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Π δλεω Ν

τάσεως των Αντικειμενικών στοιχείων τής άφωνου μαρ
τυρίας, ιχνών, πειστηρίων καί διαγνωστικών σημείων.
Καί ή Δακτυλοσκοπία, κυριώτερος φορεύς Αποδείξεων,
προερχομένων έκ τής έξετάσεως τών πραγμάτων, έν
πρακειμένψ τών ένδείξεων «δακτυλικών Αποτυπωμά
των», καθίστατο ή βασίλισσα τοϋ έγκληματολογικοΰ
γραφείου ή έργαστηρίου, έκ τοΰ· όποιου βεβαίως προήρχοντο καί Αλλαι Αποδείξεις, έξ Αλλων ένδείξεων, π .χ.
κηλίδων, τριχών, βλημάτων, Ιγγράφων κλπ., μέ τήν
βοήθειαν καί Αλλων μέσων, γνώσεων, έμπειριών καί
μεθόδων.
’Απαράλλακτα, δπως προκειμένου καί περί τοΰ συνό
λου τών Αποδείξεων, τών προερχομένων, δχι μόνον Από
τά πράγματα, Αλλά καί Από τά πρόσωπα, ή δμολογία
τοΰ κατηγορουμένου, είς Ακόμη παλαιοτέραν έποχήν,
έθεωρεΐτο ως ή βασίλισσα, έν τψ μέσψ τοΰ συστήμα
τος αυτών, τών Αποδείξεων.
Ή μέθοδος τής Δακτυλοσκοπίας, έφαρμοσθεΐσα εις
τά προηγμένα Κράτη Από τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος
αίώνος, ή όλίγον πρότερον, άπέβη τβ μάλλον δραστικόν
κατά τοΰ έγκλήματος καί τοΰ έγκληματίου δπλον, διά
τής Αποκαλύψεως τών Αγνώστων δραστών έκ τών δα
κτυλικών Αποτυπωμάτων, ένψ, έξ Αλλου, έχρησίμευοε
διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος είς πλείστας δσας
περιπτώσεις. Παρ’ ήμΐν δέ, έφαρμοσθεΐσα Από τό 1910,
ήρχισε νά Αποδίδη πλουσίους καρπούς κυρίως κατά τά
τέλη τής δευτέρας δεκαετίας, Από τοΰ χρόνου τών πρώ
των βημάτων αυτής ( 1 ) . Καί γενικώς μέν συνέβαλεν
είς τήν άποκάλυψιν Αγνώστων δραστών, είς πολλάς πε
ριπτώσεις, είδικώτερον δέ, έσάρωσε τάς φάλαγγας τών
έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης νέων κακοποιών,
οίτινες ήκολούθησαν τά κύματα τών προσφύγων τής Μι
κρασιατικής καταστροφής, καί καταξίωσεν αυτούς νά
κοσμούν σήμερον τό ΙΙάνθεον τών Έγκληματολογικών
Υπηρεσιών.
Ή έποχή τοΰ μεσοπολέμου ήτο παρ’ ήμΐν έποχή τής
Ακμής καί τής αίγλης τής δακτυλοσκοπίας.
’Αλλά, σύν τψ χρόνψ, κατόπιν τής εύρείας καί Απο
τελεσματικής χρησιμοποιήσεως αύτής, οί έξ έπαγγέλ-

Ό ειδικός έπιστήμων (χημικός)
είς τό σύγχρονον χημικόν έργαοτήριον, τής Δ/νσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, ένώ επιδί
δεται είς τό έργον του.
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ματος, κυρίως, κακοποιοί, έμαθον νά λαμβάνουν τάς Α
ναγκαίας προφυλάξεις, καί μάλιστα είς έδαφος άπηλλαγμένον δι’ αυτούς παγίδων.
Ή διόγκωσις τών πληθυσμών είς τά Αστικά κέντρα
καί αί νέαι συνθήκαι ζωής μετέβαλον μορφολογίαν καί
είς τό έδαφος καί είς τό έγκλημα.
Ούτως, έφθάσαμεν είς τήν έποχήν τοΰ ώργανωμένου καί τοΰ σχεδιασμένου έγκλήματος, ώς κυρίως συμ
βαίνει Αλλαχού, τό όποιον Αποβλέπει είς ύψήλοτέρους
έγκληματικούς στόχους, έκτελεΐται μέ σύγχρονα μέσα
καί δπλα καί μέ τάς ώς εΐρηται Αναγκαίας προφυλάξεις
καί είς τό πλέον κατάλληλον έδαφος, καθώς καί μέ
σύγχρονα μέσα διαφυγής τών δραστών, ώς καί έπί πτε
ρύγων Ανέμων.
Ύπό τάς συνθήκας αυτάς, ύπέστη κάμψιν ή συχνότης τών έφαρμογών τής Δακτυλοσκοπίας, ή όποια έξύψωσε τό γόητρον τής ’Αστυνομίας, ένίσχυσε τήν δρα
στηριότητα τοΰ έγκληματολογικοΰ έργαστηρίου καί ύπεβοήθησε τήν ποινικήν Ανάκρισιν καί τήν ποινικήν δίκην.
♦
**
ΑΛΛΑ, αύτό τό όποιον άπεκαλέσαμεν «ή κρίσις μιας
μεθόδου» — έννοοΰντες βεβαίως τήν έν λόγψ μέθοδον.—
δέν θά Απέδιδε πλήρως τά πράγματα, μόνον έκ τοΰ λό
γου δτι οί κακοποιοί έμαθον νά μήν έμφανίζουν τούς
στόχους των είς τό δπλον αύτό τής ’Αστυνομίας.
Τήν «κρίσιν» αυτήν έννοοΰμεν έν σχέσει καί μέ μίαν
Αλλην μέθοδον, ή οποία, είς τό πέλαγος τής προσπά
θειας διά τήν άνίχνευσιν τής Αλήθειας, διά τά γεγονό
τα τοΰ έγκλήματος, τείνει νά κατακτήση τόν Αστυνομι
κόν καί τόν άνακριτικόν έπισείοντα, άφήνουσα όπίσω τήν
τέως προπορευομένην Δακτυλοσκοπίαν.
Πρόκειται περί τής Αιματολογικής μεθόδου, ή ό
ποια, συσσωρεύουσα καθ’ ήμέραν καί νεωτέρας γνώσεις
έκ τής προόδου τής έπιστήμης τής Αιματολογίας, χρη
σιμεύει διά πολλάς περιπτώσεις Αποδείξεων, ώς είναι καί
αί έκ τών ένδείξεων «υπόπτων κηλίδων», έν σχέσει μέ
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Μιά <j€ipa χρονικά, γραμμένα άπό τόν συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΤϊ Τ’Τδ 'γλττλίτ
κ«1
ατά 150 χρδν.α 4π4 ^
■
K
?
ϊ ή « ις των Ιδίων 'Ηρώων τοδ μτγίχΥυ ίηο^
^
^

Μr u i n n

A

Κοδοκοτρώνη,. Πετρόμπεης-^Κανονιέρης Δούνιος. Γονοΐκα τ ,ς Τρ,αοΑης
Κελαρισσα του Σεραγιοΰ
*
^ K ° o ΛΠ„ήΡκ Γ τ ρ Γ ^ Τ Τ ί ήΓ 7 ε ώ μο°Ρφέ<: ™ϊ· Αγώ™ ; ά θ ε ό δ ω ρ ο ς
χος του Μωρία ο ένας, τής Ρούμελης ό άλλορ Υ ' °flC Κ α .ρ α 1 ° κ ά κ Π C. Πολέμαρκαί πιστοί ,Ιλο,. Έ π ο ν ό ο τ ά τ ™ Χ η1 ? ή ^ Γ ό ΐ Λ?ΑΘΠΚα’' ανάμεθά TOUC ώ= *

-

ηνετες μέ ,ην πίστη τοΟ 0νώνα

κ ο ρ δ ^ Χ ’τ ^ ν Τ ^

ο Γ ρ ΐ
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τ,α. ώδή,ηοαν τό μσχόμεν» γένοσ οτί,ν
μέ όοη γινότανε ευψυχία και σύνεση. Tic δυ
h Vv V¥

^

ϊ

π

Τ

Γ

ϊ

.
ϊ

κρισιμώτερες φάσεισ του.
μό χ π

tT c

ΑΡ ρ όΦχ Ψ 6 α C.

υπαγόρευσε στο λόγ.ο και δικαστή Γεωργ.ο Τερτσετη. Η μ ε ^
διάμπολεμοφόδ,α.
δέν έκάναμε τήν έπανάαταα.ν, δ.οτ, ήθέλαμεν
pac, ήθέλαμεν λοκαβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυρι
Π
δύναμιν Τώρα όπου ένικήσαμεν,
γαριάσει τήν δύναμιν
"Α ν δέν
όπου έτελειω σαμε με ολα καλα
μ. fiAuaTa
Ό μοιάζομεν οόν νά είναι εις
εύτυχούοαμε ήθέλαμεν τρώγει καταρ c.
μ ένα άπ· αύτά ξεκόβει, κάνει πανιά,
ένα λιμένα πενήντα - εΕηντα καροθία <ρορ μ
τούνα
έ μεγάλον άνεμον πηγαίνει,
πηγαίνει εις τήν δουλειά του με μια
τ ό έπόλο.πα καράβια νά λέγουν :
πουλεϊ, κερδίζει, γυρίζει πίσω
■
.
j ό σάν £μας ποΰ καθόμαστε έτσι

Z&S

χ α θ εΓ ό ‘π α λιό ^ρ ω π ο έ.Τ π ήρ ετό ν κ

^

,

ν

ύπ0νσεΙ ό

Ρωμιό, πού θά χαλάει, θά τόν... χρεώνω μέ δέκα δικούς
Κ Ο Λ Ο Κ Ο ΤΡ Ω Ν Η Σ : "Ε, ώρέ, σείς ο! Μανιάτες, έχετε
TPU ΚΟΛΟΚ :

Αλλοίμονο άπό τούς δαρμένους, οσο ναρ-

6" 6 Π,Ε τ ? ® Π Ε Η Ϊ ώ
« £ γΐνστα,. μό;
τε πόλεμος χωρίς αίμα, αδερφέ Θοδωράκη... Παρτε το ούλο,
ΧαμΚΟΛΟΚ.:

Αμα τό χύνουμε, όμως, νά τρέχε, χαλάλι.

Τ,μΤ Ε Τ ρ ήΥΤοο°τερνό λόγο, μπροοτά οτήν Τρ,πολ,τοά. δέν
τόν έκεις μόνο σύ, άλλα όλοι οί καπετανέοι...
.,
ΚΟΛΟΚ
Τούτη η δόλια ή πατρίδα, που μας καλεσε
κοντά της τά χρε,άΖεται όλα τό δικά μας και τό α,μα και
τήν ψυχή μά πιότερο, στις κρίσιμες στιγμές, θελει το μυ
λο μας τό ν ο υ μας... κ, αυτός ό νοϋς κι ή φρόνηση άλλο
ουμθουλεύουν τούτη τήν ωρα...
δ,άβες
Π Ε Τ Ρ , Δέν έκλεισαν οι πόρτες καί γισ άλλες όιάϋες,
^ V o A O K '· '· - Εχουμε ψυχές στό λαιμό μας μέσα στήν Τριπολίσά ψυχές άλλην,κές χιλιάδες, πού δέν μάς χρωστάνε
τίποτα νά περάσουν άπ τό λεπίδι του τυράννου...
ΠΕΤΡ.: Τού τό παράγγειλα τού Κεχαγιάμπεη .
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νί, ,6 κόμομμε
μ'° ΚΟΛΟΚ*Γ^Γρόθο στό μαχαίρι έγώ δέ βαραω..^
ΠΕΤΡ ■ Τότε ν' άνοίΕουμε ντουφέκι στις νταπι ς
ψηλώματα.'Καί λίγο - λίγο νά Ζυγώνουμε στο τείχος... Κα·
η0υκ“

ΛΟΚβΡ:θΰΕμεναμΠίεθ; " ' τ ά Πυργιά καί θά μάς ρ,μάΕουν

μέ τά κανόν,οε.. ^

οηκώοουμε κα| τό όρδί τής Βλαχοκερα-

° ,0% Λ Ο Κ , Τό -β ν . σπάρθηκε πολλές φορές, αλλά δέ
φύτρωσε. Ε δ ώ δ έ φ ε λ ά ε , τ ο σ ο η π α λ λ Π
Κ ° Π Ε Τ Ρ ,6 "Αν μ' άφίνατε νά πέσω στό ρημαδόκαστρο μέ
τούς δικούς μου, σοϋλεγα γώ...
_
κ.·
Κ Ο Λ Ο Κ , Είναι δυνατός ό -Τοίχος» της Τριπολιτσας κι

—

ματωμένοι κΓ άπείραχτοι
τό κά?τρ?Κ· (° ηΚώνεΐ Τή “>ωνή): Μέ μπαμπεσιό πατ,έτα,
^

φςό -Τ ρ ε Ζ ίλ Γ ώ ρ 0έ β,0ς T0UC'

Αρβανιτάδων χάνει° δύναμπ^ό TSUT0'' ,Με τό φευγιό τών
τρεις χιλιάδες ντουφέκια.
ΚεχαΥιαμπεη<:, πλέον άπό
μπροστά μας**0 κανουμε ■' Αύτουνούς θά
κώσαμε τό μπαϊ£άκ° μα^στήν Κ α λ *’ 0" Τ° Καιρό πού ση'
λεμο κάνουμε... Τό λ Κ α ν ^ τ ά Β η Λ 01!670, Τ0 δείΕαμε τί πόοΐ β Λ ο , ^
4
« ΑοΑιανό..
αύτομνούε roOq
“ ™Ρ« ° ' »«cc. μ'
ΚΟΛΟΚ. : Πετάει ό ΑητΑ
C τωΡ'νουέ···
πουλιά οτόν ουρανό αλλά δέν παύε ψηλ0τερα άη' τ' άλλα
λιά του...
εν παυει ν αγναντεύει τή φω-

κοΛ ηκ Τί ωόει νά πεί τοΰτο :
ναικόπαιδα τών ραγιάδων” 'πού |W ' e'VC" ° ' χιλιάδες τά γυλιτσά καί πεθαίνουν κάθε 'ώοα πβ,Ρ'σκονται μεοα στήν Τρ'πο,0
ΚΟΛΟΚ

Κ
ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
’Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσεϊον

& « * £ £ " ■ · ·

;;c
. Kl 1 η ΡΛΡη Γ ' ° Γ 10ύ

*

κ ϊ α ττέρΓ ε

- ημένε Πετρ0μπεη-

“° 1
νά Φύγουν άπόα'μέ^ας άπόατήΙε Τρ,πθλΚαΡδ'ά ° ° U ν ' ύφήκουμε
βανίτες άρματωμένο. μέ τις σκούτερ™6 I PE'C χΐλιάδεε ΑρΚΟΛηκαύΤ0Λ Τ' θ0 ποΰν Υ'ύ μάς I . 0' 0 KE<PaA'a T0UC ; "
ΠΕΤΡ
- ρ ° π?λεμο<: δέν έχει καρδιά...

·> * * ■ » * * KOI « „ „ „

roCjQ»aoavl&?...

*"· *
™ »“ ·
ΚεϊΡ πού” »ρλ? Τ ° Ρματα ή άπόκριση...

T° ύΕΕρ ω Τ ,ί 0 ,·'αι
E άλλου' ειναι

Mara τ' αμπάρια Χτο Γ ο 7 ά Ποαράγ°αΚ'ό 'κ ε 0λεύρ'α ’ τόχει Υ'οάρρώοτεια, οάν π α ρ α ^ ο Γ α κ ^ Χ Χ ^ τ ά ^

Ζαζ

μός τΠΡοΰν α λ ο ^ α Ο ^ έ δ ώ ^ Γ ο ί άλλο0^ βΑέΠε'Ρ πώε
Μωρία, χωρίς νά βγαίνει
' °· ·
' καπετανέοι τού
Ρ'Έε τή ματ,ά σου οτά ποόαω π Γ
Τά χείλη τουε ■' Γ.ά
Κολοκοτρώνη... Τούτη ή μ ο υ γ κ α υ ά ο ^ '^ ^ - Ύ · ΘοδωΡάκΠ
ΚΟ ΛΟ Κ.: Τί νά μού η ΐ ϊ τ - τ ί
5 ° ου λεει τίποτα :
χέρια καί μάς άκοϋν πού υαΖί’ κ η π - ρωσαν .°1 άνθρωποι τά
βαίνουμε...
μ
ραίνουμε και χώρια καταλαθά πέσει... κι'°άντάμά θά^έπη5' Τ0 !<άσ.τρο' μέρεε τόχουν,

Μ α θ α Γ ν ^ π ώ ς ^ ό Ι ρ^ α 0 · ° ημιερΐνές πλΠΡοφορ.ες μου...
όδε,ο άπό στάρια κ Γ κ Γ θ ά Γ '
κ?ϊ τ *μπάρ,ϊ του
φέρνουν βόλτα...
κρ,00ρ,α- Μέ κάτι λίγη μπομπότα τά

ε ^ ί ε ϊ τ Γ ^ ίβ α Γ ε ς i t
η » μοθα,ν». «|»„, «μμΛ

^Z“ΐ

ΠΕΤΡ°Κ Τ ^ λλθΥΐσμ7νθς): Τά Εέρω κ ι' έγώ τούτα
ΚΟΛΟΚ λ Tl OKlaf EOa'· Θοδωράκη ;
ϋΤαλε εεπίτη?ες τά^αμπέρΓα όΠΚΤ
/ ύω ·· Φ° 6άμαι μ* " ωε τ“ οτεινέψει καί νά . 1 Χό Τ π 5 Χ ε ΚεχαΥ,άμΠεης' Υ'ώ νά μάρ " * ° ;
θουν.,.ΤΡ '

Επρεπε νά εχουμε στειΧει δικούς μας νό μά-

Ρέο Κό°πΛ°όΚ ίδ,αΠετΓ α α νρωόΓώΡα Τήν ώΡ° έν° ^ ο , α

μαντάτο

με ατό κΡάοτροΥω π Γ ίδ ο ΰ μ Γ έ π Γ τέ λ ο υ ? τ Γ δ ^ ’ ^

Ρ'ΧΤ° ΰ'

Λ ,„ , ; , o » e ·’' '"0ea ,' l "M "

Z ,i

Μ-

δωράκη^μά Κα Γ δ έν ν α θ εύ ω αΓ ΤΙΚά' βέ6° 'α' Κ0Πετ6ν Θ°πώς μιά άπό τις πρώτες φροντίδε™^ναι νά°ά Π° λεμ° λέε'
την δύναμη TOO οχτρού καί οέ φυχές κο'ί
έδώ"°τΛα ? ίκή e

» α ν

χ

Ί

γ ’ γ ,τ

γ

’Τ

ο

Γ β ϊ ° π ν?

&

: Σ r

L

o

t o

^

ΥενναίΕ ΠετρόμπεΠ· άλλά

πάντΤ^Ρ β ρ ε ° ^ Ώ ί νσ0οΡ ί : Ρ0Ρ είνΑ
α' Γ δύνομΠ πού
"ιέν τήν
5
Τήν έε° υσ'ύοε.ς καί

ιο,μπίοομ, ,4 „ « ε μ ο μ ί

“

rr-

"ΕΑΑ,νεε? αύτοϊ’ τόμΑΐι-
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Π Ε Τ Ρ . : Αύτό νά τό σιγουρέψεις όμως ^ i e κοιιβέντεο
πού Θ6 Κάνουμε σέ λίγο μέ τό οεραοκερη touc, τον ΕλμοΖ
μΠ εκ'0 Λ Ο Κ .; ΜαΖί θά τά κουβεντ.άσουμε... Θά βάλεις καί

ΚΙ °ΚΟ ΛΟ Κ.: Έ γώ θ' άποκριθώ στή Διοίκηση...
ΠΕΤΡ · Ό λ ο ι σέρνουμε τ ις ίδ ιες εύθυνες...

αύΤ0ΚΟΛΟΚλθ ’ Δέν καταλαβαίνεις, καπετάν Πετρόμπεη, τί
ψ υ χ ο λ ο ί'^ ' αντίκτυπο

8W ,

^* *

Η ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
’Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσείον
' “ π ίτ ρ "

Ti^

r

f T S S i * an' aa,6 rtv .,™ » Λ ο „ .ό a ,-

. T

p

^

r

s ^

&

»

-

-a ,ρο.

Κ Ο Λ Ο Κ ,: Φέρτε την έδώ, Δούνια...
ΔΟΥΝ · Δ έν άποχωρίΖεται το Ζωντανό...

Ιαΰπ ^ ώμβ ο ^ . κ π .

κάστρο... Ύστερα, για τί όχι κι αυτό που λες ,
ΠΕΤΡ.: Σάν άπίστευτο μου φαίνεται...
0α „ „ τα Κπιιε
ΚΟ ΛΟ Κ ■ Τό μαντάτο, πώς οί Ελληνες σεβαστήκ μ
τούς Α ρ β α νίτες, θά φέρε, οέ άμηχανία κο, οτρατό κα, πλη
θυσμό...

δουρογύρευε...

Κ θ Υ θ Κ Π^ ά Τ^ ς
κάθε

(ΦβΟγε.

δφο,ρέαει κάθε πάθος... άλλέι καί

νά δούμε τί χομπέ-

?,κ°ολογία Υ,ά ένανφπόλεμο μέ τούς Έλληνες, άφου

μΠ0ΡΠΕΤρΚ : Δ έ Τ 'π ο ^ τ ε ^ ° ν ά ν ποραδόκουν'Ττα'ί εύκολο

Ρ,° ^

οί Τούρκοι τό κάστρο...
Κ Ο Λ Ο Κ .: Ή σφίΕη βγάνει τό λαοί...
Π Ε Τ Ρ .: Είναι Εεροκέφαλος ό Κεχαγιαμπεης...
ΚΟ ΛΟ Κ · Φωνή λαού, όργή Θεού...

’ (μπ α ίνοντας): Γειά καί χαρά σ' όλους, άφεντό-

BEC Κ Ο Λ Ο Κ .: Έ λ α γυναίκα, μή χασομεράς, μολόγα μας τό
Κ0θ ΓΥΝΤΟ Δέ ρωτάς πρώτα, καπετάν Θαδωράκη, πώς έφτα°°

Κ Ο Λ Ο Κ .:' Είσαι καλή Έ λληνίδα. άλλο,ώς δέ σ' έμπι-

οτεύονταν αύτοί πού σ έο τ®,λ° * ··'

,„·, “

S u lc

ρ τί» av,ap»on

κ?μ.Ρ . « ,= * « { £

τόν Ά η Θανάση, τό θυμάσαι, κα, τους το Εεκοψα... υ ι ,ο μ

-

κ“

Θθδ«

Κ

. Σ Τ ε ί θνα Γ : ρ έ ΠΛ 0ύ ^ f 8 t S

ο—

ετόν

π ί ν ο υ ν φω-

λιτσά.ρ.
ΚΟ ΛΟ Κ

δμως, τά κατάφερες καί β γή κες...
Τούτο φανερώνει πώς τίποτα δεν αλλαΕε άπο

Τή ΦΓΥΝ μαΚαί νάΥβάλετε μέ τό νού σας, ότ, πέραοα κάτω

Γ ύ ^ ο ύ ΐ ^

τήν ώρα πού πρέπε,ίσυ
Vo, Κ1· έρχεσαι π.λαλώντας ·
ΔΟΥΝ, (έμ π ,ο τευ τ,κά ): Ή ρ θ ε ή γυναίκα άπα τό κά
ΟΤΡΚΟ ΛΟ Κ. (ά ν ή α υ χ ο ς): Πού είνο, ;... Φέρτε την έδώ γρήν 0Ρ Δ 0 Υ Ν .: Έδώ, άπόΕω τήν έχω, σέρνε, κΓ ένο βοαταγά
φορτωμένο...
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πύλες... Πουλί

πετάμενο δέν άφήνουν νά βγει... καί νά μπε, ατήν Τρ,πο-

Τ,ύ Δ Ο Υ Ν ^ Τ ά Τ α ν ό ν ,α καί τά τόπια μου θά τά λολήαουν

Δ Ο Υ Ν · ΤΓ α Ε ρ ,Υ0μέ τό συμπάθιο, καπετάν Πετρόμπεη,
άλλά τί νά ίδεϊς, θεόρατο πράμα καί φορτωμένο βαρειά...

■

σαράι...

& S " r fff

'* &
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τίπο!<αΟ ΛΟ Κ

Π°ΰ Τ0ν έχε,ς' αύτόν τόν άλλον· δέν βλέπω

«Ιναι καθαρ6 4„ 6»,

« ‘to
γαϊδούρι μου.'70' ή *Πραμάτεια* πού ^ϊνα, φορτωμένη οτό

“ ”κ

βαοτΠα γ ΙΡ : ΕίΧΕ ΥθΰσΤ° νά έχε,ζ άνθΡωπο φορτωμένο οτό
n >0 K^xaY.apnen0' 0 °αΚΚ! ^

»' “ r s S S S

Π'0 μπιστευΜένη ρωμ,οπούλο

ν¥°μαέ f t
μολυΔ6?ΥκΝυράΣΤ0 Κ° φίν' έΧε'ς μ° λύ6'··· Πθΰ τό ΡΡΠκες τόοο
Χελό-

ΚΟΛΟΚ
KF a a d

ΣΑ : K — C ° 0ε βρίσκουΡε άφεντάδες μου...
Ζ
° εισαι' Υυναίκο ;

μαστέ

° 0’ YUVa'Ka είναι ' Μπορούμε νά τή μπ,ατευό-

r S S V S S S iS

να μπ φορούσα φουστάνια, άλλα νάμουν άντρας νά ™
T o J t t r " 6νώ·μ· ί,α «οΡ·>0ΦΙαΓ οτΛ χέρ^ο.
ελλΤ

. , 5 ° Αογ

iT

i t s

s r T

σε δοξασμένε Κ ο λ ^ Ζ η ° εΡαγΙ° ΰ ε' μα' " Προσκυνώ

: 5s

ΚΕΛΑΡΚ ·: Απΰ τήέ Υνωρ^ εκ\ κα| Μέ προσκυνάς·;...
nPTD T A . , ην πεΡικεφαλαία σου...
ITFAAD - θορρος γυναίκα, πολύ τόχεις...

καί ατά βουνά κλεφτόπουλα μέ T o n a l?

τού κοπετόν Θοδωράκη0 ^ ^ ό γ ί ο ' ΐ ο ί κ ε ^ ^ ό μ π ΐ η . ' 0

κρή

ί Vo ϊ ·Ρ· , ; *7_— ‘ s — -τ» ’ · -" -

ΚΕΛΑΡ. (μέ συγκίνηση): Στις χώρες σκλάβοι κάθονται

κάλλ“
° Παθί'
βε?ύρη
’
κάλλιοοΤνάς7ΓΧ°
να δω μευνταΤοθεριά,
παρά
νά Ζώτόμέντ°υφέκΡ
Τούρκους...

το ύ Λ Τ ^λ ^

^ ^ Χ ν τα ^ τΤ ν Τ

τοια περιστατικά, γυνα,κών πού π ρ οσ έϊρ εζα ν νά S
θαυμάο,α τέταν η πρώτη τακτική πολ.ορκία τω ν Ελλήνων E n a v a o T a T r V s μαχθμενο Υέν0£^· Ή ρη σκλαβωμένη πολιτεία. Καί στην rroim-mnn ? νασ™7ικων ,δυναμεων σέ μιά ίσχυΚολοκτρώνη παρουσιάστηκε αληθινά άπα ρά μιλλο^Μ ή ηγετικ°7 vouc το° Θεοδώρου
Ρ-α τής Ελληνικής Έ πα να α τά α εω Γ τοΓ Δ ,οϊΰσ Ιου Κ π ί ΠεΡ'Κ«°Πη °Π0 τήν πλατειά ioT°ρο και τήν προσωπικότητα τοϋ νέοου ToD M nn s Κοκκ,νου θα μας φωτίσει καί τό χώ
κο κάστρο : « Έ β λ ε π α ν 'π λ έ ^ δ λ ο Γ - γ ρ ά ^ ε Γ -^ 1’νμΠμ° στα. οτό β ο λ ικ ό Τρ,πολ,το,ώτιτικη μιά αδυσώπητος σπάθη. Ή σπάθη τού άογπνοϋ π ο ί ! ^ '™ “ Πε? τήν ™ λιν άπειλΠσαν τρομον φωνήν του είς τό Βαλτέτσι πού εύοήκη» U ειχαν .α κουσει, τήν προκαλοϋπερ.ηρχετο άφοβος καί άτρομος είς τά ς v o lu m e TT r nP° ° Ta Τ“ ν eic Δολ.ανά, πού
Η σ π ά θ η τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ο ο υ Κ ηΡλ «Ρ C Τηζ Γραναε: και διηύθυνε τήν μάχην.
« Πτ ή ς και ο τ ρ ώ μ ο α τω ν.
Κ 0 λ ° « ° * Ρ - ν n . A 0 τ 6 c ή τ ο 6 ν ,·
Τ0° Μ“ Ρ'5 -
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τος συνοδεύεται ύπό έγκυμοσύντ)ς, ή τού κουωίου τ Ζ Γ
του,^συνοδευομένου ύπό έγκαταλείψεως τού πεδίου.
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καί τά 2
W
5 ταωτώχηχος ένός άνθρώπου όπως
και τα δακτυλικά άποτυπώματα αύτοΰ.
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άπό τό α ΐ νίθρ
αΓ^α’ ^ιαφέρον πάντως κατά τι
καθοοίσθκ^' ^ ν ^ λ?υ 4νβΡω««»» δπότε. Εάν τούτο
καθορισθ^ μια κηλις αίματος, θά είναι τόσον άσφαλλ-
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‘Υπό κ. Γ. Κακαλέτρη
Φιλολόγου - θεολόγου
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τα, δυστυχία.
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π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε πάντοτε, όπως
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Γ. ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

Εβδομάς Προλήψεως 'Ατυχημάτων

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΠ’ ΕΥ
ΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΑΟΣ ΠΡΟΑΗΨΕΩΣ ΑΤΥ
ΧΗΜΑΤΩΝ

Ιή ν εσπέραν τής 26/5/71, έν τφ πλαισίφ των εκδηλώσεων τής Έβδομάδος Προλήψεως ’Α
τυχημάτων, δ Γπουργός Δημ. Τάξεως κ. ΙΙαναγ. Τζεβελέκος, άπηύθυνεν, άπό τού Ραδιόφωνου,
εμπνευσμενον μήνυμα προς τδν 'Ελληνικόν Λαόν, έπισημαίνων δι’ αύτου τό άπαραδέκτως δφηλδν
ποσοστδν των οδικών, κυρίως, τροχαίων ατυχημάτων καί καλών άπαντας, δπως συμβάλλουν εϊς
ήν ουσιαστικήν μειωσιν των ατυχημάτων, διά τής καταβολής ιδιαιτέρας συνέσεως καί προσοx9ii'
ΧΡ>1°ει των δδων και των μέσων κυκλοφορίας. Τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγω μηνύ
ματος έχει ως κάτωθι :
ιν ρ ι

« Επ ευκαιρία της Εβδομάδος Προλήψεως Ατυχημά
των, ώς ύπεύθυνος Υπουργός, έπί τής Δημοσίας ΤάΕεως,
έπιθυμώ, όπως ά π ε υ θ ύ ν ω θ ε ρ μ ή ν έ κ κ λ η
ο ι ν πρός τόν
Ε λ λ η ν ι κ ό ν Λ α ό ν , ϊνα, μέ
όλος του τάς δυνάμεις, ουμβάλλη εις τήν μειωσιν των άτυ
χημάτων, των προκαλουμένων έκ τής κυκλοφορίας πεΖών
καί οχημάτων καί, γενικώς, ϊνα καιαβάλλη τήν όφειλομένην
προσοχήν, πρός περιστολήν των έΕ άλλων αιτίων άτυχημάτων.
Απευθυνόμενος, είδικώτερον, πρός τους οδηγούς οχη
μάτων καί πρός τούς πεΖούς, θά έπεθύμουν ν ά έ π ι σ ημ ά ν ω τήν λίαν δυσμενή, διά τήν Χώραν μας, εικόνα, ή
όποια προκύπτει έκ τής συγκρίσεως τού πίνακος άτυχημάτων πρός τόν άριθμόν τών κυκλοφορούντων οχημάτων καί
ν ά έ π ι σ τ ή ο ω τήν προσοχήν των έπί τών δυσάρε
στων συνεπειών, τάς όποιας δύναται νά έχη, δι' όλους
μας, τό άπαραδέκτως ύψηλόν ποοοστόν οδικών τροχαίων
άτυχημάτων.
Ο βαρύς φόρος αίματος, τόν όποιον καταχάλλομεν, εις
τήν άσφαλτον τών έλληνικών οδών, δέν είναι δυνατόν πα
ρά νά έχη σοβαρός έπιπτώσεις έπί τής 'Εθνικής μας Οικο
νομίας καί, συνεπώς, έπί τής έν γένει έΕελίΕεως καί προό
δου τής Χώρας μας.
Αποτελεί, έπομένως, καθήκον όλων τών Ελλήνων, ό
πως προστατεύσωμεν, όχι μόνον τόν άνθρωπον, άλλά καί
τήν Οικονομίαν τής Χώρας, τήν όποιαν, μέ τόσην φροντίδα
καί περίσκεψιν, ή Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις κατώρθωσε νά όνυψώση εις τό σημερινά Ζηλευτά έπίπεδα.
Η έΕαιρετική δραστηριότης τών Υπηρεσιών Τροχαίας
τών Σωμάτων Ασφαλείας, πρός περιορισμόν τών αιτίων
τών άτυχημάτων, ή άκάματος προσπάθεια καί ή συνεχής πα
ρουσία τών Τροχονόμων εις τάς όδούς τών πόλεων καί τής

ύπαι'θρου, καθώς καί ή ασκησις ούστηροϋ έλέγχου έπί τών
οδηγών, άποδίδουν, άσφαλώς, εύεργετικά άποτελέσματα και
συμβάλλουν αίσθητώς εις τήν μειωσιν τών οδικών τροχαίων
άτυχημάτων.
Επειδή, όμως, τό μέγιστον τών άτυχημάτων τούτων
οφείλεται εις τήν άσυγχώρητον καί έγκληματικήν, πολλάκις, άμέλειαν, τόσον τών οδηγών, όσον καί τών πεΖών,
ά π ε υ θ ύ ν ω π ρ ό ς ό λ ο υ ς έ κ κ λ η σ ι ν , όπως
χειρίΖωνται τό προνόμιον νά χρησιμοποιούν τάς όδούς μέ
προσοχήν καί σύνεσιν, κατευθυνόμενοι άπό ύψηλόν αίσθη
μα εύθυνης, τό όποιον πρέπει νά ουνέχη πάντα ύπεύθυνον
πολίτην.
Οδηγοί καί πεΖοί,
Κατανοήσατε τήν σπουδαιότητα καί τήν άνάγκην τής
κυκλοφοριακής αγωγής, ώς καί τήν σημασίαν τής συμμορψώσεώς σας πρός τούς κανόνας κυκλοφορίας καί τάς ύπο·
δείΕεις τών άρμοδίων οργάνων. Έστέ δέ βέβαιοι ότι, συμμορφούμενοι πρός τάς περί κυκλοφορίας διατάΕεις, πέραν
του ότι συμβάλλετε εις μίαν εύρυθμον, ταχεϊαν, ομαλήν καί
όκίνδυνον κυκλοφορίαν, ένισχύετε τήν έντύπωσιν ότι, ό
Λαός μας δέν στερείται κυκλοφοριακής άγωγής.
Συνεργασθήτε μέ τούς ανδρας τών Υπηρεσιών Τρο
χαίας, οί όποιοι μοχθουν διά να σάς έΕασφαλίοουν άνετον,
ταχεϊαν καί ασφαλή διακίνησιν.
Βοηθήσατε καί σείς, ώστε ή «ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΡΟΛΗ^ Ε Ω Σ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ», τήν όποιαν, ήδη, διανύομεν, νά
μακρύνη εις χρόνον καί νά καταστή μία διαρκής προσπά
θεια, διά τήν ούσιαστικήν πρόληψιν τών άτυχημάτων.
Διά τού τρόπου τούτου, νά είσθε βέβαιοι, ότι προσφέ
ρετε ανυπολογίστου άΕίας ύπηρεσίαν εις τόν έαυτόν σας,
τάς οικογένειας σας, τήν κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα».
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ Ιθ'
Σύνταξις - ‘Επιμέλεια έκδόσεως:
ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α : ΚαλλιδρομΙου 12
ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα: 627.469 καί 231.1 II
έσωτ. 296

Έ κ τ ύ π ωσ ι ς : Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ
‘Αμαρουσίου 59 — Άμαρούσιον
Τηλέφ. 689.631 καί 689.861

•
Κ λ ι σ έ : Τσιγκογραφείον
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-Γ. Σταύρου 8
Άθήναι — Τηλ. 317-725

•
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ:
‘Εσωτερικού ............... Δρχ. 100
Εξωτερικού...................Δολλ. 6
‘Οργανισμών, Συλλόγων κλπ.
Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
Α1 δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν
τών συντακτών καί τάς γνώμας
αΰτών.

ΑΙ άποστελλόμεναι μελέται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπΐ τής
μιδς πλευρδς τοΟ χάρτου,
πρός άποφυγήν Αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύπωσιν τού κειμένου.

Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ
Eic τό παράρτημα της Σχολής Αστυφυλάκων, έν Ν. Φιλαδελφείρ, συνε
χίζεται ή μακρά παράδοσις τών Άστυνομ. Σχολών καί ουντελεϊται, κατά
τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον, τό έργον τής άρτιας πνευματικής και
σωματικής άγωγής καί έπαγγελματικής προπαρασκευής των Δοκίμων
Αστυφυλάκων. Η έκπαίδευσις τών Δοκίμων Αστυφυλάκων αποτελεί ρασικήν προϋπόθεσιν τής περαιτέρω εύδοκίμου έν τψ Σώματι σταδιοδρομίας
των. Εις τήν εικόνα μας, χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό τήν πρωι
νήν άναφοράν τών Δοκίμων Αστυφυλάκων, είς τό προαύλιον τής Σχολής
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ
(έΚ εΰ ώ ν

εν

ζη

έ κ ϊε β β ε ι Ι ο ϋ

κ α ό ή κ ο ν ΐο ς )

Τήν 3ην νυκτερινήν ώραν τή ς 14)5)71 έφονεύθη, ουνεπεία έκρήΕεως βόμβας
δ,· ώρολογιακοϋ μηχανισμού, τοποθετηθείσης ύπό
διαμελισθεϊς, ό έκτελώ ν ύππρεσιαν περιπολίας Α σ χ μ Φ ^ ^ ^ - r
μη.
υατος ’Αθηνών Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Γ Κ Λ ^ 8 Τ ^ 9 ( Ρ ο ν ο ν προσεπαθει να
έΕουδετερώση τόν μηχανισμόν, ά ν ε υ ρ ε θ έ ν ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ τ Γ α υ τ ο υ ,επι της βασεως
τού έπ'ι τής λεωφόρου Βασ. Κ ω ν σ τα γ ^ν ^ χ ^θ Χ ρ π τβ τΓ 1ρουμαν.
Η τραγική όπώλε,α τού ν ε α ρ ^ β ^ Η ? Αστυνομικής οικογένειας και τη*.
'Ελληνικής Πατοίδος έδύθισεν ε ίε Β ^ ^ ^ ^ ς Τ ό Αστυνομικόν Σώμα και επροκαλεσε τήν πανελλήνιον σ υγκίνησ ιν^^^^ά π οτρ οπ ια σ μον, κατεφερε δε βαρυτατον

^TnSS^SS
αύτοθυσίας.
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προαετέθη καί νόα μορφή

'Ολόκληρος ό Ελληνικός Λαός, εύθύς ώς έπληροφορήθη τό συμβάν, έξέφρασε ποικιλοτρόπως τήν συμπά
θειαν καί συμπαράστασίν του πρός τήν οικογένειαν τοΰ
* τραγικού θύματος καί τό Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων
καί έστιγμάτισε μετ’ άγανακτήσεως τήν θρασύδειλον
έγκληματικήν πράξιν.
Παραλλήλως, τό έπίσημον Κράτος κατεδίκασε τήν
άπαισίαν πράξιν καί έχαρακτήρισεν αύτήν ώς κατάπτυστον καί άποτροπιαστικήν καί έξέφρασε εις τούς
βαρυαλγοΰντας οικείους τοΰ ηρωϊκοΰ νεκροΰ καί εις τήν
’Αστυνομικήν οικογένειαν ειλικρινή συλλυπητήρια. Διά
τοΰ Τύπου καί δλων τών μέσων ένημερώσεως τοΰ κοινοΰ, εύθύς μετά τόν ο’ικτρόν θάνατον τοΰ δργάνου τής
τάξεως, έξεφράσθη όμοθύμως αίσθημα όργής καί άποτροπιασμοΰ κατα τών βδελυρών έγκληματιών, ο£ όποιοι
ύπούλως καί άνάνδρως ένήργησαν εις βάρος τής έννόμου τάξεως.
Τήν έπομένην τοΰ τραγικοΰ συμβάντος καί είς α
τμόσφαιραν βαθυτάτης θλίψεως καί δδύνης έγένετο ή
κηδεία τοΰ ήρωϊκοΰ νεκροΰ, ή σορός τοΰ όποιου, συνοδευομένη ύπό τιμητικοΰ τμήματος τής υπηρεσίας του,
είχε μεταφερθή εις τήν Ιδιαιτέραν πατρίδα του, Γαλατσωνα Εύβοιας, άπό τής Ισπέρας τής προηγουμένης.
Τήν πάνδημον κηδείαν του παρηκολούθησαν: δ Νο, μάρχης Εύβοιας κ. Δορκοφίκης, ώς έκπρόσωπος τής Ε 
θνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως τιμητική άντιπροσωπεια τοΰ Αστυνομικοΰ Σώματος, μετά τμήματος
Μουσικής τοΰ Α .Α.Π ., ύπό τόν Ά στυν. Δ) ντήν Β ' κ.
Άνδρέαν Βέρραν, άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών τής
ν τί\Κ'τίωτΧκ^ Διοικήσεως Εύβοιας άντιπροσωπεία τοΰ
Ε.Α .Τ.
Ε.Σ.Α. ’Αθηνών, ύπό τόν Λοχαγόν κ. Γεωρ-

γαλάν, άντιπροσωπεία τής Διοικήσεως Χωροφυλακής
Εύβοιας, ύπό τόν Διοικητήν τοΰ Άστυν. Τμήματος Ί 
στιαίας, ύπομοίραρχον κ. Γούλαν, δ Δήμαρχος Ίστιαίας
κ. Σίδερης, μετά τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, ό Λιμενάρ
χης Αιδηψού, ’Ανθυποπλοίαρχος κ. Ντόκος, δ Διοικη
τής Τ.Ε.Α. Ίστιαίας, έκπρόσωποι δργανώσεων καί συλ
λόγων τής περιοχής, δημοσιογράφοι καί συνεργεία έπικαίρων καί πλήθος κόσμου τών πέριξ χωρίων.
Ή έκφορά έγένετο περί τήν 12.30' ώραν έκ τοΰ
ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Προφήτου ’Ηλία καί δ ένταφιασμός είς
τό παρακείμενον Νεκροταφείον τή συνοδείφ τής Φι
λαρμονικής καί τοΰ τιμητικοΰ τμήματος.
’Επί τής σοροΰ τοΰ άειμνήστου συναδέλφου κατετέΟησαν στέφανοι τιμής: ’Εκ μέρους τοΰ κ. Νομάρχου
Εύβοιας, τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τοΰ Γ ’
Αστυν. Τμήματος Αθηνών και τοΰ Διοικητοΰ του ’Α 
στυνόμου Α ' κ. Φιλιππακοπούλου, τοΰ ΟΦΑ, τοΰ Δη
μάρχου ’Αθηναίων κ. Δ. Ρίτσου, τοΰ Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ Εύβοιας, τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Εύβοίας, τοΰ Δήμου Ιστιαίας, τοΰ Γυμνασίου Ίστιαίας, τοΰ
Συλλόγου Διδασκάλων Ίστιαίας καί τών συμμαθητών
καί φίλων του.
iixcn* njy νεκρωσιμον ακολουυιαν, χοροστατούντων
ΠίίΤΙ II /.\Τ/4τί.>ι ι — _ __ . ____>
πολλών αίδεσιμωτάτων
τής περιοχή,
— του« στρατιωΐς και
.ικοΰ ι^ρεως, άπεχαιρετησαν τόν νεκρόν, έν μέσιρ σκη
νών θρήνων καί δδυρμών, κατά σειράν: Ό Νομάρχης
Εύβοιας κ. Δορκοφίκης, ώς έκπρόσωπος τής ’Εθνικής
Επαναστατικής Κυβερνήσεως, ό δποΐος, λίαν συγκεκινημένος άνέγνωσεν, έν άρχή τό άκόλουθον τηλεγράφημα
τής Α Έ . τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Γ. Παπαδοπούλου:

«Γεώργιον Κωνσταντάγκαν

Χωρίον Γαλατοωνα

ί&Βί Κ

αύτόν πόνον oac.

