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Η ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
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Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ :

2 2 1 —Δράσις τής ’Α στυνομικής Δ /νσεως Π ατρών άπό 7ης Σ επ τεμ
βρίου 1943 μέχρι 13ης 'Ο κτω βρίου 1944. 'Ε ξαιρετικές
πράξεις Α ξιωματικών και άλλων αστυνομικώ ν τής ’Α στυ
νομ ικής Δ Iνσεως Π ατρών.
*

*

*

221. Δρδσις τ ή ς ’Α στυνομικής Δ )νσεω ς Πατρών άπό 7ης Σ)βρίου
1943 μέχρι 13ης ’ Οκτωβρίου 1944. ’Εξαιρετικές πράξεις αξιω μ ατικώ ν
καί άλλω ν άστυνομικώ ν τής ’Α στυνομικής Δ )νσεως Π ατρών.
Μετά τή συνθηκολόγησι της ’Ιταλίας ή μάλλον μετά τήν πτώσι τής ’Ιταλίας
πού έγινε, δπως είναι γνωστό, στις 7 Σεπτεμβρίου 1943, πολλοί άπο τούς ’Ιταλούς
πού έμεναν στην Πάτρα, γιά νά μή συλληφθοΰν άπο τούς Γερμανούς, έ'σπευσαν καί
παοεδόθησαν μέ τον οπλισμό τους στην κομμουνιστική όργάνωσι τοϋ Ε.Α.Μ.· με
ρικοί μάλιστα άπό αύτούς, γιά νά διευκολύνουν τή φυγή τους καί εξασφαλίσουν τή
συντήρησί τους, πούλησαν στήν ΐδια όργάνωσι σέ πολύ μικρή τιμή, ολόκληρο τον
οπλισμό τους.
Έ τσ ι κατά τήν πτώσι τής ’Ιταλίας το έργο τής ’Αστυνομίας Πατρών γιά τήν
άντιμετώπισι τοϋ Ε.Α.Μ. πού εΐργάζετο άντεθνικώς καί εναντίον τών πραγματικών
συμφερόντων τοϋ πληθυσμού, έγινε άκόμη πιο δύσκολο.
"Οταν αμέσως κατόπιν οί Γερμανοί άνέλαβαν όλες τις έξουσίες στήν περιοχή
τών Πατρών, οί κομαουνισταί τοϋ Ε.Α.Μ. ένέτειναν τήν τρομοκρατία προς τον πλη
θυσμό καί ένεκα τούτου έπρεπε κατ’ άνάγκην καί γιά τήν προστασία τών έθνικοφρόνων πολιτών, νά όργανωθή ή εθνική άντίδρασις προς το Ε.Α.Μ. καί τις άλλες κομ
μουνιστικές καί άντεθνικές γενικά οργανώσεις.
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'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Γι’ αύτό μετά τήν πτώσι της ’Ιταλίας τό 1943, έγκατεστάθη στην πάλι
των Πατρών ένα Τάγμα ’Ασφαλείας, ύπό τον τότε Συνταγματάρχη Ν. Κουρκουλάκο,
στο όποιον κατετάγησαν πολλά στελέχη τοϋ Ελληνικού Στρατού.
'Η ’Αστυνομία Πατρών συνειργάσθη στενά μέ τη στρατιωτική αυτή μονάδα
καί έτσι ήμπόρεσε νά προστατεύση άποτελεσματικώτερα τον έθνικόφρονα πληθυσμό
άπό τή μανία των έγκληματιών οπαδών του Ε.Α.Μ.—Ε.Λ.Α.Σ.—Ο.Π.Λ.Α. κλπ.
Στο σημείο αύτό είμαστε υποχρεωμένοι νά κάνουμε μνεία καί τών έξης έξαιρετικών πράξεων, μελών τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Πατρών.
α ) ' 0 τότε ’Αστυνόμος κ. Βασίλειος Κοντοκόλιας, Διοικητής τοϋ Τμήματος Γε
νικής ’Ασφαλείας Πατρών, μέ τή βοήθεια τοϋ άρχιφύλακος Γαλανοπούλου Διονυσίου
καί τοΰ άστυφύλακος ’Αρβανίτη ’Αθανασίου, επέτυχε μέ κίνδυνο τής ζωής του νά
κρύψη άσφαλώς μέσα στο οίκημα τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Άγγλο στρατιώτη, ό
όποιος έλέγετο «Σίμων» καί ό όποιος ήταν κρατούμενος τών ’Ιταλικών άρχών κα
τοχής στο στρατόπεδο τοϋ συνοικισμοΰ Άρόης καί άφέθη κατά τήν συνθηκολόγησι
τών ’Ιταλών έλεύθερος κατά λάθος άπό τούς Γερμανούς, οπότε παρουσιάσθη στή
Γενική ’Ασφάλεια καί ζήτησε προστασία. ’Ακολούθως ό κ. Κοντοκόλιας μέ τον Γαλανόπουλο Διονύσιο καί ’Αρβανίτη ’Αθανάσιο καί μέ τή βοήθεια καί άλλων υπαλ
λήλων τής ’Ασφαλείας, κατώρθωσε νά τον προωθήση μέχρι Κορίνθου, όπου υπήρχε
μυστική όργάνωσις περιθάλψεως "Αγγλων στρατιωτών, ή οποία καί τον παρέλαβε
γιά τήν περαιτέρω τακτοποίησί του.
β) Κατά τήν διάρκεια τής εχθρικής κατοχής, εΐχεν άναπτύξει δράσι στήν
περιοχή τών Πατρών ή ’Αγγλική κατασκοπία, μέ έπί κεφαλής τον Ά γγλο ' Υπολοχαγό
ύπό τό ψευδώνυμον «Βαγγέλης», ό όποιος είχε συγκροτήσει καί μιά ομάδα δολιοφθορέων (σαμποτέρ) μέ ώρισμένους δυναμικούς έθνικόφρονας κατοίκους τών Πατρών.
'Η ομάδα αύτή ήταν έφωδασμένη γιά νά κάνη δολιοφθορές (σαμποτάζ) καί
μέ ωρολογιακές βόμβες. Συνέβη τότε στήν ομάδα αύτή ένα άτύχημα πού έφερε σε
δύσκολη θέσι τήν ’Αστυνομία. Δηλαδή στις 2 Νοεμβρίου 1943 κατά τις 8 τό άπόγευμα έσημειώθη τυχαία έκρηξι μιας ώρολογιακής βόμβας στο σπίτι τοΰ κ. Ν. Κατριβέση έπί τής όδοΰ Κανακάρη 32 καί άπό τήν έκρηξι αύτή σκοτώθηκε ό ένοικος Μ.
Κατραβής, πού έχρησιμοποιεΐτο άπό τήν υπηρεσία τής ’Αγγλικής κατασκοπίας ώς
σαμποτέρ. Προ τοΰ κινδύνου τής άποκαλύψεως τής όργανώσεως αύτής, εΐδοποιήθη
άμέσως ό κ. Βασ. Κοντοκόλιας, ό όποιος έκανε τότε καθήκοντα ’Αστυνομικού Δ /ντοΰ
Πατοών καί ό όποιος ήτο έν γνώσει τής όργανώσεως αύτής ύπό τον "Αγγλον μέ τό
ψευδώνυμο «Βαγγέλης», ότι έπρεπε νά φροντίση ή ’Αστυνομία νά συγκαλ.ύψη τήν
πραγματικότητα καί νά καταστρέψη καί δύο άλλες νάρκες πού τις είχαν κρυμμένες
στο σπίτι όπου έσημειώθη ή έκρηξι.
Ό κ. Κοντοκόλιας άνέθεσε τήν ένέργεια άνακρίσεων στον ’Αστυνόμο κ. Θωμά
Ψαρρά, Διοικητή τοΰ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος, τον όποιον μάλιστα ήνόχλησε καί
ή Γερμανική ’Αστυνομία, πού ήταν έγκατεστημένη κοντά στο Α' ’Αστυνομικό
Τμήμα, μέ ειδική εντολή νά έρευνήση τήν ύπόθεσι αύτή καί ν’ άναφέρη τήν αιτία τής
έκρήξεως. 'Ο κ. Ψαρράς έχρησιμοποίησε τον 'Υπαστυνόμο τοΰ Τμήματος κ. Χρήστο
Θεοδωρόπουλο καί ώρισμένους πολίτες πού άνήκαν στήν κατασκοπευτική αύτή
όργάνωσι, όπως ήσαν ό Λάμπρος Άντύπας, Πρόεδρος τοΰ Έργατοϋπαλληλικοΰ Κέν
τρου Πατρών καί ό Διονύσιος Παπαλεξανδρόπουλος, δικηγόρος καί κατώρθωσε νά
συγκαλύψη τήν πραγματικότητα καί νά παρουσιάση τήν έκρηξι τής νάρκης, ώς άποτέλεσμα δήθεν έκρήξεως ’Ιταλικών χειροβομβίδων τις όποιες ό φονευθείς Μιχαήλ
Κατραβάς είχεν προμηθευθή άπό ’Ιταλούς στρατιώτες, δεδομένου ότι μόλις κατά τις
ήμέρες έκεϊνες είχεν έπέλθει ή κατάρρευσις τής ’ Ιταλίας. Παράλληλα οί άστυνομικοί
κατώρθωσαν νά εΰρουν άνέπαφες τις άλλες δύο νάρκες, νά τις άπομακρύνουν καί νά
έξαλείψουν κάθε ίχνος άπό τή νάρκη πού έξερράγη.

Δρασις ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας
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'Η δλη άνάκρισις ήταν φυσικά εικονική, δπως εικονική ήταν καί ή άναφορά
μέ την οποία υπεβλήθη ή σχετική δικογραφία στον κ. Εισαγγελέα.
γ ) "Οταν μετά την κατάρρευσή τών ’Ιταλών, έγκατεστάθησαν στήν πάλι των
Πατρών οΐ Γερμανοί, Διοικητής του Τμήματος Άσφοιλείας έτοποθετήθη ό τότε
’Αστυνόμος Α' κ. Δημήτριος Τσόπελας. 'Τπδ τήν καθοδήγησίν του οί άξιωματικοι
της Γενικής ’Ασφαλείας Χρηστός Τσάμης, Γεώργ. Άσημάκης, Νικ. Παναγιωτόπουλος, σέ συνεργασία μέ τον Γεώργ. Σοϋλο άξιωματοϋχο τών Προσκόπων καί τον
I. Λιαπΐκο δημοσιογράφο, πού είχαν έγκατασταθή στήν Γενική ’Ασφάλεια, συνέτασσον καί έπολυγράφουν έντυπο ύπό τον τίτλον «'Η Φωνή τής Ελλάδος» του οποίου
τό περιεχόμενο άνεφέρετο στον ’Εθνικό άγώνα πού διεξήγετο, στήν άντίστασι κατά
του στρατού κατοχής καί στά κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών λαμβανόμενα μέ
τρα. Τό έ'ντυπο αύτό διεσκορπίζετο στά σπίτια άπό αστυνομικούς κατά τις ώρες πού
άπηγορεύετο ή κυκλοφορία.
Μερικά άπό τά έντυπα αύτά, μετά τήν άπελευθέρωσι έξετέθησαν στήν έ'κθεσι
μυστικού τύπου περιφερείας Πατρών, πού ώργανώθη καί προεβλήθη μέ έπισημότητα στάς Πάτρας.
δ) Ό άστυφύλακας Κΐτσος Άνδρέας πού υπηρετούσε στο Τμήμα Γενικής
’Ασφαλείας ένετάχθη στήν ’Αγγλική 'Υπηρεσία κατασκοπίας τών στρατευμάτων
κατοχής πού εϊχον έγκατασταθή στάς Πάτρας. Ούτος ειχεν έφοδιασθή καί μέ σχετικό
πιστοποιητικό ύπ’ άριθ. 658 τής 'Υπηρεσίας τού Γεν. Στρατηγείου Μ. ’Ανατολής.
ΤΗτο ίκανώτατος στήν παρακολούθησι τών εχθρικών στρατιωτικών μονάδων
καί παρείχε καθημερινώς σοβαρώτατες πληροφορίες σχετικά μέ τις κινήσεις τούτων.
Τό 1944 λόγω τής εμπιστοσύνης πού άπελάμβανε παρεχώρησε τό σπίτι του
γιά τή σύνδεσι τών ’Αξιωματικών τού Ελληνικού ’Επιτελείου Στρατού Συνταγμα
ταρχών ’Αντωνοπούλου καί Μπαλοδήμου, πού έ'φθασαν άπό τάς ’Αθήνας μέ τον
"Αγγλο Ταγματάρχη «Ά ντω νιυ.'Ο Ά ντω νι άνήκε στήν ’Εθνική 'Ομάδα τού "Ελληνος Ταγματάρχου Καραχάλιου, πού διελύθη άπό τούς κομμουνιστοσυμμορίτας τού
Ε.Λ.Α.Σ. 'Ο Κΐτσος λοιπόν κατώρθωσε νά μεταφέρη στον Ά ντω νι έμπιστευτικό
έγγραφο τών παραπάνω Συνταγματαρχών.
Οί ’Ιταλοί είχαν ύποψιασθή κάτι γιά τον άστυφύ/ακα Κΐτσο καί γιαυτό στίς
28 Μαρτίου 1943 τον είχαν συλλάβει καί τον έκράτήββ^τστό στρατόπεδο Άρόης
μέχρι τής 15 Σεπτεμβρίου 1943. Κατόπιν έπειδή δεν βρή^ο^στοιχεΐα γιά νά τον δι
κάσουν ήξίωσαν ν’ άπολυθή άπό τήν ’Αστυνομία,. Μόλΐξφ«Ιως .απολύθηκε άπό τήν
’Αστυνομία, ένετάχθη άμέσως στήν ’Εθνική 'Ομάδα Καεαχαλιου καί προσέφερε τις
ύπηρεσίες μέχρις δτου ή ομάδα αύτή διελύθη άπό ταν ΗπΑ.Λ.Σ.
Μετά ταΰτα έπανεδιωρίσθη καί συνέχισε νά πρβσφέρή^ τίς ύπηρεσίες του στίς
’Εθνικές οργανώσεις.
’Εκτός τού Κίτσου καί οί άστυφύλακες τού Τμ/ο,ατοί: Ασφαλείας Πατρών,
Κανελλόπουλος Παναγ. καί Ζαφειράκος ’Αλεβΐζη-ς·
y ολύτιμες πληροφο
ρίες στήν ’Αγγλική 'Υπηρεσία έν σχέσει μέ τούς“σχν ματ>σμούς τού Γερμανικού
Στρατού πού βρίσκονταν στάς Πάτρας.
Έ ξ άλλου ό Ύπαρχιφύλαξ Χατζηκώστας M’agr/
’Αστυνομικού Τμή
ματος ένταχθείς στήν ’Αγγλική Μυστική ύπηρεσία
πού μνημονεύσαμε πα
ραπάνω προσέφερε άνεκτίμητες ύπηρεσίες άπό τό^|8ήτΐ9^βρίου τού 1942 μέχρι
τής άπελευθερώσεως.
’Επίσης ό άστυφύλαξ Καρδαρας Ά πόστ. παρητφθτ άπό·. τάιν ’Αστυνομία τήν
άνοιξι τού 1942 καί ένετάχθη στο 5/42 Σύνταγμό2ϊΐ5ίων*β"τού αειμνήστου Συν
ταγματάρχου Ψαρροΰ, δπου προσέφερε τίς όπηρεβ^ς^ά® κατά τάς έπιχειρήσεις
έναντίον τών στρατευμάτων κατοχής, μέχρι τής ήμόρρις πού τό σύνταγμα Ψαρροΰ
διελύθη κατόπιν προδοσίας τού Ε.Λ.Α.Σ. καί ό Συ»ια yααταρχης κατεσφάγη.
.. ·«
η\·

Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων
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Τέ>ος 6 άστυφύλαξ Νάκης Γεώργιος δεν ύστέρησεν σέ προσφορά άξιολόγων
υπηρεσιών στα πλαίσια τοϋ έθνικοϋ καί συμμαχικοί) άγώνος καί γιαυτό έπαινέθηκε
μέ την ύπ’ άριθ. 7392/1945 Δ/γή τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
ε) Δυστυχώς καί οί άστυνομικοί τών Πατρών δεν υστέρησαν σέ προσφορά
αίματος κατά την εποχή της εχθρικής κατοχής καί τής έλασοκρατίας.
’Έ τσι στις 4 ’Απριλίου τοΰ 1944 οί νέοι άρχιφύλακες Ί ω . Βλάχος, Ά ντ. Δημητρόπουλος, Ί ω . Καφέζης, Κυρ. Μουδάκης, Σπ. Μουτζουρός καί Νικ. Παπαδημητρόπουλος άφοϋ άπεφοίτησαν τής Σχολής Άρχιφυλάκων έταξίδευον σιδηροδρο
μικούς διά Πάτρας άοπλοι, μαζί μέ 4 νέους άστυφύλακας επίσης άοπλους.
Οί συμμορίτες τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. τούς συνέλαβον παρά τύ Δερβένι τής Κορινθίας
καί τούς ώδήγησαν στο Σουληνάρι τών Καλαβρύτων όπου στις 14 ’Απριλίου, την
ημέρα τοϋ Πάσχα, τούς έξετέλεσαν στήν εκεί χαράδρα μέ πολυβολισμούς.
Τότε ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Πατρών κ . ’Αλκιβιάδης Κωνσταντάρας, γιά νά
ματαιώση τη συμμοριακή επιδρομή καί νά ένισχύση τό ήθικό τών κατοίκων, συνεννοήθη μέ τήν 'Υπηρεσία Χωροφυλακής καί τό Διοικητή τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας
καί συνεκρότησε μικτό άπόσπασμα 33 άνδρών πού άπετελεϊτο άπό άστυφύλακες,
χωροφύλακες καί άνδρες τών ταγμάτων άσφαλείας, μέ μαχητικό φρόνημα. Τό άπό
σπασμα αυτό έτέθη ύπό τήν ήγεσία τοΰ 'Υπαστυνόμου κ. Στασινοπούλου Παναγ. ό
όποιος είχεν υπηρετήσει στον ’Εθνικό Στρατό ώς έφεδρος ’Αξιωματικός καί βγήκε
έξω άπό τήν πόλι γιά ν’ άπομακρύνη τούς κομμουνιστάς τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.
Κατά τό διάστημα άπό 25 ’Ιουλίου μέχρι 10 Σεπτεμβνίου 1944 τό άπόσπασμα
αύτό συνεπλάκη επανειλημμένος μέ τούς έλασίτες όχι μακρυά άπό τήν πόλι, στις
περιοχές δηλαδή τής Έγλυκάδας, Σαραβαλίου, Βεληζίου, Όβρυάς καί Μηντιλογλίου,
κυρίως όμως στις 3 Αόγούστου στο Βελήζι καί στις 21 τοΰ ίδιου μηνός προ τοΰ έργοστασίου «Κλάους», τό όποιο έφρούρουν άνδρες τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας καί έπέτυχεν τήν άπώθησι καί τήν άποσύνθεσι τών κομμουνιστών πού έλυμαίνοντο τις
σημειούμενες περιοχές.
Κατά τις συμπλοκές αυτές τό άπόσπασμα Στασινοπούλου δέν είχεν άπώλειες
ενώ οί έλασίτες εϊχον;θ^μ£ΐτατρρΐς νεκρούς καί τέσσαρες τραυματίες.
'Η ένέργεια αύτήση^έ^ττυνομίας Πατρών συνετέλεσεν άφ’ ένός μέν στή διατήρησι τής έμπιστο
αυτή τών πολιτών, άφ’ έτέρου δέ στήν άνάπτυξι
μεταξύ τών κατοίκων «ήξ/άίόλεώς ΐσχυροΰ πνεύματος άντιστάσεως.
Λ&χ-'&φδ·'
( Σ υνεχίζεται)
.Λί-ΛόΦ νότ
.χς

θεό .
ψΓ

Τά «ΑΣΤΥΝ03\^ΕΚΛ^ΧΡΟΝΙΚΑ» έπεβλήθησαν ώ ς τό μο
ναδικόν έγκυκλοποαδικόν περιοδικόν τή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς
Π όλεω ν, μέ ΰλΐδν :|^.ουσίαν κ α λύ π το υσ α ν δλους τούς
ά στυνο μ ικ ο ύς, ηαικ^^μινω νικούς, έπ ισ τη μ ο νικ ο ύς, έγκλη μ α το τεχ νικο ύς π α Ρ λο γο τεχ νικο ύς το μ είς. Τούτου ένεκεν
άπ οτελο ΰν ά π φ α ίτ ^ ρ ν βοήθημα δι’ ολους τούς δνδρας
τής^εΑβτυνομίας Π όλεων.
-------------------------: JfflS.tyitj’fre'L·-------------------------------------------------------------
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Ε ίσαγω γή.
Γενικά.
Σ ύγχρισις τω ν σχετικώ ν περί π ροαγω γή; διατάξεω ν διαφόρων κλάδων.
’Εκθέσεις Ικανόττμος κρινομένων.

** *
1 . Ε ισα γω γή .
’Ανώτερος καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενος, ευρισκόμενος ήδη έκτος τοϋ Σώ
ματος γνωματεύων ώς αναθεωρητής, εις σχετικήν πρότασιν ίκανότητος ’Αξιωματικού,
ευρισκομένου έπίσης έκτος υπηρεσίας, έγραφε μεταξύ άλλων τά έξης : «Δυστυχώς,
» δταν συντάσσουσι τάς προτάσεις χρησιμοποιούν, μετά πολλής έλαφρότητος, τούς
» ορούς τίμιος, άξιοπρεπής, δίκαιος, μορφωμένος, έγκυκλοπαιδικός, εύγενής, πει» θαρχικός, γενναίος, ειλικρινής, δραστήριος κλπ. Την διαπίστωσιν αυτήν είχα κάμει
» καί άλλοτε, άλλα ιδιαιτέρως, κατά το πρόσφατον παρελθόν, ώς μέλος συμβου» λίων. Ά ν τό φαινόμενον τούτο δεν σταματήση κανείς νά μή περιμένη νά μάθη
» διά των προτάσεων τήν ποιότητα τω ν’Αξιωματικών τού Σώματος. Ώ ς έν άποτε» λεσματικον μέσον κατά τού φαινομένου τούτου θά είχα νά ύποδείξω, δπως ο ί
« κ ρ ί ν ο ν τ ε ς ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί κ ρ ί ν ω ν τ α ι , ά ν κ α λ ώ ς ή δ χ ι
» κ ρ ί ν ο υ σ ι τ ο ύ ς υ φ ι σ τ α μ έ ν ο υ ς των».
"Οταν έδιάβασα τάς άνωτέρω άπόψεις έσταμάτησα εις τήν φράσιν «άν το
» φαινόμενον τούτο δεν σταματήση, κανείς νά μή περιμένη νά μάθη διά τών προ» τάσεων τήν ποιότητα τών ’Α ξιωματικών«.’Άπειροι σκέψεις μοίέγεννήθησαν. Είπα
μέσα μου : έχει άρά γε δίκαιον ό άπελθών άνώτερος νά διατυπώνη τάς σκέψεις του
αύτάς; Είναι δυνατόν εις τάς προτάσεις νά χρησιμοποιώντας 'έξεις αίτινες δέν άνταποκρίνονται εις τάς πραγματικάς ικανότητας τών Ά§ί4®^1ΐ^ ώ ν ; Είναι δυνατόν εις
τάς προτάσεις νά μή σκιαγραφήται καί απεικονίζεται ^^{*Π,6ρώς ή προσωπικότης
τού Α ξιωματικού; θά δεχθώμεν τ ’ άναγραφόμενα ώσ - > 4 * ) κανόνα ή ώς μεμονωμένας έξαιρέσεις;
p T0J&§f· '
Αί άνωτέρω σκέψεις καθώς καί πολλαί άλλαι ϊΐί ηώ-5<ψτρυναν εις τό ν’ άσχοληθώ μέ τήν παρούσαν μελέτην. Δέν έπιθυμώ δι’ αύτν^ Αϊμ^ρίδείξο) ώς άληθή ή άναληθή δσα άναγράφει ό άπελθών άνώτερος διά τό
*τών προτάσεων. Ά ν
είναι άληθή ή άναληθή είναι έν παμμέγιστον θ έ μ α , τό/^^,ϊίιν άπάντησιν δύναται
νά δώση μόνον ή φωνή τής συνειδήσεως έκάστου
ή κρίνοντος.
’Επιθυμώ δμως άφ’ ένός μέν νά τονίσω τό γνώ^&ν^Λλωστε δψιστον λειτούρ
γημα, δπερ άσκούμεν δλοι οί προτείνοντες καί κρίνό^^ϊ, άφ ' έτέρου δέ νά συμβάλω
κατά τό δυνατόν, εις τον καλύτερον τρόπον ορθής έ^Α μή^νς καί ορθής άξιολογήσεως τών προσόντων τών Αξιωματικών τής Άστυν^^*ί,ώίΥΤε κατά τό άνθρωπίνως
δυνατόν νά άποδοθή «τό προσήκον» εις έκαστον
Σημειώ έπίσης δτι αί διατυπούμεναι άποψεις μΑΛ /.'ΐίίδέρονται δεοντολογικούς,
ώς προς τον τρόπον τού σκέπτεσθαι, οσάκις ώς άτί<μα*ΙΨε'Τϊρςϊστάμενοι μιας ύπηρεσίας πρόκειται νά κρίνωμεν τούς ύφ’ ημάς. Ή κρίσιςΤί’ών Α ξιωματικών υπό συλλο
γικών οργάνων (συμβούλια κρίσεως προς προαγωγή^’^/.σίζεται βεβαίως έπί έτέρων
άρχών καί δέν έξετάζεται έν τώ παρόντι, εύνόητονΜίμώε ότι καί τά μέλη τού Συμ
βουλίου βάσει τών τιθεμένων ύπ’ δψιν των στοιχείων a.xlyrfffi προσωπικής άντιλήψεώς των ακολουθούν περίπου τάς αύτάς ά ρ χ ά ς βάσεις προκειμένου νά κρίνουν
καί νά συγκρίνουν τούς ’Αξιωματικούς.
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2 . Γ ενικ ά .
Είναι γνωσταί αί σχετικα'ι διατάξεις του ’Οργανισμού του Σώματος διά τήν
κατ’ έτος κρίσιν των ’Αξιωματικών της ’Αστυνομίας, καθώς καί ή διαμορφωθεΐσα
επί τοϋ θέματος τούτου νομολογία του Συμβουλίου ’Επικράτειας, οτι καθ’ έκαστον
έτος γίνεται νέα ουσιαστική κρίσις τούτων, τόσον υπό των ίεραρχικώς προϊσταμένων,
δσον καί ύπό τοϋ ’Αστυνομικού Συμβουλίου (Σ.Ε. 1283/946 κ .ά .).
Δύναται μάλιστα να λεχθή οτι οί ’Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας άπολαύουσι
τής έκ τοϋ άρθρου 101 τοϋ Συντάγματος παρεχομένης μονιμότητος, ύπό τον δρον
δτι κατ’ έτος κρινόμενοι έξακολόυθοΰν νά έχωσι τα άπαραίτητα διά τον βαθμόν των
ούσιαστικά προσόντα.
Ή περί τής υπηρεσιακής ίκανότητος έκάστου Άξιωματικοΰ έκθεσις τοϋ προϊ
σταμένου τής οικείας υπηρεσίας είναι έκ των κυριωτέρων έγγράφων, έφ’ ών θέλει
βασισθή ή κρίσις τοϋ αρμοδίου οργάνου έπί παντός θέματος τής υπηρεσιακής καταστάσεως τοϋ υπαλλήλου (προαγωγή, εκπαιδευτική άδεια, πειθαρχικαί ποιναί, υπη
ρεσιακή άνεπάρκεια κ λπ .).
Εύνόητον άρα τυγχάνει, δτι ύψίστης σημασίας είναι ή κατάρτισις τοιαύτης
έκθέσεως, άφοΰ έπί ταύτης θέλει στηριχθή ή καθ’ δλου υπηρεσιακή σταδιοδρομία
τοϋ Άξιωματικοΰ.
Είναι έπίσης εύνόητον, δτι μετά πάσης προσοχής, ευσυνειδησίας, εύθικρισίας
καί πληρότητος δέον νά έκτελήται τό έργον τοΰτο, ούτινος ή σπουδαιότης καθίσταται
έτι μεγαλυτέρα π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά κ ρ ι θ ο ΰ ν ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ά ν ω τ έ ρ ο υ β α θ μ ό ΰ, εις οδς έχουν άνατεθή ήγετικά καθήκοντα ή πρόκειται διά τής
προαγωγής των νά άσκήσωσι τοιαΰτα.
‘Η ορθή έκτίμησις των προσόντων τω ν’Αξιωματικών καί ή άξιολόγησις αύτών
έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν χρησιμοποίησιν τών ’Αξιωματικών ύπό τε τών προϊστα
μένων των καί τής ύπηρεσίας, επιδρά σοβαρώς εις τήν έν γένει έξέλιξιν τής σταδιο
δρομίας των, έπηρεάζει άναλόγως τό ήθικόν των καί γενικώς τήν λειτουργίαν τής
ύπηρεσίας.
;·ό·έ;.τ
Είναι προφανές δτι ή ορθή έκτίμησις τών προσόντων τώ ν’Αξιωματικών, δπως
καί κάθε ζήτημα πού έχει οχέσιν μέ τήν τρέχουσαν ζωήν, παρουσιάζει πολλάς πλευ
ράς έπιδεκτικάς πολλ(#ν^®ρμηνειών, λογικών καί παραδεκτών. Βεβαίως δέν είναι
δυνατόν νά καθορισθ^Μφ0φ$6 καί άντικειμενικώς ή σημασία έκάστου προσόντος. *0
κάθε προϊστάμενος ι ί> ^ί*|ι τό: ίδικόν του μέτρον σύμφωνα μέ τάς άπόψεις του τάς
ύποκειμενικάς. 'Οπωσδήποτε δμως πρέπει νά δεχθώμεν δτι εις τήν προκειμένην περίπτωσιν έκτιμήσεω<£>^δί* I^ίρσόντων ένός Άξιωματικοΰ ορθή γνώμη είναι έκείνη
τήν οποίαν μορφώνέι>νρ<Λ&χα1$? κ-fίσιν συνετοΰ καί δικαίου άνδρός μέ βάσιν τό ύγιές
υπηρεσιακόν πνεύμα.-ov^ye
Ά λ λ’ δταν λέγ<·σ*λν τ ρ ιά ν τ α τί έννοοΰμεν ; Ποια είναι ταΰτα, ποία ή χρησιμότης των, πώς θά
έάν εϊς ’Αξιωματικός κέκτηται ώρισμένα προ
σόντα ; πώς θά βροΰμΟ^ήζέ-tpfeοποίου βαθμοΰ φθάνουν;
. ’Ιδού έρωτήματεί είς,Μΐ^Αττοΐα Θά προσπαθήσωμεν νά άπαντήσωμεν άναλύοντες
κατά τό δυνατόν τούς.^^τικ«·4 δρους, έλπίζοντες δτι έκ τής παρούσης μελέτης κά
ποια ωφέλεια ήθελε .πρίχύψ^ί,ί κάποια προσπάθεια διά τήν καλυτέραν έρευναν τοϋ
θέματος, κάποια μεγκλ’ΛτέρΡι^Γ^όσοχή ήθελε δοθή εις αύτό ύπό τε τών αρμοδίων νά
συντάσσουν τάς προτάβ»ε; άλ^ά/καί νά κρίνουν καί δτι, κατά τό άνθρωπίνως δυνα
τόν, όλιγώτερα σφάλματα θήχξιαπραχθοΰν κατά τήν σύνταξιν τών προτάσεών μας.
Δυνατόν έπίσης.'νά'δ<&»^ αφορμήν νά συνειδητοποιήσωμεν, δτι ένα άπό τά κύ
ρια προσόντα τοϋΆξίωμάτι^μ^συμφώνως προς τον τελευταϊοννόμον3914/11-11-58
είναι καί τό «νά διακ(»{Μετανι0εταξύ τών όμοιοβάθμων του διά τήν εις έξαιρετικόν
βαθμόν ικανότητα
δικαιοσύνης, άμεροληψίας καί αντικειμενικότητας
r μ ε τ ύέ) ίχκ

