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((Πρέπει ή Ε λ λ ά ς νά καταστή παράδειγμα
ελευθέρ ιας, φ ιλ ο νό μ ο υ κ α ί άρμονικώς ζώ σης κ ο ιν ω ν ία ς α νθ ρ ώ π ω ν» .
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΙΣ
Γ” 12 ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ των ενημερωτικών έπισκέψεών του εις τά διάφορα Τπουργεία,
*
~ρός παρακολούθησιν της έν γένει Κυβερνητικής δραστηριότητος, ο Πρωθυπουρ
γός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος έπεσκέφθή τήν πρωίαν της 26)5)69 καί το Ύπουργεϊον Δημοσίας Τ άξεως καί προήδρευσε σχετικής συσκέψεως. Τής έν λόγφ συσκέψεως
μετέσχον: δ Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, ό Γεν). Γραμματεύς κ. Π. Κωτσέλης, οί Αρχηγοί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ανώτατοι καί ανώτεροι Άξ) κοί Χωρ) κής,
'Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρ) κοΰ Σώματος. Όμιλών, κατά τήν διάρκειαν τής συσκέ
ψεως, δ κ. Πρωθυπουργός ετόνισε, μεταξύ άλλων, τά εξής :
«Τό προολημα «Δ η μ ο σ ι α Τ ά ξ ι ς» είναι ίσως τό μόνον, εις δλας τάς κοινω
νίας των ατόμων, τό όποιον, παρά τάς ραγδαίας κοινωνικάς εξελίξεις, έχει παραμείνει
εις τήν αυτήν θέσιν. Καί είναι πρόβλημα άναφερόμενον εις τήν έπιτήρησιν καί επίβλεψιν των ατόμων μιας κοινωνίας, εις τρόπον ώστε νά συμπεριφ.έρωνται συνεχώς ως
κοινωνικά δντα καί ούχί ως ανεξάρτητα καί μεμονωμένα άτομα».
- Τ) άνθρωπος είναι μία ελεύθερα, ανεξάρτητος προσωπικότης, ή οποία τείνει, ώς
έκ τής φύσεώς της, νά έκφράζηται καί νά έκδηλοΰται έκάστοτε εντός τοϋ περιβάλλον
τος, έν ώ ζή, παρορμωμένη έξ εσωτερικών υποκειμενικών παραγόντων. Έν ταυτω,
υπό τήν επήρειαν τής αγω γής, αλλά καί τής εμφύτου κοινωνικότατος, τήν όποιαν έχει
ώς άτομον, ώς μία μονάς εντός τοϋ κοινωνικού συνόλου, προσπαθεί, ώς άνθρωπος, νά
έιτάίςη τήν ανεξάρτητον προσωπικήν του έκδήλωσιν εντός τών πλαισίων τής κοινωνι
κότατος, ώς αυτή επιβάλλεται υπό τών κοινωνικών θεσμών, είτε ούχοι άναφέρονται εις
τήν ηθικήν ζω ήν. είτε εις τήν κοινωνικήν συμβίωσιν, ώς θεσμοί ή νόμοι τής πολιτείας,
εντός τής οποίας είναι έντεταγμένον τό άτομον. Ούτω, τό άτομον αγωνίζεται εις τήν
θέσιν αυτήν, προκειμένου, άφ’ ένός μέν νά έξουδετερώση τήν έμφυτον τάσιν τής ανε
ξαρτήτου συμπεριφοράς του, άφ’ ετέρου δέ νά ένταχθή εις τούς κανόνας καί τήν αγω
γήν τών κοινωνικών πλαισίων, ώς έπιτάσσει τό κοινωνικόν σύνολον. Καί άλλοτε τό
επιτυγχάνει, άλλοτε δέ όχι».
-«’Α σ τυνο μ ικ ά Χ ρ ο νικ ά » — Τ εύ χ ο ς 386ον 15/6/1969
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Επί τοΰ σημείου τούτου, ό κ. Πρωθυπουργός άνεφέρθη εις τ ή ν βασικήν αποστολήν
τών Σωμάτων Ασφαλείας, ώς πρός τήν Δημοσίαν τάξιν καί Ασφάλειαν καί έτόνισεν,
δτι πρέπει δλοι νά βοηθήσουν, διά τής έπιβλέψεως καί τής επισημάνσεως, ώστε το
άτομον νά κυρίαρχη τών τάσεων του καί να συμπεριφέρηται καί νά κινήται ώς κοινω
νικόν ον εντός τών πλαισίων τής ομαλής κοινωνικής ζωής. Τ ά Αντικοινωνικά άτομο,
είναι πολύ ολίγα, είπε περαιτέρω ό κ. Πρωθυπουργός.
«Ό άνθρο)πος — είπε συνεχίζων — άντεμετώπισε τη ν λύσιν τοΰ προβλήματος
(τοΰ ζην έν κοινωνία) αύτοϋ, κατά τήν ιστορικήν διαδρομήν τών κοινωνιών, διά τής
Παιδείας, διά τής όργανώσεως τής κοινωνίας επί ηθικών βάσεων, διά τής οικογένειας,
ή οποία είναι καί τό βασικόν αυτής κύτταρον. καί διά τών πάσης φύσεως θεσμών, υποστηριζομένων πάντων υπό αντιστοίχων οργάνων, διά τήν έ π ί β λ ε ψ ι ν κ α ί έ π ι τ ή ρ η σ ί ν τ 03 νι».
Άναφερόμενος, έν συνεχεία, ό κ. Πρωθυπουργός, επί τών αρμοδίων διά τήν τήρησιν τών θεσμών οργάνων, ύπεγοάμμισε τήν Ανάγκην τής υψηλής ποιότητος αυτών,
εις τρόπον ώστε η συμπεριφορά των1, ή ψυχολογία των, αί χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι
καί ή έν γένει τακτική των νά είναι σύγχρονοι καί άποτελεσματικαί. ίνα άνταποκρίνωνται πρός τά σημερινά δεδομένα τής κοινωνικής ζωής καί εκτελοΰν θετικώς τήν
ύψηλήν αποστολήν των, επί τοΰ τομέως τής Δημοσίας Τάξεως. Έ πεσήμανεν. Ακολού
θως, τήν ανάγκην περαιτέρω άναδιοργανώσεως τών Σωμάτων ’Α σφαλείας, τονίσας :
«Μελετήσατε Ιξ ύπαρχής τήν άναδιοργάνωσιν καί τον εκσυγχρονισμόν. Άπολυτρω-

Στιγμιότυπον, άπό τήν εις τό 'Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως άφιξιν τοΰ κ. Πρωθυπουργού.
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θητε έκ τω ν αδυναμιών τοΰ παρελθόντος. Άπορρίφατε τάς παλαιάς μεθόδους δράσεως
καί προχωρήσατε εις τήν νέαν όργάνωσίν σας».
^Μετα ταϋτα, δ κ. Πρωθυπουργός έδωσε νέας κατευθύνσεις καί όδηγίας, ώς προς
την εκπαίδευσι καί δημιουργίαν νέων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας λέγων :
^ «Καινό δομήσατε εις τας μεθόδους εχπαιδευσεως χαί των άΕιωματιχών χαί τδ>ν
υπαξιωματικών και τώ ν Οπλιτών. Διδάξατέ τους τον παράγοντα διοίκησις ώς ψυχολογιαν.^ΙΙρεπει να ύπαρξη πλήρης ανατροπή τής νοοτροπίας τοΰ παρελθόντος εις δ,τι
αφόρα το^ προσωπικόν ^τών Σωμάτων Ασφαλείας. Πλήρης ανατροπή εις τάς μεθόδους
οράσεως διά τήν^εκπληρωσιν τής αποστολής σας. Δεν είναι δυνατόν νά άντιμετωπίζητε
ολα, -ά,, παραβάσεις δια τής διωξεως. Οργανώσατε καί μεθοδεύσατε τάς Ινεργείας
σας. Βασική άρχη δλων αυτών είναι : Οργάνωσις καί μεθόδευσες. Έάν ή σημερινή
όργανωσίς σας δεν εχη δυνατότητας, ίνα στηρίζωμεν τάς ελπίδας μας, τό παρόν καί τό
μέλλον, τότε μή δειλιάσητε. Γκρεμίσατε δ,τι υπάρχει εις τήν θέσιν του καί δημιουρ
γήσατε νέον, Ενα προχωρήσωμεν προς τά εμπρός ώς κοινωνία, ώς πολιτεία, ώς ’Έθνος».
Επί τοΰ σημείου τούτου ό κ. ΙΙρωθυπουργός άνεκοίνωσεν δτι, έντός τοΰ δευτέρου
εξαμήνου τοΰ τρέχοντος έτους θά σταλοΰν εις τό εξωτερικόν πρός μετεκπαίδευσιν Άςιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, προκειμένου νά μελετήσουν, πλησίον τών ξέ
νων Αστυνομιών τών άλλω ν Κρατών, τήν όργάνωσίν καί τήν μέθοδον αύτών καί έν
συνεχεία νά τάς προσαρμόσουν εις τήν ελληνικήν πραγματικότητα.

'Ο κ. Πρωθυπουργός, έν μέσω τών 'Χπουργοϋ Δημ. Τάξεως κ. II. Τζεβελέκου καί Γεν.
Γραμματέως κ. Π. Κωτσέλη, έν τοΐς Γραφείοις τοΰ 'Υπουργείου.

« A. X. )>

Τέλος, ό χ. Πρωθυπουργός ώμίλησεν επί του βασικού θέματος των άρμοοιοτν'/των,
τού συντονισμού καί της συνεργασίας τών δύο Σωμάτων ’Ασφαλείας, της Χωροφυλακής
καί της ’Αστυνομίας Πόλεων, καί έδωσε λύσεις επί τών υπαρχόντων διαφόρων προ
βλημάτων.
Γενικώς, ό κ. Πρωθυπουργός άνεφέρθη ευστοχώ; έπι της βασικής άποστολής τών
Σωμάτων Ασφαλείας διά την Δημοσίαν εάςι/ καί ασφάλειαν, ίνα, ώς καί άλλοτε έτονισε, . . . καταστή ή Ελλάς παράδειγμα ελευθέρας, φιλονόμου καί άρμονικώς ζώσης
κοινωνίας άνθρωπο)ν . Τπέδειξέ πειστικώτατα τήν ανάγκην καινοτομήσεως εις τάς με
θόδου; οράσεο); τών οργάνων, πρός δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος, ΐνα ή κοινω 
νία μας προχωρή ώς νέα καί ευνομούμενη.
Καθώρισεν έπιτυχώς τάς κατευθύνσεις διά τήν άναδιοργάνωσιν τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, τήν άνταποκρινομένην εις τάς σημερινά; καί μελλοντικά; άνάγκας τής
κοινωνίας μας. Συνέστησε μέ στοργήν τήν ανάγκην συνεργασίας καί συντονισμού τώ ν
ενεργειών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί ύπεσχέθη τήν συνδρομήν τής Επαναστατικής
Κυ6ερνήσεϋ)ς εις πάσαν προοδευτικήν προσπάθειαν. Καί πάντα ταΰτα. έν τω πλαισίω
τής γενικής άποστολής τής Έπαναστάσεως, ήτις, άπό τών πρώτων βημάτων της, εθεσεν ώς βασικόν σκοπόν τήν έξασφάλισιν τής Δ η μ ο σ ί α ς Τ ά. ξ ε ω ς καί ’Α σφα
λείας τών πολιτών, α γ α θ ο ύ , τού οποίου ή υπαρςις είναι αναγκαία διά τήν αρμονι
κήν συμβίωσιν τών λαών. Ή αυναίσθησις τής ευθύνης, ήν έχουσι τά στελέχη τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας, δέον νά αεταβάλλη αυτά εις ιεραποστόλους καί εύαγγελιστάς τού
π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ή ς Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς καί τής έν γένει άνορθωτικής προσπά
θειας τού Έθνους.
«. t. X.»

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ φροντίζει πάντοτε διά τήν έξασφάλισιν τής ομαλής κοι
νωνικής διαβιώσεως. Πρός έπιτέλεσιν τής ύψ η λής αύτής άποστολής της,
θεωρεί άναγκαίαν τήν συνδρομήν καί συνεργασίαν πάντω ν τώ ν πολιτών·
Τά άντικοινωνικά άτομα, οί κακοποιοί, δέον νά άντιλαμβάνω νται, εις τήν
δρασιν τής ’Αστυνομίας, τήν ίσχΰν τοΰ συνόλου τώ ν φιλόνομων πολιτών.

Κ ο ιν ω ν ικ ό - Π ο λ ιτ ικ ά . Θέματα

Νεοελληνικοί κατευθύνσεις
A M . Α . Π Α Π Α Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ

« Ώ "Ε θνος μ α ργ ω μ ένο, π ο ΰ ε ίν α ι ή περήφανε ια σ ο υ ; Μην έχεις πεποίθηση
σ έ κ α ν έ ν α , μ ή τ ε σ τους μ ε γ ά λ ο υ ς ξένους τής γη ς, μ ή τε στους μεγάλους προ
γό νο υ ς σ ο υ , π α ρ ά μ ό ν ο σ τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ . Ά π ό κανένα μην περιμ έ ν η ς τ ίπ ο τ ε π α ρ ά μ ό ν ο ν ά π ό τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ » .
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥ ΜΗΣ

«"Ε να υ π ο χ ω ρ η τικ ό π ερ ιβ ά λ λ ο ν επενεργεί όπω ς κ α ί τό κενό, σαν σταθερό
ε ρ έ θ ισ μ α γ ια π α ρ α π έρ α επ έ κ τα σ η » .
ΑΡΘΟΥΡ ΚΑ1ΣΤΛΕΡ

Α'
ΝΑ ΑΙ10 ΤΑ ΑΜΕΣΑ καθήκοντα δλων μας είναι, να συναισθανθούμε τήν ευθύνη
Ε
πού υπέχουμε απέναντι στον Ν έ ο ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό . Στη συνειδητοποίηση
τής ευθύνης αυτής έβραδύναμε κάπου εκατόν πενήντα χρόνια, αρκετά όμολογουμένως,
γ ια να δικαιολογήσουν τό σκληρότερο ανάθεμα εναντίον μας, άλλα καί γιά νά δη
μιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες πού θά οδηγήσουν, ταχύτερα, πρός τήν αναγέν
νηση. Γιατί ο δρόμος πρός τόν ξαναγεννημό μας, πρός μια καινούργια ιστορικήν ορο
θέτηση τού ’Έ θνους μας, απαιτεί τήν ευθύνην πού είναι μόχθος καί αδιάλειπτη εγρή
γορση. Μ’ άλλους λόγους, αξιώνει ενσυνείδητα καταβολή τοΰ μάξιμουμ των δυνατο
τήτω ν μας, όπως καί τήν θερμότερη έξαρση ψυχών καί πνευμάτων. "Ο,τι ονομάζουμε
Νέον Ε λληνισμό, περιλαμβάνει δύο κεφαλαιώδη πράγματα : Τούς Έλληνας, καί τήν
Ε λλάδα. Τούς "Ε λληνας, ώς ανθρώπους, ώς συνειδήσεις, μέ δική τους βούληση. Τήν
Ε λλάδα , ώς χώρον γεω γραφικώ ς εντοπισμένο μέσα στον όποιον οί Έλληνες αποκα
λύπτουν τήν εθνική του συνείδηση καί τις μεταμορφώνουν σέ έργα πολιτισμού. Γιατί
ή εθνική ιδιοφυία ενός λαού οέν έχει αξία άν δεν καρποφορή σέ έργα πού νά φέρουν
τήν σφραγίδα τής γνησιότητος καί τήν πνοήν τής άγάπης. Περιλαμβάνει, λοιπόν, ό
Νέος Ε λληνισμός τούς "Ελληνας ώς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς καί τήν Ελλάδα ώς χ ώρ ο ν, μέσα στον όποιον οί συνειδήσεις αποκαλύπτουν τήν αξία τους, αφού πρώτα γνω
ρίσουν μ ό ν ο ι τους τό στοιχείο τό απαραλλήλιστο καί αναντικατάστατο πού τή δια
φοροποιεί άπό κάθε τί άλλο καί τήν καθιστά μοναδική. Ό Νέος Ελληνισμός είναι ή
μοίρα μας, είναι ή ζω ή μας όπως τή ζοΰμε τώρα, στό παρόν, καί όπως πρέπει νά τήν
πραγματώσουμε στό μέλλον. Νέος Ε λληνισμός είναι τά προβλήματα τής ατομικής
καί συλλογικής ζω ής, είναι τά οικονομικά, τά κοινωνικά, τά κοσμοθεωριακά προβλή
ματα πού μάς πιέζουν ασφυκτικά γιατί εμείς τά δημιουργούμε, καί γιατί εμείς είμα
στε πού έχουμε χρέος νά τά λύσουμε. Καί τό «χρέος» πρέπει νά τό άποκαθάρουμε άπό
τόν άπράγμονα ρητορισμό του καί νά τό κάνουμε π ρ ά ξ η . Καί άπό τί άλλο συνίστα-
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ται ή ιστορία παρά από τήν απόφαση καί τήν πράξη πού την ακολουθεί ; Ή ιστορία,
για μάς τούς "Ελληνας, είναι μία καί αδιαίρετη. ’Αλλά ή άξια της καί ή σημασία
που παίρνει γιά εμάς, τούς σημερινούς, έξαρτάται, κυρίως, άπό τόν τρόπο πού άντικρύζουμε τή ζωή μας, δ,,λαδή άπό τήν ευθύνη, τό βάθος, τήν σοβαρότητα, πάνω στα
όποια έχουμε οικοδομήσει τήν μεγάλη απόφαση νά υ π ά ρ ξ ο υ μ ε . Ευθύς ώς τεθοΰμεν ενώπιον τού μεγάλου αυτού προβλήματος πού ονομάζεται : Νέος Ε λληνισμός,
αντιλαμβανόμαστε μέ οξύτητα τήν ύπαρξη ενός άλλου προβλήματος : τής ή γ εσ ί α ς. Γιατί ή λύση τών μεγάλων προβλημάτων πού άμεσα συνδέονται μέ τή μοίρα
ενός Λαού, δίνουν οι ήγέται τού Λαού αυτού, ό όποιος κρίνει, έλέγχει καί επιδοκιμά
ζει. Ή ωριμότητα τών λαών αποκαλύπτεται στήν εκλογή τής ηγεσίας των. Οι λαοί
καλλιεργούν τόν πνευματικό πολιτισμό, διευρύνουν τούς ψυχικούς όρίζοντάς των,
ασκούνται, κάθε μέρα, ατό άθλημα τής ε υ θ ύ ν η ς, γιά νά έχουν τό δικαίωμα νά
εκλέγουν τούς ήγέτας των — τούς κοινωνικούς, τούς πνευματικούς, τούς πολιτικούς —
κι έτσι νά δίνουν κ α τ ε ύ θ υ ν σ η στήν πορεία τους καί λύση στά μεγάλα προβλήματά τους. Κάθε λαός κανονίζει τήν πορεία του διά τής ηγεσίας γ ιά τήν όποια κατέ
στη άξιος. Ό λαός, οί ήγέται του καί τά μεγάλα προβλήματα τής ιστορικής του όδεύσεως, είναι φαινόμενα άλληλένδετα καί άλληλοκαθοριζόμενα. Ό Νέος Ελληνισμός
είναι ένα αδιαίρετο καί συμπαγές σύνολο προβλ7|μάτων, συνείδηση τών όποιων οφεί
λουν ν’ αποκτήσουν οί "Ελληνες. Γιατί μονάχα τότε θά γνωρίσουν πώς είναι άξιοι τής
μεγάλης ευθύνης νά εκλέξουν τούς ήγέτας των (τούς πολιτικούς καί τούς πνευματι
κούς) , οί όποιοι θά δώσουν νόημα καί κατεύθυνση στή ζωή τους. Ή Επανάσταση
τής 21ης ’Απριλίου έθεσε —- μέ αδυσώπητο αποκαλυπτικό τρόπο — τό μέγα πρό
βλημα τής ηγεσίας στον τόπο αύτόν, πού πολύ δοκιμάστηκε άπό τήν επιδρομή τών
άνευθύνων άναρριχητών τής πολιτικής καί πνευματικής ζω ής. Χρειάζεται, ό Νέος
Ελλη νισμός, τούς ήγέτας του πού νά μπορούν με άνεση νά ατενίζουν τις κορυφές τών
κρίσιμων προβλημάτων. "Εως τώρα, δέν τούς είχε... ’Α νάγκη, λοιπόν, νά υψωθούμε
δλοι έως τήν συγκλονίζουσαν εύθύνη τής σφαίρας αύτής. Ή ’Επανάσταση η θ ι κ ά
μας υποχρεώνει πρός τούτο.
i
11 Αγωγή τού λαού, έξαρτάται άπό τήν ηγεσία του. "Αξιοι ήγέται θά δώσουν
τήν αγωγή πού θά διευκολύνη τήν βαθύτερη κατανόηση τών προβλημάτων, τά όποια
τίθενται εμπρός στό λαό μας μέ ιστορικήν αναγκαιότητα. ’Ανεύθυνη ηγεσία, είτε θά
παρακάμψη τά πρόβλημα τής ’Αγωγής, είτε θά θέληση νά τό «λύση» μέ τόν ερασι
τεχνισμό πού, στήν πραγματικότητα, αποτελεί διαφυγήν άπό τήν εύθύνη. "Οταν μι
λούμε περί Αγωγής τού λαού, πρέπει νά έχουμε στό νοϋ μας μία δέσμη προβλημά
των γιατί ό λαός, ώς σύνολο, είναι υποχρεωμένος νά θεραπεύη μεγάλες ιστορικές
ανάγκες, αλλά καί νά θέτη αιτήματα, στά όποια καλείται νά άπαντήση. Γιά τούτο, ή
Αγωγή πρέπει νά καλλιεργή καί ν' άναπτύσση τις ικανότητες έκεΐνες πού θά βοη
θήσουν τό λαό νά ίκανοποιή τά αιτήματα τής ιστορικής του ζωής μέ τήν αλάνθαστη
καί έγκαιρη επιλογή τών μέσων, τά όποια εξασφαλίζουν τήν επιτυχία ενός συνειδητά
έπιδιωκομένου έργου. Ποια είναι τά καίρια προβλήματα τής ζωής ενός λαού ; "Ενα,
είναι τό πρόβλημα τής έπιβιώσεώς του. Καί έννοοΰμε επιβίωση β ι ο λ ο γ ι κ ή. ’Ά λ 
λο ένα άπό τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής ενός λαού, όπως είναι ό Ε λληνικός, είν’
εκείνο στό όποιον ενσωματώνεται ή ιστορική του επιβίωση. Μέ τό τελευταίο, εννοούμε
τήν ύπαρξή του ώς πνευματικής καί ψυχικής δλότητος, πού χάράσσει τήν παρουσία
της στό οικουμενικό στερέωμα τού πολιτισμού, μέ έργα πνευματικής ακτινοβολίας καί
ανθρώπινης κατανοήσεως. Αλλά καί τά δύο αυτά προβλήματα — τής βιολογικής καί
ιστορικής του· έπίβίώσεως — είναι άλληλένδετα. Γιατί ή βιολογική μόνο επιβίωση
ενός λαού είναι χωρίς γενικώτερη ανθρώπινη σημασία. Σημασία ευρύτερη αποκτά
όταν συνυφαίνεται μ’ έναν πνευματικό, πολιτιστικό προορισμό. "Οπως εύκολα, δμως,
αντιλαμβανόμαστε, ή εκπλήρωση ενός παρόμοιου προορισμού είναι αδύνατη χωρίς τήν
βιολογική υπόσταση καί συνέχιση τού λαού, Ή ορθή αγωγή, λοιπόν, έχει διπλό στό-
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χο : τή ν καλλιέργεια τής βιολογικής καί τής ιστορικής ύποστάσεως τοΰ λαοϋ αύτοΰ.
Είδικώτερα ώς προς τήν βιολογικήν υπόσταση, θά πρέπει νά προσθέσουμε δτι, εκτός
από τά καθαρώς σωματικά γνωρίσματα, ανευρίσκουμε στήν έννοια καί γνωρίσματα
γνήσιας ψυχικής καί πνευματικής ποιότητος. Τά ήθη καί τά έθιμα τοΰ λαοϋ μας,
Ολόκληρος ό λαϊκός πολιτισμός μέ τήν προφορική καί γραπτή παράδοσή του, αποτε
λούν βασικά γνωρίσματα, άλλα καί θεμέλια τής βιολογικής του ύποστάσεως. Γιά τοΰτο
και ή διαφύλαξη τής βιολογικής καθαρότητος τοΰ λαοϋ, αποτελεί δρον τής ιστορικής
του επιβιώσεως, ή οποία αποκαλύπτεται μέ έργα πνευματικού πολιτισμού καί ψυχι
κής ακτινοβολίας. (Χρησιμοποιούμε τήν έκφραση : «ιστορική επιβίωση» γιά νά δη
λώσουμε, ϊσα ϊσα, τήν μέσα από αντιξοότητες συνεχώς άναβεβαιούμενη αύτοσυνειδησια μας) . ’Από τήν ’Α γω γή , λοιπόν, πού θά πάρη δ λαός μας θά έξαρτηθή ή υπεύ
θυνη, δηλαδή : ή δ ε σ μ ε ύ ο υ σ α απάντηση πού θά δώση στά μεγάλα καί επεί
γοντα προβλήματα τής ζωής του. Ή αγω γή τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ συνυφαίνεται μέ
τήν οικοδόμηση τοΰ Νέου Ελληνισμού — δηλαδή αποτελεί παράγοντα πού θά προσδιοριση, μέ τρόπο αποφασιστικό, τήν ιστορική μοίρα μας. Γιά τοΰτο καί ή ’Αγωγή πού
θά λάβη δ λαός μας, είναι πρόβλημα πού αφορά, ταυτόχρονα, λαό καί ηγεσία. Ή
ευθύνη τής ηγεσίας είναι μεγαλύτερη, αλλά καί δ λαός προσδιορίζει τό μέγεθος τής
ευθύνης ε π ι λ έ γ ο ν τ α ς τούς ήγέτας του. Δηλαδή έμμεσα καθορίζει τό είδος τής
Α γω γής του. ΤΙ Ε πανάσταση τής 21ης ’Απριλίου έθεσε καί τό πρόβλημα τής ’Αγω
γής τοΰ λαοϋ, άφοϋ ώς ’Επανάσταση πού άποσκορακίζει τοΰ ’Έθνους τό μιασμένο πα
ρελθόν, έθεσε τό πρόβλημα τής ηγεσίας του μέ συγκλονιστικήν καθαρότητα. ’Εκείνοι
πού θά κληθούν νά κυβερνήσουν τό ’Έθνος έπειτα από τήν εκπλήρωση δλων των
σκοπών τής Έ παναστάσεως, θά πρέπει νά άποτελέσουν, μέ μόνη τήν παρουσία τους,
τήν απαρχή μιας νέας ’Α γωγής κι ενός νέου ήθους, μέσα στά όρια τής Δημοκρατικής
Πολιτείας πού θά συνεχίζη τήν ’Επανάσταση ώς ακούραστη έγερση των συνειδήσεων.
Τό ιστορικό παρελθόν τοΰ Νέου Ελληνισμού καθορίζει, έπιτακτικά, τις κοσμοθεωριακές κατευθύνσεις του. Τό αίτημα τής ελευθερίας έδέσποζε μέσα απ' όλες τις
περιόδους τής δημιουργικής πορείας τοΰ Ελληνισμού, ώστε νά πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς αίτημα βασικά προσδιοριστικό τής μοίρας του. Καί ό Νέος Ελληνισμός είναι
συνέχεια καί ά ν α ν έ ω σ η τής πανάρχαιας αυτής μοίρας πού ονομάζεται : Ελευ
θερία. Ή 21η ’Α πριλίου, αυτή ή κατακόρυφη κραυγή ο δ ύ ν η ς αλλά καί έ λ π ί
ο α ς τοΰ συγχρόνου Έλ.λ,ηνισμοΰ ύπήρξε ή κατάφαση τής ιστορικής συνεχείας. Τό
αίτημα τής ’Ελευθερίας έτοποθετήθη μέσα στις πιό αντίξοες συνθήκες. Καί έδικαιώθη. Γιατί έξασφαλίσθηκε, ακριβώς, ή δυνατότης νά ανανεώνεται τό αίτημα αυτό καί
νά δ ίν ετα ι ή άπάντηση μέσα σέ συνθήκες ευθύνης καί εθνικής αύτοσυναισθήσεως. Πρός
δύο κατευθύνσεις έτοποθετήθη καί έδικαιώθη τό αίτημα τής ελευθερίας. Πρώτον, απέ
ναντι τοΰ κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ καί, δεύτερον, απέναντι τής ι σ τ ο ρ ι κ ή ς
σ ή ψ ε ω ς. Ό Νέος Ε λληνισμός, σέ μιαν εξαιρετικά κρίσιμη φάση τής πορείας του,
άπεδέχθη το αίτημα τής ελευθερίας ώς α ΐ τ η μ α ρ ι ζ ι κ ή ς ά ν α ν ε ώ σ ε ω ς .
Τοΰτο είναι βασικό γνώρισμα των σημερινών στιγμών. Ώς πρός τόν κομμουνισμό, ο
Νέος Ε λληνισμός διέγνωσε δτι συνιστα μιά μόνιμη απειλή, πού τά δύο της στάδια
είναι τά άκόλουθα : Πρώτον, δ έδαφικός ακρωτηριασμός τής Ελλάδος καί, έπειτα
ή βίαια ένταξή της στό στρατόπεδο των υποδούλων. Στήν απειλή αυτή, τήν άμεση, ή
άπάντηση τοΰ Νέου Ελληνισμού έδόθη δ ι ά τ ής Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς , δη
λαδή μέ μίαν ενέργεια κορυφαίας ευθύνης. ΤΙ ενέργεια αυτή επιβεβαιώνει τήν προαήλωση τοΰ ’Έθνους στήν μεγάλη παράδοση νά ανανεώνεται τδ αίτημα τής ελευθερίας
διά τής εύστοχης συνδέσεώς της μέ τήν κρισιμότητα έκάστης περιόδου. Είναι ή πα
ράδοση τής άναζωογονήσεως τοΰ αιτήματος τής Ελευθερίας διά τής όξυτέρας συναι*
σθήσεως των α να γκ ώ ν της. Ώς πρός τήν εσωτερική σήψη, δ Νέος Ελληνισμός (έστω
καί άργά) κατώρθωσε νά δικαιωθή, επίσης μέ τήν ενέργεια τής Έπαναστάσεως, ή
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δνιοια προσλαμβάνει τή σημασία της ή θ ι κ η ς κ α θ ά ρ σ ε ω ς . Γιατί, μέ τήν Ε 
πανάσταση, δ Νέος Ελληνισμός έτοποθέτησε επί άλλων βάσεων τό σύστημα της δη
μοκρατικής του οιακυβερνησεως. Καί μέ τήν ενέργειαν του αυτήν απέδειξε δτι εννοεί
τί] Δημοκρατία ώς σύστημα αξιών πού εμπερικλείουν νόημα μονάχα όταν παίρνουν
ζωήν απο τις ιστορικές ανάγκες τού λαού. Γιατί όταν ή Δημοκρατία αδρανεί καί δεν
αποτελεί προωθητικόν παράγοντα πρός τελειότερες μορφές συλλογικής ζω ής, τότε ση
μαίνει σήψη, υλική και ηθική πτώση' σημαίνει, μ άλλους λόγους, έκπτωση βασικών
ανθρωπίνων αξιών, όπως είναι ή αξιοπρέπεια, το θάρρος καί ή εντιμότητα, έκπτωση,
αλήθεια, πού οδηγεί κατευθείαν στήν απώλεια τής εσωτερικής ελευθερίας, κορυφαίας
πράγματι προϋποθέσεως για τήν υπόσταση τής ο ρ θ ή ς Δημοκρατικής Πολιτείας,
ϋ ί δύο μεγάλοι αυτοί σκοποί, ή αντίθεση απέναντι σέ κάθε εξωτερική απειλή, ιδιαί
τερα δε απέναντι σε κείνη πού εχει άποκαλύψει τον επιθετικό καί αφομοιωτικό χαρα
κτήρα της, καί ή άρνηση τής ύποταγής στά ηθικώς διαβρωτικά σχήματα τής άπράγμονο. Δ, μοκρατίας, αυτοί λοιπόν οί σκοποί αποτελούν τις ιδεολογικές κατευθύνσεις τού
Νέου Ελληνισμού. Είναι οι κατευθύνσεις με τις όποιες ςυμώθηκε δ Ελληνισμός άπο
ιό. πανάρχαια χρονιά ως τά σήμερα. 0 Ν έ ο ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς , ) π ο ύ ε ί ν α ι
τ ό π α ρ όν τ ή ς Φ υ λ ή ς , έ δ ω σ ε ζ ω ή ν
εις τ ό Σ ή μ ερ α
μέ τήν πνοήν τής Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς .
\
Β'
I I ΕΝ ΙΕ μήνες μετά τήν κατάρρευση τής Ναζιστικής Γερμανίας, τόν χειμώνα τού
-*-γ^Π145, δ φιλόσοφος Κάρλ Γιάσπερς εξέθεσε, στήν αίθουσα τού Πανεπιστημίου τής
Χαίόελβέργης, καί ενώπιον τής νέας γερμανικής γενεάς, τις απόψεις του επί τού «Προ
βλήματος τής Γερμανικής ευθύνης». Στή δημοσία εκείνη έκθεση τών ιδεών του, δ με
γαλύτερος φιλόσοφος τής σημερινής Γερμανίας κ ι’ ένας από τούς θεσμοθέτες τού ευρω
παϊκού πνεύματος, «άπετόλμησε» μιαν αδυσώπητη ανατομία τής πορείας τού γερμα
νικού Εθνους, πορείας πού έκορυφώθη σ’ ό,τι ό ίδιος — με τραγική διατύπωση —
απεκάλεσε : «Τά πρόβλημα τής Γερμανικής ευθύνης». Μπορούμε νά φαντοιστοΰμε τήν
σκηνή : Μέσα εις τά ερείπια μιας Γερμανίας πού πλήρωσε ακριβά τή λοξοδρόμηση
από τήν ευθεία πορεία πού χαράσσει ή ανθρώπινη ηθική, μέσα στό πηχτό σκοτάδι
τών συνειδήσεων πού παρέπαιαν χωρίς ελπίδα, χωρίς ευθύνην — ένας άνθρωπος, ένας
καθηγητής τής φιλοσοφίας Γερμανικού Πανεπιστημίου, σηκώνεται ορθός καί α π ε υ 
θ ύ ν ε τ α ι πρός τόν λαό, στόν όποιον καί δ ίδιος ανήκει, όχι γ ιά νά παρηγόρηση, π α 
ρά γιά νά ε 5 ε τ ά σ η μαζί μέ τό ’Έθνος του τήν ευθύνην γ ιά τήν πτώση·, καί γ ιά
νά εςερευνήση μέ προσοχή τόν ορίζοντα, μήπως καί διαφαίνεται κάποια αχτίδα φ ω 
τός... Τέτοιες στιγμές είναι πού σώζουν τήν τιμή τού πνεύματος. Είναι απολύτως δυ
νατό νά είποΰμε ότι τις μέρες πού ό καθηγητής τής φιλοσοφίας Κάρλ Γιάσπερς συζη
τούσε μέ τό άνθος τής νέας γερμανικής γενεάς τό πρόβλημα τής ευθύνης τού Γερμα
νικού Έθνους, τό ’Έθνος αυτό είχε ήδη σωθή ! Γιατί στις τραγικές στιγμές τού ’Αδιε
ξόδου, ή σωτηρία έγκειται στήν έγερση τών συνειδήσεων καί στήν απόφαση, χωρίς
επιείκεια καί παραχωρήσεις, νά προχωρήσουν εις ένα κριτικόν βάθος τού εαυτού τω ν,
ώστε ακριβώς μέσ’ από τήν αυτοκαταδίκη καί τήν πικρία, νά αισθανθούν τό ρίγος τής
νέας ελπίδας.
f Σ υνεχ ίζετα ι)