Λ

Ά

Ά

Ακολούθως είπε τα έξης·
-Έ κτελώ ν προσωπικήν έντολήν τού κ. Πρωθυπουργού,
μεταβιβάζω εις τήν οικογένειαν τοϋ δολοφονηθεντος Αστυ
φύλακας Αθανασίου Κωνσταντάγκα τά θερμότατα συλλυπιτ
τήριά του.

Οί ειδεχθείς έγκληματίαι, εις τήν έπιδίωΕιν των αναρχι
κών άκοπών των δέν^δ,στάζουν νά άφαιρέσουν την ζωήν

άθώων άνθρώπων καί νά βυθίσουν εις το πένθος ΕλλΠν,κας
0ίΚ0Θϋμαατων καί ό προκείμενας νεκρός τού όποιου ή δο
λοφονία προεκάλεσε τήν πανελλήνιον άγανακτησπλ
Διά τηλεφω νικής διαταγής του κ. Αντιπροέδρου της
βεονήσεως διετάχθην νά εκπροσωπήσω την Εθνικήν Κυ
Οέονπσιν εις τήν κηδείαν τού νεαρού τουτου οργάνου της
έννόμοώ τάΕεως. Έφονεύθη ε ις τήν περιοχήν Αθηνών και
εώ χώρον ηρό τοϋ άγάλματος Τρουμαν, περ. ώραν 03.03
άής χθές ύπό αύτοσχεδίου βόμβας, τ ο π ο θ ε τ η θ ε ίς υπό
έΕωνημένων καί άθλιων οργάνων Συμμοριών, διευθυνομε
νων ύπό άσυνειδήτων άνθελλήνων.

Μέ

α φ α τον σ υ γ κ ί ν η σ ι ν
καθήκον τούτο.

και

θλ. ψ. ν

πράττω τό

Μοϋ είναι άδύνατον νά εϋρω λόγους, δια μ ε τ ρ ι ά σ ω
τόν πόνον τόν όποιον αίσθάνεαθε δια την βδελυραν δολοφο
νίαν ή όποία έκοψε βιαίως τό νήμα της ωραίας κα, γεμά
της 'ονείρων καί ελπίδων ζωής του λατρευτού τέκνου
άδελφοϋ σας.

Ή άνανδρος αυτή ενέργεια τών, δήθεν, όντιστασιακω ,
υαοτυοεϊ τήν άβυσσον τοϋ μίσους των. Θέτουν βόμβας, νο
υίζοντες άτι θά κλονίσουν τήν Έπανάστασιν, χωρίς να σκέ
πτονται ότι δολοφονούν άθώους Ελληνας βιοπαλαιστας.
Πρό ήμερών έτραυματίσθη βαρέως ε,ς αθώος εργάτης
Χθές έδολοφονήθη ένα δημόσιον οργανον... Αλλα πιστευ
ουν οί μισέλληνες ότ, είναι δυνατόν μέ τάς βδελυρας βομ6ac τών νά πτοήσουν τό ήθ,κόν τών κρατικών οργάνων κα
?οϋ Ελληνικού Λαού καί νά δ,αταράΕουν τήν ησυχίαν και
τήν ασφάλειαν αύτων;
Περίλυποι γο νείς! Τό πλήγμα σας είναι βαρύτατον και
πάσα άνθρωπίνη παρηγοριά άνίοχυρκ. Τον πονον α « ό
μως, ας άπαλύνη ή σκέψις οτι ο υιός σας ε π ε σ ε ν ε κ ρ έν τή έ κ τ ε λ έ σ ε ι τοϋ προς την Πατρίδα

Κ ° ΈπέδειΕεν ύπερτάτην άνδρείαν καί μέγα θάρρος, διότι
ονευ τής βοήθειας πυροτεχνικών και παρά τας εκκλήσεις
τών συναδέλφων του, προσεπάθησε να εΕουδετερωση η
εκρηκτικήν συσκευήν πρός άποτροπήν δολοφονίας αθωων
^νθΡΗ Εθνική Κυβέρνηοις καί Ολόκληρος ό Ελληνικός
Λαός συμμετέχουν εις τό βαρύτατον πένθος σας, καταδ'* δ'
ζουν μέ όλην τήν δύναμιν τής ψυχής των το άποτροπαιον
έγκλημα, εύχονται δέ, όπως ό Θεός σας χαρ,οη την εΕ
υψ0υΑεώ°ηστεΡάεαρέ νεκρέ, ή τόλμη σου θά παραμείνη έσαεί
εις Τήν μνήμην όλων τών Ελλήνων ώς μια ηρωικη πράγματι
αύτοθυοία ένός άγνοϋ νέου τής Εύβοιας_
Καταθέτω έπί τής σοροϋ σου λουλουδινον στέφανον έ
μέρους τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνησεως, ε ι ς
^Ε ν δ ε ι 1Ε ι ν Ε θ ν ι κ ή ς Ε ύ γ ν ω μ ο ο υ ν η ς.

Α ίω ν Ια α ς ε ίν α ι ή μ νή μ η σο υ»

Έ ν συνεχεία, ώμίλησεν δ Άστυν. Δ/ντής Β χ. Α.
Βέρρας, ώς έχπρόσωπος τού A.A.1L, δ όποιος, εν κα
ταφανή θλίψει ειπεν

Ίοτιαία ΕΟβοίας

'
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«Θλιβερόν τό καθήκον τού άποχαιρετισμοϋ ένός νεκρού,
θλιβερώτερον, όμως, καί οδυνηρόν, όταν ο νεκρός αυτός
είναι ό πρό ήμών κείμενος
ΑστυφυλαΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ.
Ούτος έγεννήθη έν έτει 1946 εις τό χωρίον τούτο,
τήν Γαλατοώνα Ίοτιαίας Εύβοιας, έκ γονέων αγροτών. Επεράτωσε τάς Γυμναοιακάς σπουδάς του και εν συνεχεία
έΕεπλήρωαε τάς πρός τήν Πατρίδα υποχρεώσεις του καταταγείς εις τόν ένδοΕον Ελληνικόν Στρατόν, εκ του ο
ποίου άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν του Εφ. Ανθυπολοχαγοϋ.
Ψυχή άγνή, Ελληνική, μέ πίστιν πρός τά Ελληνοχρι
στιανικά ιδεώδη, κατετάγη τήν 18.6.1970 εις τό Σώμα της
'Αστυνομίας Πόλεων.
ΈΕήλθεν έκ τής Αστυνομικής Σχολής Αστυφυλάκων
τήν 1.3.71 καί έτοποθετήθη εις τό Γ' Αστυνομικόν Τμήμα
Αθηνών.
Ή το πάντοτε πρόθυμος, πρόσχαρος καί πειθαρχικός
υπάλληλος, δι' ό καί έΕετιμάτο καί ήγαπατο παρά των προϊ
σταμένων καί τών συναδέλφων του.
Πρόθεσίς του ήτο νά είσέλθη εις τάς παραγωγικός Σχο
λάς τοϋ Αστυνομικού Σώματος καί νά άνέλθη εις τας βα
θμίδας τής Ιεραρχίας του. "Αλλαι όμως, αι βουλαι του αν
θρώπου καί αλλαι τών πλέον ύπουλων εχθρών του Ελληνι
κού Λαού, τών έγκληματιών έΕτρεμιστων.
Ό ΑστυφύλαΕ Κωνσταντάγκας Αθανάσιος, έ π ε σ ε ν ή ρ ω ϊ κ ώ ς έ ν τ ή έ κ τ ε λ έ σ ε ι τ ο υ πρ ο ς τ ην
' Υ π η ρ ε σ ί α ν καί τ ή ν Π α τ ρ ί δ α καθήκοντ ό c τ ο υ.
Οϋτω προώρως άπεκόπη τό νήμα τής ζωής του διά της
έγκληματικής ένεργείας τών χειροτέρων έχθρων τής Ελλη
νικής Πατρίδος καί τά όνειρά του τα επήρε απραγματοποί
ητα μαζί του. Ή μνήμη του, όμως, θά παραμείνη εις ημάς
καί τούς έπιγενομένους αιώνια, τό δέ παράδειγμα του 0
άποτελή φωτεινόν φάρον, όστις θά φωτίζη τά βήματα μας.
Αγαπητέ Θανάση,
Δέν υπάρχουν χείλη ικανά νά ποϋν, ούτε γραφίς νά περιγράψη τήν βαθυτάτην οδύνην τών γονέων σου, δια τον
αίφνίδιον καί τόσον άδικον θάνατόν σου. Τα αδέλφια σου,
οί λοιποί συγγενείς σου, οί φίλοι σου, οί συμπατριωται σου,
άλλά καί σύμπας ό Έλληνικάό Λαός, μέ έπί κεφαλής την
Εθνικήν Επαναστατικήν Κυβέρνηοιν, κλαίουν και συμπά
σχουν μετ' αύτών διά τόν άδόκητον έΕ έγκληματικής ένεργείας θάνατόν σου.
Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, τό οποίον έπι τόσον
ολίγον ύπηρέτησες καί όμως τόσα πολλά προσέφερες, διότι
τόσον πολύ τό ήγάπησες, άπό τού κ. 'Αρχηγού του μέχρι
τού νεωτέρου συναδέλφου σου, έκφράζει δι εμού τήν οαθυ
τάτην θλϊψιν καί οδύνην του διά τόν τόσον πρόωρον και αδοκητον καί όμοκ ήρωϊκόν, θάνατόν σου καί σου ύποσχεται,
ότι γρήγορα θά όδηγήση τούς άπαισίους δολοφόνους σου
ενώπιον τής Δικαιοσύνης διά τήν δικαίαν τιμωρίαν των.
Ώ ς έκπρόσωπός του καταθέτω στέφανον έΕ ανθεων της
Αττικής γής, τήν όποιαν τόοον ήγάπησες, μετά τήν πατρώαν
σου γήν, εις ένδειΕιν έλαχίστης τιμής καί εύγνωμοσυνης
τών πρός αύτό καί τήν άγαπημένην μας Πατρίδα, προσφερθεισ'ών πολλαπλών ύπηρεσιών καί εύχομαι όπως ό Πανάγα
θος Θεός εις μέν τούς βαρυαλγοϋντας γονείς σου δωση πα
ρηγοριάν, σέ δέ έν σκηναίς δικαίου τάΕη.
"Ας είναι έλαφρόν τό χώμα τής πατρώας γής τό οποίον
rvTOC ολίγου θά σέ σκεπάση.

Α ιώ νια σου ή μ ν ή μ η , α γα π η τέ Θ α νά σ η ,,

—

»

Μετά ταΰτα άπεχαιρέτησε τον νεκρόν, έν καταφα
νεί συγκινήσει, διά στοργικών καί συγκινητικών λό
γων, δ Διοικητής του ’Αστυνόμος Α ' κ. Φιλιππακόπουλος.
Εις τήν συνέχειαν, άπηΰθυνεν ύστατον χαιρετισμόν,
μέρους τών φίλων του, δ κ. Γ. Τζώκας, είπών, βαθέως λυπημένος, τά έξης :
«Αξέχαστε φίλε,
Λόγια άπλα, θγαλμένα άπό τόν πόνο τής ψυχής μας, άς
οέ συνοδεύσουν, μαζί μέ τήν ανάμνηση, στήν τελευταία σου
κατοικία.
Γιά μας τούς φίλους σου ήσουν κάτι πολύτιμο, ένα ξε
χωριστό κομμάτι απ' τήν ζωή μας.
Ο τόσον άδικος καί ξαφνικός χαμός σου θ άφήοη μέσα
μας κενό δυσαναπλήρωτο.
Ό χρόνος δέν θά είναι ικανός νά οβήση άπό τήν μνήμη
μας τό αιώνιο χαμόγελό σου, πού γέμιζε καί ομόρφαινε τήν
ζωή μας. Στά είκοσι πέντε μας χρόνια φτιάχναμε μαζί χι
λιάδες όνειρα καί προσδοκίες γιά τό μέλλον.
Πίστευες καί αγαπούσες τήν ζωή καί ή μανία σου νά
μάθης καί νά ζήσης, ίσως, άθελά της έγινε ή αιτία τού χα
μού σου. Ομως, όσο λίγο καί άν έζησες άνάμεοά μας, ή ει
κόνα σου μένει πάντα ζωντανή οτήν μνήμη μας καί θά σέ
θυμόμαστε γιά πάντα, άξέχαστε Θανάση.
Οί φίλοι σου Ηλίας, Κώστας, Μαργαρίτης καί Γιώργος
τ· Εφεδροι Ά νθ)γοί, έκ μέρους όλων τών φίλων σου, σοϋ
άποτείνομεν περίλυποι καί θρηνοϋντες ύστατον χαιρετισμόν
εις τήν τελευταίαν σου κατοικίαν. Α λ λ ά δ ι ά τ ο ύ ς
ήρωες δέν κλαϊνε. Τι μ ο ύ ν τούςήρωες.
Καί έσύ ύ π ή ρ ξ ε ς έ ν α ς
ή ρ ω α ς . Είθε νά
είναι έλαφρό τό χώμα, πού θά οέ σκεπάση, άξέχαστέ μας
φίλε. Στό καλό.
« Α ίω ν ία ή μ νή μ η σο υ»

Εκ μέρους τών Πολιτικών Επιστημόνων τής Ελλάδος
καί Πτυχιούχων τής «Παντείου», τελευταίος άπεχαιρέτηοε
* τόν νεκρόν, ό πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μιχάλης Μαντούβαλος.
Οΰτος, εις τήν σύντομον προφορικήν προσλαλιάν του,
διακατεχόμενος ύπό βαθυτότης συγκινήσεως, είπε μεταξύ
άλλων τά έξής :
«Τραγούδι, τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδημένο, τρα
γούδι καί χιλιόκαλο μέ τό πανάρχαιο βιολί τό μεταχειρισμέ
ν η μέ τό γλυκό βιολί, τά μάτια, ώ μοίρες, κλείστε μου, μέ
τό βιολί των 20 χονών» (Κ. Παλαμάς).
Κι άν τά 25 σου χρόνια, τήν νιότη σου καί τήν ζωή
σου τήν ζήλεψε ή γη τής Γαλατοώνας, σεμνύνομαι οτήν Μεγαλοδυναμία τού Ύψίστου.
Επραξες, ό,τι σοϋ ύπαγόρευε ή πίστις οου, στά Ε
θνικά Ιδανικά καί ιδεώδη, σ' αύτά πού οέ έγαλούχησε ή
οίκογένειό οου, ή Εκπαιδευτική Εύβοια, ό Έθνοδάσκαλος
Στρατός, ήρωϊκέ έφεδρε Ανθυπολοχαγέ, καί προσετέθης
οιόν τύμβο των Ηρώων, τού ένδοξου Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων. Τιμάς τήν γενιά σου, τήν Καινούργια Ελ
λάδα, τούς συναδέλφους σου.
Οί δολοφόνοι σου εύρίσκουν αντίθετο τήν Ελλάδα ώς
Ιδέαν καί πράξιν. Διότι έσύ είσαι άξιος συνεχιστής τού
Ιερού Λόχου, τού Διάκου τού 21, τών Λεβεντοαητών τού
40 τών Ηρώων τού Γράμμου καί τής μακρυνής Κορέας.
Acioc συνεχιστής τών σκοπών καί τών ιδανικών τής Λαμπροφόρου 21ης Απριλίου, διότι καί τότε οί ήρωϊκοί Συνταγματάρχαι, ήρωικέ άστυφύλακα Κωνσταντάγκα, έπέτυχον

τήν άποπυροδότησιν του κομμουνιστικού δολιοφθορού μη
χανισμού.
Λιθάρι λεβεντιάς καί άντρειωσύνης, στό οικοδόμημα τής
Αναγεννωμένης Καινούργιας Ελλάδος. Όμορφη ιστορική
εποχή, πού οί Νέοι, δείχνοντας τόν καλύτερο έαυτό τους,
δικαιώνονται στήν ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.
Απονέμοντας, έκ μέρους τού έπιστημονικοΰ Συλλόγου,
τό αναμνηστικόν βραβευτικόν τούτο έκ παπύρου δίπλωμα
καί μετάλλιον, σέ διαβεβαιώ, ότι δίπλα στά τριαντάφυλλα
τού τόπου τής άνανδρης δολοφονίας σου, ύπάρχει όρ3όστητη ή ήθική μας καί άξιολογικά ιδεολογική άντίθεσί μας
οτήν βία καί στήν άνασχετική φαυλότητα πρός τόν δημιουρ
γικό οργασμό τής άγαπημένης Πατρίδος μας.
Σέ μακαρίζω, ήρωϊκέ άστυφύλακα Αθανάσιε Κωνστανταγκα. Σας μακαρίζω έκλεκτοί Έλληνες γονείς.
Σείς δέν γεννήσατε ένα παιδί, γεννήσατε έναν ήρωα.
Σάς μακαρίζω. «Φθάνει μιά Ιδέα νά στό πή, μιά Ιδέα νά
στό προστάξη. Η Ιδέα τής Πατρίδος, τής Χριστιανικής
Πίστεως καί τών Ανθρωπιστικών Ιδανικών. «Πήγαινε πιό
πέρα (είπε στόν συνάδελφό του, άστυφύλακα Λειβαδίτη),
έσύ έχεις παιδιά».
Συγχαίροντας τούς γονείς σου, δέν τούς συλλυποΰμαι.
Συγχαίρω ξέχωρα καί τιμημένα, έσέ ήρωϊκέ άστυφύλακα.
Τώρα οί καμπάνες τής Γαλατοώνας θά ήχοΰν χαρμόσυνα,
γιά τόν λαχνό πού τούς κλήρωσε ή Μάννα Ελλάδα. Οί Πο
λιτικοί Επιστήμονες, μέσα στά δακρυσμένα μάτια μας καί
τρεμουλιαστά χείλη μας, σέ χειροκροτούμε, άνακηρύσσοντάς σε
ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΗΡΩ Ι ΚΟΝ ΦΙΛΟΝ
Στό ταξίδι πού πάς, δικαιωμένος, έξαϋλωμένος, δαφνο
στεφής, δίπλα στά φτερά τής ένδοξου Ελλάδος μας, καθηνιασμένος άπό τόν Χριστό μας, καί συμπληρώνοντας τις
χρυσές Ελληνικές Ιστορικές γραμμές, δεήσου καί γιά μάς,
ώστε ό θάνατός μας νάναι γιά τήν Ελλάδα μας. Υπέροχε
"Ελληνα.
Καλό ταξίδι, ήρωϊκέ φίλε τών Πτυχιούχων Πολιτικών
Επιστημόνων τής Παντείου».

Έ ν ταύτψ καί ένψ πάντε; διετέλουν Ιν υπέρτατη
συγκινήσει, δ κ. Μαντούβαλος άπένειμε πρό; τόν τε
θλιμμένου καί άμοιρον πατέρα τοΰ έκλιπόντος τιμητι
κόν δίπλωμα και μετάλλιον τοΰ συλλόγου τών πτυχιού
χων Παντείου, δι’ ού δ αείμνηστος υιός του άνεκηρύσσετο έπίτιμος μεγάλος ήρωϊκδς φίλος αύτοΰ.
Το πλέον χαρακτηριστικόν τής όλης νεκρώσιμου
τελετής υπήρξεν ή στιγμή, καθ’ ήν δ βαρύτατα πλη
γείς πατήρ άνεφώνησε : «Νά μοϋ ζήσης Πατρίδα μου,
εχω καί άλλα παιδιά νά σοΰ διαθέσω».
Ιδιαιτέρως, έξ άλλου, χαρακτηριστική υπήρξεν ή
γενική συμπαραστασις τοΰ Κοινού τής περιοχής καί
τών ’Αρχών, αί δποΐαι διά παντός τρόπου, έπεδίωξαν
καί διηυκόλυναν τάς άντιπροσωπείας καί τούς προσελθόντας εις τήν κηδείαν.
Ο λαός τής περιοχής καί οί Ικπρόσωποι τών Ά ο χών και τών δργανωσεων έτίμησαν τόν γενναίου ’Α 
στυνομικόν καί νοερώς μετ’ αυτών δλόκληρος δ Ε λ λ η 
νικός Λαός, ύπεσχεθησαν δέν ένδομύχως τήν αίωνίαν
μνήμην αύτοΰ καί τήν συνέχισιν τοΰ Ιερού άγώνος τής
Πατρίδος κατα τών άνθελλήνων καί προδοτών.

Ειχομεν την τύχην να παρακολουθήσωμεν, ώς μέλος άντιπροσωπείας, τάς δραματικός οκπνας της κηδείας και τοϋ ενταφιασμού καί όμολογοΰμεν, ότι άνεθαπτίσθημεν εις έν κράμα συγ
κινήσεων εκ της βαθύτατης θλίψεως, διά τόν άδόκητον θάνατον τοϋ άγαπητοϋ συναδέλφου, καί
πατριωτικής υπερηφάνειας, έκ της ήρωϊκης αύτοθυσίας αύτου.
Από τής στήλης αύτής, έκφράΖομεν, έκ μέρους όλων τών συναδέλφων, τήν βαθυτάτην θλίψιν μας και συμμεριζομεθα ειλικρινω ς τό βαθύ άλγος τών προσφιλών γονέων καί οικείων τοΰ άειμνηστου συνάδελφου Αθανασίου Κωνσταντάγκα, ύποσχόμεθα δέ ότΤ τό παράδειγμα τής αύτοTon'annA rU θ° Ma-C εμΓ!νεθ κ α ι,®a μας ενδυναμώνη, εις τό διηνεκές, πρός έκτέλεσιν τοϋ^π ερτά του προς σωτηρίαν της Πατρίδος καθήκοντος.
μ
Ας είναι αίωνία ή μνήμη του.
Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΩΣ

Α '. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙ
ΤΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ο ΕΞ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤοΟ κ. Δ Η Μ . ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
(ΜουσεΙον Καπιτωλίου)
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1 Αποτελεί πράγματι έργον δικαιοσύνης, ιδίως δι_ η
μάς τούς Έλληνας καί ιδίως, τούς Θράκας, να υπενθυμιΖωμεν εις όλον τόν κόσμον τόν έΕ Αβδήρων τής περιφέρειας
Ξάνθης ερευνητήν καί φιλόσοφον, τόν πρώτον θεμελιωτήν της
Εμπειρικής Σχολής, τόν καί ιδρυτήν τής περιφήμου ατομι
κής θεωρίας, τόν Δημόκριτον.
Μέ τό ερευνητικόν καί διεισδυτικόν πνεύμα του, τήν έΕαιρετικά καλλιεργημένην διάνοιάν του, τόν βαθύτατον στοχα
σμόν του, διείδεν ούτος, πρό 2.500 περίπου έτων μιαν φυ
σικήν πραγματικότητα, ή όποια ήσκηοε μεγίστων έπιδρασιν,
οχι μόνον εις τόν άρχαϊον κόσμον, άλλα καί εις τον σημερι
νόν, τόν θεωρούμενον λίαν έΕειλιγμένον έπιστημονικως και
τεχνολογικών
_
2. Ό χρόνος τής γεννήσεώς του δεν μος είναι επακριθώς γνωστός. Πιθανολογείται, όμως, ότι έγεννήθη μεταΕύ
τών ετών 470 καί 469 π.Χ.
Κατά τόν Διονύσιον Λαέρτιον, ό όποιος εγραψε τους
βίους άρχαίων φιλοσόφων, ό Δημόκριτος ή™ ό πλέον πολυ
μαθής καί όΕυνούστερος φιλόσοφος όλων των πρό του Αριστοτέλους φιλοσόφων. Ή το , τρόπον τινά, πανεπιστημων και
κάτοχος όλων τών κλάδων τής άνθρ ω π ος γνωσεως.
Ή τ ο δέ καί πολυγραφώτατος, ώς προκύπτει άπο την
πληθύν τών συγγραμμάτων του. Εκ της τεράστιος καί πολυ
πλεύρου συγγραφικής του δράσεως, τής όποιας όμοιαν εκ
τών άρχαίων μόνον ό Αριστοτέλης καί ό Ποσειδωνιος ουνανται νά έμφανίσουν, ούδέν σχεδόν ολόκληρον σύγγραμμα
του διεσώθη, είμή μόνον άποσπάσματα, τριακόσια περίπου,
Λis τ ι 7\\ι Λπηίίιΐυ ΤΠ
χους.
_
3. Τά ολίγα τά όποια γνωρίΖομεν περί τής Ζωής ή τςς
θεωρίας τού Δημοκρίτου άντλοϋμεν έκ τού πολυτιμοτάτου
συγγράμματος Διογένους τού Λαερτίου, «Βίοι φιλοσόφων»,
ώς καί έκ τού μεταγενεστέρου οπαδού τών θεωριών του, Λατίνου συγγραφέως, Λουκρητίου, «Denatura Rerum) ώς έπισςς καί έΕ άποσπασμάτων έργων του, διασωθέντων εις συγ- ’
γράμματα άλλων άρχαίων συγγραφέων.
Ό πατήρ του, όνόματι Ήγησίστρατος ή Αθηνοκριτος,
ήτο πλουσιώτατος. Ό Δημόκριτος είχε φοιτήσει εις τήν
Σχολήν τού Φιλοσόφου Λευκίππου, τόν όποιον φαίνεται οτι
διεδέχθη εις τήν διεύθυνσιν τής σχολής.
Κατά τόν Θράσυλλον, ό Δημόκριτος εϊχεν άαπασθή τας
ιδέας τού Πυθαγόρου, τού όποιου λέγεται ότι ήτο καί μα
θητής, μολονότι τούτο είναι όπίθανον, διότι έρχεται εις άντίθεσιν πρός τάς χρονολογίας, άφού ύπάρχει μεταΕύ τού
Δημοκρίτου καί τοΰ Πυθαγόρου διαφορά 100 καί πλέον
έτών. Πάντως ήτο θαυμαστής τού Πυθαγόρου, ώς προκύπτει
έκ τών συγγραμμάτων του. Κατά τόν Λαέρτιον καί Γλαύκον
τόν Ρηγϊνον, θά είχεν οπωσδήποτε παρακολουθήσει τήν δι
δασκαλίαν κάποιου Πυθαγορικοΰ, ίσως εις τήν Πυθαγόρειον
Σχολήν τού Κρότωνος.
4. Ώ ς άνθρωπος, ό Δημόκριτος ήτο άΕιοπρεπής, ως
γράφει Διογένης ό Λαέρτιος. ΈΖη ένίοτε βίον μονήρη, ώς
έρημίτηε. Κατά δέ τόν Άντισθένην, διέτριβεν άκόμη καί εις
τάφους, όπου έΕήσκει ποικιλοτρόπως τούς στοχασμούς του.
Τόση δέ ήτο ή φιλομάθειά του, ώοτε, διά νά μένη άπερίσπαστος, άπεμονώνετο, κατά τόν Λαέρτιον, εις έν δωμάτιον
τού κήπου τής πατρικής οικίας του, όπου καί παρεδίδετο εις
τούς στοχασμούς του.
ΈΖη μέ άπόλυτον λιτότητα. ΑντίκρυΖε τά πάντα με
στωϊκότητα καί μέ γέλιον. ΔΓ δ καί άπεκλήθη, ίσως είρωνικώς, «γελασίνος».
Λέγεται δέ μάλιστα χαρακτηριστικούς, ότι ο μεν Ηρά
κλειτος, όταν έΕωργίΖετο, έκλαιεν, ό δέ Δημόκριτος έγέλα.
«Τοϊς δέ σοφοϊς, άντί οργής, Ήρακλείτψ μέν δάκρυα,
Δημοκρίτω δέ γέλως έπήει», γράφει ό Στοβαίος.^
5. Πρός άπόκτηοιν γνώσεων, ό Δημόκριτος είχε ταΕιδευσει εις Αίγυπτον, όπου έδιδάχθη Γεωμετρίαν ύπό τών Αι
γυπτίων Ιερέω ν. Επίσης έταΕίδευσεν εις Περσίαν, εις Χαλδαίαν, εις Αιθιοπίαν, εις ’ Ινδίας, όπου συνεΖήτησε μετά
τών γυμνοσοφιστών δηλ. τών σημερινών φακιρών, καθώς
καί εις τήν Μεγάλςν Ελλάδα, δηλ. τήν Κάτω Ιταλίαν.
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Κατά τόν Δημήτριον Φαληρέα, ό Δημόκριτος δέν έπεσκέφθη ποτέ τάς Αθήνας. Έχει δέ τοΰτο οημασίαν, διότι
δέν ήθελε νά λάβη δόξαν άπό οίανδήποτε πόλιν, άλλά έκεϊνος λύνω τής προσωπικότητάς του ήθελε νά παρέχη δόξαν
εις τήν πόλιν όπου διέμενεν.
Πάντως, ύποτίθεται, ότι κάποτε μετέβη εις Αθήνας,
άλλά δέν έξετιμήθη, δι' ό καί, παραπονούμενος, έλεγε:
«"Ηλθον εις Αθήνας καί οϋτις (ούδείς) μ' έγνωκεν».
Η μετάβασίς του εις Αθήνας συνάγεται έκ πληροφοριών
του Θρασύλλου, ό όποιος άναφέρει, ότι, έάν ό διάλογος τοϋ
Πλάτωνος « Αντερασταί», δηλ. « Αντίπαλοι», είναι πράγματι
ίδικός του, τότε ό συΖητών άνώνυμος μέ τόν Σωκράτην
φιλόσοφος, ό όποιος άνέπτυσσε διαφορετικός απόψεις άπο
όλους τους άλλους, είναι ό Δημόκριτος.
Επειδή διά τά ταξίδιά του είχεν άνάγκην πολλών χρη
μάτων έΖήτησε καί έλαδεν άπό τούς άδελφούς του τό μερίδιόν του, έκ τής μεγάλης πατρικής του περιουσίας. Άνήρχετο δέ τούτο εις τό ποοόν τών 100 ταλάντων, ποσόν τερά
στιον διά τήν έποχήν έκείνην, αν ληφθή ύπ' όψιν ότι τό
εργοοτάσιον κατασκευής πολεμικού ύλικοϋ, τό όποιον ό Δη
μοσθένης είχεν εις Παιανίαν (τό σημερινόν Λιόπεοι Α ττι
κής) άπετιμήθη κατά τόν Πλούταρχον εις 15 τάλαντα.
Μετά τήν έπάνοδον εις τήν πατρίδα του, έκ τής μακρας άποδημίας του, έδημοοίευσε τό σύγγραμμά του «Ό
Μεγας Διάκοσμος».

Άναφέραμεν, έν αρχή, ότι ό Δημόκριτος ήτο πολυγραφωτατος συγγραφεύς καί ότι σχεδόν άπό ολόκληρον σύγ
γραμμά του ούδέν διεσώθη.
Διά πρώτην φοράν τά έργα του συνεκεντρώθηκαν καί κατεγράφησαν εις Αλεξάνδρειαν, κατ’ έντολήν τοϋ Βασιλέως,
τού Πτολεμαίου τοϋ Β ', ύπό τοϋ ποιητοΰ καί διευθυντοϋ τής
Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, Καλλιμάχου. Μετά πάροδον δέ
300 έτων περίπου, ό Θράσυλλος, ό όποιος ήκμασε κατά τόν
χρόνον τοϋ Τιβερίου, περισυνέλεξε 60 συγγράμματα τού Δη
μοκρίτου τά όποια κατέταξεν εις τετραλογίας ώς έξής:
*
ρ) Ηθικά, τετραλογίαι 2. 6) Φυσικά, τετραλογίαι 4. γ)
Ασύντακτα, τετραλογίαι 2. δ) Μαθηματικά, τετραλογίαι 3.
ε) Μουσικά, τετραλογίαι 2 καί στ) Τεχνικά, τετραλογίαι 2.
Πλήν τούτου καί άλλα 9 συγγράμματα τοϋ Δημοκρίτου
άναφέρει ό Διογένης ό Λαέρτιος, τά όποια δέν περιηλήφθησαν εις τάς καταρτισθείσας άπό τόν Θράσυλλον τετραλογίας
τών συγγραμμάτων του.
Ώ ς πρός τήν σύνθεσιν καί τήν καλλιέπειαν τούτων, ό
Κικέρων κρίνει ότι τά συγγράμματα τοϋ Δημοκρίτου είναι
εφάμιλλα τών έργων τοϋ Πλάτωνοα.
Ο Αριστοτέλης έζετίμα πολύ τόν Δημόκριτον καί εις
πολλά των συγγραμμάτων του κάμνει μνείαν τής διδασκαλίας
τού Δημοκρίτου. Αντιθέτως, όμως, ό Πλάτων ούδαμοΰ εις τά
έργα του αναφέρει τό όνομα καί τοϋ Δημοκρίτου. "Ισως,
διότι ή περί ιδεών θεωρία του άποτελεϊ, εις τήν φιλοσοφίαν
τό ακρον άντίθετον πρός τήν θεωρίαν τοϋ Δημοκρίτου περί
ατόμων ή ίσως διεφώνει γενικώς πρός τάς άπόψεις του καί
είχε ν άντιπαλαίση πρός τόν άριστον τών φιλοσόφων.
Κατά τόν Διογένην τόν Λαέρτιον, ό Πλάτων, άφοϋ είχε
συγκεντρώσει όσα ήδυνήθη έκ τών συγγραμμάτων τοϋ Δημο
κρίτου, ήθέλησε νά τά κατακαύση, άλλά ήμποδίσθη ύπό τών
Πυθαγορικών Άμίλκα καί Κλεννία.
"Αν ή πληροφορία αϋτη άληθεύει, όσον καί όν φαίνεται
όπίθανος, μαρτυρεί πάντως τήν προσωπικήν δυσμένειαν τοϋ
Πλάτωνος πρός τόν Δημόκριτον καί τήν διδασκαλίαν του.
ι
6. Τό πλέον χαρακτηριστικόν περιστατικόν, τό όποιον
όποδεικνύει τήν άμοιδαίαν άγάπην καί άφοσίωσιν τών συμ
πατριωτών καί του Δημοκρίτου, είναι τό γεγονός ότι, όταν
έπέστρεψεν άπό τά ταξίδιά του εις τάς μακρυνάς χώρας,
εξη ώς έρημίτης εις κατάφυτον άπό λεύκας λόφον τής πατρίδος του.
Οί Αδδηρϊται οί όποιοι τόν παρηκολούθουν, έσχημάτισαν
τήν γνώμην ότι ό Δημόκριτος είχε παραφρονήσει.

Άπέστειλαν, λοιπόν, έν ψήφισμα τής Βουλής καί τοϋ
Δήμου τών Αβδηριτών πρός τόν περίφημον ιατρόν τής έποΧής Ιπποκρότην εις τήν Κώ καί τόν παρεκάλουν ίκετευτικώς νά σπεύση εις Αβδηρα, ϊνα θεραπεύση τόν Δημόκριτον
«εις τόν όποιον έστήριΖον τήν δόξαν των», Ύπέσχοντο δέ
εις τόν Ιπποκρότην, ότι, έάν έθεράπευεν αύτόν, ή πόλις
τών Αβδήρων θά έθεώρει αύτόν ώς σωτήρα.
Ο Ιπποκράτης, μόλις έλαβε τό ψήφισμα, άνεχώρησεν
άμέσως εις "Αβδηρα.
Οταν έφθασεν εις τά "Αβδηρα, ολόκληρος ή πόλις ήτο
παρατεταγμένη εις τήν παραλίαν διά νά τόν ύποδεχθή.
Συνηντήθη άμέσως μέ τόν Δημόκριτον, συνεΖήτησε μαΖί
του καί, όταν έφυγεν, έπληροφόρησε τούς συμπατριώτας του
ότι ό Δημόκριτος ήτο άπολύτως ύγιής καί διανοητικώς, ότι
δηλαδή «τά είχε τετρακόσια».
Πολλά άναφέρονται διά τήν Ζωήν τοϋ Δημοκρίτου.
Εν έξ αύτών άναφέρει ότι, όταν είχεν άποθόνει μία άπό
τάς πολυαγαπημένας γυναίκας τοϋ Δαρείου, ούτος προσεκάλεσε τόν Δημόκριτον νά έλθη διά νά τήν έπαναφέρη εις
τήν Ζωήν.
Εκείνος άπήντησεν, ότι θά ήδύνατο νά πραγματοποιήση
τήν έπιθυμίαν του, έάν προηγουμένως άνέγραφεν εις τήν έπιτύμβιον πλάκα τοϋ τάφου της τρία όνόματα άνθρώπων, οί
όποιοι ποτέ δέν έλυπήθησαν καί ποτέ δέν έπένθησαν.
Ως ήτο φυσικόν, ό Δαρείος δέν ήδυνήθη νά πράξη τούτο.
Καί τότε ό Δημόκριτος είπε γελών:
«Τί οΰν πάντων άτοπώτατε θρηνείς άνέδην, ώς μόνος άλγεινω τοιούτω συμπλακεϊς ό μηδέ ένα τών πώποτε γεγονότων
άμοιρον οίκείω πένθους έχων εύρείν;». Δηλαδή, «τί, λοιπόν,
ω άνθρωπε παραλογώτατε θρηνείς, έτσι έπιπόλαια, ως νά είσαι
ό μόνος πού έπαθες τέτοιο πάθημα, σύ πού δέν ήμπόρεσεα
να εϋρης ούτε καί έναν άνθρωπο όστις νά μήν έγνώρισε πα
ρόμοιο πένθος;».
Εν άλλο χαρακτηριστικόν περιστατικόν άπό τήν Ζωήν
του, τό όποιον όποδεικνύει τήν αύτοκυριαρχίαν του καί τήν
διείσδυσίν του εις τά μυστικά τής Ζωής, είναι τό έξής γεγο
νός, το όποιον περιγράφει ό Λουκιανός: "Οταν έπλησίαΖεν
η ωρα του θανάτου του, εις ήλικίαν 104 έτών, ή αδελφή
του παρεπονέθη ότι μέ τόν θάνατόν του δέν θά ήδύνατο νά
λαβή μέρος εις τήν έορτήν τών Θεσμοφορίων. Ό Δημόκρι
τος τότε τής είπε νά μήν άνησυχή, διότι θά άποθάνη, όταν
τελείωση η εορτή. Παρήγγειλε, λοιπόν, καί τοϋ έφεραν Ζε
στούς άρτους, τούς όποιους έπλησίασεν εις τήν μύτην του,
διά να εισπνέη τό άρωμά των. Μέ αύτόν δέ τόν τρόπον παρετεινε την Ζωήν του έπί τρεις ήμέρας, έως τής λήξεως τής
εορτής των Θεσμοφορίων, μεθ’ ήν άπέθανεν.
Δείνμα δέ τής μεγάλης του άνθρωπογνωστικής ίκανότητος είναι τό γεγονός, ότι άνέσυρεν άπό τήν άφάνειαν
εμορφωσε καί άνέδειξε πρόσωπα τά όποια εύρίσκοντο εις
κατωτατην κοινωνικήν τάξιν, έπειδή είχε διαγνώσει τήν
° ,ν των. Επι παραδείγματι, τόν διάσημον σοφιστήν Πρω
ταγόραν, ο οποίος ήτο προηγουμένως άχθοφόρος, τόν λυρι
κόν ποιητην Διαγόραν, ό όποιος ήτο δοϋλος έκ Μήλου.
Τον πρώτον προσέλαβεν ώς γραφέα του, τόν δεύτερον
ως μαθητήν του.
Κατά τόν Λουκιανόν, ό Δημόκριτος, ό όποιος ώς άνθρω
πος διήγαγε βίον «όλυπότατον», Ζήσας 104 έτη, είχε βαρυνθή
πλέον νά Ζή καί δέν έδέχετο, κατά τάς τελευταίας ήμέρας
του, καμμίαν τροφήν.
Εις τήν έπιτύμβιον πλάκα τοϋ τάφου του άνεγράφη άπό
τόν "Ιππαρχον τό έξής έπίγραμμα, τό όποιον άναφέρομεν
έν μεταφράσει.
«Τις άλλος σοφός ύπάρχει, ό όποιος έκαμεν ένα τόσον
» μεγάλον έργον ώσάν τόν Δημόκριτον, τόν παντογνώστην,
» ό όποιος ήδυνήθη καί τόν θάνατον άκόμη νά συγκρατήση
" έπ' τΡ_ε'Ρ ήμέρας εις τήν οικίαν του, είσπνέων τό άρωμα
» Ζεστού άρτου;».
(Συνεχίζεται)
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«συμφωνεί μετ’ άλλου τήν διαπραξιν πλειόνων κακουρ
γημάτων, άτινα δέν καθωρίσθησαν ειδικώς» θα τιμωρήται, ώς μέχρι τοΰδε, διά φυλακίσεως 3 μηνών μέχρι 5
έτών, αί αύταί δέ πράξεις έφ όσον αναφερονται είς πλημ
”Α ρ θ ρ ο ν 186. Π ρ ό κ λ η σ ι ς κ α ί π ρ ο σ φ ο ρ ά
μελήματα θά τιμωρούνται μέ φυλάκισιν 10 ήμερών μέ
εις τ έ λ ε σ ι ν
κ α κ ο υ ρ γ ή μ α τ ο ς
ή πλημ
μ ε λ ή μ α τ ο ς .
, , _ ,
χρι 5 έτών.
1. *0 προκαλόδν ή δπωσδήποτε παροτρυνων τινα εις διαπραIII.
Προστατευόμενον, έν προκειμένη, έννομον Αγα
ξιν ώρισμένου κακουργήματος, ώς και δ πρδς τούτο προσφερόθόν, ώς καί υπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τοΰ Ποιν.
μενος καί δ άποδεχόμενος τοιαύτην πρόκλησιν ή προσφοράν, τι
μωρείται μέ φυλάκισιν τούλάχιστον τριών μηνών. 2.^ Ο προΚώδικος τονίζεται καί γίνεται δεκτόν υπό τών έρμηνευκαλών ή δπωσδήποτε παροτρΰνων τινά εις διάπραξιν ώρισμένου
τών τοΰ δικαίου μας, είναι ή αυθεντία τών νόμων και ο
πλημμελήματος, ώς καί δ πρδς τοΰτο προσφερδμενος καί δ^άπο
κίνδυνος τής έννόμου έν γένει τάξεως, τό συμφέρον, δη
δεχόμενος τοιαύτην πρόκλησιν ή προσφοράν, τιμωρείται διά φυλαδή, τοΰ Κράτους να έξασφαλίζη την δημοσίαν τάλακίσεως. Αί έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις ποιναί έπι(ίάλλονται, έάν κατ’ άλλην διάταξιν ή πράξις δέν τιμωρείται
ξιν καθ’ έαυτήν, έναντι προσώπων, προκαλούντων ή πα- *
ξαρύτερον.
ροτρυνόντων είς διάπραξιν σοβαρών έγκληματων η Ινω"Α ρ θ ρ ο ν 187. Σ ύ σ τ α σ ι ς κ α ί σ υ μ μ ο ρ ί α .
σεων Ατόμων, σκοπούντων είς διάπραξιν τοιούτων έγκλη1. Ό μετ’ άλλου συμφωνών τήν διάπραξιν ώρισμένου τινδς
μάτων, ούχί δέ Αποκλειστικώς καί μόνον τό άτομικώς
κακουργήματος ή ένούμενος πρδς διάπραξιν πλειόνων κακουργη
προσβαλλόμενον έννομον Αγαθόν, όπερ, έν περιπτωσει
μάτων, άτινα, είσέτι δέν καθωρίσθησαν είδικδς, τιμωρείται δια
φυλακίαεως τούλάχιστον ίξ μηνών. 2. Ό μετ’ άλλου συμφωνών
έπιτυχοΰς έκβάσεως, θά προσεβάλλετο. Αυτός δέ καί ό
τήν διάπραξιν ώρισμένου τινδς πλημμελήματος ή ένούμενος πρδς
λόγος ,προφανώς, δι’ δν, είς πάσαν περίπτωσιν, τά περί
διάπραξιν πλειόνων πλημμελημάτων, άτινα είσέτι δέν καθωριών πρόκειται έγκλήματα διώκονται αύτεπαγγέλτως, έ
σΟησαν είδικώς, τιμωρείται διά φυλακίσεως. 3. Τής εν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις ποινής άπαλλάσσεται δ δπαίτιος, άν δι
στω, δηλαδή, καί άν τό έγκλημα, εις δ αναφερεται (]
αναγγελίας είς τήν άρχήν καταατήση δυνατήν τήν πρόληφιν τής
πρόκλησις, ή σύστασις καί ή συμμορία διώκονται κατ
βιαπράξεως τών κακουργημάτων ή πλημμελημάτων.
έγκλησιν.
II.
Έ κ τής Αντιπαραβολής τών νέων ώς άνω διατά
IV .
Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοΰ νόμου, ή πρό
ξεων, πρός τάς μέχρι τοΰδε ίσχυουσας, προκύπτει οτι η
κλησις καί προσφορά είς τέλεσιν πλημμελήματος, ώ„
μόνη μεταβολή, ήτις έπήλθε είς τά άρχικά άρθρα, διά
καί ή σύστασις καί συμμορία, αί Αποσκοποΰσαι εις διατού Ν.Δ. 861) 1971, είναι δτι τοΰ λοιποΰ ποινικώς κολαπραξιν πλημμελήματος, θά τιμωρούνται διά φυλακίσεως,
στέαι θά τυγχάνουν ού μόνον ή πρόκλησις καί προσ
έστω καί άν τά έγκλήματα, είς α Αναφερονται αυται. τι
φορά είς τέλεσιν κακουργήματος, ως και ή σύστασις κα|
μωρούνται διά μικροτέρας ποινής. Μεταξύ αυτών Ανασυμμορία, αί άφορώσαι είς διάπραξιν κακουργήματος η
φέρομεν λ.χ. τά προβλεπόμενα υπό τών άρθρων 155,
κακουργημάτων, κατά τά είδικωτερον έν τφ νόμιρ δριζό160 S 2, 169, 171, 175 — 176, 180, 192, 194, 197,
μενα, άλλά καί αί τοιαΰται, αί άφορώσαι είς πλημμε
204, 205 § 2 , 226, 234, 235, 247, 288 § 2, 305,
λήματα καί δή, είς οίαδήποτε πλημμελήματα, Ανεξαρτή
307, 316, 318, 320, 322, 331, 334, 353 έδ. β ', 360,
τως, δηλαδή, τής κατ’ αυτών Απειλουμένης ποινής. ^
361, 364, 371, 374α, 384, 391, 392, 407 — 409 τοΰ
Κατά τά λοιπά, τόσον ή Αντικειμενική, οσον και η
ΙΙοιν. Κώδικος. Τούτο δοθέντος, θά πρέπει π .χ . ή πρόύποκειμενική ύπόστασις τών περί ου πρόκειται έγκληκλησις κλπ. πρός διάπραξιν περιΰβρίσεως συμβόλων (άρμάτων παραμένουν αί αύταί. Ούτως, ήδη, η μεν πρόκληθρον 1 5 5 ) , πρός διατάραξιν συνεδριάσεων έπιτροπών
σις καί προσφορά είς τέλεσιν κακουργήματος, ήτοι ή
κλπ. (άρθρον 160) πρδς Απείθειαν (δίρθρον 169) , πρός
πράξις, δι’ ής τις «προκαλεΐ άλλον είς συμμετοχήν είς
άπόδρασιν κρατουμένων (άρθρον 173) , πρός παραβιαέγκλημα διαπραχθησόμενον παρ’ έτέρου ή επιζητεί συμσιν περιορισμών διαμονής (άρθρον 182) πρός δωροδο
πράκτορας είς έγκλημα τοΰ όποιου οδτος μελλει να^ είναι
κίαν χάριν νομίμων πράξεων (άρθρον 235) , πρός απερ
αύτουργός» (αίτιολ. έκθ. ΙΙοιν. Κωδ. 1933 σελ. 3 0 7 ) , ω,
γίαν δημ. υπαλλήλων (άρθρον 2 4 7 ) , πρός παΰσιν έρκαί ή σύστασις καί συμμορία, ήτοι πράξις, δι ης τις

