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«... At περιστάσεις κα ί αί συνθήκαι, δφ’ άς άναλαμβάνομεν
τδ έργον άσχυνομεύσεως τοΰ Πειραιώς, είναι ούχί συνήθεις άλλά, άκριβώς διά τοΟτο, δέον νά μή έλατχωθή ουδέ κατά κεραίαν
δ ζήλος μας κα ί ή προσπάθεια δέον νά είναι έντονωτέρα... Έ 
χετε, λοιπόν, δποχρέωσιν, σείς ιδία ot ’Αστυνομικοί Τπάλληλοι, πρδς τούς δποίους έλαχεν ή μεγάλη τιμ ή ν’ άντιπροσωπεύσητε πρώτοι χό Σώμα τής ’ Αστυνομίας Πόλεων έν Π ειρα ιεί καί
Οπό τά δμματα τής Πρωτευούσης, νά φανήτε άντάξιοι τών τε
προσδοκιών τού Έθνους, τής Πειραϊκής Κοινωνίας κα ί τών έλπίδων τού Σώματος. ’ Οφείλετε άδιστάκτως νά θυσιάσετε τδ παρδν χάριν τού μέλλοντος. Ή θυσία τού παρόντος άπαιτεΐ έγκράτειαν εις τδν ιδιωτικόν βίον καί άπόλυτον τάξιν έν τή δπηρεσίφ... Σείς είαθε, καθώς καί άλλοτε σάς είπον, οί δακτυλοδεικτούμενοι ζηλευτοί πρόσκοποι ένδς Σώματος, πρδς τδ όποιον
τδ Κοινόν καί ή Π ολιτεία στηρίζουν πολλάς ώραίας έλπίδας. Πέπειαμαι δτι δέν θά διαψευσθώσιν. Ε ίμ α ι, έπίσης, βέβαιος, δτι
θά μάς συντρέξωσιν εις τήν έκτέλεσιν τού άρκετά δυσκόλου έρ
γου μας, διά τής έπιδείξεως έπιεικείας εις τάς μικράς, κα τ’
άρχάς, παρουσιασθησομένας άτελείας, κα ί διά τής προθύμου άρωγής των πρδς διόρθωσιν αύτών».
«’ Ακολούθως — συνεχίζει ή έφημερίς «’ Ελεύθερον Βήμα»,
τής 28)5)1923 — δ Δήμαρχος Πειραιώς κ. Παναγιωτόπουλος,
ηύχαρίστησεν έκ μέρους τής πόλεως τής Κυβέρνησιν κα ί τδν ’Αρ
χηγόν τού Σώματος Σέρ Χαλλίντεϋ, διά τήν τιμήν, ήτις γίνετα ι
είς τήν πόλιν, δπως τδ νέον ’ Αστυνομικόν Σύστημα, άπδ τδ ό
ποιον πολλά καλά προσδοκώνται, έφαρμοσθή είς τδν Πειραιά.
Έδήλωαε δέ, δτι αύτδς καί τδ Δημοτικόν Συμβούλιον θά παρά
σχουν πάσαν συνδρομήν, πρδς έπίτευξιν τού ώς άνω σκοπού καί
παρώτρυνε τούς πολίτας νά δποβοηθήσουν τδ έργον, καθ’ δσον ή
’Αστυνομία Πόλεων προώρισται νά είναι προστάτης κα ί φύλαξ
τής ζωής, τής τιμής κα ί τής περιουσίας τού συνόλου τών πο
λιτών, άπηνής δέ διώκτης τών κακοποιών... κλπ.».
Ύπό τήν όμόθυμον αύτήν συμπαράστασιν Κοινοϋ καί Τύ
που, ήτις έΕωτερικεύθη τόσον πρό, όσον καί κατά τήν τε
λετήν τής έγκαταοτάσεως, ή 'Αστυνομία Πόλεων ένεφανίοθπ, τήν πρωίαν τής 28.5.1923, είς τάς όδούς της πόλεως
τοϋ Πειραιώς, αισιόδοξος διά τήν έπιτυχή δρασιν της καί είς
τό τρίτον Ιστορικόν αύτής βήμα.
Τήν ίδιαν ήμερομηνίαν, είς πολυστήλους άφιερώσεις, έδημοσιεύετο, μεταξύ άλλων, καί ή πρώτη άνακοίνωσις τής
'Αστυνομικής Δ)νσεως Πειραιώς, ύπογραφομένη ύπό τοΰ

πρώτου Δ)ντοΰ αύτής καί ήδη τέως 'Αρχηγού τοϋ Σώματος
κ. Ίωάννου Καλυβίτου, έν ή άνεφέροντο καί τά έξης:
«... Σκοπός κύριος χής ’Αστυνομίας δέν είναι ή καταδίωξις
τού έγκλήματος, άλλά ή πρόληψις αύτού. Δέν έπιδιώκει αδτη
τήν καταμήνυσιν κα ί καταδίκην τών πολιτών, άλλά τήν καθοδήγησιν τού Κοινού είς τήν έκτέλεσιν τού καλού κα ί τοϋ ώραίου.
’ Επιθυμεί νά έθίση τδ Κοινόν διά συμβουλών μόνον κα ί παραι
νέσεων είς τήν τάξιν κα ί εύπρέπειαν ............................................
Οί Νόμοι δέν θά έφαρμοσθώσι διά τραχέων μέσων, άλλά μ ε
τριοπαθούς καί συνεχώς. Διά τής άσκήσεως δέ, έκ μέρους τών
’Αστυνομικών 'Επαλλήλων, πρωτοβουλίας καί πειθοϋς θ άποφευχθή ή παραπομπή είς τά δικαστήρια ύποθέσεων, α ΐτινες, διά
τής φρονήσεως καί τής καλής θελήσεως, θεραπεύονται ριζικώτερον κα ί ταχύτερον .........................................................................
Ή ’Αστυνομία Πόλεων γνωρίζει, δτι ή έλλειψις ειλικρίνειας,
αί τραχεΐαι καί άπρεπεϊς έκφράσέις είνα ι μειονεκτήματα, παρακωλύοντα σοβαρώτατα τήν άπρόσκοπτον έκτέλεσιν τής δπηρεσίας της, ώς έπίσης, δέν λησμονεί, δτι, πρδς έπιτυχή έκτέλεσιν αύτής δέον ν’ άπολαύη τής ύπολήψεως καί τής έμπιστοσύνης τοΰ Κοινοϋ καί δτι, πρδς άπόκτησιν αύτών, δποχρεοϋντα ι διά τών όργάνών της νά έπιδεικνύη παραδειγματικήν διαγω
γήν, άκρίβειαν καί εύσυνειδησίαν, περί τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων της, τρόπους εύγενείς καί· πλήρη σεβασμδν πρδς τά δ ι
καιώματα κα ί τάς έλευθερίας, άς παρέχουσιν είς τούς πολίτας
τδ Σύνταγμα καί οί Νόμοι».
Ή ηεποίθησις έπί τής όρθότητος τοϋ νέου Αστυνομι
κού Συστήματος καί ή έμπνευσις ύπό τής ιδέας τής φιλοδο
ξίας, διά μίαν ώραίαν καί βασικήν θεμελίωσιν, άπετέλεοαν
τά κύρια έφόδια τών νέων Αστυνομικών τής Δ)νσεως Πει
ραιώς, οί όποιοι, άπό τών πρώτων ήμερών τής έμφανίσεώς
των είς τόν Πειραιά, έπεδόθησαν, μετά πρωτοφανούς Ζήλου
καί παραδειγματικής άφοσιώσεως, είς τήν έκτέλεσιν τού
έργου τοϋ έκπολιτιστικοΰ θεσμού των.
Καί, έπί τής ώραίας αύτής άπαρχής, ή έφημερίς -Σ φ α ί
ρα» τοϋ Πειραιώς, τήν 2 9 )5 )1 9 2 3 , γράφει είς κύριον άρθρον της καί ύπό τόν τίτλον «Ή ΙνΙέα ’Αστυνομία» :
«Άπδ τής χθές, ή πόλις μας άπέκτησε τήν ’ Αστυνομίαν της,
μίαν ’Αστυνομίαν άνταξίαν αύτής, ώς μεγαλοπόλεως, ώς έμπορικοϋ λιμένος, ώς κέντρου, τέλος, πολιτισμένου. Είναι ή δπδ

Ο άείμνηστος 'Αρχηγός Φ. Χαλ
λίντεϋ μετά τού πρώτου 'Αστυνο
μικού Δ/ντοΰ Πειραιώς καί τ. 'Αρ
χηγού 'Αστυν. Πόλεων κ. I. Καλυθίτη (έ ξ άριστερών), τοΰ "Αγ
γλου Αστυνομικού Ρίντ καί τοΰ
Φρουράρχου Πειραιώς (έκ δεξιών)
Συνταγματάρχου Βαμβακοπούλου,
εύθύς μετά τήν τελετήν έγκαταατάσεως είς Τινάνειον Κήπον.
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τδν Άστυνομικδν Διευθυντήν κ. Ί . Καλυβίτην «’Αστυνομία Πό
λεων», ή όφειλομένη είς τήν έμπνευσμένην καί, μεθοδικήν δργάνωσιν τού Σέρ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ. Τ ί ε Ι ν α ι ή ’Α σ τ υ ν ο 
μί α τών Πόλεων;
Ε ί ν α ι άπλούσταταή
ζίϋσα σ φ ρ α γ ί ς
τ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . Είναι ,ή
άπόδειξις ύπάρξεως είς μίαν πόλιν τού σεβασμού πρός τούς νό
μους καί τάς άρχάς, τού αισθήματος τής πεποιθήσεως πρός τήν
Κρατικήν μηχανήν κα ί τούς θεμελιώδεις αύτής τροχούς, τήν δι
καιοσύνην, τήν ισονομίαν, τήν ατομικήν έλευθερίαν. Ε ίναι, άκόμη, καθ’ ήμάς, ή άπόδειξις ύπάρξεως χρηστών ήθών, έξηυγενισμένων αντιλήψεων. Δ ιότι, πράγματι, μόνον μίαν τοιαύτην κο ι
νωνίαν δύναται νά διευθύνη ή μικροσκοπική λεπτή ράβδος τού
Άστυφύλακος. Ούτως έκλαμβάνομεν, οδτω δικαιούμεθα νά κρίνωμεν τήν άπόφασιν περί έγκαταστάσεως είς τήν πόλιν μας τού
νέου ’Αστυνομικού θεσμού.
*0 Π ε ι ρ α ι ε ΰ ς
δ ι κ α ι ο ύ τ α ι
ν ά ύπε ρηφ α ν ε ύ ε τ α ι δ ι ά τδ π ο λ ύ τ ι μ ο ν άπόκτημα.
’Αλλά καί έχει άπδ σήμερον μίαν ίεράν ύποχρέωσιν. Νά καταστήαη, δσον δύναται εύχερές, τδ έργον τών νέων ’Αστυνομι
κών ’Αρχών. Ό Άστυφύλαξ έδιδάχθη, εις τήν σχολήν του 8τι
δ πολίτης δέν είναι έχθρός του, δέν είναι κδν ύποδεέστερός του.
Έδιδάχθη νά σέβεται τδν πολίτην, έδιδάχθη δτι Οφείλει νά ε ί
ναι φίλος του καί προστάτης του, δν παρουσιασθή άνάγκη, έδι
δάχθη δτι δφείλει νά είναι ΐιπάλληλος τού Κράτους κα ί τών
πολιτών του καί δχι Κερίμ ’Αγάς. Οί Π ειραιεϊς πολΐται έχουν
ήδη τήν ύποχρέωσιν νά διδάξη έκαστος έαυτδν τάς άπέναντι τών
άρχών ύποχρεώσεις του. "Οταν τούτο συντελεσθή, θά έπέλθη αύτομάτως μία στενή συνεργασία πολιτών κα ί ’Αστυνομίας, συν
εργασία ή δποία θ’ άποτελέση τήν ίδεωδεστέραν έγγύησιν, διά
τήν τήρησιν τής τάξεως, διά τήν έκμηδένισιν τών κακοποιών
στοιχείων, διά τήν έπιβολήν τών Νόμων, διά τήν άπονομήν τής
Δικαιοσύνης. Ό Πειραιεύς δς ύπογράψη νοερώς μετά τής νέας
του ’Αστυνομίας συμβόλαιον άμοιβαίας συνεργασίας, μέ ισοβα
ρείς δρους ύποχρεώσεων καί δικαιωμάτων έκατέρωθεν. θά έμφανίσουν, τοιουτοτρόπως, τήν πόλιν μας, τήν δευτέραν Ε λ λ η ν ι
κήν πόλιν, ώς πόλιν άνταξίαν τής άποστολής της, άνταξίαν τού
Πολιτισμού της».

* Ή γειτονική μας πόλις είναι εότυχής. Πτωχοί κα ί πλού
σιοι, γέροντες καί νέοι, είναι δλοι ένθουσιασμένοι μέ τήν πόλιν
των, μέ τδν έαυτόν των, μέ τδ Σόμπαν. Τδ Κράτος έκαμεν είς
τδν Πειραιά τδ καλλίτερον δώρον, πού θά ήμπορούσε νά εύχηθή:
Τ ή ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ν Π ό λ ε ω ν .
Άπδ τής χθές, οί άστυνόμοι, καθαρώτατοι, εύγενέστατοι,
πραγματικοί Ά γ γ λ ο ι είς έμφάνισιν κα ί συμπεριφοράν, άποκαθιστούν βαθμιαίως καί συστηματικώς τήν τάςιν, καταβάλλουν προ
σπάθειας υπερανθρώπους πράγματι, διά νά δώσουν δλίγην κα
θαριότητα, τήν δποίαν δέν έγνώρισε βεβαίως δ Πειραιεύς. Τδ
περιεργότερον, δμως, είναι, δτι οί Πειραιεϊς, οί δποΐοι δπωαδήποτε ύφίστανται μερικάς στενοχώριας είς τάς Άνατολικάς συνή
θειας των, δέχονται τήν πίεσιν αύτήν μέ εύχαρίστησιν καί μέ
τήν έλπίδα, δτι καί ή πόλις των θά γίνη πόλις καί οί Πειραιεϊς
θά γίνουν Εύρωπαΐοι.
‘ Οπωσδήποτε, αί Ά θήναι, αυγχαίρουσαι τήν γείτονα διά τήν
εύτυχίαν της, έκφράζουν τήν έλπίδα νά έχουν κα ί αύταί τα 
χέως, τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων».
Καί τό λαμπρόν έργον τής Αστυνομίας Πόλεων είς τόν
νέον χώρον τής έπεκτάσεώς της ήρχισε καί εύθύς έΕ όρχής
έδωσε τό πρώτα δείγματα τοϋ βαθμού έπιτυχίας της.
Η ποικιλοτρόπως έκδηλουμένη έκτίμησις καί ό θαυμα
σμός τοϋ κοινού καί τά κολακευτικά σχόλια τοϋ Τύπου έπεβεβαίουν καθημερινώς τοϋ λόγου τό άσφαλές, διά τήν θρι
αμβευτικήν πορείαν τής Αστυνομίας Πόλεων έν τή πόλει τοϋ
Πειραιώς.
Η δράσις τής Αστυνομίας Πόλεων έΕεδηλώθη πρός πά
σαν κατεύθυνσιν τής άρμοδιότητός της καί άπέδωσε, λίαν
συντόμως, άπροσδόκητα άποτελέσματα. Ά ν εμ ο ς ένθουσιασμοϋ καί αίσιοδοΕίας έπνεε πανταχόθεν καί αί έκδηλώσεις
τοϋ Κοινού καί τοϋ Τύπου ήσαν άθρόαι.
«Είς τδν Πειραιά — γράφει δ χρονογράφος τής έφημερίδος
«"Εθνος», τής 2.6.1923 — έγινε μέ τήν ’Αστυνομίαν έκεΐνο, πού
έπερίμενα καί έγραφα πρό ήμερών. Είς τδν Πειραιά ζούν τά
πλέον ανυπότακτα καί περισσότερον άναρχούντα στοιχεία. "Ο
ταν, δμως, αύτά τά στοιχεία έπείσθησαν, δτι ή ’ Αστυνομία Πό
λεων δέν ύπηρετεϊ κόμματα, δέν κάνει έξαίρεσιν γ ιά κανένα,
φρουρεί δλους καί έπιβάλλεται είς δλους μέ τδ ίδιο μέτρο τού
ένδιαφέροντος κα ί τής αύστηρότητος, τήν ήγάπησαν τήν νέαν

Eic σχόλιον τής έφημερίδος «Εστία» τών Αθηνών, τής
3 1 )5 )1 9 2 3 , καί ύπό τόν τίτλον « Ό ευτυχής Πειραιεύς·, άναφέρονται ωσαύτως:
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’Αστυνομίαν, τήν έβαλαν έπάνω από χό κεφάλι τους καί χωρά
άντί νά χήν άποφεόγουν χήν ύπακούουν τυφλώς καί τής παρέ
χουν χήν συνδρομήν των ............................................................ *·
Κ α ί ή έφημερίς «Σφαίρα», τής 6.6.1923, σημειώνει: «"Ο,τι
δέν καχώρθωσαν έπΐ τόσον χρόνον τόσοι κα ί τόσοι άλλοι Αρμόδιοι
κα ί Αναρμόδιοι, παρά τάς έπανειλημμένας δποσχέσεις κα ί προ
σπάθειας των, τό έπραξεν ή ’Αστυνομία τών Πόλεων, εις άπιθάνως έλάχιστον χρόνον... Τοιουτοτρόπως, τό πολυθρύλητου άγος
τής πλατείας Καραισκάκη κ.ά. έξηλείφθησαν περίπου, αί έστίαι
βρώμας έκκαθαρίσθησαν καί οί περίοικοι ήμποροΟν τώρα ν’ Ανα
πνέουν μέ κάποιαν Ανακούφισιν, εύλογοΰντες τήν δραστηριότητα
καί τήν πρωτοβουλίαν τού Αληθούς ρέκτου Αιευθυντοΰ τής ’ Α
στυνομίας μας κ. Καλυβίτου, δστις έπετέλεαεν Αληθώς άθλα τού
Ήρακλέους μέ τούς σταόλους τού Α ύ γ ε ίο υ ............................... »·
Ή δέ «Καθημερινή», τής 7.6.1923, γράφει χαρακτηριστικώς:
«’ Αγνώριστος έγινεν δ ΙΤειραιεύς μέ τήν κατάκτησιν τής

Άγγλομαθημένης ’Αστυνομίας του. "Οσοι τόν έγνώριζον, δύ
σκολα θά τόν άναγνωρίσουν. Μ ία μαγική ράβδος, ώς νά έβγήκε
κα τ’ ευθείαν άπό τόν Παράδεισον, έσάρωαε κάθε Ακαθαρσίαν,
άσπρισε κάθε τοίχον, έβαλε κάθε κατεργάρη στόν πάγκο του
καί κάθε πάγκον εις τήν θέσιν του. "Αραγε, πότε θά γίνη καί
τών ’Αθηνών ή εύλογημένη κατάκτησις; ...........», κλπ.
Ύπ' αύτάς τά ς συνθήκας καί διά τοιούτων μέτρων καί
επιτυχιών έπραγματοποίησεν ή Αστυνομία Πόλεων τό τρίτον
καί σπουδαϊον βήμα τής θριαμβευτικής πορείας της, διά νά
φθάοη άργότερον — 'Ιανουάριος 1925 — εις τό εύτυχές σημείον τής έπεκτάσεώς τη ς καί εις τήν Πρωτεύουσαν, εις
τόν χώρον τής όποιας έμελλε νά μεγαλουργήοη καί νά δη
μιουργήσει τάς προϋποθέσεις τής μετέπειτα άΕιολογωτάτης
έθνωιρελοΟς καί κοινωφελούς δράσεώς της.

Όπως καί εις τάς έκκινήσεις τής υπηρεσιακής σταδιοδρομίας της, έν Κερκύρα καί Πάτραις, οϋτω καί έν Πειραιεϊ ή Αστυνομία Πόλεων έθασίσθη έπί τών ύγιεστέρων αντιλή
ψεων καί αρχών. Ή σώφρων καί λελογισμένη ένέργεια τής Αστυνομίας εις πάσαν περίπτωσιν, ή κατάλληλος διαπαιδαγώγησις καί ή καθόλου ύπηρεσιακή κατεύθυνσις τών ’Αστυνομι
κών Υπαλλήλων καί ή εύστοχος χρήσις τών συγχρόνων μέσων άστυνομεύοεως κατέστησαν
τήν Αστυνομίαν Πόλεων τού Πειραιώς, λίαν συντόμως, ικανήν καί πρόσφορον δΓ έργα κατ'
έέοχήν ύψηλοϋ πολιτιστικού χαρακτήρος καί έπιτηδείαν δΓ άζιολόγους προσπάθειας προλήψεως καί καταστολής τού έγκλήματος καί έν γένει τής περιφρουρήσεως τής έννόμου
τάξεως.
Μνήμονες τών υψηλών καί εύγενών αυτών άρχων τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τών
προοδευτικών καί καρποφόρων άντιλήψεων τών πρωτοπόρων συναδέλφων τού θεομοϋ — ώς
έκείνων τού Πειραιώς — ύποσχόμεθα ότι δέν θέλομεν φεισθή κόπων καί προσπαθειών, ϊνα
παρέχωμεν εύχαρίστους πάντοτε εύκαιρίας πρός περιφρούρησιν τού ύψηλοϋ έργου τού λει
τουργήματος μας, χάριν τού έθνικοϋ καί κοινωνικού έν γένει συμφέροντος.
Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ή ορδή κατανόησις τής μεγάλης άληδείας
τοϋ καθήκοντος καί ή έκτέλεσις αύτοΰ, κατά
τόν έπωφελέστερον δυνατόν τρόπον, άπετέλεσε τήν βάσιν τής επιτυχούς πορείας τού Σώματος
τής ‘Αστυνομίας Πόλεων, καδ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής 50ετούς ζωής τού δεσμού.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, άπό τών πρώτων ή
μερων τής έμφανίσεώς της εις τήν άστυνομικήν
κατάστασιν τής χώρας, άπεδείχδη άνταξία τοϋ
προορισμού της καί έδικαίωσε πάσαν εύλογον
προσδοκίαν. Ήγωνίσδη έπαξίως καί συνεπορεύδη γενναίως μετά τών σωτηρίων δυνάμεων τοϋ
έδνους πάντοτε.
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ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 21
Μια σειρά χρονικά, γραμμένα άπό τόν συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟ
καί άφιερωμένα στα 150 χρόνια άπό τήν Εθνική Παλιγγενεσία, μέ βάση τις άφηγήσεις των ίδιων Ηρώων του μεγάλου έπους.
*
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ΠΡΟΣΩΠΑ
Παπαψλέσσας - Π ιερός Μαυρομιχάλης - Δημήτρης Φλέσσας - Γυναίκα τής Δραΐνας
Γραμματικός Τισαμενός
ΙΑ άπό tic πιό παράξενες, άλλά καί φλογερώτερες προσωπικότητες τοϋ
Αγώνα, ύπήρξε καί ό άρχιμανδρίτης Γρηγόριος ΔικαΤος ή Φλέσσας, πού
ακριβώς γιά τό ιερατικό του σχήμα έπωνομάστηκε Παπαφλέσσας κΓ έμει
νε μ’ αυτό τό προσωνύμιο στην ιστορία τής Παλιγγενεσίας. Γεννήθηκε τό
1788 ατό χωριό Πολιανή τής Μεσσηνίας. Στό κρυφό σχολειό τής πατρίδας του
έμαθε τά πρώτα γράμματα. Στή συνέχεια πήγε στή Δημητσάνα, σπουδαίο έμπορικό κέντρο μέ τήν περίφημη πυριτιδοπαραγωγή, καί συνέχισε τις έγκύκλιες σπου
δές κοντά ατούς δασκάλους, μοναχούς Αγάπιο Λεονάρδο καί Αγάπιο Παπαντωνόπουλο.

"Οταν τελείωσε τά μαθήματά του, πήγε στό μονα
στήρι τής Βαλανιδιάς στήν Καλαμάτα, δπου έγινε μονα
χός. Σέ λίγο πήγε στή μονή Ρεκίτζα, γιά νά φύγει σέ
λίγο κι’ άπό κεϊ γιά τήν Ένετσκρατουμένη Ζάκυνθο.
ΙΙεριώδευσε στή συνέχεια πολλά, Ελληνικά κυρίως, μέ
ρη καί τελικά έφθασε στήν Κωνσταντινούπολη. ΤΗταν
τό 1819. Τόν πατριαρχικό θρόνο κατείχε δ κατοπινός
έθνομάρτυρας Γρηγόριος δ Ε ', πού καταγόταν άπό τή
Δημητσάνα. Ό Παπαφλέσσας χειροτονήθηκε σέ άρχιμανδρίτη καί ό Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος — ά

πό τά ιδρυτικά στελέχη τής Φιλικής Εταιρίας — τόν
έμύησε στήν μυστική αυτή προεπαναστατική οργάνωση.
Ή πατριωτική φλόγα τοϋ νέου φιλικού καί τό ριψοκίν
δυνο τού χαρακτήρα του, κίνησε άμέσως τό ένδιαφέρον
καί ή έταιρία τόν έστειλε στις παραδουνάβιες χώρες
νά^κατηχήση τούς έκεΐ "Ελληνες. Στις 20 Δεκεμβρίου
τού 1820 δ Παπαφλέσσας άποστέλλεται στήν Πελοπόν
νησο γιά καθαρή πλέον έπαναστατική δράση. Έ κεΐ δεί
χνει μιά έκπληκτική δσο καί ριψοκίνδυνη έπίσης δρα
στηριότητα. Περιφέρεται σέ χωριά καί πολιτείες, στά
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νησιά καί στην ηπειρωτική χώρα καί κηρύσσει τό μή
νυμα τής έπαναστάσεως πού έτοιμάζεται καί προβαίνει
σέ άθρόα στρατολογία νέων για τόν ’Αγώνα. Ό πολύς
λαός τής Πελοποννήσου θεωρεί τόν Παπαφλέσσα ένα
Μεσσία τής λευτεριάς καί pi ξεχωριστή προθυμία τόν
άκούει καί τόν άκολουθεί. Ή έναρξη τής έπαναστάσεως
τόν βρίσκει φλογερό μαχητή στήν Καλαμάτα δίπλα
στόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, δταν στις 23 Μαρτίου
του 1821 σήκωσαν τή σημαία καί κατέλαβαν τήν πόλη.
Ά πό δώ καί πέρα δ άρχιμανδρίτης Παπαφλέσσας με
ταβάλλεται σ’ έναν Ιξοχον άγωνιστή. Περιφέρεται στήν
’Αρκαδία καί στρατολογεί. Καταλαμβάνει τήν ’Ακρόπο
λη τοΰ Ά ργους καί πολεμάει γενναία μέ όλιγάριθμη
δύναμη. Μάχεται στήν Καρύταινα δίπλα στόν Θεόδω
ρο Κολοκτρώνη. Πολεμάει στό Δερβένι καί τά Τρίκορ
φα καθώς καί στήν πτώση τής Κορίνθου. Παίρνει μέ
ρος στό πολεμικό συμβούλιο τοΰ Άχλαδόκαμπου, πολε
μάει στήν Μαλανδρίνα δίπλα καί πάλι στόν Γέρο τοΰ
Μωρία. Μάχεται δίπλα στόν Ύψηλάντη στόν "Αγιο Σώστη καί στό Άγιονόρι μέ άπαράμιλλη γενναιότητα καί
καταδιώκει τά στρατεύματα τοΰ Λράμαλη πέρα άπό τόν
’Ισθμόν ώς τήν ΙΙεραχώρα. Παίρνει μέρος σάν πληρε
ξούσιος σ’ δλες σχεδόν τις ’Εθνοσυνελεύσεις καί τέλος
τό 1825 διορίζεται στήν Κυβέρνηση Κσυντουριώτη στό
Ναύπλιο υπουργός Εσωτερικών καί ’Αστυνομίας. Τώ
ρα δμως δ ’Αγώνας βρίσκεται σέ μιά τρομακτική καμ
πή. '0 έμφύλιος πόλεμος έχει κατακερματίσει τις Ε λ 
ληνικές δυνάμεις. Πολλοί άπό τούς στρατιωτικούς καί
πολιτικούς ήγέτες, κι’ άνάμεσά τους ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βρίσκονται φυλακή καί στό μεταξύ στήν
Πελοπόννησο έχει άποβιβασθή δ φοβερός Ίμπραήμ μέ
χιλιάδες καλά δπλισμένο καί άσκημένο στρατό μέ ξέ
νους άξιωματικσύς κΓ άπειλεΐ νά καταστείλει καί νά σβύσει τό κίνημα. Τίποτα δέν τοΰ άντιστέκεται, δλοι σκορ
πίζουν. Καί τότε, τήν κρίσιμη αύτή ώρα, δ Παπαφλέσσας δρθώνει καί πάλι τό άνάατημά του. ’Αποφασίζει νά
συγκροτήσει, ό ίδιος, ένα στρατιωτικό σώμα καί νά σπεύσει ν’ άντιμετωπίσει τόν έχθρό στις έστίες άποβάσεώς
του, στή Μεσσηνία. Σ’ δλους φαίνεται μάταιος δ άγώνας. Χαρακτηριστική είναι ή σχετική περικοπή τοΰ
στρατηγού άγωνιστοΰ Ίωάνναυ Μακρυγιάννη — πού
κΓ αυτός άποχωροΰσε άπό τό Μωριά — δ δποΐος γρά
φει στά άπομνημονεύματά του :
«Εις τό Χάνι — έννοεί τοΰ Λεονταρίου — ηυραμε
καί τόν Παπαφλέσσα μέ κάμποσους. Πήγαινε έναντίον
τοΰ Μπραίμη. Μοΰ είπε : «Πάγω κΓ έγώ». Τοΰ είπα :
«Μέ τά ραβδιά δέν πολεμούν, πολεμοΰν μέ ντουφέκια.
’Εμείς έχουμε ραβδιά, ξύλα κΓ δχι ντουφέκια». Πέρα
σε άπό τό Λιοντάρι καί ήταν ένθουσιασμένος. Πήγε καί
χάθηκε».
’Αλλά, άς δούμε τί έλέχθη, όλίγον πρό τής μεγά
λης τραγωδίας τής τιμής καί τής έλευθερίας εις τό Μα
νιάκι, μεταξύ τών πρωταγωνιστών αύτής :
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ : ’Εδώ θά τό λαλήσουμε άδέρφια... ΚΓ αύτό πού λές καπετάν Βοϊδή Μαυρομιχάλη
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νά μήν τό ξαναπής... ’Εγώ τ’ άξίωμα τοΰ υπουργού τ’
άφησα στ’ Ά νάπλι... ’Εδώ είμαστε δλοι ίσια κΓ δμοια...
Τόν έαυτό μου δέν τόν βάνω καλλίτερο κΓ άπό τόν τε
λευταίο πολεμιστή μου... Καί τό αίμα μου λίγο τό λο
γαριάζω τήν ώρα τούτη...
ΜΑΓΡΟΜΙΧΑΛΗΣ : Δέν μίλησα έπί κακού, έξοχώτατε Παπαφλέσσα... Νά μή μέ λένε Πιέρο Βοϊδή
Μαυρομιχάλη, άν δέν είμαι ταγμένος μέ τούς Μανιάτες
μου νά πεθάνουμε δίπλα σου, άν τό καλέσει ή ώρα, πο
λεμώντας γιά τή λευτεριά... Είπα πώς ή θέση τούτη στά
Μανιάκι είναι μάλλον άδύνατη νά κρατήσει πόλεμο μέ
τήν ’Αράπικη πεζούρα καί καβαλλερία...
ΠΑΠΑΦΛ.: "Οπου νάναι θά φανεί δ Πλαπούτας
μέ τούς δικούς του... Φέρνει πιότερο άπό δυό χιλιάδες
στρατό... ΚΓ άλλος τόσος ό δικός μας... Φτάνει νά τόν
κρατήσουμε τόν Μπραίμη...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Πού βρέθηκαν οί δυό χιλιάδες οι
δικοί μας θείε ;... Είναι ζήτημα άν συγκεντρώνουμε τούς
χίλιους νοματέους...
ΠΑΠΑΦΛ.: Λησμονάς άνηψιέ Δημήτρη, δτι ώρα
τήν ώρα φτάνει δίπλα μας κΓ δ άδερφός μου Νικήτας,
μ’ άλλους τόσους ;
ΔΗΜ.: "Αν ήταν ναρθεί, έπρεπε νά είν’ έδώ δ. θείος
δ Νικήτας...
ΠΑΠΑΦΛ.: Λέω νά ξεκίνησε άπό τή Φρουτζάλα,
τά μεσάνυχτα...
ΜΑΓΡ.: "Οπως καί νάναι, ό τόπος έδώ στό Μα
νιάκι δέν προσφέρεται γιά μεγάλα πράγματα... Πού νά
πολεμήσεις ; ΚΓ έπειτα ούτε ταμπούρια έχουμε, ούτε
καί πολλά - πολλά έφόδια, γιά νά κρατηθούμε κάμποσες μέρες, άν χρειαστεί... Καλλίτερα νά τραβηχτούμε...
. ΔΗΜ.: Σωστά μιλάει, θείε, ό καπετάν Βοϊδής. Σέ
λίγο θά μαυρίσει δ κάμπος άπό τό στρατό τοΰ Μπραί
μη, πόσο θ’ άντέξουμε ;
ΜΑΓΡ.: ’Εγώ λέω νά φύγουμε άπό δώ καί νά συν
ταχθούμε, άφοΰ έρθουν κι’ οί άλλοι πού περιμένουμε,
σέ μιά άλλη θέση βορειότερα...
ΠΑΠΑΦΛ. (μέ έξαψη) : Μέ ντροπιάζετε, ώρέ πατ
λιέ μου φίλε Βοϊδή καί σύ άνηψιέ μου Δημήτρη Φλέσσα... Μέ ντροπιάζετε καί μέ ρεζιλεύετε μέ τις κουβέν
τες σας... Πού νά πάμε νά φύγουμε ; "Εχεις τακτικό
στρατό νά βγεις άπό τούτα τά ταμπούρια καί ν’ άποσύρεσαι πολεμώντας ; Δέ γνωρίζετε δτι τό άτακτο, στρά
τευμα, άμα βγει άπό τό ταμπούρι του, σκορπίζει καί κά
θε στρατιώτης θά πιάσει ένα δρόμο δικό του καί πέντε
καβαλλαρέοι τοΰ Μπραίμη θά μάς σφάξουν δλους, μέ άποτέλεσμα νά δειλιάσουν τούς άλλους δικούς μας καί
νά έμψυχώσουν τούς έχθρούς ; Τούτο θάναι πολύ μεγα
λύτερο δυστύχημα γιά τό "Εθνος... Τ ί φοβόσαστε ; Σείς
έχετε γνώση άπό δλη τήν άλληλογραφία μου... Είναι
δυνατό ύστερα άπό δυό ώρες νά μήν είναι πέντε χιλιά
δες δικοί μας γύρω στόν Ίμπραήμ Πασά ; ΚΓ άν δέν
έρθουν άλλοι, δ Πλαπούτας δέ θά λείψει... Π ι σ τ ε ύ ω
ά δ ί σ τ α κ τ α δτι θά ε ί μ α σ τ ε νι κητ α ί... ’Α λ λ ά κ Γ ά ν , δ μ ή γ έ ν ο ι τ ο , ν :-
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ΓΥΝΑΙΚΑ : Καπετανέοι... καπετανέοι... Τά σεβάσματά μου τιμημένε Παπαφλέσσα, τοΰ έκτελεστικοΰ...
Τά σεβάσματά μου καπετάν Μαυρομιχάλη...
ΠΑΠΑΦΛ.: Τ ί συμβαίνει γυναίκα... ΙΙούθε έρχεσαι
καί τί ζητάς έδώ ;
ΓΓΝ.: Ά π ό τή Δραίνα είμαι κι’ άπό κεΐ έρχομαι...
Σοΰ φέρνω ένα γράμμα άπό τόν άδερφό σου τό Νική
τα, άπό τή Φρουτζάλα, κύρ Υπουργέ μου...
ΠΑΠΑΦΛ. (άνήσυχος) : Ποιός τδφερε τό γράμμα ;
Γιατί δέν ήρθε νά μοΰ τό δώκει ό ίδιος δ ταχυδρόμος ή
ένας άντρας ; Γιατί έστειλαν έσένα ;
ΓΓΝ.: "Ας πάρω μια άνάσα... Πιάστηκε ή ψυχή
μου νά έρθω τρέχοντος... Τό παλληκάρι πού έφερε τό
γράμμα έπεσε άρρωστο, μόλις ήρθε, τοΰ θανατά... "Ε
χει πολύ πυρετό καί ντραλίζεται... Είναι κίτρινο σάν τό
λεμόνι... "Εστειλαν έμένα γιά σιγουρότερα... Νά, πήρα
καί τό τσαπί μου, νά φαίνεται δτι πάω στό χωράφι, άν
πέσω άπάνω σ’ έχθρικό στρατό...
ΠΑΠΑΦΛ.: Φέρε δώ τό γράμμα, γυναίκα...
ΓΓΝ.: Στόν κόρφο μου τδχω... Πάρτο, τιμημένε
Παπαφλέσσα... Σύ βαστάς τόν ’Αγώνα... ’Από σένα καρ
τερεί ή δόλια ή πατρίδα σωτηρία τούτη τήν ώρα... Σώ
στε, καπετανέοι, τό Μωριά... Σώστε τήν Ελλάδα...
^ ΠΑΠΑΦΛ.: Φέρε δώ κι’ άσε τά πολλά λόγια...
(Ξεδιπλώνει τό γράμμα καί διαβάζει χωρίς νά ξεκαθα
ρίζει τό λόγο. Σέ λίγο θυμωμένος) : Έ , δχι... δχι κι’
έτσι, άδερφέ Νικήτα...
ΜΑΓΡ.: Τί γράφει ; Κάτι δυσάρεστο, φαίνεται, σοΰ
διαμηνάει...
ΠΑΙΙΑΦΛ.: Κουραφέξαλα... “Ολοι γινήκαμε στρα
τηγοί καί πολιτικοί τήν ώρα τούτη... "Ολοι φροντίζου
με γιά τήν έλευθερία... μέ συμβουλές. Καί στό τέλος θά
τής βγάλουμε τά μάτια... Γράφει δτι τάχα δέν έκαμα
καλά πού πέρασα τά Κοντογούνια καί δέν έμεινα στά
δχυρά βουνά τής έπαρχίας τής Καλαμάτας νά συγκεν
τρώσω τις δυνάμεις μου... ’Από κεΐ θά έπικοινωνοΰσα,
λέει, καλλίτερα μέ τή Μάνη καί θά ήταν δυνατό νά
φτάσουν εύκολώτερα ένισχύσεις... Δέ στοχάζεται δ τα
λαίπωρος, δτι στό μεταξύ δ Μπραίμης θά ξέκοβε τόν
άνήφορο κι’ ύστερα ποιός τόν κράταγε... "Αχ, ώρέ Νι
κήτα... Νά, πάρε διάβαζε Πιέρο...
ΜΑΓΡ.: Αυτό έγώ τό είπα άπ’ τήν άρχή. Ή δρεινή^ περιοχή τής Καλαμάτας προσφερόταν καλλίτερα...
Γιά φέρε νά Ιδώ τί λέει δ Νικήτας...
ΔΗΜ.: "Επειτα καί κείνα τά δνειρα πού είδες, θείε
Γρηγόρη, δέ μάς άρεσαν κανενός... "Ας μήν τό κα,ταφρονάμε καί τοΰτο...
ΓΓΝ.: Σάν τί δνειρα είδες, έκλαμπρότατε ;
ΠΑΠΑΦΛ.: Γιατί, μήπως είσαι δνειρσκρίτισσα, γυ
ναίκα τής Δραίνας ;

ΓΓΝ.: "Ε, κάτι ξέρουμε κΡ έμείς άπό δνειρα κι’
άπό πλάτες σφαχτών...
ΔΗΜ.: Τά ξέρει καί τά ξηγάει καλλίτερα άπό δλους
δ θείος μου...
ΓΓΝ.: "Αν δέν είναι μυστικό, θά ήθελα να τ’ άκούσω κι’ έγώ...
ΠΑΠΑΦΛ.: Δέν χρειάζεται ν’ άκούσεις τίποτα...
Τά δνειρα καί τήν πλάτη τοΰ σφαχτοΰ, πού είδα φεύ
γοντας από τήν Τριπολιτσά, τά έξήγησα μόνος μου...
’Αλλά είναι άπαράδεχτο γιά μένα, άδέρφια, ν’ άφίσω
τή θέση τούτη καί νά έπιτρέψω στό Μπραίμη να δια
βεί άναίμακτα στό βορειά... "Αν μάς μένει κάτι πολύ
τιμο μέσα μας, άκόμα, είναι ή ιδέα τής Ελευθερίας καί
ή περηφάνεια... Γιά τήν έκστρατεία τούτη, κίνησα γή
καί ουρανό στό Ναύπλιο. Παράτησα καί ύπουργεΐα καί
δλα κι’ ήρθα νά πολεμήσω... Δέ θά έγκαταλείψω τό σχέ
διό μου...
ΓΓΝ.: ’Εμένα μέ χρειάζεστε τίποτις άλλο ή νά πη
γαίνω ;...
ΠΑΠΑΦΛ.: Νά καθήσεις νά πάρεις τήν άπόκριση
στό γράμμα τοΰ άδερφοΰ μου καί νά τήν πάς τό συντομώτερο στή Δραίνα...
ΓΓΝ.: Μή μοΰ πής τίποτε άλλο... Ά πό κεΐ, άν τό
παλληκάρι, δ ταχυδρόμος, δέν μπορέσει νά σηκωθεί άπ’
τό στρώμα καί νά τό πάει, θά τό στείλω μέ τόν άδερ
φό μου, πού ξέρει καλλίτερα άπό κάθε άλλον τά κατα
ράχια...
ΠΑΠΑΦΛ.: Εύγε άξια Έλληνίδα... θ ά σέ συντροφέψει κ ι’ ένας δικός μας ταχυδρόμος... ΚΓ άν τό παλληκάρι^ τοΰ Νικήτα δέ σηκωθή άπ’ τό στρώμα, θά τό
πάει αότός τό γράμμα...
ΓΓΝ.: "Οπως δρίζεις, έκλαμπρότατε.
ΠΑΠΑΦΛ.: "Αφησε αύτά τά διακοσμητικά έπίθετα, καλή γυναίκα... Εδώ είμαστε δλοι τό ίδιο, στρα
τιώτες καί πολεμιστές τής Πατρίδας... "Ελα δώ γραμ
ματικέ Τισαμενέ...
ΤΙΣΑΜΕΝΟΣ : Στούς δρισμούς σου, έξοχώτατε.
ΠΑΠΑΦΛ.: Είπα ν’ άφίσετε δλοι κατά μέρος τά
διακοσμητικά... Νά μέ λέτε «καπετάν Παπαφλέσσα^,
σκέτο... Πάρε χαρτί καί βγάλε τήν καλαμαρία...
ΤΙΣΑΜ .: Μετά χαράς... θ ά κρατήσουμε κι’ άντίγραφο, δπως πάντα...
ΜΑΓΡ.: Τ ί θά τοΰ γράψεις, άδερφέ Γρηγόρη ; Πρό
σεξε τό λόγο, μήν κακσπέσει πουθενά ή γραφή καί ποοδοθοΰμε. Ό Νικήτας έχει πείρα...
ΠΑΠΑΦΛ.: Γράφε (υπαγορεύει) :
«Νικήτα,
"Ελαβα τήν έπιστολή σου καί εις άπάντησιν σοΰ λέ
γω δτι δεν είμαι σάν και σε καί σάν τόν κουμπάρο σου
τόν Κεφάλα, δπου τρέχετε άπό ράχη σέ ράχη στούς Ά η λιάδες.
’Εγώ, άπαξ ώρκίσθην, θά χύσω τό αίμα μου είς τήν
άνάγκην τής Πατρίδος καί αύτή είναι ή ώρα. Εύχομαι
δέ είς τόν θεόν πρώτη μπάλα τοΰ Ίμπραήμ νά μέ πά-
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ρει είς τδ κεφάλι, διότι σάς γράφω νά ταχύνετε τδν έρχσμό σας καί σεις μού γράφετε κουραφέξαλα.
Νικήτα, πρώτη καί τελευταία έπιστολή μου είναι
αυτή. Βάστα την να τή διαβάζεις καμμιά φορά να μέ
θυμάσαι καί νά κλαΐς».
ΤΙΣΑΜ .: Θά γράψω άλλο τίποτα, καπετάνιε ;
ΠΑΠΑΦΛ.: Ό χ ι , Τισαμενέ... Κλείσε τδ γράμμα
καί σφράγιστο... ’Αντίγραφο δε χρειάζεται. Αν πέσου
με στή μάχη, νά μή τδ βρει δ έχθρός...
ΓΓΝ.: Ό θεδς νά δώσει κούφια νάναι ιόώρα πού
άκούει τδ λόγο σου, τιμή μένε καπετάνιε... Τούτο σ^χκμδλα
πέρι της άπόφασης στδν άδερφό σου θά ματευτεΐ
τά βουνά καί τά βιλαέτια...
ΠΑΠΑΦΛ.: Δόσε, γραμματικέ, τδ γΑ μ μ α στδν
χυδρόμο καί διώξ’ τους μέ τή γυναίκα... Καί φέρε μου
__________
καί τίς δυό μου τίς πιστόλες γιομάτες..
ΤΙΣΑΜ .: Στις προσταγές σου, κ α πετ^ιε... Πάμε
κυρά Δραϊνιώτισσα...
ΓΓΝ.: Πάμε, πάμε... Ό ρ α καλή... Καί
πα
τρίδα, άδέρφια... θάνατος στδ Μπραίμη...
ΜΑΓΡ.: θ ά κάνω μιά άκάμα προσπάθεια, Γ ρ η γ ό »
νά σέ μεταπείσω ν’ άφίκουμε τή θέση τούτη' είμαδρε
λίγοι κΓ είναι πολύ Ιπικίνδυνη...
ΠΑΠΑΦΛ.: ΙΙιέρο Βοϊδή Μαυρομιχάλη, σέ θε<®ω
αδερφό μου καί τδ ξέρεις... Είσαι δ πιδ στενδς καί
στός μου φίλος... Μή σέ κακοκαρδίσει τούτο, π β ίθ ά
πω "Αν φοβάσαι, πάρε τούς Μανιάτες σου κ ^ ^ ε ύ γ α
δέ θέλω νά σέ πάρω στδ λαιμό μου...
ΜΑΓΡ.: Οί Μανιάτες δέν έφυγαν ποτ^άπδ μάχη,
:ουν,
παλιέ μου φίλε... ΚΓ ούτε τώρα θά τδ
μως, πρέπει ν’ άντιληφθεΐς, δτι μάταια
αίμα... Ή καταστροφή είναι άναπόφευκτη.
ΔΗΜ.: Συντάσσσμαι καί γώ μέ τδ λόγο τούτο, θείε.
ΚΓ άν, έπί τέλους, θέλεις, ας δώκουμε μιά φωτιά νά
σκοτώσουμε κάμποσους νά καταλάβουν τι πάει να πει
κλέφτικο καριοφύλλι, κΓ άν φύγουμε μέσ’ άπδ τή χαράδρα...
ΜΑΓΡ.: Σωστά μιλάει τδ παλληκάρι, δ άνηψιός σου
Δημήτρης... ΚΓ άν έπί τέλους σκοτωθούμε πενήντα έκατό, θά σώσουμε σένα, νά χρησιμέψεις σ’ άλλη περίσταση_στήν Πατρίδα...
ΠΑΙΙΑΦΛ.: ’Εγώ σάς είπα καί προτύτερα καί τώρα
σάς λέω, δτι τή φευγάλα μήν τή βάλετε διόλου κατά
νοΰ σας... Σέ λίγο θά έρθει κΓ δ Πλαπούτας κΓ άλλες

ένισχύσεις... Θυμηθήτε τίς δόξες αυτού τού πεντάχρο
νου ’Αγώνα... Θ υ μ η θ ή τ ε τ ή δ ό ξ α τ ο ύ γ έ 
ν ο υ ς μ α ς ά π δ τ ά π α λ α ι ό τ ε ρ α χρον ι α... Ή πατρίδα περιμένει άπδ μάς μιά καινούργια
δόξα καί μιά νέα νίκη... " Α ν ε ί ν α ι ν ά π ε θ α
ν ο υ μ ε σ ά ν τ ο υ ς τ ρ ι α κ ό σ ι ο υ ς τ ο^ΰ
Λε ω ν ί δ α , χ ί λ ι ε ς φ ο ρ έ ς α ύ τ δ ς δ θά
νατος γιά τήν έλευθερια και την
τ ι μ ή τ ή ς Έ λ λ ά δ ο ς,.,^Ο τα ν ξεκινήσαμε τδν
’Αγώνα, τδ βροντοφωνάξαμε : «Έ λ ε υ θ ε ρ ί α ή
θ ά ν α τ ο ς » . Αύτδ άς είναι καί σήμερα ή κραυγή μας...
«ΤΔ,ευθερία ή θάνατος».
'Μ Α ΓΡ. (άποφασιστικά) : Πάμε στά ταμπούρια μας
ποιος άπομείνει, άς άκούσει τά μοιρολόγια των γυ-

Cai σέ λίγο, τ δ π ρ ω ί τ ή ς 20ής Μ α ι ο υ
τ ο V 1825, ά ρ χ ι σ ε μ ά χ η φ ο β ε ρ ή σ τ δ
υ ψ ω β π ν τ ο ύ Μ α ν ι α κ ί ο υ . Ό Ίμπραήμ ώθούσε τά στρατ^ύματά του πάνω στα έλληνικα ταμπούρια
καί οί νεκροΙ»£χ^ροί ύψώνονταν εκατόμβες. Ή μάχη γ ι
νόταν δσα π ή λ ιν ε καί δυνατώτερη. Ή τ α ν έ ν α
π ρ ε λζού ν τ ) ο τ ή ς τ ρ α γ ω δ ί α ς τ ή ς τι μ ή ς / χ 5 ΐ —τ ή ς έ λ ε υ θ ε ρ ι α ς, που περιμε>ε
τδ ύπε^ήφανο δχυρό. Τά έχθρικά φουσάτα δέ λογάρια
ζαν άπώλειες. Στδ τέλος ήρθαν στά χέρια μέ τά γιατα
γάνια. ΌΉ απαφλέσσας πολεμδύσε μέ δυδ πιστόλες.
Μπροστά σταΝξλληνικά ταμπούρια τά έχθρικά πτώμα
τα ήταν σωρός. Κρώτο σώπασε τδ ταμπούρι τού Παπαφλέσσα. Είχε σκοηωθή μέ δλους τούς δικούς του. Τδ
ταμπούρι τού Π ιέρ λ Βοϊδή Μαυρομιχαλη κράτησε πε
ρισσότερο, μέΛΛ^τέλος έπεσε κι αυτός μέ τους δικούς
..υ . Στρ σ/αειο αύτό, δμως, θά δώσουμε τδ λόγο στην
Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστασεως, τού άειμνήστου
άκαδημαϊκοΰ Διονυσίου Κοκκίνου, νά μάς χαρίσει μια
άληθινά συγκινητική περιγραφή τού τέλους τής έπο<τγ
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«Μεταξύ τών νεκρών — γράφει — τής έκπληκτικής αυτής διά τδν έπιδειχθέντα ήρωϊσμδν μάχης, ήσαν
δ Παπαφλέσσας, δ Δημ. Φλέσσας, δ Πιέρος Βοίδής Μαυρομιχάλης, δ Π. Κεφάλας, δ Κακάνης, δ Κουμουνόουράκης καί δ Παπαγιώργης. Ό άριθμδς τών φονευθέντων Αιγυπτίων ήτο μέγας, καθώς καί δ άριθμδς τών
τραυματιών.

Μετά την μάχην, καί άφοϋ διελύθη ύπό τοϋ πνεύσαντος κατά τά δειλινόν άνεμου ό έκ τών
πυροβολισμών καπνός, ό Ίμπραήμ όπήγε είς τά οχύρωμα τοϋ Παπαφλέοσα, διά νά άναΖητήση τόν
νεκρόν του. Τοϋ έφεραν ένα άκέφαλον πτώμα. Δ ιέταξε νά εύρεθη καί ή κεφαλή καί, άφου εστερέωσαν είς ένα ξύλον τόν κορμόν, τόν έστησαν ορθιον καί προσέδεσαν έπ αύτου καί τήν κεφα
λήν. Ό νεκρός παρείχε τήν έντύπωσιν Ζωντανού. Τότε ό Ίμπραήμ, κατά τόν Φωτακον, τόν έκύτταξεν άφωνος όλίγην ώραν, έκαμε χειρονομίαν σεβασμού καί θαυμασμού καί είπε :
«Πράγματι α ύτός ήτο ικανός καί γ ε ν ν α ί ο ς άνθρωπος. Κ α λ ύ 
τ ε ρ α νά έ π α θ α ί ν α μ ε ν ά λ λ η ν τ ό σ η ν Ζημί αν, ά λ λ ά νά τ ό ν έ π ι α ν α ·
μ ε ν Ζ ω ν τ α ν ό ν».
.
, . __
"Ετσι άνυψωμένος έτελείωσε τήν Ζωήν του ό Παπαφλέσσας. Η θεσις του είναι μεταξύ των
μεγάλων πρωταθλητών τοϋ άγώνος. Είχε φέρει είς τήν Πελοπόννησον τήν φλόγα τής έπαναστα
σεως, έδραοεν έπί πέντε έτη έπί τής παλαίστρας της πολίτικης καί της στρατιωτικής επαναστατι
κής Ζωής τής χώρας μέ τήν έκρηκτικήν ιδιοσυγκρασίαν του, αύτοδημιούργητος μεταξύ των καθιε
ρωμένων άξιών, μέ τά κύρος τής προσωπικής του δυναμικότητος καί έπεσε πιστεύων είς την α
νάγκην τής άτομικής θυσίας. Ή έ ν έ ρ γ ε ι ά τ ο υ ε ί ς τ ά Μ α ν ι ά κ ι ύ π ή ρ ξ ε πρ α ξ ι ς ύ π ε ρ ό χ ο υ ήρωος.
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«Τ ό φ ί λ η μ α*· Σ ύνθεοις Α. Γεωργ,άδου τού Κρητός Μ ετά τήν μάχην τού Μαν,ακ.ου, κατα την παρόδοο,ν, ό Ίμπραήμ διέτα ξε νό στήθη όρθ,ος ό νεκρός τού Π α π αφ λ έ σ σ α, τόν όποιον, όπό θαυμασμόν, έφίλησε.

