


Την 12ην ώραν της 25-6-76 εις ειδικήν τελετήν άπενεμήθησαν ύπό τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτη τά 
πτυχία εις τας αποφοίτους των Σχολών Κοπτικής Ραπτικής του Ο.Φ.Α. Πειραιώς, ώς καί τέσσαρα γαμήλια βοηθήματα 
εις θυγατέρας άστυνομικών. ’Από τήν έκδήλωσιν είναι το στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μας επάνω. Κάτω: Τήν Μηχα- 
νοκινητον Τποδ/νσιν ’Αθηνών έπεσκέφθη τήν 11.30 ώραν τής 10-7-76, είς τήν αίσθουσαν τής οποίας και ένημερώθη ό 
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης ύπό τοϋ Άστυν. Δ/ντοϋ ’Αθηνών, Γενικού Άστυν. Δ/ντοϋ κ. Βέρρα επί τοϋ 
καθόλου έργου τής Δ/νσεως. Ή  ένημέρωσις έγένετο παρουσία τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας κ. Τζίμα τοϋ Α' Ύπαρ- 
χηγοΰ κ. Παπαγεωργίου καί άλλων άξ/κών καί άνδρών τής Δ/νσεως ’Αθηνών.



ΠΟΡΝΟΤΕΧΝΗ
Είναι γνωστό, δτι ή τέχνη, σ’ δλες τις εκφράσεις της άποβλέπει βασικά στήν ψυχαγωγία τοΰ άν- 

θρώπου καί σιήν ψυχική καί πνευματική του καλλιέργεια. Άπό τήν άποψι αύτή ή τέχνη άποτελεϊ 
θείο δώρο καί είναι χωρίς αμφιβολία ανάγκη νά γίνεται δσο καί περισσότερο προσιτή στα ευρύτερα 
λαϊκά στρώματα, πράγμα τό όποιο, πρέπει νά άποτελή καί στόχο τού κρατικού ενδιαφέροντος. Ή  
θερμουργός δύναμη τής τέχνης ήταν γνωστή άπό τήν αρχαιότητα ακόμα καί ή διά τής τέχνης μόρφωσι 
και καλλιέργεια τοΰ λαού, έθεωρεϊτο ύποχρέωσι τής ίδιας τής πολιτείας. Οί πένητες ’Αθηναίοι εδι
καιούντο δωρεάν εισόδου στο θέατρο, τό όποιον έπίστευαν, δτι άποτελεϊ κέντρο μορφώσεως, σωστής 
ψυχαγωγίας καί πολιτικής άγωγής. Ηταν άδιανόητη ή παρουσίαση στον ιερό αύτό χώρο έργων, πού 
μπορούσαν νά κεντρίσουν τά κατώτερα ένστικτα τών θεατών, ή νά φθείρουν τήν πίστη τους στις άρχές 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος, ή νά κινήσουν τούς πολίτες εναντίον τής νόμιμης εξουσίας.

Αύτές οί αρχές, πού μέ μικρές άλλοιώσεις διατηρήθηκαν μέχρι πριν λίγα μόλις χρόνια, άκολού- 
θησαν τήν κρισι τοΰ δυτικού πολιτισμού καί μαζύ του παρασύρθηκαν στή δίνη τοΰ ύλιστικοΰ κατεστη-

_π°ί> σαν χιονοστιβάδα εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο σχεδόν τον σύγχρονο κόσμο. Παρά τήν άπαι- 
σιοδοξη αυτή διαπίστωσι, μπορούσε κανείς, ένισχύοντας τήν άποψί του μέ μιά δόσι αισιοδοξίας, νά 
ισχυρισθή δτι τά πράγματα, δέν ήταν τόσο άπελπιστικά, μέχρι τον τελευταίο άκόμα καιρό καί γιά 
ωρισμενες τουλάχιστον χώρες. Είναι άλήθεια, πώς ύπήρξαν τέτοιες νησίδες μέσα στον Εύρωπαϊκό 
χώρο, στις οποίες μπορούσε νά συμπεριληφθή καί ή Ελλάς. Αυτό τό τελευταίο, δέν ισχύει ίσως σήμερα 
και πρέπει άτυχώς νά όμολογηθή, δτι ό άνεμος τού νέου κύματος, πού μας ήλθε άπό τή Δύση, κατέ- 
κλυσε καί τή δική μας πατρίδα. Οί συνέπειές του, φάνηκαν καί στήν τέχνη. Τό τραγικό μάλιστα τής 
υποθεσεως είναι, δτι ό άδέξιος εγχώριος μιμητισμός πού χαρακτηρίζει πολλά σημεία τής ζωής τών 
σημερινών Ελλήνων κατέστρεψε ή άλλοίωσε καί μερικά καλά στοιχεία πού «έσερνε» μαζό της ή δυ- 
τ!κή κουλτούρα. 'Αν εντοπίσουμε τήν τέχνη στόν κινηματογράφο καί τό θέατρο, πού επηρεάζουν καί 
τα πλατυτέρα στρώματα τού κοινού, θά διαπιστώσουμε μιά κατάστασι αύτόχρημα τραγική.

Οί περισσότεροι παραγωγοί, ωθούμενοι άπό κερδοσκοπική άπληστία, μακρυά καί έξω άπό κάθε 
αίσθημα ευθύνης άπέναντι στην ήθική δομή τής ελληνικής κοινωνίας, «έπενόησαν», δπως άλλωστε 
γίνεται και στό εξωτερικό, την φθηνή, άλλά τόσο εμπορική ταινία, τήν ταινία σέξ, πού τελευταία 
πήρε τή μορφή τής πορνοταινίας. Ίσχυρίσθησαν άναισχύντως, δτι μέ τόν τρόπο αύτό, ή κινηματογρα
φική «τέχνη» έρχεται κοντά στό λαό, δτι τό σέξ «άπομυθοποιεΐται», καί δτι σιγά σιγά πέφτουν τά 
τείχη τών ταμπού, πού αιώνες «κρατούσαν δέσμιο» τόν έλληνικό λαό. Ή  φύση είπαν, γέννησε τόν άν
θρωπο γυμνό, ώστε νά επιτρέπεται, χωρίς νά έντρεπώμαστε γιά τό άνθρώπινο σώμα νά «ικανοποιή
σουμε», τουλάχιστον οπτικά τούς «πει νασμένους», οί όποιοι μπορεί άλλως νά «πάρουν τό στραβό 
δρομο». Έν όνόματι λοιπόν τής τέχνης καί γιά νά χορτάσουν οίάπανταχοΰ«πεινώντες καί διψώντες» 
Ε/.ληνες, γιά νά «δεχθούν άληθινές συγκινήσεις καί νά ζήσουν καινούργιες καταστάσεις» οί εισα

γωγείς καί οί εντόπιοι «παραγωγοί» βάλθηκαν νά «πλουτίσουν» τήν έλληνική ταινιοθήκη μέ ταινίες, 
πού απευθύνονται «στον σύγχρονο θεατή» καί πού φυσικά γεμίζουν άσφυκτικά τις κινηματογραφικές 
αίθουσες. Τό «σενάριο» αύτών τών ταινιών «υψηλής τέχνης», πού σημειωτέον έχουν τό χαμηλότερο 
κοστος παραγωγής, άρχίζει μέ ομαδικά δργια, συνεχίζει μέ λεσβιακούς έρωτες καί τελειώνει μέ σαδο- 
μαζοχιστικες «ικανοποιήσεις» τοΰ σεξουαλικού ενστίκτου. ’Εν τώ μεταξύ είναι σίγουρο, δτι οί γαυ- 
ριώντες καί χειρονομοΰντες θεατές «λυτρώνονται» άπό τά ταμπού καί τήν καταπίεσι, μπαίνουν στή 
χορεία τών «προοδευτικών» καί ικανοποιούν τις καλλιτεχνικές τους «άνησυχίες».

Τό θέμα, δέν θά μπορούσε ίσως νά συζητηθή άπό τις στήλες αύτοΰ τοΰ περιοδικού, άν δέν ένδιέ- 
φερε αμέσως τήν ’Αστυνομία καί μάλιστα, στόν πιό εύαίσθητο τομέα τής δράσεώς της, στήν έγκληματο- 
προληπτική δηλαδή αποστολή της. Είναι στατιστικώς άποδεδειγμένο, δτι τά περισσότερα άπό τά εγ
κλήματα κατά τών ήθών, μέ νεαρούς ιδίως δράστες, γίνονται κάτω άπό τήν έπίδρασι ταινιών τοΰ είδους 
πού περιγράψαμε. Καί κάτι άκόμα. Στις αίθουσες πού προβάλονται τέτοιες ταινίες, βρίσκουν εύκολα τά 
θύματά τους, οί κάθε λογής ενεργητικοί καί παθητικοί άνώμαλοι, πού εκμεταλλευόμενοι τή φυσική 
νεανική ορμή τών συνθεατών τους, τούς οδηγούν καταλλήλως στή διαφθορά, στή λάσπη τής όποιας 
τελικώς και πνίγονται οι περισσότεροι.

Το μόνο παρήγορο σ’ όλη αύτή τή βρώμικη ιστορία είναι, δτι τό κοινό, άρχισε πλέον νά «ξεθυ- 
μαινη» κι αν δέν αηδιάζει, οπωσδήποτε άδιαφορεϊ καί γιά τις «ταινίες τέχνης» καί γιά τίς γυμνικές 
επιδείξεις τού θεάτρου καί γιά τίς άλλες εκδηλώσεις τών «καλλιτεχνών» στις όποιες οί τελευταίοι 
στήριξαν ελπίδες, γιά τή βελτίωσι τοΰ «φτωχού καλλιτεχνικού τους βαλαντίου». Τό φαινόμενο ίσως 
αποτελεί άπαρχή, γιά νά πεισθοΰν, δσοι άποπειράθηκαν νά ύποβιβάσουν τόν άνθρωπο στή στάθμη τού 
ζώου, δτι τό σέξ, εύλογημένο άπό τό δημιουργό, είναι άπλώς τό μέσο στόν άγώνα τού άνθρώπου νά 
διαιώνιση τό είδος του στήν άφιλόξενη φλούδα τής γής.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’Αστυνόμος Β'
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C T H N  KOIMHCI T H C
Λίγα λουλούδια στη μεγάλη μαc Μάννα

0 X1 ΜΟΝΑΧΑ ό χριστιανικός κόσμος, 
άλλα και κάθε θρησκευόμενος άνθρω
πος, πιστεύει πώς ό θάνατος είναι 

τό τέλος ένός ώρισμένου τύπου ζωής, πρό
σκαιρης, ζωής δοκιμαστικής, άλλά πώς 
είναι, μαζύ, καί τό ξεκίνημα, ή μάλλον τό 
πέρασμα σέ μιά άλλη ζωή, αιώνια και τε
λειωτική αυτή τή φορά. Σ’ αΰτή τήν άντί- 
ληψη, πού δέν είναι άπλώς θέμα, μιας 
λογικής ύποθέσεως ή μιάς μυθολογικής 
φαντασίας, άλλά ζωτικό και βαθύτατο ρι
ζωμένο τό ένστικτο τής ζωής αίτημα τοϋ 
άνθρώπου, ή μορφή τής Παναγίας Παρθέ
νου καί Θεοτόκου Μαρίας, έχει προσδώσει 
μιά ιδιαίτερη χάρη. Μιά λεπτή, εύωδιασμέ- 
νη αίσθηση «μυστηρίου» χαροποιού, μυ
στηρίου πού λυτρώνει. Ή κοίμηση τής 
Θεοτόκου, γιά κάθε χριστιανό, είναι ένα 
χαρούμενο, άγγελικό προανάκρουσα αύτής 
τής «άλλης ζωής» πού άνθίζει αιώνια 
κάτω άπό τή σκιά τοϋ Παντοκράτορος. Τή 
γιορτάζουμε τήν Κοίμηση τής Ύπεραγίας, 
μέσα στήν καρδιά τοϋ Αύγούστου, κι" είναι 
αύτή ή γιορτή, σά νά κόβει στά δυό τό μή
να τών σταφυλιών καί τών μελτεμιών,έτσι, 
γιά νά συμβολίζουν τά δυό του μέρη, τις 
δυό ζωές, πού εύφρόσυνα καί γαληνά, τίς 
γεφυρώνει ή μετάσταση τής Θεοτόκου, 
άπό τόν έπίγειο στόν θείο κόσμο.

Α Σ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ καί ας άντι- 
παραβάλλουμε, σάν δυό γιγαντιαίες 
τοιχογραφίες βυζαντινές ή τής άνα- 

γεννήσεως, τούς δυό πιό έπίσημους θα
νάτους μέσα στόν κόσμο τών ύπερουσίων 
πλασμάτων τής 'Ορθοδοξίας. Τόν θάνατο 
τοϋ Ίησοΰ Χριστού καί τόν θάνατο, ή πολύ 
πιό ώραϊα, τήν «Κοίμηση» τής Μητέρας 
του. Τοϋ Θεανθρώπου ό θάνατος, σχεδια
σμένος άπό τόν πατέρα του γιά νά παρα
δειγματίσει τούς άνθρώπους καί νά τούς 
άνοίξει τά μάτια τους στούς κόσμους τής 
ψυχής, συντελέστηκε μέσα σ' ένα κλίμα 
κοσμογονικής τραγικότητας. "Επρεπε νά 
καταλάβει ό κόσμος πώς μέ τόν θάνατο τού 
Κυρίου, θά διαμορφωθεί μιά καινούρια 
άνθρωπότητα, ένας νέος άνθρώπινος τύ
πος. “Ετσι, ό θάνατος τοϋ Κυρίου, ήταν 
μιά άπόληξη μακρότατης διαδικασίας βα- 
σανισμών καί δοκιμασιών πού άρχισε τή

Γλυκά δεμένοι στο άρμα τής 
Παναγίας, πάμε νά τήν προ- 
κυνήσονμε δπου βρούμε μιά 
έκκλησιά ανοιχτή, είτε μεγα
λόπρεπα χτισμένος ναός είναι 
βαφτισμένος μέ τ ’ όνομά της, 
ή μ ’ ένα άπό τά αναρίθμητα 
καί τόσο γραφικά και χαρα
κτηριστικά επίθετα που τής 
έδωσε ή ευλαβική φαντασία 
τοϋ λαοϋ, είτε ένα άπό κείνα 
τά ξωκλήσια τά μικρούλια καί 
τά μοναχικά, τά νησιωτικά καί 
ένάλια ξωκλήσια, που τόσο α
γάπησε ό "Αγιος τής λογοτε
χνίας μας, ό ’Αλέξανδρος Πα- 

παδιαμάν της.

δίκη τοϋ Χριστού καί τέλος τό σταύρωμά 
του, μέ άξαφνο σκοτείνιασμα τών οϋρανών, 
μέ σεισμούς καί θύελλες, μέ γκρεμίσματα 
ναών, μέ κοπετούς καί θρήνους τών μαθη
τών καί τών πιστών, μέσα σέ μιάν άτμό- 
σφαιρα πανικού, καθολικού τρόμου καί

μεγάλου πένθους, άλλά καί σέ μιά άχνή 
συνειδητοποίηση πώς 6λ' αυτά, ήταν θεϊ
κές ένδείξεις καί μηνύματα πώς κάτι τό 
άσύλληπτο θά συντελεστεί. Καί αυτό τό 
«άσύλληπτο», θά είναι ή «άνάσταση τοϋ 
Ανθρώπου». Ή ήττα τοϋ Θανάτου, τό 
ντρόπιασμα τοϋ "Αδη καί ή παντοτινή νίκη 
τής ζωής. 'Αντίθετα, ό θάνατος τής ‘Αγίας 
Μητέρας του, τής Παναγίας, παρουσιάζε
ται σάν ένας «γλυκασμός». Είναι κάτι σάν 
μιά γιορτή πού ξετυλίγεται άνάμεσα ούρα- 
νοΰ καί γής, σέ φόντο καλοκαιρινό μιάς 
γλυκύτατης τριανταφυλλένιας δύσης. Κι' 
είναι, άλήθεια, καί πρέπει νά είναι γιορτή, 
γιατί ή Παναγία, είναι ή μόνη Μητέρα πού 
άξιώθηκε νά ίδεΐ άναστηένο τόν πεθαμένο 
γιό της, κι έτσι νά ζήσει τό ύπόλοιπο τής 
ζωής της, στό χωριό Γεσθημανή, μέσα σέ 
μιά μακάρια, σέ μιά εύτυχισμένη άναμονή 
τής ώρας, πού θά τόν ξανάβλεπε γιά τρίτη 
φορά, καί αιώνια πιά, καθισμένο στά δεξιά 
τοϋ Πατρός. Καί ή Θεοτόκος, ώς θά τόν 
άντίκρυζε μέσα στή χλοερή χαρά τών πα
ραδείσων, θά τοϋ ψιθύριζε: «Παιδί μου 
άγαπημένο, χρόνια τήν περίμενα αύτή τήν 
ώρα! ”Α, πώς τό περίμενα τό γλυκό σου 
κάλεσμα! Κι' ό Γιός, θά τής άπαντοϋσε 
μέ τήν ούράνια λαλιά του : «Ναί, ή ώρα 
σήμανε καί γιά σένα, Μητέρα! "Ελα τώρα, 
νά καθήσεις σιμά μου, γιά πάντα!»

Κ Γ ΑΠΟ ΤΟΤΕ, έτσι ταιριασμένους στόν 
Ουρανό, δπως ήταν ταιριασμένοι καί 
στή γή, τούς βλέπουν οί χριστιανοί μέ 

τά μάτια τής ψυχής τους. Μητέρα καί Υιός, 
ή Θεοτόκος καί ό Θεάνθρωπος, τό σύμ
πλεγμα τής Σωτηρίας τοϋ 'Ανθρώπου, οί 
θείες μορφές πού είτε μαζί, είτε χωριστά, 
τίς έπικαλούμεθα σχεδόν σέ κάθε στιγμή 
τής ζωής μας, γιατί δέν ύπάρχει στιγμή 
τής ζωής, πού νά μήν νιώθουμε βαθύτατα 
τήν άνάγκη τής προστασίας των. Φτάνει 
νά πέσει ή ματιά μας σέ όποιαδήποτε ει
κόνα τής Παναγίας, άπό τήν πιό περίτεχνη 
ώς τήν πιό κακότεχνη, φτάνει ν' άκούσουμε 
όποιονδήποτε λόγο ή προσευχή τονισμένο 
στή χάρη της, γιά νά νιώσουμε έκείνη τήν 
έγκαρδίωση, έκεΐνο τό φτερούγισμα τής 
ψυχής όταν θά νοιώθει, έστω καί μιά στιγ
μή, πώς τίποτε δέν τήν χωρίζει άπό τό
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μυστήριο τής αιωνιότητας. Γι' αότό, καί ή 
Θεοτόκος δέν «απίθανε». 'Αποκοιμήθηκε 
μονάχα. "Εκλεισε τά μάτια της καί βρέθηκε 
σιμά στή μόνη της πραγματικότητα-στό 
γιό της. Αλλά ό Ίησοΰς Χριστός, αυτός 
ναί, «άπέθανε». 'Απίθανε στήν κυριολεξία 
γιατί έπρεπε νά πεθάνει. "Επρεπε νά πεθά- 
νει, γιά νά νικήσει στον "Αδη, τό θάνατο. 
'Αλλά, όπως καί νά δούμε τόν θάνατο 
τού 'Ιησού καί τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, 
στό βασίλειο τής Ζωής θά όδηγηθοΰμε 
πάλι άπό δυό διαφορετικούς δρόμους. 'Από 
τό δρόμο τής θυσίας καί άπό τό δρόμο τής 
στοργής. Ζωή, χωρίς στοργή δέν υπάρχει, 
γι' αυτό τά τροπάρια πού ψέλνουνται στήν 
Κοίμηση τής Θεοτόκου, μοιάζουν μέ θού
ρια χαράς καί μέ ένθουσιαστικά χειροκρο
τήματα γιά τό θρίαμβο τής ζωής. "Ενα 
σεμνό κλινάρι, επάνω του ξαπλωμένη, μέ 
σταυρωμένα χέρια, έχει παραδώσει τό 
πνεύμα, ή 'Αειπάρθενος, ένώ γύρω άπό τό 
κλινάρι σκύβουν ευλαβικά τό κεφάλι τους 
«άπόστολοι έκ περάτων συναθροισθέντες 
ένταΰθα», γιά νά παραλάβουν τό νεκρικό 
της κρεββάτι, καί νατό μεταφέρουν γιά τόν 
ένταφιασμό του, στή Γεσθημανή, κατά τήν 
έκκλησιαστική παράδοση. Τρεις μέρες 
πρίν, άγγελος είχε ειδοποιήσει τή Θεοτό
κο γιά τήν έπικείμενη Κοίμησή της.

Α ΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ τής Κοιμήσεως, άλλά 
ιδίως άπό τόν τρίτο μεταχριστιανικόν 
αιώνα, έως σήμερα, ή ψυχή τών αν

θρώπων, χιλιόκρουνος αίνος υψώθηκε 
καί ύψώνεται πρός τή Χάρη της, πού δυό 
φορές τό χρόνο γιορτάζεται, τού Εύαγγε- 
λισμοϋ, στις 25 Μαρτίου καί τής Κοιμή
σεως, στις δεκαπέντε Αΰγούστου. Τό σύν
θημα τό έδωσε ή ’Εκκλησιαστική Ποίηση, 
μέ τά άπολυτίκια καί τά κοντάκια, πού μέ 
τόσο άγαλλίαση τ' άκοϋμε στις άναρίθμη- 
τες έκκλησιές μας σιγοψέλνοντάς τα, κι’ 
έμεϊς, μέ τούς ιερείς καί τούς ψάλτες τού 
χορού. Γιά τήν Άγια Κόρη, πού γέννησε 
τήν πηγή τής ζωής, τόν Κύριο, καί πού 
νοιώθει σά δικά της τέκνα, όλους τούς άν- 
θρώπους, θάνατος δέν υπάρχει, μήτε σκο
τάδι, μήτε πένθος. Χαρά μόνο καί φώς καί 
άγαλλίαση άπό τις κορυφές τού λογισμού, 
ώς τά βάθη τών ψυχών.

Τ Ο ΜΕΓΑ μυστικό τής Θεοτόκου, είναι 
κλεισμένο σέ μιά ένδοξη φράση : Έ ν 
τ ή κ ο ι μ ή σ ε ι  τ ό ν  κ ό σ μ ο ν  ο ύ  

κ α τ έ λ ι π  ε ς Θε ο τ ό κ ε » .  Ναί, ποτέ δέν 
άφησε τόν κόσμο μόνο του, μέσα στήν 
έρημιά του καί τήν άπόγνωσή του, ή «Μη
τέρα τού Θεού, εις τήν όποια ήσαν όλα 
τά κάλλη μαζωμένα», καθώς άναφώνησε 
άπό τά βάθη τής φλογερής, νεανικής ψυ
χής του, ό Κεφαλλονίτης 'ιεροδιάκονος 
Φραγκίσκος Κολομπής, έδώ καί τρακόσα 
περίπου χρόνια, υπότροφος στό Φλαγγι- 
νιανό ιεροδιδασκαλείο, τό ιδρυμένο στή 
Βενετία στά 1664, μέ κληροδότημα τού 
όμογενούς Θωμά Φλαγγίνου, πλούσιου 
άπό τήν άσκηση τής δικηγορίας στήν πόλη 
τών Δόγηδων. Μέ τόν τίτλο «"Ανθη Εΰλα- 
βείας», ό Γυμνασιάρχης τού Φροντιστη
ρίου 'Ιωάννης Πατούσας, δημοσίευσε μιά 
συλλογή στίχων γραμμένων άπό τούς μα
θητές του, γιά τή Χάρη τής Μητέρας τού 
Χριστού. Αύτά τά λυρικά άνθη, πού μοσχο
βολούν άπό άγνή πίστη, έχουν μεγάλη ση
μασία γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία, 
γιατί μ' αύτά πρώτη φορά ή κοσμική ποίη
ση άνοίγεται πρός τόν θείο κόσμο τού Χρι
στού,καί μεταγγίζει κάτω άπό τή μυστηρια-

κή γοητεία του καί τή θειότητά του, στήν 
άπλή γλώσσα τού λαού, καί μάλιστα, μέ 
τή χρήση τής τότε μοντέρνας μορφής τού 
σονέττου. Δυό άπό τά σονέττα αύτά, άφιε- 
ρωμένα στήν Παρθένο, θεωρούνται άπό τά 
καλύτερα δεκατετράστιχα τού νεοελληνι
κού έμμέτρου λόγου. Καί, μοιάζουν, καί τά 
δυό, μέ μικρούς κρυστάλλινους καθρέφτες, 
στούς όποιους λαμπρά καθρεφτίζεται τό 
γλυκό πρόσωπο τής Παρθένου, μικροί 
ύμνοι, στήν Κοίμησή της χαρούμενοι, φτε
ρωμένοι άπό πίστη καί άπό θειον έρωτα. 
Είχε λάμψ’ ή αυγή, είς τήν όποιαν 
ώρισεν ό Θεός ν' άποσηκώσει 
στ' άστρα άπό τόν κόσμον, τήν Μαρίαν, 
κι’ ώς κυράν τού παντός νά στεφανώσει. 
Άπείκασεν εύθύς νεΰσιν τήν θείαν 
ό έρωτας γοργά όθεν νά σώσει 
χρυσόπτερος πετά τήν Παναγίαν, 
καί θάνατος γλυκύν αύτής νά δώσει.
Τότ' ευλαβής, βέλος χρυσόν _ τεντώνει 
κι' έκείνην τήν καρδιά τήν άναμμένην 
μέ φλόγες θεϊκές γλυκά πληγώνει.
"Αν ή κόρη νεκρά έτσι άπομένει 
τούτο τό νοΰν τινός άς μή θολώνει, 
γιατί πόθον θανή δέν ύπερβαίνει.
Σάν είς άρμα λαμπρόν, στά χρυσωμένα 
τών άγγέλων φτερά έπέτα ή θεία 
Μητέρα τού Θεού, είς τήν όποια 
ήταν όλα τά κάλη μαζωμένα.

Ταΰτα βλέπουσα ή γή, μέ πικραμένα 
μάτια, μέ στεναγμούς, ί ίπ ε : «Μαρία 
πού μέ άφίνεις έδώ στήν έρημία; 
ή πώς νά ζήσω έγώ χωρίς εσένα;

Είναι πολεμικός νόμος νά σέρνει 
πίσω του ό νικητής τούς νικημένους 
όταν θριαμβικήν δόξαν λαβαίνει.
Κι’ έμέ, καί τούς υιούς μου, ύποκειμένους 
έκαμες Μαριάμ’ λοιπόν τυχαίνει 
νά μάς σύρεις αυτού γλυκά δεμένους.

Γλυκά δεμένοι στό άρμα της, κι' έμεϊς, 
πάμε νά τήν προσκυνήσουμε, όπου βρούμε 
μιά έκκλησιά ανοιχτή, είτε μεγαλόπρεπα 
χτισμένος Ναός είναι βαφτισμένος μέ τ 
όνομά της, ή μ’ ένα άπε»*-τά αναρίθμητα 
καί τόσο γραφικά καί χαρακτηριστικά 
έπίθετα πού τής έδωσε ή εΰλαβική φαντα
σία τού λαού, είτε ένα άπό κείνα τά ξω
κλήσια τά μικρούλια καί τά μοναχικά, τά 
νησιώτικα καί ένάλια ξωκλήσια, πού τόσο 
άγαπρΰσε ό "Αγιος τής λογοτεχνίας μας, 
ό 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τής ται
ριάζουν καλύτερα τής Παναγιάς, αύτά τά 
εκκλησάκια. Είναι πιό σύμφωνα μέ τήν 
άπλή μά θαυματουργή της παρουσία, μέ 
τή μητρική της σεμνότητα καί λιτότητα, 
καί προπαντός μέ τή λαϊκότητά της. Αύτή 
ή μητρική λαϊκότητα τής Παναγιάς, άκαμε 
τόν ποιητή νά τήν παραστήσει σά γυναίκα 
τού φτωχού καί πονεμένου λαού, καί νά 
μάς πει πώς είναι ή Παναγιά» . . . καί σάν 
πνιγμένη μέσα σ' ένα φακιόλι κόκκινο, σ 
ένα μαντί γεράνιο— μ’ ένα παιδί στήν 
άγκαλιά, τό χέρι στήν καρδιά της,— μιά 
σιταράτη, μιά γλυκειά, μιά ταπεινή, σά 
χήρα,— σάν κουρασμένη, σά φτώχιά, 
σάν έρμη, σάν κλαϋμένη . . .» Μέ πόσα 
έκφραστικά έπίθετα, πού τό καθένα δείχνει 
καί μιά της χάρη, δέ στόλισε ή πίστη τού 
λαού, αύτή τή σιταράτη, τή γλυκειά, τήν 
ταπεινή, τή χήρα— μ' ένα παιδί στήν άγ- 
καλιά, τό χέρι στήν καρδιά τη ς!» "Ανθος 
τό 'Αμάραντο, ή Παναγία ή Άμόλυντη, ή 
Άσπροφοροΰσα, ή Βασίλισσα Ουρανού 
καί Γής, ή Γαλήνη, ή Γλυκειά καί ή Γιά-

τρισσα, ή Γλυκοφιλοΰσα, ή 'Ελεούσα, ή 
Γοργοεπή κοος καί ή Βλέπουσα, ή ΔεομένΠ 
καί ή Δακρυροοϋσα, ή Έγγύτρια καί ή 
Διακονοΰσα, Θαλασσομάχησα καί ή Κο- 
σμοσώτειρα, ή Θεοσκεποΰσα καί ή Έλευ- 
θερούσα, ή Ήλιόκαλη καί ή Ζωοδότρα, 
ή Χρυσοπηγή καί ή Ψυχοσώστρα, ή Πανά
χραντος καί ή Παντάνασσα, ή Χρυσομαλ- 
λούσα καί ή Χρυσαυγή, ή Κυρία τών 'Αγ
γέλων καί ή Καθαρώτατη Καρδία, ή Κι
βωτός, ή Κεχαριτωμένη, ή Παναγία ή 
Μεγάλη, ή Παραπορτιανή, ή Καταπολιανή, 
ή Παναγία τού Κάστρου καί ή Παναγιά τού 
Γάτη, ή 'Αγία Θαλασσινή καί ή 'Αγία Κυ
ριακή . . .

ΑΕΝΕ πώς τά έπίθετα, καί μάλιστα, τά 
άπανωτά καί τά υπερθετικά, άδυνατί- 
ζουν τή λογοτεχνική έκφραση, άραιώ- 

νουν τήν πυκνότητα τού άμεσου λόγου καί 
τελικά, πώς καταστρέφουν τήν ούσία του. 
Μπορεί νά είναι σωστό αύτό σέ πολλές 
περιπτώσεις. ’Αλλά δέν ισχύει στό θέμα 
τών λαμπρών έπιθέτων μέ τά όποια καί ό 
λαός καί of βυζαντινοί ΰμνογράφοι, στό
λισαν τήν Παναγιά. Τό άντίθετο, μάλιστα, 
συμβαίνει έδώ, γιατί ή θερμή πίστη τών 
ύμνωδών τής Παρθένου μέ τις άμέτρητες 
θαυματουργές ιδιότητες, τις χάρες, έκαμε 
τή φαντασία τους τόσο εύστοχα χαρακτη
ριστική, ώστε τό κάθε έπίθετο νά άντιστοι- 
χεΐ ένεργητικά, παραστατικά, σχεδόν μυ- 
στηριακά, μέ μιά ιδιαίτερη έκδήλωση τής 
Θεοτόκου, είτε γενική, είτε τοπική, ή 
άκόμα καί άτομική. Κάθε ένα άπ' αύτά τά 
έπίθετα, έκφράζει καί έναν πόθο κάποιου ή 
κάποιων πιστών ή έφευρέθηκε νά ύπενθυ- 
μίζει μέ αιώνια εύγνωμοσύνη μιά σωστική 
καί θαυματουργή έπέμβαση τής Γιάτρισ- 
σας καί τής Πονολύτρας— έπέμβαση πού 
τόσο πρόθυμα κάνει, άκούοντας τις παρα
κλήσεις τών πονεμένων, τών άρρωστων, 
τών φτωχών, τών χαροκαμένων, τών κατα· 
τρεγμένων, τών πολεμόπληκτων, τών μυ· 
στικιστών τής παράλογης έλπίδας, κι όλων 
τών έτοιμων νά ζωγραφιστούν άπό τήν 
δυστυχία καί τόν θάνατο. "Ολων αυτών 
ή θλιμμένη ψυχή, έγινε μιά ποιητική κρήνη 
θαυμασμού καί λατρείας πρός τή μορφή 
τής Άειπαρθένου, μέ τήν άπειρη γλυκύ- 
τητα τών ματιών της πού καταπραΰνουν 
κάθε πόνο, κι' άπό τήν κρήνη αύτή, χύθηκε 
δροσερό καί πλούσιο τό τραγούδι τών δο- 
ξολογημάτων άπό τό στόμα τού πιό βυ
ζαντινού ποιητή μας, τού Κωστή Παλαμά. 
"Ας καταφύγουμε όλοι σ’ ένα άπό τά άμέ- 
τρητα Παπαδιαμάντεια έρημοκλήσια τά 
χτισμένα γιά νά στεγάζουν τήν ’Αειπάρ
θενο, τήν άθάνατη Κεκοιμημένη, καί μπρο
στά σέ μιάν εικόνα της παλιά, μαυροκαμένη 
άπό τόν καιρό, ποτισμένη άπό τό μοσκολί
βανο τή λατρείας, μουσκεμένη άπό τά δά
κρυα τόσων έλπίδων, άς ψιθυρίσουμε γιά 
λογαριασμό όλων μας, τούς λατρευτικούς 
στίχους τού Ποιητή.

Κοίτα! Σέ θρόνο κάθεσαι βασιλικό ή
(Παρθένο,

κι’ άπό τή μιά τού θρόνου σου μεριά κι’ 
(άπό τήν άλλη 

σέ παραστέκουνε πιστοί καί σκλάβοι σέ
(δουλεύουν!

Άγγέλοι δυό άπό πάνου σου τό Πνεύμα 
(τού Κυρίου,

μιά λάμψη καβαλάρισσα στά γνέφια κα
τεβαίνει.

Κοίτα! Ούρανός άπέραντος! Καί τ' ού- 
(ρανοΰ σημάδια,
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νά τό φεγγάρι τό άργυρό νά ό χρυσός ό
(γήλιος

καί μέ τόν ήλιο πρόσωπο μέ τό φεγγάρι
(στήθος,

άπάνου άπό τόν ουρανό, μέ τό θεό στό
(γόνα

πάλε καί πάντα Παναγιά στής δόξας σου
(τό θρόνο!

Ή σκέπη καί τοϋ άνθρώπου έσύ, τοϋ άγ- 
(γέλου έσύ καί ή δόξα), 

μέ τή χαρά σου, χαίρεται, χαριτωμένη, ή
(χτίση !

Μητέρα τών άνέλπιδων κι" όλου τοϋ κό- 
(σμου σκέπη

κάτω άπό σέ, κι’ οΐ άνέλπιδοι, κι’ δλος ό 
(κόσμος, Ισοι!

Μπρος στην εικόνα σου γυρτός ό κόσμος, 
(μέ τό στόμα

τρεμουλιαστό, κρεμάμενο μόνο άπό τ’
(όνομά σου

κι’ άπό τή σκέψη σου, Κυρά, κι' άπό τό 
(άνάβλεμμά σου, 

μ’ ένα τροπάρι μυστικό, μέ μιά πνιχτή 
(μουρμούρα,

δυό άπέραστα κοντόλογα! Χαΐρε χαριτω
μένη !

Ό  φωτοστέφανος πού άχνοζώνει τή 
σεπτή καί γλυκειά μορφή Της, είναι μιά 
πηγή οδηγητικών άχτίδων— καί κάθε 
άχτίδα, μάς οδηγεί στό δρόμο πού διαλέ
ξαμε ή πού βρεθήκαμε στήν άνάγκη νά 
πάρουμε. Καί βέβαια, ή Φυλή μας, συχνό
τατα βρέθηκε νά οδεύει στό μεγάλο δρόμο 
πού λέγεται 'Ιστορία, δηλαδή στό δρόμο 
πού γιά νά τόν περπατήσει ένας λαός, 
πρέπει νά είναι άποφασισμένος γιά άγώ- 
νες, γιά άγώνες κάθε λογής. ’Ανάμεσα 
στούς άγώνες αυτούς ό πόλεμος, είναι ό 
πρώτος καί ό κυρίαρχος. Πόλεμος γιά 
τή ζωή καί τήν έλευθερία τοϋ "Εθνους 
μας, γιά τήν τιμή τής ιστορίας μας, γιά τό 
αίμα πού χύσαν οί πρόγονοί μας κάνοντας 
τούς ίδιους άγώνες, καί γιά τά όστά τους 
πού άναπαύονται στά Μουσεία καί σέ 
άναρίθμητους άρχαίους καί νέους τάφους, 
ή πού έχουν γίνει μιά ιδέα μόνο, ιδέα έ
θνους, κατάλευκη καί άστραφτερή μέσα 
στόν νοητόν ήλιο. Όδεύοντας σ' αυτούς 
τούς δρόμους, έπικαλεστή κάμε πάντα τήν 
Παναγιά. Καί τότε τήν είδαμε πλάι μας, 
όχι πιά σάν καλόβολη μητέρα, μά σάν Στρα- 
τήγισσα, άγέρωχη καί πολεμική, μέ τή 
ρομφαία στό χέρι, καί μέ τις άστραπές τής 
θυσίας καί τής νίκης, στά χρυσά βυζαν
τινά της μάτια. Τέτοια Στρατήγισσα έγινε 
καί πάλι ή Παναγιά, ή Παναγιά τής Τήνου 
πού σκηνώνει τό ομοίωμά της στήν ομώ
νυμη θαυματουργήν εικόνα. Κι’ έγινε έδώ 
Στρατήγισσα, έκεΐνον τόν δεκαπεντάυ- 
γουστο τοϋ 1940, όταν μιά δολοφονική 
τορπίλλα τινάχτηκε στά πλευρά τής «"Ελ
λης» καί τή βύθισε στά θρησκευτικά νερά 
τής Τήνου, τ' άγιασμένα άπό τή χάρη Της 
καί άπό τών καντηλιών της τό λάδι. Τού
τες οί μέρες πού πνεϋμα κακοϋ, πνεϋμα καί 
μάτι φθόνου άναστάτωσε πάλι τά νερά, 
ένός άλλου νησιοϋ μας, καί τά άνατάραξε, 
δέν μπορούμε παρά νά έπικαλεστοϋμε καί 
πάλι τό χέρι τής Παναγιάς τής Στρατήγισ- 
σας, καί νά προσευχηθούμε στήν Εικόνα 
Της, όπως έκαμε κάποτε έδώ καί χρόνια, 
ένας άνώνυμος, ταπεινός τραγουδιστής, 
άναθυμούμενος τό Δεκαπενταύγουστο τού 
σαράντα.

Μέ δεκάδες έκφραστικά έπί- 
θετα, πού τό καθένα δείχνει 
καί μιά της χάρη, στόλισε ό 
λαός μας τή γλυκειά Πανα
γιά. Άνθος τό ’Αμάραντο, ή 
Παναγία ή Άμόλυντη, ή Ά - 
σπροφοροΰσα, ή Βασίλισσα 
Ούρανοϋκαί Γης, ή Γιάτρισ- 
σα, ή Γλυκοφιλοΰσα, ή ’Ελε
ούσα, ή Γοργοεπήκοος καί ή 
Βλέπουσα, ή Δεόμενη καί ή 
Δακρυροοΰσα, ή Έγγυήτρια 
καί ή Διακονοϋσα ή Θεοσκε- 
ποϋσα καί ή Έλευθεροϋσα, ή 
Ήλιόκαλη καί ή Ζωοδότρα, 
ή Χρυσοπηγή καί ή Παντά- 
νασσα, ή Κεχαριτωμένη . . .
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Πάμε νά προσκυνήσουμε τήν Παναγιά
(στήν Τήνο

νά τής άνάψουμε κεριά κι' όλόχρυσα καν-
(τήλια

κι’ ένα κερί, τό πιό ψηλό, νά βγαίνει άπ' 
(τήν καρδιά μας 

κι άπό τό αίμα μας νά στάζουμε στών 
(καντηλιών τό λάδι. 

Κύματα θά μάς πάρετε βοριάδες νά μάς
(σπρώξτε !

Πάμε στήν άσπρη θάλασσα νά μπούμε στά
(καράβια

κι' ένα πουλί νά τά όδηγά δελφίνι νά
(προστάζει

σιγά νά μποΰν σιγά νά βγοΰν άπ’ τού νη- 
(σιοΰ τόν γκόρφο 

μήνα θολώσουν τά νερά πού σκέπασαν τήν
Έλλη

μήνα ξυπνήσουν οί καημοί στοΰ λιμανιού
(τά βράχια

γιά τό κακό πού έγίνηκε κι’ έχάθη τό κα-
(ράβι

μέ ναύτες καί ναυτόπουλα καί μέ καπετα-
(ναίους.

"Ητανε θέλημα θεού στά κύματα γραμμένο 
δόλια νά πρωτοχτυπηθεΐ καράβι τής Έλ-

(λάδας
στής Τήνος τ’ άρμυρά νερά, μπρος στής 

(Κυράς τό σπίτι 
μέσ’ στή γιορτή τών Χριστιανών γιά τή 

(Χαριτωμένη
μέσ' στοΰ Δεκαπενταύγουστου τά δροσερά

(μελτέμια.
Καί σάν άκούστη τό κακό καί βόγγηξεν

(ό τόπος
κι’ άνατάραχτη ή θάλασσα, δάκρυσε ή

(Θεοτόκος
κι’ άπλώνοντας τά χέρια της πάνω άπ’ τά 

(πέλαγά μας,
είπε, μέσ' άπ' τίς ψαλμουδιές καί τά λι

βανιστήρια !
—'Εσείς, μού τάζετε καρδιές χρυσές κι’ 

(άσημωμένες,
κι’ έγώ, γι’ αύτό πού χάσατε καί πού θρη-

(νολογάτε,
γοργό σάς τάζω γδικιωμό, τρανή σάς τά-

(ζω νίκη!

Αύτά ήταν, κάποια άπό τά πνευματικά 
«άνθη εύλαβείας», πού δρέψαμε μέσα άπό 
τά άπέραντα καί πολυπλούμιστα ύμνολο- 
γικά «λεμωνάρια», καθώς τά λένε οί φιλό
λογοι γιά νά τά προσφέρουμε σέ όλες τίς 
εικόνες πού παρασταίνουν τήν παρηγορη
τική μορφή τής Άειπαρθένου καί Θεοτό
κου Μαρίας. 'Αλλά άπ’ όλες αΰτές τίς άνα- 
παραστάσεις, σήμερα, μιά έχει τό προνό
μιο νά συγκεντρώνει όλων τά βλέμματα.
Ή εικόνα τής «Κοιμήσεως». ’Αλλά, άν ή 
Θεοτόκος «άποκοιμήθη εις τόν ύπνο τού 
Χριστού», ήταν γιά νά ξυπνήσει στό φώς 
τών παραδείσων, κι’ άπό κεί ψηλά, νά 
άγρυπνε! αιώνια, άπλώνοντας τά χλωμά 
της χέρια τά μητρικά, πάνω άπό τόν παρά
ξενο περίπλοκο κόσμο τών άμαρτωλών 
καί τών άθώων, πού ένώ μέσα τους ξέ
ρουν πώς ύπάρχει ό ούράνιος Δρόμος 
τού Καλού δέν συμφώνησαν άκόμη νά τόν 
περπατήσουν όλοι μαζί, τραγουδώντας 
καί λέγοντας πώς «κι' δ γέρο κόσμος άλ
λαξε καί νιός ξαναστυλώθη». Μά ή Πα
ναγία, άσάλεύτη μέσα στήν καρτερία της 
τή θεϊκή, περιμένει. Καί θά περιμένει, ώς 
ότου πειστούν οί αρθρωποι ν’ άλλάξουν 
καί νά γίνουν άξιοι τών πόθων τους καί 
τών έλπίδων γιά τό καλύτερο . .  .
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Η ΑΠΟΚΟΣΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τοϋ Στρατηγού 
κ. Α Χ ΙΛ Λ ΕΩ Σ  ΤΑΓΑΡΗ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τήν απόκοσμη πολι
τεία τοϋ 'Αθω. Κρατάει ζηλότυπα τά 
προνόμιά της, πού τήν κάνουν νά 

ξεχωρίζη, σάν μοναδική, σ’ όλο τόν κό
σμο. Είναι ένα κρατίδιο θρησκευτικό, 
προσηλωμένο στις ιστορικές παραδόσεις, 
μέ περιεχόμενο, ιστορικά κτίσματα καί 
κειμήλια, πού στό άντίκρυσμά τους, νο
μίζει κανείς, πώς ό χρόνος σταμάτησε ή 
βραδυπορεί, μένοντας αιώνες πίσω. ’Α
κόμα καί τά ρολόγια τους έκεϊ δείχνουν 
βυζαντινή ώρα, στήν όποια τά μεσάνυχτα 
έχουν μετατεθή στήν αύγή, κι’ αυτή στό 
καταμεσήμερο.

Ή  'Ιστορία, ξέρουμε, είναι γραμμένη

στά ιστορικά κείμενα καί στά ιστορικά 
κτίσματα καί κειμήλια. Τά δεύτερα αυτά 
είναι πιό πολύτιμα άπ’ τά πρώτα. Βλέπον
τας αύτά βλέπεις μπροστά σου ολοζών
τανη τήν ίδια τήν Ιστορία. Προχωρείς 
ό ίδιος άναδρομικά στό χρόνο, οπισθο
χωρείς πάμπολλες γενιές καί βρίσκεσαι 
νά ζής μέσα στό περιβάλλον τών πρώτων 
αιώνων τής χιλιετίας μας.

Ό  σταματημένος χρόνος στόν Άθω  
έκδικεΐται, όμως, μέ τήν φθορά, πού μ’ 
αύτή άρρωσταίνει, άρκετές φορές άγιά- 
τρευτα, τά κτίσματα. "Ολα έκεϊ δείχνουν 
νά καταρρέουν. "Ενας άδυσώπητος σύμ
μαχος στή φθορά άπ’ τό χρόνο είναι κι’

Κάτω: ‘Η Μονή Παντοκράτορος, έξαίρετο κτίσμα τοΰ 1363. ’Απέναντι: Η Μονή
’ Ε σφιγμένου, από τις σπουδαιότερες τοΰ Άγιου "Ορους, με πολλά, ανεκτίμητου αςιας

κειμήλια.

οί πυρκαϊές. Γι’ αύτές δέν έχει όργανωθή 
άμυνα καί τις δέχονται οί μοναχοί σάν 
κάτι μοιραίο κι’ άναπόφευκτο. Τό πυρο
σβεστικό σύστημα είναι άνύπαρκτο καί 
τά γεροντικά χέρια τών μοναχών είναι 
ανήμπορα νά σταματήσουν τό κακό όταν 
ξεσπάση. Καί μιά νοοτροπία μεσαιωνική 
βοηθάει στό γέννημα τών πυρκαϊών. Ή  
ύέρμανσις τόν χειμώνα γίνεται μέ πήλινες 
σόμπες έντοιχισμένες στούς τοίχους πού 
είναι φτειαγμένοι μέ σανίδια καί σοβά 
(«Τσατμάδες»). Οί σόμπες ραγίζουν κά
ποτε καί ή φωτιά βγαίνει άπ’ αύτές καί 
καίει τούς εύφλεκτους τοίχους, τά κτί
σματα, τά κειμήλια.

Προπέρυσι, στις άρχές τοϋ Μάη πήγα 
στόν Ά θ ω -γ ιά  πρώτη φορά-μέ μιά 
ομάδα φίλων μου. "Εμεινα μιά νύχτα στή 
Μονή Ξηροποτάμου, πού φυλάει ζηλό
τυπα τό σπουδαιότερο κειμήλιο τής Χρι
στιανοσύνης: Τό μεγαλύτερο κομμάτι τοΰ 
Τίμιου Ξύλου, πού τό στολίζει μιά στα
γόνα άπ’ τό αίμα τοϋ Θεανθρώπου. Κοι
μήθηκα στόν Ξενώνα, πού τόν θέρμαινε 
μιά τέτοια σόμπα. Είπα στόν υπεύθυνο 
καλόγηρο ότι αυτό είναι έπικίνδυνο. 
Κάτι μουρμούρισε αδιάφορα. Σέ έννιά 
μήνες, από τότε, ό φόβος μου γιά πυρ- 
καϊά πραγματοποιήθηκε. Τόν περασμένο 
Φλεβάρη μιά αναμμένη σόμπα τοϋ ίδιου 
ξενώνα έσκασε, έκαψε τόν τοίχο καί τά 
φιλόξενα δωμάτια.

Καταστρέφει ό χρόνος, καταστρέφουν 
κι’ οί πυρκαϊές, πού είναι κάτι πολύ συνη
θισμένο στήν άπόκοσμη πολιτεία. Ή  
φθορά θά μπορούσε νά είναι πολύ μικρό
τερη, άν γινόταν συστηματική συντήρησι 
τών κτισμάτων. Δέν γίνεται σχεδόν τί
ποτα. Καί χρήματα ύπάρχουν άφθονα, μιά 
καί τά έσοδα τών μοναστή ριών είναι 
άξιόλογα. Α λλά συσσωρεύονται στις 
Τ ράπεζες.

Ό  πληθυσμός τοϋ Ά θω  ήταν σημαν
τικός, στήν άκμή του. Πλησίαζε τις 20 
χιλιάδες ψυχές. Ή ταν τότε πού ό δρό
μος πρός τόν Θεό ήταν άνοικτός. Σήμερα, 
πού ό δρόμος αυτός έχει κλείσει, κι’ 
έχουν άνοίξει οί διάπλατες λεωφόροι στις 
άπολαύσεις καί τό συμφέρον, ό πληθυ
σμός τής Ά γιας Πολιτείας είναι κάπου 
χίλιοι άνθρωποι, οί περισσότεροι πολύ 
γέροι, κοντά στό τέρμα τής ζωής τους. 
Νέοι είναι έλάχιστοι κι’ εκείνοι φεύγουν 
στό κάλεσμα, πού τούς κάνουν οί σειρή
νες τοϋ «πολιτισμού». Ένας ιερέας, τότε 
πού ’πήγα έκεϊ, μοϋ ζήταγε πληροφορίες 
πώς θά μπορούσε νά φύγη γιά νά γίνη 
στρατιωτικός ιερέας, μέ τόν βαθμό τοΰ 
λοχαγοϋ.

Ώ στε, μαθηματικά, ή μοναδική αύτή 
στό είδος της πολιτεία βρίσκεται σέ 
άνίατο μαρασμό καί πορεύεται πρός τόν 
άφανισμό της. Α λλά  έχει τόσο μεγάλη 
αξία. Απίθανα τεράστια. Τά κειμήλιά της 
είναι ανυπολογίστου άξίας καί σημασίας, 
σημασίας Ελληνικής καί παγκόσμιας. 
Τά κτίσματά της έχουν μεγαλείο καί πρω
τοτυπία. Τί πρέπει νά γίνη; 'Υπάρχουν 
εύκολες λύσεις, οί πιό κάτω: "Ολοι οί 
ίερωμένοι τής Ελλάδος κι’ όλοι οί θεο
λόγοι κι’ οί άπόφοιτοι τών ιερατικών 
σχολών νά θητεύουν έκεϊ ύποχρεωτικά 
δύο χρόνια. Έκεϊ θά συντηρούν τά κει
μήλια καί θά σπουδάζουν. Σύγχρονα θά 
συντηρούν καί τά κτίρια, μέ τ’ άφθονα 
χρήματα πού έχει ώς έσοδο ή θρησκευτική 
αύτή Πολιτεία. Πολλοί "Ελληνες παρα- 
στρατημένοι, πού φθείρονται σωματικά

Λ
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καί ψυχικά πολλά χρόνια στις φυλακές, θά 
μπορούσαν νά μοιρασθοΰν στά μοναστή
ρια, έστω μαζύ μέ τούς φύλακές τους, γιά 
νά τά συντηρούν, νά μορφώνωνται καί νά 
βρίσκουν τό δρόμο τού Θεού. Πέρα άπ’ 
τά πιό πάνω τό κράτος πρέπει νά βάλη 
φύλακες μέ μισθό, των μοναδικών αύτών 
μουσείων, γιά νά τά συντηρούν καί νά 
τά προστατεύουν άπ’ τή φωτιά, μέ τήν 
βοήθεια ένός τέλειου πυροσβεστικού συ
στήματος. Ά λλη  φροντίδα πρέπει νά 
είναι ή συστηματική έκμετάλλευσις των 
πηγών πλούτου τής Χερσονήσου τού 
Άθω. Έκεΐ θά μπορούσε νά άναπτυχθη 
καί μιά σημαντική κτηνοτροφία, μελισ
σοκομία κ.λ.π.

Είμαι τής γνώμης ότι πρέπει νά διαφυ- 
λαχθοΰν τά χαρακτηριστικά πού έχει τό 
έπίγειο αύτό 'Υπερπέραν. "Οπως είναι 
τό άβατο άπό γυναίκες (έκεΐ μιά θεία 
γυναίκα κυριαρχεί, ή Παναγία, στήν 
όποια ή σιωπηλή Πολιτεία είναι αφιε
ρωμένη), ή συγκοινωνία μέ μουλαρό- 
δρομους, ή απέριττη φιλοξενία, τά πα
μπάλαια χριστιανικά έθιμα μαζύ μέ τόν 
άκακο παλαιοημερολογιτισμό. Καί ή βυ
ζαντινή, άκόμα, ώρα πρέπει νά διαφυ- 
λαχθή. ’Επίσης ή μορφή τών μονών. Τό 
«μπετόν - άρμέ» έκεΐ δέν θά πρέπει νά 
έχη θέσι. Είναι βεβήλωσις. Νά ξαναχτί- 
ζωνται τά κατεστραμμένα κτίρια, όπως 
τά πρωτόχτισαν οί Βυζαντινοί. Ά ς  θυ
μηθούμε πώς συντηρούν άνέπαφη τή με
σαιωνική Βενετία οί ’Ιταλοί, άλλά καί τήν 
παλαιά Ρώμη καί πολλές άλλες παλιές

πόλεις τους.
’Επίσης κάνω μιά τολμηρή πρότασι. 

Στό ειδυλλιακό καί ιστορικά, άπό χρι
στιανική άποψι, πρωτότυπο αύτό τοπίο 
πρέπει νά δημιουργηθή μιά μεγαλόπρεπη 
(κάτι ανάλογο μέ τό Βατικανό) έγκατά- 
στασι γιά θερινή διαμονή τού Οίκομενι- 
κού Πατριάρχου τής Κωνσταντινουπό
λεως. Γιά νά μένη έκεΐ άπ’ τόν Μάιο, ώς 
τόν Σεπτέμβριο, καί νά άναπνέη καί νά 
ένεργή σάν κυρίαρχος ήγέτης τριακο- 
σίων χιλιάδων ορθοδόξων Χριστιανών. 
Ανάμεσα στις έγκαταστάσεις τού θερι
νού Πατριαρχείου θά πρέπει νά κτισθή 
μιά καινούργια Ά για  Σόφιά, μεγαλύτερη 
άπό έκείνη τής Κων/πόλεως, καί μεγα
λύτερη άπ’ τόν Ά γιο  Πέτρο τής Ρώμης. 
Οί ιστορικές στιγμές πού ζοΰμε έπιβάλ- 
λουν τό ξαναζωντάνεμμα αύτό τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου, πού τό πρώτο 
βήμα γι’ αυτό τό έκανε μέ ιστορική τόλμη 
άφάνταστη όΜέγας Άθηναγόρας ό Α'.Τό 
πιό πάνω μέτρο θά δώση ζωή καί σφρϊγ- 
γος στή φθίνουσα Πολιτεία τού Άθω.

Τό ορθόδοξο αύτό χριστιανικό κρατί
διο έχει έκτασι 333 τετραγωνικά χιλιό
μετρα καί 1000 κατοίκους, ένώ τό Βατι
κανό έχει έκτασι μόνο ένα τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, μέ 1000 πάλι κατοίκους. Τήν 
ίδια έκτασι μ’ έκείνη τής χερσονήσου τού 
Ά θω  έχει κι’ ή «μείζων» πρωτεύουσα τής 
'Ελλάδος, δηλ. ή Αθήνα μέ τόν Πειραιά 
καί τά περίχωρά τους. ’Αλλά, έκεΐ, στήν 
κοσμική αύτή πρωτεύουσα, ζούν πάνω 
άπό 2 1/2 έκατομμύρια άνθρωποι, πνι

γμένοι στό «μπετόν - άρμέ» καί στά καυ
σαέρια, ένώ στό χριστιανικό κρατίδιο τού 
Άθω, όπου βασιλεύει ή γαλήνη καί ή 
σαγήνη τής παρθένου φύσεως, ζούν μόνο 
χίλιοι άνθρωποι, οί πιό πολοί γέροι κι’ 
άνήμποροι. Ή  άντιπαράθεσις αύτή δίνει 
καί τό μέτρο συγκρίσεως τών τάσεων τού 
σημερινού κόσμου, πού άπομακρύνεται 
άπ’ τό Θεό τής Αγάπης καί πορεύεται 
πρός τόν Χορηγό τών άπολαύσεων, μέ 
έξαιρέσεις, βέβαια, οί όποιες τονίζουν, 
όμως τόν Κανόνα.

Ά ς  προσέξουμε όλοι οί Έλληνες τόν 
Άθω καί τό έλπιδοφόρο μήνυμά του, πού 
μπορεί, όταν κατανοηθή, νά δώση σω
στική στροφή, πρός τήν πνευματική 
άνάνηψι, πρός τό Φώς, πρός τήν άληθινή 
Εύδαιμονία.

Περιμένει τό πρόσεγμα αύτό τό Ά γιον  
Ό ρος, μέ χριστιανική ΰπομονή καί έγκαρ- 
τέρησι, πολλούς αιώνες τώρα. Πριν νά 
σβύση γιά πάντα άς στραφούμε πρός 
αύτό, σάν πρός σανίδα Σωτηρίας, τήν 
έποχή αύτή τής τρομακτικής παγκόσμιας 
λαίλαπος, λόγοι τής τεχνολογικής φρενί- 
τιδος. Μάς προσφέρεται σάν ένα παν- 
τοτεινό σωσίβιο. Ά ς  ξανανάψουμε στή 
κορυφή τού Άθω τόν σβυσμένο πυρσό 
τού χριστιανικού Φάρου του κι’ άς φωτί
σουμε μ’ αΰτόν τούς δρόμους τής σωφρο
σύνης καί τής σωτηρίας, πού άκολου- 
θώντας τους οί σύγχρονοι παραστρα- 
τημένοι άνθρωποι, θά κατορθώσουν νά 
μποΰν στήν ορθή τροχιά τών εύγενών 
πεπρωμένων τους.
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ΙΟ Ν ΙΟ Σ  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ
Του κ. Δ. Σιατόπουλου. Βραβείο ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Ή  Ίόνιος Ακαδημία δεν υπήρξε μόνο τό πρώτο 'Ελ
ληνικό Πανεπιστήμιο, άλλα καί μια πνευματική εστία 
που καλλιεργήθηκαν μέσα σ’ αυτή τα νεώτερα ελληνικά 
γράμματα και οι τέχνες με ξεχωριστό ζήλο. Στις έδρες 
τής ’Ακαδημίας δίδαξαν διανοούμενοι και επιστήμονες 
πού τίμησαν την ελληνική παιδεία καί γραμματεία, όπως 
ό Κάλβος, ό Φαρμακίδης, ό Βόμβας, ό Τυπάλδος καί άλλοι.
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m m m

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΑΣ, ή καταναλω
τική αυτή εποχή των «πάσης 

φύσεως» άγαθών, δέ στάθηκε μα- 
κρνά κι από μερικές πνευματικές 
έννοιες που έξέφρασαν παλιώτερα 
πολύ ουσιαστικές κατακτήσεις τον 
ανθρώπινον πολιτισμού. Τις πλη
σίασε και πολλές απ’ αυτές τις άλεσε 
ατό χωνευτήρι τής υλικής σκοπιμό
τητας. Μια τέτοια είναι καί ή πα- 
νάρχαια έννοια τής ’Ακαδημίας, 
πού συμβόλισε μέσα στον χρόνο ότι 
πιο βέβαιο καί στερεό σέ διανοη
τική κατάκτηση είχε να έπιδείξει 
'ή ανθρωπότητα. "Ετσι σήμερα τή 
λέξη «’Ακαδημία» τή συναντάει 
κανείς σ’ ένα μεγάλο τμήμα τής γής, 
νά προσονομάζει καί τις πιο πεζές 
άπασχολήσεις τής κοινωνικής καθη
μερινότητας, όπως εκείνες τις «Άκα- 
δημίες» κοπτικής, ραπτικής, κομμω
τικής καί τήν πιο γραφική απ’ όλες, 
τήν «’Ακαδημία χορού», πού δέν 
είναι άλλη από τό γνωστό χορο
διδασκαλείο.

’Ορθά ή 'Ελληνική πολιτεία, δώ 
καί κάμποσα χρόνια απαγόρευσε, 
νομοθετικά, τή χρήση τού όρου για 
ότι δήποτε άλλο έκτος από τό πρώτο 
πνευματικό καθίδρνμα τής χώρας 
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. Δέ συμ
βαίνει όμως τό ίδιο καί στήν υπό
λοιπη Ευρώπη καί τήν ’Αμερική, 
πού σέ κάθε δρόμο συναντάμε τή 
λέξη «’Ακαδημία» νά ονοματίζει τις 
πιο απίθανες καί ετερόκλητες βιο
τικές δραστηριότητες.

Ή  «’Ακαδημία» μέ τή συμβολική 
έννοια τού υψηλού πνευματικού προ
βληματισμού, έχει τις ρίζες της στή 
στοιχειακή Ελλάδα τού πέμπτου 
πρωτοχριστιανικού αιώνα. "Ετσι ό- 
όνόμασε πρώτος ό Πλάτωνας τή 
φιλοσοφική του σχολή στον Κολω- 
νό τής ’Αθήνας, από τήν τοπωνυμία 
τού αληθινά παραδεισένιου τότε χώ
ρου, μέ τά ουραία άλση καί τά τρε
χούμενα νερά τών πηγών του. Τό 
όνομα είχε πάρει, ό τόπος, από τον 
πρώτο οικιστή του, ηρώα Άκάδημο, 
πού ό θρύλος αναφέρει ότι αυτός φα
νέρωσε ατούς Σπαρτιάτες Διόσκου
ρους σέ πιο σημείο έκρυβε ό Θη
σέας, τήν όμορφη άδερφή τους Έ λέ-

Άριστερά: 'Η  Ίόνιος ’Ακαδημία, τό πρώ
το 'Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπως ήταν 
πριν καταστροφή από τους Ίταλικρΰς 
βομβαρδισμούς. Απέναντι επάνω: Τό
ιστορικό κτήριο τον Δημαρχείου, από τά 

παλαιότερα τής Κέρκυρας.



νη. Ή  φλογερή αρχαία 'Ελληνόπου
λα φαίνεται πώς είχε έκτος από τον 
Πάρη τής Τροίας καί μερικές άλλες, 
εξίσου ενδιαφέρουσες περιπέτειες μέ
σα στο χώρο τον ελληνικού μύθον.

' Στο μεσοστράτι τής ζωής τον, 
άγόρασε αυτό τον τόπο ό Πλάτωνας 
καί ίδρυσε τό περίφημο πνευματικό 
του εργαστήρι. Συγκινητικός είναι 
κι ό τρόπος πού βρήκε τά χρήματα, 6 
φτωχός καί μέγιστος φιλόσοφος των 
αιώνων, για κείνη την αγορά. Τό 
387 π.Χ. ό Πλάτωνας γύριζε άπό τη 
Σικελία που είχε μείνει για λίγον 
καιρό φιλοξενούμενος τον τυράννου 
Διονυσίου. Στο δρόμο τον συνέ
λαβαν πειρατές. 01 φίλοι του, στην 
’Αθήνα, συγκέντρωσαν ένα σημαντι- 
κό χρηματικό ποσό για νά τον ελευ
θερώσουν. Οι πειρατές όμως, όταν 
έμαθαν ποιος ήταν ό αιχμάλωτός 
τους, τον άφησαν ελεύθερο χωρίς 
λύτρα. "Οταν γύρισε, ό φιλόσοφος, 
στην ’Αθήνα θέλησε νά επιστρέφει 
τό ποσόν στους φίλους τον, εκείνοι 
όμως δέν τό δέχτηκαν μέ κανένα 
τρόπο. Τότε, ό Πλάτωνας, μέ τά 
χρήματα αυτά άγόρασε τον ολάν
θιστο κήπο τοϋ Κολωνον καί έχτισε

τη φιλοσοφική τον σχολή, άποκα- 
λώντας την, άπό τό όνομα τοϋ τόπου, 
’Ακαδημία. 'Ηταν ένα πνευματικό 
τέμενος, πού σέ μιά έξοχη στοχαστι
κή άνακύκλνση, έζησε χίλια σωστά 
χρόνια ώς τον έκτο χριστιανικό αι
ώνα, χαρίζοντας στήν άνθρωπότητα 
μιά άδιάκοπη άνανέωση των ιδεών 
καί τής φιλοσοφικής έρευνας.

Άκαδημίες σάν ανώτατα πνευμα
τικά ιδρύματα εμφανίζονται, στον 
νεώτερο κόσμο, κυρίως άπό τήν 
’Αναγέννηση. Πρώτη ακαδημία στήν 
νεώτερη Ευρώπη είναι ή Παλατινή 
’Ακαδημία πού Ιδρύθηκε άπό τον 
αύτοκράτορα Καρολομάγνο κι άπο- 
τέλεσε ένα ιδιότυπο Συμβούλιο τής 
’Επικράτειας μέ πλατύτερες πνευ
ματικές, επιστημονικές αλλά καί 
επί υψηλού επιπέδου νομοθετικές 
μελέτες καί δραστηριότητες.

Στήν 'Ελλάδα ή πρώτη νεώτερη 
’Ακαδημία υπήρξε ή «’Ακαδημία 
των ’Εξησφαλισμένων» πού ιδρύ
θηκε τό 1642 στήν Κέρκυρα καί είχε 
σκοπό τή μελέτη καί διάδοση στον 
ελληνικό κόσμο τών μέχρι τότε εξα
κριβωμένων επιστημονικών γνώ
σεων. τΗταν ό πνευματικός πρό

γονος τής νεώτερης «Ίονίου ’Ακα
δημίας» πού ιδρύθηκε πάλι στήν 
Κέρκυρα, στις άρχές τοϋ 1824 καί 
άποτέλεσε τό πρώτο 'Ελληνικό πα
νεπιστήμιο. Τήν ιδέα είχε ό ’Ιωάν
νης Καποδίστριας δέκα χρόνια πριν, 
τό 1814. Τήν έμπνευση αυτή, γιά 
τήν δημιουργία ενός πανεπιστημια
κού καθιδρύματος μέσα στήν καθη- 
μαγμένη Ελλάδα, πού πάλευε ακό
μα γιά τή λευτεριά της, υλοποίη
σε ό μεγάλος φιλέλληνας κόμητας 
Φρειδερίκος Γκίλφορδ, πού χρημα
τοδότησε καί ολόκληρη τήν προσ
πάθεια. Ό  εθνικός μας ποιητής Ά ν-  
δρέας Κάλβος, πού υπήρξε κι ένας 
άπό τούς πρώτους καθηγητάς του, 
άφησε μιά χαρακτηριστική μαρτυρία 
άπό τή δράση τοϋ πρώτου αυτού'Ελ
ληνικού Πανεπιστημίου στήν Κέρ
κυρα. Σέ κείμενό του πού δημοσιεύ- 
θηκε στή «Revue EN C Υ CLOPE- 
DIQUE τοϋ Παρισιού τον ’Απρίλη 
τοϋ 1827 γράφει άνάμεσα στ’ άλλα: 

«Εύρίσκεται επί πελωρίου βρά
χου συνεχομένου μετά τής νήσου, 
εγγύς τής πόλεως Κερκύρας. ’Εκ
πλήσσεται τις μανθάνων ότι τό πα
νεπιστήμιο αριθμεί 16 καθηγητάς,
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Το Ποντηκονήσι μια άττο τις γραφικότητες τής Κερκύρας.

τούς περισσότερους εξ αυτών πολύ 
διακεκριμένους. Οϋτω τό ήμέτερον 
ίδρυμα, δτε ή αξία τον θά έχη επαρ
κώ ς έκτιμηθή υπό τοϋ έθνους θά 
δύναται νά άμιλλάται προς τά όμο- 
ειδή ιδρύματα τά λειτουργοϋντα εις 
αλλας χώρας τής Ευρώπης . . .  'Η  
βιβλιοθήκη του, μόλις προ δύο ετών 
υφιστάμενη περιέχει ήδη 30.000 
εκλεκτών συγγραμμάτων. ’Ιδιαιτέ
ρως αξιοσημείωτος είναι μιά σπά
νια και περισπούδαστος σνλλ.ογή 
παντός έργου έκδοθέντος έν τή νέα 
ελληνική γλώσση, άφ’ ότον ήρχισεν 
νά γράφεται ή νεωτέρα γλώσσα μέχρι 
σήμερον. Υπάρχει επίσης και μία 
πολυτιμοτάτη συλλογή χειρογράφων, 
άπάντων σχεδόν ιταλικών, περιε- 
χόντων ιστορικές μαρτυρίες μεγί
στου ενδιαφέροντος».

Αυτά τά πολύτιμα και διαφωτι- 
στικά μάς πληροφορεί 6 Κάλβος τό 
1827 γιά την Ίόνιο ’Ακαδημία, τό 
πρώτο αυτό ελληνικό πανεπστήμιο 
που έζησε σαράντα χρόνια — καταρ-

Γ>4Η

γήθηκε τό 1964, με την ενσωμά
τωση τών 'Επτά νησιών στην κυρίως 
'Ελλάδα — και στάθηκε ένα σημαντι- 
κώτατο φυτώριο στη νεώτερη πνευ 
ματική και επιστημονική μας πα
ράδοση. Στις έδρες του δίδαξαν δια
νοούμενοι και επιστήμονες πού τί
μησαν την 'Ελληνική παιδεία και 
γραμματεία, όπως ό Κωνσταντίνος 
Άσώπιος, ό Πέτρος Βράϊλας Α ρ 
μέ νης, ό Άνδρέας Κάλβος, δ Θεό
κλητος Φαρμακίδης, ό Νεόφυτος 
Βόμβας, ό Χριστόφορος Φιλητάς, 
ό Άνδρέας 'Ιδρωμένος, ό ’Ιωάννης 
Καραδηνός, 6 ’Αθανάσιος πολίτης, 
ό Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, ό 
Κωνσταντίνος Τυπάλδος και πολ
λοί άλλοι.

'Η  Ίόνιος ’Ακαδημία δεν υπήρξε 
μόνο τό πρώτο 'Ελληνικό πανεπι
στήμιο, αλλά και μιά πνευματική 
εστία πού καλλιεργήθηκαν μέσα σ’ 
αυτή τά νεώτερα ελληνικά γράμ
ματα καί οί τέχνες μέ ξεχωριστό 
ζήλο. Σχετικά μ ’ αυτή τήν υψηλή

δραστηριότητα και τον περιώνυμο 
φιλέλληνα 'ιδρυτή καί χρηματοδότη 
τής ’ Ιον ίου ’Ακαδημίας, κόμητα 
Φρειδερίκο Νόρθ Γκίλφορδ, θά άνα- 
φερθοϋμε σε μιά διαφωτιστική σε
λίδα τοϋ πρόσφατου βιβλίου μας 
«Τό θέατρο τοϋ Εικοσιένα πού γρά
φουμε:

«Μέ όλη τήν «κατ’ επιταγήν» 
αυστηρή αγγλική ουδετερότητα τών 
'Επτά Νησιών, οι πατριωτικές καρ
διές τοϋ Ίονίου πυρπολοϋνται. Τό 
1824, οι σπουδαστές τής «Ίονίας 
’Ακαδημίας»δίνουν μιά ενδιαφέρου
σα σειρά παραστάσεων αρχαίας τρα
γωδίας στην Κέρκυρα καί μάλιστα &. 
κάτω από τις κατευθύνσεις αύτοϋ 
τοϋ ίδιου τοϋ ’Ά γγλου δημιουργού 
τοϋ ιδρύματος λόρδου Φρειδερίκου 
Νόρθ κόμητος Γκίλφορδ, πού τόσα 
πολλά προσέφερε μέ τό περισπού
δαστο εκείνο πρώτο 'Ελληνικό Πα
νεπιστήμιο στην παιδεία τοϋ ’Έ 
θνους. Σχετικά μέ τον φωτισμένον 
αυτόν φιλέλληνα καί άνθρωπιστή,



Ή  στοά μέ τις Μούσες στο ’Ανάκτορο του ’Αχίλλειου στήν Κέρκυρα

γράφει χαρακτηριστικά ό Γεράσι
μος Σαλβάνος στήν ενδιαφέρουσα 
μελέτη του «Ίόνιος ’Ακαδημία», 
που κυκλοφόρησε το 1949 στήν 
’Αθήνα:

«'Ο άνήρ οϋτος, τέλειος τον νουν 
και τήν καρδίαν τέκνον τής χώρας 
εκείνης ήτις έγέννησεν ένα Βύρω
να, ένα Κάνιγκ, ένα Γλάδστωνα, 
ήγάπησε μετά πάθους τά ελληνικά 
γράμματα και εξ αιτίας αυτών περι
έβαλε διά τής αγάπης του και όλον 
το ελληνικόν Γένος, έθεσε δε κύριον 
σκοπόν τοϋ βίου του νά έπαναφέρη 
τήν ελληνικήν παιδείαν εις τήν πρώ- 

;ι τη της κοιτίδα».
Μέ τό λόγο αυτό, τοϋ γηραιόν 

φιλόλ.ογου, Σαλβάνον, οί "Ελληνες 
φανερώνουν ότι γνωρίζουν νά κρί
νουν τον Μέτλανδ καί νά τιμούν τον 
Γκίλφορδ χωρίς πάθος καί προκατά
ληψη, τοποθετώντας στον ζυγό τοϋ 
καιροϋ τά ίδια σταθμά τής ιστορι
κής ευπρέπειας καί δικαιοσύνης.»

Αυτά γράφαμε στο «Θέατρο τοϋ

Είκοσιένα» πριν δυο χρόνια που κυ
κλοφόρησε τό βιβλίο. Κι αποκτούν, 
σήμερα μιά ξεχωριστή έπικαιρότη- 
τα μέ τή συμπλήρωση των 200 χρό
νων άπό τή γέννηση τοϋ I. Καποδί- 
στρια, έμπνευστοΰ τής δημιουργίας 
τοϋ σημαντικού επτανησιακού πνευ
ματικού ιδρύματος. Καμμιά σχεδόν 
προβολή δεν έγινε αυτής τής επε
τείου άπό τον κόσμο τής επιστήμης 
καί τών γραμμάτων μας. Είναι μιά 
αδικαιολόγητη παράληψη πού επι
σημαίνουμε. 'Η  Ίόνιος ’Ακαδημία 
υπήρξε τό πρώτο επίσημο πνευμα
τικό φως τοϋ νεωτέρου έθνους και 
πολλά τοϋ οφείλονται. "Οταν οργα
νώνουμε ολόκληρους κύκλους πνευ
ματικών εκδηλώσεων καί βγάζουν 
τά φιλολογικά περιοδικά μας πολυ
σέλιδα άφιερώματα καί γιά τήν ελά
χιστη μνήμη τής λογοτεχνίας μας, 
είναι απαράδεκτη καί ιδιαίτερα κα
τακριτέα αυτή ή λ.ησμονοσύνη τοϋ 
πρώτου ’Ελληνικού Πανεπιστημίου, 
πού τόσο γόνιμα έδρασε γιά μισό

σχεδόν αιώνα στον ανατολικό χώρο 
τοϋ Αίμου.

Οί αεροπορικές επιδρομές τών 
Ναζιστών στις 14 Σεπτεμβρίου τοϋ 
1943 κατέστρεψαν τό λαμπρό ίδρυμα 
τής Κέρκυρας. "Ομως ή ιδέα τής 
’ Ιον ίου ’Ακαδημίας, δεν έπαψε νά 
ζεί στις καρδιές όλων τών ’Ελλή
νων. Αυτές τις μέρες, επίκαιρα, ή 
'Ελληνική Κυβέρνηση άνήγγειλ.ε ότι 
καταρτίζεται ειδικός νόμος γιά τήν 
επανίδρυσή της. Χαιρετίζουμε στήν 
ενέργεια μιά άπό τις πιο εύστοχες 
άποφάσεις τής νεώτερης Δημοκρα
τίας μας. "Ας μή μάς άπολείπει 
ποτέ ό ποιητικός λόγος τοϋ Σοφο- 
κλ.ή:

«Ούτε πόλη, ούτε καράβι, δέν 
άξίζουν, ούτε σπίτι αν δέν έχουν 
μέσα άνθρώπου στοχασμό γιά κυ
βερνήτη».

"Ενας λαός πού έπέζησε μέ τό 
πνεύμα δέν δικαιούται σέ καμμια 
περίπτωση νά λησμονεί τό Πνεύμα.



Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ τής ιστορίας έκθέτει τά 
ιστορικά γεγονότα, έρευνα τά αίτια 
και τά άττοτελέσματά των, προσπαθεί 

νά άναπαραστήση τό παρελθόν. Ή φιλο
σοφία όμως τής ιστορίας στοχάζεται έπί 
τών ιστορικών γεγονότων, προσπαθεί νά 
συλλάβη τό βαθύτερον νόημά των, νά εΰρη 
τούς γενικωτέρους παράγοντας, οΐ όποιοι 
τά προσδιορίζουν, τό νόημα καί τόν σκο
πόν τής ιστορικής έξελίξεως. Έκ φύσεως 
ό άνθρωπος ρέπει πρός τόν φιλοσοφικόν 
στοχασμόν καί προσπαθεί νά συνδέση τάς 
άποσπασματικάς γνώσεις του, νά κατα- 
νοήση βαθύτερον τά πράγματα καί νά 
έξαγάγη συμπεράσματα καί διδάγματα 
χρήσιμα διά τό μέλλον. Ή φιλοσοφία τής 
ιστορίας, ή όποια είναι κάτι τό διαφορετι
κόν άπό τήν έπιστήμην τής ιστορίας, διότι 
έργάζεται μέ άρχάς καί μεθόδους φιλοσο
φικός, βοηθεΐ εις τήν βαθυτέραν κατανόη- 
σιν τής ιστορίας καί τήν άξιοποίησιν τών 
ιστορικών γνώσεων διά τήν κατανόησιν 
τοϋ παρόντος καί τόν σχεδιασμόν τοϋ μέλ
λοντος.

Ή έπιστήμη τής ιστορίας προσφέρει άπο
σπασματικάς γνώσεις, αϊ όποΐαι είναι μέν 
δυνατόν νά συνδεθοϋν αίτιολογικώς ή τε
λολογικούς καί νά έρμηνευθούν κατά τινα 
τρόπον, άλλά τό έργον τής έρμηνείας αυ
τών είναι άρκετά δύσκολον καί πολλοί 
ιστορικοί άποφεύγουν τάς πολλάς κρίσεις 
καί τούς χαρακτηρισμούς καί περιορίζον
ται είς τήν ξηράν έκθεσιν τών ιστορικών 
γεγονότων, άπό τά όποια ό άναγνώστης 
θά έξαγάγη τά συμπεράσματά του. Ή ερ
μηνεία δηλαδή άφήνεται είς τήν κρίσιν 
τοϋ άναγνώστου. 'Αλλά ή έρμηνεία είναι 
δυσχερές έργον καί άπαιτεϊ φιλοσοφικήν 
προπαιδείαν. Διά τοϋτο, μόνον μέ τή βοή
θειαν τής φιλοσοφίας' τής ιστορίας θά κα- 
τανοήσωμεν καλώς τά ιστορικά γεγονότα 

Ή φιλοσοφία τής ιστορίας άρχίζει άπό 
τόν 18ον αιώνα, άπό τήν έποχή τοϋ διαφω
τισμού μέ τάς έργασίας τών Κοντορσέ, 
Βολταίρου, Μοντεσκιέ καί Χέρντερ. Κυ
ρίως διεμορφώθη κατά τό β' ήμισυ τοϋ 
19ου αίώνος μέ τήν πρόοδον τής Προϊστο
ρίας, τής ‘Ιστορίας τών ’Ανατολικών λαών 
καί τήν άνάπτυξιν τής Κοινωνιολογίας. 
Άλλά αί ρίζαι της ανάγονται είς τήν Πα
λαιόν Διαθήκην, όπου τό πρώτον γίνεται 
μία φιλοσοφική-θεολογική θεώρησις τής 
Ιστορίας μέ τήν έξέτασιν τοϋ ρόλου τοϋ 
Θεού είς τήν ιστορίαν. "Επειτα ό Χριστια
νισμός μέ τήν διδασκαλίαν περί ίσότητος 
τών άνθρώπων καί τών λαών καί τήν έσχα- 
τολογικήν θεώρησιν τής ιστορίας προ- 
ητοίμασε τό έδαφος διά τήν φιλοσοφικήν 
θεώρησιν τής ιστορίας. Οί άρχαιοι Έλ
ληνες έζων είς ένα κλειστόν καί στατικόν

κόσμον, χωρίς έννοιαν τής ιστορικής έξε
λίξεως καί δέν ήτο δυνατόν νά κάμουν φι
λοσοφίαν τής ιστορίας. Πρώτοι οί Χρι
στιανοί συγγραφείς είδαν τήν ιστορίαν 
φιλοσοφικώς καί διήρεσαν αύτήν είς περιό
δους (Αύγουστϊνος).

Οί Χριστιανοί συγγραφείς είδαν τήν 
ιστορίαν ώς μίαν έξέλιξιν πρός ένα σκο
πόν, ήτοι τήν πραγμάτωσιν τοϋ σχεδίου 
τοϋ Θεοϋ διά τήν σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου. 
Ό  Αύγουστϊνος διήρεσε τήν παγκόσμιον 
ιστορίαν είς πέντε περιόδους: α) άπό 
Άδάμ έως Νώε, β) άπό Νώε έως ’Αβραάμ, 
γ) άπό Αβραάμ έως Δαβίδ, δ) άπό Δαβίδ 
έως Μετοικεσίας Βαβυλώνος, ε) μέχρι τής 
Γεννήσεως τοϋ Χριστού. Ήδη λέγεται 
διανύομεν τήν έκτην περίοδον, διά τήν 
όποιαν δέν γνωρίζομεν πόσον θά διαρ- 
κέση. Ή έβδομη θά είναι αίωνία, χωρίς 
τέλος.

Οί φιλόσοφοι τοϋ διαφωτισμού καί τοϋ 
ρωμαντισμοϋ κατά τούς νεωτέρους χρό
νους έμελέτησαν τό πρόβλημα τής ιστο
ρικής έξελίξεως καί προόδου καί έτσι 
ήρχισε νά διαμορφώνεται ή φιλοσοφία 
τής ιστορίας, ή όποια έγινεν έπιστήμη κυ
ρίως μέ τό έργον τοϋ Χέρντερ : «Ίδέαι γιά 
τήν φιλοσοφίαν τής ιστορίας τής άνθρω- 
πότητος», 1784, καί κατόπιν μέ τό έργον 
τοϋ Έγέλου. Οί νεώτεοι φιλόσοφοι προσε- 
πάθησαν νά ϊδουν τήν ιστορίαν ώς όλον,

Νεανικό ΠορτραΙτο τον Βολταίρου, επι
φανούς εκπροσώπου τοϋ γαλλικού διαφω
τισμού. Ή  εποχή του, αποτελεί τήν Απαρ

χήν τής φιλοσοφίας τής ιστορίας.

νά διακρίνουν τήν πορείαν καί τόν σκοπόν 
της, βάσει τοϋ όποιου νά έξηγήσουν κα
τόπιν τά έπί μέρους γεγονότα. Οί φιλόσο
φοι τοϋ 18ου αίώνος έπέμειναν είς τήν 
ιδέαν τής προόδου, τοϋ ανθρωπισμού καί 
τής τελειώσεως τοϋ άνθρώπου. Ά πό τοϋ 
19ου αίώνος τίθενται άλλαι άρχαί καί ίδέαι 
έρμηνείας τής ιστορικής έξελίξεως, οί 
οικονομικοί παράγοντες (Μάρξ), γεωγρα
φικοί, φυλετικοί καί άλλοι. Καί διαμορφώ
νονται οϋτω διάφοροι σχολαί.

Σήμερον έχουν διαμορφωθή ποικίλοι 
θεωρίαι καί άλλαι άπόψεις, άλλαι υλιστι
κοί, άλλαι ίδεαλιστικαί, όπως άκριβώς 
συμβαίνει καί είς φιλοσοφίαν. Διότι ή φι
λοσοφία τής ιστορίας δέν είναι έπιστήμη, 
άλλά φιλοσοφία, έργάζεται μέ φιλοσοφικός 
άρχάς καί μεθόδους, χρησιμοποιεί, άξιλο- 
λογεί καί έρμηνεύει τά ιστορικά γεγονότα 
άναλόγως τών φιλοσοφικών προϋποθέ
σεων καί άρχών έκάστου έρευνητοΰ. Διά 
τούτο τό έργον τής φιλοσοφίας τής ιστορίας 
είναι έξόχως δύσκολον, διότι πρέπει νά 
κρατηθή κανείς εις τό ϋψος τής άντικειμε- 
νικής άπιστήμης καί τής καθαρός λογικής 
καί νά μή παρασύρεται άπό φιλοσοφικός 
θεωρίας.

Πάντως ή φιλοσοφία τής ιστορίας δέν 
είναι έπιστήμη, δέν έργάζεται μέ τάς μεθό
δους τής έπιστήμης, άλλά τής φιλοσοφίας. 
Ή έπιστήμη έργάζεται κυρίως μέ τήν άρχήν 
τής αίτιότητος, ό ιστορικός μέ τήν έρμη- 
νευτικήν μέθοδον. Άλλά γεννάται τό έρώ- 
τημα είναι δυνατόν νά έρμηνευθούν «αί
τιολογικώς» τά ιστορικά γεγονότα; Ό χι  
βεβαίως, διότι δέν ομοιάζουν μέ τά φυσικά 
φαινόμενα, τά όποια έπαναλαμβάνονται 
όμοιομόρφως καί μέ σταθερούς νόμους. 
Τά ιστορικά γενοτότα είναι μοναδικά καί 
άνεπανάληπτα. Δέν είναι λοιπόν δυνατόν 
νά καταταχθοϋν είς ομάδας καί νά εξα
χθούν έξ αύτών γενικώς ίσχύοντες νόμοι. 
Πλήν όμως συχνά έπιχειρεΐται αίτιολογική 
έρμηνεία των, ή όποια δέν καταλήγει βε
βαίως είς νόμους, άλλά κάμνει απλώς μίαν 
σύνδεσιν τών γεγονότων.

Ή αϊτιότης ισχύει καί είς τήν ιστορίαν, 
άλλά κατ’ άλλον τρόπον, όχι όπως είς τά 
φυσικά φαινόμενα. Έν πρώτοις δέν ύπάρ- 
χουν άπλά καί σταθερά αίτια, άλλά πολ
λαπλοί παράγοντες, οί οποίοι ρυθμίζουν 
καί έπηρεάζουν κάθε φοράν μέ διάφορον 
τρόπον τήν έξέλιξιν τών γεγονότων.'Υπάρ
χουν αίτια φυσικά, κοινωνικά, ψυχολογικά 
καί άλλα. Δέν ύπάρχει όμως αύστηρά αί- 
τιότης, διότι ύπάρχει καί ή έλευθερία τοϋ 
άνθρώπου. Ά ν  ύπήρχεν αύστηρά αϊτιότης, 
θά ήδυνάμεθα νά προβλέψωμε τό μέλλον 
μέ άκρίβειαν, όπως καί είς τά φυσικά φαι-
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νόμενα. Τά ιστορικά γεγονότα έχουν ττολ- 
λάς όμοιότητας, άλλα καί διαφοράς, διά 
τούτο μόνον εικασίας καί όχι άσφαλεις 
προβλέψεις δυνάμεθα νά κάμωμεν. Παρ’ 
όλα αϋτά ή ιστορία μάς βοηθεΐ νά κατα- 
νοήσωμεν τό παρόν καί νά σχεδιάσωμεν 
τό μέλλον μέ βάσιν τήν πείραν τού παρελ
θόντος. Ή χρησιποποίησις όμως τής ιστο
ρικής πείρας είναι ζήτημα κρίσεως καί 
τής όλης προσωπικότητος τού κάθε προ
σώπου.

Μερικοί λέγουν ότι θά δυνηθώμεν νά 
προβλέψωμεν τό μέλλον καί νά έξαγάγω- 
μεν ιστορικούς νόμους, όταν έρμηνεύσω- 
μεν πλήρως τήν άνθρωπίνην ψυχήν. ‘Αλ
λά, όπως εϊπεν ό Ηράκλειτος «ψυχής πεί- 
ρατα ιών ούκ αν έξεύροιο πάσαν έπιπο- 
ρευόμενος οδόν, οϋτω βαθΰν λόγον έχει». 
"Ωστε ποτέ δέν θά φθάσωμεν εις τήν τε
λείαν γνώσι αυτής καί τήν άκριβή πρό- 
γνωσιν τού μέλλοντος. ’Αλλά αν φθάσωμεν 
είς κάποιαν πρόβλεψιν, βεβαίαν κατά τήν 
γνώμην μας, αύτή άκριβώς θά άλλάξη τήν 
πορείαν τών πραγμάτων, διότι θά μάς 
κάμη άλλα μέν νά έπιδιώκωμεν καί άλλα 
νά έμποδίζωμεν, διά νά έκπληρωθοϋν αί 
προβλέψεις μας, καί έτσι θά μεταβάλλωμεν 
τήν όμαλήν καί φυσικήν πορείαν τών 
πραγμάτων.

Ή αίτιότης χρησιμοποιείται μέ διάφορον 
τρόπον είς τήν ιστορίαν, κυρίως διά τήν 
σύνδεσιν καί όργάνωσιν τού ιστορικού 
ύλικοϋ καί όχι διά τήν έξαγωγήν νόμων. 
Διότι ύπάρχουν πολλά αίτια καί παράγον
τες πού ρυθμίζουν τήν ιστορίαν, έκ τών 
όποιων άλλα είναι φανερά καί άλλα αφανή. 
Δέν έχομεν μίαν αιτίαν καί ή ιστορική 
έρμηνεία κατ’ άνάγκην θά είναι πολύπλευ
ρος καί όχι μονομερής.

Μερικοί πιστεύουν ότι δυνάμεθα νά 
καταλήξωμεν είς νόμους μέ στατιστικήν 
πιθανότητα, ήτοι είς κανόνας. Πάντως οί 
κανόνες αυτοί είναι ψυχολογικοί καί κοι
νωνικοί καί δέν εφαρμόζονται μονομερώς 
καί απολύτως. "Αλλοι ιστορικοί καί φιλό
σοφοι άπορρίπτουν τήν αρχήν τής αίτιό- 
τητος διά τήν ιστορίαν καί χρησιμοποιούν 
τήν άρχήν τής σκοπιμότητος, τής τελολο
γίας, τής κατανοήσεως τού νοήματος καί 
τών σκοπών τής ιστορίας κάθε περιόδου.

"Αλλο πρόβλημα τής φιλοσοφίας τής 
ιστορίας είναι άν έπιτρέπεται νά διατυπώ- 
νωνται ήθικαί κρίσεις (έπαινοι καί κατη- 
γορίαι διά πράξεις προσώπων). Όταν 
ή ιστορία ήτο είς τό διδακτικόν στάδιον, 
έθεωρεϊτο άπαραίτητος ή διατύπωσις ήθι- 
κών κρίσεων, διότι δι' αυτών άπεβλέπετο

ή ήθική μόρφωσις τών άνθρώπων, ή έξα- 
γωγή ήθικών διδαγμάτων. Οί νεώτεροι 
άποκρούουν τούτο: διότι: α) Ή ήθικο- 
λογία είναι άπλοΰς φαρισαϊσμός καί δέν 
διδάσκει ποτέ, β) Δέν έχομεν δικαίωμα 
νά κρίνωμεν τά ιστορικά πρόσωπα, δέν 
εϊμεθα δικασταί, διότι αυτά δέν δύνανται 
νά άπολογηθοΰν καί είναι ώς έάν τά κατα- 
δικάζωμεν έρήμην. γ) Κύριος σκοπός μας 
είναι νά κατανοήσωμεν τήν ιστορίαν, νά 
έρμηνεύσωμεν, όχι νά κρίνωμεν τήν συμ
περιφοράν τών προσώπων, δ) Αί ήθικαί 
κρίσεις δέν συμβιβάζονται μέ τήν αιτιο
κρατίαν, όθεν τήν άποκρούουν καί οί αί- 
τιοκράται όσον καί οί ίδεαλισταί.

Παρ' όλα αύτά δέν άποφεύγουν τάς ήθι- 
κάς κρίσεις ούτε οί μέν ούτε οί δέ. Ό λοι 
χρησιμοποιούν όρους μέ ήθικόν νόημα 
(καλός, κακός, γενναιότης, ειλικρίνεια 
κ.λ.π.). Έστω καί άσυνειδήτως όλοι έκ- 
φράζουν ήθικάς κρίσεις, κρίνουν τά πρό
σωπα μέ βάσι τάς άρχάς των. Δέν είναι 
δυνατόν νά τάς άποφύγωμεν. Τό ιδεώδες 
είναι νά εϊμεθα άντικειμενικοϊ καί νά στηρι- 
ζώμεθα είς γενικώς παραδεκτούς κανό
νας. ’Αλλά κύριον έργον τού ιστορικού 
δέν είναι ή ήθικολογία, άλλ’ ή έρμηνεία 
τών ιστορικών γεγονότων καί ή εϋρεσις 
τής άληθείας. Είς αύτό δύναται νά όδηγήση 
μόνον ή άπροκατάληπτος καί γνησίως φι
λοσοφούσα διάνοια.

Ένας άλλος τρόπος έρμηνείας τής ιστο
ρίας είναι ό θεολογικός, ό όποιος διαφέ
ρει άπό τήν έπιστήμην καί τήν φιλοσοφίαν. 
Διότι ή έπιστήμη καί ή φιλοσοφία έργά- 
ζονται μέ τήν λογικήν, στηρίζονται είς 
λογικάς άρχάς, ένώ ή θεολογία βασίζεται 
είς τήν άποκάλυψιν, είς τήν θρησκείαν. 
Όμιλοΰμεν κυρίως περί τής χριστιανικής 
θρησκείας. Κατά τήν χριστιανικήν πίστιν 
ό Θεός αποκαλύπτει έαυτόν όχι μόνον διά 
τού θείου λόγου είς τήν Παλαιάν καί τήν 
Καινήν Διαθήκην, αλλά καί είς τήν φύσιν 
καί τήν ιστορίαν. Είς τήν φύσιν βλέπομεν 
τήν παντοδυναμίαν καί τήν πανσοφίαν τού 
Θεού, είς τήν ιστορίαν τήν δικαιοσύνην, 
τήν άγάπην, τήν πρόνοιαν Αύτοϋ περί τού 
κόσμου.

Τήν θεολογικήν ερμηνείαν τής ιστορίας 
βλέπομεν είς τούς αρχαίους λαούς, οί 
όποιοι έβλεπον είς κάθε γεγονός τήν έπέμ- 
βασιν τού θεού. Είς τόν Όμηρον όλαι σχε
δόν αί πράξεις τών άνθρώπων αποδίδονται 
είς τούς θεούς, είς δέ τήν Παλαιάν Διαθή
κην ή τύχη τού έβραϊκοΰ λαού έξαρτάται 
άπό τήν στάσιν του έναντι τού Θεού. Μέ 
τήν άνάπτυξιν τής έπιστήμης τής ιστορίας

ή θεολογική έρμηνεία παραμερίζεται καί 
ή ιστορία έκτίθεται καί κατανοεΐται μέ έπι- 
στημονικάς ή φιλοσοφικός άρχάς. Ά λλ’ 
έκτος τού ότι δέν έχομεν ομοιομορφίαν 
καί άντικειμενικότητα είς τήν ιστορικήν 
έρμηνείαν, αϋτη διά τής έξηγήσεως τών 
γεγονότων μόνον μέ τήν λογικήν καί τόν 
άποκλεισμόν τού ύπερφυσικού παράγον
τος έχασε κάτι άπό τό βάθος της. Μέ τήν 
θεολογικήν έρμηνείαν τά γεγονότα άπο- 
κτοΰν βαθύτερον νόημα, κατανοοΰνται 
καλλίτερον.

Καί γεννάται τό έρώτημα, έχουν νόημα 
τά ιστορικά γεγονότα καί ποιον είναι αύ
τό. Πολλοί φιλόσοφοι τής ιστορίας λέγουν 
ότι τά ιστορικά γεγονότα δέν έχουν νόη
μα καί σκοπόν, ομοιάζουν μέ τά κύματα, 
τά όποια διαδέχονται άλληλα -καί διαλύον
ται είς τήν παραλίαν, χωρίς κανονικότητα, 
χωρίς σκοπόν. "Αλλοι άναζητοΰν τό νόη
μα τής ιστορίας είς τήν πραγματοποίησιν 
μιάς ιδέας, τού ανθρωπισμού, τής προό
δου, τής τελειοποιήσεως τού άνθρώπου 
κ.λ.π. ή τήν πάλην τών τάξεων καί τήν 
πραγματοποίησιν τής άταξικής κοινωνίας. 
Ή χριστιανική θρησκεία παραδέχεται ότι 
τά ιστορικά γεγονότα έχουν κάποιον σκο
πόν, ή άνθρωπότης οδηγείται είς τήν σω
τηρίαν ύπό τού Θεού, ό όποιος κατευθύνει 
τήν ιστορίαν, μέ σκοπόν τήν τελείωσιν 
τού άνθρώπου.

‘Η χριστιανική διδασκαλία έξηγεΐ τήν 
ΰπαρξιν τού κακού είς τόν κόσμον, αίτια 
του είναι ή άμαρτία, σκοπός του είναι ή 
τιμωρία τής παρακοής, ή έπιστροφή τού 
άνθρώπου είς τόν Θεόν. Ό  Θεός μεταβάλ
λει τόν πόνον καί τήν δυστυχίαν είς μέσον 
σωφρονισμού καί τελειώσεως. ’Αλλά δέν 
είναι ό αύστηρός τιμωρός, όπως τόν παρε- 
δέχοντο οί Εβραίοι, κινείται άπό άγάπην, 
διά τό καλόν τού άνθρώπου. Έτσι ό πόνος 
γίνεται μέσον παιδαγωγικόν. Ό  σταυρός 
είναι τό ύπέρτατον σύμβολον τού Χρι
στιανισμού. Ή Χριστιανική διδασκαλία 
δίδει νόημα όχι μόνον είς τήν ιστορίαν, 
άλλά καί είς τήν ζωήν τού κάθε άνθρώ
που, τόν βοηθεΐ νά σχηματίση κοσμοθεω
ρίαν.

Μία έναρμόνισις τών απόψεων τής ορ
θής φιλοσοφίας καί άπροκαταλήπτου έπι
στήμης μέ τά διδάγματα τής χριστιανικής 
θρησκείας θά δώση τήν βάσιν διά τήν ορθήν 
κατανόησιν καί έρμηνείαν τής ιστορίας. 
Διά τούτο πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι καί 
ιστορικοί ήσαν βαθύτατα Χριστιανοί καί 
έστήριζον τήν φιλοσοφίαν των είς χριστια
νικός άρχάς.

“Ελληνα άστυφύλακα. Είσαι ό προστάτης του νόμου, τής πολιτείας και 

του πολίτου. “Εχεις έπιφορτισθή μέ τήν προστασία τών πολυτιμωτέρων 

αγαθών τών συνανθρώπων σου. Τής ζωής, τής τιμής και τής περιου

σίας τους. Νά είσαι ύπερήφανος γι* αύτή σου τήν άποστολή. Μια απο

στολή, που είναι ωραιότερη, σημαντικώτερη και άνθρωπινώτερη άπό όλες 

μαζί τις προσφορές, προς τόν πολίτη, τήν κοινωνία και τήν πατρίδα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Κ. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Δ/ρος Νομικής. ΚαθηγητοΟ Σχολής Κοινω
νικής ’Εργασίας τής Άττοστολικής Διακο

νίας τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

Κάτω: Έπίλυσις διαφοράς εις τό γραφειον τοϋ ’Αξ/κοϋ 1 πηρεσιας 
τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος. ’Απέναντι έπάνω: Ξενάγησις μαθητών 
δημοτικού σχολείου εις τάς εγκαταστάσεις τής ’Αμέσου Δράσεως. Οι 
αστυνομικές 'Υπηρεσίες, δλων των βαθμιδών ασκούν κοινωνικήν ερ
γασίαν. ιδίως εις τα μεγάλα καί βιομηχανικώς άνεπτυγμένα αστικά 
κέντρα.

Η ΑΠΟ τής βιομηχανικής έπαναστάσε- 
ως παρατηρηθεισα προοδευτική έξέ- 
λιξις εις τήν διάρθρωσιν τής Κοι

νωνίας, τήν οικονομίαν καί τούς διαφό
ρους πολιτιστικούς θεσμούς τής Δύσεως, 
έδημιούργησε πολλά προβλήματα τόσον 
εις τά άτομα εις τάς μεταξύ των σχέσεις, 
ώς καί εις τήν οικογενειακήν, κοινωνικήν 
καί οικονομικήν κατάστασιν αυτών, όσον 
καί εις τάς όμάδας καί τάς Κοινότητας, 
τών όποιων ήσαν μέλη1. Τά προβλήματα 
ταύτα έπολλαπλασιάσθησαν, εις μεγάλον 
βαθμόν, μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλε
μον καί τούτο διότι εις τά ήδη υπάρχοντα 
προσετέθησαν, έκτος έκείνων τά όποια 
προέκυψαν έκ τών πολεμικών γεγονότων 
καί τών όποιων αί δυσμενείς έπιπτώσεις 
θά βαρύνουν πολλάς άκόμη μεταπολεμικός 
γενεάς καί έτερα όφειλόμενα εις τήν άλ- 
ματώδη τεχνικήν έξέλιξιν2, τήν δια- 
μόρφωσιν νέων ιδανικών καί τόν προσ
διορισμόν νέων στόχων, ύπό τών άτόμων 
τών όμάδων καί τών Κοινοτήτων, εις τάς 
κοινωνικός, οικονομικός καί πολιτικάς 
επιδιώξεις των3.

Είδικώτερον σήμερον τά κυριώτερα 
γενεσιουργικά αίτια τών άπασχολούντων 
τά άτομα, τάς όμάδας καί τάς Κοινωνίας, 
ύπό εύρείαν έννοιαν, προβλημάτων είναι: 

α) Ή  έπέκτασις τών άτομικών δικαιω
μάτων καί εις τήν σφαίραν τής Κοινωνι
κής Προνοίας, ύπό τήν έννοιαν, ότι όλοι 
οί άνθρωποι δικαιούνται τών αύτών συν
θηκών ζωής, αξιοπρέπειας, έλευθερίας καί 
εργασίας (υγεία - κατοικία - έργασία - κοι
νωνική άσφάλισις)1 καί ώς έκ τούτου ή 
άντιμετώπισις τών έκ ταύτης προκυ- 
πτόντων προβλημάτων, ή όποια ητο, 
κατά τήν πρό τού Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου, θέμα καθαρώς άτομικών ικανοτή
των καί δυνατοτήτων ή ιδιωτικής φιλαν
θρωπικής δραστηριότητας, σήμερον άπο- 
τελεϊ Συνταγματικήν ύποχρέωσιν τού 
Κράτους.5

β) Ή  άλλαγή τών οικονομικών συστη
μάτων καί άντιλήψεων6 καί συνεπεία 
ταύτης, άφ’ ένός μέν ή υίοθέτησις τού 
Κρατικού προγραμματισμού καί παρεμ
βατισμού καί άφ’ έτέρου ή έπιδίωξις τής 
Βιομηχανικής άναπτύξεως τής Χώρας εις 
βάρος τής άγροτικής πολιτικής, μέ άπο- 
τέλεσμα νά άνέλθη μέν σημαντικώς τό 
κατά κεφαλήν, εισόδημα, πλήν όμως παρά 
ταύτα μέρος τού πληθυσμού νά έξακολου- 
θή νά ζή ύπό συνθήκας διαβιώσεως κατα- 
θλιπτικάς καί άπαραδέκτους.7

γ) Ή  συνεπεία τής Βιομηχανικής άνα
πτύξεως μετακίνησις τού έργατικοΰ δυνα
μικού πρός τά μεγάλα άστικά καί βιομη
χανικά κέντρα ήμεδαπής ή τής άλλοδαπής 
(έσωτερική - έξωτερική μετανάστευσις).8

δ) Ή  έκ τών τεχνολογικών έξελίξεων 
δημιουργία συνεχώς νέων άναγκών καί ή 
ώς έκ ταύτης διαρκής καί έντονος προ
σπάθεια καλύψεως τούτων καί άπολαύ- 
σεως περισσοτέρων άγαθών.9

ε) Ό  κλονισμός καί ή διαφοροποίησις, 
εις μεγάλον βαθμόν, ώρισμένων θεμε
λιωδών, δι’ αυτήν ταύτην τήν ύπόστασιν 
καί έξέλιξιν τού άτόμου, τής όμάδος καί 
τής κοινωνίας, θεσμών (Οικογένεια10 
θρησκεία11-ήθικαί άξίαι12 κ.λ.π.).

Βεβαίως τά προκύπτοντα προβλήματα 
έκ τών προαναφερθέντων αίτιων, δέν 
είναι τής αυτής έκτάσεως, τού αυτού βά
θους καί τής αΰτής όξύτητος ή χρονικής 
διάρκειας δι’ όλα τά άτομα, τάς όμάδας καί 
τάς Κοινωνίας, δι’ αύτό καί διάφορα είναι



τά αποτελέσματα καί εις τάς τρεις περι
πτώσεις, άκόμη δέ παρατηρεΐται τό φαι- 
νόμενον καί εις τήν περίπτωσιν κατά τήν 
όποιαν τά προβλήματα είναι τής αυτής 
μορφής, έκτάσεως καί έντάσεως, διά 
πολλούς λόγους, έσωτερικής ή έξωτερι- 
κής φύσεως, νά έχωμεν διαφόρους έπι- 
πτώσεις εις έκαστον των προβληματιζο- 
μένων άτόμων καί κατ’ έπέκτασιν εις τάς 
όμάδας καί τάς κοινωνίας εις τάς όποιας 
ταΰτα άνήκουν.

Έκ των έκτεθέντων σαφώς προκύπτει, 
ότι τά προβλήματα τοΰ άτόμου, τά δια- 
ταράσσοντα τούς εύνοϊκούς όρους τής 
κοινωνικής διαρθρώσεως καί ζωής, οί 
όποιοι συνεπάγονται τήν ύγείαν αύτοϋ, 
πολιτικήν οικονομικήν, κοινωνικήν, σω
ματικήν, ψυχικήν κ.λ.π., τό καθιστούν 
παθολογικόν καί φυσικά όταν ή παθο
λογική αυτή κατάστασις περιλάβη περισ
σότερα άτομα, τότε δημιουργεϊται ή πα
θολογική όμάδα καί έν συνεχεία ή παθο
λογική κοινωνία, είτε έν στενή, είτε έν 
εύρυτέρα έννοια, μέ άποτέλεσμα τήν διά- 
σπασιν τής κοινωνικής συνοχής καί τε- 
λικώς τήν πλήρη « Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ά- 
π ο δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ι ν».

Τήν άρσιν τών κινδύνων κοινωνικής 
άποδιοργανώσεως, έκ τής συσσωρεύσεως 
προβλημάτων καί άναγκών εις τά άτομα, 
τάς όμάδας καί τάς Κοινότητας έπιδιώ- 
κει νά έπιτύχη ή Πολιτεία διά τής άσκή- 
σεως ύγιούς κοινωνικής πολιτικής, δη
λαδή διά τής λήψεως συστηματικών μέ
τρων, πρός βελτίωσιν τών συνθηκών ζωής 
τών κοινωνικών όμάδων καί τήν πρόοδον 
καί τήν ευημερίαν τού κοινωνικού συνό
λου13. Εις τά προαναφερθέντα μέσα περι
λαμβάνονται καί έκεϊνα, τά όποια όδη- 
γούν εις τήν ώργανωμένην αύτοβοήθειαν 
(άτομικήν ή όμαδικήν),14 γνωστά ύπό τήν 
έπιστημονικήν όρολογίαν, ώς «Κ ο ι- 
ν ω ν ι κ ή  Έ ρ γ α σ ί  α».

Συγκεκριμένως ώς «Κ ο ι ν ω ν ι κ ή 
Έ ρ γ α σ ί  α», θεωρείται: «ή έπιστημο- 
νική μέθοδος, τό μέσον, διά τοΰ όποιου 
βοηθεΐται τό άτομον ή ή όμάς, διάνά  
καταστή ικανό νά βοηθήση τόν έαυτό του 
νά έπιλύση τά προβλήματά του ή νά έξο- 
μαλυνθή μία κατάστασις κατά τρόπον 
άποτελεσματικόν καί ικανοποιητικόν, μέ 
τελικόν άποτέλεσμα τήν ευημερίαν τοΰ 
άτόμου ή τής όμάδος,15 δηλαδή έν συ- 
μπεράσματι έπιδιώκεται όχι μόνον ή λύ- 
σις τοΰ προβλήματος ή ή έξοδος έκ τής 
άνάγκης, άλλά καί ή άνίχνευσις τών αι
τίων, τά όποια προεκάλεσαν τό πρόβλημα 
ήτήνάνάγκην καί ή όλοκληρωτική έξα- 
φάνισις τούτων».

Πρός τούτο κατά τήν άσκησιν τής Κοι
νωνικής Εργασίας Ακολουθούνται τρία 
στάδια : α ) τ ή ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς  
στοιχείων διά τήν συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν καί μελέτης16 αύτών β) τ ή ς δ ι α- 
γν ώ σ ε ω ς, δηλαδή άναλύσεως καί άξιο- 
λογήσεως τών στοιχείων καί γεγονότων, 
ή όποια, τάς περισσοτέρας φοράς, άπαι- 
τεΐ τήν συνεργασίαν άνθρώπων ειδικευ
μένων εις συναφείς έπιστήμας π.χ. τό 
πρόβλημα τών άπροστατεύτων γερόντων 
άπαιτεϊ τήν συνεργασίαν ειδικών περί τήν 
γηριατρικήν, δημογραφίαν, κοινοτικήν 
όργάνωσιν, κοινωνικήν άσφάλισιν, οικο
γενειακός σχέσεις κ.λ.π. καί καταστρώ- 
σεως ένός σχεδίου δράσεως πρός θεραπεί
αν.1’ καί γ) τ ή ς  θ ε ρ α π ε ί α ς ,  δηλαδή 
τής άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος ή 
τής καταστάσεως, διά τής έφαρμογής τοΰ 
σχεδίου δράσεως, τοΰ όποιου ή έπιτυχία 
έξαρτάται τόσον άπό τό βοηθούμενον 
άτομον ή όμάδα ή Κοινότητα, όσον καί 
άπό τά οικονομικά μέσα καί τήν έκτασιν 
τών κοινωνικών προγραμμάτων, τά όποια 
έφαρμόζει τό Κράτος.18

Διά τήν άσκησιν τής Κοινωνικής έργα- 
σίας, τής όποιας ή σπουδαιότης πρός

θεραπείαν προβλημάτων ή άναγκών ή 
έξομάλυνσιν καταστάσεων, τά όποια είναι 
δυνατόν νά όδηγήσουν εις έκρηκτικάς 
κοινωνικός καταστάσεις, ώς έκ τών έκτε
θέντων, σαφώς κατεδείχθη, διεμορφώθη 
ίδιος κλάδος κοινωνικών όργάνων, οί 
«Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό  ί».19

Πρόκειται περί άτόμων, τά όποια έκτος 
τής ειδικής έπιστημονικής καταρτίσεώς 
των εις τήν Κοινωνικήν Εργασίαν, τής 
πείρας καί τής πολυπλεύρου μορφώσεώς 
των, δέον, έπί πλέον, νά έχουν καί (ορι
σμένα προσωπικά χαρίσματα, όπως άγά- 
πην καί καλωσύνην πρός τόν συνάνθρω
πον, εύγένειαν, άδαμάντινον χαρακτήρα, 
ύπομονήν, έχεμύθειαν, άμεροληψίαν καί 
άντικειμενικότητα καί φυσικά ταχύτητα 
άντιλήψεως καί ένεργείας, διά τής προση- 
κούσης ύπαγωγής τής συγκεκριμένης 
περιπτώσεως εις τήν κατάλληλον Αρχήν 
κοινωνικής θεραπείας20. Έ ν συμπερά- 
σματι οί Κοινωνικοί Λειτουργοί δέν 
άσκοΰν «έπάγγελμα», μόνον21, δηλαδή 
βιοποριστικήν έργασίαν, άλλά καί «λ ε ι- 
τ ο ύ ρ γ η μ α», δηλαδή δημοσίαν υπηρε
σίαν υπέρ τοΰ λαοΰ22 καί ώς έκ τούτου 
παρέχουν τάς υπηρεσίας των όχι συμφώ- 
νως πρός τάς προσωπικός των άντιλή- 
ψεις, πολιτικάς ή κοινωνικός πεποιθήσεις 
καί δοξασίας, άλλά κατά τρόπον Αντι
κειμενικόν, ό όποιος αποβλέπει πάντοτε 
εις τήν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικοΰ 
συμφέροντος, τοΰ Κοινωνικοΰ Συνόλου.23 
Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην έχει άναγνω- 
ρισθή διεθνώς δι’ άποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών, λη- 
φθείσης τό έτος 1952.24

Ήδη ό θεσμός τών Κοινωνικών Λει
τουργών έχει καθιερωθή εις όλόκληρον 
τόν Κόσμον, ιδίως εις τάς προηγμένος 
κοινωνικώς, πολιτικώς καί οίκονομικώς 
Χώρας, αί όποίαι τούς χρησιμοποιούν 
έπωφελώς εις μεγάλην έκτασιν. Ούτως
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είς τήν Γαλλίαν25 έργάζονται 15.000 
Κοινωνικοί Λειτουργοί (1 Κοινωνικός 
Λειτουργός άνά 2.800 κατοίκους), είς 
τήν Γερμανίαν 14.000 (1 Κοινωνικός Λει
τουργός άνά 4.200 κατοίκους), είς τήν 
’Ιταλίαν 25.000 (1 Κοινωνικός Λειτουρ
γός άνά 2.200 κατοίκους) καί Ελβετία
2.500 (1 Κοινωνικός Λειτουργός άνά
2.500 κατοίκους). Είς τήν Ελλάδα έπί 
8.766.641 κατοίκων, ύπολογίζεται ότι 
άσκοΟν τό έπάγγελμα τοΟ Κοινωνικού 
Λειτουργοί) περίπου 1.000 άτομα26, δη
λαδή άναλογία 1 Κοινωνικός Λειτουρ
γός άνά 9.000 κατοίκους, ποσοστόν άφ’ 
ένός μέν άπαγοητευτικόν, λαμβανομένων 
ύπ’ όψιν τών προβλημάτων καί τών άναγ- 
κών τών άτόμων καί τών όμάδων έν Έλ- 
λάδι, άφ’ έτέρου δέ άρμόζον μόνον είς 
τάς πλέον ύποαναπτύκτους Χώρας καί 
όχι είς τοιαύτην έξελισσομένην, έν όψει 
μάλιστα έντάξεώς της είς τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα.

'Ως λόγοι τοΟ χαμηλού τούτου ποσο
στού, παρά τάς ύφισταμένας τεράστιας 
άνάγκας είς τόν τομέα τής Κοινωνικής 
’Εργασίας έν Έλλάδι, προβάλλονται, ότι 
ό θεσμός είναι νεοπαγής καί ότι πολλαϊ 
κοινωνικοί ύπηρεσίαι καί όργανισμοί, 
καθώς καί μεγάλοι ’Ιδιωτικοί ’Επιχειρή
σεις δέν έχουν συνειδητοποιήσει έπαρ- 
κώς τόν ρόλον καί τήν χρησιμότητα τού 
Κοινωνικού Λειτουργού.27

’Εν προκειμένη) παρατηρείται, ότι ό 
μέν πρώτος λόγος δέν εϋσταθεί, δοθέντος 
ότι ήδη ό θεσμός τών Κοινωνικών Λει
τουργών έκλεισεν ήδη τήν δευτέρα δε
καετίαν άπό τής συστηματικής έφαρμο- 
γής του,είς τήν Ελλάδα, ό δέ δεύτερος, 
άτυχώς, τυγχάνει άληθής, είτε άπό άγνοιαν 
είτε λόγφ έσφαλμένων άντιλήψεων, ώς 
πρός τό πώς πρέπει πράγματι νά άσκήται 
ή Κοινωνική Πολιτική καί συγκεκριμέ- 
νως έθελοτυφλοΰντες άγνοοΰμεν, ότι τά 
προβλήματα καί αί άνάγκαι τών άτόμων 
δέν έξαλείφονται μόνον διά παροχών, 
άλλά άπαιτεΐται καί ό έντοπισμός καί θε
ραπεία τών προκαλεσάντων ταΰτα αιτίων 
καί είς τό σημεϊον τούτο ούδεμία έχει 
έπιτευχθή περαιτέρω πρόοδος.

II. ’Αποτέλεσμα τών άνωτέρω έσφαλ
μένων άντιλήψεων ή καί άδιαφορίας είναι 
ότι πολλοί ’Οργανισμοί, κρατικοί ή ήμι- 
κρατικοί, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
ώς καί κρατικοί ύπηρεσίαι, έχουσαι 
άρμοδιότητας κοινωνικού περιεχομένου, 
είτε χρησιμοποιούν είς έργα κοινωνικών 
λειτουργών, έθελοντάς, άνευ ειδικής έκ- 
παιδεύσεως, μορφώσεως καί πείρας, είτε 
έπαφίενται είς τήν καλήν διάθεσιν τών 
όργάνων των, έχόντων διάφορον έπαγ- 
γελματικήν κατάρτισιν καί προορισμόν 
τά όποια εύρισκόμενα πρό προβλημάτων 
ή άναγκών άπαιτούντων «Κοινωνικήν 
’Εργασίαν», ένεργοΰν κατά κανόνα έρα- 
σιτεχνικώς ή καί έμπειρικώς καί φυσικά, 
τάς περισσοτέρας φοράς άντί θεραπείας 
έχομεν έπιδείνωσιν, μέ όλα τά δυσμενή 
έπακόλουθα.28

Είς τήν προαναφερθεΐσαν κατηγορίαν 
τών Δημοσίων Υπηρεσιών, αί όποΐαι 
έχουν καί κοινωνικάς άρμοδιότητας, 
φρονοΰμεν ότι υπάγονται καί τά Σώματα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Χωρο
φυλακής. 'Υπάρχει ή έσφαλμένη άντί- 
ληψις, ότι ή ’Αστυνομία έχει ώς μοναδι
κόν σκοπόν τήν διατήρησιν τής τάξεως 
καί άσφαλείας, διά τής διώξεως τών έγ- 
κληματιών ή τούλάχιστον τής παρεμπο-

δίσεως τούτων όπως διαπράξουν άξιο- 
ποίνους πράξεις. Ή  πραγματικότης όμως, 
κατά τήν γνώμην μας είναι τελείως διά
φορος καί τούτο διότι ναι μέν ή βασική 
άποστολή καί ό κύριος σκοπός τής ’Α
στυνομίας είναι ή προστασία τής ζωής, 
τής τιμής καί τής περιουσίας τών πολι
τών, καθώς καί ή διατήρησις τής τάξεως 
καί άσφαλείας, πλήν όμως ό βασικός αυ
τός σκοπός έπιτυγχάνεται διά τής έξα- 
σφαλίσεως όλων έκείνων τών προϋποθέ
σεων αί όποίαι είναι άπαραίτητοι διά τήν 
ειρηνικήν καί κατά τό δυνατόν άδιατά- 
ρακτον κοινωνικήν συμβίωσιν τών πολι
τών29 καί είς τήν προσπάθειαν ταύτην, 
πολλές φορές τά όργανα τής ’Αστυνομίας 
είναι υποχρεωμένα, έν τή πραγματικό
τητά νά άοκήσουν «Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  
’Ε ρ γ α σ ί α ν » .

Είς τά γραφεία τών ’Αξιωματικών 'Υπη
ρεσίας τών διαφόρων ’Αστυνομικών Τμη
μάτων, καθημερινώς άντιμετωπίζονται 
άπειρία προβλημάτων καί καταστάσεων 
άσυλλήπτου δυστυχίας, τραγικότητος καί 
έγκληματικής συμπεριφοράς. Είς τόν 
’Αξιωματικόν 'Υπηρεσίας θά καταφύγη 
ή θά όδηγηθή άπό τό άστυνομικόν δργα- 
νον: ό αίμομείκτης πατέρας, ό έκμεταλ- 
λευόμενος (προαγωγός) σύζυγον καί τέ
κνα, οί άπατημένοι σύζυγοι, οί καυγαδί- 
σαντες μέχρι ξυλοδαρμού σύζυγοι, ό 
έγκαταλείψας άπροστάτευτον τήν σύζυ
γον, τά τέκνα ή τήν έγκυμονοΰσα φίλην 
του, ή άναξία τής ίερδς ίδιότητος «τ ή ς 
Μ η τ έ ρ α ς »  γυναίκα, ή όποια, μέ έλα- 
φράν τήν συνείδησιν, έξέθεσεν τό παιδί 
της, ό έν κραιπάλη μέθης ευρισκόμενος 
οικογενειάρχης, ό όποιος έπιστρέφων είς 
τήν οικίαν του ξυλοκοπεί μετά μανίας 
σύζυγον καί παιδιά, ό έγκαταλελειμένος 
γέρος, ό άβοήθητος άνάπηρος, ή πορ- 
νευομένη νεαρά ή ό έταιριζόμενος άνδρας, 
ό διά μικροχρέη συλλαμβανόμενος, ό 
άλητεύων ή παρεκτρεπόμενος άνήλικος, ό 
τοξικομανής, ό εύρισκόμενος υπό τήν 
έπίδρασιν τού ναρκωτικού ή ό εύρισκό
μενος είς κατάστασιν τραγικήν λόγιρ 
έλλείψεως τούτου (σύνδρομον άποστε- 
ρήσεως) καί άπειρία άλλων περιπτώ
σεων ή άκριβέοτερον παθολογικών κοι
νωνικών καταστάσεων.

Ό λας τάς προαναφερθείσας κοινωνικός 
παθολογικός καταστάσεις καλείται νά 
άντιμετωπίση ό άξιωματικός ύπηρεσίας, 
άλλοτε έφαρμόζων τυπικώς καί μέ αυ
στηρότητα τόν νόμον καί άλλοτε άσκών 
«Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ’Ε ρ γ α σ ί α  ν», προ- 
κειμένου νά έπιτύχη τήν άδιατάρακτον 
κοινωνικήν συμβίωσιν.

Ά πό τήν πληθώραν τών περιστατικών, 
τά όποια άντιμετωπίζει ό ’Αξιωματικός 
‘Υπηρεσίας ένός ’Αστυνομικού Τμήμα
τος, σημειώνομεν ένδεικτικώς δύο περί 
πτώσεις: α) Τού άνηλίκου (18 έτών) 
ό όποιος προέβη είς άξιόποινον πράξιν 
π.χ. έπεισόδιον είς κέντρον διασκεδάσεως 
παρασυρθείς άπό άλλους άργοσχόλους 
νεαρούς καί β) Τού άνδρός, ό όποιος 
διά διαφόρους λόγους, έξυλοκόπήσε τήν 
νόμιμον ή παράνομον σύντροφόν του. 
Είς αύτά τά περιστατικά ό Άξιωματικός. 
Ύπηρεσίας δύο δρόμους έχει νά άκολου- 
θήση : α) έφαρμόζων αύστηρώς καί τυ
πικώς τόν νόμον νά άποστείλη είς τόν 
άρμόδιον εισαγγελέα τόν άνήλικον καί 
τόν παρακτραπέντα σύζυγον, όπότε, είς 
πολλάς περιπτώσεις, είναι βέβαιον, ότι ή 
ένδεχομένη καταδίκη ύπό τού δικαστη

ρίου καί ό έγκλεισμός είς τήν φυλακήν 
διά τόν άνήλικον θά άποτελέση άφορμήν 
διά περαιτέρω έγκληματικήν μόρφωσιν, 
διά δέ τόν σύζυγον διευρύνσεως τού χά
σματος μετά τής οικογένειας του, ή όποια 
πιθανόν νά εύθύνεται καί αύτη διά τήν 
συμπεριφορά του ταύτην, άν όχι τήν 
διάλυσιν αυτής καί β) άσκών «Κ ο ι ν  ω- 
ν ι κ ή ν  ’ Ε ρ γ α σ ί α ν » :  I.— νά δώση 
τήν εύκαιρίαν είς τόν άνήλικον, νά άντι- 
ληφθή τό σφάλμα του, νά τόν συμβου- 
λεύση, ένδεχομένως καί νά τόν άπειλήση 
ότι είς περίπτωσιν έπαναλήψεως θά είναι 
άμείληκτος καί νά τόν βοηθήση νά συμφι- 
λιωθή μέ τούς γονείς του ή κηδεμόνας του 
ή νά καλέση τούς τελευταίους καί νά τούς 
έπιστήση τήν προσοχήν έπί τών ύπο- 
χρεώσεών των έναντι τού τέκνου των καί 
άκόμη είς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν, 
συνεπείς τής συμπεριφοράς τού άνηλί
κου ό παθών έπιθυμεΐ νά καταθέση μήνυ- 
σιν, νά προσπαθήση νά πείση τούτον, 
όπως παραιτηθή τής προθέσεώς του τού
της, έξηγών είς αύτόν τάς δυσμενείς συνέ
πειας μιάς ένδεχομένης καταδίκης τού 
άνηλίκου καί 2). είς τήν περίπτωσιν τού 
παρακτραπέντος συζύγου νά προσπαθήση 
νά συμφιλιώση τούτον μέ τήν ποθούσαν, 
πείθουσα ταύτην ότι ή συγγνώμη είναι ή 
καλλιτέρα όδός, ίδίως όταν ύπάρχουν καί 
παιδιά καί έπιδιώκων διά τών συμβουλών 
του νά άντιληφθή ούτος τάς ύποχρεώ- 
σεις του πρός τήν οίκογένειάν του καί 
τάς συνέπειας τάς όποιας θά έχη ό έγκλει- 
σμός του είς τάς φυλακάς, ύπενθυμίζων 
ότι έν περιπτώσει έπαναλήψεως τής αύ- 
τής βαρβάρου συμπεριφοράς θά εύρεθή 
είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά έφαρμόση μέ 
αύστηρότητα τόν νόμον, καί άκόμη νά 
βοηθήση ποικιλλοτρόπως αύτόν καί 
ύπάρχουν άπειρες περιπτώσεις κατά τάς 
όποιας Αξιωματικοί Ύπηρεσίας, μετά 
τόν χειρισμόν τοιούτων ύποθέσεων, εύ- 
ρέθησαν είτε μέ όλιγώτερα χρήματα είς 
τό πορτοφόλι των, είτε κουμπάροι, διά 
γόμους ή βαπτίσια, είς τήν πλησιεστέραν 
έκκλησίαν.

Κρίνοντες τά άνωτέρω περιστατικά, 
παρατηροΰμεν ότι βάσει τών προανα- 
φερθέντων περί τών όρων καί τών προϋ
ποθέσεων άσκήσεως τής « Κ ο ι ν ω ν ι -  
κ ή ς Έ  ρ γ α σ  ί α ς», είς τήν πρα
γματικότητα ή έπιτυχής άντιμετώπισις 
τούτων έξαρτάται, έκάστοτε, άπό τήν εύ- 
ρύτητα άντιλήψεως, μορφώσεως, πλη
ρότητα αισθημάτων φιλαλληλίας80 τού 
Αξιωματικού Ύπηρεσίας καί έν πόση 
περιπτώσει άκολουθών τήν όδόν τής 
« Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  ’Ε ρ γ α σ ί α ς »  θά 
τό πράξη κατά τρόπον Ερασιτεχνικόν καί 
έμπειρικόν, διότι ούτε τάς σχετικάς γνώ
σεις έχει, ούτε τόν χρόνον διά νά άκο- 
λουθήση τά τρία στάδια αύτής (συγκέν- 
τρωσις στοιχείων - διάγνωσις - θεραπεία) 
καί συνεπώς ή λύσις τού προβλήματος θά 
είναι έπιφανειακή, ένώ τά γενεσιουργικά 
αίτια, ούτε έξετάζονται, ούτε ύφίσταται ή 
δυνατότης θεραπείας αύτών. Φυσικά ύπό 
τοιαύτας συνθήκας τό αυτό πρόβλημα 
είναι βέβαιον, ότι θά έπανεμφανισθή καί 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην, άγνωστοι θά 
είναι αί έπιπτώσεις τόσον είς τά προανα- 
φερθέντα άτομα, άλλά καί είς τήν όμάδα 
καί τήν Κοινότητα είς τήν όποιαν άνή- 
κουν, ίδίμ δέ έάν κατά τήν ύποτροπήν ό 
δεύτερος Άξιωματικός Ύπηρεσίας, ό 
όποιος θά έπιληφθή τούτου, είτε δέν θά 
έχη τήν αύτήν ευρύτητα σκέψεως, αίσθη-
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μάτων καί πείραν, ώς ό πρώτος, είτε διότι 
έκείνη τήν στιγμήν θά εχη νά άντιμετω- 
πίση άλλα περισσότερον έπείγοντα περι
στατικά τάξεως καί άσφαλείας καί φυ
σικά ή όδός πρός τήν Εΐσαγγελικήν ’Αρ
χήν είναι ή πλέον ταχυτέρα καί άποδο- 
τική λύσις.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων είναι ένα Σώμα 
τοΰ όποιου ή ΰπερπεντηκονταετής, μέχρι 
τώρα, έπιτυχής σταδιοδρομία όφείλεται, 
έκτος τών άλλων παραγόντων καί εις τήν 
ταχύτητα προσαρμογής, τήν όποιαν έκά- 
στοτε έπιδεικνύει εις τάς κοινωνικός, 
πολιτιστικός καί τεχνικάς έξελίξεις, 
παράδειγμα σχετικόν τόσον ή δημιουρ
γία τής 'Υπηρεσίας « Ά μ έ σ ο υ  Δ ρ ά -  
σ ε ω ς » ,  τού πολυθρυλήτου «100»31 
όσον καί ή πρόσληψις καί έπιτυχής χρη- 
σιμοποίησις γυναικών άστυφυλάκων καί 
κατά συνέπειαν καί εις τήν προκειμένην 
περίπτωσίν, φρονοΟμεν, ότι έπιβάλλεται 
όπως έξετασθή σοβαρώς τό θέμα τής έ- 
πανδρώσεως τών ’Αστυνομικών Τμημάτων 
καί Υπηρεσιών, διά Κοινωνικών Λει
τουργών, οί όποιοι θά έπιλαμβάνωνται 
τών σχετικών κοινωνικών προβλημάτων, 
άναγκών καί καταστάσεων, συνεργάζό- 
μενοι διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισίν των 
μετά τών λοιπών Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών. Τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί ή Κοι
νωνία πολλά θά έχουν νά κερδίσουν, 
περισσότερα ίσως καί άπό τήν έκτέλεσιν 
τοΰ πλέον έκτεταμένου καί δαπανηρού 
καί συνεπώς παραγωγικού έργου δημο
σίων έπενδύσεων.

III. Πέραν τών άνωτέρω έκτεθέντων, 
άποδίδοντες δλως ιδιαιτέραν σημασίαν 
εις τά εύεργετικά άποτελέσματα τής «Κ οι 
ν ω ν ι κ ή ς Έ  ρ γ α σ ί α ς» έπί τοΰ Κοι
νωνικού Συνόλου, φρονοΰμεν ότι έπιβά- 
λεται ή άσκησις αύτής ΰπό τών έξής φο
ρέων :

1. Τού αρμοδίου διά τήν παροχήν Κοι
νωνικής Προστασίας 'Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών (άρθρ. 11 Ν.Δ. 
175/1973 «περί Υπουργικού Συμβουλίου 
καί Υπουργείων»), ώς βασικού καί συν
τονιστικού φορέως, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
βεβαίως, ότι αί Ύπηρεσίαι αυτού θά 
έπανδρωθοΰν μέ τόν άνάλογον άριθμόν 
Κοινωνικών Λειτουργών.

2. Τών πάσης φύσεως καί μορφής Ν ο
σηλευτικών, Προνοιακών καί έν γένει 
Κοινωφελών 'Ιδρυμάτων καί ’Οργανι
σμών,32 διά τής δημιουργίας «Κοινωνι
κών Υπηρεσιών», ΰπό τόν όρον ότι ό 
άριθμός τών ΰπηρετούντων Κοινωνικών 
Λειτουργών θά είναι άνάλογος τής δυνά- 
μεως τών έξυπηρετουμένων προσώπων ή 
τών τροφίμων αυτών. Σήμερον πολλά τών 
προαναφερθέντων 'Ιδρυμάτων έχουν «Κοι- 
νωνικάς 'Υπηρεσίας», εις τάς όποιας όμως 
υπηρετεί ένας καί μόνον Κοινωνικός 
Λειτουργός π.χ. Τό Ίδρυμα Χρονίως 
Πασχόντων ’Αθηνών καί τό Γηροκομεϊον 
τής Έλεήμωνος Εταιρείας ’Αθηνών, 
όπότε λαμβανομένου ύπ’ όψιν τοΰ άριθμοΰ 
τών τροφίμων αυτών, είναι άμφίβολον 
κατά πόσον άποδίδεται έργον «Κοινω
νικής ’Εργασίας» λ.χ. ένας Κοινωνικός 
Λειτουργός εις Ίδρυμα 700 κλινών είναι 
έκ τών πραγμάτων άδύνατον νά προβή εις 
έργασίαν κατ’ άτομον, μέ όμάδα καί μέ 
Κοινότητα, ώς οί κανόνες τής Κοινωνικής 
’Εργασίας έπιβάλλουν.

3. Τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Ή  
ϋπαρξις «Κοινωνικών Υπηρεσιών» έπι- 
βάλλεται όχι μόνον εις τά Ιδρύματα τού

της, άλλά καί εις τούς ένοριακούς ναούς 
τών μεγάλων πόλεων ή τούλάχιστον τών 
Μητροπόλεων καί έναρμονίζεται πλή
ρως πρός τάς ιστορικός παραδόσεις καί 
τάς σημερινός έπιδιώξεις αύτής.

4. Τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής 
Χωροφυλακής, διά τής λειτουργίας «Κοι
νωνικών Υπηρεσιών», εις έκαστον ’Α
στυνομικόν Τμήμα τών μεγάλων ιδίως 
πόλεων καί περισσότερον τών βιομηχα
νικών, ώς λεπτομερώς άνεπτύχθη άνω
τέρω.

5. Τών ’Εκπαιδευτικών Μονάδων (Κα
τωτέρων - Μέσων - Άνωτέρων - Άνω- 
τάτων), όλων τών κατηγοριών33. Σήμε
ρον οΰδεμία έκπαιδευτική μονός διαθέ
τει «Κοινωνική Υπηρεσία» μέ Κοινωνι
κούς Λειτουργούς, ένώ τά ΰπάρχοντα καί 
τά προκύπτοντα καθημερινώς προβλήματα 
εις τά άντίστοιχα Ιδρύματα είναι τερά
στια. Κατ’ έτος χιλιάδες νέοι, άνεξαρτή- 
τως τών παρεχομένων ύπό τής Πολιτείας 
προνομιακών παραχωρήσεων (δωρεάν 
παιδεία, φοιτητικά δάνεια κ.λ.π.), φοιτούν 
εις τά Ελληνικά Πανεπιστήμια, μακράν 
τοΰ τόπου τής κατοικίας των καί έν γένει 
τοΰ οικογενειακού καί φιλικού περιβάλ
λοντος των καί φυσικά, έκ τοΰ λόγου 
τούτου, έχουν τεράστια προβλήματα 
προσαρμογής ή άλλου είδους κοινωνικής 
φύσεως προβλήματα, πλήν όμως τά άντι- 
μετωπίζουν έκ τών ένόντων, άβοήθητοι 
διότι οΰδέν 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιον 
ή Άνωτάτη, ή Άνωτέρα Σχολή, έν άν- 
τιθέσει πρός τά τής ’Αλλοδαπής, δια
θέτει «Κοινωνικήν "'Υπηρεσίαν». ’Εάν 
εις τά δεδομένα ταΰτα προστεθή καί τό 
γεγονός ότι είς τά 'Ελληνικά ’Ανώτατα 
ή ’Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
φοιτούν καί έκατοντάδες άλλοδαπών φοι
τητών καί μάλιστα έκ τών ’Αραβικών καί 
’Αφρικανικών Κρατών, είς τά όποια ή 
Χώρα μας έχει ζωτικά συμφέροντα καί 
ότι οδτοι είναι φυσικόν νά άντιμετωπί- 
ζουν προβλήματα προσαρμογής καί άνάγ- 
κας είς μεγαλύτερον βαθμόν τών Ε λλή 
νων συμφοιτητών των, τότε διαφαίνεται 
άκόμη μεγαλυτέρα ή άνάγκη τής ΰπάρ-

ξεως είς αύτά «Κοινωνικών Υπηρεσιών».
6. Τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εί- 

σαγγελίαι - Δικαστήρια, ίδίμ άνηλίκων - 
Φυλακαί - Σωφρονιστικά Καταστήματα - 
Έταιρεΐαι Προστασίας ’Ανηλίκων κ.λ.π.) 
Έ ν προκειμένφ δέον νά παρατηρηθή 
ότι τό ' Υπουργείο ν Δικαιοσύνης είς τά 
θέματα «Κοινωνικής ’Εργασίας» συγκα
ταλέγεται μεταξύ τών πρωτοπόρων φο
ρέων τοΰ θεσμού τών Κοινωνικών Λει
τουργών, τούς όποιους ήρχισε εύρύτατα 
νά χρησιμοποιή.

7. Τών ’Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού - 
’Αεροπορίας - Ναυτικού), Ή  πρότασις 
αΰτη ίσως προκαλέση ένδοιασμούς καί 
άπορίας. Παρά ταΰτα είναι μία πραγματι- 
κότης, τήν όποιαν έπωφελώς έχουν άξιο- 
ποιήση αί Έ νοπλοι Δυνάμεις τών Δυτι
κών Χωρών. Συγκεκριμένως είς τάς Ε νό 
πλους Δυνάμεις τών Ηνωμένων Πολι
τειών άπό τοΰ έτους 1942, έχουν συσταθή 
«Κοινωνικοί Ύπηρεσίαι», έπηνδρωμέ- 
ναι μέ έπαγγελματίας Κοινωνικούς Λει
τουργούς, άπό τοΰ βαθμού τοΰ άξιωματι- 
κού μέχρι καί τοΰ στρατιώτου. Είδικώτε- 
ρον ΰφίστανται «Κοινωνικοί Ύπηρεσίαι» 
είς τά Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Πειθαρ
χικός έγκαταστάσεις, μαχίμους μονάδας, 
στρατιωτικός σχολάς καί κέντρα έκπαι- 
δεύσεως καί έρευνών.34

Οί Στρατιωτικοί Κοινωνικοί Λειτουρ
γοί άφ’ ένός μέν παρέχουν τάς ύπηρεσίας 
των έπί προσωπικών καί οικογενειακών 
προβλημάτων, ώς καί έπί θεμάτων προ
σαρμογής, τά όποια είναι φυσικόν νά 
παρουσιάζωνται είς άτομα, τά όποια μή 
έχοντα πλήρη ώριμότητα, εΰρίσκονται 
αίφνιδίως άπό τό μέχρι τότε στενό οικο
γενειακό, έπαγγελματικό καί κοινωνικό 
περιβάλλον, είς ένα διαφορετικόν κό
σμον, όπου ή πειθαρχία καί ή ύπευθυνό- 
της διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλον 
καί άφ’ έτέρου συνεργάζονται μέ τόν 
διοικητήν τής μονάδος, ύποδεικνύοντας 
τρόπους βοήθειας τοΰ άτόμου διά νά 
καταστή τούτο περισσότερον άποτελε- 
σματικόν μέλος διά τήν μονάδα, τής 
όποιας βεβαίως, κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
αυξάνει ή μαχητική ίκανότης. Οΐκοθεν 
νοείται ότι όλως ιδιαιτέρα είναι ή συμ
βολή τών Στρατιωτικών Κοινωνικών 
Λειτουργών είς τάς Στρατιωτικός φυλα- 
κάς καί νοσοκομεία.35

8. Τών Βιομηχανιών,36 Επιχειρήσεων 
καί ’Οργανισμών, αί όποίαι έφ’ όσον 
άπασχολοΰν προσωπικόν πέραν ένός 
ώρισμένου άριθμοΰ, δέον όπως έχουν 
ιδίαν «Κοινωνικήν Υπηρεσίαν», ώς 
έπιτυχώς ισχύει είς τάς πλείστας Χώρας 
τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη- 
τος καί δειλά-δειλά ήρχισαν νά συνι- 
στοΰν ώρισμέναι πρωτοποριακοί Ε λλη 
νικοί Βιομηχανίαι καί Ναυτιλιακοί Έ- 
ταιρείαι37, διότι είναι δεδομένον, μή έπι- 
δεχόμενον άμφισβητήσεως, ότι ή Βιο
μηχανία, ή Εταιρεία, διά τής λειτουρ
γίας παρ’ αύτή «Κοινωνικής Ύπηρε
σίας» είναι είς θέσιν νά έπιλύη τά προ
βλήματα καί τάς άνάγκας τοΰ προσωπικού 
της καί φυσικά τούτο άσχολούμενον άπε- 
ρίσπαστον είς τήν έργασίαν του αύξάνει 
τήν άποδοτικότητά του38 καί

9. Τοΰ Υπουργείου Άπασχολήσεως 
διά τών ύπ’ αύτοΰ έποπτευομένων ’Οργα
νισμών, τής Εργατικής Εστίας καί τοΰ 
’Οργανισμού Άπασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού, οί όποιοι συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών πρωτοπόρων ’Οργανισμών, οί
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όποιοι άξιοποίησαν έπωφελαις τόν θεσμόν 
των Κοινωνικών Λειτουργών.

Βεβαίως τά άνωτέρω άποτελοΟν ίσως 
ενα μεγαλεπήβολο σχέδιον, συνεπαγόμε- 
νον δαπάνας είς βάρος ιδίως τοΟ Κρατι
κοί) Προϋπολογισμού,39 πλήν όμως έάν 
λάβωμεν ΰπ’ όψιν, ότι διά τής έφαρμογής 
τούτου :

α) Θά αρθούν πλεϊστα κοινωνικά προ
βλήματα, άνάγκαι καί καταστάσεις τά 
όποία δημιουργούν έκρηκτικάς συνθήκας 
είς τήν κοινωνικήν, οικονομικήν καί πο
λιτικήν δομήν τής Χώρας.

β) Θά αϋξηθή ή παραγωγικότης, διά τής 
άπαλλαγής τών βοηθουμένων άτόμων έκ 
τών άπασχολούντων αύτά προβλημάτων 
αναγκών καί καταστάσεων καί ότι:

1. Καθημερινώς δαπανώνται έκ τού 
Κρατικού Προϋπολογισμού χρήματα διά 
υπηρεσίας ή έργα μικροτέρας κοινωνικής 
σημασίας καί άποδόσεως καί

2. Ναι μέν καλά είναι τά στάδια καί τά 
γυμναστήρια, άλλά ποιοι θά γεμίσουν 
τούς στίβους αυτών, όταν ή προβληματι- 
ζομένη νεολαία, πολλές φορές έκ σφαλ
μάτων τών μεγάλων, στραφή είς άλλας 
άπασχολήσεις;

Τότε καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα, 
ότι οίαδήποτε δαπάνη διά τήν έφαρμογήν 
τού άνωτέρω σχεδίου είναι δαπάνη παρα
γωγική, άμέσου μάλιστα άποδόσεως.

Έ ν πάση περιπτώσει άπό πλευράς 
’Αστυνομίας Πόλεων, φρονούμεν ότι 
έπιβάλλεται ή μελέτη τού θέματος τής 
λειτουργίας «Κοινωνικών Υπηρεσιών». 

Μία όμάς έργασίας πλαισιουμένη άπό ει
δικούς έπιστήμονας θά ήτο δυνατόν νά 
μελετήση τό θέμα τούτο, νά καθορίση τά 
πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα 
τής προαναφερθείσης προτάσεως, νά 
προσδιορίση τήν έπιβάρυνσιν τού Κρα
τικού Προϋπολογισμού καί νά χαράξη 
τά πλαίσια τής συστάσεως καί λειτουρ
γίας τής (’Αστυνομικής Κοινωνικής Υ 
πηρεσίας).

1. Λίνας Κασδάγλη, Ό  Θεσμός τών 
Κοινωνικών Λειτουργών, Πρακτικά Α'. 
Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 
Κοινωνικών Λειτουργών, Άθήναι 1961, 
σελ. 9 έπ.

2. Charlotte Towle, Κοινές άνθρώ- 
πινες άνάγκες, Μετάφραση Λίνας Κασ
δάγλη, Άθήναι 1961, σελ. 12 έπ.

3. Maurice Crouzet, Παγκόσμιος ‘Ι
στορία τού Παλντισμού, τόμ. I «Νεώτεροι 
Χρόνοι», Μετάφρασις Λεωνίδα Κάβουρα 
Άθήναι, 1959, σελ. 1025 έπ.— UNESCO, 
‘Ιστορία τής Άνθρωπότητος, Άθήναι 
1966, τόμ. ΣΤ ', σελ. 304 έπ. Ί .  Πα- 
παγεωργίου Ή  Κοινωνική προστασία 
τού Παιδιού είς τήν ‘Ελληνικήν Νομο
θεσίαν, έκδ. Ε.Κ.Κ.Ε., Άθήναι 1972, 
σελ. 10.

4. Σχετικαί αί διατάξεις : α) Τού
άρθρου 25 τής Οικουμενικής Διακηρύξεως 
τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ. Δα- 
σκαλάκη, Ή  Οικουμενική Διακήρυξις 
τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ’Επι
στημονική Έπετηρΐς ΠΑΣΠΕ, Άκαδ. 
Έτους 1952 - 53, σελ. 399 έπ., 443), 
β) Τών άρθρων 21, 22 καί 25 τού Συν
τάγματος 1975 (Πρακτικά τών Συνε
δριάσεων τής Βουλής έπί τών συζητή
σεων τού Συντάγματος 1975, Άθήναι 
1975, σελ. 474 - 488).

5. Ί .  Άγγέλη, Κοινωνική Πρόνοια,

άνάτυπον έκ τού περιοδικού «Κοινωνική 
Έπιθεώρησις, τεύχος 1) 1972, σελ.
8 έπ. - Ί .  Μαστρογιάννη, ‘Ιστορία τής 
Κοινωνικής Προνοίας τής Νεωτέρας Ε λ 
λάδος», Άθήναι 1960, σελ. 620.

6. Ί .  Τζεβελεκάκη, Ό  Κρατικός Προ
γραμματισμός, έξ άπόψεως Δημοσίου 
Δικαίου, Άθήναι 1974, σελ. 55 έπ.

7. Ίορδ. Παπαδοπούλου, ‘Ιστορική 
άνασκόπησις τών οικονομικών θεωριών, 
Άθήναι 1970, σελ. 149.

8. Δ. Τσαούση, Στοιχεία Κοινωνιολο- 
γίας, έκδ. Β' Άθήναι 1975, σελ. 93 έπ. 
"Ομιλος ’Εθελοντών, Ή  Μοναξιά μέσα 
στις πόλεις, Άθήναι 1975, σελ. 15. Ξεν. 
Ζολώτα, Μετανάστευσις καί ή οικονομική 
άνάπτυξις, Άθήναι 1966, σελ. 37 έπ.

9. Ί .  Άγγέλη, ένθα άν. σελ. 3 έπ. 
Εΰστ. Πουλαντζά, Πολιτική Παιδικής 
Προστασίας, Άθήναι 1965, σελ. 68. Ί .  
Βεργοπούλου, Οί Κοινωνικοί Λειτουργοί 
ή επιστημονική θέσις καί έξέλιξις αύτών, 
Ά στ. Χρονικά, τόμ. Κ'. σελ. 314. Κ. 
Κωνσταντινίδου, Τά ψυχοπαθολογικά φαι
νόμενα τής συγχρόνου Κοινωνίας, Άθή
ναι, σελ. 21.

10. Σωκρ. Γκίκα, Κοινωνιολογία, Α 
θήνα 1976, σελ. 184 έπ. Guylwillv Sch- 
meltz, Τό ίσοζύγιον τής Δύσεως, Ά θή
ναι 1966, σελ. 226 έπ. Τ. Bottomore, 
Κοινωνιολογία Γ '. Έκδοση, μετάφρασις 
Δ. Τσαούση σελ. 222, 223. Ά ντ. Δελώνη, 
Ή  Οικογένεια ώς παράγων άγωγής, Άστ. 
Χρον. τόμ. Κ' σελ. 114. Δαμ. Στρουμ- 
πούλη, Οικογένεια, Άστ. Χρονικά,τόμ. 
ΚΒ'. σελ. 772. Κ. Κωνσταντινίδου, ένθα 
άν. σελ. 118 έπ. Έμμ. Βρυζάκη, Ή  Οι
κογένεια, διαμορφωτής τών νέων καιρών, 
Έπιθ. Χωρ/κής, τόμ. Ζ' σελ. 52 έπ. 
— Χρηστίνας Πολίτου, ’Επιδράσεις τής 
Βιομηχανίας έπί τής Οικογένειας, Άστ. 
Χρον. Τόμ. ΚΒ' σελ. 105 έπ.

11. Έρίχ Φρόμ, Ή  υγιής Κοινωνία, 
μετάφραση Δημ. Θεοδωρακάτου, Ά θή
ναι 1973, σελ. 213 έπ. Τού Αυτού, Ψυ
χανάλυση καί Θρησκεία, μετάφραση Αίμ. 
Μαρκίδη Άθήναι 1974.-Γιάννη Γαλα
νού, Απελεύθερο ’Εγώ καί Κατεστημένο, 
έκδ.. Μπουκουμάνη, Αθήνα 1975, σελ. 214 
James - Quinn - Arthur Rerke, Ή  ζωή 
είς τόν Κοινωνικόν Κόσμον, έκδ. Γ ', Ά 
θήναι σελ. 415.

12. Ά χ. Τάγαρη, Ή  κατάρρευσις 
άξιών καί ’Ιδανικών, Άστυν. Χρονικά 
τόμ. Κ' σελ. 544. Χρυσ. Νεαμονιτάκη, Ή  
κρίσις τών ήθικών άξιών, ώς παράγων 
έγκληματικότητος, περιοδικόν «’Εκκλη
σία», τόμ. ΜΘ', σελ. 581. Σωκρ. Γκίκα, 
ένθα άν. σελ. 184 έπ.

13. Ί .  Άγγέλη, Κοινωνική Πρόνοια, 
ένθα άν. σελ. 9. Παν. Κυριακουλάκου, 
Κοινωνική Πολιτική, Άθήναι 1970, σελ. 
40. Εΰστ. Πουλαντζά, ένθα άν. σελ. 68

14. Π. Κυριακουλάκου, ένθα άν. σελ.41
15. Άρθρον 4 παρ. 2 Β. Δ/τος 690/ 

1961. Μ. Καζακοπούλου, Ή  Κοινωνική 
Πρόνοια ώς έπιστήμη, Άθήναι 1964, σελ. 
27,30, Άνδρέα Ψαρά, Ή  Κοινωνική 
’Εργασία στήν Ελλάδα κατά τήν τελευ
ταία δεκαετία. Πρακτικά πρώτου Πανελ
ληνίου ’Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κοινω
νικών Λειτουργών, Άθήναι 1961, σελ. 
51. Θ. Ζαβιτσάνου, Αί ίατρικαί Κοινω
νικά! ‘Τπηρεσίαι έν Έλλάδι, Αρχεία 
‘Υγιεινής, τόμ., ΙΔ'., (1964), σελ. 159.

16. Τ. Άγγέλη, ‘Ο θεσμός καί ή άπο- 
στολή τού Κοινωνικού Λειτουργού, Άνά
τυπον έκ τών «’Αρχείων ‘Υγιεινής»,

τεύχος 10 - 12/1962, σελ. 4. Μ. Καζα
κοπούλου, ένθα άν. σελ. 29. Τής αύτής, 
Κοινωνική ’Εργασία κατά περίπτωσιν, 
Άθήναι 1966 σελ. 31 έπ.

17. Ί .  Άγγέλη, ένθα άν. σελ. 4. Μ. ί 
Καζακοπούλου, *Η Κοινωνική Πρόνοια
ώς ’Επιστήμη, Άθήναι 1964, σελ. 29 
Τής αύτής, Κοινωνική ’Εργασία κατά 
περίπτωσιν, Άθήναι 1966, σελ. 49.

18. Μ. Καζακοπούλου, ένθα άν. σελ.
30. Τής Αύτής, ένθα άν., σελ. 55. Ί .  
Άγγέλη, ένθα άν. σελ. 4

19. ‘Ο θεσμός τών Κοινωνικών Λειτουρ
γών έχει τάς ρίζας του είς τούς πρώτους 
μετά Χριστόν αιώνας, δπου, αί «δ ι α- 
κ ό ν ι σ σ α ι», ώς όργανα τών ’Εκκλη
σιαστικών καί Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας έχρησι- 
μοποιήθησαν είς τό έργον τής Κοινωνι
κής Προνοίας (Ί. Άγγέλη, ό θεσμός 
καί ή άποστολή τού Κοινωνικού Λειτουρ
γού σελ. 6). Κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
ό θεσμός τών Κοινωνικών Λειτουργών έ- 
νεφανίσθη έν Αμερική τό έτος 1898 καί 
τό έτος 1911 έγένετο καί ή έφαρμογή τής 
Κοινωνικής ’Εργασίας. Ή  πρώτη Σχολή 
Κοινωνικών Λειτουργών είς τόν Κόσμον 
έλειτούργησεν τό έτος 1899 είς ‘Ολλανδίαν.
Είς τήν Ελλάδα, έκτος ώρισμένων με
μονωμένων περιπτώσεων κατά τήν πε
ρίοδον 1915 - 1947, συστηματικώς ό θε
σμός τών Κοινωνικών Λειτουργών ήρχισεν 
άναπτυσσόμένος τό έτος 1948, διά τής 
λειτουργίας 4 ειδικών σχολών (Ί. Ά γ 
γέλη, ένθα άν. σελ. 5 καί 6. Ί .  Μαστρο- β 
γιάννη, ‘Ιστορία τής Κοινωνικής Προ
νοίας τής Νεωτέρας Ελλάδος - Άθή
ναι 1960, σελ. 571.

20. Ί .  Άγγέλη, ένθα άν. σελ. 4. Μ. 
Καζακοπούλου, ‘Η Κοινωνική Πρόνοια 
ώς Έπιστήμη, Άθήναι 1964, σελ. 31,33.
Εύστ. Πουλαντζά, ένθα άν. σελ. 69. Ί . 
Μαστρογιάννη, ένθα άν. σελ. 567.

21. Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν 
τής Ελληνικής Γλώσσης, τόμ., Γ ' σελ.
2680.

22. Δ. Δημητράκου, ένθα άν. τόμ. Ε' 
σελ. 4288.

23. Άθ. Τασιοπούλου, Σχέσεις Αστυ
νομίας καί Κοινού, Άθήναι 1962, σελ.21.

24. Ί .  Άγγέλη, ένθα άν. σελ. 5. Ί .  
Μαστρογιάννη, ένθα άν. σελ. 568.

25. Στοιχεία κατά προσέγγισιν, έτους 
1962, ώς προς τούς Κοινωνικούς Λειτουρ
γούς καί έτους 1972 ώς προς τόν πληθυ
σμόν τών άναφερομένων Χωρών, ένδει- 
κτικώς άναφερόμενα.

26. X. Παπαδοπούλου, Στοιχεία μέ τήν 
σημερινή κατάσταση τών Κοινωνικών 
Λειτουργών στήν ‘Ελλάδα περιοδικόν 
«Κοινωνική Έπιθεώρησις», τεύχος 9-12/
1975, σελ. 57 έπ.

27. Β.Ε.Ι., Κοινωνική Προστασία έν . 
Έλλάδι, Άθήναι 1970, σελ. 339.

28. Ί .  Βεργοπούλου, ένθα άν. σελ.315.
29. Άθαν. Τασιοπούλου, Σχέσεις Α 

στυνομίας καί Κοινού, Άθήναι 1962, 
σελ. 15.

30. Κ. Γαρδίκα, Εγκληματολογία, 
τόμ. Α'. «Τά Γενικά καί τά Ατομικά 
αί'τια τών ’Εγκλημάτων», έκδ. Ε'. 
Άθήναι 1966, σελ. 39 έπ.

31. Ή  Άμεσος Δράσις είς δράσιν,
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’Αστυνομικά Χρονικά τόμ., Κ '., σελ.376.
32. Σ.Κ.Λ.Ε.: Τό έργον τοϋ Κοινωνι

κού Λειτουργού εις τά διάφορα πλαίσια 
εργασίας, Αθήναι 1974 σελ. 15 έπ. 
19 έπ. 21 έπ. 23 έπ.

33. Σ.Κ.Λ.Ε.: ένθα άν. σελ. 29.
Robert Magili, 'Ο Σχολικός Κοινωνικός 
Λειτουργός καί τό Κοινοτικό Σχολείο, 
Περιοδικόν ’Εκλογή -Θεμάτων Κοινω
νικής Προνοίας, τεύχος 36/1975 ,σελ. 
18 έπ.

34. Fergus Monahan, Ό  Κοινωνικός 
Λειτουργός τοϋ Στρατού, Γεν. Στρατ. 
Έπιθεώρησις, 1967, τεϋχος 3, σελ. 85 
έπ. Έμμ. Σταυριανουδάκη «Κλινική άξιο- 
λόγησις των ψυχοπαθητικών αντιδρά
σεων έν τω στρατεύματι καί δυνατότητες

ιατρικής θεραπείας τούτων», ’Ιατρική 
Έπιθεώρησις Ένοπλων Δυνάμεων, τόμ. 
Ε './1 971, τεύχος 6ον, σελ. 769.

35. Fergus Monahan, ένθα άν.
36. Περιοδικόν «Εκλογή θεμάτων Κοι

νωνικής Προνοίας «τεϋχος 34/1975: α) 
R. Skidmore, D. Balsam, Ο. Jones 
« Ή  Κοινωνική εργασία στή Βιομηχανία, 
σελ. 15 β) Δ. Μαρκουλάκη καί Α. Μπρα, 
Οί Κοινωνικοί Λειτουργοί στή Βιομηχα
νία, σελ. 25.

37. Περιοδικόν «Εκλογή θεμάτων Κοι
νωνικής Προνοίας, τεϋχος 34/1975 σελ. 
32.

38. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 195/ 
1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 349/74) ορίζεται οτι: 
«Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδο-

μένου προτάσει τοϋ Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών καί τοϋ καθ’ (Ιλην άρμο- 
δίου Υπουργού καθορίζεται τό άντικεί- 
μενον τών Κοινωνικών Λειτουργών γενι
κώς καί είδικώτερον κατά Τομέα παρο
χής Κοινωνικών ’Υπηρεσιών, ιδία Προ
νοίας, 'Τγείας Άσφαλίσεως, Άπασχολή- 
σεως, Έκπαιδεύσεως, Προλήψεως έγκλη- 
ματικότητος», πλήν όμως μέχρι στιγμής, 
οΰτε τά σχετικά διατάγματα έχουν έκδοθή 
οΰτε οί άρμόδιοι φορείς έχουν άξιοποιήση 
καί εις πολλάς περιπτώσεις, ούτε κάν 
άσχοληθή μέ τάς δυνατότητας, τάς οποίας 
παρέχει είς τό έργον των, ό θεσμός τών 
Κοινωνικών Λειτουργών.

39. Κλασσικόν επιχείρημα τοϋ Γενικοΰ 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους.

Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
1. Αύθεντική έρμηνεία τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 
295/1976.

Δι’ άρθρου 10 τοϋ Ν. 340/1976 (ΦΕΚ 136/5. 
6.1976 τεϋχος Α ') «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τών περί ’Αγροφυλακής καί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ίσχυουσών διατά
ξεων καί συνταξιοδοτήσεως ύπδ τοϋ Δημοσίου 
τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής ήρμηνεύθη αύ- 
θεντικώς τό άρθρον 1 τοϋ Ν. 295/1976 ως κά
τωθι :

’Άρθρον 10.
'Η άληθής έννοια τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 295/ 

1976 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεών τινων τών οργανικών νόμων 'Υπη
ρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» είναι 
ότι: οί αξιωματικοί, άνθυπασπισταί, άνθυπα- 
στυνόμοι, πυρονόμοι καί τά κατώτερα όργανα 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (Χωροφυλακής, ’Α
στυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικοΰ Σώματος), 
καθ’ όσον άφορα την προαγωγικήν των εξέλι
ξήν καί τήν έν γένει υπηρεσιακήν των κατάστασιν 
έξακολουθοΰν να διέπωνται ύπό τών έπί τών 
άντικειμένων τούτων ίσχυουσών διατάξεων τών 
οικείων οργανικών ή άλλων νόμων τών Σωμά
των ’Ασφαλείας (Ν.Δ. 139/1969, Ν.Δ. 649/ 
1970, Ν.Δ. 974/1971, Ν.Δ. 343/1969, Ν.Δ. 
935/1971 κ.λ.π.), ώς έκάστοτε ισχύουν.

2. Άρμοδιότης Συμβουλίων Κρίσεων.

'Ωσαύτως δι’ άρθρου 8 τοϋ Ν. 340/1976 προ- 
σετέθη παράγραφος 3 είς τό άρθρον 3 τοϋ Ν.Δ. 
198/1974, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν. 14/1975, 
εχουσα οΰτω :

«3. Εις περίπτωσιν άκυρώσεως ύπό τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας πράξεων έκδο- 
θεισών κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών Ν.Δ. 
119/1974 καί 198/1974, ώς έτροποποιήθησαν 
διά τών Ν. 14/1975 καί 81/1975, ή νέα κρί- 
σις τών εις άς άφορα ή άκύρωσις υποθέσεων

ένεργεϊται ύπό τοϋ αρμοδίου, κατά Σώμα, ύπη- 
ρεσιακοΰ Συμβουλίου κρίσεων προς προαγωγήν 
τών όμοιοβάθμων τοϋ άσκήσαντος τήν αϊτησιν 
άκυρώσεως.

3. Είς τό ύπ’ άριθ. 739/3.6.1976 τεϋχος Β' 
Φύλλου ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως έδη- 
μοσιεύθη ή ύπ’ άριθ. 5024 Φ 010.5/3δ άπό 
21.5.1976 Άπόφασις τοϋ 'Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως εχουσα οΰτω:

Άριθ. 5024 Φ 010.5/3δ
«Περί άναθέσεως άρμοδιοτήτων είς τούς Ύπαρ- 

χηγούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Έχοντες ύπ’ οψει:
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 παραγρ. 7 τοϋ 

Ν. 295/1976 (ΦΕΚ 80/12.4.1976 τ. Α ')
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως δια
τάξεων τινων τών οργανικών νόμων 'Υπηρεσιών 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως».

2. Τήν ύπ’ άριθ. 4544 Φ 0105/3α άπό 22.4. 
1976 (ΦΕΚ 600/30.4.1976 τεϋχος Β ') ήμετέ-
ραν άπόφασιν «περί τών αρμοδιοτήτων τών 
Ύπαρχηγών τής ’Αστυνομίας Πόλεων», 
άποφασίζομεν:

Άνατίθεμεν είς μέν τον Α' Ύπαρχηγόν τάς 
ύπό τοϋ άρθρου 2 παράγρ. 1, 2, 3 καί 4 τής ύπ’ 
άριθ. 4544 Φ 0105/3α άπό 22.4.1976 (ΦΕΚ 
600/30.4.1976 τ. Β ') ήμετέρας άποφάσεως 
καθοριζομένας άρμοδιότητας, είς δέ τον Β' 
Ύπαρχηγόν τάς ύπό τοϋ άρθρου 2 παραγρ. 5, 6, 7 
καί 8 τής αυτής ώς άνω άποφάσεως καθοριζο- 
μένας τοιαύτας.

Ή  παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής ’Εφημερί
δος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 21 Μαίου 1976

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Κωνσταντίνου Βουγιούκα 
Καθηγητου Πανεττ. Θεσσαλονίκης

0 1 ΠΡΟ Ϋ  ΠΟΘΕΣΕΙΣ νομίμου 
διαθέσεως των ναρκωτικών ου

σιών διαγράφονται ρητώς εις τό 
ν.δ. 743/1970, άναλόγως τής κατη
γορίας εις την όποιαν αύται άνή- 
κουν (άρθρ. 1 παρ. 1-2). Είδικώ- 
τερον :

a) Ή  «παραγωγή, εισαγωγή, με
ταφορά, άποθήκευσις, προμήθεια, 
επεξεργασία εν γένει, κυκλοφορία 
καί ύφ’ οίανδήποτε μορφήν μεσο- 
λάβησις εις την διακίνησιν» τών ου
σιών τής πρώτης κατηγορίας απο
τελεί «αποκλειστικόν δικαίωμα τον 
Κράτους, ασκόνμενον υπό τον Υ 
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
κατά τάς κειμένας διατάξεις, ή διά- 
θεσις δέ τούτων γίνεται μόνον εις 
εργαστήρια ή κλινικάς δι’ επιστη
μονικούς ερευνητικούς σκοπούς.» 
( άρθρ. 1 παρ. 1).

β) 'Η  «παραγωγή, εισαγωγή, 
μεταφορά, άποθήκευσις, προμήθεια 
επεξεργασία εν γένει καί ύφ’ οιαν
δήποτε μορφήν μεσολάβησις εις τήν 
δ ιακίνησιν» τών ουσιών τής έτέρας 
κατηγορίας «γίνεται μόνον κατόπιν 
άδειας τοϋ Υπουργείου Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών, ή δέ ύφ’ οιανδή
ποτε μορφήν διάθεσις τούτων εις 
τό κοινόν επιτρέπεται μόνον διά 
θεραπευτικούς σκοπούς, πάντοτε δέ 
κατόπιν ιατρικής συνταγής, συμ- 
φώνως προς τάς κειμένας διατά
ξεις τής νομοθεσίας περί ναρκωτι
κών». (αρθρ. 1 παρ. 2).

γ )  «Δι’ άποφάσεως τοϋ ' Υπουρ
γού Κοινωνικών rΥπηρεσιών, μετά 
γνώμην τής κατά τό αρθρ. 18 
’Επιτροπής Ναρκωτικών, δημοσι- 
ευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής 
Κνβερνήσεως, καθορίζεται δτι φάρ
μακα περιέχοντα ουσίας εκ τών έν 
αρθρ. 1 Κεφαλ. Β' άριθ. 95 άναφε- 
ρομένων (ψυχοφάρμακα, νευρολη
πτικά κλπ.) χορηγούνται ύπό τών 
φαρμακείων άπαξ μόνον διά τής 
αυτής άπλής ιατρικής συνταγής. 
Ή  συνταγή αυτή, σφραγιζομένη, 
άκυροΰται αμέσως ύπό τοϋ φαρμα
κοποιού, φυλάσσεται δέ ύπό ιδίαν

αύτοϋ ευθύνην δι’ δν χρόνον προβλέ- 
πεται ύπό τοϋ νόμου προς έλεγχον 
ταύτης έν σνγκρίσει προς τάς ύπό 
τοϋ φαρμακοποιού παραληφθείσας 
ποσότητας εκ τοϋ φαρμάκου. Εις 
τήν συνταγήν δέον άπαραιτήτως νά 
άναγράφωνται: α) τά πλήρη στοι
χεία τοϋ έκδίδοντος ταύτην ιατρού, 
μετά μνείας τοϋ αριθμού καί χρο
νολογίας λήψεως τής άδειας άσκή- 
σεως τοϋ επαγγέλματος του καί τοϋ 
ιατρικού σνλ/.όγοΟ εις δν ούτος άνή- 
κει καί β) τά στοιχεία ταύτότητος 
τοϋ προμηθευομένου τό φάρμακον, 
ώς καί τοϋ δι’ δν προορίζεται τούτο 
άσθενοϋς.» (άρθρ. 17 παρ. 1).

δ) Δ ι’ άποφάσεως τοϋ αύτοϋ ώς 
εϊρηται ύπονργοϋ, έκδιδομένης κατά 
τήν ώς άνω παρ. 1 τοϋ άρθρ. 17, 
«καθορίζονται και τά σκευάσματα ή 
ιδιοσκευάσματα τά περιέχοντα κο- 
δεΐνην έν συνδυασμού προς άλλας 
ουσίας, τά όποια δύνανται νά χορη
γούνται δι’ ιατρικής συνταγής», συμ- 
φώνως προς τήν αυτήν πρώτην 
παράγραφον τής έν λόγω διατα- 
ξεως. « Ή  εις τά φάρμακα ταϋτα 
περιεχομένη ποσότης κοδεΐνης δέον 
νά μή ύπερβαίνη τάς τέσσαρας ημε
ρήσιας δόσεις καί νά είναι πρακτι-

κώς άδύνατος ή άπομόνωσίς της 
εις καθαράν μορφήν», (άρθρ. 17 
παρ. 2).

ε) «Εις έξαιρετικάς περιπτώ
σεις, λόγω έπειγούσης άνάγκης, δύ- 
ναται νά χορηγήται έφ’ άπαξ ύπό 
τών φαρμακείων, άνευ τής κατά τήν 
παρ. 1 ιατρικής συνταγής, φάρμα
κον άποχρεμπτικόν ή υπναγωγόν ή 
ήρεμιστικόν», έκ τών όριζομένων 
έν τή - περί ής ή παρ. 2 τοϋ άρθρ.
17 - άποφάσει τοϋ ' Υπουργού Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, «έπί τή ανα
γραφή εις τό συνταγολόγιον τών 
στοιχείων ταύτότητος τοϋ προμη
θευομένου τό φάρμακον καί τοϋ δι’ 
δν προορίζεται τοϋτο άσθενοϋς. ’Εν 
τή περιπτώσει ταύτη, ή ύπό τών e 
φαρμακείων δυναμένη νά χορηγηθή 
ποσό της φαρμάκου δέον νά μή ύπερ
βαίνη τάς δύο ημερήσιας δόσεις. 
Φαρμακοποιοί χορηγούντες τά περί 
ών ή παρούσα παράγραφος φάρμακα 
ύποχρεοϋνται όπως άποστέλλουν έπί 
λήξει έκάστου μηνάς εις τό οίκεϊον 
Κέντρον Κοινωνικής Πολιτικής συγ
κεντρωτικός καταστάσεις περί τών 
ουτω χορηγουμένων φαρμάκων. Αί 
καταστάσεις αύται άποστέλλονται, 
κατόπιν έπεξεργασίας, ύπό τών Κέν
τρων Κοινωνικής Πολιτικής εις τήν 
άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοϋ ' Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.» 
(άρθρ. 17 παρ. 3).

Τέλος, στ) «αί χορηγούμεναι ύπό 
τών άγροτικών ιατρείων καί τών 
εξωτερικών ιατρείων τών νοσηλευ
τικών ιδρυμάτων συνταγαί περί χο
ρηγήσει» ς τών κατά τό παρόν άρ- 
θρον φαρμάκων δι’ έξωτερικονς άσθε- 
νεϊς δέον νά είναι ήριθμημέναι, νά 
φέρουν δέ πλήν τής υπογραφής καί & 
τήν σφραγίδα τοϋ έκδίδοντος ια
τρού, έφ’ όσον δέ ύφίσταται και 
επιστημονικός προϊστάμενος αύτοϋ 
ή Διευθυντής καί τήν θεώρησιν τού
του. Εις τήν συνταγήν καί εις τό 
ειδικόν αύτής στέλεχος δέον ν’ άναγ- 
ράφωνται τά στοιχεία ταύτότητος 
τοϋ άσθενοϋς δι’ δν φάρμακον προο
ρίζεται». (άρθρ. 17 παρ. 4).
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ
Κ. Κωνσταντινίδου. Καθηγ. Τυχ/τρικής καί Νευ/γίας

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ώς βίω- 
σις τοϋ ίεροΰ καϊ τοϋ αγίου απο

τελεί θεμελιώδες ψυχικόν ένέργημα 
καί ουσιώδη τρόπον ύπάρξεως τοϋ 
ανθρώπου. ΔΤ αυτής έκφράζεται ή 
σχέσις καί άναφορά αύτοϋ πρός τό 
Θειον. Πολλοί επιστήμονες άνή- 
κοντες καί εις τάς θετικός έπιστή- 
μας θεωρούν τήν θρησκευτικότητα, 
ήτις, σημειωτέον, είναι στενώτατα 
συνυφασμένη μέ τήν μεταφυσικήν 
σύστασιν τοϋ άνθρώπου, ώς εγγενή 
ψυχικήν έξεργασίαν, βαθύτατα έν 
τοΐς έγκάτοις τής ύποστάσεως αύ- 
τοΰ έρριζωμένην καί συνοδεύουσαν 
ώς βίωμα πάντοτε τον άνθρωπον1.

Ή  θρησκευτικότης ώς πνευματι
κή αξία ύπέστη έπίσης αναταραχήν 
καί κλονισμόν, όστις έχει καταλά
βει, τόν τομέα των άξιων έν γένει. 
Διά τόν λόγον τοϋτον ή θρησκεία 
άποτελεΐ διά τόν σημερινόν άνθρω- 

ι» πον πρόβλημα καί δή άπανταχοϋ 
τής γής καί σχετικώς πρός όλας 
τάς θρησκείας.

Ό  σημερινός άνθρωπος έχει σα
φώς χαλαρώσει τήν σχέσιν πρός 
τήν θρησκείαν, όπως έχει χαλα
ρώσει τάς σχέσεις του πρός τήν οι
κογένειαν, τήν κοινωνίαν, τήν πολι
τείαν καί ώς άνωτέρω εΐδομεν καί 
τήν ήθικήν. Τοϋτο δέ άναφορικώς 
πρός τήν ουσίαν τής σχάσεως καί 
ούχί τούς λατρευτικούς τύπους, 
τούς όποιους πολλαπλώς τηρεί 
δημιουργουμένης ού'τω άπατηλής 
έκτιμήσεως τών πραγμάτων. Έν 
άλλοις λόγοις ό σύγχρονος άνθρω
πος έχων κυριαρχηθή όπό τής λο- 
γικοκρατίας καί έχων έκκοσμικο- 
ποιηθή δέν διακατέχεται ύπό γνή
σιας θρησκευτικότητος καθοριζού- 
σης τήν συμπεριφοράν αύτοϋ έν 
έν τή ζωή. Τοϋτο όμολογεΐται από 
τούς έκπροσώπους όλων τών θρη
σκειών.

ι  Σχετικώς καί ή χριστιανική θρη
σκεία ώς διδασκαλία έχει ύποστή 
πολλαπλώς τήν έπίδρασιν τοϋ 
διέποντος τόν σύγχρονον άνθρω
πον γενικοϋ πνεύματος τής έποχής. 
’Αλλοιωθείς ό σημερινός άνθρω
πος έπαυσε νά αίσθάνηται τήν 
άλήθειαν τής χριστιανικής διδα
σκαλίας καί νά προσανοτολίζη- 
ται πρός ταύτην, μετετόπισε δέ 
τό κέντρον βαρύτητος άπό τοϋ

θρησκευτικού εις τό ήθικό καί νο
μικόν. 'Ως έπακόλουθα άνέκυψαν 
καί άνεπτύχθησαν έν αυτή ώς διδα
σκαλία καί έν τή έκκλησία ώς ορ
γανώσει καινοτόμοι τάσεις καί 
νέαι άντιλήψεις καί διαφοροποιή
σεις έπίσης δ’ άντιγνωμίαι ώς πρός 
πλεΐστα θέματα πρακτικά καί θεω
ρητικά (δογματικά).-Έν γένει διε- 
μορφώθη ή τάσις άλλοτριώσεως 
πολλών τών μέχρι τοϋδε παραδε
δεγμένων ού μόνον ύπό τών λαϊ
κών άλλά καί ύπ’ αυτών τούτων τών 
έκπροσώπων τής έκκλησίας. Άπο- 
κορύφωσιν τών καινοτύπων άντι- 
λήψεων άποτελεΐ ή έν τή Θεολο
γία κίνησις «τής Θεολογίας άνευ 
Θεοΰ». Έ ν τέλει διεκηρύχθη καί 
τό αίτημα τής άνακαινίσεως τής 
έκκλησίας, τοϋ έκσυγχρονισμοΰ 
καί άναπροσαρμογής αυτής άντι- 
στοίχως πρός τήν διαμόρφωσιν 
τής σημερινής κοινωνίας2. ’Ιδίως 
συμβαίνουν ταϋτα είς τήν καθολι
κήν καί προτεσταντικήν έκκλη- 
σίαν3. Άλλά καί ή όρθόδοξος έκ
κλησία άντιμετωπίζει έν πολλοΐς 
τά αύτά.

Τά έν λόγφ θέματα προέκυψαν 
έκ διαφόρων αιτίων άναμφιβόλως 
δέ καί τής μαράνσεως τής θρησκευ

τικότητος καί τοϋ κλονισμού, τόν 
όποιον έχει ύποστή αΰτη.

Κατά τά ψυχολογικά όμως δεδο
μένα ή χαλάρωσις τής σχέσεως τοϋ 
άνθρώπου πρός τό Θειον καί ή έξα- 
σθένησις τής θρησκευτικότητος, 
έχουν δυσμενή άπήχησιν έπί τής 
ψυχικής του καταστάσεως, διότι 
έπιφέρουν, ώς ήδη έλέχθη, ύπέρ 
παν άλλον έντονον τό ύπαρξιακόν 
κενόν καί άποστεροϋν τόν άνθρω
πον τοϋ νοήματος καί σκοποΰ τής 
ζωής καί τοϋ κόσμου. Ταϋτα ώς άλ- 
λαχοΰ εΐδομεν συνεπάγονται ψυ
χικήν διατάραξιν ύπό τήν μορφήν 
τής άπογοητεύσεως τής καταθλί- 
ψεως καί τοϋ άγχους, διότι έχει άπο 
δειχθή ότι ζωή στερουμένη θρη
σκευτικού άμα καί μεταφυσικοΰ 
περιεχομένου (ό άνθρωπος είναι 
έκ συστάσεως μεταφυσικόν καί θρη 
σκευτικόν όν) δέν προσιδιάζει είς 
τάς ένδιαθέτους άνάγκας καί έπι- 
ζητήσεις τής ψυχής τοϋ άνθρώπου. 
Διά τήν γαλήνην τής ψυχής καί 
τήν πραγματικήν άνάπαυσιν αότής, 
άπαραίτητος είναι ή θρησκευτικό
της καί ή μεταφυσική άναφορά τοϋ 
άνθρώπου. Έ φ’ όσον ό σημερινός 
άνθρωπος δέν ζή έν τώ πνεύματι 
τής άληθοϋς θρησκευτικότητος πα
ρουσιάζει ψυχικήν παρέκκλησιν 
ύπό τήν έννοιαν τής παθολογικό- 
τητος ώς τοιοϋτον συνάγεται καί 
έπικυροϋται έκ τών δυσμενών έπα- 
κολούθων τά όποια συνεπάγεται 
αύτη.

1. Ή  βίωσις τοϋ ίεροϋ ού μόνον έν τή 
περιοχή τής θρησκείας άλλά καϊ πέρα 
τούτης ύπήρξε άείποτε καί θά παραμένη 
ένεργός εις τό διηνεκές είτε ό φορεϋς τοϋ 
ίεροϋ είναι, άφηρημένη τις ιδέα (θρησκεία, 
πατρίς, ιδεολογία) είτε συγκεκριμένον 
άντικείμενον π.χ. ξόανόν τι, εΐκών, λίθος, 
ϋδωρ (άγιασμα) κ.τ.τ.

2. Θέματα άνακαινίσεως είναι π.χ. ή 
κατάργησις τής άγαμίας τών ιερέων, ό 
περιορισμός τών γεννήσεων δι’ άντισυλ- 
ληπτικών ή δι’ άμβλώσεων, (θέμα πολλών 
άντιγνωμιών μεταξύ τών έκπροσώπων τής 
χριστιανικής θρσκείας) τό θέμα τής νη
στείας, τοϋ διαζυγίου, οί μικτοί γάμοι. 
Έπίσης άμφισβητεΐται τό πρωτεΐον τής 
καθολικής έκκλησίας, τό άλάθητον τοϋ 
Πάπα κ.λ.

3. Χαρακτηριστικόν είναι έπίσης ότι 
οϋκ ολίγοι χριστιανοί άνήκοντες ώς έπί 
τό πλεΐστον είς τήν προτεσταντικήν έκ- 
κλησίαν τρέπονται πρός τάς άσιατικάς 
θρησκείας (Βουδισμόν κ.λ.).
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τ ή ς  Γ ε ω ρ γ ί α ς  Τ α ρ σ ο ύ λ η

Τό δημοτικό τραγούδι για τό πάρσιμο της Πόλης, λέει πώς 
«ή Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες» όταν βγή
κε άπό τό στόμα τον ’Αρχαγγέλου ή φωνή πώς ήταν θέλη
μα Θεόν νά πάψη νά είναι ελληνική ή Πόλη, στις 29 Μαΐον 
τον 1453. Μά τό Ιδιο τό στόμα τον ’Αρχαγγέλου έδωσε 
πρώτα πρώτα στήν κνρά Δέσποινα τήν Θεοτόκο τήν παρη
γορητική υπόσχεση, πώς «πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι 8

δικά μας θάναι»!

ΟΠΟΙΟΣ πάει νά έπισκεφθή τόν 
πάνσεπτο ναό τής 'Αγίας Σοφίας 
στήν Κωνσταντινούπολη, προτού νά 

μπή στο εσωτερικό του, θά σταθή κάτω 
άπό ένα θαυμάσιο μωσαϊκό πού στολίζει 
τό ύπέρθυρο μιας άπό τις πλάγιες πόρτες. 
Τόσο ζωντανά είναι τά πρόσωπα καί τόσο 
φρέσκα τά χρώματά του, ώστε νομίζεις 
πώς μόλις χτες βγήκε άπό τά χέρια τού 
μάστορη καί θ’ άπομείνη ώρα πολλή κοι- 
τάζοντάς το γεμάτος θαυμασμό. Στήν μέση, 
καθισμένη σ’ ένα λαμπρό θρόνο, ή Πανα
γία μέ τόν Χριστό στά γόνατά της, καί 
δεξιά καί άριστερά της δυό βασιλιάδες 
τής προσφέρουν τά δώρα τους: Ά π ’ τό 
ένα μέρος ό ιδρυτής τής Πόλης ό Με
γάλος Κωνσταντίνος τής προσφέρει τήν 
Κωνσταντινούπολη καί άπό τό άλλο μέ
ρος ό ’Ιουστινιανός, τής προσφέρει τήν 
Ά γιά Σόφιά, τήν εκκλησία πού έκανε άθά- 
νατο τ’ όνομά του.

’Από τά χρόνια λοιπόν έκεϊνα τά παλιά 
όλόκληρη ή παντοδύναμη Βυζαντινή Αύ- 
τοκρατορία ζητούσε τήν προστασία τής 
Μητέρας τού Θεού γιά νά τήν φυλάξη 
καί νά τήν έλευθερώση άπό «παντοίους 
κινδύνους», καί σέ κρίσιμη στιγμή ζη
τούσε τήν συμπαράστασή της.

Δέν είναι ούτε μιά ούτε δύο περιπτώ
σεις πού ή Παναγία στάθηκε κοντά στό 
έθνος μας καί τό έσωσε άπό τόν άφανι- 
σμό. Κι’ ας μνημονεύσουμε πρώτη - πρώτη

τήν σωτηρία τής Πόλης άπό τούς ’Αβα
ρούς, τόν Δεκαπενταύγουστο τού 626, στά 
χρόνια τού αύτοκράτορος Ηρακλείου.

"Ελειπε τότε ό αύτοκράτωρ γιά νά έλευ
θερώση τούς Αγίους τόπους καί νά ξανα- 
δώση στήν Χριστιανωσύνη τόν Τίμιο 
Σταυρό πού είχαν αρπάξει οί Πέρσες τού 
Χοσρόη, καί άφησε στήν Βασιλεύουσα 
μονάχα τόν άνήλικο γιό του μέ έπιτρόπους 
τόν μάγιστρο Βώνο καί τόν Πατριάρχη 
Σέργιο. Ή  φρουρά δέν μετρούσε πάνω 
άπό δέκα χιλιάδες άνδρες καί τά βασιλικά 
πλώϊμα— όπως έλεγαν τότε τόν στόλο — 
είχαν όλα ακολουθήσει τόν Ηράκλειο 
στήν έκστρατεία του. Τότε βρήκαν τήν 
κατάλληλη στιγμή οί Άβαροι, μιά σλα
βική φυλή πού είχε κατέβει άπό τά βορεινά, 
νά έρθουν νά πολιορκήσουν τήν Πόλι 
άπό τήν στεριά καί ό Χοσρόης ό ίδιος μέ 
τόν στρατό του νά στρατοπεδεύση άν- 
τίκρυ στήν Μικρασιατική Χαλκηδόνα, 
έτοιμος κι αυτός νά περάση καί νά έπι- 
τεθή, μέ τήν έλπίδα πώς όταν ό Η ρά
κλειος έμάθαινε πώς έκινδύνευε ή πρω- 
τεύουσά του θά παρατούσε τήν έκστρατεία 
του καί θά έτρεχε νά τήν γλυτώση.

Ό  κίνδυνος ήταν άμεσος καί οί έλπί- 
δες λίγες. Καί τότε, όλοι όσοι δέν μά
χονταν στά τείχη, γυναίκες, γέροι καί 
παιδιά, άρχισαν νά τρέχουν στις έκκλη- 
σίες καί νά παρακαλοΰν τήν Παναγία νά 
σώση τήν πολιτεία πού τής ήταν άφιε-

ρωμένη καί ό πατριάρχης πήρε τήν 
θαυματουργή εικόνα τής Όδηγητρίας 
καί τήν λιτάνεψε στά τείχη.

Καί τότε έγινε τό θαύμα! Οί "Αβαροι, 
άντικρύζοντας τήν εικόνα είδαν νά βγαίνη 
τέτοια λάμψη άπό μέσα της, ώστε έπεφταν 
τυφλωμένοι χάμω, καί άργότερα, όταν 
δοκίμασαν νά κάνουν έφοδο είδαν μιά 
λαμπροφορεμένη γυναίκα νά τρέχη έπάνω 
στά τείχη μέ τό σπαθί στό χέρι καί νά 
σκορπίζη τόν όλεθρο στον στρατό τους. 
Τήν ίδια νύχτα έλυσαν τήν πολιορκία καί 
έφυγαν καί τότε λένε πώς πρωτοψάλθηκε 
στήν έκκλησία τής Βλαχερνιώτισσας, 
όπου φυλάγονταν ή θαυματουργή εικόνα 
τής 'Οδηγήτριας, ό θαυμάσιος έκεϊνος 
ύμνος στήν Ύπέρμαχο Στρατηγό, πού 
ώς τά σήμερα άκόμη τόν ψέλνουμε στις 
έκκλησίες μας ύστερα άπό κάθε μας νίκη.

Ή  παράδοση άκόμη λέει πώς τότε 
γράφτηκε άπό τόν ίδιο τόν Πατριάρχη *  
Σέργιο καί ό ’Ακάθιστος "Υμνος πού συχνά 
μνημονεύει τήν Παναγία σάν βοηθό στις 
νίκες τού 'Εθνους μας.

«Χαϊρε δι’ ής έγείρονται τρόπαια 
χαΐρε, δι’ ής έχθροί καταπίπτουσιν!» 