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υ Π Α ΡΧ Η ΓΟ Σ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Ά θήναις τήν 16) 6) 1969 (Φ.Ε.Κ. 152) 19) 5) 69) , βά
σει των διατάξεων των άρθρ. 42 § 4 καί 5 καί 63 § 2 τού Ν.Δ. 139) 1969 «περί ιε
ραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μεταθέσεων των μονίμων Ας) κών των Σω
μάτων ’Ασφαλείας» καί τοΰ ύπ’ άριθ. 3 από 12)5) 1969 πρακτικού τού Ανώτερου
Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη ό ’Αστυνομικός Δ) ντής Α' Τάξεως (6356)
Γαλανόπουλος Θεράπων τοΰ Άνδρέου εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχηγοΰ Αστυνομίας Πό
λεων, πρός πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως καί βάσει άρθρ. 28 Ν.Δ.
139) 1969 από 5) 9) 1966.
Τά «Α στυνομικά Χρονικά», μεθ’ ών ό νέο; Ύπαρχηγός συνδέεται ιδιαιτέρως,
συγχαίρουν αυτόν καί εύχονται υγείαν καί επιτυχίαν εις τά νέα καθήκοντα του, ίπ
άγαθω τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Η ΛΗΜΟΣΙ Α

ΓΝΩΜΗ

Δ ια μ ό ρ φ ω σ ις — “Ε κ φ ρ α σ ις — Ρ ό λ ο ς
****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
‘Υπό ΔΗΜ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Πολιτειολόγου

(Σ υνέχ εια έκ του προηγουμένου

Μορφήν τής δημοσίας γνώμης τότε μόνον αποτελεί ή γνώμη μιας έφημερίδος ή
ενός περιοδικού, όταν ή έφημερ'ις ή τό περιοδικόν, έκφράζη, κατά τ’ άνωτέριο λεχθέντα, την επί τίνος θέματος γνώμην τοϋ Κοινοΰ. Ά λλα μόνον τότε. ΙΙώς όμως θά
εύρεθή τό πότε την εκφράζει καί πότε όχι ; θ ά εύρεθή ασφαλώς είτε διά τής κοινής
λογικής, είτε διά τής επιστημονικής μετρήσεως τής δημοσίας γνώμης επί τοϋ θέμα
τος. Δεδομένου όμως ότι τά θέματα, οι’ ά ύφίσταται δημοσία γνώ μ η. είναι μόνον τά
γενικού ενδιαφέροντος, ώς π.χ. εθνικά, πολιτικά, οικονομικά θέματα ζωτικής διά τό
κοινωνικόν σύνολον σημασίας, είναι φανερόν ότι ή δημοσιογραφική γνώμη αποτελεί
μορφήν δημοσίας γνώμης, όταν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις :
1) άναφέρεται εις θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος.
2) ελέγχεται ώς σύμφωνον μέ τήν ύπάρχουσαν επί τοϋ θέματος δημοσίαν γνώμην.
39 .—Έκφραστικότης τής δημοσιογραφίας

Δεν αποτελεί κατά συνέπειαν μορφήν δημοσίας γνώμης, ή γνώμη τοϋ συντάκτου,
άρθρογράφου, σχολιαστοϋ καί γενικώς ή δημοσιογραφική γνώμη, όταν άναφέρεται εις
θέμα ειδικού ενδιαφέροντος. Τότε ή δημοσιογραφική γνώμη είναι κοινή γνώμη, έφ’
όσον όμως ελέγχεται συνάδουσα μέ τήν πραγματικήν γνώμην τής όμάδος .τής όποιας
ή έφημερίς εκφράζει τήν γνώμην. Έν προκειμένψ ό έλεγχος είναι ευχερέστερος. Ουτω π.χ. ευνοϊκή θέσις εφημερίδάς τίνος επί τής αϋξήσεως των δημοσιοϋπαλληλικών
μισθών, εμφανιζόμενη ώς δημοσία γνώμη, είναι ανακριβής έφ’ όσον οί δημόσιοι υπάλ
ληλοι αποτελούν ομάδα συμφερόντων εκ 200.000 ατόμων, ενώ τό κοινωνικόν σύνολον,
άνερχόμενον εις 7.850.000, δυνατόν νά ένδιαφέρηται ή νά μή έπιθυμή αΰξησιν τών
δημοσιοϋπαλληλικών μισθών. Ή θέσις έφημερίδος τίνος σύμφωνος μέ τήν γνώμην
Διοικητικού τινός Συμβουλίου ή ’Οργανισμού, μή τυγχάνουσαν όμως τής επιδοκιμα
σίας τών μελών τοϋ ’Οργανισμού τούτου, θά είναι μέν δημοσιογραφική γνώμη έπί τοϋ
θέματος καί δή ή γνώμη τής έφημερίοος Α. όχι όμως κοινή γνώμη έπί τοϋ θέματος.
Είτε ούτως, είτε άλλως, ή δημοσιογραφική γνώμη έπί γενικώ ν θεμάτων έχουσα
υπέρ αυτής τό τεκμήριον τής εκφραστικότητας δημοσίας ή κοινής γνώμης, αποτελεί
μίαν μορφήν τής γνώμης αυτής. Διά τον λόγον αύτόν τό άρθρον, τό σχόλιον, ή ή είδη-

Ή Δημοσία Γνώμη

539

σεογραφια μιας έφημερίδος ασκεί τόσην επιρροήν τόσον εις τούς άρχοντας, όσον καί
εις τους άρχομένους. Α λ λ’ υπάρχει καί είς άλλος πρόσθετος λόγος διά τήν άσκησιν τής
‘-όσης επιρροής. Ι ό γεγονός δτι είς τον αναγνώστην έφημερίδος ή περιοδικού τίνος
υπάρχει ενα αρκετά ευρύ περιθώριον ανοχής. Ό αναγνώστης δηλαδή ανέχεται όπως
νί εφημερίς του εκφράζη ώς γνώμην του την ίδικήν της γνώμην. Τούτο όμως συμβαί
νει μόνον δια τα θέματα, δια τα όποια ούτος δεν έχει είσέτι σχηματίσει γνώμην, ή
ο<στω δεν^εχει^οκπεφρασμενην γνώμην. Οπότε καί εάν οέν σύμφωνη απολύτως, οέγ
άντιδρ^. Αντιδρά μόνον τότε όταν ή γνώμη της έφημερίδος προσκρούη είς την ίδικήν
του γνώμην.
ΤΙρός ι-ούτοις δέον νά λεχθή ότι καί ή επί τη βάσει της κυκλοφορίας τού Τύπου
συναγωγή τεκμηρίου δημοσίας γνώμης επί τού θέματος δεν φαίνεται ότι εύσταθεί. Πρόχειροι ερευναι, συγκριτικά! των πολιτικών τάσεων τού Ελληνικού λαού καί τής κυ
κλοφορίας τω ν εφ·ημερίο<υν καταδεικνύουν ότι οέν υπάρχει συμφωνία δημοσίας καί δη
μοσιογραφικής γνώμης.
Η δημοσιογραφική γνώμη ως μορφή δημοσίας γνώμης αποτελεί κατά συνέπειαν
τεκμηριον οιά τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα, δυνάμενον νά άνατραπή — ώς π.χ.
άνετράπη κατά τάς εκλογάς τού 1958 ή γνώμη των φιλελευθέρων εφημερίδων1— καί
απλήν ενδειξιν διά τά υπόλοιπα θέματα. Καί αυτό μάλιστα τό τεκμήριον δέον πάν
τοτε να λαμβανεται ύπ δψιν έν συναρτήσει τό μέν μέ τό είδος τού θέματος, τό δέ μέ
τήν θεσιν καί δή τήν εξάρτησιν τής έφημερίδος. Οΰτω δύναται νά λεχθή ότι δημοσιογραφικαί γνώμαι επι πολιτικών θεμάτων ,κομματικώς έξηρτημένης έφημερίδος, δεν
αποτελεί ούτε κατά τεκμηριον δημοσίαν γνώμην, αλλά μόνον γνώμην τής έφημερίδος,
ασφαλώς καί πολιτικήν προπαγάνδαν ενδεχομένως, είς τόν διεθνή τομέα.
Οσάκις υπάρχη ενιαία γνώμη τού Τυπου, τό πράγμα διαφέρει. ’Αποτελεί κατά
τό μάλλον καί ήττον ασφαλές τεκμήριον δημοσίας γνώμης. Τό φαινόμενον των Ελ
λήνων πολιτικών νά στηρίζωνται είς τήν γνώμην μιας ή ολίγων εφημερίδων χώρας
τινός επί τού Κυπριακού διά νά βεβαιώσουν τόν Ελληνικόν λαόν ότι ή δημοσία γνώ
μη τής χωράς αυτής είναι υπέρ τού δικαίου εθνικού τούτου αιτήματος, αποτελεί τήν
συνέπειαν τής πλάνης ότι ή δημοσιογραφική γνώμη είναι κάτοπτρον ακριβώς τής δη
μοσίας γνώμης.
2.- — Τ ά

πολίΐΐ κ ά

μέσα

έκφράσεως

τής

δη μοσ ί α ς

γ V ώ μ η ς.
40 .—Ή π ο λ ιτικ ή ε κ ψ ρ α σ ις

Κατά τήν περίοδον τής έμφανίσεως τού Φιλελευθέρου Κράτους άπετέλεσεν, ώς
εϊδομεν, κοινωνικόν αίτημα ή διά τής ψήφου έκφρασις τής «γενικής θελήσεως», ώς
έλεγεν δ I. I. Ρουσσώ. άφοΰ ή Γαλλική Έπανάστασις είχε καταδείξει ότι ή γνώμη
τής μάζης δέν ήτο ευκαταφρόνητος, ούτε ώς όντότης, ούτε ώς δύναμις.
Είς τό σύγχρονον Κοινωνικόν Κράτος ή δημοσία γνώμη εκφράζεται πολιτικώς
κατά τρεις τρόπους :
α) διά των πολιτικών εκδηλώσεων τής μάζης
β) διά των εκλογών
γ) διά τού έπί τίνος θέματος δημοψηφίσματος.
41 .—Α ί π ο λ ίτ ικ α ! εκ δ η λ ώ σ εις

Λί πολίτικα! εκδηλώσεις τής μάζης όΓ ών εκφράζεται ή έπί διαφόρων θεμάτων
δημοσία γνώμη είναι κυρίως αί γενικαί άπεργίαι, τά συλλαλητήρια καί άλλαι μορφαί
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η περιπτώσεις δι’ ών εκφράζεται, ή διαμαρτυρία τοΰ κοινού επί τίνος θέματος, κυρίως
πρός τό Κράτος. Ή καθολικότης των εκδηλώσεων τούτων δεν είναι πάντοτε απόλυτος.
’Από τον βαθμόν συμμέτοχης τού κοινού έξαρτάται καί ό βαθμός γνησιότητας έκφρά
σεως της δημοσίας γνώμης. Πέραν τοΰ παράγοντος τούτου, είς τάς μαζικάς συγκεντρώ
σεις δημιουργεΐται ιδιαιτέρα ψυχολογία, ή γνωστή ώς ψυχολογία τοΰ οχλου, ή οποία
διαφοροποιεί τήν γνώμην του οχλου, ευρισκομένου είς έξαψιν άπό την γνώμην τής
ιδίας μάζης έξω ή πέραν τής συγκεντρώσεως. Δεν δύναται μέ άλλους λόγους το ψήφ ι
σμα επί τίνος θέματος μιας οχλοκρατικής έκδηλώσεως. δσονδήποτε άντιπροσωπευτικής τοΰ κοινωνικού συνόλου, νά ταύτισθή μέ τήν δημοσίαν γνώμην επί του ίδιου θέ
ματος διά τον άπλούστατον λόγον δτι άλλη ή προσωπική γνώμη τοΰ ατόμου έκτος καί
άλλη τοΰ ατόμου αύτοΰ εντός τής συγκεντρώσεως. "Οπως λέγει ό Γ. Λέ Μπόν, «οίαδήποτε καί άν είναι τά άτομα, τά όποια απαρτίζουν τό πλήθος, δσονδήποτε ομοιος ή
ανόμοιος καί εάν είναι ό τρόπος τής ζωής των, α! απασχολήσεις, ο χαρακτήρ ή ή πνευ
ματική των άνάπτυξις. τό γεγονός καί μόνον δτι μετεβλήθησαν είς πλήθος τούς εφο
διάζει μέ ένα είδος ομαδικής ψυχής. Ή ψυχή αυτή κάμνει τά άτομα νά αΐσθάνωνται,
νά σκέπτωνται καί νά ενεργούν κατά τρόπον εντελώς διαφορετικόν άπό αυτόν κατά
τόν όποιον ήσθάνοντο, έσκέπτοντο ή ένήργουν δταν έκαστον έξ αυτών ήτο μεμονω
μένο';».
Από τής έμφανίσεως τής Πολιτικής Δημοκρατίας τό συνηθέστερον καί θεμιτώτερον μέσον πολιτικής έκφράσεως τής δημοσίας γνώμης είναι ό θεσμός τω ν εκλογών
εκπροσώπων τοΰ λαοΰ. Ά λ λ ’ ώς λέγει δ Ε. Μπάρκερ, «εκλογαί είναι ένα πράγμα καί
άντιπροσώπευσις είναι άλλο». Πράγματι, ένφ αί εκλογαί, ώς. θά ίδωμεν κατωτέρω,
είναι εκφρασις δημοσίας γνώμης καί πολίτικου έλέγχου, ή άντιπροσώπευσις είναι απλώς
άνάθεσις εντολής υπό τοΰ αντιπροσωπευόμενου είς τόν αντιπρόσωπον όπως ένεργήση
άντ’ αύτοΰ επί ώρισμένων ή (ορισμένων θεμάτων, των άποτελεσμάτων άνταναχλώντων
είς τόν άντιπροσωπευόμενον.
42.—’Εκλογαί

Τά πρόβλημα των εκλογών έν πάση περιπτώσει, έμφανισθέν ακριβώς ύπο τήν
ιδίαν άκριβώς μορφήν καί έν τή ’Αθηναϊκή Δημοκρατία, κατέληγε κατά τόν 19ον
αιώνα καί σήμερον ακόμη εις δύο ειδικά προβλήματα, ή δυσχέρεια διακρίσεων των
όποιων έδημιούργησε μεγάλην σύγχυσιν τόσον είς τήν πολιτικήν θεωρίαν, όσον καί τήν
πολιτικήν πράξιν. Τά προβλήματα των εκλογών είναι, ζήτημα έκφράσεως δημοσίας
γνώμης όχι μόνον επί προσώπων, άλλα καί επί θεμάτων καί μάλιστα πρώτον έπί θεμάτων, διότι ίστορικώς προηγήθη ή εκφρασις δημοσίας γνώμης έπί θεμάτων παρά έπί
προσώπων. 'Ως λέγει δ X. Μέρριαμ, «είς τούς αρχαίους χρόνους ή ψηφοφορία δέν ήτο
τίποτε περισσότερον παρά εκφρασις συναινέσεως ή διαφωνίας, δεικνυόμενης άπό τήν
έντασιν του θορύβου έγκρίσεως ή αποδοκιμασίας».
Τά δύο ειδικά προβλήματα έπί τών εκλογών ώς πολιτικού μέσου έκφράσεως δη
μοσίας γνώμης είναι :
(1) ή «οργάνωσες τής γνώμης» κατά τήν Ορολογίαν τοΰ Ρ. Μάκ ΐβερ.
(2) ή έκδήλωσις τής γνώμης.
( Σ υνε χ ίζ ε τα ι)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Τού κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, Αστυνομικού ΔιευθυντοΟ Β' έ. σ.

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Κατά τούς Φεουδαρχικούς χρόνους ή παροχή του προνομίου έκδόσεως νομισμά
τω ν εϊς πλείονας, ηύνόησε τήν παραχάραξιν. δΓ δ καί ηύξήθη ή αόστηρότης των ποι
νών, ήτοι : εξόρυξις οφθαλμών, αποκοπή ώτων, θάνατος διά ζέοντος υδατος. Ιίολυάριθμα Βασιλικά διατάγματα, βουλαΐ Παπών κ.λ.π.,, προέτρεπον τούς δικαστάς νά επι
βάλουν τάς αύστηροτέρα.ς των ποινών. Μεταξύ των δραματικωτέρων δικών, τά πρα
κ τικ ά τών οποίων τηρούνται εις τά αρχεία τών διαφόρων Κρατών, είναι καί ή τοΰ
χρυσοχόου Λουδοβίκου Σεκρεταίν, καταδικασθέντος εις Τούρ τής Γαλλίας, τό 1486,
εις θάνατον εντός ζέοντος υδατος. Τήν ημέραν τής έκτελέσεως δ Σεκρεταίν ώδηγήθη
εϊς τον τόπον τής έκτελέσεως (πλατείαν Φουάρ - Λέ Ρουά) , δπου είχεν άναφθή με
γάλη πυρά καί έπ’ αυτής μέγας λέβης πλήρης υδατος. Ό κατάδικος έδέθη καί ερρίφθη υπό τοΰ δημίου εντός τοΰ υδατος, τό όποιον μόλις είχε θερμανθή. Ό χρυσοχόος,
π αλαιώ ν, κατώρθωσε νά- θραύση τά δεσμά του, ήνωρθώθη καί μέ τεταμένος τάς χειρας πρός τό μέγο: πλήθος τών θεατών, έκραύγασεν «έλεος». Ό δήμιος μετά σιδηράς
ράβδου τον έπληττε καί προσεπάθει νά τον έμβυθίση εντός τοΰ υδατος. Τό θέαμα ήτο
τόσον φρικτόν, ώστε οί θεαταί καί αυτοί είσέτι οί δικασταί, έξεμάνησαν καί εκραύγαζον : «Θάνατος εις τον δήμιον»!
Έπηκολούθησε συμπλοκή μεταξύ στρατιωτών καί πλήθους, μέ αποτέλεσμα νά
έλευθερωθή ό ημιθανής Σεκρεταίν καί νά φονευθή' ό δήμιος ! Ό κατάδικος μετεφέρθη
εις παρακειμένην έκκλησίαν μέχρις δτου δ Βασιλεύς, ύπείκων εις τήν άξίωσιν τοΰ
όχλου, άπένειμεν εις αυτόν χάριν.
Δ ια δ ικ α σ ία έ κ δ ό σ ε ω ς νο μ ισ μ ά τω ν

Εύθϋς ώς άποφασισθή νά τεθή εις κυκλοφορίαν ένα νέον νόμισμα — χάρτινον ή
μεταλλικόν — πρώτον καταρτίζεται υπό τής αρμόδιας υπηρεσίας τό σχέοιόν του. δη
λαδή τό μέγεθος, αί παραστάσεις επ' άμφοτέρων τών δψβυυν, τά χρώματα κ.λ.π. Τής
εφαρμογής τών άποφασισθέντων επιλαμβάνονται αί τεχνικαί ύπηρεσίαι, αί έντεταλμέναι υπό τοΰ Κράτους διά τή ν εκδοσιν τών νομισμάτων.
Εις τήν Ε λλάδα τό προνόμιον τής έκδόσεως έχει παραχωρ-ςθή άποκλειστικώς εις
τήν Τ ρ ά π ε ζ α ν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς . Αί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης διαθέτουν όλα
τά μέσα, δηλονότι τά άτομα (σχεδιασταί) . τά όποια, λόγω ιδιαιτέρων σπουδών, έχουν
τήν ικανότητα νά σχεδιάζουν διαφόρους παραστάσεις προσώπου, ζώιον, κτιρίων, το-
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πίων κ.λ.π. καί τά τελειότερα μηχανικά μέσα, ώς παντογράφους, τυπογραφεία κ.λ.π.
Έτερα άτομα τάς εν λόγω παραστάσεις, σχέδια κ.λ.π., τάς μεταφέρουν δτέ μέν
έσωγλύφως επί στερεού αντικειμένου, ήτοι επί χάλυβος, χαλκού, ξύλου, οΐ ονομαζόμε
νοι χαράκται, ότέ δέ ειδικευμένοι τεχνΐται, διά φυσικών καί χημικών μεθόδων, τάς
μεταφέρουν επί λίθου (λιθογράφοι) , έπί χαλκού, νικελίου ψευδαργύρου (τσιγκογρά
φοι) κ.λ.π. “Εκαστος ειδικευμένος τεχνίτης εχει έξασκηθή εις ώρισμένον είδος εργα-

Άνω : παρακεχαραγμένη
χάρτινη λίρα.
Κάτω : ή αύτή διά δια
περατού φωτισμού. Δέν
φέρει υδατογραφίαν, άλ
λα φέρει τό μεταλλικόν
νήμα.