Κ α τ ά τη ν Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ν
‘Υπό τοϋ κ . Α Ν Τ . ΔΕΛΩ ΝΗ
Διδασκάλου - Λ ογοτέχνου
(Συνέχ. έκ τοΟ προηγουμένου κ αί τέλος)
9. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οί πλεϊοτοι των μαθητών έμάθαιναν τά λεγάμενα «κολ
λυβογράμματα», όπως πρώτος ό Νικ. Σοφιανός άποκαλεϊ τα
έλάχιστα γράμματα, τήν έλαχίοτη μόρφωσι πού έλάμβανον
ατά Κοινά Σχολεία, προκειμένου νά διαβάΖουν καί νά γρά
φουν καί νά ψάλλουν στήν έκκλησία. "Α ς σημειωθη, ότι τό
ποσοοτόν άναλφαθητισμού τά πρώτα 100 — 200 χρόνια
άνήρχετο ατά 99,9% τοϋ πληθυσμοϋ, ένώ λίγο πριν άπό τήν
έναρΕι τη ς Έπαναστάσεως είχ ε κατέλθει στά 94% περίπου
γιά τούς άρρενες καί σταθερά 99% γιά τά ς θήλεις.
Γενική είναι ή γνώμη, ότι τό άντικειμενικά καλύτερο ε 
παγγελματικό ιδανικό ήταν ό μαθητής νά έπιδιώΕη νά γίνη
ίερεύς. Ή εύχή τών γονέων γιά τά άγόρια είναι στερεότυπη :
«Νά τούς άΕιώση ό Θεός νά βάλουν πετραχήλι» καί αύτό
φαίνεται έκτυπο ατό παρακάτω άπόσπασμα άπό Δημοτικό
Τραγούδι:
«...Αύτός πού πάγει ατό σχολειό καί γράφει με κοντύλι
Θ εός νά τόν πολυχρονή νά βάλη πετραχήλι.,.»
Γενικά, όσοι άπό τούς μαθητές ήοαν ικανοί, άκολουθούοαν δύο κατευθύνσεις: ή διήρχοντο πολλά σχολεία, Κοινά,
'Ανώτερα, σέ διάφορα μέρη τής Ελλάδος καί τελικά έγένοντο μέ τήν σειρά των διδάσκαλοι, ιερείς, ή γραμματείς —οί γνωστοί μας «καλαμαράδες» — οικοδιδάσκαλοι, δηλαδή
προσεκολλώντο σέ πλούσιες οικογένειες' ή άλλη κατεύθυνο ις: μετέβαιναν στήν Εύρώπην, όπου σπούδαΖαν σέ Πανε
πιστήμια καί όταν έγύριΖαν έγένοντο διερμηνείς, ίδρυαν
σχολές ή έχειροτονοϋντο Μητροπολίτες.
Οπωσδήποτε, οί μορφωμένοι τής έποχής έχαιραν μεγά
λης φήμης καί άπελάμβανον τιμ ές άπό τόν λαό.
Τελείω ς συνοπτικά παρακολουθήσαμε τήν διοίκηοι καί όργάνωσι τής Έκπαιδεύσεως οτά δύσκολα καί ήρωϊκά έκεϊνα
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Τότε πού οί πρόγονοί μας μέ
πίστι στό Θεό τής Ελλάδος, έπάσκιΖαν νά μείνουν πνευμα
τικά Ζωντανοί καί νά διαφυλάΕουν τήν ιερή κληρονομιά τών
άΕιών τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ό άπλός ραγιάς
πιστεύει άκράδαντα στήν δύναμι τή ς Παιδείας. Ας θυμη-
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θοϋμε, παρακαλώ, μέ ποιά καί πόση προθυμία οί γυναίκες
έδιναν στόν Πατροκοσμά τά κοσμήματα καί τά χρυσαφικά
των γιά νά ίδρύση ό ' Αγιος σχολεία. Ας θυμηθούμε άκόμα
καί τήν λαϊκή παροιμία:' «άνθρωπος άγράμματος Εύλο άπελέκητο», ή άποία καί μόνη μάς φανερώνει πολλά. Τό κατω
τέρω χαρακτηριστικό νανάρισμα μάς φανερώνει άκόμη τή διαθεσι τών γονέων καί τις φροντίδες γιά τήν έκπαίδευση τών
παιδιών των:
«...Κοιμήσου Σαββατόλουστο
τήν Κυριακή άλλαγμένο
καί τήν Δευτέρα στό σχολειό
σάν μήλο μυρισμένο...».
Καί άκόμη κάποιους στίχους άπό Κυπριακό Δημοτικό
Τραγούδι, πού μιλά γιά τό τί περιμένουν οί γονείς άπό τήν έ κ 
παίδευση :
«... Νά πής ε ις τόν δάσκαλον
νά μάθης τό ψαλτήριν
νά μάθης τόν 'Απόστολον
καί τό γρουσόν κοντύλιν,
νά μάθης τόν λοαριασμόν
μέν οέ γελά κα νένας..... »
Συμπέρασμα: Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς ώ ρ γ α ν ω μ έ ν η
ί σ ω ς νά μ ή ν ύ π ά ρ χ η κ α τ ά τ ή ν Τ ο υ ρ κ ο 
κ ρ α τ ί α ν . Δ έ ν έ κ λ ε ί π ε ι ό μ ω ς καί τ ε λ ε ί ω ς
καί αύτ ό ε ί ν α ι τό πλ έ ο ν σημαντικό.

IV.
Αύτά γιά τήν Έκπαίδευσι, χωρίς βέβαια νά έΕαντλοϋν τό
θέμα. "Α ς δούμε τώρα άπό πλησιέστερα τό θέμα «Παιδεία»
πώς δηλαδή ή Παιδεία κατά τήν Τουρκοκρατία έθεωρήθη σάν
γεγονός πρωτεϊκής οημασίας, τούς λόγους γιά τούς όποιους
έπέΖησε, τά άποτελέσματά της, τό πιστεύω της, τή φιλοσο
φία TIC.
. . .
.
Είναι γεγονός, ότι, παρά τις διώΕεις και τους εΕευτελιαμούς, παρά τις βασάνους καί τό ιδιόρρυθμο άσφυκτικό κλί
μα τών χρόνων έκείνω ν, παρά τήν έλλειψ ι βασικών φορέων
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παιδείας, έν τούτοις, ή περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν κα
θαρά παιδαγωγούσα. Τούτο σημαίνει, ότι, καί κάτω άπό αύτούς τούς συντελεστές 6ιας καί τρομοκρατίας, ύπήρχαν παι
δαγωγικοί ερεθισμοί, ικανοί νά διδάξουν καί νά φρονηματί
σουν ένα λαό, πού αιώνες τώρα είχ ε τραφή μέ συνέπεια καί
ήθος, γιά τήν κατάκτησι τού «καλός κάγαθός». Τούτο ση
μαίνει, άκόμη, ότι οέ μια δρασι άναπτύοοεται άντίρροπα μία
άντιόρασι καί στή δική μας περιπτωσι άπέναντι ατά σκοτα
δισμό άντετάχθη μυριόψυχη ή θέλησι τού λαού μας νά
ύψωθή πνευματικά.
Ό λαός μας, τις σκληρές ώρες τής πικρής σκλαβιάς,
διατηρεί μία άξιοθαύμαστη πνευματική άντοχή καί συνοχή
καί έχ ει άκεραια τή συνείόησι τής ιστορικής του συνεχείας.
Διατηρούν οί ραγιάδες άνεξίτηλη, μέσα στό πνεύμα τους,
την λαμπρή εικόνα τής άρχαιας όόξης καί τού κλασσικού με
γαλείου, ένώ νωπές είναι άκόμη οί δό ξες τού Βυζαντίου. Ο
λαός μας έχει, άκόμη, ώς ιδανικό τό Ελληνοχριστιανικόν
πρότυπον ένός άνθρώπου, πού άξονες τής ζωής του είναι
ό έλληνοκεντρισμός καί ή ορθόδοξος πίοτις. Εξ άλλου, συν
εκτικό ς κρίκος τού λαού είναι πάντοτε ή Μ εγάλη Ιδέα, δη
λαδή ή Παλιγγενεσία τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί τό
ξύπνημα τού Μαρμαρωμένου Βασιληα. Καί όλα αύτά γίνον
ται παραμύθια, θρύλοι, φαντασίες καί όνειρα, πού σφυρηλα
τούν τόν έρχομό τής μεγάλης ώρας...
«Ή είκών τή ς Παιδείας μας είναι βέβαια πενιχρά», όπως
έτόνισε καί ό ιστορικός Παπαρρηγόπουλος. Ό μ ω ς, παρά τήν
έλλειψ ι μορφώοεως καί παρά τήν άπουσία συστηματοποιη
μένης έκπαιδεύσεως, ό λαός, οίστρηλατούμενος άπό ταγούς
άξιους, θά διατηρήοη οέ ύψηλά έπιπεδα τήν έλπίδα τού άναβαπτίσματος στά νάματα τής Παιδείας. Πολλές φορές, όταν
τού δίδεται ή εύκαιρία θά κάνη τό παν — άτομικά ή συλ
λογικά — νά ύψωθή διά τής μορφώοεως. Καί αύτά άκριβώς.
είναι τό χαρακτηριστικό πού τόν ξεχω ρίζει άπό λαούς άλλους
θνησιγενείς.
Τούς δύο έπομένους αιώνες έχομε μία βελτιωμένην ε ι
κόνα τής Παιδείας. "Οσοι άπό τούς Έ λληνας μετέβησαν στήν
Εύρώπη — Φραγκιό έλέγετο τό τε — έπανέρχονται μέ ένα
μοναδικό πόθο: νά ποδηγετήσουν τόν λαό, νά άναστήσουν
τό Γένος καί νά τό οδηγήσουν οέ νέες ύψηλές πτήσεις. Δια
τυπώνουν άξιό λογες θεωρίες, πλουτίζουν τό περιεχόμενο
τής διδασκαλίας, άνανεώνουν τις διδα κτικές μεθόδους. Ή
Παιδεία σ' αυτήν τήν περίοδο λαμβάνει μία κλασσικίζουσα όψι
καί έχομε έξαροι τού έθνικοθρησκευτικού ιδεαλισμού. Σ τό
σημείο αύτό θά πρέπει νά γίνη ένας διαφορισμός. Ό διαφορισμός αύτός άναφέρεται περισσότερο στήν κοινωνιολογική
έξέτασι τής Παιδείας, θέμα τό όποιο δέν έχει έρευνηθή σω
στά ώς σήμερα, Παιδεία ή όποια διακρίνεται σέ άριστοκρατική καί σέ λαϊκή, άν μός έπιτρέπωνται οί χαρακτηρισμοί.
Σ υγκεκριμ ένα: Τήν άριατοκρατική πλευρά τής Παιδείας αν
τιπροσωπεύει τό ρεύμα έκεϊνο τό όποιο άποτελεϊται άπό
τούς διδασκάλους, πού έρχονται άπό τήν Δύοι καί στοιχειο
θετούν ένα σύστημα ιδεών καί άξιών οί όποιες βλέπουν τήν
ύπόθεσι τή ς Παλιγγενεσίας σάν άποτέλεομα μακροπροθέσμου
πολιτικής καί έκπαιδευτικής προπαρασκευής τού λαού. Ή
λαϊκή πλευρά τής Παιδείας άποτελεϊται άπό φλογερούς άγωνιστές τής Παιδείας μέ κύριους άντιπροσώπους τόν “Αγιο
Κοσμά, τόν Ρήγα καί τούς άνώνυμους γραμματοδιδασκάλους
καί λαϊκούς διδασκάλους, πού σχηματοποιούνται σέ ένα σύ
στημα ιδεών, οί όποιες προμηνύουν τό λυτρωμό τού Γένους
σάν άποτέλεομα μόνον μιας πανεθνικής πολεμικής έπαναστάοεως. Τό ποιος είχ ε τό δίκηο μέ τό μέρος του όλοι τό άντιλαμβανόμεθα.
Ή Παιδεία, λοιπόν, λαμβάνει νέα ζωή καί ήδη οί όροι
κάτω άπό τούς όποιους λειτουργεί είναι διαφορετικοί. Βασικά, τούτο όφ είλεται σέ ώρισμένα αίτια, κυριώτερα τών
όποιων είνα ι:
1ον. Τό πρώτον αίτιο είναι καθαρά οικονομικό. Οί ύπόδουλοι τό τε αδελφοί μας είχαν άρχίσει νά άνέρχωνται οικο
νομικά, ιδιαίτερα οέ ζωτικούς οικονομικούς χώρους, όπως τό
έμπόριο καί ή ναυτιλία. "Οσοι έπλούτιζαν έδιδαν πλούσιες
δωρεές καί χορηγίες, γιά νά άνεγείρω νται σχολεία καί νά
πληρώνωνται διδάσκαλοι. Ιδιαίτερα βοηθούν τήν ύπόθεσι τής
Παιδείας οί πλούσιοι όμογενεϊς, δηλαδή αύτοί πού ζοϋν στις
άνθοΰσες 'Ε λληνικές Κ οινότητες τού έξωτερικοϋ.

2ον. Έ να δεύτερο σημαντικό αίτιο είναι καί ή συνεχώς
αύξανομένη έπιρροή τών Φαναριωτών σ τις έσω τερικές καί
έξω τερ ικές ύποθέσεις τών Τούρκων. Οί ά νεξέλικτο ι πολιτι
στικά Τούρκοι είχαν πάντοτε τήν άνάγκην τών μορφωμένων
Φαναριωτών, ιδιαίτερα σέ θέματα έξω τερικής πολιτικής. Σ έ
άνταπόδοοι τών ύπηρεσιών τους, οί Φαναριώτες άποσποϋσαν
πολλά φιρμάνια τού Σουλτάνου μέ τό όποια έλύνοντο εύνοϊκά κάποιο π κάποια θέματα πού είχαν οχέσι σέ τήν Παι
δεία τών χρόνων έκείνων.
3ον. "Ενας τρίτος συντελεστής πού ώφέλησε πολύ τήν
Παιδεία τής έποχής είναι καί ή έπιθυμία τών Τούρκων νά
συγκρατήσουν τό έλλπνικό στοιχείο άπό τού νά άλΛάξη κατακτητή καί νά δεχθή τήν κηδεμοναί τών Ενετών, Γενουα
τών, Μ αλτέζων καί άλλων καθολικών κρατών, τό όποια είχον
άποδυθή οέ λυσσώδη άγώνα γιά τόν οικονομικό καί θρη
σκευτικό προσεταιρισμό τών ύποδούλων Ε λλήνω ν. "Ετσι,
οί Τούρκοι έδιδαν όλονέν καί περισσότερα προνόμια — κυ
ρίως διοικητικό, οικονομικά καί έκπαιδευτικά — στούς "Ελ
ληνες, γιά νά μήν άποσκιρτήσουν οί τελευταίοι πρός τό
Δυτικά. Δηλαδή, τό τρία πρώτα αίτια τή ς άναπτύξέως τής
Παιδείας, κατά τήν έποχήν αύτήν, είναι συνυφασμένα μέ
φανερές ή κρυφές πολιτικές καί οικονομικές ίντρ ιγκες καί
έ ξ ε λ ιξ ε ις κάτω άπό τήν πίεοι γενικωτέρων πολιτιστικών έξελίξεω ν καί συνθηκών, όπως φανερώνονται τήν έποχή αύτή
στον Εύρωπαϊκό χώρο.
4ον. Θά άναφέρωμε άκόμα, σάν σημαντικό αίτιο, τό ιδι
αίτερα χαρακτηριστικό γνώρισμα τού Έ λληνος, δηλαδή τό
φιλομαθές καί φιλέρευνο, χαρακτηριστικό, τό όποιο συντηρεί
τό πνευματικά κύτταρα τού Γένους σέ ύψηλό έπίπεδο έτοιμότητος, σέ δύσκολες έθνικές στιγμές. Αύτό άκόμα τό χα
ρακτηριστικό έχομε τή γνώμη, ότι συνέχει άόρατο, άλλά γο
νιμοποιό, καί τό εύρύτερα λαϊκά στρώματα καί δημιουργεί
ένα παιδαγωγικό πλέγμα, μέσα στό όποιο κινείται καί μορ
φώνεται ό λαός.
5ον. "Ενα έξα ιρετικά σημαντικό αίτιο είναι άκόμα καί ότι
σ' αύτές τις δύσκολες στιγμές θά ύπάρξη ένας άξιοσημείωτος άριθμός πνευματικών άνθρώπων, οί όποιοι, έστω καί έάν
έκκινοΰν άπό ή έκπροσωποϋν ώρισμένα ρεύματα, άξιολογικά,
κατορθώνουν νά ποδηγετήσουν τό Γένος καί νά μεταλαμπα
δεύσουν τήν εύρωπαϊκή σκέψι, ή όποια έμπεριέχει μηνύματα
έλευθερίας καί Δημοκρατίας.
6ον. Τέλος, πρέπει νά έξάρωμε τόν ρόλο τής 'Ε κκλη
σίας, ιδιαίτερα τό άνώνυμο πλήθος τών ταπεινών καλογήρων
καί ιερέων, χωρίς αύτό νά σηυαίνη ότι οί άξιωματοϋχοι τού
Κλήρου δέν προσέφεραν οπυαντικές ύπηρεσίες στήν ύπό
θεσι της Παιδείας. Ανεξάρτητα άπό όποιεσδήποτε έξαι-
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχούν τήν πνευματικήν έργασίαν
τών συντακτών καί τός γνώμας
αύτών.

ΑΙ άποστελλόμεναι μελέται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένα! καί έπί τής
μιας πλευράς τού χάρτου,
πρός άποφυγήν Αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν δ<ατύπωσιν τού κειμένου

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έπίοημον έπίοκεψιν, ε ις τήν Σχο
λήν Υπαστυνόμων, κατά τήν ήμέραν τής Αναστάσεων, τής A Ε. τού
ΑντιΟαοιλέως, Στρατηγού κ. Γ. Ζωϊτάκη, τού Πρωθυπουργού κ Γ Πυ
παδοπούλου, τού Αντιπροέδρου καί Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλ.
Παττακού, τού Υπουργού Δημοσίας ΤόΕεως κ. Π. Τξεθελέκου και τής
ηγεσίας τού Σώματος, οί όποιοι έγένοντο δεκτοί μέ ενθουσιώδεις εκδη
λώσεις καί άντήλλαξαν μετά τών Αξιωματικών καί μαθητών τής Σχολής
τήν θερμήν ευχήν «Χριστός Ά ν έ α τη - ή Ελλάς Ανέστη». Α ν ω ά ρ ι
ο τ ε ρ ά : Στιγμιότυπον άπό τήν αιριξιν τής Α.Ε. τού Αντιθααιλέως.
Δ ε ξ ι ά :
Ο κ. Πρωθυπουργός, ένώ ούρει τόν χορόν μετά τών κ.κ.
Αρχηγού καί Υπαρχηγού τού Σώματος. Κ ά τ ω ά ρ ι ο τ ε ρ ά : Στιγμιότυπον άπό τήν άφιξιν εις τήν Σχολήν τού κ. Αντιπροέδρου τής Κ Jθερνήσεως. Δ ε ξ ι ά :
Ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως μετά τής
ηγεσίας τού Σώματος καί έτέρω ν Αξιωματικών ε ις μιαν άναμνηστικην
φωτογραφίαν.
(Φωτογρ. I. Ιΐαωχελέω;, Ά γ . Κων/τί-.ου 34, Τηλ. 541-227)
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Ή

Παιδεία διετήρει Ανεξίτηλη ατούς μικρούς ραγιάδες
τήν αρχαία δόξα καί νωπή τή δόξα τού Βυζαντίου.

ρέοεις και επιφυλάξεις τό γεγονός είναι ότι ή Εκκλησία
διεφύλαξε μέσα οτήν κιβωτό τού «κρυφού σχολείου», 6,τι
οημαντικώτερο είχ ε άνάγκη τό Έ θνος γιό νό Ζήση: τήν
πίστι ατό Θεό καί στήν Ε λλάδα, ιδιαίτερα τό πρώτα 200
250 χρόνια.
Σάν γενικό αυμπέρααμα, έχομε τούτο: ότι, κατά τή διάρ
κεια τής Τουρκοκρατίας καί μετά άπό μία μακρόχρονη άναστολή τής λειτουργίας της, παρατηρείται μία πρωτοφανής
έφεσις γιό μόθησι καί μόρφωση έφ εσ ις ή όποια, όπό τό
1620, πού ό Κύριλλος Λούκαρις ώργόνωοε τήν Παιδεία, μορφοποιεϊται σ' ένα ούστημα ιδεών καί άξιών πού έχουν σάν
κεντρικόν άξονα τήν ορθόδοξη πιοτί καί τήν κλασσική παι
δεία, όπως αύτή εννοείται καί βιοΰται στόν 5ον π.Χ. αιώνα.
Σάν μορφωτικόν ιδεώδες τή ς έποχής, προβάλλεται ή διάπλασις ένός άνθρώπου ήθικά άκεραιωμένου καί μέ αύτοσυνείδησι τής συγκεκριμένης θέσεώς του μέσα ατό κοινωνικό
σύστημα όπου Ζή, ένός άνθρώπου μέ τέτοιον έθνικό καί θρη
σκευτικό έξοπλισμό, ώστε νά άνταπεξέλθη σ τις δίσεκτες
ώρες τής σκλαβιάς. Τό πρότυπο τή ς έποχής είναι βασικά
ό άγωνιστής, πού έκφράΖει τήν πραγματιστική καί συγκε
κριμένη πλευρά τού 'Ελληνισμού, άλλά σ' ένα δεύτερο πλά
νο θά σημειώσουμε τό γραμματοδιδάσκαλο καί παπαδοδάσκα
λο, πού έκφράΖουν τήν ίδεαλιστική καί μεταφυσική πλευρά
τού άγωνιΖομένου Γένους. "Αν σ' αύτούς τούς δύο τύπους
προσθέσωμε καί τόν τύπο τού άνησύχου Όδυσσέα, πού κλεί
νει μέσα της κάθε γενιά τού τόπου τούτου, έχομε έτσι τόν
άντιπροοωπευτικό τύπο τού Έ λληνος τή ς Τουρκοκρατίας,
μία σύνθεσι δηλ. ή όποια δίνει μέ χαρακτηριστική ακρίβεια
τόν Έ λληνα τής έποχής αύτής.
Α ς έξετάσω με τώρα, κάπως συνοπτικά, τό θέμα τής
γλώσσης. Υπάρχει ένα δεδομένο : δηλαδή ή γλωσσική διάστασις. Βασικά δέν ύπάρχει αύτήν τήν έποχή ένα άκονισμένο γλωσσικό όργανο άπό μέρους τού λαού. Υπάρχει όμως
ή διάστααις, δηλ. δύο άντίρροπα γλωσσικά ρεύματα. Τό ένα
είναι ή λαϊκή γλώσσα, είναι ή γλώσσα πού όμιλεϊται άπό τό
99% τού λαού, μιά γλώσσα πολύτροπη καί πλούσια σέ κυματισμούς καί αισθήματα, ή παραδομένη άπό γενεά σέ γενεά.
Είναι άκόμα ή γλώσσα πού θά πλάση 25 χιλιάδες δημοτικά
τραγούδια, γιά νά τραγουδήση ό λαός μας τό πάθη του,
τις λαχτάρες του, τά όνειρά του, τις έλπίδες του καί τήν
βαθύτερη πίστι του. Τό άλλο γλωσσικό ρεύμα είναι μία μορ
φή τής ά ττικής κοινής διαλέκτου, ή όποια, χωρίς νά δια
θέτη καμμία δροσιά καί χωρίς ν' άνταποκρίνεται ατό κοινό,
πανελλήνιο γλωσσικό αίσθημα, όμιλεϊται μεταξύ τών λογιών
τής έποχής, συντηρείται σέ έγγραφα έπίσημα καί διαποτίΖει
έκ τών άνω τήν μετέπειτα έλεύθερη Ζωή τού έθνους. Τό
ένα ρεύμα άντιμάχεται τό άλλο σκληρά. Αύτή ή μάχη θά
διαιωνισθή — δυστυχώς — καί μετά τήν Παλιγγενεσία καί
θά έπιφέρη σύγχυση παρεξηγήσεις καί συμφορές στόν τόπο
μας, θά γίνη δέ ά ντικείμενο καπηλείας έκ μέρους άντιμαχομένων πολιτικών παρατάξεων. Τούτο για τί ποτέ δέν έτοποθετήθη τό γλωσσικό θέμα στις σωστές του διαστάσεις καί
γιατί έλησμονήθη ότι ή γλώσσα είναι ένα θέμα καθαρά
έθνικό.
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Έ να άκόμα θέμα πού δέν έρευνήθηκε αρκετά καί δέν
έχει έπισημανθή όσο θά έπρεπε ή σημασία του, είναι ή Παι
δεία, όπως άναπτύσσεται καί άνδρούται σ τις τελ ευ τα ίες δ ε 
καετηρίδες τής σκλαβιάς καί ύπερβαίνει τόν έθνικό της ρό
λο. Γίνεται ύπερεθνική, άφοΰ άπό τήν Ελλάδα έκκινούν διά
φοροι βαλκάνιοι λόγιοι γιά νά μεταλαμπαδεύσουν σ τις χώρες
τους τά νάματα καί τά ιδανικά τής έλληνικής παιδείας, άφού
ή γλώσσα ή έλληνική χρησιμοποιείται σάν ένα διαβαλκανικο
όργανο παιδείας, έπικοινωνίας καί διαφωτισμού όλων τών
ορθοδόξων λαών τού βαλκανικού χώρου. Μ έ αύτόν τόν τρό
πον, ή Παιδεία μας άποκτά ένα νέο πρόσωπο : γίνεται διορθόδοξος καί διαβαλκανική. Η Ελληνική Παιδεία παίΖει άκό
μα ένα σημαντικό ρόλο : γίνετα ι ό μεσάΖων καί μεταφέρει
ιό ν Δυτικό Διαφωτισμό στόν βαλκανικό χώρο. Φορείς είναι
οί "Ελληνες λόγιοι τής έποχής αύτής καί οί έκπαιδευτικές
έσ τίες τού μείΖονος Ελληνισμού τής Δύσεως. Τό άποτέλεσμα είναι νά γίνουν τά βαλκανικά κράτη, άπό άπόψεως πνευ
ματικής, δορυφόροι τής Ελλάδος.
Τό τέλος τού 18ου αίώνος καί οί άρχές τού 19ου χαρα
κτηρίζονται άπά έναν παιδευτικόν οργασμόν πού σηματοδο
τεί ώρισμένα θεμελιακά γεγονότα γιά τήν άπελευθέρωσι τών
ύποδούλων Ελλήνων :
α) Οί "Ελληνες συνειδητοποιούν άπόλυτα, διά της Παι
δείας, τήν έθνική τους εύθύνη, τό βάρος τής άρχαίας κλη
ρονομιάς καί τήν άξια τού χαμένου των πνευματικού μεγα
λείου, καί θέλουν, πόση θυσία, νά τά άποκαταστήσουν.
β) Ή Παιδεία έχει άνπστυλώσει τό όνομα τής Ελλά
δος, σέ έννοια άξιοκρατική καί άξιωματική, έτσι ώστε παν
τού γίνετα ι λόγος πλέον γιά τό «Γένος τών Ελλήνων» καί
όχι γιά ρωμιούς.
γ) Παρατηρείται μιά πρωτοφανής στροφή τού ύποδούλου Ελληνισμού πρός τήν κλασσικήν άρχαιότητα, κυρίως
πρός τά έξω τερικά στοιχεία αύτής. "Ο λοι θέλουν νά βαπτίΖωνται μέ άρχαιοελληνικά ονόματα, άκόμα καί τά πλοία,
Ό κλέφτης, δ δποΐος αρχικά κατέφυγε ατά βουνά γιά νά
διαφυλάξη τήν ατομική του έλευθερία, διά τής ΙΙαιδείας
Απέκτησε συνείδησι τής Αποστολής του καί έπολέμησε γιά
τήν έθνική έλευθερία.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ
τά Ζώα. Τραγωδίες αρχαίες αναβιβάζονται ατό Φανάρι. Ή
έντύπωσι είναι συγκλονιστική γιά οποίον μπορεί νά συλλάβη τί σημαίνει τούτο. Ό Αλή Πασάς, ό£ύ μυαλό, συλλαμ
βάνει τις πραγματικές διαστάσεις τού γεγονότος αύτοΰ καί
λέγει : « Εσείς, μπρέ, οί ραγιάδες κάτι μεγάλο έχ ετε στό
κεφάλι σας. Κάτι μαγειρεύετε, μπρέ...».
δ) Συνειδητοποιείται άπό τούς "Ελληνες ή φυλετική των
ύπεροχή άπέναντι των άλλων λαών τής Βαλκανικής καί ι
διαίτερα άπέναντι τού δυνάστου.
ε) Ο πλούτος τών ομογενών καί γηγενών τίθεται στήν
ύπηρεσία τής Παιδείας, Σχολεία ιδρύονται συνεχώς καί σέ
πολλά καράβια συναντώμεν διδασκάλους οί όποιοι μαθαίνουν
γράμματα τούς ναύτες !
στ) ΑΕίΖει νά σημειωθή ότι ό κλέφτης, ό αγωνιστής
τού 21, ό όποιος άρχικά κατέφυγε οτά βουνά γιά νά διαφυλάΕη τήν άτομικήν του έλευθερίαν, τώρα, διά τής Παι
δείας, άποκτά συνείδησι τής άποοτολής του καί μάχεται γιά
τήν έθνικήν έλευθερίαν. Τώρα πλέον άρχίΖει νά γίντεαι έθνικός ήρως.
Ζ) Ή νεολαία, πού άνδροϋται τήν έποχήν αύτήν, έχει
μορφώσει μίαν ρωμαλέαν έθνικήν συνείδηοιν καί έτοι μό
νον δικαιολογείται καί καταΕιοϋται ή θυσία τής σπουδαΖούοης νεολαίας ατό Δραγατσάνι, όπου οί Ιερολοχίτες οδη
γούνται ώραϊοι πρός τόν θάνατον γιά τήν έλευθερίαν.
η) Οί έθνικές παραδόσεις καί οί λαϊκοί θρύλοι έχουν δη
μιουργήσει ένα ύπέροχο συναισθηματικό πλαίσιο μέσα στό
όποιο καί άπό τό όποιο Ζωογονείται ή έθνική συνείδησι.
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Σ τό σημείο αύτό, έπιθυμώ νά τονίσω τούτο : τό θαύμα
τού 21 δέν ύπήρΕεν έργο διανοουμένων, λογιών ή άλλων
μεγαλόσχημων ιδεών καί σχεδίων. Κυρίως, ύπήρΕεν έργο
καρδιάς, τής έλληνικής καρδιάς, αύτής πού είχ ε τραφή μέ
τά νάματα τής ΌρθοδοΕίας καί τού έλληνικού κλασσικού
θαύματος μέσα στό ταπεινό πνευματικό έργαστήρι τής Φυ
λής, τό Κρυφό Σχολειό. Σ ' αύτό τό θαύμα τού 21 έχουν
σημαντικό μερίδιο οί άπλοι διδάσκαλοι τού λαού μας, οί
άγνοί παπάδες καί καλόγεροι, οί όποιοι ποδηγέτησαν τό λαό
μας στις δίσεκτες ώρες.
Πιστεύω ότι έπιβάλλεται νά διαφυλάΕωμε, σ' ένα όμορ
φο χώρο τής ψυχής μας, τό θαύμα τού 21 καί νά έχωμε τό
θάρρος καί τήν γνώσι, σά γνήσιοι Έ λλη νες, νά όμολογήσωμε ότι τούτο οφ είλεται σέ δύο κυρίως συντελεστές : τήν
έΕακολουθητικήν έπίδρασι τών άΕιών τής άρχαίας κλασσικής
σοφίας καί τις άΕίες τής ΌρθοδοΕίας, ή σύνθεσις τών ό
ποιων άποτελοϋν τόν Ελληνοχριστιανικόν μας Πολιτισμόν.
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πρός τον καθορισμόν τή ς Ισημερίας καί
κατ' άκολουθίαν ε ις τόν έορτασμόν τού
Πάσχα, όφειλόμεναι ε ις άστρονομικούς
καί ήμερολογιακούς λόγους. Εις τόν κα
θορισμόν τή ς ήμέρας τού Πάσχα, όπως
εϊπομεν, λαμβάνεται ύπ' όψιν ή Ισημε
ρία - δηλαδή τό ήλιακόν έτος, ή πανσέ
ληνος - δηλαδή ό σεληνιακός μήν καί
τέλος ή ήμέρα. Ή ήμέρα, ήτις ρυθμίζει
ολόκληρον τήν ζωήν μας, δέν είναι μο
νός, δυναμένη νά μετρήση, άκριβώς, ού
τε τόν σεληνιακόν κύκλον, ούτε τό ήλια
κόν έτος, τό όποιον, ώς γνωστόν, είναι
μία πλήρης περιστροφή τή ς Γής πέρ.Ε
τού ήλιου καί ή όποια περιστροφή δέν
πραγματοποιείται, άκριβώς, ε ις 365 ή
μέρας, όσας συμβατικώς έχ ει τό έτος,
άλλά ε ις 365 ήμέρας, πέντε (5 ) ώρας,
4 8 ' πρώτα λεπτά καί 4 6 ' ' δευτερόλε
πτα. Διά τούτο, όταν ό Ιούλιος Καϊσαρ
ήθέλησε νά θέση κάποιαν τάΕιν καί πρός
τούτο συνέταΕε, μέ τήν βοήθειαν τού
ΆλεΕανδρινοϋ άστρονόμου Σωσιγένους,
τό Ιουλιανόν Ή μερολόγιον, προσέθεσεν
ε ις τά ς 365 ήμέρας τού έτους — πρός
διόρθωσιν — μιαν ήμέραν, άνά τέσσαρα
έτη, ε ις τό τέλο ς τού μηνάς Φεβρουά
ριου. Τό έτο ς τούτο έκλήθη δίσεκτον.
Αλλά καί μετά ταϋτα καθ' έκαστον αιώ
να τό ήμερολόγιον τού 'Ιουλίου προη
γείτο κατά μίαν ήμέραν άπό τά άστρικά
φαινόμενα π.χ. τήν ισημερίαν.

Τ

ήν 18ην Απριλίου, έωρτάσαμεν τό
"Αγιον Πάσχα. Οί Δυτικοί, Χριστιανοί
καί έκεϊνοι, έώρτασαν τό Πάσχα μίαν ε 
βδομάδα ένωριτερον, τήν 11ην Απρι
λίου. Αυτό, ώς γνωστόν, συμβαίνει συ
χνότατα. Αλλ' άς ίδωμεν, έν όλίγοις,
πώς καί διατί παρουσιάζεται αυτή ή δια
φορά :
Οί Χριστιανοί πάντοτε συνεφώνησαν
ε ις τήν ήμερομηνίαν των Χριστουγέννων
καί των άλλων, άκινήτων λεγομένων,
έορτών. Αλλά διά τό Πάσχα καί τάς άλ
λος κινητός έορτάς, όχι μόνον δέν έχουν
ώρισμένην ήμερομηνίαν, άλλά καί δ'ά
τόν καθορισμόν των, καθ' έκαστον έτος
κόμνουν καί διαφορετικούς ύπολογισμούς.
Ή λ έ ζις Πάσχα είναι έβ ρ α ϊκή : «Πέααχ» καί σημαίνει «διάβασις». "Ο ταν 0
Μωϋσής ειπεν ε ις τόν Φαραώ νά άφήση
τούς Εβραίους νό φύγουν έΕ Αίγύπτου
καί ό Φαραώ ήρνεϊτο, ό Θ εός έπληΕε
τήν χώαν του δι αλλεπαλλήλων θεομη
νιών — τά ς πληγάς τού Φαραώ. Ή δέ
κατη πληγή ήτο ό θάνατος όλων τών
πρωτοτόκων ε ις τήν Αίγυπτον. Διά νά
γνωρίζη ό "Α γγελο ς Κυρίου ε ις ποιας
οικίας δέν έπρεπε νά θανατώοη τούς
πρωτοτόκους, οί Εβραίοι έβαψαν δΓ αί
ματος άμνοϋ τούς παραστάτας τή ς έΕωθύρας των, καί ό "Α γγελο ς δ ι έ 6 η
έκ τών οικιών αύτών χωρίς νά κάμη κ α 
κόν τι. Αύτήν τήν διάδασιν, ή όποια έγινεν ε ις τά ς 14 του έβραϊκοϋ μηνάς
Νισάν (άντιστοιχούντος ε ις τό διάστη
μα άπό 15 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου),
έώρταζον καί έορτάζουν οί Εβραίοι έως
σήμερον.
Ο Χριστός έσταυρώθη καί άνεστήθη
τάς ήμέρας τού Εβραϊκού Πάσχα. Οί
Χριστιανοί, λοιπόν, κατ' άρχήν, έώρτα
ζον τό Πάσχα ταυτοχρόνως μετά τών
Εβραίων, άλλ' ώς δ ι ά β α σ ι ν έ κ
τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ
ε ι ς τ ή ν
ζ ω ή ν. Τό έτος 51 μ.Χ., οί Απόστολοι
έθεοαν έκκλησιαοτικούς κανόνας καί ό
έβδομος κανών όρίζει : «Εϊ τις έπίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, τήν Α
γίαν τού ΓΙάοχα ήμέραν, πρό τής έαρινής Ισημερίας, μετά τών 'Ιουδαίω ν έπιτελέση, καθαιρείοθω».
Α λλ' αί διαφωνίαι συνεχίσθησαν, έως
ότου ή Πρώτη Ο ικουμενική Σύνοδος τής
Νίκαιας, τώ 325 μ.Χ., άπεκήρυΕεν ώς
αιρετικούς τούς συνεορτάζοντας μετά
τών Ιουδαίων τό Πάσχα τήν 14ην τού
μηνάς Νιοάν, τούς «τεσοαρακαιδεκατίτας» άποκαλουμένους, καί άπεφάσισεν
ότι όλοι οί Χριστιανοί πρέπει νά έορτά
ζουν τό Πάσχα, μετά τό έβραϊκόν.
Η Ά λεΕ άνδρεια ήτο, τό τε, τό πλέον
προηγμένον κέντρον τού Κόσμου. Ή
Σύνοδος, λοιπόν, άνέθεσεν ε ις τόν Πα
τριάρχην ΑλεΕανδρείας νά όρίζη έκεϊνος τήν ήμέραν τού Πάσχα καί νά τήν
άναγγέλλη έγκαίρως, μέσιμ τού 'Επισκό
που τής Ρώμης, ε ις όλας τά ς χριστια
νικός έκκλησίας. Ό κανών, τόν όποιον
ήκολούθησεν ή έκκλησία τής ΆλεΕανδρείας, ήτο νά έορτάζηται τό Πάσχα τήν
πρώτην Κυριακήν, μετά τήν πανσέληνον,
ήτις συμπίπτει ή άκολουθεί τήν έαρινήν
Ισημερίαν, έάν δέ ή πανσέληνος συμπέση Κυριακήν, τό Πάσχα νά έορτάζεται τήν έπομένην Κυριακήν. Ό κανών
οΰτος έφερε, δ ι’ άρκετόν καιρόν, τήν
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ΚΑΙ
ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ

Τού έ.σ. ’Αστυνόμου Α’
κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΠΡΓΟΥ

έπιθυμητήν ομοιομορφίαν καί έΕακολουθεϊ νά τηρήται μέχρι σήμερον.
Αλλά καί ό κανών ούτος δέν έλυσεν
όριστικώς τό πρόβλημα. Μ έ τήν πάροδον
τών αιώνων, προέκυψαν διάφοροί, ώς

Ό Γρήγορός Νικηφόρος — ό πολυγραφώτατος Β υζαντινός συγγραφεύς
καί ιστορικός, άσχοληθείς καί μέ τήν άστρονομίαν — είχ ε παρατηρήσει τήν α
τέλεια ν ταύτην τόν 14ον αιώνα καί είχ ε
συστήσει ε ις τόν Αύτοκράτορα Ανδρό
νικόν νά τήν διόρθωση. Ο Αύτοκράτωρ
καί τό Πατριαρχεϊον άνεγνώρισαν, ότι ή
ύπόδειΕις τού Νικηφόρου Γρήγορα ήτο
όρθή, άλλ' άπέρριψαν τήν διόρθωσιν, διά
νά μή δημιουργηθή σκάνδαλον μεταΕύ
τών πιστών.
Καί έχρειάοθη νά φθάαωμεν ε ις τό
έτο ς 1582, ότε τό λάθος είχ ε φθάσει
τά ς δέκα ήμέρας, διά ν' άποφασίοη ό
Πάπας Γρηγόριος ό 13ος, νά έφαρμόση
νέον ήμερολόγιον, τό γνωστόν Γρηγοριανόν. ΔΓ αύτοϋ, ό Πάπας Γρηγόριος,
διέταΕε νά παραλειφθοϋν αί ήμέραι 5 14 Οκτωβρίου 1582, διά νά έπανέλθουν
αί ίσημερίαι καί τά ήλιοστάσια ε ις τήν
θέσιν των άφ' ένός καί άφ' έτέρου ώρισεν, ότι τό πρώτον έτο ς έκάστου αίωνος νά μή είναι δίσεκτον, έστω καί άν
διαιρήται διά τού 4, έκτο ς έάν διαιρήται
διά τού 400, οπότε καί θά είναι δίσε
κτον. Οΰτω, δίσεκτον ήτο τό 1600 καί
θά είναι καί τό 2000, ένω τά 1700,
1800, 1900 δέν ήσαν δίσεκτα. Από τό 
τε τό Πάσχα τών Δυτικών γίνετα ι μέ τό
Γρηγοριανόν Ή μερολόγιον.
Έ ν Έ λλάδι καθιερώθη τό Γρηγορ'ανόν Ή μερολόγιον μετά 350 έτη, τφ
1923, οπότε ή 16η Φεβρουάριου ώρίσθη
ώς 1η Μαρτίου. Ό ύπολογισμός, όμως,
τού Πάσχα, ύφ' ολοκλήρου τής Ό ρθοδόΕου Έ κκλησίας, έζακολουθεϊ νά γ ίν ε 
ται κατά τό Ίουλιανόν Ή μερολόγιον καί
όχι τό Γρηγοριανόν. Εντεύθεν καί ή δια
φορά.
Οϋτω, τό Πάσχα τών ΌρθοδόΕων καί
τών Δυτικών, δύναται, ένίοτε, νά συμπίπτη, τά ς περισσοτέρας όμως φοράς παρατηρεϊται διαφορά άπό μιας μέχρι πέν
τε έβδομάδων.
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Τούτο, δυστυχώς, είναι πραγματικο
ύ ς . Διαπιστώνεται άπό τά καθημερινά
γεγονότα. Επιβεβαιώνεται άπολύτως ά
πό τό άστυνομικόν ήμερολόγιον, εις τό
όποιον καταχωροϋνται πολλαί, αλήθεια
πολλαί, παρόμοιοι περιπτώσεις οίκογε
νειακών τραγωδιών. Προδίδεται, ακόμη,
άπό τάς σχετικός, υπέρ τής οικογέ
νειας, σταυροφορίας. Καί είναι άΕία παν
τός επαίνου ή προσπάθεια τής Εκκλη
σίας μας πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν,
διά τήν όποιαν είναι άπαραίτητος ή συν
δρομή όλων.
Πολύ συχνά ό Τύπος, ή Τηλεόρασις,
τό Θέατρον κλπ. παρουσιάζουν τήν βαρεϊαν καί άποπνικτικήν αύτήν οικογενεια 
κήν άτμόσφαιραν.
Τ ρ ο μ ε ρ ή
ε ί ν α ι
ή άλήθ ε ι α .
Ά λ λ ά δ ι α τ ί ;
Τί
φ τ α ί ε ι ;

κ. I. Ψαρογιάννη

Προχειρότης, άπαισιοδοΕία, άφόρητος
άδιαφορία καί φ ιλονεικίαι είναι τά αί
τια, τά όποια δημιουργούν τά πικρότερα
ψυχικά καί κοινωνικά δράματα πολλών
άνθρώπων, οί όποιοι, άντί νά συναντή
σουν εις τόν γάμον των ένα ήαυχον καί
άκύμαντον λιμένα τή ς εύτυχίας, καθώς
έπεθύμουν, εΰρον τόν τρικυμισμένον ώκεανόν τής δυστυχίας.
Οί λόγοι είναι πολλοί καί, βεβαίως,
διά τήν κάθε περίπτωσιν διαφορετικοί.
Δέν θ' άναγραφοΰν όλοι. Θά σημειωθούν
μόνον δύο : οϊ βασικώτεροι.
Ό πρώτος λόγος, ό όποιος όδηγεΐ
εις τήν άποτυχίαν ένός γάμου, συνίσταται εις τήν κακήν έκλογήν. Ή έκλογή
τού ένός προσώπου άπό τό άλλο, διά
νά συνταυτισθοΰν καί εύτυχισμένα νά
πορευθοϋν, χέρι - χέρι, τόν δύσκολον
καί άνηφοοικόν δρόμον τής Ζωής, δέν
είναι καθόλου εύκολος. Ά ντιθ έτω ς , ε ί
ναι άρκετά δύσκολος καί άπαιτεϊ έρευ
ναν, σκέψιν καί άπόφασιν.
"Οταν, όμως, αϋτη νίνετα ι μέ βόσιν
τήν προικοθηρίαν, ή άλλα άχαρακτήριστα καί ψυχρό αισθήματα, τά όποια πανώνουν τήν ψυχήν καί θολώνουν τήν
σκέψιν, τότε, είναι βέβαιον ότι θά έπακολουθήσπ ή άποτυχία τού γάμου. ’Αλή
θεια ! Πόσον άπλή, τρανή καί άπροκάλυπτος άλήθεια είναι τούτο !
Ό δεύτερος σπουδαίος λόγος, ό ό
ποιος οδηγεί καί αύτός είς τήν άποτυ
χίαν ένός γάμου, είναι ή έλλειψ ις ύψηλοϋ σκοπού καί γνήσιας άγάπης ε ίς αύτόν.

W
μεγάλος σκοπός καί τό βαθύ νόη
μα τής Ζωής τού όνθρώπου είναι ή οικο
γένεια.
"Οπως έγραψε καί ό διάσημος Γάλ
λος ποιητής Βίκτωρ Ούγκώ, εύτυχισμένη είναι ή οικογένεια καί καλότυχο τό
σπίτι έκεϊνο, μέσα είς τό όποιο ύπάρχουν ένωμένα ή κούνια τού μωρού μέ
τήν πολυθρόνα τής γιαγιάς.
Κ α ί όμως...
Γενική είναι ή ομολογία, ότι ή οικο
γένεια διέρχεται, τόν τελευταϊον τούλάχιστον καιρόν, περίοδον κρίοεως.