Περί τοϋ τρόπου χαρακτηρισμού των άξιωματικών
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τούς κατωτέρους του, Ιδία κατά τήν εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ παρόντος» δηλαδή
των διατάξεων περί προαγωγών.
3 . Σύγκρισις τώ ν σχετικώ ν περί προαγωγής διατάξεων διαφόρων
κλά δω ν.
Πρίν ή προβώμεν εις τήν άνάλυσιν τών διαφόρων δρων καί τήν έξέτασιν τοϋ
τρόπου διαπιστώσεως καί βαθμολογήσεως τών προσόντων τών ύπο κρίσιν άξιωμα
τικών έκρίναμεν σκόπιμον να σημειώσωμεν τάς σχετικάς περί προαγωγών διατά
ξεις, αίτινες ΐσχύουσι εις τούς διαφόρους κλάδους της Διοικήσεως. Έ κ της μελέτης
τών διατάξεων τούτων, έν συνδυασμώ πρύς τάς διατάξεις τάς ΐσχυούσας παρ’ ήμΐν,
δύνανται νά συναχθώσι χρήσιμα συμπεράσματα, άλλά καί ωφέλεια ήθελε προκόψει,
κατά τήν γνώμην μας διά τε τούς προτείνοντας καί κρίνοντας διότι θά δυνηθοϋν καλύ
τερον ν’ άντιληφθοΰν τούς χρησιμοποιουμένους δρους διά τύν χαρακτηρισμόν τών
άξιωματικών.
Αί περί προαγωγών διατάξεις ποικίλλουν εις τούς διαφόρους κλάδους Διοικήσεως.
Τά κριτήρια βάσει τών οποίων ένεργοϋνται αί προαγωγαί είναι αυστηρότερα
ή επιεικέστερα, άναλόγως της όργανώσεως καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ κλάδου. Κατά
κανόνα εις τάς ενόπλους δυνάμεις καί τά στρατιωτικώς ώργανωμένα Σώματα ή 'Υπη
ρεσίας, αί περί προαγωγών διατάξεις είναι αύστηρότεραι τών τοϋ Κώδικος Δημο
σίων 'Υπαλλήλων. 'Ο διαφορισμός αυτός, κατά τήν γνώμην μας είναι άπολύτως δι
καιολογημένος, λαμβανομένου ύπ’ δψιν τοϋ ρόλου δν αί ένοπλοι δυνάμεις καί τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας έχουν έν καιρώ πολέμου καί ειρήνης καί τών κινδύνων, οδς το κοι
νωνικόν σύνολον διατρέχει έάν τά στελέχη τών άνωτέρω Σωμάτων δεν εύρίσκωνται
εις τό ΰψος της άποστολής των.
Θά παραθέσωμεν έν συντομία τάς σχετικάς διατάξεις διαφόρων κλάδων. Οδτω
τό άρθρον 100 τοϋ Ν. 1811/51 «περί 'Υπαλληλικού Κώδικος άναγράφει τά έξης :
«Αί προαγωγαί ένεργοϋνται :
α) Κατ’ άπόλυτον έκλογήν. β) Κατ’ εκλογήν, γ ) Κατ’ άρχαιότητα.
«'Ως προακτέοι κατ’ άπόλυτον έκλογήν χαρακτηρίζονται έκεΐνοι, οίτινες διεκρίθησαν μεταξύ τών συναδέλφων των διά τον χαρακτήρα καί τό ήθος αύτών καί έπέδειξαν έξαιρετικήν διοικητικήν καί έπιστημονικήν ικανότητα καί έ'κτακτον δραστη
ριότητα καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον, παρασχόντες διά τής πρωτοβουλίας των, έτοιμότητος καί ζήλου έξαιρετικάς υπηρεσίας.
«'Ως προακτέοι κατ’ έκλογήν χαρακτηρίζονται οί έπιδείξαντες δραστηριό
τητα καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί έμφανίζοντες ήθος, χαρακτήρα καί υπηρε
σιακήν ικανότητα τοιαύτην, ώστε νά ικανοποιούν άπολύτως τάς άπαιτήσεις τής
υπηρεσίας διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων τοϋ άνωτέρου βαθμοΰ.
«'Ως προακτέοι κατ’ άρχαιότητα έκεΐνοι οΐτινες έχοντες ήθος καί ικανότητα,
δύνανται νά άνταποκρίνωνται εις τά καθήκοντα τοϋ άνωτέρου βαθμοΰ.
«'Ως μή προακτέοι χαρακτηρίζονται έκεΐνοι οΐτινες μή έχοντες τά ώς άνω
προσόντα δεν δύνανται νά έκτελέσουν τά καθήκοντα τοϋ άνωτέρου βαμοΰ».
• Τό άρθρον 7 τοϋ Ν.Δ. 2923)24-7-954 (Α. 159)«περί ιεραρχίας καί προαγω
γών τών ’Αξιωματικών καί τών τριών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» άναγράφει τά έξής :
«Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α προτείνονται καί προάγονται οί ’Αξιωματικοί καί
τών τριών Κλάδων ’Ενόπλων Δυνάμεων, οί κρινόμενοι δτι δύνανται νά καθέξωσιν
έπαξίως άνώτερον τοϋ οδτινος φέρουσι βαθμόν καί νά διοικήσωσιν έπαρκώς έν ειρήνη
καί έν πολέμω άντίστοιχον τοϋ βαθμοΰ τούτου Μονάδα ή προκειμένου περί ’Αξιω
ματικών Σωμάτων, 'Υπηρεσιών, Κλάδων, Πληρωμάτων έδάφους, οί κρινόμενοι δτι
γύνανται νά έκτελέσωσιν έπαρκώς τά καθήκοντα τοϋ δι’ δν προτείνονται προς προαδωγήν βαθμοΰ καί δτι άπαντες οίασδήποτε διακρίσεως κέκτηνται τά κάτωθι προ-
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σόντα χαρακτηριζόμενα έπαρκώς έκ τοϋ συνόλου της στρατιωτικής αύτών σταδιο
δρομίας:
«Άνωτέραν άντίληψιν περί των έκ τοϋ άξιώματός των άπορρεουσών υποχρεώ
σεων εις άπάσας αύτών τάς εκδηλώσεις.
«Καλήν πολεμικήν δράσιν, απαραίτητον διά τούς μαχίμους άλλα καί διά τούς
μή μαχίμους ένισχυτικήν, £να τεθώσιν εις καλυτέραν μοίραν διά τήν κρίσιν των έν
σχέσει προς τούς λοιπούς όμοιοβάθμους τοϋ Σώματος ή τής 'Υπηρεσίας των, έφ’ δσον
κατά τήν σταδιοδρομίαν των ώς άξιωματικών ή Χώρα διετέλεσεν έν πολέμω συγχωρουμένης της έλλείψεως ταύτης μόνον εις εΐδικάς περιπτώσεις κατά τήν κρίσιν των
άρμοδίων συμβουλίων κρίσεως, καθ’ ας ή τοιαύτη έ'λλειψις δύναται νά δικαιολογηθή
έκ της υποχρεωτικής καί ενεκα υπηρεσιακών αναγκών έπιβληθείσης έν καιρώ πο
λέμου υπηρεσίας ’Αξιωματικών είς Στρατηγεία καί λοιπά ’Επιτελικά κλιμάκια.
—«Χαρακτήρα άποφασιστικόν, σταθερόν, θαρραλέον, εύθύν, ειλικρινή.
—«Διοικητικήν ικανότητα άνάλογον τοϋ βαθμοΰ, πειθαρχικότητα, προσω
πικότητα, κΰρος, ζήλον καί ένεργητικότητα.
—« ’Ηθικά προσόντα.
—« ’Επαγγελματικήν ικανότητα.
—«Πίστιν είς τήν νόμιμον έξουσίαν, άμεροληψίαν, δικαιοσύνην, εύθυκρισίαν.
—«Εκπαιδευτικήν ικανότητα άνάλογον τοϋ βαθμοΰ των.
—«Άφοσίωσιν καί προσήλωσιν είς τό καθήκον ιδία δέ ν’ άποφεύγουν έξάσκησιν
πολιτικής έπιρροής έν τώ Στρατεύματι καί αΐ πολιτικαί πεποιθήσεις των νά μή έπηρεάζωσι τούτους εις τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των, προς δέ νά άποφεύγωσι
δι* εαυτούς τήν χρήσιν πλαγίων μέσων.
—«Εύδόκιμον άποφοίτησιν έκ τών Σχολών είς άς άναλόγως τοϋ βαθμοΰ των
Ιδει νά φοιτήσωσι.
—«Υ γεία ν έπιτρέπουσαν τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των έν ειρήνη καί έν
πολέμω.
«Κ α τ’ έ κ λ ο γ ή ν προτείνονται καί προάγονται οί ’Αξιωματικοί οί κεκτημένοι άπαραιτήτως τά έν τή προηγουμένη παραγράφω προσόντα καί έπί πλέον οί
διακρινόμενοι μεταξύ τών όμοιοβάθμων των διά τήν είς εξαιρετικόν βαθμόν :
—«Επαγγελματικήν των ικανότητα καί γενικωτέραν μόρφωσιν συναγομένην
καί έκ τής έπιδόσεώς των είς Στρατωτικάς Σχολάς.
—«Διά τό κΰρος έν τώ Στρατεύματι.
—«Διά τήν προσωπικότητα. ’Ιδία διά τήν δύναμιν Διοικήσεως, ηγεσίας καί
τήν έπιτηδειότητα είς τό νά άγουν είς πέρας τό έργον των.
—«Διά τήν πρωτοβουλίαν καί έφευρετικότητα έν τή έκπαιδεύσει καί τήν ικα
νότητα άφομοιώσεως τών νέων έξελίξεων καί τής συγχρόνου τεχνικής.
—«Διά τήν ικανότητα νά κρίνουν μετά δικαιοσύνης, άμεροληψίας καί άντικειμενικότητος τούς κατωτέρους των κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ πα
ρόντος Ν.Δ.
—«Διά τήν εύρεϊαν καί ποικίλην πείραν άναγομένην είς όλα.τά έπίπεδα στρα
τιωτικής δράσεως (Διοίκησιν—’Επιτελεία—Έκπαίδευσιν—Όργάνωσιν).
« Π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς ε ί ς τ ο ν α ύ τ ό ν β α θ μ ό ν προτείνονται καί
κρίνονται οί Αξιωματικοί άπό τοϋ βαθμοΰ τοΰ Συνταγματάρχου καί τών τούτου
άντιστοιχούντων καί άνω οί μή στερούμενοι μέν τών προς προαγωγήν τών όμοιο
βάθμων των άπαιτουμένων ούσιαστικών προσόντων ύστεροΰντες δμως τών κρινομένων ώς προακτέων όμοιοβάθμων των, καθ’ δ μή διαθέτοντες τά προσόντα ταΰτα
είς ήν έ'δει έ'ντασιν καί ιδία είς δ,τι άφορα τήν εύρεϊαν έπιτελικήν κατάρτισιν καί τήν
ικανότητα άποτελεσματικής Διοικήσεως Μονάδος άντιστοίχου τοΰ βαθμοΰ δι’ δν
προτείνονται.
«Μ ή π ρ ο α κ τ έ ο ι προτείνονται καί κρίνονται οί ’Αξιωματικοί μέχρι καί
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τοΰ βαθμού τοΰ Ταγματάρχου συμπεριλαμβανομένου οί μή κεκτημένοι εις έπαρκή
βαθμόν των άναλόγως τοΰ βαθμού των άπαιτουμένων ουσιαστικών προς προαγωγήν
προσόντων. Ή κρίσις αυτή αιτιολογείται έπαρκώς.
« Ά π ο σ τ ρ α τ ε υ τ έ ο ι προτείνονται και κρίνονται οί ’Ανώτεροι καί ’Α
νώτατοι ’Αξιωματικοί εις περίπτωσή καθ’ ήν ή έλλειψις των άπαιτουμένων προς
προαγωγήν καί άναλόγως τοΰ βαθμού των «κατ’ άρχαιότητα» ή «κατ’ έκλογήν»
προσόντων είναι κατά τήν κρίσιν τοΰ προτείνοντος ή κρίνοντος ούσιώδης καί μεγάλη,
αιτιολογημένη έπαρκώς».
Αί περί προαγωγής διατάξεις εις τήν Χωροφυλακήν είναι σχεδόν ταυτόσημοι
προς τάς ΐσχυούσας εις τάς ενόπλους δυνάμεις μέ μεγαλυτέραν άνάλυσιν τών σχετι
κών εννοιών.
Οΰτω τό άρθρον 131 τοΰ Ν.Δ. 3365/22-9-55 «περί Κώδικος Έλλην. Βασ.
Χωροφυλακής» άναγράφει τα έξής :
«"Ινα ’Αξιωματικός από τοΰ βαθμοΰ τοΰ ’Ανθυπομοιράρχου μέχρι καί τοΰ
Ά ντ)χου συμπεριλαμβανομένου προταθή ή κριθή προακτέος κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α
δι’ άνώτερον βαθμόν δέον άπαραιτήτως να κέκτηται τα κάτωθι προσόντα έπαρκώς
χαρακτηριζόμενα έκ τοΰ συνόλου τής καθ’ δλου σταδιοδρομίας αύτοΰ έν τή Χωρ)κή.
α) Σωματικά προσόντα : 'Υγείαν έπιτρέπουσαν τήν ένάσκησιν τών καθη
κόντων του.
β) Διανοητικά προσόντα : Νοημοσύνην, άντίληψιν, κρίσιν καί προορατικότητα, άνάλογα διά τον βαθμόν δι’ δν προτείνεται.
γ ) Ψυχικά προσόντα : 'Ικανήν πρωτοβουλίαν, ψυχραιμίαν, τόλμην καί άποφασιστικότητα.
δ) Χαρακτήρα : Ειλικρινή, εύθύν, άκέραιον, σταθερόν καί άμερόληπτον.
ε) ’Ηθικά προσόντα : Νά είναι δίκαιος, τίμιος, ευσυνείδητος καί ηθικός,
στ) ’Επαγγελματικήν ικανότητα καί γενικήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καλήν.
ζ) Διοικητικήν ικανότητα : Άνάλογον τοΰ βαθμοΰ δι’ δν προτείνεται.
η) Πειθαρχικότητα, έπιμέλειαν καί ζήλον διά τήν υπηρεσίαν: Εις καλόν
βαθμόν.
θ) ’Επαγγελματικήν συνείδησιν : Προσήλωσιν καί άφοσίωσιν εις τό επαγ
γελματικόν καθήκον, ιδία ν’ άποφεύγη έξάσκησιν πολιτικής επιρροής έν τώ Σώματι
έν γένει καθηκόντων του.
ι) Παράστασιν καί συμπεριφοράν άτομικήν καί οΐκογενιακήν : ’Αξιοπρεπή,
ια) 'Υπηρεσιακήν άπόδοσιν : Καλήν.
ιβ ) Εύδόκιμον άποφοίτησιν έκ τών άναλόγως τοΰ βαθμοΰ του ειδικών Σχολών,
ιγ) Τήν προσήκουσαν άντίληψιν, περί τών έκ τοΰ άξιώματός του άπορρεουσών υποχρεώσεων εις άπάσας τάς έκδηλώσεις.
Διά τάς κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν προαγωγάς έπαναλαμβάνονται σχεδόν τά διά τήν
κατ’ άρχαιότητα άπαιτούμενα προσόντα, άπαιτεΐται δμως νά υπάρχουν παρά τώ
προτεινομένω εις μεγαλυτέραν έντασιν.
Οδτω, πλήν τών άλλων, άπαιτεΐ ό νόμος ό ξ ε ΐ α ν νοημοσύνην κλπ., έ ξ α ιρ ε τ ι κ ή ν πρωτοβουλίαν κλπ., γενικήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν λ ί α ν κ α 
λ ή ν , διοικητικήν ικανότητα π λ ή ρ η διακρινομένην έκ τοΰ κύρους καί τής προσω
πικότητάς του μεταξύ τών όμοιοβάθμων του, υπηρεσιακήν άπόδοσιν έ ξ α ι ρ ε 
τ ι κ ή ν , κλπ.
Περαιτέρω αί διατάξεις περί μή προακτέων καί άποστρατευτέων, είναι περίπου
αί αύταί μέ τάς τών ένοπλων δυνάμεων.
’Αντίστοιχοι διατάξεις τοΰ Όργανισμοΰ μας άναφέρονται κυρίως εις τό άρ
θρον 119, έδάφιον α', τό άφορών τάς κατ’ έκλογήν προαγωγάς ώς έτροποποιήθη,
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υπό τοΰ άρθρου 2 του Ν. 3914/58. Τάς άνωτέρω διατάξεις δύναται ό ενδιαφερόμενος
νά άνεύρη εις τάς σχετικά άρθρα του ’Οργανισμού καί παραλείπω νά τάς παραθέσω
χάριν συντομίας.
Συγκρίνων τά ίσχύοντα παρ’ ήμΐν μέ τά ίσχύοντα εις άλλους οργανισμούς,
στρατιωτικούς ή μή, έκαστος ’Αξιωματικός δύναται νά συναγάγη τά συμπεράσματά
του, άτινα εύχής έργον θά ήτο νά συνεχισθοΰν διά του περιοδικού ή δι’ άναφορών,
ώστε νά έρευνηθή πλήρως τό θέμα άπό πάσης πλευράς.
Κατά την γνώμην μου, ή διαζευκτική ευχέρεια, ή οποία υπάρχει, ώς προς τάς
κατ’ έκλογήν προαγωγάς, διά τήν έκτίμησιν της «άστυνομικής δράσεως» καί ή γενικότης τής διατάξεως, τής άφορώσης τάς κατ’ άρχαιότητα προαγωγάς, έχουν άνάγκην μιας καλυτέρας διατυπώσεως, άλλά καί περαιτέρω έρεύνης τοΰ δλου θέματος.
Κατά το παρελθόν είχε καταβληθή σχετική προσπάθεια καί είχε μελετηθή το θέμα
παρ’ είδικώς συσταθείσης έπιτροπής, δεν έσημείωσεν δμως ούδεμίαν πρόοδον.
4 . ’Εκθέσεις ίκανότητος κρινομένων.
Μετά τά λεχθέντα εις τήν προηγουμένην παράγραφον έν σχέσει πρός τάς ίσχυούσας εις τούς διαφόρους κλάδους Διοικήσεως διατάξεις περί προαγωγών καί είδικώτερον περί των άπαιτουμένων προς προαγωγήν ουσιαστικών προσόντων, σκόπιμον είναι νά έξετάσωμεν τον τρόπον καθ’ δν ή Διοίκησις έκφράζει τήν περί τοΰ
κρινομένου γνώμην της.
Πρόκειται περί, τοΰ τρόπου καθ’ δν συντάσσονται αί προτάσεις ίκανότητος
προς προαγωγήν ή αί εκθέσεις υπηρεσιακής ίκανότητος, ώς παρ’ άλλων άποκαλοϋνται.
'Υπάρχουν διάφοροι τύποι καθοριζόμενοι κατά κανόνα παρά τής Διοικήσεως
περί τοΰ τρόπου συντάξεως τών προτάσεων ίκανότητος.
Εις άλλας περιπτώσεις άπαντα μονολεκτικώς ό προτείνων εις έκ τών προτέρων τεθειμένα ερωτήματα, εις άλλας έπί ύπαρχόντων ερωτημάτων βαθμολογεί
μέ άριθμητικήν κλίμακα, καί εις άλλας περιπτώσεις δίδονται αί γενικαί κατευθύν
σεις καί άφίεται ελεύθερος ό προτείνων εντός τών υπό τοΰ νόμου τεθειμένων περι
θωρίων ν’ άναπτύξη τήν γνώμην του.
Πρός κατατοπισμόν καί ένημέρωσιν τών άξιωματικών τοΰ Σώματος θά πα
ραθέσω ύποδείγματα διαφόρων υπηρεσιακών έκθέσεων σχετικά μέ τήν έκτίμησιν
τής ποιότητος τών κρινομένων. ’Από τά στοιχεία τά όποια ζητούνται παρ’ έκάστης
υπηρεσίας καί άπό τον τρόπον άπαντήσεων δύνανται νά συναχθώσι χρήσιμα συμπερά
σματα.
Α’ . 'Υπόδειγμα καθιερωθέν διά τούς δημοσίους υπαλλήλους.
Ε ΚΘΕ ΣΙΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Τού ..... (Όνοματεπώνυμον κρινομένου)....... (τίτλος αύτοΰ) ..... έπί βαθμώ
..... τής ..... Κατηγορίας. Διά τό χρονικόν διάστημα άπό..... έως..... Συνταχθεΐσα
υπό τού..... (Όνοματεπώνυμον, τίτλος καί βαθμός κρίνοντος).
Ό κρινόμενος κατά τό ώς άνω διάστημα ύπηρέτησεν εις ..... (τίτλος καί έδρα
τής ’Αρχής) καί άπησχολήθη εις τά άντικείμενα.......
I. Θεμελιώδη καθήκοντα καί περιορισμοί τοΰ υπαλλήλου...........................................
II. Ειδικά καθήκοντα τοΰ υπαλλήλου...................................................................................
III. Πειθαρχικά άδικήματα καί ήθικαί άμοιβαί . . . . ' .....................................................
IV. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα .....................................................................................
V. Συμπέρασμα καί πρότασις περί προαγωγής.................................................................
Υπογραφή

Γνώμη προϊσταμένου
’Εν......... τή. . . ,
Ό .........

'Τπογραφή
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'Ο προτείνων άπαντα όπως αύτδς κρίνει σκόπιμον έχων ύπ’ όψιν του τα άρ
θρα 44-45 τοϋ 'Υπαλλ. Κωδικός, εις ά καθορίζονται αί γενικαί ύποχρεώσεις παντός
δημοσίου υπαλλήλου, όσον αφορά τήν πίστιν καί άφοσίωσιν προς την πατρίδα καί
τα έθνικά ιδεώδη, την άπαιτουμένην διάθεσιν προς ταχεΐαν καί άποτελεσματικήν
έξυπηρέτησιν των πολιτών, τό συναίσθημα της ευθύνης καί τής νομιμότητος των
ένεργειών του, τήν ύπακοήν εις διαταγάς των προϊσταμένων του, υπηρεσιακήν
εχεμύθειαν, διαγωγήν έντός καί έκτος της υπηρεσίας, άπαγόρευσιν δημοσίων έκδηλώσεων κλπ.
Β'. 'Υπόδειγμα καθιερωθέν διά τον Στρατόν Ξηρας.
Διά τον Στρατόν ξηρας, ισχύει τό άπό 1 /28-8-1956 Β. Δ/γμα.
Οί σχετικοί χαρακτηρισμοί τίθενται εις τάς κενάς στήλας διά βαθμού μέν εις
ας περιπτώσεις άπαιτεΐται τοιοΰτος, διά των άπαντήσεων δέ Ναι ή "Οχι εις άς πε
ριπτώσεις άπαιτεΐται άπάντησις π.χ.
ΗΘΙΚΑ ΚΑ Ι ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ά ποφασιστικότης.............................................................................. Βαθμός
Σταθερότης
.......................................................................................
»
Θετικότης
..........................................................................................
»
Κρίσις καί νοημοσύνη .....................................................................
»
Πρωτοβουλία .....................................................................................
»
Προβλεπτικότης
..............................................................................
»
Πνεύμα συνεργασίας εις ομάδα ή μετ’ άλλου ή άλλων στρα
τιωτικών ή ιδιωτών ..................................................................
»
’Εχεμύθεια...............................................................................................
»
Είναι ευθύς .............................................................................Άπάντησις
Είναι άμερόληπτος ....................................................
»
’Αναλαμβάνει εύθύνας ................................................................
»
κ.λ.π.
..........................................................................................
»
Γενική έκτίμησις
................................................................. Βαθμός
Κατά τήν άνωτέραν έννοιαν καί σειράν γίνεται ή βαθμολογία της Δ ιοικητι
κής ίκανότητος (Προσωπικότης, Δύναμις Διοικήσεως, Κύρος, 'Ικανότης κρίσεως υφισταμένων του, Ψυχική επαφή μετά ύφισσαμένων, κ.λ.π.), της ’Επαγ
γελματικής αξίας (’Επαγγελματική κατάρτισις εις κατεχόμενον βαθμόν, Κατάρτισις διά περαιτέραν έξέλιξιν, Γενικωτέρα μόρφωσις, Εγκυκλοπαιδική μόρφωσις
Εκπαιδευτική ικανότης, Μεθοδικότης, Ζήλος, ’Ενδιαφέρον καί πνεύμαάνησυχίας διά
τήν υπηρεσίαν, Προσπάθεια βελτιώσεως έπαγγελματικών του γνώσεων, Ποικίλη π ε ί
ρα καί ικανότης εις τήν Διοίκησιν, εις όργάνωσιν, εις επιτελεία, εις έκπαίδευσιν κλπ.
τής ‘Υγείας καί Σ ωματικής άντοχής. Έ χει σωματικήν άντοχήν καί ικανότητα
προς μακράν καταβολήν προσπαθείας; 'Η υγεία του είναι στερεά, διά τούς κόπους
έν καιρώ ειρήνης καί πολέμου; Των λοιπώ ν προσόντων ή έλαττω μάτω ν ώς π.χ.
είναι προσηλωμένος εις τό καθήκον, είναι σεμνός καί άθόρυβος;’Έχει τάσιννά φατριάζη; ’Αποφεύγει τά πλάγια μέσα, έπηρεάζεται άπό τό περιβάλλον εις τήν έκτέλεσιν
τών καθηκόντων του; Είναι μεμψίμοιρος, φιλοκατήγορος, φλύαρος, φίλερις
εγωιστής, έπιπόλαιος, κόλαξ, άρριβιστής, άκατάστατος εις τήν στολήν καί έμφάνισιν, κοίλος οικογενειάρχης δι’ ά δίδεται άπάντησις ε ί ς έ ν α έ κ α σ τ ο ν Ναι
ή “Οχι.
Τέλος γίνεται μνεία περί τής Πολεμικής Δράσεως τοϋ άξ/κοϋ έφ’ όσον υπάρ
χει τοιαύτη, έπακολουθεΐ ή Γενική έντύπωσις περί τοϋ άξιωματικοΰ καί έπεται ή
γνώμη τοϋ προτείνοντος καί τών έν συνεχεία άνωτέρων κλιμακίων.
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Κων. Τουζένη

Γ'. Υπόδειγμα καθιερωθέν διά τούς Άξ/κούς Χωροφυλακής.
'Η Χωροφυλακή έχει επίσης καθορίσει υπόδειγμα εις τό όποιον ό προτείνων
άπαντα εις έκ των προτέρων τεθέντα έρωτήματα.
Π.χ. εις τό ύπ’ άριθ. 1 ερώτημα χαρακτήρ καί ήθικά προσόντα, είναι υπο
χρεωμένος νά μεταχειρισθή τήν φρασεολογίαν τοϋ νόμου ήτοι ειλικρινής, εύθύς,
άκέραιος, δίκαιος τίμιος κ.λ.π.
(ΕΠΩΝΤΜΟΝ—’Όνομα)
...................................................................................................
(’Όνομα πατρός)
........................................................................; .........................................
Βαθμός ........................................................................................................................................
Χρονολογία προαγωγής εις τον κατεχόμενον βαθμόν ................ ............................. ..
Χρόνος πραγματικής παραμονής εις τον βαθμόν του. Μήνες......... συμπεπλήρωμένοί
μέχρι 31-12-19.............................................................................................................................
Χρόνος Διοικήσεως άρθρου 129 § 7 καί 8 Κ.Β.Χ. Μήνες..... μέχρι 31-3-19..................
Προέρχεται έκ Σχολής καί ποιας; ........................................................................................
Γραμματικαί γνώσεις
................................ .........................................................................
Έκρίθη μη προακτέος άλλοτε; ...........................................................................................
Πότασις Διοικητοϋ .................................................................................................................
1) Χαρακτήρ καί ήθικά προσότα .............................. .....................................................
2) Σωματικά προσόντα ............................'........................................................................
3) ’Επαγγελματική καί διοικητική ίκανότης καί γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωσις
...................................................................................................................................
4) Διανοητικά καί ψυχικά προσόντα ...............................................................................
5) Πειθαρχικότης καί ζήλος διά τήν υπηρεσίαν....................... .....................................
6) ’Επαγγελματική συνείδησις
. . . . . . ..........................................................................
7) Παράστασις καί συμπεριφορά άτομική καί οικογενειακή ...................................
8) Άντίληψις περί των έκ τοϋ άξιώματός του άπορρεουσών υποχρεώσεων εις
άπάσας τάς έκδηλώσεις..................................................................................................
9) Εύδόκιμος άποφοίτησις έξ ειδικών Σχολών ..........................................................
10) Υπηρεσιακή άπόδοσις ................................................................................................
Κρίνω τούτον ...................................................................................................................
’Επακολουθεί ή γνώμη τοϋ Άνωτέρου Διοικητοϋ καί τοϋ Έπιθεωρητοΰ.
Δ'. Π α ρ ’ ή μ ΐ ν διά τήν σύνταξιν τών προτάσεων ίκανότητος Άξ/κών
ισχύει ό ύπ’ άριθ. 40/1934 Κανονισμός τοϋ ’Αρχηγείου «περί συντάξεως καί υποβο
λής προτάσεων ίκανότητος» καί αί έπακολουθήσασαι σχετικαί έρμηνευτικαί διαταγαί τοϋ 'Υπουργείου καί τοϋ ’Αρχηγείου. ’Ακολουθείται καί παρ’ ήμϊν σχεδόν τό
υπό τοϋ 'Υπαλληλικοΰ Κώδικος άκολουθούμενον σύστημα, ήτοι τίθενται αί γενικαί
γραμμαί καί μετά ταΰτα ό προτείνων άφίεται έλεύθερος ν’ άπαντήση βάσει τών έν
τώ Κανονισμώ άναγραφομένων οδηγιών.
Ε'. Δέν θά ήθελα νά κλείσω τό παρόν κεφάλαιον χωρίς ν’ άναφέρω μερικά
στοιχεία σχετικά μέ τό θέμα τοΰτο άπό τ ή ν ’ Α σ τ υ ν ο μ ί α ν μ ι α ς π όλ ε ω ς τ ή ς ’ Α μ ε ρ ι κ ή ς . Ό άναγνώστης θά παρακολουθήση μέ πόσην
λεπτομέρειαν καί άκρίβειαν έξετάζεται έ'καστον προσόν καί πόσην σημασίαν δίδουν
είς τήν έν γένει έρευναν τοϋ θέματος άξιολογήσεως τών προσόντων. Οΰτω π.χ. άναγράφουν:
Έ μ φ ά ν ισ ις : Ποιαν έντύπωσιν προκαλεΐ. Είναι καλής έμφανίσεως; Είναι
άδιάφορος εις τό φέρειν τήν στολήν του ή περί τήν έμφάνισίν του γενικώς.
Συνεργασία: "Εχει έπιδείξει προς τούς συνεργάταςτου, οίαν τάσιν έπιδεικνύει
καί προς τούς προϊσταμένους του. Είναι φίλερις καί δύστροπος εις τάς προς αύτούς
σχέσεις του.
Κρίσις: Είναι αί άποφάσεις καί πράξεις του ύγιεΐς ακόμη καί ύπό πίεσιν;