Τά ’ίχνη του μεταλλικού νήμα
τος, μετά την άποκόλλησιν των
δύο φύλλων της παραχαραγμέ
νης λίρας.
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σια.±, οηλονοτι ο καλός χαράκτης χαράσσει επί χάλυβας μόνον τήν παράστασήν τής
προσωπογραφίας, ετερος τάς άλληγορικάς παραστάσεις, άλλος τά γράμματα κ.ο.κ., άν
και σήμερον χρησιμοποιούνται περισσότερον τά μηχανικά μέσα (παντογράφος) καί
αλλαι κοπτικαι μετάλλων μηχαναί, διά των οποίων καί οί κοσμηματοπωλαι «κόπτουν»
διάφορά αρχαία νομίσματα καί άλλα διακοσμητικά αντικείμενα καί κεροαίνουν πάοα
_Α^παραστάσεις επί τού χάλυβος ή τοΰ ξύλου έγχαράσσονται δι’ ειδικού έκ νάλυοος οργάνου (καλεμιού)^ μεγάλης κοπτικής ίκανότητος, τή βοήθεια ίσχυροτάτου προσ
οφθάλμιου φακού, επι άναλόγου μεγέθους τεμαχίου χάλυβος, ούχί μεγάλης κατ’ άρχας σκληροτητος.
~
'
r
, Εκαστος εκ των ειδικευμένων αυτών τεχνικών γνωρίζει δτι μία λαθασμένη χα
ραγή, η μια ολίσθησις τοΰ καπτικοΰ οργάνου ή μία αύξησις τού εύρους ή τού βάθους
μιάς^γραμμής ή καταστροφή τής κοκκίδος, δύναται νά καταστρέψη τήν1 δλην αξίαν
της^Ιργασίας του. Εν καί μόνον λάθος σημαίνει δτι ή ήμερησία ή ή μηνιαία εργασία
θα εχη αποβή επί ματαίιρ. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής εργασίας τής μεταφοράς των
παραστάσεων τοΰ νομίσματος, είτε επί χάλυβος (μητρών) . είτε επί χαλκού', νικελίου
q ψευδάργυρου (κλισέ) , είτε επί λίθου είναι, παραδιδονται εις τό τυπογραφεΐον.
Κ ρατικά μέτρα ά σ φ α Λ εία ς τ ώ ν χαρτονομισμάτω ν

Εκαστον Κράτος λαμβάνει, κατά τήν κρίσιν του μέτρα, διά τών οποίων άν δέν
δύναται να καταστή ανέφικτος, τουλάχιστον νά αυξηθούν αί δυσχέρειαι τής παραχαράξεως τών χαρτονομισμάτων ή άλλων έξομοιουμένων προς αυτά τίτλινν ονομαστικής
αξίας καί τά όποια συνήθως είναι :

Φωτογρ. μιας έκ τώ ν παρακεχαραγμένων χάρτινων άγγλ. λιρών, άποκολληθεΐσα, μετά τήν παρα
μονήν της εις τό νερό επί 48ωρον, μεθ’ δ καί διεπιστώθη ότι είχε τυπο^θεϊ εις δύο φύλλα χάρτου.
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Δημ. Κατσιμαγκλή

1) Ό χάρτης. Οδτος κατασκευάζεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας αποκλει
στικής καί μόνον πρός έκτύπωσιν χαρτονομισμάτων ώρισμένου Κράτους εις μεγάλα
εργοστάσια. Εντός τής μάζης τοΰ χάρτου προστίθενται πολλάκις διά μηχανικών ή
χημικών μεθόδων διάφοροι άλλαι παραστάσεις ή σήματα, λ.χ. ύδατογραφίαι ή ϊνες έκ
μετάξης ή συνθετικά! τοιαΰται διαφόρων αποχρώσεων ή μεταλλικόν τι έλασμα ή συν
δυασμός άμφοτέρων.
2) Ή χημική σύνθεσις τής μελάνης — χρωμάτων — καί οί λεπτεπίλεπτοι πολύ
χρωμοι διαχωρισμοί των διαφόρων1παραστάσεων ή διάφορα μικροσκοπικά σημεία, ή
άφιέμεναι παραλείψεις, προσθήκαι ή είδικαί χημικαί ούσίαι.
3) Έκτύπωσις (ιδίως τής προσωπογραφίας) διά χαλύβδινων μητρών ή διά χαλ
κογραφιών.
4) Έκτύπωσις εις τυπογραφεία μεγάλα, κυλινδρικά ή επίπεδα τοιαΰτα. Εις τά
σύγχρονα κυλινδρικά τυπογραφεία επιτυγχάνεται (τελικώς) ή έκτύπωσις όλων των
χρωμάτων δ'Γ ενός κλισέ, τό οποίον δημιουργεΐται από τά κατασκευασθεντα, οι έκα
στον χρώμα κλισέ. Οϋτως επιτυγχάνεται απόλυτος συνταύτισις, κατά την συνέχειαν
τών γραμμών, δλων των αποχρώσεων. Τα εν λόγιρ τυπογραφεία είναι πολύ ακριβά
καί έπομένως απρόσιτα εις τούς παραχαράκτας.
Ά λλ’ εις Γαλλίαν, παραχαράκται ^χρησιμοποίησαν κρατικά τυπογραφεία, διά
μίαν νύκτα, τή βοήθεια τών νυκτοφυλάκων. ('Όρα Rev. Tnter. Ρ°'. No 76) 54) .
Μέθοδοι π α ρ α χ α ρ ά ξεις έν Έ λλάδι

Εις τήν Ελλάδα ό συνηθέστερος τρόπος έκτυπώσεως παραποιημένων χαρτονομι
σμάτων κλπ. είναι ό διά τής φωτομηχανικής παραγωγής, δηλαδή φωτογράφησις άμφο
τέρων τών όψεων γνησίου χαρτονομίσματος καί κατόπιν έξ αυτών σχηματισμός κλισέ,
συνήθως, επί ψευδαργύρου — τσίγκου — δΓ έν έκαστον χρώμα, τή παρεμβολή, δπου
παρίσταται ανάγκη, καί ράστερ. Οί παραχαράκται, επειδή δέν διαθέτουν τά κατάλλη
λα φίλτρα ή δέν γνωρίζουν τήν χρήσιν των, μεγεθύνουν πολύ τάς φωτογραφίας του
γνησίου χαρτονομίσματος (τών δύο όψεων) καί διευκολύνονται ούτως, ώς πρός την
χρώσιν καί τήν έκτασιν τών μιλκρολεπτομερειών έκάστης εγχρώμου παραστάσεως αυ
τών. Κατόπιν ό ειδικευμένος παραχαράκτης καλύπτει διά σινικής μελάνης, μέ τήν βοή
θειαν λεπτής γραφίδος τάς παραστάσεις τής μιας ή δύο το πολύ αποχρώσεων (επί άλ
λων φωτογραφιών τάς άλλ ας αποχρώσεις) καί μετά τήν αποΕηρανσιν εμοαπτιφει
τήν φωτογραφίαν εντός διαλύμματος (3— 5%) κυανιουχου καλιού (δηλη ι,ηριον) . -ο
όποιον εξαφανίζει (κατατρώγει) δλας τάς ακαλύπτους παραστάσεις τής φωτογραφίας
καί παραμένει τοΰ ένός μόνον χρώματος (ή κεκαλυμμένη διά τής σινικής μελάνης) .
Έξ αυτής τής είκάνος πλέον σχηματίζεται, κατόπιν (νέας φωτογραφήσεως) εις
τό φυσικόν πλ,ον μέγεθος τοΰ χαρτονομίσματος, τό κλισέ έκάστης άποχρώσεως. Ε νίοτε
αί παραχαράκται ιχνογραφούν, δηλ. τάς παραστάσεις γνήσιου χαρτονομίσματος υάς
μεταφέρουν επί λεπτοΰ χάρτου, εις τό ίδιον μέγεθος διά γραφίδος και σινικής μελάνης
καί τό ιχνογράφημα (έν δι’ έκαστον χρώμα) τό χρησιμοποιούν ως πρότυπόν οια, την
κατασκευήν τοΰ κλισέ, ιδίως επί λίθου (λιθογραφεΐον) .
( Σ υνεχ ίζετα ι)

Ε γκλημ α τολογικά θέματα

ΓΕΝΙΚΑ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΙΔΙΚΟ Ν ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ I. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ
Επιστημονικής βοηθού έδρας ‘Εγκληματολογίας έν τή Παντείω Σχολή

^ ■_ Ε μφάν'-σις τ ο ν σ υ σ τή μ α το ς τω ν «μέτρω ν ασφ αλείας» καί τον « συστή α α τ ο ς τ η ς ε ιδ ικ ή ς μ ε τ α χ ε ιρ ίσ ε ω ς τω ν ειδικώ ν κατηγοριώ ν εγκληματιώ ν».
"FT

^ Ι^ΑΡΕΛΘΟΙΣΑίί εποχήν έκυριάρχει μονοπωλιακώς ή καλούμενη «κλασική
σχο^η του ποινικού δικαίου» τόσον έν τή θεωρίοε, 'όσον καί έν τή ποινική νομοθε
σία. Αυτή ήτο υ π ερ σ υ ν τη ρ η τικ ή σχολή. Δέν διέκρινε τούς έγκληματίας εις '«κατηγο
ρίας» επι τ-^ρασει χαρακτηρολογιών ή άλλων κριτηρίων.
i l l αν δε^ μόνον άντιδρασιν έγνώριζεν έναντίον όλων των πάσης φύσεως εγκλη
ματούν των, τας π ο ι ν ά ς.
Ε/'^τουνΟ.ς, ότε ενεσκυψαν ηθικαί κρίσεις εις την ιστορίαν των διαφόρων χω
ρών. .ο άλον ποινικόν σύστημα τής κλασικής σχολής άπεδείχθη ασθενές καί άνίσ/υρον, μή ουνάμενον να συγκρα τ ή α η τ ά διαρκώς δγκούμενα κύματα τής ανθρώπινης δια
φθοράς. Τότε ακριβώς ήρχισαν να αναπηδούν αντιδράσεις κατά τοϋ μονοπωλίου τής
κλασικής σχολής καί να δ,,μιουργώνται άλλαι σχολαι έν τώ ποινικώ δικαίω, ώς ή
Ι τ α λ ικ ή θετικής άνθρωπολογική σχολή τού Λομπρόζο (σχολή άκρως ριζοσπαστική,
δημιουργησασα επαναστασιν εν τώ ποινικώ δικαιψ) , ως καί διάφοροι μέσαι έκλεκτικαί σχολαι. Και τοιουτοτρόπως υπο μεν τής Ιταλικής Σχολής έξετοπίσθησαν πλήρως
αί ποιναί κατά τών έγκληματιών. άντικατασταθεισαι διά μηχανικών μέσων άμύνης
κοινωνίας, xcov xocXoujxsvo^v «‘χυρωσΕο.ιν», υπο οε τών μέσων σχολών τιροοεζέθΎ]σαν παρά_τάς ποινάς καί άλλα μέτρα μηχανικής άμύνης τής κοινωνίας κατά διαφόρων
vicet/]γοριών επικίνδυνων προσωπικοτήτων, Ύ]τοι τα ατιοκληθέντα «μέτροι ασφαλείας»
ή «ασφαλιστικά μετρα»>. (Συνδυασμός «ποινικού» καί «ασφαλιστικού συστήματος»)
Ταΰτα διακρίνονται εις διαφόρους κατηγορίας καί έπιβάλλονται αντιστοιχώ
τοιχως εις
διαφόρους κατηγορίας έγκληματιών.
Ε ντεύθεν έγεννήθη «το σύστημα τής ειδικ ή ς μεταχειρίσεως διαφόρων ειδικών καηγοριών έγκληματιών».
Β ' . —"Ε ννοια κ α ι διάρθρονσις τοϋ σ υ σ τή μ α το ς τώ>ν «μέτρω ν άσφαλείας».
1.
Κατά τάς συγχρόνους άπόψεις τής επιστήμης, δ κόσμος τών έγκληματούντων
διακρίνεται εις δύο μεγάλας ομάδας, ήτοι : α ') άφ’ ενός είς έκείνους, οί όποιοι αποτε
λούν κατά το μάλλον ή ήττον κανονικάς προσωπικότητας καί οί οποίοι ζοϋν ύπό, κατά
τό μάλλον ή ήττον, κανονικάς συνθήκας ζωής καί β') άφ’ ετέρου είς έκείνους, τών οποίων
ή προσωπικότης παρουσιάζει ιδιορρυθμίαν ή οί όποιοι ζοΰν ύπό ιδιορρύθμους συνθή
κας ζωής.
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Αικατερίνης I. Δαρκαδάκη

Καί διά μεν τήν πρώτην ομάδα έκρίθη δτι είναι αποτελεσματική καί αρκετή ή
συνήθης ποινική μεταχείρισις.
Διά τήν δευτέραν, όμως, ομάδα έκρίθη δτι απαιτείται νά καταπολεμηθή ή ίοιορρυθμία των, ήτοι τδ κακόν εις τήν ρίζαν του. καί ότι δι αυτόν τον λόγον χρειάζεται
νά έφαρμόσωμεν π α ρ ά τάς ποινάς ή ενδεχομένως καί ά ν τ ί των ποινών καί άλλα
«άντιεγκληματικά μέτρα».
Τά τελευταία ταϋτα άπέκλήθησαν υπό τής επιστήμης «μέτρα ασφαλείας» ή «ασφα
λιστικά μέτρα».
2.
Ό κόσμος των έγκληματησάντων, οί οποίοι έμφανίζουσιν ιδιορρυθμίαν πρόσω.τι
κότητος ή όρων ζωής, περιέχει ποικίλας κατηγορίας, ανάλογα δέ είναι καί τά δι εκάστην κατηγορίαν προολεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
^
_
Τοιουτοτρόπως, διά τήν κατηγορίαν των π α ρ α φ ρ ό ν ω ν εγκληματιών προβλεπονται θεραπευτικά καί αμυντικά ασφαλιστικά μέτρα, οιά τήν κατηγορίαν ι.ων ο λ ιγ ο φ ρ ε ν ώ ν εγκληματιών προβλέπονται εκπαιδευτικά, προστατευτικά, θεραπευτι
κά καί αμυντικά ασφαλιστικά μέτρα, διά τήν κατηγορίαν τών ^ ψ υ χ ι κ ώ ς α ν ωμ ά λ ω ν εγκληματιών προβλέπονται θεραπευτικά καί αμυντικά ασφαλιστικά μέιρα,
διά xijV κατηγορίαν τών άποστρεφομένων τον κανονικόν ρυθμόν οικογενειακής καί
επαγγελματικής ζωής φυγόποινων και άδούλων εγκληματιών προολέπονται ασφαλι
στικά μέτρα πρός καταπολέμησιν τής πρός τόν άτακτον βίον ροπής των, διά τήν κατη
γορίαν τών τοξικομανών καί αλκοολικών εγκληματιών προολέπονται ασφαλιστικά μέ
τρα θεραπευτικά καί προστατευτικά, διά τήν κατηγορίαν τών ανηλίκων εγκληματιών
προβλέπονται κατ’ έξοχήν παιδαγωγικά, προστατευτικά καί θεραπευτικά ασφαλιστι
κά μέτρα κ.ο.κ.
Γ' . —Ειδική μετα χείλια ις τών παραφ ρόνω ν εγκ λ η μ α τιώ ν.
1. Οί «παράφρονες έγκληματίαι» περιλαμβάνουσιν_ άφ ενός τούς εγκληματήσαντας παράφρονας καί άφ’ ετέρου τούς «παραφρονήσαντας εγκληματίας». Και εις την οευτεραν όμως περίπτωσιν τών παραψρονησάντων υπάρχει ή πιθανότης να προϋπήρχεν η
ψυχική νόσος έν λανθανούση καταστάσει, αύτη δέ νά ύπήρξεν ή ύπουλος ^αιτια, ήτις
ώοήγησε τόν περί ού πρόκειται εις τό έγκλημα. Άφά ετέρου πρέπει να εχωμεν υπ
οψιν ότι καί εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν άπολύεταί τις έκ ψυχιατρείου, χαρακτηρισθεις
οπό τών ιατρών κατά τήν άνθρωπίνην ψυχιατρικήν επιστήμην ως «ϊαθεις», ο οποίος
δμως μετά ταύτα έν τή έλευθέρφ ζωή τυχόν διαπράξη έν έγκλημα, δέον να δεχθωμεν
δτι τό έγκλημα τούτο θά οφείλεται εις υπουλον αιτίαν μιας λανθανουσης ψυχικής νοσου. ή όποια μόνον φαινομενικώς (ούχί δμως καί πραγματικώς) ένομίσθη ως θεραπευθεϊσα.
, , .
2. Αί ψυχικαί νόσοι είναι ποικίλαι, ποικίλη δέ και ή ενοεχομενη εγκληματικοτης
των. Λ. χ. ένταύθα ανήκουν οί σχιζοφρενείς, οί μανιακοί, οί πάσχοντες έκ προιουσης
παραλύσεως, οί επιληπτικοί, οί πάσχοντες έκ τραυματικών ψυχώσεων, οί πάσχοντες
έκ γεροντικής άνοιας κ.ο.κ.
^
,
3. Οί νεώτεροι ποινικοί κώδικες προβλέπουν έπί τών περιπτώσεων τούτων τήν
απαλλαγήν μέν λόγψ άνικανότητος πρός καταλογισμόν τών παραφρόνων έγκλ μα
τιών. πλήν δμως τήν δι’ άποφάσεως τού άπαλλάξαντος ποινικού δικαστηρίου εισαγω
γήν των εις ψυχιατρικόν κατάστημα πρός θεραπείαν και είδικωτερον πρός καταπο ^
μησιν τής έκ τής ψυχικής νόσου έπικινδυνότητος τού περί ού πρόκειται.
4. Ή γνώμη περί ίδρύσεως ειδικών δικαστικών ψυχιατρείων δια παράφρο^α* εγ^
κληματίας, ύπαγομένων εις τό 'Γπουργείον έπί τής Δικαιοσύνης, απορρίπτεται, ιδίως καί
διότι ή θεραπεία ζημιοΰται, έάν έν τώ θεραπευτικό) ίδρύματι βασιλεύη ή ατμόσφαιρα
τής φυλακής.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ I. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ

Ίσ τορ ικα Ι ήμερομηνίαι

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
Δ . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , "Αστυνόμου Β'

«°Οπου ξένος βασιλεύει τά πάντα είναι ξένα και σκιά.
Ο Νόμος είναι ένέδρα, ή δικαιοσύνη σκευωρία, ή άρετή έγ
κλημα, ή ελευθερία κακούργημα, ή Πατρίδα Άδειο όνειρο καί
ή οικογένεια πηγή Ανεξάντλητη άπό πίκρες καί όδϋνεςν.

Σ1ΝΘΠΚΠ τοϋ Λονδίνου τής 13ης Ιουλίου 1863, μεταξύ Δανίας καί Μεγάλων
Δυνάμεων διαλαμβάνει, ώς γνωστόν, δτι τά σύνορα της Ελλάδος θέλουσιν έπεκταθη διά της Ενώσεως των Ιονίων Νήσων μετά τοϋ Ελληνικού Βασιλείου, έφ5 δσον ήθελεν εύρεθη σύμφωνος προς τάς εύχάς τοϋ Ίονίου Κοινοβουλίου καί ήθελε τύχει της
συγκαταθέσεως τω ν Αυλών Αυστρίας, Γαλλίας, Πρωσσίας καί Ρωσίας.
Κατόπιν τούτου, ή 13η καί τελευταία Βουλή τού 'Ηνωμένου Κράτους των 1ονίων Νήσων, αποδεχόμενη τό ψήφισμα, τό όποιον ύπέβαλεν ο Πρόεδρος αυτής Στέφα
νος Ποδοτάς, ψηφ ίζει τά εξής :
«Ή Βουλή της Έπτανήσου :
Ε κλεγεϊσα, κατόπιν προσκλήσεως τής Προστάτιδος Δυνάμεως καί συνελθοϋσα,
δπως δριστικώς άποφανθή υπέρ τής Ε θνικής Άποκαταστάσεως τού Ίονίου Λαού, πιστώς δέ έκδηλοΰσα τον διάπυρον πόθον καί τήν ανέκαθεν σταθεράν αϋτοΰ θέλησιν,
συμφώνως προς τάς προηγηθείσας εύχάς καί διακηρύξεις των Ελευθέρων Ίονίων
Βουλών,
Ψηφίζει :
Αί Νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος. Λεύκάς, Ιθάκη, Κύθηρα, Ηαξοί καί
τά έξαρτήματα αυτώ ν, ένοΰνται, μετά τοϋ Βασιλείου της Ελλάδος, δπως έσαεί άποτελέσωσιν άναπόσπαστον αυτού μέρος, έν μια καί αδιαιρέτου Πολιτεία, όπό τό Συν
ταγματικόν Σκηπτρον της Α.Μ. τού Βασίλειος Γεωργίου Α '.
Έγέ\ ετο έν Βουλευτηρίφ
Έ ν Κέρκυρα τη 23η Σεπτεμβρίου τοϋ Σωτηρίου "Ετους 1863».
ΔΓ άνατάσεως καί επευφημιών, δμοθύμως έγένετο δεκτόν τό Ψήφισμα. Ό Πρόε
δρος καί οί Βουλευταί ήσπάσθησαν τήν δεξιάν τοϋ Μητροπολίτου Αθανασίου καί δ
Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος Νικόλαος Βιτάλης. κρατών τήν Ελληνικήν Σημαίαν,
εισέρχεται εις τό Βουλευτήριον ά\ αφωνών :
«Ή Μήτηρ Ε λλ ά ς αποδέχεται εις τον κόλπον αυτής τάς Επτά Αυτής Θυγατέρας».
Θεμέλια άσφαλώς τής Ένώσεως, δπως κατωτέρω θά εξιστορήσωμεν, άπετέλεσαν :
α) Ή αδάμαστος θέλησις καί τό αγωνιστικόν σθένος τοϋ Ίονίου νλαοϋ, β) Ή συγκατάθεσις των Μ εγάλων Δυνάμεων, γ) Ό έξαίρετος διπλωματικός χειρισμός τοϋ θέ-
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ματος, υπό του αειμνήστου Χαριλάου Τρικούπη καί δ) Ή εις τόν Θρόνον άνοδος τού
Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α '.
Αλλ η Ενωσις, την οποίαν έώρτασε τό Πανελλήνιον καί ιδιαιτέρως ό Λαός τής
Επτανήσου πρό^ ολίγων1 μόλις ημερών, δεν έπετεύχθη άνευ δυσχερείων, απογοητεύ
σεων, θυσιών καί αίματος.
Eivat ίστορικώς γνωσιον, ότι αί Ιόνιοι Νήσοι, άφοΰ έγνώρισαν διαφόρους κατακτητάς. προσ-ηρτήθησαν κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος εις την Γαλλικήν
Αυτοκρατορίαν. Μετά δέ την πτώσιν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, ή τύχη τής Ε π τά 
νησου έκρΘη εις τό Συνέδριον τής Βιέννης τοΰ 1815. τό όποιον άνασυνεκρότησε τόν
Χάρτην ι.ής Ευρώπης και καθωρισε τό Πολιτικόν Σύστημα διακυβερνήσεως των Κρα
τών. συμφώνως προς τάς αντιλήψεις τών ’Ανακτοβουλίων τής εποχής.
Πολλαι καί οιαφοροι προτάσεις υπε&ληθησαν εις την Βιέννην ως πρός την τύγην
τών Ιονίων Νήσων. Υπεβλήθη ή γνώμη, ότι αί Ίόνιοι Νήσοι θά έπρεπε νά παραχωρηθοΰν εις την Αύτοκράτειραν Μαρίαν - Αουίζαν ή εις τό Τάγμα τών Ιπποτώ ν τής
Μάλτας. Προεβλήθησαν επίσης καί άλλαι λύσεις. Ή οοβαρωτέρα όμως ήτο ή έπέκταat!= i7U
Ιονίων Νήσων τής κυριαρχίας τών Αψβούργων, ώς φυσικών κληρονόμων -ής ^Εν=.τίας, λυσιν τήν οποίαν υπεστηριςεν ο Αγγλος αντιπρόσωπος. Εις την
λυσι> .αυτήν αΆεδρασε με ολας του τας ουναμεις ο Ιπουργός τοΰ Τσάρου Ιωάννης
Καποδίστριας, ο όποιος, γνωρίζων τό απολυταρχικόν πνεύμα τής Αΰλής τής ΒιένΆ ή έφοβεΐτο ότι ή Αυστριακή Κατοχή έπι τών Νήσων θά κατέληγεν εις τήν κατα
στολήν παντός φιλελευθέρου κινήματος καί εις τήν κατάργησιν πάσης Αυτονομίας ή
Αύτοδιοικήσεως, ακόμη δέ καί εις τήν κατάργησιν τής Ε λληνικής γλώσσης καί Παι
δείας. Ο ΚακΟΟιστριας, κυρίως, απεβλεπεν εις την άνασυστασιν τής Ε πτανησιακής
Πολιτείας τοΰ 1800. Ό Τσάρος, πεισθείς άπό τόν Καποδίστριαν, άπέκρουσε τάς αξιώ 
σεις αύτάς τοΰ Μέττερνιχ καί προέτεινε τήν παραχώρησιν τών Ιο νίω ν Νήσων εις τήν
Αγγλίαν. Ή Α γγλία, άποδεχθεϊσα τήν πρότασιν, ήξίωσεν όπως έξομοιώση τάς Νή
σους πρός απλήν αποικίαν του Στέμματος. Εις τούτο καί πάλιν άντέδρασεν ό Καποδίστριας καί τό Συνέδριον παρέπεμψε τότε τήν ρύθμισιν τοΰ θέματος εις ειδικήν διάσκεψιν, ή οποία, συνελθοΰσα εις Παρισίους, κατέληξεν εις τήν Συνθήκην τής 5ησ
Νοεμβρίου 1815.
'
'
Κατά τήν Συνθήκην αυτήν, αί Ίόνιοι Νήσοι έδει νά αποτελόσουν ελεύθερον καί
ανεξάρτητον Κράτος, υπό τήν προστασίαν όμως τοΰ Βασιλέως τής ’Α γγλίας καί υπό
τό όνομα :
«Ήνωμέναι Πολιτειαι τών ’Ιονίων Νήσων».
Ή Α γγλική προστασία καθωρίζετο, όπως άσκηθή επί τών εξωτερικών σχέσεων
τών ’Ιονίων πρός τά άλλα Κράτη, ένώ ή εσωτερική αυτονομία θά παρέμενε σεβαστή.
Ή Α γγλική όμως προστασία, παρά τά συμπεφωνημένα καί παρά τάς οοθείσας
πρός τόν Καποδίστριαν υποσχέσεις, παρέμενε ξένη. Ουσιαστικώς, ή Πολιτική τής
Προστασίας, έξηρτατο άπό τούς έκάστοτε Αρμοστάς, τό επικρατούν διεθνές κλίμα καί
άπό τό κόμμα τό όποιον έκυβέρνα τήν ’Α γγλίαν.
Ή άθέτησις τών ύποχρεώσεων καί ή κακή πολιτική άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου ή
αδάμαστος θέλησις τοΰ Ίονίου Λαού διά τήν άπελευθέρωσίν του. ώδήγησαν εις μόνι
μον σύγκρουσιν μεταξύ Ααοϋ καί Προστάτιδος Δυνάμεως επί μίαν ολόκληρον πεντη
κονταετίαν.
Ή ίδρυσις τοΰ Νέου Έλληνικοΰ Κράτους καί τό πνεΰμα τών Επαναστάσεων του
1848, έπέδρασαν αποφασιστικούς επί τών σχέσεων Ααοΰ καί Προστασίας.
Είναι μοναδικόν φαινόμενου εις τήν Ιστορίαν οί αγώνες τών Έ πτανησίων διά
τήν Ένωσίν των μετά τής Μητρός Ελλάδος. Πρόκειται περί Ααοΰ, δ όποιος ουδέποτε
ύπετάχθη εις τούς Τούρκους, δ όποιος έζησε κάτω άπό τόν Χριστιανόν Κυρίαρχον
καί δ όποιος έγνώρισεν άπό τόν Μέγα Ναπολέοντα ικανοποιητικήν αυτονομίαν καί πρόο
δον. Ινατώρθωσε δέ νά σχηματίση αυτόνομον Κρατίδιον, έστω καί υπό προστασίαν.
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ώια τοϋ οποίου δ ιησφαλίζοντο Αξιόλογα οικονομικά πλεονεκτήματα καί αξιοπρεπής διε
θνής -αραστασις. Πρόκειται επίσης περί ΛαοΟ, ό όποιος εύρίσκετο εις άνώτερον πνευ^ χ ο ν ε π ι π ε δ ο ν ά π δ , τ ι τό υπόλοιπον Έθνος. Έν τούτοις, αυτός ό Λαός εσάλπισεν
οονα ι,α περαια ιή , Γης την μυριόστομον ιαχήν « Έ ν ω α ι ς».
^
έσταμάτησεν ούτε ενώπιον τής δυνάμεως καί τής αίγλης τής Προστασίας,
υ ^ εις .ο σκληρόν καθεστώς του Συνέδριου τής Βιέννης, ούτε εις τήν αδυναμίαν καί
=.ς . ,ιωσιν ιης μικρας Ελληνικής Γης, ούτε εις τάς μηχανορραφίας τής υψηλής δι
πλωματίας και την προδοσίαν των ολίγων προνομιούχων, ούτε εις τάς ταλαντεύσεις
των ψυχικώς αουνατων καί τήν αδιαφορίαν των συμφεροντολόγων, άλλ’ ήρχισε τον
αγώνα του ο Επτανησιακός Λαός από τής πρώτης στιγμής, δτε ό Καταστατικός Χάρ^ του MAI1LAND κ αΧεπατησε τά δικαιώματα καί τάς ελευθερίας τής συνθήκης
τω ν Παρισιων του 1831>.
1 1
. _ Σέν^ ήδύνατο νά άνεχθή τούς έξευτελισμούς μιας βουβής Βουλής, τάς διαλύσεις
α υ ,η ,, ,ην σπατάλην του δημοσίου χρήματος, τά 'έξοδα διά τήν ανύπαρκτον Εθνο
φρουράς και Αμυναν, τήν παχυλήν μισθοδοσίαν των ολίγων, τήν άδικον καί άνισον
φορολογίαν, .α ραρη τοϋ αγρότου, τον παραμερισμόν καί περιφρόνησιν τής Έθν-κής
μας γλωσσης, τήν έκμετάλλευσιν των αδυνάτων, τήν Ιλλειψιν τής ίσοπολιτείας καί τέ
λος τήν διαιρεσιν τής κοινωνίας εις τάξεις.
Ε κείνο, δμως, τό όποιον βαθύτατα έπλήγωσε τήν Ελληνικήν ψυχήν, ήτο ή στά
σις του Αρμοστοΰ κατά τον Εθνικόν ’Αγώνα τού 1821. Στάσις αντίθετος πράς εκείνην
ιου Λοροου ^Βύρωνος, ο οποίος προσέφερε καί τήν ζωήν του ακόμη διά τήν Ελλάδα
και ακρως αντίρροπος πρός τήν φιλελληνικήν στάσιν του Ναυάρχου Κοδριγκτώνος, ό
οποίος κατήνεγκεν εις τό Ναυαρΐνον τό θανάσιμον κτύπημα εις τον βάρβαρον δυνάστην.
Α,Λ „ήε σαγμής^αυτής ήνοιξε τό μεγα καί άγεφύρωτον χάσμα μεταξύ Λαοΰ καί ίΐροστασίας, άπο τό οποίον άνέβλυσεν ή άπόφασις διά τον αγώνα, 6 όποιος έθεμελίωσεν
ανένδοτον Ε θνική ν Πολιτικήν.
Αι μεγάλαι Επαναστάσεις τού 1848 προκαλοΰν τό σπινθήρα έκρήξεως καί όίοουν νέαν ζωογόνον πνοήν εις τον Έθνοαπελευθερωτικόν άγώνα των Έπτανησίων. Ή
εςεγερσις του^ 1849 εις τήν Κεφαλληνίαν, μέ τάς τρομεράς θησίας, σημειοϊ τό αποκο
ρύφωμα τής άντιθέσεως Λαού καί Προστασίας καί προβάλλει έπί πλέον άνάγλυφον τήν
εχθρόν μεταξύ των ολίγων καί των πολλών. Οί έκ των Βουλευτών έθνικώς σκεπτόμενοι, οί^πνευματικοί ηγέται καί οί δημοσιογράφοι συναντώνται στά Ξερονήσια.
« “Οπου ξένος βασιλεύει — έλεγε αγωνιστής τής εποχής — τά πάντα είναι ξένα
καί σκιά. Ό Νόμος είναι ένέδρα, ή δικαιοσύνη σκευωρία, ή αρετή έγκλημα, ή ελευ
θέρια κακούργημα, η Πατρίδα άδειο όνειρο καί ή οικογένεια πηγή ανεξάντλητη από
πίκρες καί οδύνες».
Τον πονον του Λαού έψαλλε και παλιν Ο Εθνικός μας ποιητής :
«Έ φω νάξανε ώς τ’ αστέρια τού Ίονίου τά Νησιά
κΓ έσηκώσανε τά χέρια για νά δείξουνε χαρά,
μ ολον πούναι αλυσωμένο τό καθένα τεχνικά
καί εϊς τό μέτωπο γραμμένο έχει ψεύτρα Λευτεριά»·.

