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Τ

Η Ν 30ήν Σ επ τεμ β ρ ίο υ 1968, έπομένην τ η ς ή μ έρας κ α θ ’ ήν ό Ε λ λ η ν ικ ό ς λαός έκλήθη νά ά πα ντή σ η διά Δ η μοψ η φ ίσμ ατος ε ϊς τ ό ύπό τή ς ’Ε θνική ς
Ε π α ν α σ τ α τ ικ ή ς Κ υβερνήσεω ς συνταχθέν Ν έον Σ ύ ν τ α 
γ μ α , ή Α ύτοϋ Έ ξ ο χ ό τ η ς ό Ά ν τιβ α σ ιλ εΰ ς ’Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς
κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Ζ Ω ΙΤ Α Κ ΙΊ Σ κ αι ό Π ρόεδρος τή ς Κ υβερ
νήσεω ς κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Π Λ Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , ά -η ύ θυνον πρ ος τον 'Ε λλη νικόν λαόν τ ά κ ά τω θ ι δ ια γγέλ μ α τα :

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ
«Ελληνικέ Λαέ,
»Τά θριαμβευτικά, αποτελέσματα του χθεσινού δημοψηφίσματος μέ υπο
χρεώνουν ν’ απευθυνθώ πρός σέ. σήμερον, διά νά σου-διατρανώσω τήν βαθεΐαν μου
ίκανοποίησιν καί νά σου έκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια, διότι άπεδείχθης
συνεπής πρός τήν ύπόσχεσιν, τήν οποίαν έδωσες, παντού από δπου διήλθον, κατά
τάς τελευταίας προ τοϋ δημοψηφίσματος περιοδείας μου καί, προσελθών άθρόως εις
τάε κάλπας, άπεφάνθης, διά συντριπτικής καί πρωτοφανούς εις τά ελληνικά χρονι
κά* πλειοψηφίας, υπέρ τοϋ Νέου Συντάγματος τής χώρας, δώσας οϋτω πανηγυρικής
τήν έγκρισίν σου, ίνα ή Έπανάστασις χωρήση εις την θεμελίωσιν τοϋ νέου καί ύγιοΰς οημοκρατικώς Συντάγματος, δπως σύ το οραματίζεσαι.
/Απέδειξες, επίσης, διά τής ψήφου σου δτι, πράγματι, ή Έπανάστασις τής 21ης
’Απριλίου υπήρξε καθολικόν αίτημα τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί δτι θέλησές σου είναι
νά συνέχιση αυτή άνεπιφυλάκτως πλέον τάς προσπάθειας της, πρός όλοκλήρωσιν των
τεθέντων αντικειμενικών σκοπών, διά τήν αναγεννησιν τής Ελλάοος.
/Ιστορική, δθεν, είναι ή άπόφασις, τήν όποιαν έλαβες,, αλλά καί ηύξημένη ήδη, ή ευθύνη τής Έπαναστάσεως απέναντι σου.
«Πιστεύω, ακόμη, δτι, διά τής ψήφου σου, τούς μεν έχθρούς της Πατρίδας
θά φρονημάτισες καί θά τούς έξαναγκάσης νά διαλύσουν δλας τάς πλάνος, και^ αυταπάτας, εις τάς οποίας έζων μέχρι σήμερον, τούς δέ φίλους θά προκαλέσης, όπως
έξαγάγουν τά ώφέλιμα δΓ αυτούς συμπεράσματα, άτινα θά τούς κατευθύνουν εις
τόν ορθόν έναντι ημών προσανατολισμόν των.
_
^
;
,
, ,
«Δικαιούσαι, δθεν, νά είσαι υπερήφανος, διότι έπέτυχες, ώστε η Ελλάς ν αποτελέση μίαν αιθρίαν εις τό στερέωμα, 6περ ταράσσεται σήμερον άπό τάς πανταχοθεν έκρηγνυομένας καταιγίδας.

962

Δ ια γ γ έλ μ α τα

«Περαίνω, μέ τήν επανάληψιν τής φράσεως, τήν όποιαν, εις το από 21ης Ά '
πριλιου 1968 διάγγελμά μου, διετύπωσα, «ίσιος μίαν ημέραν ν’ άποοειχθή δτι χ<^
πάλιν ή Ελλάς έχάραςε τον ορθόν δρόμον εις τήν ανθρωπότητα» καί αναφωνώ ·
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΕΛΑΑΣ.
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ κ . ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
«Ευχαριστώ τόν Ελληνικόν Λαόν διά τήν λαμπράν επιδοκιμασίαν τής Έ πά '
ναστάσεως . ής 21ης Απριλίου. Με την χθεσινήν θριαμβευτικήν ύπερψήφισιν τοϋ yi'
ου Συντάγματος, τής προσέβωσε λαϊκόν χρίσμα, όμοιον τοΰ οποίου, εις επιβλητικό'
τητα, οϋοεμία ποτέ Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος έξησφάλισε.
Εϊχομεν ήσυχον τήν συνείδησίν μας όταν έλαμβάνομεν τήν πρωτοβουλίαν συγ'
κραιήσεως τής χωράς από τήν πολιτειακήν κατάρρευσιν καί από τήν άνεπανόρθώ'
.ον κατολισθησιν εις ιας αγκαλας τοΰ ερυθρού ολοκληρωτισμού. Διότι ούδεμία έχιί)'
ρει αμφιβολία περί τής ιστορικής άναγκαιότητος τής Έπαναστάσεως.
II άμεσος οπικραι,ησις της, η οποία συνετελεσθη χωρίς νά χυθή ουδέ σταγών
αίμα .ο,, .ής προσεοωκεν αναμφισβητητον νομιμότητα. Διότι βάσει τοΰ παγκοσμίου
ισχύος αξιώματος, έπανάστασις έπικρατοΰσα δημιουργεί δίκαιον.
Ή χθεσινή ετυμηγορία, μέ τήν πλημμυρίδα της, προσέθεσεν ένα τρίτον γνώρισμά
εις τήν Έπανάστασιν: Τό κΰρος τής απολύτου εθνικής έγκρίσεως διά τής δημοκρατικωτέρας δυνατής διαδικασίας. Διότι ή ύπερψήφισις τοΰ Συντάγματος σημαίνει 6περψηφισιν^ τής Έπαναστάσεως. Καί διότι τό Δημοψήφισμα διεξήχθη υπό συνθήκαζ
ίδεωδώς αδιάβλητους, όπως ήδυνήθησαν νά διαπιστώσουν δλοι δσοι τό παρακολού
θησαν.
Η Επαναστασις τής 21ης Απριλίου — ή ίστορικώς αναγκαία, ή πρακτικώζ
νομιμοποιημένη από τής έπικοατήσεώς της καί ή δημοκρατικώς καθιερωμένη άπό
χθες, — εισέρχεται τώρα εις τήν δευτέραν φάσιν της: τήν έντός των πλαι
σίων τοΰ νέου Συντάγματος διακυβέρνησιν τής χώρας, έως δτου έξασφαλισθή άρτια,
πλήρης καί αποδοτική λειτουργία όλων τών θεσμών.
Ή φάσις αυτή είναι ή άποφασιστικωτέρα καί πρέπει νά διανυθή άδιατάρακτος.
Τό εργον τής Έπαναστάσεως πρέπει νά όλοκληρωθή. Αυτή είναι ή έννοια καί ή
έντολή τής λαϊκής ετυμηγορίας.
ΤΙ Επανάστασις θά πειθαρχήση εις τήν εντολήν τοΰ λαοΰ, δπως έπειθάρχησεν
εις τήν προσταγήν τής Ιστορίας. Καί είναι βέβαια δτι θά όδηγήση τό 'Έθνος, τό
όποιον τής συμπαρίσταται τόσον ένθουσιωδώς, εις τήν ευημερίαν, εις τήν πρόοδον καί
εις τήν ύγιά δημοκρατίαν. Άπέδειξεν, άλλωστε, μέχρι τοΰδε — κατά τρόπον πειστι
κόν διά κάθε καλόπιστον κριτήν τοΰ έργου της — δτι θέλει, γνωρίζει καί όύναται
νά τηρή τάς υποσχέσεις της.
Οί στόχοι παραμένουν βασικώς οί ίδιοι, διότι μάς τούς θέτει ή εθνική πραγμα
τισ τή ς. Τό περιεχόμενόν των όμως είναι τώρα εύρύτερον καί ή επιτυχία των θά
συνδέεται άπ’ ευθείας μέ τήν όλοκλήρωσιν μιας δημοκρατίας συγχρονισμένης καί
θωρακισμένης έναντι πάσης απειλής.
_
Ιίρώτος στόχος, ή ολόπλευρος άνάπτυξις τής οικονομίας, ώστε νά ύπερπηδηθή οριστικώς τό φράγμα τής πενίας καί νά ευρίσκουν δλοι οί "Ελληνες εις τήν πα-
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τρίοα των δχι μόνον άπασχόλησιν, αλλά καί αξιοπρεπή αμοιβήν τοϋ μόχθου των.
Δεύτερος, ή δραστηριοποίησις των κρατικών λειτουργιών διά τής εξυψώσεως
τής στάθμης τής διοικήσεως, τής εισαγωγής νέων ορθολογιστικών μεθόδιον καί τής
καταπολεμήσεως τής γραφειοκρατίας. Ό διοικητικός μηχανισμός πρέπει ν’ από
κτηση την άποτελεσματικότητα, την απαραίτητον δι’ εν σύγχρονον κράτος.
Τρίτος, ή έξύψωσις τής παιδείας, ή κάλυψις όλων των αναγκών της καί ή δη
μοκρατικοποίησής της. Τό σύνθημά μας είναι: ’Ίσαι εύκαιρίαι δι’ ’όλους δσοι θέλουν
νά κατακτήσουν την μάθησιν. Διότι ή παιδεία είναι απαραίτητος προϋπόθεσις καί
διά την οικονομικήν άνάπτυξιν καί διά την κατοχύρωσιν τής δημοκρατίας.
Τέταρτος, ό εξανθρωπισμός τής μερίμνης διά τον άνθρωπον τον εχοντα ανάγκην
βοήθειας. Αί συνθήκαι, υπό τάς οποίας εξακολουθεί νά παρέχεται ή βοήθεια αυτή
είναι απάνθρωποι καί έξευτελιστικαί, ιδίως εις τον τομέα τής υγείας.
Πέμπτος, ή άνάπτυξις των εσωτερικών εκείνων αρετών τοϋ ’Έθνους, διά τής
άςιοποιήσεως τών όποιων θά χαλυβδωθή ή αμυντική ίκανότης του. Ή έξύψωσις των
πολιτικών ήθών θ’ άποτελέση πολύτιμον συμβολήν εις τοΰτο. ΟΕ πολΐται πρέπει ν’
αποκτήσουν συνείδησιν καί έμπιστοσύνην πρός τό μέλλον.
Επιλαμβάνομαι τής ευκαιρίας διά νά διακηρύξω, κατά τήν επίσημον αυτήν στι
γμήν, δτι, ή Ελλάς παραμένει πιστή εις τάς Συμμαχίας της, επιθυμεί φιλικάς σχέ
σεις με δλας τάς χώρας καί αποκρούει πάσαν όποθενδήποτε άνάμιξιν εις τάς έσωτερικάς της υποθέσεις. Δεν αναγνωρίζει κανένα κηδεμόνα της καί κανένα κηδεμόνα τής
δημοκρατίας.
Τό νέον Σύνταγμα, τό όποιον άπεδέχθη μέ ένθουσιασμόν δ Ελληνικός Λαός, α
φού μετέσχεν ένεργώς εις τήν έκπόνησίν του, είναι τό Σύνταγμα τής συγχρόνου δη
μοκρατίας. Ή θεσπιζομένη διά τής ακροτελεύτιου διατάξεώς του αναστολή τής ι
σχύος (ορισμένων άρθρων του θά είναι προσωρινή καί μέ κάθε παρερχομένην ημέραν
ή δημοκρατία θά διευρύνεται, εν ώ μετρώ θα κατοχυροϋται η υπαρςις ~ί]ζ. Θ απε
ι λ ε ί έγκλημα κατά τοϋ ’Έθνους ή περιφρόνησις τής διεθνούς ιστορικής πείρας, τήν
όποιαν μάς προσφέρει ή τελευταία πεντηκονταετία.
Δυνάμεθα τώρα δλοι ν’ άτενίζωμεν τό μέλλον μέ αΰτοπεποίθησιν και αισιοδο
ξίαν. Καί ιδιαιτέρως οι νέοι, εις τούς οποίους βιολογικώς ανήκει. ’Αποτελούν τό μεγαλύτερον, τό ζωτικώτερον καί τό τυχηρότερον τμήμα τοϋ Έθνους. Χάριν αυτών μοχθοΰμεν ήμεΐς καί μαχόμεθα επί μίαν τριακονταετίαν. Καί χάριν αυτών έγινε κυρίως
ή Έπανάστασις. Διά νά ζήσουν, νά δράσουν, νά διακριθοΰν, εις μίαν Ελλάδα προο
δευτικήν, ασφαλή, δημοκρατικήν, εύνομουμένην, άπηλλαγμένην φόβων καί απειλών.
'Ό λ ο ι μ α ζ ί έ μ π ρ ό ς ε ι ς τ ό ν ώ ρ α ΐ ο ν ά γ ώ ν α ά ν α γ ε ν ν ή σ ε oj ς τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς , τ ό ν ό π ο ι ο ν ή ρ χ ι σ ε ν ή Έ π α ν ά σ τ ά σ ι ς τ ή ς 2 1 η ς ’Α π ρ ι λ ί ο υ » .
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I. Γ Ε Ν Ι Κ Ω Σ

1· 0

θησαυρός

της

οικογένειας.

, , Τ.α l ix W ί1ς μί<*ν οικογένειαν είναι ό πολυτιμότερος θησαυρός. Τήν ευτυ
χίαν οεν οημιουργουν ούτε τά πολλά χρήματα, οίίτε τά πολλά κτήματα, ούτε τά αυ
τοκίνητα, ^ούτε αι μεγαλοπρεπείς κατοικίαι, ούτε τά πολυτελή ενδύματα, ούτε αί
; σμ^ αι επιδ^ εις'> ου„οε τα πολλ«· κοσμήματα. Γενικώς τήν ευτυχίαν έν τή οίκογεVΎ
° υλικός πλούτος. ’Αληθώς, τήν ευτυχίαν ευρίσκει μία οι
κογένεια εις ,α τέκνα, εις τα λαμπρά όμως τέκνα. Λαμπρά εις τήν ψυχήν, εις ψυ
χικήν^ ωραιότητα. Γα_λαμπρά τέκνα, ώς λέγει καί ή 'Αγία ημών Θρησκεία, ή Φωνη lou Θεού ημών, είναι ή μεγάλη ευλογία τού Έπουρανίου Πατρός. Είναι έν πο
λύτιμον, πολύτιμο ιατον δώρον, τό όποιον έχάρισεν ό Κύριος εις μίαν οικογένειαν.
2. Ι ε ρ ό τ η ς

τού

καθήκοντος

τού

γον

ω ς

^ Αληθώς είναι μία μεγάλη τιμή καί μία μεγάλη δόξα καί μία μεγάλη αποστολή
' ?αςασ^
γονευς. Διότι όι αυτού τού τρόπου προσκαλείται ούτος νά γίνη συν
εργάτης του Θεού εις τήν δημιουργίαν έκλεκτών ανθρώπων. Τάς παιοικάς τούτος
υυχας. ^ας τας παρεόωκεν ο Θεός, Σάς τάς ένεπιστεύθη δ Κύριος, ινα διαπλάσητε
και_ οιαμορφωσητε επίλεκτους χαρακτήρας, ανθρώπους τελείους, ώς επιθυμεί καί
οιοασκει ο Ιδιος. Και θα έλθη μίαν ημέραν ό Θεός καί θά ζητήση λόγον δΓ αυτό
, .
, « c. eP“ 7“ , πως θά άπολογηθή ένώπιον τού Θεού, παραδείγματος χάριν,
εκείνος, ο οποίος, αφού άπεπλάνησε μίαν νέαν καί αφού τήν κατέστησεν έγκυον καί
άγαμον μητέρα, κατόπιν έξηφανίσθη καί τήν έγκατέλειψε με ένα νόθον τέκνον; Πώς
θα άπολογηθή ο γονευς δ Οποίος άπεφάσισε νά προβή εις μίαν παιδοκτονίαν ή εις μίαν
εκθεσιν;_ Πως θα άπολογηθή ή άγαμος μήτηρ, ή οποία οέν άγαπά τό νόθον τέκνον
της κατα βάθος και οι αυτό τό κακομεταχειρίζεται καί οέν μεριμνόί ύπέρ αυτού καί
εύχεται ενοομυχως, ίσως λανθανόντως, νά άποθάνη τό έςώγαμον τέκνον της, ΐνα α
παλλαγής απ αυτού; Καί όλα ταυτα, διότι τό νόθον τούτο τέκνον υπενθυμίζει εις αυ
τήν τον εγκαταλείψαντα, συνιστόί έν ηθικόν στίγμα της, άφορμήν διά κατακραυγήν
και αποτελεί εν διαρκές καί ενοχλητικόν έμπόοιον διά τήν άποκατάστασίν της εϊς
την ςωην της; Πώς θά άπολογηθή ένώπιον τού Κυρίου έκείνος, δ οποίος έγκατέλειψε την οικογένειαν του; Πώς θά άπολογηθή έπίσης εκείνος, δ όποιος, επειδή τυχόν
^χωρισε^ και έλαβε όιαζύγιον, εγκατελειψε τά τέκνα του, τά δποΐα εφερεν-είς τον
κοσμον έκ τού πρώτου αυτού γάμου του καί δεν φροντίζει πλέον δΓ αυτά; Λ.χ. ακόμη
ζώ τάς συνέπειας μιας οικογένειας μιας παλαιάς φοιτήτριας μου, ή όποια διελύθη.
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Ό πατήρ μέ έκλεκτήν θέσιν καί μόρφωσιν, άφοΰ έλαβε διαζύγιον, συνεζεύχθη μέ
άλλην καί έδημιούργησε νέαν οικογένειαν καί νέα τέκνα. Ή μήτηρ καί αυτή, άφοΰ
διεζεύχθη, συνήψε νέον γάμον καί έλημιούργησε καί αυτή μέ την σειράν της νέαν
οικογένειαν κα νέα τέκνα. Ά λλα καί οί δύο, πατήρ καί μήτηρ, οίονεί από σιινπηράς
συμφωνίας, έλησμόνησαν καί έγκατέλειψαν πλήρως τά δύο τέκνα των, «ένα άγοράκι
14 έτών καί ένα κοριτσάκι ολίγον μεγαλύτερον» την μετέπειτα φοιτήτριαν. Καί συ
νεχίζω, πώς θά άπολογηθή εις κακός πατρυιός καί μία κακή μητρυιά; Πώς θά άπολογηθή έναντι τοϋ Κυρίου εκείνος, ό όποιος, Ινψ φροντίζει διά τά «χωράφια του»,
διά τά κτήματά του, διά τάς έπαγγελματικάς εργασίας του, διά τά ύλικά συμφέρον
τα του, εν τοσούτφ δεν φροντίζει διά νά γίνουν τά τέκνα του καλοί καί έντιμοι άν
θρωποι, ώς θέλει δ Χριστός καί Θεός ημών; Δηλαδή μέ δλίγας λέξεις, πώς θά τολμήση νά έμφανισθή ενώπιον τοϋ θεοΰ κατά τήν μεγάλην ημέραν τής κρίσεως έκεΐνος/δ δποϊος έλησμόνησε τά καθήκοντα του ώς γονέως καί ώς συνεργάτου τοϋ Έπουρανίου Πατρός διά τήν δημιουργίαν «εκλεκτών ανθρωπίνων ψυχών»;
3. Π α ι δ α γ ο/ γ ι κ ά κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ί ά λ λ ω ν

προσώπων.

Α λλά διαπλασταί ανθρωπίνων ψυχών καί συνεργαται εις το δημιουργικόν ερ
γον τοϋ Θεοΰ δέν γίνονται μόνον οί γονείς. Διότι καί είς πολλούς άλλους ανθρώπους ο
Θεός ένεπιστεύθη εντός τής κοινωνίας παιδικάς ψυχάς. Καί υπό τοιαύτην έννοιαν
ερωτώ, πώς θά άπολογηθή παραδείγματος χάριν ό διδάσκαλος εκείνος, δ δποϊος άρκεΐται είς τήν μετάδοσιν γνώσεων καί λησμονεί ότι έχει καθήκον νά^ φροντίζη κατ
εξοχήν καί διά τό ήθος τών μαθητών καί τών μαθητριών του; Πώς θά άπολογηθή δ
έργοδότης καί προϊστάμενος, δ δποϊος έχει είς τήν υπηρεσίαν του ανηλίκους μαθητευομένους καί έργάτας, άρρενας ή θηλείας, καί τούς κακομεταχειρίζεται καί δέν τούς
άντικρύζει ώς ανθρώπους, άλλ’ απλώς ώς μικρούς Ικμεταλλευσίμους έργάτας η υ
παλλήλους; Πώς θά άντικρύση τον Κύριον εκείνος δ έπαγγελματίας, δ δποϊος έχει
είς τήν υπηρεσίαν του έναν νέον άνθρωπον καί άντί νά τόν προστατεύη καί να τον
δδηγή είς τόν καλόν καί ενάρετον δρόμον, άντιθέτως ζητεί νά τόν εκμεταλλευθή
καί νά τόν πληρώνη δσον τό δυνατόν δλιγώτερον; Πώς θά άπολογηθή ενώπιον του
Κυρίου εκείνη ή οικοδέσποινα, ή δποία έχει μίαν υπηρέτριαν μικράν είς τήν οικί
αν της καί δέν τήν άντικρύζει «παρά ώς ένα δουλάκι;».
4. « Κ α θ ο λ ι κ ό τ η ς τ ώ ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο ϋ σ υ ν ό λ ο υ έ ν α ν τ ι
τής νέας γ ε ν ε ά ς .
Πάντες οί άνθρωποι, οίανδήποτε ήλικίαν καί άν έχωμεν, οίονδήποτε επάγγελμα καί άν άσκώμεν, είς οίανδήποτε τάξιν καί άν άνήκωμεν, ^οίανδήποτε μόρφωσιν
καί άν άπεκτήσαμεν, οίανδήποτε θέσιν καί άν κατέχωμεν, είς οίανδήποτε οικονο
μικήν κατάστασιν καί άν ευρισκώμεθα, άς μή λησμονώμεν δτι^ έχομεν δλοι έν υψιστον θείας καί ουρανίας πνοής καθήκον, νά φροντίζωμεν διά τό καλόν καυτήν
ευτυχίαν καί τήν πρόοδον καί τήν αρετήν τής νέας γενεάς. Δέν πρέπει^ νά τά^ άναμένωμεν δλα έκ τοΰ Κράτους. Κράτος εϊμεθα ήμεΐς, δλοι καί δλαι. ’Ά ς πράξη
πάς τις είς τόν κύκλον του τό καθήκον του απέναντι τών νέων ανθρώπων. Ά ς φροντίσωμεν δλοι νά γίνωμεν συνεργαται τοΰ Έπουρανίου Πατρός είς την προώθησιν
πρός τήν χριστιανικήν καί ηθικήν τελειότητα τών νέων ανθρώπων. ’Έστω καί άν
τά τέκνα ταΰτα δέν είναι ίδικά μας, είναι τυχόν ξένα, ακόμη έστω καί άν τά παιδία ταΰτα είναι κατά τύχην τέκνα ένός πατρός, μέ τόν δποΐον τυχόν δέν εύρισκόμεθα είς άγαθάς σχέσεις. Είς τήν τελευταία'/ μάλιστα περίπτωσιν ή φροντίς μας
διά τήν προκοπήν τοΰ τέκνου τοΰ γονέως, «δ δποϊος μάς έχει πικράνει», αναβιβά
ζει ημάς είς ουράνιον ύψος.
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Παραπονούμεθα διαρκώς ολοι μας δτι ή κοινο>νία είναι κακή, δτι δέν υπάρχουν
εις αυτήν παρά μόνον^ανταγωνισμοί, μίση, εχθρότητες, άλληλοεξόντωσις χάριν τής
επιό^ώσεως, δτι δέν ^δύναταί τις νά εχη εμπιστοσύνην εις τούς συνανθρώπους. ’Αλ.α Δάς ερωτώ, Κυρίαι καί Κύριοι, πώς είναι δυνατόν νά όημιουργήσωμεν μίαν τε
λείαν κοινωνίαν άγάπης, πώς είναι δυνατόν νά διαπλάσωμεν μίαν κοινωνίαν, ή όποια
α είναι «ενα κομμάτι βασιλείας τοΰ Θεοΰ επάνω εις τήν γην», έάν δλοι δέν άποκτώμεν συνείδησιν βαθεϊαν περί των καθηκόντων ημών έναντι τής νέαε γενεάς;
,°τι ακριβώς ή νέα γενεά είναι ή κοινωνία καί τό κράτος τής. αΰριον. Έάν αγα
πήσω μεν ^ολοι ημείς οΕ μεγαλυτέρας ηλικίας δλα «τά παιδιά» χωρίς καμμίαν έπιφύλαςιν και χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν καί διάκρισιν, έάν φροντίσωμεν συστηματικώς διά
να τα προωθησωμεν προς τήν οδόν τοΰ ηθικού καθήκοντος καί προς τήν πρόοδον
τότε πλέον το θεωρουμενον ώς θαϋμα θά πραγματοποιηθή. Δηλαδή θά δημιουργηθή ή
ονειρεμένη κοινωνία τής χριστιανικής αγάπης καί ή παραμυθένια γηίνη πολιτεία
με ευωδίαν του Ουρανού», Ή επί γης ειρήνη καί ή εν άνθρώποις ευδοκία.
5. Π ε ρ ί
τητος.

τοΰ ε π ε ί γ ο ν τ ο ς

τής

μερ ί μ ν η ς

ύ π έ ρ τής

ο-

. Τ * τέ*να
ώς
μή^ρώ δενδρύλλια. Έ φ’ δσον τά δένδρα είναι ακόμη μικρά,
δυναμεθα ευχερεστερον να τα διορθώσωμεν, νά τά «ίσιώσωμεν». Άργότερον, δταν
π,εον το δενδρον αυξηθή καί «δέση» πλέον δ κορμός του, τότε θά είναι αργά. Τό ίιον συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Κατά τήν νεαράν των ηλικίαν οΕ άνθρωποι εί
ναι εισεα ευπλαστοι. Και τότε ουνάμεθα νά διαπλάσωμεν αυτούς ευκολώτερον είς ε
νάρετους και εκλεκτούς πολίτας καί χριστιανούς. Έάν δμως ένηλικιωθοΰν μέ ελαττώ
ματα και με κακίας, τότε πλέον ίσως θά είναι πλέον αργά. Πάντως δέ θά καταστή δ^ωσοηποτε πλέον δυσχερής ή προσπάθεια ήμών.
;
6. Α δ ι α φ ο ρ ί α δ ι ά
σε ων .

■ή ν ά π ό κ τ η σ ι ν π α ι δ α γ ω γ ι κ ώ ν γ ν ώ

, ,? ^ εις °1 α70ρωποι μερικάς φοράς είμεθα ολίγον περίεργοι. Ένώ φροντίζουν
να μαθωμεν ωρισμενας στοιχειώδεις γνώσεις κτηνοτροφίας καί γεωπονίας, έάν ενωμεν κτήματα, ιναδυνηθώμεν νά άποκτήσωμεν καλύτερα είδη ζώων καί φυτών, δέν
φροντιζομεν να μαθωμεν, πώς πρέπει νά διαπαιδαγωγώμεν τά τέκνα ήμών ίνα δυνηθωμεν να τά «καμαρώσωμεν μίαν ήμέραν έκλεκτούς Εερούς ανθρώπους, ει δυνατόν
όε καλυτέρους άπο ημάς».
Εις αύτο άκριβώς τό ερώτημα έπιθυμοΰμεν σήμερον νά δώσωμεν μίαν άπάντησιν. Δεν ειμεθα όμως πάντως τόσον άφελείς, ώστε νά νομίζωμεν δτι έντός τοΰ μικρού
αυτου χώρου τής Οημοσιεύσεως θά ήτο δυνατόν νά άναπτύξωμεν μίαν ολόκλη
ρον επιστημονικήν περιοχήν. 'Ως έκ τούτου θά περιορισθώμεν απλώς είς ώρισαένα- άορας γραμμας.
Γ 1 '
Έ ν αρχή θά άναφέρωμεν ώρισμένας γενικάς υποδείξεις. Μετά ταΰτα δέ.
θα εςει,ασωμεν ώρισμένα ειδικώτερα προβλήματα καί θέματα.
I I . Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι Υ Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε ΙΣ

1. ’Α ν ά γ κ η ν ά α γ α π ή σ ω μ ε ν τ ά τ έ κ ν α
ρωμεν είς τον κόσμον.
, Εν
νησωσι.
τΨ \ οτι
πομένως

πρώτοις θα έπρεπε οΕ άνθρωποι
Ας μή Σάς φανή περίεργος ή
οί μέλλοντες γονείς πρέπει νά
πρέπει νά άποφεύγωσι παν, τό

ήμών

πριν

τά

φέ-

νά άγαπήσωσι τά τέκνα των, πριν ή τά γενάποψις αΰτη. Εννοώ, υπό τήν έννοιαν ταύμή λησμονούν δτι θά γίνωσι γονείς. Καί ε
όποιον θά ήτο δυνατόν νά βλάψη τήν ώυχο-
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σωματικήν ποιότητα των γεννηθησομένων τέκνων των. Π.χ. πρέπει να άποφεύγωσι
λ.χ. οί μέλλοντες γονείς τήν μεγάλην χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών. Διότι τό οινό
πνευμα καταστρέφει τά γεννητικά κύτταρα καί τοϋ άνδρός τα σπερματοζωάρια καί
τής γυναικός τά ωάρια. Ά λ λ ’ έκ βεβλαμμένων γεννητικών κυττάρων γεννώνται καί
βεβλαμμένα τέκνα, βεβλαμμένα καί σωματικώς καί πνευματοκώς καί ψυχικώς. Μια
διδασκαλία διακηρύσσει καί δτι οί σύζυγοι δεν πρέπει νά έρχωνται εις γενετησίαν
ομιλίαν, ένόσψ διατελοϋν Οπό ήν έπίδρασιν τοϋ πότου. Διότι καί αυτό δύναται νά
άποβή εις βλάβην των τέκνων, τά όποια θά γεννηθούν από μίαν τοιαύτην εν μέθη
σύλληψιν. Πολύ φοβερόν είναι επίσης, οσάκις ή έγκυος γυνή ποιείται χρήσιν οι
νοπνευματωδών ποτών. Δεν πρέπει έπ’ ουοενί λόγιο μία εγκυμονούσα γυνή νά πινη έ
στω καί μικράν ποσότητα οίνου ή άλλου οινοπνευματώδους ποτού. Διότι το οινόπνευ
μα, τό όποιον πίνει, εισέρχεται εντός τού αίματός της καί διοχετεύεται εντός τού
τρυφερού εμβρύου, τό όποιον καί βλάπτει κυρίως. Έ άν δεν προσέξωσιν οί γονείς εις
τάς απαγορεύσεις αυτάς άναφορικώς προς τήν χρήσιν τού οινοπνεύματος, θά κινδυ
νεύσουν νά αποκτήσουν τέκνα θνησιγενή, σωματικώς καθυστερημένα ή με σωματικάς άμαρτίας διαπλάσεως, ηλίθια ή επιληπτικά ή ψυχικώς ανώμαλα. Ολα αυτά τά
διδάσκει ή έπιστήμη, ή όποια έν προκειμένη βασίζεται καί εις άφθονους στατιστικάς. Επίσης ή έπιστήμη διδάσκει δτι δεν θά έπρεπε νά πίνουν οινόπνευμα ή ζύθον
αί θηλάζουσαι τά βρέφη των μητέρες μέ τήν δικαιολογίαν δτι «έτσι θά κατέβη γάλα».
Εις τήν πραγματικότητα, έάν έξετάσωμεν τό γάλα αύτό τής θηλαζούσης μητρός, θά
άνεύρωμεν δτι έχει διοχετευθή οινόπνευμα έντός αυτού, τό όποιον καί θά βλάψη τό
βρέφος. Γενικώς οί γονείς πρέπει πάντοτε νά συμβουλεύωνται τούς ιατρούς διαρκούσης τής έγκυμοσύνης καί τού θηλασμού.
Καί νΰν άς ελθωμεν εις τά παιδαγωγικά καθήκοντα τών γονέων μετά τήν γέννησιν τών τέκνων των.
2. 'Α ν ά γ κ η ν ά μ ε ρ ι μ ν ώ μ ε ν ο ύ μ ό ν ο ν
σ ι ν, ά λ λ α κ α ί δ ι ά τ ή ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν

διά
τής

τήν συ ν τ ή ρηψυχής.