Περί τοϋ τρόπου χαρακτηρισμού των άςιωματικών
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’Εξετάζει καλά; Έ χει άνεξάρτητον κρίσιν δταν άναγκαίως έπιλαμβάνεται μιας λε
πτομέρειας εις συνήθεις ή έπειγούσας περιπτώσεις; Γνωρίζει τάς ικανότητας καί άδυναμίας των κατωτέρων του καί επιτυγχάνει τήν μεγίστην δραστηριότητα αυτών;
Είναι βιαστικός, προπέτης, εκκεντρικός ή άκατάλληλος νά έλέγχη τον θυμόν του;
Πρωτοβουλία: Ε νεργεί επί εντολής διδομένης εις αυτόν χωρίς διαρκή έπίβλεψιν; Κέκτηται συνήθη φαντασίαν ή έποικοδομητικήν καί πρωτότυπον; Προχω
ρεί είς τήν έργασίαν του χωρίς ν’ άνακοινοί κάθε λεπτομέρειαν; Χρειάζεται έπιτήρησιν έκ τοϋ σύνεγγυς;
Έ ργατικότης: Δεικνύει όλόψυχον ενδιαφέρον είς τήν έργασίαν του; Είναι
οκνηρός καί άφροντις. Είναι υπερήφανος διά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας; ’Αντιλαμ
βάνεται τήν σπουδαιότητα τής εργασίας μας καί έάν ναι διαθέτει τον εαυτόν του νά
ύπηρετήση τό Δημόσιον καί υποτάσσεται μέ ένθουσιώδη τρόπον;
Κατέχει βασικάς γνώσεις έργασίας τής ’Αστυνομικής τακτικής; Είναι ή έργασία του κατωτέρας ποιότητος λόγω έλλείψεως γνώσεων;
Δημόσιαι σχέσεις: Είναι άπό τούς λαμβανομένους ύπ’ δψιν, καί είναι άβρόφρων είς τάς δημοσίας έπαφάςτου; Είναι ένίοτε δυσάρεστος ή άνταγωνιστικός προς
τούς μεθ’ ών έρχεται είς επαφήν καί τούς πολίτας; Τά πηγαίνει καλά γενικώς μέ τό
κοινόν, τούς άνωτέρους του καί τούς μετ’ αύτοϋ συναναστοεφομένους;
Κάνει τούς ύποδεεστέρους του νά ζητούν τήν συμβουλήν του καί νά σέβωνται
τήν γνώμην του. Προσπαθεί νά μή δημιουργή άμηχανίας ταπεινώνων ή ένοχλών τό
κοινόν καί τούς συνανθρώπους του;
Σταθερότης: Δύναται ν’ άντιμετωπίση τήν πίεσιν τής έπικρίσεως έναντίον
ένοχλητικών καταστάσεων. Είναι υπέρ τό δέον αισθηματικός καί επιρρεπής είς μετά
νοιαν; 'Υπάρχει ένδειξις περιορισμένων ικανοτήτων είς παρουσιαζομένας άνάγκας ;
Δύναται νά ένεργή άποφασιστικώς καί όρθώς είς τήν κατάλληλον θέσιν καί χρόνον;
‘ Ικανότης τοϋ γράφειν καί έκφράζεσθαι: Είναι αΐ επίσημοι άναφοραί του
σαφείς, πλήρεις, καθαραί, περιληπτικαί, άκριβεΐς, εύανάγνωστοι; Εκφράζεται καθαρά
καί σθεναρά προς τό προσωπικόν του, είς τούς πολίτας καί τούς άνωτέρους άξ/κούς;
Κάνει τούς ύποδεεστέρους του νά καταλαβαίνουν καθαρά τί άναμένει άπό αύτούς διά
τοϋ τρόπου μέ τον οποίου εκφράζεται;
'Ικανότηςτοϋ άποφασίζειν: Λαμβάνει νοήμονας άποφάσεις είς έπειγούσας άστυνομικάς καταστάσεις; Είς περιπτώσεις αί όποΐαιτίθενται ύπ’ οψιν του διευθύνει καί
βοηθεί τούς υποδεεστέρους του; Βασίζει τάς άποφάσεις του είς τήνκαλυτέραν δυνατήν
πληροφορίαν καί τήν άπαιτουμένην προσοχήν είς τά δυνατά αποτελέσματα τής πράξεώς του;
Κατά τήν ιδίαν σειράν έρεύνης έξετάζεται αν είναι άξιόπιστος, έάν έχη προοδευτικάς άντιλήψεις, έάν έχη ικανότητας έρεύνης αστυνομικών ύποθέσεων, έάν έχη
τό συναίσθημα τής εύθύνης κλπ. καί βαθμολογείται μέ κλίμακα άριθμητικήν.
Τέλος ώς προς τό θέμα τοϋτο τών ύποδειγμάτων δι’ ών έκφράζομεν τήν περί
τοϋ κρινομένου γνώμην μας, νομίζω, δτι άπαντα τά συστήματα έχουν τά πλεονεκτή
ματα καί τά μειονεκτήματά των.
Τό ούσιώδες είναι τό έξής : Εΐτε βαθμόν 20 θέτομεν π.χ. είς τό προσόν πρω
τοβουλία, είτε δι’ άλλων έκφράσεων άποδίδομεν είς τον κρινόμενον δτι κατέχει τό
προσόν τοϋτο είς τον δψιστον βαθμόν, θά πρέπη καί πράγματι νά τό κατέχη. Αί λέξεις
δηλαδή δέν θά πρέπει νά χάνουν τήν σημασίαν των καί αύτό είναι τό μεγάλο θέμα
καί τό μεγάλο προσόν τοϋ προτείνοντος καί κρίνοντος.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Κ Ρ Υ ΠΤ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
- Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΔ. Π Ο Ε ___________________'Τπό τ. Ά στυν. Δ/ντοϋ κ. Δ ■Μ ■ΚΟΡΕΣΣΗ___________________

Μεταξύ των ποικίλων θεμάτων λογοτεχνικής μάλλον φύσεως μέ τά όποια ήσχολήθη ό περίεργος άμερικανός ποιητής καί συγγραφεύς ’Έδγαρδ Α. Πόε, κατά την
τόσον σύντομον, άλλα καί τόσον αποδοτικήν ζωήν του^) ήτο καί ή κρυπτογραφία.
Χάριν των νεωτέρων άναγνωστών των « ’Αστυνομικών Χρονικών», έκθέτομεν
κατωτέρω, μερικούς άπό τούς πλέον έξυπνους καί άπροσδόκητους τρόπους γραφής
κρυπτογραφικών κειμένων, περιλαμβανομένους εις τήν συλλογήν τοϋ Πόε, βέβαιοι
δτι, αν μή τι άλλο, θά ώφεληθώσιν, όξύνοντες τον νουν των, έκ της μελέτης τούτων,
καί ιδία, θά έξασκηθώσιν εις τύν τρόπον τής άποκρυπτογραφήσεως παρομοίων κειμέ
νων τά όποια ενδέχεται νά τούς παρουσιασθοϋν κατά τήν σταδιοδρομίαν των.
Έάν λοιπόν λάβωμεν ύπ’ οψει μας, ότι κρυπτογράφημα είναι τό κείμενον τό
γραμμένο μέ τρόπον ώστε, νά δύναται νά «διαβασθή» μόνον άπό εκείνον διά τον ό
ποιον προορίζεται καί ό όποιος, φυσικά, γνωρίζει «τήν κλείδα» πού μετεχειρίσθη ό
άποστολεύς διά νά τό διατυπώση, καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι χρειάζεται
κάποια είδικότης καί ύπομονή διά νά τό «διαβάση» (ντεσιφράρη, κατά τήν γαλλικήν
έκφρασιν) ένας τρίτος.
’Αλλά κάτι πού τό συνθέτει ή άνθρωπίνη έπινόησις, είναι μαθηματικώς άποδεδειγμένο, ότι άπαραιτήτως θά πρέπει νά τό άναλύση πάλιν ένας άλλος άνθρωπος.
Μόνον πού ό «άλλος» θά κουρασθή λιγώτερο ή περισσότερο, άναλόγως μέ τήν ειδικήν
έπίκτητον ικανότητα ή τήν εύφυίαν πού είναι προικισμένος άπό τήν φύσιν. Διά τούς
λόγους αύτούς χρειάζεται (όπως είπαμε) έξάσκησις καί ολίγη...υπομονή.
Είναι γνωστόν, ότι κατά κανόνα ή διπλωματική άλληλογραφία γίνεται μέ
κρυπτογραφήματα, ως έπίσης καί ή άνταλλαγή έμπιστευτικών ύπηρεσιακών πληρο
φοριών μεταξύ ιδίως τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Εις τάς έν προκειμένω πέριπτώσεις χρησιμοποιείται, ώς γνωστόν, εις «κώδιξ»
εις τον όποιον είναι καταχωρημέναι λεξικογραφικώς αί συνηθέστεραι καί άπαραίτητοι
διά τήν συνεννόησιν τών ένδιαφερομένων λέξεις. Ή συνεννόησις γίνεται μέ τήν έκ τών
προτέρων σελίδωσιν του κωδικός καί τήν σειράν άναγραφής τών στηλών τών λέξεων,
αί όποϊαι είναι τρεις ή τέσσαρες εις έκάστην σελίδα, ώς καί τήν σειράν τοϋ στίχου
εις ήν είναι καταχωρημένη ή λέξις. Ουτω ή λέξις «αύριον» εύρισκομένη εις τήν 15
σελίδα, στήλην 3ην καί στίχον 15 θά κρυπτογραφηθή διά τοϋ άριθμοΰ 15315.
’Εννοείται, ότι τίποτε δέν εμποδίζει τήν άλλαγήν τοϋ άριθμοΰ τών σελίδων ή
τών στηλών καί τών στίχων κατόπιν προσυνεννοήσεως τών άλληλογραφούντων.
Ά λ λ’ ας ίδωμεν καί τάς μεθόδους τοϋ Πόε.
Μία μέθοδος είναι ή άντίστροφος γραφή κατά τήν κρυπτογράφησιν τών άλφαβητικών στοιχείων. Μεταχειριζόμεθα δηλαδή τό ω άντί τοϋ α, τό ψ διά β, τό χ διά γ,
τό φ διά δ, κ.ο.κ. άκολουθώντας τήν άντίστροφον σειράν τοϋ άλφαβήτου δηλαδή :
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(1) Έγεννήθη τό 1809 καί άπέθανε τό 1849, δηλ. είς ήλικίαν σαράντα μόνον έτών. Ή
λογοτεχνική του έργασία, είναι καθ’ ομολογίαν καί τών επικριτών του άκόμη, μεγάλης άξίας.
Τά έργα του έχουν μεταφρασθή είς πλείστας γλώσσας ώς καί είς τήν Ελληνικήν.

Ή κρυπτογραφία
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’Ή , μοιράζομεν εις την μέσην τό άλφάβητον καί τοποθετοϋμεν τά δώδεκα πρώτα
στοιχεία έπάνω άπό τά ίσάρριθμα τελευταία :
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Οότω ή λέξις «επιθυμώ» π.χ. θά κρυπτογραφηθή «ρδφυθωμ».
"Η, άνακατέβομεν τά γράμματα του άλφαβήτου καί παίρνωμεν εις τήν τύχην
άντί του α το\ β
»
» β το\ ε
»
» Τ το\ π
»
» δ το\ α
»
» ε το\ φ κλπ.
γράφοντας κατ’ αύτον τον τρόπον ολόκληρον τό άλφάβητον.
Τέλος μποροΰμεν ν’ άντικαταστήσωμεν τά γράμματα διά σημείων της στίξεως
ή καί άλλων καί, κατ’ αύτόν τον τρόπον; νά έχωμεν ένα ιερογλυφικόν κατά τήν όψιν, κρυπτογράφημα. Δηλαδή :
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Μία άλλη μέθοδος πού μάς δίνει ένα μεγάλο άριθμό άπό κρυπτογραφικά
άλφάβητα είναι ή έξης :
Πέρνομεν δύο κυκλικά χαρτονάκια κοίί τά τοποθετοϋμεν όμοκέντρωε, άφοϋ
χαράξωμεν άνά 24 άκτϊνες εις έκαστον. Καί εις μέν τό εσωτερικό χαρτονάκι γράφομεν τό αλφάβητο μέ τήν φυσική του σειρά,
εις δέ τό εξωτερικό, είς τήν τύχην. Καί
τό κρυπτογραφικό λεξικό είναι έτοιμο ! 'Ο
άποστολεύς τοΰ κρυπτ γραφήματος θά
πρέπει άπαραιτή ως, νά σημείωση είς τήν
άρχήν ή τό τέλος (όπως έχει συμφωνηθή)
τά δύο γράμματα είς τάόπ ΐα εύρίσκονται
οί ομόκεντροι κύκλοι, όταν άρχιζε, ή σ ν
ταξις τοΰ κειμένου, διότι μέ τήν έλαχίστη
μεταλλαγή τών κυκλικών άλφαβήτων, άλλάζει καί ή βάσις τοΰ «λεξικού». Πρέπει,
φυσικά, διά νά τό ,άποκρυπτογραφήση καί
ό παραλήπτης, νά έχη εμπρός του πανο
μοιότυπου τών κυκλικών χαρτονίων τοπο
θετημένων εις τά αύτά γράμματα, πού θά
όρίζη ό άποστολεύς έκάστοτε.
Ά λλη μέθοδος άπό τήν συλλογή τοΰ
Πόε είναι ή άκόλουθος :
Ά πό ένα ψιλό χαρτόνι άναλόγου μεγέθους μέ τό έπιστολόχαρτον, πού μεταχειριζόμεθα συνήθως, κόβομεν μικρά διάκενα, σαν παραθυράκια, ας ποΰμε (ϊδε σχέδιον 2) καί όταν θέλωμεν νά κρυπτογραφήσωμεν κάτι τοποθετοϋμεν τό χαρτόνι αυτό
μέ τά διάκενα έπί τοΰ φύλλου χάρτου της έπιστολής μας καί γράφομεν τό μήνυμά
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μας εις τά διάκενα, πηδώντας δηλαδή τά άκοφτα μέρη- άφαιροΰμεν κατόπιν τό χαρ
τόνι καί βλέπομεν, δτι ή επιστολή μας, είναι, φυσικά, κομματιαστά γραμμένη. Τότε
συμπληρώνομεν τά κενά μέ λέξεις ή φρά
σεις ξένες προς τό νόημα του άρχικοϋ κει
μένου καί κατά τον τρόπον αυτόν καθίστα
ται άκατανόητον τούτο, διά πάντα τρίτον.
'Ο παραλήπτης, όστις είναι βέβαια έφοδιασμένος μέ χαρτονάκι καθ’ όλα όμοιου μέ
τό χρησιμοποιηθέν διά την γραφήν της ε
πιστολής, τό έπιθέτει επ’ αυτής καί άναγιγνώσκει ευχερέστατα τό άκριβές κείμε
νον τής επιστολής μας.
Τέλος ένας άλλος άπλοΰς τρόπος νά
άληλογραφοϋν δύο κρυπτογραφικώς, είναι
ό έξής :
Οί άλληλογραφοΰντες είναι εφοδιασμέ
νοι μέ όμοια άντίτυπα όποιουδήποτε βι
βλίου τής ιδίας έκδόσεως τό όποιον χρη
σιμοποιούν ώς ακώδικα» ούτως εΐπεΐν.
Δηλαδή λαμβάνοντας ό ένας επιστολήν
πού άρχίζει μέ «18-α-3-6» άνοίγει τό βι
βλίο του είς τήν σελίδα 18 στήλη πρώτη,
στίχος τρίτος, έκτο γράμμα καί ευρίσκει
τό γράμμα Α. Δυνατόν άντί τοϋ γράμμα
τος νά έχη συμφωνηθή νά είναι ή έκτη λέξις, οπότε είναι εύχερεστέρα καί ταχυτέρα
ή άποκρυπτογράφησις.
Αυτοί είναι οί πλέον ένδιαφέροντες καί συνήθεις τρόποι κατά τον Πόε συντάξεως
ενός κρυπτογραφικού κειμένου.
Εις προσεχές σημείωμά μας, θά έκθέσωμεν μερικούς τρόπους άποκρυπτογραφήσεως κειμένου, συνταχθέντος κατ’ άγνωστον μέθοδον.
Δ. Μ . Κ Ο ΡΕ ΣΣΗ Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία καί στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σας δίδουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓ ΙΑ

ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
- ΑΔ ΥΝ ΑΤ Ο Σ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ύπό ’Αστυνόμου Β'
κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

(Συνέγεια κ του
τέλος)
14. —Τρόπος ταξινομήσεω ς ακρω τηριασμένω ν η εκ γενετής έλλευιόντω ν δακτυλικώ ν
Αποτυπωμάτων.
15. —Τ αξινόμησις δακτυλικώ ν αποτυπω μάτω ν μ ή ληφθέντων λόγω τον δ τι τα δάκτυλα
ήσαν δεδεμένα συνεπείρ τραύματος κ.λ.π.
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

