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ΤΕΥΧΟΣ 340

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΡΟΣ Α Π Α Σ Α Σ Τ Α Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ
» Ή Ε θνική Κυβέρνησις μοΰ έπεφύλαξε τήν ύψίστην, δι’ αστυνομικόν, τιμήν,
τής προαγωγής μου εις ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή προσγενομένη μοι τιμή, λαβοΰσα μάλιστα χώραν κατά τήν έποχήν αύτήν,
ή όποια είναι αυτόχρημα κοσμογονική διά τό μέλλον τοΰ ’Έθνους, δημιουργεί, δι’
εμέ, εξαιρετικάς ύποχρεώσεις καί μοΰ έπαυξάνει τό αίσθημα ευθύνης έναντι τής
Ε θνικής Κυβερνήσεως, τοΰ υπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων άστυνομευομένου Κοινοΰ
καί τών Επαλλήλων τοΰ Σώματος έν τώ συνόλω των.
’Αποτελεί, δι’ έμέ, ευτύχημα τό γεγονός δτι έκλήθην νά άναλάβω τα νέα μου
καθήκοντα εις περίοδον κατά τήν όποιαν ή ’Εθνική Κυβέρνησις, ή προελθοΰσα έκ
τής μεγαλειώδους καί εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ, έκήρυξε καί ήρξατο έπιτυχώς πραγματοποιούσα μίαν πανεθνικήν σταυροφορίαν. Σταυ
ροφορίαν άφυπνίσεως καί δραστηριοποιήσεως τών χρησίμων δυνάμεων τοΰ τόπου,
έπί σκοπώ άπολακτίσεως τών καταλοίπων τής φαυλοκρατίας, έξυγιάνσεως τής κρα
τικής μηχανής καί άποκαταστάσεως δμαλοΰ ρυθμοΰ είς τήν λειτουργίαν της. Ά πολυτρώσεως τών κρατικών λειτουργών έκ τοΰ βραχνά καί τής τροχοπέδης τών ποι
κίλων παρεμβατισμών είς τό εργον τιον. Καί άποκαταστάσεως τοΰ πολίτου — δέσμιου
κατά τό παρελθόν είς τό άρμα δημαγωγών καί μικροπολιτικάντηδων — ώς πρά
γματι ελευθέρου καί ύπερηφάνου μέλους μιας άρμονικώς καί δημιουργικώς συμβιούσης Κοινωνίας καί μιας ισχυράς Πολιτείας προστάτιδος τής γαλήνης, της εύημερίας καί τής πολιτιστικής προόδου τών ύπηκόων της.
Ή ρωμαλέα πρωτοβουλία, ή άναληφθεϊσα υπό τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ, τήν
21 ην ’Απριλίου, Ισωσε, βεβαίως, τό ’Έθνος άπό τήν καταστροφήν, ή όποια ήγγιζε
μέ μαθηματικήν βεβαιότητα, έξ αίτιας τής εθνοκτόνου δραστηριότητος τών κομμου
νιστών καί τών πάσης μορφής ενσυνειδήτων ή άσυνειδήτων συνεργατών των, άλλά
καί πρός τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας, διότι τήν
άπήλλαξεν άπό τόν καθημερινόν εφιάλτην τών πεζοδρομίων.
Φρονώ, άδιστάκτως, δτι ύφ’ δλων υμών θά καταστή αντιληπτόν, δτι ή τοιαύτη, ώς άνω, πολύτιμος προσφορά τοΰ Στρατοΰ, τόσον πρός τόν τόπον, γενικώς, δσον
καί ποός τήν ’Αστυνομίαν, είδικώτερον, θεμέλιοι δι’ ήμάς, όλους, υποχρεώσεις έπιτακτικάς.
Ή πρώτη τών, ώς άνω, ύποχρεώσεοιν, ή καί θεμελιώδης, είναι νά συνειδητό-
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ποιήσωμεν το νόημα τής άλλα γης, τήν όποιαν έκήρυξεν ή ’Επανάστασις. Νά κατανοήσωμεν τό πνεΰμα, τό όποιον εμπνέει τήν Ε θνικήν Κυβέρνησιν εις άπάσας
τάς Ινεργείας της καί τδ όποιον, άλλωστε, προκύπτει, εύκρινώς, έκ των έκάστοτε δηλώσεων ή δμιλιών των κ.κ. Υπουργών* τάς όποιας καί σάς συνιστώ, έκθύμως,
όπως άναγιγνώσκετε. Νά έναρμονίσωμεν, τέλος, τήν όλην μας δραστηριότητα πρός
τάς κατευθυντηρίους γραμμάς, τάς όποιας έχάραξεν, διά τήν πρός τά πρόσω πο
ρείαν της ή Κυβέρνησις καί νά άφιερώσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις, ψυχικάς,
πνευματικάς καί σωματικάς, εις τήν ύπηρεσίαν τών ώραίων, ευγενών καί ύψηλών
σκοπών τής Έπαναστάσεως.
Έτέρα σοβαρωτάτη δέ ύποχρέωσίς μας είναι δπως, ήδη δπότε είμεθα άπερίσπαστοι καί άπηλλαγμένοι τών καθημερινών συγκρούσεων πρός ταραξίας καί τών
συνεχών καί εξαντλητικών έπιφυλακών, άφοσιωθώμεν, περισσότερον παρά ποτέ,
μετά δημιουργικού ζήλου, εις τήν έκπλήρωσιν τής ύψηλής Ιθνικής καί κοινωνικής
άποστολής τού Σώματος, εις δ έχομεν τήν διακεκριμένην τιμήν νά άνήκωμεν.
"Ινα έπιτύχωμεν τήν ιδεώδη έκπλήρωσιν τής, ώς άνω, άποστολής, άνάγκη,
όπως έχωμεν, διαρκώς, πρδ δφθαλμών, ώρισμένας θεμελιώδεις άρχάς, αί δποΐαι,
κατά τήν άντίληψίν μου, οφείλουν νά διέπουν τήν λειτουργίαν τοϋ θεσμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων καί αί δποΐαι είναι αί έξή ς:
1.
— Πίστις έδραία καί άπαρασάλευτος έπί τά έθνικά ιδεώδη καί άπόλυτος
προσήλωσις πρός αύτά, μέχρις καί τής δλοκληρωτικής θυσίας.
2.
— Παραδοχή τής παντοδυναμίας τού Νόμου, πρός τόν όποιον οί πάντες
όφείλουν ύποταγήν καί έναντι τού όποιου όλοι είναι ίσοι.
3.
— Προστασία, δι’ όλων τών νομίμων μέσων καί άντί πάσης θυσίας, τοϋ ύφισταμένου Πολιτειακού καί Πολιτικού Καθεστώτος, τό όποιον άποτελεΐ τόν μοναδι
κόν εγγυητήν τής ευνομίας, τής τάξεως, τής εύημερίας τού λαού καί τής προόδου
τοϋ Έθνους.
4.
— Έ πίγνωσις τού ότι τό άστυνομικόν έπάγγελμα δέν δμοιάζει πρός τά άλ
λα συνήθη τοιαύτα. ’Ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών λεγομένων έπαγγελμάτων
προσωπικότητος, ώς είναι τό τού δικαστοΰ, τού ίερέως, τού άξιωματικοΰ. Είναι λει
τούργημα κοινωνικόν, ύψίστης δέ σπουδαιότητος.
Ό άστυνομικός, δ όποιος έχει συνειδητοποιήσει τό είδος, τό ύψος καί τό μέ
γεθος τής άποστολής του, θεωρεί έαυτόν οίωνεί παιδαγωγόν τοϋ λαού. Ύπό τήν
έννοιαν ταύτην δφείλει νά ύψώση έαυτόν είς θέσιν παραδείγματος ήθους, εύσυνειδησίας, άκεραιάτητος, άπολύτου άφοσιώσεως είς τό καθήκον καί έργατικότητος, καταργούσης τάς συνήθεις άντιλήψεις περί χρόνου, ήμερών ή συνθηκών έργασίας.
5.
— Πειθαρχία είναι ό άκρογωνιαΐος λίθος τού όλου άστυνομικοΰ οικοδομήμα
τος. “Ανευ αυτής δέν είναι δυνατόν νά ίστάμεθα είς τό έπιβαλλόμενον όψος, ώς
θεμελιώδης θεσμός τής Πολιτείας. Δέν είναι δυνατόν νά έμπνέωμεν σεβασμόν καί
έμπιστοσύνην είς τούς πολίτας. Δέν είναι δυνατόν νά έδραιωθώμεν είς τάς συνει
δήσεις αύτών ώς Τπηρεσία άξια έκτιμήσεως καί άγάπης.
6.
— ’Ίση μεταχείρισις πρός τούς πολίτας, άνεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως,
οικονομικής θέσεως ή άλλης ίδιότητος, δφείλει νά είναι ό χρυσούς κανών, δ διέπων
άπάσας τάς Ινεργείας μας.
"Αν κάποια διάκρισις τών πολιτών δύναται νά συγχωρηθή, αότη δέν έπιτρέπεται νά έχη ώς κριτήριον, παρά μόνον τόν, άπό μέρους αύτών τών ιδίων, σεβα
σμόν πρός τούς νόμους τής Πολιτείας καί τούς κανόνας τούς διέποντας τήν αρμο
νικήν συμβίωσιν τού κοινωνικού συνόλου.
Τήν συμπεριφοράν μας όμως καί έναντι τών νομικώς ή κοινωνικώς άτάκτων
άτάμων δφείλει νά φωτίζη καί κατευθύνη τό νομικόν δόγμα καθ’ δ, πας τις θεω-
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ρούμενος, κατ’ άρχήν, υπαίτιος παραβάσεως τίνος, είναι άθώος μεχρις οτου ύπαρ
ξη δικαστική άπόδειξις τής ένοχης του.
^
,
,
„
„ „ ,
Κατά συνέπειαν δλων τω ν ανωτέρω, προς επιτυχή επιτελεσιν της αποστολής της Α 
στυνομίας, επιβάλλεται, κυρίως, ή ΰπαρξις αρμονικών σχέσεων ^μεταξύ άστυνομικών
υπαλλήλων και πολιτών καί ή περαιτέρω σύσφιγξις τών ηδη ύφισταμενων τοιούτων.
Διά νά Ιπιτευχθή δμως τούτο άνάγκη δπως έκάστη πράξις, Ικάστη εκδηλωσις ύμών, εις οίανδήποτε περίπτωσιν, χαρακτηρίζεται μέν ύπό σταθερότητος, άλλα
καί ύπό εύγενείας, άντικειμενικότητος, ψυχραιμίας καί σεμνότητος.
’Έστω πάντοτε ύπ’ δψιν, δτι ή Κοινωνία παρακολουθεί μετά ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τήν υπηρεσιακήν δράσιν, άλλά καί τήν συμπεριφοράν τών άστυνομικών
υπαλλήλων, ώς άτόμων καί έξάγει έξ αυτών συμπεράσματα, διά τήν εύρυθμον ή
μή λειτουργίαν τής ’Αστυνομίας.
Είναι άναγκαΐον, δπως εχη ή ’Αστυνομία, πάντοτε, τήν συμπάθειαν τής κοι
νής γνώμης καί τών φορέων της, χωρίς τούτο νά σημαίνη τήν έλαχίστην άπομάκρυνσιν ύμών έκ τής άρχής τής αύστηράς καί άτέγκτου προσηλώσεως είς τό κα
θήκον. Διότι ούτω μόνον θά άνταποκριθήτε είς τάς έφ’ ύμάς στηριζομένας προσδο
κίας τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί πάντων έκείνων, οίτινες σάς περιβάλλουν, διά
τής εμπιστοσύνης καί τής άγάπης των.
Τό κατ’ έμέ, έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι τό μεγαλεΐον τού Σώματος θά
άποτελή τόν φάρον, δ όποιος θά φωτίζη τήν σκέψιν μου, θά μέ έμπνέη καί θά καθοδηγή τά βήματά μου καί δλας τάς ένεργείας μου, ώς ’Αρχηγού.
Έ περιφρούρησις τού κύρους τού Σώματος, θά άποτελή βασικόν καί διαρκές
μέλημά μου.
Ή βελτίωσις τών συνθηκών άσκήσεως τού λειτουργήματός σας, θά άποτελέση κυριαρχικήν φροντίδα καί μόνιμον στόχον δλων μου τών προσπαθειών. Δέν θά
φεισθώ κόπων καί θυσιών, άκόμη, αν χρειασθή, προκειμένου νά έπιτύχω τόν στό
χον τούτον.
Είς τήν προσπάθειάν μου ταύτην θά χρειασθώ καί τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν. Ό τρόπος διά νά μοΰ τήν παράσχητε είναι άπλοΰς.
Φροντίσατε νά διατηρήσητε τό κύρος καί τήν αϊγλην τοΰ Σώματος είς ύψηλήν
περιωπήν. Διά νά τό έπιτύχητε άρκεΐ νά ένστερνισθήτε τάς προαναφερθείσας άρχάς,
αί όποΐαι δφείλουν νά διέπουν τήν λειτουργίαν τού Σώματος καί νά τάς μετουσιώσητε είς καθημερινήν πράξιν.
Άκόμη δέ νά μήν λησμονήτε τάς ώραίας έθνικάς παραδόσεις τοΰ Σώματος
καί τούς ήρωϊκούς νεκρούς μας καί τραυματίας, οί όποιοι έδωσαν τήν ζωήν των
οί μέν, τό αίμα των οί δέ, άγωνιζόμενοι έναντίον τών έσωτερικών καί έξωτερικών
έχθρών τής Πατρίδος μας. Τής ιδέας πού λέγεται Ε λλάς.
Έ στω ή άνά χεΐρας ήμερησία διαταγή μου ό καταστατικός Χάρτης τής συν
εργασίας μας, ή οποία σκοπόν θά έχη τό νά ύπηρετοΰμεν, κατά τόν καλύτερον
δυνατόν τρόπον, τήν Πατρίδα, τόν Βασιλέα, τήν Πολιτείαν καί τόν Κοινωνικόν
σύνολον».
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
‘Υπό τοΰ χ. ΝΙΚ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

(Σ υνέχ εια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '.—Α πλή υποτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ\ — Κ ατ’ έπάγγελμα ή καθ’ έξιν εγκληματίαι.

III. Ε ι δ ι κ ή μ έ ρ ι μ ν α δ ι ά τ ά ς γ υ ν α ί κ α ς .
17. Ά λ λ ’ έκτός των παιδιών γενικώς, άτινα έχουν ανάγκην ιδιαιτέρας μερίμνης, έν τη εγκληματολογία έμφανίζεται ζωηρά καί μέ ιδιαίτερον δλως τύπον
ή γυνή.
Ή έξ αύτής τής φύσεως ίδιάζουσα θέσις τής γυναικδς έν τώ κόσμω, ή λεπτο
φυής ψυχική σύστασις αύτής καί δ μοιραίος ρόλος τον όποιον αύτη παίζει έν τή
ζωή, άπαιτοΰν, διά νά μή ειπω, αναγκάζουν τούς πάντας νά στραφούν πρδς αυτήν
καί νά τήν προσέξουν.
Θά ίδωμεν άμέσως δτι είδικώς διά τήν έγκληματοϋσαν γυναίκα πρέπει νά
καταρτίσωμεν ίδιον κώδικα, μέ ιδίας ποινάς, μέ ίδιον δικονομικδν δίκαιον καί μέ
προσηρμοσμένον πρός τήν φύσιν αύτής σωφρονιστικόν σύστημα.
’Αληθώς, έάν θελήσωμεν νά έξετάσωμεν λεπτομερώς τήν έγκληματοϋσαν γυ
ναίκα καί νά τήν κρίνωμεν άπό τά έγκλήματά της καί τόν τρόπον τής διαπράξεως
αύτών, δέν θά εύρεθώμεν έγγύς τής άληθοΰς δικαιοσύνης, άλλά θά πλανηθώμεν
είς τά άτέρμονα βάθη περίπλόκου ψυχολογίας, μέ έκδηλώσεις ζωηράς ένίοτε, λανθανούσας πολλάκις καί άφανεΐς πλειστάκις, τάς όποιας είναι άνάγκη δφθαλμός
έξησκημένος νά διακρίνη καί χείρες πεπειραμέναι νά διαχειρίζωνται.
’Από τής πρώτης λοιπόν στιγμής καθ’ ήν ή πολιτεία θέτει χεΐρα είς έγκληματοΰσαν γυναίκα, δέον ή μεταχείρισίς της καί ή πρός αυτήν διαχείρισις τής
δικαιοσύνης νά είναι άνάλογος πρός τήν λεπτοφυή πλοκήν τής γυναικείας ψυχής,
διότι έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά τεθή ή γυνή είς τήν αύτήν μοίραν μέ τόν άνδρα.
"Ωστε καί τά άστυνομικά όργανα καί οί έκτελοΰντες άνακριτικά καθήκοντα υπάλ
ληλοι καί οί δικασταΐ είναι άπαραίτητον νά έχουν έγκύψει είς τήν μελέτην τοϋ
συναισθηματικού τών γυναικών κόσμου, νά είναι γνώσται δλων τών λεπτομερει
ών, τών διαφόρων φυσιολογικών καί ψυχικών καταστάσεων αύτών, αίτινες δύνανται νά τάς ώθήσουν πρός τέλεσιν διαφόρων έγκληματικών πράξεων, καί τέλος
νά είναι είς θέσιν ν’ άπομακρύνουν τήν μαγικήν δύναμιν, τήν όποιαν έκ γενετής
κρύπτει έν έαυτή ή γυνή, καί τήν δποίαν χειρίζεται άριστοτεχνικώτατα καί μέ
άφάνταστον τέχνην, δσάκις πρόκειται νά κακουργήση ή νά ώθήση είς πλάνην τήν
άνθρωπίνην δικαιοσύνην.
’Ανάλογος έπίσης πρέπει νά είναι καί ή σωφρονιστική μέριμνα διά τάς κα
ταδίκους γυναίκας καί ’ιδιαίτατα τάς ύποτρόπους τοιαύτας, περί τών δποίων λεπτο
μερώς θέλομεν έξετάσει είς τό κεφάλαιον περί τών καθ’ εξιν έγκληματιών, δπου
άνευρίσκοντες τά άδικήματα, είς τά δποΐα έπανειλημμένως γίνεται υπότροπος ή
γυνή, θέλομεν καθορίσει τά μέτρα, άτινα θεωρούνται συντελεστικά διά τήν βελτίωσιν αύτών.
18. Όμιλήσαντες άνωτέρω διά τά παιδία καί τάς γυναίκας, έλησμονήσαμεν
τελείως καί τούς άνδρας, οί δποίοι άποτελοΰν τό πολυπληθέστερον στοιχεΐον τών
καθ’ ύποτροπήν έγκληματούντων άτόμων έκάστης πολιτείας. Έλησμονήσαμεν δτι
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καί μεταξύ αυτών ύπάρχουν τόσαι ποικιλίαι ψυχικών καταστάσεων καί έπιδροΰν
τόσα αίτια έν τη έγκληματική Ικδηλώσει αυτών, ώστε καί δΓ αυτούς νά παρίσταται άνάγκη άναλόγου καί έπί επιστημονικών παρατηρήσεων μερίμνης τοΰ Κρά
τους, ίνα τα άποτελέσματα τής δλης ένεργείας διά την άμυναν άπό τών τελουμέ
νων άδικων πράξεων είναι θετικά, ύπάρχη δέ έλπίς πλήρους διασφαλίσεως τής
ησυχίας τών πολιτών άπό τών ύποτρόπων καί κατ’ έπάγγελμα κακοποιών.
Τάς είδικάς αότάς περιπτώσεις τών καθ’ υποτροπήν, είτε άπλήν είτε πολ
λαπλήν, έγκληματούντων θέλομεν άνεύρει εις τήν λεπτομερή έξέτασιν τών δια
φόρων κατηγοριών τών καθ’ έξιν έγκληματιών, τήν όποιαν θά κάμωμεν εις τό
αμέσως έπόμενον κεφάλαιον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ (*)

I. Γ ε ν ι κ ά .
19.
’Αφηγούμαι τήν έγκληματικήν σταδιοδρομίαν νεαρού έγκληματίου έξελιχθέντος είς καθ’ έξιν τοιοΰτον, δπως τήν παρηκολούθησα άπό τα πρώτα έτη τής
άστυνομικής μου ζωής.
’Ονομάζεται Σ. Σ. τού Γ., έγεννήθη τό έτος 1905 είς τήν ώραιοτάτην νήσον
Ζάκυνθον, δπου αύτή ή φύσις άπεργάζεται χαρακτήρας ήρέμους καί ψυχάς εύγενεΐς. Οι γονείς του καλοί καί τίμιοι οίκογενειάρχαι έδωσαν εις αύτόν τά ώραιότερα διδάγματα, διά νά άντιμετωπίση μέ θάρρος τήν ζωήν, παρέσχον δέ είς αύτόν
μετρίαν έκπαίδευσιν άνάλογον προς τήν οικονομικήν των κατάστασιν.
Γενικώς τό περιβάλλον είς τό όποιον έζησε τήν παιδικήν του ήλικίαν ύπήρξεν
άριστον καί τοιούτον μή παρέχον ούδεμίαν άφορμήν νά δημιουργηθή είς τήν ψυχήν
τούτου οίαδήποτε κακοποιός τάσις άλλά μήτε καί έξεδηλώθη πράξις τις μαρτυ
ρούσα δτι ή φύσις αύτοΰ ήτο έγκληματική.
Είς ήλικίαν 16 έτών μέ τάς εύχάς τών γονέων του άναχωρεϊ δι’ ’Αθήνας,
δπου διέμενον πολλοί άριστα άποκατεστημένοι συγγενείς του καί έργάζεται ώς
έμποροϋπάλληλος.
’Απομακρυνθείς τού ήσύχου περιβάλλοντος τής τόσον ύμνηθείσης πατρίδος του,
τής εύώδους Ζακύνθου, άπομακρύνεται άπό τάς άρετάς τών γονέων του καί λίαν
ένωρίς διαπράττει κλοπήν τόν μήνα Φεβρουάριον τού 1921, διά τήν όποιαν κατα
δικάζεται είς 3μηνον φυλάκισιν.
Είναι ήδη ήλικίας 17 έτών, δηλαδή εύρίσκεται είς τήν περίοδον έκείνην τής
άναπτύξεως τού άνθρώπου, κατά τήν όποιαν οδτος ύφίσταται τάς ζωηροτέρας ψυχικάς διακυμάνσεις καί κατά τήν όποιαν θά λάβη άποφάσεις διά τήν κατεύθυνσιν,
τήν όποιαν μελλοντικώς πρόκειται νά άκολουθήση.
Ή δδός τής άρετής πλήρης έμποδίων, άπαιτεΐ ψυχικόν σθένος άνώτερον καί
μόχθους, οίτινες διά τόν ύφιστάμενον αύτούς δημιουργούν φωτοστέφανον μαρτυ
ρίου, άλλά καί παρέχουν τήν άνέκφραστον εύτυχίαν τού άνθρώπου, δστις ένίκησεν
είς τόν άγώνα τής ζωής.
Ή όδός τοΰ κακού, μέ ύποσχέσεις άκόπου εύτυχίας, έλκύει περισσότερον Ο
σους δέν θέλουν ν’ άτενίσουν πρός εύρυτέρους όρίζοντας καί δεν θέλουν νά πιστεύ1. Καθ’ έξιν έγκληματίας καλείται έκεΐνος, δστις ένεκεν έπανειλημμένης διαπράξεως έγκλημάτων, άπέκτησε τήν ροπήν (έγεννήθη έν έαυτώ ή ροπή) πρός συνεχή τέλεσιν αυτών. Κατ’
έπάγγελμα δέ έγκληματίας καλείται έκεΐνος, δστις έκτελεΐ τό έγκλημα πρός τόν σκοπόν νά πορισθή τά πρός τό ζην άναγκαΐα (βιοποριστικός σκοπός).
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σουν δτι δ προορισμός των δντων, δ προορισμός τοΰ ανθρώπου, είναι άνώτερος, δτι
άποτελεΐ μέρος τής δημιουργικής δυνάμεως τοΰ κόσμου.
Καί δσοι παρασύρονται είς την κατωφερικήν αυτήν δδόν ταχέως καταπίπτουν
είς έπίπεδα κατώτερα καί εισέρχονται είς άτμόσφαιραν πνιγηράν, συσκοτίζουσαν
τάς αισθήσεις καί προκαλοΰσαν παραληρήματα διεστραμμένης διάνοιας, στείρας πλέ
ον ηθικών αισθημάτων ψυχής.
Είς τόν κύκλον αύτόν έβιάσθη νά είσέλθη ό Σ. καί κλέπτων ήρξατο τοΰ έγκληματικοΰ του σταδίου.
Ά λ λ ’ ή δικαιοσύνη, ή άντιπρόσωπος αυτή τής κοινωνίας, εθεσεν χεΐρα επ' αύτοΰ καί τοΰ έπέβαλεν σωφρονιστικήν ποινήν, τήν 3μηνον φυλάκισιν, τήν δποίαν
έκτίει είς τάς έφηβικάς φύλακας Άβέρωφ, έν Ά θήναις. Ά λ λ ’ δς ίδωμεν δ τρί
μηνος αύτός περιορισμός είς τό σωφρονιστήριον Άβέρωφ έπέδρασεν εύεργετικώς
επ’ αύτοΰ; Τόν άνέσυρεν δριστικώς άπό τόν βορβορώδη λάκκον, είς τόν όποιον έρίφθη; Τήν άπάντησιν δίδει νέα σύλληψίς του, γενομένη τήν 23ην Ίανουαρίου 1923
έπί άποπλανήσει είς άσέλγειαν.
’Αλλά διατί δέν Ιβελτιώθη δ Ιφηβος αύτός διά τής πρώτης σωφρονιστικής ποι
νής; Μήπως πρόκειται περί έγκληματίου Ικ γενετής; Ούδέν δεδομένον έχομεν περί
τούτου, καθ’ δσον μήτε έκδήλωσιν εγκληματικήν είχομεν είς τήν παιδικήν του
ήλικίαν, μήτε είς τούς προγόνους αύτοΰ εύρίσκομεν κακοποιόν δράσιν, ί'να δεχθώμεν
άτταβισμόν. "Ωστε άπομένει νά πιστεύσωμεν δτι ή μέριμνα τής πολιτείας δέν έγένετο κατά τρόπον δυνάμενον νά συντελέση είς τήν βελτίωσιν τοΰ Σ. ή δτι οδτος
άπέκτησεν έξιν προς τό έγκληματεΐν καί τοΰτο εξέλεξε πλέον ώς έπάγγελμά του.
Η μείς πιστεύομεν δτι θά ήτο δυνατόν δ έγκληματήσας άπαξ έφηβος αύτός νά
βελτιωθή δριστικώς, δν ή σωφρονιστική έπιμέλεια αύτοΰ έγένετο κατά τρόπον έπιστημονικόν καί περιήρχετο οδτος είς χεΐρας ούχί σκληροτραχήλων φυλάκων, άλλά
ύπαλλήλων έχόντων άνωτέραν άντίληψιν τών καθηκόντων των ώς έπιμελητών τών
έγκαθείρκτων. Διότι δυστυχώς έν ταΐς φυλακαΐς, ώς είχον τότε έν Έλλάδι, ούδέν
άπολύτως έπετυγχάνετο ή, διά νά είμαι έν κυριολεξία άκριβής, έπετυγχάνετο ή
πλήρης έγκληματική διαμόρφωσις τών είσαγομένων είς αύτάς καί ή προαγωγή των
είς ανώτερα πεδία μελλοντικής έγκληματικής δράσεως.
Είσήλθεν λοιπόν είς τάς φυλακάς δ νεαρός Σ., πρωτόπειρος κλέπτης καί μετά
τρίμηνον έξήλθεν αύτών τέλειος έγκληματίας, διά νά συνέχιση τάς άνόμους πρά
ξεις του.
Ουτω μετ’ ού πολύ άπό τής έξόδου του έκ τών φυλακών συλλαμβάνεται έν
Ά θήναις τήν 23ην Ίανουαρίου 1923 δι’ άποπλάνησιν είς ασέλγειαν. Μετά έξάμηνον άπό τής πράξεως αύτής τόν εύρίσκομεν είς Πάτρας, δπου συλλαμβάνεται τήν
17ην Αύγούστου 1923 διά σοβαράν κλοπήν διαφόρων είδών άπό οικίαν είς τήν
δποίαν είσήλθεν κατά τήν άπουσίαν τών ένοικων.
Έκεΐθεν έπανέρχεται είς Α θήνας καί τήν 22αν Μαίου 1924 έγκλειεται είς
τάς έπανορθωτικάς φυλακάς δυνάμει νέας καταδίκης δύο μηνών φυλακίσεως έπί
κλοπή, ήν έκτίει, έξελθών αύτών τήν 13ην ’Ιουλίου 1924.
Αμέσως κατόπιν ήτοι τήν 6ην Σεπτεβρίου 1924 συλλαμβάνεται έκ νέου ώς
συνεργήσας είς σοβαρωτάτην κλοπήν διά ρήξεως τιμαλφών μεγάλης άξίας.
Τήν 20ην Δεκεμβρίου 1924 έπιβάλλεται είς τούτον έν Ά θήναις ποινή φυλα
κίσεως 6 μηνών έπί κλοπή, τήν δποίαν έκτίει είς φυλακάς Συγγροΰ καί έξέρχεται
τούτων τήν 14ην Μαρτίου 1925.
"Ηδη Ιχει έξελιχθή είς φυσιογνωμίαν έγκληματικήν. Δέν έννοεΐ νά έργασθή
τιμίως- εδρεν συμφέρον δι’ έαυτόν ν’ άποζή έκ τοΰ προϊόντος τών άνόμων πράξεω ν
του, μέ τήν έπιχείρησίν του αύτήν, διότι περί έπιχειρήσεως πλέον πρόκειται, δργανώνει αύτήν κατά τόν έπιμελέστερον τρόπον καί προσπαθεί πάντοτε νά έξασφα-
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λίση τήν επιτυχίαν είς κάθε έγκλημά του. Δίδει νέαν κατεύθυνσιν καί προσπαθεί
νά Ιξευγενίση τό επάγγελμα τοΰ κλέπτου, τον δποίον πλέον ούχί ώς έρασιτέχνης
άλλα καθ’ εξιν καί ώς επαγγελματίας Ιχει εκλέξει. Άποστρέφεται τά βαρέα διαρρηκτικά έργαλεΐα, τά όποια άλλως τε θεωρεί καί έπικίνδυνα διά τήν άσφάλειάν του.
Σκέπτεται δτι θά ήτο πλέον ευπρεπές καί ήγεμονικώτερον νά είσέρχηται είς
τάς πλούσιας οικίας των θυμάτων του, ώς κύριος, καί έν πάση άνέσει νά Ικλέγη
δ,τι έκ τής ξένης περιουσίας ευρίσκει έπιθυμητότερον είς αύτόν. Δέν τοΰ είναι κα
θόλου δύσκολον. Ένδύεται εύπρεπώς, μειδιά συνεχώς καί ύπόσχεται πολλά είς
κομψήν θαλαμηπόλον. Τό μέγαρον, τοΰ κυρίου άπουσιάζοντος είς έξοχήν, άνοίγει
τάς θύρας του είς τόν νέον κύριον, τόν όποιον ή θαλαμηπόλος μετ’ έμπιστοσύνης
οδηγεί είς τά πολυτελή διαμερίσματα καί περιποιείται έξαιρετικά. Φιλοσοφεί έπί
τών εγκοσμίων καί έξανίσταται διά τήν άνισότητα των άνθρώπων. Εύρίσκει άδι
κον νά καρποΰνται τόσου πλούτου άλλοι, Ινώ άρκεΐ νά τείνη τήν χεΐρα καί αύτή
διά νά γίνη ευτυχής. Ή θαλαμηπόλος παρακολουθεί τήν φιλοσοφικήν αύτήν σκέψιν καί εύρίσκει έξαιρετικώς εύφυή τόν κύριον πλέον τής καρδίας της. Μαζί του
διαρρηγνύουν τά έπιπλα καί άποκομίζουν δ,τι τιμαλφή εδρον είς αυτά. Τό σχέδιον
Ιπέτυχεν.
Διά τής μεθόδου αύτής διαπράττει μίαν σοβαράν κλοπήν τόν Αύγουστον 1925
έν Ά θήναις καί άποπειράται νά διαπράξη καί έτέραν τόν Σ) βριον τοΰ ίδιου έτους
καί τέλος άποκαλύπτεται καί συλλαμβάνεται τήν 10— 11— 1925 διά τάς πράξεις
του αύτάς.
Οΰτω ή Ιπιχείρησις τής κατακτήσεως τών καρδιών τών θαλαμηπόλων καί δι’
αυτών τών τιμαλφών τών κυρίων των διεκόπη.
Εδρίσκεται είς τήν άνάγκην ν’ άναλάβη είς χεΐρας του τόν μοχλόν τοΰ διαρ
ρήκτου καί διαπράττει μεγάλην κλοπήν διά τήν όποιαν τό Κακουργιοδικεΐον ’Αθη
νών τόν καταδικάζει είς ειρκτήν 9.1/2 έτών τήν 8— 10— 1927. ’Αλλά δυστυχώς
χωρίς νά ληφθή ύπ’ όψιν τό έγκληματικόν αύτοΰ πρόσφατον παρελθόν καί χωρίς
νά μελετηθή δ χαρακτήρ του τήν 23—1— 1929 ήτοι πριν παρέλθη διετία, απο
φυλακίζεται, τυχών, τοΰ εύεργετήματος τής άναστολής τοΰ ύπολοίπου τής ποινής
του.
Καί ουτω ελεύθερος, μέ ειρωνικόν μειδίαμα είς τά χείλη διά τήν άφελή απέ
ναντι του στάσιν τής πολιτείας, περιφέρεται ελεύθερος μεταξύ τών τιμίων άνθρώ
πων, άποτελών διαρκή κίνδυνον τής ύποστάσεως αυτών.
Ά λ λ ’ έπέπρωτο οΰτος νά κατέλθη μέχρι τής τελευταίας βαθμίδος τήν εγκλη
ματικήν κλίμακα καί νά φθάση είς τά άτέρμονα σκότη τής κακίας περιβαλλόμενος
τόν Ιπενδύτην άποτροπαίου κοινωνικού τέρατος.
Ό ύπόκοσμος άποτελεϊ πλέον τόν κύκλον είς τόν όποιον ζή. Αί ίερόδουλοι,
μέ τάς όποιας συνάπτει σχέσεις, δυσκόλως δύνανται ν’ άπαλλαγοΰν τούτου καί υπό
τήν άπειλήν μαχαίρας ύποχρεοΰνται νά καταβάλουν είς αύτόν μέρος εκ τών είσπραττομένων άργυρίων τά όποια λαμβάνουν ώς άντίτιμον τής ένοικιάσεως τής σαρκός των.
’Από τοΰ 1929 εχει συνάψει σχέσεις έρωτικάς μέ τήν ίερόδουλον Α,Β. πλήν
ταχέως αυτή άντιλαμβάνεται τήν σκληρότητα τοΰ χαρακτήρος του καί έπανέρχεται
είς παλαιοτέραν γνωριμίαν της μέ άλλο άτομον. Τοΰτο φέρει βαρέως δ Σ. καί τήν
νύκτα τής 11— 3— 1930, μεθ’ έτέρου κακοποιοΰ τοΰ Η.Ρ. μεταβαίνει, 'ίνα εδρη τήν
άποστατήσασαν έταίραν καί νά τήν τιμωρήση, χαράσσων τό πρόσωπόν της, ώς εγραφεν είς εκβιαστικήν έπιστολήν. Δέν εύρίσκουν δμως αύτήν καί ύποθέτοντες δτι
τόν τόπον τής διαμονής της γνωρίζει φρενοβλαβής νέος, δστις κατώκει πλησίον καί
περίεφέρετο έκεΐ, τόν κτυποΰν, ΐνα τούς ύποδείξη τήν κατοικίαν τής ζητουμένης
γυναικός. Ό φρενοβλαβής νέος φωνάζει, καλεϊ είς βοήθειαν τούς πτωχούς γονείς
του, διαμένοντας είς πλησίον κειμένην καλύβην, οί όποιοt άφυπνίζονται καί έκλι-