I.
Διά τοΰ Ν.Δ. 861 τής 13) 13 ’Απριλίου 1971
άντικατεστάθησαν at διατάξεις των άρθρων 186 καί
187 τοΰ Ποινικού Κωδικός, ώς κάτωθι:
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γασίας (άρθρον 3 2 2 ) , πρός τέλεσιν κλοπών χρήσεως
(άρθρον 384α) πρός έπαιτείαν καί αλητείαν (άρθρα
407 — 409) κλπ. νά τιμωρήται μέ ποινήν φυλακίσεως,
ένψ ώς τετελεσμένα, πάντα τα εγκλήματα ταΰτα τιμω
ρούνται μέ ποινήν φυλακίσεως, άλλα μέχρις ένός έτους,
άλλα μέχρις έξ μηνών καί άλλα μέχρι τριών μηνών. Εί
ναι, όμως, τοΰτο σύμφωνον πρός τάς γενικάς άρχάς τοΰ
Ποινικού Δικαίου;
Είναι, όντως, μεγαλυτέρας σοβαρότητος ή πρόκλησις καί προσφορά εις τέλεσιν πλημμελήματος, καί δή ©ίουδήποτε πλημμελήματος, άπό τήν τέλεσιν αύτοΰ τούτου
τοΰ σύμφωνηθέντος πλημμελήματος; ’Άλλως γεννάται
τό έρώτημα: Έ ν προκειμένψ δ νομοθέτης ήθέλησε νά τιμωρήση τάς παντός είδους μηχανορραφίας, Ινώσεις καί
συμφωνίας, μέ ποινάς βαρείας, έστω καί άν δ δι’ αυτών
δημιουργούμενος διά τήν δημοσίαν τάξιν κίνδυνος είναι
Ινιοτε έπουσιώδους σημασίας, οίον λ,χ. συμβαίνει δταν
δύο άτομα απλώς συμφωνήσουν, δπως τήν έπομένην, ήμέραν πανηγύρεως, έπιδοθοΰν εις έπαιτείαν. Ή γενίκευσις, δηλαδή, τής διατάξεως, ώς πρός άπαντα Ανεξαιρέ
τως τά πλημμελήματα, έγένετο έν έπιγνώσει; Καί άν
τοΰτο έγένετο έν έπιγνώσει, διατί δεν έλήφθη ύπ’ δψιν
ή βάσις, ήν είχε θέσει δ συντάκτης τοΰ Κώδικος, ώς
πρός τά^ κακουργήματα καί τήν δποίαν ουδόλως έθιξεν
δ νέος νόμος, δσον Αφορά εις τήν έπιβαλλομένην ποινήν;
Βάσιν, δηλαδη, ην υιοθετεί πλήρως δ συντάκτης τοΰ νε
αρού ^τουτου νόμου, ώς πρός τά κακουργήματα, δοθέντος
δτι ουδόλως μετέβαλε τό μέχρι τοΰδε, έπί τοΰ θέματος, υ
φιστάμενον νομοθετικόν καθεστώς; Διατί, δηλαδή, τήν
μέν πρόκλησιν καί προσφοράν εις τέλεσιν κακουργήματος και την συστασιν και συμμορίαν, τήν άποσκοποΰσαν
εις τέλεσιν κακουργήματος, τιμωρεί μέ ποινήν πολύ μικροτέραν έκείνης, ητις προβλέπεται διά τό τετελεσμένον
έγκλημα, ένψ τάς ιδίας πράξεις, έφ’ δσον δι’ αύτών σκοπείται η τελεσις πλημμελήματος, τιμωρεί ένίοτε (κατά
τά Ανωτέρω έκτεθέντα) μέ ποινήν πολύ μεγαλυτέραν
Ακόμη καί εκείνης, ητις προβλέπεται διά τό τετελεσμέ
νον πλημμέλημα; Ή ταυτότης τοΰ νομικοΰ λόγου, ε’ς
αμφοτέρας τάς ώς άνω έκτεθείσας περιπτώσεις, δέν έπιβαλλει όμοιόμορφον ποινικήν μεταχείρισιν;
V. 'Έτερον ζήτημα, γεννώμενον έν προκειμένψ, εί
ναι τό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν . Ενψ, δηλαδή, αί κατά τά
Ανωτέρω προκλήσεις καί έγκληματικαί συνενώσεις, είτε
εις κακούργημα καί δή είς οίονδήποτε κακούργημα, είτε
εις πλημμέλημα, έστω καί έλαφρότατον, έστω καί κατ’
Ιγκλησιν διωκόμενον, Αναφερόμεναι, θά ύπάγωνται είς
τήν Αρμοδιότητα τοΰ τ ρ ι μ ε λ ο ΰ ς π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ε ί ο υ, άντιθέτως, διά τήν έκδίκασιν τών είς ά αύται αναφερονται τετελεσμενων έγκλημάτων Αρμόδια θά
είναι, κατά περιπτωσιν, τά μικτά δρκωτά δικαστήρια, τά
πενταμελή έφετεΐα, τά τριμελή πλημμελειοδικεία καί τά
μονομελή τοιαΰτα. Ούτως, ή έκδίκασις τής έγκληματικής συνενωσεως πρός τελεσιν π .χ. τών έλαφροτάτων
πλημμελημάτων έπαιτείας ή Αλητείας, θά Ανήκη τοΰ
λοΊποΰ είς τήν αρμοδιότητα τοΰ τριμελοΰς πλημμελειοδι
κείου, ένψ τά αυτά έγκλήματα, ώς συντελεσθέντα (τε
τελεσμένα) θα δικάζωνται υπό κατωτέρου δικαστηρίου
δηλαδη, υπο τοΰ μονομελοΰς πλημμελειοδικείου.
V I. Έ ν οψει τών Ανωτέρω, άγεται' τις είς τό συμπέ
ρασμα, δτι, είς πάσαν περιπτωσιν, αί έγκληματικαί προ
κλήσεις καί συνενώσεις, ύπό τήν κατά τήν Ανωτέρω Ανα-
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πτυχθεϊσαν έννοιαν, πρός τέλεσιν πάντων Ανεξαιρέτως
τών πλημμελημάτων, καί δή καί έκείνων δι’ ά δ νόμος
Απειλεί ποινήν φυλακίσεως έλάσσονα τοΰ έτους, δέον νά
τιμωρούνται μέ οίανδήποτε ποινήν φυλακίσεως, ύπό τοΰ
Τριμελοΰς δέ πλημμελειοδικείου. Δέν είναι δέ δυνατόν
νά ύποστηριχθή, δτι διά τής έρμηνείας δυνάμεθα καί έπί
τών παραβάσεων τούτων νά δεχθώμεν, δτι, έφ’ δσον κατά
τήν δεδηλωμένην θέλησιν τοΰ νομοθέτου νά τιμώ ρήση
τήν έγκληματικήν πρόκλησιν καί συνένωσιν είς κακούρ
γημα μέ ποινήν ήπιωτέραν έκείνης, ητις έπιβάλλεται έπί
τών τετελεσμένων τούτων έγκλημάτων, νόημα τοΰ νεα
ροΰ ώς άνω νόμου είναι νά τιμωρήται ή αύτή Ακριβώς,
κατά τε τήν Αντικειμενικήν καί υποκειμενικήν πλευράν
της, πράξις, έπί πλημμελημάτων, δμως, ώσαύτως έπιεικέστερον. Διότι μία τοιαύτη λύσις θά ήτο Αντίθετος πρός
τό ρητόν γράμμα τοΰ νόμου καί συνεπώς Απαράδεκτος.
Ό νομοθέτης, έν προκειμένψ, έξεφράσθη ρητώς. Τιμω
ρεί ένίοτε, τάς είς πλημμελήματα άναφερομένας ώς άνω
πράξεις αύστηρότερον, κατ’ Αντίθεσιν πρός τάς άναφε
ρομένας είς κακουργήματα, ας τιμωρεί, πάντοτε δέ, έπιεικέστερον.
V II.
Παρόμοιον ζήτημα, ώς γνωστόν, έχουν δημι
ουργήσει καί αί διατάξεις τών άρθρων 377 καί 394 καθ’
άς, δ μέν αυτουργός κλοπής ή ύπεξαιρέσεως Αντικειμέ
νου ευτελούς Αξίας διώκεται κατ’ έγκλησιν καί δικάζε
ται υπο τοΰ μονομελοΰς πλημμελειοδικείου, δ κλεπταπο
δόχος, δμως, τοιούτων πραγμάτων διώκεται αύτεπαγγέλτως καί τιμωρείται, ύπό τοΰ τριμελοΰς δέ πλημμελειο
δικείου, διά φυλακίσεως μέχρι 5 έτών. Τά πράγματα,
όμως, έδώ, καίτοι έκ πρώτης δψεως δμοια, δέν είναι έν
τούτοις Απολύτως ίδια. Διότι ή Αντικειμενική ϋπόστασις
τών έγκλημάτων, περί ών τά άρθρα 377 καί 494, είναι
διάφορος. Επομένως, μή δμοιόμορφος ποινική μεταχείρισις έρείδεται κατ’ Αρχήν έπί βάσεως. Έ ν τή ύπό
κρισιν, όμως, περιπτώσει τό ομοιόμορφον τής ποινικής
μεταχειρίσεως δικαιολογείται, φρονοΰμεν, είς πάσαν περίπτωσιν. έπί τή σκέψει δτι είς τάς πλείστας τών περι
πτώσεων ή πράξις, είτε ώς πρόκλησις καί ώς σύστασ.ς
καί συμμορία, είτε ώς τετελεσμένον έγκλημα (οίον λ.χ.
συμβαίνει έν άρθροις 169, 173, 182, 247 κλπ. ΙΙ.Κ.)
έμφανίζεται, στρέφεται πρωτίστως κατά τής έννόμου τάξεως καί μόνον κατ’ αυτής. Σχετική είναι καί ή διάταξις τοΰ άρθρου 360 Π.Κ. «περί παραμελήσεως έποπτείας Ανηλίκων». Κατ’ αύτήν, διά τήν αύτήν υλικήν
πράξιν τοΰ Ανηλίκου, ητις δυνατόν νά είναι ού μόνον
πλημμέλημα, Αλλά καί πταίσμα, οί έχοντες κατά νό
μον ύποχρέωσιν πρός έποπτείαν τοΰ Ανηλίκου κλπ. τι
μωρούνται πάντοτε είς βαθμόν πλημμελήματος, πλήν καί
επί τοΰ προκειμενου ό λόγος, δι’ δν οί τελευταίοι δέον
νά λογοδοτούν ένώπιον τών δικαστηρίων, έρείδεται έπί
διαφορετικής αύτών εύθύνης.
Έτερον ζήτημα, δπερ δύναται νά δημιουργηθή, εί
ναι τό εξής : Τοΰ νόμου δεχομένου (άρθρον 1 παρ. 3)
δτι «αί έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις ποιναί έπιβάλλονται, έάν κατ’ άλλην διάταξιν ή πράξις δέν τιμω
ρείται βραδύτερον» τί ρητέον, άν τό μελετηθέν έγκλημα
οκτελεσθή η γίνη Απόπειρα αυτού ; Θά ύποχωρήση ή
οιάταξις τοΰ άρθρου 186 πρό τής προδλεπομένης διά
τό τελεσθέν έγκλημα ; Καί, έάν ναί, κατά ποιαν λογι
κήν ό μεν προκαλεσας κλπ. είς διάπραξιν κακουργήμα”0?, δπιρ θα τελεσθή, θα κριθή ώς ηθικός αύτουργός
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τούτου,, ένψ δ προκαλέσας είς διάπραξιν ελαφρού τινός
πλημμελήματος, άν μέν τούτο τελεσθή, θά κριθή ώς
ηθικός αυτουργός αυτού καί θά ύποβληθή είς πλαίσιον
έλαφράς ποινής, έάν δέ, δέν έκτελεσθή, θά ύποβληθή τό
τε είς ποινήν φυλακίσεως 10 ήμερων μέχρι 5 ^τών >
Έ άν πάλιν δεχθώμεν δπαρξιν κατ’ ιδέαν συρροής ηθικής
αυτουργίας τού τελεσθέντος έγκληματος καί τού έγκληματος τού άρθρου 186 Π.Κ., πάλιν ή Αντιμετώπισις ζη 
τήματος, έρειδομένου έπί τής ιδίας βασεως, κατά τά
ανωτέρω διεξοδικώς άναπτυχθέντα, θα είναι διάφορο,
έπί τών κακουργημάτων καί των βαρυτέρων πλημμελη
μάτων, έν σχέσει πρδς τά ήσσονος σημασίας πλημμελή
ματα.
V III.
Κατά τήν μέχρι τοΰδε ίσχύουσαν νομοθεσίαν,
ή πρόκλησις κλπ. τότε μόνον Ιτιμωρεΐτο, όταν αφεωρα
είς τήν τέλεσιν κακουργήματος ή κακουργημάτων. 'Ο
περιορισμός οδτος είς μόνα τα κακουργήματα εγένετο
έπί τή σκέψει, δτι ή έπέκτασις καί είς τά πλημμελή
ματα έκρίθη ώς ύπερβάλλουσα τήν Ανάγκην,^ δοθέντος
δτι ώς πρδς ταύτα δ κίνδυνος τής έννάμου τάξεως δέν
είναι μέγας (αίτιολ. έκθεσις 1933, σελ. 3 0 6 ). Η, κατ
αύτδν τδν τρόπον, άντιμετώπισις τού θέματος ήτο σύμ
φωνος πρδς τάς κρατούσας συνθηκας ζωής τής έποχής,
καθ’ ήν συνετάσσετο δ Κώδιξ. Ηδη, δμως, τά πράγ

ματα ήλλαξαν είς σημεΐον, ώστε κίνδυνος διά τήν Βννομον τάξιν νά δημιουργήται καί έν ή περιπτώσει κα
ταβάλλονται προσπάθειαι πρδς ύλοποίησιν'εγκληματι
κών άποφάσεων, Ιστω καί άν αύται_ άναφέρωνται είς
τέλεσιν πλημμελημάτων. Έ ν συμπεράσματι, έπομένως
δύναται νά λεχθή, δτι δ νέος νόμος (Ν.Δ. 861/1971)
πληροί μέν έν σοβαρόν νομοθετικόν κενόν,^ δεν διετυπώθη, δμως, κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώμην, κατά
τρόπον νομοτεχνικώς σαφή, είς τρόπον ώστε να άποφεύγωνται, κατά τήν έφαρμογήν αυτού, ερμηνευτικά ζη
τήματα. Καθ’ ήμάς, έάν ή διάταξις τής παρ. 2 τού άρ
θρου 1 διετυποΰτο ούτως : «Ό π ρ ο κ α λ ώ ν^
δπωσδήποτε παροτρύνων τινάζει
διάπραξιν ώρισμένου πλημμελημα.τ ο ς, ώ ς κ α ί δ π ρ δ ς τ ο ύ τ ο π ρ ο σ φ ερ ό μ ε ν ο ς καί δ Α π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ς τοιαυτην πρόκλησιν ή προσφοράν, τιμω
ρ ε ί τ α ι μέ τ ή ν π ο ι ν ή ν τ ή ν π ρ ο β λ ε π ο μ έ ν η ν δ ι ά τ δ π λ η μ μ έ λ η μ α τ ο ΰ·τ ο», συνεπληροΰτο δέ άναλόγως καί ή διάταξις τής παρ.
2 τού άρθρου 2, δέν θά άπεφεύγοντο Απλώς^έρμηνευτικά ζητήματα, αλλά καί θά άπεδίδετο δι αυτής καλλιον ή διά τού νόμου σκοπουμένη έννοια.
ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖΙίίΡΑΣ

Έπιστολαι έπί τώ ήρωϊιιώ θανάτω τοΟ Ά στυφ τος *Α8. Κων6ταντάγιια
Άξιότιμον Κον
ΓΑΛΑΝΟΙΙΟΤΛΟΝ Θ.
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

’Αρχηγέ μου,
,.
Μέ βαθυτάτην θλΐψιν έπληροφορήθην Από τδν Α 
θηναϊκόν Τύπον διά τδν Αείμνηστον Αστυφύλακα Γ '83
τού Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών, ’Αθανάσιον
Γ. Κωνσταντάγκαν, δστις, έκτελών τήν νυκτερινήν^ύπηρεσίαν, εύρε τραγικόν θάνατον έν τή έκτελεσει τού καθήκοντός του. 'Ως πρώτος τακτικός αιμοδότης της Ελ),άδος, καταδικάζω τήν κατάπτυστον καί έγκληματικήν
αυτήν ένέργειαν, ήτις είχεν ώς Αποτέλεσμα τδν θάνα
τον τού νεαρού Αστυφύλακος Κωνσταντάγκα καί τδν
τραυματισμόν τού συναδέλφου του Νικ. Λειβαδίτη καί
δηλώ δτι προσφέρομαι, έάν χρειασθή, είς μετάγγισιν
αίματος, ήτις θά είναι ή 403η προσφορά καί είς μνή
μην τού Αδίκως φονευθεντος έκλεκτοΰ μέλους τή , A
στυνομίας Πόλεων.
Α. Η. ΣΤΑΘΟΙΙΟΪΛΟΣ
* * *
******

’Ανδραβίδα, 22/5/71
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
_
t
Μετά πολλής συγκινήσεως Απευθύνομαι πρδς τδ υ-
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μέτερον Αγαπητόν καί θαυμασιον περιοδικόν, ίνα, κατ
έντολήν τής συνειδήσεως καί κατά θερμοτάτην μου επι
θυμίαν, έκφράσω τήν άπειρον θλΐψιν υπο τής όποιας
κυριαρχείται ή ψυχή μου, άφ δτου, ένεκα τής ατιμία,
καί τής Ανανδρίας καταπτύστων, Αντεθνικών καί Αντι
κοινωνικών στοιχείων, ή ζωή ένδς Θαρραλέου άνδρός
τού ένδόξου Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τού Α
στυφύλακας ’Αθανασίου Κωνσταντάγκα, έδυσεν ένωρίς.
Είναι γνωστόν, δτι τδ πανελλήνιον μέ θλΐψιν καί
άσύνορον άγανάκτησιν έπληραφορήθη τδ οδυνηρόν άγ
γελμα.
Αίωνία ή μνήμη τού εύσυνειδήτου Αστυφύλακος,
δστις έπεσεν έπί τών έπάλξεων τού Εθνικού Αγώνος,
διά τήν συνέχισιν τής ανοδικής πορείας τής ΙΙατρίδος
μας καί τήν έξασφάλισιν τής γαλήνης καί Ασφαλείας
τών πολιτών.
Τιμή καί δόξα είς δλους δμας, τούς Αδιστάκτως αύτοθυσιαζομένους φρουρούς μας !
Εϊμεθα ύπερήφανοι δι’ δλους σας. Συμμετέχομεν δλοι ήμεΐς οί μαθηταί είς τήν θλΐψιν σας καί σάς πληροφοροΰμεν δτι θά Αγωνιζώμεθα έν τφ μέτριρ τών δυ
νατοτήτων μας, διά τήν έξαφανισιν τών κακόβουλων
στοιχείων καί τήν συνέχισιν τού δημιουργικού Εθνικού
Επαναστατικού έργου.
Μετά σεβασμού καί Αγάπης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ
Μαθητής Γυμνασίου - ’Ανδραβίδα ’Ηλείας.

'Υπό κ. ΑΗΜ. ΘΩΜΑ, Λικηγόρ°υ παρ’ Ά ρείφ Πάγφ

«Ονyap άν οϋζω γράψειέ ζις veajwv και σφρι
γών και γεγηρακώς και ίσως και ζρέμων...»
ffVeapa 73 Ί7ονβζινιανον.
Γ Λ Ο Ρ Ο Σ Γραφολογία παράγεται από τάς λέξεις (γραφή
λόγος), ετυμολογείται δέ ώς ή
^ θ ε ω ρ η τ ικ ή Έπισκόπησις τής γραφής.
Γ ρ α φ ή ε ί ν α ι δ ι α δ ο χ ι κ ο ί ε ι κ ό ν ε ς λ έ ξ ε ω ν , τ ώ ν ό π ο ι ω ν ή χάραξ ι ς κ α ι α ι μ ο ρ φ α ι ε ί ν α ι ι δ ι ό μ ο ρ φ ο ι , λ α μ β ά ν ε ι δ έ χ α ρ α κ τ η ρι ο τι κ η ν φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ν , έ κ φ ρ α σ ι ν κ α ί ρ υ θ μ ό ν άπό τ ό ό τ ο μ ο ν ^ κ τού
νητ,κ'ή!,0^ "ηη ° ε -Ρ Χ Γ Γ ° ' · κ Η διαδικασία Tnc γραφής συνιστό μίαν έκδήλωοιν ψυχοκι
νητικήν (νεύρο - μυϊκήν), συνειδητήν κα, ασυνείδητον, ήμιαυτόματον παρά τώ γραφικώς ώρίμω
ΐδ?οσύγΤ|φ(3σίαςΠΡΟωΡΙΟμενΓ*ν ^

έΚφΡ0?Π τήν σκέψιν του καΙ έξαρτωμένην έκ τής άτομικής του

Ή γραφή, ώς έπένδυσις σχηματι κή γραμμάτων, προωρισμένων όπως έκφράξωοι τήν σκέψιν
του γραφοντος, ως πηγής δημιουργίας, μελετόται συστηματικώς ύπό τής γραφολογίας άω' ένός
μεν προς καθορισμόν της ιδιοσυγκρασίας, τών ικανοτήτων, τών προτερημάτων, τών έλάττωμάτων
και των εν γενει ατομικών ιδιοτήτων ιού χαρακτήρας καί τής προσωπικότητος δεδομένου συγγραφεως ( δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή ή χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή Γ ρ α φ ο λ ο γ ί α ) καί άφ' έτέρου
προς ταυτοποιησιν η αποκλεισμόν ταυτοποιήσεως τής προελεύοεώς της έξ ώρισμένου φυσικού
προσώπου ( Δ ι κ α σ τ ι κ ή ή Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή Γ ρ α φ ο λ ο γ ί α )
Ψ

Ύπό τήν πρώτην έννοιαν, ή γραφολογία είναι έπιστήμη
τής διαγνώσεως καί περιγραφής τού χαρακτήρος φυσικού τ ί
νος προσώπου, διά τής θεωρήσεως τής γραφής του, συμφώ
νους πρός τούς ψυχολογικούς καί φυσιολογικούς νόμους, ώς
καί τούς μεθοδικούς κανόνας τής παρατηρήσεως.
Ή ιδιόχειρος γραφή, ώς ψυχοφυσιολογικόν γεγονός, δυνάμενον ν' άποτελέση τήν βάσιν διερευνήσεως καί καθορι
σμού τής άνθρωπίνης προσωπικότητος καί τού χαρακτήρος,
γενικώς, δεδομένου ανθρωπίνου γραφικού φορέως, ύπήρξεν
άντικείμενον μελέτης πολλών έρευνητών, άπό πολλών αιώ
νων. Από τής άρχαιότητος ακόμη είχον γίνει αντιληπτοί, έμ·
πειρικώς βεβαίως, αί άτομικαί ποικιλίαι τής χειρογράφου γρα
φής καί αί σχέοεις τών άτομικών ταύτης ποικιλιών πρός
τόν ατομικόν χαρακτήρα τού έξ ού προέρχεται αϋτη φυσικού
προσώπου, ώς φορέως ξωής καί πηγής δημιουργίας. Ό Α
ριστοτέλης, τού όποιου αί έργασίαι έπί τών φυσικών Επι
στημών, τής Μεταφυσικής καί τής Φυσιογνωστικής, είναι
αξιοσημείωτοι, άναφέρει :
« Κα θ ό μ έ τ ρ ο ν ή ο μ ι λ ί α ά ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ξ ε ι τ ήν ψ υ χ ή ν , κ α τ ά τό α ύ τ ό μέ
τ ρον καί ή γ ρ α φή έ κ φ ρ ά ξ ε ι τήν άντίλ η ψ ι ν κ α ί γ ε ν ι κ ώ ς τήν προσ ωπικό
τ η τ α τ ο ύ φ ο ρ έ ω ς τ η ς».
Από τού 2ου μ.Χ. αίώνος, ό Gaius Suetonius Tranguil-

lus (75 - 150 μ.Χ.), Ρωμαίος ιστοριογράφος καί βιογράφος
12 Ρωμαίων αύτοκρατόρων, εις τό έργον του «Περί τού βίου
των Καισάρων» έμελέτησε καί έσχολίασε τάς ιδιομορφίας
και τα χαρακτηριστικά τής ιδιοχείρου γραφής τού Ρωμαίου
αύτοκράτορος Όκταβιανοϋ Αύγούστου, προσεπάθησε δέ διά
τής μελέτης του ταύτης νά έξαγάγη συμπεράσματα διά τόν
χαρακτήρα τού αύτοκράτορος. Οΰτος χαρακτηρίξει τόν αύτοκρατορα, ώς προσωπικότητα προικισμένην μέ έξαιρετικήν
ευφυΐαν, άλλά καί ύπερφίαλον έγωϊσμόν.
Οί Κινέξοι φιλόσοφοι, άπό τού 11ου μ.Χ. αίώνος, έσημειωσαν τήν σχέσιν, ήτις ύφίσταται μεταξύ τής ιδιοχείρου
νραφής φυσικου τίνος προσώπου καί τής έν γένει προσωπικοτητος καί τού χαρακτήρος του.
Η άπαρχή τής νεωτέρας περιόδου
εις
την ά ν ά π τ υ ξ ι ν τής γ ρ α φ ο λ ο γ ί α ς
?, ν ° „ γ ε„ τ ° 1 e i c τ ό έ τ ο ς 1622, οπότε ό 'Ιταλός
( ammo Baldi, υιός ιατρού καί καθηγητής τής Φιλοσοφίας
εις το Πανεπιστήμιον της Βολωνίας, παρετήρησεν, άφ' ένός
μεν, ότι πόν φυσικόν πρόσωπον έχει χαρακτηριστικώς άτομικον και εύδιακρίτακ: άναγνωρι£όμενον γραφικόν χαρακτηρα καί άφ' έτέρου, ότι ύφίσταται άμεσος σχέοις μεταξύ ταύ
της καί τής ιδιοσυγκρασίας τού γράφοντος.
Κατά τόν 19ον αιώνα πλείστα μεγάλα όνόματα τού Εύρωπαικου πνεύματος, όπως ό Γκαϊτε, ό Λάϊβνιτς καί άλλοι, ή-
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Τήν 12.5.1971, δΓ επισήμου άνακοινωθέντοσ τοΰ Υπουργείου Δημοοίαε Τάξεως, άνηγγέλλετο ή
σύλληψις, ΰττό τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, δύο άναρχικών, μετά τών συνεργών των,
οί όποιοι, ύπήκοντεα είς κελεύσματα έχθρών τής Ελλάδος, έγχωρι'ων καί ξένων, εϊχον καταστρώσει
πρόγραμμα έκτελέσεως σειράς τρομοκρατικών έκδηλώσεων, εις βάρος τοΰ Ελληνικού Λαού, τής γαλή
νης καί τής άσφαλείας του.

Εις χεΐρας τών άναρχικών — υποψηφίων βομβιστών — κατεσχέθησαν έκρηκτικαί ύλαι καί
έκρηκτικοί μηχανισμοί.
Ή έπιτυχία υπήρξε τεραστία καί αίσθημα ίκανοποιήσεως μέγα έδοκίμασαν οί νομιμόφρονες
πολΐται έξ αυτής.
Διά τής συλλήψεως τών: α) Βαλυράκη ’Ιωσήφ τοϋ Ίωάννου, β) Κυριαζή Ίωάννου τοϋ Παναγιώτου καί τών συνεργών των, προσετέθη είς άκόμη κρίκος εις τήν μακράν, τήν άτελεύτητον άλυσον τών έπιτυχιών τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, διά νά έπιβεβαιωθή, άπαξ ετι,
δχι μόνον ή υψηλή στάθμη τής έν λόγιο Υπηρεσίας, άλλά καί ή πίστις τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
γενικώτερον, έπί τήν σημασίαν καί τήν άξίαν τής προλήψεως, κατά τόν άγώνα έναντίον τοΰ έγκλήματος καί δή τοϋ κατά τής ’Εθνικής άσφαλείας στρεφομένου.
Ό άείμνηστος όργανωτής καί πρώτος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Sir Frederic Halliday, ύπεστήριζε καί έδίδασκεν δτι: « έ ν γ ρ α μ μ ά ρ ι ο ν π ρ ο λ ή ψ ε ω ς , έ ν τ ή ά σ τ υ νομικήτακτική, άξίζειπερισσότερονένόςτόννουκαταστολής».
Είς τό δόγμα τοϋτο, τοϋ πρώτου ’Αρχηγοΰ της, ή ’Αστυνομία Πόλεων έπίστευσεν άπολύτως
καί τό κατέστησε βίωμά της.
Καί είναι γεγονός, δτι έν έκ τών χαρακτηριστικότερων γνωρισμάτων μιας εύνομουμένης Πο
λιτείας είναι ή, διά προνοίας καί καταλλήλων μεθόδων, πρόληψις τών έκτροπών έκ τής κοινωνικής
εύρυθμίας καί τών προσβολών κατά τής έννόμου Τάξεως.
Ά ν ή καταστολή τοΰ έγκλήματος ίκανοποιή τό δημόσιον αίσθημα καί ύπηρέτή τό Ιδανικόν τής
Δικαιοσύνης, ή πρόληψις θεμέλιοί τό αίσθημα άσφαλείας καί έπιβεβαιοΐ τήν βπαρξιν Κράτους
ίσχυροϋ καί ίκανοϋ νά προστατεύη, άποτελεσματικώς, τήν έννομον τάξιν καί τούς νομιμόφρονας
πολίτας.
Τό αίσθημα δέ άσφαλείας καί ή πίστις, έπί τήν ίσχύν τοΰ Κράτους, άποτελοϋν τήν θεμελιώδη
υποδομήν, τήν άναγκαίαν προϋπόθεσιν πάσης ύγιοΰς καί έπιτυχοϋς δημιουργικής προσπάθειας.
’Ιδού διατί ή ’Επαναστατική Πολιτεία, ή προελθοΰσα έκ τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου
1967, έταξεν ώς θεμελιώδη σκοπόν της, τήν άποκατάστασιν τοϋ δεινώς δοκιμασθέντος κατά τό παρελ
θόν, αισθήματος άσφαλείας, τής τάξεως καί τής γαλήνης τών πολιτών καί τήν άποκατάστασιν τοϋ
κύρους τοΰ Κράτους, ώς ύπερτάτων άγαθών.
Είς τήν ύλοποίησιν τοϋ προαναφερθέντος σκοποϋ τής Έπαναστάσεως, άποφασιστικώς συνέβαλε
καί συμβάλλει, έξακολουθητικώς, ή ’Αστυνομία Πόλεων, διά τών άναριθμήτων καί σπουδαίων έπι
τυχιών της, είς τόν άέναον, πολύμοχθον, άλλά καί πάντοτε έπιτυχή άγώνα της κατά τοΰ έγκλήματος,
τόσον τοϋ Κοινοϋ, δσον καί τοϋ κατά τής πολυτίμου ’Εθνικής άσφαλείας μας στρεφομένου.
Λαμπρόν δείγμα τής προαναφερομένης προσφοράς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός τό Έθνος
καί πρός τό κοινωνικόν σύνολον, άποτελεΐ ή τεραστία έπιτυχία τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, διά τής συλλήψεως τών έν άρχή άναφερθέντων δυναμιτιστών τής γαλήνης τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί υποψηφίων δολοφόνων καί τής παραπομπής των είς τήν άδέκαστον Ελληνικήν
Δικαιοσύνην.
Έπέπρωτο, άτυχώς, τούς υψηλούς πανηγυρικούς τόνους, δι’ ών έξήρθη ύπό τοΰ Τύπου καί έχαιρετίσθη ύπό τοϋ Κοινοϋ, ή περί ής ό λόγος έπιτυχία, νά άμβλύνη, κάπως, ό πόνος, ή πικρία καί ή
άγανάκτησις, έξ άφορμής τής μετ’ όλίγας ήμέρας έπισυμβάσης τραγικής δολοφονίας τοΰ λαμπροΰ
’Αστυφύλακος ’Αθανασίου Κωνσταντάγκα.

οχολήθησαν μέ τήν χαρακτηρολογικήν γραφολογίαν.
Ε ν τ ο ύ τ ο ι c, π α τ ή ρ τ ή c γ ρ ο Φ>ο λ ο γ ι α c
θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό Γ ά λ λ ο ς κ λ η ρ ι κ ό ς Abbe Michon.
Ούτος. μυηθείς εις τήν νεαρόν επιστήμην τής ΥΡ°Ψ°*°Υ|£Κ:
Οπό τού Abbe Fladrin, ε κ δ ί δ ε ι τ ο έ τ ο ς 1872 τ ο
Γ ρ γ ο ν LES MYSTERES DE L ’ ECRITURE, τ α μ υ 
σ τή ρ ια τής Γραφής.
Εν συνεχεία απο του
1873 — 1881 εκδίδει καί έτερα άΕιόλογα έργα περί της
Γραφολογίας, τό όποια κυριαρχούνται άπό μυστικισμον και
μεταφυσικήν.
Από των άρχών τού αίώνος μας, πολλοί έν Γαλλία ήσχολήθησαν μέ τήν γραφολογίαν καί δή ώς προς τόν καθορι
σμόν των βάσεων αύτης. Έκ τής Γαλλικής Σχολής θα άνα-

«Καθ’ δ μέτρον ή δμιλία
αντικατοπτρίζει τήν ψυ
χήν, κατά τό αΰτό μέ
τρον και ή γραφή Εκ
φράζει τήν άντίληψιν
καί γενικώς τήν προσω
πικότητα
τοδ φορεως
της»·
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

φέρωμεν τούς Pierre Hubert, όστις εφεύρε ίδιον γραφομετρικόν σύστημα, πρός διάγνωσιν, διό τής γραφής, του χαρακτήρος τού φορέως τούτης φυσικού προσώπου, τόν Μ.
Solange Pellat, όστις έΕέθηκε τάς ουσιώδεις άρχάς τής γρα
φολογίας καί τής Δικαστικής Γραφολογίας, καί τόν διάσημον έγκληματολόγον Edmond Locard, όστις ήσχολήθη κυρί
ως μέ τήν πραγματογνωμοσύνην έπί τής γραφής.
Εις τήν Γαλλίαν ή Γραφολογία διδάσκεται: 1) Εις τό
Πανεπιστήμιον τών Παρισίων καί είδικώτερον εις τήν Σχο
λήν τής Ανθρωπολογίας (έδρα Bertillon) καί 2) εις τό
Καθολικόν Ίνστιτοΰτον. Ωσαύτως έν Γαλλία ύπάρχουν έπιστήμονες γραφολόγοι, άπεσπασμένοι διά ψυχοδιαγνωστικός
γνωματεύσεις εις Νοσοκομεία τών Παρισίων καί τών Επαρ
χιών, ώς καί εις τό Προφυλακτικόν Ίνστιτοΰτον τών Παρι
σίων, όπερ διαθέτει μίαν Γραφολογικήν ύπηρεσίαν, έΕαρτωμένην άπό τό άνθρωποτεχνικόν έπιστημονικόν έργαστήριον.
Εις τήν Γερμανίαν, ή Γραφολογία έλαβε τεραστίαν άνάπτυΕιν καί έθεμελιώθη θεωρρτικώς, τόσον ώς ψυχοδιαγνω
στική Γραφολογία (Χαρακτηρολογία), όσον καί ώς Συγκρι
τική Γραφολογία (Δικαστική Γραφολογία). Διδάσκεται δε εις
πλεϊστα Πανεπιστήμια τής χώρας τούτης, αποτελούσα ιδι
αίτερον κλάδον τής ψυχολογίας καί είναι έντεταγμενη εις
τάς Φιλοσοφικός Σχολάς.
Ή Γραφολογία άνεπτύχθη έν Γερμανίρ, κυρίως διά τών
έργασιών τού Langenbruch, έφευρέτου τής Γραφομετρίας,
τού L. Klages, ίδρυτοΰ τής «ζχολής τής Εκφράσεως»,
τού Rudolf Pophal, όστις ήσχολήθη κυρίως μέ τήν φυσιολο
γικήν άνάλυσιν τής γραφής (Φυσιολογική Σχολή) καί άλλων
έΕενόντων Γερμανών, οϊτινες συνέβαλον εις τήν άνάπτυΕιν
τής Γραφολογίας, εις τήν χώραν ταύτην, όπως τών Erlenmayer, Prayer, Busse, Mayer, W ittlich καί τού περιφήμου
Schenelckert, όστις είναι πατήρ τής κρατούσης εις τήν δι
καστικήν γραφολογίαν μεθόδου, τών γραφολογικών ένδείΕεων, ή ίδιαΖόντων χαρακτηριστικών.
Σήμερον παγκοσμίως ή Γραφολογία τείνει νά λαβή τεραοτίαν άνάπτυΕιν, οί δέ κλάδοι της καθίστανται όσημέραι πε
ρισσότεροι
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Αί άρχαί καί τό πορίσματα τής Γραφολογιας έχουν ε
χθή εις τήν Ιατρικήν, ψυχιατρικήν, ψυχανάλυσιν, ψυχοτε
χνίαν, ψυχοπαιδαγωγικήν, Έκληματολογιαν.
Συνεπώς, αϋτη θεωρείται κατάλληλον μέτρον κρισεως
τού χαρακτήρος.
Αί εις τόν έΕωτερικόν κόσμον έκδηλώσεις πόσης αν
θρώπινης προσωπικότητας, ώς πηγής ζωής, όπως ήI ομιλία
ήΡβάδισις, ό χορός, ή μουσική, ή γραφή, ορωμεναι απο τω
πρώτων χρόνων τής γεννήσεώς των, εις δεδομενον ανθρ
nfvov φορέα, παρουσιάΖουν, άφ’ ένος μεν εκφρασιν και εΕω
τερίκευσιν έσωτερικών παρορμήσεων, αιτινες είναι ><αλον μέ
τρον άΕιολογήσεως τών όπισθεν τούτων ψυχικών λειτουργι
ών καί άφ’ έτέρου μίαν άτομικότητα, ήτις ακολουθεί ομοιο
μόρφους μίαν κλίμακα έΕελίΕεως, σταθερως βαινουσαν προς
τήν άπόλυτον άτομικότητα.
Ούτως, ή πρώτη έπαφή τού νηπίου μετά τής ομιλίας ουνίσιαται εις τήν διά τής μιμήοεως έκμάθησιν όπτικως, μνημονικώς καί άκουστικώς τών άπλών φθόγγων της μητρος
του. Όσημέραι, όμως, τό νήπιον, διά τής έπαναληψεως κοι
τής συνεχούς άσκήσεως, συνεπικουρούοης καί τής έμφυτου
καταβολής, όλονέν καί περισσότερον μυεϊται εις τήν ομιλίαν.
Ο άνθρωπος, ίδια μετά τήν έφηβείαν, όταν πλέον δια της
άσκήσεως καθίσταται όμιλητικώς ώριμος, εις τήν ομιλίαν του
αποκτά μίαν άτομικότητα, ώστε οί οικείοι του, οί_ συμμαθηται
του, οί καθηγηταί του τόν άναγνωρίΖουν έΕ αύτής, έστω και
άν δέν έχουν ένώπιόν των τήν οπτικήν του παράστασιν.
Τούτ αύτό συμβαίνει καί μέ τήν βάδισιν. Τό νήπιον, έχον
βεβαίως έντός του έμφυτον τήν καταβολήν πρός τούτο, εκ
μανθάνει, διά τής μιμήοεως καί τής συνεχούς άσκήσεως, την
βάδισιν, κατ’ άρχάς μέν διά των άνω καί κάτω άκρων, ακο
λούθως δέ μόνον διά των ποδων, εις θέσιν όρθίαν. Αργοτερον, μέ τήν πάροδον τού χρόνου, όταν πλέον έχη καταστή
ώριμος νέος, άπό άπόψεως βαδίσεως, ή λειτουργία αϋτη γιγνεται ημιαυτομάτου και άσυναισθήτωο, προσλαμβάνει δε αιομικότητα τοιαύτην, ώστε οί οικείοι του, οί γνωστοί του, τόν
άναγνωρίΖουν έκ ταύτης καί μόνον. Τούτ αύτό συμβαίνει
καί μέ τόν χορόν, τό άσμα, τήν έκμάθησιν πιάνου, τήν Ζω
Ή γ ρ α φ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς καί γ ε ν ι κ ώ ς ή
γ ρ α φ ή ε ί ν α ι μία τ ών π λ έ ο ν χαρακτηρι 
στικών έκ φραστικ ών έκδηλώσεωνεις
τ ό ν έ Ε ω τ ε ρ ι κ ό ν κ ό σ μ ο ν π ό σ η ς ά ν θ ο ωπ ί ν η ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς , ώς π η γ ή ς Ζ ω ή ς .
Είναι ή έκφρασις τής σκέψεώς μας, ή όποια άποτυποϋται μη
χανικώς καί άσυναισθήτως έπί τού χάρτου καί ή είκών της
δραστηριότητος τού έγκεφάλου καί τών νευοοψυχικών άντιδράσεων, ώς έκδήλωσις έΕωτερική τών άνθρωπίνων συναισθηυάτων. Κατά συνέπειαν, έν αύτή άντικατοπτρίΖονται όλα
τό βασικά στοιχεία, τό συγκροτούντο τόν ψυχικόν κόσμον καί
τήν ιδιοσυγκρασίαν τού φορέως της. Αϋτη, μετά τήν ομιλίαν,
είναι ή πλέον έκφραστική έκδήλωσις τής άνθρωπίνης προσω
πικότητος, ώς πηγής έκφρόσεως, καθ’ όσον, άμα τή γενέσει
της, άποτυποϋται έπί τού χάρτου, κατά τρόπον τέλειον, α
κριβή καί διαοκή, ένα σχηματικόν δημιούογημα, απολύτως
άτομικόν καί διάφορον παντός άλλου φορέως, όπερ νοείται,
όπό άπόψεως μέν περιεχομένου, ώς έκφοασις διανοήματος
καί λογοτεχνικής έπενδύσεως, άπό άπόψεως δέ γραφικής
οχηματοποιΐας ώς έκφρασις ψυχοφυσιολογική, δηλ. ό ατομι
κός γραφικός χαρακτήρ του, όστις άποτελεϊ τήν σφραγίδα
τής προσωπικότητος καί άντικατοπτρίΖει τάς άτομικάς ιδιότη
τας καί τό προσωπικά χαρακτηριστικά, τό όποια συγκροτούν
τόν χαρακτήρα τοϋ φορέως της, ώς πηγής δημιουργίας.
Ή άνάλυσις καί άΕιολόγησις τών ίδιαΖόντων γοαφικών
χαρακτηριστικών, δεδομένου άνθρωπίνου φορέως. δ!δει ένδιαφεοούσας ένδείΕεις διά τήν ψυχολογίαν του, βοηθει εις
τήν διάγνωσιν τών συγκροτούντων τήν προσωπικότητα τού
του στοιχείων, συντελεί δέ εις τήν κατάστρωσιν άΕιοπίστου
άκριβοϋο είκόνοο τοΰ χαρακτήροο του.
Ή κατάστρωσιο τήο είκόνοο τοΰ χαρακτήροο φυσικου
τίνος προσώπου, διά τής άναλύσεως τοϋ γραφικού του χαρα
κτήρος δύναται νά άποτελέση τό βόθρον τής κρισεως περί
τών ικανοτήτων τούτου καί τών ήθικών του έμφυτων κατα
βολών, ώς καί τής άΕιοπιστίας του γενικώς.
Περί τής άΕίας τών πορισμάτων τής γραφολογίας, ύφί
σταται έρις εις τήν έπιστήμην τής ψυχοδιαγνωστικής ή χα
ρακτηρολογίας.

