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Τήν 11ην π.μ. χ^ς 14/1/1971, είς χήν
αίθουσαν χοΰ ένταδθα κινηματοθεάτρου
«Παλλάς», έγένετο, Ιν πανηγυρική τελε
τή, ή κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίττας
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αγρο
φυλακής.
Τήν έν λόγψ τελετήν έλάμπρυνε, 8ιά
τής παρουσίας του, ή Α.Ε. δ ’Αντιβασι
λείς, Στρατηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης.
ΙΙαρέστησαν, ώσαύτως, οί Τπουργοί : Δη
μοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, Συγ
κοινωνιών κ. Γ. Βάλλης, Δημοσίων Έ ρ 
γων κ. Κ. ΙΙαπαδημητρίου καί δ τ. Υ 
πουργός κ. Κ. Μανιαδάκης, οί Γεν. Γραμ
ματείς : Τπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.
Κωτσέλης, ’Εσωτερικών κ. Λαδάς, Οικο
νομικών κ. Παπανδρέου καί Συγκοινωνιών
κ. Μπδτσης, δ Δ/τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ’Αντι
στράτηγος κ. Μαστραντώνης, οί ’Αρχηγοί:
Χωροφυλακής κ. Καρυώτης, ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Γαλανόπουλος, Λιμενικοδ Σώ
ματος κ. Τσαφαράς, ΙΙυροσβεστικοδ Σώμα
τος κ. Δήμας καί δ Δ/ντής τής ’Αγροφυ
λακής κ. Ψυχογιός, πολλοί άνώτατοι καί
άνώτεροι Άξ/κοί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας έν άποστρατείφ, αντιπροσωπεία ’Α
ξιωματικών καί κατωτέρων 'Γπαλλήλων
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έκπρόσωποι πο

λιτικών καί στρατιωτικών ’Αρχών καί έτε
ροι προσκεκλημένοι.
Ή Α.Ε. δ ’Αντιβασιλείς άφίχθη είς τδν
χώρον τής τελετής τήν 11ην ώραν, συνοδευόμενος υπό τοδ ’Αρχηγού τοΟ Οίκου του
Άντιστρατήγου κ. Άλεβίζου καί τών Υ 
πασπιστών του καί γενόμενος δεκτός δι’ ένθουσιωδών έκδηλώαεων τών παρευριακομένων.
Τιμάς απέδωσαν μικτόν τμήμα έξ άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής
’Αγροφυλακής καί αί Μουσικά1. ’Αστυνο
μίας καί Χωροφυλακής.
Μετά τάς καθιερωμένας εύλογίας, ή Α.
Ε. δ ’Αντιβασιλείς άπηΰθυνεν εΰχάς πρός
τους άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά
πρόοδον, δγείαν καί οικογενειακήν εύτυχίαν.
’Ακολούθως, προσεφώνησε τήν Α.Ε. τδν
’Αντιβασιλέα καί ώμίλησεν, έπί τής ση
μασίας τής τελετής, δ Τπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, άναφερθείς είς τήν έπιτυχή έκτέλεσιν τοί έργου
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τό παρελ
θόν έτος καί είς τήν άπόφασίν των, δπως,
καί κατά τό νέον έτος, « χ ω ρ ή σ ο υ ν
με τά τοδ αδτοδ ζήλου,
έ θ ν ι κ ο δ φ α ν α τ ι σ μ ο δ καί
άφοσι ώσε ως , ε ϊ ς τ ή ν προ

σπάθειαν δλοκληρώσε
τών δ φ η λ ώ ν καί ε ύ γ ε ν
σ τ ό χ ω ν τής Έ π α ν α σ τ
σ ε ω ς τ ή ς 2 1 η ς ’Α π ρ ι λ ί

ως
ών
ά ου

1967».
Έ ν συνεχείφ, δ κ. Τπουργός παρεκάλεσε τήν A. Ε. τόν ’Αντιβασιλέα, δπως
είαρεστηθή καί κόψη τήν πίτταν, τής δποίας καί προσέφερεν ίδιοχείρως τεμάχια
είς τούς έπισήμους.
Τήν κοπήν έσυνέχισαν δ κ. Τζεβελέκος
καί δ κ. Κωτσέλης, ένφ γυναίκες ’Αστυ
φύλακες διένειμον τεμάχια είς τους παρευρισκομένους.
'Η δλη όργάνωσις καί διεξαγωγή τής
σεμνής τελετής ύπήρξεν άρίστη καί ένετυπωσίασε τούς πάντας.
"Ολοι διεπίστωσαν, διά μίαν είσέτι φο
ράν, τήν άγάπην, τήν άλληλεκτίμησιν καί
τό ίψηλόν πνεδμα συνεργασίας, τό δποΐον
διέπει τους άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας.
Έκφράζομεν τήν εύχήν, δπως, καί κα
τά τό νέον έτος, συνεχιαθή ή έποικοδομητική αύτή συνεργασία, πρός δόξαν τής Πατρίδος, τό καλόν ήμών τών ιδίων καί τοδ
εύγενοδς λαοδ μας, τόν δποΐον έτάχθημεν
νά ίπηρετώμεν.
«Α. X.»
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗ
ΡΩΣΕΙ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821
Τα «’Αστυνομικά Χρονικά», Ιν τή έπιθυμία των δπως συμμετάσχωσι, κατά τδν πανηγυρικώτερον δυνατόν τρόπον, τοϋ Πανελληνίου έορτασμοϋ τοΰ έτους της Ελληνικής Ε θνικ ές Ελευθε
ρίας — ώς λίαν εύστόχως έχαρακτηρίσθη τό τρέχον έτος — ΙπΙ τη συμπληρώσει 150 έτών άπό
της ’Εθνεγερσίας τοΰ 1821, τοΰ Έθνικοΰ δηλ. πνευματικού μνημοσύνου τών ήρώων Ικείνων —
εύγενών Ικπροσώπων τοΰ κατ’ έξοχήν κοσμοϊστσρικσΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ — χάρις είς τάς θυ
σίας τών όποιων άνεγεννήθη τό ’Έθνος κοιί έχαράχθη λαμπρός δ δρόμος της Ελευθερίας, διά τάς
παρελθούσας καί μελλούσας γενεάς τών Ελλήνων, θά δημοσιεύσωσι, καθ’ δλας τάς έκδόσεις τοΰ
έτους, έκτός τών κυρίων καί Ιτέρων σχετικών θεμάτων Ικλεκτών συνεργατών, σειράν είκονογραφικοΰ ύλικοΰ, άναφερομένου είς σκηνάς τοΰ ίεροΰ άγώνος τοΰ 1821, μετά παραθέσεως σχε
τικού κειμένου.
Ή μνήμη τοΰ μεγάλου ίστορικοΰ δροσήμου τής Εθνικής Παλιγγενεσίας μας άποτελεΐ χρέος
ιερόν δλων τών Ιλευθέρων άνθρώπων καί ιδιαιτέρως ημών τών Ελλήνων, τών άπογόνων τών με
γάλων ήρώων τής έποποιίας τοΰ 1821.
«Α. X.»

ί

Ό πρώτος Νομικός σύμβουλος - Δικηγόρος τοϋ κόσμου)

(Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου)
Έ κ πάντων τών άνωτέρω, προκύπτει, δτι ή ζωή τοϋ
Άντιφώντος δυσκολίας παρέχει εις τούς βιογράφους
του. Ά λλα τδ τέλος τοϋ βίου του είναι γνωστόν καί
μάλιστα είς τάς λεπτομέρειας του.
'Ως είκός, δμως, δ χρόνος δέν μάς έπιτρέπει να ύπεισέλθωμεν είς λεπτομέρειας. Α πλώς έπισημαίνομεν.
'Ως γνωστόν, οί Αθηναίοι, μετά τήν καταστροφήν τής
Σικελίας, περιήλθον είς δεινήν, οικονομικήν Εδίφ, κατάστασιν. Ή μεγαλειώδης Δημοκρατία τοϋ Περικλέους,
έπί τής έποχής τής δποίας ή ’Αθηναϊκή συμπολιτεία
έφθασεν είς τδν κολοφώνα τής δόξης της, ήρχισε νά
καταρρέη καί τήν διεδέχετο λαοκρατική πολιτεία, μέ
δημαγωγούς ήγήτορας.
'Η ιδέα, έπομένως, τής μεταρρυθμίσεως ήρχισε νά
κατακτά έδαφος. Ή Ιδέα αδτη έκαλλιεργειτο, κυρίως,
άπδ τούς Ιδεολόγους όλιγαρχικούς, δπως ήτο καί δ Ά ν:ιφών. Ά φ ’ ής έξέλειψεν άπδ τδ πολιτικόν προσκήνιον
δ Μέγας Περικλής, μέ τδ έκλεκτδν Ιπιτελεΐον του καί
εήν θέσιν αύτών κατέλαβον οί Δημαγωγοί, ή Δημοκρα
τία έκλινε πρδς τήν δχλοκρατίαν, ή δέ έκκλησία τοϋ
Δήμου, μετά τά άλλεπάλληλα άτυχήματα καί τάς, άς
ίπέστη, οίκονομικάς δυσχερείας, άπώλεσε τδ παλαιόν
υψηλόν φρόνημά της καί έψήφιζε μέ μεγαλύτερον ένΒουσιασμδν μισθούς παρά θυσίας. Οΰτω πως, λοιπόν,
έδημιουργήθη αμφιβολία ώς πρδς αυτήν καί μάλιστα
άπδ μέρους καί μεγάλων άνδρών. Είς αυτούς άνήκον δ
Πείσανδρος, δ Φρύνιχος, δ Άρίσταρχος, ό Άντιφών.
Ακόμη καί δ μεγάλος Σωκράτης καί δ Θουκυδίδης. Ό
Πείσανδρος ήτο, άναμφισβητήτως, δ ιθύνων νοΰς τής

έπιδιώξεως τής μεταπολιτεύσεως. Κατά πρότασιν αύτοΰ,
θά έπρεπε νά έκλεγοϋν 10 άνδρες «συγγραφείς αότοκράτορες», οϊτινες καί θά ήτοίμαζον, ώς θά έλέγομεν
σήμερον, εν σχέδιον νέου Συντάγματος, δπερ, ευκαιρίας
δοθείσης, θά παρουσίαζον είς τήν έκκλησίαν τοϋ Δήμου.
Ά λ λ ’ οί 10 άνδρες, άντί νέου Συντάγματος, έπρότειναν,
δπως άπαγορευθή είς τδν Δήμον ό έλεγχος τής Κυβερνήσεως, δ δέ Πείσανδρος έπρότεινεν, δπως καταλυθή
πάσα άλλη έξουσία, έκλεγοϋν δέ 5 άνδρες «πρόεδροι»,
οϊτινες θά έξέλεγον άλλους 95. Οί 100 οδτοι, δμοΰ, θά
έξέλεγον άλλους τριακοσίους, άνά τρεις έκαστος, καί
θά έσχηματίζετο ουτω μία Βουλή δμοφρόνων, ή Βουλή
τών τετρακοσίων (4 0 0 ), τά μέλη τής δποίας θά διώ
κουν «δπως αν άριστα γιγνώσκωσι» τήν δέ έκκλησίαν
τών πεντακισχιλίων θά έκάλουν, δσάκις αυτοί θά έθεώρουν άναγκαΐον.
Τής μεταβολής ταύτης τοϋ πολιτεύματος θεωρητικός
ήτο δ Άντιφών. Τδ μαρτυρεί άνεπιφυλάκτως καί μά
λιστα μέ θαυμασμόν δ Θουκυδίδης. Ά λ λ ’ ή άρχή τών
400 δέν έπραγματοποίησε τά δνειρα τοϋ ίδεολόγου Ά ν 
τιφώντος. Έκυβέρνησαν μέ βίαν. Δι’ δ καί ή δλιγαρχία
κατελύθη, μετ’ όλίγον, δηλαδή τδν ’Ιούνιον τοϋ 411,
μέ πρωτεργάτας τούς Θρασύβουλον, Θράσυλλον καί Θηραμένην. Οί πρωτεργάται τής πραγματοποιηθείσης πο
λιτειακής μεταβολής, Πείσανδρος, Άρίσταρχος, Όνομακλής καί Άλεξικλής έδραπέτευσαν είς Δεκέλειαν. Ό
άγέρωχος, δμως, έκ Ραμνοΰντος, άριστοκράτης ρήτωρ,
ποινικολόγος, σύμφωνος άλλωστε πρδς έαυτδν καί τών
ιδεολογίαν του, παρέμεινεν άκλόνητος είς τήν θέσιν του,
δπως άκριβώς έπραξεν, όλίγον άργότερον, δ γίγας τοϋ
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άνθρωπίνου πνεύματος καί τής διανοίας, δ πρώτος εις
τήν 'Ιστορίαν τού Κόσμου, μετά τδν Θεάνθρωπον, δ σοφώτατος τής άνθρωπίνης πλάσεως άνήρ, δ ύπατος τής
ήθικής καί μέγας τής άνθρωπότητος ευεργέτης, δ Σω
κράτης. Ό Άντιφών παρέμεινεν άκλόνητος είς τήν θέσιν του, διά να λογοδοτήση καί νά πέση θύμα τής ιδεο
λογίας του καί ούχί τόσον, δπως εικάζουν άλλοι, διότι
είχε πλήρη καί άπόλυτον έμπιστοσύνην είς τήν ρητο
ρικήν του δεινότητα καί τήν καταπληκτικήν του εόγλωττίαν καί ευφράδειαν, τα ρητορικά του, δηλαδή,
προσόντα,, τά όποια καθ’ δλην αυτού τήν ζωήν έθελγον
τάς λαϊκάς μάζας, είτε άπολογουμένου μεθ’ δλης τής
δεξιοτεχνίας του ώς λ.χ. έγένετο είς τήν κατ’ αότοΰ
κινηθεΐσαν ύπδ τού στρατηγού Δημοσθένους δίκην «γρα
φής παρανόμων», είτε άγορεύοντος μετά κομψότητος καί
πυκνότητος έκφράσεως ώς π.χ. συνέβη, δτε αυτός έκίνησε δίκην κατά τού στρατηγού 'Ιπποκράτους.
"Οπως έτονίσαμεν άνωτέρω, δ Άντιφών δέν έκόσμει,
εί μή σπανιώτατα, διά τής παρουσίας καί συμμετοχής
του είς τάς ποινικάς τής έποχής του δίκας, τάς αί
θουσας των δικαστηρίων. Τούτο, δμως, έπραξεν άπαξ
είς τήν ζωήν του. Καί τδ επραξεν ύπέρ έαυτού, δταν
δηλαδή είσήχθη είς δίκην, ώς ένοχος τού έγκλήματος
τής έσχάτης προδοσίας. ’Εδώ δ Άντιφών δέν εδρεν άπλώς τήν εύκαιρίαν νά κατάδειξη τά μεγάλα ρητορικά
του προσόντα, άλλ’ άντεμετώπισε καί τδ έδώλιον τού
κατηγορουμένου, χωρίς δάκρυα καί ικεσίας, διότι τοιοΰτόν τι θ’ άπετέλει δι’ αυτόν ήκιστα τιμητικήν πράξιν, ψύχραιμος καί άτάραχος. ’Αδάκρυτος έβάδισε πρός
τδν σταυρόν τού μαρτυρίου του. Έκρίθη ώς προδότης,
κατεδικάσθη, παρεδόθη είς τούς "Ενδεκα καί έξετελέσθη. Ή οικία του έξεθεμελιώθη καί είς τδ οίκόπεδον
αυτής έστήθη πλάξ - στήλη μέ τήν άτιμωτικήν έπιγραφήν — Ά ν τ ι φ ώ ν τ ο ς τ ο ύ π ρ ο δ ό τ ο υ . Τδ
πτώμα του έρρίφθη Ιξω τών συνόρων τής ’Αττικής, μή
έπιτραπείσης τής ταφής του. (Ένθυμηθώμεν έδώ —
παρακαλώ — τδ περίφημον τής ’Αντιγόνης: άκλαυτος,
άταφος, άνυμέναιος έρχομαι τάν πημάταν δδδν) . Καί
ή οίκογένειά του έκηρύχθη άτιμος. Αυτό ήτο τδ οίκτρδν
τού Άντιφώντος τέλος. Καί είναι, ίσως, δεδικαιολογημένον. Είς έποχήν θολών σκέψεων καί συγκεχυμένων
ιδεών, καθ’ ήν τά κομματικά πάθη είχον δξυνθή είς
ύπέρτατον βαθμδν, τδ τοιοΰτον τέλος δέν πρέπει νά ξενίζη. Είναι ή φύσις τού "Ελληνος αύτή, Έπιτρέψατέ
μοι, παρακαλώ, έπ’ εύκαιρίφ, μίαν παρένθεσιν: Ποιος
δ "Ελλην; ’Ιδού μία άπάντησις τού Αμερικανού Ά ρχιδικαστού Κέλλυ, βραβευθεΐσα κατόπιν διαγωνισμού με
γάλου περιοδικού τού Σικάγου τού 1938: «'Ο "Ελλην
είναι εύφυέστατος, άλλά οίηματίας, δραστήριος άλλά
καί άμέθοδος, φιλότιμος άλλά καί πλήρης προλήψεων,
θερμόαιμος, άνυπόμονος, άλλά καί γενναίος πολεμιστής.
Ά νέίειξε τδν Σωκράτην διά νά τδν δηλητηριάση. Έ θαύμασε τδν Θεμιστοκλή διά νά τδν καταβικάση είς
φυγήν. ’’Εφερε τδ 1821 διά νά τδ διακυβεύση. Έβημιούργησε τδ 1909 διά νά τδ λησμονήση. Έμεγάλωσε τήν
Ελλάδα καί παρ’ όλίγον νά τήν κηδεύση. Παράδοξον
πλάσμα, άτίθασον, περίεονον, ήμίκαλον, ήμίκακον, άσταθές καί άβεβαίων διαθέσεων' θαυμάσατέ το, οίκτίρατέ το, άν θέλετε, ταξινομήσατέ το άν ήμπορήτε. Αύτή
είναι ή παρένθεσις. Καί έγώ προσθέτω: Εϊχεν έδώ τήν
θέσιν της; ήμεΐς θά έκτιμήσετε.
Καί έάν ή πολιτεία κατεδίκασε τδν μέγαν, τδν με-
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γαλύτερον ποινικολόγον της, σοφιστίζοντα ρήτορα καί
μάλιστα ώς ένοχον άνουσιουργήματος, οίον ήτο άνέκαθεν καί έξακολουθεΐ νά είναι τδ έγκλημα τής έσχάτης
προδοσίας, οί έπιφανεις σύγχρονοί του, τά μεγάλα τής
διανοήσεως πνεύματα, άλλά καί οί μετέπειτα δέν τδν
άνεγνώρισαν άπλώς, άλλά καί κυριολεκτικώς τδν
έθαύμασαν.
Ούτως, ευθύς μετά τήν καταδίκην του, τδν έπλησίασεν δ έξοχος τραγικός ποιητής Ά γάθων, δ δποΐος,
άνευ φόβου, άλλά καί μέ άνυπόκριτον καί άνεπιφύλακτον ειλικρίνειαν, τού έξέςρρασε τά θερμά του συγχαρη
τήρια. Έ ξ άλλου, καί δ Θουκυδίδης, δ τόσον φειδωλός
είς έγκώμια, αυτός είς τδν όποιον δφείλει δ κόσμος τδ
μέγα δημιούργημα τού ’Επιταφίου τού Περικλέους καί
είς τδν όποιον ήτο γνωστή άσφαλώς ή μεταγενεστέρα
άπολογία τού μεγαλυτέρου γίγαντος τού άνθρωπίνου γέ
νους, χαρακτηρίζων τδν Άντιφώντα ώς άνδρα μή ύστεροΰντα ουδενδς τών συγχρόνων του Αθηναίων κατά τήν
ευγένεια-, τών αισθημάτων καί πεπροικισμένον μέ μεγάλην πολιτικήν όξυδέρκεΐΓ.ν καί δύναμιν λόγου, άποφαίνεται, άνευ ουδενδς δισταγμού, περί τής άξίας τής τού
Άντιφώντος απολογίας. Υπήρξε, λέγω, ή ώραιοτέρα
άπολογία, ή δποία ήκούσθη ποτέ είς τά δικαστικά χρο
νικά, μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν έξεφωνήθη αδτη. Ά λ 
λά, καί άν ύποτεθή, δτι, δ τόσον φειδωλός Θουκυδδηι
υπερέβαλε κάπως τά πράγματα, διακατεχόμενος άπδ
ποιάν τινα προκατάληψιν ύπέρ τού Διδασκάλου του
(καίτοι είναι άμφίβολον, άν όντως δ Θουκυδίδης ύπήρξε
μαθητής τού Άντιφώντος) ούδείς δύναται νά ίσχυρισθγ
τοιούτόν τι, διά μίαν άλλην μεγαλοφυΐαν τής άνθρωπίνης διανοήσεως, δι’ έκεΐνον, διά τδν δποΐον είς νεώτερος Γερμανός σοφός τονίζει άδιστάκτως τό: «Αριστο
τέλης ούτε έγεννήθη, ούτε θά γεννηθή, άλλ’ ούτε κα
συντρέχει λόγος νά γεννηθή». Ό Αριστοτέλης, λοιπόν
άξιολογών τδν άνδρα ώς άνθρωπον καί ρήτορα, άφ’ ένδ:
μέν τάσσει αύτδν μεταξύ τών «άνδρών καί γεγεννημέ
νων εί καί συνέσει καί γνώμην δοκούντων διαφέρειν»
άφ’ έτέρου δέ, άλλαχού, θαυμάζει τήν περί ής δ λόγοι
άπολογίαν.
Καί ταύτα μέν τά έλάχιστα, δσον άφορά είς τά τοί
βίου τού έκ Ραμνοΰντος Άντιφώντος.
’’Ερχομαι τώρα νά άναφερθώ, δΓ έλαχίστων έπίσης
είς τδ έργον του, έργον σπουδαιότατον, τδ δποΐον κα
τατάσσει μέν αύτδν μεταξύ τών μεγάλων τής κλασσική
άρχαιότητος, μεταξύ τών μεγάλων είς τήν 'Ιστορίαν τοί
Δικαίου, τδν τάσσει δέ είς τήν κορυφήν τής Πυραμίδο
τής 'Ιστορίας τού Ποινικού Δικαίου, διότι πρώτος, άλλι
καί μόνος αότδς έκ τών 10 Αττικών ρητόρων, ήσχο
λήθη, άν δχι άποκλειστικώς, πάντως κατά πρώτιστο
λόγον, μέ τδ Ποινικόν Δίκαιον, μάλιστα δέ τδ ούσια
στικόν.
Οί άρχαΐοι έγνώριζον πολλούς λόγους τού Άντιφών
τος, δΓ ών ούτος πρώτος είς τδν κόσμον είσήλθεν εί
τήν χορείαν τών μεγάλων νομικών δλων τών έποχώ ν.'(
Καικίλιος άναφέρει 60 λόγους του, έκ τούτων, δμως
τούς 25 θεωρεί νόθους. Ή νεωτέρα (σύγχρονος) φίλε
λογική έρευνα άποδίδει σήμερον είς τδν Άντιφώντα
I.
Τρεις λόγους, άναγομένους έξ δλοκλήρου είς
σφαίραν τού Ποινικού Δικαίου καί άφορώντας είς τή
έπ’ άκροατηρίψ διαδικασίαν καί δή δ πρώτος είς άνι
πτυξιν τού κατηγορητηρίου ύπδ τού ιδιώτου κατηγι
ρου καί οί δύο άλλοι είς άπολογίας τών κατηγορουμι

νων ήτοι α) τόν λόγον φαρμακειας κατα τής μητρυιάς,
β) χδν λόγον περί Ήρώδου φόνου και γ) χδν περί χορευχοΰ λόγον.
II . Τρεις τετραλογίας, ήχοι υποδειγματικούς λόγους
πρός χρήσιν τών σπουδαστών χοΰ ρηχορικοΰ χου φρον
τιστηρίου. Δι’ αυτών ό ’Αντιφών εσκοπει να παραδωση
εις χούς μαθητάς χου πρότυπα, άνταποκρινόμενα πρός
τάς άπαιτήσεις νομικής, διαλεκχικής καί γλωσσικής χελειότητος. Οί λόγοι ουχοι άναφέρονχαι είς χήν φάσιν
έκείνην τής ποινικής δίκης, ήχις καί χόχε καί σήμερον
άποτελεΐ τήν ύπερτάτην άγωνισχικήν σχιγμήν. Τήν στι
γμήν, καθ’ ήν όλόκληρον τό αποδεικτικόν ύλικόν έρευνάται άπό δλας χάς άπόψεις καί συχνάκις Ιν πλήρει,
μεταξύ τών διαδίκων, πολέμψ. Μέ διαφοράν, δτι έδώ
δ ’Α ντιιώ ν δέν παρέδωσεν είς τήν αίώνιότητα λόγους
άπαγγελθέντας είς τό Δικαστήριον, άλλα σχέδια λόγων,
έκαστον τών όποιων περιλαμβάνει: α) τήν άνάπτυξιν
τής κατηγορίας πολιτικής άγωγής, θά έλέγομεν σήμε
ρον, καθ’ δσον χό ’Αττικόν Δίκαιον ήγνόει τόν θεσμόν
χοΰ Δημ. Κατηγόοου έπ’ άκροαχηρίψ, μέ πλήρη έκ
πρώτης δψεως άμεροληψίαν καί άντικειμενικότητα, β)
τήν άπολογίαν χοΰ κατηγορουμένου, γ) τήν δευτερολο
γίαν τής κατηγορίας (τόν έκ κατηγορίας ύστερον λό
γον) καί δ) τήν δευτερολογίαν χοΰ κατηγορουμένου
(τόν έξ άπολογίας ύστερον λόγον). Καί δευτέραν δια
φοράν, δτι καί έδώ έρευνάται όλόκληρον τό άποδεικτικόν ύλικόν, μάλιστα δέ μόνον τό όπάρχον άποδεικτικόν ύλικόν, καί δή κατά τρόπον διεξοδικώτατον, ού μό
νον δέ άπό ούσιαστικής, άλλά καί άπό νομικής άπόψεως
— καί τό τονίζω τούτο Ιδιαιτέρως — πλήν ή έν προ
κειμένη) μάχη δίδεται άπό τόν ίδιον τόν ρήτορα, μαχάμενον κατά τρόπον άφθαστον, άπαράμιλλον, μέ μεγάλην εύστροφίαν πνεύματος καί πειστικότητα, άτινα όμολογώ — καί συγχωρήσατέ με δι’ αυτό — μοϋ προκαλοΰν τόν θαυμασμόν, κατά τού ίδιου τού έαυτοΰ του.
I I I . Τόν περίφημον - περιώνυμον, περί μεταστάσεως
λόγον του, δστις, καθ’ & άνωτέρω έλέχθη, άπετέλεσε καί
τό κύκνειον τού ρήτορος άσμα.
IV . Τάς κατά τού Άλκιβιάδου λοιδωρίας, ήτοι ένα
λίβελλον κομματικού χαρακτήρος, μέ άφορμήν τόν έκλυ
τον τού ’Αλκιβιάδου βίον, δστις, ώς έλέχθη, ύπήρξε
μαθητής τού ρήτορος, άλλά μαθητής παραστρατήσας.
V. Τά προοίμια καί έπιλόγους, άναφερόμενα είς τήν
ρητορικήν έν τοΐς δικαστηρίοις τέχνην.
V I. Πολλούς άλλους δικανικούς (άποκλειστικώς ποι
νικού περιεχομένου) λόγους, οΐτινες άναφέρονχαι κυ
ρίως είς έγκλήμιατα κατά τής πολιτειακής έξουσίας καί
τής δημοσίας τάξεως στρεφόμενα, ώς καί, κατά τής προ
σωπικής έλευθερίας καί κατά τής τιμής, τοιαΰτα.
V II. Λόγους έπιδεικτικούς, ώς είναι δ περί άληθείας
καί περί δμονοίας.
Δυστυχώς, καί εύτυχώς διά τό Δίκαιον, έν γένει, καί
είδικώτερον διά τό Ποινικόν, έκ τών λόγων τούτων διεσώθησαν έλάχιστοι, πλήν, δμως, οί διασωθέντες οδτοι,
σχεδόν πλήρεις καί αύτούσιοι, άναφέρονται άποκλειστικώς καί μόνον είς τό φονικόν άττικόν δίκαιον, είς έγκλήματα, δηλαδή, κατά τής ζωής στρεφόμενα, ώς θά
έλέγομεν σήμερον.
Είναι δέ οί φονικοί τού Άντιφώντος λόγοι οί έξής:
Ό κατά τής μυτρυιάς, δ περί τού Ήρώδου φόνου, δ
περί τού χορευτού καί αί τετραλογίαι.
ιατρού του.
(Συνεχίζεται)
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Μάνα τής χάρης, γή τής αρμονίας
Ελλάδα, άσύνορη πατρίδα
τ’ ’Ανθρώπου, τού Πιστού, τ’ Άντρειωμένου.
Μάρμαρο καί Περγαμηνή,
αιώνιο ρόδο — φως πάνω άπ’ τή νύχτα...
Ή πύλη τού μεγάλου Πεπρωμένου...
”Αν μιά φορά άγαπάμε τή ζωή,
μυριόκρηνη ή άγάπη μας γιά Σένα.
Φωτιά στό πυρογώνι Σου ή ίδέα,
ψωμί στή γή Σου ή λευτεριά.
Μαργαριτάρι δ στοχασμός,
τραγούδι δ πόνος καί τροπάρι
κι’ δ λόγος δρόμος — λυτρωμός.
Ή σκέψη νιότη, κύμα ή ιστορία,
κάτω άπ’1 τούς φωτεινούς Σου άστερισμούς,
στοΰ χρόνου τή μεγάλη κοίτη.
Καί πάντα στό λιτό Σου τό τραπέζι
άδεια μιά θέση γιά τόν δδοιπόρο,
πού φτάνει τόν άποσπερίτη.
Ελλάδα, πατρίδα τών πατρίδων !
Πιαστήτε, άδέρφια, χέρι μέ τό χέρι
στόν κύκλο χρόνο, τό χορό.
Στην όμορφιά τής Πανανθρώπινης ’Αλήθειας,
Ή Ελλάδα σέρνει τόν καιρό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΓΛΟΣ
Άπό τήν συλλογήν του «Οί πόλες τής γής»
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Μιά άξέχαστη έιιδήλωση στο Κέντρο Άποιιαταστάσεως Π ολιηιιώ ν
Α ναπήρων Ψυχπιοϋ
— Μιά άξέχαστη έκδήλωση. Κάτι πού μοιάζει μέ
παραμύθι
Σεμνή ή γιορτή.
’Άφθονη συγκίνηση, χυμένη δλόγυρα. Μάτια βουρ
κωμένα άπδ χαρά. Καρδιές συντονισμένες δλες σέ μου
σική κλίμακα Ανθρωπιάς, γιά νά περάση άνάμεσά τους
ή άγάπη, σάν ηλεκτρικέ ρεΰμα καί νά φέρη πολλά γλυ
κά χαμόγελα εότυχίας.
Ό "Άνθρωπος μιλά στόν άλλον ’Άνθρωπο. Δέν έ
χουν σημασία τά δνόματα. Σημασία έχει τδ πρώτο άλ
φα νάναι κεφαλαίο.
Κι’ δταν δ Άνθρωπος άνταμώσει τδν Συνάνθρωπό
του μέ Α γά π η , γράφονται οί πιδ δμορφες ιστορίες τής
βιοπάλης.
Σάν αυτή, πού τήν άρχισα ήδη μ’ αύτδν τδν σύντομο
πρόλογο.
Σούρουπο ήταν, δταν τά υπηρεσιακά αυτοκίνητα μάς
έφεραν έκεϊ ψηλά, στδ... Ψυχικό... στδ τέρμα τής δδοΰ
Διαμαντίδου.
Είναι έκεΐ τδ σπίτι τοΰ σωματικού πόνου... Τδ Κέν
τρο Άποκαταστάσεως Πολιτικών Αναπήρων.
Ανεξιχνίαστες καί πάντα δίκαιες καί σοφές οί βου
λές τοΰ Ούράνιου Πατέρα. Συχνά «μαστιγοΐ υίδν δν
παραδέχεται»... Ή Ιστορία τού πόνου είναι παληά, πανάρχαιη... "Οσο καί δ Κόσμος... Καί ή ιστορία τής Υ 
πομονής καί τής Έλπίδος, πού νικά τδν πόνο, είναι κι’
αυτή τδ ίδιο παληά... Στδ νοΰ μου έρχεται δ ’Ιώβ...
Τδν Κύριον εύλογοΰσε μέσα στή δυστυχία του... Κ ι’
αύτό στάθηκε αίτια νά ξαναβρή τήν χαμένη του εύτυχία.
Ό πόνος συντροφεύει τδν άνθρωπο... ’Ό χ ι σάν
έχθρός, μά σάν φίλος. Γιά νά τδν βοηθήση, νά γίνη κα
λύτερος, γιά νά τοΰ άφαιρέση τδν έγωϊσμό του, γιά νά
τδν ξυπνήση άπ’ τδ λήθαργο·, γιά νά άγγίξη τις πιδ
λεπτές χορδές τής καρδιάς του καί νά άκουσθή άπ’ αυ
τές γλυκό, έλπιδοφόρο, παντοδύναμο τδ τραγούδι τής
Πίστεως, πού μετακινεί βουνά. Τδ τραγούδι τής άληθινής χαράς, πού περιφρονεί τδν σωματικό πόνο, τδ
τραγούδι τής ζωής, πού νικάει τδν θάνατο...
"Ολα αότά δέν είναι σκέψεις. Δέν είναι θεωρίες. Ε ί
ναι ζωή. Καί τήν χαίρεται κανείς μέσα στδ κέντρο Ά 
ποκαταστάσεως Πολιτικών ’Αναπήρων στδ Ψυχικό.
Σ ’ αύτδ μάς έφερε ή έπιθυμία τοΰ Προέδρου Φίλων
Αναπήρων, τοΰ Έπισμηναγοΰ κ. Σταύρου Καλκανδή.
Ένδς φωτισμένου, λαμπροΰ Χριστιανοΰ, πού, ύστερα άπδ χρόνια πολλά άκινησίας στήν άναπηρική καρέκλα,
κατάφερε ή πίστη του νά ξεπεράση τούς φυσικούς νό
μους... Κατάφερε νά περπατήση, δοξολογώντας τδν Κύ
ριό του καί Θεό του.
Ό κ. Καλκανδής είναι ή ψυχή τοΰ Κέντρου. Είναι
δ άνθρωπος πού συμπόνεσε τούς άναπήρους δχι γιατί
κι’ δ ίδιος πόνεσε πολύ, άλλά γιατί είναι ένας 'Ιεραπό
στολος Χριστιανικής Α γάπης καί Καλωσύνης.
60

Μάς ζήτησε βοήθεια. "Ενα απόγευμα χαράς μάς ζή
τησε. Γιά χάρη έκείνων πού βρίσκονται καθηλωμένοι,
χρόνια καί χρόνια, στδ κρεββάτι τοΰ πόνου. Καί τδ Σώ
μα τής Αστυνομίας Πόλεων, πού έχει γιά λόγο ύπάρξεώς του τήν Ά γά πη καί πού άπδ αυτήν έμπνέεται καί
κατευθύνεται, δέν άρνήθηκε τή βοήθεια.
’Έτσι αποταθήκαμε σέ φίλους καλλιτέχνας.
Πήγαμε νά τούς παρακαλέσουμε, άλλά αύτοι μάς κατέπληξαν. «Γιά τέτοιο σκοπό ;» μάς είπαν. «Ασφαλώς
καί θά έλθουμε. Είναι χρέος μας».
Ό άνθρωπος μέ κεφαλαίο τδ ’Άλφα. Πολλοί ’Ά ν 
θρωποι άξιοι νά λέγωνται ’Άνθρωποι.
Μαζεύτηκαν γρήγορα. Πήραν τά μουσικά τους δργανα καί έσπευσαν νά προσφέρουν τή χαρά.
Δέν είχαν νά ώφεληθοΰν τίποτε. Ούτε δημοσιότης.
Ούτε προβολή. Ούτε πελάτες γιά τά κέντρα τους. "Α
κόυσαν τήν φωνή τής καρδιάς τους καί έσπευσαν.
Εικόνα συγκινητική. Εικόνα πού σέ πλημμυρίζει περηφάνεια, γιά τήν άπέραντη άνθρωπιά πού σέ τυλίγει.
"Ενα διαλεκτό έπιτελείο καλλιτεχνών : Ό Σπΰρος
ΙΙαπαβασιλείου, οί άδελφές Δήμα, τδ ζεΰγος Παριανοΰ,
δ Γερολυμάτος, δ Νάσος Πατέτσος, δ Δημήτριος Μαγκαφάς, δ Δημήτρης Μηχανός, δ Σπΰρος Κασφίκης, δ
Άργύρης Κατσίγρας, δ λαμπρός ταχυδακτυλουργός.
Εκλεκτή δρχήστρα. Καλλιτέχναι όνομαστοί κΓ άγαπημένοι. Ό ένας καλύτερος άπδ τδν άλλον. ΚΓ δ Άλέκος ΙΙαρασκευάς μέ τήν μεγαφωνική καί μικροφωνική
του έγκατάσταση.
Προσφορά εύγενική. Μέ κέφι δλα. Μέ καλή διάθεση.
Καί σέ λίγο, μέσα στδ τόλ, πού είχε πάρει τήν όψη
μικροΰ κέντρου, άρχισεν ή παράστασις.
Μελωδίες καί ρυθμοί. Τραγούδια γιά κάθε γοΰστο.
Αναδρομή στά περασμένα κι’ ευλαβικό προσκύνημα
στήν εποχή μας. Κέφι πού ξεσήκωνε κάθε τόσο καί λι
γάκι θύελλα χειροκροτημάτων, έπευφημιών, ένθουσιωδών έκδηλώσεων. Λόγια εύγενικά, λόγια άγάπης άπδ
τδ μικρόφωνο...
Στιγμές άξέχαστες, βελούδινες, άκριβές. Σάν παρα
μύθι.
Ό ’Άνθρωπος Ιμίλησε στδν "Ανθρωπο, χωρίς έπιδείξεις καί προβολές καί ύποκρισίες. Έμίλησε μέ τή
γλώσσα τής Ά γάπης.
ΚΓ δλα έγιναν ένα γλυκό όνειρο.
Γιά ευγνωμοσύνη έμίλησεν ύστερα δ κ. Καλκανδής
στδ μικρόφωνο. Μά έμεΐς δέν κάναμε τίποτε άλλο, έκτδς άπδ μιά φιλική έπίσκεψη.
Ό θαυμασμός άνήκει σ’ αύτούς πού, μέ συγκοινητική προθυμία, έδημιούργησαν αύτήν τήν υπέροχη καλ
λιτεχνική βραδυά.
Στούς φίλους καλλιτέχνας, στούς δποίους άπευθύνουμε, γιά μιά άκόμη φορά, τις εόχαριστίες καί τίς καλλί
τερες ευχές μας.
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Ό Κομμουνισμός, ώς γνωστόν, άπορρίπτει πλήρως τήν
ήθικήν, ή όποια διέπει τάς οχέσεις των άνθρώπων πρός άλλήλους, πρός έαυτούς καί κατ' έπέκτασιν πρός τόν Θεόν.
Αυτήν τήν ήθικήν τήν χαρακτηρίζει ώς «Παλαιόν», « Αστι
κήν» ή «Χριστιανικήν».
Εις όντικατάοτασιν αύτής τής ήθικής, ό κομμουνισμός
ιδρύει τήν ίδικήν του, δήθεν, «ήθικήν», τήν όποιαν χαρα
κτηρίζει ώς «νέαν» ή «Κομμουνιστικήν ήθικήν». Η ήθική
αυτή, ώς υλιστική, άρνεϊται τόν Θεόν, άρνεϊται τήν σκέψιν,
τήν συνείδησιν. "Ολα δέ τά ψυχικά καί τά πνευματικά φαι
νόμενα τά θεωρεί ώς άπλάς άντανακλάσεις τής ϋλης. Ή
διάκριαις μεταΕύ καλού καί κακού, δικαίου καί άδικου, εις
τήν κομμουνιστικήν ήθικήν, δέν ύφίσταται.
Βάσις τής κομμουνιστικής «ήθικής» είναι ή άρχή τήν ό
ποιαν διετύπωσεν ό Λένιν, ώς έΕής : «Ήθική είναι ό,τι έΕυπηρετεϊ τό κόμμα. Ή ήθική τών κομμουνιστών ύποτάσσεται
εντελώς εις τά συμφέροντα τής ταΕικής πάλης του προλε
ταριάτου. Συνεπώς, έάν τό συμφέρον αύτης τής πάλης έ£υπηρετεϊται άπό τήν διάπραΕιν ένός έγκλήματος ή τήν χρησιμοποίηοιν άπανθρώπων καί άνηθίκων μέοων, τότε ή διάπραΕις αυτού τού έγκλήματος καί ή χρησιμοποίησις αύτών
τών μέσων είναι ήθική καί έπιβεβλημένη». « Ό κομμουνιστι
κός σκοπός άγιάΕει τά μέσα»' αύτό είναι τό άΕίωμα παντός
συνειδητού κομμουνιστοϋ.
Τήν βάσιν αύτήν έχοντες πάντοτε ώς άφετηρίαν οί κομμουνισταί, έχρησιμοποίησαν όλα τά μέσα διά τήν έπικράτησιν τών σκοπών των καί ιδιαιτέρως διά ν' άσκήσουν τήν
προπαγάνδαν των μέ ώραίους λόγους, πρός έΕαπάτησιν τών
άντιπάλων των. Αλλά καί πάλιν είναι γνωστόν, ότι οί κομμουνισταί άλλα λέγουν καί άλλα πράττουν. Αύτό είναι έν
άΕίωμα τό όποιον διετύπωσεν ό ίδιος ό Στάλιν, είπών :
« Αλλο είναι ώραϊα λόγια καί άλλο πράΕεις. Τά πρώτα λέ
γονται άκριβώς γιά νά κρύβουν τις δεύτερες». Ό δέ Λέ
νιν, όταν τόν κατηγόρησαν, δΓ ύποκρισίαν, είπε : «Τό κόμ
μα μας πρέπει νά μάθη νά έλίσσεται, νά ύποκρίνεται, νά
άποκρύπτη τήν άλήθειαν».
Συμφώνως δέ πρός τόν κομμουνιστικόν ήθικόν κώδικα,
ή ύποκρισία είναι άρετή, όταν γίνεται διά τήν έΕαπάτησιν
τού άντιπάλου. Τ ό ψ ε ύ δ ο ς ε ί ν α ι έ ν σ π ο υ δ α ί ο ν μέ σ ο ν έ λ ι γ μ ο ύ καί μ ό ν ι μ ο ν
στοιχεϊον
τής
κομμουνιστ ικής
« ή θ ικ ή ς».
Αί άρχαί αύταί εύρον πλήρη έφαρμογήν εις πάσαν κομ
μουνιστικήν ένέργειαν καί δράσιν. Κυρίως, δι ήμας τούς
"Ελληνας, άπετέλεσαν βασικά στοιχεία, τά όποια άπέδειΕαν
τάς έκάστοτε ένεργείας τών κομμουνιστών εις βάρος τής
Ελλάδος.
Κατ' έπανάληψιν, χωρίς δισταγμόν καί φόβον, έπρόδωσαν τήν Πατρίδα μας, άκόμη καί όταν έπρόκειτο περί τών
έθνικών διεκδικήσεών μας (Β. Ήπειρος, Μακεδονία, Θρά
κη, Κύπρος κλπ.).
Ό Ε Λ Α Σ καί οί άρχηγοί του δέν έδίσταοαν νά συνεργασθοϋν μετά τών κατακτητών τής Ελλάδος, διά νά εύνοηθοΰν πρός κατάκτησιν τής έΕουσίας καί νά έπιβάλλουν τόν
έρυβρόν ολοκληρωτισμόν έπί τής έλληνικής γής. Τοιουτο
τρόπως, όταν άπεχώρουν οί Γερμανοί, δέν έρριψαν ούτε
μίαν σφαίραν έναντίον των, διότι τάς ήθελον διά τούς Ελ
ληνας.
Καί τάς έρριψαν όλας κατά τόν Δεκέμβριον τού 1944,
διά νά φονεύσουν 3.251 άΕιωματικούς καί άνδρας τού Στρα
τού καί τών Σωμάτων Ασφαλείας, 47.000 πολίτας καί έν
συνεχείρ νά όδηγήσουν 50.000 όμήρους εις τό Παραπέ
τασμα.
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"Υπό
κ. Γ. Κ Α Κ Α Λ Ε Τ Ρ Η
Θεολόγου - Φιλολόγου
ΒοηθοΟ Παν. ’Αθηνών

Μέχρι τής 6ης Ιανουάριου του 1945, ή Ελλάς ύπέφερε
πολλά δεινά, έως ότου αί Εθνικοί δυνάμεις έκαμψαν όριστικώς τούς στασιαστάς. Ολόκληρος ή Ελλάς έΕήτει γα
λήνην καί ήσυχίαν έκ τών άνηκούστων αύτών έγκληματικών
ένεργειών, διά τούτο καί μέ ίκανοποίησιν έδέχθη τήν σύναψιν συμφωνίας. Δέν ήδύνατο, όμως, νά διίδη τούς κατα
χθονίους σκοπούς, τούς όποιους έκρυπτεν ό «ύποχωρητικός έλιγμός», τόν όποιον έφήρμοσαν οί κομμουνισταί διά
τής συμφωνίας τής ΒαρκίΕης, τής 12ης Φεβρουάριου 1945.
Διά τής συμφωνίας αύτής, οί κομμουνισταί έΕήτησαν «λή
θην» καί «συμφιλίωσιν» καί ύπεσχέθησαν, ότι θά παραδώ
σουν τά όπλα.
Ό Ελληνικός λαός έδέχθη τούς όρους, διότι ήθελε γα
λήνην καί ήσυχίαν. Ή θελε προκοπήν καί όμαλότητα, διά νά
έπιδοθή εις τήν άνόρθωσιν τών έρειπίων. Οϋτω, συγχαί
ρει άλα τά παλαιό έγκλήματα τού ΚΚΕ, όπως τήν έΕόντωσιν τών άγωνιστών τού 5/42 Συντάγματος τής Ε Κ Κ Α καί
τόν φόνον τού Συντ/ρχου Ψαρροΰ. Ρίπτει εις τήν λήθην τάς
σφαγάς τών έθνικοφρόνων Ελλήνων εις τήν Καισαριανήν,
εις τό πεδίον Βολής τής Σχ. Εύελπίδων, εις τήν Ούλεν, τό
Περιστέρι, τά Σεπόλια, τήν Πηγάδα τού Μελιγαλά κ.ά. Α 
κόμη συγχωρεϊ τάς συνεργασίας τού Ε Λ Α Σ μετά τών Βουλ
γάρων, διά τήν παραχώρησιν τής Μακεδονίας εις αύτούς,
ύπό τήν αιγίδα καί προστασίαν τής Σοβιετικής Ρωσίας, κα
θώς καί τάς ύπούλους έπιθέσεις κατά τών Έθνικών Ομά
δων 'Αντιστάσεως εις τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν 'Ελ
λάδα, τήν Μακεδονίαν, τήν 'Ήπειρον κλπ. Τέλος, ρίπτει εις
τήν λήθην τάς προσπάθειας τού Ε Λ Α Σ διά τήν διόλυσιν τού
Εθνικού Στρατού εις τήν Μ. Ανατολήν καί δέχεται τήν
συμμετοχήν του εις τήν τότε Κυβέρνησιν τής 'Εθνικής Ένότητος.
Αλλά ή «λήθη» αύτή καί ή «άμνηστία», ή όποια έδόθη,
έοήμαινε, διά τούς κομμουνιστάς, αύτό τό όποιον είπεν ό
Ν. Ζαχαριάδης τώ 1948 : «Γιά μάς ή συμφωνία τής ΒάρκιΖας άποτελοϋσε μιά ύποχώρησι πού θά μάς έπέτρεπε νά
άνασυντάΕουμε τις δυνάμεις μας γιά νά έΕοπολύσουμε μιά
καινούργια έπίθεσι».
Μετά τήν συμφωνίαν τής ΒαρκίΕης, τό Κ Κ Ε έφαρμόΖει
τήν στρατηγικήν τού ύποχωρητικοΰ έλιγμού' στρατηγικήν,
σκοπός τής όποιας ήτο αύτό τό όποιον είχε τονίσει ό Στά
λιν : «νά κερδηθή χρόνος, νά κλονισθή ό άντίπαλος, νά
συγκεντρωθούν οί δυνάμεις μας, γιά νά περάσουμε τότε
στήν έπίθεσι».
Διά τού «ύποχωρητικοΰ έλιγμού», οί κομμουνισταί κατώρθωσαν : Πρώτον, ν' άποφύγουν τήν θανατικήν καταδίκην,
δεύτερον, νά παραδώσουν τόν πλέον άχρηστον οπλισμόν
καί ν' άποκρύψουν τόν χρήσιμον καί τρίτον, νά φυγαδεύσουν τά στελέχη των καί μαέί μέ αύτά 8.000 έμπειροπολέμους τού κόμματος εις τό Παραπέτασμα, διά στρατιωτικήν
έκπαίδευσιν.
Εις τόν κατωτέρω πίνακα φαίνεται τί παρέδωσαν οί κομμουνισταί καί τί άπέκρυψαν διά τά σχέδιά των.
Κατά τήν σχετικήν άνακοίνωσιν τού Υπουργείου τών 'Ε 
σωτερικών, τά άνευρεθέντα όπλα καί τά πολεμικά ύλικά
τού Ε Λ Α Σ ήσαν συσκευασμένα καί έτοιμα πρός χρήσιν, ένώ
ό οπλισμός, ό όποιος παρεδόθη, ήτο κατεστραυμένος καί
άχρηστος.
Τά άνωτέρω έδωσαν τήν δυνατότητα εις τούς κομμουνιοτάς νά έΕαπολύσουν τόν τρίτον γύρον τού συμμοριτοπολέμου.
Ούτως, έν έτος άργότερον, μέ τήν συατπυατικήν βοή
θειαν τού διεθνούς κομμουνισμού καί τών Χωρών τού Πα
ραπετάσματος, ή 2α Ολομέλεια τού Κ Κ Ε άποφασίΖει τήν
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12ην Φεβρουάριου 1946 τήν ένοπλον άνταρσίαν. Ή σύμπτωσις τής ημερομηνίας δέν είναι τυχαία, αυτό αποκαλύπτει τό
ίδιο τό Κ Κ Ε τώ 1950. «Ή α π ό φ α σ η γ ι ά τ ή ν
έ π α ν ά λ η ψ η τ ο ύ έ ν ο π λ ο υ ά γ ώ ν α πάρθ η κ ε ο τ ί ς 1 2 Φ λ ε β ά ρ η τ ο ΰ 1 9 4 6, έ π έτ ε ι ο τ ή ς σ υ μ φ ω ν ί α ς τ ή ς Β ά ρ κ ι Ζ α ς».
Π ΙΝ Α Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Υ ΤΟ Υ Ε Λ Α Σ
Τί παρεδόθη μέ τήν συμφωνίαν τής ΒαρκίΖης (12-2-45)
Πυροβόλα
100
Όλμοι
81
Πολυβόλα
419
2.115
Ύποπολυβόλα
Όλμοι άτομικοί
138
Τυφέκια - περίστροφα 48.653
Τυφέκια άντιαρματικά
57

Τί άνευρέθη καί κατεοχέθη
άπό τήν ήμέραν τής συμφωνιας τής ΒαρκίΖης μέχρι
28-9-1945
Πυροβόλα
88
"Ολμοι
108
Πολυβόλα
841
487
Ύποπολυβόλα
80
"Ολμοι άτομικοί
Τυφέκια - περίστροφα 17.237
130
Τυφέκια άντιαρματικά

.

