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(Σ υνέχ εια έκ τοϋ προηγουμένου κ α ί τέλ ο ς)

συνεχεία όσον [ΐέροζ του ύτχολοίτΰου άοσμου ήθελε ουνΎ]θή να- /ίαταατΥ]σΎ]. Οταν tyjv
3 Σεπτεμβρίου 1939 έξερράγη δ Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ή Ελλάς έπεθύμει ειλι
κρινούς ν® παραμειντ/ εκτυ-ς οής διεθνούς εκείνης συρραξεως, και ή επίσημος πολιτι
κή τής Κυβερνήσεώς της ήτο ή απόλυτος ουοετεροτης. Διότι το ελληνικόν c-θνος 5cV
είναι φιλοπόλεμον. Ά π ’ εναντίας,’ υπήρξε πάντοτε καί εξακολουθεί μέχρι σήμερον να
είναι φιλειρηνικόν. Ή πρώτη εις την παγκόσμιον ιστορίαν καταδίκη^ τοϋ πολέμου εύρίσκεται εις τό πρώτον κείμενον τής έλληνίκής γραμματολογίας,, εις τον "Ομηρον,.
'Οσάκις ετίθετο ζήτημα εκλογής μεταξύ πολέμου καί ειρήνης, οί Ελληνες^έπροτίμησαν πάντοτε τήν ειρήνην, πιστεύοντες ότι αυτή αποτελεί υψιστον αγαθόν διά την πρόοοον
καί τήν ευημερίαν των λαών. ’Αλλά ποία ειρήνη ; P ax Romana;^ P ax Germamca;
"Οταν τό θέμα είναι: ειρήνη ή πόλεμος διά τήν ελευθερίαν; Οί "Ελληνες, εν τ<καύτη περιπτώσει, έπροτιμήσαμεν τόν πόλεμον, διότι πιστεύομεν, ότι ή ελευθερία τής
Πατρίδας, είναι αγαθόν ύπέρτερον τής εν δουλεία ειρήνης.
Ουτω κατά τό 1940, ή διατήρησις τής ουδετερότητας καί ή έξ αυτής ειρήνη
δέν ήτο δυνατόν νά τεθή ύπεράνω τής εθνικής ανεξαρτησίας καί τής τιμής τοϋ Ε
θνους. ”Α λ λ ο ζ ή τ η μ α ε ί Vα ι έ ά ν ε ί ς ε V α π α γ κ ό σ μ ι ο ν π ολ ε μ ο ν , κ α τ ά τ ό ν ό π ο ι ο ν δ ι α κ υ β ε ύ ο ν τ α ι α ί ύ ψ η λ ότ ε ρ α ι
ά ν θ ρ ώ π ι Vα ι ά ,ξ ί α ι „· δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ε ν ε θ ν ο ς ί σ τ ο ρ ι κ ό ν ό π ω ς τ ό έ λ λ η ν ι κ ό ν, ν ά π α ρ α μ ε Εν η ο υ δ έ τ ε ρ ο ν . _
Δι’ ό καί όταν προ είκοσι οκτώ ετών δ πρεσβευτής τής Ιταλίας Graci ήξιωσε
τηλεγραφικώς τάς πρώτας ώρας τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ώρισμενα στρατηγικά
στιαεΐα τοϋ ελληνικού εδάφους:, τά όποια όμως δέν προσδιωριζοντο, διότι εν^τοις
πόάγαασιν έπρόκειτο περί όλης τής Ελλάδος, ή έθνική ηγεσία τής χώρας μας, απεροιώε' τό ιταμόν τελεσίγραφου καί άπεφάσισε ν’ άποκρούση διά τών όπλων την ωμήν
Ιταλικήν επιδρομήν, ή όποια είχεν ήδη αρχίσει πρό τής λήξεως τοϋ τελεσίγραφου,
Τήν άπόφασιν τών ήγητόρων του ένεκολπωθη με ενθουσιασμόν ο Ελληνικός
λαός. Μετά τόσων αιώνων πολιτικόν βίον, ό λαός τής χώρας ταύτης Ιχει άναπτυςει
« ’Α στυνομικά Χ ρονικά» - Τ ε ύ χ ο ς 373ον 1/12/1968
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εις toy υπερτατον δυνατόν βαθμόν τό συναίσθημα τής φιλοπατρίας καί τής υπέρ πα^ριιοο* υσιας, αφομοιώσας μέχρι και τοΰ τελευταίου του κυττάρου τό πολυθρύλητο·/
οιοα^μα τοΰ Σωκρατους: ^«υπείκειν καί θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ή πατέρα
και^η πειθειν ή ποιεΐν ά αν κελεύη καί πάσχειν εάν τε προστάττη παθεΐν ησυχίαν ά
γοντα, εαν τε τύπτεσθαι, έάν τε δεΐσθαι, έάν τε εις πόλεμον άγη' τρωθησόμενον ή άποθανουμενον, ποιητέον ταΰτα καί τό δίκαιον ούτως έχει» (Πλατ. Κρίτων, 51) . Τό
vo/jpa τοΰ Σωκρατικού τούτου λόγου είναι δτι ή μέχρις αυτοθυσίας έξικνουμένη ύπακοη προς τα κελευσματα τής Πατρίδας, έχει ώς κύριον σκοπόν τήν διασφάλισιν καί
την προστασίαν τής εθνικής ελευθερίας, υπό τήν σκεπήν τής οποίας μόνον δύναται νά
επ ι δι ωχ θή η πολιτική τ ελ ε ί ω σι ς τ ο υ λ α ο ϋ .
, 1πο
πνεύμα τούτο ηνωμένη ή Ε λλάς, δπως σπανίως άλλοτε, μέ ένθουσιασμον και^ με πειθαρχίαν εις τούς ικανούς ήγέτας της, ύπερήσπισε τό πάτριον έδαφος,
καθώς το υπερησπισαν άλλοτε ποτέ οι Μαραθωνομάχοι. Α ληθές κάτοπτρον τοΰ φρονηματος του ελληνικού λαοΰ κατά τήν έναρξιν τής μάχης έκείνης τής Ελλάδος, άποτελει το διάγγελμά τού αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου Β ' πρός τό ελληνικόν έθνος,
και,α τήν ήμεραν τής ένάρξεως των πολεμικών επιχειρήσεων:
«Μέ πίστιν εις τον Θεάν καί εις τά πεπρωμένα τής Φυλής, τό ’Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως είς άνθρωπος, θά άγωνισθή υπέρ βωμών καί έστιών».
, , ΠΡαΤ!-ι'ατή 0 ελληνικός στρατός υπό τήν διοίκησιν έξοχων ήγετών άπέκρουσεν
υπο δυσχερεστατας συνθηκας τόν δόλιον εισβολέα, τον έξεδίωξεν έκ τοΰ εθνικού ε
δάφους και κατόπιν λαμπρών νικών είς τά θέατρα τών πολεμικών έπιχειρήσεων
τον απώθησε κατησχυμένον βαθέως εντός τοΰ ’Αλβανικού εδάφους, ένώ τό υπόλοι
πον τμήμα του λαού, τό μή στρατευθέν, ο ί ή ρ ω ε ς τ ώ ν μ ε τ ό π'ι σ θ ε ν έν
πληρει ψυχικά) συντονισμό) προς τόν παλμόν τής πρώτης γραμμής, προσέφερε’ τό
συνολον των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων είς τήν εύόδωσιν τής πολεμικής
προσπαθεοας.
*«Μέ τήν λόγχη σας μόνο
μέ τήν λόγχη σας καί μέ τήν ψυχή σας
γυμνές καί τις δύο,
ώρμήσατε χέρι μέ χέρι πιασμένοι
στον υπέρτατο άντρείκιο χορό σας
γιά τήν έφοδο τοΰ “Γψους».
s q
τε^ευταία «πόπειρα τής ’Ιταλικής στρατιωτικής Διοικήσεως ενώπιον τού
διεθνώς γελοιοποιηθεντος ΝτοΟτσε, κατά Μάρτιον τοΰ 1941, δπως έπιτευχθή νικν
ιης τών Ιταλικών όπλων, διά λόγους γοήτρου, άπέτυχεν οίκτρώς. Καί ό ’Ιταλός
δικτατωρ επεστρεψε κρυφίως είς τήν ’Ιταλίαν, άναμένων πλέον τήν λύσιν τοΰ δρά
ματος, το^οποΐον δια τών ιδίων του ακαθάρτων χειρών είχε συνθέσει, έκ τής έπεμβασεως τών I ερμανών συμμάχων του.
;
'
,
« Απο τής 5.15 τής σήμερον ό έν Βουλγαρία γερμανικός στρατός προσέβαλεν
απροκλητως^τα ήμετερα στρατεύματα τής ελληνικής μεθορίου. Αί δυνάμεις μας άμυνονται του ^πατρίου εδάφους». Διά τοΰ λιτού αύτοϋ ανακοινωθέντος τό Γενικόν
Στρατηγειον έπληροφόρησε τόν κόσμον τήν πρωίαν τής 6 ’Απριλίου ~1941 δτι ή
ΚΛλας, αφού αντιμετώπισε νικηφόρως τήν ’Ιταλίαν έπί πεντάμηνον καί πλέον ύφιστατο τώρα την επιθεσιν τής Γερμανικής πολεμικής μηχανής, ή όποια ε ίχ ε’ δε
σπόσει μαχητικός ή τρομοκρατικώς ολοκλήρου τής ηπειρωτικής Ευρώπης. Τήν ή
μεραν εκείνην ή δοκιμασία τοΰ ελληνικού έθνους είσήρχετο είς τήν δραματικωτέραν φασιν της, γεμάτην άπό ώραίας έκλάμψεις άπέλπιδος θυσίας
Άπό τής ημέρας έκείνης τό ’Έθνος ημών ήγωνίσθη διμέτωπον άγώνα μέ ασύλ
ληπταν θάρρος και απιθανον καρτερίαν, έως δτου οί ύπερασπισταί τής έλευθερίας,
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κουρασθέντες νά νικοΰν, έπεσαν. ’Έπεσε τό φθαρτόν σώμα τοΰ ’Έθνους, ένφ ή ψυ
χή του παρέμεινε πάντοτε όρθια καί αδάμαστος.
Ή λύσις τοΰ πολέμου εκείνου έπήλθε τραγική διά τήν Ελλάδα,, μετά την εισ
βολήν των σιδηροφράκτων λεγεώνων τοΰ Χίτλερ. Τά μικρά ελληνικά τμήματα των
οχυρών τής Μακεδονίας προήσπισαν τάς θέσεις των μέ τήν αυτοθυσίαν των άρχαίων
Σπαρτιατών εις τάς Θερμοπύλας, άλλ’ δ γερμανικός χείμαρρος κατέκλυσε τήν Ε λ 
λάδα. Καί συνέβη τότε δ τραγέλαφος νά ύποδουλωθή ή Ε λλάς δχι μόνον εις τούς
νικήτας Γερμανούς, αλλά καί εις τούς ήττηθέντας Ιταλούς.
Ά λ λ ’ υπάρχουν ήτται ένδοξοι, ώς αί κάλλισται των νικών. 'Ο ίδιος δ Χίτλερ,
εις στιγμάς νηφαλιότητος, ήναγκάσθη, μετά τήν ένδοξον μάχην τής Κρήτης, εις τήν
δποίαν είδε νά πέφτη ώς θαλερός στάχυς, τό άνθος των στρατιωτών του, ήναγκάσθη
νά εϊπη: «Ή ιστορική δικαιοσύνη μέ υποχρεώνει νά διαπιστώσω δτι από δλους τούς
αντιπάλους πού άντιμετωπίσαμεν, δ 'Έλλην στρατιώτης, ιδίως, έπολέμησε μέ ΰψιστον ήρωϊσμόν καί αυτοθυσίαν».
Ποιος έδημιούργησε τήν 28 ’Οκτωβρίου; Ποιοι υπήρξαν οί ενεργητικοί παρά
γοντες τής εθνικής πτήσεως πρός τήν κορυφήν τοΰ Όλύμπου;
Περί τό θέμα τοΰτο έγένετο μακρά συζήτησις καί υπήρξε πολλή άμφισβήτησις. Ιστορικοί καί λόγιοι,,· άντιτιθέμενοι εις τό δικτατορικόν καθεστώς τής 4ης
Αύγούστου έπεχείρησαν νά αποξενώσουν τήν εθνικήν ήγεσίαν τής περιόδου έκείνης
από τό θαυμάσιον έργον τής 2S ’Οκτωβρίου. ’Αλλά τοΰτο είναι μία ιστορική νοθεία,
μία παραποίησις τής Ιστορίας. Ή άντίληψις αυτή είναι αποτέλεσμα πολιτικής σκοπιμότητος μάλλον παρά ιστορικής κρίσεως. Τώρα, δτε άπεμακρύνθημεν των γεγο
νότων έκείνων περί τό τρίτον περίπου αίώνος, καί εξητμίσθησαν κατά τό πλεΐστον
τά πολιτικά πάθη καί έξέλιπον τά πολιτικά συμφέροντα, δυνάμεθα, νομίζω, νηφάλιοι
καί έξ άπόπτου κρίνοντες ν’ άποδώσωμεν τά τοΰ Καίσαρος τψ Καίσαρι. "Ηλθεν άλ
λως τε εις τό φώς τής δημοσιότητος απειρία αυθεντικών ιστορικών στοιχείων έκ δη
μοσίων καί ιδιωτικών αρχείων, απομνημονευμάτων καί ημερολογίων τών πρωτα>γωνιστών μυστικών στρατιωτικών σχεδίων τά δποΐα έπέτρεψαν τήν όλοκλήρωσιν τής
μελέτης τής περιόδου έκείνης, πολλαί είδικαί καί γενικαί μελέται, μεταξύ τών ό
ποιων έξέχουσαν θέσιν κατέχει τό βιβλίον τοΰ Θ. Παπακωνσταντίνου «Ή μάχη τής
Ελλάδος», ώστε νά είναι πλέον δυνατή, εντός τών ανθρωπίνων μέτρων, ή άξιολόγησις τών παραγόντων, οί όποιοι συνετέλεσαν εις τον θρίαμβον τοΰ 1940.
—- Ποιος έδημιούργησε τήν 28 ’Οκτωβρίου;
— Ή συνήθης άπάντησις είναι δτι ή 28 ’Οκτωβρίου υπήρξε συνολική καί αρ
ραγής έκδήλωσις τής βουλήσεως τοΰ ’Έθνους. Ά λ λ ’ ή άνάτασις έκείνη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δέν ήτο βεβαίως δυναμική έκδήλωσις τοΰ ενστίκτου τής αύτοσυντηρήσεως,
δπως διατείνεται δ διαβόητος ιστορικός υλισμός, διότι τοΰτο θά άπεστέρει τήν ιστο
ρίαν τής πνευματικής της θεμελιώσεως καί θά έξηυτέλιζε τό ανθρώπινον γένος.
Ή υγιής φιλοσοφία μάς διδάσκει, δτι εις τό ιστορικόν γίγνεσθαι, τόν κύριον
χειρισμόν έχει τό έλεύθερον ανθρώπινον πνεΰμα, καί δ μέγας καί θεμελιώδης παρά
γων τής ιστορίας τοΰ ανθρωπίνου γένους, είναι αυτός ούτος δ άνθρωπος. Ματαίως έπιχειροΰν οί ύλισταί νά ερμηνεύσουν τά ιστορικά φαινόμενα διά τών υλικών μόνον
εκδηλώσεων τής ζωής, έξοστρακίζοντες πλήρως τήν έπίδρασιν τοΰ ψυχικού κόσμου.
"Οθεν, ύψοΰται ενώπιον μας ή προσωπικότης, καί μάλιστα ή εξαιρετική προσωπικότης, ώς ενεργητικός παράγων, τών μεγάλων ιστορικών καταστάσεων.
Ή ιστορική δικαιοσύνη, καθώς θεμελιοΰται έπί τών γενικών αρχών τής ιστο
ρίας, επιβάλλει νά δεχθώμεν δτι ή 28 ’Οκτωβρίου υπήρξε τό καταστάλαγμα καί ή
συνέπεια δρθής πολιτικής σκέψεως, ή οποία ανήκει προφανώς εις τούς ήγέτας τοΰ
’Έθνους, κατά τήν κρίσιμον καί δυσχερεστάτην εκείνην περίοδον: Κατά πρώτον λό
γον εις τόν Βασιλέα Γεώργιον τόν Β ' καί τόν πρωθυπουργόν του Ίω άννην Μετά-
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ς&ν, και κατά δεύτερον λόγον εις τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν ήγεσίαν τής
ποχής εκείνης.

ή καισαρική απληστία τοΰ Ιταλικού φασισμού εθεσε μέ ηθικήν καί πολιτικήν ωμοτητα^ ενώπιον του, καί αυτός έσήκωσε τότε εύθαρσώς εις τούς ώμους του τήν εύθύνην^ ολοκλήρου τοΰ Εθνους. Αυτού τά χείλη έξεστόμισαν αδίστακτο'1" ^τό άύάμαστον Οχι, αντίλαλος το~
r
.
,
ι /,
- — ■ — — ες Ελληνων^ιτε... JNOv υπέρ πάντων ό άγων». Αυτός καί οί συνεργάται του αφύπνισαν εις τάς
καρδίας τών Ελλήνων τό ηρωικόν πνεύμα τής θυσίας, τό όποιον εις τάς ώρας τού
κινδύνου συνοοεύει ανελλιπώς τήν εθνικήν μας ιδέαν.
Επομένως, ό αγών τοΰ 1940 υπήρξε δημιούργημα τής ηθικής καί πολιτικής
βουλήσεως τοΰ 'Εθνους, τήν όποιαν διεμόρφωσαν καί έξέφρασαν αί ίστορικαί προσω
πικότητες τής περιόδου εκείνης, επί κεφαλής τών όποιων ίστατο τότε, δυναμικός, συ
νετός καί τολμητίας, ό ’Ιωάννης Μεταξάς.
«Δεν αγωνιζομεθα δια τήν νίκην. ΙΙολεμοΰμεν οιά τήν Δόξαν», είπεν ό πρωθυ
πουργός Μεταξάς εις την αίθουσαν τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τό
κήρυγμα τοΰτο τής αυτοθυσίας καί τής ιστορικής συνέπειας, μόνον Έ λλην ηγέτης
μεγάλων διαστάσεων, ποτισμένος από τήν ηθικήν δύναμιν τής εθνικής παραδόσεως
καί από τά διδάγματα τής Ελληνικής ’Ιστορίας, ήδύνατο νά άπευθύνη προς ’Έθνος
συνηθισμένον νά αγωνίζεται καί νά θυσιάζεται υπέρ τών πανανθρώπινων ήθικών
αξιών.
Ποιοι υπήρξαν οι ηθικοί συντελεσται τοΰ ελληνικού θριάμβου κατά τών ’Ιταλών
εις τήν ’Αλβανίαν καί τής υπέροχου άντιστάσεως κατά τών Γερμανών εις τά ό,
,
,
...
.
χοφευκτος. Γπήρξεν εφαρμογή τών αιωνίων πνευματικών νόμων ή οίκτρά πτώσις τοΰ Χίτλερ καί
τοΰ Μουσολίνι. Ή κόνις τών αθλίων εκείνων επιδρομέων διεσκορπίσθη υπό τών α
νέμων, μόνον δέ τό όνομά των διετηρεΐται είσέτι, ί'να δΓ αυτού διασημ,αίν
όιασημαινωσιν οί άνθρωποι τό αίσχος καί τήν ωμήν βίαν.

είς τον ελληνικόν ορίζοντα, Έγέλαος ό στρατηγός τών Αίτωλών, όμιλών τόν Αύ
γουστον τού 217 π.Χ. εις τό έν Ναυπάκτιμ υπό τήν προεδρίαν τοΰ βασιλέως τών
Μακεδόνων Φιλίππου τοΰ Ε' συνελθόν συνέδριον, άπηύθυνε προς τούς 'Έλληνας
δραματικήν περί εθνικής ένότητος εκκλησιν, τήν οποίαν διέσωσεν ό ιστορικός Πο
λύβιος: «...δεΐν μάλιστα μεν μηδέποτε πολεμεϊν τούς Έ λληνας άλλήλοις, αλλά με-
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γάλην χάριν έχειν τοΐς θεοϊς, εΐ λέγοντες εν καί τό αυτό πάντες, καί συμπλέκοντες
τάς χειρας, καθάπερ οι τούς ποταμούς διαβαίνοντες, ούναιντο τάς των βαρβαρών εφό
δους άποτριβόμενοι, συσσώζειν σειράς αυτούς καί τάς πόλεις».
Ή παραίνεσις εκείνη τοΰ στρατηγού Άγελάου προς τούς "Ελληνας περί καταπαύσεως των εμφυλίων ερίδων καί περί όμόφρονος άντιμετωπίσεως τοΰ εκαστοτε
εμφανιζόμενου κοινού εχθρού, δέν είναι μοναδική εις την ελληνικήν γραμματείαν.
Ποιηταί, ρήτορες, φιλόσοφοι καί πολιτικοί, συνετοί "Ελληνες,· συμβουλεύουν διά
μέσου των αιώνων τήν μεταξύ των Ε λλήνων ομόνοιαν καί τήν αποβολήν τής πολιτι
κής διχονοίας. «Άρχαϊον τούτο πάθος των Ε λλήνων — εγραψεν ό Πολύβιος — οϊ·
τινες πρδς άλλήλους στασιάζοντες αεί, καί τούς ύπερέχειν δοκοΰντας καθαιρεΐν θελοντες, έτρύχωσαν (κατέστρεψαν) τήν Ελλάδα».
Ή μεγίστη των εθνικών συμφορών, ή Μικρασιατική καταστροφή, έογον των
ημερών μας καί των... χειρών μας, αποτελεί δεινήν άπόδειξιν των αποτελεσμάτων

«’Από τδ στόμα δπου φθονάει,
Παλληκάρια, άς μή λεχθή
πώς τδ χέρι σας χτυπάει
τοΰ αδελφού τήν κεφαλή.

Μήν είποΰν στδν στοχασμόν τοι
τά ξένα έθνη αληθινά:
Έ άν μισούνται άνάμεσά τους
δέν τούς, πρέπει λευθεριά».

καταπτώσεως καί τής αριθμητικής ελαττωσεως των κατοίκων τοΰ Βυζάντιου κατα
τούς πρδ τής πτώσεως αυτού χρόνους. Παλαιότερον δέ, τόν Βον π.Χ. αιώνα, είναι
v-νωστόν, δτι ή ηθική σήψις καί ή έλάττωσις τού πληθυσμού, ή δ λ ι γ α ν θ ρ ω π ί α ,
ύπήρεαν τά αίτια τής ύποδουλωσεως τού Εθνους εις τους Ρωμαίους.
^
' Κατά τήν μάχην τής Ελλάδος δμως τού 1940 ύπήρχεν εις τδ ταμεΐον τού ’Έ 
θνους δ αναγκαίος αριθμός των αγωνιστών, προικισμένων μέ μεγάλην βιολογικήν δύναμιν, ικανών νά υπερασπίσουν έπιτυχώς και τα συνοοα τής πατριδος και τα ιδεωοη
τού ’Έθνους. Εντεύθεν, άβιάστως, άγόμεθα εις τδ συμπέρασμα, δτι ή Ε λλάς διά νά
ζή Ιλευθέρα, χρειάζεται καί ηύξημένον πληθυσμόν καί άκμαΐον βιολογικόν δυναμι
κόν. ό®είλει τουτέστιν, ν’ αντιμετώπιση καί νά θεραπεύση τάς όργανικάς εκείνα!
μηλοτερα είς
δλων τών λαών τοΰ κόσμου κατ’ αναλογίαν πληθυσμού
ικό ς Qroysen. «Ή
__<(Ούαί είς τήν αδυναμίαν», γράφει που δ Γερμανός ιστορικά
Νέμεσις τής Ιστορίας, οσον δικαιοτέρα φαίνεται προς τούς ισχυρούς, τρσούτον σκληρότερον καταδιώκει την αδυναμίαν».
Ποΐαι υπήρξαν αί συνέπεια: τού θριαμβικού άγώνος τοΰ_1940 - 1941; Ή 2δη
’Οκτωβρίου άνέσυρε τό ’Έθνος μας άπδ τό τέλμα, τό άπήλλαξεν άπδ τήν ήθικήν κόπωσιν καί τήν πνευματικήν νάρκην, τοΰ εδωκεν εκ νέου τό αίσθημα τής συνέπειας
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'ιΡ0(= τν ν εθνικήν παραδοσιν καί την λαμπράν ιστορίαν του καί άνενέωσε τάς πτέρυγάς του οιά να συνέχιση την ένδοξον διά τών αιώνων πορείαν του.
^ Ο ελληνικός λαός, ήντλησε θάρρος, καί υπερηφάνειαν έκ τοϋ ίδιου του κατορ
θώματος. Τό εξαίσιον κάλλος της νίκης του έπλήρωσε τήν ζωήν του, καί έλλογος
μέθη επλημμύρισε τάς καροίας τών Ε λλήνων. Έσταθεροποιήθη ή πίστις εις τό
μέλλον τοϋ ’Έθνους καί άποκατεστάθη εντός καί έκτος τών ορίων τής Ελλάδος τό
ιστορικόν μεγαλεΐον τής Φυλής. Ή ηθική ίκανοποίησις ήπλώθη διάχυτος εις τά
πρόσωπα τών Πανελλήνιον, διότι δ άγων τοϋ 1940 έξέπλυνε τό δνειδος τής Μικρα
σιατικής ήττης. Καί δέν^ άπέφερε μέν οϋτος ούδέν εξ δσων κατ’ εκείνην άπωλέσθησαν έδαφικών ή άλλων υλικών κτημάτων, άποκατέστησεν όμως εις τό ακέραιον τήν
τιμήν τών Ελληνικών οπλών καί επανίδρυσε τήν ηθικήν υπεροχήν τών Ελλήνων
εις παγκόσμιον κλίμακα.
^ ^θικη ροπή τής 28ης Οκτωβρίου έπί τον άγωνιζόμενον υπέρ τής έλευθερίας
όημοκρατικόν κόσμον υπήρξε τεραστία. Ό ελληνικός εκείνος αγών ύπήρξεν ή πρώ
τη νίκη — ηθική καί υλική — τών φιλελευθέρων δυνάμεων τοϋ κόσμου κατά τής
ω^ήζ απολυταρχίας τοϋ φασισμού «Χαοις εις τούς "Ελληνας» — είπε δημοσία δ ’Ά γγλος υπουργός τών ’Αποικιών Αίμερυ — μετεβλήθη ή δλη μορφή τοϋ πολέμου. Τ ιιήρζε> παράλληλα, μήνυμα έλπιοοφόρον πρός τούς ύποδουλωθέντας λαούς τής Εύρω/ι,ης, ότι ΐ] ςενικη κυριαρχία επί εκπολιτισμένων λαών είναι άφεύκτως παροδική.
άνάμνησις τοϋ νικηφόρου έκείνου άγώνος θέλγει καί γοητεύει τούς “Ελλη
νας, διότι^ύπήρξε^ μία τιτάνειος προσπάθεια κατά τήν οποίαν τό ’Έθνος μας ήσκησεν
ε -ζ
“ '''ωτατον °Pt0V δλας τάς αρχαίας άρετάς του. Αί θυσίαι καί τά κατορθώματα
των_ Ελλήνων τοϋ 1940,^δμοια τών οποίων, Οπό ί'σας συνθήκας, ουδέποτε ή σπανί
ων απαντά δ ερευνητής τής ιστορίας τών ανθρωπίνων πράξεων, άποδεικνύουν δτι, ο
σάκις ύπήρξεν εμπνευσμένη ηγεσία, αξία τοϋ Έθνους, δυναμένη να καταστήση’ τά
εθνικά ιδεώδη, συνείδησιν ολοκλήρου τοϋ λαοϋ, τό ελληνικόν μεγαλεΐον εφθασε αέχρι τοϋ Ούρανοΰ.
‘
r
Αί ζοφεραί νύκτες τής. δουλείας, αί δποΐαι έπηκολούθησαν, δταν ήνωμένοι οί
κακοποιοί επιδρομείς^ έσκύλευσαν τό σώμα τής Ελλάδος, οέν έπνιξαν τό ύπερήφανον συναίσθημα τών Ελλήνων, τό όποιον έγιγαντώθη έκ τής νίκης τοϋ 1940. Ουδέ
ποτε υπόδουλος λαός^άντιμετώπισε τόν κατακτητήν του μέ τόσην περιφρόνησιν καί
τοσον οίκτον, δπως οί "Ελληνες τόν ’Ιταλόν φασιστήν, τόν όποιον προσφάτως εΐχον
συντριψει καί ταπεινώσει εις τά πεδία τών μαχών. Ή παρουσία του εις τήν Ελλάδα
υπο το προσωπεΐον τοϋ κυριάρχου, δεν άφησε τούς “Ελληνας νά λησμονήσουν τόν
Ηριαμοον της Αλβανίας,^ καί ή παραμονή του έπί τινα έτη, επέτρεψεν εις τό ’Έθνος,
νά συνειδητοποιήση μέ^ άνεσιν χρόνου καί ν’ άφομοιώση· έν ψυχρψ τό ήθικόν αποτέ
λεσμα τής ύπερόχου έξορμήσεως τοϋ 1940.
JI α».ροσοοκητος, μετά την απελευθερωσιν, επιδρομή τοϋ Διεθνοΰςί Κομμουνισμοϋ κατά τής Ελλάδος, δέν έπέτρεψεν εις τά ’Έθνος νά αξιοποίηση τούς άγώνάς
του και τας θυσίας του έπ’ ώφελεία τής Πατρίδος, νά έπιδιώξη έπιτυχώς τήν άποκαταστασιν τής έθνικής του κληρονομιάς. Ή άπελευθέρωσις καί ένσωμάτωσις τής ιδιαι
τέρας μου πατρίδος, τής Δώδεκανήσου, υπήρξε πτωχόν αντάλλαγμα απείρων θυσιών.
Το φρικτόν Κτερμέδιον τής ξενικής κατοχής καί τής κομμουνιστικής έπιβουλής
0ε- ® αν,1σεν. °υδε εϋ ειωσε τήν
Ροπήν τοϋ μεγάλου έθνικοΰ δημιουργήματος
του 1940 εις την συνείδησιν τοϋ Έθνους. Αί ρίζαι τών ηθικών δυνάμεων τοϋ ’Έθνους
μας βυθίζονται εις τήν ένδοξον ιστορίαν του, καί δσον πρόσφατα είναι τά μεγάλα ι
στορικά γεγονότα, τοσοΰτον ισχυρά καί ζώσα είναι ή έπίδρασίς των έπί τόν έθνικόν
καί πολιτικόν βίον τοϋ λαοϋ. Ή 28η ’Οκτωβρίου παραμένει πάντοτε ζώσα ήθική δύναμις,^ μεγα^ηθικόν κεφάλαιον εις τό ένεργητικόν τοϋ έθνους. Δικαίως λοιπόν γαρακτηριςεται ως θεμελιώδης σταθμός τής νεοελληνικής ιστορίας καί ως άφετηρία'νέας
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μεγάλης περιόδου τοΰ εθνικού μας βίου. ’Από χοΰ 1940, ανεξαρτήτως των θλιβερών
καί μελανών σημείων, ανοίγεται πρό ήμών νέα μεγάλη περίοδος, ή αφετηρία τής
όποιας είναι μοναδική εις ηθικήν δύναμιν καί ηθικά διδάγματα.
Ό έπικός άγων, δ_ όποιος ήρχισε τήν 28η ’Οκτωβρίου 1940, δεν έληξεν εις
τήν προσωρινήν πτώσιν τής Ελλάδος, οΰτε εις τήν εχθρικήν κατοχήν καί τήν άκολουθήσασαν κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 1944 άπελευθέρωσιν, κατόπιν τής εσπευσμένης φυ
γής των Γερμανών. Ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν, ή διά νά κυριολεκτήσω, πριν άκόμη άπαλλ,αγή ή πατρίς μας από τήν ξενικήν κατοχήν, έσημειώθη νέα κατά τής
Ελλάδος έπιδρομή δλοκληρωτικών θεωριών καί δυνάμεων, επιδρομή ή οποία, ύπό
άλλην μορφήν καί άλλην σημαίαν, συνεχίσθη καθ’ δλην τήν 5ην δεκαετίαν τοΰ αίώνος μας. Καθ’ όλην έκείνην τήν δεκαετίαν έπάλαισε τό ’Έθνος μας ύπό τήν αυτήν
τής έλευθερίας σημαίαν, υπέρ των αυτών άκριβώς ιδανικών, άγώνα σκληρόν, δ δποΐος εκτοτε, ολίγον έδέησε νά γίνη θανάσιμος. Δίκαιος καρπός των μακρών τούτων ε
θνικών άγώνων καί τοΰ ευτυχούς νικηφόρου τέλους, υπήρξε, μετά μικράν ταλάντευσιν τοΰ πολίτικου καί δημοσίου βίου, ή φορά τοΰ ’Έθνους προς τήν άνοδον.
Τό ’Έθνος μας είναι θαυματουργόν, δσάκις ή ένυπάρχουσα έν αύτώ άκατάλυ
τος δύναμις κυβερνάται ύπό μεγαλοπνόου καί συνετής 'Ηγεσίας. Ή νέα εθνική ήγεσία, ή δποία άπό τής 21 ’Απριλίου 1967 χειρίζεται τάς τύχας τής Ελλάδος, είναι
προφανές δτι έμπνέεται έν παντί άπό τό πνεύμα τής έθνικής παραδόσεως, καί άπό
τά διδάγματα τής Ε λληνικής ιστορίας. "Οθεν δικαιούμεθα τώρα ιδίως δτε δ δημόσιος
βίος άπηλλάγη τής πολιτικής συναλλαγής καί τής άγονου τριβής (ρουτίνας) , καί
τό Κράτος άφιερώθη άπερίσπαστον εις τά έθνικά θέματα, δικαιούμεθα νά άναμένωμεν έκτος τής πολιτικής καί ραγδαίαν πολιτιστικήν άνοδον.
Ή ηθική ροπή των θριαμβευτικών Ε λληνικώ ν άγώνων,, οί δποΐοι ήρχισαν τό
1946 εις τήν Πίνδον, κατέληξαν τό 1949 εϊς τον Γράμμον, μετεβλήθη εις κολοσσιαίαν δημιουργικήν δύναμιν, ήτις άποδεσμευθεΐσα ήδη των άνασταλτικώιν καί άντιρρόπων κινήσεων, δδηγεΐ τό ’Έθνος μας, πρός τήν άνοδον καί τήν δημιουργίαν, προς τήν
κατάκτησιν δλων τών αξιών ηθικών, πνευματικών καί υλικών, αί δποΐαι άποτελοΰν
τήν νέαν Μεγάλην ’Ιδέαν τοΰ Ελληνισμού.
ΕΜΜ. Π ΡΩ ΤΟ Ψ Α ΛΤΗ Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * = (< * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
f Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Η σύνταξις του περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά» ιδρυτής των
οποίων ύπήρξεν 6 άποθανών αείμνηστος Ν. ’Αρχιμανδρίτης, μέ συγκίνησιν προβαίνει εις την δημοσίευσιν τού κατωτέρω κειμένου του, τό
οποίον παρεδοθη ύπό τού ίδιου την προηγουμένην τού θανάτου του, δυναμενον ούτω να θεωρηθή ως το κύκνειον άσμα τής συγγραφικής του
δραστηριότατος.

