


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Ιδνθήμερος εκδοσις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων 
“Ετος ΙΖ' — Τεϋχος 380 
15 Μαρτίου 1969

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σύνταξις - ’Επιμέλεια έκδόσεως ι

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
Γραφεία:
Καλλιδρομίου 12 — Άθήναι 706 
τηλ. 627.469

Έκτύπωσις :
Ά/φοί Γ. Ρόδη —’Αμαρουσίου 53 
Άμαρούσιον — τηλ. 689.631

I. Π ατταξαχαρ ίου  : Τά ιδανικά του οδηγού της άνθρω-
ττότητος Ελληνισμού (συνέχεια) ..............................  241

Ε. Π ρω τοψάλτη  : Ό  Ά λέξ. ’Τψηλάντης καί 6 'Ιερός
Α όχος..................................................................................  245

Δ. Ο ικ ο νό μ ο υ :  'II δημοσία γνώμη (σ υνέχ ε ια )...........  249

Δ. Κ α τ σ ιμ α γ κ λ ή  : Μέθοδοι έξετώσεως αποδεικτικών
έγγραφων (σ υνέχ ε ια ).....................................................  253

X. Π ατσούρη : Το τμήμα οδικών τροχαίων άτυχημά- 
των ήζ έπόψεως διοικητικής τεχνικής ( συνέχεια 
καί τέλος) ....................................................................( 9 5 7

Σ. Κ α τ σ ιμ π ά ρ ο υ  : ’Εργαστήρια Έ γκληματολογικής
Έμπειροτεχνίας (συνέχεια )............................... .. . . . 263

Κ. Ν ιάσκου : Ολιγόλογοι έπ ικαιρότητες........................  266

Σ Τ Ν Δ Ρ Ο Μ Α ΐ Ι  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  : Δρχ.  60 
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  J Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  : Δολλ. 3

Κ. Χ ρ ο ν ο π ο ΰ λ ο υ  : Τεχνική όργανώσεως τής Δημο
σίας Διοικήσεως ( σ υνέχ ε ια )...................................... 269

Τιμή τεύχους : Δραχμαί 2,50

Χειρόγραφα μελετών δημοσιευό
μενων ή μή, δέν έπιστρέφονται

Αί δημοσιευάμεναι μελέται άπη- 
χοϋν την πνευματικήν έργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνούμας 
αύτών.

Του ίδιου : Με τον φακό τής έπικα ιρότητος...............  273

!. Ψ αρογιάννη  : Τετραήμερος εκδρομή τής Σχολής 
'Υπαστυνόμων εις Πελοπόννησον (συνέχεια καί
τέλ°ζ) ................................................................... ’ ............. 283

I. Ρ ά ίκου  : Τοπωνυμικά τών ’Αθηνών (συνέχεια) . . . .  287

Σ τα υ ρ ό λε ξ ο υ  : .......................................................  γ ' εξωφύλλου



ΙΑ Ι Μ Ι Α  ΙΟ Ι ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΒ Ρ ϋ Τ Η ΤΟ Σ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Κ Α Ι Ι Ο  Υ Ψ ΙΣΤ Ο Ν  Ε :  ΛΥΤΟΝ
Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ  Π ΑΓΚΟΣΜ ΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

‘Υπό του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
Τακτικού Καθηγητοΰ έν τη Παντείω Ά νωτάτη Σχολή Πολιτικών Έτπστημών

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

-5 .  'Ο  'Ε λλην ισ μ ός  δεσμώ της.

α ' . Γ ε ν ι κ ώ ς .
Διά νά δυνηθή νά κατανόησή τις τήν δημιουργηθεΐσαν θλιβεράν κατάστασιν τού 

υποδουλωθέντος Ε λληνικού ’Έθνους, μετά τήν πτώσιν τού Βυζαντίου καί κατά τήν 
διάρκειαν τής δουλείας επί τέσσαρας ολοκλήρους αιώνας, οφείλει νοερώς νά μεταταγή 
εις τό δράμα τού έκλάμψαντος καί διαπλάσσαντος πρωτοπόρον πολιτισμόν, κατά τήν 
εποχήν τών μέσων α ιώνων, καθ’ ήν έπεκράτει σκότος εις τήν λοιπήν ύφήλιον, Βυζαν
τινού Ελληνισμού, 6 όποιος περιέπεσεν εις δουλείαν βαρβάρων κατακτητών. Δουλεία 
υπό τούς Τούρκους, ή όποια κατά καιρούς συνωδεύθη καί όπό Ένετικής τοιαύτης, 
πλήξασα καί αυτή μέ τήν σειράν της ώρισμένας περιοχάς τού Ελληνισμού, τόν όποιον 
ή Δύσις δεν ήγάπα καί μετά τού όποιου αυτή έπανειλημμένως είχε συγκρουσθή διά 
λόγους θρησκευτικούς, πολιτικούς ή άλλους, αλλά καί διά λόγους αντιζηλίαν, φθόνου 
καί ανταγωνισμού.

Καί νυν άς έξετάσωμεν τάς σκοτεινάς καί θλιβεράς πτυχάς τού υποδουλωθέντος 
Ελληνισμού, έν δψει των δυστυχιών εκ τής τουρκικής, αλλά καί τής ένετικής κατα- 
κτήσεως.

β '. T i έ κ τ ή ς  δ ο υ λ ε ί α ς  δ ι α χ υ θ ε ΐ σ α  α τ μ ό σ φ α ι ρ α .

Τήν έκ τής τουρκικής δουλείας γεννηθεΐσαν τραγωδίαν δεν θά έξετάσωμεν έν 
δύει τής πρώτης κολάσεως τού υποδουλωθέντος Ελληνισμού, ή οποία έσκορπίσθη υπό 
τό κράτος τής μέθης τής νίκης, τής υπό τού Μωάμεθ τού Β' έπιδραμούσης ανατολι
κής τουρκικής φυλής, άλλ’ έν δψει τής όιαμορφωθείσης μετά τήν πρώτην έντύπωσιν 
μονίμου ατμόσφαιρας τής τουρκοκρατίας διά τό δουλωθέν ’Έθνος.

Καί τήν ατμόσφαιραν ταύτην θά ήδύνατο νά άντιληφθή τις,, έάν θά έπληροφο- 
ρεϊτο περί τού ψυχικού κόσμου, καί ίδιους τού φυλετικού χαρακτήρας τών ανατολικών 
τούτων στιφών.

Έπρόκειτο περί ρεύματος βαρβαρισμού, προελθόντος έκ τής ’Ασίας, εναντίον τού 
οποίου δεν κατώρθωσε νά άντισταθή ό έκ τών συνεχών αφαιμάξεων έξασθενήσας καί
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καταστάς αδύνατος Βυζαντινός Χριστιανικός Ελληνισμός. Φυλή μογγολικής καταγω
γής, ζήσασα επί μάκρους αιώνας έν νομαδική καταστάσει, μή προαχθείσα εις πολιτι
σμόν, ρεπουσα προς έπιόρομάς ληστρικάς. Άξεστος, αμόρφωτος καί φανατική, Πολε
μοχαρής και σκληρά, πρωτόγονος, ωμή καί κυριαρχημένη υπό κτηνωδών ενστίκτων. 
Αατα τόν ιστορικόν, τόν όποιον δεν θεωροΰμεν ώς φιλέλληνα,, Γεώργιον Φίνλευ : «Οι 
Οθωμανοί αποτελούν τό τελευταϊον παράδειγμα μιας βαρόάρου φυλής,- ή οποία έπι- 

βάλλει τήν παρουσίαν της διά τής ρίας ανάμεσα στά πολιτισμένα έθνη καί σχηματίζει 
ένα vdoy έθνος».

γ '.  Ή τ ρ α γ ψ δ ί α  τ ή ς  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς .

1. Καί ας παρακολουθήσωμεν νΰν τήν τραγψδίαν των υποδούλων πατέρων μας, 
έκοηλουμένην ποικίλοτρόπως.

ιναι κατ άρχας ας παρακολουθήσωμεν τήν άποσκοποΰσαν εις τόν άφανισμόν τοΰ 
γένους τουρκικήν πολιτικήν « δ ι ά  τ ή ς  π ε ρ ι α γ  ω γ  ή ς τ ο υ  ε ι ς  έ ξ α -  
θ λ ι ω σ ι ν».

2. Βαρατηροΰμεν λοιπόν έν πρώτοις ότι 6 Σουλτάνος άνεκήρυςε τούς κατακτη- 
θέντας Χριστιανούς «ραγιάδες», τό οποίον σημαίνει δούλους καί κτήματα τοΰ δεσπό
του, σχηματισας κατ αυτόν τόν τρόπον ένα 0/.άκληρον λαόν αιχμάλωτον αιώνιον, εν
τός των ιοιων του εστιών, υποχρεουμενον νά έργάςηται διά τόν κύρ ιόν του καί ουχί 
οια τον εαυτόν του, ευρισκόμενον εις κατωτεραν μοίραν των Τούρκων υπηκόων μέ 
αςιουρηνητους εςευτελίσμους, στερήσεις στοιχειωοών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
τεκουντα υπο συνεχή αγωνίαν.

« Ατομική ασφακεια, ελευθερία εργασίας, συναλλαγών, άγροτικοΰ εισοδήματος, 
σπιτιού και οικογένειας είναι πράγματα όλότεκα άγνωστα στό κράτος τοΰ κατακτητή 
και των οργάνων του».

Καί ερχεται ή άποδεκάτισις τού πληθυσμού, άφ’ ένός μέν μέ ένα άθρόον μετανα- 
στευτικόν ρεύμα πρός τήν Λύσιν καί άφ ετέρου, πλήν τών άλλων, καί διά τής έξα- 
θλιωσεως τού παραμειναντος εις τάς εστίας του πληθυσμού. Καί μετεβλήθησαν οί υπό
δουλοι «εις σκλάοους καί δού/.ους» διά νά καλλιεργούν τήν γή ν , διά νά προσφέρουν 
τούς καρπούς τών κόπων των εις τήν παμφαγίαν «τών άχορτάστων γ ιά  χρήματα 1 ούρ- 
κων». Χναι συνεχώς οί όεσπόται άπέσπων υπό διαφόρους μορφάς (δεκάτης, χαρατσιού 
ή άλλων τρόπων) τάς περιουσίας καί τάς άπολαυάς τών Χριστιανών. Έπρόκειτο περί 
μιας πολιτικής, ή όποια έθεωρεΐτο απαραίτητος διά νά έςασφαλισθή, άφ5 ένός ή υπο
ταγή τού κατακτηθέντος λαού εις τήν 'Γψηλήν Πύλην καί άφ ’ ετέρου διά νά γ ίνητα ι 
έκμετάλλευσις τών πόρων τού λαού τούτου, τοιουτοτρόπως, ώστε νά αύξάνη ό πλού
τος καί η δύναμις τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί τών επί μέρους ’Οθωμανικών 
αύθεντών. Διό καί ή άρπακτικότης ήτο πάντοτε τό βασικόν χαρακτηριστικόν τού ’Οθω
μανικού οικονομικού συστήματος.

3. Ές άλλου συναντώμεν καί άλλους τρόπους, περισσότερον αιμοδιψείς, διά τόν 
άφανισμόν τού γένους τών Ελλήνων. Καί τοιουτοτρόπως, άλλοτε υπό μορφήν σπορα
δικήν καί άλλοτε κατά κύματα, έξέσπα μία, όποκρύπτουσα τόν μύχιον πόθον τής τρε- 
φούσης άσπονδον μίσος κατά τών Ελλήνων, θολής τουρκικής ψυχής, ανοικτή έξολό- 
θρευσις καί έξόντωσις τοΰ Ελληνικού στοιχείου.

Καί άντικρύζομεν ούτως αγριότητας καί σφαγάς, άτομικάς ή όμαδικάς, επισή
μους ή ίδιωτικάς, συνδεδεμένας υπό βασανισμών, κτηνωδιών, εμπρησμών κ.ά. Χαρα
κτηριστικόν τό παράδειγμα τού Σελίμ Α ' τού Γιαβούλ (θηριώδης, 1467 —  1452) , δ 
όποιος άνήλθεν είς τόν θρόνον, άφού έφόνευσε δώδεκα αδελφούς καί ανεψιούς του. 
Αιμοδιψής, ώς ήτο, έδωσε διαταγήν είς τόν Μέγαν Βεζύρην του νά έξολοθρεύση ολό
κληρον τόν Χριστιανικόν πληθυσμόν τού ’Οθωμανικού κράτους καί νά καταστρέψη
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0Λας χάς χριστιανικάς εκκλησίας. Ά φ ’ ετέρου ως παραστατικήν τής ατμόσφαιρας τής 
επιόιωκομενης πολιτικής τής έζοντώσεως καί τής τρομοκρατίας άναφερομεν καί τήν 
δραματικωτάτην περίοδον τής Κρητικής ιστορίας τής «Γιαννιτσαριάς» (1770—1820) : 
«Κακουργήματα καί τυραννία ανεκδιήγητος. TJ τουρκικός στρατός, ατακτα σώματα 
έζ ΑλΟανών καί άτακτα σώματα ές εντοπίων Τούρκων εύρίσκοντο εις ‘ΤΙράκλειον, 
Αασήθιον, Ρέθυμνον καί Χανιά καί περιερχόμενοι τάς επαρχίας κατέσφαζον, έτυφέ- 
κιζον καί κατέστρεφον.

Έπετρέπετο οέ εις πάντα Τούρκον νά φονεύη καί άτιμάζη Χριστιανούς άνευ 
α ίτιας καί διαδικασίας, οπουδήποτε καί όποτεοήποτε, χωρίς νά λογοδοτή εις οίανδή- 
ποτε αρχήν ή δικαστήριον. Ούδεμία έξουσία έπροστάτευε τούς Χριστιανούς, κατόπιν δέ 
τούτου οΐ φανατικώτε^οι καί αγριότεροι των Τούρκων άπέκτων 'τήν φήμην ήρώων, 
εάν τά κακουργήματα των ήσαν άφθονώτερα καί κτηνωδέστερα καί ειδεχθέστερα. Τήν 
εποχήν δέ αυτήν μέγα μέρος τοϋ Κρητικού πληθυσμού έξωντώθη διά φόνων καί σφα
γώ ν, ένψ άλλο έξεπατρίσθη καί άλλο έξισλαμίσϋη, καταφυγών έν πολλοίς εις «κρυπτό 
χριστιανισμόν».

4. Ά λ λ ’ εις τόν άφανισμόν τοϋ έλληνικοΰ στοιχείου άπέόλεπε γενικώτερον καί ή 
« π ο λ ι τ ι κ ή  τ ο ϋ  έ ς ι σ λ α μ ι σ μ ο ϋ», ύπούλως καί ποικιλοτρόπως έκδη- 
λουμένη.

Μια πρώτη έκδήλωσις τούτου ήτο καί τό «π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α» (Ντεβσιριμέ), 
διά τοϋ οποίου άφηρπάζοντο Έλληνόπαιδες, πρός τόν σκοπόν στρατολογίας πολεμι
στών («Γενιτσάρων») καί έξισλαμισμοϋ αύτών. Τήν ιδέαν τοϋ παιδομαζώματος συνέ- 
λαβεν ό Σουλτάνος ϋρ χά ν καί έσυστηματοποίησεν ό Μουράτ Α ' (1630 — 1683) .

ΤΙ τοιαύτη « φ ο ρ ο λ ο γ ί α  ε ι ς  α ί μ α »  τοϋ Ελληνισμού διεξήγετο ώς έξής : 
’;Αξιωματοΰχοι περιήρχοντο τάς διαφόρους περιοχάς καί βάσει των ύπό των υποδού
λων δημογερόντων ύποχρεωτικώς τηρούμενων μητρώων έξέλεγον τά ωραιότερα καί 
εΰρωστότερα τέκνα τών Χριστιανών άπό ηλικίας 6 — 25 ετών. Σκληρά δ’ ήτο ή τι
μωρία δΓ εκείνους, οί όποιοι άπεπειρώντο ν’ άποκρύψουν τέκνον των, έστω καί άν 
τοϋτο ήτο μονογενές. Τόσον τραγικόν δέ ήτο τό βίωμα τοΰτο, ώστε, ώς βέβαιοί ό Γερ
μανός Γέρλαχ, αύτόπτης μάρτυς, «πολλάκις αί δυστυχείς μητέρες, άνατείνουσαι τάς 
χείρας πρός τόν ουρανόν, ίκέτευον τόν "Γψιστον ν’ άνακαλέση παρ’ Έαυτω τά τέκνα 
των διά νά μή περιπέσουν εις τήν εξουσίαν τών άπιστων».

Τά ουτω βιαίως εφαρπαγέντα Ελληνόπουλα διεπλάσσοντο διά συστηματικής έκ- 
παιδεύσεως εις πειθαρχικούς καί φανατικούς στρατιώτας καί Μουσουλμάνους. Ό 
αριθμός δέ τών Γενιτσάρων ύπελογίσθη εις έν περίπου έκατομμύριον.

Ά λ λ ’ όμως δέν υπήρχε μόνον τό «επίσημον», «κρατικόν», αλλά καί έν παράλλη
λον ιδιωτικόν «παιδομάζωμα». Ουτω, παραδειγματικώς άναφέρομεν, δτι λ. χ. δ ντεφ- 
τερντάρης Τσκεντέρ Τσελεπής (16ος αιών) εΐχεν άνω τών εξ χιλιάδων σκλάβων, οί 
όποιοι άπετελοΰντο κυρίως άπό αιχμαλώτους άρπαχθέντας άπό τούς γονείς των εις 
παιδικήν ηλικίαν. Ό  περίφημος Μπαρμπαρόσας, δστις άπέθανε τό 1544, άφήκεν εις 
τόν οίκον του δύο χιλιάδας σκλάβους, ή δέ χήρα τοϋ Μωχαμέτ Σοκολλή είχεν εις τήν 
κατοχήν της τψ  1582 έννέα χιλιάδας σκλάβων, δλους παιδιά Χριστιανών.

5. Ή  πολιτική τοϋ «έςισλαμισμοΰ» δμως δέν άφεώρα μόνον εις τούς γενιτσά
ρους. Πλείστα μέσα πράγματι έχρησιμοποίησε πρός τόν σκοπόν αύτόν ή τουρκική πα
νουργία. Καί ουτω βλέπομεν λ.χ. νά έπιδιώκωνται μεταστάσεις εις τούς κόλπους τού 
Μωαμεθανισμού Ε λλή νω ν , εις τούς οποίους προσεφέροντο άνώτατα καί επικερδέστατα 
άςιώματα, ακόμη καί τώ ν βεζυρών, τών στρατηγών ή άλλων άνωτάτων λειτουργών 
τοϋ Κράτους. ΤΤ βλέπομεν τήν χρησιμοποίησιν βίας διά νά έξαναγκασθοΰν οί Χρι
στιανοί νά αλλάξουν π ίστιν καί νά άσπασθοϋν τόν Μουσουλμανισμόν. Π.χ. κατά τό 
έτος 1566, όταν δ ΓΙιαλή ΙΙασάς κατέλαβε τήν Χίον, χιλιάδες Χριστιανοί ευρον μαρ
τυρικόν θάνατον, επειδή ήρνήθησαν νά άσπασθοϋν τήν μωαμεθανικήν πίστιν.
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6. Αφανές ώς ά,νοργάνωτον, άλλ όμως έκτεταμένον καί ομοίως φοβερόν και εν 
συνεχώς έν τή πράξει έκτυλιυσόμενον «γυναικομάζωμα». Διότι, εάν δεν ύπήρχον 
Οργανωμένοι έπίσημοι στρατολόγοι τού τοιούτου σόρου τοΰ Ελληνικού αϊματος, ώς 
επί παιδομαζώματος, ύπήρχον οί άξιωματοΰχοι, οι στρατιώται καί δ όχλος, οι όποιοι, 
διεφθαρμένοι καί βάρβαροι, άπέσπων συζύγους, άδελφάς, θυγατέρας ή άλλας υπο
δούλους Έλληνίδας, διότι βεβαίως εις ούδένα είχον νά δώσουν λόγον καί είτε τάς 
έβίαζον, είτε έτροφοδότουν τό επικερδές «σκλαβοπάζαρον», είτε τάς ερριπτον εις τά. 
χαρέμια των, είτε τάς έχρησιμοποίουν ώς όδαλίσκας κ.ο.κ. Καί διηγείται δ απλοϊκός 
χρονογράφος των καιρών εκείνων : Και Ιφθείρανε τις παρθένες καί εκάμανε μεγάλη 
πορνεία και καταδίκη, Ώ , Θεέ μου, συμπάθησε με, οπού γράφω τά κακά, καί τις 
ντροπές, οπού εκάμανε οί Τούρκοι εις τό γένος των Χριστιανών. "Ας σωπάσω !».

7. Λς έλθωμεν ακολούθως εις τούς διωγμούς, τούς όποιους ύπέστη ή ύποδου- 
λωθεισα εις τό Ισλάμ «’Ορθόδοξος Εκκλησία».

Καί αναφέρει μέν ή 'Ιστορία, δτι ο Μωάμεθ Β ', εκ λόγων πολίτικης σκοπιμο- 
τητος, περιέβαλε διά κύρους τό Οικουμενικόν ΐίατριαρχειον της Κωνσταντινουπόλεως, 
έφ’ δσον κατέστη κύριος άπάσης της Χριστιανικής ’Ανατολής καί επομένως εΐχεν 
ανάγκην ταύτης, πλήν εν είναι βέβαιον, ήτοι Οτι δ τουρκικός θρησκευτικός φανατι
σμός καί το μίσος των κατά τών υποδούλων Χριστιανών έξεχείλισε καί συνεχώς κα- 
τεφέροντο πλήγματα άμεσα ή έμμεσα κατά τών όσιων καί Ιερών του Ελληνισμού. 
Ακριβώς, λοιπόν, νέα δυστυχία έσυντρόφευε τό υπόδουλον έθνος μέ την μανίαν τού 
Ισλάμ εναντίον τής ’Ορθοδόξου θρησκείας. Βλέπομεν ούτω τούς ’Οθωμανούς νά λ εη 

λατούν, νά καίουν ή νά μεταβάλουν εις ερείπια σταύλους, τζαμιά ή λ.ουτρά τάς χρ ι
στιανικές εκκλησίας ή βλέπομεν νά. εξευτελίζουν παντοιοτρόπως τούς εκκλησιαστι
κούς λειτουργούς, νά ακρωτηριάζουν καί νά θανατώνουν αυτούς. Θλιβερός δέ χορός 
πλήθους τοιούτων θυμάτων τής εκκλησίας παρελαύνει εις την 'Ιστορίαν τής Τουρ
κοκρατίας.

Ά λλ’ επίσης, άς μή λησμονώμεν καί πάσας φοράς δέν έπέπεσαν οί Τούρκοι εις 
αότά. ακόμη τά χριστιανικά νεκροταφεία, κατέστρεψαν τούς σταυρούς καί άνέσκαψαν 
τους τάφους καί επέταξαν τά. οστά τών τεθνεώτων «απίστων» κ.ο.κ.

8. ’Αλλά καί ή ελληνική παιδεία ύπέστη τά. πάνδεινα υπό τών ’Οθωμανών, φο- 
βουμένων μήπως τό ελληνικόν πνεύμα διατηρήση ακέραιον τό εθνικόν φρόνημα καί 
τόν πόθον τών υποδούλων πρός άπελευθέρωσιν. Διά νά εκτίμηση τις την σημασίαν 
της τοιαύτης οιώςεως καί τά αποτελέσματα, τα Οποία θά ηδύνατο νά έχη, πρέπει νά 
άναλογισθή ότι, ευθύς μετά την ύποδούλωσιν εις τούς Τούρκους, ή ελληνική χώρα 
εύρέθη χωρίς φως, ήτοι χωρίς πνευματικούς οδηγούς, διότι οί πνευματικοί ήγέται, 
αποκαρδιωμένοι, κατέφυγον εις την Δύσιν. Τοιουτοτρόπως δέ, ή μέν Δύσις παρέλαβε 
καί πάλιν τό ελληνικόν φως, ή δέ δυστυχής Ελλάς περιήλθεν εις τό σκότος.

Καί εις το πάτριον έδαφος τα σχολεία μετεβάλλοντο εις ερείπια, έκαίοντο ή εκρη- 
μνίζοντο και οι εν Ελλάδι διδάσκοντες έδιώκοντο άπηνώς, προτιμώμενοι κατά, τά,ε 
δ μηρί ας καί τάς σφαγάς.

«Καί έτσι ό παπάς, κάτω από τά ράκη τού ράσου του, κρατούσε τό ψαλτήρι καί 
έπήγαινε νά μάθη τά παιδιά, πού τόν έπερίμεναν τ.ερίτοοαα, σέ εν κ ρ υ φ ό σ y ό
λ ε  ι ό, νά. διαβάζουν».

Αγωνιώδης προσπάθεια διά, τήν στοιχειώδη συντήρησιν τής πνευματικής ζωής, 
άλλα καί τρανή απόδειξις περί τοΰ οτι ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός δέν δύνα- 
ται νά άφανισθή εις τόν τόπον αύτόν.

(  Συνεχίζεται)
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Ό  'Αλέξανδρος Ύψηλάντης 
και ό Ιερός Λόχος

ΕΜΜ. Π ΡΩ Τ Ο Ψ Α Λ Τ Η , τακτικού Καθηγητοΰ έν τή Παντείω Σχολτ)

« "Ας μή  βρέξη ποτέ τό σύννεφον 
κα ι ό άνεμος σκληρός ας μη  σκορπ ίση  
τό χώ μα τό μακάριον j i o v  σάς σκεπάζε ι» .

Α.Τ-ΚΑΛΒΟΣ

Ε ΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝΑ Ελληνικήν 'Ιστορίαν, την πλήρη εθνικών αγώνων καί 
πατριωτικών θυσιών, μία μικρά, λαμπρότατης σελίς είναι αφιερωμένη εις τον 
'Ιερόν Λόχον, τον όποιον ίορυσεν 6 Αλέξανδρος Τψηλάντης εις Φωξάνην τής Μολδα

βίας τήν 3ην Μαρτίου 1821. Εις τήν επέτειον τής ίδρύσεως τοϋ εύγενοΰς εκείνου στρα
τιωτικού σώματος καί εις τήν ήρωϊκήν του θυσίαν είναι αφιερωμένη ή παροϋσα 
ομιλία.

«Μή λησμονείτε, ότι οί 'Έλληνες, διά νά απελευθερωθούν, πρέπει να ατηρίζων- 
ται επί τών ιδίων αυτιών δυνάμεων». Αυτή ύπήρξεν ή διαθήκη, τήν οποίαν, άποθνή- 
σκων έν Κ ιέβψ, κατέλιπεν εις τούς πέντε υιούς του ό παλαιός^ ήγεμών τής Βλαχίας 
Κιονσταντΐνος Τ ψηλάντης. Διά τών λόγων του αυτιών δ πολιτικώτατος εκείνος Φανα- 
ριώτης έρριψεν εις γονίμους ψυχάς εύγενή σπόρον, ό όποιος έβλάστησε μέγας καί άνέ- 
δειξε πρωταγωνιστές τοΰ Ελληνικού δράματος τούς δύο τουλάχιστον έκ τών υιών του, 
τον πρωτότοκον ’Αλέξανδρον καί τόν δεύτερον Δημήτριον Τψηλάντην.

Οί δύο αυτοί Τ ψηλάντα ι, άν καί έξεπαιδεύθησαν εις τόν ρωσικόν αύτοκρατορι- 
κόν στρατόν, κατέστησαν, χάρις εις τήν οικογενειακήν των ανατροφήν, κληρονόμοι καί 
ζηλυραί τών προς τήν Ε λληνικήν Πατρίδα ευγενιών αισθημάτων τών προγόνων των. 
Οί τελευταίοι λόγοι τοϋ πατρός των έχαράχθησαν ανεξίτηλοι εις τάς καρδίας των καί 
υπήρξαν όι’ αυτούς τό οδηγητικόν άστρον καθ’ δλον τόν βίον των, μέχρι τοΰ τέλους.