Η απάνθρωπος καταστολή τής εξεγέρσεως εις τήν Κεφαλληνίαν δημιουργεί ζη
τήματα εις τήν Ινυοερνησιν τοϋ Λονδίνου. Ούτως, ή Προστασία, ενώπιον τής Άγωνιστικής^Τοπικής Αντιστάσεως και τής πιεσεως τής κοινής γνώμης, υποχωρεί καί τόν
Δεκέμβριον τού 1849 αποδέχεται ώρισμένας μεταρρυθμίσεις, αί όποΐαι έχουν ώς απο
τέλεσμ α τήν εκλογήν τής πρώ της έλευθέρας Βουλής τών Τονίων Νήσων — 9ης κατά
σειράν — άπηχούσης τήν θέλησιν τού σκλαβωμένου Λαοΰ.
Εις τήν πρώτην Συνεδρίαν καταγγέλλεται μετά παρρησίας ή πολιτική τής Προ
στασίας καί γίνεται δεκτόν, δτι ή Ε λληνική Φυλή, άν καί πολιτικά χωρισμένη, έχει
κοινά τήν καταγω γήν, τήν γλώσσαν, τήν Θρησκείαν, τάς αναμνήσεις καί τάς ελπίδας.
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Είναι ή θεμελίωσις του δικαιώματος της αύτοδιαθέσεως.
Εις την ατμόσφαιραν αυτήν τής Εθνικής έξάρσεως οι έθνικώς σκεπτόμενοι Βουλευταί ψηφίζουν, δτι ή 25η Μαρτίου είναι ήμερα Ε θνικής Εορτής καί καταθέτουν
συγχρόνιος ψήφισμα μέ μοναδικόν αίτημα τήν “Ενωσιν :
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ θ ' ΙΟΝΙΟΓ ΒΟΓΛΗΣ
«’Επειδή ή Ανεξαρτησία, ή Κυριαρχία καί ή Έθνικότης έκαστου Λαοϋ είναι
δικαιώματα φυσικά καί απαράγραπτα.
Επειδή ό λαός τής Επτάνησου, άπαρτίζων μέρος άναπόσπαστον τής Ε λλ η νι
κής Φυλής, στερείται τής πραγματικής άπολαυής καί έξασκήσεως των τοιούτων δι
καιωμάτων.
Επειδή έξέλειψαν πλέον αί άφορμαί, ένεκα των οποίων έτέθη ΰπο τήν Α γγλικήν
Ιίροστασίαν δυνάμει συνθήκης, εις τήν οποίαν ουδεμίαν ποτέ εδωσε συγκατάθεσιν.
Επειδή, τέλος, μερίς τις τής Ε λληνικής Φυλής, εις τήν όποιαν ανήκει, δηλαδή
ή άπελευθερονμένη Ελλάς, απέκτησε τά κυριαρχικά καί Ε θνικά δικαιώματα :
Δ ι’ δ λ α τ α ΰ τ α
Ή πρώτη Βουλή των αντιπροσώπων τής Επτάνησου διακηρύττει : «δτι ή ομό
θυμος, στερεά καί άμετάτρεπτος θέλησις τοΰ Επτανησιακού Λαοϋ είναι ή άνάκτησις
τής ’Ανεξαρτησίας του καί ή ΈνωΟις αύτοΰ μέ τό λοιπόν Έθνος του, τήν άπελευθερωμένην Ελλάδα,
Έν Κέρκυρα τή 26η Νοεμβρίου 1850».
Τήν ιδίαν στιγμήν ό αντιπρόσωπος τού Άρμοστοΰ διαλύει τήν σύνοδον.
Η θέλησις τοΰ Λαοΰ είχεν έπισήμως πλέον εκδηλωθή. Δεν ύπήρχον περιθώρια
δΓ υποχώρησιν, συνδιαλλαγήν ή συμβιβασμόν.
Ή πρώτη καί τελευταία Βουλή είχαν εϊπει ιός πρώτην καί τελευταίαν, τήν λέξιν Έ ν ω σ ι ς».
Έκτοτε ό άγων γίνεται ολοκληρωτικός. Ή Προστασία είχε πλέον ύπερκερασθή.
"Όλαι αί κατά καιρούς προσφοραί συνδιαλλαγής καί συμβιβασμού άπέβησαν μάταιαι.
ΓΩς καί κατά τό ταξείδιον τοΰ μεγάλου φιλέλληνος Γλάδστιονος, άπό τής άφιςεως μέ
χρι τής άναχωρήσεως, μία φωνή ήκούετο : « “Ενωσις».
ΛΕ άντικειμενικαί συνθήκαι είχον πλέον δημιουργηθή διά τήν αλλαγήν τοΰ κα
θεστώτος τό όποιον επέβαλλον επί των Νήσων οί Σύνεδροι τής Β ιέννης. Ό δρόμος
πλέον είχεν άνοιχθή διά τήν άνασύνδεσιν τής Έπτανήσου εις τον Ε θνικόν Κρατικόν
Κορμόν. Ή δέ μεταπολίτευσις εις τήν ’Α γγλίαν καί ή 'Ενωσις τού Βασιλείου τής
Ιταλίας, έδημιούργησαν ευνοϊκάς συνθήκας διά τήν μεταβολήν τοΰ επιβληθέντος εις
τήν Βιέννην καθεστώτος τοΰ 1815. Ή αφορμή έδόθη δτε ή ’Οκτωβριανή Έπανάστασις εθεσεν επί τάπητος τό ζήτημα τής διαδοχής τοΰ Θρόνου, μετά τήν εξωσιν τοΰ αει
μνήστου Βασιλέως Όθωνος.
Τό Άνακτοβούλιον τοΰ 'Αγίου Ιακώβου, άφοΰ άπέκρουσε τήν προσφοράν τοΰ
Ελληνικού Στέμματος προς ’Άγγλον Βασιλόπαιδα, λόγιο τής διατάξεως τοΰ γνωστού
Πρωτοκόλλου τοΰ Λονδίνου τής 3ης Φεβρουάριου 1830, διά τής οποίας αί Προστάτιδες Δυνάμεις άνελάμβανον άμοιβαίως τήν ύποχρέωσιν νά μή ύποδείξουν Βασιλέα τής
Ελλάδος μεταξύ των μελών των Βασιλικών αυτών οίκων, κατέβαλε προσπάθειας, όπως
έςευρεθή ήγεμών, ό όποιος νά τηρή ευμενή έναντι τής ’Α γγλίας πολιτικήν.
'Η πρώτη νύξις διά τήν "Ενωσιν, έγένετο υπό τοΰ Πρωθυπουργού Λόρδου Πάλμερστον πρός τόν τότε Ιπιτετραμμενον τής Ελλάδος Χαρίλαον Τρικούπην, κατά τόν
Νοέμβριον τοΰ 1862.
“Ενα μήνα άργότερον ό 'Γπουργός τών Εξωτερικών Λόρδος Ρώσσελ, άνέφερεν
εις τόν Τρικούπην τήν κατ’ αρχήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεώς του περί παραχωρή-
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σεως της Ε πτάνησου, πλή ν της Κέρκυρας. ΙΙρός τον σκοπόν αυτόν άπεστάλη εις την
Ε λλάδα ό "Ελλιοτ.
Μετά ταΰτα, αϊ δυσχέρειαι, τάς οποίας εκαλείτο νά αντιμετώπιση ή υπό τον Χα
ρίλαον Τρικούπην έλληνική διπλωματία, ήσαν πολλαί καί διάφοροι. Διότι μεταξύ τής
κατ’ άρχήν άποφάσεως καί τής πραγματοποιήσεως, άνέκυψαν πλεΐστα όσα ζητήματα,
τά όποια έθεσαν εϊς κίνδυνον την έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως. Ή ’Αγγλία, έχουσα
συμφέρον όπως κερόιση την συμπάθειαν των Ελλήνων, την οποίαν άπώλεσε κατά τον
πόλεμον τής Κριμαίας, έπίστευεν ότι ή προσφορά των Ίονίων παρέμενε τά μόνον απο
τελεσματικόν μέσον.
Ό Χαρίλαος Τρικούπης, καταβάλλων επιμόνους προσπάθειας, πείθει κατ’ αρχήν
τήν ’Α γγλικήν Κυβέρνησιν νά παραιτηθή τής έξαιρέσεως τής Κέρκυρας, άλλ’ εκαλείτο
εν συνεχεία νά άντιμετωπίση τάς επιφυλάξεις των άλλων Δυνάμεων.
Ή Ρωσία εύμενώς μέν αντεμετώπιζε τό θέμα τής Ένώσεως, πλην ήξίωσεν όπως
αί Νήσοι δοθοϋν ώς δώρον τής Ευρώπης καί ούχί τής ’Αγγλίας καί ότι ή ’Αγγλία
ούδέν πλεονέκτημα θόι άπεκόμιζε καί ουδέν προνόμιον θά οιετηρει.
Ή Γαλλία, άγωνισθεϊσα διά τόν θρίαμβον τής αρχής των 'Εθνοτήτων εις τήν
Ιταλίαν, οέν ήδύνατο νά απόκρουση τήν Ε νω σιν, ή πολιτική της όμως παρουσίαζε
συμπτώματα ταλαντεύσεως.
Ή Αυστρία, κατά βάθος διέκειτο έχθρικώς προς τήν πρότασιν περί Ένώσεως, διά
τούτο προέβαλεν αξιώ σεις μέ τόν σκοπόν νά καταστήση ταύτην τόσον επαχθή, ώστε έν
τελεί νά άποκρουσθή υπό τών ενδιαφερομένων. Ή Πρωσσία ήκολουθει τήν πολιτικήν
τής Βιέννης, διότι σκοπός της ήτο νά φαίνεται ευχάριστος.
Ή Τουρκία επίσης αντιμετώπιζε μέ δυσφορίαν πάσαν έπέκτασιν τού Ελληνικού
Κράτους καί μάλιστα τήν παρουσίαν τής Ελλάδος έναντι τών ηπειρωτικών της ακτών.
Αί θέσεις αδται συνέπειαν είχον νά προκληθή σειρά θεμάτων, τά οποία ουσιαστι
κ ή ς παρεκώλυον τήν λύσιν τού προβλήματος.
Κατά τήν Ρωσίαν, ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία έπρεπε νά άνακηρυχθή ώς ή επικρα
τούσα Θρησκεία εις τήν Επτάνησον, ενώ ή Γαλλία έπέμενε νά διατηρηθούν τά προ
νόμια τώ ν’ Δ υτικών. Κατά τήν Αυστρίαν, συμφωνούσης καί τής Τουρκίας, τά οικονο
μικά προνόμια τού εμπορίου καί τής ναυτιλίας ύπέρ αυτής, έπρεπε νά τύχουν ιδιαιτέ
ρας προστασίας καί ολόκληρος ή Επτάνησος έπρεπε νά ύπαχθή εις τό καθεστώς τής
διαρκούς ουδετερότητας, λύσιν τήν οποίαν έπεδίωκε καί ή Τουρκία.
Τέλος, ή κατεδάφισις τών φρουρίων έθεωρεϊτο υπό τής Αγγλίας ως επιβεβλη
μένη ενέργεια, καθώς καί ή χορήγησις παχυλών συντάξεων εις τούς μέχρι τότε υπαλ
λήλους τής Προστασίας. Ή συνθήκη τού Λονδίνου, τής 2) 14 Νοεμβρίου 1863, υπό τών
πέντε Δυνάμεων υιοθέτησε τάς ανωτέρω επιδιώξεις.
Παρά, όμως, τό τετελεσμένον γεγονός, εναντίον τής ήδη ύπογραφείσης συνθήκης,
ήγωνίσθη μέ σθένο^ διά τήν άναθεώρησιν ταύτης δ Χαρίλαος Τρικούπης, ό όποιος,
πα ρ ά τήν επίμονον άντίδρασιν, ιδίως τής Αυστρίας, κατώρθωσεν, ώστε νά υπογραφή
ή οριστική συνθήκη τήν 29ην Μαρτίου 1864- υπό τού Τρικούπη καί τών τριών προστατίδων Δυνάμεων (’Α γγλία ς, Γαλλίας καί Ρωσίας) , τής ούδετερότητος περιορισμένης
εις τήν Κέρκυραν καί τούς Παξούς καί τών οικονομικών προνομίων διατηρούμενων διά
15 έτη. Ούτως, ο Ζαΐμης, ώς έκτακτος απεσταλμένος, παρελάμβανε τήν 21ην Μαίου
τάς Τονίους Νήσους καί τήν 29ην τού αυτού μηνός άπεβιβάζετο εις αύτάς δ Βασιλεύς
Γεώργιος ό A '.
^
Ή Ευρώπη προσέφερεν ώς δώρον εις τόν νέον Βασιλέα τήν Επτάνησον. Ό Βα
σιλεύς Γεώργιος δεν έδέχθη νά άνέλθη εις τόν Θρόνον παρά μόνον μετά τήν ρύθμισιν
όλων τών εκκρεμών ζητημάτων σχετικής μέ τήν "Ενωσιν.
Ή σταθερά καί αποφασιστική ύπέρ τής Έπτανήσου στάσις^τοΰ νέου Ήγεμόνος,
συνέτεινεν εις τήν ταχυτέραν καί εύνοϊκωτέραν επίλυσιν τών θεμάτων μεταξύ τών Με-
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γάλων Δυνάμεων άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου της ’Α γγλίας καί της Ελλάδος. Μεγίσττ
επίσης τιμή καί δόςα ανήκει εις τόν αείμνηστον Χαρίλαον Τρικούπην. δ οποίος, άγωνισθεΐς έπιμόνως, κατώρθωσε νά κάμψη καί τάς τελευταίας αντιδράσεις καί επιφυλά
ξεις φίλων καί εχθρών, άνατρέψας καί τετελεσμένα ακόμη γεγονότα.
Πολλά είναι τά διδάγματα, τα όποια παρέχει ή ιστορία τοϋ άγώνος των Έπτανησίων διά τήν άπελευθέρωσίν των καί την Έ νωσιν με την Μητέρα Ελλάδα. Ό Ε λ 
ληνισμός εις ούδεμίαν στιγμήν τής μακραίωνος ιστορίας του έθυσίασε τά Ε θνικά του
ιδεώδη, έναντι οίασδήποτε υλικής ώφελείας ή σκοπιμότητος. Τοϋτ’ αυτό επραξε καί
δ Λαός των Ίονίων. Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, διότι ό Λαός αυτός αποτελεί τμή
μα τοϋ γένους των Ελλήνων. Εις τά 'Ομηρικά έπη, Έπτανήσιοι Βασιλείς πολεμούν
διά την κοινήν ύπόθεσιν των Ελλήνων. Εις τήν Κασταλίαν καί τήν ΤΑ λτιν άγωνίζονται ως πολϊται τής Ελλάδος και εις τον Πελοποννησιακόν πόλεμον μοιράζονται τάς
τύχας των με τούς Αθηναίους, τούς Κορινθίους καί τούς Λακεδαιμονίους. Ή Ρωμαϊκή
κατακτησις και αι επιδρομαι των βαρβάρων διασπούν τήν ενότητα, άλλα τό Β υζάν
τιον ενώνει καί πάλιν τά Ίόνια μέ τήν τύχην τοϋ Ελληνισμού. Μετά τήν πτώσιν'τοΰ
Βυζαντίου παρελαύνουν ποικιλώνυμοι κατακτηταί των Νήσων, οί Φράγκοι, ο'ι Ε ν ε 
τοί. οί Γάλλοι, οΕ Ρωσοτοΰρκοι καί τέλος οι "Αγγλοι.
^Και ενώ ολόκληρον τό Εθνος εστέναςε κάτω άπό βάρβαρον δυνάστην, ή λύσις
τοϋ Συνεδρίου τής Βιέννης επιτρέπει εις τά Επτάνησα νά διατηρήσουν ώς ίεράν παρα
καταθήκην τόν πολιτισμόν και την γλώσσαν τού Έθνους, νά καλλιεργήσουν τά γράμ
ματα και τάς τέχνας και νά ίορύσουν τό πρώτον Ελληνικόν Πανεπιστήμιον, τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν.
Καιγόταν τό ιερόν σάλπισμα τής Ε θνικής έξεγέρσεως άντηχή, τότε αί επτά νύμ
φαντών Ίονίων προσφέρονται εις τόν αγώνα, παρά τήν άντίδρασιν τής Προστασίας
Τι Ζάκυνθος γίνεται η φωλεά των Φιλικών, οί Κεφαλλήνες μάχονται εις τήν Στερεάν.
οι Ιθακήσιοι μετέχουν εις τον αγώνα μέ τά πλοία των. διακόσιοι Έπτανήσιοι χύνουν
το αιμα των μέ τόν Καραϊσκάκην. Αί λάμψεις τοϋ Ναυαρίνου φωτίζουν τήν αυγήν τοϋ
πρώτου ελευθέρου τμήματος τοϋ ’Έθνους, άλλ’ ή Επτάνησος παραμένει ακόμη μακράν
τής Εθνικής Εστίας.
’Από τοϋ 1848 αρχίζει πλέον ή αποφασιστική μάχη διά τήν “Ενωσιν, ή οποία,
ως ανωτέρω Ιξετέθη, πραγματοποιείται τήν 21ην Μαΐου 1864. Ε πέτειον, τήν οποίαν
δικαίως πανηγυρίζομεν, διότι ή ελευθερία ώς πρωταξία τοϋ Έ λληνικοΰ Έ θνους, είναι
εν ταύτψ καί τό πολυτιμώτερον αγαθόν τοϋ ανθρώπου.
Έορτάζοντες τήν επέτειον τής Ελευθερίας τής Επτάνησου, άς άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός δλους τούς πρωτεργάτας ήρωας, τούς ύπέρ τής Ε λευ
θερίας ταύτης άγωνισθέντας καί άς στρέψωμεν, επί τή ευκαιρία, τήν σκέψιν μας πρός
τούς αλυτρώτους καί σκλαβωμένους αδελφούς μας τής Ε λλη νική ς Βορείου ’Ηπείρου,
Ά οποίοι στενάζουν ύπο βάρβαρον δυνάστην καί άς δώσωμεν επίσης όρκον ιερόν, όρκον
πίστεως, ότι θά τούς ένθυμούμεθα πάντοτε, οντες αποφασισμένοι νά άγωνισθώμεν μέ
ολας μας τάς δυνάμεις δια τήν ελευθερίαν των. Αί άντικειμενικαί προϋποθέσεις δέν
θά αργήσουν νά δημιουργηθοΰν. Ή ’Απριλιανή Έπανάστασις τοϋ 1967, ή όποια άπήλκαξε τήν Ελλάδα άπό τόν κομμουνιστικόν κίνδυνον καί άπό τόν κίνδυνον τής οίκονομικής έξαθλιώσεως καί τήν κατέστησεν ήδη, περισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν,
εσωτερικώς ήνωμενην, οίκονομικώς άνθοΰσαν, κοινωνικώς ευχάριστου καί στρατιωτικώς ίσχυράν, πολλά δύναται νά έγγυηθή περί τής έν τώ μέλλοντι επιτυχίας των δί
καιων Εθνικών μας διεκδικήσεων.
Είθε δ Θεός νά εχη τούς πρωτεργάτας αύτής ύπό τήν σκέπην του. έπ’ ώφελεία
όλων των λυτρωμένων καί άλυτρώτων άκόμη Ελλήνων.
ΔΗΜ. ΠΑΠΑ ΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ά ν α κ ρ ιτ ικ ώ θέματα

Η έρευνα των τροχαίων ατυχημάτων
ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Κ. ΚΑΝΝΗ, Ύ παστυνόμου Α' (τοϋ Τ.Ο.Τ.Α. Αθηνών)