II επαναστασις της 21ης Απριλίου του 1967 δέν ύπήρξεν Εθνική μόνον Έπανάστασις διά τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος από τής ύποδουλώσεως εις τόν κομμουνι
στικόν πανσλαυϊσμον, αλλα καί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, διά τήν άναμόρφωσιν των Ε λλή
νων, την ατομικήν καί τήν κοινωνικήν τοιαύτην.
^Διότι όφείλομεν νά τό όμολογήσωμεν, ότι διά τήν συμφοράν,, ή οποία ήπείλησε τό Εθνος μας με καταστροφήν καί τήν όποιαν άπέτρεψε τήν τελευταίαν στιγμήν
°, Ορατός μας, υπεύθυνοι είναι κατ’ αρχήν οι έκάστοτε Κυβερνήται, αλλά καί όλα
τά μέλη τής κοινωνίας μας, όταν καί ώς άτομα· καί ώς κοινωνικαί ομάδες απομα
κρύνονται από τάς ηθικας άρχας, τής αρετής, του δικαίου καί τής τάξεως.
Περί αύτοΰ ώμίλησε μέ ειλικρίνειαν καί σαφήνειαν δ κ. Πρόεδρος τής Κυβερνησεως εις λογον του τής 1 7ης Οκτωβρίου 1967, τονίσας μεταξύ άλλων τά ακό
λουθα:...
« Ισως ή μεγαλύτερα ζημία την οποίαν επερασαμεν ώς Κράτος καί ώο κοινωνία,
καιά το παρελθόν, είναι ή νοοτροπία τής έλλείψεως τής συναισθήσεως τοΰ συμφέ
ροντος των ατόμων ώς μελών τής κοινωνίας. Έξέλιπεν δ σεβασμός πρός τήν ηθικήν
τάξιν, έξέλιπεν δ σεβασμός πρός τήν εννομον τάξιν, έξέλιπεν ή ορθή κρίσις καί
εκτίμησις τοΰ συμφέροντος τού συνόλου καί τής ανάγκης τής θυσίας, τής άπαλλοτριωσ=-ώς ένος μέρους τοΰ ατομικού συμφέροντος υπέρ τοΰ συμφέροντος, τοΰ συνό
λου, με αποτέλεσμα να καταλήξωμεν εις μίαν κοινωνίαν, εις τήν οποίαν τά άτομα
έν τή έπιδιώξει τοΰ ατομικού συμφέροντος δέν ώρρωδοΰσαν πρό ούδενός, δέν έδείλιαζαν πρό ουδεμιάς δυσχερείας, πρό ούδενός ήθικοΰ φραγμοΰ, πρό ούδενός νόμου.
Αποτέλεσμα είναι αύτό τό όποιον όλοι γνωρίζομεν.
Υπήρξα αύτόπτης μάρτυς, κατ’ έπανάληψιν, προεπαναστατικούς, ώς επιβάτης
δημοσίων συγκοινωνιακών μέσων, παρακολουθών — δχι μίαν μητέρα, περισσσοτέρας από μίαν, ή οποία, κρατούσα τό οκτάχρονο παιδί της από τό χέρι, διεξήγαγεν αγώνα με τον εισπρακτορα τοΰ λεωφορείου, προσπαθούσα ν’ απόδειξη ότι τό παι
δί της ήτο κάτω τών τεσσάρων ετών, καί τοΰτο δια νά μή πληρώση εισιτήριον. Καί
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τδ μικρό παιδί των οκτώ ετών, τό όποιον έγνώριζε την ηλικίαν του, θά επρεπε νά
διερωτάται εάν δεν είχεν διαφθαρή τελείως καί αυτό, περί τίνος πρόκειται Τί
είναι τό ηθικόν καί νόμιμον; Νά κλέψωμεν τό είσιτήριον από τον είσπράκτορα, εσιω
καί εάν χρησιμοποιήσωμεν τό ψευδός; Καί εάν ή μητέρα, ή οποία, αποτελεί τό πρώ
το ξεκίνημα αγωγής, καί είναι ή βασική γάστρα, εις την όποιαν αναπτύσσεται <·ό
άτομον, εχη φθάσει εις τό σημεΐον αυτό,, εις ποιον σημεΐον πρέπει V άναζητήσωμεν τά υπόλοιπα άτομα έναντι τής ηθικής τάξεως, των Νομών καί των θεσμών,».
'Ο κ. Πρίϋθυπουργός άνέφερεν ένδεικτικώς μίαν μόνον περιπτωσιν άτομιστικής
αντικοινωνικής καί άντινόμου συμπεριφοράς, τής μητρός, ή όποια ψεύδεται ενώπιον
τοϋ παιδιού της, διά νά εξαπάτηση τόν είσπράκτορα καί ώφεληθή τό ευτελές αντίτιμον τού ναύλου εις τό λεωφορεϊον.
Καί ή περίπτωσις αυτή ανάγεται εις τόν οικονομικόν, τον υλιστικόν δηλαδή τομέα τού ατόμου. Είναι δμως άπειροι α'ι καθημερινά! περιπτώσεις συμπεριφοράς αντι
θέτου προς τάς ήθικάς άρχάς. Θά αναφέρω μερικάς, αί δποϊαι ύπέπεσαν εις τήν
άντίληψίν μου, καί μοΰ έπροξένησαν θλιβεράς εντυπώσεις.
Εις ένα τρόλλεϋ δύο άτομα εισέρχονται καί καταλαμβάνουν δύο θέσεις. Τό^έν
είναι νεαρός, ηλικίας 17 περίπου ετών, καί τό έτερον άνδρας, 35 ^περίπου ετών. Γστερα από λίγο εισέρχεται ένας ηλικιωμένος κύριος, όπότε δ καθήμενος κινείται^διά
νά παραχώρηση τήν θέσιν του, αλλά δ νεαρός τόν συγκρατει καί τού λέγει: «κάθησε, μή σηκώνεσαι!».
,
. ρ,
Εις έπόμενην στάσιν εισέρχεται μία ηλικιωμένη κυρία. Επαναλαμοανεται η
ίδια σκηνή. Τέλος εις τήν τρίτην στάσιν είσήλθεν ένας κύριος μέ μπαστούνι, προφα
νώς ανάπηρος, οπότε δ άνδρας, καίτοι τόν έκράτησεν δ νεαρός, εσηκώθη, «-δώσε ιη
θέσι του καί έπροχώρησε μέσα στο όχημα. 'Ο νεαρός, προικισμένος μέ περισσή αυ
θάδεια, έξηκολούθησε νά κάθεται. Προφανώς ό νέος αυτός ήτο άτομον άντικοινων^ικόν, στερούμενον ηθικών αρχών, ενώ δ άνδρας, δ όποιος έφαίνετο μάλλον νά εχη ελθει από επαρχίαν διατηρεί τάς ηθικάς α,ρχάς του καί τάς εξεδήλωσεν.
’’Αλλο περιστατικόν: Εισέρχεται εις τό λεωφορεϊον μία κυρία μέ τήν κόρην της,
δέκα'ετών καί καταλαμβάνει δύο θέσεις, ακριβώς έμπροσθεν μου. Ακούω τόιε τήν
μητέρα νά λέγη σιγά εις τήν κόρην της: «Νά μή σηκωθής καί θά είπω πως είσαι άρ
ρωστη». Πράγματι, ύστερα από λίγο άκούεται δ είσπράκτωρ νά λέγη : «Παρακαλώ^ η
μικρή νά παραχώρηση τήν θέσιν της στόν ηλικιωμένο κύριο». Καί ή μητέρα άπαντά .
«Είναι άρρωστο τό κοριτσάκι».
Πάμπολλα παρόμοια περιστατικά θά ήμποροΰσα ν’ αναφέρω, μαρτυροΰντα την
έλλειώιν ή χαλάρωσιν τών ηθικών συναισθημάτων πλείστων ατόμων.
Εις τήν συνέχειαν τής προαναφερθείσης δμιλίας του ό κ. Πρωθυπουργός είπε
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«Αυτή είναι ή μεγίστη αδυναμία την όποιαν πρεπει να θεραπευσωμεν. iv.cu εί
ναι Αδυναμία ή δποία, διά νά θεραπευθή, χρειάζεται έντονος, πείσμων, αποφασιστι
κή καί συνεχής προσπάθεια, δχι μιάς δμάδος ανθρώπων, αλλά δκων μας,^ άν πιστευσωμεν δτι πρέπει νά ζήσωμεν τόσον ώς άτομα καί^ μέλη μιάς προηγμένης κοινω
νίας, οσον καί διότι είμεθα προς τουτοις υποχρεωμένοι.
^ ^
^
Κύριοι είναι ανάγκη, εις τήν οικογένειαν, εις τό σχολεΐον,^ εις τόν τόπον εργα
σίας καί εις οίονδήποτε δημόσιον χώρον, δπου καί άν εύρισκώμεθα όλοι, νά προσπαθήσωμεν αποφασιστικά καί μέ γοργόν ρυθμόν επί τού τομέως αυτού.
Πρέπει τά άτομα, πού απαρτίζουν τήν Ε λληνικήν κοινωνίαν, νά ξαναγινουν
κοινωνικά άτομα. Πρέπει νά γνωρίζουν τί πρέπει νά πράττουν».

t N. ’Αρχιμανδρίτου : ’Αγωγή άτομική καί κοινωνική

Α ν α κ ύ π τ ε ι λ ο ι π ό ν , ω ς μ ί α φ ά σ ι ς τ ης . Έ π α ν α σ τ ά σεως τ η ς 2 1 η ς
Απριλίου 1967, ή ά ν α μ ό ρ φ ω σ ι ς τ ή ς
α τ ο μ ι κ ή ς καί της κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α γ ω γ ή ς
τοϋ π ο λ ί 
τ ο υ , ^ διότι έτσι μόνον θά δυνηθη νά στηριχθή ή νέα Ελληνική Δημοκρατία, ή
δποία άναγεννάται από την τέφραν της ώς ό μυθικός Φοίνιξ.
Ιναί η άναμ,όρφωσις αϋτή τής άτομικής. καί τής κοινωνικής αγωγής μας θά
cTiiτύχη μόνον μέ τήν αυτοκυριαρχίαν καί τον αυτοέλεγχον των πράξεων μας καί
τήν πειθάρχησιν αυτών πρός τήν αρετήν καί τάς άληθινάς δημοκρατικάς άρχάς.
Ορθώς λοιπόν ετόνισεν ό κ. Πρωθυπουργός, εις τήν συνέντευξίν του πρός τούς
αντιπροσώπους τοΰ έλληνικοϋ καί ξένου Τύπου τήν 27ην ’Απριλίου 1967, δτι
«Ουδέποιε οΐ πατερες τής Ελληνικής Φιλοσοφίας έπτόησαν τάς δημοκρατικάς έλευθερίας πρός τήν ασυδοσίαν. Εις τήν έννοιαν τής δημοκρατίας ένυπάρχει ή έννοια τής
πειθαρχίας, τής τάξεως, τής 'ιεραρχίας καί τοϋ σεβασμού πρός τούς νόμους».
Είναι ανάγκη έπομενως νά καταβάλλωμεν δλοι προσπάθειαν άτομικήν καί
έν τώ πλαισίψ τοϋ κύκλου τής δράσεώς μας, δπως άποκτήσωμεν τήν πολιτιστικήν
εκείνην αγιογην, η οποία θά μάς φέρη εις τήν πρώτην σειράν τών προηγμένων κρα
τών. Πρός τοΰτο^ επιβάλλεται πρωτίστως, δπως έκαστος Ιξ ήμών καί μάλιστα ιδιαι
τέρως, έκαστος εκ τών άσκούντων κρατικήν έξουσίαν, φροντίση ώστε νά βελτίωση
τήν αγωγήν του και ως ατομου, αλλα καί ώς υπαλλήλου τοΰ Κράτους, ί’να ούτως δλοι Τ^ουν, τρόπον τινά, οί καθοδηγηταί τών πολιτών εις τήν μεγίστην προσπάθειαν
τήν οποίαν καταβάλλει ή κυβέρνησις τής 21ης ’Απριλίου.
Η μέθοδος, κατά τήν οποίαν θά πρέπει νά άρχίσωμεν τήν προσπάθειάν μας
αϋτήν, είναι ή μέθοδος τοΰ αυτοελέγχου καί τής αύτοκριτικής ή άλλως, δπως έπιστημονικώς ^όνομάζεται, ή μέθοδος τής αύτοψυχαναλύσεως. Μέ βάσιν τήν μέθοδον
αυτήν, θά αναλύσωμεν εις σειράν άρθρων τάς άρετάς εκείνας τοΰ χαρακτήρος τοΰ
ανθρώπου, εις τρόπον ώστε νά δυνηθη ό καθείς νά προβή εις αυτοέλεγχον καί έφ’ δσον
διαπίστωση δτι ή αγωγή του δέν ευρίσκεται εις υψηλόν επίπεδον, νά τήν βελτιώση
κατά τρόπον θετικόν καί αποδοτικόν από ατομικής, κοινωνιστικής καί πολιτιστικής
πλευράς.
t Ν. Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ

Οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλην υπηρεσίαν είς τήν κοινωνίαν καί εις τόν έαυτόν των.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας
προσφέρουν έκλεκτήν πνευματικήν ΰλην.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ

***************************************************
Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΚΑ Ι ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΟΥ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ 1*1
***************************************************
Ύπό τοϋ κ. ΧΑΡΟΛΝΤ ΜΠΕΡΜΑΝ, Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Χάρβαρντ

άνόητο νά μιλάμε για μια «άμερικανική» φιλοσοφία τοΰ^ δικαίου. Οί
Θ ΑΤΑΝ
’Αμερικανοί, δπως καί οί λαοί κάθε χώρας, έχουν διαφορετικές καί συχνά συγ-