Πράγματι, όταν λειψή ή πίστις καί ή
άγόπη τών ένδιαφερομένων πρός τήν ο ι
κογένειαν, τότε, εύκόλως έμφιλοχωροϋν
είς αύτήν άσήμαντοι καί μικραί διαφοραί
μέ ίσχυροτάτην όμως διαλυτικήν δύναμιν.
Κ α τ' αύτόν τόν τρόπον, άπό τήν σ τιγ
μήν πού θά παρουσιασθή ένα ψευδές καί
άπατηλόν έΕωοικονενειακόν δόλωμα, τό
μέναπ<ι>/ Trie οικογένειας άρχίΖει νά κα
τεδαφ ίζεται.
Μ έ τήν ποώτην έμφάνισιν ένος φυσι
κού έλαττώσατος έπέρχεται ψύχρα καί
μαοασμός, διότι λείπει πραγματικά καί
άπό τούς δύο ό ώοαϊος σκοπός τού γά
μου καί ή άγόπη διά τήν οίκονένειαν. Ή
άντίλπψίς των διά τά ς έννοιας αύτάς
είναι άναιμική καί δέν σπεύδουν ποίν ε ί
ναι πλέον άργά ν ’ άνανήψουν, μέ άπο-

Του Ύπαστ. A'

τέλεσμα τό άσυμβίβαστον τών χαρακτή
ρων.
Καί μετ' ολίγον έρχεται τό διαΖύγιον
ώς σωστός πειρατής, διά τήν τελ ειω τι
κήν καταστροφήν.
"Αν, μάλιστα, ύπάρχουν καί παιδιά,
τό τε αί συνέπειαι τού διαΖυγίου είναι
έγκληματικαί.
Αλλά, καί άν δέ φθάσουν μέχρις αύτοΰ, ή Ζωή των δέν θά έχη περιεχόμενο,
χωρίς τήν άγάπην καί τήν χαράν. Γίνε
ται πλέον πληκτική ρουτίνα.
ΔΓ αύτούς ιδανικά δέν ύπάρχουν' ή
δέ γαλήνη καί ή θαλπωρή είναι άγνωστα.
1 Είς τό έΕής θά Ζούν μιάν Ζωήν ταραγμένην καί συμβατικήν, διότι τό οικογε
νειακόν οικοδόμημά των δέν θά έχη Ι
σχυρά θεμέλια.
Α λ λ ο ί μ ο ν ο ν...
Αποτελέσματα κακής
διαγνώσεως
τής ψυχικής άσθενείας των άπό αύτούς
τούς ίδιους, διότι ούδέποτε έκαμαν έ 
λεγχον καί κριτικήν τού έαυτοϋ των, διαγράφοντες, τόσον προχείρους, λανθασμένον οδηγόν πορείας.
Μόνον όταν ό θρόνος τού Χριστού
είναι μέσα είς τάς καρδι'ας όλων τών
άνθρώπων, ιδιαιτέρω ς δέ έκείνω ν, οί ο
ποίοι πρόκειται νά άποκτήσουν οικογέ
νειαν, τό τε καί οί δύο προαναφερόμενοι
καταστροφικοί λόγοι τού γάμου έκλείπουν.
Τά ψυχικά αισθητήρια τών μελλονύμ
φων άΕύνονται τόσον πολύ, ώστε δύναται έκαστος έΕ αύτών νά έκλέΕη μέ β ε
βαιότητα κατάλληλον σύΖυγον, ισόβιον
σύντροφον τής Ζωής του.
Μ έ αύτήν τήν προϋπόθεσιν δέν θά ύ
πάρχουν συγκρούσεις, ούτε θά έμφανίΖονται άπειλητικά σύννεφα ε ίς τόν οικο
γενεια κόν όρίΖοντα. Καί, άν τυχόν έμφα/ισθοΰν, γρήγορα θά διαλυθούν άπό
τήν θερμουργόν δύναμιν τής χριστιανι
κής άγάπης.
Ποτέ μία άδυναμία, ή όποια δύναται
νά έπιφέρη ρωγμάς ε ίς έΕωχριστιανικά
άνδρόγυνα, δέν θά δυνηθή νά δημιουργήση προστριβάς καί μεταΕύ τών πρα
γματικά πιστών συΖύγων, διότι έχοντες
έλεύθερα τά ψυχικά των φρούρια, θά
σταθμίσουν τά πράγματα μέ άκρίβειαν.
Η οικογένεια εύρίσκει τήν δικαίωαίν
τη ς καί τήν έκπλήρωσιν τή ς όποστολής
της μόνον κοντά είς τόν Χριστόν.
Οί σύΖυγοι, πλασμένοι ό ένας διά τόν
άλλον καί οί δύο διά τόν Ίησοϋν, Ζούν
μίαν Ζωήν μέ σκοπόν καί περιεχόμενο1/,
μίαν Ζωήν πράγματι εύτυχή.
"Επειτα θά έλθουν καί τά παιδιά, τά
όποια θ άνθίσουν ώς ποικιλόχρωμα εύο
σμα λουλούδια μέσα είς τό θερμοκήπιον
τής ψυχής των καί θ' άποτελέσουν δΓ
αύτούς τόν μοναδικόν στόχον καί τό ώραϊον νόημα τής οικογενειακής πορείας
των.
Εύτυχισμένοι γόμοι ύπάρχουν, άναρίθμητοι μάλιστα, άλλά μόνον μέσα ε ις
τά πλαίσια τής θρησκείας μας, τά χρι
στιανικά. Ή θρησκεία μας είναι ό μό
νος δημιουργός ένός τελείου γάμου, μι
ας ολοκληρωμένης οικογενειακής εύτυ
χίας, καθώς, έπίσης, καί ή μόνη σωστή
άπάντησις είς τό μέγα καί άγωνιώδες
έρώτημα, διά τούς άποτυχημένους γ ό 
μους, «τί πταίει;».
I. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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'Υπό τοΟ 'Αστυνόμου Β'
κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΑΚΗ

Η

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

λαϊκή πεποίθησις, καθ’ ήν δ έγκλημα, τί ας γεννάται — δέν γίνεται —- καί δτι οδτος φέρει
,λ
a™
αΜίιατινλ ννιυοίσαατα. άτι να τόν καθιστούν άναγνωρισιμον

- — r
- ,
χνιαν. ινιε επι κεφακης το ν ιναιααρα
ο s ν , «"·
— ·------------ι
τη έγκληματολογία, άποτελοΰν, διά μέν τούς Άγγλοαμερικανούς έγκληματολόγους, «τδ κόκκινο πανί»,
διά δέ τούς Ευρωπαίους συναδέλφους των, Θέμα προς έπίδειξιν γνώσεων καί έγκληματολογ:κής σοφίας.
Ή Άγγλοαμερικανική έγκληματολογική λογοτεχνία, γαλουχηθεϊσα, ευθύς έξ άρχής, τούς κοινωνικό^ οικονομικούς θεωρητικούς καί πρακτικούς προσανατολισμούς, έπιτίθεται κατά των άνθρωποβιολογικών
θεωριών, αΐτινες έγεννήθησαν, άνεπτύχθησαν καί έπιστεύθησαν εις τδν Ευρωπαϊκόν γεωγραφικόν χώ 
ρον. Αί έπιθέσεις αύται στρέφονται μέν κατά των άνθρωποβιολογικών θεωριών, «καρυφλάρονται», δμως,
ώς έπιθέσεις κατά τών υπερβολών καί τών φαντασιοπληξιών τοΰ Λομπρόζο, διότι ο δ τ ο ς υ π ή ρ ξ ε
μέν πρωτ ότ υπον πνεύμα, άνήρ μ ε γ ά λ η ς ε υ φ υ ΐ ας , έ ρ γ ^ α τ ι κ ό τ η τ ο ς
κ α ί ά π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ ο ς , α ί έ π ι τ υ χ ί α ι τ ου, δ μ ως , τ ό ν ά ν ή ρ π ασ αν κ α ι
τόν ώ δ ή γ η σ α ν
ε ί ς ύ π ε ρ β ο λ ά ς , μή έγκρινομένας άπό τήν έπιστημονικην πειθαρχίαν,
σοβαρότητα καί σεμνότητα. Ή Εύρωπαϊκή έγκληματολογική λογοτεχνία έμμένει είς την προσήλωσιν
περί τήν παράδοσίν της, ήτις είναι αί άνθρωποβιολογικαί θεωρίαι, αΐτινες άποτελουν τήν^ σπονδυλικήν
στήλην, ύπό έποψιν έκτάσεως, τών μεγάλων έγκληματολογικών συγγραμμάτων Εύρωπαιων δημιουρ
γών — πατέρων τής έγκληματολογίας.
,
.
,
λ
Μία Απόπειρα παρουσιάσεως τών θεωριών αύτών θα είναι ή συνεχεία της παρουσης έργασιας μέ
προοίμιον τόν βίον, τήν δράσιν καί τήν θεωρίαν τοΰ Λομπρόζο. ’Επειδή είναι δ πλέον παρεξηγηιιένος
συγγραφεύς τής έγκληματολογίας, διότι άλλοι τόν θεοποιούν και άλλοι τόν ύβριζουν, ώς μυθομανή, θά κα3 η θ ή προσπάθεϊαά1πικειμενικής παρουσιάσεως τόσον τών ύπέρ, δσον καί των κατ αυτου γραφέντων.
III . Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Α Ι Θ ΕΩ ΡΙΑΙ
III . 1 CESARE LO M BR O SO . ·Ε γεννήθ ητή ν 6ην Νοεμ
βρίου 1835, είς τήν Βερόνα της Ιτ α λ ία ς , εύρισκομένης τό 
τε ύπό Αύστριακήν κυριαρχίαν, άπό Εβραίους εύπορους γο
νείς Έ τυχ ε καλής αγωγής καί έκπαιδεύσεως, φοιτηοας εις
Εβραϊκόν γυμνάοιον. Ή τ ο 15 ετών, δτε συνέγραψε «την
ιστορίαν τής Ρωμαϊκής Δημοκρατίας» καί ετεραν μελετην
«σκίτσα τής άρχαίας ιταλικής γεωργίας». "Ω ν 16 ετών στρέ
φεται πρός τήν φιλοσοφίαν, σχολιάσας «τήν εισαγωγήν εις
τά ιστορικά μνημεία, όπως αποκαλύπτονται άπό την άνάλυα,ν λέξεων», σοβαρόν έργον τοΰ φιλοσόφου Paolo Marzolo,
όστις, Ζητήσας νά ϊδη τόν σχολιαστήν του έργου του, έμεινεν έκπληκτος άπό τό νεαρόν τής ήλικίας αυτου. Ο φιλό
σοφος συνεδέθπ, έκτοτε, μετά τού ΛομπροΖο τόσον πολύ,
ώστε δύναται νά λεχθή, ότι ό νέος αύτός δεν θα εφθανε
έκεϊ όπου έφθασεν, έάν δέν είχ ε τήν τύχην τή ς γνωριμίας
αύτής. Ό ΛομπρόΖο άνταπέδωσε τήν εύγνωμοσυνην του,
πρός τόν φιλόσοφον, παντοιοτρόπως καί διά τής όνομασιας
τής πρώτης θυγατρός του Paola Marzola. Ο Marzolo συνεστηαεν είς τόν ΛομπρόΖο νά σπουδάση ιατρικήν, ην και έσπούδαοεν είς τά Πανεπιστήμια τής Παβιας, Παδοβας και
Βιέννης λαβών τό δίπλωμα τού ιατρού άπό το Πανεπιστημιον τής Παβιας τό έτο ς 1858 καί τήν ειδικότητα του χ ε ι
ρουργού τό έτος 1859 άπό τό Πανεπιστήμιον τή ς Γενουης.
Η δραστηριότης του, ώς φοιτητοΰ, τόν έφερεν ε ίς έπαφην
μέ μεγάλος προσωπικότητας τών γραμμάτων, α ΐτινες υπη-
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ρέτουν ώς καθηγηταί είς τά Πανεπιστήμια όπου έφοίτησεν,
μεταΕύ τών όποιων είναι ό άνατόμος καί γνωστός τερα το
λόγος Βαρθολομαίος Panizza, ό ιατρός Skoda, ό παθολό
γος Rokitanski κ.ά.
Ώ ς ιατρός, άπό ένωρίς, συνεκεντρώθη περί τήν ψυχια
τρικήν καί ιδιαιτέρω ς ένδιεφέρθη διά τήν μελέτην τή ς άνατομίας καί φυσιολογίας τοΰ έγκεφάλου. Αί ιατρικοί μελέται,
περί έγκληματιών καί γενικώ ς άνωμάλων τύπων, ύπήοΕαν
άντικείμενον προσφιλές ε ίς τόν νεαρόν βλαστόν της ια τρ ι
κής. Ώ ς φιλόσοφος, λαμβάνει θέσιν έναντίον τών θεωριών
περί έλευθερίας τής βουλήσεως, α ΐτινες έγένοντο τήν έποχήν έκείνην άσμένως δεκταί άπό τούς συμπατριώτας του
φιλοσόφους. Οί βιογράφοι τοΰ ΛομπρόΖο ύποστηρίΖουν ότι
ούτος ύπέστη τήν έπίδρασιν τών Γερμανών ύλιστων, τών
Γάλλων θετικιστώ ν καί τών "Αγγλω ν όπαδών τής ύλιστικης
θεωρίας τής έΕελίΕεως. Πνευματικοί του πρόγονοι θεωρούν
ται οί D arvin. Compte, Esquirol, Morel καί δλλοι όπαδοί των
υλιστικών καί θετικιστικώ ν θεωριών. Τό έτος 1859 έδημοσίευσε τήν διδακτορικήν του διατριβήν, περί κρετινισμού,
ήτις περιέλαβε πορίσματα έπιστημονικής έρεύνρς του, περί
τής νόσου αύτής, είς τήν περιοχήν τή ς Λομβαρδίας.
Τό έτος 1859 κατατάσσεται ε ίς τά ς τάΕεις τοΰ στρα
τού, όπου γίνεται στρατιω τικός ιατρός. Είς τόν στρατόν έΕήτασε 3.000 στρατιώτας, έπιΖητών, διά τή ς άνθρωπομετρικής
μεθόδου, νά προσδιορίση διαφοράς μεταΕύ στρατιωτών, καταγομένων άπό διαφόρους γεω γραφικός περιοχάς τής 'Ιτ α 
λίας. Κατά τήν μελέτην αύτήν, παρετήρησεν ότι, στρατιώ-

ται, ο ϊτινες έφερον ανήθικα στίγματα (τατουάΖ) έπί τοϋ σώ
ματός των, ήσαν οί πλέον ταραΕίαι καί απείθαρχοι. Έ κ τής
παρατηρήσεως αύτής όρμώμενος, έχαρακτήριοεν, άργότερον, τά σωματικά στίγματα ώς εν άπό τά ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά των έγκληματιών. Έ κ το τ ε άοχολεϊται πλέον μέ
τήν κλινικήν ψυχιατρικήν, παρουσιάσας τά έτος 1863 σ ει
ράν διαλέΕεων, έν σχέσει μέ τά ς ψυχικάς άσθενείας, άς
έμελέτηοεν ε ις τά ειδικά ψυχιατρεία, κατόπιν ειδικής πρός
τοϋτο χορηγηθείσης αύτψ άδειας πρός ένέργειαν μελετών.
Τό έτο ς 1864 έδημοσίευσε τήν μελέτην «διάνοια καί ψυχοπαθολογική βλακεία», τής όποιας αί ρι'Ζαι άνατρέχουν όπι
σθεν ε ις τό έτος 1855, ότε ώς νεαρός φοιτητής ήρΕατο
γράφων αυτήν καί ή όποια έμελλε νά έΕελιχθή εις δύο παγκοσμίως γνωστός έργασίας τοϋ ΛομπρόΖο, εις τήν L 'U o m o
di genio (1894) καί Genio e degenerazione (1 8 9 7 ), α ϊτινες
έπανεΕεδόθησαν πολλάς φοράς.
Τά έτη 1863 - 1872 ό ΛομπρόΖο ύπηρέτησεν ε ις διάφο
ρα Ιταλικά ψυχιατρεία καί τό έτο ς 1874 διωρίσθη διδάσκα
λος (Lecturer) τής Ιατροδικαστικής καί Δημοσίας Υ γ ιε ιν ή ς
εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ Τουρίνου, όπου κατέστη καθηγη
τής τής έδρας τής κλινικής ψυχιατρικής τό έτος 1896 καί
τής έδρας τής Έ γκληματολογικής Ανθρωπολογίας τό έτος
1906. Τό έτος 1906 τω όπενεμήθη άνώτατον Γαλλικόν παράσημον ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. "Ιδρυσε μουσεϊον
τής Έ γκληματολογικής Ανθρωπολογίας τό έτος 1906 καί
τό έτο ς 1880, μετά τών μαθητών του F erri καί Garofalo,
ίδρυσε τό Ά ρ χ ε ϊο ν Ψ υχιατρικής καί Έ γκληματολογικής ‘Αν
θρωπολογίας. Ό όρος «άνθρωπολογία» είναι ίδικός του καί
τόν καθιέρωσε διά νά άποδείΕη τήν άντίθεσίν του πρός τόν
τοιοϋτον «περιγραφική ψυχολογία», τόν όποιον ήθελον νά
έπιβάλλουν οί Καντιανοί. ΎπεστήριΕε τήν χρήσιν τή ς πει
ραματικής μεθόδου ε ις τήν ιατροδικαστικήν ε ις μελέτην του,
δημοσιευθεϊσαν τό έτος 1865. Τό έτος 1877 έδημοσίευσε
τήν σημαντικήν μελέτην του «Ή ιατροδικαστική τοϋ πτώ
ματος», εις ήν άναφέρει διαφόρους μεθόδους διαπιστώσεως
τοϋ θανάτου καί άλλα θέματα, πρωτότυπα διά τήν έποχήν
του. Ή παρόθεαις όλων τών έργων τοϋ ΛομπρόΖο θά έπέφερε μίαν περιττήν, ίσως, κόπωσιν εις τόν άναγνώστην, δοθέντος ότι οΰτος ύπήρΕε λίαν παραγωγικός συγγραφεύς. Μ ό
νον εις τήν ‘Α γγλικήν γλώσσαν, έχουν μεταφρασθή 23 έκ
τών συγγραμμάτων του. Ταϋτα καί τά μή μεταφρασθέντα
τοιαϋτα άναφέρονται εις τό σύγγραμμα τής θυγατρός του
G ina Lombroso, όπεο τιτλοφ ορείται Cesare Lombroso.
Τ ό έ τ ο ς
1876 έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η τ ό μ ν η 
μ ε ι ώ δ ε ς έ ρ γ ο ν α ύ τ ο ϋ «Ό ε γ κ λ η μ α τ ί α ς
ά ν θ ρ ω π ο ς » ( L ‘ U o m o D e l i n q u e n t e», τ ό
όποι ον τόν κ α τ έ στ ησ ε , τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν
εις τήν έ πι στ ή μ η ν τής Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο 
γ ί α ς , ά θ ά ν α τ ο ν . ‘Ό τα ν έδημοσιεύθη τό πρώτον τό
έργον αύτό, άπετελεϊτο άπό 256 σελίδας, άλλά εις τήν
5ην έκδοσιν τών έτών 1896 - 97 άπετελεϊτο άπό 1.900 σε
λίδας, διηρημένας εις τρ εις τόμους. Αί 256 σελίδες έγιναν
1.900, διότι ό ΛομπρόΖο, άνευ ύπερδολής, « έ τ ρ ε λ λ ά θ η
ά π ό τ ή ν δ ό Ε α ν τ ο υ » καί προσέθετεν εις αύτό άπαραδέκτους έπιστημονικώς ύπερβολάς καί φαντασίας, αϊτινες έγένοντο άφορμή νά άνατραπή τό έργον του ώς χάοτινος πύργος. ‘Αλλά, διά νά ίδωμεν διατί οΰτος «έτρελλάθη»
όπό τήν δόΕαν του, θά άναφερθώμεν, έν όλίγοις, εις τήν
ιδιωτικήν του Ζωήν, τήν σχετιΖομένην μέ τό έργον του.
Εις ήλικίαν 24 έτών ένυμφεύθη μίαν Ε βραίαν 22 έτών,
έΕ ΑλεΕανδρείας, μεθ’ ής άπέκτησε δύο θυγατέρας : τήν
Paola καί τήν Gina. Ά μ φ ότερ α ι αί θυγατέρες του ένυμφεύθησαν συνεογάτας τοϋ πατρός των : ή μέν Paola τόν Carrara, ή δέ Gina τόν G. Ferrero. Μ έ τούς γαμβρούς του καί
τάς θυγατέρας του, είργάΖετο άρμονικώς καί άποδοτικώς,
έΕέδωσε δέ, έν συνεργασία μ ετ’ αύτών, διαφόρους έργα
σίας. Απαντες έΖων πολυτελώς, έχοντες συναναστροφές
μέλη τής ύψηλής Ιταλικής κοινωνίας. Αί έκ τών συγγραμ
μάτων τοϋ ΛομπρόΖο πρόσοδοι ήσαν πολύ μεγάλοι. Εις τήν
έπαυλίν του, εις τό Τουρϊνον, προσήρχοντο μεγάλοι προσω
πικότητες άπό όλον τόν κόσμον, διά νά γνωρίσουν, νά όμιλήσουν καί νά άκούσουν τόν σοφόν, ό όποιος έλυσε τό πρό
βλημα έγκλημα.
Τά νεανικά έτη τοϋ ΛομπρόΖο συνέπεσαν μέ τήν έμφάνιοιν τών θεωριών τοϋ Marx, άς άνέμιΕεν ό ΛομπρόΖο μέ
τήν έπιοτήμην, ύποστηρίΕας ότι ή οικονομική άναβίβασις τών
κατωτέρων τάΕεων θά έπέφερε βελτίωσιν τοϋ άνθρωπίνου
γένους καί κατά συνέπειαν μείωσιν τοϋ έγκλήματος. Ή τ ο ,
όμως, άντίθετος τής δΓ έπαναστάσεως καταλήψεως τής έΕουσίας ύπό τής έργατικής τάΕεως, διότι δέν έβλεπεν όρθόν
νά διοικηθή ή άνωτέρα τάΕιε, εις ήν καί αύτός άνήκεν, άπό
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τήν κατωτέραν. Εις τό Τουρϊνον έΕελέγη ώς δημοτικός σύμ
βουλος ύπό τών έργατικώ ν οργανώσεων, άλλ' ούδέποτε ήσχολήθη σοβαρώς μέ τά έργα τοϋ δημοτικού συμβούλου. Ή
στάσις του εις τήν πολιτικήν ήτο, ώς καί εις τά ς αλλας έκδηλώσεις του, συμφεροντολογική. Έ φ αίνετο συμπαθών τάς
κατωτέρας τάΕεις, άλλά ούδέποτε έγκα τέλειψ ε τήν άριστοκρατίαν.
Αφ' ότου κατέστη διάσημος, στρατιά ολόκληρος έρευνητών, φοιτητών καί άλλων έπιστημόνων είργάΖοντο δΓ αύτόν, συγκεντοώνοντες στοιχεία, άτινα έχρησιμοποιοϋντο, έφ '
όσον ήσαν ύπέο τών θεωριών του καί τών άντιλήψεών του.
Εις τό τέλος τής Ζωής του, πιστεύσας ότι έλυσεν όλα τά όνθρώπινα προβλήματα έπί τής γής, ήσχολήθη καί μέ μεταφυ
σικά προβλήματα, μελετήσας πνευματισμόν καί ύπνωτισμόν
καί έκδώσας, τό έτος τοϋ θανάτου του 1909, τό έργον «Με
τά θάνατον, τί ;». Ά λ λ ' ας ίδωμεν τί είπε διά τό έπί τής
γής πρόβλημα «έγκλημα».
Ο ΛομπρόΖο ύποστηρίΖει, ότι ό έγκληματίας διακρίνεται άπό τόν μή έγκληματίαν άνθρωπον έκ τής έμφανίσεως,
έπί τοϋ πρώτου, πολλαπλών φυσικών άνωμαλιών, α ϊτινες έ 
χουν αταβιστικήν ή έκ χειροτερεύσεω ς τοϋ γένους άρχήν. Ή
άταβιστική άρχή δύναται νά άνατρέΕη καί πέραν τής 4ης καί
5ης γενεάς προγόνων, καθ’ ήν ό πρόγονος προσήγγιΖε πε
ρισσότερον πρός τά σωματικά χαρακτηριστικά τών πιθήκων,
έΕ ών κατάγεται. Πέραν τών μορφολογικών χαρακτηριστι
κών τοϋ προγόνου, ό έγκληματίας έχ ει έγκέφαλον, καί κα τ’
έπέκτασιν μυελόν, διάνοιαν, διανοητικότητα ύπολελειμμένην,
μή δυναμένην νά άνταποκριθή ε ις τά ς συγχρόνους άπαιτήσεις μιας πεπολιτισμένης κοινωνίας. Ή μή άνάπτυΕις τών
διανοητικών ικανοτήτων τοϋ άνθρώπου εις τό έπίπεδον τών
άπαιτήσεων τής συγχρόνου κοινωνίας άποδίδεται εις τήν
χειροτέρευσιν τοϋ γένους, ήτις δέν έπιτρέπει τήν σωματι
κήν καί διανοητικήν πρόοδον καί άνάπτυΕιν. Ή ιδέα τή ς άναδρομής εις τάς προηγηθείσας γενεάς προεκλήθη εις τόν
ΛομπρόΖο άπό τήν γνωστήν θεωρίαν τοϋ Δαρβίνου. τήν ό
ποιαν ίσχυρίΖεται ότι συνήντησεν ε ις τόν ληστήν V ilella. Ό
έν λόγω ληστής προεκάλεοεν έντύπωσιν εις τόν ΛομποόΖο,
διά τήν έΕαιρετικήν του κινητικότητα, κυνικότητα καί άγριότητα. Οταν δέ όπεβίωσεν, έκλήθη οΰτος νά ένεργήοη ανα
τομικήν έΕέτασιν, διαπιστώσας μετ' έκπλήΕεως, ότι τό έσωτερικόν τοϋ κρανίου του έφ ερε περισσότεοα χαρακτηριστικά,
όμοιόΖοντα μέ χαρακτηριστικά κρανίου Ζώου παρά άνθρώ
που, είπε δέ χαρακτηριστικώς ότι : «Αύτό δέν μοϋ δίδει μίαν
ιδέαν, άλλά μίαν άνακάλυψιν κτλ.».
Εις τάς πρώτας έκδόσεις τοϋ βιβλίου του « Ό έγκλημα
τία ς άνθρωπος» έδίδετο έμφασις εις τόν άταβισμόν' μέ τήν
πρόοδον, όμως, τών έκδόσεων έγένετο στροφή πρός τόν
παράγοντα «χειοοτέρευσις τοϋ γένους», μέ toviouov τών
στοιχείων τής βλακείας - ψυχοπάθειας καί τών έπιληπτικών
ισοδυνάμων. Τελικώς, κατέληΕεν εις τό συμπέρασμα τριπλής
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Κατά τόν ΛομπρόΖο, ό
Καλιγούλας άπετέλεσεν
άντιπροσωπευτικόν τύπον
φονέως. Πρόσωπον άπαίσιον, έκτόπισιν της γω
νίας του άνωτέρου χ ε ί
λους, ωχρότητα μορφής,
χείλη μικρά, βλέμμα φο
βερόν, σιαγόνα όγκώδη
καί τό άριστερόν μέρος
τού προσώπου του ήτο
μάλλον άνεπτυγμένον.

ύποδιαιρέσεως των έγκληματιων, ήτοι ε ις τούς έ κ γ ε
ν ε τ ή ς, τούς δ ι α ν ο η τ ι κ ώ ς κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ 
ν ο υ ς (βλάκες) ψυχοπαθείς καί τούς έ π ι λ η ι τ ι κ 1
° υ C.
Ό Ferri συνέατηαεν, άργότερον, ε ίς τόν διδάσκαλόν του
νά μή θεωρή τούς έπιληπτικούς ώς άποτελοϋντας εν Ιδιαί
τερον τύπον τού γένους, άλλά πολλούς, μεταΕύ των ποιων
είναι καί ή αιφνίδια έλαφρά έκδήλωσις ψυχοπάθειας, ητις,
έπικουρουμένη ή προκαλουμένη άπό εύκαιρίας, πάθη η α
σθένειας, όδηγεϊ ε ίς τό έγκλημα. Έ κ των πολλών έΕεταοεων, έπί πολλά έτη, έγκληματιων, ψυχοπαθών και φυσιολο
γικώ ν άνθρώπων, κατέληΕεν ε ί ς τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ α
ότ ι :
ό έ γ κ λ η μ ατ ί ας ά ν θ ρ ω π ο ς δ ε ν
ά π ο τ ε λ ε ΐ π ο σ ο σ τ ό ν, λ α μ 6 α ν ό μ ε ν ο ν
έκ τ ών φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ν ό ν θ ρ ω π ω ν , αλ
λά γ έ ν ο ς «ράτσα» ά ν θ ρ ώ π ω ν , ο ϊ τ ι ν ε ς
έ γ ε ν ν ή θ η σ α ν έ γκλημ ατία ι. Έ ν ά λ λ ο ι ς
λ ό γ ο ι ς ό έ γ κ λ η μ α τ ί α ς δέ ν ήτο ποτέ
ο υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό ς ά ν θ ρ ω π ο ς κ α ί έΕ α ύ τ ο υ
νά γί νη έ γ κ λ η μ α τ ί α ς , ά λ λ ά έ γ ε ν ν ή θ η
τ ο ι ο ϋ τ ο ς , ώς χ ω ρ ι σ τ ή κ α ί σ α φ ώ ς διακ ρ ι ν ο μ έ ν η « ρ ά τ σ α » ά ν θ ρ ώ π ο υ , ή τ ι ς α
ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι άπό φυσι κά, μ ο ρ φο λ ο ν ι κ ά καί δ ι α ν ο η τ ι κ ά χ αρακτ ηρι στ ι κά.
Ή παθολογική άνατομία καί άνθοωπομετρία τού ΛομπρόΙο πεοιέλαβεν ε ίς τόν κύκλον έρεύνης τη ς τήν χωρητικό
τητα τού κρανίου καί τής παρεγκεφαλίτιδος, τήν κρανιακήν
ήμιπεριφέρειαν καί περιφέοειαν, τήν ποοσθίαν καί όπισθιαν
κοανιακήν προβολήν, τό ποόσωπον μετά τών όστών του. κα
θώς έπίσης καί δλα τά όστά τού κοανίου. Ώ ς συμπέρασμα,
αναφέρει ότι : « τ ό σ χ ή μ α κ α ί ο ί χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς
τών κ ρ α ν ί ω ν τών έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν προσ
ε γ γ ί ζ ο υ ν πολύ π ε ο ι σ σ ό τ ε ρ ο ν π ρ ό ς
τ ο ύ ς τ ώ ν φ ρ ε ν ο β λ α β ώ ν παρά π ρ ά ς
τ ο ύ ς τών σ υ ν ή θ ω ν άνθρώπων, Ι δ ί ω ς
δέ ά λ η θ ε ύ ε ι
τό τ ο ι ο ϋ τ ο ν
ώς π ρ ό ς
τ ά ς ά ν ω μ α λ ί α ς τ ο ϋ π ρ ο σ ώ π ο υ κ α ί
τ ο ΰ κ ρ α ν ί ο υ » . Ά φ ο ΰ άναφέοει πολλάς λεπτομεοείας.
καταλήνει : «Είναι δυνατόν, δρά νε, δνθοωποι, είς τούς ό 
ποιους ύπάογοιιν σωοευμέναι τοιαΰται άλλοιώσεις, νά έχουν
τόν αύτόν βαθμόν τή ς νοήσεως καί τών αίσθπυάτων, δν
έχουν οί δνθοωποι ών τό κοσνίον είναι κατά πάντπ κανο
νικόν ;... ύπ' δωιν δέ δτι οί πλεϊστοι τών φοενοβλπβών δέν
είναι τοιοϋτοι έκ γενετής, ένώ τό άντίθετον συυβαίνει μέ
τούς ένκληυατίας». Ό Aouno0Zo ήσνολήθπ ίδιαιτέοω ς καί
μέ τό Βάοοο καί τά ίδιαίτεοα χαοακτηοιστικά τοϋ ένκεφάλου. μή εΰοών ειδικόν τύπον ένκεφάλου ποοσιδιάΖοντπ ε ίς
τούς ένκληυατίας' ύποοτηοϊΖει, δυως, δτι έν τώ ένκεφάλψ
καί τώ κοανίω τών ένκληυατιώ ν παοουσιάΖονται πολύ συχνότεοον γποπκτήοες έκωυλοι καί άντικανονικοί. έν ογέσει μέ
τόν ένκέωαλον καί τό κοανίον τών λοιπών άνθοώπων. Η
ϊη τολο νκή ήνητουία τοϋ οκελετοΰ. τών υιιών. τής καρ
διάς, τών ά ννε!ων, τοϋ ήπατος κ.δ άπέδειΕε διαφοράς τινάς υετοΡΛ ένκληυατιώ ν καί μή άνθοώπων.
Ή Λνθοωπουετοία καί φυσιοννωμική έΕέτασις πεο'έλαβεν 6 608 ένκληυατίας, τών άπο;ων πάσα σωματική καί φυσιοννωυική λεπτοσέοεια έΕπτάσθη. Τό τελικό ν συμπέοασμα
τοϋ ΛουποόΖο είναι δ τ ι: δ χ ι μ ό ν ο ν ό έ γ κ λ η μ α 
τ ί α ς δ ι α φ έ ρ ε ι ά π ό τ ό ν μ ή έ γ κ λ η μ α
τ I α ν δ ν θ ρ ω π ο ν ,
ά λ λ ά κ α ί οί t γ κ λ ή 
μα τ I α ι δ ι α φ έ ο ο υ ν μ ε τ α Ε ύ των, άναλ ό γ ω ς τοϋ ε ί δ ο υ ς τοϋ δ ι α π ρ α τ τ ο μ έ -
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ν ο υ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς . Ό ληστής, λ.χ., ώς άνθρωπος
έΕεταΖόμενος, δέν είναι τό ίδιον μέ τάν κοινόν κλέπτην,
οϋτε ό κοινός κλέπτης, συγκρινόμενος μέ τόν βιαστήν. Ο
κλέπτης έχει μεγάλην εύκινησίαν προσώπου καί χειρών, όφθαλμούς μικρούς, βλέμμα άσταθές, εύκίνητον, πολλάκις
λοΕόν, τήν κεφαλήν μικρόν, τό μέτωπον όπισθοκλινές, τάς
όφρϋς πυκνός ή προσεγγιΖούσας πρός άλλήλας, τήν ρίνα
παρεκκλίνουσαν ή σιμήν ή κοίλην, γένειον άραιόν, τήν κό
μην μέλαιναν ή πυκνήν, μέτωπον σχεδόν πάντοτε στενόν,
πρόσωπον ώχρόν ή κιτρινωπόν καί μή δυνάμενον νά έρυθριάση.
Οί καθ' έΕιν φονεϊς έχουν τό βλέμμα ύελώδες, παγε
ρόν, άκίνητον, ένίο τε δέ φλογερόν, καί οίονεί αιματηρόν, ή
ρίς είναι πάντοτε γρυπή, κυρτή, ώς όρνέου, καί όγκώδης.
Αί σιαγόνες είναι μεγάλοι, τά ώτα μακρά, τά Ζυγωματικά
εύρέα, γένειον άραιόν, κυνόδοντες λίαν άνεπτυγμένοι καί
χείλη λεπτά. Είναι συχνός ε ίς τούς κα τ' έΕιν φ ονεϊς ό νυ
σταγμός ή οί μονομερείς σπασμοί τοϋ προσώπου, δι' ών άποκαλύπτονται οί κυνόδοντες, παρουσιάΖοντες οϋτω τό σαρδωνικόν μειδίαμα ή άπειλήν.
Οί βιασταί έχουν βλέμμα σπινθηροβόλον, φωνήν βρα
χνήν ή παράτονον, φυσιογνωμίαν λεπτήν, πλήν τοϋ μείΖονος μεγέθους τής κάτω γνάθου, τά χείλη καί βλέφαρα έΕέχοντα, είναι ισχνοί, πολλάκις μονόρχεις ή σχεδόν άνίκανοι.
Οί κίναιδοι παρουσιάζουν μαλακότητα τοϋ δέρματος, τήν
παιδικήν φυσιογνωμίαν καί τήν άφθονίαν τή ς κόμης λείας
καί διευθετημένης γυναικωδώς. Γενικώς, οί κίναιδοι διακρίνονται διά τήν θηλυπρεπή διευθέτησιν τή ς κόμης καί τών
ένδυμάτων των, ήτις καί έν τή φυλακή, δπου φέρουν καταναγκαστικώς τήν στολήν τοϋ καταδίκου, διατηρεί ποιόν
τινα γυναικείαν έπιτήδευσιν.
Οί πλαστογράφοι καί οί άπατεώνες έχουν καλοκάγαθον
φυσιογνωμίαν, ύπομιμνήσκουσαν τήν συνήθη μορφήν τών
ιερωμένων, διά νά μή έΕεγείρουν τάς ύποψίας τών θυμά
των. Πολλοί έχουν μορφήν άγγελικήν, πρόσωπον ώχρόν μή
έρυθριάΖον, καθιστάμενον έκ τή ς συγκινήσεως λευκόν, ο
φθαλμούς μικρούς, βλέμμα προσηλωμένον πρός τήν γήν,
ρίνα μακράν καί όγκώδη, κόμην μαύρην, πρόσωπον γυναικώδες καί συνήθως παρουσιάζουν πρόωρον φαλακρότητα.
Οί πλεϊστοι τών έκ γενετής έγκληματιώ ν έχουν ώτα άμφορικά, κόμην αφθονον, γένειον άραιόν, μετωπικούς κόλ
πους καταφανείς, κάτω σιαγόνα τεράστιον, πώγωνα άμθλύν
ή προεΕέχοντα, Ζυγωματικά διηυρυσμένα, χειρονομίας πολ
λάς, τύπον, έν γένει, όμοιάΖοντα πρός τάν μογγολικόν καί
ένίοτε πρός τόν αίθιοποειδή.
Τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τών φονέων είναι ή ψυχρότης καί παγερότρς τοϋ βλέμματος, σιαγών ύπερμεγέθης
καί ώτα άμφοοικά. Τοϋτο άποδεικνύεται, κατά τόν ΛομποόΖο. έκ τής έΕετάσεως τών προσωπογραφιών τών Καλινούλα,
Τιθερίου καί πλείστων ληστών-φονέων τής Σ ικελία ς. Ό Κολιγούλας είχ ε πρόσωπον όπαίσιον, έκφράΖον ώμότητα καί
δυσπιστίαν, έκτόπισιν τή ς γωνίας τοϋ άνωτέρου χείλους,
ώχρότητα μορφής, χείλη μικρά, βλέμμα φοβερόν, σιαγόνα
όγκώδη καί τό άριστερόν μέρος τοϋ προσώπου του ήτο μάλ
λον άνεπτυγμένον. Ταϋτα συμπεραίνει ό ΛομπρόΖο άπό τήν
εικονογραφίαν τοϋ Καλιγούλα. Δέν λέγει, όμως, πότε καί
ύπό τίνος έδημιουργήθη αύτή ή εικονογραφία, διά νά ίδω
μεν, έάν καί κατά πόσον ό Ζωγοάωος είχ ε λόγους νά παρουσιάση τόν Καλιγούλαν, όπως τόν παρουσίασεν.
Είς τό έπόμενον θά συνεχισθή ή όλοκλήρωσις τών θεω
ριών τοϋ ΛομπρόΖο καί θά παρατεθή ή κα τ' αύτοϋ κριτική.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΛΟΜΠΡΟΖΟ (τά κυριώτερα βιβλία γραφέντα δπό τοΒ Λομπρόζο) :
1. Cesare Lombroso, Ό Έ γκλημα τίας "Ανθρωπος, μετάφρασις Μπάμπη "Αννινου, Ά θήνα ι, Έ κδ. Οίκος Γ. Δ. Φέξη,
1910, σελ. 1 - 259.
L ’ Uom o Delinquente, 1st edition, Milano, Hoepli, 1870.
2. Τοϋ ίδιου κα ί τοϋ γαμβροϋ του G. Ferrero, La donna De
linquente, La Prostituta e la donna Normale, Torino,
Roux, 1893.
3. Τών ιδίων, The Female Offender, London, U n w in , 1895.
4. Τοϋ ίδιου, Crim e, Its Causes and Remedies, Boston, 1913,
L ittle Brown and Co.
5. Τοϋ ίδιου, Genio e Degenerazione, 2nd E ditioo, Palermo,
1908.
6. Τοϋ ίδίου, I I D e litto P olitico e le R ivoluzioni, Torino, Bocca, 1890.
Πλήρη εικόνα τοϋ έργου τοϋ Λομπρόζο δίδει ή θυγάτηρ του,
G ina Lombroso, Cesare Lombroso, Storia della v ita e
delle opere, 2nd E dition, Bologna, Zanichell, 1921.

( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
’Αργά δμως τό απόγευμα ένας πέμπτος
πράκτωρ ένεφανίσθη έκ τοΰ όπισθεν τής έσχίας δωματίου καί έψιθόρισε κά τι εις τόν
Ντόν.
— Κάρλο, οί συνάδελφοί μου ένεργοΰν
κάποιον έλεγχον, είπεν δ Ντόν. Έ χομεν
συζητήσει μέ τήν γενικήν ήλεκτρικήν εις
τό Μιλγουώκι, τήν ξυλουργικήν έταιρίαν
τοΰ Μπρόνξ καί μέ τούς δυο τελευταίους
διευθυντάς τοΰ άκινήτου, είς τό διαμέρι
σμα τοΰ όποιου ύποστηρίζετε ότι έμείνατε.
ΕΙσθε παντοδ άγνωστος. ΙΙώς τό έξηγεϊτε
αύτό ;
*0 Τουόμι άνεσήκωσε τούς ώμους του.
— θά πρέπει νά έχετε άπευθυνθή είς
άκατάλληλα πρόσωπα, διά τήν παροχήν
ιών άπαιτουμένων πληροφοριών.
Νομίζω, ότι θά είναι λογικώτερον
νά σάς πείσωμεν ότι θά πρέπει νά βασίζεσθε μέ μάς, είπεν δ Ντόν. Ρίψατε ένα
βλέμμα είς αυτήν τήν φωτογραφίαν. Γνω
ρίζετε αυτόν τόν άνθρωπον ;
— Μάλιστα, άπήντησεν δ Τουόμι, δοκιμάζων έκπληξιν. Είναι δ πατρυιός μου.
— Κ αί αυτά τά πρόσωπα ; ήρώτησε καί
αόθις δ Ντόν, δεικνόων μίαν έτέραν φω
τογραφίαν.
— 'Η μητέρα μου, δ πατρυιός μου, ή
άδελφή μου καί έγώ, όταν ήμουν μικρός,
άπήντησεν.
Ένθυμεΐσθε πότε έτραβήξατε αύτήν
:ήν φωτογραφίαν ; ήοώτησεν δ Ντόν.
— Ό χ ι, ποτέ δέν τήν έχω ίδ ει προη
γουμένως, άπήντησεν δ Τουόμι.
— Πιέσατε τήν μνήμην σας, είπεν δ
Ντόν. Δέν ήτο εκείνο τδ καλοκαίρι τοΰ
1933, μόλις πρό τής άναχωρήσεως καί
τών τεσσάρων διά τήν Σοβιετικήν Έ νω σιν ;
'Ο Τουόμι άφησε κάτω τήν φωτογραφίαν
καί παρετήρησεν, ότι οί πράκτορες τόν
προσέβλεπον μειδιώντες.
— "Ας κάμωμεν μίαν διακοπήν, είπεν
δ Ντόν.
Ό ρθ ιο ι, πέριξ τής άναμμένης πυράς, οί
πράκτορες έπαρουσιάζοντο εύγενικοί, άκόμη καί φ ιλικοί. Ώμιλοΰσαν περί τών κ α ι
ρικών συνθηκών, συλλογιζόμενοι ότι ήγγιζε μία άγρια χιονοθύελλα. Τότε, άπροσδοκήτως, δ Στήβ, κατά τρόπον άνεπιτήδευτον, είπεν :
— ’Εδώ πού τά συζητοΰμε, Τουόμι, τ ί
έδακτυλογραφήσατε δλον τόν καιρό, μέσα
είς τό σπίτι τής Ν. 'Γόρκης, όπου έμέ-

νατε, έπί τής δδοΰ Γεωργίου Ούάσιγκτων ;
’Ε κεί, άπλώς δ Τουόμι έξησκείτο μέ
μίαν φορητήν γραφομηχανήν, τήν δποίαν
μόλις είχεν άγοράσει.
Ή έρώτησις, δμως, αδτη, διά τόν Τουό
μι, ήτο συμφορά. Δ ιότι άπεδείκνυε κατά
ποιον άσφυκτικόν τρόπον τά F .B .I. τόν παρακολουθοΰσεν, άφ’ ής είσήλθεν οδτος είς
τήν χώραν. Κ α ί ή μαρτυρία αδτη, προστιθεμένη είς τάς φωτογραφίας, τάς δποίας
πιθανόν νά απέκτησαν άπό μακρυνούς συγ
γενείς ή φίλους τών γονέων του, άπετέλει
άπόδειξιν, δτί τό F .B .I. έγνώριζε ποιος
ήτο οδτος είς τήν πραγματικότητα. Κ α ί
δ μΰθος, τώρα, ούδέν έηερον καθίστατο, είμή σφαγείου. ’Ακόμη, δμως, παρ’ δλα ταΰτα, ώρκίζετο νά μή παραιτιηθή.
ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ
Εδθύς, ώς ήρχισαν νά τοΰ δποβάλουν τήν
έπομένην έρώτησιν, δ Τουόμι άνήγγειλεν :
Άπεφάσισα νά σάς είπω τήν άλήθειαν.
Οί πράκτορες έστρεφαν τούς όφθαλμούς
των πρδς αύτδν καί άνέμενον.
— Έ ν μέρει είχατε δίκαιον χθές, ε ί
πεν δ Τουόμι. Ό πατρυιός μου μάς έβγαλε
πράγματι άπό τήν χώραν, τό 1933, άλλά
έπήγαμεν είς τήν Φινλανδίαν κα ί δχι είς
τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. Πάντοτε έσχεδίαζα νά έπιστρέψω είς τήν ’Αμερικήν. Τό
παρελθόν φθινόπωρου είργάσθην ώς ναύ
της είς ένα φινλανδικόν φορτηγόν. "Οταν
τό πλοίον έφθασεν είς τό Κεμπέκ, έγκατέλειφα τοΰτο κα ί ήλθον είς τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας. Γνωρίζω, δτι αύτό είναι
παράνομον. ” Επραξα, δμως, τοΰτο, διότι
μοΰ άρέσει νά ζήσω είς τήν πατρίδα μου.
Βροχή έρωτήσεων έπηκολούθησε, κατό
πιν τών ώς άνω διαμειφθέντων.
— Ποιον ήτο τό όνομα τοΰ πλοίου ;
Ποιος ήτο ό πλοίαρχος ; Τ ί ήτο τό φορ
τίου ; ’Από ποιον λιμένα άπέπλευσε ;
Ποίαν ήμερομηνίαν άφίχθη είς τόν Καναδάν ; Άπό ποιον μέρος δ Τουόμι έφωδιάσθη δλα τά πλαστά έγγραφά του ;
Βραδύτερου, δ Ντόν έξήλθεν άπό τό δωμάτιον, κείμενον όπισθεν τής έστίας, διά
νά τόν άντιμετωπίσιη κα ί αδθις.
— Έ χω , άκόμη, περισσότερον άσχημα
νέα διά σάς, Τουόμι, είπεν. Α ί Ναυτικαί
Ά ρ χ α ί μάς διεβεβαίωσαν, δτι δέν δπάρχει
κανένα φινλανδικόν πλοίον, ώς αδτδ τό
όποιον μάς έχετε περιγράφει. Άνεκαλύ-

φαμεν άκόμη καί κά τι άλλο.
Έτοποθέτησεν έπί τής τραπέζης ένα
φιαλίδιον μέ ήρεμιστικά καταπότια, τά δποϊα έδωσαν είς τόν Τουόμι, είς τήν Μό
σχαν.
— Τό εδρομεν είς τόν χαρτοφύλακά
σου, είπε, τ ί περιέχει αύτό ;
— Φάρμακου, άπεκρίθη δ Τουόμι.
Τά καταπότια έφερον τό δνομα μιάς κοι
νής αμερικανικής έταιρίας. Ό Ντόν έτο
ποθέτησεν ένα άπαράλλακτον φιαλίδιον έ
πί τής τραπέζης. ’Ακολούθως, εξήγαγεν
ένα καταπότιον έξ έκάστου φιαλιδίου καί
έθεοεν αύτά τό ένα πλησίον τοΰ άλλου.
Έ ν συνεχείφ, δ ι’ ένδς μαχαιριδίου, έκοψε
τό καθένα είς δύο ίσα μέρη.
—· Προσέξατε είς αύτό, Τουόμι, είπεν.
Αύτό τό καταπότιον είναι λευκόν είς δλον
τό βάθος του. Τό άλλο, δμως, άπό τδ ίδικόν σου φιαλίδιον έχει είς τό έσωτερικόν
του τό χρώμα τοΰ γαρύφαλλου. Πώς τό
εξηγείτε αύτό ;
— Δέν γνωρίζω, άπήντησεν δ Τουόμι.
— 'Ωραία, αύτό λέγετε σείς- τό έργαστήριόν μας, δμως, έχει αίαν καλλιτέραν
ιδέαν, είπεν δ Ντόν. Μάς λέγει, δτι τά
καταπότια, τά ίδικά σας, έχουν μίαν ε ι
δικήν χημικήν σύνθεσιν, ή δποία δέν έχει
παρασκευασθή είς τάς 'Ηνωμένας Π ολι
τείας. Μάς παρέχει, έπίσης, τήν γνωμάτευσιν, δτι ή μόνη δυνατή χοήσις αύτής
τής συνθέσεως θά ήτο ή άποκάλυψις ένός
είδους άφανοΰς γραφής. Τ ί θά ήμποροόσατε νά μάς άπαντήσετε δ ι’ αύτό ;
— Δέν έχω τίποτε νά άπαντήσω.
Είναι καιρός, πλέον, νά δμιλήσωμεν
μέ ειλικρίνειαν, συνέχισεν δ Ντόν. "Ολαι
αί άποδείξεις φανερώνουν, δτι είσθε ένας
Σοβιετικός πράκτωρ καί σάς έχουν στεί
λει έδώ μέ κατασκοπευτικήν άποστολήν.
Συμβαίνει νά γνωρίζωμεν καλώς, δτι αύτή είναι ή περίπτωσις καί δχι άλλη. Εύρίσκεσθε παρανόμως είς αύτήν τήν χώ
ραν. Τδ μόνον, τό δποίον έχομεν νά κά
μωμεν, είναι νά σάς «φορτώσωμεν» είς
ένα πλοίον καί νά σάς στείλωμεν είς τήν
Ρωσίαν, θά σάς «περιποιηθοΰν» πρδς χάριν μας.
Ό Ντόν έσιώπησε, πρός στιγμήν, καί
κατόπιν προσέθεσε :
— Σκέφου πέραν άπό τήν προσωπικήν
σου θέσιν. ’ Εάν έξηγήσης τ ί σοΰ συνέβη
έδώ, κανείς δέν θά τό έκμεταλλευθή. Οί
σχεδιάσαντες τήν άποστολήν σου, άπλού-
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οτατα, δέν θά πιατεύαουν δτι έκαμαν αύχοΐ λάθος. Είς τήν εύμενεστέραν περίπτωotv, θά σκεφθούν δτι ψεύδεσαι διά νά κά
λυψης μία'; άστοχον ένέργειαν καί θά στιγματισθής μέ τήν αποτυχίαν. Πολύ πιθανόν
νά καταστής Οποπτος διά κ ά τι χειρότερον.
Ό ,τιδήποτε καί άν πράξης ή Αναφέρω,
δέν θά είναι δυνατόν νά πείσης τούς πΡο ί'
σταμένους σου, δτι δέν ήλθες εις διαπραγ
ματεύσεις μαζί μας καί δτι δέν σέ Αποστείλαμεν ώς ’Αμερικανόν πράκτορα. Τώ
ρα θά ήδύνασο νά προτιμήσης τήν συνερ
γασίαν μας...
— Δ ια τί θά έπρεπε νά συνεργασθώ μέ
έκπροσώπους ένός συστήματος τό όποιον
καταρρέει ; Ένός συστήματος πού εδρίσκεται είς πλήρη παρακμήν ; Απήντησε.
Δέν έχετε άκόμη άντιληφθή, δτι Απωλέσατε τήν δπόθεσιν ; Η μ ε ίς εΤμεθα οί νικηταί.
Ή τ ο τό πρώτον «σπάσιμο» τών νεύρων
τού Τουδμι κα ι οί πράκτορες έπωφελήθησαν καί έξεμεταλλεόθησαν άμέσως τήν Αποκάλυψιν τής ίδιότητός του, ώς κατασκό
που, ή δποία άποκάλυψις έγένετο δπ’ αύτσδ τού ίδιου.
— Ταξιδεύεις άνά τήν χώραν μας, τούς
δύο τελευταίους μήνας, έντελώς Ανενόχλη
τος, είπε μέ όξύτητα δ Τζάκ. Φαίνεται,
δτι τό σύστημά μας καταρρέει ;
— Δέν θά συμβή αύτήν τήν νύκτα, Απεκρίθη δ Τουόμι. ’ Αλλά ίστορικώς ή κατάρρευσις τού καπιταλισμού είναι Αναπδφευκτος.
Καθώς ήτο έπόμενον, δ Τουόμι καί οί
πράκτορες ήρχισαν μίαν Ιδεολογικήν συζήτησιν πολύ ένδιαφέρουσαν. *0 Τουόμι μέ
σοβαρότητα έπανελάμβανε δλα τά Μαρξι
στικά - Σοσιαλιστικά καί έπομένως Αντιαμερικανικά δόγματα, τά δποία είχ ε διδαχθή κατά τό διάστημα τών 25 έτών, κατά
τό όποιον διέμεινεν είς τήν Σοβιετικήν *Ενωσιν. Οί πράκτορες παρεδέχθησαν ώρισμένας άπόψεις κα ί διεκωμώδησαν τάς δ
πολοίπους.
— Κάρλο, έχομεν πραγματικά προβλή
ματα είς αύτήν τήν χώραν, εΐπεν δ Ντόν.
Τουλάχιτσον, δμως, προσπαθούμεν νά τά
λύαωμεν διά τών έλευθέρων έκλογών.
Ή συζήτησις, είς έντονον δφος, έκράτησεν έως άργά τήν νύκτα.
— Τοιουτοτρόπως δέν θά φθάσωμεν είς
κανένα τέλος, εΤπεν δ Ντόν. Τελειώνω
μέ δ ,τι ήρχισα νά λέγω : Έ άν θά έχωμεν
συνεργασίαν, ήμπορούμεν νά τακτοποιήσωμεν ώστε νά φανή, δτι έχεις έκπληρώσει
δλας τάς Αποστολάς σου. Κάποτε θά σέ Α
νακαλέσουν καί θά ήμπορέσης νά έπιστρέψης είς τήν πατρίδα σου.
*0 Τουόμι δέν άπήντησεν. ’ Αλλά τού
ήτο Αδύνατον νά μή σκεφθή κα ί τήν οίκογένειάν του, τήν δποίαν εΤχεν έγκαταλείψει είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν.
’ Αλλά
πρέπει. Πρέπει νά άποφασίσης συντόμως.
Κάθε ήμέρα, ή δποία περνά, καθώς εδρίσκεσαι έδώ, έξω άπδ τήν κυκλοφορίαν, ε ί
ναι είς βάρος'σου κα ί αύξάνει τόν κίνδυ
νον διά τό άτομόν σου. Τό Κέντρον (’ Αρ
χηγείου) συχνά ένεργεΐ μυστικούς Ελέγ
χους είς τούς Ανθρώπους, τούς δποίους έ
χ ε ι είς τήν παρανομίαν, θά ήδύνατο νά
έχη διαθέσει ένα δτομον νά σέ παρακολου
θώ) σήμερον.
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
'Ο Τουόμι έβυθίσθη είς μελαγχολίαν.
Περιήλθεν είς τελείαν άπόγνωσιν καί τρομεράν Απελπισίαν. Ή σκέψις τής προδο
σίας τών διδασκάλων τής χώρας του, τώ<
πεποιθήσεών του, τόν έκαμε νά αισθάνεται
Αδύναμος καί Ασθενής. Έσκέφθη νά ποοσ-
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ποιηθή συνεργασίαν μέ τό F .B .I., μόνον
δ ι’ όλίγον, ώστε νά δυνηθή νά μεταβή Αε
ροπορικώς είς τό Μεξικόν, ή νά ζητήσγ(
άσυλον είς τήν Σοβιετικήν πρεσβείαν, είς
τήν Ούάσιγκτων. ’Ασχέτως, δμως, μέ τό
πώς θά διέφευγε τόν κίνδυνον, ή κατάστασις θά έλάμβανε τέλος μέ τήν Αντιμετώπισιν τής K .G .B.
Τελικώς θά έπρεπε νά πείση τούς πΡ0Ϊ'
σταμένους του, δτι δέν είχε προδώσει μυ
στικά καί δτι ή άνακάλυψίς του δέν ώφείλετο είς δπαιτιότητά του. Κ α ί δσον έσυλλογίζετο, τόσον καί περισσότερον Αμφέβαλλεν, δτι θά ήμπορούσε νά πράξη * * τ ι
είς τήν Μόσχαν, ώστε νά τόν πιστέψουν.
Έσκέφθη τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως
είς τά δποία έκλειναν τούς Ανθρώπους,
τούς δποίους έθεωροΰσαν «δπόπτους» (κά
ποτε ή K.G .B . τόν εΐχεν δποχρεώσει νά
παρακολουθή κρυφίως τούς έκτοπισμένους
είς τό στρατόπεδον πλησίον τών έλών, τής
έπαρχίας Κύρωφ). Κ α ί ώς δραμα έβλεπεν
άθλιας ακηνάς, αί δποίαι άπεικόνιζον τόν
ίδιον καί τήν οίκογένειάν του εντός ένός
καί μόνον παραπήγματος, είς τά στρατό
πεδα συγκεντρώσεως. Είς έναλλαγήν είκόνων ώραματίζετο τάς στερήσεις καί τήν
Αθλιότητα είς τάς δποίας θά έβυθίζετο ή
οίκογένειά του, έάν έστελλον αύτόν μόνον
είς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Περισ
σότερον παντός Αλλου, ή σκέψις, διά τήν
οίκογένειάν του, τόν έκαμε νά έρωτήση :
— Αύτήν τήν συνεργασίαν πώς τήν έννοείτε ;
— Λοιπόν, πρώτον πρέπει νά συνέχισης
νά κάμης τήν έργασίαν σου ώς νά μή μάς
συνήντησες ποτέ, άπήντησεν δ Ντόν. θά
πρέπει νά εδρης μίαν έργασίαν, θά άνοικοδομήσης τό κάλυμμά σου, θά διατηρήι
κανονικήν έπικοινωνίαν μέ τό Κέντρον καί
θά έκτελής τήν Αποστολήν, τήν δποίαν σού
Ανέθεσαν. Φυσικά, θά πρέπει νά μάς Αναφέρης λεπτομερώς τάς ένεργείας σου.
— Κ α ί τ ί θά κάμετε σείς ; ήρώτηαεν δ
Τουόμι.
— θά δίδωμεν δδηγίας κα ί μίαν σχετι
κήν βοήθειαν, διά νά φθάσης είς τήν έπιτυχίαν. ’ Αλλά είνα ι πολύ σημαντικόν, είς
τήν Αρχήν ιδιαιτέρως, νά έκτελέσης τήν
έργασίαν σου, δπως Ακριβώς θά τήν έκτελοΰσες, δπδ διαφορετικάς συνθήκας, Ανευ
τής ίδικής μας βοήθειας, δηλαδή. Δ ιότι,
έάν σέ βοηθήσωμεν έκ τών προτέρων, τό
σον σύντομα, τό Κέντρον Ισως νά Απορήσγ

Τ αξιδεύεις άνά
δύο τελευταίους
νόχλητος, εϊπε
Φαίνεται, δτι τό

τήν χώραν μας τούς
μήνας, έντελώ ς άνεμέ όξύτητα ό ΤΖάκ.
σύστημά μας καταρ
ρέει ;