632

Ν. ’Αρχιμανδρίτου

παροϋν τούς κακοποιούς νά άφήσουν τον φρενοβλαβή. Ά λ λ ’ ή σκληρό της τής ψυ
χής, έκδηλούται κατά τόν άγριώτερον τρόπον.
Οί γέροντες πλήττονται διά μαχαίρας Ιπανειλημμένως. Ό πατήρ ήδη έπεσεν
αίμόφυρτος καί ή μήτηρ κατατρομαγμένη σύρεται ζητούσα βοήθειαν.
’'Ερχονται στιγμαί, κατά τάς όποιας φρικιά κανείς σκεπτόμενος δτι όπάρχουν
άνθρωποι, διά τούς όποιους τό αίμα άποτελεΐ ήδονήν, καί άγανακτεί, διότι ή πολι
τεία εδρίσκεται εις άδυναμίαν νά τούς διακρίνη έγκαίρως καί νά τούς Ιξαφανίση
από προσώπου τής γής, ίνα μή προσβάλουν αύτόν τούτον τόν ανθρωπισμόν. Μετ’
όλίγας ήμέρας ήτοι τήν 16— 3— 1930 συλλαμβάνεται ό Σ.
Είναι ή πρώτη γνωριμία, τήν όποιαν έχω προσωπικώς μαζί του. Νεώτατος,
ήλικίας μόλις 25 έτών, μέτριου Αναστήματος, λίαν εύπρεπώς Ινδεδυμένος καί μέ
κανονικά χαρακτηριστικά, δίδει τήν έντύπωσιν Ανθρώπου μή ύποστάντος ούδεμίαν
Ανώμαλον ψυχικήν διακύμανσιν. Ή έξέτασις δμως, τήν όποιαν τού κάμνω, μού Απο
καλύπτει τόν άνθρωπον, μού φανερώνει τόν κακοΰργον, δ όποιος άπεφάσισε νά ζήση
εις βάρος τής κοινωνίας, ή όποια μέ τόσην επιείκειαν τώ έφέρθη μέχρι τής στιγμής
έκείνης. Προσπαθώ μέ κάθε τρόπον νά είσδύσω εις τά άδυτα τής ανωμάλου ψυχι
κής του συνθέσεως καί νά άποσπάσω άπό εκεί δλα τά δπλα, τά όποια κρύπτει, διότι
οϋτω εις τό εξής θά δυνηθώ νά τόν πολεμήσω ώς άστυνομικός.
Διαρκώς πλανάται εις τά χείλη του ένα ειρωνικόν μειδίαμα, τό όποιον συμ
πληρώνει τό βλέμμα του, πού έπίμονα πίπτει εις έκεΐνον πού τόν έξετάζει. Διαι
σθάνεται άμέσως τί σκέπτεται τις δι’ αύτόν, ψυχολογεί τόν άνακρίνοντα μέ τόσην
έπιτυχίαν, ώστε πάραυτα λαμβάνει άπέναντί του τήν στάσιν, ή δποία τόν συμφέρει.
Έάν διακρίνη άμφιβολίαν τινά, τήν έκμεταλλεύεται- λαλίστατος έπαφίεται εις τήν
δικαιοσύνην, πρός ήν δηλοΐ δτι τρέφει απόλυτον έμπιστοσύνην, κολακεύει παντοιοτρόπως, έξαίρων τάς άρετάς καί τήν ευθύτητα εκείνου, εις χεΐρας τού οποίου εύσκεται. Οί άφελεΐς έπεσαν κατ’ έπανάληψιν εις τήν παγίδα του.
"Οταν δμως άντιληφθή δτι εδρίσκεται πρό Αστυνομικού ή δικαστικού, δ όποιος
εισδύει εις τήν βρωμεράν ψυχήν του, ώχρια, μειδιά είρωνικώς, ή άπολογία του γ ί
νεται μονολεκτική μέ διαρκή άρνησιν, προσπαθεί δέ παντοιοτρόπως νά έκνευρίση
τόν άνακρίνοντα, προφέρων ένίοτε καί είρωνικάς δι’ αυτόν φράσεις ή άρχίζει νά
έκτοξεύη άπειλάς, έφ’ δσον άντιληφθή δτι δύνανται αδται νά τόν εξυπηρετήσουν
κατά τι.
Καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν τού φόνου τού άτυχούς γέροντος, εις τόν
όποιον συνήργησεν, ήκολούθησε τήν αύτήν τακτικήν.
Συλλαμβάνεται τήν 16— 3— 1930 ήτοι όλίγας ήμέρας μετά τόν φόνον ενώ
κατήρχετο τής έξ Ηρακλείου ’Αττικής άφιχθείσης αμαξοστοιχίας. Ώχρια διά τήν
σύλληψιν, άκολουθεΐ τούς άστυνομικούς καί δέν ένδιαφέρεται ούδέ καν νά έρωτήση
τήν αιτίαν τής συλλήψεώς του. Ή αιφνίδια αδτή άποκάλυψις καί σύλληψίς του τόν
κατεπτόησεν. Παρηκολούθησε τάς έφημερίδας καί έπίστευεν δτι ή άστυνομία δέν τόν
άπεκάλυψε καί δτι τό σκότος τής νυκτός έκρυψε διά παντός τό έγκλημά του.
Προσάγεται ένώπιόν μου καί εκεί άνακτών τό θάρρος του άρνεΐται τήν ένοχήν
του, άρχίζει δέ νά θέτη είς έφαρμογήν τήν μέθοδον τής ειρωνείας. Τόν άποστέλλομεν είς τόν κ. ’Ανακριτήν, δστις ώρίσθη διά τήν ενέργειαν τακτικών άνακρίσεων καί παραδόξως τήν έπομένην ήμέραν τόν βλέπομεν έπιδεικτικώς διερχόμενον
έξωθι τού άστυνομικοΰ Τμήματος, είς τό όποιον ύπηρετοΰμεν, καί προκλητικώς
άπειλούντα ήμάς διά τής φράσεως «θά σ κ ο τ ώ ν ω κ α ί θ ά ε ί μ α ι έ ξ ω » . Μετ’
οδ πολύ ή άνάκρισις μεταμελείται διότι κακώς έξετίμησε τάς μετά τόσου μόχθου
συγκεντρωθείσας ύφ’ ήμών άποδείξεις τής ένοχής του, εύρίσκει αύτάς έπαρκεΐς καί
έκδίδει κατ’ αδτού ένταλμα συλλήψεώς.
Προκαλώ τότε τήν ένέργειαν ειδικών άναζητήσεων διά τήν άνεύρεσίν του καί
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εις τάς άποσταλείσας πρός τούς αστυνομικούς είδικάς άγγελίας τον σκιαγραφώ ώς
εξής: «Η λικία 27 ετών, ανάστημα μέτριον, ξανθός, κόπτει τον μύστακα είς τά
άκρα, μάλλον ισχνός καί ώχρός τήν όψιν, μειδιά συνεχώς μέ ειρωνείαν, δμιλεΐ μέ
σιγανήν φωνήν καί βραχνά, ένδύεται άψόγως καί μέ τήν τελευταίαν λέξιν τής μό
δας. Είναι λίαν έπικίνδυνος καί ύπουλος. Άντιλαμβανόμενος τούς άστυνομικούς,
εάν δεν δύναται νά δραπέτευση, ύποκρίνεται τον ψύχραιμον καί μειδιών πρός αύτούς τούς άφίνει νά τον πλησιάσουν, οπότε έπιτίθεται, έάν άντιληφθή δτι οδτω θά
δραπέτευση, άλλως άκολουθεΐ προσπαθών νά διαφυγή διά τής πειθοΰς. Εξεταζό
μενος δέν ομολογεί ποτέ καί διαρκώς ειρωνεύεται τόν έξετάζοντα. Όπλοφορεΐ συχνά,
χαρτοπαικτεϊ, χασισοποτεΐ καί πωλεΐ ναρκωτικά φάρμακα. ’Ιδιαιτέρα προσοχή νά
καταβληθή είς περίπτωσιν άνευρέσεώς του διά τήν ματαίωσιν πάσης έπιθέσεως ή
άντιστάσεως τούτου. Δέον ν’ άναζητηθή είς τάς χαρτοπαικτικάς λέσχας, τά κατα
γώ για καί παρά τήν πλατείαν Πλαστήρα, δπου κατά πληροφορίας μας διαμένει»
(άριθ. άκρ. Σ Τ ' Παράρτημα ’Ασφαλείας ’Αθηνών 1956)28.8.1930).
Ψυχολόγος δμως άριστος δ Σ., πριν άκόμη συλληφθή ύπό τών άστυνομικών,
οι όποιοι άντιλαμβάνεται δτι τόν γνωρίζουν καλώς καί δέν δύναται νά τούς έξαπατά, παρουσιάζεται αύθορμήτως είς τόν άνακριτήν καί τίθεται είς τήν διάθεσίν
του. Ή προθυμία αύτή συνηγορεί ύπέρ αύτοΰ καί τούτο γνωρίζει καλώς δτι θά τό
σκεφθή δ άνακριτής καί διά δευτέραν φοράν έπιτυγχάνει νά διαφύγη τών χειρών
τής δικαιοσύνης διά τό άνωτέρω έγκλημά του.
Είς τό σημεΐον αυτό, άς μοΰ έπιτραπή νά ύπομνήσω τήν έν άρχή τής μελέ
της έκτεθεΐσαν παρατήρησιν οτι ή θέσις τού άστυνομικοΰ έναντι τού κακοποιού εί
ναι προνομιούχος ώς πρός τήν ψυχολογικήν αύτοΰ εξέτασιν καί δτι μόνον είς τούς
άστυνομικούς οί έγκληματίαι παρουσιάζουν άκάλυπτον τήν ψυχικήν των σύνθεσιν.
Καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν βλέπομεν τόν Σ. μεθ’ υπερηφάνειας νά
άποκαλύπτεται είς τούς άστυνομικούς δπως άκριβώς είναι, διότι κατώρθωσε νά παραπλανήση τόν άνακρίνοντα δικαστήν καί νά παρουσιάζηται ώς θύμα.
«Θ ά σ κ ο τ ώ ν ω κ α ί θ ά ε ί μ α ι έ ξ ω » . Είναι ή χαρακτηριστική
πρόκλησίς του πρός τούς άστυνομικούς καί ή τραγική ειρωνεία διά τήν στάσιν τής
πολιτείας έναντι τών κακοποιών, άφοΰ δέν κατώρθωσεν είσέτι νά όργανώση ποινι
κούς δικαστάς δυναμένους νά είσδύσουν είς τάς ψυχάς τών Ιγκληματιών. Περί τού
του δμως θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.
Ή δη δ Σ. περιφέρεται ελεύθερος, εγκαθίσταται εντός μιάς τρώγλης είς κεντρικώτατον σημεΐον τής πόλεως (τήν όδόν Άβέρωφ) , θέτει μίαν έπιγραφήν 3ηλοΰσαν δτι πρόκειται περί καφενείου, καί εκεί συγκεντρώνει έσμόν κακοποιών, χασισοποτεΐ, κάμει χρήσιν ό ίδιος ναρκωτικών, άλλά καί ώς δηλητηριαστής, πωλεΐ
πρός τά κοινωνικά ράκη καί τούς είθισμένους έν τή άσκήσει τών έγκληματικών
των πράξεων συναδέλφους του, ναρκωτικά.
Έ γκατέλειψε πλέον τάς κλοπάς καί εύρίσκει δτι τό νέον του έπάγγελμα είναι
πλέον προσοδοφόρον.
’Αλλά τό άνοιγμα τού κέντρου αύτοΰ, δέν έχει άπλώς τήν σημασίαν τής άλλαγής έπαγγέλματος ένός κακοποιού, δέν άποτελεΐ μόνον ειρωνείαν διά τάς άρχάς,
άλλά καί άποδεικνύει δτι οί έγκληματίαι δργανοΰνται, ίνα έπιτεθώσι κατά τής κοι
νωνικής γαλήνης δμαδικώς, ίνα άμύνωνται κατά τών άστυνομικών έκ τού έμφανοΰς,
δημιουργοΰντες αύτοί ίδιον Κράτος, μέ άρχηγόν, μέ κώδικας άγράφους καί μέ πλή
ρες σύστημα δράσεως.
Εϊμεθα τότε ύποχρεωμένοι ώς άστυνομικοί νά παλαίσωμεν στήθος μέ στήθος,
ένίοτε έγκαταλειπόμενοι ύφ’ δλων τών κρατικών ύπηρεσιών άπό τάς όποιας έλπίζομεν ένίσχυσιν, καί πολλάκις βαλλόμενοι καί άπό αύτούς τούς πολίτας, έπί τών
οποίων οί κακοποιοί άσκοΰν περίεργον έπίδρασιν. Καί τό έπί όδοΰ Άβέρωφ 19
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Εύχαριστήριοι έπιστολαί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν άπό 21)6)1967 έπιστολήν τοϋ κ. 'Τπουργοϋ ’Εσωτερικών,
δι’ ής εκφράζει τάς εύχαριστίας του, διά τήν συμμετοχήν των άστυνομικών υπαλλήλων εις τόν
διενεργηθέντα προαιρετικόν έρανον, υπέρ των σεισμοπλήκτων ’Ηπείρου καί Δ. Θεσσαλίας :

Κύριε ’Αρχηγέ,
Εκφράζω τάς θερμοτέρας μου ευχαριστίας τόσον είς υμάς, δσον καί είς τούς
ύφ’ ύμάς άξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς ύπαλλήλους, οϊτινες μαζί μέ
τούς κόπους καί τάς φροντίδας, άς καταβάλλουν, διά τήν έξασφάλισιν τής ήσυχίας καί
τής τάξεως, προσφέρουν καί τόν οβολόν των, γενναίως μάλιστα, έκ τοΰ λίαν πτω
χού βαλαντίου των, διά τήν άποκατάστασιν των δεινώς δοκιμασθέντων Ικ των σει
σμών άδελφών μας τής ’Ηπείρου καί Δ. Θεσσαλίας.
Αί προσευχαΐ τών σεισμοπλήκτων καί ήμών άς κρατύνουν ύμάς καί τούς ύφ’
ύμάς έν τή Ινασκήσει τοΰ σκληρού έργου σας.
Φιλίκώ τατα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
Ταξίαρχος - ' Υπουργός ’ Εσωτερικών

κέντρον τού Σ. ύπήρξεν εν άπό τά πλέον επικίνδυνα εντευκτήρια κακοποιών, μία
εστία στιγματίζουσα άληθώς τήν έννοιαν τής κοινωνικής άσφαλείας.
’Ιδού πώς εμφανίζεται τήν έποχήν αύτήν τό δελτίον τής ποινικής τούτου καταστάσεως:
1) Τήν 26.5.31 καταδικάζεται είς φυλάκισιν 1 μηνδς καί χρηματικήν ποινήν
1.000 δι’ έμπορίαν ναρκωτικών.
2) Τήν 14.8.31 συλλαμβάνεται δι’ έμπορίαν ναρκωτικών.
3) Τήν 20.10.31 συλλαμβάνεται δι’ έμπορίαν ναρκωτικών.
4) Τήν 24.11.31 συλλαμβάνεται δι’ έμπορίαν ναρκωτικών καί καταδικάζεται
βραδύτερον διά τήν πράξιν αύτήν είς φυλάκισιν 6 μηνών καί χρηματικήν ποινήν
7.500 δραχμών.
5) Τήν 8.12.1931 συλλαμβάνεται έκ νέου δι’ έμπορίαν ναρκωτικών καί κατα
δικάζεται βραδύτερον διά τήν πράξιν του αύτήν είς φυλάκισιν δύο μηνών καί χρη
ματικήν ποινήν δραχμών 1000.
6) Τήν 16.12.1931 συλλαμβάνεται δι’ έμπορίαν ναρκωτικών καί βραδύτερον
καταδικάζεται είς φυλάκισιν ενός μηνός καί χρηματικήν ποινήν δραχμών 1000.
7) Τήν 17.12.1931 συλλαμβάνεται δι’ έμπορίαν ναρκωτικών.
Είς τήν χρονολογίαν αύτήν σταματά ή δράσις του ως έμπόρου ναρκωτικών,
διότι τήν έποχήν ταύτην δημοσιεύεται δ νέος νόμος 3559, οδτινος τάς ποινικάς καί
δικονομικάς ^διατάξεις είχομεν συντάξει προσωπικώς, καί αίτινες δέν έπιτρέπουσι
πλέον εις αυτόν να έξακολουθήση τό επάγγελμα τού δηλητηριαστοΰ, χωρίς νά έγκλεισθή άμέσως είς τάς φυλακάς.
Αλλ η άνωτερω σειρά τών επιβληθεισών ποινών είς τόν κακοποιόν αύτόν
καταδικαζόμενον δι’ δμοειδεΐς πράξεις γεννά ήμιν θλιβεράς σκέψεις. Βλέπομεν δτι
δέν έτηρήθη καμμία τάξις, δέν έλήφθησαν ποσώς ύπ’ δψει αί διατάξεις περί ύποτροπής καί φαίνονται άγνοούμενα τελείως τά πορίσματα τής μελέτης τών έξ έπαγγέλματος έγκληματιών. Καί σημειοΰται ή δευτέρα καταδίκη ήπιωτέρα τής πρώ
της καί ή τρίτη ήπιωτέρα τής δευτέρας.
(Συνεχίζεται)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ

ΟΠΛΑ

Ύ πδ του τέως ’Αστυνόμου Α' της Διευθύνσεως Έ γκλη-ματολογικών Υπηρεσιών κ. ΔΗΜ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ-----------------------( Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

14. ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΣ ΒΟΑΙΔΟΣ
Ή δραστικότης (τδ παραγόμενον συνεπεία τής πλήξεως ■άποτέλεσμα) τής βολίδος έξαρτάται: α) έκ τής μενούσης ταχύτητος, β) έκ τοϋ βάρους της, γ) έκ τής
διαμέτρου καί τοϋ σχήματός της (τυχόν παραμόρφωσις ή θραΰσις τήν μειώνουν),
δ) έκ τής γωνίας πλήξεως (μείζων διείσδυσις επιτυγχάνεται, δταν δ άξων τής βολίδος ταυτίζεται μέ αυτήν), ε) έκ τής πυκνότητος τοϋ μετάλλου της (ειδικόν βά
ρος) καί τής άντιδράσεως τοϋ πληττομένου σώματος (άντίδρασις των μορίων κατά
τήν μετακίνησιν), ή οποία είναι τόσον μεγαλύτερα, δσον μεγαλύτερα είναι καί ή
κατ’ αύτοΰ κροϋσις.
Δεν πρέπει δμως να συγχέωμεν τήν είσδυτικότητα μέ τήν θραΰσιν, διότι θραϋσις λ.χ. ένδς δστοϋ θά γίνη δταν ή βολίς έχη μικράν ταχύτητα καί μεγάλην διά
μετρον. Μέρος τής ένεργείας τής βολίδος καταναλίσκεται καί είς τήν θέρμανσιν καί
παραμόρφωσιν αύτής ταύτης τής βολίδος.
Ή είσδυτικότης τής βολίδος είς τδ ϋδωρ είναι κατά πολύ μειωμένη καί των
πλέον Ισχυρών δπλων καί δέν ύπερβαίνει τά 2 μέτρα, καί των ίσχυροτέρων δπλων
τών δε 22 μέχρις 60 έκ.
Αί βλητικαί Ιδιότητες τών φυσιγγίων δίδονται υπό τών περισσοτέρων έργοστασίων (ούχί ύπδ τοϋ Ελληνικού) έπί πινάκων, έκ τών οποίων πληροφορούμεθα
περί τής πιέσεως, τοϋ βεληνεκοΰς, μειώσεως τής ταχύτητος, τής δραστικότητος (Ε)
καί τής πτώσεως έκ τής δριζοντίου τροχιάς είς τάς διαφόρους αποστάσεις. Π.χ.
βολίς μέ άρχικήν ταχύτητα 800 μέτρων άνά δευτερόλεπτον καί διατρητικήν δύναμιν (Ε) 330 χιλιογραμμομέτρων, είς τά 25 μέτρα θά έχη ταχύτητα 780 μέτρων
καί (Ε) 307 χιλιογραμμομέτρων, είς τά 100 μέτρα θά έχη ταχύτητα 700 μέτρων
καί (Ε) 246 χιλιογραμμομέτρων, είς τά 200 μέτρα θά εχη ταχύτητα 600 μέτρων
καί (Ε) 180 χιλιογραμμομέτρων, είς τά 300 μέτρα, θά έχη ταχύτητα 500 μέτρων
καί (Ε) 130 χιλιογραμμομέτρων.
Βολίς φυσιγγίου τών 9 χιλιοστών Smith - Wesson μέ άρχικήν ταχύτητα 200
μέτρων άνά δευτερόλεπτον καί (Ε) 41 χιλιογραμμομέτρων, είς τά 15 μέτρα θά
έχη ταχύτητα 270 μέτρων καί (Ε) 38,5 χιλογραμμομέτρων, είς τά 25 μέτρα θά
έχη ταχύτητα 263 μέτρων καί (Ε) 36 χιλιογραμμομέτρων.
"Οταν τδ βάρος καί ή ταχύτης τής βολίδος είναι γνωστά είς έν ώρισμένον
σημεΐον τής τροχιάς της, ή ύπάρχουσα κινητική της ενέργεια (Ε ), δύναται νά εύρεθή, διά τδ ώρισμένον σημεΐον διά τοϋ τύπου :
Ρ V*
Ε = ------------2 G
συμφώνως πρδς τδ όποιον ή ένέργεια (Ε) έκφράζεται είς χιλιογραμμόμετρα (m kg)
(χιλιόγραμμόμετρον είναι πρακτική μονάς μετρήσεως έργου, ίση πρδς τδ έργον τδ
παραγόμενον ύπδ δυνάμεως ένδς χιλιογράμμου μετακινούσης τδ σημεΐον τής έφαρμογής της, κατά εν μέτρον κατά τήν κατεύθυνσίν τ η ς ).
Ε _ Μ _ ν ^ £που £ _ κινητική ενέργεια, Μ = μάζα, V = ταχύτης, Ρ = βάρος
Δ
βολίδος είς χιλιόγρ., G = βαρύτης, ή οποία είς τδ γεωγραφικόν μήκος μας είναι
98,09 μέτρα άνά δευτερόλεπτον.
Έ κ τοϋ τύπου ευκόλως συνάγεται δτι ή ένέργεια τής
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βολίδος έξαρτάται κυρίως έκ της ταχύτητος, αυξάνει, δέ ή ένέργεια μετά τοΰ τε
τραγώνου τής ταχύτητος, ή δποία είναι μόνον ευθέως άνάλογος τοΰ βάρους τής βο
λίδος.
Πάντως ή άπαιτουμένη δραστικότης (Ε) είναι :
Διά θλασιν 0,02 χιλιογραμμόμετρα.
Διά θρυμματισμόν ή διάτρησιν δστοϋ άπό 0,05—0,16 χιλιογραμμόμετρα.
Ά λ λ ’ είναι πολύ δύσκολον νά προσδιορισθή ή άπαιτουμένη δραστικότης διά
τήν καταστροφήν όργάνου, ώς ό δφθαλμδς καί λοιπών λεπτών δργάνων.
Ή βολίς κατά τήν διάτρησιν απολυμαίνει τό περί τήν είσοδον τραύμα, λόγω τής ύπερβολικής της θερμότητος, τήν όποιαν έχει άποκτήσει Ικ τής μεγάλης εις
τήν κάννην περιστροφής καί τής είς τόν άέρα τριβής της.
Τήν 1.12.48 έδολοφονήθη ύπ’ άγνώστου, έντός τοΰ καταστήματός του, δδός
Λιοσίων, άριθμός 24, ό ύποδηματοποιός ΑΛίΜ. Έ κ τής άνακρίσεως προέκυψαν ύπόνοιαι κατά τοΰ ΚΑΦΕΤΖ. (274600), πρώην έπιλοχίου, δ όποιος έφέρετο, ώς
άντεραστής τοΰ ύποδηματοποιοΰ. Είς τό κατάλυμα τοΰ έπιλοχίου άνευρέθη διά κακήν
τύχην του ένα περίστροφον Webley 3279, τό όποιον μετά τής έξαχθείσης έκ τοΰ
κρανίου τοΰ ΑΛΙΜ βολίδος, άπεστάλησαν είς τό Ιατροδικαστικόν έργαστήριον, όπου μέ δειγματικάς βολίδας, ληφθείσας κατόπιν πυροβολισμοΰ, έξητάσθη ύπό τών
εμπειροτεχνών Η.Κ. καί Κ.Β. Οί άστυνομικοί άνακριταί συνήντησαν τήν πείσμονα
άρνησιν τοΰ έπιλοχίου καί δικαίως, λόγω τής άθωότητός του.
Ά λ λ ’ έκ τοΰ άδιεξόδου τούς έξήγαγον οί όπλογνώμονες, διότι τούς έβεβαίωσαν, δι’ έκθέσεώς των, δτι τό παραδοθέν δπλον ήτο τό χρησιμοποιηθέν διά τόν φό
νον καί δ άθώος άπεστάλη είς τό Στρατοδικειον.
Μετά τήν δολοφονίαν τοΰ άστυφύλακος Δεληγιάννη τοΰ ΚΑ' Παρ)τος ’Ασφα
λείας (ήμ. περ. 32) 2) 26.2.49) συνελήφθησαν πολλά μέλη τής διαβόητου Ο.Π.Λ.Α.
καί είς έξ αυτών, δ ύπ’ άριθ. 460103 Ύ φ, δυστυχώς καί ιατρός, μεταξύ τών άλ
λων έγκλημάτων του, άνέφερε καί τήν δολοφονίαν τοΰ υποδηματοποιού, διότι τό
«κόμμα», παρ’ δλον ότι άνήκεν είς τάς τάξεις του, τόν έθεώρει ώς «χαφιέ» τής ’Α
σφαλείας. Μετά τήν άποκάλυψιν, οί όπλογνώμονες ίσχυρίζοντο, ψευδώς, ότι τούς
έξηπάτησαν οί άστυνομικοί, καί οί άστυνομικοί, οί όπλογνώμονες.
Είς δίκην, είς Α θήνας, τήν 26.4.60 (δολοφονία δικηγ. Καραν.), ή κατηγο
ρούσα άρχή έβροντοφώνει άπό τής έδρας « .. .γνωρίζομεν ποιος είναι δ πραγματι
κός δράστης, άλλά δεν δυνάμεθα τώρα πλέον νά τό άποδείξωμεν». (Διότι αί έξαχθεΐσαι έκ τοΰ πτώματος βολίδες, παραληφθεισαι προς διαφύλαξιν καί μελέτην ύπό
ϊάτροδικαστοΰ, ότε άπεκαλύφθη ή πλάνη, ώς πρός τόν δράστην, άναζητηθεΐσαι^ διεπιστώθη ότι είχον άπολεσθή). Καθ’ ήμάς ύπεύθυνος ήτο ή ’Αστυνομία καί είδικώτερον δ έχων άναλάβει τήν άνάκρισιν, δ όποιος είχε νομικήν καί ήθικήν ευθύνην,
νά μεριμνήση διά τή περισυλλογήν καί τήν διασφάλισιν τών πειστήριων τοΰ έγκληματος, διότι αυτός ήτο δ ύπό τοΰ νόμου έντεταλμενος και όλοι οί άλλοι ήσαν άνευθυνοι. Ά λ λ ’ ήρκέσθησαν είς τάς δηλώσεις τών δραστών, τήν δμολογίαν, τήν βασί
λισσαν τών... άποδείξεων.
Αί βολίδες έκ τοΰ ύποπτου όπλου λαμβάνονται κατόπιν πυροβολισμού έντός κυτίου πλήρους καθαροΰ βάμβακος (κιβώτιον δοκιμής) διαστάσεων 2 μέτρ. Χ40Χ40
έκατ., διά τά μακρύκαννα όπλα (όρ. σχετ. είκ. 4 3 ). Πολύ καλόν είναι καί βυτίον
πλήρες υδατος, κατά τό ήμισυ είς μήκος μικρότερον τών άναφερθεισών διαστάσεων,
διότι ή είσδυτικότης τής βολίδος είς τό ύδωρ είναι κατά πολύ μικροτέρα.
’Εκ τής είσδυτικότητος τής βολίδος έντός τοΰ βάμβακος ύπολογίζεται και ή δυναμις τοΰ όπλου.
j
,
Κατά τάς δοκιμάς τά διαπιστούμενα τυχόν έλαττωματα, λ.χ. άφλογιστια, απόρρ ι ψ ι ς ή μ ή τοΰ κάλυκος, άπόστασις καί κατεύθυνσις άπορρίψεως, άντίστασις σκαν
δάλης κλπ., πρέπει νά άναφέρωνται είς τήν Ικθεσιν.
(
Συχνά παρίσταται άνάγκη νά ένεργήσωμεν είδικάς διά τοΰ όπλου οοκιμας, έκ
διαφόρων άποστάσεων, καλλίτερον έπϊ φύλλου λευκού χάρτου, οια νά διαπιστω-
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σωμεν τήν άπόστασιν έκτοξεύσεως των ύπολειμμάτων τής πυρίτιδοε, πρός καθορι
σμόν τής άποστάσεως τοΰ πυροβολισμού.
Αί δειγματικαΐ βολίδες καί οί κάλυκες, πρέπει νά σημειώνται καταλλήλως,
πριν ή πυροβολήσουν τα φυσίγγια (δρ. σχετ. είκ. 44, 45, 4 6 ). Τά διά τάς δοκιμάς χρησιμοποιούμενα πυρομαχικά άπαραιτήτως πρέπει νά είναι τοΰ αύτοΰ τύπου,
τοΰ αύτοΰ έργοστασίου, τής αυτής σειράς καί τής αύτής χρονολογίας, πρός τά των
πειστήριων και μόνον όσάκις τοΰτο είναι άδύνατον, δύναται νά χρησιμοποιηθοΰν
παρόμοια.
Κατά τάς δοκιμάς πρέπει νά μήν άναμένωμεν, δπως εις έκάστην βολίδα ή κά
λυκα έγκαταλείπωνται πάντοτε, με θ’ δλων τών λεπτομερειών καί πανομοιοτύπως
τά προσδιορίζοντα τήν ταυτότητα τοΰ δπλου ίχνη. Καλόν πάντως θεωρείται νά γίνωνται αρκετοί δοκιμαστικοί πυροβολισμοί.
Ή πλήρης άποτύπωσις έπιτυγχάνεται μόνον δταν δημιουργήται ή κατάλληλος
πίεσις, διό δέν πρέπει νά άφαιρήται πυρΐτις έκ τών φυσιγγίων, ούδέ νά είναι μικροτέρας διαμέτρου ή βολίς, άπό τής κάννης.
Πολλάκις ύπόνοιαι έγείρονται διότι Ινώ υπάρχει μία είσοδος βολίδος, κατά τήν
νεκροψίαν άνευρίσκονται δύο Ιντός τοΰ σώματος, τής αύτής διαμέτρου (δρ. είκ. 4 7 ).
Τοιαύτην περίπτωσιν άναφέρει ό Γεωργιάδης, κατά τήν νεκροψίαν τοΰ Άθανασοπούλου, τοΰ δολοφονηθέντος υπό τοΰ Μοσκιοΰ, άνεψιοΰ τής πενθεράς του Κά
στρου, τήν 6.1.31. Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ κρανίου εντός τοΰ εγκεφάλου δ Καθη
γητής άνεΰρε δύο βολίδας τών 6 χιλ., Ινώ υπήρχε μία είσοδος, είς τήν δεξιάν Ινια
κήν χώραν (δρ. ’Ιατροδικαστικήν I. Γεωργιάδου, σελ. 460, εκδ. 1932, Α ' τόμος) .
“Ομοιαι περιπτώσεις άναφέρονται: είς τό περιοδικόν F.B.I (Μάιος 1963,
σελ. 27) καί κατά τήν όποιαν ή μία βολίς είχε ένσφηνωθή επί τής βάσεως τής άλ
λης, καί είς τό Γερμανικόν άστυνομικόν περιοδικόν Arc. Fur Crim., (Μάιος - ’Ιού
νιος 1962, σελ. 136) . Καί αί δύο περιπτώσεις ήσαν αυτοχειριασμός.
Σήμερον δμως είναι δυνατόν 2 ή καί 3 βολίδες νά προέρχωνται έξ ένός
καί μόνου πυροβολισμού, διότι υπάρχουν φυσίγγια μέ 2 καί 3 βολίδας. ’Από μεγάλην άπόστασιν, πέραν τών 25 μέτρων, είναι άδύνατον νά συμπέση ή τροχιά των,
είς περιπτώσεις δμως πυροβολισμού έξ επαφής ή πολύ μικράς άποστάσεως είναι ή
αυτή (δρ. σχετ. είκ. 4 8 ).
(Σ υνιχίζ εται)

Βίκων 43
Τό κυτίον
δοκιμής.
Είκών 44
"Αν παρίσταται ανάγκη νά δεθή
ή βολίς, δέν χρησιμοποιοϋμεν
« σύρμα ».
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Είκών 47
Μία είσοδος τραύματος, άλλα δύο βολίδες εντός τοϋ θύ
ματος, ή μία έπΐ της άλλης.