προηγουμένου κα ί

** *
14 . Τρόπος ταξινομήσεως ακρωτηριασμένων ή έκ γενετής έλλειπόντων δακτυλικώ ν απ οτυπ ω μάτω ν.
'Οσάκις έπί του δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου έλλείπει έν ή περισσότερα δακτυ
λικά άποτυπώματα, συνεπεία άκρωτηριασμοϋ τοΰ δακτύλου τό δελτίου αυτό δέον να
τοποθετήται έπί ιδιαιτέρου άρχείου, δηλαδή διαφόρου άπό τοΰ άρχείου, εις δ φυλάσ
σονται τα φέροντα δλα τα δακτυλικά άποτυπώματα δελτία. Διευχεραίνεται ούτως ή
άναζήτησις καί άποτρέπονται τά λάθη. Πριν ή τοποθετηθή εις τό άρχεϊον δελτίου
έπί τοΰ οποίου δεν έχει άποτυπωθή δακτυλ. άποτύπωμα συνεπεία άκρωτηριασμοϋ,
έπί τοΰ δελτίου αύτοϋ δέον νά τίθεται ιδιαίτερόν τι σημείου διά τοΰ οποίου θά δηλοΰται δτι πρόκειται περί δελτίου μέ άκρωτηριασμένον δακτυλικόν άποτύπωμα, νά
περιγράφεται δέ λεπτομερώς ποιον ή ποια δακτυλικά άποτυπώματα είναι ήκρωτηριασμένα ή έλλείπουν έκ γενετής.
Δάκτυλον τοΰ οποίου τό άπυτύπωμα δ ε ν έ λ ή φ θ η συνεπεία άκρωτηριασμοϋ λαμβάνει πλήρη τήν ταξινόμησιν τοΰ έ'ναντι αύτοΰ δακτυλικοΰ άποτυπώματος
τής άλλης χειρόε καί δλας τάς πιθανάς λοιπάς ταξινομήσεις ώς δευτερευούσας.
"Αν δ ύ ο ή περισσότερα δάκτυλα είναι ή κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ έ ν α λαμβάνουν
τήν ταξινόμησιν των έ'ναντι αύτών δακτυλ. άποτυπωμάτων άνευ δ ε υ τ ε ρ ε υ ο υ σ ώ ν ταξινομήσεων.’Ά ν δύο δάκτυλα ήκρωτηριασμένα εύρίσκωνται τ ό έ ν έ ν α ν τ ι
τ ο ΰ ά λ λ ο -υ , τότε άμφότερα χαρακτηρίζονται ώς τύπου γ ό ρ ς μ ί τ ι ν γ κ .
"Οτε έπί τοΰ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου άναγράφεται δτι τό δάκτυλον ε λ λ ε ί 
π ε ι εν. γ ε ν ε τ ή ς , τότε τό δακτυλικόν άποτύπωμα χαρακτηρίζεται ώς ήκρωτηριασμένον καί λαμβάνει τήν ταξινόμησιν τοΰ έναντι αύτοΰ δακτυλ. άποτυπώμα
τος τής άλλης χειρός καί τοποθετείται εις τό άρχεϊον των ή κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ έ ν ω ν δ α κ τ υ λ . ά π ο τ υ π ώ μ ά τ ω ν . ’Επίσης τήν ταξινόμησιν των έναντι
δακτυλ. άποτυπωμάτων τής άλλης χειρός λαμβάνουν τά άποτυπώματα των δακτύλων
τά όποια έ λ λ ε ί π ο υ ν έ κ γ ε ν ε τ ή ς , δπως καί εις τήν προαναφερθεΐσαν
περίπτωσιν.
"Αν καί τά δέκα δάκτυλα έλλείπουν έκ γενετής ή διδομένη τότε ταξινόμησές
είναι
-yy- jjj -jyj- · Εν τοιαυτη περιπτωσει όυναμεθα να λαβωμε τ αποτυ
πώματα των ποδών διότι καί ταΰτα φέρουν θηλοειδείς γραμμάς καί ώρισμένους
τύπους. Τά άποτυπώματα των πελμάτων των ποδών χρησιμοποιούνται σήμερον,
ιδίως έν ’Αμερική καί ιδιαιτέρως είς τά Μαιευτήρια, προς άποτροπήν έσκεμμένως ή
ου άλλαγής τών βρεφών.
Καί ό μερικός άκρωτηριασμός τών δακτύλων συχνά δημιουργεί προβλήματα
διά τούς τεχνικούς τής δακτυλοσκοπίας δι’ δ πρέπει πάντοτε μετά προσοχήε νά
έξετάζηται. Πολλάκις γενάται τό έρώτημα εις ποιον άρχεϊον δέον νά τοποθετηθή
τό φέρον μερικόν άκρωτηριασμόν δακτυλικόν άποτύπωμα, δηλαδή πρέπει νά τοπο-
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θετηθή εις τό άρχεΐον των ήκρωτηριασμένων δακτυλ. άποτυπωμάτων ή εις τό κοι
νόν. Δεν ύφίσταται ώρισμένος κανών, άλλ’ έξαρτάται άπό την πείραν καί τήν κρίσιν
του άρχειοθέτου καί τήν ταξινόμησιν τήν οποίαν ούτος έφήρμοσε επί τοϋ δακτυλ.
αύτοϋ άποτυπώματος. Εις ας περιπτώσεις τό ήμισυ ή πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ δακτυλ.
άποτυπώματος έχει άποκοπή, εϊθισται νά δίδεται ή ταξινόμησις τοϋ έναντι δακτυ
λικού άποτυπώματος τής άλλης χειρός.
Τό δακτυλοσκοπικόν δελτίον δέον νά τοποθετηθή εις τό άρχεΐον των ήκρωτηριασμένων δακτύλων, φέρον τήν ταξινόμησιν τοϋ έναντι δακτύλου της άλλης χει
ρός καί ν’ άναζητηθή μέ όλας τάς δευτερευούσας πιθανάς ταξινομήσεις καί εις τό
άρχεΐον των μή ήκρωτηριασμένων δακτυλ. άποτυπωμάτων. ’Ά ν δύο ή περισσότερα
δακτυλ. άποτυπώματα είναι ήκρωτηριασμένα κατά τόν· προαναφερθέντα τρόπον,
ταΰτα λαμβάνουν τήν ταξινόμησιν των έναντι αύτών δακτύλων της άλλης χειρός
μόνον καί διέπονται άπό τούς κανόνας τής ταξινομήσεως των άποκεκομμένων δα
κτύλων. Γενικώε άποκοπή τοϋ ήμίσεος ή όλιγώτερον έκ τής πρώτης φάλαγγος τοϋ
δακτύλου θ’ άποτυπώνεται βεβαίως πάντοτε εις τό μέλλον οσάκις λαμβάνονται τά
δακτυλ. άποτυπώματα τοϋ άτόμου αύτοϋ. 'Επομένως άποκοπή τμήματος έξ ενός
δακτυλικού άποτυπώματος μικροτέρου τοϋ ήμίσεος τής έπιφανείας τής ραγός,
ταξινομείται όπως άπεικονίζεται τό δακτυλικόν αυτό άποτύπωμα, άλλα λαμβάνει
καί τήν ταξινόμησιν τοϋ έναντι αύτοϋ δακτυλικού άποτυπώματος τής άλλης χειρός.
Τό δακτυλοσκοπικόν αύτό δελτίον δεν τοποθετείται εις τό άρχεΐον των ήκρωτηριασμένων δακτύλων, άλλ’ ε ί ς τ ό γ ε ν ι κ ό ν ά ρ χ ε ΐ ο ν , άναζητεΐται
όμως καί είς τά δύο άρχεΐα καί μέ τήν ίδικήν του ταξινόμησιν καί μέ τήν ταξινόμησιν
τοϋ έναντι δακτυλικού άποτυπώματος τής άλλης χειρός. Πρέπει νά άναζητήται ουτω
πάντοτε, έστω καί άν ουδέποτε τοϋ είχε δοθή ή ταξιόμησις τοϋ έναντι δακτυλικού
άποτυπώματος τής άλλης χειρός.
15 . Ταξινόμησις δακτυλικώ ν άποτυπω μάτω ν μή λη φ θέντω ν λόγω
τοϋ δτι τά δάκτυλα ήσαν δεδεμένα συνεπεία τραύματος κ λ π .
Ή μή λήψις άποτυπώματος καί ένός μόνον έκ των δακτύλων, δι’ οίανδήποτε
αιτίαν καθιστά τό δακτυλοσκοπικόν αύτό δελτίον άκατάλληλον διά τήν τοποθέτησίν
του είς τό κοινόν άρχεΐον των δακτυλικών άποτυπωμάτων. Καί τοΰτο διότι τό δελ
τίον αύτό μέ τήν έλλειπή ταξινόμησιν συνεπεία δεδεμένου δακτύλου, δέν δύναται νά
τοποθετηθή είς τό άρχεΐον καταλλήλως. ’Ά ν τό τραύμα είναι προσωρινόν, καί είναι
δυνατόν, πρέπει τό δακτυλικόν άποτύπωμα νά ληφθή άμέσως μετά τήν έπούλωσιν
τού τραύματος. Ά ν τό δάκτυλον φέρει τραύμα, ώστε νά μήν δυνάμεθα νά έπιθέσωμεν
έπ’ αύτοϋ μελάνην διά τήν λήψιν τού άποτυπώματος, τότε τό μή άποτυπωθέν δακτυ
λικόν άποτύπωμα λαμβάνει τήν ταξινόμησιν τού έναντι αύτοϋ δακτυλικού άποτυπώ
ματος τής άλλης χειρός. Ά ν μ ό ν ο ν έ ν δ α κ τ υ λ ι κ ό ν αποτύπωμα δέν έχη
ληφθή, ή άναζήτησις αύτοϋ δέον νά γίνη είς όλας τάς πιθανάς ταξινομήσεις. Ά ν ελ
λείπουν περισσότερα τού ένός δακτυλικά άποτυπώματα ταΰτα λαμβάνουν τήν ταξινόμησιν των έναντι αύτών δακτύλων τής άλλης χειρός, άλλά δ έ ν δ ί δ ο ν τ α ι
δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ι ταξινομήσεις προς περαιτέρω άναζητήσεις. Ά ν τά έλλείποντα ε ί ν α ι τ ό έ ν έ ν α ν τ ι
τού άλλου χαρακτηρίζονται ώ ς τ ύ π ο υ
γόρς μ ί τ ι ν γ κ .
Ά ν ή διαπίστωσις τού τύπου καί ή καταμέτρησις τών γραμμών έγένετο δι’
άπευθείας έξετάσεως τού δακτύλου, τότε δίδομεν τήν ταξινόμησιν ώς τήν διαπιστώσαμεν έκ τής παρατηρήσεως λ.χ. ο ΰ λ ν α ρ , λ ο ύ π 8 γραμμαί καί τό άναζητοΰμεν
ώς ΐ ν ε ρ ν άλλά κ α ί ώ ς ά ο υ τ ε ρ , άλλ’ ούχί είς τάς άλλας ομάδας, έ κ τ ο ς
τ ώ ν λ ο ύ π ς . ’Ά ν τό άποτύπωμα άνήκη είς ώτίτην ή άντίχειρα δέον ν’ άναζητηθή
κατά τρεις έλαττον καί κατά τρεις πλέον τών 8 γραμμών, δηλαδή άπό 5 έως 11 γραμμάς, διά τυχόν λάθος κατά τήν άπευθείας έξέτασιν τού δακτύλου.
Δ. ΚΑ ΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗΣ
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1. Γενική κατάστασις.
Ή έκτόπισις των άντι-Σοβιετικών στοιχείων έκ των Δημοκρατιών της Βαλ
τικής, αποτελεί πρόβλημα μεγάλης πολιτικής σημασίας. 'Η έπιτυχής έπίλυσις τοϋ
προβλήματος τούτου έξαρτάται έκ τής προσοχής, την οποίαν θά καταβάλουν αί επι
χειρησιακά!, περιφερειακά! τριάδες και τα επιχειρησιακά έπιτελεΐα κατά την επε
ξεργασίαν τοϋ σχεδίου επιχειρήσεων, προβλέποντα άπάσας τάς αναγκαίας λεπτο
μέρειας.
Πρέπει νά είναι πάντοτε σοβαρώς ύπ’ όψιν ότι αί έπιχειρήσεις πρέπει νά όλοκληρωθοϋν άνευ θορύβου ή πανικού, ώστε ν’ άποκλεισθή πάσα ταραχή ή ανωμαλία
έκ μέρους των ύπό έκτόπισιν ή τοϋ πληθυσμού πού διάκειται έχθρικώς προς το Σο
βιετικόν καθεστώς.
Αί άκολουθητέαι όδηγίαι κατά την διαδικασίαν εις τάς έπιχειρήσεις παρατί
θενται κατωτέρω. Αύταί πρέπει νά έφαρμοσθοϋν γενικώς. 'Οπωσδήποτε όμως οί
άρμόδιοι διά τάς έπιχειρήσεις πρέπει νά έχουν ώς γνώμονα τάς ιδιορρυθμίας δεδο
μένης καταστάσεως καί νά έκτιμήσουν άκριβώς τάς περιστάσεις και ίσως παραστή
δυνατότης ή ανάγκη τροποποιήσεων διά τήν έπίτευξιν τοϋ αύτοΰ άντικειμενικοϋ
σκοποΰ, ό όποιος είναι ή έκτέλεσις τής άνατεθείσης εις αύτούς έντολής, άνευ θο
ρύβου και πανικοΰ.
2. Έ νημέρωσις έπ'ι διαδικασίας.
'Η ένημέρωσις τών ομάδων έπιχειρήσεων νά διεξαχθή ύπό τών περιφερειακών
τριάδων τήν προηγουμένην τών έπιχειρήσεων νύκτα, εις χρόνον άπέχοντα όσον τό
δυνατόν όλιγώτερον άπό τής ώρας ένάρξεως, άλλά νά παρασχεθή ό άπαιτούμενος
χρόνος διά την διαδρομήν μέχρι τοϋ τόπου τών έπιχειρήσεων.
Αί περιφερειακά! τριάδες πρέπει νά φροντίσουν έκ τών προτέρων διά τήν έξασφάλισιν μέσων μεταφοράς τών έπιχειρησιακών ομάδων είς τούς τόπους έπιχειρή
σεων, εις τά χωρία.
Ή θέσις τών άναγκαιούντων αύτοκινήτων καί ζωηλάτων οχημάτων πρέπει
νά συμφωνηθή μεταξύ τών περιφερειακών τριάδων καί τών τοπικών ηγετών τών
οργανώσεων τοϋ Σοβιετικού Κόμματος.
'Ο χώρος όπου θά πραγματοποιηθή ή ένημέρωσις, πρέπει νά προπαρασκευασθή
μετά προσοχής, έκ τών προτέρων. 'Η χωρητικότης τών κτιρίων, αί είσοδοι καί αί
έξοδοι, ώς καί αί δυνατότητες ξένων νά είσέλθουν είς τον χώρον ένημερώσεως, πρέπει
νά ληφθοΰν σοβαρώς ύπ’ οψιν.
Κατά τήν. διάρκειαν τής ένημερώσεως τό κτίριον πρέπει μετά προσοχής νά
φρουρήται ύπό προσωπικού, τό όποιον θά συμμετάσχη είς τάς έπιχειρήσεις.
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’Εάν ένα μέλος των επιχειρησιακών ομάδων δεν προσέλθη, ή περιφερειακή
τριάς πρέπει άμέσως να έξασφαλίση άντικαταστάτην τοΰ άπόντος, δι’ άναπληρωματικών, περί των οποίων να έχη προβλέψει έκ των προτέρων.
'Η περιφερειακή τριάς πρέπει να ένημερούση τό προσωπικόν κατά τάς συγκεν
τρώσεις περί της άποφάσεως της Κυβερνήσεως, διά τήν έκτόπισιν χαρακτηρισθέντων ώς άντι-Σοβιετικών άπό τό έδαφος της Δημοκρατίας ή τής περιοχής. Έ πί πλέον
αύτοί πρέπει νά δώσουν βραχεΐαν περιγραφήν τών «έκτοπιστέων» προσώπων.
Πρέπει νά έπιστηθή ή προσοχή τών έργατών (μελών) τών (τοπικών) κομ
ματικών ομάδων, οί όποιοι θά είναι παρόντες κατά τήν ένημέρωσιν έπί τοϋ γεγονότος,
δτι αύτοί πού έκρίθησαν ώς έκτοπιστέοι είναι έχθροί τοΰ Σοβιετικού λαοϋ καί δτι
ύπ’ αύτών χρησιμοποίησις δπλων, δεν άποκλείεται.
3. Διανομή εγγράφων.
Μετά τήν γενικήν ένημέρωσιν τών έπιχειρησιακών ομάδων, τά μέλη των πρέπει
νά έφοδιασθοΰν δι’ έγγράφων, δι’ αύτούς πού πρέπει νά έκτοπισθοΰν. Τ’ άτομικά
σημειώματα περί τών έκτοπιστέων πρέπει νά είναι κεχωρισμένα κατά έπιχειρησιακήν ομάδα καί κατά περιοχάς ή χωρία, ώστε ν’ άποφευχθή καθυστέρησις κατά τήν
διανομήν των.
Μετά τήν παραλαβήν τών άτομικών σημειωμάτων, ό άρχηγός έκάστης όμάδος
πρέπει νά μάθη καλώς τά στοιχεία δι’ έκάστην οικογένειαν ύπό έκτόπισιν. Πρέπει
νά βεβαιωθή περί τοΰ άριθμοΰ τών μελών έκάστης τούτων, τήν ποσότητα τών άναγκαίων έντύπων πού πρέπει νά συμπληρωθοΰν διά κάθε άτομον ύπό έκτόπισιν καί
τήν δυνατότητα μεταφοράς. 'Ο άρχηγός πρέπει νά διασαφήνισή κάθε θέμα τό ό
ποιον δέν είναι σαφές δι’ αύτόν.
Ταύτοχρόνως μέ τήν διανομήν τών έγγράφων, ή περιφερειακή όμάς πρέπει
νά έξηγήση είς τον άρχηγόν έκάστης έπιχειρησιακής όμάδος, τον τόπον διαμονής
έκάστης οικογένειας πού πρόκειται νά έκτοπισθή καί πώς θά φθάση έκεϊ. 'Η δια
δρομή πού θ’ άκολουθήση τό προσωπικόν τής όμάδος διά νά φθάοη εις τον σιδηρο
δρομικόν σταθμόν, ΐνα παραδώση τάς ύπό έκτόπισιν οικογένειας πρέπει νά καθορισθή. Έ π ί πλέον πρέπει νά έξηγηθή ή θέσις εις την όποιαν, εύρίσκεται ή Στρατιω
τική έφεδρική Μονάς, ώστε νά γνωρίζη πού θ’ άπευθυνθή δι’ ένίσχυσιν.
’Επίσης πρέπει νά διαπιστωθή καί νά έλεγχθή ό ατομικός οπλισμός καί ή κατάστασις ολοκλήρου τοΰ προσωπικοΰ έπιχειρήσεων. Τά δπλα πρέπει νά είναι
είς τελείαν έτοιμότητα διά χρήσιν καί πλήρη, άλλ’ άνευ φυσιγγίων είς τήν θαλάμην.
'Όπλα πρέπει νά χρησιμοποιηθοΰν μόνον εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, όταν μία έπιχειρησιακή όμάς δεχθή έπίθεσιν ή δταν γίνη μία ένοπλος έπίθεσις ή όταν εύρεθή είς
περίπτωσιν άντιστάσεως.
4. Ή διαδικασία τής έκτοπίσεω ς.
Είς περίπτωσιν ύπάρξεως πολλών οικογενειών προς έκτόπισιν, έκ τής αύτής
κατωκημένης περιοχής, ένας έκ τοΰ προσωπικοΰ πρέπει νά διορισθή άρχηγός διά τήν
έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου είς έκαστον χωρίον.
Παρ’ 6,τι αύτοί πρέπει νά τηρήσουν τήν άναγκαίαν έχεμύθειαν, αί έπιχειρησιακαί ομάδες δταν φθάσουν είς τά χωρία «τω ν» θά έλθουν είς έπαφήν μετά τών
έκπροσώπων τής τοπικής διοικήσεως : τον πρόεδρον, τον γραμματέα ή τά μέλη τοΰ
τοπικοΰ Σοβιέτ καί νά βεβαιωθούν έξ αύτών περί τοΰ άκριβοΰς τόπου διαμονής έκά
στης οικογένειας πού θά έκτοπισθή. Κατόπιν αί ομάδες μετά τών κυβερνητικών
άντιπροσώπων οί όποιοι θά έχουν όρισθή διά την καταγραφήν τής περιουσίας θά
προχωρήσουν προς τήν κατοικίαν έκάστης οικογένειας.
Αί έπιχειρήσεις θά αρχίσουν τήν αύγή. Μετά τήν είσοδον είς τήν κατοικίαν
τοΰ ύπό έκτόπισιν, ό άρχηγός τής έπιχειρησιακής όμάδος θά καλέση ολόκληρον τήν
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οικογένειαν τοϋ έκτοπιζομένου εις ένα δωμάτιον, λαμβάνων κάθε προφυλακτικόν
μέτρον εναντίον πάσης άντιστάσεως.
Κατά τον έλεγχον των μελών τής οικογένειας εις τον πίνακα, ό άρχηγδς πρέπει
να βεβαιοϋται περί των άπόντων καί τοϋ μέρους δπου εύρίσκονται καθώς επίσης
καί διά τούς άσθενεΐς, οί όποιοι εύρίσκονται είς τήν οικίαν. Νά καλέση τούς υπό
έκτόπισιν νά παραδώσουν κάθε δπλον πού τυχόν κατέχουν. ’Ανεξαρτήτως εάν παραδοθοϋν δπλα, ή δχι, θά γίνη άτομική έρευνα των έκτοπιζομένων μετά άπό τήν οποίαν
θά έπακολουθήση έρευνα τής οικίας διά τήν άνεύρεσιν δπλων.
Κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης τής οικίας, ένα μέλος τής επιχειρησιακής όμάδος θά όρισθή διά νά παρακολουθή τούς όπό έκτόπισιν. ’Εάν έκ τής κατ’ οίκον
έρεύνης άνευρεθή μικρά ποσότης δπλων, ταϋτα θά κατασχεθούν καί θά διανεμηθούν
εις τά μέλη τής έπιχειρησιακής όμάδος. ’Εάν τά δπλα είναι πολλά, τότε θ’ άφαιρεθοϋν τά κινητά ουραία καί τά δπλα θά φορτωθούν εις τό κάρρον ή τ ’ αύτοκίνητον
τής έπιχειρησιακής όμάδος.
Τά πυρομαχικά θά δεθούν είς δέματα καί θά φορτωθούν μετά των δπλων.
’Εάν παρίσταται άνάγκη, νά διατεθή ειδικόν δχημα μετά ειδικού φρουροΰ διά
τήν μεταφοράν των δπλων.
’Εάν άνακαλυφθοΰν δπλα, άντιεπαναστατικές προκηρύξεις ή βιβλία, ξένα νο
μίσματα ή χαρτονομίσματα ή μεγάλη ποσότης τιμαλφών κλπ. νά συνταχθή έκθεσις
κατ’ οίκον έρεύνης έπί τόπου, είς τήν όποιαν ν’ άναφέρεται ή άνακάλυψις δπλων ή
άντιεπαναστατικών βιβλίων.
’Εάν προβληθή ένοπλος άντίστασις, αί περιφερειακαί τριάδες θ’ άποφασίσουν
αν οί ένόπλως άντισταθέντες πρέπει νά συλληφθοΰν καί... νά μεταφερθοϋν είς τήν
περιφερειακήν διοίκησιν τής Νικαβεντέ (Λαϊκής ’Επιτροπείας ’Ασφαλείας τοϋ Κα
θεστώτος).
Διά τούς δραπετεύσαντας προ τής συλλήψεως δι’ έκτόπισιν καί διά τούς άσθε
νεΐς, νά συνταχθή άναφορά υπογεγραμμένη ύπό τοϋ έπί κεφαλής.
Μετά τό τέλος τής έρεύνης, νά έξηγηθή είς τούς ύπό έκτόπισιν δτι οδτοι πρέπει
νά έπανεγκατασταθοϋν είς άλλας περιοχάς τής Σοβιετικής Ένώσεως δυνάμει διατάγματος τής Κυβερνήσεως.
Οί έκτοπιζόμενοι δύνανται νά πάρουν μαζί των τό άνώτατον μέχρις 100 κιλών
πράγματα, ήτοι : 1) ’Ενδύματα. 2) 'Υποδήματα. 3) ’Εσώρρουχα. 4) Είδη κλινο
στρωμνής. 5) ’Επιτραπέζια. 6) Εΐδη τσαγιού. 7) Είδη μαγειρείου. 8) Τρόφιμα ενός
μηνός κατά οικογένειαν. 9) "Οτι χρήματα έχουν. 10) Βαλίτσες ή μπαούλα διά τά
πράγματα αυτά.
Πρόσωπα έκτοπιζόμενα έξ άγροτικών περιοχών δύνανται νά πάρουν μαζί των
μικρά άγροτικά έργαλεΐα, άξίνας, φτυάρια καί άλλα, τά όποια νά δεθούν δλα μαζί
καί νά γίνουν ξεχωριστόν δέμα άπό τά άλλα πράγματα. Κατά τήν έπιβίβασιν των
έκτοπιζομένων τά εΐδη θά είναι χωριστά καί θά φορτωθούν μετέπειτα είς ειδικά
οχήματα.
Διά ν’ άποφευχθή άνωμαλία διά τήν άνεύρεσιν τών άτομικών αύτών ειδών,
πρέπει είς κάθε δέμα νά άναγραφή τό δνομα, τό πατρώνυμον καί τό έπώνυμον καθώς
καί τό χωρίον τού έκτοπιζομένου. Μετά τήν φόρτωσιν τών δεμάτων είς τά οχήματα,
νά καταβληθή προσοχή ώστε νά άποφευχθή ή ύπό τών έξορίστων χρησιμοποίησις
αύτών ώς μέσων άντιστάσεως κατά τήν διάρκειαν τής κινήοεως τής φάλαγγος κατά
μήκος τής οδού.
Κατά τον χρόνον πού ή έπιχειρησιακή όμάς άσχολεΐται μέ τήν φόρτωσιν, οί
άντιπρόσωποι τών Σοβιετικών Κομματικών ’Οργανώσεων, οί όποιοι θά είναι παρόντες, θά προβοΰν είς τήν καταγραφήν τής υπολοίπου περιουσίας τών έκτοπιζο-
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μένων καί θά μεριμνήσουν διά τήν κατάλληλον άποθήκευσιν των κινητών πραγμάτων
συμφώνως προς τάς οδηγίας.
’Εάν ό έκτοπιζόμενος δύναται νά εξασφάλιση ’ίδιον μέσον μεταφοράς, τότε
τά πράγματά του θά φορτωθούν είς αύτό καί θά ξεκινήση μέ τήν οίκογένειάν του
διά τό όρισθέν σημεΐον συγκεντρώσεως έκτοπιζομένων.
Έάν ό έκτοπιζόμενος δεν διαθέτη ίδιον μέσον μεταφοράς, τότε θά έπιταχθοϋν
υπό των τοπικών άρχών, κατόπιν διαταγής τοϋ άρχηγοϋ τής επιχειρησιακής όμ,άδος,
κάρρα έκ τοϋ χωρίου.
"Απαντες οί εισερχόμενοι εις τήν οικίαν τοϋ έκτοπιζομένου κατά τήν διάρ
κειαν τής έπιχειρήσεως ή οίονδήποτε άτομον εύρεθή είς αύτήν κατά τήν είσοδον τής
επιχειρησιακής όμάδος, πρέπει νά κρατηθή μέχρι τέλους τής έπιχειρήσειυς καί πρέπει
νά έξηγήση τάς σχέσεις του μετά τοϋ έκτοπιζομένου. Τοΰτο πρέπει νά. γίνη διά νά
άκινητοποιηθοϋν αύτοί πού κρύπτονται άπό τήν άστυνομίαν, τήν χωροφυλακήν κλπ.
Μετά τήν έξέτασιν τών κρατουμένων αύτών καί τήν διαπίστωσιν ότι αύτοί
δεν είναι πρόσωπα άνήκοντα είς τούς εχθρούς μας, ν’ άφεθοΰν ελεύθεροι.
Έάν οί κάτοικοι τοϋ χωρίου άρχίσουν νά συγκεντρώνωνται προ τής κατοι
κίας τοϋ έκτοπιζομένου, κατά τήν διάρκειαν τής έπιχειρήσεως, πρέπει νά συστηθή
είς αυτούς νά διαλυθούν καί νά μεταβοϋν είς τάς οικίας των, διά ν’ άποφευχθή ή δη
μιουργία συγκεντρώσεων.
Έάν ό ύπό έκτόπισιν άρνηθή ν’ άνοιξη τήν πόρτα τής οικίας του όταν άκούση
οτι πρόκειται περί έπιχειρήσεων τής Νικαβεντέ, τότε ή πόρτα θά παραβιασθή, έστω
κι’ αν σπάση.
Θά υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας, μία έπιχειρησιακή όμάς έογαζομένη είς τήν αύτήν περιοχήν θά κληθή νά παράσχη συνδρομήν είς άλλην τοιαύτην.
Ή παράδοσις τών έκτοπιζομένον/ είς το σημεΐον συγκεντρώσεως είς τον σι
δηροδρομικόν σταθμόν νά γίνη οπωσδήποτε κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας. Προς
τον σκοπόν αύτόν αί έπιχειρησιακαί ομάδες πρέπει νά καταβάλουν πάσαν προσπά
θειαν διά νά τελειώσουν τήν διαδικασίαν σέ κάθε οικογένειαν έντός δύο ωρών τό πολύ.
Αΐ ομάδες πρέπει νά ένεργοΰν σταθερώς καί άποφασιστικώς είς κάθε περίπτωσιν,
χωρίς τον παραμικρόν θόρυβον, άμφιβολίαν ή πανικόν.
’Απαγορεύεται είς τά μέλη τών επιχειρησιακών ομάδων νά λαμβάνουν διά
φορα είδη τών έκτοπιζομένων, έκτος τών όπλων, άντιεπαναστατικών βιβλίο/; καί
χρημάτων. Οΰτε δύνανται νά χρησιμοποιούν τά τρόφιμα τών έκτοπιζομένων.
"Απαντες οί συμμετέχοντες είς τάς έπιχειρήσεις, ειδοποιούνται ότι ούτοι είναι
αύστηρώς υπεύθυνοι έναντι τοϋ νόμου διά πάσαν απόπειραν οίκειοποιήσεως άντικειμένων άνηκόντων είς τούς έκτοπιζομένους.

5.
'Η διαδικασία τοϋ αποχω ρισμού τών έκτοπιζο μένιον οικογενειών έκ τώ
αρχηγών των.
’Επειδή οί περισσότεροι τών έκτοπιζομένων πρέπει νά συλληφθοϋν καί νά
άποσταλοΰν είς ειδικά στρατόπεδα—φυλακάς καί αί οίκογένειαί των νά σταλούν είς
άπομεμακρυσμένας περιοχάς, είναι απαραίτητον όπως άπομακρυνθοΰν οί αρχηγοί
τών οικογενειών έξ αύτών, χωρίς νά γνο;στοποιηθή ή έπικειμένη οριστική άπομάκρυνσίς των. Μετά τό τέλος τής έρεύνης καί τής συμπληρώσεως τών άπαραιτήτων έγγράφων διά τον φάκελλον, αί ομάδες πριν άναχωρήσουν έκ τής κατοικίας τοϋ έκτοπιζομένου, νά συμπληρώσουν τά έγγραφα διά τον αρχηγόν τής οικογένειας, τά όποια
νά θέσουν είς τον φάκελλον τού ιστορικού των, τά δέ έγγραφα διά τά μέλη τής οικο
γένειας του νά τεθούν είς ίδιον φάκελλον.
'Ολόκληρος ή οικογένεια νά ώδηγηθή μέχρι τοϋ σημείου συγκεντρώσεως διά
-ςοο ίδιου κάροου. Είς τον σταθμόν ό άρχηγός τής οικογένειας νά χωρισθή άπό τήν
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οικογένειαν του καί νά μεταφερθή εις ειδικόν όχημα διά τούς άρχηγούς οικογε
νειών.
"Οταν έτοιμάζεται ή οικογένεια εις τήν κατοικίαν της, ό αρχηγός της ποέπε
νά διαταχθή νά βάλη τά προσωπικά του είδη εις χωριστήν βαλίτσαν, «διότι ή ια
τρική έξέτασις των άνδρών θά γίνη χωριστά άπό τάς γυναίκας καί τά παιδιά».
Εις τούς σταθμούς συγκεντρώσεως έκτοπιζομένων, οί αρχηγοί οικογενειών
πού ύπόκεινται εις σύλληψιν, θά έπιβιβασθοΰν εις ειδικά χωριστά οχήματα, καθ’
ύπόδειξιν τών επιχειρησιακών ομάδων προς τον σκοπόν αυτόν.
6. 'Η διαδικασία μεταφοράς τών έκτοπιζομένων.
'Ο φρουρός τών οχημάτων της φάλαγγος τών έκτοπιζομένων άπαγορεύεται
νά κάθεται εντός αύτών. Ούτος πρέπει ν’ άκολουθή παραλλήλως τής φάλαγγος τών
έκτοπιζομένων ή όπισθεν αυτής. Κατά διαστήματα ό έπί κεφαλής τής φάλαγγος
πρέπει νά περιέρχεται έκαστον όχημα διά νά βεβαιοϋται περί τής άκριβείας τής κινήσεως αύτής.
'Όταν ή φάλαγξ διέρχεται μέσω κατωκημένης περιοχής ή δι’ οδών ένθα ύπάρχει
πλήθος, πρέπει νά καταβάλλεται μεγάλη προσοχή, διά ν’ άποφευχθοΰν αποδράσεις
ή συζητήσεις μεταξύ τών έκτοπιζομένων καί τών προσώπων πού συναντούν έχει.
7. 'Η διαδικασία έπιβιβάσεω ς έπί τής α μαξοστοιχίας κα τά κλιμάκια.
Είς κάθε σημεΐον συγκεντρώσεως έκτοπιζομένων, τό άρμόδιον πρόσωπον διά
τήν έπιβίβασιν θά είναι ένα μέλος τής επιχειρησιακής τριάδος, εΐδικώς όρισθέν προς
τον σκοπόν αύτόν.
Κατά τήν ήμέραν τών έπιχειρήσεων, ό άρχηγος τού σημείου συγκεντρώσεως
έκτοπιζομένων μετά τού αρχηγού τού κλιμακίου καί τής στρατιωτικής μονάδος συ
νοδείας τής Νικαβεντέ, θά έπιθεωρήσουν τά βαγόνια πού θά διαθέσουν οί σιδηρό
δρομοι, διά νά έλέγξουν άν ύπάρχουν είς αύτά τ ’ άπαραίτητα εϊδη (ξύλινα κρεβά
τια, δοχεία, λάμπες, σιδηροφράγματα κ λπ .). Ό αρχηγός τού σημείου συγκεντρώσεως
έκτοπιζομένων, θά καθορίση τήν διαδικασίαν έπιβιβάσεως τών έκτοπιζομένων εις
τάς άμαξοστοιχίας.
Τμήματα ’Ερυθρού Στρατού τής Νικαβεντέ πρέπει νά έχουν περικυκλώσει
τον σταθμόν κατά τήν διάρκειαν τής έπιβιβάσεως.
Ό άρχηγος τής έπιχειρησιακής όμάδος θά παραδώση εις τον αρχηγόν τής άμα
ξοστοιχίας ένα άντίγραφον τής καταστάσεως τών έκτοπιζομένων έκάστου οχήματος.
Συμφώνως προς τήν κατάστασιν αύτήν ό άρχηγος τής άμαξοστοιχίας θά κάνη προσκλητήριον τών έκτοπιζομένων, θά «τσεκάρη» μετά προσοχής τό όνομα κάθε οικο
γένειας καί θά καθορίση δι’ έκάστην τούτων θέσιν εις τό βαγόνι. Τά πράγματα τών
έκτοπιζομένων θά φορτουθοΰν είς τό ίδιον «βαγόνι» μ’ αύτούς, άλλά τά μικροεργαλεΐα θά φορτωθούν χωριστά.
Οί έκτοπιζόμενοι θά έπιβιβασθοΰν είς τά βαγόνια κατά οικογένειας. ’Απαγο
ρεύεται ή διάσπασις τών οικογενειών (έξαιρέσει τών άρχηγών οικογένειας, οί όποιοι
ύπόκεινται είς σύλληψιν). Νά ληφθοΰν μέτρα τακτοποιήσεως μέχρις 25 άτόμων είς
κάθε βαγόνι.
"Οταν ό άπαραίτητος αριθμός οικογενειών έπιβιβασθή είς κάθε βαγόνι, τούτο
νά κλειδώνεται.
Μετά τήν παραλαβήν καί έπιβίβασιν τών έκτοπιζομένων, ό άρχηγος τής άμα*ξοστοιχίας εύθύνεται διά τούς παραδοθέντας είς αύτόν καί διά τήν παράδοσίν των είς
τόν τόπον τού προορισμού των.
Μετά τήν παράδοσίν τών έκτοπιζομένων, ό άρχηγος τής έπιχειρησιακής όμά
δος θά συντάξη άναφοράν, περί τής διεξαγωγής τής έπιχειρήσεως διά τόν αρχηγόν
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τής περιφερειακής επιχειρησιακής όμάδος, εις τον όποιον θ’ άναφέρη τό έπώνυμον
των έκτοπισθέντων, έάν άνευρέθησαν όπλα καί άντιεπαναστατικά βιβλία καί πώς ή
έπιχείρησις διεξήχθη.
Μετά τήν άναχώρησιν των έκτοπισθέντων καί τής παραδόσεως των άναφορών,
περί του άποτελέσματος των διεξαχθεισών έπιχειρήσεων, τά μέλη των έπιχειρησιακών ομάδων θά είναι έλεύθερα καί ν’ ακολουθήσουν τάς οδηγίας του άρχηγοΰ τής
περιφερειακής διοικήσεως τής Νικαβεντέ.
ΣΕΡΟΒ

Διά τήν άκρίβειαν: G. Μ Α Σ Ο Υ Τ

’Α ναπληρωτής Λ αϊκόν ’Ε πιτρόπου ’Α σφαλείας
τοϋ Κ αθεστώ τος τής Ε.Σ.Σ.Δ.
’Ε πίτροπος ’Ασφαλείας Γ. τάξεω ς

Μετά μίαν έβδομάδα υπεβλήθη προς τον ’Επίτροπον Σερώβ καί τον βοηθόν
του, οΐ όποιοι μετέβησαν εις 'Ρήγα, ή κάτωθι στατιστική άναφορά :
7Αριθμός
Πρός : Σύντροφον Σερώβ καί Σύντροφον Άβακουμώβ
άτόμων
Έ κ Λεττονίας, at κάτω θι άποσιrολα'ι άνεχώρησαν:
1.400
1 . Περιοχή Ktasnovarshs, Σταθμός Kamsk, αμαξοστοιχία Krasnoyarsk
))
))
))
1.200
2. Σταθμός K lyukvennaya
))
~
))
))
850
»
Glabok
3.
—
—
))
))
Achinsk
900
»
4.
))
))
500
»
Bogotov
5.
))
))
2.050
»
Venisey
6.
Κοιναί Γυναίκες
185
'Αμαξοστοιχία Karaganda
7. Σταθμός Osdkarekv
»
»
70
»
Kharik
8.
»
»
65
»
Karaganda
9.
»
»
130
Akmolinsk
»
10.
’Αρχηγοί Οίκογενειών
5.000
'Αμαξοστοιχία Μόσχας—Κιέβου
11. Σταθμός Bobinino
»
Solikamsk
'Αμαξοστοιχία Perm (κοινοί έγκληματίαι) 805
12.
))
»
Βόρεια ( »
»
Kukol
13.
) 1.100
2.000
»
Tosk
»
Novosibirsk
14.
’Από την Σ.Σ.Δ. τής Λ ιθουανίας πρός περιοχήν Altai
230
'Αμαξοστοιχία Omsk
15. Σταθμός Karasuk
»
710
»
»
Slovgorod
16.
150
»
))
»
Kulunda
17.
»
100
»
»
Kurino
18.
»
100
»
Chistoozernaya
»
19.
»
150
»
»
Biirega
20.
3.940
Tomsk
»
Biysk
21.
»
1.970
»
»
»
Barnaul
22.
645
»
»
»
Aliysk
23.
402
»
»
»
Rubtsovka
24.
150
»
»
Yezd-Zopalny
»
25.
75
»
»
Zagalnovo
»
26.
125
»
»
Bosnovo
»
27.
100
»
»
»
Pobobim
28.
200.
»
»
Pospelikha
»
29.
145
»
»
Pavalikha
»
30.
210
»
»
Shipunovo
31.
»
»
250
»
»
Lekasbi
32.
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))
))
))
))

Kotlas
))
Gorky
3.600
Mapat 'Αμαξοστοιχία Orenburg (κοιναί γυναίκες)
364
Stapobelovsk
» Μόσχας-Donbadss (άρχηγ. Οΐκογεν.)
6.902
Medvezhya-Gora Kipov (Κοινοί έγκληματίαι)
1.196
’Από τήν Σ.Σ.Δ . τής ’Εσθονίας
37. Σταθμός Katolvichi
'Αμαξοστοιχία Gorky
1.600
))
))
»
38.
Shakhuvya
300
))
Κϊρον
))
»
39.
500
))
))
»
40.
Slobodskoye
400
))
))
»
41.
Filenki
300
))
))
»
42.
Vekanskaya
300
))
»
))
Murashi
100
43.
))
))
»
44.
Orichi
100
»
))
))
Y urya
45.
100
))
»
»
46.
Kapariko
100
))
»
Pnyuri
))
100
47.
»
))
))
100
48.
Luza
))
))
Tomsk
Novosibirsk
700
49.
))
))
»
Chany
1.000
50.
»
))
))
Kargat
1.000
51.
»
))
))
Pronishlennaya
1.000
52.
Μόσχας- Donbass
))
))
Stapobolsk
53.
(αρχηγοί Οικογενειών)
1.930
))
))
Μόσχας—Κιέβου
54.
Bobinino
(άρχηγοί Οικογενειών)
1.000
))
))
Perm
Solikamsk
55.
472
(κοινοί έγκληματίαι)
Διαταγαί άποβιβάσεως δέον νά συνταχθοϋν, συμφώνως προς τούς προαναφερθέντας
τόπους προορισμού.
Καλέσατε αρχηγούς άμαξοστοιχιών ν’ αναφέρουν άνά 24ωρον, περί της διαδρομής
των προς το Τμήμα μεταφορών τής Νικαβεντέ.
33.
34.
35.
36.