Καί έν πρώτοις οί γονείς δεν πρέπει νά λησμονούν δτι τά τέκνα των δεν είναι
μόνον σώμα, άλλά καί ψυχή. ΔΓ αυτόν τον λόγον δέν πρέπει οί γονείς νά περιποιούν
ται μόνον τό σώμα τών τέκνων των, νά περιορίζουν τάς φροντίδας των μόνον διά τήν
σωματικήν άνάπτυςιν, μόνον διά τήν σωματικήν προφύλαξιν, μόνον διά τήν σωματι
κήν των σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν , ήτοι μόνον διά τήν έξασφάλισιν τροφής, κατοικίας, εν
δυμασίας καί σωματικής υγείας. Χρειάζεται οί γονείς νά στρέφουν τήν προσοχήν
των καί εις τήν υγιεινήν άνάπτυξιν τής ψυχής τών τέκνων. Διότι καί ή ψυχή τών
παιδιών χρειάζεται φροντίδας, περιποιήσεις, τροφάς καί καλλιέργειαν. Τί σας ω
φελεί νά έχετε τέκνα μέ υγιές σώμα, άλλά μέ ψυχήν πλήρη έλαττωμάτων, κακίας τέ
κνα μέ ελεεινόν χαρακτήρα;
III.

Ε ΙΔ ΙΚ Α ΘΕΜ ΑΤΑ

Πώς δμως θά ήδυνάμεθα νά περιποιηθώμεν καί νά καλλιεργήσωμεν τήν ψυχι
κήν υγείαν τών παιδιών μας; Θά προσπαθήσω νά απαντήσω δΓ ολίγων εις ώρισμένας συνήθεις πλευράς τής δεδικαιολογημένης ταύτης άπορίας.
Α ' . Σ υνήθεις μ ο ρ χ α ί έ σ φ α λ μ έ ν η ς α γ ω γ ή ς .

1. Π ε ρ ί ί σ η ς

μ ετ α χ ε ι ρ ίσ ε ω ς τών

τ έκνων.

Κατά πρώτον λόγον όφείλουσι νά άποφεύγωσιν οί γονείς τήν διάφορον μεταχεί
ρισή καί τήν διάφορον διαπαιδαγώγησή λ.χ. τών άρρένων καί θηλέων, «τών άγοριών καί τών κοριτσιών» των.
Δυστυχώς άφθονοι είναι έκεΐνοι, οί όποιοι φαντάζονται δτι αί γυναίκες είναι άν-
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θρω,ανα οντα κατωτέρας ποιότητος, είδος δευτερευόντων ανθρώπων. Τό γυναικεϊον
φυλον εχαρακτηρισθη ως αδύνατον, ώς ανίκανον νά ζήση χωρίς τήν έξάρτησιν τοϋ
ανορος,^μακραν της ανδρικής δυναμεως καί ανδρικής προστασίας. Τήν είσοδον των
κοριτσιων εις την ζωήν αποδέχονται πολλοί γονείς μέ βαθεΐαν θλίΨιν, μέ κατήφειαν,
εις χρισμένους οε τοπους «μέ δάκρυα καί μέ μοιρολόγια»! Γενικώς από τής πρώτης
ημέρας της γεννήσεώς των «κοριτσιων» αφήνουν οι γονείς να εντυπωθή εις τήν ψυ
χήν των το συναίσθημα δτι είναι έκ φύσεως κατώτεραι τοϋ άνδρός. Τοιουτοτρόπως τά
ηλεα απο της πρώτης ημέρας τής γεννήσεώς των αναπνέουν ατμόσφαιραν ασφυ
κτικήν οια την μελλουσαν ψυχικήν των ελευθερίαν καί άνάπτυξιν. Μέ αυτόν όμως
τον τρόπον βλαπτομεν τήν Ψυχικήν καί ηθικήν υγείαν των «κοριτσιων» μας. *'
, « , ° τήζ «όλης πλευράς δ ερχόμενος εις τον κόσμον υιός τής οικογένειας, ά®’
η, ημέρας λαβή συνειόησιν τής ζωής, διαρκώς άνατρέφεται μέ τήν έσφαλμένην πε
ποιθησιν ^οτι τα σκήπτρα τής δυνάμεως, τής έκλεκτότητος καί τής ανωτερότητας άηκουν εις το ανορικον φυλον. Καί δτι είναι αναφαίρετα προνόμια τοϋ ανδρικού γένους. Τοιουτοτρόπως αρρενα τέκνα από τής πρώτης ημέρας τής γεννήσεώς των άναΛ,νεουσιν ατμόσφαιραν αγωνίας, οιοτι ενδομύχως φοβούνται, μήπως δέν θά δυνηθοϋν
να οιατηρησουν την ανδρικήν των υπεροχήν, μήπως δέν φανώσιν αρκετά άξιοι άνορε^ Με αυτόν όμως τον τρόπον βλαπτομεν μέ τήν σειράν των καί τήν Ψυχικήν καί
ηθικην υγείαν των άγοριών μας.
Λ '
. ^ ατά, βάθ°5 δ|Λως Ρέ τ^ ν τοιαύτγ)ν άνισον μεταχείρισιν μεταξύ τών «κοριτσιων»
και των «αγοριων» σπειρομεν και τήν διχόνοιαν μέσα εις τήν ζωήν, διότι δημιουργουμον μιαν ασυνείδητον πάλην μεταξύ τών δύο φύλων, τοϋ ανδρικού καί τοϋ γυναι
κείου, σπειρομεν οε κοα τό ζιςάνιον τής διχονοίας μεταξύ μιας μελλούσης οίκογενεί,
Ί ° 'ι0ια θα^άποτεληται απο λανθανότως άνταγωνιζομένους κατά βάθος διά τήν
υπεροχην και την επικράτησιν συζύγους. ”Ας άντικρύσωμεν γυμνήν τήν αλήθειαν, ή
οαοια οημιουργει την οασιν τής ορθής διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων μας εις αξιο
πρεπείς ανθρωπινας προσωπικότητας καί ή "οποία αλήθεια είναι δτι καί τά δύο ®ΰλσ
οχουν αςιαν ισην έναντι Θεού και ανθρώπων καί πρέπει, δσάκις γίνεται είς γάμος δ
ανηρ και η γυνή να άφησουν κατά μέρος οίανδήποτε πάλην ασυνείδητον προς κατάκτησιν υπεροχής και να αντικρύζη δ είς τον άλλον ώς αγαπητόν, ισάξιον, διαρκή ήθικον σύντροφον εις την ζωήν. Αλλως ή ειρήνη, ή όποια συνήθως βασιλεύει έν τή
οικογενειφ κατα τας πρώτος ήμέρας τοϋ γάμου, ήτοι κατά τήν φάσιν τών πρώτων
χάρων και των ηδονών, ταχέως θά έκθρονισθή, ίνα καταλάβουν τήν θέσιν της ή οι
χονοια, ή ε'ρις κλπ.
' '
2. Π ε ρ ί ύ π ε ρ α υ σ τ η ρ ά ς α ν α τ ρ ο φ ή ς .
, , Αλλτ/ °υνήθης μορφή εσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων μας είναι
η υπεραυστηρα ανατροφή. ΟΕ γονείς, οι δποίοι άκολουθοΰν τήν μέθοδον τή- μεγά
λης^ αυστηροτητος, φαντάζονται δτι ή αύστηρότης είναι δ άριστος τρόπος τής δια
παιοαγνγησεως^των τέκνων των. Φαντάζονται δτι «τό ξύλον, τό όποιον μεταχειρί
ζονται εογηκε απο τον παράδεισον». Καί ύπερηφανεύονται διά τήν αυστηρότητα καί
την σκληρότητα των και οια τά βίαια μέσα, τά όποια Ιφαρμόζουσι επί τών τέκνων
ιων
,ν°μήζ°υν αφελως οτι κατ’ αυτόν τον τρόπον δημιουργούν έναρέτους άνθρώπους. Ιΐρος αυτόν τον κίνδυνον τής ύπεραυστηράς διαπαιδαγωγήσεως ρέπουσι λ.χ οί
στρατιωτικοί, οιοτι νομιζουσιν δτι ή οίκογένειά των είναι στρατών καί δτι πρέπει νά
επιβάλλουν πειθαρχίαν στρατιωτικήν καί τυφλήν έντός τοϋ περιβάλλοντος τής οικο
γένειας και οτι ολα τα μέλη τής; οικογένειας πρέπει «νά στέκωνται είς τήν στάσιν
προσοχής ενώπιον των».
'_
'
ί Συνεχίζεται)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ "ΝΑΙ„
***************************************************
"Υπό τοΰ 'Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

'Ό ,τι έκυοφορεϊτο, υπό τάς πλέον δυσμενείς συνθήκας διά την Πατρίδα μας, έγεννήθη τήν 21ην ’Απριλίου 1967. ΈΙτο ή εθνοσωτήριος Έπανάστασις, ή όποια
ταχέως ήνδρώθη καί εύροΰσα άνταπόκρισιν είς τά.ς ψυχάς τής συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων συνέτριψε τούς έπιβουλευομένους τήν εδαφικήν ακεραιότητα
τής Χώρας μας καί ανύψωσε τά.ς ήθικάς αξίας, αϊτινες, έξ αιτίας των κατά τό πα
ρελθόν κακώς κυβερνώντων τό σκάφος «Ελλάς", ειχον κατέλθει είς τό πλέον χα
μηλόν επίπεδον.
“Ο,τι πάλιν έκυοφορεϊτο, από τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί εντεύθεν, έγεννήθη τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1968. Είναι είς Θεός — προστάτης τής Ελλάδος, κατά τήν
γέννησιν τού οποίου, οι πρωτεργάται τής Έπαναστάσεως εκόμιζον τά δώρα, καθή
κοντα δέ μαιευτήρας έξετέλεσε το 92% των Ελλήνων καί ώς μαιευτικά εργαλεία έχρησιμοποίησε μόνον εν «Ναι».
Εις τήν μακραίωνα καί περίλαμπρον ιστορικήν πορείαν τοΰ ’Έθνους μας ό Ε λ 
ληνικός Λαός ουδέποτε, σχεδόν, είπε τήν λέξιν «Ναι». Πάντοτε έχρησιμοποίει τήν
λέξιν «’Όχι». «Μόλων λαβέ», είπεν ό Λεωνίδας, δηλαδή «δχι». «’Όχι» είπεν είς τον
Μαραθώνα 6 Ελληνικός λαός. «Τό μέν τήν πόλιν παραδοΰναι οΰτ’ έμόν έστί ούτε άλ
λου των κατοικούντων έν ταύτη» δηλαδή: «’Ό χι», άπήντησεν δ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είς τάς ίταμάς προκλήσεις των κατά τοΰ Βυζαντίου βαρβάρων έπιδρομέων.
«’Όχι» είπεν είς τήν ’Αλβανίαν, «’Ό χι» κατά τήν διάρκειαν τοΰ συμμοριτοπολέμου,
« Όχι» τήν 21ην ’Απριλίου 1967.
Τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1968 είπε «Ναί». "Εν «Ναι», το όποιον δ Ελληνικός
λαός δεν είχε συνηθίσει νά τό λέγη. Διατί τό είπε; Διότι τό «Ναί» αυτό έχει τήν
σημασίαν τοΰ «’Ό χι» καί προστίθεται ούτως είς τά άπειράριθμα «’Όχι» τά όποια είπεν
επί χιλιετηρίδας ολοκλήρους.
Έψήφισε «Ναί», δ Ελληνικός λαός διά νά άπαντήση «’Όχι», είς τάς αξιώσεις
των ποικίλων εχθρών του. Έψήφισε «Ναί» διά νά άπαντήση «’Όχι» είς τήν φαυλοκρατίαν, «’Όχι» είς τήν κατάπτωσιν τών ηθικών άξιών, «’Όχι» είς τον διασυρμόν του
ώς Έθνους. 'Ομοιάζει τό «Ναί» μέ τό «’Ό χι», διότι τό «δχι» τό έλεγε πάντοτε ή
συντριπτική πλειοψηφία τοΰ Ελληνικού λαοΰ, οσάκις επεβάλλετο καί δπως είς έκα
στον λαόν καί έθνος, ουτω καί μεταξύ τών Ελλήνων ύπήρχεν έν μικρόν ποσοστόν μή
παρακολουθούντων, έκ ποικίλων αιτίων, τήν μεγαλειώδη πορείαν τής συντριπτικής
πλειοψηφίας.
Ποια ή βαθυτέρα ουσία τοΰ «Ναί»;. Παρομοία μέ τήν βαθυτέραν ουσίαν τοΰ Έ λληνος. Καί ή βαθυτέρα ουσία τοΰ 'Έλληνος είναι δτι, πάντοτε άποδεικνύεται μεγά
λος λαός καί πάντοτε πράττει τό καθήκον του διά τήν προστασίαν του, ή όποια ταυ
τοχρόνους άποτελεΐ καί προστασίαν δλοκλήρου τής άνθρωπότητος. Ό Ελληνικός λαός
έχει τήν ικανότητα νά διαισθάνηται τον κίνδυνον καί νά όμονοή πρός αντιμετώπι
σή, του. ’Έ χει τήν δύναμιν καί δεν τοΰ λείπει τό θάρρος νά ύψοΰται ώς φρούριον άπόρθητον καί είτε μέ τά δπλα, είτε μέ τήν ψήφον του, ώς είς τήν περίπτωσιν τοΰ
Δημοψηφίσματος τής 29 - 9 - 68, νά άντικρούη έπιτυχώς επιδρομάς ή ενόπλων ε
χθρών ή έλλοχευόντων έχιδνών.
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Jov Ελληνικόν λαόν τον διακρίνει τό μέτρον καί ή αρμονία. Έπήρξεν ό δημι
ουργός ιστορικών καταστάσεων, αι οποϊαι διεδραμάτισαν αποφασιστικόν ρόλον εις
-η / «.ςέλιξιν ι.ης ανθρωποτητος καί αυτός έδημιούργησε τό πρότυπον της Δημοκρα..α,, της οποίας καί της ενεφύσησε πνοήν. Με το «Ναί» τό όποιον έρριψεν εις τάς ψηφοδόχους καί όπερεψήφισε τον νέον σύγχρονον Καταστατικόν Χάρτην τής Χώρας άπεδείχθη ευφυής. Απέδειξεν ότι τάς ένεργείας' του διακρίνει τό μέτρον καί δτι καί
εί^ τήν^περίπτωσιν τής ύπερψηφίσεως τοϋ Συντάγματος, ή αρμονία τής βουλήσεώς
του να ζήση ελεύθερος μέ τήν συναίσθησιν τής ιστορικής αποστολής του, εξακολου
θεί νά άποτελή^ χαρακτηριστικόν γνώρισμα μεγάλου λαοϋ. Δέν έλησμόνησε τήν Δη
μοκρατίαν την οποίαν οί πρόγονοί μας έθεμελίωσαν καί έτελειοποίησαν.
Γό «Ναί»^ τοϋ Ελληνικού λαοϋ, εις τήν τεταραγμένην εποχήν, ήν διερχόμεθα,
αποτελεί εν σ ύ μ β ο λ ο ν » . Είναι τό ίδιον, ώς τό σύμβολον, τό όποιον επί χιλιετη
ρίδας ^ολοκλήρους ανύψωναν οι προγονοί μας. Είναι μία λέξις, τήν όποιαν ύπερηφάνω;, είπεν 0 Ελληνικός λαός διά νά απόδειξη δτι δέν έλησμόνησε τήν καταγωγή του
και δεν έπαυσε ν’ άτενίζη τόν Παρθενώνα του, ώς τήν λαμπροτέραν έκδήλωσιν τοϋ
πολιτισμού του και τόν Τύμβον τοϋ Μαραθώνας, ώς έκδήλωσιν τής πολεμικής α
ρετής του.
Τό «Ναι» τό όποιον δ Ελληνικός λαός έχρησιμοποίησεν, άποδεικνύει δτι πάν
τοτε πρωτοπορεί. Δημιουργεί νέας οδούς, διά των οποίων καί άλλοι λαοί θά διέλθωΔέν αποτελεί ο Ελληνικός λαός σύνολον ανικάνων νά προσαρμοσθώσι προς τήν
^ςολιςιν ανθρώπων, αλλά λαόν πληρη ζωής, ό οποίος, καίτοι ούδέν έκληρονόμησεν
από άλλους λαούς, δέν παύει νά χαρίζη πρός αυτούς τήν χαράν τής δημιουργίας διά
τής πρωτοπορίας του.
() Ε λ λ η ν ι κ ό ς
λ α ό ς δεν ε μ π α ί ζ ε τ α ι .
Αυτό απέδειξε τό
«Ναι» του. Ισως προσωρινώς νά παρασύρηται ύπό λαοπλάνων καί επιτηδείων, έγκαίρως όμως αφυπνίζεται και εις τον εμπαιγμον του προσφέρει τήν περιφρόνησιν καί
εκδηλώσεις αηδίας.
Ο Ελληνικός λαός δέν καταλαμβάνεται ύπό κοπώσεως. Είναι αεικίνητος καί
πλήρης ακμής καί ζωής. Τό «Ναι» του απέδειξεν δτι δέν ήσθένησε ή δτι καί άν ήσθένησε, ταχέως άνέρρωσεν. Δέν έπαυσε νά εύρίσκηται έν ακμή καί ή ελληνική ψυχή
του δέν έπαυσε νά είναι ελληνική, γ ν η σ ί ω ς έ λ λ η ν ι κ ή .
’Απέδειξεν δτι, δέν περιπίπτει είς λήθαργον καί δτι καί έν καιρό) ειρήνης, μή
αγαπών τόν πόλεμον καί μή εχων κατακτητικός διαθέσεις, προετοιμάζεται διά
τήν άντιμετώπισιν παντός κινδύνου. Ό Ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς ε ί ν α ι ' υ π ε 
ρ ή φ α ν ο ς . Τό «Ναί» του απεικονίζει τήν υπερηφάνειαν του. Ε ί ν α ι λ α ό ς μ έ
ι σ τ ο ρ ί α ν . Διά τοϋ «Ναί» απέδειξεν δτι, δέν έλησμόνησε τήν περίλαμπρον καί
μακραίωνα ιστορίαν του καί δτι συνεχίζει τήν συγγραφήν της.
Διά τοϋ Ναι» ό Ελληνικός λαός έθεσε τέρμα είς τήν κατάστασιν των ανωμα
λιών τοϋ παρελθόντος. Ύψώθη ύπερηφάνως καί είπε διά τοϋ «Ναί» «’Όχι». ’Ό χ ι
κατά τής συ ν ε χ ί σε ως ύ π ο τ ι μ ή σ ε ω ς τής ν ο η μ ο σ ύ ν η ς
τ ο υ καί τοϋ έξευτελισμοΰ τών ιδανικών του, τά όποια οί πρόγονοί μας, αλλά καί
ή παρούσα γενεά ένεσάρκωσαν.
Πέραν τών άνωτέρω, τά όποια δίδουν τήν σημασίαν τοϋ «Ναί» δ Ελληνικός λα
ός, ύπερψηφίσας κατά τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν του τό Σύνταγμα, έδήλωσε συμ
παράστασήν είς τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, επεδεβαίωσε κατά κατηγορηματικόν τρό
πον τήν ανάγκην, η όποια ώδήγησε τούς ολίγους γενναίους καί έπραγματοποίησαν
.ήν Εθνοσωτήριον Επανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί έπεκύρωσε τήν, ύπό
τής Εθνικής Κυβερνήσεως, μετά τήν έπικράτησιν τής Έπαναστάσεως, Ορθολογιστι
κήν καί ρεαλιστικήν άντιμετώπισιν τών θεμάτων καί προβλημάτων, άτινα οί "Ελλη
νες, είτε ως σύνολον, είτε ώς καθ’ έκαστον άτομα είχον έμπρός των ανεπίλυτα έπι
σειράν ετών καί ούδείς έκ τών πρό τής Έπαναστάσεως πολιτικών άπετόλμησέ ποτέ
νά τά έπιλύση.
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Ό Ελληνικός λαός, μετά την Έπανάστασιν της 21ης ’Απριλίου 1967 έσιώπησεν. Ή σιωπή του αΰτη έσήμαινεν δτι ησύχασε. Παρά ταΰτα, πολλοί εχθροί του, τήν
σιωπήν του αυτήν τήν παρεξήγησαν καί τήν απέδωσαν εις τόν φόβον, τόν όποιον δή
θεν ήσθάνθη. Έπλανήθησαν, διότι τό «Ναί», άβιάστως. χρησιμοποιηθέν, άπό του τε
λευταίου εις μόρφωσιν πολίτου έως τοΰ κατέχοντος τά πρωτεία, άπέδειςεν ότι, ή
σιωπή του δεν έσήμαινεν φόβον, αλλά επιδοκιμασίαν τής Έπαναστάσεως τής 21.4.67
καί τοΰ έργου τής Εθνικής Κυβερνήσεως καί διά τό όποιον, άπό μετριοφροσύνην καί
περιφρόνησιν προς τήν έπίδειξιν καί τοΰ ηγουμένου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί
των μελών αύτής, ήμποδίζετο νά τό εκδήλωσή, ώς κατά τό παρελθόν έγένετο κατά
τρόπον γελοΐον καί ύποβιβάζοντα τήν αξιοπρέπειαν του. Δέν έσιώπησεν άπό φόβον,
διότι τό τεμάχιον χάρτου, έφ’ οδ άνεγράφετο ή λέξις «Ναί» έχρησιμοποιήθη ύφ’ ε
νός έκαστου των Ελλήνων — εκλογέων— όπισθεν παραπετάσματος καί ούδείς οφθαλ
μός τούς παρηκολούθει, παρά μόνον ό οφθαλμός τής συνειδήσεως. ’Αλλά ό οφθαλμός
τής συνειδήσεως εις τούς ασυνειδήτους δέν ασκεί βίαν ουδέ προκαλεΐ φοβίαν.
Οί ολίγοι χρησιμοποιήσαντες τό «όχι» είναι άξιοι οίκτου, διότι δέν ήδυνήθησαν
νά άρθώσιν εις τό ύψος τής διά τήν Ελλάδα δημιουργηθείσης ευνοϊκής περιστάσεως. “Υ πήρξαν ανόητοι καί τούς άνοήτους δέν τούς διδάσκει ή πείρα, αλλά ή δυ
στυχία. Καί δυστυχία δι’ αυτούς θά είναι δ έλεγχος τής συνειδήσεως, τόν όποιον θά
ύποστοΰν, λόγψ τής εξ ύπαιτιότητός των μή έντάξεώς των εις τήν παράταξιν των ύγιώς σκεπτομένων Ελλήνων.
Ό Έ λλην κατά τό διεξαχθέν τήν 29.9.68 Δημοψήφισμα, εύρεθείς προ τοΰ Δι
καστηρίου τής άδεκάστου ιστορίας, άπεδείχθη, διά τής ύπερψηφίσεως τοΰ νέου καί
συγχρόνου Συντάγματος καί τής κατανοήσεως, πλήρως, τής ανάγκης αύτοΰ, ευφυής,
ώριμος καί νουνεχής.
Οί ύπερψηφίσαντες τό Σύνταγμα άπεδείχθησαν ευφυέστατοι, οί όλίγοι καταψηφίσαντες οίηματίαι. Οί ύπερψηφίσαντες άπεδείχθησαν φιλότιμοι, μεθοδικοί, δραστή
ριοι. Οί καταψηφίσαντες πλήρεις προλήψεων, άμέθοδοι, καί οκνηροί. Οί ύπερψηφί
σαντες άπεδείχθησαν φίλοι τής άληθείας, οί καταψηφίσαντες ύπηρέτησαν τό ψευδός.
Οί τελευταίοι οδτοι άπεδείχθησαν, έπίσης, άβεβαίων διαθέσεων, εγωπαθείς και άξιοι
οίκτου καί ίσως καί περίφρονήσεως άρκετοί εξ αυτών.
Οί ύπερψηφίσαντες άπεδείχθησαν άπόγονοι των Ελλήνων εκείνων, οί όποιοι άνήγε'ιραν τόν Παρθενώνα, άνέδειξαν τόν Σωκράτην, έθαύμασαν τόν Θεμιστοκλέα, ύ
πηρέτησαν τόν Άριστοτέλην, ώρθωσαν τό Βυζάντιον, έδημιούργησαν τό 1821, έμεγαλούργησαν τώ 1909 καί έτριπλασίασαν τήν Ελλάδα.
Τ ό « Να ι » - λ ο ι π ό ν τ ο ΰ 92% τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν ά π ο τ ε λ ε ϊ
σ τ α θ μ ό ν τ ο ΰ Έ θ ν ι κ ο ΰ κ α ί π ο λ ι τ ι κ ο ύ μ α ς β ί ο υ ά λ η σ μ όVη τ ο ν κ α ί π ρ ω τ ο φ α ν ο ύ ς , ε ι ς α ν τ ο χ ή ν , δ ο μ ή ς .
Αποδεικνύει τό μεγαλεΐον τής φυλής μας, τάς έξαιρέτους άρετάς του κ α ί ε χ ε ι τ ή ν
σημασίαν τής κ α τ α νο ή σ ε ω ς τής ά ν ά γ κ η ς ά λ λ α γ ή ς
τ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς ζ ω ή ς τ ο ΰ τ ό π ο υ κ α ί τ ή^ς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς
τ ή ς ε ι ς τ ά ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς σ υ ν θ ή κ α ς . ’Αποτελεί συνέχειαν, άνευ
παραλλαγών, εις τήν περίλαμπρον ιστορίαν τοΰ Έθνους μας.
Τό «Ναί» τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ άποτελεΐ θρίαμβον. Ή σημασία τοΰ θριάμβου
αύτοΰ είναι ότι, ή ΕΛΛΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.
Ε ί ς τ ο ύ ς πρω· τ ε ρ γ ά τ α ς τοΰ θ ρ ι ά μ β ο υ ά ν ή κ ε ι π ά σ α
Τ ι μ ή κ α ί π ά σ α Δ ό ξ α . Ή ιστορία θά τούς κατατάξη μεταξύ τών πραγμα
τικών Ελλήνων. Δέν άπονέμομεν έπαίνους πρός αυτούς, διότι αίσθανόμεθα ότι εϊμεθα μικροί ενώπιον των, άλλά καί διότι πιστεύομεν ότι δέν επιθυμούν τούτο. Εκείνο,
τό όποιον επεθύμησαν τό ελαβον. ΈΙτο τό 92% «ΝΑΙ». Δυνάμέθκ μόνον νά τούς χαρακτηρίσωμεν ά ξ ι α τ έ κ ν α τ ή ς φ ι λ τ α τ η ς π α τ' ρ ί δ ο ς μ α . .
Κ-ΩΛύ Ν Ι Α Σ Κ Ο Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τοΰ κ. Δ Η Μ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ,

Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ Δ )ντο ΰ Β' έ.σ.

(Σ υ νέ χε ια έκ τοΟ π ρ ο η γο υ μ ένο υ)

Δ ο’

ε τ ά σε ως τής

γραφής.