λέει ένας άπό τούς χαιρετισμούς. Καί σ’ 
ένα τροπάριο, πάλι τού ’Ακάθιστου "Υμνου, 
μέσα στις άλλες παρακλήσεις, παρακα
λοΰν τήν Παναγία: «Κατάρτισον πάσης 
έχθρών άλώσεως, τήν σήν πόλιν, Θεο
τόκε!»
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Ή  Παναγία άνέκαθεν έβοήθησε το Έθνος. Εις τήν άνω εικόνα, ζωγραφισθεΐσαν έπΐ τγ, βάσει τοϋ έργου «’Ηράκλειος» ΰπο Κλ. Ραγκα- 
βη παρίσταται ό Βυζαντινός αύτοκράτωρ κατά τήν εκστρατείαν του έναντίον των Περσών, κρατών λάβαρο με τήν εικόνα τής Θεο- 
υήτορος.

Διακόσια πενήντα έπάνω κάτω χρόνια 
άπό τήν μεγάλη αύτή πολιορκία πέρασε 
πάλι ένα θανάσιμο κίνδυνο ή Κωνσταν- 
τινοΰπολις. Πολιορκητές τότε δέν ήταν 
πιά οι Άβαροι, πού μέσα σ’ αυτό τό διά
στημα είχαν χαθεί καί οϋτε πιά ξανακού
στηκαν στήν 'Ιστορία, άλλα οί Άραβες 
τοϋ Μαϊουμά. Αύτοΐ ήρθαν κι έζωσαν άπό 
τή θάλασσα τήν Βασιλεύουσα καί πάλι 
έκμεταλλεύθηκαν τήν άπουσία τοϋ αύτο- 
κράτορος σέ μακρινή εκστρατεία. Ή  κατά
σταση ήταν κρίσιμη πολύ γιατί οί πο
λιορκητές ήταν δυνατοί καί πολυάριθμοι 
καί ή άμυνα δύσκολη. Μά καί πάλι έκανε 
τό θαύμα της ή Παναγία καί ακούσε τά 
παρακάλια των πιστών της. ’Εκεί πού 
ήταν άπόλυτη ησυχία καί γαλήνη έπιασε 
έξαφνα μιά τέτοια τρικυμία στόν Κερά
τιο, ώστε τά καράβια τών ’Αράβων έπεσαν 
τό ένα έπάνω στ’ άλλο. Πολλά έβούλιαξαν, 
τά περισσότερα έσπασαν καί έλάχιστα 
μπόρεσαν νά σπάσουν τά σχοινιά τους καί 
νά φύγουν γιά νά μήν ξαναγυρίσουν πιά.

’Αρκετούς αιώνες άργότερα μιά όλέ- 
θρια ημέρα τοϋ 1204 ή Πόλη έπεσε στά 
χέρια τών Φράγκων, πού μόλο πού έλε
γαν δτι ήταν Χριστιανοί, βεβήλωσαν καί 
λεηλάτησαν καί κατέστρεψαν τούς χρι
στιανικούς ναούς, έτσι πού κανένας άπι
στος ειδωλολάτρης δέν θά είχε τολμήσει 
νά τό κάνη. Ωστόσο, δέν είναι σύμπτωσι 
μονάχα δτι τό κράτος τους δέν βάστηξε 
οϋτε έξήντα χρόνια κι’ δτι άνήμερα τής

Παναγίας, στις 15 Αύγούστου τοϋ 1261 
ό Μιχαήλ Παλαιολόγος μπήκε θριαμβευ
τής στήν Κωνσταντινούπολι, κάνοντάς 
την πάλι έλληνική, κι άφιέρωσε καί πάλι 
στήν Παναγία τήν ρημαγμένη καί κατε
στραμμένη, μά έλεύθερη Πάλι της.

Τό δημοτικό τραγούδι γιά τό πάρσιμο 
τής Πόλης, λέει πώς «ή Δέσποινα ταρά
χτηκε καί δάκρυσαν οί εικόνες» δταν 
βγήκε άπό τό στόμα τοϋ ’Αρχαγγέλου ή 
φωνή πώς ήταν θέλημα θεού νά πάψη νά 
είναι έλληνική ή Πόλη, στις 29 Μαΐου 
τοϋ 1453. Μά τό ίδιο τό στόμα τοϋ ’Αρ
χαγγέλου έδωσε πρώτα πρώτα στήν κυρά 
Δέσποινα , τήν Θεοτόκο τήν παρηγορη
τική ύπόσχεση, πώς «πάλι μέ χρόνια μέ 
καιρούς πάλι δικά μας θάναι!»

Δέν έγιναν δλα δικά μας. Μά μέ τήν 
βοήθεια τής Παναγίας ή λευτεριά ξημέ
ρωσε μιά μέρα γιά τό έθνος μας καί ένας 
άπό τούς πιό έλπιδοφόρους οιωνούς ήταν 
ή εύρεση τής Παναγίας τής Τήνου. Άπό 
τό 1821 είχε φανερωθή ή Πελαγία σέ 
δραμα στήν μοναχή Παναγία τής Κε- 
χροβουνιώτισσας στήν Τήνο, μά χρειά
στηκε νά σκάψουν έπΐ μήνες ολόκληρους 
οί Τηνιακοί στό χωράφι τοϋ Δοξαρά, γιά 
νά βρεθή ή θαυματουργή εικόνα τής 
Μεγαλόχαρης στις 30 ’Ιανουάριου τοϋ 
1822, άνήμερα τών Τριών Ιεραρχών. Καί 
λένε πώς δταν ό Κολοκοτρώνης έμαθε τήν 
είδηση φώναξε πώς αύτό ήταν φανερόση- 
μάδι δτι ή Παναγία θέλει τήν λευτεριά μας!

Ωστόσο, τό πιό φανερό δείγμα τής προ
στασίας της καί τής συμπαράστασής της, 
μάς τό έδωσε ή Παναγία στις ήμέρες μας, 
δταν πριν άπό τριάντα δύο μόλις χρόνια 
όλόκληρο τό έθνος ξεσηκώθηκε γιά νά τι- 
μωρήση τόν βέβηλο, πού δέν σεβάστηκε 
τήν γιορτή τής Παναγίας, άλλά χτύπησε 
καί βούλιαξε τό πολεμικό μας καράβι 
πού είχε πάει νά τιμήση τήν μνήμη τής 
Μεγαλόχαρης στά νερά τής Τήνου.

Ό ταν, λίγους μήνες άργότερα, χρειά
στηκε ν’ άρματωθοϋν τά παιδιά μας καί 
νά πολεμήσουν στά παγωμένα βουνά τής 
Αλβανίας, έβλεπαν μπροστά τους, οδη
γήτρια καί Προστάτισσά τους τήν Πανα
γία. 'Εκατοντάδες πολλές είναι τά γράμ
ματα πού έστελναν στούς δικούς τους καί 
τούς έλεγαν, «Τήν βλέπουμε, μητέρα, τήν 
Παναγία, τήν βλέπουμε! "Ερχεται σάν 
μαυροφορεμένη γυναίκα καί μάς δείχνει 
τόν δρόμο κ’ ύστερα χάνεται. Μάς ξυ
πνάει τά ξεμερώματα καί μάς βάζει νά 
στήσουμε άλλοϋ τις σκηνές μας προτού 
άρχίση νά χτυπάη τό έχθρικό πυροβολικό. 
Ακόμα καί τήν ώρα τής μάχης τήν βλέ
πουμε μπροστά μας νά μάς όδηγή.»

’Αρχείο όλόκληρο έχουν σχηματίσει τά 
γράμματα αύτά. Κι άν ή τωρινή γενεά 
δέν γνώρισε τις μεγάλες έκεϊνες ήμέρες, 
ή παλαιότερη καί τά παιδιά της νά τιμούν 
καί νά σέβωνται τήν Παναγία δχι μονάχα 
σάν Μητέρα τοϋ Θεοΰ, άλλά καί σάν Προ- 
στάτισσα τοϋ "Εθνους μας.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙ ΚΗΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ·  ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΟΙ αστυνομικοί, που αποτελούν τον καθρέπτη τον πολιτισμού και που Αντιλαμβάνονται 
καί γνωρίζουν την σημασία τον τουρισμού καί ώς μέσον οικονομικής άποδόσεως καί ώς 
μέσον εκπολιτισμού, πρέπει να δώσουν μέ το παράδειγμά τους καί μέ τη συμπεριφορά 
τους στον πολίτη το καλό παράδειγμα, ώστε να άναπτνχθη ή τόσο Απαραίτητη για τον

ελληνικό τουρισμό, τουριστική συνείδηση.

Ο ΡΟΛΟΣ τοϋ σχολείου είναι ένας 
άπό τούς ιτιό μεγάλους παράγοντας 
στην τουριστική προσπάθεια. Μπο

ρεί νά γίνη ό σπουδαιότερος σύμμαχος πού 
επάνω του νά βασισθή ό τουρισμός όχι 
μόνον διά ν’ άναπτύξη τό έργον του ή διά 
νά δημιουργήοη τουριστική συνείδηση 
άλλά καί διά κάθε είδους έκπολιτιστική 
του προσπάθεια. ’Αρκεί νά τό πιστεύση 
καί νά τό θελήση ό δάσκαλος καί μάλιστα 
ό δάσκαλος τής ύπαίθρου καί τοϋ χωριοϋ, 
διότι ή άποστολή καί ή σημασία τούτου 
είναι μεγαλύτερη άπό τήν άποστολή καί 
τήν σημασία τοϋ δασκάλου τών μεγάλων 
αστικών κέντρων. Διότι, τά παιδιά τής 
ύπαίθρου έχουν περισσότερη άνάγκη, νά 
τούς έξηγηθοϋν ώρισμένα πράγματα πού 
τά παιδιά τών πόλεων έσυνήθισαν νά τά 
κατανοούν καλλίτερα, επειδή τά βλέπουν 
καί τ’ άκοϋν κάθε μέρα.

Στήν ψυχή τοϋ παιδιού, καί μάλιστα τών 
παιδιών τής ύπαίθρου, ό ξένος είναι κάτι 
άγνωστο, καί σάν κάθε άγνωστο, τόν θεω
ρεί λιγάκι σάν έχθρικό. "Αν άφήσωμε τό 
παιδί ν’ άναπτυχθή μ’ αύτήν τήν ψυχολο
γία, είναι φυσικό, όταν μεγαλώση ν’ άντι- 
μετωπίζη τόν ξένον μέ τήν έπιφυλακτικό- 
τητα καί τήν καχυποψία πού τόν άντικρύ- 
ζουν πολλοί χωρικοί. Δι' αύτό ό δάσκαλος 
πρέπει νά προσπαθήση νά καλλιεργήση τήν 
παιδική ψυχολογία ώς πρός τόν ξένον, το
νώνοντας τό αίσθημα τής φιλοξενίας πού 
διατηρείται πάντοτε μέσα στήν 'Ελληνική 
ψυχή.

Τά παιδιά μιά μέρα θά μεγαλώσουν καί 
θά είναι εκείνοι πού θά συνεχίσουν τήν 
τουριστική προσπάθεια. Συνεπώς, πρέπει, 
νά τά μορφώσωμε άπό τώρα, ώστε νά γί
νουν αϋριον οί άξιοι συνεχισταί τοϋ τουρι

στικού έργου καί άξιόλογα κύτταρα τής 
τουριστικής προσπάθειας.

Καθήκον, λοιπόν, τοϋ δασκάλου είναι νά 
φροντίση νά διδάξη στό παιδί τήν ιερότητα 
τοϋ αισθήματος τής ξενίας καί νά τοϋ δώση 
νά καταλάβη τό γενικώτερον συμφέρον πού 
έξυπηρετεΐ ό έρχομός τοϋ ξένου στόν 
τόπο. Αύτός θά τοϋ άφαιρέση τις κακιές 
συνήθειες, θά τό μάθη νά συμπεριφέρεται 
μέ εύγένεια καί προθυμία, νά μήν πετά πέ
τρες στά αύτοκίνητα καί στούς διαδρόμους, 
νά μήν καταστρέφη τά δένδρα καί τά μνη
μεία τοϋ χωριοϋ, νά είναι καθαρό καί εύ- 
παρουσίαστο καί αύτός θά τό συνηθίση ν' 
άγαπήση δ,τι ώραΐο καί ωφέλιμο στό χω
ριό του καί στήν πατρίδα του ύπάρχει. 
"Αν αυτά δλα είναι πολιτισμός, τότε ό του
ρισμός δέν είναι καί δέν ζητά τίποτε περισ
σότερο.

'Ανάλογη προσπάθεια θά πρέπει νά κάνη 
καί ό δάσκαλος τής πόλεως διά τήν έκπολι- 
τιστική μόρφωσι τών παιδιών καί διά τήν 
άνάπτυξι τών στοιχείων τής τουριστικής 
συνειδήσεως.

Μέ τήν έντατική έργασία καί μέ τόν έν- 
θουσιασμό τών έκπαιδευτικών λειτουργών 
καί ιδίως τών λειτουργών τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως, θά φανή πόσο πλούσια καί 
πολύτιμη μπορεί νά είναι ή συμβολή τοϋ 
σχολείου στήν άνάπτυξι τοϋ τουρισμού.

Διά νά έπιτύχη δμως ή προσπάθεια αύτή, 
πρέπει ό δάσκαλος νά τήν άγαπήση καί 
νά κατατοπισθή στά τουριστικά ζητήματα, 
νά αίσθανθή ό ίδιος τήν σημασία τής άνα- 
πτύξεώς του, τόσο άπό τήν άποψι τής 
έκπολιτιστικής σημασίας του, δσο καί 
άπό τήν άποψι τής έθνικής οικονομίας, διά 
νά μπορέση ν' άποτραβήξη άπό τόν τουρι

σμό τις παρεξηγήσεις πού κάποτε τόν 
φορτώνουν, διά νά δημιουργήση ό ίδιος 
τις προϋποθέσεις πού άπαιτεΐ ή τουριστική 
ψυχολογία καί διά ν' άποβή ό κυριώτερος 
έργάτης τής τουριστικής συνειδητοποιή- 
σεως. Βέβαια, οί πρώτες έννοιες τοϋ του
ρισμού ύπάρχουν, σέ κάθε άνθρωπο μορ
φωμένο καί στό δάσκαλο πολύ περισσό
τερο.

Τά συμπληρωματικά στοιχεία θά φρον
τίση νά τά βρή μόνος του, άν καί τό καλύ
τερο θά ήταν κατά τήν έκπαίδευσιν τών 
δημοδιδασκάλων νά τούς έγίνοντο ειδικά 
μαθήματα τουριστικής θεωρίας καί πρα
κτικής, πού θά τούς έδιναν πλήρη έφόδια 
διά τό τουριστικόν έργον. "Ετσι ό δάσκα
λος θά μπορούσε πρώτα - πρώτα ν' άντα- 
ποκριθή στό βαρύ έργον τής τουριστικής 
συνειδητοποιήσεως τής όποιας νά γίνη ό 
κυριώτερος φορεύς στό χωριό καί στήν 
πόλι. Κι' ένα άπό τά μέσα τά όποια θά 
μπορούσε νά μεταχειρισθή, θά ήταν οί ομι
λίες πού θά έκανε πρός τούς κατοίκους 
τοϋ χωριού ή τών πόλεων. 'Εκτός αύτοϋ 
ό δάσκαλος στήν ύπαιθρο θά μπορούσε νά 
γίνη τό κέντρον τής τουριστικής οργανω
τικής προσπάθειας, αύτός θά ύπεδείκνυε, 
αύτός θά έδιδε μαθήματα. "Αν ό έκπαιδευ- 
τικός κόσμος ήθελε νά ένστερνισθή μ' 
ένθουσιασμό καί τήν τουριστική προσπά
θεια, θά έπρόσθετε ένα άκόμη λόγο στήν 
εύγνωμοσύνη τήν οποίαν αίσθανόμεθα δι’ 
αύτόν δλοι μας.

Τ ΕΛΩΝΕΙΟΝ ώς γνωστόν, είναι ή κρα
τική ύπηρεσία πού σκοπόν έχει τήν 
διενέργειαν έλέγχου έπί πραγμάτων 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 597)
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ κ, Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Η Σ
° ο

ΚΑΓ ίϊΜ Χ Α Μ Η
Ό μηχανιιιός πολιτισμός πρέπει νά 
γίνεται μέσον, πού μάς προσφέρε- 
ται γιά νά προχωρήσουμε πολύ περ' 
από τις μιιιρές άνάγιιες u ai τίς τα

πεινές άσχολίες τής ζωής.

ΓΊΟ ΛΛ Α χρόνια πριν από τούς όνο 
/  / μεγάλους πολέμους, πού γέμισαν 
τη γη μέ ερείπια και στην ψυχή μας 
δεν άφησαν τίποτα δρθιο, είχαμε μια 
μόνιμη σχεδόν «κρίση συνειδήσεως», 
άλλοτε Ισχυρή κ’ επικίνδυνη κι άλ
λοτε λιγότερο οδυνηρή καί αισθητή 
μόνο σέ πολύ περιορισμένους κύ
κλους, μόνο σέ δσους ζητούσαν νά 
ξεκαθαρίσουν μέσα τους τίς μεγάλες 
αντιθέσεις καί νά εδραιώσουν μιάν 
άδιατάρακτη αρμονία. ’Έλεγαν πολ
λοί: Πώς μπορούν νά συνυπάρξουν 
σέ μιά καλά οργανωμένη σκέψη ή 
Πίστη καί ή Γνώση, τό θρησκευτικό 
συναίσθημα καί ή εργαστηριακή έ
ρευνα, ή Θρησκεία καί ή ’Επιστήμη;

Βέβαια, δσοι επιστήμονες ξεπέρ- 
ναγαν τά δρια τής στενής επαγ
γελματικής εργασίας, προχωρούσαν 
στήν αναζήτηση των πρώτων αι
τίων καί μέ τή δημιουργική έρευνα, 
κατέληγαν στο έσχατο συμπέρασμα 
δτι ό νους τού ανθρώπου είναι ικα
νός νά συλλάβει καί νά χωρέσει ένα 
μόνο μέρος από τίς έννοιες πού εξη
γούν νά βάζουν σέ τάξη τον κόσμο, 
κέρδιζαν τή γαλήνη καί γίνονταν φα
νατικοί πιστοί. ΟΙ άλλοι δμως, δσοι 
δέν προχωρούσαν πέρ’ από τήν επι
φάνεια τών μεγάλων καί των μι
κρών γεγονότων, έμεναν μέ τίς 
απορίες τους, μέ τά διλήμματά 
τους καί μέ τήν «κρίση συνειδή- 
σεως», πού σέ κάθε εποχή έπαιρνε 
διαφορετική μορφή καί είχε δια
φορετικές συνέπειες.

Τώρα, μάς βασανίζει μιά άλλη 
αγωνία. Κι άν δέν παραλύει δλες τίς 
δυνάμεις μας κι άν δέν προκαλεί τό 
μεταφυσικό δέος, δέ μας αφήνει, 
ωστόσο, νά χαρούμε δ,τι κερδίσαμε 
μέ τήν υποταγή τής ύλης στή θέ
λησή μας. “Ας συνοψίσουμε, λοιπόν, 
αυτή τήν αγωνία, πού θά μ πο
θούσαμε νά τήν πούμε μεταπολε
μική, αφού προπάντων στά χρόνια 
μας πήρε μέγεθος καί περιεχόμενο 
πιο καθορισμένο, πιο ορατό.

Ό  «βιομηχανικός 
πολιτισμός»

ΜΟΛΟΝΟΤΙ στις κύριότερες χώ
ρες τής Ευρώπης έχουν περάσει 
περισσότερα από εκατό χρόνια ζωής 
μέ βάση τή βιομηχανική παραγωγή 
κ’ έχει σημειωθεί πρόοδος σέ πολλά 
καί σέ σπουδαία, εξακολουθεί νά 
υπάρχει μιά περίεργότατη καθυ
στέρηση στή σωστή εκτίμηση τού 
δρου «μηχανικός» ή «βιομηχανικός
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Οί περισσότεροι δέχονται τά αγαθά πού προσφέρει ό βιομηχανικός πολιτισμός καί δεν δίδουν πεντάρα, άν ό πολιτισμός αυτός είναι 
ωφέλιμος στο κοινωνικό σύνολο, άν ύψωσε τή βιοτική στάθμη, άν έκανε πιο εύκολη καί πιο ευχάριστη τή ζωή, ή άν τήν τυποποίησε 
κ’ έτσι τήν οργάνωσε μέ τρόπο πού νά προκαλεϊ μικρότερο ενδιαφέρον.

πολιτισμός». Θά ήμουν μάλιστα 
πιο κοντά ατά πράγματα, αν ’έλεγα 
δτι έχουμε δχι μόνο καθυστέρηση 
αλλά και μιαν από τις παρεξηγή
σεις εκείνες πού δεν αφήνουν τον 
σημερινό άνθρωπο νά καθορίσει τον 
γενικότερο προσανατολισμό τον. Οί 
περισσότεροι δέχονται τά αγαθά πού 
προσφέρει,ό βιομηχανικός πολιτισμός 
καί δέ δίνουν πεντάρα άν ό πολιτι
σμός αυτός είναι ωφέλιμος στο κοι
νωνικό σύνολο, άν ύψωσε τή βιο
τική στάθμη, άν έκαμε πιο εύκολη 
και πιο ευχάριστη τή ζωή ή άν τήν 
τυποποίησε κ’ έτσι τήν οργάνωσε 
μέ τρόπο πού νά προκαλεϊ μικρό
τερο ενδιαφέρον. Ζητούν νά έχουν 
ένα σπίτι μέ όλες τις ανέσεις, καί τό 
έχουν. Θέλουν νά ταξιδεύουν γρή
γορα κ’ εύκολα, κι αμέσως εξασφα
λίζουν τό ταξίδι αυτό μ ’ ένα από τά 
συγκοινωνιακά μέσα, τής στεριάς, 
τής θάλασσας ή τού αέρα, πού δέν 
είναι πιά προνόμιο των λίγων. ’Α 
γαπούν τό φως, καί τό έχουν παν
τού λίγο - πολύ, καί στή μεγάλη 
καί στή μικρή πολιτεία. Καί δέν 
εξετάζουν ούτε άπό πού ούτε πώς 
ήρθε τό φως. ’Ακόμα κι δταν θαυ
μάζουν άπό μιά κορυφή τον φωτι
σμένο κάμπο, πού πριν άπό λίγα 
χρόνια ήταν άδιαπέραστη μαυρίλα 
καί είχε δλους τούς κινδύνους πού 
κρύβει τό σκοτάδι, καί πάλι δέν 
ερευνούν. Δέχονται τά άγαθά τού μη

χανικού ή βιομηχανικού πολιτισμού 
τή νύχτα, δπως περίπου καί τό φως 
τού ήλιου τήν ημέρα.

’Εκείνοι όμως πού ερευνούν ( καί 
πολύ άγωνιοϋν) κάνουν τό λάθος, 
πού γίνεται συνήθως στις μεταβα
τικές περιόδους, δταν υποχωρεί ένας 
τρόπος ζωής καί επικρατεί σιγά - σι
γά ένας άλλος. ’Ενώ πρέπει νά 
εκτιμήσουν τον μηχανικό πολιτι
σμό σάν μέσον, τον βλέπουν σάν 
σκοπό. Κ ’ ενώ δέν είναι δύσκολο νά 
καταλάβουν δτι τό άποτέλεσμα πού 
δίνει μιά κατάκτηση τής βιομηχα
νίας άξίζει σάν άφετηρία, σάν πρώτο 
βήμα τού άνθρωπον, που θά προ
χωρήσει σέ λίγο καί θά κερδίσει 
κάτι σημαντικότερο, τήν υποταγή 
τής ύλης σέ δλες τις άνάγκες του, 
στις επιθυμίες τον, άκόμη καί 
στις ιδιοτροπίες του, νομίζουν δτι 
χάνουν τό έδαφος κάτω άπό τά 
πόδια τους, δτι πάει νά δημιουρ- 
γηθεϊ ένας κόσμος χωρίς ψυχή, χω
ρίς ιδιοτυπία, χωρίς ομορφιά, καί 
μέ τρόμο άντικρνζουν κάθε προσπά
θεια τής βιομηχανίας. Είναι οί 
φίλοι, οί πιστοί τού καθαρά πνευμα
τικού πολιτισμού, πού τον υψώνουν 
άντίπαλο καί εχθρό θανάσιμο τού 
μηχανικού πολιτισμού, πού άπο- 
κλείουν κάθε συνεργασία μαζί του, 
άκόμα καί κάθε άκίνδυνη χρησιμο
ποίησή του, καί υποφέρουν άπό 
άθεράπευτη φοβία.

Γνήσιος πνευματικός 
πολιτισμός

ΕΧΟΥΜΕ, νομίζω, μιά πλάνη καί 
μιά παρεξήγηση, πού προέρχονται 
άπό πρόχειρη έρευ\>α. Αυτό πού 
ονομάσαμε λίγο παραπάνω υπο
ταγή τής ύλης στή θέλησή μας, ενώ 
φαίνεται εύκολο άθλημα, είναι τό 
μεγάλο μυστικό τού κόσμου άπό 
τά πανάρχαια χρόνια ως τις ημέρες 
μας. Είναι ό σκληρός άγώνας τού 
άνθρωπον πού τον πήρε πολλές 
δυνάμεις, πού τον άπομάκρννε, σέ 
ορισμένες περιόδους, άρκετά άπό τον 
προορισμό του ή τουλάχιστον δέν 
τον άφησε νά δει ολόκληρη τή ζωή 
κι ολόκληρη τήν ομορφιά. 'Ο άγώ
νας αυτός άρχίζει άπό τή στιγμή 
πού δ Προμηθέας χάρισε στούς 
θνητούς τό πύρ, φτάνει στήν εποχή 
μας, πού αυτή ή ευεργεσία, τό προϊ
στορικό αυτό πύρ έγινε καί ηλεκ
τρικό φώς καί ηλεκτρική κουζίνα 
καί ηλεκτρικό μπρίκι καί τόσα άλλα, 
καί δσο προχωρεί, δλο προσφέρει 
καί δλο νέες μορφές παίρνει, για νά 
υπηρετήσει τον άνθρωπο.

Πόσο απλοϊκοί πρέπει νά είμα
στε δταν ελέγχουμε καί άπορρί- 
πτουμε μέ μιά μονοκοντυλιά δ,τι σή
μερα ονομάζεται «μηχανικός» ή 
«βιομηχανικός» πολιτισμός, δταν 
τρέμουμε μέ τά κατορθώματά του

563



καί δέ σκεπτόμαστε δτι αύριο, με
θαύριο, θά υποχρεωθούμε οπωσδή
ποτε νά θαυμάσουμε κι άλλα, ακόμα 
πιο μεγάλα κι απροσδόκητα, καί 
προπάντων όταν δε βλέπουμε μιαν 
ανεκτίμητη λύτρωσή μας, ένα πή
δημα απάνω από τις καθημερινές 
ανάγκες καί τις πεζές ασχολίες, μια 
σχετική έστω άπελευθέρωσή μας 
από την ϋλη. Καί όμως μόνο έπειτ’ 
από την άπελευθέρωσή αυτή υπάρ
χει ό γνήσιος πνευματικός πολιτι
σμός, τό παραπέρα βήμα, ή απερί
σπαστη καλλιέργεια ιδεών καί ή 
ανεμπόδιστη επιστροφή στον εσω
τερικό, στον πνευματικό κόσμο τον 
άνθρώπου, άλλα καί ή αισθητική 
χαρά, αυτή ή λεπτή άπόλαυση, πού 
μπορούν νά τήν γευθούν καλύτερα 
δσοι δεν έμειναν εντελώς σκλάβοι 
τής ύλης. Ό  ταλαιπωρημένος άν
θρωπος δεν είναι ποτέ ό καλύτερος 
θεατής, ούτε τής ζωής, ούτε τής 
ομορφιάς. Δέν είναι ούτε γερή καί 
γόνιμη κοινωνική μονάδα. Μέσον, 
λοιπόν, πρέπει νά γίνεται ό μηχα
νικός πολιτισμός, μέσον, πού μάς 
προσφέρεται για νά προχωρήσουμε 
πολύ πέρ’ άπό τις μικρές άνάγκες 
καί τις ταπεινές άσχολίες. Καί 
τούτο φαίνεται καθαρότερα εκεί πού 
υπάρχει ή μεγάλη ένδεια καί τό 
πνευματικό σκοτάδι. ’Εξασφαλίστε 
στο φτωχό, στον άνθρωπο τού λαού, 
λίγη άνεση, άπαλλάξτε τον άπό τις 
τόσες άνάγκες του, κάντε πιο εύ
κολη τή ζωή του, καί τότε θά δείτε 
πόσο διαφορετικά θά σκέπτεται, 
πόσο άλλιώτικα θά βλέπει καί πόσο 
πειθαρχημένος, δηλαδή πολιτισμέ
νος, θά είναι καί στή λύπη του, καί 
στο γλέντι τον καί στή δυσφορία 
τον.

Και ό πόλεμος
ΦΥΣΙΚΑ, δ λ’ αυτά είναι ή μιά 

δψη τού νομίσματος. 'Η  άλλη; '1/ 
βιομηχανία πού υπηρετεί ή και 
προκαλεϊ τον πόλεμο; Ούτε τήν 
άγνοούμε, ούτε ξεχνάμε τον δλεθρυ 
πού σκορπίζει. Μά καί οί δύο, ειρη
νική καί πολεμική βιομηχανία, είναι 
οί δυνάμεις πού τις έχει ατό χέρι τον 
ό άνθρωπος, ό πάντα καί παντού 
υπεύθυνος: είναι τό άγαθό καί τό 
πονηρό του πνεύμα. Είναι καί οί δυο 
δρόμοι που άπό τήν εποχή των μύ
θων καί τών αιώνιων διδαγμάτων 
άνοίγονται μπροστά του : ό δρόμος 
τής άρετής καί τής ευτυχίας καί τό 
μονοπάτι τών σκοτεινών λογισμών 
καί τής καταστροφής.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τής Δημοσιογράφου 
κ. Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Κάτω: Κύπριος βοσκός σε κάποιο χωριό της μαρτυρικής μεγαλονήσου. Ή  φλογέρα, 
άποτελεΐ. όπως καί στην άλλη Ελλάδα άπό τα πιό γνωστά κα'ι πιο συνηθισμένα λαϊκά 
όργανα. ’Απέναντι επάνω: Γραφικό λιμανάκι, στήν όμορφη Λάρνακα.
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ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ τού 1937 έφθασε 
στην Ελλάδα μιά γυναίκα ξένη, 
Γερμανίδα, έχοντας στην τσέπη της 

μονάχα τό εισιτήριό της καί ένα καλα- 
θάκι μέ τρόφιμα γιά τό ταξείδι.

Ή  γυναίκα αυτή, πού έφερε τό όνομα 
κ. Λουντέκε, ήταν ποιήτρια, πτωχή εις 
υλικά μέσα, μέ άπέραντον όμως ψυχικόν 
πλούτον, μέ άκατάβλητον έργατικότητα, 
μέ άνεξάντλητον θάρρος καί μέ μεγά- 
λην ύπομονήν καί έπιμονήν καί είχε τήν 
μανίαν νά μαζεύη δημοτικά τραγούδια.

Ή  κ. Λουντσέκε είχεν έπισκεφθή καί 
τό 1935 τήν Ελλάδα. Έπήγε γιά πρώτη 
φορά στή Χίο, τή Ρόδο, τήν Κρήτη,τις 
Κυκλάδες. ’Αναζητούσε στά πιό άπόμερα 
χωριά γέρους καί γερόντισσες πού θυ
μόντουσαν παληά τραγούδια καί τά 
έγραφε προχείρως στό τετράδιό της. 
Γυρίζοντας στήν Γερμανία έσκέφθηκε νά 
πάη στή βιβλιοθήκη τού Βερολίνου, 
όπου ύπήρχαν άντίτυπα άπ’ ό,τι είχεν 
έκδοθή εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν ή σέ 
ξένες γλώσσες σχετικά μέ τήν δημοτική 
μας ποίησι.

Καί όταν έγύρισε ξανά στήν Ελλάδα, 
έπήγε καί στήν Κόπρο. Έπεσκέφθηκε 
πενήντα έφτά χωριά, έμάζεψε πλούτον 
τραγουδιών καί ϊδίως παραλλαγές άπό τά 
περίφημα «Έκατόλογα τής άγάπης». 
Σέ κάθε τραγούδι άνέφερε καί τόν τόπο 
όπου τό ακούσε κι’ άκόμα καί τό πρόσωπο 
πού τής τό είχε πή. Στό τετράδιό της έση- 
μείωσε καί δύο πολύτιμους βοηθούς, τούς 
καθηγητάς Συκουτρήν καί Μέγαν, πού 
τήν έτελειοποίησαν στά 'Ελληνικά.

Γυρίζοντας άπό τήν Κύπρο, ένα έξυ- 
πνότατο καί έξαιρετικά προικισμένο 
χωριατόπουλό, μόλις δώδεκα χρόνων, δί
νοντας στήν κ. Λουντέκε 67 δίστιχα πού 
είχε μαζέψει, τήν παρακάλεσε ώς άμοιβήν 
του νά τό πάρη μαζύ της στή Γερμανία 
«νά μάθω πολλά γράμματα». . .

Ό  έρως άποτελεϊ τό μοναδικόν σχεδόν 
θέμα τής λαϊκής μας μούσης.

Θά άναφέρουμε πιό κάτω μερικά άπό 
τά πιό χαρακτηριστικά καί πιό εύκολα 
Κυπριακά, γιατί υπάρχουν καί μερικά δυσ
νόητα δημοτικά.

Ό  έρωτευμένος Κύπριος έκφράζει μέ 
τό τραγούδι του τόν καϋμό του. Πότε 
θαυμάζει τήν κοπέλλα, πότε παραπονιέται, 
γιά τόν πόνον του, πότε άπειλεΐ, πότε 
κλαίει: ’Ιδού μερικά έρωτικά:

«Έχεις άγγελικόν κορμόν καί χρου- 
σταλλένην νιότην, δοξάζω τόν πού μ’ 
έδωκεν τά μάτια καί θωρών την».

«’Αγαπημένο μου πουλί πείσματα μή 
μοΰ κάμνεις. Γιατί ’μαι δίγνωμο πουλί 
καί γρήγορα μέ χάνεις».

«"Ασπρη, φεγγαροπρόσωπη καί λαμπα- 
δόχυτή μου, όμορφη νιά τής μάννας σου 
καί συντροφιά δική μου».

«’Αγαπημένο μου πουλί κι όλόδρομο 
γεράκι

Ή  ξενητειά σέ χαίρεται κι’ έγώ πίνω 
φαρμάκι.»

*

Καί όλίγη άπροσδόκητη φρόνησις με
τά παραινέσεως:

«’Αγάπη θέλει φρονιμιά, θέλει ταπει- 
νοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά, που
λιού γρηγορωσύνη».

Καί άλλο γιά τόν έρωτα:
«Ά φ ’ ής έχτίστην τσιβωτός καί ’θεμε- 

λιώθην κόσμος, έχτίστην τό τετράποδον 
όποΰ βαστά τό χώμα 

Έχτίστην κι’ ή Ά γιά  Σόφιά τής Τζύ- 
πρου τό ρηγάτον,

έχτίστην ή ’Αμμόχωστος μέ τό Κων- 
ταντινάτον. Μαρκελλώθηκεν ή θάλασσα 
γύρω τριγύρω άμμο, τότε έδείχτην όρνιθα

έδείχτην τό ζινάππιν, έδείχτηκε καί τό 
στρουθί καί τό χελιδονάτιν, έδείχτηκε 
καί τό φιλίν κι’ ή πικραμένη άγάπη».

Εις τήν Κύπρον χαρακτηριστική είνε ή 
σημασία τήν όποιαν δίνουν οί άνδρες εις 
τά καλλίγραμμα στήθη τής γυναίκας. 
Έ να σωρό ποιήματα άναφέρονται εις 
αύτά, κατά παράδοξον δέ. . . σύμπτωσιν 
κάθε τόσο καί έλύνοντο οί στηθόδεσμοι 
(κορσέδες τής έποχής έκείνης) τών 
ώραίων, καί ή λαϊκή μούσα βρίσκει 
άφορμές σχολίων καί λυρισμών.

Έ να άπό τά ώραιότατα καί κατά βάθος 
σεμνότατον, είνε καί ή περιγραφή ένός 
έπεισοδίου πού συνέβη κατά τήν ώραν 
τής θείας λειτουργίας. Τά στήθη τής 
ώραίας άποκαλύπτονται ξαφνικά καί 
όλοι μένουν έκστατικοί. Ή  περιγραφή 
είνε ώραιοτάτη καί μάς λέει τό Κυπριακό 
έπεισόδιο:

«Θέλεις ήτουν ή τύχη της, θέλεις τό 
ριζικόν της, Έξεκουμπιάστην καζακάν 
τσ’ έφάνη τό βυζίν της.

Παπάς τό είδε κι’ έσφαλε' διάκος έπρο- 
μουτίσθη,

Καί τά μικρά διακόπουλα έχασαν τά 
ψαλτήριο, ώς κι’ ό γεροηγούμενος ηύγε 
άπό τό θρονίν του.

Ή  κόρη ήταν φρόνιμη, φρόνιμα άπο- 
λογήθη:

Ψάλε παπά σάν έψαλλες καί διάκο 
σάν έλάλεις,

Καί σεις μικρά διακόπουλα εΰρετε τά 
ψαλτήριο,

Καί σύ γεροηγούμενε, έμπα εις τό 
θρονίν σου,

Τά κάλλη, ό Θεός μοΰ τάδωσε καί τά 
κανάτζια μάννα,

Καί τά νερά τά τρεξιμιά μέ κάμαν 
άνεράϊδα».
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'Ιερός Ναός «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ» 
Ρωσικής παροικίας ’Αθηνών.
Πρός Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πό
λεων Έ  ν τ α ϋ θ α

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον θεω
ρεί ΰποχρέωσίν του καί έξ ονόματος της 
Ρωσικής παροικίας να έκφράση τάς άπει
ρους εύχαριστίας του διά την όλοπρόθυμον 
συμμετοχήν της Φιλαρμονικής ’Αστυνο
μίας Πόλεων κατά την πανηγυρικήν λυ- 
τάνευσιν των Ά γ . Εικόνων πέριξ τοϋ 
Ναοϋ έπι τη μνήμη αύτοϋ.

Έλπίζομεν καί ότι εις τό μέλλον δέν θά 
στερηθούμε αύτής τής χαράς καί λαμπρό- 
τητος.

Μετά τιμής
Διά τό Έκκλ. Συμβούλιον 

'Ο Προϊστάμενος 
Άρχιμ. Τιμόθεος Σακκάς

Πρός Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
’Α θ ή ν α ς

Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
υμάς όπως δεχθήτε τάς εύγνώμονας εΰ_ 
χαριστίας ήμών, τοϋ Δημοτικού Συμ
βουλίου καί των κατοίκων τής πόλεώς μαζ 
διά τήν εΰγενή χειρονομίαν διαθέσεωζ 
τής Φιλαρμονικής τοϋ Σώματος διά τήν 
πρωτοβουλία τοϋ εν Άθήναις Συλλόγου 
«Η ΑΤΑΛΑΝΤΗ» όργανωθεΐσαν πανη
γυρικήν συναυλίαν τής 6.6.1976 εις τήν 
πόλιν μας, ύπό τήν Δ/νσιν τοϋ έξαιρέτου 
’Αρχιμουσικού ’Αστυνόμου Α' κ. Δημη- 
τρίου Μπουκουβάλα.

Ή  όλη έκδήλωσις ΰπήρξεν έπιτυχής 
καί συνεκίνησεν βαθύτατα τούς κατοί
κους τής πόλεώς μας, απέδειξε δέ τό υψη
λόν επίπεδον καλλιτεχνικής μορφώσεως 
τής Φιλαρμονικής τοϋ Σώματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
ΘΩΜΑΣ Δ. ΠΟΤΡΝΑΡΟΠΟΤΛΟΣ

Πρός τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθη
νών Έ  σ τ α ΰ θ α
’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Μετ’ αισθήματος βαθυτάτης εύγνω- 
μοσύνης, άπευθύνω τήν παρούσαν μου', 
προκειμένου νά ευχαριστήσω 'Τμάς καί 
τούς ΰφ’ 'Τμάς έκλεκτούς άνδρας, οΐτινες 
μέ διέσωσαν έκ τοϋ κινδύνου τής άνασκο- 
λοπίσεώς μου έκ μέρους όμάδος ύπό Βασι
λείου Τσούπρα καί ’Ελευθερίου Καρβούνη 
καί τινων άλλων Τυφλών, άγνώστων εις 
έμέ, καί διαδηλωτών - άπεργών τής όδοΰ 
Πανεπιστη μίου.

Τής προσφερθείσης ταύτης υψηλής 
'Υπηρεσίας εύγνώμων, εύχαριστώ καί 
αύθις, εύχόμενος όπως Κύριος ό Θεός δια- 
φυλάττει 'Τμάς καί τό έντιμον Σώμα τής 
’Αστυνομίας άπό παντός κακοΰ.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
Πρωτ. ’Εμμανουήλ Σχοινιωτάκης

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕ Ι Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ  

Τ Ε Χ Ν Η Σ

Ε ξαιρετικά έντονη είναι ή επίδραση στή λαϊκή μας τέχνη , 
τής Βυζαντινής παραδόσεως. 'Ο Δικέφαλος αετός, αποτελεί 
θέμα αγαπητό στούς λαϊκούς μας τεχνίτες καί βρίσκεται σ’ 
δλες σχεδόν τις έκδηλώσεις τής τέχνης τ ο υ ς . Τούτο τό υπε
ρήφανο π ουλί, άπετέλεσε πάντοτε για τή λαϊκή ψυχή τό ση
μάδι, πούδειχνε στό Γένος τό δρόμο πρός τά πεπρωμένα του.

ΕΝΑ παληό τζαμί, κοντά στό 
Μοναστηράκι, στεγάζεται τό 

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχ
νης. Περνώντας άπ’ έξω, κάτι μέ 
τράβηξε ώς έκεΐ. ’Αλήθεια! Τοϋτα 
τά έργα πού βλέπουμε εδώ, είναι 
δημιουργήματα τοϋ λαού μας; Μά, 
βέβαια! Δέν είδατε ποτέ τό τσοπα
νόπουλο νά σκαλίζη τό δράκο τοΰ 
Αγιώργη στήν γκλίτσα του; Δέν 

είδατε τόν άργαλειό, νά ύφαίνη 
φλοκάτες, βελέντζες, κιλίμια; Δέν 
άκούσατε γιά τά έπιπλα τής Σκύ
ρου, γιά τά κανατάκια τής Αίγί- 
νης, γιά τά πιάτα τής Ρόδου; Δέν 
είδατε τούς ξένους νά άγοράζουν 
ταγάρια άπό τήν ’Αράχωβα, Γιαν- 
νιώτικα άσημικά, μεταξωτά άπό 
τήν Καλαμάτα, κεντήματα άπό τή 
Μύκονο; Ό λα  τούτα, είναι λαϊκή 
τέχνη. Είναι ή Ελληνική λαϊκή 
τέχνη. Ή  τέχνη τού λαού μας. Αυτά 
τά έργα είναι ή ίδια, ή άτόφια, ή 
ζωντανή έκφραση των συναισθη
μάτων του. Τά όνειρά του, οί έλπί- 
δες του, οί χαρές καί οί λύπες του, 
δείχνονται ξεκάθαρα πάνω σέ τούτο 
τό κομμάτι τής ζωής του. Ή  λαϊκή 
τέχνη, τραγουδάει, μιλάει γιά τά

πηγαία, τά αύθόρμητα συναισθή
ματα. Καμμιά δύναμη δέ μπορεί νά 
τής έπιβληθή. Γιατί είναι γέννημα 
μιας έσωτερικής, άπίστευτα ισχυ
ρής παρορμήσεως, ικανής νά αισθά
νεται καί νά δημιουργή. Ποτέ μήν 
ψάχνης στή Λαϊκή τέχνη νά βρής 
άναλογίες στις μορφές, ύπακοή 
στούς κανόνες. Ψάξε γιά έμπνευση. 
Ψάξε γιά τραγούδι. Γιά κλάμμα καί 
γιά μοιρολόι. 'Όλα τούτα, θά τα- 
βρης ζωντανά, υπέροχα δοσμένα 
τόσο, πού θά νοιώσης καί σύ τήν 
άνάγκη νά μιλήσης μέ τήν ψυχή 
σου. Κι’ όταν εκείνη σ’ άποκριθή, 
θά σοΰ πή στ’ άλήθεια, πώς αυτό 
πού βλέπεις, είναι δικό σου έργο. 
Κ ι’ άς μήν τόφτιαξαν τά χέρια 
σου.

Είπαμε, ότι ή Λαϊκή τέχνη έκ- 
φράζει συναισθήματα, τού άγνοΰ, 
τοΰ άδολου, τοΰ ειδυλλιακού λαού 
μας. Εκφράζει τά συναισθήματα 
όπως ακριβώς αύτά φαίνονται στή 
γλώσσα, στά τραγούδια, στά μοιρο- 
λόγια καί τις παραδόσεις του.

Αύτή ή τέχνη, τέχνη πού δη- 
μιουργεΐται κάτω άπό τήν πιεστική, 
τήν έντονη έπίδραση τοΰ περιβάλ-
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To Παλαιό Τζαμί στην Πλατεία Μοναστηρακίου, δπου στεγάζεται τό Μουσείο 'Ελλη
νικής Λαϊκής Τέχνης.

λοντος, διαφέρει άπό τόπου εις τό
πον. Διαφέρει, γιατί ό λαϊκός 
τεχνίτης δέ μπορεί νά απαλλαγή 

t άπό τή γοητεία τοϋ χώρου μέσα 
εις τον όποιον ζή, δέ μπορεί νά 
ξεφύγη άπό τις γραμμές καί τήν 
άρμονία, πού άπλόχερα τοϋ χα
ρίζει ή φύσις. Έ τσι, τή Λαϊκή 
τέχνη τή διακρίνει ένας έντονος, 
μόνιμος τοπικισμός, πού δμως είναι 
όπως άναφέραμε, άπόλυτα δικαιο
λογημένος.

Πρέπει δμως έν τούτοις νά παρα
δεχτούμε δτι στή βάση της ή Ε λ 
ληνική Λαϊκή Τέχνη, ξεκινάει άπό 

'τήν ίδια άφετηρία. Αύτή ή άφετη- 
ρία, είναι ή ζωντανή παρουσία τής 
παραδόσεως. Οί λαϊκοί μας τεχνί
τες, δσο κι’ αν προσπάθησαν, δέ 
μπόρεσαν νά ξεφύγουν άπό τό 
δρόμο πού τούς χάραξαν οί μεγά
λοι πρόγονοί τους. Έ τσι, βλέπουμε 
στό πέρασμα τών αιώνων μιά συνέ
χεια τής τέχνης, βλέπουμε μιά 
τέχνη χτισμένη πάνω στά ίδια θε
μέλια άπό τήν εποχή τοϋ 'Ομή
ρου μέχρι σήμερα. Οί λαϊκοί μας 
τεχνίτες, δημιουργώντας οί ίδιοι, 

I δείχνουν άθελά τους στά έργα 
τους τό γνωστό μαίανδρο, τά 
μυθικά ζώα, τά γεωμετρικά σχή
ματα, δμοια κι’ απαράλλαχτα, δπως 
τά βρίσκουμε στά άγγεϊα τής άρ- 
χαίας Ελλάδος. Μά άκόμα πιό 
έντονη είναι στή λαϊκή μας τέχνη 
ή Βυζαντινή παράδοση. Ό  Δικέφα
λος ’Αετός, εκείνο τό σύμβολο τής 
Αυτοκρατορίας, άποτελεϊ θέμα άγα- 
πητό στούς λαϊκούς μας τεχνίτες 
καί βρίσκεται σ’ δλες σχεδόν τις 
εκδηλώσεις τής τέχνης τους. Ό  Δι
κέφαλος ’Αετός πήρε πολλές καί 
ποικίλες μορφές στή λαϊκή Τέχνη, 
ενώ άντίθετα, σπάνια άναφέρεται 
στήν ποίηση καί τόν άπλό λόγο. 
Τοΰτο τό υπερήφανο πουλί πού 
φλόγιζε στά χρόνια τής σκλαβιάς 
τις ψυχές τών ύποδούλων, ή λαϊκή 
μοΰσα, τδβαλε στήν πρώτη γραμμή 
τής προτιμήσεώς της, γιατί ό δι
κέφαλος ποτέ δεν επαυσε νά άπο- 
τελή γιά τήν λαϊκή ψυχή τό ση- 

ί μάδι, ποΰδειχνε στό γένος τό δρόμο 
πρός τά πεπρωμένα του. Ό  Δικέ
φαλος ’Αετός, ταυτίστηκε μέ τήν 
ελπίδα γιά τήν άνάσταση κι’ άργό- 
τερα, μετά τήν άπελευθέρωση, ήταν 
ή προμετωπίδα στό δνειρο τής Με
γάλης Ελλάδος.

Είναι λοιπόν ή δέν είναι ή λαϊκή 
μας τέχνη, άπόγονος τής κλασσι
κής καί μετέπειτα τής βυζαντινής

παραδόσεως; Άποδεικνύει ή δχι, 
δτι ή φυλή μας, ή Ελληνική φυλή, 
είναι ή ίδια άπό τήν εμφάνισή της 
εδώ μέχρι σήμερα; ’Ασφαλώς ναί. 
Καί ή Λαϊκή τέχνη, δπως ό χορός, 
τό δημοτικό τραγούδι, ή γλώσσα 
καί οί παραδόσεις, άποδεικνύει 
τή συνέχεια, τήν άδιάσπαστη συ
νέχεια τοϋ έθνους μας.

Τή λαϊκή τέχνη, μπορούμε νά 
διακρίνουμε, νά τή χωρίσουμε σέ 
ζωγραφική καί χειροτεχνία καί κεί
νη σέ υφαντική, σέ ξυλογλυ-πτι 
κή, καί σέ κεραμική. Γι’ αυτές τις 
εκδηλώσεις τής λαϊκής μας τέχνης, 
θά μιλήσουμε μιά άλλη φορά. Εκεί
νο πού τώρα θέλουμε νά τονίσουμε 
είναι δτι μέσα στήν εξέλιξη τοϋ 
τεχνικού πολιτισμού, αύτή ή τέχνη 
άποτελεϊ μιά νησίδα παρηγοριάς. 
Τώρα, πού ό άνθρωπος έγινε σκλά
βος τής μηχανής, φαίνεται δτι 
άρχισε νά άγωνιά, ψάχνει διαρ
κώς νά άνακαλύψη τις πηγές τής 
ζωής του, θέλει νά ξαναγυρίση 
εκεί άπό δπου ξεκίνησε. Γιατί έτσι 
μόνο θά ξαναύρη τήν ψυχική του 
ήρεμία, τήν πνευματική του γα

λήνη. Πίσω λοιπόν στις πηγές τής 
ζωής μας. "Αν θωροϋμε εκστατικοί 
τόν άνθρωπο πάνω στό φεγγάρι, 
άν θαυμάζουμε τή μηχανή πού 
κατακυριεύει τή ζωή μας, πρέπει 
νά μήν ξεχνάμε, δτι γιά καλό μας 
χρειαζόμαστε καί κάτι άλλο. Καί 
αύτό τό κάτι άλλο, είναι ή πνευ
ματική τροφή. Είναι άπαραίτητο 
γιά τήν ισορρόπηση τής ψυχής, πού 
άπεγνωσμένα παλεύει μέσα στον 
άνεμοστρόβιλο τής δλης. "Ενα κομ
μάτι αύτής τής πνευματικής τρο
φής είναι ή λαϊκή τέχνη. Τό άπλό, 
τό άπέριττο μά χαριτωμένο βάζο. 
Τό σκαλιστό καλοδουλευμένο έπι
πλο. Τό λεπτό άσημικό. Τό εξαί
σιο κέντημα. ’Αλήθεια δέν μάς 
συγκινοϋν; Ποιος μπορεί νά πή 
δχι; Αότά σκεπτόμουν, σάν περ
νούσα μπρος άπό τις προθήκες 
τοϋ μικροϋ Μουσείου στό παλιό 
τζαμί. Βγαίνοντας ύποσχέθηκα 
στόν εαυτό μου νά ξανάρθω μιά 
άλλη φορά.

Δ.Α.
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ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ μπήκε, έδώ καί λί
γες μίρες, πάνοπλος. Σ’ έναν ουρανό 
πεντακάθαρο πορεύεται όλημερίς ό 

ξανθό; Φοίβος σκορπίζοντας απλόχερα 
τις καφτερές. του αχτίνες, πού ωριμάζουν 
τούς καρπούς, θερμαίνουν τίς θάλασσες, 
ξεγυμνώνουν τά κορμιά των ταλαιπω
ρημένων άνθρώπων καί πολλαπλασιάζουν 
τήν κατανάλωσι των παγωμένων χυμών.

Τά πάντα φλέγονται, άκόμη καί τά 
δάση. Μά έκεΐνα, καθώς έπιμένει νά βρον
τοφωνή φίλος δασικός, όχι έξ αιτίας του. 
’Ασυνείδητα έκδρομεϊς τά καίνε μέ τά 
τσιγάρα τους καί τίς φωτιές πού άνάβουν, 
γιά νά ζεστάνουνε τά φαγιά ή νά ψήσουν 
τόν άπαραίτητο έρατεινό τους, αδί
στακτοι κτηνοτρόφοι που θέλουν νά 
χερσωθή ή γή γιά νά βρίσκουν τροφή 
τά κοπάδια τους καί άπληστοι επιχει
ρηματίες, πού έπιθυμοΰν νά οίκοπεδο- 
ποιηθοϋν οί τόποι.

Αύτοί οϊ τελευταίοι κάνουν τίς πιό με
γάλες ζημιές. Καί πρέπει νά ληφθοΰν άμέ-

Τοδ Λογοτέχνου δημοσιογράφου 
κ. Σπ. Πανάγιωτόπουλου

σως δρακόντεια μέτρα, λέει καί νά θεσπι- 
σθούν βαρύτατες ποινές.

Είναι παρήγορο τ ’ ότι τελευταία 
έστράφη ή προσοχή των άρμοδίων καί 
πρός αύτόν τόν τομέα. Μέ άγρύπνια 
άξιέπαινη παρακολουθοΰνται οΐ έκού- 
σιοι κι άκούσιοι κακοποιοί πού κατα
στρέφουν τό πράσινο.

Στόν τόπο μας δυστυχώς, πολύς κό
σμος δέν έχει καταλάβει τή σημασία καί 
τήν άξια τών δέντρων τόσο άπό τήν ώφε- 
λιμιστικήν άποψι, τής ύγείας καί τής 
έθνικής οικονομίας δηλαδή, όσο κι άπό 
τήν καθαρά αισθητική. Κι άς τό τονίζουν 
διαρκώς οί ειδικοί κι ό τύπος, κι άς έρχε
ται πότε - πότε συνεπίκονρός τους ή 
Μούσα.

Ό  άλησμόνητος ποιητής τού «Μπα
ταρία» Μαλακάσης ένεπνεύσθη ένα τρα
γούδι του άπό τήν καταστροφή κάποιου 
δάσους. "Εγραψε στίχους πού μαρτυρούν 
βαθύτατο ψυχικό κραδασμό. Τό ποίημά

του τιτλοφορείται «Τά δάσος». Ιδού 
ένα άπόσπασμα:

«Τό δάσος που λαχτάριζες 
ώς πού νάν τό περάσης, 
τώρα νά τό ξεχάσης, 
διαβάτη αποσπερνέ:

Μιαν αύγινή τό κούρσεψαν 
άνίδρωτοι λοτόμοι, 
κι’ εκεί είναι τώρα δρόμοι, 
διαβάτη αποσπερνέ.

Τό τρίσβαθο άναστέναγμα, 
πού άγγιζε τήν καρδιά σου 
κ’ έσπασε τά γόνατά σου, 
δέν θάν τ ’ άκονσης πλιά.

Τό πήρανε στά διάπλατα 
περίτρομα φτερά τους, 
καί τδκαναν λαλιά τους 
τή νύχτα τά πουλιά».
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*0 Παλαμάς σέ μιαν έκτενή σύνθεσί του, 
τή «Φοινικιά», τραγουδάει τό δέντρο 
μέ τά σπαθωτά κλωνάρια, που έχθευό- 
ταν ό Παπαντωνίου, γιατί πίστευε πώς 

ι άλλάζει τή μορφή τοϋ Ελληνικού τοπίου 
καί πώς είναι κατάλληλο μόνο γιά τήν 
αιχμηρή έρημο:
« . . .Μιλάς μέ τόν άητό και μέ τον πελε
κάνο, ρουφάς τη μουσική τοϋ κόσμου 
στάλα - στάλα.
Βλέπεις τά μακρινά, τά γύρω και τ ' απάνω, 
τ’ άπέραντα και τ’ άπιαστα καί τά μεγάλα. 
Άνταποκρίνεσαι μέ κάθε αεροπλάνο, 
μέ άχτίδες, μέ φτερά, μέ τήν παγκόσμια 
σκάλα . . .»

Ό  Γρυπάρης λέει κάπου γιά τήν κα
ρυδιά, πού κατά τήν παράδοσι έχει ίσκιο 
βαρύ καί προκαλεΐ ψυχικές άναστατώ- 
σεις:

«Κάθε της κλώνος καί φωλιά 
καί κάθε της φωλιά κι άπονα ταίρι 
τής καρυδιάς, πού πυκνοθόλωτη 
τ' άψύ άντικόβει μεσημέρι.
Μέ γαϊδογαργαλίσματα 
καί τιτιβίζοντας τά φλώρια, οί σπίνοι 
των υμεναίων το ποθοκέρασμα 
ταίρι κερνά καί ταίρι πίνει . . .».

Κι ό Παπαντωνίου άποκαλεΐ φονιά ένα 
χωριάτη πού γκρέμισε γιά ξύλα ένα 
πεύκο:

. . .«Γιάννη, γιατί έσφαξες τό δέντρο,
, τό σπλαχνικό,

πούριχνεν ίσκιο στο κοπάδι 
καί στο βουνό;

Ό  πεύκος μίλαε στον άέρα 
— τ’ άκοϋς, τ ’ άκοϋς; — 
καί τραγουδούσε σά φλογέρα 
στους μπιστικούς.

Φρύγανο καί κλαρί τού πήρες 
καί τις δροσιές 
καί τό ρετσίνι του ποτάμι 
άπ’ τις πληγές.

τΗταν γερός κι ολόρθος 
ως τή χρονιά,
πού τον έγκρέμισες γιά ξύλα,
Γιάννη φονιά . . .»

’Από τούς πεζογράφους μας θ’ άνα- 
φέρω τούς δυό κορυφαίους, πού ή πλού
σια λυρική τους φλέβα τούς βοήθησε νά 
γράψουν συναρπαστικές άγροτικές σε
λίδες, τόν ’Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 
καί τόν Στρατή Μυριβήλη.

Ό  πρώτος πλέκει ένα μύθο γύρω άπό

κάποιο μεγάλο δρύ πού είχε άγαπήσει 
παράφορα κατά τά παιδικά του χρόνια. 
Πρόκειται γιά τό διήγημα «Ύπό τήν 
βασιλικήν δρϋν», πού αρχίζει έτσι:

«"Οταν παιδίον διηρχόμην έκεί πλη
σίον έπί όναρίου όχούμενος διά νά ύπάγω  
νά άπολαύσω τάς άγροτικάς μας πανη- 
γύρεις των ήμερων τοϋ Πάσχα, τοϋ Α 
γίου Γεωργίου καί τής Πρωτομαγιάς, 
έρρέμβαζον γλυκά μή χορταίνων νά θαυ
μάζω περικαλλές δένδρον, μεμονωμένον, 
πελώριον, μίαν βασιλικήν δρϋν. Ό ποιον 
μεγαλεΐον είχεν! Οί κλάδοι της χλωρό- 
φαιοι, κατάμεστοι, κραταιοί. Οί κλώνές 
της γαμψοί ώς ή κατατομή τοϋ άετοΰ 
ούλοι ώς ή χαίτη τοϋ λέοντος, προεϊχον 
άναδεδημένοι είς βασιλικά στέμματα. Καί 
ήτον έκείνη άνασσα τοϋ δρόμου, δέσποινα 
άγριας καλλονής, βασίλισσα τής δρό
σου.

’Από τά φύλλα της έστάλαξε κ’ έρρεεν 
ολόγυρά της «μάννα ζωής, δρόσος γλυ
κασμού, μέλι τό έκ πέτρας. Έθαλπον οί 
ζωηφόροι όποί της έρωτα θείας άκμής, κ’ 
έπνεεν ή θεσπεσία φυλλάς της ίμερον τρο
φής άκηράτου. Καί ή κορυφή της βαθύ- 
κομος ήγείρετο ώς στέμμα, παρθενικόν 
διάδημα θειον.

Ήσθανόμην άφατον συγκίνησιν νά 
θωρώ τό μεγαλοπρεπές έκεΐνο δένδρον. 
Έφάνταζεν είς τό δμμα, έμελπεν είς τό 
οΰς, έψιθύριζεν είς τήν ψυχήν φθόγγους 
αρρήτου γοητείας. Οί κλώνες, οί ράμνοι, 
τό φύλλωμά της είς τού άνέμου τήν σεΐ- 
σιν έφαίνοντο ώς νά ψάλλωσι μέλος ψαλ
μικόν. Μ’ έθελγε, μ’ έκάλει, μ’ έκάλει 
έγγύς της».

Ό  Μυριβήλης έχει άσχοληθή μέ τό 
πράσινο περισσότερο ίσως άπό κάθε άλλο 
λογοτέχνη μας. Στή «Ζωή έν τάφω», 
στόν «Πάνα», στήν «Παναγιά Γοργόνα», 
σέ πάμπολλα άλλα πεζογραφήματά του 
ύπάρχει άφθονία σελίδων έμπνευσμένων 
άπό τήν χλωρίδα, τ ’ άγρια καί τά ήμερα 
δένδρα, τά φαράγγια καί τά δάση τού 
τόπου μας. Περιγράφοντας ένα έπεισό- 
διο τού συνέβη όταν, κατά τόν πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο, ήταν επικεφαλής μιάς 
«άγγαρείας», γράφει άνάμεσα σέ άλλα:

«"Ενα θεόρατο ζωντανό ήταν «τό δά
σος) πού μούγκριζε δυνατά. Τό χλω
μό του αίμα όρμοϋσε μέ μανία μέσα 
στούς κραταιούς κορμούς, άδάμαστο συν- 
τριβάνι άγριας νιότης. Κ’ ή φωνή του, 
φωνή πλατειά, παρδαλή καί πολυσύνθε
τη, παρόμοια δυνατή μέ όλότελα άλ- 
λοιώτικη άπό τή φωνή τοϋ πελάγου 
σά σκούζει, ή φωνή τοϋ δάσους πού 
πρώτη φορά στή ζωή μου τήν άκουσα,

ήταν ένα φοβερό κΓ άνυπόφερτο χου- 
γιατιό, πού δέν είχε μέσα τίποτε τό 
γνώριμο καί συμπαθητικό γιά τόν άν
θρωπο. Μονάχα μιά κρυφή τρομάρα γ έ 
μιζε τήν καρδιά μας.

Σάν άρχιζε νά τρέμη κανένας κορμός 
σκαμμένος άπ’ τά τσεκούρια μας, καμμιά 
δεκαριά φαντάροι τόνε σέρνανε μέ σκοι
νιά άπό μιά μπάντα μέ χουγιατιά. Τότες 
τό δέντρο έτριζε πονεμένο σύρριζα, κά- 
τοπι έγερνε άργά καί μεγαλόπρεπα καί 
γκρεμιζότανε, τσακίζοντας μέ τό πέσιμό 
του όλα τά γειτονικά κλωνάρια πού τύ- 
χαιναν στό δρόμο του».

Τό δένδρο δέν άφησε άδιάφορη καί τή 
λαϊκή Μοΰσα. Ό λοι ξέρουν τό συρτό 
πού άρχίζει μέ τό στίχο «Στή Ρούμελη 
είναι ένα δεντρί» καί τό έρωτικό λιανο
τράγουδο, όπου ή άγαπημένη γυναίκα 
παρομοιάζεται μέ δέντρο: «ποιος τό είπε 
δένδρο δενδρουλάκι μου — δέ σ’ αγαπώ  
πουλί πουλάκι μου;. . .».

Πολύ λίγο γνωστό είναι ένα παραμύθι 
πού έπλασε ή λαϊκή φαντασία: «"Ενας 
ξυλοκόπος, έκεϊ πού άρχίζει νά χτυπάη  
μιάν άξιά, τήν άκούει νά παραπονιέται 
κι όταν τής άποκρίνεται πώς τό κάνει 
άπό άνάγκη, γιατί μόνο μέ τά ξύλα 
μπορεί νά έξασφαλίση τό ψωμί τών 
παιδιών του, έκείνη τοϋ λέει νά πάη 
στό σταΰλο τοϋ βαστάζου του καί θά 
βρή χρυσά φλουριά. . .».

Ά π ό  τό πλήθος τών νέων ’Ελλήνων 
πεζογράφων καί ποιητών πού άγάπη- 
σαν τά πράσινο αναφέρω τόν Τάκη 
Καρρά, καί τούτο γιατί τό μεγαλύτερο 
μέρος τού έργου του είναι άπ’ αύτό έμπνευ 
σμένο. Ό  Καρράς έγινε δασικός άπό 
έμφυτη αγάπη  πρός τό έπάγγελμα, 
διετέλεσε ύπάλληλος τού ύπουργείου 
Γεωργίας, έφτασε ώς τό βαθμό τοϋ 
διευθυντοΰ κ’ έγραψε άπειρα προπα
γανδιστικά άρθρα, λογοτεχνήματα καί 
σενάρια γιά νά καλλιεργήση τό φυσιολα
τρικό αίσθημα τοϋ Κοινού. Σ’ ένα ποίημά 
του ξεσπάει σ’ άναθεματίσματα γιά  τό 
κόψιμο τής κορφής μιάς έλάτης. "Οπως 
είναι γνωστό τό ώραΐο αύτό δένδρο γί
νεται νάνο άμα τού κόψουν τήν κορφή, 
καμμιά φορά μάλιστα ξεραίνεται:

«Κιτρινισμένα γέρνοντας ή έλάτη τά
κλωνιά,

δίπλα στό δρόμο στέκεται μέ τήν κορφή
κομμένη

καί λέει μ’ ένα παράπονο πού άπό βαθιά
της βγαίνει:

«Κατάρα στό φονιά . . .»

Οί άστυνομικοι πού μελετούν συνεχώς, προσφέρουν μεγάλην υπηρεσίαν πρός 
τόν εαυτόν τους, τήν κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 

προσφέρουν έκλεκτή πνευματική τροφή μέ ποικιλία μελετών και θεμάτων.
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΚATΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Λρος ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΣΗΓΙΑΝΝΗ 
Άρχ / ιφου—Βακτηριολόγου

Τ Ο ΠΝΕΥΜΑ τοϋ ανθρώπου χωρεί άπό τά; μερικά; ένό- 
τητα; πρό; τά; ολοκληρώσει;, διά τής δημιουργία; «με
θόδων» καί «συστημάτων». Τοιαϋτα μεγάλα ολοκλη

ρώματα, υπήρξαν ή συστηματική τοϋ Άριστοτέλου;, αί 
κωδικοποιήσει; τοϋ Ίπποκράτου; καί Γαληνοΰ, αί μεθοδο
λογία! σκέψεω; των Βάκωνο;, Γαλιλαίου, Καρτεσίου, Λάϊ- 
μνιτ; Κάντ καί άλλων, αί' ταξινομήσει; των Λινναίου, Μπυφ- 
φόν, Κυβιέ, Λαμάρκ, αί θεωρίαι τή; φυσική; επιλογή; διά 
τή; προοδευτική; έξελίξεω; τοϋ Δαρβίνου καί των μεταλλά
ξεων τοϋ ντέ Βρή; καί ή θεωρία τή; κληρονομικότητο; τοϋ 
Μέντελ, τά όποια άπετέλεσαν τά βάθρα τή; επιστημονική; 
άνελίξεω; τοϋ ανθρώπου εϊ; τόν κλάδον τή; βιολογία;.

‘Η πρακτική όμω; εφαρμογή αυτών απαιτεί ή καί προϋ
ποθέτει, κινησιν άντιθέτου φορά;, πρό; μελέτην των λεπτο
μερειών τοϋ οικοδομή ματο;, ίδίω; όταν αϋται άποδεικνύων- 
τ?' σ'-'Υ®ετα σύνολα, χρήζοντα βαθεία; λεπτομερειακή; σπου
δή;. Οΰτω δημιουργοϋνται οί έπί μέρου; κλάδοι τή; έπιστή- 
μηζ, εν ιοί τών όποιων αναπτύσσονται κατωτέρω.

I. Α Ν Α Τ Ο Μ ΙΑ -  Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ  - Ε Μ Β Ρ Υ 
Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

α. Ή  άνατομία.

Ο Ερασίστρατος (4ος ττ.Χ. αιών) άνεκάλυψε την επι
γλωττίδα καί κατέρριψε τόν έπικρατοϋντα μϋθον, ότι τά 
στερεά τρόφιμα οδεύουν προς τόν στόμαχον, τά δε υγρά προς 
τούς πνεύμονας, θεωρείται ό πατήρ τής φυσιολογίας και 
άνατομοπαθολογίας. Τό άνευ ύφής «παρέγχυμα» ήτο ίδικός 
του χαρακτηρισμός και τού άπέδιδεν ώς λειτουργίαν, την 
συγκέντρωσιν τών «χυμών», την στήριξιν τών σπλάχνων 
και την διηθησιν τών υγρών τού σώματος.

_ Ο σύγχρονός του Ήρόφιλος ύπήρξεν ό ίδρυτής τής άνατομι- 
κής. *Εχρησιμοποίησεν ανατομικά εργαλεία καί εκτός τών 
άλλων ανεκάλυψε τόν ληνόν τοϋ Ήροφίλου, τά οπτικά νεΰρα, 
τόν άμφιφληστροειδή καί τόν δωδεκαδάκτυλον. δ

Κατά τούς νεωτερους χρόνους ό Μοντίνο (1316) έξετέλεσεν 
την πρώτην ανατομικήν έπί πτώματος, συνέκρινε τά ευρή- 

μετά των κείμενων τοϋ Γαληνοϋ, παρατηρήσας τάς 
πρώτας διαφοράς. Πραγματικήν έπανάστασιν έδημιούργησεν 
ό Βεσσάλιος (1514- 1564). Άπέδειξεν ότι τό «Οαυμάσιον δί- 
κτυον»,_ ή ϋπαρξις φίλτρου εις τούς νεφρούς καί ή διαπερατό- 
της τοϋ μεσοκοιλιακοϋ διαφράγματος, άπετέλεσε πλάνας τοϋ 
Γαληνοϋ. Παραλλήλως, ύπό πολλών έρευνητών, άναθεωρή- 
θησαν αί ανατομικοί περιγραφαί τών οργάνων καί τοϋ σώ
ματος.

Ο Βαλσάβα (1666 - 1723) περιέγραψε τήν ανατομικήν καί 
φυσιολογίαν τοϋ ώτός, ό Τόμας Βάρτων (1614- 1673) έμε- 
λέτησε τούς αδένας, ό Μαλπίγγι (1268 - 1694) έμελέτησε τήν 
ύφην τοϋ ήπατος, τοϋ φλοιοϋ τοϋ εγκεφάλου, τών νεφρών καί 
τοϋ σπληνός, έργασίαι αί όποίαι συνιστοϋν θεμελιώδεις άνα- 
καλύψεις. Οί Μπορέλλι, Ρούϊς καί Λέβενχουκ, διά τοϋ μικρο
σκοπίου, ηνοιξαν νέας προοπτικάς είς τήν ανατομικήν γνώ- 
σιν.

β. *Η φυσιολογία.

Μέ τόν κλονισμόν έκ θεμελίων τή; άρχαία; ανατομική;, 
κατερρευσε το παραδοσιακόν φυσιολογικόν σύστημα καί 
άνεφύη ή άναγκη νέων ερμηνειών λειτουργία; τοϋ οργανισμού.
Ο Στήβεν Χαίηζ (1677), προσδιώρισε τήν άδηλον αναπνοήν 

τών φυτών καί έμέτρησεν τήν πίεσιν τοϋ αΐματο; εί; τά; 
αρτηρία; καί φλέβα;, είσαγαγών διαγνωστικήν μέθοδον, χρη-

σιμοποιουμένην καί σήμερον. Ό  Μπούρχαβε (1668) συνέλαβΕ 
τήν ερμηνείαν τή; πέψεω; διά τή; «μηχανική;» θεωρία; 
(λειοτρίβησι;), άπορρίψα; τά; βιταλιστικά; άπόψει;. Ό  
Αλμπερτ φον Χαλλερ (1759) έμελέτησεν τήν μηχανικήν τή; 

αναπνοή; καί τήν φυσιολογίαν τών αγγείων, είσαγαγών τήν 
«χημικήν» θεωρίαν τών λειτουργιών αυτών.

(1) ‘Η κυκλοφορία τοϋ αΐματο;

Ο Ιπποκράτη; περιγράφει τήν ανατομίαν τή; καρδία;, 
αλλά σφάλλει ώ; πρό; τήν φυσιολογίαν αυτή;. Ό  ’Αριστοτέ
λη; τήν περιγράφει μετά τριών κοιλοτήτων. Ό  Έρασίστρα- 
το; τήν παρομοιάζει μέ αντλίαν, διακρίνων τά; συστολά; 
καί διαστολά; αυτή;. Ό  Ήρόφιλο; διέκρινε τά νεύρα άπό τά 
αγγεία, τά όποια άνεγνώρισεν εϊ; σφυζούσα; άρτηρία; καί 
φλέβα;. Ό  Γαληνά; Θεωρεί, ότι οί «χυμοί» τοϋ Ίπποκρά- 
του; ρυθμίζονται άπό τά «πνεύματα». Τό «φυσικόν πνεύμα», 
εξυπηρετείται άπό τά; φλέβα; μέ κεντρικόν όργανον τό ήπαρ 
τά «ζωτικόν» πνεύμα άπό τά; άρτηρία; μέ όργανον τήν καρ
διάν καί τό «ζωικόν » πνεύμα άπό τά ινεΰρα μέ έδραν τόν 
έγκέφαλον. Τό αίμα παράγεται εϊ; τό ήπαρ καί κινείται παλιν
δρομικών, αί δέ κοιλίαι τή; καρδία; επικοινωνούν δΓ άοράτων 
πόρων. Αί άρτηρίαι διοχετεύουν τό αίμα εί; τό σώμα, ένιοι 
όμω; κλάδοι άνέρχονται εί; τόν έγκέφαλον καί σχηματίζουν 
τό περιβόητον «θαυμάσιον δίκτυον» του Γαληνοΰ. Αί άρτη- 
ρίαι, φλέβαι καί τά νεύρα, επικοινωνούν δΓ άναστομώσεων 
καί διά τών μεσοκοιλιακών πόρων.

Ο Ανδρέα; Τζεζαλπίνο (1571) άμφιβάλλει ώ; πρό; τήν 
ύπαρξιν πόρων έπί τού μεσοκοιλιακοϋ διαφράγματο;, τοπο 
Θετεϊ τήν καρδίαν εί; τήν θέσιν τοϋ ήπατο; καί θεωρεί τήν 
κίνησιν τοϋ αΐματο; κυκλικήν μέ έδραν τήν καρδίαν, όνομά- 
σα; αύτήν «κυκλοφορίαν». Ό  Μίγκουελ Σερβέτο (1509 - 1553) 
άπορρίπτει τήν ένδοκοιλιακήν έπικοινωνίαν καί περιγράφει 
τήν κυκλοφορίαν ώ; είναι περίπου γνωστή σήμερον. Ό  
Ούΐλιαμ Χάρβεϋ (1628) έδημοσίευσεν έργασίαν, εί; τήν 
οποίαν συνεκέντρωσε τά; μέχρι; τότε άνακαλύψει; εί; έν 
όργανωμένον καί τέλειον σύνολον περί τή; κυκλοφορία; τοϋ 
αΐματο;, δίδων όρθά; έρμηνεία; εί; τήν φυσιολογίαν αυτή;. 
Ή οριστική κατανόησι; τή; κυκλοφορία; τοϋ αΐματο;, ή 
όποια θεωρείται έν άπό τά σημαντικώτερα βήματα εί; τήν 
ιστορίαν τή; βιολογία;, συμπληροΰται διά δύο θεμελιωδών 
άνακαλύψεων τού Μαλμπίγγι (1628 - 1694), ήτοι διά τή; 
άνακαλύψεω; τή; ύμενώδου; - κυψελιδική; ϋφή; τοϋ πνεύ- 
μονο;, τή βοήθεια τοϋ μικροσκοπίου καί τή; περιγραφή; τών 
τριχοειδών άγγείων, έννοια ή όποια έθεσεν εϊ; έπαφήν τ ’ 
άρτηρίδια καί φλεβίδια τών πνευμόνων καί συνεπλήρωσε τόν 
έλλείποντα κρίκον τοϋ κυκλοφοριακοΰ συστήματο;.

(2 ) . Ή πέψι;

Ό  Γαληνό; έθεώρει, .ότι κατά τήν διάρκειαν τοϋ «βρα
σμού» άνεμιγνύοντο διαλυτικοί «παράγοντε;», οί όποιοι συνέ- 
βαλον εί; τήν μετατροπήν τών τροφών εί; χυμού;, οί όποιοι 
έν συνεχεία μετετρέποντο εί; αίμα, εί; τό ήπαρ. Τόν 17ον 
αιώνα, είσήχθησαν ή μηχανική καί ή χημική θεωρία. Βάσει 
τή; πρώτη;, ή πέψι; έπετυγχάνετο διά λειοτριβήσεω;, ένώ 
κατά τήν δευτέραν, διενηργεΐτο διά τή; ζυμώσεω;. Ό  Μαλμ- 
π ίγγι άνεκάλυψεν, ότι τά πεπτικά υγρά διωχετεύοντο εϊ; τόν 
στόμαχον ύπό τών άδένων αύτοΰ. Ό  Ρεωμΰρο; (1752) έπε- 
χείρησε τήν πειραματικήν άπόδειξιν, διά τή; εισαγωγή; έντό; 
τοϋ στομάχου διατρήτου σωλήνο; μετά τροφών. Παρετή- 
ρησεν, ότι εί; τά κοκκοφάγα, οί σωλήνε; άκάμπτοντο (λειο- 
τρίβησι;), ένώ εί; τά σαρκοβόρα, ή πέψι; έπραγματοποιεϊτο 
άνευ παραμορφώσεω; αύτών (χημική δράσι;). Συνεπέρανεν, 
ότι τό γαστρικόν υγρόν τών σαρκοβόρων, δέν δύναται νά 
πέψη τού; σπόρου;, τών δέ κοκκοφάγων τό κρέα;. Τό άποφα-
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σιστικόν πείραμα έπραγματοποιήθη Οπό τού Λάζαρο Σπαλ- 
λαντζάνι (1729- 1799). Έξησφάλισεν γαστρικόν Ογρόν διά 
τής εισαγωγής σπόγγω ν εντός του στομάχου κοράκων. 
’Εντός δύο δοκιμαστικών σωλήνων έτοποθέτησε κρέας καί 

J σπόρους άντιστοίχως, προσέθεσε γαστρικόν υγρόν καί τους 
έθέρμανεν ύπό την μασχάλην του, Ιπί τρεΤς ημέρας. Διεπί- 
στωσεν πέψιν εις άμφοτέρους τούς σωλήνας.

(3) ‘Η άναπνοή
Ό  Έρασίστρατος έθεώρει, ότι αί άρτηρίαι περιέχουν άέρα 

προερχόμενον έκ των πνευμόνων. Ό  Γαληνός προώθησε τήν 
Θεωρίαν τοϋ «αερισμού», βάσει τής άπόψεως τού Ίπποκρά
τους, ότι οί πνεύμονες ήσαν οί φυσητήρες διά τον μετριασμόν 
τής «ζωικής Θερμότητος», ή όποια παρήγετο εις τήν καρδίαν. 
Με τήν έκπνοήν, ό άήρ άπέβαλε «καπνιάν», υπολείμματα δη
λαδή τής θρέψεως, συνεπεία τής δράσεως τοϋ «φυσικού καί 
ζωικού πνεύματος». Έν συνεχεία ό Ρόμπερτ Μπόϋλ (1627 - 
1691) έπειραματίσθη δΡ ΰαλίνου κώδωνος κενού, εις τόν 
όποιον έτοποθέτησε μικρόν ζώον τό όποιον έθανεν, όταν άφη- 
ρέθη ό άήρ. Ό  Βάν Χέλμουντ διεπίστωσε, ότι κατά τάς ζυ
μώσεις, τήν καύσιν τού άνθρακος κλπ. παρήγετο αέριον, τό 
όποιον δέν συνετήρει τήν φλόγα καί προεκάλει τόν έξ άσφι- 
ξίας θάνατον εις ζώα. Οΰτω συνέλαβε τήν έσωτερικήν σχέσιν 
τής καύσεως καί τού φαινομένου τής άναπνοής. Ό  Τζόζεφ 
Πρίστλεϋ άπέδειξε, ότι άήρ καταστάς άκατάλληλος διά τήν 
άναπνοήν, άπεκαθαίρετο, έάν εις τόν χώρον έτοποθετούντο 
φυτά. Έθεώρησεν, ότι ή άκαταλληλότης του ώφείλετο εις τό 
«φλογιστόν» τού Γκ. Γκάλ, τό όποιον άπερροφατο ϋπό τών 
φυτών, τού άέρος καθισταμένου καί πάλιν καταλλήλου.

Ή λύσις έδόθη ϋπό τοϋ Άντουάν Λωράν Λαβουαζιέ 
(1734 - 1794). Ή άποψίς του αύτή προήλθεν έκ τής παρατη- 
ρήσεως, ότι τά οξείδια άντί νά έχουν μικρότερον βάρος, έάν 
ή θεωρία τού «φλογιστού» ήτο ορθή, είχον μεγαλύτερον, κατά 
τά βάρος τού ένουμένου μετ’ αύτών άερίου, τό όποιον ώνόμα- 

j σεν όξυγόνον. Έθεώρησεν ότι ή άναπνοή ήτο διαδικασία 
όξειδώσεως. Ό  φορτισμένος μέ τήν άναπνοήν άήρ παρου
σιάζει απώλειαν οξυγόνου καί περίσσειαν διοξειδίου τού άν
θρακος, τό όποιον δύναται νά άφαιρεθή, τή έπιδράσει άλκά- 
λεως. Τό άπομένον άέριον, ήτο άκατάλληλον διά τήν άνα
πνοήν καί τό όνόμασεν άζωτον. Έθεώρησεν, ότι ή ένωσις 
τών άερίων έπραγματοποιεΐτο εις τούς πνεύμονας.

Ό  Ζοζέ ντέ Λαγκράντζ παρετήρησεν, ότι έάν ή καύσις 
έλάμβανε χώραν άποκλειστικώς εις τούς πνεύμονας, θ’ άνε- 
πτύσσοντο εις τό όργανον ϋψηλαί θερμοκρασίαι καί οΰτω 
έπρόβαλε τήν ΰπόθεσιν, ότι τό αίμα φορτίζεται δι’ οξυγόνου 
εις τους πνεύμονας, τό όποιον μεταφέρει εις διάφορα σημεία 
τού σώματος, ένθα διενεργεΐται ή άναπνοή, ήτοι ή πραγμα
τική καύσις.

γ. Ή  εμβρυολογία.

’Αφού άπεδείχθη τό σφάλμα τής αύτομάτου γεννέσεως καί 
έγένετο άποδεκτός ό άφορισμός τού Οΰΐλλιαμ Χάρβεϋ, ότι 
«τά παν γενναται έξ ώού», παρέμενε τό πρόβλημα τοΰ σχη
ματισμού καί τής άναπτύξεως τού έμβρύου.

Ό  ’Αριστοτέλης έθεώρει, ότι ό νέος οργανισμός άναπτύσ- 
σεται έκ τής άδιαφοροποιήτου ύλης τού ώαρίου, τό όποιον 
δέχεται τήν «ζωτικήν ένέργειαν» τού σπέρματος. Ή άποψίς 
αΰτη έπέζησε διά μέσου τών αιώνων, μέχρι τής παρατηρήσεως 
τοΰ Μαλμπίγγι, ότι έπί μή έπωασθέντος ώου διεκρίνοντο τά 
όργανα τού έμβρίου, τό όποιον ήτο προσχηματισμένον καί 
άνεπτύσσετο έάν έμεσολάβει γονιμοποίησις. Ούτως, άνε- 
πτύχθησαν δύο θεωρίαι. Τής έπιγεννέσεως καί τού προσχημα- 
τισμού.

Κατ’ άρχάς, έπεκράτησεν ή δευτέρα. Ή έπιπλοκή παρου- 
σιάσθη, όταν ό Λοΰβνιχ Χάμμ (1677) άνεκάλυψε τά σπερμα
τοζωάρια. Ό  Λέβενχουκ τά έθεώρησεν έμβρυα έν μικρογρα
φία. Ό  Μπυφφόν, άντιθέτως, τά έθεώρει «συγκρίματα οργα
νικών μορίων». Ή διαμάχη συνεχίζετο, ότε ό Φρήντριχ Βόλφ 
(1733) άπέδειξεν ότι ήτο αδύνατος ή παρατήρησις προσχη- 
ματισμένων οργάνων εις τό έμβρυον. Έτάχθη ύπέρ τής έπι
γεννέσεως, άν καί ήτο έπιφυλακτικός ώς πρός τήν παρέμβασιν 
«βιολογικής δυνάμεως».

Ό  Ρούντολφ Λόϊκαρτ (1822 - 1898) έθεσε τάς βάσεις τής 
λύσεως τοΰ προβλήματος τής γονιμοποιήσεως, ήτοι τής συνε- 
νώσεως δύο αναπαραγωγικών κυττάρων (σπερματοζωα
ρίου - ώαρίου), πρός παραγωγήν νέου κυττάρου, θεμελιώ
δους δομής άναπτύξεως ενός νέου οργανισμού.

Ό  Μάουρο Ρουσκόνι (1766- 1849) παρετήρησε μίαν άπό 
τάς βασικός έξελίξεις τού σχηματισμού ενός οργανισμού. Τό

γονιμοποιημένον ώάριον ΰφίσταται άλλεπαλλήλους διαιρέ
σεις, κατά γεωμετρικήν πρόοδον καί μέ λόγον τό δύο.

Ή μεγαλυτέρα όμως έμβρυολογική άνακάλυψις όλων τών 
έποχών έπραγματοποιήθη ϋπό τοΰ Κάρλ Έρνστ Μπαίρ 
(1792 - 1876). Πρόκειται περί τού ώαρίου τών θηλαστικών. 
Ή άνακοίνωσις έγένετο τό 1727 εις τήν Λειψίαν καί δΤ αύτής 
διωρθώθη τό σφάλμα τοΰ ντέ Γκράαφ, ό όποιος έθεώρησε τό 
ώοθηλάκιον ώς ώάριον. Ούτω, κατέπεσεν ή άντίληψις, ότι τά 
θηλαστικά δέν γεννώνται άπό ώόν καί έπραγματοποιήθη 
μία νέα θαυμασία όλοκλήρωσις, εις τήν κατανόησιν τής δομής 
τοΰ έμβύου κόσμου.

δ. Συγκριτική άνατομική.

Ά π ό  τής άρχαιότητος, ή πηγή τών ανατομικών γνώ 
σεων ύπήρξε τό σώμα τών ζώων. Ό  ’Αριστοτέλης διεχώρησε 
τήν άνατομικήν τών ζώων εις ιδιαίτερον κλάδον. Μόνον οί 
Αλεξανδρινοί άνατόμοι εϊργάζοντο έπί πτωμάτων άνθρώπων. 
Ό  Γαληνός έμελέτα τά ζώα καί μετέφερε τάς παρατηρήσεις 
του εις τόν άνθρωπον, οΰτω δέ έξηγούνται τά σφάλματά του, 
καί ιδίως τά «θαυμάσιον δίκτυον», τό όποιον είχε παρατηρή
σει εις έγκέφαλον βοός. Ή πραγματική συγκριτική σπουδή 
ήρχισε κατά τόν 17ον αιώνα, μέ έκπροσώπους τούς Τζούλιον 
Κασσέριο (1552 - 1598), ό όποιος διενήργησε συγκριτικός 
σπουδάς τών αισθητηρίων όργάνων τών θηλαστικών καί 
τών πτηνών καί συνέταξεν άνατομικόν άτλαντα, καί Βόλχερ 
Κόϊτερ (1534- 1590), ά όποιος συνέταξε συγκριτικόν πίνακα 
τών θηλαστικών καί πτηνών.

ε. ΆνατομοπαΘολογία.
Ό  Τζ.Μόργκαν (1682) πραγματοποιεί έν τών μεγαλυτέρων 

έπιτευγμάτων τού άνθρωπίνου πνεύματος, διά τής λεπτομε
ρούς περιγραφής τής σχέσεως μεταξύ τών τοπικών άνατομο- 
παθολογικών αλλοιώσεων καί τών συμπτωμάτων τών νόσων.

ζ. *Η Κορωνίς.
Τά αποκορύφωμα τής έπιπόνου άνελίξεως τ̂ής έπιστήμης 

ύπήρξεν ή άνακάλυψις τού κυττάρου. Ό  =αβιέ Μπισσά 
(1771 - 1802) περιέγραψε τούς ιστούς. Ό  Πούρκινζε (1777 - 
- 1869) άνεκάλυψε τά κύτταρα τής παρεγκεφαλίδος καί τής 
καρδίας, τά όποια φέρουν τό όνομά του, καί έβάπτισε τήν 
περιβάλλουσαν τόν πυρήνα τοΰ κυττάρου ούσίαν, «πρωτό
πλασμα». Ό  Ματίας Σλάϊντερ (1804- 1881) καί ό Τεοντόρ 
Σβάν 1810 - 1882) έθεώρησεν, ότι τά φυτικά καί ζωικά κύτ
ταρα ήταν ταυτόσημα. Ό  Σβάν έτοποθέτησε τό κύτταρον ώς 
τόν κοινόν παρονομαστήν τών φαινομένων τής ζωής καί έν 
συνεχεία διετύπωσε τήν κυτταρικήν θεωρίαν, ήτοι ότι τό 
σώμα τών φυτών καί ζώων συγκροτείται άπό κύτταρα, τά 
όποια έχουν άτομικήν ζωήν, ύποτασσόμενα όμως εις τήν 
ζωήν τού οργανισμού εις τόν όποιον άνήκουν. Πολλά κύτ
ταρα σχηματίζουν ιστούς, διέκρινε δέ πέντε είδη έξ αύτών. 
Άνεγνώρισε, ότι τό ώόν είναι κύτταρον καί ή άνάπτυξις είναι 
άποτέλεσμα πολλαπλασιασμού αύτού, δΓ άλλεπαλλήλων 
διαιρέσεων.

Ή νέα Θεωρία ήνοιξε τήν οδόν διά τήν γέννεσιν τής κυτ
ταρικής παθολογίας καί φυσιολογίας καί Θεωρείται ισότιμος 
μέ τήν εισαγωγήν εις τήν έπιστήμην τής μεθόδου τοΰ Γαλι
λαίου καί τής θεωρίας τού Δαρβίνου.

Ό  Φράνς Λάΰντιχ παρηκολούθησε πρώτος κυτταρικήν 
άναπαραγωγήν, διαπιστώσας ότι ή διαίρεσις τοΰ πυρήνος 
προηγείται τής διαιρέσεως τού κυττάρου. Ό  Μάξ ΓιόχανΣουλ- 
τσε (1825 - 1874) έταύτισε τό κύτταρον μετά τού πρωτο
πλάσματος, Θεωρών τό δεύτερον ούχί ύγρόν, άλλα άδιάλυτον 
εις τό ύδωρ στοιχεΐον σταθερού σχήματος, φυσικήν βάσιν 
τής ζωής, ώρισε δέ, ότι τό κύτταρον είναι «πήγμα πρωτο
πλάσματος έφωδιασμένον διά πυρήνας», ορισμός όστις ισχύει 
καί σήμερον.

Τέλος, ό Ρούντολφ Φίρχοβ (1821-1912), δεχόμενος ότι 
έκαστον κύτταρον γενναται άπό έν έτερον, ώριστικοποίησε 
τήν σύγχρονον έπανάστασιν τής βιολογίας.

2. Η Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Η

Ή τεχνική τών έπεμβάσεων άνεπτύχθη άπό τής άρχαιό
τητος. Ό  'Ιπποκράτης εις τό «περί τών κεφαλή τραυμάτων» 
περιγράφει έκπληκτικάς τεχνικός καί έργαλεΐα αί όποίαι διε- 
τηρήθησαν μέχρι τοΰ 19ου αίώνος. Αί έπεμβάσεις έξετελοϋντο 
εις εύρείαν έκτασιν μετά δυσμενών ένίοτε αποτελεσμάτων, διότι



δέν έφηρμόζετο ή άρχή, ώς άλλωστε συμβαίνει Ιν πολλοϊς 
καί σήμερον, τής έξαντλήσεως των άλλων μέσων, πρό τής 
άυαλήψεως οίασδήποτε έπεμβάσεως.

α. ‘Η βελίωσις τώ τεχνικών.
Αΰτη άρχεται δύο χιλιάδας έτη μετά τόν ‘Ιιπτοκράτην, 

διά τής δημοσιεύσεως έργων τοϋ ντέ Κάπρι (1518), μέ την 
ττρώτην συστηματικήν περιγραφήν των τεχνικών καί είκο- 
νογράφησιν των εργαλείων. Μετά τήν πρόκλησιν τραυμά
των διά πυροβόλων οπλών, έδημιουργήθη ή πλαστική χει
ρουργική, ό δέ ’Αμβρόσιος Πάρε (1510) κατήργησε τήν άπο- 
ψιν, ότι τά τραύματα έξ αυτών ήσαν μολυσμένα διά δηλητη
ρίου καί έπρεπε νά θεραπεύωνται δι’ αντιδότων ή μή άναγ- 
καίων άκροτηριασμών. Ό  Τζέϊμς Γιούγκ (1646- 1721) αντι
κατέστησε τήν κυκλικήν τομήν τών άκρωτηριασμών, έξα- 
σφαλίζων δερματικόν κρημνόν, τόν οποίον έρραπτε επί τού 
κολοβώματος.

β. “Η μετάγγισις αίματος.
Μετά τήν άνακάλυψιν τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος υπό 

τοϋ Χάρβεϋ τόν 17ον αίώνα, άνετράπησαν αί «έκκενωτικαί» 
Θεωρίαι, ήτοι αί άφαιμάξεις. Ή Θεμελίωσις τής θεραπευτικής 
δυνατότητας διά τών μεταγγίσεων άποδίδεται είς τούς Ρί- 
τσαρντ Λόλουερ (1631 - 1591), δστις επέτυχε μετάγγισιν άπό 
κύνα είς κύνα καί Μπατίστ Ντενί (1622 - 1694), ό όποιος 
διενήργησε τήν πρώτην μετάγγισιν εις άνθρωπον έξ άμνοϋ, 
τό 1667. Είς άσθενής όμως τοϋ Ντενί έθανε κατά τήν έπέμβα- 
σιν. Έδημιουργήθησαν άμφιβολίαι ώς πρός τήν άξίαν τής με
θόδου, ή οποία τελικώς άπηγορεύθη διά νόμου. Σήμερον τά 
αίτια τής άποτυχίας είναι γνωστά. Άταιτεΐται ήιγνώσις τών 
ομάδων καί υποομάδων τοϋ αίματος. ’Ενίοτε ό πόθος δι’ 
ανακαλύψεις είς τόν άνθρωπον είναι τόσον μεγάλος, ώστε ύπερ- 
βαίνει τά όρια τών δυνατοτήτων του.

γ. ‘Η συγκλονιστική διεμβολή.
Αΰτη έπραγματοποιήθη τόν 19ον αίώνα, διά τής άνα- 

καλύψεως τής ναρκώσεως καί τής άντισηψίας - άσηψίας. Τό 
1847, ό Σίμψον έφήρμοσε τήν άναισθησίαν διά χλωροφορμίου 
κατά τούς τοκετούς. Παρά τάς άντιρήσεις, ήνοιξεν ή οδός τής 
ναρκώσεως, άποφασιστικού βήματος είς τήν έξέλιξιν τής χει
ρουργικής.

Τό έπόμενον θεμελιώδες βήμα έγένετο ύπό τοϋ Τζόζεφ 
Λίστερ (1827 - 1912), διά τής εφαρμογής τής αντισηψίας. Ή 
σηψαιμία ήτο άνέκαθεν ό φοβερός έχθρός τών χειρουργείων. 
Ό  Λίστερ συνέδεσε τάς έργασίας τοϋ Παστέρ περί ζυμώσεως 
καί σήψεως μέ τήν διαπύησιν τών τραυμάτων. Έγνώριζεν, 
ότι τό φονικόν όξύ έχρησιμοποιείτο διά τήν έξυγίανσιν τών 
ΰδάτων καί προσήρμοσε τό φάρμακον είς τήν άντισηψίαν 
τών τραυμάτων καί πληγών τών χειρουργικών έπεμβάσεων.

Ή τελειοποίησις τής μεθόδου έγένετο ύπό τού Φελίξ Τερ- 
ριέ, ό όποιος έσκέφθη ότι τά πλέον έπικίνδυνα μικρόβια ύπήρ- 
χον έπί τών χειρουργικών έργαλείων, τό έπιδεσμικόν υλικόν 
καί τάς χεϊρας τού χειρουργού. ’Ωργάνωσεν ύποδειγμα- 
τικάν χειρουργεΐον, ένθα αί έπεμβάσεις διενηργούντο μετά τήν 
άπολύμανσιν τών χειρών τού χειρουργού καί τού σώματος 
τού άσθενους καί τήν άποστείρωσιν τών έφεστρείδων, τών 
έργαλείων καί τού έπιδεσμικοΰ ύλικοΰ.

Τό 1869, ό Χάρβεϋ Κάσσινγκ είχε μίαν δυσάρεστον έμπει- 
ρίαν. Είς άσθενής του έθανε κατά τήν διάρκειαν τής ναρκώσεως. 
Πρός άποτροπήν τών κινδύνων έξ’ αύτής, μελετά καί εισά
γει τήν χρήσιν τών γραφικών παραστάσεων, πρός έλεγχον 
τής άναπνοής, τών σφυγμών καί τής άρτηριακής πιέσεως.

δ. Α ί μεταμοσχεύσεις.
Ό  Άλέξης Καρρέλ (1875 - 1944) έμελέτησε καί έφήρμοσε 

τήν συρραφήν τών αίμοφόρων άγγείων, μέ άπότερον σκο
πόν τήν μεταμόσχευσιν ζωικών οργάνων, Βελτιώνων τάς 
τεχνικός, έπιτυγχάνει μεταμόσχευσιν νεφρών καί δευτέρας 
καρδίας είς κύνα, κατόπιν διασωληνώσεως τής τραχείας. Διά 
τηρεί νεφρόν ύπό άσήπτους συνθήκας καί χαμηλήν θερμοκρα
σίαν έπί ένα μήνα, καθώς καί καρδίαν ορνιθιού έπί 30 έτη, ήτοι 
προδρόμους έργασίας τής συστάσεως τών τραπεζών οργά
νων καί αίματος.

Ό  Μίκαελ Έλλις Ντημπαίηκυ (1908) έσχεδίασε περιστρο
φικόν μηχάνημα, τήν άντλίαν Ντημπαίηκυ, ήτις εφαρμόζεται 
είς τάς συσκευάς έξωσωματικής κυκλοφορίας. Τό 1948, :θερα- 
πεύει χειρουργικώς τ ’ άνευρίσματα τής θωρακικής άορτής
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καί τό 1952 έκτελεϊ τήν πρώτην έπέμβασιν έκτομής καί ύποκα- 
ταστάσεως, δι' όμοιομοσχεύματος, άτρακτοειδούς άνευρί- 
σματος τής κατιούσης άορτής. Τό 1966, έτοποθέτησε τεχνι
κήν καρδίαν έκ πλαστικού είς ασθενή.

Παραλλήλως, ό Βλαντίμιρ Νταρίκωφ, μετεμόσχευσε δευ- 
τέραν καρδίαν είς κύναν. Σκέπτεται, ότι, έφ’ όσον αί μεταγγί
σεις αίματος κατέστησαν δυναταί μετά τήν άνακάλυψιν τών 
ομάδων αίματος ύπό τού Λανστάϊνερ, οΰτω καί διά τήν μετα- 
μόσχευσιν τών οργάνων θά ήτο δυνατόν νά έξαλειφθή ή βιο
λογική άσυμβατότης, έπιτεύξεις όμως τάς όποιας θεωρεί 
έργον τής αΰριον. Αύται έπραγματοποιήθησαν ένωρίτερον 
άπ’ ότι άνεμένετο, έστω καί μερικώς, λόγω τών προβλη μάτων 
άπορρίψεως. Τό 1968, ό Κρίστιαν Μπάρναρντ, μετεμόσχευσε 
τήν πρώτην άνθρωπίνην καρδίαν είς τό στήθος άσθενοΰς.

3. Δ ΙΑ Γ Ν Ω Σ ΙΣ -  Π Α Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Τό ανθρώπινον σώμα, εκτός τών άνατομικών στοιχείων, 
άπετελεϊτο κατά τόν Ίπποκράτην έκ «χυμών». Διέκρινε τρεις : 
Χολήν, φλέγμα καί αίμα. Ό  Γαληνός διέκρινε δύο είδη χολής, 
ήτοι τέσσαρα είδη «χυμών», μετά τεσσάρων» ποσοτήτων» 
ήτοι τό θερμόν ξηρόν, ψυχρόν, καί υγρόν, αντιλήψεις έπί τών 
οποίων έστηρίχθη ή παθολογία όλοκληρωτικώς μέχρι τού 
μεσαίωνος καί κατά τό πλεϊστον μέχρι τού 19ου αίώνος.

α. Τά νέα συστήματα.
Κατά τόν 17ον αίώνα, έπεκράτησε ή τάσις συστηματοποιή- 

σεως τών νέων γνώσεων είς άπλοϋν «σύστημα», κατά τά 
πρότυπα τού Ίπποκράτους καί Γαληνού. Έγένοντο διά
φοροι προσπάθειαι, μέ πλέον χαρακτηριστικήν τού Τζών 
Μπράουν (1735). Έκκινών άπό τόν Άσκληπιάδην καί περι
λαμβάνουν στοιχεία άπό τήν διδασκαλίαν τών Χόφφμαν, Χάλ- 
λερ καί Κάλλεν, έθεώρει τάς νόσους ώς άποτελέσματα διαταρα
χής τής διεγερσιμότητος τού οργανισμού, έναντι τών έξω- 
τερικών έρεθισμάτων. Ή θεραπεία διενηργεΐτο βάσει τής άρ- 
χής, ότι «τ’ αντίθετα θεραπεύονται διά τών άντιθέτων».

Ό  Ρανόζι (1766) άνέστρεψε τήν θεωρίαν τού Μπράουν καί 
άντί «διεγερτικών» έχρησιμοποίει «έξασθενητικάς μεθόδους». 
Καί είς τάς δύο περιπτώσεις τ ’ άποτελέσματα ήσαν κατα
στροφικά.

Ό  Στάλ (1660) έμφανίζει τήν θεωρίαν τού «φλογιστοΰ», 
στοιχείου ρευστού άναπτυσσομένου διά τής «καύσεως τών 
μετάλλων». Κατ’ αύτήν, ή άσθένεια έξεδηλούτο λόγω κακής 
λειτουργίας τής «ψυχής», πρός τήν οποίαν έπρεπε νά στρέ
φεται ή θεραπεία.

Ό  Μέσμερ (1734) διετύπωσε νέον σύστημα, στηριζόμε- 
νον έπί τού «ζωικού μαγνητισμού» καί τής σχέσεως αύτού 
μετά τών έπιδράσεων τών πλανητών. Ή θεραπεία συνίστατο 
είς τήν διοχέτευσιν «ζωικού μαγνητισμού» μέσω τών χειρών 
τού θεραπευτοΰ. Τοιαύται θεραπεΐαι διενεργοΰνται καί σήμε
ρον.

Μεγαλυτέραν έπίδρασιν ήσκησεν ή «ομοιοπαθητική» τού 
Σάμουελ Χάννεμαν (1756 - 1843), βάσει τής όποιας, «τά 
όμοια θεραπεύονται διά τών όμοιων». Έχρησιμοποίει φάρ
μακα, δυνάμενα νά προκαλέσουν τήν άσθένειαν τήν οποίαν 
έχρησιμοποιοΰντο διά νά θεραπεύσουν, είς τήν άραιοτέραν 
διάλυσιν. Φαίνεται, ότι τό άποτέλεσμα ήτο «τό μή βλάπτειν» 
τού Ίπποκράτους, γεγονός ήδη σημαντικόν. Τό τελευταΐον 
συνέδριον ομοιοπαθητικής έλαβε χώρανιείς ’Αθήνας τό 1969.

β. Τό στηθοσκόπιον.
Ό  Τεοφίλ Λάεννεκ (1781 - 1826) ύπήρξεν είς τών μεγα- 

λυτέρων κλινικών τής Ιστορίας. Κατά τήν εποχήν του ίσχυον 
αί Ιπποκρατικοί άπόψεις. Όμίλουν μετά κενών ήχηρών λέ
ξεων περί «έπιδημικού πνεύματος» καί περί «άντιμονιών» 
ξηρού καί υγρού, θερμού καί ψυχρού κλπ. Διά τόν Λαεννέκ 
τά συμπτώματα έπρεπε νά άναζητούνται. Γνώστης τής 
άνατομοπαθολογίας, άπέρριψε τήν έννοιαν «πυρετός τού 
γάλακτος» καί έθεώρησεν ώς αίτιον τού θανάτου τών λεχω- 
νίδων, τήν περιτονίτιδα. Λέγεται, ότι ήχθη είς τήν χρησι- 
μοποίησιν κυλίνδρου έκ χάρτου, διά ν’ άποφύγη άμεσον ά- 
κρόασιν καρδίας δΓ έπαφής τού ώτός του έπί τού στήθους 
παρθένου. Ούτως, άνεκάλυψε τό στηθοσκόπιον. Ό  Λαεννέκ 
άνεβίβασε τήν κλινικήν παθολογίαν είς τό σημερινόν τής 
έπίπεδον. Συνδυάζων τούς καρδιακούς καί άναπνευστικούς 
ήχους, ώς ήκούοντο διά τού στηθοσκοπίου, μετά τών ήχων 
τής έπικρούσεως, ώς αΰτη περιεγράφη ύπό τού Λάουνε- 
μπρύγκερ τό 1761, συνεκέντρωσε σειράν σοφών πληροφοριών



διά τό σημείου καί τού; χαρακτήρα? άλλοιώσεω? των πνευ
μόνων, τού ϋποζωκότο? καί τοϋ περικαρδίου. Ή μεθοδικό- 
κότη?, μετά τή? οποία? είργάζετο, τοϋ έπεφύλαξε μίαν μεγά- 
λην εύνοιαν. *Η μέθοδό? του παραμένει καί σήμερον εί? τό σύ- 
νολόν τη? ακλόνητο?, ώ? άρχικώ? τήν είχε διατυπώσει.

γ. Α ί μεταβολικαι διεργασίαι.
Ό  Κλώντ Μπερνάρ (1813 - 1878), άνεκάλυψε τήν γλυκο- 

γεννετικήν λειτουργίαν τοϋ ήπατο?. Τό περιεχόμενον σάκχα- 
ρον εί? τό αίμα φλεβών απαγωγή? τοϋ ήπατο? κυνό? ήτο 
ανεξάρτητον τοϋ πλούτου τη? διατροφή? του εί? υδατάν
θρακα?. Άπέδειξεν, ότι τό σάκχαρον εναποθηκεύεται εί? τό 
ήπαρ ύπό τήν μορφήν γλυκογόνου καί τό έχαρακτήρισε, διά 
πρώτην φοράν, «έσω εκκρισιν». Έν τφ  μεταξύ οί άνθρωποι 
έπέθνησκον έκ διαβήτου. Ό  Μάθιου Ντόμπσον (1776) άπέ- 
δειξεν, ότι τά οΰρα των διαβητικών περιεΐχον σάκχαρον. Ό  
φόν Μπέρινγκ, διά πειραμάτων έπΐ κυνών, άπέδειξεν, ότι ή 
άφαίρεσι? τοϋ παγκρέατο? προεκάλει διαβήτην. Ό  Λάγκε- 
ραν? διέκρινεν εί? τό πάγκρεα? «νησίδια κυττάρων», διάφορα 
τών άλλων. Ό  Έξέν Ό π ί περιγράφει αλλοιώσει? τών κυτ
τάρων τοϋ Λάγκεραν?, εί? θανατηφόρον διαβήτην.

Ό  Φρέντερικ Γκράντ Μπάντιγκ (1891 - 1944), εί? άρθρου 
τοϋ Μόζε? Μπάρου, έσημείωσε δύο παρατηρήσει?. "Οτι κατά 
τήν άπόφραξιν τοϋ παγκρεατικοΰ πόρου, δεν παρουσιάζετο 
διαβήτη? καί δέν παρετηρεϊτο έκφύλισι? τών κυττάρων του 
Λάγκεραν?. Καί τότε ήστραψεν ό συνδετικό? σπινθήρ εί? τό 
πνεύμα του. Ή ρυθμίζουσα τού? ύδατάνθρακα? ούσία, δέν 
ήτο τό παγγρεατικόν ύγρόν, άλλά έτέρα, έκκρινομένη άπό 
τά κύτταρα τού Λάγκεραν?. Πρό? άπομόνωσιν αυτή?, θά 
έπρεπε ν' άπομονωθή ό παγκρεατικό? πόρο? ζώων, νά έπέλθη 
έκφύλισι? τοϋ οργάνου καί έκ τών ΰπολειμάτων του νάιπαρα- 
χθή έκχύλισμα. Μετά τού Τσάρλ? Μπέστ άπεμόνωσαν τήν 
ουσίαν διά τή? οποία? έπανέφερον έκ τού θανατηφόρου κλοιού 
τού διαβητικού κάματο? τόν πρώτον ασθενή, τό 1922. Ή 
ινσουλίνη έξακολουθεΐ νά λύνη τό πρόβλημα τών διαβητικών, 
τό όποιον πρό τη? αποκαλυπτική? ιδέα? τού Μπάντιγκ, 
είχεν ώ? μόνην λύση/ τόν θάνατον.

δ. Ο ί γίγαντες.
Ή όξύνισι? τού οίνου καί τοΰ γάλακτο? κατέστησαν αφορμή

διά μίαν άπό τά? μεγαλυτέρα? ανακαλύψει? τή? έπιστήμη?. 
Ό  Λουϊ Παστέρ (1822 - 1895) έθεώρησε  ̂τού? μικροοργανι
σμού? ούχί ώ? αποτέλεσμα άλλά ώ? αιτίαν τών ζυμώσεων. 
Έν συνεχεία άπεμόνωσε μικρόβιον, αίτιον άσθενεία? τών μετα
ξοσκωλήκων, τήν δέ έννοιαν τή? έκ μικροοργανισμών προ- 
κλήσεω? τών άσθενειών έπεξέτεινεν εί? τά ζώα καί έν συνεχεία 
εί? τόν άνθρωπον. Ή σύγχρονο? παθολογία είχε γεννηθή.

Ό  Φίρχοβ (1821 - 1902), έπεκτείνων τήν θεωρίαν τή? 
«ζώση? μολύνσεω?» εί? τά? άκροτάτα? λογικά? προεκτάσει? 
τη?, διετύπωσε τήν σύγχρονον κυτταρικήν παθολογίαν. Τά 
νοσηρά φαινόμενα, ήσαν αποτέλεσμα τή? άντιδράσεω? τών 
κυττάρων πρό? τό αίτιον τή? άσθενεία?. ‘Η έπίδρασι? τή? 
θεωρία? αύτή? υπήρξε τεραστία διά τήν έξέλιξιν τή? παθολο
γία? καί έβοήθησεν εί? τήν κατανόησιν τή? φλεγμονή?, ακόμη 
δέ καί εί? τήν θεωρίαν τή? γεννέσεω? τού καρκίνου, ό όποιο? 
άπό τότε θεωρείται ώ? «ύπέρμετρο? καί άκανόνιστο? κυττα
ρική υπερπλασία». Παρ’ δλον ότι ή προσήλωσί? του εί? τήν 
κυτταρικήν θεωρίαν δέν τοΰ έπέτρεψε ν’ άντιληφθή τήν 
θεωρίαν τών «χυμών», θεωρίαν έπιβεβαιωθεΐσαν ύπό τή? 
άνακαλύψεω? τών όρμονών, ή συμβολή του υπήρξε τεραστία. 
Ή άποψί? του ότι αί νόσοι δέν ρυθμίζονται ύπό μια? μόνον 
άρχή?, άπετέλεσεν τήν βάσιν τή? νέα? στροφή? εί? τήν έπιστη- 
μονικήν σκέψιν, ή όποια ώδήγησεν εί? τά? σημερινά? μεγάλα? 
άνακαλύψει?.

ε. Ή  ττραγατοποίησις του ονείρου.

Τό σκότο? τού εργαστηρίου τού Ραϊντκεν (1845) διέκοπτεν 
ή άμυδρά λάμψι? φθορισμοΰ κρυστάλλων, όταν ήλεκτρικόν 
ρεύμα διωχετεύετο εί? λυχνίαν Χίττορφ - Κροΰκ? μετά αερίου 
ήλαττωμένη? πιέσεω?, κεκαλυμμένου διά μελανού χάρτου. Ό  
Ραΐντγκεν άπέδωσε τόν φθορισμόν εί? άόρατον άκτινοβολίαν 
τή? λυχνία?, τήν οποίαν ώνόμασεν «άκτινοβολίαν X». Προη- 
γουμένω?, είχεν παρατηρήσει, ότι φωτογραφικά! πλάκε? 
εΰρισκόμεναι πλησίον τοιούτων λυχνιών παρουσίαζον πε
ριέργου? κηλίδα?. Ό  Ραϊνγκεν συνεδύασε τά δύο φαινόμενα 
καί διενήργησε τήν πρώτην άκτινογραφίαν εί? τήν χείρα τή? 
συζύγου του. ‘Η μέθοδο? τή? έσωτερική? διερευνήσεω? του 
σώματο? είχε πραγματοποιηθή, μαζί μέ τό όνειρον του 
Λαεννέκ καί τών άλλων κλινικών.

(Ή  συνέχεια εις τό επόμενον)

Τήν 13.30 ώραν της 26-6-76, εις τήν αίθουσαν της Διακιδείου Σχολής Λαού, δ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης, 
ώμίλησεν προς τούς ’Αξιωματικούς καί Κατωτέρους ’Αστυνομικούς ύπαλλήλους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. 
Ό  Διευθυντής ’Αστυνομίας Πατρών, Γενικός ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μπαλόπουλος, προσφωνών τόν κ.̂  Υπουργόν, 
διεβεβαίωσε τούτον δτι οί ’Αστυνομικοί τής Δ /νσεως Πατρών, επιτακτικήν αισθάνονται τήν άνάγκην δπως τήν σκυτάλην 
τήν όποιαν παρέλαβον καί τήν ίεράν παρακαταθήκην πού τούς έκληροδότησαν, οί εις τόν στίβον τών Εθνικών ιδεωδών 
τής Ελληνικής μας Πατρίδος άγωνισθέντες συνάδελφοί των, τηρούν άπαρεγκλήτως μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν. Ο 
κ, 'Υπουργός κατά τήν ομιλίαν του συνέστησε προς άπαντας προσήλωσιν πρός τό καθήκον, εύγενή άμιλλαν, αγάπην πρός 
τούς Πολίτας καί τήν Κοινωνίαν έν γένει, πρό πάντων δέ έπεσήμανεν τήν μετά πάσης άμεροληψίας καί άνευ διακρί
σεων, πρός άπάσας τάς κατευθύνσεις, έφαρμογήν τής Νομοθεσίας καί έκτέλεσιν τών επιταγών τής Πολιτείας καί τής 
Κυβερνήσεως. Εις τήν φωτογραφίαν κάτω, ό κ. Σταμάτης έξερχόμενος τής αιθούσης μετά τήν ομιλίαν.
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'Αριστερά: ’Άγαλμα κόρης, από τά ωραι
ότερα τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως. 
'Επάνω: Ή  «Σκεπτομένη 'Αθήνα», ανάγ
λυφο αυστηρού ρυθμού. Κάτω: ’Άγαλμα  
αλόγου τον αυστηρού επίσης ρυθμού. 
Απέναντι επάνω: Ό  λεγόμενος ιππέας 
τοϋ Rampin. Κάτω: Ό  περίφημος

Μοσχοφόρος ■



ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Τά έκθέματα τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως με τήν σιω
πηλήν των παρουσίαν έρχονται καί επισφραγίζουν τάς 
έντυπώσεις τοϋ επισκέπτου τής Άκροπόλεως καί άποτε- 
λοϋν γι’ αυτόν πειστικός αποδείξεις αί όποΐαι άποδει- 
κνύουν εις τον σύγχρονον άνθρωπον τόν προορισμόν καί 
τήν σημασίαν τοϋ ίεροϋ βράχου, ώς έπίσης καί τήν μεγα
λοπρέπειαν των θρησκευτικών τελετών, αί όποΐαι έτε- 
λοϋντο προς τιμήν τής προστάτιδος Παρθένου Άθηνάς.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ

Γ Ο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Άκροπόλεως 
των ’Αθηνών είναι κτισμένο 

στην νοτιοανατολική πλευρά τοϋ 
ίεροϋ βράχου με τρόπον διακριτικό 
που νά μη ένοχλή αισθητικά, σάν 
νέο κτίσμα, τά υπαίθρια αρχιτε
κτονικά αριστουργήματα τοϋ ίεροϋ 
Βράχου.

Πολλά από τά έκθέματά του εν- 
ρέθησαν μέσα στά ερείπια τοϋ Παρ- 
θενώνος καί τοϋ Έρεχθείου καί 
άλλα πάλι έκθέματα ενρέθησαν έν- 
τειχισμένα σάν οικοδομικό υλικό 
σέ μεσαιωνικούς καί τουρκικούς 
τοίχους. Καί τά περισσότερα προέρ
χονται από τήν έρήμωσι πού έκαναν 
οί Πέρσαι το 480 π.Χ. στά ιερά οικο
δομήματα τοϋ λόφον.

Τό Μονσεϊον άποτελεϊται άπό 9 
ευρύχωρες αίθουσες, μέσα στις 
όποιες μέ άνεσι καί μέ τρόπον κα- 
λαίσθητον εύρίσκονται τοποθετη
μένα τά έκθέματα, ή τέχνη των 
όποιων εκπλήττει τόν κάθε έπι- 
σκέπτην.

Τά έκθέματα του Μουσείου Ά 
κροπόλεως μέ τήν σιωπηλήν των 
παρουσίαν έρχονται καί έπισφρα- 
γίζουν τάς έντυπώσεις τοϋ έπισκέ-

πτου τής Άκροπόλεως των Α θ η 
νών καί άποτελοϋν γ ι’ αυτόν πει
στικός αποδείξεις, αί όποΐαι άπο- 
δεικννονν εις τόν σύγχρονον άν
θρωπον τόν προορισμόν καί τήν ση
μασίαν τοϋ ίεροϋ βράχον, ώζ έπί
σης καί τήν μεγαλοπρέπεια των 
θρησκευτικών τελετών, αί όποΐαι 
έτελοϋντο προς τιμήν τής Παρθέ
νον Άθηνάς.

"Οταν ό έπισκέπτης κουρασθή 
άπό τή περιπλάνησίν τον ανάμεσα 
στά αρχιτεκτονικά μνημεία τής Ά 
κροπόλεως καί άφοϋ πλέον αφήσει 
πίσω του καί τόν γιγάντειον Παρ
θενώνα, πού αστράφτει μαρμάρινος 
κάτω άπό τόν έκθαμβωτικόν ήλιον 
μέ φόντο τόν καταγάλανο ελληνικό 
ουρανό, ζητεί νά καταλαγιάση σέ 
στεγασμένο χώρο, γιά νά μπορέση 
άπό έκεϊ πιο άνετα νά μελετήση τά 
άρχαιολογικά ευρήματα τοϋ ίεροϋ 
μας βράχου.

Καμμιά άπολύτως αισθητική θεω
ρία δέν ύπηγόρενσε τήν διαλογή καί 
έκθεσιν των έργων τοϋ Μουσείου. 
Τήν τοποθέτησιν των έργων τήν 
καθώρισαν αυτά τά ίδια, ζητώντας 
άλλοτε άπλοχωριά, λόγω τοϋ με-
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γέθονς των, άλλοτε συντροφιά μέ 
άλλα αυγγενικά τους και άλλοτε 
άπομόνωΟιν Οε μια απόμερη γωνιά 
κάποιας αίθούοης.

Τ ρ ι α ώ μ α τ ο ς  δ α ί μ ω ν :  
"Ενα έντυπωαιακό πράγματι εκθεμα 
τοΰ Μουαείου Άκροπόλεως είναι 
το δεξιόν τμήμα τοΰ αετώματος, τό 
όποιον παρουσιάζει τρεις μορφάς 
μέ κεφάλια καί κορμούς ανδρικούς 
καί τα κάτω μέλη των είναι φι
δία ια, που αχηματίζουν τελικά μιά 
κουλουριαατή ουρά ενός πελώριον 
φιδιοΰ. Τό αύμπλεγμα ώνομάαθηκε 
Τριαώματος δαίμων. Τελευταία 
όμως δόθηκε ατόν Τριαώματο Δαί
μονα ή όνομααία «ΝΗΡΕΥΣ», που 
ήτο θαλάασιος δαίμων όπως ό Τρί
των. Σάν έργον τέχνης τό αέτωμα 
είναι εξαιρετικό για την πλαατικύ- 
τητά του, ή όποια τονίζεται περισ
σότερο μέ τον πλούσιο χρωματι
σμόν του. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
είναι τό πρώτο από τά τρία κεφά
λια πού στρέφεται προς τον θεατήν 
καί τοΰ χαμογελά μ ένα πλατύ κα
λοκάγαθο χαμόγελο.

Πιθανόν οι μορφές πού λείπουν 
στο κέντρο τον άετώματος νά ήσαν 
αί Νηρηΐδες, αί όποίαι πάντοτε ακο
λουθούσαν τον Νηρέα. Κάτω από τό 
αέτωμα υπάρχουν σήμερα κομμάτια 
από μαρμάρινες αρχαϊκές σίμες. Τά 
περισσότερα είναι εγχάρακτα καί 
έγχρωμα. Τό αέτωμα έχει κατα- 
σκευασθή μεταξύ τον 580 - 570 
π.Χ.

Μ ο σ χ ο φ ό ρ ο ς :  Τό σπου-
δαιότερον δμως σέ τέχνη έκθεμα πού 
συναντά ό επισκέπτης εις την 2αν 
αίθουσα τού Μουσείου Άκροπό
λεως είναι ό Μοσχοφόρος. Είναι 
ένα αρχαϊκόν άγαλμα κατασκευα
σμένο από μάρμαρο ' Υμηττού. 'Ο

Κεφάλι νέον, τό λεγόμενο «ξανθό αγόρι» 
άπό τά αριστουργήματα τον Μουσείου τής 
Άκροπόλεως. Μέχρι σήμερα τό ξανθό 
αυτό αγόρι διατηρεί τό άρχικό του χρώμα 
ατά μάτια και στα χείλη τον. Τό κεφάλι 
γέρνει ελαφρά προς τον δεξιό του ώμο. 
Τά μαλλιά πέφτουν ατό μέτωπο καί στους 
κροτάφόνς σέ βοστρύχους καί σχηματίζουν 
δύο ξανθές πλεξούδες, που ξεκινώντας άπ 
τό πίσω μέρος τού κρανίου δένονται μπρο

στά στο μέτωπό του.

γλύπτης εις τό άγαλμα αυτού τού 
Μοσχοφόρου παριστάνει ένα άγρό- 

την - αφεντάνθρωπον, πού έρχεται 
άπό κάποιο δήμον τής ’Αττικής διά 
νά προσφέρη στην Άθηνά ένα μο
σχάρι του.

Τό έργον είναι εξαιρετικά σπου
δαίο διά την πλαστικήν του δια- 
μόρφωσιν καί ιδιαίτερα διά την 
αύνθεσίν του. 'Ο Μοσχοφόρος μέ 
εντυπωσιακόν τρόπον σταυρώνει 
μπροστά στο στήθος του μέ τά δυο 
του χέρια τά πόδια τοΰ μοσχαριού. 
Τό πλησίασμα τής κεφαλής τού μό
σχου μέ τό κεφάλι τού ανθρώπου 
είναι γεμάτο τρυφερότητα καί χάρι.

Τό μέτωπον τού Μοσχοφόρον 
καλύπτεται άπό την κόμμωσίν του, ή 
όποια σχηματίζει σειρά άπό βοστρύ
χους. 'Η  υπόλοιπη κόμη του πέφτει 
πίσω καλύπτοντας τον τράχηλόν του 
μέ κάθετες μποϋκλες. ’Έχει έντονα 
χαρακτηριστικά. ’Οφθαλμούς άμυγ- 
δαλοειδεις, οι κόρες των όποιων 
ήσαν άπό ένθετον χρωματιστό λίθον. 
Σήμερα δυστυχώς δέν υπάρχουν, 
μόνον τάς ύποδοχάς διακρίνομεν.

'Η  διάπλασις τού σώματος έχει 
άποδοθή μέ έντεχνο τρόπο. Μιά 
εύρωστία διακρίνει όλο τό άγαλμα. 
Τό άγαλμα τού Μοσ χοφόρου ήτο 
στην άρχαιότητα ολόκληρο βαμ
μένο. Είναι έργον ’Αθηναίου γλύ
πτου, κατασκευασμένο γύρω στο 
570 π.Χ.

Ξ α ν θ ό ς  ’Έ φ η β ο ς  : Είναι 
τό κοσμολόγητο κεφάλι τού ξανθού 
’Εφήβου άπ’ τό Μουσεϊον Άκρο- 
πόλεως. Ό  έφηβος ώνομάσθηκε 
ξανθός, διότι όταν βρέθηκε διατη
ρούσε στά μαλλιά ένα βαθύ κίτρινο 
χρώμα. Μέχρι σήμερα τό ξανθό 
αυτό άγόρι τού Μουσείου μας δια
τηρεί τό άρχικό του χρώμα στά μά
τια καί στά χείλη του. Τό κεφάλι 
γέρνει ελαφρά προς τον δεξιό του 
ώμο. Τά μαλλιά τού ξανθού εφή
βου πέφτουν στο μέτωπο καί στους 
κροτάφους σέ βοστρύχους καί σχη
ματίζουν δύο ξανθές πλεξούδες, πού 
ξεκινώντας άπ’ τό πίσω μέρος τοΰ 
κρανίου του δένονται μπροστά στο 
μέτωπό του.

Μιά εξαιρετική ομορφιά διακρί
νει ό θεατής στο κεφάλι αυτό τού

ξανθού έφήβου. ’Έ χει άπλά καί κά
πως άδρά χαρακτηριστικά. 'Π  εφη
βική του ομορφιά είναι άνάμικτη μέ 
σοβαρότητα καί μέ νεανικό προβλη
ματισμό, πού φθάνει τις περισσό
τερες φορές την ελαφρά μελαγχο
λία. 'Π  κεφαλή αυτή τού ξανθού 
έφήβου άποτελει ένα πραγματικό 
κόσμημα τού Μουσείου Άκροπό
λεως. 'Ως προς τήν προέλευσίν 
του αί γνώμαι διίστανται. Πολλοί 
θεωρούν τό έργον ώς Πελοπον- 
νησιακόν, άλλοι πάλιν ώς ’Αττικόν. 
Πάντως θά πρέπει νά κατεσκευά- 
σθη ολίγον προ τού 480 π.Χ.

Σ κ ε π τ ο μ έ ν η  Ά θ η ν ά :  
Μέσα στήν ίδια αίθουσα φαντάζει 
ένα άπ’ τά περιφημότερα σέ τέχνη 
άνάγλυφα πού έχουμε. Είναι τό 
άνάγλυφο τής Σκεπτομένης Ά θη-  
νάς. Στέκεται όρθια ή θεά φορών
τας τον δωρικό της πέπλο. Στήν 
κεφαλή φορει τό κορινθιακό της 
κράνος. Γέρνει ελαφρά τό κεφάλι 
της μπροστά. 'Ολόκληρη ή γλυ
πτική δομή τής θεϊκής της κεφα
λής, τό βαθύ στοχαστικό της βλέμμα 
καί τά άτομικά χαρακτηριστικά 
τών ματιών, τών χειλέων καί τής 
μύτης προσδίδουν σ’ ολόκληρον τό 
έργον μιά θεϊκή άρχοντιά. Τό δόρυ 
πού κρατεί ή θεά στ’ άριστερό της 
χέρι χρησιμεύει γιά νά στήριξή στήν 
άκρη αυτού τό γερμένο της κεφάλι, 
γιατί τήν ώρα αυτή καθώς φαίνεται 
τήν βασανίζει κάποιο σοβαρότατο 
ζήτημα πού σκέπτεται καί προσπα
θεί συγχρόνως μιά κάποια λύσι νά 
τού δ (όση. Μιά άλλη πάλι ερμηνεία 
πού δόθηκε γιά τό γερμένο κεφάλι 
τής θεάς είναι πώς κάτι εξετάζει 
ίσως νά θέλη προσεκτικά νά έξε- 
τάση μιά στήλη, πού βρίσκεται στη
μένη εμπρός της.

Μιά καθαρότατη άττική τέχνη 
άντιπροσωπεύει τό άνάγλυφον αητό 
τού αυστηρού λεγομένου ρυθμού. 
Τό σκεπτόμενο αυτό θεϊκό κορμί 
άποδίδεται τόσο έντεχνα άπό τον 
καλλιτέχνην του. 'Η  καθάρια πλά
για οψις εναλλάσσεται τολμηρά σέ 
συνιζήσεις 3/4 τής πρόσθιας δψεως.

Σέ τέτοια πράγματι έργα σάν κι 
αυτό υπάρχουν κλεισμένοι οι σπό
ροι γιά τό θαύμα τών άναγλύφων 
τής ύιρηλής κλασσικής τέχνης τού 
Παρθενώνος. 'Η  προηγουμένη άρ- 
χαϊκή άνάπτνξις εδώ πλέον στο 
άνάγλυφον τής Σκεπτομένης Ά θη-  
νάς παραχωρεί τήν θέσιν της στήν 
νέαν οπτική ενότητα άποδόσεως 
τού σώαατος κατά τά 314.
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ΠΩΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΙ» ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΑΕΟΝΙΗΤ ΠΑΙΟΥΣΤΙ
Ό  Σ ο β ι ε τ ι κ ό ς  μ α θ η μ α τ ι κ ό ς

Υπό Σ Ο Α Ω Ν Ο Σ  Ν Ι Ν Ι Κ Α
Επιθεωρήσου Μέσης Έκπαιδεύσεως

«Τόν Μάϊον τοΰ 1972 άπεστάλην διά ψυχιατρικήν έξέτασιν εις τό Ίνστι- 
τοΰτον Σέρμπσκυ τής Μόσχας. "Ομως έκρατήθην εξ ολοκλήρους μήνας εις 
τήν φυλακήν Λεφέρτοβο. Μετά άπό συνομιλίαν μου μέ τούς ψυχιάτρους 
Σνεζνέσκυ, Λούντς, Ναντζάρωφ καί Μορόζωφ άπεφασίσθη νά υποβληθώ 
εις ψυχιατρικήν θεραπείαν. Αργότερα έμαθα ότι ή διάγνωσις ήταν
ή έξης: «Σχιζοφρενία ληθαργικής

-ΓΗ Ν  8 ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟ Υ 1976 αί
• Σοβιετικοί Άρχαί έφνγάδενσαν 

άπό τήν Ρωσίαν τόν διάσημον Ρώσον 
Μαθηματικόν Αεονίντ Πλιούστς. ’Α 
φού έκρατήθη επί τρία περίπου χρό
νια εις τό Ψυχιατρικόν ’Άσνλον-Φν- 
λακήν τοϋ Ντνιεπροπετρόψσκ ( Ου
κρανία), τώρα, κάτω άπό τήν πίεσιν 
τής κοινής γνώμης τοϋ ελευθέρου κό
σμου, άφήνεται νά ζήση ελεύθερος 
εις τήν Δύσιν. Μέσα εις τό τραίνο 
πού τόν ώδηγοϋσε άπό τά σοβιετικά 
σύνορα εις τήν Μπρατισλαύαν καί 
άπό εκεί εις τήν αυστριακήν μεθό
ριον, τό μόνον πού ήμπόρεσε νά είπή 
εις τόν άπεσταλμένον τοϋ Γαλλικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων, διά τάς 
συνθήκας κρατήσεώς του εις τό Ψυ
χιατρικόν ’Άσυλον, ή σαν αί λέξεις: 
«~Ητο κάτι τό τρομερόν».

Τήν 10 ’Ιανουάριου τό τραίνο 
έφθασεν εις τόν αυστριακόν μεθορια
κόν σταθμόν Μαρχέγκ. Τόν Ρώσον 
μαθηματικόν συνώδευαν ή σύζυγός 
του Τατιάνα καί τά δύο παιδιά του, 
ό Ντιμίτρι 16 ετών καί δ Ά λεξέϊ 
10 ετών. Εις τό βαγόνι άνέβηκε / / Ο 

μορφης άπό τής εφηβικής ήλικίας».

νον ό εκεί Προϊστάμενος τής Αυ
στριακής ’Αστυνομίας καί ό Βρετ- 
τανός ψυχίατρος Δρ. Γκάρρυ Λώ- 
Πήρ απεσταλμένος τής Όργανώ- 
σεως «Working Groupe on the 
Interment of Dissenters in Men
tal Hospitals». 'Ο ψυχίατρος έδή- 
λωσε κατόπιν εις τούς δημοσιο
γράφους: «Είναι έξηντλημένος, πολύ 
έξηντλημένος, αλλά άπολύτως ομα
λός. ’Εάν τρέμη τόσον πολύ, είναι 
διότι τοϋ έχουν δώσει μεγάλας δό
σεις ψυχοθεραπευτικών φαρμάκων». 
’Από τό βαγόνι ό Πλιούστς κατέ
βηκε πράγματι τρέμων, υποβαστα
ζόμενος άπό τήν σύζυγόν του, καί 
κατώρθωσε νά είπη μόνον τήν λέ- 
ξιν: «Khoroko», «όλα πάνε καλά».

Κατόπιν αυτός, ή γυναίκα του 
καί τά παιδιά του ώδηγήθησαν εις 
τήν μικράν σάλαν τοϋ Σταθμού, 
συνοδευόμενοι άπό ανδρας τής Αυ
στριακής ’Αστυνομίας, άντιπρο- 
σώπους τής «Διεθνούς ’Αμνηστίας» 
καί τής «Διεθνούς ’Επιτροπής Μα
θηματικών». ’Εκεί ή γυναίκα του 
έδήλωσε πρός τούς άντιπροσώπους

τοϋ Τύπου: «'Ο ανδρας μου δεν 
καταλαβαίνει άκόμη καλά τι τοϋ 
συμβαίνει. Άφέθη ελεύθερος εις τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Τσώπ, 
μίαν ώραν προ τής άναχωρήσεως τοϋ 
τραίνου. ’Έ τσι δεν είχε τόν χρόνον 
νά άποχαιρετίση τήν μητέρα του 
καί τήν άδελφήν του. Έφοροϋσε 
άκόμη τήν ενδυμασίαν τον φυλακι
σμένου». Συγκεκινημένη ή σύζυγος 
τοϋ Πλιούστς ηύχαρίστησεν όλους 
όσοι συνέβαλαν εις τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τοϋ συζύγου της καί τήν 
διεθνή κοινήν γνώμην.

Κατόπιν, ένα αύτοκίνητον (οδή
γησε τήν οικογένειαν Πλιούστς εις 
ένα ξενοδοχεϊον τής Βιέννης. Τήν 
έπομένην άνεχώρησαν διά τήν Γαλ
λίαν καί έγκατεστάθησαν εις τό 
προάστιον τών Παρισίων Σαρβίλ 
εις τήν φιλόξενον οικίαν τοϋ Γάλλου 
μαθηματικού Μισέλ Μπρουέ, Πάν
τως ό Πλιούστς έδήλωσεν ότι δεν 
έχουν άποφασίσει άκόμη εις ποιαν 
χώραν θά εγκατασταθούν όριστικώς.

Τήν φρίκην τών Ψυχιατρικών 
’Ασύλων - Φυλακών πού λειτουρ
γούν εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, 
κατόπιν έμπνεύσεως καί υπό τήν 
έποπτείαν τής Μυστικής ’Αστυνο
μίας, περιεγράψαμεν εις προηγού
μενα άρθρα. Είναι ή νέα τρομερά 
μέθοδος τών Σοβιετικών διά νά ε
ξουδετερώσουν σωματικώς καί προ
παντός ψυχικώς πάντα άντιφρο- 
νοϋντα ίδεολογικώς ή φορέα θρη
σκευτικών ιδεών. Εις τό παρόν 
άρθρον θά παρουσιάσωμεν τήν περι
γραφήν τών φρικτών αυτών τόπων 
καταπιέσεως άπό τόν Αεονίντ Πλι-

578



Δεξιά: Ό  Ρώσος μαθηματικός Λεονίντ 
Πλιούστς. ’Λφοΰ έκρατήθη επί τρία πε
ρίπου χρόνια εις το Ψυχιατρικόν "Α- 
συλον - Φυλακήν του Ντνιεπροπε- 
τρόφσκ, τώρα κάτω από την πίεσιν 
τής κοινής γνώμης του ελευθέρου 
κόσμου άφήνεται νά ζήση ελεύ
θερος εις την Δύσιν. Κάτω α
πέναντι: Ό  Στάλιν. Τη «βα
σιλεία» του στην Ε.Σ.Σ.Δ. 
χαρακτηρίζουν οι απάνθρω
ποι διωγμοί καί οι δολο
φονίες των άντιπάλων του.

ούστς έγκλειστον, όπως άναφέραμε 
των Ψυχιατρικών ’Ασύλων της Σο 
βιετικής 'Ενώσεως.

Λίγα βιογραφικά.
'0  Λ. Πλιούστς έγεννηθη την 26 

’Απρίλιον 1939 εις την πόλιν Μα- 
ριν τής περιοχής Κιρκισίας τής Ου
κρανίας. Εις ηλικίαν δύο ετών έμει- 
νεν ορφανός διότι ό πατέρας του έφο- 
νεύθη εις τον πόλεμον. Εις ηλικίαν 
εννέα ετών προσεβλήθη από φυματίω- 
σιν των οστών και είσήχθη προς θερα
πείαν εις ένα Σανατόριον τής ’Οδησ
σού. 'Η  μητέρα τον άφοϋ έστειλε την 
κόρην της εις ένα συγγενικόν σπίτι, 
ποοσελήφθη ώς μαγείρισσα εις τό 
Σανατόριον διά νά έξοικονομή τά προς 
τό ζήν καί νά είναι κοντά εις τό 
παιδί της. Μετά πενταετίαν ό Λεο
νίντ έθεραπεύθη καί έβγήκε από τό 
Νοσοκομεΐον. Είναι 14 ετών. Συνε
χίζει τάς σπουδάς τον εις τό Γυμνά- 
σιον καί τό Π  αν επιστήμων. Σπου
δάζει μαθηματικά. Κατ’ άρχάς δέ
χεται νά υπηρέτηση ώς εθελοντής

διδάσκαλος εις κάποιο μικρό χω
ριό. Θέλει νά έργασθή διά την 
οικοδόμησιν τού σοσιαλισμού, όπου 
καί άν εύρίσκετat. Είναι ή εποχή 
τών μεγάλων ενθουσιασμών τον 
διά τον κομμουνισμόν. . .

"Ομως ό μέθυσος Διευθυντής του 
καί ό διαβεβλημένος ’Επιθεωρητής 
του, επειδή ό Λεονίντ δεν ενδίδει εις 
προτάσεις των διά χαριστικήν 
βαθμολογίαν τών μαθητών του, τον 
κατηγορούν ψευδώς εις τήν υπη
ρεσίαν. Είναι 6 πρώτος κλονισμός 
που αισθάνεται ό Πλιούστς διά τούς 
ανθρώπους τού καθεστώτος. ’Επι
στρέφει έτσι εις τό Πανεπιστήμιον 
καί δεν ένδιαφέρεται πλέον παρά 
μόνον διά τήν επιστήμην του. Δια- 
πρέπει πράγματι εις αυτήν. Λόγω 
τών ικανοτήτων του τον προσλαμ
βάνουν εις τήν θέσιν τού μηχανι
κού-μαθηματικού εις τό Ίνστιτούτον 
Κυβερνητικής τής ’Ακαδημίας τών

’Επιστημών τής Σοβιετικής 'Ενώ
σεως εις τό Κίεβον. ΑΙ έρευναί του 
στρέφονται εις τον τομέα επεξεργα
σίας βιολογικών συστημάτων καί 
γράφει πολλάς άξιολόγους επιστη
μονικός μελέτας.

Τον δεύτερον κλονισμόν άπέναντι 
τών άνθρώπων τού καθεστώτος τον 
ύφίσταται τό 1956, όταν τό 20όν 
Συνέδρων τού Κ.Κ.Ρ. κατεδίκασε 
τήν «προσωπολατρείαν» τού Στά
λιν. «'Ώστε τέτοιοι είναι οι ήγέται 
τής Σοβιετικής έπαναστάσεως;» Τήν 
εποχήν αυτήν κυκλοφορούν τά πρώτα 
φυλλάδια τού παρανόμου τύπου υπό 
τήν ονομασίαν «Σάμιζντάτ». ’Από 
εκεί πληροφορείται άνατριχιαστικάς 
λεπτομέρειας τής περιόδου τού Στα
λινισμού. 'Ο Πλιούστς προσχωρεί 
τώρα εις τήν άντίστασιν. Τον ανα
μένουν όμως φοβεραί περιπέτειαι.
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’Ιδού πώς τάς περιγράφει ό ίδιος 
εις σννέντευξιν τύπον την 3 Φε
βρουάριον 1976 προς τους άντι- 
προσώπονς τον Τύπου εις Παρι- 
σίονς:

«Τό 1964, μετά την έκπτωσιν τοϋ 
Κροϋστσεφ, έγραψα μίαν επιστο
λήν προς την Κεντρικήν ’Επιτροπήν 
τοϋ Κ.Κ. Διετύπωνα την γνώμην 
μου σχετικά με την δημοκρατικο
ποίησή εις την Σοβιετικήν Ρωσίαν. 
Ή  επιστολή μου, δεν ξεύρω πώς, 
έφθασεν εις τά χέρια τής Κά-Γκέ - 
Μπέ. Με έκάλεσαν και μου έκαμαν 
συστάσεις νά μη γράψω παρόμοιας 
έπιστολάς. Παρέμεινα εις την εργα
σίαν μου. Μάλιστα μοϋ ανέθεσαν 
νά κάμω Ιδεολογικήν προπαγάνδαν 
και νά διδάξω εις ένα «Σεμινάριον 
Φιλοσοφίας».

’Από τό 1966 ήρχισα νά γράφω 
άρθρα διά τό παράνομον έντυπον 
«Σάμιζντάτ» με θέματα όπως, ή φύ- 
σις τής σοβιετικής Κυβερνήσεως, ή 
ιδεολογία της, τό εθνικιστικόν πρό
βλημα κ.λ.π. Μαρξιστής καθόος ή
μουν εκ πεποιθήσεως έξήταζα δλα 
αυτά τά προβλήματα με βάσιν τά 
έργα τοϋ Μάρξ και τοϋ Λένιν. Ά -  
πεδείκνυα δτι ό σταλινισμός ήτο 
εκφυλισμός τής ’Οκτωβριανής Έπα- 
ναστάσεως, οτι ένας κρατικός καπι
ταλισμός έχει έγκαθιδρυθή εις τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν, οτι τά αγαθά 
ανήκουν οχι εις τον λαόν, άλλα εις 
τό Κράτος, οτι ή γραφειοκρατία είναι 
εις τήν υπηρεσίαν ενός άφηρημένου 
καπιταλισμού, δηλ. τοϋ Κράτους 
και οτι, δσον άφορα τό θέμα τών 
εθνοτήτων, ή Σοβιετική Ρωσία ακο
λουθεί τήν πολιτικήν τών τσαρικών 
κυβερνήσεων.

Είχα τήν ιδέαν οτι εις τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν μία έπανάστασις 
ήτο αδύνατος, ακόμη δεν ήτο καί 
επιθυμητή, αλλά έπίστευα δτι μία 
προοδευτική δημοκρατικοποίησή 
ήτο απαραίτητος, μέ μεταρρυθμί
σεις πού θά έγίνοντο από τήν ηγε
σίαν καί μέ τήν διαφώτισιν τοϋ 
λαοϋ. ’Επειδή ήθελα νά συμμετά- 
σχω ένεργώς εις τον άγώνα διά τήν 
δημοκρατικοποίηση), δι’ αυτό διέ
διδα φυλλάδια τοϋ «Σάμιζντάτ», 
συνεκέντρωνα πληροφορίας διά τό 
«Χρονικόν Συγχρόνων Γεγονότων» 
καί διά τον «’Αγγελιοφόρον τής 
Ουκρανίας», περιοδικά πού έπρωτο- 
στατοϋσαν εις τον άγώνα διά τά 
δικαιώματα τοϋ ανθρώπου εις τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν».

Τό 1968 ό Λεονίντ Πλιούστς γρά

φει μίαν επιστολήν πρός τήν «Κομ- 
σομόλσκαγια Πράβδα», εις τήν 
όποιαν διαμαρτύρεται διά τήν κατα
δίκην δύο σοβιετικών συγγραφέων, 
τοϋ ’Αλεξάνδρου Γκίνσμπουργκ καί 
τοϋ Γιούρι Γκαλάνσκωφ, καί καταγ
γέλλει τό Δικαστήριον δι’ επιστρο
φήν εις τάς ποινικάς μεθόδους τοϋ 
1937. ’Εξ αιτίας τής διαμαρτυρίας 
του αυτής χάνει τήν θέσιν του εις το 
Ίνστιτοϋτον καί μένει χωρίς εργα
σίαν. Δέκα άλλα ’Ινστιτούτα ήρνή- 
θησαν νά τό δεχθούν. Τελικώς εύ- 
ρήκε μίαν θέσιν ώς εργάτης - βι
βλιοδέτης!

Καί συνεχίζει εις τήν συνέντευξίν 
του ό Σοβιετικός Μαθηματικός: «Τό 
1969 γίνομαι μέλος τής Όμόώος 
πρωτοβουλίας διά τήν ύπεράσπισιν 
τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου εις 
τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, ή όποια 
διαμαρτύρεται νομίμως διά τάς πα
ραβάσεις τοϋ Σοβιετικού Συντάγμα
τος καί τής παγκοσμίου διακηρύ- 
ξεως τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώ
που.

Τήν 15 ’Ιανουάριου 1972 συνελή- 
φθην καί ετέθην εις άπομόνωσιν εις 
τήν φυλακήν τοϋ Κιέβου, δπου ή 
Μυστική ’Αστυνομία τής Δημοκρα
τίας τής Ουκρανίας έκαμε τάς άνα- 
κρίσεις δ ι’ άλας τάς υποθέσεις. Μέ 
κατηγόρησαν δι’ δλα δσα άνέφερα 
ανωτέρω. ’Από τήν πρώτην ημέραν 
τών άνακρίσεων ήρνήθην νά κάμω 
οίανδήποτε κατάθεσιν. Έγνώριζα 
δτι καί ή ελάχιστη μαρτυρία σχετικά 
μέ τούς φίλους μου, άκόμη καί θε
τική, θά έχρησιμοποιεϊτο εναντίον 
των. . .

Τον Μάϊον τοϋ 1972 άπεστάλην 
διά ψυχιατρικήν έξέτασιν εις τό 
Ίνστιτοϋτον Σέρμπσκυ τής Μόσχας. 
"Ομως έκρατήθην εξ ολοκλήρους μή
νας εις τήν φυλακήν Λεφέρτοβο τής 
Σοβιετικής πρωτευούσης. 'Η  άπό- 
φασις νά μέ υποβάλλουν εις ψυχια
τρικήν θεραπείαν έλήφθη μετά από 
μίαν συνομιλίαν μου μέ τούς ψυ
χιάτρους Σνεζνέσκυ ( ’Ακαδημαϊ
κόν), Λούντς, Ναντζάρωφ καί Μο- 
ρόζωφ. Έξεδόθησαν δύο γνωμα
τεύσεις. ’Αργότερα, έμαθα δτι ή 
διάγνωσις ύπήρξεν ή εξής: «Σχιζο- 
φρενία ληθαργικής μορφής άπό τής 
εφηβικής ηλικίας».

Κατόπιν τούτου μέ έκλεισαν εις 
τό Ψυχιατρικόν “Ασυλον τοϋ Ντνιέ- 
προπετρόφσκ καί έμεινα έκεϊ άπό 
τον ’Ιούλιον τοϋ 1973 έως τήν 8 
’Ιανουάριον 1976.

Εις τό Ψυχιατρεϊον αυτό ύπάρ-

ϋ

’Επάνω: Νικήτα Κροϋτσεφ. Συνέχισε «τήν 
περιποίησι» τών Ρώσων διανοουμένων και 
επιστημόνων, που είχε αρχίσει ό Στάλιν. 
Εις τήν απέναντι σελίδα: Τό κτήριο τής 
διαβόητης Κά-Γκέ-Μπέ και ό σημερινός 
αρχηγός της Γιούρι Άντρόπωφ. Οι 
«άντιδραστικοί» διανοούμενοι κλείνονται 

στά ψυχιατρικά άσυλα.

ψ ψ

χουν κυρίως άρρωστοι διανοητικώς 
καί συγχρόνως έγκληματίαι, δολο
φόνοι, κλέπται, «χούλιγκανς». Οι 
διά πολιτικούς λόγους έγκλειστοι, 
περί τούς 60, είναι σχεδόν δλοι 
υγιείς διανοητικώς. Πρόκειται διά 
πρόσωπα δπως ό Πλακοντιούκ, ό 
Γιατζένκο, ό Ρουμπάν, ό Ενδοκί- 
μωφ καί ό Λούπινος, πού συνελή- 
φθησαν διά δήθεν «άντισοβιετικήν 
δράσιν» ή δι’ άπόπειραν διαφυγής 
εις τήν Δύοαν.

“Ηδη άπό τάς πρώτας ημέρας μέ 
κατέλαβεν ό τρόμος τοϋ χρνχιατρικοϋ 
άσυλου. Εις τον θάλαμον υπήρχαν 
περισσότεροι άρρωστοι άπό τά κρεβ- 
βάτια. Μοϋ είπαν δτι ή θέσις μου 
διά νά κοιμηθώ ήτο εις τό μέσον δύο 
κρεββατιών ηνωμένων. ’Επάνω εις 
τά κρεββάτια οι άρρωστοι έστρι- 
φογύριζαν άπό τάς διαταραχάς, όφει- 
λομένας εις τό άλοπεριντόλ. Ό  ένας 
είχε τήν γλώσσαν κρεμασμένην, ό 
άλλος τά μάτια γουρλωμένα, 6 τρί-
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τος έβάδιζεν ακανόνιστα εμπρός - 
πίσω καί προς τά πλάγια, κυρτός 
κατά ένα τρόπον άφύσικον. Μερικοί 
ήσαν εξαπλωμένοι εις τά κρεββάτια 
καί έγόγγυζαν από τον πόνον. Τους 
είχαν κάμει ενέσεις με θειον. Μου 
εξήγησαν δτι αυτοί ήσαν τιμωρημέ
νοι διά κακήν συμπεριφοράν. . .

Μπροστά εις την πόρταν οι άρρω
στοι παρακαλοϋσαν τούς φύλακας 
νά τούς άφήσουν νά πάνε εις την 
τοναλέτταν. . .

Την ιδίαν ημέραν με εμένα έφε
ραν εις τό ’’Ασνλον καί μίαν ομάδα 
κλεπτών, οί όποιοι προσεποιοϋντο 
δτι ήσαν διανοητικώς άρρωστοι, διά 
«νά ξεκουραστούν καί νά φάνε καλύ
τερα». "Ομως την επομένην έδήλω- 
σαν δλοι δτι ήσαν υγιείς διανοητι- 
κώς! Τόσον έτρομοκρατήθησαν από 
δλα όσα είδαν εκεί μέσα. Μετά μίαν 
εβδομάδα ώδηγήθην εις άλλον όροφον 
τον άσυλου. ’Εδώ τά πράγματα 
ήσαν κάπως καλύτερα . . .

Εκεί έγνώρισα τόν Ευδοκιμώφ, 
δημοσιογράφον άπό τό Λένιγκραντ. 
Εκάμαμε συζητήσεις ιδεολογικός. 

”Ομως μετά άπό ολίγον μάς έχαρα- 
κτήρισαν «άντισοβιετικονς» καί μάς 
έχώρισαν. Μία νοσοκόμος εΐπεν εις 
τούς άρρωστους δτι εϊμεθα. . . «'Ε
βραίοι». Μερικοί άρρωστοι ήρχι- 
σαν νά παραπονοννται, λέγοντες δτι 
τούς έμποδίζομεν νά κοιμηθούν κατά 
την διάρκειαν τής ημέρας. Τότε μέ 
μετέφεραν εις άλλον θάλαμον. ’Εκεί 
νπήρχεν επίσης ένας άλλος πολιτικός 
κρατούμενος. ’Αλλά οί ιατροί τού 
έπέστησαν την προσοχήν καί τον 
είπαν νά μή μοϋ όμιλή. Έτήρησε 
σιγήν.

"Ενας πολύ άρρωστος, πού τόν 
ώνόμαζαν εκεί μέσα «μίατερ», έ- 
κραύγαζε συνθήματα άντισοβιετικά 
καί μοϋ έζητονσε νά τού διορθώσω 
έπιστολάς - αιτήσεις πρός τάς κυ
βερνητικός Άρχάς. Οί νοσοκόμοι 
τού ύπέσχοντο δτι θά διεβίβαζαν τάς 
έπιστολάς του εκεί πού ήθελε, καί 
έτσι τον έπαιρναν όλη τήν τροφήν 
του. Μετά δύο μήνας άπέθανε. . .

Εις τό Νοσοκομεϊον αυτό οί νοσο
κόμοι είναι κατάδικοι τον κοινού 
ποινικού δικαίου, πού έκτίουν τάς 
ποινάς των. Διά νά επιτρέψουν εις 
τούς άρρωστους νά πάνε μίαν φοράν 
περισσότερον άπό τάς καθωρισμέ- 
νας εις τήν τοναλέτταν ή διά νά αυ
ξήσουν δόσιν τού «μακόρκα» (κα
πνού χειριστής ποιότητος), άιπαι- 
τοϋν νά τούς δώσουν οί άρρωστοι 
τρόφιμα, υποδήματα κ.λ.π. Έάν 
άρνηθοϋν τό φιλοδώρημα, ή μπορεί 
νά τούς ξνλοκοπήσουν. Αυτό συνέβη

εις τόν Εύδοκίμωφ. Καί εγώ έπεσα 
θύμα αυτής τής. τακτικής. Παρεπο- 
νέθην εις τούς ιατρούς, άλλ’ ή θέ- 
σις μου έγινε πιο δύσκολος. Πολλές 
φορές τήν ημέραν μου έκαμναν έρευ
ναν καί μοϋ έπαιρναν τόν καπνόν 
μου. ’Ηναγκάσθην νά δίδω φιλοδω
ρήματα.

Μάς επέτρεπαν νά πηγαίνωμεν εις 
τήν τοναλέτταν εξ φορές τήν ημέ
ραν. Έσχη ματίζαμε ουράν. Καί 
δύο φορές νά καπνίζω μεν. Οί άρ
ρωστοι προσπαθούσαν νά καπνίσουν 
όσον τό δυνατόν περισσότερον αυτές 
τις δύο φορές. ’Εξ οϋ αί συχναί λιπο- 
θυμίαι.

Έσημείωσαν νά πάρω άλοπεριν- 
τόλ εις μικρόν δόσιν. ’Αμέσως μου 
παρουσιάσθη υπνηλία καί ένα είδος 
άπαθείας. Έδυσκολευόμην νά δια
βάζω βιβλία. ’Ήρχισα νά πτύω μυ
στικά τά χάπια.

Τρεις μήνας άργότερα μέ μετέ
φεραν εις τό τμήνα άρ. 9, τό πιο 
αυστηρόν. Έδώ ή αυθαιρεσία τών 
νοσοκόμων είναι μικροτέρα, άλλά 
ή «θεραπεία» πιο εντατική. Ή  έπί- 
βλεψις πιο αυστηρά. Οί ιατροί σέ 
εξευτελίζουν. Εις τό τμήμα αυτό 
εύρίσκονται οί βαρέως άσθενείς, οί 
επιθετικοί: άλλοι δέρνονται μεταξύ 
των, άλλοι περιπίπτουν εις επιλη
πτικός κρίσεις, στριφογυρίζουν, 
κλαίουν ή γελούν, τραγουδούν τρα- 
δούγια τού δρόμου ή διηγούνται τά 
ερωτικά των κατορθώματα. Δηλαδή 
μία «χάβρα» . . .

Μέσα εις τό ’Άσυλον έθεωρήθην 
εγώ ώς δ πιο επικίνδυνος άρρωστος. 
Εις τούς νοσοκόμους καί τάς νοσο
κόμας εΐχεν άπαγορευθή νά μοϋ ομι
λούν. Καί οί πολιτικοί κρατούμενοι 
είχαν είδοποιηθή άπό τό "Ιδρυμα 
δτι, έάν μοϋ ώμιλοϋσαν ή θέσις 
των θά έχειροτέρευε. "Οταν ένας 
νοσοκόμος ήρχισε νά μοϋ δανείζη 
επιστημονικά βιβλία, τόν κατηγό
ρησαν δτι έχει σχέσεις μέ ένα 
«άντισοβιετικόν». Εις τήν τραπε
ζαρίαν μέ έτοποθέτησαν διά δύο 
ημέρας παραπλεύρως ενός πολιτικού 
κρατουμένου, δμως μετά μάς έτο
ποθέτησαν εις χωριστά τραπέζια.

Κάποτε, δλο τό απόγευμα έσυζη- 
τοϋσα θέματα επιστημονικά μέ ένα 
φονέα. Τήν έπομένην τόν μετέφεραν 
εις άλλο τμήμα. Οί Ιατροί μέ κατη
γόρησαν ψευδώς δτι έχω σχέσεις 
καί μέ άλλον φονέα. ’Έτσι μέ 
ήνάγκασαν νά μή ομιλώ μέ κανένα 
άρρωστον.

Διά νά έπιτύχουν τήν τελείαν άπο-
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μόνωσίν μου, μοϋ άπηγόρευσαν νά 
πηγαίνω εις την κουζίναν η νά κατε
βαίνω εις την αυλήν, δπον θά ήμπο- 
ροϋσα νά συναντήσω άλλους πολιτι
κούς κρατουμένους.

'Ήδη, οκτώ μήνας προτού γίνη ή 
δίκη μου, ήλθεν ένα έγγραφον εις το 
’Άαυλόν, με το όποιον αί Άρχαί 
παρήγγειλαν εις την Διευθυντήν τού 
'Ιδρύματος νά μη επιτρέψη καμμίαν 
επαφήν εις εμέ με τον επίσης πολι
τικόν κρατούμενον Πλακοτνιούκ, Ια
τρόν από τό Κίεβον.

Οι Ιατροί με έρωτοϋσαν συνεχώς 
διά τάς έπαφάς πού είχα πριν συλ- 
ληφθώ. Ήρνούμην νά απαντήσω εις 
τοιαντας ερωτήσεις. ’Αλλά αί ερω
τήσεις αύταί με έκαναν νά υποφέρω 
πολύ διότι αφορούσαν εις τάς πεποι
θήσεις μου καί σννωδεύοντο άπό 
σχόλια χλευαστικά. Έσχόλιαζαν τάς 
έπιστολάς μου καί τάς έπιστολάς 
των γνωρίμων μου. ’Έτσι, όταν 
μίαν ημέραν ή γυναίκα μου παρεπο- 
νέθη, δεν ξεύρω διά ποιον λόγον, 
διά τήν διαγωγήν τού μεγαλυτέρου 
υιού μου καί έπλεξε τό έγκώμιον 
τού μικροτέρου, μοϋ είπαν ότι <5 με
γαλύτερος υιός μου εύρίσκεται εις 
καλόν δρόμον, ενώ ό μικρός πάσχει 
άπό σχιζοφρενίαν. ”Αφηναν νά έν- 
νοηθή δτι καί ή γυναίκα μου είναι 
ανώμαλος διανοητικώς . . .

Γενικώς οί ιατροί μέ παρώτρυναν 
νά παύσω νά αλληλογραφώ μέ τούς 
φίλους μου, διότι δλοι ήσαν «άντί
σο βιετικοί» καί ή αλληλογραφία 
μου μέ αυτούς άπεδείκνυε δτι, μόλις 
θά έβγαινα άπό τό Νοσοκομειον θά 
έσυνέχιζα τάς «άντισοβιετικάς μου 
δραστηριότητας». Μετά τήν δίκην 
τών Γιακίρ καί Κρασσίν, οί όποιοι 
«ώμολόγησαν» τάς πράξεις των, μοϋ 
έπρότειναν νά γράφω τήν ίδικήν 
μου ομολογίαν. Τούς άπήντησα:«Πι
στεύετε δτι εις τήν ώριμον ηλικίαν 
είναι δυνατή μία τόσον ταχεία αλ
λαγή γνώμης; Αυτοί οί άνθρωποι 
ήναγκάσθησαν νά φενσθονν». Μία 
γυναίκα ιατρός, πού ήτο παρούσα, 
παρεδέχθη δτι οί Γιακίρ καί Κρασ
σίν είχαν πράγματι φενσθή, εν τού
το ις επέμενε νά ομολογήσω καί εγώ 
τήν «ενοχήν» μου. . .

Όλίγαι λέξεις σχετικά μέ τούς 
ιατρούς καί τό διανοητικόν καί ηθι
κόν επίπεδον εις τό όποιον εύρί- 
σκοντο. 'Ο άρρωστος έρωτά: «Πότε 
θά ελευθερωθώ;» 'Ο ιατρός: «"Οταν 
εγώ θά πάρω τήν σύνταξίν μου»!

"Ενας άπό τούς άρρώστους άπεκά- 
λεσε τούς ιατρούς «γκεσταπίτας».

Παρήγγειλαν άμέσως νά τού κά
μουν ένεσιν θείου, (μετά τήν ένεσιν 
θείου ό πυρετός άνέρχεται εις 40°, τό 
μέρος πού έγινεν ή ένεσις πονά 
πολύ, οί πόνοι δέ είναι τόσον ισχυ
ροί, πού ό άρρωστος δέν ξεύρει πού 
νά σταθή. Πολλοί κάμνουν αιμορ
ροΐδας μετά τάς ενέσεις θείου). 'Ο 
άρρωστος αυτός έφώναζε δυνατά 
άπό τον πόνον επί 24 ώρας και 
έπροσπαθοϋσε νά άποφύγη τούς νο
σοκόμους κρυπτόμενος κάτω άπό 
τό κρεββάτι του. ’Επάνω εις τήν 
άπελπισίαν τον έσπασε τό τζάμι τού 
παραθύρου καί μέ τά κομμάτια τού 
γυαλιού προσεπάθησε νά κόψη τον 
λαιμόν του. "Οταν τον άντελήφθη- 
σαν τον έτιμώρησαν αυστηρότατα 
καί τον έδειραν άγρίως. Μόνον δταν 
έκινδύνευσε νά άποθάνη άπεφάσι- 
σαν νά διακόφουν τάς ενέσεις θείου. 
’Επί δύο ημέρας τον είχαν εις τό 
όξυνόνον καί τού έδιδαν διάφορα

’ Αλεξάντερ Σολτζενίταιν. "Ενα άπό τά πιο 
γνωστά Θύματα τοϋ κομμουνιστικού κα

θεστώτος.

φάρμακα. Έγλύτωαε τελικώς άπό 
τον θάνατον.

Εις ένα γειτονικόν τμήμα, ένας 
κατάδικος τοϋ κοινοϋ ποινικού δι
καίου άνέφερεν εις τούς ιατρούς δτι 
τρεις «πολιτικοί κατάδικοι» (έκ 
τών όποίιον ό ένας κωφάλαλος) έκα- 
μναν «συζητήσεις άντισοβιετικάς». 
Οί άρρωστοι αυτοί κατηγορήθησαν 
διά «συνωμοσίαν». Εις τον κωφά
λαλον εύρήκαν ένα σημείωμα: «Καί 
πόσον στοιχίζουν τά πορτοκάλια;» 
Αυτό έθεωρήθη ώς κρυπτογράφημά- 
νον μήνυμα! ’Αμέσως ήρχισαν νά 
κάμνουν εις τούς «συνωμότας» εν
δοφλεβίως ενέσεις μέ «μπαρμπα- 
μύλ» (είδος βαρβιτονρικοϋ) εις με- 
γάλας δόσεις. Οί άρρωστοι, μετά

τάς ενέσεις, ώδηγήθησαν εις τον 
θάλαμόν των μέ χαμένην τήν αϊσθη- 
σιν τής πραγματικότητας. Συγχρό
νως τούς έκαμαν καί ενέσεις θείου. 
Καί δλα αυτά χωρίς νά τούς εξηγή
σουν διατί. ”Εμαθαν τήν άλήθειαν 
άργότερα δι’ άλλης όδοϋ. . .

Εις ένα τμήμα, δπου υπεύθυνος 
Ιατρός ήτο ή Λουμπάρσκαγια, οί 
νοσοκόμοι έφόνευσαν ένα άρρωστον. 
'Η  ύπόθεσις δέν έλαβε δημοσιότητα.. 
Οί νοσοκόμοι έτιμωρήθησαν καί ή 
ιατρός Λουμπάρσκαγια μετετέθη εις 
τό ίδικήν μας τμήμα. Εις τάς άρχάς 
τοϋ 1970 οί νοσοκόμοι προεκάλεσαν 
διάρρηξιν τοϋ ήπατος εις τον κατά- 
δικον Γκριγκόριεφ, ό όποιος άμε- 
σως άπέθανε . . .

Βγάζω τώρα τά συμπεράσματά 
μου, συνεχίζει ό Πλιούστς εις τήν 
συνέντευξίν του. Εις τί άποσκοπεί 
μία τέτοια «θεραπεία», μία τέτοια 
μεταχείρισις; Τό βλέπω εις τήν 
ίδικήν μου περίπτωσιν.

Σκοπόν έχουν νά συντρίψουν τήν 
άνθρωπίνην προσωπικότητα, νά κάμ- 
ψουν τήν θέλησιν άντιστάσεως. Κα
τόπιν άρχίζει ή «θεραπεία» μέ τά 
βιοχημικά φάρμακα. Διεπίστωσα μέ 
τρόμον εις τον εαυτόν μου τήν κα
θημερινήν, προοδευτικήν χειροτέ
ρευσή τής διανοητικής, ηθικής καί 
συναισθηματικής μου καταστάσεως. 
’Έχασα γρήγορα κάθε ενδιαφέρον 
διά τά πολιτικά πράγματα, κατόπιν 
διά τά επιστημονικά καί τέλος δια 
τήν γυναίκα μου καί τά παιδιά μου.
’Αντιθέτως ήρχισε νά μέ καταλαμ- 
βάνη φόβος διά τά πρόσωπα τής 
οικογένειας μου. Τά λόγια μου έγι
ναν διατακτικά, σύντομα. 'Η  απώ
λεια τής μνήμης έχειροτέρευσε τήν 
κατάστασίν μου. Εις τήν αρχήν, 
άντιδροϋσα ζωηρώς εις τους πό
νους τών ασθενών ή δταν έμάνθανα 
τήν προδοσίαν ώρισμένων φίλων. 
Κατόπιν, δλα αυτά μοϋ έγίνοντο 
αδιάφορα. Τά αποτελέσματα τών 
φαρμάκων έγίνοντο ακόμη μεγαλύ
τερα εξ αιτίας τής άπομονώσεώς 
μου άπό δλους τούς πολιτικούς κρα
τουμένους, τούς υγιείς διανοητικώς. 
Δέν μπορούσα πλέον νά ακούω τάς 
κρανγάς, τά μαλώματα, τά γελοία 
καί τά κλάματα τών καταδίκων. 
*Εμενα απομονωμένος δλην τήν ημέ
ραν καί ήσθανόμην τάσιν προς 
ύπνον. Τά φάρμακα έπέτειναν καθη
μερινώς τήν κατάστασίν αυτήν.

Δέν είχα πλέον καμμίαν σκέφιν, 
εκτός άπό τήν σκέφιν τής τουαλετ- 
τας, τοϋ καπνού καί τοϋ φιλοδωρη-
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ματος πού έπρεπε νά δώσω εις τον 
νοσοκόμον διά νά μοϋ έπιτρέπη νά 
πηγαίνω Συχνότερα είς την τονα- 
λέτταν. Με κατέτρωγε δμως καί 
μία άλλη σκέψις: «Πρέπει νά ενθυ
μούμαι καλά παν δ,τι αν μ βαίνει 
εδώ, διά νά ήμπορέσω εν καιρώ νά 
τά διηγηθώ». Άλλοίμονον! Δεν εν
θυμούμαι οντε το εν έκατοατόν. . .

Παρά την απάθειαν μου, έφοβού- 
μην μήπως ή κατάστασίς μου χει
ροτέρευση άνεπανορθώ τως. Είδα 
εκεί μέθα άρρώατους βαρειά οι 
οποίοι, δπως μοϋ είπαν, ήααν κά
ποτε ύγιέατατοι καί εις τό σώμα καί 
εις τον νοϋν. Πολλοί κατάδικοι, κάτω 
άπό τά μάτια μου, έχασαν ανεπι
στρεπτί την υγείαν των. 'Η  κατά- 
θτασις τής υγείας τού Ευδοκίμωφ 
καί τον Πλακοτνιονκ με ανησυχεί 
πολύ. Πρέπει νά υπογραμμίσω δτι 
χάρις είς τάς ένεργείας τής γυναίκας 
καί των φίλων μου καί είς την άπή- 
χησιν πού είχαν αί ένέργειαί των 
είς την διεθνή κοινήν γνώμην, εμέ 
προσωπικώς μέ έπρόσεξαν τώρα τε

λευταία άπό άπόψεως μεταχειρί- 
σεως. Δεν συμβαίνει δμως τό ίδιο 
μέ πολλούς άλλους εγκλείστους.

Αυτή ή συνέντευξις τύπου — κα
τ  έληξ εν ό Πλιούστς — μοϋ δίδει τήν 
ευκαιρίαν νά έλκύσω τήν προσο
χήν τής παγκοσμίου κοινής γνώμης 
επί τής τύχης τών πολιτικών κρα
τουμένων είς τήν Σοβιετικήν "Ενω- 
σιν καί νά ζητήσω νά ένταθή ό 
αγών διά τά δικαιώματα τού άν- 
θρώπου είς δλον τον κόσμον» (”Ιδε, 
’Εφημερίδα «Monde», 4.2.1976).

Τέλος στό Γολγοθά.

’Από τήν 8 ’Ιανουάριου 1976 ό Λ. 
ΙΊλιούστς είναι ελεύθερος. 'Ο Γολ
γοθάς ενός άνθρώπου έλαβε τέλος. 
Ενός άνθρώπου, ό όποιος καίτοι 
έβασανίσθη επί τρία χρόνια είς τήν 
κόλασιν τών πολιτικών ψυχιατρείων, 
δέν συγκατετέθη ποτέ νά ύπο- 
γράψη ένα χαρτί πού θά έσήμαινε 
άπάρνησιν τών πεποιθήσεών του.

Ρώσοι πού άνήκουν είς τήν ’Ο
μάδα πού άγωνίζεται διά τά δι
καιώματα τού άνθρώπου γράφουν 
διά τον Πλιούστς: «Είναι ένας άν
θρωπος υψηλής μορφώσεως καί 
πνευματικότητος . . . ’Άνθρωποι 
σαν τον Πλιούστς είναι πολύ επι
κίνδυνοι μέσα είς ένα δικαστήριον, ή 
ηθική των δύναμις τρομάζει τούς 
δικαστάς, δι’ αυτό καί χαρακτηρί
ζονται άσθενεϊς. Νά ποια είναι ή 
«λογική» τής χώρας μας. Πρέπει 
νά είσαι τρελλός διά νά άντιταχθής 
είς τά σφάλματα τού Κράτους. Μό
νον ένας τρελλός ή μπορεί νά ριψο- 
κινδυνεύση καί νά διαμαρτυρηθή 
δημοσίως διά τήν παραβίασιν τής 
δικαιοσύνης. Μόνον ένας σχιζοφρε
νικός δρά κατά συνείδηΟιν, θνσιά- 
ζων τό προσωπικόν του συμφέρον...»

Καί ό Ακαδημαϊκός Άντρέϊ Ζα- 
χάρωφ έγραφε δι’ αυτόν: « Ό  Πλι
ούστς πληρώνει διά τον άνθρωπι- 
σμόν του, διά τούς άγώνας του υπέρ 
τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύ
νης».

ΝΛ ΙΣΟΥΣΕ τις γυναίκες 
'  * ■ άπό παιδί υποστήριζε στό 
δικαστήριο ό Νικ. Κωνσταν- 
τινίδης, καί γ ι’ αύτό σκό
τωσε, στις 23 Φεβρουάριου 
τοϋ 1975, τήν Ούρανία, σύ
ζυγο Ευαγγέλου Δέδε καί 
τήν κόρη της Φρειδερίκη 19 
ετών, τήν ώρα πού οί δύο 
γυναίκες κοιμοΰνταν στό σπίτι 
τους. Τό κακουργιοδικεΐο Πει
ραιώς, καταδίκασε τον στυ
γερό δολοφόνο σέ κάθειρξι 25 
ετών. "Οπως θά ένθυμοΰνται 
καλώς οί άναγνώστες μας, ή 
έξυχνίασις άπό τήν ’Ασφά
λεια ’Αθηνών τοϋ σκοτεινού 
έγκλή ματος, συνεκίνησε ιδι
αιτέρως τήν Ελληνική κοινή 
γνώμη, ή οποία είδε μέ άνα- 
κούφισι τή σύλληψι τοϋ δο
λοφόνου.

“Οπως προέκυψε άπό τήν 
διαδικασία, τήν Κυριακή τοϋ 
έγκλήματος — ό Κωνσταντι- 
νίδης παρακολούθησε εναν 
ποδοσφαιρικό άγώνα στήν 
Καλλιθέα, πέρασε τό βράδυ σέ 
σφαιριστήρια καί γύρω στις 4 
τά ξημερώματα βρέθηκε περι- 
πλανώμενος στήν όδό Άετίου 
τοϋ 'Τμηττοΰ.

ΚΑΟΕΙΡΞΙΣ 25 ΕΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Έ κεΐ, είδε τον Εύάγ. Δέδε, 
ιδιοκτήτη φούρνου, νά βγαίνη 
άπό τό σπίτι του γιά νά πάη 
στό κατάστημά του. Ό  Δέ- 
δες συνήθιζε νά άφήνη τήν 
πόρτα τοϋ σπιτιού άνοιχτή, 
ή γυναίκα του σηκωνόταν 
λίγο μετά άπό αύτόν καί πή
γαινε κι έκείνη στον φοΰρνο.

'Ο Κωνσταντινίδης μπήκε, 
είδε τήν γυναίκα καί τήν κόρη 
τοϋ Δέδε νά κοιμούνται, βγήκε 
πάλι, έ'ψαξε καί βρήκε στό δι
πλανό οικόπεδο έ'να σφυρί

καί ξαναμπήκε στό σπίτι.
Χτύπησε πρώτα τήν μάνα 

μέ τό σφυρί στό κεφάλι καί 
μετά, μέ ενα ψαλλίδι πού 
βρήκε στό δωμάτιο, έ'σφαξε 
τήν κόρη. Τις άποτέλειωσε 
στραγγαλίζοντάς τις μέ τό 
φουλάρι του καί στή συνέχεια 
γέμισε τήν μπανιέρα μέ νερό 
καί τις έ'ρριξε μέσα.

Φεύγοντας άπό τό σπίτι, 
άφοΰ δέν βρήκε κάτι σημαν
τικό νά κλέψη, άδειασε στό 
πάτωμα δυο μπουκάλια ούίσκυ 
καί έ'βαλε φωτιά. Συνελήφθη 
μετά τέσσερις ήμέρες στήν 
Καρδίτσα,στό σπίτι τής πρώην 
συζύγου του, μέ τήν οποία 
έ'χει έ'να παιδί.

'Ο δολοφόνος είχε άπολυθή 
άπό τον Στρατό ώς άκατάλ- 
ληλος (τοξικομανής καί άτομο 
μέ άνώμαλη προσωπικότητα).

«'Όταν συνειδητοποίησα τί 
είχα κάνει, άηδίασα. Τήν ώρα 
τοϋ έγκλήματος εδρασε τό 
υποσυνείδητό μου!» είπε στό 
δικαστήριο ό Κωνσταντινί
δης, όπου άπολογήθηκε μέ 
άρκετά ήρεμο ύφος. Μέ ήρεμο 
ύφος δέχθηκε καί τήν άπό- 
φασι.
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Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Ε κ ε ί  πού δοκιμάζεται ή 
άντοχή τής ’Αστυνομίας

ΔΗΠΙΟΣΜΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
Είς περιπτώσεις οχλοκρατικών εκδηλώσεων οί αστυ
νομικοί πρέπει νά διατηρούν την ψυχραιμίαν των και νά 
μην προβαίνουν είς ένεργείας, αί όποϊαι δημιουργούν 
επιπλοκήν και έπιδείνωσιν τής καταστάσεως, ώς επί
σης πρέπει νά τηρούν συνοχήν μετά των συναδέλφων 
των, νά μή άπομακρύνωνται τής θέσεώς των ουδέ νά

φεύγουν άπό τούς

ΕΚΤΟΣ των συγκεντρώσεων αΐτι-
νε; λαμβάνουν χώραν διά λόγου; 
έορταστικού; ή ψυχαγωγικού;, κατά 

τά; οποία; τό εργον τή; ’Αστυνομία; 
παρουσιάζεται κατά τό μάλλον καί ήττον 
εύκολον, ύπάρχουν καί άλλαι συγκεντρώ
σει; ή δημόσιαι συναθροίσει;, αϊ όποϊαι 
πραγματοποιούνται πρό; άσκησιν των 
ΰπό τού Συντάγματο; άναγνωριζομέ- 
νων δικαιωμάτων των πολιτών έν δη- 
μοσίερ τόπω είτε τυχαΐαι είτε προπα- 
ρασκευασμέναι καί έχουν ώ; άντικείμενον 
τήν ομαδικήν έκφρασιν χαρά; ή άγαλλιά- 
σεω; ή τήν άνταλλαγήν γνωμών έπί 
ώρισμένου Θέματο; ή τήν διαδήλωσιν 
φρονημάτων ή αιτημάτων οίουδήποτε 
χαρακτήρο;, ή τήν έκδήλωσιν λύπη;, 
ή διαμαρτυρία; καί άγανακτήσεω; κατά 
κυβερνητική; τινο; άποφάσεω;, τήν ά- 
κρόασιν ρητόρων κλπ.

Α ΐ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ;  ή σ υ ν α 
θ ρ ο ί σ ε ι ; ,  τ η ;  μ ο ρ φ ή ;  τ α ύ -  
τ η ; ,  τ υ γ χ ά ν ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε 
ρ ο ν  ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι  άπό τά; προη
γούμενα;, διότι είναι μέν δυνατόν, άρχι- 
κώ;, νά είναι είρηνικαί καί ήσυχοι, 0ύ- 
νανται όμω; άκολούθω; νά έξελιχθοΰν 
εί; συλλαλητήρια καί οχλοκρατικά; δια- 
δηλώσει; καί νά προκαλέσουν σοβαράν 
διατάραξιν τή; τάξεω; καί τη; άσφα- 
λεία;, περιάγουσαι οΰτω; εί; άμηχανίαν 
καί δυσχερή θέσιν τήν ’Αστυνομίαν, ιδία 
εί; ά; περιπτώσει; αΰτη δέν είναι, έκ τών 
προτέρων, προετοιμασμένη ν’ άντιμε- 
τωπίση τά ένδεχόμενα.

επικεφαλής άξ/κούς.
01 άστυνομικοί, όμω;, ύπάλληλοι δέον, 

ίδιαιτέρω; εί; τά; περιπτώσει; ταύτα;, νά 
διατηρούν τήν ψυχραιμίαν καί τήν αύτο- 
κυριαρχίαν των καί νά μή προβαίνουν 
εί; ένεργεία;, αϊτινε; δημιουργούν έπι- 
πλοκήν καί έπιδείνωσιν τή; καταστάσεω;.

Τό γεγονό; ότι μία συνάθροισι; τυγ
χάνει θορυβώδη; καί ότι τινέ; τών συνα- 
ΘροισΘέντων, τελούντε; εί; κατάστασιν 
έξάψεω;, φωνασκούν, κραυγάζουν, χει
ρονομούν ή έρχονται εί; άντεγκλήσει;, 
δέν μεταβάλλει τον χαρακτηρισμόν τή; 
συναθροίσεω; ταύτη; ώ; ήσύχου καί 
έπιτρεπομένη;.

Ή έλευθερία τού λόγου καί τό είρηνι- 
κώ; συνέρχεσθαι είναι σπουδαία συν
ταγματικά δικαιώματα τά όποια οφεί
λουν τά κρατικά όργανα νά σέβωνταη 
έκτο; άν ύπάρχη φανερά καί άναμφισβή- 
τητο; παραβίασι; τού νόμου, οπότε 
έχουν ύποχρέωσιν νά ένεργήσουν διά 
τήν άπαγόρευσιν τή; συγκεντρώσεω; ή 
καί διά τήν διάλυσιν ταύτη;, έφ’ όσον 
παρίσταται τοιαύτη άνάγκη.

Πρέπει άκόμη νά γνωρίζουν, ότι ό λό
γο;, διά τον όποιον διατίθενται εί; ύπη- 
ρεσίαν εί; τά; περιπτώσει; αύτά; καί τά 
παρ’ αύτών λαμβανόμενα μέτρα δέον ν’ 
άποβλέπουν εί; τού; κάτωθι σκοπού; :

1) Νά προστατευθούν οί εί; τήν δη
μοσίαν σννάθροισιν προσερχόμενοι, έφ’ 
όσον ούτοι είναι ήσυχοι καί άοπλοι.

2) Νά τηρηθή ή τάξι; καί νά προλη- 
φθοΰν α;κδη παράνομοι ένέργειαι καί έ-

λώσει; ώ; καί τά δυστυχήματα, άτινα 
άνευ τή; λήψεω; τών άστυνομικών μέ
τρων καθίστανται άναπόφευκτα.

3) Νά έξασφαλισθή ή ρύθμισι; τή; κυ
κλοφορία;, εί; τρόπον ώστε ή συνάθροι- 
σι; νά πραγματοποιηθή άκωλύτω;.

4) Νά προληφθούν αδικήματα καί νά 
συλληφθοΰν οί δράσται αύτών, έφ' όσον 
δέν κατέστη έφικτή ή πρόληψί; των.

Εί; τά; περιπτώσει; ταύτα; τήν πρω
τοβουλίαν όλων τών ένεργειών έχει ό 
έπικεφαλή; τή; δυνάμεω; άξιωματικό;.

Οί λοιποί άστυνομικοί ύπάλληλοι οφεί
λουν νά έκτελούν μετά προθυμία; τά; 
διαταγά; αύτών, άποφεύγοντε; νά προ
βαίνουν εί; μεμονωμένα; ένεργεία;, αϊτινε; 
είναι δυνατόν νά προκαλέσουν σύγχυσιν 
καί παρεξηγήσει;.

Πρέπει νά τηρούν συνοχήν μετά τών 
συναδέλφων των καί νά μήν άπομακρύ- 
νωνται τή; θέσεώ; των, οΰδέ νά φεύγουν 
άπό τήν ήγεσίαν τών έπικεφαλή; άξιω- 
ματικών των.

Ί-ί προσοχή των δέον νά είναι συνεχώ; 
έστραμμένη πρό; τού; συναθροισθέντα;, 
τά; κινήσει;, τού; λόγου; καί τά; πρά- 
ξει; των, ώ; καί πρό; τον ήγήτορά των, 
μετά τού όποιου πρέπει νά είναι διαρκώ; 
συνδεδεμένοι μέ τού; οφθαλμού; καί τήν 
άκοήν καί νά είναι έτοιμοι νά έκτελέσουν 
άμέσω;, άδιστάκτω;, άποφασιστικώ; 
καί άποτελεσματικώ; τά; διαταγά; του.

’Οφείλουν νά παραμένουν εί; άπό- 
στασιν άπό τού; συναθροισθέντα; καί 
νά μή έπιτρέπουν εί; αύτού; νά τού; 
πλησιάζουν. Νά τηρούν δέ έλεύθερον τόν 
χώρον γύρω των καί εί; τά νώτα καί 
πρό παντό; νά μήν εισχωρούν μεμονω
μένοι μεταξύ τών συναθροισθέντων.

Πολλάκι;, πολλοί άστυνομικοί έκακο- 
ποιήθησαν, διότι ένιοι έξ αύτών, άπερι- 
σκέπτω; ένεργούντε;, ήλθον εί; άντεγ- 
κλήσει; μέ συγκεντρωμένου;, ή άπεμα- 
κρύνθησαν άδικαιολογήτω; τών θέσεών 
των καί έδρασαν μεμονωμένω; ή άπώλε- 
σαν τήν ψυχραιμίαν των ή είσεχώρησαν 
άνοήτω; μεταξύ τών διαδηλωτών ή τα
ραχοποιών καί οΰτω ήνάγκασαν τόν 
έπικεφαλή; τή; δυνάμεω; βαθμοφόρον νά 
λάβη άποφάσει; καί νά έκδώση διαταγά;, 
αί όποϊαι δέν ήσαν ένδεδειγμέναι, έξε- 
δόθησαν δέ αΰται καί μόνον διά νά προ- 
στατεύση τού; άτάκτω; ένεργήσαντα; 
άστυνομικού;.

Είναι άληθέ; ότι, εί; τά; δημοσία; 
συναθροίσει;, ή ύπομονή τών άστυνομι
κών ύπαλλήλων δοκιμάζεται ύπεραν- 
θρώπω; καί ότι πολλάκι; ouT O t άντι- 
μετωπίζουν τήν ώργανωμένην πρόκλη- 
σιν ένίων έκ τών συναθροισθέντων, οΐτι- 
νε; άποβλέπουν εί; τό νά προκαλέσουν 
τήν έπέμβασιν τή; ’Αστυνομία; διά νά 
έκμεταλλευθούν άργότερον τά έπεισό- 
δια ό τύπο; καί οί έκπρόσωποι τή; παρα- 
τάξεώ; των.

Ο ί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ,  όμω;, ύπ ά λ- 
λ η λ ο ι  π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  
τ ή ν  ψ υ χ ρ α ι μ ί α ν  τ ω ν  κ α ί  ν ά  
π α ρ α μ έ ν ο υ ν  π ά ν τ ο τ ε  κύ 
ρ ι ο ι  τ ο ύ  έ α υ τ ο ϋ  τ ω ν  καί ν’
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αποφεύγουν μετά δεξιοτεχνίας καί υπο
μονής τάς προκλήσεις ταύτας, έχοντες ύπ ’ 
δψει δτι ή πειθώ, μετριοπάθεια καί ή καλή 
έν γένει σνμπεριφορά αυτών κρίνονται 
τά πλέον προσφορώτερα μέσα πρός απο
τροπήν έκνόμων ενεργειών άπό τήν 
βιαίαν έπιβολήν τής εξουσίας, ήτις δέν 
τυγχάνει καί εις δλας τάς περιπτώσεις τό 
πλέον ένδεδειγμένον καί αποτελεσματικόν 
μέτρον.

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  ε ί ν α ι  δ υ ν α 
τ ό ν  ν ά  ε π ι τ ε υ χ θ ο ύ ν  δ ι ά  τ ή ς  
έ π  ι δ ε ί ξ ε co ς σ υ μ β ι β α σ τ ι κ ή ς  
κ α ί  ε ϋ γ ε ν ο ϋ ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο 
ρ ά ς ,  π α ρ ά  δ ι ά  τ ή ς  τ ρ α χ ε ί α ς  
κ α ί  ά κ ά μ π τ ο υ  τ α κ τ ι κ ή ς .

’Ενίοτε, μία αλόγιστος πράξις, μία 
άσκοπος καί αψυχολόγητος ενέργεια κα
τωτέρου τινός υπαλλήλου, είναι αρκετή 
όπως έξαγριωθή τό έξημένον ήδη πλή
θος καί γίνη αφορμή σοβαρωτάτων επα
κολούθων.