Είκών 48
Φυσίγγιον μέ δύο βολίδας. Είς άπόστασιν 10 μέτρων προκαλεΐ τραϋμα 10
έκατοστών ώς κυνηγητικόν δπλον.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
------------------------------ 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' χ. ΣΩΤ ■ Κ Ο Υ Β Α -----------------------------(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Μελετώντας κανείς τα όσα δ Γιάν Κόζακ έγραφε καί άντιπαραθέτων τά τε
λευταία σύγχρονα ιστορικά γεγονότα τής Πατρίδος μας, πολλά κοινά σημεία τα
κτικής καί έφαρμογής δύναται νά άνεύρη. Καί ή Ικ τής μελέτης καί κριτικής έμπειρία, χρήσιμος διά τούς κομμουνιστάς κατά τδν Κόζακ, δύναται νά άποβή έξ
ίσου χρήσιμος καί διά τούς άντιπάλους των. ”Ας μή ξεχνούμε ότι ή στρατηγική καί
τακτική τοΰ διεθνούς κομμουνισμού είναι ένιαία, προσαρμοζομένη μόνον πρδς τάς
τοπικάς συνθήκας έκάστης χώρας, ώς καί τάς τοιαύτας τής τρεχούσης στιγμής.
Δεν θά είσέλθωμεν εις λεπτομέρειας, γνωστάς Ιξ άλλου, διά τάς φάσεις: Κατοχή —
δημιουργία ΕΑΜ - ΕΛΑΣ — έξουδετέρωσις είς τδ ΕΑΜ τών άλλων κομμάτων καί
ήγετική θέσις τοΰ ΚΚΕ — άπελευθέρωσις — Κυβέρνησις έθνικής ένότητος μέ
συμμετοχήν ΕΑΜ—ΕΛΑΣ—ΚΚΕ — πίεσις εκ τών άνω καί κάτω διά τδν «εκδημοκρατισμδ» τοΰ Στρατού καί μή διάλυσιν τοΰ ΕΛΑΣ ώς καί τδν «Ικδημοκρατισμδ» τών Σωμάτων ’Ασφαλείας — Δεκεμβριανδν κίνημα καί καταστολή του —
Συμμοριτοπόλεμον καί άποτυχίαν του — "Ιβρυσιν ΕΔΑ καί δράσιν της. Θά άρκεσθώμεν εις τήν απλήν έξιστόρησιν τής φάσεως τής τελευταίας πενταετίας, φάσεως
καθ’ ήν έπεδιώχθη ύπδ τοΰ ΚΚΕ ή επιτυχία τοΰ κρίκου «εκδημοκρατισμός» καί Ιν
συνεχεία τοΰ έτέρου τοιούτου τής «έθνικής δημοκρατικής άλλαγής», έν συνδυασμώ
καί διά τής έπαναστατικής χρησιμοποιήσεως τοΰ Κοινοβουλίου. (Βλέπε καί μελέ
την μου «Δέκα χρόνια δράσεως τοΰ ΚΚΕ», Τεΰχος 321ον τής 1.10.66, σελ. 873—
878).
Ή είς τήν χώραν μας κομμουνιστική τακτική είχε δύο πόλους: α) Λαϊκόν Μέτωπον είς τήν κορυφήν ή έστω είς τήν βάσιν καί β) έγκαθίδρυσις τών περιόδων
«εκδημοκρατισμού» καί έν συνεχεία «έθνικής δημοκρατικής άλλαγής». Διά τήν έπίτευξιν τών βασικών αύτών σκοπών, άπαοαιτήτων διά τήν μετατροπήν έπαναστατικώς ή οδ τής άστικής δημοκρατίας είς κομμουνιστικήν δικτατορίαν, κατεστρώθη
καί εύρισγετο έν συνεχεΐ έξελίξει μέχρι τής 21ης ’Απριλίου 1967, συστηματική,
έπίμονος, δργανωτική καί προπαγανδιστική έργασία, ύπδ τήν πεπειραμένην καθοδήγησιν τής έδώ ήγεσίας τής ΕΔΑ (ύποκαταστάτου τοΰ ΚΚΕ), αλλά καί κλιμα
κίων καθοδηγητικών στελεχών τοΰ ΚΚΕ, άφικνουμένων ένταΰθα νομίμως ή παρανόμως έκ τοΰ Παραπετάσματος. ’Έκφρασις τής στενής συνδέσεως πρέπει νά θεωρηθή καί ή τοποθέτησις είς τά άνώτατα κλιμάκια τής ήγεσίας τής ΕΔΑ κομμου
νιστικών στελεχών έντεταγμένων παραλλήλως καί είς τήν Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ. Αί
έπιτυχίαι είς όλους τούς τομείς, ύπήρξαν πολλαί. ’Ακόμη καί κατά τήν πρδ τοΰ
1962 περίοδον, παρά τήν σχετικώς σκληράν ύπδ τοΰ τότε πολιτικοΰ κλίματος άντιμετώπισιν τοΰ κομμουνιστικού κινδύνου (νομιμοφροσύνη, έκτοπίσεις, Ν 375) 36 κλπ.)
τδ ΚΚΕ έξεμεταλλεύθη τάς πρώτας ρωγμάς είς τήν δυναμικήν καί συστηματικήν
άντιμετώπισίν των. Οΰτω, διά τής κινητοποιήσεως τών έντδς καί έκτδς τής χώρας
συνοδοιποριακών καί κομμουνιστικών οργανώσεων καί ύπδ τήν συνεχή άπειλήν δυσφημίσεως τής χώρας μας ώς φασιστικής, έπέτυχε τήν κατάργησιν τοΰ θεσμού τών
διοικητικών έκτοπίσεων καί τήν έπάνοδον απάντων τών έκτοπισμένων άδιαφόρως
αν μετεστράφησαν ή οδ. Τοΰτο είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άμεσον εισροήν έντδς τοΰ
δργανωτικοΰ μηχανισμού τής ΕΔΑ πεπειραμένων, φανατικών καί κυρίως άδιαβλήτων
άπδ κομμουνιστικής πλευράς στελεχών, άτινα είχον έκμεταλλευθή, ώς συνήθως, τάς
άνθρωπιστικάς καί δημοκρατικάς συνθήκας διαβιώσεως είς "Αγιον Εύστράτιον καί
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είχον μετατρέψει τό έκεΐ στρατόπεδον εις ένα άπέραντον κομματικόν φροντιστήριον,
έν ταυτώ δέ καί είς λυδίαν λίθον διά τήν διαπίστωσιν καί τον έλεγχον τής κομμα
τικής όρθοδοξίας τών έκεΐ διαβιούντων κομμουνιστών. Είχον μάλιστα τήν δυνατό
τητα να έπιβάλλωσι καί π ο ιν ά ς(ϋ ) εις τούς κομματικώς «άτακτοΰντας». Ή ενταξίς των είς τδν κομματικόν μηχανισμόν τής ΕΔΑ είχεν ώς άποτέλεσμα άφ’ ένός
τήν ποιοτικήν άνοδον τής κομματικής άποδόσεως, άφ’ έτέρου δέ έν πολλοΐς τήν άπομάνωσιν, ύποπτων ή άνικάνων στελεχών, τήν ένθάρρυνσιν τών κομματικών μελών
καί τών συμπαθούντων καί τήν άποθάρρυνσιν έξ άπογοητεύσεως ή καί έκ φοβίας
εύρέων νομιμοφρόνων στρωμάτων τοΰ λαού. Συγχρόνως ήρχισεν άρχικώς έστω καί
μέ φειδώ, ή άπόλυσις έκ τών φυλακών, σταδιακώς, καί τών θανατοποινιτών καί
βαρυποινιτών καταδίκων κομμουνιστών, οΐτινες άκολουθοϋντες τήν παγίαν κομμου
νιστικήν τακτικήν, είχον κατορθώσει, παρά τάς δυσμενεστέρας συνθήκας, τήν δη
μιουργίαν φροντιστηρίων καί κομματικών δργανώσεων έντός τών φυλακών. Παραλλήλως τό νομικόν τμήμα τής ΕΔΑ, έν συντονισμώ προς κινητοποιήσεις έπιτροπών
καί «προσωπικοτήτων», ήρχισε δραστήριας ένεργείας διά τήν καί άπό νομικής πλευ
ράς έξάλειψιν τοΰ φόβου κυρώσεων δι’ άναρχικήν δράσιν. Οϋτω ήρχισεν ή όργανωτική άνοδος τοΰ κόμματος, όλοκληρωθεΐσα μετά τάς έκλογάς τοΰ Νοεμβρίου 1964.
Ή συστηματική διάβρωσις έπεξετάθη πρός δλους τούς τομείς. Έ ργάται, ύπάλληλοι, έπιστήμονες, καλλιτέχναι, μεσαία στρώματα, περιήρχοντο διαβοχικώς υπό
τήν κομμουνιστικήν έπιρροήν. ’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη πρός τούς τομείς
τών γυναικών, τών νέων καί τών σπουδαστών. Είδικώς πέριξ τών νέων καί τών
σπουδαστών έπλέχθη υπό τών κομμουνιστών δ σατανικώτερος ιστός άράχνης. Ή
χρυσή νεολαία, ή έθνική έλπίς τής αύριον, τό μελλοντικόν πνευματικόν, έπιστημονικδν καί έργατικόν δυναμικόν τής χώρας, διεφοροποιεΐτο μέσα είς τό κομμουνιστικόν
χωνευτήρι. Μέ λάβαρον τον γκαιμπελικώς ήρωοποιηθέντα άθλητήν, έπιστήμονα καί
έρασιτέχνην πολιτικόν Γρ. Ααμπράκην, δστις δμως ουδέποτε έθεωρηθη ύπό τής
κομμουνιστικής ήγεσίας άξιος τής «τιμής» νά θεωρηθή μέλος τοΰ κόμματος, παρεσύρθησαν χιλιάδες αγνών νέων καί νεανίδων είς τούς όνυχας τοΰ κομμουνισμού.
Καί οί άστοί ύπό τήν έρυθράν θυμηδίαν, έβυζαντινολόγουν περί τής διαλύσεως τής
αντεθνικής αυτής όργανώσεως Νέων, ή καθίστων ταύτην άντικείμενον συναλλαγής.
Είς τόν σπουδαστικόν τομέα, αί μακαρία τή λεξει Ε.Φ.Ε.Ε., Δ.Α.Σ., κλπ. μέχρι
τών μαθητών τοΰ Δημοτικού σχολείου καί άκόμη καί τών συλλόγων... Γονέων καί
Κηδεμόνων, τή συμπράξει «δημοκρατών» άφελών η δολίων άνηκόντων εις τας δρώσας έντός τών δργανώσεων κομμουνιστικάς φατρίας, περιήλθον είς χεΐρας τών άβιστάκτων κομμουνιστών. Καί ή ταλαίπωρος Ε λλάς είχε καταντήσει νά έκπροσωπήται σπουδαστικώς διεθνώς, άπό τά ένεργουμενα τής Μόσχας. Και ή δργανωτικη
έξάπλωσις δέν έτελείωνεν είς τους νέους και τας γυναίκας, άλλ^ επεξετεινετο, ιος
προανεφέρθη καί είς όλους τους άλλους τομείς. Εξωραϊστικοι σύλλογοι, έπαγγελματικαί οργανώσεις, πνευματικά καί καλλιτεχνικά σωματεία κλπ., περιήρχοντο ύπο
τήν κομμουνιστικήν έπιρροήν καί έκφεύγοντα τών σκοπών δΓ ους ίδρύθησαν καί
τών καταστατικών των υποχρεώσεων, έπολιτικολόγουν καί έκινητοποιοΰντο συμφώνως πρός τάς δδηγίας τών κομμουνιστών, πότε διά τό Βιετνάμ, ή τήν κομμουνι
στικήν Μαραθώνειον Πορείαν, ή τήν νομιμοποίησιν τοΰ ΚΚΕ ή τόν «έκδημοκρατισμό», κλπ., άποτελοΰντα έν πολλοΐς τό πρώτον στάδιον κομματικής μυήσεως καί
προαγωγούς στρατολογίας.
Παραλλήλως, δ ρόλος τής προπαγάνδας είς τήν πραγματοποίησή των κομμα
τικών έπιτεύξεων ύπήρξεν άποφασιστικός. Μέ ψυχρόν προγραμματισμόν έπλήττοντο
θεσμοί, άξίαι, ιδανικά, πρόσωπα. Ή συκοφαντία καί ή λάσπη έκάλυπτον τά πάντα.
Ό δογματισμός τοΰ Γκαΐμπελς «νά συκοφαντής, νά συκοφαντής συνεχώς, κάτι εις
τό τέλος θά μείνη», έκυριάρχει. Κάθε άντίθετος έχαρακτηρίζετο άντιδραστικός, φασιστής καί συμφώνως πρός βλακώδη νεολογισμόν, παρακρατικός. Άκόμη και το
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Σωματείον των έπανελθόντων έκ τοΰ Παραπετάσματος Κομμουνιστοσυμμοριτών, ε
πειδή έπειτα άπό δσα είδαν καί έζησαν εις τον ερυθρόν παράδεισον, άνένηψαν, καί
παρά τούς κατά τό παρελθόν «λαϊκοδημοκρατικούς» αγώνας τών μελών του, έχαρακτηρίσθη ώς παρακρατική όργάνωσις, κατεβάλλετο δέ προσπάθεια νά συμπεριληφθή εις τόν μαΰρον πίνακα καί τό Σώμα Ε λλήνων Προσκόπων! ! ! Στατιστικά
στοιχεία άναφέρουσιν οτι αί πλεΐσται έκδοτικαί επιχειρήσεις έξηρτώντο άπό τήν
ΕΔΑ—ΚΚΕ μέ χιλιάδας εκδόσεων κομμουνιστικού περιεχομένου ή καί παραποιημένας κλασσικάς, αί'τινες διωχετεύοντο ύπό έκατοντάδων πλασσιέ, έκτελούντων συγ
χρόνως καθήκοντα συνδέσμου καί στρατολόγου. Ή έπίδρασις έπεξετάθη ακόμη καί
πρός τό θέατρον καί τόν κινηματογράφον. ’Αφθονία χρήματος ερρεεν, προφανώς εξ
άδήλων πόρων. Άπέμεναν δμως διά τήν ΕΔΑ—ΚΚΕ δύο προβλήματα. Ή άντιμετώπισις τής άστικής πολιτικής ήγεσίας καί τοΰ Στρατού - Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Διά τήν άντιμετώπισιν τής πολιτικής άστικής ήγεσίας ή άπλούστερον τών
άστικών κομμάτων, ήκολουθήθη, πρέπει νά δμολογηθή, ή σωστή τακτική. 'Ως γνω 
στόν, δ χώρος τής έθνικής παρατάξεως εκπροσωπείται ύπό τών δύο μεγάλων κομ
μάτων. Κατ’ άρχήν έπετεύχθη δξυνσις τών πολιτικών άντιθέσεων είς τό έπακρον
διά τής συστηματικής χρησιμοποιήσεως τής προπαγάνδας οίασδήποτε μορφής, ώς
καί τού Κοινοβουλίου. Έχαλκεύθησαν διά τό εν έκ τών κομμάτων κατηγορίαι κοι
νού ποινικού δικαίου, παραβάσεις τού ήθικοΰ νόμου καί τής πολιτικής έντιμότητος
καί δεοντολογίας καί έξελαϊκεύθη τό σύνθημα δτι τό έν λόγω κόμμα άντιπροσωπεύον τήν συντηρητικήν μερίδα τού έλληνικοΰ λαού, είναι προδοτικόν δργανον τών
ξένων καί τού κεφαλαίου, οί δέ οπαδοί του άποτελοΰσι τόν ύπ’ άριθ. ένα έχθρόν
τής Πατρίδος, άποκαλούμενοι φασίστες, άντιδραστικοί, προδότες καί παρακρατι
κοί. ’Εν συνδυασμό) μέ τήν κατασυκοφάντησή του έπετεύχθη καί ή άπορφάνισίς
του άπό τής δυναμικής ήγεσίας του κατά τάς παραμονάς τής έκλογικής άναμετρήσεως τού 1964. Τούτο άποτελεΐ σχεδόν έκμηδένησιν διά τά έλληνικά άστικά κόμ
ματα, άτινα λόγω έλλείψεως έπαρκούς πολιτικής ώριμότητος, παραμένουσι κόμμα
τα προσώπων καί ούχί ιδεών ή έστω κοινωνικών τάξεων. ”Ετσι έξουδετερώθη έν
πολλοΐς δ είς έχθρός. Διά τόν έτερον έχθρόν, έπικίνδυνον διότι έχρησιμοποίει συν
θήματα παραπλήσια πρός τά τής «δημοκρατικής άλλαγής» καί τού «έκδημοκρατισμοΰ», έχρησιμοποιήθη άλλη τακτική. Οΰτω, διά τό έτερον άστικόν κόμμα έχρησιμοποιήθη κατά τήν εκφρασιν τοΰ ήγετικοΰ στελέχους τής ΕΔΑ Λεωνίδα Κύρκου,
τό πλέον έπικίνδυνον δπλον: δ πολιτικός έλιγμός. Ρίψις χρυσών γεφυρών, μή κάθο
δος τής ΕΔΑ είς τάς ήμίσεις εκ τών εκλογικών περιφερειών τής χώρας, έν συν
δυασμό) μέ τήν προώθησιν μεταξύ τών υποψηφίων τού άστικοΰ κόμματος καί γνω 
στών ή άγνώστων συνοδοιπόρων ή άκόμη καί μή γνωστών κομματικών μελό)ν, έξασφαλιζάντων τήν έκλογήν των διά τού γωστοΰ συστήματος τής κατευθυνομένης ψη
φοφορίας τών οπαδών καί συμπαθούντων τής ΕΔΑ—ΚΚΕ. Μόνος δρος ή «έκδημοκράτηση», δηλαδή ή Ιξουδετέρωσις δλων τών στηριγμάτινν τής άστικής δημοκρα
τίας, δπότε έν συνεχεία θά καθίστατο εύκολος, ώς προαναφέραμεν, ή έπιβολή τής
«έθνικής δημοκρατικής άλλαγής». ’Ακολούθως, έν συναρτήσει μέ άριστοτεχνικήν
προπαγάνδαν καί κοινήν παραδοχήν κοινών πολιτικών στόχων έντός καί έκτος τής
Βουλής, κατεστρώθη σχέδιον λαϊκού μετώπου βάσεως. Καί κατά μέν τήν περίοδον
τής συμπολιτεύσεως, άντικειμενικός σκοπός τοΰ ΚΚΕ—ΕΔΑ ήτο ή συνεχής πίεσις
πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν διεύρυνσιν τής «έκδημοκράτησης» είς^δλους τούς το
μείς (κρατικού μηχανισμού, Στρατού, Σωμάτων ’Ασφαλείας, Παιδείας,^Συνδικαλι
σμού, κ λ π .), έν συνδυασμό) μέ τήν έλευθερίαν κινήσεων καί προπαγάνδας ώς καί
τήν συστηματικήν έπάνοδον έκ τών φυλακών καί άκόμη καί έκ τοΰ Παραπετάσμα
τος, κορυφαίων στελεχών τού ΚΚΕ, κατά δέ τήν περίοδον τής άντιπολιτεύσεως, άπό
τού ’Ιουλίου 1965, ή δημιουργία άληθοΰς Λαϊκού Μετώπου βάσεως, σφυρηλατημένου είς τήν κάμινον τών πεζοδρομιακό)ν κινητοποιήσεων, τήν πρωτοβουλίαν καί
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τό μέγεθος έπιτυχίας των δποίων διεξεδίκει καί δικαίως ή ΕΔΑ—ΚΚΕ, λόγω χρησιμοποιήσεως τοΰ μηχανισμού της καί τοΰ ανθρωπίνου δυναμικού της. Συγχρόνως,
επέτυχε τήν εις τήν κορυφήν καί την βάσιν ιδεολογικήν σύγχυσιν καί οΰτω παρουσιάζετο τό φαινόμενον, ό ούσιαστικός άρχηγός τοΰ έν λόγω μεγάλου άστικοΰ
κόμματος νά διακηρύσση εις τήν πολυτελή αίθουσαν «Χίλτον», έν μέσω κεχηνότων επιτυχημένων οίκονομικώς καί κοινωνικώς αστών, τά έξης, άτινα μετεφέροντο
αμέσως εις τήν βάσιν πρός κατάρριψιν καί τών τελευταίων τυχόν ύπαρχόντων έμποδίων μετά τοΰ κομμουνισμού (συνεστίασις 9.10.66) :
«Ή χώρα δέν μπορεί νά πάη μπρος άν δεν σαρωθή τό κατεστημένο... Οί οόσιαστικές άποφάσεις παίρνονται σύμφωνα μέ τις έπιθυμίες ένός δικτύου δυνάμεων,
ένός κατεστημένου, πού κατευθύνει άντί νά κατευθύνεται άπό τήν κυβέρνηση τής
χώρας. Τό δίκτυο δυνάμεως τοΰ κατεστημένου ξαπλώνεται πέρα άπό τά σύνορα
τής χώρας μας, περιλαμβάνει τά άνάκτορα, τις στρατιωτικές κλίκες, τήν οικονο
μική όλιγαρχία τοΰ τόπου, τά υψηλά στρώματα τής διοικητικής μηχανής, τις κατα
σκευασμένες καί έλεγχόμενες ήγεσίες τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος, τήν πνευμα
τική μας καί ακόμα ένα σημαντικό τμήμα τής πολιτικής μας ήγεσίας».
ωαπαδημο ήζομέν έήώάι ύπμ
Βεβαίως ή ΕΛΑ—ΚΚΕ δέν θά έχαρίζετο καί εις τό κόμμα αυτό. ’Αλλά οί
λογαριασμοί θά έξωφλοΰντο δπως είδαμε εις τήν Τσεχοσλοβακίαν (ξέσκισμα σοσια
λιστικού πέπλου, κ λ π .), δταν θά ήρχετο ή κατάλληλος στιγμή.
Διά τόν Στρατόν καί τά Σώματα ’Ασφαλείας πρέπει νά λεχθή δτι οί Αξιωμα
τικοί τών ένόπλων δυνάμεων καί τό σύνολον τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
ύπήρξαν πάντοτε διά τό ΚΚΕ ό μόνιμος καί κυριώτερος εχθρός του. Καί δσον άφορά τόν Στρατόν, προσεπάθησαν διά τών κατατασσομένων Λαμπράκηδων νά δημιουργήσωσι προγεφυρώματα, προωθοΰντες τούτους τή πιέσει άσυνειδήτων πολιτικών
ή άφελών δημοκρατών εις καιρίας θέσεις (Γ.Ε.Σ., Διαβιβάσεων, Κ.Γ.Π., Τεθωρα
κισμένων, κ λ π .), μέ κορωνίδα τό προπαγανδιστικόν πυροτέχνημα τής συμμετοχής εν
στολή στρατιωτών, ναυτών καί σμηνιτών εις τήν κομμουνιστικήν Πορείαν Ειρή
νης (1965). Ή δλη προσπάθεια δμως άπέτυχε. Ή έπαγρύπνησις τών τίμιων αξιω
ματικών έξουδετέρωσε τά επιτελικά κομμουνιστικά σχέδια διαβρώσεως τοΰ στρα
τεύματος.
Διά τά Σώματα ’Ασφαλείας Iγένοντο προσπάθειαι άχρηστεύσεώς των διά τής
εισαγωγής τής δήθεν δημοκρατικής θεωρίας περί άνοχής ή συμπαραστάσεως έναντι
τών πεζοδρομιακών «λαϊκών» εκδηλώσεων, συγχρόνως δέ διά τής άποδιοργανώσεώς
των διοικητικώς. Ευτυχώς καί έδώ αί προσπάθειαι των έναυάγησαν. Τό ηθικόν
τών άνδρών έχαλυβδώθη καί κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τοΰ ’Ιουλίου 1965 έπεβλήθησαν πλήρως κατά τήν άντιμετώπισιν τών έκραγεισών ταραχών. Καί τό Κοινοβούλιον ποιον ρόλον έπαιξε; ’Ακριβώς τόν ρόλον πού διαγράφει δ Κόζακ: Κατέ
στη ένας καθρέπτης μεγεθυντικός μάλιστα καί παραμορφωτικός τών άστικών αντι
θέσεων καί μικροτήτων καί έπί πλέον αύτοεξευτελίζετο καθημερινώς, ούτως ώστε
κατά τάς προβλέψεις τής ΕΔΑ, δέν θά ήτο μακράν ή ήμέρα καθ’ ήν δ λαός θά
άπήτει τήν έγκατάστασιν ώς βουλευτών οχι πλέον τών κατεξευτελισθέντων αστών
(συντηρητικών καί δημοκρατών), άλλά τών ύποδεικνυομένων υπό τής ΕΔΑ—ΚΚΕ
«συνεπών λαϊκών άγωνιστών».
Συμπερασματικώς, κατά τήν κρινομένην περίοδον, τό ΚΚΕ—ΕΔΑ έπεχείρησε
κατά τό ύπόδειγμα τής τσεχοσλοβακικής Ιμπειρίας τό πέρασμα τής χώρας μας άπό
τά Ιξής στάδια :
I. ’Ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ύ : Έξουδετέρωσις τών δργάνων τής έθνικής ά
τιδράσεως κατά τοΰ κομμουνισμού, τή βοήθεια έν πολλοΐς τών άποκαλουμένων άστών
- δημοκρατών καί τήν άδράνειαν τών άλλων.
II. ’Ε θ ν ι κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς ’Α λ λ α γ ή ς : Κατάληψις τών

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
---------------------------*Τπ& τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ________________
(Συνέχεια άπό τ6 προηγούμενο)