Η γραφή είναι επίκτητος πολύπλοκος ψυχοκινητική καί σωματική λειτουρΗ α (οψνόιασμενη προσπάθεια εγκεφάλου, νεύρων, μυών καί χειρός) .
, .„ΕΧεί ώς βιολογικόν υπόστρωμα συνόετικάς ζώνας εις τον έγκέφαλον καί ούχι ειοικον κεντρον, ως λέγεται. Ή φυσιολογική της έκτέλεσις προαπαιτεί σταθερούς
ψυχικούς και σωματικούς παράγοντας, τούτέστιν ακεραιότητα μνήμης, άντιλήώεως,
κρισεως, συνειρμού ιδεών καί κανονικήν λειτουργίαν τού εκτελεστικού οργάνου' τη:
χειρος.
11
Ν
Αρκεταί ανθρώπινοι πράξεις αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα καί τήν δλην
προσωπικότητα ενός έκάστου ατόμου. Τα αίτια όέν είναι τυχαία, ούτε οι’ έν έκαστον
ατομον, ουδέ οια τό σόμπαν, άλλ’ όλων δέν είναι πλήρως καί σαφώς διαπιστωμένα,
ίο αυτό συμβαίνει καί μέ τον γραπτόν λόγον, τό εργον τής χειρός.
Ενίοτε εις τάς αισθήσεις μας υποπίπτει άλλου ατόμου, επί τώ άκούσματι, ή έκφρασις χαράς, λύπης, θυμού, έκπλήξεως καί ή οποία μας επιτρέπει νά άντιληφθώμεν αλανθαστως περί τού τί συνέβη όπισθεν τών άοράτων αυτών στιγμιαίων ώυχικών
λειτουργιών, ασχέτως τού τί τά χείλη του λέγουν.
' '
„Τό, αύτ° ίσΧύει κα1 δίά τήν °ύχί φευγαλέα·; ή παροδικήν, αλλά μονίμως σνηματιςομενην επι τοΰ χάρτου γραφήν, δηλαδή τήν οι’ ώρισμένων σημείων (γραμμά
των) ^ παραστασιν τών φθόγγων τής ανθρώπινης φωνής.
. ΈντεΟβεν καί ή γραφολογία, ώς προς τό εν αύτής σκέλος, άνήκει εις τήν επι
στήμην ^τής ψυχολογίας, ή όποια έκ τής μελέτης τοΰ ΤΓΠΟΓ τής γραφής, προσπαθει να οιαγνωση νοσηράς ή άλλας διανοητικάς ή ψυχικάς καταστάσεις' τοΰ ατόμου.
Ημείς εις τήν παρούσαν μελέτην τήν έξετάζομεν ΜΟΝΟΝ, ώς μέσον διαπιστωσεως, τού «δν ώρισμένον κείμενον, έγράφη διά τής χειρός ώρισμένου ατόμου,
οια συγκριτικής αντιπαραβολής τοΰ αμφισβητούμενου κειμένου, μετά δειγμάτων
γραφής, άναμφισβητήτου γνησιότητος τού φερομένου ώς γραφέως».
Παλαιότερον, πρώτος ό Humber, Lexpertise en Ecritu'res, 1907, ό Locard
Lenguete Criminale et les Methodes Scientificues, 1921, o Lang enbruch, Arhiv
τόμ. 56, σελ. 336, εχρησιμοποίησαν καί μέθοδον καταμετρήσεως τών γραμμάτων
(γράφομε ιρία) , άλλ ο βίος της υπήρξε βραχύς, διότι διεπιστώθησαν πολλαί αύτν:
άτέλειαι, ώς λ.χ. εις περίπτωση; έξετάσεως πλαστής υπογραφής διά ΔΟΤΛΙΚΞΣ άντιγραφης, δτε διά της εφαρμογής τής εν λόγφ μεθόδου, δχι μόνον δέν πρόκειται νά
διαπιστωθή ή πλαστότης, αλλά τουναντίον θά Υποδεικνύεται ώς γνησία, διότι τό απο
τέλεσμα τής μικρομετρήσεως τών γραμμάτων τής έπιδίκου ύπογρααής, μετά τής
γνήσιας θά συμπίπτη απολύτως καί καθόλα, άφοΰ ή πλαστή είναι προϊόν πιστής άν-
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•«γραφής της γνήσιας. Ή μικρομετρική μέθοδος έφαρμοσθεϊσα εις δακτυλογραφη
μένα η τυπωμένα κείμενα, ιδίως υπό τοΰ Osborn, κατεδείχθη τελεσφόρος, οιό καί
μέχρι σήμερον χρησιμοποιείται υπό πάντων. 'Η γραφή, άφ’ ής έχρησιμοποιήθη ϋπό
του ανθρώπου, οέν παρέμεινε αμετάβλητος, άλλ’ ήκολούθησε τον βαθμόν τής άνελίξεώς του.
Αρχικώς τό κείμενον έχαράσσετο επί σκληρού λείας επιφάνειας αντικειμένου,
τό συνηθέστερον επί λίθου, κεράμεο^ς κλπ.
Σήμερον από τον τύπον των γραμμάτων προσδιορίζεται μία εποχή, ένας λαός,
π.χν, ή συλλαβιογραφική τών Σιμιτών, ή ιερογλυφική των Αιγυπτίων, ή φθογγική
των αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων, έξ ών καί αί σύγχρονοι γλώσσαι τών Ευρω
παίων, ή ρωμαϊκή, ή γοτθική, ή βυζαντινή, εις τήν Γαλλίαν μία τυπική γραφή τών
μοναχών — ιεραποστόλων Sucre Coeur τή υποδείξει τού γραφολόγου Sucre, ή ό
ποια, αντί τών συνήθων εις πάσαν γραφήν γυροειδών αναστροφών τών γραμμάτων,
έχει γωνιώδεις ανακάμψεις, εις τήν ’Αγγλίαν ή γραφή τής περιόδου τών Tudor κλπ.
'Η γνώσις τής ιστορικής άνελίξεως τής γραφής είναι ουσιώδες στοιχεΐον διά
τόν εμπειροτέχνην. Ή γραφή διαφέρει καί άναλόγως τοΰ βαθμού τής ταχύτητος με
τά τής οποίας έχει γραφή, όπως καί ή ομιλία (ταχεία, βραδεία γραφή, τα,χεΐα βρα
δεία, οξεία, βροντώδης κλπ. ομιλία) .
Δύο διαφόρων εθνικοτήτων γραφαί διακρίνονται ευκόλως υπό τής πλειονότητος,
ενψ τής αυτής έθνικότητος ενίοτε ο διαχωρισμός δύο κειμένων είναι δύσκολος καί
διά πολλούς άποκαλουμένους έμπειροτέχνας, διότι μερικά χαρακτηριστικά (βρισμέ
νων γραφών είναι καταφανή, ένψ άλλων είναι ύπερβολικά δυσδιάκριτα.
Ή έκμάθησις τής γραφής επιτυγχάνεται διά διαφόρΐϋν μεθόδων καί εις τούς
περισσοτέρους ανθρώπους, κατά τήν πρώτην σχολικήν περίοδον. Ή συνηθεστέρα μέ
θοδος είναι ή τής ΑΠΟΜ ΙΜ ΗΣΕΙΣ, δηλαδή ο μαθητής προτρέπεται νά γράψη (άντιγράψη) πανομοιοτύπως τά Ορισμένου τύπου, πρό αυτού γράμματα, λέξεις, καθοδη
γούμενος υπό τού διδασκάλου, πώς νά συγκρατή τήν γραφίδα, πώς νά τήν σύρη, πόσον
νά τήν πιέζη, από ποιον σημεϊον νά ά.ρχίζη καί νά περατώνη, εις ποιον σημείον καί
ποιον τόνον νά βάζη κλπ. Κατά τήν πρώτην αυτήν προσπάθειαν καί ή πλέον ασή
μαντος κίνησις τής γραφίδας τελεί υπό τήν ενσυνείδητον καθοδήγησιν τού εγκεφά
λου, διότι ή γραφή δεν είναι απλή χειρονακτική εργασία.
- "Ό μαθητής προσπαθεί νά άντιγράψη τούς πρό αυτού τύπους — παραστάσεις
— τών γραμμάτων, διό καί ή έπίδρασις τής διδασκαλίας είναι μεγάλη. ’Αλλά καί
κατά τήν πρώτην αυτήν προσπάθειαν αναφαίνονται τά ατομικά τοΰ γραφέως στοι
χεία. Παρά πάσαν τού μαθητου καί τού διδασκάλου προσπάθειαν, όπως ή άπομίμησις
είναι τελεία, δχι μόνον τούτο οέν κατορθοϋται, ύπό τής πλειονότητος, αλλά καί ύφ’
ενός έκάστου μαθητοΰ, οί άντιγραφέντες τύποι είναι κατά πλειονότητα τελείως διά
φοροι. Τούτο οφείλεται, έκτος τών άλλων καί εις τό δτι οί δάκτυλοι, οί μΰς, ή όξύτης τής όράσεως, ή καλλιτεχνική έκτίμησις τοΰ τύπου τών γραμμάτων, δ βαθμός τής
συγκεντρώσεως τής προσοχής προς επιτυχίαν, ή ή παντελής αδιαφορία ή ή επιθυ
μία πρός επιτυχίαν, ό βαθμός τής πνευματικής άναπτύξεως, δ βαθμός τής δημιουρ
γικής φαντασίας, ή μερική ή ή πλήρης έλλειψις συνεργασίας μετά τού εκτελεστικού
οργάνου, δέν είναι ή προσήκουσα. ”Ετι δέ, άν καί οί μαθηταί, τό συνηθέστερον, γρά
φουν επί προχαρακωμένου φύλλου, άλλοι ακολουθούν τήν ευθείαν, άλλοι ανιούσαν,
άλλοι κατιούσαν, άλλοι ακολουθούν τό μέσον τής ευθείας γραμμής, άλλοι κυματοει
δή Οριζόντιον διαστίχωσιν, άλλοι άρχονται από τού άκρου τού περιθωρίου, άλλοι άπό
τού μέσου, άλλοι τελειώνουν πολύ πρό τού τέλους αυτού, άλλοι ελαττώνουν ή αυξάνουν
κατά πολύ τό άνω ή τό κάτιυ περιθώριον. Τά ατομικά τής γραφής στοιχεία αναφαί
νονται ευθύς έξ αρχής. Τά ουσιωδέστερα δέ τής γραφής στοιχεία είναι εκείνα τά
όποια απομακρύνονται άπό τόν τύπον τόν οποίον έδιδάχθη δ μαθητής. Τά ατομικά
αυτά χαρακτηριστικά τής γραφής στοιχεία, αναπτύσσονται άναλόγως καί τής χρή-
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σεως τής γραφής, δηλονότι, αν τό ατομον γράφη ολίγον ή σπανίως, ή γραφή πα
ραμένει πολύ πλησίον του διδαχθέντος τύπου, είναι άκομψος, άδεξία, έχει τά τυπικά
χαρακτηριστικά των μέτριας γραφικής ίκανότητος ατόμων.
1ί μεταλλαγή τής. μορφής τού τύπου τής γραφής είναι βεβαίως μεγάλη καθώς
ο μαθητής προχωρεί από την στοιχειώδη πρός τήν άνωτέραν παιδείαν, (μετά τήν ε
φηβικήν ηλικίαν) , κατά τήν οποίαν αποβάλλει σχήματα γραμμάτων, άλλάσσει τό
μέγεθος, τήν κλίσιν, τήν συνδέσμωσιν, τήν χρήσιν ώρισμένων φράσεων κλπ., ένεκα
και τής έμφυτου ροπής τού ανθρώπου πρός άπομίμησιν, τού κατά τήν γνώμην του
καλλίτερου απ’ δ,τι βλέπει ή ακούει καί τελικώς αποκτά, σύντψ χρόνφ, έναν ώρισμένον γραφικόν τύπον. Πρός τον ώρισμένον τύπον μεγάλως συντελούν, ή κληρονομικότης, τό οικογενειακόν περιβάλλον, (Air Familial des Ecritures, M. Guiral, la
voleur de la preuve dans Γ expertise des ecritures σελ. 40) , των συνεργαζομένων
επί μακρόν εις τό αυτό γραφεΐον, τό επάγγελμα, μέ αποτέλεσμα νά έχωμε καταπλη
κτικήν ενίοτε ομοιότητα μεταξύ γραφών, των έν λόγω ατόμων, ού μήν αλλά καί πάν
τοτε «αύθυποστάτων», ενός έκάστου. Δι’ δλους τούς προαναφερθέντας λόγους ή παι
δική γραφή διακρίνεται καί διά τον άστατον τύπον της.
’Αλλά παρά τήν πρόοδον τού μαθητου εις τήν παιδείαν, αντί ή γραφή του νά
τεινη πρός τον διαδεχθέντα τύπον, δηλαδή τόν καλλιγραφικόν, τόν ευανάγνωστο'/,
τουναντίον απομακρύνεται καί προσλαμβάνει ιδίαν, ατομικήν διαμόρφωσιν, τοιαύτην, ώστε καί πολλών τελικώς νά είναι καί δυσανάγνωστος.
Ό γραφικός χαρακτήρ σταθεροποιείται μετά τήν εφηβικήν ηλικίαν καί κατά
τά τελευταία έτη τών άνωτέρων σχολικών τάξεων. Τινές τόν αποκτούν ένωρίτερον,
άλλοι βραδύτερο'/. Τινές τόν αποκρυσταλλώνουν είς ένα ώρισμένον τύπον, λίαν ευ
διάκριτο'/ παντός άλλου, άλλων είναι δυσδιάκριτος μεταξύ πολλών όμοιων, άλλων εί
ναι λίαν άστατος. Ου μήν αλλά έκαστον άτομον γράφει κατ’ ίδιον (ΑΤΟΜΙΚΟΝ) ,
μοναδικόν τρόπον, διό καί έκάστη γραφή είναι προϊόν μιας καί μόνης χειρός. Ενός
ατόμου μέσης ηλικίας, καλής υγείας, ούδέν τμήμα τής γραφής του εκφεύγει τής α
τομικής του επιρροής. Ή γραφή άπό τής ένηλικιώσεως, μέχρι τού γήρατος παραμέ
νει ή αυτή, δηλαδή έξελίσσεται, προάγεται, έξασθενεΐ, αλλά παρά πάσαν μεταβολήν
τά βασικά αυτής στοιχεία παραμένουν αναλλοίωτα, δηλονότι δεν δύναται νά δημιουργηθή ένας νέος, αυθυπόστατος καί τελείως ξένος πρός τόν αρχικόν γραφικός τύ
πος. Ή γραφή είναι σάρξ έκ τής σαρκός καί όστοϋν έκ τών όστέων έκάστου ατόμου
καί διά τούτο δεν δύναται νά τήν άποβάλη, νά τήν μεταβάλη κατά τάς έκάστοτε
επιδιώξεις του.
Τών εγγραμμάτων καί τών έχόντων γραφικήν πείραν, ή χειρ έχει άποξενωθή
πάσης ενσυνειδήτου καθοδηγήσεως, ταχέως, ελευθέρους καί άπροσκόπτως, έξωτερικεύει τόν απολύτως προσωπικόν γραφικόν χαρακτήρα, αυτομάτως, κατά μηχανικόν
ούτως είπεΐν τρόπον, δηλονότι δεν σκέπτεται δ γραφεύς έν έκαστον γράμμα τών λέξεων, ουδέ πώς θά τό σχηματίση, άν θά τό σύνδεση, είς ποιον σημεΐον καί κατά ποιον
τρόπον ή δχι μετά τού προηγουμένου ή τού επομένου, ποιαν έκτασιν καί ποιαν γρα
φικήν πίεσιν θά οώση είς τό άνω ή κάτω σκέλος ώρισμένων γραμμάτων, πώς θά διατηρήση τήν αναλογίαν τού μεγέθους, μεταξύ τών κεφαλαίων καί μεταξύ τών μικρών
γραμμάτων, τό σημεΐον θέσεως καί τό σχήμα τού τονισμού κλπ., ώς οί πρωτόπειροι,
αλλά έχει τήν γενικήν σκέψιν μόνον τού ολου κειμένου καί τής βρθοτέρας διατυπώσεως αυτού. Αί έξεις επιδρούν άνακλαστικώς επί πολλών ανθρωπίνων ενεργειών, εί
ναι δέ αποτέλεσμα πολλών καί διαφόρων αίτιων. Μερικαί έξ αυτών είς τήν γραφήν,
είναι κατ’ ευθείαν συνέπειαι τού (βρισμένου συστήματος τής διδασκαλίας, πολλαί άλλαι είναι αποτέλεσμα ακουσίων απομιμήσεων, ενώ άλλαι οφείλονται είς τυχαίας κα
ταστάσεις ή περιστατικά καί δλαι δμού, μέχρις (βρισμένου βαθμού βεβαίως, εκφρά
ζουν ώρισμένα πνευματικά καί φυσικά χαρακτηριστικά τού γράφοντος, άναλόγως
τής έπιδράσεως τής παιδείας, τού περιβάλλοντος καί τού επαγγέλματος.
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Ά ν ω : Γ ω ν ιώ δ ε ις άνιοΰσαι
κ α ι κ α τιο ΰ σ α ι γ ρ α μ μ α ί. Ε ις
τό μέσον : Κ α μ π υ λ ο ε ιδ ε ίς ά ρ ισ τερ όγυ ρ οι. Κ ά τ ω : Κ α μ 
π υ λ ο ειδ είς δ εξιό γυ ρ ο ι.

Γ ραφ ή άνωνυμ.ογράφου
δ ιά κ ιμ ω λ ία ς, ε π ί μ ελα νοπίνακος.
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Αυτός είναι δ ΘΕΜΕΑΙΩΛΗΣ, ό βασικός, δ ΦΓΣΙΚΟΣ κανών της έπιστημονικής, θεωρητικής καί πρακτικής δικαστικής γραφολογίας.
Ουσιώδεις παραλλαγαί άπδ τοϋ φυσιολογικού γραφικού χαρακτήρας βεβαίως
δύνανται να έπέλθουν εις εν ατομον, ένεκα όμως ΣΟΒΑΡΩΝ εσωτερικών ή εξωτερι
κών έπιδράσεων, ή καί άμφοτέρων, άλλ’ αύται ουδέποτε δύνανται να φθάσουν μέχρι
σημείου, ώστε να δημιουργηθή ένας νέος, αυθυπόστατος γραφικός τύπος καί παντε
λώς ξένος πρός τον αρχικόν. 'Η παραλλαγή ή ή διαστρέβλωσις τής γραφικής συνή
θειας δύναται να προσομοιασθή μέ τήν δυνατότητα αλλαγής τής προφοράς ατόμου
διακρινομένου υπό ιδιωτισμού.
Τινές ισχυρίζονται δτι αί ψυχικαί καταστάσεις είναι εις (διηνεκή ροήν) καί
(αλλαγήν) , τούτέστιν δ ανθρώπινος χαρακτήρ είναι (ανεμόμυλος) καί έπομένως τό
αύτό έπισυμβαίνει καί εις τόν γραφικόν χαρακτήρα, δηλονότι καί αυτός είναι (έν
μέρει) σταθερός. Αύτό ημείς νομίζομεν δτι είναι παραλογισμός, δχι διότι δέν παρατηρεΐται, άλλα διότι δ κανών τής έξαιρέσεως γενικεύεται.
'Ως προείπομεν δέν άρνούμεθα τήν
(άλλοίωσιν) τού γραφικού χαρακτήρος,
άλλ' ούχί καί δτι είναι έν ΜΕΡΕΙ σταθερός, δηλονότι πας τις δύναται νά χρησιμοποιή, κατά τάς έκάστοτε επιθυμίας καί επιδιώξεις του καί έναν διάφορον των άλ
λων γραφικόν χαρακτήρα. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μετά κόπου κατορθώ
νει νά γράψη δλίγας γραμμάς, άλλα καί ή πλειονότης των εγγραμμάτων είναι
αδύνατον νά γράψη διαφόρως τής γραφικής της συνήθειας, οίανδήποτε πρός τούτο
προσπάθειαν καί αν καταβάλη.
Ή μικρά ή μεγάλη παραλλαγή ή ή επιτυχής άπομίμησις άποτελοϋν έξαίρεσιν καί αί εξαιρέσεις δέν άποτελοϋν τούς κανόνας, ούδέ τούς καταργούν, άλλα μόνον
τούς έπιβεβαιοΰν. Ά ν δ έν λόγο.) ισχυρισμός έγένετο παραδεκτός, διά τής ιδίας λο
γικής θά ήδύνατό τις νά ζητήση, λ.χ. τήν κατάργησιν καί τής διά τών μαρτύρων
άποδείξεως, διότι ώς είναι εις πάντας γνωστόν, πολλοί καί έκ τούτων έχουν καταδικασθή καί ώς ψευδομάρτυρες καί αί περισσότεραι δικαστικοί πλάνοι είναι άποτέλεσμα τών (άξιοπίστων μαρτύρων) . Ή κοινή περί τής άτομικότητος τού γραφικού
χαρακτήρος πεποίθησις, δδηγεΐ καί τούς άνωνυμογραφοΰντας εις τήν προσπάθειαν
παραλλαγής η διαστρεβλώσεως τής γραφής των, ϊνα εις περίπτωσιν υπονοιών κατ’
αυτών, μή άποδειχθή καί εξ αυτής ή ένοχή των. ’Ά ν ή κοινή αυτή πεποίθησις, ή
οποία όρθώς έχει χαρακτηρισθή (γραφικός χαρακτήρ) καί ή οποία έπιβεβαιώθη καί
έκ τών επιστημονικών καί τεχνικών παρατηρήσεων, δέν άντεπεκρίνετο εις τήν πρα
γματικότητα καί παν άτομον ήδύνατο νά άπομιμηθή έπιτυχώς τήν γραφήν ενός άλ
λου ή άν αί απαιτήσεις ενός άτόμου κατά παντός άλλου, έξηρτώντο μόνον άπό τήν
γνώμην δύο ή πλειοτέρων μαρτύρων, ή τιμή, ή ελευθερία κλπ., δλων τών άνθρώπων
καί τών κρατών θά ήτο εις τήν διάθεσιν παντός ικανού πλαστογράφου καί συνεπώς
ούδείς θά ήδύνατο νά άποφύγη τόν χαρακτηρισμόν τού προδότου, τοϋ καταχραστού,
τού δυσφημιστοΰ, τού έκβιαστοΰ κλπ. Άλλα ταΰτα πάντα, έπειδή είναι γνωστά, έξηνάγκασαν καί τόν νομοθέτην νά καθορίση διά νόμου δτι μόνον δι’ εγγράφων στοιχεί
ων άποδεικνύονται αί πάσης φύσεως σοδαραί συναλλαγαί μεταξύ άτόμων καί μόνον
αί ευτελούς άξίας καί διά μαρτύρων.
Οΐ έπιδρώντες επί τής γραφής παράγοντες είναι γνωστοί καί διακριτέοι άπό
τάς ιδίας των έκαστος ιδιορρυθμίας, άλλ’ αί ίδιορρυθμίαι ένός γραφέως δυνατόν νά
μήν υπάρχουν εις δλα τά κείμενα αυτού, ίσοτίμως.
'Ο τύπος δέν μεταβάλλεται άπό τό δργανον μέ τό όποιον γράφομεν, δηλαδή
τήν δεξιάν ή άριστεράν χεΐρα, τον πόδα, τό στόμα, έφ’ δσον τούτο είναι έπαρκώς έξησκημένον καί λειτουργεί φυσιολογικός. Λιό άτομα τά οποία άπώλεσαν τήν δεξιάν
χεΐρα εις τόν πόλεμον κλπ., ώς δ Νέλσων, ήσκησαν τήν άριστεράν καί εγρδΓφον ώς
καί πρότερον μέ τήν δεξιά. "Op. R. Saudek σελ. 215.
( Συνεχίζεται)
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Μ ΙΑ Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ
Ε ις τον ήμ ερ ήσ ιον τύπον άνεγράφ η τελ ευ τα ίω ς ή άχόλουθος π ε ρ ίπ τ ω σ ις ι
«Π αρίσι. 2 2 .— Ά φ ο ϋ έμεινε ένα χρόνο σ τή φυλακή ήθωούθη, άλλα ή ζω ή του έχει
πλέον κ α τα σ τρ α φ ή . — Ό Μ αρσέλ Γ κ ρ α η λ ικ ία ς, 35 ετώ ν, κ α τη γο ρ ή θ η άπό ένα
κ ο ρ ίτσ ι 15 ετώ ν , ό τι τό διέφΟειρε. Π α ρ ’ όλον πού ό ’ί διος ήρνήθη κ α τη γ ο ρ η μ α τικ ώ ς τή ν κ α τη γο ρ ία ν , έφ υλακίσθη έ π ί ένα έτος, κ α τά την διά ρκ εια ν τοϋ όποιου
έζή τη σ ε τη ν δ ιε ξ α γ ω γ ή ν τ η ς δίκ η ς του έξ φοράς, χ ω ρ ίς όμ ω ς ά π ο τέλ εσ μ α . Ή
δίκη του έγινε χ θ ε ς κ α ί ό Μ αρσέλ Γ κ ρ α ήθω ώ θη, άλλα ή ζω ή του έχ ει πλέον
κ α τα σ τρ α φ ή . Τ ά έ π τ ά π α ιδ ιά του ζοϋν μ α κ ρυά τδ ένα ά πδ τδ άλλο, ή σύζυγός
του ύ π έσ τη νευρικόν κλονισμόν κ α ί έχ ει χ ά σ ει τήν εργα σ ία του. Κ α ί όλα α ύτά ,
επειδή έπ ίσ τευ σ α ν μ ία μικρά μυθομανή».
Α υ τή ή π ε ρ ίπ τ ω σ ις είνα ι π ρ όσ φ α τος κ α ί μοϋ δίδει άφορμήν νά εξετά σ ω , μέ
τή ν μελέτη ν μου αυτή ν, τδ θ έμ α τώ ν ύπ δ υστερικώ ν άτόμ,ων κ α τα γ γ ε λ ιώ ν εις
τήν ’Α σ τυ νομ ία ν, λ ό γω αυθυποβολώ ν, μ ετα ξύ τώ ν οποίω ν κ α τα τά σ σ ε τα ι κ α ί ή
μυθομανία.
Π ρ ό κ ε ιτα ι π ε ρ ί σ πανίω ν π ερ ιπ τώ σ εω ν , τ ά ς οποίας όμω ς π ρ έ π ε ι νά γνω ρίζουν
κ α λ ώ ς οί ά ν α κ ρ ιτικ ο ί υπ ά λληλοι κ α ί οί δ ικ α σ τα ί, ώ στε νά π ρ ο λ α μ β ά ν ω ν τα ι π λά ναι, ώ ς ή α νω τέρ ω , μέ συνέπεια ς άνεπα νορθώ τους διά τά θύ μ α τα τώ ν μυθομανώ ν.

Γ ενικά περί υστερικώ ν
αυθυποβολών

"Ολως ίδιάζουσαι καί έξαιρετικής σπουδαιότατος είναι αί ύστερικαί αύθυποδολαί, αί δποϊαι μάλιστα δεν αποτελούν μόνον ψυχοφυσιολσγικόν φαινόμενον, άλλα
θεωρούνται καί παθήσεις θεραπευόμεναι κυρίως διά τής πειθοΰς καί τής υποβολής.
Αί ύστερικαί αύται αυθυποβολαι, ορωσαι συνήθως υποσυνειδήιως, επικραιούσι υης
συνειδητής προσωπικότητας τού ατόμου καί δημιουργούν ούτω κατάστασιν ψυχικής
ανισορροπίας, χαρακτηριζόμενη'/ άπό μίαν τάσιν άλλοιώσεως τής αλήθειας, ψεύδους,
μυθοπλασίας καί ύποκρισίας. Αί είδικώτεραι περιπτώσεις τών ύστερικών τούτων αυ
θυποβολών, αΐτινες έχουν σχέσιν μέ τήν εγκληματικότητα, ήτοι ή μυθομανία, ή ψύχωσις προς κατηγορίαν διαφόρων ατόμων ή καί εαυτών (αύτοετερομομφή) ώς δρα
στών αδικημάτων, είτε φανταστικών είτε πραγματικών καί ή αμνησία, εις τήν έςέτασιν τών όποιων αμέσως κατιοτερω προβαινομ^ν, πείθουν περί τής σημασίας αϋ
τών καί της έπιδράσεως τήν οποίαν δύνανται ν’ ασκήσουν εις τήν ζωήν μας, ώς καί
περί τής σχέσεως τής ύφίσταμενης μεταξύ τούτων καί διαφόρων εγκληματικών
πράξεων.
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Χ αρ α κ τη ρισ τικ ά
γνω ρ ίσ μα τα τω ν
υ σ τερ ικώ ν α τό μ ω ν

Δικαίως ή υστερία έχαρακτηρίσθη ώς ή μεγαλύτερα ύποκρίτρια πάθησις καί
οτι κυρίως αποτελεί γυναικείαν νόσον, διότι αυτή συνήθως παρατηρείται εις τάς γυ
ναίκας και τα παοδια, σπανιωτερον οέ εις τούς ανδρας. Καί οσάκις μέν, κατά, μίαν
έκδήλωσιν υστερικήν, εύρεθώμεν εις φάσιν μέ έκδηλα συμπτώματα, ευκόλως διακρίνομεν τούτην, οπότε είτε ώς άτομα, είτε ώς άνακριτικοί υπάλληλοι, είτε ώς δικασταί θά ένεργήσωμεν καταλλήλως καί θά κατανείμωμεν άναλόγώς την ευθύνην
μιας πράξεως εις τοιαύτην κατάστασιν διαπραχθείσης. "Οταν όμως ή υστερία παρουσιασθή με την συνηθεστέραν αυτής μορφήν, ήτοι, δταν ή υστερική γυνή, μέ την ζωηροτηια, ήτις την διακρίνει, με την ευφυΐαν, την λεπτότητα, τό εύστροφον καί πνευ
ματώδες τής συνομιλίας αυτής, μέ τό δώρον, τό όποιον έξ αυτής τής ασθένειας της
άρύεται, τοΰ νά καθίσταται φιλάρεσκος και θελκτική, τότε πολύ δυσκόλως θά όυνη- I
θώμεν νά την διακρίνωμεν, ακουσίως δε θά όώσωμεν πίστιν εις τάς καταθέσεις τής
υστερικής γυναικός καί ασφαλώς ούτω θά πλανηθώμεν.
Γενικώς τά υστερικά άτομα προσπαθούν μέ κάθε τρόπον νά προκαλέσουν τήν
προσοχήν τής κοινωνίας, θεωρούν έαυτά ώς άποτελούντα τό κέντρον τού κόσμου καί
οτι ό ρόλος, τον όποιον παίζουν, είναι σπουδαιότατος. Τελικώς φαντάζονται δτι άνευ
αυτών οϋοεν δύναται νά υπάρξη. Μ άλαζονια των φθάνει εις τό ύπέρτατον σημεϊον
καί δέν διστάζουν πρό ούδενός, διά νά ικανοποιήσουν τάς όρμάς καί τά πάθη, τά ό
ποια έν αύτοΐς διεγείρονται.
Το σπουδαιότερον όμως είναι δτι συνηθέστατα ή ήθοποιί'α τών υστερικών τού
των ατόμων, ή εξαιρετική Εκανότης προς δημιουργίαν μύθων, ή λεπτολόγος άφήγησις γεγονότων φανταστικών ή λεπτομερειών ανυπάρκτων επί διαφόρων υποθέσεων
καί ή υποκριτική έκδήλωσις αισθημάτων, τήν οποίαν επιτυγχάνουν κατά τάς αφη
γήσεις των, προκαλεΐ υποσυνείδητον πίστιν τών ατόμων τούτων εις τάς σκέψεις των,
άνεςαρκήτους ιού αν εις τας πραςεις ταυτας δυναταί τις ν άνεύρη ελατήριόν τι ή
ελπίδα κέρδους.
Δυχνά παριστάμεθα μάρτυρες υστερικών προσβολών ή εκδηλώσεων, γυναικών
ιδίως, αίτινες μάς αφήνουν αδιάφορους, ενίοτε δέ καί μάς τέρπουν, διότι ούόόλως
προσβάλλουν δικαιώματα μας ή θίγουν τήν προσωπικότητα ημών ή τέλος, ουδόλως
διαταράσσουν τήν ήρεμίαν τής κοινωνικής συμβιώσεως.
"Οταν δμως αί εκδηλώσεις αδται, περιβεβλημέναι, μέ τό μειδίαμα νεαράς καί
προκλητικής γυναικός ή μέ τήν άθώαν παιδικήν γλυκύτητα, στρέφονται, είτε κατ’
ατόμου τινός, είτε κατά τής κοινωνίας ολοκλήρου, οδηγούν συχνότατα εις τρομερά
εγκλήματα, εκτοπίζουν τον ορθόν λόγον καί δημιουργούν κόλασιν, εις τήν οποίαν κυ
ριαρχεί τό σαρκαστικόν μειδίαμα μιας έπιφανειακής γαλήνης.
Εις τάς περιπτώσεις αυτας, τό εργον τοΰ Αστυνομικού, ό οποίος πρώτος ερευ
νά τά διάφορα αδικήματα, καί τού όικαστού, δστις θά είπη τήν τελευταίαν λέξιν, εί
ναι εις άκρον λεπτόν..
Ζητοΰμεν από αυτούς αληθή ήρωϊσμόν. Ά λλ’ είναι απαραίτητον δπως ούτοι εί
ναι κάτοχοι τών λεπτομερειών τών χαρακτηριζουσών τάς υστερικάς ή άλλως πως βεβλαμμένας κράσεις, ίνα ούτω δυνηθοΰν ν’ άποφύγουν ολισθήματα λίαν δυσάρεστα
από πάσης άπόψεως. Διότι, δπως παρατηρή ό αείμνηστος'ποινικολόγος Τσουκαλάς
(έν τώ προλόγω σελ. λα', τής. υπό τού αειμνήστου επίσης I. Γεωργιάδου μεταφρά-
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σεως των Δικαστικών πλανών τού G. Guilhemet) , ή γυνή ψεύδεται από φύσεως καί
χαρακτήρος, άρέσκεται ν’ άπατα εξ ακατανίκητου ελατηρίου, νά άπατα όρκιζομένη, ν’ άπατά συνδιαλεγομένη, ν’ άπατά χαρτοπαικτοΰσα.
Ή πονηριά της καί ή προχειρότης τών δικαιολογητικών της είναι τι τό εκπλη
κτικόν, δταν δέ εν δικαστική υποθέσει άποφασίση νά ψευσθή, ούτε τό συναίσθημα
ηθικής, ούτε τό Εύαγγέλιον αποτελούν φραγμούς. «Συνηθέστατα είναι καί υστερική
καί τότε ψεύδεται άνεπιγνώστως δημιουργούσα εκ.τής νοσηράς διανοίας της φανταστικάς δλως ιστορίας άσυλλήπτου πρυποτυπίας καί ή διαβολή, ή υποκρισία, ή συ
κοφαντία, έν έκπλησσούση πλοκή καί είρμφ άπορέουσαι κατά τόν Tardien έξ εν
στίκτου διαστροφής τής βουλήσεώς της θά συμπαρασύρωσιν ασφαλώς τόν στόχον τής
ύποθέσεώς της. Καί δ έκ τής υστερικής γυναικός παράγων τής δικαστικής πλάνης
είναι τοσούτιρ μάλλον επικίνδυνος, δσω διότι καί πρόχειρος γνώσις περί τού άν εύρίσκεταί τις πρό υστερικής γυναικός είναι άδύνατος καί ή τοιαύτη γυνή είναι συνήθως
καί εύφυεστέρα καί εύστροφωτέρα, επαγωγός καί θέλγουσα, πείθουσα καί γοητεύουσα, καί δ άτυχής δικαστής είναι δυσχερές νά έκφύγη τών δνύχων της».
Καί εις τό σημεΐον τούτο θά συστήσωμεν όπως, οί άσκοΰντες τό λεπτότατον
λειτούργημα τής άνακρίσεως καί έκδικάσεως τών άδικημάτων άνακριτικοί καί δι
καστικοί υπάλληλοι, έχουν ύπ’ δψιν των οτι έν τών χαρακτηριστικότερων γνωρι
σμάτων τής υστερίας είναι τό λίαν υπερβολικόν τών διηγήσεων καί τό εξαιρετικά
υποκριτικόν.
Επίσης αί συγκινήσεις καί τά αισθήματα υποδύονται σημαντικήν τινά μορ
φήν πλέον έκδηλον καί ψυχολογικώς πλέον εκφραστικήν. Καί καθώς περιγράφει ό
Κ. Μιταυτσής εις τό βιβλίον του «ή Ψυχιατρική»; «εάν κανείς παρα.κολουθήση τήν
ζωήν ενός υστερικού, θέλει παρατηρήσει δτι ούτος παρουσιάζει έλλειψιν συνεχείας αι
σθηματικής προσωπικότητος. Τ πο τήν έπίδρασιν τού περιβάλλοντος πάσα αλλαγή
από ήμέρας εις ημέραν είναι δυνατή" μίσος, τό όποιον έφαίνετο ισχυρόν, εξαλείφεται,
χωρίς ν’ άφήση ίχνος, αισθήματα ενθουσιασμού η αγάπης, άντικαθίσταται δι’ άδιαφορίας ή μίσους. Τ ’ ανωτέρω αισθήματα καί ιδίως τά ηθικά συναισθήματα τής κοι
νωνικής έννοιας έλλείπουσι τελείως καί άντιθέτως, άν παρατηρούνται τοιαΰτα, είναι
άποτέλεσμα άπομιμήσεως καί ούχί πραγματικής ύπάρξεως τοιούτο)ν αισθημάτων».
Π εριπτώ σ εις μ υθομανώ ν
π α ι δ ι ώ ν έν Ά θ ή ν α ι ς