Από τούς συνήθεις παρανόμους κα ί θά ήμπορούσες νά καταστής δποπτος.
— θά ήμπορούσα νά συντάσσω τά μηνύ
ματα διά τό Κέντρον, ή αύτό θά έπρεπε
νά τό κάμετε σείς ; ήρώτησεν δ Τουόμι.
— θά ήδύνασο αύτά νά τά συντάσσω έξ
δλοκλήρου, άπήντησεν δ Ντόν.
Ό Τουόμι άπεδοκίμασε, κινών τήν κε
φαλήν του,
— Τό σχέδιον τούτο δέν θά έχη καλόν
τέλος. Κατά κάποιον τρόπον, τό Κέντρον
θά τό άνακαλύψη·
— Κάρλο, σέ διαβεβαιώ, δτι έχει δοκιμασθή κα ί Αλλοτε μέ έπιτυχίαν καί πάλιν
θά έπιτελέση πρόοδον, εΤπεν δ Ντόν.
Ό Τουόμι έμεινε σιωπηλός.
— Έ ν τά ξει, είπε, θά δοκιμάσω, έάν
συμφωνήσετε, μέ κά τι τό δποΐον καί σάς
προτείνω : θά σάς παρέχω πλήρεις πλη
ροφορίας, δ ι’ δσα Αφορούν τήν Αποστολήν
μου κα ί δ ι’ δσα συμβαίνουν άπδ τώρα καί
έφεξής. Δέν θά ζητήσετε, δμως, νά σάς
εϊπω τίποτε διά τήν έκπαίδευσίν μου, ή
διά τούς διδασκάλους μου ή διά τούς συμμαθητάς μου, ή τίποτε Αλλο μυστικόν τό
δποΐον γνωρίζω Από τήν Σοβιετικήν Έ νω σιν.
— Πολύ ώραΐα, εΤπεν δ Ντόν. Φυσικά
δπάρχουν Αρκετά πράγματα τά δποία θά
ήθέλαμεν νά μάθωμεν. Δέν θά σέ πιέσωμεν δμως. Τελικώ ς, νομίζω δτι θά θελήσης νά μάς είπης δ ίδιος, μέ έλευθέραν
τήν θέλησίν σου. ‘ Οποτεδήποτε κρίνης τόν
έαυτόν σου έτοιμον, δύνασαι νά μέ πληροφορήσης μέ τόν Τζάκ ή τόν Στήβ. θά σέ
άναλάδουν δπό τήν προστασίαν των άπδ
τώρα καί είς τό Ιξής.
ΤΟ ΜΗΝΤΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
‘ Ο Τουόμι έπέστρεψεν είς τήν Νέαν ΓΓόρκην μόνος μέ τό λεωφορεΐον κα ί είσήλθεν είς τό ξενοδοχεΐον Σεβίλ. Τήν έπομένην τό Απόγευμα κατηνάλωσε σχεδόν δύο
ώρας, Αλλάσσων κατεύθυνσιν κα ί τά συγ
κοινωνιακά μέσα, Από τόν δπόγειον σιδη
ρόδρομον είς τό λεωφορεΐον, Από τό λεω
φορεΐον είς τα ξί, πρίν ή εϊσέλθη είς τό
ξενοδοχεΐον Χίλτον τού Στέϊτλερ, διά νά
συναντήση τόν Τζάκ καί τόν Στήβ.
Κ α ί οί τρεις συνέταξαν μίαν έπιστολήν
μέ τήν δποίαν έπληροφορούσαν τό Κέντρον
δτι τά ένημερωτικδν ταξίδιον τού Τουδμι
είς τό Μίντγουεστ δέν είχ ε σημειώσει Αξιόλογον έπιτυχίαν.
Ό Τζάκ άναμετέδωσε τό κείμενον, τό
δποΐον είχ ε προταθή Από τό Ά ρχηγεΐον
τού F .B .I. καί είς χρονικόν διάστημα μιάς
ώρας ή Ούάσιγκτων έτηλεφώνηαεν δτι τό
έγκρίνει. Καθώς δ Τουόμι έγραφε, τό τε 
λικόν σχέδιον τής έπιστολής δι* Αφανούς
μελάνης, Αντελήφθη, δτι οί δύο πράκτορες
έξήταζον προσεκτικός έκάστην κίνησιν τής
χειρός του κα ί κατενόησε τόν λόγον τής
παρακολουθήσεως.
— Δέν έχω θέσει ούδέν συνθηματικόν
σημείον έπ’ αύτής, έάν αύτό είνα ι έκεΐνο
τό δποΐον σάς Ανησυχεί, είπε μόλις έτελείωσε.
— Κάρλο, αύτό είναι έκεΐνο τό δποΐον
έπεριμένομεν νά μάς Απαντήσης, εΤπεν δ
Στήβ. Σού έδωσαν κάποιο συνθηματικό αημεΐον, διά νά τό χρησιμοποιήσω, είς περίπτωσιν άποκαλύψεώς σου ;
— Ό χ ι, Απήντησεν δ Τουόμι, κα ί δέν
δύναμαι νά έξηγήσω διατί δέν μού έδω
σαν. Κ α ί ήτο τόσον εδκολον- παραλείπων
Ακριβώς μίαν στίξιν, θά ήμπορούσα νά τούς
κάνω νά καταλάβουν.
Ό Τουόμι έγραψεν είς τόν φάκελλον
τήν διεύθυνσιν ένός γραφείου είς τό Έ λ σίνσκυ κα ί τό ένεχείρησεν είς τόν Τζάκ. ό
δποΐοσ τού τό έπέστρεψε.
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— θά μέ έμπιαχευθήτε νά χδ χαχυδρομήσω έγώ ; ήρώχησεν δ Τουόμι.
— Εϊς χδ έξής δέν έχομεν άλλην έκλογήν άπδ χοϋ νά έμπισχεύεχαι δ ένας χδν
άλλον, άπήνχησαν.
Καχά χάς έπομένας έβδομάδας, ή με
λαγχολία κα ί δ φόβος χοδ Τουόμι έπεχείνονχο καθημερινώς. Έ πΙ πλέον ήοθάνεχο
ένοχος κα ί καχησχομένος διά χήν συνεργα
σίαν xou μέ χδν έχθρόν. "Ηρχιοε νά καχαβάλλεχαι καί χήν νύκχα νά άφοπνίζεχαι
μέ χρομακχικούς έφιάλχας. Έκασχον άγνωσχον εις χάς δδούς χδν έφανχάζεχο ώς
πιθανδν δολοφόνον, δ δποΐος είχε σχαλή
άπδ χήν Μόσχαν. Έ καστος ήχος τού τηλεφώνοο ή τής θύρας άποτελοδσε δ ι’ αύχόν ένα ήχον κινδύνου. Τό προσεχές μήνυ
μα άπδ τδ Κένχρον χοδ έπροξενοδαε χρόμον
καί άνέμενεν δχι αύχδ Τσως νά περιείχε
χήν άναγγελίαν χής καχαδίκης χου.
Έπρόκειχο νά λάβη μήνυμα χήν 21ην
’Απριλίου. Άπδ χά χαράμαχα εδρίσκεχο
«στις βασίλισσες», άκολουθών χάς δδηγίας,
χάς δποίας είχεν άποχυπώσει εις χδν νοδν
χου, εις χήν Μόσχαν. Μέ προσοχήν, διαβαίνων χήν δπόγειον διάβασιν μιάς σιδη
ροδρομικής γραμμής χής 69ης δδοδ, έφθχσεν είς χήν χοποθεσίαν, δπου εδρίσκεχο
μία άπδ χάς «κρύπτας», χάς δποίας ή Κ.
G .B. είχεν δρίσει διά νά χοποθεχηθή καί
νά παίρνη χά μηνύμαχα. 'Ο χόπος ήχο ήσυ
χος καί χά βήμαχά χου άνχηχοδσαν. Κύπτων, προσεποιήθη δχι ήθελε νά δέση χά
κορδόνια χών δποδημάτων χου. Πανχοδ δέν
έφαίνεχο άνθρωπος. Γρήγορα άπέσπασε ένα
μαγνηχισμένον μεταλλικόν δοχεΐον άπδ
μίαν δοκόν χής γεφύρας κα ί χδ άπέκρυψεν
εϊς ένα χυλιγμένον άνχίχυπον χής έφημερίδος «Τάΐμς» χής Ν. 'Γόρκης». Μεχά δύο
δρας, έφθασεν είς χδ ξενοδοχείου «Χίλτον
Σχέϊχλερ» είς Μανχάχαν. Έ κ ε ϊ δ Τζάκ
κα ί δ Σχήβ χδν έπερίμεναν, άφοδ είχον Iχοιμάσει καφέ. Τό δοχεΐον περιείχε 3.000
δολλάρια, σέ χαρχονομίσμαχα χδν 20 δολλαρίων. ’Επί πλέον δέ κα ί δύο φύλλα χάρχου, χδν δποίων ή άφανής γοαφή έπρεπε
νά έμφανισθή χημικδς.
— Σύ θά έμφανίσης χδ ένα φύλλον καί
ήμεΐς θ’ άναλάβωμεν χδ άλλο, εΤπεν δ
Τζάκ.
Ό Τουόμι παρηκολούθησε μέ μεγάλην
άνυπομονησίαν κα ί προσοχήν, μέχρις δχου
αί χημ ικα ί ούσίαι χοδ δίσκου, χδν δποΐον
έκραχοδσεν, έφερον είς χήν ζωήν χδ μή
νυμα. Είς αύχδ έδιάβασε : « ϊ υ γ χ α ρ η 
χή ρ ι α δ ιά χδ έ π ι χ υ χ έ ς
χ α ξ ί δ ι σου. Ή ν ο μ ι μ ο π ο ί η σις π ρ ο χ ω ρ ε ί κανονι κδς.
Νά ε ί σ α ι π ρ ο φ υ λ α κ χ ι κ δ ς
καί νά μήν β ι ά ζ ε σ α ι . Κα
λ ή χ ύ χ η. ’ Α ρ χ η γ ό ς » .
Ό Στήβ έκχύπησεν έλαφρώς είς χούς ώμους χδν Τουόμι κα ί είπε :
— Βλέπεις, δέν έχουν ιδέαν χοδ χί έχει
γίν ει. ’Ανησυχείς κα ί άγωνιψς χωρίς λό
γον.
Μέ μίαν άσυνήθη εύγένειαν, δ Τζάκ χοδ
παρέδωσε χδ δεύχερον φύλλον, χδ δποΐον
άκόμη ήχο δγρδν άπδ χάς χημικάς ούσίας.
Ύπήρχον είς αύχδ χρεϊς λακωνικαί έπισχολαί, χάς δποίας χδ Κένχρον είχ ε γρά
φει μέ άφανή μελάνην. Καθώς δ Τουόμι
χάς έμελετοδσεν, ένόμισεν δχι ήκουε χάς
φωνάς χής άγαπημένης οικογένειας χου.
Ή σύζυγός χου έγραφε : «Λαχρεία μου...
Ή έργασία μου είναι βαρειά, δλαι, δμως,
αί δυσκολίαι λησμονοδνται, δχαν βλέπω χά
παιδιά μας... "Ολοι σέ φιλοδμεν». Άπδ
χδν Βίκχωρα :«Είμαι πολύ εύχαρισχημένος,
διόχι έλαβα χά δώρα. Α λ λ ά χδ καλλίχε-

ρον πού δνειρεύομαι είνα ι νά σέ ΐδω». Ά 
πδ χήν Ειρήνην : «Μπαμπά, σέ παρακαλώ,
γύρισε πάλιν κονχά μας... Γειά σου μπα
μπά».
Σιωπηλώς κα ί πάλιν έδιάβασε χάς λέ5®:?·
—- Κάρλο, άς σχαμαχήσωμεν ένωρίς σή
μερον χδ άπόγευμα καί άς μεχαβώμεν είς
χήν οικίαν μου χδ βράδυ, είπεν δ Τζάκ.
θά ήθελα νά γνωρίσης χήν οϊκογένειάν
μου καί νά διαπισχώσης πόσον καλή μα
γείρισσα είναι ή γυναίκα μου.
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ
'Η οικία χού Τζάκ εδρίσκεχο είς ένα
σκιερόν δρόμον μιάς πόλεως ένχδς μιάς
έκχεχαμένης νήσου. Α π είχ ε μίαν περίπου
ώραν μέ αύχοκίνηχον άπδ χδ Μανχάχχαν.
Τδ οίκημα ήχο διώροφον, άγροχικοδ χύπου, μέ λευκήν πρόσοψιν. Είχεν δκχώ δωμάχια κα ί είχ ε κχισθή μεταξύ χών έχών
1930 — 1935.
Είς χδ λίβινγκ - ρούμ, ή γυναίκα χού
Τζάκ, μία ώραία κοκκινομάλλα 40 περί
που έχών, ύπεδέχθη χδν Τουόμι μέ θερμήν
χειραψίαν κα ί μέ ένα μειδίαμα φιλοφρο
σύνης.
— Εύχαρισχηθήκαμε πολύ, πού μπορέσαχε καί ήλθατε. Ά π οχελεϊ δ ι’ έμέ χαράν
ή γνωριμία μέ χούς φίλους χού Τζάκ, ε ί
πε''.
Ό Τουόμι δέν ήμπόρεσε νά διακρίνη
ακριβώς καχά πόσον ή οικοδέσποινα έγνώριζέ χι διά χδν έαυτόν χου. Γρήγορα, δ
μως, άνχελήφθη δχι έγνώριζεν, δχι ήχο
ένας ξένος καί μόνος είς χήν Ν. Ύόρκην.
Άφοδ συνεζήχησαν δ ι’ όλίγον, χδν έκάλεσε
νά περάση είς χήν κουζίναν.
— ’ Εάν εδρεχε καλήν χήν κουζίναν, θά
προσπαθήσω νά σάς δώσω μερικάς μυσχικάς συμβουλάς. "Ισως σάς βοηθήσουν, έάν
άποφασίσεχε μόνος νά κάμεχε «νοικοκυριό»,
προσέθεσε.
Καθώς έχελείωνε χήν προεχοιμασίαν χού
δείπνου, έδίδαξε χδν Τουόμι χήν παρα
σκευήν διαφόρων παγωμένων χροφίμων, έξήγησε χά προσόνχα μερικών καθαρχικών
κα ί σκονών καθαριόχηχος καθώς κα ί χήν
συνταγήν μενού διά φαγηχά χής ώρας. *0
Τουόμι έθαύμασε χήν χάξιν χών πραγμάχων, άλλά άκόμη περίσσόχερον χδ πνεύμα
μέ χδ δποΐον είργάζεχο καί έγνώριζε χδν
έξοπλισμδν χής κουζίνας.
^ Ακριβώς, όλίγον πρδ χοδ δείπνου, ο!
δύο υίοί χοδ Τζάκ είσήλθον είς χήν χράπεζαν χοδ φαγηχοδ καί έσυσχήθησαν μόνοι
χων. "Οχαν δλοι έκάθησαν είς χήν χράπεζαν, δ Τζάκ άπήγγειλε χήν προσευχήν.
Ό Τουόμι ένεθυμήθη χήν παρένεσιν Ινδς
Σοβιεχικοΰ πράκχορος, δχι πρέπει νά κύπχη χήν κεφαλήν χου κα ί νά κλείνη χούς
οφθαλμούς χου.
Τδ δεΐπνον — ψηχδ μοσχαράκι μέ σάλΧσαν καί ζεσχά μπισκόχα — ήχο έξαιρεχικόν. Ή συζήχησις ήχο φυσική κα ί εύχάρισχος. Τίποχε δέν έπεσκίαζε χήν παρου
σίαν χοδ Τουόμι κα ί ή οικογένεια έσυζηχοδσε διά χρέχονχα ίδιωχικά θέμαχα, ώς
νά άποχελοδσεν δ Τουόμι ένα μέλος χης.
Είς χήν συνέχειαν, ή γυναίκα χοδ Τζάκ
έσέρβιρε καφέ καί έπιδόρπια. "Οχαν έδοκίμασεν δ Τουόμι, άφησε χδ πηρούνι κα ί άνεφώνησε :
Ποχέ μου δέν έχω δοκιμάσει χόσον
νόσχιμον πράγμα !
Είναι πίχχα άπδ μαύρα μούρα, είπεν
ή σύζυγος χοδ Τζάκ μέ χαμόγελο, χήν έ
ψησα χδ άπόγευμα.
Άργόχερον χά παιδιά έδικαιολογήθησαν
δχι πρέπει νά παρακολουθήσουν χάς άσκήσεις χοδ σχολείου χων κα ί δ Τζάκ έπρό-

χεινεν είς χδν Τουόμι νά κάμουν μίαν σύνχομον έπίσκεψιν χοδ σπιχιοδ.
Ό Τουόμι έξεπλάγη, δχαν είδε δχι ύπήρ
χον άχρησιμοποίηχα ύπνοδωμάχια παραπλεύρως, προοριζόμενα διά ξενώνες.
Είς χδ δωμάχιον - γραφεΐον εΐδεν άνηρχημένα : ένα πανεπισχημιακδν δίπλωμα
χοδ Τζάκ καί χέσσαρας έπαίνους χοδ F.B.
I. ένχδς πλαισίων. ’Επί ένός διαχωρίσμαχος χής βιβλιοθήκης, παρεχήρησεν ένα
γερμανικόν βιβλίον μέ χδν τίτλον «Ό καπιχαλισμός», καί μίαν δωδεκάδα περίπου
άλλων χόμων, οί όποιοι άνεφέρονχο είς
χδν κομμουνισμόν. Μειδιών μέ μορφασμόν,
άπέσπασε μίαν άγγλικήν έκδοσιν χοδ 1958
«Τά θεμέλια χοδ Μαρξισμοδ - Λενινισμού»,
ή δποία είχ ε δημοσιευθή είς χήν Μόσχαν.
— Δέν έγνώριζα δχι χδ F .B .I. έχει καί
Μαρξισχάς, είπε.
— Δέν ήμπορεΐχε νά πολεμήσεχε κάχι,
χδ δποΐον δέν γνωρίζεχε κα ί δέν χδ έννοεΐχε, άπήνχησεν δ Τζάκ. Ά λ λ ά άς μήν
δμιλήσωμεν άπόφε διά χά ζηχήμαχά μας.
Τ ί θά έλεγες δ ι’ ένα ποχδν άκόμη, προχοδ
σέ δδηγήσω μέ χδ αύχοκίνηχόν μου δπίσω ; Όφείλομεν νά φύγωμεν γρήγορα, έπειδή δέν θά ήχο φρόνιμον δι* έμέ νά σέ
συνοδεύσω είς δλην χήν διαδρομήν, μέχρι
χοδ ξενοδοχείου, θά σέ άφήσω πλησίον ένδς σχαθμοδ χοδ ύπογείου σιδηροδρόμου.
"Οχαν έφυγαν, δ Τουόμι ώμίλησε μέ διαχυχικόχηχα είς χήν γυναίκα χοδ Τζάκ.
— Έ χ ε τε μίαν θαυμασίαν οίκογένειαν
καί ένα έξαίρεχον σπίχι. "Ε χ ει μεγάλην
σημασίαν δ ι’ έμέ χδ δχι είμαι έδώ, είπε.
— "Ηχο διασκέδασις νά σάς φιλοξενήσωμεν, άπήνχησε ή γυναίκα χοδ Τζάκ. Ώ ,
ένα λεπχόν, είπε, κάχι έλησμόνησα, καί
έπέρασεν είς χήν κουζίναν. Έπισχρέφουσα,
ένεχείρισεν είς χδν Τουόμι μίαν πίχχαν ά
πδ μαύρα μούρα, χυλιγμένην είς ένα «χρυσόχαρχον».
Μόνος χου μέσα είς χδν έκκωφανχικδν
θόρυβον χοδ ύπογείου σιδηροδρόμου, δ Του
όμι έκυριεύθη πάλιν άπδ ένα συναίσθημα
^νοΧ ή ίι ώσάν νά ώμολόγησεν είς χδν έαυ
χόν χου πόσον πολύ έξεχίμησε χδ βράδυ έκεΐνο είς χδ σπίχι χοδ Τζάκ. Τδ γεγονός,
δχι δ Τζάκ είχεν ένα σπίχι πολυτελές, έν
συγκρίσει πρδς χά Σοβιεχικά πρόχυπα. " Η 
χο εύεξήγηχον βεβαίως άπδ δσα είχ ε διδαχθή είς χήν Μόσχαν περί χοδ έπιπέδου χής
ζωής χών Αμερικανών. ’Εκείνο, δμως, χδ
δποΐον δέν έπερίμενεν ήχο ή άχμόσφαιρα
έμπισχοσύνης, άπηλλαγμένη πανχός φόβου,
είς χήν δποίαν είχεν εισχωρήσει.
*0 Τζάκ σκοπίμως έγνώρισε χήν οίκογένειάν χου είς ένα Σοβιεχικδν πράκχορα
καί αύχή χδν έδέχθη ώς φίλον. Είς χδν
Τουόμι, α! Ήνωμέναι Πολιχεΐαι ήσαν άκόμη μία έχθρική χώρα. ’ Επίσης έγνώριζεν
δχι έπρεπε νά θεωρή χδν Τζάκ ώς έναν
έχθρόν. Ά λ λ ά διεπίσχωνε, χώρα, δχι δέν
χδν έθεώρει. "Ηχο μία άσυνήθισχος βραδυά
κα ί διά χδν Τζάκ έπίσης.
Κανονικώς ένας πράκχορας χοδ F .B .I.
δέν θά άπεκάλυπχε χδ πραγμαχικδν δνομά
χου, ή δ,χιδήποχε άλλο, είς ένα διπλόν
πράκχορα, πολύ περισσόχερον δέ νά έδέχεχο αύχδν είς χδ σπίχι χου. Ά λ λ ά χδ F .B .I.
έθεώρησε χήν νίκην χής ύποχαγής χοδ
Τουόμι χόσον ζωχικήν, ώσχε έξουσιοδόχηαε
χδν Τζάκ νά χρησιμοποιήση δποιαδήπχε
συνεχά μέσα κα ί ν’ άποσπάση χήν έμπισχοσύνην χου διά χής καλλιέργειας προσωπι
κών σχέσεων. Κ α ί δ Τζάκ καχέληξεν είς
χδ συμπέρασμα, δχι δ καλύχερος χρόπος νά
κάμης κάποιον φίλον είναι νά γίνης είς
αύχδν άληθινδς φίλος.
(Σ υ ν εχ ίζετα ι)
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(ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΑ ΥΤΗ Σ)
Τοδ δικηγόρου κ, ΑΗΜ. ΘΩΜΑ

«Ον γάρ αν ονζω γράψειέ ζις vedjwv και σφρι
γώ ν και γεγηρακώς και ϊβοος και ζρέμοον...»
3 \ε α ρ ά 7 3

τοϋ

Α ι ένκληυατολονικαί ύπηρεσίαι, όλων τών πεπολιτισμένων χωρών,
έΕιχνίαοίν too ,

Π ο ν β ιιν ια ν ο ϋ .

διά τήν αποτελεσματικήν ά ν τιΜετώπισιν
W
νίό ο „Εν χρη.,μοτ,ο,.ϋν

δΛ* ί* * * "
ω ω τ,κούΤπ ^έδαυ τών κατωτέρων λαϊκών στρωμάτων, έΕ ών, συνήθως, σΰτσ, προέρχονται, πρσα ταν σκοπαν σπως
Γ ρ Γ ε ϊν ω σ ,ν ασύλληπτα, μ ε σ τ ή ν τέλεσιν τσϋ εγκλήματος κσί * ° * %
^
* ^
μενών ποινικών κυρώσεων, χρησιμοποιούν επιστημονικός και τεχ νικό ς μ
λείας έκμανθάνουν. Παρά ταϋτα, τ έ λ ε ι ο ν έ γ κ λ π μα, ύ π ο τ η ν έ ν ν ο ι α ν

^ Γ μ ε Γ ^ ρ α ς ϊ^ μ "
’ _
.
,γνιάσεώς
Πc μ η

Τ ° ° "Ο λοι οί ένκληματίαι ' καί οί πλέον π ε π ε ιρ α μ έ ν ο ι^ όΕυδερκεϊς καί έηιστημονικώς κατηρτησμένοι, κατά τήν
τέλεσ ιν ύπ' αύτών έγκλήματός τίνος, όσηνδήποτε προσοχήν καί έπιμέλειαν καί αν καταβάλουν, θα αφησουν ε ις τον
τόπον τούτου ( ^ d e l i c t i ) ή έπί τοϋ σώματος τού έγκλήματός (corpus d e lic ti), ιδία έπί έ ν^Π μ α τω ν δ,α γραφης
τελουμένων ίχνη τοιαύτα καί τοσαϋτα, ατινα παραμένουν έκεϊ μάρτυρες άφωνοι και αψευδείς της αλήθειας^ Τω
ά φ ώ νω νά λ'λ^ά ψ ευ δ ώ ν, τούτων μαρτύρων τή ς άληθείας, έργον τών άρμοδίων οργάνων
συλλογή καί ή διαφύλαζις, πρός τόν οκοπόν όπως ταϋτα, τιθέμενα ύτΓ οψ,ν των ε Κ κ
ω
ν
_
™
έρμηνευόμενα, διά της έφαρμογής έπιστημονικών και τεχνικώ ν μεθόδων, συμβάλλουν ε ις την εΕιχνιασιν ης
πράΕεως καί τοϋ δράστου.
Τό έ ρ γ ο ν π ό σ η ς π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο 
σ ύ ν η ς ε ί ν α ι καί λ ε π τ ό ν καί δ ύ σ κ ο λ ο ν .
Εκεί, όμως, όπου αΰτη καθίσταται έΕαιρετικώς δυσχερής,
είναι έπί τών περιπτώσεων γραφολογικής έΕετάσεως έγγράφων.
_
Πράγματι, ή πραγματογνωμοσύνη έπί έγγράφων είναι το
πλέον δύσκολον μέρος τής έγκληματολογίας, ε ις πολλάς δέ
περιπτώσεις έλάχισται έλπίδες ύπόρχουν νά καταλήΕη τις
ε ίς θετικά καί άντικειμενικά άποτελέσματα. Παρά ταϋτα, ή
ποινική άνάκρισις θέτει συχνότατα προβλήματα αύτής τής
φύσεως, είς τά όποια δέον ό ειδικός νά άπαντήση, άλλά
καί νά αίτιολογήση έπακριβώς τήν άκριβή άΕίαν τών λύσεων.
Ή π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η
γενικώ ς κ α ί
ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ή γ ρ α φ ο λ ο γ ι κ ή τοιαύτη,
ϊνα έΕυπηρετήση λυσιτελώς τόν τελικόν σκοπόν, δΓ δν διετάχθη, ήτοι τήν ορθήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, διά τής
έπιλύσεως τοϋ τεθέντος ύπό τοϋ διατάΕαντος ταύτην θέμα
τος, ώστε νά δυνηθή ό δικαστής, άΕιολογών ταύτην μετά
τοϋ λοιποϋ άποδεικτικοϋ ύλικοϋ, τοϋ άποτελοϋντος τήν έλόσσονα πρότασιν, νά έκφέρη, κατά τήν ίσχύουοαν έν τή χώρα
μας θεωρίαν τής ήθικής άποδείΕεως, τήν δικανικήν του κρίσιν, δ έ ν ά ρ κ ε ϊ ν ά δ ι α τ υ π ω θ ή ύ π ό μ ο ρ 
φ ή ν έ ν ό ς π ο ρ ί σ μ α τ ο ς , άλλ' όφ είλει ό πραγματογνώμων νά αίτιολογήση καί άναλύση τόν τρόπον καί τήν
μέθοδον, ήν ήκολούθησε. Τότε ό Ποινικός Δικαστής, δστις
κατά τό ήμέτερον Δίκαιον είναι τό κέντρον, περί ό σ τρέφε
ται ολόκληρος ή ποινική διαδικασία καί συνεπώς καί ή πραγ
ματογνωμοσύνη, θά έκτιμήση τό έργον τούτης δεόντως.
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Αλλά καί ό δικαστής, διά νά δύναται λυσιτελώς, καθ' ό
ύπεύθυνος : 1) νά κατανοήση τό περιεχόμενον μιας γραφολογικής γνωμοδοτήσεως καί 2) να έλέγζη και άξιολογήση
τήν ορθότητα ταύτης, δέον νά είναι έπαρκώς κατηρτισμένος
ε ίς τήν έπιστήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας, ώς καί έπι
τών άρχών καί μεθόδων, ας αϋτη έφαρμόΖει διά τήν έΕέτασιν τής γραφής (χειρογράφου, έντύπου ή διά γροφομηχπνή ς), όταν αϋτη όπτεται έμμέσως ή άμέσως τελεσθέντος
έγκλήματός ή όταν άπλώς πρόκειται νά κριθή ή έγκυρότης
ή ή άκυρότης ίδιοχείρω ς συνταγέντος εγγράφου ύπόάνθρωπίνου φορέως, οΰτινος άμφισβητεϊται ή ίκανότης τοϋ έγκύρου τής δηλώσεως τής βουλήσεώς του (π.χ. ιδιόγραφος δια 
θήκη) .
.
'Εντεύθεν, καθίσταται φανερόν, ποσον είναι αναγκαία
ή καλλιέργεια, προαγωγή καί άνάπτυΕις έν Έλλάδι τής Ε
πιστήμης τή ς Δικαστικής Γραφολογίας ώς καί ή γνώσις τών
άρχών ταύτης, τόσον ύπό τών όργόνων τών τεταγμένω ν μέ
τήν δίωΕιν τοϋ έγκλήματός, όσον καί τών Ποινικών Δικα
στών καί γενικώ τερον του Νομικού κόσμου τής χώρας
μ α ς (1 ).
. . .
Ο όρος Δικαστική Γραφολογία, νοείται υπο ευρειαν και
στενήν έννοιαν. Δ ι κ α σ τ ι κ ή Γ ρ α φ ο λ ο γ ί α
(Gerichtliche. G raphologie), ύ π ό ε ύ ρ ε ί α ν έ ν ν ο ι α ν
Latosensu, κ α λ ε ί τ α ι
ή έ π ι σ τ ή μ η ,
ή τ ι ς έ
χ ε ι ώς ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ν έ Ε έ τ α σ ι ν ή
π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν (S h rift Expertise) τ ή ς
γ ρ α φ ή ς γ ε ν ι κ ώ ς , ώς γραφικής έπί λεία ς έπιφανείας, συνήθως χόρτου, άποτυπώσεως (ιδιογράφου καί έν-

Η Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
τύπου), ώς καί τής έΕετάσεως (φυσικώς καί χημικώς) τής
ύλης δι ής αυτή πραγματοϋται, ώς τοϋ τρόπου, τής μελά
νης, των γραφίδων κλπ., άπό άπόψεως έγκληματολογικής
τεχ νική ς ( K rim inaltechnik) (2 ) (3 ).
Ο όρος όμως «Δικαστική Γραφολογία» νοείται καί ύπό
στενήν έννοιαν. Οϋτω Δ ι κ α σ τ ι κ ή ή Σ υ γ κ ρ ι τ ι 
κή Γ ρ α φ ο λ ο γ ί α ύπό σ τ ε ν ή ν έ ν ν ο ι α ν ,
κ α λ ε ί τ α ι
ή έ πι στ ήμη, ή τ ι ς π ε ι ρ ό τ α ι
ν ά έ Ε ι χ ν ι ά σ η τ ή ν τ α ύ τ ό τ η τ α τ ο ύ φ οΡ έ ω ς έ π ι δ ί κ ο υ
ε γ γ ρ ά φ ο υ ,
δ ι ά τ ή ς
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς ά ν τ ι π α ρ α θ έ ο ε ω ς κ α ί άναλ ύ σ ε ω ς των γ ρ α φ ο λ ο γ ι κ ώ ν γ ν ω ρ ι σ μ ά 
τ ω ν ή ίδιαΣόντων γραφικών χαρακτηριστικών ώς καί άλ
λων τινώ ν διαγνωστικών σημείων άναγνωρίσεως, έν συνδυασμω πρός διαφόρους μετρήσεις καί άνάλυσιν τής μορφολο
γίας τής γραφής δύο τουλάχιστον ιδιογράφων κειμένων.
Η Δικαστική Γραφολογία, ύπό στενήν έννοιαν, διά τήν
πραγμάτωσιν τής άποστολής της, έφαρμόΣει μεθόδους, έδραΣομένας κατά μέγα μέρος έπί τών άρχών τής Γραφολογίας
ώς κλάδου τής ψυχοδιαγνωστικής (χαρακτηρολογική ΓραφοΛογία) καί είδικώ τερον έπί τών άρχών τής άτομικότητος
τοϋ γραφικού χαρακτήρος, τοϋ άπειρου τής ποικιλίας τών
γραφικών χαρακτήρων, τοϋ αύτοματισμοϋ τής γραφής, τής
διασπορας τής γραφής, τού γραφικού ρυθμού καί γενικώ ς
τών ίδιαΣόντων γραφικών χαρακτηριστικών.
Η Δικαστική Γραφολογία, ύπό εύρεϊαν έννοιαν, ώς έπι0ΤΠμη έΕετάσεως, πραγματογνωμοσύνης καί άναλύσεως τής
γραφής, άπό σκοπιάς έγκληματολογικής τεχ νική ς (K rim inal T echn ik), διακρίνει, διά λόγους καθαρώς συστηματικής
μελέτης, τά ς πλαστοποιήσεις τής γραφής, νοουμένης, είτε
ώς δήλωαιν βουλήσεως, έχουσαν έννόμους συνέπειας, συστάσεως, άλλοιώσεως ή καταργήσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων^ ε ίτε ώς άπόδειΕιν ή μαρτυρίαν γεγονότος τοϋ
έΕωτερικού κόσμου, ε ις δύο βασικός κατηγορίας, ήτοι :
1) Πλαστογραφίας διά νοθεύσεως αύθεντικών έγγρα
φων, πραγματοποιουμένας διά τροποποιήαεως τοϋ περιεχο
μένου τούτων μηχανικώς ή χημικώς μετά ή άνευ προσθη
κών, καί
2) Πλαστογραφίας μή άναφερομένας εις αύθεντικά έ γ 
γραφα καί μή συνισταμένας ε ις τροποποίησιν κειμένω ν διά
μηχανικής άλλαγής, άλλά ε ις κατάρτισιν ή κατασκευήν έ£
απαρχής πλαστών έγγράφων : α) διά μιμήσεως τής ύπογραφής ή τής γραφής, άλλου άνθρωπίνου φορέως, β) δι' έπιχνογραφήσεως τής γραφής ή τής ύπογραφής άλλου, τή βοή
θεια διαφανούς έπιφανείας, ή άλλου τρόπου καί γ) διά παραμορφώσεως τοϋ γραφικού χαρακτήρος τοϋ αύτουργοϋ ή
άλλων μεταβολών τήα γραφήο.
Η Δικαστική Γραφολογία, ύπό στενήν έννοιαν, ώς πραγ
ματογνωμοσύνη τής γραφής γενικώς, ά π ο τ ε λ ε ϊ κ λ ά 
ξ ον της Ν ο μ ι κ ή ς 'Επι στήμης, ε ί ν α ι δέ
έ ν τ ε τ α γ μ έ ν η
εις τήν
Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο 
γί αν καί ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ει ς τ ήν έπιστημ ο ν ι κ ή ν
Α σ τ υ ν ο μ ί α ν καί
Α ν α κ ρ ι τ ι κ ή ν, καθ' όσον καί αϋτη, τή βοήθεια έπιστημονικών μεθό
δων, πειρόται, τήν άνεύρεσιν τών δραστών τελεσθέντων ε γ 
κλημάτων, ε ις ά, πρό, κατά ή μετά τήν τέλεσιν, έχρησιμοποιήθη γραφή, τήν διατύπωσιν γνώμης έπί τής προσωπικό
τητας τοϋ κατηγορουμένου, ύπό μορφήν γραφολογικής πραγ
ματογνωμοσύνης διά τής έΕετάσεως τού γραφικού του χα
ρακτήρος, ώς καί τήν γνώσιν τών τρόπων δι' ών πραγματοϋνται αί πλαστοποιήσεις τής γραφής.
Η Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή
ή Δ ι κ α σ τ ι κ ή Γρα φ ο
λ ο γ ί α , ύπό στενήν έννοιαν, ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ώ ς
ν έ α έ π ι σ τ ή μ η. Έ ν τούτοις, ή έΕέτασις καί ό έ λ ε γ 
χος τής γραφής, ώς σχηματικής έπί λεία ς έπιφανείας άποτυπώσεως, πρός διακρίβωσιν τής πλαατότητος ή αύθεντικότητος τούτης, άνάγεται εις τήν ά ρ χ α ιότητα (4). Ή πραγμα
τογνωμοσύνη έπί τής χειρογράφου γραφής δέν είναι έφεύρεσις νέα. Τόσον ή δικαιοσύνη, όσον καί ή Νομοθεσία άπό
των Ρωμαϊκών άκόμη χρόνων, ήοχολήθησαν μέ αύτήν καί έλαθον μέτρα κατά τής πλαστογραφίας.
Οϋτω, λίαν ένωρίς, τό 67 μ.Χ. έκδίδεται ύπό τού Σύλλα
ή Lex Cornelia de Falsis «Νόμος κατά τής πλαστογραφίας»,
προς πρόληψιν τής πλαστογραφίας καί τής ύπεΕαγωγής τών
διαθηκών. Ό νόμος ούτος ήπείλει αύστηράς ποινάς κατά τοϋ
δολιως έΕαφανίΣοντος ή παραποιοϋντος τό περιεχόμενον
διαθήκης. 'Ακολούθως, ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Μέγας τό έτο ς 320 μ.Χ. διά νόμου καθώρισε τήν διαδικασίαν

της διενεργείας πραγματογνωμοσύνης έπί έγγράφων, διά
διαταΕεώς του πρός τόν V alerium Maximum Basilium, όοτις
ύπήρΕε Praefectus U rb i άπό τού 319 - 323 μ.Χ. (όοά C Τ
9, 22, 22, C. ΤΗ. 9, 19, 2, Βασιλικά βιβλ. 60 τιτλ. 41,
Θεμ. 56 ).
Η διάταΕις αϋτη έχει ώς άκολούθως : «Ν ό μ ο ς Κ ο ρνελί ου, περί π λ α σ τ ο ύ καί σ υ γ κ λ ή τ ο υ
Θ έ σ π ι σ μ α Λ ι β ω ν ι ά ν ε ι ο ν » . «Έ ν τή τοϋ πλα
στού Σητήσει χρή τόν άρχοντα δικαστήν διά πάσης έρεύνης
έλθει ν δι έλέγχω ν καί έγγραφων καί μαρτύρων... τή τών
γραμμάτων συγκρίσει καί τοϊς άλλοις ϊχνεσι τής άληθείας.
Καί μή πάντως άπαιτήτω τά ς άποδείΕεις τόν κινούντο... ότι,
έάν, άμα τώ προσκομισθήναι τό έγγραφον, άναφανώοι, τε κ 
μήριά τινα, πλαστόν αύτό ύπεμφαίνοντα, οϊον κολλήσεις, με
ταποιήσεις, ή Εέσματα, ή γραμμάτων άνομοιότητα, ούκ οφ εί
λει ό δικαστής τόν κινούντο μόνον άπαιτεϊν άποδείΕεις τοϋ
είναι πλαστόν τό έγγραφον, άλλά καί τόν έναγόμενον πεοί
τοϋ μή είναι πλαστόν».
Εκ τσϋ διατάγματος τούτου, προκύπτει ότι, ε ις τήν νο
μικήν επιστήμην καί τήν δικαστηριακήν πρακτικήν τών ΒυΣαντινων χρόνων, ήσαν γνωστοί αί πλαστοποιήσεις έπί τής
ύπογραφής, τόοον αί διά νοθεύσεως αύθεντικοϋ έγγράφου
διά μηχανικού τρόπου πραγματούμεναι «...κολλήσεις, μετα
ποιήσεις, Εέσματα», όσον καί αί διά καταρτίσεως έΕ ύπαρχής έγγράφου πλαστού, ώς καί ή άτομικότης τοϋ γραφικού
χαρακτήρος.
Εν τούτοις, δέν γνωρίΣομεν έπακριβώς τόν τρόπον καθ'
όν διεΕήγετο ή γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Φαίνεται,
όμως, ότι αϋτη συνίστατο εις άπλήν τυπικήν σύγκρισιν τοϋ
ύπό έΕέτασιν κειμένου πρός δείγμα γραφής τοϋ αύθεντικοϋ
φορέως καί τοϋ ύποπτου διά τήν έκφρασιν κρίσεως περί όμοιότητος ή μή. Τούτο συνάγεται έκ τών λέΕεων (συγκρίσεως... γραμμάτων όμοιότητος).
Η γνώμη αϋτη έπιρρωνύεται καί έκ τών διατάΕεων τής
Νεαρας 49 του Ιουστινιανού, περιληφθείσης καί εις τά Βα
σιλικά (2 2 .3 .1 ).
Η Νεαρά 49 έρρύθμισε λεπτομερέστερον τά τή ς πραγ
ματογνωμοσύνης έπί έγγράφων, διά συγκρίσεως δύο τούλάχιστον κειμένων, ύπό ειδικών πραγματογνωμόνων, οϊτινες,
πρό πάσης έΕετάσεως, ώρκίΣοντο ότι θά διεΕήγον ταύτην
άμερολήπτως.
Νεαρά 49, ήτις περιλαμβάνεται καί εις τά Βασιλικά
βιβλ. 22 τίτλος 3 θέμ. 1, έχει ώς άκολούθως :
*.Π ε ρ ί_ ι δ ι ο χ ε ί ρ ω ν π ρ ο σ κ ο μ ι Σ ο μ έ ν ω ν
υ π ό τ ο υ έ ν α γ ο μ έ ν ο υ » ; «ΘεσπίΣομεν τοίνυν εϊποτε τις βουληθείη πρός αύτά τά παρά τοϋ άντιδίκου προσκομισθεντα γράμματα, γενέσθαι τήν έΕέτασιν μή διαβάλλε° . α ι τούτο ως ούκ όρθώς γενόμενον... ούδέ κωλύσειε τήν
σύγκρισιν τών γραμμάτων γίγνεσθαι πρός αύτά... Εί δέ καί
εκ δημοσίων άρχείων προσκομιθείη χάρτης καί τούτο δεκτόν
είναι προς τας συγκρίσεις τίθεμεν. Πανταχοϋ γάρ τά τής
παραποιησεως μισοϋντες πλημμελήματα καί τόν όρκον δι-οναι τους άντεΕετάΣοντας τά γράμματα νενομοθετήκαμεν».
«Πάσας δέ τάς συγκρίσεις ούκ άλλως γίγνεσθαι συγχωροϋμεν, εί μή πρότερον όρκον παρέχοντες οί τά ς συγκρί
σεις ποιούμενοι διαβεβαιώσωνται, ότι ού τοϋ κέρδους ένεκεν, ούτε έχθρα ή χάριτι κεκρατημένοι τήν τοιαύτην ποιούν
ται σύγκρισιν».
Η τυπική άντιπαραβολή τής γραφής, ή καθιερωθεϊσα ύπό
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, άπέτυχεν ε ις τήν δικαστηριακήν πρα
κτικήν, αί δέ άτέλειαι ταύτης δέν κατέστη δυνατόν νά θεραπευθοϋν διά τής Νεαρός 49. Τούτου ένεκεν, ό Ιουστινια
νός, τό 539 μ.Χ., διά τής Νεαρός 73, έΕ άφορμής μιάς δ ι
καστικής πλάνης, προκληθείσης έΕ αίτιας έσφαλμένης πραγ
ματογνωμοσύνης διά τυπικής παραβολής, ήτις έθεώρησε κ ε ί
μενον πράγματι αύθεντικόν ώς πλαστόν καί ήτις πλάνη έκ
τών ύοτέρων άπεκαλύφθη πλήρως, καθώρισε νομοθετικώς τήν
διαδικασίαν, καθ' ήν του λοιπού οί δικασταί θά δύνανται
νά έπικουροϋν τά προσκομιΣόμενα ε ις τό δικαοτήριον συμ
βόλαια, διά τό αύθεντικόν καί γνήσιον τής γραφής τοϋ πε
ριεχομένου των. Ούτως, ή Νεαρά 73 έθέσπισε τά έπόμενα : « Π ε ρ ί τ ο ϋ π ώ ς χ ρ ή έ π ι τ ί θ ε σ θ α ι
ι ο π ι σ τόν τ ο ί ς παρά δ ι κ α σ τ α ϊ ς έμφαν ι Σ ο μ ε ν ο ι ς συμβολαίοις».
«...έπειδή εϋρομεν παραποιήσεις μυρίας έν δίκαις ών
ακροασομεθα καί τι παράδοΕον έΕ Αρμενίας άνέστη, π’ροσκομισθέντος γάρ συμβολαίου καί τών γραμμάτων άνομοίων
κριθέντων, ύστερον έπείπερ εύρέθησαν οί τών συμβολαίων
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μαρτυρηοαντές καί γράμματα (ύπογραφας) υποθεντες και
ταϋτα έπιγνόντες, πίοτιν έδέΕατο τό συμβολαιον και τι πα
ράδοξον έντεύθεν άηήντησεν, ότι τα μεν γράμματαάπ ιστα
ώφθη, καίτο,γε έΕετασθέντα, τα δε παρα των MOfnuponι ό
πήντησαν σύν αλήθεια, καί ταϋτα της περί των μαρτύρων
πίστεως δοκούσης είναι πως επισφαλούς. Ορωμεν μεντο
τήν φύσιν αύτής πολλάκις δεομένπν τής του πράγματος; εΕετάσεως, όπουγε διά των γραμμάτων ανομοιοτητα πολλάκις
μέν χρόνος ποιεί (ου γάρ αν οϋτω γραψειε τις νεάΖων και
οφριγών καί γεγηρακώς και ίσως και τρεμων) πολλάκις δέ
κάν νόσος, καί τούτοι ποιήσειε, καιτοι τι ταυτα φαμεν, οπού
γε καλάμου τε καί μέλανοα εναλλαγή της ομοιότητος δια
πάντων άκρεφνές άφείλετο».
.
.
Εκ τής μελέτης των διατάΕεων τη ς Νεαρας 73 του αυ
τοκράτορος Ιουσ τινιανο ύ, προκύπτουν τά έΕής :
1) Ή διά τού διατάγματος τού αύτογρατορος Μεγάλου
Κων/νου μέχρι τό έτος 539 νενομοθετημένη διαδικασία της
τυπικής συγκρίσεως των γραφών, ώς αυτή έτροποποιηθη υπο
τής Νεαρός 49, πρός βεβαίωσιν τής αυθεντικοτητός των π
πρός άποκλεισμόν τής γνησιότητάς των, εκριθη έν τη δικάστηριακη πρά£ει άvεπαpκήc.
_
2) Ο τι ήτο γνωστή ή άτομικότηο του γραφικού χαρα^^3) Ο τι ήσαν γνωστοί αί άποκλίσειο και αί μεταβολαι ή
παραλλαγαί τού γραφικού χαρακτήρας, τόσον αί ήθελημέναι
(μίμησις, παραμόρφωσις) όσον και αι ακουσιαι η μη ηθελη
μέναι τοιαύται, «...ού γάρ αν οϋτω γράψειε τις νεαΖων κααφριγών καί γεγηρακώς καί ίσως καί τρεμων» κλπ. (ο,τινες γενεσιουργόν αιτίαν έχουν ούχι την ανθρωπινην θελη
σιν άλλά φυσικός, φυσιολογικός ή παθολογικός α ίτ ια ς ).
Εις τήν Εύρώπην, άπό τής Αναγεννήσεως, κυρίως, εσηυειώθησαν αί πρώτοι μελέται έπί τή ς γραφής.
Εις τήν Γαλλίαν, ή πρώτη προσπάθεια όργανωσεως των
έχόντων ειδικός γνώ οεις έπί τής γραφής άνάγεται εις το
έτος 1569, έΕ άφορμής τής πλαστογραφήσεις τής υπογρα
φής τού Βασιλέως τής Γαλλίας Charle IX (5 ) (6 ).
Τό έτος 1570 συνεστήθη «La Caummunaute des Ecuvains Verificateurs» (Κ οινότη ς τών πραγματογνωμόνων τών
χειρογράφων), ήτις διά τής Ordonnance de Saint Germain
de Pres άνεγνωρίσθη έπισήμως ύπό τού κράτους ως Νομι
κόν πρόσωπον, εις δέ τά μέλη τη ς ή ίδιότης τού «Maitre
lure Ecrivain Expert Verificateur».
Δέν γνωρίΖομεν, μέχρι σήμερον, τά ς μεθόδους ας ηκολούθουν οί έμπειρογνώμονες οΰτοι διά τήν έκπλήρωσιν τής
άποστολής των.
Τό πρώτον δημοσιευθέν έργον, μέ αντικειμενον την γρα
φολογίαν, είναι τού Francois Demelle (16 09 ) ύπό τόν τίτλον
«L'avis pour ju g r les inscriptions en faux». To 1622 ό Ιτα 
λός Baldi, υιός ιατρού καί καθηγητής τής Φιλοσοφίας εις
τό Πανεπιοτήμιον τής Bolognia, γράφει μίαν μονογραφίαν,
ύπό τόν τίτλον «II tra tta to come da una lettera missiva H
cognoscano la natura e gualita dello scrivente».
Δ ιά
τ ο ύ έ ρ γ ο υ τ ο υ τ ο ύ τ ο υ , ό Baldi
ύπήρΕε π ρ ά γ μ α τ ι «Π ρόδρομος της τε
ψ υ χ ο δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή ς καί τής Δ ι κ α σ τ ι 
κής γραφολογίας».
Ακολούθως ό Raveneau, τό 1666, συνέγραψε τό περισπούδαστον έργον του «Traite des inscriptions faux».
Τό έργον τούτο είναι πλήρες, συστηματικόν, έμπεριστατωμένον. Θά ήδύνατό τις είπεΤν έπιστημονικόν.
Κατά τήν διάρκειαν τού 18ου αίώνος καί δή τό έτος
1737, ή πραγματογνωμοσύνη έπί τής γραφής άνεγνωρίσθη
έν Γαλλία ώς Doctrine, διά διατάγματος (Ordonnance) τού
Λουδοβίκου ΙΕ '.
Ο 19ος αιών ύπήρΕεν άτυχής, διά τήν ηραγματογνωμοσύνην έπί τή ς γραφής, καθ' όσον έσφαλμέναι γνωματεύσεις
έπί τής γραφής εΐχον ώς άποτέλεσμα πλείστας δικαστικός
πλάνας.
Ά να φ έρομεν ένδεικτικώ ς τήν δικαστικήν πλάνην τού
1891 έπί τής ύποθέσεως Boyssiniere έν Γαλλία, τήν τρ αγι
κήν ύπόθεοιν Dreyfus τό 1894, ήτις συνετάραΕε τήν Γαλ
λίαν, καί τήν ύπόθεοιν Crawford έν ’Αγγλία.
Από τών άρχών τού 20οϋ αίώνος, ή πραγματογνωμο
σύνη έπί τής γραφής, βασισθεϊσα πλέον έπί τών άρχών τής
γραφολογίας, ώς έπιστημονικής προϋποθέσεως καί μεθοδο
λογικού βόθρου, έΕελίσσεται μέ γοργόν ρυθμόν, κ υ ρ I ω ς
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δ ιά τ ώ ν σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ν έ ρ γ α σ ι ώ ν τ ο ύ
1 C h e p iu x Jamin, οπότε λ α μ β ά ν ε ι το
π ρ ώ τ ο ν τ ή ν ο ν ο μ α σ ί α ν Δ ι κ α σ τ ι κ ή Γραφ ο λ ο γ ί ο. Ό J. Chepiux J a m in (7 ), θεμελιωσας, τό
πρώτον, έπί έπιστημονικών βάσεων τήν γραφολογίαν ως επι
στήμην, είσήγαγεν έν συνεχεία τά ς αρχας ταυτης ε ις την
Εγκληματολογίαν, πρός έΕέταοιν καί έλεγχον παντός ε ί
δους έγγράφων, πρός τόν σκοπόν τή ς διερευνησεως είτε
τής γνησιότητος ε ίτε τής πλαστότητος αυτών και αποκαλυπ,ιν τής ταυτότητος τού αύτουργου εγκληματικής πραΕεως,
τελεσθείσης διά τή ς γραφής, ε ίτε άλλου εγκλήματος, ε ις ό
έχρησιμοποιήθη έγγραφον, καθ' οίονδήποτε τροπον, προ, κ
τά ή μετά τήν διάπραΕιν τούτου.
Έ κτοτε, πολλοί ήσχολήθηοαν μέ τήν Δικαστικήν Γρα
φολογίαν, τόσον έν Γαλλία (β ) όσον καί έν Γερμαν,ρ(9)
(10) Ά γ γ λ ία Π 1 ) , Ιταλία, Ελβετία, Α μ ερ ικη (1 2 ) κλπ.
( Μ όλις κατά τά τελευτα ία έτη, πρό τού Β Παγκοσμίου
Πολέυου ήρχιοε νά καλλιεργήται ε ις την χωράν μας ή Δικαοτ,κη Γραφολογία ώς έπ,στήμη. "ΑΕιαι ιδιαιτέρας μνείας
τυγχάνουν αί έργασίαι τού τέω ς Καθηγητοΰ της ΕΥι^λημ_α
τολογίας καί Σω φρονιστικής έν τφ Πανεπιστημιω Αθηνών
καί Διευθυντοϋ τών Ε γκλημ α τολο γιώ ν Υπηρεσιών «ω ν/νου
Γ Γαρδίκα. Ο ύτος ε ις τό περισπούδαστων σύγγραμμά του
« Εγκληματολογία» περιέλαβεν ε ις τον Β τόμον, εκδοσις
1961 σελ 385, ιδιαίτερον κεφάλαιον περί δικαστικής γρα
φολογίας, ύπό τόν τίτλον « Εγκλήματα τελούμενα δια της
γραφής». Επίσης, όΕιαι ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνουν αι έργααίαι τού Καθηγητού, Έ γκληματολόγου, x HM'kou ·<αι ΓΡαφολόγου, Δ/ντοϋ τού Γενικού Χημείου του Κράτους Γ . Ο.
Πανοπούλου. Ο ύτος έΕέδωκε συστηματικόν έργον, υπο τόν
τίτλον «Έγκληματολογική Χημεία» ( 1 3 ) , περιλαμβανον ιδιαι
τερον κεφάλαιον περί Δ ικασ τικής Γραφολογίας, υπο ευρειαν
έννοιαν ώς έπιστημονικής έΕετάσεως τή ς γραφής γενικώς.
Ωσαύτως, ούτος έδίδαΕεν Ε γ κλη μ α το λο γιώ ν Χημείαν εις
τάς Σχολάς ΑΕιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυ
λακής άς ηύτύχηοε νά άκούσρ καί ό γραφών. Ωσαύτως
όΕιόλογος είναι καί ή έργαοία τού γραφολογου Ανδρεου
Μιχαλακοπούλου. Ο ύτος έΕέδωκεν έγχειριδιον υπο τον τ ίτ 
λον «Γραφιοτική». Τό έργον τούτο διακρίνει έπιμελεια, γνωσις τών θεμάτων τή ς έπί έγγράφων πραγματογνωμοσύνης
καί συστηματική έκθεσις τούτων.
Παραλλήλως τά δικαστήρια καί αί καταδιω κτικοί Αρχαι,
έπί έγκλημάτων τελεσθέντω ν διά τή ς γραφής η επι σοβα
ρών έγκλημάτων, ε ις ά καθ’ οίονδήποτε τρόπον εχρησιμοποιήθη έγγραφον, ήρχισαν, πρός έΕιχνιααιν τή ς τε πραΘεως
καί τού δράστου, νά χρησιμοποιούν ειδήμονας γραφολογους.
Οϋτω τό 1948 έξιχνιάσθη ή δολοφονία τοϋ Αμερικανού οηυοσιογράφου Π ό λ κ έκ τή ς γραφολογικής έΕετάσεως του
φακέλλου ταχυδρομηθείσης έπιοτολής πρός Αστυνομικόν
Τμήμα τή ς Χωροφυλακής Θεοσαλονίκης.
(1) Πλείονα βλ. Δ ιχ, Γραφολογία Δ. θωμ&, ϊκδοαις 1 9 Π .
’ Εκδοτικός Οίκος «Τό Νομικόν» ’ Αντωνίου Ν. Σάκουλα, Σόλωνος 72, Ά θήναι.
.
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(2) Ν. Sylvus: Herkologische Graphologie S tuttgart 19οι,,
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
Ιδού! Ή δίκη έπερατώθη. Σείς έξεδώσατε τήν άπόφασίν σας. Εύρετε τδν κρινόμενον ένοχον καί τόν κατεδικάσατε. Ενδεχομένως νά έπλανήθητε, ένδεχομένως
να ήδικήσατε, ένδεχομένως ή κρίσις σας νά είναι έσφαλμενη. Ενδεχομένως είσέτι νά έτρώθη τδ περί δικαίου
αίσθημα των πολλών, διά της άδικου άποφάσεώς σας.
Τί άξίαν έχει τοΰτο; Ποιαν βαρύτητα; Ούδεμίαν. Αύτδ
αφορφ, υμάς και την συνείδησίν σας. Ό κατηγορούμε
νος, δμως, έστω καί έάν δέν έπταισεν, έστω καί έάν δέν
ημαρτησεν, έστω και Ιαν ουδ απλήν συμμετοχήν έσχεν
είς τό έγκλημα, θά ύποστή τάς συνέπειας τής ίδικής
σας άποφάσεώς. Διότι μόνον ή άπόφασίς σας καθορίζει
την τύχην του.
5 Εκρινατε. Κατεδικασατε. Καί ούδείς ουδέποτε θά
έτόλμα νά άμφισβητήση δχι τήν κρίσιν σας, άλλά τήν
απόφασιν σας, ή όποια περιεβλήθη αυτομάτως τόν άπροσολητον θώρακα τοΰ δεδικασμένου.
Ούδείς δύναται νά θέση ύπό οίανδήποτε άμφισβήτησιν την άπόφασίν σας, έστω καί δ παντελώς άθώος. Διότι
τό όεδικασμένον έχει παντοδύναμον δικαιοδοσίαν. Δέν
συγχωρεί Αμφισβητήσεις. Ρίπτει τήν σκιάν του έπί τοΰ
μέλλοντος καί τήν κυριαρχίαν τοΰ δεδικασμένου ούδέν,
ουδέποτε, δυναται νά κλονίσω.
Η άνάγκη ύποταγής καί σεβασμοΰ πρός τό δεδικασμενον επιτάσσει ^νά_ θεωρήται τοΰτο άδιαφιλονικήτως
άλάθητον. Και οι πάντες άποδέχονται τό άποτέλεσμα
της δίκης άνεξαρτήτως τοΰ έάν τοΰτο είναι άντίθετόν
πρός τας έπιθυμίας των, άλλά καί άντίθετον πρός τήν
Ιεραν έννοιαν τής Αθανάτου Αλήθειας.
^Αντίλαμβάνεσθε, κύριοι, τό μέγεθος τής δυνάμεώς
ραςκαι έντεΰθεν, τό μέγεθος τής εύθύνης σας;».
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α τής βουλήσεως.