»Στό άναμεταξύ τό ταξί μου πού είχε μείνει ακυβέρνητο έπεσε άπάνω σ’ ένα
οένδρο και με τό τρακάρισμα σταμάτησε. Έ γώ τότε πάλεψα όπως μπορούσα καί
κατάφερα για μια στιγμή να πάρω τό περίστροφο από την Κούλα. Τότε αύτοί
έκαναν μια τελευταία προσπάθεια νά μοΰ τό ξαναπάρουν, αλλά δεν τ ό . επέτυχαν
και τότε πήδησαν άπό τό αύτοκίνητο καί τό έβαλαν στα πόδια. Τούς κυνήγησα
ένα διάστημα αλλά κατόπιν τα τραύματά μου μοΰ άφήρεσαν τή δύναμι καί σταμά
τησα τήν καταδίωξί τους. Πήγα άμέσως σ’ ένα έστιατόριο στόν "Αγιο Άνδρέα καί
μοΰ έδεσαν τά τραύματά μου.
'Η ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου Πειραιώς κατάθεσις τοΰ Νικηταρά είχεν ου
σιώδεις διαφοράς μέ τά δσα είχεν είπει αυτός όταν διεπράχθη ή εις βάρος του λη
στεία καί κατά τήν γενομένην άναπαράστασιν, δταν συνελήφθη ή συμμορία. Γενικώς
ό Νικηταράς εις τήν ένώπιον τών ένόρκων κατάθεσίν του έδειξε μίαν τάσιν νά φανή
ήρωας καί νά διαφημισθή καί Εσχυρίσθη δτι δέν τοΰ ξαναπήρε ή Κούλα τό πιστόλι
καί δτι κατεδίωξε τούς φεύγοντας δράστας μέ αυτό, ενώ τό πιστόλι εκείνο πού ήταν
τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα τό είχε βρή καί κατάσχει ή Γενική ’Ασφάλεια δταν άνεκάλυψε καί συνέλαβε τά αδέλφια μέ τά κακούργα ένστικτα. ’Ά λλω ς τε άν ό Νικηταράς είχε γίνει κύριος τοΰ πιστολιοΰ μέσα στο αύτοκίνητο καί άν κατεδίωκε τούς
φεύγοντας ληστάς θά παρέδιδε τό περίστροφον αυτό δταν κατήγγειλε τήν εις βάρος
του ληστείαν καί θά άνεγνωρίζετο άμέσως τό πιστόλι δτι ήταν τοΰ μακαρίτη τοΰ
Τσάγκα. ’Επίσης είναι γεγονός δτι δ Νικηταράς κατώρθωσε νά πηδήση άπό τό
άμάξι του καί νά τό βάλη αίμόφυρτος στά πόδια καί ξαναγύρισε επί τόπου μέ τήν
Χωροφυλακή τοΰ Α γίου Άνδρέα δταν πιά οι δράσται είχαν διαφύγει.
Ευθύς άμέσως οι συνήγοροι τής πολιτικής άγωγής Τρικαΐος καί Οικονόμου
ζητοΰν άπό τον μάρτυρα ώρισμένας διασαφίσεις καί κατ’ άντιπαράστασιν μέ τούς
καίριων θέσεων τοΰ καθόλου Κρατικοΰ Μηχανισμού υπό κομμουνιστών ή δργάνων
των καί δριστιχή έξουδετέρωσις πάσης άντιδράσεως, συμπεριλαμβανομένων καί τών
άστών - δημοκρατών. ’Εξοπλισμός κομμουνιστών.
III. Δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς
τ ο ΰ Π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ : Είτε διά δυνα
μικής έπεμβάσεως τών έξωπλισμένων κομμουνιστών καί τών κατά τό σχέδιον διαβρωθησομένων Στρατού καί Σωμάτων Ασφαλείας, εις ήν περίπτωσιν ή άστική δη
μοκρατία προέβαλλεν άντίστασιν, δικαιολογοΰντες τήν έπέμβασιν ως καταστολήν
δήθεν άντιδραστικοΰ πραξικοπήματος. Είτε «νομικώς» καί «συνταγματικώς», δπως
μέ κυνικήν ε’ιρωνίαν περιγράφει ό Κόζακ, είς τήν περίπτωσιν τής άμαχητί παραδόσεως τής δημοκρατίας λόγω ουσιαστικής άδυναμίας ή επιτυχούς δράσεως τοΰ
Δουρείου "Ιππου.
Ε’ις τήν Πατρίδα μας είχεν άρχίσει ή έφαρμογή τοΰ πρώτου σταδίου, άνακοπεΐσα προσωρινώς διά τών γεγονότων τής 15ης ’Ιουλίου 1965 καί δριστικώς διά
τής άλλαγής τής 21ης Απριλίου 1967.
Παρακαλεΐται δ άναγνώστης δπως προβή ε’ις άντιπαράθεσιν τών γεγονότων,
καί θέλει καταλήξει εις τά άναγκαΐα συμπεράσματα, άπαραίτητα διά τήν θωράκισιν
τής πίστεώς μας πρός τήν νέαν έθνικήν, ηθικήν καί πολιτικήν άναδημιουργίαν τής
Χώρας μας, άντανακλώσης τήν άνοδικήν πορείαν τοΰ "Εθνους πρός τά άκατάλυτα
ιδανικά καί τά αΙώνια πεπρωμένα τής Ελλάδος.
Σ. ΚΟΥΒΑΣ
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κατηγορουμένους έξέτασιν έπί των διαφόρων λεπτομερειών. Ή υπεράσπισις ένίσταται, άλλα ή ένστασίς της άπορρίπτεται και καλείται ή Κούλα νά έξετασθή κατ’
άντιπαράστασιν μέ τον Νικηταράν.
Πρόεδρος: Γιά πες μας τα καί σΰ Κούλα...
Κούλα (μέ άρκετό νάζι σε ένα έντονο μορφασμό) : ’Εγώ έκανα δ,τι μοΰ
είχαν πη δ Ανδρέας καί δ Ντούνης. Δεν ήξερα εγώ δτι ήθελαν νά σκοτώσουν
τον άνθρωπο. Ό ’Ανδρέας μοΰ είπε πριν μπούμε στδ αύτοκίνητο: «Σύ θά κά
νης δ,τι έκανε ή μυστηριώδης κοπέλα μέ τδ κόκκινο καπέλο».
Μετά τήν Κούλαν εξετάζεται κατ’ άντιπαράστασιν μέ τδν σωφέρ Νικηταράν
καί δ Ντούνης, δ δποϊος καί δμολογεϊ δτι σκοπός ήταν όντως νά σκοτώσουν τόν Νικηταρά γιά νά τοΰ πάρουν τδ αύτοκίνητο γιατί δέν είχαν χρήματα νά πληρώσουν
τδ άγώγι.
Προξενεί έντύπωσιν δτι δ Ντούνης δέν είπε τίποτε περί σχεδίων τοΰ Άνδρέα
γιά τήν αιχμαλωσία τοΰ βουστασιάρχου γιά τά λύτρα καί δέν συμμαζεύεται καί
ώμολόγησε δλοκάθαρα δτι σκοπός ήταν ένας. Ή Δεύτερη δολοφονία τοΰ σωφέρ.
Έκλήθη, τέλος, καί πάλιν νά έξετασθη κατ’ άντιπαράστασιν καί δ ’Ανδρέας
καί... άρνήθηκε λέγοντας:
—Κύριε Πρόεδρε, είπε, δπως ύπεστήριξε ή υπεράσπισις μου δέν δύναμαι νά
έξετασθώ κατ’ άντιπαράστασιν. "Ο,τι έχω νά πώ, θά τά πώ στήν άπολογία μου.
Πρόεδρος: Ή κ. γραμματεύς παρακαλεΐται νά καταχωρήση εις τά πρακτικά
τήν δήλωσιν αύτήν τοΰ κατηγορουμένου.
Αίγο μετά τδ μεσημέρι έγινε διακοπή καί τδ άπόγευμα, σάν Ιπανελήφθη ή
συνεδρίασις, συνέχισε τήν κατάθεσί του δ ίδιος μάρτυς Νικηταράς.
Ό συνήγορος τής Κούλας έπιμένει δτι δ Ντούνης τδ πρωί είπε δτι τδ περί
στροφο πού είχε ή Κούλα δέν λειτουργούσε καί δτι είχε δοθή εις αύτήν άπδ τδν
Άνδρέα γιά νά διασκεδάζη καί νά παίζη μ’ αύτό.
Πρόεδρος (πρδς τδν Νικηταράν) : Τί λέτε σείς μάρτυς γιά τδ πιστόλι; Τδ
είχαν γιά άστεΐο ή γιά νά σάς σκοτώσουν;
Μάρτυς: Αυτοί είχαν άπόφασι νά μέ σκοτώσουν. Καί μιά άπόδειξις τούτου
είναι, πού τδ θυμήθηκα αύτή τή στιγμή μονάχα, δτι οί κατηγορούμενοι δταν τδ έ
σκασαν άπδ τδ σταματημένο αύτοκίνητο καί χώθηκαν μέσα στδ δάσος γιά νά δια
φύγουν, ξαναπασπάτευσαν τδ πιστόλι πού δέν είχε πάρει τδ πρώτο φωτιά άπάνω
μου καί Ικεΐνο έξεπυρσοκρότησε.
Ά πδ τά δσα δμως είχε πή στδ σημείο αύτδ δ μάρτυς έβγαινε πρώτα πρώτα
δτι ή Κούλα τόν έπυροβόλησε μέσα στδ αύτοκίνητο καί ίσως πριν μάλιστα τδν χτυπήση δ Ντούνης μέ τδ σίδερο καί δεύτερον δτι δ Νικηταράς στήν κατάθεσί του στδ
Δικαστήριο τδ ίδιο έκεΐνο πρωί, γιά νά δείξη προφανώς δτι είναι παληκαράς, μάς
ξεφούρνησε τδ ψέμα δτι τάχα πάλεψε μέσα στδ αύτοκίνητο καί πήρε άπδ τούς δράστας τδ πιστόλι καί δτι τούς έκυνήγησε μέ αύτδ καί δτι αύτοί έγιναν λαγοί. Ό
πρόεδρος δμως φάνηκε δτι δέν πρόσεξε τήν άντίφασι αύτή τοΰ μάρτυρος.
Ό Ντούνης σηκώθηκε έκείνη τή στιγμή καί έπέμεινε δτι τδ περίστροφο δέν
λειτουργούσε άπδ πρίν. Ό κ. πρόεδρος έκνευρίζεται καί έρωτά τδν μάρτυρα Νικηταράν.
Πρόεδρος: Ή Κούλα μέσα στδ αύτοκίνητο πίεζε τή σκανδάλη τοΰ πιστολιού
γιά νά σέ σκοτώση. Ναί ή δχι;
Μάρτυς: Μάλιστα, τήν πίεζε.
Είσαγγελεύς: "Οταν πηγαίνατε καί στά διόδια έβγαλε δ Ανδρέας νά τά πληρώση, άφοΰ τά διόδια τά πληρώνη δ πελάτης, πρόσεξες άν είχε και άλλα λεπτά;
Μάρτυς: Δέν πρόσεξα. Δυδ τάληρα τσαλακωμένα είδα πού έβγαλε άπδ τήν
τσέπη του.
"Ενορκος: Μέσα στδ αύτοκίνητό σου τί είχαν άφήσει οί δράσται τής ληστείας;
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Μάρτυς: Μια εφημερίδα πού μέσα σ’ αυτήν είχαν τυλίξει τδ σίδερο πού μέ
έχτύπησαν. Προηγουμένως τούς είχα δή νά κρατούν καί μιά βαλίτσα την δποίαν
δταν έφυγαν έπήραν μαζί τους. Σ’ αύτήν, όπως αποδείχθηκε, έκρυβαν πιστόλια καί
μάσκες.
Καί δ πρόεδρος συμπεραίνων:
-—Αύτά άποδεικνύουν δτι αν τούς άφιναν θά έκαναν πολύ χειρότερα πράγματα.
Καί ή Κούλα άλλως τε έπαιξε σπουδαΐον ρόλον, άφοΰ έρραβε τις κόκκινες μάσκες
καί εις την δικήν της μάλιστα έρραψε καί ένα μεγάλο αστέρα ύποστρατήγου (γέ
λωτες) .
Εις τό σημειον αότδ γίνεται άντιληπτδν δτι δ Άνδρέας καί ή Κούλα, καθι
σμένοι πλά'ί στδ οδώλιον των κατηγορουμένων, φιλονικούν. Μορφάζουν καί οί δύο
καί φαίνονται πολύ θυμωμένοι. Ή φιλονικία δμως διεξάγεται ψιθυριστά καί είναι
άδύνατον νά καταλάβη κανείς τδ άντικείμενον αυτής. Βλέπει κανείς τά χείλια νά
κινούνται καί γριμάτσες ατά θυμωμένα πρόσωπά τους. Γιατί δμως φιλονικούν;
Μυστήριον.
Μπουφίδης (πολ. αγωγής) πρδς τδν Νικηταράν: ’Ά ν τδ αυτοκίνητό σου ήταν
άνοικτδν καί δ Ντούνης σάς χτυπούσε μέ τδ σίδερο αφού έπαιρνε περισσότερον άέρα
τδ χέρι του...
Νικηταράς: θ ά μέ άφινε στδν τόπο. Θά μοΰ έσπαζε τελείως τδ καύκαλο.
Διεξάγεται άκολούθως μακρά διαλογική συζήτησις γιά τά δύο περίστροφα πού
υπήρχαν μέσα είς τή μικρή βαλίτσα. Γιά τδ μικρδ πιστολάκι (τού μακαρίτη τού
Τ σάγκα), τδ όποιον έχρησιμοποίησεν ή Κούλα καί γιά τδ μεγάλο περίστροφο πού
έπρόκειτο νά χρησιμοποιήση δ Ντούνης πού καθόταν δίπλατης. Και ο πρόεδρος
έπιγραμματικώτατα λέγει:
— Τδ μεγάλο πιστόλι ήταν δλόκληρο εισιτήριο γιά τδν άλλο κόσμο. Καί τδ
μικρδ πιστόλι μισδ εισιτήριο. Τύχη βουνδ είχε (καημένο π α ιδ ί...). Καί άποτεινόμενος καί πάλιν πρδς τδν μάρτυρα Νικηταράν:
—Δέν μοΰ λές... Μάνα έχεις;
-—Καί βέβαια έχω.
—Κανένα μεγάλο κερί θά είχε άνάψει γιά σένα καί σώθηκες.
’Ενώ δ μάρτυς συνεχίζει τήν κατάθεσίν του καί άφηγεΐται διαφόρους λεπτο
μέρειας, δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, χωρίς νά κάμη καν τδν κόπον νά σηκωθή άπδ
τδ έδώλιόν του, φωνάζει:
— Ψεύδεσαι... Ψεύδεσαι.
Ό Νικηταράς δμως δέν έννοεΐ νά τδν άφήση άναπάντητο. Καί τού λέει :
Νικηταράς: Καί λέει τήν άλήθεια δ κ. Άνδρέας. Ά χ α , χούχα...
Επεμβαίνει δμως καί δ κ. πρόεδρος, δ όποιος λέγει πρδς τδν θοασύν κατηγο
ρούμενον:
—Μή φέρεσαι έτσι καί μήν ύβρίζης τδν μάρτυρα. Τά νύχια σου νά είσαι βέ
βαιος οτι θά στά κόψη ή Δικαιοσύνη.
Είς ένα άλλο σημειον τής καταθέσεως τού μάρτυρος έπεμβαίνει ή Κούλα, ή
δποία θέλει καλά καί σώνει νά τδν διαψεύση, παριστάνουσα τήν άθώαν. Καί δ
πρόεδρος:
— Βέβαια... Είσαι ή προσωποποίησις τής άθιμότητος. Είσαι ή άθώα περιστερά!
Έχεις δλα τά προσόντα τής καλής νύφης. Αυτά δμως νά μή μάς τά λές έδώ... Νά
τά λές στδν κλείδωνα... (Καί τδ άκροατήριο έκσπά σέ άσυγκράτητα γέλια γιά τήν
εύστοχη διακοπή καί παρατήρησι τού κ. προέδρου).
Ό συνήγορος τής πολιτικής άγωγής Κρέων Μπουφίδης άπευθύνει έρωτησεις
πρδς τδν μάρτυρα καί δ συνήγορος τής ύπερασπίσεως Νώντας Βαλσαμάκης επεμ
βαίνει καί διακόπτει. Μεταξύ τους προκαλεΐται ζωηρόν έπεισόδιον καί δ κ. πρόεδρος
παρεμβαίνων:
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— Μοΰ φαίνεται δτι καθώς πάτε κάποιος άπδ τούς δυό σας θά φύγη μέ πρόστι
μο ή μέ άπόλυσι...
Ό συνήγορος Θεοδωρόπουλος, θελήσας να ύποβάλη Ιρωτήσεις, μακρηγορεί
κα'ι προλογίζει λέγων δτι και τα δύο εγκλήματα πού δικάζονται κα'ι δ φόνος τοΰ
Τσάγκα καί ή δολοφονική άπόπειρα κατά τοΰ Νικηταρά, έχουν άκόμη πάρα πολλά
σκοτεινά σημεία καί δτι ούδέν άπεκαλύφθη.
Ό κ. πρόεδρος, έξω φρένων, τδν παρατηρεί δριμύτατα γιά τά αύθαίρετα συμπεράσματά του καί τοΰ άφαιρεΐ τδν λόγον. Ό κ. συνήγορος θέλει νά δώση έξηγήσεις καί συνεχίζων προσπαθεί νά διαμφισβητήση την άλήθειαν των κατατεθέντων
γεγονότων καί λέγει :
—Αυτά δλα είναι δημιουργήματα των έφημερίδων.
Μπουφίδης (πολ. αγωγής) είρωνικώς: Μάλιστα! Τδν Τσάγκαν εδολοφόνησαν
οί Εφημερίδες. Ό Τσάγκας ηύτοκτόνησε καί δ Νικηταράς μόνος πήγε νά σπάση
τδ κεφάλι του μ’ ένα σίδερο... (Τδ άκροατήριο εκσπά σέ καγχασμούς).
Καλείται Ιν συνεχεία δ μάρτυς Ντόζης, άπόστρατος συνταγματάρχης, δ δποΐος
άφηγεΐται δτι Ιπέστρεφε την νύκτα τής δολοφονίας τοΰ Τσάγκα άπδ τδν "Αγιον
Άνδρέαν, δπου είχεν έκδράμει μέ τδν φίλον του κ. Δασκαλάκην καί μέ τις γυναί
κες τους, δταν κοντά στδ Πικέρμι τδν σταμάτησαν δυδ νέοι καί μιά κοπέλα, οί δποϊοι τούς είπαν δτι τδ αύτοκίνητό τους πού ήταν δίπλα τους είχε σταματήσει γιατί
τούς σώθηκε έξαφνα ή βενζίνη καί λέγει:
— Είχε πλησιάσει κοντά στδ αύτοκίνητό μας, μιά καντιλλάκ, δ Άνδρέας, δ
δποΐος μάς είπε δτι λεγότανε Σαμαρόπουλος, Φωστηρόπουλος ή κάτι τέτοιο. Ό σωφέρ μας δμως άρνήθηκε νά τούς δώση βενζίνη. Τότε μάς παρεκάλεσαν νά τούς πά
ρουμε μέσα στδ αύτοκίνητό μέχρι την 'Α γία Παρασκευή. Ό σωφέρ μας καί δ κ.
Δασκαλάκης, επειδή οί δύο νέοι καί ή κοπέλα τούς φάνηκαν ύποπτοι, έδέχθηκαν μέ
σα στδ αύτοκίνητό μονάχα τήν κοπέλα μέ τδ κόκκινο καπέλο, ενώ δ Άνδρέας καί
δ άλλος — αύτδν πού τδν λένε Φώτη — ανέβηκαν δ ένας στδ άριστερδ καί δ άλ
λος στδ δεξί μάρσ - πιε. "Οταν φθάσαμε στήν Α γ ία Παρασκευή καί τούς κατεβά
σαμε, είδαμε έκπληκτοι δτι καί οί τρεις τους άντί νά πάνε πρδς τδ μέρος δπου στε
κόντουσαν αυτοκίνητα καί νά πάρουν άλλο άμάξι καί βενζίνη γιά νά γυρίσουν στδ
Πικέρμι, δπου είχε σταματήσει τδ ύποτιθέμενο δικό τους, αότοί τράβηξαν αντίθετα
πρδς τδ δάσος. Χώθηκαν μέσα σ’ αύτδ καί χάθηκαν.
» "Οταν έμάθαμε άπδ τις έφημερίδες τή δολοφονία τοΰ Τσάγκα στή Βούλα
καταλάβαμε δτι στδ Πικέρμι είχαμε μαζέψει τούς δολοφόνους του! — τούς δυδ νέους
καί τήν κοπέλα μέ τδ κόκκινο καπέλο— καί άμέσως πήγαμε στήν Αστυνομία καί
καταθέσαμε λεπτομερώς γιά δλη έκείνη τή νυχτερινή περιπέτειά μας καί ύστερα
βραδύτερα, δταν ή Γενική Ασφάλεια βγήκε καί τούς έπιασε, πήγαμε καί αναγνω
ρίσαμε τδν Άνδρέα καί τήν Κούλα.
Πρόεδρος (πρδς τήν Κούλαν) : ’Έτσι έγιναν τά πράγματα Κούλα;
Κούλα: ’Ακριβώς έτσι. Τδ πώς δμως σκοτώθηκε δ Τσάγκας θά τδ πώ στήν
άπολογία μου. Καί συμπληρώνει μέ κάποιο στόμφο.
—Έ γώ καί δ άδελφός μου, κ. πρόεδρε, είμαστε άθώοι γιά τή δολοφονία τοΰ
Τσάγκα.
Πρόεδρος (είρωνικώς) : Μπά; Δέν σοΰ είπαν δτι έπρόκειτο νά σκοτώσετε ένα
σωφέρ γιά νά πάρετε τδ αυτοκίνητό του καί ύστερα νά αιχμαλωτίσετε τδν κτηνοτρόφο Γιαννέτσο;
Κούλα: "Οχι, κ. πρόεδρε. Δέν μοΰ είπαν τίποτε. ’Απολύτως τίποτε.
Πρόεδρος: ’Ά λλα δμως έχεις πει καί στήν άνάκρισί σου ώς μάρτυς καί ύστερα
στήν άπολογία σου στδν άνακριτή καί άλλα ισχυρίζεσαι τώρα. Αδιάφορο... Κατη
γορουμένη είσαι καί δ,τι θέλεις μπορείς νά πής.
Κούλα: κ. Πρόεδρε. Νά πώς έγινε. Μιά μέρα δ Άνδρέας μοΰ είπε δτι δ φί-
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λος του δ Φώτης (δ μή συλληφθείς άγνωστος καί μυστηριώδης X) τον είχε τραπέ
ζι καί μέ πήρε μαζί του .Τδν Φώτη τον βρήκαμε στο Κολωνάκι. Οί δύο ήπιαν δυδ
ούζα στδ καφενείο καί σέ μένα έδωσαν ένα γλυκδ τοΰ κουταλιού. Ξεκινήσαμε στην
άρχή νά πάμε στον κινηματογράφο, αλλά κατόπιν άπεφασίσαμε νά πάμε περίπατο
μέ ένα αυτοκίνητο. ’Έτσι έμπήκαμε στδ αότοκίνητο τού Τσάγκα καί έφθάσαμε πολύ
μακριά άπδ τδ Φάληρο. Ό σωφέρ σταμάτησε καί μάς είπε δτι δέν ήθελε νά προχωρήση πιδ πέρα. Ό Φώτης τότε τοΰ επέταξε ένα πεντακοσάρικο στά μούτρα, αλ
λά δ σωφέρ καί πάλι δέν δέχθηκε καί πάλι τδν έβρισε. Ό Φώτης τοΰ άπήντησε μέ
βρισιές καί δ σωφέρ έβγαλε πιστόλι, μά δ Φώτης πιο γρήγορος έβγαλε τδ δικό του
τδ περίστροφο καί τουρριξε. Τδν άφισε στδν τόπο.
Ή Κούλα είπε τδ παραμυθάκι της χωρίς νά άναφέρη ούτε γιά τδ γλέντι πού
προηγήθη στδ κέντρο, ούτε γιά τδ χορδ πού έκανε. "Εδωσε μιά άπολύτως ψεύτικη
εκδοχή γιά τή δολοφονία τοΰ Τσάγκα, τελείωςδιαφορετική άπδ τις μαρτυρικές κα
ταθέσεις καί τήν έγγραφη απολογία της καί μέ τά δσα είχε πει σέ μάς τούς δη
μοσιογράφους κατά τή σύλληψί της. Είπε δτι τής εήχαν πει οι συνήγοροί της νά
πή.
Πρόεδρος (πρός τδν μάρτυρα) : 'Όταν σταματήσατε στδ Πικέρμι καί πήρατε
μαζί σας τήν Κούλα ήταν ταραγμένη; Πώς σά.ς φάνηκε;
Μάρτυς: ΤΙΙταν ψυχραιμότατη. Δέν έδειχνε άπολύτως καμμιά ταραχή.
Κούλα (παρεμβαίνουσα μέ άφάνταστος θράσος) : Καλέ τί μάς λέει δ κύριος;
Τί λέτε καλέ; Έ γώ έτρεμα σάν τδ ψάρι.
Συνεχίζει τήν άφήγησι τής «σκηνής» τοΰ φόνου δπως τήν ήθελε καί πρόσθεσε
δτι μετά τδ φόνο δ Φώτης κατέβηκε καί πέταξε χώματα στά ροΰχα τοΰ σκοτωμέ
νου γιά νά μη φαίνεται τδ πτώμα του. Παραλείπει τδ πώς έφυγαν καί τδ πώς έφτα
σαν εις τδ Πικέρμι καί λέγει δτι άπδ εκεί πέρασε τδ «αυτοκίνητο τοΰ κυρίου καί
τούς μάζεψε».
Πρόεδρος: Ή σειρά σου Άνδρέα νά μάς πής καί σύ πώς έγινε δ φόνος τοΰ
Τσάγκα.
Άνδρέας: "Οχι άπδ τώρα. Ή δίκη δέν είναι αστείο πράγμα. "Οταν μάλιστα
δ κ. Είσαγγελεύς πρόκειται νά ζητήση τήν κεφαλήν μου έπί πίνακι.
Πρόεδρος: "Οχι. Θά μάς τά πής τώρα.
Καί δ Άνδρέας άπδ στήθους καί γρήγορα γρήγορα επαναλαμβάνει άκριβώς
μέ τήν ίδια φρασεολογία δσα προτήτερα είχε πή ή Κούλα.
Μά στδ σημείο άκριβώς αύτδ ήλθε μιά στιγμή άπειρου τραγικότητος γιατί
έξαφνα άκούσθηκε μέσα σέ λυγμούς διάτορη ή φωνή τής χήρας τοΰ δυστυχισμένου
σωφέρ :
-—"Ενας φονηάς σάν καί σένα δέν ντρέπεται.
Πρόεδρος (πρδς τδν Άνδρέαν) : Τί κάνατε δταν διαβάσατε στις εφημερίδες
γιά τδ έγκλημα;
Άνδρέας (χωρίς ίχνος συγκινήσεως στδ πρόσωπό του) : Λυπηθήκαμε πολύ.
Α λλά δυστυχώς δέν μπορούσαμε νά κάνουμε καί τίποτε.
Ή χήρα Τσάγκα φωνάζει :
— Φωνηά,.. Δολοφόνε... Κακοΰργε... Τέρας, πού σκότωσες τδν άντρα μου καί
όρφάνεψες τδ παιδί μου...
Ό κ. πρόεδρος παρακαλεΐ τή μαυροφορεμένη χήρα νά ήρεμήση.
Συνεχίζει τήν κατάθεσί του δ μάρτυς Ντόζης, δ δποίος στρεφόμενος ατούς κυ
ρίους ένορκους, λέγει :
— Ά ν δέν έζοΰσε κατά τύχην δ Νικηταράς καί δέν μαρτυρούσε ή Μασουρίδου
θά είχαμε νέο Δράκο τοΰ Ντύσσελντορφ (διαβόητος κακούργος, δ δποίος έπί μήνας
έτρομοκράτει μέ άλλεπαλλήλους, μέ δεκάδας δολοφονιών, τδ Ντύσσελντορφ, μέχρις
δτου άνεκαλύφθη καί έξετελέσθη εις τήν προπολεμικήν Γερμανίαν).
( Συνεχίζεται)

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
15)4 ) 1825 - 11)4)1826
-------------------------- Ύ πδ τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Ν ΙΚ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ________________
( Σ υνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου )

Υ . Ο ΙΜΠΡΑΗΜ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

« 'Η υπερηφ άνεια δεικνύει τον δρόμον, ό όπ ο ιο ς ο δ η γ ε ί
προς την ’Ε λευθερίαν.5Ε μ π ρός! Εις την μ ά χ η ν ! Π όλε
μ ος είνα ι ή κ ρ α υγή τους. Π όλεμος. Π όλεμος εω ς την
τελευ τα ία π ν ο ή » .
Γ. Φ1ΝΛΕΎ-