Σ κο πό ς τή ς έρ ε ύ ν η ς

1. Α ντικειμενικός σκοπός της έρεύνης ενός Τροχαίου ’Ατυχήματος είναι ή άπον ο μ η ^δ ι κ α ι^ο σ ύ ν η ς. Ή ένδελεχής, διεξοδική καί ολοκληρωμένη προανάκρισις, επί τροχαίου^ ατυχήματος, παρ ειδικευμένου καί εμπείρου προσωπικού, ή
έμπλεος δηλαδή εις αποδεικτικόν υλικόν σχηματιζομένη δικογραφία δέον νά παρένη
άνάγλυφον, ζω ντανήν, θά έλεγες τις, τήν εικόνα καί τάς συνθήκας, άλλα καί τά αίτια
συνεπεία τω ν οποίων προεκλήθη τό ατύχημα, ίνα ούτω διευκολυνθη τό έργον τής Δι
καιοσύνης. Ό δικαστής, 6 όποιος θά δικάση τήν ύπόθεσιν, δεν εύρέθη εις τόν τόπον τού
ατυχήματος και ή περί τούτου γνώμη του θά έξαρτηθή από τά στοιχεία, τά όποια θά
παρουσίαση αότψ ή ύπά των άνακριτικών υπαλλήλων σχηματισθεΐσα δικογραφία, είδικώτερον δέ, ή εκθεσις αυτοψίας, τό σχεδιάγραμμα καί ή φωτογραφία. Τό έργον τοϋ
άνακριτικοΰ υπάλληλου επί τροχαίου ατυχήματος εις δ, κατά κανόνα, οΐ οδηγοί είναι
γνωστοί, είναι ή λεπτομερής καί επιστημονική ερευνά αυτού, ή άνάλυσις των αιτίων
καί συνθηκών του, εις τρόπον ώστε σαφώς νά προκύπτη, ποιος είναι ό υπαίτιος, εις
ποιον βαθμόν καί Οίά ποιον λόγον. Ό άνακρίνων δέον νά έρευνα, τόσον τήν ενοχήν,
δσον ^καί^τήν αθωότητα τοϋ κατηγορουμένου μέ πρωτοβουλίαν, σύνεσιν καί ιδίαν κρίσιν, έτι δέ νά κατευθύνη τήν άνάκρισιν προς τά στοιχεία εκείνα τά όποια συνθέτουν,
οχι μόνον τήν αμέλειαν καί την ενοχήν τοϋ οδηγού, αλλά παραλλήλως τούτων καί τά
επισημαίνοντα τα ελαφρύντικά της ενοχής του. ώς το συντρέχον πταίσμα πεζοΰ ή ετέ
ρου όδηγοΰ κ.λ.π. Είναι αδικία τό νά άποοεχώμεθα αυθαιρέτους καί άβασανίστως, δτι
συντρέχει αμέλεια τοϋ όδηγοΰ εις πάσαν περίπτωσιν, καθ’ ήν οϋτος ένεπλάκη εις τραυ
ματισμόν ^άτόμου^ άνευ^ προηγούμενης έρεύνης των αιτίων καί συνθηκών τού ατυχή
ματος καί ιδία, άνευ άποόείξεώς τίνος, δτι παρέβη κανόνα τινά τής κυκλοφοριακής
τάξεως.
1
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι υπέχουν τεραστίαν ηθικήν ευθύνην κατά τήν προανά
κρισήν καί μια δικογραφία, ή οποία κλείεται μέ τό στερεότυπον «λόγιο υπερβολικής
ταχύτητας», αποτελ,εϊ άοικιαν και οη ίδιαφουσης ονομασίας, διότι διαπράττεται υπό
τών εντεταλμένων νά βοηθήσωσιν εις τό έργον τής απονομής τής Δικαιοσύνης.
2. Ετερος σκοπός της έρεύνης τών τροχαίων ατυχημάτων είναι ή σ υ γ κ έ ντ ρ ω σ ις σ τ ο ι χ ε ί ω ν δι ά σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ν ά ξ ι ο λ ό γ η σ ι ν .
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α) ' Ως π ρ δ ς τ ά ς π α ρ α β ά σ ε ι ς τ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ υ κ λ α
φορίας.
Ήτοι : Έκ τής έρεύνης καί άναλύσεως τών αιτίων θά διακριβωθή ποΐαι αί προκαλοΰσαι τά ατυχήματα παραβάσεις καί οιά τής άξιολογησεως τούτων, θά εφαρμοσθούν αύστηρότερον αί έν αύταΐς άναφερόμεναι διατάξεις, π.χ. ύπέρβασις προπορευομένου οχήματος επί αποτόμου καμπής, εις οδόν διπλής κατευθυνσεως. άνευ λωρίοων
κυκλοφορίας, παραβίασις τής προτεραιότητος, άρθρον 79 παρ. 1 καί 2 Κ.Ο.Κ., παραβίασις τών κατά μήκος συνεχών καί παραλλήλων γραμμών, άρθρον 9 παρ. 4β Κ.Ο.Κ.
κ.λ.π. αποτελούν παραβάσεις, αϊτινες εγκυμονούν τεραστίους κινδύνους ατυχήματος.
Βεβαίως, οίαοήποτε παράβασις τών κανόνων τής κυκλοφοριακής τάξεως ούναται, τή συμμετοχή καί άλλων παραγόντων, νά συντέλεσή εις τήν πρόκλησιν ατυχή
ματος. άλλα ενταύθα άναφερόμεθα επί τής στατιστικής διαλογής, ήτις δύναται νά άναζύώη έκ τής έρεύνης τών αιτίων τών ατυχημάτων.
β) 'Ως π ρ ό ς τ ά ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς π ρ ο σ ώ π ω ν .
Συλλογή στοιχείων τής κατηγορίας τών οδηγών τών προκαλούντων περισσότερα
ή καί σοβαρώτερα ατυχήματα, π.χ. ηλικία οδηγών, φΰλον, οδηγών φορτηγών αυτο
κινήτων, σϊτινες, λόγω κοπώσεως ή ένεκα τού όγκου τού υπό τήν οδήγησίν των οχή
ματος. καθίστανται θρασύτεροι περί τήν τήρησιν τής κυκλοφοριακής ταςεως, διαπραττοντες σειράν παραβάσεων αλλά κ.υρίως λόγιο χαρακτήρος ιδιαφ,ούσης θρασυτητος
πλείστων έκ τής κατηγορίας τούτων, συνεπικουρούσης τής μορφώσεως, αγωγής κλπ.
στοιχεία, άτινα δύνανται νά προκύψωσι κατά τήν στατιστικήν άξιολόγησιν. Τον χαρα
κτήρα ίδιαζούσης θρασύτητος, την απερισκεψίαν, επιπολαιότητα, αλλά καί την άγνοιαν
τών κανόνων τής κυκλοφορίας, δυνάμεθα νά επισημάνωμεν καί εις νεαρούς τήν ηλι
κίαν οδηγούς ιδιωτικών αυτοκινήτων, ιδία επί ένοικίω, τών μοτοποδηλάτων κλπ.
γ) 'Ως π ρ ο ς τ ά ς η μ έ ρ α ς τ ή ς ε β δ ο μ ά δ α ς κ α ί τ ά ς
ε π ι κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ώ ρ α ς τοδ 24ώρου.
Συλλέγονται στοιχεία ώς πρός τάς ημέρας καθ’ άς έπισυμβαίνουν τα περισσό
τερα ή καί σοβαρώτερα ατυχήματα, π.χ. Σάββατον - Κυριακή καί μερικωτερον τάς
ώρας καθ’ ας συμβαίνωσι ταΰτα. ΙΤαρετηρήθη π.χ. δτι τάς μεταμεσονυκτίους ώρας τά
έπισυμδκίνοντα ατυχήματα είναι σοβαρώτερα, λόγω τής μεγάλης ταχύτητος. ήν ανα
πτύσσουν οί οδηγοί, δεδομένης τής άραιάς κυκλοφορίας τών Οχημάτων. ’Αντιθέτως,
κατά τάς ώρας 08.00' — 22.00' παρατηρεϊται μείωσις τής αιτίας τ α χ ύ τ η ς καί
εξαρσι: τραυματισμών τών πεζών, ίδια εις το κεντρον τής πολεως. ενεκα /,αραβασεων
τών οδηγών ή πεζών.
δ) Ώ ; π ρ ό ς δ ι ά φ ο ρ α ά λ λ α α ί τ ι α. άφορώντα μέτρα κυκλο
φορικής τεχνικής, π.χ. δδόν μέ εμπορικήν κίνησιν, ελλειψιν φωτισμού, σήμάνσεως,
όρατότητος κλπ.
Γενικώς τά στατιστικά στοιχεία, αξιολογούμενα καταλλήλως, δύνανται να άποβοΰν πολύτιμος οδηγός τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών πρός περιορισμόν τών τροχαίων
ατυχημάτων διά τής λήψεως αναλογών μέτρων, ίδια τής θεσπίσεως Νόμων υπό <.οΰ
Κράτους καί έξάλειψιν τών αρχικών αιτίων τών ατυχημάτων.
Κατωτέρω θά ύπεισέλθωμεν εις τό κατ’ ούσαιν θέμα μας, ητοι_ τήν ε_ρ ε υ ν α ν
τ ώ ν τ ρ ο χ α ί ω ν ά τ υ χ η μ ά τ ω ν, άναλύοντες κατ’ ίδιαν εν έκαστον τών
αιτίων τών προκαλούντων ταΰτα.
, ,
,
Ή ύπαρξις όμως ενός καί μόνον αίτιου δεν απολήγει πάντοτε καί αυτομάτως εις
δυστύχημα, άλλα συνήθως απαιτείται ή συνδρομή καί δ συνδυασμός περισσότερων
αίτιων διά τήν έπέλευσίν του. "Τνα. λοιπόν, ειμεθα άκριβεΐς δέον νά έ ν ν ο ο ΰ μ ε ν

'Η έρευνα των τροχαίων ατυχημάτων
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τ ό ά τ ύ χ η, μ α ώ ς σ υ ν δ ρ ο μ ήν κ α ί τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ν σ υ ν δ υ αμ ον πολλών
παραγόντων
(αίτιων) , διότι τά αίτια δέν ταυτίζονται
;τε τας διαπραττομενας υπό των οδηγών παραβάσεις. Τά αίτια δέον νά λαμβάνωνται
ενταύθα υπο την ευρεΐαν αυτών έννοιαν. Ταϋτα δέν άναφέρονται μόνον εις την δια
γ ω γ ή ν τοϋ οδηγού, αλλά καί εις την κατάστασιν, της όδοΰ, π.χ. όλισθηρότης, στρο
φή, ελλειψις πινακιδος, τάς συνθήκας ασφαλείας τοϋ αύτ) του (σύστημα τροχοπεδή
σεων - διευθύνσεως) ή τάς καιρικάς συνθήκας (ημέρα - σκότος χιών κλπ.) , τάς πα
ραβάσεις των πεζώ ν κ.ά.
Κατά ταϋτα, άντικείμενον της παρούσης μελέτης, αποτελούν τά μείζονος βαρύτητος «αίτια'- των τροχαίων ατυχημάτων, ήτοι :
ό

α . Τ α χύτη ς

Είναι αναμφισβήτητο-/, καί τούτο έπιβεβαιοϋται στατιστικώς έκ των ατυχημάτων,
άτινα συμβαίνουν καθημερινώς, όχι μόνον εις τήν Χώραν μας, αλλά καί εις τάς άλλας Χώρας τοϋ Κόσμου, δτι ή ύ π ε ρ β ο λ ι κ ή τ α χ ύ τ η ς, ή πέραν δηλαδή
τοϋ επιτρεπόμενου ορίου άναπτυσσομένη τοιαύτη, α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν κ υ ρ ι ιό
ς έ ρ α ν α ι τ ί α ν τώ ν περισσοτέρων καί πλέον σοβαρών ατυχημάτων.
Αέγοντες υπερβολικήν ταχύτητα, ενταύθα, δέν έννοοϋμεν τήν άνάπτυξιν υπό τοϋ
οδηγού μεγαλύτερα; τής υπό τυχόν ενδεικτικής πινακιδος καθοριζόμενης ώς άνωτάτης τοιαύτης, αλλά καί τήν υπό τών ειδικών χαρακτηριστικών συνθηκών τής όδοΰ

’Αποτέλεσμα της ύπερβάσεως τοϋ έκ τών περιστάσεων επιβαλλόμενου ορίου ταχύτητος
(στροφή ’Έδεμ). Διαπίστωσις άνακρτιτικής έρεύνης.
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καί των καιρικών τοιούτων έπιτρεπομένην. Τό έπιτρεπόμενον οριον ταχύτητος ύπό
τοΰ Κ.ΟΈ. εντός κατψκημένης περιοχής είναι 50 X) Ω. Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι
ή ταχύτης των 50 X) Ω είναι άπηλλαγμένη κινδύνων καί από τοΰ 51 X) τρου καί δίνω
ελλοχεύουν δλοι οί κίνδυνοι. Το τιθέμενον δριον ταχύτητος είναι συμβατικόν καί ούχι
απόλυτον. Αί συνθήκαι κυκλοφορίας έντός των κατωκημένων περιοχών παρουσιάζουν
τεραστίους κινδύνους, ιδία εις τάς σημερινά; μεγαλουπόλεις, οι’ δ καί επιβάλλεται
συντηρητική ταχύτης. Οί οδηγοί των οχημάτων δέν ελέγχουν μεγάλην πρό αυτών
άπόστασιν, λόγψ τής πυκνής καί ποικίλλης κινήσεως οχημάτων καί πεζών, τινές τών
τελευταίων, οΐτινες αγνοούν τούς κανόνας κυκλοφορίας εις τάς μεγαλουπόλεις, δΤ ο
καί συχνά πίπτουν θύματα δυστυχημάτων. Διά τον λόγον τούτον οί συντάκται τοΰ
Κ.Ο.Κ. ώρισαν έν άρθρω 76 παρ. 1 καί 2 περί «ταχύτητος» δτι πέραν τούτου, δηλαδή
τοΰ ορίου ταχύτητος ό οδηγός όποχρεοΰται «ν ά ρ υ θ μ ί ζ η τ η ν τ α χ ύ τ ητ α» τοΰ οχήματος του άναλόγως τών ειδικών συνθηκών, ιδία ώς έ κ τ ο ΰ τ ύ π ο υ
τ ο ΰ ο χ ή μ α τ ο ς , τοΰ συστήματος τροχοπεδήσεως, ή τοΰ βάρους καί τ ο ΰ ε ι
δ ο ύ ς τ ο ΰ φ ο ρ τ ί ο υ τ ο υ καί έκ τών ειδικών χαρακτηριστικών καί συν
θηκών τής οδοΰ. τ ή ς κ ι V ή σ ε ω ς .............. ώστε τοΰτο να μη άποτελή κίνδυνον
προσώπων ή πραγμάτων ή αιτίαν αταξίας καί εν γένει παρακωλύσεως τής κυκλοφο
ρίας κατά τήν χρησιμοποίησιν τών οδών. ’Ιδιαιτέρως 6 οδηγός ύποχρεοΰται νά μ ετ ρ ι ά ζ η τ ή ν τ α χ ύ τ η τ α τοΰ οχήματος του εις τά τμήματα τής όδοϋ μέ
περιωρισμένον πεοίον όρατότητος, εις τάς στροφάς............, ώς καί πλησίον σ τ αθ μ ε ύ ο ν τ ο ς λ ε ω φ ο ρ ε ί ο υ , πλησίον τών διασταυρώσεων καί διακλαδώ
σεων τών οδών........... ’Επίσης κατά τήν διέλευσιν από κατψκημένας περιοχάς καί
άν οί πεζοί εύρίσκωνται επί τής τροχιάς του β ρ α δ ύ ν ο υ ν ν ά ά π ο μ α κ ρ υ νθ ο ΰ ν κλπ.
Εις τό άρθρον τοΰτο καί έν παραγράφω 1 περιέχεται γενική υποχρέωσες ρ υ θ μ ίσ ε ω ς τής ταχύτητος ύπό τών οδηγών παντός οχήματος, εις δέ τήν παράγραφον 2
είδικαί περιπτώσεις, καθ’ άς δ οδηγός ύποχρεοΰται νά μετριάζη τήν ταχύτητα, τοΰ
οχήματος του. 'Η έννοια τής ρυθμίσεως τής ταχύτητος είναι διάφορος τής ανακοπής,
αναστολής, ή μετριάσεως αυτής. Εις τάς τελευταίας αύτάς περιπτώσεις ό όδ,,γός έν πάση περιπτώσει οφείλει νά έλαττώση τήν ταχύτητα τοΰ οχήματος του καί νά έπιβραδύνη αυτήν, ενώ ή έννοια τής ρυθμίσεως τυγχάνει εύρυτέρα, περιλαμβάνουσα, ούχί
μόνον τήν έπιβράδυνσιν, αλλά καί επιτάχυνσιν ,άναλόγως τής συγκεκριμένης έκάστοτε περιπτώσεως. Τό κατά πόσον έκαστος τών οδηγών ύποχρεοΰται νά μετριάση
τήν ταχύτητα τοΰ οχήματος του, άναλόγως τών ώς άνω περιπτώσεων, είναι ζήτημα
πραγματικόν. Ή άπαρίθμησις τών έν τώ άρθρω διαλαμβανόμενων περιπτώσεων τυ γ 
χάνει ενδεικτική, συνεπώς εις τό άρθρον τοΰτο δύναται νά ύπαχθή οίαδήποτε περίπτωσις, έπιβάλλουσα ρύθμισιν τής ταχύτητος άνάλογον, προς αποφυγήν κινδύνου, προσώ
πων, πραγμάτων ή έν γένει παρακωλύσεως τής κυκλοφορίας έν ταϊς δδοϊς, Έπί τών
ανωτέρω έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής : Τ ύ π ο ς τ ο ΰ ο χ ή μ α τ ο ς :
Ό τύπος τοΰ αυτοκινήτου, δηλαδή έπιβατηγόν ή φορτηγό ν, ένέχει τεραστίαν σημα
σίαν ώς πρός τήν έπιβαλλομένην έκ τών «ειδικών συνθηκών» άνάπτυςιν ταχύτητος.
Δύο οχήματα διαφορετικού τύπου, εν φορτηγόν μέ ογκώδες φορτίον (χόρτον εις δέ
ματα) καί έν έπιβατηγόν μέ αεροδυναμικόν στυλ εις μίαν απότομον καμπήν τής όδοΰ
δέν δύνανται νά έχωσι τήν ιδίαν ταχύτητα. Φ ο ρ τ ί ο ν : Τό είδος τοΰ φορτίου ενός
οχήματος, επηρεάζει τήν ευστάθειαν αΰτοΰ. Τπάρχουσι φορτία, τά οποία ύφίστανται
μετακίνησιν εις τάς στροφάς (υγρά - ζώα κλπ.) ή καί μεγάλου όγκου, άτινα μεταθέτωσι τό κέντρον βάρους τοΰ οχήματος, οτε οί κίνδυνοι παρεκκλίσεως ή ανατροπής αυΕάνουσι. Έπί τής ένταΰθα παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος καί ακριβώς έπί τής
Στροφής ΟΓΛΕΝ τό Τ.Ο.Τ.Α. έπελήφθη ανατροπής ημιφορτηγού αυτοκινήτου (Φορ
τοταξί) , συνεπεία μετακινήσεως νωπών δερμάτων μεγάλων ζώ ω ν, άτινα μετέφερεν.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

Χηρολογία κ.λ.π.
Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ, ’ Αστυνόμου Α'

Η παροιμία, πού έχει άλληγορ ική σημασία, λέγει : «“Οταν ςαναγίνω
Μ ΙΑνύφη,ΛΑ'ΓΚ
ξέρω πώς να προσκυνήσω».

Θά. φλυαρήσουμε λίγο , οχι γιά την αλληγορική, άλλα για την πραγματική της
έννοια, γ ιά νά περάση καί ή ώρα.
Οπω_ είναι γνωστό, ή κάθε γυναίκα, μια φορά γίνεται νύφη καί πιστεύει καί
πολλές φορές. . . το εύχεται νά μή ξαναγίνη.
Ελα δμως, πού συμβαίνει συχνά, πολλές γυναίκες νά ξαναγίνωνται νύφες καί
πολλοί άνορες νά ςαναςυρίζω νται ώς γαμπροί. . .
Οί λόγοι, που προκαλοΰν αυτές τις καταστάσεις, είναι οί γνωστοί, δηλαδή ή ό
θάνατος τοΰ ένός ή τό διαζύγιο. Γιά τό θάνατο, κατά κανόνα, δέν φταίει δ επιζών σύςυγος. ^Ομως γ ιά τό διαζύγιο, φταίει, σχεδόν πάντοτε, δ ένας καί πολύ σπάνια φταίνε
καί οί δύο.
Ο .αν τό ζευγάρ ι, που ξεκίνησε για νά κάνη χωριό, δέν θέλει νά ύπακούση εις
τό «οδς δ θεός συνέζευξε; . αρχίζει από τό στραβομουτσούνιασμα, προχωρεί πρός τή
γκρ ίνια καί φτάνει μέχρι την. . . παντόφλα ή τά βάζα.
Συνήθως, δεν υποχωρεί ούτε ο ένας ούτε ό άλλος καί ποτέ δέν εξετάζουν ποιο;
μπορεί νά έχη περισσότερο δίκαιο.
Τραβάει ό ένας τό κοντό του καί δ άλλος τό μακρύ του.
ϊπάρχουν καί κάτι άλλοι λόγοι, πού οδηγούν σέ διαζύγιο καί πού δέν φταίει ούτε
ο ένας ούτε ο άλλος, άλλ’ αυτοί είναι σπάνιοι.
Ό ταν λοιπόν φτάσουν τά πράγματα έκεΐ, αρχίζει τά μαγαζί νά κατεβάζη τά
ρολά γιά οριστικό κλείσιμο. . .
Επιλαμβάνεται δ δικηγόρος, δ επίσκοπος καί πάλι δ δικηγόρος καί τελικά χορη
γείτα ι τό . . . απολυτήριο μέ βαθμόν. . . άριστα καί μέ διαγωγήν. . . «μή χειροτέραν».
Οταν «ή γυνή δέν φοβήται τον άνδρα» καί αυτός δίνει τόπο στήν οργή, γιά νά
μή κλείση το μαγαζί, τότε ή «γυνή» βρυχάται σάν το λιοντάρι τής «Μέτρο Γκόλντουϊν
Μ άγερ», πρωί', μεσημέρι καί βράδυ.
Μέ αυτά τά . . . προσόντα λοιπόν, τοΰ παίρνει τον «αέρα» καί τόν βασανίζει από
«θέσεως ισχύος».
Ό τυραννούμενος ζή δ καϋμένος σάν κατάδικος (τής μοίρας του) μέ βαρειές
αλυσ ίδες. . . Τ ελικά αυτός, φτάνει στήν άλλη κατάστασι «λύσεως» τοΰ γάμου, δ λαδή
στό θάνατο (έκ μαρασμού) . ’Έτσι, αφού αγιάζει εν ζωή, μεταβαίνει κατ’ ευθείαν στον
Παράδεισο, δπου ο ί. . . δίκαιοι αναπαύονται.
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Γ. ;Ακριβού

Ό επιζών, πάντοτε άποκαλείται « χ ή ρ ο ς ή χ ή ρ α», ανάλογα με τό φύλο στο
όποιον ανήκει.
Αυτός πού απέρχεται και μεταβαίνει για συνεργασία μετά τού Τψίστου, είναι
πολλές φορές περισσότερό τυχερός, άπ αυτόν πού μενει καί πού βασανίζεται στον
μάταιον τούτον κόσμον.
'Η θεία Πρόνοια δέν το θέλει τό ζεύγος ένωμένο καί στήν άλλη ζω ή, επειδή ή
άλλη είναι «αιώνιος» καί δέν είναι καθόλου. . . δίκαια ή συμοιωσις καί εκεί.
Ό ϋάνσοφος Δημιουργός καλεϊ πρώτα τόν ένα και αφήνει τόν άλλον εδώ. νά. . .
άλωνιζη.
'Από στατιστικά στοιχεία, τά όποια συγκεντρώνουν κατά καιρούς διάφοροι. . .
■.χηρολόγοι», προκύπτει ότι καλείται πρώτος ό. . . ευτυχής σύζυγος.
Τούτο εξηγείται άπό τό γεγονός, ότι ή γυναίκα αντέχει περισσότερο από τόν
άνδρα τά βάσανα τής ζωής. Έτσι, φεύγει αυτός μέ. . . αεροπλάνο καί αυτή αργό
τερα παίρνει τήν. . . πάστα.
Τά γνωρίζει αϋτά ή γυναίκα καί γι αυτό τήν περιμένει τήν «χηρείαν» σάν γ ε
γονός αναπόφευκτο.
Κάτι πού είναι μικρότερη στήν ηλικία καί κάτι πού δσο κυλούν τά χρόνια αϋτή
παρουσιάζεται «στατική» (καί τό πιστεύει δυστυχώς αυτό) , είναι κατά κάποιον τροπο
ψυχικά προετοιμασμένη γιά. . . χήρα.
0 μισογύνης δέν αποκλείεται νά καχαμαρτυρή καί άλλα εις βάρος τής λεγομενης «τρυφεράς ύπάρξεως». Δέν αποκλείεται δηλαδή να έκλαμβάνη τό φαινόμενον ω ς. . .
αναισθησίαν.
Ένώ ξεκινάνε, τήν ημέρα τού γάμου, μέ πέντε χρόνια διαφορά στήν ηλικία, αύτή
ή διαφορά γίνεται αργότερα δέκα, είκοσι ή και τριάντα ολόκληρα χρόνια.
“Οταν διπλασιασθή κανονικά ή ηλικία τού συζύγου, ή σύζυγος κολλάει ατά.
τριάντα. Αυτό σημαίνει δτι ή τρυφερά ΰπαρξις. όσο καί άν σκληρύνη. . . φυλάει πισινή.
Αν τά «τινάξη» δ 'Αριστείδης άπό γηρατειά, ή Μελπόμενη θά μείνη άπλώς χή
ρα καί ποτέ γριά. . .
Είναι βλέπετε καί ή χημεία στή μέση, πού είναι με τό μέρος της. Πασαλείμματα
άπ εδώ, σοβατίσματα άπ’ εκεί, ή μόδα άπ την άλλη, μεταβάλλουν τή «γριά Τζαβελλαινα» σέ. . . κολοκυθολούλουδο. Μόνο άπό τ ά . . . σκέρτσα φυλάγεται γιά νά μην πάθη
κανένα κάταγμα. Καί «πέφτει πολλές φορές σε νέον άνδρα, τής κατηγορίας των αρχαιοκαπήλων. . .
Τπάρχουν άνδρες, που δέν ανέβηκαν ποτέ στήν Ακροπολι καί που κυνηγούν τις
συνομήλικες μέ τις. . . Καρυάτιδες κυρίες.
Οί χήρες είναι πάντοτε στήν πρώτη γραμμή αυτού τού κυνηγητού. Η χήρα, δη
λαδή, ή κυνηγάει ή κ υνη γιέτα ι... καί γ ι’ αϋτό στά περισσότερα άνεκδοτα συναν
τάμε καί άπό μιά χήρα. Μερικά είναι βεβαίως παρατραοηγμενα, άλλα κανένα ^δ«.ν
είναι έξω άπό τήν πραγματικότητα. Είναι όλα βγαλμενα άπ τή ^ωή 7-aL Τι αύτό είναι
άλά,θαστα.
Στήν περίεργη εποχή πού φούμε, τά βλέπουμε δλα καθημερινώς μπροστά μας.
"Οσο άπομακρύνεται δ καιρός άπό τήν ήμερα πού. . . ησύχασε ό μακαρίτης, »όσο
απομακρύνεται καί ή χήρα άπό τή μνήμη του.
_
_
_
λ
Μετά τά εννιάμερα, στριφογυρίζει στο μυαλό της ή μόδα περί πλερέζας. Μετά τα
«σαράντα» ή μαύρη φορεσιά γίνεται «μίνι». . .
Τά μαύρα γυαλιά τού ήλιου, σκεπάζουν τό μισό πρόσωπο και σοΰ θυμίζουν. . ·
φώτα ομίχλης φορτ γοΰ αυτοκινήτου.
^
"Ολα τά «μπιχλιμπίδια» ξανακρεμιοϋνται, τό κέφι επανέρχεται καί ή «Ντολτσε
βίτα» ξαναρχίζει.
,
”Αν καί πολλές φορές, οί μακρυφοροΰσες καί χαμηλοβλεπούσες χήρες είναι πολύ
ζωηρούτσικες. "Ομως, δταν ή χήρα φροντίζη ιδιαιτέρως γ ιά τήν κόμμωσι καί για
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«ο. «μίνι»
χοχε ένα χαλο «χοι>ρεμ,οο», πάνω σχόν χάφο αύχουνοϋ του.
ςενοιασε,
θά ήταν ένα καλό μνημόσυνα.
Δ ευ φταίει δμως πάντοτε ό φονιάς, δπως δεν φταίει καί ή χήρα. Τό ανδρικόν
φϋλον, πού παρουσιάζεται ώς δήθεν ισχυρόν, έχει μεγάλη αδυναμία πρός τό μαΰρο χρώ
μα. Κά'^·
-· κάνει
*"4' — ο* —~—
- 1 κόκκινο
----- - πανί.' . .
νει *ο.τι
ταύρος -μέ1 τό
γ^·ν ϋίχαν μυαλό οι γεροντοκόρες, θά φορούσαν όλες μαύρα, όπότε τά ράφια θά
αδέιαζαν τελείω ς.
9 ”ΓX .p=-UccrL£νες έχουν καλύτερη τύχη στό δεύτερο γάμο τους, διότι μαγνητίζουν
υά καλύτερα μέταλλα. Αν έχουν καί κανένα κοκκαλάκι από νυχτερίδα, τότε σκοτώ
νονται οί υποψήφιοι.
Ιό γνωρίζουν καλα αύτο, από την διάρκεια τού πρώτου γάμου (δχι δλες, για
όνομα τού Θεού) καί νοσταλγούν τά . . . μαύρα, σε χρόνο ανύποπτο γιά τόν φουκαρά
πού την εχει καί πού νομίζει οτι επιασε τον. . . πρώτο αριθμό τού λαχείου.
Ιίρό ετώ ν, μοΰ φέρανε στό Ιμήμα ενα μεσόκοπον, άψογον στην έμφάνισι κύριον,
επειδή μέσα στό Α ' Νεκροταφείο έγινε πρόξενος έπεισοδιου. Παρεπονέθη εις βάρος
ί.ου μ.α νεανίφουσα χήρα, οτι τήν «πείραζε» κατα την ώραν πού εκλαιγε απαρηγόρητη
μπροστά στόν τάφο του «τελευτήσαντος συμβίου της».
Αφού μοΰ άνέφερεν ό άστυφύλας τήν αιτίαν τής προσαγωγής, έρώτησα τήν
προσελθοΰσαν μαυροφορεμένην τί ακριβώς συνέβη. Αυτή, μέ έκδηλον συγκίνησιν καί
με ενα βαθύ αναστεναγμό, από εκείνους πού ξερριζώνουν δένδρα, μοϋ είπε : «Αυτός
Θέλει

jipwxo αστυφύλακα πού βρήκα μπροστά μου». Ξανααναστέναςε καί κάθησε στην πρώτη
καρέκλα πού βρήκε στό γραφείο, μέ τήν δήλωσι οτι θά τόν μηνύση.
Ό προσαχθείς, μόλις ακούσε τά εις βάρος του καί χωρίς νά έρωτηθή. . . μέ καθη
σύχασε, οτι δεν συμβαίνει τίποτα τό σοβαρόν. Παρεσύρθη φαίνεται ό άνθρωπος από τό
χρώμα τή ς. . . στολής μου. Γον έπεισα καί εγώ, μέ τήν σειρά μου, οτι δέν ανησυχώ
καί τόσο πολύ, διότι ή μαύρη στολή μου έχει άλλην σημασίαν... Μετά απ’ αυτές
τ ις . . . εισηγήσεις, μου είπε υπό τύπον απολογίας, αλλά καί έξομολογήσεως :
«Πάνε κάμποσα χρόνια πού έχασα τή γυναίκα μου. "Οταν βρίσκωμαι στό Νε
κροταφείο, αισθάνομαι τήν ά',άγκη νά κλαίω γιά νά ξεθυμαίνω. ’Από τήν συγκίνησί
μου «μπουκώνω», αλλά δέν μπορώ νά δακρύσω. Αυτός είναι δ λόγος πού παρεκάλεσα
τήν κυρία ν ά . . . μέ βο θήση καί τίποτ’ άλλο».
'Ύστερα απ' τόν παράξενο αυτόν ισχυρισμό του, μοΰ φάνηκε οτι είναι. . . φάν
τασμα και τον επιαοα λίγο να όώ άν. . . πιάνεται. Τόν συνεβούλευσα οτι είναι προτι
μότερο νά χρησιμοποιή ένα. . . κρεμμύδι, παρά νά «πειράζη» κυρίες, καί μάλιστα σέ
τέτοιους χώρους.
Μοϋ έδωσε τά στοιχεία του καί μέ ρώτησε άν επιτρέπεται νά καπνίση.
"Αρχισα μετά νά βασανίζω τάς. . . ποινικάς σκέψεις μου νά δω κατά πόσον έμειώ6η ή ύπόληψις τής χήρας ή ή μνήμη τού τεθνεώτος. Μέ έβγαλε άπ’ τό αδιέξοδο ή ίδια
ή χήρα. "Απλωσε τό χεράκι της καί πήρε τσιγαράκι από τό πακέτο τού. . . κ λ α 
ψ ι ά ρ η . Συγχρό'. ως άλλαξε καί γνώμη περί καταμηνύσεώς του.
« Ά ς τόν κρίνη ο Θεός», άνεφώνησε μέ πολύ άναστεναγμό.
Τ υχαίω ς, μετά άπό μερικούς μήνες, τούς συνήντησα σέ ένα στενό τής Πλάκας καί
μοΰ χαμογέλασαν διακριτικά. Δέν αποκλείεται καί νά παντρεύθηκαν.
Ευτυχώς πού δέν έκανα έγγραφή στό Βιβλίο Συμβά' των.
"Ενα κερί δμως στόν τάφο τού μακαρίτη τό θεωρώ ακόμα απαραίτητο, μιας καί
τον ςέχασε τελείους ή χήρα του.
"Οπως θά ξεχασθοΰμε καί έμεΐς αργότερα. . .
Γ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ίΕΛΙΙ ΓΕΛΙΟΥ
Χιουμοριστικά και ά λλ α ...
I. Ko

Περί πνιγμονής κ. λ .π .