Μία άποψις ύποστηρίΖει, ότι ή άνάλυσις καί άΕιολόγησις
τών ιδιαιτέρων γραφικών χαρακτηριστικών, δεδομένου τινός
φυσικού προσώπου, άγει εις τήν διάγνωοιν, όχι μόνον όλων
τών ουγκροτούντων τόν χαρακτήρα του στοιχείων, μέ απόλυ
τον βεβαιότητα, άλλα καί άλλων στοιχείων, ώς π.χ. πρόγνωαιν ασθενειών κλπ.
Ετέρα άποψις ύποστηρίΖει, ότι ή άνάλυσις καί άξιολόγησις του χαρακτήρος, δεδομένου ανθρωπίνου φορέως, καί
δή τού ιδιαιτέρου τρόπου κατά τόν όποιον έκαστον ατομον
έκφράΖει εις τόν έξω κόσμον τά ουναισθήματά του, τάς σκέ·
ψειο του καί τάς έπιθυμίας του, διά τής γραφής, δέν είναι
σταθερόν μέτρον κρίσεως καί συνεπώς δέν είναι δυνατόν ν'
άποτελέση βάσιν διαγνώσεως τών στοιχείων, άτινα συγκρο
τούν τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα. Υπάρχει καί τρίτη όποψις, ήτις θεωρείται καί ή όρθοτέρα, ύποστηρίΖουσα ότι ή
αλήθεια εύρίσκεται εις τό μέσον.
Κατά τήν άποψϊν ταύτην, ή διάγνωσις τού χαρακτήρος
άτόμου τινός, διά τής γραφής του, δέν δύναται νά προοδιορισθη μέ μαθηματικήν άκρίβειαν, καθ' όοον παν τό άνθρώπινον κυμαίνεται μεταξύ ένός κατωτάτου καί ένός άνωτάτου
ορίου, έπί πλέον δέ τό πρόβλημα τού ψυχικού προσδιορισμού
είναι περίπλοκον, διότι τά στοιχεία, άτινα συγκροτούν τήν
άνθρωπίνην προσωπικότητα, νοουμένην ώς τήν συνθετικήν
μορφήν όλων τών ώργανωμένων ψυχολογικών λειτουργιών
καί φυσιολογικών χαρακτηριστικών άτόμου τινός, άντιδρώντος εις τό περιβάλλον του, είναι στοιχεία σύνθετα, περι
λαμβάνοντας α) τήν έΕωτερικήν έμφάνισιν τού άτόμου (ύ
φος - μορφήν - έπιβολήν - φωνήν - έκφραοιν οφθαλμών, χάριν ή μή εις τάς κινήσεις), β) τόν ουναισθηματικόν όπλισμόν, γ) τό βουλητικόν στοιχεϊον, δ) τό νοητικόν στοιχεϊον
καί ε) τό υπέρ Εγώ.
Εν τούτοις, ή ιδιόχειρος γραφή φυσικού τίνος προσώ
που, ώς ψυχοφυσιολογικόν γεγονός, αποτελεί έκδηλωσιν τού
εγκεφάλου, όστις, ώς πηγή πόσης δραστηριότητος, άναμφι
σβητήτως άποτελεϊ σταθερόν βάσιν πρός διάγνωοιν ώρισμένων ιδιοτήτων τού χαρακτήρος ώς λ.χ. τής εύφυίας του, τής
εύστροφίας της σκέψεώς του, τών ικανοτήτων, τού συνδυα
σμού καί τής συλλήψεως τών τιθεμένων Ζητημάτων, τής
ένεργητικότητος τής βουλήσεως, τής άρμονίας καί τής συνοχης, της εύκαμψίας τών κινήσεων, τής έντιμότητος τής εϋθύτητος κλπ.
Οϋτω, σήμερον εις τήν Ευρώπην πολλοί έπιχειρήσεις,
κατά τήν στρατολόγησιν καί πρόσληψιν τού προσωπικού των,
ιδία των στελεχών, μεταξύ τών άλλων προσόντων, έχουν εισ
αγάγει καί τόν θεσμόν τού ιδιοχείρου καλουμένου βιογραφικοΰ σημειώματος, τό όποιον έΕετάΖεται ύπό ειδικού γραφο
λόγου, διά τής άναλύσεως τών έν αύτώ ιδιαιτέρων γραφι
κών χαρακτηριστικών, πρός διάγνωοιν τής προσωπικότητος
τού ύποψηφίου.
Η εισαγωγή τού θεσμού τού ιδιοχείρου βιογραφικοΰ ση
μειώματος θά ήτο ευκταία καί εις τήν χώραν μας, ιδία ύπο
των ΤραπεΖων, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή γραφολογική έΕέτασις θά γίγνεται μετ' ακρας προσοχής καί έπιμελείας ύπό
πεπειραμένων γραφολόγων, έγνωομένης μορφώσεως καί
πείρας.
Διά τόν σχηματισμόν πεποιθήσεως καί συναγωγήν συμπε
ράσματος, έπί δεδομένης γραφολογικής άναλύσεως, δέον
όπως συντρέχουν πλείονες γραφολογικαί ένδείξεις, ποιοτι
κοί καί ποσοστικαί, ϊνα έκ τού συνδυασμού τούτων, ώς συν
δρόμων ή συμπτωμάτων, άχθη τις εις σταθερόν διάγνωοιν,
καθ' όσον μεμονωμένη γραφολογική ένδειξις, ούδεμίαν πα
ρέχει γραφολογικήν άΕίαν.
Πρός τούτο, διά μίαν έγκυρον γραφολογικήν έΕέτασιν,
δέον όπως έξετάΖονται πλείονα έγγραφα, γεγραμμένα εις
πολλάς έποχάς τής Ζωής, τού ύπό γραφολογικήν έΕέτασιν
προσώπου, κατά τό μάλλον ή ήττον έκτενή. Πολλαί μέθοδοι
καί τρόποι έφαρμόΖονται πρός άΕιολόγησιν όλων τών στοι
χείων τής γραφής, όπως μέτρησις παντός στοιχείου, δυναμένου νά μετρηθή, άνάλυσις καί άΕιολόγησις πόσης γραφολογικής ένδείΕεως καί δή τών έσωτέρων γραφικών χαρα
κτηριστικών τών καί -χαρακτήρων δομής καλουμένων» κλπ.
Η έ π ι σ ή μ α ν σ ι ς , ώς ή δ η π ρ ο α ν ε φ έ ρ θ η ,
καί ή ά Ε ι ο λ ό γ η σ ι ς τ ών γ ρ α φ ι κ ώ ν χαρα

κτηρι στι κών τ ή ς ι δ ι ο χ ε ί ρ ο υ γ ρ α φ ή ς ,
δ ε δ ο μ έ ν ο υ τ ί ν ο ς ά ν θ ρ ωπ ί ν ο υ γραφικού
φ ο ρ έ ω ς , ώς σ χ η μ α τ ι κ ή ς έ π ε ν δ ύ σ ε ω ς
γραμμάτων, έπί λ ε ί α ς έ π ι φ α ν ε ί α ς , δ ύ
ν. α τ α ι ν ά ά π ο τ ε λ έ σ η τ ή ν β ά σ ι ν τ ο ύ κα·
θ ο ρ ι σ μ ο ύ τ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς κ α ί τ ο ύ προσ
διορισμού τ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν , ά τ ι ν α σ υ γ 
κ ρ ο τ ο ύ ν τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τούτου.
Παραλλήλως, όμως, έπί τών άρχών τής Γραφολογίας,
έβασίσθη έν πολλοϊς καί ή Δικαστική Γραφολογία ύπό στε
νήν έννοιαν, διά τήν ταύτοποίησιν ή τόν άποκλεισμόν ταυτοποιήσεως ιδιοχείρου ύποπτου κειμένου, πρός συγκεκριμένον άνθρώπινον φορέα, διά τής διαγνώσεως καί συγκριτικής
άντιπαραθέσεως τών γραφολογικών γνωρισμάτων τούτης
πρός δείγμα γραφής υπόπτου προσώπου.
Πράγματι, ή Γραφολογία άπετέλεσε τήν βάσιν έκκινήσεως, έΕ ής έΕεπήδησον μέθοδοι πραγματογνωμοσύνης έπί τής
ιδιοχείρου γραφής, ώς σχηματικής άποτυπώσεως γραμμάτων,
εδραΖόμεναι έπί τών άρχών ταύτης, ώς λ.χ. τής άτομικότητος τού γραφικού χαρακτήρος. τού αύτοματισμοΰ τής γρα
φής, τού άπειρου τής ποικιλίας τών γραφικών χαρακτήρων,
τού γραφικού ρυθμού καί γενικώς τών ίδιαΖόντων γραφικών
χαρακτηριστικών, ώς διαγνωστικών γνωρισμάτων ή σημείων
άναγνωρίσεως γραφής τίνος.
Τόσον ή γραφομετρία, όσον καί ή άναλυτική γραφική μέ
θοδος τής συγκρίσεως ή τών γραφολογικών γνωρισμάτων,
έδράΖεται, έν πολλοϊς, έπί τών άρχών τής γραφολογίας. Οϋ
τω, διά τής έφαρμογής τών άρχών τής γραφολογίας κατέστη
δυνατή ή ταύτοποίησις δεδομένου κειμένου ή ό άποκλεισμός
τής ταύτοποιήσεως τούτου, πρός ώρισμένον άνθρώπινον γρα
φικόν φορέα, ώς πηγήν δημιουργίας, διά τής έπισημάνσεως,
συγκριτικής άντιπαραθέσεως καί άΕιολογήσεως τών γραφι
κών γνωρισμάτων, ή σημείων άναγνωρίσεως δύο τούλάχιστον
ιδιογράφων κειμένων καί δή έκ τούτων τών πρωτευόντων ή
εσωτέρων τοιούτων.
Περαιτέρω αί άρχαί τής γραφολογίας, ώς ψυχοδιαγνω
στικής ή χαρακτηρολογίας, έφαρμόΖονται εις εύρεϊαν κλίμαμακα έν Γαλλία καί κυρίως έν Γερμανία, διά τήν ύποβοήθησιν τού έργου τών άνακριτικών άρχών καί τής ποινικής άνακρίσεως γενικώτερον.
Ούτως, έν Γερμανία, αί άνακριτικαί άρχαί, έπί διαπράΕεως σοβαρών έγκλημάτων, συχνά άναθέτουν εις ειδικούς
γραφολόγους τήν διερεύνησιν τού χαρακτήρος καί τόν καθο
ρισμόν τών στοιχείων, τών ουγκροτούντων τήν προσωπικό
τητα τών ύπό ποινικήν δίωΕιν έγκληματιών, διά τής άναλύ
σεως της ιδιοχείρου γραφής των ύπό μορφήν γραφολογικής
πραγματογνωμοσύνης.
Ή γραφολογική αϋτη γνωμοδότησις, ώς άπεδείχθη εις
τήν πραξιν, έν Γερμανία είναι άπαραίτητος εις τήν ύποβοήθησιν τού έργου τής άνακρίσεως, συμβάλλει δέ άποτελεσματικως εις τήν διαφώτισιν ταύτης, έπί τής προσωπικότητος
του έγκληματίου καί τού έγκλήματος, ώς βιοκοινωνικοΰ φαι
νομένου, καθ' όσον σήμερον, ύπό τό φώς τών νέων πορι
σμάτων τής ποινικής έπιστήμης καί τής σωφρονιστικής, ό
έγκληματίας δέν άντιμετωπίΖεται in abstracto ώς ό αύτουργος μιας πραΕεως ποινικως κολάσιμου, άλλά ώς συγκεκρι
μένη άνθρωπίνη ϋπαρΕις. Ή εισαγωγή τού θεσμού τής διερευνήσεως τού χαρακτήρος καί τού προσδιορισμού τής προ
σωπικότητος τών ύπό δίωΕιν έγκληματιών, διά τής άναλύ
σεως τής ιδιοχείρου γραφής των, ύπό μορφήν γραφολογικής
πραγματογνωμοσύνης, μετά τήν έπιτυχίαν τού θεσμού τού
του έν Γερμανία, θά ήτο εύκταία καί εις τήν χώραν μας,
πρός ύποβοήθησιν τού έργου τής άνακρίσεως καί τών σκοπών
τής ποινής καί τής σωφρονιστικής γενικώτερον.
Τέλος εις τάς Σχολάς τής Γραφολογίας, ιδία έν Γερμα
νία καί Γαλλία, έκπαιδεύονται καί ειδικεύονται οί Δικ. Γραφολόγοι. Έκ τών άποφοίτων δέ τών Σχολών τούτων, στρατολογοΰνται οί ειδικοί πραγματογνώμονες έπί τής γραφής.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ

ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ο ΛομπρόΖο προσεπάθησε νό άποδείΕη, ότι ό εγκλη
ματίας είναι προϊόν τής φύσεως(1), ώς είναι προϊόν τής
φύσεως ό ίππος μέ τήν τίγρην, η μέλισσα μέ την σφήκα, ο
πλάτανος μέ τήν κάκτον, ό αρρην μέ τό θήλ,υ και ο κα
λός μέ τόν κακόν άνθρωπον. Ως είναι Ζωον ό ίππος με την
τίγρην ή δένδρον ό πλάτανος μέ τήν κάκτον, έξ ίσου είναι
άνθρωπος ό καλός καί ό κακός άνθρωπος, αλλα μεταξύ
των μνημονευθέντων Ζευγών ύφίοτανται θεμελιώδεις διά
φοροί, όφειλόμεναι εις τήν καταγωγήν αύτων. Κάποτε, εις
τό άπώτερον βάθος τής έξελίξεως, ύπό γνωστός η άγνω
στους εις τόν άνθρωπον συνθήκας, διεχωρισθη ό ίππος
από τήν τίγρην, ή μέλισσα άπό τήν σφήκα, ό πλάτανος απο
τήν κάκτον και ό καλόο ανθρωποο. άπό τόν κακόν. Η διαδικαοία διαχωρισμού, άποκληθείσα έκ παραδόσεως «κληρονομικότης», άποδίδεται ύπό τού ΛομπρόΖο, ό όποιος άναφέρεται εις τόν καλόν καί κακόν άνθρωπον, εις τήν έξελιΕίν του. Κατ' αύτόν, ό καλός άνθρωπος έΕειλίχθη, ό δε
κακός παρέμεινεν όπισθεν εις τούς προγόνους του, των
όποιων τό μορφολογικά χαρακτηριστικά φέρει καί τήν πνευ
ματικήν καθυοτέρησιν μαρτυρεί διά τής συμπεριφοράς του.
Ό κακός άνθρωπος, ή, κατά τόν ΛομπρόΖο, ό έγκληματίας
άνθρωπος, είναι μία άναδρομή εις τόν πρόγονό του(2) τόν
πίθηκον, έκ τοΰ όποιου κατάγεται καί άπό τόν όποιον, κατα
τόν Δαρθϊνον, ό σημερινός άνθρωπος δέν άπέχει καί πολλάς γενεάς(3 ), έάν ή έΕέλιΕις όραθή άπό τής σκοπιάς τής
άπεραντωσύνης τοΰ χρόνου τοΰ ούμπαντος. Ο ΛομπρόΖο
έθεμελίωσε τό οικοδόμημα τών έργων του έπί τής θεωρίας
τοΰ Δαρβίνου, ύποψιασθείς εις τό μετέπειτα έτη τής έπιοτημονικής του σταδιοδρομίας σοβαρός αδυναμίας, τάς ό
ποιας, ώς θά ίδωμεν, προσεπάθησε νά έπανορθώση(4).
Τό φαινόμενον έγκλημα είναι, κατά τόν ΛομπρόΖο, μία
φυσική έκδήλωσις, παρατηρουμένη έντός τοΰ φυσικού καί
Ζωικού βασιλείου. Ούτος έπικαλεϊται τόν Ρενάν, καθ' όν
«ή φύσις είναι τό παράδειγμα τής άνηλεεστάτης άναισθησίας καί τής μεγίστης άνηθικότητος» (5 ). Πολλά φυτά έκθέτουν έλκυστικά εις κάλλος καί οσμήν άνθη, διά νά προοελκύσουν μίαν ώρισμένην κατηγορίαν έντόμων, τό όποια,
μόλις έπικαθήσουν έπί τών άνθέων, συλλαμβάνονται διά του
κλεισίματος τών φύλλων, άτινα έγείρονται τελικως, αφού
τό θύματα νεκρωθούν καί χωνευθούν χάρις εις ένα όΕύ
ονάλογον πρός τήν άνθρωπίνην πεψίνην(θ). Τό έγκλημα,
μεταξύ τών Ζώων, είναι έτι περιοαότερον διαδεδομένον ούχί μόνον μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών των Ζώων, άλ
λα καί μεταξύ Ζώων τής αύτής οικογένειας καί ράτσας. Ό
ΛομπρόΖο παραθέτει πειστικώτατα παραδείγματα άναιτίου
καννιβαλισμού, τόσον μεταξύ άνθρώπων, όσον καί μεταξύ
Ζώων τής αύτής οικογένειας. Ό Ferri(7) διακρίνει είκοσι
δύο είδη έγκλημάτων φόνου μεταξύ τών Ζώων, τό κυριώιερα τών όποιων είναι οί φόνοι χάριν εύρέσεως τροφής,
χάριν άρχηγίας, φιλοδοξίας, άπολαύσεως θηλέων, άμύνης,
έπιδείξεως δυνάμεως (πολέμου) κ.ά. Έμελετήθησαν φόνοι
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μεταξύ Ζώων, εις οΰς δέν έξηκριβώθη ή αιτιολογία, λ.χ. μια
θήλεια πίθηξ έφαγε τήν κεφαλήν του πρωτοτόκου τέκνου
της, καίτοι έδείκνυε στοργήν και έπιμέλειαν πρός τά λοιπά
τέκνα της. Γάτοι, λαγοί, κόνικλοι καί κΰνες ένίοτε τρώγουν
τά τέκνα των, αί δέ νεαροί άλώπεκες ένίοτε άδικαιολογήτως τρώγουν τάς μητέρας των κ.ο.κ.
Συγκρίνων τά έγκλήματα τών άνθρώπων μέ τά τοιαΰτα
τών Ζώων, ό ΛομπρόΖο εύρίσκει πολλάς ομοιότητας ( 8 ) , όχι
μόνον εις τήν αιτίαν τελέσεως, άλλά καί εις τόν τρόπον τελέσεως. Τό Modus Operandi δέν παρατηρεϊται μόνον μετα
ξύ τών άνθρώπων, άλλά καί μεταξύ τών Ζώων, άτινα ειδι
κεύονται εις ώρισμένον τρόπον άναΖητήσεως τής τροφής
των ή έπιβολής τών θελήσεών των, πράξεις αίτινες άποτελοΰν μέν φυσικός έκδηλώσεις τών Ζώων, άλλ' έν ταύτώ
καί έγκλήματα, κατά τά άνθρώπινα δεδομένα. Τά Ζωα συγ
κροτούν συμμορίας, πρός έξουδετέρωσιν άντιπάλων, ώς α
κριβώς καί οί άνθρωποι. Τά Ζώα μοιχεύονται, έρωτεύονται
καί φονεύουσι διά λόγους διά τούς όποιους φονεύει καί ό
άνθρωπος. Ούτος άναφέρει, ώς παράδειγμα μοιχείας μετά
φόνου, έν Ζεύγος πελαργών τό όποιον παρηκολουθεϊτο καθ
όν χρόνον έν άρμονία έκτιΖε τήν φωλεάν του. Μετά παρέλευσιν ήμερών, παρετηρήθη ότι, οσάκις ό άρρην έξήρχετο
εις άγραν τροφής, έτερος νεώτερος πελαργός ήρχετο και
έρωτοτρόπει πρός τήν θήλειαν, ήτις άπέκρουε κατ άρχάς
αύτόν, άλλά τούτου έμμένοντος έγένετο τελικώς δεκτός.
Ημέραν τινά οί δύο μοιχοί μετέβησαν εις ό σημεϊον ό σύ2υγοο έθήρευε βατράχουο καί, ένω ήτο άνύποπτοο, τοΰ έπετέθησαν καί τόν έφόνευσαν διά ραμφισμών(9). ΔΓ έτέρου παραδείγματος, παρουσιάΖει τό Modus Operandi ένός
πονηροτάτου κυνός, όστις, γενόμενος ύποπτος ότι έπνιγε
τά πρόβατα τού κυρίου του, έφιμώθη. Έ ν τούτοις, παρά τήν
φίμωσιν τοΰ κυνός, τά πρόβατα έξηφανίΖοντο. Μίαν νύκτα
ό κύριος εϊδεν ότι ό κύων, έν ώρα νυκτός, άφήρει τό ψίμωτρον καί, άφοΰ έτρωγε τήν λείαν του, έπλυνε τό ρύγχος
δΓ ΰδατος, έφόρει πάλιν τό φίμωτρον καί έπέστρεφεν άμέοως καί άδιάφορος εις τήν κοίτην του. Έν συνεχεία, όμως,
τού παραδείγματος αύτοΰ ό ΛομπρόΖο προβληματίζεται λέγων : «ή πράξις αϋτη είναι προμελετημένη κλοπή, άντιφάσκουσα πρός τά κληρονομικά» καί παραδεχόμενος, ότι ή
συμπεριφορά τού κυνός είναι τό άποτέλεσμα της άνατροφής καί έκγυμνάσεως τών κατοικίδιων τούτων Ζώων(10)
Ή ποινή, ώς μέτρον προστασίας, παρουσιάζεται μέ πολλός ομοιότητας μεταξύ άνθρώπων καί Ζώων. Διά νά έπιφέρη αϋτη τά προσδοκώμενα άποτελέσματα, πρέπει νά είναι
διδακτική καί ήπια, κατά τόν ΛομπρόΖο. Διά τής ποινής θά
πρέπει νά ύποδεικνύεται ή άποδοκιμασία τής πράξεως. Οί
διαβιούντες εις χωρία καί διατρέφοντες Ζώα θά εϋρουν άληθεϊς τούς ισχυρισμούς αύτούς τοΰ ΛομπρόΖο, διότι, πράγ
ματι, Ζώα, τά όποια μεταβαίνουν πρός άναΖήτησιν τροφής
εις άπηγορευμένην ύπό τοΰ άνθρώπου περιοχήν, διακόπτουν,
έφ' όσον ραβδισθοΰν μερικός φοράς καί ύπό ώρισμένην δια-

δικασίαν, ύποδεικνύουοαν τήν έντονον άποδοκιμαοίαν τού
ανθρώπου κλπ. Ό Λομπρόζο χρησιμοποιεί καί ένταϋθα τό
παράδειγμα ληστρικού στίφους πιθήκων, οϊτινες εις τάς Ι ν 
δίας έκλεπτον τήν ζάκχαριν του Allen, όστις, διά νά άποθάλλη τήν συνήθειαν αύτήν των πιθήκων, προέβη εις τό
εζής τέχνασμα : Συνέλαβε τά μικρά καί άγαπητά τέκνα
ιών πιθήκων, άτινα έκράτηοε δύο - τρεϊς ήμέρας καί είτα
τά άπέλυσεν, άφού ένήργηοεν έπάλειψιν έπί τού σώματός
των δι έμετικου φαρμάκου. Έπί τού στρώματος τού έμετικοΰ φαρμάκου ένήργηοεν έτέραν έπάλειψιν διά ζακχάρεως.
Οί πίθηκοι, έν άρχή, έθλίβηοαν διά τήν στέρησιν τών τέ 
κνων των, άτινα μετά χαράς ύπεδέχθησαν όταν έπανεϊδον
αυτά ήρχισαν νά τά λείχουν άπο χαράν, κατ' άρχήν, καί
έν συνεχεία ένεκα τής γλυκύτητος τής ζακχάρεως. Μετ'
ολίγον κατελήφθηοαν ύπό ουνεχών καί σφοδρών έμέτων,
γεγονός τό όποιον τούς ήνάγκασε νά μή έπανέλθουν εις
τήν κλοπήν τής ζακχάρεως(11).
Η αιδώς, κατά τόν Λομπρόζο είναι ιδέα τής γυναικός,
προελθοϋσα άπό τήν έπιθυμίαν αυτής νά άποκρύψη τάς άηδεϊς συνέπειας τών άποσυντεθειμένων έκκρίσεων τού μο
ριακού αυτής κόλπου(12). Ή πορνεία ήτο εις τούς πρώ
τους άνθρώπους ό κανών, ό δέ γόμος είναι έφεύρεσις τών
νεωτέρων χρόνων. Έν συνεχεία, ό Λομπρόζο άσχολεϊται
μέ τήν ιστορικήν έΕέλιΕιν τής κτηνοβασίας, τής αίμομιΕίας,
της άπαγωγής καί τού βιασμού, τής πολυγαμίας, τής μοι
χείας, τής παιδοκτονίας, τής ανθρωποκτονίας ύπό διαφό
ρους προφάσεις, της κλοπής, τής μονομαχίας, τής παιδικής
έγκληματικότητος καί γενικώς μέ όλα τά είδη τού κοινού
έγκλήματος.
Η όλη, έν πάση περιπτώσει, φιλοσοφία τού Λομπρόζο
βασίζεται εις τήν θεωρίαν ότι ό άνθρωπος είναι έν έκ τών
Σώων, τό όποιον ζή, δρά, κινείται καί συμπεριφέρεται, όπως
όλα τά ύπόλοιπα ζώα. Εις τά θεωρητικά του θέματα, έκεί
όπου δέν ευρίσκει άνθρωπίνην συμπεριφοράν πρός ύποστήριΕιν των άπόψεών του, χρησιμοποιεί παραδείγματα έκ μελετηθείσης συμπεριφοράς τών διαφόρων ζώων. Ή τοποθέτησις αϋτη τού Λομπρόζο δέν είναι τυχαία. Ή έπιστημονική
τούτου σταδιοδρομία ήρΕατο, καθ' ήν έποχήν έδημοσιεύθη
σαν εντυπωσιακοί μελέται τού Δαρβίνου, ώς The Origin of
Species 1859, The Descent of Man 1871 καί The Expres
sion of Emotion in Man and Animals 1872. Τό έτος 1857
ό Morel έδημοσίευσε τό ογκώδες έργον του Treatise on
Degeneragy καί τό έτος 1864 τήν μονογραφίαν On the For
mation of Types. Ό καθηγητής Scllin λέγει, ότι ή έπίδρασις
τού Morel έπί τού Λομπρόζο ύπήρΕε μεγάλη (13). Ό Μο
rel έγραψε πρώτος, ότι αί άνατομικαί άνωμαλίαι τών έγκλη
ματιών είναι ένδείΕεις τής χειροτερεύσεως τού γένους καί
εΕ αύτου ό Λομπρόζο άνέπτυΕε τήν γνωστήν θεωρίαν
του (14).
Τό βασικόν θεωρητικόν οικοδόμημα τού Λομπρόζο είναι
ο εκ γενετής έγκληματίας, ήτοι ό άνθρωπος ό όποιος δέν
έΕειλίχθη, διότι δέν ήκολούθηοε τήν πρόοδον τού συναν
θρώπου του, τόσον άπό σωματικής, όσον καί άπό διανοητι
κής πλευράς. Μέ τήν πάροδον τών έτών, ό δημιουργός τού
οικοδομήματος τούτου, πιεζόμενος άπό τούς διακεκριμένους
μαθητάς του, προσέθεσε καί έτέραν κατηγορίαν έγκληματιων, οϊτινες πάσχουν άπό έπιληπτικά ισοδύναμα, εις ήν κατηγορίαν ήθέλησε νά περιλάβη τούς ψυχικώς πάσχοντας έγ
κληματίας. Ή μετ' αύτήν τήν προσθήκην, έτέρα τοιαύτη,
είναι ή κατηγορία τών ψευδοεγκληματιών, ώς ύπό τούτου
απεκλήθησαν οί έκ περιστάσεως έγκληματίαι. Έν συνεχεία,
προσετέθησαν οί έγκληματίαι οϊτινες έγκληματούν πιεζόμε
νοι άπό τό περιβάλλον ή έκμεταλλευόμενοι διαφόρους εύκαιριας καί τέλος οί έκ συνήθειας έγκληματίαι. Εις τήν τε, ο η ϊ " αιν έκδ?σιν ,τοΰ “ έκ γενετής έγκληματίας», τό έτος
1896, λεγει ότι τό ποσοστόν τών έκ γενετής έγκληματιών
είναι περίπου τό 40% τών έγκληματιών, τό ύπόλοιπον δέ
ποσοστον τών 60% συνιστούν οί έπιληπτικοί, οί έκ περιστάοεως έγκληματίαι, οί έκμεταλλευόμενοι τάς εύκαιρίας καί
οι εκ συνήθειας έγκληματούντες. 'Αλλά τό έπόμενον έτος
1897·
Τ° ·έρΥ° ν T0.U Crime : lts Causes and Remedies,
καταβιβαζει τό ποσοστόν τών έκ γενετής έγκληματιών εις
το τοιούτον τών 33%. Ό πανέΕυπνος Λομπρόζο διείδε τά
τρωτά τής θεωρίας του καί έπραγματοποίησε προσθήκας εις
το θεωρητικόν του οικοδόμημα, άλλ' αύται δέν κατέστησαν
ικαναι νά άποτρέψουν τήν κατεδάφισιν, ήτις, ώς θά ίδω
μεν επηκολούθησεν. Ούτος έπρόλαβε νά παραδεχθή καί νά
όμολογηση έπί λέΕει, ότι έ κ α σ τ ο ν έ γ κ λ η μ α ό-

Μία πρόγονος τής σημερινής γυναίκας, ώς τήν
έφαντάζετο ό Λομ,πρόζ,ο.
φ ε ί λ ε τ α ι ε ί ς π ο λ λ ά ς α ί τ ι α ς · (18).
Οί κριτικοί τού Λομπρόζο έπιτίθενται, κατά πρώτον λό
γον, έναντίον της παρ αύτοϋ χρησιμοποιηθείσης μεθόδου
έρεύνης. Ούτος έΕήταζε κατά χιλιάοας τούς έγκληματίας,
μεταΕύ τών όποιων εϋρισκε ώρισμένα σωματικά καί πνευ
ματικά χαρακτηριστικά, παρέλειπε δέ νά έΕετάέη ισαρίθμους
μή έγκληματίας, ϊνα ίδη, έάν καί κατά πόσον τά αύτά χα
ρακτηριστικά άνευρίσκοντο καί είς τούς νομοταγείς άνθρώπους(19). Κατά περιόδους έΕήταζε καί νομοταγείς άνθρώ
πους, ολίγους είς τόν άριθμόν, όταν ήθελε νά άποδείΕη τήν
άπουσίαν είς αύτούς ώριομένων μορφολογικών χαρακτηρι
στικών, αλλά καί είς τάς περιπτώσεις αύτάς δέν άνέφερε
τήν διαδικασίαν έπιλογης αύτών.
11 <ιηειυνυιης των αποοειςεων του προέρχεται άπό άτομικά παραδείγματα έγκληματικών άνθρώπων καί ζώων, βά
σει των όποιων ένόμισεν, ότι ήτο δυνατόν νά έΕαγάγη παγ
κοσμίους νόμους τής έγκληματικότητος. Είς πολλάς περι
πτώσεις, μόνον άπό έν μεμονωμένον παράδειγμα θεσμοθε
τεί καί δογματίζει πρός τήν α' κατεύθυνσιν τής έγκλημα
τικότητος, ένώ είναι δυνατόν τό αύτό παράδειγμα νά έρμηνευθή ώς ύποδηλοϋν διαφόρους κατευθύνσεις τής έγκλημα
τικότητος. Ό Λομπρόζο καθίσταται περισσότερον άφελής,
όταν συνδυάζη παραδείγματα συμπεριφοράς, ληφθέντα έκ
τού ςωϊκου βασιλείου, μέ τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν.
Κατ' άρχήν, δέν είναι δυνατόν ό άνθρωπος νά άντιληφθή
επακριβώς τί σημαίνει ή συγκεκριμένη συμπεριφορά τού
ζώου, διότι δέν είναι εύκολος ή έπικοινωνία μεταΕύ άνθρώπου καί ζώου. Εκτός τής δυσκολίας έπικοινωνίας, τά ζωα
ζουν είς φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον διάφορον άπό
το τοιούτον του άνθρώπου, διότι ό τελευταίος έχει βελτιώ
σει διά τών διαφόρων έφευρέσεων τάς δυσμενείς έπιδράοεις τού φυσικού περιβάλλοντος. Γενικώς, αί συνθήκαι ζωής
τού άνθρώπου είναι τελείως διάφοροι άπό τάς συνθήκας,
υπό τάς όποιας ζοϋν τά ζώα. Δέν είναι έπομένως δυνατόν
να στηρίζεται ή έπιστήμη είς τά ζώα, διά νά έΕηγήση τήν
άνθρωπίνην συμπεριφοράν. Εκτός, όμως, αύτής τής ψύ
χρας αντιμετωπίσεως τού όλου προβλήματος δ έ ν ε ί ν α ι
ο ρ θ ό ν νά ό γ ν ο ή τ α ι ή λ ο γ , κ ό τ η ς τ ο ύ
ανθρώπου καί ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή θεώρη-
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ο ι c τής