Ή χρήσις βίας έξεγείρει τήν κοινήν 
γνώμην καί περιάγει εις κρίσιμον σημεϊον 
τάς σχέσεις του κοινού μετά τής ’Αστυ
νομίας.

Τό κοινόν μετά πολλής εύκολίας 
σπεύδει, εις τάς περιπτώσεις ταύτας, 
εις άνευθύνους καί προχείρους κρίσεις 
καί έπικρίσεις κατά τής ’Αστυνομίας, είς 
τήν οποίαν άποδίδει καί τήν ύπαιτιότητα 
χωρίς νά έξετάζη άμερολήπτως καί άντι- 
κειμενικώς τά γεγονότα καί τούς λόγους, 
οϊτινες ώθησαν τήν ’Αστυνομίαν είς τήν 
προσφυγήν βίας.

Ή έπίκρισις είναι βεβαίως εύκολος, 
αλλά οί έπικριταί πρέπει νά γνωρίζουν 
δτι ούτως αφοπλίζουν ψυχικώς τούς 
άστυνομικούς ύπαλλήλους καί αποθαρ
ρύνουν ήθικώς αύτούς, είς τρόπον ώστε 
νά μή δύνανται ούτοι νά έκτελούν μέ πί- 
στιν καί ένθουσιασμόν τά καθήκοντά 
των.

πον έναντίον τής ’Αστυνομίας καί τής 
Κυβερνήσεως.

Τούτο ιδιαιτέρως συμβαίνει κατά τήν 
διάρκειαν τ ώ ν  σ υ λ λ α λ η τ η ρ ί ω ν  
η δ η μ ο σ ί ω ν  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν ,  
αίτινες έχουν έκ τών προτέρων άπαγο- 
ρευθή παρά τής Κυβερνήσεως ή έχουν 
έκτραπή τού αρχικού των σκοπού καί 
έχουν μεταβληθή είς όχλοκρατικάς δια
δηλώσεις, δτε καί ανακύπτει ή ανάγκη 
τής βιαίας διαλύσεως αύτών.

Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, οι αστυ
νομικοί ύπόίλληλοι, ώς άποτελούντες 
τήν ένσάρκωσιν τής έννοιας τής κρατι
κής εξουσίας καί τής ισχύος τού Νόμου, 
είναι ύποχρεωμένοι, δχι μόνον νά έλθουν 
είς φανεράν άντίθεσιν μέ τάς έκδηλώσεις 
των λαϊκών μαζών, άλλά καί νά ένερ- 
γήσουν δ,τι έκ τών περιστάσεων ένδεί- 
κνυται πρός περιφρούρησιν τής τάξεως 
καί τήν έπιβολήν τού Κράτους τού Νό
μου.

Δέον δμως νά μή λησμονούν δτι είναι 
άνάγκη, πρό πάσης έπεμβάσεώς των, νά 
καταβάλλουν πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν, ίνα καθησυχάσουν τό έξημμένον 
πλήθος διά τρόπου ήρέμου καί εύγενοΰς.

Ή ά ν ω τ έ ρ α  ά ν τ  ί λ η ψ ι ς, ή 
π ε ι θ ώ  κ α ί  ή κ α λ ή  έ ν  γ έ ν ε ι  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ώ ν  α σ τ υ ν ο 
μ ι κ ώ ν  ά φ α ι ρ ο ύ ν  ά π ό  τ ο ύ ς  
π α ρ α ν ο μ ο ύ ν τ α ς  π ο λ ί τ α ς κ ά -  
θε β α σ ι κ ό ν  ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ν  δ ι ά  
κ α κ ή ν  μ ε τ α χ ε ί  ρ ι σ ι ν .

Πρόσφατος δημοσία σννάθροισις εις λεω
φόρον τών 'Αθηνών. Εις παρόμοιας συνα
θροίσεις, ή υπομονή τών άστννομικών δο
κιμάζεται νπερανθρώπως διότι οίτοι 
πολλάκις αντιμετωπίζουν την ώργανω- 
μένην πρόκλησιν ένίων έκ τών σνναθροι- 

σθέντων.

’Εάν δμως αί προσπάθειαι αΰται άπο- 
βουν αναποτελεσματικοί, τό τελευταΐον 
μέσον διά τήν άποκατάστασιν τής τά
ξεως αποτελεί ή προσφυγή είς τήν βίαν, 
ήτις, κατά κανόνα, δέον νά είναι λελο
γισμένη καί συγκεκρατημένη καί είς έκτα- 
σιν ανάλογος πρός τήν σοβαρότητα τής 
έκάστοτε καταστάσεως.

Οΐκοθεν νοείται δτι, είς πάσαν περί- 
τττωσιν χρησιμοποιήσεως βίας, ή ενέρ
γεια τής ’Αστυνομίας επιβάλλεται νά 
είναι ομαδική καί συντονισμένη.

Κατά συνέπειαν, ούδείς αστυνομικός 
πρέπει νά δρά μόνος καί έξ ιδίας πρωτο
βουλίας, άλλά κατά τάς αποφάσεις καί 
τάς διαταγάς τού βαθμοφόρου, ύφ’ δν 
τελεί.

Καθήκον βεβαίως απάντων τών άστυ- 
νομικών υπαλλήλων τυγχάνει, όπως, 
είς άπάσας τάς δημοσίας συναθροίσεις, 
άνεξαρτήτως τού λόγου διά τόν όποιον 
πραγματοποιούνται αΰται, συμπεριφέ- 
ρωνται, μετ’ εύγενείας, λεπτότητος, δια- 
κριτικότητος καί ψυχραιμίας.

(Συνέχεια είς τήν σελ. 609)

Οί πολΐται δέν πρέπει νά είναι τόσον 
άφελεΐς καί νά πίπτουν θύματα τής έσκεμ- 
μένης τακτικής ώρισμένης μερίδος πολι
τών, οϊτινες, έκ συστήματος, προβαίνουν 
είς κακοβούλους έπικρίσεις κατά τών άστυ- 
νομικών ύπαλλήλων μέ άπώτερον σκο
πόν τήν έξουθένωσιν εκείνων, οϊτινες είναι 
τεταγμένοι νά περιφρουρήσουν τήν έσω- 
τερικήν ήσυχίαν τού τόπου, καί νά 
ύποστηρίξουν τήν έννοιαν τής έννόμου 
τάξεως. Άντιθέτως, πρέπει ν’ άποφεύ- 
γουν τούς άδικους καί τούς προχείρους 
χαρακτηρισμούς καί νά είναι έτοιμοι καί 
πρόθυμοι νά βοηθήσουν τά άστυνομικά 
όργανα νά τηρήσουν τήν τάξιν καί τήν 
άσφάλειαν έναντίον οίουδήποτε καί έξ 
οίασδήποτε αιτίας.

Είναι άληθές δτι, πολλάκις ή ’Αστυνο
μία, έν τή έπιδκώξει της όπως έπιβάλη τό 
κράτος του νόμου καί παρεμποδίση τήν 
οχλοκρατίαν, προβαίνει είς τήν λήψιν 
αύστηρών καί ένίοτε βιαίων μέτρων, 
άτινα έπισύρουν τήν κατακραυγήν πολ
λών άτόμων καί δίδονν άφορμήν διά π ο
λιτικήν έκ μετάλλευσή καί διά τήν δη- 
μοσιευσιν δυσμενών σχολίων είς τόν τύ-
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΓΡΑΦΕΙ Ο I. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΦ ΙΛΟΣ 
ΚΑΙ 0 ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΑΥΤΗ Σ

ΟΣΟ ΖΟΥΣΕ τόν περνούσαν γιά  
τρελλό, τόν φωνάζανε «αχμάκη», 
δηλαδή «ακαμάτη», καί τόυ κοροΐ

δευαν Τόν είχαν παρεξηγήσει μ’ εκείνη 
τή λεριά φουστανέλλα, πού δέν έλεγε ν’ 
άποχωριστή, μά πού γιά κείνον ήταν 
τό σύμβολο των εθνικών άγώνων, ή φο
ρεσιά τών ηρώων τοϋ Είκοσιένα, καί τόν 
πετροβολούσαν καί τού ερριχναν άπο- 
φάγια. Τού είχαν κάνει πραγματικά τή 
ζωή του μαρτύριο. Κι άναγκάστηκε ν’ 
άφήση τήν πατρίδα του καί νά πάη προ
ξενική Καβάσης στή Σμύρνη, ώσπου, 
έκεΐ γύρω στά 1907 τά βήματά του τόν 
έφεραν στή Θεσσαλία. Γιά ν’ άρχίση 
μέ πάθος ιερό νά ζωγραφίζη, νά γεμίζη 
μέ τις φιγούρες καί τα χρώματά του τοί
χους ολόκληρους, σανίδια, ντενεκέδες, 
κάμποτ, δ,τι επιφάνειες έβρισκε, ’Ήταν 
όλότελα άσπούδαχτος, μά είχε θειο δώ
ρημα τέλειο, καί μπόρεσε αύτός ό λαϊκός 
ζωγράφος, μέ τήν εύαισθησία του, μέ τήν 
ονειρική καί βαθύτατα ποιητική διάθεσή 
του ν’ άντλήση άπό τις γνήσιες ρίζες 
τού Ελληνισμού καί νά καλύψη τό κενό 
πούχε δημιουργήσει ή σκλαβιά τετρα- 
κοσίων χρόνων. Λεγόταν Θεόφιλος Χα
τζή μιχαήλ καί μετά τόν θάνατό του, χάρη 
κυρίως στόν διάσημο συμπατριώτη του 
τεχνοκρίτη τοΰ Παρισιού Τεριάντ, πού  
τόν έμπασε ώς καί στό Λούβρο άκόμη, 
καί σέ μερικούς άκόμη φωτισμένους άν- 
θρώπους τοΰ τόπου μας. "Εγινε ό περι
ζήτητος σήμερα Θεόφιλος, μέ λαμπρό 
μουσείο στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, 
‘Ελλάδα, άλλά σέ διεθνή κλίμακα. Χρειά- 
σθηκε όμως πολλή δουλειά καί] πολύ
μοχθοι άγώνες γιά  νά πάρη τή σωστή 
θέση του καί νά γίνη θρύλος. Τό 1939 
ό Κίτσος Μακρής τύπωσε ένα βιβλίο μέ 
τόν τίτλο «Ό  ζωγράφος Θεόφιλος στό 
Πήλιο» καί άργότερα έδημοσίευσε πολλά 
άρθρα καί μελέτες γιά τό έργο του. Ό  
άκούραστος βιβλιογράφος των νεοελ
ληνικών γραμμάτων, Γιώργος Κατσίμπα- 
λης στήν πρωτοβουλία καί τό μεράκι τού

όποιου οφείλομε τόσο ώραϊα έπιτεύγ- 
ματα στό χώρο τής Λογοτεχνίας μας, 
καταπιάσθηκε μέ τό λαϊκό ζωγράφο τής 
Λέσβου καί συγκέντρωσε στήν πολύτιμη 
«Βιβλιογραφία Θεοφίλου Χατζημιχαήλ» 
τούς τίτλους τών δημοσιευμάτων γ ι’ αυ
τόν. Τά 1947 άφιέρωσε τό περιοδικά «Ά γ- 
γλοελληνική Επιθεώρηση» στό Θεό
φιλο καί Θησαύρισε μερικές άπό τις κα
λύτερες μελέτες πού γράφτηκαν γιά τόν 
Θεόφιλο, άπό τόν Γιώργο Σεφέρη, τόν 
Όδυσσέα Έλύτη, τόν Καθηγητή καί τε
χνοκρίτη Δημήτριο Εύαγγελίδη κ.ά. Μά 
γιά  τόν Μυτιληνιό καλλιτέχνη έγραψαν 
σελίδες άξώλογες πολλοί άλλοι, όπως ό 
’Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, επανειλημ
μένα, στό «’Ελεύθερο Βήμα», στά «’Α
θηναϊκά Νέα» κλπ., ό "Αγγελος Σικελια- 
νός, ό Ήλίας Βενέζης, ό Γιώργος Φτέρης, 
ή Σοφία Σπανούδη, ό γλύπτης Τόμ- 
προς, οι ζωγράφοι Βασιλείου καί Τσα- 
ρούχης κ.ά., καθώς καί ό Νέστορας Μά- 
τσας πού έδωσε τή μυθιστορηματική 
βιογραφία του στό βιβλίο «Τό παρα
μύθι τοΰ Θεόφιλου». ’Ιδιαίτερα πρέπει 
νά μνημονευθή ό λεπταίσθητος ποιη
τής καί άξεδίψαστος ταξιδευτής Κώ
στας Ούράνης πού σέ έποχή κατά τήν 
οποία ό ζωγράφος δέν είχε άνακαλυφθή 
καί ή τέχνη του δέν είχε άναγνωρισθή, 
έγραφε.

«Τις τοιχογραφίες αυτές τις είχε κά
νει ένας πλανόδιος λαϊκός ζωγράφος — 
Θεόφιλος τά όνομα — πού γύριζε τό νησί 
ζωγραφίζοντας όπου τύχαινε κι ό,τι 
τύχαινε, κάποτε γιά νά βγάλη τό φα
γητό του καί τό κρασί του, καί συχνότερα 
γιά τή δική του ευχαρίστηση. Τό θέαμά 
τους θά κινούσε τό ειρωνικό χαμόγελο 
οίουδήποτε «μορφωμένου» άνθρώπου μέ 
άκαδημαϊκά ζωγραφικά γούστα, θά  
τις εύρισκε άπλοϊκά κατασκευάσματα, 
άτεχνα σχεδιασμένα καί αύθαίρετα ζω γ
ραφισμένα, καί δέ θά τις ξεχώριζε άπό 
τις λαϊκές χρωμολιθογραφίες πού παρά- 
σταιναν πολεμικά γεγονότα ή συμμορίες

ληστών, καί πού τις βλέπει κανείς καρ
φωμένες σ’ δλα τά μικροκαφενεΐα τών 
έλληνικών έπαρχιών. ’Εμένα οί συνθέ- £  
σεις αυτές (πού παράσταιναν, πλάι- πλάι, 
συγκεντρώσεις ληστών οπλισμένων σάν 
άστακοί, χωριάτισσες νά χορεύουν τό 
συρτό, έναν περίπατο τού Ά λή πασα  
μέ βάρκα στή λίμνη τών Ίωαννίνων, 
ένα θεό "Αρη πού έμοιαζε μέ τόν Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη ή μιαν ’Αφροδίτη μέ δια
στάσεις παλαιστή) μ’ έθελξαν σέ τέτοιο 
βαθμό, πού άπόμεινα ώρα ολόκληρη νά 
τις κοιτάζω. Ή μουσική ρευστότητα τών 
χρωμάτων τους, κι’ οί άκόμα γοητευτι- 
κώτερες άντιθέσεις τους, πού έκαναν τούς 
τοίχους τοΰ καφενείου νά φαντάζουν άπό 
μακρυά σάν σκεπασμένοι άπό σπάνια 
περσικά χαλιά, γέμιζαν χαρά τά μάτια 
μου κ’ έβαζαν τήν ψυχή μου σέ μιά γιορ
ταστική διάθεση.
Κοιτάζοντας αύτές τις τοιχογραφίες, είχα 
τήν αίσθηση ότι κοίταζα ένα λαϊκό πα
νηγύρι καί τις χαιρόμουν μέ τόν ίδιο 
τρόπο».

"Ενας άπό τούς άνθρώπους τών γραμ
μάτων μας, πού έδειξε ξεχωριστό ένδια- 
φέρον γιά  τήν προσωπικότητα καί τό 
έργο τού λαϊκού ζωγράφου τής Λέσβου, 
είναι ό δημοφιλής ποιητής Όδυσσέας 
Έλύτης, πού έπανειλημμένα άσχολήθηκε 
μέ τό θέμα καί συνέβαλε σημαντικά στήν 
προσπάθεια γιά τήν επιβολή τού Θεό
φιλου καί τή δημιουργία μουσείου μέ τά  
έργα του στή Λέσβο. Ό  ίδιος παρου- *  
σίασε πρόσφατα ένα ποιητικώτατο με
στό δοκίμιό του, όπου ό άναγνώστης 
έχει πολλά νά μάθη καί πολλά νά χαρή.
Τό βιβλίο τιτλοφορείται «Ό  ζωγράφος 
Θεόφιλος» καί συνοδεύεται άπό 16 θαυ
μάσια τυπωμένες έγχρωμες άναπαραγω- 
γές ζωγραφικών έργων τού καλλιτέχνη.
Ό  Έλύτης έζησε άπό κοντά τήν προ
σπάθεια γιά τήν άναγνώριση τού Θεό
φιλου καί είναι άπό τούς πρώτους πού 
γνώρισαν τό έργο του. Στό δοκίμιό του, 
πριν προχωρήσει στήν αισθητική άνά-
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Λήμνιος Κεχαγιάς. "Ενα από τά χαρακτηριστικότερα έργα τοϋ Θεόφιλου. 'Ο 
λαϊκός ζωγράφος της Μυτιλήνης «με πάθος άγνωστο μέχρι την εποχή του, 
φωτοβολημένες άπό πηγές ζωής θερμότερες, ήλθε νά διασπάση την αυστυρό- 
τητα και την αποπνευμάτωση των επισήμων προτύπων. Βασικά διατήρησε 
την ύπερλογική σύνθεση των παραστάσεων τής γραφής. Πρωτοτύπησε όμως 
στο σχέδιο, στο χρώμα και στα θέματα πού άπλώνονταν ν’ άγκαλιάσονν στιγ
μές άπό την άνεκδοτολογική φάση τής ζωής, μέ έντονη διακοσμητική διά

θεση και μια κάποια δόση απλοϊκότητας πρωτόγονης.».

"Ενας άπό τούς άνθρώπους 
των γραμμάτων μας, πού έ
δειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον 
για τήν προσωπικότητα και 
τό έργο τοΰ λαϊκού ζωγρά
φου τής Λέσβου, είναι ό δη
μοφιλής ποιητής Όδυσσέας 
Έλύτης, πού επανειλημμένα 
άσχολήθηκε μέ τό θέμα καί 
συνέβαλε σημαντικά στήν 
προσπάθεια γιά τήν επιβολή 
τοΰ Θεόφιλου και τήν δη
μιουργία μουσείου μέ τά έρ
γα του στήν Λέσβο.

λύση τή; ζωγραφική; τοϋ Θεόφιλου 
καί πριν έπιχειρήσει τήν τοποθέτησή 
του στό νεοελληνικό πολιτισμό, άναφέ- 
ρεται στά χρόνια έκεΤνα. Οί σελίδε; του 
αΰτέ; δεν στερούνται ένδιαφέροντο;, γιατί 
απεικονίζουν τό άνέβασμα τοϋ Θεόφιλου 
στή συνείδηση τοϋ καλλιτεχνικού μα; 
κόσμου καί άποτίουν τόν όφειλόμενο φόρο 
τιμή; σ’ έκείνου; πού μόχθησαν γιά νά 
γίνη γνωστό καί ν’ άγαπηθή τό έργο 
του. Καί πρώτ’ άπ’ όλου; στον Τεριάντ. 
Γιατί άν 6 Θεόφιλο; γνώρισε τή φήμη σέ 
διεθνή κλίμακα, αυτό είναι έργο τοΰ 
άφοσιωμένου έκείνου μύστη τή; Τέχνη;. 
Σχετικά ό Έλύτη; σημειώνει.

«Έπιστρέφοντα; άπό τήν ’Αμερική, 
τόν Ιούνιο τοΰ 1961, σταμάτησα γιά  λί
γε; μέρε; στό Παρίσι. Καί καθώ; βγήκα 
νά χαζέψω στού; δρόμου; τό πρώτο πρά
γμα πού είδα, ήτανε, σέ μιά βιτρίνα 
βιβλιοπωλείου όπου συνήθιζα νά πη
γαίνω άλλοτε, τή μεγάλη «άφίσσα» τή; 
έκθεση; Θεοφίλου πού είχε ανοίξει, άκρι- 
βώ; έκείνη τήν εβδομάδα, στί; αίθουσε; 
του Λούβρου. ‘Η καρδιά μου άρχισε νά 
χτυπά δυνατά. Έ  λοιπόν να!, ύπήρχε δι
καιοσύνη σ’ αυτόν τόν κόσμο. "Αρχισα 
πάλι νά σιγοπερπατώ καί ν’ άναλογί- 
ζομαι άθελά μου, πω ; είχε αρχίσει ή 
ιστορία αύτή. Τά πρώτα δειλά βήματα, 
τά διαβήματα πέντ’ έξι φίλων, τά άρθρα 
του Σπύρου Μελά μέσα στή γενική κατα
κραυγή τών «μορφωμένων». "Υστερα, τά 
δυό δημοσιεύματα σέ ξένα περιοδικά τό 
ένα στό «Βουαγιάζ άν Γκρέ;» καί τό άλλο 
στό « Ά ; Μετιέρ Γκραφίκ». ’Αργότερα, τήν 
πρώτη έπίσημη έκθεση στό «Βρεταννικό 
’Ινστιτούτο» τών ’Αθηνών. Καί τώρα... 
τώρα. . .

Βέβαια, συνεχίζει ό Όδυσσέα; Έλύτη;, 
ύπήρχε πίσω άπ' όλα αυτά ένα; άνθρω
πο;. Σεμνό; καί αθόρυβο;, όπω; όλοι πού 
κάνουν καλό σ’ αυτόν τόν τόπο, κάποτε 
καί παρά τή θέλησή μα;. Πού αγαπούσε 
Τήν καλή ζωγραφική καί άγαποϋσε τήν 
μικρή πατρίδα του μέ τήν ιερότητα πρό;
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Ο  ΖΩΓΡΑΦ ΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Δεξιά : Ό  Θεόφιλος, μέ την αγαπημένη του φουστανέλλα την οποίαν δέν αποχωριζό
ταν. ’Απέναντι : 'Ο ποιητής Έλύτης. Υπήρξε έ'νας άπό τούς ανθρώπους των γραμμά

των μας, πού έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τό έργο τοϋ Θεόφιλου.

τις αισθήσεις — τό γευστικό χρώμα τό 
γευστικό φρούτο — που έχουν ο! σωστοί 
"Ελληνες όταν τό κατορθώνουν νά μένουν 
σωστοί — τί περίεργο — μακρυά άπό τόν 
τόπο τους. Μιλώ γιά τόν Τεριάντ πού 
μέ τή νηφάλια κρίση του καί τό άνοιχτά 
πνεύμα του, κράτησε άπό τή γαλλική 
πρωτεύουσα, τά ήνία τής καλλιτεχνικής 
ζωής σ’ όλο τό μάκρος πού άξιώθηκε ή 
μοντέρνα τέχνη, άπό τήν άρχή σχεδόν 
τού αιώνα ώς τις ή μέρες μας. . . Στις με
γάλες αίθουσες τού Λούβρου, καθώς τρι
γύριζα καί ξανακοίταζα τά έργα αυτά, 
ένιωθα κοντά τό αίσθημα τής υπερηφά
νειας, τ ’ ομολογώ, κι ένα άλλο αίσθημα 
ξεριζωμού, κάτι σάν αύτό πού είχα νιώ
σει στό Βρεταννικό Μουσείο τού Λονδί
νου μέ τά μάρμαρα τού Παρθενώνα. Μοι
ραία, συλλογιζόμουνα, τά περισσότερα 
ά π ’ αυτά θά σκόρπιζαν μιά μέρα στις 
συλλογές τής Ευρώπης ή τής ’Αμερικής. 
Καί τό άλλο βράδι, καθώς έτρωγα μέ τόν 
Τεριάντ, τού τό έξομολογήθηκα. Πήρε ένα 
ύφος παράξενο, μέ κοίταξε στά μάτια κι 
άντί νά μού άποκριθεί, μέ ρώτησε άν είχα 
σκοπό τώρα πού έπέστρεφα στήν Ε λ
λάδα, νά πάω στή Μυτιλήνη, θ ά  είχε, 
λέει, θερμή παράκληση νά μού κάνει: νά 
πληροφορηθώ καί νά τού γράψω άν, 
άνάμεσα στή Χώρα καί στή Βαρειά, βρι
σκότανε κανένα οικόπεδο κατάλληλο γιά  
Μουσείο. Μουσείο; ρώτησα ξαφνιασμένος. 
Ναί, γιά τό Μουσείο Θεοφίλου, μού άπο- 
κρίθηκε».

Τό είπε καί τό ’κάνε ό Τεριάντ. Καί σή
μερα ή Λέσβος διαθέτει, άληθινό στολίδι, 
σ’ ένα θαυμάσιο παραδεισένιο χώρο, τό 
Μουσείο μέ τούς θησαυρούς τού Θεοφί
λου, τού λαϊκού ζωγράφου, πού ό Όδυσ- 
σέας Έλύτης μελετά καί άναλύει μέ πε
ρισσή άγάπη καί ικανότητα στό νέο βι
βλίο του. Συνεπαρμένος ό ίδιος άπό τό 
συναξάρι τού Ελληνισμού, γεμάτος Ε λ
λάδα καί ελληνικό φώς, αυτό πού καταυ
γάζει τήν άπαράμιλλη ποίησή του. Τις 
ρίζες αυτές τού Θεόφιλου τις μελέτησε καί 
τις προέβαλε σέ λίγες πυκνές σελίδες του 
ό Γιώργος Σεφέρης, ό άλησμόνητος καί 
άγαπητότατος ποιητής μας, πού έτρεφε 
ιδιαίτερη έκτίμηση γιά τόν Μυτιληνιό 
ζωγράφο. Ό  Έλύτης άσχολήθηκε μέ τό 
ίδιο θέμα πιό πλατειά, πραγματικά τό 
εξάντλησε, καί άνέδειξε τήν έλληνικώ- 
τατη μορφή του σέ όλο τό εύρος καί τήν 
έκτασή της. Υπάρχει στό κομψό αύτό 
βιβλίο πολλή Ελλάδα, πολλή άγάπη  
γιά τόν τόπο καί τήν τέχνη, υπάρχουν 
σελίδες, πού μόνο ένας ποιητής τών 
δυνατοτήτων καί τού άναστήματος τοΰ 
Όδυσσέα Έλύτη μπορούσε νά δώση.

Ό  Όδυσσέας Έλύτης, φιλολογικό 
ψευδώνυμο τού Όδυσσέα Άλεπουδέλη, 
γεννήθηκε τό 1911 στό Ηράκλειο Κρή
της, μά ή καταγωγή του είναι άπό τή 
Λέσβο. "Εκαμε σπουδές νομικής στό Πανε
πιστήμιο Αθηνών καί φιλολογίας στή 
Σορβόννη. Στά Γράμματα παρουσιάσθηκε 
άπό τις σελίδες τού περιοδικού «Νέα 
Γράμματα» τοΰ Άνδρέα Καραντώνη τό 
1935. ’Ασχολήθηκε κυρίως μέ τήν ποίηση. 
Παράλληλα όμως έγραφε άρθρα καί δο
κίμια γιά φιλολογικά καί καλλιτεχνικά 
θέματα. Πήρε μέρος στόν πόλεμο τού Σα

ράντα ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός καί 
έδωσε άργότερα τό περίφημο «Άσμα 
ήρωϊκό καί πένθιμο». Ά π ό  τό 1946 ώς τό 
1948 συνεργάσθηκε ώς τεχνοκρίτης στήν 
έφημερίδα «Καθημερινή» καί άπό τότε 
ώς τό 1952 έζησε στό Παρίσι. "Εκανε 
πολλά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
τή Σοβιετική "Ενωση, τήν Αίγυπτο καί 
σέ διάφορες εύρωπαϊκές χώρες. Υπήρξε 
διευθυντής προγράμματος τής Ραδιοφω
νίας τού Ε.Ι.Ρ. άπό τό 1945 ώς τό 1946 
καί άπό τού 1953 ώς τό 1954, πρόεδρος 
τού Ελληνικού Χοροδράματος, μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Εθνικού 
θεάτρου καί τής Όμάδας τών Δώδεκα. 
Εκπροσώπησε τήν Ελλάδα στις Διεθνείς 
Συναντήσεις στή Γενεύη τό 1948 καί στό 
Πρώτο Συνέδριο, τής Διεθνούς Ένώσεως 
Κριτικών Τέχνης στό Παρίσι τό 1950. 
Τό 1960 τό ποιητικό έργο του «Άξιον 
Έστί» τιμήθηκε μέ τό πρώτο κρατικό 
βραβείο ποιήσεως.

Υπερρεαλιστής στό ξεκίνημά του, ό 
ποιητής, κατόρθωσε ώστόσο νά άπαλλα- 
γή άπό τά έλαττώματα καί τις άδυνα- 
μίες τής νέας σχολής καί νά προχωρήση 
στή δημιουργία μιας γνήσιας καί άνεπι- 
τήδευτης ποίησης, βαθύτατα λυρικής, 
πού θά μας έκανε νά τόν χαρακτηρίσουμε 
άνορθόδοξο ύπερρεαλιστή. Γιατί ό Έλύ
της είναι ελεύθερος άνθρωπος, ό "Ελληνας 
ποιητής, πού μας διδάσκει τήν άληθινή 
άγάπη στή μαγευτική φύση πού μας 
περιβάλλει καί στήν καταγάλανη θά
λασσα πού μάς δροσίζει. Όμως ό Έλύ
της δέν είναι μόνο φυσιολάτρης, είναι κι 
ένας ποιητής πού σταθερά έμμένει στά 
έθνικά ιδανικά μας. Λίγοι στίχοι άπό τό 
«Άσμα ήρωικό καί πένθιμο γιά τό χα
μένο άνθυπολοχαγό τής Αλβανίας» είναι 
χαρακτηριστικοί :

«Τώρα χτυπάει πιό γρήγορα τ’ όνειρο 
μέσ’ (στό αίμα
τού κόσμου ή πιό σωστή στιγμή ση
μαίνει: Ελευθερία,
"Ελληνες μέσ’ στά σκοτεινά δείχνουν τό

(δρόμο:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γιά σένα θά δακρύσει άπό χαρά ό ήλιος. . . 
Τώρα, λάμπουνε γύρω του οί πόθοι πού 

ήταν μιά φορά 
χαμένοι μέσ’ στής άμαρτίας τή μοναξιά 
Γειτόνοι τής κ&ρδιάς του οί πόθοι φλέ-

(γονται.
Πουλιά τόν χαιρετούν, τού φαίνονται 

(άδερφάκια του 
"Ανθρωποι τόν φωνάζουν, τού φαίνονται 

(σύντροφοί του. 
«Πουλιά καλά πουλιά μου, έδώ τελειώνει ό

(θάνατος!»
«Σύντροφοι σύντροφοι καλοί μου, έδώ ή 

(ζωή άρχίζει!» 
Α γιάζι ούράνιας ομορφιάς γυαλίζει στά 

(μαλλιά του».

Ανήσυχος, διαρκώς άνανεοΰμενος ό 
Έλύτης, άναζητεϊ διαρκώς νέες έμπνεΰ- 
σεις άπό τήν άνεξάντλητη πηγή τής 
έλληνικής παραδόσεως. Κάτοχος ενός 
πλουσιώτατου γλωσσικού ύλικού στή 
μεγαλόπνοη σύνθεσή του, τό «Άξιον 
Έστί» τό κατ’ εξοχήν έργο τής ώριμό-

τητάς του, έπιχειρεί καί πετυχαίνει ένα 
άρμονικά συνταίριασμα τών ελληνικών 
στοιχείων, τών τωρινών, τών παλαιο- 
τέρων καί τών προαιώνιων, συνθέτοντάς 
το λειτουργικά μέ στίχους γεμάτους μου
σικότητα καί ύψηλή ποιητική πνοή». Ό  
Έλύτης, γράφει νεώτερος μελετητής του, 
έχει τήν αίσθηση τής άδιαίρετης έλληνι
κής γλώσσας άπό τόν "Ομηρο έως σή
μερα. «Μονάχη έγνοια ή γλώσσα μου στις 
άμουδιές τού Όμήρου».

Τό «"Αξιον Έστί» είναι άληθινά ένα 
επίτευγμα τής νεοελληνικής ποίησης 
ένα σημαντικά καλλιτεχνικό δημιούρ
γημα. Α λλά καί ολόκληρη ή ποίηση τοΰ 
Έλύτη μιά σπουδαία προσφορά στήν 
άνανέωση τού ποιητικού μας λόγου καί 
ένα μέγιστο μάθημα έλληνικότητας. Γιατί 
κι ή φυσιολατρεία τού Έλύτη, στήν ού- 
σία της έλληνολατρεία είναι. Ό  έρωτας, ό 
θάνατος, ή θάλασσα, οί ελαιώνες καί τ’ 
άμπέλια, τά βότσαλα κι οί γλάροι, τό 
φώς, ό ήλιος, τό νερό, είναι ιδωμένα στήν 
ποίηση τού Όδυσσέα Έλύτη μέ έλληνική 
αίσθηση. Μυρίζουν Ελλάδα κι άντηχοΰν 
Αιγαίο. "Οχι επιφανειακά. Μά βαθειά καί 
διεισδυτικά στήν άπόλυτη άλήθεια τους. 
Στόν πόνο καί στή χαρά, στό φιλί καί στό 
δάκρυ, στήν άνθρωπιά πάν’ άπ’ όλα δί
νει κυριαρχική θέση ή ποίηση αύτή κι 
άναβλύζει πέρα γιά  πέρα έλληνική σ’ 
έπιφάνεια καί σέ βάθος.

«Ποιος είρμός ψυχής στις άλκυόνες τού 
(άπογέματος!

Ποιά νηνεμία στις φωνές τής μακρινής
(στεριάς!

Ό  κούκος μές στών δέντρων τό μαντήλι 
Κι ή μυστική στιγμή τού δείπνου τών

(ψαράδων
Κι ή θάλασσα πού παίζει μέ τή φυσαρμό-

(νικα
Τό μακρινό μαράζι τής γυναίκας 
Τής ώραίας πού γύμνωσε τά στήθη της 
"Οταν ή θύμηση μπήκε στις φωλιές.
Κι οί πασχαλιές ραντίσαν μέ φωτιά τή

(δύση!
Μέ τό καΐκι καί μέ τά πανιά τής Παναγίας 
"Εφυγαν κατευόδιο τών άνέμων οί έρα- 

(στές τής ξενιτιάς τών κρίνων
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Ο ΖΩΓΡΑΦ ΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Ά λλα ή νύχτα πώς έδώ κελάρυσε τόν
(ΰττνο

Μέ γάργαρα μαλλιά στούς φεγγερούς
(λαιμούς

Ή  στις μεγάλε; άσπρες παραλίες 
Καί πώς μέ τό χρυσό στταθί τού Ώρίωνα 
Σκόρπισε καί ξεχύθηκε ψηλά 
Ή σκόνη άπό τά όνειρα των κοριτσιών 
Πού εύώδιασαν βασιλικό καί δυόσμο!»

Τήν ίδια συνέπεια ελληνικότητας συναν
τούμε καί στό νέο βιβλίο τού Όδυσσέα 
Έλύτη, τήν πρόζα του γιά  τόν ζωγράφο 
Θεόφιλο. Σέ κάθε γραμμή, σέ κάθε σελίδα 
τού βιβλίου είναι αισθητός ό ποιητής πού 
μιλάει σέ πεζό λόγο, μά μέ ποιητική πάν
τα διάθεση, χωρίς αύτό νά σημαίνη πώς 
ξεπέφτει στή γλυκερότητα ή ξεστρατίζει 
πουθενά άπό τό θέμα. Γιά νά τά νιώση ό 
αναγνώστης του καλύτερα, ό Έλύτης 
εύστοχα προτάσσει ένα θαυμάσιο κομ
μάτι γιά τή Λέσβο. Είναι τόσο δεμένη 
ή ζωγραφική τού Θεόφιλου μέ τά τοπίο 
καί τά χρώματά της, πού δέν είναι δυ
νατό νά νοηθή χωρίς αύτή. Μά καί ή 
Λέσβος έχει πιά συνδεθή τόσο μέ τό λαϊκό 
ζωγράφο της, πού όμως τά έργα του 
δέν περιορίζονται στό λαογραφικό εν
διαφέρον, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο 
βάρος. Ό  Γιώργος Σεφέρης είχε παρα
τηρήσει σχετικά.

«Ό  Θεόφιλος ήταν ένας λαϊκός άν
θρωπος. "Ενας τρελλός στά μάτια τού 
κόσμου, πού τόν άκουε νά λέει παράδοξα 
πράγματα γιά τις ζωγραφιές του, ή τόν 
έβλεπε νά ροβολα τους δρόμους ντυμέ
νος Μεγαλέξαντρος μαζί μ’ ένα κοπάδι 
χαμίνια πού είχε ντύσει «Μακεδόνους». 
Τόν περιγελούσαν τού έκαμαν πολύ χον
τρά άστεϊα μιά φορά τράβηξαν τήν ανε
μόσκαλα όπου ήταν άνεβασμένος γιά τή 
δουλειά του καί τόν έριξαν χάμω. Τόσο 
πολύ μάς ενοχλούν οί άνθρωποι πού δέν 
μάς μοιάζουν. "Ομως, ό περιπλανώμενος 
αύτός ζωγράφος καταναλώθηκε ολό
κληρος σάν ένας αύθεντικός τεχνίτης, στό 
δημιούργημά του. Καί τό δημιούργημά 
του είναι ένα ζωγραφικό γεγονός γιά  
τήν 'Ελλάδα, θέλω νά πώ ένα γεγονός 
πού δέ διδάσκει λαογραφικά, όπως θά

είχαμε τήν τάση νά φανταστούμε, κοι
τάζοντας τις φουστανέλες τις βλάχες ή 
τις μορφές τού λαϊκού εικονοστασίου 
πού άναπαρασταίνει, ή ακόμη παρατη
ρώντας τις επιφανειακές τεχνικές άδυ- 
ναμίες του, τήν έλλειψη «σχολής» ή 
τόν «προμιτιβισμό» του, όπως Θά έλε
γαν. ‘Αλλά ένα γεγονός πού διδάσκει 
ζωγραφικά, πού βοηθεϊ καί φωτίζει 
όποιον έχει μιάν επαρκή συνείδηση, έστω 
κι άν βγαίνει άπό τά πιό φημισμένα ερ
γαστήρια τής Εύρώπης. "Υστερα άπό 
τόν Θεόφιλο δέ βλέπουμε πιά μέ τόν ίδιο 
τρόπο· αύτό είναι τό σπουδαίο καί 
αύτό είναι τό πράγμα πού δέ μάς έφεραν 
τόσοι περιώνυμοι μαντατοφόροι μεγάλων 
άκαδημιών».

Τόν καλλιτέχνη αύτό τοποθετεί καί 
αναλύει στό πλατύ καί λαγαρό δοκίμιό 
του ό Όδυσσέας Έλύτης. Ό  ποιητής 
εισχωρεί σέ βάθος στό έργο τού ζωγρά
φου καί μέ πολλή συγκίνηση άναφέρεται 
στή ζωή καί τά δημιουργήματά του:

Πραγματικά, ό Θεόφιλος γιά μάς, όσο 
κι άν είναι βασικά ό ποιητής - ζωγράφος 
μέ τις συγκεκριμένες άρετές πού θά εξετά
σουμε όταν έρθει ή ώρα, είναι καί κάτι 
παραπάνω: είναι ό άνθρωπος - σύνδεσμος, 
ή ζωντανή παύλα πού μάς ενώνει μέ τήν 
πιό αύθεντική πλευρά τού αγνοημένου 
εαυτού μας. Είναι ένα είδος «κόμβος» 
όπου γίνονται οί αισθηματικές διασταυ
ρώσεις ενός συνόλου πού έμεινε επί αιώ
νες άφωνο. Είναι άκόμα — άν μπορεί νά 
τό πει αύτό κανένας — ή περίληψη, τό 
διάγραμμα, τών εκφραστικών ορμών τού 
Γένους. Καί επειδή ξέρει νά συμφιλιώνει 
τόσο καλά τό ποιητικό πάθος μέ τό πλα
στικό· επειδή ό κόσμος του, χωρίς νά 
χάνη ούτε στιγμή τίποτα άπό τό κύρος 
τής προσωπικής δημιουργίας, περικλείει 
μέσα του καί τις άξιες τής απρόσωπης και 
τής ομαδικής· έρχεται νά πάρη στήν 
ιστορία τών αισθητών μορφών, τήν ανά
λογη θέση πού κατέχουν στήν ιστορία 
τά δημοτικά μας τραγούδια. Νά γίνει δη
λαδή, μιά άργοπορημένη αλλά καθαρή 
πηγή γιά τις νέες ζωγραφικές μας κατευ
θύνσεις.

Εκείνοι πού δέν άντιμετωπίζουν τήν

καλλιτεχνική δημιουργία ώς τις έσχα
τες συνέπειές της καί μέσα στά πλαίσια 
μιας κριτικής μεθόδου πού νά επιτρέπει 
όλες τις δυνατές προεκτάσεις, μπορεί νά 
πιστέψουν ότι φτάνουμε στήν ύπερβολή. 
Θά ‘ταν άδικο αύτό. Ή κατασκευή ενός 
έργου λογοδοτεί στήν αύστηρή λογική 
μά ή αίγλη του ή ασύλληπτη, ποτέ. Ή  
πληροφορία OTt ό παππούς τού Θεό
φιλου ήταν άγιογράφος είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Άφαιρεΐ ίσως μιάν άχτίδα 
άπό τό φώς τοΰ θαύματος πού συνοδεύει 
τή γέννησή του, μάς βοηθεϊ όμως νά δούμε 
πώς ό έγγονος, ένώ ξεπέρασε τά θεμα- 
τογραφικά όρια πού έθετε ή παράδοση, 
όχι πιά ή φυλετική μά καί ή οικογενειακή 
του άκόμα μπόρεσε νά μείνει πιστός στά 
βασικά έκφραστικά στοιχεία σέ μιά έξαι- 
ρετική δύναμη προσαρμογής, άπό τό 
μεταφυσικό στό φυσικό κόσμο.

Νά τ’ άνακαλύψουμε άμέσως, μέ τήν 
πρώτη ματιά, είναι δύσκολο. Οί μεγά
λες αύτές ηρωικές καί ειδυλλιακές συνθέ
σεις πού είναι ατόφιες εικονογραφίες τού 
νέου έλληνισμού, έχουν περάσει άπό τή 
σύλληψη στήν έκτέλεση μ’ ένα ταχύ καί 
μυστικό πήδημα απ’ αύτά πού μόνο τό 
ένστικτο, ή διαίσθηση καί ή άσύνειδη 
όρμή κατορθώνουν νά έπιχειροΰνε. Είναι 
ανάγκη λοιπόν νά πάμε πέραν άπό τήν 
ίστορηματική γοητεία τών έπιφανειών, 
νά παρακολουθήσουμε τό σχηματισμό 
τους μέ έπιβραδυντικό ρυθμό καί νά άνα- 
συστήσουμε νοερά τήν πορεία πού ακο
λουθεί ό συναισθηματισμός τών νεοελ
λήνων, άπό τότε πού έμεινε ούσιαστικά 
χωρίς έκφραση πλαστική ώς σήμερα πού 
παρουσιάζεται μέ τή γνωστή καθιερω
μένη του μορφή.

Σύμφωνα μ’ αύτά, νομίζω, στήν προϊ
στορία τού Θεόφιλου, έτσι όπως μπορεί 
κανείς νά τή φανταστεί σχεδιασμένη μέσα 
στό ομαδικό φυλετικό ύποσυνείδητο, 
έρχονται μέ τό δικό τους τρόπο νά συναν
τηθούν καί νά κοινοπρακτήσουν δύο 
χαρακτηριστικά ρεύματα πού πηγάζουν 
άπευθείας άπό τό Βυζάντιο. Ψυχωμένα 
καί τά δύο άπό άγνές λαϊκές δυνάμεις, 
έχουν τήν ικανότητα νά συμμαχούν μέ 
τούς καιρούς καί νά έπιβιώνουν.

Τό ένα είναι καθαρά αισθητικό καί 
αφορά τήν ιδιότυπη ζωγραφική όραση 
που είχε αρχίσει, τά τελευταία χρόνια 
τής ακμής, ν’ αναπτύσσεται στις ακραίες 
έπαρχίες τής Αύτοκρατορίας κάτω άπό 
τήν έπίδραση τοπικών στοιχείων, πρό 
πάντων ’Αραβικών, πού ήταν πολύ 
ισχυρά τότε καί πού οί λαϊκές τάξεις 
τά υιοθετούσανε καί τά αφομοιώνανε 
γρήγορα γιατί εύρισκαν μέσα τους συγ
γενικές παμπάλαιες ρίζες. Σά ζωγραφική 
τάση, ή ιδιότυπη αύτή όραση, κατά βά
θος ήταν μιά μικρή έπανάσταση. Μέ πά
θος άγνωστο ώς τότε, φωτοβολή μένο άπό 
πηγές ζωής θερμότερες, έρχόταν νά 
διασπάσει τήν αύστηρότητα καί τήν 
άποπνευμάτωση τών έπισήμων προτύ
πων. Βασικά, διατηρούσε τήν ΰπερλο- 
γική σύνθεση τών παραστάσεων τής 
Γραφής. Πρωτοτυπούσε όμως στό σχέ
διο, στό χρώμα καί στά θέματα πού 
άπλώνονταν τώρα ν’ άγκαλιάσουν στι
γμές άπό τήν άνεκδοτολογική φάση τής 
ζωής, μέ έντονη διακοσμητική διάθεση καί 
μιά κάποια δόση άπλοϊκότητας πρωτό
γονης.

Ή καταστροφή καί ή διασπορά δέν εύ- 
(Συνέχεια εις τήν σελ. 668)
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Λ ΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ τού 
sn !8 2 8 , πού εγκαταστάθηκε στην 
Αίγινα, προσωρινή τότε πρωτεύουσα 
και μέσα σ’ ένα μόνο χρόνο, ό Κα- 
ποδίστριας μέ τή συνετή του πολι
τική καί τον δυναμισμό του, είχε 
πολλά επιτύχει στήν εθνική του 
προσπάθεια να οργάνωση κράτος.

'Η  διοικητική εξουσία έπαιρνε 
μορφή και επιβαλλόταν στον κοινό 
σεβασμό. 01 μοιραίες, μετά τον φο
βερό εκείνον πόλεμο, καταχρήσεις 
εξουσίας καί αυθαιρεσίες τών στρα
τιωτικών ηγετών τής ’Επαναστά- 
σεως καί οί καταστροφικές άντιζη- 
λίες καί αντιθέσεις τών πολιτικών 
καί τών προκρίτων είχαν κατασιγά
σει.

Τάξις επικρατούσε καί ασφάλεια 
άποκατασταινόταν στον μαρτυρικό 
καί δοξασμένο τόπο. Μ ’ έναν λόγο, 
σχηματιζόταν ένα κράτος, μέσα από 
τού πολέμου το ηφαίστειο, καί ή 
ισχύς τού νόμου αποτελούσε πίστι 
καί σκοπό τού Κυβερνήτου.

'Ο ελληνικός λαός διαισθανόταν, 
μά κι’ έβλεπε, άλλωστε, δτι δ λα 
αυτά ήταν αποτέλεσμα τής πολιτι
κής τού Κυβερνήτου κι’ εκτιμούσε 
τή μεγαλειώδη προσπάθειά του.

’Αλλά οί πολιτικοί— πού υπο
βλέπουν τον Καποδίστρια, γιατί μέ 
τή δυναμική του διακυβέρνησι επι
βαλλόταν καί γ ι’ αυτό άλλοι τον 
φθονούσαν καί άλλοι τον παρεξη- 
γοϋσαν, καί τον κατηγορούσαν, δτι 
θέλει νά διοικήση τυραννικά καί νά 
γίνη δικτάκτορας τού τόπου■— οί

Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  ΑΠΟ ΤΗΝ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η Δ' ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Τό καλοκαίρι τοΰ 1829 ή Πελοπόννησος, ή Στερεά Ε λ 
λάδα και τά νησιά, χαίρονταν τήν τόσο σκληρά άπο- 
κτημένη ελευθερία τους. Ή  ελληνική πατρίδα, ξανά
βρισκε τον εθνικό της ρυθμό σιγά - σιγά μά σταθερά.

πολιτικοί λοιπόν, άντιδροϋσαν εναν
τίον του κρυφά καί ύπουλα.

’Έχοντας δέ καί τις φιλοδοξίες 
τους, νά κυβερνήσουν αυτοί, αφού 
δά καί είχαν αγωνιστή γιά τήν 
ελευθερία τοΰ ’Έθνους, αξίωναν τώρα 
από τον Καποδίστρια νά προκηρύξη 
εκλογές γιά Συνέλευσι, ή οποία νά 
συντάξη τον καταστατικό χάρτη τής 
Χώρας καί νά εξασφάλιση συνταγ
ματικές ελευθερίες στο λαό!

'Ο Κυβερνήτης δέν βιαζόταν σέ 
τούτο, δχι γιατί αυτός δέν είχε τις 
εύγενεϊς του φιλοδοξίες μά δέν έκρι
νε επιπόλαια. ’Έβλεπε, σάν σπου
δαίος πολιτικός πού ήταν, πολύ βα
θύτερα καί μακρύτερα από τούς 
αντιπάλους του. Προτού ρυθμιστή 
ως τήν έσχάτη λεπτομέρειά της ή 
λειτουργία τής Ελληνικής Πολι
τείας, πίστευε πώς έπρεπε νά γίνη 
μιά εθνική άνασύνταξι, μιά γενική 
άνασυγκρότησι τοΰ τόπου, διοικη
τική, κοινωνική καί οικονομική, γιά 
τήν όποια ό ίδιος μόνο στον εαυτό 
του Αναγνώριζε ικανότητα μά καί 
ευθύνη.

'Ωστόσο, γιά νά δείξη τήν καλή 
προαίρεσι καί τις πατριωτικές τον 
προθέσεις, ό Καποδίστριας έδέχτηκε 
τέλος καί προκήρυξε εκλογές γιά 
’Εθνική Συνέλευσι, γιά τις 4 Μαΐου 
τού 1829.

Μά ό λαός, πού τού είχε εμπι
στοσύνη καί από ευγνωμοσύνη γιά 
τήν ευνομία καί τή διοίκησί του, 
έκανε κάτι ωραίο: Σαράντα επαρ
χιών — τής πλειονότητας σχεδόν τής

τότε ελεύθερης Πατρίδας — οί κά
τοικοι αντί νά εκλέξουν τοπικούς 
πληρεξουσίους, γιά νά τούς εκπρο
σωπήσουν στήν μέλλουσα συνέλευσι, 
συνήλθαν κατά τόπους καί σύνταξαν 
έγγραφα καί ψηφίσματα, μέ τά 
όποια άναθέταν τή γενική πληρε
ξουσιότητα στον Καποδίστρια, άνα-

Κάτιο: "Ελλην οπλαρχηγός τής ’Επανα- 
στάσεως τον 1821. ’Απέναντι επάνω: 
Τό αρχαίο θέατρο τον ’’Αργους, όπως 
είναι σήμερα. ’Εδώ συνήλ.θε ή Δ ’ ’Εθνική 

Σννέλ.ενσις.
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γνωρίζοντας τον, έτσι, άξιο και μο
ναδικό τους Κυβερνήτη.

'Ο Καποδίστριας συγκινήθηκε βα
θιά από τις εκδηλώσεις αυτές τοϋ 
λαοϋ, μά δεν αποδέχθηκε την εν
τολή αυτή, πού θά τον έκανε παν
τοδύναμο. Και ώριαε ξανά εκλογές 
γιά Σννέλευσι γιά τις 25 ’Ιουνίου 
τοϋ 1829.

Οι εκλογές έγιναν, πραγματικά μά 
χωρίς ενιαίο σύστημα: Άλλον οι 
πληρεξούσιοι ψηφίστηκαν απευθείας 
από τον λαό καί σ’ άλλες επαρχίες 
άναδείχθηκαν από εκλέκτορες. Μά, 
τέλος πάντων, άναδείχθηκαν οι ανά
λογοι πληρεξούσιοι καί (ορίστηκε 
ή συγκρότησις τής Τετάρτης, κατά 
σειρά άπό την έκρηξι τής Έπανα- 
στάσεως ’Εθνικής Συνελεύσεως στο 
’Άργος, στις 11 ’Ιουλίου τοϋ 1829, 
δηλαδή πριν άπό 145 ακριβώς χρό
νια.
Τό Χρονικό τής ’Εποχής

Μέ τήν ευκαιρία τής Ιστορικής 
αυτής επετείου, αξίζει τώρα νά 
εκθέσουμε τις ενδιαφέρουσες λε
πτομέρειες τής πανηγυρικής ένάρ- 
ξεως τής Δ ’ Συνελεύσεως τοϋ ’Ά ρ 
γους, πού ουσιαστικά ήταν ή πρώτη 
’Εθνική συγκέντ ρωσι στον ελεύ
θερο πλέον τόπο.

Καθώς έφθαναν, λοιπόν, στο ’Ά ρ 
γος οι πληρεξούσιοι τοϋ ’Έθνους, 
γεννήθηκε πρώτα πρώτα, ζήτημα 
γιά τό χώρο τής έγκαταστάσεως τής 
Συνελεύσεως γιατί δέν υπήρχε κα
τάλληλη στέγη. Τό πρόβλημα άπα- 
σχόλησε ζωηρά τον Καποδίστρια 
καί, τότε, ό δοξασμένος Γέρος τοϋ 
Μωρία, δ Θ. Κολοκοτρώνης — πού 
ήταν πιστός στον Κυβερνήτη—υπό
δειξε νά σννέλθη ή Συνέλενσις 
στο αρχαίο θέατρο τοϋ ’Άργους, 
ερειπωμένο τότε. Αυτό, όμως, ήταν 
σκεπασμένο ολόκληρο άπό σωρούς 
χώματα, πού είχε στοιβάξει ο και
ρός, καί ό Καποδίστριας παρατή
ρησε, πώς δέν έπρεπε νά δαπανηθοϋν 
τόσα χρήματα γιά τήν έκκαθάρισί 
τον.

Καί τότε ό Θεόδωρος Κολοκο
τρώνης άποκρίθηκε θυμόσοφα:

— Δέν πειράζει! "Ας πάνε τόσα 
έξοδα! Γιατί τάχα έρχονται οι ξένοι 
άπό τήν Ευρώπη καί ξοδεύουν, γιά 
νά βλέπουν εκείνες τις πέτρες; Τιμή 
είναι καί γιά μάς, νά τις καθαρί
σουμε τις πέτρες γιά νά φαίνουνται!..

"Ετσι δ Κυβερνήτης πείσθηκε. Καί 
τό άρχαΐο Θέατρο τοϋ "Αργους κα
θαρίστηκε άπό τά χώματα καί, στον

ελεύθερο χώρο τούτου στήθηκε μιά 
μεγάλη ξύλινη παράγκα — αυτή ήταν 
ή απλή στέγη τής πρώτης Βουλής 
τών Ελλήνων. Συγκινητικές, εξ 
άλλον, είναι οί λεπτομέρειες τής 
πρώτης πανηγυρικής συνεδρίας τής 
Δ' Συνελεύσεως.

Τό πρόγραμμα τής τελετής
Σύμφωνα μέ τό επίσημο πρό

γραμμα, πού τό κατάρτισε δ ίδιος 
δ Κυβερνήτης στις 11 ή ώρα τό 
πρωί τής Πέμπτης, 11 ’Ιουλίου 1829 
δ Καποδίστριας φορώντας στολή 
Ρώσου στρατηγού γεμάτη παρά
σημα, μέ τά δποϊα είχε τιμηθή άπό 
δλα τά κράτη τής Ευρώπης, δταν 
διατελοϋσε υπουργός τών ’Εξωτε
ρικών τής Ρωσίας — επικεφαλής 
τών άξιωματούχων τοϋ νέου κρά
τους καί μέ τή συνοδεία τών πληρε
ξουσίων τοϋ "Εθνους, καθώς καί μέ 
στρατιωτική πομπή, πού τήν άπο- 
τελοϋσαν μιά ίλη ίππικοϋ καί δυο 
τάγματα πεζικού, πήγαν στήν ’Εκ
κλησία τής Παναγίας τοϋ ’Άργους.

’Εκεί έγινε δοξολογία, στήν όποια 
χοροστάτησε δ επίσκοπος πρώην'Η 
λιουπόλεως καί άργότερα Κυκλάδων 
’Άνθιμος Κομνηνός, καί κατόπιν 
οι πληρεξούσιοι (ορκίστηκαν επί
σημα, ότι θά έργασθοϋν γιά τό καλό 
τής Πατρίδας καί γιά νά εξασφα
λίσουν τήν ελευθερία καί τήν ευη
μερία στον ελληνικό λαό.

Καί ή πατριωτική αυτή τελετή 
έληξε μέ επευφημίες γιά τήν Ε λ 
λάδα καί γιά τον Κυβερνήτη της,

ενώ τά κανόνια βροντούσαν χαιρε
τιστήρια, άπό τό φρούριο τοϋ Ά ρ 
γους καί οί καμπάνες σημαίνον εν
θουσιαστικά.

Ή  Συνέλευσις
Ό  Καποδίστριας, σννοδευόμένος 

άπό τούς πληρεξουσίους καί μέ τήν 
ίδια πομπή, πήγαν στον τόπο τής 
Συνελεύσεως δπου άπό γύρω δ λαός 
τοϋ "Αργους παρακολουθούσε μέ 
θαυμασμό καί συγκίνησι καί ζητω
κραύγαζε μ ’ ενθουσιασμό.

Κατά τά νόμιμα καί τυπικά, στήν 
άρχή τής πρώτης συνεδρίας έγιναν 
εκλογές γιά τήν άνάδειξι τοϋ προε
δρείου, πού θά κατεύθυνε τις εργα
σίες τής Συνελεύσεως. Καί πρόε
δρο εξέλεξαν τον γεροντώτερο άνά- 
μεσά τους Γεώργιο Σισίνη, αντι
πρόεδρο τον Μαυρομάτη καί γραμ
ματικούς τούς Χρυσόγελο καί Ρίζο.

Πρέπει νά σημειώσουμε εδώ, πώς 
στήν εκλογή τοϋ προεδρείου έπαιζε 
δραστήριο ρόλο — συνεννοημένος 
άπό πριν μέ τον Καποδίστρια —ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ώστε οί 
εκλεγμένοι νά είναι ευνοϊκοί στήν 
πολιτική τοϋ Κυβερνήτη.

Ό  Κολοκοτρώνης, μάλιστα, πρω
τοστάτησε καί οί πληρεξούσιοι άκόμα 
καί οί άντιπολιτευόμενοι αναγκά
στηκαν, άπό φιλοτιμία νά υπογρά
ψουν ένα ψήφισμα, μέ τό όποιο δια
δηλωνόταν ή ευγνωμοσύνη καί ή 
εμπιστοσύνη τοϋ "Εθνους στον Κα- 
ποδίστρια. Ωστόσο, αυτό, οί αντί
παλοι τοϋ Κυβερνήτη καί μάλιστα
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6 άρχηγός τους, ο ’Αλέξανδρος 
Μανροκορδάτος, κατά βάθος, δεν 
το ακόυσαν εύχάριστα. . .

Τέλος, ό πρόεδρος Σισίνης έκή- 
ρυξε την έναρξι τής Συνελεύσεως 
ανάμεσα στα δυνατά και παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα των πλη
ρεξουσίων καί, κατόπιν έδωσε το 
λόγο στον Κυβερνήτη τής 'Ελλάδας.

Σοβαρός καί επιβλητικός ό Κα
πό δ ίστριας στάθηκε στο πρόχειρο 
βήμα καί είπε τά λιτά αυτά χαιρε
τιστήρια λόγια :
«Κύριοι Πληρεξούσιοι τον ’Έθνους!

Συγχαίρω έμαυτόν, εις τό μέσον 
σας ευρισκόμενον, καί ευτύχημά μου 
νομίζω τό νά σάς δώσω λόγον των 
διοικητικών μου πράξεων.

Πιεζόμενος άπό πολύμοχθο έργον 
μη άνάλογον πλέον με τάς δυνάμεις 
μου, άνυπομόνως έποθοϋσα νά ελα
φρωθώ διά τής σνμπράξεώς σας.

"Αν μου τό έσνγχωροϋσεν ή 
κατάστασις τής υγείας μου, ήθελα 
σάς άναγνώσει αυτός εγώ την έκθε- 
σιν, διά τής όποιας έπεξέρχομαι, 
εν προς έν, όσα ή έν Τροιζήνι Σννέ- 
λευσις συμφέροντα μ ’ έμπιστεύθη 
καί όσα μετεχειρίσθην μέτρα, ά- 
γωνιζόμενος νά γενώ φύλαξ καί 
διατηρητής αυτών ακριβής. ’Ιδού 
αϋτη ή εκθεαις ήδη θέλει άναγνω- 
σθή εις έπήκοόν σας. Σείς δέ κύ
ριοι σκεφθέντες σπουδαίος, θέλ.ετε 
κρίνει περί αυτής!»

Πραγματικά, επειδή ό Καποδί- 
στριας δεν ήταν τότε καλά στην 
υγεία του καί δεν έπρεπε νά κουρά
ζεται, τον γραπτό απολογισμό τών 
όσων είχε κάμει, άπό τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1828, όταν άνέλαβε την δια- 
κνβέρνησι τοϋ τόπου, ίσαμε τό τέ
λος ’Ιουνίου τοϋ 1829, όπως τον 
σύνταξε ό ίδιος γραπτά, τον διά
βασε ό Γραμματενς τής ’Επικρά
τειας (ένα είδος σημερινού υπουρ
γού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως) 
Νικόλαος Σπηλιάδης.

Ό  'Απολογισμός 
του έργου

Ή  έκθεσις αυτή τών πεπραγμέ
νων τοϋ Κυβερνήτη παρουσιάζει με
γάλο ιστορικό καί πολιτικό ενδιαφέ
ρον, εξιστορώντας τά όσα έπραξε 
ό ’Ιωάννης Καποδίστριας άπό τον 
καιρό πού έλαβε τον επίσημο διορι
σμό του καί ήρθε στήν ’Ελλάδα, στις 
11 ’Ιανουάριου 1828 ίσαμε τότε.

Στήν άρχή τοϋ άπολογισμοϋ 
αυτού ό Καποδίστριας δοξάζει τον 
Θεό, πού βοήθησε τό ελληνικό TV-
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νος νά έλευθερωθή άπό τή σκλαβιά 
καί εκφράζει τήν εθνική ευγνωμο
σύνη στις ευρωπαϊκές χώρες, πού 
συντέλεσαν στήν άναγνώρισι τής 
ελληνικής άνεξαρτησίας.

Μιλώντας κατόπιν είδικώτερα 
γιά τό κυβερνητικό του έργο άνα- 
φέρεται στις προσπάθειες πού έκαμε 
γιά νά επιβληθούν ή τάξι καί ό νό
μος στή χώρα, γιά νά επικράτηση 
ή άσφάλεια, νά έξαλειφθή ή πει
ρατεία άπό τό Αιγαίο.

’Εκθέτει, υστέρα τά διάφορα 
μέτρα γιά τήν υγειονομική κατά- 
στασι τοϋ τόπου, γιά τήν έκπαίδευσι 
τοϋ λαού γιά τήν όργάνωσι συστη
ματικού στρατοϋ καί ναυτικού, γιά 
τή διοικητική συγκρότησι τοϋ κρά
τους, καί άναφέρει τις φροντίδες του 
γιά τήν βελτίωσι τών πραγμάτων 
τής ’Εκκλησίας καί γιά τις διπλω
ματικές του ενέργειες, γιά νά πα- 
γιωθή ή άνεξαρτησία τής Ελλάδος, 
με τή βοήθεια τών προστάτιδων 
δυνάμεων ( ’Αγγλίας, Γαλλίας καί 
Ρωσίας).

Τέλος με στοιχεία καί λεπτο
μέρειες άκριβεϊς κι’ ενδιαφέρουσες, 
εκθέτει τήν οικονομική κατάστασι 
τής χώρας, άναλ.ύοντας τον κρατικό 
προϋπολογισμό, πού τό σύνολο τοϋ 
κονδυλίου του έφθανε, στο 1829, 
τό ποσόν τών 25 εκατομμυρίων 
618,664 γροσίων καί 34 άσπρων 
( παράδων).

Οί πληρεξούσιοι τής Δ' ’Εθνικής 
Συνελεύσεως ακόυσαν με προσοχή 
τήν άνάγνωσι τής ιστορικής εκείνης 
έκθέσεως, καί στο τέλος με χειρο
κροτήματα καί επευφημίες έν έκρι
ναν τον άπολογισμό τοϋ Κυβερνήτη, 
επικύρωσαν τά πεπραγμένα τον καί 
άνανέωσαν τήν εμπιστοσύνη τοϋ 
πανελληνίου προς αυτόν γιά νά συνέ
χιση τή διακυβέρνησι τοϋ τόπου.

"Ετσι έληξε ή πρώτη πανηγυρική 
καί Ιστορική εκείνη συνεδρία.

'Ωστόσο ή Δ' ’Εθνική Συνέλευσις 
τοϋ "Αργους δεν είχε καλή τύχη.
"Υστερα άπό ένα μήνα, άφοϋ έψή- 
φισε διάφορα νομοθετήματα, ό Κα- 
ποδίστριας άναγκάσθηκε νά τή δια- 
λύση στις 10 Αύγουστου 1829, γιατί 
ήρθε σέ διαφωνία μέ τούς πολιτι
κούς άντ ιπάλους.

Μά ή ένέργειά του εκείνη άπό- 
κοψε οριστικά τις γέφυρες γιά μο- 
νιμώτερη συνεννόησι μαζί τους καί 
ώδήγησε, ϋστερ’ άπό δύο χρόνια, 
τό φθόνο καί τό μίσος τών εχθρών 
του στήν άδικη δολοφονία τον, στο 
Ναύπλιο.

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Τ Ο Υ  Σ Ι Α Μ

Ή  εκπληκτική σταδιοδρομία 
του: Μούτσος - ’Α ν ώ τ ε ρ ο ς  
’Αξιωματικός τοΰ ’Αγγλικού 
Πολεμικού Ναυτικοΰ - Κα
ραβοκύρης - Μεγάλος Βεζύ- 
ρης - Άντιβασιλεύς - Αρχών 
τοΰ Σιάμ - Έκπολιτιστής ’Α

σιατικών λαών.

Η ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ φυσιο
γνωμία τοϋ Κεφαλονίτη υπήρξε ό 
Κώστας Γεράκης, πού ξεκίνησε άπό 

τό Αργοστόλι παιδί 13 χρονών, γύρισε 
δλο τόν κόσμο, καί κατέληξε πρωθυπουρ
γός καί Άντιβασιλεύς τοϋ Σιάμ, κατά τόν 
Ι7ον αιώνα.

Τό ρωμέϊκο πνεύμα σ’ δλες του τις εκ
δηλώσεις. Ευφυΐα, άντίληψις, ευστροφία, 
τόλμη, δραστηριότητα, έπιχειρηματικότη- 
τα, περιπέτεια, φιλότιμο, χιουμοριστική 
διάθεσι καί λίγη . . λόξα, 6λ' αυτά συμπυ
κνωμένα καί συνυφασμένα μέ τόν Κεφα
λονίτη.

Όταν λές Κεφαλονίτης, τά είπες δλα τά 
παραπάνω . . .

Ή ροπή τής μετανάστευσης στό, σχεδόν, 
άγονο νησί, είναι κληρονομική κατάσταση.

Σ’ οποία γωνιά όμως τής γής κι' άν βρε- 
θής, είτε στήν 'Αλάσκα, είτε στήν καρδιά 
τής ζούγκλας, σίγουρα θά συναντήσης 
κι’ έναν "Ελληνα, κ.' αύτός, κατά κανόνα, 
θάναι Κεφαλονίτης. Ό  συμπατριώτης μας 
αύτός έργάζεται σκληρά, προοδεύει πάντα 
σέ ξένους τόπους, είναι ό καλλίτερος πρεσ
βευτής μας, χάρι σ' αύτόν πολλοί 'Ασια
τικοί λαοί γνώρισαν τήν 'Ελλάδα, έστω έξ 
άκοής! . . .

Πώς ξεκίνησε.
Στήν ιστορία τών 'Ανατολικών λαών 

έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο ό Γεράκης, πού 
γεννήθηκε τό 1643 στό ’Αργοστόλι τής 
Κεφαλονιάς, καί πού κατώρθωσε νά γίνη 
Μέγας Βεζύρης τοΰ Σιάμ.

Γιά τήν καταγωγή τής οικογένειας του,



δέν ξέρουμε ττολλά πράγματα. Μάλλον σύγ- 
χυσις κι' ασάφεια έπικρατεΐ. "Αλλοι παρα
δέχονται πώς μετά τήν κατάκτησι τής Κύ
πρου άπό τούς Τούρκους, ή οικογένεια 
Γεράκη, μεταναστέυσε στην Κεφαλονιά. 
"Αλλοι ύποστηρίζουν πώς ό Γεράκης ήταν 
άπόγονος τής Δουκικής οικογένειας Γκε- 
ράτσι τής Νεάπολης, καί πώς λέγονταν 
Φαλκόνε, πού σημαίνει στήν 'Ιταλική «ιέ
ραξ» (γεράκι). Πάντως, ή οικογένεια 
Γεράκη ήταν πολλά χρόνια έγκατεστημέ- 
νη στήν Κεφαλονιά.

Σέ ήλικία μόλις 13 χρόνων, δπως είπαμε 
παρα-πάνω,ό Γεράκης,έμπάρκαρε σάν μού
τσος μ’ ένα έγγλέζικο φορτηγό, άπό τά 
’Αργοστόλι. "Οταν έφθασε στήν ’Αγγλία, 
ξεμπάρκαρε άπό τό φορτηγό καί κατετάγη 
στό πολεμικό ναυτικό σάν ναυτόπαις.

Χάρις στήν έξυπνάδα, τήν ικανότητα, τήν 
τόλμη και τήν δράσι του, δέν άργησε νά 
φθάση στους άνώτερους βαθμούς. Δέν 
έμεινε δμως ικανοποιημένος. Ή άνήσυχη 
ψυχή του ποθούσε κι' ήθελε εΰρύτερους 
ορίζοντες καί διεθνείς κύκλους δράσεως. 
Παραιτεΐται, λοιπόν, άπό τό Π. Ναυτικό, 
καί προσλαμβάνεται σέ μιά σημαντική καί 
καίρια θέση, στήν περίφημη καί πανίσχυρη, 
τότε, 'Αγγλική έταιρεία τών ’Ινδιών.

Εύφυέστατος κι' έξαιρετικά δραστήριος, 
ό Γεράκης, έπιδίδεται συγχρόνως καί σέ 
ιδιωτικές έπιχειρήσεις, άπό τις όποιες 
άποκτά κολοσσιαία περιουσία. Ναυπηγεί 

» δικό του καράβι, κι'άρχίζει νά ταξιδεύη στις 
άκτές τών Ινδιών καί τής "Απω ’Ανατολής, 
έμπορευόμενος γιά δικό του λογαριασμό 
πλέον.

Είχε μάθει τέλεια τήν 'Ινδική γλώσσα, 
κι’ έμελέτησε τά ήθη καί τά έθιμα όλων τών 
'Ανατολικών Λαών.

Γνωριμία μ’ έναν σιαμαίο 
μεγιστάνα.

Σ’ ένα, άπό τά πολλά ταξίδια του, τό 
καράβι του βούλιαξε, κι' ό Γεράκης σώζεται 
ώς έκ θαύματος καί βρίσκεται στό Μαλαμ- 
πάρ. 'Εκεί, γνωρίζεται μ' έναν μεγιστάνα, 
Σιαμαίο πού είχε σταλή πρεσβευτής στήν 
Περσία, κι’ έπέστρεφε στήν πατρίδα του, 
τό Σιάμ. Ό  Σιαμαίος έπίσημος, διαγνώνει 
στόν "Ελληνα συνομιλητή του ύπερφυσικές 
δυνατότητες ένεργητικότητος, θαυμάζει τήν 
έκτακτη εύφυΐα του, τις πολυποίκιλες γνώ
σεις του, καί τήν γλωσσομάθειά του (γιατί 
ό Γεράκης, έκτος άπό τήν ’Ινδική, είχε μά
θει πολλές άνατολίτικες γλώσσες καί δια
λέκτους), καί τού έπρότεινε νά τόν συνο- 
δεύση στό Σιάμ, πράγμα πού τό δέχτηκε 
πρόθυμα ό Γεράκης.

Όταν έφθασαν στό Σιάμ, ό πρεσβευτής, 
παρουσίασε τόν "Ελληνα συνοδό του, στόν 
Πρωθυπουργό του, τόν Μπορκαλέν.

Ό  πρωθυπουργός, άμέσως έδειξε τήν 
άπεριόριστη έκτίμησή του στόν Γεράκη, 
καί τόν προσέλαβε στήν ιδιαίτερη ύπηρσία 
του, καί μέ τήν πρώτη εύκαιρία τόν παρου
σίασε στόν βασιλιά τού Σιάμ, Θάον Νορά- 
χα. Ό  Γεράκης, μέ τά άφθονα καί σπάνια 
χαρίσματα πού τόν είχε προικίσει ή φύσις, 
δέν άργησε νά κατακτήση καί ν' άποσπάση 
τήν έμπιστοσύνη καί τήν άπεριόριστη εύ
νοια τού Άσιάτου ήγεμόνα.

Κων /νος Γεράκης. Ό  Κεφαλονίτης, πού 
ξεκίνησε παιδί 1% ετών άπό τό 'Αργοστόλι, 
γιά νά γίνη πρωθυπουργός καί άντιβα- 

σιλεύς του Σιάμ.

Μέγας Βεζύρης.
Σέ λίγο καιρό, συνέπεσε ν’ άρρωστήση 

βαρειά καί νά πεθάνη ό πρωθυπουργός τής 
χώρας. Τότε ό βασιλιάς, σκέφτηκε άμέσως 
τόν Γεράκη, τόν κάλεσε κοντά του καί τού 
ανέθεσε τά καθήκοντα τού Μεγάλου Βεζύ- 
ρη καί τήν έν λευκώ έκτέλεσι όλων τών 
βασιλικών του καθηκόντων!... Θέλησε 
μάλιστα νά τού άπονείμη καί τόν τίτλο 
τού άντιβασιλέως, άλλά ό ξύπνιος καί 
φρόνιμος ρωμιός δέν τόν δέχτηκε, γιά νά 
μή κινήση τό φθόνο καί τήν άντιζηλία τών 
τοπικών μεγιστάνων.

'Αφού άνέλαβε τήν έξουσία ό Γεράκης, 
έπιδόθηκε στόν έκσυγχρονισμό τής χώρας, 
μέ τήν άνάτττυξι τών συγκοινωνιών, τού 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας.

"Ενα άπό τά πρώτα μελήματα τού Γεράκη 
ήταν ή άδιάλειπτη φροντίδα του γιά τήν 
μόρφωσι τού λαού καί τήν άμερόληπτη 
άπονομή τής δικαιοσύνης. Έκυβέρνησε μέ 
τέτοια έπιδεξιότητα τόν τόπο, ώστε σέ 
βραχύτατο διάστημα κατώρθωσε νά μετα- 
τρέψη τό βασίλειό του σέ μιά εύημεροϋσα 
χώρα, ή δέ φήμη του σάν ύπέροχου κι 
άφθαστου κυβερνήτου, ξεπέρασε τά όρια 
τού Σιάμ, κι' έπεξετάθηκε στ' άλλα ασι
ατικά κράτη. . .

'Αφού, έπαγίωσε τήν Εσωτερική κατά
σταση συλλαμβάνει τό μεγαλεπήβολο σχέ
διο τού έξευρωπαϊσμοΰ κι' έκχριστιανι- 
σμοΰ τού Σιάμ! Τίς σκέψεις του αύτές, 
τις άνακοινώνει στόν βασιλιά, ό όποιος 
άφοΰ πείσθηκε άπό τήν εϋγλωτη είσήγησι 
τού Γεράκη, δέν έφερε καμμιά άντίρρησι 
καί τόν άφησε νά κάνη ό,τι θέλει. . . Είχε 
καταστή πιά ό ουσιαστικός άρχοντας τού 
Σιάμ.

Προς τήν Γαλλία του 
Λουδοβίκου του ΙΔ '

Ό  μεγαλοφυής Γεράκης, στρέφεται τότε, 
πρός τόν βασιλιά τής Γαλλίας, τόν περίφη
μο Λουδοβίκο ΙΔ’ πού μεσουρανούσε στήν 
Εύρώπη, καί τού στέλνει άμέσως μιά άντι- 
προσωπεία γιά νά συνάψη καί νά ύπογράψη 
έμπορικές συνθήκες καί στρατιωτικές συμ- 
μαχίες. 'Ο Λουδοβίκος υποδέχεται μέ με
γάλες τιμές τούς Σιαμαίους άπεσταλμένους 
κι’ έπιδοκιμάζει τά σχέδια τού Γεράκη, 
στόν όποιον, σάν δείγμα τής μεγάλης 
του εύνοιας, άπένειμε τό «Περιδέραιον 
τού 'Αγίου Πνεύματος» τό άνώτατο, τών 
τότε, Γαλλικών παρασήμων.

Ό  Λουδοβίκος, στέλνει άπίσης ώς πρέσ- 
βυ, τόν ιππότην Σωμάν, τόν Άββά Σάλεϋ 
κι' άρκετούς ιεραποστόλους. Ή Γαλλική 
άποστολή έγινε, κι’ αύτή, δεκτή μέ μεγάλες 
τιμές στό Σιάμ, καί τόν Δεκέμβρη τού 1685 
ύπεγράφη σύμβασις διά τής όποιας, ό μέν 
βασιλιάς τού Σιάμ άναλάμβανε τήν ύπο- 
χρέωσι νά προστατεύη τήν Χριστιανική 
θρησκεία καί νά ύποστηρίξη τό Γαλλικό 
έμπόριο, ό δέ βασιλιάς τής Γαλλίας, νά 
στείλη διοργανωτάς στό Σιάμ καί δύναμι 
στρατού άπό 800 άνδρες μέ άντάξιο αρχη
γό.

Ό  έξαιρετικός όμως ζήλος κι’ ένθουσια- 
σμός μέ τόν όποιον έργάζεται ό Γεράκης, 
γιά τήν διάδοσι τού Χριστιανισμού στό 
Σιάμ, φέρει άντιμετώπους μαζί του τούς 
Μανδαρίνους, οί όποιοι ϋποδαυλιζόμενοι 
άπό τίς ραδιουργίες τών "Αγγλων καί 
τών Πορτογάλων, πού έβλεπαν μέ φθονερό 
μάτι τήν γαλλική εισροή κι' έπιρροή, σχε
διάζουν συνεχείς άπαναστάσεις κατά τού 
Γεράκη, τίς όποιες όμως, καταστέλλει 
πάντοτε μέ τήν διακρίνουσα αύτόν ικανό
τητα. Μ' αύτόν τόν τρόπο, όχι μόνο άνα- 
δεικνύεται ύπέροχος πολιτικός, άλλά καί 
στρατηγός γενναίος, έκμηδενίζων ύπέρ- 
τερες δυνάμεις στασιαστών, άφού μάλιστα 
σκοτώνει μέ τά ίδια του χέρια τόν άρχηγό 
τών έπαναστατών, τόν πρίγκηπα τού Μα- 
κασάρ.

Τό οίκτρόν τέλος του.

Λίγο άργότερα, ό βασιλιάς τού Σιάμ πού 
ήταν Ετοιμοθάνατος καί δέν είχε άρσενικό 
διάδοχο, θέλησε ν’ άφήση τόν θρόνο στή 
μόνη θυγατέρα του. Τότε, οί διάφοροι μεγι
στάνες μέ τούς οπαδούς των πού είχαν 
άρχηγό κάποιον Πετράκαν (μήπως καί 
αΰτός ήταν "Ελληνας;) κατέλαβαν τά άνά- 
κτορα, κι’ άφοΰ συνέλαβαν, ύστερα άπό 
μεγάλη καί σθεναρή αντίσταση τόν Γε
ράκη, πού είχε έγκαταλειφθή κι' άπό τήν 
Γαλλική φρουρά του, τόν υπέβαλαν σέ 
φρικτά κι’ άνήκουστα βασανιστήρια, καί 
τελικά τόν σκότωσαν στις 18 τού Μάρτη 
τού 1688 σέ ήλικία 45 μόλις χρόνων. Τήν 
ίδια τύχη είχε κι'ή έκχριστιανισθεΐσα γυναί
κα του Μαρία καί τό μοναχοπαίδι τους.

Τέτοιο ήταν τό τέλος, τού άφθαστου κι’ 
υπέροχου Κεφαλονίτη, ό όποιος σέ τόσο 
μικρό διάστημα, τόσα μεγάλα έργα έκανε 
σέ μιά άπολίτιστη κΓ άπομακρυσμένη χώ- 
ρα.

θ . ©ΕΟΛΟΓΙΔΗΣ
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Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Τ Ο Υ  Α Γ Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ο Υ Τοΰ τ. ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Α'. κ. Α. Γαρδίκα

0 1 άρχαίοι 'Έλληνες πολλήν 
φροντίδα επεδείκνυον διά την 

ταφήν των νεκρών. Διότι έπίστενον 
ότι αί ψνχα'ι των μη ένταφιαζομένων 
έβασανίζοντο έσαεί. Έπιστεύετο ότι 
τό κνριώτατον συστατικόν τοϋ άν
θρωπον ήτο ή ψυχή, ήτις έξήρχετο 
έκ τοϋ σώματος διά τοϋ στόματος ή 
εκτινος πληγής ώς καπνός και ότι 
νπήρχεν ανάγκη νά καταβή εις τον 
’Άδην (έρεβος), πλήν όμως τοϋτο 
δεν ήδννατο νά πραγματοποιηθή — 
πριν ταφή — τό σώμα έκ τοϋ οποίον 
προήρχετο κατά τά νόμιμα, καθ’ 
όσον κύων, όστις κατά τον "Ομηρον 
εκαλείτο Κέρβερος (Ίλ . Θ. 368), 
έφνλαττεν τάς πνλας τοϋ άδον. Εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν τό σώμα δεν 
έθάπτετο ή ψυχή έπεριπλανάτο ώς 
σκιά στερούμενη φρενών και θυμοϋ 
και συνεπώς ή ψυχή δεν ένεθνμείτο 
τήν προτέραν εν τω κόσμο) μετά τοϋ 
σώματος ευδαιμονίαν. Όποιαν ιΙδέαν 
είχαν οί ήρωες περί τής ζωής εκ
φράζει ό Άχιλλενς προς τον Όδυσ- 
σέαν εν στίχο) 488 κ.έ. Ίλ.

—μή δοί μοι θάνατον παρανδα 
φαίδιμ Όδυσσεϋ.
βουλοίμην κ’ έπάρουρος έό)ν θητευέ- 
μεν αλλω,
άνδρί παρ’ άκλήρω, ω μη βίοτος 
πολύς ειη, /
ή πάσιν νεκνεσσι καταφθιμένοισιν 
άνάσσειν.

Ί Ι  τοιαντη και τοσαντη πίστις 
τών άρχαίων Ελλήνων, περ'ι τής 
ταλαιπωρίας τών ψυχών τών άτά- 
φων και μάλιστα τών υπέρ πατρίδος 
πεσόντων καταφαίνεται έκ τής σκλη- 
ροτάτης τιμωρίας τών ’Αθηναίων 
Στρατηγών, οί οποίοι μετά τήν ναυ
μαχίαν τών Άργινουσών (πλησίον 
τής Μυτιλήνης) δεν ήδυνήθησαν νά 
περισυλλέξουν καί ένταφιάσουν τά 
πτώματα τών φονευθέντων, λόγω 
μεγίστης τρικυμίας. Οί ’Αθηναίοι 
τοιαντην πίστιν καί έπιμέλειαν έπε- 
δείκνυον εις τό θέμα τής ταφής τών 
νεκρών, ώστε έθαψαν καί τούς πε- 
σόντας Μήδους, «ώς πάντως όσιον 
άνθρώπου νεκοόν γή κρύψαι» (Παυσ. 
Α κβ' 4).

Ό  "Ομηρος λέγει ότι ή ψυχή τοϋ 
Πατρόκλου παρεκάλει τον Ά χ ιλ-  
λέαν νά τον θάψη όσον τό δυνατόν 
γρήγορα, ϊνα ουτω δυνηθή καί είσέλ- 
θη εις τον ’Άδην.

Θάπτε μ ’ότι τάχιστα, πύλας ”Α ϊ- 
δεω περήσω.

Ένταϋθα έπειδή ό λόγος περί τα
φής τών νεκρών δέον νά είπωμεν 
ότι, έθεωρεϊτο ταφείς ό νεκρός εκεί
νος όστις έκαλΰπτετο διά χώματος 
έξ ολοκλήρου καί τοιούτου μή όντος 
έφικτοϋ έκεϊνος έπί τοϋ οποίου έρ- 
ρίπτετο τρις ολίγον χώμα. Εις περί- 
πτωσιν καθ’ ήν δεν ήτο δυνατή ή 
άνεύρεσις τοϋ πτώματος τοϋ νε
κρού, έλάμβανε χώραν ταφή συμβο
λική. Προς τοϋτο ή κατεσκεύαζον 
είδωλον τό οποίον έτοποθέτουν έπί 
καλ.ώς έστρωμένης κλίνης ή ώδη- 
γεϊτο μέχρι τοϋ τάφου φέρετρον 
κενόν.

Ό  'Ηρόδοτος σχετικώς άναφέ-
ρει:

—”Ος δ’ αν έν πολέμιο τών βασι
λέων άποθάνη, τού τω μεν είδωλον 
σκευάσαντες έν κλίνη εις έστρωμέ- 
νη έκφέρουσιν (πρόκειται ένταϋθα 
περί τών βασιλέων τής άρχαίας 
Σπάρτης). Κατά τούς ηρωικούς χρό
νους όταν άπέθνησκεν τις ύποχρεοϋν- 
το οί συγγενείς καί φίλοι ευθύς 
άμέσως νά κλείσωσιν τούς οφθαλ
μούς καί τό στόμα τοϋ νεκρού, έπει
τα νά πλένουν τον νεκρόν με χλ.ια- 
ρόν ύδωρ καί μετά ταϋτα νά άλεί- 
ψωσι τούτον με μύρα.

—Κάτθεμεν έν λεχέεσσι καθή- 
ραντες χρόα καλόν ϋδατι τε λιαρώ 
καί άλείφαντι (όδ. Ω. 44)

Μετά ταϋτα έκάλυπτον τον νε
κρόν με σάβανον λευκόν καί έναπό- 
θετον τούτον έπί νεκρικής κλίνης 
καί προς τήν θύραν τής οικίας έα- 
τραμμένον καί έκλαιον αυτόν. (Ίλ .
Τ. 212).

Εις τήν άρχαίαν Σπάρτην ό νομο-
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Γενική αποψις τού Μ νημείου τον ’Αγνώστου Στρατιώτου εις ’Αθήνας.

θέτης τά περί την ταφήν των νε
κρών απλά καί λιτά καθώριζεν, ώς 
και πάντα τά τον βίου. Οντω τον 
νεκρόν περιετύλισσον εντός έρνθροϋ 
σαβάνου, θέτοντες και φύλλα ελαίας 
και μετά ταϋτα ή έθαπτον αυτόν ή 
εκαιον έπι άσπίδος. Μετά τον νεκρού 
ονδέν συνέθαπτον έκ των άγαπητών 
αυτού έν τώ βίω, άλλ’ ουδέ και έπι- 
γραφάς εις τά μνημεία έπιτρέποντο. 
Τοιαύται έπιγραφαϊ έτίθοντο μόνον 
εις τά μνημεία των υπέρ τής πατρί- 
δος πεσόντων.

Πας οστις ήθελεν άνατρέξη εις 
τάς πάσης φύσεως πηγάς προς άνεύ- 
ρεσιν τής προελεύσεως τής πρωτο
πόρου και εύγενούς ιδέας των σεμνο
πρεπών τελετών, προς έκδήλωσιν 
των βαθέων αισθημάτων ευγνωμο
σύνης και σεβασμού προς τούς δη
μιουργούς τών εθνικών αγώνων και 
τού μεγαλείου τής Πατρίδος, ήθελε 
σταματήση μεθ’ ημών εις τό 34ον 
κεφάλαιον τού δευτέρου βιβλίου τού 
δημιουργού τής επιστήμης τής ιστο
ρίας Θουκυδίδου. Έν τω κεφαλαίω

τούτο 6 πατήρ τής 'Ιστορίας παρέ
χει θεσπεσίαν, αφθαστον, επιβλητι
κήν, αθάνατον και μεγαλοπρεπή τήν 
εικόνα τής δημοσίας ταφής τών έν 
πολεμώ θανόντων. Δικαίως όθεν, 
ό ερευνητής οΰτος ήθελε ανακράξει 
και διακηρύξει άνά τον κόσμον ολό
κληρο δτι — Πρώτη ή ελληνική ευ
γνωμοσύνη έθεώρησε ιεράν νπο- 
χρέωσίν της, επιτακτικόν καθήκον 
της νά τιμά και γεραίρη τήν άφθιρ- 
τον μνήμην τών ενδόξων ηρώων 
της — Οι τάφοι τών ηρώων τού
των αποτελούν τά ασάλευτα θεμέ
λια τής εθνικής ιδέας, τά προπύργια 
τής πατριωτικής υπερηφάνειας και 
τον άραγή θρόνον τής Δ ηοκρατίας 
και τής ελευθερίας.

Τοιουτοτρόπως ό έν λόγω έρευ- 
νητής θά έπιβεβαιώση διά μίαν είσέ- 
τι φοράν τήν αλήθειαν τού παρά τών 
σοφών τής δύσεως λεχθέντος δτι, 
έξαιρέσει τών τυφλών τής φύσεως 
νόμων, παν δ,τι, έν τω κόσμο) κι
νείται έχει έλλ.ηνικήν προέλευσιν. 
Τούτο δεν είναι άπορείας άξιον, διό

τι, έν τή διαύγεια τού ελληνικού 
αίθέρος και ύπεράνω τού μεγαλο
πρεπούς πλαισίου τής γαλανής θα
λάσσης καί υπέρ τήν μάγον φύσιν 
τών πολυσχιδών αητών δέν ήτο δυ
νατόν παρά τό ανθρώπινον πνεύμα 
νά φθάση εις τούς καλλιμόρφους ορί
ζοντας τής διανοήσεως, τής έπιστή- 
μης, τής σοφίας, τής πνευματικής 
άνατάσεως καί τού ψυχικού μεγα
λείου.

Ό  Θουκυδίδης (κεφ. 34 βιβλίον
2) μάς παρέχει τήν κατωτέρω ώραιο- 
τάτην εικόνα τής δημοσίας ταφής 
τών έν πολέμιο θανόντων, ήτις καί 
άπετέλεσεν τον καρποφόρον σπό
ρον έκ τού οποίου έβλάστησαν τά 
σημερινά ηρώα καί μαυσωλεία τού 
αγνώστου στρατιώτου.

«Έν δέ τω αύτω χειμώνι οι 
’Αθηναίοι τω πατρίω νόμω χρώ- 
μενοι δημοσία ταφάς έποιήααντο 
τών έν τώδε τω πολέμα) πρώτον 
άποθανόντων τρόπω τοιώνδε τά μέν 
οστά προτίθενται τών άπογενομέ-
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νων πρότριτα σκηνήν ποίησαντες, 
και επιφέρει τώ αύτοϋ έκαστος 
ήν τι βονληται. Έπειδάν δε ή εκ
φορά ή, λάρνακας κυπαρισσίνας ά- 
γουσιν άμαξαι φυλής έκάστης μίαν. 
’Ένεστι δε τά οστά ής έκαστος ήν 
φυλής. ΜΙΑ Δ Ε  Κ ΛΙΝ Η  ΚΕΝΗ  
ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΣΤΡΩΜΕΝΗ ΤΩΝ 
ΑΦΑΝΩΝ, οί άν μή εύρεθώσιν 
άναίρεσιν . . .».

Ή  ανωτέρω περιγραφή, ή όποια 
παρέχει τήν εικόνα τοΰ επιβλητικού 
πένθους, τής γενικής κατήφειας και 
τής νεκρώσιμου πομπής των εν πο
λεμώ θανόντων, αφορά τα διαδρα- 
ματισθέντα εν Άθήναις μετά τήν 
λήξιν τοΰ πρώτου έτους (431 π.Χ .) 
τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Οί 
’Αθηναίοι τότε, τά οστά τά όποια 
άπέμειναν μετά τήν καϋσιν των νε
κρών των πεσόντων κατά τό θέρος 
τοϋ ώς άνω έτους, ώς καί τήν τέ
φραν διεκόμισαν εις Αθήνας, ινα 
τιμήσουν διά δημοσίας ταφής τούς 
ηρωικούς προμάχους οίτινες άδον- 
τες τά τοϋ Τυρταίου — Τεθνάμενοι 
γάρ καλών ένί προμάχοισι πεσόντα 
άνδρ’ άγαθόν περί ή πατρίδι μαρμά- 
μενον — έπεσαν υπέρ τής ανεξαρτη
σίας τής πατρίδος των. Τά οστά 
καί τήν τέφραν έτοποθέτησαν εντός 
10 κυπαρισσίνων λ.αρνάκων εξ ών 
έκάστη περιείχε τά έξ έκάστης φυ
λής προερχόμενα τοιαϋτα,· πλήν 
όμως υπήρχε καί ενδεκάτη λ.άρναξ, 
ήτις κενή οϋσα έφερε τήν επιγραφήν. 
— Των αφανών — Κατά τήν τοπο- 
θέτησιν τών λαρνάκων επί τών νε
κροφόρων αμαξών, ή θέα τής τών 
αφανών λάρνακος έπροκάλεσεν τήν 
σφοδροτέραν σνγκίνησιν, τήν βαθν
τάραν λύπην καί τά άφθονώτερα 
δακρυα, διότι οί αφανείς νεκροί 
έσχον τήν άτυχή μοίραν νά μή κάλυ
ψη τά οστά των τό προσφιλές πά
τριον έδαφος. Τής δλης πομπής 
προηγείτο ίλη ιππικού άποτε/.θυμέ
νη έξ ίππων έχόντων τήν χαίτην 
ορθήν καί τούς ρώθωνας ανοικτούς. 
Τούτους ό Φειδίας άπεθανάτ ισεν 
εις τήν ζωοφόρον τοϋ Παρθενώνος.

Ή  ώς άνω πομπή κατευθύνετο 
διά τής μεγάλης λεωφόρου εις τον 
έξω Κεραμεικόν, ένθα τό δημόσιον 
νεκροταφεΐον εις τό όποιον έθάπτον- 
το μετ’ εξαίρετων τιμών οί υπέρ Πα
τρίδος θνήσκοντες. ’Επί έκάστου 
τάφου ετοποθετείτο επιτύμβια πλάξ

εκ μαρμάρου φέρονσα γλυπτός πα
ραστάσεις ύμνούσας τήν άκαταμά- 
χητον φιλοπατρία τών πεσόντων καί 
τά ονόματα τών πεδίων τών μαχών 
εις τά όποια εϋρον τον άείζωον θά
νατον.

’’Εστω γνωστόν οτι άλως εξαι
ρετικής τιμής έτυχον μόνον οί Μα
ραθωνομάχοι, οίτινες δέν έτάφησαν 
εις τό ώς άνω νεκροταφεΐον, αλλά 
εις τον τόπον δστις έκθαμβος εΐχεν 
ατενίσει τήν ύπέροχον ανδρείαν των, 
τουτέστιν εις τήν γήν τήν όποιαν 
έπότισαν διά του τίμιου αίματός των.

Τά έκτεθέντα άποτελοϋν διά τήν 
Ελλάδα καί αύμπαντα τον κόσμον 
τήν ιστορικήν προέλευσιν τής ιδέας 
έξ ής προήλθεν ό καλλίκαρπος σπό
ρος τών συγχρόνων μνημείων, άτινα 
φέρουν τήν προσωνυμίαν — τοϋ α
γνώστου στρατιώτου. — Τά μνη
μεία ταϋτα άνηγέρθησαν εις τάς 
πρωτεύουσας τών κρατών εκείνων 
άτινα σνμμετεϊχον τοϋ πρώτου παγ
κοσμίου πολέμου 1914-1918 έκ τής 
ακολούθου αιτίας.

—Μετά τήν ανακωχήν τής 11-11- 
1918 εν Γαλλία σφοδραί κατηγο- 
ρίαι διετυπώθησαν κατά τών αρμο
δίων δι αμέλειαν καί αταξίαν περί 
τήν ταφήν τών νεκρών συνέπεια τής 
όποιας κατά χιλιάδας γονείς, σύ
ζυγοι, αδελφοί, καί τέκνα άνεζήτουν 
εις μάτην μετ’ άλγους, πικρίας καί 
στνγνοϋ πένθους άνά τά αχανή πε
δία τών μαχών τήν άνεύρεσιν τών 
λειψάνων τών προσφιλών των προ
σώπων, άτινα έπεσαν ήρωίκώς μα- 
χόμενα. Προ τής τοιαύτης καταστά- 
σεως τό πρώτον ή Παρισινή έφη- 
μερίς ’Αδιάλλακτος έρριψε τήν ιδέαν 
τής μετακομιδής έκ τίνος πεδίου 
μάχης τών οστών ενός αγνώστου 
ήρωος καί τον ενταφιασμόν τούτων 
προ τής άψίδος θριάμβου μετ’ έξαι- 
ρετικών τιμών, καθ’ δσον οϋτω θά 
ένεβάλλετο εις έκάστην οικογένειαν 
ή απατηλή παρηγοριά, δτι τά δια- 
κομισθέντα οστά ίσως νά άνήκον 
εις τον προσφιλ.ή νεκρόν της καί 
τοιουτοτρόπως θά έπήρχετ ο άμ- 
βλυνσις τής δημιουργηθείσης κατα- 
στάσεως. Τελικώς ή έν λ.όγω ιδέα 
έπεκράτησεν καί έκ τών έξ πεδίων 
τών μεγάλων μαχών έλήφθησαν έκ 
τών κατακειμένων σορών τά οστά 
άνά ενός πεσόντος άτινα καί μετε- 
φέρθησαν νύκτωρ εις τό Βερτέν 
ένθα καί έναποτέθησαν κατά τρό
πον ώστε ήγνοειτο τό πεδίον προ- 
ελεύσεως έκάστου λειψάνου. Τήν 
έπομένήν παρελήφθησαν τά οστά

ενός αγνώστου μεταξύ έξ τοιούτων 
άτινα καί ένεταφιάσθησαν εις τήν 
αψίδα τοϋ θριάμβου τήν 11-11-1919 
πρώτην έπέτειον τής ανακωχής.

Βραδύτερον ανάλογα μνημεία κα- 
τεσκευάσθησαν εις άλας τάς πρω- 
τευούσας τών κρατών έκείνων άτινα 
έλαβον μέρος εις τον πρώτον παγ
κόσμιον πόλεμον.

Τό Ελληνικόν μνημεΐον αγνώστου 
στρατιώτου, προ τοϋ όποιου ή Ε λ 
ληνική ψυχή καίει τον εύνώδη λιβα
νωτόν τής αιώνιας ευγνωμοσύνης 
της, έχει κατασκευασθή προ τών 
παλαιών ανακτόρων καί πλαισιοϋται 
από ονόματα πόλεων καί τοποθε
σιών, εις τάς οποίας ή δόξα έχει στή
σει τον μεγαλοπρεπή θρόνον της.

Τό λιτόν τοϋτο μνημεΐον, παριστά 
έν άναγλύφω Έλληνα οπλίτην καί 
καλύπτει φιλοστόργως τά οστά ενός 
έκ τών άπειραρίθμων ηρώων μας 
τοϋ τελευταίου πολέμου.

Τά αποκαλυπτήρια τοϋ έν λόγω 
μνημείου, εντός τοϋ τοίχου τοϋ ο
ποίου ένυπάρχει καί μία κατεργα
σμένη πέτρα έξ έκάστου ελληνικού 
χωρίου προερχομένη, έγένοντο τήν 
25ην Μαρτίου 1932 υπό τοϋ τότε 
αντιπροέδρου τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως αειμνήστου ’Ανδρ. Μι- 
χαλακοπούλον. Τήν σημασίαν τοϋ 
μνημείου τοϋ αγνώστου στρατιώτου 
άνέπτυξεν δι’ έμπνευσμένου λόγου 
του ό τότε πρόεδρος τής Βουλής τών 
Ελλήνων αείμνηστος Θεμιστοκλής 
Σοφούλης.

Τό σεμνόν τοϋτο μνημεΐον είναι 
ό άκτινοβόλος ήλιος, έκ τοϋ όποιου 
ανατέλλουν οί φεγγοβόλοι μαρμαρυ- 
γαί τών άθανάτων αξιών, τών με
γάλων ιδεών, τών ουρανίων κτή
σεων. Είναι ό αστείρευτος φωτεινός 
πίδαξ δστις φωτίζει διά τοϋ άειθό
λου φωτός του τον ’Εθνικόν μας 
βίον. Είναι τέλος τό μεγαλοπρεπέ
στατο ν μανσωλεΐον τής δόξης τής 
τιμής καί τής ’Εθνικής ευγνωμοσύ
νης. Προ τοϋ μνημείου τούτου ημείς 
ευλαβείς προσκυνηταί ας μή λησμο
νώ μεν νά δοκιμάζωμεν τήν θαλπω
ρήν τοΰ θείου φιοτός τοϋ έκπεμπο- 
μένου έκ τών απειραρίθμων ηρώων 
τής Πατρίδος μας καί ας μελετά)μεν 
με ίεράν κατάνυξιν τάς ένδοξους 
σελίδας τάς όποιας έγραψαν οί 
ήρωες οϋτοι με τήν κεραυνοβύλον 
ορμήν των καί ας ε ’ίμεθα έτοιμοι 
άνά πάσαν στιγμήν καί ας φιλοδο- 
ξώμεν "ινα καί τό ίδικόν μας μέτωπον 
περιβληθή μέ τήν αειθαλή δάφνην 
τής ευθανασίας.
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και προσώπων εισερχομένων εις τήν 
χώραν, ή έξερχομένων έξ αύτής.

Τά τελωνεία, ώς όργανα έλέγχου, είναι 
αυτονόητον ότι δημιουργούν δυσφορίαν 
κατά τήν άσκησιν τής υπηρεσίας αύτών, 
λόγω τής προκαλουμένης μειώσεως τού 
προσωπικού γοήτρου τού διακινουμένου 
προσώπου, ώς και τής εις περίπτωσιν 
έπιβολής φόρων μειώσεως τών περιου
σιακών στοιχείων τούτου.

Γεννάται τό ερώτημα: Είναι άπαραίτητη 
ή ΰπαρξις τής Τελωνειακής "Υπηρεσίας; 
Ή άπάντησις είναι καταφατική, διότι ή 
υπηρεσία αϋτη έξυπηρετεί διαφόρους μορ- 
φάς τής παραγωγικής δράστη ριότητος 
τής χώρας, λαμβανομένης ύπ" όψει τής 
υφιστάμενης νομοθεσίας. "Αλλά ποια πρέ
πει νά είναι ή πολιτική τής υπηρεσίας αύ
τής μετά τήν άνάπτυξιν τού διεθνούς του
ρισμού; Ό  τουρισμός, ό όποιος έξυπη- 
ρετεΐ συμφέροντα οικονομικά, κοινωνικά, 
δημοσιονομικά, παίζει ρόλον μορφωτικόν 
και εκπολιτιστικόν, ή κίνησίς του καλλιερ
γεί τήν συνεργασίαν τών λαών, έχει τήν 
άπαίτησιν νά μή εύρίσκη φραγμούς τελω
νειακούς καί νά μή άντιμετωπίζη ακαμψίαν 
τών τελωνειακών κανονισμών. "Απαιτεί 
ό διεθνής τουρισμός πολιτικήν άνοικτής 
θύρας. Θέλει τήν τελωνειακήν ύπηρεσίαν 
νά μήν είναι φραγμός, νά μήν έμποδίζη 
τήν διέλευσιν, τήν δίοδον. Θέλει τάς τε
λωνειακός διατυπώσεις τοιαύτας, ώστε νά 
επιτρέπουν νά γίνεται δεκτός, ώς μέλος 
κάθε άνθρωπος.

Ό  τελωνειακός ύπάλληλος εν έκ τών 
πρώτων προσώπων, τό όποιον ό ξένος 
βλέπει κατά τήν είσοδόν του εις τήν χώραν 
καί εν έκ τών τελευταίων κατά τήν έξοδόν 
του έξ αύτής, όφείλει νά έχη ύπ" δψει του, 
δτι πρέπει και διάθεσιν εΰχάριστον νά έχη 
καί συμπεριφοράν εύγενή καί παράστασιν 
άξιοπρεπή. "Οφείλει νά γνωρίζη, δτι πάσα 
άλλη εϋδιάθετος κατάστασις αύτοΰ, τόν 
καθιστά άκατάλληλον πρός έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων του. Πρέπει νά γνωρίζη, 
δτι ή πρώτη έντύπωσις τήν όποιαν θ" άπο- 
κομίση άπό τήν έν γένει παράστασιν του ό 
περιηγητής, παραμένει ζωηρά καί θά τήν 
συναποκομίση ούτος κατά τήν περιήγησίν 
του εις τό έσωτερικόν τής χώρας, άλλά 
καί μετά τήν έξοδόν του έξ αύτής. Καί άν ή 
έντύπωσις αύτή είναι άγαθή, ό περιηγητής 
θά είναι πρόθυμος νά κρίνη έπιεικώς άλλας 
άτελείας τάς όποιας θά συναντήση εις τό 
έσωτερικόν. "Εξερχόμενος δέ τελικώς καί 
συναντών καί πάλιν τόν τελωνειακόν ύπάλ- 
ληλον μέ τήν αύτήν φιλόφρονα διάθεσιν, 
λησμονεί οίανδήποτε τυχόν προηγουμέ- 
νην κακήν έντύπωσιν ή δυσχέρειαν, ήτις 
τόν έστενοχώρησε καί συγχωρεϊ τάς παρα
λείψεις. Οί τελωνειακοί ύπάλληλοι, ώς καί 
τά άλλα κρατικά όργανα πού έξυπηρετοΰν 
εις τάς εισόδους καί έξόδους τής χώρας 
μας πρέπει νά γνωρίζουν, δτι άποτελοΰν 
τόν καθρέπτην τού πολιτισμού μας, ώς έκ 
τούτου ή άποστολή των είναι πολύ σπου- 
δαιοτέρα τής τών άλλων συναδέλφων των. 
Διαρκείς διδασκαλίαι περί τού τρόπου 
συμπεριφοράς καί παραστάσεως, έκμάθη- 
σις ξένων γλωσσών είναι απαραίτητοι 
προϋποθέσεις διά τήν καλήν καί πολιτισμέ- 
νην λειτουργίαν τών τελωνείων μας.

Άλλά δέν άρκεϊ μόνον τούτο. Πρέπει καί

ή Κεντρική "Υπηρεσία, τό κράτος δηλαδή 
νά συγχρονίζη τήν νομοθεσίαν είς τόν το
μέα αύτόν, ώστε νά μή διαφέρωμεν άπό 
τά άλλα προηγμένα τουριστικώς κράτη, 
τά όποια είμεθα υποχρεωμένοι κάί νά 
συναγωνιζώμεθα.

Είναι γεγονός, δτι μετά τόν νόμον 2544 / 
1953 έπετεύχθη μεγάλη πρόοδος είς τήν 
άπλούστευσιν τών διατυπώσεων έλέγχου 
κατά τά διεθνώς καθιερωμένα.

"Ενα άλλο στοιχεϊον τό όποιον παίζει 
σοβαρόν ρόλον είς τήν άρτίαν λειτουργίαν, 
δχι μόνον τής Τελωνειακής ύπηρεσίας 
άλλά καί κάθε άλλης κρατικής τοιαύτης 
(έλεγχον Διαβατηρίων κλπ.), είναι ή ϋπαρ- 
ξις εύπρεπών κτηριακών έγκαταστάσεων 
μέ έσωτερικάς διαμορφώσεις, ώστε νά 
έξασφαλίζεται άνεσις είς τούς έπιβάτας. 
Είναι έξαιρετική ή σημασία τού σημείου 
τούτου, διότι άποτελεΐ τήν πρώτην σύστα- 
σιν περί τής καλής όργανώσεως καί άξιο- 
πρεποΰς παραστάσεως τού έπισήμου κρά
τους, διότι ό έλεγχος καθίσταται όλιγώ- 
τερον οχληρός είς τόν άναμένοντα έπιβά- 
την μέσα σέ εΰχάριστον καί άνετον περι
βάλλον καί διότι τό πολιτισμένον περι
βάλλον έμπνέει συναίσθημα άξιοπρεπείας 
καί πολιτισμού καί είς αυτόν τούτον τόν 
ύπάλληλον, ό όποιος είναι φυσικόν νά 
προσπαθή νά φανή άνώτερος καί λεπτό
τερος καί προσηρμοσμένος είς αύτό.

ΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ καί κοινοτικές 
άρχές είναι οί άμεσοι συνεργάται τής 
κρατικής ύπηρεσίας διά τις έπιδιώξεις 

τού τουρισμού, ό μεγαλύτερος βοηθός της 
καί ό σπουδαιότερος της είναι ή άστυνο- 
μία. Καμμιά τουριστική προσπάθεια δέν 
μπορεί νά έπιτύχη καί ν" άποδώση άπο- 
τελέσματα, άν τήν "ιδέα τού τουρισμού δέν 
τήν ένστερνισθοϋν, δέν τήν άγαπήσουν καί 
δέν τήν πιστεύσουν τά στελέχη πρώτα καί 
κατόπιν τά όργανα τών Σωμάτων "Ασφα
λείας.

"Οσο τέλειοι καί άν είναι οί νόμοι καί 
δσο κι" άν προβλέπουν δλες τις περιπτώ
σεις, δσο έντατική κι’ άν είναι ή προπα
γάνδα καί δσο έντεταμένη κι’ άν είναι ή 
καθοδήγησις άπό τις κρατικές ύπηρεσίες, 
δέν είναι δυνατόν οί έπιδιώξεις τού τουρι
σμού νά γίνουν αντιληπτές άπό τό σύνο- 
λον τών άνθρώπων, άν δέν τις προπαγαν
δίσουν καί δέν τις έπιβάλουν τά όργανα 
τών Σωμάτων "Ασφαλείας. Μόνον αυτά, 
μέ τό νά είναι διασπαρμένα σ’ δλη τήν χώ
ραν, άπό τήν πρωτεύουσα, ώς τό πιό άπο- 
μεμακρυσμένο χωριό της, μπορούν νάλ- 
θουν σέ άμεση έπαφή μέ τούς κατοίκους, 
νά τούς διδάξουν, νά τούς έξηγήσουν, νά 
τούς συνηθίσουν πρός τις πολιτισμένες 
κατευθύνσεις πού ζητά νά έπιβάλη ό του
ρισμός.

Οί άξιωματικοί καί τά όργανα τών Σω
μάτων "Ασφαλείας, πού άποτελοΰν τόν 
καθρέπτην τού πολιτισμού, καί πού άντι- 
λαμβάνονται καί γνωρίζουν τήν σημασία 
τού τουρισμού καί ώς μέσον οικονομικής 
άποδόσεως καί ώς μέσον έκπολιτισμοΰ, 
θά δώσουν μέ τό παράδειγμά τους καί 
μέ τήν συμπεριφοράν τους στόν πολίτη 
νά καταλάβη τήν έννοιαν τού Κράτους καί 
τόν σεβασμό πού οφείλει στούς νόμους 
του καί πού θά τόν καθοδηγήσουν καί θά 
τού έξηγήσουν τήν σημασίαν τών άπαιτή- 
σεων τού τουρισμού διά τό γενικό καλό 
καί τών άνθρώπων καί τού τόπου. "Οπως 
ό δάσκαλος καθοδηγεί τήν νέα γενεά, διά

νά γίνη καλύτερη άπό τήν σημερινή, έτσι 
καί οί άστυνομικοί άγωνίζονται διά τούς 
σημερινούς άνθρώπους καί προσπαθούν 
νά τούς συγκρατήσουν, νά τούς κάνουν νά 
ύπερβάλουν τόν έαυτόν τους, ν’ άποβά- 
λουν τις κακιές τους συνήθειες, νά προ- 
σαρμοσθούν πρός τις νέες άντιλήψεις πού 
δημιουργεί ή άνάγκη τής ζωής τού τόπου.

Ή άνάπτυξις τής τουριστικής συνειδή- 
σεως πρέπει νά έπιδιωχθή σ’ όλόκληρον 
τόν τόπο καί στό πιό άπομεμακρυσμένο 
χωριό, κι' έκεί πού δέν πάτησε άκόμη 
πόδι ξένου ή έκδρομέως. Δέν είναι μόνον 
τό δτι μιά μέρα μπορεί κι’ έκεί νά δημιουρ- 
γηθή μιά τουριστική κίνησις, άλλά είναι 
καί τό δτι οί ύποδείξεις τού τουρισμού έξη- 
μερώνουν καί έκπολιτίζουν τούς άνθρώ
πους καί τούς κάνουν νά ζοΰν καλλίτερα 
τήν ζωήν τους.

Στά μέρη όμως έκεΐνα πού έχουν έστω 
καί κάποια τουριστική κίνησι, ή έργασία 
τών άστυνομικών είναι περισσότερον άπα
ραίτητη. 'Εκεί δέν χρειάζεται μόνον ή 
έφαρμογή τών νόμων, διατάξεων καί δια
ταγών τών "Υπουργείων, άλλά χρειάζεται 
ύπομονητική καί συστηματική διδασκα
λία τών άνθρώπων, ώστε νά άντιληφθοΰν 
καί νά κατανοήσουν ούτοι, τήν ήθική καί 
ύλική ώφέλεια πού θά έχουν άπό τήν 
έφαρμογήν των. Χρειάζεται άκόμη καί 
άνάπτυξις πρωτοβουλίας έκ μέρους τών 
άστυνομικών δι' άπειρα ζητήματα πού 
θά πέσουν στήν άντίληψί τους καί τά 
οποία, ούτε μπορεί νά τά φέρη ούτε μπο
ρεί νά τά προβλέψη ή κεντρική ύπηρεσία.

Τόσην σημασίαν άπέδωσαν ή πολιτεία 
είς τήν συμβολήν τών Σωμάτων Ασφαλείας 
είς τό θέμα τού τουρισμού, ώστε ίδρυσε 
καί ειδικήν ύπηρεσίαν τήν Τουριστικήν 
Αστυνομίαν - διά τήν καλλιτέραν έξυπη- 
ρέτησιν τών τουριστικών προσπαθειών. 
Αύτό όμως δέν σημαίνει, δτι ή συμβολή 
τών άστυνομικών οργάνων τών άλλων 
ΰπηρεσιών είναι μικροτέρα ή δτι θά πρέπει 
ταϋτα νά άδιαφοροΰν διά τά ζητήματα 
πού έχουν σχέσιν μέ τόν τουρισμόν.

Καί άν αύτή πρέπει νά είναι ή προσπά
θεια καί ή άποστολή δλων τών άστυνομι
κών οργάνων, άκόμη μεγαλυτέρα πρέπει 
νά είναι έκείνων τών άστυνομικών οργά
νων πού έρχονται είς άμεση έπαφή μέ τούς 
ξένους καί έννοώ τά τού έλέγχου διαβα
τηρίων καί συναλλάγματος καί τά όποια 
κατά κανόνα εϋρίσκονται είς τάς εισόδους 
καί έξόδους τής χώρας μας.

('Επαναλαμβάνεται ένταΰθα δ,τι έλέχθη 
καί διά τούς τελωνειακούς ύπαλλήλους).

"Η εύγενική συμπεριφορά καί ή άξιο- 
πρεπής παράστασις τών όργάνων τού
των, θά έξυψώση είς τά μάτια τών ξένων 
καί τήν χώραν μας, ώς πολιτισμένην καί τό 
γόητρον τής ’Αστυνομίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΗΕΑΥΡΟΙ
Στο βυθό του

Αιγαίου καί τώυ α/Μωυ θαλαοοώυ
ΜΙΑ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  ΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝ. Β' κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Δεκάδες "Ελληνες και ξέ
νοι, με διάφορα προσχή
ματα και άφορμές, άναζη- 
τουν και κουρσεύουν τους 
ευρισκομένους κάτω άπό 
τό νερό άρχαιολογικους 
θησαυρούς, οί όποιοι και 
παίρνουν τό δρόμο τής 
ξενητειας προς την Ευ

ρώπη, ή την ’Αμερική.

ΕΚΑΤΟΝ πενήντα άμφορεϊς, έγραψαν 
προσφάτως οί έφημερίδες, παρέδωσε 
στό Μουσείο του 'Ηρακλείου ό διά

σημος έξερευνητής των ύποβρυχίων βυ
θών Ζάν Κουστώ, πού μέ τό πλοίο του 
«Καλυψώ», πραγματοποιεί έξερευνήσεις 
στις Ελληνικές θάλασσες. Είναι γνω
στό, ότι ό διακεκριμένος επιστήμονας, 
πού διακρίνεται γιά τήν πίστη καί τήν 
αγάπη στό έργο πού κάνει, έχει συμβληθή 
μέ τήν Ελληνική Κυβέρνηση καί τόν 
Ελληνικό ’Οργανισμό Τουρισμού, όχι 
μόνο γιά νά έξερευνήση, άλλά καί νά 
γυρίση δύο ταινίες, οί όποιες θά άναφέ- 
ρωνται στους βυθισμένους θησαυρούς τού 
Αίγαίου καί τής Σαντορίνης. Τά δύο αυτά 
φίλμ, πού θά έτοιμασθούν σέ ένα περί
που χρόνο, είναι βέβαιο, ότι προβαλλό
μενα στό έξωτερικό, θά κινήσουν τό έν- 
διαφέρον καί των ειδικών έπιστημόνων, 
άλλά καί τού ευρύτερου τουριστικού κοι
νού, τό όποιο μέ τόν τρόπο αυτό θά 
γνωρίση καλύτερα τις ομορφιές καί τά 
ένδιαφέροντα τής Ελλάδος.

Οί έρευνες όμως τού Κουστώ, δίνουν 
άπό άλλης πλευράς άφορμή, γιά μιά συ
στηματική πλέον θεώρησι καί άντιμετώ- 
πισι τού προβλήματος τών ύποβρυχίων άρ- 
χαιολογικών μας θησαυρών, οί όποιοι, 
υπερβολή ύπήρξαν καί έξακολουθοΰν Χω
ρίς άκόμα νά είναι, τά μεγάλα θύματα τών 
κάθε λογής άρχαιοκαπήλων, πού λυμαί
νονται τις 'Ελληνικές θάλασσες. Δεκάδες 
Έλληνες καί ξένοι, μέ διάφορα προσχή
ματα καί άφορμές, αναζητούν καί κουρ
σεύουν τούς εΰρισκομένους κάτω άπό τό 
νερό άρχαιολογικούς θησαυρούς, οί 
όποιοι καί παίρνουν τό δρόμο τής ξενη- 
τειάς πρός τήν Εύρώπη ή τήν ’Αμερική, 
γιά νά καταλήξουν σέ κανένα μουσείο, ή 
κάποια άρχαιολογική συλλογή. ΟΙ ύπο- 
βρύχιοι άρχαιοκάπηλοι έμφανίζονται συ
νήθως ώς ψαροντουφεκάδες. "Οταν έπι- 
σημάνουν άρχαΐο ναυάγιο, ή βυθισμένο 
άρχαίο οικισμό, βουτούν καί μέ τή βοή
θεια συγχρόνων μέσων ανασύρουν άπό τό 
βυθό άμφορεϊς, νομίσματα, σκεύη τών 
σκαφών καί άλλα πολύτιμα άντικείμενα.

Είναι νομίζουμε καιρός, νά ληφθοΰν άπό 
τις άρμόδιες Υπηρεσίες σύντομα μέτρα 
καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση γιά νά 
σταματήση έπιτέλους ή αιμορραγία τής 
έθνικής μας κληρονομιάς, πού μάς έστέ- 
ρησε πραγματικά άριστουργήματα τής 
τέχνης καί μνημεία τής ιστορίας μας.

' Η  ύ π ο β ρ ύ χ ιο ς  
άρχα ιοκαττηλεία

’Εάν παταχθή ή ύποβρύχια άρχαιοκα- 
πηλεία καί έξασφαλισθοΰν τά μέσα, γιά 
μιά σωστή καί όλοκληρωμένη έξερεύνησι, 
κανείς δέν ξέρει μέ τϊ θησαυρούς θά γε
μίσουν τά μουσεία μας, άφοΰ όπως είναι 
γνωστό, μερικά άπό τά καλλύτερα κομ
μάτια τους βρέθηκαν στις έλληνικές θά
λασσες. Πρός αυτό τόν ύποθαλάσσιο 
πλούτο στρέφεται ή σημερινή έρευνά μας, 
μέ τή φιλοδοξία, νά ένημερώση κατά τό 
δυνατόν πληρέστερα τούς άναγνώστες 
μας γύρω άπό τό τί κρύβεται κάτω άπό 
τις γαλανές μας θάλασσες. Προηγουμέ- 
μένως, κρίνουμε σκόπιμο νά άναφερθοΰμε 
μέ δυό γραμμές στά σπουδαιότερα άπό 
τά άγάλματα καί τά άλλα αντικείμενα, πού 
τυχαίως κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα άνεκαλύφθησαν στούς βυθούς καί 
κοσμούν σήμερα τό ’Εθνικό καί άλλα 
μουσεία. Καί πρώτα πρώτα ό περίφημος 
«Ποσειδών τού ’Αρτεμισίου».

' Ο  « Π ο σ ε ι δ ώ ν  
το υ  ’ Α ρ τ ε μ ι σ ί ο υ »

Πρόκειται γιά ένα μεγάλο χάλκινο 
άγαλμα θεού, πού βρέθηκε στό βυθό τής 
θάλασσας τού ’Αρτεμισίου στή Βόρειο 
Εύβοια τό 1928. Προηγουμένως τό 1926 
δύτες είχαν ανακαλύψει τό βραχίονα τού 
άγάλματος, πού έντυπωσίασε καί έντυπω 
σιάζει καί τώρα τούς έπισκέπτες τού 
’Αρχαιολογικού Μουσείου. Τό έργο, πού 
είναι ένα μεγαλοφάνταστο όραμα κά
ποιου άπό τούς κορυφαίους χαλκοπλά
στες τής Βορείου Πελοποννήσου, τής

’Απέναντι: ‘Ο Ποσειδών της Ίστιαίας. Εις αυτήν τήν σελίδα αριστερά: Ό  έφηβος 
τοϋ Μαραθώνος. Καί τά δύο άριστουργήματα, βρέθηκαν στο βυθό τών 'Ελληνικών θαλασ
σών.
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πρώϊμης κλασσικής έποχής καθηλώνει 
τό θεατή μέ τήν έσωτερική έλευθερία, τό 
δυναμισμό στήν κίνησι καί τήν πρωτο
φανή στό πρόσωπο θεϊκή έκφρασι.

Ή  θαλασσία περιοχή τών ’Αντικυθή
ρων άποτελεϊ καί τώρα ένα πραγματικό 
νεκροταφείο αρχαίων αριστουργημάτων, 
άφοδ στό βυθό της «φιλοξενεί» μερικά 
ναυάγια, πού μετέφεραν άποκλειστικά 
καί μόνο έργα τής άρχαίας έλληνικής 
τέχνης. Στό δίαυλο Κυθήρων - ’Αντικυ
θήρων καί σέ μιά βραχώδη έξέδρα τοϋ 
μεγάλου βαράθρου, εόρίσκονται μερικά 
άρχαΐα ναυάγια, άφοΟ ή περιοχή αυτή, 
θεωρείται άπό τις πιό έπικίνδυνες γιά 
τή ναυσιπλοΐα, όχι μόνο στήν άρχαιό- 
τητα, άλλά καί τώρα άκόμα. Ά πό τό 
δίαυλο αύτό περνούσαν άναγκαστικά τά 
καράβια, πού μετέφεραν στή Ρώμη τά έργα 
τής τέχνης άπό τήν ’Αθήνα, τήν Κόρινθο, 
τήν Πέλλα καί τις άλλες 'Ελληνικές πό
λεις. Στήν ίδια περιοχή έναυάγησε τό 
1812 ενα άπό τά καράβια τού Λόρδου 
Έ λγιν, ό όποιος, άπό τό 1802 μέχρι τό 
1810, μέ σουλτανική άδεια έσύλησε τά 
καλλιτεχνήματα τής Άκροπόλεως, τής 
Αίγίνης, τής Φιγαλείας κ.ά. Στά 1900, 
κάποιοι σφουγγαράδες βούτηξαν στό 
βυθό τών Αντικυθήρων καί έκει άνακά- 
λυψαν μέ έκπληξή τους τό ναυαγισμένο 
άρχαϊο καράβι φορτωμένο μέ άγάλματα 
καί άλλα άντικείμενα. Τό έπίσημο κρά
τος ένδιαφέρθηκε τότε άμέσως. Ένα  
σκάφος τού πολεμικού ναυτικού μέ ειδικό 
άρχαιολόγο καί όσα μέσα ήταν δυνατόν 
νά διατεθούν τήν έποχή έκείνη, έφθασε 
πάνω άπό τό ναυάγιο. Τά πενιχρά όμως 
καταδυτικά μέσα, ή τρικυμία, πού άποτε- 
λεϊ μόγιμο φαινόμενο στήν περιοχή καί 
τά ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα δέν έπέ- 
τρεψαν τήν άνέλκυση όλων τών άγαλμά- 
των, έκτος άπό τόν χάλκινο νέο καί μερικά 
άλλα μαρμάρινα πού κοσμούν τό ’Αρ
χαιολογικό Μουσείο ’Αθηνών.

‘Ο «’Έφηβος 
τών ’Αντικυθήρων»

Ό  «Έφηβος τών ’Αντικυθήρων», μεγά
λο χάλκινο άγαλμα νέου άνδρός γυμνού, 
είναι όπως καί ό Ποσειδών τής Ίστιαίας 
γενναίο «μουσικό» έργο, γλύπτη τής βό
ρειας Πελοποννήσου, πιθανώς τοϋ Σι-

κυωνίου Εύφράνορος. ’Εντυπωσιάζει ό 
ρυθμός στή στάση, ζυγισμένος, μελωδι
κός, μέ τονισμένη τή λεκάνη. Τό ίδιο 
άξιοσημείωτα στοιχεία είναι ή ραδινό- 
τητα τών φτερωτών σκελών, οί άναλογίες 
τών μελών τού σώματος καί ή έκφρασι 
τού προσώπου μέ τά ένθετα μάτια.

Ά πό τό ίδιο σημείο προέρχεται καί ό 
λεγόμενος «φιλόσοφος τών Αντικυθή
ρων» εικονιστικό χάλκινο κεφάλι πυγω- 
νοφόρου ήλικιωμένου άνδρός, πού ήταν 
ένθετο σέ άγαλμα. Παριστάνεται πιθα
νότατα κάποιος φιλόσοφος βορειοανατο
λικής φυλετικής καταγωγής, ίσως ό 
Βίων ό Βορυσθενίτης. Ή  έκφραση, μέ 
έντονη θυμοσοφική διάθεση, τά μαλλιά, 
πού πέφτουν σέ συστάδες άκατάστατων 
βοστρύχων καί τό λεπτό σαρκαστικό 
κάτω χείλος καί τό ρυτιδωμένο μέ 
τωπο, κάνουν τό κεφάλι αυτό άληθινό 
άριστούργημα.

Ά λλά καί μαρμάρινα άγάλματα βρέθη
καν στό βυθό τών Αντικυθήρων. Στό 
’Εθνικό Μουσείο Αθηνών φυλάσσεται 
ένας μεγάλος άκέφαλος Ηρακλής, άν- 
τίγραφο πολυύμνητου έργου τού Λυ
σίππου, τοϋ γνωστού ώς «Ήρακλέους 
Φαρνέζε». Άκόμα δύο άλογα άπό άρμα 
καί δύο μεγάλα άγάλματα τοϋ Όδυσσέως 
καί τού Διομήδη, πού είκονίζονται κατά 
τήν άρπαγή τού Παλλαδίου τής Τροίας.

Κάτι άκόμα πού δέν είναι έργο τέχνης, 
άλλά κάποιο τελειότατο μηχάνημα γιά 
τήν έποχή του καί πού οί άρχαιολόγοι 
ώνόμασαν «ήλεκτρονικό ύπολογιστή 
2.000 έτών», άνασύρθηκε άπό τό ναυάγιο 
τών Αντικυθήρων. "Οταν τά κομμάτια 
τών άντικειμένων τού ναυαγισμένου κα
ραβιού, μεταφέρθησαν στό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών, τούς άρχαιολόγους 
προβλημάτισε ένα παράξενο χάλκινο άν- 
τικείμενο. Διαβρωμένο καθώς ήταν, δέν 
μπορούσε νά καταλάβη κανείς, περί τίνος 
άκριβώς έπρόκειτο. Πολλοί άπό τότε 
έπιστήμονες μελέτησαν τό χάλκινο αινι
γματώδες εύρημα γιά νά καταλήξουν, 
έπειτα άπό πολύχρονες μελέτες σέ διά
φορα συμπεράσματα. Μερικοί, μέ όδηγό 
τις έπιγραφές του, προσπάθησαν νά τό 
ταυτίσουν μέ κάποιο γνωστό άστρονο- 
μικό μηχάνημα τής άρχαιότητος. "Αλλοι 
τό ταύτισαν μέ τό μηχανικό δρομόμετρο 
τού "Ηρωνα άπό τήν Αλεξάνδρεια, ή τό 
μετεωροσκόπιο τού Κλαυδίου Πτολε-

' Α ρ ισ τερ ά :  Ό  π ερ ίφ η μ ο ς  Τ ζό κ εϋ  το ϋ  
'Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ  Μ ουσείου  'Α θη νώ ν . Κ ά 
τω :  ”Ε να ς β ατρα χά θνρω π ο ς μ έ  τή ν  ανα
π ν ευ σ τ ικ ή  σ υσ κευή  του , ε το ιμ ά ζ ε τα ι  γ ιά  
μ ιά  έρευνα το ϋ  βυθοϋ. 'Α π έ ν α ν τ ι:  Χ α ρ α 
κ τη ρ ισ τ ικ ή  φ ω το γρ α φ ία  άπό τή ν  π ρ ο σ π ά 
θεια  άνελκύσεω ς β υ ζα ντινο ύ  ναυα γίου  ατό  

Π ελα γο ν ή σ ι.

μαίου. Οί περισσότεροι σύγχρονοι όμως 
έρευνητές καταλήγουν στό συμπέρασμα 
ότι πρόκειται γιά ένα άστρονομικό ρο
λόι, κάτι άνάλογο μέ τόν σημερινό 
Computer.

Ό  ύπολογιστής τών Αντικυθήρων, 
όπως έπικράτησε πιά νά όνομάζεται τό 
παράξενο μηχάνημα, χώρια άπό τά μυ
στικά πού μπορεί νά κρύβη, δείχνει, ότι 
ό άρχαϊος έλληνικός κόσμος, δέν ήταν 
μόνον ό δημιουργός τών άριστουργημά- 
των τής τέχνης καί τού λόγου, άλλά καί 
μιας προηγμένης τεχνολογίας, άναλόγως 
μέ έκείνη πού ένεφάνισε ώς ή μηχανοκρα- 
τούμενη έποχή μας.

‘Ο Χάλκινος «Τζόκεϋ»
Δύο άκόμα άριστουργήματα τού Μουσεί

ου Αθηνών, άνεκαλύφθησανστούς βυθούς 
τών έλληνικών θαλασσών. Τό ένα είναι 
ό έξαίσιος χάλκινος «Τζόκεϋ», πού καί 
αύτός βρέθηκε στή θάλασσα τής Ίστιαίας 
καί τό άλλο ό έπίσης χάλκινος έφηβος 
τού Μαραθώνος, πού τόν άνέσυραν άπό τό 
βυθό ψαράδες τής Ραφήνας τό 1926. Αυτά 
γιά τά τυχαία, μέχρι τώρα ευρήματα τών 
έλληνικών βυθών. Ό  πλούτος τους, δεί
χνει άκριβώς καί τό μέγεθος καί τήν άξια 
τών θησαυρών, πού κρίβονται κάτω άπό
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τά πελόγη μας, άν γίνη κάποια συστημα
τική έρευνα, πράγμα στό όποιο μπορεί 
κανείς νά έλπίζη, άφοϋ γι’ αύτό έγγυών- 
ται ή πείρα καί τά μέσα πού διαθέτει ό 
Κουστώ. Βεβαίως, δέν παραγνωρίζονται 
οί δυσκολίες τής υποβρυχίου άρχαιολο- 
γίας, άφοΟ, έκτός τοϋ ότι κοστίζουν άσυγ- 
κρίτως περισσότερα άπό τίς έρευνες στήν 
ξηρά, άπαιτοϋν μεθόδευση καί προεργα
σία μακροχρόνιο, τελειότατα μηχανήματα 
φωτογραφήσεως, άνελκύσεως κλπ. καί 
πεπειραμένους δύτες μέ ειδικά σκάφη.

’Αλλά, ποιά είναι τά σημεία, στά όποια 
έχουμε βάσιμες έλπίδες, ότι έπειτα άπό 
μία σχετική έρευνα θά φέρουν στό φως 
άγνωστα καί ίσως καταπληκτικά έργα 
τής τέχνης καί σπουδαία τεκμήρια τής 
ιστορίας μας; Χωρίς ύπερβολές, όλα σχε
δόν τά έλληνικά πελάγη, αποτελούν ένα 
άπέραντο ύδάτινο μουσείο, πού άνάμεσα 
στά φύκια, τήν άμμο καί τή λάσπη κρύ
βει ναυαγημένα καράβια, άλλοτε έμπο- 
ρικά κι άλλοτε πολεμικά μέ αμφορείς, 
νομίσματα χάλκινα καί μαρμάρινα Α
γάλματα καί άλλα καλλιτεχνήματα. Γιά 
θαλάσσιες περιοχές, πού έχουν είδικώτερα 
έπισημανθή καί πού θά πρέπει όπωσδή- 
ποτε νά έρευνηθοϋν είναι πάρα πολλές, 
μέ σπουδαιότερες μερικές πού παρου
σιάζουν έξαιρετικό ένδιαφέρον. Σέ μερι- 
άπό αύτές έχουν έπισημανθή άρχαΐα 
ναυάγια, ένώ σέ άλλες έχουν έντοπισθή 
όλόκληρες πολιτείες, ή οίκισμοί πού 
πριν άπό αιώνες καί άπό διάφορες αίτιες 
χάθηκαν κάτω άπό τά νερά τής θαλάσσης. 
’Από τά ναυάγια, μπορούν νά άναφερθοΰν 
έκεϊνο τού Τολό στόν Άργολικό Κόλπο, 
ένα άλλο στό λιμάνι τής Μάνης, τών 
’Αντικυθήρων γιά τό όποιο μιλήσαμε, 
ένα βυζαντινό στήν ’Αλόννησο τών Βορ. 
Σποράδων, καί ένα άρχαΐο σέ κολπίσκο 
τής Σερίφου, γεμάτο άπό άμφορεΐς. Γιά 
τό βυζαντινό ναυάγιο τής ’Αλοννήσου 
πρέπει νά άναφερθή, ότι πριν λίγα χρόνια 
έγινε προσπάθεια, νά άνελκυσθούν μερικά 
άπό τά άντικείμενα τοϋ φορτίου του, 
πράγμα πού έπετεύχθη, παρά τίς δυσχέ
ρειες πού προκάλεσαν τά Ισχυρά υποβρύ
χια ρεύματα. Στήν προσπάθεια, πού έγινε 
μέ χρηματοδότησι τοϋ 'Ιδρύματος Ψύ- 
χα πήραν μέρος ό Ώκεανοπόρος - αρχαιο
λόγος κ. Μάρτον μέ τό ειδικό σκάφος 
του «Στόρμυ Σήζ», ό άρχαιολόγος κ. 
Ντυπόν, ό δύτης φωτογράφος κ. Κίμ - 
Χάρτ καί άπό έλληνικής πλευράς οί 
άρχαιολόγοι κ.κ. Κριζάς καί Θεοχάρης 
καί 5 βατραχάνθρωποι τοϋ πολεμικοϋ 
ναυτικού. Ά πό τό βυζαντινό αύτό καράβι, 
πού έχει μήκος 20 μέτρων καί είναι σχε
δόν κατεστραμμένο, άπεσύρθησαν 1.500 
άντικείμενα μεταξύ τών όποιων είναι 
πιάτα διακοσμημένα μέ έγχάρακτα σχέ
δια, πολλά σκεύη τοϋ πλοίου, κ.ά.

Χώρια άπό τά μεμονωμένα ναυάγια, 
τό ένδιαφέρον τών έρευνητών κεντρίζουν 
δύο περιοχές, όπου έξακριβωμένα έχουν 
καταποντισθή όλόκληροι στόλοι. Πρό
κειται γιά τό ανατολικό σκέλος τοϋ 
Άθωνος, όπου πιστεύεται ότι έπνίγη τό 
480 π.Χ. ό στόλος τοϋ Ξέρξη καί γιά τόν 
κόλπο τής Πύλου, όπου εύρίσκονται τά 
βυθισμένα καράβια τής άρμάδας τοϋ 
Ίμπραήμ, με τά τή μεγάλη ναυμαχία 
τοϋ 1827. Σέ καμμία άπό τίς δύο περιοχές 
δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα, έστω καί 
ύποτυπώδης έρευνα.

Όπως όμως προαναφέραμε, δέν είναι 
μόνο ναυάγια, πού οί έλληνικές θάλασσες

«φιλοξενοΰν» χιλιάδες τώρα χρόνια. Σ’ 
όλα τά παράλια τής ήπειρωτικής καί τής 
νησιωτικής Ελλάδος, δεκάδες άρχαϊοι 
οίκισμοί καί όλόκληρες Πολιτείες περι
μένουν τή σειρά τους, γιά νά μάς άποκα- 
λύψουν τά σπίτια, τούς ναούς, τά θέατρα 
καί τά άγάλματά τους, μαζί μέ τή διαλεύ
κανση σκοτεινών σημείων τής ιστορίας 
μας. Τέτοιοι οίκισμοί έχουν έντοπισθή 
στή Μυτιλήνη, στήν Κρήτη, στή Δήλο, 
στή Λήμνο στήν Παραλία τής ’Επίδαυ
ρου, στή Θήρα, στά παράλια τοϋ Κο
ρινθιακού, στήν παραλία κοντά στόν 
Πύργο ’Ηλείας, όπου εύρίσκεται βυθι
σμένη ή Φειά, μιά σπουδαία άρχαία έλλη- 
νική πόλις κ.ά.

Ή  Αχαϊκή Έλίκη
Τά τελευταία χρόνια, τήν προσοχή τών 

Ελλήνων άρχαιολόγων έχει τραβήξει, ή 
καταποντισμένη στά νερά τοϋ Κορινθια
κού άχαϊκή Πολιτεία Έλίκη, πού ένα 
κοσμογονικό κϋμα τήν κατέστρεψε τό 
373 π.Χ. Ή  πολιτεία αΰτή, πού βρισκό
ταν 22 χιλιόμετρα άνατολικά τοϋ Αίγιου, 
έγνώρισε πραγματική άκμή κατά τήν 
κλασσική περίοδο. Τήν καταστροφή τής 
Έλίκης άναφέρει ό περιηγητής Παυσα
νίας, πού συμπληρώνει, ότι κατά τήν 
έποχή του, οί ψαράδες τής περιοχής όταν 
ή θάλασσα είχε ήσυχία, έβλεπαν στό βυ
θό τό γιγαντιαΐο άγαλμα τοϋ Ποσειδώνα, 
πού ήταν στημένο στόν όμώνυμο ναό 
τής άτυχης πολιτείας. Πολλοί έλληνες 
καί ξένοι άρχαιολόγοι πού έμελέτησαν 
τό πρόβλημα τής Έλίκης, πιστεύουν, ότι, 
όταν τά μέσα καί οί συνθήκες τό έπι- 
τρέψουν, θά άνακαλύψουν μία έλληνική 
Πομπηία, προηγούμενο τής όποιας δέν θά 
ύπάρχη σ’ όλόκληρο τόν κόσμο.

Ή  θρυλική Άτλαντίδα
Κοντά στήν Έλίκη πρέπει νά άναφερθή 

καί ή θρυλική Άτλαντίδα, ή χώρα πού κα- 
ταποντίσθηκε στά βάθη τοϋ Ώκεανοϋ. Στά 
τελευταία χρόνια διαπρεπείς έπιστήμονες 
άπό όλόκληρο τόν κόσμο άνεζή τη σαν σέ 
διάφορα σημεία τή χαμένη ήπειρο, τήν 
όποια, άλλοι τοποθετούν στόν Ατλαντικό 
καί άλλοι, οί περισσότεροι, στό Αιγαίο, 
μεταξύ τών παραλίων τής Ελλάδος καί 
τής Μ. Ασίας. 'Υποστηρίζεται, ότι ή 
μυθική αύτή χώρα εύρίσκεται πιό συγ

κεκριμένα στά βάθη τής θαλάσσης τών 
Κυκλάδων καί καταποντίσθηκε γύρω 
στά 1520 π.Χ. μετά άπό κοσμογονική 
έκρηξη τοϋ ήφαιστείου τής Θήρας. Ή  
άποψη αύτή ένισχύθηκε μετά τίς άνα- 
σκαφές τοϋ Μαρινάτου στή Σαντορίνη, 
πού έφεραν στό φώς έπιβλητικά κτήρια 
μέ άριστουργηματικές τοιχογραφίες, Αγ
γεία καί άλλα άντικείμενα, έφάμιλλα καί 
όμοια μέ έκεΐνα τής Κνωσσοϋ. Ό  μινωϊ- 
κός πολιτισμός, ύπεστήριζε δ Μαρινά
τος, κατεστράφη όλοσχερώς άπό τά τε
ράστια παλιρροϊκά κύματα, πού μέ πρω
τοφανή ταχύτητα καί δύναμη ξεχύθη
καν άπό τήν καλδέρα τής Θήρας, πού 
σχηματίσθηκε μετά τήν έκρηξι τοϋ ήφαι- 
στείου. Ή  καλδέρα αύτή, είναι ένα τερά
στιο βάραθρο βάθους 500 περίπου μέτρων 
καί έπιφανείας 85 τετραγωνικών χιλιο
μέτρων. Μέ τή γνώμη τοϋ μακαρίτη Μα
ρινάτου, συμφωνεί καί ό σεισμολόγος κ. 
Γαλανόπουλος, ό όποιος υποστηρίζει, 
ότι ή ήφαιστειακή τέφρα μετά τήν έκρηξι 
έφθασε μέχρι τήν Αίγυπτο, όπου καί έκά- 
λυψε τήν πλούσια πεδιάδα τοϋ Νείλου 
καί προεκάλεσε άρρώστειες καί άλλες 
καταστροφές. Γιά νά στηρίξη τήν άποψί 
του, ότι ή Άτλαντίδα εύρίσκετο στό 
Αιγαίο, ό καθηγητής κ. Γαλανόπουλος 
έβάσισε τή θεωρία του πλήν τών άλλων 
καί στά κείμενα τοϋ Πλάτωνα, ό όποιος 
στόν Τίμαιο καί Κριτία αναφέρει, ότι ή 
Άτλαντίδα δέν ήταν ένα νησί, Αλλά 
βασίλειο δύο νησιών μέ κυριαρχία πού 
έφθαναν μέχρι τήν Αίγυπτο, τήν Λιβύη 
καί τήν Τυρρηνία.

Πλήν τοϋ κ. Γαλανοπούλου πολλοί 
γεωλόγοι, όπως ό Φόνκε, ό Οΰίλλιαμς, ό 
Κτενάς καί άλλοι, έμελέτησαν γεωλογικά 
τήν Θήρα, τήν Ανάφη, τήν Πάρο καί 
άλλα Κυκλαδονίσια καί διαπίστωσαν τήν 
ϋπαρξι ήφαιστειακής τέφρας. Μιά άκόμα 
έκδοχή, πού ένισχύει τίς ύποψίες τών 
έπιστημόνων γιά τή μυθική Άτλαντίδα, 
είναι σέ έρευνες πού έκανε τό 1966 τό 
Ώκεανογραφικό πλοίο «Τζαίην», τό 
όποιο καί άνεκάλυψε στό βυθό τής Θήρας 
έρείπια οίκοδομών, τείχη καί άλλα κατά
λοιπα άρχαίου οικισμού. Σέ λίγο καιρό 
καί όταν οί έρευνεςς τοϋ «Καλυψώ» 
όλοκληρωθοΰν, θά μπορέσουμε ίσως 
μέ λίγη τύχη νά ποϋμε μέ βεβαιότητα, 
έάν τό πέλαγος τών Κυκλάδων σκεπάζη 
ή όχι μέ τό γαλάζιο άτλάζι του τήν πολυ
συζητημένη Άτλαντίδα.
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο Σ Ε Β. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΣΗ Μ Α Δ ΙΑ  ΤΗΣ 
ΤΑ Π ΕΙΝ Ο Φ ΡΟ ΣΥ Ν Η Σ

Ό  ταπεινός δέχεται τις υποδείξεις των άλλων, χωρίς 
νά δυσανασχετή. Πιστεύει πώς δεν είναι πάνσοφος, 
πώς μπορεί νά σφάλλη. Δεν αρχίζει τις δικαιολογίες 
μό/ις άκούση μια ύπόδειξι. Δέχεται την κριτική, έφ’ 
όσον γίνεται από αγάπη. Διορθώνει, δ,τι πρέπει στην 
συμπεριφορά του, ώστε στο μέλλον νά είναι προσεκτι

κός καί νά μή έπαναλάβη ξανά τό σφάλμα του.

ΚΑΠΟΤΕ ρώτησαν τόν Μ. ’Αντώνιο 
ποιές καί πόσες άρετές πρέπει νά έχη 
κανείς γιά νά γίνη άγιος. Καί έκεΐνος 

άπήντησε: Τρεις. Ή  πρώτη λέγεται τα
πεινοφροσύνη. Ή  δεύτερη, ταπεινοφρο
σύνη. Ή  τρίτη, ταπεινοφροσύνη. Μέ τήν 
άπάντησι αυτή θέλησε ό άγιος νά τονί
ση τήν μεγάλη καί άνυπολόγιστη άξια 
πού έχέι γιά τήν πνευματική μας πρόοδο 
ή ταπείνωσις καί τήν άναγκαιότητα νά 
τήν άποκτήσωμε μέ κάθε θυσία.

Πράγματι. Όπως ό έγωϊσμός καί ή 
ύπερηφάνεια διώχνουν άπό πάνω μας τήν 
θεία χάρι καί μάς στερούν τή σωτηρία, 
έτσι, άντιθέτως, ή ταπεινοφροσύνη προ
σελκύει τήν θεία χάρι, άφού ό «Κύριος 
ΰπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοϊς δέ 
δίδωσι χάριν». Στήν παραβολή τού τε
λώνου καί τού φαρισαίου βλέπουμε τήν 
θέσι πού παίρνει ό Θεός άπέναντι στόν 
ταπεινό καί »τόν ύπερήφανο. Καί είναι 
νά θαυμάζη κανείς γιά τά δυσθεώρητα 
ύψη στά όποια σηκώνει τόν άνθρωπο ή 
ταπείνωσις, έστω κι’ άν αυτό φαίνεται 
σχήμα όξύμωρο. ’Αλλά τό είπε τό άψευ- 
δές στόμα τού Κυρίου. «Πάς ό ύψών 
έαυτόν ταπεινωθήσεται, ό δέ ταπεινών 
έαυτόν ύψωθήσεται».

Ά λ λ ’ αύτή ή τόσον σπουδαία καί ύψο- 
ποιός ταπείνωσις, είναι άρετή πολύ παρε- 
ξηγημένη άπό τούς άνθρώπους. Υπάρ
χουν δηλ. άνθρωποι πού νομίζουν πώς 
ταπεινός είναι έκεΐνος πού σκύβει τό 
κεφάλι καί τό βλέμμα κατά γής καί δέν 
άτενίζει πρός τά έμπρός, ή έκεΐνος πού 
έχει ύφος λυπητερό καί πάντοτε θλιμ
μένο, ή έκεΐνος, πού συνηθίζει νά έλεεινο- 
λογή τόν έαυτόν του, χωρίς βέβαια καί 
νά πιστεύη κατά βάθος αύτά πού λέγει. 
Ή  άντίληψις αυτή είναι λανθασμένη. Δέν 
είναι αυτό ταπεινοφροσύνη, άλλά ταπει- 
νολογία. Γιατί μπορεί κανείς νά είναι τα
πεινός καί ταυτοχρόνως χαρούμενος καί 
καλοσυνάτος. Μπορεί νά 6χη ταπεινο
φροσύνη καί συγχρόνως νά άτενίζη μέ

θάρρος τή ζωή. Ή  ταπεινοφροσύνη είναι 
κάτι περισσότερο άπό μιά άρετή. Είναι 
φρόνημα τού άνθρώπου.

'Ωστόσο, έπειδή μέ θεωρίες είναι δύ
σκολο νά καταλάβη κανείς τί είναι ταπει
νοφροσύνη, έμείς θά προσπαθήσουμε νά 
άναφέρωμε μερικές έκδηλώσεις τού ταπει
νού άνθρώπου, πού μοιάζουν μέ τούς 
καρπούς κάποιου δένδρου πού δέν τό 
γνωρίζεις. "Αμα ίδής τούς καρπούς πού 
κάνει, τότε καταλαβαίνεις ποιό δένδρο 
είναι. Έ τσι καί έδώ. Θά άναφέρωμε μερι
κές έκδηλώσεις πού έχει ό ταπεινός άν
θρωπος γιά νά μπορέση ό καθένας μας νά 
έλέγξη τόν έαυτόν του άν είναι ή όχι τα
πεινός.

α) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ά π ο δ ι ώ κ ε ι  
τ ο ύ ς  έ π α ί ν ο υ ς .

Τί συνήθως συμβαίνει; Δεχόμεθα μέ 
πολλήν εΰχαρίστησι τούς έπαίνους τών 
άλλων. Καί όχι μόνον αΰτό. ’Αλλά πολλές 
φορές έμείς οί ίδιοι προκαλοΰμε τούς άλ
λους νά μάς έπαινέσουν. Μέ κατάλληλο 
τρόπο, πού νά μή μάς έκθέτη, φέρνουμε 
τήν συζήτησι σέ τέτοιο σημείο, πού οί 
άλλοι νά άρχίσουν νά έπαινοΰν ή έμάς, ή 
τό παιδί μας, ή τό σπίτι μας ή τούς δικούς 
μας. Καί τότε νοιώθουμε μιά μεγάλη ίκα- 
νοποίησι. Αυτόν μάλιστα πού μάς έπαι- 
νεΐ, τόν άγαπάμε, τόν θεωρούμε, φίλον 
μας καί θέλουμε νά είναι πάντοτε κοντά 
μας. Άντιθέτως όταν κανείς δέν μάς έπαι- 
νέση ή θελήση νά μάς έλέγξη, τότε θυμώ
νουμε καί στενοχωρούμεθα. Αύτή είναι 
ή στάσις τού έγωϊστοΰ άνθρώπου. Θέλει 
καί εύχαριστεϊται στούς έπαίνους.

Διαφορετική όμως είναι ή στάσις τού 
ταπεινού άνθρώπου. Αυτός δέν έπιζητεΐ 
τούς έπαίνους τών άνθρώπων. Δέν θέλει 
τήν δόξαν πού οί άνθρωποι άπονέμουν. 
Φεύγει μακρυά καί κρύβεται γιά νά άπο- 
φύγη τούς ύμνους. Ό  ταπεινός βαδίζει 
έπάνω στά ίχνη πού άφησεν ό Κύριος καί

οί άγιοι. Καί μιμείται αύτούς καί στό ση
μείο αύτό.

Πράγματι. Ό  Κύριος άπέφευγε τούς 
έπαίνους καί τις έκδηλώσεις θαυμασμού 
τών άνθρώπων. Μετά τό θαύμα τής θερα
πείας τών τυφλών, τούς είπε. «Όράτε, 
μηδείς γινωσκέτω». Ό ταν συμπατριώται 
του θέλησαν νά τόν άνακηρύξουν βασιλέα 
έκεϊ εις τήν έρημον, μετά τόν χορτασμόν 
τών πεντακισχιλίων, έκεΐνος κρυφά άνε- 
χώρησε καί χάθηκε μέσα στά βουνά. Καί 
μετά τήν Μεταμόρφωσίν Του, όπου άπε- 
καλύφθη μία πτυχή τής ούρανίου δόξης 
Του, συνέστησε στούς μαθητάς Του νά 
μή ποΰν τίποτε γιά όσα είδαν. Καί όταν 
άνέστησε τήν κόρη τού Ίαείρου, πάλιν 
είπε στούς παρόντος νά μήν ποΰν πουθενά 
τό γεγονός. Έ τσι ό Κύριος μέ τό παρά
δειγμά του έδίδαξαν όλους μας, πώς πρέπει 
νά άποφεύγουμε τούς έπαίνους τών άνθρώ
πων.

Τό ίδιο έκαμαν καί όλοι οί άγιοι τού 
Θεού, πού προσπαθούσαν νά κατακτήσουν 
τήν ταπεινοφροσύνη. Ό χ ι  απλώς άπέ- 
φευγαν, άλλά καί έστενοχωροΰντο όταν οί 
άλλοι τούς έπαινοΰσαν καί έχαίροντο 
όταν οί άλλοι τούς περιφρονοΰσαν. Στό 
σημείο αΰτό θά άναφέρουμε μερικά χαρα
κτηριστικά παραδείγματα άπό τις μονα
χικές ίστορίες, πού δείχνουν μέχρι ποιου 
σημείου οί άγιοι είχαν κατορθώσει νά 
άποδιώκουν τούς έπαίνους.

Σέ κάποιο μοναστήρι ήταν ένας φημι
σμένος γιά τήν άγιότητά του μοναχός, 
πού πολύς κόσμος έτρεχε νά τόν γνωρίση. 
Ή ταν όμως άσχημος κατά τήν όψιν καί 
καμπούρης. Κάποτε κάποιος χριστιανός 
ξεκίνησε άπό τό μακρυνό χωριό του νά 
πάη στό μοναστήρι αΰτό διά νά γνωρίση 
άπό κοντά τόν άγιο. Κουράσθηκε πολύ, 
μά τελικά έφθασε. Ό ταν ρώτησε πού ήταν 
ό άγιος, τού άπήντησαν πώς ήταν μέσα 
στό ναό καί άναβε τά κανδήλια. Έτρεξε 
μέ λαχτάρα. Μά μόλις μπήκε, είδε πάνω 
σέ μιά σκάλα άνεβασμένο έναν άσχημο 
καί καμπούρη μοναχό. Άλλοιώς περίμενε 
νά δή τόν άγιο. Γι’ αυτό κάπως άπογοη- 
τευμένος, είπε: Αυτός λοιπόν ό καμπού
ρης καί άσχημος είναι ό περίφημος άγιος, 
πού λένε; Τότε έγινε κάτι, πού δέν τό 
περίμενε. Ό  μοναχός κατέβηκε γρήγορα 
άπό τήν σκάλα, έτρεξε καί άγκάλιασε τόν 
ξένο λέγοντάς του: Αδελφέ μου, μόνο σύ 
μπόρεσες νά δής τήν άλήθεια.

Σέ άλλη περίπτωση ένας άγιος πάλι 
μοναχός, μόλις είδε νά πλησιάζουν άν
θρωποι πού ήρχοντο νά τόν συναντήσουν, 
προσποιήθηκε τόν τρελλό, ώστε νά άπο- 
φύγη τούς άνθρωπίνους έπαίνους. Καί 
πράγματι οί άνθρωποι μόλις τόν είδαν έτσι 
έφυγαν πίσω γελώντας γιά τό πάθημά των.

Είναι γνωστή στό άγιον Ό ρος ή ιστο
ρία τού μεγάλου Πατριάρχου Ρουμανίας 
Νήφωνος, πού γέρος πιά παραιτήθηκε 
άπό τόν Θρόνον καί πήγε νά μούάση στόν 
Άθω. Εμφανίστηκε σέ μιά μονή καί ζή
τησε νά τόν προσλάβουν, χωρίς νά άπο- 
καλύψη τήν πραγματική του τουτότητα. 
Μπροστά στήν έπιμονή του δέχθηκαν νά 
τόν πάρουν, καί όταν τόν ρώτησαν τή 
δουλειά ήξερε νά κάνη, έκεΐνος είπε πώς 
ήξερε νά βόσκη άγελάδες. Έτσι τού άνέ- 
θεσαν τό διακόνημα τού «βορδονάρη», 
πού τό άσκοΰσε μέ πολλή έπιμέλεια μα
κρυά άπό τό μοναστήρι γιά πολύ καιρό, 
μέχρις δτου ό Θεός μέ όνειρο άπεκάλυψε 
στόν Ηγούμενο τό όνομα καί τήν ιδιό
τητα τού γέροντα έκείνου, πού είναι σή-
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μέρα άγιος καί τά λείψανά του εύωδιάζουν.
Νά, λοιπόν, δτι όλοι οι ταπεινοί άπέ- 

φευγαν τούς έπαίνους καί τά καλά λόγια, 
γιατί έφοβοΟντο μήπως ύπερηφανευθοΰν 
καί τούς έγκαταλείψη ό Θεός. Βέβαια στις 
περιπτώσεις αύτές γίνεται τούτο. Ό σ ο  
κανείς άποφεΰγει τούς έπαίνους, τόσο οί 
έπαινοι τόν καταδιώκουν καί τρέχουν 
ξοπίσω του. Αύτό είναι παρατηρημένο. 
Καί θά γίνεται πάντοτε. Τούς ταπεινούς 
άνθρώπους, οί άλλοι τούς άγαποϋν καί 
τούς έκτιμοΰν μέσ’ άπ’ τήν καρδιά τους. 
Καί όσο έκεϊνοι κρύβουν τήν άρετή τους 
τόσο αύτή λάμπει στά μάτια τού κόσμου.

Ό  ταπεινός, πιστεύει πώς δ,τι είναι καί 
δ,τι έχει τά όφείλει στόν Θεό. 'Επομένως 
ό έπαινος καί ή δόξα άνήκουν στόν Θεό 
καί δχι σ’ αυτόν. Καί δταν οί άνθρωποι 
τόν έπαινούν, έκεΐνος τόν έπαινο κατευ
θύνει πρός τόν Κύριο καί δέν τόν κρατεί 
γιά τόν έαυτόν του. Φοβάται μήπως κρα- 
τήση διά τόν έαυτόν του κάτι πού δέν τού 
άνήκει. Καί άκούει συνεχώς στά αύτιά 
του τήν ευχή τού ψαλμωδού, «Άποστρα- 
φήτωσαν αίσχυνόμενοι οί λέγοντές μου, 
εύγε, εύγε».

β) Ό· τ α π ε ι ν ό ς  δ έ χ ε τ α ι  ό π ο- 
δε ί ξ ε ι ς.

Ώ ς άνθρωποι πταίομεν καί κάμνομεν 
λάθη. Κανείς δέν είναι άλάθητος. Γι’ αύτό 
καί άκούμε μερικές φορές κριτική των 
έργων μας ή τών λόγων μας. Πώς τήν δε- 
χόμεθα;

Ό  έγωϊστής χολώνεται καί στενοχω- 
ρείται δταν τού κάνουν υποδείξεις. Δέν 
άναγνωρίζει σέ κανένα τό δικαίωμα αύτό. 
Νομίζει πώς κανείς δέν είναι εις θέσιν 
νά τόν έλέγξη, διότι κανείς δήθεν δέν είναι 
καλύτερός του. "Ετσι άποκρούει κάθε 
ύπόδειξι. "Η καί δταν άναγκασθή νά τήν 
άκούση, άμέσως συνεχίζει τις δικαιολο
γίες γιά νά διασκεδάση τήν έντύπωσι πού 
προκάλεσαν τά λόγια ή τά έργατου. Πα
σχίζει μή καί έκτεθή στά μάτια τών άν- 
θρώπων γιά κάποια άστοχία του καί χά
σουν οί άνθρωποι τήν καλή ιδέα πού έχουν 
γι’ αυτόν. Είναι φανερό πώς ή στάσις 
αύτή ύπαγορεύεται άπό τήν μεγάλη ιδέα 
πού έχει γιά τόν έαυτό του. Καί γι’ αύτό 
δέν θέλει νά φανούν οί άτέλειές του.

Ό  ταπεινός όμως δέχεται τις ύποδεί- 
ξεις χωρίς νά δυσανασχετή. Πιστεύει πώς 
δέν είναι πάνσοφος, πώς μπορεί νά 
σφάλλη. Δέν άρχίζει τις δικαιολογίες μό
λις άκούση μιά ύπόδειξι. Δέχεται τήν 
κριτική, έφ’ όσον γίνεται άπό αγάπη, καί 
διδάσκεται. Διορθώνει δέ δ,τι πρέπει στήν 
συμπεριφορά του, ώστε στό μέλλον νά 
είναι προσεκτικός καν νά μή έπαναλάβη 
τό σφάλμα του. Έτσι προάγεται καί 
πνευματικώς καί κατά τόν χαρακτήρα, καί 
θεωρεί εύεργέτην του έκείνον πού τού 
ύποδεικνύει τά σφάλματά του. Ό  σοφός 
Σολομών άποκαλεΐ τόν έγωϊστήν άν
θρωπον πού δέν δέχεται παρατηρήσεις 
μωρόν, Καί τόν ταπεινόν, πού άκούει τις 
ύποδείξεις σοφόν. Συνιστά δέ νά μή 
έλέγχη τόν μωρόν κανείς γιά νά μή γί
νεται κακός καί μισητός. «Μή έλεγχε 
μωρούς, ίνα μή μισήσωσί σε. Έ λεγχε σο
φόν καί άγαπήσει σε».

Οί άγιοι έπεζήτουν τήν κριτικήν γιά νά 
διορθώσουν τόν έαυτόν τους. ’Εννοεί
ται βέβαια δτι ή κριτική αύτή πρέπει 
νά είναι καλόπιστος καί νά προέρχεται 
άπό άγάπη. Γιατί ή κακόπιστος κριτική 
βλάπτει κυρίως αυτόν πού τήν κάνει.

γ ) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  
ί σ χ υ ρ ο γ ν ώ μ ω ν .

Ίσχυρογνώμων λέγεται ό άνθρωπος πού 
έχει έμπιστοσύνη στόν έαυτόν του καί 
στήν γνώμην του, γι’ αύτό καί θέλει νά 
τήν έπιβάλη. έστω κι’ άν άλλοι δυσανα
σχετούν ή αντιδρούν. Ή  ίσχυρογνωμο- 
σύνη είναι γνώρισμα τού έγωϊστοΰ, πού 
δέν δέχεται δτι είναι ποτέ δυνατόν νά 
ύπάρξη γνώμη καλύτερη άπό τήν ίδική 
του. Έτσι άγωνίζεται νά γίνη πάντοτε 
έκεϊνο πού αυτός θέλει, έστω καί άν αύτό 
δέν είναι τό όρθόν. Άντιθέτως ό ταπεινός 
έχει μεγαλύτερη έμπιστοσύνη στήν γνώμη 
τού άλλου, παρά στήν δικήν του. Καί 
είναι έτοιμος νά άφήση τήν γνώμην του 
γιά ν ’ άκολουθήση τήν άλλην, ώς σο- 
φώτερη καί ώφελιμώτερη. Βέβαια ήμπο- 
ρεϊ αύτό νά χαρακτηρισθή άπό (βρισμέ
νους, ώς έλλειψις προσωπικότητος καί 
άξίας. Δηλ., θά είποΰν, ό χριστιανός 
δέν πρέπει νά έχη γνώμη καί πρέπει νά 
άσπάζεται όπωσδήποτε τις γνώμες τών 
άλλων, έστω καί άν αυτές είναι λανθασμέ
νες; Ή  άπάντησις είναι πώς σέ θέματα 
άρχών δέν πρέπει νά ύποχωρή κανείς. 
Δέν παύει νά είναι ταπεινός έκεΐνος πού 
γιά λόγους άρχών μένει προσκολλημένος 
στις άπόψεις πού έκπροσωπεϊ. ’Αλλά σέ 
άλλα θέματα δευτερεύοντα ό ταπεινός 
άνθρωπος άφήνει κατά μέρος τήν δική του 
γνώμη καί άκολουθεί μιά άλλη. Καί 
ύπάρχουν χίλια δυό τέτοια δευτερεύοντα 
θέματα πού άναφύονται κάθε στιγμή. 
Πολλά άπ’ αύτά είναι τόσο μικρά καί 
άσήμαντα, πού είναι γιά νά γελάη μάλ
λον κανείς μέ έκείνους, πού γιά χάρι τους 
μαλλώνουν ή φθάνουν σέ γκρίνιες καί 
άναστατώσεις μέ τούς δικούς καί φίλους 
των.

Ναί, πολλές φορές χάνουμε τήν ειρήνη 
μας γιά τό πού θά τοποθετηθή ένα νέο 
έπιπλο, πώς θά γίνη τό φαγητό, ποιό 
ρούχο θά φορέση κάποιος, τί άξίαν έχει

κάτι, τί χρώμα κλπ. Γιά δλα αυτά ύπάρ
χουν γνώμες πολλές. Είναι δμως δείγμα 
άνωτερότητος καί ταπεινοφροσύνης νά 
είναι κανείς έτοιμος νά άφήνη κατά μέ
ρος τήν δική του γνώμη καί νά άκολουθή 
τήν γνώμη τού άλλου χάριν τής ειρήνης 
καί τής γαλήνης.

δ> Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ά ν α λ α μ β ά -  
ν ε ι  τ ή ν  ο ί α ν δ ή π ο τ ε  έ ρ γ α -  
σ ί α ν  ε υ χ α ρ ί σ τ ω ς .

Μερικοί προσέχουν πολύ τί έργασία 
θά τούς άναθέσουν. Καί φοβούνται μήπως 
τούς άνατεθή μιά μειωτική, δπως τήν 
βλέπουν, έργασία. Τήν άποφεύγουν λοι
πόν γιά νά διασώσουν, δπως πιστεύουν, 
τό κύρος των καί τήν άξιοπρέπειάν των. 
Ό  ταπεινός δμως αναλαμβάνει κάθε έργα- 
σίαν χωρίς υπολογισμούς. Ό σ ο  μειωτική 
καί κατώτερη είναι ή έργασία πού κάνει 
ένας πού έχει άξίαν, τόσο περισσότερο 
έξυψώνεται στά μάτια τών άλλων. Ό λοι 
οί άγιοι έπεζήτουν νά άναλαμβάνουν 
ταπεινωτικά διακονήματα, χωρίς νά φο
βούνται δτι μειώνεται έτσι ή άξια των.

Οί άνθρωποι δμως σήμερα διστάζουν 
νά κουβαλήσουν π.χ. τά ψώνια στό σπίτι, 
ή νά βγάλουν έξω τά σκουπίδια, ή νά βά
ψουν μόνοι τους τόν κήπο, διότι ύπολο- 
γίζουν τήν γνώμη τού κόσμου. Ό ταν  
δμως σκεφθοΰμε ότι ό Κύριός μας έπλυνε 
τά πόδια τών μαθητών του, πώς μπορούμε 
νά δικαιολογηθούμε;

ε ) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ε ί ν α ι  έ π ι ε ι -  
κ ή ς  σ τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  κ α ί  αύ-  
σ τ η ρ ό ς  σ τ ό ν  έ α υ τ ό ν  τ ο υ .

Τό άντίθετο συμβαίνει μέ τόν έγωϊστή. 
Eivat αύστηρός στούς άλλους καί έπιει- 
κής στόν έαυτόν του. Βλέπει συνεχώς τά 
σφάλματα τών άλλων καί παραβλέπει τά 
δικά του. Τών άλλων τά έλαττώματα τά 
ζυγίζει στή ζυγαριά τού φαρμακείου. Τά 
δικά του στήν γεφυροπλάστιγγα. Έτσι 
άμνηστεύει τόν έαυτόν του καί ρίχνει
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τό ανάθεμα στους άλλους. Ό  ταπεινός 
όμως βλέπει τά σφάλματα των άλλων, 
άλλά βρίσκει πάντα λόγους γιά νά τούς 
δικαιολογήση. Βλέπει τούς άλλους ύψη- 
λότερα άπ’ αυτόν. Τούς συγχωρεΐ, δέν 
τούς ξεσυνερίζεται. Γιατί; Διότι έχει 
αύτογνωσία. Βλέπει τις δικές του άτέλειες 
καί θυμάται τις δικές του άδυναμίες. Καί 
άποκτώντας αύτογνωσία πασχίζει νά 
διόρθωση τόν έαυτόν του. Δέν τοϋ μένει 
καιρός ν’ άσχοληθή μέ τόν άλλον, πολύ 
δέ περισσότερο νά τόν έπικρίνη. Είναι ό 
ίδιος δούλος άχρεϊος. Πώς θά ρίψη τόν 
λίθον τού άναθέματος κατά τοϋ συνδού- 
λου του; Αύτά σκέπτεται ό ταπεινός καί 
άνάλογα πράττει. Καί μέ τόν τρόπον αυ
τόν προάγεται όλο καί περισσότερο στόν 
δρόμο τής άρετής καί προκύπτει, άφή- 
νοντας κατά μέρος τις στείρες κριτικές 
πού βλάπτουν καί δέν ωφελούν.

Θέλεις, άδελφέ, νά μάθης άν ένας είναι 
ταπεινός; Ρώτησέ τον τί ιδέα έχει γιά τόν 
έαυτόν του καί τι ιδέα έχει γιά τούς άλ
λους. Ή  άπάντησίς του θά είναι κολα
κευτική διά τούς άλλους καί αΰστηρή διά 
τόν έαυτόν του. Αυτό είναι τό δείγμα τής 
πραγματικής ταπεινοφροσύνης, αυτής 
πού είχεν ό Μ. Βασίλειος πού φρόντιζε μέ 
έπιείκια τούς άλλους, καί έφέρετο αυ
στηρά στόν ίδιο του τόν έαυτό.

στ) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ε ί ν α ι  κ α τ α 
δ ε κ τ ι κ ό ς .

"Ολους τούς άγαπά καί μέ όλους όμιλεΐ. 
Δέν περιφρονεί κανένα, έπειδή είναι πτω
χός καί άσημος. Οί άνθρωποι τοϋ έγωϊ- 
σμοϋ φέρονται μέ περιφρόνησι στους 
μικρούς καί άδυνάτους. Δέν τούς δίνουν 
σημασία. Νομίζουν πώς αύτό άρμόζει 
στήν άξιοπρέπειά τους. Έτσι όμως γίνον
ται μισητοί. Ένω ό ταπεινός καταδέχεται 
τούς πάντας. Τούς θεωρεί άδελφούς του. 
Καί άκοόει τά λόγια τους. Πολλές φορές 
διδασκόμεθα άπό τούς μικροτέρους μας. 
"Οπως κάποτε ό Σωκράτης έδιδάχθη άπό 
ένα μικρό παιδί, πού κράτησε άναμμένα 
κάρβουνα στό χέρι του, πάνω σέ στάχτη. 
Τό νά είναι κανείς καταδεκτικός, σημαίνει 
πώς έχει άξια. Καί ή άξια μας πολλές φο
ρές φαίνεται άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιον 
συμπεριφερόμεθα πρός τούς άλλους, καί 
μάλιστα τούς κατωτέρους μας.

ζ) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  δ έ ν  π ε ρ ι α υ 
τ ο λ ο γ ε ί .

Μεγάλη πληγή ή περιαυτολογία. Κέν
τρο τής συζητήσεως ό έαυτός μας. Κά
θεσαι μέ παρέα καί συζητάς, καί ό έγωϊ- 
στής φίλος σου φέρνει μέ τρόπο τήν συ- 
ζήτησι γύρω άπό τό άτομό του. Κατα
λαβαίνεις τήν προσπάθειά του καί τόν 
λυπάσαι. Ό  ίδιος όμως πιστεύει πώς 
έπρόβαλε τις ίκανότητές του, πού κι’ όταν 
πραγματικά ύπάρχουν, χάνουν τήν άξίαν 
τους, γιατί ή περιαυτολογία είναι άπο- 
κρουστική καί μισητή. Ό  ταπεινός δέν 
περιαυτολογεί. ’Εφαρμόζει τήν συμβου
λήν τού σοφού τής Π. Διαθήκης; «έγκω- 
μιαζέτω σε ό πέλας καί μή τό σόν στόμα». 
Παραμένει σοβαρός καί δέν έκτίθεται μέ 
τό νά διηγήται γεγονότα πού έχουν σάν 
έπίκεντρο τόν έαυτόν του. 'Ανθρωπος 
πού μιλάει συνεχώς γιά τό τί έκανε, 
ποιος είναι, άπό πού κατάγεται, τί ξέρει 
καί τί είπε δέν μπορεί νά είναι ταπεινός. 
Είναι έγωϊστής. 'Ο ταπεινός είναι με- 
τριόφρων.

η) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  
τ ή ν  ά ξ ι α  τ ώ ν  ά λ λ ω ν .

Ύπάρχουν άνθρωποι άνάμεσά μας πού 
νομίζουν πώς μόνον αύτοί έχουν όλα τά 
χαρίσματα καί όλη τήν άξια. ΟΙ άλλοι 
δέν άξίζουν τίποτε. Στά μάτια τους φαν
τάζει ή δική τους άξια. Σκέπτονται πώς 
άν λείψουν αύτοί, ό κόσμος θά χαθή. 
Είναι οί έγωισταί, πού δέν άναγνωρί- 
ζουν άλλον, έκτος άπό τόν έαυτόν τους. 
"Ομως ό ταπεινός σκέπτεται διαφορετικά. 
Βλέπει έλλείψεις στούς άλλους, άλλά 
βλέπει άδυναμίες καί στόν έαυτόν του. 
Βλέπει προτερήματα στόν έαυτόν του, 
άλλά βλέπει προσόντα καί στούς άλλους. 
Δέν έθελοτυφλοί, ούτε περιφρονεί τούς 
άλλους. Τήν δική του άξια δέν τήν έξαρτά 
άπό τήν άπαξία τών άλλων. Γνωρίζει 
πώς όλοι έλαβαν άπό τόν θεό  τάλαντα. 
Καί τό ότι όλοι διαθέτουν ψυχήν, καί 
μόνον αύτός τούς δίδει άνυπολόγιστη 
άξια. Πώς, λοιπόν, θά τολμήση νά παρα- 
θεωρήση τήν ψυχή τού άλλου; Καί πώς 
θά πή πώς ό άλλος δέν άξίζει τίποτε; Ό χι. 
Ό  ταπεινός δέν μιλάει μέ πάθος. Ό που  
ύπάρχει άξια τήν παραδέχεται. Δέν τήν 
κρύβει καί δέν τήν άρνεΐται. Είναι δί
καιος καί ρεαλιστής.

Θ )Ό  τ α π ε ι ν ό ς  ο μ ο λ ο γ ε ί  
τ ά  σ φ ά λ μ α τ ά  του.

Δέν περιμένει νά τού τά υποδείξουν 
άλλοι. Ό  ίδιος έλέγχει τόν έαυτόν του 
συχνά καί συλλαμβάνει τις έλλείψεις του. 
Καί όταν διαπίστωση πώς έσφαλε όμο- 
λογεϊ τήν ήτταν του καί διορθώνεται. Ό  
έγωϊστής όμως ποτέ δέν σφάλλει καί δι’ 
αύτό ποτέ δέν ομολογεί κάτι τέτοιο. 
Είναι νά λυπάται κανείς τούς έγωϊστάς 
γιά τόν κατήφορο πού τούς φέρνει ή παρά
λογη σκέψις των. Καί είναι νά χαίρεται 
κανείς τούς πράγματι χαριτωμένους τα- 
πειτούς, πού διατηρούν στενή άπαφή μέ 
τήν πραγματικότητα.

ι) Ό  τ α π ε ι ν ό ς  φ ο β ά τ α ι  τ ό ν
Θε ό .

Νοιώθει τήν άνάγκη του. Βλέπει τις 
άδυναμίες του καί έκτιμά τήν σημασία τής 
χάριτος τοϋ Θεού γιά τήν πνευματική του 
πρόοδο. Ό  ταπεινός αισθάνεται τήν 
άνάγκη τής έξαρτήσεώς του άπό τόν Θεό. 
Χωρίς τήν δύναμί του ξεύρει ότι δέν μπο
ρεί νά έπιτύχη τίποτε. Γι’ αύτό μένει 
προσκολλημένος εις τόν ουρανό, καί άν- 
τλεΐ άπό τήν σχέσι του αυτή τεράστια 
δύναμι. Ένφ ό έγωϊστής ούτε τόν Θεόν 
φοβάται, ούτε τούς άνθρώπους έντρέπεται. 
Έ χει αυτοπεποίθηση στηρίζεται στις 
δυνάμεις του, δέν ύπολογίζει τίποτε.Ζή 
μέ ψευδαισθήσεις, πού τοϋ δημιουργούν 
μιά πλαστή άτμόσφαιρα, τήν όποια 
άναπνέει. Καί ζαλισμένος άπό τούς κα
πνούς τής αύταρκείας του, δέν νοιώθει 
τήν άνάγκη τού Θεού.

Φίλε άναγνώστα, έδώσαμε σέ λίγες 
γραμμές δέκα χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τοϋ ταπεινοϋ. Δέν είναι τά μόνα, 
είναι τά κυριώτερα. Ά ς  καθρεπτίσουμε 
σ’ αύτά τούς έαυτούς μας. Κι’ άς βαθμο
λογήσουμε άντικειμενικά. Ίσως αυτό 
μάς δώση τήν αύτογνωσία μας, καί αυτή 
μέ τήν σειρά της τήν άγωνιστική διάθεσι 
γιά νά άποκτήσουμε ό,τι μάς λείπει.

ΤΟ
ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ

ΤΗΣ
ΦΩΚΗΣ

Του

Ά λ ε ξ . Παπαδιαμάντη

L SΑΤΩ άπό τόν κρημνόν, οπού 
/ ι  βρέχουν τά κύματα, όπου κα
τέρχεται το μονοπάτι, τό άρχίζον 
άπό τόν ανεμόμυλον τοϋ Μαμογιάν- 
νη, όπου άντικρύζει τά Μνημού
ρια, και δυτικώς δίπλα εις την χα
μηλήν προεξοχήν τοϋ γυαλνοϋ, τήν 
όποιαν τά μαγκόπαιδα τοϋ χωρίου, 
όπου δέν παύουν άπό πρωίας μέχρι 
εσπέρας όλον τό θέρος νά κολνμβοϋν 
εκεί τριγύρω ονομάζουν «τό Κο- 
χύλι>} φαίνεται νά έχη τοιοϋτον σχή
μα — κατέβαινε τό βράδυ-βράδυ ή 
γριά Λούκαινα, μιά χαροκαμένη 
πτωχή γραία, κρατοϋσα υπό τήν 
μασχάλην μίαν άβασταγήν, διά νά 
πλύνη τά μάλλινα σινδόνιά της εις 
τό κϋμα τό άλμυρόν, εΐτα νά τά 
ξεγλυκάνη εις τήν μικράν βρνσιν, 
τό Γλυφονέρι, όπου δακρύζει άπό 
τόν βράχον τοϋ σχιστόλιθου καί χύ
νεται ήρέμα εις τά κύματα. Κατέ
βαινε σιγά τόν κατήφορο, τό μονο-
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πάτι, καί μέ ψίθυρον φωνήν έμελ- 
πεν εν πένθιμον μοιρολόγι, χέρου- 
σα άμα την παλάμην εις το μέτωπόν 
της, διά να σκεπάση τά δμματα από 
το θάμβος τοΰ ήλιον, όπου έβασί- 
λενεν εις το βουνό άντικρύ, κι αί 
ακτίνες του έθώπευον κατέναντι 
της τον μικρόν περίβολον και τά 
μνήματα των νεκρών, πάλλευκα, 
ασβεστωμένα, λάμποντα εις τάς τε
λευταίας του ακτίνας.

’Ενθυμείτο τά πέντε παιδιά της, 
τά όποια είχε θάψει εις τό αλώνι 
εκείνο τοΰ χάρον, εις τον κήπον εκεί
νον τής φθοράς, τό εν μετά τό άλλο, 
προ χρόνων πολλών, όταν ήτα νέα 
άκόμη. Δυο κοράσια και τρία αγό
ρια, δλα εις μικράν ηλικίαν τής τά 
είχε θερίσει ό χάρος ό αχόρταστος.

Τελευταϊον έπήρε τον άνδρα της 
και τής είχον μείνει μόνον δυο υιοί, 
ξενητευμένοι τώρα· ό εις εΐχεν υπά
γει, τής εϊπον, εις την Αυστραλίαν 
και δεν είχε στείλει γράμμα από 
τριών ετών αυτή δεν ήξευρεν τί 
εΐχεν απογίνει· ό άλλος ό μικρότε
ρος έταξίδενε μέ τά καράβια εντός 
τής Μεσογείου, και κάποτε τήν 
ενθυμείτο άκόμη, τής είχε μείνει καί 
μία κόρη νπανδρευμένη τώρα, μέ 
μισή δωδεκάδα παιδιά.

Πλησίον αυτής ή γριά-Λούκαινα 
έθήτευε τώρα εις τό γήρας της, καί 
δι’ αυτήν έπήγαινε τον κατήφορον, 
τό μονοπάτι, διά νά πλάνη τά χρά
μια καί άλλα διάφορα σκουτιά εις 
τό κϋμα τό άλμνρόν καί νά τά ξε- 
γλυκάνη τό Γλυφονέρι.

'Η  γραία έσκυψεν εις τήν άκραν 
χθαμαλού θαλασσοφαγωμένου βρά
χου καί ήρχισε νά πλάνη τά ροϋχα. 
Δεξιά της κατήρχετο όμαλώτερος, 
πλαγιαστός, ό κρημνός τοΰ γηλό
φου, έφοΰ ου τό Κοιμητήριον, καί 
εις κλιτή τοΰ οποίον έκυλίοντο αε
νάως προς τήν θάλασσαν τήν παν- 
δέγμονα, τεμάχια σαπρών ξύλων 
από ξεχώματα, ήτοι άνακομιδάς 
άνθρωπίνων σκελετών, λείψανα άπό 
χρυσές γόβες ή χρυσοκέντητα υπο
κάμισα νεαρών γυναικών, συντα- 
φέντα ποτέ ξανθαϊς, καί άλλα τοΰ 
θανάτου λάφυρα. Ύπεράνω τής κε
φαλής της, ολίγον προς τά δεξιά, 
εντός μικράς κρυπτής λάκκας, παρα- 
πλεύρως τοΰ Κοιμητηρίου, είχε κα
θίσει νεαρός βοσκός, έπιστρέφων 
μέ τό μικρόν κοπάδι του άπό τους 
άγρούς, καί χωρίς ν’ άναλογισθή τό

πένθιμον τοΰ τόπου, είχε βγάλει τό 
σουραύλι άπό τό μαρσίπιόν του καί 
ήρχισε νά μέλπη φαιδρόν ποιμενικόν 
άσμα. Τό μοιρολόγι τής γραίας έκό- 
πασεν εις τον θόρυβον τοΰ αύλοϋ καί 
οι έπιστρέφοντες άπό τους άγρούς 
τήν ώραν εκείνην — είχε δύσει εν 
τώ μεταξύ ό ήλιος — ήκουον μόνον 
τήν φλογέραν, κι έκοίταζαν νά ίδω- 
σι ποϋ ήτο ό αυλητής, οστις δέν 
έφαίνετο, κρυμμένος μεταξύ τών 
θάμνων μέσα εις τό βαθύ κοίλωμα 
τοΰ κρημνού.

Μία γολέττα ήτο σηκωμένη στα 
πανιά, κι έκαμνε βόλτες εντός τοΰ 
λιμένος. ’Αλλά δέν έπαιρναν τά πα
νιά της καί δέν έκαμπτε ποτέ τον 
κάβον τον δυτικόν. Μία φώκη, βα
σκούσα εκεί πλησίον, εις τά βαθιά 
νερά, ήκουσεν ίσως τό σιγανό μοι- 
ρολόγι τής γραίας καί έθέλχθη άπό 
τον θορυβώδη αυλόν τοΰ μικρού βο
σκού καί ή/.θε παρέξω, εις τά ρηχά 
κι έτέρπετο εις τον ήχον καί έλικνί- 
ζετο εις τά κύματα. Μία μικρά κόρη, 
ήτο έγγονή τής γραίας, ή Άκριβού- 
λα, εννέα ετών, ίσως τήν είχε στείλει 
ή μάννα της, ή μάλλον είχε ξεκλεφθή 
άπό τήν άγρυπνον έπιτήρησίν της 
καί μαθοϋσα δτι ή μάμμη εύρίσκετο 
εις τό Κοχύλι, πλύνουσα εις τον 
αίγιαλόν, ήλθε νά τήν εύρη, για νά 
παίξη ολίγον εις τά κύματα. ’Αλλά 
δέν ήξευρεν δμως πόθεν ήρχιζε τό 
μονοπάτι, άπό τού Μαμογιάννη, τον 
μύλον, άντικρύ, στά Μνημούρια, 
καί άμα ήκουσε τήν φλογέραν έπήγε 
προς τά εκεί, καί άνεκάλυψε τον 
κρυμμένον αυλητήν καί αφού έχόρ
τασε ν’ άκούη τό δργανόν του καί νά 
καμαρώνη τον μικρόν βοσκόν, εΐδεν 
εκεί πού, εις τήν άμφιλύκην τού 
νυκτώματος, εν μικρόν μονοπάτι, 
πολύ άπότομον, πολύ κατηφορικόν, 
κι ένόμισεν δτι αυτό ήτο τό μονο
πάτι, καί δτι έκεϊθεν είχε κατέλθει 
ή γραία μάμμη της, κι έπήρε τό 
κατηγοφορικόν άπότομον μονοπάτι, 
διά νά φτάση εις τον αίγιαλόν νά τήν 
άνταμώση. Καί είχε νυκτώσει ήδη.

'Η  μικρή κατέβη ολίγα βήματα 
κάτω καί εΐδεν δτι ό δρομίσκος 
έγίνετο άκόμη λίαν άπόκρημνος. 
’Έβαλε μίαν φωνήν, κι έπροσπάθει 
νά άναβή, νά έπιστρέψη όπίσω. 
Εύρίσκετο επάνω εις τήν δφρύν 
ενός προεξέχοντος βράχου, ως δύο

άναστήματα άνδρός ύπεράνω τής θα
λάσσης. Ό  ουρανός έσκοτείνιαζε, 
σύννεφα έκρυπτον τά άστρα, καί 
ήτο στήν χάσι τού φεγγαριού. Έ -  
προσπάθησε καί δέν ενρισκε πλέον 
τον δρόμον πόθεν είχε κατέλθει. 
Έγύρισε πάλιν προς τά κάτω, κι 
έδοκίμασε νά καταβή. ’Εγλίστρησε 
κι έπεσε μπλούμ! εις τό κύμα. ~ Η  το 
τόσον βαθύ, δσον καί ό βράχος υψη
λός. Δυο όργυιές ώς έγγιστα. Ό  
θόρυβος τού αύλοϋ έκαμε νά μή 
άκουσθή ή κραυγή. Ό  βοσκός ήκου
σεν ένα πλαταγισμόν, άλλ’ έκεϊθεν 
δπου ήτο δέν έβλεπε τήν βάσιν τού 
βράχου καί τήν άκρην τού γιαλιοϋ. 
’Άλλως δέν είχε προσέξει τήν μικράν 
κόρην καί σχεδόν δέν εΐχεν αίσθαν- 
θή τήν παρουσίαν της.

Καθώς είχε νυκτώσει ήδη, ή 
γραία-Αούκαινα είχε κάμει τήν άβα- 
σταγήν της, καί ήρχισε ν’ άνέρχεται 
τό μονοπάτι, έπιστρέφουσα κατ’ οί
κον. Εις τήν μέσην τού δρομίσκου 
ήκουσε τον πλατ αγισμόν, έστράφη 
κι έκοίταξεν εις τό σκότος, προς τό 
μέρος δπου ήτο ό αυλητής.

—Κείνος ό Σουραυλής θά είναι, 
είπε, διότι τον έγνώριζε. Δέν τού 
φτάνει νά ξυπνά τούς πεθαμένους 
μέ τή φλογέρα του, μόνο ρίχνει καί 
βράχια στο γιαλό γιά νά χαζεύη . . 
Σημαδιακός κι αταίριαστος είναι.

Κ ’ έξηκολούθησε τον δρόμον της.
Κ ’ ή γολέττα έξηκολούθει άκβμη 

νά βολτατζάρη εις τον λιμένα κι ό 
μικρός βοσκός έξηκολούθει νά φυσά 
τον αυλόν του εις τήν σιγήν τής νύ
κτας.