Ό  ’Αλέξανδρος Τψηλάντης ύπήρξεν από τάς ευγενεστέρας καί ένδοξοτέρας 
μορφάς τοϋ απελευθερωτικού άγώνος τοΰ 21. Φύσις ποιητική καί όνειροπόλος, έξεδή- 
λωσεν άπό τής νεανικής του ηλικίας τόν αγνόν πατριωτισμόν του, προσφέρων τό φθαρ
τόν σώμα εις τήν υπηρεσίαν τοϋ αύτοκράτορος. αλλά τήν ψυχήν του εις τήν υπόδου
λον Ελλάδα. Εις τήν νεανικήν γραφίδα του ανήκουν οί πατριωτικοί στίχοι, πού συμ-
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βολίζουν τήν μοίραν τοΟ ύποδουλωθέντος Ελληνισμού καί της οικογένειας του :

«Φωλιάν δέν έχω' πηγαίνω, τρέχω έδώ κι’ Ικεΐ,
χωρίς νά ξεύρω τήν ήσυχίαν, χωρίς να ευρώ τήν ευτυχίαν,
ποΰ κατοικεί.
Μικρό σαν ήμουν, είχα πατρίδα. Μέσ’ τις μιρσίνες Ιγλυκοζοΰσα 
είχα Ιλπίδα' πουρνό καί βράδυ έκελαηδοΰσα...
Σκληρό γεράκι έξαφνα Ιμπρός μου,
τιόν δφθαλμών τό γλυκύ φως μου
νεκροαρπάζει, καί τήν φωλιά μου καταρημάζει.
Έκτοτε τρέχω στα ξένα μέρη, χωρίς πατρίδα καί χωρίς ταίρι".

Οί αδελφοί 'Τψηλάντη ύπηρέτησαν εις τον ρωσικόν στρατόν ως άξιωματικοί καί 
άνήλθον πολλάς βαθμίδας τής στρατιωτικής ιεραρχίας, ούδείς δμως ΙΕ αυτών ελ,αβε 
ποτέ ρωσικήν υπηκοότητα. 'Ο ’Αλέξανδρος, ό όποΤος έκ παιδικής ήλικίας εδειξε προ
σόντα πολεμιστοΰ, διεκρίθη πολλάκις εις τά πεδία των μαχών, κατά δέ τήν μάχην τής 
Λειψίας, τήν μάχην των ’Εθνών, άγωνιζόμενος κατά τών Γάλλ.ων, Ιχασε τον δεξιόν 
του βραχίονα.

Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, ώς πολεμικός ηγέτης, ύπήρξεν ατυχής. Τό πολ.ι- 
τικόν κλίμα τής Εύρούπης, εντός τοΰ όποιου Ιξερράγη τό Έλ.ληνικόν επαναστατικόν 
κίνημα εις τάς Παραδουνάβιους 'Ηγεμονίας, ή δυσμενής στάσις τής Ρωσίας έναντι τοΰ 
Ελληνικού Άγώνος, α! τοπικαί Ιν Βλαχία συνθήκαι, προδιέγραφον άσφαλή σνεδόν 
τήν άποτυχίαν τής Ιπαναστάσεώς του. Έ ν τούτοις, ώς ειχον τότε τά πράγματα, ούδείς 
άΤλος Έλλην ήτο Ινδεδειγμένος, όσον Ικεΐνος, διά νά Ινσαρκώση τό πολ.εμικόν πνεύ
μα τών είς δλην τήν ’Ανατολήν διεσπαρμένων Ελληνικών στοιχείων, νά επιβάλ,η τά- 
ξιν καί μέτρον είς τάς πολλ,άς, άλλ’ ενίοτε άντιρρόπους, δυνάμεις τής Φιλικής 'Ε τα ι
ρίας καί νά δδηγήση τό ’Έθνος από τό στάδιον τής Ιλπίδος, τοΰ όνείρου καί τής συνω
μοσίας. είς τήν περίοδον τών Ινδόξων πολεμικών έργων. Ή  έπανάστασις τοΰ 'Υψηλ.άν- 
του είς τάς 'Ηγεμονίας είναι δργανικώς ηνωμένη μετά τοΰ άγώνος τής Νοτίου Έ λλά- 
δος. Ό πολεμικός άγων τών Ελλήνων κατά τήν Έπανάατασιν τοΰ 21 είναι είς καί 
αδιάσπαστος. Τό κίνημα είς τάς Ηγεμονίας άποτελεΐ τήν πρώτην φάσιν αύτοΰ, ή 
όποια είναι άποκλειστικόν εργον τοΰ ΆλεΕάνδρου 'Γώηλάντου καί τών συνεργατών του.

Είς τάς 22 Φεβρουάριου τοΰ 1821 δ Ά λ . 'Γψηλ.άντης, ακολουθούμενος άπό 
τούς άδελφούς του Γεώργιον καί Νικόλαον, τον συγγενή του Γεώργιον Μάνον, τόν 
Γεώργιον Καντακουζηνόν, τόν Πολωνόν άξιωματικόν Γκαρνόφσκυ καί δλ.ίγους SX- 
λους άφωσιωμένους φίλους του, έπέρασε τόν Προύθον, είσήλ,θεν είς τό Ίάσιον καί ϋψω- 
σεν είς τό φρούριον τής πόλεως τήν επαναστατικήν σημαίαν. Μετά δύο ήμέρας, τήν 
24 Φεβρουάριου, άπηύθυνεν έκεΐθεν τήν ιστορικήν του προκήρυξιν, διά τής όποιας 
έκάλει τό Πανελλήνιον είς τά δπλα : «Είς τά δπλα, φίλοι, ή Πατρίς μάς προσκαλεΐ...».

Είς τήν προκήρυξιν τοΰ Ύψηλάντου όπήκουσαν τότε χιλιάδες Ε λλήνων πολεμι
στών, ύπηρετούντων είς τάς φρουράς τών ηγεμόνων, αί δποΐαι, έν τώ συνόλω των, έτά- 
χθησαν ύπό τάς έπαναστατικάς σημαίας.

Ά λλ’ ή φωνή τής Πατρίδος, εδρεν άμεσον άπήχησιν είς τάς πατριωτικάς ψυχάς 
τών νεαρών Ελλήνων, οί οποίοι. Ισπούδαζον είς τά Γυμνάσια τής ’Οδησσού, τοΰ Βου- 
κουρεστίου καί άλλων πόλεων τής Νοτίου Ρωσίας καί τής Μολδοβλαχίας, είς. τάς 
όποιας ύπήρχον Έλληνικαί παροικίαι, άκμαιόταται είς πλούτον, παιδείαν καί κυρίως
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εις εθνικόν φρόνημα. ’Από τούς ενθουσιώδεις αυτούς νέους, ο'ι οποίοι έγκατέλειψαν τά 
σχολικά θρανία διά νά έκτελέσουν τά κελεύσματα τής Πατρίδας, έσχημάτισεν δ Αλ. 
'Γψηλάντης εις την Φωξάνην, επί των συνόρων τής Μολδαβίας καί Βλαχίας, τό στοα- 
τιωτικόν σώμα, τό όποιον έβάπτισεν 'Ιερόν Λόχον, κατά μίμησιν τοϋ άρχαίου καί 
ενδόξου ομωνύμου τάγματος των Θηβών.

Αξιοσημείωτος είναι ή σκηνή, ή όποια διεδραματίσθη εις τήν Σχολήν τοΰ Βου- 
κουρεστίου, όταν έγνώσθη ή εισβολή τοϋ Ά λ . Τφηλάντου εις Μολδαβίαν. '0  διαπρε
πή ς διδάσκαλος τοϋ Γένους Γεώργιος Γεννάδιος, λαβών τήν είοησιν κατά τήν ώραν 
τοϋ μαθήματος, εροιψεν από τής τραπέζης τά διδακτικά βιβλία'εις τήν πυράν καί 
έξαλλος άπό χαράν καί ενθουσιασμόν άπηύθυνε προς τους άκροατάς του τό τελευταΐον 
τω ν μάθημα «'Η ΓΓατρίς, άφοΰ σάς εύηργέτησε, πού σάς έγέννησεν "Ελληνας, 
σάς παρέχει τώρα καί άλλην μεγαλυτέραν ευεργεσίαν, νά πολεμήσετε καί νά άποθά- 
νετε, ώς "Ελληνες, υπέρ αυτής. Άφοΰ σάς έδωκε τήν ζωήν, τώρα σάς προτείνει τήν 
αθανασίαν. Πρόγονοι καί πατέρες τριών χιλιάδων ετών, ήρωες, μάρτυρες, σοτοί. στοα- 
τηλάτα ι, σάς κυττάζουν άπό τον ουρανόν, διά νά ιδουν άν θά φανήτε άξιοι αυτών καί 
τής Πατρίδος...,».

I
'Ο 'Ιερός Λόχος τοϋ Ύώηλάντου υπήρξεν ή πρώτη συγκρότησις τακτικού ελλη

νικού στρατού υπό τύπους Ελληνικούς. 01 'Ιερολοχΐται έφεραν ιδίαν στολήν μελανός 
χρώματος, διά τοϋτο ώνομάζοντο μ α υ ρ ο φ ό ρ ο ι .  Έπί τοΰ πηλικίου των υπήρχε τό 
σύνθημα τής Φ ιλικής Εταιρείας : «Ελευθερία ή Θάνατος» καί άνωθεν αύτοΰ τό σύμ- 
βολον τοΰ θανάτου, νεκροκεφαλή μετά δύο οστών εις σχήμα χιαστόν.

Ό  όρκος τών 'Ιερολοχιτών ήτο μάκρος, ήρχιζε δέ ώς έξης : «'Ορκίζομαι νά χύ
σω καί αυτήν τήν υστέραν ρανίδα τοΰ αίματός μου υπέρ τής Θρησκείας καί τής ΤΤα- 
τρίδος μου. Νά φονεύσω καί αυτόν τόν ίδιον αδελφόν, άν τον ευρώ προδότην τής ΙΙα- 
τρίδος...».

Πρώτος διοικητής τοΰ 'Γεροϋ Λόχου διωρίσθη υπό τοΰ Τφηλάντου ό πρίγκηψ 
Γεώργιος Ιναντακσυζηνός.

Τό ιστορικόν δράμα τοϋ 'Ιερού Λόχου έπαίχθη εις τήν πεδιάδα τοΰ Δραγατσα
νίου, τήν 7 ’Ιουνίου 1821, όταν ή έπανάστασις τοϋ Τφηλάντου, άποδυναμωθεΐσα, 
έκλινε πρός τήν δύσιν της. Ό  αρχηγός τοΰ 'Ιεροϋ Λόχου Νικόλαος 'Γψηλάντης, διά 
νά προσφέρη βοήθειαν εις τόν αύθαιρέτως επιτεθέντα κατά τοΰ Δραγατσανίου καί 
κινδυνεύοντα Ίθακήσ ιον αρχηγόν Βασίλειον Καραβιάν, ένέπλεξε τό Σώμα του εις 
αγώνα υπό βροχήν κατά τών πολύ υπερτερών τουρκικών δυνάμεων, αί όποΐαι, ευστό- 
χως κινηθεϊσαι, περιεκύκλωσαν τόν 'Ιερόν Λόχον. Οι γενναίοι άγωνισταί του, παρά 
τήν πολεμικήν των απειρίαν, έπολέμησαν ώς λέοντες. Τό εχθρικόν ιππικόν διέσχιζε 
τάς τάξεις των καί τούς Ιθέριζεν ώς θαλερούς στάχυς. ΤΙ έπέμβασις τοϋ Γεωργάκη 
’Ολυμπίου, ό όποιος κατεδίωςε τά άκρα τοΰ έχθροΰ, έδωσε καιρόν νά σωθούν ολίγοι 
άνορες τοΰ 'Ιεροϋ Λόχου. Υπέρ τούς διακοσίους, όμως, έπεσαν εις τό πεδίον τής τι
μής, πολλοί δέ συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί, άποσταλέντες δέσμιοι εις Κωνσταντι- 
νούπολιν, άπεκεφαλίσθησαν.

'Ο Ά λ . 'Γ ψηλάντης, συντετριμμένος εκ τής καταστροφής εκείνης καί τής επακο- 
λουθησάσης διαλύσεως τοΰ στρατοΰ του, παρέδωσε διά τής τελευταίας ήμερησίας δια
ταγής του τούς υπαιτίους τής καταστροφής «εις τήν απέχθειαν τής άνθρωπότητος, εις 
1
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τήν δίκην τού νόμου καί εις την κατάραν των ομογενών». Δεν έλησμόνησεν, όμως, νά 
άποδώση τήν δφειλομένην τιμήν εις τούς πεσόντας 'Ιερολοχίτας :

Σείς δέ σκιαί των γνησίων Ελλήνων τού 'Ιερού Λόχου, όσοι προδο- 
θέντες έπέσατε θύματα 0Γ ευδαιμονίαν τής Πατρίδος, δεχθήτε 5Γ έμοϋ τας 
ευχαριστίας των ομογενών σας. Όλίγος καιρός καί θέλει άνεγερθή στήλη, 
ίνα διαιώνιση τό όνομά σας».

Τήν υποθήκην ταύτην τού 'Γψηλάντου ήκολούθησε, μετά τήν  άπελευθέρωσιν τής 
Ελλάδος, τό Πανεπιστήμιον Αθηνών, τό όποιον άνήγειρεν εις τό προαύλιόν του τιμη
τικήν στήλην εις αιώνιον μνημόσυνον τής αυτοθυσίας τού 'Ιερού Λόχου. Ά λλα τό κάλ- 
λιστον μνημεϊον προς τιμήν τού 'Ιερού Λόχου έστησε διά τής αθανάτου ωδής του ό 
Ζακύνθιος ποιητής Άνδρέας Κάλβος :

«"Ας μή βρέξη ποτέ τό σύννεφον, 
καί ο άνεμος σκληρός ας μή σκορπίση 
τό χώμα τό μακάριον πού σάς σκεπάζει.

ΤΩ γνήσια τής Ελλάδος τέκνα
ψυχαί πού έπέσατε εις τον αγώνα άνδρείως,
τάγμα εκλεκτών 'Ηρώων, καύχημα νέον.

Σάς άρπαξεν ή τύχη τήν νικητήριον δάφνην,
καί από μυρτιάν σάς έπλεξε
καί πένθιμον κυπάρισσον στέφανον άλλον.

Άλλα άν τις άποθάνη διά τήν Πατρίδα, 
ή μύρτος είναι φύλλον άτίμητον 
καί καλά τά κλαδιά τής κυπαρίσσου.

Τον ένδοξον Λόχον, τέκνα, μιμήσατε. Λόχον Η ρώων».

/Π1 [MAN. Π  ΡΩ ΤΟ ΨΑ Λ ΤΗΣ



Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Γ Ν Ω Μ Η
Διαμόρφωσις — "Εκφρασις — Ρόλος

'Υπό ΔΗΜ. Π. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ , Πολιτειολόγου

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

~ής

Ή  λογική αυτή έςέτασι: .  ή έστιο λογικοφανής, διακρίνεται εις τρία στάδια : 
τήν άνάλυσιν, τήν ερμηνείαν καί τήν σύνθεσιν. Τί άνάλυσις συνίσταται εις την συσχέ- 
τισιν τοϋ ερεθίζοντας γεγονότος μέ άλλας γνώσεις, σχετικά; βεβαίως πρός αυτό. Εις 
τήν περίπτωσιν τής ύβρεως π.χ. συσχετίζεται ή ΰβρις μέ τήν φήμην τοϋ υβρίζοντας 
ώς καλοϋ, άλλ’ εύερεθίστου χαρακτήρας. Ή  ερμηνεία ανάγεται εις τήν έξήγησιν, ή 
οποία δίδεται από τον έρεθιζόμενον εις τον ερεθισμόν, ώς π.χ. ή κρίσις δτι ή ΰβρις δεν 
αποτελεί προδιάθεσήν μειώσεως τοϋ όβριζομένου, άλλα «ξέσπασμα οργής». Τέλος, ή 
σύνθεσις τής κρίσεως έγκειται εις τον καθορισμόν τοϋ τρόπου άντιδράσεως, ώς π.χ. 
εάν πρέπει ν’ άπαντήση ή νά σιωπήση, άν άπαντήση τί να είπη κ.ο.κ.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τής ουσίας καί 
φύσεως τής γνώμης ώς πράξεως νοητικής ή φυ

σικής δραστηριότητας τοϋ ανθρώπου, θά ήδυνάμεθα 
νά έμφανίσωμεν γραφικώς τούς τρόπους άνταποκρί- 
σεως τοϋ ανθρώπου, διά τοϋ έναντι σχήματος, δπου 5. 

2  ερεθισμός (STIMU'-US) , R = άνταπόκρισις RESPON- 
s SF.) καί A—Ζ αισθησιακόν έπίπεδον, οπότε ή προσω

πική άντίδρασις διανύει πορείαν συντομωτάτην, ήτις 
SAZR, Β— Ε συναισθηματικόν έπίπεδον, οπότε ό ερεθισμός ακολουθεί τήν πορείαν 
SABEZR, δπου ή διάθεσις είναι προϊόν τής αισθηματικής επεξεργασίας, ήτοι ερμη
νείας συμφώνου πρός τάς αισθηματικά; παρορμήσεις Γ—Δ =  νοητικον επίπεδον, οποτε 
δ ερεθισμός διανύει τήν πορείαν SABTAEZR, καί ή άντίδρασις λαμβάνει τήν μορφήν 
γνώμης, έν συμπεράσματι ενός ατόμου, δηλαδή προσωπική γνώμη είναι ή λογική ή 
λογικοποιημένη άντίδρασις τοϋ ατόμου πρός τινο. ερεθισμόν, προερχόμενον είτε έκ τοϋ 
περιβάλλοντος, είτε εκ τοϋ ίδιου τοϋ οργανισμού. Τί γνώμη αυτή εκφράζεται συνή
θως διά λέξεων.

9 .—Ή  ενδιάθετος γνώ μη

HI προσωπική αυτή γνώμη είναι συνάρτησις δύο παραγόντων : 
α) τοϋ αισθηματικού κόσμου τοϋ ατόμου, ό όποιος, ώς γνωστόν, καθορίζεται από 

τάς φυσιολογικά; ή ψυχολογικά; άνάγκας, τάς όποιας τό άτομον έχει. Ή πείνα, π.χ., 
κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, ώθεϊ πολλούς εις τήν γνώμην δτι, προκειμένου ν’ 
άποθάνη τις, ή κλοπή είναι θεμιτή.
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β) τού νοητικοΰ κόσμου έκαστου ατόμου, ήτοι, άφ’ ένος μέν των διανοητικών αυ- 
τοΰ ικανοτήτων, ώς π.χ. φαντασία, άντίληψις κλπ., άφ’ έτέρου δέ τοϋ είδους των γνώ
σεων, ακριβών ή εσφαλμένων, και τής έκτάσεως αυτών.

Ου τω εξηγείται τό φαινόμενον διατί δια τδ Ιδιον άκριβώς πράγμα ύφίστανται 
πλείονες γνώμαι. Εντεύθεν, επίσης, διαφαίνεται ό τεράστιος ρόλος, τον οποίον παίζει 
ή παιδεία, όχι τόσον είς την παροχήν γνώσεων, άλλα εις την έξάσκησιν των διανοη
τικών τοϋ ανθρώπου ικανοτήτων όπως αύται χρησιμοποιούνται επιυφελώς. “Οπως δη
λαδή είναι είς. θέσιν νά κατασιγάζουν τάς όρμάς των παθών, τιθασεύουν τό αίσθημα 
καί αναπτύσσουν τήν κρίσιν, τον «ορθόν λόγον». Διότι τό δράμα τοϋ σημερινού ανθρώ
που είναι ή σύγχυσις «των φρενών», ή αυταπάτη δηλαδή, ή προερχόμενη έκ τής άντι- 
λήψεως δτι ό άνθρωπος σκέπτεται, ενώ είς τήν πραγματικότητα αισθάνεται. Καί εδώ 
εύρίσκεται ή ουσία τής συμβολής τοΰ αρχαίου 'Ελληνικού πνεύματος είς τον κόσμον. 
Προσέφερε τον σκεπτόμενον άνθρωπον, τον άνθρωπον δηλαδή τόν εχοντα γνώμην ώς 
αποτέλεσμα τής λογικής σκέψεως καί δχι των προδιαθέσεων καί παρορμήσεών του. 
Ι\αί είς αυτό άκριβώς δ κλασσικός πολιτισμός οφείλει τήν κλασσικότητά του.

Τήν οόσιαστικήν διαφοράν μεταξύ των δύο τούτων ειδών γνώμης θά ίδωμεν είς 
τό επόμενον κεφάλαιον περί τοΰ τρόπου σχηματισμού των. Πάντως, εκείνο τό οποίον 
πρέπει έν προκειμένω νά τονισθή, είναι δτι τήν 8άσιν τής διαφοροποιήσεως τής γνώ 
μης παρέχει πάντοτε έκ τού ασφαλούς δ φορεύς, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι ή γνώ 
μη, χωρίς τό υποκείμενον, χωρίς δηλαδή τήν εχουσαν γνώμην οντότητα, δεν δύναται 
νά ύπαρξη. Πολύ περισσότερον δεν δύναται ή γνώμη νά θεωρηθή ώς όντότης ανεξάρ
τητος τού φορέως της.

10. —01 φορείς τής γνώμης

Καί οί φορείς γνώμης δεν μάς είναι άγνωστοι. Κατ’ αρχήν είναι τό άτομον, εχον 
τήν ατομικήν ή προσωπικήν του γνώμην. Πέραν τοΰ άτόμου υπάρχει ή δμάς τών άτό- 
μων — τά δύο ή περισσότερα άτομα εν τυπικφ ή άτύπω συγκροτήσει —  ή οποία εχει 
άσφαλώς γνώμην, αυτήν τήν όποιαν ονομάζομε'/ κοινήν γνώμην. Τέλος, ερχεται καί 
τό κοινωνικόν σύνολον — τό σύνολον είτε τών ατόμων, είτε τών ομάδων —  τό όποιον 
επίσης δύναται νά εχη γνώμην : τήν δημοσίαν γνώμην.

Οί δροι «κοινή» καί «δημοσία» εκφράζουν πληρέστερον τήν όριζομένην κοινωνι
κήν πραγματικότητα, διότι τής μέν όμάδος κύριον χαρακτηριστικόν καί συνδετική 
δύναμις είναι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, κοινόν τι, οίαδήποτε δηλαδή κοινότης, επο
μένως δέ καί κοινότης τις γνώμης, τού δέ κοινωνικού συνόλου ό δημόσιος χαρακτήρ 
τών εκδηλώσεων, έν άντιδιαστολή προς τόν ιδιωτικόν χαρακτήρα τής ατομικής ή 
ομαδικής συμπεριφοράς. Πράγματι δέ, έκεΐνο πού διαχωρίζει τήν κοινήν τής όμάδος 
άπο την δημοσίαν τής κοινωνίας γνώμην δεν είναι μόνον τό ποσοτικόν κριτήριον —· 
το μέγεθος τής όμάδος, δπότε καί κοινωνικόν τι σύνολον θά ήδύνατο νά θεωρηθή με
γάλη κοινωνική δμάς — άλλα τό ποιοτικόν κριτήριον. δ ιδιωτικός χαρακτήρ τής 
κοινής γνώμης έν αντιδιαστολή, πολλάκις δέ καί έν άντιθέσει, μέ άλλας κοινάς γνώ- 
μας, καί δ δημόσιος χαρακτήρ τής μιάς δημοσίας γνώμης τοΰ κοινωνικού συνόλου επί 
τίνος θέματος.

p) Κ ο ι ν ή  κ α ί  δ ή μ ο  σΤοώ'γ ν"ώ μ η

11. —Ή  έννοια τής όμάδος

_ Αλλά θά ήτο Ικανοποιητικός δ δρισμδς αύτός τής προσωπικής γνώμης είς ήν 
περίπτωσιν δ άνθρωπος Ιζη μόνος καί δεν ήτο «ζώον πολιτικόν», δπως λέγει δ ’Apt-
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στοτέλης. Ε ίναι, όμως, τοΐς πάσι γνωστόν, ότι ό άνθρωπος έχει έννοιαν μόνον ως 
πρός τάς σχέσεις του μέ άλλους ανθρώπους, ε'ίτε λόγο) φυσιολογικής συγγένειας 
οικογένεια — είτε λόγω θρησκευτικής πίστεως — εκκλησιαστική κοινοτης τοπι
κής γειτνιάσεως —- γειτονίας κοινών συμφερόντων, κοινών ενδιαφερόντων κ.ο.κ.

Καί εις τό σημεΐον αυτό εύρίσκεται ή συμβολή τής συγχρόνου Κοινωνικής Επι
στήμης. "Οτι άνεκάλυψε καί έξηρεύνησε τήν ομάδα, τήν ανατομίαν, τήν φυσιολογίαν 
καί τον ρόλον της εις τήν σύγχρονον δημοσίαν ζωήν, ρόλον δ όποιος διαψευοει την εκ 
τής παραδόσεως κρατούσαν άποψιν ότι ύπά.ρχει ουσιώδης σχεσις μεταξύ ατομου και 
κοινωνίας. Λ έγει δ J . Dewey «§εν υπάρχει καν θέμα σχέσεως ατόμου και κοινωνίας, 
άλλα μόνον θέμα ατόμου καί όμάδος καί κοινωνίας».

Τό άνθρώπινον όν, άφ5 ής στιγμής καθίσταται μέλος τής κοινωνικής όλοτητος, 
συνδέεται κατά πολλούς τρόπους μετά πολλών άλλων πολιτών, ιδία οια τής αναπτυ- 
ξεως τής ίκανότητος καί θελήσεως όπως αντιλαμβάνεται τον ρόλον του καί τόν ρολον 
των άλλων άνθρώπων, κατ’ αρχήν εντός τής οικογένειας, έν συνεχεία δέ καί πέραν 
αυτής.

Δύο, λοιπόν, άνθρωποι, άφ5 ής στιγμής ήλθον εις επαφήν καί οιετύπωσαν κοινον 
τι χαρακτηριστικόν ή ενδιαφέρον, ώς π.χ. σκοπόν, ηγέτην κ.ο.κ., αποτελούν ήδη ψυ- 
χολογικώς μίαν, τήν μικροτέραν δυνατήν ομάδα. 'Ως λέγουν οί Φροϋδικοί ψυχολό- 
γοι, ό σχηματισμός τής όμάδος λαμβάνει χώραν όταν δύο ή περισσότερα ατομα χρη
σιμοποιούν τά αότά μέσα εις τήν έπίλυσιν των αυτών ψυχολογικών των συγκρούσεων. 
Έ ν πάση περιπτώσει conditio sine quo non τής ξιαμορφώσεως μιας όμάδος είναι ή 
δπαρξις «κοινότητάς» τίνος, κάποιου δηλαδή κοινού χαρακτηριστικού μεταξύ τών απο
τελούνται τήν ομάδα ατόμων, ιδία δέ κοινού συμφέροντος.

Ό μιλών τ ις , λοιπόν, περί όμάδος εννοεί, δπωσδήποτε, αυτήν τήν κοινότητα, 
κάτι τό κοινόν κοιί άναλόγως τού είδους τού κοινού χαρακτηριστικού πρεπει να εννοή 
είτε ώργανωμένην κοινότητα ενδιαφερόντων, τυπικώς εκφραζομένων εις ενα θεσμόν, 
ώς π .χ . ή οικογένεια, είτε ανοργάνωτου τοιαύτην, αποτελούσαν ένα άτυπον ψυχολο
γικόν σύνολον, ώς π .χ . μίαν «κλίκαν» εις μίαν υπηρεσίαν κ.ο.κ.