γεν

έ ο ε ω c καί

τής

κατάγω-

Υ ° Τό γεγονός ότ. υπάρχουν άνθρωπος συμπεριφερομενο,
ώς 5 ζ Ια δέν σημαίνει ότ. οί άνθρωπο, αυτό, γεννωντα,
U α κ Λ
νομοταγείς γεννωντα, άνθρωπο,■ Η fe m o jo ν,κώς έπικρατούοα άποψ,ς είναι οτι ο λ ο ι ο ι ° ,ν » Ρ ω
πο ι γ ε ν ν ω ν τ α , άνθρωπο, κα, άλλοι
μ έ ν ά κο λ ο υ θ ο ύ ν τ ή ν ό δ ο ν π ρ ο ς τ η ν
κ ο ,ν ω ν ,κ ώ ς παραδεκτήν συμπεριφο
ρ ά ν , ά λ λ ο , δ έ, δ , ά π ο λ λ ο ύ ς κ α ι δ ι αΦ ό ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς , τ ρ έ ποντ α, π ρ ο ς τ ην
κ ο , ν ω ν , κ ώ ς ά π ο δ ο κ ι μ α Ζ ο μ ε ν η ν σ υ υ
π έ ρ , φο ρ ά ν . Π ο ι ο ς θό Υ ί ν π ε γ κ λ η μ α 
τ ί α ς κ αί π ο ι ο ς θό γ ί ν η ν ο μ ο τ α γ η c
5 έ ν τ ό κ α θ ο ρ ί Ζ ε , ή φυσις, α λ λ ά ο
ά ν θ ρ ω π ο ς μ έ τ ό ν κ ο , ν ω ν , κ ο ν κ ο , οη
κ.ονομ,κόν μηχανισμόν, τον ο πο , ο ν
ό ί δ ι ο ς έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η ο ε κ α ' ε ν ° c του
όπ ο ί ο υ ο τ ρ ο 6 ι λ ί Ζ ε τ α , κ α θ ο λ η ν τ η ν
δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ η ς Ζ ωή ς του.
Από τήν δίνην τού μηχανισμού αυτου δεν εΕερχονται
ήττημένοι μόνον οί παρουσιάΣοντες κρανιακός άνωμαλιας η
δυσμορφίας τού προσώπου καί τού σώματος, αλλα κα, οι
σύμμετροι, εύμορφοι καί σωματικως άρτιο,
Ο ίδιος ό μαθητής καί ύποστηρικτης του ΛομπροΖο, ο
Fcrri λέγει ότ, ό διδάσκαλός του -άμετρα» τους σκελε
τούς'κρανίων δ,ά νά καθόρισα τήν διανοητικήν ικανότητα
τών ύπό έΕέτασιν εγκληματιών, χωρίς να γνωρ,Ζη την ηλι
κίαν, ένώ ή χωρητ,κότης τής κοιλοτητος του κρανίου εχ
όμεσον σχέσιν μέ τήν ηλικίαν τού υποκείμενου». Τα αυτα
σφάλματα διεπράχθησαν καί άπό πολλούς άλλους συνεργά
τες καί μαθητάς τού ΛομπρόΖο. Οι Lindesnuth και Lovin (2 0 ), κρίνοντες τόν ΛομπρόΖο, λέγουν οτι ουτος npoot.παθησε νά χρησιμοποιήσπ μίαν αντίθετον μέθοδον άποδειΖεως, ήτοι άντί νά άποδείΕη τίνι τρόπω το «κατεστημενον»,
τά ιδρύματα καί ή παράδοσις έπηρεάΖουν τόν εγκληματίαν
ήθελε νά πιοτεύη ότι ήδύνατο νά άποδε,Εη τινι τρόπω
έγκληματίας έπηρεάΖε, τό κατεστημένον τα ιδρύματα και
τήν παράδοσιν. Ό φίλος τού ΛομπροΖο Hans Kurella(2 1 ),
εις τό Βιβλίον του «Καϊσαρ ΛομπρόΖο - "Ενας μοντέρνος
άνθρωπος εις τήν Επιστήμην», δικαιολογεί τήν προσπάθειαν
αύτήν τού ΛομπρόΖο, λέγων ότι ούτος έγνωριΖεν, οτι το
ένκλημα είναι προϊόν κοινωνικών όρων, διότι ο νομοα δεν
είναι προϊόν τής άνθρωπίνης φύσεως, άλλά τών ευφυών
άνθρώπων Εκείνο, όμως, τό όποιον έπέμεινε να αποόειΕη, ήτο ότι «ή φύσις γεννά τόν έγκληματίαν, άλλα η κοι
νωνία προσφέρει τάς καταστάσεις καί τάς συνθήκας, υπο
τάς όποιας ούτος θά τελέση τό έγκλημα».
Ό Kurella παραδέχεται ότι ό ΛομπρόΖο έγνώριΖε τινι
τρόπω νά έπιθάλλη τά εύρήματά του, ώστε νά γίνωνται πι
στευτά, άλλά δέν έγνώριΖε τόν τρόπον ταΕινομήσεως των.
Ο ίδιος ό ΛομπρόΖο παραδέχεται ότι ήτο δούλος των γε
γονότων τόσον ώς έγκληματολόγος, όσον καί ώς πγευύ°'
τιοτής, ώς έΕειλίχθη εις τάς δυσμάς τού βίου του. Ο GU1i η (22) ύποοτηρίΖει ότι ό ΛομπρόΖο διέπραΕεν εν βασικόν
μεθοδολογικόν σφάλμα, συγκεντρώνων ύλικον, χωρίς εκ
τών προτέρων νά γνωρίΖπ ή νά έχη προκαθορίσει τον τρό
πον ερμηνείας του. Ώ ς γνωστόν, ή παραδεκτή σήμερον κοι
νωνιολογική μέθοδος έρεύνης ύποδεικνύει τόν προκαθορι
σμόν τών ύποθέσεων τών όποιων ή άπόδειΕις έπιδιωκεται
διά τής συγκεντρώσεως στοιχείω ν(23). Παράδειγμα : Υποτεθείστω ότι έπιδιώκεται ή άπόδειΕις τού κατά πόσον η Α
στυνομία Αθηνών είναι δημοφιλής ή όχι. Ο έρευνητής δεν
θά μεταθή νά συλλέΕη στοιχεία, όπως έκεϊνος νομίΖει, ού
τε εις τά συλλεχθησόμενα στοιχεία δικαιούται νά δώση οιανδήποτε έρμηνείαν επιθυμεί έκεϊνος ή τού ύποδεικνυουν να
δώση. Διά νά άποφύγη τήν προσωπικήν του προκατάληψιν
ή τάς τάσεις τάς όποιας θά συνάντηση, θά πρέπει νά προκαθορίση τί στοιχεία θά συλλέΕη καί τί έρμηνείαν θά δώση
εις τάς διαφόρους ομάδας τών στοιχείων. Εάν ό έρευνη
τής θέση, ώς έν τοιοϋτον στοιχεϊον, τά πρός τήν Αμεσον
Δρόσιν τής Αστυνομίας τηλεφωνήματα τών ιδιωτών, ώς ένδειΕιν δημοφιλίας τής "Αστυνομίας, θά πρέπει νά προκαθο
ρίση τί έρμηνείαν θά δώση εις τά τηλεφωνήματα αύτά. διό
τι, έάν άπλώς είπη ότι, αύΕανομένου τού άριθμοϋ τών τη
λεφωνημάτων, αύΕάνεται καί ή δημοφιλία τής Αστυνομίας,
ϊοως σφάλλει. Κατά συνέπειαν, λέεγι έκ τών προτέρων, τί
εννοεί δημοφιλίαν τής "Αστυνομίας, δηλ. τήν έκφρασιν αι
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σθημάτων άγάπης, τήν ουνεργατικοτητα του κο'νου ή τ
άλλο ; Τό άλλο αύτά δυνατόν να είναι συμφέρον, η ελλε^
uiic καλής λειτουργίας άλλων υπηρεσιών, η άλλο τι κ^ακ.
Ώ άγάπη καί ουνεργατ,κοτης ιού κοινού απο ποιον στοι
χ ειο ύ θά προκύψη ; Μήπως άπό τά τηλεφωνήματα τα ο
ποία θά ληφθοϋν έν περιπτώσει φονου αστυνομικού υπο α
γνώστου, πρός ύποθοήθησιν τού έργου της α" ° καλυψθε^
Υου ■ Μήπως άπό τά τηλεφωνήματα, τα οποια θα ληφθουν
εις άπάντησιν μιας έκκλήσεως τής Αστυνομίας, όπως °
ίδιώται καταγγέλλουν ώρισμένας παραδόσεις, \ ° υνεχη<; δ '°·
πραΕις τών όποιων έκθέτει τήν "Αστυνομίαν ; Μήπως η συ
νεχής αϋΕησις τών τηλεφωνημάτων προσκλησεως περιπολι
κών πρός μεταφοράν τραυματιών ή παθόντων, υποδεικνύει
βραδύτητα προσεγγίσεως αύτοκινήτων άλλων υπηρεσιών εις
5άν τόπον τού άτυχήματος ή τού ουμδάντος ; Μήπως η αυΕησις τών τηλεφωνημάτων προς την Αμεσον ΔΡασ'ν δε
μαρτυρεί αϋΕησιν δημοφιλίας τής Αστυνομίας^ αλλα αποδεικνύει «ότ, τά νεύρα τού πληθυσμού
ϋ ο ™
θορύβους, τήν μολυσμένην ατμόσφαιραν και το άγχος της
ΖωήΚαί κατ' άλλον, ίσως : «Βεβαίως αυτή είναι μία ένδειΕις χειροτερεύσεως τών νεύρων του πληθυσμού, αλλα έν
ταύτώ είναι καί μία ένδειΕις, ότ, ή συγκεκριμένη aujn αστυ
νομική ύπηρεσία είναι δραστήρια και ανευ δισταγμού κο
μετ έμπιστοσύνης καταφεύγει το κοινον, οπερ σημαίνει δη
μοφιλίαν, τούλάχιστον τής "Υπηρεσίας αυτής». Αλλος, παλ,ν έρευνητής δυνατόν νά είπη; « Ό λα αυτα είναι άχρηστο
εγώ βάσει άλλων στοιχείων σάς άποδεικνυω οτι ούτε τα
νεύρα τού πληθυσμού έχειροτέρευσαν, ούτε η δημοφιλια της
Αστυνομίας ηύΕήθη, άπλώς ό κόσμος εΕυπνησε, Εερει οτι
φορολογείται, πληρώνει τήν Αστυνομίαν δια να επικαληται
τήν βοήθειάν της όταν τού παρουαισΖεται αναγκη».
Ο προσχηματισμός τών ύποθέσεων και της δοθησομενης
εις αύτάς έρμηνείας έκφράΖεται εις τήν κοινήν Ελληνικήν
διάλεκτον μέ τήν πρότασιν καθ’ ήν ό έρευνητης «πρεπει να
παίΖη μέ άνοικτά χαρτιά», διότι ή επιστημονική ερευνά δεν
είναι παίγνιον, τό όποιον άφορα ένα παίκτην - ερευνητήν,
άλλά θέμα ένδιαφέρον γενικώς τόν άνθρωπον και την επι
στήμην. Ούτως, ό Merton καί ό Montagy_(24) λέγουν, οτι
δ έ ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν δ ι ά τ ή ς π α ρ α θ ..σ ε ω ς έ ν ό ς π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ° c, ν α ε π ι
Ο λ η θ ή έ ν ά Ε ί ω μ α. Ό Hooton(25) παραδέχεται,
ότι ό ΛομπρόΖο έχρησιμοποίησε τήν μέθοδον τής συναισθη
ματικής άφηγήσεως άνεκδότων (εύχαρίστων ιστορημάτων),
τό όποιον ουνιστό τήν μεθοδολογίαν του ακρως αμφισοητήσιμον καί άντιεπιστημονικήν. Τό άντιεπιστημονικον της
μεθοδολογίας τού ΛομπρόΖο παρεδέχθησαν όλοι οι μετά το
έτος 1900 έγκληματολόγοι, συμπεριλαμβανομένων και των
πλέον ένθέρμων ύποστηρικτών του, ώς ό Kurella, t.arolaίο, Ferri κ.α. "Από τού έτους 1900 περίπου και εντεύθεν
έδημιουργήθησαν δύο στρατόπεδα παγκοσμίου έκτάσεως μεταΕύ τών έγκληματολόγων. Τό μέν έν ύπεστήριΖε τας θεω
ρίας τού ΛομπρόΖο, τό δέ έτερον ήσκει άμείλικτον κατ αυ
τών κριτικήν(26). Κατ" άρχός οί ΛομπροΖιανοί ησαν πο
λυαριθμότεροι, άλλά σύν τώ χρόνω έΕηφανίσθησαν υπο την
πιεσιν τών άδιασείστων άποδείΕεων, τάς όποιας, κατα των
θεωριών του, παρουσίασαν αί πολυδάπανοι έγκληματολογικαί μελέται, ένεργηθεϊσαι εις Η.Π.Α., "Αγγλίαν καί Γέρμανίαν.
%
_
Η σπουδαιοτέρα μελέτη, ήτις κυριολεκτικως ηχρηατευσε τάς θεωρίας τού ΛομπρόΖο καί κατεκρίμνησεν αύτάς ως
χάρτινον πύργον, είναι ή ένεργηθεϊσα ύπό τού Αγγλου
έρευνητοϋ, ιατρού τών φυλακών, Charles Goring, ήτις εδημοσιεύθη τό έτος 1913, ύπό τόν τίτλον « Ο Αγγλος κα
τάδικος». άπό τό κυβερνητικόν τυπογραφεϊον της Αγ
γλίας. Ή έρευνα ήρΕατο τό έτος 1902, ύπό τήν ηθικήν καί
οικονομικήν ύποστήρηΕιν τής "Αγγλικής Κυβερνήοεως, με
τήν έντολήν όπως άναφερθή έν αύτη καί ή όρθότης η μη
τής θεωρίας τού ΛομπρόΖο. Τό Πανεπιστήμιων τού Λονοινου είχε τήν εύθύνην τής έπιβλέψεως καί τής έπί τό έπιστημονικώτερον διεΕαγωγής τής έρεύνης.
Ή έρευνα περιέλαβε 3.000 κρατουμένους έγκληματίας
εις τά διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα τής Αγγλίας,
παραλλήλως όμως περιέλαβε καί μή έγκληματίας, ιδίως φοι
τητής διαφόρων Πανεπιστημίων τής Α γγλίας. Ώ ς μέθοδος
έρεύνης έχρησιμοποιήθη ή άνθρωπομετρική, ήτοι ή μέθοδος
τού ΛομπρόΖο, έν συνδυασμό) πρός τήν περιγραφήν. Ο Go
ring καί οί συνεργάται του έμέτρησαν όλας τάς άνατομι-

κάς ανωμαλίας, τά σωματικά έλαττώματα, τά στίγματα, τό
κρανία, τά πρόσωπα, τά όστά καί δ,τι άλλο περιέγραφεν ό
ΛομπρόΖο ώς σπουδαϊον στοιχεϊον μετρήσεως. Εύθύς, έΕ
άρχης, παρετήρησεν δτι μεταΕύ τοϋ Control group, δηλ.
των μή εγκληματιών φοιτητών καί τών εγκληματιών, άνευρίσκοντο κοινά σωματικά έλαττώματα, άτομικαί άνωμαλίαι,
στίγματα κ.τ.λ. Εν άλλοις λόγοις, οί έγκληματίαι δέν είχόν τι τό ιδιαίτερον σωματικόν χαρακτηριστικόν, τό όποιον
νό τούς διακρίνη άπό τούς μή εγκληματίας. Επί 7 έτη, ή
έρευνα δέν άφησε τί τό άνεΕερεύνητον, ώστε, έν εϊδει
προκαταρκτικής άναφορός, ό Goring άναφέρει τό έτος
1909 εις τήν Κυβέρνησίν του, ότι αϋτη δέν πρέπει νά δώσι.ι σημασίαν καί συνέχειαν εις τά όσα ό ΛομπρόΖο λέγει,
διότι είναι άντιεπιστημονικό, άθεμελίωτα καί γενικώς όνευ
άΕίας εύρήματα.
Συγκεκριμένους, ό Goring γράφει, ότι ό ΛομπρόΖο εί
ναι μέγας έπιστήμων καί άνθρωπιστής καί έν συνεχεία (ώς
6 Wolfgang λέγει) ένεργεϊ δηλητηριώδη έπίθεσιν κατά τής
μεθοδολογίας καί τών θεωριών τοϋ ΛομπρόΖο, ας κυριολε
κτικούς έΕαφανίΖει. Ό Goring πιστεύει εις τήν έπίδρασιν
τής κληρονομικότητος, έπί τήν έγκληματικότητα, άλλά όχι
ότι αϋτη άφήνει ή μεταβιβάΖει άνατομικάς ή σωματικός άνωμαλίας, διακρινούσας τόν έγκληματίαν άπό τόν μή έγκληματίαν. Η κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η ς , ί σ ω ς μ ε τ ά
βιθάΖει μίαν π ρ ο δ ι ά θ ε σ ιν —τάσιν —
δ ι ά θ ε σ ι ν — κ λ ί σ ι ν πρός τό έ γ κ λ η μ α ,
διότι παρετήρησεν εις τούς έγκληματίας μίαν Criminal D ia
thesis, τήν όποιαν δέν άνεϋρεν εις τούς μή έγκληματίας τοϋ
Control group. Τό έννοιολογικόν περιεχόμενον τής Criminal Diathesis(27) τοϋ Goring δέν έχει σαφώς διευκρινισθή,
άλλά δέν έχουν τύχει έμπεριστατωμένης έπεΕεργασίας καί
άλλα άΕιοπρόσεκτα εύρήματα τοϋ Goring, τά όποια θά ίδω
μεν εις όλλην εύκαιρίαν. Ο Goring λέγει, διά τό έργον τοϋ
ΛομπράΖο, τά έΕής : «Έ λ ά χ ι ο τ α ι έ ρ ε υ ν α ι ύπάρχουν, όνευ κ ρ ί σ ε ω ν καί έπικρίσ ε ω ν , ά λ λ' ή έ ρ ε υ ν α τ ο ϋ Λ ο μ π ρ ό Ζ ο
α ν η ρ π ά γ η άπό ά ν ε μ ο ο τ ρ ό β ι λ ο ν , δ ι ό 
τι α ϋ τ η
ά π ο τ ε λ ε ϊ τ α ι άπό « τ ο υ λ ο ϋ φ ε ς »
λ ο γ ι κ ώ ν σ φ α λ μ ά τ ω ν καί σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν
σ ο ο ρ ι σ μ ώ ν π ρ ό ς ύ π ο ο ι ή ρ ι Ε ι ν τ ώ ν άπόψ ε ώ ν του... Ό ς θ ε ω ρ ί α ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς άθεμελίωτος».
Αλλά περί αύτοϋ καί άλλων οπαδών τών άνθρωποβιολογικών θεωριών εις τό έπόμενον.
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Υπό Αστόν. Δ)ντοϋ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΚΟΥΒΑ

|

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Β' ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ — ΣΓΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ1

Ή πρα γμ α τοποιείς του όνείρου τής Μεγάλης Τδεας δέν
κατέστη δυνατή, ένεκα τού κομματικού διχασμού καί τής
άντιδράσεως τών Μεγάλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα τήν
τραγικήν Μικρασιατικήν καταστροφήν.
_
2 'Η έγκαθιδρυθεΐσα Δ η μ ο κ ρ α τ ί α δέν οπήρξεν απ
τέλεαμα ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ά ν α γ κ α ι ό τ η τ ο ς ή
ι ε ρ ο λ ο γ ι κ ή ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς , αλλα ύλοποίησις
τής όξείας κομματικής διαμάχης, περιλαβούσης είς τδ έν
στρατόπεδον καί τδ Στέμμα.
,
« λι,
a Τδ ΚΚΕ, λόγφ των μακροχρονίων έπιπτωσεων έκ τής Μ
' κρασιατικής καταστροφής, ώς καί τής
t κο0
ώεως π ν ε υ μ α τ ι κ ο ΰ και ι δ ε ο λ ο γ ι κ ο ύ
εποικοδομήματος τής Δημοκρατίας, ευρε "P4° W ° \ ^ o 6
άναπτύξεως. Πλήν, δμως, μέχρι του έτους 1932 κατετρύ
χετο ύπδ έσωκομματικών έρίδων καί δέν κατέστη αυτφ
χερής ή άξιοποίησις τίδν ευκαιριών καί δυνατοτήτων
1. ’Από τής άναλήψεως τής ήγεσίας του &πδ τοδ Ν. Ζαχαριάδη (&πδ σταλινικήν μορφήν δργανώσεως, ιδεολογίας και
τρομοκρατίας) έπετεύχθη άνοδος τοδ Κόμματος και μ π ο λ σ ε β ι κ ο π ο ί η σ ί ς του.
, „ .. .
, ___
5 , ή κομμουνιστική διάβρωαις, είς δλα τά λαικα στρώματα
καί τδν Κρατικδν Μηχανισμόν, υπήρξε βαθεΐα. Ιδιαιτέρως
διεβρώθησαν τά πτωχά καί πλειστάκις έξαπατηθέντα υπο
τίδν αστικών κυβερνήσεων προσφυγικά στρώματα, οί δημό
σιοι ύπάλληλοι, οί άπότακτοι αξιωματικοί, οί εκπαιδευτι
κοί, δ Στρατός καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, οί έργατοκάπηλοι', οί συνδικαλισταί, ιδιαιτέρως δέ, ή Ν ε ο λ α ί α .
Κ Ή πολιτική ήγεσία, άνίκανος νά συνεννοηθή, ταλανίζομενη έκ του κομματικού διχασμού, παρέσχε πρόσφορον Ιδαφος εις τήν άνάπτυξιν Λαϊκού Μετώπου, άντικειμενικοΰ_σκοποΰ τής τακτικής τοΰ Διεθνοδς Κομμουνισμού καί τού έντολοδόχου του, ΚΚΕ.
7. Ή δργανωτική άνοδος τού ΚΚΕ, ή βαθεΐα διείαδυαίς του
είς δλόκληρον τδν έθνικδν κορμόν τής Ε λλά δ ος, ή έλλειψις ιδεολογικού έποικοδομήματος τής Δημοκρατίας καί πίστεως πρδς αύτήν, άπδ τούς πολιτικούς ^Αρχηγούς καί τά
λαϊκά στρώματα, έκρίθησαν άπδ τδ ΚΚΕ αρκετά διά τήν
έπιτυχίαν επαναστατικών γεγονότων είς τδν έλληνικδν χώ 
ρον, πρδς προώθησιν τοδ σοβιετικού ιμπεριαλισμού μέχρι
τής θερμής Μεσογείου θαλάσσης.
8. Τά πολιτικά γεγονότα τής διετίας 1935 — 1936, έν συναρ
τήσει πρδς τήν έν έκτάσει άναλυθεΐσαν δραστηριότητα τοΰ
ΚΚΕ, άπετέλεσαν τδ πλαίσιον, έντδς τοδ δποίου_ έδημιουργήθη ή άνάγκη τής έ θ ν ι κ ή ς
ά ν α σ τ ά σ ε ω ς ,
ήτις έμεινε γνωστή είς τήν Ιστορίαν, ώς περίοδος 4ης
Αΰγούστου.
1ΙΟΛ1ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΤΩΝ 1935 - 1936
Αί κατά τά έτη ταΰτα πολιτικαί εξελίξεις άπετέλεσαν τδ
κύκνειον άσμα τοδ έπί δεκαετίαν ταλαιπωρήσαντος τήν 'Ελλάδα
πολιτειακού σχήματος, ύπδ τήν άπατηλήν όνομασίαν « Δ η μ ο κ ρ α τ ί α». Οί στυλοβάται της, Πλαστήρας, Γονατάς, Πάγκα
λος, Όθωναΐος κλπ., έδωσαν άπτά δείγματα τής άντιδημοκρατικής νοοτροπίας καί δραστηριότητός των. Σειρά δλόκληρος στρα
τιωτικών πραξικοπημάτων, συγκρότηαις «πραιτωριανών τής δη
μοκρατίας», έκφοβισμός, καταπίεσις καί έξουθένωσις τών Αν
τιπάλων, προσωπολατρεία καί νεποτισμός καί πολλά άλλα, Α
πέδειξαν περιτράνως, δτι ή έγκαθίδρυσις τής άβασιλεότου δη
μοκρατίας, δέν ύπήρξεν άλλο τι ή ή έκφρασις, είς δεδομένην,
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τραγικήν διά τδ έθνος, στιγμήν, τοΰ στενού τής έποχής κομ
ματικού ανταγωνισμού.
,
>wmnvn«."Εν έκ τών πλέον σοβαρών «επιτευγμάτων» τής δημοκρα
τίας, ήτο ή μετατροπή τών Ε νόπλω ν Δυνάμεων είς «έκλογικόν μαγεφεΐον» καί κυρίως είς δργανον καταπιεσεως τ ις α ·
κής θελήαεως, πάντοτε δέ είς τδ δνομα καί δια τήν προστα
σ ία ν )!!) τής ταλαιπώρου Δημοκρατίας... Ούτως, ή ήθελημενη
σύγχυσις, μεταξύ κομματικών ένεργειών καί στρατιωτικών έθνικών ένεργειών, ήτο σύνηθες φαινόμενον. ΙΙαραλληλως, η δη
μοσία τάξις καί ασφάλεια έπρεπε νά συμμορφοδνται πρδς τας
εκάστοτε κομματικάς έπιταγάς.
1 tm
Μετά τήν Αποτυχίαν τού κινήματος της 6ης Μαρτίου 1900,
δ Αρχηγός του, στρατηγός Πλαστήρας, είχε καταφυγει είς Παρισίους. Άπετάχθησαν έλάχιστοι Αξιωματικοί, παρέμεινε δέ εν
ενεργεία δ κύριος δγκος τών δυναμικών «δημοκρατικών» αξιω
ματικών, ώς επίσης καί οί έντεταγμένοι εις τήν μή αποκαλυφθεΐσαν παράνομον όργάνωσιν του ΚΙνΕ. ΙΙαραλληλω^ έδρα
καί ή ήμιατρατιωτική όργάνωσις «Δημοκρατική Αμυνα», υπ»
τδν στρατηγόν Παπούλαν.
. , .
Δέον νά αημειωθή, δτι οί «δημοκρατικοί» αξιωματικοί, πλειστοι τών δποίων κατεΐχον θέσεις - κλειδιά (π .χ . Σωματάρχαι),
Ακόμη καί ύπδ Αντιθέτους πρδς τδν Βενιζέλον κυβερνήσεις, καθωδηγοΰντο προσωπικώς ύπ’ αύτοϋ, διά τών συνδέσμων 1 . Β ε ν τήρη, Στ. Πιστολάκη, Λ. Ζάννα, Απδ τού έτους 1934. λαρα
(
κτηριστικώς, δ ατρατηγδς Καμένος, είς τά« *’^ να! ^ εις’ του’
Αναφέρει, δτι, περί τά μέσα Σεπτεμβρίου 1934, δ Βενιζελος,
εδρισκόμενος έκτδς Α ρ χή ς, τδν έκάλεσε νά συναντηθώσι σ υν ω μ ο τ ι κ ώ ς, είς Απόμερον κέντρον τού Καλαμακιου.
«Τήν ώρισμένην ώραν — γράφει — ε&ρέθην είς τδ Καλα
μάκι. Σχεδόν Αμέσως έφθασε καί δ Πρόεδρος. Κατά τήν διάσκειαν τοδ γεύματος μέ ήρώτησε ποιαν στάσιν θά έτήρει τδ Δ
Σώμα Στρατού, έάν Απεφάσιζε νά έλθη είς Καβάλαν δια να
ή γ η θ ή έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς κατά τής Κυβερνήσεως (σ.
σ. τοΰ πλειοψηφίσαντος Λαϊκού Κόμματος ΙΙαναγή Τσαλδάρη).
Ή Απάντησίς μου ήτο, δτι θά μετέβαινον είς π ρ ο ϋ π ά ν τ η σ ί ν του» ( ! ! )
,
Είναι Απάντησίς τοδ Σωματάρχου τού Δ Σώματος Στρα
τού, τδ όποιον, ώς έκ τής Αποστολής του, έκάλυπτε τά εύπαθή
βόρεια σύνορα τής Πατρίδος μ α ς...
_
Έ ξ άλλου, δ μετέπειτα Αρχηγός τού ΕΛΑΣ Στέφ. Σαρά
φης, είς τδ βιβλίον του «Ιστορικές Αναμνήσεις», περιγράφει
τοιούτου εϊδους έπαφάς. Τέλος, δ κομμουνιστής δημοσιογράφος
τής «Αυγής» Σπ. ΛιναρδΑτος, είς τδ βιβλίον του «Πώς φτά
σαμε στήν 4ην Αΰγούστου» (σελίς 21) γράφει : «'Όπως είναι
γνωστό, ύστερα άπδ τήν Αποτυχία τοΰ κλήματος τής 6ης Μαρ
τίου 1933, δ Πλαστήρας είχε καταφύγει στδ έξωτερικό. Καί
Απδ κεϊ δμως δέν σταμάτησε τις προσπάθειές του νά ύποκινήσει
νέο στρατιωτικό πραξικόπημα γιά τήν κατάληψη τής Α ρχήν
Οί πλαατηρικοί Αξιωματικοί, πού ύστερα Από τδ κίνημα του
1933 είχαν Αποταχτεί, βιάζονταν νά ξαναγυρίσουν στις ένοπλες
δ υ νά μ ε ις)...). Τελικά ή στρατιωτική επιτροπή Αποφάσισε νά
σταλεί στή Γαλλία δ ναύαρχος έ.Α. Ν. Τούμπας, νά παραλάβει
τδν Πλαστήρα καί νά φτάσουν μέ Αεροπλάνο στις 2 Μαρτίου
τδ πρωί στδ Αεροδρόμιο Δράμας. Ό Πλαστήρας θά Αναλάμβανε
τή στρατιωτική ήγεσία τοδ κινήματος, σύμφωνα καί μέ τήν
έπιθυμία τοδ Βενιζέλου. Έ νώ δμως δ Τούμπας έφθασε έγκαιρα
στή Γαλλία, δ Πλαστήρας, γιά διαφόρους λόγους (σ.σ. πολλά
έλέχθησαν δι’ έσωπαραταξιακάς διαφοράς), δέν μπόρεσε νά
έρθει στήν 'Ε λ λ ά δ α )...). Έ κτδς Από τούς Βενιζέλο καί Πλαατήρα, Απδ τούς άλλους πολιτικούς ήγέτες, έπαφή μέ τούς κ ι
νηματίες είχαν οί Καφαντάρης, Σοφούλης, Γονατδς καί Σοφια-
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νόπουλος... 'Ο Καφαντάρης (σ.σ. 8ατις ένεφανίζετο πάντοτε ώς
πρόμαχος^ τών δημοκρατικών ιδεωδών) ήταν δ πρώτος πού ε ί
χ ε προτείνει, τδ 1933, τή δημιουργία στρατιωτικής όργάνωσης... 'Ο Στυλ. Γονατας στήν άρχή τοΰ 1931 είχε δριστεΐ άπό
τούς Βενιζέλο καί Πλαστήρα, πρόεδρος τής ’Επιτροπής γιά
τήν «Ά μυνα τής Δημοκρατίας» (μέλη ήταν οί : στρατηγός Βλάχος, πλοίαρχος Κολιαλέξης καί συνταγματάρχης Σαράφης)...
° ΙΙαπαναστασίου διαφωνούσε... 'Ο Μιχαλακόπουλος, μέ δηλώ
σεις του τής 5ης Μαρτίου, έσπευσε ν’ άποκηρύξει τό κίνημα...
Ο Γ. ΙΙαπανδρέου δέν πήρε καμμιά θέση στή διάρκεια τοΰ κινήματος (σ.σ. Ιν συνεχεία δμως καί αφού τούτο άπέτυχε, προσεπάθησε νά έκμεταλλευθή τήν δυσμενή διά τόν Βενιζέλον καταστασιν, εις δέ τήν μονόπλευρον Βουλήν — λόγιρ άποχής —
άπεκάλεσε τόν Βενιζελισμόν πτώμα ώδωδός και τυμπανιαίον)»:
Τά ΚΚΕ, ές άλλου, έκμεταλλευόμενον τάς ώς άνω άστικάς
αντιθέσεις, κινείται, τή καθοδηγήσει τού Ζαχαριάδη, διά τού
τότε γραμματέως τού κόμματος Βασίλη Νεφελούδη, πρός έπίτευξιν τού μονίμου στόχου του. Τήν δημιουργίαν, δηλαδή, « Ε 
νιαίου Μετώπου».
Εις τάς 26 Φεβρουάριου τού 1935, τ ρ ε ι ς ήμέρας δηλαδή
πρό τής έκρήξεως τού κινήματος τής 1ης Μαρτίου, αποκαλύ
πτει τά πάντα. 'Γπό πηχιαίους τίτλους, είς τήν πρώτην σελίδα,
«Άμεσος κίνδυνος τής έκρηξης στρατιωτικοφασιστικού κινήμα
τος. Αποκαλυπτική έπιστολή άντιφασίστα Άνωτέρου ’Αξιωμα
τικού», δημοσιεύει τό κείμενον έπιστολής, ήτις, κατά μίαν έκδοχήν, έγράφη, κατ’ έντολήν τοΰ Κόμματος, άπό τόν συνταγμα
τάρχην Εΰριπίδην Μπακιτρζήν, άνήκοντα εις τήν Στρατιωτικήν
Όργάνωσιν τοΰ ΚΚΕ καί έχοντα έπαφάς καί συνεργασίαν μέ
τούς κινηματίας.
'Η περικοπή τής έπιστολής, δι’ ής κ α τ α δ ί δ ο ν τ α ι
σαφώς τά σχέδια καί αί προετοιμασίαι τών κινηματιών, έχει
ώς έξής :
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«’Αγαπητέ φίλε «Ριζοσπάστη»,
Διά μέσου τών στηλών σου, σπεύδω νά άποκαλύψω είς τόν
δυστυχοΰντα, ύποφέροντα καί άγριώτατα φορολογούμενον έργαζόμενον 'Ελληνικόν Λαόν, δτι είς τά παρασκήνια τών στρατιω
τικών κύκλων έτοιμάζεται ή έκρηξις στρατιωτικού κινήματος, τδ
όποιον θά συνεπάγεται διά τούς έργαζομένους τήν έπιβολήν μιάς
άφαντάστου τρομοκρατίας, διά τής καταπατήσεως καί τών έλαχίατων δημοκρατικών έλευθεριών καί τήν έγκαθίδρυσιν ώμοτάτης τυραννίδος, παρόμοιας μέ τήν είς Βουλγαρίαν όργιάζουσαν... Τάς τελευταίας ήμέρας ένετάθη έξαιρετικώς ή δραατηριότης τών περί τόν στρατηγόν Πλαστήραν άφοσιωμένων άξιωματικών μέ τήν άμεσον επιδοκιμασίαν τού ίδίου τοΰ Βενιζέλου. Συγκεκριμένως, έχει συγκροτηθή ειδική διευθύνουσα τό
προπαρασκευαζόμενον κίνημα τριμελής επιτροπή, άποτελουμένη
άπό τόν άπόστρατον στρατηγόν Βλάχον, άπό τόν έν άποστρατείφ πλοίαρχον Κολιαλέξην καί τόν συνταγματάρχην Σαράφη·/.
'Ο Βενιζέλος ύπεσχέθη τήν έκθυμον ύποστήριξίν του, μέ τήν
δήλωσιν δτι, άν τούτο έκραγεΐ άμέσως, πρό τών γερουαιαστικών έκλογών, δύναται νά τούς ένισχύσει μέ 15.000 Κρήτας. Ταυτοχρόνως 6 στρατηγός Πλαστήρας είναι έτοιμος νά φθάσει καί
νά άναλάβει τήν αρχηγίαν τού κινήματος... Συμφώνως πρός τό
καταρτισθέν Οπό τών κινηματιών σχέδιον δράσεως, θά άποβλέψουν πρώτον είς τήν κατάληψιν τού Ναυστάθμου, τών έκεΐ άποθηκών καί τού στόλου, τόν όποιον θά άποστείλουν έξωπλιαμένον είς Κρήτην καί Θεσσαλονίκην, δπως έξεγείρει τάς έκεΐ
Φρουράς καί τάς μεταφέρει είς Πειραιά»...
θά διερωτηθή τις, διά ποιον λόγον τό ΚΚΕ, ένημερωθέν προ
φανώς ύπό τού Μπακιρτζή, τελούντος έν έπαφή μέ τούς «δη
μοκρατικούς» αξιωματικούς, άπεκάλυπτε τό κίνημα ; Μία εκ
τών πολλών εκδοχών, είναι καί τό δτι τό ΚΚΕ κατεΐχεν, ώς
ισχυρίζεται, σαφή στοιχεία, πείθοντα δτι οί Βενιζέλος καί Πλα
στήρας εΐχον έπηρεασθή βαθύτατα άπό τό φ α σ ι σ τ ι κ ό ν σ υ ν τ ε χ ν ι α κ ό ν πείραμα τού Μ ο υ α ο λ ί ν ι καί άπέκλινον ύπέρ τής δημιουργίας μ ο ν ο κ ο μ μ α τ ι κ ο ύ Κρά
τους, φασιστικής μορφής...
Τό κίνημα έξερράγη τήν Ιην Μαρτίου 1935. ’Αποτυγχάνει,
δμως, διότι αί Φρουραί Θεσσαλονίκης καί τών άλλων μακεδο
νικών πόλεων, δέν έκινήθησαν, δ δέ στόλος, αντί νά κατε )θυνθή είς θεσ/κην, κατέφυγεν είς Κρήτην. 'Ο Βενιζέλος κατέφυγεν είς Γαλλίαν.
’Εν τφ μεταξύ, δΓ άναγκαστικοΰ νόμου, συνιστώνται Έ 
κτακτα Στρατοδικεία, είς ά παραπέμπονται οί συμμετασχόντες
είς τό κίνημα ίδιώται καί στρατιωτικοί. Τήν 17ην Μαρτίου άρχίζει ή δίκη τής πρώτης σειράς 28 κινηματιών (συν/χης Στ.
Σαράφης, άντ/χαι 1. Στεφανάκος, Χρ. Τσιγάντες, λοχαγοί I.

Τσιγάντες καί Χρ. Τριανταφυλλίδης, ύπολ/γοί Χρ. Μαρσέλλος,
1. Σκουλούδης, I. Μαλαγάρης, δ έν άποστρατείφ συν/χης Λ.
Σπαής καί ά λλ ο ι). Πρόεδρος δ στρατηγός Κ. Μπακόπουλος,
μέλη οί συν/χαι Άποστολόπουλος, Τότσιος, Μαγκάκης καί Δημάρατος. Κυβ. ’Επίτροποι δ άντ/χης Βαγενάς καί δ αντεισαγ
γ ελ είς Έφετών Κωνσταντίνου. Τήν 31ην Μαρτίου έξεδόθη ή
άπόφασίς του, δι’ ής δμως ούδεμία θανατική ποινή έπεβάλλετο. 'Ο κομμουνιστής Λιναρδάτος, είς τό προαναφερθέν βιβλίον
του «Πώς έφτάσαμε στήν 4η Αύγουστου», άποκαλύπτει : «'Ο
συν/χης Κ. Τότσιος ήταν πάντα συντηρητικός. Στό κίνημα τού
1923 — Μεταξά - Λεοναρδοπούλου — είχε συλληφθεϊ, αλλά
μέ διαταγή τού Σαράφη άφέθηκε έλεύθερος. Ό συν/χης Σ. Δημάρατος ήταν γνωστός βααιλόφρων, αλλά μετριοπαθής καί έπηρεαζόνταν άπό τούς δικούς του, τιού ήταν δημοκρατικοί. Ό
Πρόεδρος στρατηγός Μπακόπουλος ήταν βασιλικός, άλλά με
τριοπαθής. Στά 1923 είχε κατηγορηθεί ώς αρχηγός τού κινή
ματος στή Μακεδονία. 'Ο Σαράφης τότε είχε πάει μάρτυρας
ύπερασπίσεως στή δίκη του. ’Ακόμα δ κουνιάδος του ταγματάρ
χης Χριστοβασίλης, τό βράδυ τού κινήματος (1/3/35) είχε προσ
χωρήσει καί συνεργάσθηκε μέ τόν J. Τ σιγάντε... 'Ο Τσιγάντες
άρνήθηκε στό δικαστήριο ν ’ άποκαλύψει τό δνομά του. 'Ο Μπα
κόπουλος ήξερε όλη αυτή τήν ιστορία καί καταλάβαινε δτι άν
άποκαλύπτονταν τδ όνομα τού Χριστοβασίλη, ή θέση του θά γ ί 
νονταν πολύ δύσκολη. Έ τσι οί στρατοδίκες μοιράστηκαν. Οι
Τότσιος καί Δημάρατος ήταν κατά τής θανατικής ποινής, οί
Άποστολόπουλος καί Μαγκάκης υπέρ. 'Ο Πρόεδρος τάχθηκε μέ
τήν γνώμη τών πρώτων κι’ έτσι στήν απόφαση δέν ύπήρχαν
θανατικές καταδίκες» (σ. 4 1 ).
Είς τάς 5 Απριλίου έκτελείται είς θεσ/κην δ καταδικασθείς έκεΐ είς θάνατον έπίλαρχος Βολάνης Στ. Είς τάς 18 Α 
πριλίου αρχίζει ή δίκη τών ’Αρχηγών τής «Δημοκρατικής Ά 
μυνας»: Ά ν . ΙΙαπούλα, Μιλ. Κοίμηση, Γ. Σκανδάλη, Ά θ . Μπιτοάνη, I. Κομπορόζου, Γ. Βούρου, Παυσ. Κατσώτα, Σπ. Παπούλα, Νεοκ. Γρηγοριάδη (έρήμην) καί άλλων. Έ ξ αύτών οί δύο
πρώτοι καταδικάζονται είς θάνατον καί τήν 24ην ’Απριλίου
εκτελοΰνται δπισθεν Νοσ/μείου Παίδων. ’Επίσης έλαβον χώραν
πλείσται άλλαι δίκαι, άνευ δμως έκτελέσεως θανατικής ποινής.
Ή Κυβέρνησις διαλύει τήν Βουλήν καί προκηρύσσει έκλογάς,
διά τήν 19ην Μαΐου, αϊτινες τελικώς διεξήχθησαν τήν 9ην
Ιουνίου. Τά κόμματα τής Άντιπολιτεύσεως (Άγροτοεργατικόν - Παπαναστασίου, Φιλελευθέρων - Σοφούλη, Προοδευτικόν Καφαντάρη, Άγροτοδημοκρατικόν - Μυλωνά καί Δημοκρατικόν ΙΙαπανδρέου), κατόπιν δδηγιών τού Βενιζέλου έκ ΙΙαρισίων, α
πέχουν τών έκλογών. Τά αποτελέσματα τών έκλογών ήσαν ·
Εγκυρα ψηφοδέλτια 1.026.000 (έναντι 1.141.333 τής 5 /3 /3 3 ).
α. Κυβερν. Συνασπισμός (Τσαλδάρη - Κονδύλη) 669.434 ψή
φοι, 65.04%.
τ
1κΛ ο ? νωα^ Εασιλοφρόνων (Μεταξάς, Ράλλης, Στράτος)
152.285 ψήφοι, 14,80%.
γ. Έ νιαΐον Μέτωπον (Γκοτζαμάνη) 29.654 ψήφοι, 2,8%.
δ. Εθνικόν Κόμμα (Πάγκαλος) 5.636 ψήφοι, 0,55%.
ε. Έ θν. Έ νωσις (Α. Μητσοτάκης) 2.590 ψήφοι, 0,25%.
στ. ’Ανεξάρτητοι 76.888 ψήφοι, 6,89%.
Είς τάς 11 Ιουνίου ά «Ριζοσπάστης», είς τήν προσπάθειαν
τού Ζαχαριάδη, διά τήν δημιουργίαν Λαϊκού Μετώπου καί έπί
τή προόψει τού Δημοψηφίσματος, δημοσιεύει κύριον άρθρον, είς
δ ζητεί : «νά διαλυθεί ή ψευτοεθνοσυνέλευση, νά προκηρυχτούν
έλεύθερες έκλογές, νά συγκροτηθεί δ Πανελλήνιος Συνασπισμός
τών ’Αντιφασιστικών Δημοκρατικών Δυνάμεων πού θά άναλάβει νά^ κινητοποιήσει τόν έργαζόμενο λαό στά έργοστάσια, τίς
συνοικίες, τά Πανεπιστήμια, τά γραφεία, στά χωριά, στό στρα
τό...». Είς τήν έκκλησιν άνταποκρίνονται οί : ΙΙαπανδρέου καί
Παπαναστασίου. Ο ΙΙαπανδρέου, είς δηλώσεις του πρός τόν
«Ριζοσπάστη», άναγνωρίζει τήν άνάγκην ένδς δημοκρατικού μ ε
τώπου «εναντίον τού μοναρχισμού, δ δποΐος άπειλεί νά έγκαθιδρυθεΐ είς τήν Ε λλά δ α ώς βασιλική δικτατορία», τήν δέ έπομένην, είς κύρων άρθρον του, είς τό «Έ θνος», γράφει : «Πρέ
πει νά μετάσχουν είς τόν άγώνα καί δλαι αί φιλικά! δυνάμεις
καί τής άριστεράς καί τής δεξιάς. Καί αί λαϊκαί δυνάμεις τών
έργατών καί τών αγροτών, καθώς καί ή νέα γενεά ...». 'Ο Α.
Παπαναστασίου, έπίσης είς δηλώσεις του, τονίζει : «...'Ό λα τά
Οημοκρατικά στοιχεία τοΰ τοπου, άπό τής άκρας άριστεράς μέ
χρι τών άνηκόντων είς τάς τάξεις τής κυβερνήσεως, θά κατέλθουν είς τόν άγώνα πρός διάσωσιν τοΰ Πολιτεύματος. Σέ περί
πτωσή βιαίας άνατροπής καί νόθου δημοψηφίσματος, δ λαός θά
άντιτάξει καί αύτδς βίαν καί θά προτάξει τά στήθη του ύπέρ
τών έλευθεριών του...».
(Συνεχίζεται)
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ΕΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΝ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΝ
'Ο Τουόμι έπρεπε νά εύρη μόνος ένα δια
μέρισμα διά νά μένη, Επειδή τδ F .B .I. ή 
θελε νά μήν αναμιγνύεται είς τοιαύτας λ ε 
πτομέρειας. "Γστερα άπδ έρευναν Εβδομά
δων, ένετόπισεν ένα, τό δποΐον ε&ρίσκετο
είς τδν δον δρόμον δεξιά τής λεωφόρου
Ροδσβελτ, είς τήν περιοχήν τδν Βασιλισ
σών τοδ Τζάκσον.
Τό διαμέρισμα ήτο είς τό πέμπτον πά
τωμα Ενός παλαιού κτιρίου καί ήτο κατάλ
ληλον διά συνωμοτικήν Εργασίαν. Τό κτίριον είχε τέσσαρας εισόδους, δύο είς τήν
πρόσοψιν καί δύο είς τό δπισθεν μέρος.
Πολλοί άπό τούς ένοικιαστάς ήσαν διαβα
τικοί ή διέμενον όλίγον χρόνον. Ούδείς,
δμως, έδιδε προσοχήν διά τόν άλλον. Ση
μαντικόν, Επίσης, ήτο τό γεγονός τής Ενοικιάαεως Ενός διαμερίσματος ύπό τής F.
Β .Ι. πλησίον τοδ διαμερίσματος τοδ Τουόμι καί άπετΕλει κατάλληλον κρυψώνα διά
συναντήσεις τών Τζάκ καί Στήβ μετά τοδ
Τουόμι.
Μόλις Εγκατεστάθη, 6 Τουόμι Ενεγράφη
είς μίαν Εμπορικήν σχολήν, διά νά παρακολουθήση μαθήματα καταστιχογραφίας καί
Εμπορικού ύπαλλήλου. ΤΗτο δέ τόσον Επι
μελής είς τάς σπουδάς του, ώστε κατώρθωσε νά συμπληρώση τόν κύκλον τής φοιτήσεως — ήτο αδτη τρίμηνος — πρό τοδ
καθωριαμένου ύπό τοδ προγράμματος χρό
νου, είς τά τέλη Σεπτεμβρίου 1959 καί μΕ
τήν βοήθειαν Ενός γραφείου εύρέσεως Ερ
γασίας ήρχισε νά Ερευνψ δι’ Εργασίαν.
—- Νομίζω 8τι έχομεν κάτι δι’ Εσάς, τοΰ
είπεν ένα κορίτσι τοδ γραφείου περί τά
μέσα ’Οκτωβρίου, ύπάρχει μία εύκαιρία
διά τήν θέσιν Ενός ύπαλλήλου είς μίαν Ε
ταιρίαν είς τό Τυφάννυ. Είναι θαυμασία
θέσις.
Είς τόν Τουόμι, δ όποιος είχεν έργασθή
ώς μαθητευόμενος ξυλοκόπος, είς άγρια
δάση τής ανατολικής Καρελίας, πριν καταταχθή είς τόν ’Ερυθρόν Στρατόν, τό
1939, Εφαίνετο σχεδόν κωμικόν νά ζητήση
άπασχόλησιν μέσα είς τήν χρυσωμένην με
γαλοπρέπειαν τοδ Τυφάννυ, τήν συμβολι
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κήν ακρόπολιν τοδ καπιταλισμού.
'Ο Τζάκ, δμως, έπέμενε, λέγων: «Προχώρησε. Τί έχεις νά χάσης ».
Ό προσωπάρχης τής Εταιρείας έδέχθη
είς τό γραφεΐον του τόν Τουόμι καί είχε
συζήτησιν μαζί του 50 λεπτών περίπου
τής ώρας.
Ήρώτησεν αύτόν διά τάς γραμματικάς
γνώσεις του, διά τά ένδιαφέροντά του καί
πού είργάσθη κατά τό παρελθόν. 'Ο Τουό
μι άνιστόρησε τόν μύθον του καί παρουσία
σε τό πιστοποητικόν άπό τήν σχολήν καταστιχογραφίας.
.
— θέλω νά πιστεύω, δτι δέν θά αστο
χήσω είς τήν κρίσιν μου — συνεπέρανε ό
προσωπάρχης — θά σέ προσλάβω, ύπό δο
κιμήν, διά τρεις μήνας, είς τό τμήμα λο
γιστηρίου μέ 65 δολλάρια τήν Εβδομάδα.
’Εάν σημειώσης Επιτυχίαν, θά Ιχης ένα
καλόν μέλλον Εδώ.
"Γστερα άπό Εργασίαν τριών μηνών, τό
Κέντρον έμεινε πολύ ίκανοποιημένον, δταν
ό Τουόμι άπέκτησε μόνιμον θέσιν ώς ύπάλληλος κοατολογήσεως μέ βελτίωσιν άποδοχών 5 δολλαρίων. Άνεγνώρισε τό Τυφάν
νυ ώς ένα ιδανικόν καταφύγιον, μέσα είς
τό δποΐον δ άνθρωπός του θά ήμποροΰσε νά
κρύβεται καί, ένφ έπισήμως θά παρουσιάζετο ώς ’Αμερικανός, θά προπαρεσκευάζετο
παραλλήλως, διά τήν συμπλήρωσιν άποστολών κατασκοπείας.
—· Συνέχισε νά σταθεροποιής τήν θέσιν
σου, τόν συνεβούλευε τό Κέντρον. Νά άρχίαης νά εύρύνης τόν κύκλον τών Εργασιών
σου.
Ή τακτική ροή τοδ χρήματος καί τών
μηνυμάτων άπεδείκνυε, κατά τήν άποψιν
τής Μόσχας, δτι ή έπιχείρησις έπρεπε νά
Εξελίσσεται καλώς.
Διά τόν Τουόμι, προσωπικώς, τό Τυφάν
νυ άπεκαλύπτετο ώς ένας άκτινοβολών κό
σμος, τδν όποιον ούτε κάν θά ήμποροδσε
νά φαντασθή. Τήν πρώτην ήμέραν, Εργαζό
μενος ύπερωριακώς, εύρέθη μόνος, άνευ τ.νός έποπτείας ή παρατηρήσεως, Εν μΕσφ
μιάς αιθούσης κοσμημάτων, Αξίας Εκατομ
μυρίων δολλαρίων. Πίσω είς τά Κύρωφ,

ακόμη και τώρα, ύστερα άπό χρόνια δπηρεσίας είς τήν K .G .B ., έγνώριζεν δτι τόν
παρακολουθούσαν κρυφίως, δτι άκόμη τοδ
έθετον παγίδας, ένφ Εδώ, μετά παρέλευαιν όλίγων μηνών μόνον, τό Τυφάννυ τόν
Εμπιστεύεται νά περιφέρεται Ελευθέρως κα
τά βούλησιν, χωρίς κανείς νά τόν παρακολουθή ή νά τόν φρουρή.
"Οταν δ Τουόμι ένεργοδσεν άπογραφήν,
μέ έναν άλλον ύπάλληλον, άργά ένα άπύγευμα, έ σ ή κ ω σ ε ν
ένα Εκθαμ
β ω τ ι κ ό ν ά δ α μ ά ν τ ι ν ο ν β ρ α- 4
χ ι ό λ ι ο ν, τδ δποΐον δέν έφερεν έτικέτταν. Τδ μετέφερεν είς τά τμήμα κατα
γραφής, διά τήν έξακρίβωσιν τής τιμής
του καί τήν Επικόλλησιν μιάς ΕτικΕττας.
’Ακριβώς τότε, δμως, έκτύπησε τό^ τηλέφωνον καί Επειδή έσπευσε νά σηκώση τό
άκουστικόν διά νά άπαντήση, έρριψε^ τό
βραχιόλιον είς τό θυλάκιον τοδ Επενδυτου
του.
— "Ελα Επάνω, Κάρλο, παρεκάλεσεν δ
συνεργάτης του, δταν έσήκωσε τό άκουστι
κόν, θά πρέπει νά σπεύσωμεν, Εάν θέλωμεν
νά τελειώσωμεν, πριν κλείση τδ κατά
στημα.
’Εκείνο τό βράδυ καθώς δ Τουόμι έκρεμοδσε τδν Επενδυτήν του, είς τό διαμέρισμά
του, έπιστρέφων Εκ τής Εργασίας του, άντελήφθη τό βραχιόλιον. Κατελήφθη, σχε
δόν ύπό πανικοϋ. Καθώς προαέβλεπε τούς
άδάμαντας, Εφαντάσθη δτι σμήνη άπό ντετέκτιβς τόν άκολουθοδσαν, διασκελίζοντες
τήν κλίμακα τοδ διαμερίσματος καί δτι τά
δελτία τηλεοράσεως άνήγγελον τήν έπικειμένην σύλληψίν του. Έ β λ επ ε τόν Εαυ
τόν του νά διαβάζη είς τήν Εφημερίδα
«Νταίηλυ Νιούς» τόν τίτλον : «Σοβιετικός
κατάσκοπος κλέπτει βραχιόλιον είς τό Τυ- 1
φάννυ».
Τήν Επομένην πρωίαν, δ Τουόμι, ωχρός
άπό τήν άϋπνίαν, έπερίμενεν έξω άπό τό
Τυφάννυ μέχρις δτου ένας φύλαξ ήνοιξε
τήν θύραν.
— ’Ιδού ένα είδος, τό δποΐον δέν φέρει
ΕτικΕτταν, είπε γρήγορα - γρήγορα είς
τόν διευθυντήν τοδ τμήματος άπογραφής.