Σταθμάρχης παλαιάς. . . καλής εποχής, προκειμένου νά άναΑ ΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
φέρη εις την προϊσταμένην του ’Αρχήν πνιγμών ποιμένος τής περιοχής του εις

σημειωθεΐσαν πλημμύραν, έγραψε τήν ε ξ ή ς . . . άμίμητον Αναφοράν : «Περί πνιγμο
νής τοϋ χωρικοπιμένος. Εύσεβάστως αναφέρω δτι οίκιοθελώς καί άνευ τής ήμετέρας
συγκαταθέσεως δ άνω χωρικοπιμήν ενο διερχομενος τον παραπόταμόν I I . . . αναποοα
έπνίγην. Κατόπιν αύστηρας άνακρίσεώς μου έπληροφορήθην δτι εις τάς φωνάς του
δεν εύρέθη ψυχή διά χήρα βοηθίας καί τζάμπα Ιχάθηκε. Εύπιθέστατος».
Δέν έχασε παρά μ ό νο ν. . . τήν ζω ή ν το υ

ΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗΝ είδησεογραφίαν έφημερίδος, περί ληστείας μετά ^φόνου άτόμου
τίνος, άνεγράφησαν καί τά εξής : «Προφανώς δ φονευς διεπραςε το έγκλημά του
μέ σκοπόν τήν ληστείαν τοΰ θύματος, ϋιύτυχώς, όμως, δ νεκρός είχε καταθεσει την
προηγουμένην ολα τά χρήματά του εις τήν Τράπεζαν καί οΰτω δεν εχασε παρά μό
νον. . . τήν ζωήν του».

Ε

'Ο ανάπηρος στρατηγός κα ί ό υπ η ρ έτη ς το υ

τον εμφύλιον πόλεμον μεταξύ Βορείων καί Νοτίων, εις τάς Ηνωμένας Πο
Κ ΑΤΑ
λιτείας τής ’Αμερικής, δ στρατηγός Αή είχε χάσει τό ενα πόδι του, τό ένα χέρι

του καί τό ένα μάτι του. Παρά ταϋτα, δμως, δέν είχε χάσει τό χιούμορ του καί μεταξύ
των στρατιωτικών τής έποχής του ήτο πασίγνωστος διά τις φάρσες του.
Κάποτε, λοιπόν, δ ανάπηρος στρατηγός κατέλυσεν εις ένα ξενοδοχείο'^ τής 'Νέας
’Ορλεάνης. Έκεΐ έτρεξε πρόθυμος νά τον περιποιηθή δ νέγρος υπηρέτης Σάμ.
Ό στρατηγός, τοϋ δποίου ή αναπηρία δέν ήτο φανερά, διότι είχεν Αντικαταστή
σει τό χέρι καί τό πόδι μέ τεχνητά, τό δέ μάτι του μέ γυάλινο, έκάλεσε τον Σάμ εις
τό δωμάτιόν του καί μόνοι δπως ήσαν τοΰ είπε :
«"Ελα εδώ, Σάμ ! Πάρε τό πόδι μου» καί άρχισε νά βγάζη τό πόδι του. Ο Νέ
γρος, κατακίτρινος από τον φόβο του, εκρέμασε τό πόδι τοϋ στρατηγού στην κρεμάστρα.
«Σάμ έλα δώ !» ήκούσθη καί πάλιν ή φωνή τοϋ στρατηγού. «Πάρε καί τό χέρι
μου» καί άρχισε νά βγάζη μέ τό άλλο τό ξύλινο χέρι του. Ό Νέγρος έπλησίασε τρέμων
καί έπήρε καί τό χέρι. Μετ’ όλίγον δ Σάμ ήκουσε καί πάλιν τήν βροντερή φωνή τού
στρατηγού : «Σάμ, πάρε καί τό μάτι μου ! Βάλ’ το έκεΐ μέσα στό ποτήρι μέ τό νερό».
Καί καθώς δ Σάμ Ικτελούσε καί αυτήν τήν εντολήν, ήκουσεν Ανατριχιάζοντας αυτα
«"Ελα τώρα Σάμ νά πάρης καί τό κεφάλι μου !». Καί ό Σάμ, μη δυνάμενος νά
άντέξη. τό έβαλε στά πόδια κατάχλωμος καί έξηφανισθη.
I. Κ ο.

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

’Από τήν δραστηριότητα τής Ύποδιευθύνσεως
Τροχαίας Κινησεως ’Αθηνών είς τά
πλαίσια τής έβδομάδος προλήψεως ατυχημάτων
‘ Υττό Κ. X.

« Ο όη γοι / . 7.ι πεζοί, χινεΐσθε έν ασφαλεία, όταν
γ ν ω ρ ίζ η τ ε καί έφ αρμόζητε τούς κανόνας κυκλοφορίας».
Υ.

Τ.

Κ.

I ΚΩΣ1 Σ καί ι ή ρ η σ ι ς τ ω ν κ α ν ό ν oj ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς , έκ μέ
ρους των ττεζών καί οδηγών, συμβάλλει, τά μέγιστα είς τήν ομαλήν κυκλοφορι
κήν κίνησιν καί εντεύθεν είς τήν αισθητήν μείωσιν των έκ των τροχοφόρων έν γένει
προκαλουμένων άτυχημάτων. Τούτου ενεκεν, επιτακτική καθίσταται 'ή προσπάθεια,
δττως τό Κοινόν έκμάθη τούς στοιχειώδεις κανόνας οδικής κυκλοφορίας, Γνα ούτως
απόκτησή συνείδ,,σιν καί συναίσθησιν τής ευθύνης του διά τάς συνέπειας,, είς τρόπον
ώστε τό μέν νά έπιτευχθή κυκλοφοριακή τάξις είς ζηλευτόν βαθμόν, τό δέ μειωθή είς
μέγιστον βαθμόν τό ποσοστόν των τροχαίων άτυχημάτων.
Μόνον υπό τοιαύτας συνθήκας είναι δυνατή ή έν ασφαλεία κυκλοφορία πεζών καί
οδηγών των παντός είδους τροχοφόρων.
Αυτή είναι ή βασική επιδίωξις τής έκδηλώσεως «Έβδομάς Προλήψεως Ατυχη
μάτων». ήτις έγένετο διά διαφόρων μέσων καί τρόπων κατά τό χρονικόν διάστημα
2 3 —3 0 ) 5 ) 6 9 .
Ή Τποδ) νσις Τροχαίας Κινησεως Α θηνών προσέφερε τό κύριον μέρος των έκδηλούσειον αυτών είς τήν περιοχήν τής πρωτευούσης. Έκτος τών άλλων προσπαθειών
της, έκρινε σκόπιμον, οπούς πραγματοποήση σειράν διαλέξεων, έπί θεμάτων Τροχαία:
είς τά σχολεία στοιχειώδους καί μέσης εκπαιοεύσεως. είς έπαγγελματικάς σχολάς, εις
εργοστάσια, ιδρύματα κ λπ . καί καταστήση ένήμερον τό Κοινόν περί τών έκ των τρο
χοφόρων κινδύνων καί τώ ν τρόπων προλήψεως τούτων.
Είς τάς σχετικάς διαλέξεις, αί όποΐαι έγένοντο υπό Ά ξ) κών τής Τροχαίας Αθη
νών, έτονίσθησαν ιδιαιτέρως καί κατά τρόπον επαγωγικόν αί υποχρεώσεις τών πεζών
καί τών οδηγών, ώς διαγράφονται είς τον Κ.Ο.Κ. Ή αρχή : Κ ι ν ε ϊ σ θ ε έ ν
α σ φ α λ ε ία ,
δ τ α ν γ ν ω ρ ί ζ η τ ε κ α ί έ φ α ρ μΐ ό ζ ηιτ ε τ ο ύ :
κ α V ό ν α ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς, άπετέλεσε τό σύνθημα τής δλης προσπάθειας.
Έ κ παραλλήλου έδόθησαν συστάσεις καί δδηγίαι από Ραδιοφώνου, τού Τύπου, διενεμήθησαν σχετικά φ έϊγ - βολάν, ύπεδείχθησαν τά σφάλματα κακών οδηγών, δι’ έκθέσειος «τρακαρισμένων» οχημάτων κλπ.
Τ πεδείχθη. είς δλας τάς προσπάθειας, ή ανάγκη συμβολής πάντων είς τό έργον
τής προλήψεως τών ατυχημάτων διά τής κυκλοφοριακής αγωγής τοΰ Κοινού.

H

5ϋ-

Κ. X.

Η Τροχαία 'Αθηνών άπηύθυνεν, έν τη προσπάθεια της ταύτη, εκκλησιν προ;
πάντας τούς αρμοδίους καί ενδιαφερομένους, ίνα συνεργασθώσι μέ πίστιν καί ένθουυΐασμον, εκ ευκαιρία της Εόδομάοος ΙΤροληψεως Ατυχημάτων, πρόε τον σκοπόν
αποφυγής τού ενεδρεύοντας εις τάς οδούς κινδύνου. Ή φορολογία αίματος δια την κυ
κλοφορίαν καί χρήσιν των τροχοφόρων είναι αδικαιολόγητος. ΙΙρέπει νά «καταργηθή · ή τουλάχιστον νά μειωθή εις τό έλάχιστον. Είναι εις τα πλαίσια των δυνατοτή
των μας ή επιτυχία τής επιδιώξεως ταύτης.
II Τροχαία Αθηνών, εχουσα μέγιστον άντικείμενον δράσεως, επί τού θέματος
τής κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων έν τή πρωτευούση, πράττει τό καθήκον της.
Λέν αρκεί, όμως, μόνη ή προσπάθεια αυτής' απαιτείται ή συμβολή πάντων των παρα
γόντων. Καί βασικώς απαιτείται ή κυκλοφοριακή αγωγή πάντων των κινουμένων εις
τάς οδούς. II τήρησις των κανόνων κυκλοφορίας είναι τό «κλειδί» τής ομαλής κυκ.λοφοριακής κινήσεως. Τά. σφάλματα, αί παραβάσεις αυτών των κανόνων, οδηγούν μοιραίως εις τά ατυχήματα.
’Από τής σελίδος αυτής έκφράζομεν την ευχήν διά την επιτυχίαν τού δλου έργου
τής Τροχαίας, επ' άγαθώ τού κοινωνικού συνόλου. Έν ταυτώ. καλοΰμεν πάντας, όπως
συνεργασθώσιν έν τή προσπάθεια τής προλήψεως των ατυχημάτων, τούς δέ οδηγούς
καί πεζούς, όπως συμμορφώνται προς τάς σχετικάς διατάξεις. 'Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α
α π α ι τ ε ί μ ό ν ο ν σ ύ ν ε σ ι ν κ α ί π ρ ο σ ο χ ή νΓ κ α ί χ ά ρ ι ζ ε ι
α σ φ ά λ ε ι α ν ζ ω ή ς καί π ρ α γ μ ά τ ω ν .
A'. Α.

Στιγμιότυπον' άπο ομιλίαν του Ά στυν. Β' κ. Ε. Γιαμπουρατης Υ.Τ .Κ . προς μαθητάς τοϋ
Ζ, Γυμνασίου ’Αθηνών, επί θεμάτων κυκλοφοριακής άγω γή ς (27-5-69).
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0 ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ, Ύτταστιινόμου Β

«Τ

Σ Τ 0 Ρ ί Κ 0Σ ΪΆΙΣΜΟΣ». ή έπάρατος θεωρία, yj όποια, επί χρόνια έβασάνισε καί
-L βασανίζει τήν ταλαιπωρημένη, τήν χορτασμένη από δυστυχία καί πόνους γη μας.
Η κομμουνιστική κοσμοθεωρία εύρεν αντιθέτους χιλιάδας σοφών των νεωτέρων χρόνω ν, οι οποίοι τήν έχαρακτήρισαν ώς καταστρεπτικήν καί όλεθρίαν διά τήν ανθρωπό
τητα. Πλήν των σημερινών δμως συγγραφέων, τόν «Ιστορικόν Υλισμόν», πού είναι 6
κομμουνισμός, επολέμησαν χιλιάδες χρονιά πριν οί Ελληνες φιλόσοφοι, κυρίως όμως
ο ΛρισίΟτελης. Ο Αριστοτέλης υπήρςεν. ιυς εκ τουτου, ο π ρ ώ τ ο ς ά ν τ ιμ μ ο υ ν ι σ τ ή ς, ό πρώτος πολέμιος τής Μαρξιστικής θεωρίας. "Ας δούμε όμως
τά σημεία εκείνα τής υλιστικής θεωρίας, τά όποια αποτελούν τό ύπόβαθρόν της καί τά
οποία έπολέμησεν ό μέγας Σταγειρίτης φιλόσοφος.
Ο Μαρξ καί ό Ε γκελς, οι θεωρητικοί του « Ιστορικού 'Γλισμοΰ», ύπεστήριξαν.
δτ^ τά πάντα έξαρτώνται από τήν ύλη. Ή ύλη είναι ή βάσις πάνω εις τήν οποίαν στη
ρίζονται δλες οί ανθρώπινες αξίες. Ή ύλη δημιουργεί τήν ιστορίαν τού κόσμου. Άπό
τήν ύλην ξεκινά ό πολιτισμός, ή πρόοδος καί ή ευημερία τής ανθρωπότητας. Κατά
τους κομμουνιστάς, ή ύλη είναι τό παν. Τό πνεύμα είναι υπό τήν ύλην. Τήν ακολου
θεί καί υποτάσσεται εις τά κελεύσματά της.
Καί ή συγκρότησις των ανθρώπων εις κοινωνίαν οφείλεται εις λόγους οικονομι
κούς, οιά, νά μπορεσουν δηλαδή εις τήν κοινωνίαν νά δημιουργήσουν εύκολώτερον τον
υλικόν πολιτισμόν.
Εις τά τερατουργήματα ταΰτα. σοφίσματα άρρωστημένης διανοίας καί δημιουρ
γήματα μιας ταραγμένης έποχής, τό ελληνικόν πνεύμα άντιπαρέταξε τά αιώνια δι
δάγματα, τάς αιώ νιας αξίας τού ανθρωπισμού. Ό Ελληνικός πολιτισμός ώρθώθηκε
τιτάνιος, μπροστά στον Μαρξισμό καί τού έφραξε τό δρόμο προς τόν έξανδραποδισμό
τού ανθρώπου καί τή ν μεταβολή του εις ζωντανή ανθρώπινη μηχανή. Πρώτ ο! ς ,
όπως είπαμε, ό ’Αριστοτέλης, ό μεγάλος εκείνος σοφός, μάντεψε λες, πώς αιώνες με
τά, τό μικρόβιο τού κομμουνισμού θά έμόλυνε τόν οργανισμό εκατομμυρίων ανθρώπων
καί στάθηκε, ανίκητος, πολεμιστής, π ρ ό μ α χ ο ς τ ή ς α ν θ ρ ώ π ι ν η ς α ξ ι ο 
π ρ έ π ε ι α ς
κ α ί τ ο ύ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ π ο λ ι τ ι <ήμ ο ΰ. "Α;ς Ακού
σουμε άπό τά βάθη των αιώ νω ν τό μεγάλο πρόγονό μας, τόν ακατανίκητου πνευματικόν
ηγέτην των σοφών δλου τού κόσμου. Αυτόν πού καί ό ίδιος δ Μάρξ, δ πλέον φανατικός
αντίπαλός του, ώνόμασε « γ ι γ ά ν τ ι ο ν ν ο ΰ ν».
Εις τήν θεωρίαν των κομμουνιστών, δτι δ άνθρωπος Ιδημιούργησε κοινωνίαν,
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ωθούμενος έκ λόγων οικονομικών, ό Αριστοτέλης ύπεστήριξεν. ότι ή ανθρώπινη κοι
νωνία είναι δημιούργημα της ιδιότητας τού ανθρώπου ώς όντος πολιτικού. 'Ο άνθρω
πος, είπεν ό ’Αριστοτέλης, είναι «Ψ ύ σ
ε ι ζ ώ ο νπ ο λ ι τ ι κ ό ν», δηλαδή κοι
νωνικόν. Ό μ η δ ε ν ό ς έ χ ω ν ά ν ά γ κ η νδ Γ α ύ τ ά
ρ κ ε ι α ν, ο Ο
δέ τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς , ε ί ν α ι θ η ρ ί ο ν ή θ ε ό ς», έγραψε ν εις άλλο
σημείον ό μεγάλος σοφός.
Έν συνεχεία ό ’Αριστοτέλης, ύπεραμυνόμενος τής πνευματικής .ύποστάσεως του
ανθρώπου, διδάσκει, ότι διά νά ζήση ο
άνθρωπος, ώςτούτο
υπαγορεύει
ή φύ
πρέπει νά δύναται ν ά δ ι α χ ω ρ ί ζ η τ ό δ ί κ α ι ο ν α π ό τ ό ά δ ι κ ο ν .
Καί διά νά συμβή τούτο, είναι επιβεβλημένο'/ ό άνθρωπος ν ά ε ί ν α ι
έ λ ε ύ θ ερ ο ς. Μετά ταΰτα, άντιτιθέμενος εις την θεωρίαν τού προλεταριάτου, υποστηρίζει,
ότι διά νά σταθή ή κοινωνία, π ρ έ π ε ι ν ά ε χ η ν ό μ ο υ ς . Έ άν ό άνθρω
πος ζή χωρίς νόμους, γίνεται θηρίον καί μάλιστα το άγριώτερον, έάν πιστέψη, ότι δεν
θά ύποστή τήν τιμωρίαν τού νόμου. ΙΙεραίνων ο ’Αριστοτέλης,, λέγει, δτι ή αδικία, ή
ενέργεια έκείνων πού δρουν άνεξελέγκτως, είναι τό φοβερώτερον πράγμα, όταν μάλι
στα κρατούν εις χεϊρας των όπλα.
’Αληθώς, πόσον μεγάλο δίκαιον είχεν ό μάγος έκεΐνος τής σοφίας. "Οταν καί όπου
το προλεταριάτο'/, ο όχλος, ό όποιος δεν όπήκουσεν εις νόμους, έξωπλίσθη, διέπραξε
φρικιαστικά καί αποτρόπαια εγκλήματα, τά όποια ςεπέρασαν εις αγριότητα καί τά
πλέον αίμοβόρα θηρία.
"Ωστε κατά τον ’Αριστοτέλη δ ι ά ν ά. ύ π ά ρ ξ η ο ι κ ο ν ο μ ί α , δ ι ά
ν ά π ρ ο ο δ ε ύ σ η δ ά ν θ ρ ω π ο ς ύ λ ι κ ώ ς, π ρ έ π ε ι ν ά ύ π ά ρς η κ ο ι ν ω V ί α, ή όποια τότε μόνον είναι βιώσιμος όταν διέπεται υπό νόμων.
Χωρίς νόμους, ό άνθρωπος γίνεται θηρίον καί τό θηρίον, ώς γνωστόν, δεν ήμπορεί νά.
οημιουργήση οικονομίαν.
Προϋπόθεσις λοιπόν τού υλικού πολιτισμού, είναι ό πνευματικός τοιούτος. Ή κ ο ιν ω ν ί α δ έ ν ε ί ν α ι δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ς ά ν ά γκ η ς. δεν ικανοποιεί υλικής μόνον φύσεως άνάγκας τού ανθρώπου. Έ δ η μ ι ο υ ργ ή θ η έ ν ε κ α τ ή ς ό ι ν ω τ ε ρ ο τ η τ ο ς τ ών α ν θ ρ ωί π ω ν, αυτής η
οποία ξεχωρίζει τούτους από τών ζώων. Ή κοινωνία αποβλέπει εις το νά παρασχη εις
τόν άνθρωπον τό «ε ύ ζ ή ν».
Περαιτέρω, καυτηριάζων ό ’Αριστοτέλης τήν θεωρίαν τού προλεταριάτου, υπο
στηρίζει ότι εις τό κράτος πρέπει νά άρχη ό νόμος, δηλαδή ό «ν ο ΰ ς», ό θεός. Εάν
άρχη ό ανεξέλεγκτος άνθρωπος, είναι τό ίδιον σαν νά άρχη τό θηρίον. Τούτο, διότι
όταν κυβερνά ό νόμος, ό άνθρωπος δέν παρασύρεται από τά πάθη του. ενώ δ μη ελεγ
χόμενος άνθρωπος κυβερνά κατά τά υπαγορευόμενα εις αυτόν υπό τών παθών του.
Μέ αυτά τά ολίγα καταφαίνεται, ότι δ ’Αριστοτέλης πρό είκοσι αιώνων είχε
πολεμήσει τ ά ά ν ό η τ α I π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ο ϋ Μ α ρ ξ ι σ μ ο ύ . Έόικαιώθη δέ πλήρως, διότι ή έφαρμογή τού Μαρξισμού καί τού υλισμού εις τήν Ρωσίαν
απέδειξε·,·, ότι αί θεωρίαι αύταί δέν είναι εις θέσιν νά δημιουργήσουν ένα καλύτερον
κόσμον, αλλά άπλώς είναι μία ουτοπία, μία διδασκαλία, άπέ/ουσα τής πραγματικότητος. Πλήν τούτου, δ κομμουνισμός είναι καί αδικία, διότι, ώς είπεν δ Προυντόν, θέλει
νά έπιβάλη τήν διοίκησιν τών πολλών επί τών ολίγων οί όποιοι υπερέχουν τών πολ/.ω,.
’Έτσι βλέπουμε, ότι ατούς σοφούς, στους πολιτικούς, ατούς συγγραφείς, πού επολέμησαν τή θεωρία τού «ιστορικού υλικού», συμπεριλαμβανεται ο εκ Σταγειριον τής
Χαλκιδικής ’Αριστοτέλης. "Ενας "Ελληνας, πού προφήτεψε, μπορεί νά πή κανείς πό
σους πόνους, πόσα δάκρυα, πόση δυστυχία θά έφερνε ο κομμουνισμός στον κοσμο. Στον
κόσμο δλόκληρο. Καί στή δική του πατρίδα δυστυχώς. Τήν Ε λλάδα !...
Σ/1 Ρ. IN T ΤΙΣ Α Ν Τ Ω Ν Α ΚΟ Σ
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Ι ΔΕΙΚΤΕΣ τού ρολογιού σημαδεύουν τόν χρόνο πού κυλάει.
Ό σκοπός αστυφύλακας πηγαινοέρχεται μπροστά καί γύρω από το αστυνομικά
κατάστημα, ενώ μέσα ο άρχιφύλακας. — αξιωματικός υπηρεσίας — σκαλίζει τά υπη
ρεσιακά βιβλία.
Κουρασμέ'.οι κάπω ς κ ι' οί δυό, μά ακλόνητοι στις θέσεις τους, περιμένουν νά ςημερώση. . .
Μιά καινούργια μέρα θάρθη γ ι' αυτούς καί τόν κόσμον δλον. Εύχονται νάναι κα
λύτερη άπο την χθεσινή.
Περασμένα μ εσάνυχτα. . .
Μιά γλυκεία ησυχία απλώνεται γύρω καί μόνο τό γαύγισμα ένός σκύλου, πού
άκούγεται μακρυά, ταράζει γιά λίγο τήν νυχτιάτικη γαλήνη. Τ ’ ανάλαφρο Μαγιάτικο
αεράκι σπρώχνει τις κορφές των δένδρων πρός τά κάτω καί τά φουντωμένα, όλοπράσινα δενδράκια, μοιάζουν, στό φόντο τής νύχτας, σάν άνθρωποι πού προσεύχονται κατανυκτικά.
Περασμένα μεσάνυχτα. . .
Ψ ηλά στον ουράνιο θόλο, τό ασημένιο φεγγάρι συνεχίζει τό δρόμο του. Οϊ χιλιά
δες τάστρα μοιάζουν καρφωμένα στό ουράνιο στερέωμα, σάν πολύτιμα πετράδια.
Οί δείκτες τοΰ ρολογιού συνεχίζουν νά σημαδεύουν ρυθμικά τόν χρόνο πού άργοκυλάει. Ό άρχιφύλακας καί δ σκοπός αστυφύλακας ανταμώνουν γιά λίγο στην είσοδο
τοΰ αστυνομικού οικήματος. Κι’ οί δυό τους γ ι’ ά,πόψε έχουν ά.ναλάβει τήν φρούρησι
τοΰ οικήματος τής όδοΰ Ίπποκράτους στή Φιλοθέη, οπού διαμένουν οί 44 γυναίκες δό
κιμοι άστυφύλακες. Είναι αυτές πού πριν ένα περίπου μήνα μπήκαν στην μεγάλη μας
οικογένεια πού ακούει στ’ όνομα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ»,
’Ακριβώς απέναντι όιακρίνεται τό μεγάλο καί έπιβλητικό οίκημα των Σχολών
τής Αστυνομίας. Καί εκεί, καί σέ τόσα άλλα αστυνομικά καταστήματα, καί παντού κά
ποιοι άλλοι συνάδελφοι ξενυχτοΰν. ’Εδώ, δμινς, στό οίκημα, τής όδοΰ Ίπποκράτους στή
Φιλοθέη, οί συνάδελφοι έχουν μιά ξεχω ριστή αποστολή, γ ι’ αυτό καί ή προσοχή τους
είναι πιό τεταμένη.
Γύρω στις 2 μετά τά μεσάνυχτα, από ένα κοιτώνα τού πρώτου ορόφου άκούγονται
φιυνές, λέξεις ασυνάρτητες. Τρέχει πρός τά εκεί ο άρχιφύλακας, στέκεται γιά λίγο
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εξω άπό τήν πόρτα, μά δεν ακούει πια τίποτε. Σκέπτεται ότι ίσως κάποια από τις κοπελκες, βλέποντας όνειρο δυνατό, πετάχθηκε στον ύπνο της. Ε πιστρέφει στό γραφείο
του, μά κάποιες άλλες σκέψεις τόν κάνουν νά βγή έξω καί νά κάνη μόνος του μιά βόλτα
γύρω άπό τό οίκημα. Ησυχία παντού. Τίποτε το περίεργο. Ό αστυφύλακας τού ανα
φέρει δτι κι αυτός, πριν λίγη ώρα, άκουσε κάτι φωνές άπό ένα θάλαμο τού πρώτου
ορόφου, χωρίς όμως καμμιά άλλη συνέχεια.
Γλυκοχαράζει. Κοντεύει νά Εημερώση. Σέ λίγη ώρα, δπιος κάθε πρωινό, τό αν
θρώπινο μελίσσι θά ξεχυθή καί πάλι ατούς δρόμους γιά τόν επιούσιο. Καθένας μέ κά
ποια δική του αποστολή, μέ κάποιο δικό του όνειρο, θά κτίση τό βασίλειό του στά ολό
χρυσα παλάτια των ελπίδων του.
Σε λίγη ώρα οι γυναίκες δόκιμοι αστυφύλακες θά ξυπνήσουν κ ι’ αυτές, γιά νά
συνεχίσουν τήν εκπαιοευσί τους. "Ενα μήνα τώρα μέσα στην Σχολή, γνωρίζουν καλά
το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Είναι όλες νέες κοπέλλες, μέ φιλόδοξα όνειρα, γεμάτες
ενθουσιασμό κι’ αγάπη γιά τό επάγγελμα πού διάλεξαν καί ξέρουν ότι τό αστυνομικό
επάγγελμα είναι περισσότερο αποστολή, ιεραποστολή κι’ όχι ένα άπό τά συνηθισμέ
να επαγγέλματα.
Ξεκινάνε μέ τούς καλύτερους οιωνούς. "Ολοι μας τις θεωρούμε συναδέλφους, με
γάλα μας παιδιά ίσιος καί θέλουμε νά πετύχουν στον δρόμο πού διάλεξαν.
Σέ λίγη ώρα οί γυναίκες δόκιμοι αστυφύλακες, αφήνοντας τό όνειρο τής νύχτας,
θά βρεθούν στον ορίζοντα τής πραγματικότητος. Θά κυνηγήσουν κ ι’ αυτές, σαν όλοι
μας, τήν φευγαλέα οπτασία πού λέγεται «Ευτυχία···. Θά μπορέσουν άραγε ποτέ νά τήν
πιάσουν. νά τήν κρατήσουν γιά λίγο ή γιά πολύ κοντά τους ; Ποιος αλήθεια τό ξέρει !
Απ αυτές, απ’ δλους εμάς, έξαρτάται νά πιούμε άπό τό γλυκό πιοτό τής Ευτυχίας.
Στό πρωινό προσκλητήριο, καμμιά δεν λείπει. ’Ανάμεσα στις αναφορές πού ύποόλήθ.καν, βρίσκεται και ή αναφορά τής ’Αγγελικής Καράμπαμπα, πού ζητάει δίωρη
άδεια γιά τόν Κλάδον Υγείας. Κάτι λείπει άπό τήν αναφορά καί ή δόκιμος Καράμπα
μπα καλείται νά τήν συμπλήρωσή. Τελικά ή άδεια εξόδου έγκρίνεται καί στις 10.30'
τήν Δευτέρα 26)5) 69 ή Καράμπαμπα αφήνει τήν Σχολή.
Πηγαίνει γρήγορα στον Κλάδον Ηγείας καί μιά καί βρίσκεται κοντά στά γραφεία
των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ περνάει άπό εκεί. Θέλει νά δώση μερικά χειρό
γραφά της πρός δημοσίευσι.
Μά ή ώρα περνάει τόσο γρήγορα. Κυττάζει τό ρολόι της καί κάνει τήν σκέψι ότι
πρέπει νά βιαστή, άν θέλη νάναι συνεπής στά χρονικά όρια τής άδειας εξόδου πού
πήρε. Φιλότιμη, αξιοπρεπής, μέ έντονη προσωπικότητα, δεν θέλει νά τήν παρατηρή
σουν γιά καθυστέρησι. ’Αφήνει βιαστικά τά γραφεία των «Α. X.». ’Ελπίζει νά προλάβη νά φθάση έγκαιρα στή Σχολή καί ν’ άναφέρη τήν κανονική της άφιξι. Είναι ζή
τημα χαρακτήρος κι’ αρχών πού τήν διακρίνουν νά φθάσι κανονικά.
Μέ τις σκέψεις αυτές μπαίνει στό λεωφορείο καί μέ τις σκέψεις αυτές λίγο αργό
τερα παρακαλεί τόν είσπράκτορα νά κάνη στάσι, όταν τό λεωφορείο πλησιάζη άπέναντι στή Σχολή.
Καί μέ τις σκέψεις αυτές, δοσμένη έξ ολοκλήρου σ’ αυτές, περνάει μπροστά άπό
τό σταθμευμένο λεωφορείο καί τρέχει νά περάση στό απέναντι πεζοδρόμιο, νά μπή
όσο γίνεται πιό γρήγορα στή Σχολή, χωρίς νά Ιλέγξη αριστερά τόν δρόμο.
Τό μοιραίο άπό τήν πλευρά τη; σφάλμα είχε ήδη γίνει. Καί ή δόκιμος ’Α γγελική
Καράμπαμπα, τ όγεμάτο όνειρα καί φιλοδοξίες κορίτσι, πληρώνει, μέσα σέ δευτερό
λεπτα. τό λάθος της. "Ενα δευτερόλεπτο, ένα τίποτε, μιά ανθρώπινη απροσεξία άπό
μέρους της, γράφουν τις τελευταίες γραμμές στό βιβλίο τής ζωής της. Έ κινούμενη
λαιμητόμος, πού λέγεται αυτοκίνητο, καί ή μέθη τής ταχύτττος τού οδηγού, κόβουν
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απροσδόκητα και άδοξα τό νήμα τής ζωής τής 'Αγγελικής Καράμπαμπα. Εκεί στην
άσφαλτο τής λεωφόρου Κηφισίας καί ακριβώς απέναντι από τις Σχολές τής Άστυνομίας, ή ’Α γγελική Καράμπαμπα αφήνει την τελευταία πνοή της καί μόνον ένα «αχ»,
πού βγαίνει γ ια στερνή φορά από τά σωθικά της, σφραγίζει για πάντα την παρουσία
της στον πρόσκαιρο καί μάταιο τούτο κόσμο.
Βιαζόταν ή 'Α γγελικ ή Καράμπαμπα νά φθάση στην Σχολή, νά δώση τό παρόν
στον άςιωματικό ύπηρεσίας. νά απόδειξη πόσο σέβεται το λόγο της. Δέν πρόλαβε όμως.
Σκοτώθηκε στά μισά τής λεωφόρου Κηφισίας καί τό μόνο πράγμα πού τά μάτια της
γιά τελευταία φορά άντίκρυσαν, ήταν οί Σχολές Αστυνομίας. ΙΙέθανε μπροστά στην
Σχολή πού τόσο αγαπούσε καί μέσα στήν οποία τόσα όνειρα είχε αρχίσει νά πλάθη.
Δέν έδωσε το «παρόν» στον αξιωματικό υπηρεσίας, έδωσεν όμως τό «παρόν» στο προσ
κλητήριο τού Μεγάλου Θεού μας. πού τόσο γρήγορα την κάλεσε κοντά του. ’Έκλεισε τά
αάτια της μπροστά στή Σχολή, στήν αφετηρία των εύγενών της επιδιώξεων. ΙΙρέπε;
νά πέθανε ευτυχισμένη.
Σαν κεραυνός τό αναπάντεχο νέο κτύπησε τόν αστυνομικό κόσμο καί είοικωτερα
ά ς συ', αδέλφους της κ ι’ όλους εκείνους πού τ η ν είχαν γνωρίσει από κοντά. Τό προσω
πικό καί οί δόκιμοι τω ν Σχολών βουβάθηκαν. Κανένας δέν ήθελε νά τό πιστεύση. Κι
όμως ήταν ωμή, όσο καί σκληρή πραγματικότης.
Ή ’Α γγελική Καράμπαμπα, τό διαλεχτό τής Σχολής κορίτσι, δέν βρισκόταν πλέον
στή ζω ή, άνάμεσά τους. Καυτά τά δάκρυα άρχισαν νά αύλακώνουν τά πρόσωπα. Έν.λαιγαν τό σκληρό τέλος τής συναδέλφου, τού νεαρού κοριτσιού πού πέρασε από κοντά
τους σάν διάττων αστέρας, αφήνοντας μιά μοναδική καί ανεπανάληπτη λάμψι. Ήταν
ή λάμψις τής τόσον έντονης προσωπικότητας τής Καράμπαμπα, πού μέσα στό τόσο λίγο
χρονικό διάστημα τής φοιτήσεώς της στήν Σχολή, εγινεν αιτία νά την αγαπήσουν καί
νά τήν προσέξουν όλοι σάν αδελφή τους, σάν δικό τους μεγάλο παιδί.
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Εκλαιγαν τον τοσον απροσδόκητο χαμό της συναδέλφου, πού υποσχόταν πολλά.
Εκλαιγαν τά οροσερά νειάτα πού εκείνο τό καταραμένο Μ αγιάτικο πρωινό μαράθ καν για πάντα κάτω από τις ροοες ενός αυτοκινήτου. "Εκλαιγαν τήν άνοιξι πού χάθηκε.
^κληρή καί αδυσώπητη ή μοίρα άρπαξε την ’Α γγελική Καράμπαμπα τήν ώρα
τού άνοιγε τά φτερά των φιλοδοξιών τ ;ς γιά νά πετάξη στούς νέους ορίζοντας πού ξα
νοίγονταν μπροστά της, την ούρα πού ή λεωφόρος των ονείρων της διακρινόταν στό
;αθο,. την ώρα πού είχε βρή τον πραγματικό της εαυτό καί είχε σκοπεύσει με επιτυχία
τον στόχο πού ανήσυχα ώς τότε ζητούσε.
Τά όνειρό
’Αγγελικής Καράμπαμπα, τά τόσο ευγενικά καί ουραία, έμειναν
πάντα ανεκπλήρωτα, απατηλά. Καί μόνο -ό ελευταϊο τής ζωής
ννειρο, πο
'.ιοε τήν Κυριακή, ξημερώνοντας Δευτέρα, καί ταραγμένη διηγήθηκε στις συναοέλ
νους της τό πρωί, μονον αυτό το τοσο σημαδιακό όνειρο, έπέπρωτο νά γίν πραγμαπκότης, νά βγή αληθινό σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ινι’ ήταν ή Καράμπαμπα
πού ξημερώνοντας Δευτέρα πετάχθηκε στον ύπνο της φωνάζοντας. ’ Ηταν οί φωνές
που ακόυσαν ο άρχιφύλακας καί ό σκοπός αστυφύλακας. «’Έ βλεπε, διηγόταν τό πρωί,
ιτι βρισκόταν στην άκρη ενός βαράθρου καί κάποια στιγμή γλίστρησε κ ι’ έπεσε στό
■άος πού έχαινε μπροστά της καί βυθιζόταν, καί βυθιζόταν. ’Εκείνη τήν στιγμή τήν
άρπαξαν χέρια στιβαρά δοκίμων άστυνομικών. τήν σήκωσαν ψηλά καί τέλος τήν άπόθεσαν κάτω απ’ ένα εικόνισμα τής Παναγίας».
Καί βγήκε αληθινό τ’ όνειρο. Οί συνάδελφοί της τής Σχολής Αστυνομίας τήν
άρπαξαν στά χέρια, τότε όμως πού ήταν πολύ αργά νά τής προσφέρουν κάποια βοή
θεια. Καί τήν άπόθεσαν πράγματι κάτω από ένα εικόνισμα τής Π αναγίας, γιά νά. τής
πουν σέ λίγο τό τελευταίο «χαΐρε>. Πίταν τό εικόνισμα πού άσπάσθηκαν καθώς γιά
τελευταία φορά άντίκρυζαν τήν αγγελική της μορφή, περνώντας μπροστά από τό φέ
ρετρό της.
Τό τελευταίο όνειρο τής ’Αγγελικής Καράμπαμπα βγήκε αληθινό, γιατί ήταν ή
τελευταία εγγραφή τής θείας βουλήσεως στό βιβλίο τής ζωής της. Τήν κάλεσε κοντά
του δ θεός τής αγάπης, γιατί ήταν γεμάτη από αγάπη. Τήν πήρε γρήγορα κοντά του
ό θεός τής καλωσύνης καί τής άγνότητος, πριν τήν μολύνουν τ’ άνθρώπινα πάθη. ’ Α γ
γελική πράγματι ή ψυχή της βρίσκεται τώρα ανάμεσα στούς αγγέλους. ’Ανεξερεύνητη
ή θεία βούλησις. "Ας είναι ευλογημένο τό όνομά σου Κύριε, κυρίαρχε των ψυχών καί
-ών σωμάτων μας.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων* πού τόσο ή Καράμπαμπα είχε αγαπήσει,
έκλαυσε πικρά τήν απώλεια της. Καί στάθηκε στό πλευρό των σκλ ρά πληγέντων οι
κείων της, όσο μπορούσε περισσότερο. Πίταν ή τελευταία προσφορά στη μνήμη ενός
εκλεκτού του μέλους.
Σέ μένα έλαχεν ό κλήρος, έπί κεφαλής αντιπροσωπείας έκ τριών δοκίμων Π’παστυνόμων, τριών δοκίμων Άρχιφυλάκων, τριών δοκίμων Α στυφυλάκω ν, δώδεκα γ υ 
ναικών δοκίμων ’Αστυφυλάκων καί τμήματος τής Μουσικής τής ’Αστυνομίας, νά τήν
συνοδεύσω ώς τήν τελευταία της επί γης κατοικία. Πίταν ή πρώτη καί στερνή από
κοντά γνωριμία μας, γιατί πριν λίγες μέρες, γιά δυό φορές, είχαμε μιλήσει από τηλε
φώνου. Τήν πρώτη φορά όταν εγώ τήν άνεζήτησα νά τήν συγχαρώ γιά τήν εξαιρετική
συνεργασία της πού είχε στείλει στό περιοδικό καί νά τήν παρακαλέσω δπως συνέ
χιση τήν πνευματική της προσφορά. Τήν δεύτερη φορά ήταν δταν εκείνη μέ άνεζήΐησε γιά νά μέ παρακαλέση όπως, αντί τού ποιήματος της πού δημοσιεύεται στο άνά
χεΐρας περιοδικό, δ μοσιευθή αυτό πού πράγματι δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο τεύ
χος. Σάν από διαίσθησι ήθελε νά άποχαιρτήση γιά τελευταία φορά τήν μεγάλη όλων
μας Μητέρα, τήν Ελλάδα, μέ τά ιδανικά τής όποιας είχε μεγαλώσει.
Βαθύτατα συγκινημένοι όλοι μας, από τόν Πειραιά, όπου στό φέρρυ - μπώτ «Μάρ
θα βάλαμε τό φέρετρό της, μέχρι καί τού τάφου της, τιμήσαμε όσο μπορούσαμε τήν