12 .—*Η θέσις τοΰ άτόμου^είς τήν όμάδα

Έπό τήν αυτήν έννοιαν, τό άτομον, άντιθέτως προς ό,τι υποστηρίζει ο S. Freud̂  
δέν αισθάνεται, ούτε σκέπτεται μόνον, άλλ’ έν τφ πλαισίω μιας, συνήθως όμως πολ
λών, ομάδων, τυπ ικώ ν καί άτυπων, τών όποιων άποτελεΐ μέλος, άκριβώς λόγιο κοινών 
ενδιαφερόντων μέ άλλα άτομα. Εις τήν οικογένειαν, δηλαδή, ή προσωπική γνώμη 
τοΰ ενός θέματος τελε ί έν συναρτήσει μέ τήν προσωπικήν γνώμην τών άλλων μελών 
τής οικογένειας επί τού ίδιου θέματος, κατα τούτο : οτι προ τής άνταποκρισεως εις 
τόν ερεθισμόν υπάρχουν αλληλοεπιδράσεις, ιδία μάλιστα όταν ό ερεθισμός είναι κα
κός δι’ όλα τά μέλη τής οικογένειας. Καί εις εύρυτέραν κλίμακα συμβαίνει τό ίδιον. 
Εις τήν περίπτωσιν τοΰ κομμουνισμού, ή άνταπόκρισις εις μίαν συνταρακτικήν είδη- 
σιν θά είναι πάντοτε Ιν τώ πλαισίω τών γραμμών καί τών οδηγιών τοΰ κόμματος, 
μιας δηλαδή μορφής άλληλοεπιδράσεως.

Επομένως, ή προσωπική γνώμη είναι έννοια κάπως θεωρητική.
Εις τήν πράξιν, εις τήν ένεργόν κοινωνικήν ζωήν, ή προσωπική γνώμη είναι τό 

κράμα τής έσωτερικής άντιδράσεως τοΰ άτόυ,ου καί τής έπιδράσεως άλλων άτόμων, 
μελών τών δμάδιυν, εις τάς όποιας ό άντιδρών ανήκει.

Διά νά διαμορφωθή κοινή γνώμη άπαιτεΐται : α) θέμα ενδιαφέρον τά μέλη όμά
δος τινός καί β) πληροφορία, διά τής όποιας τό θέμα τούτο θά περιέλθη εις γνώσιν 
έκαστου τών μελών τής όμάδος.

Ά ναλόγως πρός τόν τρόπον περιελεύσεως τοΰ γεγονότος εις γνώσιν ενός ανθρώ
που διακρίνομεν δύο είδη κοινής γνώμης : τήν ενδοστρεφή καί έξωστρεφή.
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13 .— Η έξωστρεφής κοινή γνώμη

Κατ αυτήν τό θέμα διατυποΰται από ένα άνθρωπον - μέλος τής όμάδος, οίασδή- 
ποτε όμάδος. Σημειωτέον, ότι όμάς σημαίνει πάντοτε μίαν κοινότητα ένδιαφερόντων, 
εάν μή συμφερόντων. Λόγω ακριβώς αυτής τής κο'ΐνότητος των ενδιαφερομένων, ή 
οιατύπωσις του θέματος από τό ένα μέλος τής όμάδος δημιουργεί συζήτησιν εις όλα
τά μέλη τής όμάδος.

Οταν λέγωμεν, ότι εις διατυπώνει τό θέμα συζητήσεως, δεν έννοοϋμεν παρά τήν 
διατύπωσιν τής προσωπικής γνώμης τοΰ έχοντος τό περισσότερον κΰρος επί τίνος θέ
ματος ενδιαφέροντος όλα τά μέλη τής όμάδος. Θά διατυπωθή π.χ . εις μίαν φιλικήν 
συγκέντρωσιν καλλιτεχνών ή προσωπική γνώμη τού α ’ καλλιτέχνου επί τοΰ έφετεινοϋ 

®εΡ·ατο5> το όποιον ενδιαφέρει όλους τούς καλλιτέχνας. ’Από τό σημεΐον 
αύτό αρχεται ή συζήτησις, χαρακτηριστικόν τής όποιας δυνατόν νά είναι, είτε ή άντί- 
θεσις γνωμών, όπερ σύνηθες, είτε ή ομοφωνία, οπότε ή συζήτησις καταλήγει συντύ- 
άω5 ε'-ί ενα πόρισμα, το όποιον, καθιστάμενο',- δεκτόν από όλους, αποτελεί κοινήν 
γνώμην τής όμάδος αυτής έπί του Φεστιβάλ ’Αθηνών. Εις ήν περίπτωσιν, όμως, 
ύπαρξη αντιδικία, τότε, κατ ανάγκην, θ’ άρχίση ή ανταλλαγή προσωπικών γνωμών 
/.αί ταυτοχρόνως ή εν συνεχεία ή προβολή επιχειρημάτων καί αντεπιχειρημάτων πρός 
υποστήριςιν τής προβαλλομένης γνώμης. Ινοιχή γνώμη, εις τήν τελευταίαν περίπτω- 
jiv, είναι εκείνο το συμπέρασμα τής συζητήσειυς. τό οποίον άπεδέχθησαν ώς ορθόν 
τά πλεϊστα τών μελών τής όμάδος.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής έξωστρεφοΰς κοινής γνώμης είναι ακριβώς τό 
γεγονος, ότι αποτελεί ομαδικώς άπόφασιν πλειοφηφίας, ουδέποτε δέ μειοψηφίας.

Εις ήν περιπτιοσιν τώρα τό θέμα είναι μεν ειδικού δι’ ώρισμένην ομάδα ένδιαφέ- 
ροντος, πλήν όμως ενδιαφέρει ή αρχίζει νά ένδιαφέρη καί άλλους, οί όποιοι ελαβον 
γνώσιν νοϋ θέματος, ούτως ή άλλως, διά λόγου προφορικού ή γραπτού, τότε λέγομεν 
ετγ άρ^χίζει νά λαμβάνη χώραν ό πολλαπλασιασμός τών κοινών γνωμών καί ή τάσις 
πρός δημιουργίαν δημοσίας γνώμης. Παράδειγμα έκ τής Ε λληνικής 'Ιστορίας είναι 
.ο λεγόμενον Εκκλησιαστικόν ςητημα, τό όποιον ένοιέφερεν άρχικώς τήν περί τον 
Φαρμακίδην όμάοα κληρικών, οχι όμως καί άλλους. Λόγω τοΰ ότι τό θέμα ήργισε νά 
τυγχανη δημοσιότητος οιά τώ»ν στηλών τοΰ «’Απόλλωνος», ολίγον κατ’ ολίγον έδη- 
μιουργησε κοινάς γνωμας πολλών ομάδων καί τέλος δημοσίαν γνώμην έπί τοΰ «’Εκ
κλησιαστικού ζητήματος».

Εις τήν περίπτωσιν, λοιπόν, τής έξωστρεφοΰς κοινής γνώμης :
Ο τ° θε1ια διατυποΰται ώς προσωπική γνώμη εντός τής όμάδος.
UL T°, θέμα διαδίδεται εντός καί έκτος τής όμάδος οιά τής συζητήσεως.

, Ειδική περίπτωσις διαμορφώσεως τής έξιυστρεφοΰς δημοσίας γνώμης είναι ή λε
γόμενέ προπαγάνδα τοΰ ψιθύρου, εις τήν όποιαν έστηρίχθη τελευταίως ο παράνομος 
κομμουνισμός cv̂  Ελλαδι όταν εστερηθη πολλών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οϋτω, 
Α Ελληνικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα έτόνιζεν, έπί παραδείγματι, τό «Τί πετυχαί
νουμε μέ. τον ψιθυριστό κομμουνισμό στην βρύση. Ή  πρώτη κινητοποίησις τών γυνα ι
κών, πού ξεκίνησε άπο^τή βρύση γιά νερό, μέ τον ψιθυριστό κομμουνισμό, ήταν ή 
αρχή γιά ένα οργανωμένο ξεκίνημα στην πάλη τών γυναικών τοΰ συνοικισμού μας 
Η® ζητήματα, πού τις πονάνε. Αύτό δεν έγινε ούτε σε μιά μέρα, ούτε σέ u ia
εβδομάδα. Έπρεπε νά συνεχίσουμε καθημερινά τόν ψιθυριστό κομμουνισμό στην βρύ
ση, ώσπου νά τί; ξεσηκώσουμε καί νά τις συγκεντρώσουμε μπροστά στην Δημαρχία».

/ Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Αί δυσχέρειαι αυξάνουν κατά πολύ, άν 6 πλαστογράφος κατεχεται καί ύπό ελα
φρού παθολογικού γραφικού τ ρ ό μ ο υ  ή τό αντίθετον, δηλονότι όταν δ πλαστο
γράφος άπομιμήται υπογραφήν ατόμου κατεχομένου Οπό γραφικού τρόμου.

’Επιτυχέστερα δύναται να είναι ή πλαστογραφία μιας υπογραφής υπό ατόμων 
ΰιακρινομένων o f έξέχουσαν άντιγραφικήν Ικανότητα, λόγιο επαγγελματικής καταρ- 
τισεως, ένεκα τής όποιας δύνανται νά δημιουργούν ύπογραφικόν τύπον διαφέροντα ση- 
μαντικώς τού ατομικού των. ’Αλλά καί ό ούτωσί δημιουργηθείς ύπογραφικός τύπος δεν 
θά παύη νά άποτελή μίαν γ ρ α φ ι κ ή ν  ν ο θ ε ί α  ν, ένα γραφικόν πρίοσω-  
π ε ΐ ο ν" (masques) , - 0ΰ γνησίου. Διό καί μία τοιαύτη υπογραφή, εις τάς περισσότε
ρός των περιπτώσεων, δεν αντέχει εις τήν λεπτομερή γραφολογικήν άνάλυσιν, διότι 
ουόέν τμήμα τής γραφής εκφεύ,γει τής ατομικής επιρροής.

Ά λ λ ’ αί δυσχέρειαι τού έμπειροτέχνου αυξάνουν κατά πολύ, όταν έξετάζη ύπο- 
γραφάς ατόμων στερουμένων σταθερού ύπογραφικοΰ τύπου, επειδή σπανιώτατα υπο
γράφουν ή είναι ήμιαγράμματα κ.λ.π., διότι εις τοιαύτας περιπτώσεις δεν έχει μέτρου 
συγκρίσεως, τουτέστιν στερείται τού ακρογωνιαίου λίθου, έπί τού οποίου εδράζεται τά, 
κατά τήν μίαν ή άλλην εκδοχήν, συμπέρασμα του.

Ό  ζωγράφος Z a n  M eegeren ήσκεΐτο έπί μακρόν διά τάς ύπογραφάς των όπ’ αυτού 
πλαστογραφηθέντων πινάκων των Vermeer καί Pietly De Hoose; οί̂  «'Οδοιπόροι τής Έμ- 
μαούς», «Ό  ’Ιησούς εις τήν οικίαν τής Μάρθας» κλπ. καί τούς οποίους πίνακας έπώ- 
λησε, κατόπιν έκδόσεως «πιστοποιητικού γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς» υπό των «δ ι a σ η- 
α ο τ έ ρ ω ν» τεχνοκριτών», εις διάφορα Μουσεία καί μερικούς καί εις τον Γκαιρινγκ, 
άπό τον όποιον είσέπραξεν 6 έκατ. φλορίνια τον Μάρτιον τού 1944. Άπεκαλύφθη, 
δμως, τον ’Οκτώβριον τού 1947, συνελήφθη εις 'Ολλανδίαν καί κατεδικάσθη εις ενός 
έτου'-’ ςρυλάκισιν τήν 31 ’Οκτωβρίου 1947 καί άπεβίωσεν έκ θλίψεως, συνεπεία τής 
καταισχύνης, είς τήν φυλακήν, op. In te r. Grim. Po l. Rev. Νοέμβρ. 1948, No 22, σελ. 8, 
ύπό K a llen b o m j Δ) ντού ’Ασφαλείας τής Χάγης.

Ενίοτε μερικά άτομα, διαισθανόμενα τό τέλος των («προθανάτιος αγωνία») , επι
θυμούν νά συντάξουν τήν διαθήκην των, άλλ’ εύρίσκονται είς σωματικήν αδυναμίαν 
νά γράψουν καί νά υπογράψουν εισέτι, λόγιο τής έξαντλήσεως, συνεπεία ασθένειας ή 
εσχάτου γήρατος καί ζητούν βοήθειαν διά τήν (συγκράτησιν) ή (καθοδήγησιν) τής 
•/ειρός των ύπό άλλου προσώπου.
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Εις τοιαύτας περιπτώσεις δεν δύναται μέ άκρίβειαν να προσδιορισθή τό άποτέ- 
λεσμα τής συνεργασίας των δύο χειρών καί των δύο εγκεφάλων καί ποιου τα γρα
φικά στοιχεία θά ύπερισχύσουν, δηλαδή τής βοηθούσης καί τής βοηθουμένης χειρός.

Miller

ύ Η Ϊ & Η Α Τ Ό Η

Δειγματικοά υπόγραφα! χρεώστου. 
Ή μ . περ. 34 ]70 ] 1959 1-G-60
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Συνήθως έκ τής συνεργασίας δημιουργοΰνται αφύσικα ίχνη, τά όποια προσομοιάζουν 
πρός τά τής πλαστογραφίας. ’Ά ν ή χειρ τοΰ βοηθουμένου είναι αδρανής λόγω λειτουρ
γ ικής άνικανότητος (βλάβη κεντρικού νευρικού συστήματος ή περιφερικού τραύμα
τος καί ρευματισμών) ή σχηματισθησομένη υπογραφή θά είναι άδεςία, διότι εις τήν 
πράξιν είναι άπίθανον δϋο άτομα, γράφοντα όμοϋ το αυτό κείμενον, νά ταυτίσουν τάς 
γραφικάς των συνήθειας, χωρίς άλλοκότους γραφικάς ανωμαλίας, ασύνδετα, δυσανά
γνωστα ή ημιτελή γράμματα, ανισότητα εις τήν εύθυγράμμισιν καί εις τάς μεσογραμ- 
ματικάς αποστάσεις.

Ενίοτε ή βοηθουμένη υπογραφή είναι καλλίτερα εκείνης τήν οποίαν δ ύπογρα-

Τά (4) δακτυλικά α
ποτυπώματα (δεξιοί 
δεΐκται) ανήκουν εις 
ΔΤΟ άτομα, τά ό
ποια, ώς διεπιστώθη 
καί δακτυλοσκοπι- 
κώς,εΐχον έμφανισθή 
ένώπιον τοΰ δικαστη
ρίου ΰπό τά στοι/εϊα 
των ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
ΤΩΝ, κατόπιν εντο
λής των. ’Αλλά τό ότι 
πρόκειται περί δύο α
τόμων τό διαλαλοϋν 
καί αί ύπογραφαί αυ
τών.

'Υπογραφαί
συγγενών

<*u. jtKS&odA t<;
***** -9* ο®*» (

amxxioxz zv.
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ούναται να σχηματίσω αβοήθητος, ουχί ομιος καί καλλίτερα έκείνων τάς οποίας 
εσχημάτιζεν ύπό φυσιολογικάς συνθήκας, κατά κοινήν λογικήν, διότι τήν βοήθειαν 
,ην ^ξητησε, λόγιο τής σωματικής του αδυναμίας. Εν τοιαύτη περιπτιυσει διαλαλεΐ- 
ται ή πλαστότης πλέον.

Γενικώτερον προς έπισήμανσιν τής βοήθειας ή τής καθοοηγήσεως τής χειρός 
εξετάζεται : 1) ή υπογραφή, έν αντιπαραβολή με τον τύπον καί τάς φυσιολογικάς ύπο- 
γραφικάς ικανότητας τού ύπογραφεως, 2) τά ύπογραφικά στοιχεία δπιος φαίνονται, έν 
συγκρισει με τά ύπογραφικά στοιχεία τού βοηθού ή τού καθοδηγητοΰ, 3) ή ποιότης 
ιής υιιογραφής αύ^ής καθ εαυτής (δυσανάγνωστος, άλλόκοτος κλπ.) , 4) ή έπισήμαν- 
σις λεπτομερειών τού συνόλου των γραφικών στοιχείων (ακρίβεια σχημάτων, συνδέ
σεων, ελεύθερα καί ταχεία γραφική φορά καί παλμός) , γεγονότα άντιτιθέμενα σφο
δρά ι.ον ισχυρισμόν τής ανάγκης βοήθειας ή καθοοηγήσεως, λόγω σωματικής αδυνα
μίας, 5) η έπισήμανσις άτακτων μεσογραμματικών αποστάσεων, έλλείψεως επαναλή
ψεων, διπλοχαράςεων εις τμήματα γραμμάτων, διπλή ή άοεξία εναρξις, κηλΐδες, τρο- 
μωδεις συνδεσμωσεις, πολύ μεγάλες ασύνδετες καί περιττές γραμμές, μεγάλοι όφθαλ- 
μοι εις κυκλικά τμήματα γραμμάτων, ασυνήθεις διαφορές εις το μέγεθος, ήνωρθωμένη 
ευθυγραμμισις και ενίοτε και γραμμάτων μόνον, είναι τά κυριώτερα γραφικά στοι- 
Χεϊα χαρακτορίζοντα την πραγματικώς βοηθηθεισαν ή καθοδηγηθεϊσαν χείρα ατό
μου έσχάτου γήρατος καί βαρέως άσθενοϋντος.

Περισυλλογή 
γραφολογικοϋ υλικού 
καί λή ψ ις  δειγμάτων

Ι ο συμπέρασμα τής έξετάσεως ένός χειρογράφου ή μηχανογραφημένου κειμέ
νου, έςαρτάται πολύ, όχι μόνον εκ τής ποσότητος καί τής ποιότητας τού παραοοθέν- 
- c'-S ~σν ειδικόν γραφολογικοϋ υλικού, αλλα καί εκ τού είδους και τής έκτάσεως 
τού αμφισβητούμενου (επιλήψιμου) γραφολογικοϋ υλικού. Βραχύ κείμενον ή μία ύπο- 
γραφή πάντοτε περιορίζουν τό συμπέρασμα εντός των περιθωρίων τής πιθανότητας.

Ποιοτικώς προσφοράν θεωρείται το γραφολογικον υλικόν, τό οποίον έχει γραφή : 
α) είς ανύποπτον χρόνον, β) το πλησιόχρονον. προς τό ύπό έςέτασιν, γ) τό δειγματι- 
κόν,^τό όποιον έχει ληφ-θή, κατά πιστήν ύπαγόρευσιν τού αμφισβητούμενου καί ούχί 
τού δοθεντος πρός αντιγραφήν, είς τον ύποπτον ή κατηγορούμενον.

Επιστολαί, σημειωματάρια, εμπορικά βιβλία, συμφωνητικά, αποδείξεις ενοι
κίων, αιτήσεις δελτίων ταυτότητας, φορολογικά! δηλώσεις, χρεωστικά βιβλία καί αρι
θμητικά! πράξεις, βιβλιάριον συντάξεως, ληξιαρχικαί πράξεις κ .λ .π . θεωρούνται ώς 
ια jiacOv πολύτιμα γραφικά στοιχεία και δυνατόν νά εύρίσκωνται είς τήν κατοχήν τού 
ύποπτου, τού κατηγορουμένου, οικείου του, σύνεργού του, είς δημόσιον ή δημοτικόν 
κατάστημα ή είς ιδιωτικήν έπιχείρησιν.

Γούτο σημαίνει ότι χρησιμοποιείται το αυτό μέγεθος καί ή ποιότης τού χάρτου, 
το κείμενον γράφεται από τήν θέσιν, από τήν όποιαν γνωρίζομεν ή πιθανολογείται δτι 
εχει γραφή τό επίδικον (όρθιος, καθήμενος κ.λ.π.) , χρησιμοποιείται το ίδιον μέσον 
'ίραφής (κοινο μολυοι, κόπιας, BIC, στυλογραφος, κοινή πέννα, μέ καρμπόν κ.λ.π.) 
,ηρεΕαι πιστότατα η ορθογραφία καί ό συλλαβισμός είς δλας τάς μικρολεπτομερείας, 
ασχέτως άν είναι κανονική ή λανθασμένη.

f Συν εχ ί ζ ε τ α ι )
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Γ. Π Α Τ Σ Ο Υ Ρ Η ,  Α σ τυ νόμ ου  Α '

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

5 . Σχεδίασις

5.0—  Μετά τήν γενικωτάτην παρουσίασήν τής έννοιας τοΰ σκοπού, δστις συνί- 
σταται εις τδ «Τ I» πρέπει νά γίνη , επόμενον στοιχεΐον τής Διοικήσεως, δηλαδή τής 
άρμαδιότητος προς μεθοδικοποίησιν τής προσπάθειας όμάδος προσώπων, είναι ή «σχε- 
δίασις», δηλαδή τδ «Π Ω Σ» θά πραγματωθή τδ «Τ I», τδ όποιον δ σκοπός προσδιορίζει.

5.1—  Σχεόίασιν λέγοντες, έννοοϋμεν ενταύθα :
«Τόν προκαθορισμόν ενεργειών διά τήν πραγμάτωσιν τεθέντων σκοπών».
Ή  σχεδίασις είναι άναπόσπαστον τμήμα πάσης έκδηλώσεώς μας. Μέ τήν δια

φοράν, δτι αυτή γ ίνετα ι συνήθως εις τήν σκέψιν μας. Π. χ .: Διά νά εύρίσκωμαι εις τήν 
Σχολήν τήν 7 .50 ' πρέπει νά σκεφθώ πώς θά πραγματοποιήσω τοϋτο. Διά νά πάρω 
μίαν κατάθεσιν μάρτυ£θς, πρέπει νά έχω προπαρασκευάσει εις τδν νοΰν μου ή εις σχέ- 
διον εκ τής μελέτης τής ύποθέσεως, τήν γενικήν γραμμήν των έρωτημάτων, τά όποια 
πρέπει νά υποβάλω εις τδν εξεταζόμενο'/. Διά νά άντιμετωπισθοϋν άποτελεσματικώ- 
τερον αί συνέπειαι ενός δδικοΰ τροχαίου ατυχήματος, δ Άρχιφύλαξ Προϊστάμενος τής 
Όμάδος Ρ) 0 -Α  πρέπει νά σκεφθή τί λεπτομερέστεραι ένέργειαι θά έκτελεσθοΰν ύπ’ 
αύτοΰ καί τής Όμάδος του.

5.2—  Έ ρωτάται, όμως,  ποια θέματα απαιτούν σχεδίασιν ; Έ  άπάντησις είναι : 
Ό  λ α  δ σ α δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ' /  π λ ή ρ ω ς  κ α ί  δ λ α δ σ α 
α π α ι τ ο ύ ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν  π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν . ,  Αυτό 
σημαίνει δτι, διά νά δέσωμεν τήν γραβάτα μας, τώρα, μετά από τά πολλά έτη, κατά 
τά όποια δέν έκτελοΰμεν τήν εργασίαν αυτήν, δεν χρειάζεται σχεδίασις, δηλαδή δέν 
απαιτείται προκαθορισμός ενεργειών. "Οταν, δμως, διά πρώτην φοράν έφορέσαμεν 
«γραβάταν» καί πήγαμε εις τδν συγγενή ή τδν φίλον νά μάς δείξη, τδ θέμα δέν ήτο 
τδ ίδιον. "Π καί τώρα ακόμα, αν ή γραβάτα «σχισθή» θέλει ειδικήν μέριμναν καί προ
σοχήν διά νά άντιμετιοπισθή διά πρώτην φοράν τδ σχίσιμο ή τδ δέσιμο γραβάτας κατά 
νέον τρόπον.

5.3— Κατά ταϋτα δλαι αί ένέργειαι έχουν ανάγκην σχεδιάσεως έκτδς (α) των 
παγιωθεισών ενεργειών, τάς όποιας έκτελοΰμεν σχεδόν άνευ σκέψεως καί τάς όποιας
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άποκαλουμεν ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και (β) τών ενεργειών, αί όποιας επ ι
βάλλονται συνεπεία τυχαίων ή μή δυναμένων να προβλεφθοΰν συνθηκών ή γεγονότων.

5.4— Κάθε προκαθωρισμένη σειρά ενεργειών, την όποιαν έκμανθάνομεν, καθί
σταται « σ τ α θ ε ρ ά  δ ι α δ ι κ α σ ί α » . Π  .χ. ή λήψις στοιχείων ταυτοτητος πα
ραβάτου εις τήν Σχολήν κατά την έκπαίδευσίν αας ήτο ενέργεια, ήτις απαιτούσε προ- 
παρασκευήν ή υπόδειγμα. Μετέπειτα κατέστη σταθερά διαδικασία, μέχρις δτου με- 
τεβλήθη αύτη διά τής. εφαρμογής τοϋ ειδικού έντυπου τής 'Χποδ) νσεως 1 ροχαιας 
’Αθηνών. Έάν τροποποιηθή έκ νέου διά χρήσεως μαγνητοφώνου κ .λ .π . θά άπαιτηθή 
ένα χρονικόν διάστημα διά νά έκμάθωμεν τήν νέαν διαδικασίαν, ήτις θά καταστή 
«σταθερά διαδικασία» μέχρι τής νέας μεταβολής αυτής.

5.5— "Οσον αφόρα τό τυχαΐον, άς λάβωμεν ένα παράδειγμα. Δίδεται ή έντολή 
εις τό Ρ) Ο-Α νά μεταβή εις σημεΐον Α, άπέχον εν χιλιόμετρον από τής θέσεώς του, 
διά τήν άντιμετώπισιν όδικοϋ τροχαίου ατυχήματος. Κατά τήν διαδρομήν διαπιστοΰ- 
ται δτι εις μίαν οδόν έκτελοΟνται έργα, τά όποια ό οδηγός αγνοεί ή τό όχημα ύπέστη 
βλάβην. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή θά άκολουθηθή έτέρα διαδρομή απ’ δ,τι άρχι- 
κώς είχε προβλεφθή ή θά άποσταλή έτεθον Γ) Ο-Α ή ό Ά ρχ ιφύλαξ μετά τοΰ βοηθού 
του θά μεταβοϋν πεζή κ.λ.π. Τήν δευτέραν όμως φοράν ό οδηγός θά λάβη ύπ ’ οψιν 
του τάς γνωστάς ήδη συνθήκας — αί όποΐαι τοϋ ήσαν άγνωστοι πριν —  καί δεν θά 
καθυστέρηση έκ νέου ή θά λαμβάνεται ύπ’ δψιν τοϋτο καί θά ύπάρχη εναλλακτική, 
όπως λέγομεν, λύσις. "Αρα, τό τυχαΐον καί απρόβλεπτον γεγονός, τό συνήθως συμβαΐ- 
νον ή κατ’ ειδικήν λογικήν αναμενόμενον, δύναται νά άντιμετωπισθή κατά τρόπον 
πλέον ένόεδειγμένον άπ’ δ,τι τήν πρώτην φοράν.

ΣΧΒΔΙΟΝ 1

5.6— Εις τό σχέδιον 1 παραστατικώς παρουσιάζονται αί «περιοχαί» τοΰ τυ 
χαίου (άνωθεν τής γραμμής ΑΒ) , των αντικειμένων σχεδιάσεως (μεταξύ τών γραμ
μών ΑΒ καί ΓΔ) καί τών Σταθερών Διαδικασιών (κάτωθι τής γραμμής ΓΔ) .

5.7— Κατά συνέπειαν τών ανωτέρω, πρέπει νά σχεδιάζωμεν κάθε ένέργειάν 
μας, διά νά είναι ή προσπάθεια, μας — καί από τήν σκοπιάν τής προετοιμασίας —  με- 
θοδικοποιημένη. 'Αρμόδιοι διά σχεδίασιν είναι οί άσκοΰντες διοίκησιν. Ή  δέ σχεδία- 
σις αποτελεί ένα από τά καλύτερα μέσα, τά όποια οδτοι διαθέτουν διά τήν άριστοποίη- 
σιν τοΰ αποτελέσματος τής προσπάθειας τής Όμάδος — μικράς ή μεγάλης —  τής 
όποιας προΐστανται.
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6 .  ’Ο ργάνω σις

δ·0 Διά τοϋ σκοπού καθορίζεται τό «ΤΙ» πρέπει νά γίνη. Διά τής σχεδιά- 
σεως τό «ΠΩΣ» καί «ΜΕ ΤΙ». ΤΙ Οργάνωσις καθορίζει τό «ΠΟΙΟΣ» θά έκτελέση τάς 
προκαθορισθεισας ένεργείας διά τήν πραγμάτωσιν τοϋ σκοποΰ.