»

Παρακαλώ, συμπληρώσατε τήν άπαιτουμένην έτικέτταν.
Ό διευθυντής, άφοδ έπήρε τόν μ εγε
θυντικόν φακόν, ήρέμως εξήγησε τήν χ α 
ραγμένη-; εις τό έσωτερικδν τοΟ βραχιο
λιού τιμήν τοΟ κώδικος.
— Δέκα δκτώ χιλιάδες δολλάρια, ε ί
πε ν, είναι ώραΐον, δέν είναι ;
Ό Τουόμι ένοιωσε τόσην μεγάλην χα 
ράν καί άνακοόφισιν, ώστε δέν ήμπόρεσε
νά άπαντήση.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΙΑΝ ΦΩΤΟ
ΓΡΑΦΙΑΝ ;
Μέσα είς αύτοός τούς μήνας, 6 Τουόμι
έθεωροΰσε ακόμη τόν έαυτόν του ώς ένα
αιχμάλωτον, ένα άμετανόητον κομμουνι
στήν. ’Εξακολουθούσε νά προκαλή τόν Τζάκ
καί τόν Στήβ, κατεξευτελίζων κατά τάς
συζητήσεις τάς Η νωμένας Πολιτείας καί
έξυμνών τήν Σοβιετικήν Έ νωσιν. Μέ τήν
ϊναρξιν τής προεκλογικής έκστρατείας,
διά τήν άνάδειξιν προέδρου, οί δύο πράκτορες του F .B .I. έβλεπον τάς έπικειμένας έκλογάς ώς μίαν άλλαγήν είς τάς θε
μελιώδεις καί βασικάς έλευθερίας τής ’Α
μερικής.
— Τίποτε δέν άλλάσσει τήν κατάστασιν, άπαντοδσεν δ Τουόμι, καί τά δύο κόμ
ματα είναι προωρισμένα, άπό τό κοινωνι
κόν σύστημα, νά έκμεταλλεύωνται τάς μά
ζας. Δέν έχει σημασίαν ποιον θά έπιτύχη.
Οταν, 8μως, δ Τουόμι είδε τήν ύποψηφιότητα τοδ Τζών Φ. Κέννεντυ, ήρχισε νά
άλλάσση συμπεριφοράν. Κατά τήν διάρ
κειαν τής προεκλογικής έκστρατείας έξυπνοδσε ένωρίς διά νά διαβάση είς τάς έφημερίδας τάς ειδήσεις τής προεκλογικής
κινήσεως καί τό άπόγευμα, μετά τήν έργασίαν του, έτρεχεν είς τήν οικίαν του, διά
νά παρακολουθήση τάς πώτας βραδυνάς έκπομπάς τής τηλεοράσεως. Ό Κέννεντυ άσκοδσεν είς αύτόν ένα είδος μαγικής έλξεως καί τοδ έφαίνετο νά προσποποιή μίαν
αίγλην έντελώς ξένην πρός τά Σοβιετικά
πολιτικά πράγματα.
Οταν, τόν Σεπτέμβριον, διάφοροι σφυγ
μομετρήσεις τής κοινής γνώμης έδειξαν,
δτι δ Νίξον προηγείτο, δ Τουόμι ένοιωθε
τόσον ^ταραγμένος, ώστε θά ένόμιζε κανείς,
δτι αδτός δ ίδιος εύρίσκετο είς τό χείλος
μιάς προσωπικής καταστροφής.

ποτελέσματα τών έκλογών. Τήν 3.20'
πρωινήν, όταν τά άποτελέσματα έδείκνυον δτι δ Νίξον έχανε τάς έκλογάς, δ
Τουόμι ήρπασε τό ακουστικόν καί έκάλεαε
τόν Τζάκ, λέγων είς αύτόν είς Οψηλόν
τόνον.
— Ήκουσες; Ό Κέννεντυ έκέρδισε.
— Καί μέ έξύπνησες αότήν τήν ώραν,
διά νά μοδ τό ^άναγγείλης ; Νομίζω δτι
δέν έχει καμμίαν σημασίαν ποιος έκέρδισεν είς τάς έκλογάς, άπήντησεν δ Τζάκ.
Οί δύο πράκτορες συνεχώς παρώτρυναν
τόν Τουόμι νά έξερευνήση μόνος του τήν
’Αμερικήν. Ύπακούων έν μέρει είς τάς
εισηγήσεις των, ήγόρασεν ένα ώραΐον κ λει
στόν αΰτοκίνητον ,μοντέλο 1954.
Λαμβάνων, διά πρώτην αοράν, άδειαν
τεσσάρων έβδομάδων, άπό τό Τιφάννυ, διήνυσε τας διακοπάς του, περιφερόμενος τά
δάση καί τάς λίμνας τοδ Μίτσιγκαν καί
τής Μισενότας, δπου είχε ζήσει τά παι
δικά του χρόνια.
Η έκπαίδευσίς του εις τήν δπηρεσίαν
πληροφοριών είχεν έπιτείνει τις άντιδράσεις του είς 8,τι έβλεπεν. Έ ν τφ μεταξύ,
αί δυσκολίαι, λόγψ τοδ συνωστισμού είς
τήν κυκλοφορίαν, δέν ήσαν πηγή άπογοητεύσεως, αλλά έκπλήξεως.
) -^lax‘ οί έργάται τοδ καπιταλισμού
ήμποροδσαν νά έχουν αΰτοκίνητον, δχι, 8μως, καί οί κομμουνισταί;

X»
-----ΙΑ<^ι=υμα μιας ινυριακης, Οδηγών είς
τα__ προάστια, παρετήρησε χιλιάδας σπιτιών. Μολονότι ταδτα ήσαν μέτριου μ εγέ
θους, κατά τά πρότυπα τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, ήσαν καθαρά καί έλκυστικά. Διά
ποιον λόγον θά ήμποροδσαν τόσα πολλά
Αμερικανόπουλα νά παίζουν είς τά κατα/φάσίνα λειβάδια, τά δποΐα ήσαν ίδιοκτησία των, δχι, δμως καί τά ίδικά του πα ι
διά. Ή K .G .B. τόν είχε, βεβαίως, προει
δοποιήσει ^επ; τοδ γεγονότος τοδ Ολικού
πλουτου τών Ηνωμένων Πολιτειών. Κ α
νείς, δμως, δέν τοδ είχε κάνει διευκρί
νισή, οδτε κάν νύξιν, ποτέ, μέχρι ποιου
σημείου δ πληθυσμός των είχε μερίδιον είς
τόν πλοδτον τής χώρας. Μίαν άλλην Κυ
ριακήν δ Τζάκ έπρότεινε, τυχαίως, είς τόν
Τουόμι νά μεταβοδν μαζί είς τήν έκκλη
σιαν. Καί άπό τόν Εύαγγελιστήν Φινλανδόν πατρυιόν του καί άπό τόν κομμουνι
σμόν δ Τουόμι είχεν έκπαιδευθή νά γίνη

ένας μαχητικός άθεϊστής. Τώρα οί Σοβιε
τικοί ινστρούχτορες τοδ είχαν τονίσει ιδι
αιτέρως, δτι θά έπρεπε νά παρακολουθή
Θείαν Λειτουργίαν είς τάς έκκλησίας. Οδ
τως έδέχθη νά μεταβή είς τήν έκκλησίαν,
προσδοκών νά άπολαύση καί ψυχαγωγηθή
άπό τάς δεισιδαίμονας ίεροτελεστείας.
Ά λ λ ’ ή σιγή, ή δποία δπήρχεν έντός τοδ
Ναοδ, ή σοβαρότης καί ή έπισημότης τής
Λειτουργίας, οί δμνοι, καθώς καί ή ειλ ι
κρινής διάθεσις τών πιστών τόν έντυπωσίασαν καί ήσθάνθη ένα άπροσδόκητον αίσθημα
δέους. ΤοΟ λοιπού, πότε - πότε, μετέβαινεν είς τήν έκκλησίαν μέ ίδικήν του
πρωτοβουλίαν, συνήθως είς μικράς έκκλη
σίας τών Λουθηρανών καί τών Μεθοδιστών.
Οδτε άντελαμβάνετο, ά λλ ’ οδτε καί παρεδέχετο δλα έκεΐνα, τα δποΐα οί ιερείς έκήρυττον. Τελικώς, δμως, ήρχισε νά προβλη
ματίζεται καί νά διερωτδται: ’Εάν αδτό
σημαίνη τόσα πολλά είς τόσον πολύν κ ό 
σμον, τότε ποΐαι κατηγορίαι θά ήδΰναντο
νά διατυπωθούν έναντίον τής θρησκείας;
Εύσυνειδήτως μετεβλήθη άπό άθεϊστήν είς
αγνωστικιστήν. Καί συνέχισε νά μεταβαίνη είς τήν έκκλησίαν, μέ μίαν άκαθόριστον τάσιν δι’ έρευναν καί πνευματικήν
ήρεμίαν.
Τόν Φεβρουάριον τοδ 1961, τό Κέντρον
εστειλεν ένα νέον κρυπτογραφικόν μήνυμα.
Ο Τουόμι μέ τόν Τζάκ μετέβησαν άεροπορικώς είς τήν Οΰάσιγκτων ένας άπόγευμα
Κυριακής, διά νά τό μελετήσουν μέ τούς
γραφολόγους τοδ F .B .I. Κατ’ ειρωνείαν
τής τύχης, δ Τουόμι ήσθάνετο περισσότερον
άαφαλής είς τήν Οΰάσιγκτων, παρά είς
■ήν Νέαν Γόρκην. Διότι, ώς ένας παρά
νομος, μέ πανοδργον κάλυμμα, είχε πλή
ρη αύτοπεποίθησιν, δτι οί Σοβιετικοί Διπλωμάται τής Οΰάσιγκτων δέν θά έγνώρι*όν τι, διά τήν έκεΐ παρουσίαν του. Καί
τήν πρωίαν μιας Κυριακής είς τό ξενοδο
χείου «Μεϋφλάουερς>' ήτο αύτός δ δποΐος
ήρωτησεν:
— Λοιπόν, που θά έπρεπε νά ΰπάγωμεν
πρός έκκλησιασμόν;
-”Ας δοκιμάσωμεν διά τόν ναόν τοδ 'Α
γίου Ματθαίου — είπεν δ Τζάκ — θά ήτο
περισσότερον άκίνδυνον νά μεταβώμεν έκεΐ
δμοδ.
(Συνεχίζεται)

Μίαν ήμέραν ήρώτησε τόν Τζάκ :
— Νομίζεις δτι θά έπρεπε νά έγγραφώ
είς τούς έκλογικούς καταλόγους διά νά
ψηφίσω ;
— Διατί ό χ ι, κάθε καλάς πολίτης θά
πρέπει νά ψηφίζη, συνεφώνησεν δ Τζάκ,
καί είναι καθήκον μας νά βεβαιωθώμεν δτι
είσαι καλός πολίτης.
Ή ρχισε προσωπικώς καί μέ ζήλον, ώ
στε ήμπόρεσε νά μελετήση τήν διαδικα, σίαν Εγγραφής είς τούς έκλογικούς κατα
λόγους καί νά άποκτήση τό δικαίωμα τοδ
έκλογέως, ώς ένας ’Αμερικανός ψηφοφό
ρος. Τήν ήμέραν τής ψηφοφορίας προσεχώρησε μέ άλλους ’Αμερικανούς είς τά έκλογικά τμήματα καί οδτως έγινε πιθανώς δ
μόνος άνθρωπος, δ δποΐος θά ήμποροδσε'νά
Ρίφθή είς τήν μάχην, χάριν τοδ Νικήτα
Κροδστσεφ καί τοδ Τζών Κέννεντυ.
Είς τάς 7 μ.μ. εύρίσκετο έμπροσθεν τής
τηλεοράσεως διά νά παρακολουθήση τά ά-

293

Ό φρικτός διαμελισμός τοϋ πιστοϋ φρουροϋ τής Έννόμου Τάξεως ήμβλυνεν, αναμφίβολος, τήν
χαράν, τήν προελθοϋσαν έκ τοϋ κατορθώματος τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών
ούδόλως, δμως, έμείωσε τό μέγεθος ή τήν σημασίαν του. Καί άκόμη ύπεγράμμισε τήν μέχρις αύτοθυσίας προσήλωσιν καί έμμονήν τών μελών τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος εις τό καθήκον.
Ε ί ς τ ή ν π ρ ώ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν : Έπαγρύπνησις, παρατηρητικότης, μεθόδευσις, έπιστημονική έκμετάλλευσις καί άξιοποίησις άρχικών διαπιστώσεων, συστηματική παρακολούθησις
καί ατελεύτητοι ώραι έπιπόνου έργασίας υπήρξαν αί έπΐ μέρους συνιστώσαι δυνάμεις τής έννοιας
«Καθήκον».
Ε ι ς τ ή ν δ ε υ τ έ ρ α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν : Έπαγρύπνησις, παρατηρητικότης, υψηλόν αί
σθημα εύθύνης, ψυχική ρώμη καί τόλμη μέχρις αύτοθυσίας υπήρξαν αί συνιστώσαι τής συνισταμένης «Καθήκον».
Καί εις τάς δύο περιπτώσεις άφετηρία ύπήρξεν ή έγρήγορσις, ή πηγάζουσα έκ τοϋ καθήκοντος,
καί τέρμα ή έκπλήρωσις τούτου.
’Αποδεικνύεται, οΰτω, περιτράνως, ότι οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πιστοί εις τον δρκον
των, άφωσιωμένοι εις τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν καί τόν Λαόν καί πλήρως πεπεισμένοι περί
τής ίερότητος τής αποστολής των, πορεύονται τήν όδόν τοϋ καθήκοντος, άκολουθοΰντες κλίμακα
προσφοράς, άρχομένην έκ τής φιλότιμου προσπάθειας καί έξικνουμένην μέχρι τής όλοκληρωτικής
θυσίας.
Τοΰτο άπετέλεσεν ανέκαθεν παράδοσιν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Παράδοσιν, ή όποια μετα
λαμπαδεύεται, πάντοτε, ύπό τών παλαιοτέρων πρός τά νεώτερα μέλη τοϋ Σώματος καί τηρείται μετά
συνέπειας καί θρησκευτικής εύλαβείας.
Δέν θά έτολμώμεν νά περατώσωμεν τό άνά χεΐρας κείμενον, πρίν ή ύπογραμμίσωμεν, δτι ό άείμνηστος Άστυφύλαξ Κωνσταντάγκας θά είχεν έπιτελέσει πλήρως τό καθήκον του καί άνευ τής
θυσίας τής ζωής του. Θά ήρκει ή, άπό μέρους του, άπομάκρυνσις τοϋ έκρηκτικοΰ μηχανισμού έκ τής
βάσεως τοϋ άγάλματος, τό όποιον ή εύγνωμοσύνη τών Ελλήνων έστησε διά νά τιμήση τόν μεγάλον
Φιλέλληνα Πρόεδρον Τρούμαν, ό όποιος, διά τής έφαρμογής τοϋ γνωστού δόγματός του, συνέβαλε,
σπουδαίος, εις τήν έπούλωσιν τών πληγών, τάς όποιας ήνοιξαν, έπΐ τοϋ σώματος τής Ελλάδος, οί
έρυθροί μητραλοΐαι ώς έντολοδόχοι καί άκροβολισταί τοϋ διεθνούς κομμουνισμού.
Ό έκρηκτικός μηχανισμός έτέθη εις τήν βάσιν τοϋ άγάλματος τοϋ Φιλέλληνος Άμερικανοΰ
Προέδρου, διά νά έκφράση τήν άντίθεσιν τών κατασκευαστών του καί τών όμοϊδεατών των πρός
τό δόγμα Τρούμαν, τό όποιον έσωσε τήν Ελλάδα. Ά ρα ήτο πραξις άνθελληνική. Ή τ ο έ ρ γ ο ν
π ρ ο δ ο τ ώ ν καί άνθε λλ, ήνων .
Συνεπώς, ή άπλή άπομάκρυνσις τοϋ μηχανισμού έκ τοϋ άγάλματος ήρκει διά τήν έκπλήρωσιν,
έκ μέρους τοϋ Κωνσταντάγκα, τοϋ καθήκοντος του, έν τή έννοίφ δτι θά ύπεγραμμίζετο οΰτως ή άντίθεσις τών έθνικώς σκεπτομένων Ελλήνων πρός τούς άπάτριδας καί άποτελοΰντας τήν έσχάτην καί
άμελητέαν μειονοψηφίαν τοϋ Έλληνικοϋ Ααοϋ.
Ο Κωνσταντάγκας, δμως, δέν ήρκέσθη εις τοΰτο. Έπροχώρησε περαιτέρω. Καί παρορμώμενος
ύπό πατριωτικής φλογός, συνεπικουρουμένης ύπό τοϋ ένθουσιώδους τοϋ χαρακτήρος του, τοϋ άπορρέοντος έκ τοϋ νεαροΰ τής ήλικίας του καί στηριζόμενος έπΐ τής έμπειρίας, τήν όποιαν, ώς έφεδρος
Άνθυπολοχαγός, είχεν άποκτήσει, έν σχέσει πρός τούς έκρηκτικούς μηχανισμούς, έπεχείρησε νά
άποσυνδέση καί άχρηστεύση τόν άνευρεθέντα μηχανισμόν. Πλήν ήστόχησε καί άπέτυχεν.
Ό τραγικός θάνατος τοϋ Κωνσταντάγκα συμβολίζει τήν, μέχρις έσχάτων, άφοσίωσιν τών άνδρών
τής Αστυνομίας Πόλεων εις τό καθήκον των. Ταυτοχρόνως, δμως, αποτελεί καί τήν έκφρασιν τής
πλήρους άντιθέσεως τών Πανελλήνων πρός τούς έλαχίστους άτιμους, δειλούς καί άπάτριδας, τούς
δρώντας δολοφονικώς ύπό τήν καλύπτραν τοϋ σκότους· αποτελεί τήν πανελλήνιον αποδοκιμασίαν
καί καταδίκην τών άνάνδρων δολοφονικών πράξεων καί τών βδελυρών φορέων των, οί όποιοι — πέ
ραν τοϋ δτι είναι έγκληματίαι— συμβαίνει νά είναι καί άπελπιστικώς μωροί. Καί δέν αντιλαμβά
νονται δτι διά τών άτιμων καί δολοφονικών μεθόδων των, δχι μόνον δέν πλήττουν τήν Έπανάστασιν,
άλλ’ άντιθέτως τήν ισχυροποιούν, διά τής πυκνώσεως τών φαλάγγων τών πιστών της, τών όποιων
χαλυβδώνουν τήν άπόφασιν, δμως μή έπαναπαυθοϋν, πρίν ή απαλλάξουν τήν Πατρίδα καί έκ τοϋ
τελευταίου κινδύνου, ό όποιος είναι δυνατόν νά τήν άπειλή.
Η σωρεία τηλεγραφημάτων συμπάθειας πρός τούς ήγέτας τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος, έκ μέρους
ώργανωμένων τάξεων, αλλά καί άπλών άνθρώπων τοϋ Ααοϋ, αποτελεί πηγήν παρηγοριάς, δι’ ήμδς
τούς ’Αστυνομικούς καί άκόμη μάς πείθει δτι ό τραγικός θάνατος, ή στυγερά δολοφονία τοϋ συναδέλ
φου μας Κωνσταντάγκα δέν άπέβη έπΐ ματαίφ. Έπύργωσε τήν εύγνωμοσύνην τοϋ Ααοϋ πρός τό ’Α
στυνομικόν Σώμα, διά τάς ύπέρ τών πολιτών θυσίας των, καί κατέστησεν έτι στενωτέρους καί θερμοτέρους τούς δεσμούς μεταξύ ήμών καί έκείνων.

ιύχιι και δρεόώ...
Τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ

"Οσα χρόνια κι’ άν πέρασαν, δεν τό ξέχασα, ούτε
καί θά τό ξεχάσω, τό τζάκι τοϋ σπιτιού μου, στό χω 
ριό. "Αν κι’ έχη χρόνια τώρα νά καπνίση καί να δή
γύρω του κόσμο, έγώ τό βλέπω μέσα στη φαντασία μου
συνεχώς άναμμένο καί μαυροκαπνισμένο.
Τότε, δάκρυζαν τα μάτια μου άπό τόν καπνό, δταν
καμμιά φορά δέν «τράβαγε» καλα. Τώρα δακρύζουν πε
ρισσότερο, δταν περνάη άπό τό μυαλό^ μου ή εικόνα
του, μαζί μέ τήν εικόνα έκείνων, πού ζέσταινε...
ΙΙοτέ μου δέν ζήλεψα τά «ψηλότερα» τζακια, κ,
ούτε σήμερα μ’ ένδιαφέρουν, δσα δεν ζεσταίνουν καλά,
οσο ψηλά κι’ αν είναι...
Καί τούς τρεις χειμερινούς μήνες έκαιγε_νύχτα μέρα τά δένδρινα κούτσουρα, τά κέδρα κι’ δ,τι^ άλλο
τοϋ έβαζες. ΤΗταν δ καλύτερος φίλος μου. Κι’ δσο έ
τσουζε τό κρύο άπ’ έξω, κι’ όσο b βοριάς άναποδογύριζε τά κεραμίδια τοϋ σπιτιού, τόσο περισσότερο πλη
σίαζα πρός τή θράκα του. Καί, χωρίς βέβαια νά είμαι
αναστενάρης, ούτε μπουρλοτιερης, βρισκόμουνα συνε
χώς «καβάλλα του. Είχα πολλές έπαφές με τα δαυλια,
μέ τις σπίθες καί μέ τις στάχτες του». Τά πόδια μου,
τά χέρια μου, καί τά μαλλιά μου Ακόμα, ήταν πάντοτε
καψαλισμένα... Ποτέ, δμως, δέν μέ βρήκε ή άνοιξι μ·σοκαμμένον, δπως, εΰρισκε τόν κίτσο, δηλαδη τον γεροτεμπέλη γάτο τού σπιτιού μου. Αύτός κουλουριαζόταν άμέριμνος πάνω στην παραστια και μάς ξυπνούσε
μέ τις φωνές του τά μεσάνυχτα, γιά νά σβυσσυμε την
λαμπαδιασμένη ούρά του...
"Οταν τελείωνε δ χειμώνας κι έπιανε δ Μάρτης,
δλα τά παιδιά παρατάγαμε τό τζάκι μέ τά ξύλα καί
παίρναμε τά σοκάκια, τά ρέματα, τά χωράφια. "Επρε
πε νά παίζουμε καί λίγη «τσιλίκα» ή λίγη «γουρούνα»,
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μακρυά άπ’ τά μάτια τού αυστηρού δασκάλου μας. Αυ
τός, ή έτσι ή άλλοιώς, μάς τό είχε κολλημένο τό παρα
τσούκλι, πού ήταν πάντοτε άνάλογο μέ τις... έξωσχο- 4
λικές έπιδόσεις μας. Τήν είχαμε... καμένη τήν καλύ
βα μας καί γι’ αυτό ήμαστε συνεχώς Αδιόρθωτοι.
Ή τοποθέτησι τού Μάρτη, σάν πρώτου μήνα τής
άνοίξεως, ήταν παραπλανητική γιά μάς τά παιδιά, δ
πως ήταν καί γιά τή γριά τής γνωστής παροιμίας. Πι
στεύαμε, δηλαδή, δτι έφυγεν δ χειμώνας, ένψ ή παγω
νιά ήταν, πολλές φορές, χειρότερη άπ τις χειρότερες
τού Γενάρη. Πετάγαμε τις πατατοΰκες καί παίρναμε τις
πλαγιές. Τά χέρια μας ήταν πάντοτε ξεπαγιασμένα και
τ’ αυτιά μας σάν νά έσταζαν αίμα. Οί τρίχες μας ση
κωμένες, άπ’ τήν ψύχρα, κΓ ή μύτη μας... παραγωγικώτατη. Ό βήχας περισσότερο άπό δυνατός. Αλλα τό
παιχνίδι, παιχνίδι.
Ούτε Αρρώστια, ούτε ξάπλα, ούτε τίποτε. Μόνο καμμιά βεντούζα κι’ αύτή στά πεταχτά.
"Οσο κύλαγε, δμως, δ ζόρικος, δ στριμμένος αύ
τός μήνας, πού λέγεται Μάρτης, καί πλησιάζαμε πρός
τόν συμπαθέστατον ’Απρίλη, τόσο δυνάμωνε ή χαρά
μας. Τά σημάδια πού μάς άφινε δ χειμώνας, καί ιδίως
δ Μάρτης, έφευγαν άπό ένα - ένα. Ξαναβρίσκαμε πάλι
τήν νεανική Αλκή μας. Ο Απρίλης ήταν πάντοτε γε- ^
λαστάς, γλυκός καί όμορφος. Αουλούδια άπ’ έδώ, λου
λούδια άπ’ έκεΐ, χιλιάδες χρώματα xcd πλούσια Αρώ
ματα, μέσα στό καταπράσινο περιβάλλον. Και κάπου
στή μέση ή μεγάλη γιορτή μέ τα κόκκινα αυγά. Το
"Αγιον Πάσχα, μέ τούς χορούς, τά γλέντια, τά τραγού
δια. Καί στις αυλές νά άργοψήνεται ένα άθώο πλάσμα,
γιά νά μείνουν σέ λίγο μόνον τά κόκκαλά του.
"Οταν μάς άφινε κΓ δ μαγευτικός, δ πλούσιος, δ

τρυφερός ’Απρίλης καί μπαίναμε στόν Μάη, τά πράγ
ματα ήταν άκόμα καλύτερα. Ή φύσις, οί άνθρωποι, τά
ζώα, τά πουλιά καί οί πέτρες άκόμα παρουσίαζαν τήν
εικόνα κάποιας παλαβομάρας. Κάποιου άπερίγραπτου
ξεφαντώματος, γέλοιου καί χαράς...
Έδώ καί λίγα χρόνια, τά πράγματα έχουν αλλάξει
ριζικά. Οί καιρικές συνθήκες δεν έχουν πλέον καμμία
σταθερότητα, καμμία σοβαρότητα. ’Έχουν πέσει σέ...
ανυποληψία. Είναι μπερδεμένες χειρότερα άπ’ τής τρελλής τά μαλλιά... ’Έτσι, πού μπορεί νά περάσουμε έναν
όλόκληρο Φλεβάρη μέ τό σακκάκι, χωρίς πουλόβερ.
τόν Μάρτη μέ παλτό καί κασκόλ καί τόν ’Απρίλη νά
φοβόμαστε μη παγώση ή λίμνη καί δέν έχουμε νερό,
ούτε γιά κανένα φασκόμηλο... Καί βλέπεις, στήν καρ
διά του Γενάρη, κάτι λιακάδες καί κάτι έκδρομίτσες
καί μερικά υπαίθρια τραπεζάκια, πού τά θυμάσαι τόν
’Απρίλη καί ραγίζει ή καρδιά σου, ένφ ένα γύρω, τά
τρελλόβουνα είναι φορτωμένα άπό χιόνια.
Εφέτος, π .χ ., δύο φορές δλες κΓ όλες, φάνηκαν
χιόνια στήν ΙΙεντέλη καί στην Πάρνηθα. Ή δεύτερη
έμφάνισι έγινε λίγο πριν άπ’ τό Πάσχα, ένφ παραέξω
είχαν διακοπεί οί συγκοινωνίες...

ι

Χριστιανοί όπως είμαστε, λίγο - πολύ, δλοι μας,
έπρεπε νά πάμε καί στήν ’Ανάσταση τοΰ Κυρίου. ΚΓ
άφοΰ λάβουμε τό άνέσπερον φως, νά χυμήξουμε ύστερα
στη μαγειρίτσα... Κουκουλωθήκαμε, λοιπόν, μέ τά παλ
τά μας, σηκώσαμε τούς γιακάδες μας, πήραμε καί άπό
μία λαμπάδα στό χέρι καί φθάσαμε στούς ιερούς χώ 
ρους. Μαζί μέ τήν έπιτέλεσι τού θρησκευτικού μας κα
θήκοντος, θ’ άπολαμβάναμε καί τό μεγαλοπρεπές θέαμα τής Άναστάσεως, έστω καί μέσα σέ Χριστουγεννιά
τικες καιρικές συνθήκες. Οί άναμμένες λαμπάδες, όσο
κΓ αν συμβόλιζαν τήν φλεγομένην, μπροστά στό θαύμα
τής Άναστάσεως, χριστιανικήν ψυχήν μας, έδώ πού τά
λέμε, είχαν σπάσει άρκετά καί τήν παγωνιά πού έπικρατούσε έξω άπό τούς ναούς...
Την άλλη μέρα ήμαστε οί περισσότεροι σιναχωμένοι. Βήχα δ ένας, βήχα δ άλλος, φτάρνισμα δ παραπέ
ρα. Καί τό ρινόμακτρον, συνεχώς γιά άπλωμα...
Οί άλλοι, πού γλίστρησαν πρός τίς έπαρχίες, αν
δέν μετάνοιωσαν πικρά, δέν θά πρέπει πάντως νά εύχαριστήθηκαν. Κλείστηκαν μέσα σέ ξενοδοχεία, μέσα
σέ σπίτια καί μέσα σέ σπηλιές, ίσως, συντροφιά μέ τίς...
αλεπούδες τους. ΚΓ ένφ τό τζάκι βούηζε άπό τά καιγόμενα παλούκια, αύτοί έρριχναν «πασέτζες»...
Ό καημένος δ κούκος, έκεΐ πού τόλεγε θαυμάσια
κΓ είχε πάρει φόρα νά μάς ξεκουφάνη, μέ κείνη τήν
μονότονη λαλιά του, μόλις είδε τά χιόνια, τό βούλωσε.
’Έλαβε τά μέτρα του, γιά νά μην τόν παρεξηγήσουμε,
δτι τάχα δέν τά κατάφερε νά μάς φέρη τήν άνοιξη...

Οί παπαρούνες, πού δέν πρόλαβαν καλά - καλά νά
μάς δείξουν τά κόκκινα λουλούδια τους, ξαναδιπλώθηκαν, μόλις είδαν τίς πρωϊμότερες μαυρομελανιασμένες,
άπ’ τό κρύο...
Οί τσοπαναραίοι άπ’ τά χειμαδιά, έκεΐ πού έτοίμαζαν τά τσουμπλέκια τους, γιά νά πάρουν τά βουνά, ξαναστρώθηκαν μέσα στά μαντριά τους καί άρπαξαν τίς
βελένζες.
Έ τσι, ύστερα άπ’ αυτόν τόν κατεψυγμένο ’Απρίλη,
πού τά πούντιασε δλα, μάς έφθασε δ Μάιος.
Αυτός, χωρίς νά σεβασθή καθόλου τόν έαυτό του,
εισέβαλε σάν τόν «λίβα πού καίει τά σπαρτά». ΚΓ έκεΐ
πού περιμέναμε νά μάς ζεστάνη λίγο, έκεΐνος προχώ
ρησε παραπέρα. Μάς τάραξε στό τσουρούφλισμα. Μέσα
σέ δύο μέρες τό θερμόμετρο, άπό τούς 10 βαθμούς, έπιασε τούς 32 καί ύπό σκιάν. ’Ανοίξαμε άμέσως τίς πόρ
τες, τά παράθυρα, τούς φεγγίτες. Διπλώσαμε τίς κου
βέρτες, κρύψαμε τά στρωσίδια, πετάξαμε τά σακκάκια.
πέταξαν κΓ οί γυναίκες τά παντελόνια τους, άλλά τί
ποτα. Στριφογυρίζαμε σάν τούς «τρεις παΐδες», δίχως
νά φανή κανένας ’Ά γγελος νά μάς δροσίση καί μάς
λιγάκι...
^ Αναγκασθήκαμε λοιπόν νά πάρουμε τούς δρόμους.
Ξεχυθήκαμε στά προάστια, στά περίχωρα καί πιό πέ
ρα άκομα. Εκεί βρήκαμε δπωσδήποτε κάποια άνακούφισι, καποια δροσιά. ΚΓ αν δέν υπήρχαν παντού γυναί
κες, πού μέ τά καυτά τους σόρτς, είχαν άνεβασμένη τή
θερμοκρασία, θά ήταν καλύτερα.
Ά κόμα καί οί άκούρευτοι, πού τούς κάνει τό λιο
πύρι να σταλίζουν σάν τά... ζυγούρια, Ιπιασαν τά ψη
λώματα.^ Έ κεΐ δρσσίστηκαν καί ξαλάφρωσαν άρκετά άπ’
τό μαρτύριο τής... τριχομανίας των.
ΓΓ άργότερα, πού θά μπούμε στό καλοκαίρι, δέν
τούς βλέπω καί τόσο καλά. Αν, δμως, βρέξη καί χιονίση καί κατεβάση, αύτοί θά τήν βγάλουν δπωσδήποτε
καλύτερα άπό μάς. Θά τουρτουρίζουν λιγότερο.
Έ τσι, δπως έγιναν οί έποχές, δέν νομίζω δτι έχουν
καμμιά διαφορά άπ’ τίς μπερδεμένες άλογοουρές τών
μακρυμάλληδ ων. ..
Α ν τ ύ χ η κ α ί β ρ ε θ ώ στό χωριό μου τόν
Αύγουστο, μαζί μέ τά καντήλια τοΰ "Αη Νικόλα, θά
άνάψω καί τό τζάκι τοΰ σπιτιού μου. θέλω νά θυμηθώ
τά παλιά μου. Κι’ δπως θά κάθωμαι έξω στήν αυλή
καί θά καμαρώνω τόν καπνό του, πού θ’ άνεβαίνη καί
θά χάνεται, θά σκέπτωμαι πολλά... Δέν είναι παράξε
νο καμμιά άπροσδόκητη παγωνιά νά μέ τραβήξη πρός
τή θράκα του. Γιά νά ζεσταθώ κΓ έγώ καί ή καρδιά
μου...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
Αστυνόμος A '
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α: Ή Διεύθυνσις τής 'Αγορανομίας τής Κωνσταντινουπόλεως
Άνεφέρθη εις προτιγούμενον κεφάλαιον,
ότι, μεταξύ τών Αγορανομικών τοΰ Έ πάοχου καθηκόντων, συμπεριλαμβάνονται ι
διαιτέρως καί έκεΐνα, τά δποϊα άναφέρονται είς τήν ειδικήν τούτου έποπτείαν, έπί
τών έπαγγελματιών τής πρωτευούσης. Ού
τως, άνεφέραμεν, δτι δ "Επαρχος ήλεγχε
τούς άρτοπώλας, τούς σαλδαμαρίους (παντοπώλας) καί τούς μακελλαρίους (κρεοπ ώ λ α ς).
"Ηδη, θά έρευνήσωμεν τάς Αρμοδιότη
τας καί τδν έλεγχον, τόν δποϊον, αυμφώνως πρδς τήν Βυζαντινήν νομοθεσίαν, ήσκει δ ανώτατος έκεΐνος αστυνομικός Αρχω ν, έπί τών ύπολοίπων έπαγγελματιών,
έκ τών δποίων οί κυριώτεροι ήσαν οι άκόλουθοι :
α) Ο ί ί χ θ υ ο π ρ ά τ α ι (ίχθυοπώλ α ι ) . Τών ίχθυοπρατών γίνεται μνεία εις
τό «Επαρχιακόν Βιβλίον». Τά καταστήματά των, ιχθυοπωλεία ή ψαροπούλια καλού
μενα, είχον είς τάς Μεγάλας Καμάρας.
Οί προϊστάμενοι τής συντεχνίας των ύπεχρεοΰντο νά δηλώνουν έκάστην πρωίαν είς
τόν "Επαρχον τό ποαόν καί τήν ποιότητα
τών, κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, συλλεγέντων ιχθύων. Οδτος, έπί τή βάσει τών
Ανωτέρω στοιχείων, ώριζε καί τάς τι
μάς ( 1 ) , Αποφευγομένης οδτω τής αισχρο
κέρδειας δι’ Ιν είδος πρώτης Ανάγκης,
ώς ήσαν Ανέκαθεν οί ιχθύες. 'Ωσαύτως,
πρός πρόληψιν τής πωλήσεως τών καλής
ποιότητος έκ τούτων μόνον είς πλουσίους
καί πρδς καταπολέμησή τοΰ Ανταγωνισμού
μεταξύ τών ιχθυοπωλών, άπηγόρευεν είς
τούς άλιεΐς νά άνοίγωνται είς τό πέλαγος
καθ’ ώρισμένας έποχάς, έπέβαλε δέ πρός
τούτους, δπως ή πρός τούς ίχθυοπράτας
πώλησις πραγματοποιείται μόνον είς τήν
παραλίαν, είς τάς λεγομένας σκάλας (2 ).
Τέλος, ϊνα ιιή παρατηρήται έλλειψις ι
χθύων, αύστηρώς έτιμώρει δ "Επαρχος
τούς έξάγοντας ή πωλοΰντας πρός έξαγωγήν ή ταριχεύοντας ίχθΰς, έκτός έάν έπε
ρίσσευον καί έφ’ 8σον, βεβαίως, ύπήρχε
φόβος άλλοιώσεώς τω ν(3 ).
β ) Ο ί κ η ρ ο υ λ ά ρ ι ο ι (κηροπλά-
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σται). Καλούμενοι ούτως έκ τών κηρίων,
τά όποια έλέγοντο καί κηρούλια, έπεβλέποντο καί αύτοί υπό τοΰ ’ Επαρχου, ϊνα μή
νοθεύουν τόν κηρόν μέ τρύγα λαδιού (Αμόργην, κοινώς μούργαν), ή μέ στέαρ
ζώων, ουδέ νά κατασκευάζουν κηρία και
νουργή, διαλύοντες τά ήμικεκαυμένα τοιαΰτα. ΙΙρός τούτοις, ύπεχρεοΰντο νά πωλώσι μόνον έντός τών καταστημάτων των
καί ούδέποτε εις τήν αγοράν. Οί νοθεόοντες τά κηρία έτιμωροΰντο, αυμφώνως πρδς
τήν ύπ’ άριθ. 10 διάταξιν τοΰ «Έ παρχ.
Βιβλίου»;, διά βουνευρισμοϋ, κουράς καί 8ημεύσεως μέρους τής περιουσίας των.
Παρά τήν έπαπειλουμένην, δμως, ποι
νήν, φαίνεται, δτι, συνηθέστατα, τά είς
τήν λατρείαν χρησιμοποιούμενα κηρία ένοθεύοντο, διότι καί ή διαπίστωσις τής νο
θείας ήτο δύσκολος καί δ έκ μέρους το»)
Έπάρχου έλεγχος σχεδόν Αδύνατος, Αφού
οί κηροπλάσται καί κηροπώλαι ήσαν πο
λυαριθμώτατοι, συχνάκις δέ, ή κατασκευή
καί έμπορία τών κηρίων έγένετο δπό εκ
κλησιών, μοναστηρίων καί Αλλων ιδρυμά
των.
γ ) Ο ί μ υ ρ ο π ώ λ α ι , Αλλως μυρεψοΐ (4) καί Αρωματοπράται. Ουτοι, Ιχοντες, ώς προανεφέραμεν, τά καταστήματά
των, τά μυροπωλεία ή μυροπώλια, είς τήν
δδδν Μίλιον, κατεϊχον ιδιαζόντως έξέχουσαν θέσιν, μεταξύ τών έμπόρων τής Κων/λεως. Τά εϊδη των, θεωρούμενα ώς εϊδη
πολυτελείας, ήσαν κυρίως Αρώματα, έπωλοΰντο δμως, ένίοτε, ύπό τούτων καί εϊδη
βαφικής. Είς τά μυρεψεΐα αί γυναίκες τοΰ
Βυζαντίου ήγόραζον νάρδον (5 ), λίβανον,
σμύρναν( 6 ), Αλόην, βάλσαμον, μόσχον, θΰμον, κάμφουραν, κινάμωμον, μελισσόφυλλον καί Αλλα Αρωματικά προϊόντα, τά δ
ποΐα προήρχοντο έκ τής μακρυνής ’Ανα
τολής κυρίως. ’Εκ τούτων, τό βάλσαμον
ή βάρσαμον, τό παραγόμενον είς τήν Μέκ
καν, έθεωρεΐτο καί ώς γενικόν φάρμακον.
ΓΓλήν τών Αρωμάτων, είς τά μυροπωλεία
έπωλοΰντο καί είδη βαφικής καί καλλυντι
κά, δπως λουλάκιν (λουλάκι), χρυσόξυλον
καί λαζούριον, διά τοΰ όποιου Ιβάφοντο ο!