Τό πρόβλημα τής έλευθερίας τής βουλήσεως, άνέκαθεν υφΊσταμενον καί έξακολουθοΰν καί σήμερον νά
αποτελή μέγα πρόβλημα καί κατά τήν ταπεινήν ήμών
γνώμην θά υφισταται, έφ’ δσον θά ύφίσταται κόσμος
έπιγειος, άπησχόλησεν, ώς είκός, καί τόν Άντιφώντα. Και τάσσεται ούτος άνεπιφυλάκτως καί κατά τρό
πον άπόλυτον ύπέρ τής ύπάρξεως έλευθερίας τής βου
λήσεως. Οδτω λέγει χαρακτηριστικώς : «Δέν είναι έξ
άλλου δίκαιον νά άθωωθή ό άκούσιος φονεύς, έπειδή
τό εγκληματικόν λάθος του προήλθεν έξ άμελείας. Διό
τι, έάν μέν τό άτυχές γεγονός συμβαίνη, άνευ ούδεμιάς
φροντίδος τοΰ Θεοΰ, έπειδή είναι σφάλμα έγκληματικόν, βαρόνον άποκλειστικώς καί μόνον τόν σφαλέντα,
είναι δίκαιον νά άποβή τοΰτο καί συμφορά διά τόν δρά
στην. Νά δώση δ είρημένος λόγον τών πράξεων του».
Καί περαιτέρω συνεχίζει : «εί δέ θεία κηλίς τώ δράσαντι προσπίπτει άσεβοΰντι, ού δίκαιον τάς θείας προσβολάς οιακωλύειν γίγνεται». Μεταπεφρασμένως δέ :
«’’Αν πάλιν θεία, προφανώς, κατάρα (τιμωρία) έπιπίπτη κατά^τοΰ δράστου, έπειδή άσεβεΐ, δέν είναι δίκαιον
νά έμποδίζωμεν τήν πραγματοποίησιν τών έκ θεοΰ προερχομένων πληγμάτων». Κατά τήν Άντιφώντειον, δθεν,
θεωρίαν, δ άνθρωπος είναι έλεύθερος νά ζήση καί νά
δράση κατά τό δοκοΰν αύτψ, χωρίς νά είναι δέσμιος
ούδεμιάς άπολύτως δυνάμεώς. Ή βούλησις δηλαδή τοΰ
άνθρώπου είναι άπολύτως έλευθέρα καί άνεξάρτητος, δχι
μόνον άπό εξωτερικά αίτια, άλλά καί άπό έσωτερικάς
παρορμήσεις. Αποκρούει, έπομένως, ούτος τό «ούδείς
εκων κακάς» καί. έκείνους, ο^τινες ύποστηρίζουν δτί ή
θρυλουμένη έλευθερία τής βουλήσεως είναι μία άπλή
απάτη. Εν τούτοις, ή φράσις «ή δέ θεία κηλίς...» θά
ηδυνατο νά όδηγήση είς τό συμπέρασμα, δτι δ ρήτωρ
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φάηνιει προς έαυτόν, άφοΰ δέχεται έν προκειμένψ δτι
κ α ί ή μοίρα παίζει ρόλον εις τήν ζωήν τού Ανθρώπου.

’Ό μω ς, αί ίδέαι αύται του ρήτορος ουδόλως συγκρούον
ται, άλλ’ Απεναντίας Αλληλοσυμπλη ροΰνται. Ενέχουν τι
το Χριστιανικόν.
, .
Ή θεωρία του Άντιφώντος, θα ήδυναμ,εθα να υποστηρίξωμεν, δτι ταυτίζεται προς αυτήν ταύτην τήν Χρι
στιανικήν άντίληψιν, ήτις δέχεται, δτι η πρόγνωσις των
μελλόντων ύπό τοΰ παντογνώστου Θεοΰ _δέν αίρει την
άνθρωπίνην ελευθερίαν τής βουλήσεως, διότι δ παντο
δύναμος Θεός απλώς προγιγνώσκει κατά ποιον τρόπον
δ έλεύθερος άνθρωπος θά κάμη χρήσιν τής δοθεισης αυτω έλευθερίας. Τ ά γεγονότα, δηλαδή, Εκτυλίσσονται κα
τά τήν πρόγνωσιν τοΰ Θεοΰ, Αλλά δέν δφείλονται εις
αύτήν, καθ’ δν χρόνον καί ή παρ’ ίατροΰ πρόγνωσις Α
σθενούς δέν είναι ή αιτία τής Ασθένειας ταύτης.
Καί προχωρώ εις τήν περίφημον άρχήν Nullum
crimen, nulla poena sine lege, ήτις, ως γνωστόν, προϊόν
ούσα, δπως χαρακτηριστικώς έτονίσθη, σκληρών αγώ
νων ίένίοτε μάλιστα αιματηρών δλοκλήρου τής Ανθρω
πότητας καί δή πολλών έθνών έπί πολλούς αιώνας) και
όφείλουσα τδ έμβλημά της τοΰτο εις τδν μεγάλη Γερ
μανόν Νομοδιδάσκαλον Feuerbach, δέν έχει δε Ρωμαϊ
κήν τήν προέλευσίν της, παρά τήν διά λατινικών ορών
δ ,ατύπωσίν της, τού Feuerbach διατυπώσαντος ούτως
αύτήν διά νά τής προσδώση μεγαλύτερον κΰρος κοά μεγαλυτέραν αύθεντικότητα. ’Έρχομαι, έπαναλαμβανω,
εις τήν άρχήν Nullum crimen, nulla poena sine lege,
ήτις κατέκτησεν δλας τάς νομοθεσίας τών συγχρόνων
δημοκρατικών κρατών, μεταξύ τών δποίων παροΰσα, δ
πως άλλωστε πάντοτε, καί ή Ε λλάς, μετά την Γαλλι
κήν Έπανάστασιν. "Ομως, πρέπει νά κλείσω τδ τμήμα
τοΰτο τής δμιλίας μου, μέ τήν παρατήρησιν δτι αϋτη
είχε διατυπωθή, έστω καί κατα μή Απόλυτον τρόπον,
πολύ ένωρίτερον καί δή ύπδ τής Αθανάτου έλλην.κής
διανοήσεως. Σχετικώς δμιλοΰν δ θείος ΙΙλατων, δ μεγας τών αιώνων φιλόσοφος ’Αριστοτέλης, δ Δημοσθένης
καί εί τις άλλος.
Εις τά διασωθέντα κείμενα τοΰ Άντιφώντος περι
λαμβάνονται τά έξής χαρακτηριστικά : «Άφοΰ λοιπόν
ό νόμος μάς θεωρεί Αθώους πώς ήμπορείτε να μάς κα
ταδικάσετε ; Άφοΰ λοιπόν άπαλλασσόμεθα καί άπδ
τδν νόμον, άλλά καί έκ τοΰ δτι δ θανών πρώτος ήρξατο
χειρών Αδίκων, ουδέν Απολύτως συνηγορεί εις τδ δτι εϊμεθα ύπαίτιοι τής δΓ ήν κατηγορούμεθα Ανθρωποκτο
νίας». Καί περαιτέρω : «Άφοΰ δ νόμος δ ά τήν δι ην
κατηγορούμεθα πράξιν άπελεί ρητώς ποινήν θανάτου,
διατί οί κατήγοροί μας είς άλλην διάταξιν νόμου βασί
ζουν τήν κατηγορίαν των ; Μή έκπλήττεσθε, δεν το
πράττουν Από συμπόνσιαν. 'Γπομονήν εχετε καί θα το
πληροφορηθήτε. Ποΰ έβάσισαν οί κατήγοροι τήν άπόφασίν των νά καταδικάσουν καί Ικτελέσουν δοΰλον, τήν
στιγμήν, καθ’ ήν τοιοΰτόν τι δικαίωμα δέν παρέχεται
ύπδ τοΰ νόμου ούδ’ είς αυτήν τήν Αθηναϊκήν Πολιτείαν,
άνευ δικαστικής Αποφάσεως ;» Τέλος δέ : «Δέν ήμπορεΐτε, κύριοι Δικασταί, νά μοΰ έπιβάλλετε ποινήν, δοθέντος δτι διά τδν άμυνόμενον οόόεμία, οόδαμοΰ έν τή
νομοθεσίφ, προβλέπεται Ιπιβολή ποινής».
Νομίζω, δτι έκ τών Ανωτέρω συνάγεται σαφώς, δτι
άπδ τής έποχής τοΰ Άντιφώντος, Αν δέν διετυπώθη ή
περίφημο σύγχρονος Αρχή Nulla poena sine lege, κατα
τρόπον Απόλυτον, δ ετυπώθη πάντως, ούχί Απλώς έν
σπέρματι, άλλά κατά τρόπον σαφή.
Πλήρης έννοιολογική τών προβλημάτων τοΰ Ποινι
κού Δικαίου, ούσιαστικσΰ καί δικονομικοΰ, είκών, άτινα
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περιλαμβάνονται είς τδ έλάχιστον, έκ τοΰ δλου, διασωθέν Άντιφώντειον έργον, έκφεύγει, ως εικός, τοΰ σκο
πού τής παρούσης δμιλίας. Θά ήδυνάμεθα έπί παραδειγματι ν’ Αναφερθώμεν είς τήν ειδεχθή Ανθρωποκτονίαν,
τήν διάκρισιν τής κλοπής είς απλήν καί διακεκριμένην,
τάς βαρείας κατά τών ψευδομαρτύρων άπειλουμενας πο.νάς, τήν Error in objecto, τήν Αξίαν τών Αποδεικτικών
μέσων (πλήρων Αποδείξεων - άτέχνων πίστεων, ενδεί
ξεων - έντέχνων πίστεων) τάς πάσης φύσεως έν·στάσεις,
τήν Αμνηστείαν κλπ.
’Εάν, Ανωτέρω, προέβημεν είς Απλήν δειγματολη
ψίαν αυτών, έπράξαμεν τοΰτο, διότι πιστεύομεν Απολύ
τως οτι ούτως Αποδεικνύεται δτι δχι μόνον ή έλληνική
φιλοσοφία, Αλλά καί ή έλληνικη πο.νικη έπιστήμη τοΰ
Α ' ήμίσεος τοΰ Ε ' π.Χ. αίώνος, παραμένει ούχί μόνον
ώς Αρχική Αφετηρία τής Αναπτύξεως τών προβλημάτων
τοΰ Ποινικού Δικαίου, Αλλά καί ώς βάσις, πάντοτε δε
πάσης συσχετίσεως καί άξιολογήσεως αυτών.
Ά λλά είς τδ σημεΐαν τοΰτο Ας άνασύρωμεν τήν αύλαίαν τοΰ μεγαλοπρεπούς, είς ιδέας καί διατυπωσιν, έρ
γου τοΰ Μεγάλου Δικηγόρου, δ.ά νά τδν Ακούσωμεν έκφράζοντα τούς νομικούς συλλογισμούς του.
Θά μάς δοθή οδτω, νομίζω, ή ευκαιρία νά σχηματίσωμεν ίδιαν άντίληψιν καί νά θαυμάσωμεν τήν υψη
λήν ποιότητα καί τήν Αριστουργηματικήν Αρχιτεκτονι
κήν τοΰ λόγου του. Ένος λόγου, δ δποΐος διετηρησε τήν
έπίκαιρον ώφελιμότητά του διά μέσου τών αιωνων και
ό δποΐος δύναται ν’ άποτελέση πηγήν έποικοδομητικών
στοχασμών καί νομικών έμπνευσεων δια τδν έρευνητήν
πάσης έποχής.
«Έν Αρχή ήν δ Αόγος» λέγει ή Γραφή.
Καί έν Αρχή, μετά τδν Λόγον, δ Ανθρωπος, δ βα
θυστόχαστος, δ Ανήσυχος, δ άδιακόπως έρευνών καί νυ
χθημερόν άγωνιζόμενος νά εύρη τήν Ίεράν Αλήθειαν.
’Ιδού Αύτός. Ένώπιόν σας. Ακούσατε :
«Κύριο·. Δικασταί, τελώ ύπδ τδ κράτος βαρείας θλίψεως. Ή ήλικία μου καί ή Απειρία μου, είς δικαστικούς
Αγώνας, δημιουργούν είς έμέ μέγα δέος κατα τήν παρού
σαν στιγμήν, καθ’ ήν Απευθύνομαι πρδς υμάς.
Καί τήν κακήν αύτήν ψυχικήν μου κατάστασιν έπιτείνει, κατά τρόπον καταθλ-πτικόν, τδ μέγα δίλημμα είς
τδ όποιον έχω έμπλακή καί τδ δποϊον μέ καταδυνα
στεύει. Ή έκτέλεσις ίεράς έπιθανατίου έπιθυμίας καί έντολής τοΰ πατρός μου Αφ’ ένδς καί οί Ακλόνητοι δεσμοί
αίματος καί συγγένειας Αφ’ έτέρου συγκρούονται κατά
τήν άπαίτησιν ηθικών δικαιωμάτων. Έ ν τφ μεσψ τουτψ ίσταμαι, συγκλονιζόμενος. Τ ί νά πραξω ; Νά προβώ είς δικαστικήν δίωξιν τών δολοφόνων τοΰ πατρός
μου, ώς ούτος έζήτησεν άπδ έμέ ; Δίκαιον καί όρθόν.
Ά λλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει, θά υποχρεωθώ νά έλθω
Αντιμέτωπος μέ πρόσωπα φύσει προσφιλή, με τα δποία
μόνον δεσμούς Αγάπης θά έπρεπε νά διατηρώ, ήτοι μέ
Αδελφούς πού μάς έγέννησεν δ ίδ.ος πατέρας και μητέ
ρα Αδελφών.
Πλήν δμως, άτυχώς, ούτοι οί ίδιοι καί ή πικρά μοί
ρα, μέ Αναγκάζουν νά Αποδυθώ είς δικαστικόν μέ αύτούς Αγώνα, μέ αύτούς τούς ίδιους, οί δποΐοι θά έπρεπε
κανονικώς νά γίνουν τού Αδικοφονευθέντος νεκροΰ έκδικηταί καί τού κατηγόρου σύμμαχοι. Δυστυχώς, έπαναλαμβάνω, δυστυχώς. Καί πάλιν δυστυχώς. Θλ βέρά
ή είκών. Ούτοι κατήντησαν άντίδικοι ίδικοί μου καί τοΰ
πατρός μου Αδίστακτοι δολοφόνοι, ώς έξέθεσα Ανευ δι
σταγμού είς τήν μήνυσίν μου.
’Εξ Αλλου σάς παρακαλώ, Κύριοι Δικασταί, έάν ά-

ποδείξω ότι ή μήτηρ αυτών έδω ύπήρξεν ή φόνισσα του
ίδικοΰ μας πατρός έσκεμμένως καί έκ προμελέτης (έδώ
έπ’ ευκαιρία Ανοίγω μικράν παρένθεσιν : δ ρήχωρ χρη
σιμοποιεί τούς δρους έξ έπιβουλής καί προβουλής, οϊτινες σημαίνουν έκ προμελέτης καί έσκεμμένως — περιείχοντο δέ Ακριβώς οί ίδιοι εις τδ κείμενον τοΰ «περί φό
νου» άρθρ. 288 τοΰ καταργηθέντος Ποινικού μας Νό
μου, μόλις δέ δ νέος Κώδιξ ήμών τούς Αντικατέστησε·/
επί τη σκέψει, ώς γνωστόν, δτι τοσαύτας καί τοιαύτατ
συζητήσεις καί Αμφισβητήσεις προεκάλεσαν οδτοι —
κλείω τήν παρένθεσιν).
’Επαναλαμβάνω καί δτι όχι μόνον άπαξ, άλλα πολλάκις μέχρι τότε κατελήφθη μηχανευομένη τδν θάνατον
εκείνου (σάς παρακαλώ, έπαναλαμβάνω), πρώτον μέν
νά συντελέσητε εις τήν ένίσχυσιν τοΰ κύρους τών νόμων
μας, τούς δποίους κληρονομήσαντες παρά τών Θεών καί
τών προγόνων, μέ τδ αύτδ πρδς τούς νόμους εκείνους,
έκδίδσντες τάς αποφάσεις σας πνεύμα διά τήν καταδί
κην τών ένόχων, δεύτερον δέ εις τδν άποθανόντα ίκανοποίησιν νά παράσχετε καί συγχρόνως έμέ τδν παντέ
ρημων νά βοηθήσετε. Δ.ότι σείς τώρα είσθε οί συγγενείς
μου. Καθ’ όσον αυτοί μέν οί όποιοι έπρεπε τοΰ μέν Αποθανόντος νά καταστοΰν οί έκδικηταί, έμοΰ δέ συνεπίκουροι, αύτοί, έπαναλαμβάνω, έκείνου μέν έγιναν φονεϊς,
έμοΰ δέ άντίδικοι. Πρδς ποιους λοιπόν βοηθούς νά προστρέξη κανείς ή ποΰ άλλου νά καταφυγή παρά πρδς σάς
καί τήν δικαιοσύνην ;».
j i a i έτερον άπόσπααμα μέ έκφράσεις ούχί πλήρεις
σχεδόν Απελπισίας, όπως αί Ανωτέρω, άλλα πλήρεις πά
θους και βιαιότητος, διαλαμβανάμεναι είς τδν κατά της
μητρυιάς έπίσης λόγον.
« Οταν λοιπδν δ Φιλόνεως καί δ πατήρ μου έφθα
ναν είς τδν Πειραιά, δ πρώτος έκαμε τήν θυσίαν του.
Αλλά μόλις ή θυσία έτελείωσεν, Από τής στιγμής έκείνης έκεΐνο τδ άνθρωπόμορφον τέρας (άλλοι φιλόλογοι
άποδίδου την λεξιν δια τής συγχρόνου : πόρνη, κάθαρμα, γυναιον, θλιβερόν κατασκεύασμα) δέν έσκέπτετο τί
ποτε άλλο παρά πώς νά δώση τδ δηλητήριο·/. Έβασανί^ετο άπο την εμμονον σκέψιν. Τι άπδ τά δύο νά πράξη ;
Νά δώση τδ δηλητήριον πρδ τοΰ δείπνου ή μετά τδ δεΐπνον ; Μετά σκέψιν, λοιπόν, έκρινε σκοπιμώτερον νά τδ
χορηγήση μετά τδ φαγητόν, συμμορφούμενος άλλως τε
και πρδς τάς συμβουλάς καί υποδείξεις αότής έδώ τής
Κλυτα μνή-στρας (έννοεΐ, ώς είκός, τήν μητρυιάν) , τής
μητρδς δηλαδή αύτοΰ έδώ τοΰ κατά πάντα τά λοιπά πο
λύ - πολύ κυρίου». Καί περαιτέρω : «Καί έκείνη μέν
άνθ’ ών έπραξεν έπλήρωσε, τώρα όμως πρέπει νά πληρώση καί αυτή η ειδεχθής έγωμματική προσωπικότης,
άν σείς τδ Αποφασίσετε».
Και^ άλλαχοΰ : «Ποια έκ τών δύο λύσεων είναι ή
δικαιοτέρα ; ΙΙοΐον πρέπει κανείς νά λυπήται, Κύριοι
Δ/κασται, περισσότερον ; Το θΰμα ή τδν δολοφόνον ;
Εγώ νομίζω τδ θΰμα. Καί προφανώς τόσον Απέναντι
τοΰ θείου όσον καί Απέναντι τοΰ Ανθρωπίνου δικαίου (καί
γαρ δικαιότερον και προς θεών καί πρδς Ανθρώπων γένοιτο ύμίν), δικαιότερον καί άγιώτερον είναι νά άποβαίνη δ οίκτος πρδς τδν νεκρδν έκ μέρους ύμών παρά
πρδς τήν κακοΰργον αυτήν φόνισσαν. Συνεπώς, τώρα
πλέον, έχω καί έγώ τήν Αξίωσιν, όπως Ακριβώς καί
εκείνον άνευ έλέους καί οίκτου ήφάνισεν αυτή, τοιουτο
τρόπως καί αύτη η ιδία νά άφανισθή παρ’ ύμών καί τής
δικαιοσύνης Αμειλίκτως καί χωρίς έλεος καί οίκτον».
Ιδού τώρα καί μικρόν Απόσπασμα έκ τής είσαγωγής τή? π ρωτης Απολογίας τοΰ κατηγορουμένου (λη

στεία μετά φόνου) είς τήν ύπόθεσιν τής Α ' τετραλο
γίας:
«Δέν νομίζω ότι Απατώμαι, θεωρών τδν έαυτόν μου
ώς τδν πλέον δυστυχή άνθρωπον τοΰ κόσμου. Διότι οί
μέν άλλοι άτυχοι άνθρωποι, δσάκις ύπδ βιοτικής θυέλλης ταλα.πωροΰνται, όσον καί άν παλαίσουν μέ τήν τρι
κυμίαν, μόλις έπικρατήση γαλήνη Αναπνέουν καί Ανα
παύονται. Καί άν άρρωστήσουν, μετά τήν άποκατάστασιν τής υγείας των, λησμονούν τά πάντα καί συνεχίζουν
νά Απολαμβάνουν τοΰ θείου τής ύγείας Αγαθού. Έ άν, έξ
άλλου, τούς πλήξη άλλη συμφορά, ή μεταβολή τών πρα
γμάτων, ή όποια Ακολουθεί, τούς Ανακουφίζει.
Είς έμέ, όμως, δ κακός έκεϊνος άνθρωπος, όχι μόνον,
όταν έζη, Απέβη καταστροφεύς καί έκθεμελιωτής τοΰ
οίκου μου, Αλλά καί τώρα πού είναι νεκρός μέ έχει γε
μίσει μέ θλίψεις καί Ανησυχίας, θλίψεις καί φροντίδας
πολλάς, Ανεξαρτήτως τοΰ έαν δέν καταδικασθώ ή έστω
καί άν Αθωωθώ.
Πράγματι, είς φοβεράν δυστυχίαν έχω καταντήσει
έξ αίτιας αύτής τής συμφοράς, άφοΰ δέν μοΰ είναι α
πλώς Αρκετόν νά Αποδείξω ότι είμαι έν τάξει καί Απέ
ναντι τοΰ θείου καί Απέναντι τοΰ Ανθρωπίνου δικαίου καί
κατά συνέπε.αν νά μή καταδικασθώ, Αλλά θά πρέπει πε
ραιτέρω νά Αποκαλύψω καί τδν φονέα, τδν όποιον οί
πρδς χάριν τοΰ νεκρού έπιδιώκοντες νά λάβουν έκδίκησιν είναι Ανίκανοι νά ευρουν, διότι άλλως ύπάρχει βά
σιμος πιθανότης, κατά τρόπον άνίερον, νά καταδικασθώ..υ>.
Καί ή άπάντησις τής κατηγορίας :
«Κύριοι Δικασταί. ’Ιδού ή Απορία. ’Ακόμη καί τήν
σημασίαν τής λέξεως «δυστυχία» διαστρέφει — κακο
ποιεί καλλίτερον — αυτός δ κύριος, όταν, προβάλλων
ταύτην ώς πρόφασιν, έπιδιώκη νά έξαφανίση τδ έκ τοΰ
φόνου προελθόν μίασμά του, τδ μέγα Ανοσιούργημά του.
Αυτός δέ δ λόγος, διά τδν όποιον δέν τοΰ Αξίζει, έτι πε
ρισσότερον, δ οίκτος σας. Διότι έκουσίως έφόνευσε καί
πρέπει νά τιμωρηθή. Καί περί τοΰ ότι αύτδς ύπήρξεν
δ φονεύς, τδ άπεδείξαμεν προηγουμένως, δέν έμεσολάβησε δέ καμμία περί τοΰ έναντίου Ανταπόδειξις. Δι’ δ
καί περιοριζόμεθα είς τδ νά Αποδείξωμεν, ότι ή Απολο
γία του είναι τελείως Αβάσιμος, οί δέ ισχυρισμοί του
Απαράδεκτοι καί άπορριπτέο.».
Καί άλλαχοΰ :
«Λαμβάνοντες ύπ δψιν, Κύριοι Δικασταί, πάντα τά
ανωτέρω, προστατεύσατε τδν νεκρόν, τιμωρήσατε τδν
δολοφόνον, έξαγνίσατε τήν πόλιν. Διότι οδτω τρία θά έπιτελεσετε Αγαθά : κατά πρώτον θά έλαττώσετε τούς
δολοφονους, κατά δεύτερον λόγον θά καταστήσετε τούς
ευσεβείς περ.σσοτέρους καί κατά τρίτον καί σείς οί ί
διοι θά Απαλλαγήτε τοΰ φονικοΰ μιάσματος, τοΰ προελθόντος έξ αίτιας τοΰ ειδεχθούς αύτοΰ έγκληματίου».
Ουτω, Κύριοι, διά τής φράσεώς του ταύτης καί μό
νον, δ ρήτωρ διατυπώνει, έν συμπεπυκνωμένη έννοια,
τας Απόψεις του, Απόψεις, δι’ ας ή σύγχρονος Ποινική
Σχολής Αφιερώνει τόμους δλοκλήρους, χωρίς οόδέν, πέ
ραν τούτου, οόδέν, κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώμην, νά
προσθετή, επί τών σκοπών τής ποινής. Καλεί τούς δικαστάς νά έμφυσήσουν πνοήν ζωής είς τδν κατά τής έγκληματικότητος Αγώνα, διά τής καταγνώσεως ποινής,
πραγματούσης τήν ύπδ τοΰ νομοθέτου ένδεδειγμένην
σύνθεσιν τών έπιδιωκομένων σκοπών, τής τε γενικής
καί τής ειδικής προλήψεως.
Καί κλείω τώρα, Κύριοι, τα περί ών δ λόγος Απο
σπάσματα μέ τδ πρώτον τμήμα τής εισαγωγής τής Απο
λογίας είς τήν δίκην τοΰ φόνου τοΰ Ήρώδου.
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«θα ήθελον, ώ άνδρες δικασταί, νά ήμην προικισμέ
νος μέ τό τάλαντον τοϋ λέγειν, άλλα καί μέ τήν πείραν
των πραγμάτων τα άνάλογα πρός τήν συμφοράν καί τα

κακά, τά όποια με πλήττουν.
.
Τώρα, δμως, αύτά μέν τά έχω δοκιμάσει περισσότε
ρον άπό δ,τι μου έπρεπε, ένψ ή ίκανότης τοϋ χειρισμού
τοϋ λόγου δέν συντρέχει είς τό πρόσωπόν μου' μου έλλείπει, δηλαδή, πολύ περισσότερον άφ δ,τι τό συμφέ
ρον μου άπαιτεί. Καθ’ δσον, δταν εύρέθην είς τήν άνάγκην νά ύποστώ μίαν ταπεινωτικήν προσβολήν (έννοει
τήν προφυλάκισίν του), ή πείρα μου δυστυχώς δέν με
έξυπηρέτησεν, ένψ έδώ τώρα, πού πρέπει να έπιτυχω
τήν σωτηρίαν μου, μέ τήν βοήθειαν τής άληθειας, έδω^,
δυστυχώς, ή άνικανότης μου πρός τάς άπαιτήσεις^ του
χαρίσματος τοϋ λέγειν, δυστυχώς, λέγω, με ζημιώνει.
Διότι δέν πρέπει νά άγνοήτε, ώ άνδρες δικασταί, δτιπολλοί έξ έκείνων, οί όποιοι δέν έχουν τό τάλαντον τοϋ λό
γου, έπειδή δέν γίνονται πιστευτοί, έξ αίτιας αυτής ταυτης τής άληθειας, καταστρέφονται, μή δυνάμενοι να διατυπώσυον τήν άλήθειαν κατά τρόπον άποδιδοντα αυτήν
πιστώς καί άπολύτως...».
_
Είς τό πρόσωπόν τοϋ ύπσφαινομενσυ συντρέχει δι
πλή ίδιότης. Ή τοϋ άστυνομικοΰ καί ή τοϋ διδασκάλου
τών ’Αστυνομικών καί άλλων Σχολών, είς μαθήματα
νομικής καθαρώς φύσεως. θ ά ήδυνάμην, έπομένως, δια
τοϋ συνδυασμού θεωρίας καί πρακτικής, να άσχοληθω
μέ καθαρώς Νομικόν θέμα, συνυφασμένον δέ πρός τα
πορίσματα καί τών βοηθητικών τής Ποινικής Επιστη
μών, ώς λ.χ. τής ’Επιστημονικής καί Τεχνικής Αστυνο
μίας, τής ’Ιατροδικαστικής κλπ. Δέν έπραξα, δμως, τού
το, διότι ένόμισα δτι έπρεπε νά έπισημάνω και τα έξη,.
Ή ένδοξος κλασσική άρχαιάτης, ή φωτοβόλος εκείνη
έστία τοϋ πολιτισμού δλω» τών έθνών, είς δλους τους αιώ
νας, άποτελεΐ καί σήμερον άνέσπερον φώς δι’ δλας τας
έπιστήμας καί δι’ δλους τούς κλάδους τοϋ δίκαιου καί
δή πρωτίστως αύτοΰ τοϋ Πο.νικοΰ.
’Επ’ εύκαιρίφ, θά έπεθύμουν, δπως, άπευθυνόμενος
πρός τούς νέους ίδίφ συναδέλφους, έν τή θεραπεία τών
άναγκών τής Νομικής ’Επιστήμης — τής κατ’ έξοχήν
δηλονότι ’Επιστήμης τής ζωής καί τής δράσεως
και.
τή διερευνήσει τών έννοιών τοϋ δίκαιου, τής πνευμα
τικής δηλαδή έκείνης δυνάμεως, ήτις έκπηδά παντοδύ
ναμος καί άποτρέπει τό Bellum Omniym Contra Omnes,
άποτελοΰσα οΰτω τόν συνεκτικόν δεσμόν τής άνθρωπινης κοινωνίας, έπαναλαμβάνω, θα έπεθυμουν να έπιση
μάνω, δτι καί ήμεΐς οί Έ λληνες νομικοί έχομεν καθή
κον καί χρέος νά στραφώμεν πρός τας πηγας τοϋ αιω
νίου τοϋ κόσμου πνευματικού φωτός. Πρός τούς κλασ
σικούς Έ λληνας φιλοσόφους, έκ τής διδασκαλίας τών
όποιων άπέρρευσαν αί πλέον λεπταί καί βαθυστόχαστοι,
ταυτοχρόνως, έννοια', τοϋ Δίκαιου, αι καθιερωθεΐσαι ως
άναλλοίωτοι άξίαι τοϋ παγκοσμίου καί άδιαφιλονικήτου
κύρους. Τήν αύτήν, έξ άλλου, δποχρέωσιν έχομεν, δπως
στραφώμεν καί πρός τήν μελέτην τών άθανάτων έργων
τών άθανάτων Ελλήνων τής κλασσικής άρχαιότητος
Νομοδιδασκάλων.
Δέν χρειάζεται νά άκροασθώμεν σοφών διδασκά
λων. Ούτε νά έξέλθωμεν τών δρίων τής Ελληνικής έπικρατείας. "Οπως είπεν δ θείος Χρυσόστομος, «ή τρά
πεζα γέμει, ό μόσχος πολύς». Εύτυχεΐς οί νεώτεροι, οί
όποιοι έχουν καί τό μέγα προνόμιον, τό όποιον δέν συν
τρέχει ίσως είς τό πρόσωπόν πολλών έξ ήμών τών παλαιοτέρων, νά άνταποκριθοΰν πρός τάς άπαιτήσεις πάσης βιβλιογραφίας, είς οίανδήποτε γλώσσαν προσφερομένης. Αί Βιβλιοθήκαι μας (τής Βουλής, ’Εθνική κλπ.)
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προσφέρουν άφειδώς τούς καρπούς τοϋ πλουτου των.

Τό Ποινικόν Δίκαιον έχει καί αυτό τάς άναγκας του.
Ό Άντιφών, δ ’Ανδοκίδης, δ Ίσαίος, ό Δείναρχος και
τόσοι άλλοι άναμένουν. Καί είναι είς θέσιν νά προσφέ
ρουν πολλά. "Οπως χαρακτηρίζει είς μεγάλος Ελλη/
Ποινικολόγος, έπ’ έσχάτων μέν έγκαταλειψας τόν ματαιον τοΰτον κόσμον, τό Ιργον τοϋ όποιου δμως θα παραμείνη έσαεί, δ άείμνηστος Καθηγητής τού Εθνικού
μας Πανεπ.στημίου Κων/νος Τσουκαλάς, « Ιό σύγχρο
νον Δίκαιον δέν είναι ούτε έργον ένός άνθρώπου, ούτε
μιας έποχής. Ή άνθρωπότης βαδίζει πρός τά έμπρός
μέ τό φορτίον τής πείρας τοϋ παρελθόντος. Κάθε γενεά
προσφέρει τόν λίθον της διά νά δημιουργηθή τό οικο
δόμημα τοϋ Δικαίου καί κάθε αίών άφήνει κάποιαν αν
ταύγειαν, ήτις φωτίζει τούς έπομένους αιώνας». Πμ-.ς
ταπεινώς προσθέτομεν. Ή ώφελιμωτάτη καί πολυτιμοτάτη σοφία τής κλασσικής άρχαιότητος παραμένει δι η
μάς θησαυρός κεκρυμμένος. Πρός βαθεΐαν, δμως, κατανόησιν τών άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων δέν άρκουν
άπλαϊ μεταφράσεις τών στερεοτύπων κειμένων αυτών.
’Απαιτείται έρευνα, καί μάλιστα έμβριθης.
Ό μέγας, ή καλλίτερον δ τρισμέγιστος τοϋ Κόσμου,
πολιτικός άνήρ διεκήρυξε, πρό δύο χιλιάδων τετρακσσίων άκριβώς έτών : «’Ανδρών έργψ γενομένων έργψ
καί δηλοϋσθαι τάς τιμάς καί μή έν ένί άνδρί εύ τε και
χείρον είπόντι κινδυνεύεσθαι τάς άρετας τών πολλών πιστευθήναι», δπερ, ώς σκοπουμένη έννοια, σημαίνει σή
μερον : έάν έν έργον είναι καλόν ή δχι, έξυπηρετικόν
ή μή, δέν έξαρτάται άπό τό τί θά είπη περί αυτοΰ ί)
κατά ποιον τρόπον θά συνθέση δ δμιλητής τόν λόγο ν^του
— εδ τε ή χείρον — άλλά άπό τό περιεχόμενον αυτού
τούτου τοϋ έργου.

Αυτό είναι μία αίωνία άλήθεια.
Άνεφέρθην δι’ όλίγων είς ένα λησμονημένον δικη
γόρον — τόν πρώτον δικηγόρον τής Ιστορίας έν τψ
Κόσμω — καί δέν έχρησιμοποίησα τήν κομψότητα καί
πυκνότητα λέξεων καί φράσεων, ας έκείνος έχρησιμοποίει καί τήν όποιαν θά έχρησιμοποίουν έτεροι άσφαλώς όμιληταί άριστοτέχναι χειρισταί τοϋ λόγου. ’Αλλ ,
δπως διεκήρυξεν δ Μέγας Περικλής, αυτό δέν έχει τόσσην σημασίαν. Σημασίαν έχει πάντοτε ή ουσία τοϋ θέ
ματος.
(
Καί ή ουσία, έν προκειμένψ, είναι δτι α ί Β ιβ λ ι ο θ ή κ α ι τοϋ Έ θ ν ο υ ς π α ρ α μ έ ν ο υ ν
πολύτιμοι θησαυροί, φιλοσοφικοί,
φ ι λ ο λ ο γ ι κ ο ί καί έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ί γε
ν ι κ ώ ς . θησαυροί, άναφερόμενοι καί είς τό άρχαΐον
Ελληνικόν Δίκαιον καί δή καί είς αύτό τό Ποιν. Δί
καιον.
Τό Δίκαιον περί τοϋ όποιου είς διακεκριμένος συνά
δελφος, είς Γίγας τής Ποινικής ’Επιστήμης, διεκήρυξε,
γεγονυία τή φωνή, άπό τοϋ βήματος έκείνου, δπερ οι
πλεΐστοι έξ'ύμών έχετε τήν ύψίστην τιμήν καί εύθύνην
νά ύπηρετήτε, έν τή έγρηγόρσει τής σημερινής μηχα
νοκινήτου ζωής, δτι, δταν πηγαίνη έκεϊ δπου άνήκει,
δταν δηλαδή άπονέμεται, συμφώνως πρός τάς υπαγορεύ
σεις αυτού τοϋ ίδιου τοϋ δίκαιου, άποτελεΐ τότε τόν πολυτιμότερον ύπερασπιστήν, παντός ύπό τό Κράτος καί
τήν σκέπην αύτοΰ βιοΰντος. Ό συνάδελφός σας ουτος,
έξ οδ προήλθεν ή τοιαύτη περί δικαίου κρίσις, πρό δύο
δέ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε δλοκλήρων έτών,
ήτο δ ρήτωρ Ποινικολόγος Άντιφών δ Ραμνούσ ος, δ
πρώτος Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος είς τήν Ιστο
ρίαν τοϋ Ποινικού Δικαίου.
ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ

*

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
'Υπό Ά σ τυν. Δ)ντοΟ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

’Εδώ σημειώ δτι, κατά το 1936, δ «Ριζοσπάστης» εί
χε τήν κάτωθι κυκλοφορίαν ή μ ε ρ η σ ί ω ς : ’Ιανουά
ριος 1936 - φύλλα 11.843, Μάιος 1936 - φύλλα 19.846
καί ’Ιούλιος 1936 - φύλλα 22.450! Καί δέν ήτο μόνον δ
«Ρόζος». Έξεδίδοντο, κανονικής, ή «Κομ. ’Επιθεώρη
ση», ©ί «Πρωτοπόροι» καί 199 έφημερίδες τοΰ Κόμμα
τος, ή καθοδηγούμεναι ύπ’ αύτοΰ, αί δποΐαι έδηλητηρίαζον τδν λαόν.
Έ π ί πλέον, δ Ζαχαριάδης ερριψε τδ βάρος τής κομ
ματικής «δουλειάς» καί πρδς τούς Νέους, έπιτυχώς.
Τδν Μάρτιον τοΰ 1936 άπήργησαν 56.000 μαθηταί
καί φοιτηταί, ώς καί 4.560 μαθηταί Δημοτικών Σχο
λείων !
Ή Κομμουνιστική Νεολαία είχε, κατά τδ σχολικόν
έτος 1935, είς τάς διαφόρους Σχολάς, 78 πυρήνας μέ
625 μέλη, τδν ’Απρίλιον 1936, 217 μέ 1.878 μέλη,
ίδρυσε δέ πυρήνας είς δλα σχεδόν τά Γυμνάσια, Έ παγγελματικάς Σχολάς καί άκόμη είς Δημοτικά Σχολεία
b Ή δργάνωσις έτέλει ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ Χρή
στου Μαλτέζου, ένεφανίζετο δέ ώς «’Αριστερή Παρά
ταξη». Ή διάβρωσις καθημερινώς είσεχώρει βαθύτερον
είς τδν έθνικδν κορμόν. Τίποτε δέν είχε μείνει άλώβητον. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι, ώργανωμένοι είς ιδιαιτέ
ρους πυρήνας, καθωδηγοϋντο άπό τά ήγετικά στελέχη
τοΰ Κ.Κ.Ε. Δαμασκόπουλον καί Μπασιάκον, διά τής
«Κεντρικής Πανυπαλληλικής ’Επιτροπής». Οϋτω, τά
70% τών δημοσιοϋπαλληλικών δργανώσεων είχον Ιπί
κεφαλής κομμουνιστάς ή άριστερίζοντας δημοσίους ύπαλλήλους καί έτέλουν ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ ΚΚΕ.
Είχε ληφθή, μάλιστα, άπόφασις, δπως, άν συλληφθοΰν1,
άρνηθοΰν τά πάντα, άκόμη καί τήν ιδεολογίαν των, διά
νά κατορθώσουν νά παραμείνουν είς τάς θέσεις — κλει
διά — τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ. Οί ιδιωτικοί ύπάλληλοι είχον διαβρωθή σχεδόν δλοκληρωτικώς. Ή διείσδυσις είς τδν έργατικόν τομέα έπετέλει άλματα. Ό άθλητισμός παρεΐχεν εύρύ πεδίον δράσεως. Είς τήν έκπαίδευσιν έδρα δ Δημήτρης Γληνός καί οί άλλοι κομμουνισταί διανοούμενοι μέ έπέκτασιν είς τόν πνευματικόν
τομέα. "Εκαστος κοΰφος διανοούμενος έθεώρει ύπερηφάνειαν νά άνήκη είς τάς «προοδευτικάς» δυνάμεις τοΰ
ΚΚΕ. Ή διείσδυσις είχε φθάσει μέχρι τών έκκλησιαστικών ’Επιτροπών τών Ναών ! Είς τόν πολιτικόν το
μέα, τό ΚΚΕ, διά τής κοινοβουλευτικής όμάδος του, είχε
καταστή δ ρ υ θ μ ι σ τ ή ς τής πολιτικής ζωής τής
χώρας μας, λόγψ ίσοψηφίας τών δύο μεγάλων άστικών
κομμάτων, Φιλελευθέρων καί Λαϊκοΰ. Οί ήγέται καί
τών δύο αύτών κομμάτων, έν τή παραζάλη τής κομμα
τικής συναλλαγής, έλησμόνουν ή προσεποιοΰντο δτι λη-

σμονοΰν τόν προδοτικόν χαρακτήρα τοΰ ΚΚΕ. Καί έπεζήτησαν τήν συνεργασίαν μετ’ αύτοΰ. "Ηρχισαν, λοιπόν,
μυστικαί διαπραγματεύσεις, μέσψ τών στελεχών τών
Κομμάτων καί εκπροσώπων τοΰ ΚΚΕ Σημαντικόν ρό
λον είς τάς έπαφάς έπαιξε καί δ γνωστός κομμουνιστής
έκπαιδευτικός Δημήτριος Γληνός, δστις διετήρει φιλι
κά? καί κοινωνικάς σχέσεις μέ στελέχη καί τών δύο
άστικών κομμάτων. Οδτος είχεν έκλεγή βουλευτής τοΰ
ΚΚΕ καί άνήκεν είς τήν Κοινοβουλευτικήν δμάδα του
(Σκλάβαινας, Νεφελούδης, Μανωλέας, Τυρϊμος, Θέος,
Πορφυρογένης, Παρτσαλίδης, Κοέν κ .ά .), πλήν δμως,
παρά τήν μάρφωσιν τούτου καί τό άριστοκρατικόν παπ.γιόν, τό όποιον συνήθως έφόρει, ’Αρχηγός τής δμάδος
των ήτο δ άγράμματος τυπογράφος Στέλιος Σκλάβαινας.
Η κοινοβουλευτική έξαχρείωσις ώδήγησεν είς σημείον
ώστε καθηγηταί, τέως ύπουργοί κ.ά. νά συνομιλοΰν μετά
τοΰ άξέστου Σκλάβαινα καί τών δμοίων του- τέλος δέ
ό Ζαχαριάδης άπεφάσισεν, δπως ή συμφωνία, διά τήν
πριμοδότησιν πρός έκλογήν Προέδρου Βουλής, κλε.σθή
μετά τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ή άπόφασίς του
αύτη, σωστή άπό κομμουνιστικής πλευράς, έλήφθη ύπ’
αύτοΰ, έπί τή πεποιθήσει δτι τό Κόμμα Φιλελευθέρων,
κόμμα «προοδευτικών» άρχών καί περιλαμβάνον είς τούς
κόλπους του άνομοιογενές πλήθος όπαδών (πρόσφυγας,
δημοκράτας, προοδευτικούς, άποτάκτους κ .ά .), παρεΐ
χεν ευρύ πεδιον διαβριυσεως είς τό ΚΚΕ καί προσεταιρισμοΰ ούχί πλέον μεμονωμένων άτόμων, άλλά μ αζ ώ ν . Ουτω, τήν 19ην Φεβρουάριου 1936, πρός αιώ
νιον αίσχος είς την ιστορίαν τών παλαισκομματικών, ύπεγράφη, μεταξύ τοΰ Σοφούλη καί τοΰ Σκλάβαινα, τό
περιοοητον Σύμφωνον. ΔΓ αύτοΰ οί Φιλελεύθεροι άνελάμβανον τήν ύποχρέα>σίν :
1)
Πλήρους άποκαταστάσεως καί κατοχυρώσεως
τών έλευθερ.ών τοΰ λαοΰ, έντός μηνός άπό τοΰ σχηματισμοΰ Κυβερνήσεως, ήτοι :

Τά αποτελέσματα τοϋ συμφώνου Σοφούλη -

Σκλάβαινα.
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*Η απεργία χρησιμοττοιεΐταΓώς μέσον πολιτικής
έπικρατησεως του κομμουνισμού
α) Άκύρωσιν τής διατάξεως τοΰ έκλογικοΰ νόμου,
βάσει τής όποιας άφηροΰντο τά εκλογικά δικαιώματα
από τούς καταδικασθέντας επί παραβάαει τοΰ Νόμου
περί ιδιωνύμου. Ή άκύρωσ.ς νά έχη αναδρομικήν ίσχύν.
β) Κατάργησιν τοΰ περίφημου αυτού Νόμου (4229)
καί πασών τών τροποποιήσεων αυτού' έπίσης δέ καί τών
Επιτροπών ’Ασφαλείας ! (Δηλαδή πλήρη άσυδοσίαν εις
τήν άντεθνικήν δραστηριότητα τοΰ Κ Κ Ε ).
γ) Παροχήν άμνηστείας εις τούς βουλευτάς τού Κ.
Κ.Ε. Β. Νεφελούδην, Β. Βερβέρην καί εις τόν Ν. Ζαχαριάδην, διωκάμενον διά φόνον !
δ) ΙΙαροχή άμνηστείας εις άπαντας τούς πολιτικούς
καταδίκους, έξορίστους καί καταδ.κασθέντας.
ε) Κατάργησιν τής Υπηρεσίας Άμύνης τού Κρά
τους (τί περισσότερον είναι ή προδοσία ;).
στ) Καταπολέμησιν τών δικτατορικών - φασιστικών
τάσεων καί διάλυσιν δλων τών όργανώσεων, αίτινες άποβλέπουν εις το.ούτους σκοπούς (δηλαδή έξουδετέρωσιν παντός άντιτιθεμένου εις τό Κ Κ Ε ) .
2) Καθιερώσεως, ώς μονίμου έκλογικοΰ συστήμα
τος, τής άναλογικής (πάγιον αίτημα τοΰ ΚΚΕ διά νά
έπιτυγχάνη τήν κατάτμησιν τών πολιτικών δυνάμεων
καί τήν εύχέρε αν πολιτικών έλιγμών, ώς καί τήν άναληψιν τοΰ ρόλου τοΰ ρυθμιστοΰ).
3) Έπίσης, πρός λαϊκήν κατανάλωσιν, άνεφέροντο

καί μερικά οικονομικά αιτήματα (έλάττωσις τιμής άρ
του, χ ρ ε ω σ τ ά σ ι ο ν , κατάργησις προσωποκρατήσεως κ .ά .).
Τό Σύμφωνον αυτό, παρά τήν προφορικήν συμφω- φ
νίαν, δπως μή δημοσιευθή άμέσως, έδημοσιεύθη εις τόν
«Ριζοσπάστην» τής 3ης ’Απριλίου 1936. Έδημιούργησε
σάλον καί παρέσχεν άπεριορίστους δυνατότητας κομμου
νιστικής προπαγάνδας καί δραστηριότητος. Αί γενικώτεραι συνθήκαι ήσαν εύνοϊκαί, διά τήν άνάπτυξιν σοβαρωτέρας κομμουνιστικής δράσεως, διότι :
α) Ό λαός είχεν άπογοητευθή άπό τήν πολιτικήν
ηγεσίαν του, ήτις ήτο άνίκανος διά τήν έπίλυσιν τών
σοβαρών οικονομικών καί κοινωνικών προβλημάτων, ώς
καί τοΰ σχηματισμού β.ωσίμου Κυβερνήσεως.
β) Ή διάρθρωσις τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών Δημοσίων Υπηρεσιών,
είχε προχωρήσει άρκετά, καί
γ) Είχεν, ήδη, προχωρήσει ή όργανωτική άνάπτυξις τοΰ ΚΚΕ.
Αυτήν τήν στιγμήν έκρινε τό ΚΚΕ κατάλληλον,
διά νά κάμη τήν γενικήν δοκ μήν τής Έπαναστάσεως.
Τήν 9ην Μαΐου 1936 έκηρύχθη εις Θεσσαλονίκην άπεργία τών καπνεργατών καί τών υποδηματοποιών. "Ομως,
ό Γραμματεύς τής Κομ. Ό ρ γ. Θεσ/κης, ό παλαιός καί
πεπειραμένος Σιτοκωνσταντίνου (ψευδών. ’Αριστείδης),

Η Θεσοαλονίκη κατά τήν αιματηρόν απεργίαν τής 9ης Μαΐου 1936.
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Η διάβρωσις τΰν δημοσίων υπαλλήλων
αποτελεί μόνιμον στόχον του Κ.Κ.Ε.
είχεν άλλας έντολάς, προσωπικώς άπό τον Ζαχαριάδην.
Ούτως, ή απεργία μετετράπη είς γενικήν πολιτικήν ά* περγίαν μέ μαχητικάς διαδηλώσεις. Αιματηροί συγ
κρούσεις^ λαμβάνουν χώραν καί οί δρόμοι βάφονται μέ
αίμα, Μέ αφορμήν τούς νεκρούς αυτούς καί μέ τήν έν
τεχνον καθοδήγησιν των κομμουνιστικών ομάδων κρούσεως, ύπδ πεπειραμένου έπιτελείου στελεχών, 50.000
λαύς μέ έρυθρας και μαυοας σημαίας άπομονώνει τήν
Χωροφυλακήν, ήτις διετάχθη νά κλεισθή έντός τών οι
κημάτων της. Έ ν συνεχεία, καί δταν ένεφανίσθη δ στρα
τός πρός άπσκατάστασ.ν τής τάξεως, ή Κ.Ο.Θ. έδωσεν
άλλος δδηγίας. Τό πλήθος περιεκύκλωνε τά στρατιω
τικά τμήματα, ένψ μαυροφορεμένα κορίτσια ένηγκαλίsovro τούς στρατιώτας, τούς Ιραινον μέ άνθη ή έτοποθέτουν μπουκέτα είς τάς κάννας τών δπλων καί τούς
απεκάλουν «άδέλφια» (τελεία σκηνοθεσία!). Δάκρυα,
έπευφημίαι καί κραυγαί. Είς ταγματάρχης άναρπάζετα,ι Από το πλήθος καί άναβιβάζεται έπί ένός κιβωτίου.
Αυτός, όπως καί είς λοχίας, συγκινείται (!) καί δμιλεΐ
είς τό πλήθος (ένψ ή σκηνή φωτογραφίζεται καί δημο
σιεύεται τήν έπομένην είς τόν «Ριζοσπάστην») καί λέ
γει : « Ο στρατός είναι ένα κομμάτι άπό σάς. 'Όλος δ
στρατός ειναι^ στό πλευρό σας. Πονάμε καί μεΐς δπως
και σείς...». Ή διαδήλωσις, μέ συνεχώς καταφθανούσας μάζας, όγκοΰται. Υπολογίζεται είς 150.000. Διέρ
χεται άπό τό Α Άστυν. Τμήμα, δπου στρατωνίζεται ή
έφιππος χωροφυλακή. Έκσπά είς άράς (τό γνωστόν
* τεχνα-σμα- τού ΚΚΕ) καί θρυμματίζει τούς υαλοπίνακας
με λίθους, Δέν τολμά, δμως, νά τά καταλάβη, διότι οί
ηρωικοί χωροφύλακες είναι Αποφασισμένοι νά άμυνθοΰν μέχρις ένός. Είς τό Αποκορύφωμα τής δ αδηλώσεως, ό κομμουνιστής βουλευτής Σινάκος, θέτει τούς ό
ρους : «Νά συλληφθή δ Ντάκος» (δ ήρωϊκός 'Αξιωμα
τικός τής Χωροφυλακή ί) καί τά άστυνομικά όργανα !
Νά παραιτηθή δ Γενικός Διοικητής. Νά παραιτηθή ή
Κυοερνησ ς καί νά σχηματισθή νέα τοιαύτη άπό τούς
Φιλελευθέρους καί τό ΚΚΕ.
Τό έσπέρας τής 10ης Μαΐου ή Θεσσαλονίκη είχε
σχεδόν καταληφθή άπό τό ΚΚΕ. Τό Κράτος, μετά τήν
πρωτην σύγχυσιν, άντέδρασε καί ή τάξιε άποκατε
στάθη.
Η γενική, όμως, δοκιμή τού ΚΚΕ είχεν έπιτύχει.
Ο «Ριζοσπάστης» τής 9ης καί 10ης Μαΐου γράφει :
«Τό άφθαστο έπαναστατικό ξεσήκωμα τοΰ λαού Θεσ
σαλονίκης έπεισε δτι οί εργαζόμενοι δέν μπορούν ν’ άνεχθοΰν τόν μοναρχοπλουτοκρατικό άφανισμό. Καί παίρ
νουν μόνοι τις τύχες τους στά χέρια.