Ό ύποχωρητικός έλιγμός τού Κομμουνισμού είναι πα
λαιόν μέσον έΕαπατήσεως τοΰ άντιπόλου. Είναι ή βασική
άρχή τού κόμματος.
Εις ήμάς τούς Έλληνας έστοίχισε πολύ καί εις αίμα καί
εις ύλικάς Ζημίας, έπί δύο συνεχείς φοράς. Πρώτον, δια
τής «λήθης» καί τής «άμνηστίας» τής ουνθήκης τοΰ Λιβά
νου, τόν Απρίλιον τοΰ 1944, οί κομμουνισταί εϋρον τήν
εύκαιρίαν καί έΕαπέλυσαν άργότερον τόν θάνατον κατά τό
Δεκεμβριανόν κίνημα τοΰ 1944. Δεύτερον, διά τής «λήθης»,
τής συμφωνίας τής ΒαρκίΖης, έΕαπέλυσαν τόν 3ον γϋρον
τών τριών έτών τοΰ συμμοριτοπολέμου (1946 - 1949).

"Αρά γε πρέπει πλέον νά τούς έμπιστευώμεθα ; "Η μή
πως δέν εϊχον προετοιμάσει καί τέταρτον γΰρον ; Τό πρόσ
φατον παρελθόν όμιλεϊ περί τής κομμουνιστικής τακτικής
καί μας έχει διδάΕει τί είναι οί κομμουνισταί καί ποιοι είναι
οί σκοποί των. Ή κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή « ή θ ι κ ή »
καί τ α κ τ ι κ ή ε ί ν α ι π ά ν τ ο τ ε ή αύτή.
Αλλως τε, ας μή μας διαφεύγη τό λεγόμενον ύπό τοΰ
λαοΰ : « Ό λ ύ κ ο ς κι ' α ν μ ε γ ά λ ω σ ε κ ι ’ ά λλ α Ε ε τό μ α λ λ ί του, ο ύ τ ε τ ή ν γ ν ώ μ η
ά λ λ α Ε ε, ο ύ τ ε τ ή ν κ ε φ α λ ή ν τ ο υ » .
Π ρ έ π ε ι νά κ α τ α ν ο η θ ή ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς ,
ότι ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς δέν έ χε ι ό ί δ ι ο ς
ά ν θ ρ ω π ι α τ ι κ ά α ι σ θ ή μ α τ α , ή άλλα υπα
γ ο ρ ε υ ό μ ε ν α ά π ό ι δ ε α λ ι σ μ ό ν ' έ φ' ό σ ο ν
δέ ό ί δ ι ο ς δ έ ν έ χ ε ι τ ο ι α ΰ τ α α ι σ θ ή μ α 
τ α, δ έ ν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι ό τ ι κ α ί ο ί ά λ 
λοι δ ύ ν α ν τ α ι νά έ ν ε ρ γ ο ΰ ν ά π ό άνθρωπ ι σ τ ι κ ο ύ ς λ ό γο υ ς . Έάν, διά τοιούτ ο υ ς λ ό γ ο υ ς , τ ο ΰ χ α ρ ί σ η ς τ ή ν Ζωήν,
ή τ ό ν σ υ γ χ ω ρ ή σ η ς , θά ί σ χ υ ρ ι σ θ ή άτι
έ ν ή ρ γ η σ ε ς έ Ε α ν ά γ κ η ς , δ ι ό τ ι , δ η λ.,
τ ό ν έ φ ο β ή θ η ς , ή δ έ ν ή δ ύ ν α σ ο ν ό πράΕης άλλως.
Ο ϋ τ ω καί ή σ υ μ φ ω ν ί α τής Β α ρ κ ί 
Ζης έ θ ε ω ρ ή θ η , ύ π ό τ ο ΰ Κ Κ Ε , ώς παραχ ώ ρ η σ ι ς έΕ ά ν ά γ κ η ς , έ ν ώ έ π ρ ό κ ε ι τ ο
περί έ π ι δ ε ί Ε ε ω ς δ ι α λ λ α κ τ ι κ ό τ η τ α ς
καί άνοχής.
Ή έ π α γ ρ ύ π ν η σ ι ς , όθεν, π ρ έ π ε ι νά
είναι διαρκής, διότι ό έ χθρ ός παρα
μ ο ν ε ύ ε ι κ α ί έ φ' ό σ ο ν ύ π ά ρ χ ε ι Χ ρ ι 
στιανική
Ε λ λ ά ς οί κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί δ έ ν
θ ά ή σ υ χ ά σ ο υ ν . Ο σκοπός των είναι πάντοτε εις :
Ή ύποταγή τής Πατρίδος μας εις τόν έρυθρόν φασισμόν.
Γ. Κ Α Κ Α Λ Ε Τ Ρ Η Σ

’Αναμνηστική φωτογραφία τών μελών τών δύο Αντιπροσωπειών, μετά τήν ύπογραφήν «τής συμφωνίας τής Βάρκιζας».
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ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
Έ ν άρχή ήν ό λόγος. Μ’ αυτή τή φράση άρχιζες ή
'Α γία Γραφή. Ό λόγος... '0 Λόγος βάσις καί θεμέλιο
των πάντων. ’Από αυτόν ξεπήδησε κάθε δημιουργία.
ΚΓ ήρθε άκόμα δ Λόγος δ Ελληνικός καί έφερε στή γή
κάτι άλλοιώτικο, υπέρτερο, παντοδύναμο.
Ό Ελληνικός Λόγος... Μια βαρεία κληρονομιά πού
μάς κάνει νά ξεχωρίζουμε άπό τούς άλλους λαούς, θ η 
σαυροί πολύτιμοι δ άρχαίος Ελληνικός Λόγος. Μιά χρυ
σαφένια γραμμή, πού ξεκινά άπ’ τήν άρχαιότητα, καυ
τερή, δλοφώτεινη, τρυπά σκοτάδια, φωτίζει νύχτες,
φτειάχνει πολιτισμούς, κηρύσσει τόν "Ενα Θεόν καί
φτάνει μέχρι τήν έποχή μας, δμορφοστολισμένη καί πεν
τάμορφη.
Τό Ελληνικό Γένος δοκιμάστηκε σκληρά μέ πολέ
μους, μέ κατακτήσεις, μέ φωτιές, μέ σκλαβιές, μέ σί
δηρο. "Ομως διατηρήθηκε τό ίδιο πάντα περήφανο παί
δοξασμένο, άναγεννώμενο κάθε τόσο άπό τή στάχτη
του.
Καί οί λόγοι τής μυστικής δυνάμεώς του ήταν λίγοι
καί άπλοι. "Ηταν, ας πούμε, ή κοινή καταγωγή, ή κοι
νή θρησκεία, τα κοινά ήθη καί έθιμα. Μά πάνω άπ’
δλα καί άπ’ δλους ήταν ή γλώσσα. Ό Λόγος δ 'Ελλη
νικός. Αυτός ένέπνευσε, αυτός ένεθάρρυνε, αύτός έσχεδίασε, αύτός ένεψύχωσε, αύτός έμόρφωσε, αύτός Ιθριάμβευσε.
Καί γ ι’ αύτό, τό μάθημα πού άναφέρεται στόν 'Ελ
ληνικό Λόγο, είναι πρωτεύον καί άπό τά πιό σοβαρά.
Είναι άνάγκη νά ξέρη δ "Ελληνας τής έποχής μας τήν
γλώσσα τών πατέρων του, τόν «λόγον» τόν άρχαΐον πού
έδημιούργησε τήν ύπέροχη πνευματική κληρονομιά μας.
Νά γιατί ή πολιτεία τιμά καί πρέπει νά τιμά ξεχω
ριστά έκείνους οί όποιοι μοχθούν γιά νά «διακονήσουν»
τόν Ελληνικό Λόγο.
Τιμά αύτή ή στήλη κάποιον, ξεχωριστά, σεβαστό καί
άγαπημένο της. ’Αποδίδει φόρον, δφειλόμενον, τιμής
σ’ ένα διαλεκτό πνευματικό έργάτη, τού όποιου οί προσ
φορές πρός τήν Πατρίδα είναι πολλές... ’Αμέτρητες.
Μέ συγκίνηση τιμά τόν Γυμνασιάρχη κ. Κων/τΐνον
Δεμερτζήν, μέ τήν εύκαιρία ένός καινούργιου πνευμα
τικού του άθλου.
Θυμάται δ γράφων αύτές τις γραμμές, τόν διαλεκτό
αύτό φιλόλογο στή Σχολή Ύπαστυνόμων. Τόν είχαμε
Καθηγητή στό μάθημα τών Ελληνικών.
Στιγμές θείας εύτυχίας περνούσαμε άκούγοντάς τον
νά κηρύσση τόν γλυκύτατον Ελληνικόν Λόγον. Καί λέ
γαμε ποτέ νά μήν τέλειωνε αύτή ή ώρα. Δάσκαλός μας
τότε. Σεβαστός μας Καθηγητής. Μάς βοήθησε νά είσέλθουμε στά ’Άδυτα τών Αδύτων τού ύπέροχου Ε λληνι
κού πνεύματος. Νά βρούμε τόν κεντρικό πυρήνα τής δυ
νάμεώς του. Νά τόν διασπάσουμε καί νά νοιώσουμε τήν
άτομική έκρηξη μιάς άθάνατης φιλοσοφίας, ή όποια
έγινε ή πρώτη ύλη γιά τή δημιουργία τού Πολιτισμού
τής έποχής μας.
Καί πάλιν ό κ. Δεμερτζής σοφός Δάσκαλος. Βοη
θός. "Εχω δίπλα μου ένα μικρό βιβλίο του πού έχει τόν

τίτλο «ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΛΟΓΟΤΕ
ΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΓΣΕΙΣ».
Πόσα πνευματικά προβλήματα έπιλύει !!! Πόσους ώραίους δρόμους άνοίγει !!! Πόσο μακρυά όδηγεΐ τό
πνεύμα !!!
'Οδηγίες σέ 18 έπιστολές. 18 γράμματα, γιά τήν έξέταση τών λογοτεχνικών κειμένων, γιά τό Λόγο καί τή
λογοτεχνία, γιά τήν αισθητική καλλιέργεια, γιά τή
γλώσσα καί τή χρήση της, γιά τό ύφος, γιά τόν πεζό
καί ποιητικό λόγο, γιά τήν έρμηνεία... Πόσα ψήγματα
χρυσού μέσα στά 18 φιλικά γράμματα !!!
ΚΓ ύστερα οί άναλύσεις τών λογοτεχνημάτων, μέ με
ρικά θέματα, πού έχουν δοθή σέ Ιξετάσεις σέ άνώτατες
Σχολές.
"Γστερα, οί πίνακες, μέ τις διάφορες περιόδους τής
νεοελληνικής λογοτεχνίας.
"Ενα βιβλίο χρήσιμο, πού δέν πρέπει νά λείψη άπό
καμμιά βιβλιοθήκη.
Καθώς, δμως, τό μελετούσαμε, νά καί μιά καινούρ
για, μιά αιφνιδιαστική πνευματική Ιπίθεση. "Ενα βι
βλίο γίγας. Γίγας στις σελίδες. Γίγας στό περιεχόμενο.
Γίγας στό βάθος καί στό πλάτος. Γίγας στήν χρησιμό
τητα καί στήν άξια «ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α Ρ
ΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΥ
ΧΙΑΣ». Γενική έπιμέλεια Κων/νου Δεμερτζή. Σελίδες
854. Συνεργάστηκαν γ ι’ αύτό πέντε φιλόλογοι : δ κ.
Δεμερτζής, ό κ. Γερ. Βανδώρος, ή κ. Κατερίνα Δεμερ
τζή, ή κ. Παναγιώτα Καπογιάννη - Παϊπέτη, ή κ. Σο
φία Κοκολάκη, ή κ. Ζωή Κωτούλα. "Ενα πνευματικό
δπλοστάσιο πλήρες, σύγχρονον, άποτελεσματικόν :
Περιέχει : Συντακτικό, Γραμματική, Ετυμολογικό,
'Υποδειγματική διδασκαλία καί έρμηνευτικό δδηγό,
στοιχεία τής άρχαίας Ελληνικής Γραμματολογίας καί
στοιχεία γιά τόν άρχαΐο πολιτισμό.
"Ενα βιβλίο άπαραίτητο γιά κάθε ύποψήφιο Άνωτέρας ή Άνωτάτης Σχολής, άπαραίτητο σέ κάθε μαθη
τή, άπαραίτητο σέ κάθε "Ελληνα, πού θέλει νά όμιλή
καί νά γράφη σωστά τή γλώσσα του. Καί φυσικά άπα
ραίτητο καί στούς υποψηφίους βαθμοφόρους τών ’Αστυ
νομικών Σχολών. "Ενα βοήθημα πολύτιμο.
«’Εν άρχή ήν δ Λόγος». Καί τώρα είναι δ Λόγος.
Καί πάντα θά είναι δ Λόγος, δσο ύπάρχουν άνθρωποι.
Καί δποιος έπιθυμεΐ νά κερδίση τήν μάχη τής ζωής,
πρέπει νά είναι ντυμένος μέ τήν «πανοπλία τού πνεύ
ματος».
Είναι τό μυστικό γιά κάθε πρόοδο καί εύημερία.
Ό κ. Δεμερτζής μάς καλεί σ’ ένα πνευματικό συμιπόσιο. "Ολοι μπορούμε νά παρευρεθοΰμε. Πλούσιοι καί
φτωχοί. Γιά νά εύφρανθοΰμε ψυχικά μέ τόν Λόγον, τόν
Ελληνικόν, αύτόν πού πάντα θά μαγνητίζη τή σκέψη
καί τήν καρδιά τών άνθρώπων κάθε χώρας, κάθε έποχής·
"Οσοι πιστοί, προσέλθετε.
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ
’Αστυνόμος Β \
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Έ τηοία άπόδοσις τοϋ Τμήματος Ά μεσου Δράσεως, έτους 1970.
συγυρινομένη μετά τής τοιαύτης τοΟ έτους 1969

Λ '. ΙΙΛΗΜΜΕΑΗΜΑΤΑ
1)
2)
3)
4)
5)

1970
6.100
1.057
25

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

10.178

9.040

—

Σύνολον
·..·.

2.996

1969
5.695
612
9
6
2.718

Τραυματισμοί έξ αυτοκινήτω ν..............
Εκτυφλωτικά φ ώ τ α ................................
Συμμετοχή άνηλίκων εις τεχν. παίγνια
Επαιτεία ι ’Αλητεία ...........................
Διάφορα Πλημμελήματα.........................

Β . ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
Υπερβολικής τα χύ τη το ς...........................................
’Αντικανονικής π ορείας.............................................
’Επικινδύνου δδηγήσεως .........................................
Παρανόμου σταθμεύσεως......... .................................
Παρανόμου διελεύσεως.............................................
Καυσαερίων ...............................................................
Άσκόπου χρήσεως ήχητικών όργάνων ................
Οίκοδομικαί παραβάσεις .........................................
Διαταράξεις κοινής ή σ υ χία ς....................................
Παραβάσεις περί καθαριότητος................................
Άθεωρ. άδειαι κυκλοφ. καί ίκανότητος................
Στερούμ. άδειων κυκλοφ. καί ίκανότητος...........
Δεν Ιφερον άδειας κυκλ. καί ίκανότητος ...........
Διάφ. παραβ. είς βαθμόν πταίσματος ..................

Μηνύσεις
196
2.955
785
3.045
6.157
1.044
537
2.660
2.803
469
547
1.253
902
3.256

Συστάσεις
2.136
23.859
8.623
23.839
19.608
9.836
3.469
7.639
11.486
5.013
4.172
6.739
10.149
57.128

Μηνύσεις
240
1.679
761
1.980
3.876
180
296
1.458
1.836
223
269
2.164
112
2.121

Συστάσεις
1.397
16.045
5.028
17.350
14.064
2.569
1.325
3.233
6.504
1.889
2.266
8.349
1.891
34.182

Γ . ΣΓΜΒΑΝΤΑ

26.609

193.696

17.195

116.092

Σύνολον

1) Πυρκαϊάί ....................................................................
2) Συγκρούσεις μέ ύλικάς ζ η μ ία ς ................................
·< J 3) Έ λεγχο ς τεχν. π α ιγ ν ίω ν ...........................................
4) Παροχαί Πρώτων Β οηθειώ ν....................................
5) Περισυλλογή οΐνοφλύγω ν........................................
6) Προσαγωγοί άτόμων έκ διαφ. α ιτ ιώ ν ..................
7) Ανευρέσεις κλαπέντων δ χη μ ά τω ν .........................
8) Διάφορα συμβάντα καί έπεισόβια...........................
. . {» \? .τ ‘i'i

? .·'.

Σύνολον

1.146
12.104
727
13.832
1.541
21.526
637
156.320

1.138
11.319
494
13.525
1.399
18.628
721
127.046

207.833

174.270

1.323

658

9) Άναφοραί δι’ άσκοπον χρήσιν ήχητικών όργάνων

Ρ

317.255
Γενικόν Σύνολον
439.639
Έκλήθη ή ’Άμεσος Δράσις, διά παροχήν βοήθειας, είς τδ τηλέφωνον 100, είς 176.201 περιπτώσεις έναντι
161 .640 περιπτώσεων παρελθόντος Ιτους.
_·.·ν
,
—
%ζ Τ
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Η ΠΟΙΝΗ
ΤΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Εις τήν Δανίαν, ήτις, από μακροΰ χρόνου, έχει κα
ταργήσει τήν ποινήν τοΰ θανάτου, συνέβησαν τό Ιτος
1960 τα έξης έγκλήματα :
Εγκληματίας, καταδικασθείς, κατ’ έπανάληψιν, δΓ
έγκλήματα κατά τής περιουσίας καί έγκλήματα βίας,
ών 28 έτών, τό έτος 1960, κατελήφθη υπό ένός άστυφύλακος, έπ’ αύτοφώρψ, διαπράττων διάρρηξιν. ’Επί
τόπου Ιφόνευσε τόν άστυφύλακα διά περιστρόφου, έντός τής άκατοικήτου οικίας Ινθα κατελήφθη διαπράτ
των τήν διάρρηξιν. Ιδιώ τη ς, άκούσας τούς πυροβολι
σμούς έκ τοϋ μακρόθεν, ειδοποίησε τηλεφωνικώς τό κέντρον τηλεπικοινωνιών τής ’Αστυνομίας, Ή ’Αστυνομία
άπέστειλε περιπολικόν αύτοκίνητον εις τόν τόπον εις
δν έγένετο ή ύπόδειξις υπό τοΰ ιδιώτου. Ό έγκληματίας άνέμενε κεκρυμμένος εις τήν αύλήν τής οικίας καί,
καθ’ ήν στιγμήν οί δύο άποσταλέντες άστυνομικοί κατήρχοντο τοΰ περιπολικοΰ αυτοκινήτου, έφόνευσε τού
τους, έπί τόπου, διά τοΰ περιστρόφου του. Έ ν συνεχείφ,
δ ίδιος ό έγκληματίας, μέ σκοπόν νά συγκεντρώση τήν
προσοχήν των ’Αστυνομικών εις έν σημεΐον, τηλεφωνεί
εις τήν ’Αστυνομίαν, άναφέρει άκριβή τόπον τοΰ συμ
βάντος καί τρέπεται εις φυγήν. Ή ’Αστυνομία άπέστειλε πολλά περιπολικά αύτοκίνητα εις τόν τόπον τοΰ συμ
βάντος, παραλλήλως δμως, περιεκύκλωσεν όλόκληρον
τήν περιοχήν. "Εν περιπολικόν, έκ τών διατεθέντων
πρός άποκλεισμόν τής περιοχής, συνηντήθη μετά τοΰ
κακοποιοΰ, δστις έφόνευσε τόν ένα έκ τών δύο άστυνομικών. Μή Ιχων περισσοτέρας σφαίρας περιστρόφου, οδτος τελικώς συνελήφθη.
Διά τάς έν λόγψ πράξεις του, κατεδικάσθη είς ισό
βιον κάθειρξιν, έγκλεισθείς είς τάς κεντρικάς έγκληματολογικάς φυλακάς, ένθα έπεδείκνυεν άρίστην διαγω
γήν (’) . Μετά έν έτος, προκειμένου νά έπιτύχη άπόδρασιν, έφόνευσε, διά στραγγαλισμού, τόν φύλακα τών
φυλακών, δστις προσεπάθησε νά παρεμποδίση αυτόν. Ό
πεντάκις, έν ψυχρψ, δολοφόνος, έξετασθείς κατ’ έπανά
ληψιν υπό ειδικών ψυχιάτρων, εύρέθη άπολύτως ύγιής.
Τήν 3.15' μ.μ. ώραν τής 12-8-1966’ οί σεσημασμέ
νοι κακοποιοί τοΰ Λονδίνου Roberts, Duddy καί W itney,
πλησίον τοΰ Hamersmith Hospital, έξετέλεσαν, έν ψυ
χρψ, ένα άρχιφύλακα καί δύο άστυφύλακας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου, προκειμένου νά
άποφύγουν τήν σύλληψίν των. Τό έν χαρακτηριστικόν
τοΰ έγκλήματος τούτου, τό όποιον συνετάραξε μεγάλως
τήν κοινήν γνώμην, είναι δτι οί τρεις άστυνομικοί, δντες έν ύπηρεσίφ, άοπλοι καί έν πολιτική περιβολή καί
άντιληφθέντες δτι θά έφονεύοντο ύπό τών κακοποιών,
παρεκάλουν αυτούς «νά λυπηθοΰν» τά άνήλικα τέκνα
των καί τάς οικογένειας των. 'Ο σκληρός, δμως, καί

ανάλγητος Roberts έξετέλεσεν αύτούς, κατά τρόπον
άνανδρον καί είτα έξηφανίσθη, ταλαιπωρήσας πολύ τάς
άστυνομικάς Ά ρ χά ς, μέχρι τής συλλήψεως αύτοΰ καί
τών συνεργατών του. Τό έτερον χαρακτηριστικόν είναι,
δτι ή έκτέλεσις τών άστυνομικών έγένετο ύπό τά δμματα παιδιών ήλικίας κάτω τών 10 έτών, άτι να Ιπαιζον είς τό παρακείμενον παιδικόν γήπεδόν.
Ό Roberts καί οί συνεργάται του έγνώριζον, δτι
έντός τοΰ κλαπέντος αύτ/του, είς δ έπέβαινον, ύπήρχον
προϊόντα έκ διαρρήξεων τής ήμέρας έκείνης. Έγνώριζον, δτι κατεζητοΰντο ύπό τής ’Αστυνομίας δι’ άλλα έγ
κλήματα καί έγνώριζον, έπίσης, δτι τούτων δλων συνδυαζομένων μετά τοΰ ποινικοΰ των παρελθόντος θά τούς
έδημιούργει τήν ύποχρέωσιν παραμονής των, έπί πολλά
έτη, είς τάς φυλακάς. ’Εάν έθυσίαζόν τούς τρεις άστυνομικούς, ύπήρχεν ή πιθανότης ή νά άποφύγουν τε
λείως τά δεδουλευμένα έτη φυλακίσεως ή νά τά έπαυξήσουν «κατά τι». Προετίμησαν τήν πρώτην λύσιν.
Οί τρεις νέοι άστυνομικοί, εύγενεΐς καί άφωσιωμένοι
προασπισταί τής ειρήνης, τής ήσυχίας, τής ζωής καί τής
περιουσίας τών πολιτών, κατεκερματίσθησαν άπό τάς
δολοφονικάς σφαίρας τοΰ Roberts καί τών συνεργατών
του, οϊτινες (δολοφόνοι) άπολαμβάνουν σήμερον τόν άρ
τον, τήν θέρμανσιν καί τήν τηλεόρασίν των, διά τά ό
ποια πληρώνουν οί συγγενείς καί οί φίλοι τών φονευθέντων. Είναι δέ πλέον ή βέβαιον, δτι, έάν στερηθούν
ύλικοΰ άγαθοΰ ή άνέσεως, παρεχομένης ύπό τοΰ νόμου
είς τούς φυλακισμένους, ούτοι θά άπεργήσουν, είς τάς
φυλακάς, μέ τήν δικαιολογίαν δτι καταπατώνται τά δικαιώματά των. Οί ύποστηρικταί τής καταργήσεως τής
θανατικής ποινής θά παρατηρήσουν «αύτό θά πή πολι
τισμένο κράτος». Έάν αύτό είναι όρθόν ή δχι, θά τό
ίδωμεν κατωτέρω.
Μετά τήν δολοφονίαν καί τοΰ φύλακος τών φυλακών,
τό προσωπικόν των φυλακών, συναινοΰντος καί τοΰ Υ 
πουργείου Δικαιοσύνης, άπεμόνωσε τόν Roberts είς έν
κελλίον, έξυπηρετούμενον άπό ίδιον νιπτήρα καί «τουαλέτταν» καί έπικοινωνοΰν μέ τά ύπόλοίπα τμήματα τής
φυλακής μόνον διά μιας θύρας καί ένός παραθύρου. Έ κ
τοΰ παραθύρου τοΰ δίδεται μόνον ή τροφή του καί έν;
δυμασίαι πρός άλλαγήν. Ούτος άπεστερήθη τών έπισκέψεων καί γενικώς τής έξόδου του έκ τοΰ κελλίου. Χα
ρακτηριστικούς, έδηλώθη, είς τόν γράφοντα, δστις έπεσκέφθη τήν έν λόγψ φυλακήν καί είδεν έκ τοϋ παρα
θύρου τόν τοιοΰτον κρατούμενον, δτι : «ή θύρα αύτή θά
άνοιξη μόνον δταν θά άπόθάνη δ ένοικος τοΰ κελλίου’
δέν εϊμεθα διατεθειμένοι νά τοΰ δώσωμε πρός σφαγήν
καί άλλον συνάδελφον». 'Ο άνώτατος ύπάλληλος τής φυ
λακής, δστις προέβη είς αύτήν τήν δήλωσιν, δέν ήσθά-
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Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α
ΧΡΟ Ν ΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ ΙΙ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ Ιθ '
•
Σύνταξις Επιμέλεια έκδόσεως:
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α : Καλλιδρομίου 12
ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα : 627.469 καί 231. 1I I
έσωτ 296

Τ Μ Η Μ Α Α Μ Ε Σ Ο Υ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ Μ Η Χ Α Ν Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ Υ Π Ο Δ / Ν Σ Ε Ω Σ
Τ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ Α Θ Η Ν Ω Ν (1958 - 1971)
Η Υπηρεσία Αμέσου Δράσεως τής Αστυν. Δ/νσεως Αθηνών διανύει
ήδη τό 12ον έτος τής λαμπρός ύπηρεσιακής σταδιοδρομίας της. Η συνε
χής βελτίωσις τών τεχνικών μέσων της, ή έΕειδίκευσις τών ύπαλλήλων
της, ή έπιτυχής δρόσις της, εις όλους τούς τομείς τού Αστυνομικού έρ
γου, έπί 12 όλόκληρα έτη, καί ή πανθομολογουμένη άναγνώρισις τών έΕαιρετιχών ύπηρεσιών της έκ μέρους τών κατοίκων τής Πρωτευούσης, καθι
στούν αύτήν, όαημέραι, ίκανωτέραν διά τήν έπιτέλεσιν τού ύψίστης ση
μασίας έργου της καί τήν συμπάθειαν τού κοινού πλέον εκφραστικήν,
πρός τό έν γένει έκπολιτιστικόν έργον τής Αστυνομίας Πόλεων.
Εις τήν εικόνα μας — στιγμιότυπον άπό τό Γραφεϊον (κέντρον) τού
ΑΕ/κού ύπηρεσίας τής Αμέσου Δράσεως (παγκοίνως γνωστού «100») —
ό Υπαστυνόμος Υπηρεσίας, μετά τών βοηθών του, ένώ δίδει σχετικός
διαταγός καί οδηγίας πρός τό πληρώματα περιπολικών αύτοκινήτων, έκ
στοιχείων τού καθοδηγητικού χάρτου τού έν λόγω κέντρου

•
Έ κ τ ύ π ω σ ι ς : Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ
Αμαρουσίου 59 — Άμαρούσιον
Τηλέφ. 689.631 και 689.861

Κ λ ι σ έ : Τσιγκογραφείον
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ—Γ Σταύρου 8
‘Αθήναι - Τηλ. 317-725
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι ΕΤΗΣΙ ΑΙ :
Εσωτερικού ............... Δρχ. 100
‘Εξωτερικού................. Δολλ. 6
‘Οργανισμών Συλλόγων κλπ.
Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: Δραχμαί 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν
τών συντακτών καί τάς γνεομας
αύτών.

Αί άποστελλόμεναι μελέται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής
μιας πλευράς τού χάρτου,
πρός άποφυγήν αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύπωσιν τού κειμένου
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΗΦΑΚΗ

νέτο άνέτως, καθ’ 8ν χρόνον έδιδεν αύτάς τάς έξηγή»σεις, φοβούμενος μή χαρακτηρισθή τό κράτος του σκλη
ρόν καί άπολίτιστον, ήσθάνθη δέ προφανή άνακούφισιν
δταν δ έπισκέπτης του τψ έδήλωσε : «Δέν εύθύνεσθε
έσεϊς καί τό κράτος σας δΓ δ,τι ύφίσταται δ έν λόγψ
κύριος, άλλα δ ίδιος καί μόνον δ ίδιος».
Τδ Ιτος 1969, έν Έ λλάδι, δύο Γερμανοί έγκληματίαι, οί Ντοϋφτ καί Μπασενάουερ, πρδς πορισμδν δλίγων έκατονταδράχμων, έξετέλεσαν, κατά τδν πλέον ψυ
χρόν, άγριον καί άπαίσιον τρόπον, άθώους, νομοταγείς,
έργατικούς καί συμπαθεστάτους οίκογενειάρχας. Οί έγκληματίαι, συλληφ&έντες καί καταδικασθέντες διά τής
ποινής τοΰ θανάτου, έξετελέσθησαν. Περιγραφή των
στυγερών αύτών έγκλημάτων κρίνεται περιττή, καθ’ δσον ταΰτα συνεκίνησαν τά μέγιστα τήν κοινήν γνώμην,
ήτις θά διατηρή τήν φρικαλέαν εικόνα των, εις τήν μνή
μην της, έπί πολλά Ιτη.
ΟΕ άναφερθέντες δέκα έγκληματίαι, άπαντες ένήλικες, έπαγγελματικώς τακτοποιημένοι καί ψυχιατρικώς
ύγιεϊς, άποτελοΰν δείγμα, ληφθέν άπδ διαφόρους χώ 
ρας, δέν είναι δέ ούτε χειρότεροι οδτε καλύτεροι χιλιά
δων άλλων στυγερών έγκληματιών τής ύφηλίου, οί ό
ποιοι έδρασαν εις τήν έποχήν μας (,0) . Μεταξύ αύτών
καί τών κρατών τά δποΐα τούς άντεμετώπισαν, ώς κα
τηγορουμένους, δέν έγεννήθη άμφιβολία, ώς πρδς τήν
ένοχήν των. Όλιγώτερα, ίσως, άπεδόθησαν είς αυτούς,
παρά περισσότερα. Τούλάχιστον, κατά τδ δυνατόν τής
άνθρωπίνης σκέψεως καί κρίσεως, δέν ύφίστανται άμφιβολίαι ώς πρδς τήν ένοχήν των. Καί γεννάται, εύλόγως, τδ έρώτημα : "Ο λ ο ι α ύ τ ο ί ο ί ά ν θ ρ ω 
ποι , οί δ π ο ΐ ο ι έ θ α ν ά τ ω σ α ν ά θ ώ ο υ ς
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς των, έ χ ο υ ν τδ δι 
κ α ί ω μ α νά ζ ή σ ο υ ν μ ε τ ά ά π δ μ ί α ν
τοιαύτην Αντικοινωνικήν συμπε
ρ ι φ ο ρ ά ν ; (").
Ή έπιστημονική συζήτησις, περί τής ποινής τοΰ θα
νάτου, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μέ τήν πολι
τικήν συζήτησιν. ΔΓ άμφότερα τά θέματα αύτά δέν δφίσταται δμοφωνία γνωμών, οδτε οόδετερότης μεταξύ τοΰ
κοινοΰ καί τοΰ έπιστημονικοΰ πληθυσμοΰ. "Απαντες λαμ
βάνουν μέρος είς τήν συζήτησιν καί άπαντες νομίζουν,
δτι έχουν είδικευμένην καί βαρύνουσαν γνώμην, περί
τδ άντικείμενον. Ή συζήτησις, συνήθως, δξύνεται καί
άμβλύνεται, άναλόγως τών έξωτερικών γεγονότων, τής
τελέσεως, κυρίως, στυγερών έγκλημάτων. ’Αλλά τδ κυριώτερον, κοινόν χαρακτηριστικόν, είναι ή ά ν ε υ θ υ ν ό τ η ς καί ή δποστήριξις τής α ή β άπόψεως ά ν α 
λ ό γ ω ς τ ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν τοΰ δμιλοΰντος.
Φυσικά, ώς συμβαίνει καί είς τήν πολιτικήν, ή μία παράταξις προσπαθεί νά άποδείξη τδ δρθδν τών άπόψεών
της, διά τής άχρηστεύσεως τών έπιχειρημάτων τής άλ
λης.
**
Πέριξ τοΰ θέματος «έάν θά πρέπει νά διατηρηθή ή
ποινή τοΰ θανάτου, ώς ποινή άπειλουμένη δπδ τοΰ ποι
νικού κώδικος», έχουν δημιουργηθή δύο, κυρίως, παρα
τάξεις. Είς τήν μίαν άνήκουν οί ύποστηρικταί τής διατηρήσεως αύτής καί είς τήν άλλην οί λεγόμενοι καταργητικοί- έκεϊνοι, δηλ., οίτινες ύποστηρίζουν τήν δια
γραφήν τής ποινής τοΰ θανάτου άπδ τούς ποινικούς κώ
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δικας τών κρατών. Άμφότεραι αί παρατάξεις έχουν δπαδούς είς δλα τά Κράτη τής γής. Μεταξύ τών δύο,
ύφίσταται μία μέση, οϋτως είπείν, θεωρία, ή θεωρία τής
ζωής καί τής πράξεως, ή δποία ύποστηρίζει, δτι ή ποι
νή τοΰ θανάτου δέν πρέπει νά διαγραφή άπδ τούς ποι
νικούς κώδικας. Αδτη δέον νά διατηρηθή ώς ποινή άπειλουμένη ύπδ τοΰ νόμου, άλλά νά άναφέρηται μόνον είς
δλίγα καί συγκεκριμένα έγκλήματα καί νά έφαρμόζηται μόνον κατά στυγερών καί άπαισίων έγκληματιών.
Υποστηρίζει, δηλ., οικονομίαν είς τήν άπειλήν καί τήν
έφαρμογήν. Αύτή ή θεωρία ύπεστηρίχθη άπδ τήν Προε
δρικήν κατά τοΰ έγκλήματος έπιτροπήν τών Η.Π.Α.,
ήτις ύπέβαλε τά πορίσματα τής έρεύνης της τδν Φε
βρουάριον τοΰ έτους 1967 (,2) .
Είς τήν κατηγορίαν τών ύποστηρικτών τής θανατι
κής ποινής, άνήκουν, κατά τήν άποψιν τών καταργητικών, τά έκτελεστικά τοΰ Κράτους δργανα καί κυρίως
οί άστυνομικοί. Πράγματι, σπουδαίοι άστυνομικοί, διακριθέντες καί είς τδ πεδίον τής έπιστήμης, έχουν προσ
φέρει άξιολόγους έργασίας, ύποστηρίζοντες τήν διατήρησιν τής θανατικής ποινής (,3) . Οί καταργητικοί, τής
έποχής, ήν διανύομεν, άνήκουν, κατά τήν άποψιν τών
ύποστηρικτών, είς τούς φιλοσοφοΰντας άνθρωπιστάς, οΕτινες «άεροβατοΰν», δντες άποκεκομμένοι άπδ τήν πραγ
ματικότητα τής ζωής. Κατά τδ παρελθόν, οί καταργητικοί (14) δπήρξαν ρεαλισταί άνθρωπισταί, διότι ύπεστήριξαν τήν κατάργησιν τής ποινής τοΰ θανάτου, είς
περιπτώσεις, καθ’ ας τοΰτο έπεβάλλετο, δι’ δ καί παρέμειναν είς τήν ιστορίαν τοΰ ποινικοΰ δικαίου καί τής
έγκληματολογίας ώς σπουδαϊαι άνακαινιστικαί μορφαί
καί προσωπικότητες. Τδ έτος 1780, είς τήν ’Αγγλίαν
Έ ν άπαίσιον χαμόγελον διαγράφεται είς τά
χείλη τοΰ έγκληματίου Ντούφτ, ένω άπολογειται
είς τδ δικαστήριον.

Η

350 έγκληματίαι έτιμωρήθησαν διά τής ποινής τοΰ θα
νάτου (|5) . Τδ Ιτος 1814, τρεις άρρενες άνήλικοι, ήλικίας 8, 9 καί 11 έτών, έξετελέσθησαν, διότι άφήρεσαν
εν ζεύγος ύποδημάτων (,6) .
Οί πρίγκηπες καί οί άρχοντες των Ευρωπαϊκών κρα
τιδίων, τής έποχής έκείνης, Ιξετέλουν δεκάδας χιλιάδων
έγκληματιών έτησίως. Εναντίον τών μέτρων αύτών
τάσσονται, σήμερον, δλοι οί μελετηταί τοΰ έγκλήματος
καί τών κατ’ αύτοϋ μέτρων. Είς τήν υπερβολήν αυτήν,
άπαντες είναι σύμφωνοι. ’Αλλά οί καταργητικοί προχω
ρούν, κατά τούς ύποστηρικτάς, είς τά άκρα, δταν ύποστηρίζουν, δτι ή ποινή τοΰ θανάτου πρέπει νά διαγραφή
τελείως άπδ τούς ποινικούς κώδικας τών Κρατών.
Οί καταργητικοί ισχυρίζονται, δτι ή ποινή τού θανά
του δέν συγκρατεΐ τούς έγκληματίας άπδ τήν τέλεσιν
τοΰ έγκλήματος, διότι δ έγκληματίας δέν φοβείται τήν
ποινήν τοΰ θανάτου. 'Ως έπιχείρημα προβάλλουν τδ γε
γονός, δτι είς τά Κράτη, ένθα κατηργήθη ή ποινή τοΰ
θανάτου δέν ηύξήθησαν τά έγκλήματα, άτινα έτιμωροΰντο διά τής ποινής αύτής. Οί ύποστηρικταί τής θα
νατικής ποινής άπαντοΰν : α) Διατί αί Πολιτεΐαι, αϊτινες κατήργησαν τήν θανατικήν ποινήν, τήν έπανέφερον ; (,7) . β) Ποιος σάς διεβεβαίωσεν δτι δ έγκλημα
τίας δέν φοβείται τήν ποινήν τοΰ θανάτου ; Ποιος άν
θρωπος λογικός καί ισορροπημένος δέν φοβείται τδν θά
νατον ; Ή άπάντησις είναι δτι δλοι οί άνθρωποι, άνευ
έξαιρέσεως, φοβοΰνται τδν θάνατον, διότι θεωροΰν τήν
ζωήν ώς τδ πολυτιμότερον άγαθόν. Οί άνθρωποι οϊτινες, έκ καθήκοντος, έρχονται είς έπαφήν μετά τών έγκληματιών είτε ώς άστυνομικοί, είτε ώς δικασταί, είτε
ώς φύλακες φυλακών, βεβαιοΰν δτι οί έγκληματίαι καί
ιδιαιτέρως οί φονεΐς «τρέμουν» πρδ τής άπειλής τοΰ θα
νάτου. Ό Chessman, είς έκ τών πλέον σκληρών έγκληματιών — βεβαιοΰν οί φύλακές του — κατελαμβάνετο
ύπδ τρομεροΰ φόβου, δσάκις τώ άνεκοινοΰτο ή έπικειμένη έκτέλεσίς του (,8) . Οί έκπρόσωποι τών ’Αρχών,
οϊτινες παρίστανται είς τάς έκτελέσεις έγκληματιών, βε
βαιοΰν δτι οί μελλοθάνατοι δδηγοΰνται είς τά έκτελεστικά άποσπάσματα «πραγματικά ράκη άπδ τδν φόβον».
’Εάν οί έγκληματίαι δέν έφσβοΰντο τδν θάνατον, δέν θά
εΐχομεν τόσας αιτήσεις πρδς άπονομήν χάριτος ή πρδς
άναθεώρησιν τής δίκης των.
Ό δολοφόνος Μπασενάουερ είς μίαν προ
κλητικήν στάσιν του, ένω απολογείται
είς τδ δικαστήριον.