κρουόμενες φιλοσοφίες τοΰ δικαίου. ’Επί πλέον, οί ποικίλες φιλοσοφίες τοϋ δικαίου
πού συνυπάρχουν στην ’Αμερική σχετίζονται στενά μέ τις ποικίλες φιλοσοφίες του
δικαίου πού διατυπώθηκαν σ’ άλλες χώρες. ’Έ τσι, στις ^ Ηνωμένες Πολιτείες,^ όπως
κι’ άλλου, υπάρχουν εκείνοι πού δέχονται μιά «θεωρία τοΰ φυσικοΰ δίκαιου», που θεω
ρεί τή λογική καί την ηθική ώς πρωταρχική πηγή καί πρωταρχική κύρωση τών νο
μικών κανόνων καί άποφάσεων. Υπάρχουν άλλοι, πού^ δέχονται την «θετικιστικη
θεωρία», πού κάνει οξεία διάκριση ανάμεσα στο δίκαιο καί στην ηθική, και θεωρεί τό
δίκαιο ώς δημιούργημα, σε τελευταία ανάλυση, τής πολιτικής Ιξουσίας, τής «οουκήσεως τοΰ Κράτους». Υπάρχουν άλλοι πού εξηγούν το δίκαιο σάν προϊόν τής ιστορικής έξελίξεως τοΰ πνεύματος καί τοΰ χαρακτήρος ένός λαοΰ. Καί υπάρχουν πολλοί πού
έχουν υιοθετήσει σύγχρονες παραλλαγές αυτών τών πατροπαράδοτων σχολών νομικής
σκέψεως __ 5πως λ.χ. τήν κοινωνιολογική θεωρία τοΰ δικαίου, πού ερμηνεύει τό δί
καιο σάν μιά ισορρόπηση διαφόρων συμφερόντων καί πολιτικών, η τον νομικό ρεαλι
σμό, πού αντιμετωπίζει μέ αμφιβολία τη θεωρία τοΰ δίκαιου και αναζηιεϊ την πηγή
τών’ νόμων καί τών δικαστικών άποφάσεων στις οικονομικές, ψυχολογικές ή ιδεολο
γικές προτιμήσεις τών νομοθετών καί δικαστών. Καθεμιά απ’ αυτές τις νομικές φι
λοσοφίες έχει τούς Οπαδούς της, καί καθεμιά είχε τήν περίοδο τής δημοτικότητάς
της, στην άλφα ή βήτα περίοδο τής ιστορίας μας.
Πολλοί ’Αμερικανοί, από τ’ άλλο μέρος, δυσπιστοΰν προς τήν φιλοσοφία γενι
κά Αέγεται συχνά, πώς τό αμερικανικό δίκαιο, όπως το αγγλικό, είναι κυριω, έμπειρικό στη μέθοδό του, δτι κινείται από περίπτωση σέ περίπτωση κι’ από πρόβλη
μα σέ πρόβλημα, αναζητώντας πρακτικές λύσεις χωρίς αναφορά σ’ ένα ^δογματικό
σύστημα ή σέ μιά συνεπή θεωρία. «'Η ζωη τοΰ δίκαιου», είπε ένας από τους πιο διά
σημους δικαστάς μας, δ ’Όλιβερ Ούέντελλ Χόλμς δ νεώτερος — «δέν ύπήρξε λογιχή, μ,ά έμπειρία». Ή έμπειρία μπορεί νά κατανοηθή μόνο πραγματικά: Συμβαί
νει” πρώτα κάτι κι’ έπειτα κάτι άλλο, πού έξαρτάται άπό πολλαπλούς παράγοντας,
έπιφανειακά μόνο συνδεδεμενους αναμεταξύ τους.
τ
‘ Θάθελα ν’ άπαντήσω πάντως, πώς ή δυσπιστία μας πρός τή φιλοσοφία είναι
αάλλον δυσπιστία πρός τις επί μέρους φιλοσοφικές θεωρίες, είναι φόβος μήπως ή
ζωτικότητα τοΰ νομικοΰ μας συστήματος ύποφέρη αν περιορισθή άπό μιά μεμονωμένη
(*) 'Ομιλίες για τό 'Αμερικανικό Δίκαιο, εκδοσις Φ ΕϋΗ .
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θεωρία. Ό περίφημος «πραγματισμός» μας ίσως να κρύβη τό γεγονός δτι διαλέγομε
απλώς, άπό πολλές άνταγωνιζόμενες νομικές θεωρίες,, τις αλήθειες εκείνες πού νο
μίζομε δτι περιέχει ή καθεμιά.
Αυτό άποδεικνύεται άπό τή συχνότητα μέ την οποία διάφορες νομικές θεωρίες
εμφανίζονται στους αμερικανικούς νομικούς θεσμούς καί στη νομική πράξη. Μερικά
χαρακτηριστικά τοΰ δικαίου μας στηρίζονται σέ μια πίστη ατό φυσικό δίκαιο. ’’Αλλα,
σέ μια ποζιτιβιστική θεωρία. Αλλα, στην ιστορική θεωρία, κι’ άλλα σέ νομικές φι
λοσοφίες. Θεωρητικά, αυτές οί νομικές φιλοσοφίες μπορεί νά είναι ασυμβίβαστες ή
μια μέ την άλλη. Στη ζωη όμως συμβιβάζονται, κι’ ή αλήθεια βρίσκεται μέ τον σω
στό συνδυασμό τους στήν κατάλληλη στιγμή.
ν a '5r
'
~
,
,
f,
, .,
_
εςετασ(λ)[ΐε ^pojxcc την. τζιοζύ] οτι το δίκαιο είναι μια έκφραση της λογικής
καί ηθικής φυσεως τοΰ ανθρώπου, καί δτι κάθε ιδιαίτερος νόμος πρέπει νά ερμηνευ
τή υπο τό φως των ορθολογιστικών καί εθνικών σκοπών πού προορίζεται νά επιτέ
λεση. Αυτή η πεποίθηση που προϋποθέτει πιος εκείνο πού «είναι» δέν μπορεί νά διακριθή ολωσοιόλου απ αυτό που «πρέπει νά είναι», καί πώς ένας κανόνας ή μιά διά
ταξη ^δεν^ μπορεί να ονομαστή νομος αν παραβιαζη τά ιδεώδη γιά τά οποία, ύφίσταται το δίκαιο, αμφισβητείται απο πολλούς στήν ’Αμερική σήμερα. "Ομοκ είναι α
ναμφισβήτητο πως άσκεΐ σημαντική επιρροή στήν αμερικανική νομική εξέλιξη, κι’
άλλωστε, ωρισμενα χαρακτηριστικά τοΰ αμερικανικού δικαίου προϋποθέτουν τήν
ισχύ της.
1
1
, Σε μιά άρχικη περποοο τής ιστορίας μας, κι’ ιδιαίτερα στά τέλη τοΰ 18ου καί
στις αρχές τοΰ 19ου αιώνα, οί περισσότεροι μεγάλοι νομικοί μας δέχονταν απόλυτα
τήν άποψη, δτι υπάρχει ένας «ηθικός νόμος» ή «ανώτερος νόμος», πού δεσμεύει τά
νομοθετικά^ σώματα, τά δικαστήρια καί τά δικαστικά όργανα καί πού είναι ανώτε
ρος άπο τους θεσμούς, τή νομολογία ή τό έθιμο.
Έ ν μέρει ύπό τήν επίδραση Ευρωπαίων συγγραφέων, δπως δ Γκρότιους, δ
Εαττελ και δ Πούφεντορφ οί Αμερικανοί δικασταί εκείνης τής εποχής, δήλωσαν δτι ή νομοθεσία πρέπει νά ερμηνεύεται πάντα μέ φυσική λογική καί φυσική δικαιοσύ
νη, και κήρυξαν τό πολύ ριζοσπαστικό τότε δόγμα, δτι τά δικαστήρια πρέπει ν’ άρνουνται ν αναγνωρίζουν θεσμούς πού θεωρούν αντίθετους προς τις συνταγματικές ά.ρχες. Αν και η δικαστική εξουσία άκυρώσεως αντισυνταγματικών πράξεων μπορεί
ίσως να δικαιολογηθή χωρίς τήν προσφυγή σ’ ένα «φυσικό νόμο», είναι πάντως ση
μαντικό το γεγονός οτι οί δικασταί πού επικαλέσθηκαν πρώτοι αυτή τήν εξουσία δέ
χονταν τη θεωρία τοΰ φυσικοΰ δικαίου.
. . Μέ
εύκαιρία, πρέπει νά ύπογραμμισθή δτι τό ίδιο τό Σύνταγμα προβλέπει
ως θετικό δίκαιο, μερικες ευρύτερες άρχές ήθικοΰ δικαίου. ’Έτσι, τό Σύνταγμα ο
ρίζει, οτι κανένα άτομο δέν μπορεί νά στερηθή τή ζωή, τήν έλευθερία ή τήν ιδιο
κτησία του χωρίς «την κανονική νόμιμη διαδικασία» — μιά φράση πού σηααίνει δτι^και το «φυσικό δίκαιο», δηλαδή ισότητα, συνέπεια, άμεροληψία, δικαιοσύνη Τό
Σύνταγμα εγγυάται επίσης μερικές ευρύτατες ελευθερίες — τοΰ ‘λόγου καί τής θρη
σκείας — και μερικά εύρύτατα δικαιώματα, δπως τό δικαίωμα νά μήν Αποβάλλεται
°, V;
™
------ ' ,
Αμερικανούς οικαστάς νά υποβάλλουν
στη δοκιμασία της συνειδησεως τους δχι μόνο τή νομοθεσία, μά κ ι’ δλους τούς κανό
νες και τις διατάξεις τής κυβερνήσεως, καθώς καί τις δικές τους αποφάσεις. Θάταν
σφαλμα να συμπερανωμ,ε απ αυτό πώς οί ’Αμερικανοί δικασταί αισθάνονται ελεύθε
ροι ν αποφασίσουν για ενα ζητημα χωρίς νά λαβαίνουν ύπ’ όψη τούς νόμους, τή νομο
λογία και το έθιμο. Άντιθέτως, ή σταθερότητα τών νόμων κ ι’ ή συνέπεια τής νο|7
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λόγιας αποτελούν βασικές αξίες τοΰ νομικού μας συστήματος. Ομως εχει μεγάλη
σημασία τό γεγονός πώς ό δικαστής μπορεί μερικές φορές νά λ έ η : « Ενας θεσμός (η
μιά διάταξη, ή μια επίσημη πράξη) , πού έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν οικαιοσυνη
§έν είναι νόμος. Μπορεί νά τό κάνη αυτό δταν παραβιάζεται το σύνταγμα. Μα η ε
ξουσία δικαστικής έξετάσεως τής συνταγματικότητας τής ^νομοθεσίας είχε έντονη ε
πίδραση σ’ ολόκληρο τό νομικό σύστημα, γιατί πίσω από κάθε υπόθεση, αστική η
ποινική ή διοικητική, υπάρχει ή συνταγματική αξίωση τής «ομαλής νομικής διαδι
κασίας». Κάθε μεγάλη αδικία συνεπάγεται — τό λιγώτερο — μιά συνταγματική
παράβαση.
Μία άλλη άποψη τοϋ αμερικανικού δικαίου πού έκφράζει μιά θεωρία τοΰ φυ
σικού δικαίου, είναι τό δόγμα πώς τό αγγλικό δίκαιο, όπως υπήρχε πριν απο^ τήν Α
μερικανική Επανάσταση, εφαρμόζεται στις διάφορες Πολιτείες μόνο στο μέτρο που
ταιριάζει'μέ Τις δικές μας συνθήκες. Αυτό τό δόγμα αντανακλά τήν πεποίθηση πως
υπάρχει ένα ιδεώδες δίκαιο, ικανό νά προσαρμοσθή στή φύση τής κοινωνίας μας. Ε
τσι, ώς ένα σημείο τουλάχιστον, οί αρχές τού κοινού δικαίου, όπως, κ ι’ οί συνταγμα
τικές αρχές, θεωρούνται ώς είδος φυσικού δικαίου — ενός φυσικού δικαίου πού όεν
αντιμετωπίζεται τόσο μέ στωϊκή καί θωμιστική αντίληψη τής φυσικής κλίσεως τού
ανθρώπου νά κάνη τό καλό καί ν’ άποφεύγη τό κακό, όσο μέ τήν καλβινισακή έννοια
των ποικίδων θεσμικών δυνατοτήτων πού απαιτούνται γιά νά διατ^ρηθή υπό έλεγχο
ή αμαρτωλή φύση τοΰ ανθρώπου.
"Οταν έξετάζη κανείς τήν έκταση τού έπηρεασμοϋ τών νομικών μας θεσμών
άπό τή θεωρία τού φυσικού δικαίου, πρέπει νά λαμβάνη ύπ’ όψη του τήν^ υψηλή
κοινωνική καί πολιτική στάθμη τών δικαστών μας. Ό ’Αμερικανός δικαστής ανα
λαμβάνει τό αξίωμά του έπειτα άπό μιά επιτυχή δικηγορική σταδιοδρομία, καί συ
χνά έπειτα άπό κάποια συμμετοχή στήν πολιτική. Είναι συνήθως γνωστή προσωπι
κότητα τής δημόσιας ζωής. Ό τίτλος «δικαστής» θεωρείται εξαιρετικά τιμητικός^,
κι’ όποιος υπήρξε κάποτε δικαστής άναφέρεται έτσι ακόμα κ ι’ όταν παραιτηθή καί
ξαναγυρίση στήν πολιτική ή στήν δικηγορία. Οί δικασταί, σέ μάς, δέν είναι δημό
σιοι υπάλληλοι, μά ανήκουν σ’ ένα χωριστό κλάδο τής εξουσίας, ισότιμο μέ τή νο
μοθετική καί τήν εκτελεστική. Επι πλέον, έπειοη ή κοινωνική τάξη μας είναι τέ
τοια, ώστε νά πρέπει πολλές φυλές καί παραδόσεις καί οικονομικά συμφέροντα νά
συμβιβασθοΰν σέ ήπειρωτική κλίμακα, οί πολίτικες οιενεξεις δεν μπορούν πάντα νά
λυθούν μέ τή νομοθεσία, καί διοχετεύονται στήν δικαστική οδό. Τά δικαστήρια κα
λούνται λοιπόν ν’ αποφασίσουν πάνω σέ βασικά πολιτικά ζητήματα,, πού δέν μπο
ρούν νά ξεγυριστούν άπ’ τά ηθικά. Οί φυλετικές διακρίσεις είναι χτυπητό παρά
δειγμα ενός τέτοιου πολιτικού καί ηθικού ζητήματος, πού έγινε νομικό καί δικα
στικό. Μά υπάρχουν κ ι’ άλλα καθημερινά καί λιγώτερο δραματικά παραδείγματα.
’Άραγε τά σχολεία καί τά νοσοκομεία πρέπει νά μήν εύθύνωνται γιά σωματικές
βλάβες πού προκαλοΰν οί υπάλληλοί τους, έπειδή είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα; Τά
συμβόλαια γιά τις χαρτοπαικτικές λέσχες πρέπει νά έφαρμόζωνται; Μπορεί ένα ει
δικό βιβλίο νά θεωρηθή άσεμνο καί ν’ άπαγορευθή ή κυκλοφορία του; Σωρεία τέτοι
ων ζητημάτων άπασχολοΰν τά δικαστήρια, είτε επειδή ή νομοθετική εξουσία δέν έ
χει άποπειραθή νά τά λύση, είτε έπειδή ή νομοθετική διευθέτηση ύπόκειται σέ δια
φορετικές ερμηνείες. Ή υψηλή στάθμη τών δικαστών καί ή σημασία μερικών έπιδίκων ζητημάτων ενισχύουν τήν πεποίθηση πώς ό δικαστής δέν είναι μόνο κρατικός λει
τουργός, άλλά ύπόκειται σέ μιάν άρχή άνώτερη άπ’ τό Κράτος — δηλαδή, σύμφωνα
μέ τά λόγια τοΰ μεσαιωνικού ’Ά γγλου δικαστού Μπράητον, ότι «δέν ύπόκειται στον
άνθρωπο, άλλά στό Νόμο καί στο Θεό».
Στά τέλη τού 19ου καί στις άρχές τού 20ού αιώνα, ή πίστη σ’ έναν Ανώτερο ή-
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θικό νόμο, πού κατευθύνει τις δικαστικές αποφάσεις, μεταμορφώθηκε σέ πίστη σέ με
ρικά αναλλοίωτα φυσικά δικαιώματα — ιδίως τά δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτη
σίας καί της ελευθερίας των συναλλαγών, πού τά δικαστήρια τής έποχής τά θεω
ρούσαν αλληλενδετα πρός τό Σύνταγμα καί συνεπώς άνώτερα από κάθε νομοθεσία.
Στ όνομα αυτού τού είδους τών άπολύτων άτομικών δικαιωμάτων, τό Ανώτατο Δι
καστήριο τής έποχής άκύρωσε τις νομοθετικές προσπάθειες ρυθμίσεως τής παιδικής
εργασίας, καθιερώσεως ελάχιστων ήμερομισθίων καί ορίου εργασίμων ώρών καί
ληψεως άλλων κοινωνικών μέτρων, δπως ή έπιβολή φόρου εισοδήματος. Μολονότι
η θεωρία τών αναλλοίωτων φυσικών δικαιωμάτων συγχέεται μέ την παλαιότερη τοΰ
ηθικού νόμου, οί δυό τους ήταν, στην πραγματικότητα, εντελώς διαφορετικές. Οί
οπαοοι τής θεωρίας τών φυσικών ,δικαιωμάτων έλεγαν πώς υπάρχουν ώρισμένοι
κανόνες καί άντιληψεις, βάσει τών οποίων πρέπει νά κρίνωνται οί νόμοι, ενώ ή παλαιοτερη θεωρία μιλούσε για συμμόρφωση τών νομικών κανόνων προς εύρύτερα καί
πιό ελαστικά κριτήρια δκιαιοσυνης, ’Έτσι ή θεωρία τώ ν φυσικών δικαιωμάτων συν
δεόταν^ μέ μια επιθυμία μεγαλύτερου βαθμού προβλέψεως τών δικαστικών άποφάσεων άπ δ,τι τό έπέτρεπε ή προηγούμενη θεινρία τού φυσικού δικαίου. Ή θεωρία δτι
η ιδιοκτησία κι οι συναλλαγές είναι ιερό πράγμα έκανε πολλά άπ’ τά δικαστήριά
μας νά υιοθετήσουν την αυστηρή προσήλωση στη νομολογία (stare decisis, δπως
την απεκαλεσαν) , όσο κι αν η νομολογία ήταν άδικη. Επικρατούσε τότε ή ιδέα
πώς κάθε δικαστική άπόφαση ισοδυναμεΐ μ’ έναν κανόνα δικαίου, άνεξάρτητα άπ’
τις κοινωνικές συνέπειες πού μπορούσε νά εχη αυτό.
'
"Οπως^ συμβαίνει συχνά^ στήν ιστορία τών νομικών συστημάτων, ή εποχή τής
«ισότητος» άκολουθήθηκε άπ’ τήν έποχη τής «αύστηρότητος». Στηριζόμενα στο άξίωμα πώς «ό νόμος είναι νόμος», πολλά άπ’ τά δικαστήρια καί τούς δικαστάς μας
προσπάθησαν νά κατασκευάσουν ένα νομικό σύστημα πού θάταν πλήρες, θά είχε αύτάρκεια καί δεν θά μπορούσε βασικά ν’ άλλάξη. Φυσικά, ή προσπάθεια ήταν μοιραίο ν άποτυχη, γιατί το δίκαιο δεν μπορεί ποτέ ν’ άπομονωθή άπ’ τις. οικονομικές,
πολιτικές καί κοινωνικές μεταβολές. Καί σ’ αυτή τήν περίοδο τής άμερικανικής ι
στορίας
άπ τά τέλη τοϋ Εμφυλίου ώς τόν πρώτο περίπου Παγκόσμιο Πόλεμο
— ήταν μιά εποχή γρήγορης έκβιομηχάνισης, μαζικής μεταναστεύσεως άπ’ τήν
.ώυρωπη, ιδρυσεως τών πόλεών μας καί τεράστιας άναπτύξεως σ’ δλους τούς τομείς
τής κοινωνικής ζωής. Πάντως, έδώ δπως καί στήν Ευρώπη τοΰ 19ου αιώνα οί δικασταί θεωρούσαν πώς πρωταρχικό τους καθήκον ήταν ή άνάλυση, ή κατάταξη κ ι’
ή συστηματοποιηση τών κανόνων δικαίου.
, Ε(ήσι>παΡαδ°ξωζ> ή αντίληψη τών σταθερών φυσικών δικαιωμάτων, παρ’ δλο
που έπεβαλλε περιορισμούς στή νομοθεσία, συνδεόταν μέ τήν θετικιστική φιλοσοοία
του δίκαιου, γιατί υπογράμμιζε τήν αύτάρκεια καί άνεξαρτησία τοΰ συστήματος
των νομικών κανόνων. Αντίθετα προς τόν ευρωπαϊκό, δ άμερικανικός θετικισμός
δεν εοωσε μεγάλη σημασία στο ρολο τοΰ Κράτους ώς πηγής δικαίου — ίσως επειδή
ό μακιαβελικός ό’ ρος «Κράτος» δέν ταίριασε ποτέ μέ τήν άμερικανική πολιτική πρα
γματικότητα. Στη οικη μας πολιτική σκέψη, τά «Κράτος» συγχεόταν μέ τήν «Κυ
βέρνηση». Καί τείνομε νά σκεπτόμαστε τήν πολιτική πράξη δχι σαν κάτι ενιαίο, μά
σαν μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση πολιτικών κομμάτων, κοινής γνώμης, πολιτεια
κών και κρατικών εξουσιών, καί ισορροπίας άνάμεσα στήν νομοθετική, τήν'έκτελεστικη και τή δικαστική εξουσία. Ή θετικιστική μας νομική θεωρία βλέπει, πάντως τό
οικαιο, όπως κι η ευρωπαϊκή, σαν ένα σύνολο κανόνων πού πρέπει νά έφαρμοσθοΰν
λογικά και δρθολογιστικα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς νά λαμβάνεται ύπ
οψη ή άφηρημενη έννοια τής δικαιοσύνης. Οί ήθικές πλευρές άφοροΰν τή νομοθεσία,
οχι τα οικαστηρια. Ο δικαστής Χόλμς εγραψε κάποτε σ’ ένα φίλο του: «Είπα ατούς
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συναδέλφους μου (τοϋ ’Ανώτατου Δικαστηρίου) πολλές φορές, δτι μισώ τή δικαιο
σύνη, δηλαδή πώς ξέρω δτι άν ένας άνθρωπος άρχίση νά μιλάη για δικαιοσύνη, θέλει,
για τον ένα ή τον άλλο λόγο, νά μη σκέπτεται μέ νομικό τρόπο». 'Ο Χόλμς, άλλωστε,
είν’ έκεϊνος πού επηρέασε τρεις γενεές ’Αμερικανών δικαστών, καί τούς έκανε να
δεχθούν την θετικιστική θεωρία. Ά π ’ τά 1882 ως τά 1932, στα είκοσι χρόνια πού
ύπηρέτησε στο ’Ανώτατο Ακαστήριο της Μασσαχουσέττης, καί στα τριαντα χρονιά
πού ύπηρέτησε στο ’Ανώτατο Δικαστήριο τών Η νωμένων Πολιτειών, αγωνίστηκε
εναντίον κάθε συγχύσεως δικαίου καί ηθικής, καί μέ λαμπρές πραγματείες του α
νάπτυξε τή θεωρία, πώς οί οικονομικές καί ήθικές πεποιθήσεις τών δικαστών δεν
πρέπει νά περιορίζουν τό δικαίωμα της πλειοψηφίας νά μετατρέπη τή θέληση της
σε νόμο.
Ή κυριώτερη συμβολή τού θετικισμού στο αμερικανικό δίκαιο — άν παραβλε·*
φθή τό γεγονός δτι στένεψε ή ερμηνεία τών νομικών κανόνων — είναι η ενθάρρυνση
τής συστηματοποιήσεως τών νομικών μας θεωριών. Μολονότι άντισταθηκαμε στην κω
δικοποίηση τού δικαίου μέ τήν ευρωπαϊκή έννοια, έγινε, στα τέλη τού 19ου και στις
αρχές τού 20οΰ αιώνα, μιά συστηματική διατύπωση τών νομικών κανόνων καί μιά α
ναπροσαρμογή τής θεωρίας στούς ειδικούς τομείς. Στον έμπορικό τομέα, κωοικοποιηθηκαν οί βασικές έννοιες καί οί κανόνες τών αγοραπωλησιών, τών εμπορευσίμων αν
τικειμένων καί τών διαφόρων τύπων πιστώσεως. Στον τομέα τού ενοχικού δίκαιου,
οί διάφοροι τρόποι άποκαταστάαεως τών διαφόρων ζημιών αναλυθήκαν εντατικά, για
νά βρεθούν οί βαθύτερες αρχές τους καί ν’ άφαιρεθοΰν οί άσυνέπειές τους. Στήν πολι
τική δικονομία, παραμερίστηκαν οί αναχρονισμοί τού παλαιοτέρου δικαίου, μέ τήν
υιοθέτηση νέων τρόπων διαδικασίας, πού απλοποίησαν τό σύστημα τών δικών καί
τών ενδίκων μέσων. ’Ακόμα καί σήμερα τό δίκαιό μας κινείται πρός μιά μεγαλύτερη
βεβαιότητα καί δυνατότητα προβλέψεως. Φυσικά, αυτές οί αντιλήψεις αντιστοιχούν
σέ διάφορες νομικές θεωρίες, αλλά σημασία έχει δτι έγιναν μέσα στα πλαίσια μιας
θετικιστικής φιλοσοφίας.
Μολονότι ό αγώνας ανάμεσα στήν θετικιστική αντίληψη καί σ’ έκείνην τού φυ
σικού δικαίου κυριάρχησε στήν αμερικανική νομική σκέψη — δπως καί σέ πολλές άλ
λες χώρες — σημειώθηκαν άλλες σημαντικές πνευματικές εξελίξεις, πού άφησαν
κι’ αύτές τά ίχνη τους στούς νομικούς μας θεσμούς. ’Απ’ τά 1920 καί τά 1930, ή
άμερικανική σκέψη είχε τήν τάση νά συγκεντρωθή στήν ανάγκη έρμηνείας τών νο
μικών κανόνων καί λήψεως δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα μέ τις κοινωνικές συ
νέπειες πού θάχαν αυτοί οί κανόνες κι’ οί άποφάσεις. Πολλοί είδαν τό δίκαιο κυρίως
σάν δργανο κοινωνικής μεταβολής. Ή αντίληψη μιας «κοινωνιολογικής» δικαστικής
πράξεως, πού έμπνέεται ιδίως άπ’ τά κείμενα τού Ρόσκο- Πάουντ, συνέβαλε πολύ
στήν απαλλαγή τού αμερικανικού δικαίου άπ’ τον μύθο πώς οί νομικές αντιλήψεις καί
κανόνες μπορούν νά χωριστούν άπ’ τον κοινωνικό τους περίγυρο. Στηριζόμενος έν
μέρει στό έργο τού μεγάλου Γερμανού νομικού τού 19ου αιώνα Γιέριγκ, δ Πάουντ χτύ
πησε τόν νομικό φορμαλισμό καί ζήτησε νά γίνη άντιληπτή ή νομική θεωρία σάν
μιά ισορροπία πολλών άτομικών καί ομαδικών συμφερόντων.
Μιά άλλη, δμως, σχολή νομικής σκέψεως προχώρησε πέρα άπ’ τόν Πάουντ κ ι’
είδε τή νομική πραγματικότητα δχι άπ’ τό πρίσμα τής θεωρίας, μά άπ’ τό πρίσμα τής
«συμπεριφοράς», ιδιαίτερα τής επίσημης συμπεριφοράς. Μέ τό σύνθημα τού «νομι
κού ρεαλιρμοΰ», πολλοί ’Αμερικανοί νομικοί, ιδίως γύρω στα 1930, στράφηκαν πρός
τούς οικονομικούς, ψυχολογικούς καί ιδεολογικούς παράγοντες γιά νά βρουν τις βα
θύτερες αιτίες πού καθορίζουν τή συμπεριφορά τών δικαστών, δικηγόρων κ.λ.π. Στηριζόμενοι στόν Χόλμς, οί νομικοί ρεαλισταί ίσχυρίσθηκαν, δτι οί λεγόμενοι κανόνες δι
καίου, είναι απλές γενικεύσεις τής όποτιθεμένης συμπεριφοράς τών επισήμων at’
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οτι ή πηγή αυτής τής συμπεριφοράς πρέπει νά βρεθή κυρίως έξω απ’ τό νόμο, στην
πολιτική, στις προκαταλήψεις καί στις προτιμήσεις αυτών των επισήμων.
Οί φιλοσοφίες τής «κοινωνιολογικής» δικαστικής πράξεως καί τοΰ νομικού ρεα
λισμού έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις τής
δεκαετίας 1930 — 40, πού συνδέονται μέ τον Πρόεδρο Φράνκλιν Ντελάνι Ροΰζβελτ
καί τό Νιού Ντήλ. Αυτές οί φιλοσοφίες έπέτρεψαν νά άνατραποΰν, σ’ έκείνη τήν πε
ρίοδο, πολλοί καθιερωμένοι κανόνες. Εκείνο πού έθεωρεΐτο πριν ιερό έγινε αποδιο
πομπαίο. Έ πί πλέον, αυτές οί φιλοσοφίες ήταν άλληλένδετες μέ τήν πίστη στη διοίκη
ση ώς καλύτερο μέσο έπιλύσεως των κοινωνικών προβλημάτων άπ’ δ,τι είναι ή έπιδίκαση. Έ φ ’ δσον δ νόμος θεωρήθηκε κυρίως σάν μέσο κοινωνικής καί οικονομικής, πο
λιτικής, ό ρόλος τού διοικητικού οργάνου ένισχύθηκε, γιατί τό όργανο αυτό έχει πε
ρισσότερο κατάλληλα μέσα διερευνήσεως καί ρυθμίσεως των κοινωνικών συγκρούσε
ων παρά δ δικαστής. Συγχρόνως, οί νεώτερες νομικές θεωρίες είχαν σημαντική επί
δραση καί στην ίδια τη νομική διαδικασία, γιατί ή έμφαση της κοινωνικής πολιτικής,
πού κρύβεται κάτω από τούς νομικούς κανόνες καί τις άποφάσεις, ώδήγησε σέ μιά έπέκταση, καί πάλι, τών διαφόρων στοιχείων πού χρησιμοποιούνται στη συζήτηση καί
τη λήψη αποφάσεων στις δίκες.
Ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μάς βοήθησε ν’ άντιληφθοΰμε, πάντως, τούς
περιορισμούς μιά.ς νομικής φιλοσοφίας πού δίνει υπερβολική σημασία στό ρόλο τού πο
λιτικού καί τοΰ διοικητικού στοιχείου στό δίκαιο. Ή εμπειρία μας ώς εμπολέμου έ
θνους μάς έμαθε τή διαφορά ανάμεσα, σ’ ένα διοικητικό σύστημα κι’ ένα νομικό σύ
στημα. Μάς δίδαξε επίσης τούς κινδύνους τής υπερβολικής διοικητικής συγκεντρώσεως. Έπί πλέον, δ ίδιος ό πόλεμος άπαιτοΰσε τήν αποδοχή αξιών καί συμβόλων πού
ήταν αρκετά ιερά ώστε νά πεθαίνη κανείς γ ι’ αυτά. Στήν προκειμένη περίπτωση, δ
σκεπτικισμός τών νομικών ρεαλιστών δέν ήταν πρόσφορος. Τέλος, ή εκμετάλλευση
τών νομικών μορφών άπ’ τά ολοκληρωτικά καθεστώτα μάς ανάγκασε νά Ιπανεξετάσωμε τή θεωρία πώς δ νόμος είναι τελικά δημιούργημα τής. πολιτικής αρχής,
γιατί αν δέν ύπάρχη αρχή πέρα από κείνη τών πολιτικών ηγετών, είτε είναι δι
κτάτορες είτε λαϊκές πλειοψηφίες, τότε δέν μπορούμε νά κατηγορήσωμε ολωσδιόλου
αυτούς πού έξετέλεσαν τυφλά τις διαταγές τού Χίτλερ: ΤΗσαν τουλάχιστον «νομοτα
γείς», μέ τήν θετιστική έννοια.
Μεταπολεμικά, παρακολουθήσαμε λοιπόν μιά αναβίωση τών θεωριών τού «φυ
σικού δικαίου». ’Ίσως ή πιό χτυπητή εκδήλωση αυτής τής άναβιώσεως σημειώθηκε
στον τομέα τών πολιτικών ελευθεριών, δπου οί νομικοί πού κατήγγελλαν άλλοτε τό
Ανώτατο Δικαστήριο επειδή επεβαλλε ενα «ανώτερο δίκαιο» στη νομοθετική καί δι
οικητική πολιτική, στον τομέα τής κοινωνικής καί οικονομικής ευημερίας, έσπευδαν
νά υποστηρίξουν τό Δικαστήριο όταν θέλησε νά ύπερασπισθή τήν έλευθερία τού λό
γου, τήν φυλετική ’ισότητα καί τά ένδικα μέσα εναντίον τών νομοθετικών καί διοικη
τικών παραβάσεων.
Σε άλλους τομείς επίσης
έκτος απ το συνταγματικό δίκαιο — παρατηρήθηκε
μιά καινούργια έμφαση τών ορθολογιστικών σκοπών, τών νομικών έννοιών καί θεσμών. Στό Ενοχικό Δίκαιο, λ.χ., συγγραφείς όπως δ καθηγητής Λόν Φοΰλλερ, τού
Χάρβαρντ, καί Κάρλ Λέβελλιν, τού Σικάγο, επιμένουν — άν καί ξεκινώντας άπό
διαφορετικά σημεία
ττως ρωτάμε σ ε τ ι α π ο β λ έ π ε ι η ενοχική σχέση, κι’ όχι
απλώς τ ί ε ί ν α ι . 'Ως κύριος συντάκτης τού νέου Ενιαίου ’Εμπορικού Κώδικος, δ
Λέβελλιν έπέμεινε νά έπανεξετασθοΰν οί κανόνες τοΰ εμπορικού δικαίου, σέ,συνάρτη
ση μέ τήν κοινωνική μας σημασία. Ό Φοΰλλερ, πάλι, ύπεγράμμισε τήν ανάγκη μιας
«μεθοδικής» νομικής φιλοσοφίας, πού νά συνδυάζη τήν κοινωνιολογική πλευρά μέ
τήν παράδοση τοΰ «φυσικού δικαίου».
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Θάταν σφάλμα να συμπεράνη, πάντως κανείς, δτι επικρατεί σήμερα στίς Η νωμέ
νες ΙΙολιτεΐες ή θεωρία τοϋ «φυσικού δικαίου». ’Ίσω ς τδ κυριώτερο χαρακτηριστικό
τής τωρινής μας καταστάσεως, απ’ αυτή τήν πλευρά, είναι οτι δεν έπικρατεΐ καμμια
θεωρία, κ ι’ δτι καμμια θεωρία δέν διατυπώνεται μέ απόλυτη βεβαιότητα. Αυτό έκα
νε μερικούς νά πουν δτι στερούμεθα κάθε φιλοσοφίας τοϋ δικαίου. Νομίζω δτι είναι
ακριβέστερη ή διαπίστωση, δτι αναγνωρίζομε στοιχεία αλήθειας σέ πολλές νομικές
φιλοσοφίες.
Αύτές οί διάφορες φιλοσοφίες είναι συνδεδεμένες μέ τήν ιστορική έξέλιξη των
νομικών μας θεσμών. Δέν μπορούμε νά μιλήσωμε για τή νομική θεωρία σάν κάτι ξε
χωριστό απ’ αυτή τήν ιστορική έξέλιξη. ’Ό χι μόνο τό δίκαιό μας, αλλά κ ι’ οί νο
μικές μας θεωρίες, είναι προϊόν τής ιστορίας μας, ανταπόκριση στό παρελθόν μας
καί στό μέλλον μας. Ά π ’ αυτή τήν άποψη, πιστεύω πώς είμαστε συνδεδεμένοι δχι
μόνο μέ τις φιλοσοφίες πού συζήτησα ως τώρα, μά καί τήν άποκαλουμένη «Ιστορική
νομολογία». Hap' δλο τό γεγονός δτι δέν είχαμε πολλούς δικαστάς πού ν’ άνήκουν
στην «ιστορική σχολή» (δπως τή λένε στήν Ευρώπη) , ή ίδια ή φύση τής δικαστικής
μας έξελίξεως φέρνει στή νομική μας σκέψη ένα ιστορικό στοιχείο. Ζητώντας καθο
δήγηση στή νομολογία, στήν επιχειρηματολογία καί στήν πολιτική πού κρύβονται
πίσω άπ’ τις παλαιότερες αποφάσεις, οι δικασταί μας. χρησιμοποιούν διαρκώς τήν
πείρα τοϋ παρελθόντος γ ια ν’ αναπτύξουν δχι μόνο τό δίκαιο, μά καί τή φιλοσοφία
τού δικαίου. ’Αφού οί βάσεις τοϋ δικαίου μας είναι δικαστικές, οί νομοδιδάσκαλοι κ ι’
οί δικηγόροι μας δέν μπορούν νά μήν απορροφήσουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία στή
σκέψη τους.
Κατ’ άντίθεση προς τις χώρες πού ή νομική τους σκέψη κυριαρχείται άπό Θωμιστικές, ή Καντιανές, ή Μαρξιστικές, ή άλλες θεωρίες, ή ’Αμερική φαίνεται νά
μιλάη γιά τό δίκαιο μέ διαφορετική φωνή σέ κάθε έποχή καί σέ κάθε περίσταση.
Ή φιλοσοφία μας είναι ρασιοναλιστική, εμπειρική, ίδεαλιστική, ρεαλιστική, μοραλιστική, θετικιστική, άτομιστική, σοσιαλιστική — λίγο άπ’ δλα. Μά αυτό δέν απο
τελεί άναγκαία ελάττωμα. Μπορούμε νά συνδυάζωμε μιά ποικιλία νομικών θεωρι
ών, πού φαίνονται άντιφατικές δταν τις βλέπη κανείς άφηρημένα, άκριβώς έπειδή
δέν τις βλέπομε άφηρημένα, αλλά μάλλον σέ συνάφεια μέ τήν ιστορική έξέλιξη τοϋ
νομικού μας συστήματος — σάν μερικές εκδηλώσεις μιας άλήθειας πού δέν άποκαλύπτεται ποτέ, μά πού βρίσκει τήν έκφρασή της μέσα στό χρόνο, καθώς έξακολουθοΰμε νά έξελισσώμεθα, στηριζόμενοι στήν εμπειρία τοϋ παρελθόντος.
Χ Α Ρ Ο Λ Ν Τ Μ Π Ε ΡΜ Α Ν
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΤΟΥ
ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΟΥ
*********************************
Ύττό τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

1. Ε ισ α γ ω γ ή

I I PIN ή άσχοληθώμεν μέ τόν χαρτοπαίκτην,, πρίν, δηλαδή, περιγράψωμεν τοΰJ-J- τον, έκρίναμεν σκόπιμον νά γράψωμεν ολίγα τινά περί των παιγνιόχαρτων, τών
μέσων, τούτέστιν, εκείνων, τά δποϊα χρησιμοποιεί δ χαρτοπαίκτης κατά την χαρτοπαι
ξίαν.
Ούτως, ή έπινόησις τών παιγνιόχαρτων δεν είναι νέα. Ή πρώτη έπινόησίς των
έγένετο υπό τοΰ Κινέζου Αύτοκράτορος Σέουν Χό, έν ετει 1120 π.Χ. Δι’ αυτών ούτος
ήθέλησε νά παράσχη εν μέσον ψυχαγωγίας εις τάς παλλακίδας του.
Ή εισαγωγή των εις την Ευρώπην έγένετο υπό τών ’Αράβων μετά τό 1300 μ.Χ·,
ή διάδοσίς των δέ, από τοΰ ΙΕ ' αίώνος ήτο τόση, ώστε ή χαρτοπαιξία νά χαρακτηρισθή
ώς μία έκ τών μεγαλυτέρων κοινωνικών πληγών.
Ή συγκρότησις τών δεσμίδων έποίκιλλε κατά διαφόρους έποχάς καί άφοΰ έπεκράτησαν επί διάφορα χρονικά διαστήματα ή δεσμίς τής Έ νετίας έξ 70 φύλλων, ή δεσμίς
Μπαλντίνι έκ 50 φύλλων καί ή δεσμίς Βολωνίας έξ 97 φύλλων, τελικώς έπεκράτησεν,
ίσχύουσα καί σήμερον, ή Γαλλική δεσμίς τών 52 φύλλων, διηρημένη εις τέσσαρας φυλάς
(σπαθί, μπαστούνι, κούπα, καρώ) . Χρησιμοποιείται έπίσης, δι’ ώρισμένα παίγνια, ή
μικρά δεσμίς τών 32 φύλλων τοΰ αύτοΰ είδους.
Έ ν αρχή, ή ένασχόλησις τοΰ ανθρώπου μέ τήν χαρτοπαιξίαν, αποκλειστικόν σκο
πόν είχε τήν τέρψιν καί τήν διασκέδασιν τών εις αυτήν έπιδιδομένων, συν τώ χρόνφ
δμως καί δταν αί άνάγκαι τοΰ ανθρώπου έπολλαπλασιάσθησαν, ή πολυτέλεια τής ζωής
του άνήλθε, τό έπίπεδον τής ευημερίας του άνυψώθη καί έδημιουργήθη παρ’ αύτω με
γάλη, τάσις διά τήν άπόκτησιν μεγάλων κερδών δι’ ολίγης έργασίας, ή ώθησις αύτοΰ
πρός τήν χαρτοπαιξίαν έγένετο μεγαλυτέρα.
Ά νεφάνη ούτως δ χαρτοπαίκτης, δ έμπειρος, δηλαδή περί τήν χαρτοπαιξίαν, δ
έκδοτος εις αυτήν άνθρωπος.
Βεβαίως, πολλοί καί σήμερον έπιδίδονται εις τήν χαρτοπαιξίαν, χάριν διασκεδάσεως μέ ταυτόχρονον έπιδίωξιν κέρδους, άλλοτε μετά μανίας καί πάθους, άλλοτε άνευ
αυτών. Δεν άφορα τούτους ή παρούσα διατριβή, άν καί οδτοι θά ήδύναντο νά εΰρωσιν
άπασχόλησιν, διασκεδάζουσαν τήν άνίαν των ή τάς έλευθέρας ώρας των, εις ετερα έργα,
οίον φιλανθρωπικά, μορφωτικά κ.λ.π. Ή παροΰσα διατριβή αφορά τούς «έπαγγελματίας» χαρτοπαίκτας, αυτούς, οίτινες, ώς έκ τοΰ πάθους, τό όποιον τούς διακατέχει, έχουν
ίδιον χαρακτήρα, ίδιους τρόπους φέρεσθαι καί ιδίαν προσωπικότητα.
2. Ή π ερ ιγ ρ α φ ή τα ϋ χ α ρ τ ο π α ίκ τ ο υ