6·1— Οργάνωσιν λέγοντες έννοοΰμεν :
« Ιόν  καταμερισμόν το~>ν άπαιτουμένων νά έκτελεσθοΰν ενεργειών — διά τήν 

πραγματωσιν σκοπών —  εις πολυπρόσωπους ή μονοπροσώπους ύπηρεσιακάς μονάδας 
κα ι τον προσδιορισμόν των μεταξύ αυτών σχέσεων».

6·2—  Διά νά κατανοηθή ή έννοια τής Όργανώσεως, άς λάβ'ωμεν δύο συγκεκρι
μένα παραδείγματα :

α. Αστυνόμος διατάσσει Τπαστυνόμον :
«Πάρετε 12 Αστυφύλακας καί πηγαίνετε εις οδόν τάδε «άνευ έτέρας ένημερώ- 

σεως».
β· Πλήρωμα Ρ) Ο-Α διατάσσεται νά μεταβή εις οδόν τάδε «άτυχημα».
Ο Ιπασιυνομος εκτελεΐ την οιαταγήν, αλλ δύδείς γνωρίζει τι έχει νά κάνη. 

I ό πλήρωμα εκτελεΐ τήν διαταγήν καί ό καθένας έξ αυτού γνωρίζει τί πρέπει νά 
κάνη. Η πρώτη περιπτωσις μάς δίδει τήν έννοιαν τού ανοργάνωτου συνόλου προσώ
πων. Ή  δευτέρα τής «Ό  ρ γ α ν ω μ έ ν η ς  Ό μ ά δ ο ς».

6.3.—  Ή  όργάνωσις μάς βοηθεϊ νά έπιτύχωμεν : 
α ·—  Τήν υπαγω γήν έκάστου υπαλλήλου εις ΕΝΑ προϊστάμενον. 
β·—  Τ ήν σαφή γνώσιν ποιοι υπάλληλοι υπάγονται εις ΕΚΑΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ

ΦΟΡΟΝ.
γ .—  Τον ακριβή προσδιορισμόν των καθηκόντων έκάστου. 
δ.—  Τήν άνάθεσιν έκάστης εργασίας εις ΕΝΑ άρμόδιον. 
ε.—  Τήν ακριβή γνώσιν περί τοϋ καθήκοντος έκάστου έξ ημών, 

κ .λ .π .
καί γενικώς νά διασφαλίσωμεν οργάνου — πολυπρόσωπον — ήκανόν νά ενεργή ώς 
Ε Ν Α Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ .

7 . Τά μέσα

7.0—  Ά νεφέρθη  ανωτέρω, οτι διά τής σχεδιάσεως προκαθορίζομεν τάς απα
ραιτήτους ένεργείας. Δ ιά τήν έκτέλεσιν δμως των ενεργειών αυτών απαιτούνται μέσα 
(προσωπικόν —  τεχνικά  μέσα) , τά όποια πρέπει νά διασφαλισθοΰν διά τήν καλλι- 
τέραν πραγμάτωσιν τοϋ σκοπού. Ή  έξασφάλισις, ομιυς, ή αποδοτική χρησιμοποίησις, 
τών μέσων είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά νά καταστή ή προσπάθεια μεθοδική.

7.1—  “Οσου αφορά εις τό προσωπικόν, τούτο πρέπει νά :
α.—  έπ ιλεγή  έπ ί τή βάσει άντικειμενικώς διαπιστουμένων κριτηρίων, 
β.—  έκπαιδευθή κα ί εϊδικευθή πλήρως εις τά καθήκοντα του. 
γ .— παρακολουθήται συνεχώς καί πλήρως κατά τήν έκτέλεσιν αυτών, 
δ.—  ύποβοηθήται είς τά διάφορα προβλήματα του. 
ε.— άπαλλάσσηται τών ακαταλλήλων μελών αυτού.
7.2—  "Οσον αφορά είς τά τεχνικά μέσα, ταΰτα πρέπει νά χρησιμοποιούνται κα- 

νονικώς καί νά παρακολουθοΰνται συνεχώς από άπόψεως συντηρήσεως καί επισκευής 
των, διότι, άλλως, μειοΰται ή καί μηδενίζεται ή άπόδοσίς των.
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7.3— Πρέπει νά εχωμεν ύπ’ δψιν μας δτι : ή σύγχρονος τεχνολογία μας παρέ
χει πλούτον μέσων εις είδος καί αριθμόν, τα οποία μόνον νοσηραί φαντασίαι έτόλμουν 
νά διανοηθοϋν τό 1948, ήτοι προ εικοσαετίας καί τα όποια καθημερινώς εμπλουτί
ζονται.

7.4— Πλήν, όμως, τά τεχνικά μέσα δημιουργούν έπηυςημένας απαιτήσεις, ιδίως 
ώς προς την ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ χρησιμοποίησιν καί την παρακολούθησιν τής καλής κα- 
ταστάσεώς των.

7.5— Παραδείγματα : "Ας σκεφθώμεν την εντύπωσιν, την όποιαν προκαλεΐ τό 
«τρακαρισμένο» ραδιόχημα ή ή κακή καί αντικανονική άδήγησίς του. Συνέβη πρά 
ήμερων άστυφύλας οδηγός νά άνέβη υψηλόν πεζοδρομίαν διά τοΰ οπισθίου δεξιού τρο
χού καί ακολούθως νά «πλευρίση κολλητά εις τό πεζοδρομίαν καί μέ την «ζάντα» 
έφαπτομένην επί τής γωνίας αυτού νά «κάνη όπισθεν», ενώ ειχεν υπεραρκετόν χώ 
ρον διά νά στάθμευση κανονικώς.

8 . Διεύθυνσις

8.0— Τό «ΤΙ» πρέπει νά γίνη μάς τό καθορίζει ό ειδικευμένος σκοπός εις πά 
σαν περίπτωσιν. Τό «ΠΩΣ» θά πραγματοποίηση τό «ΤΙ»,  τό προκαθορίζουμε μέ τό 
ΣΧΕΔΙΟΝ. Λί ενέργειαι, πού πρέπει νά έκτελεσθοϋν από κάθε μέλος τής όμάδος καί 
αί μεταξύ των σχέσεις καθορίζονται μέ την ’Οργάνωσιν. Ή  χρησιμοποίησις τοΰ προ
σωπικού καί των τεχνικών μέσων άνελύθη ανωτέρω.

Διά νά κινηθή δ μηχανισμός ή τό δργανον, με τά πρόσωπα καί τά μέσα εις κα 
τάλληλον διάταξιν, μέ συγκεκριμένον σκοπόν προς πραγμάτωσιν καί καθωρισμένας 
τάς ένεργείας ενός έκαστου, απαιτείται μία άλλη λειτουργία, την όποιαν λέγομεν 
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΝ.

8.1— Διεύθυνσιν λέγοντες, νοούμεν την αρμοδιότητα ή την.λειτουργίαν, ή όποια 
θά θέση καί θά «κράτηση» τον μηχανισμόν εις κίνησιν προς τόν στόχον της. Την 
ενέργειαν εκείνην τού αρμοδίου — δηλαδή τοΰ προϊσταμένου ή τοΰ διοικοΰντος κ .λ .π . 
— ή οποία μεταβάλλει τό ακίνητον εις κ ι ν η τ ό  ν, τό αδρανούν εις δ ρ ώ ν, τό άνευ 
ζωής εις ζ ω ν τ α ν ό ν .

8.2— Ή  διεύθυνσις, ώς λειτουργία, παρουσιάζεται εις άπαντα τά στάδια τοΰ 
διοικητικού φαινομένου. Δι αυτής άξιοποιοΰνται αι προετοιμασιαι και ο σκοπος αρ
χίζει νά πραγματοΰται. Διά τής Διευθύνσεως αρχίζει ή έπίδρασις τοΰ Οργανισμού έπί 
τής ζοοής. ’Από τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν δίδεται εντολή κινήσεως, αρχίζει ή 
διεύθυνσις ,δηλαδή ή κατεύθυνσις τής όράσεως είίς τήν τροχιάν, πού έχει προκαθορι- 
διεύθυνσις, δηλαδή ή κατεύθυνσις τής δράσεως εις τήν τροχιάν, πού έχει προκαθορι
σμένα κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν, ήτις καί προβλέπεται ε ίδ ικώς, οπότε ή τοιαύτη 
αλλαγή θά μεταβάλη είτε τούς σκοπούς, είτε τό σχέδιον, είτε τήν όργάνωσιν.

8.3__ Ό Διοικών, ό άσκών διεύθυνσιν τής δραστηριότητος τής όμάδος του, δέον
δπως :

α.— Κατευθύνη τήν ομάδα του πρός τόν σκοπόν.
β.— Διορθώνη διαπιστουμένας αποκλίσεις, είτε προβλεφθείσας, είτε απροβλέ

πτους.
γ.— Εύρίσκηται πλησίον — ανεξαρτήτου άποοτάσεως —  παντός μέλους τής 

όμάδος του άνά πάσαν στιγμήν διά τήν παροχήν, οσάκις χρειασθή, συνδρομήν.
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9 . Έ λεγχος

9-1— Πάσα δραστηριότης όμάδος προσώπων προς πραγμάτωσιν δοθέντος σκοπού, 
διά νά καρποφορήσω, έχει ανάγκην : 

α.— Πλήρους προπαρασκευής. 
β·—· Πιστής έκτελέσεως. 
γ.—· ’Ορθολογικού ελέγχου.
Εάν μία εκ τω ν τριών προϋποθέσεων έλλείπη, ή άπόδοσις θά είναι κατά πολύ 

μειωμένη καί ή προσπάθεια πολύ θά άπέχη έκ τοϋ νά είναι μεθοδική.
9·2—  Ο έλεγχος ενασκείται είτε διά τής έποπτείας τής οράσεως τής όμάδος, 

ε ίτε οια τής επιθεωρήσεως. Έ π ο π τ ε ί α, κατά μίαν άποψιν, καλείται δταν ο οιοι- 
κών οεν διακόπτει την οράσιν των υφισταμένων του, αλλά παρακολουθεί ταύτην κατά 
τρόπον συστηματικόν, ώστε νά βεβαιωθή περί τής συμφωνίας « σ χ ε δ ί ο υ  κ α ί  
δ ρ ά σ ε ω ς» ή νά έντοπίση τάς διαφοράς διά την οιόρθωσίν των έν τω γίγνεσθαι ή 
την τροποποιησιν τοΰ σχεοίου κ.λ.π. Έ π ι θ ε ώ ρ η ο ι ς ,  όταν δ διοικών διακόπτη 
τήν δράσιν τής όμάδος ή ώρισμένου μέλους αυτής διά τον λεπτομερή έλεγχον τοΰ 
συνόλου των λεπτομερειών τής δράσεως.

10. Συντονισμός

10.0—  Συντονισμόν λέγοντες, έννοοϋμεν « τ ή ν  α ρ μ ο ν ί α ν  ε ι ς .  τ ή ν  
δ ρ ά σ ι ν  τ ή ς  ό μ ά δ ο ς » ,  ανεξαρτήτως αριθμού προσώπων, άντιμετωπιζομέ- 
νων θεμάτων ή χρονικής καί τοπικής διαφοράς έκαστης ένεργείας. Π.χ.: Μία ορχή
στρα, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μαέστρου», αποδίδει τήν αρμονίαν, τήν όποιαν συνέλα- 
βεν ό συνθέτης καί δίδει εις τό κρίνον κοινόν τήν άναμενομένην ίκανοποίησιν από 
τήν «τ έ χ ν ή ν».

10.1—  Μέ τήν ανωτέρω στοιχειώδη· άνάλυσιν τής έννοιας τοΰ συντονισμού καθί
σταται πλέον κατανοητή ή σημασία του σκοπού, όστις καί αποτελεί τήν βάσιν τής 
οιασφαλισεως του. Μονον μέ συντονισμόν ενεργειών θα έπιτύχωμεν τήν εφαρμογήν 
τής άρχής 1+1 =  11.

11 . ’Επικοινωνία

11.0— Ε π ικο ινω νία  λέγοντες, έννοοϋμεν τήν συνεννόησιν καί κατανόησιν μεταξύ 
τούν μελών τής αυτής όμάδος η μεταξύ δμάδων ενός οργανισμού ή μεταξύ αυτών καί 
τού κοινού κ .λπ .

11.1—  Διά τής επικοινωνίας ένημερώνομεν καί ένημερωνόμεθα. Δι’ αυτής επι
τυγχάνει ή άλληλογνωριμία, ή συνεργασία καί ή άλληλοεκτίμησις καί αμοιβαία 
αγάπη των προσώπων μιάς όμάδος ή ένός οργανισμού, αί δποΐαι καί άποτελοΰν τό 
άντικείμενον τΰ>ν λεγομένων «Ανθρωπίνων Σχέσεων» εις τον ’Οργανισμόν καί «Δη
μοσίων Σχέσεων» τής πρός τό κοινόν προβολής τού ’Οργανισμού.

12. To Τ.Ο.Τ.Α.

12.0—  Τό Τ .Ο .Τ .Α . έπεβλήθη εξ ανάγκης πλήρους άντιμετωπίσεως ένός προ
βλήματος ή μάλλον μιάς πληγής διά τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας. Τάξεως : τού δδι-
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κοΰ τροχαίου ατυχήματος, εις τον τόπον, όπου συνέβη ή προεκλήθη, μέ ταχύτητα και 
είδίκευσιν, μέ διαδικασίαν όρθολογικώς συστηματοποιημένην καί μέ μέσα κινήσεως 
καί επικοινωνίας σύγχρονα.

12.1— Τό Τ.Ο.Τ.Α. αποτελεί μονάδα, ή δποία Ιχει :
α.— Συγκεκριμένους σκοπούς.
β·— Σαφώς καθωρισμένην εσωτερικήν δργάνωσιν.
γ.— Διαδικασίας άπλοποιημένας.
δ.— Δυνατότητα πράγματώσεως των σκοπών καταπλήσσουσαν.
12.2— Διά νά λειτουργήση. όμως, τό Τ.Ο.Τ.Α. δέον όπως άπαντα τά μέλη αύ-

τοΰ :
α.— Συνειδητοποιήσουν τούς σκοπούς του.
β.— Εΐδικευθοϋν εις τάς διαδικασίας του.
γ,— Συμβάλουν διά τήν φήμην του.
δ.— Κατανοήσουν ότι διά τό «γκρέμισμα» τοΰ γοήτρου αύτοΰ αρκεί καί μία 

άστοχος ενέργεια ΕΝΟΣ καί ΜΟΝΟΝ έξ αυτών.

13. Άνακεφαλαίωσις - συμπέρασμα

13.0— Άνεπτύχθη ή σημασία τής έκπαιδεύσεώς σας εις τό Σχολεΐον αυτό διά 
τήν ’Αστυνομίαν καί δι’ υμάς τούς ίδιους. Διά των συγχρόνων γνώσεων καί μόνον αν
τιμετωπίζονται τά σύγχρονα προβλήματα πριν καταστούν πλη γα ί.

13.1— Παρουσιάσθησαν τά στοιχεία, τά όποια απαιτούνται διά τήν μεθοδικο- 
ποιημένην προσπάθειαν δμάοος προσώπων, προς πραγμάτωσιν σκοπών ή άλλως πως 
τής «Διοικήσεως», καί άνελύθη ή ανάγκη έφαρμογής των πορισμάτων τής διοικητι
κής τεχνικής. Κατεδείχθη, ότι ΜΟΝΟΝ μέ φωτεινόν φάρον τον έπιδιωκόμενον σκο
πόν, μέ σαφή προκαθορισμόν τών άπαιτουμένων κατά περίπτωσιν ενεργειών, μέ όργά· 
νωσιν δμάδος ώς ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, μέ τήν ενδεδειγμένην χρήσιν τών τεχνικών 
μέσων, μέ διεύθυνσιν δυναμικήν, μέ έλεγχον δημιουργικόν, μέ συντονισμόν ένεργειών 
καί επικοινωνίαν τής 'Ομάδος, νοείται σήμερον Υπηρεσία, ώς τό Τ .Ο .Τ .Α ., ικανή νά 
πραγματώση τά ιδανικά τού Σώματος έπ’ άγαθφ τής Κοινωνίας καί τοΰ ’Έθνους.

Χ Ρ. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

Οί ’Αστυνομικοί, οί όποιοι μελετούν σ υ ν εχ ώ ς , προσφ έρουν  
μεγάλην ύπηρεσίαν είς τήν κοινω νίαν καί εις τόν  έα υτόν τ ω ν .

Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »  σ α ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  έ κ λ ε κ τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  ΰ λ η ν .
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Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΚΗΣ
Ε ΜΠ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Τ Ο  Ε Ν Η . Π . Λ .  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Κ Ο Ν  Γ ΡΑΦΕ Ι Ο Ν Ε ΡΕ Υ Ν Ω Ν  ( F.B.I. )  ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ Τ0Ι0ΥΤ0Ν1

’Υπό τοϋ 'Αστυνόμου Α' κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΥ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

θ) Φ ω χ ο γ  ρ α φ ι x ό ν Τ μ ή μ α : Έ π’ αρκετόν ή φωτογραφία έθεω-
ρεϊτο ώς το  μοναδικόν καί κύριον μέσον έν τη  διερευνήσει εγκλήματος τίνος, οι δ καί 
διά τής δημιουργίας καί όργανώσεως αυτοτελούς Τμήματος, τού Φωτογραφικού, έπε- 
διώκετο υπό τού ’Έ φ  Μπί ’Ά ί ή συστηματοποίησις καί δ προγραμματισμός τής όλης 
εργασίας, ώστε νά άναπαρίσταται έναργώς καί επακριβώς τό σύνολον των διαδραματι- 
σθέντων έν τώ χώρω εγκληματικών ενεργειών

Κυρίως, διά τού έν τώ Φωτογραφική) Τμήματι έργου, σκοπεΐται ή ένίσχυσις τής 
δικαιοσύνης έν τή αναζητήσει τής άληθείας, οπερ έπιτυγχάνεται τώ δντι διά τής 
συγκεντρώσεως έν σειρά φωτογραφική όλων των έπί μέρους στοιχείων τής άποοεί- 
ξεως, τής διατηρήσεως ετέρων υποκειμένων εις μεταβολήν, άλλοίωσιν ή καταστρο
φήν, τής μετατροπής εις ορατών των αφανών διά γυμνού οφθαλμού λεπτομερειών τής 
άποδείξεως καί τής άποτυπώσεως τής σκηνής τού εγκλήματος ώς είχεν αύτη κατά 
την στιγμήν τής αρχικής έπεμβάσεως τής αστυνομικής ’Αρχής.

’Ή δη, αναγνωρίζεται πανταχόθεν ή τελειότης τού Φωτογραφικού Τμήματος τού 
'Έ φ Μπί ’Ά ϊ  επί τοΰ ανωτέρω θέματος καί οί έν αύτώ εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται 
ώς πρωτοπόροι εις την χρήσιν τής φωτογραφικής καί τής φωτογραφικής τεχνικής 
προς καταπολέμησιν τοΰ εγκλήματος.

Ήπό τοΰ αυτού Τμήματος παρέχεται έκ παραλλήλου συναφής καί σπουδαία 
συνδρομή προς ετέρας Υπηρεσίας καί Ά ρχάς, μή δυναμένας, οδς εκ τής έλλείψεως 
έπαρκών μέσων καί ειδικευμένου προσωπικού, νά έκμεταλλευθώσι προσφόρως των διά 
τής καταλλήλου φωτογραφήσεως πλεονεκτημάτων τής έπί δικαστήριο) παρουσιάσεως 
τής άποδείξεως. Έ κ  των παρατιθεμένων ακολούθως θεμάτων σειράς μαθημάτων - δια
λέξεων, είδ ικώς όργανωθέντος σχολείου μετεκπαιδεύσεως εις την φωτογραφικήν τέ
χνην υπαλλήλων Φωτογραφικού Τμήματος διαφόρων έγκληματολογικών έργαστηρίων, 
καταδεικνύεται ή εύρύτης τής χρησιμοποιήσεις τής φωτογραφίας καί αί δυνατότη
τες τής φωτογραφικής τέχνης σήμερον : α) Ή  διά τής φωτογραφίας άπόδειξις, β) 
Ή  φωτογραφική πλάξ καί ή χρήσις αυτής, γ) ’Έλεγχος ποιότητος φωτογραφίας, δ)
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Φωτογράφησις ομάδων ατόμων, ε) Ή  φωτογράφησις τοϋ τόπου εγκλήματος, στ) Φίλ
τρα, έμφάνισις, έκτύπωσις φωτογραφιών, ζ) Φωτογράφησις υπό νυκτερινάς συνθή- 
κας, η) Φωτογράφησις ατυχημάτων επικινδύνων στροφών καί κινδυνωδών οδικών πα
γίδων, ι) Εποπτική φωτογραφία, ια) 'Φωτογράφησις έν συνδυασμώ προς φωνητικήν 
καταγραφήν, ιβ) Σύγκρισις εγχρώμων φωτογραφικών πλακών, ιγ)_ Χρήσις ακτινών 
Ραΐνγκτεν, ιό) ’Έγχρωμοι φωτογραφίαι, έμφάνισις, έκτύπωσις, ιε) Υπεριώδεις καί 
υπέρυθροι πλάκες, ιστ) Τεχνική φωτογραφήσεως εγγράφων, ιζ) ’Αντιγραφή καί 
φωτογράφησις μικρών αντικειμένων, ιη} Προοπτική, ιθ) Κινηματογραφίας όργανα καί 
χρήσις αυτών, κ) Πυρκαϊών καί εμπρησμών φωτογράφησις, κα) Πώς κατασκευάζον
ται αί φωτογραφικαί πλάκες, κβ) Χρήσις μικροφωτογραφίας, κγ) ’Αποτελεσματική 
χρήσις τών εγχρώμων διαφανείων, κδ) Φωτογράφησις αποτυπωμάτων, κε) Μεγεθύν
σεις, εκτυπώσεις αύτών, κστ) Έγχριομος φωτογραφία εξωτερικού χώρου καί κζ) 
Χρήσις στιγμιαίου φωτισμού έν τή φωτογραφία.

Ή πληθύς τών θεμάτων καί ή λεπτομερής άνάλυσις αυτών, ενώ αποβλέπει εις 
τήν άρτίαν κατάρτισιν τών υπαλλήλων, έν τούτυΐς έπιτρέπει την συναγωγήν συμπε
ρασμάτων επί τού εκτεταμένου πεδίου '/ρήσεως τής φωτογραφίας, τής άναγκαιότητος 
αυτής, ώς έξ αρχής έθεωρεϊτο, έν τή κατά τοϋ εγκλήματος πάλη καί τής τελειότητες 
τού φωτογραφικού εργαστηρίου τού Έ φ Μπί ”Αϊ.

ι) Ή λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ν Τ μ ή μ α : Εκ τών σπουδαιότερων τμημάτων
τού 'Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνίον καί εν τών πλέον συγχρόνων είναι το «’Ηλε
κτρονικόν Τμήμα».

Κατ’ αρχήν ή ηλεκτρονική, τό μέρος δηλαδή τής Φυσικής, τό όποιον μελετά 
φαινόμενα σχετιζόμενα πρός τά ήλεκτρόνια, ώς καί ή τεχνική, ή βασιζομένη εις τήν 
χρησιμοποίησιν διατάξεων έκμεταλλευομένων τά ήλεκτρόνια, άπετέλεσαν ένα εκ τών 
κυρίων χαρακτηριστικών τών μεταβολών τών εξοπλισμών καί τών μέσων διεξαγωγής 
επιχειρήσεων κατά τήν διάρκειαν τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Ή  σημαντική άνά- 
πτυξις τής χρησιμοποιήσεως τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων εις δλον καί περισ
σότερον έκτενεστέρας ζώνας συχνοτήτων, έπέφερεν ουσιώδεις μεταβολάς εις τάς βιο
μηχανίας, ώς καί τον τρόπον ζωής κατά τήν μεταπολεμικήν, τήν σύγχρονον εποχήν. 
Αί άνάγκαι τής μετατροπής τών συνθηκών έκμεταλλεύσεως τών περισσοτέρων εκ τών 
μεγάλων οικονομικών τομέων έδημιούργησαν τήν σύγχρονον βιομηχανίαν ήλεκτρο- 
νικών. Ή  πρός νέους ορίζοντας έπέκτασις τών ηλεκτρονικών εφαρμογών, συνεπεία 
αύξανομένης ζητήσεως, αποτελεί εΰγλωττον κριτήριον ευημερίας ενός βιομηχανικούς 
προηγμένου κράτους. Ή  χρησιμοποίησις τών κατακτήσεων αυτών τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος εις τήν κατά τού εγκλήματος πάλην έθεωρήθη ώς άπολύτως αναγκαία. Ή  
θαυμασία τεχνική πρόοδος, καταλλήλως προσαρμοζομένη, αποτελεί εις χεΐρας ειδι
κών ερευνητών ένα έκ τών άποτελεσματικωτέρων καί πλέον απαραιτήτων μέσων διά 
τήν εκμετάλλευσιν τού έκ τίνος εγκλήματος συγκεντρουμένου άποδεικτικοΰ ύλικοΰ. 
Έκ τοιαύτης άντιλήψεως όρμώμενοι οί υπεύθυνοι τού ’Έφ Μπά ’Ά ϊ ,  προέβησαν εις 
τήν δημιουργίαν ίδιου Τμήματος. ’Ήδη, τό ’Ηλεκτρονικόν Τμήμα είναι πλήρως εξω- 
πλισμένον 0Γ όργάνιον καταλλήλων πρός τάς είδικάς απαιτήσεις τοΰ έργου τοϋ 'Ομο
σπονδιακού Γραφείου.

Κυρίως ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται διά τάς επικοινωνίας. Ή  όργάνω- 
σις τού συστήματος τηλεπικοινωνιών τοΰ Κέντρου πρός τάς υπηρεσίας του καί τούς 
ειδικούς πράκτοράς του χαρακτηρίζεται ώς ή άρτιωτέρα εν ’Αμερική.

’Ηλεκτρονικοί έπιλογείς, εξ άλλου, χρησιμοποιούνται διά τον ταχύτατον διαχω
ρισμόν έξ ενός εκτεταμένου άρχείου τών επί μέρους στοιχείων εις άπάντησιν ερωτη
μάτων έπειγούσης φύσεως.

Τά πλεΐστα τών ηλεκτρονικών μηχανημάτων επιλέγονται εκ τώ ν έν χρήσει τοιού-
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τω ν έν τή αγορά, κατόπιν ελέγχου καί έγκρίσεως των τεχνικών τού Γραφείου. Ενε- 
κεν , όμως, της ίδιαζούσης φύσεως της εργασίας, τινά των οργάνων δέν άνταποκρίνον- 
ται προς τάς απαιτήσεις τοΰ Τμήματος, ώς έχουν εκ κατασκευής, διά τούτο παρίστα- 
τα ι άνάγκη ώρισμένων μετατροπών. Οί τεχνικοί υποδεικνύουν τάς ένδεικνυομένας με- 
τατροπάς, καταρτίζουν σχέδια νέων κατασκευών καί επιμελούνται τής συντηρήσεως 
κα ί έπι.σκευής των έν χρήσει μηχανημάτων. ΙΙρός τούτο τηρείται συνεχής επαφή 
μετά των έργοστασίων κατασκευής, εμπορικών οίκων καί στρατιωτικών υπηρεσιών, 
έπιτυγχανομένης ουτω τής πλήρους ένημερότητος επί των εξελίξεων εις τον τομέα 
τής Η λεκτρονικής καί τοΰ έκάστοτε εφοδιασμού διά νέων οργάνων.

Ή  έπέκτασις τής χρησιμοποιήσεως τών οργάνων τού εργαστηρίου εις νέας ερευ
νάς δημιουργεί την παράλληλον καί συνεχώς αύξανομένην ύπαχρέωσιν άνανεώσεως 
καί συμπληρώσεως τού εις μέσα δυναμικού τού Τμήματος.