ΠΟΙΝΗ

ΤΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΥ

Οί καταργητικοί, έλισσάμενοι, Ισχυρίζονται δτι δ έγ
κληματίας φοβείται τδν θάνατον μετά τήν σύλληψίν
του, άλλά δέν τδν φοβείται κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως. Δέν τδν φοβείται, καθ’ δν χρόνον δ φόβος έχει ση
μασίαν καί άξίαν, διά τήν πρόληψιν τοΰ ύπδ τέλεσιν
έγκλήματος. Οί ύποστηρικταί άπαντοΰν : «Τίνι τρόπψ
γνωρίζετε πόσοι άπέχουν άπδ τήν τέλεσιν ένδς έγκλή
ματος, συνεπείφ τοΰ φόβου τδν όποιον προκαλεΐ ή ιδέα
τοΰ άπειλουμένου, διά τδ ύπδ τέλεσιν έγκλημα, θανά
του ; 'Γμεΐς βλέπετε τά θηρία είς τδν κλωβόν των, άλλ’
ήμεΐς βλέπομεν αυτά είς τδ «φυσικόν των περιβάλλον».
Ααρατηροΰμεν αύτά καί τά βλέπομεν νά λαμβάνουν προ
φυλάξεις, νά καμουφλάρωνται κάτω άπδ θάμνους, νά
κινοΰνται είς τδ σκότος, νά μεταμφιέζωνται άπδ τίγρεις
είς άκακα άρνία, νά παρακολουθούν τούς κυνηγούς των
καί πάντα ταΰτα, διά νά έπιτεθοΰν έκ τοΰ άσφαλοΰς κα
τά τοΰ θύματός των, διά νά άποφύγουν τδ άγρυπνον καί
έπίσης πονηρόν βλέμμα τοΰ κυνηγοΰ των. Πρδς τί δλαι
αύταί αί προφυλάξεις ;» Ό μόνος σκοπός των είναι ή
άποφυγή τών ύπδ τοΰ νόμου άπειλουμένων ποινών.
Δέν είναι έπομένως όρθδς δ ίσχυρισμός, δτι δ έγκλη
ματίας δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν του τήν ποινήν τοΰ θανά
του. Ό ισχυρισμός είναι όρθδς μόνον δι’ έκείνους, οϊτινες, μετά τήν πράξιν, παραμένουν είς τδν τόπον τοΰ
συμβάντος τιθέμενοι είς τήν διάθεσιν τών καταδιωκτι
κών άρχών. Ά λλά ποιοι είναι αυτοί ; Εκείνοι οϊτινες
γνωρίζουν δτι, διά τήν τελεσθεΐσαν πράξιν δέν θά τι
μωρηθούν μέ τήν ποινήν τοΰ θανάτου, ή έκεΐνοι οϊτινες,
πονηρώς σκεπτόμενοι, νομίζουν, δτι ουτω πράττοντες,
θά άποφύγουν τήν ποινήν τοΰ θανάτου. Μόνον ή δη
μιουργία ίσχυροΰ αισθήματος καί πεποιθήσεως, δτι ή
’Αστυνομία είναι ίσχυρά καί ίκανή νά συλλάβη πάντα
έγκληματίαν, συγκρατεΐ αύτδν άπδ τήν τέλεσιν έγκληματικής πράξεως. Ή π ο ι ν ή τ ο ΰ θ α ν ά τ ο υ ,
δι ά τδ έ γ κ λ η μ α τ ή ς ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς έκ π ρ ο θ έ σ ε ω ς , σ υ ν ε π ι κ ο υ ρ ο υ μένη καί
άπδ μ ία ν
δραστηρίαν
κ α ί ά π ο δ ο τ ι κ ή ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ν , ά π ο τελεΐ άναμφισβήτητον
άνασχετικδν φραγμόν κατά τοΰ έ γ κ λ ή μ α 
τ ο ς τ ο ύ τ ο υ . ’Ε ά ν δ έ γ κ λ η μ α τ ί α ς
γ ν ω ρ ί ζ η , δ τ ι δ π ω σ δ ή π ο τ ε θά συλληφθή, θά κ α τ α δ ι κ α σ θ ή
καί
θά
έ κ τ ε λ ε σ θ ή , δέ ν θά τ ε λ έ σ η άν θ ρ ωπ ο κ τ ο ν ί α ν , ά λ λ ’, ί σ ω ς , έ τ έ ρ α ν έ γ κληματικήν
π ρ ά ξ ι ν , ή σ σ ο ν ο ς ση
μασίας.
Οί καταργητικοί ισχυρίζονται, δτι ή ποινή τοΰ θα
νάτου έξαγριώνει τά άνθρώπινα αισθήματα. Οί ύποστηρικταί άπαντοΰν, δτι δέν είναι ή ποινή τοΰ θανάτου έκείνη, ήτις έξαγριώνει τά άνθρώπινα αισθήματα, άλλά
οί στυγεροί καί άδικαιολόγητοι φόνοι άθώων καί άξιοπρεπών άνθρωπίνων ύπάρξεων. Κ α τ α ρ γ ο ΰ ν τ ε ς
τήν π ο ι ν ή ν τοΰ θανάτου, λ έ γ ο μ ε ν
ε ί ς τ ο ύ ς έ γ κ λ η μ α τ ί α ς : «ή ζ ω ή σ α ς
εχει άξίαν, ένψ ή ζωή τών θυμά
τ ω ν σ α ς δ έ ν έ χ ε ι » . Τοιουτοτρόπως κατεξευτελίζεται ή ζωή τοΰ άΛρώπου, δσης είναι άθώος, νο
μοταγής, φιλήσυχος καί οικογενειάρχης. Αύτδ τδ άθψον
θύμα θά ϊδη δ άνθρωπος κατακρεουργημένον καί θά έξα-
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γριωθή καί ούχί τόν στυγερόν φονέα, δστις θά έκτελεσθή, εις άνταπόδοσιν έκείνου τό όποιον έπραςε και τό
όποιον δέν τόν ύπεχρέωσεν ούδείς νά π ρ ά ξ ig ; Η
άληθής χριστιανική άγάπη στηρίζεται είς τήν δικαιο
σύνην. Ό Χριστιανισμός ένδιαφέρεται διά τόν άδύνατσν, διά τόν άθψον, διά τόν άγαθόν, διά τόν καλόν καί
ούχί διά τόν αιμοσταγή έγκληματίαν, δστις φονεύει καί
βιάζει παιδία, ληστεύει καί φονεύει έργατικούς άνθρώπους, κατατυραννεΐ καί φονεύει άδυνάτους.
Τό κ ρ ά τ ο ς , τό ό π ο ι ο ν φ ο ν ε ύ ε ι
τούς α ι μ ο σ τ α γ ε ί ς έ γ κ λ η μ α τ ί α ς
του, δ έ ν δ ο λ ο φ ο ν ε ί , ά λ λ ά π ρ ο σ τ α 
τεύει, άπονέμει δίκαιον, έ π ι τ ε λ ε ί
τό κ α θ ή κ ο ν του.
'Έτερος ισχυρισμός των καταργητικών είναι, δτι δ
πλούσιος καί δ έχων πολιτικήν δύναμιν άποφεύγει τήν
έκτέλεσιν κατ’ αυτού τής θανατικής ποινής. 'Ο ισχυρι
σμός, ίσως, είναι άληθής, άλλά τούτο συμβαίνει δι’ δλας
τάς ποινάς καί είς έλαχίστας περιπτώσεις. Ό πλούσιος
καί δ ισχυρός διαθέτει πολυτελή ύπεράσπισιν καί Εσχυράς γνωριμίας καί ούτως, ούχί, εύτυχώς, συχνάκις, Απο
φεύγει καί τήν Ισόβιον κάθειρξιν καί τήν φυλάκισιν καί
τήν χρηματικήν ποινήν καί ίσως καί τό πρόστιμον, ούδείς δμως εύρέθη νά ύποστηρίξη, δτι πρέπει νά καταργηθούν καί αί ποιναί αύταί Ιπειδή παραβιάζονται άπό
τούς πλουσίους καί ισχυρούς. ’Επίσης, ούδείς εύρέθη νά
ύποστηρίξη τήν κατάργησιν των έντολών τού Θεού, έπειδή παραβιάζονται άπό πολλούς άνθρώπους.
Έ ξ άλλου, οί καταργητικοί ισχυρίζονται, δτι τό κρά
τος, τό δποϊον «δολοφονεί» τόν δολοφόνον, δέν είναι πο
λιτισμέ νον, δπως δέν είναι πολιτισμένον τό κράτος τό
δποϊον έπιτρέπει τήν δουλεμπορίαν καί τήν διάκρισιν
μεταξύ των πολιτών του είς άφέντας καί δούλους. Ή
άπάντησις τών ύποστηριζόντων τήν θανατικήν ποινήν
είναι, δτι δ συσχετισμός τής θανατικής ποινής μέ τήν
δουλεμπορίαν είναι άτυχής. Τό δουλεμπόριον ούτε ήτο
ούτε είναι πράξις ήθικώς έπιδοκιμαστέα. Κατά τήν έποχήν, καθ’ ήν τούτο ήσκείτο, άπεδοκιμάζετο έντόνως άπό
τήν θρησκείαν καί τήν κοινωνίαν. Άπολίτιστον καί βάρ
βαρον είναι τό κράτος, τό δποϊον δέν προστατεύει τούς
πολίτας του άπό τούς κακούς καί τούς έγκληματίας, τό
κράτος τό δποϊον, διά νά φαίνεται πολιτισμένον, παραδίδει τούς άθώους καί νομοταγείς είς τούς κακούς καί
διεφθαρμένους, διά τής Ανοχής του κλπ.

Οί καταργητικοί, έν συνεχεία, ισχυρίζονται, δτι ή
ποινή τού θανάτου, άπαξ καί έξετελέσθη, δέν έπανορθούται, έάν έκ τών ύστέρων διαπιστωθή δικαστική πλά
νη. Ό έγκληματίας δέν είναι ένοχος, άλλά ή κοινωνία,
επομένως αδτη δέον νά είναι έπιεικής καί άνεκτική.
'Η ποινή τού θανάτου δέν είναι άποτελεσματική, συγκρινομένη μέ άλλας ποινάς. Ά λλά περί δλων αύτών καί
άλλων σχετικών θά δμιλήσωμεν είς τό έπόμενον.
Ε . ΣΗΦΑΚΗΣ
(9) Οί κρατούμενοι μέ ισόβιον κάθειρξιν, συνήθως, παρου
σιάζουν καλόν πειθαρχικόν μητρφον, έντός τών φυλακών :
THORSTEN SELLIN, «Capital Punisment», Federal Pro
bation, XXV, September 1961 (U .S.A .), PP 3 - 11.
(10) Κατά τά έτη 1934 - 1954, εις τό Σικάγο, έλαβον χώ
ραν 5.463 φόνοι, ήτοι 273 έτησίως’ σχεδόν εις φόνος ήμερησιως. Τήν περίοδον αύτήν έφονεύθησαν 69 άστυνομικοί Οπό
τών κακοποιών καί έξετελέσθησαν 45 φονεΐς Οπό τοΰ κράτους.
THORSTEN SELLIN, The Death Penalty, A Report for
the Model Penal Code Project of the American Law Insti
tute, Philadelphia: The American Law Institute, 1959, P 62.
(11) Έν Έλλάδι, κατά τήν ΙΟετίαν 1957 - 1966, κατεδικάσθησαν 833 άτομα, διά τέλεσιν ανθρωποκτονίας έκ προθέσεως. Έ ξ αύτών κατεδικάσθησαν είς θάνατον 30 καί είς ισό
βιον κάθειρξιν 98 άτομα. Δυστυχώς, ή Ελληνική Έγκληματολογική Στατιστική δέν έχει στοιχεία, περί τοΰ έάν ^αυτά
τά 128 άτομα έκρατοΰντο ή ού, έν τέλει τού έτους 1966, διά
νά συναγάγωμεν ώρισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.
(12) The challence of Crime in a free Society, A Report
by the Presidents Commission on Law Enforcement and Ad
ministration of Justice. United States Government Printing
Office, Washington, D.C. February 1967, P 143.
(13) Edward J. ALLEN, «Capital Punishment, 1'oyr Pro
tection and Mine», The Police chief, U.S.A., XXVII, June
1960, P.P. 22 - 28.
P - J. Edgar HOOVER, The F.B.I. Law Enforcement Bul
letin, June, 1961 (U .S.A .).
(14) BENTHAM, BECARRIA, ROMILLT, PEEZ, Me/
NTOSH, MONTAGU κ.ά.
(15) Leon RADZINOWICZ, A History of English Crimi
nal Law and its Administration From 1750, New Fork, Mac
millan, 1948, Volume 1, PP 42 - 79.
(16) «Punishment of Death», Philanthropist, London, 4:
190, 1814.
(17) Edwin H. SUTHERLAND and Donald R. CRES
SET, Principles of Criminology, New Fork, Sixth Edition,
1960, P 263.
(18) Edward J. ALLEN, op. cit. P 22.
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Ή παλιά Ελληνικά φορεσιά καί
ή φημισμένη τέχνη τών ραφτάδων της
« Μ έτή φ ο υ σ τα νέλλα γεννήθηκα,
κ α ί μ ’ α ύτή ν θά π εθά νω »
Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η ς

ΤοΟ λογοτέχνου
κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Τ Α Μ Ε Λ Λ Ο Υ

Ή έρευνα γύρω άπά τήν παλιότερη
έλληνική φορεσιά, άπά κείνη τήν λε
βέντικη καί ήρωϊκή έμφάνισι, μέ τή
φουστανέλλα, τις πουκαμίσες καί τά
γαϊτανογέλεκα, μέ τά φέσι καί τά
τσαρούχια, μέ τις κεντητές ποδιές καί
τά πολύχρωμα χάρταια, τ’ άσημογούναρο, τά πανωμάρι καί τήν σεγγούνα,
μάς έχει διασώσει πάμπολλα στοιχεία
γιά τάν τρόπο τής κατασκευής αύτής
τής γοητευτικής ένδυμασίας. πού κα
τάλοιπά της διασώζονται καί σήμερα
σέ μερικές όρεινές περιοχές τής πα
τρίδας μ α ς . Α ύ τ ή ή φ ο ρ ε σ ι ά
πού δ ο ξ ά σ τ η κ ε στά Εί
κ ο σ ι έ ν α, πού έγινε θρύλος καί
τραγούδι, ήταν μιά δημιουργία τέ
χνης ύψηλής καί ήρωϊκής ταυτόχρο
να, πού είχε τις πηγές της στήν βα
θύτερη ποιητική εύαισθησία τού λαού
μας. «Εις τάς πολλάς καί ποικίλας
Ιλληνικάς ένδυμασίας — γράφει ή
Α γγελική Χατζημιχάλη — αί τοπικαί διαφοραί καί αί διακοαμητικαί άντιλήψεις έμφανίζουν τήν πολύμορφον
εικόνα τής πλούσιας λαϊκής δημιουρ-

γίας. Είναι αί ένδυμασίαι άποκρυστάλλωμα πολιτισμού, τάν άποΐον
δυσκόλως δυνάμεθα νά έννοήσωμεν
σήμερον καί νά παρακολουθήσωμεν
εις τούς άλλεπαλλήλους σταθμούς του
καί τάς πολυσχιδείς διακλαδώσεις του,
τάς έξηρτημένας Ικ διαφόρων παρα
γόντων καί ιδιαιτέρως έκ τών συνη
θειών, τών παραδόσεων, τής ιστορίας,
τών βιωτικών καί κλιματολογικών
συνθηκών τής έλληνικής γής καί
ζωής. Ή ένδυμασία, άν καί ξεκινά
άπά τήν αίσθησιν τής σκοπιμότητος
καί άπά τήν άρθήν τεχνικήν άντίληψιν, συχνά προχωρεί αυθαίρετα εις
τήν ύπερβολικήν έπικράτησιν τής διακοσμητικής Ιδέας, εις βάρος τής βα
σικής της μορφής. Παρ’ δλον τούτο,
ποτέ δέν χάνει ή έλληνική ένδυμα
σία τήν σφραγίδα τής ιστορικής της
καταγωγής καί δέν άπομακρύνεται
τού θεμελιώδους χαρακτήρες τής άμαδικής της έκφράσεως».
Ή ώραία αύτή έλληνική φορεσιά
ήταν δημιούργημα λαϊκής ευαισθη

σίας, πού έπαιρνε ώρισμένη αισθητι
κή έκφρασι στά χέρια τών παλιών,
φημισμένων ραφτάδων. ΤΗταν δου
λειά δύσκολη, έπίπονη.
Ή τ έ χ ν η τού ρ ά φ τη
τ ο ύ π α λ ι ο ύ , ή τ α ν μ ι ά ο
λ ό κ λ η ρ η μ υ σ τ ι κ ή έξομολόγησι τής κ α ρ δ ι ά ς
τ ο υ . ’Ανθρωπος πού δέν άγαποΰσε
τήν όμορφιά, πού δέ λιμπίζονταν τάν
κόσμο πού άπλωνε μέσα στή φαντα
σία καί τήν καρδιά ή άγάπη τής φο
ρεσιάς, δέν ήταν δυνατόν νά κάμη κά
τι τελειωμένο, κάτι άντάξιο τής με
γάλης παραδόσεως τού τόπου μας.
Τά παλιά τά χρόνια οί ραφτάδες
δέ βρίσκονταν στεριωμένοι σ’ έναν τό
πο. Γύριζαν άπά χωριά σέ χωριά κι’
άπά πανηγύρι σέ πανηγύρι. Έ π α ιρ 
ναν παραγγελίες, τις τέλειωναν καί
κινούσαν γ ι’ άλλον τόπο.
Ή διαδικασία τής κατασκευής είχε
περίσσιαν όμορφιά στήν γραφική άτμόσφαιρα τών έργαστηρίων. Οί ρα
φτάδες κάθονταν κατάχαμα, πάνω σέ
χοντρά χεράμια μέ άπλωμένα όλόγυρά τους τά σύνεργα τής δουλειάς: Τά
χοντροψάλιδο, γιά νά κόβουν τά βαΣυνέχεια είς τήν σελίδα 76
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Του Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΙΑ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ια φορά κι Εναν καιρό, Εκεί ψηλά στις νότιες προσβάσεις τον Παρνασσόν, κάτω άπό τ $
θεϊκές Φαιδριάδες πέτρες, καθώς τά νερά τον ράθνμον Πλειστοϋ κυλούσαν αμέριμνα στά
ήσκιερά φαράγγια τον μεγάλον μύθον, γεννήθηκε ή I δ έ α. Κάποτε κεϊ ψηλά, κάτω άπό τη
στέγη τον φωτός, γεννήθηκε τό παλιότερο και Ιερώτερο ιδανικό τον άνθρωπον: ή Ε Ι ρ ή ν η .
’Εκείνος ό πρώτος όραματισμός, γιά κάποιονς ελεύθερους βηματισμούς, μέσα στον άδέσμεντο
χρόνο και χώρο, χωρίς ερωτηματικά καί δάκρνα, χωρίς μίση κι αίμάτινονς ατά μέτωπα θρόμβονς ιδρώτος. Μαζί γεννήθηκε, μέσα στις όλοπράσινες αυτές βουνοπλαγιές, καί ή πιό παλιά κι
ακατάλυτη θεωρία ζωής, τό βίωμα καί ή θεότητα τον ’Α ν θ ρ ω π ι σ μ ό ν . Οι βασικές
πνευματικές καί ηθικές κατακτήσεις τής γενιάς τών θνητών, πον σαν την υποβλητική μουσική
μιας απόκοσμης φόρμιγγας, ξεκίνησαν άπό τον αρχαίο βωμό τής Πελασγικής Πυθίας, γιά νά
περάσουν πάνω άπό στεργιές καί θάλασσες, πάνω άπό καρδιές κι αιώνες καί νά υψωθούν στήν
παγκόσμια σκέψη, σάν τά πρώτα καθηγιασμένα σύμβολα τής θαλπωρής τον πολιτισμού καί τής
σοφίας τής ’Α γ ά π η ς .

Μ

Μιά φορά κΓ έναν καιρό, στις νότιες
αύτές κλιτύες τοϋ πανάρχαιου θρύλου,
πάλαιψε τό σκοτάδι μέ τό φώς I Ψηλά,
στις κορφές, τά ούννεφα καί οί άνεμοι
παραμέρισαν, γιά νά περάσει ένα γοη
τευτικό μήνυμα, ή ιδέα καί τό νόημα
μιας άπόλυτης ισότητας κΓ άδελφοσύνης όνάμεσα ατούς άνθρώπους, πού άπλωνόταν κΓ όνέθαινε, όλο καί ψηλό
τερα, πρός τις σφαίρες τού άληθινοΰ,
πρός τούς κόσμους τοϋ ήθικοϋ καί τοϋ
αιωνίου.
Οί Δελφοί δέ στάθηκαν γιά τούς "Ελ
ληνες ένα μαντείο μόνο, ούτε κάν ό έπισημότερος ιερός χώρος τής λατρείας
τους. Πήραν μιά έΕαιρετικά πλατύτερη
σημασία καί έννοια. "Εγιναν ιδέα, έγι
ναν πρότυπο καί πρόπλασμα Ζωής, έγι
ναν ύπέροχη άνθρωπιστική βιοθεωρία,
πού χάρισε πολύ φώς καί θάρρος ατούς
νικημένους καιρούς τών άνθρωποτήτων.
Εκεί
συγκεντρώθηκε
ό
παγκόσμιος
είρηνιστικός
ό ρ α μ α τ ι σ μ ό ς . Ε κ ε ί άνάθλυοε
ή «παγά», ή «λαλέουσα» τή δόΕα γιά κά
θε κατάκτηση τοϋ νοϋ, γιά κάθε θρίαμ
βο τοϋ πνεύματος, έπάνω οτήν ύλη. 'Ε 
κεί πρωτοκύλησε τό ιερό νάμα καί ή
δύναμη καί τό τραγούδι, σάν άπάντηση
οέ κάθε έρώτημα κΓ άμφιβολία τού άνθρώπου. Ε κ ε ί ύπήρΕε ό «όμφαλός τής
γής» καί τ' ούρανοϋ I
ΟΙ Δελφοί στάθηκαν ή ίδια ή καρδιά
τοϋ Κόσμου, ή ίδια ή 'Ελλάδα. Πάνω
ατό άνάλαφρο χώμα τους, συγκεντρώ
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θηκαν ό Παρθενώνας τής 'Αθήνας, τό
Στάδιο τής 'Ολυμπίας, ή Παλαίστρα τής
Σπάρτης, τό Κάστρο τής Τρωάδος, οί
Πέτρες τής Κολχίδος, τ' 'Ανάκτορα τής
Κορίνθου, τά Στενά τής Θερμοπύλης, ό
Τύμβος τοϋ Μαραθώνος, οί Πάπυροι καί
οί Κύλινδροι τοϋ 'Ομήρου, τοϋ Σοφοκλή
καί τοϋ Θουκυδίδη, όλα μαΖί ένωμένα
σέ μιά ψυχή, σέ μιά ιδέα, οέ μιά δύ
ναμη !
Εκεί ύψώθηκε ό μεγαλύτερος ναός,
γιά τή λατρεία όλων τών θεών καί Ι
διαίτερα τοϋ ομορφότερου θεού πού γέν
νησε ή άρχαία σκέψη, τοϋ Φοίβου 'Α 
πόλλωνα. Ε κ ε ί ήταν ό πανανθρώπινος
ιερός χώρος, πού πάνω του, είχε στηθεί
ένα πλήθος περίφημων μνημείων άπό ό
λες τις άκρες τοϋ κόσμου. 'Από κεϊ έ
φευγαν συχνά καί οί κατευθύνσεις γιά
τήν άποφασιστική πορεία τών λαών, τών
έποχών καί τής ιστορίας. Ά π ό κεϊ Εε·
κινούσε καί κεϊ ΕαναγύριΖε πάντα καί
ή ψυχή τής φυλής τών 'Ελλήνων, ατά
έπικά καί Εακουσμένα της φτερουγίσματα. 'Εκεί γιορτάζονταν άλα τά μεγάλα
γεγονότα. "Οχι μόνον τά πολεμικά καί
τά πολιτικά κατορθώματα, μά καί κάθε
πραγματοποίηση τοϋ πνεύματος καί τής
τέχνης. Ακόμα καί οί άθλητικοί θρίαμ
βοι καί οί κάθε είδους ύλικές κατακτή
σεις τοϋ άρχαίου γένους, έκεί έβρισκαν
τή δικαίωσή τους. Στούς Δελφούς είχε
συγκεντρωθεί ή ψυχή τοϋ άρχαίου και
ρού, σ' ένα άληθινά πενταπόσταγμα με
γαλοσύνης καί δόΕας.

Αλλά, γιά νά καταλάβουμε πλατύτερα
καί σέ κάποια συνάρτηση μέ τή σύγχρο
νη ιστορία τί ήταν οί Δελφοί γιά τόν
άρχαϊο κόσμο, άς πάρουμε μιά σημερι
νή Εύρωπαϊκή πολιτεία μέ παγκόσμια κί
νηση. "Α ς τοποθετήσωμε, σ' αύτήν, τά
περιφημότερα θέατρα, τά μεγαλύτερα
μουσεία, τούς έπιβλητικώτερους ναούς,
κΓ έκεί ός συγκεντρώσουμε όλόκληρη
τή μεταχριστιανική σκέψη καί δραστηριό
τητα τών αιώνων. “Α ς οικοδομήσουμε
λαμπρά κτίρια πού νά στεγάΖουν όλη τή
διακλάδωση τοϋ Οργανισμού Ηνωμένων
'Εθνών καί τό Διεθνές Δικαστήριο ! Ά ς
σκορπίσουμε, μέσα σ' αύτήν τή στοιχεια
κή πολιτεία, άγάλματα μεγαλοπρεπή καί
άναθήματα, πού νά παριστάνουν τή Σταύ
ρωση καί τήν Ανάσταση, τόν άνασκολοπισμό ένός χριστιανού στά βάθη μιας
κατακόμβης, τή νίκη τοϋ 'Ιουστινιανού
κατά τών Βανδάλων, μιά μικρογραφία
τοϋ ΒυΖαντινοϋ ιπποδρόμου, τό πελώριο
σύμβολο τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου στά τείχη τής Βασιλεύουσας, κα
θώς καί τ' άγάλματα τοϋ Καρλομάγνου,
τής Μεγάλης Αικατερίνης καί τοϋ 'Ιωάν
νη τοϋ Άκτήμονα μέ τή «Μάγκνα - Κάρ
τα»!
"Α ς λαΕέψουμε σέ μάρμαρο ή οέ γρα
νίτη μερικές σκηνές άπό τις Σταυρο
φορίες, τήν παρθένα τής 'Ορλεάνης καί
τό Γαλιλαίο, Ζωσμένους άπό τις φλόγες,
καθώς καί κάποια στιγμιότυπα άπό τήν
άλωση τής Βαοτίλης, τήν έΕοδο τοϋ Με-

σολογγιοϋ καί τό τοπεϊο τής Χιρο
σίμα !...
"Α ς ύψώσουμε άναμνηοτικές μικρο
γραφίες ο' ένα σημείο κεντρικό, τό ναό
τής 'Αγίας Σοφίας, τήν Κατεντράλλα
τής Ρώμης, τό Άββαεϊο του Ούεστμίνοτερ, έναν ούρανοΕύστη τής Ν. Ύόρκης
καί τόν πύργο τού "Αϊφελ I "Α ς τοπο
θετήσουμε, άνάμεσα σ' δλ' αυτά, τις
μαρμάρινες άναμνήσεις τού Χριστόφορου
Κολόμβου πάνω στήν «Σάντα Μαρία»,
τοϋ Γουτεμβέργιου μέ τό πρώτο τυπο
γραφείο του, καί τις προτομές τοϋ
ΣαίΕπηρ, τοϋ Μιχαήλ "Αγγέλου, τοϋ
Ντάντε, τοϋ Θεοτοκόπουλου, τού Γκαϊτε, τοϋ Τολστόη, τοϋ Ντίκενς, τοϋ Νίτσε, τοϋ ΜάρΕ, τοϋ "Εντιοον, τοϋ Μαρκόνι, τοϋ Φλέμιγκ, τών Κιουρί κ.ά. ”Ας
Ζωγραφίσουμε σέ κάποια πελώρια ταμπλώ τή συνάντηση σ' ένα βαγόνι σιδη
ροδρόμου τοϋ Φός μέ τούς Βίντερφελδ
καί Φόν Γκίντελ ατό δάσος τής Κομπιένης, καθώς καί μιά σκηνή όπό τή
διάσκεψη τής Γιάλτας I... ΚΓ άς προσ
θέσουμε ύστερα οέ χαλκό, μέσα ο' αύτές τίς ιστορικές φιγούρες, ένα σκύλο
τοϋ Άγιου Βερνάρδου, τό όμοιώματα
ένός διαστημοπλοίου καί ένός άστροναύτου, μιά κολυμβήτρια τής Μάγχης, τόν
τερματισμό ένός μαραθωνοδρόμου, τήν
έΕόρμηση πάνω άπ' τό δίχτυα ένός τερ
ματοφύλακα !... Καί τότε, άσφαλώς, θά
έχουμε μιά πλήρη άναπαράσταοη τοϋ τί
ήταν καί τί σήμαιναν οί Δελφοί γιά τόν
άρχαϊο κόσμο. 'Εκείνον τόν κόσμο πού
έΖησε καί δημιούργησε τό λαμπρό κομ
μάτι τής ιστορίας, πού Εεκινάει άπό τήν
κάθοδο τών Δωριέων καί φτάνει ώς τήν
καινούργια θρησκεία τοϋ Χριστού, καλύ
πτοντας δέκα περίπου πυκνούς αιώνες
γεγονότων καί ιδεών.
Κάθε τι πού άναφέραμε πιό πάνω,
σάν άναμνηστικό στολίδι τής φανταστι
κής αύτής σύγχρονης πολιτείας, είναι
παράλληλο μέ κάτι άνάλογο πού ύπήρχε
ατούς Δελφούς.
'Εκεί, έκτός άπό τό Ναό τοϋ Α π ό λ 
λωνα καί τό Μαντείο, ύπήρχε τό κτιριακό συγκρότημα τοϋ Άμφικτιονικοϋ Συμ
βουλίου, ένα είδος σημερινού 'Οργανι
σμού 'Ηνωμένων 'Εθνών, πού μετείχαν
δώδεκα άντιπροσωπεϊες άπό τίς δώδε
κα έλληνικές φυλές (Δωριέων, Ίώνων,
Βοιωτών, Θεσσαλών, Λοκρών κλπ.).
'Εκεί ύπήρχαν λαμπρά μνημεία τών
θριάμβων τοϋ Μαραθώνα, τής Σαλαμί
νας καί τών Πλαταιών. Αναμνηστικά
τών μαχών τής Σφακτηρίας, τών Αίγός Ποταμών, τών Λεύκτρων καί τών
Συρακουσών. Μνημεία καί άναθήματα
πού άναφέρονταν όχι μόνο στούς κατά

0 ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, περίφημο χάλ
κινο άγαλμα τών άρχών τοΟ δευτέρου τε
τάρτου τοδ 5ου π.Χ. αίώνος.
(Μουσείο Δελφών. Φωτογρ. Βουτσά)

1 ί1ϋ@(ο)0
ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,

Ό κίων τδν χορευουοών γυναικών. Έργο
των άρχών τού 4οο πρό Χριστού αίώνος, έκ
τδν περιφημοτέρων Αναθημάτων πρδς τό
Ίβρδν τοΟ ’Απόλλωνος. 'Ο κίων μιμείται
στέλεχος φυτού, άπδ τδ όποιον βλαστάνουν
φύλλα άκανθου. Καταλήγει σέ κιονόκρανο,
έπάνω ατό δποίο χορεύουν τρεις Ιέρειες
τού Διονύσου, ot θυΐάδες.
(Μουσείο Δελφών. Φωτ. Ν. Κοντού)

τών βαρβάρων πολέμους τοϋ γένους, μά
καί ατούς παρόμοιους, έμφύλιους άκόμα. ’Εκεί υπήρχε ό περίφημος Η νίοχος
καί οί Παγκρατισταί, σύμβολα τών α
θλητικών άγώνων, πού τόσο τιμούσαν ι
διαίτερα, οί άρχαϊοι πρόγονοι. Υπήρχαν
όγάλματα τής Φρύνης, τής Λαΐδας καί
τής Ροδόπης, άναπαραστάσεις τών ά
θλων τοϋ Ηρακλή, καί τοϋ ήρωα κολυμ
βητή, πού μέ φοβερή τρικυμία κολύμβησε ατό Άρτεμήσιο κΓ έκοψε τά πα
λαμάρια τών Περσικών πλοίων, πού έτσι
Εώκειλαν καί ναυάγησαν. ’Εκεί γίνονταν
τά περίφημα Πύθια, οί μεγαλοπρεπείς
θεατρικές κΓ άθλητικές γιορτές. Έκεϊ
κάπου, ύψωνόταν καί τά άγαλμα τής συμ
βολικής χίμαιρας I ...
Οί Δελφοί, τέλος, είναι ή έδρα καί ό
καθηγιαομένος χώρος τών Άμφικτιόνων, πού ή είρηνιστική τους άποστολή
κατώρθωσε νά συγκεντρώσει, σέ άνθρωπιστική δραστηριότητα, όλη τή μυοτική
άλληλουχία τής πλατειάς 'Ελληνικής φι
λοσοφίας.
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Ό ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ ή ς 'Α μ 
φ ικ τιο ν ία ς ύπήρΕε ένας
ύ π έ ρ τ α τ ο ς θ ε σ μ ό ς Συλ
λ ο γ ι κ ή ς ' Α σ φ α λ ε ί α ς τών
Ε λ λ ή ν ω ν καί μι ά ά π ό τ ι ς
δ υ ν α τ ό τ ε ρ ε ς ή θ ι κ έ ς έ κφ ρ ά σ ε ι ς σ τ ή Ζ ω ή τ ο ϋ άρχ α ί ο υ γ έ ν ο υ ς . 'Αποτελούσε τή
συνάρτηση τής θρησκευτικής δύναμης
τοϋ Πυθικοϋ ίεροϋ, μέ τά πιό Ζωντανά
πνευματικά ήθικά καί κοινωνικά αιτήμα
τα τοϋ λαού. ΎπήρΕε ό θεσμός μιάς ύπέρτατης Εθνικής διαιτησίας, πού καλ
λιέργησε πάντα καί διετήρησε τήν ιδέα
τής Ειρήνης καί τό πνεύμα τής φυλε
τικής ένότητας, μέ έΕαιρετική πίστη καί
θέληση μέσα στόν Ελληνικό χώρο. Τό
Συνέδριο τών Άμφικτιόνων ήταν, γιά
τούς "Ελληνες, ή ύπέρτατη 'Εθνική φω
νή πού ύποχρεωτικά ύπάκουαν τόσο σάν
άτομα όσο καί σάν όργανωμένα κοινω
νικά σύνολα καί πειθαρχούσαν χωρίς άντίρρηση. ’Αδίσταχτα μπορεί νά πει κα
νείς, άτι ή άληθινή πολιτική καί πολιτι
στική ιστορία τοϋ άρχαίου^ 'Ελληνικού
κόσμου, άρχίΖει άκριβώς άπό τόν καιρό
πού καθιερώθηκε ό θεσμός αύτός.
Ό Άμφικτιονικός 'Οργανισμός άπαρτιΖόταν, βασικά, άπό είκοσι τέσσερα μό
νιμα μέλη, τούς ίερομνήμονες, πού άντιπροσώπευαν τά δώδεκα έλληνικά φύ
λα, μέ δύο Άμφικτίονες άπό κάθε φύ
λο. Επίσης, κάθε Ελληνική περιοχή έ
στελνε τό φθινόπωρο καί άπό τρεις άντιπροσώπους, τούς «Πυλαγόρες» πού έ
παιρναν κΓ αύτοί μέρος στις έργασίες
τοϋ Συνεδρίου, έκφράΖοντας καί τις άπόψεις τής πολιτείας - Κράτους πού άντιπροσώπευαν. 'ΕΕ άλλου, στό Συνέδριο
μετείχαν καί ένας γραμματέας, καθώς
καί ένας ιεροκήρυκας. Ό Άμφικτιονικός 'Οργανισμός συνερχόταν δυό φορές
τό χρόνο, μιά ατούς Δελφούς τήν άνοιΕη, στό ιερό τοϋ 'Απόλλωνα, καί μιά
στήν Άνθήλη τής Φθιώτιδας, κοντά στις
Θερμοπύλες, τό φθινόπωρο, στό ιερό
τής Άμφικτιονίδας Δήμητρας. Τήν Ά μ φικτιονική Συνέλευση άποτελοϋσαν οί
μόνιμοι Άμφικτίονες — οί ίερομνήμο
νες — καθώς καί οί Πυλαγόρες, πού
ψήφιΖαν καί συναποφάσιΖαν γιά άλες
τις ύποθέσεις πού άπασχολοϋσαν κάθε
φορά τήν 'Αμφικτιονία.
'Εκτός άπό τήν κατάρα, κατά τών
παραβατών τών έντολών τής 'Αμφικτιο
νίας («Ή γή τους νά μή δίνει καρπούς,
οί γυναίκες τους νά γεννούν τέρατα, νά
έΕαφανισθοϋν κΓ αύτοί καί ή πολιτεία
τους καί ή φυλή τους, καί οί θυσίες πρός
τούς θεούς τους, νά μή γίνωνται δεκτές
κλπ.») οί Άμφικτίονες είχαν τή δύναμη
νά άποφασίΖουν κΓ ένοπλη άκόμα τιμω
ρία τών άσεβών.
Κάτι τέτοιο έγινε κάποτε καί μέ τήν
τόσο κοντινή στούς Δελφούς “Αμφισσα,

πού — έΕ αίτιας μιάς Ιεροσυλίας τών
Άμφισσέων — οί ίερομνήμονες συνεκάλεσαν έκτακτα τό μεγάλο Άμφικτιονικό
Συνέδριο καί κήρυΕαν, κατά τής φυλής
τών Λοκρών, Πανελλήνιο ιερό πόλεμο,
πού τήν διεΕαγωγή του άνέθεσαν στό
Φίλιππο τής Μακεδονίας.
Πώς, όμως, κατόρθωσε ή άπόμακρη
κΓ άπόκρημνη τούτη ορεινή θέση, ή άπομονωμένη άπό κάθε οδική επικοινωνία
μέ τήν ύπόλοιπη χώρα, νά φτάρει σέ
τόσην αίγλη καί δόΕα, καί ν' άποχτήσει
τόση δύναμη καί λαμπρότητα, πού νά
διευθύνει συχνά, μέ τά φιλοσοφικά χρησμικά της μηνύματα, τις τύχες όλόκληρου τοϋ άρχαίου καιρού ;
Μιά πυκνή μάΖα θρησκευτικού μυστικισμοϋ καί κάποιοι πανάρχαιαι μύθοι σχε
τικοί μέ τήν κοσμογονία, ύπήρΕαν οί άρχικές αιτίες. Είναι γνωστές οί περιπτώ
σεις δημιουργίας ιερών χώρων, άπ' άφορμή κάποτε μιάς μεταφυσικής αύθυποβολής, πού, μέ τή μορφή τοϋ θαύμα
τος, όδηγεϊ τούς άνθρώπους νά πιστέ
ψουν καί νά καθαγιάσουν συχνά ένα
φαινόμενο άντίθετο άπ' τούς φυσικούς
νόμους καί τή συνηθισμένη πορεία τών
πραγμάτων.
Οί πανάρχαιες δοΕασίες γιά τήν ΰ·
παρΕη, σ' έκείνη τήν τοποθεσία, μιάς ιε
ρής ιαματικής πηγής, τής *παγάς λαλέουσας», μιάς μυστηριακής ·όπής», ά
πό όπου άνέβαιναν κάποιοι θεϊκοί άτμοί,
πού όποιος τούς άνάπνεε έπεφτε σέ ιερή
έκσταση, κι' ένός βράχου πού δέν ήταν
άλλος άπό τόν «όμφαλό τής γής», στά
θηκαν οί πρώτοι όραματισμοί γιά τή δη
μιουργία τοϋ Δελφικού Ίεροϋ.
Καί πρίν, όμως, άπ' τήν έποχή αύτή
τών μύθων, στούς προελληνικούς άκό
μα καιρούς, πολύ πρίν φανεί κεϊ ψηλά
ό Δωρικός Απόλλωνος, οί Δελφοί ήταν
μιά ιερή θέση, πού είχε τό βωμό της, ή
λεγάμενη Πελασγική Πυθία. "Ηταν ένας
πρωτόγονος βωμός μέσα στήν κοιλάδα,
σέ μιά περιοχή δίχως κτίσματα πού, κα
θώς διηγείται ό θρύλος, τριγυριΖόταν
άπό ένα πελώριο κυκλώπειο τείχος κά
τω άπό τίς Φαιδριάδες Πέτρες, μέ δυό
ιερούς λίθους άιριερωμένους τόν ένα
στήν πρωτογενή θεότητα, τήν μητέρα
Γαϊα καί τόν άλλο στόν κοσμοσείστη Ποσειδώνα ή Ποτειδάνα πού, τότε άκόμα,
δέν ήταν ό θεός τής θάλασσας, μά ό
κύριος τών σεισμών καί τών τρόμων τής
γής καί δέν είχε σύμβολο τήν τρίαινα,
άλλά τό ιερό Ζώο, τόν άσπάλακα.
Ό θεός τοϋ φωτός Απόλλωνος (πού
οί περιπλανήσεις του, ώσπου νά φτάσει
καί νά κατοικήσει έκεϊ, φαίνεται άτι
συμβολίζουν τή βασανισμένη πορεία τής
ίδιας τής φυλής τών Ελλήνων) έφερε
στούς Δελφούς ένα Ισχυρό φιλοσοφικό
μήνυμα, πού σφράγισε ολόκληρη τή Ζωή
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τού ιερού τόπου καί, μέ τόν καιρό, πλά
τυνε κΓ άπλώθηκε στήν Έλληνίδα γη,
οάν μιά λαμπρή βιοθεωρία πολιτισμού,
μέ βάση τήν ειρήνη καί τήν ισότιμη συμ
βίωση ανάμεσα ατούς άνθρώπους, τήν
άρμονία καί τήν άγαθή άναΖήτηση, τήν
άλήθεια καί τήν' άγνότητα τού φωτός,
αύτή τήν ίδια δηλαδή τήν ύπεροχή τού
πνεύματος πάνω στήν ύλη.
Τό κάθε τί οφείλεται σ' αύτό άκριθώς τά ισχυρό μήνυμα, πού μέ τήν ήχώ
τών σοφών χρησμικών λόγων, διωχέτευοε στούς καιρούς δ, τι μεγαλειώδες, ω
ραίο καί δυνατό είχε νά δόοει ή 'Ελλη
νική αίσθηση σέ μιά μακραίωνη έπεΞεργασία, κάτω άπό κάποιους φωτεινούς
άστερισμούς καί μέσα σέ μιά γοητευτική
φύση !
Οί χρησμοί, αύτά τά προφητικά φθέγματα, πού κατά κανόνα δίνονταν οέ δω
ρικό έΕάμετρο στίχο, πήραν μέ τόν και
ρό τή μορφή κάποιων πλατύτερων φιλο
σοφικών, άνθρωπιοτικών καί κοινωνικοπολιτικών θέσεων, πού φανέρωναν όχι
μόνο μιά βαθειά γνώση τού αιώνιου άνθρώπου, άλλά καί μιά σπάνια ιστορική,
πολιτική καί πνευματική ωριμότητα τού
Δελφικού ιερού.
Τις περισσότερες φορές, οί χρησμοί
είχαν ένα συμβολικό χαρακτήρα, χωρίς
νά λείπη άπ' αύτούς κΓ ένα λαμπρό καί
λεπτό κάποτε πνεύμα, όπως ή άπάντηση οτόν ϊενοφώντα στήν έρώτησή του,
άν πρέπει νά κάμει τή γνωστή « Α ν ά 
βαση» μέ τόν Κύρο.
«Δέν θά ρωτούσες, άν ήτανε φρόνιμο
νά πας...».
Καί κείνη οτόν Κικέρωνα, στό πώς θ'
άποχτήοει τή φήμη πού νοιώθει άτι πρέ
πει ν' άποχτήοει.
«Κράτα οάν όδηγό τόν ίδιο σου τόν
χαρακτήρα καί ποτέ μή σκέπτεσαι τί σκέ
πτονται γιά σένα οί άλλοι...».
" Ε ν α σ ύ μ β ο λ ο , έ ν α ς χώ
ρος σ τ ο ι χ ε ι α κ ο ύ 'Ελλη
ν ι σ μ ο ύ , ύ π ή ρ Ε α ν οί Δ ε λ 
φοί μέσα σ τ ο ύ ς αιώνες.
Καί τό μήνυμα, πού Ξ ε κ ί 
ν η σ ε ά π ό τ ή ν ι ε ρ ή γή
τους, ή τ α ν ό ί δ ι ο ς ό Πο
λι τ ι σ μ ό ς τού ' Ανθρώπου!
ΔΗΜ . Σ ΙΑ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τμήμα τής δυτικής ζωφόρου τοΰ θησαυρού των Σιφνίων. Είκονίζει Γιγαντομαχία. Τόν
θηααυρό τόν άφιέρωσαν οί Σίφνιοι οτόν ’Απόλλωνα τό 525 π.Χ. Είχε σχήμα ναού
έν παραστιίσει καί τήν πρόστασή του όποόάοταζαν δύο κόρες.
(ΜουσεΤον Δελφών)
01 θησαυροί, πού ήταν μικρά ναόσχημα
κτίσματα, χρησίμευαν γιά τή φύλαξη πο
λυτίμων αφιερωμάτων τών πόλεων. Στή
φωτογραφία μας, δ θησαυρός τών ’Αθη
ναίων, δωρικού ρυθμού, κτίστηκε περί τά
τέλη τοΰ 6ου π.Χ. αιώνα. Άπό τό μικρό
αύτό άριστούργημα σώθηκαν πολλά κομμά
τια, ιδίως άπό τίς μετόπες, οί όποιες πα
ριστάνουν Άμαζονομαχία καί τους δθλους
τοΰ Θησέως καί τού Ήρακλέους.
(Φωτογραφία Α. Σπυροπούλου)

’Αναρίθμητα ήταν τά άφιερώματα πρός τόν
θεόν τού φωτός. Ή Σφίγξ τών Ναξίων,
ήταν τοποθετημένη έπάνω είς ένα κίωνα
ιωνικού ρυθμού, ύψους 2 περίπου μέτρων.
Λέν είναι σαφής ή σημασία αύτού τοΰ άναθήματος τών κατοίκων τής Νάξου. 'Οπωσ
δήποτε πρέπει νά έχη κάποιο χθόνιο χα 
ρακτήρα, γιατί ή Σφίγξ έχει σχέση μέ τις
δυνάμεις τής γής.
(Μουσείο Δελφών. Φωτ. Ν. Κοντού)

« Μάχον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος »
_

/ / Ε Ρ Ι τά τέλη ’Απριλίου τοϋ 1820, ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάντης, υπασπιστής τοϋ Αύτοκράτορος τής
^ Ρωσίας ’Αλεξάνδρου, άπεφάσισεν, όριστικώς, νά δεχθή την προσενεχθεϊσαν αύτώ, υπό των ιδρυτών

τής Φιλικής Εταιρείας, εντολήν και έν ταύτώ άνηγορεύθη Γενικός ’Επίτροπος τής ’Αρχής.
Αιά τής τοιαύτης πράξεώς της, ή Φιλική 'Εταιρεία μετεβίβασε τήν άνωτάτην των πολιτικών πραγμά
των τοϋ νΕθνους χειραγωγίαν εις τον ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, ό διορισμός τοϋ όποιου άνταπεκρίνετο προς
τάς προσδοκίας τών υποδούλων 'Ελλήνων, περί προπαρασκευής τής έξεγέρσεώς των καί έξασφαλίσεως εξω
τερικής επικουρίας.
’Εν συνεχεία, ό ’Αλέξανδρος ' Υψηλάντης, λαβών παρά τοϋ Αύτοκράτορος άπεριόριστον άδειαν, λόγω υγείας,
άνεχώρησεν εκ Πετρουπόλεως εις ’Οδησσόν καί βραδντερον εις Κισνόβιον.
’Ολίγον άργότερον άπεφαοίσθη όπως ό Υψηλάντης μεταβή εις Ίάσιον, πρωτεύουσαν τής Μολδαβίας,
καί κηρύξη έκεϊ τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν. ’Ακολούθως, ό ’Αρχηγός καί τά ύπ αυτόν στρατιωτικά σώματα
θά κατήρχοντο εις τήν Ε λλάδα διά διέγερσιν εις Έπανάστασιν καί τών υπολοίπων αδελφών.
Ό ' Υψηλάντης ωρισεν αμέσως άποστολάς διά τήν δλην επαναστατικήν κίνησιν καί έγραψεν έπιστολάς
προς τούς διαφόρους ' Οπλαρχηγούς, τούς όποιους έκάλεσεν εις τό μέγα Εθνικόν προσκλητήριον.
Μετά τάς τελικάς συνεννοήσεις μετά τοϋ Ηγεμόνας τής Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, ό όποιος ύπεσχέθη πάσαν συνδρομήν, υπέρ τοϋ ιερού αγώνας, ό ’Αλέξανδρος Υψηλάντης άπεφάσισε τήν εναρξιν έκτελέσεως τών σχεδίων του.
Τήν 22αν Φεβρουάριου 1821, ό ’Αλέξανδρος Υψηλάντης, συνοδευόμένος καί υπό τών αδελφών του Γε
ωργίου καί Νικολάου, τοϋ Γεωργίου Μάνου, τοϋ Γεωργίου Καντακουζηνοϋ καί τοϋ Πολωνοϋ Ά ξ-κοϋ Γαρνόβσκυ, διήλθε τον Προϋθον καί άπεβιβάσθη εις τό έδαφος τών ' Ηγεμονιών. Εις τάς δχθας τοϋ ποταμοϋ τον
άνέμενε ή φρουρά τοϋ Ήγεμόνος Μιχ. Σούτσου, ή όποια καί τον συνώδευσεν είς τό Ίάσιον.
Μετά δύο ήμέρας, ό Υψηλάντης άπηύθυνε ενθουσιώδη προκήρυξιν, διά τής όποιας έκάλει τούς "Ελλη
νας εις έπανάστασιν, ύπενθυμίζων είς αυτούς τό ένδοξον Ελληνικόν παρελθόν καί έξαγγέλλων τό ’Ελεύθερον
Μέλλον των. Έ ν τή Ιστορική αυτή προκηρύξει άνεφέροντο, μεταξύ άλλων, καί τά εξής:
«Μ ά χ ο υ υ π έ ρ Π ί σ τ ε ω ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ο ς ! Ή ώρα ήλθεν ώ άνδρες "Ελληνες!. . . Οι άδελφοί μας καί οι φίλοι είναι άπανταχοϋ έτοιμοι. . . άς ενωθώμεν, λοιπόν, μέ ενθουσιασμόν! Ή Πατρίς
μάς προσκαλεί. . . Ή Ευρώπη θέλει θαυμάσει τάς ανδραγαθίας μας. οι δέ τύραννοι ημών, τρέμοντες
καί ωχροί, θέλουσι φύγει ασιέμπροσθέν μας. . . Ά ς καλέσωμεν, λοιπόν, έκ νέου, ώ ανδρείοι καί μεγαλό
ψυχοι "Ελληνες, τήν Ελευθερίαν είς τήν κλασσικήν γήν τής Ελλάδος!. . . »
Ή διάβασις τοϋ Προύθου υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί τής ακολουθίας του, τήν 22-2-1821,
αποτελεί τήν πρώτην συμβολικήν πράξιν, διά τής όποιας αρχίζουν αί έχθροπραξίαι προς τήν τουρκικήν Αυ
τοκρατορίαν.
Είς τήν έναντι εικόνα μας — έργον τοϋ μεγάλου Γερμανού ζωγράφου Von Ρ. Hess, διακριθέντος είς
τήν τέχνην άναπαραστάσεως πολεμικών γεγονότων — ό ’Αλέξανδρος Υψηλάντης απεικονίζεται, καθ’ ήν
στιγμήν κατέρχεται τής λέμβου καί άποβιβάζεται είς τό έδαφος τών Ηγεμονιών.
Ή ορμητική κίνησίς του προς τά έμπρός καί άνω, μέ τό βλέμμα προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν, τον παρου
σιάζουν ώς νά έλκηται υπό φωτεινού οράματος, χωρίς νά προσέχη ούτε τήν φιλόφρονα κίνησιν τοϋ προύχοντος, ο όποιος τον υποδέχεται, ούτε τάς εκδηλώσεις τών χωρικών. Ό Λεμβούχος μέ τήν σκυθικήν περιβολήν
δηλοϊ τον τόπον έξ ον ό ' Υψηλάντης έκινήθη προς τάς ' Ηγεμονίας.
'Ο ’Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν διέβη τον Προϋθον μέ στολήν ιερολοχίτου, ουδέ συνωδεύετο υπό ιερολοχιτών,
ώς έμφανίζεται είς τον πίνακα τοϋ Hess. 'Ο ένδοξος Ιερός Λόχος έσχηματίσθη άργότερον.
’Αλλά ό Υψηλάντης καί ό Ιερός Λόχος έχουν συνδεθή είς τήν κοινήν πατριωτικήν έξαρσιν καί είς τον
μετέπειτα όλεθρον, διά τήν αιωνιότητα. Καί ή άπεικόνισις υπό τοϋ Hess έγένετο, ακριβώς, διά τήν αιωνιότητα.
« Α . X .»