. » Απ έδώ και πέρα ή Ελλάδα δέν θά γνωρίση, όσο
λαϊκό αιμα καί Αν χυθή, τάξι καί ήσυχία, δσο ή μοναρ
χία θά κρατά τήν έξουσία».
« Απ έδώ και πέρα ή Ελλάδα θά χάση κάθε δμαλότητα καί άνάπαυση».
« Απ έδώ καί πέρα σ’ δλη τήν χώρα δ λαός πρέπει
νά σταματήση κάθε κίνηση, νά ξεχυθή στούς δρόμους,
να γινη κύριός τους και Αδελφωμένος μέ τόν στρατό νά
πάρη τήν έξουσίαν».
Μεγαλαι πανεργατικαί άπεργίαι κηρύσσονται παν
τού. Είς τήν Καβάλαν, Κιλκίς, Λαμίαν, Λάρισαν, ’Αθή
νας, Πειραιά, Καλαμάταν. "Ολα δεικνύουν δτι ή Ε λ 
λάς Ακολουθεί τόν δρόμον τής 'Ισπανίας. Ό άχός τη:
’Επαναστάσεως άκούεται νά πλησιάζη βαρύς καί σταθε
ρός. Τό ΚΚΕ ώρισε, διά τήν 5ην Αύγουστου 1936, γε
νικήν πανελλαδικήν πανεργατικήν Απεργίαν. Θά είναι
ή χαριστική βολή, διά τήν έτοιμοθάνατον Αστικήν δημο
κρατίαν. Έφαίνετο δτι τίποτε δέν ήτο ικανόν νά στα
ματήση τήν έρυθράν θύελλαν, ή δποία έπήρχετο μέ μορ
φήν τυφώνος.
Καί δμως, τά θαύμα έπετελέσθη καί ή Ε λλάς έσώθη.
Τήν ήσυχον θερινήν νύκτα τής 4ης πρός τήν 5ην
Αύγουστου 1936, κλείνει ή περίοδος τής ιστορίας τού
ΚΚΕ, ή δποία φέρει τόν τίτλον «Άνδρωσις τοΰ ΚΚΕ Οργανωτική του άνάπτυξις». Καί άρχίζει μία νέα, λίαν
ένδιαφέρουσα, διά τήν Πατρίδα μας καί διά τό ΚΚΕ,
περίοδος. Τά δσα διεδραματίσθησαν, κατά τό χρονικόν
διάστημα 1936 - 1941, είς πολλούς θά φανούν Απίθανα
ή; |ιυθι στορη ματ1κ ά . Καί δμιυς αύτά τά δποία θά έξιστορίσωμεν, είναι άληθή μέχρι κεραίας καί Απολύτως ντοκουμε νταρ ισμέ να. Διδακτικά δέ καί διά τάς δύο πλευ
ράς. Είναι ή περίοδος τής Ανόδου τού Κράτους, ώς έθνικήί ιδέας,^ και είς δλας τάς μορφάς ύλοποιήσεώς του
(Σώματα Ασφαλείας, ’Ένοπλοι Δυνάμεις, Δ οίκησις,
Κοινωνική πολιτική κ.λ.π.) καί παραλλήλως τής Αποδιοργανώσεως καί διαλύσεως τού ΚΚΕ.
Προηγουμένως, καί πριν είσέλθωμεν είς τήν περίο
δον 1936 - 1941, θεωρούμεν σκόπιμου ν’ Αναφερθώμεν
συνοπτικώς, έπι τής είκόνος τής πολιτικής καταστάσεως τής περ οδου 1935 - 1936, ήτις κατέστησεν άναγκαίαν, διά τήν έπιβίωσιν τής Πατρίδας, τήν μεταβολήν
τής 4ης Αύγουστου. Τά πρός τούτο στοιχεία έλήφθησαν,
κατα τό πλειστον, έξ άριστερών πηγών, πρός κατοχύρωσιν τής καλόπιστου κριτικής μας. ’Επίσης, τινά έξ
αυτών έληφθησαν έκ τών κατά καιρούς κατασχεθέντων
επισήμων κομμουνιστικών άρχείων.
(Συνεχίζεται)
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έγκάρδιον χαιρετισμόν καί έπί τή έορτή τής Ά ναστάσεω ς τοϋ ΚΥΡΙΟΥ τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝ ΕΣΤΗ .
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Τό γεγονός τής παραμονής της εις τήν έξουσίαν έπί μίαν τετραετίαν άποδεικνύει, κατά τόν καλλίτερον τρόπον, τήν άναγκαιότητα, ήτις προϋπήρχεν, άλλα καί τήν έπιτυχίαν τής Έπαναστάσεως, μετά
τήν έπιβολήν της. Άποδεικνύει, έπίσης, τό μάταιον τής προσπάθειας δλων τών δυνάμεων τής άντιδρασεως, δπως παρεμβάλουν προσκόμματα καί δπως προκαλέσουν τήν έπέμβασιν τών ξένων εις τά έσωτερικα
τής χώρας μας, πρός έξυπηρέτησιν προσωπικών συμφερόντων.
...
Ούτως, άφοΰ δλαι αί τοιούτου εί'δους προσπάθειαι κατέρρευσαν, μέ τήν συμπαραστασιν της μεγάλης
μάζης τού Λαοΰ, ή Έπανάστασις έπέτυχε νά διαφύλαξη τήν Πατρίδα μας άπό τήν έκσπάσασαν καται
γίδα τής διεθνούς άναρχίας καί νά θέση έν αύτή τάς βάσεις τής οικονομικής άναπτύξεως, τής σταθερότητος καί τής προόδου.
.
Ασφαλώς υπάρχουν άκόμη άδυναμίαι καί προβλήματα, άτινα άναμενουν την λυσιν των, άλλα ουδεις
δΰναται νά άγνοήση τήν συντελεσθεΐσαν μέχρι τουδε σοβαράν βελτίωσιν εις πλείστους τομείς τού δημοσίου
βίου, τά μεγάλα άναπτυξ ακά έργα, άτινα πραγματοποιούνται είς δλόκληρον τήν χώραν καί γενικώτερον
τήν σημειωθεΐσαν άνοδον τού βιοτικού έπιπέδου τού Λαοΰ.
Παραλλήλως, πρός τά άνωτέρω, ή άξιοποίησις τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων έχει φθάσει είς υψηλόν
βαθμόν, καθ’ δμ,ολογίαν πάντων τών αρμοδίων άξιωματούχων τής Ατλαντικής Συμμαχίας, ή δέ άνάπτυςι*
τών διπλωματικών μας σχέσεων μετά τών άλλων Κρατών προωθείται ίκανοποιητικώς.
Δυνάμεθα, δθεν, έκ τών μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντων, νά έλπίζωμεν βασίμως είς ένα εύτυχέστερον
μέλλον τής Ελλάδος.
,
. ,
. .
'Ως έκ τούτου, προκύπτει ή ύποχρέωσις διά τήν Επανάστασιν, δπως συνέχιση την αναληφθεισαν
προσπάθειαν, μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν έντασιν, πρός τόν σκοπόν δπως άποδειχθή αδτη άξια τής
έμπιστοσύνης μέ τήν όποιαν τήν περιέβαλεν ό Λαός, διά τής ψήφου του τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1968, καί
έπιτύχη είς τόν συντομώτερον χρόνον τήν ποθητήν ευημερίαν καί τήν ίσχυροποίησιν τού ’Έθνους.
Αύτός πρέπει νά είναι, δταν θά έλθη τό πλήρωμα τού χρόνου, ό γενικός άπολογισμός τής Έ πανα
στάσεως, δοθέντος δτι δλο·. οί λόγοι Εξανεμίζονται ταχέως, ένώ αι πράξεις μάς άκολουθοΰν πάντοτε
καί τά έργα παραμένουν καί δημιουργούν τήν νέαν πραγματικότητα.
,
,
,
Τέλος, έπ’ ευκαιρία του 'Αγίου Πάσχα, εύχομαι δλοψυχως εις ολους τους Λαούς, όπως επικράτησή
μεταξύ των πνεύμα άπηλλαγμένον παθών, ήρέμου σκέψεως και άμοιβαίας κατανοησεως, δια να δυνηθοΰν
νά έξέλθουν άπό τήν μαστίζουσαν αύτούς άναταραχήν καί την έπικίνδυνον διεθνή έμπλοκην, τής όποιας με
άγωνίαν καθημερινώς παριστάμεθα μάρτυρες, χάριν τής διασωσεως τής παγκοσμίου ειρήνης.

Ζήτω ή Ε λ λ ά ς, Ζήτω ή 21η Απριλίου
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(Συνέχεια έκ xoO προηγουμένου)

Α

Υπό ΥπασΤ.

A

Κ.

Σαρ.

A V TW V dK O

α: Ή Α ιεύθυνοις τής ’Α γορανομίας τής Κωνσταντινουπόλεως
4) Καθορισμός της τιμής των
είδών διατροφής—Άπαγόρευσις
συγκεντρώσεως τούτων
Ό “Επαρχος, ώς γενικός διευθυν
τής τής ’Αγορανομίας Κων) πόλεως,
πλήν τοΰ έπί των συντεχνιών έλέγχου, τής έποπτείας έπί των άλλοδαπών έμπόρων καί τοΰ έλέγχου των
μέτρων καί σταθμών, έλάμβανε καί
άλλα μέτρα έκ τών νόμων άπορρέοντα, διά τών όποιων προσεπάθει έκάστοτε νά προλαμβάνη τήν έκμετάλλευσιν τών καταναλωτών καί νά έξασφαλίζη έπάρκειαν βασικών είδών
πρώτης άνάγκης. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, καθώριζεν αυτός τήν τι
μήν πωλήσεως τών προρρηθέντων
προϊόντων καί άπηγόρευεν, έπί άπειλή βαρυτάτων ποινών, τήν συγκέντρωσιν καί άπόκρυψίν των. Οί Βυ
ζαντινοί Ιμποροι συνήθιζον — δυ
στυχώς συμβαίνει καί σήμερον — ν’
άποκρύπτουν τά έμπορεύματά των, δσάκις Ανώμαλοι καταστάσεις προεβλέποντο διά τό Κράτος, δπως, δ φό
βος Ιχθρών, άφιξις δυσάρεστων ειδή
σεων, λοιμός, ή δταν οί έχθροί Ιφθανον εις τά πρόθυρα τής πρωτευούσης
καί Ικλειον τούς μεγάλους πρός αύτήν έμπορικούς δρόμους. Οδτω. μανθάνομεν, έκ τοΰ «’Επαρχιακού Βιβλί
ου», δτι οί μυρεψοί (μυροποιοί), άποθήκευον τά έκ τοϋ έξωτερικοΰ είσαγόμενα έμπορεύματα τοϋ είδους
των, διά νά τά πωλήσουν «είς καιρόν
ένδείας πρός παράλογον κέρδος», δτε
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ηδξανον ύπερμέτρως τάς τιμάς. 'Ω
σαύτως, οί κηρουλάριοι «κηροπλάσται», άποθήκευον είς «καιρόν ένδει
ας» τό ελαιον, ώς έπίσης καί οί σιτοκάπηλοι (σιτοπώλαι).
Τοΰτ’ αύτό συνέβαινε καί μέ τούς
κρεοπώλας, τούς ίχθυπράτας, τούς
παντοπώλας, καί τούς άλλους έπαγγελματίας, οίτινες έκαιροφυλάκτουν
διά νά πωλήσουν είς τήν «μαύρην άγοράν» τά είδη των, άδιαφοροΰντες
διά τάς άπειλουμένας ποινάς, ποινικάς καί έκκλησιαατικάς.
Πρός άντιμετώπισιν τής Ανωτέρω
καταστάσεως δ ’Έπαρχος ύπεχρέωνε
τούς πάσης φύσεως μεταπράτας καί
πρό πάντων τούς έμπορευομένους εί
δη διατροφής, άμα τή Αγορά ή τή
εισαγωγή των, νά έμφανίζωνται ένώπιόν του καί νά προβαίνουν είς σχε
τικήν δήλωσιν. Άφοΰ τά δηλούμενα
κατεγράφοντο ύπό τούτου καί έπεθεωροΰντο. άπεθηκεύοντο είς καθωρισμένην άποθήκην. Κατ’ αύτόν τόν τρό
πον δ “Επαρχος ήδύνατο άνά πάσαν
στιγμήν νά γνωρίζη τά διαθέσιμα άπαθέματα, προελάμβανε τήν Απόκρυ
ψ ή καί τήν «μαύρην άγοράν» καί, γε
νικώς, παρακολουθών τήν προσφοράν
καί τήν ζήτησιν, έρρύθμιζε τά τής άγοράς, συμφώνως πρός τό συμφέρον
τών καταναλωτών. Οί έναντίον τών
άποφάσεων τοϋ Έπάρχου ένεργοΰντες, έτιμωροϋντο δι’ αύστηροτάτων
ποινών, αίτινες, δσον καί έάν διά τήν
έποχήν μας θεωρηθούν βάρβαροι, έν

τούτοις ήσαν άπαραίτητοι διά τούς
ύπό συζήτησιν χρόνους, δτε ή Αστυνομία όλίγα μέσα ύπερασπίσεως τοΰ
κοινοΰ είχεν είς τήν διάθεσίν της, δ
δέ έφοδιασμός τών μεγάλων κυρίως
πόλεων διά τροφίμων, καθίστατο
πολλάκις προβληματικός, άν δχι παν
τελώς άνέφικτος, ώς π.χ. συνέβαινεν
είς περιπτώσεις μακράς πολιορκίας.
Κατά τήν Βυζαντινήν, λοιπόν, νομο
θεσίαν, οί κηρουλάριοι, άποθηκεύοντες τό έλαιον είς «καιρόν ένδείας»,
έκουρεύοντο, έπαιδεύοντο καί έδημεύετο ή περιουσία των. Οί μακελλάριοι (κρεοπώλαι), άποθηκεύοντες τά
συντετηρημένα κρέατα, έκουρεύοντο,
έμοιστιγοΰντο καί έξωρίζοντο. Αί αύταί ποιναί ίσχυον καί δι’ άπαντας
τούς υπολοίπους έμπόρους καί μή,
τούς άποκρύπτοντας «είς καιρόν έν
δείας» είδη τροφίμων. Κατά τά «Βα
σιλικά» (1) «...οί τή εύθηνίφ έπιβουλεύοντες διά τοΰ προαγοράζειν τά
φορτία ή άποτίθεσθαι καί καιρόν Α
φορίας έκδέχεσθαι,πραγματευταί μέν
έ'ντες είργονται τής πραγματείας ή έξορίζονται, οί δ’ εύτελεΐς είς δημόσι
ον Ιργον καταδικάζονται».
Πλήν τής άπαγορεύσεως τής συγ
κεντρώσεως, δ “Επαρχος ώριζεν άπό
τοΰ Δ ' αίώνος καί τάς τιμάς τών εί
δών διατροφής, τάς δποίας οί έμπο
ροι έν ούδεμιά δικαιολογία, ήδύναντο νά αύξήσουν. Τάς τιμάς ταύτας
Ανέγραφε πρός γνώσιν τών πολιτών,
έπί ξυλίνων σανίδων, αίτινες έτοπο-

τιμάς καί τήν ποιότητα τών έμπορευμάτων καί άφ’ έτέρου διά νά έξασφαλίζεται ή έν τή πόλει τάξις καί
εύκοσμία. Συμφώνως πρός κρατούσαν
άρχαίαν συνήθειαν, οί αύτοί έπιτηδευματίαι, ύπεχρεοΰντο νά ιδρύσουν
τό κατάστημά των είς τήν ιδίαν πε
ριοχήν. "Αν καί τοΰτο δέν έτηρεΐτο
άπολύτως, έν τούτοις άναφέρονται
συνοικίαι, είς τάς δποίας ήσκουν τό
έπάγγελμά των οί ίδιοι έμποροι. Τοι
ουτοτρόπως π.χ. είναι γνωστή ή
συνοικία τών χαλκοπρατείων, ένθα
έγένετο ή κατεργασία καί ή πώλησις τοΰ χαλκού (5). Είς τήν Κων)
πολιν υπήρχε πλήθος καταστημάτων
«έμπορίας τε καί πραγματείας διαφό
ρους», τά δποΐα καλούμενα καί προβολαί, διότι είς αύτά προεβάλλοντο
τά διάφορα έμπορεύματα, καί κρεβατίναι καί καθέδραι καί άββάκια,
έδιδον έμπορικήν κίνησιν είς τήν
πρωτεύουσαν. Πολλά έκ τούτων άνήκον ούχί είς ίδιώτας μόνον, άλλά καί
είς έκκλησίας μονάς, νοσοκομεία καί
άλλα ευαγή ιδρύματα.
Διά τόν καθορισμόν τών θέσεων
τών καταστημάτων, περί ών άνωτέρω, έλαμβάνετο ύπ’ δψιν τό είδος τών
πωλουμένων ειδών, ή καλυτέρα έξυπηρέτησις τοΰ κοινού καί πρό πάν
των ή εύκοσμία τής πόλεως. Τοΰτο
καταφαίνεται σαφώς έκ τών σχετι
κών παραγράφων τοΰ «Επαρχιακού
Βιβλίου». Είς τό σπουδαΐον έκεΐνο νομοθέτημα άναγράφεται, δτι δ Έ π α ρ 
χος, δέον νά έπιβάλη είς τούς μυρεψούς (μυροπώλας), νά έχουν τά καταστήματά των είς μίαν έκ τών πλέ
ον κεντρικών λεωφόρων τής Κων)
πόλεως, ήτοι άπό τής Χαλκής Πύλης
5) Καθορισμός θέσεως καταστη
μάτων. Χορήγησις άδείας λει έως τό Μίλιον. Καί τοΰτο, διότι ή
Χαλκή Πύλη, ήτο μία άπό τάς μεγάτουργίας τούτων
λας πύλας τών άνακτόρων, κοσμουΌ Έ παρχος, έν τή ίδιότητί του μένη μέ εικόνας τοΰ Χριστοϋ, ή εύώς προϊσταμένου τών συντεχνιών, λάβεια δέ καί δ σεβασμός πρός τά
είχεν άρμοδιότητα νά χορηγή άδει βασιλικά προπύλαια μόνον εύωδίαν ίας άσκήσεως έπαγγέλματος καί λει πέτρεπε (6).
τουργίας καταστήματος (4 ). Ή τοιΠρός τούτοις, έκοσμεΐτο δλόκληαύτη άδεια έδίδετο μόνον τή προτά- ρον τό κέντρον τής πόλεως, άφοΰ τά
σει τοΰ προεστώτος τής συντεχνίας μυροπωλεία έπώλουν μυρωδικά καί
καί έφ’ δσον δ αίτών δέν είχεν έκδιω- άλλα είδη πολυτελείας. Διά τόν αύχθή ταύτης διά παραβάσεις τσΰ έ- τόν λόγον τά καταστήματα τών χρυσωτερικοΰ κανονισμρϋ, ή παραβάσεις
Βούλλα Β υζαντινή
τών νόμων τής Πολιτείας. Όμοϋ μέ
τήν χορήγησιν τής άδείας λειτουρ
γίας, καθωρίζετο ύπό τοΰ Έπάρχου
καί ή θέσις είσ τήν δποίαν δ έμπορος
ή άλλος τις έδικαιοΰτο νά άσκή τό
έπάγγελμά του. Τοΰτο έγένετο,’άφ’
ένός μέν διά νά είναι πλέον προσι
τός δ έλεγχος είς δ,τι άφεώρα τάς
θετοΰντο είς κεντρικόν σημεϊον τής
άγορας (2) καθορίζων συγχρόνως
καί τό άνώτατον ποσοστόν κέρδους,
δι’ έκαστον είδος.
Ή ώς άνωτέρω έκτεθεΙσα. αύστηρότης των άγορανομικών νόμων της
Βυζαντινής πολιτείας καί ή συνεχής
καί αυστηρά ύπό τοΰ Έπάρχου έφαρμογή τούτων είχον, βεβαίως, τά θε
τικά άποτελέσματά των. Παρά ταΰτα, πρέπει νά λεχθή, δτι, ένίοτε, ούτε
ή δύναμις των νόμων, ούτε τό κϋρος
τοϋ Έπάρχου, άπεδείχθησαν ικανά
νά περιστείλουν τήν πλεονεξίαν Εμ
πόρων, άνηκόντων εις τήν άνωτάτην
τάςιν, ή τήν αύθαιρεσίαν κρατικών
τινων όργάνων, τά όποια, καταχρώμενα τής έξουσίας των, αίσχροκέρδουν, είτε διά νά ωφεληθούν άτομικώς, είτε διά νά ένισχύσουν τό κρα
τικόν ταμεϊον. Τοιουτοτρόπως, άναφέρεται π .χ., δτι δ Λογοθέτης, ήτοι
ύπουργός τών Οικονομικών Νικηφορίτζης, είσήγαγε τό «μονοπώλιον» τοΰ
σίτου, ούχί διά νά διευκολύνη τήν ϊσην κατανομήν αύτοΰ, ώς άλλοτε έγένετο, άλλά διά νά αύξήση τήν τι
μήν, ύπέρ τών Ισόδων τοΰ Κράτους.
Είς άλλην περίπτωσιν, άναφέρεται,
δτι δ σίτος έπωλεΐτο, δχι μόνον είς
δψηλήν τιμήν, άλλά καί κακώς έζυγισαένος. Ό Σκυλίτζης, γράφει, δτι
0 Μιχαήλ Δούκας, ώνομάσθη παραπινάκιος, διότι έπί τής Ιποχής του δ
μόδιος τοΰ σίτου, παρά 1ν πινάκιον
(κατά
δλιγώτερον), έπωλεΐτο άντί ένός χρυσοΰ νομίσματος, ένώ προη
γουμένως δλόκληρος δ μόδιος έπωλεΐ
το είς τήν αύτήν τιμήν (3).

σοχόων έπρεπε νά εύρίσκωνται είς
τήν Μέσην, τήν μεγάλην λεωφόρον,
ή δποία διέσχιζε τήν Κων) πολιν.
Άντιθέτως μερικά είδη, άπαραίτητα
μέν, άλλ’ ούχί καί κοσμητικά, έπωλοΰντο έκτός τής πόλεως. Ούτως, οί
μακελλάριοι (κρεοπώλαι ή προβατέμ
ποροι) έπώλουν τά «θρέματά» των έν
τφ Στρατηγείψ, έξαιρετικώς δέ τούς
άμνούς, άπό τοΰ Πάσχα μέχρι τής
Πεντηκοστής, έν τφ Ταύρψ (7).
Οί ίχθυοπώλαι έπρεπε νά έκθέτουν
τά αλιεύματα είς τάς Μεγάλας Κ α
μάρας, οί δέ 'Ιππέμποροι τούς ίππους
δμοίως έν τφ Ταύρψ. Μόνον οί Σαλδαμάριοι (παντοπώλαι) είχον δικαί
ωμα νά ιδρύουν τά καταστήματά των
είς οίονδήποτε σημεϊον τής πόλεως,
διότι τά είδη των, ήσαν πρώτης άνάγκης.

6) Ειδική έπί τών έπαγγελματιών έποπτεία
Ό "Επαρχος, πλήν τών γενικών
άγορανομικών καθηκόντων του, ήσκει, διά τών όργάνων του, ειδικόν
έπί δρισμένων έπαγγελματιών έλεγ
χον, συνιστάμενον είς τήν ποιότητα
τών έμπορευμάτων, τήν μή άπόκρυψιν καί τήν πώλησιν είς τήν ύπό τοΰ
νόμου προβλεπομένην τιμήν.
Οί έπαγγελματίαι, περί ών δ λό
γος, άναφερόμενοι ύπό τοΰ «Επαρ
χιακού Βιβλίου» καί άλλων νομοθετημάτων, ήσαν κυρίως οί κάτωθι:
( α) Ο ί ά ρ τ ο π ώ λ α ι. Οΰτοι, κα
λούμενοι καί άρτοκάπηλοι καί άρτοκόποι (8) καί άρτοπράται, δημωδώς
δέ μάγκιπες (9) καί μαγκιπεΐον
(10) τό έργαστήριόν των, άπελάμβανον, ένεκα τής ίδιαζούσης φύσεως
τοΰ έπαγγέλματός των, έξαιρετικών
προνομίων έκ μέρους τής πολιτείας
«ώς άν άπερικόπως τόν άρτον έργάζωνται» (11). Ούτως, ήσαν άπηλλαγμένοι πάσης δημοσίας ύπηρεσίας,
μή έξαιρουμένης ούδέ τής στρατεύσε
ι ς , άπηγορεύετο δέ καί ή έπίταξις
τών ζώων των. 'Ο Έ παρχος έπέβλεπεν ιδιαιτέρως τούς άρτοποιούς, νά
ψήνουν καί νά ζυγίζουν καλώς τόν
άρτον καί νά πωλοΰν τοϋτον συμφώ
νως πρός τήν ύπό τοΰ ίδιου δριζομένην τιμήν, πράγμα δπερ έγένετο, έν
συνεννοήσει μέ τούς προϊσταμένους
τής συντεχνίας τών άρτοποιών καί άναλόγως τής εισαγωγής καί τής πα
ραγωγής τοΰ σίτου. Ούχί, δμως, τήν
άνωτάτην μόνον τιμήν τοΰ άρτου ώριζεν δ “Επαρχος, άλλά καί τό ποσοστόν τοΰ κέρδους. Είς μίαν έποχήν
(12) δέν ήδύναντο οί άρτοπο ιοί, είς
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έμπόρευμα άςίας ένός νομίσματος, νά ας». Κατά τό «Επαρχιακόν Βιβλίον»
(15) , οδτοι έπώλουν «κρέας, ίχθΰς
κερδίσουν περισσότερα τοΰ ένός κερα
ταριχευμένους, νεΰρον, ήτοι άλλάντίου καί δύο μιλιαρισίων. Τδ μέν κετας, άλευρον, τυρόν, μέλι, Ιλαιον, ο
ράτι ον έλογίζετο ώς κέρδος τούτων,
σπρίων παν είδος, βούτυρον, σταφίδα,
τά δέ δύο μιλιαρίσια διά τήν διατρο
ξηράν πίσσαν καί ύγράν, κεδρίαν,
φήν των έργατών καί τοΰ άλέθοντο;
κάνναβιν, λινάριον, γύψον, σκαφίδια,
άλόγου καί διά τήν καύσιμον δλην,
καρφία, βυτία καί τάλλα δσα καμπαήτοι τά χρησιμοποιούμενα ξύλα καί
νοΐς καί μή ζυγοΐς διαπιπράσκονται».
φρύγανα. Συμφώνως πρός τό «’Επαρ
Άργότερον, ώς άναφέρει ό Πρόδρο
χιακόν Βιβλίον» «οί άρτοποιοί κατά
μος, είς τά παντοπωλεία έπωλοΰντο
τήν έξώνησιν (άγοράν) τοΰ σίτου κεκαί άλίπαστοι ιχθύες καί χαβιάρι.
λεύσει τοΰ Έπάρχου ποιήτωσαν καί
Καί ή έπί τών σαλδαμαρίων έποτά Ιξάγια, αυτοί μέν νομίσματος ένός
πτεία τοΰ Έπάρχου, ένεργουμένη εί
σίτον έξωνούμενοι τόν άρμόζοντα έν
τε άπ’ εύθείας ύπό τοΰ ίδιου, είτε
τφ συμπόνιρ τούτων άλήσαντες καί
υπό
τών προϊσταμένων τής συντεχνί
άναζυμήσαντες τιθέτωσαν κέρδος έν
ας, ήτο άγρυπνος, καθ’ δ, τά ύπό
τφ νου-ίσματι κεράτιον έν καί μιλιατούτων πωλούμενα προϊόντα, είχον,
ρίσια δύο, τό μέν κεράτιον είς κέρδος,
ώς καί δ άρτος, πρωταρχικήν διά τήν
τά δέ μιλιαρίσια είς διατροφήν των
ζωήν τοΰ πληθυσμοΰ σημασίαν. ’Ιδι
τε άνθρώπων αυτών καί τοΰ άλόγου
τοΰ άλέθοντος εις Ικκαυσιν τοΰ φούρ
αιτέρως έπέβλεπον, δπως μή πωλοΰν
άκατέργαστον κηρόν (16) τόν δποΐνου καί δάδων».
ον έμπορεύοντο οί κηρουλάριοι, μή έΏ ς είναι φυσικόν, καί κατά τήν άπηζητοΰν υπερβολικόν κέρδος, μή νο
πασχολοΰσαν ήμάς έποχήν, άρτος καθεύουν τά είδη των, ποάγμα δπερ δυ
τεσκευάζετο όχι μόνον έκ σίτου., άλλά καί έκ κριθής. Καί τοΰ είδους τού στυχώς, συνήθως συνέβαινεν, καί τέ
λος μή άποκρύπτουν τινά έκ τούτων,
του τόν άρτον τήν τιμήν καί τό άνώτατον δριον κέρδους ώριζεν δ "Επαρ προσδοκώντες εύκαιρίας πρός μεγαλύτερον κέρδος.
χος. Τοΰτ’ αότό δέν γνωρίζομεν έάν
γ) Ο ί μ α κ ε λ λ ά ρ ι ο ι (κρεοΐσχυε διά τόν λεγόμενον «μεταξωτόν
άρτον», δηλαδή τόν παρασκευαζόμε πώ λαι). ’Εκαλούντο καί κρεοποΰλοι,
τά δέ καταστήματά των, μακέλλα ή
νο',/ έξ άλεύρου, κοσκινισμένον διά
λεπτού μεταξωτοΰ κοσκίνου (σήτας) . ώς καί σήμερον μακελλεΐα καί μακελλειά(17) , έτέλουν ώσαύτως, ύπό
Ό άρτος οδτος ήτο τελείως λευκός,
τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ Έπάρχου
«ξεσιτισμένον ψωμί» δπως λέγομεν
(18) . Οδτοι, άγοράζοντες παρά τών
σήμερον. Ή πώλησις τοΰ άρτου έπροβατεμπόρων ή χοιρεμπόρων τά
λάμβανε χώραν είς τά άρτοποιεΐα, άλθρέμματα (σφάγια) , ήσαν υποχρεω
λά καί είς ειδικά «πρατήρια», ώς θά
μένοι νά σφάζουν ταΰτα ένώπιον τοΰ
έλέγαμεν σήμερον, τά καλούμενα άρΈπάρχου, δστις τά έξήταζεν, έάν ή
τοπώ λια(13). Πρός τούτοις, άρτος έσαν ύγιή καί βάσει τής ήλικίας, τοΰ
πωλεΐτο δμοΰ μέ τυρόν καί είς τούς
είδους τοΰ ζώου καί τής τιμής άγοκαλουμένους άρτοτυριανούς οίκους
ράς, καθώριζε καί τήν τιμήν πωλή(14). Οί άρτοποιοί καί άρτοπώλαι,
σεως καί τό άναλογοΰν κέρδος. Δέν
πωλοΰντες μή πρόσφατον άρτον, ή νογνωρίζομεν, έάν, μετά τήν έξέτασιν
θευμένον (μετ’ άλεύρου κριθήτ) ή είς
τοΰ ζώου, έτίθετο, ώς γίνεται σήμε
μέρη άπηγορευμένα, ή είς ύψηλοτέρον, σφραγίς. Τούτο, δμως, φαίνεται
ραν τιμήν, έτιμωροΰντο όπό τοΰ Έ ώς πολύ πιθανόν. Έ κ τοΰ σφαγίου,
πάοχου διά κουράς καί βουνευρισμοΰ,
μόνον τό καθαρόν κρέας έπετρέπετο
πρδς τούτοις δέ, άπεβάλλοντο δριστινά πωλήται, τά δέ έντόσθια, τούς πόκώς έκ τής συντεχνίας.
δας καί τήν κεφαλήν, έλάμβανεν δ
β) Ο ί Σ α λ δ α μ ά ρ ι ο ι (παντομακελλάρης, δι’ ίδιαν αύτοΰ χρήσιν.
π ώ λα ι). Οδτοι, ώς καί άνωτέρω είποΠολλάκις οί χοιροσφάκταμ τούς άμεν, είχον δικαίωμα νά άνοίγουν τά
γοραζομένους
χοίρους, δέν έπώλουν
καταστήματά των, τά παντοπωλεία ή
άμόσως, άλλά έπάστωναν τό χοίριον
παντοπώλια, είς οίονδήποτε σημεΐαν
κρέας, κατασκευάζοντες τά λεγόμενα
τής πόλεως, πρός καλυτέραν έξυπηρέάπόκτια, ϊνα τά πωλήσουν είς έποχήν
τησιν τοΰ πληθυσμού «ώς εύχερώς τάς
άναγκαίας τφ βίψ εύρίσκεσθαι χρεί έλλείψεως κρέατος καί ιδία κατά τούς
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χειμερινούς μήνας. Οδτοι ύπέπιπτον
είς τήν σοβαροτάτην παράβασιν τών
άπσθηκευόντων τά είδη των έπί σκοπφ νά τά πωλήσουν «είς καιρόν έν
δειας».
"Αλλοι χοιρέμποροι ήρνοΰντο νά
πωλήσουν είς τήν δριζσμένην τιμήν
καί, χάριν μεγαλυτέρου κέρδους, Iστελλον κρυφίως τά κρέατα είς άρχοντικάς οικογένειας. Άμφότεροι,
συλλαμβανόμενοι, έτιμωροΰντο ύπό
τοΰ Έπάρχου διά ξυλοδαρμού, κου
ράς καί έξορίας. «Τυπτόμενοι καί κουρευόμενοι έξωρίζοντο» (19).
Πλήν τής πωλήσεως τοΰ κρέατος,
είς τά μακελλεΐα έγένετο πολλάκις
καί Ιψησις τούτου καί προσφορά πο
τών, δι’ δ, ήσαν ούκ όλίγοι οί έκεΐθεν
συχνάζοντες (2 0 ) . Καί έν προκειμένφ, υφίστατο άνάλογος έποπτεία τοΰ
'Επάρχου, άλλά καί τοΰ ΙΙραίτωρος.
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Ύπό Άστυν. B' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Προσιιύνημα εύλαβιιιό στην ιερή πόλη τοϋ Μεσολογγίου
Μ έ αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας,
βαθύτατης συγκινήσεως καί πατριωτικής
έΕάρσεως, έωρτάσθη καί εφέτος ή 145η
επέτειος άπό τής ήρωϊκής ΈΕόδου τής
Φρουράς Μεσολογγίου καί ή 147η έπέτειος άπό τοϋ θανάτου τοϋ μεγάλου
φιλέλληνος ποιητοϋ Λόρδου Βύρωνος,
εις τήν Ιερόν Πάλιν τοϋ Μεσολογγίου,
κατά τό τριήμερον, άπό 9 έως 11 Α
πριλίου. Καί στις έορταστικές αύτές έκδηλώσεις έκλήθη καί τό Σώμα τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων νά συμμετάσχη μέ άνάλογη άντιπροοωπεία. Τιμητική ή πρόσκλησις καί πρόθυμη ή άνταπόκρισις. "Ε 
τσι, μετέβησαν στήν έορτάΖουσα Ιερή
Πόλη ό 'Αρχηγός τοϋ Αστυνομικού Σώ
ματος κ. Θεράπων Γαλανόπουλος, συνοδευόμενος άπό τόν Υπασπιστήν του Α
στυνόμο κ. Κω ν)νον Δανέλην, ό Δ ιευ 
θυντής των Αστυνομικών Σχολών κ. Λε
ωνίδας Παπαθανασίου, ό Διευθυντής τής
Διευθύνσεως Αστυνομίας Πατρών κ. Γ.
Καλτσάς, ό Αστυνόμος Α ' κ. 'Ιω άννης
Ράϊκος, Τμήμα τής Σχολής Ύπαστυνόμων μέ έπί κεφαλής τόν 'Αστυνόμο Α '
κ. Κω ν)νον Κουθέλην, ή Φιλαρμονική
τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί τό Τ ηλεο
πτικό, Κινηματογραφικό καί Ραδιοφωνι
κό της συνεργείο.
Μ έ... δημοσιογραφική άποστολή βρε
θήκαμε κ ι’ έμεϊς, γιά νά ίδοϋμε καί νό
σημειώσουμε.
Σ υγκινη τικές οί στιγμές πού έΖήσαυε
έκεϊ. Θά τις θυμώμαστε ο' όλη μας τή
Ζωή, γιατί άποτυπώθηκαν μέσα στήν καρ
διά μας σάν άκριβό φυλακτό.
Εντυπωσιακή ή παρουσία τοϋ Εθνι
κού Κράτους.
Ελάμπρυναν τόν έφ ετεινόν έορτα-

σμόν, μέ τήν ύψηλή παρουσία των, ή
Α.Ε. ό Ά ντιβ α σ ιλεύ ς Στρατηγός κ. Γ.
Ζωϊτάκης, μέλη τής Ε θνικής Επαναστα
τικής Κυβερνήσεως, μέ έπί κεφαλής
τόν Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί
Υπουργόν τών Εσωτερικών κ. Σ τυλια 
νόν Παττακόν, Σεβαομιώτατοι Μητροπολϊται, άντιπροσωπεϊαι τών Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας,
οί Πρεσβευταί τών Χωρών, άπό τάς ό 
ποιας κατήγοντο οί φιλέλληνες, έκπρόσωποι όλων τών τάΕεων τοϋ Ελληνικού
Λαού καί πλήθη αμέτρητα κόσμου.
Άπεθεώθησαν ή Α.Ε. ό Αντιβασιλεύς,
ό κ. Αντιπρόεδρος καί τό μέλη τής
Εθνικής Κυβερνήσεως.
Καί οί έκδηλώσεις άρχισαν τήν Παρα
σκευή, 9 Απριλίου, μέ έορτή τών Γυ
μνασίων τής Ιερός Πόλεως εις τό κινηματοθέατρον «” ΑλεΕ».
Τήν άλλη μέρα, Σάββατον τοϋ Λαζά
ρου, τό πρωί έλαβε χώραν στέψις τών
τάφων τών Ηρώων άπό μαθητάς, Προ
σκόπους καί Οδηγούς, μερίμνη τοϋ Γυ
μνασιάρχου τής Παλαμαϊκής Σχολής.
Σ τις 11 Απριλίου έγινε ή μεταφορά
τής Είκόνος τής ΈΕόδου, έν πομπή, άπό
τό Δημαρχεϊον στον Μητροπολιτικόν Να
όν, διά τών οδών Χαρ. Τρικούπη, Λόρ
δου Βύρωνος, Ά θ . ΡατΖηκότσικα, Βασ.
Χρυσογέλου καί έν συνεχεία δέησις καί
κατόθεσις στεφάνων εις τόν τόπον τοϋ
θανάτου τοϋ Λόρδου Βύρωνος.
Σ τις 12 τό μεσημέρι έγινε δέησις καί
κατόθεσις στεφάνων εις τό μνημεϊον Ί ωάννου Ιακώβου Μάγερ. Τιμάς άπέδιδεν ή Φιλαρμονική τής Αστυνομίας Πό
λεων.
Σ τις 16.30' άφίχθη ή Α.Ε. ό Ά ν τι-

βασιλεύς Σ τρατηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης. Καί, ϋοτερα άπό ένθουσιώδη ύποδοχή τοϋ κοινού, ό Αντιβασιλεύς μετέβη εις τό Δημαρχεϊον, έδέχθη Επί
τροπός καί άκολούθως έπεθεώρησε έρ
γα τής Ιερός Πόλεως.
Τήν 18.30' έψάλη Μ έγας 'Εσπερινός
εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν.
Ή βροχή, ραγδαία βροχή πού άρχισε
νά πέφτη, δέν έπέτρεψε νό τηρηθή πι
στά τό πρόγραμμα.
Κατετέθησαν μόνον στέφανοι καί έ
γινε άναπαράστασις τής έΕόδου καί
λαμπαδηφορία άπό τούς προσκόπους.
Τήν άλλη μέρα, πρωί - πρωί, έπαιάνισσν τό Εωθινόν οί Φιλαρμονικές, άκολούθησε Συνοδική Λειτουργία καί τήν
10.30' έψάλη ΔοΕολογία εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοϋ Αγίου Σπυρί
δωνος.
Ύστερα, έπίσημοι καί λαός, μετέβη
σαν έν πομπή, εις τό Ήρώον, όπου έ 
ψάλη έπιμνημόσυνος δέησις καί ή Α.Ε.
ό Αντιβασιλεύς κατέθεσε στέφανον.
Μελωδική χορωδία τής Λυρικής Σ κη 
νής έψαλε ϋμνους καί θούρια. Καί, μετά
ταυτα, ό Αναπληρωτής Υπουργός Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως κ. 'Ιω άννης Ά ρ,αθαγγέλου, έΕεφώνησε τόν πανηγυρικόν
τής ήμέρας, καταχειροκροτηθείς.
Έ ν συνεχεία, άπενεμήθησαν τό έπα
θλα εις τούς νικητάς τοϋ «Δρόμου Θυ
σίας» καί ή τελετή έληΕε.
Αύτό είναι, μέ δυό λόγια, τό χρονικόν
τοϋ τριημέρου έορτασμοΰ, μέ βάση τις
βραχείες σημειώσεις πού έκρατήσαμε.
Μά, πάνω, άπό τις ώρες, τό προγράμ
ματα, τις σκηνές καί τις τελετές, έκανε
έπιβλητική τήν παρουσία της ή Ελλη
νική Ψυχή... ή ψυχή ένδόΕων προγόνων
πού έΕακολουθή πάντα νά Ζή μέσα στή
σύγχρονη Ελληνική Γενεά. Λουτρόν ψυ
χικόν. 'Επαφή μέ τό μεγαλεϊον τή ς Φυ
λής μας. Κι ή 21η Απριλίου θά ένώνη
τό δοΕασμένο χθές μέ τό λαμπρό σή
μερα, γιά νό δημιουργηθή τό εύτυχισμένο αϋριο τοϋ Έθνους μας.
Διεκρίθη τό Σώμα τής Αστυνομίας
Πόλεων κατά τό έορταστικό τριήμερο.
Αψογη έμφάνιση καί παράσταση. Σ υγ
κέντρω νε τόν ένθουσιασμό τοϋ πλήθους
Μέ χαρά καί συγκίνηση τό σημειώ
νουμε. Γιατί μας προΕένησε Εεχωριστή
χαρά καί τιμή.
Πέρα όμως άπ' όλα αύτό, τό Μ εσο
λόγγι έδωσε τήν εύκαιρία σέ μιά μεγα
λειώδη ένωση Ενόπλων Δυνάμεων, Ε κ 
κλησίας, Σωμάτων Ασφαλείας, έπισήμων, λαού, ύπό τήν σκέπη καί τήν θερμουργό πνοή τής Ε θ νική ς Κυβερνήσεως,
ή όποια γνωρίΖει νά έμψυχώνη, νά έμπνέη καί νό θερμαίνη τις καρδιές τών
Ελλήνω ν.
Τό έΖήσαμε αύτό τό γλυκό όνειρο, μέ
δακρυσμένα οχεδόν μάτια, έ κ ε ί στήν ' Ι 
ερή Πόλη ήρώων, μαρτύρων καί ήμιθέων.
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'Απονομή πτυχίων εις άποφοίτους
Κέντρου Μετευπαιδεύσεως Ά ξ/υάν
Χωροφυλαιιής uai Άβτ. Πόλεων

Τ

ήν πρωίαν τή ς 10/4/71 είς τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, έν ε ίίικ φ χώ ρφ τή ς δποίας έλειτούργησε; διά τήν
δευτέραν έκπαιδευτικήν περίοδον, Κέντρον Μ ετεκπαιδεύσεως Α
ξιω ματικήν Χωροφυλακής κ αί ’Αστυνομίας ΙΙόλεων, Μοιράρ
χων καί ’Αστυνόμων Β ', έγένετο, έπ ί τή λήξει των μαθημά
των τής έν λόγψ περιόδου, ή τελετή άπονομής ένδεικτικων
πτυχίω ν εις τούς άποφοιτήσαντας 40 Μοιράρχους %al 25 Α
στυνόμους Β '.
Ε ίς τήν έν λόγψ τελετήν παρέστησαν : *0 Υ πουργός Δημοσίας Τάξεω ς κ. Π. Τζεβελέκος, δστις κ αί άπένειμεν ίδιοχείρω ς τά π τυχία , δ Γεν. Γραμματεύς κ. Π. Κ ω τσέλης, ot Αρ
χ η γ ο ί : Χωροφυλακής κ. Ά να σ τ. Καρυώτης, ’Αστυνομίας Π ό
λεων κ. θ . Γαλανόπουλος, δ 'Γ πα ρ χη γδς κ. Κ. Τσιούγκος, δ
Α ' 'Γ πα ρχη γδς τή ς Χωροφυλακής κ. Μ άλλιος, δ^ Γεν. Δ/ντής
ΓΕΔΠΑ/Χώρας, δποστράτηγος κ. Καρατάσος, δ Δ /τής τοϋ Κ έν
τρου Μ ετεκπαιδεύσεως, Συνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. 11ζά ς, δ Τ π ο δ /τή ς αύτού Ά στυν. Δ /ντής Β ' κ. Σ. Κουβάς, ot 8ιδάξαντες Κ αθηγηταί, άντιπροσωπεία αξιωματικών τών Σ. Α.
κ .δ . προσκεκλημένοι.
Έ ν άρχή, ώμίλησεν δ Δ /τής τοΟ Κέντρου κ. Ρ ιζά ς, άναφερθείς, κυρίως, είς τήν καταβαλλομένην, ύπδ τή ς Ε θ ν ικ ή ς
’Ε παναστατικής Κυβερνήσεως, προσπάθειαν διά τήν ήθικήν καί
πνευματικήν άνύψωσιν, είς τήν άναγκαιότητα μετεκπαιδεύσεως
τ®ν στελεχώ ν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τήν^ έγκαιρον έκτίμησιν τού θέματος ύπδ τού 'Γπουργείου Δημοσίας Τάξεω ς καί
τήν λήψιν τή ς σχετικ ής άποφάσεως, διά τήν λειτουργίαν τού
Κέντρου Μ ετεκπαιδεύσεως ’Α ξιω ματικήν Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων, πρδς δέ, ηύχαρίστησε τδν κ. Υπουργόν διά
τδ Ιδιαίτερον, έπ ί τής λειτουργίας τού Κέντρου, ένδιαφέρον του,
ώς κ αί τούς διακεκριμένους καθηγητάς καί πάντας τούς συντελέσαντας είς τήν έπ ιτυχίαν τδ ν σκοπών αύτού.
Έ ν συνεχείφ, τδν λόγον έλαβεν δ κ. 'Γπουργός, τονίσας,
μεταξύ άλλων, τά έξής :
«Κύριοι,
ΕΊμαι βαθύτατα ικανοποιημένος, όχι μόνον διότι παρίστα
μαι κατό τήν τελετή ν άπονομής τών πτυχίων ε ίς τούς άποφοιτήσαντας τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων καί
Α στυνόμω ν Β ’ , άλλά κυρίως διότι, ώς μοί άνεφέρθη, έπετεύχθησαν, είς τό άκέραιον, οί διά τής λειτουργίας τού Κέντρου
τούτου έπιδιωχθέντες σκοποί καί στόχοι.
Θέλω νά πιστεύω, ότι ή ψυχική καί πνευματική προαέγγι-

σις τών συνεκπαιδευθέντων Α ξιω μ α τικώ ν θά έχη τό ς ευμε
νείς προεκτάσεις τη ς ε ίς τόν χώρον τή ς έπαγγελματικςς
των συνεργασίας αϋριον, έπ' ώ φελείρ τών κ0|νων επιδιώ
ξεων, αί όποϊαι, ε ίς τελευτα ία ν άνάλυοιν, άποβλέπουν ε ις
τήν θωράκιοιν τή ς Π ολιτείας καί τή ς Κοινωνίας άπό τοϋ ε γ 
κλήματος' τοϋ κοινού καί τοϋ κατά τή ς 'Εθνικής άσφαλειας
στρειρομένου.
,
Είς τούς μοχθήσαντας, διά τήν έπίτευΕιν των άνωτέρω,
διακεκριμένους κ.κ. Καθηγητάς άρμόΖει κάθε έπαινος. Ε π ί
σης άΕία συγχαρητηρίων διά τό λαμπρόν άποτέλεσμα είναι
ή Διοίκησις τής Σ χολής καί οί συνεργάται τη ς Αξιωματικοί.
Τ έλος συγχαίρω τούς φοιτήσαντας κ.κ. 'Αξιω ματικούς,
τόσον διά τήν, όμολογουμένως Ικανοποιητικήν έπίδοσίν των,
δοον καί κυρίως, διότι, διά τής όλης συμπεριφοράς των, άπέδειΕαν ότι ένεστερνίσθησαν άπολύτως καί άφωμοίωσαν, ε ίς
τό άκέραιον, τό πνεϋμα συναδελφικής άγάπης, άρμονικής συνυπάρξεως καί ειλικρινούς συνεργασίας, ε ίς τ ό ν Σ χολικόν χώ
ρον σήμερον, διά νά θεμελιώσουν έπ' αύτοϋ τά ς σχέσεις των
είς τόν χώρον τή ς έπαγγελματικής συνεργασίας των αϋριον.
Αί προεκτάσεις τοϋ ένταϋθα καλλιεργηθέντος πνεύματος
- είμαι πλέον ή βέβαιος - θά άποβοϋν έπωφελώς όχι μόνον
δΓ αύτούς τούτους τούς οϋτω συνδεθέντας Αξιωματικούς,
άλλά καί διά τά Σώματα, ε ίς τά οποία έχουν τήν τιμήν νά
άνήκουν' διά τό κοινωνικόν σύνολον' τήν Έπανάστασιν και
τήν Πολιτείαν.
Εύχομαι καί έλπίΖω, ότι τά όσα ένταϋθα έδιδάχθητε θά
άποτελέσουν Ισχυρά κρηπιδώματα, έπί τών όποιων θά θεμελιωθή, δΓ όλους ύμάς λαμπρόν ύπηρεσιακόν μέλλον.
'Α λ λ ' ύπέρ παν δλλο έπιθυμώ, όπως οί έν τώ Κέντρω
τούτω όναπτυχθέντες δεσυοί ματαξύ σας, συμβάλλουν ε ίς τήν
άπόκτησιν ούσιαστικοϋ έδοαίου καί άμετακινήτου περιεχομέ
νου τοϋ όρου «ΑΔΕΛΦΑ ΣΩΜ ΑΤΑ». Ό τ α ν τοϋτο έπιτευχθή
άπολύτως, τό τε ό άμιλών καί ό Γεν. Γραμμστεύς κ. Πέτρος
Κωτσέλης θά αίσθανθώμεν τήν μεγαλυτέραν δυνατήν καί έπιθυμητήν ίκανοποίησιν.
Κύριοι Μ ετεκπ αιδευθέντες 'Α ξιω ματικοί,
Συσπειρωθήτε πεοί τούς ήνέτας τή ς Έπαναστάσεως, άντλήσατε έσπνευσιν. θάορος καί δύναμιν έκ τών Ιδ α ν ικ ώ ν τη ς'
άψοσιωθήτε είς τό ’ Εθνικόν καί κοινωνικόν σας καθήκον'υπη
ρετήσατε μέ πίστιν, ένθουσιασμόν καί άγάπην τόν Ε λ λ η ν ι
κόν Λαόν' ποοευθήτε τήν όδόν τοϋ ύππρεσιακοϋ υόγθου. τής
άοετής καί τοϋ καθήκοντος άδελψωμένοι. Νά είσθε δέ βέ
βαιοι. ότι οϋτω πράττοντες, θά έχητε τήν Ικανοποίησιν τής
πλήοόυς έπιτυχίας έν τή έκπληοώσει τής Απ οστολής σας'
θά κατακτήσητε τήν εύννωμοσύνπν τοϋ Λαοϋ καί θά είσθε,
πράνυατι, δΕ'οι τοϋ "Εθνους καί τών προσδοκιών τά ς όποίας
στηρίΖει ή Έπανάστασις έφ ’ ύμάς.
Σ ά ς εύχαριστώ».
Τόν λόγον τού κ. Υπουργού έκάλυψαν ζω ηρά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα.
’Ακολούθως, δ κ. 'Γπουργός παρεκλήθη κ α ί ά πένειμ ε τά
π τυ χ ία , συνεχάρη 8έ θερμώς, κατά τήν άπονομήν, τούς τρεις
πρώτους, κατά σειράν έπ ιτυ χία ς άποφοιτήσεως, άξιω ματικοΰς:
’Αστυνόμους Α ' κ.κ. θ . Χαρλαύτην καί Κ. Κωστόπουλον καί
Μοίραρχον κ. Χατζηγούλαν.
Έπηκολούθησε μικρά δεξίωσις καί άντηλλάγησαν a t σχετικα ί φιλοφρονήσεις καί εύχαί.