Κ ’ ή φώκη, καθόις εΐχεν έξέλθει 
έξω εις τά ρηχά, ηύρε τό μικρόν 
πνιγμένον σώμα τής πτωχής Άκρι- 
βούλας, καί ήρχισε νά τό περιτρι- 
γυρίζη καί νά τό μοιρολογά, πριν 
άρχίση τό εσπερινόν δεϊπνόν της.

Τό μοιρολόγι τής φώκης, τό ό- 
όποϊον μετέφρασεν εις άνθρώπινα 
λόγια εις γέρων ψαράς, έντριβής 
εις τήν άφωνον γλώσσαν τών φωκιών 
έλεγε περίπου τά εξής:
Αυτή ήτο ή Άκριβούλα 
ή έγγόνα τής γριάς Λούκαινας.
Φύκια είναι τά στεφάνια της, 
κοχύλια τά προικιά της . . . 
κ’ ή γριά άκόμη μοιρολογά 
τά γεννοβόλια της τά παλ.ιά.
Σάν νάχαν ποτέ τελειωμό 
τά πάθια κι οι καημοί τού κόσμου.
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Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α
Έ ξ αφορμής τής 29/1975 
Μικτού Όρκ. Δικ. Λαμίας1

0 ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΣΕΛΓΕΙΑΝ* 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τ Ζ Α  Ν Α Κ Α Κ Η
Εΐσαγγελέως Πρωτοδικών*

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ εί; ασέλγειαν κα
τατάσσεται ύπό τού νομοθέτου τού 
Ποινικού μα; Κώδικο;, κατ’ αναλο

γίαν πρό; άλλους τινά; ξένου; κώδικα; 
(γερμανικόν, γαλλικόν κλττ.) εϊ; τό κε- 
φάλαιον Ιθ', όπερ επιγράφεται «έγκλή- 
ματα κατά των ήθών». Ό  γενικό; οΰτο; 
τίτλο; είναι άναμφιβόλω; ανεπιτυχή.; 
διότι εΐ; τά βασικώτερα των εγκλημά
των άτινα περιλαμβάνει (βιασμόν, εξα
ναγκασμόν εί; ασέλγειαν κλπ.) προ- 
στατευόμενον αγαθόν είναι βασικώ; ή 
σεξουαλική έλευθερία τοϋ ατόμου καί οϋχί 
τά ήθη2. Τούτου Ινεκεν κατεκρίθη, τό
σον παρ’ ήμϊν όσον καί έν τη αλλοδα
πή, ή τοιαύτη κατάταξι;3.

Έκ των νεωτέρων κωδίκων ό ισχύων 
ποινικό; κώδιξ κατατάσσει τά έγκλήματα 
βιασμού, εξαναγκασμού εϊ; ασέλγειαν 
κ.λ.π. εί; τά έγκλήματα κατά τη; σε
ξουαλική; έλευθερία; (eontro la liberta 
sessuale) ό δανικό;, ισπανικό;, άργεν- 
τινό;, τουρκικό; έχουσιν άντιθέτω;, δπω; 
ό γερμανικό; καί ό γαλλικό;, διατύπω- 
σιν άνάλογον πρό; τήν τού ήμετέρου. 
Προκριτέα φαίνεται μοι ή διατύπωσι; τού 
Πολωνικού Π.Κ. (ν. τή; 19.4.1969), τού 
Τσεχοσλοβακικού καί άκόμη τού Γιουγ
κοσλαβικού. ’Εξ αύτών, ό πολωνικό; 
όμιλε! περί έγκλημάτων κατά τή; ελευ
θερία;, έν οί; περιλαμβάνει τήν παράνο
μον κατακράτησιν, τήν απειλήν, έκβίασιν, 
βιασμόν κλπ. ό τσεχοσλοβακικό; (ν. 
τή; 12.7.1950) όμιλε! περί έγκλημάτων 
κατά τή; ανθρώπινη; αξιοπρέπεια; (άρ
θρα 238 - 243), ό δέ γιουγκοσλαβικό; 
περί έγκλημάτων κατά τή; τιμή; τοΰ 
ατόμου καί των ήθών.

Πράγματι δέ ή τιμή, ΰπό τήν ϋπό τού 
Χωραφα διδαχθεΐσαν καί κρατήσασαν4 
έννοιαν, δεινώ; προσβάλλεται έκ τή; 
πράξεω; τού βιασμού ή τού έξαναγκα- 
σμού εί; ασέλγειαν, είναι δέ πανελλήνιο; 
καί νομίζομεν τρέχουσα είσέτι ή έκφρα- 
σι; περί «άτιμάσεω;» τή; κόρη; κατόπιν 
τή; άποπλανήσεω; έξαναγκασμοΰ τη; 
εί; ασέλγειαν, βιασμού τη; κ.λ.π. Έν δέ 
τή ιστορία διδάσκεται συχνάκι; ότι οί 
νικηταί βάρβαροι «έσκότωσαν άνδρε;, 
ατίμασαν γυναϊκε;». "Οσον δέ πλέον αύ- 
στηρά είναι τά ήθη εί; ώρισμένην ιστο
ρικήν περίοδον τόσον πλέον έντονο; είναι 
ή τοιαύτη «λαϊκή», ήτοι τοΰ μέσου κοι
νωνικού ανθρώπου άντίληψι;, δτι διά 
του βιασμού καί των παρεμφερών έγ

κλημάτων «ατιμάζεται», ήτοι καταρρα- 
κούται ή τιμή τή; ύποστάση; τήν πρά- 
ξιν έκουσίω; 5. Πρόδηλον δθεν είναι, φρο- 
νούμεν, δτι προστατευόμενον αγαθόν τού 
έγκλήματο;, τού βιασμού, έξαναγκασμού 
εί; ασέλγειαν κ.λ.π. είναι, τό μέν, ή σε
ξουαλική έλευθερία, τό δέ, ή τιμή τού 
προσώπου”. Ή σεξουαλική έλευθερία δέν 
αποτελεί είμή είδικωτέραν μορφήν, πλευ
ράν τού οίκοδομήματο; τή; προσωπική; 
έλευθερία; (άρθρα 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16 κ.λπ. νέου Συντάγματο;). Ή δέ 
προσωπική ή ατομική έλευθερία όριζο- 
μένη ώ; ή ίκανότη; τού άτόμου νά βου- 

•λεύηται καί ενεργή έλευθέρω; πρό; ίκα- 
νοποίησιν τών αναγκών του, είναι βα
σικώ; δικαίωμα ατομικόν υποκειμενικόν 
(ιδιωτικόν δικαίωμα έλευθερία;) ή άκόμη 
δικαίωμα υποκειμενικόν δημόσιον, ανα
λογώ; τοϋ πρίσματο; διά τοΰ οποίου διο- 
ράται, δυναμένη ένδεικτικώ; νά διακριθή 
εί; : α) προσωπικήν φυσικήν έλευθερίαν, 
β) έλευθερίαν θρησκεία;, γ )  έλευθερίαν 
οικιακού ασύλου, δ) έλευθερίαν μυστικό- 
τητο;, ε) έλευθερίαν διακινήσεω; έντό; 
τή; χώρα;, στ) έλευθερίαν συναθροί
σεων, ζ ) έλευθερίαν έργασία;, κατοικία; 
καί έγκαταστάσεω; καί η) τέλο; σεξουα
λικήν έλευθερίαν.

Ή τοιαύτη — καί μόνη ενδιαφέρουσα 
ήμά; — μορφή ή πλευρά τή; προσωπι
κή; έλευθερία; συνίσταται εί; τήν έλευ
θερίαν τού άτόμου νά διαθέτη τό σώμα 
του πρό; ίκανοποίησιν τών σεξουαλικών 
του ή καί πρό; ήδονισμόν μόνον, έντό; 
τών ϋπό τοΰ νόμου διαγραφομένων 
πλαισίων πάντοτε, αλλά μόνον έάν, 
δπου, όταν καί μεθ’ οίουδήποτε προσώ
που έπιθυμή7. Έν τούτοι;, έπειδή ή ζωή 
έκάστου άτόμου καί ή έκ ταύτη; καλή ή 
κακή φήμη του συνδέεται μέ τήν (έστω 
καί άκουσίαν) σεξουαλικήν δραστηριό- 
τητά του καί βασικώ; τήν έκ ταύτη; δη- 
μιουργουμένην έντύπωσιν περί τού έάν 
σοβαρώ; ή έπιπολαίω;, έγκρατώ; ή 
άκρατώ;, άξιοπρεπώ; ή οΰ, άντιμετω- 
πίζει τό σοβαρόν πρόβλημα τή; σεξουα
λική; ζωή;, ή προσβολή τή; σεξουαλική; 
του έλευθερία; προσβάλλει καί τήν τιμήν 
του, τήν φήμην του, τό παρά τοί; συναν- 
θρώποι; κύρο; του 8. "Οταν δέ ό νομο- 
Θέτη; έχαρακτήρισεν ώ; κακούργημα τόν 
βιασμόν, τόν εξαναγκασμόν εί; άσέλ- 
γειαν κ.λ.π. είχεν άναμφιβόλω; έν νώ καί 
τήν — συνήθω; βαρυτάτην — προσβολήν

τή; τιμή; τοΰ παθόντο; προσώπου. Είναι 
δέ δλω; χαρακτηριστικόν καί τό γεγονό; 
δτι εί; πάσα; τά; πεπολιτισμένα; συγ
χρόνου; νομοθεσία; αί ποιναί εί; τά 
έγκλήματα ταΰτα (βιασμού καί συνα
φών), έλάχιστα διαφέρουσι μεταξύ των, 
αί πράξει; δηλαδή τιμωρούνται πάν
τοτε καί μέ μερικά; παραλλαγά; μόνον, 
μέ τά; αύτά; δέ κατά κανόνα ποινά; κα- 
κουργήματο;. Τούτο συμβαίνει διότι διά 
τών έγκλημάτων τούτων συντελεΐται 
βασικώ; προσβολή τή; προσωπική; έλευ
θερία;, δπερ άγαθόν ίσαξίω; περίπου 
έκτιμάται εί; δεδομένην ιστορικήν στι
γμήν παρά τε τού ημεδαπού καί τού άλλο- 
δαπού νομοθέτου. Τούτ’ αύτό άλλως τε 
συμβαίνει καί διά τά έκάστοτε κρατούντα
ηθη9-

"Οτι τά άδικήματα βιασμού, έξαναγ
κασμοΰ εί; άσέλγειαν κ.λ.π. στρέφονται 
βασικώ; καί προσβάλλουν τήν σεξουα
λικήν έλευθερίαν τοΰ άτόμου δέν δύναται, 
φρονοΰμεν, ν’ άμφισβητήθη. Καί σοβαρά 
μερί; τή; παρ’ ήμϊν διδασκαλία; έχει 
σαφώ; έκφρασθή έπ’ αυτού αλλά  καί έν 
τή άλλοδαπή γίνεται τούτο δεκτόν άνευ 
οΰδεμιά; αντιθέτου γνώ μη;10.

Τό έγκλημα νύν τού έξαναγκασμού εί; 
άσέλγειαν είναι έγκλημα «άδελφόν» τού 
βιασμού, άποτελούμενον δηλαδή άπό τά 
αύτά κατά βάσιν στοιχεία (χρήσι; βία; 
ή άπειλή;, εξαναγκασμό; δΓ αύτή; εί; 
σεξουαλικήν πραξιν, κ.λ.π.). Διαφέρει 
εί; δύο μόνον σημεία: άντί συνουσία; έχο- 
μεν «άνοχήν ή έπιχείρησιν άσελγοΰ; πρά
ξεω;» καί ελλείπει ό δρο; «έξώγαμο;», 
όστι; άνευρίσκεται πάλιν εί; τό άμέ- 
σω; επόμενον άρθρον καί «έξαφανίζεται 
εί; τά μεθεπόμενον (άποπλάνησιν άνηλί- 
κου). Ή δευτέρα αυτή διαφορά, τή; μή 
αναγραφή; δηλαδή τή; λέξεω; «εξώ
γαμος» φαίνεται νά παρέσυρε σειράν 
έρμηνευτών καί μέρο; τή; νομολογία; 
(έν τε τή άλλοδαπή καί ενταύθα) ώστε 
νά παραδίδωσι τά; ειδικά; καί δλω; ιδιαι
τέρα; συνθήκα; ΰφ’ ά; διατελεϊ καί δια- 
βιο! τό έγγαμον ζεΰγο; καί νά ύποστηρί- 
ξωσιν δτι είναι δυνατή ή τέλεσι; τού κα- 
κουργήματο; τού έξαναγκασμοΰ εί; άσέλ- 
γειαν μεταξύ συζύγων. Ώ ; «έλαφρυντι- 
κόν» δμω; διά τήν τοιαύτην, δλω; έσφαλ- 
μένην καθ’ ήμά; ερμηνείαν, δέον νά θεωρη- 
θή τό γεγονό; δτι εί; πάσα; τά; παρου-
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σιασθείσας περιπτώσεις έπρόκειτο περί 
παρά φύσιν ασελγειών (συνουσών διά 
τοϋ άπευθυσμένου), έγίνετο δέ ανα
δρομή εις τά «δικαιώματα» τοϋ συζύγου, 
άτινα, κατά τούς έρμηνευτάς τούτους 
συνίσταντο είς τό «δικαίωμα» τοϋ άνδρός 
«νά άπαιτήση» μ ό ν ο ν  κατά φύσιν συ
νουσίαν παρά τής συζύγου του. Δέν δυ- 
νάμεθα όμως νά μή έπισημάνωμεν άπό 
τοΰδε τό γεγονός ότι ό νόμος, ήτοι τό 
άρθρον 337 Π.Κ., δέν τιμωρεί τήν βιαίαν 
παρά φύσιν ασέλγειαν, αλλά τήν βιαίαν 
α σ ε λ γ ή  π ρ α ξ ι ν ,  ή ς ή  έννοια είναι 
τόσον γνωστή (αλλά καί τόσον εύρεια) 
ώστε δέν θεωροΰμεν απαραίτητον νά τήν 
έπαναλάβωμεν. Περιλαμβάνει πάντως καί 
ήδυπαθεϊς ασπασμούς εις τά γεννητικά 
όργανα ή πέριξ αύτών καί θωπείας των 
μαστών καί συνουσίαν inter femora ή in 
os καί πλήθος άλλων εκδηλώσεων καί 
εκφάνσεων, άς λαμβάνει ή πρός διέγερ- 
σιν ή ίκανοποίησιν τοϋ σεξουαλικού 
ένστικτου δραστηριότης τού ανθρώπου 
(ΐδεΐν αντί πολλών Α.Π. 63/1965, 225/ 
1964, 196/1951 242/1953, 175/1963, 
Κ. Γαρδίκα, Π. Χρ. 1952, σελ. 59 κ.λπ.).

Είναι όμως άληθώς περίεργον ότι δέν 
άνεζητήθη παρά τών συγγραφέων, πλήν 
τοϋ Ν. Δη μητρακοπούλου καθ’ όσον 
γνωρίζομεν, ποιον τό αληθές π ε ρ ι ε -  
χ  ό μ ε ν ο ν τής διά τοϋ γάμου γενο- 
μένης «συγκληρώσεως τοϋ βίου παντός». 
Τό περιεχόμενον τής σεξουαλικής συμ
περιφοράς τών συζύγων ουδόλως έρευ- 
νάται εις τά σύγχρονα συγγράμματα, 
οϋτε γίνεται μνεία τις περί τοϋ θέματος 
εις τό περί προσωπικών σχέσεων τών 
συζύγων κεφάλαιον τοϋ ’Αστικού Κώδι- 
κος. Τό θέμα, ώς είδος «ταμπού», έχει 
άφεθή είς τάς χεΐρας τών ιατρών, τών 
άνθρωπολόγων καί έν μέρει τών θεο
λόγων, οφείλεται δέ, καθ’ ήμετέραν 
γνώμην, εις μίαν άπαράδεκτον, πεπερα- 
σμένην πλέον σήμερον, σεμνοτυφίαν, μή 
δυναμένην νά θεωρηθή ώς άνεκτή διά τήν 
σύγχρονον έπιστημονικήν έρευναν, έφ’ 
όσον πρόκειται περί θέματος έχοντος 
σπουδαίας νομικάς συνεπείας. Τό φαινό- 
μενον όμως είναι παγκόσμιον! Ούδείς 
τών νεωτέρων κωδίκων αναγράφει τήν 
σαρκικήν ένωσιν ή τήν ΰποχρέωσιν πρός 
συνουσίαν μεταξύ τών στοιχείων τών 
προσωπικών σχέσεων τών συζύγων, ή 
δέ τοιαύτη «παράλειψις» δέον ν’ άποδοθή 
είς κατάλοιπα προγενεστέρων αιώνων 
αύστηρών ήθών καί είς τήν έπίδρασιν τής 
έκκλησίας, ήτις έχειρίζετο, τόσον, παρ’ 
ήμϊν όσον καί είς τήν αλλοδαπήν, έπί 
αιώνας καί τρόπον τινά κατ’ άποκλει- 
στικότητα τά θέματα ταύτα. Οΰτω τά 
σοβαρώτατα αύτά θέματα δέν τά έχει- 
ρίσθησαν καί έπεξεργάσθησαν άχρι τοϋδε 
οί έρμηνευταί τού οικογενειακού ή τού 
ποινικού δικαίου. Σημειοΰμεν παρεμπι
πτόντως ενταύθα δύο αντίθετα μέν αλλά 
χαρακτηριστικά γεγονότα. Τό πρώτον 
είναι ότι καί αύτού τού «δικαιώματος» 
τού συζύγου νά «βιάζη» τήν σύζυγόν του 
ΰπήρξεν άμφισβήτησιςu , τό δέ, ότι ή 
πλειοψηφία τής νομολογίας καί θεωρίας 
έθεώρει πάντοτε ώς «δικαίωμα» τοΰ συ
ζύγου τό νά ύποχρεώση τήν σύζυγόν 
του είς κατά σαρκικήν επαφήν, ακόμη 
καί όταν δέν άνέγραφεν ό νόμος (ώς π .χ . 
παλαιός ήμέτερος Π. Νόμος) τήν λέξιν 
«έξώγαμος» είς τό κείμενον τοΰ νόμου, ΰπό  
τήν έννοιαν πάντοτε ότι δέν διαπράττει 
τότε τό κακούργημα τού βιασμού. Ή δέ

μή τιμωρία παρά τού ποινικού νομοθέ- 
του καί ή θέσπισις κανόνων αστικών κυ
ρώσεων τής μεταξύ ένηλίκων αγάμων ποι
κιλόμορφου ερωτικής (σεξουαλικής) δρα- 
στηριότητος, άγει άναγκαίως είς τό 
συμπέρασμα ότι ό νομοθέτης έπιτρέπει ίνα 
τό ένήλικον άτομον ίκανοποιή τάς σε
ξουαλικάς του άνάγκας ή διεγείρεται σε- 
ξουαλικώς έστω καί κατά τρόπον άντι- 
κείμενον είς τά χρηστά ήθη Ι2.

Ύπό τοΰ άειμνήστου Ν. Δη μητρακο
πούλου13 έπισημαίνεται έπίσης τό γεγο
νός ότι ούδαμού τοΰ ρωμαϊκού ή βυζαν
τινού δικαίου άνευρίσκεται διάταξις κα- 
θιεροΰσα τήν ΰποχρέωσιν τών συζύγων 
πρός συνάφειαν, έν άντιθέσει πρός πα- 
λαιοτέρους κώδικας καί νομοθεσίας οΐτινες 
έρρύθμιζον τά θέματα ταΰτα. Κατά μεί- 
ζονα λόγον ισχύει τούτο διά σήμερον. Γί
νεται λόγος περί «συζυγικών καθηκόν
των» χωρίς νά ανευρίσκεται ούδαμοΰ κα
νών ή νά ΰποδεικνύηται λύσις τις περί τοΰ 
πότε ή ποσάκις ή πώς δέον νά γίνηται ή 
τοιαύτη «έκπλήρωσις» τών «καθηκόν
των». ’Εάν όμως θελήση τις νά θεωρήση 
θαρραλέως καί άνεπηρεάστως τό θέμα τών 
σεξουαλικών μεταξύ συζύγων σχέσεων 
δέον νά παραδεχθή, φρονούμεν, ότι τούτο 
δέν δύναται νά θεωρηθή περιοριζόμενον 
είς τό άπλούν γεγονός μιας κατά φύσιν 
σαρκικής ένώσεως11. Ό  άνήρ καί πολλώ  
μάλλον ό έγγαμος δέν είναι αλέκτωρ ούτε 
ταύρος ϊνα έπιτίθηται ακάθεκτος κατά 
τού θήλεος. ’Απαιτείται — καί κατά κα
νόνα προηγείται πάντοτε — προπαρα- 
σκευή τις τής σαρκικής ένώσεως, ώστε 
νά είναι όχι άπλώς συνήθεις άλλ’ αυτό
χρημα καθημερινοί προπαρασκευαστικοί 
τής σαρκικής ένώσεως πράξεις, κινήσεις, 
θωπεΐαι, ένέργειαι, αΐτινες, έκτος γ ά 
μου τυχόν τελούμενοι, ήθελον έχει τον 
χαρακτήρα «ασελγούς» πράξεως, ύπό 
τήν γνωστοτάτην, ώς προελέχθη, έν
νοιαν αυτής. Είναι δέ τόσον ποικιλόμορ
φος ή σεξουαλική δραστηριότης τοΰ άν- 
θρώπου ώστε σειρά πράξεων άπό τού 
ήθικώς άνεκτού μέχρι τού ήθικώς, θρη
σκευτικούς, κοινωνικώς άπαραδέκτου ή 
καί τοΰ αύτόχρημα τερατώδους ή αηδια
στικού ν’ άποτελούσι γεγονότα τής κα
θημερινής ζωής αναμφισβήτητα, άτινα ό 
έρμηνευτής τού δικαίου μόνον έθελοτυ- 
φλών δύναται νά παρίδη. "Οτι μέγα 
τουλάχιστον μέρος τών ποικιλωμάτων 
«ασελγών» πράξεων τελείται έν γάμω 
είναι, νομίζομεν, έκτος πάσης άμφισβη- 
τήσεως. Καί έφ’ όσον μέν τελούνται άνευ 
βίας δέν γεννάται βεβαίως ούδέν πρό
βλημα, καθόσον πρόκειται περί πράξεων 
άνεκτών ύπό τού νόμου. Ά λλ ’ άν γίνη 
χρήσις βίας ή απειλής, έν τή έννοια τοΰ 
άρθρου 337 τοΰ Π.Κ. ώστε νά καμφθή 
ή άντίστασις τοΰ έτέρου συζύγου, εύ- 
λόγως ή οΰ άρνουμένου ή δυστροποΰν- 
τος, έχομεν τό κακούργημα τού άρθρου 
337 Π.Κ; Ό  βιαίως δήλαδή ψαύων τά 
γεννητικά όργανα τής συζύγου του, ό 
υποχρεών αυτήν διά βίας ή απειλής νά 
δεχθή ασπασμόν του είς τήν γεννητικήν 
χώραν ή ό δι’ άπειλής ή βίας έπιτυγχά- 
νων μίαν inter femora συνουσίαν, αίτι- 
νες πάσαι πράξεις είσίν «ασελγείς» έν τή 
γνωστή έννοια, διαπράττει κακούργημα; 
‘Η έννοια τής «άσελγούς πράξεως» είναι 
μ ία  κ α ί  μ ό ν η  καί έξ ούδεμιάς απο
λύτως ένδείξεως συνάγεται ότι ό νομο
θέτης έν άρθρω 337 Π.Κ. ήθέλησε νά 
νοηθή στενώτερον ή έννοια αύτής καί

δή Οπό τήν τοιαύτην τής διά τού άπευ
θυσμένου συνουσίας, τής συνήθως λεγο- 
μένης «παρά φύσιν» άσελγείας. Ύ πό τήν 
ώς άνω μορφήν καί μόνον ένεφανίσθη 
είς τά δικαστήρια μέχρι τούδε καί μόνον 
περί αύτής (τής διά τού άπευθυσμένου 
συνουσίας) έκφράζονται έρμηνευταί καί 
νομολογία. ’Εν τούτοις ούδείς, πιστεύο- 
μεν, θά ήδύνατο νά υποστήριξή, είς τά 
ανωτέρω τρία παραδείγματα, άναμφι- 
βόλως «ασελγών» πράξεων, ότι θά ήδύ- 
είς τό Μικτόν 'Ορκωτόν Δικαστήριον ώς 
κατηγορούμενος ό σύζυγος. Καί ποιον 
θά ήτο τό κριτήριον, δπερ τυχόν, δλως 
άπαραδέκτως καθ’ ή μάς, ήθελε τις καθιε- 
ρώση ϊνα διακρίνη ποΐαι έκ τών «ασελ
γών» μεταξύ συζύγων πράξεων θά είναι 
κακουργήματα καί ποΐαι δέν θά είναι 
παντάπασιν αξιόποινοι15. Οίαδήποτε 
δθεν τυχόν διάκρισις καί οίονδήποτε κρι
τή ριον θά ήσαν όχι άπλώς άμφισβητή- 
σιμα ώς πρός τήν όρθότητά τους άλλ’ 
αύτόχρημα ανεπίτρεπτα, τού νόμου μη- 
δεμίαν ποιούμενου διάκρισιν. Οϋδαμόθεν 
λοιπόν προκύπτει δτι νοείται «περιορι
στικούς» ή ΰπό στενωτέραν έννοιαν ή 
«ασελγής πράξις» έν άρθρω 337 τού Π.Κ., 
άλλ’ ή έννοιά της είναι μία καί μόνη: ή 
καί έν άρθρω 339 (άποπλανήσεως) νοού
μενη. Ό  δικαστής δέν έχει τό δικαίωμα 
νά μεταβληθή είς «διαχωριστήν» περισ
σότερον ή όλιγώτερον «βαρειών» «άσελ- 
γών» πράξεων. Καί δέν τό έχει διότι — 
άπλούστατα — ό νομοθέτης είχεν έν νφ  

μόνον τήν είς βάρος τρίτου προσώπου, 
τήν «έξωγαμικήν» ασελγή πραξιν ούχί 
δέ καί τήν ένδογαμικήν, έσωζυγικήν 
τοιαύτην. Τό έπιχείρημα ένισχύεται φρο
νούμεν, έκ τού δτι καί έπί άποπλανήσεως 
άνηλίκου, δπου έπίσης έλλείπει ό δρος 
«έξώγαμος» ασελγής πράξις, ουδέποτε 
διενοήθη τις νά υποστήριξή τήν δυνα
τότητα άποπλανήσεως έκ μέρους τού 
συζύγου. "Οθεν ή θεμελίωσις, ήν έ- 
πραγματοποίησεν ή νομολογία (ήμεδα- 
πή καί αλλοδαπή) καί μέρος τής θεω
ρίας περί τοΰ δτι καί έν τώ συζυγικφ βίςρ 
ΰπάρχουσιν όρια ήθικής άτινα πρέπει 
νά μή διαβαθώσι, ού ένεκεν άνεπτύχθη ή 
θεωρία περί βαρειών ή χονδροειδών 
ασελγών πράξεων ( b e s o n d e r s  s c h w e r e n  
O d e r  g r o b e n )  καί έκ τούτου τιμωρητών 
ώς κακουργημάτων καί άλλων έλαφρο- 
τέρων, μή συνιστωσών παντάπασιν άδι
κη μα, πάσχει άπό πλευράς νομικής θε- 
μελιώσεως δσον καί λογικής16. Ά π ό  
πλευράς νομικής έρμηνείας πάσχει διότι 
ποιείται διάκρισιν, άνεπίτρεπτον έκ τού 
νόμου, (τούτου μή διακρίνοντος), άπό 
δέ πλευράς λογικής διότι — διά νά είναι 
συνεπής πρός έαυτήν — δέον ή νά θεω
ρήση ώς κακούργημα ο ί α ν δ ή π  ο τ  ε 
άσελγή πράξιν παρά συζύγου, διά βίας ή 
άπειλής τελουμένην, ή νά παραδεχθή 
ίδιότυπόν τινα (καί μάλλον κτηνώδη) 
τρόπον σεξουαλικής συζυγικής δραστη- 
ριότητος, ήτοι νά έξέλθη τής πραγματι
κότητας τής ζωής. Χαρακτηριστικόν 
είναι τό ύπό τού Ν. Δημητρακοπούλου 
(ένθ’ άνω. σελ. 217), λεγόμενον, δτι «ή 
άνατολική έκκλησία, άφορμηθεΐσα έκ τών 
εύαγγελικών ρήσεων καθ’ άς οί σύζυγοι 
«ούκέτι είσί δύο άλλά μία σάρξ» καθιέ
ρωσε τήν άρχήν δτι, έν τή έκπληρώσει 
τού συζυγικού καθήκοντος, έ κ ά τ ε ρ ο ς  
τ ώ ν  σ υ ζ ύ γ ω ν  οφείλει ά π  ό λ υ- 
τ ο ν υποταγήν είς τήν θέλησιν τού έτέ
ρου. ’Εδώ άκριβώς έγκειται τό βασικόν
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σημεΐον των απόψεων ημών: Ή συζυ
γική σχέσι? είναι δεσμό? στενώτατο? 
καί απόλυτο? κ α τ α λ ύ ω ν  μεταξύ των 
συζύγων τήν σεξουαλικήν ελευθερίαν καί 
κ α 0 ι ε ρ ώ ν τόν μεταξύ των δεσμόν 
τή? σεξουαλική? άποκλειστικότητο?. Οΰ- 
τω ούδεί? των συζύγων δύναται νά προσ- 
βάλη τήν σεξουαλικήν έλευθερίαν τού 
ετέρου, καταλυθεϊσα, συντακεισαν διά τού 
μεταξύ των γάμου17. Ό  σύζυγο? δύναται 
νά προσβάλη τήν προσωπικήν έλευθε- 
ρίαν τού ετέρου συζύγου18 άλλ’ ύπό άλ
λην, είδικωτέραν μορφήν ή πλευράν, ώ? 
όταν ύποχρεοϊ αύτόν εΐ? τέλεσιν ασελγών 
πράξεων δημοσία, όταν παρά τού? νο
μίμου?, ήτοι εύλογου? καί βάσιμου? λό
γου? άρνήσεω? τού έτέρου, επιμένει καί 
επιτυγχάνει σαρκικήν επαφήν ή άλλην 
οίονδήποτε κατ’ έξαναγκασμόν (βία? ή 
απειλή?) συμπεριφοράν ή ανοχήν πρά- 
ξεω?, σχέσιν έχούση? ή καί μή μετά τή? 
σεξουαλική? του δραστηριότητο?. Έν 
τοιαύτη όμω? περιπτώσει προβαίνει εΐ? 
καταχρηστικήν καί άνεπίτρεπτον άσκη- 
σιν τών δικαιωμάτων του έν γένει ώ? 
συζύγου, δημιουργεί ένδεχομένω? λόγον 
διαζυγίου εΐ? βάρο? του, ένώ άπό ποινι
κή? πλευρά? δύναται νά τελέση σειράν 
όλην αδικημάτων. Ούτω δύναται νά τε
λέση παράνομον βίαν, θά είναι δέ παρά
νομο? ή τυχόν άσκηθησομένη βία έφ’ 
όσον ύπάρχει εύλογο? άρνησι?, άρα δι
καίωμα τοϋ έτέρου συζύγου νά μή άνεχθή 
τήν συγκεκριμένην συμπεριφοράν τοϋ 
ασκούντο? τήν βίαν19. Υπάρχει, δηλαδή 
δύναται νά ϋπάρξη, ή έξύβρισι? έργω, 
διά τή? καταφρονήσεω? τή? αξιοπρέπεια? 
καί τή? τιμή? τοϋ έτέρου συζύγου. Δύ- 
ναται ακόμη νά ΰπάρξη σωματική 
βλάβη (έκ δόλου ή έξ άμελεία?) καί 
άκόμη (διατί όχ ι;) βάναυσο? προσ
βολή τή? αίδοϋ? (άρθρ. 353 Π.Κ.). Διότι, 
ώ? προσφυώ? παρετηρήθη, «άν ή αιδώ? 
τή? έγγάμου γυναικό? δέν είναι ή τοιαύτη 
μια? κόρη?, έν τούτοι? διατηρείται έν τώ  
γάμω αίδώ?, άν δέ όρια ταύτη? είναι τά 
έσχατα τοϋ δ'καιώματο? διαθέσεω? τοϋ 
άνθρωπίνου όντο?, είναι έτι πλέον άναγ- 
καΐον ίνα μή διαβαθώσι ταϋτα»20.

Ύπάρχουσιν όθεν πολλαί καί ποικί
λα! — ποινικαί καί άστικαί — κυρώσει? 
μιά? άπαραδέκτου, δι’ οίονδήποτε λό
γον, άσκήσεω? βία? ή χρήσεω? άπειλή? 
έκ μέρου? τοϋ ένό? τών συζύγων εΐ? βά
ρο? τού έτέρου, άλλά καί εϊδικώτερον μιά? 
άπαραδέκτου (σεξουαλική? ή άλλη?) 
συμπεριφορά? τούτου ώστε νά μή δύ- 
ναταί τι? νά ϊσχυρισθή ότι άφίεται νομο
θετικόν τι κενόν άπό πλευρά? προστα
σία? τοϋ οΐουδήποτε παθόντο? συζύγου. 
"Εν μόνον άδίκημα, κατά τά προεκτεθέντα, 
δέν δύναται καθ’ ήμά? νά στοιχειοθετηθή: 
τό κακούργημα τοϋ άρθρου 337 τοϋ 
Π.Κ., διότι σεξουαλική έλευθερία μεταξύ 
συζύγων δέν ύπάρχει.

Αί νομικαί συνέπειαι τή? τοιαύτη?, 
όρθή? καθ’ ήμά?, λύσεω? έχουσι καί τά? 
άναγκαία? — καί γνωστά? τοΐ? πάσι — 
συνεπεία? καί άποτελέσματα. Πάντα τά 
άλλα άδικήματα εϊσί πλημμελήματα (330, 
333, 361, 353, 303 κ.λ.π.) καί δή τοιαΰτα 
ώστε νά μή χωρή προφυλάκισι? δι’ ούδέν 
έκ τούτων. Άντιθέτω? ή έσφαλμένη, 
καθ’ ήμά?, άποψι? ότι δύναται νά ύπάρξη 
τό κακούργημα τοϋ άρθρου 337 Π.Κ. 
μεταξύ συζύγων έχει ώ? άναγκαίαν συνέ
πειαν τήν προφυλάκισιν καί όλα? τά? 
λοιπά? βαρεία? συνεπεία? μιά? ποινική?

διώξεω? καί ένδεχομένη? καταδίκη? έπί 
κακουργήματι, έξομοιούσα τόν σύζυγον 
πρό? τό οϊονδήπότε τρίτον, ξένον καί 
σεξουαλικώ? έλεύθερον, άτομον, παρα- 
γνωρίζουσα καί τήν σεξουαλικήν άπο- 
κλειστικότητα έν τώ γάμω καί τό άλη- 
θέ? περιεχόμενον τών σαρκικών μεταξύ 
συζύγων σχέσεων. "Οτι ή άσκουμένη 
βία πρό? έξαναγκασμόν τοϋ έτέρου συζύ
γου εΐ? σεξουαλικήν συμπεριφοράν, άν- 
τικειμένην εί? τόν ήθικόν δεσμόν τοϋ γά 
μου, τά? θρησκευτικά? του πεποιθήσει?, 
τήν υγείαν τοϋ συζύγου καί τήν αίδώ 
του είναι παράνομο?, είναι έπίση? άναμ- 
φίβολον. Ώ? σχετικώ? έδιδάχθη «διά τόν 
προσδιορισμόν τοϋ άδικου τή? βία? δέν 
λαμβάνεται ΰπ ’ όψιν ή φύσι? καί αϊ ίδιό- 
τητε? αύτή?, άλλ’ άπλώ? τό μ ή έ π  ι- 
β ε β λ η μ έ ν ο ν  τή? έξαναγκαζομένη? 
συμπεριφορά?21.

Πριν ή περατώσωμεν τά έκτιθέμενα 
έπισημαίνομεν τό γεγονό? ότι καί έν τή 
άλλοδαπή ίκανή ύπάρχει διχογνωμία 
έπί τού θέματο?22. Τήν έν Γερμανία όμω? 
ύπάρχουσαν διαφωνίαν έπί τοϋ θέματο? 
Ιταμέ διά τή? σπάθη? του ό νεώτερο? 
γερμανό? νομοθέτη? όστι? άντεκατέστησε 
τήν παράγραφον 176 τοϋ Γερμ. Π.Κ. 
διά τή? νέα? τοιαύτη? 178, έχούση? ώ? 
έξή?: «Όστι? διά βία? ή άπειλή? μετ’ 
ένεστώτο? κινδύνου ζωή? ή σώματο? 
έξαναγκάζει έτερον εί? έ ξ ω γ ά μ ο υ ?  
σεξουαλικά? πράξει?, τελουμένα? ύπ’ αύ- 
τοΰ τοϋ δράστου ή τρίτου τινό?, τιμωρεί
ται κ.λ.π. 23. Ή τοιαύτη, σπουδαία νομο
θετική διαμόρφωσι? τοϋ άλλοτε άπολύτω? 
άναλόγου πρό? τόν ήμέτερον γερμανικού 
Π.Κ. ούδέν άλλο άποδεικνύει, καθ’ ήμε- 
τέραν γνώμην, είμή ότι ό γερμανό? 
νομοθέτη? ύπέδειξε τήν ορθήν οδόν άντι- 
μετωπίσεω? τών πραγμάτων, έκεϊ όπου 
ή διχογνωμία τών νομικών θά έκινδύνευε 
νά καταλήξη εΐ? έσφαλμένα καί άπολύτω? 
έκτό? τή? ζώση? πραγματικότητο? συμ
περάσματα καί άποτελέσματα.

Τέλο?, έπισημαίνομεν τό γεγονό? ότι ή 
ύφ’ ήμών ϋποστηριζομένη άποψι?, ώ? 
άνωτέρω άνεπτύχθη, καταλήγει^ ούσία 
ε ϊ ? ε ύ ρ υ τ έ ρ α ν  προστασίαν τοϋ κατα- 
δυναστευομένου καί έν γένει προσβαλλο- 
μένου συζύγου, διότι δέχεται τήν τέλεσιν 
σειρά? όλη? άξιοποίνων πράξεων, οπο
τεδήποτε τελεσθή διά βία? ή άπειλή? ή 
καί άνευ τούτων (δι’ αιφνιδιασμού φερ’ 
εΐπεϊν) «άσελγή?» τι? πράξι?, εί? τήν τέ- 
λεσιν τή? οποία? εύλόγω? δέν συναινεϊ ή 
συμπράττει ό έτερο? τών συζύγων. Ή 
δέ άρνησι? τού έτέρου συζύγου δύναται 
ν’ άφορα καί κατά φύσιν «συνήθει?» 
πράξει?, όταν αύται είσίν έπικίνδυνοι ή δι’ 
οίονδήποτε λόγον (βάσιμον έννοεϊται) 
ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ι  δΓ αυτόν 24.

Περαίνοντε? έπισημαίνομεν τήν ενό
τητα έρμηνεία?, ήν παρουσιάζει ή άνα- 
πτυχθεΐσα άποψι? έν σχέσει πρό? τήν 
γνωστήν καί μοναδικήν έννοιαν τή? «ά- 
σελγού?» πράξεω?, πρό? δέ καί τήν έν- 
αρμόνισιν αύτή? πρό? τήν έρμηνείαν 
άναλόγων διατάξεων, ώ? τή? άποπλανή- 
σεω? άνηλίκου, όπου πάλιν ό σύζυγο? 
δέν δύναται νά είναι δράστη?, οιαι καί 
άν ώσιν αί άσελγεΐ?, πράξει?, ά? ήθελε 
τυχόν ένεργήση μετά τή? μήπω? συμπλη- 
ρωσάση? τό 16ον έτο? τή? ήλικία? τη? 
άνηλίκου συζύγου του.

1) Ή  παρούσα μελέτη άποτελεϊ κατά 
βάσιν άνάπτυξιν τών έπ’ άκροατηρίψ επι

χειρημάτων ήμών, γραφεϊσα ώς συμ
βολή εις τήν μελέτην τοϋ έγκλήματος 
τοϋ έξαναγκασμοΰ εις άσέλγειαν, ή ιδιο
μορφία τοϋ οποίου, κατά τάς σαρκικάς 
μεταξύ τών συζύγων σχέσεις, φαίνεται 
μοι διαφυγοΰσα τής μέχρι τοΰδε επιστη
μονικής έρεύνης καί νομολογιακής διεργα
σίας, έν όψει πάντοτε τοϋ γεγονότος 6τι 
δέν φαίνονται καθόλου σπάνιαι ύποθέσεις 
τής μορφής αυτής. ‘Η 29/1975 Μ. Όρκ. 
Δικ. Λαμίας δημοσιεύεται εις τό παρόν 
τεΰχος.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :  Πλήν τών γενι
κών συγγραμμάτων καί έρμηνειών κατ’ 
άρθρον, έκ τής Ελληνικής : Κ. Γαρδίκα: 
Εγκλήματα κατά τών ήθών, Π. Χρ. 
1952, Γ. Α. Μαγκάκη: Εγκλήματα περί 
τήν γενετήσιον καί οικογενειακήν ζωήν, 
Άθήναι, 1967, Ίωάν. Αασκαλοπούλου: 
Περί τής εκούσιας άπαγωγής. Π. Χρ. 
1975, Ί .  Μανωλεδάκη: Ή  διαλεκτική 
έννοια τών έννόμων άγαθών, Θ/νίκη 1973, 
Ν. Δημητρακοπούλου: Νομικαί ένα—
σχολήσεις, τόμ. Β'. «Τό συζυγικόν κα
θήκον», Χρ. Τζανακάκη: Ή  impotentia 
coeundi ώς λόγος διαζυγίου., ΕΕΝ 1963, 
σε?,. 841 έπ., Ν. Άνδρουλάκη: Ή  έννοια 
τής βίας έν τώ ποινικώ Δικαίω, Π. Χρ. 
1963, σελ. 593 έπ.

Έ κ  τής άλλοδαπής: Schonke - Schro
der, StGB, 1967, 1970 κ.λπ. Antolisei: 
Manuale di diritto penale είδ. μέρος 
(6η έκδ.), Maurach: Strafrecht, B.T., 
5η έκδ., Schwarz: Das Strafrecht fur 
deutsche Reich, 1914, Kohlrausch - 
- Lange, Kommentar, 1961, ύπό τήν 
παράγρ. 176 Γερμ. Π.Κ. Goyet: Manuel 
de droit penal (8η έκδ.), Peters - Prei- 
sen - danz: Lehrkommentar, 1974, San
toro: Mannuale di diritto penale, 1965, 
τόμ. 3ος, Welzel: Das deutsche Straf
recht, 1954. Ot. Yannini: il delitto di 
violenza carnale, 1949, Herbert Jager: 
Strafgesetzgebung und Rechtsgiiter bei 
Sittlichkeitsdelikten, S tu ttgart, 1957, 
Kl. D. Knodel : Der Begriff der Ge- 
walt im Strafrecht. Maulio Mazzanti: 
L’ osceno e il diritto penale, 1962, 
Ebermayer - Lobe - Rosenberg, 1958, 
τόμ. 2ος, Pannain: Manuale, Torino 
1957, τόμ. 1ος, Th. R ittler: Strafrecht, 
Wien, 1962, Saltelli - di Falco : Com- 
mento, del c.p., τόμ. 4ος, (έκδ. 3η), 
Manzini : T rattato , τόμ. 7ος, Logoz: 
Commentaire du c.p. suisse, είδ. μέρος, 
Enrico Contieri: La congiunzione car
nale violenta, 1967.

2) Κατά τόν Menzini, ένθ’ άνωτ. σελ. 
271, προστατευόμενον άγαθόν είναι τό 
άπαραβίαστον τοϋ σώματος έκάστου άτό- 
μου, ή inviolabilita carnale.

3) ΙΙρβλ. 1. Μανωλεδάκη, ένθ’ άνωτ. 
σελ. 96, Welzel ένθ’ άνωτ. σελ. 315 
κ.λπ.

4) Ελληνικόν Ποινικόν Δίκαιον, 1945, 
σελ. 74.

5) Μ. Mazzanti, ένθ’ άνωτ. σελ. 16.
6) Οΰτω καί Η. Jager, ένθ’ άνωτ., σελ. 

45.
7) Saltelli - Di Falco, ένθ’ άνωτ. σελ. 

58, τόμ. 4ος.
8) Πρβλ. διά τήν προσωπικήν έλευ- 

θερίαν Ί .  Μανωλεδάκη, ένθ’ άνωτ. σελ. 
έπόμ. ώσαύτως τοϋ αύτοϋ : Ή  προ
στασία τής πολιτειακής έξουσίας, 1967, 
σελ. 16, 18, 63, κ.λπ. ’Επίσης διά τήν 
έκουσίαν άπαγωγήν: Ί .  Δασκαλοπούλου,

(Συνέχεια εις τήν σελ. 610)

608



ΔΗΜΟΣΙΑΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 585)

Παραλλήλως όμως πρέπει νά γνωρί
ζουν δτι βασικόν επίσης καθήκον αύτών 
δέν είναι μόνον ή έπίδειξις μετριοπάθειας, 
λογικής καί συνέσεως, άλλα καί ή άντι- 
μετώπισις των δημιουργουμένων, κατά 
τάς δημοσίας συναθροίσεις, ζητημάτων 
μετά τόλμης, ανδρείας, ευψυχίας καί απο
φασιστικότητας.

Είναι σπουδαϊον νά ενθυμούνται δτι 
οί άσκούντες κρατικήν εξουσίαν δέν έχουν 
τό δικαίωμα, μέ καμμίαν πρόφασιν, νά 
ταπεινώνουν, διά τής έν γένει στάσεως 
των, τό κύρος καί τό γόητρον ταύτης.

Ή άνεκτικότης είναι ένδεδειγμένη 
καί επιτρεπτή μόνον, έφ’ δσον δι’ αυτής 
εξυπηρετείται γενικώτερον υπηρεσια
κόν συμφέρον καί μόνον διά τάς πράξεις, 
αϊτινες δέν θίγουν την έπαγγελματικήν 
άξιοπρέπειαν των άστυνομικών οργά
νων καί τό κύρος τής Πολιτείας.

Συνεπώς πάσα άλλη ένοχή, έκφεύ- 
γουσα των άνωτέρω ορίων δέν εύρί- 
σκεται έν άρμονία μέ τήν έννοιαν τής 
εξουσίας καί τυγχάνει άπαράδεκτος.

Α ί έ ν έ ρ γ ε ι α ι  τ ω ν  ά σ τ υ ν ο 
μ ι κ ώ ν  υ π α λ λ ή λ ω ν  δ έ ν  ά π ο -  
β λ έ π ο υ ν  ε ι ς  τ ή ν  έ ξ υ π ε ρ έ τ η -  
σ ι ν  τ ώ ν  ά τ ο μ ι κ ώ ν  σ υ μ φ ε 
ρ ό ν τ ω ν  α υ τ ώ ν ,  ά λ λ ά  ε ι ς  τ ή ν  
έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ι ν  τ ώ ν  σ υ μ φ ε 
ρ ό ν τ ω ν  τ ο ϋ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  σ υ 
ν ό λ ο υ .

Τό γεγονός τούτο παρέχει εις αυτούς 
τήν εξουσίαν καί τό δικαίωμα νά εξαναγ
κάζουν τούς άπειθούντας νά συμμορφούυ- 
ται πρός τάς έπιταγάς τών νόμων καί νά 
εναρμονίζουν τήν διαγωγήν αυτών, συμ- 
φωνως πρός δ,τι εξυπηρετεί τό γενικόν 
συμφέρον.

‘Ως έκ τούτου, οφείλουν, κατά τήν 
άσκησιν τών καθηκόντων των, νά έκτε- 
λοΰν μετά προθυμίας, θάρρους καί άπο- 
φασιστικότητος, τάς διαταγάς τών προϊ
σταμένων των καί νά προσπαθούν νά 
επιβάλλουν τό κράτος τοΰ Νόμου, πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν, χωρίς φόβους καί 
δκπταγμούς, οίτινες προδίδουν δειλίαν 
καί άβουλίαν.

Ό  δειλός καί άτολμος άστυνομικός τυγ
χάνει τής κοινής περιφρονήσεως καί προ
δίδει καταφώρως τήν άποστολήν καί τόν 
όρκον του.

‘Η άπροθυμία τής άρχής προκαλεϊ 
περισσότερον επιζήμια άποτελέσματα 
άπό_ τάς τυχόν ύπερβολάς αυτής.

Είναι λοιπόν άνάγκη, δπως, άπαντες οί 
άστυνομικοί υπάλληλοι, κατά τάς δημο
σίας συναθροίσεις, έκτιμούν τήν σοβα
ρότητα καί τό μέγεθος τών ευθυνών των 
και ενεργούν μετ’ άποφασιστικότητος, 
γευυαιότητος καί άνδρείας παν δ,τι 
κρίνεται έκ τών περιστάσεων, έπιβεβλη- 
μένον, διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί 
τήν επιβολήν τού νόμου.

‘Ως έντεταλμένοι τής πολιτείας καί 
εκπρόσωποι τού Κράτους, οφείλουν, διά 
τής έν γένει στάσεως των καί άκόμη τής 
έκφρασεώς των, νά δίδουν τήν έντύπωσιν 
ότι προορισμός των τυγχάνει ή διά νου
θεσιών, συστάσεων καί συμβουλών, έπα- 
ναφορά τών άπλώς παρεκτρεπομένων 
πολιτών εις τήν τάξιν. ’Αλλά καί συγ

χρόνως δτι είναι άποφασισμένοι, άνευ 
τοΰ έλαχίστου δισταγμού, νά έκτελέ- 
σουν τάς έντολάς, τάς όποιας θά δώση 
ό έπικεφαλής τής δυνάμεως βαθμοφόρος 
καί δτι, έν πάση περιπτώσει, θά έπι- 
βάλουν τό κράτος τού Νόμου.

Συναθροίσεις πολίτικου χα- 
ρακτήρος.

Ιδιαιτέρως ευαίσθητος καί λεπτή, πα
ρουσιάζεται ή θέσις τής ’Αστυνομίας εις 
τάς περιπτώσεις, κατά τάς οποίας αΐ 
δημόσιαι συναθροίσεις έχουν π ο λ ι τ ι 
κ ό ν  χ α ρ α κ τ ή ρ α .

Μολονότι δέ αΰτη παραμένει οΰδετέρα 
καί μακράν πάσης διενέξεως, έν τούτοις 
πολλάκις κατηγορεΐται, δτι μεροληπτεί 
υπέρ ή'κατά μιας πολιτικής όμάδος.

Τούτου ένεκεν, εις τάς περιπτώσεις 
αύτάς, οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, δέον, 
δπως μετ’ έπιμελείας καί προσοχής, άπο- 
φεύγουν πάσαν ένέργειαν ή έκδήλωσιν 
ύπέρ ή κατά πολιτικής τίνος παρατάξεως, 
διότι διατρέχουν τόν κίνδυνον νά παρε- 
ξηγηθοΰν.

‘Η ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  τ υ γ  χ ά ν ε ι  
έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ν  δ ρ γ α ν ο ν  τ ή ς  
Π ο λ ι τ ε ί α ς  καί τής έκάστοτε Κυβερ- 
νήσεως κ α ί  π ρ έ π ε ι  ή έ ν  γ έ ν ε ι  
π ο λ ι τ ι κ ή  α ύ τ ή ς  ν ά  ε ί ν α ι  
ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  κ α ί  ά μ ε ρ ό λ η -  
π  τ  ο ς καί χωρίς διακρίσεις, διότι άλλως 
θ’ άπωλέση τό γόητρόν της καί τήν 
εγκάρδιον ύποστήριξιν τού κοινού, τό 
οποίον έχει όρκισθή νά ύπηρετή.

'Η δ ι α σ φ ά λ ι σ ι ς  δ θ ε ν ,  τ ώ ν  
π ο λ ι τ ώ ν  κ α ί  ά τ ο μ ι κ ώ ν  έ λ ε υ -  
θ ε ρ ι ώ ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν ,  ε ί ς ο ί -  
α ν δ ή π ο τ ε  π ο λ ι τ ι κ ή ν  π α ρ ά -  
τ α ξ ι ν  καί  ά ν  ά ν ή κ ο υ ν  ο ύ τ ο ι ,  
τ υ γ χ ά ν ε ι  έ ν  ά π ό  τ ά  β α σ ι -  
κ ώ τ ε ρ α  κ α θ ή κ ο ν τ α  τ ή ς  ’Α
σ τ υ ν ο μ ί α ς  καί άποτελεϊ τό χαρά
κτη ριστικώτερον γνώρισμα τοΰ Κρά
τους Δικαίου.

"Οταν, οΐ άστυνομικοί ύπάλληλοι, σέ- 
βωνται τάς προσωπικάς έλευθερίας τών 
πολιτών καί άπέχουν πάσης ένεργείας 
έπηρεασμοΰ τών πολιτικών άντιλήψεων 
αύτών, δημιουργεΐται ή πεποίθησις εις 
αύτούς δτι τυγχάνουν πανταχόθεν άσφα- 
λεΐς καί δτι άπολαμβάνουν τών άγαθών 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος.

Βασική, όμως, προϋπόθεσις, διά τήν 
δημιουργίαν τοιαύτης άντιλήψεως, τυγ
χάνει δτι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, δχι 
μόνον δέν θ’ άναμιγνύωνται εις τάς πολι- 
τικάς διαμάχας, άλλά καί δτι θά κρύ
πτουν άκόμη εις τά μύχια τής συνειδή- 
σεώς των τάς πολιτικός των πεποιθή
σεις.

Ή έκδήλωσις τών πολιτικών ή πολι
τειακών φρονημάτων, έκ μέρους τών 
άστυνομικών, ένίοτε φανατίζει αύτούς 
εις τοιούτον βαθμόν, ώστε οδηγός τού
των, κατά τάς ένεργείας των, νά τυγχάνη  
κυρίως τό πολιτικόν των φρόνημα καί 
ούχί ό όρκος των πρός τήν Πατρίδα. 
’Επί πλέον δέ τούτο δίδει άφορμήν, εις 
τούς πολίτας νά σχηματίσουν τήν έντύ- 
πωσιν, δτι ή Αστυνομία δέν άνήκει εις 
τό κράτος καί τήν ολότητα, άλλά εϊς τήν 
μίαν ή τήν άλλην πολιτικήν παράταξιν, 
πράγμα δπερ, έχει ώς άποτέλεσμα τόν 
κλονισμόν τής έμπιστοσύνης τών πολι
τών πρός τήν ’Αστυνομίαν καί τήν μείω- 
σιν τής άγάπης καί τής έκτιμήσεως αύ

τών πρός τούς άστυνομικούς ύπαλλή 
λους καί τό έργον των.

Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι άποτελοΰν 
τά σύμβολα τής άστυνομικής ύπηρεσίας 
καί ή φύσις τών καθηκόντων αύτών εντυ
πωσιάζει ζωηρώς τούς πολίτας.

Κατά συνέπειαν τό γόητρον τής άστυ
νομικής ύπηρεσίας διατηρείται ή κατα- 
στρέφεται άπό τάς πράξεις καί τήν δια
γω γήν τών ύπαλλήλων.

Είναι δέ γνωστόν, δτι έλάχιστα παρα
δείγματα κακής έπιμέμπτου ύπηρεσια- 
κής άγωγής δύνανται νά καταστρέψουν 
τήν ύπόληψιν ολοκλήρου τοΰ Άστυν. 
Σώματος, διά τήν άπόκτησιν τής όποιας 
άπητήθησαν μακρός χρόνος καί μεγά
λα! προσπάθεια.

Παραλλήλως, δμως, δέον ουτοι νά γνω
ρίζουν δτι πάσα δημοσία συνάθροισις, 
άνεξαρτήτως τού λόγου διά τόν όποιον 
πραγματοποιείται αντη, άποτελεϊ γε
γονός, δπερ δημιουργεί πλείστους κινδύ
νους διά τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφά- 
λειαν, ιδία εις τάς περιπτώσεις, κατά 
τάς όποιας ή ’Αστυνομία δέν είναι προπα- 
ρασκευασμένη ν’ άντιμετωπίση ταύτην.

Ό  κίνδυνος δέ τής δημιουργίας έκτρο
πων κατά τάς δημοσίας συναθροίσεις, 
δέν προέρχεται τόσον άπό τό ποιόν, τήν 
ιδιότητα, τά αιτήματα καί τάς διαθέ
σεις τών συναθροιζομένων άτόμων, δσον 
άπό τήν ιδιότυπου ομαδικήν ψυχολογίαν, 
ήτις διαμορφώνεται μεταξύ αύτών, καί 
ένεκα τής όποιας εϊς τό συναθροιζόμενου 
πλήθος κυριαρχεί ούχί ή λογική καί ή 
κρίσις, άλλά τό συναίσθημα καί τά έν
στικτα, άτινα καθιστούν αύτό άχαλίνω- 
τον καί τό οδηγούν εϊς τήν διάπραξιυ τών 
πλέον άπιθάυωυ εγκληματικών πράξεων.

Δημιουργεΐται δηλαδή, εις τάς περι
πτώσεις ταύτας ή ύπό τοΰ Λ ε μ π  ό ν κα
λούμενη ψ υ χ ο λ ο γ ί α  τ ο ΰ  ό χ λ ο υ ,  
κατά τήν όποιαν τά άτομα, τά οποία 
συγκροτούν τήν συυάθροισιυ οΐασδήποτε 
πνευματικής άναπτύξεως καί ψυχικής 
καλλιέργειας καί άν είναι, προικίζονται μέ 
έν είδος ομαδικής ψυχής. Αύτή ή ψυχή 
έμπνέει εις αυτά αίσθημα, σκέψιν καί 
ένέργειαν μορφής εντελώς διαφόρου τού 
αισθήματος τής σκέψεως καί τής έυερ- 
γείας ενός έκάστου τούτων κατ’ ίδιαν.

Εις τόν δχλον, κάθε αίσθημα, κάθε 
πράξις είναι μολυσματική, ώστε τό άτο- 
μον θυσιάζει εύκολώτατα τό προσωπι
κόν συμφέρον, χάριν τού ομαδικού. Έκ 
μόνου δέ τοΰ γεγονότος δτι άποτελεϊ μέ
λος όχλου ό άνθρωπος κατέρχεται κατά 
πολλάς βαθμίδας τήν κλίμακα τοΰ πολι
τισμού καί καθίσταται βάρβαρος. "Εχει 
τό αύθόρμητου, τήν βιαιότητα, τήν θη
ριωδίαν, άλλά καί τούς ενθουσιασμούς 
καί τούς ήρωισμούς τών πρωτογενών 
δυτών.

'Η αΐσθησις παρατηρητικότητος καί 
κριτικού πνεύματος πού έκαστου άτομου 
ιδιαιτέρως κέκτηται έξαφαυίζεται.

Οί όχλοι σέβονται τήν ίσχυράν π υ γ
μήν καί εκλαμβάνουν τήν πραότητα 
ώς άδυναμίαν.

Τούτου ένεκεν, δέον δπως, ή άντιμε- 
τώπισις τών συναθροίσεων τής μορφής 
ταύτης, γίνηται μετά σθεναρότητος, θάρ
ρους καί άποφασιστικότητος καί βάσει, 
έκ τών προτέρων, σχεδίου, ώς νά πρόκει
ται περί στρατιωτικής έπιχειρήσεως.

·1· ΑΘΑΝ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Άστυν. Δ/ντής Α’
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

Η ΘΛΙΨΗ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ

‘Υπό του Άστυν. Δ/ντου Β' 
κ. I. Σ Τ Α Θ Α Ρ Α

Είναι άφροσύνη νά ζητάμε γρήγορη ανακούφιση και θαυματουργή 
θεραπεία από τήν οδύνη. Ή  πείρα τοΰ πόνου εχει κάπως μια θε
ραπευτική λειτουργία καί κάθε πλάγια παρέκκλισις γύρω από τή 

φυσική λύπη θά μάς όδηγήση σέ τραγική άβυσσο.

(Συνέχεια έκ της σελ. 608)
ένθ’ άνωτ., καθ’ δν «νομικόν άντικεί- 
μενον έπΐ εκούσιας άπαγωγής είναι ή 
ελευθερία της γυναικός περί τήν έρωτι- 
κήν αυτής διάθεσιν. Έ ξ  οΰ λόγου δέν 
,δύναται νά ΰπάρξη έκουσία απαγωγή έκ 
μέρους τοΰ συζύγου, εΐμή μόνον έάν 
σκοπήται παράδοσις εις τρίτον» (σελ. 

513 - 514 καί παραπομπή εις Schonke- 
-  Schroder).
9) Μ. Mazzanti, ένθ’ άνωτ. σελ. 16.
10) Πρβλ. Maurach, ένθ’ άνωτ., 1969, 

δστις, παρά τήν άνάλογον πρός τήν τοΰ 
ήμετέρου διατύπωσιν τοΰ γερμανικού 
ποινικού κωδικός, έχει ιδιαιτέρως κατα- 
νείμει τά έγκλήματα ταϋτα ύπό τόν τί
τλον: «Εγκλήματα κατά τής σεξουαλι
κής έλευθερίας». Έ τ ι  περαιτέρω δέ βαί- 
νων αύτός οδτος ό ιταλικός ποινικός κώ- 
διξ έχει ίδιον άνάλογον υπότιτλον (άρθρα 
519 - 526).

11) Προβλ. Η. Jager, ένθ’ άνωτ. σελ. 
45, Manzini, ένθ’ άνωτ. σελ. 271, Enr. 
Contieri, ένθ’ άνωτ. σελ. 54 - 57.

12. Πρβλ. Η. Jager, ένθ’ άνωτ. σελ. 
45 έν τέλει.

13) Έ νθ’ άνωτ. σελ. 208.
14) Πρβλ. X. Τζανακάκη, ΕΕΝ, σελ. 

841 έπομ.
15) Πρβλ. Μαγκάκη, ένθ’ άνωτ. σελ. 

15, καθ’ δν «έλάχιστοι είναι αί πράξεις, 
αΐτινες δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς 
άπολύτως άσελγεϊς, άνεξαρτήτως οίων- 
δήποτε περιστάσεων».

16) Πρβλ. διά τήν θεωρητικήν ταύτην 
τής γερμανικής νομολογίας άποψιν: Eber- 
mayer - Lobe - Rosenberg, τόμ. 2 ος, 
σελ. 97, Μαγκάκη, ένθ’ άνωτ. σελ. 16.

17) Ίδεΐν καί Manzini, ένθ’ άνωτ. σελ. 
271, καθ’ δν ή άρχή τής σεξουαλικής 
έλευθερίας, δέν πρέπει νά συγχέηται πρός 
τήν τοιαύτην τής σωματικής διαθεσιμό- 
τητος (disponibilita carnale) ήτις ελ
λείπει έπί έγγάμων.

18) Ott. Vannini, ένθ’ άνωτ. σελ. 5.
19) Παράνομος δέν είναι ή βία ή 

άσκουμένη πρός κατανίκησιν εικονικής 
προσχηματικής άντιστάσεως ή λεγομένη 
vis g rata puellis: Manzini, ένθ’ άνωτ. 
σελ. 288 - 289.

20) Εΐσαγγελική άγόρεσις τοΰ Είσαγ- 
γελέως τοΰ Γαλλ. ’Ακυρωτικοΰ Dupin 
έν Δημητρακοπούλω, ένθ’ άνωτ. σελ. 280.

21) Βλ. Άνδρουλάκη ένθ’ άνωτ. σελ.
604, Vannini, ένθ’ άνωτ. σελ. 23. Δέν θά 
είναι δέ «έπιβεβλημένη» ή συμπεριφορά 
τοΰ άρνουμένου συζύγου όταν ύπάρχη 
οίοσδήποτε δεδικαιολογημένος λόγος άρ- 
νήσεως, κατά τά προλεχθέντα. Ίδεΐν καί 
Κ. D. Knodel: ένθ’ άνωτ. σελ. 59,
Welzel: ένθ’ άνωτ. σελ. 316.

22) Έρμηνευταί όμως τοΰ κύρους των 
Shonke - Shroder, 1959, ύπό τήν παρά
γραφον 176 τοΰ ήδη μεταβληθέντος 
Γερμ. Π.Κ., τοΰ Logoz, Droit penal 
special, 1955 σελ. 298, μετά παραπομ
πών εις Gautier καί τόν πολύν Ziircher, 
Kohlrausch — Lange, 43η έκδ. έπίσης 
ύπό τήν παράγραφον 176 Γερμ. Π.Κ., 
έκφράζονται κατά τής δυνατότητος ύπάρ- 
ξεως έξαναγκασμοΰ είς άσέλγειαν μεταξύ 
συζύγων.

23) Ίδεΐν Peters - Preisendanz, ένθ’ 
άνωτ. σελ. 378.

24) M a n z i n i ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 290, 
δστις δμως είναι ύποστηρικτής τής άπό- 
ψεως δτι έπί «άνωμάλων σχέσεων» συντε- 
λεΐται τό άδίκημα μεταξύ των συζύγων.

Α Ι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, αυτός ό 
ζων οργανισμός, θά φθάση κά

ποτε στο βιολογικό τον τέρμα. Κάθε 
οργανισμός έχει ένα φυσιολογικό 
τέλος, πού σύμφωνα μέ τήν ’Επι
στήμη καθορίζεται από εσωτερικά 
κληρονομικά αίτια. Στο φυσιολο
γικό δμως αυτό τέρμα πολύ σπάνια 
φθάνει δ οργανισμός, γιατ'ι διάφοροι 
άλλοι λόγοι επιταχύνουν τήν προ
έλευση τον θανάτου. ’Ανίατα νοσή
ματα έπ'ι παραδείγματι δροϋν ώς 
θανατογόνοι παράγοντες και οι πά- 
σχοντες οργανισμοί περιπίπτουν σέ 
μιά κατάστασι ζωής και θανάτου, 
κατάστασις πού δικαίως χαρακτη
ρίζεται ώς «νεκροβίωσις». Και ή 
’Επιστήμη ποτέ δέν παύει νά έρευ
να. Ή  σύγχρονος ’Επιστήμη κατα
βάλλει απεγνωσμένες προσπάθειες 
γιά νά βρή και καθορίση τούς παρά
γοντες ακριβώς εκείνους πού επι
ταχύνουν τόν θάνατον και τόν καθι
στούν μή φυσιολογικόν, τούς παρά
γοντες δηλαδή εκείνους πού συντέ
μνουν κατά τόν τρόπον αυτόν τήν 
διάρκεια ζωής, πού έχει καθορισθή 
κληρονομικώς. ’Επειδή δέ έχει παρα- 
τηρηθή δτι οΐ παράγοντες αυτοί 
είναι συνήθως εκείνοι, πού προκα-

λοϋν τήν γεροντικήν ατροφίαν δλες 
οί προσπάθειες κατατείνουν στήν 
άνακάλυψίν τους, γιά νά έπιτευχθή 
έτσι ή παράτασις τής ζωής, ή πρό- 
ληψις τοϋ γήρατος ή ή άνεύρεσις 
τοΰ έλιξηρίου τής μακροζωίας.

Καί τό αποτέλεσμα μέχρι στιγ
μής είναι άπογοητευτικό. Τίποτα 
δέν έχει έπιτευχθή μέχρι σήμερα 
καί έτσι έξακολ.ουθεϊ άργά ή γρή
γορα τό ταξίδι τής ζωής νά τελειώνη 
γιά τόν καθένα μας. Γιατί δσες δή
ποτε καί όποιες δήποτε προσπάθειες 
καί αν γίνουν θά είναι άκατόρθωτο 
νά κατανικηθή ο θάνατος. Θεωρητι- 
κώς τουλάχιστον θά εϊχεν έπιτευ
χθή ή κατανίκησις τοϋ θανάτου, 
όταν ήταν εύκολο στον άνθρωπο νά 
μπορέση νά λύση τό πρόβλημα τής 
δημιουργίας τής ζωής. Δέν είναι 
καθόλου λοιπόν δύσκολο νά καταλά- 
βωμε καί δέν πρέπει νά απορούμε 
γιατί ό θάνατος άποτελεί ένα συμ
βάν. "Ενας σοφός γιατρός έγραψε 
κάποτε «Χωρίς τό συμβολικό τέ
χνασμα τοϋ θανάτου ή δημιουργική 
έργασία τής φύσεως δέν θά μπορού
σε, νά είχε άλλο αποτέλεσμα από τό 
νά είχε φτάσει σ’ ένα τέλος, γιά τό 
λόγο δτι έχει έπέλθει μιά πλήρης
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συσσώρευσις όλων των έργων της, 
πού κατά το παρελθόν κατεσκενά- 
σθησαν μέσα στο εργαστηρών της... 
Θά πρέπει κατά συνέπειαν νά συμ
φωνήσω μεν ότι τό γεγονός τον θα
νάτου είναι άναγκαϊον γιά τό έργο 
τον θείου αρχιτέκτονας κ α ί. . .  θά 
πρέπει νά νοιώθωμε χαρά και Ικα- 
νοποίησιν».

Τό ανθρώπινο πνεύμα, κρατούν 
τον πυρσόν τής επιστήμης δεν ευρί
σκει άνάπανσιν στην ερευνά του. 
Έρευνα και θά έρευνα πάντοτε τά 
σκότη των γνώσεών του και τής 
ατέλειάς τον. 'Η  άτέλειά του αυτή 
άφοϋ έχει πεπερασμένα τά όρια τού 
νοητού, άναγκάζει τό ανθρώπινο 
πνεύμα που είναι εξαντλημένο άπό 
τη διαρκή έρευνα και ανίκανο νά 
προχωρήση, νά σταθή και νά προσ- 
φέρη τη λέξι «Πιστεύω». Γ ι’ αυτό 
και ή πίστις στην αθανασία άνήκει 
στους περισσοτέρους άπό μάς όποιοι- 
δήποτε καί αν είμαστε ακόμη καί 
επιστήμονες, κοινώνιολόγοι, γιατροί, 
νομικοί. Μέχρις ότον όμως τό πρό
βλημα τής αθανασίας θά παραμένη 
άλυτο καί τό μόνο πού θά νπάρχη 
θά είναι μιά ζωή πού ή διάρκειά της 
θά καθορίζεται μεταξύ ενός λίκνου 
καί ενός φερέτρον ή τάφον θά πρέ
πει με σωφροσύνη, μέ άρετή καί 
εγκράτεια νά μάθωμε νά άντιμετω- 
πίζωμε τό αναπόφευκτο τού θανά
του, είτε αυτός είναι φυσιολογικός, 
τό σπανιώτερον, είτε καί τό σννη- 
θέστερον βίαιος ή αιφνίδιος ή προέρ
χεται άπό νόσους. Κατανόησις τής 
οδύνης, έκτίμησις των σοβαρών κα
ταστάσεων, άφοβος γνώσις τής σο
φίας μπορούν νά γίνουν ένα μέρος 
τής ζωής μας.

Ά πό  τό περίφημο βιβλίο τού συγ
γραφέας JOSHUA LO TH LIE -  
ΒΜ ΑΝ «Ψ ΥΧΙΚ Η  ΓΑΛΗΝΗ»
έπεσημάναμεν τό σχετικό μέ τό 
θέμα μας κεφάλαιον «Oriel’s Slow 
Wisdon». Τούτο επειδή άναφέρεται 
στή μέ συνεσι βαθμιαία άντιμετώ- 
πισι τής οδύνης έχει μεταγλωττι- 
σθή άπό τήν ’Αγγλική καί άποδί- 
δεται ελεύθερα εις τήν Ελληνικήν 
άπό τον γράφοντα. ’Ιδού πώς ο 
LIEBM AN εκθέτει τις σκέψεις του: 
'Η  θρησκεία διά μέσον των αιώνων 
έχει άνέκαθεν προσπαθήσει νά δώση 
ατούς ανθρώπους τήν παρηγοριά 
καί τό κουράγιο στήν παρουσία τού 
θανάτου. ’Επιχειρεί νά πείση τό 
μυαλό καί τή καρδιά στή ψυχική 
έγκαρτέρησι. 'Ο άνθρωπος χρειά
ζεται τή θρησκευτική εκείνη προ-

σέγγισι, άλλα έχει όμως επί πλέον 
τήν άνάγκη καί τής συναισθηματικής 
εκείνης στρατηγικής πού θά τον κατα- 
στήση ικανόν νά χειρισθή τήν στέρη
ση δημιουργικά μάλλον παρά νά τήν 
χρησιμοποίηση καί τήν άντιμετώ- 
πίση κατά τρόπον καταστροφικόν. 
Υπάρχει μιά εκτεταμένη σύγχισι 
μέχρι τήν ορθή προσέγγισι. Ή  
συγκίνησις θά πρέπει νά έξωτερι- 
κευθή, νά έκφρασθή ή θά πρέπει νά 
καταπνιγή; Είναι σωστό ή θλίψις 
νά έξωτερικεύεται μέ λόγια ή νά 
άποκρύβεται; Τά παιδιά θά πρέπει 
νά άφήνωνται εκτεθειμένα στον κίν
δυνο τής οδύνης, τής τραγωδίας, 
τής δεινής συμφοράς καί τής κατα
στροφής ή θά πρέπει νά άπομονώ
νονται; ’Απαντήσεις στις καυτές 
αυτές ερωτήσεις είναι αναγκαίες, 
γιατί μιά άφρων στάσις προς τό 
συναίσθημα τής λύπης καί τού ψυ
χικού πόνου δέν μπορεί παρά νά 
άποβή ή πηγή πολλών σωματικών 
καί ψυχικών ασθενειών.

Συνήθως, όταν ένας άνθρωπος υπο
φέρει άπό τήν απώλεια ενός προσ
φιλούς του προσώπου, τό άμεσον 
αποτέλεσμα θά είναι μιά φοβερή 
εσωτερική νάρκωσις, ένας λήθαργος

καί μιά τρομερή απώλεια τής ισορ
ροπίας τού ενδιαφέροντος του γιά 
τή ζωή. Τούτο μπορεί νά έκδηλ.ωθή 
σέ σωματικά συμπτώματα τού πό
νου καί τής δυστυχίας, σέ μιά 
συνεχή άφηρημάδα μέ τή μοναδική 
προσήλωσι στήν εικόνα τού μακα
ρίτη καί σέ βαθιά αισθήματα ένο- 
χής·

Ό  κόσμος παρουσιάζεται μελαγ
χολικός, μονότονος, έρημος. Ή  
οδύνη, ή μοναξιά, ή άπόγνωση κα
τέχει τήν ψυχήν του. Σχεδόν κάθε 
άνθρωπος πού υποφέρει άπό μιά 
σοβαρή άπώλεια ενός άγαπημένου 
προσώπου θά έπρεπε νά περιμένη 
αυτές τις άντιδράσεις σέ μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό, ίσως, γιά πε
ρίοδο ολίγων εβδομάδων ή μηνών. 
’Εάν τά φαινόμενα αυτά γίνωνται 
κατανοητά ώς προσωρινές εκδηλώ
σεις, εάν τό τεθλιμμένο πρόσωπο 
είναι άρκετά σώφρον ώστε νά τις 
άποδεχθή μάλλον παρά νά τις κατα- 
πνίξη, ό κίνδυνος τής μελλοντικής 
νευρώσεως θά μπορούσε τότε νά 
προληφθή.

Ό  Δόκτωρ Erich Linde mann 
(’Έρικ Λίντμαν...) εις τό Γενικόν 
Νοσοκομεϊον τής Μασσαχονσέτης,
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όπου ήσχολείτο μέ τήν θεραπείαν 
πασχόντων από καταθλυττική με
λαγχολία, βρήκε πολλούς ασθενείς, 
ατούς οποίους ή κατάστασις εϊχεν 
έξελιχθή σε άθνμία βαρείας μορφής 
και ακόμα σε χρόνιες άρρώστειες 
τον σώματος, υστέρα από την άπώ- 
λεια κάποιου αγαπημένου τους 
προσώπου καί τούτο γιατί στον 
κατάλληλο χρόνο είχαν προσπαθή
σει νά άποφύγουν τή συγκίνησι καί 
τη λύπη. "Οταν οί ασθενείς πελάται 
έπείσθησαν νά έκφράσουν τον πόνο 
καί νά έξωτερικεύσουν τή λύπη, στην 
οποία θά έπρεπε νά είχαν βρή διέξοδο 
πιο μπροστά, τά αποτελέσματα πού 
επακολουθήσανε ήταν καταπληκτι
κά.

Οί διαπιστώσεις τής ψυχιατρικής 
σχετικά μέ τή σημασία πού έχει 
μάλλον ή έξωτερίκευσις τής θλίψεως 
παρά ή συγκράτησίς της, υπενθυ
μίζει τό γεγονός ότι οί αρχαίοι δι
δάσκαλοι τής Βίβλου είχαν μιά 
διαισθητική σοφία γιά τήν ανθρώ
πινη φύσι καί τις άνάγκες της, πού 
ή πιο έξελειγμένη δική μας γενιά 
φαίνεται ότι έχει λησμονήσει καί 
παραγνωρίσει. Ή  έκφρασις τής λύ
πης από μέρους τοϋ Αβραάμ, τοϋ 
’Ιακώβ καί τοϋ Δαβίδ έπραγματο- 
ποιείτο δημοσία καί χωρίς ντροπή. 
Οί πρόγονοί μας έθρηνοϋσαν μπρο
στά στο κοινό, φορούσαν ράσα, 
έσχιζαν τά ένδύματά τους καί ένή- 
στευαν. Σύγχρονες κηδείες όμως 
τακτοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε νά έμποδίζωνται τά δάκρυα, 
οί συναισθηματικές εκρήξεις καί 
ξεσπάσματα σνγκινήσεως καθώς καί 
«οί αναξιοπρεπείς σκηνές». Αλλά  
δεν θά έπρεπε νά λησμονούμε ότι ή 
φύσις μάς έχει προικήσει μέ δα- 
κρυογόνονς αδένας ακριβώς γιά τέ
τοιες ζοφερές στιγμές. Δέν πρέπει νά 
φοβάσθε ότι θά ύποστήτε βλάβη καί 
συντριβή κάτω άπό τήν ύπερέντασι 
πού θά δοκιμάσετε υστέρα άπό μιά 
άπώλεια. Νά έκφράζητε τήν λύπη 
μέχρι σημείου πού τό νοιώθετε 
αναγκαίο. 'Ο πόνος πού θά αίσθαν- 
θήτε τώρα θά άποτελέση τό εργα
λείο καί τό όργανο γιά τήν κατοπινή 
θεραπεία σας.

Τό καθήκον των φίλων έξ α.λλον, 
όσον αφορά τήν παροχή βοήθειας 
προς τούς τεθλιμμένους, θά έλέ- 
γαμε ότι θά πρέτιει νά είναι τό 
σκήνωμα τοϋ αμβωνος γιά τή λύπη 
"Οταν γίνωνται προσπάθειες έκ μέ
ρους τους γιά νά άποσπάσονν τήν 
προσοχή άπό τήν απώλεια, σίγου

ρα θά έφθαναν πολύ άργότερα στο 
δρόμο τής θεραπείας. Στήν άρχή 
οί φίλοι θά έπρεπε νά προσφέρουν 
κάθε ευκαιρία στον τεθλιμμένο νά 
μιλήση γιά τό πένθος του, νά τον 
άφήσουν ελεύθερο νά ένδιατρίψη 
επάνω στήν οδύνη του.

Μιά δεύτερη επίσης άλήθεια γιά 
τή θλίψη είναι αυτή: Πρέπει νά μά- 
θωμε νά άπελευθερώνωμε τούς εαυ
τούς μας άπό τή σκλαβιά τής φυ
σικής νπάρξεως τοϋ άγαπημένου 
προσώπου. "Οταν ένα άνδρόγυνο 
ύστερα άπό τό γάμο του έχει ζήσει 
καί έργασθή μαζύ αρμονικά, ο θά
νατος τοϋ ενός θά ήταν πολώ φυσικό 
νά δημιουργήση βαθύ πόνο καί ένα 
κενό άσυμπλήρωτο στο πλαίσιο τής 
ζωής. 'Ο επιζών σύζυγος λαχταρά 
τήν παρουσία τού συντρόφου καί 
μπορεί νά κάνη τό λάθος νά κλείση 
τήν πόρτα σέ καινούργιους φίλους. 
Είναι καλύτερο, σ’ αυτή τήν περί- 
πτωσι νά άναζητήση καινούργιους 
φίλους πού σιγά σιγά θά τον βοη
θήσουν στον δρόμο τής ζωής καί 
πάλι, πού θά βαδίσουν μαζύ του σ’ 
αυτό τό δρόμο.

Μιά μητέρα πού χάνει ένα μικρό 
παιδί, νοιώθει τή πιο τραγική άπό 
όλες τις συμφορές. Αισθάνεται άκρι- 
βώς σάν νά έχη χάσει ένα μέρος 
άπό τή δική της τή ζωή. "Οταν μιά 
τέτοια τραγωδία συμβαίνη, ή σχέσις 
τής αγάπης θά πρέπει κατά κάποιον 
τρόπον νά άποκατασταθή. Θά ήταν, 
εν τούτοις, ασύνετο γ ι’ αυτή τή 
μητέρα νά υίοθετήση άμέαως ένα 
βρέφος, επειδή άσνναίσθητα θά μπο
ρούσε νά νοιώθη απιστία προς τό 
δικό της παιδί, καί νά καταστήση 
έτσι τό τέκνον πού υιοθέτησε τό 
άσυνείδητο θύμα μιας βαθειάς εχ
θρότητας. Συνετή καί συμφέρονσα 
λύσις πάνω σ’ αυτή τήν περίπτωση 
θά ήταν εάν ή πονεμένη μητέρα άμ- 
βλύνη τή στοργή της άρχικά σέ ένα 
ευρύτερο κύκλο άνθρώπων μέ τό νά 
εργάζεται καθημερινώς σέ μιά Σχο
λή Νοσοκόμων, κατόπιν όταν ή πρώ
τη πληγή θά έχη έπουλωθή μερικώς 
είτε νά υίοθετήση ένα παιδί είτε 
έχοντας ένα δικό της νά έπιδαψιλ- 
λεύση σ’ αυτό όλη τή δική της ώριμη 
πλέον καί άφωσιωμένη της στοργή.

Γ ι’ αυτό τό λόγο σέ κάθε στέρησι 
ή στήν άνάγκη τής φροντίδας τής ά- 
γάπης μας θά πρέπει τελικά νά βρού
με κάποιο άλλο πρόσωπο γιά νά μπό
ρεση έτσι ή άφοσίωση πού σπατα- 
λάμε σέ μιά άλλη ζωή νά φέρη θερα
πεία στη δική μας ψυχή.

Πρέπει φυσικά νά άναγνωρισθή 
ότι αυτά τά υποκατάστατα πρότυπα 
δέν θά έλθουν αυτόματα καί χωρίς 
προσπάθεια. Ο τεθλιμμένος αναπό
φευκτα θά ζήση πολλές ημέρες 
μοναξιάς καί θά νοιώθη τις ώρες 
άδειες. ’Αλλά μιά αδυσώπητη όμως 
μελαγχολία πού συνεχίζεται χρο
νιά αποτελεί συχνά μιά ένδειξη ότι 
ή σχέσις τής άγάπης ήταν μιά πολύ 
έξηρτημένη φύση, στη πραγματικό
τητα μιά πλαστογραφία άγάπης. 
Έάν ένας άνθρωπος έξακολουθή 
νά πενθή τό αγαπημένο του πρόσω
πο χωρίς ενδιαφέρον γιά τήν υπό
λοιπη ζωή του καί τά έργα πού θά 
έπρεπε νά γίνουν, τότε θά άνακαλύψη 
ένα είδος ανεπάρκειας στήν άγάπη 
του. ’Αποδείχνει έτσι ότι είναι άτο
μο πού στερείται αύτοπεποιθήσεως, 
πού ποτέ του πραγματικά δέν έγινε 
υπεύθυνος. Καίτοι φαίνεται δύσκολο 
νά τό πιστέψωμεν στήν άρχή τό 
πένθος ώρισμένων άνδρών καί γυ
ναικών είναι πράγματι πένθος γιά 
τούς ίδιους, είναι μιά έκφρασις 
αύτοσυγκεντρωμένου οίκτου γιά τή 
χωρίς κατεύθυνση ζωή τους.

Δέν θά έπρεπε νά ύποκρινώμασθε 
ότι λυπούμεθα όταν αυτή τήν άνάγκη 
τής λύπης δέν τήν νοιώθωμε. "Οταν 
π.χ. ένας άπό τούς ηλικιωμένους 
γονείς μας πού κατατρύχεται άπό 
μιά άνίατη νόσο δίνει ένα σταμά- 
τημα στη ζωή του μέ τό θάνατο, 
ποτέ δέν θά πρέπει στή περίπτωσι 
αυτή νά νοθεύωμε τά αίσθήματά 
μας.

"Οταν τήν οδύνη τήν χειριζώμασθε 
άσύνετα τότε δέν παρατηρεϊται δια
στροφή τοϋ νοήματος τής ζωής μό
νον στους μεγάλους αλλά στα παι
διά. Αυτό είναι πού συχνά συμβαίνει. 
"Ενας πατέρας πεθαίνει, άφίνοντας 
πίσω του μιά χήρα καί ένα μικρό 
παιδί. Στή κηδεία τοϋ πατέρα στέλ
νουν τό παιδί σέ κάποιο συγγενή καί 
έτσι ή χηρεύουσα μητέρα του καί 
όλοι οί συγγενείς συνωμοτούν μέ τό 
νά άποκρύψουν άπό τό παιδί τήν 
πραγματική κατάσταση. Τό όνομα 
τοϋ πατέρα δέν μνημονεύεται ή έάν 
εΐναι απαραίτητο νά άναφερθή ή 
συζήτησις γρήγορα στρέφεται σέ 
κάποιο άλλο θέμα. Ή  θεωρία γύρω 
άπό όλη αυτή τή συνωμοσία τής 
σιωπής γιά τό θάνατο τοϋ πατέρα 
είναι ότι τό μικρό άγόρι θά μπο
ρούσε νά προστατευθή άπό τήν οδύ
νη καί τό πόνο. Ή  μέθοδος όμως 
αυτή τής άποκρύψεως, ενώ ύπαγο-
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ρεύεται άπό υψηλότερες προθέσεις, 
καταντά νά είναι τρομερά διαστρε- 
βλωτική για τη συναισθηματική 
άνάπτυξι τοϋ παιδιού.

Στη ποιμαντορική μου εργασία 
είχα την ευκαιρία νά διαπιστώσω 
αυτή τήν άλήθεια στή πράξι. 'Η  
τεθλιμμένη μητέρα έστειλε το εφτά
χρονο κοριτσάκι της σ’ ένα μακρυνό 
συγγενή, γιατί πίστευε δτι ήταν 
τόσο πολύ μικρή «γιά νά βρίσκεται 
μέσα στο σπίτι με δλη εκείνη τή 
θλίψι». Τήν έπεισα νά πάρη πάλι 
το παιδί αμέσως στο σπίτι, προβάλ
λοντας το επιχείρημα δτι άφοϋ ό 
πατέρας είχε πεθάνει, ή μητέρα της 
τήν έχρειάζετο γιά νά τήν χαρο- 
ποιήση. Θά έπρεπε νά άνατεθή ένα 
σπουδαίο καθήκον στή κόρη γιά 
εκτέλεσιν καί αυτό θά ήταν ή άνα- 
κούφισις καί παρηγοριά τής μητέρας. 
Τό κοριτσάκι γύρισε αμέσως στή 
μητέρα του. Κατάφερε τή μάννα 
του νά καθίση κάτω στο πάτωμα

καί νά παίξη έτσι μαζύ του. Καί 
οι δυό τους συρθήκανε στο πά
τωμα ή μιά κοντά στήν άλλη.

Ή  μεγαλ.ύτερη άπό τις ψευδαι
σθήσεις είναι δτι τάχα τά παιδιά δεν 
μπορούν νά υπομένουν στή θλίψι 
καί λύπη άφού κάτω άπό τήν πίεση 
δλων των περιστάσεων δεν είναι 
δυνατόν νά τούς δοθή περιποίησις 
καί προστασία εναντίον των άνέμων 
τής πραγματικότητος. Ή  άλήθεια 
εύρίσκεται άκριβώς στήν άντίθετη 
κατεύθννσι. Τό παιδί μπορεί νά 
άντέξη στα δάκρυα καί στή λύπη, 
άλλά δχι καί στήν άπάτη. Δεν θά 
λυγίση κάτω άπό τήν οδύνη πού τού 
παρουσιάζεται έντιμα. Μπορεί νά 
σπάση κάτω άπό τό βάρος τής άπο- 
βολής καί τής εξορίας άπό τον οι
κογενειακό κύκλο, κάτω άπό τό βαρύ 
φορτίο τής υπεκφυγής των ενηλί
κων, τις μισοαλήθειες, τά παγερά 
συναισθήματα, τις υποκριτικές προ
φάσεις.

Είναι άφροσύνη νά ζητούμε τόση

γρήγορη άνακούφιση καί θαυμα
τουργή θεραπεία άπό τήν οδύνη. Ή  
πείρα τού πόνου έχει κάπως μιά 
θεραπευτική λειτουργία καί κάθε 
πλάγια παρέκκλισις γύρω άπό τή 
φυσική λύπη θά μας όδηγήση άργό- 
τερα σε μιά τραγική άβυσσο. Θά 
πρέπη νά μή ζητάμε άπό τούς εαυ
τούς μας περισσότερα άπό δσα ή 
φύσις ή ίδια επιτρέπει. Θά πρέπει 
νά προβλέπωμεν αυτές τις φάσεις 
στις συναισθηματικές μας άναρρώ- 
σεις: βαρειά θλϊψις, άδειες ημέρες, 
επιμονή στή παρηγοριά, άφιλοκέρ- 
δεια στή ζωή, υποχώρηση κάτω άπό 
τό φως τής ημέρας στή θεραπεία 
τής άγάπης, φιλία, κοινωνική πρό- 
κλησις εις τήν νέαν ϋφανσιν τοϋ 
παραδείγματος τής πράξεως καί 
άποδοχή τής άκαταμαχήτου προκλή- 
σεως τής ζωής. Μέ τή διαπαιδαγώ
γησή μας στή βαθμιαία γνώσι τής 
θλίψεως θά υπερνικήσω με τή τρα
γωδία καί θά βρούμε ψυχική ηρεμία 
καί γαλήνη.

Τήν 2-7-76 διεξήχθησαν εις τον Πανελλήνιον Γυμναστικόν Σύλλογον άγώνες άντισφαιρήσεως, μεταξύ αθλητών άξ/κών 
της ’Αστυνομίας τοϋ Μπαχρέιν καί αθλητών της όμάδος άντισφαιρίσεως της Άστυν. Πόλεων. Ή  'Ελληνική όμάς έπε- 
βλήθη τής άντιπάλου διά 3 - 1  σέτ εις τό μονό καί 2 - 2 εις τό διπλό. Τούς άγώνας παρηκολούθησαν ό Α' 'Υπαρχηγός 
της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Παπαγεωργίου, πολλοί άξ/κοί καί κατώτεροι της ’Αστυνομίας, άθλητικοί παράγοντες 
κ. ά. Μετά τό πέρας των άγώνων, 6 κ. 'Υπαρχηγός άπένειμε τά βραβεία εις τούς συμμετασχόντας άθλητάς. Τούτους 
επίσης έδεξιώθη εις ξένοδοχεϊον των ’Αθηνών τό Άρχηγεΐον της Άστυν. Πόλεων. Προσφωνών αγγλιστί τούς ξέ
νους συναδέλφους ό Δ/ντής τής Υ.Σ.Π.Α. κ. Σταθαράς άφοϋ έτόνισε τά αισθήματα άγάπης τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, 
προς τόν λαόν τοϋ Μπαχρέιν, έπεσήμανεν τήν μεγάλην παράδοσιν τής φιλοξενίας τών 'Ελλήνων καί τήν άνάγκην 
συσφίξεως τών σχέσεων μεταξύ δλων τών λαών, πράγμα δπερ άποτελεϊ μεγίστην προσφοράν πρός τήν ύπόθεσιν 
τής ειρήνης καί τής άγάπης μεταξύ τών άνθρώπων δλης τής γής. Εις τήν φωτογραφίαν κάτω, χαρακτηριστικόν στιγ- 
μιότυπον, άπό τήν άποχαιρετιστήριον έπίσκεψιν τών ξένων συναδέλφων εις τό γραφεΐον τοϋ κ. Παπαγεωργίου.
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Δ ΙΑΒΑΣΑ σέ γερμανικό περιο
δικό τά άποτελέσματα έρεύνης 

πού έγινε στη Σουηδία, όπου έθε- 
σαν στό κοινό τό άκόλουθο ερώ
τημα: «Τ ί θ ά  π ρ ο τ ι μ ο ύ 
σ α τ ε  αν  έ π ρ ό κ ε ι τ ο  ν α
δ ι α λ έ ξ ε τ ε  μ ε τ α ξ ύ  ά ν έ -  
σ ε ω ς  κ α ί  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς ; »  
Δεν δίδουν τά γενικά άποτελέσματα, 
άλλά παραθέτουν αύτήν τήν χαρα
κτηριστική άπάντησι κάποιου πού 
ρωτήθηκε: «X ω ρ ί ς ν ά δ ι 
σ τ ά σ ω ,  τ ή ν  ά ν ε σ ι ,  δ ι ό τ ι  
ά ν ε σ ι ς  σ η μ α ί ν ε ι  έ λ ε υ -  
θ ε ρ ί α».

Διατύπωσις πού κάνει ν’ άναπη- 
δήσωμε, άλλά, πού, αν τήν έξετά- 
σωμε καλύτερα, είναι ένα μίγμα 
άπό άλήθεια καί πλάνη.

Ό  όρος άνεσις, σύμφωνα μέ τό 
λεξικό, σημαίνει ο,τι συντελεί στήν 
καλοπέρασι καί στήν ευκολία τής 
υλικής ζωής.

’Απομένει νά εξετάσομε μέχρι 
ποιου σημείου ή άνεσις εύνοεϊ ή 
παρεμποδίζει τήν άσκησι τής έλευ
θερίας.

Ή  άνεσις είναι άπελευθερωτική

μέ τήν έννοια δτι χαρίζοντας ευ
ζωία στό σώμα, επιτρέπει στις δυ
νατότητες τής ψυχής καί τοϋ πνεύ
ματος ν’ άναπτυχθοϋν χωρίς έμπό- 
διο. Είναι πασιφανές ότι ό άνθρω
πος πού τρέφεται άσχημα, πού δέν 
έχει κατάλληλη κατοικία, θέρμανσι, 
φωτισμό, κ.λ.π., πού αδιάκοπα πα- 
λαίει μέ τις δυσκολίες τής ζωής, 
βρίσκεται χωρίς δύναμι στήν πρόοδο 
τής πνευματικής καί συναισθημα
τικής ζωής του.

Θυμάμαι π.χ. τό δριμύ χειμώνα 
τοϋ 1970, δταν, χωρίς θέρμανσι άπό 
μία χιονοθύελλα πού είχε γκρεμί
σει τις ηλεκτρικές κολώνες καί 
άναγκασμένος νά μαζεύω λίγα ξύλα 
στήν έξοχή γιά νά συντηρήσω μιά 
φωτιά στό τζάκι πού έβγαζε περισ
σότερο καπνό παρά θερμότητα, δέν 
εϊχα άρκετή ελευθερία πνεύματος 
γιά νά σκεφθώ καί νά έργασθώ. 'Ο 
" Α γ ι ο ς  Θ ω μ ά ς  ό ’ Α κ ι ν  α
τ ό  ς φθάνει μάλιστα νά λέγη δτι 
έλάχιστο ποσοστό άπό υλική εύμά- 
ρεια είναι άπαραίτητο γιά τήν 
άσκησι τής άρετής.

Πραγματικά, εκτός άπό μερικές

ήρωϊκές έξαιρέσεις, ή άθλιότητα ση
μαίνει άφανισμό τών δυνατοτήτων 
τής ψυχής κάτω άπό τις άπαιτήσεις 
τοϋ σώματος.

’Αλλά, σύμφωνα μέ τό νόμο τής 
διπολιτικότητος πού διέπει δλα τά 
άνθρώπινα φαινόμενα, ή άνεσις μπο
ρεί νά γίνη σπουδαίος παράγων άλ- 
λοτριώσεως.

Γιά τό σώμα πρώτα, πού, βυθι
σμένο σ’ ένα πολύ μαλθακό περι
βάλλον, χάνει λίγο - λίγο, δπως πο
λύ καλά τό σημειώνει ό Alexis 
Carrel, τις ίκανότητές του προ
σαρμογής καί άντιδράσεως, πού 
προσδιορίζουν κατά μέγα μέρος τήν 
ύγεία καί τή σωματική εύεξία. 'Ο 
οργανισμός, προστατευόμενος άπό 
τόσα μέσα, χάνει μέ τή σειρά του 
τή δύναμι ν’ αύτοπροστατεύεται. 
"Ολοι μας γνωρίζομε άνθρώπους 
πού ή κατάχρησις τοϋ κλιματισμοΰ 
κάνει άνίκανους νά υποφέρουν τήν 
παραμικρή μεταβολή τής θερμο
κρασίας, πού ή συνήθεια τοϋ αυτο
κινήτου εμποδίζει άπό τή ζωογόνο 
άσκησι τοϋ βαδίσματος, πού ή συ-

Οί όπαδοί τής καλοζωΐας λησμο
νούν τό ουσιώδες γεγονός πού 
έχει έπαληθεύσει σ’ δλόκληρη τή 
διαδρομή τής ιστορίας δτι οί υ 
λικές εύκολίες δέν έπιζοϋν πο
τέ γιά πολύ τού αποχωρισμού  

άπό τό αθάνατο πνεύμα.

*Υπό C. Τ Η ΙΒ Ο Ν

’Αριστερά: ΟΙ ουρανοξύστες τοϋ Μανχά- 
ταν στη Ν. Ύόρκη. ’Απέναντι: Κεντρική 
πλατεία Ευρωπαϊκής μεγαλουπόλεως. Ό  
τεχνικός πολιτισμός και ή καλοζωΐα και 
γενικώς οί «άρρώστειες τής άνέσεως» κα
ταλήγουν ατά Ιδια Αρνητικά άποτελέσματα 

μέ τή στέρησι. . .
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νεχής προσφυγή στ’ άναλγητικά 
χαυνώνει καί δηλητηριάζει κ.λ.π.

’Έτσι, μπόρεσαν νά μιλήσουν διά 
τις «άρρώστειες της άνέσεως»: ή 
υπερβολή της καλοζωΐας καταλή
γει στα ίδια άρνητικά αποτελέσματα 
μέ τή στέρησι. . .

Γιά τήν ψυχή κατόπιν, πού αντί 
νά έπωφελήται άπό τή νίκη στους 
περιορισμούς τής φύσεως για ν’ 
άναπτύσση τις άνώτερες ίκανότητές 
της, κινδυνεύει νά συγκεντρωθή ολό
κληρη στις ευκολίες καί στις άπο- 
λαύσεις μιας άνέσεως διαρκώς περισ
σότερο ραφιναρισμένης καί περισσό
τερο άφθονης. Κατά τρόπο πού το 
πνεύμα καθίσταται δούλος των δι
κών του μέσων άπελευθερώσεως.

Δεν έ'χω τίποτε το άσκητικό, αλλά 
δεν μπόρεσα ποτέ νά άκούσω χωρίς 
νά θυμώσω άνθρώπους καλλιεργη
μένους καί πάντοτε πολύ ψηλά το
ποθετημένους στήν κοινωνική ιεραρ
χία νά συζητούν άτέλειωτα γιά τήν 
γαστρονομική άξια τών έστιατο- 
ρίων ή γιά τις «ιδεώδεις σούστες» 
αυτού ή εκείνου τού αυτοκινήτου. . .

Περισσότερο σοβαρό άκόμη: ό 
προσκολλημένος έτσι στήν άνεσι 
άνθρωπος άποκλίνει σ’ δλα τά παι- 
δία στις πλέον άνετες, μ’ άλλα λό
για, στις πλέον εύκολες, λύσεις. Δη
λαδή, ένστικτωδώς άποστρέφεται 
τήν προσπάθεια, τον άγώνα, τις θυ
σίες πού θά άπειλοΰσαν τήν ήσυχία 
τής καλοζωΐας του.

Ό  μύθος τού «άνθρώπου τής παν
τόφλας» άνταποκρίνεται σέ μία πολύ 
ώρισμένη κοινωνική πραγματικό
τητα- σ’ έκείνη τού άτόμου, πού, δταν 
ή ύπεράσπισις τής πνευματικής 
έλευθερίας έπιβάλλη άπαρνήσεις καί 
υλικούς κινδύνους (πού σ’ εξαιρε
τικές περιστάσεις μπορεί νά φθά
νουν μέχρι τής άποδοχής τού θανά
του) , προτιμά τήν άνεσί του άπό 
τήν άνεξαρτησία του.

Αύτό είναι τό βαθύτερο νόημα 
τής άπαντήσεως τού Σουηδού πολί
του πού άναφέραμε. ’Αλλά οί οπαδοί 
αυτής τής πολιτικής τής καλοζωΐας 
λησμονούν τό ούσιώδες γεγονός πού 
έχει έπαληθεύσει σ’ ολόκληρη τή 
διαδρομή τής ιστορίας, δτι οί υλικές

ευκολίες δέν έπιζούν ποτέ γιά πολύ 
τού αποχωρισμού άπό τό πνεύμα. 
Διότι, οί ιδεολογίες, τά κόμματα, 
οί λαοί πού άπειλοΰν τις ελευθερίες 
μας άποβλέπουν έπίσης στήν εύημε- 
ρία μας.

Οί κάτοικοι τής πλούσιας Συβά- 
ρεως, πατρίδας τής μαλθακότητος 
καί τής πολυτελείας, οί παρηκμα- 
σμένες ελίτ τής Ρώμης καί τού 
Βυζαντίου τό δοκίμασαν κατά τήν 
άρχαιότητα καί τον Μεσαίωνα — 
καί οί Βορειοβιετναμΐτες καί οί 
ερυθροί Khmers μεταφέρουν συγ
χρόνως στά άρματα τού θριάμβου 
τους τή σκλαβιά καί τή λιτότητα. 
Καί j t  θ’ άπέμενε άπό τήν παρα
δειγματική άνεσι τών Σουηδών, εάν 
οί ισχυροί γείτονές τους τής ’Ανατο
λής σκέπτονταν νά κατακτήσουν τή 
χώρα τους;

’Από αύτά είναι ολοφάνερο τό 
συμπέρασμα: εκείνος πού προτιμά 
τήν εύζωΐα άπό τήν ελευθερία κιν
δυνεύει άπό τό διπλό ναυάγιο τής 
’Ελευθερίας καί τής Εόζωΐας.

Άπόδ.
Κ. Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΎΛΟΤ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΙΝ λίγες ημέρες έληξε μέ επι
τυχία ή έκθεση ζωγραφικής τοϋ 

νέου ζωγράφου καί έκλεκτοϋ φίλου 
των «’Αστυνομικών Χρονικών» Χρή 
στου Σταύρακα στην αίθουα EL 
GRECO τής Νέας Σμύρνης. 'Ο 
Σταύρακας πού σήμερα εργάζεται 
στο εργαστήριο τοϋ Έθνικοϋ ’Αρ
χαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών μα- 
θήτευσε κοντά στον Νίκο Περαντινό 
άπό τον όποιο καί διδάχθηκε γλυ
πτική καί σχέδιο. Πήρε μέρος σέ 
πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα καί 
στο εξωτερικό, όπως στο Σαλόνι 
τών «Γάλλων Καλλιτεχνών» καί 
άλλου. "Εργα του εύρίσκονται σέ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Α Σ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

άξιόλογες ιδιωτικές συλλογές.
Καταγόμενος άπό τή Λευκάδα, 

αλλά γεννημένος στην Πρέβεζα ό 
Χρήστος Σταύρακας, έ'χει κληρονο
μήσει τήν καλλιτεχνική διάθεσι, πού 
βρίσκει κανείς στούς ανθρώπους τοϋ 
ωραίου νησιού.

Τό έργο τοϋ Σταύρακα διακρίνει 
μιά γνήσια ευαισθησία, πού τήν έκ- 
φράζει μέ τον ξεχωριστό δικό του 
τρόπο. Στά έργα του έχει βαθειά 
έπηρεασθή άπό τά βιώματα πού 
έζησε στά παιδικά του χρόνια. Οί 
πίνακές του, άποπνέουν τό γνήσιο 
άρωμα τής ελληνικής φύσεως, πού 
ό καλλιτέχνης τή βλέπει μέ τό δικό 
του μάτι. Καταγάλανες ακρογια
λιές, τοπία άπό τά χαρακτηρ ιστικώ- 
τερα τής ελληνικής υπαίθρου, ιστο
ρικοί χώροι κ.ά. είναι άπό τά θέματα 
πού προτιμά ό Σταύρακας. ’Εκεί 
όμως πού έχει πραγματική άδυναμία 
καί πού τά χρώματα παιχνιδίζουν 
ποιητικά στο χρωστήρα του είναι 
τά ώραΐα λουλούδια πού παρουσία

σε στήν τελευταία του εργασία. 
Χώρια άπό τή ζωγραφική ό καλ
λιτέχνης, έχει αξιόλογη επίδοση 
καί στή γλυπτική, στήν όποια φαί
νεται καθαρά ή έπίδραση τοϋ δα
σκάλου του. ’Από τά έργα τής πρόσ
φατης έκθέσεώς του στή Γκαλλερί 
EL GRECO έπισημαίνουμε τό «Με
σολόγγι», τό «Βαρκάρη στο Λοΰροο, 
τό «Καρνάγιο» τή «Μαργαρόνα» 
κ.ά. Σ ’ όλα βρίσκουμε τήν προσω
πική σφραγίδα τοϋ καλλιτέχνη, πού 
άρέσκεται στο πλούσιο κόκκινο χρώ
μα, μέ άριστοτεχνικό μετριασμό τών 
περιττών στοιχείων πού θά βάραι
ναν τούς πίνακές του. Ό  Σταύρακας 
άποτελεϊ χωρίς άλλο φτασμένο το- 
πιογράφο καί είναι σίγουρο, πώς μέ 
τή θέλησι πού τον διακρίνει καί τήν 
άγάπη του γιά τήν τέχνη θά άνα- 
δειχθή σέ ένα γνήσιο έκφραστή, τής 
στερουμένης στις παραδοσιακές μας 
πηγές τέχνης. Οί ευχές μας τον 
συνοδεύουν.

Σ.Α.

* 7

Επάνω: Ό  συνεργάτης τών «’Αστυνομικών Χρονικών» ζωγράφος κ. Χρ. Σταύρακας. Κάτω: Δύο άπό τά χαρακτηριστικά έργα τού 
Σταύρακα. Καράβια στο μουράγιο άριστερά, τό Αίτωλικό δεξιά.
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τοΰ Άστυν. Β' κ. Μ. Φελώνη

Ο  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ άνθρωπος ζή 
κοντά στο δίκαιο καί έξαρτάται 

άπό αύτό. Γεννιέται καί πεθαίνει ό
πως ορίζει τδ δίκαιο, τδ όποιο δεν 
υπολείπεται ασφαλώς ώς αξία, τοΰ 
άγαθοΰ, τοΰ Θείου καί τοΰ ήθικοϋ. 
Ά πδ  αιώνων τδ δίκαιο καί ή δικαι
οσύνη έπεσημάνθηκαν, σαν προϋπο
θέσεις ύπάρξεως της άνθρωπίνης κοι
νωνίας. Ό  Αριστοτέλης έτόνιζε ότι 
«κρατίστη των άρετών είναι δοκεΐ 
ή δικαιοσύνη καί ούθ’ έσπερος ούθ’ 
έώος ουτω θαυμαστές» « Ούτε τδ 
λυκόφως, δηλαδή, ούτε ή ροδοδάκτυ- 
λη αύγή καί ό αυγερινός, μπορούν νά 
συγκριθούν μέ τή δικαιοσύνη». ’Αλλά 
καί στους νεώτερους χρόνους ό Κάντ 
υπεστήριξε, ότι «έάν ή δικαιοσύνη 
παύση νά διέπη τις σχέσεις των αν
θρώπων, ό κόσμος δεν έ'χει νόημα 
ύπάρξεως».

Χωρίς άμφιβολία ή δικαιοσύνη ά- 
ποτελεΐ άπδ τις ωραιότερες αρετές 
που πρεπει νά κοσμούν τδν άνθρωπο 
αφού άλλωστε Θεία είναι ή προέλευ- 
σίς της.

’Αλλά, άν αύτδ ισχύει γιά κάθε 
άνθρωπο, άποτελεϊ αυτόχρημα ανά
γκη, γιά έκείνους, στους οποίους εχει 
άνατεθή ή άπονομή της δικαιοσύνης.

Ό  λειτουργός της, ό δικαστής, 
πρέπει, συνειδητοποιώντας τή με

γάλη άποστολή του νά προσπαθή, 
όσο τού έπιτρέπουν οί άνθρώπινες 
ατελειές του, νά είναι άμερόληπτος, 
άντικειμενικός, μακρυά άπό πάθη 
καί ευτελή συμφέροντα. "Ας έ'χη 
πάντα στδ νοΰ του, ότι μιά άστοχη 
ή άδικη απόφασή του, θά γ έ μ ισ η  
κάποιους άλλους μέ πόνο, μέ δάκρυα, 
με παράπονό. Αύτδς ό λειτουργός 
της δικαιοσύνης, θά είναι άξιος της 
άποστολής του, αν πιστεύη πραγμα
τικά στη μεγάλη άλήθεια πού αιώνες 
πριν έδίδαξε ό Σωκράτης. Πώς δη
λαδή, «προκειμένου νά άδικήσουμε, 
είναι προτιμώτερο νά αδικηθούμε». 
Είναι αλήθεια, πώς ό δίκαιος γενι
κά, άποτελεϊ στοιχείο προόδου καί 
προκοπής τής κοινωνίας καί τού 
Έθνους. Ό  δίκαιος πατέρας ά δί
καιος διδάσκαλος, ό δίκαιος προϊστά
μενος, είναι εκείνος, πού μέ τδ πα
ράδειγμα καί τδ «πιστεύω» τους 
στη δικαιοσύνη, θά δημιουργήσουν 
καλούς αυριανούς πολίτες άπαλλα- 
γμένους άπό τδ κόμπλεξ τοΰ άδικη- 
μένου καί τοΰ κατατρεγμένου.

Ό  πραγματικά δίκαιος δίνει πάν
τα περισσότερο άπδ έκεΐνο πού πρέ
πει, φροντίζοντας μάλιστα, οί άπο- 
φάσεις καί οί σκέψεις του, νά στη- 
ρίζωνται, δχι μόνο στδν ανθρώπινο, 
αλλα πρδ πάντων στδ θείο νόμο.

Είναι ανάγκη, κάθε άνθρωπος νά 
κάνη κατά διαστήματα μιά αύτο- 
κριτική, ερευνώντας στά άδυτα τής 
συνειδήσεώς του, μήπως άδίκησε, 
καί έάν ναί, μέ ποιό τρόπο θά έπα- 
νορθώση. "Ας είναι βέβαιος, ότι, στη  
μια περίπτωσι, θά έ'χη έξασφαλίσει 
τήν ψυχική του γαλήνη καί ήρεμία, 
ενώ στην άλλη, θά έχη «κερδίσει» 
τις τύψεις καί τούς έλέγχους τής α
δυσώπητης καί ανεπηρέαστης συνει- 
δήσεώς του, πού όσο κι’ άν δέν ά- 
κούγεται, όμως διαθέτει άρκετά η
χηρή καί άληθινή καυτή γλώσσα.

"Ας είμαστε δίκαιοι. "Ας μη  μάς 
παρασύρουν τά πάθη τ ’ άνθρώπινα, 
τά ταπεινά συμφέροντα, οί μικροφι- 
λοδοξίες. "Ας κάνουμε γιά τδ φίλο, 
γιά τδ γείτονα, γιά τδν άγνωστο 
συνάνθρωπο, ότι θέλουμε νά κάνη 
καί αύτδς γιά μάς.

«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν ύμϊν 
οι άνθρωποι, ούτω καί ύμεΐς ποιείτε 
αύτοΐς ομοίως». Αυτή είναι ή μεγά
λη άλήθεια τοΰ Θεού τής άγάπης, 
τής συμπόνοιας τής δικαιοσύνης. Ε ί
ναι μιά. αλήθεια, πού άν ήταν νά γί- 
νη πίστη όλου τού κόσμου, θά ήταν 
διάσπαρτη στήν ταλαιπωρημένη γή 
μας ή ομορφιά μιας παραδεισένιας 
ζωής, όπως τήν επιθυμούμε όλοι καί 
όπως τήν ευλόγησε ό Δημιουργός.

Τήν 18ψ  ώραν τής 3-7-1976 ό Διευθυντής τής ‘Αστυνομίας Πειραιώς, Γενικός 'Αστυνομικός Διευθυντή κ. Ά γγ ελ ό  που
λά; Γεώργιος συνοόευόμενος παρ' Αξιωματικών καί Κατωτέρων Αστυνομικών 'Υπαλλήλων τον 'Επιτελείου τή- ’Α 
στυνομικής Διενθύναεως, μετέβη εις τό επι τής όόοΰ Βασ. Σοφίας 11 Γηροκομείον Πειραιώς και ποοσέφεοεν εις τους 
τροφίμους τούτου όιάφορα όώρα. Εις τι)ν φωτογραφίαν ατιγμιότυπον από τήν επίσκεψη·.
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ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1945 ΠΡΙΝ 31 ΧΡΟΝΙΑ

Μετέβαλε την περιοχή οέ ιζόλασι 
πυράς. 'Εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
ήταν οί νευροΐ σέ ιιλάσμα τοϋ δευ
τερολέπτου στήν τ ρ α γ ι ι ι ή  π ά λ ι .

Ο Ι κάτοικοι τής Κιού Σού είναι συνη
θισμένοι στις καταστροφές. Οί σει

σμοί συγκλονίζουν τό νησί όπως καί τά 
περισσότερα νησιά τοϋ Άνατέλλοντος 
Ήλιου. Στό κέντρο τη; υψώνεται τό όρος 
"Ασσο, με τόν μεγαλύτερο ενεργό ήφαι- 
στειακό κρατήρα τοϋ κόσμου. Νοτιώτερα 
καπνίζει ό ορεινός όγκος Κιρισίμα καί στό 
νότιο άκρο υψώνεται τό ηφαίστειο Σα- 
κουραζίμα μέ τις θυελλώδεις εκρήξεις του.

Τό πρωί τής 9ης Αύγουστου 1945 μιά 
αναπάντεχη συμφορά έπληξε αυτό τό με
γάλο νησί μέ τήν μορφή μιας βόμβας 
πλουτωνίου, που έφερε στό κύτος του 
άμερικανικό «ιπτάμενο ΰπερφρούριο». Τό 
αεροπλάνο είχε εξαντλήσει τά καύσιμά 
του αναζητώντας ένα ορατό στόχο. Πε- 
τοΰσε σέ ϋψος δέκα χιλιάδων μέτρων.

Στην άρχή, οί ιαπωνικές πόλεις ποΰ 
είχαν όρισθή άπό τήν Άνωτάτη αμερι
κανική Διοίκησι ώς στόχοι επάνω στους 
οποίους θά άποδεικνυόταν ή καταστρο
φική δύναμι τής άτομικής ένεργείας, ήσαν 
τέσσερις: ή Χιροσίμα, ή Κοκούρα, ή Νιιγ- 
κάτα καί τό Ναγκασάκι. Ή Χιροσίμα 
είχε καταστροφή τρεις ημέρες νωρίτερα 
άπό μιά βόμβα ουρανίου, καί ή Νιιγκάτα, 
λιμάνι τής Ιαπωνικής Θαλάσσης στά βό
ρεια τοϋ Τόκιο, είχε κριθή ασήμαντη σάν 
στόχος. "Εμειναν ή Κοκούρα καί τό Ναγ
κασάκι, καί οί δύο πόλεις τής Κιού Σού.

Ή Κοκούρα ήταν σημαντικό λιμενικό, 
σιδηροδρομικό καί βιομηχανικό κέντρο, 
μέ 300.000 κατοίκους, στον πορθμό τοϋ 
Σιμονοσέκι, πού χωρίζει τήν Κιού Σού, 
άπό τήν μεγαλύτερη νήσο Χονσού. 
"Οποιος θά τήν άναζητήση σήμερα στόν 
χάρτη θά βρή ένα νέο όνομα στήν περιο
χή: Κίτα-Κιού Σού (Βόρειος Κιού Σού).

Τό όνομα αύτό δόθηκε τό 1963 στήν νέα 
πόλι πού προήλθε άπό τήν συγχώνευσι 
των γειτονικών πόλεων Μότζι, Κοκούρα, 
Τομπάτα, Γιαβάτα καί Βακαμάτσου. Ή 
Κοκούρα ήταν ό πρώτος στόχος γιά τό 
πλήρωμα τοϋ έν πτήσει τετρακινητηρίου

’Απέναντι: Κέρινο ομοίωμα γυναίκας, ή 
όποια προσεβλήθη άπό ατομικά εγκαύ
ματα. Κάτω: "Ενα ρολόι σταματημένο 

ατίς 11.02' ώρα, πού έγινε ή έκρηξις.

Β-29 εκείνο τό πρωί, καί εφεδρικός στόχος 
ήταν τό Ναγκασάκι.

Ή βόμβα έπρεπε νά ριφθή μόλις θά φαι
νόταν ή πόλις, αλλά τά πυκνά σύννεφα 
καί ό καπνός άπό τά χαλυβουργεία τής 
Γιαβάτα, πού είχαν βομβαρδισθή δυό 
ημέρες πρίν, έκαναν αδύνατη τήν σκό- 
πευσκ "Επειτα άπό πολλές συζητήσεις 
καί άφοϋ πιά τό αεροπλάνο είχε έντοπι- 
σθή άπό τήν αντιαεροπορική άμυνα, τό 
πλήρωμα τοϋ βομβαρδιστικού στράφηκε 
στόν εφεδρικό στόχο, τό Ναγκασάκι, 
εκατόν πενήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά.

Τό Ναγκασάκι είναι μιά άπό τις ύπο- 
βλητικώτερες πόλεις τής’Ιαπωνίας.Άπλώ- 
νεται στήν δυτική ακτή τής Κιού Σού, 
στό βάθος ενός όρμου, πού περιβάλλεται 
άπό αποτόμους λόφους σάν φιόρδ. Ή 
πόλις είναι όνομαστή γιά τούς βουδδι- 
στικούς ναούς σέ ρυθμό Μίνγκ, πού έχουν 
άνεγερθή άπό τήν κινεζική έμπορική πα
ροικία, ή οποία ήταν εγκατεστημένη σέ 
τούτο τό λιμάνι. Τόν 19ο αΙώνα ξεχύθη
καν σέ αύτά τά παράλια έμποροι καί ναυ
τικοί άπό ολόκληρο σχεδόν τόν κόσμο: 
Ρώσοη ’Αμερικανοί, ’Ά γγλοι, Γάλλοι . . . 
Ό  Πιέρ Λοτί έζησε έδώ τήν περιπέτεια 
του μέ τήν μαντάμ Χρυσάνθεμο, καί ό 
ύπολοχαγός Πίνκερτον μέ τήν μαντάμ 
Μπαττερφλάϋ.

Τά Ναγκασάκι αναπτύχθηκε γύρω άπό 
τόν όρμο καί στις όχθες τών δυό κυριω- 
τέρων ποταμών πού συμβάλλουν εκεί, 
τόν Ούρακάμι καί τόν Ντότσα. Στήν στε
νόμακρη κοιλάδα τοϋ Ούρακάμη βρίσκον
ται οί βορειότερες συνοικίες τής πόλεως. 
Στήν κοιλάδα τού Ντότσα, πλατειά καί 
μέ περισσότερο πυκνοκατωκημένες συνοι
κίες, βρίσκεται τό παλαιό κέντρο τής
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πόλεως. Oi δυό κοιλάδες χωρίζονται άπό 
βραχώδεις λόφους, πού καλύπτονται άπό 
πυκνή βλάστησι και σχηματίζουν τό όρος 
Καμπίρα. Αυτοί οί λόφοι υπήρξαν ή άσ- 
πίδα πού ίσωσε τίς πολυάριθμες συνοι
κίες τοϋ κέντρου, χάρις καί σέ ένα πυκνό 
νέφος πού άπλωσε έπάνω τους μιά Θύελλα 
άπό τήν Κινεζική Θάλασσα τήν κατάλ
ληλη στιγμή.

Τό Ναγκασάκι ύπερηφανευόταν γιά τά 
τεράστια ναυπηγεία του στα όποια 
κατασκευάσθηκε ένα άπό τά μεγαλύτερα 
θωρηκτά τού κόσμου, τό «Μουζάσι». 
Στά πολεμικά του εργοστάσια κατασκευά
σθηκαν οί τορπίλλεςπού χρησιμοποιή
θηκαν στήν έπίθεσι έναντίον τοϋ ΤΤέρλ 
Χάρμπορ. Έως τότε ή πόλις είχε ύποστή 
μόνο πέντε μέτριες επιδρομές — τήν τελευ
ταία τήν 1η Αύγουστου — άπό άερο- 
πλάνα τά όποια άπογηώθηκαν άπό άερο- 
πλανοφόρα. Ό  κόσμος έλεγε ότι οί ’Αμε
ρικανοί τήν σέβονταν γιά τήν ομορφιά 
της, γιά τίς τόσες ρομαντικές άναμνήσεις 
πού συνδέονταν μέ αύτήν, καί γιά τήν 
κοινότητα των 20.000 καθολικών κατοί
κων της.

Τό Ναγκασάκι πήρε τό όνομά του άπό 
κάποιον φεουδάρχη πού, στόν 12ο αίώνα, 
έγινε κύριος τοϋ λιμανιού καί τής ένδο- 
χώρας του. Τό Β-29 πού πετοϋσε έπάνω 
άπό τήν Κιού Σού τό πρωί τής 9ης Αύ- 
γούστου 1945 έφθασε στό Ναγκασάκι 
κατά τις ένδεκα.

Τά πάντα αλλάζουν δψι.
Ό  σκοπευτής ήταν άναγκασμένος νά 

έπιχειρήση βολή μέ τήν βοήθεια ραντάρ, 
κατά παράβασή των διαταγών. Τότε, 
άπό μιά σχισμή άνάμεσα στά σύννεφα, 
διέκρινε τήν κοιλάδα τοϋ Ούρακάμι μέ τά 
πολεμικά έργοστάσια καί τά χαλυβουρ
γεία Μιτσουμπίσι κατά μήκος τού ποτα
μού. Καί έρριξε τήν βόμβα. Ή βόμβα, πού 
πέρασε στήν ιστορία μέ τό παρατσούκλι

«Φάτ μάν» (ό«Χονδρός») είχε μήκος 3,24 
μ., μεγίστη διάμετρο 1,35 μ., καί βάρος 
4,5 τόννους. Έξερράγη στίς 11.02', πε
νήντα τέσσερα δευτερόλεπτα μετά τήν 
ρΐψι της, σέ ύψος 490 μέτρων, ογδόντα 
μέτρα χαμηλότερα άπό τό ύψος στό όποιο 
έξερράγη τρεις ήμέρες νωρίτερα ή βόμβα 
πού έπεσε στήν Χιροσίμα.

Αύτόπτες μάρτυρες χαρακτήρισαν τήν 
έκρηξι «φωτεινή, σάν χίλιους ήλιους». 
Ά λλοι τήν περιέγραψαν σάν «μιά πελώ
ρια λάμπα μαγνησίου, πού έξαφάνισε 
τά χρώματα καί δημιούργησε ξαφνικά 
ένα κόσμο λευκό καί μαύρο, μέ έκθαμβωτι- 
κές έπιφάνειες καί σκιές πυκνότατες καί 
καθαρές». Σύμφωνα μέ μιά μελέτη πού 
δημοσίευσε τό ύπουργεϊο Άμύνης τών 
Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά μέ τά φαι
νόμενα πού παρατηρήθηκαν στήν Χιρο
σίμα, στό Ναγκασάκι καί στίς πολυάριθ
μες πειραματικές πυρινικές έκρήξεις, τά 
άέρια πού σχηματίζονται σέ 1/10.000 
τού δευτερολέπτου μετά τήν έκρηξι παίρ
νουν μορφή σφαίρας μέ διάμετρο έκατό 
μέτρων περίπου καί έσωτερική θερμο
κρασία εκατομμυρίων βαθμών. Ή θερμο
κρασία όμως, μειώθηκε ταχύτατα μέ τήν 
άπόσταση στό έδαφος δέν ξεπέρασε τούς 
10.000 βαθμούς τού έκατονταβάθμου, 
όσο άρκεΐ, πάντως, γιά νά λειώση ό γρα
νίτης.

Ανεβαίνοντας μέ ταχύτητα πρός τόν 
ούρανό αύτή ή πύρινη σφαίρα διεστάλη 
καί έψύχθη. Τά άέρια καί οί ύδρατμοί 
συμπυκνώθηκαν καί σχημάτισαν τό χα 
ρακτηριστικό μανιτάρι, πού συνεχώς άλ
λαζε μορφή καί έπαιρνε διάφορα χρώ
ματα, άνάλογα μέ τήν πρόσπτωσι τού 
ήλιακού φωτός.

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, πού 
έπέβαινε σέ ένα άπό τά Β-29 πού άκο- 
λουθούσαν τό βομβαρδιστικό γιά παρα
τηρήσεις, έγραψε: «Έίταν μιά πύρινη 
στήλη 3.000 μέτρων, πού ή κορυφή της 
διεστάλη καί πήρε τό σχήμα μανιταριού,

πού έφθασε στά 15.000 μέτρα». Ή έκρα- 
γεΐσα βόμβα έκαψε τήν γή σέ κλάσμα β 
τοϋ δευτερολέπτου. Σέ άκτϊνα τουλάχι
στον πεντακοσίων μέτρων άπό τό ύπό- 
κεντρο τής έκρήξεως κανείς δέν έπέζησε 
στό ύπαιθρο. "Οσοι έφευγαν άπό έκεΐνο 
τό σημείο σκόνταφταν σέ άπανθρακω- 
μένα πτώματα. "Ενας σκελετός τράμ βρέ
θηκε μέ όλους τούς έπιβάτες καθισμένους 
στίς Θέσεις τους. Είχαν άποξηρανθή άπό 
τό τρομερό ρεύμα τού θερμού άέρος καί 
είχαν ζαρώσει σάν μούμιες.

Στήν αύλή ένός σχολείου βρέθηκαν σέ 
κανονική σχεδόν στοίχισι μαθηταί πού 
κεραυνοβολήθηκαν άπό τήν θερμική άκτι- 
νοβολία, ένώ έκαναν γυμναστική. Ή άκτι- 
νοβολία είχε άποτυπώσει στό έδαφος 
τήν σκιά τού διάτρητου στηθαίου μιας 
γέφυρας, τήν σκιά ένός τηλεγραφικού 
στύλου, άκόμη καί τήν σκιά ένός άνθρώ- 
που μέ μεγάφωνο στό χέρι. Ό  ποταμός 
Ούρακάμι καί ό όρμος γέμισαν άπό πτώ 
ματα πού παρασύρονταν άπό τό ρεύμα.

Ό σοι γλύτωσαν άπό τόν θάνατο μέ 
έγκαύματα καί πληγές, βρέθηκαν βυ
θισμένοι άμέσως στό σκοτάδι καί σέ μιά 
τρομακτική σιγή στήν όποια άντηχούσε 
έκκωφαντικά τό τίκ-τάκ τών ρολογιών 
πού είχαν γλυτώσει άπό τήν καταστρο
φή. Τό φώς γύρισε σιγά-σιγά, άλλα όχι τό 
φώς τού ήλιου, πού είχε κρυφθή άπό 
σύννεφα σκόνης, άλλά τό άγριο, αίματό- 
χρωμο φώς τών πυρκαίών.Ή σιγή έσπαζε ■* 
άπό τό τρίξιμο τών φλογών καί άπό τά 
βογγητά καί τίς επικλήσεις γιά βοήθεια 
τών τραυματισμένων καί τών παγιδευ- 
μένων κάτω άπό τά ερείπια τών σπιτιών 
πού κατέρρευσαν. Οί έπιζήσαντες παρο
μοιάζουν συχνά τό Ναγκασάκι μέ σύγ
χρονη Πομπηία έξ αίτιας τού νέφους πού 
έφερε σκοτάδι, τήν καταστροφή καί τόν 
θάνατο.

Είκοσι λεπτά μετά τήν έκρηξι, ό ποτα
μός Ούρακάμι ήταν μιά θάλασσα άπό 
φλόγες. Ά π ό  αύτόν έβγαινε ένα πλήθος
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’Αριστερά: Ή  βόμβα πού επεσε στο Να
γκασάκι. Είχε βάρος 4,5 τόννων. Δεξιά: 
Το πλήρωμα τον Β-29 πον οδήγησε τό 
σκάφος στον προορισμό τον. Κάτω: Τό 

«μανιτάρι» μιας ατομικής εκρήξεως.

γυμνό, καπνισμένο, χωρίς μαλλιά ή φρύ
δια, σέρνοντας μαζί του πληγωμένους καί 
πτώματα. Ό ποιος έπεφτε, όποιος κα
θυστερούσε, χανόταν μέσα στό κύμα τής 
φωτιάς. "Ανθρωποι πού τά ρούχα τους 
είχαν πάρει φωτιά έτρεχαν μέσα στήν 
νύχτα σάν πύρινες σφαίρες.

Στις δύο τό απόγευμα ή πυρκαϊά 
ήταν σε έξαρσι. Ό  δυτικός άνεμος ύψωνε 
τις φλόγες σέ ύψος δεκάδων μέτρων. "Οσοι 
γλύτωναν πνίγονταν άπό την έλλειψι 
οξυγόνου καί άπό τήν τεράστια παρα
γω γή ανθρακικού οξέος. "Ολοι άνέπνεαν 
μέ δυσκολία. "Οσοι είχαν δεχθή μεγάλες 
δόσεις ακτινοβολίας ψυχορραγούσαν χά
νοντας αίμα άπό τό στόμα καί άπό τήν 
μύτη.

Οϊ άνθρωποι είχαν παραφρονήσει άπό 
τό «σόκ». Μιά νεαρή μητέρα νανούριζε 
τό μωρό της τυλιγμένο σέ μιά κουβέρτα. 
Τό πρόσωπο τού παιδιού ήταν κατάμ- 
μαυρο καί τού έλειπε τό κάτω μέρος τού 
σώματος. Μιά άλλη μητέρα έσφιγγε στό 
στήθος της ένα άκέφαλο πτώμα μωρού. 
Τριγύρω δέν ύπήρχε ούτε ίχνος άπό πρά
σινο, τά δένδρα είχαν κοπή σέ ύψος ενός 
μέτρου, τά φύλλα καί ή χλόη είχαν έξα- 
φανισθή. Μιά λευκή στάχτη κάλυπτε 
τούς λόφους, στούς όποιους κατέφυγαν 
όσοι έπέζησαν. Καί όλα τά σκέπαζε ή 
στυφή μυρωδιά τής καμένης σάρκας.

"Οπως καί στήν Χιροσίμα τρεις ημέρες 
προηγουμένως, άπό τό άτομικό νέφος 
έπεφταν τεράστιες σταγόνες, μαύρες σάν 
πίσσα. Ή άπαίσια βροχή εξακολούθησε 
νά πέφτη ώς τις πέντε τό άπόγευμα, άλλά 
χωρίς νά μετριάση καθόλου τίς φλόγες.

"Ηταν μιά βροχή θανατηφόρα, ραδιενερ
γός.

Οί έπιζήσαντες, πού κατέφυγαν στούς 
λόφους, μαζεύονταν γιά νά κάνουν κου
ράγιο. Στό θαμπό φως πολλοί έψαχναν 
νά βρούν συγγενείς καί φίλους, πιστεύον
τας ότι θά τούς άναγνώριζαν στις μαυ- 
ρισμένες καί ματωμένες μορφές, πού τούς 
περιτριγύριζαν.

Ό  ήλιος έδυσε. Ό  ποταμός Οΰρακάμι 
στήν κοιλάδα εξακολουθούσε νά φλέγεται 
σέ μήκος δεκαπέντε χιλιομέτρων. Ή ζωη
ρότερη λάμψις προερχόταν άπό τούς σω
ρούς τού κάρβουνου των χαλυβουργείων 
Μιτσουμπίτσι, μέ ένα φώς σταθερό καί 
εκθαμβωτικό. Κόκκινες φλόγες χόρευαν 
στήν μητρόπολι τού Ούρακάμι επάνω 
στά κόκκινα τούβλα. "Ηταν νύχτα όταν 
κατέρρευσε ό τρούλλος.

‘Η θερμική άκτινοβολία ύπήρξε θανα
τηφόρα γιά όσους βρέθηκαν χωρίς προ
στασία σέ άκτΐνα ενός χιλιομέτρου άπό τό 
«σημείο μηδέν», ύπολογιζομένου γιά ευ
κολία έπί τού εδάφους (ύπόκεντρο). Τά 
άτομα πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν 
«πύρινη σφαίρα» εξαερώθηκαν άκαριαϊα, 
ένώ άπό όσα ήσαν λιγώτερο κοντά έμεινε 
στό έδαφος μιά κηλίδα λίπους, καί άπό 
όσα ήσαν άκόμη πιό μακριά έμειναν τά 
κόκκαλα άπανθρακωμένα καί τά μεταλ
λικά άντικείμενα πού έφεραν επάνω τους: 
κουμπιά, πόρπες, ρολόγια. Στά πεντα
κόσια μέτρα τά πτώματα είχαν άπαν- 
θρακωθή σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μή 
είναι δυνατόν νά διακρίνη κανείς τό πρό
σωπο άπό τον αύχένα. ’Από τά πεντακό
σια μέτρα ώς τό ένα χιλιόμετρο τό σώμα 
πού ήταν εκτεθειμένο στήν άτομική άκτι- 
νοβολία έλειωνε καί δημιουργούσε νέες 
τερατώδεις μορφές. "Ατομα πού είχαν 
συνθλιβή στά τράμ κόλλησαν στό μέ
ταλλο καί χρειάσθηκε χειρουργική έπέμ- 
βασις γιά νά άποκολληθοΰν. Οϊ επιθη
λιακοί καί ύποδόρειοι ιστοί άποσπώντο 
ά π ό τό σώμα σέ λευκές καί κόκκινες λω

ρίδες πού κουλουριάζονταν καί κρέμον
ταν σάν κουρέλια, άλλά σπάνια χυνόταν 
αίμα. "Οσοι πάθαιναν κάτι τέτοιο έμοια
ζαν σάν νά τούς είχαν βουτήξει σέ ζεμα
τιστό λάδι.

Τά πρόσωπα ήσαν φρικτά έξωγκωμέ- 
να, τά χείλη γδαρμένα καί γεμάτα φου
σκάλες, τά βλέφαρα καψαλισμένα καί 
κολλημένα, καί εμπόδιζαν τό άνοιγμα τών 
ματιών. Ό σοι είχαν προσβληθή μέ αύτό 
τόν τρόπο αίσθάνθηκαν νά τούς τρυποΰν 
χιλιάδες «σουβλιές» όταν τούς έπληξε ή 
άκτινοβολία καί έπειτα δοκίμασαν έντονο 
αίσθημα ψύχους. Οί περισσότεροι άπό 
αύτούς πέθαναν σέ λίγες ώρες. Σέ άπο- 
στάσεις άπό τό ένα ώς τρία χιλιόμετρα 
άπό τό ύπόκεντρο παρουσιάζονταν έλα- 
φρότερα έγκαύματα, συνοδευόμενα άπό 
αίσθημα φλογώσεως. "Οσοι βρέθηκαν σέ 
άπόστασι μεγαλύτερη τού ενός χιλιομέ
τρου σώθηκαν άπό τά έγκαύματα άν 
ύπήρχε οπουδήποτε εμπόδιο παρεμβαλ
λόμενο άνάμεσα σέ αύτούς καί τήν άκτινο- 
βολία. Σέ πολλές περιπτώσεις άρκοΰσε 
ένα φύλλο χαρτιού ή ένα φόρεμα άνοιχτού 
χρώματος. Ά ν  τό φόρεμα είχε σκούρα 
σχέδια, αύτά άπορροφούσαν τήν θερ
μότητα καί άποτυπώνονταν στό δέρμα. 
Πολλοί έπαθαν μόνιμη τύφλωσι επειδή 
είδαν μέ γυμνό μάτι τήν λάμψι. Υπήρξαν 
περιπτώσεις τυχερών καί άτυχων. Ά ν 
θρωποι, πού εκείνη τήν μοιραία στιγμή, 
στις 11.02' άκριβώς, έτυχε νά σκύψουν 
κάτω άπό ένα τραπέζι ή πίσω άπό ένα 
τοιχάκι, διέφυγαν τόν θάνατο. "Ενα άγόρι 
πού κολυμπούσε στό ποτάμι μαζί μέ τούς 
φίλους του, βούτηξε άκριβώς εκείνη τήν 
στιγμή καί ήταν ό μόνος άπό τήν παρέα 
πού έπέζησε.

Στό εργοστάσιο παραγωγής γκαζιού 
στις εκβολές τού ποταμού Ούρακάμη οί 
σφαιρικές δεξαμενές άνατινάχθηκαν στον 
άέρα δυό φορές σάν πύρινες σφαίρες. Οί 
ξύλινοι τοίχοι τών κτιρίων σέ άπόστασι 
δυό χιλιομέτρων άπό τό «σημείο μηδέν»
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κατ’ αρχήν μαύρισαν, καί έπειτα καλύ
φθηκαν άττό φυσαλλίδες πού έσκασαν καί 
έγιναν μικρές φωτιές, πού, πηδώντας άπό 
τό ένα σημείο στό άλλο, προκάλεσαν πυρ- 
καϊές. Πολύ πιό μακριά, στην κοιλάδα τού 
Ούρακάμι, καίγονταν τά ξύλα τής σιδη
ροδρομικής γραμμής. Τά πεύκα των μα
κρινών λόφων κάηκαν γιατί τό ρετσίνι 
πού έσταξε άπό τούς κορμούς άνεφλέγη. 
Ή βλάστησις κάηκε σέ ακτίνα επτά χι
λιομέτρων. Τά φύλλα των δένδρων ζά
ρωναν καί έπεφταν.

Τό «κύμα πιέσεως» έδωσε στό πλή
ρωμα τού αμερικανικού Β-29, τήν έντύ- 
πωσι ότι έπρόκειτο γιά πέντε ομόκεν
τρους κύκλους άπό αέρα μέ πυκνότητα 
μεγαλύτερη άπό τήν συνηθισμένη, πού 
όταν έφθασαν τό πελώριο τετρακινητήριο 
σέ ύψος 10.000 μέτρων τό τράνταξαν σάν 
χαρταετό. Στήν κοιλάδα τού Ούρακάμι 
τό καταστροφικό αποτέλεσμα πολλα- 
πλασιάσθηκε όπως ή ήχώ στις επιφάνειες 
των λόφων. Ά π ό  ένα λόφο, πού άπεϊχε 
τρία χιλιόμετρα, τό «κύμα πιέσεως», άό- 
ρατο καθ’ αύτό στήν γή, γινόταν ορατό 
όταν προχωρούσε άπό τις καταστροφές 
πού προκαλοΰσε: τά σπίτια κατέρρεαν 
καί τά δένδρα κόβονταν ή ξεριζώνονταν.

Οΐ χαλύβδινες δοκοί στά χαλυβουρ
γεία Μιτσουμπίσι στράβωσαν. Τά ξύ
λινα σπίτια καταστράφηκαν ολοκληρω
τικά σέ άκτϊνα επτακοσίων μέτρων, οί 
στέγες ΰπέστησαν ζημίες μέχρι άποστά- 
σεως πέντε χιλιομέτρων. Τις μεγαλύτερες 
βλάβες τις έπαθαν τά ζωντανά πλάσματα. 
Σέ άπόστασι πεντακοσίων μέτρων άπό 
τό «σημείο μηδέν» βρέθηκε ένα έμβρυο 
βγαλμένο μαζί μέ τόν πλακούντα άπό 
τήν κοιλιά τής μητέρας του. Σέ άπόστασι 
επτακοσίων μέτρων βρέθηκαν πτώματα 
μέ τά μάτια πεταγμένα έξω άπό τις κόγ
χες καί τά εσωτερικά όργανα διαρρηγμέ- 
να ή τούς αύχενικούς σπονδύλους σπα
σμένους.

Ό  στρόβιλος σκόρπισε συντρίμμια άπό 
άντικείμενα καί άνθρώπους σέ μεγάλη 
άπόστασι. Καί στήν πληγεϊσα ζώνη 
έπεσε βαριά ή νύχτα· ό ήλιος μόλις δια- 
κρινόταν στις παρυφές τού νέφους, σάν 
δίσκος χλωμός καί ψυχρός. Ή μεγάλη Θερ
μοκρασία τού Αύγούστου έπεσε άμέσως. 
Τό πελώριο νέφος σέ σχήμα μανιταριού, 
γεμάτο άπό διαλυμένα άντικείμενα καί 
σώματα, εμπόδιζε νά περάσουν τό φως 
καί ή θερμότης. Οϊ πυρηνικές άκτινοβο- 
λίες, όπως είναι γνωστό, καταστρέφουν 
τά βομβαρδιζόμενα μέ υποατομικά μόρια 
κύτταρα. Οΐ ζωντανοί ιστοί ΰφίστανται 
άνεπανόρθωτες βλάβες πού οδηγούν 
σύντομα στον θάνατο αν ή άκτινοβολία 
είναι πυκνή, τής τάξεως των 700/800 
ραΐντγκεν. Στό Ναγκασάκι άκτινοβολία 
αύτής τής έντάσεως ΰπέστησαν όσοι βρέ
θηκαν στό ύπαιθρο σέ άκτϊνα ενός χιλιο
μέτρου ή όσοι έστω καί άν ήσαν κρυμ
μένοι σέ υπόγεια καταφύγια, βρέθηκαν σέ 
άπόστασι μερικών εκατοντάδων μέτρων 
άπό τό σημείο τής έκρήξεως.

Μιά οικογένεια άποτελουμένη άπό τήν 
μητέρα καί τρία παιδιά μεταξύ έξη καί 
δώδεκα ετών, πού δέν βγήκε άπό ένα βαθύ 
καταφύγιο τού Ίμπονοκούκη μιας άπό 
τις κατεστραμμένες συνοικίες, εξοντώθηκε 
άπό τήν ραδιενέργεια σέ διάστημα δύο 
ή μερών. Τό καταφύγιο δέν είχε πόρτα 
καί αύτό ήταν άρκετό γιά νά μολυνθή ή 
οικογένεια. Ούτε, φυσικά, θά σωζόταν

άν έβγαινε στό ύπαιθρο, όπου ή άκτινο- 
βολία ήταν πολύ ισχυρότερη.

Τις πρώτες ήμέρες ή ζώνη πού περι
έβαλλε τό ύπόκεντρο παρουσίαζε ^θανά
σιμο κίνδυνο άκόμη καί γιά όσους έρχον
ταν άπό μακριά καί ήσαν «καθαροί». 
Σχετικά άναφέρεται ή περίπτωσις μιας 
γυναίκας πού, τήν έπαύριο τής πυρινικής 
επιδρομής, πήγε στό Ούρακάμι άπό τήν 
έξοχή γιά νά ψάξη γιά  τούς δικούς της. 
’Επί έξη μέρες περιπλανήθηκε στήν πε
ριοχή. Τήν δωδεκάτη άρχισε νά έμφανίζη 
παράξενα συμπτώματα: εξάντληση ιλίγ
γους, διάρροια. "Επειτα άπό ένα μήνα 
ή στοματική της κοιλότης ήταν πρησμένη 
παρουσίαζε δυσκολία στήν κατάποσι 
καί έχανε αίμα άπό τό στόμα, άπό τά 
γεννητικά όργανα καί άπό το απευθυ- 
σμένο.

Προοδευτικά τό σώμα της καλύφθηκε 
άπό πετέχεια, δηλαδή άπό σκούρες κη- 
λϊδες, διαφόρων μεγεθών πρώτα στό κορ
μί, καί έπειτα στά μπράτσα καί στις γάμ
πες. Έπρόκειτο για ύποδόρειες αιμορ
ραγίες. Ό  πυρετός άνέβηκε στούς 40° 
καί τέλος έπήλθε ό θάνατος. Τυπικό 
παράδειγμα «άτομικής λέπρας».

"Οσοι, παρ’ όλο πού βρίσκονταν στον 
τόπο τής έκρήξεως, δέν έπαθαν εγκαύ
ματα ή δέν τραυματίσθηκαν, άλλά δέ
χθηκαν πυκνή άκτινοβολία, παρουσίασαν 
άμέσως τέτοια εξάντληση ώστε νά λυγί
ζουν τά γόνατά τους. Είχαν τάσεις εμε
τού, ιλίγγους, έντονη εφίδρωση αίσθημα 
δίψας. Ό  θάνατος ερχόταν σέ λίγες ώρες 
άπό αιμορραγία εσωτερική καί εξωτερική. 
Κανείς άπό τούς κατοίκους τού Ναγκα
σάκι, πού κατελήφθησαν άπό τήν έκρηξι 
σέ άκτϊνα πεντακοσίων μέτρων, δέν έπέ-

Μερικά μπουκάλια. Μετά την εκρηξι ε- 
λνωσαν καί παραμορφώθηκαν.

ζησε άπό τήν ραδιενέργεια — μέ τήν έξαί- 
ρεσι ενός άγοριού, πού τό λησμόνησαν 
στό βάθος ενός κλειστού καταφυγίου.

Ό σοι βρέθηκαν πιό μακριά καί καλύ
τερα προφυλαγμένοι καί άπορρόφησαν 
άκτινοβολίες τής τάξεως των 400/500 
ραΐντγκεν, είχαν μιά πιθανότητα^ στις 
δύο νά γλυτώσουν. Τις πρώτες ήμέρες 
δοκίμαζαν μιά παράξενη αισθησι μέθης. 
’Επακολουθούσε μιά κατάστασις έξασθε- 
νήσεως, μαζί μέ άνορεξία, κούραση άπά- 
θεια, άπώλεια τοΰ συναισθηματικοΰέλέγ- 
χου, φλογώσεις στούς βλενογόνους, 
πρήξιμο τών άμυγδαλών, έξαφάνισι τής 
γενετησίου ορμής.

Στις γυναίκες παρουσιαζόταν μείωσις 
τοΰ όγκου τών μαστών καί τών εμμή
νων, μέ έπακόλουθο τήν στειρότητα. Σέ 
άκτϊνα τριών χιλιομέτρων άπό τό «σημείο 
μηδέν» όλες οί εγκυμοσύνες κατέληξαν σέ 
άποβολές ή σέ προώρους τοκετούς μέ 
έπακόλουθο τόν θάνατο του νεογεννήτου. 
Μέ άλλα λόγια άπό τήν άκτινοβολία 
έπλήγησαν τά πιό εύαίσθητα όργανα: 
ό νευρικός ιστός, οί άδένες καί τό γεννητι- 
κό σύστημα. Ό  άριθμός τών λευκών αι
μοσφαιρίων έπεφτε άπό τό κανονικό 
6.000-8.000 κατά κυβικό χιλιοστόμετρο 
σέ 3.000 καί άκόμη σέ 2.000. Ά ν  κατέ
βαινε κάτω άπό αύτό τό επίπεδο ερχόταν 
— άλλά όχι πάντοτε — ό θάνατος. Οί 
βλενογόνοι πού πάθαιναν φλόγωσι μπο
ρούσαν νά σαπίσουν, μέ άποτέλεσμα νά 
πέφτουν τά δόντια. Οί ήλικιωμένοι είχαν 
συγκριτικά περισσότερες πιθανότητες άπό 
τούς νέους νά έπιζήσουν μετά τήν προσ
βολή τους άπό τήν ραδιενέργεια. Ή εξέ- 
λιξις τής «άτομικής» άσθενείας, μέ τά 
συμπτώματα πού περιεγράψαμε πιό 
πάνω, μπορεί νά είναι βραδύτατη. Άκόμη 
καί σήμερα, έπειτα άπό τριάντα χρόνια, 
ύπάρχουν «άτομικοί άρρωστοι στά έξει- 
δικευμένα νοσοκομεία τής Χιροσίμα καί 
τού Ναγκασάκι καί στις μεγαλύτερες ’Ια
πωνικές κλινικές.

Ή ραδιενεργός βροχή νέκρωσε τήν 
χλόη. Οΐ χωρικοί πού θέρισαν καί μετέ
φεραν στούς ώμους τους χόρτο έπαθαν 
έκζέματα. Τά πεπόνια καί τά κολοκύθια 
πού έπλήγησαν άπό τήν ραδιενέργεια 
έγιναν σκληρά σάν πέτρες.

Σέ μερικούς ή ραδιενέργεια σέ μικρές δό
σεις ύπήρξε ωφέλιμη. Στήν Χιροσίμα 
παρουσιάσθηκε ή περίπτωσις ενός μύω- 
πος, πού ή όρασίς του άποκαταστάθηκε 
πλήρως. Στό Ναγκασάκι ό ύποδιευθυν- 
τής τού εργοστασίου τορπιλλων Μιτσου- 
μπίσι θεραπεύθηκε άπό ένα έπώδυνο 
έλκος τού στομάχου. Ό σοι πήγαν νά 
μείνουν στήν κοιλάδα τού Ούρακάμι τρεις 
μήνες μετά τήν καταστροφή αίσθάνθηκαν 
ώφέλεια όπως εκείνοι πού ζουν σέ λου- 
τροπόλεις μέ ραδιοπηγές. Τόν χειμώνα 
τού 1945 οί κάτοικοι τού Ούρακάμι, άν 
καί κοιμόνταν σέ παράγκες χωρίς πόρτα 
καί σκεπάζονταν μέ μιά έλαφριά μάλλινη 
κουβέρτα, δέν άρπαξαν ούτε συνάχι.

Καί τώρα μερικοί άριθμοί. Στό Ναγ
κασάκι καταστράφηκαν 11.574 κατοικίες 
καί ΰπέστησαν ζημίες άλλες 6.000. Οί 
νεκροί άνήλθαν σέ 73.884 καί οΐ τραυμα
τίες πού έπέζησαν σέ 70.904. Αντίθετα 
δέν έπαληθεύθηκε ή πρόβλεψις τών εφη
μερίδων τής εποχής ότι επί εβδομήντα 
πέντε χρόνια θά εξαφανίζονταν τά ζωα 
καί τά φυτά στήν ραδιενεργό ζώνη.

Λ. Α.
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Κ ΕΦ Α Λ Α Σ
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ

Η ΑΙΓΙΝΑ είναι ένα άπό τά πιό ώραΐα 
νησιά τοϋ Άργοσαρωνικοϋ κόλπου. 
Οί ξένοι τουρίστες τήν έπισκέπτονται 

διά νά δουν τό κυριώτερον άξιοθέατον 
τής άρχαιότητος τοϋ νησιοϋ, τόν με
γάλο δωρικό ναό τής ’Αφαίας, ό όποιος 
ύψώνεται έπάνω άπό τήν νοτιοανατολική 
παραλία. Ή  μεσαιωνική πρωτεύουσα, ή 
Παλαιοχώρα, έχει 27 έκκλησίες, οί 
όποιες μαρτυροϋν τήν θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της. Μά έπάνω άπ’ όλα 
ή Αίγινα καμαρώνει διά τά μοναστήρια 
της καί πιό πολύ έκεϊνο τοϋ 'Αγίου Νε
κταρίου.

Ό  Ά γιος  Νεκτάριος είναι ίσως πιό 
κοντά στον λαό μας άπό δ,τι άλλοι άγιοι 
άνθρωποι τοϋ Θεοϋ. Ό χ ι διότι έκεϊνοι 
ήσαν όλιγώτερον ένάρετοι άλλά κυρίως 
άπό τό γεγονός δτι ό Νεκτάριος έζησε 
άνάμεσά μας. Ζοϋν άκόμη άνθρωποι, οί 
όποιοι ένθυμοϋνται τήν γεμάτη άγάπη 
ταπεινή μορφή του νά έργάζεται διά τόν 
Χριστόν, διά τό ποίμνιόν του καί τάς 
άνάγκας του.

Ή  Σηλυβρία τής Θράκης είναι ή πα- 
τρίς τοϋ 'Αγίου. Έκεΐ έγεννήθη τό 1846 
ό 'Αγιος τοϋ Αίώνος μας, ένα άπό τά 
πολλά παιδιά τής οικογένειας Κεφαλά. 
Ά πό μικρός έμαθε νά ζή είς τήν φτώχεια 
καί τά βάσανα. Είχε δμως μέσα του τήν 
άγάπη διά τήν μάθησιν καί διά τό καλόν, 
τήν αρετή. "Ηθελε νά γίνη χρήσιμος είς 
τόν άνθρωπον καί τό έπέτυχε. Πολλοί 
άγωνίζονται νά έπιτύχουν είς τήν ζωήν 
διά νά Ικανοποιήσουν προσωπικός φιλο
δοξίας. Νά αποκτήσουν χρήματα, θέ
σεις, δύναμι. Νά τούς θαυμάζουν οί άν
θρωποι. Ό  Νεκτάριος ήθελε τήν μόρφω- 
σιν ώς μέσον άγώνος. 'Ηθελε νά γίνη κή- 
ρυξ τοϋ Εύαγγελίου, τής άγάπης τοϋ Θεοϋ 
διά τόν άνθρωπον. Αυτό τό όποιον έπό- 
θησεν ή ψυχή του τό έπέτυχε. Ά λλά κου
ράστηκε πολύ. Μόλις 14 έτών χωρίς κα
θόλου χρήματα ξεκίνησε διά τήν Κων- 
σταντινούπολιν. ’Εκεί δέν εΰρισκεν έργα- 
σία. Έγύριζε πεινασμένος μέ κουρελια
σμένα ροϋχα.

Τόν άπασχολοϋσε κάποιος συγγενής 
του σέ ένα καπνεργοστάσιο. Τοϋ έδιδε 
δμως πολύ πιό λίγα χρήματα άπ’ δ,τι 
έχρειάζετο ό Νεκτάριος διά νά συντηρηθή 
είς τήν ζωήν. Έπήγαινε συχνά στήν έκ- 
κλησία διά νά προσευχηθή. Στήν απελπι
σία του έσκέφθη νά πή τόν πόνο του είς 
τόν Θεόν, δχι προφορικώς άλλά γραπτώς. 
Έγραψε ένα απλό γράμμα ζητώντας βοή
θειαν. Τό άπηύθυνε πρός τόν «Χριστόν, 
είς τούς Ουρανούς». Μερικοί ίσως νά

ποΰνε: «Μά τόσων χρονών παιδί καί νά 
κάνη τέτοιο πράγμα; Νά στείλη τό 
γράμμα, ποΰ;». Τό γράμμα ό Νεκτάριος 
τό έγραψε διότι έπίστευε δτι ό Χριστός 
θά τόν βοηθοΰσε. Ό  Χριστός τό έλαβε 
καί τόν έβοήθησε. Μά πώς; Νά τί άκρι- 
βώς έγινε:

Πηγαίνοντας νά ταχυδρομήση τό γράμ
μα πρός τό Χριστό είς τούς Ουρανούς, 
έπήγαινε μαζί του καί ό άντικρυνός έμπο
ρος τής καπναποθήκης, όπου είργάζετο ό 
Νεκτάριος. Ό  έμπορος τοϋ τό έπήρε διά 
νά πληρώση έκεϊνος. Διαβάζει τήν παρά-

Χαρακτηριστική Προσωπογραφία τον 
’Αγίου Νεκταρίου.

ξένη διεύθυνσι. Τοϋ κάνει έντύπωσι καί τό 
άνοίγει. Μέ χαρά καί συγκίνησι βάζει 
μέσα στό φάκελλο χρήματα καί φροντί
ζει νά φθάσουν είς τά χέρια τοϋ Νεκτα
ρίου.

Ό  Θεός έκανε τό θαϋμα του. Μά ό Νε
κτάριος (τόν έλεγαν ’Αναστάσιο, τό όνομά 
του είς Νεκτάριο τό άλλαξε όταν έγινε 
κληρικός), βρήκε τόν μπελά του. Μέ τά 
χρήματα άγόρασε καινούργια παπούτσια 
καί κάτι φτωχικά ροϋχα. Τό άφεντικό του 
δμως ύποπτεύθηκε δτι ό Νεκτάριος τόν 
έκλεψε. Ποϋ άλλοϋ μποροϋσε νά βρή 
ό νεαρός χρήματα παρά είς τό συρτάρι 
τοϋ ταμείου του; Τόν κατηγόρησε διά 
κλοπήν ό Θεός δμως έφώτισε τόν έμπο
ρον, ό όποιος έδωσε χρήματα. Είπε είς 
τόν διώκτην τοϋ Νεκταρίου τήν αλήθειαν 
καί ό πτωχός Νεκτάριος άπεκατεστάθη.

Ό  Νεκτάριος έσπούδασε έργαζόμενος. 
Έ γινε ίερεύς. Ό  Θεός τόν αξίωσε νά 
γίνη καί έπίσκοπος. Είχε δμως πολλά 
βάσανα είς τήν ζωήν. Ό  χώρος τοϋ πε
ριοδικού, ή μιά σελίδα ή όποια είναι είς 
τήν διάθεσιν μας, δέν μάς έπιτρέπει νά 
άσχοληθοϋμε μέ τό βίον τοϋ Αγίου, μέ 
λεπτομέρειαν. Πολλές φορές ήσθάνθη 
τήν έλλειψι τροφής, τήν πίκρα τής συκο
φαντίας, τήν κακίαν τών άνθρώπων καί 
τών έκπροσώπων καί τής έκκλησίας 
άκόμη, τήν όποιαν μέχρι θανάτου ύπηρέ- 
τησεν.

Ό  Νεκτάριος έζησε κοντά είς τούς άν- 
θρώπους. Τούς έβοήθησε νά γίνουν πιό 
καλοί. Τούς έδειξε τό δρόμο διά τήν εύ- 
τυχία είς τήν ζωήν. Συμπαρεστάθη είς 
τούς πτωχούς καί τούς άδυνάτους. Μέ τά 
συγγράμματα του έφώτισε καί φωτίζει 
άνθρώπους είς τόν δρόμο τής αλήθειας. 
Μά πιό πολύ μέ τό παράδειγμά του έγινε 
άφορμή πολλοί άνθρωποι νά δοϋν τό 
φώς, νά εϋρουν τήν ευτυχία, νά ζήσουν 
χαρούμενοι, νά γίνουν καί αύτοϊ καλοί 
καί πηγή χαράς διά τούς άλλους.

Ό  Ά γιος τής Αίγίνης άπέθανε τό 1920 
είς ένα απλό καί ταπεινό κρεββάτι τοϋ 
Άρεταιείου Νοσοκομείου τών ’Αθηνών.
Ή  μνήμη του δμως ζή έκτοτε είς τάς ψυ- 
χάς χιλιάδων Χριστιανών. Είναι ίσως ό 
μόνος άγιος ό όποιος έπεβλήθη τόσον 
ένωρίς είς τήν συνείδησιν τοϋ Ορθοδό
ξου έλληνικοϋ λαοΰ. Τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον, τό 1961, τόν άνεκήρυξε 
Ά γιο  τής ’Ορθοδοξίας. Προηγουμένως 
δμως Ά γιο  τόν είχαν άνακηρύξει οί 
χριστιανοί, οί όποιοι έζησαν τό παρά
δειγμα τής άγιας ζωής του. Άγιωσύνη 
σημαίνει παράδειγμα έναρέτου βίου.

ΑΘ. ΔΕΑΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΣΤΟΝ «ΟΝΕΙΡΙΚΟ» ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΣΙΣ*
«Ήσθανόμην, δτι εΰρισκόμην εντός ενός σκοτεινού και απέραντου 
χώρου, ό όποιος έπληροϋτο ΰπό τον παραστάσεων μου καί των βα
σάνων μου. Μου ήρχοντο σκέψεις του θανάτου, αιώνιας παραφρο
σύνης καί δηλητηριάσεως. Ό  ίδρώς με περιέλουσεν, ώστε ήδυνά- 
μην νά τον αισθανθώ διά τής χειρός μέσω τών ενδυμάτων μου».

Αύτοπεριγραιρή τοΰ Ν. L a n g e  καθη- 
γητοϋ τής ψυχολογίας εις 'Οδησσόν, ό 
όποιος έλαβε χάριν πειραματισμού 0,36 
γραμμαρίου Extr. c a n n a b is  i n d i c a .

«Τό πρώτον αίσθημα, τό όποιον είχον 
5 - 1 0  λεπτά μετά τήν λήψιν, ήτο μία έλα- 
φρά καί ευχάριστος νάρκωσις συνοδευο- 
μένη άπό μικράς σκοτοδινιάσεις. Τά οργα
νικά αισθήματα τής ύγείας καί τής ευχάρι
στου θερμότητος ηϋξανον. Τό πρώτον, τό 
όποιον ήλαττώθη, ήτο ή θέλησις καί ή 
ένεργός προσοχή. Άντιθέτως ηύξήθη αί- 
σθητώς ή παθητική έπιδεκτικότης.Τά χρώ
ματα τών άντικειμένων τού περιβάλλοντος 
έφαίνοντο, ότι ήσαν άνοικτότερα, τό δέ 
περίγραμμά των έντονώτερον καί όξύτε- 
ρον. Ή  προοπτική έξηφανίσθη. Ένα  
εύχάριστον αίσθημα σωματικής άτονίας 
καί θερμότητος συνώδευε τάς διαφόρους 
όπτικάς παραστάσεις καί τά έξωτερικά 
άντικείμενα μοΰ έφαίνοντο λίαν εύχάρι- 
στα. Έπιτεινομένης τής άδυναμίας τής 
θελήσεως ήρχισαν νά παρουσιάζονται αί 
συγκινήσεις (Affekte) τελείως αυθαίρε
τοι καί μετά ευκολίας, μία δέ διάθεσις 
πρός γέλωτας άνεπτύχθη εις έμέ. Ά πό  
καιρού εις καιρόν περιέπιπτον εις κατά- 
στασιν άσυνειδησίας. Ή  αΐσθησις τού 
χρόνου ήλαττοΰτο τόσον, ώστε ένόμιζα 
ένίοτε, ότε έπανήρχετο ή συνείδησις, ότι 
παρήλθον έν τώ μεταξύ 10 λεπτά τής 
ώρας, ένώ εις τήν πραγματικότητα τά 
ένδιάμεσα τού χρόνου δέν είχον διάρ
κειαν μεγαλυτέραν τών πέντε δευτερολέ
πτων. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισαν νά 
κυριαρχούν τά υποκειμενικά συναισθή
ματα έπί τών άντικειμενικών παραστά
σεων. Μέ κεκλεισμένους τούς οφθαλ
μούς μου έλάμβανον ταΰτα τήν μορφήν 
ποικίλων γεωμετρικών σχημάτων. Τέ
λος δέ τά φαινόμενα ταΰτα έγένοντο τόσον 
ζωηρά, ώστε ήδυνάμην νά τά βλέπω μέ 
άνοικτούς τούς οφθαλμούς πρό τών δια
φόρων άντικειμένων. Φαίνεται, ότι είχον 
αυτά περιοδικήν πορείαν, άλλοτε διήρχο- 
ντο πρό τών οφθαλμών μου μέ τρομακτι
κήν ταχύτητα καί άλλοτε έξηφανίζοντο. 
Κατόπιν μέ κατέλαβεν άποτόμως καί χω
ρίς έξωτερικήν τινα αιτίαν ένας άκατα- 
νόμαστος φόβος. Αίφνης μοΰ ήλθον σκέ
ψεις τοΰ θανάτου, αιώνιας παραφροσύνης 
καί δηλητηριάσεως. Ό  ίδρώς μέ περιέ
λουσεν, ώστε ήδυνάμην νά τόν αισθανθώ 
διά τής χειρός μέσω τών ένδυμάτων μου. 
Ή  κεφαλή μου έκαιε καί έπόνει. Αί χεΐ- 
ρες έγένοντο ψυχραί. Ή  καρδία μου έδο- 
νεΐτο τόσον ΐσχυρώς, ώστε τήν ήκουα. 
Ή  άναπνοή μου έδυσχεραίνετο μέχρι 
τοΰ σημείου νά μήν ήμπορώ ν’ άναπνεύσω. 
Τά όργανικά συμπτώματα έπετείνοντο καί 
παρέμενεν ένας άδιάκοπος πόνος, τόν 
όποιον δέν ήδυνάμην νά έντοπίσω έπα- 
κριβώς εις τό σώμά μου. Ήσθανόμην, 
ότι εΰρισκόμην έντός ένός σκοτεινού καί 
άπεράντου χώρου, ό όποιος έπληροϋτο 
ύπό τών παραστάσεών μου καί τών βασά

νων μου. Αί παραστάσεις αύται άνεπήδων 
μετά ταχύτητος ή μία μετά τήν άλλην καί 
κάθε μία προσέβαλε τήν καρδίαν μου. Τόν 
νωτιαίον μυελόν διήρχοντο ρεύματα πυ
ράς, τόν στόμαχον συνέσφιγγον σπασμοί. 
Ένίοτε συνηρχόμην καί μοί έφαίνετο, ότι 
έπέστρεφον άπό μίαν τρομακτικήν περι
πλάνησης τήν όποιαν είχον κάμει εις τό 
ύπερπέραν. Ή  σκέψις αΰτη ήτο πρός 
στιγμήν λίαν ισχυρά, έπίστευα δηλ. πράγ
ματι, ότι είχον άναστηθή καί ή χαρά τής 
ζωής μέ κατέλαβε μέ τοιαύτην όρμήν, 
ώστε έκλαιον. Αί στιγμαϊ όμως αύται δέν 
διήρκεσαν έπί μακράν. Ή  έπισκότισις 
τοΰ πνεύματος μέ κατελάμβανεν έκ νέου 
καί μετετοπιζόμην πάλιν εις ένα σκοτει
νόν καί τρομερά ψυχρόν, άκαθόριστον 
κόσμον. Ή  ένεργός σκέψις ήτο τελείως 
έξησθενημένη, μοΰ ήτο άδύνατον νά 
συγκεντρωθώ έπί ένός πράγματος. Κα- 
τεπονημένος έκ τών σωματικών καί ιδίως 
τών ψυχικών πόνων ήρχισα τέλος νά πί
πτω εις έλαφρόν καί κατόπιν εις βαθύ- 
τερον ϋπνον . . . Μία άδυναμία τής σκέ- 
ψεως διετηρεΐτο καί τήν έπομένην ήμέ- 
ραν. Δέν άνεγνώριζα τήν οικίαν μου καί 
τήν οδόν, εις τήν όποιαν κατφκουν, 
έλησμόνουν τά πάντα κτλ.».

Εις τήν αύτοπεριγραφήν ταύτην δυνά- 
μεθα νά πιστοποιήσωμεν διαφόρους μετα
πτώσεις τοΰ θυμικοΰ, αί όποΐαι έμφανί- 
ζονται κατ’ άρχάς ώς εύθυμος διάθεσις, 
τάσις πρός γέλωτας, διά νά μεταπέσουν 
μετ’ όλίγον εις μίαν κατάστασιν έντονω- 
τάτων φόβων. Έτερον σύμπτωμα τής δη- 
λητηριάσεως ταύτης είναι ή διαταραχή 
τής συνειδήσεως, ή όποια παρουσιάζει 
έπίσης παροδικάς μεταπτώσεις, βυθίσεως 
δηλ. έναλλασσομένης μέ στιγμάς διαύ
γειας. Τά φαινόμενα ψευδαισθήσεων καί 
τών παραλή ρητικών ιδεών (ή ιδέα, ότι ά- 
νεστήθη, περιπλάνησις εις τό υπερπέραν 
κτλ.) διατηροΰν μίαν στοιχειώδη μορφήν, 
χωρίς νά πλουτίζωνται διά φανταστικών 
περιεχομένων. Έπίσης χαρακτηριστική 
είναι καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
άλλοίωσις τής αίσθήσεως τοΰ χρόνου καί 
τοΰ χώρου.

Ό  φαρμακολόγος Schroff περιγράφει 
τήν ένέργειαν τοΰ χασίς έξ ίδιας κατά πεί
ρας τόν άκόλουθον τρόπον: «Περί τήν δε- 
κάτη ν έσπερινή ν ώραν έλαβον 0,007 έκ τοΰ 
ξηρού χασίς. Περί τήν ένδεκάτην ώραν 
ήσθανόμην έντονον έμβοήν οΰχί μόνον 
είς τά ώτα, άλλά καί είς όλόκλήρον τήν 
κεφαλήν συγχρόνως μέ περιέβαλλεν ένα 
λίαν εύχάριστον καί σπινθηρίζον φώς, 
τό όποιον διεπέρα όλόκλήρον τό σώμα 
καί τό έκαμε διαφανές. Μέ μίαν άσυνήθη 
εύκολίαν διήνυσα ολόκληρον σειράν 
παραστάσεων, αί όποΐαι συνωδεύοντο 
άπό έξυψωμένην αύτοπεποίθησιν καί 
υπερβολικήν ιδέαν διά τήν ιδίαν προσωπι
κότητα. Τήν έπομένην πρωίαν κατά τήν 
άφύπνισιν έσκέφθην άμέσως νά έπανα- 
φέρω είς τήν μνήμην μου όσα έπέρασα

κατά τήν νύκτα. Ά πό όλας όμως τάς 
ώραίας οπτασίας δέν ήδυνήθην νά ένθυ- 
μηθώ περισσότερα, άπό όσα ήδη άνέφε- 
ρον».

Μίαν ώραίαν περιγραφήν, κατά τούς 
Skliar καί Iwanow, τής μέθης τής «άνασά» 
δίδει είς τό διήγημά του «Θαρραλέος 
άνθρωπος», ό ρώσος συγγραφεύς Tic- 
honow, ή όποια παρά τήν ποιητικήν έλευ- 
θερίαν άποδίδει έπιστημονικώς τά συμ
πτώματα τής δηλητηριάσεως. Οϋτω περι
γράφει τήν τάσιν πρός ονειροπολήσεις, 
πρός άκινησίαν, τάς παραλλαγάς είς τό 
μέγεθος τών άντικειμένων «Ή  σάλπιγξ 
τοΰ μουσικού τοΰ καπηλειού τής άνασά 
(ντεκές) είς τήν πόλιν Samarkand, έφαί
νετο εις τόν ηρώα τοΰ διηγήματος Άφρί- 
κωφ, ό όποιος διά πρώτην φοράν έκάπνι- 
ζεν άδιακόπως έπί δύο ήμέρας άνασά, 
πελωρίων διαστάσεων καί τρομερά τήν 
θέαν, ώστε τό ένόμιζεν άδύνατον, ότι ένας 
άνθρωπος θά ήδύνατο καί νά τήν κρατήση 
είς τάς χεΐρας του. Ή  σάλπιγξ ήτο έσ- 
τραμμένη πρός τόν οΰρανόν καί άκουμ- 
ποΰσε είς τά σύννεφα. Έφαίνετο, ότι ήτο 
δυνατόν νά πυροβολή τις μέ αύτήν, όπως 
μέ ένα πυροβόλον. 'Αλλοτε ό αΰλός δέν 
ήτο μεγαλύτερος άπό στρουθίον καί άλ
λοτε έμεγεθύνετο ώς κάμηλος». Τά αν
τικείμενα ήλασσον καί είς τήν μορφήν 
αύτών. «Ό  μικρός τοΰ καπηλειού έφαί
νετο κατ’ άρχάς είς τόν Άφρίκωφ ώς ένα 
γνήσιον, καστανόν κοράσιον άπό τήν 
Ταϊτήν ότε τοΰ είπον, ότι δέν ήτο κορά- 
σιον, άλλά ένας νέος, ήρχισεν ό Ά φρί
κωφ νά παρατηρή μετά προσοχής τό 
παράδοξον καί φανταστικόν αυτό πρό- 
σωπον τότε ήρχισε καί αΰτό νά άλλάση, 
όσον δέ περισσότερον τό παρετήρει, 
τόσον γελοιωδέστερον τοΰ έφαίνετο καί 
άνεγνώρισε είς αύτό ένα νέον». ’Επίσης 
περιγράφονται άλλοιώσεις τής αίσθή
σεως τής άκοής. «Τό άσμα τοΰ ναύτου, τό 
όποιον είς τήν πραγματικότητα ήτο λίαν 
άσθενές, έφαίνετο είς τόν Άφρίκωφ ώς 
ένας οξύς θόρυβος, ό όποιος ένισχύετο 
μέχρι σχεδόν τοΰ παθολογικού ούρλιά- 
σματος- κατόπιν έγίνοντο αί λέξεις τοΰ 
άσματος άσυνήθως μακραί». Άναφέρον- 
ται άκόμη ισχυροί άσυγκράτητοι γέλω
τες ώς συνέπεια τής μέθης τής άνασά. 
«"Οτε ό Άφρίκωφ άντελήφθη, ότι τό ύπ’ 
αύτοΰ έκλαμβανόμενον ώς κοράσιον δέν 
ήτο παρά νέος, τοΰ όποιου τό πρόσωπον 
έφαίνετο είς αύτόν παράδοξον, ήρχισε νά 
γελά κατ’ άρχάς σιγαλώς- κατόπιν έξε- 
χύθη ό γέλως άπό τών χειλέων του, τών 
οφθαλμών του, τών παρειών του, τών 
ώτων του, μέχρι τοΰ σημείου, ώστε ό 
Άφρίκωφ έκυλίετο άπό τούς γέλωτας 
έπί τοΰ δαπέδου». « Ό  Άφρίκωφ έκά- 
πνιζε καί οί όφθαλμοί του συνεσώρευον 
ένα άντηχοΰν σκότος».

* Ά πό τό βιβλίο τοΰ Μ. Στριγγάρη
« Χ α σ ί ς  ».
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ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
’Αγαπητέ μου κ. Άντωνάκο.

Λαμβάνω τακτικά τά «’Α
στυνομικά Χρονικά», καί τά 
μελετώ μετά προσοχής. Περι
έχουν πολύ χρήσιμα κείμενα.

Σάς ευχαριστώ διά τούτο 
καί πάλιν.

’Οφείλω δμως νά ομολογή
σω, δτι τό τεύχος Μαρτίου- 
Άπριλίου ύπερέβη ίσως παν 
προηγούμενον εις άποθησαυ- 
ρισμένον υλικόν.

’Επίκαιρα άρθρα, έπιστη- 
μονικαί ανακοινώσεις, ερμη
νεία ορθολογιστική καί σαφής 
συγχρόνων κοινωνικών φαινο
μένων, ψυχολογικά! άναλύ- 
σεις, άναδρομή εις τό παρελ
θόν, προβολή ήθών καί εθί
μων της πατρίδος μας, δλα 
αύτά καί πολλά άλλα, όμοΰ μέ 
τήν έξαίρετον καλαισθητικήν 
έμφάνισιν τών «Χρονικών», 
καθιστούν τό ώραΐον καί τό
σον διαφωτιστικόν τούτο «βή
μα» τής άστυνομίας μίαν ύπέ- 
ροχον προσφοράν εις τήν 
έλληνικήν κοινωνίαν, διά τήν 
οποίαν όφείλομεν δλοι νά σάς 
εύχαριστήσωμεν.

Τό εκλεκτόν έπιστημονικόν 
καί τεχνικόν σας έπιτελεΐον 
είναι άξιον πάσης τιμής.

’Επιθυμώ νά σάς βεβαιώσω, 
δτι τοιαΰται πολιτιστικαί πρω- 
τοβουλίαι αποτελούν σημαν
τικά γεγονότα τού εθνικού μας 
βίου, καθ’ δσον εμφανίζουν, 
κατά τρόπον έναργή καί έντυ- 
πωσιακόν, τήν δραστηριότητα 
άφ’ ενός τού Σώματος, άλλά 
καί τάς δυνατότητας πού δια
θέτει ή Ελλάς διά κοινωνικήν 
προβολήν καί έκπολιτιστικήν 
πορείαν άφ’ ετέρου.

. Εύχομαι ό Κύριος νά εύλογή 
τά Σώματα ’Ασφαλείας τής 
μοναδικής εις τον κόσμον άπό 
πάσης πλευράς πατρίδος μας 
καί νά σάς χαρίζη βαθειές 
ικανοποιήσεις έν τή ενασκή
σει τού ύψηλοΰ καί θεμελιώ
δους διά τήν ήρεμίαν τού τό
που μας λειτουργήματος σας.

Παρακαλών όπως διαβι- 
βάσητε τάς εύχάς μου καί 
εις τούς εκλεκτούς συνεργά- 
τας σας,

Διατελοΰμεν μετά τιμής καί 
άγάπης

'Ο Μητροπολίτης Νίκαιας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

*

Κεντρικόν Ίσραηλιτικόν
Συμβούλιον Συντονισμού 

καί γνωματεύσεως.
Δ/ντήν περ. «’Αστυνομικά 

Χρονικά» Καλλιδρομίου 12 
’Ε ν τ α ύ θ α  
’Αγαπητέ Κύριε Δ /ντά,

Τήν «'Ημέραν Μνήμης» (5 
Μαίου), δπου ή σκέψις μας, 
στρέφεται εις τάς άθώας ψυχάς 
τών έκατομμυρίων θυμάτων 
τής ναζιστικής θηριωδίας (έκ 
τών οποίων 6.000.000 είναι 
ομόθρησκοί μας) έδιαβάσαμεν 
εις τό πράγματι άξιόλογον πε
ριοδικόν τού ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος, τό όποιον τόσον έπιτυ- 
χώς διευθύνετε, άρθρον διά τό 
θλιβερόν στρατόπεδον Μαουτ- 
χάουζεν.

Νομίζομεν δτι είναι σκό
πιμος ή δημοσίευσις παρο
μοίων άρθρων καθ’ δσον έπα- 
ναφέρουν εις τήν μνήμην τών 
άνθρώπων τραγικάς στιγμάς 
τής ιστορίας τής Άνθρωπότη- 
τος, ή άνάμνησις τών οποίων

βοηθά θετικώς εις τήν ένίσχυ- 
σιν τής παγκοσμίου Ειρήνης, 
διά τήν οποίαν δλοι όφείλομεν, 
έκαστος εις τον τομέα του, νά 
έργαζώμεθα.

’Εμείς οι "Ελληνες Εβραίοι 
εΐμεθα πάντοτε εύγνώμονες 
είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τής 
Πατρίδος μας διότι διακεκρι
μένα στελέχη του, δπως ό άεί- 
μνηστος ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων ’Ά γγ . Έ βερτ, 
ό τ. υπουργός κ. Δημ. Βρα- 
νόπουλος, ό τ. ’Αρχηγός κ. 
Εύάγγ. Καραμπέτσος, ό «αεί
μνηστος Διοικητής τού ΣΤ ' 
’Αστυνομικού Τμήματος Μι
χαήλ Γλύκας (Τμήματος εις 
τό όποιον ύπήγετο ή Εβραϊκή 
συνοικία τών ’Αθηνών) καί 
άλλοι έπώνυμοι καί άνώνυμοι 
άξιωματικοί καί άνδρες τής 
’Αστυνομίας, καθώς καί ή 
'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών καί 
είδικώτερον ό άείμνηστος Γεν. 
Δ/ντής της Δημ. Βλαστάρης, 
μάς έβοήθησαν είς καιρούς χα
λεπούς, οί όποιοι προσευχό- 
μεθα νά μή έπανέλθουν ποτέ.

Θά μάς έπιτρέψητε διά τάς 
άνάγκας τής 'Υπηρεσίας σας 
νά σάς άποστείλωμεν άπό 2 
άντίτυπα τής έκδόσεώς μας 
«'Ολοκαύτωμα τών 6.000.000 
Εβραίων» καί τού δίσκου 
τών «Έαλμών τού Δαυίδ διά 
τήν Ειρήνην.

Μετά τιμής,
Κεντρικόν Ίσραηλιτικόν Συμ
βούλιον Συντονισμού καί Γνω
ματεύσεως.

'Ο Πρόεδρος 
ΙΩΣΗΦ Λ Ο ΒΙΓΓΕΡ 

ό Γεν. Γραμματεύς 
ΙΣΑΑΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ Μ ΑΤΟΥ 1976 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΥΠ/ΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τόν μήνα Μάϊον τοΟ ε.έ. έσημειώθησαν εις τήν Ύλικαί ζημίαι 70

περιοχήν δικαιοδοσίας τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας Νεκροί :
’Αθηνών 528 ατυχήματα, έκ τών όποιων τά έξ ήσαν Καβάτσου Αικατερίνη τοϋ Δημ. έτών 72 πεζή
θανατηφόρα. Μαθέσης Άνδρέας του Κων/νου έτών 25 οδηγός

’Αναλυτικότερα ό άπολογισμός τοϋ αίματος εις τόν Μπολίμπου ’Ελισάβετ τοϋ Γεωργ. έτών 54 πεζή
Μολώχ τής άσφάλτου εχει ώς κάτωθι : Παπαγεωργίου Άθαν. τοΰ Λουκά έτών 23 πεζή

Τσιβίκα ή Κωστοπούλου ’Αναστασία ή 
Ελένη τοΰ Γεωργίου έτών 66 πεζή
Πανταζόπουλος Γεώργ. τοϋ Κων/νου έτών 69 πεζός.

’Εκ τοϋ Τμήματος Δημ. Σχέσεων 
’Τποδ/νσεως Τροχ. ’Αθηνών.

Σύνολον τροχαίων άτυχημάτων 528
» παθόντων 458
» νεκρών 6
» βαρέως τραυματισθέντων 73
» έλαφρώς » 379
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νίΕΙΟ ΝΟΛΟ ΓΙΚΗ  ΒΓΠΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ.

« Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α »
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

φ  Ύ γ ι ε ι ο ν ο λ ο γ ι κ ή  ά γ ω γ ή  τ ο υ  ά τ ό μ ο υ  

φ  Ύ  υ  ιε ιο ν ολ ογ  ι κή ά γ ω γ ή  τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  

φ  ' Υ γ ι ε ι ο ν ο λ ο γ ι κ ή  ά γ ω γ ή  τ ής  κ ο ι ν ή ς  γ ν ώ μ η ς  

φ  Τ ί  σ υ μ β ά λ λ ε ι  ε ι ς  τ ή ν  ο δ ι κ ή ν  ά σ φ ά λ ε ι α ν

ΜΙ Α  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΕΠΙ Τ ΟΥ  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ  ΤΗΣ  
Ο Δ Ι Κ Η Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Δ / Ρ ΟΣ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Τ Σ Α Χ Α Γ Ε Α



ΤΡΟΗΜΠΣ ΚνΚ/ΙΟΦΟΡΜΣ

ΊΗ άγωγή τοϋ ατόμου επί τής οδικής κυκλοφορίας δέον νά 

άρχίζΠ ττολύ ενωρίς, άττό τής παιδικής ήλικίας. Αϋτη συν
επάγεται δχι μόνον την διδασκαλίαν τής ορθής συμπεριφο
ράς τοϋ πεζού έπι τής όδοϋ άλλα και την μύησιν εις τον 
γενικόν μηχανισμόν τής κυκλοφορίας, δεδομένου δτι ό μι
κρός κατηχούμενος θά γίνη ίσως διαδοχικώς χειριστής 
τρικύκλου ποδηλάτου, δικύκλου ποδηλάτου, μοτοσυκλέττας 
και αύτοκινήτου καί θά άντιμετωπίζη έκάστοτε, κατά τό 

μάλλον ή ήττον, τά επαναλαμβανόμενα ή άλλάσσοντα όψιν 
προβλήματα τής τροχαίας κυκλοφορίας. 'Η  τυπική άγω
γή, με άξιώσεις μεθοδολογίας έκπαιδεύσεως, δέον νά άρχί- 
ζη άπό τής εισόδου τοϋ μαθητου είς τό δημοτικόν σχολεϊον.

IΜΕΘΑ η/.οι θεαταί, άπο πολ
λών ετών, της όργανώσεως και 

εφαρμογής προγραμμάτων προλή- 
ψεως τοϋ τροχαίου ατυχήματος καί 
εκδηλώσεων κυκλοφοριακής άσφα- 
λείας. Εις δλα τά σχετικά συνέδρια 
επί εθνικής ή επί διεθνούς κλίμακος 
σνζητε'ιται κατ’ έπανάληψιν ή αξία 
τής νγιειονολογικής αγωγής καί δια- 
φωτίσεως είς τά πλαίσια τής προ- 
λήψεως τών ατυχημάτων καί ή με
θοδολογία τής αγωγής ταύτης προς 
έπίτευξιν τοϋ καλυτέρου καί πλέον 
σταθερού αποτελέσματος. Είναι άπο- 
δεδειγμένον δτι ή έλλειψις συστημα
τικής αγωγής καί διαφωτίσεως επί 
τοϋ θέματος τοϋ τροχαίου ατυχή
ματος εμποδίζει πολλάς φοράς την 
ολοκληρωτικήν άπόδοσιν τών προ
ληπτικών μέτρων υπό την στενήν 
έννοιαν, είναι δε περιττόν νά έξαρθή 
ή ανάγκη έπειγούσης άντιμετωπί- 
σεως τοϋ προβλήματος τούτου εκ 
μέρους τοϋ κοινωνικού συνόλου ό>ς 
βαρύνοντος θέματος δημοσίας καί 
κοινωνικής υγιεινής με πανανθρώ
πινος επιπτώσεις.

Ό  κύριος τομεύς τής Αποτελε
σματικής προλιήψεως τον ατυχή
ματος είναι συννφασμένος μέ τήν 
ενσυνείδητον συνεργασίαν παντός α
τόμου συμμετέχοντας εις τήν κυ
κλοφορίαν, κατόπιν ψυχολογικής καί 
ηθικής αποδοχής τοϋ ρόλου τον ώς 
σνντελεστοϋ οδικής ασφαλείας. 'Η  
σταθερά βελτίωσις τής συμπεριφο
ράς παντός χρήστου τής όδοϋ διά 
τής αγωγής, θά συμβάλη εις τήν 
έλάττωσιν τής έπιπτώσεως τοϋ ατυ
χήματος άντιστοίχως. Ονδέν μεμο
νωμένων μέτρον προλήψεως εμφα
νίζει πιθανότητας νά άποβή Αποτε
λεσματικόν άφ’ έαντοϋ, καί συνε
χής προσπάθεια απαιτείται εις τον 
τομέα «κατακτήσεως τών συνει
δήσεων» έφ’ όσον διαρκώς προ
βάλλουν εις τό προσκήνιον νέαι 
γενεαί κυκλοφορούντων ατόμων, 
χρειαζόμεναι νά μυηθοϋν εις τάς 
έξεις καί τήν τεχνικήν ασφάλειαν 
τής καθημερινής ζωής.

Απέναντι: Ειδική μέριμνα πρέπει νά λαμβάνεται ύπό τής Πολιτείας, τοϋ σχολείου, τών 
γονέων καί τών άλλων αρμοδίων φορέων, δσον άφορά, είς τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν 
τών παιδιών. Καί εις τάς δύο φωτογραφίας αύτής τής σελίδος, οδοί μεγάλης κυκλοφο
ρίας εντός τών ’Αθηνών. "Η ιλιγγιώδης αΰξησις πεζών καί οχημάτων, ιδίως εις τάς με- 
γαλας πόλεις, αποτελεί πρόσθετον παράγοντα διά τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν όλων 
ανεξαιρέτως τών πολιτών.
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"Ενα από τά πολλά και τις περισσότερες 
φορές πολυαίμακτα άτνχώς τροχαία άτυ
χήματα, τά οποία σημειοϋνται στους ελ
ληνικούς δρόμους. Ό  αριθμός τους, θά 
έμειοντο άναμφιβόλως εις τό έλάχιστον 
εάν δλοι οΐ ”Ελληνες, έτνγχανον τής ανά

λογου κυκλοφοριακής άγωγής.

'Υγιειονολογική άγωγή τοΰ 
άτόμου έπι τοΰ τροχαίου 
άτυχήματος.

Ή  άγωγή τον άτόμον έπί τής 
οδικής κυκλοφορίας δέον νά άρχίζη 
πολύ ενωρίς, από τής παιδικής ηλι
κίας. Αϋτη Συνεπάγεται δχι μόνον 
την διδασκαλίαν τής ορθής Συμπε
ριφοράς τον πεζόν έπ'ι τής όδοϋ 
άλλα και την μύηΣιν εις τον γενικόν 
μηχανισμόν τής κυκλοφορίας, δεδο
μένου δτι ό μικρός κατηχούμενος 
θά γίνη ίσως διαδοχικώς χειριστής 
τρικνκλον ποδηλάτου, δικνκλον πο
δηλάτου, μοτοσυκλέττας και αυτο
κινήτου και θά άντιμετωπίζη έκά- 
στοτε, κατά τό μάλλον ή ήττον, τά 
επαναλαμβανόμενα ή άλλάσσοντα 
οψιν προβλήματα τής τροχαίας κυ
κλοφορίας. Ή  τυπική άγωγή, μέ 
άξιώσεις μεθοδολογίας έκπαιδεύ— 
αεως, δέον νά άρχίζη άπό τής εισό
δου τον μαθητου εις τό δημοτικόν 
Σχολείον.