I

j<

Χτή μνήμη τής 'Αγγελικής Καράμπαμπ

569

μνήμη τής αδικοχαμένης συναδέλφου. Ξεκινώντας από τόν Πειραιά γύρω στις 12.15'
της Τρίτης, φθάσαμε στον Πόρο κατά τις 3.15'. Μέχρι τά Μέθανα, γύρω από τό φέ
ρετρό της στέκονταν σέ στάσι προσοχής συνεχώς ά\ά δύο κόκιμοι γυναίκες αστυφύλα
κες καί αστυφύλακες. Στα Μέθανα τό νεκροφόραν αύτοκίνητον βγήκε καί οδικά κατηυθύνθη πλέον στον Γαλατά τού ΙΙόρου, στην ιδιαίτερη πατρίδα τής ’Αγγελικής Καράμπαμπα, δπου κΓ εμείς βρεθήκαμε γύρο) στις 3.40'. Οί κάτοικοι τού Γαλατά καί αρ
κετοί από τόν Πόρο, είχαν κατακλύσει τόν κεντρικό δρόμο καί την προκυμαία. ”Λ ορες καί γυναίκες, γέροι, νέοι καί παιδιά, εκλαιγαν τό κορίτσι - καλωσύνη, τό κορίτσι χαμόγελο, πού τόσο γρήγοροι έφυγε από κοντά τους. Κι’ όταν σχηματίστηκε ή νεκρώσιμ . πομπή, όλη αύτή ή άνθρποθάλασσα ακολούθησε. Μπροστά - μπροστά τό στεφάνι
τού κ. Α ρχηγού τής ’Αστυνομίας μέ την έξης άφιέρωσι : «Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας, τιμών τήν μνήμην τής ’Α γγελικής Καράμπαμπα, εκλεκτού μέλους τής αστυ
νομικής οικογένειας». ’Ακολουθούσαν τά στεφάνια τής Δ) νσεως τών Σχολών, των τεσ
σάρων Αστυνομικούν Σχολών, τού Διοικητοΰ τής εκεί 'Γποδιοικήσεως Χωροφυλακής
καί τών συγγενών. Καί μετά ή Μουσική τής ’Αστυνομίας, μέ τόν'αρχιμουσικό άνθ) μο
κ.. Μπουχοΰτσο. Καί μετά ο συνάδελφος κ. Γιαννόπουλος, έχοντας δεξιά του τόν Τπαστυνόμο κ. Παπασπηλιόπουλο καί αριστερά του τόν αρχηγό τής Σχολής Τπαστυνάμων. Καί μετά ό Πρόεδρος τής Κοινότητος μέ τούς εκπροσώπους τής Χωροφυλακής, ό

Καί έτερον στιγμιότυπου τής
τιμητικής πομπής, 8ι’ ής ή
Α γγελ ικ ή Καράμπαμπα όόδηγεΐται εις τήν τελευταίαν
κατοικίαν της.
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σταυρός, οί λαμπάδες καί τά στέφανα, οί παπάδες καί τέλος ή νεκροφόρα, τήν όποιαν
πλαισίωναν στα πλάγια οί 12 γυναίκες αστυφύλακες καί πίσω οί άλλοι δόκιμοι των
-χολών. Καί ακολουθούσαν οί γονείς καί οί συγγενείς καί ό Γαλατάς ολόκληρος.
Ή πένθιμη ρυθμική μουσική, τά κλάματα καί οί φωνές των οικείων, σκόρπισαν
ρίγη συγκινήσεως. Προσπαθούμε νά φανούμε ψύχραιμοι, χωρίς όμως αποτέλεσμα, γιατί
τα δάκρυα αύλακώνουν τις παρειές μας. ΚΓ όσο πλησιάζουμε στην έκκλησία, όπου θά
ψαλή η νεκρώσιμη ακολουθία, ή πομπή όλο καί μεγαλώνει, τό κλάμα όλο καί δυναμώνει.
Μέσα στδ τόσο πένθιμο αυτό περιβάλλον, στις 4.30' άρχισε ή γνωστή ακολουθία.
Κομπιάζουν οί παπάδες από συγκίνησι καθώς ψέλνουν τά νεκρώσιμα τροπάρια καί
κλαίει τό εκκλησίασμα ολόκληρο όταν ό δόκιμος 'Γπαστυνόμος Φαρογιάννης Ίω ά νν c
ψέλνει τό «Μετά των 'Αγίιον. . .». Τελειώνοντας ή ακολουθία καί πριν άρχίση ό τε
λευταίο; ασπασμός, δ συνάδελφος κ. Γιαννόπουλος κατέθεσε στέφανον επί τής σοροΰ
τής μετάστασης καί είπε τά εξής :
Δόκιμος άστυφύλαξ ’Αγγελική Καράμτταμπα,
Θλιβερόν καθήκον έπέπρωτο σήμερον νά μάς όδηγήση εις τήν ιδιαιτέραν σου πα
τρίδα. Είναι τό καθήκον νά σέ συνοδευσωμεν καί νά σέ άποχαιρετήσωμεν εις τήν τε
λευταία-/ κατοικίαν.
Τήν 12.45’ ώραν τής χθες 26-5-69 άνηρπάγης από τήν ζωήν κατά τρόπον άνάλγητον καί οδυνηρόν, έσύ εκλεκτόν τέκνον τής αστυνομικής οικογένειας.
Εις τήν ακμήν τής ζωής σου, μέ τά υψηλότερα ιδανικά ξεκίνησες από τήν ιδιαι
τέραν σου πατρίδα, Αγγελική, για νά καταταγής στο ’Αστυνομικόν Σώμα, μέ σκοπόν
νά υπηρέτησης τήν Πατρίδα σου καί τήν Κοινωνίαν. Ή λθες εις τό φυτώριον, τήν
Αστυνομικήν Σχολήν, όπου από τις πρώτες ημέρες τής φοιτήσεώς σου άπεδείχθης μία
έςαίρετος σπουόάστρια, άπέσπασες τήν έκτίμησιν καί τήν αγάπην των προϊσταμένων
καί συναδέλφων σου καί έδωσες πλούσια δείγματα τής προσωπικότητάς σου. τού ευγε
νικού καί άδολου χαρακτήρος σου. τής πλημμυρισμένης από ευγενικά αισθήματα καρ
διάς σου καί τής πλούσιας καί πολυμόρφου μορφώσεώς σου. ’Ήδη μερικά δοκίμια τής
λογοτεχνικής σου ίκανότητος είναι έτοιμα νά ΐδουν τό φώς τής δημοσιότητος από τό
περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά».
Βάσκανος όμως μοίρα άνέκοψε τόσον πρόωρα καί ανάλγητα τόν δρόμον τής ζωής
σου. Έπέπρωτο νά ύποστής τάς συνέπειας τής τεχνικής έξελίξεως τού ανθρώπου εις
τά μέσα συγκοινωνίας. Ήχο μοιραίο-/ νά άφησης τόν κόσμον αυτόν εις μίαν τόσον ευχά
ριστο-/ στιγμήν τής ζωής σου' τώρα πού τά όνειρά σου ήρχισαν πραγματοποιούμενα.
Από σήμερα δεν θά βλέπουμε στά θρανία τό χαρούμενο καί ευγενικό σου πρό
σωπο τά σπινθηροβόλα καί γεμάτα ευφυΐα μάτια σου, δεν θά άκούωνται τά χαρούμενα
καί άδολα γέλια σου νά πλημμυρίζουν τό προαύλιο-/ τής Σχολής.
ΤΙ αγγελική μορφή σου όμως θά φτερουγίζη ανάμεσα μας καί ή παρθένα καί γ ε 
μάτη καλωσύη καί αγάπη ψυχή σου θά ύπερίπταται. γιά νά μάς θυμίζη ότι ένα ευγε
νικό λουλούδι κόπηκε, όταν μέ τό άρωμά του άρχιζε νά εύωδιάζη καί νά πλουτίζη τό
ανθοκήπιο, πού λέγεται ’Αστυνομία Πόλεων.
Ο! γονείς σου καί τ’ αδέλφια σου δέν θά σέ ξ αναδοΰν.
Ή καρδιά σου έπαψε νά πάλλη δΓ αυτούς. Τά όνειρα τά δικά σου καί τά δικά
τους έσβησαν.
Βάσκανος μοίρα ήθέλησε νά πάρη τό χαριτωμένο παιδί τους στά πρώτα βήματά
του. μακρυά τους, εκεί πού οί άγγελοι τού ουρανού φτερουγίζουν' κοντά εις τόν Θεόν.
"Ολοι εμείς οί συνάδελφοι χάσαμε ένα εκλεκτό μέλος τής ’Αστυνομικής Οικογέ
νεια; τώρα πού τό γνωρίσαμε, τό αγαπήσαμε καί τό λατρεύσαμε.
"Ώς έκπρόσωπος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν οποίαν τόσον ήγάπησες καί Ιφιλοδόξησες νά ύπηρετήσης καί δΓ αυτής τήν Πατρίδα καί τήν Κοινωνίαν, καταθέτω
τόν στέφα-ον τούτον εις ενδειξιν ελάχιστου φόρου τιμής, α γά π ες καί εκτιμήσεως καί
εύχομαι όπιο; τό χώμα τής φιλτάτης πατρώας σου γης είναι ανάλαφρο καί όπως ό
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Πανάγαθος θεός άναπαύση τήν άθώαν καί αγνήν ψυχήν σου εν μέσψ των ’Αγγέλων
'/-&·<■'"·,ζρ£χ'ί] εις ίθυς γονείς και τα αδέλφια σου καί δλους τούς συγγενείς καί φίλους την
έξ ύψους παρηγοριάν.
Α ιώνια σου ή μνήμη ’Αγγελική .
M cA ιον κ. I ιαννόπουλο, εκ μέρους των γυναικών αστυφυλάκων, κατέθεσε στέ
φανο ή δόκιμος άστυφύλαξ Αευκαδίτου Γεωργία, ή όποια καί είπε τά έξη; :
«’Αλησμόνητη Α γγελική ,
^Αγν άνοιςι „ης νειότης σου, αλύπητα σε θερισε τού χάρου τό δρεπάνι. ΙΙρίν καλά
σέ γνωρίσουμε στή μεγάλη μας καινούργια αστυνομική οικογένεια, έφυγε; ξαφνικά
από κοντά μας.
ΙΙρίν καλά ανοίςης τά. φτερά σου στήν καινούργια λεωφόρο πού ξανοιγόταν μπρο
στά σου. αδυσώπητος ό θάνατος σ’ άρπαξε άπό κοντά μας.
Τά όνειρά σου, τά τοσο ωραία, τά τόσο νεανικά, τά. τόσο γεμάτα ευγενικές φιλοδοξιε^ εσόησαν αναπαντεχα κάτω άπ τις ρόδες τού αυτοκινήτου τοϋ πεπρωμένου σου.
Ααί να, ιώρα βρίσκεσαι μπροστά, μας νεκρή. Lav σέ όνειρο,'ακόμη δέν μπορούμε
νά τό πιστεύσουμε. ΚΓ όμως είναι πραγματικότης.
/Η Α γ γ ελ ικ ή Καράμπαμπα. ή δόκιμος άστυφύλαξ, ή φίλη καί συμμαθήτριά μας,
δέν βρίσκεται πιά άνάμεσά μας.
Κι αν ο χάρος σε πήρε άπό κοντά μας, ποτέ δέν θά σέ ςεχάσουμε, αξέχαστη
Α γγελική. Πάντοτε θά. θυμόμαστε την αγγελική μορφή σου καί τά δάκρυά μας καυτά,
θά υγραίνουν τό νιόσκαφτο μνήμα σου.
Κοιμήσου τώρα εν ειρήνη. Κανένας δέν μπορεί νά ταράξη τόν αιώνιο ύπνο σου.
Κμεϊς οι συμμαθητριες σου. κλαίμε μαςί με τούς δικούς σου τόν τόσο ξαφνικό
χαμ ό σου. Τό νεκροκάντηλο τής θύμ σής μας θά καίη γιά πάντα στον τάφο σου.
"Ας είναι ελαφρό τό χώμα τής πατρικής γής πού σέ λίγο θά σέ σκεπάση κΓ ή
μνήμη σου αίωνία.
Α ιώνια ή μνήμη σου αλησμόνητη αδελφή μας*.
Μετά τήν δόκιμό αστυφύλακα Αευκαδίτου, ώμίλησε μία άπό τις παλιές δασκάλε;
καί μιά άπό τις συμμαθήτριές της. Στή συνέχεια κατετέθησαν τά άλλα στεφάνια, άπό
εκπροσώπους των Αστυνομικών Σχολών δοκίμους, μέ σύντομο χαιρετισμό αίωνίας άναπαύσεως τής ψυχής τής συναδέλφου.
Καί πάλι πομπή καί διαδρομή χιλίων πεντακοσίων, περίπου, μέτρων, γιά νά φθάσιυμε στό νεκροταφείο. "Ενας χείμαρρος λαού ακολουθούσε κΓ έκλαιγε. Συ ώδευε στήν
τελευταία κατοικία τό κορίτσι τους, τό δικό τους παιδί. Οί φωνές καί τά κλάματα τών
άμοιρων γονιώ ν, καθώς καί τά πένθιμα εμβατήρια πού ή Μουσική μας παιάνιζε, αντη
χούσαν στις γύρω π λα γιές καί έφθανε τό άπόηχο πέρα στόν Πόρο, άπό τήν προκυμαία
τού οποίου κόσμος πολύς παρακολουθούσε τήν νεκρώσιμη πομπή.
Φθάνοντα; στό νεκροταφείο, ή σορός τοποθετήθηκε στόν ανοικτό τάφο πού έχαινε
μπροστά μας. Τό σώμα τής Α γγελική ς Καραμπαμπα γύρισε ξανά στήν πατρική γή, ή
ψυχή της όμως πετοϋσε ψηλά, στά ουράνια δώματα καί παρακολουθούσε τό λυπητερό
μας πανηγύρι. Τ ά νυφ ικά στεφάνια, πού δέν πρόλαβε στήν ζωή νά δή, στόλιζαν τό
πληγωμένο κεφάλι της καί ό δίσκος μέ τά κουφέτα καί οί λαμπάδες τού γάμου της
έφερναν στί; σκέψεις μας σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
Ή Α γ γ ε λ ικ ή Καράμπαμπα πέθανε. "Οσο κΓ άν κλάψωμε, δέν πρόκειται νά. γυρίση πίσω. Πήρε τόν μεγάλο δρόμο πού δέν έχει γυρισμό. ’Έτσι τό θέλησε ό Θεός.
"Ας τήν άφήσουμε νά κοιμηθή ήσυχα πιά κΓ άς ευχηθούμε ό Θεός νά άναπαύση
τήν ψυχή της καί νά χαρίση βάλσαμο παρηγοριάς στους οικείους τ -ς.
Καλό μας κορίτσι ! ’Αναπαύσου έν ειρήνη. Γιά πάντα θά μείνης στις σκέψεις μας,
'Ο καταλύτης χρόνος δέν θά σβύση ποτέ τήν αγγελική σου μορφή.
Αίωνία άς είναι ή μνήμη σου Α γ γ ελ ικ ή Καράμπαμπα.
/. ΡΑΪΚ ΟΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΣΤ' ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΟΒΑ
ΑΛΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ά ρ χ ιφ ύλα κο ς