ΟΙ έπίσημοι τής τελετής, φωτογραφούμενοι, μετά τό πέρας τής άπσνομής τών πτυχίων, μετά τών άποφοίτων τοϋ Κέντρου Μοιράρχων καί ’Α
στυνόμων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ

Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν οί έφετεινοί Πανελλήνιοι Σκοπευ
τικοί ’Αγώνες σταθερού στόχου, οί ό
ποιοι έτελέσθησαν άπδ 27/3 - 2/4/71
εις τό Εθνικόν Σκοπευτήριο'/ Καισαριανής τής Πανελληνίου Σκοπευτικής
Εταιρείας (Π .Σ .Ε .).
Εις τούς Ιν λόγψ άγώνας ελαβον
μέρος άθληταί των σκοπευτικών δμάδων ιών ’Αρχηγείων Στρατού·, Ναυτικι ΰ, ’Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής, τής Π.Σ.Ε., τού Π.Α.Ο. καί
τής Ά νω τ. Σχολής Οίκον, καί Έμπορ. Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).
Οί άγώνες περιελάμβανον τά άγωνίσματα : 1) Τυφεκίου τών 22 (καραμπίνας) όρθίως, γονυπετώς, πρηνηδδν καί τριών στάσεων, 2) Πιστο
λιού αύτομάτου, κατ’ άνδρε'κέλων
καί πιστολιού έλευθέρου, έξ άποστάσεως 50 μέτρων, 3) Τυφεκίου τών
22 (Στάνταρτ) καί 4) Περιστρόφου
στρατιωτικού.
Οί σκοπευταί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων διεκρίθησαν είς δλα τά άγωνίσματα, άποσπάσαντες τάς περισσοτέρας άτομικάς καί δμαδικάς νίκας καί
τήν πρώην θέσιν είς τήν γενικήν βα
θμολογίαν.
_Είς τδ δμαδ κδν άγώνισμα τυφε
κίου τών 22 όρθίως, ή δμάς τής ’Α
στυνομίας Πόλεων έσημείωσε νέαν
πανελλήνιον έπίδσσιν.
Τα άναλυτικά αποτελέσματα τών
άγώνων Ιχουν ώς έξής :
1.
2.
3.
4.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ον. ΤΓΦ. 22 ΟΡΘΙΩΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
Σέρμπος Α.
Α.Π. 345
Τζαμαλούκας Ν.
2 . Ξ. 342
Ζουρέλης Α.
Π .Σ .Ε . 342
Παπαχρήστος X.
Α.Π. 342

Α Γ ΟΝ Ε Σ

5. Σιρινιάν Ο.
6. Γαβαλάς X.

Π .Σ .Ε . 341
Π .Σ .Ε . 340

ΟΜΑΔΙΚΟΝ
1η Ό μ ά ς Άστυνομ. Πόλεων 1.356 Ν .Π.Ε.
2α Ό μ ά ς Πανελλ. Σκοπευτ. Έ τα ιρ . 1.354
3η Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
1.336
4η Ό μ ά ς ’Αρχηγείου Ναυτικοΰ
1.159
5η Ό μ ά ς ’Αστυνομικών Σχολών
856
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ον. ΤΓΦ. ΓΟΝΓΠΕΤΩΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
1. Τζαμαλούκας Ν.
Σ.Ξ. 384 Ν .Π .Ε.
2. Σκαραφίγκας I.
Α.Π. 383
3. Σιρινιάν Ο.
Π .Σ .Ε . 370
4. Λαδάς Η.
Α. Ναυτ. 369
5. Σέρμπος Α.
Α.Π. 367
6. ’Αποστόλου Π.
Π .Σ .Ε . 365
ΟΜΑΔΙΚΟΝ
1η Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
1.467
2α Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
1.464
3η Ό μ ά ς Πανελλ. Σκοπευτ. Έ τα
1.456
4η Ό μ ά ς ’Αρχηγείου Ναυτικοί)
1.321
5η Ό μ ά ς ΆστυνομικΟν Σχολόδν
1.221

I 9 Μ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Ιον. ΤΓΦ. 22 ΠΡΗΝΗΔΟΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΤΟΜΙΚΟΝ
Μάνθος Ε.
Σκαραφίγκας I.
’Αποστόλου Π.
Νικδκος Γ.
Καλφακακος Δ.
Σέρμπος Α.

Σ.Ξ. 590
Α.Π. 589
Π .Σ .Ε . 588
Α.Π. 585
Α.Π. 584
Α.Π. 583

ΟΜΑΔΙΚΟΝ
Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
2.341
Ό μ ά ς Πανελλ. Σκοπευτ. Έ τα ιρ . 2.317
Ό μ ά ς Στρατού Ξηρδς
2.305
Ό μ ά ς ’Αρχηγείου Ναυτικού
2.272
Ό μ ά ς Ά νω τά τη ς Σχολής Οίκον.
ι καί Έμπ/κόδν Έ πιστημΟ ν
2.240
6η Ό μ ά ς ’Αστυνομικών Σχολών
2.137
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ον. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 3 ΣΤΑΣ.
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
1. Τζαμαλούκας Ν.
Σ.Ξ. 1.118
2. Σκαραφίγκας I.
Α.Π. 1.117
3. Σέρμπος Α.
Α.Π. 1.106
1η
2α
3η
4η
5η

Αναμνηστική φωτογραφία τών έπισήμων μετά μελών
τών σκοπευτικών δμάδων καί τών αρχηγών των, εόθύς μετά τήν τελετήν άπσναμής τών επάθλων.

4. Σιρινιάν Ο.
5. Νικάκος Γ.
6. ’Αποστόλου

Π .Σ .Ε . 1.105
Α.Π. 1.093
Π .Σ .Ε . 1.091

Π.
ΟΜΑΔΙΚΟΝ
1η Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
4.386
2α Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
4.365
3η Ό μ ά ς Πανελλ. Σκοπευτ. Έ τα ιρ . 4.364
4η Ό μ ά ς ’Αρχηγείου Ναυτικού
4.008
5η Ό μ ά ς ’Αστυνομικών Σχολών
3.509
ΑΓΩΝΙΣΜΑ δον
ΒΟΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ
1. ΙΙαπαγεωργόπουλος Α.
Σ.Ξ. 578
2. Παπαχρήστου Ε.
Α.Π. 578
3. Ε ύαγγελίου Ε.
Α.1Ι. 576
4. Κασούμης Δ.
Σ.Ξ. 574
5. Σιώκης II.
ΙΙ.Σ .Ε . 573
6. Μαρμαρίδης Γ.
ΠΑΟ 567
ΟΜΑΔΙΚΑ
1η Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
2.269
2α Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
2.196
3η Ό μ ά ς Π ανελλ. Σκοπευτ. Έ τα ιρ . 2.191
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ον
ΕΛΕΤΘΕΡΟΝ ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΑΠΟ 50 μ.
ΑΤΟΜΙΚΑ
Σ.Ξ. 527
1. ΙΙαπαγεωργόπουλος Α.
ΠΑΟ 522
2. Μαρμαρίδης Γ.
ΙΙ.Σ .Ε . 517
3. ΙΙραπαβέσης θ .
Α .ΙΙ. 516
4. Εύαγγελίου Ε.
Α.Π. 515
5. Παπαχρήστου Ε.
Α.Π. 514
6. Θεοδωρόπουλος
ΟΜΑΔΙΚΑ
2.047
1η Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
2.025
2 . Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
3 Ό μ ά ς Πανελλ. Σκοπευτ Έ τα ιρ . 1.977
1.713
4 ' Ό μ ά ς ’Αρχηγείου Ναυτικού
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ον. ΤΓΦ. STANDARD
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
1. Μάνθος Ε.
^.Ξ . 553
2. ΙΙαπαχρήστος X.
Δ.Π . δοΒ
3. Κατσούρας Σ.
2.Ξ . 54 ι

τοΰ Ταξιάρχου Χωρ/κής κ. Τζαβά4. Σέρμπος Α.
Α.Π. 545
5. Τζαμαλούκας Ν.
Σ.Ξ. 540
ρα, των ’Αστυν. Δ/ντών Α ' κ.κ. Τ.
6. ’Αποστόλου II.
Π .Σ .Ε . 539
Κασίμη καί Β. Κρύου, Αντιπροσω
ΟΜΑΔΙΚΟΝ
πειών των Ε.Δ. καί Σ.Α. καί τών πο
1η Ό μ ά ς Στρατού Ξηρας
2.170
λιτικών δμάδων καί έτέρων προσκε
9α Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
2.161
3η Ό μ ά ς ΙΙανελ. Σκοπευτ. Έ τ α ιρ . 2.130
κλημένων.
4η Ό μ ά ς ’Ανώτατης Σχολής Οίκον.
’Ολίγον πρδ τής τελετής, έγένετο
καί Έ μπορ. ’Επιστημών
1.988
έπίδειξις
είς τδ αγώνισμα περιστρό
5η Ό μ ά ς ’Αστυνομικών Σχολών
1.738
φου ταχείας βολής, είς δ έπρώτευσεν
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ον
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ
δ Λοχαγός κ. Παπαγεωργόπουλος.
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
Έ ν συνεχεία, ώμίλησε δι’ δλίγων
1. Παπαχρήστου Ε.
Α.ΙΙ. 571
πρδς
τούς Αθλητάς δ Πρόεδρος τής
2. Ε ύαγγελίου Ε.
Α.Π. 566
Σ.Κ.Ο.Ε. κ. Παπαρρόδου, τονίσας τδ
3. ΙΙαπαγεωργόπουλος Α.
Σ.Ξ. 563
4. Μαρμαρίδης Γ.
ΠΑΟ 561
ένδιαφέρον τής Επαναστατικής Κυ5. Κασούμης Δ.
Σ.Ξ. 561
βερνήσεως, διά τδν Αθλητισμόν τής
6. Δροσόπουλος Ν.
Α.Π. 561
χώρας
καί ευχηθείς περα τέρω προό
ΟΜΑΔΙΚΟΝ
δους καί έπιτυχίας είς τδ Αγώνισμα
1η Ό μ ά ς ’Αστυνομίας Πόλεων
2.246
τής σκοποβολής.
2α Ό μ ά ς
Στρατού Ξηρας 2.212
3η Ό μ ά ς
’Αρχηγείου Ναυτικού 2.145
’Ακολούθως παρεκλήθη δ κ. ’Αρ
4η Ό μ ά ς
’Αστυνομικών Σχολών 1.824χηγός ’Αστυνομίας Πόλεων δπως ΑΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
πονείμη έν άρχή τα έπαθλα.
1η Ό μ ά ς Ά στυν. Πόλεων
βαθμοί 165
Μετά τήν Απονομήν, οί έπίσημοι
2α Ό μ ά ς Στρατού Ξηρά;
»
136
έφωτογραφήθησαν μετά τών σκοπευ
3η Ό μ ά ς Π .Σ .Ε .
»
87
Τήν μεσημβρίαν τής 3/4/71, έπομένην λήξεως των αγώνων, είς τδ
Σκοπευτηρίων Καισαριανής έγένετο
επίσημος τελετή Απονομής των έπάθλων είς τούς νικήτας καί τάς νική
τριας δμάδας, παρουσία τοΰ ’Αρχη
γού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Γαλανοπούλου, τού Προέδρου τής ΣΚ.
Ο.Ε. αντιστράτηγου κ. Ν. Παπαρρόδου, τοΰ ’Αρχιπλοιάρχου κ. Πάδρα,

ΠΟΑΟΙΦΑΙΡΙΚΑΙ

ή

Κ

ιλ

/Γ X X

τών καί έπηκολούθησε μικρά δεξίωσις, κατά τήν διάρκειαν τής δποίας
οί παριστάμενοι συνεχάρησαν τούς νικητάς καί τούς προϊσταμένους των.
Τά Αποτελέσματα τών Αγώνων ύπήρξαν λίαν ικανοποιητικά. Είς πάντας τούς άγωνισθέντας καί τούς λοι
πούς συντελεστάς τής έπιτυχοΰς διε
ξαγωγής τών Αγώνων προσήκει έπαι
νος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Χ -"''

ψ
Τήν 31.3.71 ή ποδοσφαιρική όμάς τού
Α .Α .Π ., είς τά πλαίσ ια σειράς έκδηλώσεων τού Τμήματος ’Αθλητισμού τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, πρός ένίσχυσιν^ οικονομι
κήν τών επαρχιακώ ν αθλητικών Σωμα
τείων καί έξύψωσιν έν γέν ει τού α θλη τι
κού πνεύματος, μετέβη είς Ά μ α λ ιά δ α ,
ένθα καί συνηντήθη μετά τής τοπικής δμάδος «’Αστέρας».
Τδν άγώνα, δ όποιος όπήρξεν αποδοτι
κός έκατέρωθεν καί εληξε μέ νίκην τής
άστυνομικής δμάδος (2— 1 ) , παρηκολούθησαν αί π ο λιτικ α ί κ αί στρατιω τικά! άρχαί
τής πόλεως καί 2000 περίπου θεαταί.
Ή ιδία όμάς, τήν 7.4.71, μετέβη είς
Λουτράκι Κορινθίας κ αί συνηντήθη μετά
τής τοπικής δμάδος «’Ολυμπιακός». Καί
δ αγών οδτος ύπήρξεν ένδιαφέρον, παρηκολουθήθη ύπδ πλήθους κόσμου καί έληξεν
ισόπαλος (1— 1 ).
Ε ίς τήν φωτογραφίαν μας, τά μέλη τής
ποδοσφαιρικής δμάδος τοΰ ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων μετά τοΰ προϊστα
μένου τού Τμήματος ’Αθλητισμού Άστυν.
Β ' κ. Τ. Ρίζου.
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'Ωσαύτως, ή ώς άνω δμάς, τήν 15.4.
71, μετέβη είς Ά μφισσαν καί συνηντήθη
μέ τήν τοπικήν δμάδα τής πόλεως «Φωκικός», τήν δποίαν ένίκησε στά τερμάτων

(5 -2 ).
Ε ίς τούς έν λόγψ άθλητάς, τδν προπο
νητήν καί προϊσταμένους αύτών εύχόμεθα
περαιτέρω προόδους καί έπ ιτυ χία ς.

Κ. X.

ΜΜΜΜΚ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ο εορτασμός τής Αναυτάβεως εις τάς υπηρεσίας
Αστυνομίας Πόλεων
Ολως ιδιαιτέρω ς λαμπρός καί χαρμόσυνος ύπήρΕεν ό
εφ ετεινό ς εορτασμός τής Άναστάσεω ς τοΰ Θεανθρώπου, τήν
18/4/71, εις τάς διαφόρους Υπηρεσίας τής Αστυνομίας Πό
λέων. Έ ν θρησκευτική κατανύΕει οί άοτυνομικοί ύπάλληλοι
παρηκολούθησαν τάς έορταστικάς έκδηλώσεις καί τήν με
σημδρίαν τής Κυριακής συνεκεντρώθησαν εις τάς κατά ύπηρεσίας άστυνομικάς λέσχας καί άντήλλαΕαν τάς θερμός
ειιχάς των, μέ βαθεϊαν πίστιν προς τό θαύμα τής Ά ναστόοεως τού Κυρίου καί τήν νίκην τοϋ καλού έπί τού κακού.
Τό έπίκεντρον όλων των εκδηλώσεων άπετέλεοεν ή Σ χο
λή Ύπαστυνόμων, εις τόν χώρον τής όποιας ή Ηγεσία τοϋ
Σώματος, ή Διοίκησις τής Σχολής, άντιπροσωπεία διαφόρων άστυνομ'κών Υπηρεσιών καί οί μαθηταί τών Σχολών
υπεδεχθηοαν μέ έκδηλον ένθουοιαομόν καί φιλόΕενον πνεύ
μα τους υψηλούς έπιοήμους, οί όποιοι, διά τής παρουσίας

των, έτίμησαν καί έχαροποίηοαν τήν ώς άνω έκδήλωοιν.
Ιδιαιτέρως αισθητή ύπήρΕεν ή προσέλευσις, άλληλοδιαοόχως, τής Α.Ε. του Αντιβασιλέως, Στρατηγού κ. Γ. Ζωίιά κη, τού Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου, τοϋ Α ντι
προέδρου καί Υπουργού Εσωτερικών κ. Σ. Παττακού, τοϋ
Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως κ Π. ΤΖεβελέκου καί άλλων
επισήμων.
Οι ύψηλοί έπίσημοι έγένοντο δεκτοί μέ ένθουσιώδεις εκ 
δηλώσεις καί χειροκροτήματα καί ύπό τάς σ υνεχείς έπευφημίας ύπέρ τής Έπαναστάσεως καί τών Ηγετών της έτοούγκρισαν τό πασχαλινό αύγό μετά τών παρισταμένων α
στυνομικών καί τής ήγεσίας των καί έδέχθησαν τάς θερμάς
εύχάς όλων. (Σ χ ετικ ά φωτογραφικά στιγμιότυπα δημοσιεύον
ται εις τό έΕώφυλλον τοϋ παρόντος τεύχους).

Τό Πασχαλινόν γεύμα
τής Ά στυν. Διευθυνσεως
Πατρών
Εις τήν παρά τήν πλατείαν Υψηλών
Αλωνίων Αστυνομικήν Λέσχην, οί Α
στυνομικοί Υπάλληλοι τής Δ/νσεως Πα
τρών συνεώρτασαν μετά φίλων καί συμ
πολιτών τήν Ά νά οτασ ιν τοϋ Κυρίου.
Η κατάλληλος διακόσμησις τοϋ χώ
ρου έφερε τήν σφραγίδα άρίστης έπιμελεία ς καί όργανώσεως καί τό πνεύμα
θρηοκευτικότητος, συμπάθειας καί άγάπης ήτο τό χαρακτηριστικόν τοϋ Πασχα
λινού αύτοϋ γεύματος.
Ο πατραίκός Τύπος έσχολίασε κολσκευτικώ ς τήν έκδήλωοιν καί έχαρακτήρισεν αύτήν ώς έπιτυχημένην καί πατροπαράδοτον έκδήλωοιν τής περιοχής,
ή έπίσκεψις τής όποιας κρίνεται άπαραίτητος, διά τήν άντίληψιν τοϋ πραγματι
κού έορταομοϋ τού Πάσχα.
Τό γεύμα έτίμησαν αί στρατιωτικοί καί
πολιτικοί Ά ρ χ α ί τής πόλεως, τό δέ καλ
λιτεχνικόν πρόγραμμα έπλούτιοεν ή πα
ρουσία πολλών γνωστών καλλιτεχνών.
Δικαίως, όθεν, οί όργανωταί τοϋ γεύ

; 0 Νομάρχης Ά χ α ία ς κ. Ν. Μ αταράγκας καί 6 Δ/χής τοΰ Τ εχν. Σώματος
ιποστρατηγος κ. Α. Δίκαιος, ένψ τσουγκρίζουν τό πασχαλινό αύγό μέ τόν
Ά στυν. Δ/ντήν Πατρών κ. Γ. Καλτσαν.
ματος άπέσπασαν έπαίνους και ευχαρι
στίας, απόντες δέ οί συμμετέχοντες έΕέ-

φρασαν τόν ένθουοιαομόν των δια τήν
έπιτυχίαν τοΰ έορταομοϋ αύτοϋ.

Δέματα ’Αγάπης

^τιγμιότυπον άπό τήν διανομήν τών δεμάτων αγάπης.

«Διά νά χαροϋν τό χαρμόσυνον μήνυ
μα τής Αναστάσεως, κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον, πεντήκοντα άπο
ροι οίκογένειαι τής περιφέρειας τής Ά στυν/κής Δ/νσεως Πατρών», ή Αστυνο
μική Δ/νσις τής πόλεως έπραγματοποίησεν έργον χριστιανικής άγόπης, διά τής
διανομής ισαρίθμων δεμάτων, τά όποια
περιεϊχον πασχαλινά τρόφιμα. Ή διανο
μή έγένετο τήν 11 ην ώραν τοϋ Μ εγά 
λου Σαββάτου, κατά τήν διάρκειαν συγ
κινητικής δεΕιώσεως εις τήν Ά σ τυν/κή ν
Λέσχην, ύπέρ τών άπορων οικογενειώ ν
της πόλεως. Ή πρωτότυπος αύτή χρι
στιανική χειρονομία τής Αστυνομικής
Δ/νσεως Πατρών έχαροποίησε πόντος
καί κατέστησε τό χαρμόσυνον μήνυμα
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της Άναστάσεω ς τού Θεανθρώπου πλέον
έντονον καί αισθητόν.
Ή πρωτοβουλία αϋτη τοϋ Αστυνο
μικού Διευθυντοϋ κ. Καλτσά εΰρε πλήρη
άπήχηοιν μεταΕύ τών Αστυνομικών, οί

όποιοι προθύμως έδέχθησαν νά προσφέ
ρουν τήν βοήθειάν των καί νά γίνουν ά γ
γελοι άγάπης καί φορείς χαράς, διά τάς
άπορους οικογένειας τής περιοχής των.
Ή εύγνωμοούνη τών άπορων έΕεδη-

λώθη διά συγκινητικών τρόπων καί ευ
χών ύπέρ τής συνεχίσεως τοϋ ύψηλού
έργου τών Ασ τυνομικώ ν καί τής οικο
γενειακής καί ύπηρεσιακής αύτών εύτυχίας.

’Αξιοπρόσεκτος
προσπάθεια
Εις τά πλαίσια τής καταβαλλόμενης
ύπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως προσπά
θειας διά τήν άναδιοργάνωσιν τής δη
μοσίας διοικήαεως, έκτελεϊτα ι άπό του
παρελθόντος έτους, ύπό τοϋ Υπουρ
γείου Εσωτερικών, εις διαδοχικός σ ει
ράς, έν πρόγραμμα έπιμορφώσεως στε
λεχών τοπικής αύτοδιοικήοεως.
Σκοπός τοϋ προγράμματος τούτου ε ί
ναι ή δημιουργία εις τούς μεγαλύτερους
τών Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήαεως, ήγετικώ ν στελεχών, ικανών νά α
ναλάβουν εύρυτέρας εύθύνας καί νά άνταποκριθοϋν έπιτυχώς ε ις τό ς καθημε
ρινώς αύΕανομένας ύποχρεώσεις τών
όργανισμών των.
Είδικώτερον, διό τοϋ προγράμματος
τούτου έπιδιώκεται :
Ή διεύρυνοις τών γνώσεων καί της
σκέψεως τών μετεκπαιδευομένων έπί :
α) τών συγχρόνων προβλημάτων όργανώσεως τής Διοικήσεως.
β) τών συγχρόνων οικονομικών καί
κοινωνικών τάσεων,
γ) τής σημασίας τών άνθρωπίνων σχέ
σεων εις τήν Διοίκησιν,
δ) τής θέσεως καί τής αποστολής τών
οργανισμών τοπικής αύτ/σεως εις τήν γενικωτέραν προσπάθειαν άναπτύΕεως τής

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Δ/τος, έκδοθέντος έν Ά θήναις τήν 31.3.1971 καί δημοσιευθέντος
ε ις τό ύπ' άριθμ. 114 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ )
τής 2.4.1971, βάσει: 1) τών διατάΕεων
τοϋ άρθρου 52 τοϋ
Ν.Δ.
139/1969
«Περί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατεία ς καί μεταθέσεων τών μονίμων Ά Ειωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλα
κής, ’Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού καί
Πυροσβεστικού», 2) τοϋ ύπ' άριθμ. 1
άπό 19.3.1971 Πρακτικού τοϋ Ά νω τέρου Συμβουλίου 'Αστυνομίας Πόλεων
(άρθρον 35 παρ. 1 στοιχ. 6 ' Ν.Δ. 139/
1969) καί 3) τών ύπ' άριθμ. 7 άπό 5.
3.1971 καί 8 άπό 6.3.1971 Πρακτικών
τοϋ Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων
(άρθρον 35 παρ. 1 στοιχ. γ ' Ν.Δ. 139/
1969).
Π ρ ο ή χ θ η σ α ν
οί κάτωθι ΑΕιωματικοί Αστυνομίας Πό
λεων, συμπληρώσαντες 35ετή πραγμα
τικήν ύπηρεοίαν έν τω Άστυνομικώ Σώματι κλπ. καί ένός (1 ) έτους τοιαύτην
ε ις τόν κατεχόμενον βαθμόν, ώς άκολούθω ς:
I. Εις τόν βαθμόν τοϋ Ύπαρχηγοϋ
Ά σ τυν. Πόλεων οί Ά σ τυ ν. Δ )ν τα ί A
ΤάΕεως:
Κατ'
ά ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος,
2) Σπυρογιαννόπουλος Χρήστος.
II. Εις τόν βαθμόν τοϋ Ά σ τυν. Δ)
ντοϋ Α ' ΤάΕεως, οί κάτωθι άστυνομικοί
Δ )ντα ί Β ' ΤάΕεως:
α) Κ α τ'
Ε κ λ ο γ ή ν
1) Παπαδόπουλος Αθανάσιος,
2)
ΚαραμούΖης Γεώργιος, 3 ) Τσόπελας
Βασίλειος, 4) Παπαφιλιππόπουλος Δημήτριος, 5) Άναστασόπουλος ΆλέΕανδρος.
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Χώρας.
Τό πρόγραμμα, διάρκειας πέντε (5)
έβδομάδων, παρηκολούθηοαν, κατά τό
1970, 116 ύπάλληλοι τής περιοχής τέως
Διοικήσεως Πρωτευούσης καί 40 τή ς πε
ριοχής μείΖονος Θεσσαλονίκης.
Ήδη, έπερατώθη, έν Ά θ ήνα ις, ή πέμ
πτη οειρά, εις τήν όποιαν μετέσχον 52
ύπάλληλοι έκ τών μεγαλυτέρων οργα
νισμών τοπικής αύτοδιοικήοεως τή ς Χώ
ρας. Οί πλεϊστοι τών ύπαλλήλων τού6) Κ α τ ' Ά ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Τσαλτάκης Θεόδωρος, 2) Παπαλυμπέρης Κ ω ν)τϊνος, 3 ) Παπαγεωργάκης Χρήστος.
Ά π α ν τ ε ς οί άνωτέρω τίθενται έκτος
Οργανικών θέσεων, έπί ένα μήνα, ότε
καί διαγράφονται τοϋ Σώματος κατά τά
κεκανονισμένα.
Ομοίως διά Β. Δ/τος, έκδοθέντος έν
Αθήναις τήν 31.3.1971 καί δημοσιευθέντος ε ις τό ύπ' άριθμ. 114 Φ.Ε.Κ. (τ.
Γ ) τής 2.4.1971, βάσει: 1) τών διατάΕεων τών άρθρων 18 καί 45 του Ν. Δ)
τος 139/1969’ 2) τών ύπ' άριθμ. 6 καί
7 άπό 5.3.1971 καί 8 καί 9 άπό 6.3.
1971 Πρακτικών τοϋ Συμβουλίου Ά σ τυ
νομίας Πόλεων
(άρθρον 35 παρ. 1,
στοιχ. γ Ν.Δ. 139/1969),
Π ρ ο ή χ θ η σ α ν
Οί κάτωθι ΑΕιωματικοί Αστυνομίας Πό
λεων, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων προακτέ
ων τοϋ έτους 1971 — 1972, πρός πλήρωσιν ύφιοταμένων κενών οργανικών
θέσεων, ώς άκολούθως:
I. Εις τόν βαθμόν τοϋ Αστυκτηνιάτρου Ά σ τυν. Δ )ντο ϋ Α ' ΤάΕεως, ό Ά στυκτηνίατρος Ά σ τυν. Δ )ν τή ς Β ' ΤάΕε
ως Λουμένης Χρήστος, κατ' άρχαιότητα.
II. Εις τόν βαθμόν τοϋ Ά σ τυν. Δ)
ντοϋ Β ' ΤάΕεως, οί Αστυνόμοι Α ' Τά
Εεως:
α) Κ α τ'
Ε κ λ ο γ ή ν
1) Παπαχρήστου 'Ιω άννης, 2) Καρακίτσος
Αναστάσιος, 3) Γιαννημάρας
Κων) νος, 4) Ντόντος Ά γ γ ε λ ο ς , 5) Ά θαναοούλης Ιωάννης, 6) Μπαλόπουλος
Ιωάννης, 7) Ζιάννης Διονύσιος, 8)
Βέρρας Ά νδ ρ έα ς, 9) Ά λεβιΖάκος Μ ι
χαήλ, 10) Θεοχαρόπουλος Παύλος.
6) Κ α τ ' Ά ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Κασταμονίτης Μιχαήλ, 2) Πατσού-

των έφιλοΕενήθησαν εις τήν έν Άμπελοκήποις λέσχην τής Αστυνομίας Πό
λεων, κατά τό χρονικόν διάστημα τής
ένταϋθα παραμονής των, διατεθέντων
πρός τούτο καί οχημάτων τή ς Αστυνο
μίας, τόσον διά τήν καθημερινήν μετακινησίν των, όσον καί διά τήν πραγμα
τοποίησή τών ύπό τοϋ προγράμματος
προβλεπομένων έκπαιδευτικών έπισκέψεων.
«Α. X.»
ρης Χρήστος, 3) Σαρλής Αθανάσιος,
4 ) Κατσέλης Χαράλαμπος, 5) Φασούλκας Γεώργιος.
1 III . Εις τόν βαθμόν του Αστυνόμου
Α ' ΤάΕεως, οί Α σ τυνόμ οι Β ' ΤάΕεως:
α) Κ α τ'
Ε κ λ ο γ ή ν
1) Σ ακκέτος Γεώργιος, 2) Μ άτσικας
Ιωάννης, 3) Χαρλαύτης Θεόδωρος, 4)
Κωοτόπουλος Κ ω ν)τίνος, 5) Γιαννούλης ’ Ιωάννης, 6) Ράγκος Αλκιβιάδης,
7) Πιέρρος 'Ιω άννης, 8) ΧατΖάκος Δημήτριος, 9) Σ τριχά ς Χρήστος, 10) Καστάνης Νικόλαος, 11) ΡίΖος Δημήτριος
12) Μ ακρινιώ της Παναγιώτης, 13) Φραϊδάκης Νικόλαος.
6) Κ α τ ' Ά ρ χ α ι ό τ η τ α
| 1) Δαλλιεράκης Γεώργιος, 2) Γεωρ
γίου 'Ιω άννης, 3 ) Μπουκουβάλας Δημήτριος.
IV . Εις τόν βαθμόν τοϋ Αστυνόμου
Β ' ΤάΕεως, οί Ύπαστυνόμοι Α '
Τά
Εεως:
Κατ'
Ά ρ χ α ι ό τ η τ α
, 1) Άποατολόπουλος
Νικόλαος, 2)
Μπερτσιάς Θεμιστοκλής, 3) Σαλτερηα
Δημήτριος, 4 ) Χοχτούλας Δημήτριος, 5)
Χριστόπουλος Παναγιώτης, 6 ) Ίωαννίδης Βασίλειος, 7) Παπαδάτος Παναγιώ
της, 8) Κοκκοράκης Γρηγόριος, 9 ) Κίννοβας Γεώργιος, 10) Καννής Κων) νος
11) Βασιλάκος Δημήτριος, 12) Ζαφειρόπουλος Νικόλαος, 13) Παπαδημητρίου
Ιωάννης, 14) ΠάΖας 'Ιω άννης, 15) Ρεβελάκης Εύάνθης, 16) Σωτήρχος Λου
κάς.
Αι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ά ρ χη γοΰ προ
ήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ 'Γ παρχιφύλακος, έκ τοΰ έν ϊσχύϊ πίνακος προακτέων,
οί Α σ τυφύλακες: 1) Σπανάκος Παναγ.
καί 2) Τσιρίβας Πέτρος, πρός πλήρωσιν
ύφισταμένων κενών οργανικών θέσεων.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΓΚΡΗΣ
Τήν 13.4.71 άπεβίωσεν ένταϋθα και
έκηδεύθη τήν έπομένην ε ις Α ' Νεκροταφεϊον 'Αθηνών ό έ.σ. Ά ο τυ ν. Δ )ν τή ς A
Παναγιώτης Τσιγκρής.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν,
-κτός τών βαρυαλγούντων οικείω ν καί
ίλών του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάΕει άστυνομικοί, έκ μέρους δέ το Γ·
Σώματος ό Ύπαρχηγός κ. Κ. Τσιοΰγκος
καί ανάλογος άστυνομική άντιπροσωπεία.
Κατέθεσε στέφανον καί άπεχαιρέτησε
τόν νεκρόν ό Ά σ τυ ν. Δ )ν τή ς Β ' κ. Ν.
Κουρής, είπών, μεταΕύ άλλων, τά έΕής;
«Ά είμ νη ο τε συνάδελφε,
Μ έ βαθυτάτην συγκίνησιν καί οδύνην
προσήλθομεν ε ις τόν ιερόν τούτον χώ
ρον, ϊνα μετά τών βαρυαλγούντων ο ικεί
ων σου, σ' άποχεραιτήσωμεν διά τελευταίαν φοράν καί σέ συνοδεύοωμεν εις
τήν τελευτα ία ν σου κατοικίαν.
Ή θλϊψις καί ό πόνος πάντων ήμών
τών συναδέλφων σου είναι βαθυτάτη καί
αίσθανόμεθα βαρύ τό πένθος τής άπωλεία ς σου. Τήν στιγμήν αύτήν, κατά τήν
όποιαν ή σκέψις δλων μας είναι έστραμμένη ε ις τήν προσφιλή μορφήν σου, ό
ναπολοΰμεν τήν άπέραντον καλωούνην, ή
όποια ύπήρΕε τό μόνιμον γνώρισμα τής
Εωής σου. Ό Ζήλος καί ή άφοσίωσίς σου
ιρ ός τά ιδεώδη τής Πατρίδος τής θρηείας_ καί τή ς οικογένειας, άποτελοΰν
δΓ ήμδς πρότυπον καί ύπόδειγμα άΕίου
άνδρός. Ηύτύχησες νά συνδέσης τήν Ζω
ήν σου μέ σύντροφον άνταΕίαν τών άαετών σου καί άπέκτησες υίόν, συνεχίΖοντα τόν ένάρετον βίον σου.
Ό Παναγιώτης Τσιγκρής έγγενήθη εις
Δάφνες Άχαΐας τό 1898, κατετάγη δέ
ε ις τό Ά σ τυν. Σώμα τό 1922. Προήχθη
Ις Ύπαστυνόμον Β ' τήν 19.4.1923, εις
Υπαστυνόμον Α - τήν 19 4.1924, είς Ά τυνόμον Β" τήν 7.9.1929, ε ίς 'Αστυνό
μον Α ' τήν 23.5.1933, ε ίς Ά σ τυ ν. Δ )

ντήν Β ' τήν 15.3.1946 καί Ά σ τυν. Δ )
ντήν Α ' τήν 29.8.1952. ΈΕήλθε τού
Σώματος τήν 14.11.1953.
Έ τιμήθη διά πολλών παρασήμων καί
μεταλλίων διά τά ς ύψίστας πρός τήν
Πατρίδα καί τό Σώμα ύπηρεσίας του.
Ά π ό μικρός ύπήρΕεν άγωνιστής καί
πάντοτε άκατάβλητος μαχητής ε ίς τούς
άγώνας τής Ζωής καί τής ύπηρεσίας. Τό
άκέραιον τού χαρακτήρος του, ή άμεροληψία καί ή εύθύτης του τόν κατέστησαν
ιδιαιτέρως άγαπητόν ε ίς τούς συναδέλ
φους του καί τήν κοινωνίαν.
Διερμηνεύων τά αισθήματα τών ά£ιωματικών καί ύπαλλήλων τού Σώματος, έκφράΖω θερμότατα συλλυπητήρια πρός
τήν πληγείσαν σύΖυγον, τόν μονάκριβον
υίόν σου καί τούς λοιπούς σ υγγενείς σου
καί εύχομαι, όπως ό Πανάγαθος Θεός ένσταλάΕη βάλσαμον παρηγοριάς ε ίς αύτούς, άναπαύση δέ τήν ψυχήν σου έν
σκηναϊς δικαίων.
Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, τό
όποιον τόσον πολύ ήγάπησες καί ύπηρέτησες καταθέτει δΓ έμοΰ έπί τής σοροϋ
σου στέφανον τιμής καί εύγνωμοσύνης.
Ας είναι αιώνια ή μνήμη σου άΕιαγάπητε καί άείμνηοτε συνάοελφε».
ΈΕ άλλου, έκ μέρους τή ς Πανελληνί
ου Ένώσεως Άποστράτων ΆΕιωματικών
Ά σ τυν. Πόλεων, άπεχαιρέτησε τόν έκλιπόντα ό Γεν. Γραμματεύς αύτής, Ά σ τυν.
Δ )ν τή ς Α ' έ.ά. κ. Λ. Παρίσης, ό όποιος
λίαν ουγκεκινημένος είπε τά έΕής :
« Ό Παναγιώτης Τσιγκρής είχ ε πάν
το τε μέσα του τό καλό. Τό καλό διά
τούς συνανθρώπους του, διά τήν ύπηρεσίαν, διά τήν κοινωνίαν, διά τό "Ε
θνος. Υπηρέτησε, κατά τό μεγαλύτερον
διάστημα τής σταδιοδρομίας του, ε ίς έπικαίρους θέσεις τής Ασφαλείας καί ε
πέτυχε, διά τής δημιουργίας εύγενοΰς
άμίλλης μεταΕύ τών ύφισταμένων του,
τήν άρίστην έκτέλεσ ιν τών καθηκόν
των του.
Έ τυχεν, ώς έκ τούτου, μεγάλης έκτιμήοεως τών άνωτέρων του καί άπεράντου άγάπης τών συναδέλφων καί ύφισταμένων του.
Ψύχραιμος καί άγαπητός έδιδε πρώτος
τό πράδειγμα καί ε ίς τόν ύπηρεσιακόν
καί ε ίς τόν ιδιω τικόν βίον του.
Ά π ό μέρους τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π., άντί
στεφάνου έκ δάφνης, μεταφέρω τήν θλίψιν καί τήν οδύνην τών μελών αύτής,
διά τόν πρόωρον χαμόν σου καί τήν
συναδελφικήν συμπαράστασιν πρός τήν
έρίτιμον σύΖυγον καί τούς σ υγγενείς αύτοϋ. Έ ν ταύτώ, εύχομαι δπως ό Πανά
γαθος Θεός άναπαύση τήν ψυχήν αύτοι
καί δώση βάλσαμον παρηγοριάς είς τούς
βαρυαλγούντας οικείους του.
ΝομίΖω ότι ό σημερινός νεκρός μας
δέν έχει άνάγκην πολλών λόγων. Ώ ς ύπέροχος άνθρωπος καί συνάδελφος είχε
λαμπρύνει τήν ψυχήν του καί ύπήρΕε καθ'
άλα ολοκληρωμένος Χριστιανός, ώστε νά
δικαιούται νά είοέλθη, μετά θάρρους, είς
τόν νυμφώνα τού ψυχοσώστου Κυρίου.
Καί άκριβώς διά τούτο ό μεγάλος Θεός

έπέλεΕε τάς άγιας αύτάς ήμέρας τού Πά
σχα, διά νά τόν καλέση πλησίον του.
Προϊστάμενε, συμπολεμιστή, παμφίλτατε συνάδελφε Παναγιώτη, δέΕου καί τό
ίδικόν μου ύστατον χαϊρε καί νά είσαι
βέβαιος, ότι αίωνία θά είναι ή μνήμη
σου. Ά ς είναι έλαφρόν τό χώμα τής
Α ττικής γής, τό όποιον σέ λίγο θά σέ
σκεπάση».
ΣυμμεριΖόμενοι τό πένθος τών οικείων
του, συλλυπούμεθα αύτούς καί έκφράΖομεν τήν εύχήν διά τήν παρηγοριάν αύτών
καί τήν αίωνίαν άνάπαυσιν τής ψυχής τού
προσφιλούς των καί σεβαστού προϊσταμέ
νου μας.
Αίωνία ή μνήμη του.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΘΗΣ
Τήν 20.4.71 άπεβίωσεν ένταϋθα
6 έ.σ. Τγειον. Δ) ντής Α ' Μαρίνος
Βάθης. Ή κηδεία του έγένετο τήν έ
πομένην έκ τοΰ Α ' Νεκροταφείου καί
παρηκολουθήθη ύπό πλήθους κόσμου,
άναλόγου άστυνομικής άντιπροσωπείας καί πολλών έν ένεργείφ καί συντάςει συναδέλφων του. Έ πΙ τής σο
ροϋ του κατέθεσε στέφανον καί άπε
χαιρέτησε τόν νεκρόν διά θερμών λό
γων δ έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας Άστυν. Δ) ντής Β ' κ. Ε. Χατζη
κώστας.
Ό Μαρίνος Βάθης έγεννήθη έν Ά θήναις τό 1898. Έσπούδασε ’Ιατρι
κήν είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών
καί άπέκτησε τήν ειδικότητα τοΰ ίατροΰ δερματολόγου - άφροδισιολόγου. Είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κα
τετάγη τήν 18.5.1928 μέ τόν βαθμόν
τοΰ ’Αστυνόμου Β '. Προήχθη είς ’Α
στυνόμον Α ' τήν 15.9.1931, είς Δ)
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ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ 4η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

'Ελληνικέ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ τής Εθνικής Έπαναστάσεως, τήν όποιαν
έορτάΖομεν μαΖί μέ τήν Έκατοπεντηκονταετηρίδα τής
Εθνεγερσίας, σφραγίζει μίαν τετραετίαν άκλονήτου έπαναστατικής νομιμότητος καί ρωμαλέων ίατορικών πραγμα
τοποιήσεων. Ό χρόνος πού διέρρευσεν άδιατάρακτος άπό
τής 21ης Απριλίου τού 1967, αποτελεί τήν πλέον α ντικειμ ε
νικήν άπόδειΕιν τής έθνικής άναγκαιότητος τής Έπαναοτάσεως. Καί τά κατό τήν διάρκειάν του έπιτευχθέντα θεμελιώ
νουν μίαν άξιοΖήλευτον άναγέννηοιν τής Πατρίδος.
Ανάγκη λεπτομερούς απολογισμού δέν νομίΖω νά ύφίοταται. Δύναται έκαστος έΕ υμών νά τόν κόμη, προοφεύγων
ε ις τήν προσωπικήν έμπειρίαν του καί εις τήν έμπειρίαν τού
αμέσου περιβάλλοντος του. "Αν μάλιστα συγκρίνετε τά καθ'
ημάς μέ όσα συνέβησαν εις άλλας χώρας, κατά τήν αυτήν
περίοδον, τό τε θά αίσθανθήτε εύλόγως ηύΕημένην τήν αύτοπεποίθηοίν σας ώς Ελλήνων. Εϊμεθα σήμερον περισσότερον
ύπερήφανοι, περισσότερον αίσιόδοΕοι, περισσότερον ισχυροί.
Καί τούτο οφ είλεται εις τήν γενικήν βελτίωσιν των συνθηκών
τής ύπάρΕεώς μας. Ή χώρα σφύΖει, άπό δραστηριότητα. Αί
άνάγκαι μας ικανοποιούνται όλονέν πληρέοτερον. Αί εύκαιρίαι έργασίας, μορφώσεως, ψυχαγωγίας, άτομικής καί όμαδικής πρωτοβουλίας, πληθύνονται.
Από τάς διαπιστώσεις αύτάς άνακύπτει αύτομάτως τά έρώτημα: Πώς συνετελέοθησαν πάντα ταΰτα; Ή άπάντηοις εις
τό έρώτημα τούτο έπιθόλλεται. Δέν θά χρησιμοποιήσω, όμως,
)ν εύκαιρίαν διά μίαν αύτάρεσκον έκθεσιν. Εκείνο πού ένόιαφέρει είναι ν άποκτήσωμεν, τόσον ώς κράτος, όσον καί
ώς άτομα, τήν άπαραίτητον δια τήν όλοκλήρωσιν τής άναληφθείσης δημιουργικής προσπάθειας αύτογνωσίαν. Διότι μόνον
έτσι θ άΕιοποιήσωμεν όλας τάς δυνατότητάς μας.
Τό έπαναστατικόν κράτος κατέχεται μονίμως άπό νοοτρο
πίαν αύτοελέγχου. "Ερευνά συνεχώς, άναλύει, μελετά, σχεδιάΖει καί ένερ γεϊ μέ άγρυπνον παρακολούθησιν τών άποτελεσμάτων καί μέ κριτήριον τήν ίεράρχησιν τών αναγκών καί
τήν μεγίστην δυνατήν άπόδοοιν τών διατιθεμένων μέσων. Τά
συμπεράσματα τού μονίμου τούτου αύτοελέγχου τού κράτους
έθεσα μέχρι τοϋδε έπανειλημμένως κατά περιόδους ύπ" όψιν
τού έλληνικοΰ λαού μέ ά ντικειμενικότητα καί τό αύτό θά
πράττω καί εις τό μέλλον άνελλιπώς.
Σήμερον φρονώ ότι πρέπει νά άσχοληθώ ιδιαιτέρω ς μέ
τά συμπεράσματα έκ τής συμβολής τού 'Έ λληνος πολίτου εις
τήν προσπάθειαν κατά τήν διάρκειαν τής τετραετίας. Ε ν δ ια 
φέρουν έΕόχως τό Έ θνος τά συμπεράσματα ταΰτα, διότι θά
φωτίσουν τήν μελλοντικήν μας δραστηριότητα ύπέρ τής εύδαιμονίας καί τής δόΕης τής Πατρίδος μας.
Δύο πλευράς παρουσιάΖει τό θέμα, πού μάς άπασχολεί. Ή
μία είναι σαφώς θετική. Ό Έ λλην πολίτης, ώς άτομον, έπέτυχε ν' άΕιοποιήση ίκανοποιητικώς τά έΕής στοιχεία, τά όποια
τού προσέφερεν ή δημιουργηθείσα ά ντικειμενική κατάστασις
καί ό χαρακτήρ του: Τήν ψυχικήν γαλήνην, τήν όποιαν έΕασφαλίΖει ή συναισθησία τής άσφαλείας. Τόν έν ήρεμία προ
γραμματισμόν, τόν όποιον έπιτρέπει ή έννομος τάΕις. Τήν έμπιστοσύνην ε ις τάς ικανότητάς του, όνευ ύπερεκτιμήσεως ή
ύποτιμήοεώς των. Τήν εύχέρειαν τα χεία ς άφομοιώσεως νέων
γνώσεων καί μεθόδων δράσεως, ό όποια προσιδιάζει εις τούς
Ελληνας. Καί τήν ικανότητα συνεργασίας μέ ίσόρροπον, ώς
έπί τό πλεϊστον, σύνθεσιν έγωϊσμού καί φιλαλληλίας, ύπερηφανείας καί εύγενείας, άτομικισμοϋ καί σεβασμού τού
πλησίον.
Υπάρχουν, άφ' έτέρου, φ υλετικοί άρεταί, τάς όποιας
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ολίγον ή ούδόλως ήδυνήθη ν' άΕιοποιήση ό 'Έ λλην πολίτης
κατά τό διάστημα τής τετρ αετία ς καί έλαττώματα, άπό τά
όποια δέν κατώρθωσεν άκόμη ν' άπαλλαγή. Χωρίς τήν ύπογράμμισίν των δέν είναι δυνατόν νά όλοκληρωθή ή έθνική
αύτογνωσία.
Ό "Ελλην έχει άναμφιοβήτητον φυσικόν θάρρος. Δ έν τό
χρησιμοποιεί, όμως, ώς μέλος τού κοινωνικού συνόλου, εις
τόν βαθμόν πού χρειάΖεται διά τήν άντιμετώπισιν τών άδυναμι.ών καί τών παρανομιών, αί όποϊαι μοιραίως έμφανίΖονται
εις κάθε κοινωνικήν συμβίωσιν. "Οσον ταχύτερον άποτινάΕη
τήν έφ εκτικότητα αύτήν, τόσον δημιουργικωτέρα θά είναι ή
προσφορά του εις τήν έθνικήν άναγέννηοιν.
Τεραστία θά είναι, έπίσης, ή συμβολή τών άτόμων, όταν
καταστούν έκ νέου κινητήριος δύναμις τής ψυχής των αί γνησίως έλληνικαί άρεταί τού μέτρου καί τής ιστορικής προ
οπτικής. Ό άκρατος εύδαιμονισμός καί ή ύλοφροσύνη δέν όδηγοΰν εις τήν εύτυχίαν καί έχομεν περί τούτου άνησυχητικάς άποδείΕεις εις παγκόσμιον κλίμακα. Ενώ ή όποστολική
συνείδησις τής συνεχείας, ή όποια έχαρακτήριΖε τούς προγό
νους μας, τούς κατέστησεν ικανούς νά διεισδύσουν βαθύτατα
εις τά προβλήματα τής Ζωής καί νά έπιθέσουν άνεΕίτηλον τήν
σφραγίδα τού πνεύματός των έπί τού μέλλοντος τής άνθρωπότητος.
Δύο έλαττώματα έΕακολουθοϋν νά κατατρύχουν τόν
Ελληνα πολίτην. Τό πρώτον είναι ή δυσπιστία πρός τήν
κοατικήν έΕουσίαν — άποτέλεσυα δυσμενών ιστορικών συγ
κυριών. Κάποτε, όταν ένσαρκωτής τής έννοιας τού κράτους
ήτο άλλοεθνής κατακτητής, ή στάσις αΰτη άπετέλει έθνικήν
άοετήν. Ά φ ' ότου, όμως, άνεκτήσαμεν τήν έθνικήν μας
έλευθερίαν δέν δικαιολογείται ή διατήρησις παρόμοιας νο
οτροπίας, διά τήν όποιαν πρέπει νά όμολογηθή ότι δέν εύθύνονται τά άτομα μόνον. Σημαντική μερίς τής εύθύνης βαρύνει
καί τόν κρατικόν μηχανισμόν.
Τό δεύτερον έλάττωμα, άπό τό όποιον πρέπει νά λυτρωθώμεν, είναι ό έγωκεντρισμός. Δέν έχομεν άντιληφθή άκόμη
πόοον εις τάς συγχρόνους κοινωνίας είναι πυκνόν τό πλέ
γμα τής άλληλεΕαρτήσεως καί πόσον ή Ζωή, ή δρόσις καί
ή προκοπή έκάστου έΕαρτάται άπό τήν Ζωήν, τήν δράσιν καί
τήν προκοπήν όλων τών άλλων. Τό άτομον έΕυψοΰται καί
έΕανθρωπίΖεται διά τής -κοινωνικοποιήσεώς» του, δηλαδή
τής πλήρους ψυχολογικής άφομοιώσεως τού γεγονότος ότι
ή κοινωνική συμβίωσις έπιβάλλει, πρός τό συμφέρον έκά 
στου, τήν συνειδητήν έναρμόνισιν τών άτομικιστικών τάσεών
του πρός τάς ύποχρεώσεις έναντι τού συνόλου.
Μ έ τήν άπαραίτητον αύτήν έθνικήν αύτογνωσίαν, όφείλομεν, εισερχόμενοι εις τό πέμπτον άπό τής Έ θνικής Έ 
παναστάσεως έτος, ν ’ άΕιοποιήσωμεν εις τό άνώτατον δυνα
τόν όριον όλα τά δημιουργικά στοιχεία, τά οποία μάς προσ
φέρει άφ' ένός ή δημιουργηθείσα άντικειμενική πραγματικότης καί άφ' έτέρου ό φυλετικός μας χαρακτήρ. Καί νά λυτρωθώμεν, έν τώ μέτρω τού άνθρωπίνως δυνατού, άπό τάς
έγγενεϊς ή έπικτήτους άδυναμίας μας. Οί στόχοι, οί όποιοι
τίθενται ένώπιόν μας, είναι ύψηλοί καί ώραϊοι καί άπό ήμάς
καί μόνον έΕαρτάται νά τούς έπιτύχωμεν.
Ό π ρ ώ τ ο ς σ τ ό χ ο ς
ε ί ν α ι
ή συνεχής
ΰ ψ ω σ ι ς τ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς σ τ ά θ μ η ς τού
Έ θ ν ο υ ς διά τής π α ι δ ε ί α ς ,
μέ τήν διπλήν
άποστολήν.: Τήν δημιουργίαν, ά φ ’ ένός, χαρακτήρων, βάοει
τών ελληνικών καί Χριστιανικών παραδόσεων, οί όποιοι στηρίΖονται έπί τής έννοιας τής άνθρωπίνης άΕίας καί εύθύνης
καί τόν έΕοπλισμόν, άφ' έτέρου, τών άτόμων διά τήν άποτελεσματικω τέραν συμμετοχήν έκάστου εις τήν κοινήν προ-
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Δ )ν τή ς του Κλάδου Υ γείας Αστυν. Δ)
ντής Α ' κ. Γ. Σκουληκάρης, ύπηρεσίας
εις ήν ύπηρέτει ό έκλιπών, ό προϊστάμε
νος τών Υγειονομικών Υπηρεσιών Υ 
γειονομικός Δ )ν τή ς Α ' κ. Ν. Κιούπης
καί τό πλεϊστον τών ύπαλλήλων αύτης
παρηκολούθησαν τήν κηδείαν καί ουνώδευσαν περίλυποι τόν έκλεκτόν συνάδελ
φον εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν.
Διά συγκινητικών λόγων όπεχαιρέτησαν τόν νεκρόν, έΕήρον τήν προσω
πικότητα αύτοϋ καί κατέθεοαν στέφανον
έπί τής σοροΰ του, τόσον ό Δ) ντής του
Κλάδου Υγείας κ. Σκουληκάρης, όοον
καί ό έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας κ
Βέρρας.
Ο Ιωάννης Βαλαής εγεννήθη τό
1922 ε ις τό χωρίον Δροοιά Βοιωτίας.
Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη ώς
ΑστυφύλαΕτό 1944. Κατόπιν φοιτήοεως
εις τάς άντιστοίχους σχολάς, προήχθη
εις τόν βαθμόν τοϋ Αρχιφύλακος τήν
26.9.1950 καί εις τόν βαθμόν τοϋ Υπαστυνόμου Β ’ τήν 28.4.1954. Περαιτέρω
προήχθη ε ις Υπαστυνόμον Α ' τήν 15.
6.1957, εις Αστυνόμον Β ' τήν 31.12.
1965 καί ε ις Αστυνόμον Α ' τήν 19.5.
1969.
Ύπηρέτηοεν εις διαφόρους Αστυνο
μικός Ύπηρεσίας καί διεκρίθη πάντοτε
διά τό έκτακτον τής δραστηριότητός του
καί τήν άφοσίωσίν του εις τό καθήκον.
Ή τ ο τίμιος, ειλικρινής, ευσυνείδητος, άΕιοπρεπής καί έργατικός ΑΕιωματικός
καί άνταπεκρίνετο πλήρως πρός τά κα
θήκοντα τοϋ βαθμού του καί τής άποοτολής του. Είχεν άρτίαν έγκυκλοπαιδικήν καί έπαγγελματικήν κατάρτισιν, ένε
κα τής όποιας έΕετιματο προσηκόντως
ύπό τών προϊσταμένων του καί άπελάμθανεν ιδιαιτέρου σεβασμού ύπό τών ύφισταμένων του. Είχεν άρίστας κοινωνικός
σχέσεις καί ήτο καλός Χριστιανός καί έΕαίρετος οικογενειάρχης.
Λόγω τών ιδιαιτέρων έπαγγελματικών
καί διοικητικών ικανοτήτων του, τού κύ
ρους καί τής έργατικότητός του, έκρίνετο πάντοτε ώς άριστος ΑΕιωματικός
καί έΕετέλει τό καθήκον του σ ετ’ ιδ ι
αιτέρου Εήλου καί άποφασιστικότητος.
Ετυχε πολλών τιμητικώ ν διακρίσεων καί
έτιμήθη διά μεταλλίων καί παρασήμων.
Ηύτύχησε νά συνδεθή μέ σύΖυγον έΕαιρέτου ήθους καί ν' άποκτήση τρία τ έ 
κνα άντάΕια συνεχίσεως τοϋ σεμνού ονό
ματος του. Ο πρόωρος, όμως, θάνατός
του άνέκοψε τήν οικογενειακήν ευτυ
χίαν του καί τήν ύπηρεσιακήν σταδιοδρο
μίαν του καί έστέρησε αύτόν άπό τών
προσφιλών οικείων του.
Από τής στήλης αύτής, έκφράΖομεν
τήν βαθείαν θλϊψιν τής άστυνομικής ο ι
κογένειας καί τήν εύχήν διά παρηγοριάν
Τήν 19.4.71, εις έΕαίρετοσ ΑΕιωματής άπορφανισθείσης οικογένειας τοϋ άτικό ς τής οικογένειας μας καί χρηστός
ειμνήστου συναδέλφου καί τήν αίωνίαν
άνθρωπος, ό Αστυνόμος Α ' Ιωάννης
άνάπαυσιν τής ψυχής του.
Βαλαής άνηρπάγη άπό τήν Εωήν, καθ’
"Ας είναι αιώνια ή μνήμη του.
όν χρόνον εύρίσκετο, έπ' ευκαιρία των
εορτών τού Πάσχα, εις τήν ιδιαιτέραν
του πατρίδα Δροοιά Βοιωτίας.
Ό άδόκητος θάνατός του έθύθισεν εις
πένθος τούς προσφιλείς οικείους του καί
ολόκληρον τήν αστυνομικήν οικογένειαν.
Ή κηδεία τοϋ έκλιπόντος έγένετο τήν
Τήν 30/3/71 άπεβίωσεν δ έ.σ. ’Α
έπομένην, εις τό Ν εκροταφεϊον τής ιδι
αιτέρας του πατρίδος, έν μέσω των θρηστυνόμος Α ' Άρταβάνης Αύγουστος
νούντων συγγενών, φίλων, συμπολιτών
καί έκηόεύθη χήν έπομένην έκ χοΰ
καί πολλών συναδέλφων.
Νεκροταφείου τής Άναστάσεως Πει
Τιμητική αντιπροσωπεία, ύπό τόν Αραιώς.
στυν. Δ )ντή ν Β ' κ. Ά νδ ρ έα ν Βέρραν, ό

ντήν Β χήν 14.1.1943 και εις Δ)
ντήν Α ' χήν 10.9.1956, Ιςήλ6ε δέ
χοϋ Σώματος, λόγψ δρίου ήλικίας,
χήν 1.1.1961.
Ώ ς Υγειονομικός ’Αξιωματικός, έξεχέλεσε εύσυνειδήτως χδ κοοθήκον
του καί διεκρίθη διά χήν έπίδειξιν
έκτακτου δρασχηριόχητος καί αποφα
σιστικότητας καχά χήν άντιμεχώπισιν
χών διαφόρων ύπηρεσιακών καταστά
σεων. τΗχο· εύγενής, τίμιος καί ει
λικρινής. Είχεν άρίσχας κοινωνικά;
σχέσεις. Γενικώς έκρίνεχο ώς άρισχος
έπισχήμων καί έξαιρεχικδς άξιωμαχικδς καί έτύγχανε άναλόγου έκχιμήσεως, σεβασμού καί έμπισχοσύνης.
Διά χάς προς χήν Υπηρεσίαν καί
χήν Ήαχρίδα υπηρεσίας χου έχιμήθη
διά πολλών παρασήμων καί μεταλλί
ων. Συλλυποΰμεθα τούς οικείους χου
καί εύχόμεθα όπως δ Πανάγαθος άναπαΰση τήν ψυχήν αύτοϋ έν σκηναΐς
δικαίων.
Αιώνια ή μνήμη χου.