Τό κύριον έργον τοΰ εργαστηρίου συνίσταται εις τήν διενέργειαν εξετάσεων τού 
αποδεικτικού υλικού επί περιπτώσεων εγκλημάτων. Έν τούτοις, παρέχεται καί βοή
θεια τής τεχνικής επί τής διενεργουμένης άνακρίσεως εις τάς Άστυνομικάς Αρχάς, 
τάς οποίας, επίσης, ενισχύουν διά τών γνώσεων καί τής πείρας των εις τήν άντιμετω- 
π ισιν τών σχετικών προβλημάτων τιυν. Οί ειδικοί υπάλληλοι τού τμήματος τούτου θεω
ρούνται ώς οί πλέον διακεκριμένοι έμπειρογνώμονεε επί τών ηλεκτρονικών έφαρμο- 
γώ ν, ώς έχοντες πλήρη επιστημονικήν κατάρτισιν καί μείζονα μακροχρόνιον πείραν.

Τα ηλεκτρονικά μέσα τοΰ Γραφείου είναι εις τήν διάθεσιν όλων τών Τμημάτων, 
πρός τά όποια παρέχεται πάσα δυνατή συνδρομή διά τής καταλλήλου προσαρμογής 
τών ειδικών στοιχείων πρός τούς κανόνας λειτουργίας τών οργάνων. Σχεδόν όλα τά 
Τμήματα διερρύθμισαν τον τρόπον έρεύνης των κατά τάς απαιτήσεις τής 0Γ ηλεκτρο
νικών επιλογέων εργασίας.

κ) Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ι κ ό  ν Τ μ ή μ α : Πολλάκις, κατά τήν πορείαν
έρεύνης τίνος ή κατά τήν διεξαγωγήν μιάε άνακριτικής ένεργείας, παρίσταται άνάγκη 
άποκρυπτογραφήσεως ενός κειμένου, άποτελούντος το μοναδικόν στοιχεΐον τής άπο- 
καλύψεως μιας εγκληματικής πράξεως. Τούτο, διότι ούχί σπανίως οί κακοποιοί χρη
σιμοποιούν διά τήν μεταξύ των επικοινωνίαν συνθηματικάς λέξεις, σύμβολα ή κρυ- 
πτογραφημένα κείμενα.

Εις μείζονα κλίμακα, άν όχι καί άποκλειστικώς, οί άντεθνικώς δρώντες διαβι
βάζουν πάντοτε τάς πληροφορίας των καί τάς κατευθύνσεις των διά κρυπτογραφημέ- 
νων κειμένων, έστω καί άν εις τον αδαή ή άνάγνωσις ενός τοιούτου κειμένου παρου
σιάζεται ώς απλή τις  έκδήλωσις εμπορικής σχέσεως ή ώς ένημέρωσις επί τής έξελί- 
ξεως ενός οικογενειακού ζητήματος. Έ ξ αντιθέτου, εις άναλόγους περιπτώσεις έπικοι- 
νωνίας. τού Γραφείου μετά τών πρακτόρων του τυγχάνει απαραίτητος καί απολύτως 
αναγκαία ή διασφάλισις του απορρήτου διά τής μεταβιβάσεως εντολών ή πληροφο
ριών μέσω κρυπτογραφημένων κειμένων.

ΤΙ όλη εργασία άποκρυπτογραφήσεως - κρυπτογραφήσεως ένεργεΐται έν τώ είοι- 
κψ τούτψ Τμήματι παρ’ υπαλλήλων καταλλήλως έκπαιδευθέντων καί άποκλειστικώς 
απασχολούμενων εις τήν έργασίαν ταύτην.

Εις τό αυτό τμήμα ένεργεΐται παρ’ ετέρων γλωσσομαθών υπαλλήλων ή μετάφρα- 
σις ξενόγλωσσων κειμένων άφορώντων εις διενεργουμένας ανακρίσεις ή άποτελούν- 
των στοιχεία έγκληματικώ ν ενεργειών. ’Επίσης υπό τοΰ αυτού Τμήματος διεξάγεται 
καί ή αλληλογραφία μετά ξένων υπηρεσιών ή αλλοδαπών ιδιωτών άπευθυνομένων εις 
τό ”Εφ Μπί ’Ά ϊ  διά τήν παροχήν πληροφοριών. Τό γεγονός ότι διενεργεΐται άλληλο- 
γραφία εις είκοσι πέντε ξένας γλώσσας μαρτυρεί τον όγκον τής μεταφραστικής έργα- 
σίαε' καί τήν σημασίαν τοΰ Τμήματος τούτου εν τή καθόλου οργανώσει τοΰ Γραφείου.

ί  Συνεχίζεται)
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Ύττό τού ’Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

1. Η ΔΙΑΦΟΡΑ

/~ν 1ΔΕΙΣ έκ των πολιτισμένων άνθρώπων τοϋ ελευθέρου κόσμου ήσθάνθη χαράν 
^  οιά τήν γενομένην προσφάτους απόπειραν δολοφονίας των ηγετών τοϋ κομμου
νιστικού κόμματος Ρωσίας, καίτοι αυτή λαβοΰσα χώραν πρό των πυλών τοϋ Κρεμλί- 
νου, οεν αποτελεί τυχαΐον γεγονός. Ησθάνθησαν λύπην καί δεν έδίστασαν νά τό δια
κηρύξουν. Τοϋτ’ αυτό πρέπει νά ησθάνθησαν καί οι άνθρωποι των υπό κομμουνιστικόν 
ζυγόν κρατών, άν καί, διαβιοϋντες εις τά κράτη ταϋτα καί έστερημένοι πάσης ελευ
θερίας, υποφέρουν.

Αν, όμως, καί οί άνθρωποι των ύπό κομμουνιστικόν ζυγόν Χωρών καί οί άνθρω- 
ποι των ελευθέρων Χωρών, άπεδοκίμασαν τήν απόπειραν καί άν έπίσης τοιαΰται άπό- 
πειραι δολοφονιών λαμβάνουν χώραν εις άπάσας τάς Χώρας, ελευθέρας. καί μή, διε- 
πιστώσαμεν δτι εις τήν συνέχειαν τής απόπειρας κατά διάφορον τρόπον ένήργησαν οί 
ήγέται τής Ρωσίας, από τον τρόπον, μέ τόν όποιον ενεργούν εις παρόμοιας περιπτώ
σεις οί αρμόδιοι τών Χωρών τοϋ ελευθέρου κόσμου.

Ούτως, ενώ μεν εις τάς έλευθέρας Χώρας υπάρχει απόλυτος έλευθερία εις τήν 
δημοσίευσιν πάσης λεπτομέρειας, σχετικής μέ τήν δολοφονίαν ή άπόπειραν δολοφο
νίας πολιτικών ηγετών, εις τήν Ρωσίαν καί τάς άλλας κομμουνιστικάς Χώρας δέν 
επιτρέπεται ή δημοσίευσις σχετικών πληροφοριών, δέν δίδονται εις τήν δημοσιότητα 
λεπτομέρειαι, δέν κοινοποιούνται τά αίτια, άτινα προεκάλεσαν τόν ή τούς δράστας, οί 
σκοποί οΰς ούτοι έπεδίωκον καί τό σπουδαιότερο-; δίδονται προς δημοσίευσιν αναλη
θείς πληροφορίαι, ως συνέβη με τήν πρό τών πυλών τοϋ Κρεμλίνου απόπειραν καί καθ’ 
άς πληροφορίας ο δράστης έπεδίωκε νά δολοφονήση τούς κοσμοναύτας !

Διατί ή τοιαύτη μυστικότης καί ή παροχή αναληθών πληροφοριών, α ίτινες υπο
τιμούν την νοημοσύνην τών άνθρώπων μόνον καί δεν επιτυγχάνουν αυτό, τό όποιον 
επιδιώκουν οί ήγέται τών κομμουνιστικών Χωρών ; Ή  άπάντησις είνα ι, δτι τά κομ
μουνιστικά καθεστώτα στηρίζονται εις την βίαν, εις την παραπλάνησιν τής κοινής 
γνώμης, εις τήν άπόκρυψιν τών αντιδράσεων τοϋ λαοϋ κατά τοϋ καθεστώτος κα ί διά 
τούς λόγους τούτους έπιδιώκουν, πάση θυσία, νά άποκρύψουν τάς ενεργείας έκείνας, 
αίτινες αποβλέπουν εις τήν έξαφάνισιν τής δουλείας. Έπαναλαμβάνομεν, δτι δέν ήσθάν- 
θημεν χαράν διά τήν απόπειραν δολοφονίας, τών ήγετών τής Ρωσίας. Δέν δυνάμεθα, 
δμως, ν’ άγνοήσωμεν, δτι αΰτη είχεν ώς αίτια, έφ’ δσον δέν δίδονται εις τήν δημοσιό
τητα έ̂τερα,̂  τήν έξαφάνισιν τής δουλείας μόνον. ’Αλλά, ό υπέρ τής δουλείας π ίπτω ν 
δεν είναι μάρτυς ή ήρως καί οί Ρώσοι ήγέται, μή ύστεροϋντες εις νοημοσύνην, άντε- 
λήφθησαν δτι δέν άπητεΐτο νά δημοσιευθώσι σχετικά' πληροφορίαι. Εις τήν ’Αμερι
κήν, μέ τάς δολοφονίας τών αδελφών Κέννεντυ, εις τήν Ε λλάδα μέ τήν απόπειραν δο-
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λοφονίας τοϋ Πρωθυπουργού τήε Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Παπαδοπουλου 
και εις τάς άλλας Χώρας τοϋ ελευθέρου κόσμου, εις ας έσημειώθησαν πολίτικοι δολο- 
φονίαι ή άπόπειραι, έδημιουργήθησαν ή παρ’ ολίγον νά δημιουργηθοϋν^θυματα υπέρ 
των καλλίτερων Ιδ α ν ικ ώ ν , της Ελευθερίας καί τής Δικαιοσύνης. Διά τόν^λογο'ή ωϋ- 
τον, αλλά καί διότι εις τάς Χούρας αύτάς υπάρχει ελευθερία εις ολας τάς εκδηλώσεις 
τοϋ  ανθρώπου, ούδέν άπεκρύβη. ’Έλαμψεν ή άλήθεια, ή δόξα έστεφε^τούς υπερμαχους 
των ’Ιδανικών αύτών καί ή 'Ιστορία τούς ήμειψεν ή θά τούς άμείφη δεόντως.

Είναι άσυγχώρητον νά μή άντιλαμβανώμεθα δτι «αυτό πού κάνει νιάου - νιάου 
στά κεραμίδια είναι γάτα». Διά τον λόγον τούτον, τό παρόν άρθρίοιον απευθύνεται κυ
ρίως προς τούς αφελείς οπαδούς τοϋ κομμουνιστικού κόμματος καί .τούς προσκαλει να 
άφυπνισθώσιν.

2 .  ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟΝ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ”Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ

Πας έθισμός τού ανθρώπου εις τινα ενέργειαν ή παράλειψιν, έφ’ όσον δεν περιο
ρίζεται εντός τών φυσικών ορίων, καθίσταται έξις, αυτή δ’ εν συνεχεία διευρύνουσα 
τάς αξιώ σεις 'τη ς, μεταβάλλει τον έθισμόν τούτον εϊς πάθος καί δή τοιοΟτον, ώστε νά 
καθοδηγή έν πολλοίς την φύσιν τού άνθρώπου καί νά μειώνη τούτον απέναντι των εν 
κοινωνία βιούντων συνανθρώπων του. Συνήθεια,, έξις, πάθος, οι τρεις, λοιπόν, βαθμοί 
ύπερβάσεως τού «άρίστου μέτρου» καί έκαστος έξ αυτών διάφορα απεργάζεται δια
τον άνθρωπον δεινά. , ,

Ούτως, ενώ ή συνήθεια καί εν τινι μέτρφ καί ή έξις, δέν προκαλούσιν απ ευθείας,
κατ’ άμεσον τρόπον, δεινά είε τον άνθρωπον, άλλ’ έμμεσα τοιαΰτα, διότι ή μεν συνή
θεια προπαρασκευάζει τήν έξιν, ή δέ έξις τό πάθος, τοΰτ’ αύτό τό πάθος μέγα κακόν 
προκαλεΐ καί ώς εύστόχως παρατηρεί ο Χρυσόστομος «τό ύποπεσείν και παραχωρησαι
τοίς πάθεσιν εσχάτη δουλεία». ,

" ’Ό ντως, ύποκύπτων 6 άνθρωπος εις τά πάθη του — και σχεδόν πάντοτε υποκυ- 
πτει __ δέν'πράττει έτερόν τι, παρά προκαλεΐ τήν υπαγωγήν του εις τήν πλέον επα
χθή δουλείαν καί ερμαιον τούτων σύρεται, άνευ ύπολήψεως καί μή χαίρων έκτιμή- 
σεως, ούοέ θεωρούμενος άξιοπρεπής. Ή  διά τού πάθους του καί λόγω τούτου έκοηλου- 
μένη 'έλεεινή καί άπα ισ ία  πλευρά τής βουλήσεώς του, καλύπτουσα εν πολλοίς τήν έτέ- 
ραν πλευράν τής σώφρονος καί υγιούς βουλήσεώς, εμφανίζει τον άνθρωπον εν απελ
πιστική καταστάσει, ή τοιαύτη δέ βούλησίς του, ουδέ κατά διάνοιαν έκτιμωμένη Οπό 
τών συνανθρώπων του, δέν έλκει προς αυτήν έτέρας βουλήσεις προς συνεργασίαν, άλ- 
νά μόνη της, μή δυναμένη νά έργασθή καί είοικώτερον νά λύση τά προβλήματα τής 
ζωής κατά βιολογικόν τρόπον, όδηγεΐ τόν άνθρωπον_είς τήν Χώραν, εις ήν βασιλεύει 
τό πάθος καί εις τήν όποιαν άπαντες οί υπήκοοι είναι δούλοι καί ούδείς παραμένει

Ό  νους τού άνθρώπου δέν παραμένει ελεύθερος, ΐνα σκεφθή καί άποφασίση, άν 
νυριαρχή τό πάθος. Υποδουλώνεται υπό τού πάθους καί μοιραίως δέν σκέπτεται ύγιώς 
καί δέν Αποφασίζει σωφρόνως, άλλα θά οώση εντολήν εις τον Ανθρώπινον οργανισμόν 
νά πράξη μόνον δ,τι ικανοποιεί τό πάθος του. Ή  τοιαύτη, δμως, έκδήλωσις τού πάθους 
άποδεικνύει δτι ό άνθρωπος είναι υποδουλωμένος καί δέν λειτουργεί δ ορθός λογισμός.

Σχεδόν καθ’ έκάστην διαπράττονται αδικήματα μέ μόνον αίτιον τό πάθος. ’Ανάγ
κη, κατά συνέπειαν, όπως δ άνθρωπος μή οημιουργή παρά τώ έαυτω του πάθη, ΐνα 
είναι δυνατόν νά ύπερτερή ή μάλλον νά κατευθύνη τάς πράξεις του ή ορθή σκέψις. 
Πάσαν συνήθειάν του δέον νά τήν διακρίνη τό «παν μέτρον άριστον» του Σωκράτους, 
ίνα μή αδτη μεταβληθή εις δευτέραν φύσιν, δηλαδή εις έξιν καί έν συνεχεία εις πά-
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θο;, οπότε θά μετα,βληθή εις δοΰλον του πάθους του καί θά ένεργή άποκλειστικώς καί 
μόνον προς τον σκοπόν ικανοποιήσει!); του.

3. Ο ΒΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
— — — — ——

Η φύσις του άνθρωπου είναι τοιαύτη, ώστε νά μή παραμένη αδιάφορος διά τάς 
ί.ραςει, των συνανθρώπων του και έν γένει διά παν δ,τι λαμβάνει χώραν εις τον κό- 
αμον. Οΰτους, άλλοτε μεν θά αίσθανθή χαράν, άλλοτε λύπην, άλλοτε συγκίνησιν, πάν- 
;°LC δε εν εκ των συναισθημάτων τών άνθρωπίνιυν ή καί αυτών των ένστικτων τού 
ανθρώπου θά ωθηθή εις την έκδήλωσίν του καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

rl αγανάκτησις, τμήμα τής φύσεως τής ανθρώπινης ψυχής καί αυτή, δεν παρα
μένει εν αορανεια, άλλ ευθύς ώς πράξις τις ή οιαοήποτε έκβήλωσις ήθελε ταχθή άν- 
τιμετίϋπός ̂ της. κινητοποιείται, εκοηλοΰται ώς εν είδος άποδοκιμασίας τής πράξεως, 
ήα , και την εκινητοποίησε και παραμένει, δυνατόν τις είπεΐν, ώς δπλον εις τάς χεΐροις 
τού ούτως άγανακτήσαντος.

Ο Μένανδρος, φιλοσοφήσας περί τής καταστάσεως τής δημιουργουμένης εκ τής 
άγανακτησεως, είπε το περιφημον γνωμικόν : «Εί καί σφόδρα άλγεΐς, μηδέν ήρεθι- 
σμενος πράξης προπετώς», καί ημείς δέ, άντιλαμβανόμενοι σαφώς την σπουδαιότητα 
ι®ν ,-,πο Μενάνδρου λεχθέντων. δεν εχομεν έτερον νά πράξωμεν, παρά νά υποστη- 
ριξιυμεν τάς απόψεις ταύτας.

Δικαιολογοϋντες την άπαγόρευσιν τοϋ γνωμικοϋ,, τήν όποιαν δίδει εις τον άγα- 
νακ^ήσαντα νά πράςη τι με βίαν καί σπουδήν, εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι αϋτη 
ιιληρως δικαιολογείται εκ τού λόγου ότι ό εις κατάστασιν άγανακτησεως περιερχάμε- 
νος υφίσταται καί σκοτισμόν τής διάνοιας του καί άλλοίωσιν τής ψυχικής του προσω
πικότητας, εντεύθεν δέ μέγας παρουσιάζεται ό κίνδυνος νά προβή'είς ένεργειας, συμ
φώνους ίσως πρός τήν συνέπεια τής άγανακτησεως μεταβληθεΐσαν παροδικώς σκέψιν 
του, οϋχί δμως καί σύμφωνον πρός τήν όλην προσωπικότητά του, πρός τήν νηφάλιον 
σκέψιν του̂  καί τήν λογικήν έκτίμησιν τής πραγματικότητος καί πρός τήν συνείδησίν 
.ου, .ον μέγαν τούτον κριτήν του. Το δτι ό άνθρωπος, συνεπεία διαφόρων ερεθισμών, 
χαίρεται, θλίβεται, πονεί, αγανακτεί καί γενικώς εκδηλώνει έντονώτερον εν αίσθημά 
του ή̂  έν ένστικτόν του, αί αρκετά προοδεύσασαι έπιστήμαι τής Ψυχιατρικής καί 
ιοιαιτερως τής Ατομικής Ψυχολογίας τό άποδεικνύουν. ’Α λλ’ επίσης αί αύταί έπι- 
στήμαι περιτράνως άποδεικνύουν δτι δ οϋτω χαιρόμενος, θλιβόμενος, άγανακτών κ.λ.π . 
υφίσταται μίαν μεταβολήν εις τον τρόπον τού σκέπτεσθαι καί γενικώτερον μεταβολήν 

προσωπικότητας, πράττω- δε εις τήν τοιαύτην κατάστασιν, περισσότερον ικανο
ποιεί την ουτω δημιουργηθείσαν κατάστασιν.
,  „ Ό σ,υν,επεί^’ άγανακτησεως πράττων, τί είναι δυνατόν νά πράξη ; Θά πρά-
ς/j ο,α θά ικανοποίησή τήν συνεπεία τής άγανακτησεως έσκοτισμένην σκέψιν του διά 
να μετανοήση μετέπειτα, δταν αυτή απαλλαγή τών νεφών. Θά πράξη δ,τι θά ικανο
ποίηση βάρβαρα ένστικτά του, τά οποία, ενώ αυτός έν ηρεμία θάπτει δσον δυνατόν 3α- 
θυτερον, ή αγανάκτησις έκθάπτει. Θά πράξη δ,τι θά ικανοποίηση τον παροδικόν έρε- 
θισμον του καί όταν οδτος παρέλθη, θρήνοι καί κοπετοί ίσως ακολουθήσουν, διότι κατά 
την διάρκειαν τούτου καί αδικίας διέπραξε καί τό δλον οικοδόμημα τού εγώ του κατε- 
κρήμνισε.
„ ® εν άγανα -̂τήσε  ̂ευρισκόμενος άνθρωπος ομοιάζει μέ άφηνιάσαντα ίππον. Καί
οπω?, L°v τελευταΐον τούτον, άγριας διαθέσεις έπιδεικνύοντα, πρέπει νά άπομακρύνω- 
μεν^απο παντός κινδύνου ούτω καί ό άγανακτήσας άνθρωπος, μόνος του δμ,ως, δέον 
να απομακρυνηται απο πάσης σκέψεως αώρου καί νά άποφεύγη τήν διάπραξιν πρά- 
ςεων καθ ολην την διάρκειαν τού «βρασμού τής ψυχής του».

Κ. ΝΙΑΣΚΟΣ
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Τ ε χ ν ι κ ή  όργανώσεως  
της Δ η μ ο σ ί α ς  Διοικησεως

Κ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ,  "Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α '

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Έ ς αυτών των στοιχείων έξαρτάται ή θέσις έκάστης κρατικής λειτουργίας καί 
είδικώτερον τής Δ ιο ικητικής τοιαύτης έντός τής εύρυτέρας μορφής τής κρατικής μη
χανής. Ε ίναι, οθεν, ευνόητος ή σημασία τών πεποιθήσεων, των αντιλήψεων καί των 
εικόνων, περί μιας κρατικής λειτουργίας. Ή  έςέτασις του θέματος έν έκτάσει δέν είναι 
δυνατή εις τά πλα ίσ ια  τής παρούσης. Περιοριζόμεθα απλώς εις την άπαρίθμησιν τών 
βασικών κατηγοριών εικόνων, τών άναφερομένων εις τήν έννοιαν τού Κράτους.

Τρεις είναι α ί βασικαί κατηγορία', εικόνων, αί όποΐαι άναφέρονται εις τήν έν
νοιαν τής Πολιτείας - Κράτους :

α) Α ί γ  ν ώ σ ε ι ς περί Κράτους έν γένει, β) Α ί τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς  
έναντι αυτοΰ (συμπαθείς ή μή) καί γ) α ί ά ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς, αί σχετικαί πρός 
αυτό. Αδται είναι άλλοτε μέν θ ε τ ι κ  α ί καί άλλοτε ά ρ V η τ ι κ α ί. Θ ε τ ι κ α ί 
είναι όταν έκφράζωνται εις συνδρομάς πρός τό έργον τού Κράτους καί εις άναγνώρι- 
σιν τοϋ όλου έργου τών κρατικών οργάνων. Ά  ρ ν η τ ι κ α ί είναι όταν θεωρώσι τό 
Κράτος ώς μέσον καταναγκασμού καί πιέσεων τοΰ κοινωνικού συνόλου καί έπικρίνωσι 
τό έργον αυτοΰ.

Ό  «πολιτικός διοικητικός πολιτισμός» είναι αποφασιστικής όθεν σημασίας, διά 
τήν λειτουργίαν τής Διοικησεως καί τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών της. Αί έπιδρά- 
σειε τοϋ παράγοντος τούτου εμφανίζονται τόσον εις τά α ί τ ή μ α τ α, τά οποία υπο
βάλλονται πρός τήν Δ ιοίκησιν, όσον καί κατά τό στάδιον τής επεξεργασίας καί τών 
έκ ταύτης αποτελεσμάτων. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν δμιλώμεν περί «εισροών» καί 
εις τήν δευτέραν περί «εκροών».

Ή  άσκησις τής Διοικησεως εις τοιοΰτον πολιτικόν διοικητικόν πολιτισμόν είναι 
αδύνατον νά άποφύγη τήν διαδικασίαν αυτήν. Παρατηρεΐται, όθεν, εις τήν δράσιν τής 
Διοικησεως μία συνεχής ε ι σ ρ ο ή ,  δηλ. ύποβληθέντα αιτήματα (π ρ ο β λ ή μ α τ α) 
καί μία τοιαύτη έ κ ρ ο ή ,  δηλ. αποτέλεσμα επεξεργασίας καί μεταποιήσεως ( λύ 
σ ε ι ς ) .

Μετά τάς ανωτέρω, περί έννοιας τής Δημοσίας Διοικησεως, διατυπώσεις, θα εξε- 
τάσωμεν εις σειράν μελετών καί μέ άνάλογον πνεύμα, έτερα θέματα, σχετικά μέ τήν 
τεχνικήν όργανώσεως τής Δημοσίας Διοικησεως καί είδικώτερον :
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οί . Κριτήρια κατανομής 
Δημοσίων Υ πηρεσ ιώ ν

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ των υπηρεσιών τής Δημοσίας Διοικήσεως προσδιορίζεται βάσει των 
εξής κυρίως κριτηρίων :
1) ’Αποστολής, 2) Χώρου, 3) Πελάτου καί 4) Μέσου.
Έν τή πρώτη περιπτώσει τό βασικόν κριτήριον αποτελεί ό σκοπός, τον όποιον 

εξυπηρετεί μία υπηρεσία τής Διοικήσεως. Ή  κυρία αποστολή μιας δημοσίας υπηρε
σίας είναι τό διακριτικόν γνώρισμα, έξ ου διαμορφοϋται αύτη. Γενικώς, ό κύριος σκο
πός των υπηρεσιών συντελεί περαιτέρω εις την διάκρισιν αότών καί έν αρχή των 
Τπουργείων, τών οργάνων δηλ. γενικής άρμοδιότητος.

Τουναντίον έν τή δευτέρα περιπτώσει τό κριτήριον τοϋ χώρου άναφέρεται εις τά 
όργανα ειδικευμένης άρμοόιότητος. Ηροκειμένου λ.χ. περί τοϋ Υπουργείου Β. Ε λ 
λάδος, τών νομών τοϋ Κράτους κ.λ.π. το κριτήριον είναι ό χώρος. Τό χωρικόν κρι- 
τήριον καί τό κριτήρ.ιον τής αποστολής συντελούν εις τήν κατανομήν τών λειτουργιών 
του Κράτους έν εύρυτέρα έννοίοι.

'Ωσαύτως, ή κατανομή τών υπηρεσιών προσδιορίζεται καί μέ βάσιν τό κριτήριον 
τού πελάτου, δηλ. τών ατόμων ατινα εξυπηρετεί. Α.χ. Ή  Εφορία Ελευθέρων Ε π α γ 
γελμάτων έχει ώς πελάτας τούς δικηγόρους, τούς ιατρούς, μηχανικούς κ .λ .π ., ούχί 
δηλ. πάντας τούς πολίτας.

Τέλος, σχετικήν σημασίαν έχει καί τό κριτήριον τοϋ μέσου, είτε άναφέρεται 
τούτο εις όργανα, είτε εις μηχανήματα. 'Ως γνωστόν, τό Κράτος χρησιμοποιεί υπη 
ρεσίαν μηχανογραφικήν, υπηρεσίαν οργανισμού μηχανημάτων Δημοσίων ’Έργων κ .ά . 
Έν προκειμένω δ σχετικός προσδιορισμός γίνεται μέ κριτήριον τό χρησιμοποιούμενον 
μέσον.

Διά τών έν λόγω κριτηρίων επιδιώκεται τό μ ά ξ ι μ ο υ μ τής ά π ο δ ό σ ε ω ς ,  
τό μ ί ν ι μ ο υ μ  τών δ α π α ν ώ ν  καί  ή μ ε ί ω σ ι ς τών  ό , υ γ κ ι ρ ο ύ σ ε ω ν .

Άπόδοσις είναι ή επιλογή τής καταλλήλου συμπεριφοράς (συνδυασμού) , δΓ ής 
έπιτυγχάνεται τό μέγιστον αποτέλεσμα διά τών δεδομένων μέσων, εις δεοομένον χρό
νον, ή άλλως ή ο χ  έ σ ι ς π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  καί  λ ύ σ ε ω ν  ή ακόμη ε ι σ 
ρ ο ώ ν  καί έ κ ρ ο ώ ν.

Ό συνδυασμός πρέπει, έξ άλλου, να παράγη τό μάξιαουμ αποτέλεσμα μέ μ ίνι
μουμ δαπάνας, εντός τής μεγίστης δυνατής άποδόσεως, νά άποφεύγηται δηλ,. ή οικο
νομία εις βάρος τής άποδόσεως.