C H E R N IS H E V

Άριθ. 30/3698/016
13 ’Ιουνίου 941
Παραδοθεΐσα ύπό : Katlyarov
Παραληφθεΐσα ύπό : Vorobyen
13 ’Ιουνίου, ώρα 2.30'
Τέλος ας άναφερθή, δτι όλίγας ημέρας άργότερον, ό ’Αρχηγός τής ’Ασφαλείας
του Καθεστώτος τής Λιθουανίας, Gladkov, έγνώρισεν έκ τής περιφερειακής διοικήσεως τής Νικαβεντέ, δτι: «μερικές περιπτώσεις συμμοριτικών ενεργειών εις το
έ'δαφος τής Σ.Σ.Δ. τής Λιθουανίας άνεφέρθησαν τελευταίως. Διεπιστώθη δτι ένα
ποσοστον τών εχθρικών στοιχείων πού έπρεπε νά συλληφθοΰν καί νά έκτοπισθοϋν,
διέφυγε κατά τήν έκκαθάρισιν τής Δημοκρατίας, πέρασε είς τήν παρανομίαν καί
ώργάνωσε άνταρτικάς ομάδας...)>.
Κατά συνέπειαν ό Gladkov διέταξε σειράν μέτρων, τά όποια μάς δίδουν επι
πρόσθετα στοιχεία, σχετικώς μέ τάς μεθόδους τής Νικαβεντέ :
Διατάσσω :
(1) Νά διεξάγεται άνάκρισις διά κάθε περίπτωσιν έμφανίσεως άνταρτών καί
νά διαλύωνται αί ομάδες αύταί χωρίς καθυστέρησιν.
(3) Νά συνταχθοϋν πλήρεις εκθέσεις τών συγγενών καί φίλων αυτών άμέ-
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σως, αί όποlot.', νά μελετηθούν καί ν’ άρχίση ή «παρακολούθησις» αύτών, διά νά ανα
καλυφθούν καί νά δαλυθοϋν αί ομάδες των άνταρτών.
(4) Διά τον αύτδν σκοπόν, νά άνεύρετε δοκιμασμένους πράκτορας, πρώην
Ελευθέρους Σκοπευτάς (Sauliu), Κουλάκους,’Αξιωματικούς κ.λ.π., πού νά περά
σουν εις τήν παρανομίαν. Νά συνεννοηθήτε, ώστε νά δραπετεύσουν εις τά δάση, μέ την
δικαιολογίαν ότι θέλουν νά εισχωρήσουν εις τάς άνταρτικάς ομάδας, διευκολύνοντες
έτσι τήν άνακάλυψιν καί διάλυσιν αύτών. Κάθε ενέργεια ,τοϋ είδους αυτού νά μου
ύπρβληθή προς εγκρισιν.
>
(7) Στρατολογήστε πράκτορας μεταξύ των Δημάρχων των χωρίων, πού
τά καθήκοντά τους τούς δίδουν τήν δυνατότητα νά ξέρουν τά πρόσωπα της περιοχής
των καλώς καί μπορούν νά σας πληροφορήσουν περί τών ύποπτων συγκεντρώσεων,
περί τών άτόμων πού λείπουν άρκετον καιρόν, περί τής έμφανίσεως ώρισμένων υπό
πτων άτόμων καί περί αύτών πού έχουν πρόθεσιν νά περάσουν εις τήν παρανομίαν.
(8) Ό πρωταρχικός σκοπός εις τήν προσπάθειαν διά τήν στρατολογίαν πρα
κτόρων, πρέπει νά είναι ή χρησιμοποίησις αύτών άνάμεσα εις τούς Κουλάκους,
τούς ’Ελευθέρους Σκοπευτάς, καί τούς άλλοτε αξιωματικούς.
G LADKOV

’Εννοείται, άνευ ιδιαιτέρας έπεξηγήσεως, ότι εις μίαν έπιχείρησιν τοιαύτης
τελέσθη κατά τόσον αστραπιαίου τρόπον, ήτο'αδύνατον νά προηγηθή οίαδήποτε έξέτασις τών ατομικών φακέλλων ύπό τού Ειδικού Συμβουλίου.Ώς καταφαίνεται έκ
συγκεκριμένων περιπτώσεων, πού άνεφέρθησαν ύπό πρώην τροφίμων τών Σοβιε
τικών Στρατοπέδων, άρκεταί περιπτώσεις έτακτοποιήθησαν Post Facto (έκ τών
υστέρων) μετά παρέλευσιν μηνών άπό τής συλλήψεως καί έκτοπίσεως, όταν ό έκτοπισθείς έπληροφορεΐτο εις τό στρατόπεδον, ότι .είχε καταδικασθή εις ποινήν τριών
ή πέντε ή οκτώ ετών φυλακίσεως ύπό τού Ειδικού Συμβουλίου.
Όμαδικαί εκτοπίσεις έγιναν έπίσης, συμφώνως προς παρόμοιον σχέδιον τό
1939—41 εις τάς άνατολικάς περιοχάς τής Πολωνίας (όπου μάλιστα ό άριθμός τών
έκτοπισθέντων άνήλθεν εις μεγαλύτερον ποσοστόν, εις άναλογίαν μέ τον πληθυ
σμόν f1) εις τάς Δημοκρατίας Κριμαίας, τών Τσετσέν (2) καί τών Ίνγκούσων (3),
αί όποΐαι κυριολεκτικούς διελύθησαν. (4)
Σχετικώς προς τάς περιπτώσεις αύτάς παρατίθεται κατωτέρω άπόσπασμα
έκ τών πρακτικών τού Άνωτάτου Σοβιέτ τής Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ. (συνεδρίασις τής 25
’Ιουνίου 1946), δημοσιευθέν εις τον Ίζβέστια :
ΑΦΟ ΡΑ Τ Η Ν Ε Γ Κ Ρ ΙΣ ΙΝ Τ Ω Ν Δ ΙΑ Τ Α ΓΜ Α Τ Ω Ν Τ Ο Τ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΟ Τ Τ Ο Τ Α Ν Ω ΤΑ ΤΟ Τ
Σ Ο Β ΙΕ Τ Τ Η Σ Ρ .Ο .Σ .Σ .Δ .

’Έ κθεσις τον Γ ραμματέω ς τον Προεδρείου τ ο ν Ά νω τάτου Σ οβιέτ
τής Ρ.Ο .Σ.Σ.Δ ., Ρ. V. BAKHMUPOV

Έπιτρέψατέ μου, σύντροφοι άναπληροιταί, νά σάς διαβιβάσω τάς γενικάς
γραμμάς τού νόμου πού υπεβλήθη προς έγκρισιν :
1. Ό υπολογιζόμενος άριθμός τών έκτοπισθέντων έκ της ’Ανατολικής Πολωνίας υπερ
βαίνει τό εν έκατομμύριον.
2. Ό πληθυσμός τών δύο αύτών Δημοκρατιών ήτο άντιστοίχως 1.127. 000 καί 655.000
(Μεγάλη Σοβιετική ’Εγκυκλοπαίδεια, XXXV, σελ. 294, VXT, σελ. 525).
3. Σ. Μ. Τσετσέν ή Τσενσέν (τσ)οι είναι Βορειοκαυκασιανός λαός, πρεσβεύων τον Μωαμε
θανισμόν (σουνϊται). Ύπετάγησαν εις τούς Ρώσους τό 1818, έστασίσαν τό 1848 καί μετά πολυε
τείς διωγμούς καί άγώνας ύπετάγησαν έκ νέου τό 1877 διά νά έξολοθρευθοϋν τό 1941. "Εκτασις
10.800 τ. χιλμ.
4. Ίνγκοϋσοι, λαός κατσικών τήν 'Ομώνυμον τέως Αυτόνομον Περιοχήν καί Δημοκρατίαν,
έκτάσεως 3.200 τ.χ.
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«'Ο Νόμος διά τήν διάλυσιν της Αυτονόμου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας των
Τσετσέν καί Ίνγκούσων καί διά την συγχώνευσιν τής Αυτονόμου Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας τής Κριμαίας εις τήν ΙΙεριοχήν τής Κριμαίας.
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου (Β' Παγκοσμίου
Πολέμου), όταν οί λαοί τής Ε.Σ.Σ.Δ. ήμύνοντο ήρωΐκώς διά τήν τιμήν καί τήν άνεξαρτησίαν τής χώρας έναντίον των Γερμανοφασιστικών εισβολέων, ώρισμένοι Τσε
τσέν καί Κριμαιο—Τατάροι, μέ τήν ύποκίνησιν των Γερμανών πρακτόρων, προσεχώρησαν θεληματικώς εις τάς άνταρτικάς ομάδας πού ώργάνωσαν οί Γερμανοί καί
έλαβον μέρος παρά τό πλευρον τοϋ Γερμανικού Στρατού, εις ένοπλους συγκρούσεις
έναντίον Μονάδων τοϋ Έρυθροΰ Στρατοΰ. ’Ακόμα έσχημάτισαν, κατά τάς υποδεί
ξεις των Γερμανών, άντιπερισπαστικάς συμμορίας διά νά κτυπήσουν τά νώτα τών
Σοβιετικών Δυνάμεων, ένώ ή μεγάλη μάζα τοϋ λαοϋ τής Κριμαϊκής Δημοκρατίας
καί τής Δημοκρατίας τών Τσετσέν—Ίνγκούσων δέν μπορούσε ν’ άνεχθή τήν ϋπαρξιν
τών προδοτών αύτών είς το πάτριον έδαφος.
Διά τον λόγον αυτόν οί Τσέτσεν καί οί Ταρτάροι τής Κριμαίας μετεφέρθησαν
είς άλλας περιοχάς τής Ε.Σ.Σ.Δ., όπου τό Κράτος τούς έ'δωσε κτήματα καί τήν απα
ραίτητον βοήθειαν διά τήν έγκατάστασίν των.
Συμφώνως προς τήν πρότασιν τοϋ Προεδρείου τοϋ Άνωτάτου Σοβιέτ τής
Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ., διάταγμα τοϋ Προεδρείου τής Ε.Σ.Σ.Δ. διαλύει τήν Δημοκρατίαν τών
Τσέτσεν—Ίνγκούσων καί συγχωνεύει τήν Κριμαϊκή'γΔημοκρατίαν είς τήν Περιοχήν
τής Κριμαίας.
Τό Άνώτατον Σοβιέτ τής Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ. άποφασίζει :
«1. Νά έγκρίνη τήν διάλυσιν τής Δημοκρατίας Τσέτσεν—Ίγκούσων καί τήν
ύπαγωγήν τής Αύτονόμου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Κριμαίας είς τήν περιο
χήν τής Κριμαίας.
2. Νά τροποποιήση καί συμπληρώση τό άοθρον 14 τοϋ Συντάγματος τής
Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ. άναλόγως».
Ενδιαφέρει νά τονισθή, ότι άπό τούς λαούς τοϋ Καυκάσου οί Τσέτσεν ήταν οί
μόνοι πού άντεστάθησαν μετά μεγάλου σθένους είς τήν βιαίως έπιβληθεϊσαν Ρω
σικήν έξουσίαν κατά τον 19ον καί 20όν αιώνα. Είς τήν Ρωσικήν λαογραφίαν ώς καί είς
τά ποιήματα τοϋ Ποΰσκιν καί τοϋ Λερμοντώβ, οί Τσέτσεν παρουσιάζονται ώς θρυ
λικοί άήττητοι άντάρται. Ή έπίσημος Σοβιετική ιστοριογραφία έπιβεβαιώνει
τούτο. "Οταν, κατά τήν διάρκειαν τής έκκαθαρίσεως τών λογοτεχνών καί καλλιτε
χνών τοϋ 1948, ήρχισεν ή κριτική τής "Οπερας τοϋ Μουραντέλι « Ή Μεγάλη Φιλία»
οί κριτικοί μεταξύ τών άλλων έτόνισαν ότι :
«... Τό λιμπρέττο (ιστορικόν) τής όπερας, πού θέλει νά περιγράψη τον έγκαθίδρυσιν τής Σοβιετικής δυνάμεως καί τήν σφυρηλάτησιν τής φιλίας άνάμεσα είς τούς
λαούς τοϋ Βορείου Καυκάσου τό 1918—21, ίστορικώς είναι έσφαλμένον. Ή όπερα
δίδει τήν ειρωνικήν έντύπωσιν, ότι οί Γεωργιανοί καί οί Όσσετιανοί ήσαν, κατά τήν
περίοδον αυτήν έχθρικώς διακείμενοι προς τον Ρωσικόν λαόν. Αύτό δέν είναι αυθεν
τικόν. Οί Τσετσέν καί οί Ίνγκοϋσοι έπολέμησαν διά νά καταστρέψουν τήν φιλίαν
άνάμεσα στούς λαούς τοϋ Βορείου Καυκάσου». (Χ)
Είς τον εισαγωγικόν του λόγον κατά τήν συζήτησιν, μεθ’ ήν έψηφίσθη ή άπόφασις αύτή, ό Άνδρέας Ζντάνωβ, είπε τά εξής :
«Ό λίγαι λέξεις διά τό λιμπρέττο. Τό λιμπρέττο τής όπερας είναι φανταστικόν
καί τά γεγονότα πού άναφέρονται είς αύτό είναι άνακριβή καί έσφαλμένα, άπό ιστο
ρικής σκοπιάς.
Νά πώς έχει είς συντόμους γραμμάς τό θέμα. Ή όπερα άναφέρεται είς τον
1. Άπόφασις τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ Κόμματος τής 10ης Φεβρουάριου 1048, σχετικώς προς τήν όπερα « Ή Μεγάλη Φιλία» τοϋ V. Murandeli.
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άγώνα πού έκαναν οι λαοί του Βορείου Καυκάσου το 1918—20, διά την φιλίαν. 'Ο
λαός τοϋ Καυκάσου, τον όποιον ή όπερα άναφέρει, οί Όσσέται, οί Λέσγγιν καί οί
Γεωργιανοί, ξέχασαν την έχθρότητα προς τον Ρωσικόν λαόν καί είδικώτερα κατά των
Κοζάκων, μπήκαν εις τήν ειρήνην καί άνέπτυξαν φιλίαν μ’ αυτούς, χάρις εις την
βοήθειαν ένός ’Επιτρόπου πού ή Μόσχα έστειλεν εκεί.
'Η ιστορική άνακρίβεια έδώ είναι, ότι οί λαοί αύτοί ποτέ δεν είχαν έχθρικάς
σχέσεις μέ τον Ρωσικόν λαόν. Ά ντιθέτως, είς τήν ιστορικήν περίοδον, πού ή όπερα
άναφέρεται, ό Ρωσικός λαός καί ό Ερυθρός Στρατός άδελφωμένος μέ τούς Όσσέτας,
τούς Λεσγγίνους καί τούς Γεωργιανούς, κατεπολέμησε τήν άντεπανάστασιν καί έξησφάλισε τήν έγκαθίδρυσιν της Σοβιετικής δυνάμεως είς τάς Βορείους περιοχάς τοϋ
Καυκάσου καί τήν έπίτευξιν τής ειρήνης καί τής φιλίας άνάμεσα είς τούς λαούς.
Τήν εποχήν αυτήν μόνον οί Τσέτσεν καί οί Ίνγκοϋσοι έ'δειχναν μίσος. Καί
άντ’ αύτών, παρουσιάσθησαν είς τό κοινόν οί Όσσέται καί οί Γεωργιανοί. Αύτό
είναι χονδροειδέστατον ιστορικόν ψευδός. ’Αποτελεί παραποίησιν τής ιστορίας καί
συνιστα έγκληματικήν έπίθεσιν κατά τής ιστορικής άληθείας».
6. Διοικητική Ποινική Διαδικασία από τοϋ Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου .
'Ως αλλαχού άνεφέρθη, από τοϋ 1937, τά Σοβιετικά επίσημα κείμενα ποινικού
δικαίου, είναι σπανιώτατα καί ή άπόκτησίς των δυσχερεστάτη. Οί Σοβιετικοί συγ
γραφείς δεικνύουν έξαιρετικήν έπιφυλακτικότητα επί του θέματος τούτου. Κατά τήν
σχετικώς περισσότερον φιλελευθέραν περίοδον μεταξύ 1945—47, ό Σοβιετικός Δι
καστής Gertsenson, ένας έκ των συγγραφέων τοϋ επισήμου « ’Εγχειριδίου Ποινικού
Δικαίου», έξεδήλωσεν ώρισμένας σκέψεις κατ’ άρμοδιότητα, κατά τήν διάρκειαν
διαλέξεως άφιερωμένης είς τήν άνέλιξιν τοϋ ποινικού δικαίου είς τήν Ε.Σ.Σ.Δ., είς
τήν όποιαν άπηρίθμησε τάς αποτυχίας των νεωτέρων Σοβιετικών έγκληματολόγων.
«'Η ίδια δειλία καί ό αυτός φόβος κατηγορίας δι’ ένα άπό τά «επτά καπιτα» λιστικά αμαρτήματα» μπορείτε νά παρατηρήσετε καί είς εμάς, σχετικώς μέ τό
» πρόβλημα τοϋ (ποινικού) κολασμού. Είς τά ελάχιστα βιβλία τών-τελευταίων ετών
» τής Σοβιετικής ποινολογίας, πού πραγματεύονται περί αύτοϋ, τό πρόβλημα τοΰτο
» άναλύεται είς πολύ γενικάς μόνον γραμμάς. Πολύ λίγο φώς έχει ριφθή έπί τοϋ θέ» ματος τής σχέσεως μεταξύ τής ειδικής προλήψεως καί γενικής προλήψεως τής
» έγκληματικότητος είς τον Σοβιετικόν Ποινικόν Νόμον. ’Επίσης πολύ λίγο φώς έχει
» χυθή είς τό πρόβλημα τής έπανορθώσεως καί τών μεθόδων έπιτεύξεως τοϋ σκοπού
» αύτοϋ.Τά θέματα τών μέτρων Δημοσίας άσφαλείας, τά όποια δύνανται νά έπιβάλ» λωνται ύπό τοϋ Κράτους είς τά άτομα, πού είναι κοινωνικώς έπικίνδυνα, συμφώνως
» μέ τήν ύπάρχουσαν Σοβιετικήν νομοθεσίαν, έχουν παρέλθει έντελώς άπαρατήρητα».
«'Οπωσδήποτε όμως, τό πρόβλημα τής δικαστικής φύσεως τών μέτρων αύτών
» καί τής σχέσεως των προς τά ποινικά μέτρα έν στενή έννοια τοϋ όρου, φαίνονται
» ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκα», (-1)
Είς τήν αυτήν διάλεξιν, ό Gertsenson, έξετάζων τήν δυνατότητα τής πλήρους
άναδιαμορφώσεως τοϋ Σοβιετικού Ποινικού Κωδικός, πού συνετάχθη είς τάς παραμονάς τοϋ πολέμου, έτόνισεν οτι τό σχέδιον «δέν περιελάμβανε τό σύστημα έπιβολής
» τών κατασταλτικών μέτρων πού έλαμβάνοντο άπό τά όργανα τής ’Ασφαλείας τοϋ
» καθεστώτος, έναντίον στοιχείων κοινωνικώς επικινδύνων, άναθέτοντας τήν άρμο» διότητα αύτήν είς τήν δικαιοδοσίαν τής διοικητικής έξουσίας». (2)
'Η ώς άνω τάσις εξηγεί ίσως διατί δέν περιλαμβάνεται άνάλυσις τής διοικη1. A. A. Gertsenson, « Ή Σοβιετική ’Επιστήμη τοϋ Ποινικού Δικαίου καί αί προοπτικά!
έξελίξεώς της». Περιοδικόν «Σοβιετικόν Καθεστώς καί Νόμος», Νοέμβριος 1947, σελ. 85, Ρω
σιστί.
2. Είς τό αυτό ώς άνω. σελ. 81.
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τικής ποινικής διαδικασίας, τόσον εις τον Ποινικόν Κώδικα, όσον καί εις τό Έγχειρίδιον Ποινικού Δικαίου. ’Ενώ εις τό «Έγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου» ΰπό Εύτυχιέβ καί Βλασώβ, δημοσιευθέν εις Ε.Σ.Σ.Δ. τό 1947, ταϋτα (αναπτύσσονται ευρέως :
Τό Ειδικόν Συμβούλιον τής Νικαβεντέ εις τήν Ε.Σ.Σ.Δ., εχει δικαίωμα να
έπιβάλη εις τα άτομα πού άποδεικνύονται κοινωνικώς επικίνδυνα τ ’ άκόλουθα μέτρα :
α) έξορίαν διά περίοδον μέχρι πέντε έτών ύπό άνοικτήν παρακολούθησιν, κατόπιν
έγκρίσεως τής Νικαβεντέ τής Ε.Σ.Σ.Δ., β ) έκτόπισιν διά περίοδον μέχρι πέντε έτών,
ύπό άνοικτήν παρακολούθησιν, μέ άπαγόρευσιν διαμονής εις τάς πρωτευούσας, εις
τάς μεγάλας πόλεις καί τής βιομηχνικάς περιοχάς τής Ε.Σ.Σ.Δ., γ ) φυλάκισιν είς
επανορθωτικά στρατόπεδα έργασίας διά περίοδον μέχρι πέντε έτών, δ) άπέλασιν
έκτος τών συνόρων τής Ε.Σ.Σ.Δ. τών άλλοδαπών πού θεωρούνται κοινωνικώς επι
κίνδυνοι.
'Ο χρόνος εξορίας καί έκτοπίσεως πρέπει νά υπολογίζεται άπό τής ημέρας τής
συλλήψεώς του, ή οποία πρέπει ν’ άναφέρεται είς τήν άπόφασιν τού Ειδικού Συμ
βουλίου. Καί έάν ό κατηγορούμενος δεν κρατήται, άπό τής ημέρας πού γνωστοποι
είται είς αύτόν ή άπόφασις τού Συμβουλίου.
Είς περίπτωσιν διοικητικής εξορίας ΰπό άνοικτήν παρακολούθησιν, τό άτομον
εξορίζεται είς τήν καθωρισμένην περιοχήν καί παρακολουθεΐται συνεχώς.
Είς περίπτωσιν έκτοπίσεως ύπό ανοικτήν παρακολούθησιν, τό άτομον κρα
τείται μακράν ώρισμένης περιοχής ύπό παρακολούθησιν, μέ τήν άπαγόρευσιν δια
μονής του είς ώρισμένας περιοχάς τής Ε.Σ.Σ.Δ., πρωτευούσας, μεγάλας πόλεις καί
βιομηχανικά κέντρα.
Αί άποφάσεις τού Ειδικού Συμβουλίου πού άφοροΰν έξορίαν καί φυλάκισιν είς
έπανορθωτικόν στρατόπεδον έργασίας, πρέπει είδικώς ν’ άναφέρουν διά κάθε άτομον
τούς λόγους έπιβολής τών μέτρων αύτών καθώς καί τον τόπον καί τήν διάρκειαν
τούτων.
Είς περίπτωσιν έκτοπίσεως, τό έκτοπιζόμενον άτομον δικαιούται νά έπιλέξη
τήν περιοχήν πού έπιθυμεϊ νά έκτελέση τήν έκτόπισιν του, έκτος τών περιοχών όπου
άπαγορεύεται, κατόπιν άποφάσεως τού Ειδικού Συμβουλίου.
’Εάν το έκτοπιζόμενον άτομον άλλάξη κατοικίαν ή ό έξόριστος άπομακρυνθή
άπό τον τόπον τής έξορίας του χωρίς άδειαν, τιμωρείται, συμφώνως προς τό άρθρον
82 τού Ποινικού Κωδικός τής Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ. καί τά άντίστοιχα άρθρα τού Ποινικού
Κωδικός τής Ένώσεως τών Δημοκρατιών.
Αί. άποφάσεις τού Ειδικού Συμβουλίου, πού άφοροΰν έξορίαν καί έκτόπισιν ύπό
άνοικτήν παρακολούθησιν, άνατίθενται διά τήν έκτέλεσίν τους είς τήν Νικαβεντέ
τής Ε.Σ.Σ.Δ.
"Ατομα πού έξετοπίσθησαν ή έξωρίσθησαν μπορούν νά έργασθοΰν είς δημοσίας
όργανώσειε, ιδρύματα καί έπιχειρήσεις ή είς κρατικούς συνεταιρισμούς, έφ’ όσον δέν
άπαγορεύεται άπό τον νόμον.
"Ατομα πού έξετοπίσθησαν ή έξοοίσθησαν διά διοικητικής πράξεως καί είναι
άνίκανα νά έργασθοΰν, ένισχύονται δι’ έπιδόματος έκ τού προϋπολογισμού τής Νικαβεντέ.
Μετά τήν έ'κτισιν τής έκτοπίσεως ή τής έξορίας, τό άτομον έλευθερώνεται ύπό
τού άρμοδίου οργάνου τής Νικαβεντέ, τήν άκριβή ήμέραν πού λήγει ή τιμωρία του.
"Οταν ό έκτοπισθείς ή ό έξορισθείς έλευθερώνεται, έφοδιάζεται διά διαβατη
ρίου, συμφώνως προς τάς γενικάς διατάξεις, έπιστρέφονται είς αύτόν τά στρατιωτικά
του έγγραφα καί ύπογράφει δήλωσιν, ότι θά παρουσιασθή δι’ έγγραφήν είς τάς στρατιωτικάς άρχάς τού τόπου τής νέας του κατοικίας. Ταύτοχρόνως τού παραδίδονται
πιστοποιητικού έξορίας καί διαβατήριον.
Ή άπόλυσις τού έκτοπισμένου ή τού κρατουμένου είς έπανορθωτικόν στρατό-
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πεδον έργασίας, μπορεί νά γίνη καί προ τής λήξεως τής ποινής πού τοΰ έπεβλήθη
δι’ άποφάσεως τοΰ Ειδικού Συμβουλίου, πού έχει το δικαίωμα νά μειώση την διάρ
κειαν τής έκτοπίσεως ή τής κοατήσεως εις επανορθωτικόν στρατόπεδον έργασίας,
άναλόγως μέ τήν συμπεριφοράν τοΰ έκτοπισμένου ή τοΰ κρατουμένου καί μέ βάσιν
τάς έκθέσεις των οργάνων τής Νικαβεντέ. Τό Ειδικόν Συμβούλιον επίσης εχει δι
καίωμα άπολύσεως κρατουμένων εις τάς είδικάς έργατικάς κατοικίας.
Ή έκτέλεσις τής άπολύσεως των κρατουμένων εις τον καθωρισμένον χρόνον,
μετά τήν λήξιν τής ποινής τής έξορίας ή τής έκτοπίσεως, άπόκειται εις τήν ευχέ
ρειαν των οργάνων τής Νικαβεντέ τοΰ τόπου τής έξορίας ή τής έκτοπίσεως. (Χ)
Τέλος πρέπει ν’ άναφερθή δτι ό πεντηκοστός δεύτερος τόμος τής «Μεγάλης
Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας» τής Ρωσικής γλώσσης, έκδοθείσης τό 1947, δια
λαμβάνει τ’ άκόλουθα εις τό άρθρον «εξορία» :
« ’Εξορία έπιβάλλεται διά χρονικήν περίοδον άπό τριών έως δέκα έτών. 'Η
» έπιβολή τής ποινής τής έξορίας έπιτρέπεται μόνον εις τάς περιπτώσεις των έγ^λη» μάτων, τά όποια προβλέπονται ύπό τοΰ άρθρου 36 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος τής
» Ρ.Ο.Σ.Σ.Δ. καί των άντιστοίχων άρθρων τοΰ Ποινικού Κώδικος των άλλων Δήμο
υ κρατιών τής Ένώσεως....... Τό δικαίωμα έπιβολής τής ποινής έξορίας διά διοι» κητικής διαδικασίας, έπαφίεται εις τό Ειδικόν Συμβούλιον τοΰ 'Υπουργείου Έσω» τερικών τής Ε.Σ.Σ.Δ. (’ϊδέ Συλλογή Νόμων τής Ε.Σ.Σ.Δ. 1934, άρ. 36, άρθρον
» 283)».
'Υπό τό φως των στοιχείων τούτων δεν παραμένει καί τό παραμικρόν ίχνος
αμφιβολίας, σχετικώς μέ τό γεγονός δτι ή διοικητική ποινική διαδικασία καί σήμερον
άκόμη έφαρμόζεται κατά σύστημα εις τήν Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ως γράφει ό Βισίνσκυ : «Δέν
» συμφωνοΰμεν μέ τή μπορζουοδημοκρατικήν άποψιν, κατά τήν οποίαν θέματα σχε» τικά μέ κολασίμους έγκληματικάς πράξεις πρέπει νά έξετάζωνται εις κάθε περί» πτωσιν άπό τήν δικαστικήν αρχήν μόνον».
Συνεπώς είναι πλέον ή σαφές, δτι ή στοιχειωδεστέρα προσωπική έγγύησις
ύπέο τοΰ άτόμου—ή οποία αποτελεί τήν άπόλυτον καί απαραίτητον προϋπόθεσιν τής
έλευθερίας—δέν υπάρχει εις τήν Ε.Σ.Σ.Δ. Τό γεγονός τούτο άπεδείχθη ύπ’ αυτής
ταύτης τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως διά τών νόμων της, διά τών διαταγμάτουν της
καί διά τών έπισήμων αύτών σχολιαστών. Είναι άδύνατον πλέον νά έχω μεν οίανδήποτε αμφιβολίαν. Ή διοικητική έπιβολή ποινών, ή οποία έκρίθη πάντοτε ύπό τών
δημοκρατών, τών σοσιαλιστών καί τών Μαρξιστών, ώς ή πλέον άντιδραστική μέ
θοδος, ως ή πλέον απαράδεκτος καί έχθρική εις πάσαν προσπάθειαν κατακτήσεως
τής έλευθερίας καί έπιτεύξεως τής προόδου—έχει λάβει σάρκα καί οστά καί έχει
υίοθετηθή πλήρως, τόσον ύπό τής θεωρίας τοΰ δικαίου, δσον καί τής ποινικής πρα
κτικής τής Σοβιετικής 'Ενώσεως.
1. Σελ. 244—246.

ΤΕΛΟΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ
— ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ —
Ύ π ο Δοκίμου 'Γπαστυνόμου κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
"Ο,τι θά γίνη είναι γ ια μένα άγνώριστο,
δέν έχει καμμιάν δψη, κ α μ μ ιά χάρη.
"Ο,τι έχει γίνει είνα ι δικό μου, χ τήμ α μου,
κανένας δέ μ π ορ εί νά μου τό πάρη.