I. ΒΑΛΑΗΣ

Α. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ
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Τήν κηδείαν χου παρηκολούθησε
πλήθος κόσμου καί ’Αστυνομική άνχιπροσωπεία ύπό τόν ’Αστυνόμον Α
κ. Κ. Άλεξόπουλον, δστις καί κατέ
θεσε στέφανον καί άπεχαιρέτησε χόν
νεκρόν έκ μέρους χοΰ Σώματος.

Ό Αύγουστος Άρταβάνης έγεννήθη τό 1900 εις Κέρκυραν. Εις τό Α 
στυνομικόν Σώμα κατετάγη, ώς Ά στυφύλαξ, τήν 1.4.1922. Προήχθη
εις Υπαστυνόμον Β ' τήν 13.4.1933,
εις Τπαστυνόμον Α ' τήν 1.3.41, εις
’Αστυνόμον Β ' τήν 21.9.43 καί εις
’Αστυνόμον Α ' τήν 14.8.52.
Τής δυνάμεως χοΰ Σώματος διεγράφη τήν 2.12.1953.
Ό έκλιπών ύπηρέτησεν εις διαφό
ρους Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας καί έξετέλεσε μέ πίστιν καί άφοσίωσίν το
πρός τήν Πατρίδα καί τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα καθήκον του.
Ά πό τής στήλης αύτής, έκφράζομεν συλλυπητήρια πρός τούς οικείους
του καί εύχόμεθα όπως δ Πανάγαθος
θεός τάξη τήν ψυχήν αύτοϋ έν σκη
ναΐς δ καίων.
ΑΙωνία αύτοϋ ή μνήμη.
«Α. X.»
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μιάς επιστήμης.
2. Κοιλότης το ύ κρανίου (ια τρ .) — Ε ίς τήν 'Ιστορίαν άναφέρεται 8τι έφερεν είς τούς Τρώας τό ΙΙαλλάδιον (α ΐτ .) .
3. Λάκκος, τάφος (δημ.) —- Δοκιμασία, πρός μέτρησιν πνευ
ματικών ικανοτήτων (ξ ε ν .).
4. Δανός πρΐγκιψ , ήρως περιφήμου τραγω δίας τού Σαίξπηρ - Δέν γίνονται πάντοτε τά προτεΓ/όμενα.
5. "Εχουν Ανάστημα νάνου (κ υρ ιολ .).
ο ρ ιζ ο κ τ ιω ς

1.

:

0.

Ε χει ως Αντικειμενικόν σκοπόν τήν άνίχνευσιν πρός Θή
ραν ζώων ή καταδίωξιν ληστών (δημ.) — Έ π ιδ ο θ είς είς
τήν θρησκευτικήν μουσικήν, έγραψε τήν «Πανηγυρικήν λ ε ι
τουργίαν» το ύ Γκράν (έπ ώ ν .).

2. ’Ε πί άριθμών τά περιττά (Αντιστρ.) — Περιοχή των Α θ η 
νών, όφείλουσα τήν δνομασίαν της είς ποταμόν τών Αρ
χαίω ν ’Αθηνών.

Αριθμητικόν

Αποκεφαλισθείς ύπό του 'Ερρίκου τού Η ',

άνεκηρύχθη άγιος τό 1935 ύπό το ύ Πάπα Πίου θ ' (άντιστρ.)
-

Τ ε τά χ ια ... άλύσου.

7. Τό σύνολον ουσιών, αί δποίαι συνιστοΰν τό κυτόπλασμα τού
ωρίμου ωαρίου.
8. ’Ε κεί τελ είτα ι τό κινηματογραφικόν Φεστιβάλ τής Β ενετίας
Ποταμός τής Κ εντρικής ’Ιτα λ ία ς, μεταβληθείς είς δ ιώ 
ρυγαν, ένούσαν τόν Τίβεριν με τόν "Αρνον.
9. Ά ντιστρόφω ς, σημαίνει τοιουτοτρόπως (δημ.) — Έ φ εδρε

3. Γαλλικής προελεύσεως λέξις, σημαίνουσα ρυθμόν — Ύπήρξε πιστός φίλος καί συνετός σύμβουλος το ύ Όδυσσέως.
4. Καθορίζει γένος — Ε ις τήν γενικήν ’Αθηναίος αγω νιστή;

τήν ζελατινοπυρίτιδα καί τήν άκαπνο·/ πυρίτιδα.
10. Λόφος τής 'Ιερουσαλήμ, έπ ί τού όποιου έκτίαθη δ λαός
τού Σολομώντος — Σημαίνει καί κατοικώ ή διαμένω.

τής Έπαναστάαεω ς το ύ 1821.
5. Λίμνη τής Β. ’Α μερικής, τής όποιας τό πλέον το ύ ήμίσεο;
τμήμα της κ είτα ι έντός το ύ Καναδά.

11. Τό θύμα... τής Τεσσαρακοστής (γεν .) — Κατά τήν Αρ
χαιότητα, διεκρίνετο, άναλόγως τής κατασκευής, ώς δί“ τερος, άπτερος, “ ρόστυλος κλπ.

(!. Τ ποδια ίρεσ ις τοθ αρχαίου Ταλάντου — "Εδωσε τό δνομά

I. Κο.

του είς περιοχήν τών ’Αθηνών, παρά τό τέρμα ’Αμπελοκή

Λ Υ Σ Ι Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ Α Ρ Ι Θ . 49

πων (άντιστρ.) — 'Ύλη έφημερίδος.
7.

Κωμόπολις τοθ Ν. Φθιώτιοος, έδρα δμωνύμου επαρχίας καί
Δήμου ( α ίτ .).

S. Μ εγάλης καταναλώσεως έδώδιμον (γεν. άντιστρ.) — Γ ά λ 
λος φιλόσοφος καί πολιτικός, διατελέσας καί πρωθυπουργός
(1814 — 1836).
,). Ι ο έτερον πρόσωπον του... «μίστερ Χάϊντ» -— Ά ρ χα ΐον ό
νομα τής Πελοποννήσου.
10. Οί δοϋκες της ήσαν άλλοτε ήγεμονόπαιδες το ύ Βασιλικού
Οίκου τής ’Ιτα λ ία ς

(γεν .) — Γερμανός φιλόσοφος, π ρε

σβεύω·/ τόν «Φυσιολατρικόν Πανθεϊσμόν»

(ά ντισ τρ .).

Π . ’ Ιδιωματικόν 'Ε λλ η νική ς νήσου— ’Επίρρημα, άποκλεϊον τή /
εκτροπήν.
ΚΑΘΕΤΟΣ :
1. Τ ίτλος, διατηρούμενος καί σήμερον είς ένια μουσουλμανικά
κράτη (γεν .) — Ούτως όνομάζονται οί βαθεϊς γνώστα:
C

* ^ ί|2 ΐΓ '’ ^

Περισσότερον αίσιόδοΕοι καί μέ ηύΕημένην εθνικήν ύπερηφάνειον
οί άστυνομικοί ύπάλληλοι έώρτασαν έφ έτο ς τήν Ανάστασιν τού
Θεανθρώπου καί έΕεδήλωσαν πανηγυρικώτατα τήν θρησκευτικάτητά των καί τήν πρός τήν Εθνικήν Κυθέρνησιν άφοσίωσίν των. Εις
τήν παραπλεύρως εικόνα, ό Πρόεδρος τής Εθνικής Έπανασ
κής Κυθερνήοεως κ. Γ. Παπαδόπουλος, ένφ τσουγκρίζει τό
σχαλινό αυγό καί άνταλλάσσει θερμός εύχάς μετά τού ΑρχηγΑστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Γαλανοπούλου καί τού Ύπαρχηγού κ
Κ. Τσιούγκου. κατά τήν έπίσκεφίν του ε ις τήν Σχολήν Ύπαοτυνόμων, τήν ήμέραν τής Άναστάσεω ς.

Μεγαλοπρεπής ύπήρΕεν ό έφ ετεινό ς εορτασμός τής ιστορικής έπετείου τής μεγάλης έποποιϊας τών άγωνιστών τού θρυλικού Μεσο
λογγίου Ο Ελληνικός Λαός, υπό τήν έμπνευσμένην ήγεσίαν τής
Ε θνικής Επαναστατικής Κυθερνήοεως καί τήν έπίοημον αυτής
παρουσίαν, άπέτισε, διά μίαν είσέτι φοράν, τήν όφειλομένην τιμήν
καί ευγνωμοσύνην ορός τούς γενναίους τής ήρωϊκής πράΕεως τής
ΕΕόδου τού Μεσολογγίου. Εις τήν εικόνα μας, ό Αντιπρόεδρος
τής Κυθερνήοεως καί Υπουργός Εσωτερικών κ. Σ τ. Παττακός
καί οί λοιποί έπίσημοι, ένφ παρακολουθούν πανηγυρικήν έκδήλωσιν,
εις τήν ίεράν πάλιν.

Επιβλητική καί άψογος ύπήρΕε καί ή συμμετοχή τής Αστυνομίας
Πόλεων ε ις τόν εορτασμόν τής ΕΕόδου τού Μεσολογγίου. Ο
Αρχηγός τού Σώματος, άντιπροσωπείο Αξιωματικών, οί μαθηταί
τής Σχολής Ύπαστυνόμων καί τό τμήμα Μουσικής παρέστηοσ
εις τόν τριήμερον εορτασμόν καί άπέδωσαν τάς όφειλομένας τιμέ
πρός τούς άθανάτους ήρωας. Εις τήν παραπλεύρως φωτογραφίαν,
τό τμήμα τής Σχολής Ύπαστυνόμων, ένφ παρελαύνει εις τόν καθωρισμένον χώρον

Ιδιαιτέρω ς έντυπωσιακή ύπήρΕεν ή έμφάνιοις, εις τήν ίεράν πόλιν τού Μεσολογγίου, τού τμήματος τής Μουσικής τής Αστυνο
μίας Πόλεων, οί άνδρες τού όποιου έφερον. εις πρώτην έπίοημον
παρουσίαν, τήν νέαν υπηρεσιακήν επίσημον στολήν των Εις τήν
φωτογραφίαν μας, οί άνδρες τού τμήματος τής Μουοικής έν παρατάΕει. κατά πανηγυρικήν έκδήλωσιν τού πατριωτικού έορτοσμού.

απάθειαν μέ έπιστρατευμένας εί
νότητάς του.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ς στόχο ς _
τ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ζ ω η ,
„
τής δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,
ύπό την εύρυτέραν έννοιαν
τού όρου. Ή δικαιοσύνη έπιτάοσει όπως ίοορροποΰνται τά
δικαιώματα πρός τάς ύποχρεώσεις καί αί άπολαβαί πρός τάς
προσφοράς έκάοτου.
Τ ρ ί τ ο ς σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι
ή οικονομική
ά ν ά π τ υ Ε ι ς .
ΣτηρίΖομεν τήν προσπάθειάν μας δΓ
οικονομικήν άνάπτυΕιν έπί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εις
τήν όποιαν προσφέρομεν τήν κρατικήν συμπαράσταοιν μέ βα
σικόν κριτήριον τό δημόσιον συμφέρον. Ό ρυθμός έκβιομηχανίσεως τής χώρας πρέπει νά έπιταχυνθή μέ διπλήν κατεύθυνσιν: Τήν ίκανοποίησιν τών αύΕανομένων εσω τερικών άναγκών καί τήν παραγωγήν έΕαγωγίμων προϊόντων εις συναγωνιστικόν κόστος. Τό κόστος τής έργασίας ε ις ούδεμίαν
φάοιν τής προσπάθειας μας πρέπει ν' άποτελέση άνασχετικόν
παράγοντα. Υπάρχουν έΕωτερικαί άγοραί, εις τά ς όποιας
δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν έπωφελώς τά βιομηχανικά προ
ϊόντα μας, διά νά προμηθεύωμεθα έκ τής τοποθετήσεως
ταύτης, άπ' εύθείας ή έμμέσως, τόν μηχανικόν έΕοπλισμόν,
ό όποιος είναι άνάγκη νά ουμπληροϋται καί ν' άνανεώνεται
συνεχώς. Διά τούς ίδιους σκοπούς τής οικονομικής άναπτύΕεως έπιβάλλεται καί τής γεω ργίας τόσον ή μηχανοποίησις, όσον καί ή ορθολογιστική συνεταιριστική όργάνωσις, ε ις
μεγάλος παραγωγικός μονάδας, έν τώ μέτρω τού δυνατού.
Τό κράτος, διά τών έργων ύποδομής (άρδεύσεων, ήλεκτροδοτήσεων, μεταφορών κλπ.) καί διά τών άναγκαίων ύπηρε-

|θήση άποφασιστικώς τήν προτοΰτον.
ιοί στόχοι μας. Ό σ ο ν περιοσό, „ r „ . _____ „ ______ όλους μας ότι ούτε ύπάρχομεν
μόνοι, ούτε παράγομεν μόνοι, ούτε προκόπτομεν μόνοι, άλλ
άποτελοϋμεν μέλη ένός ώργανωμένου συνόλου ύπό συνθήκας
άπολύτου άλληλείαρτήσ εω ς καί άλληλεπιδράοεως τών τυχών
μας, τόοον εύχερεσχέρα θά καταστή ή έπίτευΕις τών στόχων.
Ή άντιμετώπισις τών άτομικών προβλημάτων, μέ ύψηλήν
συναίσθησιν τής κοινωνικής καί τής έθνικής άποστολής μαπ
πρέπει νά φωτίΖη τήν δρασιν μας καί μέ τήν κτηθείσαν
τής διαρρευσόσης τετρ α ετία ς έμπειρίαν, νά ύποβοηθήση ε.
τήν ύπεύθυνον έναντι τής καταθαλλομένης προσπάθειας στά
σιν όλων τών Ελλήνων. Δ ιότι ή Εθνική Έπανάστασις έγινε
χάριν όλων καί άγωνίΖεται ύπέρ τού συνόλου μέ τό άνώτατον
όριον τών δυνάμεών της.
" Ε χ ο ν τ ε ς έ Ε α ο φ ο λ ί σ ε ι
π ά σ α ς τάς
π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς σ τ α θ ε ρ ό ς ά ν ό δ ο υ , μετέχ ο μ ε ν τ ή ς δ ι ε θ ν ο ύ ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ ά πο λυτόν δ ι άθε σι ν ε ι ρ η ν ι κ ή ς συνεργασίας
έ ν α ν τ ι π ά ν τ ω ν . Τήν συνεργασίαν αύτήν τήν έπιθυμουμεν είλικρινώ ς μέ τήν ύπερηφάνειαν, τήν όποιαν μας ύπαγορεύει ή έθνική μετριοφροσύνη μας, άλλά καί ή έθνική αύτογνωσία μας. Ε ι ς τ ή ν ι σ τ ο ρ ι κ ή ν δ ι α δ ρ ο μ ή ν
μας, ώς " Εθνος ,
π ρ ο ο ε φ έ ρ α μ ε ν πολλά
ύπέρ τών ι δ α ν ι κ ώ ν τ ή ς έ λ ε υθε ρί ας , τής
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ί τ ή ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς , ούδέποτε όμως έγκατελείψ αμεν τό αίσθημα τής άΕιοπρεπείας.
"Α ς ένθυμοΰνται τούτο πάντες, έπ' εύκαιρία τής έπετείου τής
Έ θνικής Έπαναστάσεώς μας.

ΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ. Π. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΥΤΗ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΕΤΕΙΩ
περήφανοι οί Πανέλληνες πανηγυρίΖομεν τήν 4ην επέτειον της Έπαναστάσεώς της
21ης Απριλίου 1967.
Καί είσερχόμεθα πλήρεις αισιοδοξίας, θάρρους καί δυνάμεως εις τό 5ον έτος Επανα
στατικής διακυθερνήσεως τής Χώρας.
Πριν ή είσέλθωμεν εις τό 5ον έτος, δικαιούμεθα άλλά καί όφείλομεν, άνατρέχοντες εις
τό παρελθόν, νά έπιχειρήσωμεν άπολογισμόν τοϋ συντελεσθέντος ’Έργου καί νά καθορίσωμεν στόχους διά τό μέλλον.
Τήν αύγήν τής 21ης 'Απριλίου Τ
“«Εθνικός μας
Στρατός, πειθαρχών ε ις τόν ύπέ^τατον
ίΝ § & ! ή ^ Σ ω τηρίας τή ς Πατρίδος, άνέλαβε τή^ΐρύθ
τής Χώρας.
Εις τό διάβημα τούτο, τό όπ
συνθηκών, άλλά καί τών τεθ έν φν
διαοτάσεις καί τήν ούσίαν μιας '
"Ενοπλοι Δυνάμεις μας, διά νό
σιν τοϋ έθνικοϋ διχασμού, ή δκ δ
ε ίς κίνησιν. Διά νά άποτρέψουν
λεμον. Διά νά άπομακρύνουν τ<
ιισμού τής Χώρας.
Ή Έπανάστασις έπέτυχε
κότης. Διότι, άπλούστατα, έΕέ£ρ
χίους έθνικούς πόθους τής συ'
Ελλήνων. Δ ιότι ήλθεν ώς έπιτα
Διότι έκάλυψεν έπιτακτικήν ίστομική β!ίΑχγ^ά'φτήΤ'ήΤ__
Αφού έπαγιώθη ώς καθεστώς, ή Έπανώστοβις άπεδύφν
είς έργώδη προσπάθειαν, πρός έπίτευΕιν τών στόχων της.
Π ρ ώ τ ο ς σ τ ό χ ο ς : ή άνακοπή τή ς σήψεως, τής
προερχομένης έκ τής διαιρέοεως τού Λαού είς Κόμματα,
φατρίας καί παρατάΕεις, άλληλοσπαρασσομένας καί ή άποκατάστασις τής Έ θνικής ένότητος.
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Δ ε ύ τ ε ρ ο ς σ τ ό χ ο ς : ή άνακοπή τή ς καθοδικής
πορείας τής οικονομίας τοϋ τόπου' σταθεροποίησίς αύτής είς
πρώτην φάοιν καί έν συνεχεία προγραμματισμένη άνάπτυς τη
ς : ή θεμελίωσις τού οίκοδομήμας διαρθρώσεως. Τής κοινωνικής
ημοκρατίας, ε ίς τρόπον ώστε δίσθανόμενοι λόγω καί έργω ίσοι,
μίΖωνται άσμένως καί ίοομερώς
γάλην προσπάθειαν πρός Έθνικαί πολιτιστικήν πρόοδον,
ς : ή άποκατάστασις τού κύ' Ελληνοχριστιανικών
^ “αρχαίας πηγάς τού φωδΰνηθή τό "Εθνος μας νά
κληρονομιάν τών προματιι^
V ήγετρ όν του ρόλον, μεταΕύ
ςΓ
π γ~ ο-ς : ή έΕυγίανσις τή ς Διοικήσ εω ς ,'ίχ ^ ίϊί όρΒβΐίάγιστϊΚών βάσεω ν άναδιοργάνωσίς της καί
ή λειτουργία της κατά τόν έπωφελέστερον δυνατόν ρυθμόν
καί τρόπον, ύπέρ τών πολιτών.
Ή Έπανάστασις τοϋ Στρατού κατέστη τοιαύτη καί τοϋ

Λαού, ούσιαστικώς μέν άμα τη
διά του πανηγυρικού άποτελέ
τοϋ 1968, τό όποιον τήν έπροι
σματος.
Λαοπρόβλητος, πλέον, καί τυπικώς ή Επανάστασις άπέησε τεραστίαν ηθικήν δύναμιν καί ακτινοβολίαν, ή όποια
,ής επιτρέπει νά πραγματοποιή, έν χρόνιο, τάς έπαγγελίας
της καί νά πορεύεται μετά συνέπειας καί άποτελεσματικό
τητος πρός όλοκλήρωσιν τών τεθέντων σκοπών καί στόχων
Ή τοιαύτη ώς άνω συνέπεια τής Έπαναστάσεως, ή κρυ
σταλλίνη διαύγεια τών προθέσεών της καί ή όσημέραι κα
θισταμένη οφθαλμοφανής λαϊκή βάσις της, έτηΕε τούς πά
γους τών άρχικών έπιφυλάΕεων ώριομένων δυνάμεων, έφί
μωοε καί περιήγαγεν εις άκρως δυσχερή θέσιν τήν άνθελληνικήν διεθνή συνοδοιπορίαν καί κατέστησε τήν Πατρίδα
μας ιδιαιτέρω ς σεβαστήν μεταξύ τών φίλων χωρών καί ιδία
τών Συμμάχων τού Ν.Α.Τ.Ο.
Ή όναδρομή εις τό παρελθόν, ή έκτίμησις τών έπιτευγμάτων τής Έπαναστάσεως καί πρό παντός οί ύψηλοί
ρυθμοί πραγματώσεώς των, μέσω μιας πρωτοφανώς καλπαΕούσης πορείας, πείθουν περί τού ότι ή Έπανάστασις τής
21ης Απριλίου, έπιτυχοΰσα νά άφυπνίση τήν συνείδησιν τοϋ
"Εθνους καί νά συγκεντρώση, έν πανστρατιό, τά ς ψυχικός,
πνευματικός καί σωματικός του δυνάμεις, μάς οδηγεί έπί
τοϋ άσφαλοϋς καί διά στιβαράς χειρός πρός έν εύτυχέστερον 'Εθνικόν μέλλον. Πρός τήν πραγμάτωσιν τών ώραιοτέρων όνείρων καί τών εύγενεστέρων πόθων τής φυλής, διά
μέσου τών αιώνων.

ς, έκλεκτόν έμψυχον
νετελέσατε, σπουδαίν πορείαν, τήν όποιαν
IV.

Έπαγιώσατε τό αίσθημα άσφαλείας έπί τοϋ όποιου έρείδεται πόοα άΕιόλογος δημιουργική προοπάθεια. Κ ατεοτήοατε
τήν χώραν όαοιν γαλήνης, τάΕεως καί εύνομίας, καθ' ον
χρόνον τό μέγιστον τμήμα τής έπιφανείας τοϋ πλανήτου σπαράσοεται ύπό άναρχικών έκδηλώσεων, κοομογονικών κοινω
νικών αναταραχών καί συγκρούσεων καί άτελευτήτω ν άπεργιών, τών παραλυουσών τήν οικονομίαν τών χωρών αί ό
ποιοι τάς ύφίστανται.
"Ε χετε χρέος όπως, συνεπείς πρός έαυτούς καί οίοτρηλατούμενοι ύπό τοϋ Θεοπέμπτου πνεύματος τής Έπαναστάσεως, περιφρουρήτε, ε ις τό διηνεκές, τό μέγιστον κεφάλαιον τοϋ Ελληνικού Λαοϋ, Τήν έλευθερίαν του, τήν τάξιν,
τήν ήουχίαν καί τήν γαλήνην του.
Ίστά μ ενοι ε ις τό ύψος τής άποστολής σας, ώς' αϋτη
περιεγράφη άνωτέρω, θά έχ ετε τήν ίκανοποίησιν τή ς διαπιστώσεως ότι συνεβάλατε, άποφασιστικώς, ώστε ή Πατρίς
μας, ύπό τήν θερμουργόν πνοήν καί τήν χρηστήν καί ρωμαλαίαν Διοίκησιν τή ς Έπαναστάσεως, νά καταστή έν άπέραντον ΈργοτάΕιον, διά τοϋ όποιου οίκοδομείται ή εύημερία καί ή εύτυχία τοϋ Ε λληνικού Λαοϋ.
Καί άκόμη συμβάλλετε ε ις τήν μεγαλοσύνην τής Πατρίδος μας, τής Ε λλά δο ς τών όνείρων μας.

Ζήτω ή 21η ’Απριλίου 1967

ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ. Π. ΚΩΤΣΕΛΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΥΤΗ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΕΤΕΙΩ

Μ

έ ιδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν χαιρετίζω τήν συμπλήρωσιν τεσσάρων ετών άπό τής
Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967.
Αί Ενοπλοι Δυνάμεις τής Χώρας, κινηθεϊσαι κατ’ έπιταγήν τοϋ ύπερτάτου Νόμου τής
σωτηρίας τής Πατρίδος έκ τοϋ έπικρεμαμένου κινδύνου τής άναρχίας καί τοϋ ολέθρου, ήνοιΕαν, διά της Επαναστάσεως, νέον καί πολιτιμότατον κεφάλαιον εις τήν τρισχιλιετή Ιστορίαν
της φιλτάτης Πατρίδος.
Τό τέσοαρα έτη τής διακυβερνήοεως τής Ελλάδος, Οπό
τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, υίΚίφω τεινόν
ήγέτην τόν Πρωτεργάτην τής Έπαναστάσεως κ. Γεώργιόν1
Παπαδόπουλον, άπέδειΕαν πλέον ή έπαρκώί; τήν ίοτΟρικήν
αναγκαιότητα τής έπαναστατικής άλλαγής. Εντός μιας τε>τραετίας ή Ε λλά ς, άπό χώρα όναρχουμένη καί παραπαίί ·
σα οίκονομικως καί πολιτικώς, μετεβλήθη, ώς Κρότος
πρότυπον πρός μίμησιν άπό άπόψεω ς/εύνοόίας fS’innr
καί γαλήνης.
Τό Σώματα Ασφαλείας, δεινώς
προεπαναστατικήν περίοδον, έγνώρι
άλλου τήν λαίλαπα τών πολιτικών π
αντιθέσεων καί τών οχλοκρατικών π_
σεων. Έστάθησαν, όμως, πάντοτε είά ip ύψος τ^λ <jr
οτολής των καί έσήκωσαν, άγογγύστως, \ ό ν \ τ τ ϊίΟ ρ ό ν τ
μαρτυρίου, ώς έπιτάοσει τό ιερόν καθήκόν τίής ύψηλής ότ
στολής των, έως ότου ά νέτειλεν ή αύγή τήό 2 1ης Ά π Α '
λίου 1967.
Σ είς, οί άνήκοντες εις τό Σώματα Α σ φ α λ ώ ν ίίϊσ θ έ

$

7

είς,θ έβ ιν, ύπέρ πάντα άλλον, νά έκτιμήσητε τήν ούσίαν καί
τήγ5 ά Ε ία > ^ή ς προσφοράς τής Έπαναστάσεως πρός τό "Ε
θνος, κατά τή ν,τελευ τα ία ν τετραετίαν. Χάρις ε ις αύτήν, αί
~ κεναί, κατά τόΝπαρελθόν, περιεχομένου λέΕεις : Νόμος,
Τ ά& ς, Δικαιοσύνη, Ισονομ ία , έπανεϋρον τό πραγματικόν
ένί/α όλογικόν των περιεχόμενον. ΈΕ άλλου, ή Δημοκρα' λόγων καί τ<λν ύποσχέσεων, ή οδηγούσα εις τήν κυιρ χ ία Λ τώ ν όνευθύΐιων τροφίμων τού πεζοδρομίου, άντι< α ^ σ τ ά θ \ διά τής^άήηθούς Δημοκρατίας τών έργων.
-Ειόερχοι^ενοι, μετ' ού πολύ, ε ις τό πέμπτον έτο ς τής
ΈπόναστόσεΛς καί έφ τό Ε ο ντες, κα τ’ εύτυχή συγκυρίαν καί
λίαν έπι>4ύρβ)ς, τήν ’Ανάσταοιν τοϋ Θεανθρώπου, ό όποιος
ύπήρΕεν αιώνιον π α φ δ ειγμ α τού δημιουργικού άγώνος καί
τοϋ θριάμβου διόj f l h θυσίας, άς άγωνισθώμεν όλοι αδελ
φωμένοι Μ ,τρ Ο Υ ό ςγ Λαός - Σώματα Ά σ φ α λεία ς, διά τήν
πραγμάτωση/ τών ίλ/είρων μας. Οί οιωνοί είναι άριοτοι. Τό
μέλλον μάς άνήκ

δήτω ή 21η ’Απριλίου 1967
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21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. ΘΕΡ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ 4τ| ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

| Ιν ω μ έν ο ν καί ύπερήφανον τό Ελληνικόν "Εθνος τιμά
τήν "Επέτειον τής 21ης "Απριλίου 1967, ή όποια κατέλαβε περίοπτον θέσιν ε ις τήν "Ελληνικήν "Ιστορίαν, λόγω τής σημα
σίας καί των "Εθνικών έπιτευγμάτων της.
Άναμιμνήσ κεται ό "Ελληνικός Λαός, μετ' ιδιαιτέρας συγκινήσεως, τήν ιερόν έκείνην ήμέραν, καθ’ ήν οί γενναίοι του
"Εθνικού μας στρατού έκήρυΕαν τήν Έπανάστασιν τής Σωτη
ρίας τής Πατρίδος, ή όποια διέτρεχε θανάοιμον κίνδυνον.
"Ενθυμούνται εύγνωμόνως οί Έ λληνες τήν αύγήν έκείνην τή ς 21ης "Απριλίου 1967, ότε όναιμάκτως συνετελέοθη
ή ιστορική έπέμβασις, ή όποια έτερμάτισε μακράν καί Ζοφε
ρόν περίοδον αναταραχής καί έθνοκτόνων παθών καί άνέστησε τήν Πατρίδα έκ τής τέφρας της.
Διά τής αποφασιστικής τούτης πρωτοβουλίας των, αί Ε λ 
ληνικοί "Ένοπλοι Δυνάμεις έΕουδετέρωσαν τήν μεγαλυτέραν
κατά τού "Ελληνικού Γένους άπειλήν, ή όποια εύρίσκετο έν
πλήρει καταστρεπτική έΕελίΕει καί έκλόνιΖεν έπικινδύνως τά
θεμέλια τού άστικοϋ μας Οικοδομήματος.
Μίση, κοινωνική διαφθορά, κομμουνιστική διαβρωτική
δραστηριότης, έπλαισίωναν καί έχαρακτήριΖον τόν Κοινωνι
κόν βίον τής προεπαναστατικής "Ελλάδος.
Οί άσκοί τού έρυθροϋ Αιόλου καί τής άναρχίας είχον
διαρραγή καί οί άνεμοι τού όλέθρου είχον έΕαπολυθή κατά τού
άτυχούς "Ελληνικού Λαού, ό όποιος εύρίσκετο έν τω μέσα)
μιάς πρωτοφανούς κοινωνικής θυέλλης. Ο άφανισμός τού
Ελληνικού "Έθνους έπέκειτο άπό στιγμής εις στιγμήν.
Τότε ήκούσαμεν, έν τφ μέσω τής νυκτός, τό σάλπισμα
τής Ιστορίας τής Αιώνιας Ελλάδος καί εϊδομεν τάς ύπερηφάνους φάλαγγας τών γενναίων σταυροφόρων τής "Εθνικής
"Ιδέας νά πορεύωνται άποφασιστικώς τήν όδόν τού Καθήκον
τος, διά νά ύπερασπίσουν βωμούς καί έστίας καί νά διασώσουν τήν "Ελληνικήν τιμήν.
Ή Έπανάστασις εΐχεν υλοποιήσει τούς πόθους καί τάς
προσδοκίας τών "Ελλήνων καί είχεν, άπό τής πρώτης ον
γμής, πλαισιωθή άπό τήν καθολικήν έπιδοκιμασίαν, ο
ράστασιν καί έμπιστοσύνην των.
Ή "Ελλάς έσώθη.
Καί ή 21η "Απριλίου 1967 άπετέλεσε μέγαν
Σταθμόν, ό όποιος μετέβαλε τήν όψιν τή ς "Ελλάδος.
Παρήλθον εκτο τε τέσσαρα έτη. Τέσσαρα έπαναστ
έτη χρηστής διοικήσεως, στοργικής έπιλύσεως τών φλε’
των κοινωνικών προβλημάτων, έντα τικής προσπάθειας '/ν
γεννήσεως τής "Ελλάδος, τίμιας καί εύσυνειδήτου διαχει
σεως τών συμφερόντων τού λαού, ό όποιος έπεδόθη εις
έργον τής "Αναδημιουργίας μέ πίστιν καί αισιοδοξίαν, ύπό τ|
έμπνευσμένην ήγεσίαν καί κατεύθυνσιν τού Ά ρ χ ιτέ κ τ]
τή ς "Εθνικής "Αλλαγής Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
πούλου. Τέσσαρα έτη ωραίων κοινωνικών άγώνων,
έΕυγίανσιν τού πολιτικού, κοινωνικού, διοικητικού κα ί
νομικού "Ελληνικού Χώρου. Έτέθησαν υγιείς βάσεις καί
μιουργικοί στόχοι διά τήν άναμόρφωσιν, άνάπτυΕιν, άναδημιουργίαν καί πρόοδον τής "Ελληνικής Πατρίδος. Μ έγα τό
έκτελεσθέν έργον, εις δλους τούς τομείς, τό όποιον δημιουρ
γ εί τάς προϋποθέσεις δι" έν εύτυχέστερον μέλλον.
Σήμερον ή "Ελλάς προβάλλει διεθνώς ώς ή πλέον εύνομουμένη Χώρα τής Γής καί τό τουριστικόν ρεύμα πρός αυτήν
συνεχώς όγκοϋται.
"Ιδού, διατί οί Π ανέλληνες τιμοϋ>||<αί Β ώ ρ ^ μ ο ν ^ ίν τ ή ν
ίεράν αύτήν έπέτειον τής 21ης Ά π ρ ι^ Λ 19 ^ ^ ^ ά 4 |γ Β « Γ Π '
όποιας άπολαμβάνουν έν όμονοία,
· ι< τ ε ι
ημερίρ.
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Καί εις αύτήν τήν μεγάλην άγωνιστικήν προσπάθειαν καί
τήν ύψηλήν πρός τό Έ θνος προσφοράν έχει καί τό Σώμα
τής "Αστυνομίας Πόλεων τό μερίδιόν του.
Βαρύν έσυρεν έπί τών ώμων σταυρόν κατά τά προεπα
ναστατικά έτη.
"Ανήλθε μέ έγκαρτέρησιν καί άποφασιστικότητα τόν ίδικόν του Γολγοθάν. Προεπηλακίσθη, έταπεινώθη, ύπέστη
δεινά, έδοκιμάσθη ακληρώς. "Αλλά δέν ύπέκυψεν. Ή μύνθη
σθεναρώς. Καί ή άμυνά του έκείνη ύπήρξεν ό πρόλογος καί
ό πρόδρομος τής Έπαναστάσεως τής 21ης "Απριλίου. Καί,
ότε έσήμανε τό προσκλητήριον τών Γενναίων, ή "Αστυνομία
Πόλεων έδωσε προθύμως τό όγω νιστικόν της παρόν καί έσπευσεν έκ τών πρώτων νά συμπορευθή μέ τά ς δυνάμεις τής
σωτηρίας τής Πατρίδος. Οί άνδρες τη ς άφιέρωσαν όλας αυ
τών τάς δυνάμεις, τήν πίστιν καί τόν ένθουσιασμόν των, διά
τήν έπιτυχίαν τών υψηλών στόχων τή ς Έπαναστάσεως.
"Αλλά καί τό "Εθνικόν Κράτος άνεγνώρισε καί έΕετίμησε
τήν προσφοράν, διά τού στοργικού ένδιαφ έροντός του, τό
όποιον έξεδηλώθη πρός τό "Αστυνομικόν Σώμα ποικιλοτρόπως.
Ή Έπανάστασις άνεμόρφωσε τό Σώμα τής "Αστυνομίας
Πόλεων, έπέλυσε χρονίΖοντα άπό έτών προβλήματά του, παρέσχεν άφειδώς τήν πολύτιμον βοήθειάν τη ς διά τήν έξύψωσιν τού "Αστυνομικού Σώματος, τόν τεχνικόν αύτού έξοπλισμόν καί τόν πλήρη έκσυγχρονισμόν του ούτως, ώστε νά
άποτελή σήμερον άποφασιστικόν παράγοντα ούχί μόνον ήσυχίας, άσφαλείας καί τάξεω ς, άλλά καί πολιτισμού καί προ
όδου.
" Αξι ωματι κοί, κ α τ ώ τ ε ρ ο ι , γ υ ν α ί κ ε ς
κ α
ι ο ι κ η τ ι κ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι τής Άοτυνο, Π ό λ ε ω ν.
ι κ α ι ο ύ σ θ ε ν ά ε ί σ θ ε ύ π ε ρ ή φ α ν ο ι , δι "
θ α υ μ α σ τ ά έ π ρ ά ξ α τ ε ύ π έ ρ τ ο ύ κ οι ν ωϋ συνόλου.
ιϋσθε νά αίσθάνεσθε βαθεϊαν ίκανοποίησιν, διότι όν
ε πλήρως εις τά ς Έ θνικάς προσδοκίας τής Έπαως. "Ανεδείχθητε άξιοι τής Πατρίδος καί έκερδίσατε,
τίμιου μόχθου σας, τήν έμπιστοσύνην, τήν άγάπην
αίωνίαν εύγνωμοσύνην τού "Ελληνικού Λαού,
ευκαιρία τή ς έπετείου τή ς 21ης "Απριλίου καί έν
ιϋ άρχομένου έντός όλίγου πέμπτου "Επαναστατικού
ινανεώσατε τάς δυνάμεις σας, αύξήσατε τάς προσπαις σας καί μέ άκμαϊον φρόνημα συνεχίσατε άπερίσπατό δημιουργικόν έργον σας, πρός όλοκλήρωσιν τών στότής "Εθνικής "Αναδημιουργίας.
Πατρίς άναμένει είσ έτι πολλά άπό ύμάς.
θέντες, μαθητεύσατε τόν λαόν, ώς κοινωνικοί ίεραΜ εγάλης "Εθνικής "Ιδέας,
σ τ ι ν ε ί ς τ ό ν Θεόν, μέ ά φ ο σ ί ωσ ι ν
ε ι ς τ ή ν Π α τ ρ ί δ α κ α ί μέ " Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ν
α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ν καί ά γωνι στ ι κό τ ητ α, στοχεύ
σατ ε πρός έτι ύ ψ η λ ο τ έ ρ α ς πνευματικός
κορ υφής .
Αί εύγενεϊς παραδόσεις καί ή λαμπρά ιστορία τού τετιμημένου "Αστυνομικού Σώματος, άς κατευθύνουν τά βήματά
o ^ ft n p c ^ d f| έ|Μΐρό(^^1άντα πρός τά έμπρός.
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ΙΣΤΟ Ρ ΙΚ Η άνασκόπησις
Αστυνομικήν καταστάσεων, κατά τούς νεωτέρουν χρόνους, έπιμαρτυ^μΚίβΜ8!?^ι^άνέκαθεν ενδιαφέρον τής Πολιτείας, όπως
δημιουργή σχετικός ύπηρεσίας, εναρμονιζομένας, κατά τό μάλλον ή ήττον, πρός τάς
έκάστοτε κρατούσας κοινωνικός συνθήκας. Αϊ, συνεπει’α, όμως, τοϋ ενδιαφέροντος
τούτου, καταβληθείσαι προσπάθειαι ούδεμίαν σχετικών έξαιρετικήν έσημείωσαν μεταβολήν,
εις τόν τομέα τούτον, έναντι τής γιγαντιαίας ώθήσεως των πραγμάτων, ήτις έπετελέσθη διά
τής εισαγωγής έν τή Χώρα τοϋ θεσμού τής Αστυνομίας Πόλεων.
Οπωσδήποτε, ό θεσμός τής Αστυνομίας Πόλεων συμπίπτει, έξ άλλου, καί πρός τήν
γενικωτέραν κοινωνικήν καί πολιτιστικήν ανάγκην, ήτις έπεβλήθη έκ τών νέων κοινωνικών
συνθηκών καί βασικών έκ τής ιδέας άντικαταστάσεως τού παλαιού τρόπου άντιμετωπίσεως
του έγκλήματος έν Έλλάδι.
Ολόκληρος 50ετία συμπληροΰται έντός όλίγου, άπό τής
εποχής έκείνης, τής πρώτης λαμπρός έμφανίοεως τής Αστυ
νομίας Πόλεων, εις τό Αστυνομικόν καθεστώς τής Ελλάδος.
Τό γεγονός τής τοιαύτης θριαμβευτικής πορείας τοϋ Σώ
ματος πρόκειται νά έΕαρθή δεόντως καί νά έορτασθη πανηγυρικώς διά σειράς εκδηλώσεων, εις τό πλαίσια μιας πολυτίμου
καί αναγκαίας αναδρομής, ήτις άπό μακροϋ χρόνου έχει προγραμματισθή καί όργανοϋται ύπό τήν προσωπικήν καθοδήγησιν τοϋ σεβαστού μας Αρχηγού κ. Θ. Γαλανοπούλου.
Τά μεγάλα έπιτεύγματα τών θεμελιωτών τοϋ θεσμού,-διά
τών όποιων έπί τοσοϋτον προήχθη ό πολιτισμός καί ό^εβΡ
βάσθη ή στάθμη τών ιδανικών τοϋ Έ λληνος πολι'τουοιϋποτε
λοϋν πηγήν έμπνεύσεως πόσης άνθρωπίνης έμπ ειρες.
Τ ο ύ το ι ένεκεν, καταχωρώ κατωτέρω μικρόν Ιστορικόν
περί τής ήπέκτάσεως τήϋ θεσμού εις τήν πόλιν τοϋ Πειραιώς
έπί τη συρι^Αηρώσει τεσσαράκοντα οκτώ όλοκλτφων
άπό τής έγι^Λαστάσεω ^αύ-Ιώ ς (27η M m e u /l9 2 3 ),
ρερ
άφιερώ εις τό > Α ΐνικώ τερ < ^Α ορ τα σ μ ό ν τ ϊ ς θ ίετηρ ίδ®
Σώματος καί, (uis^W JfW ov σ&&ρα όφειλομένης εύγνω|
νης, ε ις τόν μ ν ή μ η ν ^ ω Α ^ ω κ ή ιω ^ ισ τώ ν Ttoij θεσμού
Αί ποικδ^ότροποι έ κ δ ή λ ^ ^ ς άθρΕαθείας καί θαυμ
τοϋ κοινού π ^ ς τούς νέους σβΕβνωίικούς, μετά τήν '
βευτικήν έμφάγ»ςιν αύτών εις τά ς π ο λ ε ις Κερκύρας καί
τρων, αί έπίο<(υοιΐ>«ζέσεις τών άρχώ»Η<αίτΑ έν γένει έ\
σιώδη καί κ^λάκβϋΐμςϊΓ-ΒΤίνϋίντοϋ ΤύπουΤοπετέλεσαν
π ολυτιμοτέρ οδβ^Ίτλρ ^τήτ-τσ νΤρ οεΓκαί έλπίδοφόρου δ(;
ως τής νέας ΑστυνομϊαΐΓΚΤίι τήν βάσιν τής έν συνεχεία
φάσεως τής Πολιτείας, π^ρί έπεκτάσεως τοϋ θεσμού
πόλει τοϋ Οει^αιώς καί άργότερςγ τής n o n i T f j
ΧαρακτηρΤστίκά rs tv a rO d
τών κ υ ρ ιω τέ ρ ω ν "^ φ ^ ^ ί'δ ω
χυολογοϋμεν τάΧυριω τερα
όλου θέματος^ίέν συνδυασι
ΜΗ
μων άρχείωνλ τοϋ Σώματος.
Ό λ α τά έντυπα τής έπι
καταστάαεωςί. ώμίλησαν μ:
περί τής έπιτυ){ΐας τοϋ
ώς. Τάς παραμο
λέων εις τόν Πει|
'C ήής
5ει τό5
έξής ό ρ ισ μ ^ π ε ρ ί
ας'Πόλεωνι
«Ή Ά
ε ων ε ΐ
ι υ π ο-Ί
δ ε ι κ ν ύ ο
6 f η μ ο ν ι κ
ευναι
σ ε ι ρ ά ς έτώ
o p π ρ ο β λ ή μ α . .ο ς τ ή ς
σ υ γ χ ρ ό ν ο υ
ο ρ ε ύ σ ε ω ς μιάςπόλεως ' ε Τ ν ο ι ό, τ ι I ά π ι τ ε ί τ α ι δ ι ά μ ί α ν έ μ φ ά -

ν ι σ ι ν π ο λ ι τ ι σ μ έ ν η ς π ό λ ε ω ς ' ε ί ν αι έν
τ έ λ ε ι , ή έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ω τ έ ρ α συστηματοπ ο ί η σ ι ς τ ή ς μ έ χ ρ ι τ ο ϋ δ ε γ ν ω σ τ ή ς άστυν ο μ ι κ ή ς ύπηρεοίας-.
Αύτών τών άπόψεων καί προσδοκιών έκα λείτο νά γίνη
γνήσιος φορεύς ή Αστυνομία Πόλεων, διά τής έγκαταστάοεώς της εις τήν πόλιν τοϋ Πειραιώς τήν 27ην Μαϊου 1923.
, έπί πλέον, δύο προηγουμένων ιστορικών σταθμών ποείνην τής 1ης 'Οκτωβρίου 1921 εις Κέρκυραν καί
σιλίου 1922 εις Πάτρας, έκα λείτο νά συνέχιση, εις
?αί χώρον δυσμενών συνθηκών καί δυσχερειών, λόγω
ΪΤάξόντως άνωμάλου καταστάσεως τής έποχής.
Αλλ' άς ίδωμεν, διά τών σχολίων τοϋ Τύπου, τινά περί
-,τη^τδλεΤ ρ ς τής έγκαταστάσεως καί άλλας σχετικός λεπτο
μέρειας, περΚτής πρώτης έμφανίοεως τής Αστυνομίας Πό
λεων^ ε ις τήν πόλιν τοϋ Πειραιώς:
Ες τήν [10.30 ώραν — γράφει ή αθηναϊκή έφημερίς «Έ|ν Βήμα
— διεξήχθη είς τόν Τινάνειον
τοϋ He
έγκαταστάσεως έν τή γείΆστυ^
. Πόλεων. Εϋζ τόν άγιασμόν έχοροστάτησεν
ία λλίνικος, παρέστησαν δέ δ Δήριω\όποΤΧ^ς^μ^τ3Γ τών μελών τοϋ Δημοτικού
Ιπουργός Έσωτερι>ϊι!5ν^>*-1Ιαπανδρέου, ό Ά ρχηΣώματος ’ Αστυνομίας Μ λεω ν κ. Χαλλίντεϋ, ό τέως Δ)
ής ’Αστυνομίας Ι ί ^ ^ ώ ς κ. Χίεοεντίτης. δ ,νέοο Άστυ>Δ)ντής κ. Κ α λ ι^ιτη ς ... κ.λ.πΓτϊίνΐπ .
ίά τόν άγιασμόν ώμίλησεν δ κ.νΤπουργός τών Έαωτεριΐίαν τής έφα(ήΚγήςττβΰοιέαυ ’Αστυνομί
ας πρός
ν.. Χαλλίντεϋ
^αριστία^τήςΤίσβέρνήσεως, διά
ο) έργου, a^T45\faio ίου θά έπαΗό ΙΚ ^ίΗ ίς τοϋ Νόμου, τό δΑ ΐον είχ ε φυτιστής τοΰ 3έρ Χαλλίντεϋ άνέγνωσε
τα τό έργον’ καί άπευθύνοντα συστάΙειραιώ ς, περί τών κα-

ρνδιαφέρο
Ιά τρ α ις τή |
Ιαματικήν π ί
ιδεώδους.
Εξής:

Υοϋ’ ΧαΛΛίντίέϋ παρουσιάζει άξιόλογον
δμενος ώς συμπλήρωμα τοϋ λόγου του έν
3ν Απριλίου 1922,( όστις καί άποτελεϊ πραον ύποθήκην καί θησαυρόν τοϋ άστυνομικοϋ
ίϋ το ν άνεγνώσθησαν, μεταξύ άλλων καί τά
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