Ονχ ήττον δμως, ώρισμέναι χώ- 
ραι τής Ευρώπης (Σουηδία, Νορ
βηγία, Δανία, Γαλλία) άπέδειξαν 
δτι ή άδική άγωγή τουλάχιστον ώς 
προς τήν μετάδοσιν των βασικών 
άρχών της, δέον νά άρχίζη άπό τον 
3ου έτους τής ζωής. ’Ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει έπ'ι τον θέματος τού
τον ή έπιτνχία σχετικόν τοιούτον 
προγράμματος υΐοθετηθέντος υπό 
τοΰ νηπιαγωγείου τής πόλεως Saint- 
Fargeau τής Γαλλίας καί προορι- 
ζομένου διά νήπια ηλικίας 3-5 
έτών. Σκοπός τοΰ προγράμματος 
δεν είναι βεβαίως ή διδασκαλία του 
κωδικός άδικης κυκλοφορίας, άλλ’ 
ή άποτύπωσις έκ μέρους των νη
πίων άριθμοϋ τίνος άσφαλών έκδη- 
λώσεων Συμπεριφοράς τής καθη
μερινής ζωής εις τό πλαίσιον τής 
μικρός κοινωνικής άμάδος. Διά τήν 
έπιτυχίαν τοΰ προγράμματος χρη
σιμοποιείται άλόκληρος πόλις έν 
Σμικρογραφία. Τό νήπιον, άρρεν ή 
θήλυ, διδάσκεται νά μεταβαίνη εις τό 
σχολείον, εις τό κατάστημα, εις τό 
φαρμακεϊον, εις τον περίπατον, δια- 
Σχίζον διαβάσεις πεζών μέ πλήρη 
σηματοδότησιν καί σνμμ ορφούμε-

νον προς τούς κανόνας τής κυκλοφο
ρίας.

Συστηματικωτέρα, βεβαίως, προ
σπάθεια δέον νά καταβάλλεται κατά 
τήν φοίτησιν τον μαθητου εις τό 
δημοτικόν σχολείον, δεδομένου άλ
λωστε δτι κατά τήν ηλικίαν ταύτην 
ούτος άρχίζει νά λαμβάνη ένεργό- 
τερον μέρος εις τήν σύνολον κυκλο
φορίαν. Ό  παράγων τής άγωγής 
εύθύνεται ένταϋθα διά τήν διδασκα
λίαν τών άρχών τής άδικης άσφα- 
λείας, ιδία έν περιπτώσει χρησιμο- 
ποιήσεως ύπό τοϋ μαθητου ποδη
λάτου διά μετακίνησιν ή διά παι- 
διάν. Ή  άπόκτησις καλών έξεων 
κυκλοφοριακής συμπεριφοράς δέον 
νά άποτελή καί έντικείμενον έργα- 
σίας άλλων παραγόντων, ώς π.χ. 
τών υπαλλήλων δημοσίας υγείας 
καί τών άστυνομικών, έν συνεργα
σία πάντοτε μέ τό προσωπικόν τοΰ 
σχολείου. ’Ιδιαιτέραν άξίαν, άπό 
σκοπιάς παιδαγωγικής ψυχολογίας, 
έχει καί ά θεσμός τών σχολικών 
άμάδων προλήψεως άτυχημάτφν, υι
οθετηθείς άπό πολλών έτών εις Σχο
λεία τής Ευρώπης καί τής ’Αμε
ρικής καί είααχθείς έσχάτως καί 
παρ’ ήμϊν. Σκοπός τών άμάδων τού
των είναι ή προστασία τής μαθη
τικής κοινότητος έναντι τοϋ άτυ
χήματος, ή καλλιέργεια σωστικής 
άμίλλης, ή διαμόρφωσις νγιειονολογι
κής συνειδήσεως έπί τοϋ θέματος 
τοϋ τροχαίου άτυχήματος καί ή 
συμβολή εις τήν άντίστοιχον ύγιειο- 
νολογικήν διαφώτισιν τοϋ έξωσχο
λικού πληθυσμού.

'Η  κνκλοφοριακή άγωγή δέον νά 
συνεχίζεται, μέ περισσότερός άξιώ

σεις πληρότητος, κατά τήν φοίτησιν 
τών νέων εις τά Σχολεία μέσης 
έκπαιδεύσεως. Ένταϋθα τό πρό
γραμμα δέον νά περιλαμβάνη ούχί 
άπλώς τήν διδασκαλίαν στοιχείων 
τοϋ Κώδικος ’ Οδικής Κυκλοφορίας, 
άλλά τήν πλήρη άνάλυσιν τών άπαι- 
τήσεων τής άδικής άσφαλείας καί 
τής ορθής συμπεριφοράς τοϋ χρή
στου τής όδοϋ ύπό τήν διπλήν ιδιό
τητα, τοϋ πεζού καί τον άδηγοϋ οχή
ματος. Βασικοί έπιδιώξεις ενός έκ- 
Συγχρονισμένου τοιούτου προγράμ
ματος θά έδει νά είναι:

1. Ή  συνειδητοποίησις μεταξύ 
τών μαθητών τής σχέοεως τών σω
ματικών, ψυχικών καί Συγκινησια
κών χαρακτηριστικών τοϋ άδηγοϋ 
καί τής ίκανότητος νά άδηγή τό 
όχημά του άσφαλώς.

2. Ή  διδασκαλία τής στοιχειώ
δους μηχανικής τοϋ αυτοκινήτου.

3. 'Η  κατανόησις έκ μέρους τών 
μαθητών περιορισμών τής άδηγή- 
Σεως, τών έπιβαλλομένων υπό τό 
πρίσμα τής ρεαλιστικής άντιμετω- 
πίσεως τών προβλημάτων τής κυ
κλοφορίας.

4. 'Η  διδασκαλία τών βασικών
άξ κυμάτων τής «άμυντικής άδηγή- ' 
αεως».

5. Ή  καθοδήγηΣις τών διδα
σκόμενων δπως άναπτύξου ν τάς 
γνώσεις καί έμπειρίας τάς άπαιτου- 
μένας δι’ άσφαλή άδήγησιν.

6. Ή  άφομοίωσις έκ μέρους τών 
νέων τών σχέσεων μεταξύ άδικών 
Συνθηκών καί προβλημάτων άδη- 
γήσεως.

7. Ή  έμπρακτος έξάσκησις εις
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την ορθήν άντίληψιν τής σηματοδο- 
τήσεως τής κυκλοφορίας.........

8. 'Η  προπαρασκευή των διδα
σκόμενων διά την όδήγησιν υπό 
δυσμενείς συνθήκης δημιουργουμέ- 
νας νπό άτνχηματογόνων παρα- 
γόντων τοϋ φυσικού ή τού τεχνητού 
περιβάλλοντος.

9. 'Η  θεωρητική κατάρτισις έν 
όψει μελλοντικής έξετάσεως προς 
λήψιν ενδεχομένως άδειας δδηγή- 
σεως.

10. Ή  παρακίνηαις τοϋ ενδια
φέροντος όπως οι μαθηταί συμμετέ
χουν εις προσπάθειας προλήψεως 
τοϋ τροχαίου ατυχήματος, όργα- 
νονμένας υπό τής κοινότητος ή νπό 
οίουδήποτε άλλου παράγοντος.

Ή  έμπρακτος έξάσκησις των δι- 
δασκομένων νέων δέον νά γίνεται 
εις είδικώς ώργανωμένονς χώρους 
«πάρκα κυκλοφοριακής άγωγής», 
υπό τήν κατεύθυνσιν καί έπίβλεψιν 
πεπειραμένων εκπαιδευτών. Πρό
τυπα τοιαϋτα κέντρα εργαστηριακής 
κπαιδεύσεως λειτουργούν ήδη εις 

τήν ’Αμερικήν καί εις Ευρωπαϊκός 
χώρας με ικανοποιητικά αποτελέ
σματα. Π.χ. κατά σχετικήν έρευναν 
επί τής άποδόσεως ενός τοιοντου 
σχολείου μέσης έκπαιδενσεως έν 
Michigan (Η .Π .Α .), έκπαιδεύσαν- 
τος μαθητάς ηλικίας 1 8 -2 0  ετών 
επί διετίαν, διεπιστώθη έλάττωσις 
τοϋ αριθμού τροχαίων ατυχημάτων 
έκ μέρους τών έκπαιδευομένων κατά 
00% (Schuman καί συνεργ. 1971).

"Οσον αφορά εις τους ενήλικας, 
οϋτοι δέον νά ύφίστανται συνεχή 
ύγιεινολογικήν διαφώτισιν επί τής

οδικής κυκλοφορίας, άναθεωρουμέ- 
νην καί προσάρμοζαμένην έκάστοτε 
πρός τάς νεωτέρας άντιλήψεις τής 
κυκλοφοριακής ασφαλείας, ιδία επί 
τών πολυσχιδών θεμάτων τής σχέ- 
σεως οδηγών - πεζών. Έξειδικευ- 
μένη διαφώτισις προς ειδικός ομά
δας κυκλοφορούν των ατόμων, π.χ. 
οδηγούς ιδιωτικών αυτοκινήτων, 
οδηγούς οχημάτων δημοσίας χρή- 
σεως, μοτοσυκλεττιστάς, ποδηλά- 
τας κλπ., δέον νά γίνεται διά μαζι
κών μέσων επικοινωνίας, ώς τηλεο- 
ράσεως, ραδιοφώνου, κινηματογρά
φου, τύπου, φυλλαδίων, τοιχοκολ
λήσεων κλπ. Ή  τοιαύτη εκστρα
τεία διαφωτίσεως δέον νά έντεί- 
νεται εις ώρισμένας χρονικός περιό
δους σννυφασμένας με νπέρμετρον 
αϋξησιν τής πυκνότητος τής τρο
χαίας κυκλοφορίας (παραμονάς με
γάλων εορτών, θερινήν περίοδον δια
κοπών κλπ.).

"Εν μέτρον ιδιαιτέρας πρακτικής 
σκοπιμότητας διά τήν αγωγήν καί 
δ ιαφώτισιν τών ενηλίκων είναι καί 
ή άναδιοργάνο)σις επί συγχρόνων 
βάσεων τών ιδιωτικών σχολών όδη- 
γήσεως καί ή υπαγωγή αυτών εις τον 
έλεγχον τής πολιτείας ( ώς πρός 
τον έλεγχον τών προσόντων τών δι
δασκόντων, τον καταρτισμόν τών 
προγραμμάτων έκπαιδεύσεως κλπ.). 
Εις όσα κράτη τούτο έφηρμόσθη, ό 
δείκτης κυκλοφοριακής ασφαλείας 
ηνξήθη αίσθητώς.

"Ετερον μέτρον θά ήτο ή ύπο- 
χρέωσις θεωρητικής καί πρακτικής 
έπιμορφώσεως εις θέματα προλή
ψεως τοϋ τροχαίου ατυχήματος δλων 
τών πολυατυχηματιών ενηλίκων όδη-

Σνντονισμέναι είναι ai προαπάθειαι κυ- 
κλοφοριακής άγωγής τών μαθητών, τάς 
όποιας έχει άναλάβει ή ' Υποδ/νσις Τρο 
χαίας Αθηνών και αί άλλαι Ύπηρεσίαι 
Τροχαίας τής Ά στυν. Πόλεων. Εις τήν 
φωτογραφίαν μας άξ/κός τής Τροχαίας 
αναπτύσσει εις μικρούς μαθητάς θέματα 

κυκλοφοριακής άγωγής.

γών ώς καί τών καθ’ υποτροπήν 
παραβατών τών διατάξεων τροχαίας 
κυκλοφορίας. Ειδικής αξίας δια
γράφεται επίσης καί ή έκ μέρους 
τών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών 
εκτύπωσις καί δωρεάν διανομή εις 
εύρεϊαν κλίμακα, ιδία εις τά μεγάλα 
αστικά κέντρα, τοϋ κειμένου τοϋ 
Κώδικας ' Οδικής Κυκλοφορίας, ό
που υπάρχει τοιοϋτος, εις γλώσσαν 
απλήν καί μετ’ έκλαϊκευμένων σχο
λίων, ώστε νά είναι κατανοητόν καί 
άφομοιώσιμον έκ μέρους τών λαϊ
κών τάξεων καί όλων όσων δεν έτυ- 
χον προπαιδείας έντός τοϋ πλαι
σίου τών σχολικών προγραμμάτων 
άγωγής.

'Υγιειονολογική άγωγή τής 
οικογένειας έπι τοΰ τρο
χαίου ατυχήματος.

Ύγιειονολογική άγωγή τής οικο
γένειας έπί τοϋ τροχαίου άτυχήμα- 
τος. Ή  πίστις ότι τά άτυχήματα 
δύνανται νά προληφθοϋν είναι άντί- 
ληψις τοϋ εικοστού αίώνος καί άγει 
νηπιακήν ηλικίαν έντός τής βίβλου 
τών άξιών. Ή  καλυτέρα κατανόησις 
τής φιλοσοφίας τής προλήψεως τοϋ 
άτυχήματος έχει μεγαλυτέραν ση
μασίαν άπό ολόκληρον σειράν τύπων 
και άπαγορεύσεων περιορισμένων 
νά έγχαραχθοϋν εις τήν μνήμην. Τό 
«πιστεύω» τοϋ ’Εθνικού Συμβου
λίου ’Ασφαλείας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών λέγει: « Ή  άσφάλεια
έχει χαρακτήρα θετικόν καί συνί- 
σταται εις τό νά πράττη τις όρθώς. 
Λύτη είναι τό ένδιαφέρον διά τήν 
ευημερίαν τών άλλων, είναι συμ
βολή εις τήν ορθήν ζωήν, τήν καλήν 
διοίκησιν, τον σεβασμόν τοϋ νόμου 
καί τής τάξεως, τήν ικανοποιητικήν 
παραγωγήν καί τήν ευεξίαν παντός 
άτόμον».

Βασική προϋπόθεσις τής έπιτν- 
χίας ενός προγράμματος ύγιειονολο- 
γικής άγωγής μέ θέμα τό τροχαϊον 
άτύχημα έντός τών κόλπων τής οι
κογένειας είναι ή άνάπτυξις καί τό- 
νωσις τοϋ συναισθήματος τής ευθύ
νης καί τής αυτοκριτικής καί ή θε- 
μελίωσις γονίμου άντι - ατυχηματο-
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γόνον συνεργασίας. Α ί έμπειρίαι καί 
τά βιώματα ενός μέλους τής οικο
γένειας εις τον χώρον τον ατυχή
ματος πρέπει νά κοινοποιώνται εις 
όλα τά άλλα, έστω καί άν πρόκειται 
ούχί περί ατυχήματος υπό την πρα
γματικήν σημασίαν τοΰ όρου άλλα 
περί επικινδύνου συμπεριφοράς. Πρέ
πει νά αποδίδεται ιδιαιτέρα προ
σοχή εις πάσαν τάσιν τοΰ ατόμου 
νά νποπίπτη εις μικρά ατυχήματα 
ή νά κάμη σφάλματα ώς προειδο
ποιητικά σημεία επικειμένου άτυ- 
χήματος. Επίσης, τά συμβάντα τά 
πλησιάζοντα τό άτυχη μα δέον νά 
άναφέρωνται κατά τάς συζητήσεις 
τής οικογένειας, διότι άποτελοϋν 
συχνότερον (καί όλιγώτερον επί
πονον) σύμπτωμα μελλοντικού δυ
σάρεστου συμβάντος καί παρέχουν 
ικανοποιητικήν ευκαιρίαν δι’ άνάλν- 
σιν καί προληπτικήν όργάνωσιν. 
Όφείλομεν νά προσπαθήσωμεν νά 
έμφυσήσωμεν εις τήννγιειονολογικήν 
άγωγήν τής οικογένειας τήν ιδέαν 
ότι ή άνάλυσις ή ή συζήτησις των 
άτυχημάτων δεν άποσκοπεϊ εις τό νά 
καταλογίση «εύθύνας», άλλά μάλ
λον εις τό νά άνευρη τι πρέπει νά

πραχθή διά νά προληφθή ή επανάλη
ψης παρομοίου άτνχήματος.

’Εντός τοΰ οικογενειακού κύκλου 
λαμβάνει χώραν σύνθεσις καί όλο- 
κλήρωσις των διδαγμάτων καί τής 
επιρροής πολλών εξωτερικών δυνά
μεων, ώς τής εκκλησίας, τών σχο
λείων καί πολλών άνεπισήμων οργα
νισμών. 'Η  σύνθεσις αϋτη άφο- 
μοιοΰται εις διάφορον βαθμόν υπό 
τών διαφόρων μελών τής οικογέ
νειας καί ή έπίδρασίς της επεκτεί
νεται πολύ πέραν τών οικογενεια
κών ορίων. Ή  άναγνώρισις τής οι
κογένειας ώς στοιχειώδους κοινωνι
κής όμάδος ώς τού βασικού προσ- 
διοριστικοϋ φορέως τών κινήτρων, 
ώς τού ίσχυροτέρου χωνευτηρίου 
γνωμών καί άντιλήψεων, ώς μέσον 
πολιτιστικής συνεχείας καί ώς τού 
άποτελεσματικωτέρου προσκηνίου 
διά τήν άνταλλαγήν πληροφοριών 
καί γνώσεων διανοίγει πολλάς δυνα
τότητες διά τήν διάδοσιν υγιών πρα
κτικών συμπεριφοράς. Ή  δέ άπο- 
δοχή αυτής ώς μείζονος σημασίας 
όμάδος διά τάς δραστηριότητας προ- 
λήψεως τού άτυχήματος, δύναται 
νά άποβή πολύτιμος διά τούς έκπο- 
νούντας καί εφαρμόζοντας ώργα- 
νωμένα προγράμματα άσφαλείας.

'Υγιειονολογική αγωγή τής 
κοινής γνώμης επί τοΰ 
τροχαίου ατυχήματος.
"Οταν όμιλώμεν περί κοινής γνώ

μης, ενρισκόμεθα προ μιας έννοιας 
πολύπλοκου, ρευστής, ελάχιστα άκό- 
μη γνωστής υπό τήν δυναμικήν της 
θεώρησιν, έναντι τής όποιας εί
ναι κάπως δυσχερές νά διακρίνωμεν 
τά πραγματικά εποικοδομητικά μέ
τρα άπό άλλα όλιγώτερον εποικο
δομητικά. ΟΙ ειδικοί τής πληροφο- 
ριοδοτήσεως προσπαθούν νά καθο
ρίσουν τάς προϋποθέσεις άποτελε- 
σματικότητος τών εκδηλώσεων αί 
όποϊαι άπευθύνονται εις εύρύτατον 
κοινόν, όπως αί εκδηλώσεις εις τον 
τομέα οδικής άσφαλείας, αί όποϊαι 
έχουν άναμφισβητήτως τό στοι- 
χεϊον τής έπικαιρότητος καί συγκι- 
νοϋν όλους. Ά πό  τά μέσα καί τάς 
πρωτοβουλίας αί όποϊαι σχεδιάζον
ται, έξαρτώνται χιλιάδες άνθρωπί- 
νων ζωών, επομένως είναι κατα
νοητή ή επείγουσα άνάγκη νά άνα- 
ληφθή δράσις αύστηρώς σύμφωνος 
προς τά επιστημονικά δεδομένα τής 
άποδόσεως καί τής άποτελεσματι- 
κότητος.

Διά τήν προσπάθειαν τής ύγιειονο- 
λογικής άγωγής πρέπει κατ’ άρχάς

Η*
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Αριστερά: Μικροί μαθτμαί, έπισκεφθιτ- 
τες την αίθουσαν επιχειρήσεων τής Ά μ ε 
σον Αράσεως ’Αθηνών, παρακολουθούν 
εις την οθόνην τού κλειστόν κυκλώματος 
τηλεοράσεως, την ρνθμησιν τής κυκλο
φορίας εις τό κέντρο τών ’Αθηνών. Δεξιά: 
Τροχονόμος ρυθμιστής τής τροχαίας κι- 
νήσεως. 'Ο άφανής ήρωας τής άσφάλτον. 
Χωρίς αυτόν κάθε προσπάθεια επιβολής 
τής κνκλοφοριακής τάξεως είναι άόια- 

νόητος.

νά γίνη διάκρισις τών ατόμων τά 
όποια άνήκουν εις την σχολικήν 
κοινότητα και τών άλλων. Τά πρώτα 
δύνανται νά νποστοϋν συστηματικήν 
έκπαίδενσιν από τό διδακτικόν προ
σωπικόν με τήν συνεργασίαν καί 
άλλων ειδικών, άφοϋ προηγουμένως 
γίνη έρευνα τών «κινήτρων» τά 
όποια θά καθιερωθούν διά λόγους 
παιδαγωγικούς. Πρέπει κατά συνέ
πειαν νά προσφερθή εις τά παιδιά, 
τους οδηγούς τού μέλλοντος, μία 
διδασκαλία πλήρως προαηρμοσμένη 
προς τήν ψυχολογίαν των, διότι ή 
μελλοντική των συμπεριφορά ώς 
οδηγών καί ώς πεζών θά έξαρτηθή 
έν πολλοίς έκ τής ποιότητος καί τής 
ύπευθυνότητος τής αγωγής ταυτής.

"Οσον αφορά εις τά ποινικά μέτρα 
καταστολής τών παραβάσεων τής 
κυκλοφορίας, ταϋτα δέον νά μελετη
θούν με Ιδιαιτέραν προσοχήν. 'Η  
σημασία των βεβαίως είναι σπου
δαία εις τόν κοινωνικόν τομέα καί ή 
συμβολή των αποφασιστική εις τόν 
τομέα τής ασφαλείας, άλλ’ εκφρά
ζονται σήμερον αοβαραί άμφιβολίαι 
εάν ή όδική ασφάλεια μιας χώρας 
ήμπορή νά στηριχθή άποκλειστικώς 
εις τήν τιμωρίαν τών παραβάσεων, 
εάν αϋτη δεν συνεπικουρήται υπό 
διαφωτιστικών εκστρατειών προ
ληπτικού χαρακτήρος, όρθολογικώς 
μελετημένων υπό τεχνικών τής κυ
κλοφορίας καί εμπειρογνωμόνων.

Α ί έκστρατείαι αϋται δέον νά 
άπευθύνωνται προς τήν κοινήν γνώ
μην άλλ’ εις άδιάφορον κατηγορίαν 

^ κυκλοφορούντων ατόμων έκάστοτε 
π.χ. πεζούς, ποδηλάτας, νέους, 
αστούς, άγρότας, ηλικιωμένους οδη
γούς, έπαγγελματίας οδηγούς κλπ. 
καί νά λαμβάνουν ύπ’ δψιν τάς συγ
χρόνους μεθόδους πληροφοριοδοτή- 
σεως καί τήν ψυχολογίαν τής επι
κοινωνίας.

'Η  στατιστική άνάλυσις τών ατυ
χημάτων άποδεικνύει δτι ταϋτα οφεί

λονται κατ’ ουσίαν ή εις σφάλματα 
όδηγήσεως ή συμπεριφοράς τού οδη
γού ή εις κακήν κατάστασιν τής 
όδοϋ ή εις ανασφάλειαν τού οχή
ματος. ’Ακόμη καί δταν οί οδηγοί 
επιρρίπτουν τήν ευθύνην διά τό άτύ- 
χημα εις τήν οδόν ή τό όχημα, πολ- 
λάκις ή τεχνική άνάλυσις τού άτυ- 
χήματος άποδεικνύει δτι δ μοναδι
κός αίτιος είναι ό οδηγός. Κατά 
συνέπειαν, ή μεγαλντέρα προσπά
θεια πρέπει νά στραφή προς τήν 
διαφώτισιν, ή επιτυχία τής όποιας 
προφανώς έξαρτάται έκ τής προσαρ
μοστικότητας τού «μηνύματος» προς 
τούς παραλήπτας. Προβάλλει εις 
τήν συνέχειαν ή άνάγκη νά διαχω- 
ρισθοϋν καί άναλνθοϋν καλώς οι πα- 
ραλήπται, δηλαδή πρέπει νά κατα- 
νεμηθοϋν εις ομοιογενείς ομάδας οί 
παραλήπται τής άγωγής καί νά 
έφαρμοσθή εις έκάστην περίπτωσιν 
πρόγραμμα άνταποκρινόμενον προς 
τήν ψυχολογίαν τής όμάδος.

Πάσα άγωγή ή διαφώτισις είναι 
ζήτημα τρόπου μεταδόσεως, δηλαδή 
κατ ακτήσεως τού άκρο ατού. ’Αλλά 
δεν άρκεϊ νά διαθέτη τις τά πλέον 
ισχυρά καί διαδεδομένα μέσα δη- 
μοσιότητος διά νά μεταδώση έπιτυ- 
χώς έν μήνυμα, πρέπει καί τά μέσα 
ταϋτα νά άνταποκρίνωνται εις μίαν

σκοπιμότητα καί νά είναι ήγγυημέ
νη ς χρησιμότητος. Διά νά φθάσω- 
μεν εις τό Ιδεώδες σημείον άπαι- 
τείται μεθοδικός προγραμματισμός 
τής χρησιμοποιήσεως τών μέσων, 
άφοϋ προηγουμένως γίνει επιλογή 
καί ταξινόμησις τών θεμάτων καί 
μηνυμάτων, επί τή βάσει τών συγ
χρόνων καί δοκιμασμένων τεχνικών 
πληροφοριοδοτήσεως.

Πολλοί τηρούν στάσιν σκεπτικι- 
στικήν ώς πρός τήν άποτελεσματι- 
κότητα τών εκστρατειών ύγιειονο- 
λογικής διαφωτίσεως επί του ατυ
χήματος. ’Ίσως δμως ή ένδεχα
μένη αποτυχία νά οφείλεται εις τήν 
ούσιαστικώς αρνητικήν στάσιν τοϋ 
όδηγοϋ, εις τήν χρησιμοποίησιν άσα- 
φών ή άμελετήτων συνθημάτων, εις 
τήν απλοϊκήν καί άνεύθυνον έπισή- 
μανσιν τών κινδύνων άτυχήματος 
ή θανάτου επί τής όδοϋ. ’Ίσως είναι 
πολύ πιθανωτέρα ή επιτυχία εις τήν 
περίπτωσιν εκστρατείας κατά τήν 
όποιαν, εις τά πλαίσια μιας δυναμι
κής αισιοδοξίας, νά άναλύωνται αί 
έννοιαι καί ή άξια τής ορθής όδη
γήσεως, τής γνώσεως τής κυκλο
φορίας, τής μιμήσεως τών πλέον 
πεπειραμένων έπαγγελματιών οδη
γών, τών συνθημάτων τών άπευθυ-

( Συνέχεια εις τήν σελ. 669)
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ρ Χ Ε Ι  ο σύγχρονος άνθρωπος χα-

Νά ένα ερώτημα πού δεν θά το 
περίμενε ίσως ό άνθρωπος πού ζή 
στην εποχή μας. Γιατί, δπως φαί
νεται τουλάχιστο, ή προσοχή του 
είναι στραμμένη σέ ώρισμένους στό
χους πού θεωρούνται άπό την πλειο
νότητα σαν έπιτυχία στη ζωή καί 
δσο, επομένως, τούς πλησιάζει, τόσο 
νομίζει πώς θά αισθάνεται καί πε
ρισσότερη ικανοποίηση. Οί στόχοι 
του αυτοί περιορίζονται άποκλει- 
στικά στις υλικές καί σωματικές 
άπολαύσεις, στην ευμάρεια, στην 
καλοπέραση, στο σέξ καί στά κομ
φόρ πού προσφέρει ή σύγχρονη 
τεχνική. Παράλληλα, στην κοινω
νική θέση καί προβολή.

Αύτή ή νοοτροπία της ύλικής έπι- 
.τυχίας πού ξεκινάει συνήθως άπό 
τήν μικρή ήλικία έ'χει καθιερωθή σαν 
νοοτροπία ρεύματος. Καί, δπως έχει 
γραφή στο περιοδικό αυτό, μεγάλη 
τού ρεύματος ή δύναμη. Μπορούμε 
σας λενε, νά πάμε έμεΐς κόντρα στο 
ρεύμα; ’Έτσι, κάθε νέο σύνθημα πού 
προβάλλεται άπό τή μάζα σαν κοι
νωνικό φιγουρίνι, καθιερώνεται καί 
άκολουθεΐται πιά σαν ταμπού. Μέ 
τον τρόπο δμως αυτό ό μοντέρνος 
άνθρωπος, ένώ λέει πώς θέλει νά 
γκρεμίσει τά παληά ταμπού γιά 
νά αΐσθανθή τάχα έλεύθερος, υπο
δουλώνεται, χωρίς νά τό υποπτεύε

ται κάν, σέ νέα πού τά καθιερώνει 
ή μάζα.

’Αλλά καί άν τον σύγχρονο άν
θρωπο φαίνεται σάν νά μήν τον άπα- 
σχολεϊ τό ερώτημα πού θέσαμε 
παραπάνω, αύτό δέν σημαίνει πώς 
δέν ύπάρχει καί τό έρώτημα, πού 
ζητάει μάλιστα μιά τίμια καί σω
στή άπάντηση.

Καί γιά νά άπαντήσουμε στο έρώ
τημα αύτό πρέπει πρώτα νά συνεν- 
νοηθοΰμε στο τί έννοΰμε, μέ τον δρο 
χαρά. Ή  άπάντηση σ’ αύτό δέν μπο
ρεί νά έχει, βέβαια, τον τύπο ένός 
ορισμού. Δέν θά είναι γ ι’ αύτό άμεση. 
Θά δοθή στή συνέχεια τού άρθρου 
αύτοΰ, έπειτα άπό μιά βαθύτερη κά
πως άνάλυση τού θέματος. 'Οπωσ
δήποτε, μπορούμε άπό τώρα νά 
πούμε δτι ή έννοια της χαράς έχει 
μιά διαφοροποίηση, μιά κλιμάκωση 
θά λέγαμε. 'Υπάρχει, δηλαδή, ή 
έπιπόλαιη καί επιφανειακή χαρά. 
'Υπάρχει δμως καί ή βαθύτερη. 
'Υπάρχει ή πρόσκαιρη καί φευγα
λέα. 'Υπάρχει δμως καί ή μονιμώ- 
τερη. Αύτή πάντως ή βαθύτερη καί 
μονιμώτερη χαρά, μοιάζει μέ καρπό 
δέντρου πού έχει τις βαθειές του 
ρίζες μέσα στο βάθος τής άνθρωπί- 
νης ύποστάσεως. Μέ αυτή λοιπόν 
τήν έννοια, είναι ό σημερινός άν
θρωπος πραγματικά χαρούμενος, ή 
μήπως δλη αύτή ή ευμάρεια καί τά 
κομφόρ πού μέ τόση επιμονή καί

g fc  c p  c f r  c f r  Φ  c f c  ,-f?  c f c  c f ,» c f c

θυσίες άκόμη, έπιδιώκει, άποτελοΰν 
απλώς μάταιη καί άγχώδη άναζή- 
τηση μιάς όάσεως μέσα στήν έρημο 
τής ζωής, καί τό μόνο πού έπιτυγ- 
χάνει είναι οΐ γνωστές εκείνες 
ψευδαισθήσεις τών οδοιπόρων τής 
έρήμου; Μήπως, όλες αύτές οί υλι
κές άνέσεις σάν άποκλειστικός στό
χος τού συγχρόνου άνθρώπου, είναι 
άπλώς ύποκατάστατα τής χαράς 
καί ξεγελούνε;

'Η  σύγχρονη εμπειρία, εύτυχώς 
ή δυστυχώς, μάς κάνει σ’ αύτό εύ
κολη τήν άπάντηση. Γιατί, άν ή ευ
μάρεια έδινε τήν άληθινή χαρά, 
έπρεπε τότε στά πλουσιώτερα κράτη 
καί στούς πλουσιώτερους άνθρώπους 
νά ύπάρχει ή χαρά. 'Η  σύγχρονη 
δμως πραγματικότητα έρχεται νά ε
πιβεβαιώσει τό άντίθετο. Οί χώρες 
τής εύμαρείας, δπως λ.χ. οί Σκαν- 
διναυϊκές, έχουν τον μεγαλύτερο 
άριθμό αύτοκτονιών. Γιά τό θέμα 
τώρα τής χαράς τών πλουσίων, άρ- 
κεΐ νά ύπενθυμίσωμε κάτι πού είχε 
πή ένας προσφάτως άποθανών Έ λ - 
λην Κροϊσος: «’Ά ν ένας νομίζει 
δτι ένας πλούσιος είναι ευτυχής, 
αύτό σημαίνει δτι δέν ύπήρξε ποτέ 
πλούσιος!»

’Αλλά καί ή τεράστια έπέκταση 
τών ψυχασθενειών σέ δλο τον κόσμο 
καί προπάντων τό ιστορικά πρωτο
φανές σέ έκταση φαινόμενο τής δια- 
δόσεως τών ναρκωτικών, τί άλλο 
μαρτυρούν παρά μιά ύποσυνείδητη 
μέν, άλλά μάταιη αναζήτηση άπό 
τό σύγχρονο άνθρωπο τού χαμένου 
παραδείσου τής χαράς; Επομένως 
μπορούμε νά πούμε άπό τώρα πώς, 
κατά τή γνώμη μας, ό σύγχρονος 
άνθρωπος μπορεί νά έχει άνέσεις, 
νά έχει κομφόρ, νά έχει μικρές ή 
μεγάλες ικανοποιήσεις τού «εγώ» 
του, χαρούμενος δμως, μέ τή βαθειά 
έννοια τού δρου, δέν είναι.

Γιατί δέν βρήκε τή χαρά;
’Αλλά στο σημείο αύτό έρχεται 

σάν φυσική συνέχεια ένα άλλο έρώ
τημα: Γιατί ό σύγχρονος άνθρωπος, 
μέ δλη τήν ευμάρεια καί τά κομφόρ 
τού τεχνικού πολιτισμού, δέν βρήκε 
τή χαρά; Τί φταίει, τί είναι κείνο
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Γιατί ό σύγχρονος άνθρωπος, μέ δλη την εύμάρεια τοΰ τεχνικού πολιτισμού δεν βρήκε
τή χαρά; Γιατί εκανε τό λάθος νά

θεωρήσει πώς ή ύπαρξή του περιορίζεται μόνο στο στομάχι του και στά ένστικτά του.

Ή  τεράστια επέκταση τών ψυχασθενειών 
και τό πρωτοφανές σέ έκταση φαινόμενο 
τής διαδόσεως τών ναρκωτικών, μαρτυ
ρούν μια υποσυνείδητη μεν άλλα μάταιη 
αναζήτηση από τό σύγχρονο άνθρωπο τον 

χαμένου παραδείσου τής χαράς.

πού τον ώδήγησε σ’ αυτή την άπο- 
τυχία;

Μια προσεκτικώτερη ματιά καί 
βαθύτερη ένατένιση τοΰ θέματος θά 
έδειχνε πώς στή μάταιη αυτή άνα- 
ζήτηση τής χαράς άπό τό σύγχρονο 
άνθρωπο, υπάρχει ένα «πρώτον ψευ
δός», ένα πρώτο λάθος. Τό λάθος 
νά θεωρήσει πώς ή ύπαρξή του πε
ριορίζεται μόνο στο στομάχι του 
καί τά ένστικτά του. Καί, άρα, δσο 
περισσότερο ικανοποιούνται αύτά, 
τόσο καί θά αισθάνεται πιο χαρού
μενος.

’Αλλά αυτό, δπως άποδείχθηκε 
πιά στήν πράξη, άποτελεϊ άπλώς 
μιά φαντασίωση χαράς, άφοϋ ξεκι
νάει άπό μιά λαθεμένη άφετηρία: Τή 
μονομερή καί ψεύτικη άντίληψη δτι 
άνθρωπος, είναι μόνο ή υλική του 
υπόσταση. ’Αγνόησε τό πνεύμα, τήν 
πνευματική του ύπαρξη. Καί ση
μάδεψε έτσι λάθος τό στόχο τής 
ευτυχίας του. Γ ι’ αυτό έχασε καί στο 
μεγάλο παιχνίδι τής χαράς. Γιατί ή 
χαρά έχει τή φυσική της θέση μέσα 
στο πνεύμα, μέσα στήν άνθρώπινη 
προσωπικότητα.

Καί οί περασμένες γενεές πού δεν 
είχαν τή σημερινή ωμή υλιστική 
νοοτροπία, είχαν αυτές χαρά; Νά 
ένα ερώτημα - άντίλογος, πού θά 
πρόβαλλε ίσως ένας άναγνώστης. 
Ή  άπάντηση στον άντίλογο αυτό 
θέλει, βέβαια, μιά είδικώτερη άνά-

πτυξη πού ίσως γ ι’ αυτή δοθή 
άλλοτε ή άνετη εύκαιρία. ’Εδώ τούτο 
μόνο σημειώνομε. Πώς στήν πανύ
ψηλη σκάλα τής χαράς, οί περασμέ
νες γενεές μπορεί νά βρίσκονταν στά 
πρώτα σκαλοπάτια. Δέν έφθασαν 
δμως ποτέ, ούτε διανοήθηκαν δτι θά 
έφθανε ό σημερινός άνθρωπος στά 
φοβερά υπόγεια τών σημερινών ψευ
τοπαραδείσων τών ναρκωτικών. 
Στις περασμένες γενεές, άλλά καί 
στήν αμέσως παλαιότερη γενηά πού 
ζή άκόμη, ό χασικλής ήταν τό 
έλεεινό καί άξιολύπητο κατακάθι 
τής κοινωνίας. Σήμερα, έγέμισε ή 
Ευρώπη καί ή ’Αμερική άπό χα- 
σικλήδες, δπου καί σέ σαλόνια 
άκόμη προσφέρεται πλέον έλεύ- 
θερα τό χασίς, δπως περίπου τό 
άπεριτίφ! Βέβαια, οί ευκαιρίες ψυ
χαγωγίας τότε γιά τον έργαζόμενο 
κόσμο ήταν πιο σπάνιες. Γιά νά 
άφήσουμε τήν παληά έποχή δπου 
ίσχυε γιά τον έργάτη τό δριο λιμο
κτονίας, καί στή μετέπειτα δμως 
περίοδο μέχρι τοΰ τελευταίου πολέ
μου τά έργατικά ήμερομίσθια ήταν 
πολύ χαμηλά γιά νά περισσεύει άπ’ 
τό οικογενειακό βαλάντιο καί γιά 
συχνή γυχαγωγία. 'Η  τεράστια δμως 
βιομηχανική άνάπτυξη σέ συνδυα
σμό μέ τήν αλματώδη τεχνική πρόο
δο τών τελευταίων δεκαετιών, έφερε 
αύξηση τών ήμερομισθίων, τήν εύ- 
* Έκ τοδ περιοδικοδ «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
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μάρεια καί έπομένως τή δυνατότητα 
άποκτήσεως των νέων κομφόρ της 
τεχνικής προόδου, πού ούτε να τα 
φαντασθή μπορούσε ό άνθρωπος καί 
της άμέσως προηγουμένης γενηάς. 
Άλλα αύτή ή άπόκτηση των κομ
φόρ καί της εύμαρείας θεωρήθηκε 
πανάκεια. Καί αυτό ήταν, όπως 
είπαμε, τό βασικό λάθος.

Έπομένως μπορούμε νά πούμε, 
συνοψίζοντας, πώς τή βάση για τή 
σωστή άντιμετώπιση τού προβλή
ματος τής χαράς άποτελεΐ ή θε
μελιακή παραδοχή τής άλήθειας, 
ότι ό άνθρωπος δεν είναι μόνον τόσα 
κιλά κρέας ή μόνον αύτό πού τρώει, 
όπως έ λ ε γ ε  κάποτε ό ξεχασμένος 
πια Φόυερμπαχ, άλλα είναι καί 
πνευματική ύπερυλική, προσωπικό
τητα. "Αν δεν ξεκινήσουμε άπ’ αύτή 
τή βασική παραδοχή, θά είναι σαν 
νά περιπλανιώμαστε άδικα σέ άπέ- 
ραντη έρημο. Τή «Χαναάν» τής 
χαράς δεν θά τή βρούμε ποτέ. Ά μ α  
όμως δεχθούμε τήν ύπερυλική άν- 
θρώπινη προσωπικότητα, τότε έρ
χονται πιά σάν αλυσίδα οΐ συνέ
πειες.

'Η χαρά πνευματικά 
γεγονός.

Καί πρώτη συνέπεια είναι, ότι ή 
χαρά είναι ενα πνευματικό γεγονός, 
πού έχει δηλαδή τήν έδρα της στο 
βάθος τής άνθρωπίνης ύποστάσεως. 
rvai αυτό το αουτο όεν εχει την 
ολιγάρκεια πού ίσως φανταζόμα
στε, ούτε μπορεί νά αίσθανθή τή 
μόνιμη καί βαθειά ικανοποίηση μόνο 
άπό τό βολάν ή τήν καλοφαγία. "Οχι, 
φυσικά, ότι αύτά δεν έχουν τή θέση 
καί χρησιμότητά τους. Αλλά δεν 
άποτελοΰν «τή μόνη ικανή καί 
αναγκαία συνθήκη», όπως λέμε στά 
μαθηματικά, γιά νά εξασφαλίσουν 
μιά μόνιμη καί βαθύτερη ευτυχία.
Γ ι’ αύτή τήν ευτυχία ούσιώδη ρόλο 
παίζει ή άνθρώπινη συνείδηση. 'Ό 
ταν ή συνείδηση αύτή είναι ικανο
ποιημένη, τότε ό άνθρωπος έχει 
τήν έσωτερική ειρήνη, τήν «εύροια» 
των άρχαίων, πού είναι τό ύπόβα- 
θρο τής χαράς.

Αύτά όλα προϋποθέτουν, φυσικά, 
σωστό κοσμοθεωριακό προσανατο
λισμό, πού δίνει τήν δυνατότητα 
στον άνθρωπο νά πορεύεται μέ επί
γνωση τό δρόμο τής ζωής του, έχον
τας τήν κατάλληλη πυξίδα καί τά 
άπαραίτητα κριτήρια στη συνεί
δησή του μέ τά όποια θά ελέγχει κάθε 
τόσο τήν πορεία του, κάνοντας συγ
χρόνως αύτοκριτική, Γιατί, όπως
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πολύ σωστά έχει λεχθή, άνθρωπος 
λέγεται τό όν πού κάνει αύτοκρι- 
τική. Καί αύτή ή αύτοκριτική λείπει 
άπό τό σύγχρονο άνθρωπο, γ ι’ αύτό 
ό άνθρωπος φέρεται άπό τό έκά- 
στοτε ρεύμα σάν τό κούτσουρο πού 
βρίσκεται μέσα στο ορμητικό πο
τάμι.

Αύτή ή ενσυνείδητη πορεία οδηγεί 
στήν άρτίωση τής άνθρωπίνης προ- 
σωπικότητος. Καί στοιχείο, άλλά 
καί καρπός τής άρτιώσεως αύτής 
είναι ή χαρά. Στο σημείο όμως 
αύτό πρέπει νά προσέξουμε ιδιαι
τέρως καί νά θυμηθούμε εκείνο πού 
έχει γραφή στό περιοδικό αύτό γιά 
τις αξίες τού πολιτισμού. "Ολες οί 
άξιες τού πολιτισμού μαζί, συν
θέτουν τον πολιτισμό. Μόνες δεν 
μπορούν νά έπιζήσουν. Βέβαια, ή 
άξια «άγιον» έχει τήν ηγετική θέση. 
Άλλά καί αύτή δεν μπορεί νά ζήσει 
σέ άπομόνωση άπό τις άλλες. Κάτι 
άνάλογο ισχύει καί γιά τήν άνθρώ
πινη προσωπικότητα. Τό πνεύμα 
καί οί πνευματικές άνάγκες έχουν 
στή βασική σημασία, μά πάντα σέ 
εναρμόνιση καί μέ τις σωματικές 
καί ύλικές. Οί ύλικές άνθρώπινες 
άνάγκες δέν θά άγνοηθοΰν, άλλά θά 
ένταχθοΰν ίεραρχικά κάτω άπό τήν 
ηγεσία τού πνεύματος. Αύτό μέ 
άλλα λόγια σημαίνει πώς δέν θά 
άξιώσωμε άπό τό σύγχρονο άν
θρωπο, προκειμένου νά βρει τή χαρά, 
νά έγκαταλείψει τά άγαθά τής εύη- 
μερίας καί τεχνικής προόδου γιά νά 
άσχοληθή, τάχα, μόνο μέ τό πνεύμα. 
Άλλά νά τά ιεραρχήσει, νά τούς δώ
σει τήν άληθινή άξια καί θέση στή 
ζωή, νά τά κυβερνήσει κάνοντάς τα 
όργανα τού πνεύματος καί όχι άφεν- 
τικά του. Μόνον έτσι θά γίνουν, 
παράλληλα, όργανα καί στηρίγματα 
τής χαράς.^

Καί γιά νά γίνει αύτό -— γιά νά 
έπαναλάβωμε μέ άλλα λόγια σκέ
ψεις πού έχουν γραφή καί προηγου
μένως στό περιοδικό αύτό — είναι 
άνάγκη ό Χριστιανισμός σάν ήγε- 
τική πιά εκπροσώπηση νά κάνει στό 
θέμα αύτό μιά ήγετική χειρονομία. 
Νά άναγνωρίσει δηλαδή πρώτα, ότι 
καί τό θέμα τής χαράς τό άντιμε- 
τώπισε μέχρι τώρα μέ λαθεμένο 
τρόπο, άλλοτε άποσπώντας μεμονω
μένα χωρία τής Γραφής (σάντό «μα
κάριοι οί πενθοΰντες») καί άπο- 
σιωπώντας άλλα πολλά πού μιλάνε 
γιά χαρά (όπως τό «πάντοτε χαί
ρετε» «ίνα ή χαρά έν ύμΐν μείνη» 
κλπ .), άλλοτε πάλι προβάλλοντας 
μέν τή χαρά, άλλά μέ τρόπο πού νά 
δείχνει οτι προορίζεται γιά τούς

τελείους καί, άρα, είναι άνέφικτη, 
άφοΰ, φυσικά, κανείς άνθρωπος δέν 
είναι τέλειος. Πάσχισε νά προβάλλει 
τον άνθρωπο πού κλαίει καί πενθεί 
συνεχώς τήν άμαρτωλότητά του, 
τον φοβισμένο καί σκυθρωπάζοντα 
άνθρωπο. Τό Εύαγγέλιο έπαψε έτσι 
νά είναι τό χαρούμενο αναστάσιμο 
μήνυμα καί κατήντησε « δυσαγ- 
γέλιο», όπως είπε ό Νίτσε. Άλλά 
μέ τον τρόπο αύτό ή χριστιανική 
έκπροσώπιση σκότωσε τή χαρά μέσα 
στον άνθρωπο. Αποτέλεσμα:, "Ε
χασε παράλληλα καί τήν έπαφή 
μαζί του. Γ ιατί ό άνθρωπος διψάει 
γιά χαρά. Καί άφοΰ ό Χριστιανι
σμός δέν τού τήν έδωσε, κατέφυγε 
μοιραία στά φτηνά ύποκατάστατα 
πού άναφέραμε παραπάνω.

'Η χαρά, καρπός άγώνος.

Αφού γίνει αύτή ή ειλικρινής 
άναγνώριση, τότε μόνο θά μπορεί 
νά ξαναπάρει ό Χριστιανισμός στά 
χέρια του τά χαλινάρια τής χαράς, 
άφοΰ πραγματικά είναι ό μόνος 
πού μπορεί νά ξαναδώσει τή χαρά 
στό σημερινό βασανισμένο καί παρα- 
παίοντα άνθρωπο. Γ ιατί μόνο αύτός 
μπορεί νά προσφέρει τή δύναμη τής 
Πίστεως πού είναι απαραίτητη γιά 
νά ύπερνικήσει ό άνθρωπος τούς 
ά ν τ α γ ω ν ι σ τ έ ς  τής χαράς πού 
είναι οί δοκιμασίες τής ζωής μεγά
λες καί μικρές, άτομικές καί γενι- 
κώτερες, τό φυσικό καί ήθικό κακό 
πού ύπάρχει στον κόσμο. Μόνο ή 
χριστιανική Πίστη μπορεί νά δώ
σει τή δύναμη στον άνθρωπο νά 
άντιμετωπίζει νικηφόρα τις θύελ
λες τής ζωής ώστε νά μπορεί ό π ι
στός νά επαναλαμβάνει μέ τον 
Παύλο τά λόγια έκείνα τού θριάμ
βου «άλλ’ έν πάσι τούτοις ύπερνι- 
κώμεν διά τού άγαπήσαντος ημάς» 
καί έτσι νά ξαναβρίσκει τήν ει
ρήνη καί τή χαρά.

Άλλά πρέπει, βέβαια, ή χρι
στιανοσύνη νά προχωρήσει μέ σύ
νεση καί άληθινή ταπείνωση. "Οχι μέ 
έξαλλοσύνες καί τή νοοτροπία τού 
παντογνώστου άλλά μέ τήν ταπεί
νωση τού μαθητοΰ. Ό  Χριστια
νισμός δέν είναι σύνολο άπό μονο- 
κονδυλιές πού διαγράφουν έτσι αύ- 
θαίρετα τά κονδύλια τής ζωής. Ούτε 
οδοστρωτήρας πού τά ισοπεδώνει 
όλα. 'Ο Χριστιανισμός έχει ένα 
ύπόδειγμα, τον 'Ιδρυτή του καί 
Αρχηγό του. Καί αυτός ό λησμο
νημένος Αρχηγός έχει ξεκαθαρίσει 
μέ τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
ότι ήλθε νά δώσει τή χαρά στον
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Π έ ν τ ε  λεπτ ά γ ε λ ο ί ο

άνθρωπο : «'ί ν α ε χ  ω σ ι τ η ν
χ α ρ ά ν  τ ή ν  έ μ , ήν  π ε π  λ η 
ρ ω μ έ  ν η ν έν  α υ τ ο ί  ς». ’Έ 
πειτα είναι και ό ’Απόστολος των 
’Εθνών, πού τόσες φορές μέ εκείνα 
τά «πάντοτε χαίρετε» τόνισε καί 
ύπεγράμμισε τή χαρά.

Φυσικά, για να άνθήσει καί να 
έχει μονιμότητα ή χαρά αύτή χρειά
ζεται καί άλλες είδικώτερες προϋ
ποθέσεις πού συνδέονται οχι μόνο 
μέ τήν πίστη, άλλά καί μέ τήν κο
ρυφαία εντολή τής άγάπης. Μόνο 
εκείνος πού έχει άγάπη μπορεί νά 
έχει καί χαρά. 'Η  χαρά μοιάζει μέ 
ένα ωραίο λουλούδι πού φυτρώνει 
καί μεγαλώνει μόνο στή «γη τήν 
καλή» τής άγάπης. Δηλαδή τής 
θυσίας. Γιατί ή άγάπη τότε μόνο 
είναι άληθινή όταν έχει το στοιχείο 
τής θυσίας. Καί ή βαθύτερη χαρά 
είναι άπαύγασμα άπό μιά συνεί
δηση πού εκπληρώνει μέ πνεύμα θυ
σίας το χρέος της.

'Η  χαρά δέν ταυτίζεται βέβαια 
πάντοτε κατ’ ανάγκην μέ τό γέλιο. 
Συντροφεύει όμως πάντα τήν εσω
τερική ειρήνη σαν άμοιβή μιας 
ζωής χρέους καί άγάπης. ’Έ τσι ή 
άληθινή καί μόνιμη χαρά συντρο
φεύει τον άνθρωπο τού «υπέρ - 
εγώ». Γιατί ό άνθρωπος τού ύπέρ -

- έγώ είναι άκριβώς ό άνθρωπος 
τής άγάπης καί τής θυσίας γιά τούς 
άλλους.

Ή  χαρά, τέλος, είναι καρπός 
άγώνος. Γιατί καί ή άγάπη στήν 
ουσία της είναι άγώνας. ’Αγώνας 
νά δώσωμε στον άλλο λίγη βοή
θεια, φως, κατανόηση, παρηγοριά, 
ένθάρρυνση. ’Ό χ ι μόνο, δηλαδή, ό 
άνθρωπος νά παίρνει, άλλά καί νά 
δίνει χαρά. Γ ιατί καί ή χαρά, όπως 
κάθε άγαθό τής ζωής, δέν δίνεται 
δωρεάν. Δέν υπάρχουν τζαμπατζή
δες τής χαράς.

Καί τό συμπέρασμα βγαίνει σχε
δόν μόνο του. Ό  άνθρωπος μόνο 
σαν ψυχοσωματική ένότητα, μέ τή 
δύναμη πού θά προσφέρει ή άνανεω- 
μένη Πίστη, θά μπορέσει νά βρει τό 
σωστό μονοπάτι τής χαράς. Ά λ- 
λοιώς θά παραπαίει μάταια άπό τήν 
περιφρόνηση προς τό πνεύμα, στήν 
περιφρόνηση προς τό σώμα. Μόνο, 
ή σύνθεση καί ιεράρχηση τών δύο 
αύτών στοιχείων,μέ τό σωστό κοσμο- 
θεωριακό προσανατολισμό, θά άνα- 
στήσει τήν άληθινή καί μόνιμη χαρά 
στήν ψυχή τού συγχρόνου άνθρώπου. 
Τή χαρά πού τόσο, άλήθεια, ποθεί 
καί πρέπει, επί τέλους, νά βρει.

Γιά τις γυναίκες
Ξέρετε γιατί οι αθλήτριες δέν τρέχουν 

τόσο γρήγορα δσο οΐ άντρες; Ά π ό  κο- 
κετταρία. Γ ιά νά τις βλέπουν περισσότερη 
ώρα στή μικρή οθόνη οϊ τηλεθεαταί. Ξέ
ρετε γιατί ό Χριστός δταν άναστήθηκε 
τό είπε πρώτα στις γυναίκες; Γιά νά είναι 
βέβαιος δτι τό νέο θά μαθευτή άμέσως. 
— "Οταν λέμε κάτι σ' έναν άντρα μπαίνει 
άπό τό ένα αυτί του καί βγαίνει άπό τ' άλλο. 
"Οταν λέμε κάτι σέ μιά γυναίκα μπαίνει 
κι άπ’ τά δυό αυτιά της καί βγαίνει άπό τό 
στόμα.— Ή  διαφορά μεταξύ μιας Γαλλίδας 
καί μιας Άγγλίδας είναι ή έξης: Τήν 21ην 
'Ιουνίου θά πή ή Άγγλίδα. «Τί κρίμα. Σή
μερα είναι ή μικρότερη νύχτα». Θά πή ή 
Γαλλίδα. «Τί χαρά. Σήμερα είναι ή μεγαλύ
τερη μέρα». — Τί τά θέλετε; Ή  ζωή είναι 
φαύλος κύκλος. Τό ποντίκι φοβάται τή 
γάτα, ή γάτα φοβάται τόν σκύλο, ό σκύλος 
φοβάται τόν κύριό του, ό κύριος φοβάται 
τήν κυρία καί ή κυρία φοβάται τό ποντίκι. 
— Ή  ζωή μας είναι πολύ παράλογη : Οί 
δεσποινίδες ψάχνουν νά βρουν σύζυγο 
καί οί σύζυγοι φάχνουν νά βρουν δεσποι
νίδες. — Δέν μπορώ νά καταλάβω γιατί 
ώρισμένες γυναίκες φοράνε σουτιέν. Τί 
χρειάζονται τά κλουβιά δταν δέν ύπάρχουν 
πουλιά; — Δυό γυναίκες πού φιλιούνται 
μοιάζουν μέτούςπυγμάχους πού δίνουν τά 
χέρια πριν αρχίσουν τις γροθιές — Οί γυ 
ναΐκες πού σοϋ προτείνουν πλατωνικό 
έρωτα μοιάζουν μ’ έκείνους πού σοΰ δεί
χνουν τήν κάβα τους καί σοΰ προσφέρουν 
νερό.

Μιά φορά ένας χωριάτης πήγε στάν παπά 
γιά νά έξομολογηθή :

—  Μήν έκλεψες τίποτα κατσίκια άπό τό 
χωριό; τόν ρώτησε ό παπάς.

—  "Οχι παπά μου, άπάντησε ό χωριάτης.
—  Μήπως κανένα πρόβατο;
—  Θεός φυλάξει παπά μου, άπάντησε 

πάλι ό χωριάτης.
—  Ά ντε τότε συχωρεμένος νά είσαι, 

τού είπε ό παπάς, κι' ό χωρικός έφυγε.
Στό δρόμο πού πήγαινε κατά τό σπίτι 

του, συναντάει ένα φίλο του καί τού λέει:
—  Πήγα στόν παπά νά έξομολογηθώ. 

Καλά πού δέν μέ ρώτησε αν έκλεψα κανέ
να γουρούνι, ξέρεις.

Ό  μπάρμπα-Κώστας πάει στό φίλο του 
τό Γιώργη καί τού ζητάει νά τού δανείσει 
τό γάιδαρο του.

—  Μοΰ χρειάζεται γιά νά πάω στό άλλο 
χωριό, τού λέει.

—  Λυπάμαι πολύ, τού άπαντάει ό Γιώρ- 
γης, άλλά τόν γάιδαρο μου τόν έχω δεμένο 
στό χωράφι. Ά ν  ήτανε έδώ, θά σοΰ τόν 
δάνειζα εΰχαρίστως.

’ Εκείνη τή στιγμή ό γάιδαρος τού Γιώρ- 
γη άρχισε νά γκαρίζει άπό κεϊ δίπλα άπό 
τόν σταΰλο.

— Ό  γάιδαρος σου γκαρίζει άπό τά 
χωράφια σου καί άκούγεται μέχρι έδώ; 
τού λέει πειραγμένος ό κύρ-Κώστας.

Καί τότε ό Γιώργης τού λέει:
— Δέ μοΰ λές, έμένα θά πιστέψεις τώρα 

ή τόν γάιδαρο μου;

Σ' ένα πανδοχείο συναντηθήκανε μιά 
μέρα ένας Γάλλος κι' ένας Γερμανός.

‘Ο Γερμανός, άκούγοντας τό πρωί ένα 
γουρουνάκι άπό τήν αΰλή τού πανδοχείου 
νά φωνάζει «ούί, οΰί», λέει στό Γάλλο:

— Κύριε, νά κι’ ένα γουρουνάκι πού 
μιλάει τή γλώσσα σας, εΐσαστε ύποχρεω- 
μένος νά τού άπαντήσετε.

Καί ό Γάλλος, πειραγμένος, τοΰ άπαν
τάει :

— Ναί, άλλά μιλάει τόσο άθλια, πού 
γελάστηκα. Νόμισα πώς μιλούσε Γαλλικά, 
κάποιος συμπατριώτης σας.

Στό προαύλιο ένός τρελλοκομείου, μία 
ομάδα άσθενών παίζει ποδόσφαιρο. Που 
καί ποΰ άκούγονται οί κραυγές τους: 
«Άουτ» «Σούτ», «Γκόοολ», άπό τό άνοι- 
χτό παράθυρο τοΰ γιατρού. 'Ενοχλημένος 
έκεΤνος βγαίνει έξω καί άνακαλύπτει πώς 
οί τρελλοί δέν είχαν μπάλλα.

— Μά καλά, τούς λέει, παίζετε χωρίς 
μπάλλα;

Κι' ό ένας άπ' αύτούς:
— "Ε, καλά, γιατρέ, μήπως παίζουμε 

γιά πρωτάθλημα;

Τό γκαρσόνι στόν πελάτη τοΰ έστια- 
τορίου :

— Λοιπόν, πώς βρήκε ό κύριος τό μπι
φτέκι του;

Κι' έκεϊνος :
— Μέ τό μικροσκόπιο!

Διάλεξις μεταξύ φίλων:
— 'Επί ένα χρόνο, φίλε μου, τής έστελ

να ένα γράμμα κάθε μέρα.
— Καί στό τέλος τήν παντρεύτηκες;
— "Οχι έγώ. Ό  ταχυδρόμος.

"Ο κ. Άντωνόπουλος θέλησε νά κάνη 
μιά έκπληξι στή γυναίκα του. Πήγε λοιπόν 
σ' ένα κατάστημα γιά νά τής άγοράση 
έναν στηθόδεσμο. Ή πωλήτρια τόν ρώτη
σε τό μέγεθος, έκεϊνος τό άγνοοϋσε κι’έτσι 
ή κοπέλλα προσφέρθηκε νά τόν βοηθήση.

— Πήτε μου, τό στήθος τής γυναίκας 
σας θά ταίριαζε στό μέγεθος ένός κίτρου;

— "Οχι, είναι μικρότερο, άπαντά εκεί
νος.

— Πορτοκάλι;
— Ό χι, άκόμα πιό μικρό.

— Σάν αύγό τότε;
— Μάλιστα, άλλά τηγανισμένο ! . . .
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Δεξιά: Άστυφύλαξ σκοπός άναπαυόμενος, κατά τό θέρος τοϋ 
έτους 1922 είς τήν Κέρκυραν συμφώνως προς τό ίσχϋον τότε 
υπηρεσιακόν σύστημα. Φορεϊ λευκόν κράνος. Τό χιτώνιο έκου- 
μπώνετο περί τον λαιμόν. Είς τό περιλαίμιον έφέροντο καί τά 
στοιχεία τοϋ άστυφύλακος. Κάτω: Τό Έπιτελεϊον της ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Κερκύρας, κατά τόν 'Ελληνοϊταλικόν πό
λεμον, είς τάς σήραγγας τοϋ Ν. Φρουρίου, όπου είχαν μετα- 
φερθή τά γραφεία έκ τοϋ κινδύνου των άδιακόπων άεροπορικών 
βομβαρδισμών. Ή  φωτογραφία κατά ’Ιανουάριον τοϋ 1941. 
Διακρίνονται ό ’Αστυν. Δ/ντής ’Άγγελος Δραζϊνος, οί άξ/κοί 
Άνδρ. Σταυρόπουλος και Σ. Στούπης κ.ά. ’Απέναντι κάτω: 
’Αστυνομικοί τοϋ νεοσυστάτου Σώματος της ’Αστυνομίας Πό
λεων της πρώτης καί δευτέρας περιόδου είς τό πανηγύρι τοϋ 
Γηροκομείου Πατρών τόν Αΰγουστον τοϋ 1922. Ό  2ος καί 3ος 
έξ άριστερών είναι οί μετέπειτα Δ/νταί Νικ. Μαντζάρας καί 
Γ. Καραβίτης. ’Από τούς όρθιους πρώτος έκ δεξιών είναι ό 
μετέπειτα Δ/ντής Σπ. Τζώρας (Εΰγενής προσφορά τοϋ τ. 
Άστυν. Δ /ντοϋ κ. Σπ. Στούπη).
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ
ΤΟΝ «Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΙΟ ΑΑΜΠΟΥΜ 
ΤΗΪ AITYHBMIAIΠΟΑΕΑΝ

Ή  ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστορία 
αγώνων, ιστορία προσφοράς προς τον Ελληνικόν λαόν καί την πατρίδα. 
Τής ιστορίας αυτής έλάχιστο δείγμα αποτελεί «Τό Άλμπουμ τής Αστυ
νομίας Πόλεων» εις τό όποιον δημοσιεύονται κατ’ Αποκλειστικότητα 
παλαιαί ανέκδοτοι φωτογραφίαι.



Επάνω: Όμάς αξιωματικών της ’Αστυνομίας Πόλεων τής Α' Περιόδου μέ την έπίσημον στολήν της εποχής. Κάτω:^Οι πρώτοι αστυ
νομικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό έτος 1921 εις την Σχολήν Κερκύρας. ’Από ταχυδρομικόν δελταριον τής εποχή^ς. Οι έμπροσθεν 
είναι οί πρώτοι *Τπαστυνόμοι, οί όποιοι καί έν συνεχεία έπλαισίωσαν τό Σώμα. ’Απέναντι: Διπλό καρτ - ποσταλ. Εις το εσωτερικόν 
είκονίζεται σκοπός άστυφύλαξ προ του Πανεπιστημίου. Εις τό έμπρόσθιον φέρει τό σήμα τής Αστυν. Πόλεων, με τις ανάλογες πρω
τοχρονιάτικες ευχές καί ιδιόχειρον ύπογραφήν του πρώτου ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Σερ Φρ. Χαλλινταιϋ.
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Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ι Α Σ

ΕΝ Α  Μ ΥΣΤΗΡΙΟ Τ Η Σ  Μ ΕΤΑΠΟΛΕΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

m

Δίπλα  σέ ένα σοβιετικό καταδρομικό κατα
δύεται ένας βατραχάνθρωπος εξαφανίζε
ται χωρίς νά άφίση ίχνη. Γίνεται λόγος για 
κατασκοπία. Κάποιο πτώμα ενός άγνωστου 
άναγνωρίζεται ώς Κράμπ. Σύμφωνα με τις 
φήμες ό Κράμπ συνελήφθη άπό τους Ρώ
σους καί μεταφέρθη στη Σοβιετική 'Ένω- 
σι. Είναι νεκρός ή βρίσκεται στη ζωή; Τό 
μυστήριο παραμένει μέχρι σήμερα άλυτο.

Ε ΧΟΥΝ ττεράσεχ δεκαέξη χρόνια άπό 
τότε πού ό Λάϊονελ Κράμπ, ό γεν

ναίος Ά γγ λ ο ς  βατραχάνθρωπος, κατα
δόθηκε στά νερά του Στόκς Μπαίυ κοντά 
ατό Πόρτσμουθ όπου είχε άγκυροβολήσει 
μιά μοίρα σοβιετικών πλοίων γιά  φιλική 
έπίσκεψι. Βούτηξε καί δέν ξανανέβηκε 
ποτέ οπήν επιφάνεια. "Ηταν άκριβώς 19 
'Απριλίου 1956. Ά π ό  τότε ό Κράμπ εξα
φανίσθηκε καί κανείς δέν ξέρει τί άπέγινε.

Ζωντανός ή νεκρός; τό δίλημμα παρα
μένει. Ούτε καί σήμερα, ύστερα άπό τόσον 
καιρό, δέν υπάρχει άπάντησις. Ή ύπό- 
θεσις Κράμπ είναι πράγματι έκπληκτική, 
άπίστευτη. ‘Ολόκληρη ή Α γγ λ ία  άσχο- 
λήθηκε μέ πάθος καί σχολίασε τΙς άλλε- 
πάλληλες σχετικές πληροφορίες καί δια
ψεύσεις.

"Εγιναν πολλές συζητήσεις, άκόμη καί 
στήν Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε ό 
τότε πρωθυπουργός Ά ντονυ ΊΗντεν 
άναγκάσθηκε νά προβή σέ μιά πολύ δι
φορούμενη άνακοίνωσι. Μεταξύ Μόσχας, 
πού διεμαρτύρετο, καί Λονδίνου πού ζη
τούσε συγγνώμη, άντηλλάγησαν δι
πλωματικές διακοινώσεις. Οί σχέσεις των 
δυό χωρών επιδεινώθηκαν πολύ.

Ό  άνθρωπος, πού μέ τήν έξαφάνισί του 
δημιούργησε τόση άναταραχή, ήταν 
κοντός, άδύνατος, κοκκαλιάρης, φορούσε 
όρθόπεδικά παπούτσια γιατί τά δάχτυλα 
τών ποδιών του ήσαν σηκωμένα πρός τά 
έπάνω. Ά π ό  παιδί ονειρευόταν νά κατα- 
ταγή στό Βρεταννικό Βασιλικό Ναυτικό,

άλλά περίμενε πολύ ώσπου νά τό κατα- 
φέρη.

Τό 1929, όταν έπρόκειτο να υπηρε- 
τήση τήν θητεία του, τόν άπέρριψαν 
φς «άκατάλληλο γιά τις κακουχίες τής 
ύπηρεσίας στήν θάλασσα». "Οταν, δέκα 
χρόνια άργότερα, τό 1939, κηρύχθηκε 
ό πόλεμος, παρουσιάσθηκε ώς εθελοντής 
σ’ ένα διαγωνισμό πηδαλιούχων. Τόν 
άπέρριψαν καί πάλι έξ αιτίας ένός ελατ
τώματος στό μάτι. Ά ν  καί εΰρισκε πάντα  
κλειστή τήν πόρτα τού Βασιλικού Ναυ
τικού, τά κατάφερε νά μπή άπό τό παρά
θυρο. Κατετάγη στό Εμπορικό Ναυτικό. 
'Εκεί έκανε τό πιο άποφασιστικό βήμα 
του. Ασχολήθηκε σοβαρά μέ τήν ύπο- 
βρύχιο έρευνα, πού τήν έποχή έκείνη 
ήταν άκόμη ένας τομέας ελάχιστα γνω 
στός. Τόν ώφέλησε πολύ ή συμμετοχή 
του σέ μιά ομάδα βατραχανθρώπων πού 
έκαναν καταδύσεις στό Γιβραλτάρ.

"Οπως είναι γνωστό ή βάσις τού Γι
βραλτάρ είναι μεγίστης σημασίας γιά  
τούς "Αγγλους. ’Εκεί σχημάτιζαν τις 
νηοπομπές πού πήγαιναν νά παραβιά
σουν τά στενά τής Μεσογείου μεταξύ 
Σικελίας καί Τυνησίας, γιά  νά έφοδιάζουν 
τήν Μάλτα καί άκόμη τήν Αλεξάνδρεια, 
ώστε νά ύποστηρίξουν τό πεζικό πού 
πολεμούσε στήν Λιβυκή "Ερημο. Οί ’Ιτα
λοί, πού κυκλοφορούσαν σέ όλη τήν Με
σόγειο, έπετίθεντο συχνά στό Βρεταννι
κό Ναυτικό καί οπούς συμμάχους του, 
τόσο στά λιμάνια όσο καί στούς όρμους.

Πολλά εμπορικά πλοία βυθίζονταν άπό 
τίς «χελώνες» πού κολλούσαν στά ΰφαλά 
τους. Τούς πρώτους μήνες πού ή ’Ιταλία 
μπήκε στόν πόλεμο, κινδύνευσε νά βυ- 
Θισθή άκόμα καί τό θωρηκτό «Μπάρχαμ» 
όταν τό «γουρούνι» (τορπιλλοφόρο όχη
μα) τού Τζίνι Μπιριντέλλι είσέδυσε στόν 
έσωτερικό λιμένα: Ό  τότε ύποπλοίαρχος 
(γνωστότατος σήμερα ναύαρχος) άπέ- 
τυχε έξ αίτιας μιας μηχανικής βλάβης.

Ό  Λάϊονελ Κέννεθ Φίλιπ Κράμπ έγινε 
«προσωπικότης» στό Γιβραλτάρ γιά  τίς 
σπουδαίες οργανωτικές ίκανότητές του. 
’Οργάνωσε μέ πολύ έπιδέξιο τρόπο τήν 
ύπεράσπισι τών ναυτικών βάσεων άπό 
τίς ιταλικές έπιθέσεις. Γιά νά μπορή νά 
άντιμετωπίζη τούς εχθρούς του ό Κράμπ 
δημιούργησε σχολή γιά  νά έκπαιδεύση 
μιά ομάδα άνάλογη μέ τών ’Ιταλών. Ή 
ομάδα εφοδιάσθηκε μέ «γουρούνια» άπο- 
μίμησι τών ιταλικών πού κατασκεύασαν 
οί "Αγγλοι, βάσει ένός «γουρουνιού», πού 
είχαν καταλάβει. Δέν έπέφεραν καμμιά 
βελτίωση τά ονόμασαν «άρματα» καί 
τά χρησιμοποίησαν γιά πρώτη φορά στό 
λιμάνι τού Παλέρμο στις 2 Ίανουαρίου 
1943 χωρίς ούσιαστική επιτυχία. Μετά 
τήν συνθηκολόγησι τής ’Ιταλίας ό Κράμπ 
άνέλαβε οργανωτικές άποστολές στά ιτα
λικά λιμάνια. Γιά μιά μικρή περίοδο πήγε 
καί στό Λιβόρνο. Έ γινε ύποπλοίαρχος. 
Οί συνάδελφοί του τόν έκτιμοΰσαν πάρα 
πολύ καί τόν ΰπήκουαν. Γιά τίς ύπηρε- 
σίες του τού άπενεμήθη ό σταυρός τού 
Γ εωργίου.

"Οταν τελείωσε ό πόλεμος σέ όλα τά 
μέτωπα, ό Κράμπ γύρισε στήν Α γγλ ία  
καί έμεινε στό Βασιλικό Ναυτικό. "Ηταν 
άγαμος καί στό Λονδίνο ζούσε μέ τήν μη
τέρα του. Τό 1952 προήχθη σέ πλωτάρχη 
καί τό 1955 άπεστρατεύθη. Έν τούτοις, 
διετήρησε επαφή ώς μυστικός πράκτωρ 
μέ τό Ναυαρχείο. Έπισήμως ήταν μέλος 
τών έθελοντών ’Εφέδρων τού Ναυτικού, 
μέλος τού «Ειδικού Τμήματος» (τών βα
τραχανθρώπων) καί πολιτικός ύπάλ-

Κάτω: Ό  ’Άντονυ Ήντεν. Xειρίσθηκε 
ώς πρωθυπουργός, την ύπόθεσι Κράμπ. 
’Απέναντι: δ Κράμπ, έτοιμάζεται νά κα- 
ταδνθή. Βούτηξε κοντά στό Πόρτσμουθ 
στις 19 ’Απριλίου 1956 και εξαφανίσθηκε 

μυστ ηριωδώς.
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ληλος στό εργαστήριο τοΰ Νομαρχείου 
ατό Τέντογκτον. Νυμφεύθηκε crris 15 
Μαρτίου 1955 τήν Μάργκαρετ Έλάϊν, 
31 έτών, δακτυλογράφο. Ό  γάμος ήταν 
αποτυχημένος. Χώρισαν σ’ ένα χρόνο 
περίπου καί άρχισαν αμέσως ένέργειες 
γιά διαζύγιο. Ό  Κράμπ συνέχισε νά 
άσκήται στίς καταδύσεις στό κέντρον 
έκπαιδεύσεως πού είχε έγκατασταθή στό 
πλοίο «Βέρνον» στό ΠόρτσμουΘ. Οί συνά
δελφοί του βατραχάνθρωποι ύποψιά- 
ζονταν ότι άνήκε στίς μυστικές υπηρεσίες 
καί, όταν τόν έβλεπαν νά φθάνη, χαμο
γελούσαν είρωνικά καί έλεγαν: «Γειά σου 
Κράμπ. Τί νέα μας φέρνεις;» Κι αύτός 
τούς άπαντοΰσε στόν ίδιο τόνο: «’Ήλθα 
στή σχολή μόνο καί μόνο γιά νά άφήσω 
μακριά μαλλιά καί γενειάδα».

Ή έμφάνισίς του ήταν χαρακτηριστική. 
Φορούσε ένα καρρώ γιλέκο μέ ζωηρά χρώ
ματα, στό μάτι του είχε μονόκλ γιατί 
είχε πάθει κάποια βλάβη σε μιά κατάδυσί 
του πλέον των δέκα μέτρων άπό τήν έπι- 
φάνεια τής θαλάσσης. Στριφογύριζε πάν
τα στά χέρια του ένα έβένινο μπαστούνι 
μέ άσημένια σκαλίσματα καί στρογγυλή 
λαβή άπό έλεφαντόδοντο μέ σκαλισμένο 
έπάνω έναν κάβουρα. Τού τό είχε χαρίσει 
ένας φίλος του στήν Ισπανία ίσως επειδή 
τό έπώνυμό του έμοιαζε μέ τήν λέξη 
«κράμπ» πού στά άγγλικά — μέ ένα Β — 
σημαίνει κάβουρας.

Οί κάτοικοι τού ΠόρτσμουΘ έβλεπαν 
συχνά αύτόν τόν άνθρωπο μέ τό παρά
ξενο μπαστούνι καί, άσφαλώς, κάποιος 
θά τόν πρόσεξε έκείνο τό βράδυ τίς 17 
’Απριλίου 1956, όταν έφθασε στό παρα
θαλάσσιο ΠόρτσμουΘ άπό τό Λονδίνο 
όπου ζούσε, καί έμεινε στό «Σάλλυπορτ 
Ότέλ». Τόν συνόδευε ένας ξανθός άνδρας 
αρκετά νεώτερος άπ' αύτόν (ό Κράμπ 
ήταν τότε σαράντα έξη περίπου έτών), 
πού νοίκιασε ένα δωμάτιο στό ίδιο ξενο
δοχείο καί υπέγραψε στό βιβλίο των πε
λατών μέ τό όνομα ΜάΘιου Σμίθ. Αύτές 
οί λεπτομέρειες παρατηρήθηκαν μετά 
μερικές ημέρες, όταν οί δημοσιογράφοι 
άρχισαν νά άσχολούνται μέ τήν μυστη
ριώδη έξαφάνισι τού γνωστού βατρα
χανθρώπου ήρωος τού Βασιλικού Ναυ
τικού.

Τήν έπομένη ό Κράμπ βγήκε άπό τό 
ξενοδοχείο πολύ νωρίς καί έπέστρεψε 
άργά τό άπόγευμα. Έν τω μεταξύ είχε 
φθάσει μιά σοβιετική μοίρα πού συνώ- 
δευε τόν Ρώσο στρατάρχη Μπουλγκάνιν 
καί τόν Ρώσο πρωθυπουργό Χρουστσώφ 
καί είχε άγκυροβολήσει στό Στόκς Μπαίυ. 
Στήν μοίρα αύτή άνήκε καί τό καταδρο
μικό «Όρντζχονικιντζέ», μιά μονάδα πού 
έπέσυρε τήν προσοχή τών τεχνικών τού 
ναυτικού όλου τού κόσμου. Τό πρωί τής 
έπομένης ό Κράμπ ξαναβγήκε νωρίς καί 
σέ λίγο τόν άκολούθησε ό μυστηριώδης 
Σμίθ. Ό  Κράμπ δέν έπέστρεψε πλέον στό 
ξενοδοχείο. Ό  σύντροφός του πήγε καί 
πλήρωσε τούς λογαριασμούς καί πήρε 
τίς άποσκευές. ’Ήταν Πέμπτη 19 Α πρι
λίου. Μετά άπό μιά βδομάδα στό Λον
δίνο είχαν άρχίσει νά κυκλοφορούν πε
ρίεργες διαδόσεις. "Εγινε γνωστή ή έξα- 
φάνισις τού Κράμπ καί έκαναν διάφορες

ύποθέσεις. Δέν ξέρομε ποιός μίλησε. Είχε 
δημιουργηθή άτμόσφαιρα σκανδάλου. 
Οί έφημερίδες άσχολούνταν μέ τήν ύπό- 
θεσι καί τό Ναυαρχείο άναγκάσθηκε νά 
δώση τήν άκόλουθη άνακοίνωσι στίς 
29 ’Απριλίου: «Εικάζεται ότι ό κυβερνή
της Κράμπ εύρε τόν θάνατον ένώ έδο- 
κίμαζε μιά καινούργια στολή. Τό δυστύ
χημα συνέβη πρό δέκα ήμερών εις τό 
Στόκς Μπαίυ».

Ή δημοσίευσις αύτής τής σύντομης 
είδήσεως ήταν σάν νά έρριχνε λάδι στήν 
φωτιά. Ή μητέρα τού Κράμπ βασανίσθη
κε πολύ άπό τούς δημοσιογράφους καί 
οργανώθηκε μεγάλη έρευνα μέ ειδικούς 
άπεσταλμένους. Ό  ιδιοκτήτης καί τό 
προσωπικό τοΰ ξενοδοχείου, άκολουθών- 
τας προφανώς οδηγίες πού έδόθησαν άπό 
ύψηλά πρόσωπα, δέν μιλούσαν καθόλου. 
Πάντως, άπό τόν. κατάλογο τών πελατών 
τού ξενοδοχείου έλειπαν τέσσερις σελίδες. 
Περιελάμβαναν τους πελάτες πού κατέ
λυσαν έκεΐ τίς είκοσι πρώτες μέρες τού 
μηνός. Μιά υπογραφή, Στάνλεϋ Λάμπαρτ, 
δικαιολογούσε αύτή τήν έξαφάνισι. Ποιός 
ήταν αύτός πού υπέγραψε; Ή ταν ό 
έπιθεωρητής τοΰ C.I.D. (Τμήματος Έ γ- 
κληματολογικών ’Ερευνών) τοΰ Πόρτσ- 
μουθ. Ό  Λάμπαρτ ένεργούσε σύμφωνα μέ 
έντολές πού είχε λάβει άπό τούς άνωτέ- 
ρους του.

Ή παρουσία τών σοβιετικών πλοίων 
τρία μόλις μίλια άπό τό έμπορικό λιμάνι 
τοΰ ΠόρτσμουΘ τήν ή μέρα τής τελευταίας

καταδύσεως τού Κράμπ τροφοδότησε 
φανταστικές διαδόσεις, πού άργότερα 
άπεδείχθη ότι δέν ήσαν καθόλου φαντα
στικές. Ό  Κράμπ έκτελοΰσε άποστολή 
τοΰ Ναυαρχείου σχετικά μέ τά σοβιετικά 
πλοία; Τό Ναυαρχείο άνακοίνωσε ότι ό 
έξαφανισΘείς άπό πολύ καιρό δέν άνήκε 
στίς ύπηρεσίες του, άλλά άντιθέτως οί 
καταδύσεις του είχαν ιδιωτικό χαρακτή
ρα. Οί έφημερίδες όμως δημοσίευσαν τήν 
εϊδησι (χωρίς μάλιστα νά διαψευσθή) 
ότι όταν, τό προηγούμενο έτος, τό σο
βιετικό καταδρομικό «Σβερντλώφ» είχε 
κάμει έπίσκεψι άβροφροσύνης στό Στόκς 
Μπαίυ, ό Κράμπ είχε καταδυθή καί έξή- 
τασε τά ΰφαλα τοΰ πλοίου. ’Ανήκε άραγε 
στίς μυστικές ύπηρεσίες τού Βασιλικού 
Ναυτικού ή έχρησιμοποιείτο σέ είδικές 
άποστολές άπό τήν Ίντέλλιτζενς Σέρ-
'*3 >

"Αλλη άπορία: Γιατί δέν έγιναν έρευνες 
/ιά τό πτώμα του; "Ενας βατραχάνθρω-
___- 2  .  .  2 .  .   V Μ  Λ λ . <3 #- / η  ιι ι ί τ α  A c l  11

στής τοΰ Κράμπ, άνέλαβε καί έκανε επα
νειλημμένες καταδύσεις στό σημείο όπου 
ήσαν τά άγκυροβολημένα σοβιετικά 
πλοία. Έγκατέλειψε όμως τίς προσπά- 
Θειές του όταν, ένώ έπέστρεφε στήν άκτή, 
τόν πλησίασε ένας άξιωματικός τού Ναυ
τικού καί τού είπε: «Είναι ανώφελο νά 
ψάχνετε, γιατί αύτό πού ζητάτε δέν βρί
σκεται έδώ. Δέν μπορώ νά σας πώ περισ
σότερα». Ό  Νόουλς διηγήθηκε τό επει
σόδιο στούς δημοσιογράφους. Πού ήταν
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Εις αυτήν την σελίδα δεξιά: Ό  Κράμπ 
σ’ ένα πλοίο, κατά την διάρκεια άσκήσεως. 
Διακρίνονται καθαρά, με λίγη προσοχή, ή 
άετίσια μύτη του και τα πυκνά φρύδια του. 
Εις την απέναντι σελίδα: Το ρωσικό κα
ταδρομικό «Όρντζχονικιντζέ» υπήρξε τό 
επίκεντρο τής περιπετειώδους έξελίξεως.

λοιπόν τό πτώμα τοϋ Κράμπ; ’Ίσως ό 
Κράμπ δέν ήταν νεκρός καί οί ύψηλά ίστά- 
μενοι ήξεραν, άλλα δέν άπεκάλυπταν.

Φαίνεται επίσης άπαράδεκτο τό γε
γονός ότι ή δοκιμή νέας στολής γινόταν 
τόσο κοντά στήν σοβιετική ναυτική μοίρα. 
Πολλές λεπτομέρειες δέν συμφωνούσαν 
μέ τήν στοιχειώδη λογική. "Ας ύποθέ- 
σωμε ότι ό Κράμπ γνωρίζοντας ότι κά
ποιος θά έβαζε έκρηκτικό μηχάνημα στά 
ΰφαλα τοϋ σοβιετικού καταδρομικού, 
κατεδύθη γιά νά κάνη μιά έπιθεώρησι, 
προκειμένου νά προστατευθή καί νά 
προφυλαχθή τό ξένο πλοίο. Α λλά έν 
τοιαύτη περιπτώσει δέν θά έπρεπε νά 
ειδοποιηθούν οί Ρώσοι; Καί ποιός ήταν 
αυτός ό Μάθιου Σμίθ; ’Ασφαλώς τό όνομα 
ήταν πλαστό. Μήπως ήταν κάποιο μέλος 
τής άγγλικής άντικατασκοπείας ή τής 
άμερικάνικής Κ.Υ.Π. πού ένδιαφερόταν 
νά πληροφορηθή γιά ορισμένα χαρακτη
ριστικά τού «’’Ορντζχονικιντζέ»; Γιατί 
δέν άπεκαλύφθη ή άληθινή ταυτότης του; 
Ίσως αυτός ό Σμίθ (πολύ Kotvo όνομα 
στήν ’Αγγλία) άφοΰ περίμενε πολλή ώρα 
τήν επιστροφή τού Κράμπ, όταν βεβαιώ
θηκε ότι τού συνέβη κάποιο άτυχη μα 
έπέστρεψε στό ξενοδοχείο καί μέ τήν βοή
θεια τής άστυνομίας προσπάθησε νά εξα
φάνιση κάθε ίχνος.

Στις 5 Μαίου έκυκλοφόρησε άπό τήν 
σοβιετική πρεσβεία μιά διάδοσις ότι έπί 
τού σοβιετικού καταδρομικού βρίσκεται 
κάποιος άγνωστος βατραχάνθρωπος. Τό 
Βρεταννικό Ναυαρχείο παραδέχεται ότι 
γνωρίζει τό  γεγονός έπειδή τότε διενερ
γούσε υποβρύχιο άσκησι. "Ολη ή ’Αγ
γλία φλέγεται άπό περιέργεια, ή είδησις 
τραβά τό κοινό σάν μαγνήτης, οί εφη
μερίδες γεμίζουν τις στήλες τους μέ λεπτο
μέρειες καί οί έκτακτες έκδόσεις γίνονται 
ανάρπαστες. Ζητούνται εξηγήσεις άκόμη 
καί άπό τήν κυβέρνησι. Στις 9 Μαίου 
οί ’Εργατικοί καταθέτουν έπερώτησι 
στήν Βουλή Τών Κοινοτήτων καί δημιουρ- 
γεϊται μεγάλος σάλος. Ή «Νταίηλυ Ε ξ
πρές» είχε δημοσιεύσει τήν προηγουμένη 
ένα άρθρο σχέτικό μέ τήν ύπόθεσι Κράμπ 
καί σχολίαζε: «Ίσως ό γενναίος κυβερ
νήτης νά κεραυνοβολήθηκε άπό τό ήλεκ- 
τρικό ρεύμα κάμμιάς άμυντικής συσκευής 
ένώ προσπαθούσε νά φωτογραφήση 
ύποβρυχίως τά ΰφαλα τού καταδρομικού 
τού Μπουλγκάνιν καί τού Χρουστσώφ . .»

Τήν έπερώτησι κατέθεσε ό βουλευτής 
Ντάγκνταιηλ, άπήντησε ό πρωθυπουργός 
"Ηντεν καί ό άρχηγός τού ’Εργατικού 
κόμματος Γκαίήτσκελλ συνέχισε μέ άλ
λες έρωτήσεις. Ό  ΊΗντεν οχυρώθηκε πίσω  
άπό τό «κρατικό μυστικό» καί άρνήθηκε 
νά δώση έξηγήσεις. Τά όσα έγραψαν οί 
«Τάϊμς» τό άλλο πρωί στίς στήλες τους 
είναι πολύ ενδιαφέροντα: «'Η άντιπολί- 
τευσις προσεπάθησε νά άναγκάση τόν 
πρωθυπουργό νά σχολιάση εΰρύτερον 
τήν σύντομον δήλωσίν του έν σχέσει 
πρός τόν θάνατον τού κυβερνήτου Κράμπ, 
ό όποιος έξηφανίσθη τήν 19ην ’Απριλίου

εις μίαν κατάδυσίν του παρά τό Στόκς 
Μπαίυ. Ό  σέρ Ά ντονυ έδήλωσεν ότι πρός 
τό συμφέρον τής χώρας δέν πρέπει νά 
άποκαλυφθούν αί συνθήκαι τού θανάτου. 
Οί ’Εργατικοί έτόνισαν τήν έκπληξίν 
των, άλλά ή Βουλή έν συνεχεία ήκουσεν 
έν άπολύτψ σιγή τήν έπιβεβαίωσιν τοΰ 
γεγονότος ότι άπασαι αί ένέργειαι έγέ- 
νοντο άνευ έξουσιοδοτήσεως ή ένημερώ- 
σεως τών ύπευθύνων ύπουργών.'Η άρνη- 
σίςτου νάπροβή εϊς δηλώσεις έγινε δεκτή 
μέ χειροκροτήματα άπό τούς βουλευτάς 
τοΰ κόμματός του, άλλά ή άντιπολίτευ- 
σις διεμαρτυρήθη μέ εξαιρετικήν βιαιότητα 
καί συνέχισε τήν πίεσιν διά νά γνωσθοΰν 
περαιτέρω λεπτομέρειαι . . . »

Ή δήλωσις τού τΗντεν ήταν ή εξής: 
«θά ήτο Ιπιζήμιον διά τό συμφέρον τού 
"Εθνους νά άποκαλυφθούν αί ύποτιθέ- 
μεναι συνθήκαι θανάτου τοΰ κυβερνήτου 
Κράμπ. ’Επειδή συνήθως εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις ή εύθύνη βαρύνει τά άρμόδια 
ύπουργεΐα, έπιθυμούμεν νά ύπογραμμί- 
σωμεν ότι εϊς τήν παρούσαν περίπτωσιν 
άπασαι αί ένέργειαι έγένοντο άνευ έξου- 
σιοδοτήσεως ή ένημερώσεως τών ύπουρ- 
γών τής Αΰτής Μεγαλειότητος. Έλήφθη- 
σαν άπαντα τά πειθαρχικά μέτρα κατά 
τών ύπευθύνων».

Στίς έπίμονες καί έπανειλημμένες έρω- 
τήσεις τών ’Εργατικών, ό "Ηντεν άπαν- 
τούσε συστηματικά: «Δέν έχω νά προσ
θέσω τίποτε. Ή δήλωσίς μου είναι πλή
ρης καί σαφής . . .».

Σέ κάποια στιγμή ό Γκαίήτσκελλ φώ
ναξε: «Τό "Εθνος θά βγάλη τά συμπέρά- 
σματά του». Ό  Σίνγουελ έρώτησε γιατί 
δέν έγιναν έρευνες γιά τό πτώμα τού 
Κράμπ καί γιατί έξαφανίσθηκαν οί σελί
δες τού καταλόγου τών πελατών τού 
«Σάλλυπορτ Ότέλ» μέ τό όνομα τοΰ 
Κράμπ. Δέν πήρε άπάντησι. Ποιός άραγε 
ήταν αύτός ό μυστηριώδης κύριος Σμίθ 
πού συνοδέυσε τόν κυβερνήτη; "Αλλη 
μιά έρώτησι χωρίς άπάντησι. Μέσα σέ 
θύελλα διαμαρτυριών, ό Γκαίήτσκελλ 
όρύεται: «Ύποπτευόμεθα ότι άξιωματικός 
τής Αύτής Μεγαλειότητος είχε έντολήν 
κατασκοπίας κατά τήν διάρκειαν έπισκέ- 
ψεως τών πλέον διακεκριμένων προσωπι
κοτήτων τής Σοβιετικής Ένώσεως».

Στίς 12 Μαίου, δηλαδή μετά τρεις ημέ
ρες, πέφτει καί μιά έχθρική «βόμβα». Ό  
ραδιοφωνικός σταθμός τής Μόσχας μετα
δίδει τό κείμενο μιας διακοινώσεως τού 
Κρεμλίνου σχετικής μέ τά_ άτύχημα τού 
Στόκς Μπαίυ πού μέσω τού Ρώσου πρεσ- 
βευτοΰ στό Λονδίνο, έπεδόθη στό Φό- 
ρεϊν "Οφφις. "Ήταν διαμαρτυρία. Άνέφερε 
ότι οί σκοποί τοΰ καταδρομικού «Όρντζ- 
χονικιντζέ» παρετήρησαν στήν έπι- 
φάνεια τού ύδατος ένα δύτη στίς έπτάμιση 
τό πρωί. Φορούσε μαύρη στολή καί βα
τραχοπέδιλα. Παρετήρησαν μέ τά κυάλια 
τούς έλιγμούς του γιά δυό ή τρία λεπτά. 
Μετά έξαφανίσθηκε. Ειδοποιήθηκε ό άντι- 
ναύαρχος Κοτώφ, διοικητικής τής μοίρας, 
καί άμέσως έπέστησε τήν προσοχή τού 
άντιναυάρχου Μπάρνεττ, διοικητοΰ τής 
ναυτικής βάσεως τού Πόρτσμουθ, ό όποιος 
όμως άρνήθηκε κατηγορηματικά τήν π ι
θανότητα παρουσίας βατραχανθρώπων 
κοντά στά φιλοξενούμενα πλοία.

’Από τήν ίδια πηγή έμαθαν οί έφημερί- 
δες τού Λονδίνου τό περιεχόμενο τής 
βρεταννικής άπαντήσεως: «‘Η κυβέρ-
νησις τής Αύτής Μεγαλειότητος έκφράζει 
τήν απεριόριστον λύπην της γιά τό άπρό- 
βλεπτον άτύχημα, τό όποιον θά έδει νά 
άποδοθή άποκλειστικώς εις ιδιωτικήν 
πρωτοβουλίαν». Οί έφημερίδες τής Μό
σχας άσχολήθηκαν έκτενώς μέ τό γεγονός 
καί μάλιστα χρησιμοποίησαν αύστηρό 
τόνο. Ή «Πάβδα» χαρακτήρισε τήν περί- 
τττωσι ώς «αίσχράν ύποβρύχιον κατα
σκοπευτικήν έπιχείρησιν έναντίον αύτών 
οί όποιοι μετέβησαν εις ’Αγγλίαν διά 
φιλικήν έπίσκεψιν» .‘Η «Ίσβέστια» τε
λείωνε τό άρθρο της ώς εξής: «Ή πίεσις 
τής ’Αγγλικής κοινής γνώμης φέρει έκ 
νέου εϊς φώς τις ρυπαρές ραδιουργίες τών 
έχθρών τής διεθνούς συνεργασίας καί τής 
άμοιβαίας συνεννοήσεως τών λαών. Εΐ- 
μεθα βέβαιοι ότι ό βρεταννικός λαός θά 
ύπερασπισθή δεόντως τά ζωτικά συμ- 
φέροντά του έναντίον τών δολοπλοκιών 
μιας μειονότητος ή οποία είσέτι δρά».

Στίς 14 Μαίου, ή «ύπόθεσις Κράμπ» 
άνεζωπυρώθη στήν Βουλή μέ τήν εύ- 
Katpia τής άνταλλαγής διπλωματικών 
διακοινώσεων. Ό  "Ηντεν ύπεγράμμισε 
ότι σκοπός του ήταν νά διατηρήση όπωσ-
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δήποτε τίς καλέ; σχέσεις πού είχε έγκαι- 
νιάσει μέ τήν Σοβιετική "Ενωσι καί «παρα- 
κάλεσε» τήυ άντιπολίτευσι νά θεωρήση 
τήν ύπόθεσι λήξασα. Ό  Γκαίητσκελλ 
έζήτησε τήν διεξαγωγή ψηφοφορίας γιά  
τό κλείσιμο ή μή τής ύποθέσεως. "Οπως 
ήταν επόμενο οί Συντηρητικοί συνέτριψαν 
τούς ’Εργατικούς μέ ψήφους 316 έναντι 
229 καί έτσι ή αϊτησις άπερρίφθη. Κυκλο
φορούσε όμως μιά άλλη φήμη: Ό  Κράμπ 
δεν είχε πεθάνει, άλλα τόν συνέλαβαν 
οί δύτες τού σοβιετικού ναυτικού καί μετε- 
φέρθη μυστικά στήν Ρωσία. Μιλούσαν 
γιά κάποια συσκευή συναγερμού πού οί 
σοβιετικοί είχαν τοποθετήσει στά ύφαλα 
τού πλοίου καί έπεσήμαινε άμέσως τήν 
παρουσία άνθρώπων ή ξένων σωμάτων.

Υποθέσεις χωρίς τέλος. Ό  Κράμπ βού- 
τηξε μέ μιά συσκευή πού είχε τήν δυνα
τότητα νά έπισημαίνη τήν ΰπαρξι άτο- 
μικής βόμβας στό πλοίο. 'Η μυστική 
άποστολή του ήταν ή Ιξέτασις των ύφά- 
λων τοΰ καταδρομικού προκειμένου νά 
άνακαλύψη τό μυστικό τής εξαιρετικής 
ευκολίας έλιγμών καί νά προσπαθήση 
νά άνακαλύψη πώς άυεφοδιαζόταν τό 
άνθυποβρυχιακό σύστημα ραντάρ καί 
τό σύστημα προφυλάξεως άπό τις νάρ
κες. Ή «ύπόθεσις« Κράμπ» έπαιρνε συνε
χώς μεγαλύτερες διαστάσεις. ’Ασχολή
θηκε μ’ αύτή όλη ή Εύρώπη, όλη ή ύφή- 
λιος. Κατέφθαναν συνεχώς κορυφαίοι δη
μοσιογράφοι άπό παντού, Δυτική Γερ
μανία, Σουηδία, Δανία. Κάποιος είπε ότι 
οί Ρώσοι ναύτες τής μοίρας πού συνόδευε 
τόν Μπουλγκάνιν καί τόν Χρουστσώφ 
στήν ’Αγγλία έκαναν άποκαλύψεις σχε
τικά μέ τήν παρουσία ενός μυστηριώδους 
«αιχμαλώτου» στό «Όρντζχονικιντζέ» κα
τά τό ταξίδι τής επιστροφής. Ή εφημε
ρίδα τοΰ Λονδίνου «Ρέυνολτς Νιούς» 
έδημοσίευσε πρωτοσέλιδο άρθρο μέ τί
τλο: «Ό  Κράμπ ζή στήν Ρωσία».

Μία άθώα φαινομενικά είδησις πού 
μετεδόθη πρός τό τέλος Μαΐου άπό τό 
«Άσσοσιέητεντ Πρέςς» άπό τήν Μόσχα, 
σχετίσθηκε μέ τήν «ύπόθεσι Κράμπ». 
Ή είδησις άφοροΰσε μιά τελετή, κατά τήν 
οποία ό στρατάρχης Ζούκωφ, ύπουργός 
Άμύνης, είχε άπονείμει στον άντιναύαρ- 
χο Κοτώφ καί τόν πλοίαρχο Γ. Φ. Στιε-

πάνωφ, διοικητή τής μοίρας καί κυβερνή
τη τοΰ καταδρομικού άντιστοίχως, δυό 
χρυσά ρολόγια μέ άφιέρωσι στήν θήκη 
τους. Οί Δυτικοί παρατηρηταί στήν Μό
σχα έθεωρήθησαν ότι έπρόκειτο γιά ένα 
είδος άνταμοιβής τής «έξουδετερώσεως 
μιας πράξεως άντικατασκοπείας». "Ολοι 
όμως έξεπλάγησαν, όταν ένώ κυκλοφο
ρούσαν οί φήμες ότι ό Κράμπ ήταν ζων
τανός στήν Μόσχα στίς 2 Αύγούστου 
έξεβράσθη στήν άκτή, τέσσερα μίλια άχτό 
τόν Πόρτσμουθ, ένας άνδρικός σκελετός. 
Τήν επομένη όμως ό ιατροδικαστής Ντάν- 
καν Κλαίη έβεβαίωσε ότι έπρόκειτο γιά  
λείψανο άνθρώπου ό όποιος έπρεπε νά 
βρίσκεται στήν θάλασσα άπό δεκαπέντε 
χρόνια.

Πέρασαν δέκα περίπου μήνες χωρίς 
τίποτε τό καινούργιο, άν καί ή ύπόθεσις 
παρέμενε «ζωντανή», άφού οί διάφοροι 
δημοσιογράφοι τροφοδοτούσαν σχεδόν 
κόίθε έβδομάδα τό Kotvo μέ σχετικές «δια
δόσεις». ’Αλλά ή 10η Ιουνίου 1957 ήταν 
μιά σπουδαία ημέρα. ’Επάνω σ’ έναν άμ- 
μόλοφο, στήν άκτή κοντά στό νησί Πίλ- 
σεϋ βρέθηκε όχι σκελετός άλλά πτώμα 
σέ κατάστασι προχωρημένης άποσυνθέ- 
σεως μέ στολή δύτου. 'Η περιοχή βρί
σκεται δώδεκα περίπου μίλια άπό τό 
Πόρτσμουθ άρκετά μακριά άπό τόν όρμο 
τής «έγκληματικής άνέργειας». Έν τού- 
τοις τά ρεύματα τής Μάγχης θά μπορού
σαν θαυμάσια νά τό είχαν παρασύρει ώς 
έκεΐ. Τό νησί βρίσκεται στήν δικαιοδοσία 
τού Τσίτσεστερ καί άρμόδιες γιά  τήν 
άναγνώρισι τού πτώματος ήσαν οί το
πικές άρχές. Τό πτώμα άνεκάλυψε κάποιος 
Τζών Ράνταλλ, πού είχε πάει στήν άκτή 
γιά ψάρεμα. Δόθηκε μεγάλη δημοσιότης 
στό γεγονός. Κάποιος άρθρογράφος τού 
«Νταίηλυ Μαίηλ» έμαθε πρώτος τήν συν
ταρακτική είδησι καί έσπευσε νά τήν δια- 
δώση.

"Ηταν πράγματι ό Κράμπ; ’Από τις 
διάφορες ενδείξεις δέν έβγαινε συμπέ
ρασμα. Ή δυσκολία ήταν ότι τό πτώμα 
βρέθηκε άκέφαλο καί χωρίς άκρα. "Ετσι ή 
άναγνώρισις ήταν προβληματική.

Ό  ιατροδικαστής δόκτωρ Πλίμσολ 
Κίνγκ έξήτασε τό πτώμα περισσότερο

άπό μιά ώρα, άλλά δέν μπόρεσε νά βρή 
κανένα σημείο άναγνωρίσεως στά ράκη 
πού είχαν μείνει άπ’ τό κοστούμι τού δύ
τη. "Ήταν μιά έλαφριά φόρμα — διαφορε
τική άπό τήν στολή τού Βασιλικού Ναυ
τικού — καί ένα βαμβακερό πουκάμισο 
μέ πολύ ξεθωριασμένα χρώματα κόκκινο 
καί λευκό. Κανένα ίχνος ταυτότητος.

"Ηταν έπίσης άδύνατον νά προσδιο- 
ρισθή τό αίτιο τού θανάτου. (Τά χέρια 
καί τό κεφάλι ίσως είχαν άποσπασθή άπό 
τό σώμα λόγω τής μακράς παραμονής 
στό θαλάσσιο νερό). Σέ μιά τελευταία 
προσπάθεια άναγνωρίσεως κάλεσαν τήν 
κυρία Μάργκαρετ Έλάϊν, πρώην σύζυγο 
τοΰ Κράμπ ή οποία έδήλωσε άμέσως ότι 
τά πόδια τού κυβερνήτου Κράμπ, θά 
άναγνωρίζονταν άμέσως άπό τά κακο- 
σχη ματισμένα δάχτυλά του. "Οταν όμως 
άντίκρυσε τό πτώμα, έδήλωσε ότι δέν 
μπορούσε νά τό άναγνωρίση. Δέν ήταν 
αύτά τά πόδια πού θυμόταν πολύ καλά 
τήν ανωμαλία τους.

Ό  άνακριτής τού Τσίτσεστερ, δικα
στής Μπρίντγκμαν, άφού ή πρώην σύ
ζυγος δέν άνεγνώρισε τό πτώμα, έδή
λωσε ότι στήν προσπάθειά του νά μάθη 
κάτι περισσότερο, άπεφάσισε νά άποταν- 
θή στό Ναυαρχείο γιά νά γίνη μιά έπι- 
σταμένη έξέτασις τών ρούχων. "Ετσι τήν 
τελευταία λέξι στήν ύπόθεσι είχε τό Ναυ
τικό, πού τόσο πολύ ένδιαφερόταν γιά  
τήυ ύπόθεσι. "Ενας άξιωματικός τοΰ Βα
σιλικού Ναυτικού, ό ύποπλοίαρχος Μάκ 
Λάυαχαν, πού ήταν συμμαθητής μέ τόν 
Κράμπ στήν σχολή δυτών, πήγε στά 
Τσίτσεστερ καί μέ κάποιο δισταγμό κατέ
θεσε ότι ή στολή δύτου ήταν αυτή πού 
προτιμούσε ό έξαφαυισθείς. Τό βαμβακερό 
άσπρο καί κόκκινο πουκάμισο καθώς καί 
οί μάλλινες κάλτσες καί ή φόρμα ήσαν 
τής στολής του. Ή προκαταρτική δια
δικασία γιά τήν επίσημη άναγνώρισι 
κράτησε ώς τό τέλος τού μηνός.

Ό  Ιατροδικαστής, άυ καί ήταν παρών, 
δέν ρωτήθηκε κάυ. ‘Η μόνη κατάθεσις 
πού έγράφη στά πρακτικά, ήταν τοΰ 
άστυνομικοΰ Καστελλέντεν, ό όποιος 
κατέθεσε ότι είχε δεί τά ρούχα (καί τά 
περιέγραψε) όταν τό πτώμα ήταν άκόμη 
στόυ άμμόλοφο, στήν άκτή.
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Λαιόνελ Κράμπ. Ό  πατέρας τον ήταν 
”Αγγλος, ή μητέρα τον 'Ισπανίδα.

Ό  ανακριτής ήξερε πλέον καλά τί 
έπρεπε νά κάνη. Οί ύψηλά ίστάμενοι 
ήθελαν νά κλείση μιά γιά  πάντα αυτή ή 
«ενοχλητική ύπόθεσις». ’Ακολούθησε μιά 
έσπευσμένη διαδικασία επ’ άκροατηρίψ, 
όπου ό Μπρίγκτμαν ανήγγειλε τήν άνα- 
γνώρισι τού Κράμπ. Σύμφωνα μέ όσα 
έγράφησον στό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ» καί 
σέ άλλες ήμερήσιες ίφημερίδες είπε: «Παρ’ 
ό,τι δέν κατέστη δυνατόν νά εύρεθοΰν 
αδιάσειστα στοιχεία, έν τούτοις μέγας 
άριθμός τούτων (κεχωρισμένως λαμβα- 
νόμενα ούδέν Θά άπεδείκνυον) μας επι
τρέπει νά έξάγωμενθετικόν συμπέρασμα. 
Τό μέγεθος τού σώματος, τό σχήμα των 
ποδιών μοιάζουν μέ τοϋ κυβερνήτου 
Κράμπ. Λαβών ύπ’ όψιν αύτά τά στοι
χεία ώς καί τήν στολήν, τήν διάρκειαν 
παραμονάς τοϋ πτώματος εις τήν θάλασ
σαν, κατέληξα εϊς τό συμπέρασμα ότι 
πρόκειται περί τοϋ λειψάνου τοϋ βατρα
χανθρώπου Λάιονελ Κράμπ».

'Η ταφή έγινε στίς 5 Ιουλίου στό κοι
μητήριο τοϋ ΠόρτσμουΘ χωρίς έπισημό- 
τητα. Δέν παρίστατο κανείς επίσημος έκ- 
πρόσωπος στήν κηδεία.

’Αλλά ή κοινή γνώμη καί ό Τύπος δέν 
ύπεχώρησαν. Ή άναγνώρισις δέν ήταν 
πειστική. Συνέχισαν νά διαδίδουν καί νά 
δημοσιεύουν ότι ό Κράμπ ζοϋσε καί ήταν 
φυλακισμένος στήν Ρωσία. Ή έπικρατέ- 
στερη Ικδοχή ήταν ότι έπρόκειτο γιά  
μιά ίστορία πού είχαν «σκαρώσει» καί 
σκηνοθετήσει οί Ρώσοι μέ σατανικό τρόπο. 
’Ηταν γνωστό ότι τρεις ήμερες πριν άπό 
τήν άνακάλυψι τοϋ πτώματος πέρασαν 
άπό τήν Μάγχη τρία σοβιετικά ύποβρύ- 
χια. Θά ήταν μήπως άδύνατο νά ρίξουν

στήν θάλασσα τό πτώμα ενός άνδράς 
μέ τό ύψος τοϋ Κράμπ καί τά ρούχα του; 
01 Ρώσοι άπεφάσισαν νά έπωφεληθοΰν 
άπό τήν μεγάλη πεϊρα τοϋ βατραχανθρώ
που καί νά τόν κρατήσουν στήν χώρα 
τους. .  .».

Φαντασίες; Ά ν  πράγματι ήσαν, άπε- 
δείχθησαν δικαιολογημένες, διότι ή ύπό- 
Θεσις παρέμεινε μυστηριώδης. ’Αλλά σέ 
μερικά χρόνια προέκυψαν νέα στοιχεία. 
’Από τις 3 έως τίς 10 Αύγούστου 1959, 
έγινε στή Μόσχα μιά μυστική διάσκεψις 
όλων τών άρχηγών ασφαλείας τών δορυ
φόρων χωρών. Κατά τήν διάρκεια τής 
συσκέψεως άπεφασίσθη νά τεθοΰν στήν 
διάθεσι τών «φιλοξενουμένων συντρόφων» 
μερικοί μυστικοί φάκελλοι σχετικοί μέ 
τίς μεθόδους πού θά έπρεπε νά έφαρμό- 
ζουν γιά νά κάμπτουν τήν άντίστασι τών 
αιχμαλώτων, σέ πολύ δύσκολες περι
πτώσεις, χωρίς χρήσι φαρμάκων ή πολύ 
βιαίων συστημάτων. Πράκτορες τής δυ
τικής άντικατασκοπίας θά μπορούσαν νά 
καταφέρουν νά κλέψουν ένα φάκελλο γιά  
τήν ύπόθεσι Κράμπ, στον οποίο άνα- 
φερόταν ή «ήπια μέθοδος» πού είχε χρη- 
σιμοποιηθή μέ έπιτυχία. Λόγω τής «ρευ- 
στότητος» τής ύποθέσεως είναι δύσκολο 
νά γίνουν πιστευτά τά παραπάνω κι έτσι 
τά άναφέραμε σάν άπλές υποθέσεις.

Πάντως,ένας φάκελλος μέ λεπτομερείς 
καί υπογεγραμμένες άναφορές πού είχαν 
επίσης μαγνητοφωνηθή πέρασε τό Σιδη- 
ρούν Παραπέτασμα καί δημοσιεύθηκε τό 
1960 χάρις στόν πρώην Τσεχοσλοβάκο 
ύπήκοο Μπέρναρντ Χάττον. Αύτό τό 
στοιχείο δημιούργησε μιάέξωπραγματική 
άτμόσφαιρα. Είτε επειδή ήταν δύσκολο νά 
πιστέψη κανείς τό περιεχόμενο τοϋ φα- 
κέλλου είτε άπό δικαιολογημένη άμφι- 
βολία μήπως έπρόκειτο γιά  απάτη, ή 
μυθιστορηματική αύτή έπιφυλλίδα δη
μιούργησε νέα άναστάτωσι σχετικά μέ 
τήν «ύπόθεσι Κράμπ».

Οί πρώτες άναφορές είχαν τήν ύπο- 
γραφή τού κυβερνήτη Στιεπάνωφ καί 
άνέφεραν τήν σύλληψι τοϋ Κράμπ στά 
ϋφαλα τοϋ καταδρομικού «Όρντζχονικιν- 
τζέ». Είχαν γνώσι τής «ρίψεως» ένός μυ
στικού πράκτορος καί περίμεναν τήν βου
τιά τού Κράμπ. Τούς ειδοποίησε τό σύ
στημα συναγερμού, όπότε έπεσαν στήν 
Θάλασσα οί δύτες τού πλοίου μέ διαταγή 
νά τόν συλλάβουν ζωντανό. Τόν ανέ
βασαν στό πλοίο μέσα σ’ ένα στεγανό 
κλειστό θάλαμο καί τόν πήγαν στό άναρ- 
ρωτήριο τού πλοίου, όπου τοϋ έκαναν 
αμέσως ένέσεις ύπνωτικές καί τοϋ έβαλαν 
έπιδέσμους στό πρόσωπο καί στά χέρια 
ώστε στήν περίπτωσι πού κάποιος τόν 
έπισκεπτόταν — πράγμα άπίθανο —νά μήν 
μπορή νά τόν αναγνώριση.

Ά π ό  τήν Ρωσία είχαν κρυπτογραφη- 
μένες διαταγές; "Οταν ή σοβιετική ναυτι
κή μοίρα έφυγε άπό τήν Α γγλ ία , ένα 
έλικόπτερο παρέλαβε τόν κοιμισμένο 
Κράμπ καί τόν μετέφερε στόν Στεττίνο. 
Ά π ό  έκεΐ τό ταξίδι τού αίχμαλώτου συνε- 
χίσθηκε μέ αεροπλάνο γιά μιά μυστική 
βάση στό Κλίμσκυ.

Ακολουθούσαν οί άναφορές τών άξιω- 
ματικών σχετικές μέ τήν παράδοσι τού 
Κράμπ καί έν συνεχεία οί άναφορές τού 
άνακριτοΰ συνταγματάρχη Ζαμποτίν μα
ζί μέ μεταφράσεις τών διερμηνέων. Μόνο 
στήν έβδομη άνάκρισι ό Κράμπ ομολόγη
σε τήν ταυτότητά του. Ποτέ, ούτε καί 
άργότερα, δέν παραδέχθηκε ότι έργαζό-

ταν στίς μυστικές ύπηρεσίες. Κατηγορή- 
θηκε γιά στρατιωτική κατασκοπία, πού 
προέβλεπε τήν ποινή τού θανάτου, καί 
τόν έκλεισαν στήν άπομόνωσι σέ μιά 
στρατιωτική φυλακή στό Λεφόρτοβο. 
’Εκεί άρχιζαν νά_ έφαρμόζουν τήν «ήπία 
μέθοδο».’Εξαντλούσαν τήν φυσική άντοχή 
τού κρατουμένου ώστε έν συνεχεία νά 
χάνη τήν Θέλησι καί τήν άντίστασί του . . 
Ύπό τήν έπίβλεψι ένός λοχία έκανε έν- 
τατικές γυμναστικές ασκήσεις έπί έξη 
ώρες τήν ήμέρα, έτρωγε καθημερινά ξερό 
ψωμί καί έπινε χλιαρό νερό σέ φλιτζάνια. 
Ό  Κράμπ άπτόητος, έκανε όλες τίς άσκή- 
σεις χωρίς νά μιλά, αλλά κάποτε έπεφτε 
κάτω καί χρειαζόταν νά καταβάλη όλες 
τίς δυνάμεις του γιά νά σηκωθή. "Ηταν 
έξαντλημένος. Οί δεσμοφύλακές του έπω- 
φελούντο άπό αύτές τίς στιγμές καί ξανάρ
χιζαν τίς άνακρίσεις άπό τίς όποιες δέν 
κέρδιζαν τίποτε. Ό  Κράμπ άρρώστησε 
άπό τό μουχλιασμένο ψωμί. Έπενέβη 
ό γιατρός καί συνέστησε νά τού δίδουν 
κανονικά γεύματα γιά νά «άνακτήση τίς 
δυνάμεις του». "Οταν άνέλαβε τόν ύπε- 
χρέωσαν νά ύποστή τίς ίδιες δοκιμασίες 
ώσπου νά καταρρεύση σχεδόν. Τόν πή
γαιναν στό κελλί του όπου κοιμόταν πάλι 
βαθιά. Στίς 22 Μαίου 1956 οδήγησαν τόν 
Κράμπ στό γραφείο ένός νέου άνακριτοΰ, 
τού συνταγματάρχη Μυασκώφ. ’Εδώ είχε 
προετοιμασθή ένα έρωτηματολόγιο «όλο 
μέλι».

Χωρίς νά άπαντά σέ ούσιαστικές έρω- 
τήσεις, ό αίχμάλωτος μιλούσε πολύ. Κα- 
τάφερε νά καταρρίψη τήν κατηγορία ότι 
βρισκόταν στήν υπηρεσία τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καθώς καί ότι ήταν έπιφορτι- 
σμένος μέ αποστολή τοϋ Βρεταννικού 
Ναυαρχείου. Ό  Μυασκώφ τού μίλησε 
μέ έπαινετικά λόγια γιά  τήν πείρα του 
στίς καταδύσεις καί ό Κράμπ τού άπάν- 
Μάργκαρετ Έ λάϊν. Σννεζενχθη τόν Κράμπ 

τό 1952. Σέ λίγο όμως χώρισαν.
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τησε στό ίδιο τόνο. Στό τέλο; ό Ρώσος 
συνταγματάρχης τόν ξαυάστειλε στην 
φυλακή καί τόν πληροφόρησε ότι είχε 
δώσει διαταγή νά τόν μεταχειρίζωνται 
σάν «προνομιούχο αιχμάλωτο». "Οταν 
μετά μιά εβδομάδα ό Κράμπ ξαυαβρέ· 
Θηκε στό γραφείο του, ό άνακριτής τού 
είπε: «Έχετε δείξει τόση άφοσίωσι στήν 
πατρίδα σας ώστε δεν μπορώ παρά νά 
σας Εκτιμήσω. "Ομως, δέυ μπορούμε νά 
παραβλέψωμε τήν εγκληματική σας ενέρ
γεια έναντίον των συντρόφων μας. ’Εν 
τούτοις, δέν έκκαθαρίζομε ευχαρίστως 
ανθρώπους άξίας, όταν μπορούμε νά τ.ό 
άποφύγωμε. Σας προσφέρω τήν δυνατό
τητα έκλογής μεταξύ τής ποινής τού Θα
νάτου καί τού ένδεχομένου νά υπηρετή
σετε στό Ναυτικό μας». Ό  Κράμπ σκέ- 
φθηκε πολύ, ένώ ό Μυασκώφ τόν πληρο
φορούσε ότι ή ’Αγγλία τόν είχε «προ· 
δώσει» θεωρώντας τον νεκρό. Ό  Κράμπ 
«λόγω των περιστάσεων» δέχθηκε τήν 
προσφορά.

Τόν μετέφεραν άμέσως στό κέντρο άπο- 
καταστάσεως τού Σέλσκογιε. Στις «ανα
φορές τού διοικητού κυβερνήτη Κρασένκο, 
άναφέρεται ότι ό Κράμπ οφείλε νά ξεχάση 
για  πάντα τό παρελθόν του, νά ύπο- 
γράψη ένα συμβόλαιο έργασίας δέκα ετών 
στό Ναυτικό, νά πάρη τό όνομα Λέβ 
Λβόβιτς Κοραμπλώφ καί νά άρχίση άμέ
σως εντατικά μαθήματα ρωσικής. Τήν 
διδασκαλία άνέλαβε ή λοχίας Βίρα Σαβέ- 
λιεβα καί καθημερινώς άνέφερε τίς Εξαι
ρετικές προόδους τού μαθητοΰ της. Πρός 
τό τέλος Αύγουστου, μπορούσε νά μίλα 
καί νά διαβάζη. Ό  Κράμπ τοποθετήθηκε 
στήν Εκπαιδευτική ναυτική βάσι τής Κρον- 
στάνδης, όπου έξεπαίδευε τούς δύτες. 
Στίς 10 Σεπτεμβρίου άκριβώς έγινε ύπο- 
διοικητής. Στίς 21 Νοεμβρίου μετετέθη 
στήν βάσι Επιχειρήσεων τού Α ρχαγγέ
λου, άνέλαβε πολλές Επικίνδυνες αποστο
λές, μεταξύ τών οποίων καί ή άπαγκί- 
στρωσις Ενός παγοθραυστικού. Έν συνε
χεία, ό φάκελλος άνέφερε τήν προαγωγή  
του σε σημαιοφόρο (29 Δεκεμβρίου) καί 
έναν αισθηματικό δεσμό μέ μιά άξιωματικό 
τηλεγραφήτρια, τήν Σόνια Γρηγοριέβνα. 
Στίς 31 Μαρτίου 1957 πήρε καί άλλη 
προαγωγή. Έγινε άνθυποπλοίαρχος. 
'Από τόν ’Αρχάγγελο τόν μετέθεσαν στίς 
βάσεις τής Βαλτιίσκ, τής ’Οδησσού καί 
τής Σεβαστουπόλεως. Τέλος τόν Σεπτέμ
βριο τού 1959 ό «σύντροφος» άξιωματικός 
Λέβ Λβόβιτς Κοραμπλώφ ύπηρετούσε 
στήν "Απω Ανατολή στό Βλαδιβοστόκ. 
Οί άναφορές ήσαν πάντα Εξαιρετικές άπό 
πάσης άπόψεως.

Τί νά πιστέψωμε; Υπάρχουν καί με
ρικές άλλες άναφορές σχετικά μέ ένα πτώμα 
τό όποιο διαμορφώθηκε καταλλήλως 
ώστε νά άναγνωρισθή ώς πτώμα τού 
Κράμπ. "Εφερε τήν πραγματική στολή 
τού βατραχανθρώπου καί έρρίφθη άπό 
ένα ύποβρύχιο στήν Μάγχη, στά άνοικτά 
τού ΓΤόρτσμουθ. Οί λογικές υποψίες πού  
γενικώς ύπήρχαν γιά τήν γνησιότητα 
τού φακέλλου δέν έκαναν ούτε έξ άντανα- 
κλάσεως περισσότερο πιθανή τήν Εκδοχή 
τής πολύ άμφίβολης, άλλωστε, άναγνω- 
ρίσεως τού -πτώματος τού Τσίτσεστερ. 
Μετά άπό τόσα χρόνια, σήμερα ξέρομε 
γιά τήν πραγματική τύχη τού Λάϊονελ 
Κράμπ πολύ λιγώτερα άπ’ ό,τι στήν 
άρχή. Κατά πάσα πιθανότητα τό αίνι
γμα αυτό δέν θά λυθή ποτέ.

Β. Ρ.

ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΤΖΟΥΝΤΟ - ΚΑΡΑΤΕ

Τάς βραδυνάς ώρας της 4-6-76, εις τό γήπεδον καλαθοσφαιρίσεως τοϋ «Πανελληνίου 
Γ.Σ.» εγένετο επιδειξις, τζούντο - Καρατε, υπό ομάδων της ’Αστυνομίας, Χωροφυ
λακής καί ̂ Πυροσβεστικού Σώματος. Τήν έπίδειξιν παρηκολούθησαν ό Υπουργός 
Δημοσ. Τάξεως κ. Σταμάτης, ό 'Υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Καραϊσκάκης, 6 Γε- 
νικόςΓραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ. κ. Μπάλκος, βουλευταί, οί ’Αρχηγοί καί τών τριών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας κ.κ. Τζίμας Κουνστιανας καί Γκίκας, ό Είσαγγελεύς τοϋ ’Α- 
ρείου Πάγου κ. Μπλέτσας, ό Προϊστάμενος της ΜΕΟ/Τ.Δ.Τ. 'Υποστράτηγος κ. 
Καρδαράς, οι Υπαρχηγοι της Αστυν. Πόλεων κ.κ. Παπαγεωργίου καί Κωτσόπουλος, 
οί Ύπαρχηγοί χωροφυλακής κ.κ. Κωνσταντουδάκης καί Γερόπουλος, άλλοι άνώ- 
τατοι^και ανώτερος αξ/κοι τών Ε.Δ. και τών Σ.Α. άντιπροσωπεϊαι τών παραγωγικών 
σχολών και πολλοί φίλαθλοι. Μετά την επίδειξιν, ή όποια υπήρξε πράγματι εντυπω
σιακή, ο  ' Υπουργός Δημ. Ταξεως κ. Σταμάτης συνεχάρη τούς συμμετασχόντας άθλη- 
τας και επεδωκε  ̂εις τους διοικητας τών σχολών άναμνηστικάς πλακέτας. Τό τέλος 
τής επιδείξεως ηκολουθησε δεξιωσις. Είς τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα.^’Επάνω: 'Ο 'Υπουργός κ. Σταμάτης προσφωνών τούς άθλητάς. Κάτω: 
Ή  ομας τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς μίαν θεαματικήν φάσιν.

645





ΠΡΙΝ Ο Γ Δ Ο Ν Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

'Ρ^υνΘμικέ ’ψψφ® $%ψ}ν παλιρ

H M f l

'Ο ληστής Πιστόλης ·  Συζυγοκτονία διά γρόνθων · ’Αμοιβαία 
άτταγωγή ·  Μεταμψίεσις γυναικός ·Ά να κά λυ ψ ις  φυσιγγιοποι- 
είου ·  Κλοπή εις τήν Βουλήν «Δυστύχημα έν Πειραιεΐ ·  Περίερ
γος κλοπή ·  ’Απαγχονισμός κόρης ·  ’Απόπειρα αύτοκτονίας

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ (3 ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΥ) 1895

Ο ΛΗΣΤΗΣ Πιστόληζ εϊχεν όδηγηθή 
sis Βόλον έν συνοδεία αστυφυλάκων διά 
τινα δίκην, μετά τήν οποίαν έπέστρεφε 
διά τοϋ άτμοπλοίου όπ<ς κλεισθή sis 
Tas φυλακά5 Συγγροϋ. Οί άστυφύλακε5, 
όταν τό άτμόπλοιον έφθασεν sis Χαλ
κίδα, άπεβιβάσθησαν έκεΐ καί τό ερ- 
ριξαν εις τό πιοτό. Τό άτμόπλοιον άπέ- 
πλευσε μετ' ολίγον, συνεπκρέρον καί 
τόν Πιστόλην, ό OTrotos, άποβιβασθεΐ5 
sis Πειραιά, άνήλθε povos sis Άθήνα5 
καί μετέβη sis Tas φυλακά5 Συγγροϋ 
κλεισθεΐ5 sis τόν θάλαμόν του.

Έττί τούτω, ΰποβάλλομεν μίαν ττρό- 
τασιν: Νά κλεισθοϋν sis Tas φυλακά5 οί 
δύο άστυφύλακε5 καί νά άφεθή έλεύθερο5 
ό Πιστόλη5, διοριζόμενο5 μάλιστα καί 
άστυφύλαξ, διότι χαρακτήρ toioutos 
μόνον μέ τόν τοϋ Γιάννη ‘Αγιάννη, τόν 
όττοϊον έδημιούργησεν ό Οΰγκώ, ομοιά
ζει. Συμφωνείτε;

ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΙΑ διά γρόνθων δέν 
είναι σύνηθε5 πράγμα. "Οσον είναι τρα
γικόν, τόσον είναι καί παράδοξον τό άγ-

Οι Καρυάτιδες, όπως ήταν τήν εποχή τής 
Τουρκοκρατίας. ( ’Από παλαιάγκοαβονρα).

γλίζον αυτό si6os τοϋ φόνου. Καί όμος 
έγεινεν sis τόν Πειραιά.

Ό  σύζυγος μένεα πνέων κατά τη5 συ
ζύγου, έπετέθη κατ’ αύτή5 διά των γρόν
θων, κτύπων όπου εφθανεν. Ή σύζυγος 
ήμύνετο, άλλά λεπτοφυή$ φαίνεται οϋ- 
σα καί άσθενική, δέν άντέσχε και κατέ- 
πεσεν ϋπό τά γρονθοκοπήματα ήμιθα- 
νή$, Ικπνεύσασα μετ’ ολίγον. Ό  σύ
ζυγος, μετανοήσα5 ήδη, δέν πιστεύει 
ότι ή σύζυγός του άπέθανεν έκ των γρον- 
θοκοπημάτων του, τά όποια Θεωρεί φαί
νεται λίαν άκίνδυνα!

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ (6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 
1895

ΝΟΣΤΙΜΩΤΑΤΟΝ άπρόοπτον συνέ
βη χθέ5, sis τήν ενταύθα Εισαγγελίαν. 
Άνεκαλύφθη καί ώδηγήθη ενώπιον τοϋ 
εισαγγελέας έρωτευμένον ζεύγος, ένω- 
θέν δι’ άμοιβαία5 άπαγω γή5· Μετά μι- 
κράν διαδικασίαν καί παρουσία τοϋ 
πατρ05 τή5 άπαχθείση5, διετάχθη τοϋ 
μέν άπαγω γέςς ή φυλάκισς, τή5 δέ κό- 
ρη$ ή sis to0s yovsis επιστροφή. Καί 
άπ’ εδώ άρχίζει ή κωμωδία. Καθ’ ήν 
στιγμήν ή κόρη κατήρχετο τά$ βαθμί- 
5as, ε!$ vsos καταπληκτικός όμοιάζων 
πρ05 τόν άπαγωγέα . . άπήγαγεν αυ
τ ή ν 1. Ό  πατήρ ήτο άκόμη επάνω, μό- 
λ ς  δέ έμαθε τούτο έπέστρεψεν όπίσω  
πρ05 τό Εισαγγελέα καί κατήγγειλε τό 
δεύτερον τήν κόρην του καί τόν νέον 
άγνωστον άπαγωγέα. Καί ποΐθ5 ήτο, 
νομίζετε; Ό  άδελφ05 τοϋ πρώτου, δ,τι

δέ έπραξε, τό έπραξεν έξ άδελφηάς στορ- 
γή5 καί τώρα;

ΔΙΑΤΙ τάχα νά χλευάζωμεν τήν άτυχή 
έκ Πειραιαίς γυναίκα, ή τς  έζήτησε νά 
μεταμφιεσθή sis άνδρα δπσς κερδίζη 
τά πρ05 τό ζην, διότι άλλος θά έκιν- 
δύνευεν ίσος νά άποθάνη τή$ πείνη5; 
ΤΗτο ύπανδρευμένη, ό σύζυγός τη$ τήν 
έκακοπεταχειρίζετο — αυτό τούλάχιστον 
έγνώσθη — καί ήναγκάσθη νά πάρη τό 
παιδί τη5 καί νά φύγη. Πώ$ νά ζήση 
όμος; Ίδοϋ τό φοβερόν ζήτημα. Καί έν 
τή μητρική τη$ στοργή, μή έχουσα π ό ς  
άλλως νά κερδίση τό ψωμί τη5, κου
ρεύει τά μαλλιά τη$, φορεί άνδρικά φο
ρέματα καί πηγαίνει νά έργασθή sis 
έν μικρόν ξενοδοχεΐον ώς μάγειρο5 — τό 
επάγγελμα τοϋ συζύγου τη5·

X9es, tis οΤδε πώ5, τό φϋλόν τη5 άπε- 
καλύφθη καί προσείλκυσε τήν συρροήν 
πολλών περιέργων. Διατί, τάχα; ’Ektos 
άν sivat Kavsis άμερικανισμ05 τοϋ κατα
στηματάρχου.

ΑΝΑΚΑΛΥΥΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΠΟΙΕΙΟΥ:
Σήμερον άνεκαλύφθησαν δύο κατα

στήματα, έν ois φυλάσσονται εύφλεκτοι 
ΰλαι. Καί έπί μέν τή$ όδοϋ Πειραιώ5 έγνώ
σθη δτι νύκτωρ κατασκευάζονται φυ
σίγγια, παρά δέ τήν οδόν ΚολοκυνΘοϋ$ 
άποθήκη, έν ή εΰρίσκονται 1.000 όκάδε5 
πυρίτιδθ5· Περί τούτου οϋδεμία άδεια 
τή5 Άστυνομία5· Τά πρόσφατα δυστυ
χήματα έξ έκρήξεων έπιβάλλουσιν όπος  
οϋχί μόνον τιμωρηθώσιν οί ίδιοκτήται

647



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ

Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά: Σχεδίασμα 
τής ’Αθήνας τοϋ 1870 άπό τή δυτική 
πλευρά. Εις την απέναντι σελίδα: Τό 
Ζάππειον, όπως ήταν κατά την περίοδο 

τον Γεωργίου τοϋ A '.

των καταστημάτων τούτων, αλλά καί νά 
άπαγορευθή ή άνέγερσις παρομοίων 
τοιούτων άνευ της έκττληρώσεως ώρισμέ- 
νων όρων της μηχανικής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ (7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 
1895

Καθιερώθη καί ή τηλεγραφική μέθο
δος εις τά λωποδυτικά χρονικά. Τά 
πρωτόλεια τοϋ νέου τούτου κλάδου 
έγένοντο χθες έν Πειραιεΐ. Είς ιατρός λαμ
βάνει τηλεγράφημα έκ Βόλου μέ τήν 
υπογραφήν τοϋ εκεί μένοντος άδελφοϋ 
του, διά τοϋ οποίου παρεκαλεϊτο νά 
δώση είς κάποιον Μεταξαν ένδεκα είκο- 
σόφραγκα. Ευρίσκει τον Μεταξαν, τώ 
δίδει τά είκοσόφραγκα, άγγέλλει δέ συγ
χρόνως διά τηλεγραφήματος του πρός 
τόν άδελφόν του τήν έκπλήρωσιν τής 
εντολής του. Δέν παρήλθεν όμως ώρα καί 
λαμβάνει άλλο τηλεγράφημα έκ Βόλου, 
άληθινόν πλέον αυτό, διά τού οποίου 
μανθάνει ότι τό πρώτον τηλεγράφημα 
ήτο. . . λωποδυτικόν. Τρέχει νά εύρη τόν 
Μεταξαν, άλλ’ αυτός ώχετο άπιών!

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 
ΙΟΥΛΙΟΥ (8 ΚΑΙ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 1895

ΚΛΟΠΗ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ: Λίαν πρωί 
σήμερον είδοποιήθη ό διεκπεραίωσής τής 
Βουλής, κ. Ν. Κοτσελόπουλος, έν τή 
οικία του παρά τίνος των κλητήρων τής 
Βουλής, ότι κλέπται είσελθόντες έν τή 
αίθούση των συνεδριάσεων άφήρεσαν τόν 
μέγαν κώδωνα τού Προεδρείου, περιτυ- 
λίξαντες αυτόν μέ τό έπί τής τραπέζης 
τού κ. Πρωθυπουργού πράσινον κά
λυμμα. Μετ' ολίγον εφθασε καί ό διευ
θυντής τού γραφείου, κ. Δ. Καλοστύπης, 
όστις προέβη είς πρόχειρον άνάκρισιν 
των κλητήρων τής Βουλής, ειδοποίησε δέ 
πάραυτα δι’ έγγράφου τόν διευθυντήν τής 
'Αστυνομίας καί τόν Εισαγγελέα, οΐτι- 
νες έπελήφθησαν άμέσως ανακρίσεων πρός 
ανακάλυψαν των δραστών. Τόν κλαπέντα 
κώδωνα, περί ού τόάος είχε γίνει λόγος 
έν τφ  Τύπω είχε δωρήσει εις τήν Ελλη
νικήν Βουλήν ό κατά τήν παρελθούσαν 
σύνοδον πρόεδρος αυτής κ. Βουδούρης, 
ήτο δέ άξίας 200 φράγκων χρυσών καί 
εφερεν έπ’ αυτού γεγλυμμένας τάς λέξεις 
«Ελληνική Βουλή». "Αγνωστον πότε 
έλαβε χώραν ή κλοπή, διότι οΰδέν ίχνος 
παραβιάσεως τής θύρας τής αιθούσης 
υπάρχει. Έλπίζεται, ότι ή άνάκρισις, 
δραστηρίως ένεργούσα, θά άνακαλύψη 
τούς δράστας τής τολμηρας κλοπής.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΥ) 1895

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ : Περί
τήν 6 1 /2  μ.μ. τής χθες, έν Πειραιεΐ 
άκριβώς πρό τού ναού τής ‘Αγίας 
Τριάδος, ό 54ετής Κρής ’Ιωσήφ Κα- 
βρουδάκης, θελήσας νά κατέλθη άκαί- 
ρως τού τροχιοδρόμου, περιεπλέχθη ύπό

τούς τροχούς καί ύπέστη θλάσιν άμφο- 
τέρων τών ποδών. Μετηνέχθη είς τό 
Πολιτικόν Νοσοκομεϊον καί έν μέσω φρι- 
κτών πόνων άπεβίωσε περί τήν 11 μ.μ. 
ώραν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ (12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 
1895

ΑΝΑΚΑΛΥΥΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΛΑ
ΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ: Σήμερον τήν πρωίαν, ό ά- 
στυνόμοςτού ΣΤ'Τμήματος κ. Καραγιαν- 
νόπουλος, μετά τών ϋπ’ αυτού ΰπαξιω- 
ματικών καί δύο άστυφυλάκων, άνεκά- 
λυψαν μεταβάντες σημαντικόν λαθρεμπό- 
ριον έν τή ύπ’ άριθ. 16 τής οδού Νικη- 
ταρα οίκία. Ό  έκ Κρήτης Ίω. Μαρκάκης 
έφερεν έκ τής νήσου ταύτης, λαθράίως, 7 
πακέτα σιγάρων (5 1 /2) οκάδες), 24 
οκάδες ζαχέρεως, 15 οκάδες σάπωνος, 
δύο τόπια πανί καί μίαν καινουργή 
ένδυμασίαν. Τούτα κατεσχέθησαν άμέ
σως, καθ' ήν ώραν έναπετίθεντο είς τήν 
οικίαν. Ό  λαθρέμπορος κατηγγέλθη συν- 
ταχθέντος καί τού πρωτοκόλλου τής 
κατασχέσεως.

ΤΡΙΤΗ 1 (13) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 1895

Οί περίοικοι τής συνοικίας Μοναστηρα- 
κίου ύπέβαλον αίτησιν περί άρσεως τών 
έν τή συνοικία ταύτη ύπαρχόντων σι
δηρουργείων, έκ τών όποιων κρότος 
άφόρητος προξενεϊται καί έπιβλαβεΐς 
άναθυμιάσεις άναδίδονται. Ή αίτησις 
ύπεβλήθη είς τό ύπουργεϊον τών 'Εσω
τερικών, έλπίζομεν δέ ότι ό κ. ύπουργός 
θά λάβη αύτήν ύπ’ όψει καί θά ένερ- 
γήση ό,τι έπιβάλλει τό καθήκον του 
πρός ευκολίαν τών περίοικων καί διά 
τήν δημοσίαν υγείαν. "Αλλως, άπό και
ρού τό ζήτημα τούτο είναι έπίτούτάπη- 
τος, παρεσκευάσθη δέ μέρος κατάλληλον 
όπως δεχθή πάντα ταϋτα τά καταστή
ματα καί πληροί τούς όρους τής δημο
σίας ύγιεινής, παρά τήν 'Αγίαν Τριάδα, 
κατασκευασθέν υπό τοϋ κ. ’Αναγνώστου 
Δακορώνια. Είς τήν αίτησιν ταύτην τών 
περίοικων τού Μοναστηρακίου ένδίδουσα 
ή Κυβέρνησις, θέλει υπηρετήσει τήν

δημοσίαν ύγείαν καί άνταποκριθή είς 
τάς άπαιτήσεις τοΰ πολιτισμού.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 1895

ΔΕΝ γνωρίζομεν άν θά τηρηθή μέχρι 
τέλους, μολονότι είναι κάπως παράλογος 
ή νέα άστυνομική διάταξις, όπως αί παρα
στάσεις τών θεάτρων λήγουν τό μεσο
νύκτιον, διά νά μή έκτίθενται περί πλέον 
είς τό νυκτερινόν ψύχος οί Θεαταί. Λέγο- 
μεν παράλογον τήν διάταξιν κατά τούτο, 
ότι άντί νά όρίζη τήν ώραν καθ’ ήν δέον 
νά λήγουν αί παραστάσεις, έπρεπε νά 
όρίση τήν ώραν καθ’ ήν δέον ν’ άρχίζουν. 
Αϋτό είναι τό όρθόν. "Ας όρίση τήν 9ην 
εσπερινήν ώραν άκριβώς καί νά έξαναγ- 
κάση οΰτω καί τούς θεατάς νά προσέρ- 
χωνται κάπως έγκαίρως, διότι τώρα οί 
πλεϊστοι μεταβαίνουν είς τό θέατρον τήν 
ΙΟην ώραν, οί δέ ήθοποιοί πώς νά παρα
στήσουν άπό τής 9ης πρό κενών καθι
σμάτων; Ή έγκαιρος λοιπόν προσέλευσις 
τών θεατών λύει τό ζήτημα, χωρίς νά 
παρίσταται καί άνάγκη άστυνομικών 
διατάξεων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 (18) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1895

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΛΟΠΗ: Διά βου
λεύματος του Συμβουλίου τών Πρωτοδι
κών παραπέμπεται είς τό Κακουργιοδι- 
κεϊον ή ’Αμαλία Χατζηδάκη καί ό Ίω. 
Δασκαλάκης έπί κλοπή 3,075 δρχ. γενο- 
μένη τόν Νοέμβριον του 1894 ένταύθα. 
Ό  Έμμ. Φουστέρης έκλεψε τό χαρτοφυ- 
λάκιον τοϋ κ. Ί. Καλαμάρα, περιέχον 
τό άνωτέρω χρηματικόν ποσόν. Κατό
πιν, όμως, οί άνωτέρω παραπεμφθέντες 
είς τό Κακουργιοδικεΐον, είσελθόντες είς 
τήν οίκίαν τοϋ κλέπτου, έκλεψαν τό ποσόν 
τούτο έλαττωθέν κατά τινας έκατοντά- 
δας δραχμών.

ΤΡΙΤΗ 8 (20) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1895

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟ
ΡΗΣ : Τήν 4ην π.μ. τής σήμερον, έπί 
τής οδού Καλαμιώτου έντός τής οίκίας τού
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φανοποιού Ίω. Ήλιάδου, εύρέθη άπηγ- 
χονισμένη μία είκοσαέτις κόρη. Ή Μα- 
ριγώ Έμμ. Τσούχλου, ούτως ώνομάζετο 
ή κόρη υπηρετεί από πολλοΰ ε{ς τήν οι
κίαν τοϋ είρημένου φανοποιού, έλθοΰσα 
έκ τής ιδιαιτέρας αύτής πατρίδος, τής 
Κυνουρίας. Έν τή υπηρεσία ήτο προ
θυμότατη, ενίοτε όμως δεν ήδύνατο νά 
απόκρυψη τήν νόσον έξ ής κατετρύχετο 
άπό τίνος. ‘Η νόσο? ήτο φυματίωσις των 
πνευμόνων, γνωρίζουσα δέ ή δυστυχής 
υπηρέτρια ότι Θάττον ή βράδιον Θά 
άπέθνησκεν έκ φθίσεως άπεφάσισε νά έπι- 
ταχύνη τόν θάνατόν της θέτουσα τέρμα 
είς τήν άθλίαν ζωήν της. Πρός τοϋτο, 
σήμερον τήν πρωίαν, κατελθούσα είς 
σχοινίον άπό τής όροφής, είς τό άκρον 
δι’ αϋτοϋ έσχημάτισεν αγχόνην. Ά -  
νήλθε κατόπιν έπί τίνος δοχείου τοϋ πε
τρελαίου καί έθεσε τήν κεφαλήν της είς 
τήν άγχόνην, ώθησε μετά ταΰτα τό 
δοχεϊον καί εύρέθη είς τό κενόν άνηρτη- 
μένη. Ό  θάνατος έπήλθε μετά τι χρονικόν 
διάστημα. Ό  άστυνόμος τοϋ Β' Τμή
ματος μετ’ αστιάτρων μετέβησαν έπί 
τόπου πρός ένέργειαν ανακρίσεων καί 
νεκροψίας.

ΠΕΜΠΤΗ 10 (22) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 
(23) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1895

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΦΟΝΟΣ : Περί τήν 8ην 
π.μ. τής σήμερον είς τό λαχανοπάζαρον 
έγένετο Θανατηφόρος τραυματισμός δια- 
σήμου λωποδύτου, γνωστού είς τόν 
αστυνομικόν κόσμον, τοϋ ’Αντωνίου 
Μάλιου. "Εξωθεν ένός καφενείου εΰρέθη 
οϋτος κυλιόμενος έντός αίμάτων έκ των 
δύο θανατηφόρων τραυμάτων άτινα είχε 
διά μαχαίρας κάτωθεν τής δεξιάς ώμο
πλάτης. Τις ό δράστης τοϋ έπικινδύνου 
τραυματισμού; Ό  παθών είπεν ότι 
δέν τόν άνεγνώρισεν. Ό  πλησίον καφε- 
πώλης ώμολόγησεν είς τόν προσδρα- 
μόντα έπί τόπου αστυφύλακα, ότι οϋτος 
πρό τινων ωρών συνωμίλει μετά τίνος 
παιδός, πιθανόν δέ ότι ό παϊς άπειλού- 
μενος ϋπό τοϋ λωποδύτου δι’ εύνόητον 
σκοπόν, έξήγαγε μάχαιραν καί έτραυ- 
μάτισεν αύτόν. Ό  τραυματίας διατρέ-

χω ν κίνδυνον μετηνέχθη είς τό Πολιτι
κόν Νοσοκομεΐον.

ΠΕΜΠΤΗ 17 (29) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18 (30) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1895

ΠΩΣ ή μπορεί νά γίνη τήν ή μέραν νυ
κτερινή έρωτική συνέντευξις; Καί όμως 
έγένετο έν μέσαις Άθήναις. Ώς γνωστόν 
οί λαμπτήρες τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτός 
τοϋ ύπογείου σιδηροδρόμου, όταν οϋ
τος είναι έντός τής σήραγγος, είναι πολύ 
έλαττωματικοί καί φωτίζουν άμυδρό- 
τατα ένίοτε δέ καί σβύνουν έντελώς 
έπί τινα δευτερόλεπτα.

Χθές τό απόγευμα κατήρχετο είς Φά- 
ληρον είς γέρων μετά τής ωραίας μικράς 
θυγατρός του. Είσήλθον είς τό βαγόνιον 
τής β' θέσεως, μετ’ αύτών δέ είσήλθε 
καί είς νέος, όστις έφαίνετο ότι έγνώ- 
ριζεν άπό πρίν τήν νέαν.

Ή άμαξοστοιχία είσήλθεν είς τήν 
σήραγγα, ήναψαν οί λαμπτήρες, αλλά 
μετ’ ολίγον σβύνουν. Δέν χάνει καιρόν 
ό νέος, πλησιάζει τήν νέαν καί δίδει 
ήχηρόν φίλημα, τό όποιον δέν άντελή- 
φθή ό γέρων. Αίφνης άνάπτει ό λαμ- 
πτήρ καί οί νέοι έφωράθησαν πάλιν φι- 
λούμενοι.

—Δέν ντρέπεστε! Τί πράγματα είναι 
αυτά;» είπεν έξωργισμένος ό γέρων. 
Ό  νέος έξήλθεν είς τόν πλησιέστερον 
σταθμόν, καίτοι είχεν είσιτήριον διά τό 
Φάληρον.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (4 Σε- 
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1895).

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Α- 
ΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ: Σήμερον τήν" πρωίαν 
έν Πειραιεΐ, άπεπειράθη νά αύτοκτο- 
νήση είς άστυφύλαξ ένεκεν έρωτικών λό
γων. ’Αγαπών καί μή άγαπώμενος έλα
βε τό περίστροφόν του καί δι’ αύτοϋ 
έπυροβόλησεν άπαξ. Ή σφαίρα έτρύ- 
πησε μόνον τό δέρμα πλησίον τοϋ άρι- 
στεροϋ μαστού καί ό άστυφύλαξ έπε- 
σεν ήμιθανής. Σήμερον μετά μεσημβρίαν 
θά μετενεχθή ένταύτα.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥ
ΓΟΥΣΤΟΥ (5 ΚΑΙ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 
1895.

ΟΙ τρεις κύριοι οί παρακληθέντες έπι- 
σήμως παρά τής άστυνομικής ’Αρχής 
νά άναλάβωσι τόν έλεγχον πάσης φύ- 
σεως σκηνικού έργου, τό όποιον οί θία
σοί μας ήθελον ζητήσει νά παραστήσω- 
σιν άπό σκηνής, είναι οί κ.κ. Γ. Μιστριώ- 
της καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου, ’Ιωάν
νης Καλοστύπης γενικός γραμματεύς 
τοϋ υπουργείου τής Παιδείας καί δρα
ματικός συγγραφεύς καί ’Αριστοτέλης 
Π. Κουρτίδης, ό ειδικός έπί τών Θεα
τρικών κριτικός τής «Εστίας».

Τό έντός τής ή μέρας άποστελλόμενον 
πρός τούς άνωτέρω κυρίους έγγραφον 
τοΐς άγγέλλει τόν διορισμόν των μέ τήν 
παράκλησιν νά βοηθήσωσι τήν ’Αστυ
νομίαν είς τό γενικού ένδιαφέροντος 
τούτο ζήτημα, δεχόμενοι νά έκφέρωσι 
τήν Kpiatv των έπί τών ύπό τής άστυ
νομικής ’Αρχής ύποβαλλομένων αύτοϊς 
έκάστοτε έργων «ύπό ήθικήν έποψιν καί 
άν δύνανται νά παρασταθώσι χωρίς νά 
προκαλέσωσι σκάνδαλα».

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (11 ΣΕ
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1895.

ΝΑ ρίπτωνται είς τούς πέντε δρό
μους βρέφη προερχόμενα έκ κλεψιγα
μίας, τό πράγμα είναι σύνηθες καί όχι 
σπουδαίον, άλλ’ άπλούν κοινωνικόν 
φαινόμενον, κακόν πάντοτε, οϋτινος αί ρί
ζα! ύφίστανται έντός τών κοινωνικών 
στρωμάτων τών πολυαρίθμων πόλεων. 
Τώρα όμως, άντί νόθων βρεφών ήρχι- 
σαν νά ρίπτωνται έκθετα είς τούς δρό
μους καί παιδία δύο καί τριών έτών 
ήλικίας καί τό πράγμα παρουσιάζεται 
ώς κοινωνικόν φαινόμενον σοβαρώτερον 
τοϋ συνήθους. Τό πρώτον παρετηρήθη 
προχθές τήν νύχτα έν Πειραιεΐ, όπου 
άνευρέθη κλαΐον έξωθεν τοϋ ναού τού 
'Αγίου Σπυρίδωνος τριετές παιδίον, φέ- 
ρον έπ’ αύτού λευκόν χάρτην άναγρά- 
φοντα ότι τό άτυχες πλάσμα ονομάζεται 
’Εμμανουήλ καί ότι είνε ορφανόν έκ πα- 
τράς καί μητρός.
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Κ Ι Τ Ρ Ι Ν Η Σ  
Φ Υ Α Η Σ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Σ τ ή ν  α χ α ν ή  Κί να
τού  περασμένου αιώνα

0  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  
Ο Π Ι Ο Υ
Είναι γνωστό, δτι σήμερα, ή χρήσις ναρκωτικών 
τιμωρείται αυστηρώς άπό δλα σχεδόν τα κράτη 
και οι λαθρέμποροι των «ηδονιστικών» αυτών φαρ
μάκων καταδιώκονται άπό τις αστυνομίες. Αυτά 
δμως τά τρομερά «καταπότια» διεδίδοντο σκοπί
μως στους λαούς τής ’Ά πω  Ανατολής καί συνετέ- 
λεσαν στήν καταστροφή εκατομμυρίων άνθρωποί.

*Αριστερά: 'Ο Λόρδος Πάλμερστον, άπό 
τούς πρωταιτίους τής εισαγωγής και τής 
χρήσεως του οπίου στήν Κίνα. Απέναντι 
επάνω: Ή  υπογραφή τής συνθήκης τοϋ 
Νανκιν μεταξύ Βρεταννών καί Κινέζων. 
Το όπιο θά μπαίνη πιά έλευθέρως στήν 

Κίνα.

Ψ Ψ

ΣΤΙΣ αρχές τοϋ 19ου α'ιώνος βασίλευε 
στήν Κίνα ό αύτοκράτωρ Κιακούνγκ, 
καταγόμενος άπό τήν μαντζουριανή 

δυναστεία, ή οποία τόν 17ον αιώνα, είχε 
καταργήσει τήν δυναστεία τών Μίνγκ. 
Οί Κιανούνγκ είχαν ιδρύσει τό κράτος τής 
Μαντζουρίας. Κατά τήν περίοδο τοϋ Κια
κούνγκ, μόνο στούς Πορτογάλους καί τούς 
'Ολλανδούς έπετρέπετο νά έμπορεύωνται 
στήν Κίνα. Οί τελευταίοι είχαν ιδρύσει καί 
μιά μικρή άποικία στό Μακάο.

Τό 1816 έφθασε στήν Κίνα ώς πρεσβευ
τής τής Βρεταννίας ό λόρδος "Αμχερεστ, 
άλλά επειδή δέν συμμορφώθηκε μέ τό «Κο- 
τούμ», έπέστρεψε άπρακτος. Τό «Κοτούμ» 
ήταν ένα έθιμο, σύμφωνα μά τό όποιο ό 
πρεσβευτής έπρεπε νά γονατίση έννέα 
φορές μπροστά στον αύτοκράτορα. Τό 
1820, μετά τόν θάνατο τοϋ Κιακούνγκ, 
δταν στόν θρόνο τοϋ «Ουρανίου Κράτους» 
άνέβηκε ό γιος του Τάο Κουάνγκ, τά πράγ
ματα άλλαξαν. Καλοκάγαθος, εύκολόπι- 
στος καί φίλος τής προόδου, ό Κουάνγκ, 
άνοιξε τίς πύλες τοϋ τεραστίου κράτους 
του στό ξένο έμπόριο. Οί Βρεταννοί τών 
’Ινδιών βρήκαν εύκαιρία. 'Αγόραζαν άπό 
τήν Κίνα τσάι καί πουλούσαν όπιο. . . 
Οί Βρεταννοί μεγαλέμποροι τών 'Ινδιών, 
πού ήσαν συγχρόνως μέλη τής άγγλι- 
κής κυβερνήσεως τής χώρας τοϋ Γάγγη, 
έστελναν κατά χιλιάδες τά κιβώτια τοϋ 
οπίου στήν Κίνα.

Ό  Βρεταννός πλοίαρχος Φόρστερ έρ- 
ριξε άγκυρα στήν προκυμαία τής Ναμόα, 
ένώ ένα κινέζικο πλοιάριο έφθανε έκεϊ. 
Στό πλοιάριο, κάτω άπό μιά όμπρέλλα, 
καθόταν ένας μεγαλόσωμος άνδρας μέ τό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τοϋ μανδαρί
νου, τό φτερό παγωνιού. Κάπνιζε νωχε- 
λικά τήν πίπα του, ένώ πλάι του ύπηρέτες 
τοϋ έκαναν άέρα. Ό  Φόρστερ, παρ' δλο 
πού μετέφερε 300 κιβώτια οπίου στά άμπά- 
ρια του, δέν άνησύχησε άπό τό «πλεύρι
σμα» τοϋ Κινέζου. Βοήθησε μάλιστα τήν 
«Αύτοϋ ’Εξοχότητα» νά κατεβή καί τόν 
οδήγησε στό σαλόνι τοϋ πλοίου του. Τοϋ 
προσέφερε ποτά καί είπε :

—"Οπως, άσφαλώς, ή Έξοχότης σας 
φαντάζεται, δέν θά προσήγγιζα στήν Να
μόα. Τό δρομολόγιό μου ήταν: Σιγκα
πούρη — Καντών. 'Αντίθετοι άνεμοι δμως 
μέ άνάγκασαν νά ποδίσω έδώ, γιά νά 
προμηθευθώ νερό καί τροφές.

Ή Αύτοϋ Έξοχότης έκανε μιά χειρονο
μία πού έσήμαινε πολλά:

— Τίς άπαραίτητες προμήθειες θά τίς 
πάρετε. 'Αλλά οφείλω νά σάς προειδο
ποιήσω δτι πρέπει νά άποπλεύσετε άμέ- 
σως.

Καί έβγαλε ένα χαρτί πού τό διάβασε μέ 
στόμφο : «'Αντίγραφο αύτοκρατορικοϋ δια
τάγματος τοϋ Τάο Κουάνγκ ύπό ήμερομη- 
νία 17ου έτους, έκτης ή μέρας τής σελήνης, 
Τετάρτης τοϋ ήλιου (1837). Τό λιμάνι τής 
Καντώνος είναι τό μόνο άνοικτό στό 
έμπόριο τών «Βαρβάρων». Δέν δίνεται 
καμμιά άδεια νά έπισκέπτωνται τό έσω- 
τερικό τής χώρας. Έξαίρεσις γίνεται μόνο 
γιά τροφές. 'Αμέσως κατόπιν οφείλουν οί 
«Βάρβαροι» νά σηκώσουν άγκυρα καί νά 
φύγουν».

Οί υπηρέτες καί οί άνθρωποι τής άκο- 
λουθίας του έξαφανίσθησαν άμέσως άθό- 
ρυβα. Ή Αύτοϋ Έξοχότης πλησίασε τήν 
πολυθρόνα του πρός τό μέρος τοϋ πλοιάρ
χου καί είπε:

Πόσα κιβώτια μέ ναρκωτικά έχετε στό 
πλοίο σας;
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— Δύο εκατοντάδες περίπου, άπάντησε 
ό Φόρστερ.

—"Ολα γιά τήν Ναμόα;
— ΓΊρόθεσίς μου είναι νά βολιδοσκο

πήσω τήν αγορά.
—"Εχετε δίκιο, είπε ή Αύτοϋ Έξοχότης. 

Πιό πέρα, κατά μήκος τών άκτών, οί άρ- 
χές είναι πιό αυστηρές. "Εχω πληροφορηθή 
δτι, τελευταία, στό ’Αμόυ καρατομήθηκαν 
μερικοί λαθρέμποροι. Δεχόμαστε νά ξεμ
παρκάρετε έδώ.

— Μέ τήν άδεια τής Αύτοϋ Έξοχότητος; 
ώ ! Έρώτησε ό Φόρστερ.

—‘Η άδειά μου έξαρτάται άπό τις προσ
φορές σας.

— Σωστά.
—'Ακριβώς, κατέληξε ή «Αύτοϋ Έξο

χότης» μέ κάποιο χαμόγελο.
Μιά συμφωνία είχε κλείσει. "Ενας ού- 

ράνιος τεχνητός παράδεισος άνοιγε τις 
πύλες του γιά έκατομμύρια Κινέζους. Μέ 
μισόκλειστα μάτια καί άργό βήμα, ό μαν
δαρίνος γύρισε στό πλοίο του, ένώ τό 
πλήρωμα τοΰ άλλου πλοίου άρχισε νά ξε- 
φορτώνη τά κιβώτια στήν άκτή. (Τό χρήμα 
δέν έχει ιδιαίτερη μυρωδιά οϋτε γιά τούς 
λευκούς οϋτε γιά τούς κίτρινους, οϋτε 
όταν πρόκειται γιά άγορά τσαγιοϋ, οϋτε 
δταν πρόκειται γιά άγορά οπίου).

Κατά τήν διάρκεια τών έτών αύτών ό 
αύτοκράτωρ τοϋ «Ουρανίου Κράτους» δέν 
άνέχθηκε τήν παρουσία τών «Βαρβάρων μέ 
τήν κεφαλή σκύλου», παρά μόνο γιά νά 
τούς άποσπάση τά δολλάρια τους, τά βι
βλία τους ή νά τούς πουλήση έμπορεύ- 
ματα. Δώδεκα έμποροι Χόνγκ είχαν δι
καίωμα διαπραγματεύσεων μέ τούς ξέ
νους. Τό σύστημα αύτό δέν άρεσε στούς 
Βρεταννούς. Καθώς τό ισοζύγιο τών πλη
ρωμών τους ήταν έλλειμματικό, καί ή Κίνα

άρνιόταν νά άνοιξη τις πύλες της στά εύ- 
ρωπαϊκά προϊόντα, άναγκάζονταν νά τά ει
σάγουν παράνομα. Καί ένα άπό αύτά ήταν 
ένα έλαφρό, πολύτιμο καί εϋκολο στήν 
μεταφορά του έμπόρευμα : τά ναρκωτικά.

Είσαγόμενο γιά θεραπευτικούς σκοπούς 
άπό τήν ’Ινδία, έμπαινε μαζικά άπό τό λι
μάνι τοϋ Μακάο στήν Κίνα. Τά 1800, τέσ
σερις χιλιάδες κιβώτια έφθασαν καί πουλή
θηκαν στό «Οΰράνιο Κράτος». Ή φθορά 
πού προκαλοΰσαν τά ναρκωτικά στόν άν- 
θρώπινο οργανισμό ήταν τεραστία. Καί οί 
κινεζικές άρχές κινητοποιήθηκαν, αποφα
σισμένες νά μήν πληρώνουν μέ τό χρήμα 
τους τήν «άκαθαρσία τών ξένων». Επισή
μους ή έμπορία τών ναρκωτικών άπαγο- 
ρεύθηκε καί κάθε συναλλαγή έτιμωρείτο 
μέ θάνατο. Αύτό δέν έφθανε. 'Επιπλέον 
έπρεπε νά σταματήση καί τό κύμα τών 
«Βαρβάρων μέ τήν μεγάλη μύτη καί τά 
μακριά δόντια.». Τίς νύχτες τά μικρά εύέ- 
λικτα ιστιοφόρα τους γλιστρούσαν λα
θραία στούς στενούς δρμους. Λαθρέμ
ποροι έκινοϋντο γύρω τους.

Συχνά τά καράβια ήσαν έφοδιασμένα μέ 
κανόνια, λόγχες καί μακρύκαννα δπλα. 
Έφθαναν στήν νήσο Λίν Τίν άνοικτά τής 
Καντώνος καί οί μαοϋνες πού τά πλεύρι
ζαν χρησίμευαν γιά πλωτές άποθήκες — 
βεβαίως μέ τήν άνοχή τών τελωνειακών, 
θ ά  ήταν άνιαρό άν κάπου - κάπου ένας 
ύπάλληλος δέν έρριχνε καί μερικές τουφε- 
κιές. Πάντως δμως, ή έπιχείρησις συνή
θως άπετύγχανε.

Καλές δουλειές καί ήσυχη συνείδησι! 
Τό λαθρεμπόριο ήταν καλά καί έπισήμως 
οργανωμένο. Καθένας είχε τό κέρδος του : 
ό "Αγγλος έμπορος έκτελοΰσε τίς ύπο- 
χρεώσεις του ώς χρηστού πολίτου, συμ
βάλλοντας στήν άνάπτυξι τής χώρας του.

Ό  μανδαρίνος φρόντιζε γιά τίς άνάγκες 
του καί γιά τίς άνάγκες τής αύλής. Οί κυ
βερνητικοί έκλειναν τά μάτια. "Ως καί 
αύτές οί «θείες έξουσίες» προσέφεραν προ
στασία στούς έμπορους, άν πιστέψη κανείς 
τόν γιατρό Γκούτζλαφ, πού ύπηρετοϋσε σ' 
ένα κατάφορτο μέ όπιο ιστιοφόρο: «Οί 
μανιασμένες καταιγίδες παρά λίγο νά 
έξαφανίσουν τό πλοίο μας. 'Αλλά ό Θεός 
δέν μάς έγκατέλειψε. Τό χέρι του, τό παν
τοδύναμο, έσωσε τό πλοίο μας». Έξ άλλου 
οί "Αγγλοι τιμούν τήν ήμέρα τοϋ Κυρίου 
καί ματαιώνουν τήν παράδοσι τοΰ «έμπο- 
ρεύματος» τίς Κυριακές. Προπάντων ή 
θρησκευτική εύλάβεια. Μέ τήν βοήθεια τοϋ 
Θεού καί τήν συνενοχή τών αύτοκρατό- 
ρων, τό έμπόριο τοϋ όπίου άνθοϋσε. Τό 
1820, είκοσι χιλιάδες κιβώτια είσέδυσαν 
λαθραία στήν Κίνα.

"Ολα θά πήγαιναν καλά, οί Βρεταννοί 
θά θησαύριζαν καί οί Κινέζοι θά βρίσκον
ταν αιωνίως ύπό τήν έπήρεια τοϋ όπίου, 
άν, ή άγγλική κυβέρνησις, πού μέχρι τότε 
άδρανοϋσε, δέν άποφάσιζε νά καταργήση 
τό μονοπώλιο τής «Εμπορικής Εταιρείας 
τών Ινδιών» γιά τίς συναλλαγές μέ τήν 
"Απω 'Ανατολή καί άν δέν έπεφόρτιζε τόν 
Λόρδο Νάπιερ, έπίσημο έκπρόσωπο τοϋ 
Στέμματος, νά βολιδοσκοπήση τήν Κίνα 
γιά τήν σύναψι διπλωματικών σχέσεων.

Τό 1834 έφθασε στό λιμάνι τής Καντώνος 
τό «Μάτι τών Βαρβάρων» — έτσι ονόμασαν 
τόν Νάπιερ οί Κινέζοι. Σκοπός του, ή προ- 
ώθησις τοΰ έμπορίου τοϋ όπίου. 'Ανεπιθύ
μητη παρουσία στά μάτια τοΰ «Υίοϋ τοϋ 
Ούρανοϋ», κυρίου καί αύθέντη τών τεσσά
ρων θαλασσών καί δέκα χιλιάδων βασι
λείων.

Οί άρχές τής Καντώνος δήλωσαν στόν 
έκπρόσωπο τής 'Αγγλίας δτι δέν μποροϋ-
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Ή  βασίλισσα τής ’Αγγλίας Βικτωρία, 
νπέρμαχη τής εισαγωγής και τής χρήσεως 

ναρκωτικών στην Κίνα.

σαν νά τόν άφήσουν νά συνέχιση τό έργο 
του και ή επιτροπή τών μανδαρίνων τόν 
διέταξε νά φύγη. Στις 27 Ιουλίου 1834, 
ό λόρδος Νάπιερ δήλωσε δτι αΐ άποσκευές 
του είχαν άνοιχθή άπό τούς τελωνιακούς. 
Λίγες ήμερες αργότερα οί αρχές τής Καν- 
τώνος έπεκοινώνησαν μέ τόν αντιβασιλέα 
Λού, στόν όποιο άνέφεραν δτι τά «χαρτιά» 
τοϋ Νάπιερ δέν ήσαν «έντάξει».

Οί έμποροι Χόνγκ τόν πίεζαν, έπίσης, νά 
εγκατάλειψη τήν άποστολή του. Καί καθώς 
τό «Μάτι τών Βαρβάρων» δέν έμοιαζε νά 
καταλαβαίνη πόσο ή παρουσία του ήταν 
άνεπιθύμητη, ό άντιβασιλεύς Λού διατάσ- 
σει σάν μέτρο άκφοβισμοϋ τήν κατάργησι 
κάθε έμπορικής συναλλαγής μέ τούς "Αγ
γλους. Ό  Νάπιερ έφρουρεΐτο στήν κατοι
κία του. ’Αγγλικά πλοία έφθασαν στήν 
Καντώνα καί άρχισαν νά τήν κανονιοβο
λούν.

Ή στάσις τής κινεζικής κυβερνήσεως 
ήταν άξιέπαινη, άν άναλογισθή κανείς δτι 
οί περισσότεροι άπό τούς πόρους της 
προέρχονταν άπό τό έμπόριο τοϋ οπίου. 
Ό  Νάπιερ, μέ τήν χαρακτηριστική βρε- 
ταννική ίσχυρογνωμοσύνη, άρνήθηκε νά 
ΰποταχθή καί έδωσε διαταγή στίς δυό φρε
γάτες του, «’Ανδρομάχη» καί «Ίμογένη», 
νά κτυπήσουν τήν Καντώνα. 'Απειλή 
έναντίον άπειλής. Ανατολή έναντίον Δύ- 
σεως. Ποιος θά ύποχωρήση;

Μιά τελευταία προσπάθεια γιά προσέγ- 
γισι άπέτυχε. Στίς 22 Αύγούστου 1834, 
στίς 9 τό πρωί, οί έμποροι Χόνγκ μέ τούς 
ύπηρέτες τους βρίσκονταν μπροστά στά 
βρεταννικά εμπορικά πρακτορεία τής πό- 
λεως. Μετά άπό μιά χειραψία, οί Χόνγκ 
άρχισαν νά αλλάζουν τήν θέσι τών καθι
σμάτων. Τό κινεζικό πρωτόκολλο άπαιτεϊ 
νά κάθωνται οί μανδαρίνοι έστραμμένοι 
πρός μιάν ορισμένη κατεύθυνσι. Κάθε άλλη 
τοποθέτησις θεωρείται ϋβρις.

Μέ μάτια πού άστραφταν άπό θυμό, ό 
λόρδος Νάπιερ διαμαρτυρήθηκε γιατί οί 
επισκέπτες του γύρισαν τήν πλάτη στό 
επίσημο πορτραΐτο τής Αύτοϋ Μεγαλειό- 
τητος τής Βρεταννίας. Αγένεια πού δέν 
μπορούσε νά άνεχθή. Καί άμέσως τοπο
θέτησε τις πολυθρόνες στήν άρχική τους 
θέσι. Ή συζήτησις προμήνυε άσχημη έξέ- 
λιξι. Ή συνέχεια ήταν άκόμη χειρότερη.

Ντυμένοι μέ τά κόκκινα καί μπλε μετα
ξωτά τους οί μανδαρίνοι έφθασαν στόν 
Νάπιερ μέ καθυστέρησι δυό ωρών, χαμο

γελαστοί καί δλο εύγένεια. "Ενας Κινέ
ζος άξιωματούχος δέν πρέπει νά καθυ- 
στερή, άλλά γι’ αύτούς ήταν φυσικό νά 
περιμένουν οί "Αγγλοι, οί όποιοι έθεω- 
ροΰντο κατώτεροι.. . .

Καί ένώ ό Νάπιερ είχε γίνει κατακόκ- 
κινος, οί μανδαρίνοι έξήγησαν μέ ήρεμία 
δτι έκτελούσαν τις διαταγές τής Αΰτοΰ 
Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος καί δτι 
δέν μπορούσαν νά καταπατήσουν ένα 
προαιώνιο έθιμο. Μετά έσπρωξαν μέ έναν 
μορφασμό άηδίας τά πιάτα μέ τά φαγητά 
πού τούς προσέφεραν— πουλερικά, χοι
ρινά καί πουτίγκα — καί άπεσύρθησαν 
μέ πολλές ύποκλίσεις.

Φτωχέ λόρδε Νάπιερ! Ή τύχη δέν τόν 
ευνοεί.

Οί φρεγάτες του, μετά άπό μιά λαμπρή 
έπίδειξι δυνάμεως, άκινητοποιήθηκαν, έξ 
αιτίας τής νηνεμίας, στήν είσοδο τού λιμα
νιού τής Καντώνος. "Εγιναν μέ τόν τρόπο 
αύτό εύκολος στόχος τών κινεζικών πυ
ροβόλων. Ό  λόρδος Νάπιερ γύρισε στό 
Μακάο, δπου, μετά άπό λίγο καιρό, πέ- 
θανε.

’Από τήν άναμέτρησι νικηταί βγήκαν 
οί Κινέζοι, βέβαιοι πιά γιά τήν δύναμί τους. 
Ό  άντιβασιλεύς Λού παρασημορορήθηκε. 
Καί ένώ οί Βρεταννοί άντελήφθησαν δτι 
δέν πρόκειται νά πετύχουν τίποτε μέ ει
ρηνικά μέσα, ό Λίν Τσέ Τσού, μανδαρίνος 
τής άνωτάτης βαθμίδος συνόψιζε ώς έξής 
τήν κατάστασι: «"Ενας Βρεταννός βρέθηκε 
στήν Καντώνα, φοβήθηκε, ξαναγύρισε στό 
Μακάο. Πέθανε. "Οσο γιά τούς στρατιώ
τες, δέν γνωρίζουν πώς νά χρησιμοποιή
σουν τήν γροθιά τους, ούτε τό σπαθί. 
Τά πόδια τους είναι σφιγμένα μέσα σέ 
ρούχα πού έμποδίζουν τις κινήσεις τους. 
Μιά άπόβασις άπό μέρους τους δέν θά πα
ρουσίαζε κανένα κίνδυνο. . .».

Οί θεοί στό μεταξύ άρχισαν νά δείχνουν 
τήν δυσαρέσκεια τους. Ό  Κίτρινος Ποτα
μός ξεχείλισε. Ή πείνα θέρισε έκατομμύ- 
ρια Κινέζους. Παρά τήν αυστηρότητα καί 
τήν συνεχή σκλήρυνσι τής στάσεως τών 
Κινεζών, τρεις χιλιάδες τόννοι οπίου πέρα
σαν τά σύνορα τής Κίνας καί ό άριθμός τών 
«καπνιστών» πολλαπλασιάσθη κε.

Ό  Τάο Κουάνγκ, ό αύτοκράτωρ τής Κί
νας, καθισμένος στόν θρόνο τοϋ Δράκον- 
τος, σκέφθηκε νά έπικαλεσθή τόν Θεό καί 
τόν Κομφούκιο. Μετά άποφάσισε νά στείλη 
στήν Καντώνα τόν έντιμο Λίν Τσέ Τσού, 
ώς μόνον άρμόδιο νά έπιβάλη τόν σεβασμό 
στούς νόμους.

Πρώτη πράξις τού Λίν Τσέ Τσού ήταν ό 
αιφνιδιασμός. Στίς 18 Μαρτίου 1839 οί 
Ά γγλοι τού παρέδωσαν (σέ διάστημα 3 
ήμερών) δλο τό άποθηκευμένο δπιο. Καί 
γιά νά έχουν οί ένέργειές του κάποια βα
ρύτητα, πολιόρκησε μέ στρατιώτες τά 
εμπορικά καταστήματα τών ξένων.

Τραγική κατάστασις! Ό  άντιβασιλεύς 
δέν κοιμάται. Άρνεϊται νά δοκιμάση τόν 
ζωμό άπό χελιδονοφωλιές καί κατέχεται 
άπό φόβο. Συνεργάζεται μέ τούς Ά γ 
γλους καί τρέμει μήν άποκαλυφθή τό μυ
στικό του. Οί έμποροι Χόνγκ βρίσκονται 
καί αύτοί σέ άπελπιστική θέσι.

Οί Ευρωπαίοι εγκλωβισμένοι στά κατα- 
στήματά τους, σκέπτονται πόσο άνασφα- 
λές είναι τό καταφύγιό τους. Μετά άπό 
μερικούς δισταγμούς ό πλοίαρχος Έλ- 
λιοτ, διάδοχος τού λόρδου Νάπιερ, άποφα- 
σίζει νά παραδώση δλη τήν ποσότητα τού 
οπίου. Είκοσι χιλιάδες διακόσια όγδόντα

τρία κιβώτια, άξίας είκοσι έκατομμυρίων 
γαλλικών φράγκων.

Στίς 10 Απριλίου ό Λίν, μέ μεγάλη κου
στωδία, προσφέρει θυσία στό «Πνεύμα τής 
Θαλάσσης». Ρίχνει τά 20.283 κιβώτια στό 
νερό. Οί φρουροί παρακολουθούσαν τούς 
υπαλλήλους καί τούς θεατάς αύτής τής 
θυσίας. Πολλοί ύπάλληλοι άδειαζαν τό 
περιεχόμενο τών κιβωτίων καί έβαζαν μέσα 
άσβέστη. Κάποιος πού τόν έπιασαν νά 
έχη κρυμμένη μιά μικρή ποσότητα οπίου 
στήν χούφτα του καρατομήθηκε. Ό  Λίν 
μπορούσε νά είναι ικανοποιημένος. Καί 
γιά νά είναι πιό τέλεια ή έπιχείρησις, άπα- 
γόρευσε κάθε συναλλαγή μέ τούς ξένους. 
Παράλληλα παραπονέθηκε έγγράφως στήν 
Βασίλισσα Βικτωρία.

Μάταια βεβαίως περίμενε τήν άπάντησί 
της. _ .

Στήν Μεγάλη Βρεταννια οι γνώμες ήσαν 
διχασμένες. Ό  νεαρός Γλάδστων έναντιώ- 
θηκε: «Τό έμπόριο αύτό είναι άτιμο». Ό  
Πάλμερστον, άντίθετα έξέφρασε τούς φό
βους του γιά τήν «μελλοντική άσφάλεια 
τού βρεταννικοΰ έμπορίου». Οί έμποροι, 
ένοχλημένοι καί ζημιωμένοι, ζητούσαν 
άνοικτά στρατιωτική έπέμβασι. «"Αν οί 
Κινέζοι άρνηθοΰν τό δπιο, θά δοΰν οβί
δες».

Τόν 'Οκτώβριο τού 1839 ένα έπεισόδιο 
άπετέλεσε τό ένταυσμα τοϋ πολέμου. Ναύ
τες άπό τά άγγλικά πλοία πυροβόλησαν 
καί σκότωσαν έναν Κινέζο. Ό  "Ελλιοτ 
άρνήθηκε νά παραδώση τόν ένοχο στίς 
κινεζικές άρχές καί τόν πέρασε άπό στρα
τοδικείο. Ό  Λίν διαμαρτύρεται. Ή κατά- 
στασις όξύνεται. Οί Ά γγλοι καταφεύγουν 
στόν δρμο τού Χόνγκ Κόνγκ.

Κατά τήν περίοδο αύτή ό "Ελλιοτ επι
θεωρεί τις φρεγάτες του, τά μικρά πολε
μικά του καί τό πυροβολικό του. Δέν θά 
χρειάζονταν ένα καλό μάθημα αύτοί οί 
υπερφίαλοι Κινέζοι; Τρεις μέρες άργό- 
τερα, άπό τήν συζήτησι πού είχε γίνει στό 
άγγλικό Κοινοβούλιο, ό Πάλμερστον υπε
ρισχύει καί «ό δίκαιος πόλεμος» άποφα- 
σίζειται. Ό  άγγλικός στόλος βομβαρδίζει 
τήν είσοδο τού «Ποταμού τών Μαργαρι- 
ταριών» πού βάφεται μέ αίμα.

Οί Βρεταννοί νικούν. Καταλαμβάνουν τις 
άκτές, καταστρέφουν λιμάνια καί διεισ
δύουν στό έσωτερικό, φθάνοντας ώς τις 
πύλες τοϋ Πεκίνου ! Ό  κινεζικός «Δρά
κων» τρέμει στόν θρόνο του καί προσπα-

Βρεταννός διατάσσει, νπό τήν απειλή 
δπλον ενα Κινέζο νά άγοράση δπιο (Γ ε 
λοιογραφία τής εποχής).
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θεΐ νά καταπραΰνη τόν θυμό τοϋ Ουρανού 
στέλνοντας τόν Λΐν στην φυλακή. Τι έγι
ναν οί υπερήφανοι πολεμισταί, οί ντυμέ
νοι μέ τό δέρμα τίγρεως για νά εκφοβί
ζουν τόν έχθρό; "Η Καντών, τό Άμόυ, ή 
Σαγγάη έπεφταν ή μιά μετά τήν άλλη στά 
χέρια τών Βρεττανών. Μόνον ή Καντών 
έπλήρωσε έξη εκατομμύρια δολλάρια ώς 
πολεμική άποζημίωσι.

Σέ λίγο ό Έλλιοτ άνακαλείται άπό τήν 
άγγλική κυβέρνησι «ώς μή διεξαγαγών 
άρκούντως έρωμένως τόν κατά τών Σι- 
νών πόλεμον». Διάδοχός του ήταν ό ναύαρ
χος Πάρκερ, ό γνωστός στήν ‘Ελλάδα γιά 
τήν ύπόθεσι τών «Παρκερικών», πού δη
μιούργησε κι έδώ επεισόδια. Ό  Πάρκερ 
είχε τήν εντολή νά καταστρέφη τά πάντα, 
ώσπου νά δεχθούν οί Κινέζοι όλους τούς 
όρους τής Βρεταννίας. Κτυπά νησιά, πό
λεις, παραλίες. Τό 1842 ένισχύεται καί μέ 
άλλη μιά μοϊρα τού στόλου. ’Αναπλέει 
κατά μήκος τόν ποταμό Σουκιάνγκ, κατα- 
στρέφοντας 6,τι ύπάρχει στις ακτές: κτί
ρια, ναούς, καταστήματα, χωριά, πόλεις. 
Ή δεύτερη πρωτεύουσα τού κράτους, τό 
Νανκίν, άπειλεϊται. Τελικά ύποκύπτει καί 
ύπογράφει συνθήκη (Αύγουστος 1842) 
άποζημιώσεως 21 έκατομμυρίων δολλα- 
ρίων. Στήν συνθήκη αύτή άναφερόταν επί
σης ότι πέντε λιμάνια θά είναι στήν διά-

θεσι Βρεταννών καί τών άλλων ξένων. 
Καί, άκόμη, ότι παραχωρεϊται στούς Βρε- 
ταννούς ώς κτήσις τό Χόνγκ Κόνγκ.

Οί πύλες τής Κίνας άνοιξαν. ’Από τά λι
μάνια της τό όπιο εισέρχεται πλέον κατά 
τόννους. Τό 1845 «καπνίστηκαν» σαράντα 
χιλιάδες κιβώτια. Καί τό 1850 πενήντα χι
λιάδες κιβώτια. 'Οκτώ έκατομμύρια «κα
πνιστοί» κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου 
αίώνος, τό ένα δέκατο τού πληθυσμού τής 
Κίνας, παραληρεί άπό τις βλαβερές επι
δράσεις τού οπίου, παρουσιάζει συμπτώ
ματα τρέλλας, έξ αιτίας τού εμπορικού 
συμφέροντος τής πουριτανικής 'Αγγλίας. 
Ή Σαγγάη έχει γίνει ή πρωτεύουσα τών 
ναρκωτικών. Γιά λ ό γ ο υ ς ...  σεμνότητος, 
αί άποθήκες τοϋ οπίου είναι άκόμη κρυφές. 
Είναι όμως άπειρες. Τό εμπόριο συνεχί- 
σθηκε ώς τό 1908. Στούς δρόμους τού 
Πεκίνου οί χαρακτηριστικές πινακίδες, 
μαυρισμένες άπό τόν καπνό τού οπίου, 
καλοϋσαν τούς πελάτες στά «καταστή
ματα». Στό άμυδρό φώς τής λάμπας, πού 
χρησίμευε γιά τό άναμμα τής πίπας, 
μπορούσε κανείς νά διακρίνη σειρές άπό 
κρεβάτια μέ ψάθες, επάνω στά όποια φρι- 
κτές σκιές κάπνιζαν όπιο. Μισοκλεισμένα 
βλέφαρα, γυρμένα κεφάλια, μορφές άκί- 
νητες γιά ώρες. Τραβούσαν ρουφηξιά- 
ρουφηξιά. Ή άτμόσφαιρα είναι τόσο ύγρή,

ώστε είναι ΰποχρεωμένοι νά κρατούν ένα 
μουσκεμένο βρωμόπανο καί νά σκουπί- 
ζωνται διαρκώς. "Ενα κύπελλο μέ άνθος 
γιασεμιού χρησίμευε γιά δροσιστικό. 
Πότετ- πότε έπιναν καί άπό μιά γουλιά. . . 
Κάθε πόλις είχε τά καπνιστήριά της, όπως 
ή Ευρώπη είχε τά καφενεία της. Κάθε κα
τοικία είχε ένα μεγάλο δωμάτιο — τό κα
λύτερο— όπου ό νοικοκύρης πήγαινε μέ 
όλη του τήν ήσυχία νά παραδοθή στήν 
καταλυτική δύναμι τών ναρκωτικών. Ό  
Ιδιος ό αΰτοκράτωρ περνούσε ήμέρες 
ολόκληρες μέσα στό καπνιστήριό του. 
Ό  μεγάλος γιός τού αύτοκράτορος καί 
διάδοχος τού θρόνου πέθανε σέ νεαρή 
ήλικία άπό τήν χρήσι τών ναρκωτικών. 
"Ολοι έκάπνιζαν μέ πάθος. Ούτε οί πλού
σιοι ούτε οί φτωχοί καί τά παιδιά τών δέκα 
ετών δέν άρνήθηκαν νά μεταφερθοΰν στούς 
«παραδείσους» τού όπίου.

Ή ύπαιθρος τής Κίνας είχε βαλθή, μέ 
μιά πρωτοφανή μανία, νά φυτεύη παπα
ρούνα καί νά τήν καλλιεργή. Ή διαφθορά 
έσφιγγε τήν χώρα. Ήταν μιά κατάκτησις 
χειρότερη άπό αύτή τοϋ άλκοόλ, μέ άπο- 
τελέσματα καταστροφικά. Τό κέρδος ήταν 
μόνο γιά τούς Ευρωπαίους πού είχαν 
φθάσει στήν Κίνα γιά νά τήν εκπολιτί
σουν !

Σ.Β

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΝΑ ΨΕΜΑ...

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Μάκ Γκράθ ανα
στέναξε. 'Επί τέλους, είχεν ανακα
λύψει μία άπό τις διευθύνσεις τοϋ 

Χέρμαν Χόλμαν. Τώρα, ή σύλληψις τοϋ 
ξένου κατασκόπου ήταν ζήτημα χρόνου. 
Μά ήξεραν, άραγε οί Γκράνθερ τήν πρα
γματική ϋπόστασι τοϋ ένοικιαστοΰ τους; 
Μήπως τόν βοηθούσαν στήν παράνομη 
δρασι του; Ή  μήπως δέν είχαν τήν πα
ραμικρή ιδέα;

Ό  Μάκ Γκράθ έπρεπε νά κάνη μιάν 
έρευνα καί νά βρή τις άπαντήσεις στά 
ερωτήματα αύτά. "Ετσι μόνον θά ήταν 
ήσυχος.

— Μένω κατάπληκτη γ ι’ αύτά πού μοϋ 
λέτε, κύριε έπιθεωρητά, είπε ή γοητευτική 
κυρία Γκράνθερ, καθώς άνέβαινε τήν σκάλα 
μαζί μέ τόν Μάκ Γκράθ. Ό  κύριος Χόλμαν 
μας είπε πώς ήταν άνταποκριτής μιας 
έφημερίδος καί μας φάνηκε τόσο καλός 
κΓ εύγενικός, πού τού νοικιάσαμε εύχαρί- 
στως ένα άπό τά δωμάτια τοϋ σπιτιού 
μας. . . Νά τό δωμάτιό του. Λείπει εδώ 
καί τρεις ήμέρες τώρα, καί στό δωμάτιό 
του δέν έχει μπή κανένας.

Ό  επιθεωρητής τήν εύχαρίστησε καί 
ζήτησε νά μείνη μόνος του, γιά  νά κάνη 
μέ τήν ήσυχία του τήν έρευνα πού ήθελε.

Δέν είχε προχωρήσει όμως πολύ στήν 
ερευνά του, όταν ξαφνικά, ένα έντονο 
κουδούνισμα τόν έκανε ν’ άναπηδήση. 
Έπειτα, όμως, χαμογέλασε μέ τόν τρόμο 
του. Τό κουδούνισμα εκείνο προερχόταν 
άπό τό ξυπνητήρι, πού βρισκόταν τοπο

θετημένο πάνω στό κομοδίνο, δίπλα στό 
κρεββάτι τού Χόλμαν.

Ό  επιθεωρητής Μάκ Γκράθ τό σταμά
τησε, κΓ έπειτα, συνέχισε τήν ερευνά του.

Στό τέλος, βρήκε μεταξύ άλλων, κάτω 
άπό τό χαλί, μιά ξεθωριασμένη φωτο
γραφία, πού παρίστανε μιά γυναίκα.

— Μήπως είναι ή κυρία Γκράνθερ; άνα- 
ρωτήθηκε ό Μάκ Γκράθ.

Μέ τό μυαλό γεμάτο σκέψεις, άποτέ- 
λειωσε τήν ερευνά του, κΓ έπειτα, κατέ
βηκε νά συναντήση τήν ΐδιοκτήτρια τοϋ 
σπιτιού. Σκεπτόταν ότι ή κυρία Γκράνθερ 
τοϋ είχε πή ψέμα. Μήπως αύτό τό ψέμα 
φανέρωνε τήν ύποπτη συνεργασία της 
μέ τόν Χόλμαν;

Μπορείτε εσείς νά βρή τε τί ήταν εκείνο 
πού έκανε τόν Μάκ Γκράθ νά πιστεύη 
ότι ή γυναίκα τού είχε πή ψέματα;

Ή λύσις στήν σελίδα 682

Μικρός άριθμός παίζει μεγάλο ρόλο. Τ’ 
άλλα άποτελοΰν τό πλήθος.