Μυθομανή παιδία καί γυναίκες πλειστάκις απασχολούν τάς άστυνομικάς άρχάς.
Τά παιδία, αί μικροσκοπικαί αύταί προσωπικότητες, καί αί γυναίκες πάσης ηλικίας,
ώπλισμέναι μέ γλυκύτατον μειδίαμα καί άξιοθαύμαστον σοβαρότητα συχνότατα θέ
τουν εις κίνησιν τάς άστυνομικάς άρχάς μέ τάς ψανταστικάς άφηγήσεις των περί
διαπραχθέντων μυστηριωδών εγκλημάτων, ών τάς λεπτομέρειας κατέθεταν μέ εξαί
ρετο'/ άρμονικότητα καί άναμφισβήτητον πειστικότητα.
Ενθυμούμαι δτι κατά τό έτος 1930, ότε ύπηρέτουν ώς προϊστάμενος τού Σ Τ '
Παραρτήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, προσήλθεν εις τό γραφεΐον μου 12ετές
παιδίον, τό όποιον μέ προφανή ταραχήν μοί άνεκοίνωσεν δτι άντελήφθη εις τήν
οδόν Μ. ’Αλεξάνδρου αύτοκίνητον (ταξί) τρέχον μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, εντός δέ
αύτοΰ είδεν έν άτομον νά κτυπά έτερον διά μαχαίρας καί άπό τό όπισθεν μέρος τού
αυτοκινήτου νά τρέχουν αίματα. Έσπευσα εις τήν ύποδειχθείσαν οδόν καί έρευνή-
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σας ευρον πράγματι κηλίοας αίματος, είς τό μέσον τής όδοΰ, αί όποίαι έ*βαινον παραλλήλως προς τ αποτυπώματα των τροχών τού αυτοκινήτου. Έξήτασα τους
__3 εις τήν
ν
όδόν αυτήν διαμενοντας πολίτας καί τούς καταστηματάρχας, οι όποιοι μέ έπληρί
οοφορησαν ότι εΐδον
τό αύτοκίνητον νά διέρχεται πλήν
,
. ούδέν τό έκτακτον άντελήφθν
λήφθησαν να συμβαι^νη είς αυτό. Μετά ταϋτα ήκολούθησα τήν πορείαν, τήν όποιαν έλάμοανον αι κηλιδες αίματος καί έφθασα είς τά Σφαγεία, δπου εξηκρίβωσα ότι διά
διά τοΰ
cV λόγω αυτοκινήτου μετεφέρθη είς αμνός, τον όποιον είχον σφάζει είς τόν σιδηροσιδορομικόν σταθμόν Πελοποννήσου λογψ τραυματισμού του, προφανώς δέ ό παίς άντεληφθη τας σταγόνας τοΰ αίματος, αχτίνες επιπτον έκ τοΰ αυτοκινήτου
άμέσ
/ήτου καί αμέσως
εκλασε τον μύθον ότι είδεν εντός αυτοΟ διαπραττομενον φόνον, διά μαχαίρας. Εννο
είται ότι τό παιόίον ήτο διατεθιμένον καί οι’ όρκου νά βεβαιώσω ότι είδεν τόν εν
άτομον νά κτυπφ τό άλλον διά μαχαίρας.
Ετερον φανταστικόν έγκλημα, τό όποιον έθεσεν είς κίνησιν τήν ’Αστυνομίαν ’Α
θηνών, είναι καί τό ακόλουθον:
Γήν 12η Νοεμβρίου 1933 καί κατά τάς άπογευματινάς ώρας οί Α.Ν. ετών 8,
Χ.Δ. ετών 6, Ιναλλιόπη Μ. ετών 6 και Δ.Μ. ετών 7, ένψ έπαιζον είς τι παρά τά Λιό
σια κιήμα, αντεληφθησαν εις μικραν απο τού μέρους εκείνου άπόστασιν καί άκριβώς εις την θεσιν οπού οί οδοκαθαρισται σωρεύουν τ απορρίμματα καί τά σκουπίοια, δυο καρραγωγεΐς τούς Σ. 1. και ετερον όνόματι Ιωάννην αγνώστου επωνύμου,
οί οποίοι έστάθμευσαν εκεί. Μετ’ ολίγον ήναψαν πυράν καί ό πρώτος έκ τών ανωτέ
ρω καρραγωγεων κατεβίβασεν εκ τοΰ κάρρου του ένα σάκκον καί έζ αύτοΰ έξήγαγε
πτώμα γυναικός, τό όποιον ερριψεν είς τήν πυράν, διά νά καή. Τά παιδία παρηκολούθησαν -ήν σκηνην αυτήν καί μαπιστα κατά τας διηγήσεις των ώσφράνθησαν καί
ι.ην κνίσαν τών καιομενων σαρκών. Επειδή ομ,ους τό πτώμα δέν άπηνθρακώθη τό
παρέλαβον πάλιν οί καρραγωγεΐς ουτοι καί άνεχώρησαν. Μετά τούτο τά παιδία εσπευσαν είς τάς οικίας το
των καί οιηγηθησαν εις τούς γονείς των τά διατρέξαντα μετά
δέους καί μετά τοιαύτης πειστικότητος, ώστε εγενοντο αμέσως πιστευτά. Τήν εσπέραν
Εής ^δίας ημέρας ό Δ. X. πατήρ τού ενός εκ τών ανωτέρω παιδιού προσήλθεν είς
τήν ’Αστυνομίαν καί κατήγγειλε τό έγκλημα, όπως τό διηγήθη ό υιός του.
Η ’Αστυνομία ένήργησεν αμέσως άνάκρισιν καί αυτοψίαν τοΰ μέρους όπου, κατά
τάς διηγήσεις τών παιδιών, εγενετο ή απόπειρα άπανθρακώσεως τού πτώματος, έκ
ιης οποίας οιεπιστωθη οιΐ οθοει„ ηναψε πυοαν εκεί, ότι τα παιδία, όταν έπαιζον, εύρίσκοντο εις ιοιαυ^ην αποσ^,ασιν άπο την θεσιν, όπου συνεσωρεύοντο τ’ απορρίμμα
τα, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά διακρίνουν τά συμβαίνοντα καί ότι τέλος ή ομαδική
καί μετά τοιαύτης πειστικότητος γενομένη έκ μέρους τών τεσσάρων παιδιών άφήγησις περί τού καιομένου πτώματος τής νεαράς ξανθής μέ τό λευκό φόρεμα γυναικός, ώς τήν περιέγραφον, ώφείλετο είς τήν μυθοπλαστικήν ικανότητα τούτων. Έ ν
προκειμένιμ προφανώς τά παιδία αυτά βλέποντα έκ τού μακρόθεν τάς σωρούς τών
αποριμματων, πολύ πιθανόν οε αντικρυσαντα κυνα τινά λευκόν έκ τών άναζητούντων εκεί τήν τροφήν των καί καπνόν έκπορευόμενον έκ καπνοδόχου τινός, κατά
τήν αυτήν κατεύθυνσιν τής θέσεως. έκείνης, έπλασαν τόν μύθον τής καιομένης ξαν
θής γυναικός μέ τόν λευκόν χιτώνα κατά τό πρότυπον τού εγκλήματος Άθανασομε τήν οιαφοραν
πούλου, μέ
διαφοράν ότι είς τήν περίπτωσιν αυτήν έφέρετο καιόμενον πτώμα
γυναικός καί ουχί άνόρός
δέον ν άποδοθή είς τό ότι τά παιδία αιτίά είχον

ράθηε

Κ α τα γγελία :, μ υ θομ α νώ ν κ α ί ά ν α κ ρ ιτικ α ί ή δ ικ α σ τ ικ α ί πλάνα', έκ το ύ τω ν
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τό πτώμα του, άλλα τάς παραστάσεις αύτάς ενετύπωσαν συγκεχυμένους εις τήν μνή
μην των συγκρατοϋντα τά κυριώτερα σημεία, πού έπροκάλεσαν εις αυτά έντύπωσιν,
ήτοι τήν άπανθράκωσιν καί τήν ξανθήν νέαν (Φούλαν) καί έν προκειμένψ έοημιούργησαν διά τής φαντασίας των ένα νεον έγκλημα, εις το οποίον εοοθη ο πρώτος
ρόλος εις τάς παραστατικάς εικόνας, τάς οποίας άτελώς ειχον αποτυπωσει εις τον
συναισθηματικόν αυτών κόσμον.
Ό π τ α σ ί α ι υ σ τερ ικώ ν
γυ ν α ικ ώ ν καί π α ίδω ν

Εις τήν υστερικήν μυθομανίαν οφείλονται καί αί συχναί οπτασίαι γυναικών καί
παιδιών, πού οραματίζονται συνεντεύξεις μετά τών 'Αγίων ή άλλων ουρανίων υ
πάρξεων, τοιούτους δέ μύθους μέ πλοκήν συνήθως θρησκευτικήν, καθημερινώς σχε
δόν ακούομε ν.
Ή μυθοπλαστική όμως δύναμις τών υστερικών δεν περιορίζεται εις τον θρη
σκευτικόν κύκλον, άλλα λαμβάνει θέματα ανάλογα πρός τά διάφορα αίτια, τά ο
ποία επιδρούν επί τής ψυχικής ιδιοσυγκρασίας τούτων. Ούτως όταν ή άλαζονεία και
ή επαρσις κυριαρχεί τού υποσυνειδήτου τών υστερικών, άκούομεν παρ’ αυτών μ-ύ->
θους αληθοφανείς, κατά τούς όποιους δίδεται δ πρώτος ρόλος είς^ τούς ίδιους. Ο
ταν κυρίαρχη ή φιλαρέσκεια καί δ ερωτισμός εις τάς γυναίκας ιδίως,, αι ίστορίαι
καί οί μύθοι, τούς οποίους διηγούνται, αποτελούν ύμνον διά τήν ωραιότητά των καί
τήν κατακτητικήν αυτών δύναμιν επί τών ανδρικών καρδιών, όταν τέλος κυρίαρχη
το μίσος καί ή κακεντρέχεια, όλαι αί διηγήσεις των περιλαμβάνουν ανυπάρκτους
εκδικήσεις, τάς δποίας έπέτυχον κατά τών ατόμων εκείνων, πού εις τήν φαντασίαν
των εμφανίζονται ώς εχθροί. Ιναι οσάκις οι μύθοι αυτοί περιοριζου.αι εις την σφαί
ραν τής φαντασίας, εις τό επίπεδον τών αυταπατών καί παραισθήσεων, ούδέν τό
κακόν, όταν όμως λαμβάνουν τροπήν πρός τήν πραγματοποίησιν, τότε εδρισκόμεθα
πρό "δυσαρέστων εκπλήξεων καί, καθώς τονίζει δ G. GuiJheimet, αλλοίμονον εις ε
κείνον, δ δποίος, θά γίνη τυχόν τό άντικείμενον μίσους υστερικής γυναικός, καί
αλλοίμονον εις έκεΐνον, όστις θ’ άγαπηθή παρ’ αυτής, διότι μόνον είς τήν ύστερικήν γυναίκα παρατηρείται ιδίως ή στενή συγγένεια μεταξύ τών δύο τούτων, τών
τόσο διαφόρων, φαινομενικώς, αισθημάτων τού cpioto, και ^οΰ μίσους.
Καταπληκτική επίσης είναι ή έπιτηδειότης καί ή μυθοπλαστική δύναμις τών
υστερικών παιδιών, τά οποία έχουν αφάνταστου επινοητικότητα, όταν πρόκειται ι
δίως νά δικαιολογήσουν παρεκτροπάς ή σφάλματά των.
~ Τον Σεπτέμβριον τού έτους 1930, δ τύπος τών ’Αθηνών (Πατρίς 3.9.1930) ήσχολήθη μέ παράδοξα φαινόμενα, τα δποΐα, ελάμβανον χωράν είς το επί τής όοοΰ
Λένορμαν 69α σιδηρουργείου τού Μ. Καραμανώλη. Ούτως, άνεγράφη ότι δ 12ετής
υπάλληλος Μαντζώρος ενώ ετρωγεν εντός τού σιδηρουργείου, άντελήφθη ότι κάτι
συνέβαινεν είς τήν καπνοδόχον. ’Έστρεψε πρός τά εκεί καί εΐδεν ένα εϋζωνον ενδεδυμενον χρυσοποίκιλτου στολήν, όστις είσήρχετο είς τό σιδηρουργείου από τήν κα
πνοδόχον. Ό εύζωνος ούτος ήτο απειλητικός καί τού είπεν: «’Έ ! τί ζητάς εσύ εδώ;!
τήν περιουσία τού αδελφού σου;». Ταυτοχρόνως ένεφανίσθη μία νεαρά γυνή ή όποια
παρώτρυνεν τόν εύζωνον λέγουσα: «κτύπα τον, κτύπα τον». Ή ιδία γυνή όρθισθεΐσα
ήρπασεν άπό τάς χείρας τού μικρού υπαλλήλου τήν ύορίαν, τήν όποιαν ούτος έκράτει, καί τήν εξεσφενδόνησεν είς τόν τοίχον θρυμματίσασα αυτήν. Κατόπιν τών γε-
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γονότων τούτων 6 υπάλληλος τόσον έφοβήθη, ώστε ήτο αδύνατον νά πεισθή νά έπισ^ρεφγ] εις την εργασίαν του.
„
Εκ^.οή ^α.^διηγήσοίς αυταί τοϋ 12ετοΰς Μαντζώρου, πλουτισθεΐσαι καί μέ τάς
οιηγησεις του οιευθυντού τού καταστήματος καί των γειτόνων, προεκάλεσαν τήν
προσοχήν πολλών εύπιστων, ήναγκάσθην κατόπιν διαταγής των Προϊσταμένων μου,
ως Διοικητής του ΣΤ Παραρτήματος τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, νά ένεργησω σχετικήν ερευνάν. Τί λοιπόν διεπιστώθη έκ τής λεπτομερούς άνακρίσεως τήν
οποίαν ενηργησα; Οτι έπρόκειτο περί μύθου, τον όποιον επλασεν ό 12ετής Μανχζωρος, ivcc δικαιολογήση μίαν του απρονοησίαν συνεπεία τής οποίας έθραύσθη ή ύορια του καταστήματος, ώς ήτο δέ επόμενον, θά έπηκολούθει τιμωρία αυτού, άν δεν
επενεοαινεν ό εΰζωνος μετά τής ώραίας κόρης. Χαρακτηριστικόν δέ είναι δτι εις τον
μύθον, τον^όποιον δ μικρός υπάλληλος επλασεν, τό κυριώτερον περιστατικόν ήτοι' τήν
θραυσιν τής^ υδρίας έτοποθέτησε φυσικώτατα εις τό τέλος τής άφηγήσεως καί ώς
συνέπειαν, ως επακολουθον τού προκληθέντος εις αυτόν τρόμου έκ των δραμάτων,
ενφ εκ τής ανακρίσεως προέκυψεν άναμφισβητήτως δτι προηγήθη ή θραΰσις τής υόριας καί έπηκολούθησεν δ μύθος περί μεσημβρινών εμφανίσεων καί φαντασμάτων.
Τήν αυτήν αιτιολογικήν βάσιν τής μυθομανίας έχει καί ή ανώνυμος επιστολή,
ητις συχνότατα γράφεται παρ’ υστερικών άτόμων καί εις τήν όποιαν εκτίθενται μετά
λεπιολόγου^ περιγραφής καί ακρίβειας διάφορα γεγονότα φανταστικά, άτινα συνδιάζονται με αξιοθαύμαστο'/ τέχνην καί επινοητικότητα μέ έτερα πραγματικώς λαβόντα χώραν κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά παρουσιάζουν μίαν νέαν ιστορίαν, ένα γε
γονός, καθ’ δλα πιστευτόν.
Χρειάζεται αυστηρά κριτική καί έλεγχος επιστημονικός διά νά έκκαθαρισθή
Α περιεχόμενο'/ μιας ανώνυμου επιστολής γραφείσης παρ’ υστερικού ατόμου, πολύ
δέ περισσότερον διά νά ληφθοΰν ύπ δψιν ώρισμένα γεγονότα εκτιθέμενα εν αυτή.
Ινατ αρχήν, δέ, έφ’ δσον πρόκειται νά χρησιμοποιηθή μία τοιαύτη επιστολή,
^ρεπει να ελεγχηται καθ ολον αυτής τό περιεχόμενον καί κατά τρόπον, πού θά όδηγήση ασφαλώς εις άναγνώρισιν τής νοοτροπίας καί τής ψυχικής καταστάσεως τού
άνωνυμογράφου.
( Σ υν εχίζετα ι)

Οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι μελετούν σ υ νεχώ ς προσφέρουν
μεγάλην υπηρεσίαν εις τήν κοινωνίαν καί είς τόν εαυτόν τ ω ν .
Τα « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α » σ ά ς
προσφέρουν εκλεκτήν πνευματικήν ϋλην.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

***************************************************
Ο Φ Ο Ν Ο Σ ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
***************************************************
‘Υ π ό τοΰ Δ η μ ο σ ιο γρά φ ο υ κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ

( Σ υ ν έχε ια έκ τοΟ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )

Θυμάμαι, σάν νά είναι τώρα, δτι άρχιζα τό κομμάτι μου εκείνο μέ τή λατινική
φράσι «Aoudiatoup et altepa pars», δηλαδή άς άκούσωμε καί τό άλλο μέρος τώρα.
Καί έλεγα καθαρά καί ξάστερα δτι τό έγκλημα του Χαροκόπου ^πρέπει νά τό δούμε
παραμερίζοντας τό κάψιμο, τό κόψιμο, τό πακετάρισμα καί τό πέταγμα των δεμάτων
στόν Κηφισσό καί νά τό δούμε από τήν αρχή του, από τις σχέσεις τής Κάστρου με
-ό νοικάρη της καί από τό σατανικό σχέδιο του τελευταίου, δηλαδή τού Άθανασόπουλου, νά κλέψη καί νά στεφανωθή βιαίως καί ύστερα νά βιάση τή Φούλα, τήν ο
ποία παρουσίαζα σάν μιά εξελιγμένη καί πολύ μορφωμένη κοπέλλα, πού άθελά^της
έμπλέχθηκε σέ μιά περιπέτεια από τον «νοικάρη» τής μάννας της, τά ξυλοκοπήμα
τα αδτής καί τής μάννας της, τά βασανιστήριά της καί έφθανα πιά ώς τό άναγκαΐον
επακόλουθον όλης αυτής τής ιστορίας τό δήθεν έγκλημα, τό όποιον παρουσίαζα ώς
ένα δράμα.
-Καί δεν πέρασε πολύ ώρα, όταν βλέπω τον μακαρίτη τό διευθυντή τού « Εθνους» Σπΰρο Νικολόπουλο νά μπαίνη σάν μαινόμενος ταύρος μέσα στο γραφείο μου.
___ Τί είναι αυτές οί αρλούμπες πού μου έγραψες στό «’Έθνος»;
__ Τί έγραψα κ. Σπΰρο; Μιά συνέντευξι πήρα καί τήν έγραψα πιστώς. ’Έ γρα
ψα τήν καθαρή άλήθεια. "Οπως τήν είδα, όπως τήν ακόυσα καί δπως πραγματικά
είναι...
__ Τί μου τσαμπουνάς μωρέ; Δέν τό περίμενα από ένα Λεωτσάκο.
— Τί δέν περιμένατε;
__Τώρα μωρέ τό καταλαβαίνω. Σέ μάγεψε ή σειρήνα καί δέν ξέρεις πιά τί
γράφεις; Σοϋ πήρε ολοτελα τα μυαλα,
' — ’Εμένα; Μου τά είπε δλα αυτά.
__ Έγώ σοΰ λέω, πώς δέν σού τά είπε. ’Αλλά πώς τά έγραψες...
— Πώς θέλατε νά τά γράψω;
__ Μωρέ μέ «μπηχτές». Νά τά γράψης δλα, αλλά μέ ένα τόνο σαρκαστικό καί
έμπαικτικό. Νά φαίνεται δτι δλα, δσα σού είπαν, δτι είναι ψευτιές καί δικαιολογίες,
πού δέν έχουν καμμιά βάσι.
πού δέν έχουν καμμιά βάσι.
— Μά ατού έχουν; τόλμησα να παρατηρήσω.
__ Κουραφέξαλα. Μωρέ γράφονται τέτοια πράγματα; Θά βγάλουμε μόνοι μας
τά μάτια μας, γιά νά γράψουμε αυτά τά πράγματα; Μωρέ δέν πήρες κάβο δτι μέ τό
Ιγκλημα τ ή ς ' Κάστρου καί τά δσα γράψαμε γ ι’ αυτήν καί τή Φούλα εφθασαν τήν
κυκλοφορία μας σέ υψη δυσθεώρητα; Μέ αυτά πού γράφεις πάει πιά τό ενδιαφέρον