Τέλος, όσον αφορά τάς συγκρούσεις, δέον νά σημειωθή δτι ή σύγκρουσις δεν πρέ
πει νά θεωρήται ώς συνέπεια κακή' είναι στοιχεΐον τών πλέον αναγκαίων καί δυνα
μικών εκδηλώσεων τής ζωής έν γένει. Σκοπός τού καταλ,λήλου συνδυασμού, έν τή 
λειτουργία τής Δημοσίας Διοικήσεως, είναι ό περιορισμός καί οχι ή έξαφάνισις τών 
συγκρούσεων.

β ' . Δ ιάκρ ισ ις έργων 
τής Δ ιοικήσεως

Τ Α ΕΡΓΑ τών διοικητικών υπηρεσιών, άναλόγως τής σημασίας αυτών, δύνανται 
νά διακριθοϋν εις κατηγορίας. 'Ως κριτήριον λαμβάνεται άλλοτε άλλ,ον καί αί κατη- 

νά διακριθοϋν εις κατηγορίας. 'Ως κριτήριον λαμβάνεται άλλοτε άλλον καί αί κατη- 
γορίαι είναι ανάλογοι. Σημειοΰμεν ένταΰθα τήν έπικρατεστέραν διάκρισιν, ήτις κατα
νέμει τά έργα τής Διοικήσεως ώς ακολούθως :

1) Έ  ρ γ α κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς. Εις ταϋτα περιλαμβάνονται λ .χ . τά έργα άμύ-
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νης (εξωτερικής κυριαρχίας) , έργα άστυνομεύσεως (εσωτερικής κυριαρχίας) , έργα 
πολιτειακά ή πολιτικά , εξωτερικών σχέσεων κ.λ.π.

2) Έ  ρ γ  α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά .  Τοιαΰτα έργα είναι, μεταξύ των άλλων : ό οικο
νομικός συντονισμός, ήτοι ή λειτουργική προσαρμογή των έπί μέρους προσπαθειών 
πρός έπ ίτευξιν τοϋ γενικού σκοπού τής οικονομίας, τό μονοπώλιον τού έθνικοΰ νομί
σματος, αί οικονομικής σημασίας δραστηριότητες κ.λ.π.

3) Έ ρ γ  α κ ο ι ν ω  ν ι κ ά. Εις ταΰτα κατατάσσονται : τα έργα δικαίας κα- 
τμνομής τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, ϋπηρεσίαι κοινωνικού δικαίου (οικογενειακής πολι
τ ική ς , εργατικού δικαίου, συντάξεων κ.ά.) καί

4) Έ ρ γ α  π ο λ ι τ ι κ ά. Πρόκειται περί των έργων : έρεύνης καί άναπτύξεως 
γεν ικώ ς, έκπαιδεύσεως, καλλιτεχνικής προόδου, όργανώσεως ορθής χρησιμοποιήσεως 
τοΰ ελευθέρου χρόνου (πλήρης άπασχόλησις) κ.λ.π.

Έκτος των άνωτέρω βασικών διακρίσεων διοικητικών έργων, οιακρίνομεν εις 
έκάστην κατηγορίαν αϋτών καί διαφόρους μορφάς βοηθητικών έργων. Πρόκειται κυ
ρίως περί παροχής δυναμικού εις προσωπικόν καί οικονομοτεχνικά μέσα πρός πρα
γματοποίησή τών σκοπών τών επιτελικών υπηρεσιών. Βασικαί βοηθητικαί ύπηρεσίαι, 
υπό τήν άνωτέρω έννοιαν, είναι είδικώτερον :

α) Ή  διοίκησις προσωπικού, β) κτημάτων, γ) προϋπολογισμού, δ) νομικών υπη
ρεσιών, ε) υπηρεσία μελετών, στ) έλέγχου, ζ) Δημοσίων σχέσεων κ.ά.

'Ωρισμέναι έκ  τών βασικών βοηθητικών υπηρεσιών δύνανται νά συνυπάρχωσιν 
εις έκάστην τών (4) μεγάλων κατηγοριών διοικητικών έργων, λ.χ. εις έκαστον Τ- 
πουργεΐον.

'Οπωσδήποτε, δμως, τό πρόβλημα, τόσον τής κατανομής, δσον καί τοϋ μεγέθους 
τών δημοσίων υπηρεσιών καί ή ανάγκη συγκεντρώσεως ή άποκεντρώσεως τών διοικη
τικώ ν έργων, ε ίνα ι πάντοτε συνδεδεμένον μέ τον διοικητικόν πολιτισμόν μας. 
Ή  επίδρασις αυτή τοΰ πολιτικού πολιτισμού δέον νά λαμβάνεται πάντοτε ύπ’ 
δψιν, δι’ οίονδήποτε σχετικόν πρόβλημα. 'Π παράδοσις λ.χ. έξασκεΐ έπί τής Διοικησεως 
μεγίστην, εις ώρισμένας περιπτώσεις, έπίδρασιν. Παραδειγματικώς άναφέρεται ο μύ
θος διατηρήσεως χωρίων εις άπομεμακρυσμένας όρεινάς περιοχάς, τάς οποίας ό άστυ- 
σμός καί ή μετανάστευσις απογύμνωσαν από μακρού χρόνου. ’Αντίθετος σκέψις τής 
Διοικήσεως (κατά πάντα ορθή) θά έθεωρεϊτο ώς «έγκατάλειψις» τής υπαίθρου χώ
ρας, έστω καί αν, εις συγκεκριμένας περιπτώσεις, «ύπαιθρος» θά ήσαν μικρά χωρία, 
τά όποια, ώς έκ τής θέσεώς των καί τοΰ αγόνου εδάφους των, ούδέν θά ήδύναντο νά 
προσφέρωσιν εις τούς έλαχίστους κατοίκους των καί αυτοί εις τήν εθνικήν οικονομίαν 
γένι κώτερον.

γ'. Β ασικαί ά ρ χα ί  
Δ ιοικητικής όρ γα νώ σ εω ς

Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΝ τών Διοικητικών έργων, θά έξετάσωμεν, έν όλίγοις 
πάντοτε, τό θέμα τών βασικών αρχών τής Διοικητικής όργανώσεως (σχεδια- 

σμοΰ — προγραμματισμού —  έκτελέσεως. 'Ως τοιαΰται άρχαί άναφέρονται αί κάτωθι : 
1) ’Αποδοτικότης, 2) Ευθύνη, 3) Εξουσία, 4) ’Οργάνωσις, 5) Συντονισμός, 6) 

Όλοκλήρωσις, 7) Οικονομία καί 8) Άπόφασις.
Αί άρχαί αύταί διέπουν τήν διοικητικήν όργάνωσιν καί άποτελοΰν γενικώτερον 

τάς βασικάς προϋποθέσεις, έφ’ ών εδράζεται καί κινείται οίαδήποτε όργάνωσις τής 
Δημοσίας Διοικήσεως. Καί ας ίδωμεν ταύτας άναλυτικώτερον :

1) ’Α ρ χ ή  ά π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ ο ς :  Είναι ή κυρ ιωτέρα εκ τών άναφερθει-
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σών καί έχει άπό μακροΰ κατακτήσει τάς κοινωνικάς έπιστήμας. Ά π ο δ ο τ ι κ ό τ η ς  
είναι  ̂ή επιλογή τής συμπεριφοράς εκείνης, δι’ ής παράγεται τό μέγιστον αποτέλεσμα 
διά δεδομένων μέσων εις δεδομένον χρόνον. Έν άλλοις λόγοις, άποδοτικότης είναι δ 
λόγος ή ή σχεσις μεταξύ προβλημάτων καί λύσεων ή εισροών καί εκροών. Έν προ- 
κειμενφ παρατηρεΐται δτι ο υπολογισμός τής άποδοτικότητος εις τούς ανωτέρω ορι
σμούς οέν ούναται νά δοθή διά των συνήθων μαθηματικών, αλλά διά των «κοινωνι
κών» μαθηματικών, ήτοι δεδομένων, ών αι τιμαί άνταποκρίνονται εις τήν πραγματι
κότητα τής ζωής. Ως άποδοτικότης, δθεν, δέον νά νοήται δ λόγος τοΰ πραγματικού 
αποτελέσματος προς τό ιδανικόν αποτέλεσμα. Ενας ιατρός λ.χ . εξετάζει διά συγχρό
νων μέσων 5 ασθενείς ήμερησίως' έάν όμως, διά τών αυτών μέσων, εξετάση 15 ασθε
νείς, δεν πλησιάζει τό ιδανικόν αποτέλεσμα. Ή  οικονομία χρόνου κ.λ.π . έγένετο εις 
βάρος, τής άποδοτικότητος. Τό ιδανικόν αποτέλεσμα ούναται νά καθορισθή, εϊτε οι’ 
ενό„ μέσου ορού, είτε διά τής δημιουργίας τύπου ειδικού. Ή  έννοια τής άποδοτικ.ότη- 
τος ταυτίζεται ενταύθα με αυτήν τήν οικονομίαν. Συνδέεται ίδεολογικώς, από άπό- 
ψεως άνθριοπίνης συμπεριφοράς, με ώρισμένον αποτέλεσμα. Μακρά ερευνά άπέδειξεν, 
οτι ή συνοεσις τού στοιχείου τής άποδοτικότητος μέ ιδεολογικά στοιχεία είναι έν παντί 
καταφανής καί επικρατούσα.

2) Δ Ρ X ή ε ύ θ ύ ν η ς. Εις τήν αρχήν τής ευθύνης (λόγον διόόναι) δέον νά 
οιδηται εύρύτερον περιεχόμενον. Αέν πρόκειται περί τού απλού καταλογισμού, λογο- 
οοσίας ή άλλης ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης. Αιά τήν Δημοσίαν Διοίκησιν ή ευθύνη 
κρίνεται ως αντιμετώπισις τών αποτελεσμάτων. Βασικόν στοιχείον τής ούτω θεωρού
μενης αρχής τής ευθύνης αποτελεί ή συνείδησις τής αποστολής. Τ π ’ αυτήν τήν έν
νοιαν, ώς ευθυνη θεόν να νοήται ο σύνδεσμος τού προσώπου προς το αποτέλεσμα τών 
πράξεων του.

Πολλοί εκ τών υπαλλήλων τής Διοικήσεως οέν έχουσι τοιαύτην άντίληψιν περί 
τής αποστολής των. Αρκοΰνται είς τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος τω ν, εντός τών πλα ι
σίων τής νομιμότητος, άδιαφοροΰντες διά τό γενικώτερον συμφέρον, τό όποιον έκδη- 
λοϋται διά τού παράγοντος «πολιτικός πολιτισμός».

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής σημερινής γραφειοκρατίας είναι ή άπό άπόψεως 
ευθύνης άποσύνδεσις τών πράςεων καί τοΰ αποτελέσματος των. Τοιουτοτρόπως, δμως, 
ή Διοικησις εμφανίζεται απρόσωπος, λόγω τής ολοκληρωτικής έξαφανίσεως τού συγ
κεκριμένου υπαλλήλου, δστις αποσυνδέεται τής πράξεώς του καί τών έξ αυτής άπο- 
τελεσματων. Διά την Δημοσίαν Διοίκησιν ή σύνδεσις τού πράττοντος υπαλλήλου μέ 
ώρισμένας πράξεις του ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν. Ό  ένεργήσας υπάλληλος αισθάνε
ται υπερηφάνειαν καί ιδιαιτέραν χαράν, δταν εν ιδανικόν αποτέλεσμα συνδέεται μέ 
μίαν ώλοκληρωμένην ένέργειάν του. Ή  ίκανοποίησις, δτι ή συμβολή τοΰ υπαλλήλου 
δεν παραγνωρίζεται, ωθεί αυτόν πάντοτε είς έντονωτέραν δραστηριότητα. Ή  ηθική καί 
ή υλική εΐσέτι ίκανοποίησις αποτελεί κίνητρον αποφασιστικής μορφής προς δράσιν. 
Η δυνατοτης, οθεν. προκρισεως και παροχής διακρίσεων είναι μεγίστης σημασίας διά 
τήν Διοίκησιν. Έξ αυτού προκύπτει έπιτακτικόν τό καθήκον τοΰ δημοκρατικού προϊ
σταμένου, ϊνα έν παντί έμπνέη τήν αρχήν τής ούτω νοουμένης ευθύνης καί έπιτυγ- 
χάνη τον σύνδεσμον ένεργούντος υπαλλήλου καί πράξεώς του. Ή  απρόσωπος ενέργεια 
άπομακρύνει άπό τής ίκανοποιήσεως τού ιδανικού αποτελέσματος καί τής λογοδοσίας, 
έν περιπτώσει διαφόρου τού επιδιωκομένου τοιούτου.

Δρα ή Διοικησις διά τών υπαλλήλων αυτής καί επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει, είς 
τούς σκοπούς της, οι’ αυτών. ΤΙ επιτυχία ή αποτυχία της άπηχεΐ τήν ικανότητα ή 
ανικανότητα τών υπαλλήλων καί ούχί τής άφηρημένης υπηρεσίας.

(  Σ υνεχ ίζετα ι.)
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’Εγκαίνια τού Τηλετυπικοϋ Κέντρου τής 
’Αστυνομίας Πόλεων και τοϋ Κέντρου 
Τηλεφωνικών Στηλών ’Αμέσου Ανάγκης

’Επαναλειτουργία Σεμιναρίου 
Έπιμορφωσεως Αξιωματικών Α. Π.

ΚΩ Ν . Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ . Ύπαστυνόμου Α'

’Ε γκ α ίν ια  Τ η λεπ ικ ο ινω ν ια κ ώ ν  
Σ υσ τη μ ά τω ν  Ά σ τ υ ν  . Π όλεων

Τ ΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ τής 28) 2) 69, μερίμνη τοϋ Α.Α.Η., έγένετο είς τά επί τής 
όδοΰ Σταδίου άριθ. 10 γραφεία τής Άστυν) κής Δ) νσεως ’Αθηνών τελετή επι

σήμου ένάρξεως (εγκαίνια) τής λειτουργίας δύο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τά 
όποια, ώς έτονίσθη υπό των αρμοδίων, αποτελούν την τελευταίαν λέξιν τής επιστήμης 
καί τής τεχνολογίας εις τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τήν εναρξιν τής λειτουργίας 
των έν λόγω συστημάτων έκήρυξεν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. II. Τζεβελέκος.

Κατόπιν προσκλήσεων τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. Σακελλαρίου, 
παρέστησαν έν τή τελετή οί : Μητροπολίτης Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικόλαος, Υ 
πουργός καί Υφυπουργός Προεδρίας κ.κ. ’Αγαθάγγελου καί Βοβολίνης, Διοικητής 
Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ’Αντιστράτηγος κ. Κεφαλάς, ’Αρχηγοί : Χωρ) κής καί Πυρ) κοϋ Σώμα
τος κ.κ. Μαλοϋκος καί Καραχάλιος, ό Τπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Στρατής, 
αντιπροσωπεία Ά ξ ) κών των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
Προϊστάμενοι Ά ξ )  κοί Άστυν) κών Υπηρεσιών Αθηνών καί Πειραιώς, εκπρόσωποι 
των ξένων οίκων (κατασκευής των συστημάτων] , δημοσιογράφοι τοϋ ’Αθηναϊκού Τύ
που, συνεργεία επικαίρων καί πολλοί άλλοι.

Έν αρχή ώμίλησε πρός τούς παρισταμένους 6 κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, 
όστις είπε τά εξής :

«Είμαι, πραγματικούς, ευτυχής, διότι εύρίσκομαι είς τήν έξαιρετικώς εύχάριστον 
θέσιν νά κηρύξω, σήμερον, τήν εναρξιν λειτουργίας δύο τηλεπικοινωνιακών συστημά
των, τά όποια άποτελοϋν τήν τελευταίαν λέξιν τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας 
είς τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.

Διά των συστημάτων τούτων έπροικοδότησεν ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρ- 
νησις τήν Αστυνομίαν Πόλεων, χάριν τοϋ κοινωνικού συνόλου, είς τήν υπηρεσίαν τοϋ 
οποίου τίθενται από τής σήμερον.

Πρόκειται περί ενός τηλετυπικοϋ δικτύου, τοϋ όποιου τό κέντρον είναι έγκατε- 
στημένον εντός τοϋ κτιρίου τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης. Καί 
ενός τηλεφωνικού δικτύου αμέσου ανάγκης, τοϋ Οποίου τό κέντρον είναι επίσης έγκα-
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τεστημένον ένταϋθα, Ινώ αί μετ’ αύχοΰ συνοεόμεναι αυτομάτως τηλεφωνικαι συσκευαι 
είναι έγκατεστημεναι επί στηλών τοποθετημένων εις διάφορα σημεία της Ηρωτευούσης.

'Αρμόδιος ’Αξιωματικός επί των Τηλεπικοινωνιών της ’Αστυνομίας θα σάς έκ
θεση, μετ’ ού πολύ, άναλυτικώς τα τοϋ τρόπου λειτουργίας των τιθέμενων, σήμερον, 
εις ενέργειαν τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Τό κατ’ εμέ, θά έπεθύμουν μόνον νά έπισημάνω, ότι τό τηλετυπικόν κέντρον τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί τά τηλέφωνα αμέσου ανάγκης αποτελούν δύο τεράστια άλ
ματα προόδου καί τεχνικής έξελίξεως τοϋ Σώματος. ’Εκφράζουν δέ καί υλοποιούν τδ 
πνεΰμα τελειοποιήσεως καί προσφοράς 'Γπηρεσιών πρός τό κοινωνικόν σύνολον, την 
Πολιτείαν ,τό Κράτος τού Νόμου καί τό ’Έθνος" πνεΰμα, τό όποιον διέπει εις άπάσας 
τάς έκδηλώσεις της τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί τό όποιον φω τίζει καί καθοδηγεί την 
διαρκώς εξελικτικήν της πορείαν.

Τό τηλετυπικόν δίκτυον της ’Αστυνομίας Πόλεων, κατασκευής τοϋ Ιταλικού οίκου 
Olivetti, είναι αυτόματον, δ μηχανισμός του αποτελεί τελείαν έφαρμογήν τής ηλεκτρο
νικής έν τή πράξει, ή δέ λειτουργία καί άπόδοσίς του είναι όποδειγματική.

Είναι, κατά τάς ρητάς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, τό τελειότερον αυτόματον 
τηλετυπικόν αστυνομικόν δίκτυον τής Ευρώπης.

Τό δίκτυον έπιβλέπεται καί συντηρείται υπό τεχνικών ’Αστυνομικών, άλλοι των 
όποιων εξεπαιδεύθησαν εις τήν Σχολήν Τηλετύπων τοϋ Στρατού Ξηράς, καί άλλοι εις 
τά έν ’Ιταλία εργοστάσια τής 0 1 ivetti.

Διά τού τηλετυπικοΰ κέντρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεδέθη τό Ε λληνικόν

Στιγμιότυπον άπό τήν άφιξιν τοϋ 'Υπουργοϋ Δημοσίας Τ άξεως κ . Π . Τζεβελέκου εις
’Αστυνομικήν Δ )νσ ιν ’Αθηνών.
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Εθνικόν Γραφεΐον της Interpol μετά, των αντιστοίχων Γραφείων όλων των πεπολιτι- 
σμένων Κρατών, έφ ’ όλων των ηπείρων.

Διά τοΰ έν λόγω δικτύου συνεδέθησαν μέχρι τοΰδε τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τά- 
ξεως καί τό Ά ρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων μεθ’ άπασών των Υπηρεσιών της ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, μετά της Διευθύνσεως ’Εγκληματολογιών 'Υπηρε
σιών, ως καί μετά τοΰ αρχείου αυτοκινήτων του 'Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Μελετώμεν καί θά πραγματοποιήσωμεν εντός των βραχύτερων δυνατών χρονι
κών όρίων την σύνδεσιν άπασών τών 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων μεταξύ τον;, 
διά τηλετυπικών συσκευών.

'Π δαπάνη, διά τήν αγοράν τοΰ τηλετυπικοΰ κέντρου καί τών τεθεισών εν χρήσει 
συσκευών καί διά τήν έγκατάστασιν αυτών, άνήλθεν εις τό ποσόν τών 5.000.0CK) δρχ.

'Π Κυβέρνησις δέν φείδεται θυσιών καί δαπανών όταν αδται, άποδεδειγμένως, 
άςιοποιοϋνται υπέρ τών πολιτών.

Ά ντιθέτως, μάλιστα, αποτελεί λόγον ίδιαζούσης ίκανοποιήσεως τής Κυβερνή- 
σεως τό νά εύρίσκεται ενώπιον όρθων καί ήτιολογημένων προτάσεων τών 'Υπηρεσιών, 
προς  δημιουργίαν έργων υποδομής διά τήν άνύψωσιν τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τοΰ 
τόπου μας, οπότε καί σπεύδει προς ύλοποίησιν τών έν λόγω προτάσεων.

’Ήδη, έρχόμενος εις τό δεύτερον έγκαινιαζόμενον σύστημα, οφείλω νά έξάρω τό 
γεγονός δτι διά τών τηλεφωνικών συσκευών αμέσου επικοινωνίας προς τό κέντρον Τη
λεπικοινωνιών εύθυγραμμιζόμεθα, πλήρως, προς τάς Πρωτευούσας τών πλέον προηγ
μένων Κρατών από άπόψεως τεχνικού εξοπλισμού πρός έπαρκεστέραν ’Αστυνομικήν 
έπαγρύπνησιν, υπέρ τών πολιτών.

υτιγμιότυπον άττό τήν έ—ίδειξιν εις τό τηλετυπικόν κέντρον, καθ’ ήν ό Άστυν. Α'. κ. 
Ά γγελόπουλος δίδει τάς σχετικάς εξηγήσεις.
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Το σύστημα τούτο, διά τού όποιου έπικοινωνοΰν μετά τοΰ κέντρου τηλεπικοινω
νιών της ’Αστυνομίας Πόλεων, όχι μόνον οί ’Αστυνομικοί, αλλά καί οί πολϊται — καί 
μάλιστα δωρεάν — θά συμβάλη, αποφασιστικούς, εις την αΐσθησιν της άμεσου καί 
διαρκούς παρουσίας της Αστυνομίας πλησίον των πολιτών εις κάθε ανάγκην των καί 
όταν, ακόμη, ελλείπει ή φυσική παρουσία ’Αστυνομικού.

Σάς πληροφορώ, έπ’ ευκαιρία, δτι μέχρι τέλους τοΰ τρέχοντος έτους καί μέσω 
τών ήδη έγκατασταθέντων στηλών τηλεφώνων αμέσου ανάγκης, θά συνδεθή ή Άστυ^ 
νομία Πόλεων μετά τού Πυροσβεστικού Σώματος καί τού ειδικού Γραφείου τής Τουρι
στικής Αστυνομίας, προς έξυπηρέτησιν τών ξένων επισκεπτών τής χώρας μας.

Μελετάται, έξ άλλου, ή έπέκτασις τού συστήματος καί είς τον Πειραιά λίαν 
προσεχώς.

Καί ήδη έπιθυμώ νά ευχαριστήσω, θερμότατα, τήν Σχολήν Τηλετύπων τοΰ Στρα
τού Ξηράς διά τήν παρασχεθεΐσαν πολύτιμον βοήθειαν της είς τόν τομέα εκπαιδεύ
σεων τών Τεχνικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί οποίοι θά είναι επιφορτισμένοι μέ 
τήν συντήρησιν τού δλου δικτύου.

Αισθάνομαι, επίσης, τήν ανάγκην νά συγχαρώ καί ευχαριστήσω έξ ίσου θερμώς 
τούς ενταύθα αντιπροσώπους τών Εταιρειών O'ivetti κα{, DE - ΚΑ - DE καί TELE - 
ΧΟΝ - Π AWN διά τήν υψηλήν ποιότητα τών μηχανημάτων καί κατασκευών των, 
καθώς καί διά το πνεύμα συνεργασίας καί κατανοήσεως, τό όποιον έπέδειξαν καθ’ δλα 
τά στάδια προπαρασκευής καί έγκαταστάσεως τών δικτύων.

Ευχαριστώ, ακόμη, θερμώς τήν Δ.Ε.Η. καί τόν Ο.Τ.Ε. διά τήν πολύτιμον, πράγ
ματι, συνδρομήν των υπό μορφήν τεχνικών συμβουλών καί άλλων έξυπηρετήσεων.

Τέλος, έπιθυμώ νά συγχαρώ καί δημοσία τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
τούς Επιτελείς του ’Αξιωματικούς τού Τμήματος Τηλεπικοινωνιών διά τήν εύστοχον 
προτασιν καί μελέτην των, ή οποία ύπήρξεν ή θετική προϋπόθεσις έφ’ ής έστηρίχθη- 
μεν καί ημείς διά νά έπιτύχωμεν τάς άναγκαίας πιστώσεις προς ύλοποίησιν τής άρχι- 
κής προτάσεως.

’Επίσης, συγχαίρω τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων διά τήν έπιτυχή παρακολούθησιν 
τών τεχνολογικών εξελίξεων, επί διεθνούς πεδίου καί τών επιστημονικών έφαρμογών 
είς τήν ’Αστυνομικήν πρακτικήν, τάς οποίας έν συνεχεία είσηγεΐται πρός εφαρμογήν 
καί παρ’ ήμΐν.

Κύριοι, θέτω, από τής στιγμής ταύτης, είς τήν Υπηρεσίαν τού Κοινού τά θαυμά
σια νέα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τά όποια άπέκτησεν ή ’Αστυνομία Πόλεων».

Μετά τήν ομιλίαν τού κ. Υπουργού, τό τέλος τής όποιας έκάλυψαν ζωηρά καί 
παρατεταμένα χειροκροτήματα, τόν λόγον ελαβεν ό προϊστάμενος τού Τμήματος Τ η
λεπικοινωνιών Α.Α.Π., Άστυν. Α ' κ. Γ. Άγγελόπουλος, δ όποιος άνεωέρθη διά μα- 
κροΰ επί τού τεχνικού μέρους άμφοτέρων τών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καί 
άπήντησεν επί ύποβληθέντων ερωτημάτων, έκ μέρους τών επισήμων καί τών δημο
σιογράφων.

Διά τό Τηλετυπικόν Κέντρον ’Αστυνομίας Πόλεων, ο κ. Ά γγελόπουλος έδωσε τά 
έξης στοιχεία : Τό άποκτηθέν υπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων Τηλετυπικόν Κέντρον 
είναι (60) συνδέσεων καί έχει δυνατότητα έπεκτάσεως είς (100) . Είναι αυτόματον 
ηλεκτρονικόν, τελειότατου τύπου, τεχνικής Grossbcr. Είναι τό μεγαλύτερον ’Αστυν) κόν 
Τηλετυπικόν δίκτυον τής Ευρώπης. 'Ως πλεονεκτήματα τού συστήματος άνέφερε τά 
εξής : Ασφάλειαν εκπομπής, ευχέρειαν εκπομπής καί λήψεως, ταχύτητα έκπομπής 
(400 στοιχεία άνά Γ ) , έγγραφον δϊαβίβασιν τών σημάτων, άμεσον παροχήν πληρο
φοριών έπί προσώπων καί αντικειμένων, ταυτόχρονον δϊαβίβασιν σημάτων είς δλον τό 
δίκτυον, άσκοπον άπασχόλησιν προσωπικού καί άλλα πολλά, άτινα καθιστούν τό δλον 
σύστημα ώς άπόκτησιν μεγίστης σημασίας.



Μέ τόν φακό της έπικαιρότητος 277

’Ιδιαιτέρως έτονίσθη ή ύπαρξις καταλλήλου προσωπικού εξ Άστυν) κών υπαλ
λήλων, διά τόν χειρισμόν, έπισκευάς καί την έν γένει συντήρησιν τοΰ δικτύου, ώς καί 
ή λειτουργία Σχολής χειριστών τηλετύπων έν τή ’Αστυνομία Πόλεων. Έξ άλλου, διά 
τάς στήλας τηλεφώνων ’Αμέσου Α νάγκης, δ κ. Άγγελόπουλος είπε : Τδ σύστημα 
των έν λόγιο στηλών εφαρμόζεται διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι. Αποτελεί κατασκευήν 
τού Γερμανικού οίκου - ΚΑ - DE - TEL ΒΑ'Α'Ν καί θεωρείται τελειότατου.