Ή διάβασις τοϋ Προύθου υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου."Εργον τοϋ Von Ρ. Hess ( έκ τοϋ ΊστορικοϋΛευκώματος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 1821).

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΤΟΝ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
Ή q.pxr| έ ν ο ς έκποΛιτιστικαί) έρ γου
Υπό ’Αστυνόμου Β ' κ. Κ Ω Ν / Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Την 15ην ’Ιανουάριου 1925 έν σπουδαιον γεγονός συνετελέσθη είς τόν χώρον της έσωτερια,ής διοικήσεως τοΰ Ελληνικού Κράτους. Δι’ άποφάσεως τής τότε Κυβερνήσεως, ό νέος ’Αστυνο
μικός Θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπεξετάθη καί είς την περιφέρειαν τής Πρωτευοΰσης. Ή
15/1/1925 ώρίσθη ώς ήμέρα έγκαταστάσεως τών νέων ’Αστυνομικών έν Άθήναις.
Ή λαμπρά έμφάνισις καί ή έπιτυχής δράσις τοΰ νέου ’Αστυνομικού Σώματος, είς Κέρκυραν
(1921), είς Πάτρας (1922) καί είς Πειραιά (1923), είχεν άναγνωρισθή, ήδη, παρ’ άπάντων
καί ή έγκατάστασις τών νέων ’Αστυνομικών έν Άθήναις άνεμένετο μέ άγωνίαν.
« Πα ρ ά π ά σ α ν δ υ σ χ έ ρ ε ι α ν ή Κ υ β έ ρ ν η σ ι ς θά έ μ μ ε ί ν η εί ς
τ ή ν έ φ α ρ μ ο γ ή ν τ ο ύ ν έ ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , δ π ε ρ
α π ο τ ε λ ε ί τ μ ή μ α τ ο ύ δ λ ο υ ά ν ο ρ θ ω τ ι κ ο ΰ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς , προκειμένου περί μεταρρυθμίσεων
έν τ ή έ σ β ο τ ε ρ ι κ ή δ ι ο ι κ ή σ ε ι
τ ή ς Χ ώ ρ α ς » , ,έδηλοΰτο μετά παρρησίας ύπό τοΰ Υπουργού
έρικών τής έποχής έκείνης άειμνήστο\ Στρατηγού Γ. Κονδύλη. Καί περαιτέρω : «Έ φ’
έ π ι τ ύ χ η , μέλλ ε ι ν ά σ ή\μ ε t oka η σ τ α θ μ ό ν
προόδου καί
τ ι σ μ ο ΰ έν τή
X ώ ρ φ %ή μ ώ ν?
ής έκείνης δέν διεψεύΑί πρ6σξ6κ<8α_τώ>νέ'ΐίΐφανών άνδρών χής πολιτικής ήγεσίας
σθησαν. ’Από τώ
ή ’Αστυνομία Πόλεων
χΧής έπεχτά^εως τοΰ Θεσμού έν
άπέσπασε τόν θαυμασμόν
εοσύνην τών Κεντρικ'ών Ιερατικών 'Γπηρεσιών
ΐβάΓωσε τήν έπελθοΰσαν σι4 τού νέου συστήματος
ς έν Έλλάδι.
Ε ic\^gptV7]gi.v ,τού α&>\
ς άπετέλεσε
τή ν
■ας σημασίας διά τήν
μετέπειτοί^πΡλΰκΰμα'
σύνης πρός δλους
έκείνους, οί όποιοι ή^Κήδάν/;
έθυσιάσθησαν διά τήν
έκπλήρωσιν τή^Ά ^ΐΓής
(ας πρός τήν Πατρίδα κ α ί ^ ^ ^ ^ ^ υ ν ί
:υρίαν τών λεφά 'κείμε
τφΜΏς έγκαταστάίας Πόλ
W J&
X v p ^ p w T 1926». έτ
κών έν
^^*Α §ήνΰίίς, υ π ^
Υπουργείου- Έόωτερι!
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ "'''
Ύπουργεϊον

Αθήναι, τη 16η
Εσωτερικών

Ιανουάριου 1925

ΤΜΗΜΑ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟ ΛΕΩ Ν
Άριθ. Πρωτ. 1716
Πρός τούς κ.κ.
Πρόεδρον τοΰ Άρείου Πάγου, Νομάρχην, Προέδρους Έφετών καί Πρωτοδικών, Εισαγγελέα Έφετών καί Πρωτοδικών,
Φρούραρχον, Οικονομικόν "Εφορον "Αττικής, Ταμίαν ΕίσπράΕεων καί Πληρωμών "Αθηνών, Νομομηχανικόν καί Δή
μαρχον "Αθηναίων.
"Εχομεν τήν τιμήν νά άνακοινώσωμεν ύμϊν, ότι άπό σή
μερον άρχεται ή τμηματική έφαρμογή τοΰ νέου "Αστυνομι
κού Συστήματος έν "Αθήναις καί ήτις, έφ" όσον συντελεϊται
ή έπιστημονική καί τεχνική έκπαίδευσις τών μαθητών τής

Σχολής^θ^λει έπεκταθη βαθμηδόν καθ' απασαν τήν πόλιν.
Ή ίδρυσις ιδίας "Αστυνομίας, λειτουργούσης συμφώνως
πρός τάς νεωτέρας έπιοτημονικάς θεωρίας, κατέστη έμφανής έν ταϊς μεγάλαις πόλεσι, έν αϊς οί όροι καί αί συνθήκαι
τοΰ βίου, ού μόνον πολύπλοκοι καί πολυσύνθετοι τυγχάνουσιν, άλλό καί καθ’ ήμέραν μεταβάλλονται καί κατ' άκολουθίαν νέαν άπαιτοΰσι ρύθμισιν, έναρμονιΕομένην πρός τάς
έκάστοτε περιστάσεις.
Τό νέον σύστημα, ούτινος αί γενικοί γραμμαί περιλαμβά
νονται έν τω κωδικοποιηθέντι νόμω 2815, έφηρμόσθη έν
Κερκύρα, Πάτραις καί Πειραιεϊ, έσχε δέ ή όργάνωσις αύτοΰ τοιαΰτα άποτελέσματα, ώστε μετά θάρρους νά δυνάμεθα
νά άποβλέπωμεν καί είς τήν έπιτυχίαν τοΰ θεσμού έν τή
Πρωτευούση, καίτοι άναγνωρι'Εομεν, ότι είναι δυσχερέστεροι
οί όροι τής έφαρμογής αύτοΰ.
Παρά πάσαν, όμως, δυσχέρειαν, ή Κυβέρνησις θά έμμεί
νη είς τήν έφαρμογήν τοΰ νέου συστήματος, διότι ή έφαρμογή τούτου άποτελεϊ τμήμα τοΰ όλου άνορθωτικοΰ προ-
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ριά τά χοντροσκούτια, τήν πιάστρα
πού κρατούσε ίσο καί τεντωμένο τό
πανί, τό είδικό βελόνι πού έρραβαν τα
μάλλινα καί πού τ’ δλεγαν σπανέλι,
τήν δαχτυλήθρα καί τδν πήχυ. Πρώ
τα γίνονταν σκέτη ή φορεσιά κι’ έ
πειτα άρχιζε τό στόλισμά της, πού
είτε γίνονταν άπό κάποιον, πού δού
λευε στό ίδιο έργαστήρι ή άπό άλ
λον ξεχωριστό τεχνίτη, πού άλλη δου
λειά δέν έκανε παρά νά βάζη στολί
δια στίς φορεσιές. Οί τεχνίτες αύτοΐ
λέγονταν συρματζήδες, γιατί στόλιζαν
τήν φορεσιά μέ χρυσοκλωστές, σιάχνοντας δμορφα καί παραστατικά σχέ
δια, πουλιά, λουλούδια κι’ άλλα δη
μιουργήματα του κεφιού καί τής φαν
τασίας τους. Κ ι’ είχαν δλα περίσσιαν
όμορφιά. Τά λαγγιόλια τής φουστανέλλας, ή κάλτσα μέ τό φτερνίδι καί
τήν διπλοσταυροβελονιά, τό πουκάμι
σο, τό άνοιχτό ή τό σταυρωτό γιλέ
κο, μέ τό μπερσίμι καί τίς θηλιές,
δλες καμωμένες μέ τό μετάξι. Τό κά
θε ρούχο είχε καί τή δική του τέχνη.
Ξεχωριστά όμορφη ήταν ή φέρμελη.
Έ τσι καθώς έπεφτε πάνω άπό τό γ ι
λέκο, μέ τά πλατιά μανίκια ριγμένα
στίς πλάτες, έδινε στήν άντρίκεια φο
ρεσιά περίσσιο καμάρι. "Ομορφο ή
ταν καί τό καπότι, άπό γίδινο μαλ
λί, γιά νά μήν τό περνάη ή βροχή,
μέ τά λιγοστά κεντίδια, ή μπουραζάνα, ένα χοντρό παντελόνι πού τό φο
ρούσαν πάνω άπό τίς κάλτσες οί τσο
πάνηδες, σάν άγρίευε ό καιρός, κι’ ή
κάπα, πού ήταν κάτι τό Ιδιαίτερα
γραφικό καί είχε άρκετές δυσκολίες
στήν κατασκευή της.
Οί τεχνίτες τής κάπας ήταν λιγο
στοί. Συνήθως τίς ράβανε τό φθινόπιορο. Τά μανίκια τ&λεγαν καποτομάνικα ή μανικσκάπια. Πίσω βάνανε τή κατσούλα κι’ δλόγυρα τή πλου
μίζανε μέ πολλά κεντίδια.
Ή τέχνη τού ράφτη, τής παλιάς
έλληνικής φορεσιάς, είναι δεμένη καί
μέ τό δημοτικό τραγούδι. Τόσο ή λα
χτάρα τής καρδιάς δσο κι’ δ καημός
τής άγάπης πυργώνουν τό στίχο στήν
καρδιά τού παλληκαριού :
«Μέσα στήν πόλι τήν τρανή, σ’ ένα
στενό σοκάκι,
χίλιοι ραφτάδες ράβανε καί χίλια μα
θητούδια'

01 δοξασμένοι πολέμαρχοι τοϋ 1821 φοροΟσαν πάντοτε τήν τιμημένη φοοστανέλλα.
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Ή παλιά έλληνική φορεσιά
κι’ ένα μικρό ραφτόπουλο ράβει καί
τραγουδάει :
— Γιλέκο μου λιανόραφτο καί πυκνοκεντισμένο,
πού σέ κρατάω στά χέρια μου καί σέ
λαμπροστολίζο)',
έτσι νά γίνονταν νά ’ρθή κόρη μέ τίς
πλεξούδες,
σάν τό πουλί στά ξόβεργα, φιλί γιά
νά τής δώσω.
Γιά σέ τό λέω, κόρη μου, πούσαι στό
παραθύρι
κι’ δλο κεντάς κΓ δλο μιλάς μέ τό
χρυσό φεγγάρι.
— Τί λές, μωρέ ραφτόπουλο, κΓ εί
μαι λογοδοσμένη,

(Συνέχεια έκ τής οελ. 69)
θέ νά τό πώ στό μάστορα δουλειά νά
μή σοΰ δώκη.
— Είπα τό λόγο τόν κρυφό καί πάλι
έγώ τόν παίρνω.
Νάναι καλά ή τέχνη μου κΓ έκεϊ παρηγοριέμαι».
ΚΓ άληθινά, ή τέχνη τών παλιών
ραφτάδων, πού δημιούργησε τίς πανέ
μορφες έλληνικές φορεσιές, ήταν μιά
δύναμι ψυχική πού ικανοποιούσε, βα
σικά, τήν πλούσια ευαισθησία τους.
Έ ευαισθησία αύτή ήταν συνάρτησι
τής ίδιας τής ψυχής τού λαού μας μέ
κείνο τό καταπληκτικό μεγαλείο, πού
γίνεται ήρωϊκή πράξι, λυρικός λόγος
καί τέχνη πραγματικά μεγάλη, πο
λυσύνθετη, άθάνατη.

r
’Ένας πρωτότυπος
uai τρομερός
υλέπτης
Του δημοσιογράφου κ. ΣΕΒ. ΑΡΝΕΛΛΟΥ

V .____________________________________ J
Ή τέχνη τον κλέπτειν είναι προνομίαν των δίποδων εκπροσώπων τοϋ ζωικού βασιλείου,
ακόμη δέ καί τινων τετραπόδων, μεταξύ των οποίων τά σκήπτρα κατέχει άναμφισβητήτως,
ή γάτα, πού δνναται να άντιπαραβληθή προς τούς καλυτέρους κλέπτας, ως προς την πονη
ριάν και την τέχνην.
Φαίνεται, όμως, ότι οι οπαδοί τής τέχνης αυτής δεν σταματούν ώς εδώ, άλλα προχω
ρούν καί σε άλλες κατηγορίες τού ζωικού βασιλείου, οπού οι έκτελεσταί της είναι οχι μόνον
καλοί τεχνίται, άλλα καί άρκετά παράξενα οντα. Διαθέτουν προσόντα εξαιρετικά καί το σπουδαιότερον πολύ περισσότερα, οχι χέρια, άλλα πόδια, άπό τούς άλλους συναδέλφους των, διά
την έξυπηρέτησιν τών σκοτίων σχεδίων των.
"Ενας, μάλιστα, άπ’ αυτούς τούς κλέπτας έχει εις το ενεργητικόν του καί μίαν άπίστευτον ιστορίαν, πού άναφέρεται εις το περίφημον σύγγραμμα τοϋ Αίλιανοϋ «Περί ζώων».
Αυτήν ακριβώς την Ιστορίαν πρόκειται νά σάς εκθέσω εις την σύντομον αυτήν άφήγησίν μου.
— Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τις πληροφορίες πού μας δίδει
ό Αίλιανός, στις όκτές τής 'Ιταλικής Δικαιαρχίας, τής ση
μερινής πόλεως ΠοτΖουόλι, ύπήρχε μιά τεράστια αποθήκη,
πού έχρησιμοποιείτο άπό τρεις Ισπανούς έμπορους, διά τήν
παρασκευήν παστών ψαριών καί τήν φύλαΕίν των. Οί έμ
ποροι είχαν φροντίσει ώστε ή αποθήκη τους νά είναι άρ
κετά άσφαλής, άν καί στήν περιοχή έκείνη δέν φαίνεται νά
είχαν σημειωθή κρούσματα κλοπών. Οί τοίχοι της ήσαν έΕαιρετικής άντοχής, όπως καί ή οροφή. Η είσοδος έκλείετο
μέ σιδερένια πόρτα, τής όποιας ή παραβίασις ήτο, άν όχι
άδύνατος, τουλάχιστον δυσχερής. Έ ν τούτοις, παρ' όλα αύτά
τά μέτρα άσφαλείας, οί «κλέπται» κατώρθωσαν νά είσέλθουν εις τήν άποθήκην καί νά λεηλατήσουν τά εύρισκόμενα
μέσα σέ τεράστια πιθάρια παστά ψάρια.
Όπως, όμως, διεπίστωσαν βραδύτερον οί έμποροι, ούδέν
οημείον παραβιάσεως τής άποθήκης ύπήρχεν. Ή οροφή ήτο
άνέπαφος, οί τοίχοι καί ή πόρτα τά ίδιο («τού δέ άρόφου
όντος άσινοϋς καί τών τοίχων μή διεσκαμμένων»). Βλέπε
τε, ότι καί τήν έποχήν έκείνην δέν ήταν άγνωστος ή μέθο
δος άνοίγματος οπών εις τούς τοίχους. Ακολουθούσαν καί
οί κλέπται τής άρχαιότητος τήν μέθοδον τών σημερινών
«ριφκρίδων». Παρέμενε, λοιπόν, αλυτον μυστήριον τά πώς
κατώρθωσαν οί άγνωστοι κλέπται νά είσέλθουν εις τήν άπο
θήκην. Επειδή δέ τήν έποχήν έκείνην ή Υπηρεσία 'Εγκλη
ματολογιών Αναζητήσεων καί αί σημερινοί μέθοδοι έρεύνης τού έγκλήματος ήσαν ανύπαρκτοι, οί παθόντες άπεφάσισαν νά έΕιχνιάσουν μόνοι των τήν ύπόθεσιν. Ανέθεσαν δέ
τά δυσχερές αύτά έργον εις τόν τολμηρότερον έΕ αύτών.

Ο «ντεντέκτιβ» αύτός, άφοϋ ώπλίσθη μέ ένα τεράστιο
τσεκούρι καί μέ μερικά καλοτροχισμένα μαχαίρια, έκλείσθη
εις τήν άποθήκην, άφοΰ προηγουμένως αύτός καί οί συνε
ταίροι του βεβαιώθηκαν, ότι τά πάντα ήσαν καλά κλειδω
μένα Στάθηκε στό πιό σκοτεινό μέρος τής άποθήκης καί
άνέμενε ύπομονητικά τήν έμφάνισι τοϋ κλέπτου. Οί ώρες,
όμως, περνούσαν καί τίποτε τά ύποπτον δέν είχε παρατη
ρήσει. Η άκαρπη αύτή άναμονή είχε άρχίσει νά τόν κουράΕη. Τά μάτια του έκλειναν καί κατέβαλλε μεγάλη προσπά
θεια, γιά νά μήν τόν πάρη ό ϋπνος καί έτσι δώση τήν εύκαιρία στόν κλέπτη νά τούς λεηλατήση καί πάλι τά παστά
τους. Κάποιος, όμως, παράΕενος θόρυβος τόν απέσπασεν
άπό τήν νάρκη πού τόν είχε καταλάβει. Έστράφη πρός τό
μέρος, άπό τό όποιο προήρχετο ό παράΕενος αύτός θόρυ
βος, καί δέν άργησε νά διαπιστώση πώς δέν είχε γελασθή.
Είδε ένα τεράστιο όγκο νά πλησιάΕη μέ άργές κινήσεις πρός
τά πιθάρια. Τό λίγο φώς τής άποθήκης καί ό τρόμος του
έγιναν άφορμή, ώστε ή φαντασία του νά δώση στό φοβερό
αύτό όν άκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καί νά τό κόμη
πραγματικό τέρας.
Τό τέρας, λοιπόν, αύτό πλησίασε άργά - άργά πρός ένα
άπό τά πιθάρια, άπλωσε τά φοβερά πλοκάμια του καί τό άγκάλιασεν, όπως άκριβώς ό παλαιστής συλλαμβάνει τόν άντίπαλόν του καί προσπαθεί νά τόν πνίΕη. («...Καί περιχυθείς τοϊς σκεύεσιν, ώσπερ ές πνϊγμα άθλητής συλλαβών τόν
αντίπαλον...»). Τό έσφιΕε κατόπιν καί χωρίς κόπο τό με
τέβαλε σέ χίλια κομμάτια κάνοντας φοβερό κρότο.
Ο έμπορος, πού έφημίΕετο διά τήν τόλμην του, διά τήν

V

όποιαν άλλως τε καί έπροτιμήθηκε ώς φύλαΕ, είχε γίνει
άγνώριστος. Κρατώντας καί τήν άναπνοή του, γιά νά μη
προκαλέαη τήν προσοχή τού θηρίου, έχώθη στήν κρύπτη του
καί περίμενε μέ άγωνία τό τέλος όλης αύτής τής άνατριχιαστικής Ιστορίας.
Τό τέρας, άφοϋ κατέφαγε ιό διασκορπισμένα παστά ψά
ρια, πήγε πρός τό άλλο πιθάρι, πού είχε τήν ίδια τύχη μέ
τό πρώτο. "Οταν τέλος έχόρτασε, έγκατέλειψε τήν αποθή
κην άφήνοντας πίσω του πιθάρια κομματιασμένα καί παοτά
ψάρια μισοφαγωμένα.
Τό πρωί τής άλλης ήμέρας, οί συνεταίροι τού έμπόρου,
άνοίγοντας τήν άποθήκην τόν βρήκαν κυριολεκτικά μισοπεθαμένον άπό τόν τρόμο, πού είχε δοκιμάσει ό δυστυχής,
παρακολουθώντας τό τεράστιο έκεϊνο θηρίο στόν ληστρικό
του άθλο. "Οταν ύστερα άπό τίς περιποιήσεις των — τις
πρώτες βοήθειες άπως θά λέγαμε σήμερα — συνήλθε, τούς
άφηγήθη τί είχε συμβή. Τό λόγια του, όμως, δέν έγιναν
πιστευτά. Οί συνάδελφοί του τόν κυττοϋσαν μέ συμπόνια...
γιατί έπίστευαν πώς είχε τρελλαθή. Στήν έπιμονήν του, ό
μως, άναγκάσθηκαν νά δεχθούν πώς όσα τούς έλεγε δέν
ήσαν δημιουργήματα νοσηρός φαντασίας, άλλά πραγματικότης. Χωρίς τότε νά χάσουν καιρόν, κάθησαν νά σκεφθοϋν
τί έπρεπε νά γίνη γιά νά έΕολοθρευθή ό φοβερός ούτός
κλέπτης, πού τόσο μεγάλη Ζημία τούς είχε κάμει. Ό κίν
δυνος, βέβαια, πού θά διέτρεχαν άπό τόν ύπερφυσικόν αύτόν άντίπαλον, θά ήτο μεγάλος. Επειδή καί ή Ζημία ήταν
σημαντική, άπεφάσισαν νά παραμερίσουν αύτόν καί νά άναλάβουν οί ίδιοι τήν έΕόντωσιν τού κλέπτου. («...Είτα οϊ μέν
τής Ζημίας τής τοσαύτης μνήμη τόν κίνδυνον άνέρριπτον...»).
Δέν ήσαν, όμως, οί περιφρονήσαντες τόν κίνδυνον έμπο
ροι μόνον, άλλά καί άρκετοί περίεργοι, οί όποιοι, γιά νά
παρακολουθήσουν άπό κοντά τό καινοφανές καί άπίστευτον αύτό γεγονός, έδέχθησαν νά κλεισθοΰν καί αύτοί στήν
άποθήκη καί νά βοηθήσουν τούς παθόντας.
Πράγματι, έμποροι καί περίεργοι, μέ τσεκούρια καί κο
φτερά μαχαίρια, κλείσθηκαν στήν άποθήκη καί περίμεναν
τήν έμφάνισι τού τέρατος μέ τήν άπόφασι νά τό φονεύσουν, πόση θυσία.
Πέρασαν ώρες όλόκληρες άγωνιώδους άναμονής καί τό
θηρίον, πού ό καθένας τό έφαντόΖετο διαφορετικό, δέν ένε-

φανίΖετο. Οί περίεργοι άρχισαν νά δυσπιστοΰν καί νά λένε
πώς όσα τούς είχαν πή ήσαν παραμύθια. Ένώ, όμως, αύτό
έλέγοντο άκούσθηκε Εαφνικά ό περίεργος θόρυβος, προερ
χόμενος άπό τό μέρος πού διωχετεύοντο τό άκάθαρτα νερά
πρός τή θάλασσα. Τό βλέμματα όλων στράφηκαν πρός τό
έκεϊ, ένώ στά χέρια των έσφιγγαν τό φονικά των όπλα, έ 
τοιμοι νά έπιτεθοΰν κατά τού θηρίου, μόλις θά έκανε τήν
έμφάνισι του.
Ή πανσέληνος, πού συνέπεσε έκεϊνο τό βράδυ, τούς
βοήθησε πολύ στό έργο τους, γιατί φώτιΖε καλά τό έσωτερικό τής αποθήκης; Ό κλέπτης, μή ύποπτευόμενος τόν κίν
δυνον πού τόν άπειλοϋσε, προχώρησε σιγά - σιγά καί διό
τής γνωστής όδού έφθασε έκεϊ πού ήσαν τά πιθάρια μέ τά
παστά. Μ έ άργές κινήσεις άπλωσε τά πλοκάμια του καί άγκάλιασε ένα άπό τά πιθάρια. Έ ν τώ μεταΕύ, όμως, οί καιροφυλακτοϋντες, πού είχαν παρακολουθήσει τά διατρέΕαντα
σέ όλες των τίς λεπτομέρειες, συνεννοήθηκαν μεταΕύ των
διά νευμάτων, γιά νά συντονίσουν τίς ένέργειές των καί
άθόρυβα έτοιμάσθηκαν διά τήν έπίθεσιν. Μερικοί πήγαν
πρός τό μέρος απ' όπου έφευγεν ή σαλαμούρα καί άπέφραΕαν τήν όπή γιά νά άποκλείσουν τήν φυγή τού τέρατος. Οί
άλλοι πλησίασαν καί πριν προλάβη νά κομματιάση τό πιθάρι
τού όπέκοψαν τά πλοκάμια του όπως «οί άμπελουργοί καί
οί δρυοτόμοι κόπτουν τούς άκροτάτους κλάδους ύψικαρήνου δρυός» («...'Ενταύθα οί μέν όπέφραττον τόν όχετόν,
οί δέ ώπλίΖοντο έπί τόν πολέμιον καί κοπίσι καί Ευροϊς τεθηγμένοις αύτοϋ διέκοπτον τάς πλεκτάνας, ώς δρυός άκρο
τάτους αμπελουργοί τε καί δρυοτόμοι»).
Τό τέρας, όν καί έχασε τά περισσότερα άπό τά πλοκά
μια του καί, ώς έκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος άπό τή δύναμί του, δέν έΕουδετερώθηκε όλοκληρωτικά καί άντεπετέθη κατά τών έχθρών του. Νέα μάχη, νέα άλλεπάλληλα κτυ
πήματα άπό τους έμπορους καί τούς περιέργους, μέ άποτέλεομα τό τέρας νά χάση όλα του τά πλοκάμια καί νά μείνη
μόνο μέ τόν κορμόν του καί τελικά νά άχρηστευθή όλο
κληρωτικά.
Καί οί έμποροι διέσωσαν τήν περιουσίαν των άπό τόν
άχόρταγον αύτόν κλέπτην, άλλά καί έψάρεψαν, όπως χα
ρακτηριστικά άναφέρει ό Αίλιανός, ψάρι στήν Εηρά. («...Καί
τό καινότερον έν τή γή τόν ίχθΰν έθηράσαντο έμποροι...»).

Διότι περί θαλασσίου δντος~ έπρόκειτο, δηλαδή ενός όκτάποδος~ τεραστίων διαστάσεων.
Οντος, προσελκυόμενος άπό τήν οσμήν τής άλμης, ήτις άπερρίπτετο είς τήν θάλασσαν, έγκατέλειπε τήν έκεϊ πλουσίαν τροφήν του καί, κολυμβών διά τής υπονόμου, έφθανεν εις τήν άπο
θήκην και κατέτρωγε τά παστά, εις τά όποια εϊχεν~ίδιαιτέραν προτίμησιν.
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
■Ynd Αστυν. Δ)ντοΰ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΪ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΓ
'Ως γνωρίζομεν, έκ τών προεκτεθέντων, τδ ΚΚΕ εί
ναι δργάνωσις πρακτορειακή καί κατασκοπευτική, ήν
διαθέτει δ Διεθνής Κομμουνισμός, καί έν τελευταία Ανα
λύσει τό Κ.Κ. Σοβ. Ένώσεως, εις τήν Ελλάδα. (Ά ναλδγους διαθέτει εις δλας τάς χώρας, είτε έντδς, είτε
έκτδς του Παραπετάσματος).
Ά φ ’ έτέρου τδ ΚΚΕ είναι Κόμμα έπαναστατικόν, δη
λαδή είναι δ φορεύς τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως,
πρδς έγκαθίδρυσιν είς Ελλάδα τής δικτατορίας του.
Μία κατασκοπευτική δργάνωσις, ώς έπίσης καί έν έπαναστατικδν Κόμμα, δέν δροϋν έμφανώς, άλλα μυστικώς
καί συνωμοτικής. Διά τούς λόγους αύτούς, τδ ΚΚΕ,
δπως καί κάθε άλλο Κ Κ ., είναι ύποχρεωμένον νά δημιουργήση Παράνομον Όργάνωσιν, δργάνωσιν δηλαδή,
άγνωστον είς τδ Κράτος, τάς Άστυνομικάς ’Αρχάς,
άκόμη δέ καί είς τά μέλη καί στελέχη τοΰ Κόμματος,
τά δποΐα δέν μετέχουν είς αύτήν. Ή Παράνομος Όργάνωσις πρέπει νά ύφίσταται, είτε τδ Κόμμα εύρίσκεται
έν παρανομίφ, είτε έν νομιμότητι. "Οταν τδ ΚΚΕ εύρίσκεται είς τήν νομιμότητα, ή νόμιμος δργάνωσις του
ουσιαστικής καθοδηγείται ύπδ τής παρανόμου τοιαύτης, διότι ή πραγματική έπαφή τοΰ ΚΚΕ μετά τής
ήγεσίας τοΰ Διεθνοΰς Κομμουνισμοΰ — λήψις δδηγιών
καί έντολήν, χρησιμοποίησις στελεχήν, λήψις οικονο
μικής βοήθειας καί τεχνικήν μέσων, παροχή ύπδ τοΰ
ΚΚΕ πληροφοριήν στρατιωτικής, οικονομικές, πολιτι
κής φύσεως κλπ. — διενεργεΐται διά τοΰ Παρανόμου
Μηχανισμοΰ τοΰ ΚΚΕ. Τά Τμήματα τοΰ Παρανόμου
Μηχανισμοΰ, άκόμη καί έκεΐνα άτινα δέν χρησιμοποι
ούνται κατά τήν περίοδον τής νομιμότητος (άσύρματοι,
κρυσφύγετα, τεχνικά μέσα κλπ.), δημιουργοΰνται καί
προετοιμάζονται άπδ τήν περίοδον ταύτην. "Οταν τδ
ΚΚΕ εύρεθή είς παρανομίαν, ή ήμιπαρανομίαν, τότε ή
χρησιμοποίησις τής παρανόμου δογανώσεώς του είναι
αύτονόητος. Δηλαδή δλόκληρον τδ Κόμμα άπδ τδ Π Τ .
μέχρι τής Κ.Ο.Β., εισέρχεται είς τήν παρανομίαν. Δέν
λαμβάνουν χώραν πολυμελείς συγκεντρώσεις στελεχών
καί μελών, ή δέ τοπσθέτησις τήν στελεχών γίνεται διά
κοοπτάτσιας (άνευ έκλογής) καί τίθεται είς λειτουρ
γίαν δ έν άδρανείςι Παράνομος ΤΪΙΧΝΙΚΟΣ Μηχανι
σμός. Ενδεικτικής άναφέρω μερικά άπδ τά τμήματά
του, άτινα δέον νά ύφίστανται είς δλας τάς βαθμίδας
τής κομματικής ιεραρχίας :
I.
Τ μ ή μ α Σ υ ν δ έ σ ε ω ν . ΔΓ αύτοΰ διενεργοΰνται αί παράνομοι συνδέσεις στελεχών. Π .χ. τδ έν παρα
νόμι^ Π Τ . λαμβάνει άπόφασιν νά άποστείλη άνώτερον

στέλεχος άπδ τήν Θεσσαλονίκη ή καί άπδ τδ έξωτερικόν, διά ν’ άναλάβη τήν καθοδήγησιν τής «Κομματικής
’Οργάνωσης ’Αθήνας» (Κ Ο Α ). Ό παράνομος μηχανι
σμός τής Κ.Ε. θά δργανώση άμέσως τήν άποστολήν αυ
τήν, καθορίζων τδ δρομολόγιον τοΰ στελέχους, τά με
ταφορικά μέσα, τις γιάφκες (τόπους συναντήσεως), τά
συνθήματα διά τήν άναγνώρισιν, τάς ήμέρας καί ώρας
κατά τάς δποίας θά ήμπορή νά χρησιμοποιή τά μέσα
αύτά τής συνδέσεώς του κλπ. Ό μηχανισμός είναι πο
λύπλοκος. Χρησιμοποιούνται δέ κλινικαί, νοσοκομεία,
καταστήματα καί γοαφεϊα παντός είδους κ.ά.
I I . Τ μ ή μ α Σ τ ε γ ά σ ε ω ς. Φροντίζει διά τήν
έξασφάλισιν κατοικίας καί τήν άπόκρυψιν στελεχήν.
Πρδς τδν σκοπόν αύτόν, εύρίσκει κομμουνιστάς τ ε λ ε ί 
ω ς Α γ ν ώ σ τ ο υ ς είς τάς Ά ρχάς καί είς τούς γνω
στούς των άκόμη, οίτινες, διά χρημάτων τοΰ Κόμματος,
ένοικιάζουν, δΓ έν έτος τουλάχιστον, ή γίνονται ίδιοκτήται οικιών μέ ιδιαιτέρας έξόδους, αί δποίαι δέν εί
ναι είς πολύ κεντρικά ή άπόκεντρα μέρη. Ή έπίπλωσις είναι ανάλογος πρδς τήν έμφάνισιν τής οικίας, δ δέ
ιδιοκτήτης ή ένοικιαστής καί ή οίκογένειά του Απο
φεύγουν τάς στενάς γνωριμίας μετά τών γειτόνων, χω 
ρίς δμως καί νά έμφανίζωνται ώς μυστηριώδεις ή έκκεντρικοί άνθρωποι. Είς τάς οικίας αύτάς, συνήθως, κα
τασκευάζονται κρΰπται ύπδ ειδικών τεχνιτών, άνηκόντων είς τδν παράνομον μηχανισμόν, οίτινες, δμως, δέν
γνωρίζουν τδν άκριβή σκοπόν τώ κρυπτών, ούτε άπδ
ποια πρόσωπα θά χρησιμοποιηθούν. Ενίοτε, αί κρΰπται
αύταί είναι τελειόταται είς τδ είδος των καί δυσκόλως
άνακαλύπτονται. ’Επί κεφαλής τοΰ τμήματος στεγάσεως τίθεται παλαιόν, έμπειρον καί άπολύτως έμπιστον
στέλεχος τοΰ Κόμματος, τδ δποίον κατευθύνει καί συν
τονίζει τήν δρασιν δλων τών προσώπων τά δποΐα Απα
σχολεί τδ Τμήμα αυτό. Τά Απαιτούμε να διά τήν λει
τουργίαν του χρήματα παραδίδονται είς τδν έπικεφαλής
τοΰ Τμήματος, άπδ τδν Γραμματέα τής Κομματικής
Όργανώσεως Πόλεως, ή Περιοχής, ή Περιφερείας.
Π Ι. Ε κ δ ο τ ι κ ό ν Τ μ ή μ α . Άφορφ τά έκδοτικά μέσα διά τήν άπράσκοπτον έκδοσιν καί κυκλοφορίαν
τών παρανόμων έντυπων (έφημερίδες, προκηρύξεις,
τρύκ, κλπ.) . Τδ Τμήμα αύτό, συνήθως, περιλαμβάνει
τρία ιδιαίτερα μέρη: Τούς τυπογράφους καί τά πρό
σωπα άτινα κατοικούν είς τά μέρη ένθα είναι έγκατεστημένα τά τυπογραφεία, πολύγραφοι κλπ. Τά πρόσωπα ά
τινα άσχολοΰνται μέ τήν μεταφοράν τών έντύπων καί τέ
λος τά πρόσωπα τά δποΐα κατοικούν ή έργάζονται είς
τά μέρη (ΓΙΑΦΚΕΣ) είς τά δποΐα παραδίδονται καί
παραλαμβάνονται τά έντυπα. Τδ Κόμμα άποδίδει μεγί-
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To K.K.E. έπρόδωσε τά εθνικά ιδανικά
στην σημασίαν είς τήν λειτουργίαν τού Γμήματος αυ
τού, διότι ή πολιτική δρασις ένός παρανόμου Κ.Κ.^προ
ωθείται διά τού προπαγανδισμοΰ των συνθημάτων, άτινα
έκφράζουν τήν πολιτικήν γραμμήν του. Ή διοχέτευσές
των είς τήν μάζαν κάμνει αισθητήν τήν ύπαρξιν τού
Κόμματος, καθοδηγεί τάς έν πολλοΐς πρωτοβούλους
κατά τήν παρανομίαν ένεργείας των κατωτέρων κλι
μακίων καί έμψυχώνει τούς διερχομένους δυσκόλους
στιγμάς δπαδοΰς του.
IV. Τ μ ή μ α Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ώ ν Μ έ σ ω ν . Είναι
αρμόδιον καί υπεύθυνον διά τήν άπρό-σκοπτον καί
άσφαλή κυκλοφορίαν των παρανόμων κομματικών στε
λεχών. Τά μεταφορικά μέσα, άτινα διαθέτει, δυνατόν νά
είναι Ιδιόκτητα, δηλαδή ήγορασμένα μέ χρήματα τού
Κόμματος, έπ’ δνόματι άτάμων άγνώστων διά τήν δράσιν των είς τάς Ά ρ χά ς, ή έχουν ένοικιασθή κατά τό
αυτό ώς άνω σύστημα, ή τέλος ξένα, είς τά όποια, όμως,
έργάζονται πρόσωπα, άνήκοντα είς τό Τμήμα, ή δέ χρησιμοποίησίς των γίνεται έν άγνοια τών ιδιοκτητών των.
Τό Τμήμα αύτό είναι ύπεΰθυνον καί διά τάς μεταφοράς
παρανόμων ύλικών (μηχανημάτων, αρχείων κ λ π .). Τά
έργαζόμενα πρόσωπα είς τό Τμήμα αυτό, δταν δέν έκτελοΰν ύπηρεσίαν τοϋ Κόμματος, έργάζονται κανονικώς
είς τό μεταφορικόν μέσον των (π.χ. σωφέρ ταξί κλπ.) ,
διά νά μή προκαλοΰν ύπονοίας.
V. Τ μ ή μ α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν . Ή άναγκαιότης
του είναι αυτονόητος. Καθοδηγεί δέ καί έλέγχει, ώς
προσελέχθη, τάς έπιχειρήσεις τού Κόμματος.
VI. Τ μ ή μ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Είναι τό καθαρώς κατασκοπευτικόν τμήμα τού Κόμματος. Τό τμή
μα αύτό συγκεντρώνει δύο- είδών πληροφορίας : Τάς
προερχομένας άπό δλα τά μέλη τού Κόμματος (έχοντα
πρός τούτο καταστατικήν ύποχρέωσιν), καί ώς έκ τού
του γ ε ν ι κ ή ς μ ο ρ φ ή ς καί πληροφορίας προερ
χομένας άπό μέλη τού Κόμματος, άτινα άσχολοΰνται άποκλειστικώς είς τόν τομέα πληροφοριών, αί δποΐαι εί
ναι ε ι δ ι κ ή ς μ ο ρ φ ή ς καί συγκεκριμέναι.
ΙΙολλαί έκ τούτων μεταβιβάζονται είς τά Γ.Ε.Σ. κομ

80

μουνιστικών Κρατών. Χαρακτηριστικόν είναι, δτι στρα
τιωτικά στελέχη τού ΚΚΕ, έχουν άποσπασθή εις Γ Ε ^
όμορων κρατών (π.χ. δ ταγματάρχης Μακρίοης η Μυ
ταράς είχεν άποσπασθή είς τό Βουλγαρικόν ΓΕΣ κ λ π .).
Τά ώς άνω τμήματα τού παρανόμου μηχανισμού άνεφέρθησαν ένδεικτικώς. Υπάρχουν καί π λ ε ΐ σ τ α
ά λ λ α ) , (ώς άσυρμάτων κ λ π .). Τήν πρακτικήν δράσιν των θά συναντήσωμεν κατά τήν έξέλιξιν τού ίστορήματός μας.
V II.
Τέλος, ύπό τού Ζαχαριάδη άντιμετωπίσθη ή διάβρωσις τού Κόμματος ύπό τών ’Αρχών ’Ασφαλείας. Πρός
τούτο καθιέρωσε τό πόστο τού έ π α γ ρ υ π ν η τ ο ύ ,
δστις ύφίσταται είς τάς Κομματικάς ’Οργανώσεις Πό
λης καί μέχρι τών ΚΟΒ. Ούτος διαφυλάσσει τήν δργάνωσιν άπό τά έσωτερικά πλήγματα τού Κράτους καί
τών έχθρικών πρός τό Κόμμα όργανώσεων. Πρέπει νά
γνωρίζη τήν έν γένει κατάστασιν δλων τών μελών καί
στελεχών, νά έλέγχη δέ τά ύποβαλλόμενα είς αύτόν
βιογραφικά σημειώματα άπό τούς έπαγρυπνητάς τών
κατωτέρων ίεραρχικώς όργανώσεων, προβαίνων καί είς
σχετικάς έπαληθεύσεις. Πρός τούτο, κατά διαστήματα,
ύποχρεοϋνται τά κομματικά μέλη νά παραδώσουν συμπεπληρωμένον βιογραφικόν σημείωμα, μέ τά έξής, πε
ρίπου στοιχεία : 1) Έπώνυμον, όνομα, πατρώνυιμον,
ψευδώνυμον. 2) Χρονολογία γεννήσεως. 3) Τόπος κα
ταγωγής (χωρίσν, πόλις, έπαρχία, Νομός). 4) Τόπος
σημερινής κατοικίας μέ άκριβή διεύθυνσιν. 5) Γραμματικαί γνώσεις. 6) ’Επάγγελμα. 7) Σωματεΐον ή Σύλ
λογος είς δν άνήκει. 8) Οικογενειακή κατάστασις (έγ
γαμος, άγαμος, τέκνα). 9) ’Όνομα, πατρώνυμον, ψευ
δώνυμον συζύγου, ήλικία καί έπάγγελμα αυτής. 10)
’'Αλλα μέλη οικογένειας (γονείς, άδελφοί, άδελφαί, ή
λικία καί έπάγγελμα αυτών) . 11) Συγκατοικία μέ συγ
γενείς καί ποΐαι αί σχέσεις μετ’ αυτών. 12) ’Ατομική
οικονομική κατάστασις (ιδιοκτησία, οικία, κατάστημα,
κτήματα, μηνιαΐον εισόδημα) . 13) Οικονομική κατάστασις συγγενών.
’Απαντήσεις είς τά κατωτέρω έρωτήματα: «1) Ποιαν
πολιτικήν παράταξιν άκολουθοΰσες πριν μπής στό Κ.
Κ.Ε. ; 2) Σέ ποιές πολιτικές παρατάξεις ήσαν ή είναι
όπαδοί τά μέλη τής οικογένειας σου καί οί συγγενείς
σου ; 3) Ποια ή πολιτική δρασις τής οικογένειας σου

κατά τό παρελθόν ; 4) Έξεπλήρωσες τίς στρατιωτικές
σου ύποχρεώσεις ; Σέ ποιο Σώμα, πόσο διάστημα υπη
ρέτησες καί τί βαθμούς πήρες ; 5) Υπηρέτησες στήν
’Αστυνομία, στήν Χωροφυλακή, στήν ΙΙυροσβετική Υ 
πηρεσία (άργότερον προσετέθη, στά MEA, TEA) ; 6)
Υπάρχουν στους συγγενείς σου άτομα πού ύπηρέτησαν
ή υπηρετούν άκόμη στα Σώματα αυτά, ποιούς βαθμούς
έχουν καί σέ ποιές Μονάδες ή Υπηρεσίες έργάζονται ;
7) Ποιες σχέσεις έχεις μέ αυτούς καί γνωρίζουν τήν
ιδιότητά σου ώς μέλους τού ΚΚΕ ; 8) ΙΙοιούς άπό τούς
παραπάνω έπηρεάζεις καί σέ ποιό βαθμό ; 9) Πότε έγι
νες μέλος τού ΚΚΕ, σέ ποια ΚΟΒ ανήκεις καί ποιός
σέ πρότεινε ; 10) Ποια πάστα σοΰ άνέθεσαν ; 11) Τ ι
μωρήθηκες άπό τό Κόμμα, μέ ποια ποινή καί για ποιό
λόγο ; 12) ’'Εχεις σχέσεις μέ γυναίκες καί ποιου βαθ
μού είναι αί σχέσεις αυτές ; 13) Πώς λέγεται ή γυναί
κα μέ τήν όποιαν έχεις σχέσεις, τί έπάγγελμα κάνει,
πού κάθεται καί σέ ποια πολιτική παράταξι άνήκει ;
14) Σκέφτεσαι να παντρευτής τήν γυναίκα αυτή ; 15)
’Έκανες ή κάνεις χρήσι ναρκωτικών, οινοπνευματωδών
ποτών, χαρτοπαίζεις ; 16) Ποία είναι ή ηθική ύπόστασις τών μελών τής οικογένειας σου καί τών συγγε
νών σου (πορνεία, κλοπή, κατάχρηση, χαρτοπαιξία, Αλ
κοολισμός, ναρκωτικά κλπ.) . 17) Ποιό κομματικό ψευ
δώνυμο χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς ; 18) Ποιούς
προτείνεις ώς μάρτυρες, πού μπορούν νά βεβαιώσουν τήν
άλήθεια τών παραπάνω
’Εκτός τών ώς άνω έρωτημάτων, δύναται δ έπαγρυπνητής νά προσθέση καί έτερα ή νά παράλειψη τινά.
Μετά τήν κατοχήν, προσετέθησαν καί τά έξής : «1)
’Ασύρματος του κατασκοπευτικού δικτύου τού Κ.Κ.Ε., άνακαλυφθείς τό 1955 εις Καλλιθέαν.