984

Σπόρου Λεωτσάκου

τοΰ κόσμου για τό έγκλημα. Θά χάσουμε τις χιλιάδες τά φύλλα πού πήραμε, ενώ
πρεπει με κάθε θυσία νά τά διατηρήσουμε.
, Κατ*λα?α W ·, "ΩΩστε όλος δ καυγάς ήταν για τό πάπλωμα. Για τήν κυκλο
φορία,^ που είχε φθάσει πραγματικά σέ ΰψη δυσθεώρητα, άφοϋ πριν δυο μέρες, τό
πρωινό πού διελευκάνθη τό έγκλημα, τό «Έθνος» είχε φθάσει σέ τέτοιο ρεκόρ πού
οεν το ςαναφθασε ποτέ. Σκοπός λοιπόν δέν ήταν νά γράψουμε τήν αλήθεια, αλλά τό
πως να μη χάσουμε τήν κυκλοφορία...
Αλλά α να πού. Διευθυντής δεν ήμουνα εγώ. Διευθυντής καί ιδιοκτήτης ήταν έκεινος ο μακαρίτης. Ή έφημερίοα ήταν δική του καί μπορούσε νά γράώη δ,τι ή
θελε. Ιο μονο πια που μπορούσα νά κάνω εγώ ήταν, σέ εκείνα πού θά έγράφοντο,
παρα τήν εγκρισι μου γιά τό «έγκλημα τού Χαροκόπου», ήταν νά μή βάλω τήν υ
πογραφή μου στα σχετικά κομμάτια πού θά γραφόντουσαν.
Ο μακαρίτης δ Νικολόπουλος επήρε ολο τό κομμάτι πού είχα γράψει γιά τήν
εφημερίδα και κυριολεκτικά τού άλλαξε τον άδόξαστο. "Ολο ειρωνίες, Αποσιωπητικά
και υπονοούμενα ήταν τό κομμάτι πού διεκήρυσσε, δτι δλα δσα έλεγαν οί γυναίκες
και ο Μοσκιος ήταν από τήν αρχή ώς τό τέλος ψέμματα καί δτι αυτά τά έλεγαν οί
«φονισσες και^ οι τεμαχίστριες»·, γιά νά σώσουν τό κορμί τους από τό απόσπασμα
το εκτελεστικό, στο οποίο έπρεπε τό ταχύτερο νά άποσταλοΰν...
Εφριςα κυριολεκτικής με τά κομμάτι πού δημοσιεύτηκε χωρίς πιά τήν υπο
γραφή μου,^καθώς είπα. Εσπευσα φυσικά, νά παραγγείλω στην Κάστρου καί στή
Φουλα, οτι εγω πιά δέν είχα καμμία σχέσι μέ τά γραφέντα καί δτι διεχώριζα τή
θεσι μου και οτ^ημουνα πρόθυμο; ακόμη καί μάρτυρας ύπερασπίσεως νά έλθω στή
οικη για να τις υπερασπίσω, λέγοντας τά δσα είχα μάθει, γιατί στό αναμεταξύ, καί
απο &Λ, ς/0πη,γες εί'/α φροντίσει νά διασταυρώσω καί νά έπαληθεύσω τις πληροφο
ρίες, για οιαια απαγωγή τής Φούλας, γιά τό βίαιο καί παράνομο γάμο της. καί
για τον κατοπινό βιασμό της. Καί είχα διαπιστώσει πλήρως, δτι δέν έπρόκειτο γιά
κανένα σατανικό και μακάβριο έγκλημα, άλλα γιά ένα καθαρά ανθρώπινο δράμα, τοΰ
οκοιου, τοσονοι ηθικοί αυτουργοί, όσον καί οί συνεργοί είχαν του κόσμου τά ελα
φρύ ντικα. Αλλά δυστυχώς μέ τά γραφόμενα των εφημερίδων καί ιδίως μέ τά δσα
εις συνεντεύξεις του προς έμάς τούς αστυνομικούς συντάκας, είχε πή δ τότε καθηγητης της ιατροδικαστικής τού Πανεπιστημίου μακαρίτης Γεωργιάδης είχε πιά σγηματισθή κοινή γνώμη καί κανένας δέν μπορούσε πιά νά βγάλη άπό τό μυαλό τού κο
σμάκη, οτι ο Αθανασόπουλος είχε βασανισθή καί μισοκαή ζωντανός, δτι κατόπιν έδολοφονηθη_εν ψυχρω καί μετά κομματιάσθηκε άπό ειδήμονα καί «μάλιστα γιατρόν
και κατα πασαν^πιθανότητα άνατόμον». Έ , καημένε Ιναρτσώνη, πώς γλύτωσες άπό
μια οικαστικη πλάνη ! Πρεπει νά τό χρωστάς χάρι στό ’Αστυνομικά Σώμα καί ποό
πάντων στον διοικητή τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Κουτσουμάρη, δ όποιο» δέν έδί
στασε να ύψωση τό Ανάστημά του στά φλιναφήματα αυτά καί μέ επίσημον άνακοινωθεν, καθώς είδαμε, να διακηρύξη τήν αθωότητα του γιατρού (κουμπάρου) καί νά
στιγματιση τις αηδίες τού κίτρινου τύπου, πράγμα πού δέν είχε ξαναγίνη ποτέ ώς
τότε, καί που δεν ξαναγινε ποτέ πίά.
*
'
*
, Έ ν τ? μεταξύ ή διαταχθεΐσα τακτική άνάκρισις, διά τόν φόνον τοΰ Άθανασοπουλου, ηρχισε οραστηρίως τό έργον της καί ή ύπόθεσις άπό τής Τετάρτη» 14 Ί α
νουαριου^ έλαβε ήέαν τροπήν καί αυτό διότι ή ύπεράσπισις τών κατηγορουμένων, Ινώ
τ“ ζ αΡ><Αή ενεφανιζ,ετο ως ενιαία, οιηρέθη πλέον τελείως. Πενθερά, σύζυγος καί
υπηρέτρια, με νέας συμπληρωματικάς άπολογίας ενώπιον τού άνακριτοΰ καί εις' συν
εντεύξεις τωή προχείρους πρός τούς δημοσιογράφους, τάς οποίας μάς έδωσαν "εις τούς
διάδρομους των άνακριτικών γραφείων, προσεπάθησαν νά έπιρρίψουν δλον τό βάρο»
και την ευθύνην τής^δολοφονίας εις τόν Ιδετή Δημήτριον Μοσκιόν. Ό τελευταίος πά
λιν, κατόπιν αιτησεως του έκ δευτέρου Απολογούμενος ενώπιον τού κ. άνακριτοΰ δέν
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ήρκέσθη νά παραστήση εαυτόν ώς οργανον της έξαδέλφης του πενθεράς καί της άνεψιας του καί συζύγου τοϋ θύματος, άλλα προέβη εις νέας αποκαλύψεις, άνατρέψας
σχεδόν έξ ολοκλήρου τά λεχθέντα ύπ’ αύτοϋ καί εις τήν ένορκον κατάθεσίν του ως
μάρτυρος εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν καί εις τήν πρώτην του απολογίαν ενώπιον
τοΰ άνακριτοΰ Παναγιώτη Ρουμελιανάκη. ΙΙαρεδέχθη καί πάλιν δτι ήτο δ αύτουργός, άλλα μετέτρεψε πρός οφελός του δλας τάς λεπτομέρειας τής διαπράξεως τοΰ
κακουργήματος.
Των «νέων αποκαλύψεων» προηγήθησαν μακραί συνεννοήσεις μεταξύ χών συνη
γόρων των κατηγορουμένων μέ τούς πελάτας των. Η Κάστρου καί η Φουλα, αι οποϊαι κατ’ άρχάς είχον δηλώσει ώς συνήγορόν των τον σπιτονοικοκύρην των κ. Παπαδάκην, αφού διεπίστωσαν ότι 0 διορισμός αυτός ήτο ανέφικτος, διότι δ σπιτονοι
κοκύρης των ειχεν έξετασθή κατά τήν προανάκρισιν ώς μάρτυς τής ύποθέσεως, διωρισαν ώς συνήγορόν των τον κ. Αγγελον Κ. Τσουκάλαν, υιόν τοΰ καθηγητοΰ τή^
ποινικής δικονομίας καί διασήμου ποινικολόγου Κωστή Τσουκαλά καθώς καί τόν κ.
Μπαρντούναν, ή υπηρέτρια Γιαννούλα Πέρου τόν κ. Μπασντούναν καί δ Μοσκιός τόν
μακαρίτην Φώνταν Βαλσαμάκην, λοχαγόν εις τήν Γαλλικήν Λεγεώνα των ώένων καί
ηρώα τοϋ πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καί δράσαντα εις έθνικήν όμάδα^ άντιστάσεως, μετέπειτα κατά τήν κατοχήν, μέχρις ότου άνεκαλύφθη καί έξετελέσθη από
τούς Ναζήδες καί τόν Γ. Οικονόμου. Ό Μαγουλόπουλος, δ όποιος είχε κατηγορηθή
ώς άπλός συνεργός, είχε διορίσει δύο άλλους δικηγόρους.
ΟΙ συνήγοροι, τήν Τετάρτην 14 ’Ιανουάριου, παρουσιάσθησαν κατ’ άρχάς εις
τόν ανακριτήν Χρυσανθόπουλον, άναπληροΰντα τόν ασθενή ακόμη Παναγιώτην Ρουμελιανάκην, καί τοΰ έζήτησαν νέαν προθεσμίαν διά τούς πελάτας των, διά νά συνεννοηθοΰν μαζί των καί διά νά λάβουν γνώσιν των έν τή δικογραφία υπαρχόντων εγ
γράφων. Ό κ. ανακριτής όμως ήρνήθη τήν χορήγησιν νέας παρατάσεως τής προθε
σμίας καί τό ίδιον εκείνο απόγευμα έκάλεσε νά προσαχθοΰν εις τό γραφείον του και
νά άπολογηθοΰν δ Μοσκιός καί ή υπηρέτρια Γιανούλα Πέρου.
Νέα καί πάλιν δρακόντια μέτρα τής Γενικής ’Ασφαλείας καί τής Αστυνομίας,
άλλά παρ’ όλα αυτά τό «Δικαστικόν Μέγαρον», είχε πολιορκηθή από χιλιάδας κό
σμου, αί όποΐαι καί πάλιν έξετράπησαν εις ύβρεις καί εις κατάρας κατά των κατη
γορουμένων. Αί άπολογίαι παρετάθησαν μέχρι καί .τοΰ μεσονυκτίου, διότι παρέστη
ανάγκη νά άπολογηθοΰν καί κατ’ άντιπαράστασιν οί κατηγορούμενος μεταξύ των,
πρός διευκρίνισιν ώρισμένων σημείων των απολογιών των καί φυσικά δεν έλέχθη
τίποτε άπό τόν κ. άνακριτήν, δ όποιος έτήρησε σιγήν ιχθύος λέγων ότι ή οικονομία
άπαγόρευε πάσαν άνακοίνωσιν πρός τούς δημοσιογράφους. Ευτυχώς όμως, ότι εκτός
των κατηγορουμένων τοΰ άνακριτοΰ καί τοΰ γραμματέως του, μέσα εις τό άνακριτικόν γραφείον παρίσταντο καί οί πάντοτε φίλοι των δημοσιογράφων συνήγοροι καί
οί όποιοι' μάς είπον μέ τό νί καί μέ τό σίγμα όλας τάς λεπτομέρειας τών νέων καί
συμπληρωματικών αυτών απολογιών.
Ούτω λοιπόν, σύμφωνα μέ τάς τότε άνακοινώσεις τών συνηγόρων Βαλσαμάκη καί
Οικονόμου, δ Μοσκιός άνακεφαλαίωσε τό έγκλημα ώς έξης:
Έ Κάστρου καί ή Φούλα, λόγω τοΰ ότι δ Άθανασόπουλος συνεπλέκετο μεταξύ
των καί προκαλοΰσε σκηνάς τάς τελευταίας ημέρας, προσπαθούσαν νά τόν πείσουν
ότι επρεπε μέ κάθε θυσία νά τις άπολυτρώση, σκοτώνοντας τόν Άθανασόπουλο. Ό
Μοσκιός είχε άντιρρήσεις, άλλά ή Κάστρου έφρόντισε νά προμηθευθή περίστροφο καί
εδωσε εις αυτόν χρήματα διά νά άγοράση ένα μεγάλο μαχαίρι, πού εχρησιμοποίησαν
ύστερα γιά νά τόν τεμαχίσουν. Εις σχετικήν εκκλησιν τής Φούλας, όπως δ Μοσκιός
πή τήν άλήθειαν, δ Μοσκιός έπέμεινε καί πάλιν ότι παρεσύρθη «άπό τά γύναια» δη
λαδή τήν Κάστρου, τήν Φούλαν καί τήν υπηρέτριαν.
Ό Μοσκιός τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου κοιμήθηκε πολύ νωρίς εις τό ντιβανι που
τοΰ είχαν βάλη μέσα στο δωμάτιον τής Κάστρου. ’Εκεί, επειδή ήταν κρυωμένος τόν
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έτριψαν καί του έβαλαν βεντούζες ή Κάστρου καί ή Φούλα καί έτσι έκοιμήθηκε χωνα ™,ρΎ]
τΤ ' ώΡα πού ΤύΡισε ° Άθανασόπουλος στο σπίτι. Κατά τις 31/2
" ° πρωΐ °Ιψως εξοπνησε από καυγά καί άντελήφθη δτι δ Άθανασόπουλος φιλονοι/-ουσε και εςυλοκοπουσε τήν γυναίκα του καί τήν πενθεράν του. Μάννα καί κόρη
- ι“ Ρ ’^ α ν σ^ ν
κοιμώτανε καί του είπαν δτι είναι καιρός πια νά τις
σόπουλο ^
^
^ X°° είχαν πή κατ5 έπανάληψιν σκοτώνοντας τον Άθαναφ. ,T3 r . ° Μ°σκι° | ισχυρίσθη δτι καί πάλιν έφερεν αντιρρήσεις καί τότε ή Κάστρου καί
1 ™ α Χ0ν ω?Ί™ σαν
το σαλό'"
έκεϊ ή Φούλα, όπως ήταν μισόγυμνη καί
φορούσε μονο τα αραχνοΰφαντα νυχτικά της, έπεσε στα πόδια του καί κλαίουσα μέ
σπαρακτικούς λυγμους, τοΰ είπε:
~ Π,ΡΛ
επεΚ
1, να ,τέ κ“ ν,1Κ αύτ° ϊ ώ μ-ενα. Έτσι θά μέ γλυτώσης άπό αυτό τό
κρ.υριο. Αν οεν^γινη αυτό τώρα οέν θά γίνη ποτέ καί θά είμαι δυστυχισμένη σ’ δλη
μου ^ ζωη. Αν δεν μπορής να κάνης αυτό πού σου ζητάμε δώσε μου τό πιστόλι σου
και θα σκοτωθω μπροστά σου γιατί δέν αντέχω πιά σ’ αυτό τό μαρτύριο. Δεν έχω
ύ · 7 νάΤίΓS ' * ’ ™υ ,εισαι
Ιήου> Υιά νά μέ υποστήριξή. Δέν είσαι άνδρας εσύ
για να ιο οειςης σ αυτήν την περιστασι;
Υίαν δ - ι ? - ^ ζ ύ'στεΡΚ
ύττονο,ή/0·?ί είδ
συμπληρωματικήν αυτήν απολο
γίαν Oil ορεφε καποιαν ερωτικήν συμπάθειαν πρός τήν Φούλαν (πράγμα πού ώς άoicpio εγραυα και εις ιην αποκλειστικήν συνέντευξιν πού είχα πάρει μέ τον Μο£ ό - Γ ί κ " σ ί ^ τ ' εϊς YUVT 'ieC £ίχα, δΐαχνώσε; κα| έΤώ) καί δτι συνεπώς πιεσθείς
Ά ο τΆ δ ο κ “ *’ αζ π^ ακλησε'·; ? αι ,τΐ,ς συΙχβουλέ« Ά ζ μητρός καί έξαδέρφης του~
Αρτ^μ.οο, Κάστρου, η οποία, κατ αυτόν, μέ τά ίδια της τά χέρια έγεμίσε τό έπαναΛηπτικό πιστόλι καί τοΟ τό έδωσε στό χέρι. Ό Μοσκιός ομολογεί X
δτι ί, ι -σ. μέχρι ιην πόρτα .ου υπνοδωματίου τοΰ Άθανασοπούλου, άλλ’ όπισθοχώρησεν
lf/Ylr mii
ίννΙ-ίπΛ,-Λ-ί 'όίημ, Συγγραφέως
V.... .
,
.
Λ
έντρομος ποο
προ τνΐε
τής C/M
φρίκης
τοΰ εγκλήματος)
φράσις προφανώς
υπαγορευθεϊσα υπό τοΰ συνηγόρου του) . Τότε"έδήλώσέ στις δύο γυναίκες δτι τοΰ
ήταν απολύτως αδύνατον νά κάνη τον φόνον.
καί τ Εφ ο , Ζ Τ ί 7 ί ™ ^ ν - κ^ μέχρί Τ1ς 8γΚ πΡωϊνή«
Κυριακής ή Κάστρου
Μ Τί Φ<ω*α
εοιναν ««Ρ*ως να πινη οΰςο καί οέν έπαυαν νά τόν έκλιπαροϋν νά
σκοαοση τον Αθανασοπουλον. Άφοΰ τόν έμέθυσαν τελείως καί τόν κατέστησαν δογανον των. εοεχθη επί τέλους καί διέπραξε τήν δολοφονίαν. Τοΰ έδωσαν καί πάΜν
.ο περίστροφον και τον ακολούθησαν ή Κάστρου κρατούσα τό μαχαίρι καί ή ύπηρέ
τρία σαν ακόλουθος, γιά νά τοΰ δίνει θάρρος. Ή Φούλα εκείνη" τή σ τι^ ί 2ΐχ ? γή
εςω στην αυλή τοΰ σπιτιοΰ.
ih ' π Ά θ
Ο Μοσκιος, καθ^’ ύπαγόρευσιν των συνηγόρων του, είπε συνεχίζων τήν άπολογιαν ιου οπ, όταν μπήκε εις τό δωμάτιον τοΰ ζεύγους ό έργολάβος είχε ξυπνήση καί
ευρισκε ιο εις το ντιβανι υ,έ τά αοΰτοα. Irrrnmnicu»
-„τ____> =>,? V /*-, ^ ^
γραφέ
σκιός
Άθανασόπουλος, τραυματισθείς μόνον, έτινάχθηκε όρθιος έπάνω είς'τ'ό κ ρ ϋ ά τΓ κ α ί
μο τ.^ν κίνηση του αυτήν εσπρωςε μιά καρέκλα πρός τήν ντουλάπαν καί έτσι έσπασε
I αυ^ ; ; τ?ν ΙΑεϊ αλον καθρέφτη τής ντουλάπας. Συγχρόνως άρχισε νά α>ωνάζπ δη
νατα και να καλή σέ βοήθεια τόν σπιτονοικοκύρη του Παπαδάκην. Τότε ό Άθανα_σοπουλος, κατα την απολογίαν τοΰ Μοσκιοϋ πάντοτε, έδωσεν ένα σάλτο καί άρπαξε
ιο μεγάλο μαχαίρι που το κρατούσε η πενθερά του καί έπετέθη εναντίον τοΰ Μοσκιοΰ
Τοι^ε αυιος αναγκάσθηκε πλέον., να τον πυροβόληση καί διά δευτέραν φοράν μΓτό
κ.οιολι εις το κεφάλι του και εισι ο Αθανασόπουλος κατέπεσε νεκρός. '
(Συνεχίζεται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

************************* **************************

ΠΕΡΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
***************************************************
Ύττό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΚΩΝΣΤ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Σ υ νέ χε ια έκ τοϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ κ α ί τέλ ο ς)

Γ . ΙΣ Χ Υ Ο Υ Σ Α Π Α Ρ ’ Η Μ Ι Ν Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ ΙΑ

ΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ενδιαφέρον έν τή μελέτη τοϋ θέματος των παιγνίων παρουσιάζει ή
Ισχετικάς
ίσχύουσα παρ’ ήμΐν νομοθεσία. Κρίνο) σκόπιμον νά παραθέσω έν ερμηνεία τάς
διατάξεις δια νά κατανοηθή ή θέσις τοΰ δικαίου έναντι της ροπής πρός τά
τυχηρά παίγνια, των θεσμών δηλ., οι όποιοι ρυθμίζουσι τήν συγκεκριμένην σχέσιν
των ανθρώπων πρός έξυπηρέτησιν τοϋ κοινωνικού σκοποΰ.
’Α σ τ ι κ ό ν δ ί κ α ι ο ν :
Ό Α.Κ., χωρίς νά καθιεροΐ γενικήν αρχήν περί τοϋ είδους καί χαρακτήρος των
τυχηρών συμβάσεων ή νά άπαριθμή αύτάς, περιωρίσθη εις τούς έξης ορισμούς:
"Αρθρ. 844 «Έκ παιγνίου ή στοιχήματος δεν γεννάται άπαίτησις. Τό αυτό ισχύει
καί περί άφηρημένης ύποσχέσεως ή άναγνωρίσεως τοιαύτης οφειλής ή τής έκδόσεως συναλλαγματικής ή άλλου χρεωστικοΰ ομολόγου περί τούτου» και Αρθρ. 845
«Τά έκ παιγνίου ή στοιχήματος χρέη, καταβληθεντα έκουσίως καί ανευ οόλου η
άλλου τεχνάσματος τοΰ κερδίσαντος δεν άναζητοΰνται».
- ' Έ κ των ορισμών τοΰ Α.Κ. προκύπτει δτι, αί έν λόγιο συμβάσεις δεν θεωρούν
ται κατ’ αρχήν άπηγορευμέναι καί έπομένως ώς άκυροι, άλλ’ εχουσιν απλώς ήλαττωμένην μόνον ένοχικήν δύναμιν καί γεννάται ές αυτών ατελής φυσική ένοχη. Ες
άλλου, δ Α.Κ. υποβάλλει υπό ένιαίαν ρύθμισιν άμφοτέρας, άνευ ούδεμιάς διακρίσε
ι ς μεταξύ παιγνίου καί στοιχήματος, καίτοι ή έννοια έκατέρου είναι διάφορος. Ακό
μη ό Α.Κ. δέν παρέχει τήν έννοιαν παιγνίου καί στοιχήματος, θεωρουμένων ώς γνω
στών έκ τής επιστήμης.
Ώ ς παίγνιον δυνάμεθα, κατά τήν νομικήν έπιστήμην, νά όρίσωμεν τήν ^συμφω
νίαν, καθ’ ήν έξαρτάται έκ τής εξόδου δύο αντιθέτων αιρέσεων (δρων) , εάν καί
κατά πόσον πράγμα τι θά περ,ιέλθη ώς κέρδος εις τον ένα ή τον έτερον των συμβαλλομένων (παικτών) . Λ. χ. εις τό χαρτοπαίγνιον ό είς των παικτών παίζει υπό
δαν καί έπομένως ΰα κεροιση
ϊυμβαλλόμενοι ύπισχνοΰνται έκαστος παροχήν,
τεροβαρής, καθ’ δσον άμφότεροι οι συμβα
τοΰ αύτοΰ συνήθως ποσοϋ, εις τόν ετερον, εάν κερδίση.
Αί διατάξεις των άρθρ. 844 καί 845 τοΰ Α.Κ. είναι δημοσίας τάξεως. καί έπο
οφείλει αύτεπαγγέλτως νά απόρριψη αγωγήν στηριζομένην επ’ αυμένωςς όό δικαστής
δικαστής οφε
των,
έστω
και
εάν
ό έναγόμενος δέν προβάλη σχετικόν ισχυρισμόν. Συμφώνως πρός
των, ί
ΰ άρθρ
άρθρ. 844, δταν δ άπωλέσας τό παίγνιον ή στοίχημα δέν καταβάλη
τό έδάφ. β' τοΰ
είς τόν κερδίσαντα τό ποσόν, δπερ άπώλεσεν, άλλ’ ύποσχεθή δτι θά καταβάλη αυτό,
ή αναγνώριση τήν καταβολήν του άφηρημένως, δηλ. χωρίς νά άναφέρη έν τη ά-
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ναγνωρίσει του την έκ τοϋ παιγνίου αιτίαν ή ύπογράψη πεοί αυτού συναλλαναατι
κην η ετερον χρεωστικόν δμόλογον καί τότε θά, Ιχη έωαρμογήν τό Ιδ α' τού" αότοΰ
αρθρ., τοδτέστιν δ εναγόμενος θά δύναται νά Αντ^άξη' είς τόν ά π α ίο ύ ν ^ X X
ρω,την του ποσού τουτου, 8xc ή αιτία, δι’ ήν έγένετο ή αναγνώρισή κλπ. Χναι τό
^ -° σιοιχημα καί δτι τό αξιούμενον ποσόν αντιπροσωπεύει τό παρ’ αυτού
απολεσθεν, οπότε ή άγωγή θά άπορριφθή.
Ρ
Εν τ ή § 2 τού αρθρ. 845 ορίζεται δτι, ό έκουσίως καταβολών τά έκ παιννίου
l o W 5"V δυν0,;ΐαΐ V“
τ« καταβληθέντα, εκτός εάν κατέβαλε πείθεις
α ύ -ο ίλ"Π Ρ“ στΤ 1ζ T0U Γ τΐσυμβαλλθμένου (οίκτου) , ή εις ετερα τεχνάσματα
σ?ωε π ο ο ί α ν β° ^ Τ ζων’τ°'π1 ε^ ?π1
τραπέί^ τά X PW -τα, θεωρείται ώς έκου^ s?και-αβαΛλων αυτα, οια την περιπτωσίν, καθ’ ήν θά χάση εις τό παίγνιον
δ_, I ? ,/™ 5 οθεβ; , θα ουναται να τά παραλαβή μετά τό τέλος τού παιγνίου. Έχρίθη
ο.μ εαν ο καταθεσας το ποσόν, δι’ δ παίζει, εις τήν τράπεζαν τού παιγνίου, τό Α
Ιλοΐήν μεΤα T7iV καΤάθεσΐν καΐ Τήν Sx6amv το° πα[Τνίου κατ’ αυτού, διαπράττει
, Γενικώς ο Α.Κ. Αντιμετωπίζει τό παίγνιον καί τό στοίχημα ώς συυ,βάσειε ά
χρηστους εν τω κοινωνικώ βίφ, δι’ δ καί ρυθμίζει αύτάς κατ’ Ανάλογον τρόπον*
! '·'7Τ7^
Ποινικόν Δίκαιον:
Λ Ν Β958\νΐθ 8 ίν |Χ°θέτ'ημα!? δμ °δ , ρυθμίζεται τ4 δλον θέ!Αα τών παιγνίων, είναι δ
ρ
λ - - / <περΐ κωθί7-οποιησεως των περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατάάρ“θμούΔ-ώντΓ ά °Ρΐσ|'ων 'Τ0° dVWTipW ν0μ°υ ίλ ^
α™ ^ τ ρ α πρός περιορισμόν τού
αριθμού .ων μη κατα σύστημα χαρτοπαικτών καί έξυγιάνσεως της κοινωνίας άπό
τή5 χίρτοπαΤξίαν^ ™ V επίτΥ?δείων’ ^ιδιδομένων καθ’ εξιν καί κατ’ Ιπάγγελμα εις
Εν άρθρ. 1 τού Α.Ν 258) 36 βρίζεται δτι τά έν γένει παίγνια, είτε διά παιγνιό
χαρτων ε^τε οια πεσσών διενεργούνται, διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας: 1 Τ ο 
ν 1ρ α , 2) Μ ι χ τ α , 3) Τ ε χ ν ι κ ά . Ώ ς τυχηρά θεωρούνται τά παίγνια, εφ’ ών
το αποτέλεσμα έξαρταται Αποκλειστική εκ της τύχης. Μικτά θεωρούνται τά |«ων το άποτελεσ* εξαρτάται κατά μείζονα λόγον Ικ της τύχης καί εν μέρει μόνον
V V ήεχνικης δεξιοτητος τού παίκτου. Τεχνικά δέ παίγνια θεωρούνται τά έφ’ ών
το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως έκ της τεχνικής δεινότατος τού παίκτου. Ώσαύα°’ ορίζεσαι, οτι τυχηρον θεωρείται καί πάν τεχνικόν ή μικτόν παίγνιον, τό όποι
ον παραλασσεται κατα τοιοΰτον τρόπον, ώστε κατά τήν διενέργειαν αυτού νά γίνηιαι χρήσις τών διά τά τυχηρά παίγνια κοινώς κρατούντών μέσων καί δή τής καταθέ
σ εις κεντρικού χρηματικού κεφαλαίου (πάγκας) , ώς επίσης καί πάν παίγνιον Ικ
της εκβασεως του οποίου οφελειται δ ιδιοκτήτης ή δ δ) ντής τού κέντρου, έν ώ τοΰ-ο οιεςαγεται^η τέλος πάν παίγνιον εις δ, πρόσωπα μή πραγματικώς συμμετέχοντα
αυτου κατα τα κοινώς παραδεδβγμενα, έξαρτώσιν έκ τής έκβάσεώς του όφελος* διακυβευοντα προς τούτο χρηματικάς ή άλλας αξίας ή στοιχηματίζοντα επ ί’τής ένβάσεως τού παιγνίου.
'
, Καιτ01, ° Α ·Ν · 258) 36 °μιλεΐ εν τω προμνησθέντι άρθρω περί τών διά παιγνιό
χαρτων και πεσσών διενεργουμένων παιγνίων, τό Νομικόν Συμβούλιον τού Κρά
τους εγνωμοδοτησεν, δτι διά τών δρισμών τούτου ρυθμίζονται πάντα τά παίγνια άνεςαρτητως μέσων διενεργείας των. Ούτως εχομεν Αποφάσεις τού επί τής Δημ. Τά^εως Ιπουργοΰ, άναφερομένας εις διάφορα παίγνια ώς μηχανικά κλπ. Ό ’Άσειος
Πάγος διά τής ύπ ά.οιθ. 219)55 Αποφάσεώς του διετύπωσεν Αντίθετον Αποόιν Ό~
πωσδήποτε έν τή πρακτική Iπεκράτησεν ή γνώμη, δτι ή φράσις «πάν παίγνιον»‘ΐχει
ευρειαν έννοιαν. Προς αποφυγήν συγχύσεων κρίνεται σκόπιμος ή νομοθετική ρύθμισις τού θέματος, ^εις τρόπον ώστε νά ρυθμίζωνται ύπό τού νόμου πάντα τά παίγνια
ρι οίονδήποτε μέσων καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον διενεργούμενα. Πολλάκις τό στο!-
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χημα δεν άναφέρεται εις την εκβασιν παιγνίου, διά, νά έφαρμοσθή ο Α.Ν. 258) 36,
έν περιπτώσει διακυβεύσεως χρημάτων ή άλλων άξιων.
'Ιπό τό καθεστώς τοΰ Α.Ν. 258) 36 καί δυνάμει των ορισμών τοϋ άρθρ. 1 αύτου έξεδόθησαν πολλαί αποφάσεις τοΰ Υπουργού Δημ. Τάξεως, περί κατατάξεως
των διαφόρων παιγνίων εις μίαν των προβλεπομένων κατηγοριών» μετά γνώμην τοΰ
είδικοΰ γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Λεσχών. Ούτως εχομεν σήμερον αποφάσεις άναφερομένας εις εν ή καί πλείονα όμοΰ παίγνια, περί τής κατατάξεώς των εις τα τε
χνικά, μικτά ή τυχηρ_ά τοιαΰτα. Εις πολλάς περιπτώσεις άναφέρεται έν τφ σχετικψ
πρακτικψ τοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Λεσχών καί δ τρόπος καί τά μέσα διεξαγω
γής τών διαφόρων παιγνίων. Ή τοιαύτη περιγραφή κρίνεται σήμερον άναγκαία, καθ’
δσον οι καθ’ έξιν καί κατ’ επάγγελμα παίζοντες παραλλάσσουν τά διάφορα παίγνια
καί μετατρέπουν καί τά πλέον άθψα τεχνικά παίγνια εις μικτά ή τυχηρά. Οΰτω τό
παίγνιον πινάκλ, διά μιας δεσμίδος παιγνιόχαρτων, από τεχνικόν μετατρέπεται εις
μικτόν διά τής προσθήκης καί έτέρας δεσμίδος, υπό την δικαιολογίαν δτι οί πα ί-.
ζοντες είναι πολλοί (4 - 6) . 'Ομοίως τό παίγνιον κούμ - κάν μετατρέπεται από μι
κτόν εις τυχηρόν διά διαφόρου τρόπου διανομής (μοίρασμα) τών παιγνιόχαρτων"
αντί δηλ. νά διανεμηθώσι τά άντιστοιχοΰντα εις έκαστον παίκτην (10) φύλλα έφ’
άπαξ, διανέμονται έν άρχή τά (5) καί είτα άρχίζει τό ποντάρισμα (κούμ - κάν βίδο) .
Αί παραλλαγαί γίνονται άντιληπταί μόνον όταν οί έλέγχοντες γνωρίζουν τόν κλασ
σικόν τρόπον διεξαγωγής έκάστου παιγνίου, ώς πρέπει νά άναφέρηται έν τή σχετική
περί κατατάξεώς του άποφάσει. Τελευταίως καταβάλλεται σχετική προσπάθεια διά
τήν κάλυψιν τοΰ κενοϋ περιγραφής τών διαφόρων παιγνίων, κατόπιν τής παρατηρηθείσης έλλείψεως εις τάς διαπιστώσεις τών παραβάσεων διά παραλλαγής, έκ μέ
ρους τής ειδικής υπηρεσίας έλέγχου Λεσχών τής Γ.Γ.Α.
Έν άρθρ. 2 τοΰ αυτοΰ νόμου ορίζονται τά περί διενεργείας τών τεχνικών παιγνίων, έπιτρεπομένων έλευθέρως εις δημόσια κέντρα, ξενοδοχεία, αίθούσας συλλό
γων καί γενικώς εις έτερα κατ) τα προσιτά εις τό κοινόν. Προϋπόθεσις τής διενερ
γείας τών τεχνικών παιγνίων εις δημοσίους ή έτέρους έπιτρεπομένους χώρους είναι
ή λήψις σχετικής άδειας, χορηγουμένης υπό τής αρμόδιας Άστυν) κής ’Αρχής (Υ
πηρεσιών ’Ασφαλείας ·— Τμήμα ’Ηθών — Λεσχών) , κατόπιν αίτήσεως τοΰ ενδια
φερομένου. Ή έν λόγψ άδεια χορηγείται κατόπιν έξετάσεως τοΰ χώρου ύπό έπιτροπής, άποτελουμένης εκ τοΰ Δ) ντοΰ τής Υπηρεσίας ’Ασφαλείας ή τοΰ άναπληρωτοΰ
ώς Προέδρου καί τών: 1) Προϊσταμένου Υπηρεσίας Ηθών — Λεσχών, 2) ενός Ά στ
ληλότη
S
χώρους
τά κέντρα τεχνικών παιγνίων.
ταστήματα προσι
εις είδικάς λέσχας, ίδρυομένα

πί τούτο), κατόπιν άποφάσεως τοΰ έπί τής, Δημ.

5ειγμεν .
.
.
.
.
γησιν τής τοιαύτης άδειας άπαιτεΐται ή υποβολή ώρισμένων δικαιολογητικών, ως
καθορίζονται ύπό τοΰ αύτοϋ άρθρου καί τών σχετικών Α.Δ.
Άπό τοΰ 1948, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 514)48, άπηγορεύθη ή λει-

Ρ

f fI a
*
990

:

Κ ω ν σ τ. Χρονοπούλου

τουργια των ειδικών Λεσχών, περί ών τό αρθρ. 4 τοϋ Α.Ν. 258) 36. ’Έκτοτε ή έκμεταλλευσις τής λειτουργίας Λεσχών μικτών παιγνίων, περιήλθεν είς τά Σωματεία.
^1 Διοικησις, καλυπτόμενη από σχετικάς γνωμοδοτήσεις, έχορήγησε, κατά τήν
προολεη,ομενην διαδικασίαν, άδειος οιενεργείας μικτών παιγνίων είς Σωματεία. Τό
καθεστώς των Σωμ) κων Λεσχών ύφίσταται μέχρι σήμερον, καίτοι άπεδείχθη έκ
ιων πραγμάτων οτι αί πλείσται τούτων είναι κεκαλυμμέναι επαγγελματικοί Λέσχαι.
οιευθυνομεναι παρασκηνιακώς υπό πεπειραμένων Λεσχειαρχών. ’Ήδη, μέ τήν αϋγην της αναδημιουργίας, ήτις ήρχισε τήν 21ην ’Απριλίου 1967, έδόθη ε ίς τήν αρ
μονίαν^ Αρχήν το οικαιωμα να δράση κατά τής έπί μακρόν παρατηρούμενης έκτρο
πης των Σωματειακών Λεσχών καί διά τής ύπ’ άριθ. 1) 1967 ’Αστυνομικής Δια.ας^εως του A.A.1L. «περί όρων λειτουργίας Σωματειακών Λεσχών», έτέθησαν οί
πρω ^ι και βασικοί περιορισμοί. Ή εφαρμογή τής σχετικής Α.Δ. (ανάλογος, έξεδόΗη και υπο του Αρχηγείου Χωροφυλακής) ώδήγησεν είς τον περιορισμόν τών ΣωA/ qR7 V
παίκτώ7 (μελών των* · Παραλλήλως ηύξήθησαν άπό
,ου^ίουΛίου 1967 και τα τέλη τών μικτών παιγνίων είς τό τριπλάσιον. Προβλέπεται
Ι-ε^.α βεβαιοτητος οτι αι (κεκαλυμμέναι) Σωματειακοί Λέσχαι θά παύσουν λειτουργουσαι το ταχυτερον, ως μή δυνάμεναι νά κερδοσκοπήσωσιν είς βάρος τών μελών
(παικτών) , μετά τα περιοριστικά μέτρα τής ύπ’ άριθ. 1) 67 Α.Δ.
, {έ* Ρ '0^ ®^μα τ<ψή μικτών παιγνίων μελετάται υπό τών αρμοδίων ύπηρεσιών
προς εςευρεσιν ορθής λυσεως, άνταποκρινομένης προς τά δεδομένα τής εποχής. 'Ο
πωσδήποτε αναμένεται αντικειμενική λύσις, σύμφωνος πρός τά συμφέροντα τοϋ κοι
νωνικού συνολου.
Εν αρθρ. 10 τοϋ Α.Ν. 258) 36 ορίζεται κατηγορηματικώς ή άπαγόρευσις τών
τυχηρων παιγνίων καθ άπασαν τήν έπικράτειαν, έξαιρέσει ελάχιστων περιπτώ
σεων. U απαγορεύεις αυτή εξακολουθεί ίσχύουσα, πλήν τών διά τοϋ Ν.Δ. 4212)61
ιορυθεισών διεθνούς τύπου Λεσχών τυχηρών παιγνίων ώς λ.χ. (καζίνο) Κερκύρας.
Λν αρθρ. 11 παρέχεται ή ευχέρεια χορηγήσεως άδειών είς αναπήρους, πρός
εκμεταλλευσιν ωρισμενων ψυχαγωγικών παιγνίων, έν υπαίθριο κατά τάς τελουμένας
εμποροπανηγυρεις ή θρησκευτικάς πανηγύρεις, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι οιενεργοΰνται επι τψ αποκλειστική σκοπψ άσκήσεως ή ψυχαγωγίας καί ούχί επί τή επιδιώξει
χρηματικής ωφέλειας. Ωσαύτως ρυθμίζεται τό θέμα χορηγήσεως τοιαύτης άδειας
και ωρισμενων τυχηρών (διά πεσσών) παιγνιδίων είς άνεγνωρισμένα Σωματεία ή
πίτροπας κατα τήν διενέργειαν εορτών ή αγορών φιλανθρωπικών καί κοινοωελών
σκοπών.
■Τ
1 ό^ αρθρ. 12 καθορίζει τά τής εισόδου είς Λέσχας τυχηρών καί μικτών παιγνί!I
ων και απαγορεύει έν αύταίς τήν είσοδον: είς ανηλίκους (μή συμπληρώσαντας τό 17ον
έτος) , σπουοαστάς, φοιτητάς, κληρικούς καί μοναχούς, ύπαλλήλους τοϋ Κράτους, τών
ι
Δήμων και Κοινοτήτων, τών Τραπεζών καί ν.π.δ.δ. έν γένει, τούς Άξ) κούς τών Έ 
νοπλων Δυνάμεων, τούς Προέδρους τών Δ) κών Συμβουλίων Συν) σαών καί είς τάς
γυναίκας,^ ών δ σύζυγος ήτήσατο έγγράφως τήν τοιαύτην άπαγόρευσιν.
^Τό αρθρ. 13 καθορίζει τά τής εισόδου είς τάς είδικάς Λέσχας μικτών καί τυχηρων παιγνίων εις τα πρόσωπα, είς ά δεν απαγορεύεται αυτή. ’Απαιτεί δηλ τήν
υπαρίςιν ειδικού πιστοποιητικού
δι’ έκαστον δικαιούμενον.
Ή δη μετά τον tέφοδιασμόν
f I
r^ r.
-y U U iU O LX U y
"ων πολιαυν oια δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, τό πιστοποιητικών προσωπικής
καταστασεως θεωρείται ως μή άναγκαΐον, ως καλυπτόμενον εις στοιχεία υπό τοϋ
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Συλλόγου. Εις τα^ αρθρ. 14 - 21 άναφέρονται αί ποινικαί διατάξεις. Είναι σαφείς
εωρω περισσήν την έπανάληψίν καί έπεξήγησίν των. Επισημαίνω τήν διάταξιν
του αρθρ. Ιο, καθ ην τα άστυν) κά όργανα παραπέπονται ύποχρεωτικώς ενώπιον
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τών οικείων Συμβουλίων μέ το ερώτημα της άπολύσεως, διωκόμενοι καί ποινικώς,
περιπτώσεως συντρεχούσης, εάν δέν έπιδεικνύωσι, καθ’ δ υπόχρεα, την ένδεδειγμένην
προσπάθειαν διά, την εφαρμογήν των κειμένων περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατά
ξεων έντός τής περιφέρειας αυτών ή δέν λαμβάνωσι τά προσήκοντα μέτρα διά τήν
βεβαίωσιν τυχόν παραβάσεων καί σύλληψιν των ενόχων. ’Ιδιαιτέραν έξ άλλου σημα
σίαν έχουσιν οι ορισμοί τοΰ άρθρ. 22, δι’ ών παρέχεται ή σχετική έξουσιοδότησις εις
τάς Άστυν) κάς άρχάς, ϊνα δι’ άστυν) κών διατάξεων καθορίζωσι τάς λεπτομέρειας,
έν σχεσει μέ τήν λειτουργίαν των κέντρων τεχνικών ή μικτών παιγνίων. Ή Άστυν) κή Δ) νσις ’Αθηνών έςέδωσε, δυνάμει τής τοιαύτης έξουσιοδοτήσεως κατά καιρούς
σχετικάς Α.Α., κυριωτέρα των οποίων είναι ή ύπ’ άριθ. 29) 1951. "Ολως ενδιαφέ
ρουσα θεωρείται καί ή ύπ’ άριθ. 1) 1967 τοΰ Α.Α.Π. Α.Δ. «περί δρων λειτουργίας
τών Σωμ) κών Λεσχών». Προσφάτως ή Άστυν) κή Δ) νσις Αθηνών έξέδωσε τήν ύπ’
ά,ριθ. 146) 68 Άστυν. Δ) ξιν, καθορίζουσαν τάς ώρας διενεργείας τών μέν μικτών
παιγνίων εις τάς είδικάς Λέσχας από 12 - 1.30' ώρας, τών δέ τεχνικών παιγνίων εις
τά διάφορα κέντρα από 9 - 1.30' ώρας. Ά πό τοΰ 1936 μέχρι σήμερον έξεδόθη σει
ρά ολόκληρος νομοθετημάτων, συμπληροΰσα ή τροποποιούσα τον βασικόν Α.Ν. 258)
1936 καί ανάλογος έκ τής πράξεως νομολογία διεμορφώθη. Τό δλον πνεύμα τοΰ νομοθέτου καί τής επιστήμης τοΰ δικαίου θέτει τήν διενέργειαν τών παιγνίων καί ιδία
τών κερδοσκοπικών (μικτών καί τυχηρών) εις θέσιν κοινωνικής εκτροπής καί λαμ
βάνει δσημέραι μέτρα άπαγορεύσεως καί περιστολής.
Δ' . Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Ο ΟΛΟΝ θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τάς Άστυνομικάς Υπη
ρεσίας, ιδία τάς έπιφορτισμένας μέ τήν εφαρμογήν τής κειμένης περί παιγνίων
νομοθεσίας. Απαραίτητος προϋπόθεσις τής λυσιτελοΰς εφαρμογής τών διατάξεων τού
των είναι ή χρησιμοποίησις προς τοΰτο πεπειραμένων άστυν) κών, έχόντων γνώσιν
τής διενεργείας τών διαφόρων παιγνίων καί ιδία τών άπηγορευμένων. Αί λοιπαί πα
ραβάσεις, ώς περί ωρών λειτουργίας τών κέντρων τεχνικών καί μικτών παιγνίων,
συμμετοχής εις αυτά ανηλίκων, λειτουργίας των άνευ άδειας κλπ. δύνανται νά ε
λέγχονται ύπό πάντων τών κατά τόπον αρμοδίων Αστυνομικών καί τών ειδικών υ
πηρεσιών Ασφαλείας, διά τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τής κοινωνικής ταυτης εκ
τροπής. ’Ιδιαιτέρας προστασίας δέον νά τύχη ή νεολαία, ή ρέπουσα εύκόλως πρός
τά παίγνια, ίνα συνεχώς μειοϋται δ αριθμός τών κατά σύστημα παικτών άπηγορευομένων παιγνίων.
Βεβαίως ή ιστορία μαρτυρεί δτι, δραστικός τρόπος ελέγχου τών τυχηρών εν γένει παιγνίων δέν υπάρχει. Ώ ς πλέον δραστική δέον νά θεωρηθή ή πάλη κατά τής
κυβείας, δταν συνδυάζηται καί μέ τήν διαφώτισιν τής μεγάλης μάζης καί ή κατεύθυνσις αυτής καί ίδια τής νεολαίας πρός ψυχικας και πνευματικας απολαύσεις υγιεστέρας καί άνωτέρας. Ή άνάπτυξις παρά τω λαώ τής έννοιας τοΰ ώραίου καί τοΰ
άξιου, η δδήγησις αυτού προς τα υψηλά ιοανικα, είναι ο;ιλα καια ;ιαση„ κοινωνικής
εκτροπής, οία ή ροπή προς τα τυχηρα παιγνια. Ας ελπισωμεν, οτι η νεα εποχ^, ijxις
άνέτειλέ τήν 21) 4) 1967 διά τήν χώραν μας, θά δώση τά δπλα αυτά εις τήν κοινω
νίαν τών Ελλήνων Χριστιανών νά άμυνθή καί κατά τής άδυναμίας αυτής τής χαρ
τοπαιξίας, ώς άμύνεται καί κατά πασης ετερας αντικοινωνικής εκτροπής καί κατά
παντός κινδύνου, δν ηύνόησαν άνώμαλοι έποχαί τοΰ παρελθόντος. Μέ τήν σκέψιν, δτι
τό δλον θέμα μας δέν είναι δυνατόν να, εξαντληθή εις τα στενά- όρια τής παρουσης
μελέτης καί μέ τήν ελπίδα δτι προσέφερα ή μάλλον έδωσα άφορμήν εις τούς εκλε
κτούς άναγνώστας τοΰ περιοδικού μας νά άσχοληθώσι μέ τήν κατανόησιν τοΰ κοινω
νικού θέματος τών τυχηρών καί μή παιγνίων, κλείνω τήν παρούσαν μελέτην, ύποσχόμενος νά έπανέλθω καί πάλιν διά μίαν νέαν έπικοδομητικήν μεθ’ υμών επικοινωνίαν.
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Γ η ΗΝ ΑΦΕΛΕΙΑ των ονειροπαρμένων κοριτσιών, πού περιμένουν «τόν πρίγκηπα
J- τού παραμυθιού», υπό διαφόρους εμφανίσεις για νά τά... φορτωθή εις γάμον,
έξεμεταλλεύθησαν πάντοτε οί πλέον επιτήδειοι άπό τούς απατεώνες.
Πρό ολίγου χρόνου, μία κόρη λίαν γνωστής οικογένειας τής πρωτευούσης, έξ
αφορμής μιας κλοπής πού έγινε στήν οικία τού πατρός της, ήναγκάσθη νά προσέλθη
στο τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας πρός άνάκρισιν. Έκεΐ, κατά τήν αναμονή της, έπέσυρε τήν προσοχήν της ένας καλής εξωτερικής έμφανίσεως νέος, ό όποιος έκρατεΐτο
πρός άνάκρισιν καί ό όποιος ισχυρίσθη πρός αυτήν ότι τυγχάνει Ρώσος πρίγκηψ
διαφυγών έκ Ρωσίας κατά τήν έπανάστασιν τού 1917 καί ότι διώκεται τώρα άναιτίως, γιατί επιδιώκει νά πάρη κάποια μεγάλη κληρονομιά καί ότι έξ αιτίας, τάχα,
τής τοιαύτης καταδιώξεώς του βρίσκεται σέ άπελπιστική θέσι καί ότι... οί έν Παρισίοις συγγενείς του δεν γνωρίζουν τίποτε περί των παθημάτων του.
Ή ιστορία — τό παραμύθι δηλαδή, — τού απατεώνας έπιασε καί ή κόρη άρ
χισε νά ένδιαφέρεται γι’ αυτόν μέχρι σημείου, ώστε νά τόν επισκέπτεται καί εις τις
φυλακές καί νά τού πηγαίνη καί «τού πουλιού τό γάλα» άκόμη, ώστε νά τραφή σά
γαλόπουλο. Εις μάτην άπέβησαν δλαι αί πρός αυτήν συστάσεις, ότι πρόκειται περί
άσσου τών άπατεώνων. Αυτή δέν άκουσε τίποτε, γιατί ήταν τυφλή άπό έρωτα. Ό φυ
λακισμένος άπατεών έφρόντισε νά φθάσουν πρός τό θύμα του επιστολές, δήθεν προερ
χόμενες άπό κάποιο θείο του πρίγκηπα — Στρατηγόν έκ Παρισίων καί άπό κάποιαν
ένταΰθα όιαμένουσαν πριγκήπισσαν (Ντεμίντωφ, τού πρώην πρεσβευτού τής Ρω
σικής Πρεσβείας) , όπου έγραφαν γιά διάφορα οικόσημα άποτυπωμένα στις έπιστολές μέ τις όποιες άνεκοινοΰτο στήν κόρη ότι, τάχα ό φυλακισμένος, έχει μεγάλη καί
σεβαστή περιουσία... καί ότι αυτή μόνον ήταν σέ θέσι μέ τήν άγάπη της νά σώση
τό νεαρό «Πρίγκηπα». 'Ύστερα άπό τις έπιστολές αυτές ή κόρη διεκήρυξεν ότι ήθελεν άμέσως νά κάμη τόν γάμον, γιά νά δείξη στον ΙΙρίγηπα τήν άγάπη της.
Στούς ψύχραιμους όμως γονείς τής κόρης είχαν γεννηθή πολλές υπόνοιες κα
τά... τού έρωτευμένου υποδίκου καί τότε έπεδίωξαν τήν έξακρίβωσιν τού ποιος ήταν
εκείνος πού έγραψε τις έπιστολές. ’Έτσι διά τής δ ι κ α σ τ ι κ ή ς γ ρ α φ ο λ ο γ ί α ς
διεπιστώθη ότι τόσον οί έπιστολές τού φυλακισαένου, όσον καί αί δήθεν έπιστολές
τού θείου έκ Παρισίων Πρίγκηπος, καθώς επίσης καί εκείνης τής ένταΰθα πριγκιπίσσης, ήσαν γραμμένες δ ι ά μ ι α ς κ α ί τ ή ς α υ τ ή ς χ ε ι ρ ό ς , ήτοι
τού άπατεώνος καί ότι τά έπί τών έπιστολών άποτυπώματα οικοσήμων είχον τβθή δΓ
έπιχαράςεως καί σχεδιασμοΰ έπί πατάτας, έπί τής όποιας είναι ευχερής καί ταχύς
ό σχεδιασμός παντός σχήματος πρός άποτύπωσιν. Μετά τήν άποκάλυψιν αυτήν... ή
κόρη «τό φυσά καί δέν κρυώνει» καί γιά παρηγοριά άναζητά γαμβρόν... όχι όμως
Πρίγκηπα.
Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α Σ
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Ο ΦΟΡΤΗΓΟ αυτοκίνητο, πάνω στό όποιο βρισκόταν τρεις έργάτες, φρενάρησε απότομα. Ό οδηγός του Τόμ Νούμαν, έσκυψε έξω από τήν πόρτα τού αυ
τοκινήτου του πατώντας συνεχώς τό κλάξον καί φωνάζοντας πρός τον οδηγό τής
πράσινης σεβρολέτ, πού τού έκλεινε τό δρόμο.
Καμμιά όμως άπάντησις.
’Ανυπόμονος νά πάη στη δουλειά του, ό Πούμαν γλυστρησε πίσω από τό τιμόνι,
κατέβηκε καί πήγε από τήν αριστερή πλευρά τής σεβρολέτ. «Τί σκοπεύης νά κάνης;»
ρώτησε. Ξαφνικά ή έκφρασις του προσώπου που άλλαξε. «Θεέ μου» φώναξε πρός τούς
συντρόφους του. «Αυτός εδώ είναι πεθαμένος. Πάω νά καλέσω τήν ’Αστυνομία».
ΤΞταν τότε 9.20' ή ώρα, ΙΙαρασκευή 20 ’Οκτωβρίου 1961. Σχεδόν αμέσως μό
λις πήδησαν οί έργάτες από τό αυτοκίνητο, άρχισε νά συγκεντρώνεται ένα πλήθος
στό σημείο εκείνο — μία λεωφόρος πίσω από τό 3300 τετράγωνο τής 61ης δδοΰ τής
νοτιοδυτικής περιοχής τού Σικάγου. Οί έργάτες, πού ήταν υπάλληλοι τού δασικού
γραφείου, συγκράτησαν τό πλήθος γιά νά προφυλάξουν τά τυχόν υπάρχοντα ίχνη,
μέχρις δτου καταφθάση ή Αστυνομία.
Μερικά λεπτά αργότερα κατέφθασε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο τής ’Αμέσου
Λράσεως, μέ τόν ’Αστυνόμο Μωρίς Χίγκινς, διοικητή τού Τμήματος Αώον τοϋ_ Σι
κάγου, δ όποιος διέταξε αμέσως τούς αστυφύλακες πού είχε μαζί του νά περιβάλουν
μ’ ένα σχοινί τήν πράσινη σεβρολέτ.
Έν συνεχεία δ αστυνόμος Χίγκινς κοίταξε μέσα από τό ανοικτό παράθυρο τού
αυτοκινήτου, δίπλα οτή θέσι τού όδηγοΰ. Στό μέσον τοϋ μπροστινού καθίσματος ήταν
ξαπλωμένος ένας αδύνατος μέ μαύρα μαλλιά άνδρας, με ^τά μάτια ανοιχτά, τό πη
γούνι του κρεμασμένο στό στήθος καί τά χέρια κρεμασμένα στά πλευρά του.
Ό αστυνόμος έδειξε στον άρχιφύλακα Τζό Μακλάφιν μιά μεγάλη πληγή πάνω
άπό τό άριστερό αύτί τοϋ νεκρού. «Τόν έχουν πυροβολήσει. Χρειαζόμαστε βοήθεια.
Ειδοποίησε τήν ύπηρεσία εξιχνιάσεως ανθρωποκτονιών καί πές τους νά φέρουν καί
συνεργείο σημάνσεως μαζί τους. Πάρε τήν ’Ασφάλεια καί πές τους νά μάς στείλουν
μερικούς αστυνομικούς τής υπηρεσίας αναζητήσεων».
,
Ένώ δ άρνιωύλαξ Μακλάφιν έσπευδε πρός τόν άσύρματό του, δ αστυνόμος Χιγκινς γύρισε πίσω'στό νεκρό. Μιά λίμνη άπό παγωμένο αίμα καταλάμβανε ένα με
γάλο χώρο τοϋ μπροστινού καθίσματος. Τά ρούχα τού θύματος ήταν ποτισμένα με αί
μα καί πάνω στό άσπρο πουκάμισό του καί τό μαύρο κοστούμι του υπήρχαν μεγά
λες κόκκινες κηλΐδες.
r
, ,
Προσέχοντας νά μήν εγγίση τίποτε, πού πιθανόν νά είχε δακτυλικά αποτυπω-
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ματα, ό άστυνόμος έψαξε στην τσέπη τού θύματος, οπού βρήκε ενα πορτοφόλι μέ πι^ ι κ α . Ιγϊ στι·γμή πού άρχιζε νά τά έξετάζη, έπέστρεψεν ό άρχιφύλακας Μάκ^«Είναι ό Τζών Κίλπατρικ» τού είπε έ άστυνόμος.
Στα λόγια αυτά, ένας ψίθυρος ακούστηκε ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλή
θος^, που άρχισε νά συζητη μέ ενδιαφέρον. "Ολοι σχεδόν, οσοι ήταν παρόντες, έγνωρίζαν τον Τζών Κίλπατρικ, ηλικίας 65 ετών, πού ήταν πρόεδρος μιας Ένώσεως Εργατών καί ό όποιος σχεδόν τώρα πάνω άπό ουό χρόνια οιεξήγαγε ένα σκλη
ρό αγώνα ενάντιον ώρισμένων ταραχοποιών.
-ου - Μ^πως T0V £ίχαν δολοΤονήσει οί δημαγωγοί για νά εξασφαλίσουν την σιωπή Π
Αυτό φαινόταν καί τό πιθανώτερο. “Οταν ο Γενικός είσαγγελεύς Ρόμπερτ Κέ~
νεντυ, που ήταν τότε πρώτος σύμβουλος τού Κράτους, είχε ζητήσει σύνορο,ιή για
την καταστολή των ταραχών άπό τις εργατικές Ινώσεις, 6 Τζών Κίλπατρικ προθυ
μοποιήθηκε να οωση ωρισμένες πληροφορίες σχετικές μέ τά έργατικά προβλήματα
ιου Σικάγου και με την ενέργεια του αυτή, δ τολμηρός εργατικός ηγέτης είχε περιφρονήσει τους τρομοκράτες πού απειλούσαν την ζωή του.
Τώρα πέντε αστυνομικοί τής Ασφαλείας έφθαναν επί τόπου. Ό άστυνόμος Χίγκινς τούς έδειξε τά γειτονικά σπίτια. «Νά εξετάσετε μήπως κάποιος άκουσε τόν πυ
ροβολισμό ή εΐοε κανένα αυτοκίνητο ν’ απομακρύνεται άπό τη λεωφόρο, μήπως κά
ποιος είδε κανένα άτομο πού φαινόταν ύποπτο».
;
κσι,υνομικοι ήξεραν τη δουλειά τους. Σέ λίγο έφθασαν καί οι υπάλληλοι τής
σημάνσεως μ ένα κινητό συνεργείο. Ενώ έπαιρναν φωτογραφίες καί έψαχναν στις
λείες επιφάνειες γιά δακτυλικά αποτυπώματα, δ άστυνόμος Χίγκινς έπέστρεφε στο
γραφείο του, πού δεν ήταν πολύ μακρυά. Άπό εκεί τηλεφώνησε αμέσως στον αστυ
νόμο Τράνκ^Ό Σούλλιβαν, προϊστάμενο τής Έγκληματολογικής Υπηρεσίας.
Μόλις δ Ό Σούλλιβαν ακούσε γιά τό έγκλημα, τού απάντησε: «Νά βρήτε τόν
Ίνσίζο. Ό Ίνσίζο είχε άπειλήσει δτι θά σκότωνε τόν Κίλπατρικ».
Ο άστυνομο., Χίγκινς ήξευρε οτι ο Ο Σούλλιβαν εννοούσε τόν Ά γγελο Ίνσιζο, άρχηγό τού 286 τοπικού Σωματείου εργατών βιομηχανίας, μιά ανεξάρτητη
διεθνή ενωσι, της οποίας ο Κίλπατρικ ήταν πρόεδρος. Έ πί δύο χρόνια τώρα διεξήγετο μιά σκληρή πάλη μεταξύ των δύο άντιπάλων ηγετών.
— «Ξέρετε πού μπορούμε νά βρούμε τόν Ίνσίζο;» ρώτησε δ Χίγκινς.
·— «Μάλιστα, απάντησε ο Ό Σούλλιβαν. «Θά σάς τόν φέρω στό τμήμα».
Ο αστυνόμος Χίγκινς κρέμασε τό ακουστικό καί έσπευσε πίσω στον τόπο τού
εγκλήματος. Οί υπάλληλοι της σημάνσεως είχαν τελειώσει τη δουλειά τους. Δέν
είχαν βρή λανθάνοντα άποτυπώματα.
U δικαστής επί αιφνίδιων θανάτων Δρ. Άντριου Τόμαν άρχισε τις προανακρί
σεις εν σχέσει μέ την άνεύρεσι τού πτώματος.
— «Μόνο μιά σφαίρα τούριξαν» είπεν, «αλλά ήταν αρκετή. Ό Κίλπατρικ έξέπνευσεν αμέσως».
Κ s
. , Τ <<ΜποΡείτ^ νά βγάλετε συμπέρασμα πόσο χρονικό διάστημα έχει περάσει
άκο τή στιγμή πού πέθανε;» ρώτησε δ άστυνόμος.
— «Δέν έχει περάσει πολλή ώρα. Πιθανώς όχι περισσότερο άπό μισή ώρα δη
λαδή πρέπει νά πέθανε κατά τις 9 ή ώρα».
’
Ό άστυνόμος Χίγκινς ξανακοίταξε τά χαρτιά πού βρεθήκαν στη τσέπη'τοΰ θύ<*π
^ταν
δήλωσις τού αυτοκινήτου του τού έτους 1955. Ό
Τζών Κίλπατρικ είχε δολοφονηθή μέσα στό δικό του αυτοκίνητο.
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Εξετάζοντας τή θέσε τοΰ πτώματος μέσα στό αυτοκίνητο, δ αστυνόμος Χίγκινς
είπε: «Φαίνεται σά νά καθόταν ανάμεσα σέ δύο άλλα άτομα στό μπροστινό κάθισμα.
Πρέπει νά άπήχθη μέ τό αυτοκίνητό του».
Ό άρχιφύλαξ Μακλάφιν συνεφώνησε. «Οί δολοφόνοι θά πρέπει νά έφυγαν μέ
άλλο αυτοκίνητο.».
Μετά δ αστυνόμος κοίταξε τό συγκεντρωμένο πλήθος. «Εξετάσθηκαν δλοι αυτοί
οί άνθρωποι;» ρώτησε.
—- «Μάλιστα», απάντησε δ άρχιφύλακας. «Βρήκαμε μιά γυναίκα, ή δποία βρι
σκόταν εδώ άπό νωρίς».
Ή μάρτυς, καταφανώς φοβισμένη, πλησίασε. Είπε δτι κατοικούσε στην 61η δδό,
στη γωνία τοΰ τετραγώνου, καί δτι πέρασε άπό τή λεωφόρο πηγαίνοντας σ’ ένα κα
τάστημα τής 63ης δδοΰ.
— «Τί ώρα;» ρώτησε ό αστυνόμος.
— «Πέρασα απ’ εδώ κατά τις 8.30 περίπου. Θά ήταν 9 ή ώρα όταν έπέστρεψα. Το αυτοκίνητο δέν βρισκόταν τότε έοώ».
Ή μαρτυρία αυτή προσδιώρισε τον χρόνο τής δολοφονίας μεταξύ 9 καί 9.20'
ώρας. Τό πτώμα είχε βρεθή λίγο αργότερα.
Ό Δρ. Τόμαν διέταξε την μεταφορά του πτώματος καί δ αστυνόμος Χίγκινς
έβαλε μερικούς άνδρες νά τό βγάλουν άπό τό αυτοκίνητο.
— «Προσέχετε» τούς τόνισε. «Προσέχετε νά μήν πέση τίποτε άπό τά ροϋχα του».
’Αμέσως μόλις άπομακρύνθηκε τό πτώμα, δ αστυνόμος ένήργησε μιά λεπτομε
ρή έξέτασι τοΰ εσωτερικού τοΰ αυτοκινήτου. Τό κλειδί τοΰ διακόπτη δέν βρέθηκε
πουθενά.
__ «Ψάξτε στό δρόμο» διέταξε δ αστυνόμος μερικούς αστυφύλακες. «’Ά ν βρήτε τό κλειδί, πρέπει νά τό έξετάσωμε γιά δακτυλικά άποτυπώματα».
Μετά έδωσε οδηγίες σέ άλλους άστυνομικούς ν’ άνοίξουν τό πόρτ - μπαγκάζ
τοΰ αυτοκινήτου. ΚΤ εκεί δέν βρήκαν τίποτε τό άσύνηθες.
— «Σηκώστε τό καπώ» είπεν δ αστυνόμος.
Μόλις σήκωσαν τό καπώ, δ άρχιφύλακας Μακλάφιν φώναξε: «Γιά κοιτάξετε
έκεΐ», καί έδειξε δυο κομμάτια δυναμίτιδος, τά δποία είχαν συνδεθή μέ τό άναφλευκτικό σύστημα τοΰ κινητήρος τοΰ αυτοκινήτου.
__«Οί δολοφόνοι ήθελαν νά είναι βέβαιοι γιά τήν επιτυχία τους», είπε δ άστυνόμος. «~Ηταν αποφασισμένοι όπωσδήποτε νά ξεκάνουν τον Ινίλπατρικ».
"Ενας ειδικός εξέτασε τήν εκρηκτική ύλη. «Ή δυναμΐτις καί τά καλώδια είναι
βρεγμένα», δήλωσε. Ή έκρηξις ύποτίθετο δτι θά γινόταν τή στιγμή πού δ Ινίλπατρικ
θά γύριζε’τό κλειδί τοΰ διακόπτη γιά νά βάλη μπρος τό αυτοκίνητο, αλλά οί βρε
γμένες επαφές άπέτρεψαν τήν έκρηξι. Είναι ερασιτεχνική δουλειά. Μπορώ νά πώ
δτι ή δυναμΐτις βρίσκεται έκεΐ πριν άπό μερικές ημέρες. ’Ίσως πριν άπό μιά βδομά
δα ή καί περισσότερο®.
Ό άστυνόμος σκέφθηκε γιά μιά στιγμή. «Ξέρεις τί σημαίνει αυτό; Οί άνθρω
ποι πού τόν άπήγαγαν' δέν ήξεραν γιά τήν δυναμίτιδα. ’Ίσως νά πληρώθηκαν γιά
νά τόν σκοτώσουν ύστερα άπό τήν αποτυχία τής δυναμίτιδος».
Στό σημείο αυτό, κατέφθασαν στον τόπο τοΰ εγκλήματος δ άστυνόμος Γουΐλλιαμ
Ινόεσφελντ προϊστάμενος τής υπηρεσίας έξιχνιάσεως ανθρωποκτονιών καί δ ύπαστυνόμος Φράνσις Φλάναγκαν. 'Ο Χίγκινς τούς ενημέρωσε.
__ «θέλω δύο αστυνομικούς, οί δποΐοι θ’ άπασχοληθοΰν άποκλειστικώς μ’ αυτή
τήν ύπόθεσι μέχρις δτου ξεκαθαρισθή», είπεν δ Κόεσφελντ στον Φλάναγκαν. Ό τε
λευταίος, υπέδειξε τόν Χάουαρντ Φέλκερ καί τόν Τζό Καβάναφ, πού ήταν παλιοί
καί έμπειροι υπάλληλοι.
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«Αυτή ή δουλειά είναι δική σας», τούς είπε ό ύπαστυνόμος. «Δέν θά στα'
ματήσετε, μεχρις οτου νά διαλευκανθή».
Ηταν ενα δύσκολο έργο, άλλα οί αστυνομικοί Φέλκερ καί Καβάναφ είναν dV'
τιμετωπισει κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις πρωτύτερα.
ρώτησε δ Φέλκερ1"1 Κΐλπατρΐκ εΐχεν gya ΤΡα,?εΪ0 επί τής 63ης όδοΰ, δέν είναι έτσι;»
Ό Χίγχινς εξέτασε τά χαρτιά καί κατένευσε. «Στό 3300 τετράγωνο».
«Ην ταςει. Θα πάμε μέχρις έκεϊ νά δούμε τί θά μπορέσουμε ν’ άνακαλύ'
^j/uuΙΑc «
„ZL° μεταξύ ο. άλλοι αστυνομικοί, πού εξέταζαν τούς παρατυχόντας, είγαν βρει
κι άλλους μάρτυρας. Μια γυναίκα πού κατοικούσε μισό τετράγωνο πιο πέοα, είπεν
on ο δολοφονηθείς ^εργατικός ηγέτης ήταν πολύ γνωστός στή γειτονιά.
- «Πάντοτε άφηνε τά αυτοκίνητό του στην 62α οδό καί Σπώλτινγκ»
«Ιον ειοατε -σεις σήμερα ν’ άφήνη τό αυτοκίνητό του;» ρώτησε ό Χίγκινς.
.
«^«λιστα. Αλλα ταυτοχρόνως σταμάτησε κι5 ένα άλλο αυτοκίνητο καί μουκουο ,η θεα. Δεν έδωσα μεγάλη προσοχή, παρά μόνο όταν είδα τό πλήθος πού
συγκεντρώθηκε στο δρόμο».
' ° 5 που
. Τ :<Θ5υ^ σαι κανένα γνώρισμα από τό άλλο αυτοκίνητο;» ρώτησε με ανυπο
μονησία ο υπαστυνομος Φλαναγκαν.
°^°10 ^ ε τά αυτοκίνητο τού Κίλπατρικ, πράσινο, καί τό
ιοιο μοντέλο. Αλλα οεν είμαι βέβαιη, άν ήταν μάρκας σεβρολέτ»
^
™
μ'£Χα?ύ ενας Αστυφύλακας πού είχε ψάξει λεπτομερώς τό κατάστρωμα
Ύ λεω(Ρ°Ρ°υ > 6Py)xf το Υ^ εί0ί ™υ διακόπτου τού αυτοκινήτου τού θύματος, μέσα σέ
καα σκουπίδια,, μισό τετράγωνο πιά πέρα. Οί υπάλληλοι τής σημάνσεως τό ξεσκόμουτζούρες* "
Αποτυπώματα, εκτός από μερικές ασήμαντες
Τό αυτοκίνητο τού θύματος ρυμουλκήθηκε μέχρι τό αστυνομικό τμήμα, δπου
μπορούσε να εξετασθή με περισσότερη προσοχή. Ή υπηρεσία ναρκοσυλλεκτών καί
κατασοεσεως πυρκαιών θά μελετούσε μέ ιδιαίτερη προσοχή τη δυναμίτιδα
Η τραγική είδησις διαβιβάσθηκε στή χήρα Βέλμα Κίλπατρικ. Μετά άπό τις
πρώτες συγκινήσεις καί τά κλάμματα, μίλησε ατούς αστυνομικούς.
cn , ? χ,^ρα ε07ίλωσεν ότι, έπι ένα χρόνο τώρα, ζοΰσαν υπό τό κράτος τού τρόαου.
Ο συζυγος της απειλείτο συνεχώς στό σπίτι του άπό τά τηλέφωνο, συνήθως κατά
,α μεσανυκτα. ^το τηλέφωνο ήταν πάντα ή ίδια άπότομη φωνή, πού ήταν άγνω
στη στον Κίλπατρικ.
*
1
Τ 1ν Τρίτγϊ Τ ' παρα^
τίίς δολοφονίας — ή Βέλμα Κίλπατρικ είχε κοιτά-ει
εζω απο το παράθυρό της καί είχε οή ένα αυτοκίνητο νά κινήται αργά μπροστά
ato σπίτι της. Ίη ς είχε τραβήξει την προσοχή γιατί ήταν πράσινο σάν τό δικό τους,
^το μπροστινό κάθισμά του καθόταν δύο άνδρες πού κοίταζαν προς τό σπίτι.
’Έκαναν μιά βόλτα γύρω στό τετράγωνο καί έπέτρεψαν πάλι. Τό γεγονός αυ
τό το^ είπε στό Τζών καί τού συνέστησε νά είναι προσεκτικός.
, , ΗΤΤ]Βελμα Κίλπατρικ είπεν, έν συνεχεία, δτι δ σύζυγός της κατά την μοιραία
εκείνη Παρασκευή εφυγεν άπό τό σπίτι τους, πού βρίσκεται επί τής λεωφόρου Αώονταιηλ, στις 8 50 , γιά νά πάη στό γραφείο του, πού δεν ήταν καί πολύ μακρυά. Συνηθως χανονιζε να βρίσκεται έκεΐ στις 9 ή ώρα ακριβώς.
.
Απ1 °σα ^ ξερε; ε£πεν t1 Υυνα£κα κλα·ίγοντας, δ μόνος 'εχθρός τού συζύγου της
ήταν ο Αγγελος Ινσίζο. Ή Βέλμα Κίλπατρικ ύποσχέθηκε νά συνεργασθή δσο
μπορούσε με τήν αστυνομία σέ μιά προσπάθεια νά διαλευκανθή ή ύπόθεσις.
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Μετά οΐ αστυνομικοί Φέλκερ καί Καβάναφ πήγαν στα γραφεία τής Ένώ'σεως, οπού έγιναν δεκτοί, μόνον δταν έξακριβώθηκε δτι ήταν αστυνομικοί. Είχαν βρή
δλες τις πόρτες κλειστές καί τά Ιξωτερικά παραθυρόφυλλα.
Στο γραφείο βρισκόταν ή κυρία Τερέζα Γκόνς, γραμματεΰς τοΰ οολοφονηθέντος εργατικού ηγέτου καί δ Γκρέγκορυ Γκράνα, αντιπρόεδρος της Ένώσεως.
Άφοΰ συνήλθα.ν από τήν πρώτη έντύπωσι καί ταραχή, είπαν στους, αστυνομικούς
για τον τρόμο μέσα στόν όποιο ζοΰσε τό γραφείο έπί δύο χρόνια τώρα, από τότε
πού τά γραφεία τής Ένώσεως είχαν εγκατασταθή Ικεΐ.
Δύο φορές τά παράθυρα είχαν θραυσθή από σφαίρες. Κατά πάσαν πιθανότη
τα οί σφαίρες προορίζονταν για τον Τζών Κίλπατρικ.
— «'Ύστερα από αυτά» είπεν ή Τερέζα Γκόνς, «είχαμε πάντοτε τά εξωτερικά
παραθυρόφυλλα κλειστά, ώστε νά μή μπορή κανείς απ’ εξω νά δή μέσα, πού κα
θόταν ό Κίλπατρικ ή οποιοσδήποτε άλλος».
Μετά άρχισαν τά μυστηριώδη τηλεφωνήματα. Σέ κάθε περίπτωσι πού παίρ
ναμε τό άκουστικό γιά ν’ απαντήσουμε, ή γραμμή έμενε άνοικτή χωρίς νά μιλά κα
νένας. Έ πί αρκετούς μήνες συνεχιζόταν τά βουβά αυτά τηλεφωνήματα. Τήν περα
σμένη Πέμπτη — τήν παραμονή τής δολοφονίας — μάς έγιναν τά δύο τελευταία τη
λεφωνήματα».
«Λόγιο των απειλών κατά τής ζιυής τοΰ Κίλπατρικ», είπεν ή Τερέζα Γκόνς,
«είχαμε τήν πόρτα πάντοτε κλειδωμένη καί κανένας δέν έμπαινε μέσα, Ιάν δέν ε
λέγχαμε εκ τοΰ ασφαλούς τήν ταυτότητά του». Τόσες άσχημες συνέπειες είχεν ή πα
ραίτηση τής Μαίοης Μοντάγκ επρόσθεσεν ή γραμματεύς, καί ΙΕήγησεν δτι ή Μαίρη
Μοντάγκ ήταν επί χρόνια γραμματεύς τοΰ ’Ά γγελο Ίνσίζο, άλλά τελευταία τον εί
χεν έγκαταλείψει γιά νά συνεογασθή μέ τον Τζών Κίλπατρικ».
Έ ν συνεχεία ό αντιπρόεδρος Γκρέγκορυ Γκράνα άνέφερεν ένα άλλο επεισόδιο,
πού συνέβη στις 28 ’Απριλίου 1961, δταν βρισκόταν μαζί μέ τον Τζών Κίλπατρικ
εξω από τήν πόρτα τοΰ δικαστικού μεγάρου. 'Ο ’Άγγελο Ίνσίζο, πού περνούσε τή
στιγμή εκείνη, σταμάτησε καί κοίταξε τον Κίλπατρικ.
— «Θά σέ σκοτώσω» τον απείλησε ό Ίνσίζο.
'Ο εργατικός ήγέτης, φάνηκε δτι ταράχθηκε άπό τήν απειλή. «Θά μέ σκοτώσης;» τον ρώτησε χωρίς νά τό πιστεύη.
— «’Ό ν ι εγώ. ο ίδιος προσωπικώς, άλλά θά βάλω άλλους» απάντησε δ Ίνσίζο
καί απομακρύνθηκε.
’Αργότερα δ Κίλπατρικ είπε στο Γκράνα: «Ξέρεις, αυτό πού είπεν είναι α
ποφασισμένος νά τό κάνη».
'Ο άντιπρόεδρος τής Ένώσεως είχε κΓ αυτός τήν ίδια γνώμη. «Πρέπει νά τό
αναφέρετε στην ’Αστυνομία».
Πράγματι ό Κίλπατρικ άνέφερε σχετικώς στόν αστυνόμο ’Ό Σούλλιβαν στις 2
Μαίου. Καί γι’ αυτό δ αστυνόμος σκέοοθηκε αμέσως τον "Αγγελο Ίνσίζο, δταν πληροφορήθηκε τή δολοφονία τοΰ Τζών Κίλπατρικ.
__ «Ό αστυνόμος Ό Σούλλιβαν έχει πάει νά συλλάβη τον Ίνσίζο» είπε δ Φέλ
κερ στους δύο μάρτυρες. «Μήπως μπορείτε νά θυμηθήτε τίποτε άλλο πού θά μπορού
σε νά βοηθήση;».
Έ Τερέζα κατένευσε. Τό βράδυ τής προηγούμενη ημέρας είχε διακρίνει ανά
μεσα άπό τά κλειστά παραθυρόφυλλα ένα πράσινο αυτοκίνητο σταθμευμένο εξω στό
δρόμο. "Ενας άνδρας μέ κίτρινο κοστούμι στεκόταν δίπλα στό αυτοκίνητο καί μι
λούσε μέ ένα άλλο πού καθόταν στό τιμόνι. Συζητούσαν γελώντας καί ένας άπ’ αυ
τούς παρατηρούσε προς τό γραφείο τής Ενωσεως.
„ «Τά παραθυρόφυλλα ήταν κλειστά καί νομίζανε δτι δέν τούς βλέπαμε» είπε
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ή ,Γκ0! ζ' <<Τό είπα σιόν Κίλπατρικ, άλλα κι’ αυτός οέν γνώριζε κανένα από τα δύο
αυτα ατομα».
, _ ~ Είσθεό δεύτερος μάρτυς πού μάς μιλάει για τό πράσινο αυτοκίνητο εϊπεν δ
αστυνομικός Καβαναφ. Μήπως διαπιστώσατε τι μάρκα ήταν; Ά ν ήταν παλιό ή
καινούργιο;
1
1
— «Νομίζω ότι ήταν Ντόϊτς. Μοντέλο του 1955 υποθέτω».
- Μπορείτε νά μου περιγράφετε τον άνδρα μέ τό κίτρινο κουστούμι;
,
χι καλά. Είχε τις πλάτες του εστραμμενες προς εμάς καί στεκόταν έτσι
που δεν μπορούσα νά δώ καλά καί τον άλλο άνδρα. Θά ήταν 1,80 μ. ψηλός, είχε
μαύρα {χαλλια, ήλικιας 35 ετών περίπου».
,
έφυγαν °ί αστυνομικοί, δ Καβάναφ είπε στο σύντροφό του: «Αύτό τό
κίτρινο κοστούμι μπορεί νά βοηθήση. Έάν αυτός πού τό φορούσε ήταν ένας από
τους δολοφ-ονους, ασφαλώς θά τδχη λερώσει μέ τά αίματα».
Μετά οι αστυνομικοί έπεσκέφθησαν τήν κ. Μοντάγκ.
, λ ,_2 τ° ^ε.τ α\ υ ° ° ’ Εούλλιβαν ώδήγησε ατό τμήμα τόν ’Άγγελο Ίνσίζο, ηλικίας
JU ετών, ο οποίος φαινόταν ταραγμένος καί τρομαγμένος. Ό αστυνόμος τόν είχε βρή
στο γραφείο του επί τής Νόρθ Άβενιου τού Σικάγου.
"
Ό Ίνσίζο υποβλήθηκε σέ πολύωρη άνάκρισι, άλλα έπέμενεν δτι οέν ΐξερε τιποτε για τή δολοφονία του αντιπάλου του Τζών Κίλπατρικ. Ό ’Άγγελο Ίνσίζο άονηθηκε επίμονα οίανδήποτε ενοχή του στή δολοφονία. Είχε δέ ένα αδιάσειστο άλ
λοθι. U εργατικός ηγέτης κατωνόμασε διάφορα εύηπόληπτα άτομα, τά όποια κατέ
θεσαν οτι το πρωί εκείνο, βρισκόταν στο γραφείο του από τις 8.30' ή ώρα, άπ’ οΣούλΜβα