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Ή ψυχή ξεφεύγει άπό τόν γέροντα 

χωρίς καμμιά προσπάθεια. Βρίσκεται 
στήν άκρη τών χειλιών του.

ΝΤΙΝΤΕΡΟ

Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ε Σ
«Τού κόσμου τ ’ άναγέλαστο περιγελά 

τόν κόσμο». (Λέγεται γ ι ’ αύτούς πού κο
ροϊδεύουν τούς καλύτερούς τους καί τούς 
προσάπτουν τά δικά τους Ιλαττώματφ.

«Κάθισε πράμα σπίτι μου, καί λόγια μή 
μοϋ φέρνης». (Γιά τά δάνεια πού δύσκολα 
έπιστρέφονται).

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α

Άνοιξις είναι ή παιδική ήλικία τοϋ 
έτους

ΤΕΝΝΥΣΟΝ
«Ή άληθινή άξια είναι σάν τό ποτάμι. 

"Οσο βαθύτερο είναι τόσο λιγώτερο θό
ρυβο κάνει».

ΧΑΛΙΦΑΞ

«Νύφη μου πασαλειμμένη, ποιος μπορεί 
νά σ’ άπομένη;»

«"Οταν δέν μονοιάζουν — πράγμα συ
νηθισμένο — νύφη καί πεθερά)

«Πέντε βόδια τρία ζευγάρια».
(Λέγεται γιά  άνθρωπο μειωμένης άντι- 

λήψεως)

Ό  δειλός μπορεί νά λιποτακτήση κΓ , ΠαίΡνε ° ,τι μπορείς καί φύλαγε ό,τι 
όταν άκόμα είναι βέβαιος γιά τή νίκη. εΧει5·
Μοϋ χρειάζεται, όμως, ό γενναίος πού _ (Σαφής)
δέχεται νά πολεμήση, κι όταν ξέρη πώς s
ή ήττα έίναι βέβαιη. ΕΛΙΟΤ Περπατεϊ μέ τά κόλυβα στό ζωνάρι.

(Λέγεται γιά  όσους πάσχουν βοβερά 
Τά βιβλία είναι όπως οί άνθρωποι: ή κινδυνεύουν)
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Σ Υ Ν Θ Η Μ Α Τ Α  - Μ Α Ν Ι Φ Ε Σ Τ Α  - ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΑΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
’Από την αρχαιότητα ακόμα ή πολεμική προπαγάνδα άπετέλεσε τό σπουδαιότερο όπλο 
τοϋ ψυχολογικού πολέμου. ’Αλλά ή πολεμική προπαγάνδα πήρε σημαντικές διαστάσεις 
ιδίως κατά τον Λεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο άρθρο πού ακολουθεί και πού εν
διαφέρει τούς αστυνομικούς δίδονται μερικά περιστατικά πού σχετίζονται μέ αύτήν.

Ο Ι ΑΓΓΛΟΙ στρατιώτες, πού, τόν 
χειμώνα τοϋ 1939 - 1940, τραγου
δούσαν στήν Γαλλία πώς σύντομα 

θά άπλωναν τά εσώρουχά τους για στέ- 
γνωμα στά κατάλοιπα τής περίφημης 
γερμανικής αμυντικής «Γραμμής Ζίγκ- 
Φρηντ», επαναλάμβαναν, χωρίς νά τό 
ξέρουν, πανάρχαια μοτίβα. Πραγματικά, 
θά ήταν δύσκολο νά καθορίσωμε πότε 
γεννήθηκε ή πολεμική προπαγάνδα, πού  
σήμερα έγινε όπλο απαραίτητο σέ κάθε 
διαμάχη μεταξύ των λαών. “Αν καί, ύπό 
απλή μορφή, τήν χρησιμοποιούσαν ακόμη 
καί οί αρχαίοι "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι. 
Τήν συναντούμε, έπίσης, κατά τόν Με
σαίωνα, καί έλαβε σημαντικές διαστάσεις 
κατά τούς μεγάλους θρησκευτικούς πολέ
μους τού 15ου καί 16ου αϊώνος.

’Από τότε πού ό άνθρωπος άρχισε νά 
πολεμά εναντίον άλλου άνθρώπου. βρί
σκει πώς αύτός έχει πάντα δίκιο, ένώ ό 
άντίπαλος άδικο. Ό  έχθρός είναι πάντα  
άγριος, αίμοδιψής, κακόπιστος. Είναι 
ένα ανθρωπόμορφο τέρας, πού θέλει νά 
ληστέψη, νά βιάση, νά σκοτώση: ένώ οί 
«δικοί» μας είναι άγγελοι πού αντιστέ
κονται ηρωικά στούς κακούς. Καί γιά  
τούς αγγέλους ή νίκη είναι βέβαιη. «Τό 
θάρρος σας καί ή άποφασιστικότης σας 
θά μάς οδηγήσουν στην νίκη», έλεγαν οί 
έπιγραφές στούς τοίχους τού Λονδίνου 
τό καλοκαίρι τού 1940, όταν ήταν φανερό 
ότι, άπό τήν μιά στιγμή στήν άλλη, οί 
Γερμανοί θά αποβιβάζονταν στά αγγλικά 
νησιά καί θά έσβηναν μιά γιά  πάντα άπό 
τόν χάρτη τής Εύρώπης τήν Μεγάλη 
Βρεταννία. Στήν Γαλλία, τήν παραμονή 
τής καταρρεύσεώς της, τόν ίδιο χρόνο, 
κυκλοφορούσε τό σύνθημα: «Θά νική- 
σωμε· είμαστε οί πιό ισχυροί». Τό ίδιο 
σύνθημα, «θά νικήσωμε», χρησιμοποίησε

καί ό Μουσσολίνι στήν ’Ιταλία. (Πολλοί, 
ασφαλώς, θά θυμούνται στήν Κατοχή τό 
περίφημο Vinseremo, γραμμένο στούς τοί
χους τών ’Αθηνών). Καί μέ τις λέξεις «θά 
νικήσωμε» τέλειωναν τά γράμματά^ τους 
πολλοί ’Ιταλοί. Πολλούς αιώνες νωρίτερα, 
κατά τήν έναρξι τού μακροχρόνιου καί 
καταστροφικού Πελοποννησιακού Πο
λέμου, ό Περικλής, άπευθυνόμενος στούς 
’Αθηναίους, τούς διαβεβαίωσε ότι ήσαν 
ισχυρότεροι άπό τούς Σπαρτιάτες καί ότι 
δεν ήταν δυνατόν παρά νά νικήσουν.

’Οργανωμένη όμως πολεμική προπα
γάνδα χρησιμοποιήθηκε μόνο στον αιώνα 
μας, κατά τήν διάρκεια τού Πρώτου Παγ
κοσμίου Πολέμου. Γιατί κατά τόν πόλεμο 
αύτό κινητοποιήθηκαν έκατομμύρια άν- 
θρώπων, πού δέν ήταν εύκολο νά τούς 
καθοδηγήση κανείς. "Επρεπε νά συντη
ρούνται διαρκώς τό θάρρος καί ό πατριω
τισμός τών πολιτών, πού δέν ήσαν προε
τοιμασμένοι νά ύποστούν κόπους καί 
στερήσεις. Καί τών στρατιωτών, που 
άντί νά πάρουν μέρος σέ ένα πόλεμο ελιγ
μών καί κατακτήσεων, κατατρίβονταν 
σέ ένα πόλεμο φθοράς στά χαρακώματα. 
Καί έπρεπε, άκόμη, νά βρίσκουν νέα 
μέσα γιά  τήν καταπόνησι καί συντριβή 
τού έχθρού, αφού τά παραδοσιακά όπλα 
δέν μπορούσαν νά·φέρουν αύτό τό απο
τέλεσμα.

Στήν ’Αγγλία είχαν άρχίσει νά ασχο
λούνται μέ τήν πολεμική προπαγάνδα  
ορισμένες ιδιωτικές οργανώσεις, πού τήν 
δραστηριότητα τους άνέλαβε αργότερα 
νά συντονίση μιά επιτροπή, στήν όποια 
έπαιρναν μέρος καί ανώτεροι κρατικοί 
υπάλληλου Κατόπιν συστήθηκε ένας ει
δικός οργανισμός, τό «Ούέλλινγκτον 
Χάουζ», στά πλαίσια τού όποιου είδε 
τό φώς ή περίφημη έκθεσις Μπράις, γιά

τις ωμότητες τού γερμανικού στρατού 
στό Βέλγιο. Έπρόκειτο άκόμη γιά μιά 
ύποτυπώδη, χονδροκομμένη, άλλα απο
τελεσματική προπαγάνδα. Πολλοί  ̂ π ί
στευαν, πράγματι, ότι οί Γερμανοί τύ
φλωναν, ακρωτήριαζαν ή σκότωναν μι
κρά παιδιά.

Σιγά - σιγά, καθώς ό πόλεμος προχω
ρούσε, ή αγγλική προπαγάνδα έγινε πιό 
φίνα, πιό συστηματική, έγινε στοιχείο 
στρατηγικής. Οί ύπάλληλοι, οί στρα
τιωτικοί, οί δημοσιογράφοι, πού άπο- 
σπάσθηκαν ή τοποθετήθηκαν στις ειδι
κές ύπηρεσίες, προσπάθησαν νά απομο
νώσουν τό ασθενές σημείο τής αντιπάλου 
παρατάξεως, γιά νά συγκεντρώσουν σέ 
αύτό τίς δυνάμεις τους. Βρήκαν τό σημείο 
αύτό στήν Αύστροουγγρική Αύτοκρατο- 
ρία, πού άπετελεϊτο άπό πολλούς λαούς 
καί έθνη. Δέν ήταν δύσκολο νά ένσπεί- 
ρουν στούς Κροάτες, στούς Σλοβάκους, 
στούς Ούγγρους τό σπέρμα τής αμφι
βολίας όσον άφορα στό δίκαιο τού πολέ
μου, στόν όποιο είχαν έμπλοκή.

Οί προκηρύξεις, πού μέ άεροπλάνα 
έρριχναν στά χαρακώματα, μιλούσαν άπ’ 
εύθείας στόν στρατιώτη πού προερχό
ταν άπό άλλη χώρα: «Είσαι βέβαιος», 
έλεγαν, «ότι πολεμάς γιά τήν πατρίδα 
σου, έσύ πού δέν είσαι Αύστριακός;» Καί 
στούς Αύστριακούς: «Τό ξέρεις ότι πολε
μάς γιά τήν Γερμανική Αύτοκρατορία;» 
Στούς Γερμανούς έλεγαν άντιθέτως, ότι οί 
Σύμμαχοι δέν πολεμούσαν έναντίον τού 
γερμανικού λαού, άλλά ενάντιόν τού 
κάιζερ Γουλιέλμου Β'. Γιά τήν προπαγάν
δα χρησιμοποιήθηκαν, έπίσης, μέ μεγάλη 
επιτυχία, οί αιχμάλωτοι πολέμου. Οταν 
στήν Αύστροουγγρική Αύτοκρατορία άρ
χισε νά παρατηρήται έλλειψις τροφίμων, 
οί πολίτες σχημάτιζαν μακρυές ούρές
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μπροστά στά καταστήματα, καί ή πείνα 
άρχισε νά προβάλλη απειλητική, πολλές 
οικογένειες έλάμβαναν, μέ έμμεσο τρόπο, 
γράμματα καί φωτογραφίες συγγενών 
τους, πού ήσαν αιχμάλωτοι στήν ’Αγ
γλία. Οί άνθρωποι αυτοί έδειχναν αρκετά 
καλοθρεμμένοι καί ευχαριστημένοι. Καμ- 
μιά αμφιβολία: πέρα άπό τή Μάγχη βα
σίλευε ή αφθονία. Φυσικά, αυτό δέν άντα- 
ποκρινόταν στήν αλήθεια. Τί έκανε όμως 
ή υπηρεσία προπαγάνδας; Διάλεγε με
ρικούς αιχμαλώτους, τους τάιζε καλά καί 
τούς φωτογράφιζε. Τά υπόλοιπα έρχον
ταν μόνα τους.

Οί "Αγγλοι αποδείχθηκαν, ήδη άπό 
τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, «μαέ
στροι» στήν οργανωμένη προπαγάνδα. 
Οί ’Αμερικανοί, αφελέστεροι, αλλά μέ 
περισσότερα μέσα, τους ακολούθησαν. 
’Ατελής, έξ άλλου, υπήρξε ή γαλλική 
προπαγάνδα, πού δέν κατόρθωσε νά 
έμποδίση τούς Γάλλους στρατιώτες νά 
παραδίδωνται ή νά στασιάζουν. Στήν 
Γερμανία, βαθύ χάσμα ύπήρχε μεταξύ 
στρατιωτικών καί πολιτικών, μέ άμεση 
δυσμενή έπίδρασι στήν προπαγάνδα. Σέ 
όλες τις χώρες μεγάλη έκτασι είχε πάρει 
ό αεροπορικός «βομβαρδισμός» μέ προ
κηρύξεις. Στήν Γαλλία, μάλιστα, είχε 
συσταθή «Ειδική ύπηρεσία αεροπορικής 
προπαγάνδας». Μεγάλο ρόλο, έξ άλλου 
έπαιζε ό Τύπος.

Οί ειδήσεις διαστρεβλώνονταν. Τά γε
γονότα παρουσιάζονταν μέ τόν τρόπο 
πού συνέφερε τόν κάθε αντίπαλο. Ή ση
μασία τους μειωνόταν ή τονιζόταν άνα- 
λόγως. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, αξίζει νά 
θυμίσωμε ένα περιστατικό πού συνέβη 
τούς πρώτους μήνες τού πολέμου. Τό 
άναφέρει ό Γάλλος συγγραφεύς Μωρίς 
Μεγκρέ. "Οταν οί Γερμανοί μπήκαν στήν

AREST RECRUITING STATION

’Αμβέρσα, κάποιος δημοσιογράφος τής 
Κολωνίας έγραψε ότι όλες οί καμπάνες 
τών έκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα, 
γιά  νά γιορτάσουν τό γεγονός. ’Εν
νοούσε στήν Γερμανία. ’Αναδημοσιεύον
τας τήν εΐδησι, ή γαλλική εφημερίδα 
«Ματέν» έγραψε: «...Οί ιερείς τής ’Αμ
βέρσας, μετά τήν κατάληψι τού φρου
ρίου, ύποχρεώθηκαν νά χτυπήσουν τις 
καμπάνες τών έκκλησιών». ’Ακολούθησαν 
οί «Τάιμς»: «Συμφώνως προς πληροφο
ρίες τής έφημερίδος «Ματέν» άπό τήν Κο
λωνία, οί ιερείς πού άρνήθηκαν νά χτυ
πήσουν τις καμπάνες μετά τήν κατάληψι 
τής ’Αμβέρσας, διώχθηκαν άπό τις θέ
σεις τους». Ή ιταλική εφημερίδα «Κορ- 
ριέρε ντέλλα Σέρα»: «Συμφώνως πρός 
πληροφορίες τών «Τάιμς» άπό τήν Κο
λωνία, οί ιερείς πού άρνήθηκαν νά χτυ
πήσουν τις καμπάνες μετά τήν κατάληψι 
τής ’Αμβέρσας, καταδικάσθησαν σέ κατα- 
ναγκαστικά έργα.» Τέλος, ή γαλλική 
«Ματέν», έπανερχόμενη στό Θέμα, τις 
ύπερακόντισε όλες: «Συμφώνως πρός
πληροφορίες τής έφημερίδος «Κορριέρε 
ντέλλα Σέρα» άπό τήν Κολωνία, επιβε
βαιώνεται ή πληροφορία ότι οί βάρβαροι 
κατακτηταί τής ’Αμβέρσας κρέμασαν άπό 
τις καμπάνες τών έκκλησιών τούς δυστυ
χείς Βέλγους ιερείς, πού είχαν άρνηθή νά 
τις χτυπήσουν, όταν κατελήφθη ή π ό 
λις». "Ετσι, ό στρατός τού κάιζερ στιγμα- 
τίσθηκε ακόμη μιά φορά, γιατί . . . Γερμα
νοί ιερείς, στήν Γερμανία, είχαν γιορτάσει 
μιά νίκη χτυπώντας τις δικές τους καμ
πάνες, στήν πατρίδα τους.

Ή όργάνωσις τής προπαγάνδας κατά 
τόν πόλεμο 1914 - 1918 ύστερούσε έν σχέ- 
σει πρός εκείνη τού πολέμου 1939 - 1945. 
”Αν κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
ή προπαγάνδα περιορίσθηκε νά ύπο-

Άριστερά: Γερμανική προπαγανδιστική
άφίσαα γιά τά πολεμικά δάνεια: μέ τά 
χρήματα θά κατασκενασθοϋν υποβρύχια, 
πού θά συντρίψουν τόν εχθρό. Εις τό μέσον: 
Γερμανός στρατιώτης παρουσιάζεται ώς 
αίμοβόρο τέρας σέ αμερικανικό περιοδικό. 
Δεξιά: "Ο θείος Σάμ, σύμβολο τών Η.Π.Α, 
καλεί τούς νέους νά κατατάγουν στον ά- 

μερικανικό στρατό.

στηρίξη τήν ένοπλη σύγκρουση κατά 
τόν Δεύτερο απέδειξε πώς ήταν απολύ
τως σέ θέσι νά τήν ύποκαταστήση. "Αν 
κατά τόν Πρώτο είχε χαρακτήρα «βιοτε
χνικό», κατά τόν Δεύτερο απέκτησε «βιο
μηχανική» μορφή. Δικαιολογημένα ό όρος 
«ψυχολογικός πόλεμος» είδε τό φώς στήν 
’Αμερική, τήν μεγαλύτερη βιομηχανική 
χώρα τού κόσμου.

Τις αρχές, ώστόσο, τού ψυχολογικού 
πολέμου πρέπει νά τις άναζητήσωμε 
αλλού καί, συγκεκριμένα στήν Ρωσική 
Έπανάστασι τού 1917. Ό  μαρξισμός έκή- 
ρυσσε τόν διαρκή πόλεμο μέσα στήν κοι
νωνία, μεταξύ τών τάξεων. Ό  Λένιν, 
αφού έντρύφησε συστηματικά στό βιβλίο 
τού Κλάουζεβιτς, ύποστήριζε ότι, στήν 
πάλη τών τάξεων, έπρεπε νά έφαρμό- 
ζωνται οί μέθοδοι τού στρατιωτικού π ο
λέμου : Διαρκής έπανάστασις, διαρκής 
προπαγάνδα. ’Από τό 1917 καί έπειτα 
δέν θά ύπάρξη ανάπαυλα στήν διαρκή 
προσπάθεια διαφωτίσεως άπό τά ολο
κληρωτικά κράτη στήν άρχή καί, μετά 
τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άπό 
όλες τις μεγάλες χώρες. Μετά τόν Λένιν, 
ή προπαγάνδα έγινε καθολική, αγκαλιά
ζοντας κάθε μορφή τής ανθρώπινης δρα- 
στηριότητος. Σέ αυτό συνέβαλαν οί έρευ-

655



νες καί οί κατακτήσεις τη; ψυχολογίας, 
τής ψυχαναλύσεως τοϋ Φρόυντ, του 
Παβλώφ. Καθώς ή τεράστια άνάτττυξις 
τοϋ Τύπου, οί δυνατότητες τοϋ κινημα
τογράφου, πού αυξάνονταν συνεχώς, καί 
τοϋ ραδιοφώνου, πού, άπό τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο κιόλας, είχε άρχί- 
σει νά μπαίνη στά σπίτια. 'Η προπα
γάνδα ήταν τώρα σέ Θέσι νά μεταβάλη 
τόν τρόπο τοϋ σκέπτεσθαι. Αύτό δέν 
έγινε αμέσως αντιληπτό άπό όλους, 
ιδίως στις ελεύθερες χώρες. Στρατιωτικοί 
καί πολιτικοί προσέβλεπαν, στην μεγάλη 
τους πλειοψηφία, στον χημικό καί βα- 
κτηριολογικό πόλεμο. Καί δέν σκέπτον
ταν την έξ ίσου καταστροφική, άν όχι 
καταστροφικώτερη, δύναμι τοϋ ψυχολο
γικού πολέμου, τού οποίου οί βάσεις εί
χαν τεθή πιά οριστικά.

Στά ολοκληρωτικά κράτη, άντιθέτως, 
τό πρόβλημα ήταν πολύ σαφές. «Στά χέ
ρια κάποιου πού θά ξέρη νά τήν χρησι- 
μοποιήση», έγραψε ό Χίτλερ, «ή προπα
γάνδα θά είναι τρομερό όπλο». Καί, πρα γ
ματικά, κρατούσε τόν λαό του κλεισμένο 
σέ μιά ψυχολογική φυλακή. Είχε κατα
λάβει τήν σημασία, τήν δύναμι τών συν
θημάτων, πού, έπαναλαμβανόμενα, χαρά
ζονται στην μνήμη τών άνθρώπων. Με 
άφίσσες, προκηρύξεις, πλακάτ, ραδιο
φωνικές έκπομπές, τό σύνθημα «ένας λαός, 
ένα κράτος, ένας άρχηγός» σφυροκοποϋσε 
αδιάκοπα τά αυτιά τών Γερμανών.

Οί τοίχοι τών σπιτιών, τών δημοσίων 
κτιρίων, τών σιδηροδρομικών σταθμών, 
τών αεροδρομίων τής Ιταλίας ήταν γε
μάτοι άπό φράσεις τοϋ Μουσσολίνι, άπό 
άποσπάσματα τών λόγων του. Ή προ
παγάνδα όμως τού ιταλικού φασιστικού 
κόμματος δέν ήταν τής ίδιας υφής μέ τήν 
γερμανική. "Ήταν μεγαλόστομη καί φαν- 
φαρονική καί συχνά προκαλούσε τά ει
ρωνικά, αλλά κρυφά, χαμόγελα καί σχό

λια τών ’Ιταλών. Μεγαλύτερη έπίδρασι, 
άντίθετα είχαν τά άπλοϊκά τραγούδια, 
όπως έκείνα πού κλυκλοφόρησαν κατά τήν 
φασιστική έκστρατεία έναντίον τής 'Α
βησσυνίας τό 1935 - 1936. Τό_ τραγου
δάκι Faccetta nera» («Μαύρο μου
τράκι») άρεσε τότε πολύ γιατί μιλούσε 
γιά τήν άπελευθέρωσι ένός μικρού μαύ
ρου κοριτσιού, πού θά έβρισκε, τελικά, 
τό δίκιο του. Τό θέμα ήταν συγκινητικό. 
’Εχθροί ήσαν φυσικά οί ράς τής Αιθιο
πίας καί ό Νεγκούς. Οί ’Ιταλοί στρατιώτες 
θά έπέστρεφαν στήν πατρίδα τους μετα- 
φέροντας τά γένεια τών πρώτων καί τήν 
όμπρέλλα τού δευτέρου (ή φασιστική 
προπαγάνδα είχε έκμεταλλευθή ορισμένες 
φωτογραφίες τού Νεγκούς κατά τήν έπί- 
σκεψί του στό Λονδίνο μέ τήν όμπρέλλα 
στό χέρι, γιά νά γελοιοποιήση τόν αύτο- 
κράτορα τής ‘Αβησσυνίας).

Τά τραγούδια, άντιθέτως, πού μιλού
σαν γιά θυσίες, δέν είχαν έπίδρασι στήν 
πλειοψηφία τού ιταλικού λαού. "Οταν 
κηρύχθηκε ό πόλεμος, ή ιταλική φασιστική 
προπαγάνδα κατέληξε νά γίνη άνιαρή 
καί ατελέσφορη. Άκουγες συνθήματα 
όπως «Ό  Θεός καταριέται τούς "Αγ
γλους», πού είχε έπινοήσει ό φασιστής 
δημοσιογράφος Μάριο Άππέλιους, στό 
σύνολό τους, όμως, οί ’Ιταλοί προτιμού
σαν νά άκούνε τις ειδήσεις τού ραδιοφωνι
κού σταθμού τού Λονδίνου, παρά έκεΐνες 
πού μετέδιδαν οί δικοί τους σταθμοί. Φυ
σικά, αύτό απαγορευόταν, όλοι όμως 
έπιθυμοΰσαν νά μάθουν τήν άλήθεια πού  
τό φασιστικό καθεστώς άπέκρυπτε. Καί, 
όταν, τόν Μάιο τοΰ 1940. στό Μιλάνο, 
οί φοιτηταί, σέ μιά συγκέντρωση είχαν 
φωνάξει: «Ντούτσε, λύσε μας τά χέρια!» 
ή σέ άλλη περίπτωσι είχαν ύποδεχθή τόν 
Μουσσολίνι μέ τήν κραυγή «Πόλεμος! 
Πόλεμος!», οί πιό ήλικιωμένοι κουνούσαν 
τό κεφάλι τους άποδοκιμαστικά.

’Αριστερά: Γαλλικό χαράκωμα τόν Μάιο 
τον 1915. Ή  έπιγραφή πού οί Γερμανοί 
μπορούσαν νά διαβάσουν άπό τή θέση 
τους χρησιμοποιώντας κνάλια, γράφει: 
«Ο ί Ιταλοί είναι μαζί μας. Ό  θεός τών 
Γερμανών πέθανε στήν Ρένζ». ’Απέναντι: 
Οί ’ Αμερικανοί εργάτες καλούνται νά αυ

ξήσουν τήν πολεμική παραγωγή.

'Η φασιστική προπαγάνδα βελτιώ
θηκε τεχνικά προς τό τέλος του πολέ
μου. Τό περίφημο «Ράντιο Τέβερε» ήταν 
ισάξιο μέ τούς καλύτερους ξένους ραδιο
σταθμούς. Ό  σταθμός αύτός μετέδιδε μιά 
έκπομπή κατά τήν οποία συζητούσαν 
ένας φασιστής καί ένας άντιφασιστής, 
ήρεμα καί φαινομενικά άντικειμενικά, 
άλλά, στήν πραγματικότητα γινόταν 
έντεχνη προβολή τών φασιστικών άρ- 
χών καί άντιλήψεων.

Οί Ά γγ λ ο ι, κατά τόν Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο, άποδείχθηκαν άσσοι τής 
προπαγάνδας. Ά π ό  τόν ραδιοφωνικό 
σταθμό τοΰ Λονδίνου, τό περίφημο 
«Μπί -Μπί - Σί», μεταδίδονταν καθημε
ρινά διάφορες έκπομπές γιά όλο τόν κό
σμο, πού άκουγόταν παντού. Γιά νά 
καταλάβωμε τί άντιπροσώπευε έκείνα 
τά χρόνια ό ραδιοφωνικός σταθμός του 
Λονδίνου, άρκεϊ νά πούμε ότι μετέδιδε ει
δήσεις καί σχόλια σέ σαράντα οκτώ γλώσ
σες I

Τό 1944, στό τμήμα ξένων έκπομπών 
τού Μπί-Μπί-ΣΙ έργάζονταν 3.300 άτομα. 
Οί έκπομπές ήσαν μελετημένες καί ζυγια
σμένες έτσι ώστε νά πείθουν τούς άκροα- 
τάς στά πέρατα τού κόσμου. Ή άκρόασις 
τών έκπομπών τού Μπί-Μπί-ΣΙ έγινε 
στό τέλος άπαραίτητη όχι μόνο γιά  
τούς μαχομένους καί ύποδούλους λαούς, 
άλλά καί τούς άντιπάλους. Τό Μπί-Μπί- 
Σί ήταν τελειότερο όργανο ψυχολογικού 
πολέμου. Στήν άρχή χρησιμοποίησε με
θόδους τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ
μου, μεταδίδοντας ψευδείς ειδήσεις. Α ρ 
γότερα, όμως, βελτίωσε τις μεθόδους του 
σέ σημείο νά γίνη τό τελειότερο όπλο 
έναντίον τού έχθρού. Οί Γερμανοί, επειδή 
καταλάβαιναν τήν σημασία τών έκπομ
πών τού ραδιοφωνικού σταθμού τού 
Λονδίνου, προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο 
νά παρεμβάλλουν παράσιτα ώστε νά 
μήν άκούγωνται καθαρά στήν Γερμανία 
καί στις κατεχόμενες χώρες.

Ή άγγλική προπαγάνδα, όμως, δέν 
περιορίσθηκε στις ραδιοφωνικές έκπομ
πές. Χρησιμοποίησε γιά τούς σκοπούς της 
καί πολλά άλλα μέσα. Ό  Μπρούς Λόκ- 
χαρτ, τού Φόρεϊν "Οφφις, πού διηύθυνε 
τήν προπαγάνδα άπό τό 1942, έλεγε: 
«Γιά τόν ολοκληρωτικό πόλεμο χρειά
ζεται ολοκληρωτική προπαγάνδα. Τά 
πρώτα χρόνια τού πολέμου, οί "Αγγλοι 
έξέδιδαν σέ δεκάδες χιλιάδες άντίτυπα 
τήν γερμανόφωνη έφημερίδα «Ναχρίχτεν 
φύρ Τρούππεν» (Ειδήσεις γιά  τόν στρα
τό), τήν οποία έρριχναν μέ τά άεροπλανα 
τους στις γερμανικές γραμμές. Ή γερμα
νική στρατιωτική άστυνομία, παρά τις 
προσπάθειές της, δέν κατώρθωσε να μα- 
ζέψη όλα τά άντίτυπα καί έτσι χιλιά
δες Γερμανοί άξιωματικοί καί στρατιώ
τες διάβαζαν κάθε μέρα τήν γερμανό
φωνη άγγλική έφημερίδα καί κατατοπί
ζονταν γιά τήν πραγματική κατάστασι
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πού επικρατούσε στά διάφορα μέτωπα 
καί τις κατεχόμενες χώρες.

Λιγώτερο αποτελεσματική, άντιθέτως, 
ήταν ή γαλλική προπαγάνδα στά 
πρώτα χρόνια τού πολέμου. ’Αποδεί
χθηκε ανίκανη νά γαλβανίση καί νά ήλεκ- 
τρίση τούς δικούς της στρατιώτες καί νά 
αντίκρουση τόν ψυχολογικό πόλεμο των 
Γερμανών. Τήν γαλλική προπαγάνδα  
διηύθυνε ή υπηρεσία « Commissariat a 
Γ Information», στήν οποία υπηρετούσε 
καί ό γνωστοί Γ άλλος θεατρικός συγγρα- 
φεύς Ζάν Ζιρωντού. Οί συγγραφείς, όπως 
ήταν φυσικό, έπαιρναν μέρος σέ αυτό τόν 
πόλεμο τών ιδεών μέ τό πνεύμα καί τήν 
πέννα τους. Ό  "Αγγλος μυθιστοριογρά- 
φος. Οΰέλς, λόγου χάρι, είχε υπηρετήσει, 
κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στό 
«Οϋέλλιγκτον Χάουζ», ό Ήλία ”Ερεμ- 
πουργκ υπήρξε ένα άπό τά βασικά 
στελέχη τής σοβιετικής προπαγάνδας. 
Κατά τήν διάρκεια τής κατοχής τής 
Γαλλίας, οϊ Γερμανοί έπεισαν τήν γνω 
στότατη συγγραφέα Κολέτ νά γράψη ένα 
άντιεβραϊκό μυθιστόρημα.

Ή γαλλική προπαγάνδα γνώρισε νέα 
περίοδο δραστηριότητος, μέ τις εκπομ
πές τής «Φράνς Λίμπρ» (’Ελεύθερης Γαλ
λίας) τού Ντέ Γκώλ, άπό τό Λονδίνο. 
Τό πιό αποτελεσματικό, έν τούτοις, 
μέσον ήσαν οί παράνομες έφημερίδες που 
άρχισαν νά κυκλοφορούν στήν κατεχό- 
μενη Γαλλία τό φθινόπωρο, τού 1940. 
Οί έφημερίδες αυτές σημείωναν τεράστια 
επιτυχία. Τό 1943, κυκλοφορούσαν σέ 
ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες αν
τίτυπα.

Οί ’Αμερικανοί, μέ τήν συναίσθησι τής 
ισχύος τους, δέν φρόντισαν, κατά τήν 
έκρηξι τού πολέμου, νά οργανώσουν ει
δική υπηρεσία γιά τήν δημιουργία ή τήν 
άντιμετώπισι ψυχολογικού πολέμου καί 
όσα είχαν κάνει τό 1918 τά είχε ξεχάσει.

"Οταν όμως μπήκαν καί αυτοί στόν πό
λεμο, δέν έχασαν καιρό. Δυό υπηρεσίες 
άνέλαβαν τόν τομέα τής προπαγάνδας, 
ή « Office of War Information » καί ή 
«Office of Strategic Services». Στά 
διάφορα όμως μέτωπα, πλάι στά γενικά 
έπιτελεΐα, λειτουργούσαν (μέ πλήρη ανε
ξαρτησία) πολυάριθμες υπηρεσίες διαφω- 
τίσεως: ή Psy War Division τού άνωτά- 
του στρατηγείου τού Άνιζενχάουερ στήν 
Εύρώπη περιελάμβανε περισσότερα άπό 
έκατό τμήματα.

Οί αμερικανικές υπηρεσίες προπαγάν
δας χρησιμοποίησαν σέ μεγάλη έκτασι 
τις προκηρύξεις τις όποιες έρριχναν στις 
έχθρικές γραμμές μέ αεροπλάνα ή κανό
νια ή τις διοχέτευαν μέ πράκτορές τους 
πού κατόρθωναν νά εισχωρήσουν στά 
έχθρικά έδάφη. Υπολογίζεται ότι μόνο 
κατά τήν έποχή τής άποβάσεως στήν 
Νορμανδία καί στήν αρχή τής έκστρα- 
τείας τής Ευρώπης, τυπώθηκαν τριάντα 
δυό εκατομμύρια προκηρύξεις. Στόν π ό
λεμο τού Ειρηνικού, οί ’Αμερικανοί, πού 
έρχονταν σέ έπαφή μέ πληθυσμούς ξέ
νους έντελώς πρός τόν τρόπο τού σκέ- 
πτεσθαι καί πρός τόν πολιτισμό τού Δυ
τικού κόσμου, έπιστράτευσαν, όχι μόνο 
συγγραφείς καί δημοσιογράφους, αλλά 
καί έθνολόγους καί ιστορικούς.

Ή γερμανική προπαγάνδα ήταν νω
θρή, σχολαστική σχοινοτενής καί άναφε- 
ρόταν κυρίως σέ ιστορικά γεγονότα. 
ΤΗταν όπως οί λόγοι τού Χίτλερ. Ή 
προπαγάνδα αύτή ήταν καλή ίσως γιά  
έσωτερική κατανάλωση γιά τούς Γερμα
νούς στρατιώτες καί πολίτες. Οί ναζί, 
όμως, έκαναν τό λάθος νά χρησιμοποιή
σουν τήν ίδια προπαγάνδα καί γιά τούς 
άλλους εύρωπαϊκούς λαούς καί τό απο
τέλεσμα ήταν έντελώς αρνητικό μέ πρό
σθετη συνέπεια νά γίνουν οί Γερμανοί μι
σητοί άπό όλο τόν κόσμο.

Ή σοβιετική προπαγάνδα περιορί- 
σθηκε στήν αρχή νά τονώση τό ήθικό τού 
ρωσικού λαού γιά  τήν προάσπισι τού 
πατρίου έδάφους. ΤΗταν άπλή, χονδρο- 
κομμένη, μέ συνεχείς έπαναλήψεις, αλλά 
αποτελεσματική. Στόλιζε τόν έχθρό, τόν 
Χίτλερ, μέ τά χειρότερα έπίθετα. Τόν 
άποκαλοΰσε «κτήνος», «γουρούνι», «λυσ
σασμένο σκυλί», πού είχε έπιτεθή έναν- 
τίον τού ειρηνόφιλου ρωσικού λαού. Οί 
Γερμανοί απαντούσαν μέ τό «σλόγκαν»; 
«Δέν πολεμούμε έναντίον τού ρωσικού 
λαού, αλλά έναντίον τού σοβιετικού κα
θεστώτος».

Οί ύπηρεσίες τής σοβιετικής προπα
γάνδας έξηρτώντο άπ’ εύθείας άπό τήν 
Κεντρική Επιτροπή τού Κόμματος. ’Αρ
γότερα ή σοβιετική προπαγάνδα στρά
φηκε καί πρός τόν έχθρό μέσω τών Εύρω- 

παίων κομμουνιστών πού βρίσκονταν 
στήν Μόσχα καί πού απευθύνονταν πρός 
τούς συμπατριώτες τους άπό τόν ραδιο
φωνικό σταθμό τής σοβιετικής πρωτευού- 
σης ή μέσω τών παρανόμων Κομμουνι
στικών Κομμάτων. Οί Σοβιετικοί ήγέτες 
χρησιμοποίησαν άργότερα καί τούς αιχ
μαλώτους πολέμου, στούς οποίους έκα
ναν συστηματικά διαφώτισι καί «πλύσι 
έγκεφάλου». Τό σύστημα αύτό χρησι
μοποιήθηκε άργότερα, μετά τόν παγκό
σμιο πόλεμο, άπό τά έθνικά Κομμουνι
στικά Κόμματα στήν ’Αλγερία, στήν Κο
ρέα, στό Βιετνάμ.

Μέσα σέ πενήντα χρόνια, ό ψυχολο
γικός πόλεμος έκανε γιγαντιαΐα άλματα. 
Χρησιμοποιήθηκε καί χρησιμοποιείται 
καί σήμερα καί θά χρησιμοποιηθή καί 
στό μέλλον γιά τήν ύποστήριξι στρα
τιωτικών έπιχειρήσεων ή διπλωματικών 
έπιθέσεων καί ένεργειών. ’Αναγνωρίζεται 
πιά γενικά ώς ένα άπό τά άποτελεσματι- 
κώτερα διπλωματικά ή στρατηγικά μέσα.

O.R
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΙΟΝ ΥΙΗΡΕΙΙΙΝ

ΑΙΦΑΑΕΙλΙ
Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α

ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ την Κύπρο μ ε τ έ 
φ ερ ε  χασίς στην Ελλάδα ή 

σπείρα των λαθρεμπόρων ναρκω
τικών, ή οποία εξαρθρώθηκε άπό τή 
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Οί δρά
στες πού συνελήφθησαν είναι ή Κύ
πρια στριπτιζέζ ’Ιωάννα Χριστοφή, 
24 έτών καί ό Σπ. Λουκάς ετών 27 
έπίσης άπό την Κύπρο. ’Από τήν 
'Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών 
παρηκολουθεϊτο ό Λουκάς καί ή 
φίλη του, ή οποία έμενε σέ παν- 
σιον τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου. "Ο
ταν ό δράστης άντελήφθη τήν πα
ρουσία της ’Αστυνομίας, έφώναξε 
στή φίλη του, πού ήταν μέσα στο 
δωμάτιό της: ((’Αστυνομία, πέ- 
ταξέ το!... Ή  άστραπιαία όμως 
ενέργεια τής όμάδος τών άστυνο- 
μικών τής ’Ασφαλείας είχε σαν 
άποτέλεσμα να κατασχεθή ή τσάντα 
πού περιείχε δύο κιλά χασίς σέ 
πλακίδια. Τα ναρκωτικά ήταν συ
σκευασμένα μέ τή σφραγίδα Λι- 
βανικής όργανώσεως! Οί λαθρέμ
ποροι ώμολόγησαν ότι το χασίς τό 
έδιναν Κύπριοι Ναυτικοί. Οί συλ- 
ληφθέντες μέ τήν σειρά τους τό διέ
θεταν σέ λιανοπωλητές στήν ’Αθήνα 
καί τον Πειραιά.

Πλαστογραφούσαν συνταγές

Γ ΙΧΑΝ πλαστογραφήσει συντα- 
γές καί τήν υπογραφή τοϋ κα- 

θηγητοΰ τής παθολογίας κ. Μερικά 
καί άγόραζαν βαρβιτουρικά φάρμακα.

Οί Γ.Κ. Περιστεράκης, 24 έτών 
καί A. I. Λυγερός, 23 έτών, κά
τοικοι Παγκρατίου έφευγαν κάθε 
τόσο καί πήγαιναν στήν περιοχή 
Καλλιθέας. "Εμπαιναν σέ φαρμα
κεία κι’ άγόραζαν μέ συνταγές βαρ- 
βιτουρικά φάρμακα.

’Αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών τούς συνέλαβαν έπ’ αύτοφώ- 
ρω. Καί άπεκαλύφθη ότι είχαν πλα
στογραφήσει συνταγές καί τήν υπο
γραφή τοϋ κ. Μερίκα. Καί οί δύο 
είναι σεσημασμένοι γιά ναρκωτικά.

Λαθρέμποροι ναρκωτικών

Χ ΩΡΙΣ νά τό καταλάβη έγινε λαθρέμ
πορος ναρκωτικών. . . Πρόκειται χιά  
τόν 'Ιωάννη Σαρίκα 27 έτών μηχα

νικό αεροπλάνων, ό όποιος, «έκανε τήν 
τύχη» του, όταν τόν περασμένο Αύγου
στο αγόρασε άπό τόν ΟΔΙΣΥ ένα αυτο
κίνητο τύπου «Σαμπήμ». Τό αυτοκίνητο 
αυτό είχε κατασχεθή πριν λίγα χρόνια 
στά χέρια αλλοδαπών λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών, οί όποιοι μετέφεραν χασίς, 
μέσα σέ κρύπτη τού οχήματος. Ό  Σα- 
ρίκας κυκλοφορούσε τό αύτοκίνητό του, 
χωρίς νά γνωρίζη τό «θησαυρό» πού 
κρυβόταν κάτω άπό τά πόδια του. Αύτά 
μέχρι τό περασμένο Πάσχα όταν, σέ ένα

ταξίδι του στήν ιδιαιτέρα πατρίδα του, 
τήν Αλεξανδρούπολη, τό αύτοκίνητό 
του συνεκρούσθη μέ ένα άλλο στή γέφυρα 
τού Πόρτο - Λάγο. Ό  Σαρίκας ρυμούλ
κησε τό τρακαρισμένο αύτοκίνητό καί 
στήν ’Αλεξανδρούπολη τό παρέδωσε στό 
φίλο του φανοποιό Κων/νο Ά ράπη γιά  
νά τό έπισκευάση.

Τό αύτοκίνητό είχε πάθει σοβαρές ζη
μιές στήν καρότσα του κι’ ό Άράπης 
άναγκάσθηκε νά σπάση πολλά σημεία 
τής λαμαρίνας γιά νά τό έπισκευάση. 
"Οπως, λοιπόν, τό έπισκεύαζε, άνακά- 
λυψε ότι κάτω άπό τά πόδια τοϋ συνο- 
δηγοϋ ύπήρχε μιά κρύπτη πού είχε κατα- 
σκευασθή έπί τούτου.

"Εσχισε τήν κρύπτη καί τότε έκπλη
κτος ό Άράπης είδε μέσα νά ύπάρχουν 
πλάκες χασίς ειδικά συσκευασμένες. Έ
φώναξε άμέσως τόν Σαρίκα καί τού άνήγ- 
γειλε τό «χαρμόσυνο» γεγονός. Κι’ άντί νά 
φωνάξουν τήν χωροφυλακή γιά νά παρα
δώσουν τά ναρκωτικά άποφάσισαν νά 
μεταβληθοϋν σέ «εμπόρους».

"Εφυγε ό Σαρίκας μέ τό «εμπόρευμα» 
καί έπέστρεψε στήν ’Αθήνα γιά  νά βρή 
τόν Σ.Θ. Καραμανίδη 46 έτών, πού δια
τηρεί συνεργείο αύτοκινήτων στήν όδό 
Βεΐκου 7. Ό  Καραμανίδης είναι φίλος καί 
τοϋ Σαρίκα καί τοϋ Άράπη.

Ό  Σαρίκας έδωσε ένα κιλό χασίς στόν 
Καραμανίδη καί συμφώνησαν νά τό που- 
λήση άντί 70.000 δρχ. Τά ύπόλοιπα 5 
κιλά τά κράτησε στό σπίτι του ό Σαρί
κας (Πύρωνος 68. Κ. Ήλιούπολι).

Ξεκίνησε λοιπόν γιά  τήν «πιάτσα» ό 
Καραμανίδης καί πριν πωλήση μισό κιλό 
βρέθηκε κρατούμενος στά χέρια τών άστυ- 
νομικών τού άρμοδίου τμήματος τής 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών μαζύ μέ τούς
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δύο άλλους «φίλους» καί τά 6 κιλά χασίς 
ττοΰ κατεσχέθησαν ατά χέρια τους.

"Αντρον άκολασίας

ΜΙΑ ακόμη εντυπωσιακή επιτυχία 
έσημείωσε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Α
θηνών μέ τήν άποκάλυψι άντρου 

άκολασίας καί διαφθοράς, σέ διαμέρισμα 
των ’Αθηνών στό όποιο παιδιά πλουσίων 
αθηναϊκών οικογενειών εϋρισκαν «ευτυ
χία» ανάμεσα στους καπνούς τού χασίς 
καί τά δισκία τής μορφίνης καί τών άλλων 
ναρκωτικών. Τό γεγονός έσχολίασε όλος 
ό ’Αθηναϊκός τύπος, ό όποϊοςκαί έπι- 
σήμανε τήν δραστηριότητα τού Τμήμα
τος Διώξεως Λαθρεμπορίας Ναρκωτικών 
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Ό  
αστυνομικός συντάκτης τής «ΒΡΑΔΥ- 
ΝΗΣ» κ. ΉλίαςΜαλάτος, έγραψε μεταξύ 
τών άλλων :

’Αρχηγός τής φοβερής σπείρας τών κα
κοποιών είναι μιά άμορφη Ά γγλίδα , όνό- 
ματι Ζακελίν, 25 ετών, πού επέτυχε νά δια- 
φύγη. Καταζητείται άπ’ όλες τις αστυνο
μίες τοϋ κόσμου. Είναι ή δεύτερη φορά 
πού διαφεύγει τήν σύλληψι ή σατανική 
αύτή καλλονή. . .

Χασίς, μορφίνη, άμφεταμίνη.
Ό  Γεράσιμος Π. Πανώργιος, 23 ετών, 

άπό 5μήνου ενοίκιασε ένα διαμέρισμα στον 
β' όροφο τής πολυκατοικίας τής όδοϋ 
Ίοκάστης 21 στοϋ Ζωγράφου. Πήγαινε 
καί έμενε μαζί μέ μία Ά γγλίδα , όνόματι 
Ζακελίν, 25 έτών.

Κανείς έκεϊ δέν ήξερε τί δουλειά έκανε 
τό ζευγάρι. Είχαν ένα αύτοκίνητο «Φόλξ - 
Βάγκεν», σχολικού τύπου πού τό είχαν 
μετατρέψει σέ μιά κινητή κρύπτη! Μ’

αύτό ταξίδευαν στό έξωτερικό καί Ιδιαι
τέρως σέ χώρες τής Μέσης ’Ανατολής.

Τό διαμέρισμα, ύπό τήν έπίβλεψι τής 
όμορφης Ά γγλίδας, τό είχε μετατρέψει 
ό Πανώργιος σέ ένα πλήρες έργαστήριο 
έπεξεργασίας ναρκωτικών, κέντρον λα
θρεμπορίας καί άντρο άκολασίας. Πίνα
κες καί ζωγραφιές μέ σεξουαλικά συμπλέγ
ματα άνθρώπων καί ζώων. . . στόλιζαν 
τούς τοίχους.

Τό ζευγάρι τών παρανόμων μετέφερε 
στήν Ελλάδα χασίς, μορφίνη σέ ταμπλέτ- 
τες καί σκόνη καί τό φοβερό διεγερτικό 
άμφεταμίνη. Μέ τό τελευταίο διεγερτικό 
πέθανε ή ήθοποιός 'Ελένη Βελονάκη.

Ή μορφίνη σέ ταμπλέττες γιά  πρώτη 
φορά είσάγεται στήν 'Ελλάδα. 'Ως γνω 
στόν μέχρι τώρα ή μορφίνη ήταν γνωστή 
σέ σκόνη. Επειδή όμως εύκολα άνεγνώ- 
ριζαν τά ναρκωτικά οί αστυνομικές αρ
χές γ ι’ αύτό οί λαθρόμποροι άλλαξαν τήν 
μορφή του σέ ταμπλέττες!

Σεξ και ναρκωτικά
Ώργάνωσαν τό διαμέρισμα στήν έντέ- 

λεια. Ζυγαριές άκριβείας, σύριγγες καί βε
λόνες όλων τών διαμετρημάτων, τσι
μπούκια καί λουλάδες, κουταλάκια φαρ
μακευτικά καί άλλα πλαισίωναν τόν. . . 
οικιακό εξοπλισμό.

‘Ολονύχτια όργια, σέξ καί ναρκωτικά, 
ονόματα γνωστών οικογενειών τών Α 
θηνών, γυναικεία χαϊδευτικά ονόματα 
καλλιτεχνών ακόμη καί είδικώς έκπαι- 
δευμένα σκυλιά πού έπαιρναν μέρος στά 
σεξουαλικά τους όργια, όλα στήν ήμε- 
ρησία διάταξι ύπό τήν έπίβλεψι τής 
όμορφης Ζακελίν πού Ιγύριζε ολόγυμνη 
μέσα στό διαμέρισμα γιά νά περιποιήται 
τούς . . εκλεκτούς προσκεκλημένους της !

Εις την απέναντι σελίδα: Σαρίκας ’Ιωάν
νης. Στό αυτοκίνητο που άγόρασε άπό τον 
Ο ΔΙΣΥ, άνακάλυψε ναρκωτικά. Σκάφθη
κε νά «άξιοποιήση» αυτό τόν αναπάντεχο 
θησαυρό. ’Επάνω: ζυγαριές, σύριγγες,
δισκία, κρύπτες ναρκωτικών κ.α. ’Απο
τελούν τη συλλογή τής συμμορίας Πα- 

νώργιου.

Ό  άπόηχος τών βρώμικων αύτών συμ
πλεγμάτων καί ή δυσοσμία τού αριστο
κρατικού αύτοΰ ντεκέ έφθασε καί μέχρι 
τό κτίριο τής Γενικής Ασφαλείας ’Αθη
νών. Οί ύπό τόν αστυνόμο Κ. ’Αντωνίου 
αστυνομικοί τής άρμοδίας ύπηρεσίας 
άρχισαν νά παρακολουθούν.

τΗτο αδύνατον όμως νά γίνη μιά σω
στή παρακολούθησή Γ ιατί τόσο τό 
ζευγάρι όσο κΓ οί «προσκεκλημένοι» 
λάβαιναν συνωμοτικά μέτρα. Συνθημα
τικά τηλεφωνήματα καί κτυπήματα στό 
κουδούνι, αύτοκίνητα σπόρ καί γρήγορα  
πού ήταν άδύνατο νά τά παρακολουθή
σουν τ ’ άστυνομικά, «κύριοι» μέ βαρύγ
δουπα ονόματα καί «κυρίες» μέ ακριβές 
τουαλέττες δέν άφηναν πολλά περιθώρια 
στούς αστυνομικούς γιά μιά κοντινή 
παρακολούθησή

Ό  αστυνόμος Κ. ’Αντωνίου άπεφάσισε 
έτσι νά κάνη έφοδο μιά καί δέν μπορούσε 
νά «στριμώξη» στενώτερα τούς χασισο
πότες καί χασισεμπόρους. Προχθές τό 
βράδυ έσπασαν τήν πόρτα τού διαμερί
σματος καί μπήκαν οί άστυνομικοί.

Πέτυχαν τόν Πανώργιο καί τόν Θεό
δωρο Δ. Γούτα, 22 έτών, μέ τις σύριγ
γες στό χέρι! Μόλις είχαν «πάρει» τή 
δόσι τους σέ μορφίνη . . . Τόσο ώστε οϊ 
αστυνομικοί έσκούπισαν μέ τά μαντή-
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λισ tous τό αίμα πού ετρεχε στα χέρια 
τους από τις ενέσεις . . .

Συλλογή ναρκωτικών
ΚΑΤΑ τήν έρευνα που έπηκολούθησε 

στό διαμέρισμα βρέθηκαν 100 γρμ. κατερ
γασμένου χασίς, 104 ταμπλέττες μορφί
νης 15 γρμ. μορφίνης σέ σκόνη καί 10 
ταμπλέττες αμφεταμίνης. Βρέθηκαν λου
λάδες, ζυγαριές, βελόνες, σύριγγες, τσι
μπούκια κι’ άλλα.

Είναι σοβαρή ή ποσότητα των ναρκω
τικών πού βρέθηκε. ’Αρκεί νά σημειωθή 
ότι γιά μιά δόσι μορφίνης χρησιμο
ποιείται ποσότητα 2 εκατοστών τού 
γραμμαρίου. "Ενα, δηλαδή γραμμάριο 
μορφίνης, χρησιμοποιείται γιά 50 δό
σεις ! Καί όπως λένε οί. . . ειδικοί ένα 
γραμμάριο μορφίνης τινάζει ελέφαντα!. . .

_ ’Αλλά καί ή άμφεταμίνη δέν πάει πίσω. 
Είναι ισχυρό φάρμακο πού χρησιμο
ποιείται ώς διεγερτικό! Ή έλαχίστη 
παραπάνω δόσι στέλνει τόν άνθρωπο 
στον τάφο. . .

Ή  αρχηγός κι οί άλλοι
Η ΟΜΟΡΦΗ Ά γγλίδα  Ζακελίν κα- 

τώρθωσε καί πάλι νά διαφύγη. Είναι, 
όπως πιστεύουν οί αστυνομικοί, αρχη
γός διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών καί «περίφημος» στήν όργάνωσι 
ντεκέδων!

Είναι ή δεύτερη φορά πού έμφανίζεται 
στό προσκήνιο κι’ ή δεύτερη φορά πού 
κατορθώνει καί γλιστράει άπό τά χέρια 
των αστυνομικών. "Οταν προ καιρού οί 
αστυνομικοί άνεκάλυψαν τό ντεκέ τού 
Κουκακίου ή Ζακελίν ώς άπεδείχθη, ήτο 
ή ψυχή τής συνωμοσίας.

’Αλλά άν στάθηκε άτυχη ή αστυνομία 
στή σύλληψι τής Ζακελίν ήτο πιό τυχερή 
σέ ονόματα καί διευθύνσεις ’Αθηναίων. 
Γιατί μεταξύ τών άλλων οί αστυνομικοί 
βρήκαν στό διαμέρισμα μιά κατάστασι 
ονομάτων, διευθύνσεων κι’ άριθμών τη
λεφώνων μέ συνθηματικά στοιχεία!

Γι’ αύτό οί έρευνες συνεχίζονται καί 
πιστεύειται ότι σύντομα ή ’Ασφάλεια 
θά «βάλη στό χέρι» κι’ άλλους πού έσύ- 
χναζαν στό άντρο τού Ζωγράφου.

Πρωτότυπος «τεκές»

Ε ν α ς  Αμ ερικ αν ό ς  ήθελε ν ά . . .
πρωτοτυπήση στή διάθεσι τών ναρ
κωτικών! Καί έδημούργησε ένα κι-

’ Αριστερά: Πανώργιος Γεράσιμος. ’Ορ
γάνωσε σέ διαμέρισμα πολυκατοικίας 
στοϋ Ζωγράφον, μαζύ μέ την Άγγλίδα  
Ζακελίν, άντρο γιά όλοννκτια όργια, σεξ 
καί ναρκωτικά. Κάτω: Χριστιάνα Βάν 
Λώ, ετών 27 Βελγίδα. Μέλη τής σπείρας 
που διέρρηξε τό σπίτι τον συλλέκτη κ. 
Δημ. Οίκονομοπονλον. Εις τήν Απέναντι 
σελίδα: Μερικά άπό τά αντικείμενα ση
μαντικής αρχαιολογικής άξίας, πού διε- 
σώθησαν τήν τελευταία στιγμή άπό τήν 
’Ασφάλεια ’Αθηνών, λίγο πριν μεταφερ- 
θοϋν στό εξωτερικό. Προέρχονται άπό τή 

συλλογή Οίκονομοπονλον.

νητό ντεκέ. Πρόκειται γιά τόν σμη
νία Φρέντερικ Πάϊκ, 23 έτών, πού είχε 
μετατρέψει τό ύπ ’ άριθ. ΞΑ 1162 αύτο- 
κίνητό του, τύπου «Βολξβάγκεν-σχολι- 
κού» σέ χασισοποτείο!

’Εκεί σύχναζαν "Ελληνες καί άλλοδαποί 
πού έκάπνιζαν χασίς. ΚΤ ενώ κανονικώς 
θά έπρεπε νά τόν σνλλάβη ή . . Τροχαία, 
τελικά άπεκαλύφθη άπό τήν Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών στήν περιοχή Γλυφάδας.

Μαζί μέ τόν ’Αμερικανό συνελήφθησαν 
μέσα στόν κινητό 'ντεκέ μιά Έλληνίδα, 
ήλικίας 25 έτών, καί ένας "Αγγλος 24 
έτών.

Οί ’Αστυνομικοί τής 'Ασφαλείας ’Αθη
νών βρήκαν τρεις Λιβανέζους, κΓ οί τρεις 
ξαδέλφια, πού. . . έφωδίαζαν τούς «ει
δικούς» στήν Πλάκα μέ χασίς.

"Εφεραν άπό τόν Λίβανο δύο κιλά χασίς. 
Αύτοί ήταν οί Μουγκμπέλ Χαμαντέ, 33 
έτών, Μαλανάν Χαμαντέ, 23 έτών, καί 
Φαρούκ Χαμαντέ, 26 έτών, πού συνελή
φθησαν. Τό πωλούσαν 3 δολλάρια τό 
γραμμάριο. Έπώλησαν 1 περίπου κιλό, 
ένώ τό άλλο κιλό χασίς βρέθηκε στήν 
στέγη ενός παλιού σπιτιού, στήν όδό 
Ευρώτα 13, στούς ’Αμπελοκήπους.

’Από τούς ίδιους αστυνομικούς συνε- 
λήφθη ό λαθρέμπορος ναρκωτικών Άλέξ. 
Ν. Φλώρος, 28 έτών, γιατί καλλιεργούσε 
στό σπίτι του στήν ’Ηλιούπολη 30 δεν
δρύλλια χασίς. Βρέθηκαν καί 30 γραμμά
ρια χασίς.

Α Ρ Χ  Α ΙΟ Κ Α Π  Η Λ Ε ΙΑ

Β ΥΖΑΝΤΙΝΑ αντικείμενα, σπουδαία 
έργα τέχνης, τών οποίων ή άξια 
είχε άποτιμηθή πάνω άπό 10 εκα

τομμύρια δρχ., διασώθηκαν —λίγο πριν 
μεταφερθούν _ στό εξωτερικό — άπ’ τά 
χέρια διεθνούς πολυμελούς σπείρας άρ- 
χαιοκαπήλων, πού έξαρθρώθηκε άπ’ τήν 
Ασφάλεια ’Αθηνών.

Τά αντικείμενα αύτά, ή σαν προϊόν 
κλοπής, ή όποια έγινε στις 2 Αύγούστου 
1975, στό σπίτι τού γνωστού συλλέκτη 
Δη μητριού Οϊκονομοπούλου (Νικομή
δειας 27, Πλάκα).

Τό σπίτι τού συλλέκτη διέρρηξε ό 
Άνδρέας Α. Σωτηρόπουλος, 37 έτών, ό 
όποιος συνελήφθη, μέ τήν συνεργασία 
καί τής Χωροφυλακής, στό χωριό Κου
βέλια τής ’Αρκαδίας.

Οί ύπόλοιποι συλληφθέντες είναι : 
Κων. Α. Κακλαμάνης, 29 έτών, Δημ. Ν. 
Κρύψης, 25 έτών, Μάριο Ρ. Ντεμπόν, 52 
έτών, Βέλγος, Χριστιάνα Βάν Λώ, 27 
έτών, Βελγίδα καί Σόνια Φ. Τζερμούν, 25 
έτών Βελγίδα είχαν άφιχθεΐ άπό τό έξωτε- 
ρικό. Διέφυγε τήν σύλληψι ό Γερμανός

άρχαιοκάπηλος "Ερβιν Βέλερ, ό όποιος 
μάλλον έπέστρεψε στήν πατρίδα του.

Ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών είχε πληροφορίες 
ότι δράστης τής κλοπής τών αρχαίων 
αντικειμένων, άπό τό σπίτι τού Οίκονο- 
μόπουλου, ήταν ό Σωτηρόπουλος καί 
οί άστυνομικοί τόν άναζητούσαν. Έν τώ 
μεταξύ, ό Βέλγος καί οί δύο συμπατριώ- 
τισσές του, έμεναν στήν όδό Κοριζή 35, 
στήν Άμφιθέα. Οί ξένοι ένετοπίσθησαν 
καί άρχισε ή παρακολούθησί τους.

Τό άπόγευμα τής περασμένης Κυρια
κής, οί άστυνομικοί πού παρακολουθού
σαν τό σπίτι άντελήφθησαν τόν Βέλγο 
καί τις δύο συμπατριώτισσές του, μαζί 
μέ άτομο πού είχε άφιχθή άπό τήν Γερ
μανία (τόν Βέλερ), νά έπιβιβάζωνται στό 
916 DI αύτοκίνητο «Μερσεντές», προφα
νώς κλεμμένο άπό τήν Γερμανία, μέ τό 
όποιο είχε φθάσει στήν Ελλάδα ό Γερμα
νός άρχαιοκάπηλος. Ή «Μερσεντές» ξε
κίνησε καί βγήκε άπό τήν ’Αθήνα, ένώ 
άκολουθεϊτο άπό καμουφλαρισμένο άστυ- 
νομικό αύτοκίνητο.

Στό χωριό Σολωμός τής Κορινθίας, ή 
«Μερσεντές» συνεκρούσθη μέ ύπεραστικό 
λεωφορείο. Οί έπιβαίνοντες τήν έγκατέ- 
λειψαν, μίσθωσαν ταξί καί έφθασαν στό

χωριό Κουβέλια τής ’Αρκαδίας όπου καί 
συνάντησαν τόν Σωτηρόπουλο καί τόν 
Κακλαμάνη.

ΔιαπραγματεύΘηκαν τήν άγορά τών 
αρχαίων άντικειμένων καί παρέδωσαν 
στόν Σωτηρόπουλο 7.000 μάρκα προ
καταβολή, ένώ άλλες έπτά χιλιάδες θά 
κατέβαλαν στήν ’Αθήνα τούς ξένους 
άρχαιοκαπήλους μετέφερε στήν ’Αθήνα, 
μαζί μέ βυζαντινά άντικείμενα, ό Κακλα-’ 
μάνης, μέ τό Β.Ν. 1064 «Μερσεντές» αύτο- 
κίνητό του. "Εφθασαν στήν όδό Κοριζή τις 
πρωινές ώρες τής Δευτέρας.

Κατά τις άπογευματινές ώρες τής ίδιας 
ή μέρας, ή παρουσία τών άστυνομικών 
πού είχαν κυκλώσει τό σπίτι, έγινε άντι- 
ληπτή άπό τούς άρχαιοκάπηλους. Οί 
αστυνομικοί έκαναν έφοδο καί συνέλαβαν
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τόν Ντεμπού, τήυ Χριστίνα Βάν Λώ, τήν 
Σόνια Τζερμόν, τόν Κρύψη καί τόν Κα- 
κλαμάνη. Πέτυχε νά διαφύγη τήν σύλ- 
ληψι — κατά μυστηριώδη τρόπο — 6 
Γερμανός Βέλερ.

Άνακρινόμενοι οί συλληφθέντες, στην 
wfc Ασφάλεια ’Αθηνών, ώμολόχησαν τήν 

πράξι τους καί τήν ίδια ήμερα συλλαμβά- 
νονταν στό χωριό του, ό Σωτηρόπουλος.

Μεταξύ των αντικειμένων τά όποια 
παρεδόθησαν, παρουσία υπαλλήλου τής 
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στον ιδιο
κτήτη τους, ήσαν:

Βυζαντινές εικόνες, νομίσματα βυζαν
τινά, ρωμαϊκά, φράγκικα καί μεσαιωνι
κής έποχής. ’Επίσης μολυβδοσφραγί
δες τίς όποιες χρησιμοποιούσαν οϊ βυ
ζαντινοί αΰτοκράτορες.

Σωτηρόπουλος Άνδρέας. Ό  « εγκέφαλος»  
τής διαρρήξεως τής οικίας Ο ’ικονομο- 

πονλου.

« Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ι»  Π Ρ Ο  Α 
Γ Ω Γ Ο Ι

ΔΥΟ σοβαρές περιπτώσεις προαγω- 
γείας άπεκαλύφθησαν άπό τό Τμήμα 
’Ελέγχου ’Ηθών - Λεσχών τής 

Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. 
Στή πρώτη περίπτωσι δράστες είναι ή 
Βαρελάκη ’Αθανασία συζ. τοϋ Σπυρίδω
νος τό γένος Συγγελίδου ετών 35 άεργος, 
άπό τή Δράμα. Ή Βαρελάκη έξέδιδε γυ
ναίκες σέ διαμερίσματα που ένοικίαζε σέ 
διάφορα σημεία τών ’Αθηνών. ’Από τίς γυ 
ναίκες που έξηκριβώθη, ότι «έξηπηρετοΰ- 
σαν» τούς πελάτες τής Βαρελάκη ήταν αί:
1) Β.Μ. έτών 32 άπό τά ’Ιωάννινα. 2) 
Γ.Σ. έτών 18 άπό τά Χανιά Κρήτης. 3) 
Τ.Α. έτών 36 άπό τήν ’Αθήνα. 4) Κ.Θ. 
έτών 25 άπό χωρίον τής Αρκαδίας 5) 
Ν.Α. έτών 24 άπό τήν ’Αθήνα 6) Σ.Α. 
έτών 18 άπό τήν ’Αθήνα. Συγκατηγορού
μενη τής Βαρελάκη ήτο ή Γ.Π. έτών 70 
άπό τήν Κοζάνη.

Ή δράστις τής δευτέρας περιπτώσεως 
προαγωγείας είναι ή Μεϊμαρίδου ’Αλε
ξάνδρα σύζ. τοϋ Κίμωνος τό γένος Κω- 
στελέτου έτών 46 άπό τήν Κέρκυρα. Είς 
πορνεία προήγαγε ίδίως τήν Τ.Β. τήν 
οποίαν σημειωτέον έξέδιδε πλήν τής Μεϊ- 
μαρίδου καί ό ίδιος ό σύζυγός της.

Ε Π ΙΚ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Ι  Κ Α Κ Ο 
Π Ο ΙΟ Ι

Ε ΝΑΣ έπικίνδυνος σεσημασμένος κα
κοποιός ό Πολίτης Νικόλαος τοϋ 
’Αθανασίου έτών 20 άπό τό Αίγιο, 

άεργος συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια 
’Αθηνών γιά  «συρροή κλοπών-άποπει- 
ρών κλοπών καί διακεκριμένων περιπτώ
σεων κλοπών». Τά τελευταία «κατορθώ- 
ματά» του καλύπτουν ολόκληρες σελίδες. 
Θά άναφέρουμε μερικά μόνον άπό αύτά 
καί όπως διατυπώνονται στό διαβιβα
στικό τής προαναφερθείσης Υπηρεσίας 
πρός τόν κ. Εισαγγελέα

1) Κατά μήνα Νοέμβριον έτους 1975

καί ώρας νυκτερινός, άνελθών είς τό κωδω- 
νοστάσιον τού έπί τής συμβολής τών 
οδών Μετσόβου-Μπουμπουλίνας (Δ. Α /Τ) 
Ιερού Ναού Α γίου  Βασιλείου, είσήλθε διά 
τής άνασφαλίστου θύρας είς τό έσωτερικόν 
τοϋ Ναού καί άφήρεσεν έκ διαφόρων κυ- 
τίων, άτινα παρεβίασε, τό χρηματικόν 
ποσόν τών (1.500) δραχμών. Υ ποβάλ
λεται κατάθεσις τοϋ προϊσταμένου τοϋ 
έν λόγω Ίεροϋ Ναού, ’Αρχιμανδρίτου 
ΒΡΑΚΑ Δαμασκηνού τοϋ ’Αντωνίου, κατ. 
’Αθηνών, όδοϋ Καπνοκοπτηρίου 10 (Δ. 
Α /Τ).

2) Κατά μήνα Δεκέμβριον ίδιου έτους 
καί ώρας νυκτερινός, παρεβίασε τήν κυρίαν 
είσοδον τοϋ αύτοϋ Ναού καί είσελθών 
έντός αύτοϋ, άφήρεσεν άναθήματα καί 
άφιερώματα έκ τής εϊκόνος τού Α γίου  Βα
σιλείου, ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας.

3) Τήν 04.30' ώραν τής 24-10-175, 
είσελθών διά παραβιάσεως οπίσθιας θύ
ρας τοϋ έπί τής όδοϋ Ά χαρνών 303 (Η' 
Α /Τ ) Ίεροϋ Ναού Όσιας Ξένης, άφήρεσε 
(2) βραχιόλια χρυσά, (1) σταυρό χρυ- 
σοΰν μεθ’ άλύσεως χρυσής καί (1) χρυσήν 
ταυτότητα, ώς καί (2) δακτυλίδια γ υ 
ναικεία χρυσά.

4) Τήν 05.40' ώραν τής 29-3-76, εί- 
σελθών διά θραύσεως τεμαχίου ύαλοπί- 
νακος ποραθύρου, έντός τοϋ έπί τής συμ
βολής τών οδών Μαραθωνομάχων-’Α
λεξανδρείας Ίεροϋ Ναού Α γίου  Τρύφω- 
νος, άφήρεσεν έκ παραβιασθέντων κυτίων 
καί γραφείου τό χρηματικόν ποσόν τών 
(5.500) δραχμών καί (2) μικράς κασέττας.

5) Τήν 2-4/11/75 καί κατ’ άπροσδιό- 
ριστον ώραν, είσελθών διά θραύσεως 
ύαλοπίνακος παραθύρου, έντός τοϋ έπί 
τής όδοϋ Κ. Παλαμά 18 Ίεροϋ Ναού 
Α γίου Χαραλάμπους, άφήρεσε τό χρη
ματικόν ποσόν τών (5.000) δραχμών πε
ρίπου, έκ διαφόρων κυτίων άτινα παρε- 
βίασεν, ώς επίσης καί (6) χρυσά γυναι
κεία δακτυλίδια, (7) χρυσούς σταυρούς, 
μεθ’ άλύσεων χρυσών, (2) βέρας χρυσάς, 
(2) συμπλέγματα βαπτιστικά χρυσά, 
(1) μικρή Παναγίτσα, (3) ώρολόγια γ υ 
ναικεία, (2) βραχιόλια χρυσά καί (1) 
μενταγιόν μικρόν χρυσοϋν.
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6) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 1-2/1/76, 
είσελθών δι’ άφαιρέσεως ύαλοπίνακος 
παραθύρου τής κουζίνας, εντός τοϋ έπί 
τής οδού Καπιδάκη 42 καφενείου τής 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζωής τού Άχιλλέως, κατ. 
ομοίως ώς άνω, άφήρεσε τό χρηματικόν 
ποσόν των (2.500) δραχμών καί εν 
ώρολόγιον ανδρικόν.

7) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 18-9-75, 
είσελθών διά παραβιάσεως φεγγίτου, 
εντός τού έπί τής όδοϋ Πύρλα 21 εργα
στηρίου Ζαχαροπλαστικής τού ΣΤΑΜΑ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου τού Γεωργίου, 
κατ. ομοίως ώς άνω, άφήρησε τό χρήμα 
τικόν ποσόν των (3.000) δραχμών έκ 
τής άνασφαλίστου ταμειακής μηχανής.

8) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 6-7/10/75, 
είσελθών διά παραβιάσεως παραθύρου 
έντός τού έπΐ τής συμβολής τών οδών 
Στρ. Καλλάρη-Άρ. Οίκονόμου Ιερού 
Ναού ‘Αγίου Δημητρίου "Οπλων, άφή
ρεσε τό χρηματικόν ποσόν τών (5.000) 
δραχμών, εκ τινων κυτίων, άτινα παρε- 
βίασε.

9) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 26-27/3/76_, 
είσελθών διά παραβιάσεως θύρας τού 
‘Ιερού, εντός τού έπί τής συμβολής τών 
οδών Μπάκου-Χαντζοπούλου (Νέου Ψυ
χικού) ‘Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Νέας Φιλοθέης, άφήρεσε τό χρηματικόν 
ποσόν τών (3.000) δραχμών εκ τινων 
παραβιασθέντων κυτίων καί γραφείων, 
ώς καί (6) σταυρούς χρυσούς, (2) ωρο
λόγια γυναικεία χρυσά, (2) δακτυλίδια 
γυναικεία χρυσά, (1) αλυσίδας χρυσά; 
καί τινά είσέτι άναθήματα έκ τής είκόνος 
Κοιμήσεως Θεοτόκου, αφιερώματα π ι
στών.

10) Τάς -νυκτερινά; ώρας τής 1-3-76, 
είσελθών διά παραβιάσεως θύρας έντός 
τού έπί τής πλατείας 'Αγίας Αικατερίνης 
Ιερού Ναού Α γίας Αικατερίνης, άφήρεσε 
τό χρηματικόν ποσόν τών (7.000) δρα
χμών εκ τινων κυτίων, άτινα παρεβίασε.

11) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 9 -10 /2 / 
76, είσελθών διά παραβιάσεως παραθύρου 
τού Ιερού, έντός τού έπί τής όδοΰΜαυρο- 
γένους 11 ‘Ιερού Ναού 'Αγίου Δημητρίου 
Μυκονιάτικων, άφήρεσε τό χρηματικόν 
ποσόν τών (2.000) δραχμών έκ δύο ξύ
λινων κυτίων, ώς καί γραφείου, άτινα 
παρεβίασε.

12) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 13-14/ 
4/76, είσελθών διά παραβιάσεως θύρας 
Ιερού, έντός τού Ιερού Ναού ‘Αγίας Τρι- 
δος Νέου Ηρακλείου, άφήρεσε τό χρημα
τικόν ποσόν τών (3.500) δραχμών έκ 
τινων κυτίων, άτινα παρεβίασε.

13) Τάς νυκτερινά; ώρας τής 19-20/3/ 
76, είσελθών διά παραβιάσεως ξύλινης 
βόρειας θύρας, έντός τού έπί τής πλατείας 
‘Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας ομω
νύμου 'Ιερού Ναού, άφήρεσε τό χρηματι
κόν ποσόν τών (6.000-7.000) δραχμών 
έκ τινων κυτίων καί γραφείων, άτινα 
παρεβίασεν, ώς καί άναθήματα άξια; 
(80.000) δραχμών περίπου.

ΜΙΑ άκόμα συμμορία έπικινδύνων 
κακοποιών έξαρθρώθηκε άπό τή 
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Πρό

κειται γιά  τούς 1) Στούμπο Παναγιώτη 
τού Βασιλείου ετών 18 τεχνίτου έπισκευής 
πλοίων. 2) Κουτρούλη ’Αγγέλου τοΰ 
Γεωργίου έτών 19 ήλεκτρολόγου. 3) 
Ζήπιτα Ίωάννου τοΰ Γεωργίου έτών 19 
άέργου. 4) Γρηγοριάδου Βασιλική του 
’Αγγέλου έτών 17 5) Χατζησάρογλου 
’Αναστασίου τοΰ Χαραλάμπους έτών 20.
6) Γιαμπίλη Εύστρατίου τοΰ Κων/νου 
έτών 19 ήλεκτρολόγου 7) Τουρίκη Βασι
λείου τού Κων/νου έτών 21 άέργου 8) 
θεοκλήτου ’Εμμανουήλ τού Ίωάννου ετών 
22 άέργου. Οί προαναφερθέντες, διεπρα- 
ξαν μεταξύ τών άλλων τις έξης άξιόποινες 
πράξεις.

Διά τούς Ιον, 2ον, 3ον, 5ον, καί 7ον, 
οΐτινες τυγχάνουσι σεσημασμένοι κλέ- 
πται, έχουσιν εφαρμογήν αί διατάξεις τών 
άρθρων 88-89 Π.Κ. «περί υποτροπών 
έγκληματιών».
Α) Σ τ ο ύ μ π ο ς  - Χ α τ ζ η σ ά ρ ο 
γ λ ο υ  - Γ ι α μ π ί λ η ;

Τάς νυκτερινά; ώρας τής 10-Π /5 /76 , 
διά παραβιάσεως του τριγωνικού παρα
θύρου, άφήρεσαν τό ΰπ’ άριθ. ΕΕ. 5772 
Ι.Χ.Ε. αϋτ/τον, μάρκας FORD τοΰ ΛΕ
ΜΟΝΗ Ίωάννου τοΰ Νικήτα, κατ. Πει
ραιώς, δπερ ήτο έσταθμευμένον έξωθι τής 
οικίας του.
Β) Σ τ ο ύ μ π ο ς  - Χ α τ ζ η σ ά ρ ο 
γ λ ο υ  - Γ ι α μ π ί λ η ς  - Κ ο υ τ ρ ο ύ 
λ ης .

Τάς βραδυνάς ώρας τής 12-5-76, διά 
τοΰ αΰτοϋ ώς άνω τρόπου, άφήρεσαν

*Επάνω άριστερά: Σόνια Τζερμούν, Βελ- 
γίδα. Μέλος τής σπείρας Σωτηροπούλον 
’Επάνω δεξιά: Κρύψης Δημήτριος. 'Επ ί
σης μέλος τής συμμορίας Σωτηροπούλον. 
Κάτω: Πολίτης Νικόλαος επικίνδυνος σε
σημασμένος διαρρήκτης. ’ Απέναντι επά
νω: Σαρηγεωργίδης Νικόλαος. Επίσης^ 
επικίνδυνος διαρρήκτης. Κάτω: Μερικά 
άπό τά κλοπιμαία τον «δραστήριου» Πο

λίτη.

τό ΰπ ’ άριθ. 406675 Ι.Χ.Ε. αύτ/τον, μάρ
κας ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ, τού ΠΟΛΥΖΩΗ Πανα- 
γιώτου τοΰ Δημητρίου, κατ. Πειραιώς, 
όδοΰ Βούλγαρη 76-78 δπερ ήτο έσταθ
μευμένον έξωθι τής οικίας του.

Τήν 21.25' ώραν τής 12-5-76, έπιβαί- 
νοντες τοΰ άνωτέρω αύτ/του, παρά τήν 
οδόν ‘Αγίου Μελετίου 180 ήρπασαν 
βιαίως τήν τσάνταν τής ΣΑΛΑΧΑ Ύα- 
κίνθης, συζ. ’Επαμεινώνδα, κατ. ’Αθηνών, 
όδοΰ Δυρροΰ 12α, καθ’ δν χρόνον αϋτη 
έβάδιζεν έπί τού πεζοδρομίου.
Γ) Σ τ ο ύ μ π ο ς  - Χ α τ ζ η σ ά ρ ο 
γ λ ο υ -  Γ ι α μ π ί λ η ς - Τ ο υ ρ ί κ η ;  
Ά  τ ο μ ο ν α γ ν ώ σ τ ω ν  σ τ ο ι χ -  
χ  ε ί ω ν.

Τήν 01.15' ώραν τής 14-5-76, έπιβαί- 
νοντες τού ώς άνω αύτ/του, μάρκας 
ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ, δπερ δέν έφερεν έμπροσθίαν 
πινακίδα καί είχον τοποθετήσει εϊς τά 
οπίσθιον μέρος τοΰ αύτ/του τούτου τήν 
πινακίδα τοΰ έν άρχή άναφερομένου ύπ' 
άριθ. ΕΕ 5772 Ι.Χ.Ε. άύτ/του, μετέβησαν 
εις Νέαν Πέραμον ’Αττικής καί ΰπό τήν 
άπειλήν μαχαίρας άπέσπασαν τό χρη
ματικόν ποσόν τών (4.000) δραχμών 
περίπου έκ τοΰ ΤΣΟΝΙΔΗ Δημητρίου, 
διατηρούντο; έκεϊσε πρατήριον βενζί
νης.
Δ ) Ζ ή π  ι τ α ς - Χ α τ ζ η σ α ρ ο -  
γ λ ο υ - Θ ε ό κ λ η τ ο ς - Γ  ρ η γ ο ρ ι ά -  
δ ο υ

Τάς νυκτερινά; ώρας τής 1-17/5/76, 
είσελθόντες διά παραβιάσεως τής θύρας, 
είς τό έπί τής όδου Νικολάου Ζερβού 70 
κατάστημα ψιλικών τοΰ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κων/νου τοΰ Δημητρίου, κατ. ομοίως 
ώς άνω, άφήρεσαν διάφορα άντικείμενα 
(σιγαρέττα, πετρογκάζ κ.λ.π.) συνολι
κής άξίας κατά δήλωσιν τού παθόντος 
άνω τών (30.000) δραχμών.
Ε) Θ ε ό κ λ η τ ο ς  - ά τ ο μ ο ν  ό ν ό -  
μ α τ ι  Ά ν δ ρ έ α ς ,  ά γ ν ώ σ τ ω ν  
λ ο ι π ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν .

Τάς νυκτερινά; ώρας τής 7-8/5/76, 
είσελθόντες διά παραβιάσεως τοΰ ύαλοπί 
νακος παραθύρου έντός τοΰ έπί τής όδοΰ 
Ελευθερίας 34-36 καταστήματος ΣΟΥ- 
ΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ τού ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ Χρή
στου τοΰ Γεωργίου, κατ. ’Αθηνών, όδοΰ 
Πρόκλου 16, άφήρεσαν διάφορα άντικεί- 
μενα.
ΣΤ) Σ τ ο ύ μ π ο ς  - θ ε ό κ λ η τ ο ς

Τάς νυκτερινά; ώρας τής 15-16/5/76, 
είσελθόντες διά παραβιάσεως του κλεί
θρου τής θύρας, έντός τού έπί τής όδοΰ 
Κάστορος 45, καταστήματος πωλήσεως
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βιομηχανικών ειδών, τοΰ ΡΟΥΣΤΟΠΑΝΗ 
Ίωάννου τοϋ ’Επαμεινώνδα, άφήρεσαν 
(2) κομπιοϋτερ, (1) χαρτοφύλακα καί τό 
χρηματικόν ποσόν τών (2.450) δραχμών.

Ζ) Θ ε ό κ λ η τ ο ;  - Σ τ ο ύ μ π ο ;  - 
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ .

Τα; νυκτερινά; ώρα; τη; 14-15/5/76, 
άφήρεσαν έκ τή; όδοΰ Πλούτωνο; άριθ. 1, 
τό ϋπ ’ άριθ. Ε632 Ι.Χ.Ε. αύτ/τον τοΰ 
ΑΣΠΙΩΤΗ Στεφάνου τού Γεωργίου, κατ. 
Πειραιώ;, όδοϋ Έλ. Βενιζέλου 26.

Τ ΡΕΙΣ νεαροί ληστέ;, γνωστοί άλή- 
τε; τή; Τρούμπα;, συνελήφθησαν 
άπό όργανα τή; ’Ασφαλεία; ΓΤει- 

ραιώ;. Οί τρεϊ; άλήτε;, πού δέν είχαν 
μόνιμη κατοικία αλλά ξημεροβραδυάζον- 
ταν σέ κακόφημα κέντρα καί συναναστρέ
φονταν μέ ανώμαλου; τύπου;, λήστεψαν 
στί; 2 τά ξημερώματα τή; 19η; τρ. τόν 
Ίρακινό ναυτικό Μωχάμεντ Νταβόντ, 
μέλο; τοϋ πληρώματο; ξένου σκάφου;, 
πού βρίσκεται στό λιμάνι τοϋ Πειραιώ;.

Οί τρεϊ; ληστέ; είναι οί Χαρ. Τσαουσί- 
δη;, 18 χρόνων, άπό τό Κεραμίδι Κατερί
νη;, Δημ. Γκίνη; 18 χρόνων, άπό τήν 
Κρήνη Κερκύρα; καί Δημ. Γιαννούλη;, 18 
ετών, άπό τήν Παραμυθιά Θεσπρωτία;.

Ό  Γιαννούλη; «σταμπάρισε» τόν Ίρα- 
κινό 0Tt είχε αρκετά χρήματα καί τήν 
νύχτα τή; 18-19 τρ., τήν ώρα πού βγήκε 
άπό τό μπάρ «’Άντζελα», οί τρεϊ; νεαροί 
προσποιήθηκαν ότι τσακώνονταν μεταξύ 
του;.

“Οταν ό Ίρακινό; πλησίασε, τόν χτύ
πησαν καί τού πήραν 300 δολλάρια καί 
2.050 δρχ. σέ διάφορα χαρτονομίσματα.

Ό  παθών κατήγγειλε τό γεγονό; στήν 
’Αστυνομία καί έδωσε χαρακτηριστικά 
τών ληστών, που τελικά συνελήφθησαν 
καί άπεστάλησαν στόν εισαγγελέα μέ 
τήν κατηγορία τή; ληστεία; κατά συναυ
τουργία καί τή; άλητεία;.

Α ΠΟ τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών 
συνελήφθη ό Σαρρηγεωργιάδη; ή 
Σαρρηγεωργίδη; Νικόλαο; τοϋ Στε

φάνου, ετών 26, άεργο; κάτ. διαφόρων

ΔιόρΘωσις ήμαρτημένων.
Εις τό προηγούμενον τεΰχος 
μας σελΐς 496 έκ παραδρομής 
άνεγράφη, δτι ή άποκαλυφ- 
θεϊσα εις Παράδεισον ’Αμα
ρουσίου καλλιέργεια ’Ινδι
κής κανάβεως υπό τοΰ Σ. 
Μάρκου, οφείλεται εις τό 
Τμήμα διώξεως ναρκωτικών 
τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών. Τό ορ
θόν είναι, δτι ή έν λόγφ έπι- 
τυχία οφείλεται εις τό Τμήμα 
’Ηθών Λεσχών τής αύτής ώς 

άνω 'Υπηρεσίας.

ξενοδοχείων ’Αθηνών, γιατί μαζύ μέ τόν 
Τεργαννίδη Δημήτριο τού Νικολάου ετών 
28, όμοίω; άεργο, ό όποιο; καί διαφεύγει 
τή σύλληψι. Οί δύο κακοποιοί, συμφώνω; 
πρό; τό διαβιβαστικόν τή; Υ.Γ.Α. ’Αθη
νών, διέπραξαν τά έξη; αδικήματα.

Τήν 6/2/76 καί περί ώραν 01.30' ό Σαρ
ρηγεωργίδη; έντό; τή; επί τή; όδοΰ Άετί- 
δέων 19 (Χολαργό; ’Αττική;) οικία; τοΰ 
ΑΒΡΑ Μ ΙΔΗ Ευαγγέλου τοΰ Βασιλείου, 
ύπό τήν άπειλήν μαχαίρα; έξηνάγκασεν 
τούτον καί τοΰ παρέδωσε τό χρηματικόν 
ποσόν τών (100.000) δραχμών καί (6.
000) δραχμέ; περίπου εί; ξένα χαρτονο
μίσματα. ’Εν συνεχεία ΰπό τήν άπειλήν 
πάντοτε τή; μαχαίρα; τόν ένέκλεισε εϊ; τι 
δωμάτιον (άποθήκην) τή; οικία; του, 
ήσφάλισεν έξωτερικώ; τήν θύραν καί έξη- 
φανίσθη.

Ό  Σαρρηγεωργίδη; μαζύ μέ τόν Τερ- 
γιαννίδη τήν 11 /3 /76  καί άπό 23η; Ιω; 
03.00' ώρα; έντό; τή; εί; Καλογρέζαν 
’Αττική; καί έπί τή; όδου Δωδεκανήσου 
1 οικία; του ΚΑΡΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ίωάν- 
νου τοΰ Δη μητριού ύπό τήν άπειλήν 
μαχαίρα; έξηνάγκασαν τούτον καί τού; 
παρέδωσε τό χρηματικόν ποσόν τών 
(8.900) δραχμών. Έν συνεχεία άφοΰ 
παρέλαβον τά ώ; άνω χρήματα άπέκοψε 
διά τή; μαχαίρα; ό Σαρρηγεωργίδη; τήν 
τηλεφωνικήν συσκευήν, ϊνα μή ό παθών 
εϊδοποιήση τά; ’Αστυνομικά; Ά ρχά; καί 
έξηφανίσθησαν.

Τήν 11/5/76 καί περί ώραν 04.40' 
έν Θεσσαλονίκη πλησίον τοΰ Ίεροΰ Ναού 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, έπετέθησαν κατά 
τοΰ βαίνοντο; πεζή ΔΟΥΜΟΥΚΤΣΗ Δη- 
μητρίου τοΰ Κων/νου, κατοίκου Θεσσα
λονίκη;, όδοΰ Κίτρου; Νικολάου Ε π ι
σκόπου άρ. 7, τόν όποιον ό Σαρρηγεωρ
γίδη; διά μαχαίρα; τόν έτραυμάτισεν 
έλαφρώ; εί; τόν μηρόν καί ύπό τήν άπει- 
λήν τή; μαχαίρα; τοΰ άφήρεσαν τό πορ- 
τοφόλιόν του, περιέχον τό χρηματικόν 
ποσόν τών (20.000) δραχμών καί έν 
άναπτήρα άερίου μάρκα; RONSON καί 
έξηφανίσθησαν.
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ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Την 11-5-76 άρχισε στο ξενοδο

χεία «Ρούαγιαλ Όλύμπικ» σειρά 
σεμιναρίων τουριστικών έπαγγελμά- 
των, τά όποια οργάνωσε ό Ε.Ο.Τ. σε 
συνεργασία μέ τήν Τουριστική ’Α
στυνομία, στα πλαίσια βελτιώσεως 
της παροχής υπηρεσιών στον τουρι
στικόν τομέα. Στήν επίσημη έναρξι 
τών σεμιναρίων παρέστησαν, ό Γε
νικός Γραμματεύς τοϋ Ε.Ο.Τ. κ. 
Τζανετάκης, ό Β' 'Υπαρχηγός της 
’Αστυνομίας κ. Κωτσόπουλος, δ 
Νομάρχης ’Αττικής (Διαμερίσμα
τος ’Αθηνών) κ. Παπάζογλου, ό 
Δ/ντής τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας κ. Γρηγορόπουλος, ό Πρόεδρος, 
τοΰ ξενοδοχειακού έπιμελητηρίου κ. 
Ντοϋτσος κ.ά. Τήν εναρξι έκήρυξε 
ό κ. Τζανετάκης, ό όποιος, άπευθυ- 
νόμενος στούς τουριστικούς έπαγ- 
γαλματίες είπε μεταξύ άλλων:

«Δέν θά κουρασθώ νά έπαναλαμβάνω 
βτι ό Τουρισμός δέν είναι υπόθεση ένός μό
νο ’Οργανισμού, άλλα υπόθεση όλων μας. 
Οί ξένοι θά έλθουν στήν Ελλάδα. Εφέτος 
μάλιστα, σέ ηύξημένο άριθμό. Αύτό όμως 
δέν είναι άρκετό. Πρέπει, όταν φύγουν άπό 
τήν χώρα μας, νά έχουν άποκομίσει καλές 
εντυπώσεις. Νά είναι εύχαριστημένοι, ώ 
στε νά προπαγανδίσουν εύμενώς τήν σημε
ρινή τουριστική Ελλάδα. Περίπτωση σκό
πιμης ύπερτιμήσεως έλπίζω ότι δέν θά ση- 
μειωθή. Καί ότι θά καταβληθή κάθε προσ
πάθεια γιά μεγαλύτερη άκόμη καθαριό
τητα καί βελτιωμένη, γενικώτερα, παρο
χή υπηρεσιών.

Προσωπικώς πιστεύω, ότι παρά τά ποι
κίλα προβλήματα, ό ελληνικός τουρισμός 
θά έπιτύχη στις έφετεινές κρίσιμες έξετά- 
σεις του καί θά έδραιωθή. Οί άνθρωποι 
πού θά έλθουν εφέτος στήν Ελλάδα, πρέ
πει νά έπανέλθουν πολύ σύντομα.»

Άρχικώς έπρολόγησε ό Ύ πα- 
στυνόμος τής Τουριστικής Αστυ
νομίας κ. Δάβαλος, ό όποιος μεταξύ 
τών άλλων είπε:

Εις τά γενικά πλαίσια τής Τουριστικής 
Πολιτικής τής Χώρας μας καί τής τερά
στιας Κυβερνητικής προσπάθειας διά τήν 
άνάπτυξιν τοΰ Τουισμοΰ μας — από τόν 
όποιον τόσα πολλά προσδοκώμεν — και εν 
όψει τής ήδη άρξαμένης Τουριστικής πε
ριόδου ή όποια προβλέπεται, εφέτος νά 
δημιουργήση «ρεκόρ», άπό πλευράς προσ- 
ελεύσεως τουριστών, ά π ε φ α σ ι σ θ η  
κατόπιν σειράς συσκέψεων παραγόντων 
καί τών άρμοδίων Κρατικών φορέων, η 
όργάνωσις Σεμιναρίων Έπιμορφωσεως, 
τών εις Τουριστικά επαγγέλματα άσχο- 
λουμένων έπιχειρηματιών.

Έπεσημάνθησαν τά προβλήματα τών 
έπαγγελματιών τούτων, άλλά καί ή μεγάλη 
των προσφορά προς τήν Χώρα μας.

Προβλήματα υπάρχουν πράγματι πολ
λά ποικίλα καί πολλάκις δυσεπίλυτα.

Εύχομαι νά εΰρεθή ή δέουσα κατανό- 
ησις άπό όλους τούς άρμοδ.ους και εν συν
δυασμοί προς τήν ίδικήν των προσπάθειαν 
καί τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ νά έπιλυθοΰν 
όσον τό δυνατόν περισσότερα.

Ή  προσφορά των είναι καί αύτή με
γάλη καί έγκειται εις τήν συμβολήν των 
είς τήν Εθνική μας Οικονομία.

Ή  εύγένεια, οί τρόποι έν γένει, ή συμπε
ριφορά καί άπασαι αί προς τούς Τουρίστας 
ύπηρεσίαι τών τουριστικών έπαγγελμα
τιών, συμβάλουν μεγάλως είς τήν αΰξησιν 
τοΰ τουριστικού ρεύματος πρός τήν χω
ράν μας καί τήν έξ αύτοΰ σημαντικωτάτη 
ένίσχυσιν τής έθνικής μας οικονομίας».

Είς τήν συνέχειαν είσηγήθη τό θέ
μα ό τότε Δ/ντής της Τουριστικής 
’Αστυνομίας κ. Γρηγορόπουλος και 
άπηύθυνε χαιρετισμό ό Νομάρχης 
κ. Παπάζογλου. ’Ακολούθησε ή άνά- 
πτυξη τοΰ πρώτου θέματος, που 
διαπραγματεύτηκε ό Αστυνόμος της 
Τουρ. ’Αστυνομίας κ. Λύγκας, ό 
όποιος, μέ ίδιάζουσαν έμβρίθειαν 
και γλαφυρότητα έντυπωσίασε τό 
άκροατήριο. Ό  κ. Λύγκας άνεφερ- 
θη είς τά καθήκοντα τοϋ προσωπι
κού τής Τουριστικής ’Αστυνομίας. 
Μετά τόν κ. Λύγκα, ώμίλησε ή τμη- 
ματάρχης τοϋ Ε.Ο.Τ. δις Λακαφώση 
καί ό τμηματάρχης τοϋ Ύπουργ. 
Κοιν. 'Υπηρεσιών κ. Κονιδάρης. Είς 
τάς έπομένας ήμέρας άνεπτύχθησαν 
τά θέματα: «Τουριστική ’Αστυνομι
κή Νομοθεσία» ύπό τοΰ Ύπαστυνό- 
μου κ. Δάβαλου « Άγορανομικαί 
Διατάξεις » ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου 
κ. Σαρανταένα, «Τεχνική σερβιρί
σματος» καί «εγκαταστάσεις» ύπο 
τών κ. κ. Γασπαρινάτου καί Μπα- 
ρούνη καθηγητών τής Σχολής Τουρ. 
’Επαγγελμάτων καί «Πυρασφάλει- 
αι» ύπό τοΰ κ. Πελέκη, άξ / κοΰ τοΰ 
Πυροσβεστικοΰ.

Ό  Άστννάιιος κ. Λύγκας, είς εκ τών ομιλητών αστυνομικών τοϋ σεμιναρίου, άναπτνσσων το θέμα του. Κάτω: Ο Γενικός 
Γοαμματεΰς τον Ε.Ο.Τ. κ. Τίανετάκης, ό Β' Ύπαρχηγός τής Α.Π . κ Κωτσόπουλος, ό Νομάρχης Αττικής κ. Παπαζογ .ου ξ / . 
τής τουοιστικής Αστυνομίας καί τουριστικοί παράγοντες κατά την τελετήν εναρξεως των Σεμιναρίων.
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Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α'. Γ Ε Ν Ι Κ Α :
1. Μετά την ίσχύν των Ν.Δ/των 343/1969 καί 935/1971’ 

St’ ών ρυθμίζονται έν γένει τά των καταστάσεων των άξιωμα- 
τικών καί κατωτέρων ’Αστυνομικών υπαλλήλων, αί περί Π ε ι 
θ α ρ χ ι κ ο ύ  Δ ι κ α ί ο υ  τοϋ ’Οργανισμού καί Κανονισμού 
διατάξεις έχουν εφαρμογήν μόνον διά τάς κατωτέρας πειθαρ- 
χικάς ποινάς.

(Συμβουλή, έπίπληξις, πρόσθετος υπηρεσία, πρόστιμον), 
ένώ διά τάς λοιπάς τοιαύτας ήτοι αργίαν Si’ άπολύσεως καί 
άπόταξιν διά τούς κατωτέρους καί άργίαν διά πρόσκαιρου παύ- 
σεως, άργίαν 8ι’ άπολύσεως καί άπόταξιν 8ιά τούς άξιωματικούς 
έχουν έφαρμογήν αΐ 8ιατάξεις τοϋ Ν.Δ. 343/1969 καί Ν.Δ. 
935/1971 άντιστοίχως.

2. Γενικώς ύπό τών 8ιατάξεων τών ώς άνω Νομοθετημά- 
των ρυθμίζονται ό τρόπος, ή 8ια8ικασία βεβαιώσεως τών πει
θαρχικών παραπτωμάτων τών έπισυρόντων ποινήν άνωτέραν 
τοϋ προστίμου, τά άρμό8ια όργανα επιβολής τούτων καί αί συ- 
νέπειαι τών πειθαρχικών ποινών.

Προσφάτως διά τοϋ Ν. 295/1976 άρθρον 4 παρ. 6 τά Συμ
βούλια κρίσεων τών άξιωματικών καί άνθυπαστυνόμων, κα- 
στησαν άρμό8ια καί 8ιά τήν έκ8ίκασιν τών πειθαρχικών παρα
πτωμάτων αυτών.

3. ’Επί πειθαρχικών παραπτωμάτων τών κατωτέρων άστυ- 
νομικών υπαλλήλων, τά άνακριτικά συμβούλια (Πρωτοβάθμιον, 
Δευτεροβάθμιον) συγκροτούνται έπί έτησία θητεία μέ έ8ραν 
τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων, ένώ παραλλήλως προς αύτά,

•  εξακολουθούν νά λειτουργούν τά Συμβούλια κρίσεως τών κατω
τέρων.
Β'. Ε Ι Δ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α .
1. Κατώτεραι πειθαρχικαί ποιναί καί 8ικαιο8οσία:

α. Σ υ μ β ο υ λ ή ,  έ π ί π λ η ψ ι ς ,  π ρ ό σ θ ε τ ο ς  
υ π η ρ ε σ ί α ,  Π ρ ό σ τ ι μ ο ν .
αα. Ή  ποινή της προσθέτου υπηρεσίας επιβάλλεται εις τούς 
Άρχιφύλακας, Ύπαρχιφύλακας καί ’Αστυφύλακας ύπό τού 
οικείου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ή Ύποδιευθυντοΰ καί τών 
Διοικητών τών ’Αστυνομικών Σχολών μέχρις 8 ωρών, (άρ
θρον 130. Ο .Σ.Α.Π .)
ββ. Ή  ποινή τής έπιπλήξεως ώς καί τής συμβουλής επιβάλλε
ται έπί παντός άστυνομικοΰ ύπαλλήλου άπό τού βαθμού ’Αστυ
νόμου Α' τάξεως καί άνω, εις πάντα ύπ’ αύτόν ύπάλληλον (άρ
θρον 130 Ο.Σ.Α.Π.)
γγ. Ή  ποινή τοϋ προστίμου έπιβάλλεται εις άπαντας τούς 
άστυνομικούς ύπαλλήλους, ώς ακολούθως:

1) Ύπό τού ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έπι- 
βάλλεται εις άπαντας τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους πρόστιμον 
μέχρις ενός μηνιαίου μισθού καί Ύπό τών Ύπαρχηγών μέχρι 
τών 3/4 τοϋ μηνιαίου μισθού (άρθρον 129 Ο.Σ.Α.Π., ώς άντι- 
κατεστάθη ή παραγρ. 2 αύτοΰ δι’ άρθρου 22 τού Α.Ν. 318/ 
1968).

2) Ύπό τών Γενικών Άστυν. Διευθυντών έπιβάλλεται 
ομοίως πρόστιμον μέχρι τών 3/5 τού βασικού μισθού (άρθρ. 3 
παρ. 5 τού Ν. 295/76).

3) Ύπό τών Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως άπιβάλ- 
λεται ή ποινή προστίμου μέχρι τού 1/2 τοϋ μηνιαίου μισθού, 
ύπό 8έ τών ’Αστυνομικών Δ/ντών Β' τάξεως μέχρι τού ί</4 τού 
μηνιαίου μισθοΰ, ύπό τών ’Αστυνόμων Α' τάξεως μέχρι τού 1 /8

ι  καί τών ’Αστυνόμων Β' μέχρι τού 1/10 τού μηνιαίου μισθού.
Αΐ ποιναί αΰται έπιβάλλονται έπί πάντων τών υφισταμένων 

των, έστω καί αν ό έλεγχόμενος δεν τελή εις υπηρεσιακήν έξάρ- 
τησιν άπό τον έλέγχοντα. (Άρθρον 129 Ο.Σ.Α.Π.)
2) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΌΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙ
ΝΩΝ.

Δυνάμει τής διατάξεως τού άρθρου 133 τού Ο.Σ.Α.Π. πα
ρέχεται τό δικαίωμα εις τόν Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, τής 
τροποποιήσεως έπί τό αϋστηρότερον ή έπιεικέστερον τών ύπό 
τοΰ’Αρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας καί τών ’Αστυνομικών Διευ
θυντών (νΰν καί τών ύπό τών Ύπαρχηγών καί τών Γενικών 
’Αστυνομικών Διευθυντών) έπιβαλλομένων εις τούς άστυνο- 
μικούς ύπαλλήλους πειθαρχικών ποινών, δι’ άς 8έν άπαιτεΐται 
προηγουμένη άπόφασις τού οικείου Συμβουλίου. Δηλαδή σήμερον 
ισχύει τούτο μόνον διά τήν ποινήν προστίμου.

3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙ
ΝΩΝ.

’Εν παραγράφω 2 τού άρθρου 113 τοϋ Κ.Α.Σ. ορίζεται ότι οΐ 
άσκοΰντες πειθαρχιήν δικαιοδοσίαν έχουν έν πάση περιπτώσει 
τό δικαίωμα νά έπαυξάνουν ή μειώνουν έκαστος έντός τής πει
θαρχικής αύτοΰ δικαιοδοσίας, οίανδήποτε ποινήν έπιβληθεΐσαν 
ύπό τίνος έκ τών ύπό τάς διαταγάς των τελούντων βαθμοφόρων, 
έφ’ όσον έκ τής έμπεριστατωμένης έρεύνης τής ύποθέσεως πει- 
σθοΰν, περί τού άτελοΰς τής έξενεχθείσης κρίσεως.
4) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.
Ύπό τών άρθρων 98 έως καί 113 τού Κ.Α.Σ. καθορίζονται αί 
γενικαί διατάξεις περί πειθαρχίας τών άστυνομικών ύπαλλήλων, 
πειθαρχικών παραπτωμάτων καί παραγραφής τούτων.

Έ κ παραλλήλου μέ τάς διατάξεις ταύτας έχουν έφαρμογήν 
καί αί νεώτεραι διατάξεις τού Ν.Δ. 343/1969 καί Ν.Δ. 935/ 
1971.
5) ΛΟΙΓΙΑΙ ΠΟΙΝΑΙ.

α) ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν :
αα. Ποινή άργίας διά πρόσκαιρου παύσεως (2-6 μήνας)
ββ. Ποινή άργίας δι’ άπολύσεως (4-12 μήνας)
γγ. Ποινή άποτάξεως.
Αί προϋποθέσεις, ό τρόπος καί ή διαδικασία έπιβολής τών 

ποινών τούτων καθορίζονται ύπό τών διατάξεων τού Ν.Δ. 343/ 
1969 (άρθρα 7 έως καί 45).

β) Κ α τ ω τ έ ρ ω ν  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Ύ π α λ λ ή 
λ ων :

αα. ’Αργία δι’ άπολύσεως (2-6 μήνας)
ββ. Άπόταξις.
Προκειμένου περί τής έπιβολής τών ποινών τούτων έφαρ- 

μόζονται αί διατάξεις τού Ν.Δ. 935/1971 (άρθρα 10 έως 
καί 40).
6) ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ.

Δυνάμει τής διατάξεως τού άρθρου 103 τού ΐσχύοντος Συν
τάγματος παρέχεται γενικώς τό δικαίωμα προσφυγής ένώπιον 
τού Συμβουλίου τής Επικράτειας κατά τών άποφάσεων τών 
άρμοδίων Συμβουλίων, δι’ ών άποφαίνονται περί άργίας, άπο
λύσεως, άποτάξεως, άποστρατείας, στασιμότητος κ.λ.π.
7) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ.

Σχετικαί διατάξεις έπί τού προκειμένου είναι αί κάτωθι:
1) Άρθρα 25 καί 26 τού Ν.Δ. 343/1969 καί άρθρα 18 

καί 19 τού Ν.Δ. 935/1971. Ωσαύτως περί τούτων προβλέπουν 
παραλλήλως καί αί διατάξεις τών άρθρων 114 έως καί 121 τοϋ 
Κ.Α.Σ., αί όποϊαι φρονοΰμεν ότι δεν ισχύουν έν τω συνόλω των, 
εί μή μόνον καθ’ δ μέρος αύται δεν ρυθμίζονται ύπό τών ώς άνω 
Ν. Δ /των.

2) Ύ π’ άριθ. 19 τής 8-9-1934 Κανονισμός ’Αρχηγού 
(ΦΕΚ 120/34).

Γενικώς αί διοικητικαί έξετάσεις διενεργοΰνται ώς καί κατά 
τό παρελθόν, έπί ώρισμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα 
όποια άναφέρονται εις τά άρθρα 8, 10 καί 17 τοϋ Ν.Δ. 343/ 
1969 καί εις τά άρθρα 11 καί 14 τοϋ Ν.Δ. 935/1971, έπί σο
βαρών παραπόνων κατά ύπαλλήλων, σπουδαίων ύπηρεσιακών 
ένεργειών των, διά τάς οποίας κρίνεται ένδεδειγμένη ή παροχή 
αύτοϊς άμοιβής (ύλικής ή ήθικής) έπί ζημιών τάς όποιας ύπέ- 
στησαν κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των, αιτίων παθή
σεων άστυνομικών ύπαλλήλων κ.λ.π. (ϊδε λεπτομερώς ύπ’ άριθ. 
19/1934 Κανονισμός Α.Α. Πόλεων).

Νέα ρύθμισις ύπάρχει ώς προς τό ότι ό Προϊστάμενος 
Άστυν. Δ/νσεως, Διοικητής Σχολής κ.λ.π., εις δν ύπεβλήθη ή 
άναφορά, προς πλήρη διαφωτιστικήν έρευναν τής ύποθέσεως, 
ένεργεϊ αύτεπαγγέλτως (νέα ρύθμισις) ή διατάσσει τήν ενέρ
γειαν ένορκου διοικητικής έξετάσεως . . .

—Ωσαύτως έπί διοικητικής έξετάσεως άφορώσης άξιω- 
ματικούς, ή προθεσμία κλήσεως προς άπολογίαν αύτοΰ είναι 
24ωρος καί ούχί 48ωρος, ένώ διά τούς κατωτέρους παραμένει ή 
48ωρος προθεσμία.

—-Επίσης κατά τό άρθρον 25 παρ. 9 τού Ν.Δ. 343/1969 
(Αξιωματικοί). Ό  Υπουργός έάν κρίνη ότι δεν ύπάρχει παρά- 
πτώμα, έπιστρέφει τήν δικογραφίαν ή άναφοράν εις τό οίκεϊον 
Άρχηγεΐον, ΐνα τεθή εις τό Άρχειον, έάν δέ τό παράπτωμα 
είναι τιμωρητέον δι’ άργίας διά πρόσκαιρου παύσεως ή δι’ άλλης 
έλαφροτέρας ποινής.

’Ε π ι β ά λ λ ε ι  τήν ποινήν της άργίας διά πρόσκαιρου 
παύσεως ή άλλην έλαφροτέραν ποινήν (δηλ. άνευ παραπομπής 
εις τό οίκεϊον Συμβούλιον) έν τή δευτέρα περιπτώσει δυναται να
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έπιστρέψη τήν δικογραφίαν ή αναφοράν είς τό Άρχηγεΐον διά 
τήν ύπό τούτου άσκησιν τοϋ πειθαρχικού έλέγχου, εντός της 
άρμοδιότητός του.

Έάν κρίνη δτι τό παράπτωμα είναι βαρύτερον παραπέμπει 
τον αξιωματικόν ένώπιον άνακριτικοϋ Συμβουλίου. Έ π ί ώρι- 
σμένων παραπτωμάτων (εδάφια δ-η της παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ. 343/1969) ή παραπομπή ένώπιον τοϋ άνα- 
κριτικοΰ Συμβουλίου είναι υποχρεωτική.

—Έ πί ύποθέσεως άφορώσης κατώτερον άστυν. υπάλληλον 
ό ’Αρχηγός δέν έχει δικαίωμα επιβολής άπ’ ευθείας άνωτέρας 
πειθαρχικής ποινής, άνευ προηγουμένης άποφάσεως τοϋ άνα- 
κριτικοϋ Συμβουλίου.
8) ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

Σχετικαί διατάξεις είναι έν προκειμένω αί των άρθρων 27- 
42 τοϋ Ν.Δ. 343/1969 καί 20-40 τοϋ Ν.Δ. 935/1971.

Συμφώνως προς τάς διατάξεις των ώς άνω νομοθετημάτων 
καθιεροΰνται δύο βαθμοί δικαιοδοσίας.

α. Πρωτοβάθμιον Άνακριτικόν Συμβούλιον.
β. Δευτεροβάθμιον Άνακρτικόν Συμβούλιον.
Τά Συμβούλια κρίσεως των αξιωματικών, συμφώνως προς 

τήν παρ. 6 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 295/1976 καθίστανται άρμόδια 
διά έκδίκασιν των πειθαρχικών παραπτωμάτων αυτών. Δηλαδή 
καθιεροϋται ένιαιον συλλογικόν όργανον τόσον διά τάς κρίσεις, 
όσον καί διά τήν έκδίκασιν πειθαρχικών παραπτωμάτων. Ένώ 
άντιθέτως διά τούς κατωτέρους ύφίστανται δύο διαφορετικά 
όργανα (Κρίσεως-Έκδικάσεως Παραπτωμάτων). Τά Άνα- 
κριτικά Συμβούλια τών κατωτέρων συγκροτούνται έπί θητεία 
ένός (1) έτους. Συνεπώς ή διάταξις τοϋ άρθρου 29 παρ. 1 τοϋ 
Ν.Δ. 935/71 ότι τό συμβούλιον διαλύεται, έκδοθείσης τής άπο
φάσεως δέν ισχύει, ώς καί ή τοϋ άρθρου 34 αύτοΰ περί τοϋ τό
που συνεδριάσεως τών άνακριτικών Συμβουλίων.
9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΣ.

Σχετικαί έν προκειμένω είναι αί διατάξεις τών άρθρων 2,3« 
4,5 καί 6 τοϋ Ν.Δ. 343/1969 καί άρθρων 20 έως καί 23 αύτοϋ> 
ώς έτροποποιήθη τό άρθρον 4 παρ. Ια διά τοϋ Ν.Δ. 28/1974> 
διά τούς άξιωματικούς καί αί-διατάξεις τών άρθρων 6 έως καί 
9 καί 17 τοϋ Ν.Δ. 935/1971. 
α) Δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η ς  ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν .

1) Αύτεπάγγελτος διαθεσιμότης (έτήσια άδεια, λόγω χρό
νιου νοσήματος, λόγιο αιχμαλωσίας, ελλείψει θέσεως, έάν ΰπάρχη 
άπόφασις άνακρ. Συμβουλίου, άποφαινομένη υπέρ τής είς άπό- 
ταξιν ή άργίαν δι’ άπολύσεως θέσεώς του καί δ ι ’ ε ι δ ι κ ο ύ ς  
λ ό γ ο υ ς  ά φ ο ρ ώ ν τ α ς  τ ό σ υ μ φ έ ρ ο ν  τ ή ς  ‘Υ π η 
ρ ε σ ί α ς  (Ν.Δ. 28/1974).

2) Τή αιτήσει, έφ’ όσον αί άνάγκαι τής υπηρεσίας έπιτρέ- 
πουν καί οί λόγοι τής αίτήσεως κριθοΰν βάσιμοι.

■— Οί τεθέντες είς διαθεσιμότητα τή αιτήσει των καί δι’ 
ειδικούς λόγοι άφορώντας τήν υπηρεσίαν δέν δύνανται νά παρα
μείνουν είς τήν κατάστασιν ταύτην πλέον τοϋ 6μήνου είς τήν 
πρώτην περίπτωσιν καί πλέον τοϋ έτους είς τήν δευτέραν. (άρ
θρον 4 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 343/69).
Σ υ ν έ π ε ι α ι  Δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ ο ς .

Σχετικά άρθρα 21 καί 22 τοϋ Ν.Δ. 343/1969. Τά άρθρα 
141-144 τοϋ ΟΣΑΠ θεωροΰνται κατηργημένα.

— Οί έν διαθεσιμότητι λόγω νοσήματος καί έτησία άδεια 
λαμβάνουν πλήρεις άποδοχάς, οί δέ είς οίανδήποτε έτέρα διαθε
σιμότητα τά 90% τών άποδοχών, (άρθρον 22 Ν.Δ. 343/69).

β. Δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η ς  κ α τ ω τ έ ρ ω ν  ά σ τ υ ν .  
υ π α λ λ ή λ ω ν .

Είς διαθεσιμότητα τίθενται:
1) Οί έπανερχόμενοι έξ αιχμαλωσίας
2) Οί πάσχοντες έκ χρονίου νοσήματος.
3) Οί καθ’ ών ένεργεϊται Ε.Δ.Ε. ή ήσκήθη ποινική δίωξις.
4) Οί τελοΰντες έν προφυλακίσει.
5) Οί έκτίοντες στερητικήν τής έλευθερίας ποινήν (άρθρον 

6 Ν.Δ. 935/1971).
— ’Ιδία όσον άφορα τήν διαθεσιμότητα τών καθ’ ών άσκεϊται 

δίωξις αΰτη δέν δύναται νά ύπερβή τούς δύο μήνας. ’Επιτρέπεται 
παράτασις έξαιρετικώς. (άρθρον 9 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 935/71), 
ένώ οί τελοΰντες έν προφυλακίσει ή έκτίοντες στερητικής τής 
έλευθερίας ποινήν, τίθενται ύποχρεωτικώς είς διαθεσιμότητα 
καθ’ όλον τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, (άρθρον 9 παρ. 2 Ν.Δ. 
935/71).

Σ υ ν έ π ε ι α ι  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ ο ς .
Σχετικά άρθρα 9 παρ. 3 καί 4 καί 17 τοϋ Ν.Δ. 935/71.
— ’Ιδία οί έν διαθεσιμότητι λόγω προφυλακίσεως ή έκτί- 

σεως ποινής λαμβάνουν τό 50% τών άποδοχών των.
Οί καθ’ ών ένεργεϊται διοικητική έξέτασις διατελοϋντες είς 

διαθεσιμότητα λαμβάνουν πλήρεις άποδοχάς (κατ’ άντιδιαστο- 
χήν άρθρον 17 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 935/1971).

ΠΕΡΙ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥ
ΤΩΝ.
Α. Γ Ε Ν Ι Κ Α :

Τά φύλλα ποιότητος καθιερώθησαν τό πρώτον ύπό τοϋ Ν.Δ. 
139/1969. Ταΰτα αντικατέστησαν τάς μέχρι τότε συντασσο- 
μένας διαδοχικάς σημειώσεις.

Σχετικαί διατάξεις έπί τοϋ προκειμένου είναι αί κάτωθι:
α) άρθρα 23, 27 καί 30 τοϋ Ν.Δ. 139/1969
β) Β.Δ. 803/1969 (ΦΕΚ 258 τ.Α'), ώς έτροποποιήθη ύπό 

τών Β.Δ. 886/69 (ΦΕΚ 288 τ.Α') καί Β.Δ. 53/1970 (ΦΕΚ 
13/70).

Διά τών ώς εΐρηται διατάξεων, ιδία τών Β. Δ/των, καθορί
ζονται ό τύπος τών φύλλων ποιότητος (τακτικών - εκτάκτων), 
ό τρόπος συντάξεως καί ύποβολής τούτων, οί άρμόδιοι διά τήν 
σύνταξιν, γνωμάτευσιν, γνωστοποίησιν ώς καί τήν τήρησιν 
τούτων καί τών λοιπών άτομικών έγγράφων τών άξιωματικών.

Καθορίζονται έπίσης άναλυτικώς τά έπί μέρους ούσιαστικά 
προσόντα κρίσεως καί προαγωγής, ό τρόπος βαθμολογίας αυτών, 
τά ούσιώδη ελαττώματα καί τέλος ό τύπος τών ειδικών έκθέσεων 
άποστρατείας τών άξιωματικών.
Β. Ε Ι Δ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

1) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (Φ.Π.).
Τά φύλλα ποιότητος τών άξιωματικών διακρίνονται:
α) είς τακτικά καί
β ) είς έκτακτα.
Τά τακτικά Φ.Π. συντάσσονται, νϋν, τήν 20ήν Μαρτίου 

(άρθρον 6 παρ. 4 Ν. 295/76) έκάστου έτους.
Τά έκτακτα συντάσσονται, άμα τή μεταθέσει είτε τοϋ έχον- 

τος δικαίωμα συντάξεως διοικητοΰ, είτε τοϋ χαρακτηριζομένου 
άξιωματικοϋ ή όπόταν ήθελε διαταχθή τοΰτο ύπό τοϋ ’Αρχηγείου. 
Είς πάσαν δέ περίπτωσιν, έφ’ όσον ό άξ/κός έχει ύπηρετήσει 
έπί τρίμηνον τουλάχιστον, ύπό τάς διαταγάς τοϋ συντάσσοντος 
καί άνεξαρτήτως χρόνου παραμονής έν τώ βαθμώ.

2) ΤΥΠΟΣ Φ.Π., ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΝ, 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΝ ΚΑΠ.

“Οσον άφορα τον τύπον τών Φ.Π., έκθέσεων καί Πληρο
φοριακών Σημειωμάτων καί τούς άρμοδίους προς σύνταξιν, 
γνωμάτευσιν κ.λ.π., προβλέπουν τά άρθρα 4,5,8,21 καί 22 τοϋ 
Β.Δ. 803/1969, νϋν ισχύει.

3) ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Φ.Π.
α. Τά τακτικά Φ.Π. συντάσσονται τήν 20ήν Μαρτίου 

έκάστου έτους ύπό ’Αξιωματικού φέροντος βαθμόν τουλάχιστον 
’Αστυνόμου Β' τάξεως.

β. ’Εάν κατά τον χρόνον συντάξεως τοϋ τακτικοΰ Φ.Π. 
(20 Μαρτίου) ό άρμόδιος συντάκτης δέν έχει δικαίωμα συντά
ξεως τοιούτου ένεκα τής έπί έλαττον τοϋ τριμήνου ύπηρεσίας 
παρ’ αύτώ τοϋ κρινομένου, σ υ ν τ ά σ σ ε ι  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α 
κ ό ν  Σ η μ ε ί ω μ α  διά τόν κρινόμενον, τον όποιον ύπόκειται 
είς γνωμάτευσιν. (παρ. 3 άρθρ. 4 Β.Δ. 803/69).

γ) Ά ν ό ύπό κρίσιν άξιωματικός ύπηρέτησε, κατά τό έτος 
δι’ 6 κρίνεται, ύπό τάς διαταγάς ετέρου ή έτέρων άξιωματικών, 
έπί χρονικόν διάστημα έλασσον τοϋ τριμήνου καί μεΐζον τών 
45 ήμερών ύφ’ έκαστον, οί άξιωματικοί οδτοι ύποχρεοΰνται νά 
συντάσσουν πληρφοριακά σημειώματα. Ταΰτα συντάσσονται 
είς άπλοΰν καί ύποβάλλονται άπ’ ευθείας είς τό Άρχηγεΐον 
(άρθρον 8 παρ. 3 τοϋ Β.Δ. 803/69).

4) ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Φ.Π.
Σχετικόν έπί τοϋ προκειμένου είναι τό άρθρον 5 τοϋ Β.Δ.

803/69, καθ’ δ οί άναφερόμενοι ώς γνωματεύοντες άξιωματικοί, 
γνωματεύουν ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  χ ρ ό ν ο υ ,  κ α τ ά  τ ό ν  
ό π ο ι ο ν  οί  ύ π ό  κ ρ ί σ ι ν  δ ι α τ ε λ ο ϋ ν  ύ π ό  τ ά ς  
δ ι α τ α γ ά ς  τ ων .

5) ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Φ.Π.
Περί τής συντάξεως τών έκτάκτων Φ.Π. προβλέπει τό άρ

θρον 9 τοϋ Β.Δ. 803/69.
6) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.
Ταΰτα διακρίνονται ε ί ς  ά π λ ά  μή ύ π ο κ ε ί μ ε ν α  

ε ί ς  γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ν  ώςείς τάς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 8 
παρ. 3 τοϋ Β.Δ. 803 /69 ορίζεται καί είς πληροφοριακά σημειώ
ματα, ύ π ο κ ε ί μ ε ν α  ε ί ς  γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ν ,  τά όποια 
συντάσσονται ύπό άξιωματικών τήν 20ήν Μαρτίου άντί τών 
τακτικών, διότι ό κρινόμενος διατελεΐ ύπό τάς διαταγάς τοϋ 
συντάσσοντος έλασσον τοϋ τριμήνου.

7) ΣΥΝΤΑΞΙΣ Φ.Π. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.

Περί τούτων προβλέπει τό άρθρον 6 τοϋ Β.Δ. 803 /69.
8) ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΣ Φ.Π.
Δέν συντάσσονται Φ.Π. (τακτικά-έκτακτα) διά τούς άξιω-
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ματικούς εκείνους, οί όποιοι δεν κρίνονται προς προαγωγήν κατά 
τό άρθρον 17 τοϋ Ν.Δ. 139/1969 (άρθρον 7 τοϋ Β.Δ. 803/69).

9) ΓΝ Ω ΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΜΩΝ.

Α ϊ τ η σ ι ς π α ρ α π ό ν ω ν .
Μεθ’ έκάστην σύνταξιν τακτικού ή εκτάκτου Φ.Π. ό σ υ ν- 

τ ά σ σ ω ν γνωστοποιεί έγγράφως κατ’ ιδίαν εις τον αξιωμα
τικόν τήν βαθμολογίαν καί τούς δυσμενείς χαρακτηρισμούς άπό 
τοϋ βαθμοΰ «ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟΣ» καί κάτω. 'Ο κριθείς δικαιού
ται εις υποβολήν α ΐ τ ή σ ε ω ς  π α ρ α π ό ν ω ν  ε ν τ ό ς  7 η- 
μ έ ρ ο υ, άφ’ ής έγνωστοποιήθη αύτώ ή ώς άνω βαθμολογία 
καί ό δυσμενής χαρακτηρισμός ήτις έπισυναπτομένη ακολουθεί 
τό Φύλλον Ποιότητος.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
Περί των άτομικών βιβλιαρίων προβλέπουν αί διατάξεις 

των άρθρων 12-18 τοϋ Β. Δ/τος 803/71.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Τά ανωτέρω ισχύουν καί διά τούς Ά ν-

θυπαστυνόμους.
”Ιδε καί Β. Διάταγμα 41/30-1-1971 ΦΕΚ 24 Τ.Α.

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΥΙΙΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Περί των άτομικών βιβλιαρίων καί των φύλλων ποιότητος 
των 'Υπαξιωματικών (Άρχιφυλάκων-'Υπαρχιφυλάκων) προ
βλέπουν γενικώς αί διατάξεις τών άρθρων 18, 19, 20 καί 23 
τοϋ Ν.Δ. 971/1971, ώς έτροποποιήθη ύπό τοϋ Ν.Δ. 40/73 καί 
της ύπ’ άριθ. 890 Φ 1/11 άπό 16-2-72 (ΦΕΚ 177 Τ.Β./22-2- 
1972) Άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως.
Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Διά τούς άστυφύλακας δεν συντάσσονται φύλλα ποιότητος 
(Φ.Π.) άλλά φύλλα έκθέσεως ίκανότητος καί τής ύπηρεσιακής 
αποδόσεως. Περί τοϋ τύπου τών έν λόγω φύλλων, τοϋ τρόπου 
συντάξεως καί άναθεωρήσεως αύτών τών αρμοδίων προς σύν
ταξιν καί άναθεώρησιν της βαθμολογίας καί τών στοιχείων τών 
καταχωριζομένων είς τά άτομικά Βιβλιάρια προβλέπει ή ύπ’ 
αριθ. 40237 Φ 216.12 άπό 30-11-1973 άπόφασις τοϋ ’Αρχη
γού, ή όποια έξεδόθη βάσει της παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 23 
τοϋ Ν.Δ. 97/1971, προστεθεϊσα δι’ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 40/1973.

ίναι πολύ συνηθισμένον είς τάς 
κοινωνικάς σνναναστ ροφάς τό

όνομα τοϋ Κέρατα, καί γιά κείνους 
περισσότερο συνηθίζεται (χρησιμο
ποιείται), είς όσους ή σύζυγος έχει 
ερωτικός σχέσεις μετ’ άλλων καί 
φαίνεται κατά κάποιον τρόπον ο λό
γος ότι είναι αδικαιολόγητος, μη 
έχοντας αιτίαν, ή όποια δικαιολογεί 
αυτήν τήν επωνυμίαν διότι δεν προ- 
καλεί τό φύτρωμα κεράτων είς τούς 
κροτάφους αύτών τών οποίων ή σύ
ζυγος μοιχάται, ούτε αυτοί εξεπί
τηδες οί ίδιοι τοποθετούν είς τούς 
εαυτούς των κέρατα' δεν ντουμπιοϋν- 
ται ( κτυπιοϋνται διά κεράτων) με
ταξύ των, δεν κτυποϋν τάς κεφαλάς 
των ό ένας με τον άλλ.ον, δεν κρε
μούνε κέρατα άπό τό μέτωπον, ούτε 
καμμίαν άλλην μορφήν τών κερα
σφόρων φανερά παρουσιάζουν. Ώ ς  
έκ τούτου, τελείως παράξενον φαί
νεται, πόθεν έχει γίνει ή δημιουργία 
τοϋ ονόματος (τής επωνυμίας)· γιά 
νά σοΰ έξηγήσωμεν όμως εμείς τήν 
πλέον αληθινήν έννοιαν τοϋ πράγμα
τος, ας διαιρέσωμεν (διακρίνωμεν) 
πρώτον αυτούς, όσων αί γυναίκες 
έχουν κάνει επικοινωνίαν μέ ξένους 
άνδρας, ας παραδεχθώμεν λοιπόν 
ότι δεν*είναι όλοι όμοιοι, άλλά άλ
λοι μεν αντιμετωπίζουν μέ θυμόν τό 
πράγμα ή μέ πολύν θόρυβον αντι
δρούν, άλλοι δέ είναι υπομονετικοί 
(βολικοί) καί ήμεροι συγχρόνως, καί 
κλείνουν τον τράχηλον είς τον ζυγόν 
τής συμφοράς, καί μήτε προς τήν 
γυναίκα δείχνουν δυσαρέσκειαν μήτε 
προς τον συμμεριστήν τοϋ ίδιου σώ
ματος διάκεινται μέ θυμόν ή δυσ
φορίαν, άλλά καί τούς χαιρετίζουν, 
καί ευχάριστα τούς ομιλούν καί συν
τρώγουν μετ’ αύτών άπό κοινήν τρά
πεζαν (τρώνε μαζί ψωμί κι αλάτι)'

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ

Τοϋ Μ ιχαήλ Ψελλοΰ 
Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς

'Υπό τοϋ φιλολόγου κ. X. Χατζάκου

διότι τήν άλλην μερίδα, ή οποία 
άποτελείται άπό αύτούς, οί όποιοι 
προάγουν (προξενεύουν), είς άλ
λους τάς συζύγους των πρέπει νά 
τήν άποκλείσωμεν άπό τον λόγο. 
’Αφού λοιπόν έφάνησαν δύο κατη- 
γορίαι κατόπιν αυτής τής διαιρέ- 
σεως, καί ή μέν ώνομάσθη άγρια, ή 
δέ βολική (υπομονετική), είς τήν 
ήμερον κατηγορίαν ταιριάζει τό 
όνομα (επωνυμία) τοϋ κέρατά. 'Ο 
δέ πρώτος ονοματοθέτης επειδή ήταν 
άνθρωπος δημώδης ( λαϊκός) καί 
συγχρόνως σοφός άπό τήν διαφοράν 
τών άλογων ζώων, είς τό λογικόν 
τούτο ζώον, δηλ. τον άνθρωπον με- 
τέφερεν τήν χρήσιν τής επωνυμίας. 
Διότι, άπό τά άλογα ζώα, όσα μέν 
δέν έχουν κέρατα είναι οργίλα καί 
ζηλ.ότυπα σχετικώς μέ τά ερωτικά 
ζητήματα. (μέ τάς σχέσεις των μέ 
τάς θυλείας) π.χ. ό λέων εάν ίδή τήν 
θήλειαν νά μοιχεύεται τήν σπαράσ- 
σει διά τών ονύχων, είς τάς παρδά- 
λεις δέ όταν κάνουν σχέσεις μέ άλ
λους άρρενας, οί άρρενες τάς φο
νεύουν. Καί αί άρκτοι είναι ζηλοτυ- 
πώτατοι σχετικώς μέ τήν μοιχείαν 
τοϋ θύλεος, τούς δέ αετούς βεβαίως 
καί πάρα πολύ αύτό τό πάθος τάς 
καταλαμβάνει, οί όποιοι καί τούς 
νεοσσούς άκόμη δοκιμάζουν αν κλεί
νουν τά μάτια των προς τον ήλιον, 
άφήνον τάς τους σαν άποκλήρους, 
καί τούς βγάζουν ( διώχνουν) άπό 
τήν φωλιά. Καί αί περίστεροί άκόμη, 
τό φιλάνθρωπον καί ήμερο αύτό

ζώο, εάν μέν κανείς άφαιρεϊ τά μι
κρά, ούδόλως άντιδροϋν μολονότι 
κατά τά άλλα είναι φιλάθρωπον, 
ώς προς τον χαρακτήρα καί σχετι
κώς μέ τά παθήματα τα>ν μικρών 
του είναι υπερβολικά εύσπλαχνικό, 
άλλά έκεϊναι ( αί περίστεροί) όταν 
άφαιροϋνται τά μικρά των μένουν 
ήσυχοι εάν δέ κανείς άπό τούς ομο
φύλους θέλει τήν θήλειαν τοϋ άρ- 
ρενος ή επιχειρεί νά μοιχεύση αύτ- 
τήν, ό άρρην προσπαθεί νά τον άπο- 
τρέψη καί γουργουρίζει περιερχα
μένος γύρω-γύρω άπό τήν θήλειαν 
καί προστατεύει τήν θύλειαν μέ τά 
φτερά του. Καί γενικώς ολόκληρον 
τό μή κερασφόρον γένος τών ζώων 
είναι πάρα πολύ ζηλότυπον σχετι
κώς μέ τήν σύζυγον τά κερασφό
ρα όμως σχεδόν όλα άνεξαιρέτως 
υπομένουν τό πάθος εύκολώτατα, 
δηλ. όσα μηκάζουν (ώς αί αίγες) 
όσον βελάζουν (ώς τά πρόβατα) καί 
όσα μουγκανίζουν (ώς οί βόες) καί 
δέν παρουσιάζεται τίποτε τό άργι
λον ή τό μνησίκακον εις αυτά ένεκα 
τής φοβερωτάτης αύτής διαφθοράς 
τών συζύγων, άλλά ζώντα σύμ
φωνα μέ τούς νόμους τοϋ Πλάτω
νος παραδέχονται τήν κοινογαμίαν, 
καί τό ίδικό τους άγαθό τό μεταδί
δουν ( τό καθιστούν κοινόν) τό εν 
είς τό άλλο· διά τούτο ούτε αύτοί 
οί όποιοι τούς διαφθείρουν τάς συζύ
γους των περιέρχονται γύρω-γύρω 
ή επιτίθενται κρυφά είς τάς θυλείας, 
άλλά ενώπιον τών άρρένων επιχει
ρούν νά ικανοποιήσουν τό πάθος των. 
Ά πό  αύτό λοιπόν, εκείνον ό όποιος 
δέν παρουσιάζει ζηλοτυπίαν σχετι
κώς μέ τήν ίδικήν του σύζυγον, ού
τε κατ’ άλλον τρόπον άγανακτεί 
γιά τό πράγμα, τον ώνόμασε ό 
νοματοθέτης κέρατά.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 589)

νοήσανε τήυ ομαλή έξέλιξη τών διαθέ
σεων αύτών. Στά απόκρυφα Ευαγγέλια, 
στα Μαρτυρολογία, στά Συναξάρια, σώ
ζεται μολοντούτο τό πνεύμα τουξ, σταθε
ροποιεί μάλιστα έναν ιδιαίτερο τύπο πού 
Θά τόν ξαναβρούμε αργότερα στις φυλ
λώδες έκεϊνες των νεωτέρων χρόνων μέ 
τό ήρωικό ή Θρησκευτικό περιεχόμενο, 
ποΰ τόσο αγαπούσε ό Θεόφιλος καί τις 
αντέγραφε καί τις φύλαγε μέ στοργή στήν 
ιστορική του κασέλα. ’Από άλλη άποψη, 
τό ίδιο πνεύμα διοχετεύτηκε στις παρά
λιες κοινότητες τής Τουρκοκρατούμενης 
Ελλάδας όπου φανερώνεται σποραδικά 
είτε μέ ανώνυμα καί ταπεινά έργα, είτε 
σέ άλλες παράπλευρες εκδηλώσεις όπως 
είναι οί τοιχογραφίες των αρχοντικών 
σπιτιών, ή διακόσμηση καί τό χειροτέ
χνημα. Θά δούμε αλλού πόσο τό πνεύμα 
αυτό σάν ολόκληρο σύστημα εκφραστικό, 
πέτυχε νά συμβαδίσει παράλληλα μές 
τή διαμόρφωση τής ρωμαϊκής νοοτροπία, 
καθώς καί τί στοιχεία αισθητικά ήρθε νά 
προσκομίσει στή σύγχρονη τέχνη.

Τό δεύτερο ρεύμα πού διαγράφεται

μέσα στήν προϊστορία τού Θεόφιλου, 
είναι ψυχολογικό. Ξεκίνα άπό τή μυθο
λογική δύναμη τής Χριστιανοσύνης, πού 
τήν ακολουθεί σέ όλες τίς μικρές ή μεγά
λες της περιπέτειες. "Οταν τό άρχικό 
δόγμα έχασε τήν άλυγισιά του καί ή 
Αύτοκρατορία πού τό κρατούσε διαλύ
θηκε, όταν οί σοφοί καί οί λόγιοι δια
σκορπίσθηκαν στή Δύση, ολόκληρο τό 
πολυφάνταστο είκονοπλαστικό συγκρό
τημα πού είχε επινοηθεί γιά τήν επικοι
νωνία μέ τό θείο, βρέθηκε άξαφνα στά 
χέρια των απλών ανθρώπων πού τό πή
ραν μαζί τους όπου μπορούσε ακόμη ν’ 
ανασαίνει ή ’Ελευθερία. Στά βουνά καί 
στά μακρινά ακρογιάλια, στά πεύκα καί 
στά κύματα.

’Εκεί, κάτω άπό τή θέρμη του ήλιου 
καί τό ξύπνημα τών αισθήσεων, αρ
χίζει μιά σιγανή αλλά σταθερή μετα
μόρφωση. Ό  σκοτεινός ναός χρίζεται μέ 
ασβέστη καί σκαρφαλώνει στ’ απρόσιτα 
βράχια, ψηλά πάνω άπ’ τή θάλασσα. 
Φωλιάζει στά φαράγγια κάτω άπό πυ
κνές φυλλωσιές. Τά πεύκα τρυπώνουν άπό 
τά παράθυρα καί άνακατώνουν τό μύρο 
τους μέ τό λιβάνι. Ό  έρωτας φτερουγίζει

έκεΐ, μπροστά στό τέμπλο- Ή Παναγία 
ταξιδεύει στήν πλώρη τών καϊκιών σά 
γοργόνα ή άλαφροπερπατεϊ τό καταμε
σήμερο στις λαγκαδιές σάν άλλη Νε
ράιδα. Πιάνει τίς κορφές ό Προφήτης Ή- 
λίας καί κανονίζει τούς καιρούς. "Ενας 
παλικαράς καβαλάρης είναι ό Ά ϊ Γιώρ- 
γης, όπως άλλοτε, στά ίδια χώματα, ό 
Βελλερεφόντης. Καί τό ήρωικό στοιχείο 
πού θρέφει τή φαντασία στήν πράξη καί 
συντηρεί τούς λαούς στή ζωή, συνδαυλι
σμένο άπό τίς συνθήκες πού έχει δημιουρ
γήσει ή δουλεία, δίνει τήν τελική όψη σ’ 
αύτή τήν παγανιστική «άλλαγή σκηνο
θεσίας». Τά μεταβατικά της στάδια καί τά 
συναισθηματικά της ισόποσα τά βρί
σκουμε στήν Ποίηση, τή μόνη μορφή 
τέχνης πού γνώρισε άδιάσπαστη συνέ
χεια. "Ετσι, όταν άργότερα παρουσιά
ζονται οί προσωπικοί τεχνίτες, ό Σολω
μός, ό Παπαδιαμάντης, ό Παλαμάς, ό 
Σικελιανός, κατορθώνουν νά κινηθούν σέ 
μιάν άτμόσφαιρα γνώριμη, ν’ άναπτύξουν 
καί νά δοξολογήσουν μιά πραγματικό
τητα βιολογικά έπαληθευμένη, πού κυ
λούσε άπό καιρό σφύζοντας σάν αίμα 
στις φλέβες τών πατέρων μας.

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑΛΗ

Ό ταν πάτησε ό Δράμαλης στό Μόρια (1822), βρέ
θηκαν στόν Αχλαδόκαμπο μέ τά σώματά τους ό Ύψη- 
λάντης, ό Κολοκοτρώνης, ό Κρεββατάς κι ό Πετρόμ- 
πεης. Είχαν πιάσει τό χάνι τού Νταουλιού. Ό  Πε- 
τρόμπεης Μαυρομιχάλης είχε φτάσει έκεΐ πρώτος κ’ 
έστειλε ανθρώπους νά κάψουν στ’ αλώνια τις θημωνιές 
γιά νά βρή τίποτα άπ’ τά γεννήματα ό Δράμαλης. 
Συμφώνησαν κ’ οί άλλοι στρατηγοί στήν ένέργειά του 
αυτή, μά τούτο δέν ήταν άρκετό ν ’ άνακόψη τήν έχθρική 
κατεβασιά. Σέ σύσκεψι πού κάνανε έξω άπ’ τό χάνι, ό 
Κολοκοτρώνης δέν έβλεπε άλλον τρόπο νά σωθούν, 
παρά μόνο άν κλείνανε τό Δράμαλη μέσα στόν κάμπο 
τής ’Αργολίδας. ’Απ’ άλλοιώς, άν ό Δράμαλης κατά- 
φερνε νά πατήση τήν Τριπολιτσά, τότε πάει έσβησε ή 
έπανάστασι.

Μέ τή γνώμη τού γέρου ήταν κι άλλοι, μά ή έλληνική 
δύναμι πού βρισκότανε τώρα στόν ’Αχλαδόκαμπο ήταν 
μικρή.

— Τΐ λέτε καί σείς; ρωτάει τούς στρατηγούς ό Γέ
ρος, μπορούμε μεΐς νά τόν κρατήσουμε κάμποσο, όσο 
νά μαζευτή πολύ ασκέρι δικό μας;

Κι έξαφνα άποκρίνεται ένας άπ’ τούς καπεταναίους 
τού Κρεββατά, ό Άντώνης Κουμουσιώτης:

— Μπορούμε, μά πρέπει νά πιάσουμε αύτή τήν ξε- 
ρόμαντρα, κι έδειξε τό έρημο κάστρο τού Άργους.

— Πάς έσύ νά τό πιάσης; τόν ρωτάει ό Γέρος.
Κι ό Κουμουσιώτης άποκρίθηκε:

— Πάω, μά νάρθη μέσα κι ό καπετάν Πέτρος Βαρβι- 
τσιώτης, ό γιός σου, ό γιός τού Μπέη κι ό Άγιουτάντες 
τού Πρέτσιπα.

Δηλαδή ζητούσε ό Κουμουσιώτης νά τόν συνοδεύ
σουν ό γιός τού Κολοκοτρώνη, τού Πετρόμπεη κι ό

ύπασπιστής τού Ύψηλάντη. Στήν πρόσκλησί του 
πρώτος άποκρίθηκε ό Πρίγκηπας:

— Θά υπάγω ό ίδιος.
— ’Εγώ στέλνω τόν γυιό μου τόν Πάνο, είπε ό Κο

λοκοτρώνης.
Κι ό Μαυρομιχάλης πρόσθεσε:

• — Ά ς  μπή κι ό γιός μου ό Γιωργάκης καί τά δυό μου 
άδέρφια, ό Κωνσταντής κι ό Άντώνης, μ’ όλους τούς 
Μανιάτες μου.

Έτσι ό Κουμουσιώτης είχε φιλοτιμήσει τούς αρχη
γούς πού κάνανε τήν άρχή γιά νά χτυπήσουν τό Δρά
μαλη, άπό τήν άκρόπολι τού Άργους.

Στις 27 Αύγουστου στά 1822, πρωτόμπαινε στήν Α 
θήνα, ό Όδυσσέας Άντροΰτσος. Οί Αθηναίοι είχαν 
βγή έξω άπ’ τό τείχος νά καλωσορίσουν τόν πρωτό- 
φταστο άρχηγό τους. Καβάλλα στό ωραίο του άτι, σε
μνός καί σκυθρωπός, τράβηξε ό Όδυσσέας κατά τό 
Σταροπάζαρο. Φτάνοντας έδώ, ξεπέζεψε έξω άπό τό 
σπίτι τού Ρώκ, πού τό είχαν κανονίσει γιά κατάλυμμά 
του. Στήν αυλόπορτα τόν προσφώνησε ό πρωτογέρον- 
τας ..καί τού πρόσφεραν τά κλειδιά τού κάστρου (Α 
κρόπολης). Καί γιά νά τιμήσουν πιό πολύ οί Αθηναίοι 
τόν άρχηγό τους, είχαν πάρει καί τή ντόπια μουσική — 
βιολί καί λαούτο. Βιολί έπαιζε ό Μπουγιουκλής, πού 
ήταν ό άρχιμουσικός, έκανε όμως καί τό στιχοπλόκο. 
ΓΓ αύτό είχε άναλάβει νά στιχουργήση καί τό εμβα
τήριο τού Άντρούτσου. "Υστερα λοιπόν άπ’ τούς τυ
πικούς χαιρετισμούς, άρχισε ή μουσική κι ό Μπουγιου- 
κλής τραγουδούσε :
«Νέος εις τάς Θερμοπύλας άνεφάνη Λεωνίδας 
ό ανδρείος Όδυσσεύς.
Χαίρε, ώ Αθήνα, πόλις τών ήρώων καί σοφών.
είς τόν Όδυσσέα ευρίσκεις νέον Κίμωνα λαμπρόν. . .»

Ό  Άντροΰτσος, άντί νά ευχάριστη θή άπ’ τήν υποδο
χή τής μουσικής κι άπό τά ποιητικά παινέματα τού 
Μπουγιουκλή, τά παρεξήγησε καί θύμωσε γιά καλά. 
Κ’ ένω οί μουσικοί παίζανε καί τραγουδούσαν, τούς 
πλησιάζει άγριεμένος καί τούς ξεφωνίζει :

— Σκασμός! Γιατί μέ πήρατε, καί τραγουδάτε; 
Γκρεμιστήτε άπό δώ κι οί δυό σας.

Καί πριν προκάνουν νά φύγουν οί μουσικοί, μέ δυό 
δυνατά χαστούκια στό πρόσωπο τού Μπουγιουκλή, 
συμπλήρωσε ό Άντροΰτσος τά πιό πάνω λόγια του. ..
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ΥΠΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 
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*5Γ

Συνέχεια έκ τής σελ. 631

νομενών άλλοτε εί,ς το συναίσθημα 
και άλλοτε εις την λογικήν κλπ.

"Οσον άφύρά εις την επιλογήν τον 
ύλικοϋ το όποιον θά χρησιμοποιηθή 
διά την διαφώτισιν, τούτο θά ληφθή 
με βάσιν τά σφάλματα και τάς 
άπαιτήσεις ασφαλείας έκάστης όμά- 
δος παραληπτών. Κάθε θέμα πρέπει 
να εξετάζεται λεπτομερώς υπό πά
σαν εποψιν, ή δε διαφώτιΟις θά 
πρέπει νά βασίζεται επί συγκεκρι
μένων γεγονότων, επί περιστατικών 
τά οποία πράγματι συμβαίνουν εις 
τάς οδούς, επί στιγμιότυπων έκ τής 
ζωής τής πόλεως, μέ δλον τον χαρα
κτήρα τής έπικαιρότητος καί μέ 
γνώμονα τής άναλύσεως την εξα
γωγήν συμπερασμάτων πρακτικώς 
χρησίμων καί εποικοδομητικών. Διά 
νά είναι δε αποτελεσματική μία 
εκστρατεία οδικής ασφαλείας, πρέπει 

m ν<ι νποδεικννη λύσεις προσηρμοσμέ- 
νας προς τά Σημερινά καί τά μελ
λοντικά προβλήματα τής τροχαίας 
κυκλοφορίας καί νά διέλθη διά τών 
εξής σταθμών :

α) προσδιορισμού καί μελέτης 
τών προβλημάτων νφ’ δλας τάς 
απόψεις

β) διεξοδικής άναλύσεως καί με
λέτης τών ιδιομορφιών τών παρα
ληπτών

γ )  προπαρασκενής καί εναισθη- 
τοποιήσεως τής κοινής γνώμης

δ) αποδοτικής χρησιμοποιήσεως 
τών ψυχολογικών μεθόδων τής δη- 
μοσιότητος καί τής τεκμηριώσεως.

Παράγοντες δυνάμενοι νά 
συμβάλλουν εις την οδικήν 
ασφάλειαν.

Παράγοντες οι όποιοι δύνανται 
νά προσφέρουν ουσιώδη βοήθειαν 
εις τό σύνολον θέμα τής ύγιειονολο- 
γικής αγωγής τής κοινότητος ώς 
προς τό τροχαίον ατύχημα, αλλά 
καί οί όποιοι ή μπορούν νά διαφω
τίσουν ύπευθύνως τούς χρήστας τής 
οδού επί τών προβλημάτων τής οδι
κής άσφαλείας, δρώντες μεμονωμέ
νοι ς ή εν συνεργασία, είναι οί εξής:

1) Α ί είδικαί άρχαί: Νομοθετικόν 
Σώ μα,' Υπηρεσία Δημοσίας rΥγείας,
Υπηρεσία Συγκοινωνιών, Δικαιο

σύνη, ’Αστυνομία, ’Ένοπλοι Δυνά
μεις, Δημοτικαί ύπηρεσίαι κλπ.

2) Οί φορείς ιατρικής άντιλή- 
ψεως (νοσοκομεία, κλινικαί, στα
θμοί πρώτcov βοηθειών, κοινοτικοί 
ιατροί, ίδιώται ιατροί κλπ.)

3) Τό σώμα τών τεχνικών
4) Τό σώμα τών νομικών
5) Οί διάφοροι οργανισμοί κοινής 

ώφελείας
6) Τά σωματεία καί αί συνοικια

κοί οργανώσεις
7) Α ί επιστημονικοί έταιρεΐαι
8) Οί επαγγελματικοί σύλλογοι
9) 'Ο τουρισμός καί αί λέσχαι 

συναφούς προσανατολισμού
10) 'Η  εκκλησία
11) 'Η  δημοσία καί ή ιδιωτική 

εκπαιδευσις (γενική καί επαγγελμα
τική)

12) Τά ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα

13) Τά κέντρα επιστημονικής έ- 
ρεύνης.

14) "Ολα τά μέσα ύγιειονολογικής 
άγωγής καί διαφωτίσεως (όμιλίαι, 
διαλέξεις, δημόσιοι συζητήσεις, σε

μινάρια, μαθήματα, τηλεοπτικοί ή 
ραδιοφωνικοί έκπομπαί καί συνεν
τεύξεις, εκδόσεις, ορθογραφία, δημο
σιεύσεις, τοιχοκολλήσεις, διοργάνω- 
σις εκθέσεων, μορφωτικοί επισκέ
ψεις, διανομή προκηρύξεων, προβο- 
λαί διαφανειών, κινηματογραφικοί 
προβολαί, θεατρικοί παραστάσεις 
(σκέτς), εγκύκλιοι κ.λ.π.)

15) Α ί συνδικαλιστικοί ομάδες 
οδηγών οχημάτων πάσης φύσεως

16) ”Απαντες οί οδηγοί (άτομι- 
κώς)

17) "Απαντες οί πεζοί (άτομικώς)
18) Οί φορείς άσφαλίσεως ( κοι

νωνικής καί Ιδιωτικής)
19) 'Η  οικογένεια
20) Ή  συνεργασία μέ τούς παρά

γοντας οδικής ασφαλείας τών άλλων 
χωρών.

’Αποτελεί παρήγορον σημεϊον τό 
δτι τελευταίως διαπιστούται καλ
λιέργεια τού πνεύματος μεταξύ τών 
ώς άνω διαφόρων φορέων δτι επι
βάλλεται έπίτασις τών προσπαθειών 
προς όργάνωσιν επί ορθολογικής βά- 
σεως τής προλήψεως τού ατυχή
ματος. Ή  είσοδος εις τό προσκή- 
νιον τής άπαιτουμένης δραστηριό- 
τητος μεγαλυτέρου άριθμού συνερ- 
γαζομένων παραγόντων θά έπιτύχη 
ασφαλώς τήν διερεύνησιν καί στα
θεροποίησή καί έπέκτασιν τών μέ
χρι τούδε επιτευγμάτων. Είναι ου- 
σιωδώς σημαντικόν διά τήν μελλον
τικήν όργάνωσιν τής ύγιειονολογικής 
άγωγής καί διαφωτίσεως τό γεγο
νός δτι δύο πολύτιμα κεφάλαια τής 
άνθρωπίνης ένεργείας, ή έρευνα καί 
ή εφαρμογή, συντονίζουν ήδη μεθα
δικώ ς τήν συνεργασίαν των προς 
άντιμετώπισιν ενός τόσον κρίσιμου 
θέματος εις τόσον κρίσιμους στιγ- 
μάς.

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
(

Φέρεται είς γνώ σιν τών άναγνω στών μας, δτι δύνανται, διά τήν βιβλιοδεσίαν τοΰ τό
μου ΚΓ' (έτους 1975) τώ ν « ’Αστυνομικών Χ ρονικώ ν», νά άπευθύνωνται εις τό επί τής 
όδοΰ Σίνα 44, τηλ . 617.469 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ . Φαίδωνος Ψ άλλη, μετά τοΰ οποίου 
έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 120 δρχ. άνά τόμον

(Πανόδετος μέ χρυσοτυπία ν).
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Η Α Μ Ε Σ Ο Σ  ΔΡΑΣΙΣ  
ΕΙΣ ΔΡΑΣ ΙΝ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 1976

•  Συλλήψεις κλεπτών αύτοκινήτων
•  Συλλήψεις διαρρηκτών
•  Συλλήψεις καταζητούμενων
•  Συλλήψεις κλεπτών πορτοφολίων
•  Συλλήψεις επικινδύνων ληστών
•  Συλλήψεις κλεπτών βενζίνης
•  Μεταφοραι παθόντων εις νοσοκομεία
•  Πρώται βοήθειαι
•  ’Επιλύσεις διαφορών
•  Άνεύρεσις κλαπέντων αυτοκινήτων
•  “Ελεγχος διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων

Συνελήφθη τήν 01.50' ώραν της 4.5.76 
κατόπιν καταδιώξεως εις τήν οδόν Ε π ί
δαυρου 6 καί προσήχθη εις Τ.Γ.Α. ό 
Κ. I. έτών 18 άεργος, δστις είχε άφαιρέσει 
τό ύπ’ άριθ. 296.431 1ΧΕ αύτοκίνητον.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως τήν 
04.55 ώραν τής 7.5. 76 ό Κ. Ί .  έτών 
17, οστις εϊχεν άφαιρέσει τό ΰπ’ άριθ. 
ΑΑ 4311 ΙΧΕ αΰτ-τον.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί α) 
Μ. Ν. έτών 18 καί Σ. Κ. έτών 17, οίτινες 
είχον άφαιρέσει τήν ύπ’ άριθ. BE 615 
δικ. Μοτ/ταν.

Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν εις ΚΑ' 
τμήμα οί 1) Ρόμπας ’Ιωάννης τοϋ Δημη- 
τρίου, έτών 33 καί 2 ) Μανώλης Κων/νος 
τοϋ Ίωάννου, έτών 25, οίτινες έπιβαίνον- 
τες τοϋ ύπ’ άριθ. ΒΗ 6510 ΙΧΦ αύτ/του, 
άφήρουν βενζίνην άπό έσταθμευμένα αυ
τοκίνητα.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό Ά γ -  
γελόπουλος Άσημάκης τοϋ Χρήστου, 
έτών 20, οστις ώδήγει τό κλαπέν ύπ’ 
άριθ. ΒΧ 8994 ΙΧΕ αύτ/τον.

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων καί 
προσήχθη εις Τ.Γ.Α. ό Περιώρης Άργύ- 
ριος τοϋ Θεμιστοκλέους έτών 33, οστις 
κατεζητεϊτο ύπό τής Τ.Γ.Α.
Συνελήφθη, κατόπιν άναζητήσεων ό Π.Δ. 
έτών 14, οστις έπέβαινε τοϋ κλαπέντος 
ύπ’ άριθ. 15047 δικ. μοτ/του καί εϊχεν 
άφαιρέσει ολίγον προ τής συλλήψεως του 
άπό τά ένδύματα λουομένου εις τήν πλαζ 
Καλαμακίου τό ποσόν τών 1450 δραχ.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως καί 
προσήχθη εις Δ' Α /Τ ό Β. Α. έτών 18, 
οστις ολίγον προ τής συλλήψεως του εϊχεν 
άφαιρέσει μοτ/τα άνευ άριθμοΰ κυκλοφο
ρίας.
Συνελήφθη καί προσήχθη εις ΤΓΑ ό 
Ζιάβρας Περικλής τοϋ Κων/νου, έτών 
25, οστις εϊχεν άφαιρέσει άπό τό ΕΝ 
6551 ΙΧΕ αύτ/τον διάφορα άντικείμενα.

Συνελήφθη καί προσήχθη εις Γ ' Παρ/μα 
'Ισπανός ύπήκοος οστις έντός τοϋ ύπ’ 
άριθ. 1034 Τρόλλεϋ άφήρεσε τό πορτο- 
φόλιον μέ 1200 δραχ. τής ΚΟΤΖΕΛΗ 
Μάρθας συγ. τοϋ Ίωάννου, έτών 30.

Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν εις 
ΛΔ' Παρ/μα οί Π. Μ. έτών 17 καί β) 
Μ. I. έτών 18, οίτινες ώδήγουν τό κλαπέν 
ύπ’ άριθ. ΒΝ 5269 ΙΧΕ. ^

Συνελήφθη καί προσήχθη εις ΙΑ^ 
Παράρτημα ό Κουμπάρος Θεόδωρος τοϋ 
Εόαγγέλου, έτών 43, διότι έντός γκαράζ 
τής όδοΰ Σταυροπούλου 6 διεπραγμα- 
τεύετο τήν πώλησιν τοϋ κλαπέντος υπ’ 
άριθ. Μ.Ι. - Ζ. 25716 ΙΧΕ αύτ/του.

Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω τήν 02.11 
ώραν τής 26.5.76 ό Α. Γ. έτών 17, 
καθ’ ήν στιγμήν έπεχείρει νά διαρρήξη 
τό έπί τών οδών Ίωαννίνων και Αγ. 
Σοφίας περίπτερον. Ούτος έφερε μεθ’ 
έαυτοϋ. διαρρηκτικά έργαλία.

Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω τήν 04.20 
ώραν τής 26.5.76 ό Τζάνος ’Αναστάσιος 
τοϋ Βασιλείου, έτών 26, δστις είχε διαρ- 
ρήξει τό ύπ’ άριθ. 239.402 ΙΧΕ αυτ/τον.

Συνελήφθη καί προσήχθη είς ΙΔ' Παρ/ 
μα ό Π.Χ. έτών 15, δστις ώδήγει τό κλα
πέν ύπ’ αύτοΰ ύπ’ άριθ. 53785 δικ. μοτ/ 
τον.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως καί 
προσήχθη είς Τ.Γ.Α. ό Μωχάμετ Μπυ- 
ρας, έτών 26, δστις μεθ’ έτέρων δύο 
συμπατριωτών του διαφυγόντων την συλ- 
ληψιν, διέρρηξαν τό έπί τής όδοΰ Βασ. 
Σοφίας 77 (2ος δροφος) διαμέρισμα τής 
Κοέν Ρικέτας τοϋ Σαμπέ έτών 38, καί 
άφήρεσαν διάφορα άντικείμενα.

Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω οί α ) 
Κ. Σ. έτών 18, β) X. Δ. έτών 17 οίτι- 
νες είχον διαρρήξει έσταθμευμένα αύτ/τα 
καί είχον άφαιρέσει διάφορα άντικείμενα.

Συνελήφθη καί προσήχθη είς Τ.Γ.Α. 
ό Στράτος Θεοφάνης τοϋ Παναγιώτου, 
έτών 19, δστις ύπό τήν άπειλήν στιλέτ- 
του άφήρεσαν 6.000 δραχ. άπό τον Δημη- 
τρακόπουλον Δημήτριον τοϋ Κωνσταντί
νου έτών 23, ξυλουργόν.

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων ό 
Κυριακόπουλος Παντελής τοϋ Μιχαήλ έτών 
41, δστις εύρίσκετο έντός συνεργείου 
αύτ/του προς διάπραξιν κλοπής. Κατεζη- 
τεϊτο ύπό τής Τ.Γ.Α., ένθα καί προσήχθη 
διά τά περαιτέρω.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως καί 
προσήχθη είς ΣΤ ' Παρ/μα ό Κεφαλληνός 
Βίκτωρ, έτών 32, δστις ώδήγει τό κλα
πέν ύπ’ άριθ. 407.003 ΙΧΕ αύτ/τον.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως τήν 
03.05 ώραν τής 4.6.76 ό Πετρόπουλος 
Κων/νος τοϋ ’Αθανασίου έτών 27, δστις 
ώδήγει τήν κλαπεϊσαν ύπ’ άριθμ. 18.836 
Vespa.

Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως 
καί προσήχθησαν είς Τ.Γ.Α. Οί α) Β. Ν. 
έτών 19 καί β) Κ. Κ. έτών 19, οίτινες 
έπέβαινον τοϋ κλαπέντος ύπ’ άριθ. ΒΑ 
2515 ΙΧΕ αύτ/του.

Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω ό Δ. Α. έτών 
18, δστις μεθ’ έτέρων τριών άτόμων προ- 
σεπάθησαν νά διαρρήξουν τό έπί τής όδοΰ 
Θήρας 19 όπωροπωλεΐον.

Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω οί α ) 
Συρίγος ’Αντώνιος έτών 24 καί β ) Κου- 
τσικας Χρήστος, οίτινες έπέβαινον τοϋ 
ύπ’ άριθ. Β 70927 ΜΙ ΙΧΕ αύτ/του καί 
άφήρουν βενζίνην άπό έσταθμευμένα ΙΧΕ 
αύτ/τα.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως και 
προσήχθη είς Τ.Γ.Α. ό Χαραλαμπόπουλος 
Χαράλαμπος, έτών 20, δστις εϊχεν εισελ- 
θει έντός τής έκθέσεως ταξειδίων «ΠΑΡ- 
ΝΑΣΣΑ» προς διάπραξιν κλοπής.

Συνελήφθη ό Κ. Μ. έτών 18, δστις 
μεθ’ έτέρων δύο διαφυγόντων τήν σύλ- 
ληψιν άφήρουν φιάλ.ας οίνου άπό τό 
έσταθμευμένον ύπ’ άριθ. ΒΤ 8435 φορτη- 
γόν αύτοκίνητον.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ 
ΜΗΝΑΣ ΜΑΤΟΝ καί ΙΟΤΝΙΟΝ 1976

α) Έκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας 
είς τό τηλέφωνον «100») είς 34.027 περι
πτώσεις.

β) Μετέφερε είς Νοσοκομεία καί Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών 970 αίφνιδίως 
άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοή
θειαν είς 683 παθόντας, είς Τροχαία άτυ- 
χήματα.

γ) Παρέσχε βοήθειαν είς 160 άτομα 
διατελοΰντα έν μέθη.

δ) Ένήργησε έλεγχον είς 426 Κέντρα 
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν 
τών άνηλίκων.

ε) Έδωσε λύσιν είς 3.191 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών 
είς 6.264 περιπτώσεις.’

ζ) Έπελήφθη είς 1.577 συγκρούσεις 
μέ ύλικάς ζημίας.

η ) ’Ανεΰρε καί παρέδωσε είς τούς 
κατόχους των 128 κλαπέντα οχήματα.

θ) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών 
έκ θορύβων, άπηύθυνε 2.606 συστάσεις 
καί έπέδωσε κλήσεις είς 1187 παραβάτας.

Κατά τον Μάϊον καί Ιούνιον τό Κέν- 
τρον ’Αμέσου Δράσεως έπεσκέφθησαν, 
δπου καί ένημερώθησαν μαθηταί τών κά
τωθι σχολείων.

Γυμνάσιον Άποστολοπούλου Καλλιθέας 
Μαθηταί 90.
Δημοτικόν Σχολεϊον Ίσραηλινής Κοινό- 
τητος Μαθηταί 50.

6 ον Δημοτικόν Σχολεϊον Χαλανδρίου 
Μαθηταί 110.

Δημοτικόν Σχολεϊον Αύλώνος Μαθη
ταί 80.

4ον Δημοτικόν Σχολεϊον Σαλαμϊνος 
Μαθηταί 70.

4ον Δημοτικόν Σχολεϊον ’Αργυρουπό
λεως Μαθηταί 135.
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ΚΑΙ πάλι ό Δάμπασης. Ό  

Γιάννης ό Δάμπασης, ό 
άγνός άνθρωπος, ό τολμηρός 
καί ευσυνείδητος αστυνομι
κός. Μας έχει συνηθίσει, πιά 
στις πράξεις ήρωϊσμοΰ καί 
αύτοθυσίας, πολλές άπό τις 
όποιες γιά λίγο νά τοΰ κοστί
σουν καί την ίδια του τή ζωή. 
Αλλά ό Γιάννης είναι σε
μνός. Τόσο σεμνός, πού άρνή- 
θηκε νά μάς δώση λεπτομέ
ρειες γιά ένα άπό τά τελευταία 
«περιστατικά», δπως τά χαρα
κτηρίζει ό ίδιος κάποιου δώ
ρου στους δρόμους τοΰ Πει
ραιά.

Καί τό «περιστατικό» πού 
κατά τον Δάμπαση είναι δπως 
δλα τά άλλα ήταν, δτι έσωσε 
γιά άλλη μιά καί πολλοστή 
φορά ένα συνάνθρωπο. Ένας 
ήλικιωμένος Πειραιώτης ό 
κ. Σωτ. Εμπειρικός 62 ετών 
παγιδεύτηκε στο σπίτι του 
στήν όδό 'Υμηττού 11, δταν 
τό τελευταίο ζώστηκε άπό τε
ράστιες φλόγες. Εκατοντάδες 
ήταν εκείνοι, πού παρακολου
θούσαν τό μακάβριο «θέαμα», 
πού άκουγαν τις άπεγνωσμέ- 
νες φωνές τοΰ ’Εμπειρικού, 
αλλά κανείς δέν τολμούσε. 
Τόλμησε δμως ό Γιάννης. 
"Ωρμησε ανάμεσα άπό τις 
φλόγες, έφθασε στο έσωτερικό

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ

τοΰ σπιτιού, γιά νά βρή λιπό
θυμο τον ’Εμπειρικό καί νά 
τόν βγάζη εν συνεχεία ζων
τανό. Γιά νά γίνη αντιληπτή 
ή αυταπάρνησι πού διακρίνει 
τόν Δάμπαση, πρέπει νά ση- 
μειωθή, δτι στήν έπιχείρησι 
πού άκολούθησε γιά τήν κατά
σβεση τής πυρκαϊάς, οί πυρο
σβέστες κινδύνευσαν καί μέ 
τις ειδικές άπυρόβλητες στο
λές.

Τό «περιστατικό», κατα
χώρησε τό 922 περιπολικό 
στό δελτίο του. Ό  Δάμπασης, 
πήρε ξανά στό χέρι του τό

τιμόνι, εργατικός δπως πάντα, 
σεμνός δπως πάντα καί δπως 
πάντα άνθρωπος.

Μπράβο Γιάννη. Σέ καμα
ρώνουμε δλοι οί συνάδελφοι. 
Είμαστε δλοι περήφανοι γιά 
σένα. Καί νά σκεφθήτε φίλοι 
άναγνώστες, πώς μόλις πριν 
ένα χρόνο ή Ακαδημία ’Αθη
νών έβράβευσε τόν Δάμπαση 
γιά δεκάδες πράξεις του, πού 
τις χαρακτήριζε άλτρουϊσμός 
καί αυτοθυσία.

Ό  Γιάννης πήρε τήν περ
γαμηνή μέ τά χρυσά γράμ
ματα, ευχαρίστησε γιά τήν 
τιμή, άλλά τόνισε, πώς δτι 
κάνει τό κάνει άπό άγάπη 
στόν συνάρθρωπο καί άπό 
πίστη στήν ύψηλή, τήν ώραία 
άποστολή πού υπηρετεί.

Καί πάλι ό Γιάννης σεμνός. 
"Οπως δλοι οί αστυνομικοί, 
οί έκατοντάδες σεμνοί, άφα- 
νείς ήρωες, οί αθόρυβοι περι
πατητές τής ζεστής ασφάλτου, 
πού διακινδυνεύουν κάθε στιγ
μή τή ζωή καί τή σωματική 
τους ακεραιότητα. "Ολους χω
ρίς καμμιά έξαίρεσι, έπρεπε 
νά βραβεύση ή ’Ακαδημία. 

Μά δ χ ι . . .  Τούς αρκεί μιά 
σταλιά άγάπη καί μιά σταλιά 
κατανόησι γιά τή μεγάλη 
προσφορά τους. Μιά προσφορά 
αίματος, πόνου καί θυσιών.

Τήν ’Αστυνομικήν Αιενθννσιν Πειραιώς επεσκίφβη, οπού καί ένημεροίΟη, ό 'Υπουργός Δημοαίας Τήξεως κ. Σταμάτής 
οστις καί όιακρίνεται μετά τον ’Αρχηγόν Λ .II. κ. Τζίμα καί των 'Υπαοχηγών κ.κ. ΙΙαπαγεωργίον καί Κωτοοπονλου.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ τού? διεξαχθέντα?, άπό 3-10 
’Απριλίου 1976, sis τό ’Εθνικόν Σκο- 
πευτήριον Ύμηττοϋ, Πανελληνίου? 

σκοπευτικού? αγώνα?, μέ τήν συμμετοχήν 
δεκαπέντε (15) Σκοπευτικών Συλλόγων 
έξ όλη? τή? χώρα?, ή όμά? τοϋ ’Αρχηγείου 
Α.Π. έση μείωσε εξαιρετικά? επιτυχία?, 
πρωτεύσασα εί? τά πλεΐστα τών αγω
νισμάτων (ομαδικού καί ατομικού) καί 
ουτω άνεδείχΘη διά μίαν ακόμη φοράν 
ΓΤρωταθλήτρια Έλλάδο? διά τό 1976.

Άναλυτικώτερον τά αποτελέσματα 
εΐ? τά έπί μέρου? άγωνίσματα έχουν ώ? 
ακολουθώ?:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
Α' ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΠΡΗΝΗΔΟΝ Β. 60
1. Μάνθο? Ε. Δ.Ε.Η. Β. 597/600

ΠΡΩΤΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 3. Σκαραφίγκα? ° Α.Π. Β. 595/600

•  Π ανελλήνιοι Σιιοπευτιιιοί Α γώ νες
•  Πρωτάθλημα Καλυμβήυεως ΕΔ  - ΣΑ
•  Πρωτάθλημα Σιιοποβολής ΕΔ - ΣΑ
•  Ποδουφ αιρπιόςάγώ νΑΠ-Μ υτιλήνης

Β'. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Όμά? Α.Π. Β. 2354/2400
2. Όμά? Δ.Ε.Η Β 2325/2400
3. Όμά? Ε.Χ. Β. 2321/2400

Γ  ΠΡΗΝΗΔΟΝ 60 β. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1. Γκιάλη Σ. Π.Σ.Ε. Β. 587/600

2. Λαμπαδιάρη Α. Π.Σ.Ε. Β 575/600 
3. Μαλακοδήμου Ο. Α.Π. Β 575/600

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

’Επάνω: Ό  Γενικός Γραμματεός τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος έπι- 
δίδων τό δίπλωμα εις τον πρωτεύσαντα σκοπευτήν άστυφύλακα Τραγουδάς αν Χρ. Εις 
τήν απέναντι σελίδα: Ή  σκοπευτική όμάς της ’Αστυνομίας Πόλεων μετά τήν λήξιν 
τών αγώνων. Εις τό μέσον διακρίνονται ό Γεν. Γρ. τοϋ Τ.Δ.Τ. κ. Μπάλκος, ό ’Αρχηγός 
Α.Π. κ. Τζίμας, οί Ύπαρχηγοί κ.κ. ΓΙαπαγεωργίου καί Κωτσόπουλος, ό ειδικός σύμ
βουλος παρά τό Πρωθυπουργφ έπί άθλητικών θεμάτων κ. Παπαναστασίου, ό Γενικός 
Άστυν. Δ/ντής κ. Άγγελόπουλος κ.ά.

A. Τ. 22 «ΟΡΘΙΩΣ»
1. Τραγουδάρα? X. Α.Π. 358/400
2. Γαβαλά? X. Π.Σ.Ε. 351 »
3. Μάνθο? Ε. ΔΕΗ 350 »

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΝ ΟΡΘΙΩΣ.
1. Όμά? Α.Π. 1378/1600
2. Όμά? Π.Σ.Ε. 1310 »
3. Όμά? Λ.Σ. 1302 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
A. Τ22 ΓΟΝΥΠΕΤΩΣ:
1. Παπαδημητρίου Δ. Δ.Ε.Η. 385/400 

(Ι.Σ.Π.Ρ.)
2. Σκαροφίγκα? I. ΑΠ 376 »
3. Τραγουδάρα? X. Α.Π 373 »

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΝ ΓΟΝΥΠΕΤΩΣ:
1. Όμά? Α.Π. 1475/1600
2. Όμά? Λ.Σ. 1440 »
3. Όμά? Ε.Χ. 1437 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Α. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 3 χ  40
1. Τραγουδάρα? Α.Π. 1123/1200
2. Παπαδημητρίου Δ. Δ.Ε.Η. 1122 »
3. Μάνθο? Ε. Δ.Ε.Η. 1118 »

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΝ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ
1. Όμά? Α.Π. 4.416/4.800
2. » Ε.Χ. 4.282 »
3. » Λ.Σ. 4.280 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ

Α. ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΚΑΤ’ 
ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ

1. Παπαγεωργόπουλο? Α. ΠΑΟ 588/600
2. Ευαγγελίου Ε. Α.Π 582 »
3. Μαρμαρίδη? Γ. Π.Α.Ο. 581 »
2. Ευαγγελίου Ε. Α.Π. 582 »
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War

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΝ
1. Όμάς Α.Π 2.293/2.400
2. » Π.Α.Ο. 2.251 »
3. » Λ.Σ. 1.954 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΤΟΝ 
Α. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ STANDARD (3 x 2 0 )
1. Σταυρόπουλος Κ. Α.Π. 560/600
.' Στέφας Δ. Λ.Σ. 557 »
3. Παπαχρήστος X. Α.Π. 551 »

Β. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Γκιάλη Ζ. Π.Σ.Ε. 537/600(Ν.Π.Ρ.)
2. Τσέλου Ε. Ε.Χ. 528 »
3. Σγούρου Μ. Α.Π. 502 »

Γ. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Όμάς Α.Π. 2191/2.400
2. » Λ.Σ. 2.133 »
3. » Π.Σ.Ε. 2.101 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ 
Α. ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ 50 μ.
1. Παπαχρήστου Ε. Α.Π. 542/600
2. Παπαγεωργόπουλος Α. Π.Α.Ο. 537 »
3. Παυαγέαξ Κ. Λ.Σ. 534 »

. ΟΜΑΔΙΚΟΝ Π. ΑΡΙΒΕΙΑΣ
1. Όμάς Α.Π. 2.101/2.400
2. » Ε.Χ. 2.060 »
3. » ΠΑΟ 2.019 »

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΓΔΟΟΝ 
Α' ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ 0,38
1. Μαρμαρίδης Γ. ΠΑΟ 565/600

(Β .147/150)
2. Παπαχρήστου Ε. Α.Π. 565 /600

(Β.144/150)
3. Πανογέας Κ. Λ.Σ. 565/600

(Β. 139/150)

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΝ Π. 0,38
1. Όμάς Α.Π. 2.242/2.400
2. » Ε.Χ. 2.197 »
3: » Σ. ’Ικάρων 2.136 »

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΜΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΑ. βαθμοί 168
2. » ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ » 73
3. » Δ.Ε.Η. » 66

Μετά τό πέρας τών αγώνων, περί 
τήυ μεσημβρίαν τής 10.4.76, εις κατάλ
ληλον χώρον τοΰ Σκοπευτηρίου, έχέ- 
νετο επίσημος τελετή απονομής των 
επάθλων εις τούς νικητάς καί τάς νική
τριας ομάδας, παρουσία των κ.κ. ’Αρ
χηγώ ν Χρω/κής καί Α.Π. άνωτάτων καί 
άνωτέρων άξ/κών, αντιπροσωπειών τών 
ΕΔ καί ΣΑ καθώς καί πολιτικών ομάδων.

Ώμίλησε δΓ ολίγον πρός τους άθλη- 
τάς ό Πρόεδρος τής Σ.Κ.Ο.Ε. κ. Λυκού- 
ρης Κων/νος, όστις ηϋχήθη προόδους 
καί συνεχείς επιτυχίας εις τό άγώνισμα 
τής σκοποβολής.

Έπηκολούθησε μικρά δεξίωσις, κατά 
τήν όποιαν άντηλλάγησαν προπόσεις 
καί οϊ παρευρεθέντες συνεχάρησαν τους 
νηςητάς καί τους προϊσταμένους των.

Πρωτάθλημα Κολυμβήσεως 
—  'Υδατοσφαιρήσεως

Ε ΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ Ιπιτυχίαν έσημείωσαν 
οί έφετεινοί αγώνες διά τό Πρωτά
θλημα Κολυμβήσεως- Ύδατοσφαιρί- 

σεως ΕΔ καί ΣΑ, οΐ όποιοι έτελέσθησαν εις 
τάς αθλητικός εγκαταστάσεις τοΰ Ναυ
τικού ‘Ομίλου Χίου (Ν.Ο.Χ.) άπό 17-20/ 
6/1976.

‘Η όργάνωσις τών αγώνων, ή όποια

είχεν άνατεθή είς τό Άρχηγεϊον τού Λιμε
νικού Σώματος ΰπήρξεν άπό πάσης πλευ
ράς άρίστη.

Εις τούτο συνετέλεσε καί ή συμπαρά
στασή τού Προέδρου καί μελών τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού Ν.Ο.Χίου, οί 
όποιοι έκαμαν παν ό,τι ήτο δυνατόν διά 
τήν πλήρη έπιτυχίαν τής όργανώσεως

Ή επιλογή τής πανέμορφης άκρι- 
τικής καί ιστορικής Χίου, διά τήν τέλεσιν 
τού πρωταθλήματος Κολυμβήσεως ΕΔ- 
ΣΑ, έγέμισε χαράν, υπερηφάνειαν καί 
συγκίνησιν όλους τούς χιώτες, οί όποιοι 
έδωσαν πανηγυρικόν χαρακτήρα είς τήν 
έκδήλωσιν.

Ό  πρόεδρος τού Ν.Ο.Χ. κ. Σταμάτης 
Πολίτης, κατά τό παρατεθέν πρός τιμήν 
τών εκπροσώπων τού ΑΣΑΕΔ καί ’Αρ
χηγώ ν αποστολών δεϊπνον, τό εσπέρας 
τής 16/6/76, είς γενομένην πρόποσίν του 
ηϋχαρίστησε τήν ήγεσίαν τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων διά τήν προσγενομένην τιμήν 
νά τελέση τούς αγώνας είς τήν Χίον, ΰπε- 
σχέθη πλήρη συμπαράστασιν καί συμ
βολήν καί τέλος ηϋχήθη πλήρη έπιτυχίαν 
τών αγώνων.

Είς τούς έν λόγω αγώνας, έλαβον μέρος 
άπαντα τά ’Αρχηγεία τών Κλάδων ΕΔ 
καί ΣΑ, πλήν τής Χωρ/κής καί τού Πυρο
σβεστικού Σώματος. Οί αγώνες παρουσία
σαν εξαιρετικόν ενδιαφέρον, λόγω τής 
συμμετοχής πολλών γνωστών Πρωτα
θλητών.

Οί αστυφύλακες κολυμβηταί κυριο
λεκτικούς κατέπληξαν τούς θεατάς, τόσον 
διά τήν άρτίαν αθλητικήν κατάρτισίν των 
όσον καί διά τό έπιδειχθέν ίδιαίτερον εν
διαφέρον των, διά τήν κατάκτησιν τής 
νίκης.

Άγωνισθέντες πάντοτε μέσα σέ αθλη
τικά πλαίσια, κ α τ έ κ τ η σ α ν  δ ι ά  
δ ε υ τ έ ρ α ν  σ υ ν ε χ ή  φ ο ρ ά ν  τ ό
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Π ρ ω τ ά θ λ η μ α  ύ δ α τ ο σ  qiatp ί
σ ε  ω ς Έ ν ο 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 .  
Έ  τ ο υ ς 1976, καθώς καί πρώτας νίκας 
είς τά πλεϊστα των διεξαχθέντων άγωνι- 
σμάτων, άποσπάσαντες τά συγχαρη
τήρια των παραγόντων καί φιλάθλων, 
οί όποιοι μέ εγκωμιαστικά σχόλια έπή- 
νεσαν σάς έπιτυχίας των άθλητών μας καί 
μας έδημιούργησαν υπερηφάνειαν καί 
ρίγη συγκινήσεως.

Είς την ϋδατοσφαίρισιν ή όμάς τής 
Αστυνομίας επέτυχε τά κάτωθι αποτε
λέσματα:
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ 4-3
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 9-5
3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - Π. ΝΑΥΤΙΚΟΝ 3-2
4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 12-6

Πρώτας καί δευτέρας νίκας κατέκτησαν 
οί κολυμβηταί μας είς τά κάτωθι αγωνί
σματα:
Ύ πτία κολύμβησις 100 μ.
1ος Καπράλος Ναυτικού 
2ος Χασεκίογλου Α. Πόλεων 
3ος Πούλης ’Αεροπορίας
Πρόσθια κολύμβησις 200 μ.
1ος Πιλάλας Ά στ. Πόλεων 
Ές Κώνστας Λιμενικού 
3ος Καπλανέλης Ναυτικού
3) Πρόσθια κολύμβησις 100 μ.
1ος Κουτουμάνης Ά στυν. Πόλεων 
2ος Πιλάλας Ά στ. Πόλεων
3ος Κασιδόκωστας Λιμενικού
4) Ύπτία Κολύμβησις 200 μ.
1ος Καπράλος Ναυτικού
2ος Δαμάσκος Άστυν. Πόλεων 
3ος Χασεκίογλου Ά στυν. Πόλεων
5) Κολύμβησις πεταλούδας 200 μ.
1ος Κοσκινάς Ναυτικού
2ος Καλτσίδης Άστυν. Πόλεων
6) ’Ελεύθερα Κολύμβησις 100 μ.
1ος Κοσκινάς Ναυτικού
2ος Κουτουμάνης Ά στ. Πόλεων 
3ος Έλευθεριάδης Λιμενικού
7) Κολύμβησις Πεταλούδας 100 μ.
1ος Καλτσίδης Ά στ. Πόλεων
2ος Τσιμϊνος Στρ. Ξηράς 
3ος Ίωσηφίδης Λινενικού
8) 4 χ  50 Μικτή 'Ομαδική 
1η Όμάς Άστυν. Πόλεων 
2α Όμάς Αεροπορίας
3η Όμάς Ναυτικού

Κατά τήν διεξαγωγήν των άγώνων 
έπεκράτησεν υγιές αθλητικόν καί άγωνι- 
στικόν πνεύμα, πλήρης συναδέλφωσις, 
μεταξύ των στρατευμένων άθλητών, γε
γονός πού έπροκάλεσε έξαιρετικήν έντύ- 
πωσιν καί έσχολιάσθη εύμενέστατα άπό 
τούς παράγοντας καί τούς φιλάθλους.

Τήν τελετήν λήξεως των άγώνων καί 
τήν άπονομήν των έπάθλων εις τούς ν«η - 
τάς, παρηκολούθησαν ό Νομάρχης, Χίου 
κ. Καλογείτονας, ό κ. Δήμαρχος τής Πό- 
λεως, ό Διοικητής τής Στρατιωτικής Δ /-  
σεως Ταξίαρχος κ. Κουμάνταρος, ό Διοι
κητής τής Δ/νσεως Χωρ/κής Άστισυν- 
ταγματάρχης κ. Καζαμίας, Ανώτατοι 
καί άνώτεροι Ά ξ/κοί των ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, αί Δι
καστικοί άρχαί τής Πόλεως καί πλήθος 
κόσμου.

Προηγήθη προσφώνησις τού Γενικού

Γραμματέως τού Ν.Ο.Χ. κ. Γεωργίου 
Κοκκαλιάδη, κατά τήν έπίδοσιν άναμνη- 
στικού λαβάρου πρός τόν Γραμματέα 
τού Α.Σ.Α.Ε.Δ. Συν/ρχην κ. Γεώργιον 
Άνεμογιάννην, έπί τή λήξει τού Πρωτα
θλήματος.

Ό  κ. Κοκκαλιάδης μεταξύ άλλων είπε 
καί τά εξής: «Στις δύσκολες στιγμές πού 
περνά ή πατρίδα μας τά τελευταία δύο 
χρόνια, νοιώσαμε στ’ άνατολικά αύτά 
νησιά, π ιό έντονη τήν παρουσία των 
στρατευμένων παιδιών της καί άγκαλια- 
σμένοι λαός καί Στρατός, βαδίζομε μ’ 
έπαγρύπνηση τόν δύσκολο δρόμο τής 
προόδου. Τέτοιες έκδηλώσεις ωφελούν 
άνυπολόγιστα τήν ζωή τού τόπου καί 
δένουν πιό σφιχτά τούς κατοίκους του 
πάνω στά βράχια καί τίς άκρογιαλιές του 
νησιού τους, έτοιμους ν’ άντιμετωπίσουν 
όρθιοι κάθε προσπάθεια οίουδήποτε «Α τ
τίλα» πού θά θελήση νά άρπάξη έστω 
καί ένα ελληνικό βότσαλο». Καί ή ομιλία 
ή όποια έκαλύφθη άπό θερμά χειροκροτή
ματα, έκλεισε μέ τήν εύχήν όπως αΐ "Ενο
πλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα Ασφαλείας 
άποσποΰν παρόμοιες ώραϊες νίκες σ’ όλους 
τούς στίβους τού προορισμού των.

Έπηκολούθησε άπονομή τών έπάθλων 
είς τούς νικητάς καί ύποστολή τής Σημαίας.

Ή λαμπρά αύτή άθλητική έκδήλωσις 
έκλεισε μέ τήν παρατεθεισαν τάς βραδυνάς 
ώρας ύπό τής όργανωτρίας όμάδος τού 
Λιμενικού Σώματος δεξίωσιν, είς τό Πολυ- 
τελέστατον Ξενοδοχεϊον ΧΑΝΔΡΗ, εις 
τήν όποιαν παρέστησαν άπαντες οί 
ανωτέρω έπίσημοι καί πλήθος προσκε
κλημένων, οί όποιοι μέσα σέ ατμόσφαιρα 
ένθουσιασμού, έξεδήλωσαν τόν θαυμα
σμόν των πρός τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
καί τά Σ.Α., διά τό έπιδειχθέν πνεύμα συ- 
ναδελφώσεως καί συνεργασίας, στοιχεία, 
τά όποια συμβάλλουν εις τήν σύσφμξιν 
αμοιβαίων αισθημάτων έμπιστοσύνης κα
τά τάς δύσκολους στιγμάς πού διέρχεται 
ή Πατρίς μας.

Πρωτάθλημα Σκοποβολής 
Ένόπλ. Δυνάμ. Σ - A

Ε ΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Σκοπευτήριον 
Υμηττού καί εις τό πεδίον Βολής τής 
Σχολής Εύελπίδων (Κ.Ε.Β.Ο.Π.), διε- 

ξήχθησαν άπό 22-27.6.76. οί έφετεινοι 
σκοπευτικοί άγώνες, διά τό Πρωτάθλημα 
ΕΔ-ΣΑ, μέ τήν συμμετοχήν τών ομάδων 
Σ. ΞΗΡΑΣ-Π. ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟ
ΡΙΑΣ -ΧΩΡ/ΚΗΣ- ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ καί ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.

Ή όργάνωσις τών άγώνων, ή οποία 
άνετέθη ύπό τού ΑΕΔ/Δ.Α.Θ. εις τό Ά ρ- 
χηγεϊον Α.Π ύπήρξεν άπολύτως έπιτυχής.

Οί άστυνομικοί σκοπευταί διεκρίθησαν 
καί έφέτος άποσπάσαντες τάς περισσοτέ- 
ρας άτομικάς καί όμαδικάς νίκας.

Τά πλήρη άποτελέσματα έχουν ώς 
άκολούθως:
Α'. ‘Ημέρα: α) Βολή άκριβείας ΤΥΦΕΚ. 
0,22-3 στάσεων-50 μ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
1ος Τραγουδάρας Χρήστος Α.Π.
2ος Στέφας Δημήτρ. Λ.Σ.
3ος Σκαραφίγκας Ίωάν. Α.Π.
β) Βολή Πιστολιού ταχύτητος 10-8-6
τών 0,38

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1ος Παπαχρήστου Εύθύμ. Α.Π 
2ος Σιώμος Δημ. Α.Π 
3ος Σιώκης Παναγ. Σ.Ξ.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1η Όμάς Α. Πόλεων 
2α Όμάς Ε. Χωρ/κής 
3η Όμάς Σ. Ξηράς
Β' Ημέρα: Βολή άκριβείας πιστολιού
0,22-50 μ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1ος Κοτρώνης Δημήτρ. Ε.Χ.
2ος Κουλάκος Βασίλ. Α.Π 
3ος Παπαχρήστου Εύθύμ. Α.Π 
Γ' ήμέρα. Βολή άκριβείας πολεμ. τυφεκ. 
3 στάσεων-300 μ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1ος Στέφας Δημ. Λ.Σ.
2ος Πανούσης θεμιστ. Σ.Ξ.
3ος Ζουρέλης Ά ντ. Λ.Σ.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1η Όμάς Α.Π 
2α Όμάς Λ.Σ 
3η Όμάς Σ.=
Δ' ‘Ημέρα: Βολή ταχείας Πολεμ. τυφε
κίου 3 στάσεων. 300 μ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1ος Ήλιάδης Πελοπ. Ε.Χ 
2ος Διαμαντής Γεώργ. Σ.Ξ 
3ος Τραγουδάρας Χρ. Α.Π
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1η Όμάς Λ.Σ 
2α Όμάς Α.Π 
3η Όμάς Σ.Ξ
Ε' Ήμέρα. Βολή περιστρόφου 0, 38 άκρι- 
βείας, ταχείας 25 μ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1ος Κασούμης Δημ. Σ.Ξ 
2ος Παπαχρήστου Εύθύμ. Α.Π 
3ος Παναγέας Κων/νος Λ.Σ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
1η Όμάς Α.Π 
2α Όμάς Ε.Χ 
3η Όμάς Λ.Σ

Είς τήν Γενικήν άνεπίσημον βαθμολο
γίαν ή Όμάς τού Αρχηγείου Α.Π άνε- 
δείχθη πρώτη, κατακτήσασα τό Πρωτά
θλημα Σκοποβολής ΕΔ-ΣΑ έτους 1976.