Τόν χαρτοπαίκτην, κατ’ αρχήν, δέν δυνάμεθα πάντοτε νά τόν κατατάξωμεν εις
τήν κατηγορίαν τών έγκληματιών, δυνάμεθα δμως νά είπωμεν δτι είναι έπιρρεπής
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jipog αυτό, δηκαοη προς το έγκλημα. Ή χαρτοπαιξία, καθ’ δν τρόπον τήν διενεργεί
οΰτος, εχει εξουδετερώσει τήν ηθικήν του άντίστασιν καί έχει μειώσει τό κΰρος καί τό
επιβάλλον των παρ αυτώ ενυπαρχουσών ηθικών άξιων, εις σημειον ώστε πολλάκις
ουοεμια ηθικη δύναμις, απαντωμένη, τυχόν έν αύτφ, νά τον έμποδίζη εις τήν διάπραξιν εγκλημάτων.
ίίαρά τψ χαρτοπαίκτη ενυπάρχει εν πάθος. Τό πάθος τοΰ παίζειν. Τό πάθος τούτο
προκαλεΐ μείωσιν τής ενεργητικότητός του, μειωσιν τής όρέξεώς του καί τής, εις τούς
μή χαρτοπαικτας, παρατηρούμενης τάσεως πρός τήν υπομονητικήν εργασίαν, διά τό
καλλίτερου μέλλον.του. Εκ των λόγων τούτων ό χαρτοπαίκτης δέν εκτίμα τό χρήμα,
μη εχων συναισθησιν των κοπών καί θυσιών, μεθ’ ών άποκτάται τοΰτο. Συνηθίζει
εις τήν οκνηρίαν, εις τον άτακτον βίον, εις τήν σπατάλην καί μοιραίως, δταν άπολέση
τά μέσα συνεχίσεως τής χαρτοπαιξίας του, οδηγείται, τό όλιγώτερον, πρός τον ηθικόν
εξευτελισμόν, τό σπουδαιότερου οέ εις τήν διάπραξιν εγκλημάτων, οίον κλοπής, άπάτης καί πολλάκις αύτοκτονεΐ.
Η φθορά τής υγείας τοϋ χαρτοπαίκτου είναι ταχεία καί μοιραία, τό μέν διότι
καταναλισκει ώρας ολοκλήρους χαρτοπαίζων καί μάλιστα τάς νυκτερινάς, τάς τόσον
πολυτίμους δια την άναπαυσίν του, τό δέ διότι, ύποχρεούμενος νά παραμένη άπαθής
και ψύχραιμος η τουλάχιστον να παρουσιαξηται τοιοϋτος, κατ’ άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις, εύμενείας ή δυσμενείας τής τύχης, ύφίσταται ισχυρούς ψυχικούς κλονισμούς,
νευρικας οιαταραχας και ποίκιλας έτερας επιπτώσεις επί τής υγείας του, περισσότε
ρον μάλιστα ισχυροτερας όταν εκ φυσεως οέν είναι άπαθής καί ψύχραιμος, ώς ή χαρ
τοπαιξία έπιβάλλει νά είναι.
Εις τον χαρτοπαίκτην, κατά τήν ώραν τής «εργασίας» του, άναφαίνεται ό χαρακτήρ του και αι αδυναμιαι του. Πολκακις οΰτος, άδύναμος ών νά κατευθύνη τήν Θεάν
Ιυχην, ητις τον καταδιώκει, καθίσταται προληπτικός καί δεισιδαίμων καί τότε άκριβώς ύφίσταται τήν γελοιοποίησιν, άποδίδων τήν δυσμένειαν τής τύχης εις τά κάθισμα,
εφ οϋ καθεται, εις τα πρόσωπα, άτινα παρακάθηνται αυτού, εις τούς άνθρώπους ή τά
ζώα, άτινα συνήντησε καθ’ οδόν, πριν άναλάβη «εργασίαν» καί εις έτερας αιτίας, τόν
γέλωτα, τήν θλίψιν, άλλα καί τήν ταπείνωσίν του διά τήν κατάστασιν, εις ήν περιήλθε,
προκαλούσας.
.Ό χαρτοπαίκτης έξισούται έκ τοΰ πάθους του πρός πάντα άντίθετόν του. Ό ισχυ
ρός πρός τόν άδύνατον, δ πλούσιος πρός τόν πτωχόν, ό ευφυής πρός τόν μή ευφυή, δ
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως καί θέσεως πρός τόν κατωτέρας, ό έχων μόρφωσιν πρός
τόν άμόρφωτον, ό γέρων πρός τόν νέον. Δι’ αυτόν, θέλγητρον ισχυρόν είναι τό ότι, τά
άποτελέσματα προέρχονται έκ τής τυφλής τύχης, άνευ έπεμβάσεως έτέρας τινός αίτιας,
τό ότι τά παρουσιαζόμενα ενίοτε άνυπολόγιστα καί άπρόοπτα είναι πολλά, τό ότι επέρ
χονται αντίθετα τών έπιδιωκομένων άποτελεσμάτων καί τό ότι στηρίζει φανταστικάς
ελπίδας άκόπου βελτιώσεως τών συνθηκών καί τοΰ τρόπου διαβιώσεώς του. Καί τά θέλ
γητρον τοΰτο, περιέχον έν έαυτφ συγκινήσεις, μεταβάλλεται εις πάθος έκ τών ισχυροτέρων καί καταστρεπτικωτέρων.
Κατόπιν τών άνωτέριο, δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι δ χαρτοπαίκτης, έπιοιώκων
οφέλη ούχί έκ τής έργασίας του, άλλ’ έκ τής τύχης, δέν άπολαμβάνει σεβασμοΰ, ώς δ
τιμίως έργαζόμενος, άλλά, έπειδή ή χαρτοπαιξία έπιβάλλει τήν δυσπιστίαν, κατατάσ
σεται καί αυτός εις τούς δύσπιστούς. ’Εν ταύτώ, έπιδιώκων κέρδη διά τής χαρτοπαι
ξίας, άβέβαια όντα καί λίαν έπισφαλή, μοιραίως ελπίζει, άλλ’ ή έλπίς του αυτή διά
τοιαΰτα κέρδη είναι τής πλέον εύτελοΰς μορφής.
Πολλάκις, δ χαρτοπαίκτης παίζει διά νά κερδίση έν ποσόν, τό όποιον είναι εις
αύτόν άπαραίτητον, άσφαλώς όμως, είτε διότι ή τύχη δέν τό ήθέλησεν, είτε διότι έν
τή σπουδή του καί τή αγωνία του δέν έτήρησε τήν άπαραίτητον απάθειαν καί ψυχραι
μίαν, ού μόνον δέν κερδίζει, άλλά και αυτά, τά δποϊα έπαιξε, περιέρχονται εις τήν
κατοχήν τών «συναδέλφων» του. Ό κερδίζων εις τήν χαρτοπαιξίαν ουδέποτε διαθέτει
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μέρος των κερδών του ή αυτών τών χρημάτων, τά όποια παίζει, έστω καί άσήμαντον,
εις αγαθοεργίας.
^ τεΡα χαρακτηρικα γνωρίσματα τοΰ χαρτοπαίκτου είναι, δτι ποτέ δεν δανείζει,
άλλα μόνον δανείζεται καί δτι δεν έχει φίλους, αλλά μόνον συναδέλφους. Τό τελευ
ταίος τοΰτο είναι έπακόλουθον της δυσπιστίας, ήτις τό κατέχει καί ήτις δυσπιστία είναι
αποτέλεσμα τών όρων και συνθηκών, ύφ ας αντιμετωπίζει τόν «συνάδελφόν» του, κλέπτοντα^ένίοτε, εμπαίζοντα τούτον οσάκις κερδίζει καί γενικώς άντιμετωπίζοντα αϋτόν,
κατά την διενέργειαν τοΰ παιγνιδιού, μέ δυσπιστίαν, μέ έπιφυλακτικότητα καί μέ καχυ
ποψίαν. Ο χαρτοπαίκτης, παίζων καί δταν ακόμη κοιμάται, αδυνατεί νά έξεύρη χρή
ματα, δταν στερείται τοιούτων, διά νά έφοδιασθή δι’ αντικειμένου τινός, λίαν απαραί
τητου είς αυτόν. Οταν, όμως, χρειασθή χρήματα διά νά παίξη, ού μόνον δέν τψ είναι
άδύνατον, άλλ απεναντίας τα εξευρίσκει μετά μεγάλης ευκολίας. ΙΙολλάκις, ή χαρτο
παιξία είναι τό καταφυγιον τών άπογοητευμένων έρωτευμένων, άλλά πέραν αυτών, τό
γενικόν οι άπαντας τούς χαρτοπαικτας στοιχείον, τό όποιον ωθεί αυτούς προς αυτήν,
είναι ί\ οκνηρία, η τασις τοΰ ευκόλου και άκοπου πλουτισμού, ό τυχοδιωκτισμός.
Ο χαρτοπαίκτης ευρίσκεται πάντοτε είς τόν προθάλαμον τοΰ έγκλήματος. Ή εϊσοδος είς τόν κυρίως θαλαμον ευκόλως δυναται νά γίνη, διότι είς τόν χαρτοπαίκτην καί
μαλιστα είς τον άπολέσαντα κατα την χαρτοπαιξίαν τά πάντα, δέν υπάρχει ήθικός
φραγμός, δέν λειτουργεί καλώς ό νοΰς, δέν συγκινοΰνται τά συναισθήματά του, ίνα μή,
πρός συνέχισιν ίκανοποιήσεως τοΰ πάθους του καί επιδιώξεως άποκτήσεως έκ νέου αυ
τών τά όποια απωλεσεν η καί περισσοτέρων, όόηγηθή είς την διά διαπράξεως εγκλή
ματος άπόκτησιν τών άπαραιτήτων χρημάτων, πρός συνέχισιν τής χαρτοπαιξίας.
’Ασφαλώς ό χαρτοπαίκτης, επιδιδόμενος είς την χαρτοπαιξίαν", μέ την ευτελή μορ
φήν τής έλπιδος ακόπου κέρδους, εμφανίζει ανωμαλίαν περί τόν κύκλον, δστις αποτε
λεί ςον χαρακτήρα του και ο οποίος αποτελεΐται άπο τά αισθήματα, από τά ιδανικά,
άπο τήν ορθήν περί τής ζωής καί τοΰ τρόπου άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων αυτής
αντιληψιν καί άπο τήν ορθολογιστικήν εκτίμησιν τών δρων καί προϋποθέσεων, τών
απαραιτήτων νά συντρέξωσιν ί'να διά τής τιμίας έργασίας κερδίζη τά πρός τό ζήν Απα
ραίτητα η καί πέραν αυτών. Απο τής απόψεως αυτής ό χαρτοπαίκτης δέν είναι όμαλός, αλλα εμφανίζει παρεκκλίσεις, αίτινες τόν κατατάσσουν εις τούς παρουσιάζοντας
άνωμαλίαν άνθρώπους.
Ή οικογένεια, ή θρησκεία, ή τιμή, ή όπόληψις διά τόν χαρτοπαίκτην δέν έχουν
καμμίαν σημασίαν . Σημασίαν έχει δι’ αυτόν ή Θεά Τύχη, πρός τήν οποίαν αποβλέπει
δια τής χαρτοπαιξίας καί αφοσιουμενος περί τήν διεξαγωγήν ταύτης παραμελεί οικο
γένειαν, βλασφημεί τα θεία, ύφισταται μειωσιν ανεπανορθωτον τής ύπολήψεώς του
και πολλακις επί τής τραπεςης με την πρασινην τσόχαν θέτει, ώς άντίκρυσμα, τήν
τιμήν του, έν άπογνώσει εύρισκόμενος..
Τπό τών αιτίων αυτών ωθούμενος ό χαρτοπαίκτης είναι επιρρεπής πρός τό έγκλη
μα. Είναι εγκληματίας ; Δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν τοΰτο, άλλά τά αίτια, άτινα
τόν όδηγοΰν είς τήν χαρτοπαιξίαν, είναι τά αυτά μέ έκείνα τά όποια δδηγοΰν τόν εγκλη
ματίαν είς τήν διάπραξιν έγκλήματος, τά έκ τής χαρτοπαιξίας δέ δυσάρεστα αποτελέ
σματα συντελοΰν τά μέγιστα είς τήν πρός τό έγκλημα ώθησίν του.
Ό Νόμος, ώς γνωστόν, απαγορεύει τήν χαρτοπαιξίαν καί οί συμμετέχοντες ταύ
της διώκονται. Τπό ώρισμένας, δμως, προϋποθέσεις καί δρους έπιτρέπει ταύτην. Βασι
κόν, κατά συνέπειαν, καθήκον τής ’Αστυνομίας είναι ή, έν περιπτώσει διαπράξεως
έγκλήματός τίνος, άναζήτησις τοΰ δράστου καί μεταξύ τών «έπαγγελματιών» χαρτοπαικτών. Καί τοΰτο, διότι ή φύσις, δ χαρακτήρ καί ή έν γένει ψυχική καί πνευματική
κατάστασις τοΰ χαρτοπαίκτου είναι όμοια μέ τήν τοΰ έγκληματίου. Έ πί τούιοις καί
τά αίτια, τά όποια ώθοϋν τούς άνθρώπους είς τήν διάπραξιν έγκλημάτων καί έτέρους
είς τήν χαρτοπαιξίαν, είναι τά αύτά. Ό εύκολος πλουτισμός, ή μή καταβολή δυνάμεων
διά τήν άπόκτησιν άγαθών, ή δκνηρία, δ τυχοδιωκτισμός.
ΚΩΝΣΤ. Ν ΙΑΣΚΟ Σ
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( Σ υνέχεια έκ τοΰ π ρ ο ηγο υμ ένο υ)

Ή πλαστογραφία, άλλως τε, διαφέρει καί είς τήν έκτέλεσιν, δηλαδή είς ώρισμενας περιπτώσεις δύναται νά είναι τόσον έπιτυχής, ώστε να μην αποκαλύπτεται ουδέ καί
ή χρη^ιμοποιηθεΐσα μέθοδος καί από τόν πρώτον τυχόντα εμπειροτέχνην. Η περίπτωσις αυτή αποτελεί τήν έξαίρεσιν καί δυνατόν να οφείλεται, άφ’ ένός μέν είς τήν βρα
χύτητα καί κοινόν τύπον τής γραφής, άφ’ ετέρου δέ είς έπαγγελματικας Ικανότητας
ώρισμένων άτόμων, τά όποια έχουν υποβληθεί εις την κατάλληλον έκπαίδευσιν δια να
διαμορφώνουν γράμματα κλπ., κατά τόν τύπον τοΰ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ άλλου προσώ
που, ήτοι γραμμάτων κατά πολύ άπεχόντων άπό τόν τύπον, τήν συνδεσμωσιν καί λοιπάς ιδιορρυθμίας τοΰ γραφικοΰ των χαρακτήρος.
Ά λ λ ’ ή πλειονότης των πλαστογράφων καί των άνωνυμογράφων, δέν έχουν τοιαύτας ικανότητας καί συγχέουν τήν τυχόν έπιτευχθεΐσαν ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ είς τόν τύπον,
τό’ μέγεθος, τήν κλίσιν των γραμμάτων, μετά τής πλαστογραφηθείσης υπογραφής ή
βραχέος κειμένου ή τήν άπομάκρυνσιν έκ τοΰ φυσιολογικού των γραφικοΰ χαρακτήρος,
συνεπεία τής καταβληθείσης διαστρεβλωτικής των προσπάθειας. Ά λ λ ’ ^άν ή άντίληψις
αυτή δέν άπετέλει πεποίθησιν καί δέν ήτο εσφαλμένη, άσφαλώς δέν θά ύπήρχον πλαστογράφοι, ούτε άνωνυμογράφοι.
Ά λ λ , δμοιότης μεταξύ δύο ή καί περισσοτέρων γραφών δύναται νά ύπάρξη, όπως
καί είς πλεΐστα άλλα ανθρώπινα ή φυσικά πράγματα καί δυνατόν είς τήν γραφήν νά
οφείλεται είς τόν τύπον καί τό μέγεθος, τήν κλίσιν των γραμμάτων, τήν μέθοδον έκπαιδεύσεως, τήν ομοιότητα τής άποχρώσεως τής μελάνης, τόν νόμον τής κληρονομικότη
τας, τήν συνεργασίαν είς τό αύτό γραφεϊον καί γενικώτερον είς τήν έμφυτον ροπήν τοΰ
ανθρώπου προς μίμησιν. Ά λ λ ’ ή δμοιότης αυτή δέν υπερβαίνει τόν ΤΥΠΟΝ καί ενίοτε
καί τινας Ιδιορρυθμίας, ουδέποτε δμως έξικνεΐται μέχρι καταργήσεως τής ΑΥΘΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ καί άτομικότητος τοΰ γραφικού χαρακτήρος. Α λλά τούτο διαπιστοΰται
μόνον δταν ύποβληθοϋν είς άνάλυσιν αί μικρολεπτομέρειαι των ιδιορρυθμιών έκάστης
γραφής. Ούτε είς είς τούς χιλίους δέν δύναται νά άναλύση τόν γραφικόν του χαρακτήρα,
νά έπισημάνη τά κυριώτερα αύτοΰ γραφικά στοιχεία καί κατόπιν μέ έπιτυχίαν νά τά
παράλειψη (καταπνίξη) καί ταυτοχρόνως νά άπομιμηθή έπιτυχώς Ικεΐνα τά όποια
τοΰ είναι έντελώς ξένα.
Ή άπόδειξις τής ταυτότητας, μεταξύ δύο ή πλειοτέρων χειρογράφων κείμενων,
τούτέστιν δτι δύο χειρόγραφα κείμενα προέρχονται έκ μιας καί τής αύτής έλευθέρας
χειρός, ή δτι δύο δακτυλογραφήματα έγράφησαν διά μιας καί τής αύτής γραφομηχα
νής, δέν έδράζεται μόνον επί τών ομοιοτήτων, άλλ’ επί τοΰ συνδυασμού δλων των προκυπτόντων έκ τής συγκριτικής αναλυτικής σπουδής γραφικών στοιχείων καί, κυρίως,
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έκ της ποιότητας καί τοϋ άριθμοΰ των μακροσκοπικών ιδιορρυθμιών τής γραφής, διότι
αδται^δέν έπισημαίνονται καί επομένως δεν απομιμούνται.
(Καν ^οιαπιστοΰται ταυτοτης μεταξύ των ιδιορρυθμιών δύο γραφώιν, τότε καί αί
ομοιότητες έρχονται προς επικουρίαν. Κατά τήν ψυχολογίαν, «ομοιότητες» καί «διαμπτ ^λ
Χ* 7τΡ“Τ1Χατα>δηλαδή μέχρις ενός βαθμού καί εις τά ANO
αι ομοιότητες ΜΟΝΑΙ ουδέποτε επιτρέπεται νά χρησιμοποιηθούν ώς βάσις τού συμπεράσματος τής εξετάσεως των συγκριθέντων γραφών.
Ολοι^οι άνθρωποι βαοίςομεν διά μετακινήσεως τού ενός σκέλους έμπροσθεν τού
άλλου, αλλ η κινησις αυτή, έστω καί αν συντελήται εις τον αυτόν χρόνον, δεν έπιφέρεμ εις το σύνολον τών κινήσεων, τής κλίσεως τού σώματος, των χειρών ενός έκαστου
ατομου, τό αυτό αποτέλεσμα. Εις πολλά άτομα είναι εντελώς ιδιόρρυθμον καί τά καθιστά
ευδιάκριτα μεταξύ πολλών άλλων, εις άλλα, καίτοι υπάρχουν πολλαί ΐδιορρυθμίαι, τά
αποτέλεσμα δέν είναι κατάδηλον καί απαιτεί ιδιαιτέραν προσοχήν, διά νά επισημανθή.
Τό αυτό καί μέ την ομιλίαν πολλών ατόμων, ή όποια, είτε από τον τόνον, είτε άπό τήν
ταχύτητα η βραδύτητα, τα καθιστά λίαν εύοιακριτα, ή τυχόν δέ ίδιάζουσα προφορά
καταμαρτυρεί καί τήν περιφέρειαν καταγωγής τού ατόμου.
f
Ενας Κινέζος ή Αφρικανός ευκόλως διακρινεται άπό εναν Εύρωπαίον ή άντι(Ετως. Ου μην, αλλα επειδή οι Κινέζοι δμοιάζουν φυλετικώς, δέν παύουν νά έχουν καί
ατομικότητα.
Η διαπιστωσις αύτη δεν κατορθοΰται ΜΟΝΟΝ άτιό τά φυλετικά χαρακτηριστικά,
αλλα κυρίως απο τας ατομικας ίοιορρυθμιας και τας μικρολεπτομερείας των.
Κατά την πρακτικήν άσκησιν τής δακτυλοσκοπίας, έχει διαπιστωθή δτι ώρισμένα
άποτυπωματα, εις μιαν πολύ μικραν αυτών εκτασιν, έχουν πολλάς ιδιορρυθμίας, ενώ
άλλα, εις^ διπλάσιάν εκτασιν, έχουν όλιγας και ενίοτε ούδεμίαν. Τό αυτό παρατηρεΐται
καί εις τήν γραφήν, δι 8 και έχομεν γραφάς εντόνων τύπων ή μέ πολλάς ιδιορρυθμίας
καί γραφάς κοινών τύπων, μέ όλίγας ιδιορρυθμίας.
Ευνόητον είναι, εις την πρωτην περίπτωσιν, δηλαδή δταν δ τύπος είναι λίαν
έντονος η υπαρχουν πολλαί ΐδιορρυθμίαι, το εργον τού εμπειροτέχνου διευχεραίνεται
και το ^συμπέρασμα του είναι ασφαλεστερον, Ινώ εις τάς άλλας περιπτώσεις είναι δυσχε
ρές και πρεπει να περιορίζεται εις εκφρασιν απλής συνήθως γνώμης καί πλέον ού.
Εντεύθεν καί ο κανών τής γραφής είναι: Οταν ή γραφή είναι π ο σ ο τ ι κ ώ ς
και π ο ι ο τ ι χ ώ ς η^ αναγκαία., θά ύπαρχουν καί «ποιοτικώς» καί «ποσοτικώς» αί
απαραίτητοι Ϊδιορρυθμίαι και ομοιότητες και τό βάσει αυτών συμπέρασμα πρέπει νά
θεωρήται ώς άδιάβλητον.
Εις τας περισσοτερας άλλας περιπτώσεις τό οϊονδήποτε συμπέρασμα δύναται νά
θεωρήται ως επισφαλές. Ως ΐδιορρυθμίαι ενός έκάστου γράμματος θεωρούνται κυρίως, τό σημεΐον καί η μορφή τής ένάρξεως καί άπολήξεως, τό σημεΐον καί ή μορφή
τής συνδεσμώσεώς του μετά τού προηγουμένου ή μεθεπομένου, τό γραμμικόν εύρος,
συνέπεια, της αυςησεως η ελαττωσεως τής πιεσεως, ή παρέκκλισις άπό καιρού εις και
ρόν ώρισμένων γραμμάτων άπό τό σύνηθες αυτών μέγεθος καί τύπον, ή ταχύτης τής
γραφής,
κλισις και η διατηρησις η μή τής ευθυγραμμίσεως τού γραφικού στίχου,
το σημεΐον και η μορφή τού τονου, ωρισμενα ορθογραφικά λάθη, ή χρήσις ώρισμένων
φράσεων ή γραμμάτων ξένου τύπου κλπ.
Αί Ϊδιορρυθμίαι τής γραφής δέν είναι αί αύταί εις δλας τάς γλώσσας καί εις δλους
τούς τυπους τών γραμμάτων. Ενιοι αλλοοαποι χρησιμοποιούν τον τύπον τού μικρού
ελληνικού (ε) ώς καί τινες "Ελληνες τόν λατινικόν ή βυζαντινόν τύπον τού μικρού
(ε) , τού μικρού (τ) , (ρ) κλπ.
Πλήρης θεωρείται η σπουοή μιας γραφής, όταν συγκομισθοΰν δλα τά γραφικά
αυτής στοιχεία καί τα οποία όμως δυναται να προσφέρη εις τάς πλείστας τών περι
πτώσεων μ ό ν ο ν ποιοτικώς καί ποσοτικώς επαρκές γραφολογικόν υλικόν, π.χ. 5 -
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10 σελίδες χειρογράφου κειμένου, 1 0 -2 5 ύπονοαφαί. Δυνατόν εις ώρισμένας περι
πτώσεις νά άπαιτήται μεγαλύτερα- ή μικροτέρα ποσότης.
Ή επιδίωξις πάσης ακριβούς μεθόδου είναι ή μέχρι πλήρους έξαφάνισις τής υ
ποκειμενικής γνώμης καί ή ερμηνεία των προκυπτόντων έκ τής σπουδής (Αντικειμενι
κών στοιχείων, κατά τά επικρατέστερα τής έπιστήμης καί τής τέχνης θέσφατα. Ή
φαντασία βλάπτει καί καταργεί τον ρόλον τού ειδικού. Διά τούτον τον λόγον καί
ή πραγματογνωμοσύνη εχει αξίαν ί'σην μέ τήν τού πραγματογνώμονος.
“Ο,τιδήποτε άποδεικνύει δτι δ γραφεύς «δέν έσκέφθη», δέν κατέβαλε ιδιαιτέραν
προσπάθειαν διά τήν γραφήν, δταν ή γραφή είναι συντετμημένη, δυσανάγνωστη,
άλλ’ έλευθέρας καί ταχείας γραφικής φοράς, δ,τι είναι προϊόν άνεπιγνώστου συνήθει
ας, αποτελεί ίσχυράν ενοειξιν γνησιότητας, διότι ή πλαστή γραφή, απαιτεί καί σκέψιν καί Ικανότητας. ’Έ λλειψις ελευθερίας καί «ρώμης» εις τάς κινήσεις τής γραφίδος, ελλειψις ελέγχου των γραφικών κινήσεων (ζίκ - ζάκ) , έναλλαγή τής γραφικής
πιέσεως, δηλαδή διαφορά εις τό εύρος των γραμμικών γραμμών καί ιδιαιτέρως εις
τάς καμπυλώσεις, είναι ενδεικτικά γραφικά στοιχεία τής βραδείας γραφικής κινήσεως, διά νά έπιτύχη ό πλαστογράφος μείζονα ομοιότητα κατά τήν άπομιμητικήν ή
διαστρεβλωτικήν του προσπάθειαν.
Μέρος τού παραδιδομένου εις τόν εμπειροτέχνην πρός έξέτασιν γραφολογικού
υλικού πρέπει νά είναι : α) ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΟΝ
πρός τό έπίδικον, β) ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑΣ έποχής, γ) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ! καί
δ) ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΝ, κατά πιστήν αντιγραφήν, καθ’ ύπαγόρευσιν, τού έπιδίκου
κειμένου. Μόνον διά τής σπουδής τού εν λόγω γραφικού υλικού, δύναται ό εμπειρο
τέχνης νά σχηματίση σαφή γνώμην περί τού ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
γραφικού χαρακτήρος καί τής έκτάσεως τού γραφικού πεδίου εντός τού οποίου κινεί
ται δ γραφεύς του. ’Έ τι δέ, τό εν λόγοι γραφολογικόν υλικόν παρέχει τήν δυνατό
τητα εις τον εμπειροτέχνην νά έλέγξη καί τό ΕΠΙΔΙΚΟΝ καί τό ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΝ
γραφολογικόν ύλικόν, ΐνα διαπιστώση καί τυχόν καταβληθεΐσαν προσπάθειαν διαστρεβλώσεως τού φυσιολογικού γραφικού χαρακτήρος, κατά τόν χρόνον τής γραφής
ή υπογραφής τού επιλήψιμου κειμένου ή κατά τήν λήψιν τών δειγματικών γραφών ή
υπογραφών, διότι, κατά κοινήν λογικήν, θά πρέπη νά παραδεχθώμεν δτι είναι ύπεράγαν άπίθανον ο γραφεύς νά ένθυμήται από μνήμης καί νά δυνηθή νά έπαναλάβη
δύο - τρεις φοράς τό αυτό κείμενον καί νά τό άλλοιώση όμοιοτύπως πάντοτε, διά νά
άποφύγη, κατά τήν άντίληψίν του, τάς νομίμους κυρώσεις.
ή ' αστυνομία εις τήν άνακάλυψιν ώρισμένων έγκλημάτων βοηθεΐται πολύ καί
άπό τήν συλλογήν δειγμάτων γραφής τών καθ’ έξιν καί κατ’ επάγγελμα κακοποιών.
’Από μακροΰ δ υποφαινόμενος συστηματικώς κατέτασσε εις συλλογήν τά δείγματα
γραφής πάντων τών συλλαμβανομένων δΓ οίονδήποτε αδίκημα καί όδηγουμένων εις
τήν Δ.Ε.Υ. Μεγάλως επίσης εξυπηρετείται ή αστυνομία καί ή δικαιοσύνη έκ τής έ
ξετάσεως τών χειρογράφων σημειωμάτων τών αύτοχειριαζομένων, διά νά έπιβεβαιωθή ή περί αυτοκτονίας άντίληψις ή νά διαψευσθή καί νά στραφούν πλέον at ένέρ»
γειαι, πρός άνακάλυψιν τού δράστου.
Εις τήν χώραν μας, άλλα καί εις πολλάς άλλας, πολλοί θεωρούν τήν έξέτασιν
τής γραφής ώς ΕΠΙΣΦΑΛΗ μέθοδον, διότι, έκτος τών άλλων μειονεκτημάτων, τήν
θεωρούν καί υπεύθυνον πολλών δικαστικών πλανών, μεταξύ τών δποίων άναμασοΰν
τήν γνωστοτέραν παρ’ ήμΐν τού Dreufus, ε1ς τήν Γαλλίαν τό 1894. Ά λ λ ’ είναι γνω 
στόν εις τούς άσχολουμένους μέ τοιαύτης φύσεως θέματα, δτι δ Dreufus καί ΚΑΤΕΔΙΩΧΘΗ καί ΙΓΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ άπό τούς επτά (7) στρατοδίκας, τό Γαλλικόν Έπιτελεΐον, τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν, τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας, έν
ΓΝΩΣΕΙ τής άθωότητός του καί έπομένως οέν έπρόκειτο περί δικαστικής πλάνης,
άλλ’ έσκεμμένης καταδίκης. ’Έτι δέ δ άρχικός καί κύριος κατήγορός του, λοχαγός
Arnel |κ τού γραφικού χαρακτήρος τού Bnrdereou (σημείωμα) άνεγνώρισε δτι δ προ-
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δότης ^(πληροφοριοδότης τοΰ στρατιωτικού ακολούθου της γερμανικής πρεσβείας των
Παρισίων) ήτο ό συνάδελφός του καί στενός συνεργάτης του, λοχαγός Esternazy.
Μετά την αποκαλυψιν της πλεκτάνης των, ό μέν εις ηύτοκτόνησε, ό δέ άλλος διέφυγεν εις Αγγλίαν οπού καί άπέθανε ώς άλλος Μέλητος, Ή δέ άνάληψις της ύπερασπισεως και αποκαταστασεως της τιμής τοΰ αθώου όντως Dreufus δπό τοΰ Ζολά καί
Κλεμανσώ, έγένετο δταν άμφότεροι έπείσθησαν δτι ή ΓΡΑΦΗ δεν προήρχετο έκ της
Χεφός τοΰ Dreufus, οτε καί πρώτοι, διά νά αποδείξουν τήν αθωότητα του έδημοσίευσαν, εν φωτοτυπία εις τήν εφημερίδα των MATIN, (ΑΓΓΗ) τών Παρισίων, τό
κείμενον τοΰ bordereau καί δείγματα γραφής τοΰ κατηγορουμένου, ό δέ αδελφός του
τα απέστειλε εις (12) γραφολόγους : τής Γαλλίας 1) Frere A lered, 2) Crepieuxjamin,
3) Gustave B ndier τής Ελβετίας, 4) Hurstde Grougemont, 5) Paulmo-iaud xog Βελ
γίου, 6) M arnefe τής ’Αγγλίας, 7) Gray Birch, 8) Thomas Gurrin, 9) Holts Choolin
τής ’Αμερικής^, 10) Amalho, H ) Ames καί τής Γερμανίας 12) P sreuer, χ ω ρ Ις νά γνωρίζη έκαστος οτι η εξετασις έχει ανατεθεί καί εις άλλους καί άπαντες δΓ έκθέσεώς
των, άπεφάνθησαν δτι τό Bordereau δέν έχει γραφεί διά τής χειρός τοΰ Dreufus, δρ.
Locard, Libres Propos, Ρ Expertise en Ecritures. Les Lecons de P Affrqire

Dreufus.