|\IX ΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ, θαυμάσια ορ γανωμένη καί άριστα σχεδιασμένη, μέχρι τήν τελευ•’ I ταία τη; λεπτομέρεια, μια, ψυχαγωγική εκδρομή των αστυνομικών υπαλλήλων του
ΚΙ 1 Αστυνομικού Τμήματος μέ τις οϊκογένειές των. μάς έφερε μπροστά στά Δελ
φικά ερείπια.
Ιο σκοτάδι κυριαρχούσε ακόμη παντού, ούτε ένα αστέρι στον ουρανό. ’Έξωθι τού
Γμήματος μιά ασυνήθιστη κίνησι επικρατεί τούτο τό πρωί τής 2 8 ) 5 ) 6 9 . “Ολοι οί
αστυνομικοί υπάλληλοι, συγκεντρωμένοι μέ τις οικογένειες των, περιμένουν τό εκδρο
μικόν αύτοκίνητον, πλάθοντας καθένας τά δικά του όνειρα. . . γ ια δσα πρόκειται να
οή σήμερα στο δρόμο για τούς Δελφούς κ ι’ εκεί στό αρχαίο Μαντείο.
Κάποτε ήρθε τό εκδρομικό αυτοκίνητο, επιβιβασθήκαμε καί στις 6.20' ξεκινή
σαμε, ακολουθώντας τήν καινούργια λεωφόρο των ’Αθηνών. Είναι μιά φαρόειά λεω
φόρος, από τις πιό όμορφες τής Πατρίδας μας. Βρισκόμαστε κυκλωμένοι από τό μεγανείο τής ελληνικής φύσεως. Κάθε γωνιά της, κάθε σπιθαμή της είναι καί μιά ευχάρι
στη έκπληξι. Μέσα στο λεωφορείο τό κέφι έχει ζωντανέψει. Στά πρόσωπα δλων είναι
οιάχυτ μιά οιάθεσι γιά τραγούδι, για ξεφάντωμα.
Η διαδρομή γίνεται άληθ.νά μαγευτική. Άφίνοντας πίσω μας τά τελευταία σπί
τια τής δμοφης Αθήνας, νοιώθουμε μιά ανείπωτη χαρά, όταν ή δροσοβόλος πρωινή
αύρα χαϊδεύει τά πρόσωπά μας. Σαν φίδι τρυπώνει, κουλουριάζεται καί ξετυλίγεται ο
δρόμος μέσα στό βουνό, έ' ώ στό βάθος ή θάλασσα κι’ οί ταπεινοί κάμποι, σάν πολύ
χρωμο χαλί σέ χιλιάδες κτυπητές αποχρώσεις. Ιΐροχωρώνταςφθάνουμε στήν Λεβαδειά
στις 8.30'. Είναι ό πρώτος σταθμός τής διαδρομής μας. Κατεβαίνουμε στήν πλατεία
Κατσώνη, πού στό κέντρο τού κομψού πάρκου της υπάρχει ομώνυμη επιγραφή μέ γράμ
ματα από τά καταπράσινα χόρτα. ’Ανατολικά ό Έλικώνας καί τό Κάστρο. Βλέπομε
τήν πόλι. ή οποία καθ’ δλα είναι ωραία. Σκαλίζουμε τις ιστορικές μας γνώσεις καί
θυμόμαστε πώς τήν πόλι αυτή τήν έκτισε ό ’Αθηναίος Λεβάόης, ές ού καί πήρε τό όνομα.
Ιτίς 10.30' φθάνουμε στήν ιστορική μονή τού Όσιου Λουκά. Μέ θρησκευτική εύλάβεια μπαίνουμε στό μοναστήρι καί ανάβουμε τό κεράκι μας στήν όμορφη έκκλησούλα
τής Ά γιας Βαρβάρας. Θαυμάζουμε τά πάντα. Είναι ένα μοναστήρι μέ περίφημγ/ αρχι
τεκτονική καί σημαντικώτατα ψηφιδωτά, ώς τού Δαφνιού καί τής Κων) πόλεως. Έ
Ανάσταση ή Σταύρωσι, είται αληθινά θαύματα, πού δέν χορταίνει κανείς να τά θαυμάζη. Μά, δμως, ή ώρα πέρασε, ο φλογερός ήλιος πλησιάζει να φθάση στήν μέση τού
θολωτού ουρανού, οπότε μέ ανανεωμένες δυνάμεις τραβάμε γ ιά τούς Δελφούς. Έ ληές
καί κάμποι πανέμορφοι, χαράδρες καταπράσινες. Δεξιά πελώριος γίγαντας ό χιλιο-
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•.ραγουοισμεγος Παρνασσός, πού στις κορυφές .ου υπάρχει ακόμα χιόνι. Στις 11 ττάσαμε στην Ά ράχω βα, όπου οί φουστανέλλες καί ή προτομή τού Καραϊσκάκη ένέμισε
ολοκλ' ρο τον χώρο τής φαντασίας μας μέ σελίδες τοΰ 21 καί ή ψυχή μας γέμισε εθνικό
ενθουσιασμό. Αφήνοντας προσωρινώς την Αράχωβα. πουναι αμφιθεατρικά κτισμένη
σ^ον Παρνασσό, αφού μάς προσεφεραν οι εκεί ευρισκόμενοι δυο αστυφύλακες κοκορέ
τσι καί ούζο, ξεκινήσαμε πρός τούς Δελφούς.
Φθάσαμε στις 12. 10' .
Κατεβαίνουμε άπό τό αυτοκίνητο καί έπίσκεπτόμεθα τούς αρχαίους χώρους. Εί
δαμε ενα σωρό παράξενα πράγματα κ ι’ ακούσαμε ένα σωρό γεγονότα απ' τή μυθο/.ογία . άλλα καί άπό την αρχαία ιστορία, πού τά αγνοούσαμε. Ό Διοικητής μας. Άστυν.
Β κ- I. Σποϋλος, εξήγησε μέ κάθε λεπτομέρεια την ιστορία των Δελφών. Πάντως,
μέσα στόν αρχαίο χώρο μάθαμε πολλά, περιεργαστήκαμε μέ δίψα τις αρχαιότητες, πή
ραμε φωτογραφίες καί γυρίσαμε κατενθουσιασμένοι στόν κεντρικό δρόμο τών Δελφών,
κουβεντιάζοντας μέ θαυμασμό για τό μεγαλείο πού μάς άποκαλμφτηκε μπροστά στά
Δελφικά ερείπια.
Καί άφοΰ ικανοποιήθηκαν οι αισθήσεις καί ή ψυχή μας. ήρθε ή ώρα νά δοθή μιά
ίκανοποίησι στό στομάχι, πού ζήταγε κ ι’ αυτό νά πάρη γιά λίγο τό λόγο. Μπαίνουμε
στό πούλμαν καί παίρνουμε τό δρόμο τής επιστροφής. Ή συνέχεια γράφτηκε σ’ ένα
πεντακάθαρο κεντράκι τής Άράχωβας, όπου βρεθήκαμε κατάπληκτοι μπροστά στό
πλουσιότατο γεύμα, πού μάς είχαν προετοιμάσει οί συνάδελφοί μας Κούνιοας καί Ινορίζης, χάρις στην φροντίδα καί πρωτοβουλία τού καλού Διοικητού μας, όστις είχε στεί
λει τούς αστυφύλακες άπό την προηγουμένη γιά νά μάς υποδεχθούν. Ιό άρν'ι τή: σού-

1Ί ΟI Η ΣIΣ

Το ξ ε κ ί ν η μ α
Μ ή σ 7» ι ά ζ ε σ α ι τ ά ν έ β α σ μ α τ' άψήλου σάν κοιτάς,
μη σύγνεφο βροχόγιομσ τά μάτια σου βαραίνει,
σάν τό γυμνόφωτο στρατί μέ κούραση τραβάς,
τβ δάκρυ τού ιδρώτα σου τή σάρκα σου πού δέρνει.
Μ ή σ τ έ κ ε ι ς, τράβα ολόισια, πίσω μήν άγναντεύης.
χλωρά λειβάδια, πέλαα, κόσμους ημερωμένους,
όνειρα ήλιοτρέμιστα, σιμά σου μη προσμένης.
μαγιόπριλα στά χνάρια σου, χείμαρρους κρυσταλλένιους.
-εφικτά πλατανόσκιωτα το γιόμα νά άποστάσης,
μή καρτεράς χαμόγελα, δίχως νά άνεμοδείρη
ή ψυχή σου στά βραχώματα, καί στή κορφή θά φτάσης
στη δύση τής ελπίδας σου μυριόφωτο Βά λάμψη.
Ιού Αγώνα σου τό τίμημα, τής Δόξας το μπαξίσι,
μέσα άπ τις χίλιες σου πληγές άγιασμα θ’ άναβλύση,
στις ματωμένες χούφτες σου χρυσαφικό κ ι’ ασήμι,
τό φτάσιμό σου ποταμούς μίμησες θά ξεχύση.
Μ ή σ κ ι ά ζ ε σ α ι τ ό ν ύ χ τ ω μ α, τήν κάψα και το κρύο,
τή μσ,αξιά σου φύτεψε σ’ υπομονής τούς κάμπους
καί σύρε μέ τό χάραμα, μέσ’ τής κορφής τό κρίνο,
νά βρής σά φτάσης άσβεστους τής πλήρωσης τούς φάρους.
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η Κ Α ΡΑΜ ΓΙΑΜ Π Α

βλας, τό κρασί, είναι τά πρώτα πού έγραψαν τον χαρούμενο επίλογο τού γεύματος.
Έδημιούργησαν μιαν αξέχαστη ατμόσφαιρα. Θά τις θυμώμαστε πάντα αυτές τις ώρες,
γιατί ήταν οί πιο όμορφες στή ζωή μας. Μετά τό φαγητό ή συμπαθητική ορχήστρα,
πού μάς ήκολούθει σ’ όλη μας τήν διαδρομή, άρχίζει τήν εργασία της. Ό κ. Διοικη
τής, οί βαθμοφόροι, οί αστυφύλακες, τά μέλη των οικογενειών των, χορεύουν γεμάτοι
κέφι, αγάπη, αλληλοσεβασμό καί άλληλοεκτίμησι. Καθώς ή ορχήστρα παίζει τό ελ
ληνικό τσάμικο, χαλάει δ κόσμος καί ο ακούραστος Διοικητής μας σέρνει τό χορό. Με
τά τό φαγητό καί τό γλέντι, ένας περίπατος στήν Άράχωβα. συμπλήρωσε τήν εκδρο
μική σελίδα μέ νέες σκηνές, εικόνες καί συναισθήματα καί τις καλύτερες εντυπώσεις
άπό τήν ιστορική Άράχωβα.
Στις 18.30' πήραμε τό δρόμο τού γυρισμού.
Έ επιστροφή υπήρξε κι’ αυτή υπέροχη καί τούτο γιατί ταξιδεύσαμε λίγες ώρες
νύχτα κι’ ώς γνωστόν ή νύχτα δίδει μιά ξεχωριστή ομορφιά καί ρωμαντικότητα.
Ή ήμέρα αυτή τής εκδρομής θά μείνη ανεξίτηλα γραμμένη στό βιβλίο τής ζωής
όλων εκείνων πού είχαν τήν ευτυχίαν νά βρίσκωνται μαζί μας. "Ολοι αίσθανόμεθα τήν
ανάγκην νά εύχαριστήσωμε τόν οργανωτήν τής ωραίας αυτής έκδηλώσεως κ. Διοικη
τήν μας καί όλους, όσους συνετέλεσαν εις τήν ευχάριστου έκτέλεσιν τού όλου προγράμ
ματος.
. IA

Κ.
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11ΕΝΘΗ

'Αριστοτέλης Κουτσουμάρης
Εις ακόμη των εκλεκτών της οικογένειας των απομάχων 'Αστυνομικών έτελεύτησε τόν βιον του τάς ημέρας αύτάς. Τήν 28)5) 69 άπεβίωσεν ένταΰθα ό έ.σ ’Λσ~υνομικος Διευθυντής Β' Κουτσουμάρης ’Αριστοτέλης. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο

^ην επομένην εκ τοϋ τοϋ ^ίεροΰ ναοϋ Ά γ . ’Αντωνίου Πατησίων εις Β' Νεκροταφείου,
,.αρηκολούθησε πλήθος κόσμου έκ τών βαρυαλγούντων συγγενών, φίλων καί γνωστών
αυτού. Εκ μέρους τοϋ Αστυν) κοΰ Σώματος παρέστη ό ’Αρχηγός κ. Βασίλειος Σακελλαροίυ καί αντιπροσωπεία Ά ξ) κών έξ όλων τών βαθμών. 'Ωσαύτως παρέστησαν πολΛοί εκ τών έν ένεργεία καί έν συντάξει ανώτατοι καί ανώτεροι Ά ξ) κοί καί κατώτεροάστυνομικοί υπάλληλοι.
Κατέθεσε στέφανον τιμής, έκ μέρους τής Αστυν. Πόλεων, καί άπεχαιρέτ σε τόν
νεκρόν ο Αστυν. Δ) -.τής Α' κ. Χρ. Σπυρογιαννόπουλος,
οστις είπε συγκεκινημένος τά έξης :
«Ή έκπλ,ήρωσις τοϋ υστάτου χρέους τών έπιζόντων
προς τούς απερχομένους έκ τής ζωής μάς έφερεν εις τον
ιερόν τούτον χώρον, αξέχαστε Διευθυντά ’Αστυνομίας ’Αρι
στοτέλη Ινουτσουμάρη.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων, τό όποιο, τόσον
πιστώς υπηρέτησές εις όλην σου τήν ζωήν, έπεφύλαξεν εις
εμέ τήν ύψίστην τιμήν νά σοΰ πευθύνω, κατά τήν ίεράν αυ
τήν στιγμήν τής οδύνης, τόν ύστατον χαιρετισμόν.
Είναι βαρύ δι’ εμέ τό χρέος αύτό' και είναι βαρύ διότι
δεν είναι δυνατόν εντός ολίγου χρόνου νά έκτεθή τό εύρος
τής προσωπικότητάς σου ώς άξιωματικοΰ, ώς Κοινωνικού
Αειτουργοΰ, ώς οικογενειάρχου καί ώς ανθρώπου.
Διόπι ή ιδική σου ακτινοβολούσα προσωπικότης, αξέχαστε Διευθυντά ΚουτσουμάΡ0· fi ώραια μορφή σου, η αναμνησις τών γεμάτων αρετών καί θυσιών έργων σου, έργων
μιας ζωής άφοσιωμένης εις τά ιδεώδη τής Πατρίδος, της Θρησκείας, τής Κοινωνίας
καί τής Ο ικογένειας, υπερβαίνει τά πολύ στενά δρια τά όποια προσφέρει ό πανδαμάτωρ χρόνος Λύτην τή ν στιγμήν.
Διεκριθης c i, όλ,ου-, *ους ιομεί-, τής οημοσίας καί ιοιωτικής φωής. Ιπόοειγμα
έξαιρέτου αξιωματικού καί χρηστού δ. μοσίου λειτουργού. Προϊσταμένου, υφισταμένου,
συνεργάτου καί φίλου εις τάς επάλξεις τοϋ ωραίου αστυνομικού καθήκοντος. Υπόδειγμα
ηθικού, τίμιου, άζιοπρεποΰς καί ακεραίου χαρακτήρες ανθρώπου, εις τάς επάλξεις τής
κοινωνικής ζωής. Υ πόδειγμ α άρίστου οικογενειάρχου, εξαιρετικού ανθρώπου καί φίλου.
Η επίζηλος εργατικότης σου, ή φιλοτιμία, τό θάρρος, ή ευσυνειδησία καί ή λε
βεντιά ήσαν τά κύρια χαρακτηριστικά τής ζωής σου. ΤΗσαν τά χαρακτηριστικά, τά
όποια σέ έπέβαλον ώς παράδειγμα πρός μίμησιν εις τόν στίβον τής δημοσίας καί ιδιω
τικής ζωής.
Δι αύτό, ό άδόκητος θάνατός σου προσθέτει εις τήν βαθεΐαν θλΐψιν τών ίδικών σου
καί τήν ΐδικήν μας όδύνην.
Γό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον τόσον ευσυνείδητους καί μακροχρο
νίους υπηρέτησες, συμμετέχον σύσσωμον εις τό βαρύ πένθος διά τόν άδόκητον θάνατόν
σου. καταθέτει δι’ εμού τόν στέφανον τούτον εις ένδειξιν ελάχιστου φάρου τιμής καί
ευγνωμοσύνης διά τάς πρός αύτό καί τήν κοινωνίαν προσφερθείσας υπηρεσίας σου καί
εύχεται δπως «ό καί νεκρούς καί ζώντας έξουσιάζων Κύριος», κατατάξη τήν ψυχήν σου
Ί ν σκηναΐς δικαίουν». εις τήν οίκογένειάν σου δέ χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
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Πένθη

'Ας είναι έλαφρόν το χώμα τής 'Αττικής γης, το όποιον σέ λίγο θά σε σκεπάση.
άλησμόν._τε συνάδελφε.
Αιώνια σου ή μνήμη .
Εις τήν συνέχειαν άπηύθυνεν ύστατον χαιρετισμόν και κατέθεσε στέφανον τιμής
ό Πρόεδρος τής Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων Ά ξ) κών Αστυνομίας Πόλεων ε.
σ. Αρχηγός Αστυν. Πόλεων κ. Νέρης, ο όποιος, λίαν συγκεκινημένος, ηύχήθη ΰπέρ
τής αιώνιας μνήμης τού μεταστάντος,, ον έχαρακτήρισεν ώς «καλόν σκυταλοδρόμον
του έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί των κοινωνικών θεσμών γενικώς.
Ακολούθως άπεχαιρέτησαν τόν νεκρόν οί : Άντισυνταγματάρχης Π.Δ. κ. Οίκονομόπουλος θεόο.. εκ μέρους τού συλλόγου Ισαρίων. γενετείρας αυτού, καί ό συμβο
λαιογράφος κ. Εύστρατιάδης Παντ., φίλος τοϋ μεταστάντος καί στενός συνεργάτ'ης
κατά τήν Κατοχήν εις το θεάρεστον εργον τοΰ Διεθνούς Έρυθροΰ Σταυρού.
Ό 'Αριστοτέλης Κουτσουμάρης έγεννήθη τώ 1894 έν ’Ίσαρι Μεγαλουπόλεως.
Έν έτει 1914 κατετάγ., εις τήν Βασ. Χωρ) κήν καί τώ 1919 προήχθη εις ανθυπομοί
ραρχον. Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τήν 31) 5) 1922 ιός ’Αστυνόμος Β ' τάςεως. Τήν 25)2) 1929 προήχθη εις Ά οτυν. Α ' καί τήν 23) 8) 1932 εις ’Αστυν) κόν
Δ) ντήν Β . Άπεχώρησε τού Σώματος τή αιτήσει του τήν 20) 10) 1932. Πειθαρχικός,
σοβαρός, ηθικός, εύγενής. αξιοπρεπής, άοκνος, κατά πάντα ικανός, άνήλθε τάς βαθμί
δας τής ιεραρχίας ταχύτατα καί εις νεαράν ηλικίαν. Διεκρίνετο διά τήν επιστημονι
κήν καί εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί τήν τελείαν επαγγελματικήν κο.τάρτισίν του.
Ένήργει πάντοτε μετά ζήλου καί μεθοδικότητος καί οϋδένα κόπον ύπελόγιζε χάριν
τής υπηρεσίας. Ίίτο δραστήριος καί ανέπτυσσε χαρακτηριστικήν διά τά υπηρεσιακά
θέματα πρωτοβουλίαν. Έθεωρεΐτο καί έκρίνετο πάντοτε ώς ίκανώτατος ’Ας) κός, άνευ
οϋδεμιάς αμφιβολίας.
Τπηρέτησεν εις διαφόρους αστυν) κάς υπηρεσίας καί επί μακρόν εις υπηρεσίαν
Ασφαλείας ’Αθηνών. Έθεωρεΐτο διά τήν εποχήν του «νεωτεριστής» εις τά οργανωτικά
θέματα τής διοικήσεως καί προσέφερεν εργον ύψίστης σημασίας εις τό Σώμα. Τούτου
ένεκεν έτιμήθη πολλάκις δι’ αναλογών αμοιβών. Χαρακτηριστικά! είναι αί έςής άμοιβαί του : ’Έπαινος τοϋ Υπουργού ’Εσωτερικών διά τήν έκπόνισιν στατιτστικής μελέ
της (1926 — 1927) επί των αίτιων των έπισυμβάντων έν Ά θή να ις δυστυχημάτων ύπο
τροχοφόρων γενικώς. Έπαινος τοΰ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά
τήν σύλληψιν, έν Βάρνη Βουλγαρίας, τών έπικεκηρυγμένων ληστών Ιωάννου καί Ευ
θυμίου Ρέντζου. Έπαινος τοϋ Υπουργού Εσωτερικών διά τήν πλήρη διαλεύκανσιν
τοϋ εγκλήματος τής Καλλιθέας (Άθανασοπούλου) . Κατά τήν άποχώρησίν του έκ τοϋ
Αστυν) κοϋ Σώματος, β τότε Τπουργός ’Εσωτερικών ’Ιωάννης Μεταξάς έςέφρασεν
αύτώ τήν ευαρέσκειάν του διά τάς παρασχεθείσας έν τώ ’Αστυν) κώ Σώματι υπηρε
σίας του.
Θλίβομε- οι διά τήν απώλειαν τοϋ εκλεκτού τέκνου τής οικογένειας τών έ.σ. ’Α
στυνομικών μας. συλλυπούμεθα τούς οικείους αυτού καί εύχόμεθα τήν έξ ύψους παρηγορίαν των. Είθε ό Κύριος νά τάξη τήν ψυχήν τοϋ τετιμημένου δούλου του Άριστοτε/.ους Κουτσουμάρη «εν σκηναΐς δικαίιον».
Λιωνία άς είναι ή μνήμη του.
Λ'. .Υ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No V,
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. 'Η Εθνική έκαπηλεύθη βαναύσως υπό των
κομμουνιστών, κατά τήν κατοχήν.
3
2 . Επεδρασαν έττι τής έξελίξεως τής Βυζαντινής
καί μεσαιωνικής ιστορίας της Δύσεως (όν. πληθ) 4
Ά ντιστρόφως απευθύνονται κατά μισιτών προ-· 5
σ ώ π ω ν — Χημικώς άποτελεϊται άπό δύο μέρη
υδρογόνου καί ενός οξυγόνου.
6
4. Αιτιατική αριθμητικού (θηλ.) —Δεν χωρεϊ άνα- η
βολήν (έπίρ.).
5. Πρόθεσις μετ’ άρθρου εις τήν δημοτικήν καί 8
άντιστρόφως — Συνθετικόν πυγμαχικού όρου.
6 . Δίφθογγος — Ποταμός τής Β. ’Ιταλίας.
9
7. Νεώτερος αύλικός του Βασιλέως Γεωργίου Α’ 10
τής έπαύλεως τού οποίου καλείται σήμερον
ή έν Ά θήναις διασταύρωσις τω ν λεωφόρων
’Αλεξάνδρας καί Βασ. Σοφίας — Κατωτάτη βαθμϊς τής ζώσης ύλης (γεν.).
8 . Δοτική αριθμητικού (άνστρ.) — Τρωκτικόν. . . των παντοπωλείων.
9. Ιταλός χημικός καί έμπορος έν Κολωνία, κατασκευάσας καί προσφέρας εις τό έμπόριον τό
αρωματικόν «ύδωρ τής Κολωνίας» (1686 - 1766).
10. ’Έργον του ή κατασκευή καί καθέλκυσις πλοίων, (αΐτ.).
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1.

Η απο τόν μεσημβρινόν του τόπου καί τόν κατακόρυφον κύκλον, τόν διερχόμενον διά τίνος
αστερος η αλ,λου σ ηύείρυ τής ουρανίου σφαίρας, σχηματιζομένη γωνία (άστρον.).
Η αναζητησις τω ν, επί περιπτώσεως εγκλήματος, αποτελεί μέρος αστυνομικής έρεύνης (γεν.

3.

Ιταλική ναυτική βάσις, νύν πρωτεύουσα τής ’ Επαρχίας Ίονίου έν Άλουπία —Είς τήν γραμ
ματικήν το σημείον συμπροφοράς δύο συλλαβών (άνστρ.).
Ονομα εξ μεγάλων Δουκών καί Τσάρων τής Ρωσίας — Παρακελευστικόν μόοιον
Κτητικόν (οϋδ. π λ η θ.) — Οΐ δορυφόροι. . . τού Σ.
Ηχητικως διανοίγεται, εις τήν δοτικήν —Ελληνική ονομασία τού γένους «Βιόλα», τό όποιον
περιλαμβάνει περί τά 250 είδη άγγειοσπέρμων δικοτυληδόνων φυτών (πληθ )
Συμπληρώνει τό 5β όριζοντίως - Τά έχει κάθε. . . Νομοθεσία.
Άρχαι°τάτη_ πόλις τής Φοινίκης, κτισθεΐσα υπό τού πρωτοτόκου υιού τού Χαναάν παρά
του οποίου έλαβε καί τό όνομά της. — . . . . Μπαϊλντί, άνατολίτικον φαγητόν
Χωρίου τής ’Αττικής, στόχος. . . πολλών εκδρομέων (γεν,).
Γνωστότατη πόλ|ς τής Ιταλίας, ϊδρυθεΐσα ϋπό άποίκων Κορινθίων τό έτος 757 π X Οπό
τήν αρχηγίαν του Κορινθίου Άρχίου (γεν.).

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

(I. Κο.)
ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξου άριθ. 16)
_
ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς ι 1 . 0 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 2. ΑΦΑΙΑΣ 3. ΚΙΣΙ-ΖΑΛΗ 4. ΟΘΩΝ-ΕΠΟΝ 5 ΔΑΝΑ-Ο 6. ΟΚ—ΙΘ 7. ΜΗΝ—ΠΟΕ 8. ΙΝΩ—ΟΥΣ 9. ΠΑΛΑΤΣ 10. ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΑ.
Κ α θ έ τ ω ς : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2. ΙΘΑΚΗΝ 3. ΣΑΣΩΝ-ΝΩΠΑ 4 ΟΦΙΝ-ΑΚ ΓΚΑΚΑΪ 5
ΚΑ-ΛΛ 6. ΡΙ-ΑΙ 7. ΑΑΖΕ-ΤΝ 8. ΤΣΑΠΑ-ΠΟΣΤ 9. ΛΟΞΙΟΥ 10. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κ ά δ ε

Τ ε τ ά ρ τ η

ώ ρ α 19— 19,15'
’Από τόν δίαυλον « 5 » παρακολου
θείτε τήν τηλεοπτικήν έκπομπήν τοδ
Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κάδ ε

Σ ά β β α τ ο ν

ώ ρ α 12,30-13
’Από τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε
τήν έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε έ π ί κ α ι ρ ο ι , δ ι δ α κ τ ι κ ο ί κ α ί έ ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ι , ε ίν α ι χρήσιμ οι δ ι’ δλους