Τά δεινά τοΰ Μεσολογγίου δέν είχαν τελειώσει άκόμη. Νέος Ιχθρός, πολύ
ισχυρότερος τοΰ Ρεσίντ, θά ένεφανίζετο τώρα εμπρός εις τό Μεσολόγγιον, διά νά
προσπαθήση νά δώση λύσιν είς τήν σκηνήν τοΰ πολέμου.
Ό διορατικός Σουλτάνος τής Τουρκίας Μαχμούτ, άπό τοΰ θέρους ήδη τοΰ
1825, διειδεν, δτι ή σταθερότης καί ή πείρα τοΰ Ρεσίντ δέν ήσαν άρκεταί διά νά
εκπορθήσουν τό Μεσολόγγιον, καταβάλλουσαι τήν ήρωϊκήν άντίστασιν τής φρου
ράς του, ή όποια, όλοέν καί περισσότερον, Ιδείκνυεν άπτάς άποδείξεις γενναιότητος,
άντοχής, καί αυτοθυσίας, άνευ προηγουμένου διά τήν παγκόσμιον 'Ιστορίαν. Έβλεπεν, δτι ή ύπόθεσις έπήγαινεν είς μάκρος. Ή φιλική πρός αυτόν διπλωματία τής
Ευρώπης, Ιμπνεομένη άπό τό πνεΰμα τής Τεράς Συμμαχίας (1 8 1 5), τώ ύπεδείκνυε συνεχώς, δτι έπρεπε τό Μεσολόγγιον, νά καταληφθή δπωσδήποτε, ί'να, έν συ
νεχεία, ύποστηριχθή μέ άληθοφάνειαν, δτι δέν ύπήρχε πλέον Ελληνικόν ζήτημα,
έξ άφορμής τοΰ όποιου ή κοινή γνώμη τής Ευρώπης, ώς άτίθασσος ποιμενικός κύων,
έπίεζεν διαρκώς τάς Κυβερνήσεις της δι’ ευνοϊκήν ύπέρ τών Ε λλήνων έπέμβασιν.
Ό Μαχμούτ κατέφυγε καί πάλιν, διά τρίτην φοράν, μετά δυσθυμίας, λόγω
τής μειώσεως τοΰ γοήτρου του, είς τόν Αιγύπτιον σύμμαχόν του Μωχάμετ "Αλυ καί
έζήτησε τήν συνδρομήν του. Κατόπιν τούτου δ Ίμπραήμ, δ θετός υιός τοΰ Αιγυ
πτίου τοποτηρητοΰ τής Πύλης, ό όποιος έπερνοΰσε διά πυρός καί σιδήρου τήν Πε
λοπόννησον, διετάχθη νά προελάση πρός ένίσχυσιν τοΰ Κιουταχή, μέ τόν σκοπόν νά
καταλάβη τήν περϊλάλητον πόλιν, έπιτυγχάνων εκεί, δπου δέν είχεν έπιτύχει δ Ρεσιντ. Αυτό άπετέλει κακόν οιωνόν διά τήν Έπανάστασιν. Ό μικρός μέχρι τότε χρό
νος τής δράσεώς του είς τήν Πελοπόννησον, είχε καταδείξει τό επιθετικόν πνεΰμα
τοΰ άνδρός, ώς καί τήν πειθαρχίαν καί όργάνωσιν τοΰ στρατοΰ του, ό όποιος ήτο τα
κτικός στρατός, έκπαιδευθείς καί δργανωθεΐς κατά τά ευρωπαϊκά πρότυπα υπό Γάλ
λων μισθοφόρων άξιωματικών* δπως ό συνταγματάρχης Άνσέλμος Σέβ, έπιτελάρχης τοΰ Ίμπραήμ, υπό τό δνομα Σουλεϊμάν - ΙΙασσάς καί δ άξιωματικός τοΰ στό
λου Λατελλιέ. Έ έκστρατεία του είς τήν Πελοπόννησον, καί ή θηριωδία του άκόμη,
μαζί μέ ένα σπάνιον πνεΰμα καταστροφής τών πάντων, είχε μέχρι τότε καταδείξει
είς τινας περιπτώσεις, δτι ούτε ή γενναιότης τών άρματωλών, ούτε τά στρατηγήματα
τών κλεπτών ήσαν έπαρκή διά νά τόν σταματήσουν είς τήν πορείαν του.
Μόλις έλαβε τήν διαταγήν, διά τής όποιας τώ άνετίθετο νέα πρωτοβουλία, κο
λακευτική διά τόν εγωισμόν του, τήν ύπεδέχθη μέ ίκανοποίησιν. Άνέμενεν, δτι θά
τοΰ έδίδετο ή ευκαιρία νά ταπεινώση τόν Ρεσίντ καί νά σταθεροποιήση τήν φήμην
του, άποβλέπων είς άπωτέρους σκοπούς, πέραν τής έδραιώσεως τής θέσεώς του ώς
Πασσά τής Πελοποννήσου.
Ά φοΰ άφήκεν ίσχυράν φρουράν είς Τρίπολιν, ήρχισε τήν προέλασίν του, χωρίς
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νά συνάντηση σοβαράν άντίστασιν από τό Ναυαρϊνον έως τάς Πάτρας. Καθ’ οδόν,
κατέλαβε τάς άποθήκας σίτου είς Άγουλινίτσαν, Πύργον καί Γαστούνην, αί όποι
ο.'., ώς προελέχθη, θά έπρεπε νά έχουν μεταφερθή είς τό Μεσολόγγιον ή έστω νά
έχουν καταστραφή. Τά έφόδια ταΰτα, τά όποια έστερήθησαν οί "Ελληνες είς την
πλέον κρίσιμον περίοδον, άπεδείχθησαν, μεταγενεστέρους, λίαν χρήσιμα διά τον
στρατόν τοΰ Ίμπραήμ έμπρός είς τό Μεσολόγγιον. Κατά την προέλασίν του, ήκολούθησε την προσφιλή είς αυτόν τακτικήν τής καταστροφής καί τής πυρπολήσεως,
διά νά παραλύση πάσαν άντίστασιν καί νά προλάβη πάσαν κατά τήν άπουσίαν του
επαναστατικήν ταραχήν. Ουτω τά στρατεύματα του, τήν 9.11.1825 παρέδωσαν τόν
Πύργον είς τάς φλόγας, τήν 10.11.1825 έπετέθησαν κατά τοΰ Βαρθολομιοΰ (’Η
λείας) , ένθα ύπέστησαν άπωλείας καί τήν 24.11.1825, κατά τήν έπίθεσιν πρός
διαρπαγήν τής Άγουλινίτσας, άναχαιτίσθησαν μέν, άλλά μέ σοβαράς άπωλείας έκατέρωθεν. ’Έφθασεν είς Πατραϊκόν τήν 6.11.1825 καί άφοΰ διέθεσε μέρος τοΰ
στόλου δι’ αποκλεισμόν τοΰ Μεσολογγίου, διεπεραιώθη διά τοΰ Ρίου είς τήν άπέναντι άκτήν τής Στερεάς, ένθα τήν 17.11.1825 μετέσχεν είς τήν Ναύπακτον τοΰ
πολεμικοΰ Συμβουλίου των ’Οθωμανών Πασσάδων, πρός κατάρτισιν τοΰ σχεδίου επι
χειρήσεων. Παρευρέθησαν δ Ίμπραήμ, ό Ρεσίντ, ό Γιουσούφ των Πατρών καί δ
Καπουδάν Πασσάς, δ Χοσρέφ. Άνέλαβον άμοιβαίαν ύποχρέωσιν άλληλοΰποστηρίξεώς των διά τήν εκπόρθησιν τής περιφήμου θέσεως τοΰ Μεσολογγίου, πρέπει
δέ νά δμολογηθή, δτι έτήρησαν Ικανοποιητικούς τάς υποσχέσεις των.
Τό υπόλοιπον τοΰ Νοεμβρίου καί τό ήμισυ τοΰ Δεκεμβρίου, δηλαδή έπί ένα
σχεδόν μήνα, δ Ίμπραήμ άπησχολήθη αποκλειστικούς διά τήν συγκρότησιν άποθηκών ανεφοδιασμού είς τό Κρυονέρι καί μεταφοράν πυρομαχικών πρό τοΰ Μεσο
λογγίου. Τήν 11ην Δεκεμβρίου μέ 10.000 Αιγυπτίους καί πυροβολικόν έφθασε πρό
των τειχών τοΰ Μεσολογγίου καί έτάχθη είς τό αριστερόν τοΰ στρατού τοΰ Ρεσίντ,
δ όποιος, έν τώ μεταξύ, είχεν ένισχυθή έπαρκώς διά νέων δυνάμεων, διά νά δυνηθή νά παίξη κάποιον ρόλον είς τήν νέαν φάσιν τών επιχειρήσεων.
Ή συνεργασία των, εύθΰς έξ άρχής, δεν ήτο αρμονική. Έχλεύαζε τόν Ρεσίντ,
διότι έπί 8 μέχρι τότε μήνας δέν είχε κατορθώσει νά καταλάβη «τόν φράκτην», ώς
άπεκάλει είρωνικώς τό όχυρόν τοΰ Μεσολογγίου καί ή έν γένει διάθεσίς του έναν
τι τοΰ Κιουταχή ήτο υπεροπτική, σκωπτική καί άγέρωχος. Άνέλαβε μόνος του
τήν ευθύνην τής περαιτέρω συνεχίσεως τών έπιχειρήσεων καί έδήλωσεν δτι θά κα
ταλάβη μόνος του τό Μεσολόγγι, εντός δύο εβδομάδων. Καίτοι τά πρώτα ϋδατα τών
βροχών είχον αρχίσει νά κατακλύζουν τήν πεδιάδα από τά τείχη εως τάς οχθας
τοΰή Εύήνου (Φείδαρη), οί Αιγύπτιοι μέ υποδειγματικήν τάξιν καί πειθαρχίαν είργάζοντο δραστηρίως, ένώ δ Ίμπραήμ έκινεΐτο μέ πρωτοβουλίαν καί άνεξαρτησίαν,
άγνοών παντελώς τήν παρουσίαν τοΰ Κιουταχή. Ή όργή τοΰ τελευταίου δέν ήργησε νά έκδηλωθή. Κατόπιν διαταγής του, είς ίερεύς, δύο γυναίκες καί τρία Αγόρια,
μέ πρόφασιν δτι έχρησιμοποιοΰντο ώς κατάσκοποι τών Ε λλήνων, άνεσκολοπίσθησαν έμπρός άπό τά τείχη τοΰ Μεσολογγίου μέ τήν διακρίνουσαν τούς Τουρκαλβανούς
θηριωδίαν. Πέραν τούτου, τόσον δ Γκόρτον, δσον καί δ Σπ. Τρικούπης, άναφέρουν
δτι οί Τούρκοι είχαν βασανίσει πολλά παιδιά, ήλικίας άνω τών 12 έτών, ένώ τά
μικρότερα ύπεχρέωναν νά άσπασθοΰν τόν Μωαμεθανισμόν, δταν έπιπτον είς τάς
χεϊρας των.
Παρά τούς κομπασμούς καί τάς μεγαλαυχίας τοΰ Ίμπραήμ, ούδέν άπέφερον αί
δρμητικαί έπιθέσεις του κατά τής πόλεως καί δ σφοδρός βομβαρδισμός άπό τό πυ
ροβολικόν του. Πολύ ταχέως καί πριν ή περάσουν αί δύο έβδομάδες, ήναγκάσθη νά
ζητήση πλέον τήν ένίσχυσιν τοΰ Κιουταχή. τοΰ όποιου δ έγωϊσμός οΰτω ίκανοποιήθη.
Οϋτω τό Μεσολόγγιον κατέστη δ κυματοθραύστης τής ήνωμένης Τουρκοαιγυπτιακής δράσεως, έπάνω είς τήν δποίαν ήτο έστραμμένη, πλέον, ή προσοχή δλοκλήρου τής Ευρώπης. Οί πολιορκούμενοι έζήτησαν πυρομαχικά καί έφόδια άπό τήν
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Κυβέρνησιν, ή δποΐα, επί τέλους, άφυπνίσθη άπδ τδν λήθαργον της καί άντελήφθη,
δτι είχεν αρκετά παραμελήσει τήν άμυναν τοϋ Μεσολογγίου.
Τήν 14.12.1825 εις τήν έφημερίδα τής "Γδρας «Ό φίλος τοϋ Νόμου» έδημοσιεύθη επιστολή τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως, άποτελοϋσα έκκλησιν διά τήν
συνεισφοράν χρημάτων. Πολύ γρήγορα άπδ ίδιωτικάς συνεισφοράς συνεκεντρώθη
ένα ποσόν απαραίτητον διά τάς άνάγκας τοϋ στόλου. Έκινητοποιήθησαν 24 πλοία,
έξ ών 20 τής "Γδρας καί 4 των Ψαρρων ύπδ τδν Μιαούλην, τά δποΐα τήν 9ηνΊανουαρίου 1826 εφθασαν εις τδν Πατραϊκόν. Έ κεΐ ένισχύθησαν καί άπδ 3 βρίκια των
Σπετσών καί έτρεψαν εις φυγήν τά περιπολικά τοϋ Τουρκικοϋ στόλου, τά δποΐα
κατέφυγαν, πρός προστασίαν, κάτω άπδ τά πυροβόλα των Πατρών. Έ ν συνεχεία
τήν 28.1.1826 διεξήχθη ναυμαχία εκ παρατάξεως καί έκ τοϋ συστάδην εις τδν Πατραϊκδν κόλπον, δνομασθεΐσα τοϋ Κάβο - Πάπα (Α ράξου). μεθ’ ήν δ εχθρός ύπεχώρησεν εις Πάτρας. Ή νικηφόρος εκβασις τής ναυμαχίας έπέτρεψεν εις τούς "Ελ
ληνας ν’ άποβιβάσουν τρόφιμα καί πυρομαχικά διά 2 μήνας, ή μερίδα δμως τοϋ
σίτου έμειώθη εις 50 δράμια ήμερησίως δΓ έκαστον άτομον, ένώ δ Ελληνικός στό
λος άνεχώρησε διά τήν "Γδραν, μετά παραμονήν μόνον 15 ήμερων εις τά υδατα
τοϋ Μεσολογγίου.
Πριν δ Ίμπραήμ έπαναρχίση τάς επιθέσεις του, έκάλεσε τούς "Ελληνες νά
συνθηκολογήσουν, πλήν τδ διάβημά του άπερρίφθη χωρίς συζήτησιν, καίτοι πολλά
σπίτια τής πόλεως είχαν καταρρεύσει, άπδ τδν καθημερινόν βομβαρδισμόν, είχον δέ
φονευθή άπδ τής άρχής τής πολιορκίας 1400 άνδρες. Αί μεγάλαι έπιθέσεις τοϋ
Ίμπραήμ ήρχισαν τήν 13ην Φεβρουάριου 1826. "Ολον τδ Αιγυπτιακόν πυροβολι
κόν, άποτελούμενον άπδ 40 πυροβόλα, έβαλλεν άδιακόπως κατά τοϋ Μεσολογγίου μέ
άποτέλεσμα νά καταστραφοΰν εντός δλίγων ήμερων τά περισσότερα κτίρια τής πό
λεως. Κατά τάς 15— 16 Φεβρουάριου αί ήνωμέναι δυνάμεις των Τουρκοαιγυπτίων
ένήργησαν δύο άνεπιτυχεΐς εφόδους κατά των τειχών, καίτοι δέ, προσωρινώς. κατώρθωσαν νά καταλάβουν εν έξωτερικδν δχύρωμα, έξεδιώχθησαν ταχέως. Αί επι
θέσεις έστοίχισαν εις τδν Ίμπραήμ μεγάλας άπωλείας, τάς δποίας ταχέως άνεπλήρωσεν έκ των εφεδρειών του. Άντελήφθη, έπιτέλους, δτι ούδέν θά κατώρθωνεν άν
δέν άπέκλειε στενώς τήν πόλιν άπδ θαλάσσης. Πρός τούτο κατεσκεύασε μικρόν στο
λίσκον άπδ 32 άβαθεΐς βάρκες καί διά συνεχών Ιπιθέσεων κατώρθωσε νά κυριαρχήση τής λιμνοθαλάσσης καί άποκλείση τδ Μεσολόγγιον άπδ θαλάσσης.
Έ ν τώ μεταξύ δ βομβαρδισμός τής πόλεως συνεχίζετο άμείωτος. Τήν 20ην
Φεβρουάριου βόμβα κατέστρεψε τδ κτίριον καί τδ τυπογραφεΐον, βπου έξεδίδοντο
άπδ τής 1.1.1824 τά «Ε λληνικά Χρονικά», ύπδ τήν διεύθυνσιν τοϋ δνομαστοϋ Ε λ 
βετού φιλέλληνος I. Μάγερ καί τά δποΐα ένημέρωναν μέχρι τότε τούς κατοίκους
περί των διαφόρων γεγονότων.
Αί επιθέσεις διεδέχοντο άλλήλας διά τήν κατάληψιν δλων των θέσεων καί νη
σιδίων, τά δποΐα κατείχοντο ύπδ τών Ε λλήνων. Τδ σπουδαιότερον έκ τούτων ήτο
τδ Βασιλάδι, νησίς έλαχίστης έπιφανείας, δεσπόζουσα εις τήν άνατολικήν είσοδον
τής λιμνοθαλάσσης καί δδηγοΰσα άπευθείας πρός τήν πόλιν. Ή φρουρά της έτέλει
ύπδ τδν Σπΰρον Πεταλούδην, μέ διοικητήν πυροβολικού τδν Ιταλόν Φιλέλληνα Πασχάλην Γιακουμόζην, φρούραρχον τδν Αναστάσιον Παπαλουκάν ή Ζορμπάν καί
Αστυνόμον τδν Σπΰρον Ραζήν. Ή κατοχή της έξυπηρέτει τδν έφοδιασμόν τής πό
λεως εις τρόφιμα καί πυρομαχικά καί έιΐ'/^αιοϋτο, άνευ αυτής, δ πλήρης άποκλεισμδς τοϋ Μεσολογγίου.
Διά τήν κατάληψιν της έπεφορτίσθη δ Χουσειν, Μπέης τής Γαστούνης. Μα/.ραί προετοιμασίαι τής έπιχειρήσεως έγένοντο καί τήν 22.2.1826 ένεφανίσθη διά
πρώτην^ φοράν άτμοκίνητον πλοϊον τοϋ έχθροΰ, προερχόμενον έκ Πατρών καί σύρον σχεδίας κανονιοφόρους, συνοδευόμενον δέ ύπδ πλοιαρίων άποβατικών, 87 έν δλω,
έπί τών δποίων έπέβαινον 3.000 άνδρες. Τά Τουρκικά πλοία είσήλθον διά τοϋ Κόμ
ματος εις τήν λιμνοθάλασσαν, περιζώσαντα δέ τδ Βασιλάδι, ήρχισαν σφοδρότατον
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κατ’ αυτού κανονιοβολισμόν. Μετ’ ολίγον άπεβίβασαν τον στρατόν είς άπόστασιν 100
βημάτων από της νησΐδος, εις τά άβαθή. Τά εχθρικά άγήματα θαλασσοβατούντα,
διά τό τελείως άβαθές της λιμνοθαλάσσης, έπετέθησαν όρμητικώς, άλλ’ άπεκρούσθησαν αιματηρότατα καί άπεχώρησαν. Δευτέρα καί τρίτη έφοδος τά αυτά ειχον
αποτελέσματα, ενώ σφοδρότατος έξηκολούθει δ κατά τών άμυνομένων κανονιοβο
λισμός. Κακή τη μοίρα, δμως, βλήμα εχθρικόν Iπροκάλεσεν εκρηςιν της άποθήκης πυρομαχικών καί οΰτω μόνον οί έπιτιθέμενοι ήδυνήθησαν νά θέσουν πόδα έπί
της νησΐδος την 25.2.1826. Πάντες οί ανωτέρω άναφερόμενοι ηγήτορες έφονεύθησαν, μαχόμενοι άπεγνωσμένως καί μετ’ αυτών δ γενναίος Άσημάκης Ζορμπάς
ή Παπαλουκάς μετά τού υιού του Φραγκίσκου, δλοι οί πυροβοληταί, πλήν ένός, καί
τό πλεΐστον τών πεζών, μόλις δέ τινές κατώρθωσαν ν’ άνοίξωσι δίοδον διά μέσου
τών εχθρών καί θαλασσοβατοΰντες νά σωθούν είς Μεσολόγγιον.
Έπηκολούθησε τήν 28 Φεβρουάριου ή κατάληψις τής νησΐδος τού Ντολμά,
κείμενης είς τήν λιμνοθάλασσαν τού Αίτωλικοΰ, τήν όποιαν ύπερήσπιζεν ό έξ Ά σπροποτάμου στρατηγός Γ. Λιακατάς. Διά τήν κατάληψίν της συνήφθη ή σκληροτέρα μάχη, δ δέ ύπερασπιστής της στρατηγός έπεσε μαχόμενος ώς ήρως. Τό Αίτωλικόν, πολιορκηθέν άπό ξηράς καί θαλάσσης ύπό τού Ίμπραήμ, έπεσε, μετά ήρωϊκόν άγώνα, τήν 13.3.1826, παραδοθέν ύπό τού εχθρού είς τάς φλόγας.
Ό κλειός διαρκώς περιεσφίγγετο. Οί Τουρκοάιγύπτιοι συνήγαγον τό συμπέ
ρασμα, δτι οί “Ελληνες θά ήναγκάζοντο νά παραδοθοΰν ή νά άποθάνουν έκ πείνης.
Διά πολλοστήν λοιπόν φοράν, έπρότειναν τήν συνθηκολόγησιν τής φρουράς. Κατά
τρόπον περίεργον, δ Λόρδος άρμοστής τής Επτάνησου Σερ Φρέντερικ ’Άνταμς,
εφθασεν είς Κρυονέρι, επιβαίνων πολεμικού, διά νά προσφέρη τήν μεσολάβησίν του,
άλλά ήναγκάσθη νά φύγη άπρακτος, προ τής άρνήσεως τών Ιμπολέμων. Μετά τήν
άναχώρησίν του, δ Ίμπραήμ καί ό Ρεσίντ τήν 21.3.1826 προσεκάλεσαν Ιγγράφως
τήν φρουράν τής πόλεως νά παραδοθή, ύποσχεθέντες, μετά τήν κατάθεσιν τών ο
πλών- νά έπιτρέψουν είς τούς έπιθυμοΰντας νά Ιγκαταλείψουν τό Μεσολόγγι. Οί
"Ελληνες διά τού Λάμπρου Βεΐκου άπήντησαν γραπτώς, δτι ποτέ δέν ειχον σκεφθή τοιούτον τι, δτι θά ύπερησπίζοντο τήν πόλιν μέχρι τής τελευταίας ρανίδος
τού αίματός των καί μάλιστα επενέλαβον τό «μολών λαβέ» τού Λεωνίδου μέ τήν δήλωσιν, δτι «άν οί Πασσάδες ήθελαν τά δπλα των άς πάνε νά τά πάρουν». Τέλος έναπέθεσαν τήν έκβασιν τής μάχης είς τήν θέλησιν τού Θεού.
Ό Λ. Βέϊκος, μαζί μέ τήν άπάντησιν, έστειλε χλευαστικώς είς τόν έχθρόν καί
ποτά τινα ώς «δυναμωτικά», διά τήν έπικειμένην έφοδόν του.
Ή τελευταία οχυρά θέσις είς τήν λιμνοθάλασσαν, ή όποια είχεν άπομείνει είς
χεΐρας τών Ε λλήνων, ήτο ή Κλείσοβα, μικρά νησίς άπέχουσα 1700 περίπου μ. νοτίως τού Μεσολογγίου καί 600 μ. άπό τής δδοΰ πρός Τουρλίδα. Τό νησίδιον είχε
περιφέρειαν μόνον 350 βημάτων, έπ’ αυτού δέ ύπήρχε τό έκκλησίδιον τής Α γία ς
Τριάδος. Ύπεστηρίζετο άπό τόν φρούραρχον Πανάγον Σωτηρόπουλον καί Χριστό
δουλον Χατζηπέτρον. Τήν τελευταίαν στιγμήν, πρό τού κινδύνου, διεπεραιώθη μέ
11 μόνον δπλοφόρους δ στρατηγός Κίτσος Τζαβέλλας, άναλαβών τήν άρχηγίαν τής
άμύνης. Οί "Ελληνες ειχον δχυρωθή είς τόν αύλόγυρον καί είς τήν στέγην τού
έκκλησιδίου.
Είς τάς 25 Μαρτίου 1826 πλέον τών 2.000 ’Αλβανοί τού Ρεσίντ, ήρχισαν τήν
πρώτην έπίθεσίν των κατά τής Κλεισόβης, χρησιμοποιοΰντες τά άβαθή των πλοιά
ρια διά τήν προσέγγισίν των. Τελικώς έπήδησαν είς τό νερό καί ήρχισαν έφοδον
κατά τής νησΐδος, τήν δποίαν έβομβάρδιζον καταιγιστικώς τά πυροβόλα των. Μό
λις οί ’Αλβανοί προσήγγιζον, οί "Ελληνες κεκαλυμμένοι, ώς τότε, έξαπέλυσαν μερικάς φοβεράς δμοβροντίας μέ έξαιοετικήν άκρίβειαν, μέ άποτέλεσμα νά φονευθοΰν ή
νά τραυματισθοΰν οί περισσότεροι τών έπιτεθέντων, ένώ οί άλλοι ύπεχώρησαν προτροπάδην. Οί καλλίτεροι έκ τών Ε λλήνων σκοπευτών έβαλον κατά τών άξιωματικών τού εχθρού, οί περισσότεροι τών όποιων έξωντώθησαν. Ό τρόμος καί ή σύγ-
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χυσις ύπό των δποίων κατελήφθησαν οί ’Αλβανοί ύπήρξαν μεγάλοι. Ή Ιπίθεσις άπέτυχεν, ύπό τούς γέλωτας τοΰ Ίμπραήμ, δ όποιος διέταξε τούς τακτικούς του νά τήν
έπαναλάβουν, διά νά καταδείξουν τήν ύπεροχήν των έναντι των ’Αλβανών τοΰ Ρεσίντ. Ύπό τά φονικά πυρά των Σουλιωτών άπέτυχον έτεραι δύο διαδοχικαί έπιθέσεις τοΰ Ίμπραήμ, ένεργηθεΐσαι ύπό 3.000 Α ιγυπτίων, μέ μεγάλας απώλειας. Ό
έγωϊσμός καί ή άνυπομονησία δέν διευκολύνουν ποτέ τήν δρθήν κρίσιν. Ό Ίμπραήμ
διέταξε τήν ένέργειαν καί τέταρτης έπιθέσεως, έπικεφαλής τής οποίας έταξε τόν
φοβερόν Χουσείν, ό όποιος είχε καταστρέψει τήν Κάσσον καί είχε καταλάβει
τήν Σφακτηρίαν καί τό Βασιλάδι. Ή Ιπίθεσις διεξήχθη με μεγάλην σταθε
ρότητα καί ικανότητα, πλήν δ Χουσείν άνεγνωρίσθη ύπό τών Ε λλήνων, οίτινες συνεκέντρωσαν τά πυρά έναντίον του. ’Έπεσεν άμέσως θανασίμως τραυματισθείς. Τά
σταθερά πυρά τών Ε λλήνων δέν έπέτρεψαν εις τούς άνδρας του ν’ αναπτυχθούν. Τελικώς ύπεχώρησαν άτάκτως. Μετά τήν πανωλεθρίαν των, οι Πασσάδες άπεσύρθησαν, κατησχυμένοι, άφοΰ ύπέστησαν άπωλείας χιλίων περίπου άνδρών, χωρίς νά
τολμήσουν έπανάληψιν τών έπιθέσεών των. Μεγάλος φόρος διά μίαν μικράν αμμου
διάν, τήν όποιαν ύπερήσπιζον μόνον 131 καλοί σκοπευταί. Μεγάλη νίκη, ή όποια
δυστυχώς ήτο καί ή τελευταία έπιτυχία τής ήρωϊκής καί άκαταπονήτου φρουράς
τών γενναίων. Παρ’ δλον δτι τά τρόφιμα ήρχισαν νά σπανίζουν καί τό συσσίτιον
έχορηγεϊτο μόνον εις τούς μαχητάς καί δχι καί εις τόν άμαχον πληθυσμόν, δπως
πρίν, οί 'Έλληνες έμειναν σταθεροί είς τάς θέσεις των, άναμένοντες Ιπικουρίας άπό
θαλάσσης.
Ή τελευταία έλπίς τών πολιορκουμένων έπραγματοποιήθη έπί τέλους, άλλ’
άπεδείχθη έωλος. Ό άναμενόμενος Ελληνικός στάλος, άποτελούμενος άπό 30 πλοία,
ύπό τόν άεικίνητον Άνδρέαν Μιαούλην- ένεφανίσθη καί πάλιν είς τόν Ιΐατραίκόν
κόλπον. Τήν Ιην ’Απριλίου άπεπειράθη νά διείσδυση είς τήν λιμνοθάλασσαν άπό τό
κανάλι τοΰ Πέταλά, άλλ’ άπεκρούσθη ύπό τοΰ έχθροΰ, δ όποιος διέθετεν 60 πλοία
καί κατείχε τήν λιμνοθάλασσαν, Ινώ έκεΐνος δέν διέθετεν άβαθεΐς λέμβους μέ τάς
όποιας θά ήδύνατο νά διείσδυση είς τήν πόλιν. Ό Τουρκικός στάλος, διπλάσιος
τοΰ Ελληνικού, ήτο κατά πολύ ίσχυρότερος, διότι διέθετε μεγαλύτερα καί νεώτερα
πλοία, άφοΰ ήντλει τάς δυνάμεις του άπό τήν δεξαμενήν τής μεγάλης ’Οθωμανικής
αύτοκρατορίας, ενώ δ Ελληνικός στόλος άπετελεΐτο άπό τά ύπολείμματα τών πα
ρελθόντων ετών, διότι αί άπώλειαι ήτο άδύνατον νά πληρωθοΰν, έλλείψει οικονομι
κών πόρων. Οί Τοΰρκοι Ικράτησαν τάς θέσεις των καί έματαίωσαν τούς έλιγμούς
τών Ε λληνικών πλοίων, βάλλοντες διά τών πλευρικών πυροβόλων καί άποφεύγοντες γενικήν σύγκρουσιν. Οί “Ελληνες ναυτικοί διέθετον, βεβαίως, τήν πατροπαράδοτον γενναιότητα καί έπιδεξιότητα. άλλά τά προσόντα αυτά δέν ήσαν πλέον άρκετά διά μίαν άποφασιστικήν ναυτικήν νίκην κατά ύπερδιπλασίου έχθροΰ. Τήν 3ην
Απριλίου δ Μιαούλης, προσπαθών νά διασπάση τήν γραμμήν μάχης τοΰ έχθροΰ,
έξαπέλυσεν έν πυρπολικόν έναντίον δύο Τουρκικών φρεγατών, άλλά τά πλοία δι’
ελιγμών άπέφυγαν τήν προσβολήν καί τό πυρπολικόν έκάη άνωφελώς. Μετ’ άνεπιτυχεΐς τινάς προσπάθειας, αί δποΐαι άπεκρούσθησαν, άπέπλευσε μέ τόν στόλον καί
άφησε τούς πολιορκουμένους είς τήν τύχην των, Ινώ αί άποθήκαι τής πόλεως ήσαν
άπό τρόφιμα κεναί. Παρά τήν δυσαναλογίαν τών δυνάμεων, δ Μιαούλης έπεκρίθη
ύπό τινων, διότι δέν έξεβίασε κάποιαν λύσιν είς τό φοβερόν δράμα τοΰ έπισιτισμοΰ
τής πόλεως, έστω καί αν έπρόκειτο νά πέση προμαχών αύτής, άφοΰ έγνώριζεν, δτι
άπετέλει τήν τελευταίαν έλπίδα τών γενναίων ύπερασπιστών, ειχον δέ φονευθή άπό
τής άρχής τής πολιορκίας 1750 άνδρες.
( Συνεχίζεται)

S ena εγκλή μ ατα

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΑΑΗΦΙΣ ΔΡΑΣΤΟΥ
Έ κ τοϋ ’Αμερικάνικου περιοδικού «ΜΑΣΤΕΡ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ»,
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Μια σπαρακτική κραυγή άκούσθηκε μέσα στή νύχτα. Μετά άγωνιώδεις ικε
σίες: «Μή, μή, σάς παρακαλώ. Βοήθεια. Βοήθεια. Καλέστε τήν άστυνομία». Καί
ύστερα άκρα σιγή.
’ Ηταν 11.30 ή ώρα, τή νύχτα τής Κυριακής 21 ’Ιανουάριου 1962. Ό σταθ
μός· τηλεοράσεως μετέδιδε τό τελευταίο πρόγραμμά του. Οί ένοικοι τής μεγάλης
πολυκατοικίας επί τής Γουώλας ’Άβενιου τής Νέας Ύόρκης, άκουσαν καθαρά τις
άπελπισμένες φωνές καί ήταν βέβαιοι δτι δεν προέρχονταν άπό τό προβαλλόμενο
έργο τής τηλεοράσεως. Ή ταν πραγματικές φωνές καί διαπεραστικές. Ή ταν κραυ
γές ένός ανθρώπου πού βρισκόταν σέ άπόγνωση καί κίνδυνο πού άκούσθηκαν καθαρώτατα στον πέμπτο δροφο. Μερικοί ένοικοι τού κτιρίου πού βγήκαν έξω στους
διαδρόμους γιά νά δουν τί συνέβαινε, συνεπέραναν δτι πράγματι οί φωνές προέρ
χονταν άπό τό διαμέρισμα δπου έμεναν δ Τζάκ Νεϊμπλούμ μέ τή σύζυγό του.
Οί σύνοικοι περίμεναν στο χώλλ, αλλά ή ώρα πήγε μεσάνυχτα καί ή άστυνομία
οέν είχεν έμ,φανισθή, Κάποιος τηλεφώνησε πάλι στο γειτονικό αστυνομικό τμήμα τής
Μπένεντικτ ’Άβενιου. Ό αξιωματικός ύπηρεσίας έξήγησε δτι είχαν όρισθή δύο άστυνομικοΕ, άλλά δέν μπόρεσαν νά πάνε αμέσως εκεί, γιατί άπασχολήθηκαν στό με
ταξύ μέ άλλη ύπόθεσι. Ύποσχέθηκε νά τούς στείλη δσο τό δυνατό συντομότερα
Τελικά, στις 12.30 δύο άστυνομικοί σταμάτησαν μέ τό αυτοκίνητό τους μπρο
στά στήν πολυκατοικία καί άνέβηκαν στόν πέμπτο δροφο. Οί ένοικοι ήσαν ακόμα
συγκεντρωμένοι στους διαδρόμους καί τούς έδειξαν τό διαμέρισμα τών Νεϊμπλούμ.
Χτύπησαν άλλά καμμιά άπάντηση. Καί οί ένοικοι είχαν χτυπήσει προηγουμένως
άλλά δέν πήραν άπάντηση. Οί άστυνομικοί ξαναχτύπησαν πολλές φορές άλλά καί
πάλι τίποτε. Τότε κάποιος θυμήθηκε :
— «Ό κύριος καί ή κυρία Νεϊμπλούμ δέν είναι έδώ. Ήχουν πάει νά έπισκεφθοΰν κάτι συγγενείς των στήν Ούάσιγκτων».
"Ενας άλλος πρόσθεσε δτι τό άπουσιάζον ζεύγος είχεν ένα γυιό ήλικίας 31
ετών, τον Ρίτσαρντ, δ όποιος ζοΰσε μαζί τους. Οί κραυγές πού άκούσθησαν πιθανώς
νά προέρχονταν άπό αυτόν. Τότε ένας άλλος ένοικος άπάντησε δτι δ Ρίτσαρντ επι
στρέφει πάντοτε άργά στό σπίτι γιατί είναι τενόρος καί τραγουδά σέ δπερα. Δέν
ήξερε δμως πού τραγουδούσε. Πράγματι δλοι οί ένοικοι συμφώνησαν δτι ήταν πο
λύ ένωρίς νά βρίσκεται τέτοια ώρα δ Ρίτσαρντ στό σπίτι.
Οί άστυνομικοί ξαναχτύπησαν τήν πόρτα καί άφοΰ είδαν δτι δέν πήραν καμμιά άπάντηση, έφυγαν.
Στις 8.30 τήν άλλη μέρα, ένας άπό τούς ενοίκους τής πολυκατοικίας, πήγε
στήν ύπ’ άριθ. 2138 πολυκατοικία τής ιδίας λεωφόρου, δπου έμενε ό έπιτηρητής
καί τών δύο κτιρίων. Μέ κάποια άνησυχία τού άνέφερε γιά τις φωνές πού άκού
σθηκαν τήν περασμένη νύχτα καί τήν άναποτελεσματική έρευνα τών άστυνομικών.
— «Τό σκεπτόμουνα δλη τή νύχτα καί δέν μπόρεσα νά κοιμηθώ» είπεν ό
ένοικος. «Οί φωνές αυτές ήσαν άνατριχιαστικές. Φοβάμαι δτι κάτι τρομερό έχει
συμβή στό διαμέρισμα τών Νεϊμπλούμ... Τό γάλα τους βρίσκεται άκόμα στό χώλλ».
Ό έπιτηρητής τόν διαβεβαίωσε δτι θά έξετάση τό ζήτημα. Πράγματι πήγε στόν
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πέμπτο όροφο καί χτύπησε τδ κουδούνι. Δεν πήρε όμως καμμιά απάντηση καί άρχισε
να χτυπά την πόρτα. Πάλι τίποτε.
— «Θά δοκιμάσω άπδ τδ παράθυρο» είπε. ’Ανέβηκε στην ταράτσα καί κατέ
βηκε άπδ την έξοδο κινδύνου πυρκαϊάς. ’Αλλά τδ παράθυρο ήταν κλειδωμένο.
Κοιτάζοντας μέσα δ έπιτηρητής, είδε δτι τά φώτα ήσαν άναμμένα μέσα στδ διαμέ
ρισμα. Αύτδ ήταν παράξενο, γιατί δ ήλιος Ιλουζε τδ διαμέρισμα τη στιγμή εκεί
νη. Παρατήρησε επίσης δτι ή πόρτα τοΰ λουτρού ήταν κλειστή.
Περίμενε στδ παράθυρο νομίζοντας δτι κάποιος θά έβγαινε άπδ τδ λουτρό. Δέ
κα λεπτά πέρασαν. ’Αφού χτύπησε έπανειλημμένως στδ παράθυρο καί δεν πήρε
καμμιά απάντηση, τότε έσπασε ένα τζάμι καί μπήκε μέσα στδ διαμέρισμα. Έ ψ α 
ξε καί στά τέσσερα δωμάτια χωρίς νά βρή κανένα. Τότε πήγε στδ λουτρδ καί
χτύπησε την πόρτα. Δοκίμασε τδ πόμολο. Έ τ α ν κλειδωμένο.
Ό έπιτηρητής έσκυψε κάτω καί κοίταξε μέσα άπδ τδ άνοιγμα μεταξύ τής
πόρτας καί τοΰ δαπέδου. Διέκρινε κάτι πού τού φάνηκαν σάν σόλες άπδ παπούτσια.
Σηκώθηκε καί τηλεφώνησε στην άστυνομία άναφέροντας δτι πάνω στδ δάπεδο
τοΰ λουτροΰ διέκρινε τδ σώμα ένδς άνθρώπου.
'Ύστερα άπδ λίγα λεπτά, δυδ άστυνομικοί τής άμέσου δράσεως βρισκόταν έκεΐ.
Μέ τήν καθοδήγηση τοΰ επιτηρητοΰ, κοίταξαν κι’ αυτοί κάτω άπδ τήν πόρτα καί
τήν παραβίασαν.
Τδ θέαμα πού άντίκρυσαν ήταν φρικτό. Έ νας άνδρας έκειτο ύπτιος μέ τδ κε
φάλι στήν άκρη τοΰ λουτροΰ. Τδ πράσινο πουκάμισό του πάνω στδ στήθος ήταν
κατακόκκινο. Μιά ματιά μόνο χρειαζόταν γιά νά διαπιστώση κανείς δτι τδ θΰμα
είχε μαχαιρωθή. Ό συντηρητής τοΰ κτιρίου άνεγνώρισε τδ θΰμα. ΤΗταν δ Ρίτσαρντ
Νεϊμπλούμ.
Ειδοποιήθηκε άμέσως τδ οικείο άστυνομικδ τμήμα. ’Επί τόπου έσπευσαν δ ύπαστυνάμος Κορνήλιους Μαχόνεΰ καί οι άστυνομικοί Τζών Τζόουνς, Ά νθονυ Ααρόκκα καί Τζαίημς Φλέμμιγκ.
Μετά άπ’ αυτούς κατέφθασε δ ύπαστυνόμος Τζών Κέλλυ τής ύπηρεσίας έξιχνιάσεως άνθρωποκτονιών μέ τούς βοηθούς του Έντουάρντ Χαράν καί Μπέρναρντ
Ρεΰνολντς.
’Αμέσως κατόπιν έφθασαν οί υπάλληλοι τής δακτυλοσκοπικής ύπηρεσίας, δ
φωτογράφος Τόμας Τσώρτσιλ τής ύπηρεσίας σημάνσεως καί δ βοηθός τοΰ ίατροδικαστοΰ Έντουάρντ Σαντόρα.
Ό έπιτηρητής τής πολυκατοικίας, δ δποΐος είχεν άνοιξει τδ διαμέρισμα γιά
νά μποΰν μέσα οί άστυνομικοί, είχε βρή ένα πορτοφόλι στδ πάτωμα, κοντά στήν
πόρτα. Οί άστυνομικοί τδ πήραν καί τδ παρέδωσαν στούς συναδέλφους των τής άσφαλείας, οί όποιοι συνεπέραναν δτι έπρεπε ν’ άνήκη στδ δολοφόνο.
Τδ πορτοφόλι δέν ήταν τοΰ Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ. Τδ δικό του βρισκόταν μέσα
στήν τσέπη του. Τδ δνομα τοΰ κατόχου τοΰ πορτοφολιού πού βρέθηκε πάνω στδ
πάτωμα, ήταν Γουΐλλιαμ Ά λ λ ε ν. Μέσα στδ πορτοφόλι βρέθηκε γραμμένο τδ δνο
μα αύτδ καί διεύθυνσις έπί τής 70ης δδοΰ τοΰ Μανχάταν, καθώς έπίσης καί μιά
ταχυδρομική άπόδειξις ταχυδρομήσεως ένδς δέματος. Αύτδ ήταν δλο τδ περιεχό
μενο τοΰ πορτοφολιοΰ.
— «Δέν είχαμε παρά νά τρέξουμε έξω, νά βροΰμε τδν Γουΐλλιαμ Ά λ λ ε ν καί
νά τδν άνακρίνουμε» είπεν δ ύπαστυνόμος Κέλλυ. «’Αλλά ή δουλειά αύτή δέν ήταν
καί τόσο εύκολη δσο φαινόταν».
Δέν ύπήρχεν άμφιβολία δτι τδ θΰμα είχε δολοφονηθή. Ό ιατροδικαστής έπιβεβαίωσε στήν προκαταρκτική άναφορά του, δτι δ Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ άπεβίωσε άπδ
μιά πληγή μέ μαχαίρι πού είχε δεχθή άκριβώς κάτω άπδ τήν καρδιά. Υπήρχαν καί
διάφορες άλλες μικρότερες πληγές στδ στήθος, άλλά δέν ήσαν τόσο βαθειές γιά νά
προκαλέσουν τδν θάνατο.
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ΤΗταν άπολύτως βέβαιος δτι τδ φονικό όργανό ήταν ένα μαχαίρι καί οί άστυνομικοί ήξευραν τί είδους μαχαίρι ήταν — ένα μαχαίρι ψωμιού μέ λεπίδα 8 ίντσών. ’ Ηταν τδ μαχαίρι πού έλειπε άπδ τδ ράφι τού μαγειρείου. Οί αστυνομικοί
παρετήρησαν δτι τδ ράφι ήταν ή μόνιμη θέση τοποθετήσεως ένδς σερβίτσιου των επτά
ατόμων. Καί έκεΐνο πού έλειπε άπδ τδ ράφι ήταν τδ μαχαίρι τού ψωμιού, τδδποΐο
δνέ βρέθηκε πουθενά μέσα στδ διαμέρισμα.
Ό ύπαστυνόμος Κέλλυ έστειλε δύο αστυνομικούς στδ ύπόγειο γιά να έρευνήσουν τδν κλίβανο τού κτιρίου, μήπως δ δολοφόνος είχε ρίξει έκεΐ μέσα τδ μαχαίρι.
νΑλλοι αστυνομικοί βγήκαν έξω καί έψαξαν τδ δρόμο, μήπως τδ μαχαίρι είχε πέ
σει έκεΐ καθώς δ δολοφόνος απομακρυνόταν άπδ τδν τόπο τού εγκλήματος. Οί υπάλ
ληλοι τής υπηρεσίας σημάνσεως ξεσκόνισαν δλες τίς έπιφάνειες μέσα στδ διαμέρισμα,
πάνω στις δποΐες πιθανδν νά ύπήρχαν δακτυλικά άποτυπώματα. Πράγματι βρέθη
καν πάρα πολλά, άλλά ήταν τού Ρίτσαρντ καί των γονέων του. Μόνο μιά σειρά
άποτυπώματα διέφεραν άπδ τδ άλλα. Αυτά βρέθηκαν πάνω σ’ ένα άδειο κύπελλο*
στδ νιπτήρα τού μαγειρείου. Επειδή ύπήρχαν υπόνοιες δτι πιθανόν νά ήταν τά δα
κτυλικά άποτυπώματα τού δολοφόνου, έστάλησαν στδ εργαστήριο τής σημάνσεως
γιά λεπτομερή άνάλυση καί έξέταση.
Μέσα στδ νιπτήρα τού μαγειρείου βρέθηκαν έπίσης δύο αυγοθήκες, δύο μαχαί
ρια καί δύο πηρούνια. ’Επειδή κατά τ’ άλλα τδ διαμέρισμα βρισκόταν σέ πλήρη
τάξη καί επειδή τδ πορτοφόλι τού θύματος δεν είχεν άφαιοεθή, άποκλείσθηκε ή περίπτωσις διαρρήξεως καί ληστείας. Οί άστυνομικοί ύπέθεσαν δτι δ δολοφόνος έπρεπε
νά είναι κάποιος γνωστός τού θύματος. Τά πιάτα στδ νιπτήρα τούς ώδήγησαν στδ
συμπέρασμα δτι δ Ρίτσαρντ είχε καλέσει τδ δολοφόνο στδ σπίτι δπου έφαγαν μα
ζί αύγά.
Σ’ δλο τδ διαμέρισμα οί άστυνομικοί διαπίστωσαν τδ μεγάλο ενδιαφέρον τού
Ρίτσαρντ γιά τή μουσική καί τήν άφοσίωσή του στδ έπάγγελμα τού τραγουδιστού.
Στδ σαλόνι υπήρχε ένα μεγάλο πιάνο. Στδ ιδιαίτερο δωμάτιό του μιά μεγάλη βι
βλιοθήκη κατελάμαβνε ένα ολόκληρο τοίχο καθ’ δλο τδ μήκος καί ύψος του, γεμά
τη μουσικά βιβλία.
Φυλλάδια καί προγράμματα τοποθετημένα προσεκτικά σέ συρτάρια, έδειχναν
τά διάφορα στάδια τής έπαγγελματικής καριέρας τού Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ. Είχε
τραγουδήσει μέ τήν όρχήστρα τής Νιού Τζέρσεϋ, τής Σάν Αούί'ς, τής Μπόστον καί
μέ άλλες ονομασίες ορχήστρες όπερας. Στίς καλλιτεχνικές του εμφανίσεις δ Νεϊμπλούμ χρησιμοποιούσε τδ ονομα «Νέϊλ», πού ήταν σύντμησις τού πραγματικού δνόματός του.
Ά πδ κάτι χαρτιά στδ δωμάτιό του προέκυπτεν δτι δ καθηγητής τής φωνητι
κής τού Ρίτσαρντ κατοικούσε στή 98η δδδ τού Μανχάταν. Οί άστυνομικοί έσπευσαν νά βρουν τον καθηγητή. Αυτός τούς είπε δτι δ Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ ήταν ένας
άπδ τούς καλυτέρους τενόρους τής πόλεως καί τού προέβλεπε «ένα λαμπρό μέλλον».
Δέν είχεν άκούσει ποτέ γιά τδν Γουΐλλιαμ ’Ά λλεν καί δέν μπορούσε νά καταλάβη
πώς βρέθηκε κάποιος πού δολοφόνησε τδ μαθητή του.
— « ’ Ηταν ένας πολύ καλός νέος» είπε ατούς άστυνομικούς.
Οί άστυνομικοί τού Κέλλυ έμαθαν μετά δτι δ Ρίτσαρντ παρ’ δλον δτι είχε
ταλέντο στη μουσική, είχε περάσει δύσκολες έποχές καί σέ μιά τέτοια περίοδο άναγκάσθηκε νά έργασθή ώς δακτυλογράφος. Τδν τελευταίο καιρό δ Ρίτσαρντ δακτυ
λογραφούσε στδ σπίτι του διάφορα έγγραφα, άμειβόμενος κατ’ άποκοπήν.
’Ανακάλυψαν κ ι’ ένα σωρό άλλα στοιχεία γιά τή ζωή τού Ρίτσαρντ άλλά τί
ποτε άπ’ δλα δέν τούς βοήθησε νά βροΰν τί σχέση είχε δ ’Ά λλεν Γουΐλλιαμ πρδς
τδ θύμα. Δέν βρέθηκε τίποτε πού ν’ άποδεικνύη δτι δ Ρίτσαρντ εγνώριζε άπδ πριν
ή είχε σχέσεις μέ τδ Γουΐλλιαμ Ά λ λ ε ν.
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Οί αστυνομικοί Τζόουνς, Λαρόκα καί Φλέμμιγκ έστάλησαν στήν πολυκατοικία
νά έξετάσουν μήπως οί ένοικοι μπορούσαν να δώσουν δποιαδήποτε πληροφορία σχετικώς μέ τή ζωή τοϋ Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ. Ελάχιστοι δμως έγνώριζαν κάτι πε
ρισσότερο άπ’ δτι ήδη έγνώριζε ή άστυνομία για τή ζωή τοΰ Ρίτσαρντ — δτι δη
λαδή ήταν ένας τραγουδιστής.
Mta γυναίκα επαθε κρίση, δταν έμαθε άπό τούς άστυνομικούς δτι δ Ρίτσαρντ
είχε δολοφονηθή.
— «Τδν ακόυσα νά φωνάζη στις 11.30 τήν περασμένη νύχτα. ’Αμέσως τηλε
φώνησα στήν άστυνομία. Ό δολοφόνος έπρεπε νά βρίσκεται άκόμα στδ διαμέρι
σμα. ’Αλλά ή άστυνομία δεν ήρθε. Μισή ώρα περίπου αργότερα, ξανατηλεφώνησα.
Δυσκολεύθηκα νά συνδεθώ. ’Αλλά δταν πήρα τήν άστυνομία, μοΰ είπαν δτι είχαν
στείλει νά έξετάσουν. Περιμέναμε, περιμέναμε. Στις 12.30 έπί τέλους ήρθε ή άστυ
νομία. Χτύπησαν τδ κουδούνι καί τήν πόρτα. Δέν τούς άπάντησε κανένας κι’ έφυ
γαν. Δέν μπορούσαν οί άστυνομικοί αυτοί νά σπάσουν τήν πόρτα; ’Ίσως νά τδν έ
πιαναν τδ δολοφόνο».
Οί άστυνομικοί τής έξήγησαν μέ υπομονή δτι ή άστυνομία δέν μπορεί νά παραβιάζη μιά κατοικία χωρίς σπουδαία αίτια. Οί φωνές μπορούσε νά προέρχονταν
καί άπδ άλλο διαμέρισμα. Οί άστυνομικοί πού ήρθαν τή νύχτα άναχώρησαν μόνον
δταν οί ένοικοι διαπίστωσαν δτι κανένας δέν βρισκόταν στδ διαμέρισμα τών Νεϊμπλούμ. ’Εάν ένγώριζαν αύτδ πού διαπιστώθηκε τήν άλλη μέρα, δέν θά έδίσταζαν
νά σπάσουν τήν πόρτα.
Μεταξύ τών ένοικων οί άστυνομικοί βρήκαν δύο πού είχαν ίδή τδν Ρίτσαρντ
τήν προηγούμενη νύχτα δταν έπέστρεφε στδ σπίτι του.
— «θ ά ήταν 10.30 ή ώρα. Ό Ρίτσαρντ ήταν μαζί μ’ ένα ξανθό νέο 21— 22
έτών. Περνούσα τδ δρόμο γιά νάρθω στο σπίτι, τή στιγμή πού αυτοί μπαίνανε
στήν πολυκατοικία. "Οταν βγήκα δέν τούς ξανάδα. Πρέπει νά πήγαν κατ’ ευθείαν
έπάνω» είπεν δ πρώτος.
Ό δεύτερος, πού έξετάσθηκε χωριστά, άνέφερε δτι είχεν ίδή τον Ρίτσαρντ μέ
τδν ξανθό νέο νά μπαίνουν στήν πολυκατοικία.
Καί οί δύο έδήλωσαν δτι μπορούσαν ν’ άναγνωρίσουν τδ νέο εάν τδν έβλεπαν
καί πρόθυμα δέχθηκαν νά έλέγξουν τδ φωτογραφικό άρχεΐο τής άστυνομίας.
Ή άστυνομία έν τούτοις δέν ήταν σέ θέση νά διαθέση φωτογραφίες τού υπό
πτου, Ά λ λ ε ν Γουΐλλιαμ.
Στδ άρχεΐο τής έγκληματολογικής υπηρεσίας οί άστυνομικοί είχαν βρή δλες
τις κάρτες πού υπήρχαν μέ τδ όνομα Ά λ λ ε ν Γουΐλλιαμ καί οί δποΐοι είχαν συλληφθή στή Νέα Ύόρκη. Υπήρχαν περί τά 200 άτομα μέ τδ δνομα αυτό. Πράγματι
θά ήταν ένα μνημειώδες έργο νά παρακολουθηθούν καί νά ελεγχθούν δλοι αυτοί
οί ’Ά λλεν Γουΐλλιαμ δσοι δέν βρίσκονταν στις φυλακές.
Μιά καλή ιδέα ήταν νά συγκριθοΰν μερικά άποτυπώματα πού είχαν βρεθή πά
νω στδ κύπελλο μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα δλων τών ’Ά λλεν Γουΐλλιαμ. Α λ 
λά καί έδώ υπήρχε μεγάλη δυσκολία γιατί τά άποτυπώματα ήταν λίγα καί έτσι ή
εργασία τής παραβολής ήταν πολύ πολύπλοκη.
’Εκτός τούτου δέν υπήρχε καμμιά άπόδειξη δτι δ "Αλλεν Γουΐλλιαμ τού δποίου
τδ πορτοφόλι είχε βρεθή στδν τόπο τοΰ εγκλήματος, είχε ποτέ συλληφθή. ’Εάν
δέν είχε συλληφθή ποτέ, ή έπίμοχθος καί πολύωρος έργασία τοΰ έλέγχου καί τής
παραβολής τών 200 Γουΐλλιαμ "Αλλεν θά ήταν μάταιη.
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΕΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ NEON ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΑΑΚΟΝ
'Τπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ Ιθνικής έξάρσεως, παρουσία της Α.Μ. τοϋ
ΕΙΣΚωνσταντίνου
καί πλήθους έκλεκτών προσωπικοτήτων, έγένετο τήν