Παρ’ ήμΐν άναφέρεται επίσης ή άδικος καταδίκη τοΰ Beck είς τήν ’Αγγλίαν καί
η όποια είναι πραγματική δικαστική πλάνη πρώτου μεγέθους.
Ο B eck κατ’ έπανάληψιν άνεγνωρίσθη εν μέση όδψ, ώς ό δΓ άπατηλών όποσχέσεων άποσπάσας διάφορα πολύτιμα αντικείμενα (ώρολόγια, δακτυλίδια) άπό πολλα άτομα και ωδηγηθη εις την αστυνομίαν. Ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, έκτος τών
παθόντων (7) , οι οποίοι ενόρκως έβεβαίωσαν δτι είναι τό άτομον τό όποιον τούς έξηπατησε και τρεις ανώτεροι άξ) κοί τής Αστυνομίας, έβεβαίωσαν τόν δικαστήν, δτι δ
Beck τούς είχεν απασχολήσει καί κατά τό παρελθόν δΓ άπάτας διά τής αυτής μεθό
δου (M °dus Operandi) καί μέ στοιχεία, John Smith.
Ά λ λ ’ είς τήν άδικον αυτήν καταδίκην, δέν είναι τελείως αμέτοχοι οι δικασταί, διότι^ δ διευθυντής τής φυλακής εις τήν όποιαν είχεν έκτίσει τήν ποινήν του δ
Smith χ α ΐ έκρατεΐτο δ Beck έβεβαίωσεν δτι είναι αδύνατον νά πρόκειται περί ενός καί
τοΰ αυτοΰ προσώπου διότι δ ένας είναι (περιτετμημένος) καί δ άλλος (άπερίτμητος)
(One Being Acircumcided And the Other Unciroumcfded) . Ή κατάθεσις τοΰ γραφολόγου Gurrin, 6 όποιος είχεν^έξετάσει τό δείγμα τής γραφής τοΰ δελτίου φυλακής τοΰ
Smith καί B eck καί είς έρώτησιν τοΰ δικαστοΰ άπήντησεν: (Η Answer to Mr. Gill in
Gross — Examination I Admited, As I Am Alwaus W illing to do, the Possibility of my
Being M istaken) (δμοιάζουν τά δείγματα γραφής, άλλά δέν Αποκλείεται νά κάνω

λάθος) .
’Αλλά τό δτι ή γραφολογία δέν συνετέλεσε είς τήν καταδίκην τοΰ Beck κατάδη
λον είναι, καί άπό τήν έρώτησιν τοΰ κατηγορουμένου, πρός τόν πραγματογνώμονα
καί τήν άπάντησιν τοΰ προέδρου τοΰ δικαστηρίου.
Κατηγ. (Beck may i P ut a Question with Regard to M r. Gurrin’ s statement; (δύ
ναμαι νά έρωτήσω τόν πραγματογνώμονα σχετικά μέ τήν εκθεσίν του ;
Ghairman, Π ρόεδρ.: Let me Know what Queston is. (π£ς μου τ [ θέλ εις νά έ
τ ή σ η ς;)
B eck. M r. Gurrin thing that if he had been Allowed to Give Evidence at the trial
and was not Stopped from doing so; B is Evidence Would have made me Innocence A p parend^at the trial; (δέν νομίζει δ πραγματογνώμων δτι αν τοΰ έπέτρεπον νά ανάπτυ

ξη πλήρως τά στοιχεία είς τό δικαστήριον καί δέν τοΰ τό άπηγόρευον (διότι προφα
νώς τά έθεώρουν τελείως περιττά καί έπικίνδυνα, άφοΰ είχον τούς ΜΑΡΤΓΡΑΣ) , τά
στοιχεία αύτά ήδύναντο νά καταστήσουν καταφανή τήν άθωότητά του είς αυτήν τήν
δίκην!
Πρόεδρ. H e Said so, (αύτό τό είπ ε)
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Καί έκ τής δευτέρας αύτής περιπτώσεως τής δικαστικής πλάνης, ό^ αναγνώστης
εύκόλως νομίζομεν αντιλαμβάνεται τά πραγματικά αίτια καί τον βαθμόν τής ευθύ
νης τής μεθόδου έξετάσεως τής γραφής.
;
,
Διά των ανωτέρω ουδόλως ύποστηρίζομεν δτι αποκλείονται τα λάθη κατα την
έξέτασιν τής γραφής, άλλα άνεφέραμεν τάς δύο περιπτώσεις διά να καταοειςωμεν
κατά ποιον τρόπον ούνανται νά αλλοιωθούν γεγονότα καί νά έπιρρίπτεται, ή κυρία
αιτία τής καταδίκης δύο όντως αθώων, εις μεθόδους αί δποίαι, αν δεν συνετελεσαν
εις την άποκάλυψιν τής αλήθειας, δεν συνετελεσαν καί εις την καταδίκην των.
(
Ή Ιατρική διαγιγνώσκει τάς άσθενείας καί τάς καταπολεμεί οια των καταλλή
λων θεραπευτικών μεθόδων. Υπάρχουν ιατροί (δπως καί άλλοι ^επιστήμονες, άλλων
επιστημών) οι όποιοι κατά την εφαρμογήν της εις την πραξιν αποτυγχάνουν. Αλ^
είναι σωστόν νά συγχέεται ή επιστήμη, μέ την τυχόν ανικανότητα του επιστήμονας,

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ
ΕΠΑΗΑΣΤΑΣΙΣ
'Υπό τοϋ ‘Αστυνόμου Β' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

^

^ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ δώδεκα έτη από τήν τραγωδίαν της Ουγγαρίας, από τόιε που σύσσωμος ο Ουγγρικός λαός, με ένιαίαν βούλησιν καί συνείδησιν έξηγέρθη κατα τής ερυθρας τυραννίας. Καί μάταια οί Ρώσοι καί ά λ λ ο ι
κομμουνισται καθώς και οι «ν Έλλάδι ψιττακίζοντες τά εκ τής Μόσχας μεταδιδόμενα, προ
σπαθούν να ισχυρισθουν δτι «αντιδραστικά καί άντεπαναστατικά στοιχεία έκαμαν
την επαναστασιν και παρέσυραν κ α ί ο λ ί γ ο υ ς
(σίκ) έργάτας!». '0 ίδιος δ
Διραιαρχης I ιτο τους ^άπεστόμωσε από τότε, κυριολεκτικώς «τούς έκάλλησε εις
τον τοίχον», όταν εις λόγον του, έκφωνηθέντα αμέσως μετά τήν ουγγρικήν τραγω
δίαν, εδηλωσε: «Η ε π α ν α ο ΐ α σ ι ς
εις τήν
Ούγγαρ ί αν ή το
ε π α ν α σ τ α σ ι ς ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τοϋ Ο υ γ γ ρ ι κ ο ύ λ α ο ύ » .
Και η βεβαίωσις τοϋ Τίτο δεν επιδέχεται άμφισβήτησιν. Ό Τίτο ήτο καί είνα’
κομμουνιστική προσωπικότης μεγαλυτέρου κύρους από τον Κροΰστσεφ, τόν Μικογιαν, τον Σεπιλωιρ και ολόκληρον τήν_ κομμουνιστικήν ηγεσίαν τής σήμερον. Άντεπανασταται είναι εκείνοι πού κατάπνιξαν εις τό αίμα τήν ουγγρικήν, μεγαλειώδη
λαϊκήν επαναστασιν τού Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 1956.
1
'
„ Απ° τό 1945 έως τον Οκτώβριον 1956, οί Ούγγροι κομμουνισταί είχαν κά
μει ο £ ημπορουσαν δια να εδραιώσουν τήν κυριαρχίαν των επί τής μαρτυρικής '/ώ
ρας. Είχαν συγκροτήσει κομματικόν στρατόν καί κομματικήν άστυνομίαν. Είχαν άπλωσει επανω^εις την Ουγγαρίαν ένα πυκνόν δίκτυον καταδοτών διά να παρακο
λουθούν κάθε ύποπτον κίνησιν. Καί είχαν έξαπλώσει ένα άφάνταστον δργιον τρομο
κρατίας. Εν τουτοις τίποτε οεν τους ωφέλησε. Εντελώς αύθορμήτως, τήν 23ην ’Ο
κτωβρίου 19ο6, ο Ούγγρικος λαός, μέ πρωτοπόρους τούς έργάτας καί τήν νεολαίαν
ανετρεψε το μισητόν κομμουνιστικόν καθεστώς, τό οποίον ούδείς εύρέθη νά ύποστηριςη κατα την κρισιμον στιγμήν του εκτός από τήν μυστικήν κομμουνιστικήν α
στυνομίαν, την διαβόητον Α.Β.Ιι. ’Αλλά δ ηρωικός αύτός λαός δεν άνέπνευσε παρά
ενα δεκαήμερον μονον την ελευθερίαν του. Οί Σοβιετικοί έξαπέλυσαν έναντίον του
είκοσι τεθωρακισμενας μεραρχίας καί επάνω από τήν Ουγγαρίαν ?πεσεν πάλιν ή
ταφόπετρα τής δουλείας...
<
Είναι γεγονός αναμφισβήτητον, δτι ή ουγγρική έπανάστασις ύπήρξε κ α τ ’
\χ η , λ ®1^ · Η σ π ιθα μ ή ισκρα, όπως Ιγραφεν δ Αένιν) Ικαιε μέσα εις
τψ νυχ,ην, του, Ουγγρικού λαού, παρ όλην τήν στάχτην μέ τήν δποίαν είχαν σκε
πάσει αυτήν τα ερείπια που ειχεν έπισσωρεύσει τό κομμούνιστικόν καθεστώς ΤΗλθεν η ωρα και εφυσησεν ισχυρός επαναστατικός άνεμος εκ Πολωνίας μέ τά έκεΐ γεγονο,α, επηρε την στάχτην καί εοωκε τό έναυσμα εις τήν σπίθα διά νά άνάύη άμέσως, εις δλοκληρον την Ουγγαρίαν, ή πυρκαϊά τής έπαναστάσεως. ’Άλλο τό ζήτημα
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άν αί χιλιάδες των ρωσικών τάνκς μετεβλήθησαν εις πυροσβεστικά οχήματα και εξεκένωσαν κατά τής πυρπολουμένης ψυχής των Ούγγρων τό επαναστατικόν ψύχος
και την χιονοθύελλαν τής Στέππας, πού έφεραν μεθ’ εαυτών καί κατέστειλαν τό πΰρ
τής έπαναστάσεως.
_
, '
,
, ,
’Αλλά ή Ουγγρική έπανάστασις δεν ήτο μονον λαϊκή, Ητο και α υ ο ο ρ
μ η τ ο ς . ’Ήρχισε μέ μίαν μικράν διαδήλωσιν καί κατέληξεν εις Π ά ν ο υ γ γ ρ ι^κ ό V σ υ ν α γ ε ρ μ ό ν , δταν, ώς έπεβεβαιώθη καί ανεγραφη, μετέσχεν εις αυ
τήν όλόκληρος δ ουγγρικός λαός, σύν γυναιξί καί τέκνοις, δταν κοριτσάκια δεκαε
τή έπλησίαζαν τά σοβιετικά τάνκς καί έοριπτον έπ αυτών φιάλας βενζίνης πυρπολοΰντα αυτά δμοΰ μέ τό πλήρωμά των, έστω καί φονευομενα αμέσως.,..
^ ?
Είναι δμως δλοφάνερον καί έγινε παραδεκτόν από δλους, δτι ή ουγγρική επα
νάστασή δ .έν ε ί χ ε ν
ηγεσίαν.
Ό αυθορμητισμός_της απέκλεισε τήν έκ
χών προτέρων δπαρξιν ηγεσίας, κατευθυνούσης αυτήν επί τή βάσει προμελετημενου
στρατιωτικού σχεδίου. Καί ή έλλειψις αυτή τής ηγεσίας είναι ή κυριωτέρα, ίσως, αι
τία τής αποτυχίας της..,
#
Σ ΑΚΟΛΟΓΘΙΙΣΩΜΕΝ δμως τά γεγονότα μέ τήν σειράν, άνατρέχοντες καί
εις κάπως παλαιοτέραν εποχήν:
,
Τό έτος 1945, εις τήν ήττημένην καί κατεχομένην από τα σοβιετικά στρατεύ
ματα Ουγγαρίαν έγένοντο έκλογαί, από τάς όποιας προέκυψε μία κ,υβέρνησις συνα
σπισμού. Εις τήν εξουσίαν άνήλθε τό Κόμμα των Χωρικών, καθώς καί δυο αντιπρό
σωποι τού Κομμουνιστικού Κόμματος: δ Λάζλο Ράϊκ καί δ Ιμρε Ναγκυ. Τρία ετη
βραδύτερον, τόν Φεβρουάριον τού 1948, οί Ούγγροι σοσιαλισται, υπεχρεωθησαν με
τήν βίαν νά συγχωνευθοΰν εις τό κομμουνιστικόν κόμμα, τό όποιον και ανελαβε μονον
Χήν διακυβέρνησιν τής χώρας.
, Α, r ,
Τό 1949 ήρχισαν αί εκκαθαρίσεις των «Τιτοϊκών», με πρώτο θύμα τον Ααζλο
ράϊκ πού κατεδικάσθη εις θάνατον. Καί ήκολούθησε μία περίοδος τρομου, κάτω απο
χήν άπαισίαν τυραννίαν τού «φαλακρού δολοφόνου» Ματ ία Ράκοζι. Ή λθεν όμως το
Ιτςς 1953 καί ό θάνατος τού Στάλιν, δπάτε ή τυραννία τού καθεστώτος εμειωθη κα_ω- καί δ ’Ίμρε Νάγκυ έγένετο πρωθυπουργός. ’Αλλά εντός ολίγου ο Ρακοςι κα
τορθώνει νά πείση τό Κρεμλΐνον, δτι μέ τάς μεταρρυθμίσεις της νέας κυβερνησεως
κινδυνεύει τό καθεστώς. Ή Μόσχα μεταστρέφεται, δ Ναγκυ απομακρύνεται, και ο
α

Σταλινισμός επιστρέφει...

_

,

_

,

.

’Από τόν Φεβρουάριον τού 1956 αρχίζει ή μεγάλη εκστρατεία της αποσταλινοποιήσεως καί δ Κροΰτσεφ έπιχειρεΐ νά προσεταιρισθή έκ νέου τόν Τίτο. Παντού οι
«Τιτοϊκοί» εξέρχονται των φυλακών, μεταξύ αυτών δε είναι ^και ο Ούγγρος ηγέτης
Γιάννος Καντάρ, πού είχε κατηγορηθή ώς συνένοχος τού Ραικ. Ο 1 ακοζι, πρωτα
γωνιστής τού άντιτοϊκοΰ άγώνος, θυσιάζεται προς χάριν τής σοβιετογιουγκοσλαβικ,ής φιλίας, άλλά έκεΐνος δ όποιος τόν διαδέχεται έχει τήν φημην επίσης σκληρού
σταλινικού:
’Ονομάζεται ”Ερνο Γκερόε...
,
,
Ή άποσταλινοποίησις, πάντως, έδημιούργησε εις την Ουγγαρίαν ενα κλίμα που
ουδέποτε οί Ούγγροι είχαν γνωρίσει από τό 1948. Ό λαός ήρχισε να ομιλη χωρίς
πολύν φόβον, ήρχισε κάποια πνευματική ζύμωσις καί κάποιο, έντονος διακινησις ι
δεών έπρόβαλλε εις τόν δρίζοντα τής Βουδαπέστης και των άλλων μεγαλουπολεων
''r‘~ Τήν" 18ην ’Οκτωβρίου 1956, τό ουγγρικόν κομμουνιστικόν κόμμα άποσπάται
άπό τήν άμεσον έπιρροήν τού ρωσσικοΰ κομμουνισμού καί στρέφεται προς το γιου
γκοσλαβικόν πείραμα. ’Απορρίπτει έγκύκλιον τής Μόσχας δια την καταδίκην του Κ.
κ ’ Γιουγκοσλαβίας καί δηλοΐ δτι αποκρούει επαναφοράν των μεθόδων του Σταλιν...
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Φθανομεν ούτως είς τάς 23 ’Οκτωβρίου 1956, ημέραν Τρίτην καί ώραν ΙΟην
πρωινήν, οτε ο τέως πρωθυπουργός Χεγκέντουα καί δ Γενικός Γραμματεύς τοϋ Κ.Κ.
υγγα,ριας,^ Ερνο Ικερόε, έπέστρεψαν εις τήν Βουδαπέστην Ικ Βελιγραδιού, δπου
ειχον μακρας συνομιλίας μέ τόν Στρατάρχην Τίτο επί της άποσταλινοποιήσεως της
/ωρας. ^ Ορον ι/ην ^Βουδαπέστην ανάστατον. Έργάται καί φοιτηταί είχον συγκεντρωθη εις το μνημεΐον τοΰ Πέτοφι, εθνικού ποιητοϋ της Ουγγαρίας, καί διαδηλωταί
κατηρχοντο εξ όλων των σημείων πρός τό κέντρον της πρωτευούσης. Αιτήματα πολλά,
μεταςυ των οποίων και τό κυριώτερον: π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ι ε λ ε υ θ ε ρ ί α ι —
α π ο ο ε σ μ ε υ σ ι ς έ κ τ ή ς Μ ό σ χ α ς . Περί τήν μεσημβρίαν, αί διαδη,ωσεις χιλιάδων εργατών, φοιτητών καί αγροτών απειλούσαν σοβαρώς τήν τάξιν,
αν οχι και την^ ασφαλείαν, δτε δ Γκερόε ώμίλησε από ραδιοφώνου καί ήπείλησε μέ
σ/. ^ραν α μωρίαν τα «φασιστικά στοιχεία»... Ταυτοχρόνως στρατεύματα μετεκινήθησαν προς το κεντρον της πόλεως, ή μυστική αστυνομία δέ ή πολυμίσητη άστυνομια ± . .Η. εσπευσε να υπεράσπιση τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν άπό τά πλήθη πού
τον περικυκλωναν. Αλλα ενψ τά στρατεύματα συναδελφώνοντο μέ τούς διαδηλωτάς,
πτον πανικόνΡΧΐσε ^ πυρ°β°Λ^ εναντίον το° πλήθους καί νά προκαλή άπερίγραΑπολογισμός της πρώτης ημέρας τής Ουγγρικής έξεγέρσεως τής. 23ης ’Ο
κτωβρίου 1956: 7 0 0 ν ε κ ρ ο ί ! Αυτό ήτο τό ά π ο φ α σ σ τ ι κ ό J γ I γ ο
ν ο ς , η α ρ χ η τ ή ς έ ξ ε γ έ ρ σ ε ω ς . . .
Γ
v o i v J ^ , 24^ 0κτω?Ρ=
ί θ- κ f ώρ? ν 7·4 5 ’ ’ δευτέΡαν ημέραν τής μεγαλειώδους ούγΓρικης εξεγερσεως και ενο) είχεν αποφασισθή —■διά νά δοθή διέξοδος εις τήν άνδιω°γθ^ΤπΓ
- V<* T^v κυβέρνησιν δ ’Ίμρε Νάγκυ πού είχε
ωχθη επι «αντισιαλινισμψ», η χωρά εκηρύχθη εις κατάστασιν έκτάκτου ανάγκης.
Την Βην ώραν, εν άγνοια τοΰ Ημρε Νάγκυ, δ Γκερόε άνακοινοΐ πανικόβλητος! δτμ
μά!ωνΧΚα?υώφΒ
^ Β“ρσ,00,ιας’ έξ ? τγίσε τήν βοήθειαν τών Σοβιετικών στρατευ|ατών. Και η Βουδαπέστη ολόκληρη έςεγειρεται καί αρπάζει τά δπλα, Ινώ ή έπα

ί

Γ τ Γ ε ς Αοπα Τ Τ εταΐ W'
^ "ή πυρ^ 1\ ε1ς τάς έπαΡΧίαζ· Τ «ς πρώτος' άπογευμ . νας ωΡας, η ρωσική φρουρά τής Βουδαπέστης, ανταλλάσσει πυρά με τούς έπαναστατας, άλλα εις αρκετας περιπτώσεις οί Ρώσοι στρατιώται συναδελφώνονται
' ° γΤΡ0υ'· EV τ ν ,με^αξυ οιακ°^ ετα ι ή τηλεφωνική έπικοινωνία μέ τήν
oJ ! o
P mT πρω'·ευουσαν’ *αι
ουγγρικόν πρακτορεΐον ειδήσεων μεταδίδει διά τοϋ
ραδιοφωνικού στάθμου άλλεπαλληλα μηνύματα Σ.Ο.Σ. πρός τόν έλεύθερον κόσμον...
,
25/ϊ Οκτωβρίου 1956: Μαίνονται αί μάχαι εις δλόκληρον τήν Βουοαπεστην. Σοβιετικά τάνκς καί αεριωθούμενα αγωνίζονται νά καταπνίξουν τήν θυελ,ωοη εθνικήν και αντικομμουνιστικήν έπανάστασιν τών Ούγγρων. ’Ά λλαι ίσνυοαί
μονάδες του Σοβιετικού στρατού περικυκλώνουν τήν Βουδαπέστην, Ινώ άρματί L χης συγκεντρώνονται κατά έκατοντάδας είς τά Πολωνοσοβιετικά σύνορα.' Ε ίςT l W
λινον, δ^ Κρουστσεφ λαμβανε^ μήνυμα τοΰ φίλου καί ύποστηρικτοΰ του Μάο Ύαέ
ι ουγκ, ο οποίος τονίζει ^οτι τα αιτήματα τών Οΰγγρων είναι δίκαια καί πρέπει νά
ικανοποιηθούν. Αυθημερόν _δ Σουσλώφ καί δ Μικογιάν σπεύδουν άεροπορικώς είς
X Βθυθαπεστ7ί^ καθαιρουν επισημως καί θεαματικώς τόν Γκερόε, διορίζουν είς
Μ όσχα'Γ ^ Χ
ζ
h
*α1 άνα* ωρο0ν ^θημερδν πάλιν, διά τήν
. ~ 26 Οκτωβρίου ήμερα Παρασκευή: Είς τάς δδούς τής Βουδαπέστης αί συγ.ρουσεις συνεχίζονται, άλλα οι επαναστάται είναι τώρα ούσιαστικώς κύριοι τής καταστασεως. Ο στρατός εχει διαλυθή καί προσχωρήσει είς τήν έπανάστασιν, Ινώ ενα
άμείλικτον ανθρωποκυνηγητόν έχει έξαπολυθή έναντίον τών πρακτόρων τήΤ Α Β Η
και των Σταλινικών στελεχών τοΰ καθεστώτος. Ένεργοϋνται έκτελέσεις. Ό λαός
εκδικείται σκληρά οια τα μαρτύρια της περιόδου 1948 1956..
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— Σάββατον 27 ’Οκτωβρίου 1956: Ή Βουδαπέστη φλέγεται διά τέταρτης ημέ
ραν, ένψ οί νεκροί υπερβαίνουν τάς δύο χιλιάδας. Εν μέσω αναρίθμητων πυρκαϊών,
αυτοκίνητα πλήρη πτωμάτων, διατρέχουν τάς δδούς; Ό Σεπίλωφ όμολογει οτι «υ
π ά ρ χ ε ι έντονος δυσαρέσκεια εις τον ουγγρικόν λαόν», ο Ζούκωφ δε δηλοΐ οα
άντιτίθεται εις την ένοπλον έπέμβασιν τής Σοβιετικής Ρωσίας. Εκ παραλλήλου ό
Νάγκυ κατορθώνει νά συμπλήρωσή την κυβέρνησίν του. Είναι «κομμουνιστική μετριο
παθής» καί περιλαμβάνει εις τούς κόλπους της δύο στελέχη τοϋ αστικού Κόμματος
των Χωρικών: τούς Τίλντυ καί Κόβακς. Περί τήν εσπέραν, τό ραδιόφωνον μεταδίδει
gxt ήρχισεν ή έκκένωσις άπό τούς Ρώσους καί δ λαός πανηγυρίζει...
— 28 ’Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή: Δέκα χιλιάδες νεκροί καλύπτουν την φλεγομένην Βουδαπέστην. Οί έπαναστάται έγιναν κύριοι ολοκλήρων επαρχιών έξαπλούμενοι ραγδαίως, ένψ έγκατέστησαν προσωρινήν επαναστατικήν κυβέρνησίν μέσα ε^ίς
τήν πρωτεύουσαν. Οί κάτοικοι τής Βουδαπέστης άπο τά παραθυρα οαλλουν κατά τών
ρωσικών φαλαγγών, ένψ πτώματα Ρώσων καί συντρίμματα σοβιετικών τανκς βριθουν εις δλα τά σημεία τής φλεγομένης πόλεως. Σοβιετικαί ^ενισχύσεις συρ
ρέουν συνεχώς, αλλά πολλαί ρωσικαί μονάδες συναδελφώνονται μέ τούς έπαναστάτας. Ά γρια σφαγή εκατοντάδων μυστικών αστυνομικών από τό πλήθος... Ο Ιμρε
Νάγκυ υπόσχεται νά τηρήση ανεξάρτητον πολιτικήν έναντι^ τής Μόσχας καί προκη
ρύσσει γενικήν άμνηστίαν. Τήν ιδίαν ημέραν συνέρχεται τό Συμοούλιον Ασφαλείας
τού Ο.Η.Ε., ύστερα άπό αϊτησιν τών τριών δυτικών Δυνάμεων, πού ζητούν την κα
ταδίκην τής Σοβιετικής Ένώσεως, ώς έπιδρομέως. Και η Ρωσία καταδικάζεται, ως
έπιδρομεύς, διά ψήφων 9 υπέρ καί 1 κατά, αλλά συνεχίζει την επιδρομήν...
__ 29η ’Οκτωβρίου: Είκοσι χιλίασες επανασταται οαδιζουν κατα ιης Βουοα
πέστης. Καταφθάνουν μεγάλαι ρωσικαί ενισχύσεις. Παντού φλόγες,, παντού ερείπια,
παντού πτώματα... Ό Στρατάρχης Τίτο επιδοκιμάζει πλήρως τό λαϊκόν ξέσπασμα
τής Ουγγαρίας.
,
_ η .,
__ 30 καί 31 ’Οκτωβρίου: Ή Διοικούσα Επαναστατική Επιτροπή των Ούγ
γρων, έγκατεστημένη εις τήν πόλιν Γκυόρ, απευθύνει τελεσίγραφον πρός τον Νάγκυ
διά τήν άναγνώρισιν όλων τών πολιτικών κομμάτων, τήν επιστροφήν εις τό σύστημα
τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας καί τήν άποχώρησιν τής Ουγγαρίας άπό τό Σύμ
φωνον τής Βαρσοβίας. Ή κυβέρνησις Νάγκυ άναγγέλει^ έπισήμως, ότι αι σοβιετικαί
μονάδες άπεσύρθησαν άπό τήν Βουδαπέστην καί συγχρόνως υπόσχεται έλευθερας εκλογάς μέ τήν συμμετοχήν δλ(ον τών πολιτικών κομμάτων. Εις τήν Βουδαπέστην
κυκλοφορούν έλευθέρως αί έφημερίδες, τάς όποιας είχεν Εξαφανίσει ή σταλινική καταπίεσις. Επανιδρύονται τά παλαιά κόμματα καί ή άτμοσφαιρα δονειται άπο ενθου
σιασμόν. Έχύθη πολύ αίμα, άλλα τουλάχιστον δεν έχύθη επί ματαίω...

φάσιν τού Ουγγρικού δράματος.
Βαρ
άς
σοβ
νέον
Δυνάμ .
.. .
προηγούμενον. Διαπιστώνει
μήνυμα εις τον Κροΰστσεφ, τελείως
δτι ή έπανάστασις τής Ουγγαρίας ύπερέβη τά δρια καί άπαιτεΐ τήν άμεσον, άμείλικτον κατάπνιξίν της. Καί ή Σοβιετική Ρωσία έξαπολύει κατά τού Ούγγρικοΰ λαού
250 χιλιάδες στρατού, μέ τρεις χιλιάδες τάνκς καί θωρακισμένα αυτοκίνητα!...
_ Τήν 2αν Νοεμβρίου, οί Ρώσοι συμπληρώνουν τήν κατάληψιν όλων των
στρατηγικών σημείων τής χώρας — άεροδρομίων, όδικών άρτηριών, σιδηροδρομικών
λΓΠΙϊ,ΜΒΡΤΟΣ 1956 ανοίγει τήν δευτέραν
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γραμμών
χωρίς ό ουγγρικός στρατός νά προβάλη άντίστασιν. ’Άλλωστε, μέσ<*
% ΛΤ°' χα0ζε π°υ επίκΡαχεϊ>°ύγγρικός στρατός έχει παυσει ούσιαστικώς νά ύφίσταταί·
U Λαγκυ διαμαρτύρεται τρεις φοράς εις τόν Ρώσον Πρεσβευτήν «διά τήν παραβίασή
.ης Ουγγρικής μεθορίου», ό καρδινάλιος Μιντζέντι απευθύνει έκκλησιν πρός τήν
Δυσιν,^οια βοήθειαν αι τρεις δυτικαί Δυνάμεις ζητούν διά μίαν άκόμη φοράν σύγκλησ ν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προβάλλεται «ΒΕΤΟ» υπό τής Σοβιετικής Ένώσ^
ως, αλλα η Γιουγκοσλαβία ευθυγραμμίζεται καί ψηφίζει μέ τούς Δυτικούς.
srr/_ 1ζ τα ς, Νοεμβρίου 4 Ρώσοι στρατηγοί καταφθάνουν εις τήν Βουδαπέστην καί
διαπραγματεύονται — μάλλον προσποιούνται δτι διαπραγματεύονται — μέ τόν Νάγκυ τας τεχνικας λεπτομέρειας τής άποχωρήσεως τών Σοβιετικών δυνάμεων Τό ή_θικον των^επαναστατων είναι άκμαΐον δσον ποτέ άλλοτε. Πιστεύουν δτι ήλθεν ή ώοα
r C ν -κΤϊς·- At 01“πραϊ ^ τεύσεις καταλήγουν εις προφορικήν συμφωνίαν καί
ι Ρώσοι ζητουν να μεταοουν οι ηγεται τών έπαναστατών, διά νά τήν ύπογράώουν εις
S i ’ ’·
“ 0 “Ϊ ΪΡ » πληροφορούνται ,α-αττλ,,τοι δ,. τήν
περασμενην νυκ^α, οι Ρώσοι στρατηγοί παρέβησαν τόν λόγον τής στρατιωτικής των
-,
~
" · ' ...... Ι Γ ~ '
~
^υ;
/ C-ilU/V
C/vOTOCTCXO V SW
T T iT P W
ι,?^ 5
™ '’ορπο.ωτ.αΐν
ί,αναστα.,χό,
- V, Ρε ^ικεφαλης τον στρατηγόν Μάλετερ καί τόν έπιτελάρχην του στρατηγόν
Κόβακς. Πλληροφορουνται
__
___ ^ ότι ό Γιάννος Κοντάρ έδραπέτευσεν άπό τήν Βουεπίσης,
οαπεστην καί κατέφυγεν εις "ούς Ρώσους. Ό ραδιοφωνικός σταθμός''τής'Βουδασΐον <<ΣθΤ-ε ΐγτ° ,τ ελευτ« 7 τ Χθυ.απεγνωσμένον Σ.Ο.Σ., πρός τόν έλεύθερον κό
σμο;. «Σ.Ο Σ.. Χανόμαστε! Δώσατε μας την αδελφικήν σας βοήθειαν’ Είμαστ* δ
J T ’P o s t Σ
f r.υ.Σ
f l .!».
Γ Και
^ 51Φ ί ~ λ , ο ί , μκς ε · Ά Ηνωμένα
Έ°
σ;η.
παύει να λειτουργή...
r
— Προδομένος καί απελπισμένος ό ’Ίμ'ρεΝ άγκυ, εγκαταλείπει τά πάντα καν
κασαφευγει^ εις την_ Γιουγκοσλαβικήν Πρεσβείαν τής Βουδαπέστης, διά νά άπανθή
κατόπιν υπο των Ρωσων και να έκτελεσθή... Άπό τήν πόλιν Σζόλνοκ, δ Κ α ν τ ά ρ ι
ναγγεΛει οτι 5εσχηματισε νέαν χυβέρνησιν. Οί Ρώσοι καλούν τούς έπαναστάταςνά
παραοοθουν, απειλουντες οτι εν εναντία περιπτώσει ή Βουδαπέστη θά βομβαρδισθή
και θα ανατιναχθή εκ βάθρων. Άπάντησις τών έπαναστατών: «Θ ά ά γ <Λ ι σ θ ώ^
μ εν μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ ! » . . .
αγ ω ; ισ« ωνιι„ ~ T,iiV 5Τ Νοεμβρίου αναμένεται ή μεγάλη σοβιετική έφοδος, ή όποια δέν πρα
γματοποιείται όμως διά νά απευθυνθή νέον τελεσίγραφου πρός τούς Ιπαναστάτασ
Απορρίπτεσαι με την ίδιαν ύπερηφάνειαν καί αύτό. Καί τήν 6ην Νοεμβρίου ή
Βουδαπέστη σειεται εκ θεμελίων, καθώς τά σοβιετικά τάνν- °
’ ϋ
εναντίον της. Δέν είναι 700, δπως ένόμιζον οί έπαναστάται^Ε ί v T T V p t ϊ Τ Τ ”
λιαοες! Ιναι πισω^τους ακολουθούν 250 χ ι λ ι ά δ ε ς Σ ο β ι ε τ ι κ ο ί σ - ^ *

τό Ανατολικόν Μέτωπον...
,
7 - 11 Νοεμβρίου 1956: Άπό συνοικίας είς συνοικίαν, άπό τετράγωνον εΡ
.«τμωγων,ν « α „ « « * «1ς οί,!«ν._ τά ο * ™ * , ά „ ς γ α μ ίμ ίζ » , Γ Κ α α ΐ

s
.
;
, ”®
άνωθεν των, συνολίοοντα τά κοοιυά
’τ
οιαίσερως ηρωικη, σκληρη καί αποφασιστική, είναι ή άντίστασις είς τάς έ^γα-’ικάς
συνοικίας, τας οποίας το κομμουνιστικόν καθεστώς έθεωροΰσε ώς προπύργιόί του.’
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"Εξ ημέρας διαρκεί ή τραγική εποποιία. Ιναί τελικώς την 11ην Νοεμβρίου
1956 πίπτει ή τελευταία ντουφεκιά, ή τελευταία ριπή. Ίό ολοκαύτωμα έχει συμπληρωθή. Ή Βουδαπέστη είναι ένας σωρός από έρείπια, πού εις τά σπλάχνα τους έχουν
ταφή διά πάντα 25 χιλιάδες Ούγγροι καί 7 χιλιάδες Ρώσοι... Τήν ίδιαν ημέραν, 200
χιλιάδες προσφύγων έχουν σχηματίσει φάλαγγας χωρίς αρχήν καί τέλος, πού εγκα
ταλείπουν τήν υπόδουλον πατρικήν γην διά νά καταφύγουν εις ελευθέρας χώρας
Έξ αυτών 40 χιλιάδες 0ά κατορθώσουν νά φθάσουν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας
’Αμερικής...