Κατά τήν περίοδον τής 4ης Αύγουστου καί κατά τήν
κατοχήν έχρημάτισες μέλος τών 'Οργανώσεων ΕΟΝ,
ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΔΕΣ, X, PAN, IT , ΕΘΝΙ
ΚΟΝ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ, ΠΕΑΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ
ΓΥΗ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ, ΚΚΕ ; 2) Ποια πόστα εί
χες, πόσο διάστημα έμειινες καί γιά ποιό λόγο έφυ
γες ; 3) Μέσα στά μέλη τής οικογένειας σου καί τών
συγγενών σου υπάρχουν πρόσωπα πού κατά τό παρελ
θόν ήσαν μέλη ή στελέχη στις παραπάνω ’Οργανώ
σεις ;».
Ή μελέτη τών έρωτήσεων θά μάς διδάξη πολλά !!!
Ό έπαγρυπνητής τής ΚΟΒ (κατωτάτης κομματικής
Όργανώσεως βάσεως) θά μελετήση τά βιογραφικά ση
μειώματα τών μελών της. ΔΓ δσα δέ έχει άμφιβολίας,
ώς πρός τήν άλήθειαν τών άναφερομένων, διενεργεί μυ
στικήν έξακρίβωσιν καί συντάσσει ιδιαίτερον σημείω
μα, έπισυνάπτων καί τό πόρισμα εις τό όποιον κατέλη
ξε. Τό σημείωμα υποβάλλεται μετά τών βιογραφικών
δελτίων εις τόν έπαγρυπνητήν τής ’Αχτίδας, δ όποιος,
άφού τά μελετήση, τά ύποβάλλει εις τόν Επαγρυπνητήν ’Επιτροπής Πόλης. Ό έπαγρυπνητής τής Ε. Π.,
άφού συγκεντρώση δλα τά βιογραφικά δελτία δλων τών
’Αχτίδων, τά χωρίζει εις δύο κατηγορίας. Εις τήν μίαν
τοποθετεί τά συνταχθέντα άπό μέλη, άνήκοντα είς έργατούπαλληλικά Σωματεία καί είς τήν έτέραν τά συν
ταχθέντα άπό μέλη άνήκοντα είς έξωκομματικάς όργανώσεις. Διά τά πρώτα, δ έπαγρυπνητής θά συνεργασθή μέ τόν υπεύθυνον Συνδικαλιστήν, διά τά έτερα,
μέ τόν μαζικόν. Αυτοί, δι’ έκαστον μέλος άρ,μοδιότητός των, συντάσσουν βιογραφικόν δελτίον, κατόπιν έξακριβώσεως καί οΰτω καθίσταται ευχερής είς τόν έπα
γρυπνητήν ή παραβολή πρός τό αύτόγραφον σημείω
μα, έν άγνοια τού κρινομένου.
Ό έπαγρυπνητής παρακολουθεί τά στελέχη καί μέ
λη, διά τήν τήρησιν τών συνωμοτικών κανόνων, άν δηλ.
φλυαρούν διά τήν «κομματική δουλειά των», άν δει
κνύουν ύποπτον περιέργειαν κλπ. Είς τάς περιπτώσεις
αύτάς, συντάσσει ειδικόν δελτίον, βάσει τού δποίου λαμβάνονται άνάλογα μέτρα καί κυρώσεις. Είς περίπτωσιν
συλλήψεως μέλους, τούτο είναι ύποχρεωμένον, άμέσως
μετά τήν σύλληψιν, τ ό τ α χ ύ τ ε ρ ο ν κ α ί ΒΓ
ο ί ο υ δ ή π ο τ ε μ έ σ ο υ , νά ύποβάλλη πρός τόν
έπαγρυπνητήν τής κομματικής όργανώσεως, είς τήν ό
ποιαν άνήκει, σημείωμα, είς δ Αναφέρει λεπτομερώς
τάς συνθήκας συλλήψεώς του, ώς καί τάς ύπονοίας του
διά τήν τυχόν κατάδοσίν του.
Ποιοι, δμως, είναι οί κανόνες έπαγρυπνήσεως καί συ
νωμοτισμού, τούς όποιους πρέπει νά τηρή τό μέλος ;
(Συνεχίζεται)
ί·Φ*ί''Φ4>Φ<ί*-ί'ΦΦΦΦΦΦΦΦΗ

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, ανέκαθεν έπεδίωξε τήν
ύποδούλωσιν τής γαλανής πατρίδος μας είς τόν έρυθρόν φασισμόν.
Τό Κ.Κ.Ε., έϊναι ξενόδουλον, ξενοκίνητον, προδοτικόν.
- ? - * * '· · ---- «>>-■- "...
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(Νέων Διοικητικών Υπαλλήλων Άστυν. Πόλεων)
« Μ ο ν α δ ικ ό ς σ κ ο π ό ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς

τ ώ ν Κ ρ α τ ι κ ώ ν 'Υ π α λ λ ή λ ω ν ε ί ν α ι

π ισ τ ώ ς κ α ί ε ύ σ υ ν ε ιδ ή τ ω ς τ ά ύ π ό τ ο ϋ Ν ό μ ο υ α ν α γ ν ω ρ ιζ ό μ ε ν α

τό

νά

ύπη ρετοΰν

κ α ί προσ τα τευόμ ενα

σ υ μ φ έρ ο ν τα τ ώ ν π ο λ ιτ ώ ν » .

Την μεσημβρίαν τής 11-1-71, έν σεμνή τελετή, έγένετο, εις τό εν Άμαρουσίω οίκημα
τής Σχολής Ύπαστυνόμων, ή ορκωμοσία τών νεοδιορισθέντων (34) διοικητικών υπαλλήλων
Β ’ κατηγορίας, άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, οΐτινες προσελήφθησαν, έπί εισαγωγικά)
βαθμώ 11ω, κατόπιν τοϋ διενεργηθέντος, κατά τά κεκανονισμένα, την 27-6-70, ύπό τοϋ Α.Σ.
Δ Ύ ., σχετικοϋ διαγωνισμοϋ καί δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 14574, Φ.11Ι3 απο 22-12-70 αποφ.
τοϋ κ. 'Υπουργοϋ Δημ· Τάξεως (Φ.Ε.Κ. 449 Τ. Γ. τής 30-12-70).
Εις την τελετήν τής ορκωμοσίας παρέστησαν: ό ’Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πα
ναγιώτης Τζεβελέκος, δ Γεν. Γραμματεύς τοϋ Ιδιου ’Υπουργείου κ. Πέτρος Κωτσέλης, ό ’Αρ
χηγός τής Ά σ τυν. Πόλεων κ. Θεράπων Γαλανόπονλος, ό Ύπαρχηγός κ. Κων/νος Τσιοϋγκος,
ό προϊστάμενος τής Α ' Δ /νσεως ( προσωπικοϋ) τοϋ Α .Α .Π . Αστυν. Δ /ντης Α κ. Γ. Σκουληκάρης, αντιπροσωπεία έξ άνωτέρων καί κατωτέρων άξ/κών καί Διοικητικών ’Υπαλλήλων τοϋ
Σώματος, τμήμα τής Σχολής Ύπαστυνόμων, ή χορωδία τοϋ A. Α. Πόλεων καί έτεροι προσκε
κλημένοι.
Μετά την τελετήν τής ορκωμοσίας, ώμίλησε, δι’ εμπνευσμένου λόγου, προς τούς νέους
Υπαλλήλους ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, κηρύσσων έν ταύτώ καί τήν
έναρξιν σεμιναρίου γενικής ένημερώσεως τών έν λόγο) Υπαλλήλων, είπών τά εξής:

Ό λ ό γο ς του u. 'Υπουργοϋ Δ ημοσίας Τάξεως
«Νέοι Διοικητικοί υπάλληλοι τής
’Αστυνομίας Πόλεων,
Μέ έξαιρετικήν ίκανοποίησιν χαι
ρετίζω τήν είσοδόν σας είς τόν δημο
σιοϋπαλληλικόν στίβον καί είδικώτερον τήν Ινταξίν σας, ώς διοικητικών
ύπαλλήλων είς τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων, ύπό τάς εύλογίας τής ’Εκκλη
σίας.
Ή έπανάστασις, ώς γνωστόν, άφοΰ
έπέτυχε τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος
έκ τών κινδύνων τούς όποιους είχον
χαλκεύσει είς βάρος της άπό κοινού
ξένοι έχθροί καί έντόπιοι έκούσιοι ή
άκούσιοι ύπηρέται των, έθεσεν, έν συ
νεχείς, ώς ύπέρτατον σκοπόν της τήν
άναγέννησιν τού τόπου, τήν εύημερίαν
τού λαού καί τήν έξασφάλισιν άπροσκόπτου καί ταχείας τής πορείας τοϋ
"Εθνους, πρός πραγμάτωσιν τών ώραίων καί ύψηλών πεπρωμένων του.
Ώ ς βασική προϋπόθεσις έπιτυχίας
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τού ώς άνω τεθέντος σκοπού, έξετιμήθη ή άναδιοργάνωσις τοϋ Κρατικού
μηχανισμού καί ό έκσυγχρονισμός τής
Διοικήσεως.
’Αλλ’ αί έννοιαι Κράτος καί Διοίκησις ύλοποιοϋνται διά τών φυσικών
προσώπων τά όποια είναι οί φορείς
καί οί ένσαρκωταί των, δηλαδή διά
τών κρατικών λειτουργών.
Συνεπώς, δεν νοείται άναδιοργάνωσις καί έκσυγχρονισμός τής Διοικήσεως, αν δεν καταστούν, διά καταλ
λήλου προπαρασκευής, φορείς τής ζητουμένης άλλαγής αύτοί οδτοι οί δη
μόσιοι ύπάλληλοι.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, πολύτιμον
τμήμα τής καθ’ δλου κρατικής μη
χανής καί, πάντοτε, πρωτοπόρος είς
πάσαν έξελικτικήν καί προοδευτικήν
προσπάθειαν, δεν ήτο δυνατόν παρά
νά ένστερνισθή, έκ τών πρώτων καί
είς βάθος, τό πνεύμα τής ’Επαναστα

τικής άλλαγής, είς τόν χώρον τής
Διοικήσεως.
Είς έφαρμογήν τού πνεύματος τού
του καί κατόπιν έγκρίσεώς μου —
τήν όποιαν, άσμένως, παρέσχον — ή
’Αστυνομία Πόλεων έχει άντιμετωπίσει έπιτυχώς, μέχρι σήμερον, τήν άνάγκην προσαρμογής τών μελών της
είς τάς συγχρόνους άντιλήψεις, περί
Διοικήσεως, καί τάς μεθόδους έφαρμογής των.
Σχολαί έπιμορφώσεως στελεχών
καί κατωτέρων, Σχολεία έξειδικεύσεως καί Σεμινάρια ένημερώσεως, έπί
διαφόρων άντικειμένων ουσιώδους πε
ριεχομένου, λειτρυργοΰν συνεχώς, βά
σει άντικειμενικών έκτιμήσεων τών
άναγκών καί έπιμελώς κατηρτισμένου προγράμματος.
Συντελεΐται, ούτως, έν γόνιμον έπιμορφωτικόν έργον είς τά πλαίσια τού
όποιου έντάσσεται καί-τό ΙΟήμερον

πρόγραμμα ένημερώσεως του όποιου 'Ορκωμοσία νέων Διοικ. 'Υπαλλήλων Ά στυν. Πόλεων
μετέχετε.
Δέν κρίνω άσκοπον νά τονίσω έν- προσέφερεν υπηρεσίας πρός τό “Ε τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως καί
ταύθα, δτι ουδέποτε, πρό της Έ πα- θνος. Έ νψ, έξ άλλου, Αποφασιστικής, αί ύπ’ αυτό Ύπηρεσίαι, Απαιτεί, με
ναστάσ&ως, είχε ληφθή πρόνοια άνα- αύτόχρημα, σημασίας ύπήρξεν ή συν ταξύ άλλων, τήν πλήρη γεφύρωσιν
λόγου διαδικασίας Ενημερωτικής, ή ό εισφορά του είς τήν κοινωνικήν καί τοΰ ύφισταμένου, προεπαναστατικούς,
ποια άποσκοπεΐ, γενικώς μέν εις το πολιτιστικήν έξέλιξιν τοΰ τόπου.
χάσματος μεταξύ Κράτους καί πολί
νά σάς δώση τό περίγραμμα τής Υ 
Ή Αστυνομία Πόλεων, ώς φορεύς, του.
πηρεσίας, έντός τής όποιας θά κινη- κατ’ έξοχήν, λεπτής Κρατικής Εξου
Πέραν δέ τούτου, προσωπικώς, Α
θήτε, είδικώτερον δέ εις τό νά σάς σίας, κατέκτησε τήν έκτίμησιν καί έ- παιτώ Από δλους τούς ύπ’ έμέ, άρα
προπαρασκευάση, διά τήν, ύπό οιω πεβλήθη είς τήν συνείδησιν όχι μόνον καί Από ύμάς, δπως ένστερνισθήτε, Α
νούς έπιτυχίας, άνάληψιν τοΰ έργου τών έπαϊόντων, άλλά καί δλοκλήρου πολύτως, ώς Αξίωμα, τήν Αρχήν, κατό όποιον, έντός όλίγου, πρόκειται νά τοΰ λαού, διότι, κατά κοινήν δμολο- τή τήν όποιαν : Μ ο ν α δ ι κ ό ς
έπωμισθήτε.
γίαν καί παραδοχήν, έκπληροΐ τήν δν- σ κ ο π ό ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς τ ώ ν
Διακεκριμένοι ’Αξιωματικοί τής τως σπουδαίαν ’Εθνικήν καί Κοινω Κ ρ α τ ι κ ώ ν ύ π α λ λ ή λ ω ν
Αστυνομίας Πόλεων θά σάς άναπτύ- νικήν άποστολήν της, κατά τρόπον ά- ε ί ν α ι τ ό ν ά ύ π η ρ ε τ ο ΰ ν
ξουν θέματα άκρως έπωφελή διά τήν νεπίληπτον καί θαυμαστόν. Τοΰτο δέ, π ι σ τ ώ ς κ α ί ε ύ σ υ ν ε ι δ ή ύφ’ ύμών άπόκτησιν τοΰ άναγκαίου διότι τό έμψυχον υλικόν της, λόγψ τ ω ς τ α ύ π ό τ ο ΰ Ν ό μ ο υ
πνευματικού καί έπαγγελματικοϋ έξο- εύστόχου Επιλογής καί καταλλήλου Α ν α γ ν ω ρ ι ζ ό μ ε ν α κ α ί
πλισμοΰ σας, προκειμένου ν’ άνταπο- έκπαιδεύσεως, προσηιρμόσθη, μέ Από π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν α σ υ μ φ έ 
κιρθήτε, έπαρκώς, είς τά καθήκοντα λυτον έπιτυχίαν, είς τάς άπαιτήσεις ρ ο ν τ α τ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν .
σας, κατά τό πρώτον στάδιον ένασκή- άστυνομεύσεως τών μεγάλων ’Αστι
Μόνον οΰτω καί διά τής, έν παντί,
σεως αυτών.
κών κέντρων, ένηρμονίσθη πρός τό Αψόγου καί εύγενοΰς συμπεριφοράς
tv συνεχείς, θά άκολουθήσουν αί πνεύμα τών κατοίκων των καί συνε- των θά καταστήσουν τό Κράτος σεβα
κατευθύνσεις, αί όδηγίαι καί ή γόνι τονίσθη πρός τόν παλμόν τής ζωής στόν καί Αγαπητόν διά τούς πολίτας,
μος συμπαράστασις τών προϊσταμένων των.
ως έπιδιωκει ή Εθνική ’Επαναστα
σας.
’Ή δη, θά έπεθύμουν νά σάςτονίσω, τική Κυβέρνησις.
Συνεπώς, δέν παρίσταται άνάγκη, δτι, κινούμενοι καί δρώντες ύπηρεσιαΠεραίνων, έντονον αισθάνομαι τήν
δπως δ όμιλών σάς άπασχολήση έ- κώς, έντός τών κόλπων ένός τόσον έ- Ανάγκην νά τονίσω, δτι θεωρώ έαυτόν
ξαντλητικώς.
πιτυχημένου καί πολιτισμένου Σώμα εύτυχή, διότι έπί τών ήμερών μου —
Δέν δύναμαι, δμως, ν’ άποφύγω τόν τος, έχετε πρόσθετον ύποχρέωσιν, δ τό πρώτον δέ Από τής ίδρύσεως καί
πειρασμόν νά σάς εΐπω, δτι σάς θεω πως ιστασθε είς τό ύψος τών ώραίων λειτουργίας τοΰ Σώματος τής ’Αστυ
ρώ ώς εύνοηθέντας, ύπό τής τύχης διά παραδόσεων τοΰ Σώματος τούτου καί νομίας Πόλεων — πραγματοποιείται
τής έντάξεώς σας, ώς διοικητικών ύ- παρακολουθήτε, ταύτοχρόνως, τήν ση πρόγραμμα ένημερώσεως - έπιμορφώπαλλήλων, είς τήν ’Αστυνομίαν Πό μερινήν πορείαν του, τήν οίστρηλατου- σεως Διοικητικών ύπαλλήλων, τοΰ ό
λεων.
μένην ύπό τοΰ ζωογόνου καί έλπιδο- ποιου κηρύσσω τήν έναρξιν, ευχόμε
Διότι ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι φόρου πνεύματος τής ’Ειπαναστάσεως νος, ταύτοχρόνως, πρός ύμάς καλήν
έν λαμπρόν Σώμα, τό όποιον συμπλη- τής 21ης ’Απριλίου 1967.
καί έποικοδομητικήν, ένός λαμπροΰ
ροΐ, ήδη, βίον ήμίσεος αίώνος, κατά
Τό πνεύμα τοΰτο τής Έπαναστά- μέλλοντος, σταδιοδρομίαν.
τήν διάρκειαν τοΰ όποιου τεράστιας σεως, τοΰ όποιου γνήσιος φορεύς είναι
Σάς εύχαριστώ».

Ίο τέλος τοΰ λογου τοΰ κ. Υπουργοϋ έκάλυψαν ζωηρά και παρατεταμένα χειροκρο
τήματα.
Έπηκολοΰθησε μικρά δεξίωσις και έξεφράσθησαν εύχαι πρός τους όρκισθέντας, διά
καλήν και εποικοδομητικήν σταδιοδρομίαν.
Οι νεοδιορισθέντες δόκιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι είναι, κατά σειράν έπιτυχίας, οΐ έξης:
1) Κοσμαδάκη Μαρία, 2) Γεωργακόπουλος Γεώργιος, 3) Μανσονρη ’Α ργυρά,’4) Λύρα
Μαγδαληνή, 5) Κουτούζη Κλεοπάτρα, 6) Καλοΰδη Παναγιώτα, 7) Παπαδήμου Βασιλική, 8)
Φίλιππα Πενιά, 9) Χλαπανίδα Εύρίκλεια, 10) Φάμπας Ιωάννης, 11) Φλώρου Αικατερίνη,
12) Καραμίχα Ευριδίκη, 13) Ψάρρη Παναγιώτα, 14) Νικολοπούλου Παναγιώτα, 15) Χόν
δρος Περικλής, 16) Κόκκαλη ’Α γγελική, 17) Τσιρώνης Χαράλαμπος, 18) Κ α τσ ’άνη Πανα
γιώτα, 19) Μπουκονβάλας Χρίστος, 20) Γεωργάκης "Αγγελος, 21) Μ πιγίτη Θωμαή, 22)
Καρπέτας Εύγένιος, 23) ’Ιωνά ' Ελένη, 24) Γλέζος Λογοθέτης, 25) Χριστοψυλάκη Χριστίνα,
26) Ροπόκης Νικόλαος, 27) Ντασίου ’Αλίκη, 28) Κτένα Μαριάνθη, 29) Μιχαλόπουλος Σω τή
ριος, 30) Παπαδάτου Σοφία, 31) Άποστολίδου 'Ελένη, 32) Ίωαννίδης Ή λίας, 33) Κωνσταντοπούλου Δήμητρα και 34) Γρηγορας Σπυρίδων.
Εις τους άνωτερω εΰχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν.
Κ. X .

Β

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουνένου)

'Υπό Ύπαστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

α: Ή διεύθυνσις τής Αγορανομίας τής Κωνβταντινοιιπόλεως
Μετά τάς γενικός περί του Έπαρχου
Trie Κων/πόλεως πληροφορίας, περί τών
όποιων ώμιλήσαμεν εις τό προηγούμενον
τεύχος μας, έρχόμεθα εις την έΕέτασιν
τών έπί μέρους όοτυνομικών τούτου κα
θηκόντων, άρχίΖοντες μέ τήν διεύθυνσιν τής άγορανομικης υπηρεσίας τής
πρωτευούσης τοϋ ΒυΖαντίου.
Η Κων/πολις, άριθμοϋσα υπέρ τάς
500 χιλ. κατοίκων, άπέβη ένωρίτατα τό
μέγιοτον εμπορικόν κέντρον τοϋ τότε
κόσμου. Εκεί προσήρχοντο έμποροι, έΕ
όλων τών μερών, διά νά πωλήσουν τό
έμπορεύματά των, ή διά νά τό άνταλλάΕουν δΓ άλλων, τό όποια δέν εΐχον
εις τάς πατρίδας των. Οϋτοι έφθανον
εις τήν «Θεοφύλακτον Πόλιν» διά Εηράς, ή συνηθέστερον διά θαλάσσης, δημιουργοϋντες έν τεράστιον διαμετακομιστικόν έμπόριον. Ό λιμήν, ή μάλλον οί
λιμένες της, παρουσίαΖον ίλιγγιώδες θέα
μα. Εις αυτήν, συνηντώντο τά κάτεργα
τών ΒυΖαντινών, αί γαλέραι τή; Γενούης,
τά ρωσικά μονόΕυλα καί τά έλαφρά πλοία

τών Αράβων, εις τά προάοτεια δέ τής
πόλεως, πρός τήν Ασιατικήν άκτήν, έ
φθανον τά καραβάνια τής Αραβίας, τής
Μεσοποταμίας, τής Περσίας, τών Ιν
διών καί τής Άπωτάτης Ανατολής, κομίΖοντα προϊόντα έκ τοϋ έΕωτερικου καί
τών έπαρχιών τοϋ ΒυΖαντίου. Αυτή ή
τεραστία εμπορική κίνησις τής πρωτευού
σης τοϋ Μεσαιωνικού Ελληνισμού οφεί
λεται, άναμφιβόλως, τόσον εις τήν έΕαιρετικήν θέσιν της, όσον καί εις τό ότι
τά προηγουμένως άκμάσαντα έμπορικά
κέντρα, ή είχον έκλείψει, όπως ή Καρχηδών, ή είχον παρακμάσει, όπως ή Ά λεΕάνδρεια, ή Αντιόχεια καί ή Ρώμη.
Εις τήν έμπορικήν, όμως, άνθησιν τής
Κων/πόλεως, συνετέλεσαν, πλήν τών
άνωτέρω, καί ή εύρυθμος τούτης διοίκηοις, τά τακτικά δικαστήρια, οί σοφοί έμπορικοί νόμοι καί ποικίλοι άλλαι εύκολίαι, αϊτινες παρεϊχον εις τούς συναλλασοομένους έγγυήσεις, τάς όποιας εις
ούδέν άλλο μέρος, ήδύναντο νά άνεύρουν. Τό έμπόριον, εις τήν μεγαλούπολιν

ϊ/ά ·.Γ
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έκείνην, ήτο τόσον έπικερδές, ώστε πολλάκις καί συγγενείς τοϋ αύτοκράτορος
έμπορεύοντο. Αναφέρεται, ότι ή Βασί
λισσα Θεοδώρα, σύΖυγος τοϋ Θεοφίλου,
μετεκόμιΖεν έκ Συρίας, δι ίδικών της
πλοίων, διάφορα είδη, τά όποια, πωλούμενα εις τήν πρωτεύουσαν, ηύΕανον τό
ιδιαίτερον ταμεϊον της.
Διά νά ρυθμισθή καί νά έλέγχηται η
προαναφερθεϊσα κολοσσιαία έμπορική κίνησις, διά νά διευκολυνθή καί ένθαρρυνθή τό έμπόριον τής εισαγωγής, καί τό
διαμετακομιστικόν τοιοϋτον, άλλά κυρίως
διά νά προστατευθή ή κοινωνία καί νά
έΕασφαλισθοϋν τά εις ταύτην χρειώδη,
έΕ έπόψεως βιωτικών άναγκων, ήτο άπαραίτητος, πλήν τών σχετικών νόμων,
καί ή ϋπαρΕις άστυνομικών άρχόντων,
πρός έφαρμογήν τών νόμων τούτων. Απητεϊτο, δηλονότι, μία καλώς (οργανω
μένη ύπηρεσία Αστυνομίας, Αγορανο
μίας ώς θά έλέγομεν σήμερον.
Τήν ύπηρεσίαν τούτην έΕετέλει ό Έ 
παρχος, διά τών πολυπληθών κατωτέ-

ρων οργάνων. Άγορανομικάς αρμοδιό
τητας είχεν ό αρχών οΰτος, άπό τής έμφανίσεώς του άκόμη εις τήν διοικητι
κήν ιεραρχίαν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους,
άλλ' όμως, υπέρτατος ρυθμιστής καί ε
λεγκτής τών άγορανομικών Ζητημάτων
τής Κων/πόλεως, κατέστη έπί τής βα
σιλείας Δέοντος Σ Τ ' τοϋ Σοφοϋ (886 912). Τότε, άπό τοϋ πράγματι σοφοϋ
έκείνου Αύτοκράτορος έΕεδόθη, πλήν
τών άλλων, καί μία οειρά διατάΕεων, άφορωσών κυρίως εις θέματα άγορανομίας.
Αί διατάΕεις αύται είναι γνωσταί ώς
« Επαρχιακόν Βιθλίον» τοϋ Δέοντος τοϋ
Σοφοϋ. Τό χειρόγραφον τοϋ « Επαρχία
κοϋ Βιβλίου», εύρεθέν εις τήν βιβλιο
θήκην τής Γενεύης καί δημοοιευθέν έπανειλημμένως, άποτελεϊ άνεκτιμήτου
άΕίας πηγήν, διά τήν ιστορίαν τής Ελ
ληνικής ΒυΖαντινής διοικήσεως καί είδικώτερον τής Αστυνομίας. Τό πρώτον
κεφάλαιον τούτου άφορρ τούς ΤαΟουλαρίους (συμβολαιογράφους), τό δεύτε
ρον καί τρίτον τούς άργυροπράτας καί
τραπεΖίτας, τά ακόλουθα δέ πέντε άνάγονται εις τούς άσχολουμένους μέ τό
έμπόριον καί τήν κατεργασίαν τής μετάΕης καί τών έΕ αύτής προϊόντων καί
τά τελευταία άφοροϋν τούς χοιρεμπόρους, ίχθυοπράτας, άρτοποιούς, καπήλους, βόθρους καί τά καθαρώς χειρω
νακτικά έπαγγέλματα (λεπτουργοί, γυψοπλάσται... καί πάντες οί έργολάβοι).
ΣτηριΖόμενοι εις τό « Επαρχιακόν Βιβλίον», άλλά καί εις έτερα ΒυΖαντινά
νομοθετήματα καί άλλας πηγάς, δυνάμεθα νά διερευνήσωμεν τά άγορανομικά
έργα τοϋ Έπάρχου, τά όποια ο υ ν ίσ τ α ν τ ο εις τήν έπί τ ών
σ υ ν τ ε χ ν ι ώ ν γ ε ν ι κ ή ν δι εύθυνσιν, εις τήν έπίβλεψιν τ ώ ν ά λ λ ο δ α π ώ ν καί
Β υ Ζ α ν τ ι ν ώ ν έμπορων, ει ς
τόν έ λ ε γ χ ο ν τών μ έ τ ρ ω ν
καί σ τ α θ μ ών , ε ι ς τ ό ν κα
θ ο ρ ι σ μ ό ν τ ών τ ι μ ών τών
ε ι δ ώ ν δ ι α τ ρ ο φ ή ς καί τ ή ν
άπα γ ό ρ ε υ σ ι ν συγκεντρώο ε ω ς τ ο ύ τ ω ν , ε ι ς τ ό ν καθ ο ρ ι σ μ ό ν τ ών θ έ σ ε ω ν τ ών
έ π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν καί τ ήν
χορήγησι ν τής σχετ ι κής
ά δ ε ι α ς καί τ έ λ ο ς εις τόν
ε ι δ ι κ ό ν έπί ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν
έ παγ γ ε λ μ ατ ι ών έλεγχον.

Πολλοί Αύτοκράτορες, έΕέδωκαν σχε
τικούς νόμους, έκ τών όποιων καταφαί
νεται έναργέοτατα ό κρατικός παρεμβα
τισμός, εις τήν οικονομικήν Ζωήν τού
τόπου. Ό Ιουστινιανός, μετά τήν πανώλην τοϋ 542, ένεκα ύπερμέτρου αύΕήοεως τών τιμών καί ήμερομιοθίων, έδημοσίευσε νόμον, διά τοϋ όποιου άπηγόρευεν αϋΕησιν τιμών εις τά είδη πρώ
της άνάγκης, ώς καί αϋΕησιν τών ήμερομισθίων.
«Έπληροφορήθημεν — γράφει τό διά
ταγμα τοΰ Αύτοκράτορος — ότι, ύστε
ρα άπό τήν δοκιμασίαν τοϋ Θεοϋ, έμπο
ροι, τεχνϊται, καλλιεργηταί καί ναυτικοί
κατέχονται άπό πνεύμα άπληοτίας καί
Ζητούν τιμάς καί μισθούς, δύο ή τρεις
φοράς ύψηλοτέρους... Απαγορεύομεν
εις όλους νά Ζητούν ύψηλοτέρας τιμάς
ή μισθούς. Απαγορεύομεν, έπίσης, νά
πληρώνωνται εις τούς έργάτας μισθοί
άνώτεροι τών μέχρι σήμερον καταβαλλομένων» (2) .
Η, ώς είρηται, οικονομική πολιτική,
ήοκεϊτο ύπό τοϋ Έπάρχου, όστις, ώς
προανεφέραμεν, ήτο ό άνώτατος άγορανομικός αρχών.
Τόν έλεγχον τής βιομηχανίας καί τοϋ
έμπορίου έπετύγχανεν ό Έπαρχος, διά
τών καλουμένων συντεχνιών ή «συστη
μάτων», ή «σωματείων», ή «συλλόγων»,
αίτινες προήρχοντο έκ τών άρχαίων
collegia καί artcs καί «ήοαν ανάλογοι μέ
τάς μεγάλος οικονομικός μονάδας ένός
συγχρόνου (συντεχνιακού) κράτους»(3)
Αί συντεχνίαι τής Κων/πόλεως, έχουσαι τό μονοπώλιον, έκάστη εις τόν το
μέα της, δέν ήοαν οργανώσεις αύτοδιοικούμεναι τών έπαγγελματιών τής πρωτευούσης, τελοϋσαι άπλώς ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Κράτους, άλλά άπετέλουν
οργανισμούς, οίτινες διηυθύνοντο, κατ'
ούσίαν, ύπό τής πολιτείας. Τήν διεύθυνσιν τούτων είχεν ό "Επαρχος, έλέγχων
τάς συντεχνίας, είτε άμέσως ό ίδιος, εί
τε έμμέσως, διά τών παρ' αύτοϋ διοριΖομένων έΕάρχων καί προστατών (4) .
Ή ύπό τοϋ Έπάρχου διεύθυνσις τών
συντεχνιών, προεβλέπετο ούχί μόνον ύ
πό τού «Έπαρχ. Βιβλίου», άλλά άνεφέρετο καί εις θεμελιώδη διάταΕιν, χρονολογουμένην άπό τοϋ Μ. Θεοδο
σίου (5), ήτις έπανελήφθη καί εις τό Βα
σιλικά (6).

1) Διεύθυνσις τών συντεχνιών
Τό ΒυΖαντινόν Κράτος, καί ιδιαιτέ
ρως ή πρωτεύουσα τούτου, πολλάκις άντιμετώπιΖε δύσκολους καταστάσεις, εις
ό,τι άφεώρα τήν έΕαοφάλιοιν εις τόν
πληθυσμόν ειδών διατροφής καί άλλων
ειδών πρώτης άνάγκης. Τούτο συνέβαινεν εις περιπτώσεις λιμοϋ ή μακρας πο
λιορκίας, ότε ό έκ πείνης θάνατος ήτο
συνηθέστατος μεταΕύ τών κατοίκων. Ό
λόγος οΰτος, άλλά καί ή έπιθυμία τής
πολιτείας νά έλέγχη αμέσως τάς τιμάς
καί τήν ποιότητα τών έμπορευμάτων καί
νά προοτατεύη τό καταναλωτικόν κοινόν,
άπό τών έκμεταλλευτών, ώδήγησεν εις
έν σύστημα διευθυνομένης οικονομίας,
κατά τό όποιον δέν έπετρέπετο ή έλευθερία τοϋ έμπορίου, περιορισθείσης ού
τως εις τό έπακρον τής άτομικής πρω
τοβουλίας ( ί ) .

Λέων Σ Τ ' ό Σοφός

Ο Έπαρχος, διώριΖε, κατ' έλευθέραν
καί άνεΕέλεγκτον αύτοϋ κρίσιν, τόν
«προεστώτα», ήτοι τόν πρόεδρον τής
συντεχνίας(7), όστις δέν ήτο άντιπρόσωπος ταύτης ύπό τήν σημερινήν έν
νοιαν, έντεταλμένος ύπό τών μελών της,
διά τήν προάσπισιν τών καθαρώς έπαγγελματικών συμφερόντων των, άλλά όργανον τοϋ Έπάρχου, έκτελών άπροφασίοτως πάσας τάς έντολάς του.
Διά τών συντεχνιών, ό αρχών ούτος
καθώριΖε ποϋ θά πωλοϋνται τά διάφορα
εμπορεύματα, εις ποιαν τιμήν καί μέ
ποιον κέρδος. Ύπό τοϋ Έπάρχου, ω
σαύτως, καθωρΙΖετο πώς θά κατανέμεται τό ύπό τής συντεχνίας άγοραΖόμενον ή παραγόμενον καί πωλούμενον έμπόρευμα, πώς θά άποφεύγεται ό ά3έμιτος έμπορικός άνταγωνιομός, πώς θά
έΕασφαλίΖεται ή καλή πο:ότης τών έμ
πορευμάτων κ.ο.κ.
ΔΓ άπαντα τά θέματα τής συντεχνίας,
ύπεύθυνος έναντι τού Έπάρχου ήτο ό
Πρόεδρος ταύτης, όοτις ύπεχρεούτο νά
έπιβλέπη κυρίως τήν ποσότητα τών είσανομένων εις τήν πρωτεύουσαν ειδών
διατροφής (σίτου, ιχθύων, κρέατος, Εηρών καρπών κ.α.), προκειμένου νά όρισθή ή τιμή πωλήοεως, νά παρακολουθή
καί νά άναφέρη περιπτώσεις άθεμίτου
άνταγωνισμοϋ καί τέλος νά έΕακριβώνη
καί νά παραπέμπη, πρός τιμωρίαν εις τόν
Επαρχον, τούς άποκρύπτοντας τρόφιμα
έμπορους, έπί σκοπώ έΕασφαλίσεως μεγαλυτέρου κέρδους.
Αί σπουδαιότεροι συντεχνίαι, τήν δράσιν τών όποιων έρρύθμιΖεν ό Επαρχος,
ήοαν τών ταβουλαρίων, τών πανδιοπρατών, τών άργυροπρατών, τών μεταΕοπρατών, τών σαπωνοπρατών, τών μαλακαταρίων, τών λωροτόμων, τών βυρσο
δεψών, τών χοιρεμπόρων, τών ίχθυοπρατών, τών καπήλων καί τών βόθρων.
Διά τού συστήματος τών συντεχνιών,
τής άλλης σοφής νομοθεσίας καί τοϋ
ένδελεχοϋς έλέγχου, τό Ελληνικόν Βυ
ζαντινόν Κράτος, εις έποχήν, ή όποια
διά τήν Δύσιν ύπήρΕεν έποχή σκότους,
προσεπόθηοε νά έΕασφαλίση εις τούς ύπηκόους του έπάρκειαν καί καλήν ποιό
τητα ειδών πρώτης άνάγκης, νά καταπολεμήση τήν αισχροκέρδειαν καί γενι
κώς νά ρυθμίση τάς σχέσεις τής προσ
φοράς καί τής καταναλώσεως έπί βά
σεων, τάς όποιας, εις μερικά τούλάχιστον σημεία, δέν έπετύχαμεν μέχρι σή
μερον.
(ΣυνεχίΖεται)

(1) Κ. Άμάντου. Ιστορία τοΰ Βυζ. Κρά
τους. Τ. Β σ. 98.
(2) Novella 122 in Bury, Later Roman
Empire, II, 356.
(Will Durant. Παγκόσμιος Ιστορία τοΰ
Πολιτισμού Τ. Δ. σ. 144).
(3) Will Durant. Έ νθ’ άνωτ. Τ. Δ.
σ. 518.
(4) Άναστ. Χριστοφιλοπούλου. Τό «Έ 
παρχ. Βιβλίον» τοΰ Δέοντος Σοφού καί αί
συντεχνίαι τ?,ς Κων/πόλεως.
(5) Cod. Theod. 1, 10, 4. Cod. Just.
I. 28, 4.
(6) Βασιλικά, 6. 4, 13.
(7) Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, ένθ’ ά
νωτ. σ. 47.
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γράμματος, προκειμένου περί μεταρρυθμίσεων έν τή εσω
τερική τής Χωράς διοικήοβκ
Διό τήν έΕασφάλισιν, όμως, τής επιτυχίας τού νέου τού
του θεσμού, απαιτείται, ούχί μόνον τό άπλουν ενδιαφέρον
τών δημοσίων Αρχών, άλλά καί ή στενή συνεργασία μετά
τών υπηρεσιών τού νέου Σώματος, έπί πόσης έν γένει ύηοθέαεως έφ' ή ς/p& %
ΐ * τού νόμου, είτε έκ λόγων ΡΚΡ
πιμότητος, κρίνεται απαραίτητος.
Διά τόν λόγον τούτον άπευθυνόμεθα πρός υμάς, προσωπικώς, ϊνα διατυπώσωμεν τήν παράκλησιν ήμών, όπως παράσχητε πλήρη και όμέριστΟΥ Υ-ήΥ σύνόρσμήν -σάς: Γφόέ
έδραίωσιν τού νέου συστήματος, όπερ έπιτυγχόνον, μ έ λμ ε ι ώ σ η έ ν τ ή Χ ώ ρ ρ ή_
σημαντι κόν σταθμ
ή. p ρ. ή- δ Β Ρ·
Ή Όργάνωσις τού νέου Αστυνομικού Συστήματος ένδεχεται νό πρόσκρουση έν τη αρχή τής έφαρμογής αύτοϋ εις
έρριΖωμένας έΕεις καί προλήψεις, έναντι τών όποιων ή μάλ
λον ένδεδειγμένη άπάντηοις έγκειται έν τή κοινή καί άόκνω
προσπάθεια, πρός επιβολήν καί παγίωαιν τής λειτουργίος
τών νέων υπηρεσιών. Κρίσεις, όμως, έΕ άλλου, αίτινες άποβλέπουσιν εις τήν βελτίωσιν τών άρτισυστάτων ύπηρεσιών,
ού μόνον δέν Ζημιούσιν, άλλό καί παρέχουσι τήν ευκαιρίαν
μείΖονος προσοχής καί έντατικωτέρας παρακολουθήσεως α
πό μέρους τών υπευθύνων, πρός άρτιωτέραν ρύθμισιν, έπι
τή βάσει τών πορισμάτων τής πείρας καί τής παρατηρήσεωε

Τό νέον Αστυνομικόν Σώμα, μή έτι τελείως όποκρυστολ·
λωθέν, έχει άνάγκην διαρκούς ένισχύσεως καί μεθοδικής
βελτιώσεως. Ή γνώμη υμών, έν αχέσει πρός τήν Προσαρ
μογήν καί έφαρμογήν τού νέου θεσμού, εύπρόσδεκτος θο
τυγχάνη καί θέλει ύιιοτελέσει όντικείμένον προσοχής καί
μελέτης από μέρους;ι\μών .'·:: j
jyp.;^χφ&Γ::
μεν ότι θά ύπάρΕή, συν τψ χρόνψ, όνάγκη τροποποιήσεως ή
βελτιώσεως τών έκ τής πείρας καταδειχθηαομένων άτελειών.
Πάσα, όμως, τροποποίησις ή βελτίωοις πρέπετ νά διενεργή·;
ται μετά πολλής περισκέψέώς, έΤι μόλλρν έπιβόλλομένη. λό
γω τής λεπτοτάτης φύσεως τών αστυνομικών; λειτουργιών,
Η Βρεταννική Αστυνομική Αποστολή. ή όγαλαβούοα τρ
δΡγαν ϊή ό ijpyavtpoEMQ τίχι: Αστυνομικού Σώμότοα;: κΡτό:
τό πρότυπόν, άόμίίΛΗΚ Τήό ΜητροηολπΊΚήκ Αστυγομίός; Ταύ:
Λονδίνου, προτάσσει, εύλόγως, τήν άνάγκην πόσης συνδρο
μής όπό μέρους τών κρατικών ύπηρεσιών, τόσον διό τήν
εφαρμογήν, όσον καί διό τήν εύρυθμον έΕέλιΕιν τόύ νέου
Συστήματος. Τήν συνδρομήν ταύτην θέλομεν νά πιστεύωμεν, ότι συνεχή καί άδιάλειπτον θέλουσι παράσχει πάοαι οι
Αρχαι, μηδεμίαν παραλείπουσαι εύκοιρίαν, όπως κάί άύται, έντός τού ρόλου τής δράσεως αύτών. συντελέοωοιν
εις τήν άνάπτυΕιν τού δημιουργουμένου Σώματος.
Κοιν Αρχηγείον Αστυνομίος Πόλεων.
• ';&$■ Ύπουρ^;:*:*:
: :f; Κονδύλης

2.
Τήν 2 δ ψ Σεπτεμβρίου 1925, υπό τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας εγκαταστάσεις ’Α
στυνομίας II όλε ως ’Αθηνών, ’Αστυνόμου Λ ’ Γ. ΙΙειρουνάκη, υπεβλήθη πρός τό ’Αρχηγείον ’Α
στυνομίας Πόλεων, έν εϊδει έκθέσεως πεπραγμένων, έγγραφον, έν ώ άνεφέροντο, μεταξύ άλλων,
και τά έ^ήί :
·
' ;· Ϊ ϊ χ ;· :· ;:· '
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ ΕΩ Ν ΑΘ Η Ν Ω Ν
Ε» Άθήναχί: τη 25/9/25
Αατυνομος Α Γ. Πειρουνοκής
ΤΙράο τό Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων
'Ενταύθα
Ο

Από τής εφαρμογής. τόΟ: Χώ ματος τής Αστυνομίας Πό
λεων έν Κέρκυρα καί είτα έν Πάτροις καί Πειραιεϊ, ή θερ
μοτέρα ευχή άπάντων τών Αστυνομικών υπαλλήλων, ώς καί
ό μόνος πόθος των, ήτο ή έπέκταοις τού συστήματος κοί
εις την πρωτεύουσαν.
Παρά τός υφιστάμενος αντιδράσεις, τήν 7/12/1924 άπεστέλλοντο έκ τής Άστυν/κής Δ/σεως Πειραιώς εις Αθή
νας, εις ΆρχιφύλαΕ καί πέντε Αστυφύλακες, πρός φρούρησιν τού δεΕιοΰ διαμερίσματος τού 3ου ορόφου τών Π. Α 
νακτόρων, όπερ παρεχωρήθη παρά τής Κυβερνήσεως, κα
τόπιν πολλών μόχθων της Βρεταννικής Αποστολής, διά τήν
έγκατάστααιν τών πρώτων Αστυνομικών ύπαλλήλοώ>::ό<ήγέ0;:
προωρίΖοντο διά τάς Αθήνας
Ή πρωτοπορία αϋτη άνεπτέρωσε τό φρόνημα τών Αστυ
νομικών ύπαλλήλων, οίτινες έφαντάΖοντο ότι δέν ήτο μα
κράν ή ημέρα, κατό τήν όποιαν ή πρωτεύουσα θά περιήρχετο εις τήν δικαιοδοσίαν των. Οί ύπάλληλοι άπααών των
Δ/σεων ήμιλλώντο ποιοι νά έκλεγώοι καί άποοταλώσιν, ό
πως προαφέρωοι τάς ύπηρεοίος των εις τό Κέντρον, ένθα
θά έκρίνετο ή τύχη όλοκλήρου τού Σώματος...
Ό Τύπος καθημερινώς ήσχολεϊτο μέ τό Ζήτημα τής Α 
στυνομίας Πόλεων
Τό Ύπουργείον τών Εσωτερικών καί τό Αρχηγείον τής
Αστυνομίας εις όένσον κίνηοιν, διά τήν έΕεύρεοιν καταλ
λήλων οικημάτων διά τά ' Αστυνομικά καταστήματα, προμή
θειαν ύλικοϋ, πιστώσεις χρηματικός καί λοιπήν προκαταρ
κτικήν έργασίαν, ώς καί διά τήν εκλογήν τών καταλληλότε
ρων βαθμοφόρων καί κατωτέρων Αστυν/κών ύπαλλήλων.
Τήν 8/12/1924 τό Αρχηγείον τής Αστυνομίας, διά τής
ήμερηοίας Δ/γής του συνέστησεν ύπηρεοίαν έγκαταοτάοεως
Αστυνομίος Πόλεως Αθηνών καί ώς προϊστάμενον ταύτης
ώριοε τόν ύποφοινόμενον, όοτις διετάχθη νά αναχώρηση
πάραυτα έκ Πειραιώς, ένθα ύπηρέτει, καί νά τεθή εις Τήν
διαθεοιν τόίί 'ApXW eiou
Τήν 9/12/1924' παρουοιασθείς εις Αρχηγείον καί λαβών
σχετικός διαταγάς, έμερίμνηοα άμέσως διά τήν παραλαβήν
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υλικού έκ τής άποθήκης ΠειραιώΕ,χΙχϊέίυιδϊβίίΛ^Ο^ϋ^ϊτί^ν^χμή·
ρησις τών πρώτων άποοτολών έκ των λοιπών Αστυν/κών
Πράγματι, τήν 14 12/1924 άφικνούντο έκ Πειραιώς ο
Ύποοτυνάμοι Α ' κ.κ. Ιωάννης Γιαννούτσος καί Νικόλαος
Τοοούσης, 5 Άρχιφύλακες καί S Αστυφύλακες, εκ Ποτρών
28 -Αστυφύλακες καί έκ
Εχολήό: Κέρκυρας 40 Totouim
Ούτως, απετελέσθη δυναμες ε ξ 80: ' Αστύν/κών 0 πολλή
:λώΫί/:6ίήνες, κινούμενοι καί έναλλααοόμενοιχόν^/ίίίϊ^/όά/
λεως, έπρεπε νά ήόαν τελείως άμεμπτοι ifc -όλΟό TW¥ τφρ
σχέσεις, διότι τό Κοινόν παρετήρει τούτους ώς φΟίνόρενό
και έκ της πρώτης έντυπωσεως τήν BflBIQv θά εοχημα«2
έΕ. αυτών, θα εδικαιούτο ή μή ή ηροτόέΕοσο λαμπρό φήώΐ
κο'ι θα εκρινετα Α ηιχήρ ιώ ν λοιπών
:
ΈΕεδόθη ή πρώτη ήμερησϊά/.ίί/γφ: διό τής όποΐας έθί,
γετο ή χορδή τών ύπαλλήλων καί έΕωρκίΖοντο ούτοι διό
τήν έπιτυχεστέραν εκπροσωπηθώ τού Σώματος, τού οποίου
θά έκρίνετο τό μέλλον Έκανονίσθη πρόγραμμα ώρών έργασϊας κλπ. ..
$3Τί! ή: Δ/ναις -έμεριμνησε διό την όνευρεσιν εοτιαιαριου
παρά τό Κολωνόβή/έΊς/Διθίά συνεοίτουν όπαντες οί Ύπόίλτ
ληλοι. ώς καί διά τήγ λειτουργίαν κουρείου κοι κοφενέίόύ
έντός τών::Πρλ^ΰώ γ!^^^^όή^ς:ί'ϊΦ ::* !έιΤίιατίί' κατάΤά:δύ<;
νατόν, οίκονομικώτερος ό βίος τών Υπαλλήλων έν Αθήνόίί,..
Εήίσης δέό τόν καταρτισμόν Γραφείων «λο κχκ διό' Τήν
παραλαβήν έκ τής άποθήκης Ολικού Πειραιώς ολοκλήρου
ταύ διά τήν Άστυν. Δ/ναιν άναγκοιοΰντος ύλικού καί έντυ
πων βιβλίων...
Ταυτοχρόνους ήρθοτα η έάαγγελματικη διδασκαλιο τώΥ
Υπαλλήλων καί αί ασκήσεις αύτών, εις τάς όποιας συμμε
τείχε καί ό Επιθεωρητής κ Μπάουερ. ^όστις έδίδοΕεν εις
τούς Αστυνομικούς Ίοπωνικήν πόλην. Τό λοιπά μοθήματρ
έδίδασκεν ό ύποφαινόμενος καί οί Υπαοτυνόμοι κ.κ. Ν.
Τσαούσης καί I. Γιαννούτσος, οίτινες έΕετέλουν καί χρέη
αΕιωματικού Υπηρεσίας καθημερινώς..
Αί λοιποί Άοτυν. Δ 'νοεις συνέχαιρον ημάς τηλεφωνικώς.
εύχόμεναι ϊνα οτεφθή ύπό επιτυχίας ή βαρεία άπαστολή
τήν όποιον άνελάβομεν.
:·ί·3
Από τής 28/12/24 ήρΕοτο
j.·· · ·καί
· · ■ · · · · · · · . ■ περιβολή, ή έκμόθηρίό Τήό/ήρή
καθ' ομάδας
ριφερείας, ήτις έπρόκειτο νά περιέλθη Ρίό Τθν δίκόιοδοοίΡΥ;