Βασιλέως
8ην Ιο υ 
λίου καί άπό 18.30'— 19.30' περίπου ώρας ή ορκωμοσία 43 νέων Ύπαστυνόμων
τής ΚΑ' Περιόδου. Τήν λαμπράν τελετήν παρηκολούθησαν, πλήν τοΰ ’Άνακτος
ό όποιος καί άπένειμε ίδιοχείρως τά πτυχία είς τούς όρκισθέντας, ό Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης μετά τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ υπουργείου κ. I.
Ααδά, δ Αρχηγός τοΰ Γ.Ε.ΕΘ.Α. ’Αντιναύαρχος κ. Σ. Αύγέρης, ό Νομάρχης ’Ατ
τικής κ. Δ. Κριτσέλης, ό ’Αρχηγός Ε.Β.Χ. ’Αντιστράτηγος κ. Ν. Παναγιωτόπουλος, ό ’Αρχηγός τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος Υποναύαρχος κ. Β. Χανίδης, ό Διοικητής
Σχολής Εύελπίδων Ταξίαρχος κ. Β. Κίτσος, ό Ταξίαρχος Ε.Β.Α. κ. Π. Καραγιάννης, δ ’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος καί τέως ’Αρχηγός ’Αστυνο
μίας Πόλεων κ. I. Καραχάλιος, ό Διοικητής Σχολής Ίκαρων Σμήναρχος κ. I.
Πνευματικός, δ Διοικητής Σχολής ’Αξιωματικών Ε.Β.Χ. Συνταγματάρχης κ. Α.
Μητραλέξης, ή Διοικούσα τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Νοσοκόμων Άντισυνταγματάρχις κ. Κλ. Άβαγιανοΰ, δ τέως ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, ή Πρόεδρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ. ’Αθηνά Δηλαβέρη κ. λ. ’Από άστυνομικής πλευράς παρέστησαν: δ ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργος, δ Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ ύπουργείω Δημο
σίας Τάξεως κ. Ά θ . Στρατής, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β. Σακελλαρίου, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταΐ Α ' κ.κ. Β. Γιαννόπουλος. Ν. Τσαλτάκης, Θ.
Γαλανόπουλος καί Ν. Μπιτούνης, ώς καί άντιπροσωπεΐαι απάντων σχεδόν τω ν υπο
λοίπων βαθμών. Παρέστησαν έπίσης οί καθηγηταΐ τής Σχολής Ύπαστυνόμων κ.κ.
I. Παπαζαχαρίου, καθηγητής ’Εγκληματολογίας παρά τή Π.Α.Σ.Π.Ε. καί γνωστό
τατος συγγραφεύς, Α. Τζαβέλλας, ’Αντιστράτηγος έ. ά. τής Στρατιωτικής Δικαιο
σύνης, Π. Γεωργόπουλος, ύφηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Δ. Γαλανός, ύφηγητής τής Χημείας τών Τροφίμων, Α. Παπαϊωάννου, ύφηγητής Υ γιεινή ς, Κ. Δεμερτζής, Γυμνασιάρχης φιλόλογος καί συγγραφεύς, Ά ριστ. Πουλαντζάς, Έ λ. Πρόκος,
Ί . Μάσσος, Γ. Κουσιάδης, Κ. Μανωλέας, Κ. Γιαννημάρας, Δ. Καραγιαννόπουλος,
I. Άθανασούλης, Π. Ραφτόπουλος καί Α. Καμπαφλής. Όμοίως οί δημοσιογράφοι
κ.κ. Ή λ. Μαλάτος, Ά ντ. Δαυίδ καί Ν. Γεωργακάκος, άντιπροσωπεΐαι τών Στρα
τιωτικών Σχολών καί πλήθος Ικ τών συγγενών τών νέων Ύπαστυνόμων.
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΠΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ μεταμεσημβρινών ώρών παρετήρει δ έπισκέπτης — καί
Α
δέν ήδύνατο παρά νά θαυμάζη — τόν ώραιότατον διάκοσμον τών ’Αστυνο
μικών Σχολών. Ό Διοικητής τών Σχολών κ. Κ. Τσιοΰγκος, δ Κοσμήτωρ κ. Α.
Παπαθανασίου, δ Διοικητής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. Ά . Ντουφεξής, δ Γραμματεύς — Υπασπιστής κ. II. Βλαχάκης καί άπαντες οί ύπόλοιποι Αξιωματικοί καί
τό προσωπικόν τών Σχολών, εϊχον καταβάλλει λίαν φιλότιμους προσπάθειας ώστε
τό καλλιμάρμαρον κτίριον τής λεωφόρου Κηφισίας νά παρουσιάζη έν θαυμαστόν,
πανηγυρικόν σύνολον. Τά χρώματα τής κυανολεύκου έπλημμύριζαν τούς έξώστας
καί τάς θύρας καί τά παράθυρα, ό άπαστράπτων δέ περίβολος τοΰ μεγάρου, μέ τάς
καθοδηγητικάς πινακίδας καί τήν θαυμαστήν τάξιν, έδείκνυεν δτι πολλή φροντίδα
είχε καταβληθή διά νά προσδοθή ή άνταξία τής μεγάλης στιγμής μορφή. Δίκαια
λοιπόν τά έπαινετικά σχόλια τών παρευρεθέντων, δΓ δσους έκοπίασαν καί έμόχθη-
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σαν ώστε νά λάβη το μέγαρον των Σχολών την πράγματι έκπλήσσουσαν δψιν, καί
δικαιότατοι οί έπαινοι διά την δλην τάξιν καί ευπρέπειαν άπό Αρχής μέχρι τέλους
τής τελετής.
"Ας άκολουθήσωμε δμως τα γεγονότα με την σειράν.
*

*

*

ΕΧΡΙ τής 18.15' ώρας είχε περατωθή ή προσέλευσις τών συγγενών, τών
δημοσιογράφων καί Αντιπροσωπειών τών Σχολών, τών Αξιωματικών καί καθη
Μ
γητών καί τών "Αρχηγών Ε πιτελείω ν. Τήν 18.20' περίπου ώραν, τά χειροκροτή
ματα τών παρευρισκομένων Ανήγγειλαν τήν Αφιξιν τοΰ Υπουργοί» Δημοσίας Τάξεως
κ. Π. Τοτόμη. Έπηκολούθησε ή έν μέσω θρησκευτικής εύλαβείας Αφιξις τοΰ 'Ιε
ρού Ευαγγελίου ύπό τοΰ κλήρου καί, δλίγον βραδύτερον, τήν 18.30' περίπου ώραν,
τά θυελλώδη χειροκροτήματα καί αί ουρανομήκεις ζητωκραυγαί καί έπευφημίαι
Ανήγγειλαν τήν Αφιξιν τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ευθυτενής καί χα
μογελαστός ό "Αναξ έγένετο Αντικείμενον τών πλέον θερμών καί πηγαίων έκδηλώσεων τών παρευρεθέντων, Αλλά καί μεγάλου πλήθους λαοΰ τό όποιον είχε συγκεντρωθή πέριξ τοΰ περιβόλου τοΰ κτιρίου καί τόν έχειροκρότει, τόν επευφήμει καί
Ανεφώνει τήν πασίγνωστον έγκάρδιον ευχήν: «Ν ά μ ά ς ζ ή σ η ς ! » . . .
Ή επιθεώρησις τών ύπό δρκωμοσίαν νέων Τπαστυνόμων παρά τοΰ ’Άνακτος,
ό όποιος συνωδεύετο ύπό τοΰ Διοικητοΰ τών Σχολών κ. Κ. Τσιούγκου, έσήμανε καί
τήν εναρξιν τής κυρίως τελετής τής δρκωμοσίας. Ίερουργοΰντος τοΰ Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Ευθ. Έλευθεριάδου, έψάλη έν κατανυκτική σιγή ή δο
ξολογία καί Ιπηκολούθησεν ή Απαγγελία τοΰ δοκού, Ινώ ή Φιλαρμονική τής Α 
στυνομίας Πόλεων έπαιάνιζε τούς ειδικώς διά τάς στιγμάς αυτάς καθιερωμένους
ύμνους καί εμβατήρια. Έπηκολούθησε ή Αποχώρησις τοΰ Ίεροΰ Ευαγγελίου καί,
εύθύς Αμέσως Ανήλθεν έπί τοΰ βήματος δ Διοικητής τών Σχολών, ’Αστυνομικός
Διευθυντής κ. Κ. Τσιοΰγκος, διά νά έκφωνήση εμπεριστατωμένη'/ Ήμ.ερησίαν Δια
ταγήν του πρός τούς νέους Ύπαστυνόμους. ’Ιδού τά Ιδανικά τοΰ Αστυνομικού θε
σμού, δπως έν άδραΐς γραμμαΐς καί εις δλην των τήν αίγλην σκιαγραφοΰνται εις
τήν Ήμερησίαν ταύτην Δ ιαταγήν:
«Νέοι Ύπαστυνόμοι,
Μόλις πρό όλίγου έδώσατε, ένώπιον τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως καί ύπό τάς εύλογίας τής Α γία ς ήμών Εκκλησίας, τόν δρκον σας ώς Αξιωματικοί.
Ό δρκος οδτος καθορίζει τό περίγραμμα τών ύποχρεώσεών σας έναντι τής Πατρίδος, τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Νόμου, πρός τούς όποιους ύπεσχέθητε πίστιν, Αφοσίωσιν καί ύποταγήν.
Κατά τήν διάρκειαν τής διετοΰς φοιτήσεώς σας έν τή Σχολή, έξωπλίσθητε
πλήρως άπό άπόψεως πνευματικής, ήθικής καί σωματικής, ώστε νά καταστήτε
πλέον ή ικανοί, ινα Ανταποκριθήτε πρός τά νέα καθήκοντά σας.
Τό έπίτευγμα τοΰτο όφείλεται εις τήν φιλότιμον, μεθοδικήν καί δημιουργικήν
προσπάθειαν έπιτελείου έκλεκτών καθηγητών- τούς όποιους καί ευχαριστώ, έπ’
ευκαιρία, θερμότατα.
Ή τοιαύτη, ώς α
πλήρης κατάρτισίς σας καθιστά περιττήν τήν διά μακρών,
άπό τοΰ βήματος τούτ. άνάπτυξιν τής ύπηρεσιακής Αποστολής, ή όποια σάς Ανα
μένει.
Ώστόσον δμως, σ. επής πρός τήν παράδοσιν τής Σχολής, αισθάνομαι τήν Α
νάγκην δπως σάς ύπο; ήσω, δι’ όλίγων, τάς θεμελιώδεις ύποχρεώσεις, αί όποΐαι
Απορρέουν έκ τοΰ βαθμού τόν όποιον άπό τής σήμερον φέρετε.
Α ποτελεί δ βαθμός τοΰ Ύπαστυνόμου τήν σπονδυλικήν στήλην τοΰ Σώματος
τής Αστυνομίας Πόλεω καί, κατά συνέπειαν, ό τρόπος, καθ’ δν θά άσκήτε τά κα-

'Ορκωμοσία νέων Ύπαστυνομων καί Άρχιφυλάκων
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θήκοντά σας. μέλλει νά άποτελή άποφασιατικόν παράγοντα ευρύθμου καί δημιουρ
γικής λειτουργίας τοΰ Σώματος.
Ριφθήτε λοιπόν μέ ενθουσιασμόν εις τόν στίβον τών ωραίων άγώνων, οί όποιοι
άπό τής αύριον σάς αναμένουν.
"Εχετε πίστιν επί την ύψηλήν έθνικήν καί κοινωνικήν άποστολήν τοΰ Σώ
ματος.
Μη λησμονήτε δτι αποτελείτε τόν δφθαλμόν τής άσφαλείας καί τής τάξεως,
τήν βιτρίναν τής Πατρίδος, τόν καθρέπτην τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, τόν θεματοφύλακα των έλληνικών ιδανικών καί τών ιερών παραδόσεων τής φυλής.

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης, ό Γε
νικός Γραμματεύς, Συνταγματάρχης κ. I. Λαδάς, ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Κ. Τασιγιώργος καί ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυν
τής Β 'τάξεω ς κ. Κ. Τσιοϋγκος, έν μέσω τών όρκισθέντων νέων Ύπαστυνόμων.

Μή λησμονήτε, δτι άποτελεΐτε τήν Ιμπροσθοφυλακήν τής Δικαιοσύνης, γενι
κώς μέν, άλλα καί είδικώτερον ύπό τήν ειδικότητά σας, ώς προανακριτικών ύπαλλήλων.
Διαχειρίζεσθε τήν εξουσίαν, τήν όποιαν σάς παρέχουν οϊ νόμοι τοΰ Κράτους,
μέ έγκράτειαν, πνεΰμα δικαιοσύνης καί ύψηλόν αίσθημα εύθύνης.
Εξοπλίζετε διαρκώς τήν πνευματικήν σας φαρέτραν καί τό έπαγγελματικόν
σας όπλοστάσιον μέ νέας γνώσεις, διά τής συνεχούς μελέτης τών νόμων, διατάξεων,
κανονισμών, διαταγών καί άλλων έκλεκτών πνευματικών έργων.
Μή λησμονήτε, δτι ή πειθαρχία είναι ό έγγυητής τής εύρυθμου λειτουργίας
τοΰ Σώματος καί τής πρός τά εξω άκτινοβολίας αύτοΰ.
Μή λησμονήτε τέλος, δτι ή εύγενής συμπεριφορά άποτελεΐ τό θεμέλιον τοΰ
οικοδομήματος τών άγαθών σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινοΰ. αί όποΐαι είναι τό
σον άναγκαιαι, διά τήν άποδοτικήν λειτουργίαν τοΰ θεσμού.
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Καί ήδη έπιθυμώ νά ύπογραμμίσω, δτι έπανέρχεσθε είς τόν στίβον τής ένεργοΰ αστυνομικής δράσεως, ύπό οιωνούς ιδιαιτέρως ευμενείς. Διότι ή Έπανάστασις
τής 21ης ’Απριλίου, όφειλομένη είς τόν ύψηλόν πατριωτισμόν καί τήν έθνοσωτήριον άποφασιστικότητα τοΰ Εθνικού μας Στρατού, έσήμανε τήν ϊναρξιν μιας πανε
θνικής άνανεωτικής προσπάθειας, ενός άληθώς δημιουργικού συναγερμού, σκοπός τού
όποιου είναι ή έθνική μας άναγέννησις, τό μεγαλεϊον τής Πατρίδος καί ή Ιπαξία
ένταξίς μας είς τήν πρωτοπορεί αν τών διακρινομένων, διά τήν πρόοδον καί τήν
ευημερίαν των Ευρωπαϊκών χωρών.
’Οφείλετε καί ύμεΐς να συμβάλητε είς τήν, ώς άνω, γιγαντιαίαν προσπάθειαν,
άφιερούντες δλοις σας τάς δυνάμεις, μέ δημιουργικόν ένθουσιασμόν, είς τούς σκοπούς·
τούς όποιους καθώρισεν ή Έθνική Επαναστατική Κυβέρνησις, διά τού διαγγέλμα
τος τού σοφού καί άδαμαντίνου άνδρός, δστις προίσταται αύτής.
Καί ήδη, άφοΰ σάς εύχηθώ δπως δγεία, δύναμις καί τύχη άγαθή σάς συνοδεύουν
κατά τήν άσκησιν τών νέων σας καθηκόντων καί ή επιτυχία στίφη τό έργον σας,
σάς καλώ δπως δλοι δμοΰ άναφωνήσωμεν:
Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζητώ ό Βασιλεύς!
Ζήτω ή Έθνική Επαναστατική Κυβέρνησις!
Ζήτω ό Εθνικός μας Στρατός!...».
έν μέσω θερμών χειροκροτημάτων απονομή τών πτυ
Η ΕΠΑΚΟΛΟΓΘΗΣΑΣΑ
χίων, ίδιοχείρως παρά τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου πρός τούς όρκισθέντας,
έφερε πολλήν ύπερηφάνειαν καί μεγίστην ίκανοποίησιν είς τούς νέους Ύπαστυνόμους άλλά καί είς όλόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Ό γράφων δέν ένθυμειται
άλλην παρομοίαν στιγμήν κλέους, συγκινήσεως καί ίκανοποιήσεως, άπό αύτήν πού
ήσθάνθη παρακολουθών τήν άπονομήν τών πτυχίων ύπό τού “Ανακτος, ύπό τοΰ Συμ
βόλου τοΰ “Εθνους πρός νέους ’Αξιωματικούς τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τό αυτό συνέβη καί διά τούς άλλους άστυνομικούς, ιδίως τούς νεωτέρους. Υπήρξε
άληθώς μεγαλειώδης καί λίαν τιμητική ή στιγμή, μία στιγμή πού, είμαι βέβαιος,
θά συνωδεύη τούς Ύπαστυνόμους Κ Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου είς τάς πλέον
ώραίας στιγμάς τών άναμνήσεων καί δι’ όλόκληρον τήν ζωήν των.
Αίαν έπιτυχής υπήρξε καί ή μετά ταΰτα παρέλασις τών δρκισθέντων — καί
τών πρωτοετών Δοκίμων Ύπαστυνόμων — ένώπιον τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως, τοΰ
κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, τού κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων καί τών
λοιπών παρευρεθέντων. Μέ τήν παρέλασιν αύτήν, ή όποια χάρις είς τάς προσπά
θειας τού Διοικητού καί τών λοιπών Α ξιωματικών τής Σχολής ύπήρξεν άπό πάσης πλευράς άψογος, έκλεισε καί ή κυρίως τελετή τής ορκωμοσίας διά νά τήν
διαδεχθή... τό «τελευταΐον μέρος». Έ σ τ ι δέ «τελευταΐον μέρος» εκείνο πού είς
τό πρόγραμμα μέν άναγράφεται ώς «μικρά δεξίωσις», είς τήν πραγματικότητα δμως
— καί προκειμένου διά τάς Άστυνομικάς Σχολάς — λαμβάνει λίαν ίκανοποιητικάς διαστάσεις ώς πρός τήν θέρμην τής ψυχής καί τάς πάσης φύσεως προσφοράς.
"Οπερ συνέβη καί επί τοΰ προκειμένου, «τής καταναλώσεως στερεών καί υγρών
άγαθών παραταθείσης μέχρι καί τής 8ης έσπερινής», δπως έσημείωσε παρατυχών
κοσμικογράφος...
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
κ . ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΤΟΜΗ

μεγάλην παράλειψιν εάν ήγνοεΐτο τό γεγονός, δτι τήν προτεραίαν
Θ’ ΑΠΕΤΕΛΕΙ
τής δρκωμοσίας αύτής καί κατά τάς άπογευματινάς ώρας άπηύθυνε λίαν
έμπεριστατωμένην όμιλίαν πρός τούς νέους Ύπαστυνόμους — καί τούς παραμέ-
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νοντας πρωτοετείς Δοκίμους — δ Τπουργδς Δημοσίας Τάξεως κ. H. Τοχόμης.
Είπεν δ κ. Τπουργδς:
«θέλησα νά έλθω νά σάς εδώ, διότι αισθάνομαι πώς άπδ εδώ καί Ιμπρδς —
καί δταν λέγω άπδ έδώ καί έμπρδς έννοώ τήν περίοδον αύτήν κατά τήν δποίαν
έξεκίνησεν ή 21η ’Απριλίου 1967 —- είμαστε δλοι ύποχρεωμένοι νά έρχώμαστε εις
έπαφήν, ψυχικήν Ιπαφήν μεταξύ μας καί νά έκφράζωμε πρδς άλλήλους τις άπόψεις μας, νά άναλύωμε τά συναισθήματά μας, νά παίρνουμε κατευθύνσεις, ώστε νά
αντιμετωπίζουμε τις διαρκώς αυξανόμενες άνάγκες διά την έκτέλεσιν τοϋ καθήκοτός μας μέ συνέπειαν καί μέ πραγματικήν άντίληψιν τών συνθηκών εργασίας, ύπδ
τις δποΐες Ιξελίσσεται καί διαπλάσσεται ή κοινωνία. Ε σείς, σάν νέοι ’Αξιωματικοί
τοΰ Σώματος, μεταξύ τών τυπικώς καθαρών καθηκόντων τά δποΐα έχετε νά έπιτελέσετε καί τά δποΐα, είμαι βέβαιος, έχετε διδαχθή κατά τρόπον άρτιον, έχετε αύ
τήν τήν στιγμήν μίαν ηύξημένην εύθύνην διά τήν μετάδοσιν είς τούς "Ελληνας
πολίτας, μέ τούς δποίους θά έρχεσθε συχνότατα είς επαφήν. ’Ήτοι, πλήν τών τυ
πικών ύποχρεώσεών των έν πολλοϊς νά τούς καθοδηγήτε καί είς τήν άπδ πλευράς
των άντίληψιν τών ύποχρεώσεών πού έχουν άπέναντι τοΰ συνόλου, ώστε νά δημιουργήσωμεν μίαν κοινωνίαν κατά τδ δυνατδν καλυτέραν.
Είς οίανδήποτε ώργανωμένην κοινωνίαν είναι άνάγκη, δπως γνωρίζετε πολύ
καλά, νά ύπάρχη ένας νόμος δ δποΐος νά είναι σεβαστός άπδ δλους, άντιληπτδς άπδ
δλους καί πρδ παντός νά είναι νοητός είς βάθος καί είς έκτασιν, ώστε ο! πολϊται
καί γενικώς οί ζώντες μέσα είς τήν ώργανωμένην κοινωνίαν νά μήν έχουν άμφιβολίες διά τήν έννοιαν καί διά τις Επιδιώξεις τοΰ νόμου. "Οπως θά ξέρετε, καί δπως
είς δλους μας είναι συνείδησις, πολλές φορές δταν βρεθοΰμε είς τήν άνάγκην νά
άντιμετωπίσωμεν τις συνέπειες ένδς παραπτώματος, δυσανασχετοΰμεν' καί είναι
φυσικόν νά δυσανασχετοΰμεν, διότι είναι άντίθετον πρδς τήν βασικήν άνθρωπίνην
άξίαν, τήν δποίαν δνομάζομεν «Ελευθερίαν τοΰ άτόμου». Είναι λοιπόν άνθρώπινον,
δταν πρόκειται νά ύποστώμεν τις συνέπειες ένδς παραπτώματος, νά άντιδροΰμεν
άπδ τδ συναίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως. "Οπως γνωρίζετε, δ άνθρωπος είναι εν
τών πλέον άνεπτυγμένων πλασμάτων καί βεβαίως έν μέ τά πλέον άνεπτυγμένα
κριτήρια καί τις πλέον άνεπτυγμένες αισθήσεις, έστω καί άν ύποσυνειδήτως πολλές
φορές προσπαθεί νά άποφύγη τδν κίνδυνον. Καί άπδ τις βασικές άρχές τής ψυχο
λογίας γνωρίζομεν, δτι δ άνθρωπος ρέπει, έν πάσιν πρδς τήν άσύδοτον ένέργειαν,
άκριβώς διότι θέλει νά άποφύγη έναν κίνδυνον.
Είς πρώτην έκφρασή, δπως γνωρίζομεν, τδ Ελληνικόν πνεΰμα άντιμετώπισε
τήν φιλοσοφημένην τοποθέτησιν τής έννοιας «Ελευθερία τοΰ άτόμου» καί ένομοθέτησε, διά πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, ποιές είναι οί άναγκαΐες προϋποθέσεις διά τήν δμαλήν συμβίωσιν τών άνθρώπων είς μίαν ώργανω
μένην κοινωνίαν, καλώς διοικουμένην κοινωνίαν. Οί άρχαΐοι "Ελληνες φιλόσοφοι
έθεώρησαν πρωταρχικόν, μέ έν πολλοϊς δραματικές έκφράσεις, νά τοποθετήσουν
τις προϋποθέσεις αύτές είς διάφορα γνωμικά, άλλά, έν πάση περιπτώσει δλοι γνω 
ρίζομεν ότι κατέληξαν νά θεωροΰν ώς άπολύτως πρώτην άξίαν τδ δτι, είς ένα κοι
νωνικόν σύνολον είναι άναγκαΐον νά ύπάρχη ένας νόμος, δ δποΐος νά τηρήται άπαρεγκλίτως, ώστε τδ κοινωνικόν αύτδ σύνολον νά μπορέση νά άναπτύξη τις πνευ
ματικές καί σωματικές του άξιες, έπ' ώφελεία τών μελών του καί έκείνων πού εί
ναι γύρω άπδ αύτδ τδ σύνολον. Κατέληξαν, καί έχομεν σήμερον τήν υποθήκην αύ
τήν τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, είς τδ δτι δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη καμμία έκφρασις πολιτισμένης ζωής, έάν προηγουμένως δέν έ'χη γίνει σεβαστός δ νόμος.
Καί βεβαίως, μέσα είς αύτές τις προϋποθέσεις, αύτές τις έννοιες, ύπάρχουν πάν
τοτε άντιμέτωπα τά θέματα τών πολιτικών έκφράσεων, τών πολιτικών τάσεων αί
δποΐαι διεΐπον τήν δργάνωσιν τών διαφόρων κοινωνιών καί τά δποΐα άνέκαθεν
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έθεωροΰντο καί άπεκαλοΰντο πολιτικά κόμματα. Ό Πλάτων είχεν είπ ει, ότι δεν
είναι δυνατόν νά ύπαρξη Δημοκρατία εάν δεν ύπαρξη νόμος. Α λλά εις αυτήν τήν
έκφρασιν τοΰ Πλάτωνος, ή όποια τότε ήτο τό άπαύγασμα τής Ε λληνικής φιλοσο
φίας, αί μετέπειτα άπόψεις άλλων πεφωτισμένων άνθρώπων έδημιούργησαν τις
άπόψεις οί όποιες είναι γνωστές σάν πολιτικές άντιθέσεις, πολιτικές άπόψεις. Είς
τά διάφορα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε πολιτικά συστήματα, τά όποια άνεκαλύφθησαν παρά τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, ύπήρξαν πάντοτε άπόψεις διάφοροι
καί ύπήρξαν ά έ ν α ο ι διαμάχαι ώς πρός τήν τοποθέτησιν καί τήν έννοιαν των
διαφόρων δογμάτων, τών διαφόρων άπόψεων. Είς ένα σημεΐον συνεφώνουν άπαντες, είς τό ότι δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρξη οίασδήποτε μορφής εκφρασις ώργανωμένου κοινωνικού συνόλου, έάν προηγουμένως δέν είχαν γίνει νόμοι οί όποιοι νά ήσαν
σεβαστοί άπό τούς πολίτας, ώστε τό πολιτικόν αυτό σύστημα νά άναπτυχθή. Καί νο
μίζω ότι ή άντίληψις αύτή, μάλλον ή θέσις αύτή, έπεβλήθη άπό τό γεγονός ότι καί
είς τις καθημερινές μας άκόμη δραστηριότητες, τις καθημερινές μας άνάγκες, είτε
αύτές είναι οικονομικές είτε οικογενειακές, άντιμετώπιζαν πάντοτε οί άνθρωποι —
καί σήμερα άντιμετωπίζουν — τήν ανάγκην τής προγραμματισμένης ένεργείας. "Ο
ταν λέμε «προγραμματισμένη ενέργεια», είτε αύτή άφορά είς τήν όργάνωσιν μιας
εκδρομής είτε μιας διαλέξεως, είτε μιας σειράς μαθημάτων, είτε είς αύτήν ταύτην
τήν σταδιοδρομίαν ένός άτόμου, είναι ένας νόμος. Βλέπομεν λοιπόν ότι είμεθα άναγκασμένοι, διά νά μπορέσωμε νά δημιουργήσωμεν ότιδήποτε, ότι πρέπει νά έχωμεν προηγουμένως τοποθετήσει τά πράγματα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά είναι
μέσα είς ένα νόμον. Χωρίς νά έπεκταθώμεν αύτήν τήν στιγμήν είς τήν έκμετάλλευσιν τής έννοιας καί τής λέξεως «Νόμος» άπό τις διάφορες πολιτικές άπόψεις
καί τις πολιτικές άντιλήψεις, χωρίς νά έπεκταθώμεν είς τήν προσπάθειαν ή όποια
πάντοτε είχε κατατείνει είς τό νά διαστρεβλωθή ή άλήθεια πρός όφελος διαφόρων
προσωπικών ή κοινωνικών συμφερόντων διαφόρων όμάδων, έχομεν σαφείς ένδείξεις καί άποδείξεις έν ταυτώ ότι ή έννοια «ύποταγή είς τόν νόμον» έχει θεωρηθή,
καί κατά καιρούς ένεφανίσθη, ώς καταπίεσις. Ένεφανίσθησαν είς τήν σειράν τής
άνθρωπίνης ζωής άτομα καί παρατάξεις καί πολιτικοί άνδρες οί όποιοι ένεφάνησαν
τήν ύποταγήν είς τόν νόμον ώς μίαν καταπίεσιν τών έλευθεριών τοΰ άτόμου. Καί
βεβαίως, ούδέν ψευδέστερον, διότι δέν γνωρίζομεν νά ύπάρχη κανένα άπολύτως
πολιτικόν καθεστώς πού νά μήν έχη δεχθή ώς απόλυτον προύπόθεσιν ύπάρξεώς του
τήν εκφρασιν καί τήν θέσιν ένός νόμου. 'Ομιλούν περί έλευθεριών τού άτόμου —
καί μάλιστα φιλόσοφοι οί όποιοι έχουν είς τόν νοΰν το>ν συγκεχυμένες τις ιδέες
τών διαφόρων αυτών πολιτικών τάσεων καί έν πολλοΐς άνευθύνως έκφράζουν τάς
απόψεις των — καί έννοοΰν κάθε έκφρασιν, κάθε καθεστώς τό όποιον έμφανίζεται
μέ μίαν συγκεκριμένην άποψιν, έπί ένός συγκεκριμένου θέματος, καί τό όποιον έπιβάλλει είς τούς ζώντας είς τήν κατάστασιν αύτήν νά δεχθούν ένα νόμον, μέ μεγαλυτέραν δέ εύκολίαν μας λέγουν ότι αύτό είναι «έλευθερία». Βεβαίως, ίσως καί αύτοί νά έχουν τό δίκαιόν των. Έξαρτάται τό τί περιμένει κανείς άπό τήν συνέχειαν
τής ζωής του. Ε μείς, έδώ είς τήν Ελλάδα, έμεΐς πού άνήκομεν είς τήν Εθνικήν
Φυλήν, έχομεν μίαν ίεράν ύποθήκην τήν όποιαν άντιπαρατάσσομεν είς δοξασίες αν
εύθυνες καί είς συνθήματα άνεύθυνα, τά όποια προέρχονται άπό έκφράσεις άτόμων
ή όμάδων ή πολιτικών συστημάτων πού δέν ένδιαφέρονται τόσον διά τήν ύπόστασιν,
διά τό γόητρον, διά τό μεγαλεΐον τής φυλής των ή τού ’Έθνους των, άλλά διά
διάφορα μέσα πρός έξασφάλισιν ύλικών άγαθών είς μεγαλυτέραν κλίμακα, είς μεγαλυτέραν έκφρασιν, είς μεγαλυτέραν ποσότητα.
»Είδικώτερα κατά τά τελευταία 50 χρόνια, τό άποτέλεσμα τής έκβιομηχανίσεως είς τόν κόσμον έπέφερε μίαν συσσώρευσιν άναγκών είς τούς πολίτας καί τά
μέλη τών διαφόρων άνεπτυγμένων οίκονομικώς χωρών. Γνωρίζομεν όλοι δτι τό οί-
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κονομικόν έπίπεδον είς διάφορες άνεπτυγμένες χώρες ε:
τράγματι τό άντικειμενον της μεγαλυτέρας σπουδής, της μεγαλυτέρας άπασ;. ]σεως, τής μεγαλυτερας εύθύνης των συμμετεχόντων εις τά κοινά τών χωρών αυτών. Γνωρίζομεν οτι,
ή ίκανοποίησις τών άναγκών τών μελών εκείνων τών κοινωνικών συνόλων είναι
πρωταρχική έννοια καί πρωταρχικός σκοπός. Αύτό έρχεται είς βασικήν άντίθεσιν
μέ έκεϊνο τό όποιον έμείς έκληρονομήσαμεν άπό τήν ιστορίαν μας, δχι μόνον από
την ιστορίαν τών προγόνων μας άλλά καί άπό τήν ιστορίαν αύτής ταότης τής όποστάσεως τοΰ Ελληνικού Γένους, τοΰ ’Έθνους που ήτο ταυτόσημον μέ τό Ελληνικόν
μέλλον. Καί γνωρίζομεν έπίσης δτι είς τόν χώρον αυτόν, είς τόν όποιον ζή ή Ε λ 
ληνική φυλή, άνεπτύχθη άπό πολλές καί διάφορες συγκεκριμένες αίτιες ένας διά
φορος πολιτισμός καί μία διάφορος άντίληψις, ύπό τήν έννοιαν τής ζωής. Μάς όνομάζουν αίσθηματίας, μάς δνομάζουν εύμεταβλήτους, μάς δνομάζουν εύκολα προσαρμοζομένους. Γνωρίζουν οί κρίνοντες ήμάς, δτι εχομεν έξάρσεις καί άνατάσεις ψυχι
κές, έκτάσεως τοιαύτης πού έχει προκαλέσει πάντοτε τόν θαυμασμόν. Γνωρίζουν δτι
ή Ε λληνική φυλή εχει μέσα της, έκτος άπό τήν άνάγκην τής καθημερινής ζωής
καί τήν άνάγκην τροφής, τής πνευματικής καί τής ψυχικής ένισχύσεως, άνεπτυγμένην έπίσης κατά τόν ίδιον έντονον τρόπον. Γνωρίζουν λοιπόν αί άλλαι φυλαί — καί
διά νά τοποθετήσωμεν τά πράγματα είς πιό συγκεκριμένην βάσιν, αί δ μ ο ρ ο ι φ υ 
λ α ί — δτι είς τόν χώρον αυτόν ύπάρχει ένα άλλογενές πρός αύτούς στοιχεΐον, ένα
ύγίέστερον κύτταρον τό όποιον δέν έχει μόνον τήν άνάγκην τής τροφικής άναπτύξεως. Γνωρίζουν δτι υπάρχει ένα κύτταρον ένός όλοκλήρου λαοΰ, είς τόν όποιον αί
ήθικαί άξίαι είχαν πάντοτε πρωταρχικήν θέσιν... Γνωρίζουν λοιπόν τις ψυχικές
ιδιότητες τών Ε λλήνων, καί ή διαφορά αυτή, άπό τών πρώτων χρόνων τής ύπάρξεως τοΰ Ελληνισμού, είχε προκαλέσει τόν φθόνον των. Ή Ε λλάς είχε γίνει τό
άντικείμενον τοΰ φθόνου, άφ’ ής ένεφανίσθη...
»Είς τήν πρόοδον τής ιστορίας — συνέχισεν δ κ. Υπουργός — είς τήν σειράν
τών ετών, έπαναλαμβάνεται ύπό διάφορον μορφήν ή έκφρασις αυτή τοΰ φθόνου τών
όμόρων πρός τήν Ε λληνικήν φυλήν λαών. Έ άν θελήσωμεν νά άναλύσωμεν τά
πράγματα βαθύτερον, θά βροΰμε πολλές έξηγήσεις. Αύτήν τήν στιγμήν εύρισκόμεθα πρό μιάς νέας έκφράσεως τοΰ φθόνου αύτοΰ, ύπό τήν μορφήν ένός πολιτικοΰ
συστήματος έκ βορρά, πού προσπαθεί άπό πολλών Ιτών νά κατισχύση τοΰ Έλληνικοΰ χώρου καί τής Ε λληνικής φυλής. Πρόκειται δι’ ένα πολιτικόν κατασκεύασμα,
μίαν πολιτικήν άποψιν ή όποια έξεφράσθη μέ τήν λέξιν «Κομμουνισμός». Ή νέα
αυτή έκφρασις τοΰ φθόνου τών όμόρων είναι ή κατ’ έξοχήν επικίνδυνος θέσις, τήν
όποιαν καλοΰνται οί "Ελληνες νά άντιμετωπίσουν μέ ρεαλισμόν, μέ πίστιν, μέ συναίσθησιν εύθύνης καί μέ άξιοπρέπειαν. "Οπως γνωρίζετε, ή έμφάνισις τοΰ κομμου
νισμού ήτο τό άποτέλεσμα τής δραματικής πράγματι άντιθίσεως άτόμων καί συμ
φερόντων συγκεκριμένων χωρών μεταξύ τών τάξεων. Γνωρίζετε δτι υπήρξαν πραγματικώς άνεπτυγμένοι άνδρες, οί όποιοι έθεώρησαν δτι ήτο μεγίστη άδικία νά
χρησιμοποιούνται άνθρωποι ώς ζώα καί νά άπαγορεύεται είς τούς άνθρώπους νά
έχουν μοίραν είς ό,τιδήποτε τό κοινόν. Καί δπου ένεφανίσθη δ κομμουνισμός, δταν
ένεφανίσθη ό κομμουνισμός, ένεφανίσθη διά νά καλύψη άνάγκας τής συγκεκριμένης
έκείνης περιοχής είς τήν όποιαν ένεφανίσθησαν προβλήματα. ’Αλλά δέν νομίζω καί
δέν πιστεύω κανείς σώφρων νά θεωρή, δτι τά προβλήματα τά όποια ήλθε νά αντι
μετώπιση τό πολιτικόν αύτό σύστημα είς τήν περιοχήν έκείνην, έχουν συγγένειάν
τινα μέ τά προβλήματα τά όποια καλούμεθα νά έπιλύσωμεν ήμεΐς είς τόν Ε λληνι
κόν χώρον. Ή μεΐς ειχομεν καί έχομεν, καί άνωτερότητα πνευματικήν καί άνωτερότητα ψυχικήν, καί μόρφωσιν, καί παραδόσεις, καί ίστορίι τοιαύτην ώστε νά μή
χρειαζώμεθα καινούργιες θρησκείες. Δέν είναι δυνατόν είς ημάς νά ύπάρξη θρη
σκεία άλλη έκτος άπό τήν λατρείαν τοΰ πνεύματος, τοΰ Ελληνοχριστιανικού πνεύ-
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ματος τδ όποιον είναι παραδεκτόν άνά την ύφήλιον, είς άπαντα τδν πολιτισμένων
κόσμον, διότι άποτελεΐ τήν έκφρασιν τής άνθρωπίνης ύποστάσεως, τής άνθρωπίνης
λογικής. Είς τάς ήμέρας τοΰ Λίνκολν, είς τάς ήμέρας πού πολιτισμένοι άνδρες ήθέλησαν νά δημιουργήσουν μίαν νέαν κοινωνίαν, έλαβαν ώς βάσιν τδ Ελληνοχριστια
νικόν πνεύμα, καί οι πατέρες μας τής Ιποχής έκείνης ήσθάνθησαν τήν μεγίστην
των συγκινήσεων. Καί εύρίσκομεν σήμερον είς τά χειρόγραφα τοΰ Κοραή τήν έκφρασιν τής συγκινήσεως τήν δποίαν ήσθάνθη, δταν είς τδ Παρίσι δ τότε πρεσβευτής
τδ ν Η.Π.Α. Μπένζαμιν Μπράντυ, τοΰ έδήλωσεν: «Τί θά έγινόμεθα έάν δέν ύπήρχεν Ε λλά ς»!...
»Δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά έμφανισθή ξαφνικά πρδ ήμων έτερογενές, ξένον
καί άλλότριον σχήμα τδ όποιον νά θελήση, χωρίς καμμίαν άπολύτως εμβάθυνσιν είς
τδ θέμα, νά μάς πή δτι «Ιγώ θά άντικαταστήσω τδ μέχρι σήμερον ιδεώδες σας·
διότι, έγώ θεωρώ είς μεγαλυτέραν Ικτασιν καί είς μεγαλύτερον βάθος τις πνευμα
τικές άνάγκες τοΰ άτόμου...». "Οταν ληφθή ύπ’ δψιν δτι είς κάθε πνευματικόν ίδρυ
μα, είς κάθε Πανεπιστήμιου, πανταχοΰ τής γής, ώς βάσις τής ψυχολογημένης καί
τής ειλικρινούς έκφράσεως τοΰ πνεύματος είναι τοποθετημένη ή άντίρρησις τοΰ
Ελληνισμού, δέν είναι δυνατόν ήμεΐς οί "Ελληνες νά θεωρήσωμ,εν πώς μπορούμε
νά λάβωμεν ώς γνώμονα καί νά ζήσωμεν μέ ένα έτερογενές σύστημα. "Οπως δταν
πάρης ενα φυτό καί τδ πας είς άλλα χώματα, δέν είναι δυνατόν νά προοδεύση καί
θά μαραθή, Ιτσι συμβαίνει καί μέ οίανδήποτε ξενογενή άντίληψιν.
«Δυστυχώς, Ιχομεν δλοι παραστή μάρτυρες καί οί γεροντότεροι έξ ήμών έχομεν πληρεστέραν άντίληψιν τής φθοροπο ιού ένεργείας τής άγνοιας. Έπολεμήσαμε
μέχρι σήμερον τδν κομμουνισμόν, ώς άλλότριον πολιτικόν σύστημα, μέ δλα τά μέσα
πλήν τών πλέον καταλλήλων, τά δποΐα είναι ή συζήτησις έπ’ αύτοΰ, ή άντιπαράταξις Ιπιχειρημάτων είς τά έπιχειρήματα, ή γνώσις τοΰ θέματος. Έπολεμήσαμε
τδν κομμουνισμόν μέ λάθος δπλα, μέ λανθασμένα δπλα. Ό κομμουνισμός αύτήν τήν
στιγμήν άπειλεϊ νά καταστρέψη τδν Ελληνισμόν, δπως άπειλεΐ νά καταστρέψη κά
θε άλλην φιλοσοφημένην ύπόστασιν τής κοινωνίας. Έχομεν νά άντιπαλαίσωμεν τδν
κομμουνισμόν καί πρέπει νά νικήσωμεν τδν κομμουνισμόν, διότι δ κομμουνισμός δέν
είναι τίποτε άλλο παρά δ σφαγεΰς καί τδ δρέπανου τοΰ θανάτου διά τήν Ε λλη 
νικήν φυλήν.
»Πρέπει, εν δψει τών ήμερών πού έχομεν μπροστά μας, έμεΐς οί νέοι "Ελληνες
νά άναλογιζώμεθα καθημερινώς τις ύποχρεώσεις πού έχουμε έναντι τής Πατρίδος
μας, τις ύποχρεώσεις πού έχουμε άπέναντι τών παραδόσεων τής φυλής. Νά άναμιμνησκώμεθα τών ιερών υποθηκών, τών πνευματικών, καί τών θυσιών είς τάς δποίας
δ Ελληνισμός άπδ καταβολής του προσέφερεν είς τήν έννοιαν τής Ελευθερίας.
Είμεθα ύποχρεωμένοι νά άναλίσκωμεν έαυτούς είς πάσαν έκδήλωσιν, είς οίονδήποτε τομέα δραστηριότητος καί έάν εύρισκόμεθα, διά νά φωτίζωμεν καί τούς μή
γνωρίζοντας δτι μία είναι ή χρυσή τομή τής ύπάρξεως, τής διατηρήσεως, τής άναγεννήσεως τοΰ Ελληνισμού: Ή πίστις είς τά Ε λληνικά ιδεώδη καί ή συγκεκροτημένη έργασία, ή προγραμματισμένη έργασία είς δλους τούς τομείς, ώστε νά έχωμεν τδ ποθούμενον άποτέλεσμα. Καί τδ ποθούμενον άποτέλεσμα είναι ή φιλία καί
ή καλή διαβίωσις τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού. Είμεθα ύποχρεωμένοι νά προγραμματίσωμεν τήν ζωήν μας, είμεθα ύποχρεωμένοι πρδς τούτο άπδ λόγους Ιστορικών άναγκών. Είναι άδήριτος ή άνάγκη τής συγκεκροτημένης έογασίας άπδ πλευράς
δλων τών νέων καί ύπευθύνων Ε λλήνων, είναι άδήριτος ή άνάγκη τοΰ καταρτι
σμού συγκεκριμένου προγράμματος είς οίανδήποτε έκφρασιν τής έργασίας μας, εί
ναι άνάγκη ή πίστις είς τήν έπιμελή καί συγκεκριμένην άπόδοσιν, είναι άνάγκη
τής τηρήσεως τών κανονισμών. Καί δταν λέμε «κανονισμόν» εννοώ τδν κανονισμόν
πού διέπει τήν ζωήν τών άτόμων. Εύρισκόμεθα ποό μιάς ιστορικής άνάγκης άνα-
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μορφώσεως των μέσων μέ τά όποια θά άποκτήσωμεν τήν δυνατότητα νά ζήσωμεν
ώς ’Ελεύθερον 'Εθνος. Μέχρι των ήμερων μας, ή ψυχική λεβεντιά, ή προσωπική
παλληκαριά ήσαν άρετές οί όποιες έν πολλοΐς ήρκουν διά νά διατηρήσουν ένα
Έ θνος, έλεύθερον. Έ ν τούτοις καθημερινώς βλέπομεν δτι ταΰτα πλέον δέν άρκοΰν.
Είμεθα ύποχρεωμένοι νά άπαιτήσωμεν καί ήμεΐς τά μέσα τά τεχνικά, τά πνευμα
τικά, διά τήν μεγαλυτέραν δυνατήν άπόδοσιν των προσωπικών προσπαθειών. Είναι
άνάγκη νά ξεφύγωμεν — ίσως συντελεί καί τδ κλίμα μας ·— άπδ τήν παρακατα
θήκην τού «ραχατιοΰ» τής καθημερινής μας ζωής. Είναι άνάγκη νά άντιμετωπίσωμεν καί νά άκολουθήσωμεν τόν ρυθμόν τών νέων πολιτισμών τών προηγμένων
λαών, έκείνων οί όποιοι κατανοούν καθημερινώς περισσότερον τήν έπιτακτικήν άνάγκην τής κατά τό δυνατόν μεγαλυτέρας άποδόσεως τών προσπαθειών τού άτόμου,
ώστε νά καλυφθούν μεγαλύτερα κενά, νά καλυφθούν μεγαλύτεροι καί εύρύτεροι
τομείς.
»Ύμεΐς ετάχθητε νά υπηρετήσετε τό κοινωνικόν σύνολον. Ό ρόλος τής ’Αστυ
νομίας εις όλα τά πολιτισμένα κράτη είναι ένας ρόλος ευγενής, ύψηλόφρων καί
άπολύτως άναγκαΐος. Δέν υπάρχει κανένα μέσον άλλο διά νά έμποδίσωμε έκεΐνο
πού προανέφερα: τήν τάσιν τής δραπετεύσεως τού άτόμου άπό τάς εύθύνας του, ή
όποια είναι έμφυτος, παρά μέ τήν άνάγκην τής παρακολουθήσεως καί έποπτείας
πού σήμερον εμείς λέγομεν «άστυνόμευσιν». Άστυνόμευσις σημαίνει έποπτεία καλής
διαβιώσεως τών μετεχόντων εις ένα κοινωνικόν σύνολον άτόμων. Καί άσφαλώς είς
τήν Σχολήν σας διδάσκεσθε καί έδιδάχθητε τάς καλυτέρας μεθόδους καί τόν καλύ
τερον τρόπον μέ τόν όποιον θά ήμπορέσετε νά άνταπεξέλθετε είς τάς άνάγκας τού
έπαγγέλματος καί, έν πάση περιπτώσει τής δραστηριότητος τήν όποιαν θά έπιδείξετε. Ή δραστηριότης τού άστυνομικοΰ δέν είναι ένας στατικός ρόλος. Έ φ’ δσον ή
δραστηριότης είναι ψυχολογημένη, έφ’ δσον είναι μεμελετημένη, έφ’ δσον είναι σύμ
φωνος πρός τάς τοποθετήσεις καί τήν άντίληψιν τού κοινωνικού συνόλου, είναι τε
ραστίου ένδιαφέροντος. Καί νομίζω δτι είς τήν έκφρασιν αύτήν τής άστυνομικής
δραστηριότητος μπορούμε κάλλιστα νά πούμε, δτι δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη κα
λός άστυνομικός ό όποιος νά μήν έχη καλήν ψυχήν. Προσωπίκώς πιστεύω δτι ή
μεγαλοφροσύνη είναι ένα άπό τά κύρια χαρακτηριστικά καί πρέπει νά είναι ό γνώμων τής δραστηριότητος τού άστυνομικοΰ. Μεγαλοφροσύνη, χωρίς δμως νά σημαίνη
έξαίρεσιν καί χωρίς νά σημαίνη δτι οίοσδήποτε έξ υμών έχει τό δικαίωμα νά μήν
έπιβλέπη είς τήν αύστηράν έφαρμογήν τών νόμων. Ή δραστηριότης τής ’Αστυνο
μίας είναι μία έποικοδομητική δύναμις, ίσως άπό τις πλέον άποδοτικές καί πλέον
άναγκαΐες δι’ ένα κοινωνικόν σύνολον, διότι δι’ αύτής έξασφαλίζεται ή ομαλή λει
τουργία καί ή όμαλή κίνησις τού συνόλου είς τό όποιον υπάρχει καλώς λειτουργούσα
άστυνομική έποπτεία. Είς τούς σημερινούς καιρούς ύπάρχει μεγαλυτέρα ή άνάγκη,
καί είναι πλέον ηύξημένοι οί έχθροί τών άστυνομικών δργάνων διά τόν τρόπον καί
τόν ζήλον μέ τόν όποιον θά κληθούν νά έκτελέσουν τό καθήκον των. Δέν είναι δυ
νατόν, καί δέν είναι καί άνθρώπινον, νά έπιβάλλωμεν δίκαιες άπόψεις μέ έναν άτυχον τρόπον. Δέν είναι δυνατόν νά μεταχειριζώμεθα άνθρώπινες ύπάρξεις μέ άπάνθρωπα μέσα. Είναι λάθος, ύπήρξε μέγα λάθος καί έξ αυτού τού λάθους είς δλον
τόν κόσμον πολύ δλίγοι άντιλαμβάνονται τόν ρόλον καί τήν άξίαν τής ’Αστυνομίας.
Καί είς δλον τόν κόσμον αύτήν τήν στιγμήν ή προσπάθεια είναι νά άλλαγούν αί
λανθασμέναι μέθοδοι μέ τάς όρθάς μεθόδους άστυνομεύσεως, αί όποϊαι έπιγραμματικώς θά μπορούσαμε νά πούμε πώς είναι ή μεγαλοφροσύνη είς τήν έκτέλεσιν τού
καθήκοντος, ή καλωσύνη είς τήν άντιμετώπισιν τού παραβάτου, ή ύπόδειξις καί ή
διαμόρφωσις τών συνειδήσεων καί αυτών άκόμα τών πλέον ειδεχθών κακοποιών.
Χωρίς νά χαριζώμεθα, χωρίς νά παραβαίνωμεν τό καθήκον μας, είμεθα είς θέσιν
μέ τήν τιμίαν έμφάνισιν τών θεμάτων νά πείθωμεν τούς παραβάτας περί τού λάθους
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των καί νά μεταχειριζώμεθα, ώς έκπρόσωποι ένός κοινωνικού συνόλου, κάθε μέσον
διά τήν όρθήν άντιμετώπισιν των θεμάτων. Επομένως είναι άναγκαΐον, δπως οί
νέοι Αστυνομικοί έχουν Αναπτύξει τό ψυχικόν των σθένος εις βαθμόν ύπέρτατον,
πολύ μεγαλύτερον Από έκεΐνον πού ήτο Αναγκαίος 20 ή 30 χρόνια πριν. Είναι υπο
χρεωμένοι νά έργάζωνται μέ τήν ψυχήν των εις τό έργον των, είς βαθμόν ύπέρτα
τον. Είναι υποχρεωμένοι νά Αντιμετωπίζουν τά προβλήματα τής σημερινής κοινω
νίας μέ πνεύμα διάφορον, μέ πνεύμα όξύ Αλλά καί μεγαλόφρον, διά νά καταστή δυ
νατόν νά έκτελέσουν τό έργον των καλύτερον.
»Ώρισμένοι έξ ύμών έξέρχεσθε αϋριον τής Σχολής αυτής, είς τήν όποιαν έδιδάχθητε νομίζω πληρέστατα τόν τρόπον καί τά μέσα μέ τά όποια θά επιτύχετε τού
σκοπού, σκοπού τής καλυτέρας έκτελέσεως τών καθηκόντων σας. Βεβαίως γνωρίζετε
τόν ρόλον τού Αστυνομικού. Ή έμφάνισίς σας είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων
αύτήν τήν στιγμήν είναι μία έμφάνισίς είς μίαν κρίσιμον περίοδον πού διέρχεται ή
Πατρίς μας. Καί ή περίοδος είναι κρίσιμος διότι τώρα, ύπέρποτε Αλλοτε, είναι άναγκαιον καί τόν τομέα αυτόν νά τόν Αντιμετωπίσωμεν μέ ταχύτητα, μέ Αποτελεσματι
κότατα, μέ σύγχρονον ρυθμόν. Γνωρίζετε δλοι σας, δτι μέχρι πρό όλίγων ήμερων
είς τήν Ελλάδα είχαμε φθάσει είς τό σημεΐον νά μή γνωρίζωμεν καί νά μή σεβώμεθα καί τάς πλέον άπλάς ύποδείξεις τού νόμου. Γνωρίζετε τόν βαθμόν τού έκτραχηλισμού, πού ξεκινούσε Από τόν όδηγόν τού αυτοκινήτου καί κατέληγεν είς τόν οίονδήποτε κακοποιόν. Γνωρίζετε δτι πλεΐστοι τών πολιτών παρέβαινον τούς νόμους έν
πολλοΐς Ασυνειδήτως. Χωρίς νά έξετάσωμεν τις αιτίες καί είς αυτόν τόν τομέα τής
πειθαρχημένης Αντιμετωπίσεως τής καθημερινής ζωής, μέσα είς τά πλαίσια τών νό
μων τής δημοκρατίας· είμεθα ύποχρεωμένοι νά έπιτελέσωμεν ένα έργον μέγα, ώστε
κατά τόν δυνατόν συντομώτερον χρόνον νά έπαναφέρωμεν τούς πολίτας είς τήν όρ
θήν Αντίληψιν τού νόμου. Ή Εθνική Κυβέρνησις, προελθοΰσα Από τήν πρωτοβουλίαν
τού Ελληνικού Στρατού, Αντιμετωπίζει είς δλους τούς τομείς μεγάλες καί έπιτακτικές τις Ανάγκες τής δραστήριας έφαρμογής τών διατάξεων πού Αφορούν είς τό
σύνολον τών δραστηριοτήτων ένός λαού. Τά μέλη τής Κυβερνήσεως καί οί συνεργάται της, αύτήν τήν στιγμήν, μέ ρυθμόν έντονον είς προσπάθειες έντονες, προσπα
θούμε νά έπιτελέσωμεν τό καθήκον μας Απέναντι τής Πατρίδος μας. Χρειάζεται
ψυχικόν σθένος, χρειάζεται σωματική δύναμις, χρειάζεται προσφορά δλων αυτών
ώστε νά καταστή δυνατόν νά Αντιμετωπίσωμεν τήν κρίσιμον αύτήν περίοδον τής Αναμορφώσεως τού Έθνους, έάν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τό γόητρον τού Έθνους
μας, νά διατηρήσωμεν τήν ίσχύν τού Έθνους μας, νά διατηρήσωμεν τήν υπερηφά
νειαν τού έλληνικοΰ λαού. Είμεθα ύποχρεωμένοι, έν όνόματι τής Πατρίδος, νά προσφέρωμεν έαυτούς είς μίαν δημιουργικήν προσπάθειαν, ή όποια πιθανώτατα νά μήν
ίκανοποιήση ή νά μήν Αποδώση είς ήμάς. ’Αλλά δέν νομίζω δτι είναι πλέον καιρός
είς κανέναν Από ήμας νά θέτη πρώτα Απ’ δλα τό προσωπικόν του συμφέρον ή νά
τοποθετή προσωπικά έλατήρια καί κίνητρα είς οίανδήποτε ένέργειαν. Είμεθα ύποχρεωμένοι νά είσέλθωμεν είς μίαν βάσιν, είς μίαν βάσιν γνωστήν ψυχικής Ανατάσεως τής έλληνικής φυλής, διά νά Αντιμετωπίσωμεν Αποτελεσματικώς τούς παντοίους κινδύνους Από τούς όποιους περιβαλλόμεθα. Προς τούτο καλεΐσθε, μέ τιμιό
τητα, μέ Αντικειμενικότητα, μέ θυσίαν, νά Αντιμετωπίσετε καί νά έκτελέσετε τό
καθήκον σας.
Καί κατέληξεν δ κ. Υπουργός :
» Νομίζω δτι είς τά όλίγα αυτά λόγια πού σάς είπα, σάς έξέθεσα τήν έσωτερικήν Ανάγκην ένός Έλληνος, είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ένός μέλους τής
Ε θνικής Κυβερνήσεως. Σάς έκφράζω τήν έσωτερικήν σκέψιν ένός μέλους τής Κυ
βερνήσεως, διότι καί έγώ έστρατεύθην νά υπηρετήσω τήν Έπανάστασιν τής 21ης
’ Απριλίου 1967 μέ ένα σκοπόν: Νά προσφέρω τις δυνάμεις μου διά τήν τιμίαν τή-
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ρησιν των νόμων. Αυτό είναι τό θέλημα της Ε θνικής Κυβερνήσεως. Αυτό δ πρωθυ
πουργός κ. Κάλλιας έθεσε σάν σκοπόν τής Κυβερνήσεως: Τήν τιμίαν τήρησιν των
νόμων. Σας εύχομαι, καλήν σταδιοδρομίαν εις τούς έξερχομένους καί είς τούς παραμένοντας, νά περατώσουν τάς σπουδάς των μέ σωστήν καί μέ καθαράν τήν συνείδησιν δτι, εντάσσονται είς σκοπούς τίμιους, είς τούς όποιους τό Κράτος θά φθάση
άρωγός είς οίανδήποτε στιγμήν διά νά δικαίωση πάντοτε τόν τίμιον μόχθον. Σάς
προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν δλοι μαζί :
Ζήτω ή Ε λ λ ά ς!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή Ε θνική Κυβέρνησις!
Ζήτω ή ’Αστυνομία ΙΙόλεων!...».
Θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής λίαν έμπνευσμένης αυτής δμιλίας τοΰ Υπουργού μας κ. Π. Τοτόμη. Είναι βέβαιον, δτι άποτελεΐ αύτη τόν συνδετικόν κρίκον παντός τοΰ ύψηλοΰ είς τήν διανόησιν καί τήν πράξιν
δι’ δλας τάς έποχάς.
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΙΦΓΛΑΚΩΝ, τήν 3ην ’Ιουλίου έ.έ., καί ήμέραν Δευτέραν μάς
Η ΣΧΟΑΗ
έδωσε μίαν άκόμη λαμπράν πλειάδα νέων βαθμοφόρων. Είς σεμνήν άλλα καί
έπιβλητικήν τελετήν, ή όποια έλαβε χώραν άπό 18.30'— 19.30' περίπου ώ
ρας, έδωσαν τόν νενομισμένον όρκον 74 νέοι Άρχιφύλακες καί, δπως πάντοτε, αί
εύχαί δλων μας συνώδευσαν καί αύτούς είς τήν νέαν των άποστολήν. Παρέστησαν
κατά τήν δρκωμοσίαν αυτήν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης μετά
τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Υπουργείου κ. I. Λαδά, ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργος, δ Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Α.
Στρατής, δ Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β. Σακελλαρίου, οΐ ’Αστυνομικοί
Διευθυνταί Α ' κ.κ. Β. Γιαννόπουλος, Θ. Γαλανόπουλος καί Ν. Μπιτούνης, δ Διοι
κητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Κ. Τσιοΰγκος μετά τοΰ Κοσμήτορος κ. Α.
Παπαθανασίου, τοΰ Διοικητοΰ Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. Α. Ντουφεξή καί τοΰ
Γραμματέως - Ύπασπιστοΰ κ. Π. Βλαχάκη, δ Διοικητής Σχολής Ύπαξιωματικών
Χωροφυλακής καί άντιπροσωπεΐαι άξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων απάντων
σχεδόν τών βαθμών. Παρέστησαν, έπίσης οί καθηγηταί τών Σχολών μας κ.κ. Η.
Γλυκοφρύδης, Ν. Άγιουτάντης, Γ. Κουσιάδης, Δ. Ντζιώρας, Κ. Λεμονής, Α. Σκαρμαλιωράκης, Π. Ραφτόπουλος, Α. Καμπαφλής κ.λ., ώς καί πλήθος, έκ τών οικείων
καί συγγενών τών νέων Ά ρχιφυλάκων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ . ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΤΟΜΗ

άπό τήν έπιτυχεστάτην έπιθεώρησιν τών παρατεταγμένων τμημάτων
Υ ΣΤΕΡΑ
παρά τοΰ κ. Αρχηγού ’Αστυνομίας καί έν συνεχεία παρά τοΰ κ. Υπουργού

Δημοσίας Τάξεως, ύστερα άπό τήν κατανυκτικήν Ιερουργίαν καί τήν πλήρη
συγκινήσεως έκφώνησιν τοΰ ίεροΰ όρκου, δ Γραμματεύς τών Σχολών κ. Π. Βλαχάκης άνέγνωσε, έν μέσω θρησκευτικής εύλαβείας, τήν δλως έμπνευσμένην Έμερησίαν
Διαταγήν τοΰ Διοικητοΰ τών Σχολών κ. Κ. Τσιούγκου. Πληθιορική είς παραινέσεις
καί λαμπράς ύποθήκας καί πάλλουσα άπό έθνικήν καί ήθικήν έξαρσιν, άλλά καί
άπό άστυνομικόν μεγαλεΐον, ή Έμεοησία αυτή Διαταγή, έχει ώς άκολούθως :
«Νέοι Άρχιφύλακες,
Διά τής σημερινής δρκωμοσίας σας περατοΰται καί τυπικώς ή έκπαιδευτική
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περίοδος τής έν τή Σχολή Ά ρχιφυλάκων φοιτήσεώς σας καί άρχεται, δι’ υμάς, νέα
περίοδος ένεργού δράσε ως έν τώ Σώματι.
ΙΙερίοδος· ή δποία θά σάς παράσχη πολλάς ευκαιρίας, Τνα άποδείξητε είς ποιον
βαθμόν κατωρθώσατε νά άξιοποιήσητε τά φυσικά σας προσόντα, διά τής έπιμελοΰς
φοιτήσεως καί τής άφομοιώσεως τών διδαχθέντων μαθημάτων, ύπό διακεκριμένων
καθηγητών, πρός τούς όποιους καί άπευθύνω, έπ’ εύκαιρία, θερμοτάτας ευχαριστίας.
Είναι κατά ταύτα ή σημερινή ήμέρα, δι* υμάς, δρόσημον σημαντικόν καί άφετηρία έλπιδοφόρος, προοιωνιζομένη λαμπρόν στάδιον άστυνομικής δράσεως. ’Ό χι
μόνον διά τούς προαναφερθέντας λόγους, άλλά, κυρίως, διότι είσέρχεσθε καί πάλιν
είς τόν στίβον τής ένεργοΰ άστυνομικής υπηρεσίας, ύπό συνθήκας καί οιωνούς ιδι
αιτέρως εύμενεΐς.
Συνθήκας Ινός πανεθνικού συναγερμού, άποσκοπούντος είς τήν έθνικήν άναγέννησιν. ’Αναγέννησιν, ή δποία δέ είναι δυνατόν νά έπιτευχθή παρά μόνον μέ έξαρσιν έθνικήν, μέ άπόλυτον άφοσίωσιν πρδς τδ καθήκον, μέ γόνιμον φαντασίαν, μέ δη
μιουργικόν ζήλον, μέ πίστιν άπαρασάλευτον έπί τά έθνικά ιδεώδη. Καί πρό παντός
καί κυρίως, μέ δδηγόν, είς πάσαν ύπηρεσιακήν ενέργειαν, τό άνέσπερον εθνικόν φώς,
αί τηλαυγείς λαμπηδόνες τού όποιου έξεπήγασαν, έκ τής μεγαλειώδους Ε θνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, τήν όποιαν ένεπνεύσθη, άπεφάσισεν, ώργάνωσε
καί έπραγματοποίησε, κατά τρόπον άριστοτεχνικόν, άστραπιαΐον, άλλά καί άναίμακτον, δ ’Εθνικός μας Στρατός.
Ή 21η ’Απριλίου, δέν ύπήρξεν απλώς ένας σταθμός είς τήν μακραίωνα ιστο
ρίαν τού τόπου μας, άλλ’ έτι πλέον ένα μετέωρον φωτεινόν, ένας πυριφλεγής καί
υπέρλαμπρος ήλιος, ό όποιος έξηκόντισε καταλυτικάς τάς πυριφόρους άκτΐνας του,
Ιναντίον τού πνευματικού σκότους, διά τού όποιου έπεχείρησαν νά κατακαλύψουν
πάν τό έλληνικόν, ό ξενοκίνητος, καί έθνοκτόνος Κομμουνισμός καί οί έπάρατοι
φαυλοκράται, βρυκόλακες τού έθνικοΰ διχασμού, διά νά παραδώσουν τήν αίωνίαν
Ελλάδα βορράν είς τάς βαρβάρους όρέξεις των έξωτερικών καί Ισωτερικών Ιχθρών
τής ώραίας καί τρισενδόξου πατρίδος μας.
Είναι γεγονός, δτι ή έθνοσωτήριος έπέμβασις τού Στρατού μας, έσημειώθη
ολίγον πρό τού χείλους τού κρημνού. ’Ολίγον πρό τής τελικής καί πλήρους έπιτυχίας των σκοτεινών σχεδίων τών Κομμουνιστών, συνεπικουρουμένων ύπό τών θλι
βερών, πάσης μορφής, συνοδοιπόρων των.
Ή Ε λλάς είχεν ήδη καταστή ένα άπέραντον θέατρον πάσης άσχημοσύνης, είς
τήν σκηνήν τού όποιου κατηξευτελίζοντο, καθημερινώς, ιερά καί δσια, θεσμοί καί
ίδέαι. Ή έννοια τού Κράτους είχε καταρρακωθή. Οί ούσιωόέστεροι καί εύγενέστεροι, ταυτοχρόνως, φορείς τής Κρατικής εξουσίας ύφίσταντο, καθημερινώς, δνειδισμούς καί ποικίλας ταπεινώσεις. Ό Στρατός, ή Δικαιοσύνη, ή ’Αστυνομία, άπετέλουν τούς προσφιλείς στόχους, τής πλέον κακοήθους, συστηματικής καί εμετικής
εκστρατείας τών άφηνιασμένων Κομμουνιστών, τών συνοδοιπόρων των καί τών κί
τρινων έντυπων οργάνων των.
Παρά τάς γιγαντιαίας καί έπιμόχθους προσπάθειας τής ’Αστυνομίας, δ ρυθμός
τής πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής ζωής, είχε καταστή έπικινδύνως άνώμαλος. Ή χώρα, συχνά, ένεφανίζετο άναρχουμένη. Τό πεζοδρόμιον είχεν, άτυχώς,
καταστή δ ρυθμιστής τής ζωής τού τόπου. ’’Εξαλλοι νεανίαι, είχον έγκαταλείψει
τά σπουδαστήρια καί τούς Ιερούς χώρους τής έργασίας των καί είχον έγκαταστα
θή, μονίμως, είς τό πεζοδρόμιον, άπό όπου ύπηγόρευον τάς θελήσεις των πρός τούς
φυσικούς ήγέτας τού ’Έθνους.
Σκληροτράχηλοι έκπρόσωποι τού έργατικοΰ δυναμικού τής χώρας· παρεξηγήσαντες τραγικώς τόν ρόλον καί τήν άποστολήν των καί έγκαταλείψαντες τάς έργατικάς κυψέλας των, έγκατεστάθησαν κάτωθι τών έξωστών τών Υπουργικών γρα-
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φείων, διά νά καθοδηγούν, έκεΐθεν, διά των έξαλλων κραυγών των, τούς ύπευθύνους χειριστάς τής έξωτερικής, έργατικής, οικονομικής καί κοινωνικής πολιτικής.
Οϋτω, από σκαπανείς καί οικοδόμοι τής προόδου τοΰ τόπου, τής πνευματικής,
οί σπουδασταί καί τής ύλικής, οί έργάται, άπέβησαν οί δυναμιτισταί καί δολιοφθορείς τής γαλήνης, τής κοινωνικής τάξεως καί τής προόδου τής χώρας καί τοΰ λαοΰ.
Ή παρασχεθεΐσα είκών είναι, ίσως, όλιγώτερον ζοφερά τής πραγματικότητος,
τήν όποιαν άνέτρεψεν ή Έπανάστασις.
Μιας πραγματικότητος, ή όποια ήτο, άσφαλώς, πρόδρομος μιας άλλης καταστάσεως, τήν όποιαν έζήσαμεν δίς κατά τό παρελθόν καί δσοι δέν εχομεν άμβλεΐαν
τήν μνήμην, δέν έπιθυμοΰμεν νά ζήσωμεν ταύτην έκ νέου.
Προσωπικώς έχω, άτυχώς, όδυνηροτάτην έμπειρίαν τοΰ πικροΰ αυτοΰ παρελ
θόντος. ’Εμπειρίαν συνδεομένην μέ τόν τραγικόν θάνατον τοΰ πατρός μου καί τών
αδελφών μου, τούς όποιους κατεκρεούργησαν, φρικωδώς, Ελληνόφωνες πράκτορες
τοΰ κτηνώδους έρυθροΰ δλοκληρωτισμοΰ.
Ή Έπανάστασις τοΰ στρατευμένου Λαοΰ, άπεμάκρυνεν, δριστικώς καί Αμετακλήτως τόν κίνδυνον επαναλήψεως τής φρίκης τοΰ παρελθόντος καί τοΰ έθνικοΰ
μας άφανισμοΰ, τόν όποιον άπηργάζοντο μέ έπιτηδειότητα, ύπομονήν, μεθοδικότητα καί φανατισμόν οί θλιβεροί φαυλοκράται καί οί άνθέλληνες κομμουνισταί, άδελφωμένοι.
Κατόπιν δλων αυτών, έλπίζω, δτι δλοι συμφωνείτε πρός τήν διαπίστωσιν, δτι
δέν υπάρχει μέτρον καί δέν υπάρχουν λόγοι Εκανοί νά προσδιορίσουν τήν Απεραντωσύνην τής όφειλής τοΰ ’ Εθνους, πρός τούς γενναίους άνδρας τοΰ ήρωϊκοΰ Στρατοΰ μας, οί όποιοι έβάστασαν, έπί τών Η ρακλείων ώμων των, τό βάρος τής Έπανκστάσεως τής 21ης ’Απριλίου.
’Ιδού διατί εύγνωμονώ άπείρως τόν Εθνικόν μας Στρατόν, τήν Έπανάστασιν
καί τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν καί είμαι άποφασισμένος δπως, άνεπιφυλάκτως, συν
δράμω τό έν συνεχεία Ανορθωτικόν καί δημιουργικόν έργον των, δι’ δλων μου τών
δυνάμεων, ψυχικών, πνευματικών καί σωματικών.
Είμαι δέ βέβαιος, δτι καί δμεΐς δλοι, έμφορούμενοι ύπό τών αυτών, άπολύτως,
ιδεών καί άντιλήψεων, είσθε άποφασισμένοι, δπως συνδράμητε πάση δυνάμει τήν
Ε θνικήν μας Κυβέρνησιν, εις τήν έθνοσωτήριον προσπάθειάν της.
Καί ίνα έπιτύχητε τούτο, άρκεΐ, δπως γνώμων τών ύπηρεσιακών ένεργειών
σας είναι: Άφοσίωσις πρός τό καθήκον άπαρασάλευτος. ’Αγάπη πρός τόν πολίτην
δημιουργική καί προστασία τών έννόμων συμφερόντων του ευσυνείδητος καί Απο
τελεσματική. Μετά συνέπειας τήρησις τών ώραίων παραδόσεων τοΰ Σώματος, τάς
όποιας έσφυρηλάτησαν οί δημιουργοί καί πρωτεργάται του καί καθηγίασαν οΕ ήρωϊκοί νεκροί των. Πίστις έπί τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη καί τά πεπρωμένα
τής φυλής μας ένθουσιώδης καί Απόλυτος.
Τέλος, έγκόλπωσις τών υψηλών καί εύγενών έθνικών στόχων, ους καθώρισαν
ή Έπανάστασις καί ή Ε θνική Κυβέρνησις καί Απόλυτος άφιέρωσις τής δραστηριότητός σας εις τήν υπηρεσίαν τών στόχων αυτών.
’Αντιλαμβάνομαι, δτι διά τής παρούσης δμιλίας μου έξετράπην τών καθιερω
μένων πλαισίων τών Αποχαιρετιστήριων πρός Αποφοιτήσαντας Δοκίμους όμιλιών.
'Ωστόσον δμως, πιστεύω δτι ή παροΰσα κατάστασις τών έν τή χώρα πραγμάτων,
δχι μόνον έπιτρέπει, άλλά καί έπιβάλλει καί δικαιολογεί- πλήρως, τήν έπιχειρηθεΐσαν καινοτομίαν.
Περαίνων, αισθάνομαι έντονον τήν ψυχικήν Ανάγκην, δπως ευχαριστήσω θερ
μότατα τόν έξοχώτατον κύριον Υπουργόν καί τόν άξιότιμον κύριον Γενικόν Γραμ
ματέα τοΰ Υπουργείου μας, διότι εύαρεστηθέντες δπως άνταποκριθοΰν πρός τήν
πρόσκλησίν μας έλάμπρυναν διά τής παρουσίας των τήν σημερινήν τελετήν.
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Καί ήδη, άφοΰ σάς ευχηθώ, μέ δλην μου την ψυχήν, δπως ή έπιτυχία στέψη
τάς προσπάθειας τάς δποίας άπδ των νέων υπηρεσιακών έπάλξεών σας θά καταβάλλητε, ί'να καταστήτε άξιοι των προσδοκιών τής Ε θνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, σάς καλώ, δπως άναφωνήσωμεν όμοΰ:
Ζητώ τδ "Εθνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω δ ηρωικός Εθνικός μας Στρατός!».
Τά χειροκροτήματα καί αί έπευφημίαι τών παρισταμένων Ικάλυψαν τδ τέλος
τής λίαν Ιμπεριστατωμένης 'Ημερήσιας αύτής Διαταγής. Καί ύπδ τά ζωηρά χειρο
κροτήματα τοΰ πλήθους άνήλθεν έν συνεχεία είς τδ βήμα δ Υπουργός μας κ. Π.
Τοτόμης. διά νά είπη, μέ τήν χαρακτηριστικήν απλότητα πού τδν διακρίνει, αύτά
τά βαρυσήμαντα :
«Νέοι Ά ρχιφύλακες,
Ά πό σήμερον καλεισθε νά θητεύσητε είς τδ τετιμημένον Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων μίαν νέαν θητείαν τιμής. Ή έπανάστασις τής 21ης Απριλίου 1967
έπανέφερεν είς δλους τούς τομείς τής κρατικής καί τής οικογενειακής μας δραστηριότητος τήν άνάγκην τής πρωταρχικώς άνεγνωρισμένης αξίας, ή δποία λέγε
ται τιμία ένέργεια πρδς δλας τάς κατευθύνσεις.
Είσέρχεσθε είς τδ Σώμα ώς βαθμοφόροι καί καλεισθε νά Ιξυπηρετήσητε τήν
θεότητα πού λέγεται Νόμος. Καλεισθε νά ύπηρετήσητε τήν Πατρίδα, καλεισθε νά
ύπηρετήσητε τδν “Ελληνα πολίτην.
Είσέρχεσθε είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ώς βαθμοφόροι ύπδ οιωνούς άρίστους,
διότι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 έδημιούργησε δι’ δλους τούς "Ελ
ληνας άρίστους οιωνούς διά μίαν καλυτέραν αύριον. "Εχετε ασφαλώς διδαχθή τδ
καθήκον σας καί τάς υποχρεώσεις σας πρδς τδ Σώμα είς τδ όποιον άνήκετε, πρδς
τήν κοινωνίαν καί πρδς τήν Ε λληνικήν Πατρίδα, θ ά πρέπει δλοι, κατά τήν διάρ
κειαν τής σταδιοδρομίας σας είς τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, νά διατηρήτε
άσβεστον τδν δρκον τδν δποιον έδώσατε πρδ δλίγου. Δέν θά πρέπει νά διαφεύγη
ούδενδς τήν άντίληψιν καί τήν συνείδησιν, δτι ύπερτάτη δάφνη είναι ή δάφνη τής
τιμής. Καί έφ’ δσον διατηρήσητε τδν δρκον άσβεστον, είναι βέβαιον δτι θά εχητε
εύδοκίμως υπηρετήσει τήν Πατρίδα, θά εχητε εύδοκίμως υπηρετήσει τδ τετιμημένον Σώμα είς τδ όποιον άπδ σήμερον άναλαμβάνετε νέαν ύπηρεσίαν.
Είς τήν μετόπην τής εισόδου τής Σχολής σας άνέγνωσα πρδ δλίγου Ινα άρχαΐον γνωμικόν, τοΰ δποίου τήν έννοιαν θά πρέπει έπίσης νά διατηρήσητε άσβεστον,
εάν θέλετε νά άποκομίσητε έκτδς τής τιμής καί τήν έπιβράβευσιν τών άγώνων
σας, πού σάς άναμένει κατά τήν διάρκειαν τής έν τώ Σώματι παραμονής σας.
Καλεισθε νά άγωνισθήτε διά τήν έμπέδωσιν τής τάξεως. διά τήν έμπέδωσιν
τής άσφαλείας, διά τήν τήρησιν τών νόμων τοΰ Ελληνικού Κράτους- καί άσφαλώς
θά άντιλαμβάνεσθε δτι θά πράξητε τούτο καλύτερον, Ιάν έχετε ώς σκοπόν σας νά
τδ πράξητε άριστα. «Αίέν άριστεύειν» δχι μόνον είς έργα καί είς πράξεις, άλλά καί
είς σκέψεις. Αί σκέψεις σας θά πρέπει νά είναι άρισται, θά πρέπει νά είναι άπηλλαγμέναι προσωπικών παθών, άπηλλαγμέναι οίουδήποτε είδους άλλης έννοιας έκτδς
άπδ τήν έννοιαν τοΰ καθήκοντος πρδς τήν Πατρίδα. Καί έφ’ δσον αί σκέψεις σας
θά είναι άρισται, άσφαλώς καί τά άποτελέσματα τών σκέψεών σας θά είναι άριστα.
Τδ Σώμα, είς τδ δποΐον έχετε τήν τιμήν νά άνήκητε άπδ σήμερον ώς βαθμο
φόροι, έχει μίαν μακράν ιστορίαν θυσιών έναντι τοΰ Νόμου, έναντι τής Πατρίδος,
καί είς τάς θυσίας αύτάς καλεισθε νά συμμεθέξητε, ώστε καί έσεΐς νά συμβάλητε
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εις τήν δλοκλήρωσιν τοΰ έργου τδ δποΐον Αναλαμβάνετε, είς τήν δλοκλήρωσιν τοΰ
έργου τδ δποΐον έχει μέχρι τοΰδε έπιτελέσει τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Περιεβλήθητε μέ Αγάπην άπδ καθηγητάς καί Αξιωματικούς οί δποΐοι σας υπέ
δειξαν τδ καθήκον, τήν συμπεριφοράν καί τήν Αγάπην. Περιεβλήθητε Απδ Αξιωμα
τικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων οι δποΐοι έχουν έπί μακρδν δώσει είς τδ Σώμα δ,τι
ήδύναντο, ί'να τούτο Αποκτήση τήν αϊγλην τήν δποίαν σήμερον έχει.

‘Ο 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης, ό Γενικός Γραμματεύς Συνταγματάρχης
κ. I. Λαδάς, ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Τασιγιώργος καί ό Διοικητής
των ’Αστυνομικών σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως, κ. Κ. Τσιοϋγκος, έν μέσω
τών όρκισθέντων νέων Αρχιφυλάκων.

Άναλαμβάνοντες ώς βαθμοφόροι τήν υπηρεσίαν σας είς τδ Σώμα τής ’Αστυ
νομίας θά περιβάλλεσθε πάλιν Απδ Αξιωματικούς ήθους Αοίστου, οί δποΐοι θά σάς
καθοδηγήσουν διά τδν καλύτερον δυνατδν τρόπον έκτελέσεως τοΰ καθήκοντός σας. Θά
πρέπει νά τιμήσητε τούς προϊσταμένους σας Αξιωματικούς μέ εύπείθειαν, μέ σε
βασμόν καί μέ Αγάπην. Θά πρέπει νά Αποτελέσητε έσεΐς, οί έξερχόμενοι τής Σχολής
’Αρχιφυλάκων κατά τήν εύτυχεστάτην αυτήν περίοδον, τήν μετεπαναστατικήν ζωηράν πραγματικότητα. Θά πρέπει νά έπιδείξητε θάρρος καί δύναμιν ψυχικήν, ώστε
νά δώσητε καί σείς ένα κομμάτι άπδ τδν ίδικόν σας έαυτδν διά τήν έπιτυχίαν τοΰ
τεραστίου έργου, τδ δποΐον άνελήφθη είς δλους τούς τομείς καί διά τδ δποΐον σή
μερον δλοι οί "Ελληνες αισθάνονται τήν μεγάλην Ανάγκην νά συμμεθέξουν.
Θεωρώ δτι είναι μεγάλη τιμή δι’ εμέ, πού σάς Απευθύνω σήμερον τούς λόγους
αυτούς ώς ευρισκόμενος Απδ τής δευτέρας ήμέρας τής Ιπαναστάσεως είς τήν έθνοσωτήριον Κυβέρνησιν, τδ δτι μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μαζί σας.
Μοΰ έδόθη ή εύκαιρία νά επικοινωνήσω μέ τούς Αξιωματικούς σας καί μοΰ έδόθη
ή εύκαιρία νά γνωρίσω τούς σκοπούς καί τούς Αγώνας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Είμαι Απολύτως έν γνώσει τών δυσκολιών καί τοΰ καμάτου πού συντρέχουν

672

Χαραλ. Σταμάτή

τό καθήκον σας. Έ ν τούτοις είναι άνάγκη σήμερον, περισσότερον άπδποτέ, νά έπαυξήσωμεν τάς δυνάμεις μας, νά δώσωμεν αγάπην είς τούς πολίτας καί νά τούς κάμωμε νά άντιληφθοΰν δτι δ άστυφύλαξ, ό άστυνομικός, είναι φρουρός καί συμπα
ραστάτης των καί δχι δυνάστης των. Έ φ ’ δσον λοιπόν τηρήσητε τούς νόμους, έφ’
όσον τηρήσητε τον δρκον τόν όποιον εδώσατε προ ολίγου, έφ’ δσον τηρήσητε πίστιν
καί σεβασμόν είς τούς προϊσταμένους σας, είμαι βέβαιος δτι θά έπιτύχητε νά δώσητε τήν άντίληψιν πού δ λαός περιμένει άπό σάς: δτι ό άστυνομικός θά είναι πάν
τοτε φρουρός τής τάξεως καί τής γαλήνης, ώστε νά δημιουργηθή μία κοινωνία είς
τήν όποιαν οί "Ελληνες πολιται νά ζοΰν άνευ φόβου, νά ζοΰν ήρεμοι καί νά άσχολοΰνται ήρεμοι είς τά καθήκοντά των.
Εύρίσκεται είς τήν τελετήν αυτήν παρών δ νέος ’Αρχηγός τοϋ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων, άξιωματικός τετιμημένος, άξιωματικός δ όποιος έχει δώσει
πολλά δείγματα τοΰ θάρρους καί τής αύτοθυσίας πρός τό καθήκον, θέλω , τελειώ
νοντας, νά σάς τόν δώσω ώς παράδειγμα καί μαζί μέ δλους τούς άλλους άξιωματικούς τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων νά άποτελή δι’ έσάς τόν γνώμονα
των πράξεων καί των θυσιών τάς οποίας καλεϊσθε νά έχητε πάντοτε πρό δφθαλμών, διά νά θεωρηθή δτι καί έσεΐς έπράξατε τό καθήκον σας άπέναντι τής Πατρίδος.
Επαναλαμβάνω νά μ,ή ξεχάσητε τόν δρκον πού εδώσατε πρό δλίγου. Καί
όλοι μαζί άς ζητωκραυγάσωμεν:
Ζήτω ή 'Ελλάς!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ό Ελληνικός Στρατός!
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων!».
Πραγματική θύελλα χειροκροτημάτων καί επευφημιών έκάλυψε τό τέλος τής
ομιλίας τοΰ κ. Ύπουργοΰ. Καί ή ώραιοτάτη παρέλασις τών νέων Άρχιφυλάκων
ένώπιον αύτοΰ, τής άστυνομικής ήγεσίας καί τοΰ κοινοΰ, καί έν συνεχεία ή καθιε
ρωμένη δεξίωσις είς τήν ειδικήν αίθουσαν τών Σχολών, έκλεισαν τήν δλην τελετήν
τής δρκωμοσίας μέ τάς πλέον άγαθάς τών έντυπώσεων, δι’ δσους τήν παρηκολούθησαν.
*
*

*

«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΓΕΙΝ» τών προγόνων μας, πού λίαν έπιτυχώς κοσμεί τήν
Τ Οείσοδον
τοΰ μεγάρου τών ’Αστυνομικών Σχολών, άς είναι καί ή εύχή τών
στηλών αυτών πρός τούς νέους Ύπαστυνόμους καί Ά ρχιφύλακας. Είθε δ Πανάγαθος
θεός καί ή συνείδησις τοΰ ’Έθνους — τοΰ άναγεννωμένου καί έν θαυμαστή έξάρσει
Έλληνικοΰ ’Έθνους πού καταυγάζει ή 21η ’Απριλίου 1967 — νά τούς παρωθούν
πάντοτε πρός δ,τι τό καλόν, τό ώραΐον καί τό ήθικόν άπαιτεΐ καί επιτάσσει δ υψη
λότερος συνδυασμός ιδανικών έφ’ δλοκλήρου τής άνθρωπότητος: δ πάντοτε κοσμο
σωτήριος Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός.
ΧΑΡΑΛ. Θ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Γ.Γ.
κάτωθι :

Οί νεοεξελθόντες τών Σχολών Ύπαστυνόμοι καί Ά ρχιφύλακες είναι οί
Α ' ΓΠΑΣΊΎΝΟΜΟΙ

1. Αναστασόπουλος ’Ιωάννης, 2. Άντωνόπουλος Δημήτριος, 3. Άστερής Βασί
λειος, 4. Βετουλης Αθανάσιος, 5. Γκολφινόπουλος Φώτιος, 6. Δερνίκας θωμάς,
7. Δημουλάς Ευθύμιος, 8. Εύθυμιόπουλος Κωνσταντίνος, 9. Κακαβούλας Ά χιλλεύς,
10. Καραγιάννης Παναγιώτης, 11. Καραχάλιος Κωνσταντίνος, 12. Κολώνιας Ά -

θανάσιος, 13. Κοντοδήμος Δημήτριος, 14. Κοτσίρης Παναγιώτης, 15. Κυβέλλος
Ευστράτιος, 16. Κωνσταντόπουλος ’Αθανάσιος, 17. Λαμπαδιάρης Αντώνιος. 18.
Μούζουλας Γεώργιος, 19. Μπαμπίλης Δημήτριος, 20. Μπέλλης Κωνσταντίνος, 21.
Νιαράκης Άνδρέας, 22. Νταλάκας Κωνσταντίνος, 23. Ντρέκης Νικόλαος, 24. Ξε^
ροβάσιλας ’Ιωάννης, 25. Παξινός Δημήτριος, 26. Παπαβασιλείου Γεώργιος, 27. Παπαδάκης Κωνσταντίνος, 28. Παπαδόπουλος Νικόλαος, 29. Παπασπηλίου ’Ιωάννης,
30. Πιπερίδης Νικόλαος. 31. Σερέτης ’Αλέξιος, 32. Σκίτσας Χαράλαμπος, 33.
Σκλάβος Δημήτριος, 34. Σουροπάνης Ευάγγελος, 35. Σταμάτης Παναγιώτης, 36.
Σταυρόπουλος Άνδρέας, 37. Τζιγκουνάκης Μιχαήλ, 38. Τόγκας Γεώργιος, 39.
Τσακόπουλος Γεώργιος, 40. Τσινταράκης Εύάγγελος, 41. Τσιώρος Γεώργιος, 42.
Τσοϋπρος Γεώργιος, 43. Χουλιάρας Ευριπίδης.
Β ' ΑΡΧΙΦΓΛΑΚΕΣ
1. Άνδρικόπουλος ’Ιωάννης, 2. Ά νθ η ς Γεράσιμος, 3. Ά ντωνάκης Χρηστός·
4. ’Αντωνίου Λουκάς, 5. ’Αργυρίου ’Ιωάννης, 6. Βαρελάς Δημήτριος, 7. Βούλγαρης
Σεραφείμ, 8. Γαλαΐος Γεώργιος, 9. Γαλάνης Νικόλαος, 10. Γεωργιόπουλος Πανα
γιώτης, 11. Γεωργόπουλος Γεώργιος, 12. Γεωργούλιας Κων) νος, 13. Γιαλός ’Ιωάν
νης, 14. Γιαννακούρης Γεώργιος. 15. Γιολδάσης Σεραφείμ, 16. Γκουντής ’Αθανά
σιος, 17. Δελέγκος
18. Δελιολάνης Λάζαρ., 19. Δημόπουλος Γ., 20. Διαμάντης Ί . ,
21. Ζαγανάς Βασίλειος, 22. Ζαννιάς Κων) νος, 23. Ήλιόπουλος Σωτήριος, 24. Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης, 25. Καζάνης Γεώργιος, 26. Κακαράντζας Ευριπίδης, 27.
Καλκανδής Κων) νος, 28. Καραγιώργος Μιχαήλ, 29. Καρβέλης Βάϊος, 30. Κατσάκος Θεόδωρος, 31. Κατσικάρος Γεώργιος, 32. Κλουκίνας Χρηστός. 33. Κλώνος
Στυλιανός, 34. Κόκκος Δημήτριος, 35. Κόκκορης ’Απόστολος, 36. Κολοφώτης Χρη
στός, 37. Κομιανδς ’Αριστείδης, 38. Κονταράς Ά γγελο ς, 39. Κορακάκης Χαρά
λαμπος, 40. Κοσκινάς Ιω ά ννης, 41. Κυριακόπουλος Κων) νος, 42. Κύρκος Κων) νος,
43. Κωστόπουλος Δημήτριος, 44. Κωστόπουλος Κων) νος, 45. Αέριός Στυλιανός,
46. Λιακέας Γεώργιος, 47. Λουκάς ’Αθανάσιος, 48. Μερμίρης Χρηστός, 49. Μού
ζουλας Γεώργιος, 50. Μπακογιάννης ’Ιωάννης, 51. Μπασακίδης Άνδρέας, 52. Μπεσσής Ή λίας, 53. Μπουλαλάς Γεώργιος, 54. Ντοκουμές Θεοχάρης, 55. Ξανθόπουλος
Αλέξανδρος, 56. Παναγιώτου Πέτρος, 57. Πανάρας Κων) νος, 58. Παπαδάκης Παν
τελής, 59. Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος, 60. Παπαδόπουλος Ευστάθιος, 61. Παπαντωνίου Γεώργιος, 62. Παπατζίμας Παύλος. 63. Πετράκης Κλέαρχος, 64. Πιπιτός Αλέξανδρος, 65. Πουλόπουλος Κων) νος, 66. Ροΰσσος Αντώνιος, 67. Σερέ
της Γεώργιος, 68. Σιαλευρής Χαράλαμπος, 69. Σκουφίτσας Δημήτριος, 70. Στάμου Γεώργιος, 71. Τρύφωνας Πέτρος, 72. Τρωϊανός Βασίλειος, 73. Τσαφούλης
Γεώργιος, 74. Χαλκιαδάκης ’Ιωάννης.

Κάβε Παρασκευή
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Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της ’ Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’ Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία ’ Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε ’Ελληνικό
σπίτι.