Διά την λειτουργίαν τοΰ συστήματος, τδ όποιον εφαρμόζεται ευρύτατα εις τδ 
εξωτερικόν, ύφ ’ όλων των τεχνικής προηγμένων Αστυνομιών, έτοποθετήθησαν ήδη 
είς την περιοχήν τής Άστυν) κής Δ) νσεως Αθηνών 37 τηλ) καί στήλαι καί ειδικός 
μεταλλάκτης 100 συνδέσεων. Προβλέπεται δέ ή ουνατότης τοποθετήσεως 150 είσέτι 
στηλών έν Ά θήνα ις καί ΙΙειραιεΐ. Ί.1: πλεονεκτήματα τού συστήματος αναφέρω κυ
ρίως τά κάτιυθι : Δωρεάν έπικοινωνίαν πολιτών καί Άστυν) κών μόνον μετά τής Άμε
σου Δράσειυς Α θηνώ ν, ευχέρειαν επικοινωνίας των Αστυνομικών διά τής εντός τής 
στήλης τηλ) κής συσκευής μεθ’ όλου τού εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου καί δυνα
τότητα προσεχούς συνδέσεως τού δικτύου μετά τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καί τής 
Τουριστικής Αστυνομίας.

Μετά ταΰτα, οί παριστάμενοι μετέβησαν είς τόν θάλαμον, ένθα αί εγκαταστάσεις 
τού Τηλετυπικοΰ δικτύου Α.Π. Αφού έπεδείχθησαν διάφορα στοιχεία τοΰ συστήμα
τος, δ κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως έθεσεν είς λειτουργίαν τδ οίκτυον. Έπηκολού- 
θησεν, έν συνεχεία, έπίδειξις τής ταχυτάτης αύτοϋ λειτουργίας, καθ’ ήν ό κ. Υπουρ
γός άπηύθυνε πρός άπάσας τάς Τηλετυπικάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας τδ ακόλουθον 
σχετικόν σήμα :

A) A 019. 13.00. 28-2-69. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
Ά πό Τηλεπ. Κέντρον Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών.
Πρός άπάσας τάς Τηλετ. Υπηρεσίας.
Ά πό  ταύτης τίθημι είς λειτουργίαν τό Τηλετυπι/δν Δίκτυον Αστυνο

μίας Πόλεων.
Εύχομαι απόλυτον έπιτυχίαν, έπ’ άγαθψ των πολιτών καί πρός ίκανο- 

ποίησιν ύμιυν των υπηρετούντων είς τάς Υπηρεσίας Τηλετυπικοΰ Δικτύου.

Είς τό ανωτέρω σήμα τού κ. Υπουργού αί Άστυν) καί Δ) νσεις Πατρών καί Κέρ
κυρας άπήντησαν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος διά τών ακολούθων αντι
στοίχων σημάτων :

A) A 004. 28-2-69. ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΝ
Ά πό  Αστυνομικήν Δ) νσιν Πατρών.
Πρός Ά στυν) κήν Δ) νσιν Αθηνών (Κέντρον Τ)Π ).
Άναφέρομεν λήψιν σήματος κ. υπουργού καί ύποσχόμεθα άνταπόκρι- 

σιν είς προσδοκίας σεβαστού μας κ. Υπουργού.

A) A 002. 28-2-1969. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
’Από Ά στυν) κήν Δ) νσιν Κερκύρας (Τ)Π Κέντρον)
Πρός Ά στυν) κήν Δ) νσιν Αθηνών (Τ) II Κέντρον) .
Άναφέρομεν λήψιν εντολής κ. Υπουργού. Βεβαιωθήτε, θά καταβάλω- 

μεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν πρός πλήρη ίκανοποίησιν σεβαστού μας κ. Υπουργού.

Αί εντυπώσεις πάντων υπήρξαν άρισται έκ τής σχετικής έπιδείξεως καί ή ύπε- 
ρηφάνεια τών παρισταμένων κ. Αρχηγού Α.Π. καί υφισταμένων του ανάλογος.

Είς την συνέχειαν έγένετο έπίσκεψις τών έγκαταστάσειον τών τηλεφώνων άμε
σου ανάγκης., περί τής λειτουργίας τών οποίων ό κ. Άγγελόπουλος έδωσεν ώρισμέ- 
νας πληροφορίας.
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Έν τελεί της δλης τελετής παρεκλήθησαν πάντες οί παριστάμενοι και ελαβον 
ιό κεκανονισμένον «έδεσμα», συνοδευόμενον μέ άνάλογον ποσότητα μπυρας.

'Όλοι ηύνΫιθησαν τό «καλορρίζικα καί καλές δουλειές» ε’ις τούς κ .κ. Υπουργόν 
Δν»ι,. Τάξεως καί τον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι ηύχαριστησαν με αν α
λόγους εύγάς. Ή χαρά καί ή υπερηφάνεια όλων των Άστυν) κών ήτο εκδηλος καί 
ικανοποιεί την άνάλογον σοβαρότητα τής τελετής. Καί είναι, νομίζομεν, δεδικαιολογη- 
μένη ή σχετική ψυχολογία, αν ληφθή όπ’ δψιν, ότι ή άπόκτησις των δύο έγκαινιασθεν- 
των, έν έπισήμω τελετή, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αποτελεί διά την ’Αστυνο
μίαν Πόλεων, εν είσέτι σοβαρόν πρός τά εμπρός άλμα καί προοπτικήν διά περαιτέρω 
επιτεύξεις. Ήσθάντημεν καί θά αίσθανώμεθα πάντοτε δλοι μας χαράν καί υπερηφά
νειαν, όταν θά εχωμεν την τύχην νά παρευρισκώμεθα εις παρόμοιας εκδηλώσεις. Έ κ- 
φράζομεν μέ την σειράν μας τάς καλυτέρας εύχάς διά την ιδανικήν λειτουργίαν τω ν 
τεχνολογικών επιτευγμάτων μας, έπ’ άγαθώ τού κοινωνικού συνόλου καί ημών των 
ιδίων,

’Επαναλειτουργία Σεμιναρίου 
Έπιμορφώσεως ’Α ξιω ματικώ ν  
’Αστυνομίας Πόλεων

Τ ΗΝ Ιδην ΩΡΑΝ τής 3 )3 )69 , εις κατάλληλον αίθουσαν τοϋ Εθνικού Μετσοβιου 
Πολυτεχνείου, ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σακελλαρίου 

έκήρυξε την έναρξιν, εκ νέου, τοϋ Σεμιναρίου Έπιμορφώσεως Ά ξ )  κών τοϋ Σώματος, 
τό όποιον έλειτούργησεν εις πρώτην περίοδον από 1 — 20) 11) 68, διά τούς Ά ξ) κούς 
τότε τοϋ Α.Α.Π. Εις την άρξαμένην δευτέραν περίοδον (3 —  31) 3) 69) έκλήθησαν 
νά παρακολουθήσουν τάς σχετικάς διαλέξεις 50 Ά ξ) κοί (1  παστυνόμοι καί Α σ τυ 
νόμοι Β' καί Α' τάξεως) τών 'Υπηρεσιών : 1) Άστυν) κών Δ) νσεων Α θηνών καί 
Πειραιώς, 2) Γεν. Έποπτείας Αγορανομίας, 3) Τουριστικής Αστυνομίας, 4) Ά λ - 
λοδαπών, 5) Έγκλημ) κών 'Υπηρεσιών, 6) Υ.Π.Ε.Ν. καί 7) Ά στυν) κών Σχολών. 

Ιίατά τήν έναρκτήριον ομιλίαν του, ό κ. Αρχηγός είπε τά έξης :
«Κύριοι,

Άπό τάς άρχάς τού αίώνος, τόν όποιον διανύομεν, μία επαναστατική αλλαγή ση
μειώνει τήν παρουσίαν της εις τόν διεθνή χώρον : ή άλματώδης πρόοδος εις τόν το
μέα των τεχνολογικών έξελίξεων, αί σημειωθεΐσαι άλλαγαί εις τήν μορφήν τών κοι
νωνικών συστημάτων καί ή άνύψωσις τής πνευματικής στάθμης τοϋ ατόμου, έδη- 
μιούργησαν νέα δεδομένα καί συνθήκας, αί όποια·, ήνοιξαν νέους ορίζοντας εις τό αν
θρώπινον πνεύμα, διηύρυνον τόν χώρον των προβληματισμών αυτού καί έπηρέασαν 
βαθύτατα τήν οιάρθρωσιν τής κοινωνικής, πολιτικής καί οικονομικής ζωής του.

Πρός άντιμετώπισιν τής νέας καταστάσεως καί τών εξ αυτής προβλ,ημάτων, τά 
όποια συνεχώς καί κατά γεωμετρικήν πρόοδον αύξάνονται, έπεστράτευσεν ό άνθρω
πος, είτε ώς άτομον δρων, είτε ως μέλος όμάδος, δλα τά μέσα, τά όποια προσέφερεν εις 
αυτόν ή τεχνολογική πρόοδος καί αί επιτεύξεις τοϋ πνεύματός του εις δλους τούς το
μείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος καί ιδία τής Επιστήμης.

Πρωτίστως, δμως, καί κυρίως άδήριτον, άντεμετώπισε τήν ανάγκην δπως συντο
νίση τά μέσα καί τάς επιτεύξεις αύτάς εις μίαν μεθοδικήν, προγραμμα,τισμένην καί 
υπεύθυνον προσπάθειαν.

Μέχρι πρό τίνος εις τήν Δημοσίαν Διοίκησιν, ή όποια καί αυτή μέ τήν ίδιαν οξύ
τητα άντεμετώπισε τήν νέαν τάξιν πραγμάτων, παρεγνωρίσθη ό ειδικός καί πολυσύν
θετος χαρακτήρ τής διοικητικής λειτουργίας καί ύπετιμήθη τόσον ή σκοπιμότης τής
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έξοικειώσεως τών υπαλλήλων προς τήν εύρεϊαν έπιφάνειαν καί τήν σύνθετον δψιν των 
προβλημάτων τής συγχρόνου διοικήσεως, οσον καί ή σημασία τής αναπροσαρμογής 
τών γνώσεων αυτών προς τάς εκ τής τεχνολογικής, κοινωνικής καί οικονομικής προό
δου δημιουργηθείσας νέας ηύξημένας εύθύνας καί αρμοδιότητας τής διοικήσεως.

Ή  πλημμελής επαγγελματική κατάρτισις τοϋ προσωπικού τής Δημοσίας Διοι- 
κήσεως άφ’ ένός καί αί διαρθρωτικαί καί λειτουργικά! άτέλειαι τής διοικητικής μη
χανής άφ’ ετέρου, άπετέλεσαν, ασφαλώς, τήν αιτίαν τής μέχρι τοϋδε μή ικανοποιητι
κής προσφοράς τής Δημοσίας Διοικήσεως.

Ή  Ε θνική  Επαναστατική Κυβέρνησις, μέ τήν πεποίθησιν ότι ή όργάνωσις τής 
διοικήσεως καί ή άρτια κατάρτισις τοϋ προσωπικού αυτής, συνιστούν εν έκ τών |3ασι- 
κωτέρων έργων υποδομής διά το μέλλον τής Ελλάδος, έχει, ώς γνωστόν, λάβει σει
ράν νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων διά τήν βελτίωσιν τοϋ τρόπου λειτουργίας 
τώ ν δημοσίων υπηρεσιών.

’Αναφορικούς προς τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων έξεδόθη ό Α.Ν. 318) 1968, 
δι’ ού παρεσχέθν; εις τον κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξέως ή δυνατόσης έκδόσεως άπο- 
φάσεως περί άναδιαρθρώσεως τών 'Γπηρεσιών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 
εις εκτέλεσιν δέ τούτου έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 634) 35) 36 από 25-3-68 άπόφασις, δι’ ής 
καθωρίσθη ή σύνθεσις τών Υπηρεσιών τοϋ ’Αρχηγείου καί αί αρμοδιότητες αυτών.

Διά τής έπιχειρηθείσης διαρθρώσειυς επεδιώχθη ή δημιουργία ενός νέου οργάνου 
Μελέτης - Προγραμματισμού - Όργανώσεως καί Διοικήσεως.

'Ο ’Αρχηγός τής ’Α στυνομίας Πό
λεων κ. Β. Σακελλαρίου κατά  τήν 
έναρκτήριον ομιλίαν ( παρακαταθή
κην ) του.



280 Κο/νστ. ΧροΝ/οπούλου

Φιλοδοξούμε'/, όπως το νέον τούτο οργανον, τό όποιον αποτελεί τό Γενικόν Έ πι- 
τελεϊον τού Σώματος, καταστώ όρμητήριον πάσης ανανεωτικής καί δημιουργικής προ
σπάθειας. Τούτο είναι ή άμεσος προϊστάμενη αρχή άπασών των άπαρτιζουσών την 
’Αστυνομίαν Πόλεων Υπηρεσιών καί περιορίζεται εις την ασκησιν καθαρώς. επ ιτελ ι
κού έργου, συνισταμένου άφ’ ενός μέν εις τήν χάραξιν τής γενικής πο/.ιτικής τού Σώ- 
ματος, τήν παρακολούθησιν ταύτης καί τον έλεγχον των περιφερειακών καί λοιπών 
ειδικών υπηρεσιών, ώς των υπό τήν έποπτείαν τού 'Υπουργείου Νομικών Προσώπων 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άφ’ ετέρου δέ τήν κάλυψιν πασών των αναγκών των υπη
ρεσιών τού Σώματος.

Κατά τήν μελέτην τής νέας οιαρθρώσεως δεν έπετρέψαμεν προχειρότητα καί 
εμπειρισμόν, άλλ’ έστηρίχθημεν επί των υγιών καί ορθολογιστικών βάσεων τής συγ
χρόνου οργανωτικής. Λόγω δέ τής άκρας σοβαρότητος τού θέματος, ώρίσθη, διά τής 
προαναφερθείσης άποφάσεως, δτι η νέα αυτή διαρθρωτική μορφή τού Επιτελείου δεν 
είναι οριστική, αλλά προσωρινή.

Έθεωρήσαμεν ορθόν καί σκόπιμον, όπως, πριν ή χωρήσωμεν εις τήν οριστικήν 
συγκρότησιν των υπηρεσιών τού ’Αρχηγείου, διανύσωμεν εν πραγματικόν στάδιον, ΐνα, 
υπό τό φώς τής κατά τον χρόνον τής πειραματικής εφαρμογής κτηθησομένης έμπει- 
ρίας, έπισημάνωμεν καί άπαλείψωμεν τυχόν άτελείας καί μειονεκτήματα.

Ιίδη, εύρισκόμεθα, έν όψει τής τελικής φάσεως τής οριστικής διαρθρώσεως τού 
Γενικού Επιτελείου τού Σώματος, αφού έμελετήσαμεν σχετικάς υπευθύνους αναφοράς 
τών Προϊσταμένων των Διευθύνσεων καί Τμημάτων καί άφοΰ οί επιτελείς Ά ξιωματι- 
κοί παρηκολούθησαν ένα ειδικόν καί ιδιαιτέρως σημαντικόν κύκλον επιμορφωτικών 
σπουδών.

Δέν θά παραμείνωμεν, δμως, στατικοί εις τό στάδιον τούτο. Άποβλέποντες, πάν
τοτε, εις τήν διαρκή προσαρμογήν τού Σώματος ποός τάς έκάστοτε προόδους τής όργα- 
νωτικής καί διοικητικής Επιστήμης τού Σώματος, θά προχωρήσωμεν εις τήν διάρ- 
θρωσιν δλων τών ’Αστυνομικών υπηρεσιών, επί τώ σκοπψ άπολ,ύτου έναρμονίσεως τού 
τρόπου λειτουργίας, αυτών πρός τήν νέαν ’Εθνικήν καί Κοινωνικήν πραγματικότητα 
καί τούς στόχους τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Προεϊπον, όμως, δτι ή ορθή καί αποφασιστική άντιμετώπισις τού προβλήματος 
προϋποθέτει, πλήν τής θεραπείας τών διαρθρωτικών καί λειτουργικών ατελείων, καί 
κατάρτισιν τού προσωπικού, διά τούτο άπεφάσισα τήν σύστασιν καί λειτουργία,'/ τού 
Σεμιναρίου, τό όποιον θά παρακολουθήσητε.

Αντικειμενικός σκοπός τού Σεμιναρίου τούτου είναι ή ένημέρωσις καί δ προβλ,η 
ματισμός σας επί τών συγχρόνων τάσεων εις τούς τομείς τής διοικήσεως καί τής δργα- 
νώσεως.

Ελπίζω, δτι ή ένημέρωσις σας επί τών βασικών αρχών λειτουργίας' καί όργανώ- 
σεως τής Δημοσίας Διοικήσεως καί δ εθισμός σας εις τήν τεχνικήν τού διοικητικού 
έργου καί τήν άντιμετώπισιν τών συνθέτων προβλημάτων τής διοικήσεως θά διευρύνη 
τάς γνώσεις καί τήν έπιστημονικήν σας σκέψιν καί θά ύποβοηθήση ύμας εις τήν συστη
ματοποίησα/ τής ήδη κτηθείσης, εν τή ασκήσει τής υπηρεσίας, εμπειρίας καί τήν έπί- 
λυσιν τών έκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων.

Διακεκριμένοι επιστήμονες θά σάς αναπτύξουν τά επί μέρους θέματα, είμαι δέ 
απολύτως βέβαιος, δτι θά τιμήσητε αυτούς μέ δλην εκείνην τήν προσοχήν, τής οποίας 
είναι άξιοι.

Κύριοι,
Πριν ή περατώσω τήν έναρκτήριον αυτήν ομιλίαν μου, επιθυμώ νά προσθέσω 

ολίγα τινά, έν είδει παρακαταθήκης, απευθυνόμενος από τής θέσεώς μου ώς υπευθύνου 
ηγέτου τού Σώματος πρός υμάς καί τούς έπιγενομένους.

Αί συνθήκαι, αί δποΐαι έπέβαλον τήν ανάγκην τής ίδρύσεως τής ’Αστυνομίας Πό-
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λέων, συνιστοϋν μίαν μόνιμον ηθικήν επιταγήν, τήν οποίαν όφείλομεν, τόσον ημείς, 
όσον καί οί έπιγενόμενοι, νά σεβασθώμεν, ώστε νά δικαιώσωμεν τάς προσδοκίας καί 
τάς ελπίδας των ιδρυτών τοΰ Σώματος, άλλα καί τάς θυσίας των πρώτων σκαπανέων, 
οί όποιοι μέ τόσον όψηλόν αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν τήν επιταγήν αυτήν.

Η μείς, ώς άτομα, έρχόμεθα καί παρερχόμεθα. Το Σώμα, δμως, καί τά συμφέ
ροντα του, μένει καί πρέπει νά μείνη εις τό διηνεκές. Χάριν τοΰ μέλλοντος αϋτοΰ, ούδε- 
μία θυσία είναι μεγάλη.

Ζητώ από υμάς ’όλους νά θυσιάσητε εις τον βωμόν τής προόδου καί τής αίγλης τοΰ 
Σώματος τάς τυχόν ύφισταμένας άτομικάς φιλοδοξίας. Μία μόνον φιλοδοξία είναι συγ
γνωστή, αλλά καί επιβεβλημένη : ή φιλοδοξία ύπερφαλαγγίσεως των άλλων εις προσ
φοράν μόχθου, εις δημιουργικήν προσπάθειαν καί γόνιμον δραστηριότητα.

Αποτελεί, δΤ ημάς δλους, χρέος τιμής νά διατηρώμεν τό Σώμα νέον, σφριγηλόν, 
άςιον των ωραιότερων του παραδόσεων, αλλά καί ταύτοχρόνως πλήρως ευθυγραμμι
σμένο'/ πρός τάς ύψηλοτέρας συλλήψεις τοΰ πνεύματος εις τον τομέα τής Διοικητικής 
Ε πιστήμης καί των τεχνολογικών κατακτήσεων, των δυναμένων νά έφαρμοσθοΰν έν 
τή ’Αστυνομική πρακτική.

’Α παιτείτα ι, όμως, αέναος ανανεωτική προσπάθεια, ένισχυομένη ύπό ίκανότη- 
τος πρός προσαρμογήν καί έναρμόνισιν πρός τήν εκάστοτε πραγματικότητα καί τάς 
υγ ιε ίς  καί εθνωφελείς άπαιτήσεις της.

Ό  εγωισμός καί ή κρυψίνοια δεν πρέπει νά έχουν θέσιν μεταξύ σας. Τουναντίον, 
ή πραγματική συναδελφική αλληλεγγύη, ή έγκαρδιότης, ή ειλικρίνεια καί ή αγάπη 
πρέπει νά διέπουν, όχι μόνον τάς ύπηρεσιακάς, άλλά καί τάς κοινωνικάς μεταξύ σας 
σχέσεις.

Όφείλομεν όλοι νά θεωρώμεν τήν επιτυχίαν τοΰ Σώματος ώς κοινήν πάντων επι
δίωξιν καί, ώς έκ τούτου, πρέπει νά άπολακτίσωμεν πάσαν άτομικιστικήν τάσιν.

Στιγμ,ιότυπον από τήν παρακολούθησιν τής ομιλίας τοΰ κ. ’Αρχηγού, έν ή καί ό 'Τπαρχη- 
γός Α .Π . κ. Α . Σ τρατης μετά τοΰ Δ )ντοΰ Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Κ. Τσιούγκου.
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Όφείλομεν, εάν θέλωμεν νά ίδωμεν τήν προσπάθειαν μας στεφομένην υπό έπι- 
τυχίας, νά θεμελιώσωμεν άρραγεΐς ψυχικούς δεσμούς μεταξύ μας καί νά έμπνεύσωμεν 
καί εις τούς ύφ’ όμάς πνεύμα ομαδικής καί συντονισμένης εργασίας.

Δέν επιθυμώ νά σας απασχολήσω περισσότερον, θεωρώ, δμως, αναγκαίου, όπως 
τονίσω τούτο : κατ’ εμέ, δέν θά εϊμεθα άξιοι τής Εθνικής καί Κοινωνικής αποστολής 
μας, άν Σύμβολου ΙΙίστεως δι’ ημάς δέν είναι τό τρίπτυχον : «Πίστις καί απόλυτος 
άφοσίωσις εις τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν καί τά Εθνικά ’Ιδανικά».

Μή λησμονήτε, εξ άλλου, ούδ’ επί στιγμήν, δτι όφείλομεν νά πειθαρχήσωμεν, 
άπαντες, δημιουργικώς εις τήν εύλογον άξίωσιν τού κ. Πρωθυπουργού, περί εκσυγ
χρονισμού τού πνεύματος καί των μεθόδων Διοικήσεως, άφ’ ενός, καί έπιμορφώσεως 
των στελεχών της, άφ’ έτέρου.

Είμαι ευτυχής διότι, διά τής βραχείας αύτής ομιλίας μου, κηρύσσω τήν εναρξιν 
καί δίδω τήν κατεύθυνσιν καί τούς στόχους τού Σεμιναρίου τούτου».

I όν λόγον τού κ. ’Αρχηγού έκάλυψαν τά ζωηρά χειροκροτήματα των ακροατών 
Άξ) κών, έκδήλωσις ανάλογος τής σοβαρότητας των λεχθέντων καί τής άπηχήσεώς 
του επί τού ακροατηρίου.

Υπήρξε, πράγματι, ο λόγος τού κ. ’Αρχηγού παρακαταθήκη απώτερων σκοπών 
καί επιδιώξεων, απευθυνόμενη πρός πάντας τούς ύποχρέους καί δυναμένους νά άγω- 
νισθώσι δι’ εν καλύτερον μέλλον τού Άστυν) κού Σώματος. Εις ημάς εναπόκειται νά 
δικαιώσωμεν τάς προσδοκίας ύλοποιήσεως τών εύγενών επιδιώξεων τής ήγεσίας μας.

Είναι άνάγκη πρός τούτο νά άγωνισθώμεν πάντες, βασιζόμενοι επί τών κατακτή
σεων τής εποχής, τών Ουναμένων νά έφαρμοσθώσιν επί τής δημιουργικής προσπάθειας 
τού δλου οργανισμού τού ’Αστυνομικού Σώματος. Ή  προσδοκία, διά μεγάλας έπιτεύ- 
ξεις τής υπηρεσίας μας, πρέπει νά γίνη καθολική. ΊΙ ε π ο χ ή  διά. τά μεγάλα πρός 
τά εμπρός άλματα ε ί ν α ι  π α ρ ού σ α. ’Απαιτείται ή δυναμική συμβολή μας. «Τ ό 
π ν ε ύ μ α  τ ή ς  ο μ α δ ι κ ή ς  σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν η ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ή ί κ α- 
V ό τ η ς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  κ α ί  έ ν α ρ μ ο ν ί σ ε ω ς  π ρ ό ς  τ ή ν  έ κ  ά 
σ τ α τ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ί  τ ά ς  υ γ ι ε ί ς  κ α ί  ε θ ν ω φ ε 
λ ε ί ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ η ς», ώς έτόνισεν δ κ. ’Αρχηγός εν τή ομιλία του. Αυτό 
επιτάσσει ή ιστορία τού Σώματος καί ή εποχή μας. Δέν εχομεν δικαίωμα νά διαψεύ- 
σωμεν, ύπό τά σημερινά δεδομένα, τάς προσδοκίας τών προκατόχων μας καί τάς ελπ ί
δας ημών τών ιδίων δι’ εν εύτυχέστερον μέλλον, έπ’ άγαθψ τού κοινωνικού συνόλου.

Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ φροντίζει πάντοτε διά τήν έξασφάλισιν τής ομαλής κοι
νωνικής διαβιώσεως. Πρός έπιτέλεσιν τής ύψηλής αύτής άποστολής της, 
θεωρεί άναγκαίαν τήν συνδρομήν καί συνεργασίαν πόντιον τών πολιτών.
Τά άντικοινωνικά άτομα, οί κακοποιοί, δέον νά άντιλαμβάνιονται, είς τήν 
δράσιν τής ’Αστυνομίας, τήν ΐσχύν τοΰ συνόλου τώ ν φιλονόμιον πολιτών.
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Τετραήμερος εκδρομή τής Σχολής 

Ύτταστυνόμοον εις την Πελοπόννησον

I ,  ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ, Δ οκίμου Ύ π αστυνόμ ου

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

IV  . Β υτίνα  -  Δ ημη τσ άνα  
Λ ά δω να ς -  ’Ο λυμπία

Τ Ο ΠΗΓΑΙΟ κέφ ι τοΰ αξέχαστου αύτοΰ γλεντιοΰ μας στην Ίρίπολη μάς κράτησε 
ώς αργά τή νύχτα.
Γ ι’ αύτό, τήν τρίτη μέρα της εκδρομής μας, αργήσαμε νά συνεχίσουμε το τα

ξίδ ι μας.
Φύγαμε γ ιά  τή Βυτίνα στις 10. Γρήγορα φθάσαμε.
Είναι κεφαλοχώρι τής ’Αρκαδίας μέ 1.030 μέτρα υψόμετρο, σε ορεινή πεδιάδα, 

κατάφυτη από λυγερόκορμα έλατα. ’Έχει υγιεινότατο κλίμα καί 6 τόπος, της είναι 
ιδεώδης γ ιά  παραθερισμό.

’Αλλά ή ώρα περνά καί μεΐς πρέπει νά φύγουμε.
’Έ τσι, σε λίγο βρεθήκαμε στην ιστορική κωμόπολι καί πρωτεύουσα τής Επαρ

χ ίας Γορτυνίας μέ δύο χιλιάδες κατοίκους περίπου. Είναι η Δημητσανα.
Ποιος ξέρει πόσες φορές νά ακούστηκαν ο ί α ν τ ί λ α λ ο ι  τ ω ν 1 κ α ν υ

ν ι ώ ν  τ ο ϋ  1 8 2 1  στις δλοπράσινες ραχούλες της γ ι ά  τ ή ν  ά π α λ λ α γ ή 
π ο λ λ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  σ κ λ α 6 ι ά ς.