Γ

εύθυμα
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Παντελής ήταν κάποτε συμμαθητής μου. Φιλότιμος καί
πνευματώδης, άπό μικρός, είχε πολλές συμπάθειες. Από
γράμματα, όμως, κουμπούρα... Ό σ ο καί νά τήν κυνηγούσε
τήν βελτίωση τά έκανε θάλασσα ατά πνεύματα καί ατούς
τονισμούς.
Έβαζε ό,τι τού έρχονταν βολικώτερο... Τό δίπλωμα τού
Δημοτικού, όμως, τό πήρε κανονικά ατά χέρια του... ' Ελεγε
πώς δέν θά συνέχιση, γιατί τού άρεσε τό έμπόριο. Κι' έ 
σ τ ρ ε ψ ε τήν προσοχή του πρός τά έκεϊ, όταν μεγάλωσε λίγο.
"Αρχισε άπό μπακαλόγατος, προχώρησε πρός τά ψιλικά,
καί τελικά έγινε... περίπτερος. Από καιρό τόν έβλεπα πού
μπαινόβγαινε στό περίπτερό του, μουδιασμένον άπ' τό πολύ
καθισιό, άλλά πάντοτε σκεπτικόν καί λίγο άφηρημένον.
Είχε μείνει άνύπαντρος άκόμη καί κάποια μόνιμη άπαισιοδοΕία τόν είχε καθηλώσει στήν πλατεία... Αγάμων ! "Ε 
βλεπε συνομιλήκους του νά συνοδεύουν τά παιδιά ή τά έγγόνια τους καί αισθανόταν κάποια ένοχή.
Είχε κι' αύτός τις άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά νά κάμη
οικογένεια, άπ' ό,τι φαινότανε τουλάχιστον... Κάποτε - κά
ποτε, τού άρεσαν καί οί σχετικές περί γάμου συζητήσεις.
Μόνον, όταν ήθελε νά άποφύγη κανέναν άμφίβολον προΕενητή (δηλαδή, κανέναν άπό έκείνους πού φθάνουν καί
μέχρι τόν... διάκο τής ένορίας τους) τού έλεγε ότι έχει
ύποχρεώοεις.
Σ έ όσους τόν γνώριζαν καλό, έλεγεν άλλα τών αλλωΛ
σάν τόν Χαραλάμπη, τού γνωστού παλιού τραγουδιού.
Έκαμα τό λάθος καί τόν ρώτησα κάποτε κι' έγώ, έτσι
άπό συνήθεια. Τού είπα κάτι γιά κουφέτα καί άλλα τινά...
κατεψυγμένα, πού τά σερβίρουμε μέ εύκολία οτους άγα
μους. Αύτός κούνησε μελαγχολικά τό κεφάλι του κανά δυό
φορές καί Εέοπαοε :
— Ή κοινωνία, φίλε μου, είναι χαλασμένη, άρχισε μέ
ύφος δημοσίου κατηγόρου' τόσο πολύ χαλασμένη, συνέχι
σε, πού ένώ μοΰ άρέσει ή οικογένεια, διστάζω τρομερά νά
πώ κάπου τό ναι. Ίσως, μάλιστα, νά καθήσω μόνος μου,
σ' όλη τή ζωή μου. Τί τήν θέλω τήν παντρειά ; Βάσανα καί
καημούς θά φορτωθώ καί ποιος Εέρει τί άλλο, σήμερα προ
παντός.
Στήν άρχή, παραΕενεύτηκα μέ τό ύφος του κι έκαμα
τήν σκέψι νά τόν άφήσω νά τά λέη μόνος του. Έλα, ό
μως, πού είχα τήν περιέργεια νά άκούσω τήν γνώμη του
περί χαλασμένης κοινωνίας ! ’’Ηθελα νά περάση καί ή ώρα
μου, καθώς περίμενα νά τού φέρουν τις έφημερίδες.
— Λοιπόν, Παντελή, πώς τό άποφάσισες αύτό ; Εσύ εί
σαι καλός νοικοκύρης καί πρέπει ν' άνοίΕης σπιτικό. Είναι
κρίμα νά κάθεοαι μόνος σου. Τά χρόνια περνούν. Δέν σού
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μένουν άλλα περιθώρια. Δέν έχεις κανέναν άνθρωπο δικό
σου. Θέλεις νά σέ λένε μαγκούφη ;
— Νά σού πώ, μοϋ λέει, καλά καί άγια είναι όλα αύτά,
άλλ' έγώ θέλω νά βρώ σύντροφο, πού νά είναι ατά σίγου
ρα γυναίκα... Κατάλαβες, γυ-ναϊ-κα... Νά μήν έχω δηλαδή
καμμιά άμφιβολι'α.
» Ά ν τ' άποφασίσω, δέν Εέρω σέ τί άνθρωπο θά πέσω.
Σήμερα, δέν μπορώ μέ κανένα τρόπο νά Εεχωρίοω τούς
άροενικούς άπό τούς θηλυκούς. Παντελόνι ό άνδρας, παν
τελόνι κι' ή γυναίκα, τσιγάρο αύτός, τσιγαράκι κι' αύτή,
μαλλοϋρες έκείνη μαλλούρες κι' έκεϊνος. Είναι πράγματα
αύτά ; Δέν μπορώ, δέν μπορώ καθόλου, τάχω χαμένα. "Ο 
λη τήν ήμέρα πουλάω τσιγάρα, τσίχλες, περιοδικά καί άλλα
χρήσιμα μικροαντικείμενα, χωρίς νά Εέρω ποιοι τά παίρ
νουν καί γιατί τά παίρνουν. Θά μού πής, τί μ' ένδιαφέρει.
Δίκηο έχεις. Έχω καί έγώ τις ιδιοτροπίες μου, τις παραΕενιές μου.
» Αν άφήοω κάτι γεροντάκια, πού εύκολα τά Εεχωρίζω
άπ' τό κουράγιο τους, μέ τούς άλλους τ ά χ ω π ο λ ύ
μ π ε ρ δ ε μ έ ν α .
Πέρα
ώς
πέρα
μπερ
δεμένα.
»Έκεϊ πού νομίζω ότι μιλάω σέ γυναίκα, καθώς βλέπω
ένα σύννεφο μαλλιά ατό κεφάλι, πέφτω σέ άνδρα... Καί
έπειδή αύτός, γνωρίζοντας τήν κατηγορία του, νομίζει ότι
είναι άνδρας, διαμαρτύρεται καί μού φεύγει χωρίς νά ψωνίση.
»Μετά άπό λίγο, πού παρουσιάζεται άλλος μέ τά ίδια
γνωρίσματα, φροντίζω νά μήν τήν Εαναπάθω. Ποκάρι τά
μαλλιά κι' έδώ, παντελόνι στήν πέννα, τσιγάρο στό στόμα,
τί διάβολο μπορεί νά είναι λέω. «Τά ρέστα σας, κύριε».
«Κερί καί λιβάνι» μέ άποστομώνει, καθώς στρίβει νά Εεκουμπισθή. Τρομάρα μου, μουρμουρίζω, έχω πέσει σέ γυ
ναϊκα τώρα, πού νομίζει ότι είναι άνδρας ! ...
« Αποφάσισα νά μήν Εαναμιλήσω σέ κανέναν, γιά νά μήν
κλείσω τό μαγαζί καί χάσω τό ψωμί μου. Τί μ' ένδιαφέρει
έμένα, ή εύγένεια πρός αύτούς τούς άμφίβολους.
»"Ηταν, όμως, άργά ! Τούς περισσοτέρους τούς έχασα
άπό πελάτες. Είχα μείνει μέ τά χούφταλα. Αύτά, όμως, δέν
τολμούσαν ν' άγοράσουν τίποτε άλλο, έκτος άπό τσιγάρα καί
μέντες γιά τόν... βήχα. Δέν είναι μόνο αύτό. Ό κύκλος
τών μακρυμόλληδων καί τών παντελονούδων μού κήρυΕαν
καί τόν πόλεμο.
»Μέ κατηγορούσαν γιά άΕεστον, γιά καθυστερημένον πε
ρίπτερά. Καί ότι, τάχα, τούς... ζήλευα τρομερά. Μή χειρό
τερα !
— Δέν βαρυέσαι, τού λέω, γιά νά τόν καθησυχάσω λί
γο. "Οταν κανείς είναι κουκουλωμένος, άπό μαλλιά, καί
τού πέση καμμιά τούφα, δέν χάθηκε ό κόσμος !
— Ο κόσμος δέν χάθηκε, άλλά χάθηκαν οί γυναίκες ! ...
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Καί σάμπως θέλω καμμιά κούκλα ή καμμιά πολύφερνη έγώ ;
Μιά συνηθισμένη γυναίκα θέλω, πού να τό πιστεύη κι' ή
ίδια ότι είναι γυναίκα. Αν γνωρίξη καί λίγο άπό νοικοκυ
ριό, καλό κάνει.
— Σώπα καημένε. Τά παραλές. Είναι ανάγκη νά ψάξης
γιά σύξυγο μέσα ατούς μακρυμόλληδες ; Υπάρχουν άκόμα
ένα σωρό κοπέλλες καλές καί νοικοκυροϋλες. Γιά άργότε
ρα δέν -οού έγγυώμαι... Βλέπω τούς χίππηδες νά πληθύνων-
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— Μπορεί νά ύπάρχουν, άλλά σέ μένα δέν πέφτει καμμιά τέτοια.
— Πώς θά πέση, ορτύκι είναι ; Πρέπει νά ψάΕης μόνος
σου νά τήν βρής. Νά τήν κυνηγήσης, δηλαδή, σέ κάμπους
καί βουνά.
— Πώς δέν ψάχνω, νομίζεις ; Νά τώρα τελευταία μέ πή
γαν σέ δύο μάλιστα προξενιά, σέ καλά σπίτια. Καί μέ σο
βαρό περιβάλλον, όπως φαινόταν έκ πρώτης όψεως.
— Μπράβο. Καί τί έγινε ;
— Τί νά γίνη ; Στό ένα μέ άπέρριψεν ή ύποψηφία ασυ
ζητητί, γιατί τής φάνηκα μεγάλος. Μέ ρώτησε μάλιστα...
φιλανθρωπικά, σέ ποιά μάχη τού 40 τραυματίστηκα καί μοϋδωσαν τό περίπτερο. Καταλαβαίνεις τώρα... Στό άλλο, τήν
άπέρριψα έγώ γιατί... φαινόμουν μικρός μπροστά της. Αύτή, τήν ρώτησα έγώ κάτι γιά τήν... φανέλλα τοϋ στρατιώ
τη. "Α ν έσμιγα αύτές τις δυό περιπτώσεις, θά βρισκόμουνα
άνάμεσα σέ μιά κόρη μέ τή μαμά της.
Άφ οΰ είπαμε αύτά τά τόσο... ένδιαφέροντα, γύρω άπό
τό μέλλον τού Παντελή, έφθασαν καί οί έφημερίδες πού
περίμενα. Έπρεπε νά φύγω, γιατί στήν έφημερίδα θά εϋρισκα περισσότερο ένδιαφέρον. Κάτι καλύτερο πάντως άπ'
τήν μονοτονία τού Παντελή.
"Υστερα άπό λίγον καιρό καί έπί κάμποσες ήμέρες έβλε
πα τό περίπτερο τού Παντελή, συνέχεια κλειστό. Δέν ήξερα
τί τοϋ συμβαίνει. Τί νά έπαθε ό καημένος, έλεγα μέσα μου.
Άλλά πριν προλάβω ν' άνησυχήσω περισσότερο, βλέπω
κάτω άπό τήν πόρτα τού σπιτιού μου ένα προσκλητήριο γά
μου. Δύο κεφαλαία -Π» πλάι - πλάι τό ένα στό άλλο, έπια
ναν σχεδόν τό μισό φάκελλο. Τό άνοιξα καί τό διάβασα.
Μ έ μεγάλη έκπληξι διάβασα, ότι ό Παντελής καί ή Πολύ
μνια θά παντρευτούν. Καί ότι «θά είναι άπερίγραπτη ή χαρά
τους», αν θά μέ δοΰν καί μένα στό γάμο τους. Δέν πίστευα
ατά μάτια μου καί τό ξαναδιάβασα άλλη μιά φορά μεγαλο
φώνως γιά νά τ' άκούσουν καί τ' αύτιά μου. Τί τά έχουμε
τ' αύτιά, μόνο γιά φιγούρα ;
Κάποια άπορία γεννήθηκε μέσα μου καί περίμενα άνυπόμονος, ώσπου νά περάσουν οί λίγες ήμέρες, μέχρι τήν ώρα
τοϋ μυστηρίου. Θά πήγαινα, οπωσδήποτε, γιά νά δώ, τέλος
πάντων, τί συμβαίνει μέ τόν Παντελή. Πώς έφθασε τόσο
άναπάντεχα στή μεγάλη άπόφασι. Αύτός πού έβλεπε τήν
κοινωνία τόσο χαλασμένη, τά είχε τόσο μπερδεμένα καί πί
στευε ότι δέν περίσσευε ούτε μιά... σωστή γυναίκα γιά νά
τοϋ προσφέρη τήν... άγάπη της. ΚΓ αύτός τήν δική του
μαξ'ι μέ τό... περίπτερο.
Κύλησαν οί μέρες χωρίς νά τό καταλάβω
Βρέθηκα στήν ώρα μου πάνω στό πλατύσκαλο τής έκκλησίας, όπου ό Παντελής στεκότανε σάν... γύφτικο σκεπάρνι, περιμένοντας τήν νυφοϋλα. Τόν είχαν περικυκλωμένον μεοικοί μακρυνοί συγγενείς του καί εοικοί άλλοι, πού
έμοιαξαν περισσότερο " έ υένα. Τούς τράβηξε κι' αύτούς ή
περιέργεια. Ήθελαν νά δοΰν τήν Πολύμνια καί μαξί μ' αύτήν καί τήν σοφίαν ώριμότητος τού Παντελή...
Τόν πλησίασα μέ κάποια διστακτικότητα καί τόν εύχήθηκα μέ κείνα τά στερεότυπα πού λέμε σ' αύτές τις περι_ πτώσεις. Αύτός, μόλις είδε στό πρόσωπό μου τήν δυσπιξ στία τού... Θωμά, θέλησε νά μοΰ δώση μερικές σύντομες
i εξηγήσεις.
, ,
— Έπεσα αέ καλή περίπτωσι, μοΰ λέει στ' αύτ'ι χαμη
λόφωνα. Είχα καλή τύχη, δόξα τώ Θεώ. Καί ατά παιδιά

►

τελόνια. Ο «γαμβρός» κατέβηκε καναδυό σκαλοπάτια καί
τήν ήσπάσθη κατά τά... κεκανονισμένα. Ύστερα τήν περιάδραξε καί τράβηξε κατά τόν... πολυέλαιο.
Κάποια στιγμή, ένας άγνωστος, πού τού φάνηκα γνω
στός, μέ πλησίασε καί μούδωσε τό χέρι του μ' ένα σωρό
εύχές. Σάν νά κατάλαβε ότι είμαι μέ τό... μέρος τού γαμ
βρού, καί μέ ρώτησε νά τοϋ πώ τις έντυπώσεις μου γιά τήν
νύφη, μοΰ προεξόφλησε δέ, ότι είχε μεγάλη τύχη ό Παν
τελής. Είδα ότι είναι... κατάσκοπος άπ' τήν πλευρά τών
συμπεθέρων, γι' αύτό καί έλαβε ικανοποιητικήν άπάντησιν.
— Πρόκειται περί «κούκλας», τού είπα καί γέμισα τήν
φαντασία μου μέ δυσάρεστες σκέψεις, γιά νά μή μέ προδώση κανένα μειδίαμα...
— Ναι, παιδί μου, είναι σπουδαία κοπέλα ή Πολύμνια καί
νοικοκυρά άπ' τις λίγες.
— ΚΓ ό γαμπρός είναι καλό παιδί, συμπλήρωσα έγώ. Πο
λύ νοικοκύρης καί ήθικός άνθρωπος.
— Ναι, ναι, είναι καλός κύριος. Μοιάξει πολύ καί μέ τ'
άδέλφια της, πρόσθεσε, ένώ μοϋδειχνε τις δυό κυρίες που
κράταγαν τήν νύφη, όταν κατέβαινε απ' τό ταξί.
— Καλά, ώστε έχει καί... έμεινα μέ τό στόμα άνοικτό.
Αδελφές δέν έχει ;
— Ό χι, είναι μοναχοκόρη τό πουλάκι μου — κι' έφυγε
παραπέρα ό Χριστιανός, γιά νά πιάση τήν κουβέντα μέ κα
νένα άλλον.
Εύτυχώς, πού δέν έπεσε σέ μεγαλύτερη γκάφα. Καί μά
λιστα πάνω στήν ώρα πού ό Παντελής χόρευε τόν ΉσαΤα.
Τήν έπαθα χειρότερα άπ ό,τι τήν πάθαινε αύτός, τότε πού
πούλαγε τσιμπιδάκια γιά τά μαλλιά σέ θηλυκούς κι' άρσενικούς.
Στό τέλος, πού έπρεπε νά εύχηθώ καί νά πάρω τήν μπουμπουνιέρα μου έρριξα μιά καλύτερη ματιά στόν έναν άπ'
τούς... άδελφούς πού τις μοίραξε. Τού εύχήθηκα καί ατά
δικά του, άλλά δέν μοΰ άπήντησε. Ή δέν ήθελε νά άκούση
τέτοιες εύχές, ή δέν λειτουργούσαν καλά οί δέκτες του, πού
δέν φαίνονταν πουθενά.
Τώρα γιά τόν Παντελή καί τό γυναικοσόί του, άνοίγει
νέα έποχή. Ά ν δέν κατορθώση νά τούς λιγοστέψη λίγο τά
μαλλιά, πρέπει ν' άφήση τά δικά του νά μεγαλώσουν... Ά λ λοιώς, θά έξακολουθήσουν τά πυρά περί καθυστερημένου
άνθρώπου καί δέν συμμαζεύεται...
ΓΕΩΡ. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Σ
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— Μπραοο, Παντελή, τού ψιθύρισα, έτσι σέ θέλω, καί
τραβήχτηκα λίγο παραπέρα.
Μόλις είχε καταφθάσει καί τό ταξί μέ τήν νύφη. Ό ταν
τήν άντίκρυσα, κάπως δέν μοΰ άρεσε. Αλλού κύτταξε, άλλοϋ έβλεπε. Ά λ λ ' αύτό δέν έχει σημασία, άφοΰ ό Παντε
λής ήταν εύχαριστημένος. Τήν κράταγαν γερά δύο ώριμες
κυρίες μέ πολλά μαλλιά καί καλοραμμένα καινούργια παν

Τί νά κάνω φίλτατε ;
Τ ’ άλλα μοΰ τάχει άπαγορεύσει ό γιατρός.
Τοϋ κ. Μητρόπουλου

'87

Τήν νύχτα τής 30/12/70 Απεβίωσεν ένταϋθα δ τέως Ά ρχηγύς τ ή ς ’Αστυνομίας Π όλεων’Ά γ 
γελος Έ βερτ. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπαμένην έκ τοΰ Α ' Νεκροταφείου, παρηκολούθησαν, έκτος των οικείων του, φίλων καί γνωστών, οι τέως 'Υπουργοί κ.κ. Κ. Μανιαοάκης καί Δ.
Βρανόπουλος, οί ’Αρχηγοί Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής κ.κ. Θ. Γαλανόπουλος καί Α.
Καρυώτης, οί τέως ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Ε. Καραμπέτσος καί Κ. Τασιγιώργος, δ
Α ρχηγός τού Πυροσβεστικού Σώματος κ. I. Καραχάλιος, δ 'Γπαρχηγδς ’Αστυνομίας Πόλεων κ.
Κ. Τσιοΰγκος, Αντιπροσωπεία Ά ξ/κών ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής, πολλοί έκ των έν ένεργείφ καί έν συντάςει Ά ξ/κών τοΰ Σώματος καί πλήθος κόσμου.
Τής πένθιμου συνοδείας προηγείτο τμήμα Μουσικής τής Αστυνομίας Πόλεων. Μετά τήν νεκρώσιμον Ακολουθίαν κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοΰ Άστυν. Σώματος δ Άστυν. Δ/ντής Α θ η 
νών, Άστυν. Δ/ντής Α ' κ. Κ. Παπασπυρόπουλος, δστις, λίαν συγκεκινημένος, είπε τα έξής :

Τό ύστατον «χαϊρε» npoc τον αείμνηστον Αρχηγόν
-Σεβαστέ μου Αρχηγέ,
Μέ θλιμμένη τήν ψυχή καί συντετριμμένη τήν καρδιά,
κλίνω ευλαβικά τό γόνυ πρό τής σεπτής σοροϋ σου, διά νά
καταθέσω έκ μέρους τοϋ Αστυνομικού Σώματος, εις ένδειΕιν τιμής καί ευγνωμοσύνης, στέφανον έΕ άνθέων τής
Αττικής γης.
Τόν πραγματικόν, όμως, στέφανον τής Ζωής τοϋ άνθρώπου, σεβαστέ μου Αρχηγέ, δέν διαπλέκουν τό έφήμερα καί
φθαρτά ταϋτα άνθη, άλλά τόν διαπλέκει ή άδιάφθορος καί
διαρκής μνήμη τών άρετών αύτοϋ.
Τών άρετών, αϊτινες, μή ύποκείμεναι εις τόν νόμον τής
φθοράς καί τοϋ θανάτου, άλλ' άνήκουσαι εις τήν έπικράτειαν τοϋ άναλλοιώτου καί αιωνίου πνεύματος καί τών τε
λειοτήτων καί ύψηλών αύτοϋ δημιουργιών, αίωροϋνται άμάραντοι άπό γενεάς εις γενεάν καί καθοδηγούν τούς έπιγενομένους, ώς τηλαυγής φάρος, εις τήν όδόν τού καθήκοντος,
τής θυοίας καί τής τελειότητος.
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Θεωρώ τόν έαυτόν μου εύτυχή, διότι εις έμέ άνετέθη ή
ύψίστη τιμή νά σού διαπλέΕω τόν στέφανον τούτον,
Δέν θά άρχίσω, σεβαστέ μου Αρχηγέ, τήν συλλογήν τών
άνθέων άπό τήν άρχήν τής έΕ 76 έτών Ζωής σου, ούτε θά
άναφερθώ εις τά βιογραφικά στοιχεία ολοκλήρου τής Ζωής
σου, άλλά θά σταθώ μόνον εις έλάχιστα σημεία αύτής, εις
έκείνα τά όποια καί μόνα άποτελοϋν άπεραντους λειμώνας
άρετών καί ήθικών άΕιών καί τά όποια καί μόνα αύτά'προσ
διορίζουν τήν προσωπικότητα τοϋ ανθρώπου καί καταΕιώνουν τήν Ζωήν αύτοϋ έν τω κόσμω τούτα»,.
Σ ύ ν ε σ ι ς - σ ύ ν ε σ ι ς είναι αί τελευταίοι λέΕεις
πού ακόυσα άπό τό στόμα σου πρό ολίγων ήμερΛό'Γ Και μού
τήν έδωσες τήν τελευταία αύτή συμβουλή σου έπάνω άπό
τό κρεββάτι τοϋ πόνου σου καί τής πάλης μεταΕύ Ζωής καί
θανάτου καί τήν έδωσες όχι μόνον πρός έμένα, άλλά τήν
έδωσες ώς τελευταϊον μήνυμά σου, εις όλους τούς συνα
δέλφους μου, πρός όλους τούς φίλους, όλους τούς άνθρώπους.

,

►

Ή σύνεσις, ό συνδετικός αυτός κρίκος πλείστων άλλων
αρετών, αϊτινες, άνευ αύτής, έκφεύγουν τοϋ μέτρου καί χά
νουν τήν ήθικήν των άΕίαν, άπετέλεσε τό χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα ολοκλήρου τής Ζωής σου.
Τήν σύνεσιν, τήν πραότητα καί τήν σωφροσύνην τοποθε
τώ σάν πρώτα άνθη εις τόν άμάραντον στέφανον τής μνή
μης σου, σεβαστέ μου Αρχηγέ.
Πρό ολίγων μηνών, εις μίαν σεμνήν τελετήν, εις τήν
μεγαλοπρεπή αίθουσαν τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, σοϋ
άπενεμήθη τό δίπλωμα τοΰ Δικαίου τών Εθνών, διότι εις
μίαν περίοδον πλήρους συγχύσεως ιδεών, θανάσιμου ήθικής καί έθνικής κρίσεως, όπου ή βάναυσος βία έλατρεύετο
ώς ύψίοτη πολιτική άΕία καί κάτω άπό τήν όποιαν έκάμφθησαν συνειδήσεις καί συνετρίβησαν άνθρώπινες ψυχές, έσύ
όχι μόνον δέν ουνετρίβης, άλλ' άνυψώθης εις τά ϋψη τής
ανθρώπινης άΕιοπρεπείας καί τής μεγαλοσύνης, έκει όπου
στέκουν μόνον οί γενναίοι καί οί ήρωες καί έθεσες εις κίν
δυνον τήν ίδικήν σου Ζωήν καί τήν Ζωήν τών μελών τής
οικογένειας σου, διά νά σώσης τήν Ζωήν άλλων άνθρώπων
— άλλοεθνών — άλλοθρήσκων, άνθρώπων κατά τήν θείαν
παραγγελίαν, διωκομένων από τήν λαίλαπα τοΰ μίσους.
Ό ήρωίσμός, ή αύταπάρνηοις, ή ύψηλοφροούνη, ή ανθρώ
πινη άΕιοπρέπεια καί ή ύψίοτη τών θείων άρετών, ή πρός
τόν πλησίον άγάπη, εύρον διά τών πράΕεών σου τούτων
τήν τελειοτέραν των έκφρασιν.
Καί τό άστρον αύτό, τής αγάπης πρός τόν πλησίον, τό
τοποθετώ εις τήν κορυφήν τοΰ στεφάνου σου, διά νά φωτίΖη, μέ τό άνέοπερόν του φώς, όπως τό άστρον τής φάτνης
τοΰ πρό ήμερών γεννηθέντος υίοΰ τής άγάπης, τις ψυχές
μας.
Εις τήν ίδιαν έκείνην τελετήν έστόλισες τόν άμάραντον
τής μνήμης σου στέφανον καί μέ μίαν άλλην ύψίστην καί
θείαν άρετήν, τήν Μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ν .
«...Ή τιμή, ή όποια μοϋ γίνεται αύτήν τήν στιγμήν, ανή
κει εις ολόκληρον τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων. Ή
Αστυνομία Πόλεων δέν έχει τίποτε νά Ζηλέψη άπό καμμιά
Αστυνομία οίουδήποτε Κράτους, τόσον διά τήν έναντίον
τών κατακτητών δρόσιν της, όσον καί διά τόν έπιδειχθέντα
ήρωϊσμόν πρός διάσωσιν καταδιωκομένων συνανθρώπων...».
Αύτή ήτο ή όπάντησίς σου εις τάς έγκωμιαστικάς προσ
φωνήσεις. Όποιον τό μεγαλεϊον τής ψυχής σου. Καί μετά
15 έτη άπό τής άποχωρήσεώς σου έκ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος τοΰ έχάρισες μίαν ύψίστην τιμήν.
Τόσον ήγάπησες τήν Αστυνομίαν Πόλεων, εις τήν Υπη
ρεσίαν τής όποιας ήνάλωσες τά καλύτερα χρόνια τής Ζωής
σου.
Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, έντεταλμένον διά τήν
έΕυπηρέτησιν καί προστασίαν τών ύψηλοτέρων άγαθών τού
κοινωνικού βίου, παρέσχεν εις έσέ εύρύτατον πεδίον άναπτύΕεως τών ψυχικών σου άρετών.
Ηύτύχησες, σεβαστέ μας Αρχηγέ, νά κατέχης τάς πλέον
νευραλγικός θέσεις αύτής, εις τάς πλέον κρίσιμους στιγμάς τών τελευταίων περιπετειών τοΰ "Εθνους μας.

Καί προικισμένος μέ τήν πίστιν πρός τόν Θεόν, τήν αγά
πην πρός τήν Πατρίδα καί τάς άρετάς τοΰ έΕαιρέτου ήγήτορος, ώδήγησες, ώς γενναίος καί σώφρων καπετάνιος, τό
σκάφος τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων καί τών δυ
νάμεων πού έθεσεν ύπό τάς διαταγάς σου ή συνείδησις
τοΰ Εθνικού Χρέους, έν μέσω τών ουμπληγάδων λίθων, τής
Σκύλας τού Μαύρου Φασισμού καί τής Χαρίβδεως τής Ε
ρυθρός "Αρκτου, διά τών οδών τοΰ Χρέους, τής Θυσίας καί
τής Έθνικής Τιμής, εις τήν τελικήν νίκην, τήν δόΕαν καί
τήν έλευθερίαν.
Μέ αύτάς τάς άρετάς διαπλέκω τόν στέφανον τής αιώ
νιας μνήμης σου καί τόν παραδίδω εις σάς, κύριοι συνά
δελφοι, εις όλους τούς ανθρώπους, σάν φωτεινόν οδηγόν
εις τήν όδόν τοΰ καθήκοντος, τής θυσίας, τής άγάπης, τών
ύψηλοτέρων ιδεωδών τοΰ άνθρωπίνου βίου.
Η ιστορία, σεβαστέ μου Αρχηγέ, θά καταγράψη μίαν
ήμέραν τά γεγονότα καί τήν άνθρωπίνην δραστηριότητα, κα
τά τήν τεταραγμένην έκείνην έποχήν καί θά τιμήση τούς
άΕίους. Ήδη, τό Έθνος, έκφράΖον τήν εύγνωμοσύνην του,
καλύπτει τήν σορόν σου μέ τό ίερώτερον σύμβολόν του,
τήν Ελληνικήν Σημαίαν.
Δέν θά μπορέση, όμως, ή ιστορία νό καταγράψη, γιατί
δέν μετροΰνται καί δέν ΖυγίΖονται, τούς παλμούς τής καρ
διάς καί τούς πόνους τής ψυχής τού άνθρώπου, πού άπό
τήν θέσιν τοΰ ήγήτορος, εις άποφασιστικάς στιγμάς τής Ζωής
τοϋ Έθνους, άποφασίΖει τήν θυσίαν, όχι μόνον τοϋ έαυτοϋ
του, άλλά άλλων άνθρώπων, τών συνεργατών του, πού στέ
κει μπροστά στό βωμό τοϋ καθήκοντος καί τοϋ "Εθνικού
Χρέους, πού έπεσαν οί στενώτεροί του φίλοι.
Αύτούς τούς παλμούς, αύτούς τούς βωβούς πόνους τής
ψυχής σου, τούς παίρνεις τώρα μαΖί σου, στό ταΕίδι σου
πρός τούς ούρανούς, όπου οί άγγελοι πού πρό ολίγων ήμε
ρών έφερον εις τήν γήν τόν υιόν τοϋ Θεοΰ, συνοδεύουν
τώρα τήν ψυχήν τοϋ υίοΰ τοϋ άνθρώπου, εις τόν πανάγαθον καί παντογνώστην Θεόν, πού μόνον αύτός Εέρει καί μό
νον αύτός μπορεί νά διαβάση τις ψυχές καί μόνον αύτός
μπορεί νά κρίνη.
Σεβαστή μου Δέσποινα, σέ σάς τόν σύντροφον τής Ζωής
του, πού σταθήκατε κοντά του στις καλές, άλλά καί στις
πιό δύσκολες στιγμές τής Ζωής του, ατούς κόπους καί στις
θυσίες του, κλίνω εύλαβικά τό γόνυ, διά νά έκφράσω τήν
εύγνωμοσύνην τοϋ "Αστυνομικού Σώματος καί νά παρακαλέσω τήν γλυκυτάτην τής Βηθλεέμ Κόρην, πού πρό όλίγων ήμερών έχάρισεν εις τόν κόσμον τόν Υιόν τής "Αγά
πης, τήν Παρηγορήτριαν τών πονεμένων Παναγίαν, νά σάς
χαρίση τό βάλσαμον τής παρηγοριάς.
Καί σείς άγαπημένα του παιδιά, έστέ ύπερήφανα, ότι
ηύτυχήσατε τοιούτου πατρός.
Καί τώρα, άγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι, άς συνοδεύ
σωμε τήν σεπτήν σορόν του εις τήν τελευταίαν έπί τής
γής κατοικίαν του καί άς είναι εις όλους μας ή μνήμη του
αιώνια.
Αιώνια
σου
ή μνήμη».

Στέφανος έιι μέρους τής Πανελ. Ένώσεως Ά πουτράτων Άξ)ιιών Α.Π.
Έ ν συνεχεία κατέθεσε στέφανον, έκ μέρους τής Πανελ
ληνίου Ένώσεως Άποστράτων "ΑΕ/κών Άστυν. Πόλεων, ό
"Αστυν. Δ/ντής Α" έ.ά. κ. Λεωνίδας Παρίσης καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν, είπών τά έΕής :
«Είλίκρινώς θρηνοϋμεν διά τόν άδόκητον θάνατον τοΰ
^ ψ χ η γ ο ϋ μας. Έ κ μέρους τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π. καταθέτω στέ
φανον πλησίον τής σεπτής σοροϋ καί διαβιβάΖω τήν θλϊψιν
. καί τόν πόνον τοϋ Προέδρου τής Ενώσεως, τών μελών τοϋ
^ ■ Διοικητικού Συμβουλίου αύτής καί όλων τών έ.σ. μελών,
~
"ΑΕ/κών καί "Υπαλλήλων τοΰ "Αστυν. Σώματος, ώς καί τήν
'βυμπαράστασιν πρός τήν όπορφανισθεϊσαν οίκογένειάν του.
"Ο "Αγγελος Έβερτ, άπό νεαρός ήλικίας, άφωσιώθη εις
τό έπάγγελμα τού "Αστυνομικού, τό έπίμοχθον καί έπικίνδυνον, καί προσέφερεν άνιδιοτελώς τόν καλλίτερον έαυτόν
του πρός τό Σώμα καί τήν Πατρίδα. Πρό τοϋ πολέμου, κατά
τόν πόλεμον, κατά τήν κατοχήν, κατά τόν συμμοριτοπόλε
μον καί μετέπειτα, μέχρι τής άποστρατεύσεώς του, έπραΕε
τό καθήκον του εις τό άκέραιον καί διεκινδύνευσε πολλάκις καί αύτήν τήν Ζωήν του.

Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, έντολοδόχος τοΰ άνωτάτου συμμαχικού στρατηγείου Μ. "Ανατολής, ώς καί τών
ύπηρεσιών τοϋ ραδιοσταθμού τοϋ Λονδίνου, προσέφερεν έκ
τακτους καί διακεκριμένος ύπηρεσίας εις τόν συμμαχικόν
αγώνα καί συνετέλεσεν άναμφισβητήτως εις τήν άπελευθέρωσιν τής Εύρώπης.
Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα, ώς "Αστυν. Δ/ντής "Α
θηνών, άναμφισβητήτως, διέσωσε τόν θεσμόν τής "Αστυν.
Πόλεων, έκ τών κινδύνων, τούς όποιους, λόγω τών περι
στάσεων, ήτο έπόμενον νά ύφίστατο.
Κατά δέ τήν διάρκειαν τοϋ έθνοκτόνου Δεκεμβριανού κι
νήματος τοϋ 1944" ύπό τών κομμουνιστών, ύποβοηθηθέντων καί ύπό τοϋ διεθνούς κομμουνισμού, ό "Αγγελος Έβερτ
έπέτυχε νά διασώση τό "Έθνος καί τά "Ελληνικά ιδεώδη.
Συγχαρητήρια καί εύσημα έλάμπρυναν τό όνομά του καί
τιμούν τούς άπογόνους του, έΕαιρετικά δέ παράσημα έκόσμησαν τά γενναία στήθη του.
"Ο Πανάγαθος Θεός, ό τά πάντα πληρών, ας ένσταλάΕη
βάλσαμον παρηγοριάς εις τήν έρίτιμον σύΖυγόν του καί
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τά τέκνα του καί άς τοποθέτηση τήν ψυχήν του εις τό έπουρόνιον φωτεινόν καί λαμπρόν διαμέρισμα.
Διεθνής ύπήρΕεν ή προβολή τού ονόματος τού Αγγέλου
"Εβερτ. Μετά τήν άποστρατείαν του, εις τόν κοινωνικόν
τομέα καλόκαρδος πάντα — υιός συνταγματάρχου, Χριστια
νός όρθόδοΕος — προσέφερε τήν βοήθειάν του πρός τους
άναΕιοπαθοϋντας, ώς έκλεκτόν καί έΕέχον μέλος τής άθη-

ναϊκής κοινωνίας.
Ή ευφυΐα, ή πρωτοβουλία καί ή έκτακτος δραστηριοτης
του σπανίως άπαντώνται.
Τό χώμα τής Αττικής γής, τό όποιον μετ' ολίγον θά τόν
σκεπάση, άς είναι έλαφρόν.
'Αξιομακάριστε άδελφέ, φίλε, συνάδελφε, προϊστάμενε
καί συμπολεμιστή, αιώνια άς είναι ή μνήμη σου».

Είς μνήμην τοΰ εκλιπόντος άπεστάλησαν πρός τήν Δ/νσιν του περιοδικοί» μ,ας αί κάτωθι έπιστολαί, ύπό τών κ.κ. Δη,μ. 'Υφαντή, Αρχηγού Αστυν. Πόλεων ε.ά. καί Ά θαν. Άθανασιάδη, ”Αστυναμ χοδ Δ/ντοϋ Β έν Μ.Δ

Ή επιστολή το© ’Αρχηγού Α στυνομίας Πόλεων έ.ά. u. Δ. Υ φαντή
«Πραγματικός δεκατισμός έγινεν εις
τήν οικογένειαν τών, έν συντάΕει, άστυνομικών κατά τό διαρρεΰσαν έτος καί
ό θλιβερός άπολογισμός έκλεισε τήν πα
ραμονήν τοΰ νέου έτους, μέ τήν άπώλειαν ένός τών κορυφαίων τού Αστυ
νομικού Σώματος' τού Αρχηγού Αστυ
νομίας Αγγέλου "Εβερτ.
Ό "Αγγελος “Εβερτ, ό όποιος έκόομηοε, μέ τήν έΕοχον δράαιν του, τήν
Αστυνομίαν καί έτίμησε μέ τάς έθνικάς
του ύπηρεσίας τήν Πατρίδα, διήλθε τό
φράγμα τής Ζωής καί είσήλθεν εις τήν
αιωνιότητα. Ή μεγάλη του καρδιά, καταπεπονημένη άπό τάς φροντίδας, τάς
άγωνίας, τάς άτελειώτους περιπέτειας,
τήν άέναον δραστηριότητα καί τό άγ
χος τών εύθυνών, δέν ήδυνήθη ν' άνθέΕη' άκόμη καί ό μεγάλος άγωνιστής καί
πατριώτης ύπέκυψεν εις τό μοιραϊον.
Ή εϊδηοις τού θανάτου του ήκούσθη
μέ βαθεϊαν οδύνην όχι μόνον άπό τούς
άστυνομικούς, οί όποιοι τόν έγνώρισαν
ώς ένα έκ τών πλέον διακεκριμένων ήγετών των, άλλά καί άπό τήν Αθηναϊ
κήν Κοινωνίαν, τής όποιας ύπήρΕεν έ
κλεκτόν μέλος καί έΕετιμάτο βαθύτατα.
Ακόμη καί πέραν τών ορίων τής Ελ
ληνικής Επικράτειας ένεποίησεν έντύπωσιν τό θλιβερόν άγγελμα, διότι ύπήρ
Εεν έθνικός άγωνιστής καί μεγάλος πα
τριώτης διεθνούς φήμης καί προβολής

Ο "Αγγελος "Εβερτ όπήρΕε προσωπικότης μέ έΕαιρετικά προσόντα καί
σπανίας ικανότητας καί όρετάς. Ώ ς α
στυνομικός, ύπήρΕεν έΕαίρετος, μέ εύφυΐαν, εύοτροφίαν, εύτολμίαν, διορατι
κότητα, εύθυκρισίαν καί προβλεπτικότη
τα. Πραγματικόν άστυνομικόν δαιμό
νων ! Ώ ς άνθρωπος, ύπήρΕεν έκλεκτός,
μέ καλωσύνην, κοινωνικότητα, άλληλεγγύην, φιλαλληλίαν, άλτρουϊσμόν καί με
γαλοψυχίαν. Ώ ς πατριώτης, ύπήρΕεν έ
ξοχος, μέ πρωτοβουλίαν, εύψυχίαν, τόλ
μην, θάρρος, αύτοθυσίαν, έφευρετικότητα καί άποφασιστικότητα.
Ώ ς Διευθυντής Αστυνομίας Αθη
νών, εις στιγμάς δραματικός διά τήν
Πατρίδα, κατά τήν Ζοφερόν καί τραγι
κήν περίοδον τής Εενικής κατοχής, καθ'
ήν είχε γίνει δόγμα τό «ό σώΖων έαυ,όν σωθήτω» καί οί πλεϊστοι εϊχον α
πεμπολήσει τάς όρετάς τού άνθρωπισμοΰ
καί τής φιλαλληλίας καί ήγωνίΖοντο νό
διασώσουν τό σαρκίον των, οΰτος, άψηφών τούς κινδύνους καί μέ άφθαατον
αύτοθυσίαν, άεικίνητος πάντα καί άκαταπόνητος, ήγωνίΖετο νά σώση άνθρωπίνας ψυχάς άπό τό φάσγανον τοΰ κατακτητοϋ καί νά προσφέρη άνεκτιμήτους
ύπηρεσίας πρός τήν σφαδάΖουσαν Πα
τρίδα, μέ άμεοον κίνδυνον τής Ζωής του
καί τής τοιαύτης τής οικογένειας του.
"Ηρθη εις δυσθεώρητα ϋψη τόλμης,

θάρρους, αύτοθυσίας καί άποφασιστικότητος καί ύπήρΕεν άξιος τής Πατρίδος.
Δυστυχώς, αί προσφερθεϊσαι ύπηρεσίαι του πρός τήν Πατρίδα καί τό Α 
στυνομικόν Σώμα καί οί κόποι του καί
αί θυσίαι του δέν έξετιμήθησαν όσον θά
έπρεπε καί δέν έτιμήθη προσηκόντως ό
μεγάλος άγωνιστής καί πατριώτης.
\ λ λ ' αύτή είναι ή μοίρα τών μεγά
λων, άπό τά βάθη τής Ιστορίας, όπως
προσφυέστατα έδογμάτισαν οί σοφοί μας
πρόγονοι «τών μεγάλων άνδρών ίείς
ούκ άν άμάρτης». Οί εύουνείδητοι, ό
μως, οί ειλικρινείς καί άντικειμενικοί έκτιμηταί τής Ζωής καί τοΰ έργου τοΰ έκλιπόντος Αρχηγού θά ένθυμοϋνται πάν
τα, μέ συγκίνησιν, τήν άπέραντον κα
λωσύνην, τήν άνωτερότητα, τήν μεγαλο
ψυχίαν καί τόν άνθρωπισμόν του καί δέν
θά πρέπει νά λησμονούν τόν έΕοχον άνδρα, ό όποιος έ τ ί μ η σ ε τ ή ν Π α 
τ ρ ί δ α καί τήν
Α σ τ υ ν ο 
μίαν.
Ώ ς συνεργάτης του, τόν όποιον έτί
μησε πάντοτε ό άείμνηστος Αρχηγός μέ
τήν έμπιστοσύνην του καί περιέβαλε μέ
στοργήν καί άγάπην, άποθέτω, μέ συγκίνησιν, τάς γραμμάς αύτάς ώς εύλαβικόν μνημόσυνον.
ΔΗΜ. Κ. ΥΦ ΑΝ ΤΗΣ
Αρχηγός Αστυνομίας έ.ά.»

Ή επιστολή το© Ά στυνομ. Δ)ντοΰ Β' έν Μ .Δ. ιχ. Ά θα ν. Ά θανασιάδη
Πρό ήμερών άπεβίωσεν ένας ήρως τής Εθνικής Αντι
στάσεως, ό άείμνηστος Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων Αγ
γελος Εβερτ, πού διετέλεσε κατά τήν περίοδον τής κατο
χής τής Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών.
Είχα τήν εύνοιαν τής τύχης νά ύπηρετήσω, κατά τήν αύτήν περίοδον, εις τό έπιτελείον τής Αστυνομικής Διευθύνσεως, ύπό τάς άμέσους διαταγάς του καί εις τό έμπιστευτικόν τμήμα ώς Ύπαστυνόμος Α '.
Τόν άείμνηστον "Αγγελον "Εβερτ τόν έγνώριοα άπό πο
λύ κοντά, ουνωμίληοα μαΖί του, σάν συνεργάτης του, τόν
έβοήθησα εις διάφορα έθνικά Ζητήματα καί διεπίστωσα, ότι
ήτο προικισμένος μέ μεγάλην ούνεσιν, διορατικότητα, τόλ
μην, πολιτικότητα καί έθνικοφροσύνην.
Δέν είμαι εις θέοιν νά άναφερθώ εις τά προσόντα του
καί τήν δράσιν του, λόγω τοΰ ότι δέν έχω τά προσόντα καί
τό δικαίωμα ένός κριτοϋ τοΰ άνωτέρου του, άλλ' ούτε καί
τήν ικανότητα ένός δεινού συγγραφέως.
"Εχω, όμως, ιερόν καθήκον καί τήν ύποχρέωσιν νά έΕάρω τήν μεγάλην του άπόφασιν νά θυσιασθή ύπέρ τής Πα
τρίδος, άγωνιΖόμενος κατά τών κατακτητών ποικιλοτρόπως
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καί διά νά ηροστατεύση τόν έλληνικόν λαόν άπό τά διά
φορα πλήγματα τών κατακτητών, πού κατεφέροντο ύπό δια
φόρους μορφάς, άλλά καί άπό τά θανατηφόρα δήγματα τοΰ
έσωτερικοΰ έχθροΰ, τού Κομμουνισμού.
Ό άείμνηστος "Αγγελος "Εβερτ είχε τό προσόν τοΰ κα
λού καί άρίστου διπλωμάτου, ήτο συνετός, άνεΕίκακος καί
σώφρων. Ό ς Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών, έθεοεν εις
δευτέραν μοίραν τά καθαρώς άστυνομικά καθήκοντα καί με
τέδωσε πρός τούς ύπ’ αύτόν, ώς πρωτεύον καθήκον, τήν
έκπλήρωσιν τών Εθνικών καθηκόντων καί έστρεψε τήν προ
σοχήν του καί πάσαν προσπάθειαν του, διά τήν προστασίαν
τοΰ λαού άπό πάσαν διάβρωσιν, δυστυχίαν, ταπείνωσιν, έκμετάλλευσιν καί γενικώς έπρωτοστάτησε διά τήν όργάνωσιν
έπιτροπών διά τήν καλυτέρευσιν τής έπισιτιστικής καταστάαεως τού χειμαΖομένου λαού.
Τά γραφεία τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών τά
μετέβαλεν εις κέντρον κατασκοπείας κατά τοΰ έχθρού, εις
πηγήν πληροφοριών, εις κέντρον συνδέσεως καί συντονι
σμού τών διαφόρων Εθνικών οργανώσεων καί εις κλιμάκιον τής Εθνικής Κυβερνήσεως Κάιρου.