βΥ^ ^ XPtS °TOlJ μεταφερθγί7·ε ύπό σ ο δ ε ιά ν άπό τόν αστυνόμο Ο’

_ _ ,Τ ° Τρα-φεϊο τού Ά γγελο Ίνσίζο, βρισκόταν 15 μίλλια μακρυά άπό τόν τόπο
ι,ου εγκλήματος. Κατόπιν διαμαρτυριών τής Ένώσεως γιά τήν άθωότητά του ό Ίνσιζο άφέθηκε ελεύθερος.
αστυνομος Εόεσφελντ καί ό Ο’ Σούλλιβαν ξαναμελέτησαν τις προστριβές καί
την εχθρα μεταξύ τού Ίνσίζο καί τού μακαρίτη τού Κίλπατρικ.
, Τ J 6 .1954 6 Τ ζών Κίλπατρικ είχε μπή στό έπιτελείο τής ένώσεως τού Ά γγελο
Ινσίζο ως οργανωτής, όπου άναδείχθηκε γρήγορα καί έξελέγη πρόεδρος τής διε
θνούς ενωσεως, ενώ δ Ίνσίζο συνέχιζε νά είναι πρόεδρος τής τοπικής ένώσεως 286.
(Συνεχίζεται)

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ Ε Λ ΙΣ

Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ι Σ Τ ΗΝ Σ Χ Ο Λ Η Ν Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Ν
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ύττό τοϋ Δο κ ίμ ο υ Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο υ κ. I. Ψ Α Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η

είχε κοινοποιηθή από ήμέρες. 'Ως ημερομηνίαν εισόδου εις τήν
Η ΔΙΑΤΑΓΗ
Σχολήν των Δοκίμων 'Γπαστυνόμιον καί Άρχιφυλάκων ώριζε τήν 3ην Ο
κτωβρίου 1968, ήμερα Πέμπτη καί από ώρας 8 - 10 πρωινής.
Καί νά πού κατά τό καθοριζόμενο αυτό δίωρο τό προαύλιο τής Σχολής γέμισε.
Γέμισε από Δοκίμους 'ίπαστυνόμους τής ΚΔ εκπαιδευτικής περιόοου και Δοκί
μους Άρχιφύλακες τής Κ Σ Τ ' εκπαιδευτικής περιόδου, οί οποίοι επρεπε νά ήταν
100 καί 234 αντίστοιχα.
'Ένας κόσμος φιλόδοξος, γεμάτος όνειρα γιά τό μέλλον, πού μαζεύτηκε γιά
νά μπή στό καλούπι τής άναπλάσεως, στό σφυριλατήρι των χαρακτήρων, γιά νά
ζήση κοινές υπηρεσιακές στιγμές, γιά νά δοκιμάση, τέλος, τους γλυκούς καρπούς
των μέχρι τώρα σκληρών, γιά τήν επιτυχία, κόπων του.
Περιέργεια, έπιφυλακτικότητα, πού φτάνει τή φοβία, συναντήσεις γνωστών, αν
ταλλαγές θερμών ευχών, παραγγελίες αναψυκτικών από τήν όλοκαίνουργη καντίνα
καί αναγνώριση τοΰ χώρου γενικά ήταν οί πρώτες εκδηλώσεις δλων μας.
Συγκινητικές, απερίγραπτες ώρες!... Τις νοιώθει κανείς μόνο όταν τις ζή.
"Ομως τό σιγανό αυτό θόρυβο πού έμοιαζε σαν βομβος μελισσών ταραςε από
τομα τό δυνατό παράγγελμα: «Δόκιμοι προσοχή. Τροχάδην μαρς».
...Κόπηκε ή αναπνοή μας. Καλά έτσι ξαφνικά; χωρίς προειδοποίηση; χωρίς
καλημέρα;... τουλάχιστον νά έβρεχε!
’Αλλά τό χιούμορ από τό Ρωμηό δέ λείπει ποτέ σέ τέτοιες περιπτώσεις.
- -Άνάμεσά μας ένας κοντούλης καί όμορφούλης. Ό εξαίρετος συνάδελφος Γιάν
νης Παπατσελίκης. Παιδιά δ... Γιάννης... Δ_έν τον γνωρίζετε; ’Ά , ^βέβαια.^ Μαζί
του θά περάσουμε πολύ ευχάριστη ρουτίνα. Είναι πάντοτε η πηγή ι.οΰ κεφιού.
"Ομως πρίμο χωρίς σεκόντο δεν αποδίδει, γΡ αυτό, έχει πάντα μαζί του καί
τό δεύτερο μέρος τής παραστασεως.
Τόν έτερον Γιάννη. Είναι ό Γιάννης ό Τουλιάτος... καλό παιδί καί κείνος. Αυ
τοί λοιπόν είναι οί... δράσται του εγκλήματος.
_
...Στις 10.10' ακούστηκε τό πρώτο σφύριγμα. Στό μπαλκόνι τής Σχολής ολεπομε τόν αστυνόμο κ. Ινων) νο Κουβέλη, πού είναι καί κοσμήτορας, μέ τούς ύπαστυνόμους κ.κ. Γιαννοπουλο Ιωαν. και Κυρκο Αριστείδη, οιμοιρι^ας μας.
Μετά από ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα ακολούθησε προσκλητήριο, σύνταξη σε
τρεις διμοιρίες καί κατάληψη μονίμων θέσεων στό διδακτήριο, στό έστιατόριο καί
ατούς θαλάμους.
,
Στή συνέχεια άφεθήκαμε ελεύθεροι γιά νά έπανελθουμε την 8ην ωρα της αλ8γ) της Παρασκευής έφτασε γρήγορα. Ήμερα ^διαπραγματεύσεων, ε
ξηγήσεων, καί... υποχρεωτικών συμφωνιών. Μέχρι στις 2 τό μεσημέρι, πού^ βγή
καμε, νοιώσαμε αληθινή στοργή καί ακούσαμε πατρικές συμβουλές μέ σοβαρά, λο
γ ι κ ά ’ απαλά καί γλυκόηχα λόγια τών αξιωματικών.
'
Ξεχωριστά ένας - ένας μάς είπε τά δικά του, τά τής άρμοδιοτητός του, μα ολοι
μαζί σημαδεύανε τόν ίδιο στόχο. Τό στόχο τής έκπαιδεύσεως.
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Δεν γινότανε διαφορετικά και συμφωνήσαμε, υποσχόμενοι μυστικά στόν έαυτό μας νά «άποδυθώμεν τον παλαιόν άνθρωπον καί νά ένδυθώμεν τον νέον τοιοϋτον»,
κατά^τήν Ευαγγελικήν περικοπήν, μιά πού μπήκαμε σέ Ναό χαρακτήρων πλέον.
Επίσης μάς γνωστοποιήσανε δτι τήν 11ην ώραν τής Ιρχομένης ημέρας, τοΰ
Σαββάτου δηλαδή, θά γινότανε καί δ 'Αγιασμός γιά τήν έναρξη των μαθημάτων
τής έκπαιδευτικής περιόδου των νέων μαθητών καί δτι θά έπρεπε νά είμαστε δλοι
από πλευράς έμφανίσεως σωστή βιτρίνα γιά τό πρώτο φθινοπωρινό στόλισμα τής
Σχολής μας.
Ημέρα Σάββατο... ώρα 11. "Ολα πανέτοιμα γιά μιά σεμνή τελετή. Τήν τελε
τή τοΰ 'Αγιασμού. Οί [ίικροφωνικές εγκαταστάσεις σέ λειτουργία, οί δόκιμοι παρατεταγμένοι σε δεντροστοιχίες ακρίβειας καί στο πλατύσκαλο τής Σχολής δ Δι
οικητής ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος μέ τούς αστυνόμους κ.
κ. Βλαχάκην Παναγιώτην, Κουβέλην Κωνσταντίνον, Χαντζάκον Δημήτριον καί ύπαστυνόμους κ.κ. Γιαννόπουλον Ίωάννην, Κύρκον Άριστείδην, Κιαχτύπην Νικό
λαον καί Ρεβελάκην Εύάνθην.
Εκλεκτό επιτελείο γιά τήν συνέχισι εκλεκτού έργου.
...Ευλογητός δ Θεός... ακούστηκε μελωδικώτατα ή φωνή τοΰ πανοσιολογιοτά
του ’Αρχιμανδρίτου κ. Έλ. Έλευθεριάδου δ όποιος., μέ τή βοήθεια χορωδίας τής
Σχολής, σάν τελείωσε τήν τελετή τοΰ 'Αγιασμού, μίλησε μέ πύρινα λόγια πρός
τούς^νέους μαθητάς καί συσχέτισε τό Καθήκον μέ τήν Θρησκεία. ’Έννοιες καί ’Ιδέες
παράλληλες καί ταυτόσημες, πού συναντιόνται στο τρίπτυχο: Θρησκεία, Πατρίς,
Οικογένεια.
Είθε κανένας "Ελληνας νά μή λοξοδρομή από τό μονοπάτι αυτής τής ’Εθνικής
ύποχρεώσεως.
Στή συνέχεια τό μικρόφωνο πλησίασε δ κ. Διοικητής.
'Ένας άνθρωπος μέ μόρφωση, μέ αλύγιστη θέληση", μέ απέραντη καλωσύνη.
Αρχισε το λόγο του, σάν πρώτη Ημερήσια Διαταγή του, καλωσορίζοντας τούς
καινούργιους δοκίμους.
Συνεχίζοντας άναφέρθηκε... καί σέ τί δέν άναφέρθηκε, σέ εθνικές παραδόσεις,
σε πνευματικές αξίες, σέ Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, σέ θυσίες, σέ ιστορική έξέλιξη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, σέ καθήκοντα, σέ υποχρεώσεις, στο θρΰλο τής 21ης
Απριλίου 1967, σέ...
'
Τελειώνοντας κάλεσε τούς νέους δοκίμους αξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς της
Αστυνομίας Πόλεων δχι μόνο γιά τήν εφαρμογή τών λεγομένων του, άλλα, προ παντος, για τη συνέχιση καί μετάδοση τούτων.
’Αλλά φτάνει...
Ιππικό περνούσε από κακοτράχαλα μέρη;
Ό χι- Είναι τά χειροκροτήματα τών μαθητών, πού κάλυψαν τό λόγο τοΰ κ. Διοικητοΰ μας καί τό τέλος αυτής τής εκοηλώσεως, τής ώραίας καί σεμνής τελετής
τοΰ Αγιασμοΰ.
'
...'Ύστερα άπό λίγη ώρα βγήκαμε.
Βγήκαμε γιά νά γυρίσωμε τήν 23ην ώρα τής Κυριακής γιατί άπό Δευτέ
ρα πλέον εφαρμόζεται τό πρόγραμμα.
, Ό μ ω ς γυρίσαμε μέ μιά απόφαση. Μέ τήν άπόφαση τής έκπληρώσεως, μιας πο
λύπλευρης ύποχρεώσεως, πού μάς είναι τόσο γνωστή, άπό τή στιγμή τής κατατάξεώς μας εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
Τήν ύποσχόμεθα μέ παρρησίαν στή Διοίκησή μας.
Γι αύτό, αγαπητοί μου συνάδελφοι, εύχομαι κΤ εγώ υγεία καί ούναμι Βελήσεως εις δλους μας, γιά τήν έκπλήρωσι τής θεαρέστου αυτής ύποσνέσεώς άας
I ειά σας και θά τά ξαναποΰμε.
I. Ψ Α Ρ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
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(Σ υ ν έ χ ε ια α π ό τό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο )

Τοπωνυμικά

ιών

όδών ’Αθηνών

κατ’ αλφαβητικήν

σειράν

Φ ιγ α λ ε ία ς .
Πάροδος της δδοϋ Δ. Αίγηνίτου, κοντά στην «'Αγία Μαρίνα» τοϋ Θησείου.
Ή Φιγάλεια ή Φιγαλία, άρχαία πόλις της ’Αρκαδίας κοντά στην δεξιά δχθη
της Νέδας, είχε μεγάλη ακμή κατά την αρχαιότητα, μέ πολλούς ναούς καί άνδριάντες. Σπουδαιότερος ναός ήτο ό περί τό 430 π.Χ. οίκοδομηθείς δωρικός τού Επικού
ρειου ’Απόλλωνος, έργο τοϋ Ικτίνου καί έκ των αρίστων της άρχαιότητος. (Συνώ
νυμη όοός υπάρχει στο Γαλάτσι καί τό Καλαμακι) .
Φ ιλ α δ έ λ φ ε ια ς .
’Αρχίζει από την οδό Λιοσίων 69 καί τελειώνει στην έμπροσθεν τοϋ Στάθμου
Ααρίσης πλατεία.
Ή Φιλαδέλφεια, τουρκιστί Alasehir, πόλις τής Δ. Μικρας ’Ασίας στο νομο
Μαγνησίας, έχει σήμερα περί τις 15 χιλ. κατοίκους. Κτίσθηκε τό 140 π.Χ. υπό τοϋ
όασιλέως ’Αττάλου Β ' τοϋ Φιλαδέλφου. Τόση ήτο ή κατά την αρχαιότητα ακμή της,
ώστε επωνομάσθη «Μικραί Άθήναι». Ή Φιλαδέλφεια υπήρξε μία των επτά Εκκλη
σιών τής Άποκαλύψεως. Μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής! ήτο σπουδαίο κέντρο
τοϋ Ελληνισμού τής Μ. Άσιας. (Συνώνυμη οδος υπάρχει σε προάστια ιών Αθη
νών) .
Φ ιλ α δ ε λ φ έ ω ς .
’Αρχίζει από την οδό Καραμανλάκη (πλατεία Καλλιγά) καί τελειώνει στην
όδό Μ. Νομικού.
Ό Φιλαδελφεύς (Χρηστός Νικολαΐδης) , λόγιος, τυπογράφος και έκδοτης, γεν
νήθηκε στην Φιλαδέλφεια τής Μ. ’Ασίας τό 1808. Τό 1848 ίδρυσε στην Τεργέστη
τό τυπογραφείον «Ερμής» καί τιμήθηκε μέ τό χρυσοΰν μετάλλιον στην Παγκόσμια
Έκθεσι Παρισίων. Έ πί 25ετίαν διηύθυνεν, ώς γενικός γραμματεύς, την «Φιλεκ
παιδευτικήν Εταιρίαν ’Αθηνών» καί υπήρξεν έκ τών ιδρυτών τοϋ «Παρνασσού», τής
Αρχαιολογικής Εταιρίας καί τής Εταιρίας Φίλων τοϋ Λαοΰ. ’Έγραψε διάφορες
πραγματείες καί μετέφρασε την ’Αγία Γραφή στήν νεοελληνική, την τουρκική καί
τήν αραβική γλώσσα. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1892. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν
Κηφισιά) .
Φ ιλαρέτου Γ εω ρ γ ίο υ .
Πάροδος τής δδοϋ Αίτωλικοΰ στο Ανω I αλατσι (Καραγιαννεϊκα) .
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-------_ '-'- ί »
c’/ν.ς
ιων πρωτων οικιστών της ιναΛΛίυεας των
Αθηνών (1887) , όπου και υπάρχει συνώνυμη οδός. Συνέγραψε πολλά ιστορικού κ.ά.
περιεχομένου έργα. Άπέθανε τό 1929.
Φ ιλελλήνω ν .
^Αρχίζει άπο την πλατεία «Συντάγματος» και τελειώνει στην λεωφόρο ’Αμαλίας.
Ωνομάσθη ^τσ!ώ πΡ°ς τψ ή ν τών διαφόρων ξένων γενικώς, οι όποιοι αγαπούν
Ajv Ελλάδα καί ειδικώτερον πρός τιμήν εκείνων των ξένων, οί όποιοι κατά τό
οιαστημα τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, άλλοι μέν την ύπεστήριξαν ύλικώς καί ηθι
κώς, άλλοι οε κατήλθον στην Ελλάδα καί ελαβον ενεργόν, καί μέ τά δπλα, μέρος
στον Αγώνα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σε προάστια τών ’Αθηνών) .
Φ ιλεταίρου.
Πάροδος τής οδοΰ Φιλολάου 150, στό Παγκράτι.
,'Ο Φιλέταιρος, ’Αθηναίος ποιητής τής Μέσης καί Νέας ’Αττική: Κωμωδίας, εγράψε 21 δράματα.
Φιλήμονος Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος ιής όοοιλ Γέλωνος 11, όπισθεν τής Αμερικανικής Πρεσβείας.
, .
Ιωάννης Φιλήμων, ιστορικός καί δημοσιογράφος, γεννήθηκε στήν ΚΠολι
το l i J b . Μετά την;έκρηξι τής Έπαναστάσεως του 1821 κατήλθε στήν Ελλάδα καί
για ενα χρονικο διάστημα, διετέλεσε γραμματεύς τοΰ Δημητρίου Ύψηλάντου. Μετά
την απελευθερωσι τής Ελλάδος, εγκαταστάθηκε στήν Ελλάδα καί έξέδωκε τήν ε
φημερίδα «Αιών». Τό ^έργο τοΰ Φιλήμονος «Δοκίμιον Ιστορικόν περί’ τής Ελληνι
κής Επαναστασεως» αποτελεί σπουδαία πηγή γιά τήν δράσι τοΰ Τψηλάντου. Ά πεθανε το 1874 στήν 3Αθήνοο.
Φιλήμονος Τιμολέοντος.
Πάροδος τής οδοΰ Α. Τσόχα, όπισθεν τοΰ γηπέδου τοΰ Π.Α.Ο.
. ° , Τιμολεων Φιλήμων, πολιτικός καί δημοσιογράφος από τό Ναύπλιο, γυιός
του Ιωαννου Φιλήμονος, γεννήθηκε τό 1833. Διετέλεσε διευθυντής τής έφηαερίδο1
' ««λί γη τρεϊς J s P6ouτής βιβλι
ρίαξ
στήν ’Αθήνα τό 1896.
Φιλιατρών .
Πάροδος τηςδοοϋ Ξανθίππης 88, κοντά στό λόφο «Σκουζέ».
Ιροκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής έπαρχίας Τριφυλίας στον νομό Μεσσηνίας
που εχει σήμερα περί τις 7 χίΛ. κατοίκους. Τά Φιλιατρά χρονολογούνται άπό τού
16ου μ.λ. αιωνος. (Συνώνυμη οοος υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
7Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι )
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Α ΠΟ Α Ο ΓIΣ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ! ΠΟ ΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ

1968
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Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι:
α) Κατά μήνα Αύγουστον έ.ε. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν:
Δρχ. 397.137
’Έσοδα τακτικά
! __ 321.260
» έκ συμ) χής Δημοσίου
718.397
Σύνολον εσόδων
» 1.063.975
Έξοδα
» 345.578
’Έλλειμμα
6) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. μερίμνη τοϋ Ταμείου:
1.033 Μέλη
1) Έξητάσθησαν: ι) υπό ιατρών της εκλογής των οίκοι
3.367
»
ιι) εις ιατρεία της εκλογής των
»
αι) εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Τγειον.
'Υπηρεσίας του Α.Α. Πόλεων καί τον Κλαοον
'Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς (εξετάσεις
3.906
παθολογικαί ή παρακλινικαί)
»
υι) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς κα
τόπιν παραπομπής υπό τοϋ Ταμείου πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή θε
1.179
ραπείαν.
'Υπεβλήθησαν
εις
οδοντιατρικήν
θεραπείαν
έν
Πάτραις
&
Ινερκύρφ
29
2)
_ 291 »_
3) Είσήχθησαν εις Νοσ) μεΐα καί Κλινικάς τής εκλογής των
Μαιευτήρια
καί έτεκον αί σύζυγοι
31 Μελών
4)
„
.
- αξίας
..................
’
8 Μέλη
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη
2.974...δρχ. εις
’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν
__ 9.839 Μέλη
' 6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής των μελών 5954 συνταγαί.
Β) Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω ως Εχει την ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 95802 από^ 3 - 9 - 68
Εγκύκλιον άπόφασιν τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. ΙΙρονοίας, «Σχετικώς με την εκδοσιν ά
ποφάσεως διά τήν διενέργειαν παρακλινικών Εξετάσεων είς Νοσοκομεία» καί παρακαλοΰμεν διά τήν πιστήν εφαρμογήν ταύτης.
__
_
«Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 195)68 άποφάσεως τοϋ κ. ΠροεΟρου της Κυοερνησεως wd έν συνεχεία τής" ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 85142) 845) 6 8 καί ΓΙΟ )86982)866)68
εγκυκλίων διαταγών τοϋ 'Υπουργείου, δΓ ών παρέχονται ύμΐν πληροφορία: επι τών
ειδϊκωτέρων καθηκόντων τών Ελεγκτών ιατρών καί τής έν γένει παροχής καί τοϋ
ελέγχου τής έξωνοσοκομειακήε περιθάλψεως εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν
συαπλή ρωματ ικώ ς, δτι προκειμένου περί οιενεργείας παρακλινικών εξετάσεων ή ει
δικών θεραπειών είς τά εξωτερικά ιατρεία τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων απαραίτη
τ η τυγχάνει ή έκοοσις άποφάσεως, ήτις καί μόνον επιτρέπει τήν έκτέλεσιν τών ως
εϊρηται Εξετάσεων ή θεραπειών είς τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
? 5
Κατόπιν τούτων δέον δπως παραπέμπτωνται, είς παρόμοιας περιπτώσεις, οι ησφαλισμένοι είς τήν καθ’ ήμάς Δ) νσιν Τγειον. Περιθ) λψεως διά τήν Εκδοσιν τής
σχετικής άποφάσεως».
0 ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς ΤΙοόεδοος τοϋ Κλάδου ’Υγείας Α . Π .
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ

**********************

*************

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
************* ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * + +++ + 5){+++=)ί +
ΑΜΟΙΒΑΙ
σχΓ 1,κβν-*"°?ράσεων το° 7- Υπουργού Δημ. Τάξεως έχορηγήθησαν
/ml ηθικαι αμοιβαι εις αστυνομικούς υπαλλήλους ώς κάτωθι:
Α

Επαινος

καί

υλική

αμοιβή

εις

τ ού ς .

κ. κ.