Μετά άπ ’ εδώ στόχος μας είναι ό Λάδωνας.
Μέχρι νά φθάσουμε απολαύσαμε αμέτρητες φυσικές καλλονές.
Στις 15 .30 ' είμαστε εκεί. Καθήσαμε μιά ώρα περίπου καί σέ όλο αυτό τό διά

στημα δεν χορταίναμε νά θαυμάζουμε από τό ένα μέρος τό τεράστιο αύτό έργο εξη
λεκτρισμού καί από τό άλλο τή γραφικότητα τοΰ τοπίου μαζί μέ τοΰ Λάδωνα τις 
ομορφιές.

"Ενας καλωσινάτος άνθρωπος, ο μηχανικός κ. Βασίλειος Τσιατάς, μάς ξενάγησε. 
Σέ γενικές γραμμές, ή κατασκευή τοΰ έργου άρχισε τό 1950 καί λειτούργησε 

τό 1955. Ό  σχεδόν κάθετος αγωγός του έχει 319 μέτρα μήκος καί ή όλη παραγω
γ ική  του ένέργεια πέφτει στό εθνικό δίκτυο.

’Εδώ, συνεπαρμένοι άπό τις άπειρες αντιθέσεις τής φύσεως, πού λές καί τις ταξι
νόμησε κάποιο αόρατο χέρι μέ περίσσεια χάρη, βγάλαμε ομαδικές φωτογραφίες σέ 
ανάμνηση τής εκδρομής μας.
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Στις 18.30' , μέ της χαράς τά φτερά απλωμένα στήν ψυχή μας, μπήκαμε στά 
αυτοκίνητα για την ’Ολυμπία.

Κόντευε ηλιοβασίλεμα πού φθάσαμε.
Καί μέχρι το σούρουπο οί ξεναγοί μας μάς έξηγοΰν μέ ευκολία καί γλαφυρότητα 

τό κάθε τι.
Τά ερείπια του ναού τού ’Ολυμπίου Διβς καί της "Ηρας, τά διάφορα οικοδομή

ματα, τό γυμναστήριου, ή παλαίστρα, τό στάδιον καί γενικά δλη ή διαμόρφωση τού 
χώρου τούτου προκαλοΰν πραγματικό δέος στήν ψυχή τού επισκέπτη.

Η Ολυμπία δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία, αλλά, θρησκευτικό κέντρο καί τόπος τε- 
λέσεως των ολυμπιακών άγώνων.

Κατά τήν παράδοση, ή καθιέρωση αύτής γ ι’ αύτό τό σκοπό έγινε από τόν Ηέλοπα
Οταν διεξήγοντο ο! άγώνες, πού διαρκούσανε πέντε μέρες καί έτελοϋντο κάθε 

τέσσερα χρόνια, επικρατούσε ε κ ε χ ε ι ρ ί α .  Ή  τελευταία μέρα ήτανε αφιερω
μένη στη στέψη των νικητών μέ κλαδιά από ελιές.

Κατελύθηκαν τό 393 μ.Χ., μέ αποτέλεσμα τόν μαρασμό τής ’Ολυμπίας. Ή  έρή- 
μωση, όμως, αύτής συμπληρώθηκε τό 426 μ.Χ. μέ τόν εμπρησμό τού ναού τοϋ ’Ολυμ
πίου Διός.

Άλλα ή ιστορία επαναλαμβάνεται.
Ετσι, ή ιδέα τής άναβιώσεως των ολυμπιακών άγώνων κατά τούς σημερινούς 

χρόνους οφείλεται στό Γάλλο ΝΤΕ ΚΟΓΜΠΕΡΤΕΝ, μέ τήν πρωτοβουλία τού όποιου 
έχουν καθιερωθή άνά τετραετίαν διεθνείς ολυμπιακοί άγώνες, τελούμενες στις διάφο
ρες μεγάλες πόλεις τού κόσμου.

... Ομως, ή ώρα νά. άλλάξουν τά. σκηνικά τής παραστάσεως έφτασε.
Αφήσαμε τόν τόπο τής ηρεμίας καί τής γαλήνης καί βρεθήκαμε, ύστερα από 

τήν τακτοποίησή μας σέ τουριστικά ξενοδοχεία, στά διάφορα κέντρα τοϋ γραφικού 
χωριού τής Ολυμπίας, μέ πολλή όρεξι καί κέφι, γιά νά. συμπληρώσουμε έτσι καί τήν 
τρίτη μέρα τής διαδρομής μας.

V. ΆμοΛιάδα - Φράγμα 
Πηνειού - Πάτραι -Ά θ ή να ι

I J  ΤΕΛΕΙΤΑΙΑ μέρα τής εκδρομής ξημέρ ωσέ.
-»·-*■ Με τήν ανατολή τού ήλιου, συγκεντρωθήκαμε μπροστά στό Μουσείο τής αρ
χαίας ’Ολυμπίας.

Επρεπε νά. ίδοΰμε τά διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα καί τά υπέροχου τέχνης 
καί μεγαλείου αγαλματα, όπως τού Ερμου τού ΤΤραξιτέλους, τά όποια φυλάσσονται 
στις αίθουσες του, αφού τήν προηγουμένην δέν προλάβαμε.

ΤΙ ωρα είναι 9. Με ευχαρίστηση αποχαιρετούμε τούς ξεναγούς μας καί μπαίνον
τας στά. πούλμαν ξεκινάμε.

Ή διαδρομή μας είναι όμορφη καί γραφική, ό καιρός γλυκός καί ό ουρανός όλο- 
γάλανος.

Τό έδαφος δεν φαίνεται συνεχόμενό επειδή παρεμβάλλονται, σέ μύρια σχήματα, 
χιλιάδες λόφοι φορτωμένοι από πεύκα, ελιές, ξυνόδεντρα.

Συνεχίζοντας τήν πορεία μας, περνάμε τόν Πύργο, ό οποίος έχει 25 χιλιάδες 
κάτοικου, και είναι πρωτεύουσα τού Νομού Ηλείας καί στις 10 φθάσαμε στήν Άμα- 
λιαδα, οπού η ωραία ρυμοτομία, τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία, οί πλακόστρωτες πλα- 
ιεΐες και η ζωηρότατη εμπορική κίνηση προδίδουν τήν δραστηριότητα των κατοίκων 
της γιά πρόοδο καί πολιτισμό.

Μείναμε μιά ώρα γιά φαγητό.
Ξεκινώντας γιά τό φράγμα τού Πηνειού, ό Διοικητής τής Τποδιοικήσεως Χώρο-
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φυλακής Άμαλιάδος μοίραρχος κ. ’Αναστάσιος Χαλιούλας, συνοδευόμενος καί από τον 
υπομοίραρχο κ. Μπούρα, είχε τήν εύγενή καλωσύνη νά έλθη μαζί μας, μέχρι εκεί, 
γ ιά  νά μάς ξενάγηση.

Καθώς ξεμακραίνουμε στον καταπράσινο καί εύφορώτατο κάμπο, αφήνοντας πίσω 
μας τήν Ά μαλιάδα, διαπιστώνουμε δτι τούτος δ τόπος είναι πράγματι γή επαγγελίας, 
ώεχωρίζει διακριτικά από δλα τά μέρη πού περάσαμε μέχρι τώρα.

Σέ λίγο συναντήσαμε τά ερείπια τής αρχαίας ’Ίλιδας καί μέ ξεναγό μας τόν 
προαναφερόμενο μοίραρχο κ. Χαλιούλα στις 11.30' σταματήσαμε επάνω στο πελώριο 
φράγμα τοΰ Πηνειού, δπου μέ πολλή ευκολία καί μέ μεγάλη επάρκεια γνώσεων άρ
χισε νά μάς μιλά.

Είναι έργο μεγίστης γεωργικής σημασίας. 'II κατασκευή του άρχισε τό 1961, ή 
δέ λειτουργία του πλησιάζει.

Θά ποτίζη, οχι μόνο τις πλούσιες εκτάσεις τής Ηλείας, αλλά καί των γειτονικών 
Κομών.

’Αλήθεια, τέτοια έργα συντελούν αποτελεσματικά στήν άνοδο του βιοτικού επι
πέδου τής Χώρας, οί δέ Δημόσιοι άνδρες, πού τά προγραμματίζουν, συνδέουν ασφα
λώς τά ονόματα. τους μέ τις ώραιότερες σελίδες τής ιστορίας.

Κατενθουσιασμένοι αποχαιρετίσαμε τούς λαμπρούς συναδέλφους τού αδελφού 
Σώματος, οί όποιοι, καθ’ δλην τήν διάρκεια πού μάς χάρισαν τή συντροφιά τους, διε- 
κρίνοντο από πνεύμα συνεργασίας καί συναδελφώσεως, καί στις 12.30' αναχωρή
σαμε διά τήν Πάτρα.

Τώρα, καθώς δ δρόμος τής έπιστροφής μας λιγοστεύει, ή διαδρομή μας στις 
άπλοχωραφιές τής Ά χ α ΐα ς  είναι πολύ καλή.

Στις 14 φθάσαμε στήν Πάτρα. ’Από τά προάστιά της ακόμα ερχόμαστε, μέ τούς 
ασυρμάτους μας, σέ έπαφή μέ τό Κέντρο ’Αμέσου Δράσειος των Ιΐατρών.

Ζοΰμε συγκινητικές στιγμές συναδελφικής αλληλεγγύης.
Τάφρένα τών πούλμαν σταματήσανε μπροστά στον περίλαμπρο καί καλαίσθητο 

ναό τού ’Αποστόλου Ά νδρέα, δ όποιος δεσπόζει τής δλης πόλεως.
Ή  Πάτρα, πρωτεύουσα τοΰ Νομού Ά χαΐας, μέ 100 χιλιάδες κατοίκους, είναι ή

Οί εκδρομείς, φωτογραφούμενοι προ του υδροηλεκτρικού εργοστασίου Λάδωνος.
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μεγαλύτερη παραλιακή πόλη τής Πελοπόννησου μέ τακτικωτατη συγκοινωνία και ω 
ραίο λιμένα.

Παλαιοτάτη πολιτεία μέ πολυκύμαντη ιστορία.
Κατά τήν αρχαιότητα άπετέλεσε μέλος τής αχαϊκής συμπολιτείας.
’Από τις 4 μέχρι τής 6.30' το απόγευμα ό αστυνομικός Διευθυντής κ. Σπυρίδων 

Κάκκος μας ξενάγησε στά πλέον αξιόλογα σημεία τής πόλεως, μεταξύ τών οποίων 
είναι ή οϊνοποιητικη εταιρία ΑΧΑΊΆ ΚΛΑΟϊΣ καί ή έταιρία ελαστικών PIRELLI.

’Αλλά ή περασμένη ώρα μάς αναγκάζει νά φύγουμε γ ια  τήν ’Αθήνα.
Στις 19 ξεκινήσαμε καί μέχρι τή διακλάδωση τοϋ έθνικοΰ δρόμου μάς συνώ- 

δευσε μέ πανηγυρική πομπή ό ακούραστος αστυνομικός Διευθυντής τών Πατρών κ. 
Σπυρίδων Κάκκος.

Πολύ τον ευχαριστούμε, υποσχόμενοι νά ακολουθήσουμε καί μεϊς πιστά τό υπη 
ρεσιακά μονοπάτι, πού εκείνος χαράζει γιά μάς.

...Πανώριες, άξέχαστες, φυσιολατρικές, παραμυθένιες στιγμές, καθώς ή̂  μέρα 
ανταμώνει μέ τό ελληνικό γαλήνιο σούρουπο, ένώ δλοι μας, μέ δυνατό κέφ ι, δίνουμε 
ξεχωριστό χρώμα στή διαδρομή μας, πού σέ λίγες ώρες τελειώνει.

Μέ μισή ώρα στάση στον ’Ισθμό γιά ένα καφεδάκι θελήσαμε νά ταξινομήσουμε 
στό νοΰμας τις ζωηρές καί φουρτουνιασμένες αναμνήσεις τών τεσσάρων ήμερών τής 
πορείας μας.

Γοργόρυθμο μηχανοστάσιο τό μυαλό μας, μά δέν τά καταφέρνει.
Κάνουμε τό τελευταίο ξεκίνημα.
’Από δώ καί μπρος γνώριμη μάς είναι ή διαδρομή, ώστόσο δμως δέν χορταίνουμε 

νά τή θαυμάζουμε καθώς ό δρόμος μας συνεχώς μικραίνει, ξεψυχά.
Μετά τον ’Ισθμό, πρώτος μίλησε ό άριστος καί άξιος Διοικητής μας. Α ναφέρ 

θηκε στήν αξία τών εκδρομών καί ευχαρίστησε όλους γιά τήν τάξη καί ύποδειγματι- 
κότητα, πού τηρήθηκε σέ δλη τή διάρκεια τής εκδρομής.

Στή συνέχεια, τό μικρόφωνο δόθηκε στον κοσμήτορα κ. Κωνσταντίνο Κουβέλη, 
ό όποιος, μέ άπλά λόγια, μίλησε ανάλογα.

’Αλλά συγχαρητήρια πρέπουν στις κυρίες καί δεσποινίδες, πού μέ τήν εύγένεια 
καί συμπεριφορά τους απέδειξαν δτι είναι ικανές νά κρατούν σέ ταιριαστά ύψη τούς 
συζύγους καί συγγενείς των αστυνομικούς. Εύγε τους.

Καί άπό τή θέση τής στήλης αυτής, ολόκληρη ή τάξη θερμά τούς ευχαριστεί, 
γιατί, χάρις στήν αλύγιστη θέλησή τους, γίνανε αιτία νά ζήση ένα μεγάλο... όνειρο.

Επίσης καί στά πολύπλευρα ταλέντα τής Σχολής, πού κράτησαν δλες τις μέρες 
σέ καυτό παλμό τήν εκδρομή.

Είναι βέβαιο, δτι ή εκδρομή τής Σχολής μας, μέ τήν υποδειγματική τάξη καί 
πειθαρχία, πού τήν διακρίνει, προέβαλε τό Σώμα καί έγινε ή αιτία νά άποκτήση ή 
Αστυνομία τήν αγάπη καί τήν εκτίμηση τών άπλών ανθρώπων, πού συναντήσαμε σέ 
όλα τά μέρη πού έπισκεφθήκαμε.

Τό βράδυ στις 10 φθάσαμε στήν Αθήνα.
’Έτσι τελείωσε ή τετραήμερη εκδρομή μας, πού θά μείνη γ ιά  πάντα γραμμένη 

στήν πρώτη σελίδα τού καρνέ τών άναμνήσεών μας.
Μιά έκδρομή, πού ή θύμησή της θά φέρνη ευτυχία καί θά προκαλή νοσταλγία, 

γιατί έγινε άπό τή Σχολή Αξιωματικών τής Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια, έκτος 
άπό τις αμέτρητες καί πανέμορφες έλπίόες, πού γαλουχεΐ γ ιά  τό μέλλον τού Σώμα
τος, ξέρει νά άπλώνη άριστοτεχνικώτατα, μέ τέτοιου είδους εκδρομές, καί τις πλέον 
απόκρυφες ψυχοπνευματικές πτυχές τών ανθρώπων, πού παίρνουν μέρος σέ αυτές, δί- 
νοντάς τους έτσι ξεχωριστή χαρά.

Ευχαριστούμε το Θεό, πού μάς βοήθησε νά γυρίσουμε καλά.
/. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ



( Συνέχβια άπό τό  π ρ οη γού μ βνο )

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν

Φ ω τήλα Ά σ η μ ά κ η .
a Πάροδος της οδοΰ Σπυρου Τρικούπη 52, κοντά στό θέατρο «Πάρκ» της λεωφ. 
’Αλεξάνδρας.

Ο Ασημάκης Φωτήλας, πρόκριτος των Καλαβρύτων, διακρίθηκε κατά τήν 
Επανάστασι τοϋ 1821. Σ την  συγκέντρωσι της Α γίας Λαύρας, ύπεστήριξε τήν άμεση 

έςέγερσι τον Μάρτιο του 1821. Διετέλεσεν αντιπρόεδρος της ΙΙελοποννησιακής Γε
ρουσίας και χο̂ 1822, ιυς Διευθυντής τοϋ Βουλευτικού, συνέβαλε στήν καταστροφή 
του Δράμαλτμ διορίζοντας τον Κολοκοτρώνη άρχιστράτητο καί στέλνοντας σ’ αυτόν 
προμήθειες. Ιό 1824 συμμετέχοντας στήν Κυβέρνησι Κουντουριώτη, διαπραγματεύ- 
θηκε to δάνειο τή^ Επαναστασεως. Ί η ν  εποχή τοΰ Οθωνος, (.ονομάσθηκε στρατηγός.

Φωτιά8ου_ Λ ά μ π ρ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Αρδηττοΰ 34, στό «Μέτς».

____ ^  Λάμπρος Φωτιάδης (1750 — 1805) , λόγιος καί διδάσκαλος τοΰ Γένους, άπό 
τα Ιωάννινά , το 1(92 οιωρισθηκε, απο τον Αλέξανδρο Μουρούζη, σχολάρχης τής 
’Ακαδημίας στό Βουκουρέστι, οπού καί έδίδαξε μέχρι τοϋ θανάτου του. Μαθηταί του 
υπήρξαν οϊ Γεώργ. Γεννάδιος, Νεόφ. Δούκας, ’Ιωάν. Νερουλάς, Δημ. Σχινάς κ. ά.

Φ ω τίου  Κ ο ρ υ τ σ α ς .
Πάροδος τής όδοϋ ’Αναγεννήσεως 18, κοντά στήν Γυμναστική ’Ακαδημία.
Ο Φώτιος (Καλπίδης) , Μητροπολίτης Κορυτσας καί ΙΙρεμετής, γεννήθηκε στό 

Τσαγράκιο τοϋ Πόντου τό 1860, έσπούδασε στήν Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί 
τό 1902 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης τής Κορυ τσάς. Τήν 9 Σ) βρίου 1906 δολοφονή
θηκε σέ ένέδρα άπό βουλγαρική συμμορία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν Πειραιά καί 
τό Κερατσίνι) .

Φ ω τίου  Π α τριά ρχου . Βλέπε Πατριάρχου Φωτίου.
Φ ωτίου Β' Π ατριάρχου .
Πάροδος τής όδοϋ Ευθυβούλη 16, κοντά στό κέντρο «’Αργώ» τής Ν. Σμύρνης.
Ο Φώτιος ο Β , Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γεννήθηκε στήν Κιονσταντι- 

νούπολι τό 1874. Τό 1919 έξελέγη ’Επίσκοπος Είρηνουπόλεως καί τό 1924 Μητρο-
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πολίτης Φιλαδέλφειας. To 1929 διαδέχθηκε στον Οικουμενικό Θρόνο τόν Βασίλειον 
Γ' (1929 — 1935) . Στό διάστημα της συντόμου πατριαρχεία; του, 6 Φώτιος Β ',  έλυσε 
τό εκκλησιαστικό ζήτημα, πού εκκρεμοΰσε στην ’Αφρική, καί έκαλλιέργησε φ ιλ ικές 
σχέσεις μέ τις ξένες Εκκλησίες.

Φωτομάρα Νόσου .
Πάροδος τής όδοΰ ’Αμβροσίου Φραντζή 20, στην πλατεία «Γερμανού Χριστιανου-

πόλεως».
Ό Χάσος Φωτομάρας, δ επιλεγόμενος Γεροφωτομάρας, έπολέμησεν υπό τόν Περ- 

ραιβον εναντίον των Τούρκων, πού κατείχαν τήν ΙΙάργα. ’Αργότερα (1825) , άγωνί- 
σθηκε υπό τόν Καραϊσκάκη, στό Καρπενήσι καί στό Μεσολόγγι. (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στην Ήλιούπολι) .

X
Χαβρίου .
Πάροδος τής οδού Κολοκοτρώνη 26, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο τού Καρύτση.
Ό Χαβρίας, στρατηγός των αρχαίων Αθηνών, γυιός τού Κτησίππου, ήκμασε 

κατά τό πρώτον ήμισυ του 4ου π.Χ. αίώνος, ήταν ένας από τούς δημιουργούς τής δευ- 
τέρας ήγεμονίας των ’Αθηνών καί έπεσε μαχόμενος στό λιμάνι τής Χίου τό 355 π.Χ.

Χαϊδαρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Αιτωλίας 30, κοντά στόν κιν) φον «Έ λληνίς» τής λεωφ. Κ η

φισίας.
Πρόκειται για τόν γνωστό δήμο τής ’Αττικής, κοντά στόν οποίο, κατά τήν διάρ

κεια του Ιερού Άγώνος συνήφθησαν δυό μάχες. Ή  πρώτη έλαβε χώραν τήν 6 Αύγου
στου 1826 μεταξύ τουρκικών δυνάμεων, υπό τόν Κιουταχήν, καί έλληνικών δυνά
μεων, υπό τούς Καραϊσκάκην καί Φαβιέρον, καί στην οποίαν άπεκρούσθησαν νικη 
φόρα οί τουρκικές επιθέσεις. Ή  δεύτερη, έλαβε χώραν τήν 8 τού ίδιου μηνός καί στην 
όποια οί ελληνικές δυνάμεις, λόγφ ένισχύσεως τών δυνάμεων τού Κιουταχή, αναγκά
σθηκαν νά υποχωρήσουν πρός τήν Ελευσίνα.

Στό Χαίδάρι, κατά τήν διάρκεια τής ξενικής κατοχής (1941 —  1944) , υπήρχε 
τό γνωστό στρατόπεδο συγκεντρώσεως καί εκεί βρήκαν τόν θάνατο πολλοί "Ελληνες, 
άγωνισταί τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν Πειραιά) .

Χαιρέτη .
Πάροδος τής όδοΰ Γιάνναρη 29, κοντά στόν "Αγιο Άνδρέα τών Κάτω Πατησίων.
Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη Κρητική οικογένεια, τής οποίας μέλη δια- 

κρίθηκαν στις διάφορες επαναστάσεις τής μεγαλονήσου. Ή  καταγωγή τής οικογένειας 
Χαιρέτη ανάγεται στό Βυζάντιο.

Χαιρεψώντος.
Πάροδος τής όδοΰ Άδριανοΰ 131, κοντά στήν ’Αγία Αικατερίνη τής «Πλάκας».
Ό Χαιρεφών, μαθητής καί φίλος τού Σωκράτους, εφήρμοσεν έμπρακτα τα δι

δάγματα τού μεγάλου διδασκάλου του. Ύπήρξεν αρκετά δραστήριος καί ύψηλόφρων. 
Τό 403 π.Χ., όντας είόριστος υπό τών τριάκοντα, έπαναπατρίσθη.

(  Σ υ ν εχ ίζ ε τ α ι )
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ΟΡ1ΖΟΝΤΙΩΣ ι
1- Ετσι ώνομάζετο τμήμα τοΰ Μακεδονικού στρα

τού έκ τής λαμπρότητος των οπλών του. 2
2. Είς τ ά ς  αρχαίας ’Αθήνας ήσαν υποχρεωτικά! j  

εις τους μή απολαμβάνοντας των δικαιωμά
των των, ΐνα κατηγορήσουν κάποιον άδικοΰν- * 
τα  τόν Δήμον.

3. Θείος τοϋ Μωάμεθ καί πρόγονος ενδόξου Άρα-  ̂
βικής δυναστείας (γεν.) — Κοινότης τής έπαρ- s 
χίας ’Αττικής παρά τάς υπώρειας τού Υμηττού.

4. Χώρα τής ΒΔ Γερμανίας τής όποιας ό ποταμός 7
Ρήνος άποτελεί φυσικόν όριον προς τήν Ε λ
βετίαν — Έθρεψε τούς ‘Εβραίους, πεμφθέν έξ 
Οΰρανου (άνστρ.). 9

5. Γένος άναρριχητικών πτηνών τής οικογένειας 
Ψιττακών μέ ισχυρόν καί διαπεραστικήν φω- ί0 
νήν — Προηγείται τοϋ . . . σβήσε.

6. Ό  άριθμός 220 — Παραπόταμος τού Ρήνου.
7. Άνταποκρίνεται εις τόν έκ τής μάχης έτπστρέφοντα νικητήν άρχαΤον Σπαρτιάτην -  Κορυ

φή (βράχος) τω ν Πυρηναίων, θεωρούμενη ϋπό των Βάσκων ώς τόπος 'ιερός.
8. Εις τό άλφάβητον είναι συνεχόμενα —. . . Κόννερυ, ηθοποιός ταινιών αστυνομικής φαντασίας
9. Μεγάλη πόλις του Καναδά μέ πολλούς "Ελληνας μετανάστας.

10. ’Αρχαίος Έλλην φιλόσοφος, πρώτος καθορίσας τήν διαφοράν μεταξύ δικηγορίας ή άγορεύ- 
σεως καί επιστημονικής διαλέξεως ή παραδόσεως.

ΚΑΘΞΤΩΣ :

1. Είδος ημιδιαφανούς λίθου.
2. Χώρα τής Β. ’Αφρικής, άνατολικώς τής Τριπολίτιδος, ή κοινώς Βεγγάζη.
3. Ή  γενική "Ελληνος μουσικού, εκτελεστού καί συνθέτου, ΐδρυτοΰ τής ’Αθηναϊκής μανδολι- 

νάτας (1879—1944) — ’Εκφράζει έφοδον (δημοτ.).
4. ’Άπειρα, αμαθή — ’Αντικαθιστούν τήν σφραγίδα εις αντίγραφα επισήμων εγγράφων.
5. Προσωπική άντων. (α ίτ.) — ΟΙ βαρήκοοι τό επαναλαμβάνουν.
6. Προηγούμενον τοΰ «Φΐ» σημαίνει πάραυτα. — Φθόγγος τής μουσικής κλίμακος (άνστρ.).
7. ‘Η σημαντικωτέρα οϊκονομικώς τών τεσσάρων μεγάλων Σουνδαίων νήσων τών άλλοτε ‘Ολ

λανδικών Ινδιών — ’Επιφώνημα έκπλήξεως ή λύπης τών αρχαίων.
8. Τό εγερτήριον εις τόν Στρατόν κατά παλαιόν ονομασίαν του — Παλαιός ήγεμονικός οίκος 

τής Βουλγαρίας.
9. Κώμη τής Θεσσαλίας, ή όποια έπί τουρκοκρατίας εϋημέρει έκ τής βαφικής καί τής κατα

σκευής υφασμάτων.
10. Χωρίζει τήν Γήν εις δύο μέρη.

( I. Κο. )

ΑΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άριθ. 10)

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ :  1) ΑΒΑΙΛΑΡΔΟΣ. 2) ΓΡΕΖΙΑ. 3) ΑΝΟΙ -  ΚΤΕΛ. 4) ΜΟΡΣ -  ΑΙΡΑ. 5)
ΕΜΑ — ΣΕΜ. 6) ΜΕ — ΣΑ. 7) ΝΥτ — ΑΙΝ. 8) ΕΣΩ (άντιστρ.) (Ο ΕΣΩ). 9) ΡΙΑΛΤΟ 10) ΑΓΑ- 
ΘΟΓΓΟΗΆ.
Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : 1) ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ. 2) ΝΟΜΕΥΣ. 3) ΑΓΟΡΑ -  ΞΕΡΑ. 4) ΙΡΙΣ -  !Θ. 5) ΛΕ -  ΟΑ 
(άντιστρ.). 6) ΑΖ — ΛΠ. 7) ΡΙΚΑ — ΤΟ. 8) ΔΑΤΙΣ -  ΙΟΒΑ (άντιστρ. γεν.). 9) ΕΡΕΣΙΑ 10) 
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ. '  ' ;



Κ ά δ ε  Τ ε τ ά ρ τ η

’Από τον δίαυλον «10» παρακολου
θείτε τήν τηλεοπτικήν εκπομπήν του 
Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κ ά β ε  Ζ ά β β α τ ο ν
ώρα 12,30' — 13

’Από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των 
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε 
τήν εκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε ε π ί κ α ι ρ ο ι ,  δ ι δ α κ τ ι κ α ι  και  ε ν 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ς  ε ί ν α ι  χ ρήσι μο ι  δι’ όλους