Γ Μεγάλη ατυχία θά είναι, έάν δέν άφησε κάτι γραπτόν,
’ ή έάν δέν έγραψε τά άπομνημονεύματά του, διότι προσέ1 φετε πολλά καί σπουδαία εις τήν Πατρίδα καί τόν Συμμα
χικόν άγώνα.
Ώ ς Αρχηγός Υπηρεσιών κατασκοπείας κατά των κατακτητών, είχε τήν τακτικήν τού άπομονωτικοΰ συστήματος,
ώς έπεβάλλετο, οϋτω δέ πολλάς μυστικός ένεργείας του καί
υπηρεσίας του άγνοοϋμεν καί θά παραμένουν έσαεί μυστι
κοί, έάν καί έφόσον δέν έχη άφήσει άπομνημονεύματα καί
διά τοϋτο θά άναφέρω όλίγας τινάς υπηρεσίας πού ύπέπεοαν εις τήν άντίληψίν μου.
— "Οταν άνετινάχθη, ύπό Ελλήνων σαμποτέρ, τό μέγαρον των γραφείων τής έπί τής όδοΰ Πατησίων - Γλάδστωνος Ε Σ Π Ο (Έλληνογερμανικής προδοτικής όργανώσεως)
καί ένω έφλέγετο, έν μέσω τρομακτικών έκρήΕεων σφαιρών
καί πολεμεφοδίων, κατέφθασα μετά τού άειμνήστου Έ βερ τ
Αγγέλου έπί τόπου. Ή πρώτη διαταγή του ήτο : «Άθανασιάδη, πάρε μερικούς άστυφύλακας καί σκόρπισε αύτούς
τούς περιέργους καί κυνήγησέ τους μέ τά γκλόμπς μακρυά. Νά μή βρεθη έδώ κανένας Έλληνας, υπάρχει κίνδυ
νος νά έλθουν οί Γερμανοί καί νά τούς μαγέψουν ώς ομή
ρους...».
— Εις τό γραφεϊον του διετήρει δύο άναγλυφους μετάλ
λινος σφραγίδας, διά τήν σφράγισιν τών δελτίων ταυτότητος. Από τάς σφραγίδας αύτάς, ή μία ήτο ή γνήσια καί ή
άλλη πλαστή, ήτοι είχεν ώρισμένας έλαττωματικάς γραμμάς. Μ έ τήν πλαστήν σφραγίδα έγένετο ή σφράγισις όλων
τών ταυτοτήτων έκείνων πού κατεδιώκοντο άπό τούς κατακτητάς ή ήθελαν νά φύγουν εις τά βουνά ή εις τήν Μέσην
Ανατολήν. Εις τήν κατηγορίαν τών άνθρώπων αύτών έδίδοντο ταυτότητες μέ πλαστά όνόματα καί ύπέγραφεν ό "Α γ 
γελος Έ θ ερ τ ίδιοχείρως μέ μικράν παραλλαγήν τής ύπογραφης του καί έσφραγίΕοντο μέ τήν πλαστήν άνάγλυφον
σφραγίδα, ώστε ό άείμνηστος "Εθερτ νά έπικαλεσθη τήν
πλαοτότητά των, άν παραστή άνάγκη, όπως καί έτυχε νά
πέση εις χεϊρας τού Ιταλικού Φρουραρχείου μία τοιαύτη
ταυτότης, τήν όποιαν έφερεν εις τόν άείμνηατον Έθερτ ό
τότε Ιταλός λοχαγός "Αγελο. Καλέσας με εις τό γραφεϊον
του ό Έθερτ, μέ διέταΕε νά τού προσκομίσω τήν άνάγλυ
φον σφραγίδα (τήν γνησίαν βέβαια) καί νά κάμωμεν πα
ραβολήν. Ό Ιταλός λοχαγός έπείσθη περί τής πλαστότητος τής ταυτότητος καί άνεχώρησεν ικανοποιημένος. Εκα
τοντάδας Εβραίων έφωδίασεν ό άείμνηστος "Αγγελος 'Έ 
βερτ μέ πλαστές ταυτότητες μέ χριστιανικά όνόματα.
— Ο Αγγελος Έβερτ, παρόντων τών Γερμανών έν Ά θήναις, ώργάνωσεν ομάδα Αστυνομικών καί άφοϋ παρεπλάνησε τούς Γερμανούς ότι ή όμάς θά μετέβαινεν έΕωθι
των Αθηνών διά νά καταδιώΕη τούς κομμουνιστάς, έστειλε
τήν ομάδα εις θέσιν Βραώνα Αττικής, άπό όπου παρέλαβε
φορτία όπλων καί πυρομαχικών διά τάς άνάγκας τής ’Α 

στυνομίας, τά όποια μέ ιστιοφόρα τά είχε στείλει ή Κυθέρνησις Κάιρου.
— Ό άείμνηστος "Αγγελος "Εβερτ είχεν έφοδιάσει τόν
αείμνηστον λοχαγόν Τσιγάντε μέ ταυτότητα άστυνομικού,
μέ στολήν ύπαστυνόμου καί τόν είχε κατατοπίσει άρκούντως, όταν ήλθεν οΰτος έκ Μέσης Ανατολής, διά τόν άγώνα κατά τών κατακτητών. "Οταν έπροδόθη καί μετέβησαν οί
Ιταλοί εις τήν γκαρσονιέραν του, σέ ένα ισόγειον μιας πο
λυκατοικίας τής όδοϋ Πατησίων, διά νά τόν ουλλάβουν, ό
έπί κεφαλής Ιταλός άνθυπαοπιστής τόν εύρήκεν εις τό
δωμάτιόν του. Ό Τσιγάντες τού έδειΕε τήν ταυτότητα καί
έδήλωοεν ότι είναι ύπαστυνόμος. Ό Ιταλός έπίστευσε, τόν
έχαιρέτησε καί έφυγεν, άνελθών εις τό άλλο πάτωμα πρός
άναΕήτηοιν τού Τοιγάντε... Μέχρις έκεϊνο τό σημεϊον έπήγαν όλα καλά καί ό Τσιγάντες ήμποροϋσε νά φύγη άνενόχλητα, όπως έφυγεν ένας συνεργάτης του. Έκαμεν, όμως,
τό σφάλμα νά μή φύγη, άλλά νά καθήση εις τό δωμάτιόν του
καί νά άσχοληθή εις τό κάψιμον διαφόρων σημειώσεών του.
Από τό κάψιμον έβγαινε καπνός καί ή μυρωδιά τών καιομένων χαρτιών έπροκάλεσαν τήν προσοχήν τοϋ Ιταλού άνθυπασπιστοϋ, ό όποιος, κατερχόμενος άπό τά άλλα πατώ
ματα, είσήλθεν έκ νέου εις τό δωμάτιόν τοϋ Τοιγάντε καί
τότε ό Τσιγάντες, έν άμηχανία, έπυροβόλησε κατά τού Ιτα
λού, όν έφόνευσεν, άλλ' έφονεύθη καί οΰτος ύπό τών άλ
λων Ιταλών άστυνομικών. Ό Έβερτ έπέρασε δύσκολες ή
μερες, έως ότου πειοθοΰν οί Ιταλοί, ότι ή ταυτότης τοϋ
Τοιγάντε, ώς ύπαστυνόμου, ήτο πλαστή καί ότι δέν είχεν
έκδοθή παρ' αύτοΰ.
Αύτά καί άλλα πολλά, άγνωστα τοϊς πολλοίς, είναι τά
περιστατικά τής Εθνικής δρόσεως τοϋ άειμνήστου Αρχη
γού τής Αστυνομίας Αγγέλου Έβερτ.
Μερικοί τόν έπίκραναν έν Εωή. Τόν κατηγόρησαν, τόν
ύβρισαν, τόν κακολόγησαν. Εις αύτούς ό άνεΕίκακος αύτός
άνθρωπος άπήντησε διά τής σιωπής του καί τής μεγαλο
ψυχίας του. Ποιος μεγάλος άνήρ δέν έσυκοφαντήθη καί κατηγορήθη ; Ποιος ήρως δέν έπροκάλεοε τό μίσος καί τόν
φθόνον τών άσήμων, τών φθονερών, τών μοχθηρών ; Δέν
θά όπετέλει έΕαίρεσιν ό ήρως καί έθνικός άγωνιστής, ό
"Αγγελος Έβερτ.
Ό "Αγγελος "Εβερτ είχε τοποθετηθή, κατά τήν κατοχήν,
ώς ό κατάλληλος άνθρωπος εις τήν κατάλληλον θέσιν. Αλ
λος δέν ύπήρχε τότε διά τήν θέσιν αύτήν καί ούδείς θά
έτόλμα νά πράΕη όσα έπραΕεν ό Αγγελος "Εβερτ ύπέρ
τής Πατρίδος, ύπέρ τού λαού, έχων διαρκώς πρό αύτοΰ τά
πιθανά βασανιστήρια καί τό έκτελεστικόν άπόσπασμα τών
κατακτητών.
"Ας είναι αιώνιον παράδειγμα πρός μίμηοιν ύπό τής μελλούσης γενεάς.
ΑΘΑΝ. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η Σ
Άστυν. Δ/ντής Β ' έν Μ. Δ.

0 Α ρ'ελος Εβερτ έγεννήθη έν Άθήναις τψ 1894. Εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων
κατετάγη τήν 28/2/1929 μέ τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β 'Τ μεταταγείς έν. τής Χωρ/κής, έν ή
υπηρετεί μέ τόν βαθμόν τοϋ Γπομοιράρχου. Αόγψ τών έξαιρετικών προσόντων, χαρισμάτων καί
γνώσεων του (τελειόφοιτος Νομικής Σχολής καί γνώστης τής Γαλλικής γλώσσης) , άνήλθε τα
χέως δλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας τοϋ Σώματος, προαχθείς είς Άστυν. Α ' τήν 5/9/1930, είς
Δ/ντήν Β ' τήν 27/8/1935, είς Δ/ντήν Α ' τήν 24/10/1941 καί είς ’Αρχηγόν τήν 19/5/1950. ’Εξήλθε τοΰ Σώματος, τή αιτήσει του, την 1/3/1955. Έπηρέτησεν είς διαφόρους νευραλγικάς θέ
σεις τών υπηρεσιών τοΰ Σώματος καί παντοΰ έξεπλήρωσε πλήρως τό καθήκον του.
Συμπεριεφέρετο ευγενώς πρός τό κοινόν, τοΰ όποιου είχε κερδίσει τήν έμπιστοσύνην καί ήτο
άφωσιωμένος είς τό καθήκον του._ΠΙτο έγκυκλοπαιδικώς καί έπαγγελματικώς άρτίως κατηρτισμένος και Ισχε σημαντικάς έπιτυχιας έν τή διώξει τοΰ έγκλήματος καί κυρίως τοΰ Κομμουνι
σμού.
Επεδείκνυε παντοΰ έξαιρετικήν διοικητικήν ικανότητα καί έχρησιμοποίει καταλλήλως τήν
ύπ αυτόν δύναμιν, πρός έπιτευξιν τών καλλιτέρων δυνατών αποτελεσμάτων, διά τήν τήρησιν τής
ταξεως και άσφαλειας. Γενικώς, έκρίνετο παρ’ απάντων ώς είς έκ τών καλλιτέρων ’Αξιωματικών
τοΰ Σώματος.
Εκφράζοντες τά ειλικρινή συλλυπητήριά μας πρός τούς οικείους του, εύχόμεθα πρός τόν ”Γψιστον δπως χαρίση αύταΐς παρηγοριάν, τάξη δέ έν σκηναΐς δικαίων τήν ψυχήν τοΰ προσφιλούς
των καί σεβαστοΰ μας ’Αρχηγού.
"Ας είναι αίωνία ή μνήμη του !
Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΓΛΟΣ
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Κοπή Βασιλόπιττας
εις 'Υποδιεύθυνσιν
Τροχαίας ’Αθηνών
Τήν 11 ην ώραν τής 9-1-71, εις τήν
αϊθουοαν διαλέΕεων τής Ύποδ/νσεως
Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών, έγένετο ή
καθιερωμένη τελετή τής κοπής τής πρω
τοχρονιάτικης πίττας καί ή διανομή τών
εόγενώς προοφερθέντων πρός τούς τρο
χονόμους δώρων. Παρέστησα^: Ό Αρ
χηγός τής Αστυν. Πόλεων κ. Θεράπων
Γαλανόπουλος, ό Ύπαρχηγός κ. Κων
σταντίνος Τσιοϋγκος, ό Δήμαρχος Α 
θηναίων κ. Ρίτσος, ό Άοτυν. Δ/ντής
Αθηνών κ. Κων/νος Παπασπυρόπουλος,
προϊστάμενοι διαφόρων Αοτυν. Υπηρε
σιών, έτεροι προσκεκλημένοι ΑΕιωματικοί καί Υπάλληλοι τής Ύπο δ/νσεως
μετά μελών τών οικογενειών των.
Έ ν άρχή ώμίλησεν ό Δ/ντής τής Υ.
Τ. Κ. Αστυν. Δ/ντής ΕΓ κ. Γ. ΚαραμούΖης, άναφερθείς διά συγκεκριμένων
στοιχείων εις τό έργον τής Τροχαίας
κατά τό παρελθόν έτος, όπερ κυρίως άφεώρα τήν άνασύνταΕιν τών διαφόρων
Υπηρεσιών αύτής, ϊνα άνταποκριθή πρός
τάς άπαιτήσεις τής συγχρόνου κυκλοφοριακής καταστάσεως, καί τήν προσπά
θειαν βελτιώσεως τής άσφαλούς κυκλο
φορίας πεΖών καί οχημάτων.
Ωσαύτως άνεφέρθη έπί τών στόχων
τής Υπηρεσίας, διά τό νέον έτος, καί
έπεαήμανε τήν έΕασφάλισιν χώρου διά
τήν δημιουργίαν π ά ρ κ ο υ κ ύ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ς ά γ ω γ ή ς τών παίδων, όπερ θά λειτουργήοη έντός τού
1971. Τό έν λόγω πάρκον «παιδική χα
ρά» θά έχη τήν όψιν μεγαλουπόλεως

Ό κ. ’Αρχηγός ’Αστυν. Πόλεων, ένώ κόπτει την πίτταν της Τ. Τ. Κ. ’Αθηνών
έν ομικρογραφία, ή κίνηοις δέ έντός αύτού τών μικρών πεΖών θά γίνεται ύπό
τήν έπίθλεψιν ειδικευμένων τροχονόμων.
Έ ν συνεχεία έγένετο ή κοπή τής πίτ
τας ύπό τού κ. Αρχηγού τού Σώματος
κοί ύπό τού κ. Δημάρχου Αθηναίων ήρΕατο ή συμβολική κλήρωσις διά τήν δια
νομήν τών δώρων.
Μετά ταΰτα έπηκολούθησε δεΕίωσις
καί άντηλλάγηοαν αί συνήθεις εύχαί. Ή
όλη τελετή, τήν όργάνωσιν τής όποιας

έπραγματοποίησε τό τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων τής Τροχαίας, έσχε λαμπρόν
έπιτυχίαν καί ικανοποίησε πάντας τούς
παρευρισκομένους.

Ψυχαγωγική έκδήλωσις
υπέρ τών τέκνων τών
Άστ)κών 'Υπαλλήλων
τής Δ)νσεως Πατρών
Τήν 28/12/70, εις τήν καταλλή
λως διακεκοσμημένην Ά σ τυ ν /κ ή ν
Λ έσχην, ή Ά σ τυ ν /κ ή Δ /σ ις Πα
τρών έδεξιώθη (170) τέκνα τών υ
παλλήλων της, ήλικίας 5-12 έτών
καί διένειμεν εις αυτά πλούσια
δώρα. Ή όργάνωσις καί ή έπιτυχία τής δλης έκδηλώσεως ύπήρξεν
άρίστη καί έληξε μέ τάς καλυτέρας
έντυπώσεις τών παρευρεθέντων γ ο 
νέων καί ιδίως τών μικρών φιλοξενουμένων, οί όποιοι έπί έν δίωρον
διεσκέδασαν καί έσκόρπισαν τήν
χαράν τής παιδικής ψυχής των.
Εις τούς όργανωτάς άξίζουν έπαι
νοι καί όφείλονται εύχαριστίαι.
Εις τήν φωτογραφίαν μας, ό
Ά σ τυ ν /ό ς Δ /ντής Β’. κ. Γ. Ντζουμάνης, ένώ όμιλεΐ, προ τής δια
νομής τών δώρων, πρός τούς πχρευρισκομένους.
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Παιδική εορτή υπέρ των
τέκνων των ύπαλλήλων
τής Τροχαίας ’Αθηνών
Υπό τοϋ Γραφείου Μελετών καί Δη
μοσίων Σχέσεων Tf|c Ύποδ/νσεως Τρο
χαίας Κινήσεως Αθηνών — κατόπιν σχε
τικής Δ/γης τοϋ Δ/τοϋ αύτής, Αστυνο
μικού Δ/ντοΰ Β ' κ. Γ. ΚαραμούΖη — ώργανώθη καί έπραγματοποιήθη μέ έπιτυχίαν μίαν πρωτότυπος έκδήλωσις, χάριν
τής ψυχαγωγίας τών τέκνων τών Α 
στυνομικών ύπαλλήλων τής έν λόγω Υ 
πηρεσίας. Μιά ώραία παιδική έορτή, ή
όποια έγένετο τήν πρωίαν τής 17-1-71
εις τήν αίθουσαν τελετών τής Τροχαίας
Αθηνών, έχαροποίησεν όλα τά παιδιά
τών τροχονόμων καί τών βαθμοφόρων
των καί έδωσε τήν ευκαιρίαν εις αύτά
νά λάβουν καί τα Αγιοβασιλιάτικα δώ
ρα των.
Τήν έναρΕιν τής παιδικής αύτής έορτής έκήρυΕεν ό Δ/τής τής Τροχαίας κ.
ΚαραμούΖης, είπών μεταΕύ άλλων καί τά
έΕής :
«Στήν σημερινήν μας σεμνήν τελετήν
προσήλθον, διά νά λαμπρύνουν τήν έορτήν μας, οί πλέον έπίσημοι πρεσβευταί
τών οικογενειών μας, τά παιδιά μας, δΓ
αύτό τά πρόσωπα όλων μας λάμπουν άπό χαράν καί εύτυχίαν. Ή αίθουσα αύτή δέχεται σήμερον καί ψυχαγωγεί τάς
ΚαραμούΖης, είπών μεταΕύ άλλων καί τά
έΕής :
«Στήν σημερινήν μας σεμνήν τελετήν
προσήλθον, διά νά λαμπρύνουν τήν έορτήν μας, οί πλέον έπίσημοι πρεσβευταί
τών οικογενειών μας, τά παιδιά μας, δΓ
αύτό τά πρόσωπα όλων μας λάμπουν άπό χαράν καί εύτυχίαν. Ή αίθουσα αύτή δέχεται σήμερον καί ψυχαγωγεί τάς
έλπίδας τοϋ μέλλοντος, τά τέκνα τών
Αστυνομικών τής Τροχαίας καί Άμέ-

Στιγμιότυπον άπό τήν παιδικήν εορτήν τής Τ.Τ.Κ. ’Αθηνών.
σου Δράσεως, εις τά όποια θά έμπιστευθώμεν μελλοντικώς τήν τύχην καί τήν
τιμήν τών οικογενειών μας καί τής πατρίδος μας...».
Έ ν τέλει, ό κ. Δ/τής τής Τροχαίας
άνεφέρθη εις τήν σημασίαν τής ψυχα
γωγίας τών παιδιών καί ηύχαρίστησε
τούς ΆΕ/κούς καί τούς ύπαλλήλους τοϋ
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων καί Μελε
τών, οί όποιοι εϊργάοθησαν έπιτυχώς διά
τήν όργάνωσιν τής πρωτοτύπου αύτής
έκδηλώσεως.
Τμήμα Μουσικής τοϋ Α.Α.Π., ή μπατίνα τοϋ Δήμου Αθηναίων καί ή έμφάνισις καλλιτεχνών συνεπλήρωσαν τό δλον πρόγραμμα τής έορτής. Ιδιαιτέραν
χαράν ήσθάνθησαν οί μικροί έορτασταί

(170 περίπου παιδιά) καί οί γονείς των
απο τήν έμφάνισιν τοϋ Αη Βασίλη (τόν
ρολον του ύπεδύθη ό ΎπαρχιφύλαΕ κ
Δημ. Αυγουστάκης) μέ τά πολλά πρωτο
χρονιάτικα δώρα του. Ήκολούθηοαν χο
ροί και τραγούδια, κυρίως νεανικοί καί
μοντέρνοι, καί ή όλη έκδήλωσις ίκανοπο,ησε πόντος. Οί γονείς τροχονόμοι καί
οι ΑΕ/κοι των άπήλθον κατενθουσιασμένοι, διότι είχον έπιτύχει νά προσφέρουν
εις τα τέκνα των τόσην χαράν, δΓ ένός
τοσον απλοϋ, άλλά πρωτοτύπου διά τήν
υπηρεσίαν των τρόπου.
Εις τούς όργανωτάς καί τούς καθ'
οίονδήποτε τρόπον συνδραμόντας εις τήν
έπιτυχίαν τής έκδηλώσεως έκφράΖονται
συγχαρητήρια.

Κοπή πίττας εις Τμήμα
’Αγορανομίας Πατρών

Ό

Ά στυν/κδς Δ/ντής Πατρών κ. Γ. Κάλτσας, ένώ κόπτει τήν πίτταν τοϋ
Τμήματος ’Αγορανομίας. . . . .

Γήν έσπέραν τής 9/1/71, εις τήν κα
ταλλήλως διακοσμημένην Λέσχην τής
Αστυν. Δ/νσεως Πατρών καί παρουσία
τού Νομάρχου Ά χα ΐα ς κ. Ματαρόγκα,
τοϋ Στρατ. Δ/τοϋ ΤαΕιάρχου κ. Στασινοπούλου, τοϋ Δημάρχου Πατρέων κ
Γκολφινοπούλου, τοϋ Αστυν. Δ/ντοϋ Α '
κ. Καλτσα, τοϋ Είοαγγελέως Πρωτοδι
κών κ. ΆλεΕοπούλου καί άλλων έκπροσώπων τών Αρχών τής πόλεως, τών
Προέδρων 22 έμπορικών Οργανώσεων
καί Συλλόγων, ΆΕιωματικών προϊσταμέ
νων διαφόρων Υπηρεσιών καί τών Υ 
παλλήλων τοϋ Τμήματος Αγορανομίας
καί μελών τών οικογενειών των, έγένετο ή κοπή τής βασιλόπιττας τοϋ ώς
άνω τμήματος.
Πρός τούς παρευρεθέντας ώμίλησεν
ό Α/τής τοϋ Τμήματος Αγορανομίας
Αστυν. Β ' κ. Γ. Κωνσταντακόπουλος,
όστις άνεφέρθη εις τήν άνάγκην τής
συσφίΕεως τών σχέσεων Αγορανομίας
καί έμπορικοϋ κόσμου, εις τό έπιτελούμενον ύπ' αύτών έργον κοινωνικής καί
έθνικής σημασίας καί εις τόν άπολογισμόν δραστηριότητος τοϋ Τμήματος κα
τά τό παρελθόν έτος.
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Έπηκολούθησεν ή κοπή τής πίττας
καί έν συνεχεία δεΕίωσις. Οί πολυπλη
θείς προσκεκλημένοι έψυχαγωγήθησαν
θαυμααίως, κατά κοινήν δέ ομολογίαν
καί κατά τά κολακευτικά καί μακροσκε
λή σχόλια καί τών τεσσάρων τοπικών ε 
φημερίδων ή όλη τελετή ύπήρΕε λαμ
πρά καί συνετέλεσε σπουδαίους εις τήν
προαγωγήν τών καλών σχέσεων Αστυ
νομίας καί Κοινού.

Μουσικοκαλλ ιτεχν ική
έκδήλωσις εις τήν
’Αστυνομικήν Σχολήν
’Αστυ φυλάκων
Τήν 20/1/71 καί άπό 18—2030'
ώρας έπραγματοποιήθη, είς τήν
Σ χολήν ’Αστυφυλάκων, καλλιτεχνι
κή έκδήλωσις, πρός ψυχαγωγίαν
τών δοκίμων, μερίμνη τής Υ π η ρ ε 
σίας Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυ
νάμεων Ε λλά δος. Ή έμφάνισις
τοΟ μουσικοκαλλιτεχνικοΰ συγκρο
τήματος, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ
συνεργάτου τής ώς εϊρηται υπηρε
σίας κ. Ή λ ία Καραμανέα, ύπήρξεν άπολύτως ικανοποιητική καί
τό πρόγραμμα είχεν έξαιρετικήν
άπήχησιν είς τούς παρακολουθήσαντας τοϋτο δοκίμους.
Πρός τούς διοργανωτής καί συνεργάτας τής ώραίας αύτής έκδηλώσεως έκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Κατόπιν τής ύπ' άριθ. 21558Φ232/4
άπό 28-12-70 άποφάσεως τού κ. Αρχη
γού, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού
Υπαρχιφύλακος, έκ τού έν ίσχύϊ πίνακος προακτέων, άπό 1-1-71, πρός πλήρωοιν ύφισταμένων κενών οργανικών θέ
σεων, οί κάτωθι Αστυφύλακες :
1) Μπακογιάννης Δημ., 2) Λιακόπουλος Άγγ., 3) Παππας Χρ., 4) Μπανάκας Νικ., 5) Κουσκούρης Ήρ., 6) Πι
λάτος Σπυρ., 7) Καφαράκης Κων., 8)
Βαρότσης Χρ., 9) Τσιλάλης Νικ., 10)
Κύρκος Δημ., 11) Πιός Γεώργ., 12)
Κουγιούρης Γεώργ., 13) Δημόπουλος
Εύοτάθ., 14) Παπαποστόλου Γεώργ., 15)
Γκιτάκος Παναγ., 16) Αλευράς Πιέρ.,
17) Καψιμάλης Άθαν., 18) ΝτΖιαβίδαα
Ηλ., 19) Κούσουλας Γεώργ., 20) Γραμ
μένος Γεώργ., 21) Σικόλας Κων., 22)
ΛάΖαρης Βασ., 23) Γεωργιλας Σωτήρ.,
24) Σπυρόπουλος Σπυρ., 25) Μπακατσέλος ΆλέΕ., 26) Ταμθάκης Χρ., 27) Ζωγογιάννης Διον., 28) Μαρκόπουλος Παναγ., 29) Σπίνος Δημ., 30) Λεμπέσης
Γεώργ., 31) Χρυοομέρης Παύλ., 32)
Γιαλαμός Παντ., 33) Μασούρας Γεώργ.,
34) Μαράντης Θεοφ., 35) Κουφής Γ.,
36) Δημητρίου Εύάγγ., 37) ΠανταΖόπουλος Γεώργ., 38) Κωλέττας Ίω., 39)
Άγγελόπουλος Αγγ., 40) Τίτσης Νικ.,
41) Αναγνώστου Δημ., 42) ΆλεβιΖό-
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πουλος Άναστ., 43) Κωτσάκος Βασίλ.,
44) Καστελλάνος Νικ., 45) Μποτίνης
Δημ., 46) Καραίνδρος Ήλ., 47) ΦουντΖούλας Γεώργ., 48) Βρεττός Νικ., 49)
Ξυνόγαλος Δημ., 50) Χολέβας Ανδρ.,
51) Ροβόλας Ανδρ., 52) Μπόγρης Νικόλ., 53) Γιωτόπουλος Ήλ., 54) Τσάκαλος Γρηγ., 55) Δρακάκης Παναγ.,
56) Σακαρέλλος Κων., 57) Μαυρούλης
Νικόλ.
'Ωσαύτως, διά τής ϋπ' άοιθ. 20907Φ
232/4 άπό 12-12-70 άποφάσεως τοϋ κ.
Άοχπνοϋ, προήχθησαν είς τόν βαθμόν
τοϋ Ύπαοχιφύλακος, ποός πλήοωσιν ύφισταυένων κενών όονανικών θέσεων,
οί Αστυφύλακες Μακρής Ευάγγελος καί
Γκούμας Ιωάννης.

Α Μ Ο ΙΒ Α Ι
ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δη
μοσίας ΤάΕεως άπενεμήθη έπαινος καί
ύλική άμοιβή είς τόν Άστυφ. ΤΖωρτΖόπουλον Γεώργ. διότι έκτελών ύπποεσίαν
άπό 8.30' -1 2 .3 0 ’ ώρας τής 4.10.70, διά
τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας τών οχη
μάτων παρά τήν Λεωφόρον Ποσειδώνος,
είς θέσιν «Φλοίσβος», πληροφορηθείς
παρά δύο άγνώστων γυναικών, ότι λουόμενον άτομον κινδυνεΰον νά πνίγη, λό
γω τής έπικοατούσης θαλασσοταραχής,
έκάλει είς βοήθειαν, μετέβη είς τήν άκτήν καί άφοΰ άπέβαλε τήν στολήν του
έροίφθη είς τήν θάλασσαν καί άνέσυρεν
έκτος αύτής τόν καλούντο είς βοήθειαν
ΚαλατΖόνλου Μήναν, έτών 42, όστις,
ένώ έκολύμβα είς τά άβαθή, παοεσύοθη ύπό τών κυμάτων, τραυματισθείς έν
τή ποοοπαθε'α του νά διασώση τόν άνωτέοω έλαοιοώς είς τούς δακτύλους τοϋ
δεΕ'οΰ ποδός, προκαλέσας, διά τής ταχυτάτης καί φυχραίμου ένεογείας του,
τά εύσενή σχόλια τόσον τών παοευρισκουένων είς τόν τόπον τοϋ συμβάντος,
όσον καί τοϋ ήσεοησίου Τύπου.
Ωσαύτως. δΓ άποφάσεως τοϋ κ. Ά ονπνοΰ Άατυν. Πόλεων έπονέθηπον οί
’Αστυφύλακες : 1) Άνδοεούλης 'Αθανά
σιος. 2) Γιαννάπουλος Aou0»oioc. 3)
Ήλιάπουλος Ή λίας καί 4) Βοιοειάδης
Παύλος, διότι, άποτεληϋντες τά Κιν/κόν
Συνεονεϊον A Α Πόλεων, κατά τήν μετάβασίν των είς Κέπκυοαν καί Πότοας,
ώς καί είο τόν Νοσόν Αίτωλοακπο''ανίας, άπό 9-8-70 εως 9-9-70, είονόοθηοαν μετά ποοθυιΐ'ας, Ζάλου καί έπ'υελε'ας καί πολύ πέοαν τών κεκπνονιπιιένων ώοών έοναο'ας καί έπέτυνον νά ωέοωσιν είς αίσιον πέοας τήν άποπτολήν
των. ήτοι τήν ποοβολήν μοοωωτ'κών καί
ιυιινανωνινών ταινιών. ποοκαλέοπντες.
ούτως. ένΟοιιπ'ώδπ καί τιιιητικά διά τό
Άοτιινοιί'κόν Σώυπ σνόλιπ τόοον τοϋ
κοινού όσον καί τών τοπικών έφημερίδων καί περιοδικών.

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ
Ιΐαστ,ττιθησαν οί : ’Αστικό. 1) Μαυοδτος Παναγ. 2) Μπίομπας ’Ιωάν. 3ί Κοόνης Ayiu. 4) Φΐιΐτόπουλος Γεώργ. 5) Χαριτόποιιλος Αημ. 6) Λιάσκος Βασίλ. 7)
Μερκο'ΐοησ Δγμήτρ. 8) Κληρονόμος Πα
ναγ. 9) Παπαϊΐι'άννοί) Γεώργ. 10) Aayouδάκης Άνδο., 11) Μπάτσος Νικ. καί 12)
Χάχαλος Χρ.

Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι
| Διά τής ύπ’ άριθ. 20687Φ186/18 άπό
12-12-1970 άποφάσεως τοϋ κ. Αρχηγού,
δημοσιευθείοης, έν περιλήψει, είς τό ύπ'
άριθ. 456 (τ. Γ ) Φ.Ε.Κ. τής 31-121970, διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ
Αστυνομικού Σώματος, άπό 1-1-1971,
ώς καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ ορίου ήλικίας, οί Ύπαρχιφύλακες :
. 1) Παναγιωτόπουλος Παναγ., 2) Κωστακόπουλος Χρ., 3) Δόσχορης Γρηγ.,
4) Νικολάου Γεώργ., 5) Τριάντης Βασ.,
6) ΛαΖαρίδης Ίω., 7) Κουκουλομμάτης
Κυρ., 8) Άναστασάκης Άριστοτέλ., 9)
Κούφης Παναγ., 10) Γκαμέρας Κων.,
11) Ντανάσης Γεώργ., 12) Κωστογιαννόπουλος Χρ., 13) Καπόμπασης ή Καπομπασόπουλος Ίω., 14) Γιαννάπουλος
Νικ., 15) Χαραλαμπάκης Νικ., 16) Χοιστοδουλόπουλος Ίω., 17) Μαρίνης ή
Πατήλας Θεοχ., 18) Άνδοεούλας Ίω.,
19) Βαρότσης Άχιλ., 20) Λάμπουρας
Ίωσ., 21) Άρχοντάκης Μάρκος.
Είς τούς άνωτέρω, διά τήν μακοάν
καί εύδόκιμον ύπηρεσίαν των είς τό Σώ 
μα, έΕεφράσθη ή ακρα εύαρέσκεια τοϋ
κ. Αρχηγού.
Ωσαύτως, διά τής ύπ' άοιθ. 20688Φ
186/18 άπό 12-12-1970 άποφάσεως τοϋ
κ. 'Αρχηγού, δημοσιευθείοης. έν πεοιλήψει. είς τό ύπ' άριθ. 456 ( τ . Γ ') Φ.Ε Κ.
τής 31.12.1970, διεγράφησαν τής δυ
νάμεως τοϋ Αστυνομικού Σώματος άπό
1.1.1971, ώς καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ
ορίου ήλικίας, οί Ύπαρχιφύλακες :
1) Βαλσαμάκης ΆλέΕ., 2) Γεωργάκος Γεώρν·. 3) Νικολαίδηπ π ώεοοπιανός Νικ., 4) Λύσης Βασ. 5) Μεθενίτπς
Άντ.. 6) Βλαχονικολός Σταϋρ.. 7) Εύσταθιάδης Ίω., 8) Βοότσος Ίω., 9)
Λεβέντης Νικ.. 10) Ζάνκος Γεώον.. 11)
Ρήτας Ίω., 12) Μόσκος Βασ., 13) Λυκούσας Νικ., 14) Χουπανθπκόπουλος
Γεώον., 15) Άννελόποιιλος Βασ. 16)
Τπινάοας Ίω.. 17) Σκοηετήαο Πέτο.,
18) Στούοος Βασ., 19) Άνήπτο'· Νικ.,
20) Χαοϊτος Γεώον.. 21) Γλιινήο Σ ταυ.,
22) Κατσίκας Έλειιθ., 23) Κοιιιωένας
Μιχ.. 24) Σπονό<~ Χο.. 25) ΚιιοιαΖόποιιλοα Βασ., 26) Μανπτάκης Anu., 27)
Χοιστόποιιλοο Εύοτ., 28) Λιοιινόκο'· Δηu 0to .. 29) Ποντ7ής Κων., 30) Εύοτοθ'ου Ίω.. 31) Κυοιακοι'ιοης Άλ.. 32)
' Αναν'ΐώο-τοί' Βοο . 33) 'Λ>>5οιανόκος
Νικ.. 341 Καλλιναΐ" Βοο . 35) Γίοηο'Ίοννόηο'ίλος Άνδο.. 36) Ζαφε'οης Ν"'όλ.,
37) ΠηππνεωονΙο" Πεο.. 36) Δαναούς
Παν.. 39) Λάκτηη Μ'ν.. 40) Β 'κ τ ω 'ό ’-ος
Στιιλ., 41) Στοάς Άοιστ.. 42) ΠΑ9ος
Γεώον., 43) Φλωτό-τοο Ν'κ.. 44) Κατοπντώχ/ηΑ Σεο . 461 |Υ|ηο"λ»>'·ΐΜποοης
Κων.. 48) Κ ΐ'κκ'ίλι«' Ίω . 47) Μοτοάκηο Γεώον., 48) ΤοΟο.ιλόοης Γεώον.,
49) Τεοέ7ηο Γειόον.. 50) Κ ΑονοΛ Ά'»δ.,
51) Ποππ5όοο..λος Ά ν τ
52) Ko.Wo,.
koc Ίω.. 53) Κό-ΌτοΓίο Κων. 54) 0<κονόιιηιι Ωωυ., .55) 7 πη'-ήι- Μ'Υ.. 56)
Υφαντής Δημ., 57) Κοαβαοίτης Θεόδ.
Είς τούς άνωτέοω, διά τήν μακοάν καί
εύδόκιυον ύπποεσίαν των είς τό Σώμα,
έΕεφράσθη ή άκρα εύαρέσκεια τοϋ κ.
Αρχηγού.

Ευχαριστήριοι έπιστολαί
Πρός τό Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων, άπεοτάληοαν
αί κάτωθι ευχαριστήριοι έπιστολαί :
Α) Τοϋ Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αρτης « Ανα
γέννησις- :
«Έν "Αρτη τη 7η Ιανουάριου 1971
Πρός τό Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων
Αθήνας
Αρχηγέ μας,
Δραττόμενοι της εύκαιρίας έκ τής άρίστης ενταύθα έμφανίοεως τής καθ' ύμας ποδοσφαιρικής όμάδος, έκφράΖομεν τάς εύχαριστίας ήμών, τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί
των φιλάθλων τοϋ Νομού μας, οϊτινες παρηκολούθηοαν τόν
τελεσθέντα χθές, 6ην Ιανουάριου 1971, έν τφ ΣταδΙω τής
πόλεώς μας αγώνα.
ΑΕίΖει ιδιαιτέρας μνείας ή άψογος συμπεριφορά καί έμφάνισις τών άθλητών σας, έντός καί έκτος τού Σταδίου,
καί τών μελών τής όποοτολής, οϊτινες κατέλιπον τάς καλλιτέρας τών έντυπώσεων εις τούς συμπολίτας μας.
Θά ήτο, ώσαύτως, παράλειψις νά μήν άναφέρωμεν, ένταϋθα, τήν συμβολήν τοϋ άρχηγοϋ τής άποστολής κ. Ίωάννου ΡίΖου, Αστυνόμου, εις τήν, ώς έΕετέθη, έντυπωσιακήν
έμφάνισιν τών παιδιών σας.
Εύχαριστοϋντες, διατελοϋμεν,
Μετά τής προσηκούσης τιμής
Ό Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματεύς
ΠΑΝΑΓ. Τ Α Τ Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
Χ Ρ ΙΣ Τ . ΕΥΑ ΓΓΕΛ Η Σ»
Β) Τής Κοινότητος Αγίου Κωνσταντίνου, Νομού Φθιώτιδος :
«Έν Άγίω Κων/τίνω τη 7-1-1971
Πρός τόν Άζιότιμον Κύριον Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
Αθήνας
Αρχηγέ μου,
Είμαι ύποχρεωμένος έκ καθήκοντος, άλλά καί ώς άτομον, νά έΕάρω τήν συμβολήν ύμών εις τόν διεΕαχθέντα πο
δοσφαιρικόν αγώνα μεταΕύ τών όμάδων Αστυνομίας Πό
λεων καί τής τοπικής μας Αρεως, κατά τήν 30ήν λήγοντος μηνός καί έτους.
Βεβαιωθήτε, Κύριε Αρχηγέ, ότι ή όμάς τού Σώματός

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ
Ε ΙΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Α Σ
1. κ. I. Δ.: Ή μελέτη σας «Ή έπανάατασις καί οί νέοι» ίέν έχρίθη δημοσιεύαιμος, λόγω πληθώρας σχετικών θεμάτων.
2. κ. Κ. Π.: Ή μελέτη σας «Τήν έποχήν μας διακρίνει δ φανατισμός» δέν έκρίθη δημοσιεόσιμος, λόγφ τοΰ λίαν περιλη
πτικοί) περιεχομένου της.
3. κ. Α. Μ.: Τό ποίημά σας «Σώφρων
δ ράθυμος» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
4. κ. Ν. Κ .: Τό ποίημά σας «Ποιός εΐν’
αύτός» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
5. κ. Α. Σ . : Ή μελέτη σας «'Ο σύγχρο
νος μηδενισμός» δέν έκρίθη δημοσιεύαιμος,
λόγφ πληθώρας σχετικής δλης.
6. κ. I. I.: Τό ποίημά σας «Τό δχι τοΰ
40» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
7. Μαθήτριαν Ε. Τ .: Τά ποιήματά σας
«21η ’Απριλίου» καί «Ελλάς» δέν έκρίθησαν δημοσιεύσιμα. Εύχαριστοδμεν διά τά
καλά σας λόγια καί σάς συγχαίρομεν διά
τήν προσπάθειάν σας.
8) κ. Α.Μ.: Τά ποίημά σας «Τό ιερό
δένδρο» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
9) κ. Β.Τ.: Αί μελέται σας : «Ποινικά
πρακτικά θέματα» καί «Χαρακτηρισμός
προϊσταμένου» δέν έκρίθησαν δημοσιεύ
σιμα.
10) κ. Κ.Λ.: Τό έν μεταφράσει θέμα
σας «Eloat γενναιότερος άπό δ,τι νομί
ζεις» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.

οας, τό όποιον έπαΕίως έκπροσωπεϊτε καί τιμά τό Ελλη
νικόν Έθνος, εις τήν πολλαπλήν καί πολυσύνθετον όποστολήν του, μάς έχόρισε στιγμάς χαράς καί υπερηφάνειας, διό
τι, πέραν τών κυρίως καθηκόντων, συμβάλλει, διά τών συ
χνών μετακινήσεων καί συναντήσεών της μέ έπαρχιακάς
ομάδας, εις τήν σύσφιΕιν τών σχέσεων μεταΕύ πολίτου καί
Αστυνομικού, προάγει δέ συγχρόνως τήν ιδέαν του Αθλη
τισμού, εις τά πλαίσια εύγενοΰς άμίλλης καί άθλήσεως.
Δεχθήτε, Κύριε Αρχηγέ, τάς άπειρους εύχαριστίας τών
κατοίκων μας καί έμού προσωπικώς καί τήν διαβεβαίωσιν
τής απολύτου πρός ύμάς έκτιμήοεως καί αγάπης μας πρός
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων,
Μεθ' ής διατελώ
Ό Πρόεδρος Κοινότητος
ΚΩ Ν /Ν Ο Σ Σ. Μ Α Υ Ρ Ο Σ »

Έ ξ άλλου, υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου 'Ιερο
ψαλτών Βυζαντινής Μουσικής Θεσσαλονίκης, κ. Νικ.
Μετασσαράκη, άπεστάλη πρός τήν χορψδίαν τοϋ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων ή κάτωθι έπιστολή :
«’Αγαπητοί μου Κύριοι,
Άφοϋ σάς ευχηθώ εύτυχισμένον τόν καινούργιον χρό
νον, θά μοΰ έπιτρέψετε νά συγχαρώ τόσον τόν χοράρχην, δσον καί τήν χορψδίαν σας, διά τήν τόσον θαυμασίαν άπόδοσιν τών ωραίων ύμνων τών Χριστουγέν
νων καί τής Πρωτοχρονιάς.
Ή πειθαρχημένη χορψδία σας, τά έγχρονα μαθήμα
τα καί ή έν γένει άπόδοσίς σας μέ ηύχαρίστησαν πάρα
πολύ.
Θά πρέπει οί περισσότεροι νά είσθε ψάλται. Θά κά
νετε μεγαλυτέραν έντύπωσιν έάν γράψετε καί τά μα
θήματα.
Σάς άφήνω, άφοϋ σάς ευχηθώ καί πάλιν οίκογενειακώς εύτυιχσμένον τόν καινούργιον χρόνον.
Μέ πολλήν έκτίμησιν.
Ό Πρόεδρος
Ν. ΜΕΤΑΣΣΑΡΑΚΗΣ»

2 η μ .: Λόγφ πληθώρας Ολης, ή συνέχεια
καί τό τέλος τοΰ Α' μέρους τής μελέ
της «Ή έκπαίδευσις ένός Σοβιετικού
κατασκόπου» άναβάλλεται διά τό Επό
μενον τεύχος.