λευθα^ Ι Λ Λ Λ\θ ν *Κ' ^ ν ο\ ’Αστυν) κόν Δ) ντΤ ' Α ', 2) Γιαννακόπουλον ΈL lln' Αστυν)κόν Δ) ^ 7 Β ; 3) Πιπερόπουλον Νικ. ’Αστυνόμον Α ', 4) Παλαιο7ν
° \ καη 5)' Β“σιλείο.υ Δημ. Τπαστυνόμους Α ', 6) Σαμαράκον Θωμ,
^ αθα*°πουλον Ιωαν. Ιπαρχ) κο.ς, 8) Δούφαν Διον. 9) Μΐχον Νικ 10) ΜαλΛίαρακην Βασ., 11) Φακιδάρην Γρηγ., 12) Παγώνην Άθαν., 13) Ταπεινόν Δημ
J c V

w

K

X

^ , 15)

Θε|-

16> * « *

Χρ. καί 17) Γ ρα^α-

οιοτι ο πρώτος ώς Δ) ντής τής. ’Αστυνομίας Πειραιώς καί δ δεύτερος ώς Δ) ντής τρς
Γπο§) νσεως Γεν.
Ασφαλείας Πειραιώς, έδωκαν τάς δέουσας οδηγίας καί 2 ιευθυνσει^ εμ ,ους λοιπούς, οιτινες, κατόπιν τής έπιοείξεως ίδιαιτέρϊς άφοσιώσετών σύλΤ Γαθηκ?-’ επ^ υχ0" εντος έλαΧίστου Xpoyou, κατά μήνα Δεκέμβριον 1967,
ν ά β ε Μ ^ ΐ ! πΛλ« ^ λ°0ς σ7ΐείρας ΑαθΡεΡ^Ρων κατεργασμένης ινδικής κανν
προελευσεως Λιβάνου, την παραπομπήν των εις τήν Δικαιοσύνην καί τήν
κα,ασχεσιν 6,5 χιλιόγραμμων εκ του ρηθέντος ναρκωτικού, προκαλέσαντες, ουτω,
τα λΐ,αν ευμ'ε'Γ"? σΓ λία τθυ τυπου ύπεΡ τΰ0 ’Αστυνομικού Σώματος, καί συαβαλόντες
t5C
τγϊν ε^εδωσιν τού αισθήματος Δημοσίας τάξεως καί άσφαλειας.
ο) 1) Παπασπυροπουλον Κων) νον Αστυνομικόν Δ) ντήν Α ', 2) Λάμπρου Βασιλ. Αστυνόμον Α 3) Μαλλιον Εύάγ., 4) Μπάμπαλην Πέτρ., δ) Καραπαναγιώ^ ν Kwy)wy, 6) Γεωργαντάν Θεόδ., 7) Γουρνιάν Νικ. καί 8) Καστανή^ Ν ικ /’Α-υνομους Β , 9) Ετζιαφερην Γεωργ., 10) Σπανόν Όδυσ.,. 11) Παναγόπουλον Ήλ
1 τ? αννΓκ~°π π λθν Ευ,Κΐ λ Χ1^ αστυν0μ°υς Α ' ’ 13) Κραββαρίτην Βασ. Άνθ) μον,
a i r v KNPtK^ T 7 ? Y '
15J Λ^°λακόπουλον Κων) νον Τπαρχ) κας καί 16) Κοτ20\ μ
1 '} Χρ'-στοττουλα-ν ^ Ανορ., 18) Τσαούσην Νικ.,. 19) Χρηστάκην Κων.,
-0) Μαρτίνον Εμμαν., 21) ώεστερνον Σπυρ., 22) Παπάζογλου Σάβ , 23) Νάκην
Κων., 24) Σταθακόπουλον Χαρ„ 25) Σιάτον Νικ., 26) Βερελήν Ξένο®., 27) Καρόαραν Κων., 28) Βοργιδν Π«ύλ 29) Περούλιαν Νικ., 30) Κ ο υ λ ο ύ ^ Σωτ. καί
υΐ) Αθανασακην Γεωργ. Αστυφύλακας,

- ο 7 - i T r Α έν»εΓ Ιήσ- ντε1 ^ Τήν έ? 8ε^ αν καθ°δήγησιν τού πρώτου, δντος Δ) ν™
1 Τ Α ,Αθη,νων’ ,α? ε';?ς και το° ^υτέρου προϊσταμένου τήε Υπηρεσίας
Πληροφοριών άφ ετερου, εργασθεντες πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών Ιργασΐας *αι κατό™ν επι9°ν°υ συστηματικής παρακολουθήσεις, επέτυνον τήν έ^άρθοωσιν της παράνομου ανατρεπτικής όργανώσεως «Πατριωτικόν Μέτωπον» καί τήν Α 2 Λ ί>
υήν εθνικήν

η αυτη5, _π Ρ°^νεγκόντες ° # « ύψίστης σημασίας ύπηρεσίαν εις
Ασφαλείαν της χώρας.
ν
^

, ^
Απαντας τούς άνωτέρω κ.κ. Άξ) κούς πλήν τού Άστυν. Β ' Καστάνη Νικ.
και εις τους: 1) Κραββαρίτην Φώτ. Άνθ) μον, 2) Κανούσην Παν. Ά ρχ) κα 3) Γιαννακοπουλον Αγγελον Τπαρχ) κα, 4) Μαρτίνον Έμμαν. 5) Καραθανάσην’ Βλ. 6)
Παιπελην Σπυρ 7) Ζουζουλαν Βακπ 8) Γιαννόμητρον Λέων. 9) Χρυσομέρην ΤΙαΰλ.
10 Παππαν Αναστ. 11) Νοσην Σωτ 12) Λογοθέτην Μιχ. 13) Τσαούσην" Νικ.
ΤΠ, ^ « Γ τ γελην~ΚΓ 15\ α ? Τ ' ηϊ ΓεώΡτΤ' 16) Μ°σΧον Χρ· 17) Σωτηρόπουλον
Κιμ. 18) Σαμαραν Κων. 19) Καρδαράν Κων. 20) Γκουρλάν Ίωάν. 21) Παποή
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ζογλου Σάβ. 22) Βοργιάν Ηαύλ. 23) Κυριακόγκωναν Γεώργ. 24) Στεργιάνην Καν.
25) Κουλούρην Σωτ. καί 26) Άθανασάκην Γεώργ. ’Αστυφύλακας,
διότι, απαντες, ένεργήσαντες κατά τον αυτόν ώς προηγουμένως άνεφέρθη τρόπον, έπέτυχον την έξάρθρωσιν της κομμουνιστικής καί συνωμοτικής οργανώσεως «Δημοκρατικαί Έπιτροπαί ’Αντιστάσεως (Δ.Ε.Α.)» καί την σύλληψιν (38) μελών ταύτης, προσενεγκόντες ούτως ύψίστης σημασίας υπηρεσίαν εις την Εθνικήν ασφάλειαν
της χώρας.
δ) Όμοίως άπαντας τούς ανωτέρω Ά ξ) κούς, πλήν τοϋ Άστυν. Β ' Καραπαναγιώτου Κων) νου καί είς τούς:
1) Κολώνιαν Χρ. Άστυν. Β ', 2) Γεωργούλιαν Διον., 3) Παπαοόπουλον Κων.,
4) Τσελώνην Χρ., 5) Στέκαν Κων) νον, 6) Μανόπουλον Γεώργ., 7) Γιαννακάπουλον Γεώργ., 8) Λύρην Βασ., 9) Κλωνάρην Νικ., 10) Χικολόπουλον Κων., 11) Δαλιάνην 11αν., 12) Ξενάκην Νικ. καί 13) Κυριαζήν Καν. Τπαρχ) κας, 14) Κυριακόγκωναν Γεώργ., 15) Μπαλάσκαν Θεόδ., 16) Χρυσομέρην Παϋλ., 17) Στεργιάνην Καν., 18) Κούσκουρην Ή ρ., 19) Σωτηρόπουλον Κίμ., 20) Καππάν Χρ., 21)
Σαμαράν Κων., 22) Σταμέλον Νικ., 23) Τσωνόπουλον Γεώργ., 24) Βοργιάν Καΰλ.,
25) Καρδαράν Κων) νον, 26) Κακάσην Δημ., 27) Κούντανην Παν., 28) Γκουρλάν
Ίωάν., 29) Βελιώτην Γεώργ., 30) Κουκουλομμάτην Κυρ., 31) Γιαννούλην Άλέξ.,
32) Ζαφείρην Γεώργ., 33) X ' Ίνοκολάκην Έμμαν., 34) Ά γγελήν Ίω άν., 35) Κατ
σίκαν Χαρ., 36) Ρωζάνην Άνδρ., 37) Ίμπροχώρην Σωτ., 38) Στροΰμπον Γεώργ.,
39) Αειβαδίτην Δημ., 40) Άθανασάκην Γεώργ., 41) Περούλιαν Νικ., 42) Λουκάν
Ή λ., 43) Κουλούρην Σωτ., 44) Μηλιανίτην Ινων., 45) Κολέρην Άθαν., 46) Θεμιστόπουλον Ά λκ., 47) Χρηστίδην Σωτ. καί 48) Σπαράγγην Παν. 49) Μαρκόπουλον Βασ. καί 50) Κοτσέτσον Κων) νον, ’Αστυφύλακας,
διότι, απαντες, ένεργήσαντες κατά τον αυτόν ώς άνω τρόπον, έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν τής παρανόμου οργανώσεως «Πατριωτικόν Μέτωπον» καί τήν σύλληψιν (32)
μελών ταύτης, προσενεγκόντες ύψίστης σημασίας υπηρεσίαν είς τήν Εθνικήν Άσφάλείαν τής χώρας.
ε) 1) Νίκαν Θεμ. καί 2) Δρούζαν Παναγ. Άστυν) κούς Δ) ντάς Β ', 3) Λάγιον Θεόδ. καί 4) Άδαμόπουλον Γεώργ. Ί'παστ. Α ', δ) Φάκαν Παναγ. καί 6) Χρυσαυγήν Κων) νον Ύπαρχ) κας, 7) Παλαιολόγον Κανέλ., 8) Αύγεράκην Άριστ.., 9)
Τσιάμην Δημ., 10) Σπανόν Μιχ., 11) Παπαθανασόπουλον Νικ., 12) Χαλκιάν Κων.,
13) Λάγιον Μιλτ. καί 14) Μητσιόπουλον Λάμπρον, Αστυφύλακας,
διότι, απαντες, ένεργήσαντες υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, οντος Δ) ντοΰ τής Άστυν) κής Δ) νσεως Πατρών, άφ’ ένός καί τοϋ δευτέρου Δ) τοϋ τοϋ Τμή
ματος Ασφαλείας άφ’ ετέρου, έργασθέντες δέ μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, έπέτυχον τήν πλήρη έξάρθρωσιν τής παρανόμου κομμουνιστι
κής οργανώσεως «Πατριωτικόν Μέτωπον» καί τήν σύλληψιν (12) ατόμων δρώντων
άντεθνικώς έν Πάτραις καί Άθήναις, ματαιώσαντες ούτω προγραμματισθείσας ύπ’
αυτών δολιοφθοράς "καί προσενεγκόντες ύψίστην υπηρεσίαν είς τό εργον τής Εθνι
κής Ασφαλείας τής χώρας.
στ) 1) Καραγιαννόπουλον Δημ. Αστυνόμον Α ', 2) Ματσάγκαν Άνδρ. Αστυν.
Β ', 3) Γώγον Άθαν. Τπαστυν. Α ', 4) Κοντοπύργιαν Νικ. Άνθ) μον, 5) Βέργην Ά νιλ. Ά ρχ) κα, 6) Οίκονομάκον Παν., 7) Ινυριακάκην Κυρ., 8) Πέππαν Νικ., 9)
Σι κόλαν" Κων., 10) Αθανασίου Δημ. καί 11) Άθανασάκην Έμμ. Αστυφύλακας,,
διότι, απαντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, οντος προϊσταμένου τής
υπηρεσίας Ναρκωτικών τής Γ.Γ.Α. Αθηνών, έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας,
έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν σπείρας λαθρεμπορίου ναρκωτικών (πρόκειται περί τής
σοβαρωτέρας ύποθέσεως ναρκωτικών τής τελευταίας τριακονταετίας) , προκαλέσαντες διά τής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τοϋ κοινού καί τοϋ τύπου υπέρ
τοϋ Αστυνομικού Σώματος.
.
-ρ
ζ) 1) Σύφαντον Άναστ. Άστυν. Β , 2) Λάγιον Θεοο. και 3) Αδαμόπουλον 1ε-

I
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ώργ. Ύπαστυνόμους Α ', 4) Φακάν Παν. Ύπαρχ) κα, 5) Παλαιολόγον Καν., 6) Ηαααθανοσόπουλον Νικ., 7) Σπανόν Μιχ., 8) Μητσόπουλον Λάμπρον καί 9) Λάγιον
Mcax. ’Αστυφύλακας,
διότι, άπαντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν του Δ) ντοΰ των Άστυν. Α' κ. Παπαφιλιπποπούλου Δημ., άφ’ ενός, καί το0 πρώτου των ως άνω, όντος Ύποδ) τού του
1 μήματος _ Ασφαλείας Πατρών, έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότατος έπέτυΖ°ν
έξαρθρωσιν τής κομμουνιστικής όργανώσεως. «Πατριωτικόν Άντιδικτατορικον Μέτωπον»^καί τήν σύλληψιν (5) μελών ταύτης, άνακόψαντες ουτιν τήν περαι
τέρω αντεθνικήν αυτών δράσιν καί προσενεγκόντες ύψίστην υπηρεσίαν εις τήν ’Α
σφάλειαν τής χώρας.
J ? ),1) Λλαφατάκην Μιχ. Ύπαστ. Α ', 2) Καρράν Κομν. Ύπαστ. Β ', 3) Άοαμ Ι εώργ. Αρχ) κα, 4) ΙΙαπαδάκην Γεώργ., 5) Παναγόπουλον Σπυρ., 6) Αυμπεροπουλον Άλες., 7) Άποστολάκην Έλευθ., 8) Καρβέλαν Βασ. καί 9) ’Αλεξίου Ά 
λες. Αστυφύλακας,
διότι άπαντες, έκτελοϋντες υπηρεσίαν 22 - 6 τής 8 - 9)5)68, δ πρώτος ώς Άξ) κός Κέντρου Αμέσου Δρασεως, ο δεύτερος ώς Άξ) κός Έπιθεοορήσεως καί οί λοιποί
πληρώματα περιπολικών αύτοκιν) των, έπιδείξαντες άφοσίωσιν προς τό καθήκον
καί μεθοοικότητα ένεργείας, επέτυχαν τήν επ’ αύτοφόρψ σύλληψιν επί τής δδοϋ Βασ.
Κων) νου 29, (8) ατόμων, ποιούμενων χρήσιν ναρκωτικών φαρμάκων καί τήν κατάσχεσιν ικανής ποσότητος χασίς, συμβολόντες τά μέγιστα εις τήν έμπέδωσιν τοϋ αι
σθήματος τής δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας.
0) 1) Τσιοϋγκον Κων) νον Άστυν) κόν Δ) ντήν Α ', 2) Γιαννακόπουλον Έλευθ.
Αστυν. Δ) ντ/jv Β , ο) Κούβαν Σωτ. Αστυν. Α , 4) Γκαβέραν Ιΐαναγ. καί 5) Ά γγελόπουλον Σωτ. Άστυν. Β ', 6) Μπουγάν Φώτ. καί 7) Καραμπάτον Ήρ. Τπαστυν.
Α ', 8)^ Γιαννοΰτσον Λουκάν Τπαστυν. Β ', 9) Γιαννακούρην Χρ. Άρχ) κα, 10) Πρά
σινον Άντ. καί 11) Χατζηανδρέου Μιχ. Ύπαρχ) κας, 12) θεοχάρην Άναστ., 13)
Σάσσαλον Φώτ., 14) Κωνσταντίνου Εύάγ., 15) Διονυσίου Δημ., 16) Δημητρίου
Δημ·, 17) Παπαζαφειρόπουλον Ζαφ., 18) Φαρσάρην Έ λ., 19) Σκούραν Νικ., 20)
Τασιόπουλον Περ., 21) Φωτεινόν Άνδρ., 22) Μαρκαντώνην Ά ντ., 23) Κατσουλάκην Θωμ., 24) Ήλιόπουλον Άθαν., 25) Τερζάκην Νικ., 26) Μαρκάκην Δημ., 27)
Γιαννόπουλον Γεώργ., 28) Ινούζιλον Γεώργ., 29) Πλέσσιαν Άθαν., 30) Γιαννακό
πουλον Θεόδ., 31) Χαλατσήν Χαρ., 32) Τρυγωνόπουλον Νικ., 33) Μακιάτον Βασ.,
34) Μπινιάρην Πέτρ., 35) Σκούραν Άριστ., 36) Κανατάν Μιχ., 37) Παναγιωτόπουλον Δημ., 38) Άγγελόπουλον Ιΐαν., 39) Κωτσικόρην Στ., 40) Κοτίνην Νικ., Α 
στυφύλακας καί 41) Τερζάκην Νικ. Ύπαρχ) κα,
διότρ, άπαντες, έργασθέντες, υπό τήν προσωπικήν έπιβλεψιν του πρώτου, όντος Δ) ν
τοΰ Αστυνομίας Πειραιώς, άφ’ ενός καί τοϋ δευτέρου Δ) τοϋ Γ.Γ.Α. Πειραιώς άφ’
ετέρου, μετά ζήλου, έπιμονής καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν σύλληψιν (9) άτόμων, μελών τής παρανόμου όργανώσεως «Πατριωτικόν Μέτωπον», προσενεγκόντες
οϋτως ύψίστης σημασίας υπηρεσίαν εις τήν Εθνικήν τής χώρας Ασφάλειαν.
_0 Άστυφ. Ξέστερνον £πυρ., διότι τήν 7.4.68, έκτελών μετ’ άκριβείας τάς διαΐαγάς του προϊσταμένου του καί έργασθείς μετ’ εξαιρετικού ζήλου, πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ωρών, επέτυχε τήν επ’ αύτοφόρψ σύλληψιν τοϋ Τσιάρτα Αναστα
σίου, καθ’ ήν στιγμήν άπεπειρδτο, εντός τών αφοδευτηρίων τοϋ γηπέδου Έλευσΐνος,
νά δωροδοκήση τον ποδοσφαιριστήν τής δμάδος Βέροιας Ούλουαζίδην Άναστ. διά
τοϋ χρηματικού ποσοϋ τών (5.100) , συντελέσας εις τήν πρόκλησιν εύμενεστάτων
σχολίων τοϋ κοινού καί του τύπου υπέρ τοϋ Αστυνομικού Σώματος καί τήν έδραίωσιν
τής εμπιστοσύνης τοϋ φιλάθλου κοινού πρός τήν έντιμον διεξαγωγήν τών άγώνιον
ια) Άστυφ) κας Λειβαδίτην Άθαν. καί Τριαντάφυλλου' Άθαν., διότι διά τής
βαθείας άφοσιώσεως πρός τό καθήκον των, έπέτυχον, ένεργοΰντες μέ ψυχραιμίαν καί
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αποφασιστικότητα,, τήν σύλληψιν μελών της κομμουνιστικής όργανώσεως «Πατριω
τικόν Μέτωπον», άνακόψαντες τήν φθοροποιόν αύτών δρασιν, προς όφελος τής Ε 
θνικής 'Ασφαλείας.
ιβ) 1) ΙΙαπαφιλιππόπουλον Δημ. Άστυν. Α ', 2) Δρακοπαναγιωτάκην Δημ. Τ παστυν. Β ', 3) Κωνσταντινόπουλον Άπόστ., 4) Τσιλιμίγκραν Νικ., 5) Διαμαντόπουλον Διον., 6) Παπαδάτρν Άνδρ., 7) Δρούκαν Ίωάν. καί 8) Μπαλατσάν Νικ., α
στυφύλακας, διότι έργασθέντες υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, διοικητοϋ των, μετά, ζήλου, μεθοδικότητος καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, έπέτυχον τήν
άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν εις τήν Δικαιοσύνην, σπείρας εμπόρων ναρ
κωτικών ως καί τήν κατάσχεσιν ικανής ποσότητας ακατέργαστου ινδικής καννάβεως
(χασίς) , προκαλέσαντες ουτω τά ευμενή σχόλια τής κοινωνίας τών Πατρών καί τοϋ
τύπου καί συμβαλόντες τά μέγιστα εις τήν έμπέδωσιν τοϋ αισθήματος δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας.
Β ' ’Έ π α ι ν ο ς — Ε ό · α ρ έ σ κ ε ι α
α) Τπό τοΰ %. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν) κοΰ Σώματος έπηνέθησαν οί κάτωθι, έκ
τών έν τή προηγούμενη παραγράφψ άναφερομένων καί διά τήν αυτήν αιτίαν κ.κ.:
1) Άστυν) κός Δ) ντής Α ' Τσιοϋγκος Κων) νος, ώς Δ) ντής Δ) νσεως Πειραι
ώς, 2) Άστυν. Δ) ντής Β ' Γιαννακόπουλος Έ λ., ώς Δ) τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς, 3)
Άστυν. Α ' Κουβάς Σωτ., 4) Άστυν. Β ' Γκαβέρας Παν. καί 5) Άγγελόπουλος Σωτ.,
6) Τπαστ. Α ' Καραμπάτος Ή ρ. 7) Τπαστ. Β ' Γιαννοϋτσος Λουκ., 8) 'Γπαρχ.
Τερζάκης Νικ., 9) Άστυφ. Σάσσαλος Φώτ., 10) Δημητρίου Δημ., 11) Μωκιάτος
Βασ.,12) Χαλάτσης Χαρ., 13) Τασιόπουλος Περ., 14) Πλέσσιας Άθαν., 15) Τριγωνόπουλος Νικ., 16) Σκοΰρος Άριστ. καί 17) Κοτίνης Νικ.
β) 'Ωσαύτως έπηνέθησαν 1) οί Τπαστυν. Α ' κ.κ. Καλαφατάκης Μιχ. καί Λιάπης Μιχ. διότι, εχοντες άνεπτυγμένην τήν επαγγελματικήν συνείδησίν των καί βαθεϊαν άφοσίωσιν πρός. τό καθήκον, έπέτυχον μετά κατωτέρων υπαλλήλων τήν σύλ
ληψιν μελών τής κομμουνιστικής όργανώσεως «Πατριωτικόν Μέτωπον», θέσαντες τέ
λος εις τήν αντεθνικήν αύτών δρασιν καί προσενεγκόντες υπηρεσίαν ύψίστης σημα
σίες εις τό εργον τής Εθνικής Ασφαλείας καί
γ) Οί κ.κ. Καρακΐτσος Άναστ. Αστυνόμος Α ' καί Μπουζαλάς Λεωνίδας Τ παστυνόμος Α ', διότι, ύπηρετοΰντες εις τήν Διεύθυνσιν Τουριστικής Α 
στυνομίας, έπέτυχον εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος τήν έξακρίβωσιν απάτης, γενομένης εις βάρος τοΰ Έλβετοΰ δημοσιογράφου Tposch Arthur, υπό
υπαλλήλων τοΰ καμπαρέ (Κόπα - Καμπάνα) , προκαλέσαντες ούτω τά ευμενή σχό
λια τοΰ Ελβετικού τύπου, υπέρ αύτών καί τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
δ) Τέλος ό κ. Α ρχηγός, έξέφρασε τήν άκραν ευαρέσκειάν του πρός τον Α 
στυνομικόν Δ) ντήν Α ' κ. Τσιοΰγκον Κων) νον καί άπαντας τούς Ά ξ) κούς καί κα
τωτέρους αστυνομικούς, τούς διατεθέντας εις υπηρεσίαν τάξεως καί ασφαλείας κατά
τήν 1) 9) 68 έπί τώ έορτασμώ τής Πολεμικής Α ρετής τών Ελλήνων, τής Ημέρας
τοϋ Έφεδρου πολεμιστοΰ καί τής 19ης έπετείου από τής εις Γράμμον καί Βίτσι συν
τριβής τών Κ) Σ, διότι έπεδείςαντο εξαιρετικήν δραστηριότητα κατά τήν έκτέλεσιν
τοϋ καθήκοντος των, τηρηθείσης ούτως υποδειγματικής τάξεις έν τφ Παναθηναϊκώ
Σταδίω, προκαλέσαντες τά ευμενή σχόλια υπέρ τής Αστυνομίας, τοΰ κοινοΰ καί τοΰ
X’JTCOl).
ε) Τπό τοΰ Προέδρου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ο.Λ.ΙΙ. κ. Κων) νου Βέλλιου, Αντιστράτηγου έ.ά. έξεφράσθη ευαρέσκεια πρός τόν Τπαστ. Β ' κ. Κορτσαλόν
Δημ' προϊστάμενον τοΰ προσωπικού Ασφαλείας Ο.Α.Π. καί τούς ύπ’ αύτόν υπαλλή
λους",’ διότι τήν 2) 5) 68 διά τής μεθοδικής καί συντονισμένης έπαγρυπνήσεως, έπέτυχον τήν ματαίωσιν τής έπιχειρουμένης ύπό έργατών τοΰ Ο.Α.Π. πράξεως κλοπής
εμπορευμάτων έκ τοΰ ά) π «ΙΖΥΜΙ MARY», παρασχόντες ούτως άξιόλογον ύπηρε-
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σιαν εις τον Ο.Λ.Π., τοΰ οποίου ή φήμη ώς λιμένος παρέχοντος εγγυήσεις ασφαλούς
οιακινήσεως των εμπορευμάτων, οπωσδήποτε θά έπηρεάζετο δυσμενώς, άνευ τής τοιαύτης εύστοχου καί αποτελεσματικής ένεργείας των.
'
Γ' Ε ύ φ η μ ο ς

μνεία

Διά Διαταγής τοΰ Ιπουργείου Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) άπενεμήθη εύφη
μος μνεία εις^τούς: 1)^ Άστυν. Α ' κ. Ντόντον ’Αγγελον καί 2) Τπαστ. Α ' κ. Πηλόν
Δπυρ., διότι έκαστος έν τω κύκλω τής άνατεθείσης αύτώ αποστολής, συνέβαλον, μετ’
ιδιαιτέρου ζήλου, ενθουσιασμού καί άποόοτικότητος, εις την λαμπράν έπιτυχίαν τής
έγκαινιασθείσης την 28) 4) 68 έν τω Ζαππείψ Μεγάρω Έκθέσεως τής Πολεμικής
'Ιστορίας των Ελλήνων.
***
Δ ι ό ρ θ ω σ ις

ημ αρτημένω ν.

Εν σελ. 916 του προηγουμένου τεύχους, έκ σφάλματος τυπογραφικού, ήλλοιώθη ή πράτασις (Ί1ρ ί τ ο ν ) διά τής. έπαναλήψεως τού δευτέρου αυτής στίχου καί
παραλείψεως τής συνεχείας: «γενικά κοινωνικά συμφέροντα, χάριν ώρισμένων ομά
δων ή καί ατόμων ακόμη. Σχε-».
**Φ

ΒΙΒΛΙΟ

I

ΚΡΙΣΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ
Η. Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
’Α στυνό μ ο υ Β '

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τής Σχολής ’Αστυφυλάκων, αγαπητός φίλος, συμμαθητής καί ε
ξαίρετος αξιωματικός ’Αστυνόμος Β' κ. ΨΓΧΟΠΟΣ Ήλίας, γιά μια ακόμη
φορά, μέ τήν τελευταία του εργασία υπό τόν τίτλον «Ποινική Δικονομία διά τούς ’Α
στυνομικούς», μου δίνει τήν ευκαιρία να ασχοληθώ γιά λίγο μαζί του. Καί είμαι
βέβαιος δτι καθένας, πού θά διαβάση μέ αντικειμενικότητα τήν τελευταία δημιουρ
γική προσπάθεια τού κ. συναδέλφου, ασφαλώς θά συμφωνήση μαζί μου στήν διαπίστωσι δτι πράγματι ό κ. Ψυχογιός, μέ τήν γνωστή του ευρυμάθεια, τήν αστυνομική
του κατάρτισι καί τήν πείρα του, μάς παρουσιάζει μία αξιέπαινη κατά πάντα έργασία.
Ή διάταξις τής ύλης, ή σαφήνεια τής έκφράσεως, ή ένημερότης στά διάφορα
έξεταζόμενα θέματα καί γενικά ή από πάσης πλευράς άρτιότης τού έγχειριδίου, άποδεικνύουν δτι ό συγγραφεύς καί τό θέμα κατέχει καλώς καί γνωρίζει παράλληλα
— τό καί δυσκολώτερον — νά άπλοποιή τις έννοιες έκεϊνες. πού οπωσδήποτε πρέπει
νά είναι καταληπτές από τόν αναγνώστη. ’Επί πλέον ό κ. Ψυχογιός μέ τήν νέα του
έργασία απευθύνεται στον ευρύ κύκλο των αστυνομικών καί είμαι βέβαιος δτι έτσι
σκοπεύει καλύτερα καί μέ έπιτυχίαν τόν στόχο του.
Συγχαίροντας εγκάρδια τόν συγγραφέα γιά τήν τόσο αξιόλογη αστυνομική του
εργασία, τού ευχόμαστε νά συνέχιση τις προσπάθειές του, μέ τήν βεβαιότητα δτι ό
αστυνομικός κόσμος, μακρυά από κάθε προκατάληψη θά αναγνώριση τόν μόχθο του.
Προσωπικά συνιστοϋμε ανεπιφύλακτα τό πόνημα τοΰ κ. Ψυχογιού, γιατί είναι άψο
γο από κάθε πλευρά.
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 9
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ N o 1 .
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Ό εν Ισπανία ποταμός "Ε
βρος.
2. Υπερισχύουν είς είρνγνικόν ή
πολεμικόν αγώνα.
3. Φοβούμεθα νά μή πεθάνωμε σ’
αυτή. — Ό Θεός τοϋ κάτω κό
σμου (γεν.) .
4. Γνωστός Γάλλος έςερευνητής
των βυθών — Δένδρον, άλλα
καί χωρίον.
5. Διαφέρει από την τιμήν κτή
σεως.
6. Καταβροχθίζει κάθε παλαιό καί
άχρηστο, (δημοτ.)
7. Γράμματα από τάς H.1I.A.
3. Άπησχόλησε κατά κόρον μίαν έπιστήμην.
9. Φωτίζει αλλά... καί εισπράτ
τει — “Υποθετικόν
10. Καί ετερον υποθετικόν τής αρχαίας — "Ομοια σύμφωνα.
11. Ηγούμενος Βυζαντινός ή καθολικός (αίτ. άντιστρ.) .
12. Μπορεί νά είναι δέησις, ευχή αλλά καί κατάρα. (πληθ.) .
13. Πρόθεσις
ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Γράμμα τοϋ ’Αλφαβήτου.
2. Επαναλαμβανόμενον άντιστρόφως γίνεται παλαιός χορός. — Επίλεκτοι μονάδες
(αρχικά) .
3. Ιδιαιτέρα... ενός πανούργου. — "Εδρασεν προδοτικώς κατά τον πρό τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου χρόνον (άντιστρ.) .
4. Πός τοϋ Δαιδάλου, είς τον οποίον οφείλει τήν ονομασίαν της μία νήσος τοϋ Αι
γαίου. — Μαστίζει τούς κατοίκους τής Μπιάφρα.
5. Νεότης, εφηβική ήλικία — Πλήθος εντόμων ή πτηνών (πληθ.) — Συμπερασμα
τικόν.
6. “Αν μπή τό πρώτο του... γίνεται τό δεύτερον τής Ελληνικής ’Αλφαβήτου. —
Μπορεί νά είναι παιγνίδι άλλα καί ύφασμα. — ’Από τό όνομα γνωστού ’Αμερι
κανού Στρατηγού φιλέλληνος.
7. Χημικόν στοιχεΐον προερχόμενον εκ τοϋ ουρανίου. — Χώρα τοϋ Αίμου.
8. Καί αυτοί ύφαίνονται (άντιστρ.) — Είς των πρωτεργατών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.
9. Τό υπερθετικόν του είναι άριστα καί ή σημασία του καλώς (άντστρ.) — Συνο
δεύει τό μηδέν.
(Ή λύσις είς τό επόμενον τεΰχος)
( Ά π ο σ τ ο λ ε ν ς Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ I. Κ ο . )

1C40c Ι1®ρα®ΐ€®οή
"Op® 2Qf5 0 '-2 1
Παρακολουθείτε την έκπομπή της
μίας Πόλεων ά π ο
Ε νόπλω ν

’Αστυνο

τον Ραδιοφωνικό Σταθμό

Δυνάμεων 'Ελλάδος,

Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η ,

διδακτική,

έ ν-

διαφέραυσα.

Μία έκπομπή

χρήσιμη

ληνικό

γ ια
σπίτι.

κάθε

Ελ