Πρό τής άπονομής τών έπάθλων, έλαβε 
χώραν έπίδειξις ταχείας βολής αύτομάτου 
πιστολιού 0,38 κατ’ άνδρεικέλων (10'-8"- 
6') μεταξύ τών έξ (6) πρώτων σκοπευτών 
τού έν λόγω αγωνίσματος. Νικητής τής 
έπιδείξεως άνεδείχθη ό Άστυφύλαξ Σιώμος 
Δημ. μέ 282/300 βαθμούς.

Τήν τελετήν λήξεως τών άγώνων καί 
τής άπονομής τών έπάθλων είς τούς νικη- 
τάς, έτίμησαν διά τής παρουσίας των, ό 
Γ ενικός Γ ραμματεύς τού Υ.Δ.Τ. κ. Μπάλκος 
Αναστάσιος, ό ειδικός Σύμβουλος τού κ. 
Πρωθυπουργού έπί άθλητικών θεμάτων 
κ. Παπαναστασίου Κων/νος, Ό  Αρχηγός 
τής Α. Πόλεων κ. Θεόδωρος Τζίμας, οί 
Α' καί Β' Ύπαρχηγοί τού Σώματος κ.κ. 
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος καί Κωτσό- 
πουλος Δημήτριος, έκπρόσωποι τών 
Αρχηγείων ΕΔ-ΣΑ, Ό  Πρόεδρος τής 
Σ.Κ.Ο.Ε. κ. Λυκούρης Κων/νος, ό πρόε
δρος τάς Π.Σ.Ε. κ. Οίκονομάκης, Α νώ τα
τοι καί Ανώτεροι άξ/κοί τών ΕΔ καί ΣΑ, 
άντιπροσωπεϊαι καί πλήθος προσκεκλημέ
νων.
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flp o s toOs άνωτέρω ώμίλησεν ό ’Αστυ
νομικός Δ/υτής β' κ. Κουβέλης Κων/νος, 
δστις άνέτττυξευ την σημασίαν των αγώ 
νων καί άνεφέρθη είς τάς έττιτευχθείσας 
επιδόσεις των σκοπευτών, ευχηθείς ετι 
μεγαλυτέρας επιτυχίας εις τό μέλλον.

Έπηκολούθησε δεξίωσις εις κατάλλη
λον αίθουσαν τοϋ Σκοπευτηρίου, κατά 
τήν οποίαν προσεφέρθησαν εδέσματα καί 
αναψυκτικά καί άντηλλάγησαν προπό
σεις καί φιλοφρονήσεις.

Ποδοσφαιρικός αγών

ΤΗΝ 16/6/76, διεξήχθη είς Μυτιλή
νην ποδοσφαιρικός αγών, μεταξύ 
των ομάδων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυ

νομίας Πόλεων καί τής Μικτής Ποδο
σφαιρικών Σωματείων Μυτιλήνης.

Ό  άγών έπραγματοποιήθη, τη πρωτο
βουλία τοϋ κ. Νομάρχου Μυτιλήνης, είς 
τά πλαίσια σειράς συναντήσεων ποδο
σφαιρικών ομάδων τών ’Αρχηγείων ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σ.Α., μετά Συλλόγων 
τής Μυτιλήνης, διά τήν αγοράν μιας τορ- 
πιλλακάτου, έκ τών εισπράξεων τών αγώ
νων, διά τήν ένίσχυσιν τοϋ πολεμικού μας 
Ναυτικού.

Παρά τήν άπουσίαν ώρισμένων βασι
κών στελεχών λόγω τραυματισμών κ.λ.π., 
ό άγών έσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν, 
τόσον άπό τεχνικής, όσον καί άπό οικο
νομικής πλευράς.

Τό γήπεδον ήτο κατάμεστον φιλάθλων, 
οί όποιοι έσπευσαν προθύμως νά παρα
κολουθήσουν τά γνωστά μεγάλα ονόμα
τα τού Ελληνικού ποδοσφαίρου καί έν 
ταυτώ νά συμβάλλουν εις τήν έργώδη 
καί άξίαν έπαίνου προσπάθειαν τού κ.

Νομάρχου διά τήν έκπλήρωσιν τού 
’Εθνικού αυτού σκοπού.

Ό  άγών υπήρξε συναρπαστικός καί 
ικανοποίησε τούς φιλάθλους, οι έποϊοι 
έχειροκρότησαν τούς ποδοσφαιριστάς μας, 
διά τήν έξοχον έμφάνισίν των καί τό έπι- 
δειχθέν άθλητικόν καί κοινωνικόν ήθος 
των.

Συγχαρητήρια άξίζουν καί είς τούς παί- 
κτας τής άντιπάλου όμάδος, οί όποιοι 
ήγωνίσθησαν άθλητικώτατα καί συνέ- 
βαλον είς τήν δημιουργίαν ενός ωραίου 
καί καθαρού παιγνιδιού.

Νικήτρια άνεδείχθη ή Όμάς τού Α ρ 
χηγείου Α.Π μέ σκο 4-2. Τόν άγώνα παρη- 
κολούθησαν ό κ. Νομάρχης, ό κ. Δήμαρ
χος τής Πόλεως, Πολίτικα! καί Στρατιωτι
κοί Άρχαί καί άλλοι έπίσημοι.

ΔΗΜ.ΞΕΝΑΚΗΣ 
Ά στυν. Α'

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ - ΑΟΛΗΤΑΙ

Π Α Ρ Ρ Η Σ  ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ

Τ ΙΜΗ καί δίκαιος έπαινος 
ανήκει εις τούς άθλητάς 

άστυνομικούς οί όποιοι μέ τό 
πάντα υψηλό αθλητικό πνεύμα 
πού τούς διακρίνει, τιμούν καί 
τόν έλληνικό αθλητισμό καί τήν 
’Αστυνομία Πόλεων. Είναι 
γνωστό, οτι στις άθλητικές 
συναντήσεις τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, οί ομάδες τής 
’Αστυνομίας κερδίζουν σ’ ό
λες σχεδόν τις περιπτώσεις 
τούς περισσοτέρους βαθμούς, 
παρά τήν μικράν έν σχέσει

προς τά άλλα Σώματα δύναμιν 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. 
Πολλοί άπό τούς διεθνείς πρω- 
ταθλητάς μας είναι άστυφύ- 
λακες καί έχουν επανειλημμέ
νος τιμήσει τά έλληνικά χρώ
ματα στην Ελλάδα καί στο 
εξωτερικό. Σέ κάποιο προσε
χές ρεπορτάζ ελπίζουμε νά πα
ρουσιάσουμε αύτή τήν προσφο
ρά τών άστυνομικών άθλητών 
στον έλληνικό άθλητισμό.

Έ δώ  άφιερώνουμε δυο λό
για στούς μεγάλους Πρωτα
θλητές μας άστυφύλακες Παρ- 
ρή Γεώργιο καί Βασιλείου 
Ευστράτιο μέ τήν ευκαιρία 
δύο μεγάλων άθλητικών γενο
νότων. Πρόκειται γιά τούς 
Βαλκανικούς άγώνες, στούς 
οποίους παρά τή γενική άπο- 
τυχία τής Ελληνικής όμάδος, 
ό Παρρής έθριάμβευσε στά 
400 μ. μετ’ εμποδίων καί 
έχάρησε μιά άχτίδα ελπίδας 
στούς οπαδούς τοϋ κλασσικού 
άθλητισμοΰ καί γενικώς σ’ 
όλους τούς "Ελληνες. Τόν ίδιο 
θρίαμβο έσημείωσε ό Παρ
ρής καί στά «Τσικλητήρια» 
πού έγιναν στο Στάδιο Καρα- 
ϊσκάκη, όπου κατέρριψε τό 
Βαλκανικό ρεκόρ τοϋ δρόμου 
400 μ. μετ’ εμποδίων μέ χρόνο

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ Ε ΥΣΤΡΑ ΤΙΟ Σ

49” .63. Ή  έπίδοσίς του αύτή, 
τοϋ δίνει τό δικαίωμα νά δια- 
κριθή καί στούς ολυμπιακούς 
τοϋ Μόντρεαλ. Στά «Τσικλη- 
τήρια» διεκρίθη καί ό Βασι
λείου, ό όποιος στο δρόμο 110 
μ. μετ’ εμποδίων έπέτυχε 
χρόνο 18.84, πού άποτελεΐ 
νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Καί ό 
Βασιλείου είναι έπειτα άπ’ 
αύτό άπό τούς άθλητάς, πού 
θά εκπροσωπήσουν τήν Ε λ 
λάδα στο Μόντρεαλ. Καί στούς 
δύο όλοι οί συνάδελφοι εύχον
ται καλή τύχη.
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΩΝ
Διάλεξις

’Από 11 - 13 ώρας της 26-5-1976 έν τη 
αιθούση τελετών της Σχολής 'Υπαστυνό- 
μων έλαβε χώραν διάλεξις υπό του Καθη- 
γητου των Σχολών ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τέως ’Αρχιάτρου του Σώματος καί διακε
κριμένου έπιστήμονος ιατρού κ. ΚΟΥ- 
ΤΣΟΥΡΗ μέ θέμα «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΚΑΙ ΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ επί τού άνθρωπίνου οργανισμού», 
έν τώ πλαισίω τού Προγράμματος γενι
κής έπιμορφώσεως τών μαθητών τών ’Α
στυνομικών Σχολών.

Παρέστησαν ό Δ/ντής τής Δ/νσεως Ά -  
στυν. Σχολών κ. Καρακίτσος, ό ‘Υποδ/τής 
κ. ’Αβραάμ, οί Ά ξ/κοί τών Σχολών καί 
οί δόκιμοι *Υπαστυνόμοι καί άρχ/κες.

Καθ’ δλην την διάρκειαν τής ομιλίας του 
ό εξαίρετος έπιστήμων μέ στατιστικά καί 
άλλα θετικά έπιστημονικά στοιχεία καί 
μέ περισσήν εύχέρεια χειρισμού τής γλώσ- 
σης έξήρε τά δυσμενή άποτελέσματα τής 
ολέθριας ταύτης διά τον άνθρωπον συνή
θειας.

Α γώ νες  Παραγ. Σχολών
Τήν 21ην φραν της 29-Τ-1976 εις τήν 

Σχολήν Υπαστυνόμων έλαβε χώραν δεξί- 
ωσις έπί τη λήξει τών άγώνων τών Παρα
γωγικών Σχολών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας τοΰ έτους 
1976.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό Διοικητής της 
Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων 'Υπο
στράτηγος κ. Τζωρτζάκης, ό Α' Ύπαρ
χηγός τής ’Αστυνομίας κ. Παπαγεωργίου, 
ό Β' 'Υπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος, ό Ά '  
Ύπαρχηγός τής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Κωνσταντουδάκης, ό Διοικητής 
τής Σχολής ’Ικάρων Ταξίαρχος κ. Κοκκι- 
νίδης, ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακήε Ταξίαρχος κ. Ά σπε-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΝΕΑ

’Αριστερά: Ό  ’Αρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Τζίμας έπιδίδων πτυχίον εις νέον Ά ρχι- 
φύλακα. Εις τήν άπέναντι σελίδα επάνω: Οί νέοι Άρχιφύλακες, έμπροσθεν τοΰ κτηρίου 
τής Σχολής μετά τοΰ ’Αρχηγού Α.Π. κ. Τζίμα, τοΰ Α' Ύπαρχηγοϋ κ. Παπαγεωργίου τοΰ 
Β' Ύπαρχηγοϋ κ. Κωτσοπούλου, καί τοΰ Δ/ντοϋ τής Σχολής κ. Καρακίτσου. Κάτω: 
Στιγμιότυπου άπό τήν ορκωμοσίαν τών νέων Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων.

τάκης, ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωμα
τικών Πυροσβεστικού Σώματος Ά ντι- 
πύραρχος κ. Άλεξανδρής, μαθηταί τών 
Σχολών Εύελπίδων - ’Ικάρων -  Ναυτικών 
Δοκίμων - ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
καί ’Αστυνομίας Πόλεων, μετά τών επι
κεφαλής ’Αξιωματικών των, καθηγηταί 
καί προπονηταί τών Σχολών καί ’Αξιω
ματικοί τής Διευθύνσεως ’Αστυνομικών 
Σχολών.

Τούς συμμετασχόντας ηύχαρίστησεν, 
διότι έτίμησαν διά τής παρουσίας των τήν 
έκδήλωσιν, ό Διοικητής τής Διευθύνσέως 
’Αστυνομικών Σχολών Γενικός ’Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Καρακίτσος καί έν 
συνεχεία εις τό ωραιότατου καί άνθοστό- 
λιστον προαύλιου τής Σχολής, είδικώς δια- 
μορφωθέν προς τούτο καί ύπό τήν ύπόκρου- 
σιν κλασσικής μουσικής προσεφέρθησαν 
πλούσια καί ποικίλα εδέσματα καί ποτά 
καί τό κέφι διετηρήθη άμείωτον μέχρι τήν 
23ην περίπου ώραν.

Έπίδειξις πάλης - Πυγμαχίας
’Από 1 9 - 2 0  ώρας τής 31-5-1976 εις 

τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων έλαβε χώραν 
έπίδειξις έλευθέρας έρασιτεχνικής πάλης 
καί πυγμαχίας ύπό μαθητών δοκίμων ά- 
στυφυλάκων έκπαιδευθέντων προς τοϋτο 
ύπό τοΰ Καθηγητοϋ τής Σχολής ’Αστυ
φυλάκων κ. Καμπαφλή ,πρωτοπαλαιστοϋ 
Ελλάδος. Παρέστησαν ό Διευθυντής Δ/σε- 
ως ’Αστυνομικών Σχολών κ. Καρακίτσος, 
ό Υποδιοικητής κ. ’Αβραάμ, ό Δ/τής τής 
Σχολής Άστυφ/κων κ. Κανβουνάκης, 
οί Ά ξ/κοί τών Σχολών καί οί Δόκιμοι 
Ύπαστυνόμοι -Ά ρχιφ /κες καί άστυφ /κες. 
Ή  έκδήλωσις έστέφθη ύπό πλήρους έπι- 
τυχίας καί κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ προ
γράμματος έθαυμάσθη ή εύγενής άμιλλα, 
ή ώραιότης τής σωματικής άντοχής, ή οξύ
νοια καί ή εύστροφία τοΰ πνεύματος, α'ί- 
τινες άναπτύσσονται καί καλλιεργούνται 
διά τοΰ άγωνίσματος τούτου.

Μετά ταΰτα πρός ψυχαγωγίαν τών μα

θητών τών Σχολών ό καθηγητής κ. Κα- 
μπαφλής ’Αθανάσιος ήρμήνευσεν έπιτυ- 
χώς δημοτικά τραγούδια, ή δέ Σχολή 
προσέφερε άναψυκτικόν.

’Απονομή πτυχίων εϊς ’Ανθυ- 
π/στάς - ’Ανθυπ/νόμους

Τήν ΙΟην ώραν τής 30ής ’Ιουνίου έν τή 
αιθούση τελετών τής Σχολής Ύπαστυνό- 
μων έλαβε χώρα τελετή άπονομής πτυχί
ων εις τούς άποφοιτήσαντας, τής Σχολής 
’Επαγγελματικής μετεκπαιδεύσεως Ά ν-  
θυπασπιστών Χωροφυλακής - Άνθυπα- 
στυνόμων Αστυνομίας Πόλεων, 31 Ά ν-  
θυπασπιστών καί 29 Άνθυπαστυνόμων, 
ληξάσης εύδοκίμως τής 9μήνου έν τη Σχο
λή φοιτήσεώς των.

Παρέστησαν, ό Α' Ύπαρχηγός τοΰ Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Παπα
γεωργίου, ό Α'Ύπαρχηγός Χωρ /κής Υ πο
στράτηγος κ. Κωνσταντουδάκης, έκπρό- 
σωποι τών Αρχηγείων Χωροφυλακής καί 
Αστυνομίας Πόλεων, καθηγηταί τής Σχο
λής καί Ά ξ/κ οί τής Σχολής Ά ξ/κώ ν ’Α
στυνομίας Πόλεων.

Πρός τούς μετεκπαιδευθέντας ώμίλησεν 
ό Διοικητής τής Δ/νσεως Αστυνομικών 
Σχολών, Γενικός Αστυνομικός Διευθυν
τής κ. Καρακίτσος, ώς Διοικητής τής ώς 
είρηται Σχολής είπών μεταξύ τών άλλων:

«Κύριοί Άνθνπασπισταί καί Άνθυπα- 
ατυνόμοι.

’Em  7μηνον παρακολουθήσατε μαθήμα
τα γενικής επαγγελματικής και εγκυκλο
παιδικής καταρτίσεως καί έν συνεχεία επί 
2μηνον μαθήματα έξειδικευσεως εις Θέμα
τα Οικονομικά, Τεχνικά καί Πολιτικής 
Άμύνης.

Διά τών νέων γνώσεων σας τάς όποιας 
αποκτήσατε άλλά καί διά τών τοιούτων 
τάς όποιας ξαναφέρατε εις τήν μνήμην σας, 
θά είσθε ικανοί νά άντεπεξέρχεσθαι εν- 
χερώς καί έπορκώς εις τά νέα καθήκοντα 
σας.



'Επιτρέψατε μου όμως ώς Δ ιοικητού 
τής Σχολής σας, νά σάς προπέμψω εις τά 
νέα καθήκοντα σας μέ δνό - τρεις παραι- 

^  νέθεις.
Προσέχετε τάς σχέσεις σας μετά τοΰ 

κοινού.
Νά δ ιακατέχεσθε πάντοτε από υψηλόν 

αίσθημα έξυπηρετήσεως τον πολίτου, τοΰ 
οίουδήποτε όμως πολίτου, ανεν οϋδεμιάς 
διακρίσεως.

Νά χαρακτηρίζεσθε διά την πρόθυμον 
έπιτέλεσιν τών καθηκόντων σας και διά 
την Αξιοπρεπή εύγένειά σας.

Νά είσθε άντικειμενικοι και νά άπονέ- 
μετε δικαιοσύνην άγαθοϋ άνδρός.

Νά μοιράζεται παντού μέ πολύ Απλοχε
ριά άγάπην και καλωσύνην.»

Μετά τήν άπονομήν τών πτυχίων ύπό τών 
παρισταμένων κ.κ. Ύπαρχηγών τών Σω
μάτων επακολούθησε μικρά δεξίωσις προς 
τιμήν τών άποφοιτησάντων τής Σχολής 
Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων.

'Ορκωμοσία Άρχιφυλάκων
Τήν 19ην ώραν τής 8-7-1976 έν τώ 

προαυλίω τής Σχολής Ά ξ/κώ ν ’Αστυνο
μίας Πόλεων έλαβε χώραν ορκωμοσία 143 
νέων άρχιφυλάκων τής Λ' ’Εκπαιδευτικής 
Περιόδου τής Σχολής.

Κατ’ αύτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοΰ 
Άστυν. Σώματος κ. Τζίμας, ό ’Αρχηγός 
τοΰ Πυρ. Σώματος κ. Γκίκας, ό Α' Ύπαρ- 
χηγός τοΰ Άστυν. Σώματος κ. Παπαγεωρ- 
γιου, ό Β' Ύπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος, 
ό Α' Ύπαρχηγός Χωρ/κής κ. Κωνστα- 
ντουδάκης, άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι 
Ά ξ/κοί, άντιπροσωπεϊαι τών Σχολών 
Ύπαξ/κών Στρατού - Ναυτικοϋ - Χωρ/ 
κής, καθηγηταί τής Σχολής, καί πλήθος 
συγγενών καί φίλων τών όρκισθέντων νέων 
άρχιφυλάκων.

Μετά τον κεκανονισμένον ορκον, άνε- 
γνώσθη ή Ήμερησία Δ /γή τοΰ Διοικητοϋ 
τής Σχολής, είς τήν όποιαν άναφέρονται 

I μεταξύ τών άλλων:

«Νέ ο ι  Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς ,
Αποτελείτε μαζί μέ τον αφανή ήρωα 

τής κοινωνίας τον αστυφύλακα, τήν βάσιν 
τού οικοδομήματος τον 'Αστυνομικού Σώ
ματος.

Σέ σάς τούς δύο τό Σώμα τής 'Αστυνο
μίας στηρίζει όλες τις φιλοδοξίες τον.

Εσείς είσθε εκείνοι οί όποιοι έρχεσθε 
είς πρώτην επαφήν μέ τό ευρύ κοινόν καί 
δέχεσθε πρώτοι τά αιτήματα καί παράπο
να τών πολιτών.

Καταστήσατε βίωμά σας τήν ενσυνεί
δητον έξνπηρέτηαιν τού πολίτη, τού οίου
δήποτε πολίτη άνευ οϋδεμιάς μά ονδε-
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μιας διακρίσεως, ανεξαρτήτως κοινωνικής 
τάξεως και πολιτικής τοποθετήσεως.

Μή σκεφθήτε ποτέ, δτι μπορείτε, λόγω 
τον αξιώματος σας νά γίνετε δυνάστης τού
του. Πάντοτε υπηρέτης τοΰ πολίτη, υπό 
την πρέπουααν τον ορον έννοιαν.

Μή αφήνετε ποτέ νά φεύγη από κοντά 
σας πολίτης δυσαρεστημένος έστω και αν 
δεν ίκανοποιηθή εις τό αίτημά του.

Μην υπολογίζετε κόπους και μόχθους 
προκειμένον νά συμβιβάζετε άντιμαχομέ- 
νους πολίτας.

Νά ακούετε με Ίώβειον υπομονήν τά 
παράπονα τούτων.

Νά έχετε πάντοτε ώς μόνιμον επιδίωξίν 
σας τήν άπόκτησιν τής εκτιμήσεως και ά- 
γάπης τοΰ κοινού, διότι άνευ τής συμπα- 
ραστάσεως τούτου ονδεμία 'Αστυνομία 
είναι δυνατόν νά επιτύχη εις τήν αποστο
λήν της.»

Έ ν συνεχεία ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος 
της ’Αστυνομίας Πόλεων έπέδωκεν εις 
τούς όρκισθέντας τά Πτυχία, έπηκολού- 
θησε παρέλασις των νέων άρχιφυλάκων 
ενώπιον των έπισήμων καί δεξίωσις, τήν 
οποίαν παρέθεσεν ή Σχολή προς τιμήν των.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύ π/μος Α'

Ε Π I Σ Τ Ο Λ Α  I
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΤΑΛΑΝΤΗ» 
Προς τον Άξιότιμον Κύριον ’Αρχηγόν 

’Αστυνομίας Πόλεων 
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,

Έχομεν τήν τιμήν νά σάς παρακαλέ- 
σωμεν όπως δεχθήτε τάς θερμάς εύχαρι- 
στίας τοϋ Διοικ. Συμβουλίου καί των 
μελών τοϋ Συλλόγου μας, ώς επίσης καί 
των κατοίκων τής γενέτειράς μας ’Ατα
λάντης, διότι είχατε τήν εύγενή καλοσύ
νην νά μάς διαθέσητε, προς ψυχαγωγίαν 
των Συμπατριωτών μας, τήν φιλαρμονι
κήν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ή όποια 
τήν 6.6.76 ύπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ ’Αρχι

μουσικού ’Αστυνόμου Α'. τάξεως κ. Δη- 
μητρίου Μπουκουβάλα, παρουσίασε εις 
τήν Κεντρικήν Πλατείαν της ’Αταλάντης 
έργα Ελλήνων Συνθετών.

Ή  άψογος έμφάνισις καί συμπεριφορά 
τών μελών της Φιλαρμονικής καί ή άρί- 
στη άπόδοσις ύπό τον διακεκριμένον 
’Αρχιμουσικόν κ. Δημήτριον Μπουκουβά- 
λαν, τον όποιον συγχαίρομεν, ένεθουσίασαν 
καί συνεκίνησαν βαθύτατα όλους μας 
ιδία δέ τούς άπλοϊκούς κατοίκους τής 
’Αταλάντης, λίαν εύμενή δέ σχόλια έδη- 
μιουργήθησαν υπέρ τοΰ εύγενοΰς ’Αστυ
νομικού Σώματος.

Δεχθήτε ’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ τήν 
διαβεβαίωσιν τής έξαιρέτου τιμής καί 
ύπολήψεως.

Ό  Πρόεδρος
’Ιωάν. Χρ. Πουρναρόπουλος 

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
Κώστας Γ. Καβαλιώτης

*
Άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων 
Κύριε ’Αρχηγέ.

Παρ’ ότι είναι γνωστή καί πέραν τών 
συνόρων τής Πατρίδος μας ή άκρως λαμπρά 
ιστορία τών ύφ’ 'Υμάς πάσης φύσεως 
ύπηρεσιών άσφαλείας τοΰ τόπου μας, έν 
τούτοις παρακαλώ θερμώς νά μοί έπι- 
τραπή ή πρωτοβουλία νά έκφράσω εις τό 
πρόσωπον 'Υμών τάς άπειρους εύχαρι- 
στίας καί ευγνωμοσύνην μου, προς τήν 
Διοίκησιν καί τούς άνδρας τοϋ Δ' Παραρ
τήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

Πράγματι καί έπ’ ούδενί λόγφ θά 
ήδυνάμην νά άρκεσθώ εις τήν καθ’ όλα 
μετριόφρονα συμπεριφοράν εκείνων οί 
όποιοι, ύπό τήν δεξιοτάτην καθοδήγησιν 
τοΰ Διοικητοΰ των κ. Γιαννούκου, έτόλ- 
μησαν καί ήδυνήθησαν καί δή εντός 4 
ώρών άπό τής προς αύτούς γνωστοποιή- 
σεως, νά συλλάβουν τούς δράστας τής εις 
βάρος μου κλοπής σημαντικοΰ χρηματι
κού ποσοΰ, διά διαρρήξεως τής θύρας τοΰ 
επί τής όδοΰ ’Ακαδημίας 79 Γραφείου 
μου, κατά τήν πρωίαν τής 10ης τρέχ. 
μηνός ’Ιουνίου.

’Αριστερά: Ό  Δ /ντής τών ’Αστυνομικών 
Σχολών, Γενικός ’Αστυνομικός Δ /ντής κ. 
Καρακίτσος, επιδίδει τό δίπλωμα εις όρ- 
κισθέντα νέον Άνθυπαστυνόμον. Δεξιά: 
Οί άστννομικο'ι άθληταί τοΰ Μπαχρέιν, 
περί τών οποίων άναφέρομεν εις τήν σελί
δα 613, κατά τήν έν Άθήναις παραμονήν 
των έπεσκέφθησαν καί τον ’Αστυνομικόν 
Δ /ντήν 'Αθηνών κ. Βέρραν, παρά τοϋ ό
ποιου καί ενημερώθησαν επί τής δραστη
ριότητας γενικώς τής Ά στυν. Δ /νσεως. 
Εις τήν απέναντι σελίδα κάτω: "Ενα άκόμη 
στιγμιότυπο άπό τήν ορκωμοσίαν τών 
νέων 'Αρφιφνλάκων. Οί νέοι νπαξιωματι- 
κοί τής ’Αστυνομίας παρελαύνουν ενώπιον 

τοϋ 'Αρχηγού Ά στυν. Πόλεων.

Καί πάλιν, καί παρ’ ότι τό τοιοΰτον 
δέν ήτο εις τάς επιθυμίας τών άνδρών 
έκείνων, οί όποιοι πλειστάκις άπεδείχθη- 
σαν άξιοι τής άποστολής των καί έπετέ- 
λεσαν έργα ιδιαζόντως σημαντικά ύπέρ 
τής Κοινωνικής εύρυθμίας τοϋ τόπου μας, 
έν τούτοις ή αυθόρμητος έπιθυμία μου 
νά ευχαριστήσω αύτούς, ένόμισα ότι ήτο 
δυνατόν νά πραγματοποιηθή εις τό πρό- 
σωπόν σας, άφοΰ αύτοί οί ίδιοι ήρνήθησαν 
νά δεχθώσι τήν έκφρασιν καί τών έλαχί- 
στων, έκ τών όφειλομένων προς αύτούς, 
ευχαριστιών μου.

Μετά πλείστης τιμής 
Γ. X. ΦΕΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Γραφεΐον Έμπιστευτικών Πληροφοριών

*

'Υπουργός Γεωργίας Η.Π. ’Αμερικής 
Κος Earl Butz Washimgton 3/5/1976  
Προς τον ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος ’Αστυ
νομίας Πόλεων

Άθήναι - 'Ελλάς

Παρακαλώ άποδεχθήτε τάς ειλικρινείς 
μου ευχαριστίας καί έκτίμησιν διά τήν 
έξέχουσαν εργασίαν τών ανθρώπων τής 
δυνάμεώς σας. Ή  έπίσκεψίς μας εις τήν 
Χώραν σας ήτο άρκετή διά νά σχηματί- 
σωμεν τήν γώμην ότι εύρισκόμεθα εις 
ίκανάς χεΐρας, εις σωστά χέρια τοιαύτης 
ύψηλά προηγμένης ’Αστυνομίας καί ’Αστυ
νομικών πού τοποθετήσατε διά τήν έπί- 
σκεψίν μας.

Είμαι εύτυχής νά σάς άναφέρω ότι ού- 
δέν έπεισόδιον έλαβε χώραν.

Είμαι πεπεισμένος ότι οί άνδρες σας, gg 
δμοΰ μέ τούς ίδικούς μου τής προσωπικής 
άσφαλείας θά ήσαν ικανοί δι’ οίανδήποτε 
άποστολήν.

Παρακαλώ, διαβιβάσατε τάς εύχαριστίας 
μου και τήν έκτίμησιν πρός όλους έκείνους 
τούς άνδρας σας, πού άνεμείχθησαν κατά 
τήν διάρκειαν τής παραμονής μου.

Είλικρινώς 
'Υπογραφή 

Earl L. Butz
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Προς τόν Ά ξ/μον κ. ’Αρχηγόν ’Αστυνο
μίας Πόλεων 
Κε ’Αρχηγέ.

Την 6-5-1976, αίφνιδίως καθ’ όδον 
ήσθένησεν ή σύζυγός μου Μαρίκα, ή οποία 
δι’ οργάνων σας κατ’ αρχήν μετεφέρθη 
εις Λ ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών καί 
έν συνεχεία εις τό Ρυθμιστικόν Κέντρον 
’Αθηνών.
Διά της παρούσης μου, επιθυμώ νά έκφρά- 
σω προς 'ϊμ α ς  καί δι’ Ύμώνείς ολόκληρον 
τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τάς ευχαριστίας 
μου καί την έκτίμησίν μου διά την θεάρε- 
στον προσφοράν σας καί νά ευχαριστήσω 
ιδιαιτέρως τόν άξιωματικόν της υπηρε
σίας τοϋ ώς άνω Τμήματος, 'Τπαστυνό- 
μον κ. Λιακάκον Παναγιώτην, τούς άστυ- 
φύλακας Λ21 Φωτάκην Γεώργιον καί Λ35 
Μαργαρίτην Κων/νον, ώς καί τά πληρώ
ματα τοϋ 100 άστυφ. Άναγνωστόπουλον 
Γεώργιον, Πάλλαν Ίωάννην, Μπάρκουλον 
Παναγιώτην ώς καί τόν ύπαρχιφύλακα 
κ. Νικολακάκην Μανοϋσον, ο'ίτινες καί 
μοί συνέδραμον τά μέγιστα, ώστε έντός 
έλαχίστου χρονικού διαστήματος νά μέ 
εΰρουν καί νά μέ ειδοποιήσουν καί νά με
ταφέρουν τήν ασθενούσα σύζυγόν μου, εις 
τό Νοσοκομεΐον.

Καί πάλιν όλους σας ευχαριστώ.
Μετά Τιμής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ

*
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Γ' Σεπτεμβρίου 11

Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
'Τμας, όπως δεχθήτε τάς πλέον θερμάς 
ευχαριστίας μας διά τήν πολύτιμον συν
δρομήν τήν οποίαν είχατε τήν εύγενή καλω- 
σύνην νά μας παράσχητε κατά τούς Πα
νελληνίους ’Αγώνας Σκοποβολής Σταθε
ρού Στόχου άπό 3 έως 10 ’Απριλίου 1976, 
έγκρίνοντες τήν διάθεσιν ικανής δυνά- 
μεως ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος καί 
μαθητών τής Σχολής ’Αστυφυλάκων διά

τήν τεχνικήν διεξαγωγήν των ’Αγώνων.
Θεωροΰμεν χρέος μας νά εΰχαριστή- 

σωμεν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
διότι πάντοτε καί κατ’ έπανάληψιν έρχεται 
προθύμως άρωγόν εις τήν προσπάθειαν 
τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας τής Ε λ 
λάδος τής διαδόσεως, καλλιέργειας καί 
διεξαγωγής άγώνων τοϋ Έθνικοΰ ’Αθλή
ματος τής Σκοποβολής, εΰελπιστοΰμεν δέ 
ότι καί είς τό μέλλον ή 'Τπετέρα συνδρομή 
θά είναι πρόθυμος καί επωφελής.

Μετά πάσης τιμής
*0 Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
ΚΩΝ. ΛΤΚΟΤΡΗΣ ΗΛ. ΒΑΛΑΤΑΣ

*
’Ιδιωτικόν Δημοτικόν Σχολεϊον 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ))
Προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Γ' Σεπτεμβρίου 11

Διά τήν έκ μέρους Υμών εύγενή διά-

θεσιν τοϋ χώρου τής Κατασκηνώσεώς σας 
είς τήν περιοχήν τοϋ Άγιου Άνδρέου, 
πρός παραμονήν τών μαθητών τοϋ Σχο
λείου μας κατά τήν έκδρομήν τής 20ής 
τρέχοντος μηνός, παρακαλοΰμεν δεχθήτε 
τάς θερμάς μας ευχαριστίας.

Έ π ’ ευκαιρία θέλομε νά έκφράσωμε 
τά συγχαρητήριά μας διά τήν ώραίαν 
πράγματι καί άρτίαν άπό όλας τάς πλευ
ράς κατασκήνωσιν, δείγμα πολιτισμού καί 
άγάπης πρός τό παιδί.

Μέσα είς τούς ώραίους χώρους της οί 
μαθηταί τοϋ Σχολείου μας άπήλαυσαν 
μίαν ήμέραν χαράς καί ασφαλείας άπό 
πάσης άπόψεως διά τήν σημερινήν μάλι
στα έποχήν.

Καί πάλιν εύχαριστοΰντες 
Διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής 

Ή  Διευθύντρια τοϋ Σχολείου 
Β. Βακαλοπούλου
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ
Βουλευτής ’Αθηνών

Κύριον Θεόδωρ. Τζίμαν ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων

Φίλε Κύριε ’Αρχηγέ,
Μετά τά χθεσινά αιματηρά γεγονότα 

εις τήν πόλιν των ’Αθηνών ύπό ομάδων 
αναρχικών, αί όποϊαι έπεδόθησαν μέ άπάν- 
θρωπον μανίαν εις παντοίας καταστροφάς 
καί βαναύσους ένεργείας, αισθάνομαι τήν 
ανάγκην να συγχαρώ θερμώς τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων γιά τήν 
άψογον στάσιν τής ήγεσίας του καί τών 
άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί αστυ
φυλάκων καί νά έκφράσω τήν συμπάθειάν 
μου προς όλους καί ιδιαιτέρως προς τούς 
τραυματίας άστυνομικούς.

Ή  ’Αστυνομία, διά τής άψογου καί 
άποφασιστικής στάσεως της, ένέπνευσε 
σιγουριάν εις κάθε νομιμόφρονα πολίτην 
καί είναι άξια άγάπης καί στοργής, άνα- 
λόγου προς τό υψηλόν καί δυσχερέστατον 
έργον τό όποιον έκτελεϊ.

Ή  παρούσα μου έπιστολή, Κύριε ’Αρ
χηγέ, δέν έχει τον χαρακτήρα προσωπικής 
προς ύμάς έπιστολής καί δύνασθε, έφ’ 
όσον σεις νομίζετε τούτο χρήσιμον, νά 
κάμετε χρήσιν αύτής κατά τήν άπόλυτον 
κρίσιν σας.

Φιλικώτατα 
ΑΘ. ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ

*

Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων 
Άστυν. Πόλεων.
’Αξιότιμε Κε ’Αρχηγέ,

'Ο Σύλλογος Διοικητικών 'Υπαλλήλων 
’Αστυνομίας Πόλεων, θερμώς παρακαλεϊ 
όπως θελήσητε καί δι’ 'Υμών έκφρασθή 
ή άμέρ ιστός συμπαράστασίς του προς 
άπαντας τούς τραυματισθέντας καί γενι- 
κώτερον καταπονηθέντας ’Αστυνομικούς, 
κατά τά διαδραματισθέντα θλιβερά έπει- 
σόδια τής 25ης τρέχοντος.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
ό Πρόεδρος ό Γεν. Γρααματεύς

I. ΜΠΕΡΔΟΤΣΗΣ ΝΙΚ. ΖΩΗΣ

*

Ιερά Μητρόπολις Νίκαιας, Μητροπολιτι- 
κός ναός 'Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού.
Προς τό ’Αρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εις ’Αθήνας.

Θεωροϋμεν ύποχρέωσιν καί καθήκον 
έπιτακτικόν νά σάς εύχαριστήσωμεν διά 
τήν συμμετοχήν τής Μουσικής τού 'Υμε- 
τέρου Σώματος εις τήν Λιτάνευσιν τής 
Είκόνος τού 'Αγίου Γεωργίου κατά τήν 
ήμέραν τής Εορτής Αυτού.

Ή  παρουσία τής Μουσικής σας είς τήν 
έορτήν ήτο έντυπωσιακή καί ή πειθαρχία 
τών μελών της έτίμησεν τό τετιμημένον 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχαριστοΰμεν θερμότατα καί εύχόμε- 
θα είς 'Υμάς καί τό Σώμα σας πάσαν προ
κοπήν καί εύλογίαν παρά Θεού 'Υψίστου, 
έπικαλούμενοι άμα καί τήν εύλογίαν τού 
Αγίου, Γεωργίου έφ’ Υμάς.

Μετά τής έν Κυρίω αγάπης.
Διά τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

ό πρόεδρος
πρωτοπρεσβ. ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΣΩΝΗΣ

Φιλανθρωπικόν Σωματεΐον
«Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Κύριον Γεώργ. Άγγελόπουλον Άστυν. 
Διευθυντήν Πειραιώς 
Κύριε Διευθυντά,

’Ιδιαιτέραν συγκίνησιν προεκάλεσεν τό
σον είς έμέ, όσον καί είς τά μέλη τού Διοι
κητικού μου Συμβουλίου, ή κατανόησις 
καί τό στοργικόν ενδιαφέρον πού έπεδεί- 
ξατε διά τό Έργον τής «Γώνιας τού Παι
διού», καί πού έμπράκτως έξεδηλώσατε 
κατά τό Πασχαλινόν Γεΰμα είς τήν «ΠΑΙ
ΔΙΚΗΝ ΣΤΕΓΗΝ» προσφέροντας Τρό
φιμα καί Ρουχισμόν, ώς καί τό Ποσόν 
τών (7.000) δραχμών, ύπέρ τών Απόρων 
Τροφίμων της.

Έπιθυμοΰμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν 
όλοψύχως διά τήν συμπαράστασιν προς τό 
Έργον μας, καί συγχρόνως νά σάς παρα- 
καλέσωμεν διά τήν περαιτέρω ένίσχυσίντου, 
οσάκις παρουσιάζεται σχετική εύκαιρία.

Όφείλομεν νά γνωρίσωμεν είς υμάς, 
ότι συμφώνως προς τό Καταστατικόν μας, 
ό έκάστοτε Άστ. Δ/ντής τού Πειραιώς, 
είναι επίτιμος Πρόεδρος τού ήμετέρου 
Φιλανθρωπικού Σωματείου.

Ή  Πρόεδρος 
Λίζα ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ

Ή  Γεν. Γραμματεύς 
Αίκ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

*
Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος
Προς τόν κ. Διοικητήν τού Γ' Αστυνο
μικού Τμήματος (Γαρίτσα)
’Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Είναι γνωστόν καί δεδομένον, ότι, ή 
άπό τής ενταύθα ίδρύσεως, προ 50/ετίας 
καί πλέον, τής Αστυνομίας Πόλεων συν
εργασία, μεταξύ τού καθ’ ήμάς Αθλητικού 
Συλλόγου καί τής Αστυνομίας Πόλεων, 
υπήρξε συνεχής καί λίαν αρμονική.

Μία τών έμφαντικωτέρων τής τοιαύτης 
συνεργασίας περιπτώσεων διεπιστώθη κα
τά τό διήμερον, 8-9 Μαίου έ.έ., τών Α γώ 
νων Στίβου έν τώ Έθνικώ Σταδίω, ένώ- 
πιον τών Αρχών, χιλιάδων θεατών καί 
άθλητών έξ 9 Επαρχιακών Συλλόγων καί 
τοιούτων έπιλέκτων τής ’Εθνικής Όμά- 
δος Στίβου.

Ή  λίαν πολύτιμος, Ύμετέρα προσωπι- 
κώς καί τών ύφ’ 'Υμάς Αστυνομικών ορ
γάνων, προσφορά καί συμπαράστασίς συν
έβαλε, κατά μέγιστον βαθμόν, είς τήν άπρό- 
σκοπτον καί επιτυχή διεξαγωγήν τού 
όλου έργου μας, έν τε τώ Στίβω καί κυ
ρίως έκτος αύτοΰ.

Ή  παρατηρηθεΐσα πειθαρχία, ώς προς 
τήν διακίνησιν τών χιλιάδων θεατών είς 
τάς Κερκίδας κλπ., ήτο άποτέλεσμα τής 
διακριτικής καί εύγενοΰς, κύρια στοιχεία 
χαρακτηρίζοντα τά έν Κερκύρα Αστυνο
μικά όργανα, καί άποτελεσματικής παρεμ
βάσεως όλων σας, οσάκις παρέστη άνάγκη 
προς τούτο.

Τούτων δοθέντων καί έχουσιν ουτω, 
παρακαλοΰμεν, όπως, πλήν τού άπό μικρο
φώνου τού ’Εθνικού Σταδίου άποδοθέντος 
προς τήν Αστυνομίαν Πόλεων δημοσίου 
έπαίνου μας, δεχθήτε μετά τών εύχαριστιών 
μας καί τά ειλικρινή ήμών συγχαρητήρια 
καί τήν άκραν ίκανοποίησίν μας.

*
Προς τόν Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά εύχαρι- 
στήσω δημοσίως τούς κυρίους Ίωάννην

Μαργέλην καί Δημήτριον Καραλήν, άστυ- 
νομικούς, ύπηρετούντας είς τήν άμεσον 
δράσιν (100), διότι μέ πραγματικήν 
άγάπην έκτελοΰντες νυκτερινήν ύπηρε- 
σίαν, κληθέντες ύπό τού συζύγου μου λόγω 
αιφνίδιας βαρείας άσθενείας μου (έπα- 
θον άραχνοϊδή αιμορραγίαν καί άπώλεσα 
τήν δρασιν μου) κατανοήσαντες πλήρως 
τό κρίσιμον τής καταστάσεώς μου, μέ με- 
τέφερον είς τό Ρυθμιστικόν Κέντρον είς 
τό όποιον προσέφερον είς έμέ τις πρώτες 
βοήθειες οί ιατροί, άδελφαί νοσοκόμοι καί 
προϊσταμέναι, τούς όποιους έπίσης εύχα- 
ριστώ έκ βάθους καρδίας.

Ακολούθως μετεφέρθην είς τήν Νέαν 
Πτέρυγα τού Εύαγγελισμοΰ 2ον όροφον 
θάλαμον 819, όπου έτυχον έμπεριστα- 
τωμένης νοσηλείας, ύπό τών ιατρών κ.κ. 
Καρβούνη, Άναγνωστοπούλου, Συγκούνα 
Εύαγγέλου Νευροχειρουργοΰ, Τζούρα, 
Τσαγκρούνη καί γενικώς άπό άπαν τό 
προσωπικόν τής Νέας Πτέρυγος τού 
Εύαγγελισμοΰ.

Είς όλους άνεξαιρέτως, άστυνομικούς 
καί λοιπούς, χρεωστώ μεγάλην εύγνωμο- 
σύνην διότι μέ τήν Χριστιανικήν άγάπην 
τήν οποίαν προσέφερον είς έμέ μέ κατέ
στησαν ικανήν καί έπανήλθον είς τήν 
οικίαν μου κοντά στά παιδιά μου καί 
σύζυγόν μου, σχεδόν τελείως υγιής. ’Επί
σης εύχαριστώ πολύ τόν Διευθυντήν τής 
άμέσου δράσεως κ. Σωτήρχον καθώς έπί
σης καί τόν κ. Καρούμπαλην, διότι ή υπη
ρεσία τής όποιας προίσταται, βοηθά τόσον 
πολύ έμάς τούς έχοντας άνάγκην.
Μετά πολλών εύχαριστιών καί εύγνωμο- 
σύνης Παρασκευή Σκορδίλη

Δαμάρεως 116 - 118
*

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
Προς τό Αρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων

Καθηκόντως καί μετά τιμής υποβάλλω 
ύμϊν τάς άπειρους προσωπικάς μου εύχαρι- 
στίας ώς καί τάς τού ’Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου καί τών 'Ιερέων τοιαύτας, 
διότι πάνυ εύγενώς άντεπεκρίθητε είς τήν 
αΐτησίν μας καί άπεστείλατε τήν Φι
λαρμονικήν σας, ήτις συμμετέσχε είς τήν 
λιτανείαν τής Ίεράς Είκόνος τού Ναού 
μας κατά τήν πανήγυριν αύτοΰ τή 14η 
’Ιουνίου 1976.

Σύν ταΐς εύχαριστίαις ήμών, παρακαλώ 
θερμώς νά δεχθήτε καί τά ειλικρινή μου 
συγχαρητήρια διά τήν άψογον έμφάνησιν 
τής Φιλαρμονικής σας έν τώ συνόλω αύτής 
καί διά τήν εύγενεστάτην συμπεριφοράν 
ένός έκάστου τών Μελών αύτής καί τήν 
όλοπρόθυμον συγκατάθεσιν τού κ. Α ρχι
μουσικού σας είς τήν έφαρμογήν τού 
προγράμματος τής Λιτανείας.

Εύχαριστίας έκ βάθους καρδίας έκ- 
φράζω ύμϊν έτι πλέον διά τήν ίδίηε υμών 
άγαθή προθέσει άποστολήν άγήματος 
άστυνομικών, ούτινος ή παρουσία καί κα- 
τεκόσμησε διά τής άψογου έμφανίσεως 
αύτοΰ τήν πομπήν τής Λιτανείας καί 
συνέβαλεν είς τήν τήρησιν τής τάξεως κατά 
τήν έκδήλωσιν ταύτην, συνεργασθέντος 
άγαστώς μετά τής άστυνομικής δυνάμεως 
τού Λ' Αστυνομικού Τμήματος, είς τήν 
περιφέρειαν τού όποιου ό 'Ιερός Ναός 
ήμών άνήκει.

Διατελώ διάπυρος προς Θεόν εύχέτης
Διά τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 

'Ο Πρόεδρος
Άρχιμ. Ίωάσαφ Σίφωνας
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ
Τήν 3.6.1976 άπεβίωσε ένταϋθα ό 

έ.σ. Άστυν. Δ/ντής Β' Πέτρος Άνα- 
γνωστακος καί τήν έπομένη 4.6.76 έκη
δεύθη έκ τοϋ 'Ιερού Ναοϋ τοϋ Α' Νε
κροταφείου ’Αθηνών.

*0 έκλιπών έγεννήθη τήν 1.1.1899 
εις Στεφανιά Λακωνίας. Εις τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα κατετάγη μέ τον βαθμόν 
τοϋ ΰπαστυνόμου Α' τήν 25.5.1925.

Εις ’Αστυνόμον Β' προήχθη τήν 21.12. 
1934, εις ’Αστυνόμον Α' τήν 14.10.1942 
καί εις ’Αστυν. Δ/ντήν Β' τήν 20.8.1952. 
Έξήλθε τοϋ Σώματος καταληφθείς ύπό 
τοϋ ορίου ηλικίας τήν 1.1.1957.

Τήν κηδείαν του παρικολούθησαν, έκτος 
τών συγγενών του, πολλοί φίλοι καί 
συνάδελφοι έν ένεργεία καί συντάξει. ’Εκ 
μέρους τοϋ ’Αστυν. Σώματος τον νεκρόν 
άπεχαιρέτησεν άντιπροσωπεία μέ έπικε- 
φαλής άνώτερον αξιωματικόν, ό όποιος 
καί κατέθεσεν στέφανον έπί τής σοροΰ 
του.

Προς τήν οΐκογένειάν του τά «’Αστυνο
μικά Χρονικά» εύχονται τήν έξ ΰψους 
παρηγοριάν. Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς 
ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Έ να έκ τών παλαιοτέρων μελών της 

έστερήθη ή ’Αστυνομία Πόλεων. Πρό
κειται περί τοϋ έ.σ. ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ 
Β' Κων/νου Παπακώστα. Άπεβίωσε τήν
28.5.76 καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ 
τοϋ ίεροΰ Ναοϋ Ευαγγελίστριας (Πλα
τείας Υμηττού). Ό  Κων/νος Παπακώ- 
στας έγεννήθη εις Μηλιανά Ά ρτης τήν 
15.2.1904. Εις τό Σώμα της ’Αστυνομίας 
κατετάγη τήν 24.3.1929 ώς άστυφύλαξ.

Εις τον βαθμόν τοϋ ύπαστυν. Β' 
προήχθη τήν 9.4.1941, εις τον βαθμόν 
τοϋ Ύπαστ. Α' τήν 14.8.1943, εις Ά -

Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ι
Π Ο Υ

Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν
στυνόμον Β' τήν 30.5.1950 καί εις ’Αστυ
νόμον Α' τήν 4.1.1958.

Άπεστρατεύθη τήν 29.12.1960 λα
βών τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Β', 
καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας.

Εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν 
αείμνηστον Δ/ντήν προέπεμψαν πολυά
ριθμοι συγγενείς καί φίλοι. Τό Αστυνο
μικόν Σώμα έξεπροσώπησεν άντιπρο- 
σωπεία έξ δλων τών βαθμών καί ό επι
κεφαλής ταύτης κατέθεσεν έπί τής σοροΰ 
του στέφανον.

Συμμεριζόμενοι καί ήμεΐς τήν άφατο ν 
θλϊψιν τών οικείων τοϋ έκλιπόντος έκφρά- 
ζομεν προς αυτούς τά συλληπητήριά μας 
καί προσευχόμεθα διά τήν άνάπαυσιν 
τής ψυχής του.

Ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  χ ώ μ α  
π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ
Τήν 25.5.1976 άπεβίωσε αίφνιδίως 

ό έν ένεργεία Αστυνόμος Ρίζος ’Ιωάννης.
Ό  έκλιπών έκηδεύθη τήν έπομένην

26.5.76 εις τήν ιδιαιτέραν του Πατρίδα 
Λιμήνη Άρτης. Τήν κηδείαν του παρηκο- 
λούθησαν οΐ συγγενείς, οί φίλοι καί πολλοί 
συνάδελφοι, οΐ όποιοι έγνώρισαν καί άγά- 
πησαν τόν αείμνηστον άστυνόμον.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό 
όποιον πιστώς ύπηρέτησεν, έτίμησε τόν 
έκλιπόντα δι’ άντιπροσωπείας μέ έπικε- 
φαλής Αστυνομικόν Δ/ντήν τής Δ/νσεως 
Κέρκυρας, ό όποιος άπεχαιρέτησε τοΰτον 
καί κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ 
του.

Ό  άποβιώσας Αστυνόμος έγεννήθη εις 
τό χωρίον Λιμήνη Ά ρτης τό έτος 1930. 
Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
31.10.1954 ώς άστυφύλαξ. Έ ν συνεχείς 
τήν 28.7.1961 προήχθη εις ύπαστυνόμον

Β' τάξεως. Τήν 7.4.1964 εις ύπαστυνό 
μον Α', τήν 19.5.1963 εις Άστυνόμον 
Β' καί τήν 20.5.1976 εις Άστυνόμον 
Α'. Τό νήμα τής ζωής αλλά καί τής λαμ
πρής σταδιοδρομίας του έκόπη ολίγον 
μετά τήν τελευταίαν του προαγωγήν. 
"Ή το έξαίρετος άξ/κός καί έξετιμάτο 
ύπό τών άνωτέρων καί κατωτέρων του. 
Τά «Άστυν. Χρονικά», εΰχονται εις τούς 
οικείους του τήν έξ ΰψους παρηγοριάν. 
Τό χώμα τής ’Ηπειρωτικής γης πού 
τόν σκέπασε, άς είναι έλαφρό. 
Α ΐ ω ν ί α ή  μ ν ή μ η  τ ου .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΣ
"Ενας ακόμη έν συντάξει συνάδελφος, 

ό Αστυνόμος Β' Άρλαπανος Αθανάσιος 
έβύθισε εις πένθος τήν Αστυνομικήν μας 
οικογένεια.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1907 εις 
τό χωρίον Ράχες τοϋ Νομοΰ Φθιώτιδος.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό έτος 1929 ώς άστυφύλαξ.

Προήχθη εις ύπαστυνόμον Β' τήν 
12.3.1943 καί εις ύπαστυν. Α' τήν 
31.12.1947.

Καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας άπε- 
χώρησε τής 'Υπηρεσίας λαβών τόν βα
θμόν τοϋ Αστυνόμου Β'.

~Ητο άπό τά παλαιά μέλη τοϋ Σώματος 
καί έχαιρεν έκτιμήσεως ύπό πάντων τών 
άνωτέρων καί κατωτέρων συναδέλφων 
του.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά», εύχονται 
εις τήν άπορφανισθεΐσαν οΐκογένειάν του 
τά θερμά συλλυπητήρια καί εις τόν άεί- 
μνηστον συνάδελφον α ί ω ν ία  ή μ ν η  μη 
τ ο υ .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΟΥΑΙΑΣ
Τήν 24.5.76 άπεβίωσεν ένταϋθα καί 

τήν έπομένην 25.5.76 έκηδεύθη ό έ.σ. 
Ύπαστυνόμος Α' Καρκούλιας Γεώργιος.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 28.9.1914 
εις Κάτω Κλειτορία Καλαβρύτων Ά -
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χαΐας. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη 
ώς άστυφύλαξ την 29.7.1936. Προήχθη 
εις τον βαθμόν του ύπαστυνόμου Β' την 
26.9.1950 καί · εις ύπαστυν. Α' τήν 
17.11.1950.

Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο έκ του 
Νεκροταφείου Κόκκινος Μύλος παρηκο- 
λούθησαν, οί συγγενείς, οί φίλοι καί 
πολλοί συνάδελφοι.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα έτίμησε τον 
νεκρόν δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής 
τής οποίας κατέθεσε στέφανον έπί τής 
σοροΰ του.

Ή  ψυχή του ας ταχθή έν σκηναίς δι
καίων. Τό χώμα τής Αττικής γής, ας 
είναι έλαφρό. Α ί ω ν ί α  τ ο υ  ή μ ν ή μ η

gpjgjjpBHpjp

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ
Τήν 15.5. 1976 άπεβίωσεν ό Δόκιμος 

'Υπαστυνόμος Γεώργιος Μουσουλέας.
Ό  έκλιπών κατήγετο έκ του χωρίου 

"Αγιος Νικόλαος Καλαμών Μεσσηνίας 
καί έγεννήθη τό έτος 1932.

Εις τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων είσήχθη 
τήν 18.2.1974 προς έκπαίδευσιν. Δέν 
έπρόλαβε όμως να άποφοιτήση ταύτης 
καί να άξιωθή τού βαθμού του. Ό  χάρος 
τού έκοψε αίφνιδίως τό νήμα τής ζωής 
του.

Τήν κηδείαν του ήτις έγένετο τήν έπο- 
μένην τού θανάτου του, παρηκολούθησαν 
οί συγγενείς του, πολλοί φίλοι, άστυνο- 
μικοί έν ένεργεία καί Διοικητικοί υπάλ
ληλοι, ώς καί Δόκιμοι Μαθηταί τών Σχο
λών 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων.

Έ πί τής σοροΰ του κατετέθη έκ μέρους 
τού ’Αστυνομικού Σώματος στέφανος.

Τα «’Αστυνομικά χρονικά», συμμετέ
χουν εις τό πένθος τής οικογένειας του 
καί εύχονται, όπως ό Πανάγαθος Θεός 
άναπαύση τήν ψυχήν τού έκλιπόντος άγα- 
πητού συναδέλφου.

' Π μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς είναι α ί ω ν ί α .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΣΑΡΠΑΑΗΣ
Τήν 14.5. 1976 άπεβίωσεν ό τ. Άνθυ- 

παστυνόμος Τσαρπαλής Θεόδωρος.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Έ να «Δίκαιον» πού πραγματεύεται 

εις τό προηγούμενο τεύχος τών 
«Άστυν. Χρονικών» 6 Τ /χης κ. Α. 
Λυτάρης.

2. Διαφέρουν άπό τα σύνθετα — Καί 
ή υπομονή έχει τα ίδικά της.

3. 'Υπερήφανον ζώον (άνστρ) — ’Αρχικά 
Πιστωτικού 'Ιδρύματος — Διοικητι- 
κώς, υπάγεται εις τήν ’Επαρχίαν 
Θήρας (γεν.)

4. Προθεματικόν μόριον έπιτακτικόν — 
Μεταφορικώς, ό ισχυρός — Γράμματα 
άπό τήν Νίκην.

5. "Ενα άπό τά δυο ιερά πλοία τών άρ- 
χαίων ’Αθηνών (γεν.).

6. Τό ένα άπό τά δύο δμοια μέρη ενός 
ζεύγους (δημ.). — *Η τελική μορφή 
μέ τήν οποίαν έκβάλλεται άπό τον 
οργανισμόν μας τό άζωτον.

7. ’Αρχαία πόλις τής Βοιωτίας παρά τήν 
άριστεράν όχθην τού ’Ασωπού.

8. Νημάτιον — Περιβάλλονται παντού 
άπό θάλασσαν (δημ.) — ’Επαναλαμβα

νόμενον ενθυμίζει παλαιάν δόξαν τού 
’Ιταλικού Κινηματογράφου.

9. Μεγάλη άλμυρά λίμνη τής Τουρκι
κής ’Αρμενίας, ή άρχαία Θεσπίτις.
— Συμπληροί έμπορικάς έπωνυμίας
— Προσωπική άντωνυμία εις τήν 
γενικήν.

10. Λέγονται καί καρφιά — Διά τούς 
'Ηράκλειτον καί ’Αναξαγόραν είναι 
ή ύπερτάτη άρχή, διά τον Πλάτωνα 
τό «λογιστικόν»

'Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1905 
εις Σιδηρόκαστρον Γυθείου Λακωνίας. 
Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
22.9.1930 ώς άστυφύλαξ καί τήν 31.8. 
1944 προήχθη εις Άνθυπαστυνόμον.

Άπεστρατεύθη λόγω ορίου ήλικίας τήν 
1.1.1958.

Τήν κηδείαν του, ή οποία έγινε τήν
15.5.76 έκ τού 'Ιερού Ναού Ά γιος Τα
ξιάρχης τού Γ' Νεκροταφείου Νίκαιας, 
παρηκολούθησε πλήθος κόσμου έκ τών 
συγγενών καί φίλων του, καθώς καί πο
λυάριθμοι Αστυνομικοί.

Τον έκλιπόντα προέπεμψεν εις τήν τε- 
λευταίαν του κατοικίαν έκ μέρους τού 
Άστυν. Σώματος αντιπροσωπεία καί 
κατετέθη στέφανος έπί τής σορού του.

Τό χ ώ μ α π ο ύ  τον σκέπασε άς είναι 
έλαφρό καί ή μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α.

11. Μερική ή ολική σύμφυσις τών δακτύ
λων χειρών καί ποδών, παρατηρου- 
μένη εις άνθρώπους καί ζώα.

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Ειδικός γυμναστής, άσκών τούς νέ

ους, κατά τήν άρχαιότητα, εις τά διά
φορα άγωνίσματα.

2. Εις πολλάς Θρησκείας, ό άριθμός 
αύτός θεωρείται ιερός, μυστικιστικός 
καί συμβολικός. — Εύνοούμενος καί 
σύντροφος τού Ήρακλέους κατά τήν 
Άργοναυτικήν έκστρατείαν. (άνστρ).

3. Στρατιωτική μονάς τής άρχαίας 
Σπάρτης — 'Υπήρξεν ό νεώτερος ΙΙρω 
θυπουργός τής ’Αγγλίας — Ξενική 
άρνησις.

4. 'Υποθετικόν τής καθομιλουμένης — 
Φίλη καί προστάτις τού Ζάν Ζ. Ρουσ- 
σώ, πού έγινε γνωστή άπό τό βι- 
βλίον του «Εξομολογήσεις» (έπών.) 
Αστυνομεύει εις τούς ’Αμπελοκήπους.

5. Τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πρώ- 
την πανσέληνον τής ’Ισημερίας αύτής 
έορτάζεται τό Πάσχα (γεν.)

6. Οί νόμοι τού Λυκούργου εις τήν άρ- 
χαίαν Σπάρτην, οί όποιοι τού έδό- 
θησαν άπό τό Μαντείον τών Δελφών — 
*Η παρουσία της γίνεται περισσότερον 
αισθητή τό Πάσχα, (άστρ.)

7. ’Επιδημική νόσος, λίαν μεταδοτική, 
όφειλομένη εις διηθητικόν ιόν.

8. Δύο φωνήεντα, ένας άριθμός. — Προ
ϋποθέτει μεγάλην κατανάλωσιν οί
νου ή άλλου οινοπνευματώδους ποτού 
(δημοτ.) Αρχικά μεγαλουπόλεως.

9. ’Επαναλαμβανόμενον δίδει ένα σπάνιον 
είδος αιγάγρου πού συναντάται εις 
τά φαράγγια τών Λευκών Όρέων τής 
Κρήτης — Αραιόν εις τήν δημοτικήν 
(άστρ) — "Ενα γνωστόν «κλειδί».

10. 'Ως έπίρρημα σημαίνει καθώς, δπως, 
ήτοι.— Γαλλκόν άνδρικόν όνομα.

11. Άντιτορπιλλικόν τού πολεμικού μας 
Ναυτικού, τού οποίου τό όνομα συνε- 
δέθη μέ τά ήρωΐκά κατορθώματα τού 
Ελληνικού στόλου εις τούς Βαλκα
νικούς πολέμους τού ’12 -’13.

I. Κο.
*Η λύσις εις τό επόμενον τεύχος 
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Λύσις Άστυν. Προβλήματος
Ή κυρία Γκράνθερ είχε ττή στον Μάκ 

Γκράθ ότι ό Χόλμαν έλειπε επί τρεις 
ήμερες. ΚΓ όμως, τό ξυπνητήρι είχε τρο
μάξει μέ τό χτύπημά του τον επιθεωρητή. 
Αυτό σήμαινε πώς κάποιος — και ποιος 
άλλος άπό τον Χόλμαν; — έμεινε στο δω
μάτιο πριν άπό είκοσι τέσσερις ώρες, 
τουλάχιστον. Διαφορετικά, τό ξυπνη
τήρι, δεν θά ήταν κουρδισμένο. Και δέν 
θά χτυπούσε.
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B.XpiEjOAQYAOy:

—  ’Ανοίγεις, σέ παρακαλώ κύρ-άστυνόμε, τά 
κιτάπια νά πής στους κυρίους ποιός ειμ έγώ 
γιατί πολύ μοϋ κολλάνε; — Μ' ένοχλοϋσε. Σάς τόν παραδίδω!

---------

— Ειδοποίησε, ρέ Μανώλη, τό ΦροσΙ, πώς αυ
τό τό δαχτυλίδι μέ τό διαμάντι, άναβάλλεται 
έπ' άόριστον!.. Σαπουνόνερα, ε;
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

Αστυνόμος Β"

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα : 627.469 καί 951S. 111 έσωτ. 296
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’Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360 

Τιμή τεύχους: Δραχμαΐ 15

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοϋν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

•

Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ:
Αστυφύλακες εξυπηρετούν αλλοδαπήν εις 

τον Κήπον τον Ζαππείου.

77 Δ ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Ό  άστυφύλαξ άγρυπνος φρουρός, προστά
της καί άρωγός τών παιδιών και όλων τών 
πολιτών. ( Οί φωτογραφίες τού φωτογρά
φον αστυφύλακας κ. Δημ. Μικελοπούλον).
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Δ Ρ Α Σ Τ Η  Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ  1975

Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ :  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν - Α Θ Η Ν Α Ι  1976



A N T I
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ
ΚΑΤ ΕΤΟΣ δημοσιεύεται, μερΐμνη τοΰ ’Αρχη

γείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί εις ειδικόν 
παράρτημα τοΰ περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρο
νικ ά » , ή κατά τό άπελθόν έτος δραστηριότης 
έν τώ συνόλω της τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

'Η ’Αστυνομία Π όλεω ν, δημοσία 'Υπηρεσία 
έκ τω ν σπουδαιότερων τοΰ Κρατικού Μ ηχανι
σμού μέ άνεκτίμητον προσφοράν, οχι μόνον εις 
τον τομέα τής δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας, 
άλλά καί τής κοινωνικής προνοίας, εμφανίζει 
διά τοΰ παρόντος τό έργον τω ν καθ’ έκαστον 
'Υπηρεσιών της.

'Η παρουσίασις τοΰ έργου τούτου, πραγματο
ποιείται, ώς είναι φ ανερόν, διά λίαν περιληπτι
κών στοιχείω ν καί μόνον δι’ άριθμοδεικτών άνα- 
φερομένων εις τήν έγκληματοπροληπτικήν καί



την κατασταλτικήν δραστηριότητα τής ’Αστυ
νομίας Π όλεω ν.

Παραλείπεται εντελώ ς, μή δυναμένη νά συμ- 
περιληφθή εις τάς όλίγας σελίδας τοΰ περιοδι
κού , ή τεραστία εκπολιτιστική , κοινωνική καί έν 
εύρεία έννοια ανθρωπιστική προσφορά τοΰ ’Α
στυνομικού Σώ ματος, ή οποία όσημέραι καθί
σταται περισσότερον εμφανής.

Τά παρατιθέμενα είς τήν παρούσαν έκδοσιν 
στοιχεία συγκρίνονται, κατά παγίαν πλέον τα
κτικήν, προς έκεΐνα τού προηγουμένου έτους, 
καθ’ δσον διά τής αναδρομής είς τό παρελθόν 
καί τής σχετικής συγκρίσεως καί μελέτης έξά- 
γονται πολύτιμα συμπεράσματα, έκ τών οποίων 
διευχεραίνεται περαιτέρω καί βελτιοΰται ή άπό- 
δοσις τής ’Α στυνομίας.

Έ κ  τής μελέτης τού παρόντος, δύναται νά 
έξαχθή εύχερώ ς τό συμπέρασμα, δτι τό παρελθόν 
έ'τος ύπρήξε λίαν γόνιμον διά τό Σώμα τής ’Α 
στυνομίας Π όλεω ν, πράγμα τό όποιον άλλωστε 
έβεβαίωσαν καί υπεύθυνα κυβερνητικά χείλη .

Κατά τό 1975 κατεβλήθη μεγαλύτερα είσέτι 
προσπάθεια είς τήν πρόληψιν τού έγκλήματος, 
έπιδίω ξις, ή οποία αποτελεί καί τήν συνισταμέ- 
νην μιας καλώς οργανωμένης ’Αστυνομικής 'Υ 
πηρεσίας .

Παρά τό γεγονός, δτι παρετηρήθησαν μερικά 
«έντυπω σιακά» αδικήματα, δπως σοβαραί διαρ
ρήξεις είς κοσμηματοπωλεία κ . λ . π . ,  γενικώς 
ό δείκτης τής έγκληματικότητος κατήλθε σημαν- 
τικώς διά τά κακουργήματα καί τά πλημμελή
ματα τών Ειδικών Ποινικών Νόμω ν, ούδεμίαν δέ 
σχεδόν ένεφάνισεν άνοδον διά τάς άλλας κατη
γορίας έγκλημάτω ν. Παρήγορον έξ άλλου είναι 
τό γεγονός, δτι ,  παρά τήν μεγάλην αϋξησιν τών 
τροχοφόρων καί τών πεζώ ν ιδίως εις τήν πρω
τεύουσαν καί τον Πειραιά, τάτροχαΐα ατυχήματα  
παρέμειναν είς τά έπίπεδα τού 1974.

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη, έκ μέρους 
δλων τών άνδρών τοΰ ’Αστυνομικού Σώ ματος, 
προς τήν κατεύθυνσιν συσφίγξεω ς τών σχέσεων 
μετά τού κοινού καί άποκαταστάσεως τοΰ έν μέ- 
ρει διαταραχθέντος κατά τό παρελθόν ψυχικού  
δεσμού μεταξύ ’Αστυνομίας καί πολιτώ ν.

Πιστεύομεν άκραδάντως, δτι χω ρίς αύτήν τήν 
προϋπόθεσιν είνα ι, άν δχι παντελώς άδύνατος 
οπωσδήποτε δμως δυσχερής ή διεξαγωγή τής 
άποστολής μας.

Τό ένδιαφέρον τής ’Αστυνομίας Πόλεων έξε- 
δηλώθη ζωηρόν καί προς τήν Ε λλη νικ ήν νεό
τητα τήν οποίαν προσεπάθησε νά κρατήση μα
κράν τού κύματος βίας, τό όποιον μαστίζει τις 
νεολαίες άλλω ν χω ρώ ν καί μακράν τών «π α 
ραδείσων» τών ναρκωτικών, πού διά πολλούς 
ήδη λαούς χαρακτηρίζονται έθνική συμφορά.

Γενικώς δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν τήν Κ υ- 
βέρνησιν καί τόν Ε λλη νικ όν λαόν, δτι ή δημοσία 
τάξις καί άσφ άλεια , με παράλληλον προστασίαν 
τής ζω ή ς, τής τιμής καί τής περιουσίας τών πο
λ ιτώ ν, έξησφαλίσθησαν κατά τόν πλέον ικανο
ποιητικόν τρόπον τό άπελθόν έτος, πράγμα τό 
όποιον εύελπιστούμεν, δτι θά συμβή καί κατά 
τό τρέχον έτος 1976.

Παρά ταΰτα δεν μάς διαφεύγει τής προσοχής 
δτι ή τρομακτική έγκληματικότης τού έξωτερι- 
κοΰ είναι δυνατόν νά άρχίση σιγά σιγά νά έμ- 
φανίζεται καί είς τήν Ε λ λ ά δ α , ιδίω ς, μετά τήν 
άλματώδη αϋξησιν τού Τουρισμού καί τήν βελ- 
τίωσιν τών σχέσεώ ν μας με τάς χώρας τού Δ υ 
τικού Κ όσμου.

Έ ν  δψει τού δεδομένου αύτοΰ, ή ’Αστυνομία 
λαμβάνει δλα τά μέτρα, έκσυγχρονιζομένη συνε
χώ ς διά τής βελτιώσεως τού προσωπικού, τών  
μέσων άστυνομεύσεως κ . λ . π .  Ε πειδή  δμως ή 
καταπολέμησις τού έγκλήματος άπαιτεϊ συλλο
γικήν προσπάθειαν, πρέπει δλοι οί Έ λλη νες  
νά βοηθήσουν προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν, ώστε 
ή χώρα μας νά παραμείνη , ώς καί κατά τό παρελ
θόν, νησίς τάξεω ς, γαλήνης καί ήσυχίας.

Π εραίνων, έπιθυμώ νά συγχαρώ δλους τούς 
άστυνομικούς διά τά έπιτευχθέντα κατά τό ά
πελθόν έτος, καί νά εύχαριστήσω τήν Κυβέρνη- 
σιν,  διά τήν άμέριστον συμπαράστασιν καί τήν 
εύαισθησίαν τήν οποίαν έπιδεικνύει είς δλα τά 
προβλήματα τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ



ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΕΝ ΕΥΝΟΛΩ
Εγκλήματα βεβαιωθέντα: "Ετους "Ετους Αΰξησις Μείωσις

1974 1975 % %
Κακουργήματα 252 241 4,36
Πλημμελήματα
Πταίσματα:

37.067 34.098 — 8

α. Μηνύσεις 292.577 304.179 3,96 —

β. Συστάσεις 322.708 273.735 — 15,17
Σ ύ ν ο λ ο ν 652.604 612.253 — 6,18

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ



Βεβαιωθέυτα
έγκλήμαια
άναλυτικώς

Α. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ε τ ώ ν  : 1974 1975
"Αμβλωσις
’Ανθρωποκτονία έκ προθέσεως 
’Απάτη
Άποπλάνησις παίδων 
'Αρπαγή άνηλίκου

1 —

12 19
— 2
78 82

1 —
Βιασμός
’Εμπρησμός
’Εξαναγκασμός - κατάχρ. είς ά- 

σέλγειαν

12 17
— 1

6 6
Κλοπή 24 1
Αηστεία 22 38
Μονοπώλιον ναρκωτικών 84 74
Παιδοκτονία 2 —

Παραχάραξις 2 —
Πλαστογραφία 1 —
Σωματική βλάβη θανατηφόρος 3 1
Σωματική βλάβη βαρεία 2 —
Λοιπαί περιπτώσεις 2 —

Σ ύ ν ο λ ο ν 252 241

Β. ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αιμομιξία
’Αλητεία

1 —

74 18
’Άμβλωσις
’Ανθρωποκτονία έξ άμελείας

— 3
209 214

Άντιποίησις ’Αρχής 3 5
’Αντίστασις 33 55
’Απαγωγή
’Απάτη

45 57
205 254

’Απάτη περί τον γάμον 1 —
Αισχροκέρδεια 1 —

Ε τ ώ ν :

’Απείθεια
’Απειλή
’Αποδοχή καί διάθεσις προϊόντων 

εγκλήματος
Άπόδρασις κρατουμένου 
’Άρνησις δηλώσεως στοιχ. ταυ- 

τότητος
'Αρπαγή άνηλίκου 
Αύτοδικία
Διασπορά ψευδών ειδήσεων 
Διατάραξις θρησκ. συνεδριάσεων 
Διατάραξις ειρήνης πολιτών 
Διατάραξις οικιακής ειρήνης 
Διατάραξις συνεδριάσεων δικα

στηρίων
Διευκόλυνσις άλλοτρίας άκολα- 

σίας
Διέγερσις άπατηλή προς μετα

νάστευση/
Δολία αποφυγή πληρωμής εισι

τηρίου
Δολία αποδοχή παροχών 
Δυσφήμησις
Δυσφήμησις συκοφαντική 
Δωροδοκία

Έγκατάλειψις έγκυμονούσης
Έκβίασις
’Έκθεσις
Έκμετάλλευσις πορνών
Έκρηξις έξ άμελείας
Έλευθέρωσις φυλακισμένου
’Εμπρησμός
Έξύβρισις
’Επαιτεία
Εξαναγκασμός προς παϋσιν έρ- 

γασίας
Θρασύτης κατά τής ’Αρχής 

Κακόβουλος βλασφημία 
Καθύβρισις θρησκευμάτων 
Κατάχρησις εις άσέλγειαν 
Κλοπή 
Μαστροπεία 
Μοιχεία
Νοθεία τροφίμων 
Παράβασις απορρήτου έπιστολών 
Παράβασις έπαγγελματικής εχε

μύθειας
Παράβασις τής προς διατροφήν 

ύποχρεώσεως
Παράβασις φυλάξεως αρχής 
Παραβίασις κατασχέσεως 
Παράβασις μέτρων προλήψεως 

έπιζωοτιών - άσθενειών 
Παράβασις οικιακού άσύλου 
Παράβασις περί τάς έκρηκτικάς 

ΰλας
Παράβασις καθήκοντος 
Παρακώλυσις λειτουργίας συγ

κοινωνιών
Παραμέλησις έποπτείας άνηλίκων 
Παραβίασις κανόνων οικοδομικής

1974 1975
3 11

175 246

3 13
6 5

1 _
18 31
49 52
— 2
1 2

— 3
30 81

— ' 1

141 17

— 3

15 3
33 39
35 35
36 37

4 3
4 12

10 20
11 7
49 36

1 1
2 1
4 11

1.159 1.470
182 50

_ 47
1 16

195 260
3 —

— 1
2.917 3.276

11 10
126 109

9 —
— 1

2 —

11 8
1 1

— 1

4 19
2 —

1 _
— 4

5 1
19 11

1 2
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Ε τ ώ ν  : 1974 1975
Παράνομος βία 10 5
Παράνομος κατακράτησις 12 6
Παρασιώπησις εύρέσεως 1 1
Παρά φύσιν άσέλγεια 2 —

Παραχάραξις 1 4
Περιύβρισις ’Αρχής 22 49
Πλαστογραφία
Πρόκλ. σκανδάλου δι’ άσέμνου 

πράξεως

21 21

28 21
Προσβ. οΐκογ. τάξεως — 1
Συμπλοκή 1 1
Σύστασις - συμμορία 3 —

Σωματεμπορία 6 1
Σωματικαί βλάβαι άπλαΐ 
Σωματικαί βλάβαι βαρεϊαι

1.209 1.561
9 11

Σωματικαί βλάβαι επικίνδυνοι 196 221
Σωματικαί βλάβαι έξ άμελείας 6.664 6.275
Σωματικαί βλάβαι άνηλίκων 2 1
Τοκογλυφία 2 —
'Υπεξαγωγή έγγράφων 7 15
'Υπεξαίρεσις 105 180
'Υπόθαλψις έγκληματίου 1 —

'Υφαίρεσις 24 22

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 140 187
Ψευδής άνώμοτος κατάθεσις 8 41
Ψευδής βεβαίωσις 1 —

Ψευδής δήλωσις στοιχείων — —

Ψευδής καταμήνυσις 7 9
Ψευδορκία 6 —

Σ ύ ν ο λ ο ν 14.340 15.198

Γ .  ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΝΟΜΩΝ

Άγορανομικώς Κώδιξ 11.681 8.100
’Αθλητισμός 17 5
"Ασεμνα Δημοσιεύματα 
’Αρτοποιεία

7 7
5 7

’Αρχαιότητες 10 10
"Ασεμνοι γυναίκες 697 895
Άσκησις έπαγγέλματος άνευ ά

δειας 75 118
’Αφροδίσια νοσήματα 435 210

’Εκλογική Νομοθείσα Π.Δ. 650/
1974 24 . 31

’Επιταγαί 3 2
’Έρανοι - Λαχειοφόροι Άγοραί 3 1
’Εργατική νομοθεσία 239 157
Εύφλέκτων υλών έναποθήκευσις 2 1
Θήρα 1 _
Θέατρα - Κινηματογράφοι 12 16
’Ιατρικού έπαγγέλματος άσκησις — ____

"Ιδρυσις,λειτουργία βιομηχανιών 
"Ιδρυσις, λειτουργία πρατηρίων 

βενζίνης

180 171

4 5

’Ε τ ώ ν : 1974 1975
"Ιδρυσις,λειτουργία σταθμών αύ-

τοκινήτων 11 6
’Ιχθυοπώλου πλανόδιοι 1 —
Κατάληψις πεζοδρομίων άνευ ά-

δείας 1.418 1.296
Καταστολή φθορών προκαλου- 

σών τό κοινόν αίσθημα 6 4
Κυριακή άργία 73 57
Κώδιξ οδικής κυκλοφορίας 1.993 1.740

Ξεναγοί — 3
Ξενοδοχεία 21 22

Οικοδομικός κανονισμός 1.449 1.284
Όπλοφορία 43 35
Παίγνια 235 227
Άπαγόρευσις εισόδου άνηλίκων 

εις δημόσια θεάματα 22 5
Συμμετοχή άνηλίκων εις παίγνια 102 83

Παράλειψις άποκαταστάσεως ό-
δοϋ εις προτεραν κατάστασιν 5 7

Παράνομος σύνδεσις υπονόμων 7 7
Περί έθν. ύπηρ. αιμοδοσίας 1 —

Περί πνευματικής ιδιοκτησίας 75 52
Περίπτερα 12 2
Πολιτική άμυνα 2 —

Πρακτορεία αύτοκινήτων 87 3
Πρόληψις άτυχημάτων 1 —

Προσηλυτισμός 2 3
Προστασία άναπήρων 1 1
Προστασία εθνικού νομίσματος 216 240
Προστασία Δημοσίων κτημάτων 6 2
Προστασία δημοσίων οδών 1 1
Πωλήσεις εισιτηρίων ποδοσφαι

ρικών άγώνων 12 17
Πωλήσεις σιγαρέττων 74 60
Ραδιοσταθμοί 62 11

Ταύτότης εφοδιασμός 5 1
Τελωνιακός Κώδιξ 10 6
Τουριστικά γραφεία 18 24
Τύπος 3 1

'Υγειονομικός Κανονισμός 2.034 2.054
Φαρμακεία 1 4
Φορολογία καπνού 3 1
Φροντιστήρια 4 —
Χάρτου περισυλλογή 5 32
Χειρισταί κινημ. μηχανών 4 1

Ώ ραι λειτουργίας καταστημάτων 1.281 1.469
Μή είδικώς κατονομαζόμενα 26 403

Σ ύ ν ο λ ο ν 22.727 18.900

Πλημμελήματα Ποιν. Κώδικος 14.340 15.198
Πλημμελήματα Εΐδ. Ποιν.Νόμων 22.727 18.900

Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 37.067 34.098
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Δ'. ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ’Έτους 1974 ’Έτους 1975

, Άνάρτησις σημαίας
’Εξασφάλισές έλευθέρας κυκλοφορίας 
Έπιγραφαί - Διαφημίσεις 
’Επικίνδυνος μέθη 
Θέατρα - Κινηματογράφοι 

"Ιδρυσις - λειτουργία καταστημάτων 
Κοινή ησυχία 

Κ.Ο.Κ.
Μέτρα άσφαλείας οικιών καταστημάτων 
Μέτρα προλήψεως πυρκαϊών
Μέτρα άποτροπης κινδύνου προσώπων - πραγμάτων 
Μέτρα τάξεως εις άθλητικούς άγώνας 
Οικοδομικός Κανονισμός 
Παίγνια
Παράνομος άσκησις έπιτηδεύματος 
Προστασία ζώων 

'Υγειονομικός Κανονισμός
Ύΐραι λειτουργίας καταστημάτων δημοσίων κέντρων 
Λοιπαι παραβάσεις 

Σ ύ ν ο λ ο ν

Συστάσεις Μηνύσεις Συστάσεις Μηνύσ.
113 — 81 2

3.350 981 2.546 324
1.116 389 3.467 426

33 — 18 13
106 82 69 3

57 304 113 209
9.549 12.082 10.825 13.696

170.837 264.665 137.450 278.329
59 84 56 —

123 54 128 20
344 141 176 104

23 28 123 203
1.395 1.430 1.019 607

30 90 49 279
3.918 2.108 5.855 4.261

18 12 30 3
86.234 5.532 85.372 3.630

1.032 224 1.326 421
44.371 4.371 25.032 1.649

322.708 292.577 273.735 304.179

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ



ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκλήματα βεβαιωθέντα: ’Έτους ’Έτους Αΰξησις Μείωσις
1974 1975 0//ο 0//ο

1. Κακουργήματα 159 183 15,09 —

2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

24.776 22.855 — 7,75

α. Μηνύσεις 227.431 257.969 13,42 —

β. Συστάσεις 274.963 242.696 — 11,73
Σ ύ ν ο λ ο ν 527.329 523.703 — 0,68

Β'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εγκλήματα βεβαιωθέντα: "Έτους
1974

’Έτους
1975

Αΰξησις
0//ο

Μείωσις
0//ο

1. Κακουργήματα 75 44 — 41,33
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

9.343 8.286 — 11,31

α. Μηνύσεις 52.433 33.684 — 35,75
β. Συστάσεις 29.484 17.631 — 40,20

Σ ύ ν ο λ ο ν 91.335 59.645 — 34,69

Γ'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

’Εγκλήματα βεβαιωθέντα: ’Έτους
1974

’Έτους
1975

Σΰξησις
0//ο

Μείωσις
0//ο

1. Κακουργήματα 14 11 — 21,42
2. Πλημμελήματα 2.423 2.428 0,20 —

3. Πταίσματα:
α. Μηνύσεις 11.661 11.412 — 2,13
β. Συστάσεις 15.280 10.703 — 29,95

Σ ύ ν ο λ ο ν 29.378 24.554 — 16,42

Δ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Εγκλήματα βεβαιωθέντα: "Ετους ’Έτους Αΰξησις Μείωσις
1974 1975 % 0//ο

1. Κακουργήματα 4 3 — 25
2. Πλημμελήματα 525 529 0,95 —
3. Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 1.052 1.114 5,89
β. Συστάσεις 2.981 2.705 — 9,25

Σ ύ ν ο λ ο ν 4.562 4.351 — 4,62
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

1 9 7 4 48.233 52.450 52.544 35.500 58.497 46.649 34.234 47.309 49.539 44.903 31.884 25.587

1 9 7 5 32.686 48.006 42.597 47.240 37.511 49.538 37.888 46.655 42.567 47.115 51.299 40.601.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8.000 -  -

6.000  -  ■ -

4.000 - ■-

1974

1975

ΙΑΝ. ΦΕΒ. MAP. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΑ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. NOE. ΔΕΚ.

7.358 6.834 7.956 6.672 8.110 8.996 8.239 9.966 9.497 7.466 5.936 4.305

4.411 4.731 4.838 5.078 4.557 5.458 6.158 4.130 5.844 5.442 5.122 3.876

1974

1975



ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Η  ΚΑΤΑ τό έτος 1975 σημειωθεϊσα έγκληματι- 
κότης, σνγκρινομένη προς την τοιαύτην τον έτους 
1974, εμφανίζει μείωσιν άνερχομένην εις ποσοστόν 
8 % .

'Η  μείωσις αϋτη δεν είναι πραγματική, καθ’ δσον 
πλεϊστα εγκλήματα προβλεπόμενα νπό των Ειδικών 
Ποινικών Νόμων, δεν έβεβαιώθησαν, λόγω άπασχο- 
λήσεως τής ’Αστυνομικής δννάμεως εις έκτακτα μέ
τρα (έπιφνλακαί, άπεργίαι, διαδηλώσεις κ.λπ.).

Άντιθέτως εγκλήματα προβλεπόμενα νπό τοϋ 
Ποινικού Κωδικός, ατινα κατά τό μέγιστον γνωστο
ποιούνται, είτε βεβαιούμενα υπό ’Αστυνομικών, είτε 
καταγγελλόμενα νπό παθόντων ιδιωτών, εμφανίζουν 
αϋξησιν εις ποσοστόν 5%  έναντι όμοειδών εγκλημά
των τοϋ έτους 1974.

Τά εγκλήματα ταϋτα στρέφονται κυρίως κατά τής 
’Ιδιοκτησίας (Κλοπαι - Ληστείαι), τών περιουσια
κών δικαίων (Ά πάτα ι - ’Εκβιάσεις) και προσωπικής 
ελευθερίας.

1. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜ ΑΤΑ

Τά εις βαθμόν Κακουργήματος βεβαιωθέντα εγκλή
ματα κατά την επίσκοπονμένην διετίαν 1974 - 1975 
άνήλθον εις 252 καί 241 άντιστοίχως, ήτοι: έσημειώ- 
θη μείωσις τών κακουργημάτων έτους 1975 άνερ- 
χομένη εις ποσοστόν 4 % περίπου έναντι τοϋ έτους 
1974.

Παρά την παρατηρονμένην μείωσιν, ώρισμένα 
εγκλήματα εις βαθμόν κακουργήματος, ήτοι: Άνθρω- 
ποκτονίαι, ’Αποπλανήσεις παίδων, Βιασμοί καί Λη- 
στείαι, ηύξήθησαν κατά τό έτος 1975, ενώ άντιθέ
τως έμειώθησαν εις ποσοστόν 12% τά βεβαιωθέντα 
εγκλήματα περί Ναρκωτικών ουσιών.

Έ κ  τής μελέτης τοϋ πίνακος Κακουργημάτων 
διετίας 1974-1975 διαπιστοϋται ότι:

α. Τό έγκλημα « Ά  π ο π λ ά ν η  σ ι ς  Π α ί 
δ ω ν »  καταλαμβάνει την Α ' θέσιν καί ποσοστόν 
32% περίπου τοϋ συνόλου τών κακουργημάτων 2ετίας 
1974 - 1975.

'Ο συνολικός αριθμός δραστών τοϋ εγκλήματος 
« Ά  π ο π λ ά ν η σ ι ς  Π α ί δ ω ν »  ανέρχεται εις 
95. ’Εκ τούτων οι 70 ήσαν άγαμοι καί οι 81 διέθετον 
στοιχειώδη έκπαίδευσιν.

β. Την Β' θέσιν καί εις ποσοστόν 31% περίπου 
καταλαμβάνουν τά κακουργήματα τά άφορώντα την 
εμπορίαν ναρκωτικών ουσιών.

Τά εγκλήματα ταϋτα έμειώθησαν άνελθόντα εις 
74 κατά τό έτος 1975, έναντι 84 τοϋ έτους 1974 (πο
σοστόν 12%).

Τό σννολον τα>ν δραστών τών περί ναρκωτικών 
ουσιών εγκλημάτων άνήλθεν εις 185. Έ κ τούτων πο
σοστόν 48% ήσαν αλλοδαποί. Περαιτέρω 166 ήσαν 
άρρενες καί 19 θήλεις, ηλικίας 21-29 ετών. Έ κ  τοϋ 
συνόλου τοϋ αριθμού τούτων (185) άρρένων - θη- 
λέων, 129 ήσαν άγαμοι.

γ. "Επεται κατά τάξιν μεγέθους τό υπό τοϋ άρ
θρου 380 τοϋ Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενον έ
γκλημα «ΛΗΣΤΕΙΑ» άνερχόμενον εις ποσοστόν 
15% έναντι τοϋ συνόλου Κακουργημάτων έτους 1975 
καί 12% τών Κακουργημάτων τής διετίας 1974 - 
1975.

’Ως προκύπτει έκ τής μελέτης τοϋ πίνακος έγκλη- 
ματικότητος, οί δράσται ληστειών ήσαν άτομα νεαράς 
ηλικίας 13 έως 30 έτών, άγαμοι ώς έπί τό πλείστον 
καί άνευ έπαγγέλματος.

Έν συνόλω οί συλληφθέντες δράσται ληστειών 
άνήλθον εις 45, έκ. τών όποιων 14 ήσαν άλλοδαποί.

Τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών έγκλημάτων Λη
στείας, ήτοι 24% διεπράχθη ημέραν Τρίτην κατά τό 
έτος 1975. ’Επίσης ποσοστόν 26% έκ τών έγκλημά
των τούτων διεπράχθη άπό ώρας 2 - 7  π.μ.

δ. ’Ακολουθεί τό έγκλημα «ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 
ΕΚ  ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ», καταλαμβάνον ποσοστόν 8%  
περίπου έναντι τοϋ συνόλου κακουργημάτων έτους 
1975.

’Εγκλήματα τής κατηγορίας ταύτης διεπράχθη- 
χθησαν 19 κατά τό έτος 1975 καί 12 κατά τό έτος 
1974.

Τό υπόλοιπον τών βεβαιωθέντων κατά τό έτος 
1975 Κακουργημάτων καταλαμβάνει μικρόν ποσο
στόν καί ή σύγκρισις τών δεικτών άποδεικνύει μικράν 
αϋξησιν, μείωσιν, ή διατήρησίν των εις τά αυτά επί
πεδα.

2. ΠΛΗΜΜ ΕΛΗΜ ΑΤΑ

Τά πλημμελήματα τής διετίας 1974 - 1975 ήσαν 
37.067 ,και 34.098 αντιστοίχους. Τούτο οφείλεται εις 
την μείωσιν κυρίως τών πλημμελημάτων τών Ειδι
κών Ποινικών Νόμων, ήτις, άνερχομένη εις ποσοστόν 
17%, υπήρξε μεγαλυτέρα τής παρατηρηθείσης εις 
ποσοστόν 5% αύξήσεως τών πλημμελημάτων τοϋ 
Ποινικού Κώδικος καί οϋτω προκύπτει ή μείωσις έπί 
τοϋ συνόλου τών πλημμελημάτων.

Έ κ  τής συγκρίσεως τών δεικτών προκύπτει μεί- 
ωσις τών εις βαθμόν πλημμελήματος έγκλημάτων 
έτους 1975 άνερχομένη εις ποσοστόν 8% έναντι τοϋ 
έτους 1974.

Έ κ  τής μελέτης τών παρατεθέντων άνωτέρω πι
νάκων διαπιστοϋται δτι τά άπασχολοϋντα συχνότερον 
τάς Άστυνομικάς ' Υπηρεσίας πλημμελήματα έχουν 
ώς άκολούθως:

α. Κ λ ο π α ι .

Τά κατά τής ιδιοκτησίας διαπραχθέντα εις βαθμόν 
πλημμελήματος έγκλήματα άνήλθον εις 3.666 κατά 
τό έτος 1975.

Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται κυ
ρίως έγκλήματα προβλεπόμενα υπό τών άρθρων 372, 
374α, 375, 378,καί 381 τοϋ Ποινικού Κώδικος (κλο- 
παί, υπεξαιρέσεις, φθοραί κ.λπ.), τό μέγιστον δε πο-
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αοστον εκ τούτων ανήκει κυρίως εις εγκλήματα α
πλών κλοπών και κλοπών χρήσεως.

Ή  διαπιστονμένη έξαρσις τών κατά τής ίδιοκτη- 
% αίας εγκλημάτων οφείλεται, άφ’ ενός μεν εις την 

ελλειψιν επαρκούς Άστννομεύσεως, άφ’ έτερον δέ εις 
την ισχυρόν έπίδρασιν τών συγχρόνων μέσων ένημε- 
ρώσεως και ψυχαγωγίας επί τον κοινού καί Ιδία 
επί τής νεολαίας, ( κινηματογράφος, τηλεόρασις, έν
τυπα κ.λπ.), άτινα διεγείρουν πολλάκις καί μάλιστα 
κατά νοσηρόν τρόπον την φαντασίαν των, με τάσεις 
μιμήσεως.

'Ο συνολικός αριθμός δραστών εγκλημάτων κατά 
τής ιδιοκτησίας άνήλθεν εις 1.382.’Εκ τούτων 1.186 
ήσαν άρρενες καί 196 θήλεις. 1.063 διέθετον στοι
χειώδη έκπαίδευσιν καί 862 δεν είχον οικογενειακός 
υποχρεώσεις.

Ποσοστόν 50°/ο εκ τών εγκλημάτων κατά τής 
Ιδιοκτησίας έτελέσθη κατά τό τριήμερον Παρασκευή, 
Σάββατον καί Κυριακή, επιπροσθέτους δέ 2.278 εκ 
τών εγκλημάτων τούτων έτελέσθησαν μεταξύ 23ης 
καί 7ης πρωινής ώρας.

β. Σ ω μ α τ ι κ ά  ί β λ ά β α ι ε ξ  ά μ ε λ ε ί α ς
Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται κυ

ρίως εγκλήματα σωματικών βλαβών, λαβόντα χώραν 
εις άδικά τροχαία άτυχήματα.

Κατά την επισκόπουμένην 2ετίαν 1974 - 1975 
■ι 6 άριθμός εγκλημάτων σωματικών βλαβών εξ άμε- 

λείας διετηρήθη εις τά αυτά επίπεδα, παρά την συνε
χώς αύξανομένην κυκλοφορίαν τών πάσης φύσεως 
τροχοφόρων.

Τούτο δύναται νά θεωρηθή επιτυχία καταχωρον- 
μένη εις τό ενεργητικόν τών Υπηρεσιών Τροχαίας.

'Η  καταστρατήγησις τών περί προτεραιότητος

διατάξεων καταλαμβάνει την α θέσιν μεταξύ τών αι
τίων τροχαίων άτυχημάτων, έπονται με μικρόν δια
φοράν αί παραβάσεις διατάξεων περί σημάνσεως, 
άντικανονικής πορείας καί ταχύτητος.

γ. Ά γ ο ρ α ν ο μ ι κ ό ς  Κ  ώ δ ιξ
Ύπό τών Υποδιευθύνσεων καί Τμημάτων ’Α γο

ρανομίας, κατά τό έτος 1975 έβεβαιώθησαν, εν σύνο
λο), 8.100 εγκλήματα Άγορανομικοϋ Κώδικος έναντι 
11.681 κατά τό έτος 1974.

’Εκ τής σνγκρίσεως τών άνωτέρω στοιχείων προ
κύπτει μείωσις τών εγκλημάτων τής κατηγορίας 
ταύτης έναντι τού έτους 1974.

δ. Κ.Ο.Κ. ' Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ό ς  Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς .
' Η διατήρησις τής δημοσίας υγείας καί ή έξασφά- 

λισις τής έλευθέρας κυκλοφορίας πεζών καί οχημά
των περιλαμβάνονται μεταξύ τα>ν κνριωτέρων με?.η- 
μάτων τών Υπηρεσιών Τάξεως καί Τροχαίας άντι- 
στοίχως.

'Ο συνολικός άριθμός τών κατά τό έτος 1975 βε 
βαιωθέντων πλημμελημάτων Υγειονομικού Κανονι
σμού, Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας καί καταλήψεως 
πεζοδρομίων ανευ άδειας άνήλθεν εις 5.090, ενώ κατά 
τό έτος 1974 εις 5.445.

3. Π ΤΑΙΣΜ ΑΤΑ

Αί κατά τό έτος 1975 ύποβληθεϊσαι μηνύσεις διά 
πταισματικάς παραβάσεις ηύξήθησαν έναντι τού έτους
1974.

Τά εις βαθμόν πταίσματος εγκλήματα άφοροϋν 
κυρίως παραβάσεις Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, 
κοινής ησυχίας, 'Υγειονομικού Κανονισμού κ.λπ.

«
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Π

Αραοτηριότης 
επί μέρους 
Υπηρεσιών

Τμήματα Τ ά ξεω ς

Α'. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΠΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑ ΡΩΝ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

Έγκλήμ. βεβαιωθέντα: “Ετους
1974

1. Κακουργήματα 88
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

10.542

α. Μηνύσεις 58.138
β. Συστάσεις 115.448

Σ ύ ν ο λ ο ν 184.216

“Ετους Αΰξησις Μείωσις
1975 0/ 0/ /ο /ο

100 13,63
11.847 12,37

62.554 7,59
237.534 106 -
312.035 69,38 -
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Β'. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΠΟ ΤΩΝ Δ'. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΠΟ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν ΣΕΩ Σ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν ΣΕΩ Σ ΠΑΤΡΩΝ

"Ετους ’Έτους ’Έτους ’Έτους
1974 1975 1974 1975

1. Κακουργήματα 64 80 1. Κακουργήματα 4 1
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

6.825 8.260 2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

988 1.302

α. Μηνύσεις 48.637 56.539 α. Μηνύσεις 2.406 2.409
β. Συστάσεις 90.157 215.676 β. Συστάσεις 7.904 8.058

Σ ύ ν ο λ ο ν 145.683 280.555 Σ ύ ν ο λ ο ν 11.302 11.770

Γ .  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ Ε'. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. Δ /Ν ΣΕΩ Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΣΤ. Δ /Ν ΣΕΩ Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Κακουργήματα 19 19 1. Κακουργήματα 1 _
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

2.547 2.095 2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα:

182 190

α. Μηνύσεις 6.902 3.345 α. Μηνύσεις 193 261
β. Συστάσεις 16.158 12.162 β. Συστάσεις 1.229 1.638

Σ ύ ν ο λ ο ν 25.626 17.621 Σ ύ ν ο λ ο ν 1.605 2.089

Αριστερά επάνω: Εις τά πλαίσια τής όραστηριότητος τής Αστυνομίας Πόλεων άνάγεται καί ή εν παντί ένημερωσι: επί γενικών
αστυνομικών θεμάτων των πολιτών και ιδιαιτέρως τής νεολαίας. ’Αριστερά κάτω.'Ο έκσνγχρονισμό; των υπηρεσιών και ή στέγασίς 
των εις ευπρεπή οικήματα άπετέλεσε κατά το άπελθόν έτος 1975 ίδιάζουσαν μέριμναν τον ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις την 
φωτογραφίαν τό νεότευκτου κτήριον οπού μετεφέρθη τό Κ ΣΤ' Άατυν. Τμήμα ’Αθηνών. Κάτω: ’Αστυνομικοί έθελονταί αίμοδόται, προσ- 
φέροντες αίμα, εις τον αιμοδοτικον σταθμόν του Ίπποκρατείον Νοσοκομείου. Εις εκατοντάδας περιπτώσεων, άστυνομικοί όλων των 
βαθμών έσπευσαν εις επικλήσεις άσθενών, τούς όποιους καί έβοήθησαν εις περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων, άτνχημάτων κ.λπ.
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Ύ π η ρ ε σ ί α ι 
Γενικής ’Ασφαλείας

Ύττοδ/νσις Γεν. ’Ασφαλείας "Αθηνών

Η  ΥΠ ΟΔIΝΣΙΣ Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
κατά το διαρρεϋσαν έτος 1975, δραστηριοποιηθείσα 
έν τώ πλαισίω τής άρμοδιότητός της, άνέπτνξεν έντο
νον προληπτικήν και κατασταλτικήν δραστηριότητα, 
σνμβαλλονσα τα μέγιστα εις τήν παγίωσιν τοϋ αι
σθήματος ασφαλείας μεταξύ τών πολιτών και τήν 
έξασφάλισιν τής τάξεως έν τή περιοχή τής εδαφικής 
δικαιοδοσίας της.

'Ως προκύπτει έκ τών κατωτέρω παρατιθέμενων 
στοιχείων, ή έπικρατήσασα γενική κατάστασις έξ έ- 
πόψεως έγκληματικότητος και δή έξ έπόψεως προ- 
λήψεως και καταστολής τον έγκλήματος έν τή περιο
χή δικαιοδοσίας της, νπήρξεν γενικώς 'ικανοποιητική. 
'Η  άξιολόγησις δέ και έκτίμησις τών κατωτέρω πα
ρατώ εμέινων στατιστικών στοιχείων άγει εις ασφαλή 
άναγνώρισιν άφ’ ενός μεν τής πολυπλεύρου δραστη
ριότητας της, ή όποια έκάλνψεν δχι μόνον τους τομείς 
τής συνήθους ’Αστυνομικής δραστηριότητος άλλα 
καί εύρντέρονς τοιούτους κοινωνικής καί έθνικής ση
μασίας, άφ ετέρου δέ άγει εις άναγνώρισιν τών έν 
γένει 'ικανοτήτων καί προσπαθειών εις τάς οποίας 
ήναλώθησαν οί υπάλληλοι τής ’Ασφαλείας κατά τό 
διαρρεϋσαν έτος καί αί όποίαι έπιτρέπουν τήν εξα
γωγήν έλπιδοφόρων συμπερασμάτων διά τάς μελλον
τικός έπιδιώξεις τής υπηρεσίας.

Α. Π ΡΟΛΗΠ ΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

'Η  έπίδοσις τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κατά τό διαρ- 
ρεΰσαν έτος 1975 εις τον τομέα τής προλήψεως τής 
έγκληματ ικότητος ύπήρξεν ικανοποιητική. Οϋτω καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους, ή 'Υπηρεσία προέβη 
εις τήν λήψιν ή είσηγήθη τήν λήψιν σειράς είδικωτέ- 
ρων μέτρων, προς πρόληψιν τής εγκληματικότητας, 
άτινα συνετέλεσαν γενικώς εις τήν διατήρησιν τοϋ 
βαθμοϋ έγκληματ ικότητος εις ικανοποιητικά έπί- 
πεδα. Συγκεκριμένως:

α. Π ε ρ ι π ο λ ί α ι  - ’ Ε  ν έ δ ρ α ι.
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους ένηργήθησαν 3651 

περιπολίαι καί ένέδραι, Ιδία κατά τάς βραδυνάς καί 
νυκτερινός ώρας, μεθοδικώς προπαρασκευασμέναι καί 
προητοιμασμέναι διά τών όποιων έκαλύφθησαν 14.604 
ώραι. Κατ’ αυτός άπησχολήθη, έκτος τών συνήθων 
(ορών υπηρεσίας, άπασα ή εις άξιωματικούς, υπα- 
ξιωματικούς καί άστυφύλακας δύναμις τής 'Υπο /νσεως.

β. ’Έ λ ε γ χ ο ι  - Π ρ ο σ α γ ω γ ο ί  υ π ό π τ ω ν  
ά τ  ό μ ω ν.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους ήλέγχθησαν έν όδώ 
υπό ύπαλλ.ήλων τής 'Υποδ/νσεως 23.749 άτομα. 
Πολλά έκ τούτων, καταζητούμενα διά διαφόρους πα
ραβάσεις τοϋ κοινοϋ ποινικού δικαίου, προσήχθησαν 
εις Υ.Γ.Α., όπόθεν καί παρεπέμφθησαν άρμοδίως.

γ. Σ ω μ α τ ι κ ο ί  έ ρ ε υ ν α ι.
Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ένηργήθησαν 

9.774 σωματικοί έρευναι επί ύποπτων ατόμων. Έν  
προκειμένω διευκρινίζεται δτι εις τον ώς άνω άριθμόν 
δεν συμπεριλαμβάνονται καί τοιαϋται ένεργηθείσαι 
έπί επιβατών διακινηθέντων διά τοϋ ’Αεροδρομίου 
'Ελληνικού.

δ. ’Έ  λ ε γ  χ  ο ς λ ε σ χ ώ ν  καί 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 κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους συνο- 
λικώς 745 έλεγχοι εις χαρτοπαικτικάς καί ψυχαγω
γικός λέσχας ώς καί εις κέντρα διενεργείας παιγνίων.

ε. ’Έ λ ε γ χ ο ς  δ ι α κ ι ν η θ έ ν τ ω ν  ά τ  ό μ ω ν 
ε ι ς  ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν  Ε λ λ η ν ι κ ό  ϋ.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ήλέχθησαν εις 
’Αερολιμένα Ελληνικού συνολικώς 3.057.126 άτομα 
ήτοι 1.516.380 κατά τήν άφιξιν καί 1.540.746 κατά 
τήν άναχώρισιν. Εις τά άνωτέρω άτομα συμπεριλαμ- 
βάνονται 1.166.026 άφιχθέντες καί 1.170. 083 άνα- 
χωρήσαντες αλλοδαποί.

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 καί ιδία 

προς άναζήτησιν καταζητθυμένων ατόμων 375 έλεγ
χοι εις διάφορα δημόσια κέντρα (Κέντρα διασκεδά- 
σεως - Μπάρ - Μπουάτ κ.λπ.).
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Ιδιαιτέρα άνεπτύχθη δραστηριότης κατά το 1975, 
νφ δλων των Υπηρεσιών *Ασφαλείας της Άστυν. Πό
λεων, εις την δίωξιν των εμπόρων τον «άργοϋ θανάτου» 
Εις τάς φωτογραφίας αυτής τής σελίδος μερικά φωτο
γραφικά «ντοκουμέντα». *Επάνω αριστερά: Κρύπτ?ι 
ναρκωτικών είσαχθέντων εις την rΕλλάδα υπό τών άλλο- 
δαπών ”Αοναντ Σάμι και Γκοϋντεν Ντάϊαν. Κάτω: 
Μορφίνη εις δισκία, σπανιώτατον ναρκωτικόν, τό όπο'ιον 
επίσης εϊσήγαγον άλλοδαποί εις την χώραν μας την 
29-8-76. 'Επάνω: Ό  Σουδανός *Αουαντ Σάμι, επικίν
δυνος λαθρέμπορος ναρκωτικών. Κάτω: Η  Καναδή
Γκούντεν Ντάϊαν, σύντροφος τον Σάμι.



ζ . ’Έ  λ ε γ χ ο ς  υ π ο ψ η φ ί ω ν  Δ η μ ο σ ί ω ν  
υ π α λ λ ή λ ω ν ,  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  ο δ η 
γ ώ ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν .

Κατά την διάρκειαν τοτ έτους 1975 ήλέγχθησαν 
έξ έπόψεως άνεπιλήπτου διαγωγής 210.300 άτομα 
έν σχέσει με τάς ανωτέρω εν έπικεφαλίδι περιπτώσεις.

η. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν  - 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν .

Κατά τό 1975 ή Υ.Γ.Α. ’Αθηνών έμερίμνησε διά 
την χορήγησιν τών κατά νόμον άπαιτουμένων σχετι
κών αδειών καί ήσκησεν έπίβλεψιν κατά την πραγμα
τοποίησή 3.360 δημοσίων συναθροίσεων καί συγκεν
τρώσεων έν γένει.

θ. ’Έ λ ε γ χ ο ς  Δ ι α κ ι ν ή σ ε ω ς  ε κ ρ η κ τ ι 
κ ώ ν  υ λ ώ ν .

'Ωσαύτως κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ένήρ- 
γησε διά την χορήγησιν 199 ειδικών αδειών διακινή- 
σεως καί χρήσεως εκρηκτικών υλών καί ήσκησεν σχε
τικόν έλεγχον καί έπίβλεψιν διά την κατά νόμον χρη
σιμοποίησή 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 ρ ί ω ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν  κ α ί  ζ ω τ ι κ ώ ν  χ ώ 
ρ ω ν  έ ξ έ π  ο ψ ε ω ς ’Ε θ ν ι κ ή ς  ’Α  μ ύ ν ης.

’Επίσης κατά τό έν λόγω χρονικόν διάστημα έχο- 
ρηγήθησαν 9.000 ειδικαί άδειαι εις άτομα προτιθέ
μενα νά έπισκεφθώσι παραμεθορίους περιοχάς καί 
έν γένει ζωτικούς χώρους έξ επόψεως έθνικής άμύνης.

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  ’Α π ό ρ ρ η τ α  καί έ ν γ  έ
ν ε ι δ ι α β α θ μ ι σ μ έ ν ο ν  υ λ ι κ ό ν .

Κατά τό αυτό διάστημα ήλέχθησαν 8.821 περι
πτώσεις ατόμων διαχειριζομένων κρατικά απόρρητα 
καί έν γένει διαβαθμισμένον έξ έπόψεως έθνικής ασφα
λείας καί άμύνης υλικόν.

ιβ. Κ α τ ’ ο ί κ ο ν  έ ρ ε υ ν α  ι.
Ένηργήθησαν, κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα, 

192 κατ’ οίκον έρενναι διά διαφόρους λόγους.

ι γ . ’Έ  κ δ ο σ ι ς δ ι α β α τ η ρ ί ω ν .
Παρεσχέθησαν εις αρμόδιας διά την έκδοσιν Δια

βατηρίων καί έν γένει ταξιδιωτικών έγγράφων Άρχάς 
πληροφορίαι διά 950 άτομα.

ιδ. 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 ω τ ι κ ό ς ,  α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  κ α ί  λ ο ι π ό ς
Ά ρ χ ά ς .

Παρεσχέθησαν πληροφορίαι έπί διαφόρων ειδι
κών καί γενικωτέρων θεμάτων εις 205.150 περιπτώ
σεις, προς Στρατιωτικός, ’Αστυνομικός, Δικαστικός 
καί λοιπός Άρχάς.

ιε. Π  α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς  σ ε σ η μ α σ μ έ 
ν ω ν  κ α κ ο π ο ι ώ ν  κ α ί  α τ ό μ ω ν  υ π ό π τ ω ν  
α ν τ ε θ ν ι κ ή ς έ ν γ έ ν ε ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς
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Ήσκήθη ή δέουσα παρακολούθησές επί τής έν 
γένει δραστηριότητος καί διαγωγής 1.475 σεσημα
σμένων κακοποιών καί έν γένει ατόμων υπόπτων 
εγκληματικής δραστηριότητος.

ιστ. ’Έ  λ ε γ  χ ο ι ε ν ε χ υ ρ ο δ α ν ε ι σ τ η 
ρ ί ων ,  Π α λ α ι ο π ω λ ε ί ω ν  κ.λπ.

Ήσκήθη ή δέουσα έπίβλεψις εις 1.163 Παλαιο
πωλεία, ’Ενεχυροδανειστήρια, Άργνραμοιβεϊα καί 
έν γένει καταστήματα έπιδεκτικά άποδοχής καί δια- 
θέσεως έμπορευμάτων καί έν γένει αντικειμένων, 
προϊόντων έγκλημάτων.

ιζ. ’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.λπ. ά λ λ ο δ α π ώ ν .

Ήσκήθη έλεγχος έπί 47.792 περιπτώσεων πα
ραμονής, έργασίας κ.λπ. άλλοδαπών διαμενόν των 
προσωρινώς η μονίμως έν Άθήναις.

Β '. ΚΑ ΤΑΣΤΑΛ ΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Ή  έπίδοσις τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κατά το διαρ- 
ρεϋσαν έτος 1975 ύπήρξεν ώσαύτως ικανοποιητική 
καί εις τον τομέα τής καταστολής τοϋ έγκλήματος. 
Ή  έγκληματικότης βεβαίως κατά το έτος 1975 έση- 
μείωσεν μικράν αϋξησιν έναντι τής τοιαύτης προγε
νεστέρων έτών. Ή  αϋξησις όμως αϋτη δέον να μή θεω- 
ρηθή ως έξαρσις τής εγκληματικότητας, άλλ’ ώς ό- 
φειλομένη μάλλον εις άσταθμίτους παράγοντας, έ'ξαρ- 
σις ήτις δνναται νά θεωρηθή ώς αναπόφευκτος συγκρι- 
τικώς μέ την παρατηρηθεϊσαν τοιαντην εις τάς Ευ
ρωπαϊκός Χώρας.

’Εν πάση περιπτώσει, ή σημειωθεϊσα ανεπαίσθη
τος αϋξησις τής έγκληματικότητος, δεν δύναται νά 
θεωρηθή ώς άπαρχή γενικωτέρας μελλοντικής ανό
δου ταύτης, δεδομένου δτι το ύιρηλόν ηθικόν, ή ανώ
τερα περί καθήκοντος άντίληψις καί το έν γένει δη
μιουργικόν πνεύμα τοϋ έμψυχου υλικού τής ’Υπηρε
σίας, έγγυάται βασίμως δτι ή έγκληματικότης εις το 
αμέσως προσεχές μέλλον θά κρατηθή εις ίκαοποιητι- 
κά έπίπεδα, έάν δεν μειωθή αίσθητώς.

Οϋτω κατά το διαρρεϋσαν έτος το κατασταλτικόν 
έργον τής ' Υπηρεσίας συνοψίζεται ώς κάτωθι:

α. ’Ε γ κ λ ή μ α τ α .
Έ πί συνόλου 6.198 έγκλημάτων τής τελέσεως 

των όποιων έλαβε γνώσιν καί έπελήφθη ή Υπηρεσία, 
έξιχνιάσθησαν 3.762 σχηματισθεισών σχετικών δι
κογραφιών.

’Αναλυτικώτερον τα έπιτεύγματα τής Υπηρεσίας 
εις τον τομέα τής καταστολής τοϋ έγκλήματος έχουν 
ώς κάτωθι:

Τελεσθέντα ’Εγκλή
ματα

Έξιχνι-
ασθέντα

Ποσοστόν έπί %
Έξιχνια
σθέντων

9 Αγνώ
στων

Κακουργήματα 108 
Πλημμελήματα 5.672 
Πταίσματα 418 
Σ  ύ ν ο λ ο ν 6.198

92
3.252

418
3.762

85,1% 
57,35%
ιο ο %
57,8%

11,9%
42,65%

42,2%

β. Σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ε ς  υ π α ί τ ι ο ι  έ γ κ λ η 
μ ά τ ω ν .

'Υπό τής ' Υπηρεσίας σννελήφθησαν καί παρεμέμ- 
φθησαν άρμοδίως, ώς ανεχόμενα εις την διάπραξιν 
των ανωτέρω ( στοιχ. α ) έγκλημάτων 1.616 άτομα.

γ. Κ α τ α δ ι ω κ τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α .
Ή  ' Υπηρεσία έπελήφθη τής έκτελέσεως 141.097 

διωκτικών έγγράφων διαφόρων αρχών (Δικαστικών, 
Στρατιωτικών κ.λπ.). Έ κ  τών ανωτέρω Διωκτικών
έγγράφων έξετελέσθησαν 90.745 ήτοι ποσοστόν 64,32 
ο//ο·

δ. ’Ε ν τ ά λ μ α τ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  κ ρ α -  
τ  ή σ ε ω ς.

'Ωσαύτως ή ' Υπηρεσία έπελήφθη τής έκτελέσεως 
122.337 ένταλμάτων έκτελεστέων διά προσωπικής 
κρατήσεως οφειλετών τοϋ Δημοσίου. Έ ξ  αυτών έξε
τελέσθησαν 90.723 ήτοι ποσοστόν 74,5°/0.

Διά τής έκτελέσεως τών έν λόγω ένταλμάτων 
είσεπράχθη διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου χρημα
τικόν ποσόν άνερχόμενον εις 844.829.250 δραχμάς.

ε. Ν α ρ κ ω τ ι κ ά .
°Ομοίως έβεβαιώθησαν 59 παραβάσεις τών σχετι

κών περί Ναρκοπικών Φαρμάκων Νόμων, συνελή- 
φθησαν ώς ανεχόμενα εις τάς έν λόγω περιπτώσεις 
118 άτομα καί κατεοχέθηοαν αί κάτωθι ποσότητες 
Ναρκωτικών Φαρμάκων.

1. ’Ινδική κάνναβις (χασίς) κατειργασμένη εις πλα
κίδια 14.575,55 Γραμ.

2. ’Ινδική κάνναβις (φοϋντα) Ακατέργαστος 5.720, 
60 Γραμ.

3. ’Ινδική κάνναβις (χασισέλαιον) 244 γραμ.
4. Μορφίνη 130 δισκία καί 26 γραμ.
5. L.S.D . 151 δισκία καί 20 κόκκοι.
6. ’Όπιον εις μάζαν 47,5 Γραμ.
7. Romidone 66 δισκία, 40 κάψουλες καί 4 φύσιγγες.
8. Μεθυλοαμφεταμίνη 356 δισκία καί 2 κνβ. έκατ. 

υγρόν.
9. Διϋδροκωδεϊνόλη 4,8 κυβ. έκατ. υγρόν.

10. Belergal 17 δισκία
11. Mepkoxin 5 »
12. Bwllandenal 6 »
13. Madrax 10 »
14. Codal 66 »
15. Doridene 3 »
16. Ντεμπουτάλ 12 »
17. Δεχτροπροξυφαίνιον 38 »
18. Βαρβιτουρικόν νάτριον 6 »

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟ Ν

Καί εις τον Κοινωνικόν τομέα ή δραστηριότης 
τής Υ.Γ.Α. υπήρξε λίαν άξιόλογος.

Είδικώτερον τά έπιτεύγματα τής Υπηρεσίας εις 
τον τομέα τοϋτον συνίστανται κυρίως εις το εξής.

α. ’Ή  θ η — *Α σ ε μ ν ο ί  γ υ ν α ί κ ε ς .
Ύπό τής c Υπηρεσίας έλήφθησαν εντός τών πλαι

σίων τών κειμένων νόμων, άπαντα τά ένδεδειγμένα
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καί εντός των δυνατοτήτων καί καθηκόντων της ανα
γόμενα μέτρα, προς περιστολήν έκλύσεως των ηθών 
και προστασίαν τής δημοσίας υγείας.

Οντως ήσκήθη ή ένδεδειγμένη έπίβλεψις εις 158 
λειτουργοϋντας οίκους εταιρισμού ασέμνων γυναικών. 
Περισννελλέγησαν 1.883 άσεμνοι γυναίκες, αΐτινες 
περιεφέροντο εις τάς οδούς, ή διάφορα σημεία τής 
πόλεως προς άγραν πελατών. ’Εξ αυτών, μεριμνη τής 
Υπηρεσίας άπεστάλησαν προς υγειονομικήν έξέτα- 
σιν 1.883. Κατά τήν υγειονομικήν έξέτασιν διεπι- 
στώθη δτι 35 εξ αυτών έπασχον εξ αφροδισίων νόσων. 
Μεριμνη τής Υπηρεσίας αί πάσχονσαι είσήχθησαν 
ύποχρεωτικώς εις Νοσοκομεία καί ύπεβλήθησαν εις 
τήν ένδεδειγμένην θεραπείαν.

’Ωσαύτως προετάθη ό χαρακτηρισμός 29 γυναι
κών ώς ασέμνων, ώς επίσης καί ό αποχαρακτηρισμός 
11 τοιοντων.

β. Έ ξ α φ α ν ι σ θ έ ν τ α  ά τ ο μ α .
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος ή Υπηρεσία ήσχολήθη 

με τήν άναζήτησιν 1.929 έξαφανισθέντων άτόμων, ή 
εξαφάνισες των όποιων είχε δηλωθή έπισήμως υπό 
τών οικείων των καί επέτυχε νά άνευρη 1.310 εξ 
αυτών.

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 ώς άνω χρονικόν διάστημα εις τήν Υ π η 

ρεσίαν έγένοντο 2.440 δηλώσεις ιδιωτών περί απώ
λειας διαφόρων αντικειμένων. Έ ξ  αυτών έπετεύχθη 
ή άνεύρεσις καί παράδοσις εις τούς κατόχους των 
2.348 αντικειμένων.

δ. Κ λ α π έ ν τ α  ή ά π ω λ ε σ θ έ ν τ α  δ ί- 
κ υ  κ λ α ό χ ή  μ αΓτ α.

Έδηλώθησαν 1.414 κλοπαί ή άπώλειαι δικύκλων 
οχημάτων (Μοτοποδηλάτων, Ποδηλάτων κ.λπ.). Έ ξ  
αυτών ένευρέθησαν καί παρεδόθησαν εις τούς ιδιό
κτητός τojv 657.

ε. Θ ε ά μ α τ α .
Ήσκήθη ενδελεχής έλεγχος επί τών διαφόρων 

Θεαμάτων ( Θεάτρων — Κινηματογράφοι — Κέντρων 
διασκεδάσεως κ.λπ.), διά τήν εφαρμογήν τής σχετικής 
νομοθεσίας καί ιδία τής άφορώσης τήν είσοδον άνη- 
λίκων έν αύτοϊς.

στ. Ή  σ κ ή θ η ενδελεχής έλεγχος επί δημοσίων 
θεαμάτων, εντύπων κ.λπ. έν σχέσει με τήν εφαρμογήν 
τής περί ασέμνων κειμένης νομοθεσίας. Έβεβαιώ- 
θησαν σχετικαί παραβάσεις εις 8 περιπτώσεις.

Δ'. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

’ Η  Ύποδ /νσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, κατά 
τό διαρρεϋσαν έτος 1975 καί εις τον τομέα τής ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας άνέπτυξεν ικανοποιητικήν δραστη
ριότητα, οντω δέ συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν έμπέ- 
δωσιν τοϋ αισθήματος τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας εις 
τήν Χώραν καί ιδιαιτέρως εις τήν περιοχήν τής Πρω- 
τενούσης.

Είδικώτερον τό συντελεσθέν ειδικόν τοϋτο έργον 
έχει άναλυτικώς ώς κάτωθι:

α. Ε γ κ λ ή μ α τ α .
Έπελήφθη επί λαβόντων χώραν εις τήν περιοχήν 

δικαιοδοσίας της 4 εγκλημάτων στρεφομένων κατά 
τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας, άτινα καί έξιχνιάσθησαν.

Έ κ  τών ένεχομένων εις τήν διάπραξιν τών εγκλη
μάτων τούτων 147 άτόμων, σννελήφθησαν καί παρε- 
πέμφθησαν ενώπιον τών αρμοδίων Δικαστικών ’Αρ
χών τά 58 έξ αυτών.

β. Π α ρ α ν ό μ ω ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν τ ε ς  ρ α 
δ ι ο φ ω ν ι κ ο ί  σ τ α θ μ ο ί .

Έπεσημάνθησαν καί έξουδετερώθησαν 7 παρα
νόμως λειτουργοϋντες Ραδιοφωνικοί Σταθμοί.

Ε'. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ Σ ΦΥΣΕΩΣ

Πέραν τής κατά τά άνωτέρω σημειωθείσης δρα
στηριότητας της ή Υ.Γ.Α. κατά τό αυτό ως άνω χρο
νικόν διάστημα έσημείωσε καί τήν κάτωθι δραστη
ριότητα:

α. Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς  κ α τ ά  τ ά ς ά φ Ι
ξ έ  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 άσφαλείας κατά τήν άφιξιν, παραμονήν, δια- 
κίνησιν καί άναχώρησιν 9 Ξένων Προσωπικοτήτων, 
αΐτινες έπεσκέφθησαν έπισήμως τήν χώραν διαρκοϋν- 
τος τοϋ έτους 1975.

β. Μ έ τ  ρ α ά σ φ α λ ε ί α ς  κατ  ά τ ά ς  ’Ε 
θ ν ι κ ά  ς Έ  ο ρ τ ά ς  καί λ ο ι π ά ς Δ η μ ο σ ί α ς  
έ κ δ η λ ώ σ  ε ις .

’Έλαβε λίαν άποτελεσματικώς δι άπάσης τής 
δυνάμεώς της τά ένδεδειγμένα μέτρα ασφαλ.ειας και 
τον εορτασμόν έθνικών έπετείων καί λ.οιπών δημοσίων 
εκδηλώσεων.

γ. Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς .
’Ωσαύτως έλαβε λίαν άποτελεσματικώς τά ένδε- 

δειγμένα μέτρα άσφαλείας έπισήμων προσωπικο
τήτων, έπιτηρήσεως στόχων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
(Πρεσβεϊαι, ’Υπουργεία, Επιχειρήσεις κοινής ωφέ
λειας κ.λπ.). ώς έπίσης καί μέτρα άσφαλείας κατά τήν 
έκδίκασιν σοβαρών υποθέσεων.

δ. ’Α ε ρ ο π ε ι ρ α τ ε ί α  ι.
’Ομοίως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους 1975 

προέβη εις τήν λήψιν ειδικών μέτρων ασφαλείας εις 
Άεροδρόμιον ’Ελληνικού προς άποτροπήν άεροπει- 
ρατειών.

ΣΤ '. ΙΔ ΙΑΙΤΕΡΑΙ Ε Π ΙΤΥ ΙΧ Α Ι

Ένδεικτικώς έν προκειμένω άναφέρομεν ελαχι- 
στας έκ τών πολυαρίθμων επιτυχιών άς έσημειωσεν η 
Υ.Γ.Α. εις τον τομέα διώξεως τοϋ Κοινού Ε γκλή
ματος, αΐτινες ιδιαιτέρως προεκάλεσαν τό ενδιαφέ
ρον καί συνεκίνησαν τήν κοινήν γνώμην αποσπασασαι 
ευμενή καί λίαν κολακευτικά σχόλια τοαον τοϋ ημε-
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ρησίον δσον καί τον περιοδικού τύπου καί ετνχον 
Ιδιαιτέρας έξάρσεως έκ μέρους τής Πολιτείας.

Ζ '. ΔΙΑΠ ΙΣΤΩ ΣΕΙΣ

’Εκ τών προαναφερθέντων στοιχείων συνάγεται, 
δτι ή έπίδοσις τών ' Υπηρεσιών τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών 
εις άπαντας τούς τομείς τής δραστηριότητός της 
υπήρξε γενικώς ικανοποιητική.

Έ ξ  άλλου, έκ τής μελέτης τών υποθέσεων αϊτινες 
άπησχόλησαν την Υπηρεσίαν, τόσον εις τον τομέα 
διώξεως τον κοινού εγκλήματος, δσον καί εις τον τοι- 
οϋτον τής εθνικής ασφαλείας, διεπιστώθη δτι οι πλεί- 
στοι τών δραστών υπήρξαν άτομα νεαράς ιδία ηλικίας.

Ή  περί τα ναρκωτικά έγκληματικότης εξακο
λουθεί να είναι εις χαμηλά επίπεδα, πλήν δμως προο
δευτικά καί σταθερά προκύπτει δτι τά χρησιμοποιού
μενα ναρκωτικά φάρμακα νποπαράγωγα χασισίου,

Τ ο μ ε ύ  ς κ ο ι ν ο ύ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς .
Εις τον τομέα τού κοινού ’Εγκλήματος, κατά το 

διαρρεύσαν έτος 1975 ή Υ.Γ.Α. ’Αθηνών έπέτνχεν:
1. Κατά μήνα ’Ιανουάριον 1975, επέτυχε την 

εντός βραχέως χρονικού διαστήματος σύλληψιν τού 
λίαν επικινδύνου κακοποιού ΑΑΜ Π ΡΗ  Ίωάννου 
τού Δημοσθένους, δράστου κλοπής ενσήμων αξίας 
13.291.518 εις βάρος τού Δημοσίου Ταμείου έκ τής 
οδού Άρσάκη 7.

2. Κατά μήνα Μάρτιον 1975, έπέτυχε την σύλλη
ψιν τού έπικινδύνου κακοποιού ΚΑΡΠ Ο ΖΗ ΑΟ Υ Αυ
ξεντίου τού Κων/νου δράστου 75 κλοπών ειδών έξ 
αυτοκινήτων.

3. Κατά μήνα ’Απρίλιον τού έτους 1975, έπέ
τυχε την σύλληψιν τού Κ ΑΝ  Δ ΙΑ Ν  ΟΠΟΥΛΟΥ Ά -  
αρών τού Σταύρου, δράστου 33 κλοπών έξ οικιών, έξ 
ών είχε άφαιρέσει τιμαλφή μεγάλης αξίας.

4. Κατά μήνα Αύγουστον τού έτους 1975 έπέ
τυχε την σύλληψιν τού σεσημασμένου κακοποιού 
N T  ΑΝ Ο Υ Θεοδώρου τού Γεωργίου, δράστου 25 κλο
πών έκ κατ/των, έξ ών είχε άφαιρέσει αντικείμενα 
μεγάλης αξίας.

5. Κατά μήνα Αύγουστον τού έτους 1975 έπέ
τυχε την έξάρθρωσιν 9μελοϋς σπείρας υπό την αρχη
γίαν τού ΤΖΙΜ ΟΥ Ή λία τού Δημητρίου καί ΚΥ- 
ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ’Εμμανουήλ τού Γεωργίου δρα
στών 33 κλοπών έκ κατ/των έξ ών ειχον άφαιρέσει 
μεγάλης αξίας αντικείμενα.

6. Κατά μήνα Αύγουστον τού έτους 1975, έπέ
τυχε την σύλληψιν τών Σ Α Γ ΙΝ Τ  Μ ΑΡΙΝΤ καί ΣΑ- 
Γ ΙΝ Τ ΣΑΛΕΜ, άλλοδαπών δραστών εισαγωγής 6 
κιλών καί 782 γραμμαρίων κατειργασμέης ’Ινδικής 
καννάβεως.

7. Κατά μήνα Αύγουστον τού έτους 1975, έπέ
τυχε την σύλληψιν τών ΑΟ ΥΑΝ Τ ΣΑΜ Ικαί ΓΚΟΥΝ- 
ΤΕΝ Ν Τ Α Ί ’Α Ν  άλλοδαπών δραστών εισαγωγής 
3 κιλών καί 630 γραμματίων κατειργασμένης ινδι
κής καννάβεως (χασίς).

8. Κατά μήνα ’Ιούνιον τού έτους 1975, έπέτυχε 
τήν σύλληψιν τών ΒΕΡΜΑ Π ΑΡΝΤΙΠ , ΓΚΟΝΖΒΑ  
ΜΟΧΑΜΑΝΤ, ΓΚΑΦΟΥΡ ΑΜ ΗΤΟ Υ Λ  καί ΣΟΡΤ  
ΝΤΕΠΟΡΑ, άλλοδαπών δραστών εισαγωγής 996 
γραμμαρίων κατ ειργασμένης ινδικής καννάβεως.

Επάνω: Χασίς εις πλακίδια. Εισήχθη άπό την σπείρα Αουαντ 
Σάμι - Γκονντεν Ντάίαν. Κάτω: Τσούπη Πελαγία: ’Αρχηγός 
σπείρας εισαγωγής καί χρήσεως ναρκωτικών. Κατά τό 1975 
υπό τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, κατεσχέθησαν 14.575,5 
γραμ. κατ ειργασμένης ’Ινδικής καννάβεως εις πλακίδια, 5.720,60 
γραμ. ινδικής καννάβεως εις φούντα καί 244 γραμ. χασισελαίον.



Δεκάδας επιτυχιών έπη μείωσαν αί Ύπηρεσίαι Ασφαλείας, 
κατά τό 1975, εις την πρόληψιν καί την καταστολήν τον κοινού 
εγκλήματος. "Οσον άφορά εις τό κατασταλτικόν εργον, ή Υ.Γ.Α.
Αθηνών, έκ των 6.198 εγκλημάτων των όποιων έλαβε γνώσιν 

εξίχνιασεν τα 3.762 δηλαδή ποσοστόν 57,8% , πράγμα τό ο
ποίον, οϋδεμία αστυνομία τον Δυτικού κόσμου κατώρθωσε νά 
επιτυχή. Εις τάς φωτογραφίας μας: ’Επάνω: ό Σονλιος Μιχαήλ 
καί κάτω ή Σχετάκη ’Ιωάννα. «Πρόσωπα» που σννεκίνησαν 
τήν 'Ελληνική κοινή γνώμη κατά την γνωστήν ληστείαν τής 
Καλλιθέας.

αντικαθίστανται υπό τοιούτων τον οπίου, ώς καί τε
χνικών ναρκωτικών δισκίων (L.S.D . κ.λπ.), ατινα 
είναι λίαν αιθιστικώτερα καί δραστικότερα, προτι- 
μοϋνται δε ταντα υπό νέων ατόμων.

Τέλος, από άπόψεως ηθών παρετηρήθη ποια τις 
μείωσις αφροδισίων νοσημάτων, ιδία μεταξύ τών 
έταιριζομένων εν όδώ γυναικών.

*Υττοδ/νσις Γεν. Άσφ . Πειραιώς

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩ Σ σημαντικόν υπήρξε καί κατά τό 
άπελθόν έτος τό προληπτικόν καί κατασταλτικόν έρ- 
γον τής ' Υποδ /νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς. 
’Ιδιαιτέραν επιτυχίαν έσημείωσεν ή ώς άνω Υπηρε
σία εις τήν δίωξιν τοϋ λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών. 
Έξηρθρώθησαν πολυάριθμοι σπείραι καί δεκάδες έ
μποροι, μεσάζοντες καί ναρκωμανείς συνελήφθησαν. 
Μερικοί εκ τών πλέον χαρακτηριστικών περιπτώ
σεων εις τήν μάχην εναντίον τοϋ «άργοϋ θανάτου» άνα- 
φέρονται εν συνεχεία:

1. Έξάρθρωσις οκταμελούς σπείρας εμπόρων ναρ
κωτικών έκ τών: A L I ASG H AR τον MOHAMMAD  
H U S S A IN  καί λοιπών. Κατασχεθεϊσα ποσό της κατ- 
ειργασμένης ινδικής καννάβεως 3.616.2 γραμμ.

2. Έξάρθρωσις θμελονς σπείρας εμπόρων ναρ
κωτικών έκ τών: A B D U L K A R Y Μ M OHEDEN  
τον IS M A IL  κ.ά. Κατασχεθεϊσα ποσό της κατεργα
σμένης ινδικής καννάβεως 3.976 γραμμ.

3. Έξάρθρωσις θμελονς σπείρας έμπορων ναρ
κωτικών έκ τών: Σ Α ΡΤΖΕΤΑΚ Η  Ίωάννου τοϋ 
Γεωργίου καί λοιπών, κατασχεθεϊσα ποσότης κατειρ- 
γασμένης ινδικής καννάβεως 626 γραμμ. καί ρητίνη 
καννάβεως (χασισέλαιον) 27.4 γραμμ.

4. Έξάρθρωσις σπείρας έμπορων ναρκωτικών έκ 
τών: Μ Π ΑΤΣΑΛΙΑ Νικολάου τοϋ ’II/.ία κ.ά. Κα- 
τασχεθεισα ποσότης κατειργασμένης ινδικής καννά
βεως 548 γραμμ. καί οπίου 16 γραμμ.

5. Έξάρθρωσις σπείρας έμπορων ναρκωτικών έκ 
τών: SO LIM AN F A T  H I - AHMED κ.λ.π. Κατα- 
σχεθεϊσα ποσότης κατ ειργασμένης ινδικής καννά
βεως 1.508 γραμμαρίων.

Πλήν τών προαναφερθέντων, σημαντικοί έπιτυ- 
χίαι έσημειώθησαν καί εις τήν δίωξιν τοϋ λαθρεμπο
ρίου, παραχαράξεις, άρχαιοκαπηλείας κ.λπ. Μερικαί 
έκ τών περιπτώσεων τούτων είναι αί εξής:

1. Σύλληψις άρχαιοκαπήλων ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥ- 
Λ Ο Υ Γεωργίου καί Π Α ΤΕΡΑΚ Η  Εμμανουήλ, εις 
χεϊρας τών οποίων κατεσχέθησαν α) μία μαρμάρινη 
τριγωνική βάσις μετ’ αναγλύφου διακοσμίσεως πεν
ταφύλλων ανθεμίων εις έκάστην τών πλευρών και 
φύλλων άκάνθης εις τάς γωνίας φέρουσα εις τό κέν- 
τρον τής ώς άνω πλευράς οπήν προς ένθεαιν άναθή- 
ματός τίνος, β) εις σιδηροϋς πολεμικός πέλεκυς, μεθ’ 
άρπάγης, ξύλινης λαβής έπενδεδνμένης διά φύλλου 
χαλκού, γ )  εις σίδηρους πέλεκυς, άνευ λαβής, χρο
νολογούμενα ή μεν βάσις εις τούς Ρωμαϊκούς χρό
νους, οί δέ πέλεκεις εις τούς Μεσαιωνικούς.

21 Σύλληψις 4μελοϋς σπείρας άλλοδαπών παρα
χαρακτών καί πλαστογράφων ταξιδιωτικών έπιτα- 
γών, άποτελουμένης έκ τών TIDO RE B ITTO R IO  
καί λοιπών. Εις χεϊρας των κατεσχέθησαν 1.541.500
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όραχμαί, 12.920 λίραι Τουρκίας, 362 πλασταϊ τα
ξιδιωτικοί έπιταγαί, 6 πλαστά διαβατήρια, 3.500 λι- 
ρέττες ’Ιταλίας κ.λπ.

"Οσον άφορά τά ναρκωτικά γενικώς, κατά τό 
1975, υπό τής ' Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών- 
11 λαστογραφίας - ’Απάτης τής ’Ασφαλείας Πειραιώς, 
σννελήφθησαν διά παράβασιν τοϋ Νόμον περί Ναρ
κωτικών 30 άτομα, εκ τών όποιων 10 "Ελληνες καί 
20 αλλοδαποί. Κατεσχέθησαν συνολικώς 11.344.7 
γραμμάρια κατειργασμένης Ινδικής καννάβεως, 38.29 
γραμμάρια άκατεργάστου ( φούντα), 27,4 γραμμάρια 
ρητίνης καννάβεως ( χασισελαίου) , 16 γραμμάρια ο
πίου καί μία φύσιγγα ύδροχλ. πεθιδίνης.

'Υττοδ/νσις Γεν. Ά σφ . Πατρών

ΚΑΘ’ Ο ΛΗ Ν την διάρκειαν τοϋ έτους 1975 ή 
Υ.Γ.Α. Πατρών προέβη εις την λήψιν σειράς ε’ιδι- 
κωτέρων μέτρων, προς πρόληψιν τής εγκληματικό
τητας διά περιπολιών, ένεδρών, ελέγχων εις ξενοδο
χεία, σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρόμων κ.λπ., 
προσαγωγών ύποπτων ατόμων, σωματικών ερευνών, 
ελέγχων εις λέσχας διενεργείας παιγνίων, κέντρων 
διασκεδάσεως, μπάρ κ.λπ.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ήλέγχθησαν εις 
τον λιμένα Πατρών είσελθόντες: 22.632 ημεδαποί 
καί 38.307 αλλοδαποί καί έξελθόντες: 43.351 ημε
δαποί καί 118.909 αλλοδαποί.

Κατά τό έτος 1975 έξετελέσθησαν 1.408 εντάλμα
τα προσωπικής κρατήσεως καί ε ’ισεπράχθη τό χρημα
τικόν ποσόν τών 31.045.213 δραχμών.

Έβεβαιώθησαν τρεις παραβάσεις τοϋ Νόμου «Πε
ρί ναρκωτικών» καί συνελήφθησαν 1 άλλοδαπός καί 
2 ημεδαποί. Κατεσχέθησαν 20 γραμμ. μορφίνης, 24 
γραμμ. κατειργασ μένης ινδικής καννάβεως, 80 γραμ. 
οπίου καί 8 δενδρύλλια ινδικής καννάβεως.

'Ομοίως έβεβαιώθησαν εξ παραβάσεις τοϋ Νόμου 
«Περί συναλλάγματος). Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί 
καί 3 αλλοδαποί, οίτινες μετά τών κατασχεθέντων 
χρηματικών ποσών ήτοι: 18.400 δραχμών, 1.415 
όολλαρίων Η .Π .Α., 82.000 λιρεττών ’Ιταλίας, 390 
'Ελβετικών φράγκων, 500 Γαλλικών φράγκων καί 2 
επιταγών τής Τραπέζης 'Ελλάδος, έκάστη 2.000 
δολλαρίων Η .Π .Α. Παρεπέμφθησαν άρμοδίως.

Κατά τό έτος 1975 έν τή περιφερεία Άστυν. 
ΔIνσεως Πατρών διεπράχθησαν 100 κλοπαί, συνε
λήφθησαν 21 άτομα, ώς δράσται τούτων, άτινα άφή- 
ρ,εσαν διάφορα χρηματικά ποσά καί αντικείμενα, 
άπερ άνευρεθέντα τά πλειστα, άπεδόθησαν εις τούς 
παθόντας.

'Ωσαύτως διεπράχθησαν 1 ανθρωποκτονία έκ προ- 
θέσ,εως καί μία (1) ληστεία, οι δράσται τών όποιων 
συνελήφθησαν.

Τμήμα ’Ασφαλείας Κερκύρας

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γενικής ’Ασφαλείας Κερκύρας, κατά 
τό παρελθόν έτος 1975 δραστηριοποιηθέν, άνέπτυξε 
προληπτικήν καί κατασταλτικήν δραστηριότητα καί 
συνέβαλεν εις τήν παγίωσιν τοϋ αισθήματος ασφαλείας, 
μεταξύ τών πολιτΰιν καί τήν έξασφάλισιν τής τάξεως

έν τή περιοχή τής έδαφικής δικαιοδοσίας του. 'Ως 
προκύπτει έκ τών κατωτέρω παρατιθέμενων στοι
χείων, ή έπικρατήσασα γενική κατάστασις, έξ άπά- 
ψέως έγκληματικότητος καί δή έξ άπόψεως προλή- 
ψεως καί καταστολής τοϋ εγκλήματος έν τή περιοχή 
δικαιοοσίας του, ύπήρξεν λίαν ικανοποιητική.

Α'. ΠΡΟΑΗ ΠΤΙΚΟ Ν ΕΡΓΟΝ

Εις τον τομέα τής προλήψεως, έλήφθησαν κατά 
τό παρελθόν έτος 1975, τά ένδεικνυόμενα προς τοϋτο 
μέτρα, άτινα συνετέλεσαν, γενικά εις τήν διατήρησιν 
τής έγκληματικότητος εις λίαν χαμηλά έπίπεδα. 
Συγκεκριμένως έλήφθησαν τά κάτωθι μέτρα:

α. Π ε ρ ι π ο λ ί α ι  — ’ Ε  ν έ δ ρ α ι.
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1975, ένηργήθησαν 1302 

περιπολίαι καί ένέδραι, ιδία κατά τάς νυκτερινάς 
ώρας, μεθοδικώς προπαρασκευασθείσαι, αϊτινες έκά- 
λυψαν διάστημα χρόνου 5420 ωρών. Κατ’ αύτάς άπη- 
αχολήθη τό σύνολον τής δννάμεως τοϋ Τμήματος.

β. ’Έ  λ ε γ  χ ο ς — Π ρ ο σ α γ ω γ ά  ί υ π ό 
π τ ω ν  α τ ό μ ω ν

Κατά τό ώς άνω έτος καί ιδία τούς θερινούς μή
νας, ήλέγχθη ικανός αριθμός ατόμων έν όδώ καί 
προσήχθησαν ταϋτα εις τό Τμήμα, προς έξακρίβωσιν 
τής ταυτότητάς των.

γ. Σ ω μ α τ ι κ ά  ί ’Έ ρ ε υ ν α  ι.

Κατά τό έν λ.όγω χρονικόν διάστημα, ένηργήθη
σαν πολυάριθμοι σωματικοί έρευναι ύποπτων άτό- 
μων, μή συμπεριλαμβανομένων εις τάς ανωτέρω έ- 
ρεύνας τών τοιούτων, τά>ν ένεργηθεισών έπί επιβατών 
διακινηθέντων διά τοϋ λιμένος καί ’Αερολιμένος Κερ
κύρας.

δ. ’Έ λ ε γ χ ο ι  κ έ ν τ ρ ω ν  δ ι ε ν ε ρ γ ε ί α ς  
τ ε χ ν ι κ ώ ν  π α ι γ ν ί ω ν .

Ένεργήθησαν κατά τον ύπό έπισκόπησιν χρόνον 
52 έλεγχοι εις κέντρα διενεργείας τεχνικών παιγνίων.

ε. ’Έ  λ ε γ  χ ο ς δ ι α κ ι ν η θ έ ν τ ω ν  α τ ό 
μ ω ν  ε ι ς  λ ι μ έ ν α  κ α ί  α ε ρ ο λ ι μ έ ν α  Κ ε ρ 
κ ύ ρ α ς .

Κατά τό έτος 1975 ήλέγχθησαν εις τον Λιμένα 
Κεργύρας 301.626 άτομα, ήτοι κατά τήν άφιξιν 
148.806 άτομα, κατά τήν άναχώρησιν 65.255 άτομα 
καί κατά τάς άφιξαναχωρήσεις κρουαζιέρων ήλέχθη- 
σαν έν συνόλω 83.880. 'Ομοίως ήλέχθησαν εις Κρα
τικόν ’Αερολιμένα Κερκύρας 263.451 άτομα ήτοι 
131.345 κατά τήν άφιξιν καί 131.599 κατά τήν άνα- 
χώρησιν. 'Ωσαύτως ήλέχθησαν καί έτερα 507 άτομα 
άτινα διήλθον ή έπεσκέφθησαν τήν πάλιν.

στ. ’Έ λ ε γ χ ο ς  δ ι α φ ό ρ ω ν  κ έ ν τ ρ ω ν .

Ένηργήθησαν, κατά τό 1975, 91 έλεγχοι εις διά
φορα δημόσια κέντρα.
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ζ. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς  σ ε σ η μ α σ μ έ 
ν ω ν  κ α κ ο π ο ι ώ ν .

Ήσκήθη ή δέουσα παρακολούθησις εις δ,τι άφε- 
ώρα τον τρόπον εν γένει διαβιώσεως, συνήθειας και 
συναναστροφών άπάντων τών μονίμως διαμενόντων 
εν Κέρκυρα κακοποιών, ά>ς και τών περιοδικώς άφι- 
κνουμένων και προσωρινώς διαμενόντων.

η. ’Έ 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  καί υ π ο ψ η φ ί ω ν  ο δ η 
γ ώ ν  ο ν  τ /τ  ω ν.

Κατά το έτος 1975 ήλέγχθησαν από άπόψεως 
ανεπίληπτου διαγωγής 1000 άτομα έν σχέσει με τάς 
άνωτέρω περιπτώσεις.

θ. Π  α ρ α κ ο λ ο ν θ η σ ι ς  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε 
ων  — Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν .

Κατά το άνωτέρω χρονικόν διάστημα έμερίμνησε 
διά την χορήγησιν τών κατά Νόμον άπαιτονμένων 
σχετικών αδειών καί ήσκησεν έπίβλεψιν κατά την 
πραγματοποίησιν τών δημοσίων συναθροίσεων καί 
συγκεντρώσεων έν γένει.

ι. ’Έ λ ε γ χ ο ς  ε π ι σ κ ε π τ ώ ν  π α ρ α μ ε 
θ ο ρ ί ω ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν .

Έχορηγήθησαν 60 άδειαι εις άτομα προτιθέμενα 
νά έπισκευθοϋν παραμεθορίους περιοχάς καί ζω
τικούς χώρους έν γένει, από άπόψεως εθνικής άσφα- 
λείας.

ια. " 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  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 ω ν  υ λ ι κ ό ν .

Κατά τό έν λόγω χρονικόν διάστημα ήλέγχθησαν 
195 περιπτώσεις άτόμων διαχειριζομένων Κρατικά 
άπόρρητα καί έν γένει διαβαθμισμένων υλικών έξ άπό

ψεως έθνικής άσφαλείας καί άμύνης.

ιβ. Π  α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  ε ι ς  δ ι α 
φ ό ρ ο υ ς  ά ρ χ ά ς.

Παρεσχέθησαν αί πληροφορίαι επί διαφόρων ει
δικών καί γενικωτέρων θεμάτων προς διαφόρους άρ- 
χάς 8950 περιπτώσεων.

ιγ. "Ε λ ε γ  χ ο ς π α ρ α μ ο ν ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς  
κ.λπ. ά λ λ ο δ α π ώ ν .

Ήσκήθη έλεγχος έπί 2.630 περιπτώσεων παρα
μονής έργασίας κ.λπ. άλλοδαπών διαμενόντων μονί
μως ή προσωρινώς έν Κέρκυρα.

Β'. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚ Ο Ν  ΕΡΓΟΝ

Ή  άπόδοσις τής ’ Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού 
Εγκλήματος, εις τον τομέα τής καταστολής τοϋ 
εγκλήματος κατά την διάρκειαν τοϋ έτους 1975, ϋπήρ- 
ξεν λίαν ικανοποιητική. Κατά τό έτος 1975 τό κατα
σταλτικόν έργον συνοψίζεται ώς εξής:

α. Ε γ κ λ ή μ α τ α .
Έ πί συνόλω 70 έγκλημάτων, έξιχνιάσθησαν τα 64. 

Τούτων έλαβε γνώσιν καί έπελήφθη ή Υπηρεσία, 
σχηματ ισθεισών σχετικών δικογραφιών. Συνελ,ή— 
φθησαν ώς υπαίτιοι έγκλημάτων 36 άτομα ατινα 
παρεπέμφθησαν άρμοδίως.

β. Κ α τ α δ ι ω κ τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α .
Έξετελέσθησαν άπαντα τά διαβιβασθέντα εις την 

υπηρεσίαν 141 διωκτικά έγγραφα.

γ. ’Ε ν τ ά λ μ α τ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  κ ρ σ
τ ή σ ε  ω ς.

Έξετελέσθησαν ωσαύτως, κατά την διάρκειαν
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Εις την απέναντι σελίδα άρια τέρα: Διάφορα ναρκωτικά, λουλάδες κ.λπ. Κατεσχέθησα ν εις χείρας άλλοδαπών εμπόρων ναρκωτικών, 
υπό τοϋ Τμήματος 'Ασφαλείας Κέρκυρας. Δεξιά: ’Αμπεγιανέλα Μαριάν, μέλος σπείρας νοτιοαμερικανών κακοποιών, των όποιων 
την πολλαπλή «δραστηριότητα» στην 'Αθήνα, άνέκοψε ή άγρυπνη παρακολούθησις των αρμοδίων υπηρεσιών. Κάτω: Δοχεία δπον 
έκρύπτετο χασίς, λαθαραία ώρολόγια, περίστροφο και άλλα αντικείμενα. Ή  «σοδειά» τής 'Ασφαλείας 'Αθηνών, από την σπείρα των 
αλλοδαπών κακοποιών Σαγίντ Μαργίντ καί Σαγίντ Σαλέμ.



τον έτους 1975 (1178) εντάλματα προσωπικής κρα- 
τήσεως.

δ. Ν α ρ κ ω τ ι κ ά .

Έβεβαιώθησαν δύο παραβάσεις των περί ναρ
κωτικών φαρμάκων νόμων, σνλληφθέντων 4 έν συνό- 
λω δραστών, εις χεϊρας τών οποίων κατεσχέθησαν
12.5 γραμμάρια κατειργασμένης ινδικής καννάβεως,
26.5 γραμμάρια χασισελαίου, 10 γραμμάρια ηρωίνης 
καί μικρά ποσό της σιγαροχάρτον.

Γ '. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

a. Ε  ί ς τ ο ν  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  τ ο μ έ α .

Ή  δοαστηοιότης τής Υπηρεσίας εις τον κοινωνι
κόν τομέα ύπήρξεν άρκοΰντος ικανοποιητική. Οντως, 
ήσκήθη έπίβλεψις καί έλήφθησαν τά προσήκοντα μέ
τρα προς περιστολήν Ιδία τής έκλήσεως τών ηθών. 
Συγκεκριμέ νως, έπεσημάνθησαν εγκαίρως, έχοντες 
ροπήν προς ατακτον βίον 8 ανήλικοι. Έ κ  τούτων 4 
άρρενες παρεδόθησαν εις τους οικείους των, διά τάς 4 
c.τέρας θήλεις, στερουμένας οικογενειακής προστα
σίας, έλήφθησαν τά προσήκοντα προστατευτικά μέτρα.

β. Κ λ α π έ ν τ α  — ά π ο λ ε σ θ έ ν τ α  δ ί- 
κ υ κ λ α ο χ ή μ α τ α .

Έδηλώθησαν εις τήν υπηρεσίαν μας, κατά τό 
παρελθόν έτος 1975, 88 άπώλειαι καί κλοπαί δικύ- 
κλων οχημάτων (μοτοποδηλάτων - Ποδηλάτων). Έ ξ  
αυτών, άνευρέθησαν καί παρεδόθησαν εις τούς κατό
χους των 54. Άνεκαλύφθησαν δε καί έδιώχθησαν ποι- 
νικώς 3 δράσται τοιούτων κλοπών.

γ. Θ ε ά μ α τ α .

Ήσκήθη έλεγχος επί τών έν τή διακαιοδοσία 
μας λειτουργούν των θεαμάτων, διά τήν έφαρογήν τής 
σχετικής νομοθεσίας καί ιδία τής άφορώσης τήν είσο
δον έν αύτοίς άνηλίκων, ώς καί τής τοιαντης περί 
άσέμνων.

Δ'. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας Κερκύρας κατά 
τό διαρρεϋσαν έτος 1975 ανέπτυξε δραστηριότητα εις 
τον Τομέα ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ήτις συνέβαλε τά μέ
γιστα εις τήν έμπέδωσιν τοϋ αισθήματος έθνικής 
ασφαλείας.

β. ’Ι δ ι α ί τ ε ρ ο ι  έ π ι τ ν χ ί α ι .

Κατά τό έτος 1975, ή υπηρεσία έσημείωσεν εις 
τον τομέα, ιδία τής διώξεως κοινού εγκλήματος επι
τυχίας τινάς, αίτινες προεκάλεσαν τά ευμενή καί κο
λακευτικά σχόλια τοϋ κοινού καί τοϋ τοπικού τύπου.

α) Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον, δτε άφίχθησαν 
εις τον ενταύθα Λιμένα, ’Αμερικανικά Πολεμικά σκά

φη, άνεκαλύφθησαν καί έπεσημάνθησαν εγκαίρως 
προθέσεις διαπράξεως έγκλημάτων εις βάρος ’Αμερι
κανών ’Αξιωματικών, άποβιβασθέντων έν τή πόλε'ι, 
τών οποίων, χάρις εις τά ληφθέντα εύστοχα μέτρα, 
άπετράπη ή έκόήλωσις. Οί δράσται έδιώχθησαν ποι- 
νικώς υπό τής υπηρεσίας καί παρεπέμφθησαν άρμο- 
δίως. β)  Τον μήνα ’Απρίλιον τοϋ αυτού έτους, συνε- 
λήφθησαν 4 ’Αλλοδαποί, -’Ιταλικής καί ’Αγγλικής 
ύπηκοότητος, διά κατοχήν καί χρήσιν ναρκωτικών ου
σιών ( ’Ινδικής καννάβεως - χασισελαίου - ηρωίνης), 
εις χεϊρας τών όποιων κατεσχέθησαν ικαναί ποσό
τητες τούτων, ώς καί διάφοροι συσκευαί χρήσεως 
αύτΰόν (Λουλάς - πίπαι - σύριγγες) άτινα είσήγαγον 
έν 'Ελ.λάδι έξ ’Αφγανιστάν καί Τουρκίας, γ )  Τον μήνα 
’Ιούλιον, άνεκαλύφθη καί συνελήφθη διά σωρείαν 
απατών, σεσημασμένος άπατεών, δράσας τό πρώτον 
έν τή ήμετέρα δικαιοδοσία. Τον αυτόν μήνα, έξηρθρώ- 
θη σπείρα κλεπτών διαφόρων Αντικειμένων καί άνταλ 
λακτικών αυτοκινήτων.

Τον μήνα Αύγουστον, έξηρθρώθη, ωσαύτως, σπεί
ρα άνηλίκων δραστών οιτινες άφήρουν καί ήλλοίωναν 
χαρακτηριστικά δικύκλων οχημάτων, έπί σκοπώ πα
ρανόμου ίδιοποιήσεως, ένια τών όποιων έρριπτον έντός 
τής θαλάσσης.

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  Υ π η ρ ε σ ί α ς  Σ υ ν α λ 
λ ά γ μ α τ ο ς .

Κατά τό έτος 1975 ή ' Υπηρεσία Συναλλάγματος - 
’Ελέγχου Διαβατηρίων, έβεβαίωσε - 4 - παραβάσεις 
περί λαθραίας έξαγωγής συναλλάγματος, διαπραχθεί- 
σας παρ’ Αλλοδαπών καί ήσκήθη έναντίον των ποινική 
δίωξις. Μεταξύ τών έν λόγω δραστών συγκαταλέ
γονται καί οι ’Ιταλοί υπήκοοι: 1) PED RO N I 
RO SARIO τού G IU SE PPE καί τής ISO L IN A  
γεν. τώ 1950 εις TRE VIG LIO  Περγάμου Ιτα λ ί
ας, έμπορος αυτοκινήτων καί 2) M I LO N E  0 R 0 -  
ΝΖΟ  - C A E TA N O  τοϋ LEO NARDO καί τής 
T A L M A R  τώ 1946 εις O ST U N I Βρινδισίου ’Ιτα
λίας, έμπορος τροφίμων, κάτοικος ομοίως, οιτινες 
έπειδή έκ τής προανακρίσεως προέκυφεν ότι οϋτοι 
άπετέλουν μέλη καλώς οργανωμένης σπείρας λαθρε- 
πορείας συναλλάγματος καί παρανόμου εισαγωγής 
καί πωλήσεως ’Ιταλικών αυτοκινήτων έν Έλλάδι καί 
τό κατασχεθέν χρηματικόν ποσόν ήτο προϊόν προερ- 
χόμενον έκ τών πωλήσεων τοιούτων αυτοκινήτων, 
άπεστάλησαν, συνοδεία, τή Δ jvaei Υ.Π.Ε.Ν., προς 
συνέχισιν τής άρξαμένης προανακρίσεως καί σνλλη- 
■ψιν τών σνναιτίων, συνεργών κ.λπ. Ό  πρώτος τών 
είρημένων κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 7 μηνών καί ό 
δεύτερος εις φυλάκισιν 3 μηνών. ’Εκ τών έν λόγω 
βεβαιωθεισών παραβάσεων κατεσχέθη καί έδημεύθη 
συνολικώς τό χρηματικόν ποσόν τών 224.000 δραχμών.

Έδηλώθη υπό άφιχθέντων έκ τοϋ έξωτερικοϋ έπι- 
βατών συνάλλαγμα, άνερχόμενον εις τό ποσόν τών 
229.913.324 δραχ. ’Ηλέχθησαν ωσαύτως 20 περι
πτώσεις εισαγωγής έκ τοϋ έξωτερικοϋ αυτοκινήτων, 
τηλεοράσεων κ.λπ. Αντικειμένων, είσαχθέντων έν Έ λ 
λάδι άνευ τών νομίμων προϋποθέσεων. 'Ομοίως ήλέ- 
χθησαν 884 ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Γραφεία, Κα
ταστήματα Ειδών Λαϊκής Τέχνης κ.λπ. έπί θεμάτων 
συναλλάγματος.
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Σ Τ . ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ Σ ΦΥΣΕΩΣ

Ζ'. Δ ΙΑΠ ΙΣΤΩ ΣΕΙΣ

Έ κ τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι ή έπί- 
δοσις τών υπηρεσιών τον Τμήματος Γενικής ’Ασφα
λείας Κέρκυρας, εις άπαντας τους τομείς τής δραστη
ριότητας τον, νπήρξεν λίαν ικανοποιητική. Διεπιστώ- 
θη δτι οί πλείστοι τών δραστών τών διαφόρων αδι
κημάτων υπήρξαν άτομα ιδία νεαράς ηλικίας.

Δεν παρετηρήθη έξαρσις αφροδισίων νοσημάτων.
Γενικώς, κατά το έτος 1975, δεν παρετηρήθη αν- 

ξησις τής εγκληματικότητας, έναντι τής τοιαύτης τών 
προηγουμένων ετών.

Πέραν τής κατά τά ανωτέρω σημειωθείσης δρα
στηριότητας του το Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας κατά 
το αυτό ώς άνω, 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 .
Δ ιεκπεραίωσεν 8950 έγγραφα διαφόρων ’Αρχών 

και υπηρεσιών πάσης 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  ά ρ χ ώ ν.

Έξετέλεσε 1049 παραγγελίας διαφόρων Δικαστι
κών ’Αρχών.

γ. Μ  έ τ  ρ α ά 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 άσφαλείας κατά την άφιξιν, παραμονήν, δια- 
κίνησιν καί άναχώρησιν 72 ξένων επισήμων.

δ. Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς  κ α τ  ά τ  ά ς έ θ ν ι- 
κ ά ς  έ ο ρ τ  ά ς κ α ί  λ ο ι π ά ς  δ η μ ο σ ί α ς  
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς .

’Έλαβε λίαν άποτελεσματικώς διά πάσης τής δν- 
νάμεώς της τά ένδεδειγμένα μέτρα άσφαλείας κατά 
τούς εορτασμούς ’Εθνικών ’Επετείων, τοπικών εορτών 
καί λοιπών Δημοσίων εκδηλώσεων.

ε. Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς .

'Ωσαύτως έλαβε λίαν άποτελεσματικώς τά ένδε- 
δειγμένα μέτρα άσφαλείας έπιτηρήσεως στόχων ’ιδιαι
τέρου ενδιαφέροντος, (Προξενεία, ’Επιχειρήσεις Κοι
νής Ώφελείας κ.λπ.), ώς επίσης καί κατά τάς έκά- 
στοτε διενεργουμένας συναθροίσεις καί λοιπάς δημο
σίας εκδηλώσεις, ώς καί κατά τάς Δ ημοτικάς έκλο- 
γάς καί άναπληρωματικάς βουλευτικάς τοιαύτας.

στ. Ά ε ρ ο π ε ι ρ α τ ε ί α ι

'Ομοίως καθ’ δλην την διάρκειαν τον έτους 1975 
προέβην εις την ?.ήψιν ίδικών μέτρων άσφαλείας εις 
Άεροδρόμιον Κερκύρας, προς άποτροπήν άεροπει- 
ρατειών.

Επάνω: Ποσότης ναρκωτικών, κατασχεθείσα υπό τής Γενι- 
,  κής Άσφαλείας Πειραιώς, εις χείρας σπείρας αλλοδαπών λα

θρεμπόρων. Α ί έπιτνχίαι τής προαναφερθείσης υπηρεσίας εί- 
δικώς εις τον τομέα τών ναρκωτικών, εντυπώσιασαν καί εξα
κολουθούν να εντυπωσιάζουν δχι μόνον τις Ελληνικές, άλλα 
και τ'ις ξένες υπηρεσίες, αί όποίαι ασχολούνται μέ την δίωξιν 
του λαθρεμπορίου τών «ηδονιστικών» φαρμάκων. Κάτω: Τό 
αυτοκίνητο - κρύπτη τής σπείρας Σακγίντ Μαργίντ - Σαγίντ 
Σαλέμ.
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ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ -
ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

Ε γ κ λ ή μ α τ α

"Ετους
1974

’Έτους Μείωσις 
1975 %

1. Κακουργή ματα 164 139 15,24
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα 

Σ ύ ν ο λ ο ν

5.376 5.288 1,63
823 488 40,70

6.363 5.915 7,04

Α' Υ Π Ο Δ/Ν ΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γ' Υ ΠΟ Δ/ΝΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Βεβαιωθέντα εγκλήματα 1974 1975

1. Κακουργήματα 10 10
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα 
3. Πταίσματα

127 151
127 151

5 14
Σ ύ ν ο λ ο ν 142 175

Βεβαιωθέντα εγκλήματα Δ’. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Κακουργήματα 95 102 Βεβαιωθέντα εγκλήματα
2. Πλημμελήματα 4.101 3.931
3. Πταίσματα 718 414 1. Κακουργήματα 3 3

Σ ύ ν ο λ ο ν 4.914 4.447 2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα

62 64
— 3

Β' Υ Π Ο /Ν ΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ ύ ν ο λ ο ν 65 70

Βεβαιωθέντα εγκλήματα

1. Κακουργήματα 56 24
2. Π λη μμελή ματα 1.086 1.143
3. Πταίσματα 100 57

Σ ύ ν ο λ ο ν 1.242 1.224

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΓΚΑΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

1 9 7 4  1 9 7 5

1 9 7 4

1 9 7 5

491 571 659 620 533 536 431 612 592 462 438 419

438 454 579 464 441 601 430 448 567 501 507 487
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Ύπηρεσίαι
’Αγορανομίας

'Υττοδ/νσις ’Αγορανομίας ’Αθηνών

ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ Ικανοποιητική ύπήρξεν ή κατά τό 
1975 δραστήριοτης τής Ύποδ/νσεως Αγορανομίας 
’Αθηνών, παρά την συνεχή άπασχόλησιν τον πλείστου 
τής δυνάμεώς της εις εκτάκτους υπηρεσίας, ώς μέτρα 
τάξεως, κ.λπ. Διά τοϋ μικρού αριθμού υπαλλήλων ή- 
δυνήθη νά παρακολούθηση την παρατηρηθε ϊσαν αστά
θειαν τιμών εις τά διάφορα πρώτης ανάγκης είδη, ώς 
φάρμακα, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά κ.λπ. καί νά 
έξουδετερώση εν τή γενέσει της πάσαν απόπειραν 
κερδοσκοπίας. Σημαντική υπήρξε ή συμβολή εις τό 
έργον τής ’Αγορανομίας τής Άστυκτηνιατρικής Υ 
πηρεσίας, ή όποια διενήργησε συνεχείς ελέγχους εις 
τάς πηγάς τών τροφίμων κυρίως εργοστάσια γαλα
κτοκομικών προϊόντων, άλλαντοποιεϊα, ψυγεία κ.λπ.) 
παρεμποδισθείσης οϋτω τής διοχετεύσεως ήλλοιωμέ- 
νων τροφίμων εις τό καταναλωτικόν κοινόν.

Μερικαί εκ τών χαρακτηριστικοτέρων επιτυχιών 
τής ' Υποδ/νσεως ’Αγορανομίας ’Αθηνών, αί όποϊαι 
άπησχόλησαν ιδιαιτέρως τον 'Ελληνικόν τύπον καί 
συνεκίνησαν τήν κοινήν γνώμην είναι α'ι εξής:

α. Τήν 27-11-75 συνελήφθησαν καί παρεπέμφθη- 
σαν εις τό αυτόφωρον Άγορανομικόν δικαστήριον οί:
1) Σ ΙΓΑΛΟ Σ Στυλιανός, 2) ΣΤΟ ΥΠ ΑΣ Δημοσθέ
νης, 3) ΛΑΜ ΠΟΣ ’Ιωάννης, 4) Α ΡΓΥΡ ΙΟ Υ ’Ιωάννης 
5) Σ Π ΑΝ ΕΛ Η Σ Παναγιώτης, 6) ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙ- 
ΔΠ Σ  Ευάγγελος, 7) ΤΣΟ ΥΧΑΝΤΑΡΗ Σ Παναγιώ
της, 8) Π ΑΠ ΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ Λουκάς, οιτινες διά 
τών ύπ’ άριθ. 11960 καί 11962/1-12-1975 αποφάσεων 
τού ώς είρηται δικαστηρίου κατεδικάσθησαν εις ποι- 
νάς φυλακίσεως από 24 έως 44 μήνας, διά κλοπήν 
καί αποδοχήν πετρελαιοειδών, στέρησιν τιμολογίων, 
ώς καί διάθεσιν τούτων παρανόμως. Περί τούτου ή- 
σχολήθη έκτενώς καί ημερήσιος τύπος.

β. Τήν 21-2-1975 συνελήφθησαν καί άπεστάλη- 
σαν εις τό αυτόφωρον άγορανομικόν δικαστήριον: οί
1) ΜΑΜΟΥΝΗ ’Ασημούλα σύζ. τοϋ Δημητρίου, 
ιδιοκτήτης τοϋ επί τής οδού Σοφοκλέους άριθ. 54 Σ Τ ’ 
Α/ Τ,  μπάρ Β ’ κατηγορίας. 2) ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ταβιθά 
σύζ. τού Διονυσίου καί 3) ΤΣΑΛΙΚ Η  ’Αφροδίτη σύζ. 
τού Στυλιανού, διότι είσέπραξαν ή δευτέρα καί ή τρί
τη τούτων, παρά τοϋ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ Θεοδώρου, άνευ 
προσκομίσεως διπλοτύπου άποδείξεως, διά δύο (2) 
βερμούτ καί μίαν (1) φιάλην σαμπάνιαν τό χρηματι
κόν ποσόν τών 37.000, άντί τοϋ κανονικού βάσει τιμο
καταλόγου 430 τετρακοσίων τριάκοντα δραχμών, ήτοι 
υπερβολικόν κέρδος 36.570 τριάκοντα έξ χιλιάδων

πεντακοσίων έβδομήκοντα δραχμών. 'Άπασαι κατε 
δικάσθησαν, έπιβληθείσης εις έκάστην τούτων τής 
ποινής τής έπταμήνου φυλακίσεως.

γ. Τήν 3-12-1975 συνελήφθησαν καί άπεστάλη- 
σαν εις τό αυτόφωρον άγορανομικόν δικαστήριον οί:
1) ΠΟ ΥΠ ΑΚ Η Σ Παντελής τοϋ Πέτρου, ιδιοκτήτης 
τοϋ επί τής όδοϋ ’Όθωνος άρ. 2. Α ’ Α /Τ  κέντρον δια- 
σκεδάσεως Β ’ κατηγορίας «DORADO», καί 2) ΝΙ- 
ΚΟ ΛΙΤΣΑ Νικολέτα τοϋ Νικολάου, διότι είσέπραξαν 
παρά τοϋ 'Ελληνοαμερικανοϋ Μ Π ΟΡΑΤΖΗ Γρη- 
γορίου, διά μίαν φιάλην μπύραν καί μία σαμπάνια, τό 
χρηματικόν ποσόν τών 7.800 δρχ., άντί τοϋ κανονικοϋ, 
βάσει τιμοκαταλόγου 1.617 δρχ., ήτοι υπερβολικόν 
κέρδος 6.183. ’ Αμφότεροι κατ εδικάσθησαν εις φυλάι- 
κισιν 71/ 2  μηνών.

δ. Τήν 13-7-1975 συνελήφθησαν καί άπεστάλη- 
σαν εις τό αυτόφωρον άγορανομικόν δικαστήριον οί:
1) ΔΡΟΥΓΑ Πολυξένη τοϋ Γεωργίου, ιδιοκτήτης 
τοϋ επί τής όδοϋ Πειραιώς άρ. 68 μπάρ Α ’ κατηγο
ρίας, 2) Μ ΕΘΕΝΙΤΗΣ Σταμάτιος τοϋ Σταύρου, σερ
βιτόρος, 3) ΑΝΑΓΝΩ ΣΤΟΠΟ ΥΛΟΥ Μαρία σύγ. 
τοϋ ’Αθανασίου, υπάλληλος τοϋ μπάρ, διότι είσέπρα
ξαν παρά τοϋ Β Α Σ ΙΛ Α ΤΟ Υ Σπυρίδωνος, άνευ δι
πλοτύπου άποδείξεως, διά δύο ονίσκν, οκτώ λικέρ, 
μίαν φιάλην σαμπάνια καί μίαν φιάλην ονίσκν, τό 
χρηματικόν ποσόν τών 13.750 δρχ., άντί τοϋ κανονι
κού βάσει τιμοκαταλόγου 1.765 δρχ. ήτοι υπερβολικόν 
κέρδος 11.985 δρχ. Εις απαντας έπεβλήθη φυλάκισις 
6 - 8  μηνών.

Έ κ  τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών βεβαιωθεισών πα
ραβάσεων, ένεκα τοϋ δτι τινές έξ αυτών ήσαν ιδιαι
τέρως σοβαραί, ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία, 
τών δραστών συλληφθέντων καί παραπεμφθέντων άμε
σοι ς ενώπιον τών κατά περίπτωσιν άσκούντων τήν 
ποινικήν δίωξιν. Οντως:

α. ’Επί συνόλου 955 βεβαιωθεισών παραβάσεων 
δι’ εϊσπραξιν υπερβολικού κέρδους, ήκολουθήθη ή αυ
τόφωρος διαδικασία διά 47 έκ τούτων.

β. ’Επί 105 παραβάσεων δι’ έλλιποβαρή ζύγισιν, 
ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία διά 5.

γ. ’Επί 735 παραβάσεων διά στέρησιν ένδεικτι- 
κών πινακίδων τιμής πωλήσεως, ήκολουθήθη ή αυτό
φωρος διαδικασία διά 8.

δ. ’Επί 30 παραβάσεων άρνήσεως πωλήσεως εί
δους, ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία διά 4.

ε. ’Επί δύο παραβάσεων άναμίξεως (νοθείας) 
τροφίμων, ήκολουθήθη ή αυτόφωρος διαδικασία δι’ 
άμφοτέρας.

στ. ’Επί 734 παραβάσεων δι’ έκδοσιν άνειλικρι- 
νών τιμολογίων καί στέρησιν τοιούτων, ήκολουθήθη 
αυτόφωρος διαδικασία διά 14.

ζ. ’Επί 5.223 ληφθέντων δειγμάτων, διαφόρων ει
δών, εύρέθησαν μή κανονικά 798..

'Υττοδ/νσις ’Αγορανομίας Πειραιώς

Η  ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ τού έτους 1975 έμφανισθεϊσα 
στενότης προσφοράς κρεάτων καί Ιχθύων, τό μέν έπη- 
ρέασε τήν 'Ελληνικήν άγοράν, διαταράξασα απουδαίως 
τον εύαίσθητον νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως 
τών άγαθών τούτων, τό δε παρέσχεν εις τούς διά παν-
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τός παρανόμου μέσου κερδοσκοποϋντας ευρύ πεδίον 
δράσεως.

Ή  Ύποδ /νσις ’Αγορανομίας Πειραιώς, συνεχί- 
ζουσα και κατα τό έτος 1975 την από τής σνστάσεώς 
της άρξαμένην μάχην κατά τής αισχροκέρδειας, εν- 
ρεθεϊσα προ τής τοιαύτης καταστάσεως και εχουσα 
προ οφθαλμών την προστασίαν καί μόνον τοϋ κατα
ναλωτικόν κοινού ανέπτυξε ίδιάζονσαν δραστηριότητα 
έπιτυχοΰσα την ομαλήν διακίνησιν τών αγαθών βιο
τικής ανάγκης.

Ε Ι δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν :
’Έθεσε υπό συνεχή έλεγχον και άγρυπνον παρα

κολούθησή τόσον την Κεντρικήν Λαχαναγοράν ’Α 
θηνών, τήν ’Ιχθυόσκαλαν Πειραιώς, τάς Βιομηχανίας 
ψύχους και τάς επιχειρήσεις αλλαντοποιίας, όσον και 
τό εν γένει εμπόρων ( χονδρικόν - λιανικόν) και τά 
πόσης φύσεως καταστήματα έξνπηρετήσεως τοϋ κοι
νού, έπιθεωρήσασα έν συνόλω 69.232 εκ τούτων.

Κατεπολέμησε δι’ εύστοχων καί αποτελεσματικών 
ενεργειών, έν τώ μέτριο τών δυνατοτήτων της, τήν 
αισχροκέρδειαν, ώς επί τό πολύ εν τή γενέσει της, υ
πό βάλουσα κατά τών παραβατών τών έν Ισχύϊ Νόμων 
καί Άγορανομικών Διατάξεων 4.122 μηνύσεις καί 
ένεργήσασα 3.738 εγγράφους συστάσεις. ’Επί ιδιαι
τέρως σοβαρών περιπτώσεων, καθ’ ας έκ τών πραγ
μάτων έπεβάλλετο ο άμεσος κολασμός τών παρα
βατών, τόσον προς σνγκράτησιν έκ τής παρανομίας 
τών λοιπών έμπορευμομένων, δσον καί προς ικανο- 
ποίησιν τών καταναλωτών, έφήρμοσε τό σύστημα τής 
αυτοφώρου διαδικασίας. Οντω συνέλαυε καί άπέστει- 
λεν εις τάς Είσαγγελικάς Άρχάς εξήκοντα παραβά- 
τας Νόμων καί Διατάξεων οχέσιν έχουσών α) με τήν 
εϊσπραξιν ή τήν άπαίτησιν προς εισπραξιν κατά τήν 
πώλησιν αγαθών βιοτικής άνάγκης υπερτιμήματος 
(καπέλλου), β) μέ τήν υποχρεωτικήν συναγοράν υπό 
τοϋ αυτόν αγοραστού καί ετέρων άνεπιθυμήτων αύτώ 
ειδών, γ )  μέ τήν αδικαιολόγητον άρνησιν πωλήσεως 
αγαθών βιοτικής άνάγκης δ) μέ τήν μή έκδοσιν τιμο
λογίων κατά τήν πώλησιν ή τήν μή κατοχήν τιμολο
γίων άγορας τών πωλουμένων ειδών καί ε) μέ τήν 
παρακώλνσιν τοϋ άγορανομικοϋ έλέγχου έκ μέρους 
τών έμπορευομένων προς συγκάλυψιν παρανόμων κερ
δών των.

Έπροστάτενσεν άποτελεσματικώς τήν δημοσίαν 
υγείαν διά καθημερινών έπιθεωρήσεων τών προς κα- 
τανάλωαιν προοριζομένων τροφίμων, ιδία ζωικής 
προελεύσεως, υπό τών Άστυκτηνιάτρων τής Ά στυ-

κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιώς, οΐτινες πραγμα
τ  οποιήσαντες 2.485 έπιθεωρήσεις ύπέβαλον 480 μη
νύσεις καί ένήργησαν 1.161 έγγράφους συστάσεις κατά 
παραβατών τών Υγειονομικών έν γένει Διατάξεων, 
κατέσχον δέ καί κατέστρεψαν ώς ακατάλληλα ή έπι- 
κίνδυνα 38.073 χιλιόγραμμα τροφίμων έν γένει, 
277.807 ώά, 10.172 κυτία κονσερβών, 100 κυτία 
αλιπάστων καί 77.403 τεμάχια σούπας Knorr.

Ένήργησε 3.910 δειγματοληψίας παντός άγαθοϋ 
βιοτικής άνάγκης, έκ τής χημικής έξετάσεως τών ο
ποίων τά 350 δείγματα ενρέθησαν μή κανονικά, δι’ δ 
καί ύπέβαλεν εις βάρος τών υπευθύνων σχετικός μη
νύσεις. Μάλιστα δέ εις δώδεκα περιπτώσεις έλαίων, 
ένδεκα βενζίνης καί μιας πετρελαίου τά ληφθέντα 
δείγματα ενρέθησαν δχι απλώς καί μόνον μή κανονι
κά, αλλά έν ταυτώ τοϋ μεν έλαίου νοθευμένα διά σπο
ρέλαιου καί ϋδατος εις μέγα βαθμόν, τής δέ βενζίνης 
νοθευμένης διά πετρελαίου καί τουλονόλης καί τοϋ 
πετρελαίου έπίσης νοθευμένου δι’ ϋδατος κατά 50°/ο.

'Η  'Υποδ/νσις ’Αγορανομίας Πειραιώς ασκούσα 
’Αγορανομικά καθήκοντα εις τον πρώτον έμπορικόν 
λιμένα τοϋ Κράτους, διά μέσον τοϋ όποιου διακινεί- 
ται σχεδόν έξ ολοκλήρου τό εισαγωγικόν έμπόριον 
τής Χώρας, εις Κεντρικήν Λαχαναγοράν ’Αθηνών, 
μέσω τής οποίας διακινοϋνται άπαντα τά όπωροκη- 
πευτικά, κρέατα, ορνιθοειδή καί ώά, τά προοριζόμενα 
δι’ ολόκληρον τον Νομόν ’Αττικής καί εις τήν ’Ιχθυ
όσκαλαν Πειραιώς, διά μέσου τής όποιας διακινοϋν- 
ται άπαντες οι διά τό λεκανοπέδιον τοϋ Νομοϋ ’Α ττι
κής προοριζόμενοι νωποί ιχθύες, έπεξέτεινεν εις πολ- 
λάς περιπτώσεις τήν δραατηριότητά της καί πέραν 
τών ορίων τής τοπικής άρμοδιότητός της συνεργα- 
ζομένη στενώς μέ τάς κατά τόπους ’Αστυνομικός 
Άρχάς, Ιδία δέ διά τοϋ Άγορανομικοϋ Σταθμού τής 
Κεντρ. Λαχαναγοράς Αθηνών, οι υπάλληλοι τοϋ ό
ποιου, δντες έξειδικενμένοι πλήρως εις τά καθήκοντά 
των, είργάσθησαν μέ δεξιοτεχνίαν καί άποτελεσμα- 
τικότητα. 'Η  τοιαύτη έκτασις τής δραστηριότητας 
είχεν ώς αποτέλεσμα, άφ’ ενός μέν νά έξουδετερώση, 
κατά τό δυνατόν, τούς καθ’ οϊονδήποτε τρόπον παρεμ- 
βαλλομένους έμπορους από τοϋ τόπου τής αγοράς 
τοϋ προϊόντος μέχρι τοϋ τόπου τής καταναλώσεως τού
του, άφ’ ετέρου δέ νά βοηθήση σημαντικούς τήν ομα
λήν διακίνησιν τών αγαθών, έκ τής παραγωγής εις τήν 
κατανάλωσιν. Τό γεγονός δέ τούτο συνετέλεσεν εις τό 
νά ύπάρχη πάντοτε έπάρκεια αγαθών έν ταις άγο- 
ραϊς.
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Εις τήν (ίυνέχειαν άναφέρονται χαρακτηριστικοί 
περιπτώσεις ασυνείδητου κερδοσκοπίας:

a) 'Η  αυτόφωρος κατάληψις υπό τον Άγορανο- 
μικοϋ Στάθμου Κεντρικής Λαχαναγοράς ’Αθηνών 
των εμπόρων τοϋ ΟΚΛΑ,α) την 29-7-75 τον ΚΑ- 
ΛΙΟ ΥΛΗ  Ή λία τοϋ Σπυρίδωνος, εχοντος αγοράσει 
εκ τοϋ Συνεταιρισμοϋ ΣΕΠΟΛ 70 τελλάρα γιαρμάδες 
προς 6 δραχ. τό χιλ/μον και πωλήσαντος τούτους 
προς 8 - 1 3  δραχ. τό χιλ/μον, είσπράξαντος οϋτω τό 
χρηματικόν ποσόν των 1.304,50 δραχ. επί πλέον τοϋ 
κανονικού ώς υπερτίμημα (καπέλλο), β) την 10-9-75 
τοϋ ΡΕΜΠΑ Δημητρών τον Σωτηρίου, εχοντος άγο- 
ράσει έκ τοϋ Συνεταιρισμού ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 80 τελ
λάρα ροδάκινα προς 8 δραχ. τό χιλ/μον καί πωλήσαν
τος ταϋτα προς 10 - 13 δραχ. τό χιλ/μον, είσπράξαν- 
τος οντω τό χρηματικόν ποσόν των 1.337 δραχ. 
επί πλέον τοϋ κανονικού ώς υπερτίμημα (καπέλλο). 
γ )  την 13-9-75 τοϋ Μ ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώ
ταν τοϋ Ίωάννον, εχοντος άγοράσει έκ τοϋ Συνεται
ρισμόν ΣΕΠΟΛ 300 τελλάρα ροδάκινα προς 8 δραχμ. 
τό χιλ /μον καί πωλήσαντος ταϋτα προς 10-11 δραχ. 
τό χιλ/μον, εόσπράξαντος οντω τό χρηματικόν ποσόν 
των 2.270 δρχ. επί πλέον τοϋ κανονικού ώς υπερτί
μημα (καπέλλο). δ) την 22-12-75 τοϋ ΦΙΛΗ ’Απο
στόλου τοϋ Χρήστου είσπράξαντος παρά τοϋ κρεο
πώλου ΚΑΛΑΜ ΠΟΚΗ Νικολάου διά την αγοράν 
361 χιλ /μων χοιρείον κρέατος τό χρηματικόν ποσόν 
των 1805 δραχμ. επί πλέον τοϋ κανονικού ώς υπερτί
μημα ( καπέλλο )

Ή  αυτόφωρος κατάληψις υπό τής Κεντρικής Υ 
πηρεσίας των 1) ΚΟΡΩΝΑΚΗ Κων/νου τοϋ Βασι
λείου, όδηγοϋ 2) ΙΑΚΩ ΒΙΔΗ Ίωάννον τοϋ Ζάχα
ρών, εμπόρου πετρελαίου καί Μ ΑΡΟΥΛΗ Γρηγο- 
ρευαγγέλου τοϋ Ίωάννον αύτοκινητιστοϋ την 27-11-75 
εντός τής εν Πειραιεί καί επί τής όδοϋ ' Αγ. ’Αναργύ
ρων 17 αποθήκης τοϋ δευτέρου, καθ’ ήν στιγμήν ό 
πρώτος καί ό τρίτος προέβαινον εις την έκφόρτωσιν 
έκ τοϋ άριθ. 301460 Δ.Χ. βυτιοφόρου αυτοκινήτου 
εις νπάρχονσαν έν τή αποθήκη τοϋ δευτέρου δεξαμενήν 
1.460 χιλ /μων πετρελαίου μαζούτ, δπερ ο πρώτος δεν 
παρέδωσεν, ώς ωφειλεν, εις την Α.Ε. «ΑΙΓΑΙΟΝ» 
αλλά κατεκράτησεν έκ τής έκ 12.078 χιλ/μων συνο
λικής ποσότητος προς σκοπόν ίδιοποιήσεως καί έν συ
νεχεία πωλήσεως εις τον ΙΑΚΩ ΒΙΔΗΝ Ίωάννην.

Έ π ί των σοβαρών άγορανομικών παραβάσεων 
ένημερώθη εγκαίρως καί κατετοπίσθη πλήρως τό κα
ταναλωτικόν κοινόν διά τοϋ ημερησίου τύπου καί τών 
μέσων ένημερώσεως (Ρ/Φ , T /V ) έπί σκοπώ προ
στασίας τούτου καί άποθαρρύνσεως τών παρανο- 
μούντων.