Κ ι’ αν θέλω τό σφαλώ βαθειά στη μνήμη μου
κι' από τό χαμό τοϋ χρόνου τό γλυτώ νω ·
κ ι αν θέλ.ω, τό πατώ με καταφρόνηση
Κ αί μ έ τή λησμονιά τό θανατώνω».
(’ Από τή συλλλογή «Φωτερά σκοτάδια» )

"Οσο κι’ αν ή ποιητική παρουσία του Κωστή Παλαμα δέν άφίνει τόπο άρκετό
για νά λαμπυρίση καί δεύτερο άστέρι στο αυτό μέγεθος, δέν παύει ωστόσο ή χα
ραυγή τοϋ εικοστού αιώνα νά φωτίζεται άπλετα κι’ άπό τό άστρο τοϋ Γεωργίου Δροσίνη. Γιατί ό μεγάλος Μεσολογγίτης ’Ακαδημαϊκός Γεώργιος Δροσίνης γόνος τιμημένος κι’ αύτός της μετασολωμικής έποχής καί πιστός όραματιστής της Σο
λωμικής ’Ιδέας, έλάμπρυνε μέ τό διάβα
του τήν αλησμόνητη εκείνη περίοδο της άν
θησης τοϋ Έλληνικοΰ πνεύματος πού χα
ρακτηρίζεται από τό ’Επικολυρικό στοι
χείο σέ δλη της τήν έκταση. ’Ακόμα πε
ρισσότερο θά μπορούσαμε νά ποΰμε γιά
τον Μεσολογγίτη βάρδο, πώς αύτός ύμνη
σε ταπεινά καί απλά, χωρίς άλλαλαγμούς
καί τυμπανοκρουσίες τήν ομορφιά δ,τι τοϋ
Έλληνικοΰ.Πώς αύτός συνεκέντρωσε πλού
σιο τό περιεχόμενο τής υπαίθριας Ελληνι
κής ζωής, πώς τραγούδησε καί ύμνησε τό
ιδανικό τοϋ ξερότοπου δσο κανένας άλλος
στις ήμέρες του. Καί αυτό είναι άρκετό,
θαρρούμε, γιά ν’ άποδειχθή ότι ό Δροσί
νης ήταν διαλεχτός άνάμεσα στά φωτεινά
πνεύματα τοϋ Χατζόπουλου, τοϋ Μαλακάση, τοϋ Γρυπάρη, τοϋ Πορφύρα, τοϋ Έ πιΓ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ
σκόπουλου, τοϋ Βλαχογιάννη, τοϋ Κα.μπύση, τοϋ Ξενόπουλου, τοϋ Μάνου, τοϋ Πασαγιάννη, τοϋ Μαβίλη, τοϋ Παπαδιαμάντη τοϋ Χριστομάνου, τοϋ ΓΙαπαντωνίου, τοϋ
Καρκαβίτσα, τοϋ Μαρτζώκη καί άλλων πού άποτελοϋσαν τό Χορό τοϋ Κωστή II αλαμά στο τέλος τοϋ δέκατου ένατου αιώνα καί στήν ανατολή τοϋ Εικοστού.
Τελευταίος βάρδος τής λογοτεχνικής αύτής πλειάδας, τοϋ Νεοελλ.ηνικοΰ Παρ
νασσού, δπως άποκλήθηκε, υπήρξε ό Γεώργιος Δροσίνης. Ένεννήντα δύο χρόνια
κράτησε ή δημιουργική του σταδιοδρομία άπό τό Δεκέμβρη 1859 πού γεννήθηκε,
μέχρι τόν ’Ιανουάριο 1951 πού σφάλισε γιά πάντα τά βλέφαρα. "Ενας ολόκληρος αιώ
νας σχεδόν ύπήρξε ή ζωή τοϋ Δροσίνη καί πρέπει νά είπωθή πώς αύτός άκριβώς ό
αιώνας ήταν καί ό σημαντικώτερος γιά τά γνήσια. Ελληνικά γράμματα. Στήν περίοδο
αύτή υμνήθηκε άπό τό Δροσίνη ή ομορφιά τοϋ τόπου μας, ή αίγλη τής Ελληνικής
ζωής, ή πνοή καί ή ψυχοσύνθεση τοϋ αιώνιου Έλληνα. Καί σ’ αυτήν τήν περίοδο δό
θηκε ή μεγάλη μάχη τοϋ δημοτικισμού έναντίον τοϋ λογιωτατισμοΰ. Μ’ αποτέλεσμα
ήταν ή πλήρη νίκη τής καθαρής Ελληνικής γλώσσας καί τοϋ ανόθευτου)πνεύματος τής
Ελληνικής διαύγειας κατά τοϋ πεισιθάνατου ρομαντισμού τοϋ Παράσχου, των Σού-
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τσων, του Ραγκαβή, του Βασιλειάδη, του Παπαρρηγόπουλου καί άλλων ποιητών
της χλ ωμάδας καί της άπαισιοδοξίας.
Περισσότερο άπ’ όλους τούς λογοτέχνες καί ποιητές του Νεοελληνικού Παρ
νασσού αγωνίστηκαν οί δύο τελευταίοι βάρδοι τής λογοτεχνικής πλειάδας : 'Ο Κωστής Παλαμάς καί ό Γεώργιος Δροσίνης. Γεννημένοι καί οί δυο άπο « ’Ελεύθερους
πολιορκημένους» στην ’Αθήνα του 1859, έταξαν άπο τα πρώτα τους βήματα τη ζωή
των στη διακονία τοϋ γνήσιου Ελληνικού πνεύματος. Παρέα τους ήταν καίόΚαμπάς,
ό λαμπρός ποιητής πού γρήγορα τούς άφισε κυνηγώντας τη χίμμαιρα τού πλούτου
στην Αίγυπτο. Καί συνέχισαν μόνοι τους το δρόμο το φωτεινό για να φύγουν τελευ
ταίοι άπο την λογοτεχνική πλειάδα καί νά σφραγίσουν τήν παρουσία τους μέ ολοκά
θαρη ποίηση ό,τι τού Ελληνικού.
** *
Χαράματα τής 9 Δεκεμβρίου 1859 καί ένώ έπεφταν κανόνια για τά γενέθλια
τής ’Αμαλίας, είδε τό φώς ό Δροσίνης. Κι’ όσο κι’ αν οί γονείς του ήταν άπο «’ Ελεύ
θερους πολιορκημένους», όσο κι’ αν βροντούσαν τά κανόνια στή γεννηοή του, δεν
πήρε κανένα γνώρισμα παλληκαριας καί πολεμικής ορμής, όπως μάς λέει ό ίδιος
στην αυτοβιογραφία ιτου «Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου». Τά άφισε αύτά τά γνο^ρίσματα γιά τον μεγάλο ’Εθνικό τροβαδούρο Κωστή Παλαμά, τον άνθρωπο πού άγάπησε καί τον άκολούθησε πιστά σ’ όλη του τή ζωή. Γιατί, πρέπει νά το τονίσουμε,
Παλαμάς καί Δροσίνης υπήρξαν δυο άχώριστοι φίλοι, δυο πιστοί συνοδοιπόροι στούς
δρόμους τών γραμμάτων, δύο ΐδεαλ.ισταί τής Ελληνικής παραδόσεως καί τής Ε λλη
νικής διαύγειας. ’Άλλο ζήτημα είναι το ότι οί άνθρωποι πίκραναν τον Κωστή Πα
λαμά, τον είδαν ώς σκοτεινό, καί «άκαταλαβίστικο» καί τού έπέρριψαν εύθΰνες γιά
ζητήματα πού ποτέ δέν διανοήθηκε.
Στο σπίτι πού γεννήθηκε ό Δροσίνης, στο δεξιό γώνιασμα τών οδών Άδριανοΰ
καί Θέσπιδος, έζησε τά πρώτα παιδικά του χρόνια. Παρέα του οί μασκαράδες τής
’Αποκριάς, οί χαρτοετοί καί τά βιβλία μέχρι τά δεκαοχτώ του χρόνια πού παρου
σίασε τήν πρώτη του ποιητική συλλογή «Τ σ τ ο ί ’Α ρ ά χ ν η ς». Πλήθος άπο
εκφραστικούς καί τεχνικούς στίχους, εμπνευσμένους άπο έφηβικές σκηνές μέ πετα
λούδες, άγάπες, ύπναροΰδες κοπέλλες, παρελαύνουν στά ποιήματα τής συλλογής
πού δείχνουν τον άδόκιμο νεανία. ’Έχουν όμως οί στίχοι αυτοί τή δροσιά καί τή χάρη
τής καθημερινής ζωής καί γ ι’ αύτο μελοποιήθηκαν άπο πολλούς μουσουργούς τής
έποχής καί τραγουδήθηκαν στή ρομαντική ’Αθήνα τής παληάς ζωγραφιάς. Γνωστή
σέ όλους είναι ή « Ά μ α ρ τ ω λ ή» τής συλλογής, χιλιοτραγουδημένο εύθυμο ποίημα,
μέ μουσική τού Ρόδιου. Μά το περισσότερο γνωστό είναι τό αθάνατο ποίημα τής συλ
λογής « ’Α ν θ ι σ μ έ ν η ’Α μ υ γ δ α λ ι ά » πού πάνω σ’ αυτό στηρίχθηκαν σενάρια
γιά κινηματογραφικές ταινίες, υποθέσεις γιά όνομαστά δημιουργήματα τής τέχνης.
Δέν έμειναν χείλη πού νά μή τραγουδήσουν στις φεγγαρόλουστες βραδυές τής ’Αθήνας
καί τού χωριού τούς μελοποιημένους στίχους τού ’Εθνικού ποιητού :
Έ κουνησε τήν ανθισμένη μυγδαλιά
μ έ τά χεράκια της
κι’ εγέμισε από άνθη ή πλάτη, ή αγκαλιά,
και τά μ α λλάκια της.

*
“Α χ! Χ ιονισμένη σάν τήν είδα τήν τρελλή,
γλυκά τή φίλησα,
τής τίναξα τά άνθη άπο τήν κεφαλή
κ ι’ έτσι τής μ ίλ η σ α :

Τρελλή, νά φέρης σ τά μ αλλιά οον τι) χιονιά
τ ί τόσε β ιά ζεσ α ι;
Μόνη της θέ νάρθή ή βαρυχειμω νιά,
όέν τό στοχ ά ζεσα ι:

*
Τοϋ κάκου τότε θά θυμάσαι τά παληά
τ ά παιχνιόάκια σου,
κοντή γρηονλα μέ τά κ ατάσπρα μαλλιά
και τά γυαλάκια σου/

Σάν πανελλήνιο τραγούδι ή « ’Αμυγδαλιά» καί περνώντας άπο στόμα σέ στόμα
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τόσα χρόνια τώρα, έφτασε στις ημέρες μας κουτσουρεμένη και άνάπηρη. Γράφηκε
άπό τον ποιητή για μια πεντάμορφη έξαδέλφη του, τη Δροσίνα, πού ένα πρωινό έτίναξε την άνθισμένη νερατζιά του κήπου του στο καινούργιο σπίτι, άπέναντι άπό το
’Αρσάκειο καί έκεϊ πού βρίσκεται σήμερα ή Ίονική Τράπεζα. Το σπίτι εκείνο ήταν
δίπατο καί είχε μεγάλο κήπο. Σαν είδε ό ποιητής τήν έξαδέλφη του, μαθήτρια στο
’Αρσάκειο άκόμα, νά τινάζη τήν άνθισμένη νερατζιά, έκαμε στίχους τήν όμορφη ει
κόνα. 'Η νερατζιά έγινε άμυγδαλιά γιατί τού φάνηκε ποιητικώτερο δέντρο.
Νέος πολύ άκόμα ό Δροσίνης κυκλοφορεί στά 1884 τήν ποιητική συλλογή
«Ε ί δ ύ λ λ ι α», το έργο πού τον έκαμε γνωστό πλέον καί στερέωσε τήφήμη του
ως ποιητοϋ. 'Ένα μεγάλο μέρος των «Ειδυλλίων» οφείλεται στον μεγάλο λαογράφο
μας Ν. Πολίτη, πού τον γνώρισε στον κορυφαίο λογοτεχνικό κύκλο τής «Ε στίας»
μέ τό ποίημα «Ποτάμι». 'Ο ίδιος ό Ν. Πολίτης τον συμβούλεψε ν’ άγαπήση τήν
Ελληνική φύση καί νά κυττάξη νά βρή τις κρυμμένες ομορφιές της. ’Ακόμα τον συμ
βούλεψε άπό τά δέκα έξη χρόνια του νά πάη στή Γερμανία καί νά σπουδάση, γιά νά
γίνη υστέρα Καθηγητής στήν 'Ιστορία τής Τέχνης καί στις ξένες λογοτεχνίες στο
’Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο. Καί τά βρήκε αύτά ό νεαρός Δροσίνης «σάν πρωτοβρόχι
σέ διψασμένη γή» όπως άφηγεϊται αργότερα ό ίδιος. Γι’ αύτό άκολούθησε πιστά τις
συμβουλές του.
Μιά άδολη αγάπη προς τήν Ελλάδα καί τήν ομορφιά του βουνού, τού κάμπου
καί τής θάλασσας, βρίσκεται διάχυτη στά «Ειδύλλια». Κάποιος άτέλειωτος χορός
άπό τραγούδια τής Χώρας μας, άπό παραδόσεις, άπό έθιμα γραφικά, άπό γνωμικά,
προλήψεις - δεισιδαιμονίες καί θρύλους είναι άπλωμένος στις σελίδες τής συλλογής
αυτής μαζί μέ ωραίες μεταφράσεις στίχων τού Θεόκριτου, τού Μόσχου καί των ποιη
τών τής άρχαίας 'Ελληνικής άνθολογίας. Νά μερικοί στίχοι άπό θαλασσινά μοτίβά :
Π αντέρημη στην ξενιτειά,
δεν θάχης ποιος νά σ' άγαπάη
κι' αν άρρω στήαης, κ ι’ &ν πονής
π άλι δέ θά βρεθή κανείς
μέ δακρυσμένη τη μ α τιά ,
μερόννχνα νά ξαγρυπνάη
στον προσκέφαλου σου τό πλάι.

Κ ι’ αν πφς κι' έρθής μ έ τό καλό
στους τόπους τούς αγαπημένους,
π άλι μέ πόνο θά κυττφς
μήπω ς εκείνους π ’ άγαπρ,ς
μ έ σ α στον κόσμο τον τρελλό
τούς εΰρεις άλλαγμένους,
αγνώ ριστους κ α ί ξένους...

Εικόνες άπό τή φύση καί τήν υπαίθρια ζωή πλημμυρίζουν τά «Ειδύλλια», όπου
τά πανηγύρια τού Χωριού, ό πιστικός μέ τά ζωντανά, οί παραδόσεις μέ πρώτη τήν
άνάμνηση τής προδότρας λοιδωριάς πού πρόδωσε τον Χριστό, τά τραγούδια τού
χορού, τά μάτια τής βασιλοπούλας, ή κόρη τής Ρούμελης, τά θαλασσινά τραγούδια,
τά λόγια τής γρηάς καί άλλα πολλά δίνουν όλο τό θυμίαμα καί τή χάρη πραγματικών
ειδυλλίων άνθρώπων καί φύσεως.Τό ίδιο παρατηρούμε καί στή συλλογή « Ά μ άρ α ν τ α» πού έκυκλοφόρησε τό 1891.'Ένα όλάκαιρο πλήθος άπό λουλούδια, άπό
κοιλάδες κι’ ερημιές, άπό βουνοκορφές κι’ έρημοκκλήσια, άπό πρωινά άνοιξιάτικα
καί βράδια χρυσωμένα, κάνουν τό Δροσίνη έδώ νά μοιάζη μέ βουκόλο ή άγρότη, μέ
ψαρά ή άνέμελο περπατητή τής εξοχής, χωρίς πουθενά νά φαίνεται ό πρωτευουσιάνος,
ό ά.νθρωπος τών τριάντα χρόνων, ό σπουδαγμένος καί στή Γερμανία νομικός καί
φιλόλογος πού προορίζεται γιά τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τής Χώρας του, τήν
’Ακαδημία. 'Η μυστική θεά πού λατρεύει ό Δροσίνης, ή Μοίρα, παρουσιάζεται έτσι
στά « ’Αμάραντα» :
τΗρθε μ ιά μ ο ίρ α κ α ί σ’ εμένα
χάρ ισμ α ανέλπιστο νά φέρη:
Κ ίτριν’ αμάραντα πλεγμένα
μ έ τό πολύτεχνό της χ έρι:

«Π άρτα, μ ’ αύτά νά στεφανώσης
μ ι’ αγάπη μόνη κ’ αγιασμένη·
τή χάρη πώ χουν νά τής δώ σης,
γ ιά πάντ’ αμάραντη νά μένη».

Σ. Σταμάτη
«Μ ' αν ή άγάπη σου πεθάνη
κ ι ή χάρη μου δεν την προφτάσει,
βάλε τ' αμάραντο στεφάνι,
στο μνήμα πού θά τή σκ επ άση...».

« Τ ’ άνθη πού φέρνω τάχει ράνει
τοϋ αθανάτου νερού μ ια στάλα
και δεν μ π ορ εί να τα μαράνη
δ χρόνος πού μαραίνει τ ’ άλλα».

Μέ τον « Έ ρ η μ ί τ η» των « ’ Αμάραντων» άντιμετωπίζουμε τή γύμνια τής
άνθρώπινης υπόστασης. Νάναι εικόνα ξεκάθαρη τής φαντασίας του το λείψανο τοϋ
Ερημίτη ή νά είναι εσώτερη απαισιοδοξία τοϋ ποιητή για τή ματαιότητα τοϋ άνΟρώπου τα όσα κρύβονται στους στίχους :
Ψ ηλά στον έρημο τό βράχο
εϊν’ ένα λείψανο μονάχο.
*Εχει προσκέφαλο και στρώ μα,
τις κρύες πέτρες καί τό χώ μα.

ψ η λά στον έρημο τό βράχο
εϊν' ένα λείψανο μονάχο,
τά χέρια του κ ρ α τεί και τώρα,
καθώς στής προσευχής την ώρα.

Σέρνοννται κάτω σ τά ποδάρια,
τοϋ ράσου του τ' άπομεινάρια
και λάμπουνε αάν άαημένια
τ ’ άσπρα μαλλ.ιά καί τ ’ άσπρα γένεια.

Βουβό καί σφ αλιστό τό στόμα
κι όρθάνοιχτα τά μ ά τια ακόμα,
στο στήθος τό ξεγυμνωμένο
έχει χλω μόν εσταυρωμένο.

Λάμπουν τρεμόφεγγα τ ’ αστέρια
τριγύρω του σά νεκροκέρια.

Κ αί ξενυχτάει, εκ εί σ τά π λάγια
μοιρολ.ογίστρα κουκουβάγια.

"Αφθονα λαογραφικά στοιχεία συγκεντρώνονται σ’ όλη τή συλλογή, μέ πρώτη
θέση στά γνωμικά. Σκύβει μέ πολλή άγάπη ό ποιητής στο ταπεινό άγριοβότανο και
τοϋ ψιθυρίζει λόγια άγάπης καί θαυμασμού για τό είναι του. Ευγένεια ψυχής, εύγένεια αισθημάτων, διδαχή για τήν ομορφιά τής Ελληνικής ζωής, νά τά γνωρίσματα
πού έ'δωσε ή ποιητική του δημιουργία καί τά μεταλαμπάδευσε σ’ ολόκληρες γενεές.
Ποιο άπο τά ποο τοϋ 1940 Ελληνόπουλα δέν θυμάται καί σήμερα άκόμα τούς στί
χους τοϋ Δροσίνη πού συναντούσε στά δημοτικά καί τά γυμνασιακά του αναγνώ
σματα ! Ή «ά ν ο ι ξ ι ά τ ι κ η α υ γ ή » έ'ξαφνα, δέν μπορεί νά σβυστή άπό τή μνήμη
όσο κι’ άν πέρασε ό χρόνος, όσο κι’ αν οί ιδέες έξαφανίζονται ή μιά υστέρα άπό τήν
άλλη :
Τ' άστρα σβ ύ σ τη κ α ν ή μέρα
γλυκοφέγγει ντροπαλλή,
κ α ί στον ξάστερο άέρα
κελαδοϋν κορυδαλλοί.

Σέ χω ράφια άνθοσπαρμένα
καί γεμ άτα χλω ρασιά,
κύρια αρνάκια σκορπισμένα
βόσκουν χόρτο καί δροσιά.

Γύρω σ τ’ άνθη τά π ερίσσια
τής λευκής άγραμπελιάς,
φτερουγίζουνε τά μ ελίσσια
μέ τήν έννοια τής δουλειάς.

Κ ι' άναααίνοννε τά δάση
μ έσ’ στη διάπρεπη γιορτή,
πού γιορτάζει ολ’ ή πλάση,
ανθισμένη φτερωτή.

Σπάνια περισυλλογή συναντάμε στο ποίημα «"I σ ω ς» των « ’Αμάραντων» :
’Ε κεί σ τά βάθη τ' ουρανού φεγγοβολή, έν’ αστέρι·
μ ’ άν εϊν' αστέρι αληθινά, κανένας δέν τό ξέρει.
Τό φώς του γ ιά ναρθή στη γ ή καιρό καί χρόνια τρέχει·
τό φώς πού είχε βλέπουμε κ ι’ όχι τό φώς πού έχει.

*
"Ισω ς τ ’ αστέρι έσβύστηκεν, έσκόρπισεν, έχάθη,
μ ά θά περάσουνε καιροί κ' ή γ ή δέ θά τό μάθη.

Πρωτόγνωρη είναι ή νοσταλγία του γιά τήν Πατρίδα, μιά νοσταλγία πού τήν
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έννοιωσε δσο καιρό παρέμεινε στή Γερμανία για σπουδές. Στο ποίημα « Χ ώ μ α
Ε λ λ η ν ι κ ό » άντικατοπτρίζεται δ,τι ιερό καί δσιο ένιωσε γιά τό βράχο πού λούζει
ή Μεσόγειος. Πόσα μάτια ξενητεμένων δεν δάκρυσαν στή θύμηση των στίχων του
ποιητή καί πόσες φορές δεν έκλαψε ό ίδιος ό Δροσίνης, -) έρος πλέον, δταν μαθηταί
του έπισκέφτονταν στην « ’Αμαρυλλίδα» του στην Κηφισιά γιά νά του φιλήσουν τό
μέτωπο καί νά άπαγγείλουν τό «Χώμα 'Ελληνικό». Μεγάλη ήταν ή συγκίνηση του
Δροσίνη γιά τά θερμά γράμματα πού λάβαινε άπό ξενητεμένους με άλ.ηθινή λατρεία
γιά τό ποίημα του χωρισμού τού 'Έλληνα άπό τήν πάτρια γη. Τά φύλαγε μέ συγκί
νηση καί στά τελευταία του λόγια ήταν καί τούτα : «Τά γράμματα... νά μοΰ φυλά
ξετε τά γράμματα μέ τό «χώμα»...»
’Αλήθεια, τό «X ώ μ α Έ λ λ η ν ι κ ό» θά λιγοστέψη τήν πίκρα τής ξενητειάς καί θά κάνη πιο γλυκό τό θάνατο, δταν ό "Ελληνας θαφτή μέ λίγο κι’ άπ’ αύτό.
Τό λένε οί στίχοι :
Τώρα πού θά φύγω κ α ι θά πάω σ τά ξένα
κ α ι θά ζονμε μήνες χρόνους χω ρισμένοι,
άφ ισε νά πάρω κ ά τι τ ι άπό σένα,
γαλανή π ατρίδα πολναγαπημένη.
Ά φ ισ ε μ α ζ ί μου φυλαχτό νά πάρω
γ ιά τήν κάθε λύπη, κάθε τ ί κακό,
φυλαχτό άπό άρρώ στεια, φυλαχτό άπό χάρο,
μόνο λίγο χώ μα, χώ μα ’Ελληνικό.

Χώμα δροσισμένο μ έ νυχτιάς άγέρι,
χώ μα βαφ τισμένο μέ βροχή τον Μάη,
χώ μα μερισμένο ά π ’ τό καλοκαίρι,
χώ μα ευλογημένο, χώ μα πού γεννάει,
μόνο μέ τής πούλιας τήν ουράνια χάρη,
μόνο μέ τον ήλιου τ ά θερμά φιλιά,
τό μ ο σχάτο κλήμα, τό ξανθό σιτάρι,
τή χλωρή τή δάφνη, τήν πικρήν έληά...

'Ο θρύλος τής «Διογέννητης» καί τού Διγενή ’Ακρίτα έδιυσε άφορμή γιά πολλά.
πεζοτράγουδα στά χέρια τού Δροσίνη. Τά συναντά μέσ’ τά « ’Αμάραντα» νωπά άκόμη
γιατί, τότε άκριβώς, κοντά στά 1890, είχε έκδηλωθή καί ή κίνηση γιά τό δημοτικά
μας τραγούδια καί περισσότερο τά άκριτικά.
** *
Στή συλλογή «Γ α λ ή ν η» πού κυκλοφόρησε στά 1902, βλέπουμε κάποια
επίδραση τών τραγουδιών τού Χάϊνε καί τού Γκαΐτε, τών αγαπημένων ποιητών τού
Δροσίνη. Είκοσι δύο χρόνια ποιητικής σταδιοδρομίας καί γόνιμης πνευματικής προ
σφοράς έχουν περάσει άπό τά 1880 πού έδωσε τούς «'Ιστούς ’Αράχνης» καί δμως
έξακολουθεΐ καί στή «Γαλήνη» νά είναι ό ίδιος νοσταλγός τής άγαπημένης πατρίδας,
ό ίδιος όραματιστής καί έμπνευστής τής Ειδυλλιακής ομορφιάς τού Ελληνικού χωριού,
τού βουνού, τής θάλασσας καί τού κάμπου. Παντού υψώνει χωριουδάκια τής πα
τρίδας, παντού βρίσκει χαρά μέ τό σήμαντρο τού Εσπερινού, τή φωνή τού καλογιάν
νου, τήν ενόραση κάποιας ρεματιάς καί κάποιας ήσυχης ή ταραγμένης άκροθαλασσιάς. Τά περισσότερα ποιήματα τής συλλογής αυτής μελοποιήθηκαν άπό τούς μου
σουργούς Λαυράγκα καί Σαμάρα καί έγιναν πασίγνωστα. Νά «τ ό χ ω ρ ι ό μ α ς»
πού δλοι τραγουδήσαμε στά άνέφελ.α παιδικά μας χρόνια :
Τ’ άσπρα σπ ιτά κ ια του ενα- ενα,
σκόρπια, άσνντρόφεντα κ ι’ άνάρια,
στή θάλασσα άντικρύ απλω μένα,
σά μονοκόμματα λιθάρια.

Τ' άσπρα σπ ιτά κ ια τον κρυμμένα,
μέσα σέ πράσινα κλωνάρια,
ήλιάφωτα, χαριτω μένα,
μικρά, άσβεστόχριστα, καθάρια...

'Ο Καλογιάννος είναι τό μήνυμα τής αισιοδοξίας καί τό σύμβολο γαληνότητος τού ποιητή. Τον γνώρισε στο σπίτι τό καινούργιο, στή σημερινή Ίονική
Τράπεζα καί τον τραγούδησε σέ πολλά ποιήματα. ’Εδώ μάς λέει:
Χ ειμώνιασε κ α ι φεύγουν τά πουλιά,
.....................................................................
γοργός ό γερανός τά πελαγώ νει.
Σ τής λυγαριάς τ ’ όλόξερο κλαδί,
Ή φλύαρη χελιδονοφω λιά,
τοϋ φθινοπώρου φτυιχικό παιδί,
χορτάριασε παντέρημη κ α ι μόνη.
ό καλογιάννος πρόσχαρος προβάλλει.
Μέ λόγια σιγα λά και ταπεινά,
μικρός προφήτης φτερωτός μηνφ
τήν άνοιξη πού θά γνρίση πάλι...

X. Σταμάτη
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Γραφική είναι ή εικόνα του «Ε σπερινού»:
Σ το ρημαγμένο παρακλήσι,
τής Άνοιξης το θείο καντήλι,
εικόνες έχει ζω γραφ ίσει
μ έ τ ’ αγριολούλουδα τ ’ ’Απρίλη.

'Ο ήλιος γέρνοντας στή δύση,
μ π ροστά στον ’Ιερού την πύλη,
μπ αίνει δειλά νά προσκύνηση,
κ ι’ άνάφτει υπέρλαμπρο καντήλι...

Μέ τή συλλογή « Φ ω τ ε ρ ά σ κ ο τ ά δ ι α » (1903—1914) πού έλαβαν τό
« ’Εθνικό άριστεϊο των Γραμμάτων καί των Τεχνών», ό Δροσίνης έχει καθιερωθή
σαν μεγάλος ποιητής. 'Η πολιτεία τον βραβεύει, ό Παλαμάς γράφει διθυράμβους
στον «Νουμά» καί σ’ άλλα έντυπα της έποχής καί το Λονδίνο καί τό Βερολίνο
μεταφράζει τα έργα του, ένώ ή Ελλάδα τον υμνεί άπ’ άκρη σ’ άκρη. ’Αρχίζουν
μέ τούς στίχους : «τΩ θαλασσοθεμέλιωτα κ’ ήλιόσκεπα παλάτια» καί συναντάμε
τό στοχασμό καί τή φιλοσόφηση τής ζωής σ’ όλη τους τήν έκταση. Πρυτανεύει ή
γνωμική ποίηση καί ή βαθειά παρατήρηση του πνευματικού άνθρώπου. Βροντοφωνεΐ ό Δροσίνης τό παγκόσμιο πλέον χαρακτηριστικό τού τέλειου άνθρώπου έδώ:
Δεν θέλω το ν κισσού τό πλάνο ψήλωμα
μέ ξένα άναστηλώ ματα δεμένο.
“Ας είμ α ι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο,
μ ά όσο άνεβαίνω μόνος ν’ άνεβαίνω.

Δεν θέλ,ω τού γιαλού το λαμπροφ έγγισμα,
πού δείχνεται άσπρο μέ τού ήλιου τή χάρη.
Θέλω νά δίνω φως άπό τή φλόγα μου
κ ι’ άς είναι ένα ταπεινό λυχνάρι...

Καί στή συλλογή «Κ λ ε ι σ τ ά β λ έ φ α ρ α » (1914—1918) μάς γυρίζει
στήν άγροτική ειδυλλιακή ζωή. 'Ο κύκλος τού "Ελληνα αγρότη μέ τή «σπορά» :
Θαρθουν ο ί μέρες τής σποράς, τού ζευγολάτη ελπίδα.
Βαρύ τ ’ αλέτρι σέρνεται στο βαλτω μένο χώ μα...

’Ακολουθεί τό «Θ έ ρ ο ς» πού «μέ τού καιρού τό γύρισμα τ’ όνειρό θ’ άληθέψη», τό «ά λ ώ ν ι σ μ α», όπου «θά ξαπλωθούν οί θυμωνιές, ξανθομάλλες πλεξί
δες», τό «ψ ω μ ί», όταν «καλόδεχτο τό φόρτωμα...» θά έρθη άπό τό μύλο. Καί στή
συνέχεια, στή συλλογή «Θ ά β ρ α δ υ ά ζ ε ι » (1915—1922) θά μπούμε σε άγνω 
στους ως κάποιο σημείο χώρους παραμυθένιας χαράς :
Θά βραδνάζη ή μέρα δταν θά φτάσω με
στον χω ριού τ ’ άποσκιω μένα άλώνια·
θά φανούν λευκά τ ά χω ριατόσπ ιτα,
π ίσω άπ" τω ν πεύκων τ ’ άκροκλώνια.

Μ ακρυνά θ’ άκούω νται αρνιών βελάαματα.
βραδινή καμπάνα θά σημαίνη·
στή βρυσούλα βώ δια θά π οτίζω νται,
θά καπνίζουν φούρνοι φλογισμένοι.

Στήν ’ίδια συλλογή υπάρχει καί τό άριστούργημα «Δ ά φ ν η κ α ί Χ λ ό η)),
ή σουίτα ύπ’ άριθμόν 2 τού Μ. Bavee, εμπνευσμένο άπό τό Θεόκριτο. ’Αργότερα
στά 1932 κυκλοφορεί ή συλλογή «Ε ΐ π ε», καί στά 1945 ή συλλογή «Φ ε υ γ ά τ α
Χ ε λ ι δ ό ν ι α » όπου βρίσκουμε τό περίφημο «Μ ο ι ρ ο λ ό ϊ τ ή ς ό μ ο ρ φ η ς»,
τό πιο αγαπημένο ποίημα —τραγούδι τού Δροσίνη. Τό θαυμαστό «Μοιρολόι τής ό
μορφης» έχει τήν έμπνευση άπό μιά αιθέρια χωριατοπούλα τής Εύβοιας τή Μορφούλα
Κάλλια πού νέα κοπέλλα είχε γνωρίσει ό ποιητής χορεύτρια στο κτήμα του των
Γουβών. Παντρεύτηκε ή όμορφη νέα κάποιον πλούσιο ξυλέμπορο καί πέθανε άπό
μαρασμό. Μόλις έμαθε ό Δροσίνης τό θάνατο τής γυναίκας πού τόσο αγάπησε, έγραψε
τό φημισμένο «Μοιρολόι», καί διεκήρυττε παντού, ώς τις τελευταίες του στιγμές,
πώς ήταν τό καλλίτερο ποίημα τής ζωής του :
«Τ ό σ π ίτ ι σου ήταν φτω χικό κ ι’ έγώ τό είδα π αλάτι
κ α ί ατά κατώ γι καθιστή βασιλοττούλα εσένα».