οφθαλμοί(7 ).
Κατ’ έξαίρεαιν, αί βασίλιασαι καί αί
πριγκίπιασαι, τά ίδικά των Αρώματα, έπρομηθεύοντο ούχί έκ τών μυροπωλείων
τής πόλεως, Αλλ’ έκ τών έργαστηρίων,
Ατινα δπήρχον έντός τών Ανακτόρων (8 ).
'Ο έπί τών είρημένων έμπόρων έλεγχος
τοΰ Έ πάρχου, συνίστατο κυρίως είς τήν
πρόληψιν τής νοθείας. Πρός τόν σκοπόν
τοΰτον, τοΐς Απηγορεύετο νά πωλοϋν ξέ
να πρός τήν βαφικήν καί τήν μυρεψικήν
εϊδη ( 9 ). 'Ωσαύτως, Απηγορεύετο είς τού
τους, ή Αποθήκευσις καί άπόκρυψις πρδς
τώλησιν είς περίοδον μεγάλης ζητήσεως,
πρδγμα δπερ πολλάκις συνέβαινε, διότι τά
έμπορεύματά των, ώς είσαγόμενα έξωθεν
(έκ τής Συρίας, Τραπεζοΰντος, Πόντου,
Χαλδαίας, ’Ινδίας καί Αλλαχού), έγένοντο έξαιρετικώς δυσεύρετα, ιδίως είς Ανω
μάλους καταστάσεις.
δ) Ο ί σ α π ω ν ο π ρ ά τ α ι ή σαπουνάδες (κατασκευααταί καί πωληταί σάπω νος), οί όποιοι, διά ν’ Ανοίξουν ααπωνοποιεΐον, έπρεπε νά Αποδείξουν είς τόν
"Επαρχον, δτι κέκτηνται τά πρός τοΰτο
Απαιτούμενα προσόντα, μεταξύ τών δποίων
κυρίως ήτο ή γνώσις νά κατασκευάζουν σάπωνα καλής ποιότητος καί μάλιστα τοιοΰτον έξ έλαιολάδου.
Τό έπάγγελμα τοΰ σαπωνοπράτου, έθεωρείτο σπουδαιότατον έν Βυζαντίφ, έάν δέ
κρίνωμεν έκ τοΰ Αριθμού τών σχετικών κα
ταστημάτων, τοΰ πλήθους τών λουτρών καί
τών μαρτυριών τών συγγραφέων, δυνάμεθα
νά ύποστηρίξωμεν, δτι οί Βυζαντινοί ήμών
πρόγονοι, δέν ήσαν τόσον Αμελείς περί τήν
καθαριότητα τοΰ σώματός των, δσον ήθέλησαν νά τούς έμφανίσουν νεώτεροι Ιστο
ρικοί, παρασυρθέντες ίσως έκ τοΰ γεγονό
τος, δτι ένιοι μοναχοί καί Ασκηταί έμενον έπί μακρόν χρόνον Ανευ λουτρού. Ό
σάπων ήτο περιζήτητος (10) , πρδγμα τό
όποιον ήνάγκαζε πολλούς σαπωνοπράτας
νά τόν νοθεύουν. Δ ι’ δ καί προεβλέποντο
Οπό τοΰ Έπάρχου ποιναί. Οί νοθεύοντες,
διά τής χρησιμοποιήσεως έλαίου κακή;
ποιότητος ή λίπους ζώων, έκουρεύοντο καί
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έξυλοκοποΰντο(ΙΙ). Πρός χούχοις, δέν ήδύνανχο νά πωλοΰν σάπωνα εις μεχαπράχας μή ααπωνοποιούς, ώς επίσης καί νά
ανοίγουν χά έργασχήρια χων, είς άπόσχααιν μικροχέραν xffiv Ιπχά πήχεων, ή δώ
δεκα ποδών άπδ παρομοίου καταστήματος,
πρός αποφυγήν υπερβολικού συναγωνισμού.
Τέλος, αύσχηρώς άπηγορευμένον ήχο χό
έμπόριον σάπωνος έκ χοΰ έξωχερικοΒ είσαγομένου, είς άσχέχους πρός χοΰχο έπαγγελμαχίας.
ε) Ο ί δ φ α σ μ α χ έ μ π ο ρ ο ι καί
Ραφεΐς Οφασμάχων, ήλέγχονχο ώσαύχως
δπό χοΟ Έπαρχου καί xffiv προισχαμένων
χής συνχεχνίας χων. Οί πρώτοι, ύπεχρεοΟνχο, ίδιαιχέρως, νά έπιχρέπουν καί νά
διευκολύνουν χό έργον χων λεγομένων μιμωχών. Οδχοι, ήσαν δργανα χοΰ Έπάρχου, έπιφορχισμένα μέ χόν έλεγχον χίδν
ύφασμάχων καί χήν χήρησιν xffiv σχετικών
άπαγορευχικών διατάξεων(1 2 ). Οί μιμηχαί, ώς καί οί βουλλωχαί, περί xffiv δποίων
άνεφέρθημεν εις προηγούμενα, έδικαιοΰνχο έν πανχί καί πάνχοχε, καχά χήν άσκηοιν χοΒ Ιργου χων, νά είσέρχωνχαι πρός
έλεγχον είς χά έργασχήρια καί καχασχήμαχα. Αύσχηρά ποινή ήπειλεΐχο ένανχίον
έκείνων, οΐτινες ήμπόδιζον χόν ώς είρηται
έλεγχον, ή χειροδικούν, ή καθ’ οϊονδήποχε χρδπον ήσέβουν πρός χό πρίσωπον xffiv
ώς άνω κρατικών λειτουργών. Ίδιαιχέρως
αύσχηρά ήχο ή έπί xffiv δφασμαχοποιών έπίβλεψις, είς δ,χι άφεώρα χήν καχασκευήν
μεταξωτών Οφασμάχων. 'Η παραγωγή χοιούχων Οφασμάχων «ήχο μονοπώλιον χοΰ
κράχους καί διεξήγεχο είς έργασχήρια, χά
όποια εύρίσκονχο ένχός ή έγγΰς xffiv αύχοκραχορικίϋν ανακτόρων» (1 3 ). Άπηνώς
έδιώκονχο οί καχασκευάζονχες καί πωλοΒνχες πολυχελή Οφάσμαχα ίδιβχαι. Παρά
χαΟχα καί παρά χό γεγονός, 8χι χαδχα έπωλοΒνχο είς δψηλάς χιμάς, Οπήρχον προνομιοΒχα πρόσωπα, χά όποια κρυφίως χά
ήγόραζον. Εκ χούχου ή λαθροκαχασκευή
καί ή λαθραία πώλησίς χων είχε λάβει
χερασχίαν έκχασιν, καθ3 8λον σχεδόν χόν
βίον χής αύχοκραχορίας. Ή πολιχεία, έπιθυμοΟσα νά κραχήση δι3 έαυχήν χό μονο
πώλιον καί νά κχυπήση χήν «μαύρην άγοράν», άπηγόρευσεν, άπό χής έποχής χοΰ
Ιουστινιανού άκόμα, χήν χρησιμοποίησιν
ακριβών ένδυμάχων Οπό xffiv καχωχέρων
τάξεων. Μόνον αί άνώχαχαι τάξεις, οί 0πάλληλοι χής διοικήσεως, χό προσωπικόν
xffiv άνακχόρων καί βεβαίως οί βασιλείς,
έφόρουν μεταξωτά φορέμαχα. Ένχαΰθα,
δέον νά σημειωθή, δχι χοιαΰχα πολύχιμα
φορέματα έδίδονχο καί είς χούς έπισκεπτομένους χήν Κωνσχανχινούπολιν ξένους ήγεμόνας(1 4 ).
Οί βαφείς ΟπεχρεοΒνχο νά βάφουν χά 0φάαμαχά χων διά ψυχικών ούσιών καί ούX1 δι αίμαχος, ώς πολλάκις συνέβαινεν.
Οί παραβάχαι έτιμωροΟνχο Οπό χοΒ Έπάρχου διά χειροκοπίας (1 6 ).
σχ) Ο ί κ ν α φ ε ΐ ς . Ο’τοι, καλού
μενοι καί γναφείς καί κναφεΐον ή γναφεϊον χό έργααχήριόν χων, ήσκουν χήν αύ-

χήν, ώς καί καχά χήν άρχαιόχηχα έργασίαν, έπεξειργάζονχο δηλονόχι καί έλεύκαινον χά έρια καί χά μάλλινα ένδύμαχα.
Καχά χήν έργασίαν χαύχην, ΟπεχρεοΒνχο νά
χρησιμοποιούν χά ένδεδειγμένα μέσα, ώσχε νά μή βλάπχωνχαι χά φορέμαχα. Έ ν
Ινανχίψ περιπχώσει, ή Οσάκις χαΰχα ήθε
λαν φαγωθή Οπό πονχικών ή καχασχραφή
έξ οίασδήποχε άλλης αίχίας, ή εάν δ κναφεύς έδιδεν έκ προθέσεως άλλον άνχί άλ
λου, έχιμωρείχο διά κουράς καί μασχιγώσ εω ς(16). «Έάν ό κναφεύς λάβη φορέ
μαχα νά χά άσπρίση, καί χαλάση κανένα,
ή νά φαγωθή άπό πονχίκια, ή χά άλλάζει
καί δώαη άλλο άνχ3 άλλου, έάν καί μετά
ιξεύρονχας χό κάμη χοδχο, βμως παιδεύε
ται» (1 6 ).
ζ ) Ο ί β ε σ χ ι ο π ρ ά χ α ι , εμπο
ρευόμενοι ένδύμαχα, βέσ τια (17), έξ οδ καί
χό δνομά χων, ΟπεχρεοΒνχο, όσάκις ήγό
ραζον χοιαΒχα άξίας μεγαλυχέρας χων 10
νομισμάτων, νά χά παρουσιάζουν είς χόν
"Επαρχον πρός έλεγχον.
η)^ Τ έ λ ο ς 6 Έ π α ρ χ ο ς ήλεγχεν άπεριορίσχως χοδς πάσης φύσεως πλα
νοδίους έπαγγελμαχίας, λαμβάνων χά κα
χά χήν κρίαι; του προσήκοντα μέτρα πρός
προστασίαν χής δημοσίας Ογείας, χής τάςεως καί χοΰ δημοσίου έν γένει συμφέ
ροντος. Οί σπουδαιότεροι xffiv ώς είρηται
πλανοδίων έπαγγελμαχιών ήσαν οί όξυγαλαχάδες, οί όπωροπράται, οί μιλιαράδες,
οί πιπεροχριβεΐς, οί ράπχαι καί οί δφασμαχοπώλαι.
Ο ί ό ξ υ γ α λ α χ ά δ ε ς (ξυνογαλάδες) , περιερχόμενοι χάς δδούς χής πρωχευούσης, έπώλουν όξύ γα λα (18), χό ό
ποιον, ώς^καί σήμερον είς πολλάς έπαρXlaS χήί Ε λλά δ ος, έχρησιμοποιείχο πρός
καχασκευήν ζυμαρικών, άλλά καί ώς δρεκχικόν. Καχαναλισκώμενον κυρίως δπό xffiv
πτωχοτέρων χάξεων, ένοθεύεχο πολλάκις,
ή έν περιπχώσει έλλείψεως, έπωλείχο άκριβώχερον.
Ο ί ό π ω ρ ο π ρ ά τ α ι (όπωροπωλαι καί λαχανοπώλαι) έπώλουν φέροντες
επί κανίστρων, ή έφ3 άμαξών δπώρας, χόρ
τα, άνθη καί ένίοχε καί ξηροδς καρπούς,
ώς σύκα, καρύδια, φουντούκια κ.ά. Οδχοι,
καταλαμβανόμενοι δπό χοΒ Έ πάρχου, νά
πωλοΰν, ή νά διαθέτουν πρός πώλησιν σεσηπώτας ή όπωσδήποχε άκαχαλλήλους
καρπούς ή χόρτα, έδέροντο, χά δέ έπιβλαβή προϊόντα χων καχεσχρέφονχο.
Ο ί π ι π ε ρ ο χ ρ ι β ε ΐ ς (πιπεροχρίπχαι), ίσχάμενοι είς χάς γωνίας xffiv
όδων, έχριβον ένχός χειρομύλων "πιπέ
ρι (1 9 ), Χό όποιον διά τούς Βυζαντινούς
άπεχέλει άπαραίχηχον καρίκευμα πολλών
φαγητών, χρησιμοποιούμενον πρός τούχοις
καί ώς φάρμακον, άναμιγνυόμενον μετ3 οί
νου η άλλων ποτών (2 0 ). Οί πιπεροχρίπχαι, εύκαιρίας δοθείσης, ένόθευον χό π ι
πέρι μέ καβουρδισμένον καί χριμμένον
φλοιόν δένδρων. 'Η ποινή, διά χήν νοθείαν
ταύχην, ήχο βουνευρισμός καί κούρευμα.
Ο ί μ ι λ ι α ρ ά δ ε ς , καχασκευάζον
χες χά μιλιάρια, χάλκινα δοχεία, ένχός

xffiv 'όποιων έθερμαίνεχο ύδωρ, έπρεπε νά
ζηχοΒν λογικάς χιμάς.
Ο ί ρ ά π χ α ι κ α ί οί δφασ μ α χ ο π ώ λ α ι, περιφέρονχες έπί χων
ώμων χων δφάσμαχα, δπεχρεοΒνχο νά μή
διαλαλοΒν χό εμπόρευμά χων καί μάλιστα
νά μή πωλοΰν καλής ποιόχηχος χοιοΰχον,
διά νά μή ζημιοΒνται οί καταστηματάρχαι.
Ήδύναντο μόνον νά έμπορεύωνται δφάσμα
χα καχωχέρας χρήσεως, διά νά διευκολύνωνται αί άσθενέσχεραι οίκονομικώς τά
ξεις. Αύσχηρά ήπειλεΐχο καί κατ3 αύχών
ποινή, έάν έμπορεύονχο προϊόντα μ,ετάξη ς(2 1 ).
(Συνεχίζεται)
(1) Λέοντος Σοφού : «Τό Επαρχιακόν
Βιβλίον». Κεφ. 17ον.
(2) Φ. Κουκουλέ : Βυζαντινών Βίος καί
ΙΙολιτισμός. Τ. Β -, σ. 192.
(3) «Έ παρχ. Βιβλίον», ΙΖ ’ 2.
(4) «Μυρεψός, ό χά μύρα καί χά θυμιά
ματα σκευάζων», 'Ησύχιος.
(5) Will Durant : Παγκόσμ. Ιστορία
τοδ Πολιτισμού. Τ. Δ ', σ. 82. ’Αδαμάν
τιου Κοραή, "Ατακτα, 1, 153.
(6) Λέοντος ΣοφοΒ ένθ3 άνωχ. 10, 1.
(7) Λίθος κυανόχρους, δθεν χό κυανοΒν
χρώμα (lapis Iaru li). Ά χ μ έτ Όνειροκρ.

261.
(8) Will Durant ένθ3 άν. σ. 514.
(9) «...μήτε χήν σαλδαμαρικήν ή έτέραν τινά συρφεχώδη πραγματείαν, άποχίθωνχαι ού γάρ έσχι δυσωδίας πρός εύωδίαν κοινόχης- ά λλ3 έμπορευέσθωσαν πέπερι, σ τίχος, κινάμωμον, ξυλακώνιν, άμβαρ, μόσχον, λίβανον, σμύρναν, βαρζήν,
λουλάκην, λαχάν, λαζούρην, χρυσόξυλον,
ζυγαίαν καί δσα άλλα χοιαΒχα είς χήν μυρεψικήν καί βαφικήν, αυνχελοΒσι. Έαχωσαν δέ χά τούτων άβάκια άπό χής πανσέπχου είκόνος ΧριαχοΒ χοΒ θεοΒ ήμών χής
έπί xtji χαλκφ στοιχηδόν ίστάμενα μέχρι
Μιλίου...» (έκ χοΒ ’Επαρχ. Βιβλίου).
(10) θεόδ. Πρόδρομος 2, 147. « ...ζη 
τώ σαπούνιν νά λουστώ, καί λέγουν μέ χό
ζέμαν».
(11) Γ. Τσοκοπούλου. Ή Βυζ. ’Αστυ
νομία. 'Ημερολόγιου Μεγάλης Ε λλά δος,
1922, σ. 365.
(12) Φ. Κουκουλέ, ένθ3 άν. Τ. Β' σ.
187. Γ. Τσοκοπούλου, ένθ, άν.
(13) W ill Durant, ένθ3 άν. Τ. Δ' σ.
145.
(14) Φ. Κουκουλέ, ένθ3 άν. Τ. Β' σ.
52.
(15) Λέοντος ΣοφοΒ, ένθ3 άν. 8, 4.
(16) Άρμενοπούλου Έξάβιβλος Β' Γ'
χ. η '.
(17) Πάππος. «Τπέρ βεστίου νομισμάχιον έν».
(18) Πρόδρομος Θεόδωρος. 2, 187
«...άς ήμουν όξυγαλατάς, δξύγαλα νά πούλουν».
(19) Πρόδρ. θεόδ. 1. 203 «...καί χούς
πιπεροχρίφχας μου, νά τρίβετε πιπέριν...».
(20) Πρόδρ. θεόδωρ. «...δς βράση χό
κρασίν καί βάλε καί πιπέριν...».
(21) Γ. Τσοκοπούλου, ένθ3 άνωχ.
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Στελέχη τοπιιιής αύτοδιοιιιήβεως έπιβηέπτονται
τήν Σχολήν Άξ/ιιών Άβτυν. Πόλεων
Τάς πρωϊνας ώρας τής Τετάρτης
19.5.1971, επεσκέφθησαν τήν Σχολήν
'ΑΕιωματικών Αστυνομίας Πόλεων έΕηκοντα ένα (61) εκλεκτά στελεχη της
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, παρακολου
θοϋντα εκπαιδευτικόν πρόγραμμα, μερι
μνη τού Υπουργείου Προεδρίας Κυϋερ
νήοεως, πρός ένημέρωσίν των περί της
όργανώσεως καί λειτουργίας τής Αστυ
νομίας Πόλεων, ώς καί τού εκπαιδευτι
κού συστήματος αύτής.
Τήν όργάνωσιν τής έκδηλώσεως άνέλαβε τό Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλε
ων, παρέστησαν δέ εις αυτήν ό Αρχη
γός τού Αστυνομικού Σώματος κ. Θε
ράπων Γαλανόπουλοα, ό Διευθυντής των
Αστυνομικών Σχολών Αστυν. Δ)ντής
Α ' κ. Λεωνίδας Παπαθανασίου, ό Διευ
θυντής τής Β ' Δ) νσεως Αρχηγείου Α
στυνομίας Πόλεων, Αστυν. Δ)ντής
κ. Ιωάννης Παπαχρίστου,
Ο Υποδ)
ντής τής Σχολής, Αστυν. Δ)ντής Β
κ Αν. Καρακίτσος, ό Κοαμήτωρ τής
Σχολής Αστυν. Α ' κ. Κων)νος Κουβε
λης καί άλλοι Ά Ε )κοί.
Θερμόν κλίμα έγκαρδιότητος και α
γάπης έπεκράτησε κατά τήν συνάντησιν
αύτήν τών έκπροσώπων τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών ΑΕιωματικών τής
Αστυνομίας Πόλεων καί οί ήδη ύφιστα
μενοι μεταΕύ των δεσμοί κατέστησαν
έτι στενώτεροι.
Ή επιτυχία τής έκδηλώσεως ύπήρΕεν
άναμφισθήτητος καί ή έκτέλεσις τού
προγράμματος άψογος, άπό πάσης πλευ
ράς.
Μέ αισθήματα άγάπης ύπεδέχθησαν
οί 'Αστυνομικοί τά στελέχη τής Τοπικής
Αύτοδιοικήσεως, τά όποια άμέσως ήσθάνθησαν, άτι εύρίσκονται έν μέσω ει
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νιάδης, ένώ απευθύνει έμπνευομένον χαιρετισμόν προς το Αστυν
Σώμα, έκ μέρους των έπισκεφθέντων τήν Σχολήν Υπαστυνομων
συναδέλφων του, παρουσία τού κ. Αρχηγού καί άλλων παμισταμένων.
σειο ύπό ΑΕιωματικών τής Αστυνομίας
λικρινών φίλων.
Πόλεων.
Καί μετά τάς συστάσεις καί τούς φιΈν συνεχεία, έλαβον χώραν έπιδειΕεις
λόφρονας λόγους, ήρχισε τό πρόγραμμα.
Ιαπωνικής πάλης, Είου - Είτσου καί καΚατ' άρχήν, ό κ. Διευθυντής των 'Α 
ράτε, ύπό δοκίμων καί τοΰ οικείου καστυνομικών Σχολών, άφοΰ ηύχήθη εις
θηγητοϋ τής Σχολής.
τούς φίλους έπισκέπτας τό «ΚΑΛΩΣ
Μετά ταϋτα, οί εκλεκτοί έπιοκέπται
ΗΛΘΑΝ», έδωσε μίαν γενικήν εικόνα
συνεκεντρώθησαν εις μίαν τών αιθουσών
τής όργανώσεως καί λειτουργίας τού
διδασκαλίας τής 'Αστυνομικής Σχολής,
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων. Καί
εις τήν όποιαν, έν μέσω χειροκροτημά
τήν εικόνα αύτήν συνεπλήρωσεν ό Κοτων καί έπευφημιών, είσήλθεν ευθύς ά^
σμήτωρ τής Σχολής, ό όποιος άνέλυσε
μέσως ό 'Αρχηγός τοΰ 'Αστυνομικού
λεπτομερώς τούς σκοπούς καί τάς έπιΣώματος κ. Θεράπων Γαλανόπουλος, διά
διώΕεις τού Αστυνομικού Σώματος, ώς
ν' άπευθύνη χαιρετισμόν πρός τούι: πακαί τό έκπαιδευτικόν αύτοϋ σύστημα. 'Α 
ρισταμένους.
κολούθησαν έπισκέψεις εις τούς διαφό
Ό κ. 'Αρχηγός είπε τά έΕής:
ρους χώρους τής Σχόλης καί Εεναγή-

Ό λ ό ν ο c τοϋ ιι. ‘Αρχ η γ ό © ‘Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
<Κυρίαι καί Κύριοι,
Αισθάνομαι, κατ’ άρχήν, τήν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσω τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερι
κών, κ. Ίω άν. Λαδάν, εις τήν πρωτοβουλίαν τού όποι
ου όφείλεται ή πραγματοποιούμενη σήμερον έπίσκεψίς
σας, εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων.
' ’Οφείλω, έπίσης, νά ευχαριστήσω καί ύμάς θερμώς,
διά τήν προθυμίαν και τό Ινδιαφέρον σας καί νά σάς το
νίσω, 8τι θεωρώ τιμητικήν, διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα,
τήν έν μέσψ ήμών παρουσίαν σας.
Κυρίαι καί Κύριοι,
_
'Υπάρχουν, ήδη, στενοί δεσμοί μεταξύ μας. Δε
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σμοί κοινού πάθους, διά την πρόοδον τής Πατριδος μας·
’Αλλά καί δεσμοί τοπικοί, δεδομένου δτι απαντα τα
μέλη τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων προέρχον
ται έκ τών διαμερισμάτων τής Χωράς, τα όποια ^σεΐ,
αντιπροσωπεύετε. Δι δν λόγον σάς ύποδεχόμεθα με ει
λικρινή αισθήματα άγάπης καί διαδηλοΰμεν τήν^ έπιθυμίαν μας νά καταστήσωμεν έτι στενωτέρους τούς ύπάρχοντας μεταξύ μας δεσμούς.
Τούτο δύναται νά έπιτευχθή διά τής καλλιτέρας
γνωριμίας μας. Καί τόν σκοπόν τούτον υπηρετεί ή ση
μερινή έπίσκεψΐς σας.
'Ο κ. Διοικητής τής Σχολής σάς έσκιαγράφησεν.

εν περιλήψει, τήν γενικήν εικόνα λειτουργίας, δράσειος καί στόχων τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Πέραν τούτου, όμως, θά σας διανείμωμεν καί μικρόν
υπηρεσιακόν δδηγόν, άφ’ ενός μέν, ώς ένθύμιον τής
συναντήσεώς μας, άφ’ έτέρου δέ, ώς ενημερωτικόν ση
μείωμα τής υπηρεσιακής δραστηριότητος τοΰ Σώματος
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Σάς εύχομαι τό «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ».
Εύχομαι, έπίσης, ή έν Άθήναις έκπαίδευσίς σας
νά στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας, διά τό καλόν τής
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, τής όποιας είσθε Ιπίλεκτα
στελέχη.
Σάς ευχαριστώ θερμώς».

Θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτή
ματα έκάλυψαν τό τέλος τής ομιλίας του
κ · Αρχηγού. Καί ή έπιτυχής αύτή έκδήλωσις έκλεισε μέ δεξίωσιν εις τήν αίθου
σαν τελετών τής Αστυνομικής Σχολής.
' Ιδιαιτέρως θερμή ατμόσφαιρα έπεκράτησε κατά τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως.
Εις μίαν στιγμήν, όλως αύθορμήτως, καί
έκτος προγράμματος, ό έκ τών στελεχών
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως κ. Παντελής
Άντωνιάδης, διερμηνεύων τά αισθήματα
ένθουσιασμοϋ, διά τήν έγκάρδιον φιλο
ξενίαν, καί άγάπης πρός τό Αστυνομικόν
Σώμα τών συναδέλφων του, άπηύθυνε
ούντομον, άλλ' έμπνευσμένον, χαιρετι
σμόν πρός τόν κ. 'Αρχηγόν τοΰ 'Αστυνο
μικού Σώματος καί, διά μέσου αύτοϋ, εις
ολόκληρον τό Σώμα τής 'Αστυνομίας ΠΛλεων.
Αί τιμητικοί κρίσεις καί οί εύγενεϊς
λόγοι τοΰ κ. Άντωνιάδη συνεκίνησαν βα
θύτατα άπαντας. Έγοήτευσαν. Καί δι
καίως προεκάλεσαν τά θερμά χειροκρο
τήματα τών παρισταμένων.
Άξι'ξει νά σημειωθή, ότι ή Β ' ΔιεύΣτελέχη της Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, ένω παρακολουθούν ενημε
θυνσις τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
ρωτικήν ομιλίαν εις τήν Σχολήν 'Αξιωματικών Άστυν. Πόλεων.
λεων είχε τήν έμπνευσιν τής έκδόσεως
ένός, ιδιαιτέρως χρησίμου, ένημερωτικοΰ φυλλαδίου, περιλαμβάνοντος τήν ι
Συνεργεϊον τής Τηλεοράσεως, τής Υ
εύχάς μας καί τούς διαβεβαιώνομεν, ότι
στορίαν, τήν όργάνωσιν, τήν λειτουργίαν
πηρεσίας ένημερώσεως Ενόπλων Δυνά
θά ένθυμούμεθα, πάντοτε, μέ συγκίνησιν,
καί τάς έπιδιώξεις τοΰ Αστυνομικού
μεων, έκινηματογράφησε τήν έπίσκεψιν,
χαράν καί άγόπην, τήν έπίσκεψιν των.
Σώματος, μετά σχετικών φωτογραφιών
στιγμιότυπα τής όποιας μετεδόθησαν
Εύχόμεθα όπως ό Καλός Θεός τούς
καί τής δραστηριότητος αύτοΰ.
άπό τής τηλεφημερίδος τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.
ένδυναμώνη, διά νά έξακολουθήσουν
Τό φυλλάδιον τοϋτο διενεμήθη εις ό
' Απευθύνομεν, έπί τη εύκαιρία αύτή,
προσφέροντες τάς καλάς των ύπηρεσίας
λους τούς παρισταμένους, οί όποιοι έπρός τούς 61 έκλεκτούς φίλους τής Το
πρός τήν Πατρίδα.
ξεδήλωσαν παντοιοτρόπως τήν χαράν
πικής Αύτοδιοικήσεως, οί όποιοι μας έτων, διά τάς φιλικάς έκδηλώσεις τοϋ
τίμησαν μέ τήν έπίσκεψιν των καί τήν
ΣΠΥΡ. ΠΗΛΟΣ
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων.
φιλίαν των, τούς χαιρετισμούς καί τάς

£ ζ ο ν άείμνησιο βυνάόεμφο
Αθανάσιε Κωνσταντάγκα
λεβεντιά καμαρωτή,
όπως λυώνει ή δροσούλα
έτσι έφυγες κι' έσύ.
Απ' τό άνθος τό ώραίο
φεύγει πιά ή μυρωδιά
κι' άπό σένα Κωνσταντάγκα
όλα σβήσαν μιά βραδυά.

Επεσες εις τό καθήκον,
Αθανάσιε ήρωϊκέ,
εϋγε σου καί πάλιν εύγε,
Αστυφύλακα τρανέ.
Τό Εύβοϊκό τό χώμα
έλαφρά νά σέ σκεπάση,
έν σκηναϊς δικαίων τάξη
ό Θεός καί σ' άναπαύση.
Άστυφ. ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤ.

Σοϋ τό έγραψε ή μοίρα
νά μή ξήσης άλλο πιά,
τούς γονείς σου νά πληγώσης
αθελά σου φυσικά.

’Απαντήσεις σέ άναγνώστας

Δέν έπρόλαβες Θανάση,
βγαίνοντας απ' τή Σχολή,
νά χαρής κΓ έσύ λιγάκι
τήν ώραία σου στολή.

κ. Κ. Π .: Τό θέμα σας «Ναύπακτος»
δέν έκρίθη δημοσιεϋσιμον, λόγψ τοΰ περι
ληπτικού τού περιεχομένου του.
κ. Ξ. X.: 'Η μελέτη σας «Ή έπέτειος

της ’Εθνεγερσίας» δέν έκρίθη δημοσιεόσιμος, λόγψ πληθώρας σχετικές ΰλης.
κ. II. Κ .: Ή μελέτη σας «Περί τοΰ έπιτρεπτοΰ χρόνου κρατήσεως τοΰ ζημιώσαντο€_ αΰτοκινήτου κ .λ ....» δέν έκρίθη δημοαιευσιμος, λόγψ τοΰ είδικοΰ περιεχομένου
αύτης.
κ. Δ. 2 .: Τό ποίημά σας « Ε λ λ ά ς, Πα
τρίδα μου» δέν έκρίθη δημοσιεϋσιμον.
κ. Η. X.: Τό θέμα σας «Τά παραλειπό
μενα μιδς διαλέξεως» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον, λόγψ τοΰ ίδιάζοντος τοΰ περιε
χομένου του.
κ. Α. Κ .: Τό ποίημά σας «Ή νίκη τοΰ
Παναθηναϊκού» δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
Δ/δα Δ. Π.: Τό θέμα σας «Διατί οί ξέ
νοι έπισκέπτονται τήν Ε λλάδα» πολύ κα
λό. Δέν έδημοσιεύθη εις τόν κατάλληλον
χρόνον έλλείψει χώρου. Διά τά κολακευ
τικά λόγια σας, σδς εύχαριστοΰμεν.

299

<

ΔΗΜ. I. ΘΩΜΑ: «Δικαστική Γραφολογία
και ή έπί των πλαστών εγγράφων
πραγματογνωμοσύνη »

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

Μέχρι πρό ti voc , είς τόν χώρον τής Νομικής Επιστήμης και είδικώτερον εις τούς ασχολούμενους
μέ άνακριτικά καθήκοντα Αστυνομικούς καί δικαστικούς ύπαλλήλους, καθίστατο λίαν αισθητή ή έλλειψις
μιας έργασίας, σχέσιν έχούσης μέ τήν έπιστήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας.
Τό κενόν τούτο έρχεται σήμερον νά καλύψη τό προσφάτως ίδόν τό φώς τής δημοσιότητος έργον
τού παλαιού συμμαθητοΰ εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων, κ. Δημητρίου Ιωάννου Θωμά δικηγόρου παρ
Αρείω Πάγω. ύπό τόν τίτλον « Δ ι κ α σ τ ι κ ή Γ ρ α φ ο λ ο γ ί α κ α ί ή έ π ί τ ω ν π λ α σ τ ώ ν
έ γ γ ρ α φ ω ν π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η».
Η έν λόγω έργασία, άπαραίτητος ιδία καί εις τούς έκπαιδευομένους εις τάς Σχολάς βαθμοφόρους
γενικώς τής Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής, παρουσιάζει αρτιότητα καί έπισταμένην άνάλυσιν του
άντικειμένου έρεύνης της.
, . ρ,
Τό όλον έργον, συγκείμενον έΕ είκοσι κεφαλαίων, διαιρείται εις δύο μέρη. Τό Γενικόν και το ε ι
δικόν τοιοΰτον.
_
. . .
Τό Γενικόν μέρος άποτελεϊται έΕ έπτα κεφαλαίων. Εις τό πρώτον ό συγγραφευς αναπτύσσει συνοπτικώς, κατά περιεχόμενον, τό όλον θέμα καί παρέχει λεπτομερή έπισκόπησιν τούτου.
Είς τό δεύτερον καί τρίτον κεφάλαιον αναπτύσσει τάς στοιχειώδεις άρχάς τής χαρακτηρολογικης
γραφολογίας καί ιδιαιτέρως τήν άτομικότητα τού γραφικού χαρακτήρος έκάστου προσώπου, καθ οσον
έπί τής άρχής ταύτης κυρίως στηρίζεται ή Δικαστική Γραφολογία.
Είς τό τέταρτον κεφάλαιον έκθέτει τάς έφαρμογάς της Γραφολογίας είς τήν ψυχοδιαγνωστικήν,
τήν πραγματογνωμοσύνην έπί τής γραφής καί τήν διάγνωσιν τής ψυχοσυνθέσεως τών εγκληματιών, δια
τής άναλύσεως τού γραφικού των χαρακτήρος ύπό μορφήν πραγματογνωμοσύνης.
Είς τό πέμπτον, έκτον καί έβδομον κεφάλαιον πραγματεύεται περί τής γραφής, ίστορικως και γρ_αφολογικώς, περί τών μεθόδων έΕετάσεως ιδιογράφων κειμένων, καί περί τών ίδιαΕόντων γραφολογικων
γνωρισμάτων, τά όποια άποτελούν τήν βάσιν τής πραγματογνωμοσύνης έπι τής γραφής.
Είς τό ειδικόν μέρος τού έργου, ό συγγραφεύς άναπτύσσει όλα τά ειδικά θέματα τής δικαστικής γραφο
λογίας, ύπό εύρείαν έννοιαν. Είδικώτερον, είς τό πρώτον καί δεύτερον κεφαλαιον, εΕετάΕονται τα έγκλήματα περί τά ύπομνήματα (πλαστογραφώ) άπό τής σκοπιάς τής ίσχυουσης έν Ελλαδι Νομοθεσίας
καί έΕ έπόψεως γραφολογικής.
_ ,
_
Eic τό τρίτον κεφάλαιον άναλύονται αί πλαστογραφίαι, έπι αυθεντικών εγγράφων, διά μ η χα νική π
χημ,κήρ άλλοιώσεωο. τούτων, ώρ τήρ άποΕέσεωρ, τήρ άποσβέοεωρ διά κόμμεορ, τήρ έκπλυσεωρ του κει
μένου δ,ά χημικών υγρών, τήρ γραφρρ έπί γραφηρ καί τήρ γραφηρ μεταζυ γραμμών, ειρ τό τελορ παρα
γράφου π εία τό τέλορ τοϋ κειμένου, καθώρ καί αί μέθοδοι, αιτ,νερ καθιστούν δυνατήν την διερευνην η ο ιγ ω ν ^
πέυπτον καί έκτον κεφάλαιον περιλαμβάνουν τάρ άκουοίαρ (φυοιολογικάρ - φυσικάρ
ή παθολογικάρ) μεταβολάρ τοϋ γραφικού χαρακτήρορ, ώρ καί τάρ έκουαίαρ το.αυταρ (Μ'ύΠαιν κλπ^ του
γοαφίκοϋ χαρακτήρορ). αίτινερ καί άποτελούν το αντικειμενον τηρ Δικαστικηρ Γραφολογιαρ, υπο στενήν
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6νν° Ό'συγγραφεύρ ιδιαιτέραν προσπάθειαν κατέβαλεν είρ τήν άνάπτυΕιν τήρ διερευνήσεωρ τών πλα
στών ύπονοαφών, καθ' όοον αΰται άποτελούν τήν συνηθεστέραν μορφήν πλαστογραφιαρ.
Τό έβδουον καί όγδοον κεφάλαιον πραγματεύονται περί των έγγραφων διά γραφομηχανηρ και των
έπί τούτων δημ.ουονουυένων γοαφολογικών προβλημάτων, ώρ καί περί διάφορων ειδικών γραφολογικών θεμάτων ώρ τήρ ήλικίαρ τών γραπτών κειμένων, τήρ γραφηρ δια καθοδηγουμένηρ χειρόρ, των άο
οάτων νοαφών τών μυστικών γραφών καί τήο άνωνυμογραφίαρ.
Τό ένατον καί δέκατον κεφάλαιον nonνματεύονται περί τήρ άναΕητησεωρ ιχνών επι τηρ γραφικηρ
ΰλπρ γενικώρ, τά όποια συντελούν είρ τήν έΕ χνίοοιν τήρ πράΕεωρ και του δράστου, επι εΥ*λΠμ°™ρ τελεσθέντορ διά τήρ γραφής, περί τών δειγυάτων γραφήρ κα, του τροπου κατα τον οποίον δέον αι κατα
διωκτικοί Ά ρναΙ νά συλλέγουν ταϋτα. ώς καί περί τού Αρχείου Γραφών.
. . .
_ , .
Τέλορ τά τοία τελευταία κεφάλαια άφ.εροϋνται είρ τήν πραγματογνωμοσύνην επι τηρ γραφηρ, απο
τήρ σκοπιάρ τήρ ίσχυούσηρ έν Έλλάδι Νομοθεσίας καί τοϋ τρόπου, καθ ον αυτή δέον να διεΕαγηται.
°
Έν τώ συνόλω του τό έργον τούτο δύναται νά χαρακτηρισθή ωρ άΕιολογον και ένδιαφερον, διαπνεόμενον^ππό ^υψη^όνμάθημά ^ευθυ^ρ ^ ^ ^ κή μέ καλλιέπειαν καί καλλιτεχνικήν γλωσσικήν έπενδυοιν
Τό βιβλίον είναι ένπυερωμένον μέχο> τ ί<- έκδόσεώρ του, μέ πλούσιον βιβλιογραφίαν, Αγγλικήν
Γ α λ λ ,κ ^ κ α Α μ Τ ^ κ α ν " κ ή ν Ρκα?μάλ',σταΧ δ,ά τήρ άναφοράρ είρ τάρ δύο τελευταίαρ, τό έργον λαμβανε,
ηΧηηΑχπτπ κηθ· όοόν είρ τόν ·Αυερικήν καί Γαλλίαν, ώρ καί οί ίδιοι διεπιατώσαμεν εκ τηρ αυτοπροσωπουΡμεταβάσεώρ μαρ έκείσε προς μετεκπαΠευσιν, έφαρμόΕονται έπιτυχώρ τοιαυται μέθοδοι, αιτινερ
λαχ χ ι \ /
την Λπητελεπυητικωτέοαν
καί έΕιχνίασιν
τών δια της
γραφής τελούμενων
συμβάλλουν
είς τήν
άποτελεσματικωτεραν 5'
ο ερεύνησιν
u
a
,ΩΑΝΝΗΣ
X. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
έγκλημάτων
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Αστυνομικός Διευθυντής Β
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Τήν 21.5.71 άπεδίωσεν ένταϋθα είς άκόμη παλαίμαχος τής 'Αστυνομικής οι
κογένειας, εκλεκτός Προϊστάμενος καί
χρηστός άνθρωπος, ό έ.σ. 'Αρχηγός 'Α 
στυνομίας Πόλεων Νικόλαος Τσαούσης.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 17ην
ώραν τής 24.5.71, έκ τού Α ' Νεκροτα
φείου, παρηκολούθησαν, έκτός των οι
κείων καί φίλων, οί ’Αρχηγός καί Ύπαρχηγός 'Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Θ
Γαλανόπουλος καί Κ. Τσιοϋγκος, οί τέως 'Αρχηγοί Άστυν. Πόλεων κ.κ. Ε. Καραμπέτσος καί Κ. Τασιγιώργος, ό Α '
Ύπαρχηγός Χωροφυλακής κ. Μάλλιος, άπαντες οί έν Αθήναις καί Πειραιεϊ Ά στυν. Δ)νταί Α ' καί Β ', αντιπροσωπεία
Αξιωματικών καί κατωτέρων, μετά τμή
ματος Μουσικής τού Αστυνομικού Σώ
ματος, άντιπροσωπεία Αξιωματικών τής
Χωροφυλακής, πολλοί έν ουντάξει άνώτατοι καί όνώτεροι Αξιωματικοί καί κα
τώτεροι ύπάλληλοι, τής «παλαιός φρου
ράς» καί έτερο έκλεκτά μέλη τής Α 
θηναϊκής κοινωνίας.
Εκ μέσους τού Αστυνομικού Σώμα
τος, κατέθεσε στέφανον τιμής καί άπεχαιρέτπσε τόν νεκοόν ό Άστυν. Δ)ντής
Α ' κ. Οικονόμου Νικόλαος, είπών τά έΕής :
«’Αείμνηστε ’Αρχηγέ Νικόλαε Τσαούση,
Διακατεχόμενοι δπό βαθυτάτης λύπη;
καί συγκινήαεως, προσήλθομεν είς τόν Ιε
ρόν τούτον χώρον Απαντες ήμεΐς οϊ πα
λαιοί συνάδελφοι, αυνεργάται καί δφιστάμενοί^ σου, ΐνα πρά τής σεπτές σοροδ σου,
σοΰ απευθόνομεν τόν ύστατον Αποχαιρετι
σμόν, καθώς καί λόγους παρηγοριάς πρός
τούς οικείους καί συγγενείς καί σέ συνοδεύσωμεν εις τήν τελευταίαν σου κατοι
κίαν, έκτελοδντες θλιβερόν, ά λλ’ έπιτακτικόν καθήκον, ώς έκπρόσωποι τοδ ’Λ-