Ή  κατά τό έτος 1975 παρατηρηθείσα στενότης 
προσφοράς κρεάτων καί Ιχθύων, μεγαλοποιηθεϊσα έν 
πολλοίς υπό τών προσδοκούντων παράνομα κέρδη ψι
θυριστών, προεκάλεσε τρις έντός τοϋ αύτοϋ έτους άνα- 
ταραχήν εις τάς αγοράς τής πόλεως Πειραιώς. 'Η  
'Υποδ/νσις ’Αγορανομίας Πειραιώς έπεμβαίνουσα ά- 
καριαίως δι’ εύστοχων, καί σταθερών ενεργειών άπε- 
κατέστησεν έντός έλαχίστου χρονικοϋ διαστήματος 
τον διαταραχθέντα ομαλόν ρυθμόν λειτουργίας τών 
αγορών τούτων καί έξησφάλισε την κανονικήν διακί- 
νησιν τών βιοτικών αγαθών.

Ύ π οδ/νσις ’Αγορανομίας Πατρών

Α Ι  Π  A ΤΡΑ Ι άποτελοϋν σημαντικόν κέντρον εισα
γωγικού, έξαγωγικοϋ καί διαμετακομιστικοϋ έμ.πο- 
ρώυ, με άνεπτυγμένην βιομηχανίαν, ζωηράν οικονο
μικήν κίνησιν καί πολυάριθμα άγορανομικώς έλεγχό- 
μενα καταστήματα. Τό έργον, ώς έκ τούτου, τοϋ οι
κείου Τμήματος ’Αγορανομίας, είναι πολύπλευρον. 
Ή  δραστήριο της του, κατά τό 1975 έχει έν συνάψει 
ώς κάτωθι:

Α '. Ά α τ υ κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ό ς  τ  ο μ ε ν ς :

Τόσον εις τούς χώρους μαζικών, έπιθεωρήσεων, 
ώς Σφαγεία, Ιχθυόσκαλα, Ψυκτικές Μονάδες κ.λπ., 
όσον καί εις τήν αγοράν, έπεθεωρήθησαν 5.000 τόνοι 
ειδών βιοτικής ανάγκης ζωικής προελεύσεως, ώς 
σφάγια, ίχθυϊρά, γάλα καί προϊόντα αύτοϋ, ώά, άλ- 
λαντικά καί κονσέρβαι.

’Εκ τούτων κατεστράφησαν, κριθέντα άκατάλλη- 
λα καί έπιβλαβή εις τήν δημοσίαν υγείαν 40 τόνοι.

'Ωσαύτως ένηργήθησαν 150 τακτικαί καί 40 έ
κτακτοι Άστυκτηνιατρικαί επιθεωρήσεις εις καταστή
ματα, επιχειρήσεις κ.λπ.

Β '. ' Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ό ς  τ  ο μ ε ύ ς :

Έν συνεργασία με τήν Δ ιενθυνσιν Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών, ένηργήθησαν 70 Άστυϊατρικαί έπιθεω- 
ρήσεις εις 500 καταστήματα, Δημόσια Κέντρα, έξ 
ών εύρέθησαν ακάθαρτα 3.

Γ ' . Δ ε ι γ μ α τ ο λ η π τ ι κ ό ς  τ  ο μ ε ύ ς :

'Υπό τοϋ οικείου Συνεργείου Δειγματοληψίας έ- 
λήφθησαν 946 δείγματα έκ ποσοτήτων ειδών βιοτικής 
άνάγκης, άτινα άπεστάλησαν προς έργαστηριακόν έ
λεγχον. Έκ, τούτων 74 εύρέθησαν μη κανονικά.

Δ'. ’Α γ ο ρ ά ν  ο μ  ι κ ό  ς τ  ο μ ε ύ  ς :

Έ κ  τών άνεργηθέντων τακτικών καί έκτάκτων ά
γορανομικών έλέγχων έβεβαιώθησαν έν συνόλω 1493 
Άγορανομικαί παραβάσεις.

Εις 1097 περιπτώσεις, δι’ ας διακριβωμένους δεν 
νφίστατο δόλια προαίρεσις, ή έπρόκειτο περί έπου- 
σιωδεστέρας σημασίας άγορανομικών άταξιών, έγέ- 
νοντο συστάσεις, εις τάς λοιπάς δέ 396 ύπεβλήθησαν 
μηνύσεις.

Γενικώς καί παρά τήν, έξ άντικειμενικών λόγων, 
άστάθειαν τής άγοράς ή έμπορική διακίνησις εις τήν 
περιοχήν δικαιοδοσίας τον Τμήματος νπήρξεν ικανο
ποιητική, ή δέ, έκτεθείσα ϋπερθεν, δραστηριότης, 
συνέβαλεν λίαν ίκανοποιητικώς εις τήν παγίωσιν συν
θηκών ευρύθμου διακινήσεοις τοϋ ’Εμπορίου βελτι- 
ώσεως τών δρων λειτουργίας τών επιχειρήσεων, προ- 
λήψεως διαθέσεως άκαταλλήλων ειδών βιοτικής άνάγ
κης καί πατάξεως τής νοθείας καί αισχροκέρδειας.

’Ανάλογος υπήρξε καί ή δραστηριότης τοϋ τμή
ματος ’Αγορανομίας Κερκύρας. Γενικώς ή δραστη- 
ριήτης τών 'Υπηρεσιών ’Αγορανομίας έχει ώς εξής:
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ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟ
ΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡ
ΚΥΡΑΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

’Έτους "Ετους Μείωσ.
1974 1975 %

Βεβαιωθέντα έγκλήματα:
Άγορανομικοϋ Κώδικος 11.634 8.050 30,80
Πλημμελήματα Ποινι-
κοΰ Κώδ. καί Είδ. Ποιν.
Νόμων: 1.165 954 18,11
Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 1.287 502 61,00
β. Συστάσεις 4.025 2.969 26,23

Σ ύ ν ο λ ο ν 18.111 12.475 31,11

Άστυκτηνιατρικαί -Άστυ·
ϊατρικαί έπιθεωρήσεις κα·
ταστημάτων 125.629 109.557
Δειγματοληψίαι τροφίμων 10.224 10.306
Έξετασθέντα τρόφιμα:
Κρέας εις τόννους 125.544 857.668

’Ιχθύες » 95.675 71.514
Αλίπαστα » 987 808
Άλλάντες » 12.301 9.678
Τυρός » 45.899 270.343
Διάφορα » 24.341 14.938
Σ ύ ν ο λ ο ν 304.747 1.224.949
Κονσέρβαι εις εκατομμύ
ρια τεμάχια 36.939 47.779
Ώά εις έκατομμ. τεμάχια 141.891 132.769

5. Κατασχεθέντα καί κατα- 
στραφέντα τρόφιμα ώς ά- 
κατάλληλα ή έπικίνδυνα:
Κρέας εις χιλιόγραμμα 71.831 75.414

’Ιχθύες » 29.942 17.450
Αλίπαστα » 2.221 1.000
Άλλάντες » 228 370
Τυρός » 10.612 11.138
Διάφορα » 269.105 376.972
Σ ύ ν ο λ ο ν 383.939 482.344

Κονσέρβαι εις τεμάχια 141.319 49.246
Ώά εις τεμάχια 7.611 279.179

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ

1974 1975
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα

Άγορανομικοϋ Κώδικος 47 50
2. Άστυϊατρικαί ’Επιθεωρή

σεις καταστημάτων 152.254 154.446

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟ
ΜΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

Α'. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗ
ΝΩΝ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα: 1974 1975
Άγορανομικοϋ Κώδικος 7.008 4.134

Πλημμηλήματα Ποιν. Κώδ.
’Έτους ’Έτους

καί Εΐδ. Ποιν. Νόμων 
Πταίσματα:

750 554

α. Μηνύσεις 354 177
β. Συστάσεις 2.729 2.039

Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 10.841 6.904

2. Άστυκτηνιατρικαί - Άστυ 
ϊατρικαί επιθεωρήσεις κα-
ταστημάτων 45.343 31.835

3. Δειγματοληψίαι τροφίμων 4.504 5.205

4. Έξετασθέντα τρόφιμα
Κρέας εις τοννους 77.252 822.090

’Ιχθύες » 82.575 60.170
Αλίπαστα » 387 373
Άλλάντες » 10.515 9.079
Τυρός » 36.302 262.656
Διάφορα » 13.816 11.694
Σ ύ ν ο λ ο ν 220.844 1.166.062
Κονσέρβαι εις έκατομμύ- 
ρια τεμάχια 30.032 40.234

Ώ ά εις έκατομμ. τεμάχια 122.800 111.389
5. Κατασχεθέντα - καταστρα- 

φέντα τρόφιμα ώς άκατάλ- 
ληλα - έπικίνδυνα
Κρέας εις χιλιόγραμμα 22.536 5.213

’Ιχθύες » 1.183 482
Αλίπαστα » — 350
Άλλάντες » — 1
Τυρός » 4.273 1.929
Διάφορα » 246.064 371.925
Σ ύ ν ο λ ο ν 274.057 379.900
Κονσέρβαι εις τεμάχια 36.854 784

Ώ ά εις τεμάχια 1.620 535

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α- 
ΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙ- 
ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Άγορανομικοϋ Κώδικος 32 7

2. Άστυϊατρικαί έπιθεωρήσεις 96.279 107.142

Β'. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙ
ΡΑΙΩΣ

Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Άγορανομικοϋ Κώδικος 3.867 3.403
Πλημμελήματα Ποιν. Κώδ 
καί Εΐδ. Ποιν. Νόμων 346 365
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 916 312
β. Συστάσεις — —

Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 5.129 4.080

Άστυκτηνιατρικαί - Άστυ- 
ϊατρικαί έπιθεωρήσεις κα
ταστημάτων 74.429 72.872

Δειγματοληψίαι τροφίμων 4.217 3.909
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Έτους ’Έτους
1974 1975

4. Έξετασθέντα τρόφιμα
Κρέας εις τόννους 

’Ιχθύες >> 
Αλίπαστα »

43.875 29.635
11.901 10.695

. 590 420
Άλλάντες » 1.767 500
Τυρός » 
Διάφορα »

8.417 6.659
7.554 2.285

Σ ύ ν ο λ ο ν 74.104 50.194
Κονσέρβαι εις έκατομμύ-
ρια τεμάχια

Ώ ά εις έκατομμ. τεμάχια
6.560 4.372

18.267 16.083

5. Κατασχεθέντα-καταστρα- 
φέντα τρόφιμα ώς άκατάλ- 
ληλα - επικίνδυνα
Κρέας εις χιλιόγραμμα 13.114 18.823

’Ιχθύες » 8.409 6.650
Αλίπαστα » 1.276 500
Άλλάντες » 228 369
Τυρός » 6.291 8.963
Διάφορα » 20.019 475
Σ ύ ν ο λ ο ν 49.337 35.780
Κονσέρβαι εις τεμάχια 78.195 9.167
Ώ ά εις τεμάχια 5.871 277.807

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα 1974 1975
Άγορανομικοϋ Κώδικος 9 40

’Έτους ’Έτους
1974 1975

στραφέντα τρόφιμα ώς ά- 
κατάλληλα - έπικίνδυνα
Κρέας εις χιλιόγραμμα 

’Ιχθύες » 
Αλίπαστα »

36.130 49.577
20.350 9.785

945 150
Άλλάντες » — —
Τυρός » 48 246
Διάφορα » 
Σ ύ ν ο λ ο ν

976 5.105
58.499 64.863

Κονσέρβαι εις τεμάχια 
Ώ ά εις τεμάχια

26.270 39.295
120 837

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΙΌΡΑΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα
Άγορανομικοϋ Κώδικος 4

2. Άστυϊατρικαί επιθεωρήσεις 3.860 5.752

Δ'. ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Άγορανομικοϋ Κώδικος 
Πλημμελήματα Ποιν.Κώδ. 
καί Είδ. Ποιν. Νόμων 
Πταίσματα: 
α. Μηνύσεις 
β. Συστάσεις 
Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν

1974 1975
162 160

23 6

10 -
17

212 166
2. Άστυϊατρικαί επιθεωρήσεις 40.641 31.856

2. Άστυκτηνιατρικαί -άστυϊ-
Γ'. ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ατρικαί επιθεωρήσεις κα

ταστημάτων 273 268
Άγορανομικοϋ Κώδικος 
Πλημμελήματα Ποιν. Κώδ. 
καί Είδ. Ποιν. Νόμων 
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 
β. Συστάσεις 

Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ρ ν

2. Άστυκτηνιατρικαί - Άστυ- 
ϊατρικαί έπιθεωρήσεις κα
ταστημάτων

3. Δειγματοληψίαι τροφίμων

4. Έξετασθέντα τρόφιμα 
Κρέας εις τόννους

’Ιχθύες »
Αλίπαστα »
Άλλάντες »
Τυρός »
Διάφορα »
Σ ύ ν ο λ ο ν  
Κονσέρβαι εις τεμάχια 

Ώ ά εις τεμάχια

5. Κατασχεθέντα - Κατα-

597 353
3. Δειγματοληψίαι τροφίμων 371 246

46 29
4. Έξετασθέντα τρόφιμα εις

1.1987 13 τόννους 1.236
1.279 930
1.929 1.325 ν 5. Κατασχεθέντα -καταστρα- 

φέντα τρόφιμα ώς άκατάλ- 
ληλα - έπικίνδυνα είς χι
λιόγραμμα 2.046 1.801

5.586 4.582
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.132 946 ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4.417 5.072
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 

Άγορανομικοϋ Κώδικος
1974 1975

— —
1.202 636

83110 15 2. Άστυϊατρικαί έπιθεωρήσεις 900
19 7

ΑΣΤΥΝΟ-1.180 1.026 Ε'. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
1.735 739 ΜΙΑΣ
8.563 7.495

1975347.450 1.149.600 1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974
824.100 4.320.000 Άγορανομικοϋ Κώδικος 2

2. Άστυϊατρικαί έπιθεωρήσεις 10.574 8.865
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Ύττηρεσίαι Τροχαίας
I

Ύττοδ/νσις Τροχ. Κινήσεως Αθηνών

Η  ΥΠΟ Δ ΙΝ Σ ΙΣ  Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών 
έδραστηριοποιήθη και κατά το 1975 δια την αντιμε- 
τώπισιν τον κνκλοφοριακοϋ προβλήματος της Πρω- 
τενούσης και την έξασφάλισιν ομαλής, άνετου και α
σφαλούς κυκλοφορίας πεζών τε καί οχημάτων.

Προς τοϋτο, εκτός τον κυρίου αυτής έργου, ήτοι 
τής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, μετ’ έπιμελείας έμε- 
λέτησε καί έπρότεινε διαρρυθμίσεις κόμβων κύκλο-, 
φορίας, μονοδρομήσεις οδών, επεκτασιν τής υφιστά
μενης φωτεινής σηματοδοτήσεως, εις α σημεία πα
ρουσιάζουν κνκλοφοριακόν ενδιαφέρον και εμελετηθη 
ή έπέκτασις τ ον δικτύου κλειστού κυκλώματος τηλεο- 
ράσεως, εις τρόπον ώστε ή έποπτεία καί ή κατεύθυν- 
σις τής κυκλοφορίας νά πραγματοποιήται εύχερέστε-
ρον. ,

Έκτος τοϋ τομέως ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας 
υπό τής ώς άνω Υπηρεσίας ανεπτυχθη δραστηριοτης 
εις την πρόληψιν τών τροχαίων άτυχημάτων, διά τής 
τοποθετήσεως πινακίδων παραχωρήσεως προτεραι
ότητας, διά τής εφαρμογής τών διατάξεων κυκλοφο
ρίας καί δη τής διώξεως τών επικινδύνων παραβάσεων 
καί έγένοντο συστάσεις προς τους χρησιμοποιονντας 
τάς οδούς, διά τών μέσων ένημερώσεως.

’Επίσης έπραγματοποιήθησαν διαλέξεις κνκλο- 
φοριακοϋ περιεχομένου εις Σχολεία (Δημοτικά - Γυ
μνάσια), ’Επαγγελματικό Σωματεία και προεβλη- 
θησαν κινηματογραφικοί ταινίαι, με αποκλειστικόν 
άντικείμενον την κυκλοφοριακήν αγωγήν και την προ- 
ληψιν τών τροχαίων άτυχημάτων, ώς καί φωτογρα
φικοί διαφάνειαι τοϋ αυτόν περιεχομένου.

’Ιδιαιτέρως δέον νά έπισημανθή ο τομευς δρασεως 
τών Υπηρεσιών Τροχαίας ’Αθηνών είς την έξιχνία- 
σιν άδικημάτων διαπραχθέντων υπο άγνωστων, εις 
τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ασυνείδητοι οδηγοί 
έτρανμάτισαν καί έγκατελειψαν τα θύματα των αβοή
θητα ή ίδιοποιήθησαν ξένα κινητά πράγματα εγκατα- 
λειπόμενα εντός τών οχημάτων των, ιδίως ταξί.

Κατωτέρω άναφέρονται μερικαί χαρακτηριστικοί 
περιπτώσεις έξιχνιάσεως άγνώστων τροχαίων άτυ
χη μάτων:

α) Την 04.50’ ώραν τής 14-9-1975 τό νπ αριθ. 
ΒΒ-8739 Δ.Χ. Πούλμαν, οδηγούμενον υπό του ΣΙ- 
ΒΡΙΚΑ Λάμπρου του Θεόδωρόν, κάτοικον Βασ. Γε
ωργίου άριθ. 23, Καματερόν ’Αττικής, κατερχόμενον 
τήν Λεωφ. Κηφισού προς Πειραιά καί παραβιάζον 
τον ερυθρόν σηματοδότην προσέκρονσεν επι τοϋ νπ 
άριθ. ΒΒ-7105 Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτου κατερχομένου 
τήν οδόν Δυρραχίου προς ’Αθήνας και οδηγού μενού 
υπό τον ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Π Ο ΥΛΟ Υ ’Αθανασίου του 
’Αντωνίου, κατοίκου Ψαμαθεΐας αριθ. 15, Νεα Σε- 
πόλια, με αποτέλεσμα νά τραυματισθή σοβαρώς ό 
δεύτερος τών οδηγών.

Τροχονόμος άστνφύλαξ βραβευθεΐς νπδ τής Ε .Λ.Π .Α .



Τήν 05.00' ώραν τής 11-10-1975 το νπ άριθ. 
ΒΑ-4277 Ι.Χ .Ε  αύτοκίνητον, όδηγούμενον υπό τον 
Σ ΑΒΑΡ Η  Σπυρίδωνος τοϋ Νικολάου, κατοίκου Ναρ- 
κήσσου άριθ. 48, Π . Ψυχικόν, κατερχόμενον την Λεωψ. 
Κηφισίας προς ’Αθήνας με ίλιγγιώδη ταχύτητα παρε- 
ξέκλινε τής ευθείας πορείας και άνελθόν επί τοϋ πεζο
δρομίου προσέκρονσεν επί στύλον τής Η ΛΠ ΑΠ . 
Συνεπεία τής προσκρούσεως ήκρωτηριάσθη ό οδηγός 
τοϋ οχήματος και προεκλήθησαν σοβαραί νλικαί ζη- 
μίαι. Κατά την περιστροφικήν άντανακλαστικήν κί- 
νησιν άπεσπάσθη λίθος, δστις εκτιναχθείς έδημιούρ- 
γησε πανικόν εις διερχομένονς καί προεκάλεσε υλικήν 
βλάβην επί περιπτέρου.

Τήν 23.30' ώραν τής 17-10-1975 το νπ’ άριθ. 
PH-3133 Ι.Χ.Ε. αντοκίνητον, όδηγούμενον υπό τοϋ 
Μ ΗΤΡΟΠΟΥΑΟΥ Χρήστου τοϋ ’Αθανασίου, κατοί
κου Χώρας Τριφυλλίας καί άνερχόμενον τήν Λεωφ. 
Συγγροϋ προς ’Αθήνας, παρά τή διασταυρώσει των 
οδών μετά τής Άναστ. Ζίννη παραβιάζον έμφανώς 
άπαγορευτικήν πινακίδα άριστέρας κινήσεως, σννε- 
κρούσθη μετά τοϋ επί τής Λεωφ. Συγγροϋ προς τό 
Φάληρον κατερχομένου νπ’ άριθ. ΒΗ-4771 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου, οδηγούμενου υπό τοϋ Π ΑΡΟ ΥΣΗ  Μι
χαήλ τοϋ Παναγιώταν, κατοίκου Θεσσαλονίκης άριθ. 
11 Άθήναι, μέ άποτέλεσμα νά τραυματισθοϋν σοβα- 
ρώς άμφότεροι οί οδηγοί καί νά τραυματισθοϋν έτε
ρο δύο άτομα, άτινα έπέβαινον επί τοϋ δευτέρου αυτο
κινήτου.

Έ ν κατακλείδι, υπό τής Ύποδ /νσεως Τροχαίας 
Κινήσεως ’Αθηνών, λ.αμβάνονται διάφορα μέτρα καί 
καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειαι προς έπίλνσιν 
τοϋ άκανθώδους θέματος τής κυκλ.οφορίας, λαμβανο- 
μένης δε νπ’ οψιν καί τής καθημερινής, κατά τρόπον 
αλματώδη, αύξήσεως τής κυκλοφορίας των οχημάτων, 
δημιουργοϋνται συνεχώς καί νέα προβλήματα ή έπί- 
λνσις τών οποίων δέ, καθίσταται περισσότερον 
δυσχερής.

Ύ ποδ/νσις Τροχ. Κινήσεως Πειραιώς

Α ' Σ ή μ α ν σ ι ς  κ ό μ β ω ν  - ο δ ώ ν  κ.λπ.
α) Κατόπιν προτάσεων τής Ύποδ\νσεως Τροχ. 

Πειραιώς καί έκδοθεισών έν συνεχεία σχετικών άπο- 
φάσεων, έσημάνθησαν διάφοροι κόμβοι, όδοί, πλα- 
τείαι κ.λπ., διά τής τοποθετήσεως χιλίων διακοσίων 
πεντήκοντα πινακίδων ρνθμήσεως καί άπαγορεύσεως 
τής κυκλοφορίας, προειδοποιητικοί επικινδύνων θέ
σεων, ώς καί πληροφοριακοί τοιανται.

β) 'Ομοίως κατόπιν προτάσεως τής ιδίας ώς άνω 
' Υπηρεσίας έσηματοδοτήθησαν διά φωτεινών σημα
τοδοτών αί κάτωθι διασταυρώσεις:

Θηβών - Ρετσίνα - Παλαμηδίου,
Αιγάλεω - Κονδύλη,
Τσαμαδοϋ -’Αντιστάσεως,
Βασ. Κων /νου - Χαρ. Τρικούπη,
Βασ. Κων/νου -’Αφεντούλη,
'Αγίου Δημητρίου - Σωκράτους -Ά γιου Διονυσίου, 
Άναπαύσεως - Βενιζέλου.
γ )  ’Ελήφθησαν έντονώτέρα μέτρα ρυθμίσεως τής 

κυκλοφορίας κ.λ.π. κατά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα, Χρι
στουγέννων, Νέου ’Έτους καί διενεμήθησαν έντυποι 
όδηγίαι εις οδηγούς καί πεζούς προς πρόληψιν άτυ
χη μάτοιν.

Ωσαύτως υπό Ά ξ/κώ ν τής υπηρεσίας ημών έδι- 
δάχθησαν μαθήματα κυκλοφοριακής άγωγής εις τά

Μ

Σχολεία, τής Άστυν/κής Δ /νσεως, Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως καί Δημοτικής τών δύο τελευταίων τάξεων.

Β' ’Ε ξ ο ρ μ ή σ ε ι ς  ( Τ α κ τ ι κ ο ί  κ α ί  ’Έ 
κ τ α κ τ ο ι  έ λ ε γ χ ο ι ).

Έγένοντο τακτικοί καί έκτακτοι έλεγχοι, ώς προς 
τό κανονικόν τής κυκλοφορίας έπό πλευράς τίτλων 
κυριότητος αυτών, καλής λειτουργίας τών ταξιμέτρων 
εις Δ.Χ.Ε. (ταξί), άρνήσεις μισθώσεως, έκκροής α
κουστών άερίων εκ φορτηγών καί λεωφορείων, υπερ
βολικόν φορτίον εις φορτηγά καί τρίκυκλα, τηρή- 
σεως τής κανονικής έκτελέσεως τών δρομολογίων εις 
άστικάς γραμμάς, έμφανίσεως καί έν γένει καλής 
συμπεριφοράς τοϋ προσωπικού τών οχημάτων μαζι
κής μεταφοράς καί γενικώς έβεβαιώθησαν παραβά
σεις επί πάσης φύσεως παραβάσεων κανόνων κυκλο
φορίας.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω έσημειώθη μείωσις τών 
τροχαίων άτυχημάτων, ώς ό έν συνεχεία πίναξ τής 
τελευταίας δετίας.

Έτος 1971 σύνολον ατυχημάτων 1.860
» 1972 » » 1.687
» 1973 » » 1.551
» 1974 » » 1.369
» 1975 » » 1.293

Γ '. Έ ξ ι χ ν ί α σ ι ς  ά γ ν ω σ τ ω ν  τ ρ ο χ α ί ω ν  
ά τ υ χ η μ ά τ ω ν .  ,

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1975 υπό τοϋ Γραφείου 
'Οδικών Τροχαίων ’Ατυχημάτων (Τ .Ο .Τ.Α .), έξι- 
χνιάσθησαν πλέον τών τριάκοντα άγνώατων τρο
χαίων άτυχημάτων κατά τά όποια άσυνείδητοι οδη
γοί έτρανμάτισαν καί έγκατέλειψαν άβοήθητα τά θύ
ματά των. ’Ενδεικτικώς άναφέρονται μερικοί περι
πτώσεις κατά τάς οποίας οί δράσται άνεκαλύφθηααν 
μετά έπιμόνους προσπάθειας καί άδιακόπους άναζη- 
τήσεις, υπό τοϋ ώς άνω Γραφείου, καίτοι ονδέν στοι- 
χείον περί τών άγνώστων δραστών νπήρχεν.

α) Την 8-2-1975 καί ώραν 18.15' παρά τήν ’Α 
κτήν Ποσειδώνος 1 τρίκυκλον μοτ/τον παρέσυρε καί 
έτραυμάτισε τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Απόστολον τοϋ 
Σωτηρίου έτών 26, δστις ήσχολείτο μέ τήν άλλαγήν 
έλαστικοϋ τοϋ οχήματος του καί έν συνεχεία τον έγκα
τ έλειψεν άβοήθητον. Έγένοντο εύρεΐαι αναζητήσεις 
καί ένετοπίσθη ό δράστης. ’Επρόκειτο περί τοϋ 
ΚΩΝ Σ ΤΑΝ ΤΙΝ ΙΔΗ  Θεοχάρη δστις τήν έπομένην 
άνεχώρησεν εις Λιτόχωρον Κατερίνης καί είτα εις 
έξωτερικόν, άπαγγελθείσης εις βάρος του κατηγορίας.

β) Τήν 20.45' ώραν τής 18-2-1975 παρά τή δια
σταυρώσει τών όδών Βασ. Σοφίας -Έλευθ. Βενιζέλου 
Ι.Χ.Ε. αύτ /τον άγνώστου άριθμοϋ κυκλοφορίας καί 
όδηγούμενον παρ’ άγνώστου όδηγοϋ παρέσυρε καί έ- I 
τραυμάτισε σοβαρώς τήν πεζή Κ Α ΤΣΑΡΗ  Στα- 
ματίνα, έτών 27 καί έξηφανίσθη είσελθών άντικανο- 
νικώς εις τήν οδόν Έλ. Βενιζέλου. Κατόπιν έπιμόνων 
ένεργειών καί μέ μόνον στοιχεΐον τό χρώμα τοϋ 
αύτ /του, άνεκαλ.ύφθη ό υπαίτιος οδηγός ΘΑΝΟΣ 
Χρήστος, έτών 17, άνήλικος δστις ‘ώμολόγησε τήν 
πράξιν του.

γ )  Τήν 28-2-1975 καί ώραν 19.30' Ι.Χ.Φ. αύτ/τον 
όδηγούμενον παρ’ άγνώστου όδηγοϋ παρέσυρε διά τοϋ 
δεξιού κατόπτρου, τον έπί τοϋ πεζοδρομίου κινού- 
μενον ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ  ΠΟΥAON Θεόδωρον, έτών 18,



τον έτρανμάτίσε και εΐτα έξηφανίσθη. Ο δράστης 
άνεκαλύφθη από τά χαρακτηριστικά τον αύτ /τον και 
ώμολόγησε την πράξιν τον. Έπρόκειτο περί τον 
ΤΣΟΥΛΟΥ Ή λία κάτοικον Ά για ς  Βαρβάρας.

« δ) Την 25-3-1975 και ώραν 21.00' παρά την οδόν 
Βονρβουλη άριθμ. 47 Παλαιά Κοκκινιά, τρίκνκλος 
μοτ/τα οδηγούμενη παρ’ άγνωστον οδηγού και βαί- 
νονσα άντικανονικώς την οδόν, παρέσνρε και ετρανμά
τισε σοβαρώς την ΛΟΜ ΠΟΤΕΣΗ ’Αγγελικήν και 
εΐτα την έγκατέλειψε. ’Εκ μόνον στοιχείον οτι επρο- 
κειτο περί τρικύκλου φορτηγής μοτ/τας εγένοντο εν- 
ρε'ιαι αναζητήσεις καί άνετοπίσθη ή νπ’ άριθ. ΒΝ. 
980 Ι.Χ. Φ. μοτ/τα ή όποια άνήκεν εις τον Β1ΤΣΑ- 
ΞΗ Ν Κων/νον καί είχε παραχωρηθή εις τον ΤΖΩΡ- 
ΤΖΗ Ν  Στυλιανόν ετών 20 όστις εστερείτο άδειας 
ίκανότητος όδηγον. Οντος ώμολόγησε την πράξιν του, 
άπ,αγγελθείσης κατηγορίας εις άμψοτέρονς.

ε) Την 14.40' ώραν τής 26-3-75 δίκυκλον μοτ/τον 
άνεν αριθμού κυκλοφορίας καί όδηγουμενον παρ α
γνώστου όδηγον παρέσυρε παρά την οδόν Παρνασσού 
άριθμ. 6 την πεζή Μ ΠΡΕΣΤΑ Αικατερίνην ετών 27 
έγκυον καί την έτρανμάτίσε. Μετά την πράξιν τον 
ό δράστης έξηφανίσθη. Ή  παθοϋσα όσον και ο παρευ- 
ρεθείς σύζυγός της ούδέν θετικόν στοιχείον έδωσαν 
κατά την κατάθεσίν των. ’Εγένοντο εύρεϊαι αναζητή
σεις επί έξάμηνον πλήν άπέβαινον άναποτελεσματικαι. 
Παρά ταντα καί χάρις εις την επιμονήν, καί την οξυ
δέρκειαν τών άνδρών τού Γραφείου, ενετοπισθη ο

ι υπαίτιος οδηγός όστις ήτο ό ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Γεώρ
γιος ετών 52, όστις εστερείτο καί άδειας ικανοτητος 
όδηγον.

στ) Την 15.00' ώραν τής 10-5-1975 δίκυκλον 
μοτ/τον παρέσυρε καί έτραυμάσισε την πεζή ΚΟ
ΠΙΑΣΜΕΝΟΥ ’Ελένη. ’Ο άγνωστος οδηγός τον την 
έγκατέλειψε άβοήθητον καί έξηφανίσθη. Ά πο  χαρα
κτηριστικά τού οδηγού καί έκ τών επίμονων παρακο
λουθήσεων καί ένεδρών άνεκαλύφθη την 19-6-75 ο 
άγνωστος οδηγός όστις ήτο ό ΛΑΓΟ ΥΔΑΚ Η Σ  
Σταύρος έτών 16, όπου εστερείτο άδειας ίκανότητος 
οδηγού καί ώμολόγησε την πράξιν του, άπαγγελθεί- 
σης εις βάρος του κατηγορίας.

ζ) Την 11.30’ ώραν τής 13-6-1976 άγνωστον 
δίκυκλον μοτ/τον όδηγουμενον παρ’ άγνωστον οδη
γού εις την ’Ακτήν Μοντσοπονλον παρα το Πασαλι
μάνι παρέσνρε καί έτρανμάτίσε τήν πεζή ΠΑΠΑΘΕΟ- 
Χ Α Ρ Η  Νίκην έτών 25 άεροσυνοδόν καί εΐτα τήν 
έγκατέλειψε άβοήθητον καί έξηφανίσθη. Κατόπιν 
έπιμόνων άναζητήσεων άνεκαλύφθη μετά παροδον 
μηνάς ότι υπαίτιος δράστης τού ατυχήματος ητο ο 
ΚΥΡΙΑΚΟ Υ Κυριάκος, έτών 22, έκ Σάμου, όστις 
νπηρέτει ώς νεοσύλλεκτος ναύτης εις Κεντρον «Π Α
ΛΑΣΚΑ» καί ληφθείσης τής απολογίας του ώμολό
γησε τήν πράξιν τον.

\ η) Τήν 22.00' ώραν τής 20-7-1975 παρά τήν 
Λεωφ. ’Αθηνών καί ’Ανατολής τρίκνκλος μοτ/τα  
παρέσυρε τήν ΠΟ ΝΤΙΚΑΚΗ Κλείω ετών 71 και 
τήν έτρανμάτίσε έγκαταλείψας ταυτην αβοηθητον. 
Ή  παθούσα διανοητικώς άνάπηρος δεν ήδυνήθη^ να 
δώση στοιχεία τόσον τού οδηγού, οσον και τού οχή
ματος, μάρτυς δε ούδείς άνευρεθη εις τοπον. Ηλεγ- 
χθησαν έπιμόνως αί τρίκυκλοι μοτοσυκλετται και 
με τήν βοήθειαν σχετικών πληροφοριών ενετοπισθη, 
όστις ήτο ό Μ ΠΑΚΑΣ Παρασκενάς έτών 27 στερού
μενος άδειας ίκανότητος όδηγον.

θ) Τήν 18.45' ώραν τής 24-9-1975 έν τή διασταν-

’Επάνω: Μότοσυκλεττιστής αστυφύλαξ τής Τροχαίας Κέρκυ
ρας, παρελαύνει εις κεντρικόν δρόμον τής ’Επτανησιακής πρω- 
τενονσης. Κάτω: Εις τά πλαίσια διαφωτίσεως τον κοινού και 
ιδιαιτέρως τής νεολαίας, εις θέματα κυκλοφοριακής αγωγής 
αί Ύπηρεσίαι Τροχαίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έφαρμό- 
ίοιψ εύρν πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας, 
εις γυμνάσια, επαγγελματικός σχολάς, ιδρύματα κ.λπ. Εις 
τήν φωτογραφίαν, νπαατννόμος, τής ' Υποδ /νσεως Τροχαίας 
Αθηνών άναλνων τάς διατάξεις τοϋ Κ.Ο.Κ. εις τούς μαθητάς 

τον Μικτού Γυμνασίου Ά ν ω  Καλαμακίον.
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ρώσει τών οδών "Υδρας καί Αιγάλεω "Ανω Κορυδαλ
λόν, Ι.Χ.Ε. αύτ/τον VOLKS W AG EN συνεκρούσθη 
μετά δικύκλου μοτ/τον με αποτέλεσμα τον τραυματι
σμόν όδηγοϋ και συνεπιβαίνοντος τον δευτέρου. 'Ο οδη
γός του αύτ /του μετά την πράξιν του έξηφανίσθη ανα
καλυφθείς κατόπιν ενρέων αναζητήσεων την 5-11-75. 
Επρόκειτο περί τοϋ ΣΤΑΜ ΟΠΟΥΛΟΥ ’Αντωνίου, 

όδηγοϋ καί ιδιοκτήτου τοϋ νπ’ άριθμ. 261269 Ι.Χ.Ε. 
αυτί του, εκ Βόλου.

ι) Την 9-10-75 καί ώραν 23.30' άγνωστον δί- 
κύκλον μοτ Iτον όδηγονμενον παρ’ άγνωστου όδηγοϋ 
εν τη ’Ακτή Ποσειδώνος 22, παρέσυρε καί έτραυμάτισε 
τον ΟΡΦΑΝΑΚΟΝ Κνριακοΰλην καί εΐτα έγκατέ- 
λειιρε τοϋτον άβοήθητον καί εξηφανίσΟη. Κατόπιν 
επίμονων προσπαθειών άνεκαλύφθη δτι δράστης τοϋ 
ατυχήματος ήτο ό Π Α Π ΑΔΟ Π Ο ΥΛ Ο Ζ' Παναγιώ
της έτών 16 τρόφιμος ’Αναμορφωτηρίου Κορνδαλλοϋ, 
δστις εϊχεν άφαιρέσει τοϋτο εκ τής όδοϋ Παπαφλέσσα 
25, ιδιοκτησίας τοϋ ΓΟΥΓΚΕΛΑ Παναγιώτου. Ουτος 
ανεκαλυφθη μετά ΙΟήμερον καί (ομολόγησε την πρά
ξιν τον.

ια) Την 20.30' ώραν τής 12-10-75 δίκυκλον 
μοτ Π ον όδηγοϋ μενον παρ’ άγνωστον παρέσυρε καί 
έτραυμάτισε την ΔΙΚΑΙΟ ΛΑΚΟΥ Ειρήνην' παρά 
την εν Κορυδαλλό) όδόν Ταξιαρχών 64 καί εΐτα την 
έγκατέλειψεν άβοήθητον έξαφανισθείς. Με μόνη την 
πληροφορίαν δτι επρόκειτο περί άτόμου άκούων εις 
τό όνομα «Γιατρός» ένετοπίσθη ό δράστης ΚΑΡ- 
ΡΑΣ Δ ημητριος ετών 25 κάτοικος 'Αγ. Βαρβάρας 
Αιγάλεω, δστις ώδήγει τό υπ’ άριθμ. 32930 δίκυκλον 
μοτ Iτον καί ώμολόγησε την πράξιν του.

ιβ) Την 11.45' ύ'χραν τής 16-10-75 άγνωστον 
δικυκλ.ον μοτ Jτον όδηγον μενον παρ’ άγνωστου όδη
γον παρεσνρε καί έτραυμάτισε παρά την έν Νίκαια 
όδόν Κονδύλη άριθμ. 79 τον πεζόν ΒΑΑΧΟ Ν Νικό
λαον ετών 68 καί εΐτα έξηφανίσθη είσελθών άντικα- 
νονικώς εις οδόν με άπαγορευτικάς πινακίδας. ’Εξ 
ενεδρών και παρακολουθήσεων καί με μόνα τά χαρακτη
ριστικά τον όδηγοϋ σννελήφθη την 26-11-75, ό δρά
στης ό όποιος ήτο ό ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας 
έτών 22, οικοδόμος.

ιγ) Την 04.45' ώραν τής 6-11-75 έν τή διασταυ
ρώσει τών όδών Ραιδεστοϋ - Ίκονίου τής Νίκαιας 
συνεκρονσθη ταξί μέ Ι.Χ. έπιβατηγόν με άποτέλεσμα 
τον σοβαρον τραυματισμόν τοϋ όδηγοϋ τοϋ ταξί Π Α 
Π Α Σ ΑΧΑΡΟ Π Ο Υ ΑΟ Υ Δημητρών έτών 59. Ό  
υπαίτιος οδηγος τοϋ Ι.Χ.Ε. αύτ/ του έγκατέλειψε καί 
τον παθοντα και τό όχημα καί έξηφανίσθη. Τό όχημα 
νπ’ άριθμ. ΕΒ. 8122 άνήκεν εις τον ΚΑΦ ΕΤΖΗ Ν Βα
σίλειον δστις ήρνείτο την ενοχήν του πλήν όμως δεν 
είχε δηλώσει τυχόν κλοπήν. ’Εκ τών δακτυλικών άπο- 
τυπωματων ονδεν στοιχείον περί τρίτον τίνος προέ- 
κνπτεν. Κατόπιν έπιμόνων παρακολουθήσεων καί έν 
συνεργασία με τα οικεία Παράτα ’Ασφαλείας ένετ ο
πίσθη τήν 27-1-1976 ό Λ ΙΔΑΚ Η Σ  Γεώργιος, έτών 
20, οστις είχε άρτι άποφυλακισθή καί ώμολόγησεν 
εις I  Παρ /μα ’Ασφαλείας σωρείαν κλοπών ώς καί τήν 
κλοπήν τοϋ ανωτέρω αύτ/του καί τό έπισυμβάν άτύ- 
χημα.

ιδ) Την 13-12-1975 καί περί ώραν 17.40' παρά 
τή διασταυρώσει τών όδών 34ου Συντ/τος - Ευαγγε
λίστριας δικυκλ.ον μοτ/τον άγνώστον άριθμοϋ κυκλο
φορίας και οδηγουμενον παρ’ άγνώστ ου όδηγοϋ παρέ
συρε καί έτραυμάτισε σοβαρώς τον πεζόν ΒΑΑΧΟΝ  
Γεράσιμον έτών 79 καί τον έγκατέλειψεν έξαφανι-
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σθείς. Μέ μόνον στοιχείου τό χρώμα τοϋ μοτ /του και 
τά χαρακτηριστικά τοϋ όδηγοϋ άνεκαλνφθη τήν 25-5- 
76 ό υπαίτιος οδηγός. ’Επρόκειτο περί τοϋ ΝΟΥΣΙA  
Παναγιώτου έτών 21 στερονμένον άδειας ίκανότητος 
όδηγοϋ καί όδηγονντος τό υπ άριθμ. 52359 δίκυκλον 
μοτ/τ ον.

Γενικώς εις τήν περιοχήν τής δικαιοδοσίας τής 
Ύποδ/νσεως Τροχαίας Πειραιώς έσημειώθη κατά τό 
1975 μείωσις τών τροχαίων άτυχημάτων.

Ύποδ/νσις Τροχ. Κινήσεως Πατρών
Π Ύποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως Πατρών κατά 

τό άπελθόν έτος 1975 άνέπτυξεν ’ιδιαιτέραν δραστηριό
τητα διά τήν βελτίωσιν τοϋ όσημέραι έπιδεινονμένον 
κυκλοφοριακοϋ προβλήματος τής Πόλ.εως Πατρών.

Προς τον σκοπόν τοϋτον προετάθηααν, άρμοδίως, 
διάφορα μέτρα βελτιώσεως τοϋ κυκλοφοριακοϋ προ
βλήματος, ώς μονοδρόμησις όδών, διαμόρφωσις κυ- 
κλοφοριακών κόμβων, έγκατάστασις φωτεινών σημα
τοδοτών εις τινα σημεία παρουσιάζοντα κνκλοφορια- 
κόν ένδιαφέρον, τοποθέτησις πινακίδων, διαπλάτυνσις 
και διάνοιξις όδών, άπομάκρυνσις άφετηριών έκ τοϋ 
κέντρου τής Πόλεως, σήμανσις οδοστρωμάτων κ.λ.π.

Κατά συχνά χρονικά διαστήματα ή ρηθείσα υπη
ρεσία ένήργησε, πλέον τών τακτικών καί έκτάκτους 
έλέγχους τιρός διαπίστωσιν έκκροής άκαύστων άερίων, 
ύπερφορτώσεως φορτηγών αυτοκινήτων, υπερβολι
κού θορύβου καί τηρήσεως γενικώς τής κειμένης 
Νομοθεσίας, βεβαιώσασα συνολικώς 10.416 παρα
βάσεις δι’ ας κατεχωρίσθησαν 8.885 μηνύσεις καί 
1531 συστάσεις. ’Εκ παραλλήλου άφηρέθησαν 633 
αδειαι κυκλοφορίας οχημάτων καί 570 τοιαϋται ίκα
νότητος όδηγοϋ.

Ένημερώθησαν οί οδηγοί καί πεζοί διά τής δια
νομής ειδικών έντυπων περί τών υφισταμένων κινδύ
νων έκ τής μή τηρήσεως τών βασικών κανόνων άσφα- 
λοϋς κυκλοφορίας, ώς καί μαθηταί Γυμνασίων διά ει
δικών παρ’ ’Αξιωματικών ομιλιών.

Κατά τό έτος 1975 τό Τμήμα 'Οδικών Τροχαίων 
’Ατυχημάτων έπελήφθη 482 άτυχημάτων.

Τμήμα Τροχ. Κινήσεως Κερκύρας

1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ 1975, τό Τμήμα Τροχαίας 
Κινήσεως Κερκύρας πλήν τής συνήθους δραστηριό
τητας εις τον νευραλγικόν τομέα τής ρυθμίσεως τής 
κυκλοφορίας, έμελέτησε καί έπρότεινε άρμοδίως διά
φορα ριζικά μέτρα βελτιώσεως τής υφιστάμενης σή
μερον ούχί ευχάριστου καταστάσεως. Συγκεκριμέ
νος έπρότεινε μονοδρομήσεις όδών, διαγραμμίσεις 
οδοστρωμάτων, έτοποθέτησε ρυθμιστικός πινακίδας 
κυκλοφορίας καί άντικατέστησε παλαιάς.

2) Διετέθησαν καθ’ έκάστην υπάλληλοι εις τάς 
διαφόρους ε ’ιδικάς διά τούς πεζούς διαβάσεις, διά τήν 
προστασίαν καί καθοδήγησιν τών μαθητών στοιχει
ώδους καί Μέσης Έκπαιδεύσεως, ώς καί συνεργεία 
άνά τήν περιφέρειαν τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως Κερ
κύρας διά τον περιορισμόν τών ένοχλητικών θορύβων.

3) Έγένοντο μαθήματα - διαλέξεις έπί θεμάτων 
προλήψεως τροχαίων άτυχημάτων εις άπαντα τά 
Σχολεία Στοιχειώδους καί Μέσης Έκπαιδεύσεως καί '

4) Προέβη εις τήν ένημέρωσιν τοϋ κοινού διά 
φυλλαδίων καί υπαιθρίων έκθέσεων.

Ή  δραστηριότης τών Υπηρεσιών Τροχαίας κατά 
τό έτος 1975 παρίσταται διά τών κάτωθι πινάκων:



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΠΟΔ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΙΊΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ

1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα, περί αύτοκινήτων "Ετους ’Έτους Αΰξησις Μείωσις
(Κ.Ο.Κ. κ.λπ., Ν., Ν .Δ.) 1974 1975 % %

Πλημμελήματα 1.341 1.112 — 17,07
Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 229.594 239.317 4,23 —

β. Συστάσεις 40.733 27.703 — 31,98
Σ ύ ν ο λ ο ν 271.668 268.132 — 1,30
Πλημμελήματα Ποινικού Κώδικος κ.λπ. Ν.,
Ν.Δ. 6.780 6.383 5,85
Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 278.448 274.515 — 1,41

Τροχαία ’Ατυχήματα 1974 1975
Θανατηφόρα 
Σοβαρά 
Ελαφρά 
Ύλικαί ζημίαι

196 210
1.032 1.161
5.697 5-295

12-530 16.397
Σ ύ ν ο λ ο ν 19.455 23.063

Ποδήλατα 103 128
Σιδηρόδρομοι 2 6
Γεωργικά μηχανήματα 3 1
Ζωήλατα 3 3
Λοιπά οχήματα 

Σ ύ ν ο λ ο ν
47 43

15.663 13.277

3. Παθόντες έκ τροχαίων
άτυχη μάτων 
Θανατηφόρως 200 225
Σοβαρώς 1.146 1.328

Ελαφρώς
Σ ύ ν ο λ ο ν

7.702 7.311
9.048 8.864

Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυκλο
φορίας οχημάτων 31.115 40.863

Εις τά ανωτέρω άναφερόμενα στοιχεία περιλαμ
βάνονται και οχήματα προκαλέσαντα έλικας μόνον 
ζημίας, δι ας συνετάγησαν δελτία όδικοϋ τροχαίου 
ατυχήματος.

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

5. Άφαιρεθεΐσαι άδειαι ίκα- 
νότητος οδηγών 5.503 4.340

1. Ύ π ο  δ / ν σ ι ς Τ ρ ο χ α ί α ς  Κ ι ν ή σ ε ω ς

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Βεβαιωθέντα εγκλήματα περί
αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ.) 1974 1975

Πλημμελήματα 699 626
Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 35.071 39.012
β. Συστάσεις 130.104 109.747

Σ ύ ν ο λ ο ν 165.874 149.385

ΠΙΝΑΞ

Έμφαίνων τά πόσης φύαεως τροχοφόρα, ατινα προ ε
κ άλεσαν οδικά Τροχαία ατυχήματα εις την τοπικήν 
αρμοδιότητα ’Αστυνομίας Πόλεων (ΑΘ Η Ν ΑΙ - 

Π ΕΙΡΑΙΕΥΣ - ΠΑ ΤΡΑ Ι - ΚΕΡΚΥΡΑ).

Ε ί δ ο ς  ο χ ή μ α τ ο ς ’Έτος 
1974

’Έτος
1975

Έπιβατηγά Ι.Χ. 
Έπιβατηγά Δ.Χ.

7.610 6.422
2.599 2.022

Λεωφόρε ία 1.097 930
Φορτηγά Ι.Χ. 1.096 908
Φορτηγά Δ .X. 438 352
Μοτοσυκλέτται Ι.Χ. 644 646
Μοτοσυκλέτται Δ .X. 261 224
Μοτοποδήλατα 1.670 1.592

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Περί αυτοκινήτων (ΚΟΚ

1974 1975

κ.λπ. Ν., Ν .Δ.).
Πλημμελήματα
Πταίσματα:

701 633

α. Μηνύσεις 176.145 200.021
β. Συστάσεις 25.254 19.673

Σ ύ ν ο λ ο ν 203.100 220.327
Πλημμελήματα Ποιν. Κώ
δικος κ.λπ. Ν., Ν.Δ. 5.162 4.879
Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 208.262 225.206

2. Τροχαία άτυχήματα:
159Θανατηφόρα 141

Σοβαρά 
Ελαφρά 
'Υλικαί ζημίαι

648 741
4.487 4.208
9.541 11.059

Σ ύ ν ο λ ο ν 14.817 16.163

3. Παθόντα άτομα:
Θανόντα 145 170
Σοβαρώς τραυματισθ. 723 873
Ελαφρώς τραυματισθ. 
Σ ύ ν ο λ ο ν

6.013 5.792
6.881 6.794

4. Διοικητικαί ποιναί:
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυκλο
φορίας οχημάτων 

Άφαιρεθεΐσαι άδεια ίκανό- 
τητος οδηγών.

28.597 39.596

2.590 2.944
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Γ . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ2. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  λ ο ι π ώ ν  ' Υ π η ρ ε σ ι ώ ν
Ά σ τ υ ν .  Δ / ν σ ε ω ς  Ά  θ η ν ώ ν έ π ! θ ε μ ά-
τ ω ν  Τ ρ ο χ α ί α ς .

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Πλημμελήματα περί αύ-

"Ετους Έτους
1974 1975

τοκινήτων (ΚΟΚ, κ.λπ. 
Ν., Ν .Δ.) 329 375
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 31.664 37.471
β. Συστάσεις 117.497 101.719

Σ ύ ν ο λ ο ν 149.490 139.567

Β'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. ' Υ π ο δ / ν σ ι ς  Τ ρ ο χ α ί α ς  Κ ι ν ή σ ε ω ς

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Περί αύτοκινήτων (ΚΟΚ 
κ.λπ. Ν., Ν .Δ.)
Π λη μμελή ματα 302 220

Πταίσματα: 
α. Μηνύσεις 43.415 29.470
β. Συστάσεις 8.355 5.250

Σ ύ ν ο λ ο ν 52.072 34.940
Πλημμελήματα Ποινικού 
Κωδικός κ.λπ. Ν.,Ν.Δ. 1.195 1.061
Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 53.267 36.001

2. Τροχαία Ατυχήματα: 
Θανατηφόρα 41 38
Σοβαρά 346 368

Ελαφρά 
'Υλικαί ζημίαι

'  864 709
2.259 4.251

Σ ύ ν ο λ ο ν 3.510 5.366

3. Παθόντα άτομα 
Θανόντα 41 41
Σοφαρώς τραυματισθέντα 

Ελαφρώς τραυματισθέντα
385 435

1.249 1.018
Σ ύ ν ο λ ο ν 1.675 1.494

4. Διοικητικά! ποινα!
Άφαιρεθεϊσαι άδειαι κυ
κλοφορίας οχημάτων 
Άφαιρεθεϊσαι άδειαι ίκα- 
νότητος οδηγών

1.035 494

1.062 638

2. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  Λο ι  
ών  Ά σ τ υ ν .  Δ / ν σ ε ω ς

. π ώ ν Ύ π η ρ ε σ ι-
Π ε ί ρ α ι ώ ς έ π !

θ ε μ ά τ ω ν  Τ τ ο χ α ί α ς

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Πλημμελήματα περί αύ- 
τοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ.,
Ν., Ν.Δ.) 238 98
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 2.038 649
β. Συστάσεις 7.090 3.565

Σ ύ ν ο λ ο ν 9.366 4.312
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1. Ύ π ο δ / ν σ ι ς  Τ ρ  ο.χ α ί α ς Κι ν ή σ ε ω ς

’Έτους "Ετους
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 

περί αυτοκινήτων (ΚΟΚ 
κ.λπ., Ν., Ν .Δ.)

1974 1975

Π λη μμελή ματα 
Πταίσματα:

314 218

α. Μηνύσεις 9.189 1.976
β. Συστάσεις 4.723 8.715

Σ ύ ν ο λ ο ν
Πλημμελήματα Ποινικού

14.226 10.909

Κώδικος κ.λπ. Ν., Ν.Δ. 351 375
Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 14.577 11.284

2. Τροχαία άτυχήματα
Θανατηφόρα
Σοβαρά

’Ελαφρά

12 11
27 39

286 327
'Υλικά! ζημίαι 613 862
Σ ύ ν ο λ ο ν 938 1.239

3. Παθόντα άτομα
Θανόντα 12 12
Σοβαρώς τραυματισθέντα 27 46

Ελαφρώς τραυματισθέντα 371 437
Σ ύ ν ο λ ο ν 410 495

4. Διοικητικά! ποινα!
Άφαιρεθεϊσαι άδειαι κυ
κλοφορίας οχημάτων 1.355 646

’Αφαιρεθεϊσαι άδειαι ίκα-
νότητος οδηγών 1.701 619

2. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  Λ ο ι π ώ ν  ' Υ π η ρ ε σ ι 
ών  Ά σ τ υ ν .  Δ / ν σ ε ω ς  Π α τ ρ ώ ν  έ π ί
θ ε μ ά τ ω ν  τ ρ ο χ α ί α ς .

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Πλημμελήματα περί αυ
τοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ.,
Ν., Ν.Δ.)
Πταίσματα:

118 117

α. Μηνύσεις 712 597
β. Συστάσεις 3.876 2.855

Σ ύ ν ο λ ο ν 4.706 3.569

. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ μ ή μ α  Τ ρ ο χ α ί α ς Κ ι ν ή σ ε ω ς

Βεβαιωθέντα έγκλήματα 
Περί αύτοκινήτων (ΚΟΚ

1974 1975

κ.λπ., Ν., Ν .Δ.)
Πλημμελήματα
Πταίσματα:

24 41

α. Μηνύσεις 845 850
β. Συστάσεις 1.401 1.065

Σ ύ ν ο λ ο ν 2.270 1.956
Πλημμελήματα Ποινικού 
Κώδικος κ.λπ., Ν., Ν.Δ. 72 68
Γ ενικόν σύνολον 2.342 2.024



Τροχαία ατυχήματα
"Ετους

1974
"Ετους

1975

Θανατηφόρα 
Σοβαρά 
’Ελαφρά 
'Υλικαί ζημίαι

• 2 2
11 13
69 51

117 215
Σ ύ ν ο λ ο ν 199 281

3. Παθόντα άτομα

2. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  Λ ο ι π ώ ν  ' Υ π η ρ ε σ ι 
ών  Ά σ τ υ ν .  Δ / ν σ ε ω ς  Κ έ ρ κ υ ρ α ς  έ π ί
θ ε μ ά τ ω ν  τ ρ ο χ α ί α ς .
1. Βεβαιωθέντα εγκλήματα ’Έτους "Ετους

Πλημμελήματα περί αύ- 1974 1975
τοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κ.λπ.,
Ν .,Ν .Δ.) 8 22
Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 64 76
β. Συστάσεις 577 915

Σ ύ ν ο λ ο ν 649 1.013
Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθέντα 

Ελαφρώς τραυματισθέντα 
Σ ύ ν ο λ ο ν

4. Διοικητικαί ποιναί

Άφαιρεθεΐσαι άδειαι κυ
κλοφορίας οχημάτων 
Άφαιρεθεΐσαι άδειαι ίκα- 
νότητος οδηγών

2 2
11 15 Ε'. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
69 64 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

 ̂ 1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα.
Πλημμελήματα περί αύτο- 
κινήτων (ΚΟΚ, κ.λπ. Ν.,
Ν.Δ.) 6 14
Πταίσματα:

219128 127 α. Μηνύσεις 593
β. Συστάσεις 1.064 693

150 139 Σ ύ ν ο λ ο ν 1.663 926

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Λ Α Β Ο Ν Τ Ω Ν  Χ Ω Ρ Α Ν  ΕΙΣ Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Ν  Α ΡΜ Ο Δ. Α ΣΤΥΝ . Π Ο Λ Ε Ω Ν

1974

κοοοοτόν

2,83% 196 -

14,90% 1.032 -

82,27 %  5.697 -



J

Ύπηρεσίαι ’Αμέσου 
Δράσεως

Η  ΑΜΕΣΟΣ Δράσις, διά τής άγρυπνου καί καθ’ 
απαν το 24ωρον άστυνομεύσεως τής περιοχής άρμο- 
διότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, διά περιπολικών αυ
τοκινήτων, αποβλέπει εις την πρόληψιν καί την κα
ταστολήν σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Παραλ- 
λήλως διά τής ταχείας έπεμβάσεως επιλύει μικροδια- ;  
φοράς μεταξύ τών πολιτών καί προσφέρει ϋψιστον 
κοινωνικόν έργον, πράγμα διά τό όποιον ή ’Άμεσος 
Δράσις, έχει καταστή χωρίς υπερβολήν ή πιο συμπα
θής δημοσία υπηρεσία. Ή  παράθεσις, έστω καί λίαν 
σννοπτικώς, τοϋ έργον τής ’Αμέσου Δράσεως, απο
τελεί καθαρά ματαιοπονίαν. Ένδεικτικώς καί μόνον 
περιγράφεται τούτο ε ’ις όλίγας παραγράφους καί έν 
συνεχεία παρατίθεται διά πινάκων δραστηριότης τών 
' Υπηρεσιών ’Αμέσου Δράσεως. Καί πρώτον ή Ύ ποδ / 
νσις ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών. Κατά τό άπελθόν 
έτος έπανειλημμένως ό τύπος καί ή ελληνική κοινή 
γνώμη ήσχολήθησαν με επιτυχίας τών πληρωμάτων 
τοϋ «100», τά όποια, εις τάς περισσοτέρας τών περι
πτώσεων, υπέδειξαν πραγματικόν ηρωισμόν καί αυ
τοθυσίαν. Πλέον συγκεκριμένους ή Ύποδ /νσις ’Α 
μέσου Δράσεως ’Αθηνών κατά τό 1975.

1. Έδέχθη 175.958 κλήσεις εις τό τηλέφωνον 
«100», εις τάς όποιας έσπευσε νά προσφέρη τάς υπη
ρεσίας της μέ την γνωστήν ταχύτητα, προθυμίαν καί 
ευγένειαν τών υπαλλήλων της, διατηρήσασα εις υψηλά 
επίπεδα τήν προς αυτήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινοϋ..

2. Διά τής φιλότιμου προσπάθειας τών υπαλλή
λων της άνταπεκρίθη έπιτνχώς εις τον τομέα τής 
προλήψεως καί τής καταστολής τοϋ εγκλήματος, έπι- 
τνχοϋσα τήν επ’ αύτοφώρω σύλληψιν 194 κλεπτών, 
διαρρηκτών καί ετέρων δραστών σοβαρών εγκλημάτων, 
σνντελέσασα εις τήν έξιχνίασιν σωρείας αδικημάτων, 
πραχθέντων ύπ’ αυτών.

3. ’Ιδιαιτέρως έμερίμνησε διά τήν προστασίαν 
τώιν νέων εκ τής φθοροποιού έπιδράσεως τών διαφό
ρων Κέντρων τεχνικών παιγνίων, εις τά όποια ένήρ- 
γησε 479 ελέγχους.

4. Μετέφερε 6.798 άτομα εις τον Σταθμόν Πρώ
των Βοηθειών, εις Κλινικός καί Νοσοκομεία, συγκι-
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νήσασα τούς πάντας μέ την ευγένειαν και την προ
θυμίαν των πληρωμάτων τών περιπολικών της.

5. Περισυνέλεξε 1.232 οίνόφλνγας από τάς οδούς 
τής Πρωτευούσης καί τούς μετέφερεν εις ασφαλή ση- 
με'ια, προστατενΰαΰα την ζωήν καί την σωματικήν 
Ακεραιότητα αυτών καί την ησυχίαν τών άλλων πο
λιτών.

6. Άνευρε 913 κλαπέντα οχήματα, τά όποια άπέ- 
δωσεν εις τούς κατόχους των, ενίοτε καί προ τής 
άνακαλύψεως ύπ’ αυτών τής κλοπής τοϋ οχήματος 
των καί εις πλείστας περιπτώσεις συνέλαβε καί τούς 
δράστας, τούς όποιους εθεσεν εις τήν διάθεσιν τής 
δικαιοσύνης.

7. Ή  δραστηριότης της έπεξετάθη καί εις ετέ
ρους τομείς, σημειώσασα τά εν τή επισύναπταμένη 
ετήσια στατιστική Αποτελέσματα, εξ ών έμφαίνεται 
οτι έπελήφθη εις 337.885 συνολικώς περιπτώσεις καί

8. Έδέχθη εις τάς αίθουσας τοϋ Κέντρου Ά μ ε 
σου Δράσεως τήν έπίσκεψιν μαθητών τοϋ Δημοτικού, 
Γυμνασίου καί διαφόρων Σχολών, τούς όποιους ένη-

Εις τήν φωτογραφίαν τής απέναντι σελίόος: Δύο «στιγμιότυπα» 
από τις οθόνες τοϋ κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως, τό ό
ποιον στεγάζετα εις τήν Αίθουσαν ’Επιχειρήσεων τής ’Αμέ
σου Δράσεως. Κάτω: Περιπολικά αύτοκίνητα, κατερχόμενα 
τήν Πανεπιστημίου κατά τήν παρέλασιν έπ'ι τή ’Εθνική ’Ε 
πέτειοι τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940.
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μέρωσεν περ'ι τοϋ σνντελονμένον νπ αυτής έργου, προ- 
Οέφερε την θερμήν φιλοξενίαν της, άναπτύξασα εξαί
ρετους σχέσεις μετά των αυριανών πολιτών, τών ο
ποίων άπέσπασε την αγάπην καί την εκτίμησίν των 
διά την ’Αστυνομίαν Πόλεων.

’Ανάλογος υπήρξε καί ή δραύτηριότης τών Υ π η 
ρεσιών ’Αμέσου Δράσεως τών άλλων ’Αστυνομικών 
Δ /νσεων, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας. Εις την 
συνέχειαν, παρατίθεται διά πινάκων σννολικώς καί 
κεχωριαμένως ή άπάδοσις όλων τών Υπηρεσιών Ά 
μεσου Δράσεως καί τών τεσσάρων Αστυνομικών 
ΔIνσεων. Ή  παράθεσις αϋτη άποδεικνυει ασφαλώς 
καί κατά τον πιο ενγλωτο τρόπο, τη μεγάλη προσφο
ρά τής Υπηρεσίας αυτής εις την έξασφάλισιν τής 
τάξεως καί ασφαλείας καί εις την διακονίαν τοϋ ελλη
νικού λαόν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑ- 
ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

"Ετους ’Έτους
. Βεβαιωθέντα εγκλήματα 1974 1975

Πλημμελήματα 9.360 9.853
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 29.084 27.654
β. Συστάσεις 156.133 122.911

Σύνολον 194.577 160.418

Συμβάντα
’Ανεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων 659 1.045

’Επεισόδια διάφορα 173.775 171.885
Παροχή Α' βοηθ.* 9.891 8.614
Περισυλλογή οΐνοφλύγων 1.812 1.701
Πυρκαϊαί 1.235 1.170

Τηλεφωνικαί κλήσεις 174.008 185.094

* Εις πρόσωπα τών οποίων σοβαρώς έκινδύνευσεν 
ή ζωή ή ή σωματική άκεραιότης.

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑ- 
ΣΕΩΣ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ύ π ο δ / ν σ ι ς  ’Α μ έ σ ο υ Δ ρ ά σ ε ω ς .

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Π λη μμελή ματα 9.008 9.362
Πταίσματα:

α. Μηνύσεις 20.515 21.576
β. Συστάσεις 149.908 117.832

Σ ύ ν ο λ ο ν 179.431 148.770

2. Σ υ μ β ά ν τ α
Άνεύρεσις κλαπέντων όχη-
μάτων

’Επεισόδια διάφορα
559 913

160.097 159.636
Παροχή Α' βοηθειών 7.991 6.798

Περισυλλογή οΐνοφλύγων 1.242 1.232
Πυρκαϊαί 990 905

3. Τηλεφωνικαί κλήσεις 137.605 149.729

Β'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Πλημμελήματα 
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις

105 37

7.465 4.963
β. Συστάσεις 

Σ ύ ν ο λ ο ν
4.568 2.818

12.138 7.818

2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων

’Επεισόδια διάφορα 
Παροχή Α' βοηθειών

76 109
8.026 6.515
1.328 1.049

Περισυλλογή οΐσοφλύγων 338 208
Πυρκαϊαί 123 147

3. Τηλεφωνικαί κλήσεις 28.084 26.229

Γ'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Πλημμελήματα 247 454
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 905 993
β. Συστάσεις 1.337 1.826

Σ ύ ν ο λ ο ν 2.489 3.273

2. Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων 20 23

’Επεισόδια διάφορα 
Παροχή Α' βοηθειών

4.618 5.018
359 476

Περισυλλογή οΐνοφλύγων 144 188
Πυρκαϊαί 108 110

3. Τηλεφωνικαί κλήσεις 6.470 6.999

Δ'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975
Π λη μ μελή ματα — —
Πταίσματα: 

α. Μηνύσεις 199 122
β. Συστάσεις 320 435

Σ ύ ν ο λ ο ν 519 557

Συμβάντα
Άνεύρεσις κλαπέντων οχη
μάτων

’Επεισόδια γιάφορα 
Παροχή Α' βοηθειών

4
1.034 716

213 291
Περισυλλογή οΐνοφλύγων 
Πυρκαϊαί

88 73
14 8

Τηλεφωνικαί κλήσεις 1.849 2.137

42



Ε ΤΗ Σ ΙΑ  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ  Υ Π Ο Δ /Ν Σ Ε Ω Σ  Α Μ Ε Σ Ο Υ  Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν  
Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΝ Ο Μ Ε Ν Η  ΜΕ Ε Κ Ε ΙΝ Η Ν  Τ Ο Υ  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ο Σ  ΕΤΟ ΥΣ

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΤΑ 1975 1974
Τραυματισμοί έξ αυτοκινήτων 4.339 4.607

’Εκτυφλωτικά φ ώ τα ................. 11 13
Συμμετοχή ανηλίκων εις τεχ.

παίγνια ............................... 7 4
’Επαιτεία -’Α λ η τε ία ................. 1 3
Οίκοδομικαί παραβάσεις . . . . 81 113

Στέρησις άδειας ίκαν. όδηγοϋ . . 158 226
Στέρησις άδειας κυκλοφορίας . 23 30
Καταγγελία κλοπών-διαρρήξεων 4.473 3.699
Διάφορα πλημμελήματα ........ 269 313

Σ  ν ν ο λ ο ν ....................... 9.362 9.008

Π ΤΑΙΣΜ ΑΤΑ Μηνύσεις Συστάσεις Μηνύσεις Συστάσεις
Υπερβολική τα χ ύ τη ς ....................... .................. 2 887 19 1.288
Παραβίασις λωρίδων κυκλοφορίας ................... 386 11.264 314 12.385

» ερυθρών σημάτω ν ........................... 2.991 1.367 2.705 861
» άπαγορευτικών πινακίδων ............ 2.054 9.314 1.500 10.262

Παράνομος στάθμενσις ................................. 12.305 23.444 11.155 30.341
Καυσαέρια ........................................................ 48 3.787 81 4.716

’Άσκοπος χρήσις ηχητικών οργάνων................... 208 2.143 197 1.379
Θόρυβος άποσιωπητήρος ............................... 301 3.208 561 2.899
Διατάραξις κοινής ησυχίας ............................. 2.467 — 2.758 —
Δ ιατάραξις εντός κατοικιών ....................... — 4.184 — 3.766
Παραβάσεις περί καθαριότητος....................... 343 4.056 455 5.046

’Αθεώρητος άδεια ίκανότητος........................... 13 3.459 24 4.051
Στερούμενοι άδειας κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτου 22 139 20 309
Δεν έφερον άδειαν ίκανότητος ......................... 60 3.982 90 4.923
Δεν έφερον άδειαν κυκλοφορίας ..................... 19 3.557 25 4.051

”Εφερον υπεραρίθμους .................................... 41 11.516 38 15.029
Στέρησις φωτισμόν ........................................ 49 9.519 43 13.184
Δισδιακ. πινακ. άριθμ. κυκλοφορίας .......... 9 4.412 13 3.652
Διάφοραι παραβάσεις εις βαθμόν πταίσματος 258 17.494 517 31.766

Σ  ν ν ο λ ο ν .............................................. 21.576 117.832 20.515 149.908

ΣΥΜ ΒΑΝΤΑ 1975 1974
Συγκρούσεις με ύλικάς ζημίας 9.673 8.738

’Επεισόδια ................................ 19.728 21.686
”Ελεγχος Κέντρων τεχν. παιγν. 499 913
Μεταφοραί αίφν. παθόντων εις

Σ .Α .Β ...................................... 6.798 7.991
Περισυλλογή οίνοφλύγων . . . . 1.232 1.242
Προσαγωγοί άτόμων έκ διαφ.

αιτιών ................................. 9.044 17.090
’ Ανεύρεσις κλαπέντων οχημάτων 913 559
Π υρκαίαί.................................. 905 990

Πλήμμυραι ............................. 244 323
Παράπονα ιδιωτών ................. 32.817 30.069

’'Ελεγχος αυτοκινήτων................... 187 18.482
Διάφορα συμβάντα ................. 107.091 108.342

Σ  ύ ν ο λ ο ν ..................... 189.111 216.425
Άναφοραί κ.λπ........................... 4 3 3

Γ ε ν ι κ ό ν  Σ ύ ν ο λ ο ν 3 3 7 .8 8 5 3 9 5 .1 3 5
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Γας εγκατασταθείς τής Αμέσου Δράσεως’Αθηνών έπεσκέφθησαν και εξακολουθούν νά επισκέπτονται οί μαθηταί δημοτικών, γυμνά- 
σιων και̂  επαγγελματικών Σχολών, φοιτηταί ανώτατων πνευματικών Ιδρυμάτων, σύλλογοι σωματεία κ.λπ. ένθα και ενημερώνονται 
επί' του έργου και της δραστηριότητας τής τοσον συμπαθούς εις το κοινόν υπηρεσίας. Εις τάς φωτογραφίας μας, στιγμιότυπα, άπό την 
επισκεψινεις τήν Αμεσον Δράσιν τής Σχολής Κοινωνικών Αειτουργών. ’Επάνω;: ’Ενημέρωσις επί τού αυτομάτου συστήματος συνα
γερμού. Κάτω. Παρακολονθησις τής ρυθμισεως τής κυκλοφορίας διά τού κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως.
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Εις τάς φωτογραφίας αυτής τής σελίδας: Αστυνομικοί τής
Τουριστικής ’Αστυνομίας, ξεναγούν αλλοδαπούς εις τήν Άκρό- 
πολιν. Εις τήν απέναντι σελίδα: Εις τά πλαίσια τής τουριστι
κής αγωγής τίόν αστυνομικών, περιλαμβάνεται καί ή έπίσκεψις 
καί ή επί τόπον διδασκαλία επί τής σημασίας τών μνημείων 
καί τών αρχαιολογικών χώρων.

Διεύθυνσις
Τουριστικής
Αστυνομίας

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Άστυνομία έχει έπωμισθή τό 
βαρύτατου έργον τής άσκήσεως τών πόσης φύσεως 
αστυνομικών αρμοδιοτήτων ( ασφαλείας - τροχαίας - 
αγορανομίας - τάξεως κ.λπ.) εις τάς πόλεις, εις τάς 
όποιας άακεϊ τά καθήκον τά της ή ’Αστυνομία Πόλεων, 
εις όλους τούς τομείς τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
σχετιζομένους μέ τον τουρισμόν και παραλλήλως τής 
έξυπηρετήσεως τΰιν ξένων επισκεπτών τής Χώρας
μας·'

Ή  τεραστία δυσκολία τής άσκήαεως τών ώς άνω 
αρμοδιοτήτων τής Τουριστικής ’Αστυνομίας έγκειται 
εις τήν προσαρμογήν τούτων εις άλλοτε άλλην νοο
τροπίαν, άναλόγως τής προελεύσεως καί τον χαρα
κτήρας τον κατά περίπτωσιν τουρίστα, έν συνδυασμώ 
προς τούς σκοπούς καί τάς επιδιώξεις τών μετ’ αυ
τόν συναλλασσόμενων, ημεδαπών καί πάντοτε εντός 
τών πλαισίων τής έκάστοτε χαρασσομένης τουριστι
κής πολιτικής τής Χώρας.

Κυρία αποστολή τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
είναι ή επί τή βάσει τών κειμένων διατάξεων, συμβο
λή εις τήν ύλοποίησιν τής έκάστοτε χαρασσομένης 
τουριστικής πολιτικής τής Χώρας.

Προς τούτο συνεργάζεται μέ όλας τάς αρμόδιας , 
άρχάς τού Κράτους, αλλά πρωτευόντως καί κυρίως 
μέ τον 'Ελληνικόν ’Οργανισμόν Τουρισμού, τού όποιου 
τούς σκοπούς υποβοηθά καί ταντοχρόνως ασκεί (ή 
Τ.Α.) άπάσας τάς εις τούτον (Ε .Ο .Τ.) ανατεθειμέ
νος άστυνομικάς αρμοδιότητας.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΎΟΣ

Εις τά γενικά ταϋτα πλαίσια, ή δραστηριότης τής 
Τουριστικής Αστυνομίας, κατά τό παρελθόν έτος
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1975, έξεδηλώθη ώς έξης: Ά φ ’ ενός μεν διά τής άστν- 
νομεύσεως απάντων των σχετιζομένων με τον τουρι
σμόν παραγόντων ήτοι:

α. Διά τής έποπτείας καί τον ελέγχου των τουρι
στικών επιχειρήσεων ώς των ξενοδοχείων, εστιατο
ρίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, κέντρων ψυχα
γωγίας καί διασκεδάσεως, θεάτρων, κινηματογράφων, 
καταστημάτων ειδών λαϊκής τέχνης, κινητών κοντι
νών καί επιχειρήσεων έξνπηρετουσών τουρίστας.

β. Διά τής έπιβλέψεως καί τοϋ ελέγχου παντός 
είδους συγκοινωνιακών μέσων, ώς καί τών χώρων 
τών χρησιμευόντων διά την αναμονήν, άποβίβασιν, 
έπιβίβασιν ή διακίνησιν τουριστών, ήτοι, σιδηρο
δρομικών συρμών, λεωφορείων, επιβατηγών αυτιώ ν, 
αεροσκαφών, πλοίων, αερολιμένων, άποβαθρών, στα
θμών κ.λπ.

γ. Διά τής παρακολουθήσεως καί τοϋ ελέγχου 
τών άσχολονμένων με την εξυπηρέτηση τών τουρι
στών, έπαγγελματιών, ήτοι: ξεναγών, διερμηνέων, 
φωτογράφων, οδηγών αύτ/των καί παντός ετέρου 
έπαγγελματ ίου έξυπηρετοϋντος τουρίστας.

(5. Διά τής μερίμνης διά την τάξιν καί καθαριό
τητα τών ζωνών έμφανίσεως.

ε. Διά τής έκτελέσεως τών έπιβαλλομένων ενερ
γειών διά την υπό τών κατά περίπτωση άρμοδίων 
' Υπηρεσιών, έκδοση τουριστικών αδειών ή αποφά
σεων τουριστικών χαρακτηρισμών καί,

στ. Διά τής ένεργείας επιθεωρήσεων (υπό μόνης 
τής Τονρ. ’Αστυνομίας ή έν συνεργασία μετά τών 
άρμοδίων υπαλλήλων τοϋ Ε.Ο.Τ. καί τοϋ Ύπουργ. 
Κοινωνικών ' Υπηρεσιών) εις τάς τουριστικός έπι- 
χειρήσει,ς, τά συγκοιχωνιακά μέσα, τούς έπαγγελμα- 
τίας, τάς ζώνας έμφανίσεως κ.λπ. καί διά τής λή-

ψεως ή είσηγήσεως διά την λήψιν τών ένδεικνυομέ- 
νων κατά περίπτωση αναλογών μέτρων.

Ά φ ’ ετέρου δε διά τής έξυπηρετήσεως τών του
ριστών, ήτοι:

α. Διά τής άστυνομικής προστασίας: (1) ’Από 
έγκλημα. (2) ’Από ατύχημα. (3) Ά π ό  δυσάρεστον 
κατάσταση.

β. Διά τής αστυνομικής έξυπηρετήσεως:
(1) Προ τής σφίξεως.
(2) Κατά την άφιξιν.
(3) Κατά την παραμονήν, ώς (α) Διαμοημ (β) 

Εστιασις, ( γ )  Ψυχαγωγία, (δ) Μετακίνησις, ( ε)
Προσωπικές ανάγκες, (στ) Ειδικά ενδιαφέροντα.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  -  ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ

Διά την καλυτέραν καί πλέον αποτελεσματικήν 
αντιμετώπιση τοϋ βαρυτάτου ώς προαναφέρεται έρ
γου, ή Τουριστική ’Αστυνομία άνεδιαρθρώθη καί ήδη 
άπό τοϋ έτους 1975 λειτουργεί ύπότήννέα της οργά
νωση.

Ουτω διά τής ύπ’ άριθ. 33831 Φ. 031. 1113-11-74 
(ΦΕΚ 1210/18-11-74 Τ.Β’) άποφάσεως τοϋ κ. ' Υ- 
πουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, προήχθησαν οί Άστυν. 
Σταθμοί Τουρισμού Κέρκυρας - Πατρών - Σιδηρο
δρόμων καί ’Αερολιμένας εις Τμήματα Τουριστικής 
’Αστυνομίας.

3. Σ ΤΕ Γ Α Σ ΙΣ  ΥΠ ΗΡΕΣΙΩ Ν ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝΟ 
Μ ΙΑΣ

α. 'Η  Δ /νσις Τουριστικής ’Αστυνομίας (Έ π ιτε-  
λεϊον) καί τό Α '. Τμήμα Τουρ. ’Αστυνομίας, άπό τοϋ
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έτους 1975, μετεστεγάσθησαν καί ήδη σνστεγάζονται 
εις το επί της λεωφ. Σνγγροϋ 7 νεόδμητον βόροφον 
οίκημα.

β. Εϊς το Β' Τμήμα Τουριστικής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών ήρχισαν από το 1975 οικοδομικοί έργασίαι 
διά την προσθήκην ορόφου, εις το παρά τον Σιδ. Στα
θμόν ’Αθηνών οίκημά του. ’Επί πλέον εις το εν λόγω 
Τμήμα παρεχωρήθη υπό τής Δ /νσεως τοΰ Ο.Σ.Ε. 
εν είσέτι γραφεϊον, εις την είσοδον τον Σιδ. Στάθμου, 
το όποιον ήδη χρησιμοποιείται ώς γραφεϊον τουριστι
κών πληροφοριών.

γ. Τό Γ ' Τμήμα Τουριστικής ’Αστυνομίας ’Αθη
νών από τό έτος 1975 μετεστεγάσθη εις έτερα γρα
φεία εντός τον Κρατικού Άερολιμένος ’Αθηνών.

δ. ’Από τού έτους 1975 ήρχισαν καί ήδη εύρί- 
σκονται εν εξελίξει αί σχετικαί ένέργειαι διά την με- 
ταστέγασιν ή την βελτίωσιν των οικημάτων τών Τμη
μάτων Τονρ. ’Αστυνομίας Πειραιώς - Πατρών καί 
Κέρκυρας.

4. Ε ΙΔΙΚ Η  ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ

α. Δ ε λ τ  ί ο ν έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  Τ ο υ ρ ι 
σ τ ώ ν .

Ή  Δ Ινσις Τουρ. ’Αστυνομίας κατά τό έτος 1975 
προέβη εις την έκτύπωσιν τριπτύχου φυλλαδίου, υπό 
τον τίτλον «δελτών ένημερώσεως τουριστών». Εις 
τό έν λόγω φυλλάδιον περιλαμβάνονται αμέσου ανά
γκης, γενικαί καί όλως απαραίτητοι όδηγίαι καί πλη- 
ροφορίαι, αί όποϊαι θά διευκολύνουν μεγάλως τους 
ξένους έπισκέπτας τής Χώρας μας, ούτως ώστε οι 
τελευταίοι ν’ αντιμετωπίζουν τάς αμέσους άνάγκας 
των εύχερέστερον, συναποκομίζοντες άρίστας διά την 
Χώραν μας εντυπώσεις. Τό φνλλάδιον φέρει ειδικά 
«σκίτσα» καί περιλαμβάνει πληροφορίας, άναφερο- 
μένας:

— Εις την κίνησιν διά τών επιβατηγών αυτ /των 
Δ.Χ. (ταξί). — Εις τά εστιατόρια - μπάρ κ.λπ. — 
Εις τά καταστήματα. — Εις τά ξενοδοχεία. — Εις τά 
Τουριστικά Γραφεία. — Εις τον Ε.Ο.Τ. — Εις την 
'Ελληνικήν χειροτεχνίαν. — Εις τάς παραγγελίας 
εμπορευμάτων. — Εις την υπεύθυνον έξυπηρέτησιν. 
— Εις την παραμονήν καί εργασίαν. — Εις τον τύπον 
καί τά έντυπα. — Εις τά βιβλία. — Εις τάς έκπομπάς 
καί — Εις την Τουριστικήν ’Αστυνομίαν.

Τό φυλλάδιον έξετυπώθη εις τά τέσσαρας βασικάς 
ξένας γλώσσας ήτοι: ’Αγγλικήν - Γαλλικήν - Γερμα
νικήν καί ’Ιταλικήν, ώς καί εις μικρόν αριθμόν εντύ
πων εις την Ελληνικήν.

Ή  εις τούς τουρίστας διανομή τού δελτίου, πρα
γματοποιείται ύπό υπαλλήλων τών Υπηρεσιών μας, 
κυρίως εις τον αερολιμένα τού 'Ελληνικού, εις τον λι
μένα τού Πειραιώς καί εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν 
’Αθηνών, δευτερευόντως δε ύπό τών έν Άθήναις καί 
Πειραιεϊ ’Υπηρεσιών τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.

β. Τ η λ ε φ ω ν ι κ ό ν  Κ  έ ν τ  ρ ο ν π α ρ ο χ ή ς  
Τ ο ν ρ .  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  Ά ρ . κλήσεως 171.

Ή  Δ )νσις Τουριστικής ’Αστυνομίας προέβη εις 
τήν όργάνωοιν τηλεφωνικού κέντρου παροχής τουρι
στικών πληροφοριών άρ. κλήσεως 171. Τό τηλεφ.

κέντρον λειτουργεί άπό τό 1975 εις τον Ιον όροφον 
τού έπί τής λεωφ. Σνγγροϋ 7 οικήματος τής Δ .Τ . 
’Αστυνομίας.

Ή  χρηματοδότησές τον έγένετο ύπό τού Ε.Ο.Τ.
Εις τό κέντρον καταλήγουν 10 τηλεφ. γραμμαί 

είσερχομένης μόνον έπικοινωνίας, άρ. κλήσεως 171, 
ήτοι δύνανται νά τηλεφωνήσουν ταντοχρόνως καί νά 
έξυπηρετηθοϋν 10 τονρίσται. ’Επίσης έτεραι 10 γραμ
μαί άπερχομένης έπικοινωνίας διά τήν έξυπηρέτησιν 
τών πρώτων τοιούτων. Τό κέντρον λειτουργεί έπί 
24ώρου β άσε ως καί έξυπηρετεϊται ύπό γλωσσομα
θών άστνν. ύπαλλήλων. Οι αστυφύλακες τηλεφωνηταί 
γνωρίζουν κυρίως τάς βασικάς ξένας γλώσσας ( ’Α γ 
γλική - Γαλλική), πλήν όμως ή όργάνωσις τού κέν
τρου είναι τοιαύτη ώστε νά δύναται 6 τηλεφωνητής νά 
παράσχη πληροφορίας εις τον τηλεφωνούν τα αλλο
δαπόν τουρίστα εις τήν γλώσσα του. Τούτο έπιτνγ- 
χάνεται διά τής διασυνδέσεως καί συνακροάσεως 
τού τηλεφωνοϋντος τουρίστα — τού τηλεφωνητοϋ αστυ
φύλακας καί τού τρίτου συνεργάτου μας, δστις γνω
ρίζει τήν γλώσσαν τον τουρίστα. Οι τηλεφωνηταί 
αστυφύλακες έκ τών συμφραζομένων καί λόγοι πείρας 
αντιλαμβάνονται τήν γλώσσαν τού τηλεφωνοϋντος 
άλλοδαποϋ. ’Απαντούν αμέσως εις τήν γλώσσα του 
«περιμένετε ένα λεπτό». ’Ακολούθως άπό τό βιβλίον 
εύρετήριον, ευρίσκουν τούς σννεργάτας τής Τονρ. 
’Αστυνομίας, οι όποιοι γνωρίζουν τήν γλώσσαν τού 
τουρίστα δτε καί συνδέονται τηλεφωνικώς μέ έναν 
έκ τών συνεργατών. 'Ο συνεργάτης έν τή προκειμένη 
περιπτώσει, παίζει άπό τηλεφώνου τόν ρόλον τού διερ- 
μηνέως καί τοιουτοτρόπως ό τουρίστας έξυπηρετεϊται 
εις τήν γλώσσαν του.

Τό κέντρον δύναται εις έλάχιστον χρόνον νά πα- 
ρέχη εις ημεδαπούς καί κυρίως εις τούς ξένους έπι
σκέπτας τής Χώρας μας, παντός είδους τουριστικός 
πληροφορίας άφορώσας κυρίως εις τήν κίνησιν - δια
μονήν - έστίασιν - διασκέδασιν κ.λπ. ώς δρομολόγια - 
άποστάσεις - τιμαί εισιτηρίων - άεροπορικάς άτμο- 
πλοϊκάς - λεωφορειακάς - άστικάς συγκοινωνίας - 
ξενοδοχεία - κάμπινγκ - πανσιόν - εστιατόρια - κέντρα 
διασκεδάσεως - θεάματα - άοχγιιολογικούς χώρους - 
Μουσεία - πλάζ - άστυνομικάς - τελωνειακός - λιμε
νικός ή άλλας άρχάς καί έν γένει πόσης φύσεως πλη
ροφορίας ώς καί κατευθύνσεις διά τήν άντιμετώπισιν 
δυσαρέστων συμβάντων ή καταστάσεων π.χ. άπώλεια 
αντικειμένων - άναζητήσεις προσώπων κ.λπ.

Α ί πληροφορίαι παρέχονται εις άλλοδαπούς καί 
ημεδαπούς τουρίστας. Πολλ.άκις έζητήθησαν τουρι
στικοί πληορφορίαι μέσω τού κέντρον 171 άπό τό 
έξωτερικόν (Λονδϊνον - Παρίσι - Ρώμη κ.λπ.).

Κατά τό παρελθόν έτος 1975, τό κέντρον έδέχθη 
περί τάς 20.000 κλήσεις άλλοδαπών τουριστών καί 
περί τάς 28.000 κλήσεις ημεδαπών τουριστών, παρά 
τό γεγονός δτι ήτο σχετικώς άγνωστον εις τό ευρύ 
τουριστ. κοινόν. Ή  ύπό τού κέντρου παρεχομένη έξυ- 
πηρέτησις τών τουριστών ύπερέβη άπάσας τάς προσ
δοκίας, δι’ δ καί έσχολιάσθη ευμενέστατα ύπό δλων 
τών αρμοδίων παραγόντων, άλλά καί άπό πλήθος του
ριστών ημεδαπών καί άλλοδαπών.

γ. ’Ε κ π α ί δ ε υ α  ι ς.
Ή  Δ.Τ.Α. άποδίδουσα δλως ιδιαιτέραν σημασίαν
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είς τήν τελειοποίησιν ή την έκμάθησιν ξένων γλωσ
σών, όργάνωσιν, δαπάναις τοΰ Ε.Ο.Τ., είδικάς αχα
λάς ξένων γλωσσών δπον φοιτούν σχεδόν απαντες οι 
υπάλληλοι της Τουριστικής Άστυνοφίας. Οϋτω:

(1) Εις την αίθουσαν διδασκαλίας τής Δ.Τ.Α. 
έλειτονργησαν και ήδη λειτουργούν Τμήματα προ- 
κεχωρημένων και αρχαρίων ’Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσης, με καΟηγητάς πτυχιούχους.

(2) Εις τον Πειραιά λειτουργεί τμήμα ’Α γγλι
κής γλώσσης, εντός τον Τμήματος.

(3) Εις την Κέρκυραν φοιτούν απαντες οι υπάλ
ληλοι είς ειδικά τμήματα προκεχωρημένων ή αρχα
ρίων.

(4) Είς την Πάτρα φοιτούν είς τά ειδικά υπό τού 
Ύπουργ. Προεδρίας Κυβερνήσεως όργανούμενα σε
μινάρια.

—’Αξιωματικοί τής Τουρ. ’Αστυνομίας, έδίδαξαν 
κατά τό παρελθόν έτος 1975, είς ειδικά σεμινάρια, 
όργανούμενα υπό τού Α .Α . Πόλεων, επί θεμάτων 
τουρισμού.

'Η  Δ /νσις Τουριστικής Άστυνοφίας, κατά τό 
έτος 1975, προέβη, δαπάναις τού Ε.Ο.Τ., είς τον εξο
πλισμόν αιθούσης διδασκαλίας, άφ’ ενός μέν διά την 
πληρεστέραν καί πλέον σύγχρονον έκπαίδευσιν των 
υπαλλήλων της καί άφ’ ετέρου διά την όργάνωσιν 
σεμιναρίων ή συνεδρίων ή ακόμη καί διά την προβο
λήν ταινιών ελληνικού τουριστικού περιεχομένου είς 
ομάδας τουριστών.

'Ο εξοπλισμός τής αιθούσης περιλαμβάνει: —Σύ
στημα μεταφράσεως ξένης γλώσσης διά 4 συνέδρους. 
— Ειδικά τραπεζίδια καί καθίσματα. — Κιν/κή μη
χανή 16 Υ .Υ . ομιλούσα. —Διασκοπικόν προβολέα. 
—’Επισκοπικόν προβολέα. —’Ανακλαστικόν προβο
λέα. — Πίνακα. — Πτυσσόμενη οθόνη. — Φωτει
νούς δείκτας κ.λπ.

5. ΓΕΝΙΚΑ

Ή  Τουριστική ’Αστυνομία, κατά τό έτος 1975, 
έλαβε μέτρα τάξεως είς εκδηλώσεις τουριστικού εν
διαφέροντος ώς είς τό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ’Αθηνών, είς τό 
Ώδείον Ήρώδου ’Αττικού, είς τό θέαμα ΗΧΟ Σ - 
ΦΩΣ παρά τον λόφον τής Πνυκός, είς τούς λαϊκούς χο
ρούς τής Δώρας Στράτου κ.λπ. Όμοίιως έλήφθησαν 
μέτρα τάξεως - τροχαίας καί ’Ασφαλείας είς τούς Σι
δηροδρομικούς Σταθμούς ’Αθηνών (Λαρίσης - Πελ / 
σου), Πειραιώς καί Πατρών, είς τούς υπεραστικούς 
σταθμούς λεωφορείων, είς τούς αερολιμένας 'Ελλη
νικού καί Κερκύρας, είς τούς λιμένας Πειραιώς - Πα
τρών - Κερκύρας. Δύναμις επίσης τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας διετέθη πολλάκις προς ένίσχυσιν άλλων 
Δ /νσεων είς μέτρα τάξεως κ.λπ.

Διά τήν συμβολήν τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
είς τάς εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τήν 
τηρηθείσαν παραδειγματικήν τάξιν καί τήν αψογον 
συμπεριφοράν τών υπαλλήλων της, ό Γ.Γ. τού Ε.Ο.Τ., 
διά τού ύπ’ άριθ. 2835/10-10-75 εγγράφου του, έξέ- 
φρασε τάς θερμάς του ευχαριστίας (έδημοσιεύθη είς 
τό ύπ’ άριθ. 476-477 τεύχος τών Άστυν. Χρονικών).

Ή  Τουριστική ’Αστυνομία έπελήφθη τό έτος 
1975 μεγάλου αριθμού παραπόνων, κυρίως άλλοδα- 
πών τουριστών, τά πλεϊστα τών όποιων έθεράπευσεν.

Μέγας επίσης ήτο ό αριθμός τών ημεδαπών καί 
αλλοδαπών επισκεπτών τών γραφείων τών ' Υπηρεσιών 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, είτε διά πληροφορίας, 
είτε δι έτέραν έξυπηρέτησίν των.

Ό  συνολικός αριθμός τών διά τών ' Υπηρεσιών 
Τουρ. ’Αστυνομίας διακινηθέντων κατά τό έτος 1975 
εγγράφων, άνέρχεται περίπου είς 20.000. Τά έγγραφα 
ταϋτα διεκινήθησαν μεταξύ τών Υπηρεσιών Τουρ. 
’Αστυνομίας ή μετά ιδιωτών ή μετά ετέρων Υ πηρε
σιών καί κυρίως μετά τοΰ Ε.Ο.Τ.

6. ΔΡ ΑΣΤΗ ΡΙΟ ΥΗ Σ Κ ΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡ. 
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

a. Α '. Τ μ ή μ α  Τ ο υ ρ .  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
’Α θ η ν ώ ν .

’Ανέπτυξεν ιδιαιτέραν δραστηριότητα είς δτι αφο
ρά τον έλεγχον καί τάς επιθεωρήσεις είς ξενοδοχεία, 
Δημόσια κέντρα καί λοιπά καταστήματα, είς τουρι
στικά γραφεία καί τοιαϋτα έκμισθώσεως αύτ/των 
είς Δημοσίους χώρους κ.λπ. προς διαπίστωσιν τη- 
ρήσεως εν αύτοίς τών διατάξεων τής κειμένης Νομο
θεσίας καί βεβαίωσιν αδικημάτων επί τουριστικού 
ενδιαφέροντος θεμάτων.

Οϋτω επί τών άνωτέρω έβεβαιώθησαν εν συνόλω:
— 114 αδικήματα είς βαθμόν πλημ/τος, διά πα

ραβάσεις τού ' Υγειονομικού Κανονισμού, λειτουρ
γίας ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων καί παρα
νόμους μεταφοράς επιβατών έν τή αλλοδαπή, διά 
τουριστικών λεωφορείων, επί κόμιστρα).

— 200 αδικήματα είς βαθμόν πταίσματος, αυτό
φωρα καί μή, περί καθαριότητος, Κ.Ο.Κ., υπαιθρίων 
επαγγελμάτων, ' Υγειονομικού Κανονισμού κ.λπ.

— 845 συστάσεις είς οδηγούς αύτ/των, μικροπω- 
λητάς, περιπτεριούχους κ.λπ.

— 3691 επιθεωρήσεις είς τουριστικά λεωφορεία, 
αύτ/τα TAXI, ζαχ/στεϊα, εστιατόρια, ψητοπωλεία, 
κέντρα δ/σεως, ξενοδοχεία κ.λπ. 'Ομοίως έπελήφθη 
επί ικανού αριθμού εγγράφων παραπόνων άλλοδαπών, 
τά περισσότερα τών οποίων, έξετασθέντα, εύρέθησαν 
βάσιμα, δι’ δ καί ίκανοποιήθησαν απολύτως οι ύπο- 
βαλόντες ταϋτα. 'Ομοίως καθ’ απαν τό διαρρεϋσαν 
έτος 1975 τά γραφεία τού Τμήματος έπεσκέφθησαν 
περίπου 18.000 άλλοδαποί τουρίσται, είς οϋς παρε- 
σχέθη πάσα διευκόλυνσις ,άφορώσα είς τήν έξεύρεσιν 
ξενοδοχείων, είς παροχήν πληροφοριών περί τών δρο
μολογίων ’ Ατμοπλοϊκών, ’Αεροπορικών, Αύτ/κών, 
ώς καί είς τήν έπίλυσιν διαφορών των, προκυψασών 
κατά τάς ενταύθα συναλλαγάς των.

Πολλάκις ή έπίσκεψίς των άφεώρα καί είς τήν 
υποβολήν παραπόνων, κατά τών διατηρούντων παρά 
τήν πλατείαν Συντάγματος καί περιοχής Πλάκας κα
ταστήματα κέντρων δ/σεως, ένιοι Δ /νταί τών όποιων, 
έν συνεργασία μετά τών κραχτών τούτων, οίτινες 
ώδήγουν είς αυτά τούς παράπονου μένους τουρίστας, 
είσέπραττον παρ’ αυτών διά καταναλωθέντα ποτά, 
τιμήν λίαν ύψηλοτέραν τής κανονικής. Προς ίκανο- 
ποίησιν τών έν λόγω άλλοδαπών ύποχρεοϋντο οί 
Δ /νταί τών ώς εϊρηται κέντρων άφ’ ενός μέν είς τήν 
έπιστροφήν τών έπί πλέον είσπραχθέντων χρημάτων> 
άφ’ ετέρου δέ ύπεβάλλετο έναντίον των μήνυσις έπί
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Πλην τον μαθήματος τον Τουρισμού, το 6 όποιον διδάσκεται 
εις άλας τάς Αστυνομικός Σχολάς, όργανοννται κατ’ έτος σε
μινάρια επί θεμάτων τουρισμού. Εις τάς φωτογραφίας μας: 
’Επάνω άρχιφύλακες και ένωμοτάρχαι τού μικτού σεμιναρίου 
Τουρισμού, εις έπίσκεψίν των εις την Άκρόπολιν. Κάτω: 
’Απόφοιτοι, ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής τον Σεμιναρίου 

ξένων γλωσσών.

παραβάλει τον Άγορανομικοϋ Κώδικος, άκολον- 
Οοϋντες την αυτόφωρον διαδικασίαν.

'Ωσαύτως τό Τμήμα έλαβε μέτρα τάξε ως είς δια
φόρους εκδηλώσεις τον Φεστιβάλ ’Αθηνών κατά τό , 
από 1-7 έως 30-9-1975 χρονικόν διάστημα εις Ω.Η.Α., 
ένθα έλαβον χώραν έν σννόλω 51 παραστάσεις, οϋσαι 
ώς γνωστόν διεθνούς προβολής, παρηκολουθηθησαν 
υπό χιλιάδων άλλοδαπών τουριστών καί άπό μέλη τής 
Κυβερνήσεως καί τινας Πολιτικός Προσωπικότητας, 
ξένων χωρών.

'Ομοίως υπό τοϋ Τμήματος έλήφθησαν ανάλογα 
μέτρα τάξεως εις τό, παρά τον λόφον τής Πνυκός 
θέαμα ΗΧΟΣ - ΦΩΣ, κατά τό χρονικόν διάστημα 
από 1-4 έως 31-10-1975. Κατά τό έν λόγω διάστημα 
έπραγματοποιήθησαν έν σννόλω 332 παραστάσεις εις 
την ’Αγγλικήν - Γαλλικήν - Γερμανικήν γλώσσαν.

"Ομοια μέτρα τάξεως έλήφθησαν επίσης κατά τό 
άπό 4 - 5  έως 30-9-1975 χρονικόν διάστημα καί είς 
τό, παρά τον λόφον Φιλοπάππου, θέατρον Λ Α ’ΓΚΩ Ν  
ΧΟΡΩΝ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, κατά τό όποιον έδό- 
θησαν έν σννόλω 191 παραστάσεις.

β. Β ' Τ μ ή μ α  Τ  ο υ ρ. Ά  σ τ  ν ν. ’Α θ η ν ώ ν .
— Παρεσχέθη εις τούς άλλοδαπούς έπισκέπτας 

κάθε πληροφορία χρήσιμος διά τήν ενχάριστον δια
μονήν των είς τήν πάλιν τών ’Αθηνών καί τήν διακί- 
νησίν των είς άλλα τουριστικά μέρη τής Χώρας μας.
Είς τούτο συνέτεινε καί ή δημιουργία Γραφείου Πλη
ροφοριών, δπερ ήρξατο λειτουργούν άπό 8-7-1975 
είς τήν κεντρικήν είσοδον τοϋ σταθμού ΟΣΕ - ΛΑ- 
ΡΙΣΗΣ, έκ τοϋ όποιου υπό γλωσσομαθών αστυφυ
λάκων εξυπηρετείται μέγας αριθμός ατόμων αλλο
δαπής ιδία προελεΰσεως. Τό γραφεϊον τούτο παρεχω- 
ρήθη υπό τοϋ Ο.Σ.Ε. καί λειτουργεί σήμερον μέ αρι
θμόν τηλεφώνου 82.36.627.

— Ύ πό τών άστυφυλάκων σκοπών τοϋ ’Εθνικού 
’Αρχαιολογικού Μουσείου παρεσχέθη κάθε έξυπηρέ- 
τησις είς τούς έπισκεφθέντας τό Μουσεϊον (πληρο
φορία: - ξενάγησις - βοήθεια κ.λπ.).

—’Εθεραπενθησαν περί τα (1000) παράπαντα 
(έγγράφως - προφορικώς) αλλοδαπών καί rΕλλήνων 
καί παρεσχέθη βοήθεια είς πλεϊστα πάσχοντα άτομα 
(απόπειρα αυτοκτονίας, άσθενεϊς κ.λπ.).

—Έγένοντο επιθεωρήσεις καί έλήφθησαν μέτρα 
τάξεως είς τούς Σταθμούς ΟΣΕ ( Λ ΑΡΙΣ Η Σ  - ΠΕΛ  / 
ΣΟΥ) καί ύπερασστικών λεωφορείων (Κηφισού - 
Λιοσίων) ιδία κατά τάς έορτάς καί αργίας. Κατέβ/.ή
θη ύπό τών υπαλλήλων ιδιαιτέρα προσπάθεια διά τήν 
εύρυθμον λειτουργία τοϋ σταθμόν (Συγκοινωνίαι - 
Ταξί), τήν άπό άπόφεως έμφανίσεως ευπρεπή παρου- 
σίασιν τών άχθοφόρων κ.λπ. υπαλλήλων τών σταθμών, 
καί τήν έν γένει έμφάνισιν τούτων.

—’Απεστάλησαν είς ιδιαιτέραν των Πατρίδα πολ- ; 
λά άτομα στερούμενα παντελώς χρημάτων ή διανοη- 
τικώς ανάπηρα τοιαϋτα.

—Ήσκήθη αυστηρός έλεγχος είς τά ξενοδοχεία - 
τουριστικά γραφεία καταστήματα ειδών λαϊκής τέ
χνης καί εστιατόρια, διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν 
τούτων καί τήν άπό πόσης άπόψεως δυνατότητα έξυ- 
πηρετήσεως τών τουριστών τής Χώρας μας.

— Κατεβλήθη προσπάθεια συσφίγξεως τών άγα- 
θών σχέσεων τοϋ Σώματος μετά τής κοινής γνώμης
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διά διαφόρων ενεργειών των αστυνομικών άποακο
ποναών εις τον ώς άνω ατόχον.

— Έδηλώθησαν 127 άπώλειαι διαφόρων άντι- 
» κειμένων.

—Άνενρέθηααν και παρεδόΟηααν εις το Τμήμα, 
ύπό Άατννομικών υπαλλήλων και Ιδιωτών, 58 άντι
κείμενα. Πλειατα εξ αυτών έπεατράφηΟαν εις τους 
άπωλέααντες, οΐτινες άνενρέθηααν κατόπιν ενεργειών 
του Τμήματος Τουριαμοϋ.

—Ύ πό διαφόρων Ύπηρεαιών άπεατάληοαν και 
έξετελέαθηααν 2300 έγγραφα.

—Έβεβαιώθηααν 1013 παραβάαεις, κατά το πλεϊ- 
ατον περ'ι Υγειονομικού κανονισμού, εξ ών 64 παρα
βάσεις εις βαθμόν πλημμελήματος, 220 παραβάσεις 
είς βαθμόν πταίσματος καί ύπεβλήθησαν 729 συστά
σεις.

— Δ ι’ υπαλλήλων του τό Τμήμα, εκτός τής βασι
κής του άποστολής, ένίσχυσεν την ’Αστυνομικήν 
Α /νσιν ’Αθηνών εις την λήψιν μέτρων τάξεως καί ά- 
σφαλείας, ώς καί τό A ' Τ.Τ.Α. ’Αθηνών διά την λήφιν 
μέτρων εις Θέατρον Ήρώδου ’Αττικόν, κατά τούς 
θερινούς μήνας.

—Έγένοντο ύπό υπαλλήλων τού Τμήματος 180 
προσαγωγοί ατόμων, στερουμένων χρημάτων καί 
Δελτίου Άστυνοκμικής ταυτότητος, περιφερομένων 
άσκόπως εις τον ενταύθα σιδηροδρομικόν σταθμόν.

γ. Γ ' Τ μ ή μ α  Τ  ο υ ρ. ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
R ’Α θ η ν ώ ν .

’Ανέπτυξεν ιδιαιτέραν δραστηριότητα εις δτι αφο
ρά τον έλεγχον καί τάς επιθεωρήσεις εις ξενοδοχεία, 
Δημόσια κέντρα καί λοιπά καταστήματα προς δια- 
πίστωσιν τηρήσεως εν αύτοϊς τών διατάξεων τής κεί
μενης Νομοθεσίας καί βεβαίωσιν άδικημάτων έπί θε
μάτων Τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οϋτω έπί τών ανωτέρω έβεβαιώθησαν εν ουνόλω:
— 8 αδικήματα εις βαθμόν πλημ /τος, διά παρα

βάσεις Υγειονομικού Κανονισμού, ελέγχου, ξενοδο
χείων καί προστασίας τών πελατών αυτών καί δι’άρ- 
νησιν μισθώσεως αύτ /του.

— 28 αδικήματα είς βαθμόν πταίσματος, περί 
' Υγειονομικών μέτρων έπί πόσης φύσεως μεταφορι
κών μέσων, περί μέτρων ευταξίας καί ενκοσμίας, 
περί μέτρων κοινής ησυχίας τών πολιτών καί τού
Κ.Ο.Κ.

— 748 συστάσεις είς οδηγούς αύτ /των, μικροπω- 
λητάς, αχθοφόρους ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, περι- 
πτεριούχους κ.λπ.

— 379 έπιθεωρήσεις είς ζαχαροπλαστεία, εστια
τόρια, ψητοπωλεία, κέντρα διασκεδάσεως καί ξενο
δοχεία μεθ’ υγειονομικού έπόπτου καί υπαλλήλου τού 
Ε.Ο.Τ.

— 785 έπιθεωρήσεις είς τουριστικά λεωφορεία, 
αύτ /τα, ταξί, άστικά λεωφορεία καί λεωφορεία ’Ο
λυμπιακής ’Αεροπορίας.

Τό Τμήμα έπελήφθη τής έπιλύσεως ένίων παρα
πόνων αλλοδαπών διαβιβασθέντων είτε άπ’ ευθείας 
ύπ’ αυτών, είτε μέσω τού Ε.Ο.Τ. Ταϋτα έξετάσθησαν 
μετά προσοχής, ύπό τής υπηρεσίας των καί έδόθη ή 
προσήκουσα άπάντησις κατά περίπτωσιν.

—’Ομοίως καθ’ δλον τό παρελθόν έτος 1975, έκ 
τών γραφείων τού Τμήματος ιδίως μετά την μετα-

στέγασιν τούτων είς την θέσιν είς ήν εύρίσκονται σή
μερον, διήλθεν αρκετός χρόνος άφικνουμένων έπιβα- 
τών, κυρίως άλλοδαπών, είς οϋς παρεσχέθη πάσα διευ- 
κόλυνσις, άφορώσα είς την έξεύρεσιν ξενοδοχείων, είς 
παροχήν πληροφοριών, περί δρομολογίων Άτμοπλοΐ- 
κών, Σιδηροδρομικών ή δι’ αυτοκινήτων.

'Ωσαύτως έξυπηρετήθησαν, ώς άνω διά τον αυτόν 
σκοπόν, άφικνούμενοι άλλοδαποί καί ημεδαποί έπι- 
βάται έκ τού ’Ανατολικού ’Αερολιμένος, δι’ υπαλλή
λου τού Τμήματος.

Τό Τμήμα έλαβε μέτρα τάξεως, τή συνδρομή καί 
τών λοιπών υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Τουρισμού 
’Αθηνών, είς τάς έκδηλώσεις τού Φεστιβάλ ’Αθηνών 
είς Ώδείον 'Ηρώδου ’Αττικού κατά τό χρονικόν διά
στημα από 1 - 7  έως 30-9-75.

’Επίσης, τό Τμήμα, έλαβε μέτρα τάξεως είς δια
φόρους έκδηλώσεις, απεργίας, ποδοσφαιρικός συναν
τήσεις κ.λπ. μετά τών λοιπών άστυνονικών ύπηρεσιών.

Κατά τήν διάρκειαν τού λήξαντος έτους, συνηρ- 
γάσθησαν μετά διαφόρων Ύπηρεσιών (Υπηρεσία  
Πολιτικής ’Αεροπορίας, ’Ολυμπιακήν ’Αεροπορίαν 
καί Δημοτικός Άρχάς), διά τήν καλυτέραν έμφάνισιν 
τού ’Αερολιμένος καί τών παραλιακών λεωφόρων, ώς 
επίσης καί διά τήν βελτίωσιν από Τουριστικής πλευ
ράς, τών διαφόρων κέντρων τής περιοχής.

δ. Τ μ ή μ α  Τ ο υ ρ. ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ε ι 
ρ α ι ώ ς .

'Η  δραστηριότης
1975, συνίσταται είς:

Α '. ’Αδικήματα:
1) Πλημμελήματα 14
2) Πταίσματα 86
α) Τακτικά 42
β) Αύτόφωρα 44
3) Συστάσεις 1,513

Τμήματος κατά τό έτος

- Τακτικά

Β '. ’Επιθεωρήσεις.

Τ) Ξενοδοχείων : 43
α) Μεθ’ Ύ γειο ν .’Επόπτου : 25
β) " Αν ευ Ύγειον. ’Επόπτου : 18

2) Δημοσίων κέντρων : 834
α) Μεθ’ Ύ γ . Έπόπτου : 482 
β) ’Άνεν : 352

3) Λεωφορείων αύτ /των : 582
4) Ταξί : 463
5) Τουριστικών καί ταξειδιωτι-

κών γραφείων : 38

Γ '. Συστάσεις διά βελτιώσεις ( ύ π ο δ ε ί ξ ε ι ς )  
Διά άνακαίνισιν:
1) Καταστημάτων Ζωνών έμφανίσεως 703
2) Περιπτέρων Ζωνών έμφανίσεως 14
3) Οικιών Ζωνών έμφανίσεως 9
4) Μεταφορικών μέσων Ζωνών έμφανίσεως 11

Δ'. Συμμορφώσεις:
1) Γενικώς 245 (άνακαίνισις καταστημάτων Ζ.Ε.)

Ε ’. Κατηρτίσθησαν καί ήλέχθησαν αί τιμαί (4.413) 
καρτελών (72) ξενοδοχείων ύπνου.



Σ Ί . Δηλώσεις απώλειας - ανευρέσεις πραγμάτων.
1) Δηλωθεϊσαι άπώλειαι πραγμάτων 11
2) Άνεύρεσις πραγμάτων 7

Ζ '. Μ έ τ ρ α

1) ’Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ί  χ ώ ρ ο ι  Ζώναι 
έμφανίσεως:

Συνεχής έπίβλεψις διά την άπομάκρννσιν έκ των 
ανωτέρω χώρων των προσώπων άτινα οπωσδήποτε 
βλαπτουσι τον τουρισμόν και δημιουργούν εντυπώσεις 
ήκιστα κολακευτικάς, οΐον: μικροπωληταί πάσης κα
τηγορίας, άνευ άδειας, έπαϊται, αθίγγανοι, πρόσωπα 
παρενοχλοϋντα ποικιλοτρόπως τους ξένους (Διερμη
νείς, άνεν άδειας, ( κράχτες) καταστημάτων κ.λπ.).

2) Ά  κ τ  α ί
Συνεχής έπίβλεψις και εφαρμογή διατάξεων περί 

καθαριότητος, εις παραλιακήν περιοχήν άπό ’Ακτής 
Θεμιστοκλέους μέχρι Ίλισσοϋ.

3) Ξ ε ν α γ ο ί  - Δ ι ε ρ μ η ν ε ί ς :
Συνεχής επιβλεψις δια την κανονικήν άσκησιν των 

καθηκόντων των, συμφώνως τώ Νόμω.
4) ’Επίσης έλήφθησαν μέτρα κατά:
α) Κατάπλουν περιηγητικών πλοίων
β) Κατάπλουν πλοίων γραμμών ’Εξωτερικού
γ )  Καταπλουν πλοίων γραμμών ’Εσωτερικού
δ) Κατάπλουν 6ου ’Αμερικάνικου στόλου.
Η  . Το τμήμα διεθεσεν υπαλλήλους προς ένίσχυ- 

σιν των ’Αστυνομικών Δ /νσεων ’Αθηνών - Πειραιώς, 
διά τήν λήψιν μέτρων τάξεως, επί (3.186) ώρας.

ε. Τ μ ή μ α  Τ  ο ν ρ. ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π α τ ρ ώ ν :
Η δραστηριοτης τοϋ Τμήματος κατά το έτος 

1975 συνίσταται εις:
1) Κατά τάς άφιξαναχωρήσεις πορθμείων συν- 

δεόντων την 'Ελλάδα μετά τής ’Ιταλίας άφίχθησαν 
154.890 άτομα καί 34.726 αυτοκίνητα καί άνεχώ- 
ρησαν 1ι 4.547 άτομα καί 36.303 αυτοκίνητα καθ’ άς 
παρ’ υπαλλήλων τοϋ Τμήματος έλήφθησαν τα προ- 
βλεπόμενα μέτρα τάξεως καί έξυπηρετήσεως, ώς καί 
εις τινας περιπτώσεις τοιαντα διαμονής καί διακινή- 
σεως τών μή έχόντων οικονομικήν ευχέρειαν.

2) Έ κ τον Τμήματος διήλθον 45.042 περίπου 
περιηγηταί διαφόρων εθνικοτήτων καί 24.240 Έλλη
νες εκδρομείς, προς οϋς παρεσχέθησαν διάφοροι πλη- 
ροφορίαι.

3) Παρ’ υπαλλήλων τον Τμήματος προσήχθησαν 
εν τώ Τμήματι 22 άτομα εξ ών 11 άθιγγανίδες, διότι 
κατελήφθησαν νά έπαιτονν ή νά πωλοϋν διάφορα μι- 
κροαντικείμενα μέ άπώτερον σκοπόν τήν επαιτείαν.

Εκ τούτων τα μεν 7 άτομα άπεστάλησαν εις κ. 
Εισαγγελέα, απαγγελθεισης κατ’ αυτών κατηγορίας 
επι παραβασει τοϋ άρθρου 407 Π.Κ. «επαιτεία», τά 
δέ έτερο δέκα πέντε 15 μερίμνη τοϋ Τμήματος προ- 
ωθηθησαν εις τ  οπούς διαμονής των, αφού προηγου
μένως έγένοντο αύτοϊς αί δέονσαι συστάσεις.

4) Κατά τας επισκέψεις τών τουριστών εις αρ
χαιολογικούς καί τουριστικούς τόπους ώς καί κατά 
τάς δοθείσας θεατρικός παραστάσεις εις Άρχαϊον
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’ Ωδείο ν έλήφθησαν μέτρα έξυπηρετήσεως τούτων.
5) Κατά τάς ένεργηθείσας υγειονομικός έπιθεω- 

ρήσεις μετά καί άνευ υγειονομικού υπαλλήλου, έπιθεω- 
ρηθησαν 309 Ξενοδοχεία καί 1719 δημόσια κέντρα.

Τέλος έβεβαιώθησαν 2.223 παραβάσεις δι’ ας έγέ
νοντο 60 μηνύσεις εις βαθμόν πλημμελήματος, 147 
τοιαϋται εις βαθμόν πταίσματος καί 2016 συστάσεις, 
δι’ ήσσονος σημασίας παραβάσεις.

t ΰτ· Τ μ ή μ α  Τ ο ν ρ. Ά σ  τ υ ν ο μ ί α ς  Κ έ ρ 
κ υ ρ α ς .

Η  δραστηριοτης τοϋ Τμήματος κατά τό έτος 
1975 συνίσταται εις:

1) Ενεργηθείσαι επιθεωρήσεις εις έπιχειρήσεις 
τουριστικού ένδιαφέροντος.

—"Ανευ υγειονομικού έπόπτου. Έγένοντο 287 
έπιθεωρήσεις καί έπεθεωρήθησαν 1.648 έπιχειρήσεις
και μέσα συγκοινωνίας. Ομοίως έγένοντο 179 έπι-
θεωρήσεις εις χώρους 
ήτοι:

τουριστικού ένδιαφέροντος,

Εις Ξενοδοχεία 48 έπίθ. καί έπιθε- 
(jDpiiQricfav 163

Ε  ίς Δημόσια Κέντρα 42 » » 242
Εις Γραφεία Τουρισμού 16 » » 62
Εις Τουρ. Λεωφορεία 
Εις ’Αστικά Λεωφορεία

50 » » 310
16 » » 80

Εις ' Υπεραστικά Λεωφορ. 10 » » 62
Εις Ταξί Δ.Χ.Ε. 59 » » 460
Ε ις 'Ιππήλατο οχήματα 20 » » 156
Εις Γραφεία ένοικ. αύτοκ. 6 » » 27
Εις κατ/τα ένοικ. μοτ /των 6 » » 18
Εις ’Αναπηρικά περίπτερα 14 » » 68

Σ ύ ν ο λ ο ν 287 » » 1.648
'Ομοίως έγένοντο:

Εις τον σταθμόν υπεραστικών λεωφορείων 11 έπιθεωρ. 
Εις τούς άρχαιολογικούς χώρους 24 »
Εις τούς δημοτικούς χώρους 22 »
Εις τούς λιμένας καί αερολιμένα 98 »
Εις τούς στάσιμους ΰπαιθρ.μικροπωλητάς 20 »
Εις χώρους λήψεως θαλασσίων λουτρών 4 »

Σ  ύ ν ο λ ο ν 179
Μεθ’ υγειονομικού έπόπτου. Έγένοντο 5 έπιθεω- 

ρήσεις καί έπιθεωρήθησαν 38 έπιχειρήσεις, ήτοι:
Εις Ξενοδοχεία 3 έπιθεωρ. καί έπιθεωρήθησαν 14 
Εις Δη μ. κέντρα 2 » » 24

Σ ύ ν ο λ ο ν  5 »  » 38
Μεθ’ υπαλλήλου τοϋ Ε.Ο.Τ. Έγένοντο 9 έπιθεω- 

ρησεις καί έπιθεωρήθησαν 31 επιχειρήσεις, ήτοι:
Εις Ξενοδοχεία 6 έπιθεωρ. καί έπιθεωρήθησαν 9 
Εις Δη μ. κέντρα 3 » » 22

Σ ύ ν ο λ ο ν  9 »  » 31
’Αγορανομικοί έλεγχοι. Ένηργήβησαν 24 ’Αγο-

ρανομικοί έλεγχοι καί ήλέγχθησαν 200 καταστήματα 
πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης.

(2) Β ε β  α ι ω θ έ ν τ α
Πλημμελήματα 
Πταίσματα 

Μηνύσεις 
Συστάσεις 

Γενικόν σύνολον 
ώς εξής:

’ γ κ λ ή μ α τ α  
19

50
479
548 καί άναλυτικώτερον



Εις βαθμόν Πλημμελήματος
Περί λειτουργίας ξενοδοχείων 8
Περί λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων 2
Περί λειτουργίας τουριστικών γραφείων 2
Περί υγειονομικού κανονισμού 4
Περί άγορανομικοϋ κώδικος 2
Περί έξυβρίσεως 1

Εις βαθμόν Πταίσματος
Περί καθαριότητος 22
Περί προσφοράς καταλύματος εις Ν. Λιμένα 21
Περί Κ.Ο.Κ. 5
Περί μικρό:τωλητών 2

(3) Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ ι ς  ε γ γ ρ ά φ ω ν

Κατά τό έτος 1975 φέρονται ώς εισερχόμενα 1.825 
έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών ώς καί αιτήσεις πολι
τών καί 372 ώς έξερχόμενα τοιαϋτα.
Έ κ  τούτων είσήλθον καί έξετελέσθησαν ώς κάτωθι: 
Αιτήσεις ιδιωτών 118 καί έξετελέσθησαν 118
Άστνν. υπηρεσιών 1086 » » 110
Έπιστολαί αλλοδαπών 65 » » 64
Λοιπών υπηρεσιών 531 » » 122

Τα φερόμενα ώς μη έκτελεσθέντα διεβιβάσθησαν 
λόγω άρμοδιότητος ή έτ έθη σαν εις τό άρχείον.

(4) Έ ξ ν π η ρ έ τ η σ ι ς  ε π ι σ κ ε π τ ώ ν  τ ή ς  
ν ή σ ο υ

— Διήλθον έκ τών γραφείων τοϋ Τμήματος άνω 
τών 12.000 έπισκεπτών, ιδία αλλοδαπών καί ήτή- 
θησαν διαφόρους πληροφορίας, την έξεύρεσιν κατα
λυμάτων καί την έπίλνσιν αστικών διαφορών. Εις 
απαντας παρεσχέθησαν αί αιτηθείσαι πληροφορίαι ή 
έπιλύθησαν αί διαφοραί των, κατά τό δυνατόν.

—Έξευρέθησαν καταλύματα εις 22 Γυμνάσια, 
τά όποια την παρελθοϋσαν ’Άνοιξιν έπεσκέφθησαν 
την πάλιν καί άπηυθύνθησαν εις τό Τμήμα διά την 
έξεύρεσιν καταλυμάτων ύπνου.

— Τά ξενοδοχεία τής πόλεως Κερκύρας έπραγμ α
τοπο ίη σαν, βάσει τών ύποβληθεισών εις τό Τμήμα 
μηνιαίων δελτίων, 358.000 διανυκτερεύσεις, μη συμπε
ριλαμβανομένων τών εις τά άνοικιαζόμένα δωμάτια 
διαμεινάντων.

— Διά την παροχήν πληροφοριών εις τούς άφιχθέν- 
τας άλλοδαπούς κυρίως έπισκέπτας, διετίθεντο ανελ
λιπώς αστυφύλακες εις τούς παλαιόν καί τον νέον 
λιμένας, ώς καί τον αερολιμένα τής πόλεως.

8. ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη, κατά τό παρελ
θόν έτος 1975, υπό τών Υπηρεσιών τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας, διά την άνάπτυξιν καλής συνεργασίας, 
μετά τών φορέων τής κοινής γνώμης, ώς δημοσιογρά
φων, οργανώσεων - σωματείων - έπαγγελματιών - 
συνδέσμων - οργανισμών - υπηρεσιών κ.λπ. Καί τούτο 
άφ’ ενός μέν διά την καταβολήν προσπάθειας άναπτύ- 
ξεως τής «τουριστικής συνειδήσεως» τής Χώρας μας, 
στοιχείου άπαραιτήτου διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τουρι
σμού μας καί άφ’ ετέρου διά τήν καλλιέργειαν πνεύ
ματος οίκειότητος καί φιλικής προθέσεως τής κοινής 
γνώμης έναντι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Οϋτω ’Αξιωματικοί τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας έπεσκέφθησαν διαφόρους οργανώσεις - σωματεία - 
επάγγελμάτίας κ.λπ. καί σννειργάσθησαν μετά τών 
αρμοδίων διά τήν άνάπτυξιν καλών καί φιλικών σχέ
σεων.

Τό ραδιόφωνον καί ή τηλεόρασις προέβαλον τάς 
υπό τοϋ τηλεφ. κέντρου 171 παρεχομένας διευκολύν
σεις προς τούς τουρίστας ημεδαπούς καί άλλοδαπούς. 
'Ομοίως διάφοροι έλληνικαί καί κυρίως ξενόγλωσσοι 
έφημερίδες προέβαλον τό τηλ. κέντρον 171 καί τό δελ
τών ένημερώσεως τουριστών.

Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι εσημειώθη σύσφιγξις 
τών σχέσεων τών αρμοδίων τουριστικών παραγόντων, 
τών τουριστών καί τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.
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ΣχοΑαί
’Αστυνομίας
Πόλεων

Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ Σχολαί, διά τής θεωρητικής 
διδασκαλίας, τής πρακτικής άσκήσεως και έκπαιδεύ- 
σεως και τής εν ανταΐς διαβιώσεως των δοκίμων, 
έχουν ώς αποστολήν:

α) Νά διευρύνουν και επεκτείνουν τάς νομικάς 
κυρίως, ώς και τάς λοιπάς, αστυνομικού καί γενικού 
περιεχομένου, γνώσεις των δοκίμων, παρέχονσαι την 
άπαιτουμένην έκπαίδευσιν, συμφώνως προς τάς νέας 
συνθήκας ζωής των πόλεων καί τά τελευταία δεδομένα 
τής ’Επιστήμης.

β) Νά παρέχουν καί άναπτύσσουν αντοίς τά πνευ
ματικά καί φυσικά προσόντα καί τάς ικανότητας έκεί- 
νας, αϊτινες απαιτούνται διά την επιτυχή ασκησιν τού 
λειτουργήματος των.

γ )  Νά καλλιεργούν καί αναπτύσσουν αντοίς τάς 
Άστυνομικάς άρετάς, την πειθαρχίαν καί άγωγήν 
καί την προς τό καθήκον καί την πατρίδα πίστιν καί 
άφοσίωσιν.

Διά των ανωτέρω άποσκοπείται ή επαγγελματική 
κατάρτιαις, ή άρτια μόρφωσις καί ή ’Εθνική καί κοι

νοτική αγωγή των δοκίμων, ώστε νά δένονται ούτοι, 
έξερχόμενοι των Σχολών, νά άνταποκρίνωνται εις 
τάς δυσκολίας καί τάς απαιτήσεις τού λειτουργήμα
τος των.

'Εί φοίτησις εις τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων είναι 
βμηνος, εις τήν Σχολήν ’ Αρχμφυλάκων θμηνος καί εις 
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών τριετής.

Διά τήν άρτιωτέραν έκπαίδευσιν των δοκίμων:
α) Έπραγματοποιήθησαν ειδικοί διαλέξεις Ισ το 

ρικού, Θρησκευτικού, Κοινωνικού καί ’Επιστημονικού 
περιεχομένου.

β) ’Επραγματ οποιήθησαν εκπαιδευτικοί έκδρομαί 
προς έπίσκε-ψιν Ιστορικών, ’Αρχαιολογικών καί Του
ριστικών χώρων.

γ ) Έπραγματ οποιήθησαν επισκέψεις εις διαφόρους 
’Αστυνομικός Υπηρεσίας, Πνευματικά ’Ιδρύματα καί 
Κοινωφελείς ’Επιχειρήσεις.

Κατά τό έτος 1975 έξεπαιδεύθησαν εις τάς Σχολάς 
748 ’Αστυφύλακες, 91 ’Αρχιφύλακες καί 66 Ύπαστυ- 
νόμοι. Συνεχίζεται ή έκπαίδευσις καί άλλων είσέτι ’Α 
στυφυλάκων καί Ύπαστυνόμων.

’Α θ λ η τ ι σ μ ό ς

Ή  όμάς τών ’Αστυνομ. Σχολών συμμετεϊχεν εις 
’Αγώνας ημερίδων καλαθοσφαιρίσεως, μεταξύ τών 
παραγωγικών Σχολών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλείας.

Ή  Σκοπευτική ’Ομάς τών Σχολών συμμετεϊχεν 
εις τό 13ον Παναστυνομικόν Πρωτάθλημα σκοποβο
λής 1975, ώς καί εις Δ ιασυλλογικούς ’Αγώνας καί Σκο
πευτικός ημερίδας όργανωθείσας ύπό τής Σ.Κ.Ο.Ε., 
ώς καί εις τό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Παραγωγι
κών Σχολών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Α 
σφαλείας τού οποίου άνέλαβε τήν όργάνωσιν καί διε
ξαγωγήν.

Α ί μ ο δ ο σ ί α ι

Ένεννήκοντα δόκιμοι ’Αστυφύλακες προσέφερον 
αίμα εις Κέντρον Αιμοδοσίας Ίπποκρατείου Νοσοκο
μείου ’Αθηνών καί εις πολλάς άλλας μεμονωμένας πε
ριπτώσεις, δόκιμοι τών Σχολών προσέφερον αίμα προς 
διάσωσιν κινδυνευόντων προσώπων.
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Αριστερά: Έπίδειξις Ζίον - Ζίτσου, υπό μαθητών τής ’Αστυνομικής Σχολής: Κάτω: Δόκιμοι αστυφύλακες, παρελαύνουν προ τον Προ
έδρου τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσον κατά την ’Εθνικήν ’Εορτήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940.



Μηχανοκίνητος
’Αστυνομική
Ύποδιεύθυνσις

Η  Μ ΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ’Αστυνομική Ύπο- 
διεύθννσις ’Αθηνών υπαγόμενη εις την Δ ιεύθυνσιν ’Α 
στυνομίας ’Αθηνών, έχει ώς αποστολήν τήν άμεσον 
ενίσχυσιν τών ’Αστυνομικών υπηρεσιών ταντης, μετά 
προηγουμένην πάντοτε εγκρισιν τοϋ οικείου Διενθυν- 
τον ’Αστυνομίας, διοικεϊται δέ υπό ’Αξιωματικού 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, φέροντας τον βαθμόν τού 
’Αστυνομικού Διενθυντού Α' τάξεως.

'Ο Διευθυντής τής Μηχανοκίνητον ’Αστυνομικής 
Ύποδ /νσεως, εκτός τών εκ τοϋ βαθμού του άπορρε- 
ονσών γενικών αρμοδιοτήτων εχει καί τάς κάτωθι 
είδικάς τοιαντας:

1. Είναι αμέσως καί προσωπικώς υπεύθυνος 
έναντι τοϋ ’Αστυνομικού Διενθυντού, υπό τάς διατα- 
γάς καί κατευθύνσεις τον οποίου ενεργεί επί παντός 
ζητήματος αναγόμενου εις τήν αρμοδιότητα τής Μη
χανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως καί αναφέρει αντώ 
οσάκις παρίσταται τοιαύτη άνάγκη.

2. Κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει καί ε
λέγχει τάς ύπηρεσιακάς ένεργείας τών ύπ’ αυτών αστυ
νομικών καί διοικητικών υπαλλήλων.
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3. Ευθυνεται διά συνεχή ετοιμότητα τής Μηχα
νοκινήτου Ύποδ/νσεως ώστε νά διασφαλίζεται ή ά
μεσος και ταχεία έπέμβαοις ταύτης, έν περιπτώσει 
εκτάκτου ανάγκης.

4. Μέριμνα δια την άρτίαν λειτουργίαν τών υπη
ρεσιακών μονάδων τής Μηχανοκινήτου Ύποδ /νσεως 
καί την διάθεσιν εις αύτάς τής οργανικής δυνάμεως 
και τον τεχνικόν εξοπλισμού, άναλόγως τών άναγκών 
των.

ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟ ΤΗΣ

Μ ΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ /ΝΣΕΩΣ

Την Μηχανοκίνητον Άστνν. Ύποδιεύθυνσιν απα
σχολούν κυρίως τα λαμβανόμενα μέτρα άφορώντα εις: 

α. Παροχήν προληπτικής καί κατασταλτικής ένι- 
σχΰσεως εις τάς αστυνομικός υπηρεσίας τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως, εις περιπτώσεις σοβαρός δια- 
ταράξεως τής τάξεως καί ασφαλείας, σοβαρών εγκλη
μάτων ή άλλων γεγονότων προκαλονντων έξέγερσιν 
τον λαοϋ καί εγκυμονούν των κινδύνους ταραχών καί 
εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, καθ’ ήν κρίνεται επι
βεβλημένη ή χρησιμοποίησή δυνάμεως τής Μηχανο
κινήτου Υπηρεσίας, ως σύλληψις ληστών, ή άλλων 
άκρως επικινδύνων εγκληματιών, ασφαλής μεταγωγή 
κρατουμένων κ.λ.π.

β. Συνεργασίαν, τή έγκρίσει τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως, μετά Τμημάτων καί ' Υπηρεσιών εις 
εξαιρετικός περιπτώσεις, μέ σκοπόν τήν παγίωοιν 
του αισθήματος ασφαλείας τών πολιτών, διό τήν ενέρ
γειαν περιπολιών επ’ αυτοκινήτων, σωματικών καί 
κατ’ οίκον ερευνών κ.λ.π.

γ. Συνδρομήν εις καταστολήν τυχόν απόπειρας 
αεροπειρατείας.

δ. Παροχήν τών άναγκαίων μέσων κινήσεως συμ- 
φώνως προς τάς ίσχυούσας έκάστοτε διαταγάς, εις 
τάς διαφόρους υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας, διό τήν 
καλυτέραν, ταχντέραν καί άσφαλεστέραν έξυπηρέτη- 
σιν τών άναγκών τούτων.

ε. Παρακολούθηση) τής καλής συντηρήσεως καί 
επισκευής τών μηχανοκινήτων μέσων καί τήν υπεύ
θυνον αυτών διαχείρισιν.

στ. Μεριμνά διά τήν άρτιωτέραν έκπαίδευσιν 
επαρκούς αριθμού υπαλλήλων εις τήν λειτουργούσαν 
προς τούτο Σχολήν 'Οδηγών.

ζ. Παρέχει βοήθειαν εις λοιπός Αστυνομικός υπη
ρεσίας, επί θεομηνιών (πλήμμυραι), σοβαρών δυστυ
χημάτων εκ διαφόρων αιτίων καί εκτάκτων σοβαρών 
συμβάντων καί ατυχημάτων ( πυρκαϊαί) κ.λπ.

’Εν γενικώ συμπεράσματι, ή μέχρι τοϋδε άναπτυ- 
χθείσα δραστηριότης τής μηχανοκινήτου ’Αστυνομι
κής 'Υποδιευθύνσεως, άναμφισβητήτως αποτελεί διό 
τήν δλην δράσιν τής ’Αστυνομίας, πολύτιμον συνρδομήν.

"Ηδη, διό τού συγκροτηθέντος ειδικού Τ /θ  Τρή
ματος, δι’ υπαλλήλων εγνωσμένης ίκανότητος άντα- 
τίοκρινομένης εις τόν ειδικόν σκοπόν τής Αποστολής 
της, πείρας καί πειθαρχικότητος, Απέβη οπωσδήποτε 
μία Αξιόλογος δύναμις, ήτις χρησιμοποιείται Αποφα- 
σιστικώς καί Αποτελεσματικώς, περιπτώσεως συν- 
τρεχούσης, προς πρόληψιν διαταράξεως τής τάξεως, 
Αποκατάσταση) ταύτης οσάκις διαταράσσεται καί πα- 
γίωαιν τού αισθήματος Ασφαλείας τών πολιτών.

Εις τήν απέναντι σελίδα: Τεθωρακισμένα τής Μηχανοκίνητον 
Ύποδ /νσεως εις παρέλαση·. Κάτω: ’Αστυφύλακες τής ειδικής 
όμαόυς ρίψεως δακρνγόνων, εις σχετικήν άσκησιν.
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Ύττηρεσίαι
Προστασίας
Έθνικοϋ
Νομίσματος

Η  ΔΙΕΥΘ ΥΝΕΙΣ Υπηρεσίας Προστασίας ’Ε
θνικόν Νομίσματος (Υ.Π .Ε .Ν .) ’έχει ώς σκοπόν την 
εφαρμογήν των ε ι δ ι κ ώ ν  Π ο ι ν ι κ ώ ν  Ν ό μ ω ν  
«περ'ι προστασίας τοϋ ’Εθνικόν Νομίσματος». Ώ ς  
γνωστόν, οι Νόμοι οντοι σκοπούν την έξασφάλισιν 
εμπιστοσύνης τον κοινού εις την σταθερότητα της 
αξίας την όποιαν (αντιπροσωπεύει τό ’Εθνικόν Νόμι
σμα.

Αί πράξεις αί όποϊαι κλονίζουν την εμπιστοσύνην 
ταύτην τοϋ κοινού, εμφανίζονται υπό δύο μορφάς. 
Ή  μία μορφή είναι η παράνομος εξαγωγή Συναλλάγ
ματος, χρυσού, χρυσών Νομισμάτων και δραχμών 
έκ τής Χώρας, και ή άλλη ή παράνομος κτήσις καί 
διάθεσις συναλλάγματος, χρυσού καί χρυσών Νομι
σμάτων. Κατ’ ακολουθίαν υπό τάς άνωτέρω δύο μορ
φάς εμφανίζονται καί τά πραγματικά περιστατικά, 
ατινα συγκροτούν την αντικειμενικήν νπόστασιν τών 
υπό τών διαληφθέντων Ειδικών Ποινικών Νόμων 
προβλεπομένων αδικημάτων.

Προς πρόληψιν, ή καταστολήν τών παραβάσεων 
τής πρώτης μορφής ( λαθραίας εξαγωγής συν/τος, 
χρυσού κ.λ.π.) ή Δ /νσις Υ.Π.Ε.Ν. διά τών νπ’ αυτήν 
υπηρεσιών, ενεργεί ιδία τά άκόλουθα:

1. ’Ασκεί έλεγχον τών αναχωρούν των εις τό εξω
τερικόν επιβατών, προβαίνουσα εις σωματικήν έρευ
ναν καί εις έρευναν τών άποσκευών τών ατόμων εκεί
νων ατινα έχουν χαρακτηρισθή ώς ύποπτοι λαθραίας 
εξαγωγής συναλλάγματος ή χρυσού, ώς καί παντός 
ετέρου ατόμου, δπερ, κατά τήν κρίσιν τών επί τοϋ 
ελέγχου υπαλλήλων, κρίνεται ύποπτον τοιαύτης πρά- 
ξεως.

2. ’Ελέγχει τό είσαγιυγικόν έμπόριον, βάσει στοι
χείων, παραπεμπομένων αυτή υπό τής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, ήτοι τούς εισαγωγείς εκείνους, οΐτινες 
λαμβάνουν άδειαν εξαγωγής συναλλάγματος διά τήν

εισαγωγήν εμπορευμάτων καί δεν εισάγουν τά οικεία 
εμπορεύματα ή δεν επιστρέφουν εις τήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος τό έξαχθέν συνάλλαγμα.

3. ’Ελέγχει τούς είσάγοντας έκ τοϋ εξωτερικού 
διάφορα αντικείμενα, ( αυτοκίνητα, συσκευάς τηλεο
ράσεων, κυνηγετικά όπλα κ.λ.π.) δι’ ιδίαν χρήσιν, άνευ 
συναλλαγματικών διατυπώσεων, βάσει στοιχείων πα
ραπεμπομένων αυτή υπό τών Τελωνειακών ’Αρχών, 
ήτοι, τούς είσάγοντας τά εν λόγω άντικείμενα χωρίς 
νά έχουν τύχει άδειας εξαγωγής συναλλάγματος διά 
τήν αγοράν των έκ τοϋ έξωτερικοϋ.

4. ’Ελέγχει τό έξαγωγικόν έμπόριον, ήτοι τούς 
εξάγοντας εμπορεύματα καί μή καταθέτοντας εις τήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος έντός τής Νομίμου προθε
σμίας τό εις ξένον συνάλλαγμα τίμημα αυτών, βάσει 
στοιχείων, παραπεμπομένων αυτή υπό τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος.

5. ’Ελέγχει τά τιμολόγια τών είσαγομένων καί 
έξαγομένων έμπορευμάτων προς πίστωσιν τυχόν λα
θραίας έξαγωγής συναλλάγματος διά τής μεθόδου τής 
ύποτιμολογήσεοος ή ύπερτιμολογήσεως αυτών βάσει 
στοιχείων, παραπεμπομένων αυτή υπό τών αρμοδίων 
’Αρχών.

6. ’Ελέγχει τούς αποπειρώμενους λαθραίαν έξα- 
γωγήν συν/τος διά Ταχυδρομικών δεμάτων καί επι
στολών, ατινα παραπέμπονται αυτή ύπό τών Ταχυ
δρομικών ’Αρχών.

7. ’Εξετάζει παραπεμπομένας αυτή υποθέσεις ύπό 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καθ’ ας μόνιμοι κάτοικοι 
έξωτερικοϋ έχουν απαιτήσεις έν 'Ελλάχδι, προς διαπί- 
στωσιν τυχόν μή καταθέσεως τοϋ αντικειμένου αυτών 
(χρημάτων) εις δεσμενμένον λογαριασμόν παρά τή 
Τραπέζη τής 'Ελλάδος.

8. Θέτει υπό παρακολούθησιν παν άτομον, δπερ 
είναι ύποπτον λαθραίας έξαγωγής συναλλάγματος ή 
χρυσού, ή πόσης πράξεως άγούσης οπωσδήποτε εις 
λαθραίαν έξαγωγήν συναλλάγματος ή χρυσού.

’Εξ ετέρου, προς πρόληψιν ή καταστολήν τών πα
ραβάσεων τής δευτέρας μορφής (παρανόμου κτήσεως 
ή διαθέσεως συν/τος κ.λ.π.) ή έν λόγω Διεύθυνσις 
διά τα>ν νπ’ αυτήν υπηρεσιών ένεργεϊ Ιδία τά άκό
λουθα:

1. ’Ελέγχει τάς διαφόρους επιχειρήσεις, αϊτινες 
είσπράτουν ξένον συν /μα ύποχρεοϋσα ταύτας νά πω- 
λοϋν τό έκάστοτε είσπραττόμενον ξένον συν /μα εις τήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ή τάς παρ’ αυτής έξονσιοδο- 
τημένας Τραπέζας άνελλιπώς.

2. ’Ασκεί έπίβλεψιν εις τό έν Άθήναις Χρηματι- 
στήριον αξιών καί εις τά πέριξ αυτού λειτουργοϋντα 
Χρηματιστηριακά γραφεία προς πρόληψιν ή κατα
στολήν πόσης παρανόμου συναλλαγής (αγοραπωλη
σίας ξένον συν/τος, χρυσών λιρών, κ.λ.π.)

3. Θέτει ύπό παρακολούθησιν παν ατομον, τό ό
ποιον είναι ύποπτον παρανόμου αγοραπωλησίας ξένου 
συν/τος ή πόσης πράξεως, άγούσης εις παράνομον 
άγοραπωλησίαν ξένον συναλλάγματος.

Πέραν τών έκτεθέντων κυρίων καθηκόντων της ή 
Δ /νσις Υ.Π.Ε.Ν. λαμβάνει καί σειράν, μέτρων σκο- 
πούντων τήν ένίσχυσιν τής Κυβερνητικής Πολιτικής, 
προσελεύσεως ξένων Κεφαλαίων καί δή:

α) Ειδικά συνεργεία διανέμουν εις τούς άφικνου- 
μένονς εις τήν Χώραν αεροπορικώς καί άτμοπλοϊκώς,
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έντυπα, περιεχοντα χρήσιμους πληροφορίας σχετικώς 
μέ τα ευεργετήματα ών απολαμβάνουν οι είσάγοντες 
κεφάλαια εκ του έξ/κού.

β) Χορηγεί δηλώσεις κομιζομένων μετρητών και 
άξιων είς πάντα είσάγοντα κεφάλαια εκ τον εξωτερι
κού, έπί τώ τέλει διευκολίινσεώς του ν’ άποδεικνυη 
την εισαγωγήν τών κεφαλαίων τον.

γ ) Πάντα ταξιδενοντα διά το εξωτερικόν, ή άφι- 
κνούμενον εκ τού εξωτερικού εξυπηρετεί ταχέως, εύ- 
γενώς, και μέ φιλικάς εκδηλώσεις, ώστε νά δημιονρ- 
γήται καλή έντύπωσις διά τάς άρχάς τής Χώρας μας 
συμβάλλουσα οντω είς τήν άνάπτνξιν τών προς τήν 
Χώραν μας Τουριστικών ρευμάτων, άποτελουντων 
πηγήν άντλήσεως τού πολυτίμου συναλλάγματος.

δ) Διά τήν ταχυτέραν έξνπηρέτησιν τών είς τήν 
τήν χώραν άφικνουμένων τουριστών και ομογενών, 
ενεργεί τον Συν/κόν έλεγχον τούτων εν πλώ, επί τών 
Πλοίων τών ’Α τμοπλο ϊκών 'Εταιρειών, τών έκτε- 
λούντων τακτικούς πλόας εις το ’Εξωτερικόν.

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ -  Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι

Α ί δραστηριότητες καί έπιτυχίαι τής Δ /νσεως 
ΥΠ ΕΝ κατά το έτος 1975, έχουν ώς ακολούθως:

1. Έβεβαιώθησαν 237 παραβάσεις τών Νόμων 
περί προστασίας τού ’Εθνικού Νομ/τος εξ ών διά 
161 έφηρμόσθη ή αυτόφωρος διαδικασία καί διά τάς

i λοιπάς 76 ή τακτική τοιαντη.
2. Κατηγορήθησαν συνολικώς 408 άτομα έξ ών 

διά 171 έφηρμόσθη ή διαδικασία τού αυτοφώρου, διά 
δε τά λοιπά 237 ή τακτική τοιαντη. Οντω τά ανλλη- 
φθέντα άτομα άνέρχονται είς 171.

3. ’Ηρευνήθησαν συνολικώς 15.858 άτομα.
4. Ήλέγχθησαν 4.607 καταστήματα καί λοιπαί 

επιχειρήσεις επί τώ τέλει εφαρμογής τών Νόμων περί 
προστασίας του ’Εθνικού Νομ/τος.

5. Κατεσχέθησαν διάφορα Χρηματικά ποσά είς 
ημεδαπά καί ξένα νομίσματα, άτινα έκφραζόμενα εις 
δραχμάς, άνέρχονται είς το ποσόν τών 12.265.464,00 
δραχμών.

6. Έδηλώθησαν, ώς εΐσαχθέντα έκ τού εξωτερι
κού, διάφορα χρηματικά ποσά είς ξένα Νομίσματα, 
άτινα έκφραζόμενα είς δραχμάς άνέρχονται είς το 
ποσόν τών 4.715.837.095,75. δραχμών.

7. ’Εκρατήθησαν καί έδεσμενθησαν παρά τή Τρα- 
πέζη τής 'Ελλάδος ώς οίκειοθελώς δηλωθέντα υπό 
άναχωρονντων είς τό έξωτερικόν άτόμων διάφορα χρη
ματικά ποσά είς ημεδαπά καί ξένα Νομίσματα, άτινα 
έκφραζόμενα είς δραγμάς άνέργονται είς τό ποσόν τών 
8.319.750,35 δραχμών.

8. Ήλέγχθησαν καί έπεραιώθησαν 1399 υποθέ
σεις άναγόμεναι είς τήν εισαγωγήν διαφόρων ειδών 
(αυτοκινήτων, τηλεοράσεων κ.λ.π.) άνευ συναλλα
γματικών διατυπώσεων.

’Εκ τών άνωτέρω δραστηριοτήτων καί έπιτυχιών 
έτους 1975, ώς σημαντικώτεραι δννανται νά θεω
ρηθούν τών λαθρεμπόρων Συν/τος:

a) Mian Bakhtawar Saled Πακιστανού, δστις 
τό έτος 1974 είσέπραξε τμηματικώς τό ποσόν τών 
13.252 Δολλαρίων Η .Π .Α., β) 952 Δολλαρίων Κανα
δά, καί 2.799 λιρών ’Αγγλίας διά παρασχεθείσας υπη
ρεσίας είς άλλοδαπούς, έκ τού όποιου κατά διάφορα
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χρονικά διαστήματα έξήγαγεν εις τό εξωτερικόν 
5.640 Δολλάρια Η .Π .Α., 300 Δολλάρια Καναδά, και 
1630 Λίρες Αγγλίας.

β) Ήλιοπονλου Χρηστόν τον ’Αντωνίου, διότι 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα καί κατά τά έτη 
1973 καί 1974, έμπορος Χρυσού τυγχάνων είσήγαγεν 
εκ τού εξωτερικού 4.917 κιλά χρυσού, εξ οϋ τις 3.586. 
774 κιλά, διέθεσεν άνεν Τιμολογίων (Μαύρη αγορά).

γ )  Palmer John δστις την 13-3-1975 έξήγαγεν 
εις την ’Ιταλίαν τό ποσόν των 3.000.000 δραχμών, 
ποσόν δπερ προήρχετο έκ τής πωλήσεως παρανόμως 
είσαχθέντων Νομισμάτων.

δ) Γκόφη Χρήστου, δστις την 3-12-1975 άπεπει- 
ράθη νά έξαγάγη λάθρα έκ τής χώρας τό ποσόν των 
α) 226.000 δραχμών καί β) 3.450 Δολλαρίων Η.Π.Α.

ε) Copoul Γεώργιον, δστις την 30-1-1975 άπε- 
πειράθη νά έξαγάγη λάθρα έκ τής Χώρας τό ποσόν 
τών 164.000 δραχμών.

στ) ΣΟΚΟΛΑΚΗ Πασχάλη δστις την 2-9-1975 
άπεπειράθη νά έξαγάγη λάθρα έκ τής Χώρας τό ποσόν 
τών 308.000 δραχμών.

ζ) Zaimes John, δστις την 1-8-75 άπεπειράθη 
νά έξαγάγη λάθρα έκ τής Χώρας τό ποσόν τών 16.000 
Δ ολλαρίων Η.Π .Α.

η) Γκόγκον ’Αλεξάνδρου, δστις την 27-2-75 
άπεπειράθη νά έξαγάγη λάθρα έκ τής χώρας το ποσόν 
τών α) 167.000 δραχμών, 200 Μάρκων Δ. Γερμα
νίας καί 200 Λιρών ’Αγγλίας.

’Ενταύθα δεν παραλείπομεν νά οημειώσωμεν δτι 
τό έτος 1975, ώς καί τό έτος 1974, έξ άπόψεως έπι- 
τυχιών, άποτελεϊ σταθμόν διά την υπηρεσίαν μας, 
άπό τής σνστάσεώς της μέχρι σήμερον.

Διά τάς άνωτέρω έπιτνχίας μας, εύμενώς ήσχο- 
λήθη ό ημερήσιος Τύπος καί τό 'Ραδιόφωνον, υπέρ 
τής υπηρεσίας μας, καί τον ’Αστυνομικού Σώματος 
είδ ικώτερον.

Εΐδικώτερον δι’ άριθμοδεικτών ή δραστηροότης 
τής Υ.Π.Ε.Ν. εχει ώς κάτωθι:

Έτους ’Έτους
1. Βεβαιωθέντα έγκλήματα 1974 1975

Πλημμελήματα 216 240

2. Κατασχεθέν συνάλλαγμα
(εις Έλλην. δραχμάς) 12.871.840 13.175.995
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Ύπηρεσίαι ’Αλλοδαπών
'Ο έλεγχος των άφικνουμένων εις 'Ελλάδα καί 

άναχωρούντων άλλοδαπών καί ημεδαπών εις τα ση
μεία είσοδον, ευθύνης ’Αστυνομίας Πόλεων, ένερ- 
γεϊται παρ’ υπαλλήλων των Κέντρων ’Αλλοδαπών, 
υπαγόμενων εις τάς οκείας Υποδιευθύνσεις καί Τμή
ματα ’Ασφαλείας.

Α ί άφιξοαναχωρήσεις συνολικώς καί κατά σημεία 
είσοδον - έξοδον έχουν ώς ακολούθως.

Α'. ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

1. ’Αφίξεις 
’Αλλοδαπών 
' Η μεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

"Ετους
1974

880.133
330.575

1.210.708

’Έτος
1975

1.191.126
346.163

1.537.289

2. ’Αναχωρήσεις 
’Αλλοδαπών 
'Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

896.727
364.587

1.261.314

1.195.106
367.552

1.562.658

Β'. ΛΙΜΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1. Αφίξεις 

’Αλλοδαπών 
Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

164.389
14.014

178.403

179.121
12.948

192.069

2. ’Αναχωρήσεις 
’Αλλοδαπών 
'Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

156.084
8.740

164.824

169.761
10.562

180.323

Γ \ ΛΙΜΗΝ ΠΑΤΡΩΝ
’Έτους ’Έτους
1974 1975

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών 65.417 39.836
'Ημεδαπών 30.330 26.538
Σύ ν ο λ ο ν 95.747 66.374

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών 86.778 120.638
'Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

32.303 38.331
119.081 158.969

Δ'. ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών 85.072 124.336
'Ημεδαπών 2.674 7.025
Σ ύ ν ο λ ο ν 87.746 131.361

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών 79.097 123.598
'Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

3.577 8.265
82.674 131.863

Ε'. ΛΙΜΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. ’Αφίξεις
’Αλλοδαπών 85.618 158.815
Ημεδαπών 8.564 31.081
Σ ύ ν ο λ ο ν 94.182 189.896

2. ’Αναχωρήσεις
’Αλλοδαπών 83.796 105.681
'Ημεδαπών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

6.790 5.913
90.586 111.594

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Ν  Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Φ ΙΞ Ε Ω Ν  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν

Φεβ.

Μαρ.

Άπρ.

Μάϊ.

Ίου».

Ίουλ.

Αδγ.

Σεχ.

Ό κτ.

Νοε.

Δεκ.

b z r

1

&

1975 I Μ

52.610 44.524

49.829 42.980

86.290 91.000

1287549 105.661

152.254 167.040

170.139 176.948

193.974 266.448

146.962 280.666

121.206 204.856

82.925 151.128

46.773 76.119

49.118 85.914

Χιλιάδες: Ο 50 100 150 200 250 300
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Οί δημοσίες σχέσεις αποτελούν πρωταρχικόν μέλημα τον ’Αρχηγείου *Αστυνομίας Πόλεων, το όποιον και καταβάλλει συνεχείς προσ
πάθειας και δι όλων των μέσων προς την κατεύθννσιν βελτιώσεώς των. Εις τάς φωτογραφίας μας «δείγματα» από την προσπάθειαν 
αυτήν. *Επάνω: Ή  άστυνομική χορωδία τοϋ Diisseldorf τής Δυτικής Γερμανίας, ή οποία και έδωσε συναυλίαν εις την αίθουσαν του 
Παρνασσού. Την έκδήλωσιν ώτργάνωσεν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τον *Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων. Κάτω: 'Η  γνωστή «Κυρά 
τής Ρώ», κατά την άφιξίν της εις Αθήνας, ένθα και έφιλ.οξενήθη υπό τον Τμήματος Δημ. Σχέσεων τον Λ .Λ.Π .



Ύποδ/νσις
Σωματικής
και
Πνευματικής
Αγωγής

Α. Δημόσιοι Σχέσεις

Ε πά νω : Σ υ να υ λ ία  υπ ό  τ ή ς  Φ ιλα ρμ ο νική ς τή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  
Π όλεω ν εις  κ εν τρ ικ ή ν  π λ α τε ία ν  τω ν Π α τρ ώ ν . Κ ά τω : Δ  ώ ρα  
εις  απόρους ά κ ρ ιτ ικ ώ ν  χω ριώ ν. Μ ε π ο λλή  α γ ά π η  α πό  τή ν  ' Α 
σ τυνο μ ία ν  Π ό λεω ν , σ το υς ηρω ικούς ά κ ρ ιτε ς  μας.

'Υπό τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, κατά 
το παρελθόν έτος 1975, κατεβλήθη προσπάθεια δρα- 
■στηριοποιήσεως τοϋ Τμήματος εις τούς τομείς συσ- 
φίγξεως των αγαθών σχέσεων τον Σώματος μετά τής 
κοινής γνώμης, διά διαφόρων εκδηλώσεων άποσκο- 
πονντων εις τον ώς άνω στόχον. Προς τούτο κατηρ- 
τίσθησαν και παρονσιάσθησαν σχετικά Ραδιοιρωνικά 
προγράμματα επί θεμάτων άφορώντων τήν κοινήν 
γνώμην, εκτός των τοιοντιον έπικαιρότητος διαφόρων 
εκδηλώσεων τοϋ Τμήματος.

'Υπό τοϋ κινηματογραφικού Συνεργείου έπραγμα- 
τοποιήθησαν κινηματογραφικαϊ προβολαί μορφωτικού, 
ενημερωτικού καί ψυχαγωγικού περιεχομένου εις 
Σχολεία, 'Ιδρύματα, Συλλόγους κ.λ.π.

Κατεβλήθη επιτυχής προσπάθεια αγαστής συνερ
γασίας μετά Σχολείων ’Εκκλησίας, ’Οργάνων Τοπι
κής Αντοπδιοικήσεως, Συλλόγων, ’Οργανώσεων, Πνευ
ματικών Προσωπικοτήτων, Δημοσιογράφων, μέσω 
τής όποιας έπετεύχθησαν επωφελή έπιτενματα διά 
τό Σώμα καί γενικωτέρας Έθνικάς επιδιώξεις.

Έκαλνφθησαν διαλέξεις καί έορταστικοί εκδη
λώσεις ’Εθνικού καί ’Αστυνομικού περιεχομένου, διά 
τοϋ Τηλεοπτικού καί Φωτογραφικού Συνεργείου, διά 
δέ τών Ραδιοφωνικών εκπομπών άνεπτνχθησαν εις 
τό κοινόν, κατά τρόπον άπλόν καί καταληπτόν, διά
φοροι Νόμοι καί Διατάξεις καί προεβλήθη ή Κυβερ
νητική Δραστηριότης εις τον τομέα τής Δημοσίας 
Τάξεως καί ’Ασφαλείας.

Παρεσχέθη συνδρομή εις ξεναγήσεις καί διακινή
σεις διαφόρων ’Αλλοδαπών, Στρατιωτικών Α π ο 
στολών, εν συνεργασία μετά τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενό
πλων Δυνάμεων.

Έμερίμνησε διά τήν διεκπεραίωσιν τρεχούσης φν- 
σεως υπηρεσιακής αλληλογραφίας, ώς καί τήν κατά
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τρόπον επωφελή διά την προβολήν τοϋ Σώματος, απο
στολήν εις διαφόρους προσωπικότητας των 1.000 αντι
τύπων τής έκθέσεως δραστηριότητας τοϋ Σώματος, 
έτους 1974, διά τά όποια αί διαβιβασΟεϊσαι ήμίν 
(Κον ’Αρχηγόν) σνγχαρητήριαι έπιστολαί, αντικα
τοπτρίζουν τήν ευμενή άπήχησιν, την όποιαν εΐχεν ή 
καταβληθεϊσα προσπάθεια συσφίγξεως των σχέσεων 
’Αστυνομίας και κοινού.

Ώργάνωσε τήν έμφάνισιν εις τήν αίθουσαν τοϋ 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» τής Γερμανικής ’Αστυνομικής χο
ρωδίας τοϋ «ΝΤΥΣΕΝΤΟΛΦ» ήν καί έδεξιώθη εις τό 
κέντρον «Διόνυσος».

’Ιδιαιτέραν άπήχησιν εΐχον αί εκδηλώσεις κοινω
νικής πολιτικής τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ώς ή διανομή δώρων εις ’ Ορψανοτροφε Ιον «Η
Σ ΤΕ ΓΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ» κ.λ.π. 
μέσω των αρμοδίων ' Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων 
Κρατικών Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημο
σίου καί ’Ιδιωτικού Δικαίου, ώς καί ’Οργανισμών, 
κατεβλήθη επιτυχής προσπάθεια συσφίγξεως τών σχέ
σεων τοϋ Σώματος καί προβολής τής άποστολής 
τούτον.

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη καλής συνερ
γασίας μετά τών φορέων τής κοινής γώμης, ώς Δημο
σιογράφων, ’Εκδοτών ημερησίων εφημερίδων καί πε
ριοδικών, διά μέσου τών όποιων διωχετεύθη καί προε- 
βλήθη ή δραστηριότης τοϋ ήμετέρου Σώματος καί 
έκαλλιεργήθη πνεύμα οίκειότητος καί φιλικής προ- 
θέσεως τής κοινής γνώσμης, έναντι τοϋ Σώματος.

Γενικώς δύναται νά νποστηριχθή ότι έσημειώθη 
σημαντική πρόοδος εις τήν καταβληθείσαν προσπά
θειαν βελτιώσεως τών Σχέσεων τοϋ Σώματος μετά 
τον κοινοϋ καί έδημιονργήθησαν αί προϋποθέσεις πε
ραιτέρω βελτιώσεως τούτων.

Β. 'Αθλητισμός

'Η  κατά τό διαρεϋσαν έτος 1975 δραστηριότης 
τον Τμήματος ’Αθλητισμού, νπήρξεν ή ακόλουθος 
κατ’ αθλήματα:

1. Σ κ ο π ο β ο λ ή :

II σκοπευτική όμάς έσχε τάς εξής συμμέτοχός.
α) Εις τούς Π ΑΝΕΛΛΗ ΝΙΟ ΥΣ αγώνας.
Κατ’ αύτάς έπρώτευσεν, άναδειχθεϊσα πρωταθλή

τρια Ελλάδος. ’Εσημείωσεν, επί σονόλου 8 άγωνι- 
σμόιτων, 5 πρώτας, 2 δευτέρας καί 4 τρίτας ατομικός 
νικάς.

Προσέτι έπρώτευσε καί επί τών 8 ομαδικών τοι- 
ού των.

β) Εις τό πρωτάθλημα Ε.Δ. καί Σ .Α, εις δ άνεδεί- 
χθη πρωταθλήτρια κατακτήσασα επί συνόλου 6 ατο
μικών αγωνισμάτων, 4 πρώτας, 5 δευτέρας καί 1 
τρίτης νικάς, επί δε συνόλου 4 ομαδικών τοιούτων 
έπρώτευσεν εις άπαντα.

γ )  Εις τούς χειμερινούς διασυλλογικούς άγώνας, 
εις ονς έπρώτευσεν έπιτυχοϋσα 13 πρώτας, 13 δευ
τέρας καί 6 τρίτας ατομικός νικάς.

(5) Εις τούς πανελληνίους άεροβόλων όπλων οί σκο- 
πενταί μας διεκρίθησαν ιδιαιτέρως.

ε) Εις Διεθνείς άγώνας.
Οί αστυνομικοί σκοπευταί άποτελονντες τήν βά- 

οιν τής ’Εθνικής 'Ομάδος, ώς μέλη ταύτης συμμε- 
τέοχον εις 5 διεθνείς συναντήσεις, διακριθέντες καί 
πάλιν ιδιαιτέρως.

2. Σ τ ί β ο ς .

Οί αστυνομικοί άθληταί στίβου συμμετέσχον εις 
πολλούς άγώνας, εν τώ εσωτερικά) καί εξωτερικά), 
ώς μέλη τής ’Εθνικής 'Ομάδος διακριθέν τες.

3. Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο  ν.

' Η όμάς ποδοσφαίρου έδωσεν άγώνας εις πολλάς 
έπαρχιακάς πόλεις υπέρ ένισχύσεως τών τοπικών συλ
λόγων ή διά άγαθοεργών σκοπών, άποσπάσασα τήν 
συμπάθεια όλης σχεδόν τής έπαρχίας με αποτέλεσμα 
νά καταστή τό περισσότερο δημοφιλές καί περιζήτητο 
συγκρότημα τών Ε.Δ. καί Σ.Α.

’Αστυφύλακες ποδοσφαιρισταί συμμετέσχον μετά 
τής ’Εθνικής Ε.Δ. εις άγώνας διά τό πρωτάθλημα 
ΣΙΣΜ, διακριθέν τες ιδιαιτέρως.

Έπετεύχθη ή ισχνροποίησις τής όμάδος ημών, 
διά τής κατατάξεως νέων έξαιρέτων ποδοσφαιριστών, 
άνηκόντων εις τούς μεγάλους συλλόγους ΑΙ ’Εθνικής 
κατηγορίας.

4. Κ α λ α θ ο σ φ α ί ρ ι σ ι ς :

'Η  όμάς Καλαθοσφαιρίσεως ήγωνίσθη δίς μέ τήν 
ισχυρή ομάδα τής ΑΧΕ Π ΑΝ Σ  εις τό γήπεδον τοϋ 
Πανελληνίου καί άνεδείγβη εις άμφοτέρους τούς άγώ
νας νικήτρια.

Τέσσαρες άστυφύλακες - καλαθοσφαιρισταί συμ
μετέσχον εις τούς άγώνας τοϋ ΣΙΣΜ  μέ τήν ’Εθνική 
Ε.Δ. καί ισάριθμοι εις τήν ’Εθνικήν 'Ελλάδος, κατά 
τούς διαφόρους Διεθνείς άγώνας.

5. Κ ο λ ύ μ β η σ ι ς :

' Η όμάς τής ’Αστυνομίας κατέλαβε τήν πρώτην 
θέσιν εις τούς άγώνας νδατοσφαιρίσεως Ε.Δ - Σ.Α  
1975 καί άνεδείχθη πρωταθλήτρια εις τήν κολύμβησιν. 
Καί εις τό άγώνισμα αυτό 5 άστυφύλακες - κολυμβη- 
ταί συμμετέσχον μέ τήν ’Εθνικήν Κολυμβητικήν ο
μάδα, εις διεθνείς συναντήσεις.

6. Π ά λ η :

Εις τό τελεσθέν εις ’Ιωάννινα Πρωτάθλημα Ε.Δ. 
καί Σ.Α. ή όμάς μας κατετάγη πρώτη.

Οί άστυφύλακες παλαισταί άποτελοϋν τήν βάσιν 
τής ’Εθνικής 'Ελλάδος καί τής ’Εθνικής Ε.Δ.

'Ο Άστνφύλαξ ΧΟ ΛΙΔΗ Σ Χαράλαμπος άνε
δείχθη Μεσογειονίκης εις τήν 'Ελληνορωμαϊκήν καί 
δεύτερος μεσογειονίκης εις τήν έλευθέραν. 'Ομοίως 
ό παλαιστής ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ εις τήν Έλευθέ-



ραν κατάκτησε την όευτέραν Θάσον είς τούς άγων ας 
αυτούς.

Είς τούς πανελληνίους αγώνας 4 παλαισταί μας 
άνεδείχθησαν πανελληνιονίκαι.

7) ’Ά  ρ σ ι ς β α ρ ώ ν :

Είς διεθνείς αγώνας διεκρίθησαν ιδιαιτέρως δύο 
αστυφύλακες, αποτελούντες μέλη τής ’Εθνικής 'Ελ
λάδος.

8. Π υ γ μ α χ ί α

Είς τούς Πανελληνίους αγώνας οι πυγμάχοι μας 
κατάκτησαν δύο πρώτας νικάς. 'Ομοίως είς Διεθνείς 
τοιούτους έσημείωσαν καλήν διάκρισιν, σνμμετέχοντες 
είς την ’Εθνικήν ομάδα πυγμαχίας.

Το Τμήμα ’Αθλητισμού κατά το παρελθόν έτος 
διωργάνωσε τούς εξής αγώνας.

1. Το Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ε.Δ. καί Σ.Α.
2. Τούς χειμερινούς διασυλλογικούς αγώνας.
3. Συμμετέσχεν ένεργώς είς τήν όργάνωσιν, παρά 

τού ΑΣΑΕΔ τών ποδοσφαιρικών συναντήσεων ΕΛ 
ΛΑΔΟ Σ  — ΣΟ ΥΔΑΝ ώς καί τών αγώνων ΣΙΣΜ  
Καλαθοσφαιρίσεως πού διεξήχθη είς Θεσσαλονίκην 
δπου ή 'Ελλάς κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν.

4. Συνέβαλεν ένεργώς είς τήν όργάνωσιν παρά 
τής ΣΚ.Ο.Ε. διεξαχθέντων ενταύθα διεθνών σκο
πευτικών αγώνων καί τού Σκοπευτικού Πρωταθλή
ματος 'Ελλάδος.

Προσέτι τό έν λόγω Τμήμα έφωδίασε δι’ αθλητι
κού υλικού τάς ’Αστυνομικός Δ /νσεις ΙΊατρών - Κέρ
κυρας καί Δ /νσιν ’Αστυνομικών Σχολών.

Συμμετέσχε συσκέψεων παρά τού ΑΣΑΕΔ, προς 
ρύθμισιν αθλητικών θεμάτων καί έμερίμνησε διά τήν 
κατασκευήν έκ χρημάτων τούτου, άθλητικών έργων 
είς τάς ’Αστυνομικός Δ /νσεις.

Άξιοσημείωτον είναι δτι έγενετό προγραμματι
σμός διά τήν κατασκευήν έκ διαφόρων πόρων, άθλη
τικών έργων έξόχως σημαντικών διά τό Σώμα.

'Η  περιγραφομένη έν τάχει, είκών τής δραστη
ριότητας τού Τμήματος άθλητισμού κατά τό έτος 
1975 δίδει τό μέτρον τού δντος δημιουργικού έργου του 
καί τήν αίσθησιν τής άκρας επιτυχίας είς τούς τομείς 
τών αρμοδιοτήτων τούτου.

Κινηθέν μέ άσυνήθη δραστηριότητα επέτυχε νά 
προωθήση τάς δημοσίας σχέσεις ’Αστυνομίας - κοινού. 
Διά τού άθλητισμού καί τών έκ τούτου έπιτυχιών 
προεβλήθη έπί λίαν ικανοποιητικών διαστάσεων τό 
Σώμα, καθ’ όσον ή παρουσία του είς τον κοινωνικόν 
χώρον κατέστη έμφανής.

Οϋτω ή εύγενής ιδεολογία τού άθλητισμού, όριο- 
θετουμένη υπό τού ’Ολυμπιακού πνεύματος τής εύ- 
γενοΰς άμίλλης, τροφοδοτουμένη καί ύπό τών ιδανι
κών τής ’Αστυνομίας Πόλεων εύρε έν τώ προσώπω 
ταμτης δυναμικόν καί γνήσιον έκφραστήν, έπ’ άγαθώ 
καί τού 'Ελληνικού ’Αθλητισμού, άλλά καί τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων.

Επάνω: Ή  Ποδοσφαιρική όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεως ή 
όποια περιλαμβάνει μεταξύ τών μελών της γνωστούς διεθνείς 
παίκτας. Κάτω: Ή  αστυνομική χορωδία τής ’Αστυνομικής 
Διενθύνσεως Κέρκυρας, κατά τήν εκτέλεσιν καλλιτεχνικόν 
προγράμματος είς κινηματοθέατρον τής Πόλεως.
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Αξιόλογου νπήρξεν κατά τό 1976 και τό εργον τών ομίλων 
φι/,ων' Αστυνομίας. Εις την φωτογραφίαν κάτω στιγμιότνπον 
απο τήν βραβευσιν υπό τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, άριστεναντος είς 
Πανί πιστημιακάς εξετάσεις υιόν αστυνομικόν.
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Περιοδηιόν

«Άστυνομιτιά Χρονπιά»

’Εξαιρετική υπήρξε ή πρόοδος την όποιαν ίση μείω
σε κατά το άπελθόν έτος 1975 τό υπό το ν ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων έκόιδόμενον Περιοδικόν «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Έβελτιώθη αίσθητώς ή ύλη, 
διά τής συνεργασίας νέων διακεκριμένων συνεργατών 
μεταξύ των αστυνομικών και τών ειδικών επιστημόνων 
όλων τών ενδιαφερόντων την ’Αστυνομίαν κλάδων.

Με τό νέο άλμα, τό όποιον τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ  
ΧΡΟΝΙΚΑ» έσημείωσαν κατά τό 1975 κατέστησαν 
περιοδικόν Ευρωπαϊκής προβολής, ώς άλλωστε άνε- 
γνώρισαν τοϋτο ξένοι διαπρεπείς συνάδελφοι, μεταξύ 
τών οποίων ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τών Παρι- 
σίων. ’Ενδεικτικώς και μόνον διά νά τονισθή ή άπή- 
χησις την όποιαν τό περιοδικόν μας έχει μεταξύ τοΰ 
αναγνωστικού κοινού, παραθέτομεν μερικός κρίσεις 
εκ τών όποιων δύνανται νά εξαχθούν ασφαλή σνμπερά- 
σμτα. «'Ώς δημοσιογράφος και εκδότης, γράφει μεταξύ 
τών άλλων δ κ. Καχραμάνης Λ /ντής τού περιοδικού 
«Έλληνίδα Μητέρα», σάς εκφράζω τά συγχαρητήριά 
μου διά την εξαιρετικήν εκδοσιν τού περιοδικού σας 
«’Αστυνομικά Χρονικά». ’Αληθώς πρόκειται δι’ ένα 
έντυπον αξιώσεων, τό οποίον άνταποκρίνεται τού σκο
πού του απολύτως». « Ή  έμφάνισις γενικώς και τά 
περιεχόμενα τών «’Αστυνομικών Χρονικών» γράφει 
ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Τσιμη- 
νάκης, τόσον με ενεθονσίασαν, (άστε παρακαλώ νά με 
έγγράιρητε συνδρομητήν διά τό τρέχον έτος». «Με μιά 
θαυμάσια έκτύπωσι και εντυπωσιακή πολύχρωμη ει
κονογράφηση έξεδόθησαν τά «’Αστυνομικά Χρονικά». 
Τονίζουμε κατηγορηματικά, άτι τά «’Αστυνομικά Χρο
νικά» δεν είναι μιά συνηθισμένη επιθεώρηση άσκήσεως 
προπαγάνδας υπέρ τού Σώματος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Είναι μιά μορφωτική έκδοσις ποικίλης ύλης, 
πού προσφέρει στους άναγνώστας και γνώσεις και 
πνευματική ψυχαγωγία, αλλά είδικώτερα, μιά χρη- 
σιμώτατη ενημέρωση πάνω σε άτι αφορά τον ’Αστυ
νομικό τομέα. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» φέρουν τον 
αναγνώστη πολύ κοντά στο Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, πού τό έργο της γενικά ξεπερνάει τούς χώρους 
τής κοινωνικής ευεργεσίας. Συνιστοϋμε νά κυκλοφο
ρούν στά σχολεία τουλάχιστον Μ. Έκπαιδεύσεως. Θά 
παρέχη στή νεολαία μας λαμπρότατα ηθικά καί πνευ
ματικά εφόδια».

Αυτά άναφέρονται εις δημοσίευμα τής εφημερίδας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Κέρκυρας. Συγκινητικό είναι καί 
τό γράμμα τών φοιτητριών τού Α ' έτους τής Σχολής 
Κοινωνικών Λειτουργών. Τό γράμμα πού υπογρά
φουν εκ μέρους όλης τής τάξεως οι φοιτήτριες Ά σ η -  
μάκη Ε. ’Αναστασίου Κων/να καί Βουτίδου Ε. ανα
φέρει μεταξύ τών άλλων:

«Έπιθυμώμεν νά σάς διαβεβαιώσωμεν, άτι διά τής 
αποστολής τών «’Αστυνομικών Χρονικών» τά μέγιστα 
θά συντελέσητε εις τήν Πνευματικήν προαγωγήν καί 
κατάρτησιν καί εις τήν καθόλου ένημέρωσίν μας εις τά 
φλέγοντα σύγχρονα μεγάλα κυρίως κοινωνικά καί άλλης 
φύσεως προβλήματα, τά όποια όφείλομεν νά γνώρι

ζα μεν ως εκ τοΰ επαγγέλματος τής Κοινωνικής Λει
τουργού». «’Ανάγλυφος ή έξέλιξις τής ’Αστυνομίας 
εμφανίζεται διά τών «’Αστυνομικών Χρονικών» πού 
ώς έκδοσις είναι από τάς καλλιτέρας διεθνώς» γράφει 
ό κ. Παπαμιχαλάκης, Πρόεδρος τής 'Ελληνικής 'Ε 
ν ώσεως Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων.

Κατά τό 1975 τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
έφιλ.οξένησαν εις τάς στή μας των συνεργασίας: Ά ξ  /κών 
καί κατωτέρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων επί άστυνο- 
μικών καί άλλων θεμάτων 128, τέως ’Αστυνομικών 11, 
’Ακαδημαϊκών 1, Καθηγητών Πανεπιστημίου 9, 'Ιε
ρωμένων 9, ’Ανωτάτων Κρατικών Λειτουργών 2, Κοι
νωνιολόγων 12, Ψυχολόγων 1, Δημοσιολόγων 6, Δικη
γόρων 6, Στρατιωτικών 8, Λογοτεχνών 36, 'Ιστοριο
γράφων 16, Δημοσιογράφων 7, Λαογράφων 11, ’Εκπαι
δευτικών 4, Ψυχιάτρων 4, ’Ιατροδικαστών 2, Έύθυμο- 
γράφων Μυθιστοριογράφων κ.ά.

Πλήν τών προαναφερθεισών επιστημονικών εργα
σιών, εις τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» έδημο- 
σιεύθησαν άνω τών 200 αστυνομικοί εκδηλώσεις, ημε
ρήσιοι διαταγαί, προαγωγαί, απολύσεις, άποστρατεϊαι, 
άμοιβαί, απολογισμοί τών επί μέρους υπηρεσιών κ.λ.π. 
Διά πρώτην φοράν κατά τό 1975, τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ  
ΧΡΟΝΙΚΑ» έδημοσίευσαν εις ειδικόν τεύχος τήν ”Ε- 
κθεσιν Δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας Πόλ.εων ολο
κλήρου τού άπελθόντος έτους.

Γενικούς έπετεύχθη πλήρης ό σκοπός τής έκδόσεως 
τού περιοδικού, τοντέστιν ή προβολή τού αστυνομικού 
έργου, ή προαγωγή τών δημοσίων σχέσεων μετά τού 
κοινού, ή επαγγελματική κατάρτισις καί ή εγκυκλοπαι
δική μόρφωσις τών αστυνομικών κ.λπ.

MooGiun Ά στυν. Πόλεων

Ή  φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έλαβε 
μέρος εις δεκάδες εκδηλώσεις, Έθνικάς, Θρησκευτι
κός, ’Αθλητικός, Καλλιτεχνικός κ.λ.π. Εις άλας τάς 
εμφανίσεις της άπέσπασε τά πλέον ευμενή σχόλια 
τού κοινού.

Ή  δραστηριότης τού Τμήματος Μουσικής κατά 
τό 1975 έχει άναλντικώτερον ώς κάτωθι:

’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς :  Λιτανειαι 7, Διάφοροι ύπη-
ρεσίαι 10. Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς :  Λιτανεϊαι 5 Διά
φοροι ύπηρεσίαι 12. Μ ά ρ τ ι ο ς :  Δοκιμαστικοί
παρελάσεις 12. Διάφοροι ύπηρεσίαι 6. ’Α π ρ ί λ ι ο  ς: 
Διάφοροι ύπηρεσίαι 14. Μ ά ι ο ς :  Λιτανεϊαι 7,
Δοκιμαί γυμναστικών επιδείξεων 6. Διάφοροι ύπη- 
ρεσίαι 10. ’Ι ο ύ ν ι ο ς :  Τελεταί γυμναστικών επι
δείξεων 5. Λιτανεϊαι 5. Συναυλίαι 3. Διάφοροι ' Υπη- 
ρεσίαι 15. ’Ι ο ύ λ ι ο ς :  Λιτανεϊαι 7. Συναυλίαι 4. 
Διάφοροι ύπηρεσίαι 8. Α ύ γ ο υ σ τ ο ς :  Λιτανεϊαι
6. Διάφοροι ύπηρεσίαι 18. Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς :  Λι- 
τανεϊαι 4. Διάφοροι ύπηρεσίαι 7. ’Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς :  
Λιτανεϊαι 3, Δοκιμαί ορκωμοσίας 3. Διάφοροι ύπη- 
ρεσίαι 9. Ν ο έ μ β ρ ι ο ς :  Λιτανεϊαι 5. Διάφοροι
ύπηρεσίαι 8. Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς :  Λιτανεϊαι 7. Διά
φοροι ύπηρεσίαι. 12.
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Άπααχόλησις άστυνομιιιής Ύπηρεβίαι

δυνάμεως εις μέτρα τάξεως Δημοσίων Κατηγόρων
uai άοφαλείας

"Ετους "Ετους
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις 1974 1975

ΣΤΝΟΛΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ α. Αυτόφωροι 5.764 4.480
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΑΤΡΩΝ- ΚΕΡΚΥΡΑΣ β. Τακτικα! 171.043 162.524

Σ ύ ν ο λ ο ν 176.807 167.004
"Ετους "Ετους

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς 1974 1975 2. Εΐσπραχθέν χρηματικόν
’Αθλητικά! 2.871 1.738 ποσόν προστίμου υπό
Εθνικά! 608 183 τών Δημοσίων Ταμείων 37.884.068 38.626.120
Θρησκευτικά! 1.351 1.172
Λοιπών Σκοπών 13.746 9.925 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤ/ΚΕΙΟΥ

Σ ύ ν ο λ ο ν 18.576 13.018 ΑΘΗΝΩΝ

1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ α. Αυτόφωροι 288 260
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝ- β. Τακτικαι 60.601 59.605
ΣΕΙΣ Σ ύ ν ο λ ο ν 60.889 59.865

I. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς  ’Α θ η ν ώ ν 2. Εΐσδραχθέν χρηματικόν
ποσόν προστίμου υπό

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς 1974 1975 Δημοσίων Ταμείων 3.154.603 2.423.492
’Αθλητικά! 1.625 995
’Εθνικά! 272 138 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ]ΠΤΑΙΣΜΑ-
Θρησκευτικά! 902 740 ΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗ-
Λοιπών σκοπών 11.721 8.738 ΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σ ύ ν ο λ ο ν 14.520 10.611
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις

II. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς Π ε ι - α) Αυτόφωροι 5.193 4.102
ρ α ι ώ ς β) Τακτικαι 67.273 68.828

Σ ύ ν ο λ ο ν 72.466 72.930
Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς

’Αθλητικά! 932 491 2. Εΐσπραχθέν χρηματικόν
’Εθνικά! 246 27 ποσόν προστίμου ύπό
Θρησκευτικά! 305 307 τών Δημοσίων Ταμείων 17.727.867 19.055.260
Λοιπών σκοπών 1.611 846

Σ ύ ν ο λ ο ν 3.094 1.671 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤ/ΚΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

III. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς  Π α τ ρ ώ ν
1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς α. Αυτόφωροι — —

’Αθλητικά! 201 164 β. Τακτικαι 1.941 2.124
’Εθνικά! 82 14 Σ ύ ν ο λ ο ν 1.941 2.124
Θρησκευτικά! 100 97
Λοιπών σκοπών 246 259 1. Εΐσπραχθέν χρηματικόν

Σ ύ ν ο λ ο ν 629 534 ποσόν προστίμου ύπό
τών Δημοσίων Ταμείων 1.020.700 1.226.250

IV. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Δ /ν σ ι ς Κ ε ρ κ ύ ρ α ς
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤ/ΚΕΙΟΥ

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς 1974 1975 Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
’Αθλητικά! 113 88
’Εθνικά! 8 4 1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
Θρησκευτικά! 44 28 α. Αυτόφωροι 1 3
Λοιπών σκοπών 168 82 β. Τακτικα! 13.702 13.322

Σ ύ ν ο λ ο ν 333 202 Σ ύ ν ο λ ο ν 13.703 13.325
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2. Είσπραχθέν χρηματικόν 
ποσόν προστίμου ύπό
των Δημοσίων Ταμείων 10.600.120 10.894.380

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜ/ΔΙΚΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1. Έκδικασθεΐσαι ύποθέσεις

’Έτους
1974

’Έτους
1975

α. Αύτόφωροι — —
β. Τακτικαί 1.569 2.585
Σ ύ ν ο λ ο ν

2. Είσπραχθέν χρηματικόν 
ποσόν προστίμου ύπό 
τών Δημοσίων Ταμείων

1.569 2.585

1.125.883 1.759.633

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜ/ΔΙΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Έκδικασθεΐσαι υποθέσεις
α. Αυτόφωροι 
β. Τακτικαί

282 113
20.465 11.630

Σ ύ ν ο λ ο ν 20.747 11.743
2. Είσπραχθέν χρηματικόν 

ποσόν προστίμου ύπό 
Δημοσίων Ταμείων 2.896.936 2.065.572

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜ/ΔΙΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ

1. Έκδικασθεΐσαι ύποθέσεις 1974 1975
α. Αύτόφωροι 
β. Τακτικαί

— 2
3.987 3.847

Σ ύ ν ο λ ο ν 3.987 3.849
2. Είσπραχθέν χρηματικόν 

ποσόν προστίμου ύπό 
τών Δημοσίων Ταμείων 1.171.365 944.571

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΠΤΑΙΣΜ/ΔΙΚΕΙΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Έκδικασθείσαι υποθέσεις
α. Αύτόφωροι — —
β. Τακτικαί 505 583
Σ ύ ν ο λ ο ν 505 583

2. Είσπραχθέν χρηματικόν 
ποσόν προστίμου ύπό 
τών Δημοσίων Ταμείων 186.594 256.962

Έιιτέλεσις
ιιαταδιωιιτιιιών ιι.λπ. εγγράφων
Α'. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑ

ΦΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙ
ΡΑΙΩΣ - ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΚΩΣ

Έκτελεσθέντα έντάλμα- 
τα προσωπικής κρα- 
τήσεως

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙ- 

1974 1975

189.329 221.036

Είσπραχθέν χρηματικόν 
ποσόν έξ ένταλμάτων 
προσ. κρατήσεως 

Έκτελεσθέντα Ποινικά 
Δικόγραφα

820.965.452 806.729.868 

673.800 555.833

Β'. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΚΥ
ΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

Δημοσίων 'Υπηρεσιών - 
Ν.Π.Δ.Δ.

Στρατιωτικών 'Υπηρεσιών 
Αιτήσεις ιδιωτών 
Σ ύ ν ο λ ο ν

1974 1975

1.598.534 1.348.330
536.893 499.012
395.659 441.467

2.531.086 2.288.809

Ε.Τ.Υ.Α.Π. Κλάδος Υ γείας 
Τ.Α.Υ.Α.Π.

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
1974

Έξητάσθησαν εις ιατρεία καί
έργαστήρια τής 'Υπηρεσίας 83.060

Έξητάσθησαν ύπό ιδιωτών
ιατρών οΐκοι 24.592

Έξητάσθησαν ύπό ιδιωτών
ιατρών εις ιατρεία 86.363

Παρεπέμφθησαν διά παρακλι- 
νικάς εξετάσεις ή θεραπείας 
εις ιδιωτικούς ιατρούς 32.659

'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρι- 
κάς θεραπείας εις τά έργα
στήρια τοϋ Κλάδου 'Υγείας 2.613

Είσήχθησαν εις νοσοκομεία ή
κλινικάς τής έκλογής των 2.187

Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια
νέα μέλη 306

Έχορηγήθησαν νέα βιβλιάρια 1.403
Έξετελέσθησαν συνταγαί είς

φαρμακεία 136.687
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά

εΐδη άξίας είς δραχμάς 50.160
Σύνολον μελών, άτινα περιέ-

θαλψεν ό Κλάδος 'Υγείας 240.999
Παρεπέμφθησαν δι’ όδοντια- 

τριακάς θεραπείας είς ’Ια
τρεία τής έκλογής των 9.136

1975

69.102

23.348

98.403

33.711

2.532

2.589

426
2.127

151.627

238.938

8.827

Β'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

1. ’Έσοδα γενικώς
2. Έξοδα

Π λ ε ό ν α σ μ α

1974 1975
12.964.873 18.476.369
8.467.712 14.342.487
4.497.161 4.133.882
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Επάνω. Τον Αρχηγόν της Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζιμαν επεσκέφθη εις τό γραφειον του, την ΙΟην ώραν της 5-7-76 
παρουσία και των Τπαρχηγών του Σώματος κ.κ. ΙΙαπαγεωργιου καί Κωτσοπούλου ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας της 
X r .A r r  Σ τ Λ ίΥ τ η ν ο Γ  A lh p r t .n  \ i o n t p p i n n s :  Γ!αι»η i i c -τ-ά  , __  »___ >____ *κ Άστυ-ΐιτρατηγός Alberto Montecinos Caro, μετά της συζύγου του καί άλλων άνωτάτων άζ/κών της Χιλιανής 
νομιας. Κάτω. Ενα στιγμιότυπό απο την ορκωμοσίαν των νέων Άρχιφυλάκων. Οί νέοι βαθμοφόροι τού ’Αστυνομικού 
Σώματος δίνουν τον προς τήν Πατρίδα νενομισμένον όρκον. (Σχετικόν ρεπορτάζ εις τήν σελίδα 677).



··
·#

'· I
»