"Οταν ρωτήσαν τον Δροσίνη ’Ά γγλοι καί "Ελληνες δημοσιογράφοι ποιο ποίημα
είναι το καλλίτερο του, ό ποιητής άπάντησε : «Θυμάστε τήν ιστορία τού Πραξιτέλη ;
Κάποτε ή Φρύνη πήγε νά τον δή στο εργαστήρι του καί τήν κάλεσε νά διαλέξη καί
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νά πάρη οποίο νόμιζε καλλίτερο άπ’ τά έργα του. 'Η Φρύνη στάθηκε ανίκανη ν’ άποφασίση, μά κι’ εκείνος άρνήθηκε νά τής διαλέξη. Μια μέρα πού ό καλλιτέχνης έλειπε,
ή Φρύνη τοϋ μήνυσε πώς το έργαστήρι του πήρε φωτιά. 'Ο Πραξιτέλης φώναξε τότε:
«Τρέξτε, σώσετε τον ’Έρωτα καί τόν Σάτυρο !». ’Έ , λοιπόν, εγώ θά έλεγα : «Τρέξτε!
Σώσετε το μοιρολόι τής όμορφης...».
Μέ τις συλλογές «Π ύ ρ ι ν η ρ ο μ φ α ί α», « Ά λ κ υ ο ν ί δ ε ς», «Δ η μ ό
τ ι κ ά δ ί σ τ ι χ α», «Δ η μ ο τ ι κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ ή ς ά γ ά π η ς » καί
«Σ π ί θ ε ς σ τ η σ τ ά χ τ η», κλείνει το προπολεμικό έργο του ποιητή. Παράλληλα
ό Δροσίνης έγραψε καί πεζά λαμπρά μυθιστορήματα, διηγήσεις, περιγραφικά βιβλία,
όπως τό «Β ο τ ά ν ι τ ή ς ’Α γ ά π η ς», τις « Ά γ ρ ο τ ι κ έ ς Έ π ι σ τ ο λ έ ς»,
τόν «Μ π α ρ π α δ ή μ ο», τήν « Έ ρ θ η», τήν « Ά μ α ρ υ λ. λ ί δ α», τις «Μ έ
λ ι α σ ε ς», « Ό ρ ν ι θ ε ς», « Ψ ά ρ ε μ α», «Κ υ ν η γ ό ς», « Τ ρ ε ι ς ή μ έ ρ α ι
έ ν Τ ή ν ω», «Δ ι η γ ή μ α τ α των ά γ ρ ώ ν κ α ί τ ή ς π ό λ ε ω ς», «Π ε ντ ά μ ο ρ φ η», « Έ λ λ η ν ι κ ή
Χ α λ ι μ ά», « Π α ι δ ι κ ά π α ρ α μ ύ θ ι α »
καί τελευταία την αυτοβιογραφία του « Σ κ ό ρ π ι α φ ύ λ λ α τ ή ς ζ ω ή ς μ ο υ »
πού κυκλοφόρισε τό 1941.
Σ’ όλη του τή ζωή υπήρξε λάτρης τής Ελληνικής υπαίθρου καί άλλοτε ώς
κυνηγός, άλλοτε ώς ψαράς καί άλλοτε ώς περπατητής γνώρισε όσο κανένας άλλος καί
τραγούδησε τήν Ελληνική ζωή. Τό κτήμα του στις Γούβες Εύβοιας, τό άλλο του
κτήμα στο Πήλιο καί τό ’Εξοχικό σπιτάκι τού Ώρωποΰ τόν βοήθησαν πολύ στή
φυσιολατρεία του. Καί τούτο σέ άντίθεση μέ τόν άγαπημένο του φίλο Κωστή Παλαμά, πού πέρασε τή ζωή του κλεισμένος στούς τέσσερις τοίχους τού γραφείου του.
Στον κοινωνικό τομέα δέν υστέρησε. "Ιδρυσε τή Σχολή των Τυφλ.ών καί τήν
Σεβαστοπούλειο ’Εργατική Σχολή. Στο 'Υπουργείο Παιδείας, ώς Διευθυντής τής
«Δημοτικής Έκπαιδεύσεως» άνέβασε τά Ελληνικά γράμματα σέ ζηλευτά ύψη. Κα
θιέρωσε τήν Εορτή τής Σημαίας καί 'ίδρυσε Γραφείο Σχολικής Υ γιεινής. Φεύγοντας
άπό τό Υπουργείο Παιδείας στά 1923, άφισε νά συνέχιση τό δημιουργικό του έργο
ό Γρυπάρης. ’Έπειτα αύτός διοργάνωσε τόν Σύλλογο ’Ωφελίμων Βιβλίων καί έξέδωσε τό όνομαστό «Ημερολόγιο τής Μεγάλης Ελλάδος», άπό τό 1922 ώς τά 1936.
Παροιμιώδης θά μείνη ή άγάπη του γιά τόν μεγάλο βάρδο Κωστή Παλαμά, όπως καί
ό θαυμασμός του γιά τόν ποιητή τής «Φλογέρας τοϋ Βασιληά». ’Έλεγε τακτικά :
«'Ό π ω ς ό λ α τ ά δ έ ν τ ρ α , έ τ σ ι κ α ί τ ό δ έ ν τ ρ ο τ ή ς τ έ χ ν η ς
έ χ ε ι μ ι ά μ ο ν ά χ α ψ η λ ή κ ο ρ φ ή . Κ ι ’ ό Π α λ α μ α ς ε ί ν α ι ή ψηλ ό τ ε ρ η κ ο ρ φ ή σ τ ή ν π ο ί η σ η».
Ή μετριοφροσύνη καί ή άνεξικακία τοϋ Δροσίνη ειχεν άναπτυχθή σέ μεγάλο
βαθμό. Δέν είχε εχθρούς ποτέ, έκτος άπό τούς κακούς κριτικούς πού άποκαλοΰσε
«κυνάρια ύλακτοΰντα». Ζητούσε τήν άγάπη παντού καί πάντοτε, μέχρι καί τά μεσά
νυχτα τής 2 ’Ιανουάριου 1951 πού σφάλισε τά μάτια φεύγοντας τελευταίος άπό τούς
Παρνασσικούς μας. Μπόρεσε νά πή στά βαθειά του γηρατειά σέ Γαλλίδα πολυβρα
βευμένη ποιήτρια :
«Υπήρξα ό απόστολος τής λατρείας στήν Ελλάδα μας καί πολλοί 'Έλληνες
θάφτηκαν στά ξένα μέ λίγο χώμα Ελληνικό, έπάνω στήν καρδιά τους.’Αγαπατε με.
Θέλω νά μ’ αγαπούν, γ ι’ αύτό άγωνίστηκα 80 ολόκληρα χρόνια καί τό άπόκτησα...».
Κι’ όταν κάποτε τού είπαν πώς ή ’Ακαδημία καί τό Πανεπιστήμιο τόν προ
τείνουν γιά τό βραβείο Νόμπελ, ό Δροσίνης άπάντησε :
«Τό μεγαλύτερο Νόμπελ γιά μένα είναι νά ξέρω πώς δυο ερωτευμένοι μέ τά
κεφάλια τους ενωμένα διαβάζουν στίχους μου...».
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

’Ιω ά ν ν η ς

Πανόπ ουλος

Ξημερώματα της Πέμπτης, 24ης τρέχοντος μηνός, πέθανε στο Μεγάλο Πεϋκο
άπό καρδιακή προσβολή, ό τέω ς’Αρχηγός της Ά στυν. Πόλεων Ιωάννης Πανόπουλος.
Στο βιβλίο τής Ά στυν. Πόλεων, προσετέθη μία ακόμη πένθιμη καί λυπητερή
σελίδα. ’Έφυγε άπό κοντά μας μια ξεχωριστή
άστυνομική φυσιογνωμία. Χάθηκε, τόσο ενωρίς,
ένας υπέροχος κοινωνικός άνθρωπος. Τό κενό
μεγάλο. 'Ο πόνος μας απερίγραπτος.
'Ο Ιωάννης Πανόπουλος, γεννήθηκε τήν
22αν Φεβρουάριου τοΰ 1898 στο Μοναστηράκι τής
Γορτυνίας. Νεαρός ακόμη, πτυχιοϋχος τής Νο
μικής, κατετάγη εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
των Πόλεων μέ τον βαθμόν τοΰ 'Υπαστυνόμου
Β' τήν 10-4-22. Ύπήρξεν άπό τά πρώτα στε
λέχη τοΰ Σώματος Ά στυν. Πόλεων καί χάρις
στις ίκανότητές του έσταδιοδρόμησε καί έφθασε
τήν άνωτάτη βαθμίδα τοΰ Σώματος, προαχθείς
εις ’Αρχηγόν. Τήν 26-4-51 έτοποθετήθη στή
Γεν. Δ/νσι τής Ά στυν. Πόλεων, όπου καί υ
πηρέτησε μέχρι τής έκ τοΰ Ά στυν. Σώματος άποχώρήσεώς του, τό 1957.
t I. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εύρύτατη έγκυκλοπαιδική μόρφωσις, άριστη έπαγγελματική ίκανότης, πλουσιώτατη υ
πηρεσιακή άπόδοσις, ίδιάζουσα διοικητική ίκανότης, υπήρξαν τά κύρια χαρακτη
ριστικά τής αστυνομικής σταδιοδρομίας τοΰ έκλιπόντος Άρχηγοΰ. Μέ ιδιαίτε
ρες ικανότητες στά ζητήματα ’Ασφαλείας, παρέσχε σημαντικές υπηρεσίες στήν
δίωξη τής έγκληματικότητος καί τοΰ κομμουνισμοΰ, πολλές φορές μέ κίνδυνον τής
ζωής του. Φοίτησε έπί 6μηνον στο Έγκληματολογικό Ίνστιτοΰτο τής Βιέννης, σπου
δάζοντας γραφολογία καί τά συναφή προς αυτήν θέματα.
Ό ’Ιωάννης Πανόπουλος δέν ήτο αστυνομικός άπλοΰς. Ύπήρξεν ό άνθρωπος
πού γεννήθηκε ώς άστυνομικός. Στο πρόσωπό του συνεδυάζοντο τά προσόντα τοΰ
«μεγάλου λαγωνικοΰ», μέ τά προσόντα τοΰ οργανωτικού Διευθυντοΰ. ΤΗτο άστυνο
μικός μέ έπιστημονικήν μόρφωσιν, μέ ταχεΐαν άντίληψιν, δίκαιος, επιεικής, άλλά
καί αύστηρός δταν έπρεπε. Ή το ό άνθρωπος πού «έβλεπε καί άπό τά νώτα», όπως
χαρακτηριστικά τον άπεκάλουν. Διεκρίνετο γιά τό ήθος του, τον χαρακτήρα του, τήν
κοινωνική του παράσταση, τήν άξιοπρέπεια καί τήν συμπεριφορά του έν γένει,
καθώς καί γιά τις κοινωνικές του σχέσεις. Ή δράσις του υπήρξε, άλ.ηθινά, εξαιρετική.
Τιμήθηκε μέ πολλά μετάλλια καί παράσημα, καθώς καί μέ πολλές ηθικές καί
υλικές άμοιβές.
Αύτός υπήρξε σε λίγες γραμμές, ό Αρχηγός ’Ιωάννης Πανόπουλος. Α κλό
νητος στά εθνικά ιδεώδη καί πιστός στον όρκο του προς τήν Πατρίδα καί τήν Α σ τυ
νομίαν εΐδικώτερα, υπήρξε μιά σημαντική προσωπικότης. Ποτέ δέν λιποψύχησε.
’Αγωνιζόταν μέ αύτοθυσία στο πεδίο τών ιδανικών τής Ελλάδος καί πάντοτε ή
δάφνη τής Νίκης στόλιζε τό πρόσωπό του.
Ή νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη τήν 11ην π.μ. ώραν τής 25-9-59 στον Μητροπολιτικό Ναό τών Αθηνών, τον όποιον, άπό νωρίς εϊχεν κατακλύσει πλήθος
κόσμου. Παρέστησαν πολλοί επίσημοι, μεταξύ τών οποίων :
Ό Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος Παναγιώτης, ό έπί τών
’Εσωτερικών Υφυπουργός κ. Καλαντζής Εύάγ., οί τέως Υπουργοί κ.κ. Λυκουρέζος
Παυσ. καί Μαύρος Γεώργ., ό Εΐσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου κ. Κιουσόπουλος,
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ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Τσουκάλας ’Ά γ ., ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου
’Αθηνών κ. Κατσώτας Παυσαν., οί Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλόπουλος Ά ν.
καί Μαρκόπουλος Άβρ., οί ’Αρχηγοί των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικής
'Υπηρεσίας κ.κ. Μακρυνιώτης Γ., Κόκκινος Νικ. καί Μπουραντάς Νικ., ό τέως
’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος Στρατηγός κ. Σπηλιωτόπουλος, οί τέως
καί πρώην ’Αρχηγοί της Ά στυν. Πόλεων κ.κ. Καλυβίτης, Σπόρου, Σαμπάνης, Κίννας καί Λεονταρίτης, ό ’Αντιστράτηγος κ. Βρεττός, ό τέως Βουλευτής κ. Γλύκας
Μιχ., ό κ. Άθανασιάδης—Μποδοσάκης, ό Ναύαρχος έ.ά. κ. Λούντρας, ό ιδιοκτήτης
καί Δ/ντής εφημερίδων κ. Λαμπράκης Χρ., ό Έπιθ/τής τοΰ Ά στυν. Σώματος
Ά στυν. Δ/ντής α' κ. Νέρης Νικ., οί τέως Γεν. Δ/νταί τής Άστυν. Πόλεων κ.κ.
Δασκαλάκης Ί ω . καί Κάλλιας Δ., οί Γενικοί Δ/νταί των Σωμάτων ’Ασφαλείας παρά
τώ 'Υφυπουργείο) ’Εσωτερικών κ.κ. Βαρδουλάκης Γ. 'Υποστράτηγος Χωροφυλακής
καί ’Αρχιμανδρίτης Νικ. Ά στυν. Δ/ντής α', οί τέως Ά στυν. Δ/νταί α' κ.κ. Κουτσουμάρης, Τσαούσης Ν., ΙΊολιτόπουλος Σ., οί Ά στυν. Δ/νταί ’Αθηνών καί Πειραιώς
κ.κ. Καραμπέτσος Ε. καί Κορωνακος Δ., οί Ά στυν. Δ/νταί α' κ.κ. Λιαρομάτης Γερ.,
Ζαγκλής Δ., Πουλικάκος Παντ., Καρανάσος Δ., ό Ύποδ/τής τής Γεν. ’Ασφαλείας
’Αθηνών Ά στυν. Δ/ντής β' κ. Μπαρδόπουλος Π., ό Δ/ντής Ασφαλείας Πειραιώς
Ά στυν. Δ/ντής β' κ. Ταβουλάρης Ά ντ., οί Διοικητικοί Δ/νταί α' κ.κ. Τζηρίτης Κ.,
καί Άργυράκης Α., πολλοί Ά στυν. Δ/νταί β' έν ένεργεία καί συντάξει, ό δικηγόρος
κ. Πουλατζας καθώς έπίσης κατώτεροι άξιωματικοί τής Άστυν. Πόλεων καί Χωρ/
κής καί διοικητικοί υπάλληλοι τής Αστυνομίας Πόλεων, καί άλλοι.
’Επικήδειους λόγους έξεφώνησαν, έκ μέρους τών φίλων του πολιτών, ό πολιτευτής Κολιαλέξης Θ. καί έκ μέρους τοΰ Ά στυν. Σώματος ό Άστυν. Δ/ντής α' κ.
Καθάρειος ’Απόστολος, ό όποιος ειπεν τά εξής:
«Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων πενθεί σήμερον τον τέως ’Αρχηγόν
του, Ίωάννην Πανόπουλον καί μέ καρδιά βαρυαλγή προσέρχεται ν’ άποτίση τον ύ
στατον φόρον τιμής προς αυτόν.
’Έπαυσε νά ύπάρχη μεταξύ μας μία έξαιρετική φυσιογνωμία, ένας χαλύβδινος
χαρακτήρας, ένας υπέροχος πατριώτης, ένα δυνατό πνεύμα πού δεν μπόρεσε ν’ άντισταθή εις τον τόσον πρόωρο καί άδυσώπητο νόμο τοΰ θανάτου.
Άπέθανεν ό ’Ιωάννης Πανόπουλος, άλλά τά ιδιαίτερα ήθικά του προσόντα, ή
μόρφωσίς του, τό ακέραιον τοΰ χαρακτήρος του, ή έργατικότης του καί γενικώς ή
ιδιαιτέρα μορφή τής προσωπικότητάς του, θά παραμείνωσι γιά πάντα στον άστυνομικό κόσμο καί ιδιαίτερα εις τά άνώτερα στελέχη του καί θ’ άποτελώσι δΓ αυτά
παραδείγματα μιμήσεώς.
Έγεννήθη τό 1898 εις τό Μοναστηράκιον Γορτυνίας. Νεώτατος εισήλθεν εις
τήν Αστυνομικήν Σχολήν Κερκύρας καί τυγχάνων πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής,
εξήλθεν τον ’Απρίλιον τοΰ 1922 έκ ταύτης, μέ τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Β'
τάξεως. Ή πρώτη τοποθέτησίς του έγένετο εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών,
ότε τό πρώτον έπεξετάθη εις τήν πόλιν ταύτην ό θεσμός τής Αστυνομίας. Ακολού
θως ύπηρέτησεν καί εις τάς άλλας πόλεις άλληλοδιαδόχως όπου άνέλαβε καθήκοντα
τό Αστυνομικόν Σώμα. 'Υπηρέτησεν εις πολλάς νευραλγικάς υπηρεσίας τής ’Αστυ
νομίας, κατά τό πλεϊστον δμως εις τάς τοιαύτας Ασφαλείας καί ’Αλλοδαπών, παρουσιάσας έξαιρετικά δείγματα άστυνομικής ίκανότητος, έργατικότητος, τιμιότητος
καί εύθυκρισίας.
Μέ τοιαΰτα έξαιρετικά προσόντα άνήλθεν έπαξίως δλους τούς βαθμούς τής
ιεραρχίας τοΰ Αστυνομικού Σώματος προαχθείς εις Αρχηγόν καταλαβών τήν θέσιν
τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ τής Αστυνομίας τοΰ Υφυπουργείου ’Εσωτερικών.
Ό αείμνηστος ’Ιωάννης Πανόπουλος, ήτο φυσιογνωμία μέ ΐδιάζουσαν διορα
τικότητα καί ιδιοφυίαν. Ή σαφήνεια τών σκέψεών του καί ή ολοκληρωτική διερεύνησις τών υποθέσεων αίτινες τον άπησχόλουν τον έχαρακτήριζαν ιδιαιτέρως. ΤΗτο
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δίκαιος, αύστηρός καί αμερόληπτος έν τη έκτελέσει των καθηκόντων του μή έπιδεχόμενος συμβιβασμούς. Παρείχε τον έαυτόν του παράδειγμα προς μίμησιν καί ήξίου
άπό τούς υφισταμένους του να έφαρμόζωσι τάς άρχάς του.
Κατά τύ διάστημα της έν τώ Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίας του προσέφερε
πλείστας καί έξαιρετικάς ύπηρεσίας εις τοϋτο καί την Πολιτείαν. Ή άπαρίθμησις
των ώς άνω υπηρεσιών του θά κατελάμβανεν πολλάς σελίδας. ’Ιδιαιτέρα ή συμβολή
του είς την άνακάλυψιν καί σύλληψιν δραστών διαρρήξεων καί πλαστογράφων.
Μετέβη έπανειλημμένως καί είς τό Εξωτερικόν προς σύλληψιν επικινδύνων ληστών
καί δραστών σοβαρών άξιοποίνων πράξεων. 'Η άνάμιξίς του είς την έξιχνίασιν της
δολοφονίας τοϋ ’Αμερικανού δημοσιογράφου Πόλκ ήτο ούσιαστική καί χάρις είς τάς
μεθοδικάς ένεργείας του έξιχνιάσθη αΰτη. 'Ο υπηρεσιακός του φάκελλος είναι πλήρης
άπό έπαίνους καί άμοιβάς, διά την έξαίρετον έργατικότητα, έπαγγελματικήν ικανό
τητά του καί έν γένει άξιέπαινον υπηρεσιακήν του άπόδοσιν.
Κατά τό διάστημα τής κατοχής έπέδειξεν άξιοθαύμαστον αύτοθυσίαν καί άκραιφνή πατριωτισμόν. Συμμετέσχεν ένεργώς μέ πραγματικόν κίνδυνον τής ζωής
του, είς Πατριωτικάς άπελευθερωτικάς οργανώσεις καί προσέφερεν ΰψίστας υπηρε
σίας είς τό ’Έθνος, άναγκασθείς τελικώς λόγω τής Πατριωτικής του δράσεως νά
μεταβή είς Μ. ’Ανατολήν δπου καί εκεί έσυνέχισεν την ’Εθνικήν του άποστολήν
ύπηρετήσας είς μίαν έκ τών σπουδαιοτέρων, κατά την πολεμικήν περίοδον, Ε λλη
νικών 'Υπηρεσιών τού ’Εξωτερικού.
’Ιδιαιτέρως ύψίστην ’Εθνικήν υπηρεσίαν προσέφερεν είς τον τομέα διώξεως
τού κομμουνισμού. 'Υπήρξεν αδυσώπητος διώκτης προς τούς ύπονομευτάς τής ’Ε
θνικής μας ’Ανεξαρτησίας. Μέ την διακρίνουσαν αύτόν άγχίνοιαν, μεθοδικότητα καί
άστυνομικήν ικανότητα κατηύθυνε τά έντεταλμένα άστυνομικά όργανα διά τήν δίωξιν
τών άναρχικών στοιχείων μέ άποτέλεσμα, τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σημαντικού
άριθμοΰ ήγετικών στελεχών τού Κ.Κ.Ε., βαρυνομένων μέ σωρείαν έγκληματικών
πράξεων δι’ άς καί κατεδικάσθησαν, έξαρθρωθέντος τελείως τού κομμουνιστικού
μηχανισμού έν τη Χώρα μας, ιδία διά τής τελευταίας άνακαλύψεως καί συλλήψεως
κατασκοπευτικού δικτύου τού Κ.Κ.Ε. καί τής κατασχέσεως τών ύπ’ αυτού έπί σκοπώ
κατασκοπίας λειτουργούντων έν Άθήναις ασυρμάτων του, προσενεγκών ουτω ύψί
στην ’Εθνικήν υπηρεσίαν.
'Η Πολιτεία έκτιμώσα τάς Πατριωτικάς ύττηρεσίας τού Ίωάννου Πανοπούλου
άπένειμεν είς τούτον πολλά μετάλλια καί παράσημα διά τάς προς αυτήν προσφερθείσας Έθνικάς υπηρεσίας του.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα ώς έλάχιστον δείγμα φόρου τιμής καί ευγνωμοσύνης
διά τάς προσφερθείσας είς αύτό καί τήν Πολιτείαν υπηρεσίας του, άείμνηστε ’Ιωάννη
Πανόπουλε δι’ εμού καταθέτει έπί τής σοροΰ σου τον στέφανον τούτον καί εύχεται
όπως ή ’Αττική γή πού θά σέ σκεπάση σέ λίγο νά είναι έλαφρά καί ή μνήμη σου νά
παραμείνη αιώνια».
Τής νεκρώσιμου πομπής προηγείτο Τμήμα τής Σχολής Άρχ/κων, άκολουθοΰσε ή Μουσική τής ’Αστυνομίας καί έν συνεχεία ή σορός τού μεταστάντος, μ’ όλα
τά παράσημα καί μετάλλια καί τιμητική συνοδεία τεσσάρων ’Αστυνόμων, οί όποιοι
καί κρατούσαν τις ταινίες. Τήν πομπήν έκλεινε έτερον τμήμα τής Σχολής ’Αρχιφυλάκων.
Στέφανοι κατετέθησαν άρκετοί, μεταξύ τών οποίων τού 'Υφυπουργού έπί τών
’Εσωτερικών, τών ’Αρχηγείων Χωρ/κής καί Ά στυν. Πόλεων, τού Ο.Φ.Α.,τοΰ κ.
Τσαούση, τού κ. Μποδοσάκη, τού κ. Λαμπράκη κ.ά.
Τά «’Α στυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντας τά αισθήματα πένθους
ολοκλήρου τού Ά στυν. Σώματος, υποβάλλουν είς τήν οικογένειαν καί τούς οικείους
τού έκλιπόντος τά θερμά συλλυπητήρια καί εύχονται, όπως ό Κύριος, ό νεκρών καί
ζώντων τήν έξουσίαν έχων, χαρίση σ’ αύτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Αιώνια άς είναι ή μνήμη του καί τό χώμα τής ’Αττικής έλαφρό.
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Καί πάλι το ’Αστυνομικόν Σώμα πενθεί. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τον
θάνατο τοϋ Ίωάννου Πανοπούλου, μια πένθιμη άκόμη σελίδα άνοίχθηκε.
Την 22αν ώραν της 25-9-59 στο 424 Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον Θεσσαλο
νίκης, πέθανε άπό καρδιακή προσβολή ό 'Υγειον. Ά στυν. Διευθυντής Β', ιατρός
κραδιολόγος—παθολόγος, Παρδάλης Κωνσταν
τίνος. Δέν πρόφθασε νά διανύση τήν κανονι
κήν του άδειαν, όταν ή άπονη μοίρα τοϋ έ
κοψε ξαφνικά τό νήμα τής ζωής, σέ μια ήλικία
πλήρους ώριμότητος καί έπιτυχοϋς σταδιοδρο
μίας. Βρισκόταν στήν Θεσσαλονίκη μαζί μέ τήν
γυναίκα του, όταν ξαφνικά άρρωστη σε καί είσήλθε έκτάκτως στο έκεϊ Στρατιωτικόν Νοσοκο
μεΐον. Οί ώρες του, ήσαν λίγες. 'Υπέκυψε σύν
τομα στο μοιραίο. Νικήθηκε άπό τον θάνατο,
άπό μιά άρρώστεια, γιά τήν οποία τόσα πρόσφερε στούς άλλους. 'Ο καρδιολόγος ιατρός πέ
θανε άπό καρδιακή προσβολή. Τί ειρωνεία τοϋ
πετρωμένου!
'Ο Κωνστ. Παρδάλης γεννήθηκε στο Κάι
ρο τής Αΐγύπτου τό 1911. Πτυχιοΰχος τής ’Ια
τρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί
τής τοιαύτης τών Παρισίων, κατετάγη στο Σώ
μα τής Ά στυν. Πόλεων ώς 'Υγειονομικός’Αξιω
ματικός μέ τήν ειδικότητα τοΰκαρδιολόγου-παt Κ. ΠΑΡΔΑΛΗΣ
θολόγου καί μέ τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β'
τήν 11-4-41. Κάτοχος τής Γαλλικής, τής ’Αραβικής καί ’Αγγλικής γλώσσης, άρτια
έπιστημονικώς κατηρτισμένος, έχαιρε μεγάλης έκτιμήσεως στον άστυνομικό καί ια
τρικό κόσμο. Τήν 30-9-1942 προήχθη στο βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' καί τήν 218-52 στον τοϋ Διευθυντοΰ Β'.
Ό έκλιπών ιατρός διεκρίνετο γιά τό στοργικό ενδιαφέρον του, γιά τήν κατανόησι καί προθυμία πού'έπεδείκνυε στούς άσθενείς του. Σ’ αύτόν οί άσθενείς έξετάζοντο πρωτίστως μέ τό πρίσμα τοϋ άνθρωπιστοΰ ίατροΰ.
Τύπος κοσμοπολίτου, μέ άριστες κοινωνικές σχέσεις καί άρτίαν έπαγγελματικήν κατάρτισι, άφισε σ’ ολους μας τις καλύτερες άναμνήσεις.
Οί ύπηρεσίες του στο Σώμα τής Ά στυν. Πόλεων υπήρξαν άληθινά πολύτιμες.
Πολιτισμένος καί εύγενής, εύπροσήγορος καί καταδεκτικός, ύπήρξε γιά ολους τούς
άστυνομικούς, ό φίλος καί ό άδελφός.
Έ φυγε άπό τήν άγκαλιά τοϋ Ά στυν. Σώματος τόσο γρήγορα. Ποιος μπορεί
νά άντισταθή στήν ειμαρμένη. Φεύγοντας όμως, πήρε μαζί του τις καρδιές μας, πού
τόσο τον άγαποΰσαν.
Τά ((’Α στυνομικά Χρονικά» εκφράζοντας τά αισθήματα λύπης ολοκλή
ρου τοϋ Ά στυν. Σώματος, υποβάλλουν στήν οικογένεια τοϋ άλησμόνητου γιατρού
μας, τά ολόψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται όπως ό Θεός τούς χαρίση παρηγοριάν.
'Η Μνήμη σου αιώνια, αείμνηστε Κωνσταντίνε Παρδάλη.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· I* ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ οπω νυμικά τ ω ν όδών ’Α θηνώ ν κ α τ’ α λ φ α β η τικ ή ν σειράν
Ά ν θ ίο υ .
Πάροδος Άγνάντων 28, στοϋ Φιλοπάππου.
Τό Άνθιον ή «Άνθινόν φρέαρ» βρισκόταν έξω άπό τήν Ελευσίνα. ’Εκεί,
κατά τον ποιητήν Πάμφιον, οί κόρες τοϋ Κελεοΰ, βρήκαν τήν Δήμητρα.
’ Ανθ ίπ π ο υ.
Πάροδος τής όδοϋ Άρχιμήδους 33, στο Παγκράτι.
Ό ’Άνθιππος, ποιητής καί μουσικός, είναι, κατά τον Πολυδεύκη, ό εφευρέτης
τής «Λυδίου κλίμακος».
Ά ν ν ιν ο υ Θέμου.
Ά πό Κρυστάλλη 3, στο συνοικισμό Κυπριάδου (τέρμα Πατησίων).
Ό Ά ννινος Θέμος, γυιός τοϋ ’Αναστασίου (ΐατροϋ καί βουλευτοΰ τής Κεφαλ
ληνίας μετά τήν Έ νω σ ι), γεννήθηκε στον Πύργο τής ’ Ηλείας τό 1845 καί πέθανε
στήν ’Αθήνα τό 1916. ’Ασχολήθηκε μέ τήν γελοιογραφία καί έπλαισίωσεν αυτή μέ
τήν πολιτικοκοινωνικήν σάτιραν. Μαζί μέ τον Ροΐδην, έξέδωκε τό περίφημο σατιρι
κό περιοδικό «Άσμοδαΐος». Μέ τον άδελφό του, Μπάμπη, έξέδωκε τό « Ά σ τυ »
κατ’ άρχάς σατιρικό, άργότερα δέ μέ τον Κακλαμανο, ώς πολιτική καθημερινή έφημερίδα.
’Ά ννινο υ Μπάμπη.
Πάροδος τής όδοϋ Ή λ. Ζερβοΰ 95, στά κάτω Πατήσια.
’Αδελφός τοϋ προηγουμένου, λογογράφος καί ποιητής, γεννήθηκε στο ’Αργο
στόλι τό 1852 καί πέθανε στήν’Αθήνα τό 1934. ’Εγκατεστημένος στήν ’Αθήνα, έπεδόθη στήν δημοσιογραφία καί ήτο ό κυριώτερος συνεργάτης τής «Έφημερίδος» τοϋ
Κορόμηλά. Έξέδωκε έργα ιστορικά καί λογοτεχνικά καθώς καί θεατρικά. ’Ασχο
λήθηκε έπίσης μέ τήν μετάφρασι Γαλλικών κ α ί’Ιταλικών λογοτεχνικών κειμένων
καθώς καί’ μέ τήν ποίησι. Είχε τιμηθή μέ τό άριστεΐον τών γραμμάτων καί τεχνών.

'Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμους τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς
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’Α ντα ίο υ .
Πάροδος της όδοϋ Γενναίου Κολοκοτρώνη 93, στά Ά ν ω ΙΙετράλωνα.
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ό ’Ανταίος, γυιός τοΰ Ποσειδώνος καί της Γης,
ήτο ήγεμών της Λιβύης, μεγάλης δυνάμεως γίγας καί τούτο γιατί πατώντας τό χώμα
της μητέρας του Γης, άποκτοΰσε νέες δυνάμεις. Τούτο έχοντας ύπ’ οψιν του ό 'Ηρα
κλής, δταν πήγε κάποτε στην πατρίδα του, τον άρπαξε ξαφνικά στήν άγκαλιά του
καί έτσι, μη έχοντας τήν δύναμι τής Γής, τον σκότωσε.
’ Αντήνορος.
’Από Σπύρου Μερκούρη 70, στο Παγκράτι.
'Ο ’Αντήνωρ, γυιός τοΰ 'Ικατέωνος καί τής Κλεομήστρας, σύζυγος τής Θεανοΰς (ίερείας τής ’Αθήνας), ήτο ό σοφός σύμβουλος τών Τρώων, κάτι άνάλογο μέ
τον Νέστορα τών Ελλήνων. "Οταν ό Μενέλαος καί ό Όδυσσεύς πήγαν στήν Τροία
γιά να ζητήσουν τήν Ελένη, φιλοξενήθηκαν άπό τον ’Αντήνορα. Για τούτο, ύστερα
άπό τήν άλωσι τής Τροίας, τόσον ό ’Αντήνωρ, δσον καί ή οΐκογένειά του, έτυχον
ιδιαιτέρας εύνοιας.
’Α ντιγόνης.
Πάροδος τής οδού Κηφισσοΰ 44, στήν Κολοκυνθοΰ.
Ή ’Αντιγόνη, κατά τήν μυθολογία, είναι κόρη τοΰ Οίδίποδος, δχι δμως άπό
τήν Ίοκάστη (τή μητέρα του πού παντρεύτηκε έξ άγνοιας), άλλά άπό τήν Εύρυγανεία, δπως ή ’Ισμήνη, ό Ετεοκλής καί ό Πολυνείκης. Κατ’ άλλους δμως τά παιδιά
αύτά είναι καρπός τής αιμομιξίας τοΰ Οίδίποδος.
"Οταν πέθανε ό πατέρας της, έπέστρεψε στή Θήβα, δπου καί φονεύθηκε κατό
πιν διαταγής τού Κρέοντος, γιατί ένταφίασε τον άδελφό της Ετεοκλή, παρά τήν σχε
τικήν άπαγόρευσιν. Πάνω στο τάφο της, αύτοκτόνησε ό γυιός τοΰ Κρέοντος, Αιμων,
ό όποιος τήν άγαποΰσε υπερβολικά. Τόσο οί τραγικοί Εύριπίδης καί Σοφοκλής, δσο
καί νεώτεροι συγγραφείς, έγραψαν θεατρικά ή άλλα έργα, εμπνευσμένοι άπό τήν
ζωή τής ’Αντιγόνης.
Ά ν τ ιλ ό χ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ ’Αχιλλέως 63, στο Μεταξουργείο.
'Ο ’Αντίλοχος, γυιός τοΰ Βασιλέως τής Πύλου Νέστορος καί τής Εύριδίκης,
πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο, δπου καί πολέμησε μέ τόλμη καί άνδρεία."Υστερα
άπό τον Πάτροκλο, αυτός είναι ό πιο άγαπητός στον ’Αχιλλέα. Ό ’Αντίλοχος
σκοτώθηκε άπό τον Μέμνονα στήν προσπάθεια του νά σώση τον κινδυνεύοντα πα
τέρα του.
’Α ντιμ α χ ίδ ο υ.
’Από Καλλιρρόης 33, στοΰ ΦΙΞ.
’Οφείλει τήν ονομασία της στον ’Αθηναίο αρχιτέκτονα τοΰ ΣΤ' π.Χ. αίώνος,
Άντιμαχίδην.
’Α ντιμ άχου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αντιφίλου 12, στά Ήλύσια.
’Αντίμαχος ό Κολοφώνιος, ελεγειακός ποιητής, γεννήθηκε στή Κλάδο, άργότερα δμως έγκατεστάθηκε στή Κολοφώνα. Μέ τήν ποίησι του, συνέβαλε σημαντικά
στήν άρχαία Ελληνική λογοτεχνία.
’Α ντιό π η ς.
Πάροδος τής όδοΰ Τρελλώνη 2, στήν Κυψέλη.
Ή ’Αντιόπη, κόρη τοΰ Βοιωτικοΰ ποταμού ’Ασωπού ή τοΰ βασι/έως τής
'Υδρίας Νεκτέως καί τής ΙΙολιξοΰς, θρυλική γιά τήν έξαιρετική ομορφιά της, στήν
άρχαιότςτα, γέννησε άπό τον Δία τον Άμφίονα. ’Αργότερα, παντρεύτηκε τον
Έποπέα, βασιλέα τής Σικυώνος. ’Από τον μΰθο τής ’Αντιόπης, ένεπνεύσθησαν
πο>λοί καλλιτέχνες.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πδ QIL, GESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

...Χωρίς νά περιμένη κανένα, ξεκίνησε μέ μεγάλες δρασκελιές, μέ τό φορτίο
του σφιγμένο έπάνω του μέ στοργή... Οί σκύλοι ζευγαρωμένοι κλαψούριζαν καί κα
θυστερούσαν... Κι’ ό χωροφύλακας κάθε τόσο έπιχειροΰσε νά τούς φέρη κοντά του...
—«Ταράρ! Μαρώ! Πάμε... Ψ ίτ! Ε λά τε!... Π άμε!...».
Δεν χιόνιζε πιά, καί τό δάσος είχε χάσει τό μυστήριό του... Αύτό δεν ήταν
παρά ενα άπό τά πολλά, χειμωνιάτικα δάση... γυμνό, εύθραστο, έρημο...
'Ο «’Άσπρο Δόντι» κι’ ό Προβίνς, μέ την καρδιά ζεστή, παρατηρούσαν
νά βαδίζη μπροστά τους ό Ά γ ιο ς Βασίλης μέ τό πολύ βαρύ φορτίο του... Κι’ αυτός
πάλι άκουγε νά κτυπά μέσα του μιά καρδιά, πού δέν γνώριζε άν ήταν μονάχα ή δική
του... Μιά στιγμή νόμισε ότι είδε τον Όλάφ ν’ άνοίγη τά μάτια του καί νά χαμογε
λά... ’Έγειρε τότες έπάνω του τό χοντρό, ζεστό κεφάλι του καί τού φάνηκε ότι ακού
σε καλά νά μουρμουρίζη μιάν ακατανόητη λέξη, κάτι παρόμοιο μέ : «Ταρζάν»...
'Όλα τά δεινά πού μπορούν νά ταλαιπωρήσουν ένα άνθρώπινο σώμα, δηλαδή τό
κρύο, ό τρόμος, ή κούραση, όλα ό Όλάφ τά δοκίμασε... 'Υπέφερε... Καί τό άποτελεσμα: διπλή πνευμονία, νευρικές κρίσεις, δυσκολίες κυκλοφοριακές...
Μά, άντιθέτως, όλα τά θεραπευτικά μέσα πού έχει γιά άμυνα ή ’Ιατρική, δη
λαδή τεχνητή θρέψη, ενέσεις, μεταγγίσεις, όλα τού προσέφεραν πλούσια... Κι’ έπειτα
περίμεναν.
Οί γιατροί τού Νοσοκομείου δέν έκαναν κρίσεις, δέν μιλούσαν καθόλου κι’ όταν
ήταν ανάγκη νά άνταλλάξουν τις γνώμες τους, τό έκαναν πολύ σιγανά, σχεδόν ψιθυ
ριστά...
Ό Κλεμανσώ έγκατεστάθη στά πόδια τού μεγάλου λευκού κρεβατιού, χωρίς
νά βγάλη λέξη άπό τό στόμα του... Κι’ έμεινε έκεΐ μερόνυχτα άτέλειωτα...
Τό βράδυ χαλάρωνε τά παπούτσια του, ξεκούμπωνε τό γιλέκο του κι’ έπαιρνε
τήν άδεια ν’ άπλώση τά πόδια του... Ή περίφημη γενεάδα του τών «τριών ημερών»
έγινε γενεάδα τών «τεσσάρων», «πέντε», «έξη», ημερών...
Έ κλεισε τό σπίτι του, έμπιστεύτηκε τό κοτέτσι του στό «Δέσμιο ’Αερόστατο»
καί σέ μερικούς άλλους...
Ό κήπος, κάτω άπό τό χιόνι, είχε λιγώτερη ανάγκη απ’ αυτόν, έτοΰτες εδώ τις
ήμερες. „
Τώρα προεΐχε ή υγεία τού μικρού Όλάφ.
../Όταν τό παιδί ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, πήρε μίαν έκφραση τρόμου,
σαν είδε αύτό τό σκέπασμα... Νόμισε γιά μιά στιγμή ότι εξακολουθούσε νά βρίσκεται
σκεπασμένος κάτω άπ’ τό χιόνι... ’Έπειτα άντελήφθη τον Κλεμανσώ... τότε τό πρό
σωπό του πήρε μιάν άπελπισμένη έκφραση...
—«Ποιόν άλλον λοιπόν περίμενε ;» διερωτήθηκεν ό δυστυχής γέρος μέ μιά βαθειά μελαγχολία. Μέ σύντομες, καυτερές λέξεις, τό άγόρι τού διηγήθηκε τήν θαυμά-
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σια περιπέτεια του... τό γνώριμο δάσος, τά ζώα πού τον υποδέχτηκαν... Κάτι σαν
τήν Ίλιάδα καί την ’Οδύσσεια... 'Ο γέροντας συγκατένευσε... 'Ο γέροντας έθαύμαζε...
Θά φύλαγε για πάντα μέσα στή θύμησή του αύτήν τήν φρικτή άλήθεια: Τη διήγηση
της πρώτης νύκτας... δταν το παιδί, μέσα στο παραλήρημά του, ξαναζούσε τήν άξιολύπητη έποποιια του. Το παγωμένο σώμα... το νερό πού σουρώνει μέσα στά παπού
τσια του... τά παγωμένα πόδια του... έπειτα ή άναισθησία... το χιόνι πού παραπλανά,
πού τυφλώνει... Καί τέλος ή τρελλή έπιθυμία νά ξαναγυρίση... Μά, πώς νά βρή το
δρόμο του;...Τό ξυλιασμένο αυτί του τεντώνεται μέσα στά σκοτάδια... τον κυριεύει
τρόμος γιά τούς λύκους, τις άρκοΰδες, τά όρνια, τούς ληστάς... Πέφτει μέσα στο
βάλτο καί είναι άδύνατο νά ξανασηκωθή...
’Έ τσι τον Γολγοθά τού μικρού παιδιού, πού πίστευε στον Ταοζά;, κανείς άλλος
δεν θά τον μάθαινε, παρά μονάχα ό Κλεμανσώ... ό μόνος, δηλαδή κάτοικος τού Τερνεραί πού δεν έγνώριζε τον Ταρζάν καί δεν μπορούσε νά καταλάβη τίποτε άπ’ αύτόν...
Ό γιατρός έπέτρεψε τις επισκέψεις ύπό τον όρο νά είναι σιωπηλές... Αύτός
ήταν ό μόνος τρόπος γιά ν’ άπαλλάξη τον γέροντα από τήν άκατάπαυστή καί άγρυπνη
φρουρά του...
... 'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ έτρεξεν άμέσως... Καί ό Ά λέν Ρομπέρ έπέτυχε
νά τήν συνοδεύση...
"Οταν μπήκαν στο μικρό δωμάτιο, πού μύριζε αιθέρα καί ιώδιο καί μέσα
στο όποιο άπαγορεύονταν κάθ ομιλία, άλληλοκυττάχθηκαν... Καί μέσα σ’ αύτή
τή σιωπηλή άνταλλαγή τών βλεμμάτων τους έκλεισαν όσα αισθήματα κυριαρχούσαν
στις καρδιές τους... Πόσο... περιέργεια... άποδοκιμασία... οίκτο... φόβο... ελπίδα...
Μπροστά τους ό Ό λάφ... Κτενισμένος γιά πρώτη φορά, πεντακάθαρος..
Καί μέσα σ’ όλα ετούτα τά λευκά (τό λευκό δωμάτιο, τά λευκά σκεπάσματα, τό
κατάλευκο πρόσωπό του), μονάχα τά υ,άτια του άποτελοΰσαν παραφωνία...
Ν αί! Αύτά τά μάτια του, πού έκρυβαν συνήθως πολύ πείσμα, φαινότανε σή
μερα σάν νά ήτανε βαμμένα μ’ ένα άγνωστο μπλε χρώμα...
Ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ κυριεύτηκε ξαφνικά άπό τήν έπιθυμία νά κλάψη,
νά προσευχηθή, νά μείνη μόνη γιά νά σκεφθή καλύτερα τό μικρό χαμένο της άγόρι...
—«"Εχω νά κάνω μερικά ψώνια στήν πόλι...» έσφύριξε στ’ αύτί τού Ά λέν
Ρομπέρ... « ’Εσύ κάθισε εδώ, χωρίς καθόλου νά μιλάς... Κατάλαβες; Ο ό τ ε μ ι ά

λέξη! ! ! ».
—«Θά προσέξω εγώ γ ι’ αύτό» μουρμούρισεν ό Κλεμανσώ...Μά, ίσως γιατί
ένοιωσε έπί τέλους ξαλαφρωμένος μέ τήν παρουσία καί άλλου κοντά στον άρρωστο,
έγειρε τό κεφάλι καί αποκοιμήθηκε άμέσως μετά τήν άναχώρηση τής ’Αρχηγού...
’Έτσι καί πάλι τό μικρό δωμάτιο μέ τή βαρειά μυρουδιά βυθίστηκε στήν
απόλυτη σιωπή...
...Στίε μύτες τών ποδιών του ό Ρόμπερ πλησίασε τον Ό λάφ, πού είχε ζαροόσει
σάν γαρίδα μέσα στο μεγάλο κρεβάτι... Αισθανότανε μιά δειλία...
—«Λοιπόν;» ρώτησε, γιά νά πή κάτι...
—« ’Έλα πιο κοντά» εΐπεν ό Όλάφ μ’ ένα είδος άγαν ακτή σεω ς «δέν έχω καμμιά
κολλητική άρρώστεια...».
... ’Ανέπνεε μέ μικρές δόσεις... ’Απαράλλακτα όπως όταν πιέζουν τό φυσερό,
γιά νά ζωντανέψουν τή φωτιά... 'Η ατμόσφαιρα γύρω του ήταν καυτερή...
Οί δυνάμεις του τον είχαν έγκαταλείψει... Τό δύστυχο παιδί! ! ! Δέν είχε πιά
καμμιά έλπίδα...
( Σ υνεχίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΜΕΤΑΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος ό Άρχιφύλαξ Σταματόπουλος
Βασ., καί οί άστυφύλακες: Ζιάνης Παν., Δούλης Χρ. καί Μπαρμπαγιάννης Νικ.
—Διεγράφησαν του Άστυνομιοΰ Σώματος διά πειθαρχικούς λόγους, οί άστυ
φύλακες: Γιαννόπουλος Χρ., Λύκος Δημ. καί Κουμοΰτσος Παντελής.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Β.Δ. έκδοθέντος βάσει των διατάξεων τοϋ κωδ. Ν. 2468/53 «περί
’Οργανισμού τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» προήχθησαν εκ των έν ίσχύϊ
πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1959, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών
θέσεων, οί κάτωθι ’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων:
Α) Κατ’ εκλογήν:
Ό ’Αστυνόμος Β' κ. ’Ιωάννης Κασίμης, εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α'
τάξεως, καί
Ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, εις τον βαθμόν τοϋ
’Αστυνόμου Β' τάξεως.
Β ) Κατ’ ά.ρχαιότητα.
Ό Υγειονομικός ’Αστυνόμος Β' κ. Δημ. Κάππος, εις τον βαθμόν τοϋ ‘Υ 
γειονομικοί ’Αστυνόμου Α' καί
Ό Άστυκτηνίατρος ’Αστυνόμος Β' κ. Κων. Λάππας,· εις τον βαθμόν τοϋ
Άστυκτηνιάτρου ’Αστυνόμου Α'.
'Ομοίως προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ ύπαοχιφύλακος οί άστυφύλακες:
Μπσύρας Κων. καί Σίλλ.ης Βασίλ.
s|c*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος καί
έχορηγήθη υλική αμοιβή εις τόν αστυφύλακα Θεοδωρόπουλον Γεώργιον διότι επέ
τυχε νά φέρη εις πέρας εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος σοβαράν αποστολήν
σχέσιν έχουσαν μέ δράστιδα πολλαπλών κλοπών.
Διά τής αυτής άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργού’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος
εις τούς: 1) 'Υπαστυνόμον κ. Κων. Κουτικιάν, 2) Άρχ/κα Δημητρακόπουλον Δημ.,
3) Άρχιφύλακα Παπανδρέου Νικ. καί 4) ’Αστυφύλακας: Γιαννακόπουλον Βασ.,
Κουτσουλέλον Ά π ., Βλαχογιάννην Δημ., Πρόβολον Γεώργ., Γεωρνταμελήν Ά π .
Λαμπρόπουλον Ά ν., Τζανετάκον Δημ., Νικολούδην Εύαγ., Καλαντζήν Θεμ., Καρα
βίδαν Ή λ. Γιαλέσσαν Ίωαν. καί Μακράκην Γεώργ., διότι ούτοι συνέβαλον εις τήν
έξιχνίασιν πλείστων διαπραχθεισών κλοπών.
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθη
υλική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους:
Α) 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Δημ. Καραγιαννόπουλον καί Κων. Γιάννημάραν,
Άνθυπαστυνόμον κ. Κων. Μαυρουδέαν καί Άρχ/κα Παπακωνσταντίνου Νικ, διότι
κατώρθωσαν ν’ άνακαλύψουν καί νά εξουδετερώσουν σπείραν επικινδύνων κακοποιών.
Β) Ύπαρχιφύλακα Φουτσινάν Εύαγ. καί ’Αστυφύλακας: Μιχαλόπουλον Νικ.,
Γρεβενιώτην Χο., Χαντζήν Κ., Χατζησΐμον Εΰαγγ., Παπαγεωργίου Γ., Μαραβί-
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τσαν Παν., Λάμπρου Ά ριστ., Γκότσην Γεώργ., Πλέτσιαν Δημ., Ζαλαχώρην Ά ν.,
Άδάμ Βασ., Γκότσην Βασ. και Μαρκόπουλον Βασ., διότι συνέβαλον τά μέγιστα
εις την σύλληψιν επικινδύνων κακοποιών.
Γ) ’Αστυφύλακας Ζωγογιάννην Διον. καί Γεωργαντάν Ίω άν., διότι έπέτυχον
την ταχεΐαν άνακάλυψιν καί σύλληψιν διαρρήκτου 'Ιερού Ναού.
Δ) ’Αστυφύλακας Πανίτσαν Δημ, Σαμαράκον Θωμ. καί Τσαγκαράκην Έ μ.,
διότι, κατόπιν πάλης έντός της θαλάσσης έπέτυχον τήν σύλληψιν λαθρέμπορου καί
σεσημασμένου κακοποιού.
Ε) Άστυφ/κα Καραγιαννόπουλον ’Ά γγ. διότι συνετέλεσεν εις την έξιχνίασιν
σοβαρωτάτης κλοπής καί
ΣΤ) Αστυφύλακα Σαμιωτάκην Ίωάν. διότι παρέσχεν άξιόλογον πληροφορίαν,
όδηγήσασαν εις τήν έξιχνίασιν 11 κλοπών.
—'Ωσαύτως δΓ άποφάσεων τού κ.'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαι
νος, εις τούς κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους:
Α ) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Ά γησ. Παπασταφίδαν καί ’Αστυνόμον
Α' κ. Παν. Θάνον, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου καί κατευθύναντες έπιδεξίως σοβαράν άνάκρισιν συνέβαλον εις τήν έπιτυχή έκβασιν έγκληματικής ύποθέσεως.
Β) Ύπαστυνόμον Α' κ. Σπυρ. Καβαλλάρην, άρχιφύλακα Γιατράκην Γεούργ.
καί άστυφύλ.ακας Κατσανάκην Εύστ., Παναγιωτόπουλον Δημ. καί Γκότσην Βασίλ.
διότι έπέτυχον τήν έξιχνίασιν 7 διαρρήξεων έκκλησιών.
Γ) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Ά γησ. Παπασταφίδαν, διότι, ώς προϊ
στάμενος της υπηρεσίας διώξεως κοινού έγκλήματος, διά τών καταλλήλων οδηγιών
καί ύποδείξεών του συνέβαλεν εις τήν έπιτυχή έκβασιν ύποθέσεως κλοπή:.
Δ) ’Αστυνόμον Β' κ. Κων. Λούρην, Ύπαστυνόμον Α' κ. Μιχ. Πετούσην,
Άνθυπαστυνόμον κ. Άσημ. Τίγκαν καί άστυφύλακας: Δελαπόρταν Σπυρ., Σαλπάν
Ίωάν, Άθανασόπουλον Δημ., Γιαλαμαν Αεων., Καλαμαοάν Περ., Παχύγιαννην
Γεώργ., Κουκουβήν Γεώργιον, Σακκάν Στ., Άθανασιάδην Τρ., Στεφανάκον Λέων.,
Δημόπουλον Κων. καί Μανωλόπουλον Χαρ., διότι οί τρεις πρώτοι έπέτυχον τήν
έξάρθρωσιν σπείρας κλεπτών, οί δέ λοιποί έπέτυχον τήν σύλληψιν άπάντων τών μελών
τής σπείρας, καί
Ε) ’Αστυνόμους Α ', κ.κ. Παν. Θάνον, Δημ. Καραγιαννόπουλον καί Κων.
Γιαννημάραν, Ύπαρ/κα Παπαδοπούλαν Στ., καί άστυφύλακας: Άλεξόπουλον Παν.,
Ξουφαράν Γεώογ., Άβούρην Ά ντ., Κωστάκην Γεώργ., καί Καοαΐνδρον Ίωάνν.,
διότι συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν σοβαράς κλοπής καί τήν σύλληψιν τού δράστου.
Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Κορωνάκος διά διαταγής του
άπηύθυνεν τά θερμά συγχαρητήρια του προς άπαντας τούς ’Αξιωματικούς καί
κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους τής Διευθύνσεως Πειραιώς τούς διατεθέντας
διά τήν τήρησιν τής τάξεως έν τώ γηπέδω «Καραϊσκάκη» τήν 13-9-59 κατά τον
ποδοσφαιρικόν άγώνα μεταξύ τών ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-ΜΙΛΑΝ», διότι έξησφάλισαν άπόλυτον τάξιν περί τής οποίας έξεφράσθησαν εύμενή σχόλια έκ μέρους
τού κοινού καί τού τύπου.
Προς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Εύαγ. ’Αναστασίου έξέφρασεν τήν
άκραν ευαρέσκειάν του διότι επί κεφαλής τής ώς άνω ,δυνάμεως έπέτυχε την τήρησιν
παραδειγματικής τάξεως καί οΰτω έπέσυρε εύφημον μνείαν τού ’Αθηναϊκού καί
Πειραΐκοΰ τύπου υπέρ τής ’Αστυνομίας.
*
* *
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Τήν 31ην Αύγούστου έ.έ. τή πρωτοβουλία τού Διοικητοΰ τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικού Διευθυντού Α' κ. Ευαγγέλου
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Καραμπέτσου, αστυνομικοί υπάλληλοι της Γενικής ’Ασφαλείας μετά των οικογε
νειών των έξέδραμον εις άρχαιολογικούς χώρους τής ’Επίδαυρου. Οί μετέχοντες
εις την εκδρομήν εύχαριστήθησαν ιδιαιτέρως.
*
Την 9ην Σεπτεμβρίου 1959, τή πρωτοβουλία τοϋ Διοικητοϋ του Γ' ’Αστυνομι
κού Τμήματος ’Αθηνών, ’Αστυνόμου Α' κ. Ταμιολάκη Γεωργίου διωργανώθη
εκδρομή τών υπαλλήλων τοϋ Τμήματος καί μελών οικογενειών αυτών είς τούς άρ-

’Από τήν εκδρομήν τώ ν υπαλλήλω ν τοϋ Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών
τήν 9/9/59 είς ’ Επίδαυρον.

χαιολογικούς χώρους τών Μυκηνών καί ’Επίδαυρου. Ή εκδρομή έστέφθη ύπό πλή
ρους έπιτυχίας καί οί μετασχόντες είς αυτήν έ'μειναν απολύτως ικανοποιημένοι.
*
Τό Σάββατον 19 Σεπτεμβρίου έ.έ. ή ’Αστυνομική Σχολή Άρχιφυλάκων
έπραγματοποίησε μέ πολλή έπιτυχία, μια ήμερησία έκδρομή στους Δελ.φούς. Στήν
έκδρομή αυτή, πού προγραμματίστηκε καί ώργ·ανώθηκε μέ τάξη καί τελειότητα,
έλαβαν μέρος ό Διοικητής τών Σχολών κ. Έ μ. Άρχοντουλάκης, ό Υποδιοικητής κ.
Λυκ.ούσης, ό κοσμήτωρ τών Σχολών κ. Α. Παπαθανασίου, ό Διοικητής τής Σχο
λής ’Αστυφυλάκων Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ά . Ντουφεξής, οί 'Υπαστυνόμοι τής
Σχολ.ής κ.κ. Μΐχος, ’Αβραάμ,φϊάμβουκας, Κεχρής καί Στριχας καί οί δόκιμοι Ά ρχιφύλακες μέ τις οίκογένειές τους.
Καθ’ ολη τή διαδρομή (Λειβαδιά—’Αράχωβα—Δελφοί—’Ιτέα—’Ά μ φ ισ σ α - Θή
βα) έπεκράτησε πολύ κέφι καί οί δόκιμοι Άρχιφύλακες βρήκαν μιά όμορφη ευκαιρία
νά διδαχτούν καί νά ψυχαγωγηθούν μαζί, έπιστρέψαντες αργά τή νύκτα τού Σαβ
βάτου.
Σημειωτέον ότι στούς Δελφούς ή ’Αστυνομική Σχολή Άρχιφυλάκων έγινε
άντικείμενον θερμοτάτων καί ενθουσιωδών έκδηλούσεων έκ μέρους ξένων περιηγητών,
πολλοί άπό τούς οποίους έχόρεψαν μαζί μέ τούς δοκίμους Ελληνικούς χορούς.
***
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΓΙΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Εκπομπής ’Αστυνομίας Πόλεων συγ

κεντρώνουν την άγάπη, την προτίμηση καί τό θαυμασμό του κοινού, του όποιου τα
σχόλια είναι πάντοτε ένθουσιώδη.
—'Η εκπομπή της 4/9/1959, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ λογοτεχνικά φθινο
πωρινά σκίτσα, ήταν αφιερωμένη στην άνάπτυξη των κοινωνικών καθηκόντων που
επιβάλλει ή χειμερινή περίοδος. “Ετσι μεταδόθηκαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς
τούς μαθητάς των σχολείων, προς τούς θαμώνας των χειμερινών κέντρων ψυχαγω
γίας, προς τούς οδηγούς τών αυτοκινήτων, ώς καί οδηγίες γιά την ασφαλή έναποθήκευση τοϋ μούστου. ’Επίσης υπογραμμίστηκε τό πολύτιμο κοινωνικό έργο της
’Αστυνομίας Πόλεων. Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκαν ξένα καί Ελληνικά τραγού
δια, νησιωτικοί σκοποί καί δημοτικοί χοροί.
*
—Διαφωτιστική, προπαγανδιστική καί καθοδηγητική ή έκπομπή τής 11/9/
1959, ανέλυσε εκλαϊκευμένα τον τρόπο δράσεως τών διαφόρων κλεπτών, μέ 3άση
τό βιβλίο τοϋ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΑ». ’Επίσης στό πρόγραμμα αύτό ύπογραμμίστηκεν ή άνάγκη συνεργα
σίας κοινού καί ’Αστυνομίας Πόλεων, τής οποίας άνελύθη τό δύσκολο καί πολύμορφο
έργο, κατά την δίοιξιν τοϋ κοινού έγκλήματος. Στήν έκπομπή αυτή έλαβε μέρος ή
Ρένα Βλαχοπούλου, ή Σούλη Σαμπάχ, ή Νάντια Κωνσταντοπούλου, ή Γιώτα Αύδια
καί ό Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης σέ δημοτικά τραγούδια.
—Μέ συνθέσεις τοϋ Γιάννη Βέλα καί τήν ορχήστρα Μωράκη, πού άρεσαν ξε
χωριστά καί συγκίνησαν, άνοιξε, συνεχίστηκε καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 18/9/
1959. Ή ’Εκπομπή αύτή, άρίστη, δεμένη, διαφωτιστική, έκράτησε άμείωτο το
ενδιαφέρον τών άκροατών μέ τήν άνάπτυξη τών μεθόδων δράσεως τών λωποδυτών,
μέ βάση πάντα το βιβλίο τοϋ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Δόκιμος 'Υπαστυνόμος Σπΰρος Πηλός).
** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Κ. Ρήγαν ’Αστυφύλακα. Τό ποίημά σας: «Καλοκαίρι», έχει πολλή πρω
τοτυπία, καί σάν έμπνευσις είναι αξιόλογο. 'Ικανοποιητική είναι έπίσης καί ή χρο
νική συμμετρία του, αν καί παρουσιάζη μερικές στιχουργικές άτέλειες περί τό τέλος.
'Οπωσδήποτε θά ήμποροϋσε νά δημοσιευθή. Δυστυχώς όμως υστερεί αΐσθητώς από
πλευράς διατυπώσεως καί έκφράσεως ιδεών, είς τάς οποίας επικρατεί κάποια λε
κτική άκαταστασία. Καί ναι μέν ή φαντασία άποτελεϊ βασικόν στοιχεΐον τής ποιητικής
τέχνης, άλλά πρέπει νά κινήται μέσα στά πλαίσια τοϋ όρθοΰ καί διακεκριμένου καλ
λιτεχνικού λόγου. 'Υπό τις προϋποθέσεις αύτές τό ποίημα σας δένκρίνεται δημοσιεύσιμο. Σάς συνιστοϋμε νά συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. “Εχετε ικανότητες. Περι
μένουμε νά τις άξιοποιήσετε, γράφοντας στό ίδιο μετρικό στύλ, πιο άπλές ποιητικές
εικόνες, άπαλλαγμένες άπό τό βαθύ φιλοσοφικό πνεΰμα πού διακρίνει τό ποίημά σας.
Σάς εύχαριστοΰμε καί άναμένουμε νέα εργασία σας, πιο βιλτιωμένη καί άρτία.
Καν Γαλάτειαν Ε. Φανερού. Σάς συγχαίρουμε είλικρινά γιά τά τόσο εύγενικά
σας αισθήματα έναντι τού πράγματι λαμπρού 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών
καί συμφωνούμε απολύτως δτι καθολική πρέπει νά είναι ή εύγνωμοσύνη ολοκλήρου
τού ’Αστυνομικού Κόσμου προς τις εκλεκτές καί άκούραστες κυρίες τού Ο.Φ.Α.
’Αθηνών, γιά τό αθόρυβο, άλλά πολύτιμο έργο τους. Δυστυχώς όμως τό ποίημά σας,
ένώ περικλείει μέσα του τόσον πλούτον καί ομορφιά αισθημάτων, παρουσιάζει
πολλά σοβαρά μειονεκτήματα άπό πλευράς μετρικής καί άρχιτεκτονικής στίχων.
Κι’ έτσι δέν είναι δημοσιεύσιμο στό περιοδικό μας, τό όποιον εις τόν τομέα τόσο τής
πεζής δσο καί τής έμμετρης λογοτεχνίας, παρουσιάζει μόνον άρτιας εργασίας. Ά πό
τήν γραμμή αύτή—δπως καταλαβαίνετε—δέν μπορούμε νά παρακκλίνουμε. Πάντως
σάς εύχαριστοϋμε, καί σάς συγχαίρουμε.

Κάβε Παρασκευή
"Ωρα 1.30' -2 μ. μ.
Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή
τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
το

Ραδιοφωνικό Σταθμό των

Ενόπλων Δυνάμεων.