ΓΤΉ ΓΠΗΡΞΕΝ εις όλίγας γραμμάς, ή τραγωδία τής Ουγγαρίας. Καί σήμερον δ στοιχειώδους λογικής άνθρωπος διερωτάται, δπως θά διερωτάται καί
πάντοτε δ αιώνιος άνθρωπος: Π ώ ς ν ά μ ε τ α μ φ ι ε σ θ ή α υ τ ή ή σ φ α 
γ ή ε ι ς π ρ ο σ τ α σ ί α ν ; Π ώ ς ν ά γ ι Vη π ι σ τ ε υ τ ή
αυτηη
«ρωσική στοργή» προς τούς Ο ύ γ γ ρ ο υ ς , δ έ κ α χ ρ ό ν ι α
μ ε τ ά τ ηή ν λ ηή ςξ ιι νν τ ο ΰυ π ο λa έt μμ οο υ ; ; 11
Π ώ ς ν α ύυ π α ρ ξς η άανν θ θρρωω π ο ς μή η λ ί θ ι ο ς , δ ό π ο ι ο ς ν ά π ι σ τ ε υ η οτ ι οί Ρ ώ σ ο ι κ α 
λώς κ α τ έ χ ο υ ν τ ήν Ο υ γ γ α ρ ί α ν , δι ά νά τ ή ν σ ώ σ ο υ ν . . .
άπό τούς Ο ύ γ γ ρ ο υ ς ;
Ή ταφόπετρα τής δουλείας, μετά τήν μεγαλειώδη εις ψυχισμόν έπανάστασιν
των 20 ημερών, έπεσε καί πάλιν επί τής Βουδαπέστης καί ολοκλήρου τής Ουγγαρίας.
’Αλλά αί θυσίαι τοΰ γενναίου Ουγγρικού λαού, δεν άπέβησαν επί ματαίψ. Εσχι
σαν τον μΰθον των «ελευθέρων Λαϊκών Δημοκρατιών» καί έδειξαν εις όλον τον κό
σμον τήν σοβιετικήν τυραννίαν, πού έχει επιβληθή εις τας χωράς τής Ανατολικής
Ευρώπης. Ή τραγωδία τής Ουγγαρίας ήνοιξε — καί ανοίγει, μέ τήν άναπόλησίν
τά μάτια δλοκλήρου τής οικουμένης.
κ α τ ηι j Τι · Καί
-------- πείθει
------------- κατά
--- ----- τόν
■ π λ έ ο ν
της
γ ο ρ η μ α τ ι κ ό ν τρόπον, δτι ή ύποδούλωσις τών λαών εξακολουθεί νά παραμένη
κύριος σκοπός τής Μόσχας καί μετά τήν ήχηράν «άποσταλινοποίησιν»...
Ή Πολωνία, ή Ουγγαρία καί εσχάτως ή Τσεχοσλοβακία, πολλά έδίδαξαν τήν
κομμουνιστικήν Ρωσίαν καί όλόκληρον τόν κόσμον. Εναι δυνατόν, αί άποσχιστικαί
εκρήξεις εις τήν έρυθράν αυτοκρατορίαν νά ένταθοΰν τόσον, ώστε νά πραγματοποίηση
ή άποσύνθεσίς της. Είναι δμως έξ ίσου δυνατόν νά συγκράτηση, μέχρις ένός^σημείου,
ή Σλαβοκομμουνιστική Ρωσία υπό τόν σιδηροϋν ζυγόν της τούς έξεγειρομένους δο
ρυφόρους. Είναι πιθανόν νά τούς καλύψη πάλιν μέ τήν ταφόπετραν τού Σταλινισμού.
’Αλλά ή έρυθρά αυτοκρατορία θά κάθεται επί τοΰ ήφαιστείου τής ελευθερίας,^ τό ό
ποιον θά είναι έτοιμον πάντοτε νά έκραγή μόλις αναπηδήσει νέα ευκαιρία, 'Όπως
λέγει δ ποιητής:

λ μ.

«...σαν πλάση ήλιοφεγγόβολη,
πού στά βάθη της φωλιάζουν λάβες καί σεισμοί...».
ΧΑΡ. Σ Τ A M Α Τ Η Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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«Περί τρόπου έκδόσεως καί κυκλοφορίας/τοΰ’περιοδικοϋ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ».
'
Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις του άρθρου 6 τοΰ Α.Ν. 318) 1968 (Φ.ΕΚ. 55)
6b) , «περί τροποποιησεως καί συμπληρώσεως διατάξεων άφορωσών εις τό Σώμα τής
Αστυνομίας Πόλεων, τήν ύπ’ άριθ. 10233) 7) 35 άπδ 8.5.53 άπόφασιν ήμών, ώς καί
ιήν ύπ άριθ. 6105Φ31) 7 από 28.4.53 όμοίαν τοΰ 'Γπουργείου Δημοσίας Τάξεώς.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
’Ά ρ θ ρ ο ν

1

Έ κ δ ο σ ι ς περιοδικού — Σ κ οπ ός .

ϊ"πό ^τοΰ Τμήματος. Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
έκδίδεται ανα Ιδνθημερον ή κατά μήνα περιοδικόν, ύπό τον τίτλον «ΑΣΤΓΝΟΜΙ^-Α ΧΡΟΝΙΚΑ», τηρούμενων των σχετικών περί Τύπου διατάξεων.
2. Σκοπός τής έκδόσεως τοΰ εν λόγω περιοδικού είναι ή επιστημονική κατάρτισις τών αστυνομικών καί ή ένημέρωσις αυτών επί πάσης προόδου τής άστυνομικής
τεχνικής, τής επιστήμης καί τής ίσχυούσης νομοθεσίας.
3. Αί δημοσιευόμεναι μελέται δέον νά είναι έπιστημονικοΰ, αστυνομικού, νομι
κού, κοινωνικού και μορφωτικού εν γενει περιεχομένου, άνταποκρινόμεναι πλήρως
προς, τον επιδιωκόμενον σκοπόν τής έκδόσεως.
Ά ρθρον 2
Σ ύ ν τ α ξ ις π ε ρ ιο δ ι κ ο ύ — Σ υ νε ρ γ ά τ α ι

1. ϊπευθυνος οια την σύνταξιν τοΰ περιοδικού τυγχάνει δ έκάστοτε προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ή έτε
ρος αξιωματικός, Αστυνόμος Α ή Β τάξεως, οριζόμενος διά διαταγής τοΰ ’Αρ
χηγού.
r
2. 0 υπεύθυνος διά, τήν σύνταξιν τοΰ Περιοδικού αξιωματικός μεριμνά διά τήν
συγκέντρωσιν καί επιλογήν τής προς δημοσίευαιν ύλης καί παρακολουθεί δλην τήν
εργασίαν διά. τήν έκτύπωσιν καί κυκλοφορίαν τοΰ περιοδικού, βοηθούμενος πρός. τοΰτο ύπό άναλόγου προσωπικού.
3. Συνεργάται τοΰ περιοδικού δύνανται νά ώσιν αστυνομικοί ή έτερα πρόσωπα,
οίκειοθελως προσφερόμενα. Οί συνεργάται, αστυνομικοί καί μή, ουδεμϊαν λαμβάνουσιν
αμοιβήν. Κατ έξαίρεσιν, είναι δυνατόν νά καταβληθή χρηματική αμοιβή είς μή α
στυνομικόν συνεργάτην, ανάλογος τής σοβαρότητας καί τής έκτάσεως τής μελέτης,
πάντοτε δε κατόπιν άποφάσεως τοΰ ’Α ρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προτάσεΐ
τοΰ ύπευθύνου τής συντάξεως.
4. Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. Ή Σύνταςις τοΰ περιοδικού ουδόλως δεσμεύεται από τήν γνώμην τών συνεργατών καί τό
πνεΰμα τών μελετών των.
’Ά ρ θ ρ ο ν 3
Σ υ νδ ρ ο μ η τ α ι— Δ ια θ εσ ις καί αποστολή τοΰ περιοδικού

, 1- Συνδρομηται τοΰ περιοδικού τυγχάνουσιν άπαντες οί έν ένεργεία αστυνομικοί
και οι διοικητικοί ύπάλληλοι του ’Αστυνομικού Σώματος. Οί έν συντάξει αστυνομικοί
υπάλληλοι δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηται, τή αιτήσει των.
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2. Διά. διαταγής τοΰ ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, εκδιδομένης προτά
ξει τοΰ υπευθύνου της συντάξεως αξιωματικού, δύνανται, κατ εξαιρεσιν, να εγγραφώσιν ώς συνδρομηταί καί μή αστυνομικοί, τη αιτήσει των, δντες επίλεκτα μέλη τής
Κοινωνίας.
3. Ή τιμή έκαστου 15νθημέρου ή μηνιαίου τεύχους καθορίζεται διά διαταγής
τού ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προτάσει τής οικονομικής έπιτροπής τοΰ
περιοδικού (άρθρον 6) .
¥
4. Διά .διαταγής τοΰ ’Αρχηγού επιτρέπεται ή διάθεσις τοΰ περιοδικού εις ώρισμένα πρόσωπα «τιμής ένεκεν», διά λόγους έξυπηρετησεως τών Δημοσίων _<χέσεων
τής ’Αστυνομίας.
5. Ή αποστολή τοΰ περιοδικού εις τούς συνδρομητάς αστυνομικούς ^πραγματο
ποιείται μερίμνη τής διαχειρίσεως αύτοΰ (άρθρον 5) , παραδίδεται δέ εις έκαστον δι
καιούχον διά τοΰ διαχειριστοΰ (ταμίου) τής ύπηρεσίας, παρ’ ή οότος μισθοδοτείται.
'Ο διαχειριστής (ταμίας) είναι υπεύθυνος δια πάσαν παράλειψιν τής τοιαυτης παραδόσεως. Εις τούς λοιπούς συνδρομητάς καί τά «τιμής ένεκεν» πρόσωπα τό περιο
δικόν άποστέλλεται ταχυδρομικώς, τά δέ ταχυδρομικά τέλη βαρύνουσι τό περιοδικόν.
’Ά ρ θ ρ ο ν

4

Πόροι — ’Έ σ ο δ α π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ — Δ ιά θ εσ ις τ ο ύ τ ω ν

1. Τά έσοδα τοΰ περιοδικού προέρχονται:
α) ’Εκ τών συνδρομών τών εις ους διατίθεται αστυνομικών καί μη.
β) ’Εκ τών, κατόπιν έγκρίσεως τοΰ ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, δημοσιευομένων διαφημίσεων σοβαροΰ περιεχομένου.
γ) ςβκ Χής έκτυπώσεως διαφόρων βιβλίων αστυνομικού περιεχομένου όιά τους
αστυνομικούς υπαλλήλους καί τής πωλήσεως παλαιών τευχών τοΰ περιοδικού,
δ) ’Εξ επιχορηγήσεων κρατικής ή έτέρας αρχής,
ε) ’Εκ δωρεών.
στ) ’Εξ έκποιήσεως αχρήστου γενικώς υλικού τοΰ περιοδικού.
2. Τά έσοδα διατίθενται ώς ακολούθως:
α) Διά τήν αγοράν χάρτου καί ετέρου ύλικοΰ, άπαιτουμένου διά τήν έκδοσιν
τοΰ περιοδικού, ώς καί διά τήν πληρωμήν τών εξόδων έκτυπώσεως,^βιβλιοδεσίας κλπ.
β) Διά τήν πληρωμήν συνεργατών, γενομένην κατά τά εν άρθρω 2 § 3 τοΰ
παρόντος οριζόμενα.
, . , .
,
γ) Διά τήν αγοράν παντός έντυπου, απαραίτητου δια τον εμπλουτισμόν τής
βιβλιοθήκης τοΰ περιοδικού.
δ) Διά τήν αγοράν παντός αναγκαίου ύλικοΰ δια την λειτουργίαν των γραφείων
-οΰ περιοδικού, τήν διατήρησιν αποθήκης,, άρχείου κλπ.
ε) Διά τά έξοδα μεταφοράς καί αποστολής τών τευχών ή εντύπων του περιο°L/C0Uaxj Αιά τήν βελτίωσιν τής λειτουργίας τών εις "Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής παι
δικών κατασκηνώσεων τού ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων.
ζ) Διά τήν άντιμετώπισιν πάσης έτέρας άναγκης τοΰ Ιμηματος Δημοσίων
Σνέσεων τού ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων, άποσκοπούσης εις τήν ένίσχυσιν τού κύ
ρους τοΰ Αστυνομικού Σώματος καί τήν έν γένει προβολήν αύτοΰ καί μή δυναμένης
•νά προβλεφθή καί καλυφθή έξ άλλης πιστώσεως.
"Αρθρον 5
Διαχείρ ισις

1 Ώς διαχειριστής τού περιοδικού τοποθετείται, κατόπιν διαταγής τού Άρχη-
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γ ου too ’Αστυνομικού Σώματος, αξιωματικός αύτοΰ, φέρων τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α ή Β τάξεως.
r
„ 2 ' ^ διαχειριστής μέριμνα διά τήν είσπραξιν των συνδρομών ή ετέρων εσόδων
του περιοδικού.
Γ
, 3. Τάς σχετικάς εισπράξεις καταθέτει εις τινα των έν Ά θήναις Τραπεζών ή
εις τα 1 αχυδρομικα Ταμιευτήρια καί εις ίδιον λογαριασμόν ύπό τήν επωνυμίαν
rMv°9 n ηηηα* Χρθνΐ-κά* ^ δυνά^εν°ς νά
εί« ΧεΐΡα? του χρηματικόν ποσόν άνω
ιων 20.000 οραχμων. Εκ τοΰ εις Τράπεζαν ή Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια κατατε
θειμένου κεφαλαίου και μέχρι του ποσοϋ τοΰ 1)5 αυτοΰ επιτρέπεται, προτάσει τής
οικονομικής Επιτροπής καί έγκρίσει τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Ά στυν. Σώματος, ή αγορά
κρατικών όμολογιων, τούτων φυλασσομένων ύπό τοΰ Διαχειριστοϋ τοΰ ’Αστυνομικού
νσημου της Αστυν. Δ) νσεως ’Αθηνών, συντασσομένου προς τοΰτο σχετικοΰ πρωτο
κόλλου^ παραλαβής και παραδόσεις ύπό τοΰ προς φύλαξιν παραλαμβάνοντος ταύτας
και^του Διαχειριστοϋ του περιοδικού. ΑΕ δμολογίαι, τά τοκομερίδια καί τά πιθανά
κερόη αποτελοΰν περιουσιακόν κεφάλαιον τοΰ περιοδικού.
^4. Δια τήν παρακολούθησή τής δλης κινήσεως. τοΰ περιοδικοΰ ό διαχειριστής
τηρεί τα κάτωθι βιβλία καί στοιχεία:
α) Βιβλία καί καταστάσεις συνδρομητών.
β) Βιβλίον εισαγωγής καί έξαγωγής χάρτου καί κλισέ.
γ) Φακελλους διπλοτύπων αποδείξεω ν καί λοιπών δικαιολογητικών πληρωμών
διαφόρων εςοδων του περιοδικού καί διαθέσεως χρημάτων κατά τά έν άρθρω 4 δριζρμενα.
r r■
δ) Φακέλλους δικαιολογητικών καί αποδείξεων είσπράξεως συνδρομών ή έτέρων έσοδων.
Γr
1
ε) Πάν ετερον έντυπον ή βιβλίον, δπερ ήθελε κριθή άναγκαΐον.
”Α ρ θ ρ ο ν 6
Οικονομική Ε π ι τ ρ ο π ή Περιοδικού -

Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς κ α ί έ λ ε γ χ ο ς δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ι ς τ ο ύτ ο υ

1. Τριμελής οικονομική επιτροπή, βριζόμενη ύπό τοΰ ’Αρχηγού τού ’Αστυνομι
κού Σώματος και άποτελουμένη έκ τοΰ Διευθυντοΰ των Οικονομικών Υπηρεσιών τού
ρχηγειου Αστυνομίας Πόλεων, ώς Προέδρου, τού προϊσταμένου τοΰ Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί τοΰ διαχειριστοϋ τοΰ περιο
δικού « Αστυνομικά Χρονικά», ως μελών, αποφασίζει καί εγκρίνει πάσαν δαπάνην
τής^οποίας τά ύψος υπερβαίνει τό ποσόν τών 500 δραχμών. Δαπάνας ύπερβαινούσσς
το ύφος των 5.000 δραχμών, πλήν τών τοιούτων τών γενικώ ν έξόδων Ικδόσεως τπ5
περιοδικού, άποφασίζει καί έγκρίνει προηγουμένως ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού
δώματος.
r
2. Διά πάσαν πραγματοποιουμένην δαπάνην δέον νά ύπάρχη εις τόν σχετικόν
φάκελλον τοΰ διαχειριστοϋ δικαιολογητικόν πληρωμής (τιμολόγιον, άπόδειξις κλπ.)
Ινατ’ έξαίρεσιν, προκειμένου περί δαπανών μέχρι τοΰ ποσοΰ τών 500 δραχμών πρα
γματοποιούμενων ύπό τοΰ διαχειριστοϋ τοΰ περιοδικού προς άντιμετώπισιν τρεχουσών ^αναγκών, ή Ιγκρισις αυτών πραγματοποιείται ύπό τής οικονομικής έπιτροπής
καί έκ τών ύστερων.
r
3. Ό παρά τψ Ά ρχηγείω υπηρετώ ν Οικονομικός ’Επιθεωρητής καθίσταται ύπεύθυνος διά τήν ενέργειαν τακτικών επιθεωρήσεων καί ελέγχου τής διαχειρίσεις τοΰ
περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά», άναφέρων σχετικώς εις τό τέλος έκάστου μηνάς
εις τον Αρχηγόν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
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”Α ρ θ ρ ο ν 7
Ά ρ χ ε ΐ ο ν —Έ κ π ο ί η σ ις ύ λ ικ ο ϋ κ .λ

.π .

1. Μερίμνη τοϋ διαχειριστοΰ του περιοδικού τηρείται άρχεΐον αντιτύπων αύτοΰ,
πεντήκοντα έξ έκαστου τεύχους, καί κλισέ δημοσιευόμενων εικόνων.
2. ’Άχρηστον γενικώς υλικόν τοϋ περιοδικού (κακέκτυπα ή μή διατεθέντα τεύ
χη, κλισέ, χάρτης κλπ.) εκποιείται κατόπιν άποφάσεως τής οικονομικής επιτρο
πής (άρθρον 6) , αί δέ σχετικαί εισπράξεις αποτελούν έσοδα τού περιοδικού.
3. Έ ν περιπτώσει καταργήσεως τού περιοδικού, τά ύπάρχοντα τυχόν έσοδα
αυτού διατίθενται υπέρ τού Ταμείου Άσφαλίσεως Επαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(Τ.Α.Γ.Α.Π.) .

’Ά ρ θ ρ ο ν 8
’Έ κ δο σις δ ια τ α γ ώ ν

Διά διαταγών τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων ρυθμίζονται διάφοροι λεπτο
μέρειας άψορώσαι εις την έκδοσιν έν γένει τού περιοδικού.
Έ ν Ά θήναις τή 9 Νοεμβρίου 1968
Ό Αρχηγός
Έγκρίνεται
Έ ν Ά θήναις τή 11η Νοεμβρίου 1968
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΑΝΑΓ. X. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

ΒΑΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ

Μετά την δημοσίευσιν τοϋ ύπ’ άριθ. 81 Κανονισμού τοϋ Α Ά .Π . «περί τρόπου
έκδόσεως καί κυκλοφορίας τοϋ περιοδικοΰ «Αστυνομικά Χρονικά» καί δυνάμει τοϋ
άρθρου 8 αύτοΰ, τό A .A JI. έξέδωσε τήν κάτωθι διαταγήν περί τρόπου είσπράξεως
των συνδρομών τοϋ έν λόγω περιοδικοΰ καί σχετικών θεμάτων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ά ριθ. Ηρωτ. 15944Φ41) 7

Έ ν Ά θήναις τή 18 -1 1 -1968

Πρός^
Ά πάσας τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας

Διαβιβάζομεν συνημμένως άκριβές άντίγραφον τοϋ άπό 11 - 11 - 1968 έγκριθέντος υπό τοϋ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως ύπ’ άριθ. 81 Κανονισμού «ΠΕΡΙ ΤΡΟ
ΠΟΓ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΓΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΓ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΆ» καί παρακαλοϋμεν διά τήν δέουσαν άνακοίνωσιν τούτου εις άπαντας τούς
ύφ’ ύμάς Αστυνομικούς καί Διοικητικούς Υπαλλήλους πρός γνώσιν καί πιστήν Iφαρμογήν τών σχετικών διατάξεων.
T V δψιν δτι ή ισχύς τούτου, διά λόγους τεχνικούς, άρχεται άπό 1ης ’Ιανου
άριου 1969. Έ π ’ ευκαιρία κρίνομεν σκόπιμον νά ύπομνήσωμεν καί τήν ύπ’ άριθ.
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11283Φ.31) 7 από 8.8.1968 διαταγήν μας καί νά παρακαλέσωμεν όπως τόσον αΰτη,
όσον καί δ^ νέος Κανονισμός περί κυκλοφορίας τοϋ ΙΙεριοδικοϋ, άποτελέσωσιν αντίκείμενον ευρείας αναπτυξεως τοΰ περιεχομένου αυτών εις έβδομαδιαίας συγκεντρώ
σεις ιών υπαλλήλων, καθ ας ιδιαιτέρως δέον νά τονισθή ή διά λόγους προβολής τοΰ
Αστυνομικού Σώματος ανάγκη ύπάρξεως τοϋ Περιοδικού.
Ως στρός τον τροπον εισπράξεως τών συνδρομών εντέλλομαι τά κάτωθι :
Οί διαχειρισταί χρηματικού τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών καί Τμημάτων,
έκτος τοϋ δτι καθίστανται υπεύθυνοι διά τήν εις τούς δικαιούχους έπίδοσιν τοϋ Πε
ριοδικού, καθ έκαστον μήνα και όή κατά τήν ύπ’ αυτών επιστροφήν τών μισθοδοτικών καταστάσεων τοΰ Βου Ιδνθημέρου εις τούς οιαχειριστάς χρηματικού τών οι
κείων Δ) νσεων, θά παραοιδωσιν εις αυτούς Υπηρεσιακόν σημείωμα, ύπογεγραμμένον
υπό τοΰ Προϊσταμένου -η Διοικητοΰ τής Υπηρεσίας, έμψαϊνον άριθμητικώς τούς κατά
τό Αον καί Βον Ιδνθημερον μισθοδοτηθέντας Αστυνομικούς καί Διοικητικούς υπάλ
ληλους. Βασει τοΰ συνολικού κατα μήνα αριθμού τών όπ’ αυτών μισθοδοτηθέντων 6παλληλων, ως οΰτος θα αναγραφηται είς τό προμνησθέν Υπηρεσιακόν σημείωμα, θά
καταβαλλωσι τά αντίστοιχον, ως συνδρομήν τοΰ περιοδικού, κρατηθέν χρηματικόν
ποσόν. Γνωστόν τυγχάνει δτι ή κατά μήνα συνδρομή είναι δ δραχμαί. ’Εάν οί αριθμοί
τοΰ Α' καί Β ' Ιδθημέρου διαφέρουν, γεγονός δπερ σημαίνει δτι διά υπάλληλόν
τινα εμεσολαβησεν Υπηρεσιακή μεταβολή π.χ. νεοτοποθέτησις, μετάθεσις, παραίτησις, απολυσις η διαγραφή, δέον να σημειοΰται αΰτη είς τά σημείωμα μετ’ ένδείξεως
,οΰ Α.Μ., τοΰ Βαθμού, τοΰ ονοματεπωνύμου καί τής 'Υπηρεσίας εις ήν τυχόν μετετέθη ό ύπάλλη/,ος 7] εκ τής οποίας ετοποθετηθη προσφατως, ώς καί εάν οΰτος έπαυσε |
μισθοδοτούμενος ύπ’ αύτών.
Τά εν λόγω σημειώματα μετά τών αντιστοίχων χρηματικών ποσών, άτινα θά
παραλαμβάνωσιν οί διαχειρισταί χρηματικού τών οικείων Διευθύνσεων, θά παραδίδωνται υπ αυτών εις τον οιαχειριστην τοΰ περιοδικού προς, παρακολούθησιν τής
καταστάσεως τών συνορομητών. Οίκοθεν νοείται δτι ή τοιαύτη διαδικασία τών ση
μειωμάτων αφόρα μόνον τούς οιαχειριστάς χρηματικού περιοχής ’Αθηνών __ Πει
ραιώς καί ούχί τής τών Πατρών — Κερκύρας, οίτινες θά συνεχίσωσι τήν σήμερον
άκολουθουμένην διαδικασίαν.
Αί κατά μήνα συνδρομαί τών διοικητικών υπαλλήλων ’Αθηνών — Πειραιώς
θά καταβάλλωνται υπό τών ταμίων αύτών είς τον διαχειριστήν τοΰ περιοδικού, αί |
δέ τοιαΰται τών διοικητικών Πατρών καί Κερκύρας θά συναποστέλλωνται μετά τών !
τοιούτων τών ’Αστυνομικών, μέ τήν προϋπόθεσιν δτι είς τό κατά μήνα άποστελλόμενον^ έγγραφον μεταβολών, θά άναφέρηται ιδιαιτέρως έν αύτψ τό έκ τών διοικητι
κών ύπαλλήλων προερχόμενον χρηματικόν ποσόν,
Προκειμενου η διευθυνσις τοΰ περιοοικοΰ να προβή εις τον καταρτισμόν σχετι
κών καρτελλών τών συνδρομητών διοικητικών ύπαλλήλων, παρακαλεϊται τό παρ’
ήμΐν Ε Τμήμα τής Α Δ) νσεινς όπως εντός ΙΟημερου αποστείλη ονομαστικήν κατάστασιν απάντων τών διοικητικών ύπαλλήλων άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων,
μετ’ ένδείξεως τής ύπηρεσίας είς ήν καί ύπηρετοΰσι.
Ό
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «Ο Χ Ι» ΕΙΣ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
***************************************************