Γεώργιος

Κουτσουνάρης

Τήν 8-1-71 άπεβίωσεν έν άκόμη μέλος
τής Αστυνομικής Οικογένειας, ό Αστυ
νόμος Β ' έ.ά. Κουτσουνάρης Γεώργιος.
Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην εις
τό Νεκροταφεϊον Καλλιθέας. Εις αύτήν
παρέστη Αστυν. άντιπροσωπεία καί έκ
μέρους τοΰ Σώματος κατέθεσε στέφα
νον καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ό Ά οτυν. Δ/ντής Β ' κ. Χριστολουκάς Λου
κάς.
Ό έκλιπών έγεννήθη τφ 1909 εις Πει
ραιά. Εις τό Αστυν. Σώμα κατετάγη, ώς
ΆστυφύλαΕ, τήν 25-1-1937. Προήχθη εις
Ύπαστ. Β ' τήν 28-6-1946, εις Ύπαστ.
Α ' τήν 16-11-1950 καί εις Αστυν. Β '
τήν 9-1-1964. ΈΕήλθε τοΰ Σώματος τήν
31-12-1966, καταληφθείς ύπό τοϋ όρίου
ήλικίας.
Ό Γεώργιος Κουτσουνάρης ύπηρέτησεν εις διαφόρους Αστυν. Υπηρεσίας,
κυρίως τής Αστυν. Δ/σεως Πειραιώς.
Ή τ ο φιλότιμος, έργατικός, πειθαρχικός
καί συνειργόΖετο άρμονικώς μετά τών
συναδέλφων του, πρός έκπλήρωσιν τών
καθηκόντων του.
ΣυμμεριΖόμενοι τό βαρύ πένθος τών
οικείων του, ουλλυπούμεθα αύτούς, έκφράΖομεν τήν εύχήν διά τήν έΕ ύψους
παρηγοριάν των καί τήν αίωνίαν άνάπαυσιν τοΰ προσφιλούς των καί όγαπητού
συναδέλφου μας.
Αιώνια ή μνήμη του.
« A. X . »
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τής Αστυνομίας Πόλεων, τών προσώπων καί των πραγμά
των καί τών δρομολογίων τών σκοπιών.
Τήν 5ην Ιανουάριου 1925 άφίχθησαν έκ Πειραιώς έτε
ροι 40 'Αστυφύλακες. Τήν 8ην Ιανουάριου 1925 έκ Κερκύρας 2 Ύπαστυνόμοι, 2 Άρχιφύλακες καί 47 Αστυφύλα
κες καί κατά τάς ύπολοίπους ημέρας ή ύπόλοιπος δύναμις
τών άνωτέρων βαθμοφόρων καί κατωτέρων ύπαλλήλων.
Έ ν τώ μεταΕύ, δι' ύπουργικής άποφάοεως, ώρίσθη ώα
ημέρα άναλήψεως τών καθηκόντων ή 15η Ιανουάριου 1925
καί ώς ήμέρα έγκαινίων ή παραμονή ταύτης.
Τήν 14ην Ιανουάριου 1925 καί ώραν 10ην π.μ. έπί έΕέδρας, στηθείσης έπί τής πλατείας Π. Ανακτόρων, έγένοντο
τά έγκαίνια, παρισταμένων Υπουργών, άλλων έπισήμων καί
πλήθους κόσμου, παρά τό άκατάλληλον τού καιρού.
Ό Τύπος όλόκληρος, πρωινός καί άπογευματινός, ήσχολεϊτο έΕ ολοκλήρου μέ τήν έγκατάστασιν τής Αστυνομίας
τών Πόλεων, έδημοσιεύετο τό ιστορικόν τού Θεσμού, ή έπιτυχής σταδιοδρομία του καί αί φωτογραφίαι τών ιθυνόντων
άνωτέρων άΕιωματικών μέ έπιγραφάς «εις ποιους άναθέτουν αί Άθήναι άπό αϋριον τήν άσφάλειαν καί τήν τάΕιν».
Είναι άληθώς σπάνιον φαινόμενον καί μοναδική περίπτωσις, καθ' ήν έγκαθιδρύθη Αστυνομία έν τη Πρωτευούση,
περιβεβλημένη, έκ τών προτέρων, μέ τήν έμπιστοσύνην τής
κοινής γνώμης. Μολονότι έπρόκειτο περί νέου Σώματος, είχεν άποκτήοει, ήδη, τούτο παράδοσιν.
Μετά τήν μεσημβρίαν τής 14/1/25 ό Αρχηγός τής Αστυ
νομίας κ. Χαλλίντεϋ καί ό Δ/ντής τού Υπουργείου τών Ε
σωτερικών κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης, ουγκεντρώσαντες τούς
Υπαλλήλους εις τό προαύλιον τών Παλ. Ανακτόρων, έδω
σαν εις αύτούς τάς τελευταίας οδηγίας, συνέστηοαν προσή
νειαν καί άμεροληψίαν άπέναντι οίουδήποτε πολίτου καί με
τέδωσαν τόν πυρετόν τής δραστηριότητος καί τό αίσθημα
τής άφοσιώσεως εις τό καθήκον, χαρακτηρίσαντες τ ό έ κπολιτιστικόν έργον τής
Αστυνομίας

ώς τόν άΕονα πέριΕ τού όποιου περιστρέφεται ή έσωτερική
διοίκησις τού Κράτους.
Από τής 6ης π.μ. τής 15ης 'Ιανουάριου 1925 ή διοίκησις τού κεντρικωτέρου μέρους τής Πρωτευούοης περιήλθεν
εις τήν δικαιοδοσίαν τής Αστυνομίας τών Πόλεων.
Τά γραφεία τής Αστυνομικής Δ/νσεως, ύπό Δ/ντήν τόν
I. Καλυβίτην, έγκατεστάθησαν εις οίκημα τής όδοϋ ΒερανΕέρου καί "Ιωνος. Εις τό αύτό οίκημα έγκατεοτάθη καί τό
Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως, ύπό Δ/ντήν τόν Άστυν. Β ' Ν.
Κατραμπασιάν.
Εις τήν οδόν Λέκκα έγκατεοτάθη τό Τμήμα ΤάΕεως μέ
περιφέρειαν άπασαν τήν περιοχήν τής δικαιοδοσίας τής Α 
στυνομίας Πόλεων μέ Δ/τήν τόν ύποφαινάμενον καί τό Τμή
μα Γεν. Ασφαλείας μέ Δ/τήν τόν Άοτυν. Α ' κ. Π. Καλκάνην. Εις τήν γωνίαν δέ τών οδών Εύρυπίδου καί 'Αθή
νας τό Άγορανομικόν Τμήμα μέ Δ/τήν τόν Αστυν. Β ' κ.
Α. Ξύδην.
Ή Πρωτεύουσα, άπό τής πρώτης ήμέρας, ήλλαΕεν όψιν.
"Απόντες οί ύπάλληλοι είργάΖοντο μετ' αύταπαρνήσεως καί
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών, άμιλλώμενοι τού τις νά
ύπερτερήση τών άλλων εις τήν παροχήν περισσοτέρων ύπηρεσιών.
Ή κοινή γνώμη μετά συμπάθειας καί ένθουοιασμοϋ ύπεδέχθη τήν έμφάνισιν τών Αστυφυλάκων τούς όποιους έβάπτισε «Πόλισμαν».
Ή πρώτη έντύπωσις ύπήρΕε θαυμασία.
Οί ύπάλληλοι, άΕιοπρεπεϊς, καλοενδεδυμένοι, σοβαροί, μει
λίχιοι καί εύγενέστατοι, έθαυμάσθησαν.
Ό Τύπος σύσσωμος, έγκωμιάΕων τήν Αστυνομίαν, άπεφήνατο ότι αϋτη άπό τής πρώτης στιγμής έπεβλήθη.
Ή ύπηρεσία τής έγκαταστάοεως τής 'Αστυνομίας έν Ά θήναις έληΕεν αισίως...
Ό Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας
Έγκαταστάοεως Αστυνομίας Πόλεως Αθηνών
Γ. Π Ε ΙΡ Ο Υ Ν Α Κ Η Σ
Αστυν. Α ’.

’Ey. τοΰ περιεχομένου τών παρατεθειμένων κειμένων τών έν λόγψ εγγράφων καταφαίνεται ή
πίστις τών αρμοδίων παραγόντων πρό-ς τάν νέον Αστυνομικόν Θεσμόν, έξικνουμένη μέχρι τη-, με
τά θάρρους, διατυπώσεως προφητικών λόγων περί τοΰ άξιου μέλλοντος αυτού, καί κυρίως ή άγωνιστική διάθεσις καί άφοσίωσις τών νέων ’Αστυνομικών, οί όποιοι, διά της παραδειγματικής έργατικότητός των καί τού έρωτός των προς τό έκπολιτιστικόν έργον τοΰ Σώματος, άπετέλεσαν τήν
βάσιν τής περαιτέρω έξελίξεως καί προόδου τοΰ Θεσμοΰ, τοΰ όποιου ημείς έχομεν τήν τιμήν νά
συνεχίζωμεν τήν λαμπράν παράδοσιν.
Τά μετέπειτα γεγονότα καί ή έθνωφελής δράσις, τόσον τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών,
δσον καί τών άλλων υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είναι παγκοίνως γνωστά καί άποτελοΰν
λαμπράς σελίδας τής νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Ή ύπερηφάνειά μας, δθεν, ώς συνεχιστών
έργου γενναίων πρωτοπόρων καί ύψίστης Ιθνικής σημασίας, είναι πλήρως δεδικαιολογημένη' άλλά καί ή ευθύνη τής τόσον Ινδόξου αύτής κληρονομιάς μεγίστη.
Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΓΛΟΣ
’Αναμνηστική φωτογραφία τών πρώτων ’Αστυν/κών τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :
1. Άσχολεΐται μέ πολλάς καί μάλιστα μέ ξένας υπο
θέσεις (κυριολ.).
2. Σκοπός του ή περισυλλογή καί έκμετάλλευσις έθνικοΰ μας προϊόντος (άρχικά) — Ή. τοΰ στοχάστρου
τοΰ όπλου άποτελεϊ έν των όργάνων του σκοπευσεως
(άντιστρ.).
3. Είναι, διά πολλούς, τά οικονομικά προβλήματα —
Κεΐται μεταξύ Φωκίδος, Οίτης καί Παρνασσού.
4. 'Ο ύφαλος τών ναυτικών — 'Η έπί έξάμηνον καί
έναλλάξ διαρκοϋσα ήμερα καί νύκτα εις έκάτερον
τών δύο πόλων τής γης.
5. “Ενδυμα — "Ενα... γνωστόν κλειδί.
6. Εις τήν ταινίαν «Αί δέκα Ιντολαί» τοΰ Σεσίλ Ντε
Μίλ είχε τόν πρώτον ρόλον (έπών.).
7. ’Εάν έπαναληφθή, ξεπουλά — Εις τούς τρεις, κα
τέχει πάντα τήν δευτέραν θέσιν (γεν.).
8. Έ π ί πανηγύρεως ή θρησκευτικής έορτής, ή συνο
δεία (γεν.) — Αμερικανός έφευρέτης πολεμικών
όπλων, ως καί τού όμωνύμου του πιστολιού (1814 1862).
9. Τό δυσκολώτερον ύγροποιούμενον εύγενές αέριον,
χρησιμοποιούμενον καί διά τήν πλήρωσιν άεροστάτων — Αί κάτοικοι ευρωπαϊκής Χώρας, κειμένης
μεταξύ Βαλτικής καί Βορείου θαλάσσης.
10. “Αρθρον καί πρόθεσις είς τήν δημοτικήν — Συμ
πληρώνει τόν τίτλον πολλών καταστημάτων λαϊκής
τέχνης (ξεν.).
11. Αυτά δέν Ιχουν άνάγκην ξένων συστάσεων.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Πραγματοποιούμενον, δημιουργεί νέαν κατάστασιν
είς τήν πολιτείαν.
2. Ή Λεμεσός... τά έχει είς τήν άρχήν — "Ο,τι καί
τό 5β δριζοντίως.
3. Συστάς μοναστικών κελλίων τών Βυζαντινών, όπου
Ιζων κατά μόνας οί άσκηταί — Επαναλαμβανόμε
νον, άντιστρόφως, δέν άφήνει περιθώρια (δημ.).
4. 'Ως προσπάθεια, λέγεται καί τελευταία — Προορί
ζεται, κυρίως, δι’ άναφυχήν ή εύχαρίστησιν (δημ.)
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5. “Εχει μαλακά καί εύθραυστα όλα τά μέρη της (φυτολ.) — ’Αρχαίος παραπόταμος τοΰ Θεσπιοΰ, τό
σημερινόν Ρεύμα τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, ΝΑ τών Θηβών.
6. Λέγονται καί μέθυσοι ή μπεκρήδες (δημοτ.).
7. Κατά τήν μυθολογίαν, μετεμορφώθη είς πτηνόν διά
νά θρηνή τόν κατά λάθος φονευθέντα ύπ’ αυτής υιόν
της “Ιτυλον (γεν.) — Κατά τήν άρχαιότητα, έχρησιμοποιεΐτο καί διά τήν μετάβοσιν ειδήσεων.
8. ’Αρχηγός εύρωπαϊκοΰ Κράτους, άποβιώσας τό
1970 (έπών.) — Γίνεται άπδ ώρισμένους, διά τήν
προμήθειαν κυρίως σιγαρέττων (αίτ. άντιστρ.) .
9. Τρεις άδελφοί, διακεκριμένοι ζωγράφοι τής 'Ολ
λανδίας, τοΰ περασμένου αίώνος — 'Όταν άποκτοΰν ήλεκτρόνια, ηλεκτρίζονται άρνητικώς.
10. 'Γπογράφει τό παρόν — Τά θέλει... δ πλεονέκτης.
11. Εύαγή 'Ιδρύματα.
(Ι.Κ ο )
Ή λύσις είς τό έπόμενον.
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ!.

*Αν ήμουν μεθυσμένος, θά σάς έβλεπα τέσσερεις έσ&ς τούς δύο
Έ τσ ι δέν είναι ;

Νά άνεβοϋμε στόν τρίτο δροφο και φεύγετε.

Δέν συνδιασκεδάζω. άπλώς τόν «κουβαλώ» !

Τ’ όρκίζομαι. κ

Αστυφύλαξ. δέν είναι μασκα !

Τί Ανοίγεις τό ψυγείο ; μεζέδες έχει στόν μπουφέ

Στιγμιότυηον άπό τήν τελετήν κοπής τής
Πρωτοχρονιάτικης πίττας τών Σωμάτων
Ασφαλείας (14-1-71). Τήν τελετήν έλάμπρυνε διά τής παρουσίας του ή Α.Ε.
ό Αντιβαοιλεύς, Στρατηγός κ. Γεώργιος
Ζωϊτάκης. Εις τήν παραπλεύρως φωτο
γραφίαν. ή Α.Ε. ά Αντιβαοιλεύς. ένφ
κόπτει τήν πίτταν τών Σωμάτων Ασφα
λείας, παρακολουθούμενος ύπό τών έγγύς αύτοϋ εύριακομένων : Υπουργού
Δημ. ΤάΕεως κ. Π. ΤΖεβελέκου, τού Γεν.
Γραμμστέως τού αύτού 'Υπουργείου κ
Π Κωτοέλη καί άλλων παριοταμένων.

Ετερον στιγμιότυηον έκ τής πανηγυρι
κής τελετής κοπής τής πίττας τών Σω
μάτων Ασφαλείας. Διακρίνονται : ή A
Ε. ό Αντιβαοιλεύς μετά τών : Υπουρ
γού Δημ. ΤάΕεως κ. Π. ΤΖεβελέκου, Αρ
χηγού τού Οίκου του Άντιστρατήγου κ
ΑλεβίΖου, τών Αρχηγών Χωρ/κής καί
Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Α. Καρυώτη
καί Θ. Γαλανοπούλου καί τού Δ/ντού Α 
γροφυλακής κ. Βλ. Ψυχογιού, ένώ πα
ρακολουθούν τήν σχετικήν τελετήν.

Ο Υπουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Π. Τ
βελέκος, ό Γεν Γραμματεύς τού ίδ
Υπουργείου κ. Π. Κωτοέλης καί οί Ί
χηγός καί Ύπαρχηγός Αστυνομίας I
λέων κ.κ. Θερ. Γαλανόπουλος καί Κι
Τσιούγκος, έν μέσω τών νέων διοικι
κών Υπαλλήλων, άρμοδιότητος Ά σ τ
Πόλεων, φωτογραφούμενοι εύθύς μ
τήν ορκωμοσίαν τών τελευταίων (11
71), εις τό προαύλιον τής Σχολής Ύ
στυνόμων.

Περί τού φαινομένου τής έξαθλιώσεως
παρά τοϊς νέοις και τών αιτίων αύτοϋ
Ύττό του Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής-Νευρολογίας
Πανεττ. ’Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

9) Ή άνηθικότης τού περιβάλλοντος δδηγεΐ, Ιπίσης, εις τήν έξαθλίωσιν, κυρίως είπεΐν χήν ηθικήν έξαθλίωσιν τών νέων άτόμων, διότι είναι ύποχρεωμένα νά
γινωνται θεαταί τών άνηθίκων γεγονότων τοΰ περιβάλ
λοντος καί νά συμμετέχουν είς αυτά. Ή ηθική έξαθλίωσις συντηρείται διά τής δκνηρίας και τής ροπής πρός
άπολαύσεις. Κυρίως ή πορνεία τών άρρένων δάν δικαιο
λογείται πολλάκις υπό τοΰ ένστικτου, άλλ’ έχει ώς άφετηρίαν αιτίας ώς αί άνωτέρω. Τό αυτό ισχύει διά πολλάς περιπτώσεις τής πορνείας τών νεανίδων.
10) Γονείς ψυχικώς άνώμαλοι άποτελοΰν δυσμενές
περιβάλλον καί δύνανται ν’ άποτελέσουν έξωτερικδν πα
ράγοντα έξαθλιώσεως.
11)
Ή διάθρυψις (θωπεία), κοινώς τό χάϊδεμα,
κυρίως εύπόρων γονέων, ίκανοποιούντων, έκ κακώς νοουμένης άγάπης, πάσαν έπιθυμίαν τοΰ παιδιού, μή καθοδηγούντων αυτό είς έργασίαν, μή διδασκόντων τούτο
νά καταστέλλη τάς έγωΐστικάς του τάσεις, δύναται νά
δδηγήση είς μεταγενεστέραν έξαθλίωσιν. Είναι αί περι
πτώσεις έξαθλιώσεως νέων τών ευπόρων τάξεων, είς τάς
δποίας ή διάθρυψις δμοΰ μέ τήν εύμάρειαν καί πολυ
τέλειαν, άπεργάζονται τό κακόν.
12) Παιδιά, πάσχοντα χρονίως έκ σωματικής τίνος
νόσου, άφιέμενα άφ’ ένδς άνευ σχολικής φοιτήσεως καί
συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως, ικανοποιούμενα άφ’
έτέρου ώς πρός άπάσας τάς έπιθυμίας αύτών, άναπτύσσουν αυταρχικόν και άπαιτητικόν χαρακτήρα, καθίσταν
ται άπειθάρχητα, δκνηρά, δέν έθίζονται είς έργασίαν,
ώστε τελικώς δύνανται νά έμπέσουν είς έξαθλίωσιν.
13) Ο'ι μή τυχόντες κοινωνικής τίνος φροντίδος,
ώς συμβαίνει άναφορικώς πρός τούς άθιγγάνους, τούς
τυφλούς, τούς κωφούς, τούς άναπήρους, καταντούν είς
τήν έξαθλίωσιν ώς έπαΐται κ.τ.τ.
14) 'Ως έξωτερικοί παθογόνοι παράγοντες πρέπει
νά μνημονευθοΰν ή λεγομένη κακή συναναστροφή («Κακοΐς δμιλών αύτός έκβήση κακός» - Πλούταρχος» καί
διά τήν σημερινήν ιδίως έποχήν τ’ άσεμνα θεάματα (κι
νηματογραφικά ή άλλου είδους), ή έλαφρά φιλολογία, ή
πορνογραφία καί ή υποκινούσα τό γενετήσιον ένστικτον
άποκαλυπτική γυναικεία μόδα άμφιέσεως.
'Ως γνωστόν, κατά τήν σημερινήν έποχήν ύπάρχει
έλευθεριότης, σχεδόν άπεριόριστος, περί τά σεξουαλικά
ζητήματα, έκ παραλλήλου δέ άφθονος προσφορά μή ήθικών άναγνωσμάτων, άσέμνων εικόνων καί κινηματογρα
φικών έργων, έσχάτως δέ είς ώρισμένην χώραν καί έκθεσις σεξουαλικού περιεχομένου. Οί πολυπληθείς οδτοι
γενετήσιοι έρεθισμοί ώθοΰν, ώς έξωτερικοί παράγοντες,
είς πρόωρον άφύπνισιν τού γενετησίου ένστικτου τών νέ
ων, είς γενετήσιον δραστηριότητα καί έπίδοσιν είς
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αφροδισίους ήδονάς. 'Γπό τάς προϋποθέσεις ταυτας, δημιουργείται, συντελούντων καί τών άλλων παραγόντων
(έλευθεριότης τών ήθών, ατονία τού κώδικος τών ήθικών κανόνων), παραλλήλως πρός τήν γενικήν έξαθλίωσιν, ή λεγομένη σεξουαλική έξαθλίωσις, ώς ιδιαιτέρα
μορφή έξαθλιώσεως.
Γνωρίσματα τής σεξουαλικής έξαθλιώσεως είναι ή
εύκολος καί φευγαλέα σύναψις σεξουαλικών σχέσεων, ή
έλλειψις έκλογής, ή άπουσία ψυχικού καί πνευματικού
συνδέσμου καί έξάρσεως, ή άνευ άπαιτήσεων, όποχρεώσεων καί ευθύνης, πρόσκαιρος σύνδεσις, ή άναίσχυντος
δημοσία έπίδειξις, ή άποκλειστική σαρκική ίκανοποίησις, πολλάκις πρό τής πρός τούτο ώριμάνσεως, έξικνουμένη μέχρι σεξουαλικής βουλιμίας καί μανίας καί δδηγούσα τελικώς είς άνικανότητα. Πάντα ταΰτα σημαίνουν,
δτι ή σεξουαλική συμπεριφορά, κατά τήν σεξουαλικήν
έξαθλίωσιν, είναι χαώδης καί πρωτόγονος, έχει ύποβιβασθή είς άπλήν σεξουαλικήν σύζευξιν ώς είς τά ζώα
καί δτι δ άνθρωπος, ώς πρός τό σημεΐον τούτο, έχει έκπέσει μέχρι τής ζωώδους βαθμίδος. νΑς τονισθή δ συν
δυασμός τής σεξουαλικής έξαθλιώσεως, μέ τήν έξαθλίωσιν καθόλου καί τήν χρήσιν τών ναρκωτικών, διά νά
δλοκληρωθή ή είκών τής παθολογικής καταστάσεως, ώς
πρός τό γενετήσιον ένστικτον καί τόν έρωτισμόν (4) .
15)
'Ωρισμένα πολιτικοκοινωνικά καί φιλοσοφικ
συστήματα, στερούμενα ήθοπλαστικοΰ περιεχομένου, δύνανται ν’ άποτελέσουν, έπίσης, παράγοντα έξαθλιώσεως.
Τοιαΰτα πολιτικοκοινωνικά συστήματα είναι, κατ’ έξοχήν, δ σοσιαλισμός καί δ κομμουνισμός. Τούτων γνώρι
σμα είναι ή μή άναγνώρισις τών ίσχυουσών κοινωνικών
καί ήθικών άξιών, ή άντίθεσις πρός τήν ύπάρχουσαν
κοινωνίαν καί ή διά τής καταστροφής προσπάθεια καταργήσεως τής κρατούσης κοινωνικής τάξεως. ’Άτομα,
προσεταιρισθέντα τάς άρχάς τού κομμουνισμού καί τοΰ
σοσιαλισμού, εύχερώς δδηγοΰνται είς τήν έξαθλίωσιν,
τής δποίας (έξαθλιώσεως) τά γνωρίσματα είναι τά αύτά
ώς τά τού κομμουνισμού καί σοσιαλισμού. ’Έ χει διαπιστωθή, δτι ίδεολογίαι καί συστήματα, ένέχοντα ώς άρχήν τά άνωτέρω, ώς είναι δ κομμουνισμός καί δ σοσια
λισμός, έλκύουν έκλεκτικώς τά ψυχικώς άνώμαλα ά
τομα. Ή ζωή είτα αύτών έν τψ περιβάλλοντι τών δμοϊδεατών δδηγεΐ εις τήν έξαθλίωσιν. ’Άλλως τε, καί ψυ
χικώς δμαλά άτομα, έμπεσόντα εις κύκλον δπαδών τοιούτων συστημάτων, μετ’ ου πολύ καθίστανται ώσαύτως
έξηθλιωμένα καί έγκληματικά.
Φιλοσοφικά συστήματα, έπενεργοΰντα πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν, είναι ή υλιστική θεωρία, δ θετικισμός,
δ νεο-θετικισμός, ή φιλοσοφία τοΰ Nitsche, ώρισμέναι
ύπαρξικαί φιλοσοφίαι κ.ά.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΙΤΙΑΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΟΣ
Συναφώς πρός τ’ Ανωτέρω, δέον νά σημειώσωμεν
έπίσης, δτι, κατά τήν σημερινήν έποχήν, έχει τονισθή
υπερβαλλόντως κα'ι ύπερτιμηθή τό ιδανικόν τής έλευθερίας τοΰ άτόμου κα'ι τής προσωπικότητος. Τούτο δέ έν
δυσαναλαγία πρός τά λοιπά ιδανικά, τουτέστιν τής ηθι
κής τής δικαιοσύνης, τοΰ Αληθούς, τής άγάπης κ.ο.κ.
Ή τόσον Αφθόνως παραχωρηθεΐσα εις τόν άνθρωπον τής
σημερινής έποχής έλευθερία έπέφερε κατ’ ουσίαν καί
κυρίως Απελευθέρωσιν των πρωτογόνων στοιχείων κα’ι
των ένστικτων αυτού, τά όποια συνεπήχθησαν Ικδηλώσεις καταστρεπτικάς διά τόν πολιτισμόν κα'ι τόν ανθρω
πισμόν καί πολλαπλώς ώδήγησαν είς τόν Αναρχισμόν.
Έκαλύφθη δέ ή έν λόγψ έλευθερία υπό τό έμβλημα τής
Δημοκρατίας, τής τόσον κακοποιούμενης σήμερον μορ
φής ταύτης τού πολιτεύματος. Ή δημοκρατία μέ τό περιεχόμενον τής άσυόότου έλευθερίας Αποτελεί, κατά τήν
γνώμην μου, τό πλέον άκατάλληλον πολίτευμα διά τόν
άνθρωπον τής σημερινής έποχής καί κατ’ άκολουθίαν
φθοροποιόν τρόπον διαβιώσεως, δι’ ού έπίσης πολλαπλώς
διανοίγεται κα'ι ή όδός πρός τήν έξαθλίωσιν, ώς τά
πράγματα τόσον έναργώς έπικυροΰν.
16)
Τελικώς, δέον νά μνημονευθή, ώς προύπάθεσις
καί παράγων έξαθλιώσεως, τό κυριαρχούν καθολικόν
πνεύμα τό διέπον τούς σημερινούς άνθρώπους καί τό
έπικρατοΰν ήθος καί ύφος τής κοινωνικής ζωής αυτών.
Ταΰτα χαρακτηρίζονται υπό άτονίας τών ηθικών καί
πνευματικών Αξιών, άλλαγής τής νοοτροπίας τών Αν
θρώπων έναντι τών θεμάτων τής ηθικής καί ταυτοχρό
νου μειώσεως τής ευαισθησίας αυτών έναντι τών ήθικών άρχών καί κανόνων, είς βαθμόν, ώστε δεν τηρούν
ούτοι τήν δέουσαν αύστηρότητα έναντι τών ήθικών
παρεκτροπών καί Ατασθαλιών τών μελών τής κοινω
νίας, νεαρών ή μή, άλλ’ έπιδεικνύουν αδιαφορίαν, ύποχωρητικότητα, Ανεκτικότητα καί παθητικότητα, έλλειψιν δηλαδή άντιδράσεως καί Αγωνιστικής δραστηριότητος, πρός στήριξιν τής ήθικής καί καταπολέμησιν
τής Ανηθικότητος. Ούτως, αί νεωτεριστικαί τάσεις, Αν
τίθετοι πρός τήν κοινωνικήν καί ηθικήν εύταξίαν, δέν
εύρίσκουν έμπόδια. Έ ν άλλοις λόγοις, τό καλόν καί
ήθικόν παραμελεΐται, έναντι δέ τοΰ κακού καί μή ηθι
κού έπιδεικνύεται έλαχίστη Αντίδρασις. ’Αλλά, κατά
τόν Ιίλούταρχον, «τών γάρ καλών ή παράλειψις ούχ’
ήττον ή τών φαύλων πράξις Ανιαρόν έστι καί ταραχώ

δες». Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός, δτι, δταν κρίνηται, ένώπιον τών δικαστηρίων, μήνυσις, δι’ Ανήθικον
κατά τήν κρίσιν τής δικαστικής Αρχής «λογοτεχνικήν»
συγγραφήν, προσέρχονται Αθρόοι μάρτυρες ύπερασπίσεως, ΐνα Αθωώσουν τόν κατηγορούμενον, ύπό τό πρό
σχημα τής δήθεν λογοτεχνικής Αξίας τού έργου, χωρίς
νά λαμβάνηται ύπ’ όψιν ή ηθική πλευρά τού θέματος,
ούδέ ή άποψις τής ψυχικής υγιεινής.
Παρατηροΰμεν δέ, δτι δχι μόνον τά μεμονωμένα άτο
μα, Αλλά καί ή πολιτεία, ή έκκλησία καί ή κοινωνία,
ώς σύνολον, τηρούν τήν στάσιν ταύτην τής παθητικότητος έναντι τών ύπό τών παρεκτρεπομένων νέων δημιουργουμένων κοινωνικών Αναταραχών καί ήθικών Απρε
πειών. Πρόσφατον παράδειγμα έχομεν τήν έν Δανίφ
χλιαράν Αντίδρασιν τής πολιτείας καί τής έκκλησίας
τών δύο τούτων κυρίων έκπροσώπων καί φορέων τών
κοινωνικών, ήθικών καί θρησκευτικών κανόνων έναντι
τής όργανώσεως τής αίσχράς έκθέσεως Sex καί κατ’
Ακολουθίαν τήν ένοχον στάσιν καί εύθύνην αυτών διά
τήν παραμέλησιν ούσιαστικών καθηκόντων καί ήθικών
υποχρεώσεων.
'Ως πρός δέ τούς νέους, γνωρίσματα γενικώς τοΰ διέποντος αυτούς καθολικού πνεύματος είναι δ μή σεβα
σμός τών μεγαλυτέρων, ή μή υποταγή είς τούς γονείς
καί τούς πρεσβυτέρους, Αλλ’ ή έπαναστατικάτης έναντι
αυτών, ή μή Αναγνώρισις τής Αξίας τής πείρας αυτών,
Αλλ’ ή οίησις περί τής ισοτιμίας τοΰ σκέπτεσθαι καί τής
κριτικής ίκανότητος αυτών πρός τήν τών πρεσβυτέρων,
ή Απόλυτος αύτοπεποίθησις καί δ υπερτροφικός έγωϊσμός περί δρθής κρίσεως καί ίκανότητος νά ρυθμίση δ
νέος έξ ίδιων δρθώς τήν ζωήν του, ή Απαίτησις Απεριο
ρίστου έλευθερίας καί έμπιστοσύνης είς τό άτομόν των,
ή χαλάρωσις τοΰ δεσμού μετά τής οικογένειας, τής έκ
κλησίας, τής πολιτείας καί δλα έκεΐνα τά όποια προά
γουν δήθεν τήν προσωπικότητα, έν τή πραγματικότητι,
δμως, Αποτελούν χάος καί Αναρχίαν.
Τό, ώς Ανωτέρω περιεγράφη, οΰτω πως διαμεμορφωμένον καθολικόν πνεύμα καί κοινωνικόν ήθος εύκόλως
δύνανται νά θεμελιώσουν καί όδηγήσουν είς τήν έξαθλίωσιν. "Ας σημειωθή δ’ έπί τούτοις, δτι, ύπό τούς
τοιούτους δρους κοινωνικής διαμορφώσεως, μέ τήν μεγάλην μέχρις Ασυδοσίας έλευθερίαν, τήν μείωσιν τής
ήθικής ευαισθησίας καί τήν κατάργησιν τών Αναστο-
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Ε γ γ ύ τα τα πρός τήν έξα θ λίω σ ιν εύρ'ισκεται
λών, παρέχεται ή δυνατότης εις τα ψυχικώς Ανώμαλα
Ατομα νά έκδηλώνουν εύχερώς τάς ψυχικάς^των Ανω
μαλίας, ύπό μορφήν κοινωνικών έκτρόπων. Εχει διαπιστωθή, δτι τό πλεΐστον των κοινωνικώς παρεκτρεπομένων νεαρών Ατόμων συγκροτείται έκ ψυχικώς άνωμάλων. Ταΰτα ού μόνον πρωταγωνιστούν είς τάς Αντικοι
νωνικός έκδηλώσεις, Αλλά παρασύρουν καί τα δμαλά
Ατομα εις παρόμοιας πράξεις καί ένεργείας.
*
**

Άνέφερον, έν τοΐς Ανωτέρω, τούς κυριωτέρους έκ
τών παραγόντων τοΰ περιβάλλοντος, τών δημιουργούντων τήν δευτέραν κατηγορίαν τών έξηθλιωμένων. Είς
τούτους, αί δυσμενείς έπιδράσεις συνεπάγονται ψυχικός
Ανωμαλίας καί είς συνέχειαν επιφέρουν ψυχικήν διαστρέβλωσιν καί τελικώς έξαθλίωσιν (5) .
’Έ χει διατυπωθή, πρός τούτοις, ή γνώμη, δτι έχει
έπέλθει καί βιολογική μεταβολή είς τόν σημερινόν Αν
θρωπον, διευκολύνουσα τήν γένεσιν ψυχικών Ανωμαλιών
καί τών λοιπών έπακολούθων. Τούτο, βεβαίως, δέν δύναται να άποκλεισθή, παραμένει, δμως, πρός τό παρόν,
ώς λίαν πιθανή ύπόθεσις.
Ε γγύτατα πρός τήν έξαθλίωσιν καί είς στενήν σχέσιν παρ’ αυτήν, εύρίσκεται ή έγκληματικότης τών νέων.
Τπάρχουν έξηθλιωμένοι, οίτινες είναι μεν μή κοινωνι
κοί, δχι δμως Αντικοινωνικοί, δηλαδή έγκληματίαι. Ή
έξαθλίωσις δέν συνοδεύεται πάντοτε ύπό έγκληματικότητος, ουδέ ό έγκληματίας είναι, κατά κανόνα, έξηθλιωμένος. Γενικώς, δμως, ή έξαθλίωσις προετοιμάζει
τό έγκλημα, διότι τό Ατομον έθίζεται είς τήν Αταξίαν,
Απειθαρχίαν, τήν παράβασιν τών Νόμων. Ό έξηθλιωμένος εύχερώς έμπίπτει είς τήν έγκληματικότητα, διότι
έν τψ μεταξύ έστερήθη τών ηθικών φραγμών τοΰ συναι
σθήματος τιμής, αίδοΰς, κοινωνικότητος.
"Αλλοι, δμως, τών έξηθλιωμένων είναι έν ταυτψ Αν
τικοινωνικοί. Μορφαί δέ τινες τής έξαθλιώσεως είναι
ταυτοχρόνως έγκληματικοΰ περιεχομένου ή Αγουν μοι
ραίους είς τό έγκλημα. Συνήθη έγκλήματα τών έξηθλιωμένων είναι ή Απάτη, ή κλοπή, ή φθορά ξένης
ιδιοκτησίας, ή έξύβρισις, ή προσβολή δημοσίας αίδοΰς,
ή Ανήθικος έπίθεσις, ό έκβιασμός, ή Ανθρωποκτονία. Ή
έξαθλίωσις καί ή έγκληματικότης Αποτελούν παθολο
γικά κοινωνικά φαινόμενα, Αποτελούν δέ συμπτώματα,
μεταξύ πολλών Αλλων, τής κοινωνικής παθολογίας.
Αί περιπτώσεις τών έξηθλιωμένων δέν είναι όλίγαι,
ώς έκ πρώτης δψεως φαίνονται. "Ολοι οί Αποτυχημέ
νοι τής κοινωνίας, οί όποιοι δέν κατώρθωσαν νά δη
μιουργήσουν τι σταθερόν, μόνιμον καί Αξιόλογον, ένέχουν τά στοιχεία τής έξαθλιώσεως. Επίσης, έκείνοι τών
όποιων ή ζωή δέν έχει ρυθμόν τινα, έντός τών καθιε
ρωμένων κανόνων καί ύπό τής κοινωνικής ήθικής ύπαγορευομένων, καί δέν έμπεριέχει άπασχόλησίν τινα, άντιπροσωπεύουσαν μίαν ηθικήν Αξίαν.
Τό πρόβλημα τής έξαθλιώσεως έν τή χώρφ ήμών δέν
έχει, ώς νομίζω, έπαρκώς μελετηθή. Είδικώς δέ δέν
έχουν καθορισθή οί παράγοντες, έξωτερικοί καί έσωτερικοί, οίτινες παρ’ ήμΐν είναι περισσότερον συχνοί. ’Εκ
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τών ν έ ω ν

τών έξωτερικών παραγόντων ή πενία, ή Ανώμαλος οι
κογενειακή κατάστασις, ή έλλειψις διαπαιδαγωγησεως,
τό κακόν παράδειγμα, ή Απορφάνισις, ή άνηθικότης τού
περιβάλλοντος δέον νά είναι οί σημαντικώτεροι παρ
ήμΐν. Πρός τούτο, παρίσταται Ανάγκη έρεύνης είς τούς
τροφίμους τών Αναμορφωτικών Ιδρυμάτων, ψυχοβιολογικής τε καί κοινωνικής, ϊνα διασαφηνισθή τό ζήτημα,
αν καί πρέπει νά τονισθή δτι πάσαι αί περιπτώσεις τών
έξηθλιωμένων νέων δέν φθάνουν μέχρι τών Αναμορφω
τικών 'Ιδρυμάτων, ούδέ τοΰ δικαστηρίου Ανηλίκων. Πάν
τως, δέον νά λεχθή, δτι, παρ’ ήμΐν, ή έξαθλίωσις υπο
λείπεται κατά πολύ έν σχέσει πρός Αλλας χώρας.
Ή έξαθλίωσις έπιτεινεται καί γίγνεται συχνοτέρα,
δταν οί κοινωνικοί δροι είναι κακοί, ώς συμβαίνει καί
συνέβη είς τάς πολεμικός καί μεταπολεμικός περιόδους
μέ τάς καταστροφάς, τάς στερήσεις, τήν παραμέλησιν
τής Αγωγής, τήν ηθικήν κατάπτωσιν καί έν γένει, δταν
ή κοινωνία έμπεριέχη τήν Αθλιότητα οίουδήποτε είδους
(υλικήν καί ήθικήν). ΔΓ δ, ή μείωσις καί ή πρόληψις
έξαρτάται, έν πλείστοις, έκ τής βελτιώσεως τών κοι
νωνικών δρων καί τοΰ κρατούντας καθολικού πνεύματος.
Οΰτω, μειοΰται αϋτη είς τήν καλώς ώργανωμένην
κοινωνίαν. Δυνάμεθα, δμως, νά εΐπωμεν, δτι ή έξαθλίωσις, διά τούς Ανωτέρω λόγους, παρατηρεΐται όσονδήποτε
καλώς καί Αν είναι ώργανωμένη καί έξειλιγμένη, είς
πάσαν κοινωνίαν.
Ίστορικώς, άναφέρεται έξαθλίωσις είς δλας τάς έποχάς, ήτοι είς τήν Αρχαίαν Ελληνικήν καί δή κατά τήν
Ακμήν αυτής, τήν Ρωμαϊκήν, τόν μεσαίωνα, έπίσης τήν
σημερινήν έποχήν.
Δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, δτι, κατά τήν σημερι
νήν έποχήν, οί τήν έξαθλίωσιν δημιουργοΰντες κοινω
νικοί παράγοντες είναι συχνότεροι καί έντονώτεροι. Τά
παιδιά τών Ευρωπαϊκών Κρατών καί τής ’Αμερικής
παρουσιάζουν, ύπέρ ποτέ καί Αλλοτε, τήν έξαθλίωσιν
είς Ανησυχητικόν βαθμόν (6) . ’Επίσης δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, δτι ή σημερινή άνθρωπότης είναι άναμφιβόλως περισσότερον, ή είς Αλλην έποχήν, ηθικώς έξηθλιωμένη.
Παρ’ ήμίν, ή έξαθλίωσις ήρξατο κατά τήν κατοχήν,
έξ ής ή άνάμνησις τών έν ταΐς δδοίς έξηθλιωμένων καί
άλητευάντων παιδιών είναι είσέτι έναργής. ’Αλλά καί
σήμερον έξακολουθεϊ είσέτι νά ύπάρχη τό φαινόμενον,
ώς έπακόλουθον τών κακών κοινωνικών δρων, οίτινες
μεταπολεμικώς έδημιουργήθησαν.
Έ κ τών Ανωτέρω, προκύπτει, δτι οί πλείστοι έκ τών
μνημονευθέντων δυσμενών διά τήν ψυχικήν έξέλιξιν τού
παιδιού παραγόντων προκαλοΰνται καί δημιουργοΰνται
ύπό τών ένηλίκων. Οί ένήλικοι, δηλαδή, είτε έξ άγνοιας,
είτε, κυρίως, διά τών ιδίων ηθικών Ατασθαλιών, γίγνονται αιτία κακού καί βλάβης τών Ανηλίκων. Οί με
γάλοι καθορίζουν τήν ψυχικήν διαμόρφωσιν έν ταυτψ
δέ καί τήν κοινωνικήν ευδοκίμησιν ή μή τών μικρών.
Καθορίζουν δέ ταύτην ώς γεννήτορες μέν, ώς έσωτερικός (βιολογικός) παράγων, ώς περιβάλλον δέ, ώς έξωτερικός παράγων. Ούτοι δημιουργούν τό πεπρωμένον
τού γεννωμένου Ανθρώπου, τό βιολογικόν καί τό κοινω
νικόν. ’Εάν σήμερον οί νέοι είναι παραστρατημένοι, έάν
έξετράπησαν καί διεμόρφωσαν ζωήν Ανευ περιεχομέ
νου, έάν έχουν Αντικοινωνικός τάσεις καί έγκληματοΰν
καί έν γένει ζοΰν Ανευ ευθύνης, πάντα ταΰτα προέκυψαν, διότι οί ένήλικοι δέν έμερίμνησαν έπαρκώς δΓ αύ-
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τούς, δεν έδίδαξαν αύτούς διά τού παραδείγμΛτός των,
διότι οί ίδιοι παρουσιάζουν πολλαπλής τάς αύτάς παρεκτροπάς. «"Οπου οί γέροντες Αναίσχυντοι ενταύθα Α
νάγκη καί τούς νέους Αναιδέστατους είναι» (Πλούταρχ ος)·
,,,
.
Πριν κλείσωμεν τό θέμα, θά είπωμεν δλιγα τινα περί
.:ής θεραπείας τού κακού.
Ό έξηθλιωμ,ένος δέον νά άναμορφωθή. Ή άναμόρφωσις γίγνεται διά τής διδαχής άφ’ ένός, τού Αναγκα
σμού άφ·’ έτέρου. Οί έξηθλιωμένοι νέοι, ύπηρετοΰντες
είς τόν στρατόν διορθούνται αυτομάτως, λόγψ τής πει
θαρχίας. Τούτο είναι παράδειγμα πρός διδαχήν τού τί
δέον νά πράξωμεν.
Ή κοινωνία, ώς γνωστόν, μεριμνά διά τήν άντιμετώπισιν τής έξαθλιώσεως διά τής διαπαιδαγωγήσεως,
τής άπομονώσεως (έν φυλακαϊς (7) , σωφρονιστηρίοις,
άναμορφωτικοΐς σχολείοις) των έξηθλιωμένων Ατόμων.
Ή προσπάθεια διασώσεως τού έξηθλιωμένου περι
λαμβάνεται είς τήν γενικήν θεραπευτικήν Αγωγήν, δι’
ήν Απαιτείται συνεργασία γονέων, Ιατρού, παιδαγωγού,
διδασκάλου καί τής πολιτείας καθόλου. Προϋπόθεσις,
δμως, είναι ή έκ νέου ηθική καί πνευματική άναμόρφωσις τής δλης κοινωνίας. Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ έ π α ρίσταται Ανάγκη άναμορφώσεως
τ ή ς δ λ η ς ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς , ή τ ι ς άτυχώς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι π ο λ λ α π λ ά καί
έντονα σ υ μ π τ ώ μ α τα κο ινω νικ ής
νοσηράς καταστάσεως.
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
1. Ό ψυχοπαθητικός τύπος ζή, συνήθως, συμφώνως πρός τούς
κανόνας τής κοινωνίας, καί έν έπαφή καί συναλλαγή μετ’ αύτής. Λέν είναι δηλαδή Αντικοινωνικός έκτός των απατεώνων
καί τών ψευστών. Ό έξηθλιωμένος ψυχοπαθητικός τύπος προσ
θέτει είς τήν ψυχοπαθητικήν του ιδιοσυστασίαν τήν μή κοινω
νικότητα δηλαδή τήν έξαθλίωσιν.
2.
ΙΙαραλλήλως παραμελοϋν τήν σωματικήν έμφάνισιν καί
τήν συμπεριφοράν αύτών.
3. Είς οικογένειας τινάς παρατηρεΐται, δτι δλα τά τέκνα
διαπλάττονται καλώς, πλήν ένός, δπερ, διά τήν μίαν ή άλλην
αιτίαν, έδημιούργησεν άντίθεαιν πρός τήν οικογένειαν καί δια
κοπήν τών ψυχικών σχέσεων πρός αύτήν. Ύπό τοιαύτας προϋπο
θέσεις, Ανοίγεται ή δδός πρός έξαθλίωσιν, άφοϋ προηγηθή ή
έγκατάλειψις τής οικογένειας καί τής δμαλής κοινωνικής ζωής.
4. Γενετήσια γεγονότα, άναφερόμενα είτε είς πρόσωπα τοϋ
περιβάλλοντος είτε είς αύτό τοϋτο τό νεαρόν άτομον, έχουν έπίσης σημασίαν δι’ ένδεχομένην έξαθλίωσιν. Ταϋτα, άναλόγως τοϋ

είδους, π.χ. δραμα γενετησίου πράξεων τών γονέων, γυμνότης
τής μητρός, παραπλάνησις είς αύνανισμόν και γενετησίους πρά
ξεις Οπό προσώπων τοϋ περιβάλλοντος, έξάπτουν τήν γενετή
σιον όρμήν καί έπιφέρουν τάσιν έπαναλήψεως ή δημιουργίαν
έρωτικής έπιθυμίας πρός τά γυναικεία πρόσωπα τοϋ περιβάλ
λοντος ή αισθήματα άντιθέσεως πρός τά πρόσωπα τών γονέων.
Αί ψυχικαί αδται συγκινήσεις διαταράσσουν τήν ψυχικήν γα
λήνην τοϋ νεαροϋ άτόιιου καί έπιφέρουν διαταραχήν τών δμαλών ψυχικών σχέσεων πρός τήν οικογένειαν, δπότε τά λοιπά εύκόλως έπακολουθοϋν.
(δ) Έν ποιψ τινι άντιθέσει, πρός τ’ άνωτέρω, εδρηνται πε
ριπτώσεις τινές, είς τάς όποιας ύπάρχουν δλαι αί προϋποθέ
σεις, ψυχικαί καί κοινωνικαί, ϊνα τό άτομον γίνη δμαλόν κοι
νωνικόν μέλος καί έν τούτοις χάνει τοΰτο τήν κοινωνικότητα
καί καταντψ είς τήν έξαθλίωσιν. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας,
ώρισμένα γεγονότα, χωρίς νά είναι αύτά καθ’ έαυτά παθογόνα,
άποτελοϋν ισχυρά ψυχικά κίνητρα, ώστε νά παρασύρουν τό άτο
μον έξω τής δμαλής ψυχικής καί κοινωνικής ζωής. Οϋτω, προκειμένου περί μαθητοϋ, Αποτυχία τις, διάψευσις έλπίδων, μή
ίκανοποίησις φιλοδοξίας, έν τφ σχολείφ, δύνανται νά δημιουρ
γήσουν Αποστροφήν πρός τό σχολεΐον καί τούς διδασκάλους,
Απογοήτευσιν, έν τέλει δέ έγκατάλειψιν τής μαθήσεως καί
έπίδοσιν είς άσκοπον καί πλάνητα βίον. Τό αυτό δύναται νά
συμβή είς νέον, έχοντα έπάγγελμα, δπερ Απαρέσκει αύτφ ή
ύποστάντα ίσχυράν άπογοήτευσιν έκ γεγονότος τινός.
Είς ένίας περιπτώσεις, τό γενετήσιον ένστικτον Αποτελεί πα
ράγοντα παρομοίως ένεργοϋντα, διότι έκδηλοϋται κατά τρόπον
άγοντα είς έξαθλίωσιν, χωρίς νά συνεργούν ώρισμέναι έκδηλοι
ψυχικαί άνωμαλίαι ή κοινωνικοί παράγοντες. Νεαρά άτομα,
ιδίως δέ κοράσια, συνάπτουν, Αδιακρίτως, Αλλεπαλλήλους γε
νετησίους σχέσεις, δδηγούμενα είς τοϋτο ύπό ίδιαζούσης γενε
τησίου Ανάγκης, χωρίς νά Αναπτύσσουν ψυχικόν σύνδεσμον καί
προκειμένου περί κορασίων, χωρίς νά αίσθάνωνται ηδονήν τινα. Ή τοιαύτη ίδιάζουσα γενετήσιος ζωή Αποτελεί ιδίαν μορ
φήν έξαθλιώσεως. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, δέν είναι ή
ψυχική ιδιοσυστασία, Απ’ ευθείας, ουδέ οί κοινωνικοί παράγον
τες, οΐτινες έπιφέρουν τήν έξαθλίωσιν, Αλλά μονομερώς αύτά
τοϋτο τό γενετήσιον ένστικτον.
(6) Έπεκτείνων τις τήν έννοιαν τής έξαθλιώσεως, θά ήδύνατο νά περιλάβη έν αύτή οικογένειας, χώρας, έποχάς, έμπεριεχούσας στοιχεία έξαθλιώσεως ύπό μορφήν τινα. Αυνάμεθα
νά είπωμεν, δτι ύπάρχουν σήμερον κράτη, άτινα ένέχουν λίαν
έντονον τό φαινόμενον τής έξαθλιώσεως καί πάν άλλο παρά
ύπόδειγμα ήθικής άποτελοϋν.
(7) "Αξιόν προσοχής είναι, δτι, άτομα, έκτίοντα φυλάκισιν
έν τή Αναστροφή μετά τών άλλων καταδίκων καί διά τής παρ’
αύτών διδαχής, έξέρχονται τής φυλακής έξηθλιωμένα. Ή έπιβαλλομένη έν τφ προκειμένφ προσπάθεια είναι ή διαμόρφωσις
τών φυλακών, ώστε νά άποτελοϋν πραγματικά κέντρα διαπαι
δαγωγήσεις.
Σ η μ .: Αί ύποσημ. 1, 2, 3 άντιστοιχοϋν είς τάς ένδείξεις τών
σελ. 10 (1,1) καί 12 (1) προηγ. τεύχους, μή καταχωρηθεΐσαι έκ παραδρομής.
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