Ή σχετική άνταπόκρισις διά τον έορτασμόν τοϋ «ΟΧΙ» εις την Διευθυνσιν
’Αστυνομίας Κέρκυρας, εφθασε καθυστερημένα εις τήν Σύνταςιν του Περιοδικού
καί διά τον λόγον αύτόν δέν έδημοσιεύθη εις τό προηγουμένων τεύχος. ΙΙαρα τούτα
ή Σύνταξις τοϋ Περιοδικού έκρινε σκόπιμον νά δημοσίευση είς το ανα χειρας
τεϋ'/oc πεοίληώιν τίίς σνετικής άνταποκρίσεως, διότι πιστεύει ότι επιβάλλεται να
μακράν τω ν ’Α θηνών Α στυνομικών ιπ ηρ εσ ιω ν, ως είναι αι
_Γ1ατρων
καί Κερκύρας, αί όποιοι δύνανται νά θεωρηθούν ώς προκεχωρημενα φυλάκιά του
’Αστυνομικού Σώματος.
. χχ

r p ΗΝ 11ην ΩΡΑΝ της 27.10.68 εις τήν αίθουσαν υποδοχής τής Ά στυν. Δ) νX σεως Κερκύρας, έπραγματοποιήθη συγκέντρωσις των Ά στυν. Υπαλλήλων,^ καθ
ήν έωρτάσθη μέ θρησκευτικήν ευλάβειαν καί με αισθήματα ενθουσιασμού καί πα
τριωτικής έξάρσεως, ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 καί τού ιστορικού «ΟΧΙ».
Κατ’ αυτήν ώμίλησεν έν αρχή δ Διευθυντής τής Αστυνομίας Κέρκυρας Αστυν. Δ) ντής Α ' κ Λυμπέρης Γεώργιος, ό όποιος, άναφερθεις εις τον από αρχαίο ιατων χρό
νων ήρωϊσμόν των Ε λλήνω ν, έτόνισε τα θαυμαστά κατορθώματα τούτων, ιδία είς εποχάς κατάς δποίας οι Έ λλη νες όμονοούντες καί ηνωμένοι κατώρθωσαν να άντιαετωπίσουν νικηφόρως τούς ΙΙέρσας, νά φθάσουν μέχρι τού ποταμού Ι α γ η %να b y
μαουργήσουν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, νά απελευθερώσουν τήν Ελλαδα απο τον
τουρκικόν ζυγόν, νά διπλασιάσουν τήν Πατρίδα άπελευθερώσαντες μέγιστον τμήμα
ταύτης κατά τά ετη 1912 - 13 καί τέλος νά αντιμετωπίσουν, άποσπάσαντες τον θαυ
μασμόν δλου τού Κόσμου, δύο κραταιάς καί κολοσσιαίας Αυτοκρατορίας κατά τα ετη
4Q40 - 41, είς Ιποχήν κατά τήν Οποίαν δλα τά κράτη τής Ευρώπης ητενιζον με
τρόμον τάς σιδεροφράκτους Στρατιάς τού άξονος.
_
,
,
Παραλλήλως δ κ. Διευθυντής έπεσήμανεν ώρισμένας καταστρεπτικές οια τήν
Ε λλάδα καταστάσεις, τάς δποίας κυρίως έδημιούργησεν ή διχόνοια και ή διαιρεσις
των Ε λλήνων καί ως παράδειγμα άνέφερε τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν και
προσφάτως μετά από τήν διάσωσιν τής Πατρίδος από τον σλαβοκομμουνιστικον όλε
θρον ή οποί α έπετεύχθη χάρις είς τάς θυσίας καί τόν ηρωισμόν των Ενόπλων Δυ
νάμεων είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, εοημιουργήθη άπό την μωροφιλοδοξίαν χ ρ ι
σμένων πολιτικών, κατάστασις διχονοίας καί μάλιστα μεταξύ των Εθνικοφρονων
/ ό π ο ια εόιδεν ευκαιρίαν είς μέν τήν κομμουνιστικήν προπαγανοα να διαβιβρωσκη
τά θεμέλια τού κρατικού οικοδομήματος είς οέ τούς κομμουνιστας να χλευάζουν τους
υπερηφάνους νικητάς τού Γράμμου καί τού Βίτσι καί κατ’ αύτόν τον τροπον καθί
στατο έτοιμόρροπον τό Κρατικόν δημιούργημα, το οποίον ευτυχώς δια τον ,Ελληνινόν λαόν νάρις είς τήν έπέμβασιν κατά την 21ην Απριλίου 1967 ωρισμενων Α
ξιωματικών, οί όποιοι ώς γνωστόν κατά τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 ύπήρςαν οι^νεοι
βλαστοί τού Σώματος τών Ε λλήνω ν ’Αξιωματικών καί επολεμησαν και τότε όπως
καί άργότερον, κατά τάς κρίσιμους διά τήν Πατρίδα στιγμάς με γενναιότητα,^ ανεστηλώθη καί κατέστη ήδη στερεώτερον μέ άποτέλεσμα να όυναμεθα σήμερον να λε-
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3 ω ν μί £ θ Γ π,?Γθ Ασεωζ
xαΐ ισχυροί, υπό χήν πατριωτικήν ηγεσίαν
« ο β ^ δ ^ ΐ / ο ΐ ρ χ ο ^ ν » , ” ” τ!|“ τ“ " " · 15'' * ® « ^ μ ° ™ α ,ς οΐανδψ,ο™ * « Λ ή ,
• Α
^
ϊ
Α στυνό μ ο ς ΰ

'"'“ " ' ί * ' 6
“ 0 Α ' -Α σ τυν. Τ μ ήμ α το ς
κ._ Δ Π απαοόπουλος, ο όποιος είχ εν δ ρ ισ θή ώ ς ο μ ιλ η τή ς μέ θέμ α·

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 καί τό Ιστορικόν «ΟΧΙ» πηγή ψυχικής L i v S l f i c T u
ναμεως», είπών μεταξύ των άλλων τά έξης:
' Ψ Χ ηζ
η ηζ δυ
σ ω ι « ^ ? 4 ? / σΧΐγΐΑήν
Χατά τήν δπ°ίαν συνεκεντρώθημεν έδώ διά νά έορτάμ .ην επετειον ενός Ιστορικού γεγονότος μεγίστης Ε θνικής σημασίας τήν έ28!>S ’° ™ 6 Ρίο„ 1940 καί τοΰ · ϊ ^ . ™ » ΐ θ 3 5 Τ λ j i μεν τας ασχολίας και τους μόχθους τού καθημερινού μας βίου, άς τονώσωμεΓτήν
μνημην μας δια να ενθυμηθούμε ημέρας θριάμβων καί άς στρέψωμεν τήν σκέψιν μας
προς τους ηρωας τού έπικοΰ εκείνου άγώνος, ό δποΐος ήρχισε κατά τά χ α ρ ά μ ι τής
ημερομηνίας εκείνης εις τά κακοτράχαλα βουνά καί άποκρήμνους χαράδρας τής ΉΪ

Γ

έθΙ

τ Γ ’° ς W

τήτου Ε λ λ ά δ ο ς

™ έγερ ? ΐ ° ν σ ά λ π ^
εδ ί™ ίω σε

δ- - π ερ ίτρ ο μ α 3κ α ί κ α τ ε ίτ ο η δ π α Ρξιν Έ λ ε υθ έ ρ α ς κ α ί ά νεξαρ-

Πολλοι είναι οί Ιστορικοί σταθμοί τούς όποιους κατά τήν μακραίωνα ίστοοίαν
ου εδημιουργησε τό Ελληνικόν Έθνος. Μεταξύ δμως των 3 α θ ^ ν τ ο ίω ν διακρΤ«ντα ι ωρισμενα κατορθώματα τά δποΐα κατεθάμβωσαν τούς λαούς τής Οικουμένης

ϊ ^

£

; » ^

ηρονείς τήν δδόντού

δέλτουςεΤτ Τ
L ° l°\ έΧαΡάΧθγ]σαν ^ Χρυσά γράμματα εις τάς
είπε
τό«Μ
ολών
Λ
α
β
έ^
*°Ρ'αζ’
*ίν°“
Θερμοπυλών,
δ Λ εωνίδ^
είπε το «Μόλων Λαβε» και επειτα επεσεν ήρωϊκώςτΰν
μαχόμενος
μέ τούςδπου
τριακοσίους
του
X£tvr Ρ^μασι πειθόμενοι». Είναι ή Πύλη τού Ρωμανού δπου Ιπεσεν ήο^κΤ ς
εί/ zh L '°η 0° τ?λευ?αι°ς των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, άφοΰ προηγουμένως Ιδωσεν
εις τον πορθητήν την ιστορικήν άπάντησιν: «Τήν πόλιν σοί δούναι ούκ έμόν έστίν W
άλλου των κατοικούντων Ινταύθα. Κοινή γάρ γνώμη αύτοπροαιρέτως^ άποθανό^εν
— V>>‘ E£VaC· ή έπανάσ™ ^ τού 1821 δπου μιά χούφτα
Κλ,ψες, εξηντλημενοι απο την μακραίωνα δουλείαν, χωρίς δπλα καί πολειιοωόδ^
£ Τ , ’*
<··Ε«»8εΡία ή θ 4 „ το ς» « α τ δ ρ θ » ^ , , ϊ £ £ < Γ | Γ S S
δια την εποχην εκείνην Αυτοκρατορίαν καί νά ελευθερώσουν τήν Ελλάδα Είναι τέ
λος η 28η Οκτωβρίου 1940, δπου ή Ε λλάς χάρις είς τόν ήρωίσμόν καί τήν θυσ'αν
ιων τεχνωκ τήξ ε ·ζ ενα άνισον άγώνα μέ δύο κολοσσιαίας Αυτοκρατορίας έθαυματούρ
Καί δ κ. Παπαδόπουλος κατέληξεν ώς εξής:
άπ0 ·τ6σα Χρδνία ^ άνθρωπότης διατρέχει καί πάλιν κίνδυνον
τον ιοιον εξ ίσου φοβερόν με τον Ναζιστικόν. Κινδυνεύει νά ύποδουλωθή άπό τόν Κοαμουνισακόν ολοκληρωτισμόν. Ή άρχή έγένετο άπό τήν ύποδούλωσίν τής Τσεχϊσλοβακιας. Οδτω αι αρχαι τής ελευθερίας τής ανεξαρτησίας καί τής δικαιοσύίης
αι οποιαι εξεπορευθησαν^ από τήν ’Αθάνατον Ελλάδα καί παρέμειναν αίώνιαι καί
αδιάφθοροι, οδηγουσαι τον κόσμον είς τήν δδόν τής προόδου καί τοΰ πολιτισαοϋ
κινδυνεύουν σήμερον άπό τόν κομμουνισμόν, οί ήγέται τοΰ όποιου δεν έδίστασα^ —
τ Γ ή ίΤ η ’
ν,α , α£ειλγ]^ υν οτι θά καταστρέφουν καί αυτόν άκόμη τόν Παρθενώνα
τό ύπεροχον αυτό δημιούργημα τής άνθρωπίνης διανοίας, τό σύμβολον τής ΐ εΰθεΡ,ιας
τοξ* πολιτισμού. Τα Κράτη δμως τοΰ έλευθέρου Κόσμου, Ιχοντα άσβεστον
τον πόθον της έλευθεριας δέν πρόκειται νά ύποταχθοΰν είς τήν βίαν καί είναι Ιτοιαα
να αντιμετωπίσουν οίονδήποτε κίνδυνον.
- £
Ή Ε λλάς σήμερον περισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν ισχυρά, καί υπό τήν
τόν
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πεφωτισμένων καί Πατριωτικήν ηγεσίαν της, την προελθοΰσα,ν από τήν Εθνοσωτή
ριον Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967, είναι έτοιμη να αντιμετώπιση αποτελεσματικώς οίονδήποτε κίνδυνον καί νά ζήση δια να διδάξη καί πάλιν τον Κό
σμον πώς πολεμοϋν οί Έ λλη νες διά νά μή γίνουν σκλάβοι τοΰ Σλαβοκομμουνισμοϋ
καί τοΰ οίουδήποτε επεκτατισμού.
5
, ,
,
”Ανω σχώμεν λοιπόν τάς καρδίας κατά τήν σημερινήν επέτειον και αποτίοντες
φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ηρωικούς Νεκρούς τούς υπέρ Πατριόος πεσόντας, άς στρέψωμεν μέ εύλάβειαν τάς σκέψεις μας πρός τάς αοράτους σκιάς εκεί
νων καί άς δώσωμεν δρκον 'Ιερόν, δρκον πίστεως, δτι θά έπληρώσωμεν και πάλιν τό
γρέος μας πρός τήν Πατρίδα,, διά νά προασπίσωμεν τάς άρχάς τοΰ ελεύθερου Κό
σμου, αί όποΐαι αποτελούν τό προπόργιον τής Α νθρώπινης άξιοπρεπειας και τής ει
ρήνης.
ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΓΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ»
Δ. Π

Ο

'Ο Ά ο νηνό ς της Ά σ τυ ν. Πόλεων κ. Βασ. Σακελλαρίου καί ό 'Τπαρχηγώ κ. Ά θαν. Στρατής
έν μέσω Α ξιω μ α τικ ώ ν τοΰ Ά στυνουικοϋ Σώματος, _κατα την τελε-ημ των εγκαινίων τοΰ
^ '
Α στυνομικού Στάθμου Ελληνικού, τήν 10)11)1968

ΟΡΙΚΟΙ
[ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ «ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ Α Θ Η Ν Ω Ν
|Ύττό τού "Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ Α Τ Κ Ο Υ
( Σ υνέχεια άπό τό π ρ ο η γ ο ύ μ ενο )

Τοπωνυμικά

των όδων ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν

Φ ιλ ιπ π ίδ ο υ Δ α ν ιή λ .
δό ’Α ^ ιβ ιά δ ο υ ^

&δ0 Έλπίδ°ς (πλατεϊα β ικτω ρ ίας») καί τελειώνει στην ό-

1 ' .Γ °

φ '·'Μ ππίδγί^ λόγιος καί ιερομόναχος, γεννήθηκε τό 1758 στις ΜηV
Τ άπί ανε ,Τ0 1832 στ^ν Βεσσαραβία. Ό Φιλιππίδης έπολέμησε
τάν σχολαστικισμό και άντεταχθη στις γλωσσικές άντιλήψεις τοΰ Κοραή, πιστεύ
οντας οτι ως βασις ,ης νέας έλληνικής γλώσσης έπρεπε νά ληφθή τό τυπικόν τής
ακουμένης, με λελογισμένη έκλογή έπιστημονικών δρων άπό την αρχαία.
Φ ιλιτυπότου Δγ]μγ]τρίου.
Πάροδος τ^ς οοοΟ Μιθριδάτου 1, στον «Βύρωνα».
1B(nO^ W
‘°S Φίλιππότγ]ζ. γλύπτης άπό τον Πύργο τής Τήνου, γεννήθηκε τό
lblU. Μερικά απο τα γνωστότερα έργα του είναι: «Ό ξυλοθραύστης» των ’Αθηνών,
<<Ο ψαρας», «Ο θεριστής» κ.α. Τά έργα του οιακρίνονται για τήν πλαστική τους
αρμονία. Απέθανε τό 1920,
'
Φ ιλ ίπ π ο υ .
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Φιλιππουπόλεως, κοντά στή πλατεία «Ηρώων
Κυπρου» της Ν. Σμύρνης.
r
^ Ελαοε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν πέντε συνωνύμων βασιλέων τής Μακε
δονίας. σπουδαιότερος των όποιων είναι ό Φίλιππος δ Β ', πατέρας τοΰ Μεγάλου ’Α
λέξανδρου. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Νίκαια) .
Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ ε ω ς .
Αρχίζει άπό τήν πλατεία Αγίου Μελετίου (Σεπόλια) καί τελειώνει στήν όδόν
Ιωαννινων (Λόφος Σκουζέ) .
Η Φιλιππούπολις, πόλις τής Ν. Βουλγαρίας κοντά στόν ποταμό “Εβρο έχει σή
μερα περί τις 170 χιλ. κατοίκους καί είναι ή δεύτερη, σέ πληθυσμό, μετά τήν Σό
φια πόλις τής Βουλγαρίας. Ώνομάσθηκε έτσι άπό τον Φίλιππο τον Β ', δ όποιος ώχυρωσε τήν προηγουμένως ύπάρχουσα εκεί πόλιν Εύμολπιάδα ή Πονηρόπσλιν Οί
κτη-εω, (1-04 - 12b2) . Απο .ο 136υ - 1885 ευρισκετο στην κυριαρχία των Τούρ
κων και εκτοτε έγινε βουλγαρική. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στό Αιγάλεω καί τήν

JN . Σ μ ύ ρ ν η ) .

1

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τω ν ’Αθηνών

1145·

Φ ιλ ίπ π ω ν .
Πάροδος της δδοϋ Μαραθωνομάχων 35, φτήν « Ακαδημία Πλάτωνος».
Πρόκειται για την γνωστή αρχαία πόλι τής Μακεδονίας, πού ιδρύθηκε τό 3ο8
π.Χ. από τον Φίλιππο τον Β '. Κοντά στούς Φιλίππους συνήφθη τό 43 π.Χ. περιώ
νυμη μάχη μεταξύ των Όκταβια,νοϋ καί ’Αντωνίου καί των Βρούτου καί Κασσίου, κα
τά τήν οποίαν ήττήθησαν οί τελευταίοι.
Φ ιλ ο δ α μ εία ς.
’Αδιέξοδο τής όδοΰ Κρέοντος, απέναντι ατό Καπνεργοστάσιο τής όδοΰ Αένορμαν.
Ή Φιλοδάμεια, ήταν μιά από τις Δαναΐδες καί εγεννησε απο τον Ερμη τον
Φάριδα, οικιστήν των Φαρών τής Μεσσήνης.
Φ ιλο δ ή μ ο υ.
Πάροδος τής δδοϋ Λεωνίδου 90, στον «Κεραμεικο».
Ό Φιλόδημος, αρχαίος επικούρειος φιλόσοφος εκ Γαδάρων τής Συρίας,^ εζησε
περί τό 60 π.Χ. Στις άνασκαφές τοϋ Ηρακλείου, κοντά στην Πομπηία, εύρέθησαν
μερικά συγγράμματα τοϋ Φιλοδήμου, τό σπουδαιότερον των οποίων είναι τό: «Περί
σημείων καί σημειώσεων».
Φ ιλ ο θ έη ς.
Πάροδος τής πλατείας Μητροπόλεως.
Ή 'Α γία Φιλοθέη (1522 - 1 5 89 ), Ονομαζόμενη κατά κόσμον Βηγιλλη ή 1ηγούλα, ήταν γόνος τής αθηναϊκής αρχοντικής οικογένειας Μπενιζέλου. Τό^ 1538,
σέ ήλικία 16 χρόνων, συνεζεύχθη τον Άνόρέα Χειλα, πλήν έχηρευσε τόν επόμενο
χρόνο καί μή θέλοντας νά έλθη· σέ δεύτερο γάμο, έκάρη μοναχή. Εκτοτε έπεδόθη
στήν ασκητική καί τήν φιλάνθρωπη δράσι καί ίδρυσε κοντά στον ναΐσκο τοϋ Αγιου
Άνδρέου, (κοντά στό σημερινό μέγαρο τής ’Αρχιεπισκοπής) γυναικείο μοναστήρι
καί σχολείο, στό όποιον οί μοναχές έδιδάσκοντο υφαντική, πλεκτική κ.λ.π. καί εφράντιζαν τις καταδιωκόμενες από τούς Τούρκους γυναίκες. Έ ξ αιτίας τής δράσεώς
της αυτής, ή Φιλοθέη συνελήφθη από τούς Τούρκους καί εβασανίσθη απάνθρωπα, μέ
άποτέλεσμα νά πεθάνη τήν 19 Φεβρουάριου 1589. Κατά τήν ανακομιδή τών λειψά
νων της, τοΰτο εύρέθη σώον καί ακέραιον. Τό 1600 ή ’Εκκλησία άνεκήρυξε τήν Φι
λοθέη σέ 'Α γία. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Φ ιλ ο θ έο υ .
Πάροδος τής δδοϋ Φαιδριαδών, κοντά στον “Α γω Θωμά τής ’Ά ν ω Κυψέλης.
Ό Φιλόθεος, επίσκοπος Δημητσάνης, κατήγετο από τήν Κύπρο, διεκρίνετο^ για
τήν μόρφωσι καί τήν εύσέβειάν του καί έλαβε μέρος στις προπαρασκευαστικές ενέρ
γειες τοϋ ’Αγώνος τοϋ 1821. Μαζί μέ άλλους προκρίτους συνέστησε τήν Ίεράν Α
δελφότητα (μυστική εταιρία τής Τριπόλεως. δρώσα μέσα στά πλαίσια της ^Φιλικής
Εταιρίας) , αλλά τόν Μάρτιο τοϋ 1821, έκλήθη, με άλλους ιερωμένους καί άρχοντες
στήν Τρίπολι, έκρατήθη ως δμηρος καί άπέθανε στις φυλακές.
Φ ιλ ο κ τ ή τ ο υ .
Πάροδος τής δδοϋ Έμπεδοκλέους 99, στόν «Βύρωνα».
,
,
,
Ό Φιλοκτήτης, γυιός, κατά τήν μυθολογία, τοϋ ’Αργοναύτου Ποίαντος και^ τής
Δηυ,ωνάσσης, ήταν ήγεμών τών μετασχόντων στήν εκστρατεία τής Τροίας κατοίκων
τής Μαγνησίας τής Θεσσαλίας. Όνομαστός τοξότης, έκληρονόμησε το τοξο και τα
βέλη τοϋ Ήρακλέους, τόν δποίον είχε βοηθήσει στις τελευταίες στιγμές του. Εξ αί
τιας τής βοήθειάς του προς τόν Ήρακλέα, έξωργίσθη ή Ηρα, μέ άποτέλεσμα, όταν
δ Φιλοκτήτης βρισκόταν στήν Τένεδο, νά δηχθή άπό φίδι. Οί ’Αχαιοί τότε τόν εγκατέλειψαν στήν Λήμνο, άλλά μεταφέρθηκε αργότερα στήν Τροία, γ ια τί, σύμφωνα
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μ.ο τόν χρησμό, δεν θά εκυριευετο ή πόλις άν δέν βρισκόταν καί ό Φιλοκτήτης έκεΐ.
Σ την Τροία έθεραπεύθη υπό τοΰ Μαχάονος καί έλαβε μέρος στή μάχη, φονεύοντας
πολλούς Τρώες, μεταςύ των όποιων καί τόν Πάριν. Μετά τήν πτώσι τής Τροίας,
κατά μέν τόν "Ομηρον^επέστρεψε στην πατρίδα του, κατ’ άλλους δέ ύστερα από πε
ριπλανήσεις εφθασε στην Ιτα λία , δπου ίδρυσε τήν Πετηλία καί τήν Κρίμισσα. Τις
περί Φιλοκτητου παραδόσεις μετεπλασαν σε δράματα καί οι τρεις μεγάλοι Αθηναίοι
τραγικοί σώθηκε όμως μόνον ό Φιλοκτήτης τοΰ Σοφοκλέους. (Συνώνυμη όδός υπάρχει
στα Ν. Λιόσια) .
Λ

Φιλολάου.
_^Ρλ^ζει άπό τήν οδό Σκοπευτηρίου τής Καισαριανής καί τελειώνει στήν όδάν
Αναςάρχου, κοντά στήν πλατεία «’Αμβροσίου Πλυτά», τής Γούβας.
Ο Φιλόλαός, Πυθαγόρειος φιλοσοφος τοΰ Ε’ π.Χ. αίώνος, είναι σύγχρονος τοΰ
7γωκράτους καί θεωρείται ώς πρόδρομος τοΰ ηλιοκεντρικού συστήματος, δ δέ Πλάτων
εςετιμα ιδιαιτέρως τό έργον του. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στήν Δάφνη καί τό Κα
λαμάκι) .
.
.
.

Φιλομήλας.
Πάροδος τής όδοΰ Βουλιαγμένης 130, κοντά στόν "Αγιον ’Ιωάννη (τόν κυ
νηγό) .
Ή Φιλομήλα, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν κόρη τοΰ Πανδίονος, βασιλέως
των Αθηνών. "Οταν ό Τηρεύς, βασιλεύς τής Θράκης καί σύζυγος τής άδελφής τής
Φιλομήλας, κατεδίωξε τήν Φιλομήλα, αύτή μετεμορφώθη σέ χελιδόνι. (Συνώνυμη
οδος ύπάρχει στήν Έκάλη) .

Φιλόξενου.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος 39, κοντά στόν κιν) φον «Άθηναίς» τής όδοΰ
Βουλιαγμένης.
Ο Φιλόξενος, άρχαΐος ποιητής διθυράμβων, κατήγετο άπό τά Κήθυρα, γεννή
θηκε περί τό 435 π.Χ. καί έζησε στήν ’Αθήνα καί τις Συρακοΰσες. Ά πό τά έργα του
εφημιζετο ό «Κύκλωψ».

Φιλοπάππου .
Πάροδος τής όδοΰ Όρλώφ 17, κοντά στήν πλατεία «Κουκακίου» στό Κουκάκι.
, Ο Φιλόπαππος Γά'ίος ’Ιούλιος, Σΰρος τήν καταγωγή,, ήταν εγγονος τοΰ τελευ
ταίου βασιλέως. τής Κομμαγηνής, Άντιόχου Δ' τοΰ Επιφανούς καί διετέλεσεν δπατος στην Αθήνα άπό τό 90 - 100 μ.Χ., άνεκηρύχθη δέ ’Αθηναίος πολίτης. Στό λόφο
του Μουσείου, Ν.Λ. τής Άκροπόλεως* σώζεται τό ύπό τοΰ Φιλοπάππου κτισθέν
μεγαλόπρεπες μνημείο, πού^ φέρει τό όνομά του καί άπεικονίζει τόν Φιλόπαππον τόν
παππού^του Αντίοχογκαί τόν Σέλευκον Νικάτορα, άπό τόν όποιον κατήγετο ή δυνα
στεία τών βασιλέων τής Κομμαγηνής.

Φίλοποίμενος.
Πάροδος τής όδοΰ Σοφοκλέους, όπισθεν τοΰ Κεντρικού Ταχυδρομείου.
„ ^ Ο Φιλοποίμην, στρατηγός τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας, κατήγετο άπό τήν Μεγαλόπολι τής Αρκαδίας. Γυιός τοΰ Κραύγιδος, γεννήθηκε τό 253 π.Χ. Ό Φιλοποίμην άπεκλήθη ύπό ώρισμένων «τελευταίος "Ελλην». (Συνώνυμη δοός υπάρχει στήν
Ηλιουπολι) .
1

Φιλοππότου Δημητρίου. Βλέπε Φιλιππότου Δημητρίου.

_

( Συνεχίζεται)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1?68[

Α) Γνωρίζεται ύμίν δτι:
α) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν:
’Έσοδα τακτικά
Δρχ. 233.183
» έκ συμ) χής Δημοσίου
Δρχ. 1.115-964
Σύνολον ’Εσόδων
’Έξοδα

»
»

1.349.147
1.959.338

’Έλλειμμα

»

610.191

β) Κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. μερίμνη τοΰ Ταμείου:
1.465 Μέλη
1) Έξητάσθησαν: ι) υπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι
»
ιι) είς ιατρεία τής έκλογής των
3.635
»
ιιι) είς ιατρεία καί έργαστήρια τής 'Γγειον.
Υπηρεσίας τοΰ Α.Α. ΙΙόλεων & τόν Κλάδον
Υ γεία ς ’Αθηνών - Πειραιώς (έξετάσεις πα
4.107
θολογικά! ή παρακλινικαί)
ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς
κατόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου πρός
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή
1.619
θεραπείαν
2 ) Ύπεβλήθησαν είς οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις & Κερκύρςι 50 »
280 »
3 ) Είσήχθησαν είς Νοσ) μεΐα καί Κλι.νικάς τής έκλογής των
»
»
Μαιευτήρια
καί
έτεκον
αί
σύζυγοι
43
Μελών
4)
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.846 δρχ. είς
5 Μέλη
6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6560 συνταγαί.
Β) Επειδή πολλάκις συνέβη μέλη τών έν ένεργείοι καί Συνταξιούχων ’Αστυ
νομικών καί Διοικητικών υπαλλήλων ευρισκόμενα προσωρινώς, λόγω παραθερισμοΰ
κ.λ.π., είς έπαρχίας νά άσθενήσωσιν έκτάκτως καί έπειδή διεπιστώθη δτι οί πλεΐστοι
τών ’Αστυνομικών καί Διοικητικών υπαλλήλων άγνοοΰσι παντελώς είς ποιας ένεργείας δέον νά προβώσιν είς τάς περιπτώσεις ταύτας, ινα μή ή γενομένη παρ’ αότών δαπάνη άποβή είς βάρος των, λόγω μή προσκομίσεως τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών, παρέχόμεν ύμίν σχετικάς περί τοΰ θέματος τούτου οδηγίας,, πρός γνώσιν.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Μέλη οικογένειας ’Αστυνομικών, διαμένοντα έν Έπαρχίαις καί άσθενοΰντα
δέον νά έχωσιν ύπ’ οψιν τά ακόλουθα :
’Εάν" μέν διαμένωσιν έν πόλει ένθα λειτουργεί 'Υγειονομικόν Κέντρον, άνα-
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φέρονται έκεΐ μέ γνωμάτευσιν τοϋ θεράποντος ίατροϋ των, δτι μέλλουσι νά πραγματοποιήσωσι α) τόσας... κατ’ οίκον επισκέψεις... β) τόσας μικροβιολογικάς εξετάσεις
(ενταύθα αναφέρονται λεπτομερώς αϋται) , γ) Τάς Α... άκτινολογικάς εξετάσεις...
κ.λ.π.) ο) να χρησιμοποιήσωσι καί τά τάδε φάρμακα...
Τό Ιγειονομικόν Κέντρον βάσει των παραγγελομένων υπό τοϋ ιδιώτου θερά
ποντος ίατροϋ εκδίδει μίαν γνωμάτευσιν εις τήν οποίαν αναφέρονται τί έξ δλων των
παραγγελομένων εγκρίνει.
Εαν δμως ο ασθενής διαμένη εις πόλιν ή χωρίον ένθα δέν λειτουργεί 'Υγειο
νομικόν Κεντρον, τότε τήν ανωτέρω γνωμάτευσιν εκδίδει δ Αγροτικός ή Κοινοτι
κός ιατρός έφ’ άπλοΰ χάρτου, ήτις δέον νά είναι υπογεγραμμένη καί έσφραγισμένη
με τήν υπηρεσιακήν σφραγίδα. Μετά ταϋτα δ ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί τάς έγκριθείσας εξετάσεις καί παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας καί λαμβάνει τάς σχετικάς άποοείςεις αίτινες δέον νά είναι από μπλοκ Εφορίας καί ούχί άπλαϊ αποδείξεις.
Το Φαρμακεΐον οεον να εκδίδη Τιμολόγιον εάν έχη, άλλως άπλάς αποδείξεις
μέ τήν ένυπόγραφον καί έσφραγισμένην ένδειξιν, δτι «τό φαρμακεΐον ανήκει εις τήν
Α φορολογικήν κατηγορίαν καί δέν υποχρεοϋται εις τήν εκδοσιν τιμολογίου».
Εν συνεχεία άπαντα τά ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ήμΐν εντός
τοϋ ταχυτέρου δυνατοΰ χρονικού διαστήματος διά τά περαιτέρω·.
Γ) ’Αφορμήν λαβόντες έκ τοϋ γεγονότος δτι πλεΐστοι των υπαλλήλων (αστυ
νομικών) , άπολυομενοι τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, δέν παραδίδωσι άμα τή απο
χωρήσει των εκ τής ένεργού υπηρεσίας (λύσις ύπαλ) κής σχέσεως) είτε τά"ατομι
κά των βιβλιάρια, είτε τά των ύπ’ αυτών προστατευομένων μελών, ώς ή ύπ’ άριθ.
1674Φ1) 2) 4.4.67 εγκύκλιος ημών δρίζει, μέ αποτέλεσμα:
α) Τήν δημιουργίαν άσκοπου αλληλογραφίας, β) τήν ταλαιπωρίαν, γ) τήν
χρήσιν τών βιβλιαρίων άσθενείας τών μέν ιδίων, ώς έν ένεργεία, καί τυχόν συζύ
γων των, τών δέ ύπ’ αυτών προστατευομένων μελών (πατήρ - μήτηρ κΑ.π.) μή δικαιουμένων περαιτέρω περιθάλψεως εκ μέρους τοϋ Δημοσίου, δ) τον έκ τών υστέ
ρων καταλογισμόν είς βάρος τοϋ τέως υπάλληλου, δαπανών, ώς άχρεωστήτως καταβληθεισών καί ε) τήν πιθανήν ζημίαν τόσον τοϋ Κλάδου 'Υγείας δσον καί τοϋ
Δημοσίου γενικώς, επί περιπτώσεως απώλειας βιβλιαρίων ή συνταγολογίων τής
κατηγορίας ταύτης, έ ν τ ε λ λ ό μ ε θ α τ ή ν π ι σ τ ή ν ε φ α ρ μ ο γ ή ν τών
εν τή άνω υπ αριθ. 16ι4Φ1) 2) 1 9 6 1 εγκυκλιω ημών, διαλαμβανομένων.
Τέλος οσον αφορά τους Διοικητικούς υπάλληλους, δέον δποις, άμα τή λύσει τής
υπαλληλικής των^ σχέσεως, αποστέλλωνται τώ Κλάδφ 'Υγείας τά βιβλιάρια ασθενείας τουιων ως χαι τών τυχόν, όπ αυτών προστατευομένων μελών, προς έντ]μερωσιν
τοϋ τηρούμενου υπο τοϋ Κλάδου 1 γειας μητρώου καί τακτοποίησιν τών ώς είρηται
βιβλιαρίων ήτοι: μετατροπήν τών δικαιουμένων καί άκύρωσιν τών μή δικαιούμενων
περαιτέρω υγειονομικής περιθάλψεως.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας Α. Π.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛ/ΥΑΡΙΟΥ

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ

Π Λ ΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

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

ΠΡ0ΑΓΩΓΑ1 — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ — ΑΜ0ΙΒΑ1
— Ηροήχθησαν κατά τά κεκανονισμενα οί: 1) Αστυκτηνιατρος Αστυν. A
κ. Λάππας Κων) νος εις τόν βαθμόν τοϋ Άστυκτηνιάτρου Αστυν) κοϋ Δ) ντοΰ Β ,
2) 'Γπαστ. Α ' κ. Καραμούζης Βασίλ. εις τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυν. Β ' καί 3) Άρχιφύλαξ κ. Ναξάκης Ά ντώ ν. είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθ) μου.
'Ωσαύτως κατόπιν της ύπ άριθ. 83)17.9.68 Η.ΔΆ.Α.Π. καί της υπ αριθ.
15707)22) 2) 8 - 11 - 68 Δ) γης τοϋ κ. Υπουργού Δημ. Τάξεως καί σχετικής έγκρίσεως τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, εισήλθον είς τάς οικείας Αστυν) κας
Σχολάς από 16) 11) 68 οί κάτωθι αστυν) κοί, έπιλαχόντες είς τάς τελευταίως ένεργηθείσας είσιτηρίους εξετάσεις, ώς υπεράριθμοι, εις ^έψαρμογήν τοϋ ΝΑ. 4089)
1960, ώς τέκνα ή αδελφοί αναπήρων καί θυμάτων πολέμου :
Α' Είς Σχολήν Ύπαστυνόμων
Άρχ. 1) Ινόττος Παναγ., 2) Κατσαβός Γεώργ., 3) Τζώτζης Εύάγ., 4) Αναστασόπουλος Ίω αν. και 5) ΙΙρανταλος Ιωαν.
Β ' Είς Σχολήν Άρχιφυλάκων
Άστυφ. 1) Τζήκαε Χρ.. 2) Δογιαμάς Κων., 3) Σκρεπετός Γεώργ., 4) Σκοτίδας Παν., 5) Σωτηρόπουλος Βασ., 6) Σχοινάς Εύθ., 7) Μαδοΰρος Παν., 8) Κατσίφης Χρ., 9) Θεοδωρόπουλος Γ.. 10) Τζιουκράς Χαοάλ., 11) Ράϊκος Λάμπρος,
12) Δελής Φώτ., 13) Λιοντάκης Ελευθ., 14) Μαρλινος Εμ., 15) Κοκκαλάς Δημ.,
16) Φράγκος Ίω άν., 17) Βασιλάκος Νικ., 18) Χράς Ίω άν., 19) Νάνος Ή λ., 20)
Παυλίτινας Γ., 21) Πουλόπουλος Θεόδ., 22) Κτενίδης Ίωάν., 23) Γυφτάκης Νικ.,
24) Γεωργακόπουλος Γ., 25) Άποστολόπουλος Σπυρ., 26) Ρήγας Κων., 27) Κουτσοΰκος Νικ., 28) Ρέππας Ά θαν., 29) Ινιούσης Δημ., 30) Χατζηδήμος Νικ., 31)
Στρεμμένος Παν. καί 32) Γεωργίου Παναγ.
— Διεγράφησαν τοϋ Αστυν) κοϋ Σώματος δια λογους υγείας οι. 1) ΥΑαρχ.
κ. Σταμνίτσας Έρωτόκρ. καί 2) Ά στυφ. κ. Μανής Γεώργ.
'Ωσαύτως διεγράφησαν από τής επομένης τοϋ θανάτου των οί: 1) 'Ιπαρχ. Ρεσβάνης Σταμ. 2)11)68 καί 2) Άστυφ. Χαϊδεμένος Ά γ γ ελ . 9)11)68.
__ ‘γ πύ Χής Α.Ε. τοϋ Άντιβασιλέως Άντιστρατήγου κ. Γεωργίου Ζωϊτάκη
έξεφράσθη πλήρης ευαρέσκεια πρός τούς Ά ξ) κούς καί όπλίτας των Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων Α σφαλείας, τούς συμμετασχόντας είς τήν παρέλασιν τής 28ης
’Οκτωβρίου έν Θεσ) νίκη, διά τήν πλήρη επιτυχίαν, ήν έσημειωσεν αυτή έπι τή Ε
θνική εορτή.
— Τπό τοϋ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως έχορηγήθη υλική καί ηθική α
μοιβή ώς κάτωθι: Α ' Είς τούς κ.κ.: 1) Αστυν) κόν Δ) ντήν Α' Τσιοΰγκον Κων)νον 2) ’Αστυν. Δ) ντήν Β ' Γιαννακόπουλον Ή λίαν, 3) ’Αστυν. Β I (,αννουλην
Ίω άν 4) 'Γπαστ. Α ' Παπαδόπουλον Διον., 5) Ά ρχ. Λιονέαν Ίω ά ν., 6) Ά στυφ.
Χρόνην Δημ., 7) Τσαγκαράκην Έμ., 8) Πελέκην Γεώργ., 9) Δογιαμάν Κων., 10)
Γαλάνην Άνδο., 11) Τζανετάκον Νικ., 12) Λεκάκην Χρ., 13) Καρμίρην Χαρ.,
14) Λεράκην Εύάγγ., 15) Λαζαρήν Βασ., 16) Μαρκομιχάλην Βασ. καί 17) Μπε-
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νετον^ Αναστ., διότι υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου καί δευτέρου των
ανωτέρω, ^οντων Δ) τοΰ τής Αστυν. Δ) νσεως Πειραιώς καί Διοικητοΰ Γ Τ Α . άντιστοιχως, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας έμπορων ναρκωτικών, προκαλέσαντες διά
ιής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τοΰ κοινού υπέρ αυτών καί τοΰ' Ά στυν) κοΰ Σώματος.
, Β Εις τ°ΰζ κ ·κ ·: 1) Αστυν. Δ) ντήν Α ' Τσατούχαν Γεώργ., 2) Άστυν. Δ) νιήν Β Γιαννακόπουλον Ελευθ., 3) ’Αστυνόμον Α' Κούβαν Σωτήριον, 4) Άστυνό)Τν Β Άγγελόπουλον Σωτήριον, 5) Τπαστυνόμον Α ' Σβούκαν ’Αλέξανδρον, 6)
Ιπαστ. Ε Γιαννοΰτσον Λουκάν, 7) Τπαστ. Α ' Δεφίγκον Νικόλαον, 8) Τπαστ.
Α Καραμπάτον Ήρακλήν, 9) Τπαρχιφ. Τερζάκην Νικόλαον, 10) Άστυφ Ποναγιωτόπουλον Δημήτριον, 11) Άνδριτσόπουλον Γεώργιον, 12) Γκιόκαν Δανιήλ,
( ^λεσσι<ήν Αθανάσιον, 14) Κοτσικόρην Σταύρον. 15) Μαρκάκην Δημήτριον,
16 Δημητριου Δημήτριον, 17) Φωτεινόν Άνδρέαν, 18) Κατσουλάκην Θωμάν*
ly ) Σκουραν Αριστον, 20) Μπινιάρην Πέτρον, 21) Καραντώνην ’Αντώνιον. 22)
1 ιαννόπουλον Γεώργιον, 23) Γιαννακόπουλον Θεόδωρον, 24) Σάσαλον Φώτιον 25)
Χαλατσήν Χαράλαμπον, 26) Τρυγωνόπουλον Νικόλαον, 27) Μωκάκον Βασίλειον,
28) Ρεντην Αριστείδην, 29) Τασιόπουλον Περικλήν, 30) Μάδαρον Σπυρίδωνα, 31
Ηαπαζαιρειροπουλον Ζαφείριον, 32) Τερζάκην Νικόλαον, 33) Κιούσην Ίωάννην,
34) Κοτίνην Νικόλαον, διότι έργασθέντες ύπό τήν προσωπικήν καί άμεσον καθο-’
δηγησιν κ^αι έπίβλεψιν των πρώτου καί δευτέρου τών ανωτέρω άναφερομένων δντων
Δ) ντοΰ τής ^Αστυν. Δ) νσεως Πειραιώς καί Διοικητοΰ τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς άντιστοιχως, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος, επιμονής καί ιδιαιτέρας άφοσιώσεως εις το καθήκον, έπέτυχον έντάς βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, τήν σύλληψιν επικίνδυνων κομμουνιστικών μελών κλιμακίου τής αντεθνικής όργανώσεως «Πα
τριωτικόν Μέτωπον».
— Έ ξ άλλου ύπό του κ · Αρχηγού τοΰ Αστυν) κοΰ Σώματος έπηνέθησαν οί
κάτωθι άστυν) κοί κ.κ.:
„. ,.α)
’Ασ™ν · Δ) ντ^ς Α ' Κάκκος Σπυρ., 2) ’Αστυν. Δ) ντής Β ' Νίκας Θεμ
3)_ Αστυν. Α Παπαφιλιππόπουλος Δημ., 4) Μπέλμπας Νικ. καί 5) Άστυν Β '
Σύφαντος Ά ναστ., διότι άποτελοΰντες έπιτροπήν όργανώσεως καί διεξαγωγής πρω
ταθλήματος Καλαθοσφαίρας Ε.Δ. 1968, έν Πάτραις άπό 11 - 15) 9) 68, Ιφερον τούτο
εις πέρας έπιτυχώς, προκαλέσαντες. τά ευμενή σχόλια τοΰ τε κοινού καί τού τύπου.
,
Αστυνόμος Α Κολλινιάτης Βασίλ., διότι ώς Διοικητής τοΰ I ' Άστυν) κοΰ
1 μηματος Αθηνών, συνετέλεσεν εις τήν καλλιέργειαν αισθημάτων ειλικρινούς άγάπης και εκτιμήσεως τών πολιτών πρός τό Άστυν) κόν Σώμα, αποτέλεσμα τής οποίας
υπηρξεν ή ευγενής_ έκδήλωσις τού κ. Στεφάνου Θεοδ., διατηροΰντος Τεχνικόν Γραφεΐον έπί τής όδοΰ Θεμιστοκλέους άριθ. 31, δστις κατήρτισε σειράς μελέτης καί
σχεδίων τοΰ μέλλοντος νά άνεγερθή έπί τής δδοΰ Πρατίνου άριθ. 9 κτιρίου (6ορόφου) διά τήν στέγασιν τών Υπηρεσιών Ε' Τποο) νσεως, I ' Τμήματος καί Γ Πα
ραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών καί
γ) 1) Αστυν. Β Πιερρος Ιωαν., 2) Αστυν. Β ' Μπακογιάννης Γεώργ 3)
Γπαστ Β Τσιγκουνάκης Μιχ., 4) Τπαστ. Β ' Κατσιέρης Παν., 5) Ύπαρχ. Σίλλης
Βασ. 6) Αστυφ. Λιακόπουλος Θεόδ., 7) Παρασκευαΐδης Εύάγγ., 8) Χαραλαμπίοης Χρ., 9) Ακοκκαλιδης Χαρ., 10) Παπακωνσταντίνου Δημ., 11) Παύλου Εύάν
12) Γιαννόπουλος Ίω άν., 13) Καλατζής Σπυρ., 14) Ά μπατζής Ά θαν., Γ5) Μουτακτσιδης Στ., 16) Αβραμίδης Κων) νος, 17) Μάναρης Σακελ., 18) Μπιδέλης Γεωργ., 19) Καρπέτας Νικ., 20) Παπαδόπουλος Δημ., 21) Μιχαηλίδης Ά θαν., 22)
Αυκοτσέτας ^Στυλ-, 23) Τασιόπουλος Άναστ., 24) Κομνηνός Παν.. 25) Καραντώνηί Xpv ’t at 26i Β«Ιχβακ«ζ , Ελευθ., διότι οδτοι ώς μέλη τής άποστολής τής Όμάδος Στίβου, ήτις ελαβε μέρος εις τό διεξαχθέν έν ’Εδέσση άπό 2 0 - 22)9)68
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πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό πρώτος ώς ’Αρχηγός
τής ’Αποστολής, ό δεύτερος ώς ’Αρχηγός τής Όμάδος καί οί λοιποί ώς άθληταί,
έπιδείξαντες ύπερτάτην αγωνιστικήν προσπάθειαν, άνέδειξαν την ’Αστυνομίαν Πό
λεων πρωταθλήτριαν Στίβου Ε.Δ. — Σ.Α. 1968, μέ άποτέλεσμα νά προβάλλωσι καί
έξυψώσωσι τό γόητρον τοϋ Άστυν) κοϋ Σώματος) .
Τέλος ό κ. ’Αρχηγός έξέφρασε τήν άκραν ευαρέσκειάν του πρός τούς Ά ξ) κούς καί κατωτέρους Άστυν) κούς τής Άστυν) κής Δ) νσεως Πειραιώς, διότι κατά τό
δημοψήφισμα τής 29) 9) 68, συνετέλεσαν άποφασιστικώς εις τήν άψογον, έλευθέραν
καί άνεπηρέαστον εκφρασιν τής λαϊκής θελήσεως.
*
**

Εύάγγελος ’Αναστασίου
Τήν 14)11)68 άπεβίωσεν αίφνιδίως ενταύθα ό έν συντάξει Αρχηγός τής Α 
στυνομίας Πόλεων Ευάγγελος 'Α ναστασίου. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ
τού Ιερού Ναού Ά γ . Παρασκευής Ν. Σμύρνης. Έ ν αυτή προσήλθε πλήθος κόσμου έκ
των συγγενών καί γνωστών τού μεταστάντος, όστις, λόγο) τού χριστού βίου καί τής άπλότητος τού
χαρακτήρος του, ήτο γνωστός καί αγαπητός εις ευ
ρύ κύκλον τής Α θηναϊκής κοινωνίας καί ιδιαιτέρως
τής Ν. Σμύρνης, ένθα έπί μακρόν κατώκει. Έ κ μέ
ρους τοϋ Άσυνομικοΰ Σώματος παρέστησαν : δ Α ρ 
χηγός κ. Βασ. Σακελλαρίου, δ Ύπαρχηγός κ. Ά θ.
Στρατής, οί πλεϊστοι των ενταύθα καί έν Πειραιεϊ
ύπηρετούντων Ά στυν. Δ) ντών Α καί Β ταξεως,
άντιπροσωπεία Αστυνομικών έξ δλων τών βαθμών
καί -τμήμα άποδόσεως τιμών τής Σχολής 'Γπαστυνόμων μετά τής Φιλαρμονικής τού Α.Α.Π. 'Ωσαύ
τως αντιπροσωπεία Ά ξ^ κώ ν τής Βασιλ. Χωρ) κής
καί πλήθος αστυνομικών έκ τών έν ένεργεία καί έν
συντάξει. Μέ συναισθήματα καθολικής θλίψεως καί
ψυχικής συντριβής προσήλθον πάντες, ί'να τψ άπευθύνωσι τόν ύστατον χαιρετισμόν καί άσπασμόν. Ό
άδόκητος θάνατος τού Ευαγγέλου Αναστασίου, τού γ-εμάτου από ζωήν ανθρώπου,
είχε καταπλήξει. Ό ανάλγητος θάνατος τόν άνήρπασεν άπό τήν οικογενειακήν έστίαν
του καί τόν κύκλον τών φίλων καί γνωστών του εις χρόνον άνύποπτον. Έ κ μέρους τού
Αστυνομικού Σώματος κατέθεσε στέφανον τιμής καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ο ’Α
στυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Παύλος Μπούρας, δστις, μεταξύ άλλων, είπε καί τά έξής :
«Μέ άπειρον θλΐψιν καί άπέραντον πόνον συνεκεντρώθημεν εις τόν ιερόν αυτόν χώ
ρον, διά νά άπευθύνωμεν τόν ύστατον χαιρετισμόν εις ένα έπίλεκτον μέλος τής παλαιάς
λεγομένης φρουράς τού Αστυνομικού Σώματος, εις τόν έν συντάξει Αρχηγόν Ευάγγε
λον Αναστασίου. Ό άδόκητος θάνατός του έγέμισε τάς καρδίας δλων μας μέ άπειρον
δδύνην, διότι δ μεταστάς ήτο λίαν αγαπητός εις δλους, ’ό σους τον έγνώριζον. Ήτο γε
μάτος καλωσύνη, ευγένεια καί αγάπη... Καί τώρα, ή γεμάτη αγάπη καί καλωσύνη
καρδιά του έπαυσεν αίφνιδίως νά κτυπά... Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έν τψ Άστυνομικω Σώματι υπηρεσίας του ήγωνίσθη σιωπηρώς καί ανήλθε τάς βαθμίδας τής ιεραρ
χίας χάρις εις τήν ευσυνειδησίαν καί τήν έργατικότητά του... Ήτο τολμηρός, δραστή
ριος καί άποφασιστικός εις βήματα προόδου τού Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων...
Έγένετο αγαπητός εις τούς πάντας είς πάσαν υπηρεσιακήν ή κοινωνικήν Ιπαφήν...
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Εμπνεόμενος άπό βαθεϊαν Χριστιανικήν πίστιν καί Εθνικά. Ιδεώδη, έδημιούργησε
ζηλευτήν οικογένειαν, πλησίον τής όποιας έζη ευτυχής. Δυστυχώς, ή μοίρα δέν ή θέ
λησε νά τον άφήση νά απόλαυση επί μακρόν τήν ευτυχίαν του... Καί τώρα, ευλαβείς
πρό τής σοροΰ σου. σεβαστέ μας ’Αρχηγέ, όλοι οί συγγενείς,, οί παλαιοί συνεργάται
σου, οί φίλοι καί οί γνωστοί σου, άπευθύνομεν τόν ύστατον χαιρετισμόν καί εύχόμεθα
εις τόν 'Ιψιστον, δπως άναπαύση τήν άδολον ψυχήν καί παρηγόρηση τούς οικείους
σου, δπως Εκείνος.γνωρίζει. Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό οποίον τόσον ήγάπησες καί πιστώς υπηρέτησες, καταθέτει δι’ έμοΰ επί τής σοροΰ σου στέφανον έξ άνθέων τής ’Αττικής γής, εις ένδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης διά τάς προσφερθείσας
πολυτίμους πρός αυτό υπηρεσίας. ’Ά ς είναι ελαφρό τό χώμα, πού θά σέ σκεπάση καί
ή μνήμη σου αιωνίου.
’Ακολούθως, έκ μέρους τών συμπατριωτών του. άπηύθυνεν ύστατον χαιρετισμόν
ο δικηγόρος κ. Σταματόπουλος, είπών μεταξύ άλλων :
«...Τό πρός τήν οικογένειαν σου χρέος έξεπλήρωσες εις τό ακέραιον, τό πρός
τήν Πατρίδα ώσαύτως, ύπηρετήσας επί πολλά έτη ως τηρητής τής Τάξεως καί τοΰ
Νόμου. Ή άοκνος προσπάθεια σου καί ή δραστηριότης σου σέ ώδήγησαν εις τήν κο
ρυφήν τής ιεραρχίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Π έκτίμησις καί ή πρός σέ αγάπη
πάντων ήσαν ανταλλάγματα ισάξια τής πρός πάντας άδολου αγάπης σου. Οΰτω, τελευτήσας τήν ζωήν εις τόν κόσμον αυτόν τής ματαιότητος, άπήλθες εις τόν κόσμον τής
αφθαρσίας καί τής αίωνιότητος, ένθα πιστεύω δτι μετά τών δικαίων θά άναπαύεσαι.
Εις ήμάς θά παραμένη αίωνία ή άνάμνησις τής άγνής καί τίμιας ψυχής σου».
Άπεχαιρέτησαν ώσαύτως, έν συνεχεία, τόν νεκρόν καί οί : Άστυν. Δ) ντής Α'
έ.σ. κ. Λέων. Παρίσης, έκ μέρους τής Πανελ. Ένώσεως Άποστράτων Ά ξ) κών ’Αστυ
νομίας Πόλεων, κ. ’Αθανασίου Ευάγγελος, έκ μέρους τοΰ Συνδέσμου Συνταξιούχων Κα
τωτέρων ’Αστυν) κών Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών καί δ κ. Στεφόπουλος Ίω άν. πρόε
δρος τοΰ Χριστιανικού Συλλόγου «'Α γία Παρασκευή» Ν. Σμύρνης, ής ίκανώτατον μέ
λος έτύγχανεν ό άποβιώσας. Τέλος, μέ λόγια χριστιανικά καί παρηγόρα έξήρε τήν
προσωπικότητα τοΰ μεταστάντος καί άπηύθυνε τήν δέουσαν ευχήν δ εφημέριος τοΰ
Τεροΰ Ναοΰ Ά γ . Παρασκευής ’Αρχιμανδρίτης κ. Νικ. Δικόπουλος.
Ό Ευάγγελος ’Αναστασίου έγεννήθη τώ 1906 εις Ψάρι Κορινθίας. Εις τό 'Α 
στυν. Σώμα κατετάγη ώς άστυφύλαξ τήν 28) 11) 1928. Εις Ύπαστ. Β ' προήχθη τήν
14)11) 1936, εις Ύπαστ. Α' τήν 7)3)1941, εις ’Αστυν. Β ' τήν 23)5)1944, εις
’Αστυν. Α' τήν 27) 7)1948, εις Δ) ντήν Β ' τήν 29)8) 1951 καί εις Δ) ντήν Α' τήν
24) 12) 1960. ’Εκ τής υπηρεσίας άπεχώρησε τήν 31) 12) 1964 λόγω δρίου ηλικίας,
άφοΰ τψ άπενεμήθη δ βαθμός τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων έ.σ. Ύπηρέτησεν εις
διαφόρους υπηρεσίας τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί παντοΰ διεκρίθη. ΤΗτο έξαίρετος Ά ξ) κός καί άνθρωπος. Ή έργατικότης, ή φιλοτιμία ,τό θάρρος καί ή ευσυνειδη
σία ήσαν τά κύρια χαρακτηριστικά τής υπηρεσιακής ζωής του. Προσέφερεν έξαιρετικάς υπηρεσίας εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα εις κρίσιμους περιστάσεις. Διά πάντα ταΰτα
έτιμήθη κατ’ έπανάληψιν διά πολλών τιμητικών διακρίσεων καί ήγαπήθη παρά πάν
των έπαξίως. Ή υστεροφημία του, ώς άπεδόθη υπό τών συνοδευόντων αυτόν εις τήν
τελευταίαν κατοικίαν του, είναι καί θά παραμείνη δίκαια. 'Π πρός τήν μνήμην εύλάβεια συνοδεύει πάντοτε οσοος ήνάλωσαν τήν ζωήν των εις τήν υπηρεσίαν τής Πίστεως,
τής Πατρίδος, τής οικογένειας καί γενικώς υπέρ τών υψηλών τής ζωής σκοπών. Δείγ
μα αυτής τής αρχής καί θυμίαμα ευλαβικόν πρός τήν μνήμην ενός ακόμη άδοκήτως
άπελθόντος έκ τής ζωής ταύτης, σεβαστοΰ έν συντάξει προϊσταμένου Ά στ)κοϋ, απο
τελεί καί ή υπό τής συντάξεως τοΰ περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά» καταχώρησις
τών ολίγων αυτών γραμμών. Συμμεριζόμενοι τό βαθύ καί άπειρον πένθος τών οικείων
του, συλλυπούμεθα έγκαρδίως, ευχόμενοι τήν έκ τοΰ Κυρίου παρηγοριάν καί τήν «έν
σκηναϊς δικαίων...» τάξιν τής ψυχής αύτοΰ.
Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.
ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No 4
Ο ΡΙΖΟΝ ΤΙΟΣ
1. Ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν σ υ γ κ ο ιν ω ν ια κ έ ς (άρ-

χΓ/?)-·

2. Έ ξε το ξεύ θη εις) τό δ ιά σ τ η μ α ώς
αρχηγός
δ ια σ τη μ ο π λο ίο υ τω ν Η.
Π .Α .
3 . Χ ώ ρ α τ η ς Ν .Α . Α σ ία ς κ α τ ά παλ α ιά ν ονομασίαν τ η ς — Κ α τ ά τή ν
Π. Δ ια θ ή κ η ν , υπ η ρ έτη σ ε τ ή ν Σ άρα.
4. Τ ο υρ κ ικ ή ς π ρ ο ελεύσ εω ς λ έ ξ ις , α ν 
τισ το ιχ ο ύσ α πρός τό κ ρ ε β ά τι (άν~
τιστρ .) — Ή το ή Λ ά μ ια τ ή ς Μ υ
θο λο γία ς μας.
δ. Ή ερ μ η νεία τ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς λέξεω ς.
6. Μ ιά το ια ύ τη μ ε τ α χ ε ίρ ισ ις προκαλ ε ϊ πάντοτε π α ρ ά π ο να (δημ.)
7. "Ομοια
σ ύ μ φ ω ν α — Π ροέρχον
τ α ι από τά .. δ εξιά .
8. Ή Θεά τω ν επ ιτό κ ω ν γ υ ν α ικ ώ ν κ α τ ά τούς α ρ χ α ίο υ ς 'Έ λλη να ς.
9. Π ολλοί... τ ή ν σκοτώ νουν — Υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί έ κ κ λ η σ ια σ τ ικ α ί.
1 0 . Κ α κ ό ς οιω νός δ ιά τον Κ υ β ε ρ ν ή τ η ν σκά φ ο υς — Δ ιά πολλούς τ υ γ χ ά ν ε ι επ ιδ εκ τικ ό ν
ερ μ η ν ε ία ς (άρχ. ά ντισ τρ .) .
1 1 . Α ν τ ισ τ ρ ό φ ω ς π ροσ διορίζουν λεπτομερή ά φ ή γ η σ ιν — Ά ρ θ ρ ο ν ε ις τον π λ η θ υ ν 
τικό ν.
12 . Μ ουσικός 'όρος (π ληθ.) .
13 . Τό φέρον λ α β ή ν κ α ί ά π ο λ ή γ ο ν εις α ιχ μ ή ν στρ) κόν οπλον.
15 . Ε ίνα ι ό π α τή ρ .
ΚΑ Θ Ε Τ Ω Σ
1. Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ έ ς ... π ρ ο σ φ έρ ο ντα ι «έκ τω ν Σών».
2. Τ ίτλο ς ά β η σ σ υνώ ν φ ιλ ά ρ γ ω ν (άντιστρ.) — Ζώον τ ή ς Ζ ο ύγκλα ς, σύμβολον Ισχύος.
3. Ε π ίρ ρ η μ α ... τ ω ν Δ ια κ ό ν ω ν (ά ντισ τρ.) — Μ πορεί να ε ίν α ι κ α ί χ ά ρ τ ιν ε ς (δημ.) .
4. ...Μ αρία, πλοϊον τού οποίου έπ έ β α ινεν δ Χρ. Κ ο λό μ β ο ς — Κ ά λ π η εντό ς τ ή ς όποιας
ετίθετο ή τ έ φ ρ α τ ω ν νέκρα)ν.
5. Γ νω στός κ α τ α σ τ ρ ε π τ ικ ό ς τ υ φ ώ ν — Μ ετά τοϋ «δύο» δίδει β η μ α τισ μ ό ν — Α κ ρ ω τήρ ιο ν τ ή ς Π ελοποννήσου.
6. Ξ ενικός τ ίτλ ο ς ε ύ γ ε ν ε ία ς — Π ροερχόμενον έκ του «μ ίνιμ ο υμ », έ γ ιν ε ... τ ή ς μόδας
— Γ νω στόν φ ρούριον, ένθ α έφ υ λ α κ ίσ θ η 0 Κ ό μ η ς Μ ο ντεχρήστος.
7. 'Ως τοιοΰτον, τό Β ιέ τ - Ν άμ, είν α ι δμορον του Λ ά ο ς — Π ύραυλος τω ν Η .Π .Α.

— Ποδοσφαιρικός δρος.
8. Δ ιο ικ η τικ ή όμάς έν τ ψ ΙΓροσκοπισμψ — Ή έξ εχ ιν ο κ ό κ κ ω ν κ ύ σ τ ις επί ο ρ γάνω ν
του Σ ώ ματος.

9. Αντιστροφές παραπέμπει — Προσδιορίζει πλήρη επιτυχίαν.
10 . Σύνδεσμος τή ς α ρ χ α ία ς (ά ντισ τρ .) — 'Η ρόδα του λ έ γ ε τ α ι οιακοστρόφιο'/ (όνομ.
ά ντιστρ.) .

11. Μουσική νότα.

(Αποστολείς : Αστυρι5λα£ /. Κο.)

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άρθμ. 3)
ΟΡΙΖΟΝΤ1ΩΣ: 1) ΚΕΑ. 2) ΡΑΜΠΑ. 3) ΡΑ-Ι-Τ - ΑΝΟΨ 4) ΑΝΟΙΑ - ΤΑΓΑΙ. 5) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ.
6) ΙΑΣΙΝ 71 ΡΤ ΚΣ (Κ/Σ). 8) Η ΖΕΛΑΤΙΝΗ. 9) ΜΑΡΑ ΛΑΤΣ 10) ΑΚΗΝ - ΟΣΣΑ. 11) ΜΙ
ΠΑ. 12) ΟΥΡΑΙ. 13) ΣΕΖΑΝ. 14) . . . 15) ΑΜΑΘΕΙΑ.
ΚΑΘΕΤΩΣ: 1) ΑΝ. 2) ΡΙΑ ΡΗΜΑ. 3) ΠΟΑ - ΤΖΑΚΙ. 4) ΡΙΝΑΙ - ΕΡΗΜΟΣ. 5) ΚΑΤΑΡΑ
ΑΑΝ Υ.Ε.Κ.Α. 6) ΣΕΜ - ΑΣΙΑ - ΡΖ ( ΡΟΖ1ΤΑ ). 7) ΑΠΑΤΣΙ - ΑΛΤ ΑΑΖΕ. 8) ΝΤΑΝΑ ΙΑΣΠΙΝ 91 ΟΓΑ ΚΝΙΣΑ. 10) ΙΑΣ - ΟΣΗΣ. 11) II (ΕΝΔΕΚΑ).

κ

ά 8 ε

Τ ε τ ά ρ τ η

’Από τον δίαυλον « 10 » παρακολου
θείτε την τηλεοπτικήν έκπομπήν τοΰ
Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κάβε

Π α ρ α σ κ ε υ ή

ώ ρ α 20,30 - 21
’Από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε
την έκπομπήν τής Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε ε π ί κ α ι ρ ο ι , δ ι δ α κ τ ι κ α ί κ α ι ε ν 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ς εί ναι χρήσιμοι δ ι ’ όλους