στυνομικοδ Σώματος, μετ’ άλλων εκπρό
σωπων κοινωνικών όργανώσεων.
Ά νήλθες, κατ’ απόλυτον Αξίαν, δλους
τούς βαθμούς τής ’Αστυνομικής ιεραρχίας
καί υπήρξες ήγετική φυσιογνωμία τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, διότι προσέφερες πολ
λά είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί τό "Ε
θνος, εις λίαν δυσκόλους στιγμάς καί δπό
αντιξόους συνθήκας καί περιστάσεις.
Κυρίαι καί Κύριοι,
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1899 είς
τά Λαγκάδια - Γορτυνίας τής εύάνδρου
Αρκαδίας καί προσήλθεν έκ των πρώτων
τό 1921, ΐνα πυκνώση τάς τάξεις τοδ νεο
παγούς τότε ’Αστυνομικού Σώματος. Τό
1923, μετ’ εύδόκιμον φοίτησιν είς τήν
Σχολήν ’Αξιωματικών Κερκύρας, προήχθη
είς Ίπαστυνόμον Β' καί ύπηρέτησε διαδοχικώς είς Κέρκυραν, Πάτρας καί Πειραιά,
άπό δέ των αρχών τοδ 1925, ώς Ύπαστυνόμος Α ', είς ’Αθήνας, εύθύς μετά τήν
πρώτηςέγκατάστααιν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων είς τήν πρωτεύουσαν.
Τυγχάνει έκ των πρώτων στελεχών τών
Ίπηρεσιών ’Ασφαλείας καί Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, μέχρι δέ τού Ιτους 1935
διατελεΐ ώς Ύποδ/τής καί Διοικητής τής
Τροχαίας Κινήσεως, Διοικητής διαφόρων
κεντρικών Τμημάτων, έν οίς τοδ Α' καί
Ζ' τοιούτου καί Υπασπιστής τής Άστυν.
Δ/νσεως, άφοδ προηγουμένως είχε προαχθή si? τόν βαθμόν τοδ ’Αστυνόμου Β' καί
άπό τοδ 1932 είς τόν βαθμόν τοδ ’Αστυ
νόμου Α' τάξεως.
Τό =τοσ 1935 Αναλαμβάνει τά καθήκον
τα Διαμερισματάρχου καί έν συνεχείφ μέ
χρι τοδ 1941 προίαταται διαφόρων Υ π ο
διευθύνσεων, ώς ή Γ' καί Δ ', κατά Μάϊον
δέ τοδ 1941 Αναλαμβάνει τήν διοίκησιν
τοδ I” ’Αστυνομικού Τμήματος, δπόθεν
καί Απομακρύνεται τοδ Σώματος τάς άρχάς ’Ιουνίου, τή έπιμόνψ Αξιώσει τών
Γερμανικών ’Αρχών Κατοχής, παραμείνας
έκτοτε καί μέχρι τοδ 1945, έκτός δπηρεσίας.
ΙΙαρά ταδτα, κατά τό έπακολουθοδν χρο
νικόν διάστημα, τόσον ή καρδία δσον καί
ή ψυχή του εδρίσκονται πλησίον μας, διατελεΐ είς στενάς σχέσεις καί έπαφάς με
τά πρώην συναδέλφων καί συνεργατών
του, εύθύς δέ μετά τήν άπελευθέρωσιν καί
ίδίφ κατά τήν διάρκειαν τοδ στασιαστικού
κινήματος τοδ 1944, καίτοι ή θέαις του
είς τό Σώμα δέν εΐχεν είσέτι τακτοποιηθή
νομοθετικώς, προσήλθεν είς τήν Άστυν.
Δ/νσιν Αθηνών καί προσέφερε τάς δπηρεσίας του.
^ Κατά Μάρτιον 1945 έπανήλθεν είς τά
Σώμα, Αποκατασταθείς μέ τόν βαθμόν τοδ
Αστυν. Δ/ντοδ Β' τάξεως καί δπηρέτησεν είς τό Επιτελεΐον τής ’Αστυνομικής
Δ/νσεως Αθηνών, άπό δέ τοδ Νοεμβρίου
1945 έως ’Ιανουάριου 1952 κατ’ άρχάς
ώς Δ/ντής Α ', πλήν μικροδ χρονικού δια
στήματος, ήτοι έπί χρόνον μείζονα τής
5ετίας, καί δή καθ’ δλην σχεδόν τήν διάρ
κειαν τοδ συμμοριτοπολέμου καί πέραν
τούτου, καθ’ δν χρόνον τό "Εθνος έδιδε
τόν θανάσιμον Αγώνα κατά τών έχθρών τής

Πατρίδος, διετέλεσε Διοικητής τής 'Γποδιευθύνσεως Γενικής Α σφαλείας Αθηνών,
τής κεντρικωτέρας τότε Υπηρεσίας διώςεως τοδ κομμουνισμού, προσφέρων έξαίρετον έργον είς τόν έθνικόν Αγώνα
Ή Ύποδ/νσις Γενικής Α σφαλείας, δπό
■ψ ήγεσιαν του, κατά τήν έποχήν έκεί
νην, έπετέλεαε τιτάνειον έργον, έξουδετερωσασα κατά τρόπον μεθοδικόν καί ριζι
κόν τήν δράσιν τοδ ΚΚΕ καί έξαρθρώσασα «ια συντριπτικών πληγμάτων Απαντα
τα παράνομα δίκτυα τών δργανώσεών του.
Ούτως, έπετεύχθη ή παγίωσις τής τάξεως
.
ασφαλείας είς τήν πρωτεύουσαν, ώς
απαραίτητος προϋπόθεσις τής όμαλής κινητοποιήσεως τών δυνάμεων τοδ "Εθνους.
Ά ν είναι γεγονός δτι κατά τούς πα
καιους καιρούς ή νίκη έκρίνετο είς τά π ε
δία τών μαχών, είναι έξ ίσου Αληθές, δτι
κχτχ τήν σύγχρονον έποχήν τοδ ψυχολογικου καί πολιτικού πολέμου, τής παρα
νόμου δρασεως τοδ ΚΚΕ καί τών συνα
φών όργανώσεων, τοδ κρυπτοκομμουνισμοδ
και τής συνοδοιποριας, ώς καί τής ύπου
λου πολιτικής τής διεισδύσεως τοδ έχθροδ εις τας έθνικάς τάξεις, ή νίκη κρίνεται εξ ίσου και είς τά μετόπισθεν, δπου
η παγίωσις τής τάξεως καί Ασφαλείας υ
ψώνουν τά ήθικόν τοδ ΛαοΟ καί ώς Απα
ραίτητος δποδομή δίδει τόν καιρόν καί
τήν ευχέρειαν είς τό "Εθνος, Τνα, έν πάilL
^
’a { π,ιατΡατεύ°ν δλας τάς δυνά
μεις δια να δωση τήν τελικήν μάχην τής
σωτηρίας είς τά μέτωπον.
1 μ Χη ης
Τά κυριώτερον στήριγμα τών μετόπι
σθεν, καθ δλους τούς Αγώνας τοδ Έ 
θνους, υπήρξε πάντοτε, κατά λόγον σπουοαιότητος, ή περιοχή πρωτευούσης, Απο
τελούσα τήν καρδίαν καί τόν έγκέφαλον
αυτου^, τό δε ίσχυρότερον όχυρόν της α!
! I αυτ|
’Ασφαλείας, μέ έπίκενίρον τήν Γποδ/νσιν Γεν. Α σφαλείας, ώς
Διοικητής τή; δποίας, κατά τούς χ α λ ε
πούς εκείνους καιρούς, έκέρδισεν ό μεταστάς πολλας δάφνας καί τιμάς έπ’ ώφεκειςρ όλων.
Τ
Έ ν συνεχείφ, Από τοδ 1952 - 1954
κα^ά τήν έποχήν τής Αναδιοργανώσεων
καί ανααυγκροτήαεως τοδ Κράτους, πρός
επουλωσιν τών πληγών τοδ συμμοριτοπό
λεμου, κατέλαβε τό δψηλόν λειτούργημα
του Αστυν. Δ/ντοδ ’Αθηνών, διακριθείς.
Ακολούθως άνέλαβεν έτερα λειτουργήμα
τα εις τό ’Επιτελεΐον τοδ Α ρχηγείου Α 
στυνομίας Πόλεων, έκτελέσας έπί τι διά
στημα καί καθήκοντα Ά ρχηγοδ τοδ Σώματος.
Άπεχώρησε τήν 1/1/1958, καταληφθείς
υπό τοδ δρίου τής ήλικίας.
"Ηδη, άναπολοδντες τό παρελθόν, Απαντες ήμεΐς οί συνεργάται καί υφιστάμενοί
του, οΐτινες εΤχομεν τήν τιμήν νά δπηρετήσωμεν δπό τάς διαταγάς του, ένθυμούμεθα σαφώς τά ψυχικά, ήθικά, πνευματικα καί έπαγγελματικά προσόντα τοΟ έκλιπόντος, ώς καί τό πλήθος τών Αρετών
, τοδ, ώς ή Αγάπη πρός τήν Πατρίδα, ή
αφοσίωσις πρός τό καθήκον, ή πρωτοβου
λία, ή εύψυχία, ή γενναιότης, ή σεμνό-
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της, ή σοβαρότης, ή αξιοπρέπεια, τδ πνεύ
μα συνεργασίας καί τδ ήπιον τοϋ χαρακτήρος του.
'Ωπλισμένος μέ δλα αύτά τά σπουδαία
προσόντα καί άρετάς δ μεταστάς, ώς και
άπδ μίαν λαμπράν πείραν, ήν έκτήσατο
έν τή ένασκήσει τών καθηκόντων του, κατώρθωσε νά διευθύνη άπδ των νευραλγικωτέρων θέσεων τής ’Αστυνομίας καί ν’
άποβή στυλοβάτης καί
κανή νά μάς έμπνέη
τήν πίστιν καί αγάπην
τήν ΙΙατρίδα καί τήν

ήγετική μορφή, ι
ακόμη δλους ήμδς
πρδς τδ "Εθνος και
άφοσίωσιν πρδς τδ

καθήκον.
Άπέδωσεν έξαιρετικώς τά καλλίτερα
δυνατά άποτελέσματα κατά τήν δίωξιν
των έχθρών τής ΙΙατρίδος, προκαλέσας
τήν άπόλυτον ίκανοποίησιν τοϋ Άστυνομ.
Σώματος, τού ’Έθνους καί τής κοινής γνώ 
μης, δι’ δ καί ώς άγνδς καί γενναίος πα
τριώτης Ιτυχε πλείστων τιμητικών δια
κρίσεων.
’Αλησμόνητε νεκρέ,
Οί άνθρωποι έρχονται καί παρέρχονται,
άποσυρόμενοι μέ διακριτικότητα άπδ τδ
προσκήνιον καί τήν ζωήν, καί άν δ πανδαμάτωρ χρόνος τούς καταστρέφη σωματικως, δμως ή ψυχή των είναι άθάνατος
καί τά λαμπρά των έργα μένουν άνέπαφα
διά νά παραδειγματίζουν τούς έπερχομένους καί διά νά φωτίζουν, ώς τηλαυγής
φάρος, τδν δρόμον των, δ δποίος είναι ένίοτε σκοτεινδς καί δύσκολος.
"Εσο βέβαιος, δτι τδ έργον σου μένει,
διότι ή ’Αστυνομία Πόλεων βαδίζει πάν
τοτε έπί τής όδοϋ τήν δποίαν έχαράξατε
δλοι έσείς οί παλαιότεροι μέ αύτοθυσίαν,
σθένος καί ΰπερόχους άγώνας, θέσαντες
τούς άκρογωνιαίους λίθους εις τδ οικοδό
μημα, τοϋ δποίου τδν έξωραϊσμόν, καλοόμεθα ήμεΐς οί νεώτεροι νά συνεχίσωμεν.
Καί ήδη διερμηνεύων τά αίσθήματα δδύνης καί λύπης, ύπδ των δποίων κατέχονται άπαντα τά μέλη τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος, καί άπευθύνων τδν ϋστατον άποχαιρετισμόν, καταθέτω στέφανον έκ μέ
ρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εύχόμενος
εις μέν τούς οικείους καί συγγενείς παρη
γοριάν, εις σέ δέ δπως δ Πανάγαθος θεός
κατατάξη έν σκηναΐς δικαίων, ένθα οί δί
καιοι άναπαύονται, καί δπως τδ χώμα τής
άττικής γής, τδ δποΐον θά σέ καλύψη μετ
δλίγον, είναι φιλόξενου καί έλαφρόν.
Γαΐαν, έχοις έλαφράν.

Α ιώ ν ιο σου ή μ ν ή μ η » .
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Εν συνεχεία, άπεχαιρέτησε τόν νε
κρόν διά συγκινητικών λόγων, ώς φί
λος, ό τ. Δ )ντής Ταχ. Ταμιευτηρίων κ
ΙΥιάτσης Εμμανουήλ.
Τέλος, έκ μέρους τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π.,
όπηύθυνε ύστατον χαιρετισμόν πρός τόν
έκλιπόντα καί κατέθεσε στέφανον ό έ.σ.
Αστυν. Δ)ντής Α ' καί Σύμβουλος τής
ώς άνω Ένώσεως κ. Γ. Κοντογιώργος.
Ο Νικόλαος Τσαούσης ύπήρΕεν, ο
πωσδήποτε, έΕέχουσα φυσιογνωμία του
Αστυνομικού Σώματος καί διεκρίθη πάν
τοτε καί ώς Αστυνομικός καί ώς άν

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 2-5-1971 άπεβίωοεν ένταϋθα καί
τήν έπομένην έκηδεύθη εις τό Νεκρό·
ταιρεϊον Νέας Φιλαδέλφειας ό άοτυφύλαΕ Ιωάννης Παηαδόπουλος. Ό έκλιπών έγεννή0η εις ΧατΖή Πυλίας Μεσοηνίας τό έτος 1937. Εις τό Αστυνομι
κόν Σώμα κατετόγπ τήν 3-9-1962. Υπηρέτησεν εις διαφόρους Υπηρεσίας,
τελευταίως δέ εις Υποδ/νσιν Γενικής

θρωπος.
Αί ήθικαί άρχαί του, ή τιμιότης, ή
ειλικρίνεια, ό Ζήλος πρός τήν Υπηρε
σίαν, τό άνεπτυγμένον αίσθημα συναδελφότητος, ή άρτια έπιστημονική καί
έπαγγελματική κατάρτισίς του καί ή εύσυνειδησία του έκόσμουν αύτόν χαρακτηριστικώς καί άπετέλουν τά ύψηλά
δείγματα τής άνωτέρας προσωπικότητάς
του. Τό έργον του, ώς άνθρώπου καί ήγήτορος, άνεγνωρίσθη καί έΕετιμήθη δε
όντως καί θά άποτελή τίτλον τιμής τής
Αστυνομικής οικογένειας καί παραδει
γματικήν μορφήν διά τούς έπιγιγνομένους.
Τιμώντες, άπό τής στήλης αύτής, τήν
μνήμην τού άΕίου ήγήτορος καί έκλεκτοΰ άνθρώπου καί συναδέλφου, έκφράΖομεν τήν εύχήν διά τήν αίωνίαν άνάπαυσιν τής ύπερόχου ψυχής του, έν σκη
ναΐς δικαίων, ουμμεριΖόμενοι δέ τό πέν
θος τών έκλεκτών μελών τής οικογέ
νειας, έριτίμου συΖύγου, άΕίου υιού, άδελφών καί λοιπών συγγενών, εύχόμεθα
τήν θείαν παρηγοριάν.
Α Ιω νία ή μ νή μ η το υ .

‘Ασφαλείας Αθηνών. ΥπηρΕε πειθαρχι
κός, έργατικός καί γενικώς προσηλωμέ
νος εις τό καθήκον υπάλληλος, έκτιμώμενοζ ύπό τών ουνοδέλψιον κοι τών ό*
νωτέρων του.
ο άδόκητος θάνατός του, έκ καρδια
κής προσβολής, έβύθισεν εις τό πένθος
τούς συναδέλφους καί τούς οικείους
του. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτηαεν εις τήν
τελευταίαν του κατοικίαν, έκ μέρους του
Αστυνομ. Σώματος, άντιπροσωπεία ύπό
τόν Αστυνόμον Β ’ κ. Σαλμάν Τηλέμα
χον, όστις καί κατέθεσε στέφανον έΕ όνθέων τής Αττικής γής, προπέμψας τόν
άείμνηστον συνάδελφον διά λίαν συγκι
νητικών λόγων.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέχοντα εις τό πένθος, έπί τώ άδοκήτω
θανάτω τοϋ έκλιπόντος συναδέλφου, εύ
χονται εις τούς συγγενείς του, όπως ό
Πανάγαθος Θεός τοϊς χαρίση βάλσαμον
παρηγοριάς, ή δέ μνήμη του ας είναι
αιώνια.
«Α. X.»

—

» Ι « » ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

.

,

μας Ιωάν., ΤερΖάκης Νικ., Κουτσογιάννης Λέων., πρός οϋς, διά τήν ύπερ25ετή εύδόκιμον έν τω Σώματι ύπηρεοίαν
των, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοϋ κ.
Αρχηγού, καί 2) Άστυφ. Καλτοουκαλάς Μιλ., Τσαμπής Χρυσ., Βουρβουράκης Κων., Λειβαδίτης Δημ., Μπαλαγιάννης Ανάργ. καί Μαυρωνάς Νικ.

Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν
5.5.1971, βάοει : 1) των διατάξεων των
άρθρων 18 καί 45 τού Ν.Δ. 139/1969
(Α ' 57) καί 2 τοϋ ύπ' άριθ. 9 άπό 6.3.
1971 πρακτικού τού Συμβουλίου Α στυ
νομίας Πόλεων (άρθρ. 35, παρ. 1 στοιμ
'Ωσαύτως παρητήθησαν οί : 1) Ύπαρχ.
γ Ν.Δ. 139/1969), προάγονται οί κά
Άρμύρος Γ., Πράσινος Α., Ράλλης Χρ.
τωθι Αστυν. Δ/νταί Β ’ τάΕεως, εις τόν
καί Μητσόπουλος Νικολ., πρός οδς, πλήν
βαθμόν τοϋ Αστυν. Δ/ντοΰ Α ' τάΕεως,
τοΰ πρώτου, διά τήν ύπέρ 25ετή εύ
έκ των έν ισχύ! πινάκων προακτέων τού
δόκιμον έν τφ Σώματι ύπηρεοίαν των,
έτους 1971, πρός πλήρωοιν ύφισταμέέξεφράσθη ή εύαρέσκεια τού κ. ’Αρχηγού
νων κενών οργανικών θέσεων, ώς άκολούθως :
καί 2) ’Αστυφ. Λεντάκης θεοδ., Καλταάς
Δημ., Λάλος Κων., Λεντζής ΙΙερ., ΛαζαΚατ έκλογήν : Αδαμόπουλος Ταξ.,
νάς Σπυρ., Λεϊμονίτης Εύστρ., ΜπακούΜιχελής Σπυρ., Οικονόμου Νικ., Κωλας Κων., Μπαλτζάκης Έ μ μ ., Στεργιόστήρης Χρησ. καί Μαρίνος Διον.
πουλος Νικ. καί Χαϊδεμετάκης Σταύρος.
Κατ άρχαιότητα : ΝτΖουμάνης Γεώρ
Εις τούς δύο τελευταίους διά τήν ύπέρ
καί Λιόντος Δημ.
2όετή, εύδόκιμον έν τφ Σώματι ύπηρεοίαν
Διά Β. Δ/τος έκδοθέντος έν Αθήναις
των, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοϋ κ. Ά ρτήν 27-4-1971 καί δημοσιευθέντος εις
χηγοϋ.
τό ύπ' άριθ. 146 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 304- 71 βάσει : 1) των διατάξεων τών άρ
θρων 18, 19 καί 45 τοϋ Ν.Δ. 139/1969
(άρθρ. 57) καί 2) τοϋ ύπ' άριθ. 5 άπό
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
5- 3-1971 Πρακτικού τοϋ Συμβουλίου Α
στυνομίας Πόλεων (άρθρον 35 παρ 1
Διεγρά<ρησαν οί : 1) Ύπαρχ. Πάγκα
στοιχ. γ ’ Ν.Δ. 139/1969,
λης Κων., Γεωργούοης Νικ., ΠετρόπουΠ ρ ο ή χ θ η σ α ν
λος Ηλ., διά λόγους ύγείας, καί 2) 'Α 
έκ των έν ίοχύϊ πινάκων τοϋ έτους 1971,
στυφ. Πετρόπουλος Νικ., Γκούμας Νικ.,
οί κάτωθι Υπαστυνόμοι Β ’ τάξεως, εις
διά λόγους πειθαρχίας, Χόρμοβας Ιω.,
τόν βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α ' τά
Κωφός Άθαν. Κούτρας Φώτ. καί ΠαπαΕεως, άπό 30-4-1971, καθ' ήν συνεπλήδόπουλος 'Ιωάν., λόγω θανάτου.
ρωσαν 3ετίαν έν τώ βαθμω τοϋ ΎπαστυΩσαύτως διεγράφησαν οί : 1) Ύπαρχ.
νόμου Β ’ τάΕεως.
Κορρές Κ. καί Ζήρος Γ. Άμφότεροι διά
Κατ' ά ρ χ α ι ό τ η τ α :
λόγους ύγείας καί 2) Οί μαθητευόμενοι
1) Μητσέλος Παν. 2) Τοιούτσιας Β.
’Αστυφ. ΙΙισινάρας Σταύρος καί Ίωσηφί3) Σκοπλάκης Δημ. 4) Σωτηρόπουλος
δης, κριθέντες ακατάλληλοι πρός μονιμοΣπήλ. 5) Νικου Αθον. 6) T oqtoqviqc
ποίησιν.
Δημ. 7) ΠολύΖος Άριοτ. 8) Μακρής
Παναγ. 9) Στέφος Κων. 10) Νάτσιοα
Χρ. 11) Καμαρινός Κων. 12) Λύρας
Θεοδ. 13) Σκούρτης Γρηγ. 14) ΚωτσόΕύχαριστηριοι έπ ιστολαί
πουλος Κων. 15) Πολυζωγόπουλος Εύθ
16) Τσαούσης Δημ. 17) Λιακόπουλος
Δημ. 18) Κατοαούνης Χρ. 19) ΆντωνοΆ θήναι, τή 18η Μαρτίου 1971
γιωργάκης Ιω. 20) Καραμπούλης Γεώρ.
Πρός τόν Άξιότιμον
21) Κουλαρμάνης Θωμ. 22) ΛαΖανάς
’Αρχηγόν
’Αστυνομίας Πόλεων
Ανδρ. 23) Κιαχτύπης Παν. 24) Σταθόπουλος Φρειδ. 25) Καλέσης Κων 26)
Ενταύθα
Καραμπίνας Θεμ. 27) Μαγκλάρας Πιέρ
Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,
28) ΑλεΕόπουλος Αν. 29) Γεωργόπου
Λαμβάνω τήν τιμήν, έκτελών ένδόμυχον
λος Γεώργ. 30) Αναοταοόπουλος Κων
έπιθυμίαν έμού καί τής συζύγου μου, νά
31) Δημόπουλος Δημ. 32) Μαργαρίτης
συγχαρώ Υμάς καί έν τφ Προσώπη} Σας
Νικ. 33) Σπηλιόπουλος Κων. 34) Σκορ
όλόκληρον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
θελάκης Μιλτ. 35) Βότοης Σωτ. 36)
λεων, οδ προΐστασθε, διά τούς κάτωθι λό
Τσαντίλας Δημ. 37) Δημόπουλος Ιωάν.
γους :
38) Θεοδώρου Χριστ. 39) Καράμπελλας
Τήν 4.3.71 καί περί ώραν 1 μ.μ. έλαΙω. 40) Ταβουλαρέας Σωτ. 41) Νιβον είς τήν έργασίαν μου τηλεφώνημα τής
νάοιος Βασ.

Π Α Ρ Α ΙΤΗ ΣΕΙΣ
Παρητήθησαν οί . 1) Ύπαρχ. Γκού-

γυναικαδέλφης μου, δτι άγνωστος δρά
στης, εϊσελθών έντός τοΰ έπί τής δδοΰ
Ανδρ. Μεταξά 10, β' δροφος διαμερίσματός μου, άγνώστως πως, άφήρεσε τά κο
σμήματα τής συζύγου μου αξίας 19.000
δρχ. περίπου καί 1.100 δρχ. Τό γεγονός
τούτο τήν 1.30' μ.μ. ώραν κατηγγείλαμεν

εις τά Ε' ΙΙαρ/μα ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί
είς τόν Ά ξ/κόν ύπηρεσίας. Μετ’ όλίγον κατέφθασαν δύο αστυνομικοί καί είδον τί εί
χε συμβή, ήσαν δ Διοικητής τοΰ Παρ/τος
καί δ Ά ξ/κός Ύπηρεσίας. Μας παρε/άλεσαν^νά μή πειράξωμεν τίποτε και νά μεταβώμεν εις τό Παρ/μα ’Ασφαλείας διά
νά δώσωμεν καταθέσεις, άφοΰ μάς διεβεβαίωσαν δτι κάτι θά γίνη καί δτι ύπήρχον
πιθανότητες άνευρέσεως τών κλοπιμαίων.
Οί ώς άνω αστυνομικοί άνέλαβον προσωπικώς τήν περαίωσιν τής ύποθέσεώς μας.
Αντελήφθημεν πλέον δτι κάτι γίνεται διά
τήν ϋπόθεσίν μας, τέλος δέ τήν 7ην μ.μ.
ώραν τής έπομένης άνεύρομεν τόν Άξ/κον
Ύπηρεσίας δστις καί μάς διεβεβαίωαεν δτι
τά κοσμήματά μας θά είναι σέ λίγες ώρες είς χεΐρας μας. Πράγματι, μετ’ όλίγον
και περί τήν 9ην μ.μ. ώραν, είδοποιήθημεν τηλεφωνικώς άπό τόν Δ/τήν τοΰ Παρ/τος νά^μεταβώμεν είς τό Παρ/μα ’Ασφα
λείας διά νά παραλάβωμεν τά κοσμήματα
καί έπί πλέον μίαν φωτογραφικήν μηχα
νήν, κοσμήματα καί Ινα βιβλίον, τά δποΐα
δέν είχομεν άντιληφθή ώς κλαπέντα. Φυ
σικά αυτό άνεβλήθη διά τήν έπομένην διύτι θά ήτο ύπερβολή νά γίνη ή παράδοσις
=κείνην τήν ώραν καί νά ταλαιπωρήοωμεν
ακόμη περισσότερον αύτούς τούς έκλεκτούς
καί τόσον φιλότιμους αστυνομικούς ύπαλλήλους, οί δποΤοι άφ’ ής στιγμής διεπράχθη ή κλοπή δέν έσταμάτηααν τήν έρευ
ναν πρός δλας τάς κατευθύνσεις καί μέ άρίστην μεθοδικότητα καί καταπληκτικήν
ταχύτητα χωρίς διακοπήν ωραρίου κατώρθωσαν, πριν ακόμη έκπνεύση τό 24ωρον,
νά εύρισκωνται τά κλοπιμαία είς χεΐρας
Δέν μάς έπηρέααε ποτέ, κ. ’Αρχηγέ, ή
αστυνομική φιλολογία, άλλά είς τό κυνη
γητό αύτό, είς τό όποιον συμμετεΐχον κι*
έγώ έναγωνίως, πίστεψα πώς καί τά πλέον
απίθανα είναι πιθανά, δταν άνθρωποι ξε
περνούν τήν λέξιν καθήκον. Είς τούς ύπα
λήλους σας αύτούς, ώς καί τούς λοιπούς,
οί όποιοι ήκολούθουν αύτούς ώς βοηθοί των
καί έμ·?Χ_θηααν διά τήν ίδικήν μου ύπόθ·σιν, άξίζει δ οίοσδήποτε έπαινος, διότι
ισχυροποίησαν τήν πεποίθηαίν μου δτι ε ί
ναι άσφαλής, νά έχω έμπιστοσΰνην άπεΡΐόριστον είς τάς Ικανότητας τής ’Αστυνο
μίας και νά δμολογώ παντοΰ καί πάντοτε
δτι ή Χώρα μας έχει τήν καλυτέραν ’Α
στυνομίαν τοΰ κόσμου.
Ηεραίνων καί αύθις συγχαίρω Υ μάς κ.
’Αρχηγέ καί ύποβάλλω τήν παράκλησιν δπως έκ μέρους μου έπαινέσητε τήν έπιτυχίαν αύτών τών ύπαλλήλων σας, τήν έπιτυχίαν τής ’Αστυνομίας μας.
Μεθ’ ύπολήψεως
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΓΛΑΝΟΣ
Τραπεζικός
Άνδρ.

Μεταξά 10
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ΕΙς τάς έκδηλώσεις αΰτάς συμπάθειας τοΰ Λαοΰ προσετέθη έπνστολή τεσσάρων έπιφανών στρα
τιωτικών ηγητόρων. Τών Στρατηγών Θ. Τσακαλώτου, Θ. Κετσέα, Π. Νικολοπούλου καί I. Δασκαλοπούλου.
Καί οί δαφνοστεφείς Στρατηγοί, όχι ώς μεμονωμένα άτομα, άλλ’ ώς όδηγοΐ τών πεσόντων, εις
ιερούς Εθνικούς αγώνας, υφισταμένων των ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών καί Στρατιωτών, άπεδοκίμασαν τούς δολοφόνους, κατεδίκασαν τάς έγκληματικάς ένεργείας των καί έξήρον τό πατριωτικόν δημιουργικόν έργον τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως.
Καί ήδη θά σημειώσωμεν, ένταΟθα, καί μίαν άκόμη φωνήν. Τού τραγικού πατρός τού Άστυφύλακος Κωνσταντάγκα.
'Ο Γεώργιος Κωνσταντάγκας, όταν έλαβε γνώσιν τοΰ συλληπητηρίου πρός αύτόν τηλεγραφή
ματος τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ, άνεφώνησε: « Ζ ή τ ω ή Α ί ω ν ί α Ε λ λ ά ς » .
Ό ποιον ψυχικόν μεγαλεΐον, όποια συμπύκνωσις, εις όλίγας μόνον λέξεις, πατριωτικής έξάρσεως,
"Ελληνικής φλογός καί Εθνικών παλμών. Όποια μεγαλεπήβολος συνέχεια υψηλών καί παναρχαίων
παραδόσεων, προθύμων θυσιών καί ήρωϊκών όλοκαυτωμάτων εις τούς ’Εθνικούς βωμούς.
Δέν άπορώμεν, λοιπόν, ούτε διά τήν πατριωτικήν άγωγήν, οϋτε διά τήν ήρωϊκήν θυσίαν τοΰάειμνήστου Άστυφύλακος Κωνσταντάγκα, άφοΰ έγεννήθη, έγαλουχήθη καί άνετράφη υπό άληθινοΰ
καί ήρωϊκοΰ "Ελληνος πατρός.
Ίστάμενοι tic στάσιν ψυχικής καί πνευματικής προσοχής, πρό τοϋ μεγαλείου τής
θυσίας τοϋ Αστυφύλακος Κωνσταντάγκα καί κλίνοντες εύλαβώς τό γόνυ πρό τής
ιερός, δΓ ήμας, σκιάς του, ύποσχομεθα — άντΐ μνημοσύνου — οτι θά άγωνισθώμεν
όρθιοι έπί τών επάλξεων τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος διά τήν έξασφάλισιν τής τάξεως, τής ησυχίας καί τής γαλήνης τού Ελληνικού Λαού' διά τήν άπαλλαγήν τής Πατρίδος άπό τών έπιβουλευομένων τήν άσφάλειαν καί τήν άνεξαρτησίαν της' διά τήν
περιφρούρησιν τοϋ Εθνοσωτήριου έργου τής Έπαναστάσεως, ή όποια έδημιούργησε
τήν νέαν καί άκμάζουσαν Ελλάδα.
Α.Γ.Ν

21ος Γενικός ’ Ισολογισμός έτους 1970

Ε .Τ .Υ .Α -Π .

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τράπεζα 'Ελλάδος
’Εθνική Τράπεζα
Χρεώγραφα παρ’ ’Εθνική Τ ραπέζι
Λάνεια
1.005.000
’Ακίνητα
455.175
Μεΐον ’Αποσβέσεις
Βιβλιοθήκη
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστ.

14.748.598.25
1.955.819.95
30.000
1.364.378.90
549.825
2.400
18.183.160
36.834.182.10

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον
Υποχρεώσεις
’Εκκρεμείς Λογ. Παροχων

18.534.777.90
103.142. ίΟ
13.101.50

18.183.160.
36.834.182.10

Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτ

Δ ια χείρισ ις Οικονομικού έτους 1970
ΕΣΟ ΔΑ

ΚATΑΒΟΛΑ! ΗΣΦΑΛ/ΝΩΝ
ΤΑΚΤ1ΚΑΙ
έκ κρατήσ. 3% έπί τού λαμβανομένοο παρ’
Ικάστου μετόχ. μηνιαίου βασ. μισθοΰ
10.938.208.35
έξ ήμίσ. βασ. μισθοΰ παρ’ έκάστου μετόχου
878.720.50
ίκ διαφ. μισθοΰ ενός μηνάς συνεπ. προαγ.
267.030.90

12.949.431.60
12.083.959.75

ΕΙΔΙΚΑΙ
171.266.60
Κράτησις έπί άποζημ. έκτος έδρας
Κράτησις έπί άποζημ. διά συμμετοχήν εις
39.496.—
Συμβούλια καί Έπιτροπάς
29.736 —
Κράτησις έπί αμοιβών νόμου περί Λαθρεμπ.
Κράτησις έπί δικαιωμάτων έκτελέσεως Ποι
3.140.95
νικών Δικογράφων
621.832.30
Κράτησις έπί άμοιβ. δι’ έκτέλ. Είδ. Γπηρ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
5.464.320.—
έκ διαθέσεως Άστυν. ’Ενσήμου
έξ άπομενόντων κλασματ. ύπολ. έκ των άπο5.944.127.60
δόσ. έπί τών άμοιβ. στοιχ. 'Ιπποδρ.
30.850 —
έκ παραβόλων θεάτρων καί Κινηματογρ.
14.500 —
έκ δωρεών
1 . 000. 000.—
έκ δικαιωμ. σφραγ. Μέτρων καί Σταθμών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
ΙΙΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΓΣΙΑΣ
Τόκοι καταθέσεων δψεως παρά τή Τραπέ567.274.70
ζη Ε λλάδος
93.958.75
Τόκοι τοκοχρεωλυτικήν δόσεων δανείιον
1.864.—
Τόκοι 'Ομολογιών Λαχειοφ. Δανείων
162.000.—
‘Ενοίκια Διαμερισμάτων

865.471.85

12.453.797.60

20.243.10
825.097.45

26.248.569.75

Παροχαι καί δαπάναι
ΙΙΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 196 μετόχους
‘Επιστροφή κρατ. εις 15 διαγρ. μετόχ. μή δικ. βοηθ.

15.333.878.10
15 268.369.—
65.509.10

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Άποζημίωσις μελόδν Διοικ. Συμβουλίου
Γραφική "Γλη
‘Ενοίκιον οικήματος
ΙΙρομήθεια ’Εντύπων - Βιβλίων - Σφραγίδων
Διάφορα Έ ξοδα
Τηλεφωνικά Τέλη
ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Συντήρησις ’Ακινήτου
’Ασφάλιστρα Πυρός ’Ακινήτου
Μισθοδοσία Προσωπικού
Φορολογικαί 'Γποχρεώσεις ’Ακινήτου
Τόκοι Τοκοχρεωλυτικού Δανείου

50.089.50
15.000.—
665.—
30.000 —
614.—
285.80
3.524.70
450.537.40
9.670.80
558.—
5 2 .6 0 .—
60.232.—
380.024.—
2 6.010.—
10.388.054.75

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΓ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1970

26.248.569.75
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Ό Διευθυντής

’Εν Άθήναις τή 5η Φεβρουάριου 1971
'Ο Πρόεδρος

'Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΝΙΚΑΣ
Άστυν. Δ/ντής Α'

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΓΛΟΣ
’Αρχηγός Άστυν. Σώματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ
Αστυνόμος Α'

1

2

3 4

5

6

7

8

9

ΙΟ 11
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και καθ' όλον τό πλάτος του προσκηνίου τού θεάτρου
τοποθετημένα φώτα (ένάρθρ.).
2. Είναι τά... κάρβουνα 3.

Ή μερος, μαλακός (κυριολ.).

Αρχαία ονομασία τών Ινδιών -

Δασώδης καί όρεινή

χώρα τής Ασίας, ΒΑ τοϋ Αφγανιστάν.
4. Μορφαί, όψεις, σχήματα (άντιστρ.) -

Είναι άνάλογος

πρός τό περιεχόμενον τής Ζωής, τός έκδηλώσεις καί
τάς ένεργείας (αίτ.).
5. Λέγεται καί σουρβιά ή αύγαριά ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ :
1

Αρχαία πόλις τής Μ. Ασίας, ή σημερινή Σαμψούς —
Τίτλος μοναχών καί ιερέων τής ανώτατης ιεραρχίας εις
τό Θιβέτ.

2. Ψυχική νόσος, χαρακτηρισμένη ύπό διανοητικής ή κι
νητικής διεγέρσεως πέραν του φυσικοϋ ορίου — Πολ
λοί τόν όνομάΖουν καί Γαρμπή (α ίτ.) .
3. Σύνδεσμος καί μόριον άρνητικόν -

Επικλινής διαμόρ-

6. Κόσμημα κιόνων, θυρών καί παραθύρων τών άρχαίων
(γεν.).
7. Πόλις τής Ελλάδος, ίδρυθεϊσα ύπό τών Πελασγών Αντιστρόφως ό άριθμός 73.
8' Πρωτεύουσα κράτους τής Ν. Αμερικής, ήτις ένθυμίΖει
ύπερβολικήν πείναν — Κοπή, κόψιμον (κυριολ. αίτ.).
9.

4.

Επαναλαμβανόμενον, σημαίνει άρτον συγχρόνου Βιομηχανίας — Είναι καί ή αγοραπωλησία.

5.

Επίρρημα, σημαίνον έν μια στιγμή τίτλον πολλών αθλητικών Συλλόγων.

διά τών όποιων έδεσμεύθη ό Προμηθεύς (δοτ.).
7. Ήχητικώς, κλίσις, τάσις -

10. Μετά τήν ταφήν τοϋ Χριστού, έΖησεν εις τήν Ιερουσα
λήμ, πλησίον τοϋ Εύαγγελιοτοϋ Ίωάννου -

Συμπληρώνει τόν

6. Κατά τήν μυθολογίαν μας, κατεοκεύασε τάς άλύσεις
Πόλις τής

Ελλάδος, ήτις

Τετράγωνος μαρμάρινη πλάΕ έπί τοϋ κιονοκράνου τοϋ
δωρικού κίονος - Θήλυ κύτταρον, συμβάλλον εις τήν
άπαρχήν νέου όργανισμοϋ.

φωσις τής έπιστέψεως μανδροτοίχων.

11.

Επί διανομής ή μεταχειρίσεως, ή χαριστική καί άδικος
-

Γνωστός μας άμυντικός Οργανισμός (άρχικά).
I. Κο
( Η λύσις εις τό έπόμενον)

8. ΥπήρΕε σύΖυγος τοϋ Αίγυπτου καί μητέρα 50 υιών,
έΕαδέλφων καί αυΖύγων τών Δαναΐδων - ΖιΖάνιον του
σίτου (αίτ.).
Ονομαοία κρατήρος τής Σελήνης -

Ύπό του έθνικού

αύτοϋ εύεργέτου ίδρύθη τό Άστεροσκοπεϊον τών 'Αθη
νών (γεν.).
10. Ούτως όνομάΖονται τά ύποπίπτοντα εις τήν αϊσθησιν
διάφορα γνωρίσματα τών όντων - Τό 1968, διωρίσθη
αντιπρόσωπος τών ΗΠΑ εις τόν ΟΗΕ.
11. Παλαιός ηγεμονικός οίκος έν Βουλγαρίρ -

Τελευταϊον

όρχηγόν των είχον τόν Αττίλαν (άντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΟΣ :
1

Εργον του Κίπλινγκ -

Τά έκατέρωθεν τού ύποβολέως

Πόλις τής

ΒΑ Γαλλίας, ιστορική πρωτεύουσα τών Δουκών τής Λωραίνης.

ένθυμι'Ζει παράστασιν θεατρικήν (αίτ.).

9

Ραδιενεργόν στοι-

χεϊον, άνακαλυφθέν ύπό τών Πέτρου καί Μαρίας Κιουρί.
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Eic ατμόσφαιραν φιλικών αίοθη
μάτων και έγκαρδιότητος, έπραγ
ματοπο.ήθη τήν 19-5-71 έπίοκεψις
61 στελεχών, έκπροοωπων της
Τοπικήο Αύτοδιοικήοεωο thc Χω·
pac, εις τήν Σχολήν ^ α σ τ υ ν ό 
μων (Βλ. σχετ. κειμεν. οελ. 298
παρόντος τεύχους) Eic τήν παραπλεύρως εικόνα, ό Αρχηγός
τού Ά οτυν. Σώματος κ. Θ. Γο·
AavonouXoc, ένω άπευθύνει θερ·
μόν χαιρετισμόν πρός τούς έκλε
κτούς έπιοκέπτας.

Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων
~ Γαλανόπουλος, μετ' όΕιωμσΐ>ν τού Σώματος, έν μέσω τών
τκςφθέντων τήν Σχολήν Υπα
νόμων στελεχών τής Τοπικής
Αύτοδιοικήοεως.

Στιγμιότυπον απο
ιαπωνικής πάλης υπό
οτυφυλόκων. κατά
εκδηλώσεων τής Γ
νόμων, έπί τή έπιακέψει
λεχών τής Τοπικής Αύτο
σεως.

ΣΧΟΑΑΙ

ΠΟΛΕΩΝ
Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πεντήκοντα ολόκληρα ψτ[α
\
ντα μήνα, άπό τής ίδρύσεως καί λειτουργίας τής πρώτι
χολής τής Αστυνομίας
Πόλεων.
Έ ν τη πεποιθήσει, ότι ή δυναμική πο
ιουργική ίκανότης έξασφαλιΈονται,
βασικώς, διά τής άναδρομής εις ϊ
_ ϋ ς καί γενναίας εκκινήσεις, άναμιμνησκόμεθα μετ' ευγνωμοσύνης τής πρώτής λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών,
αί όποϊαι άπετέλεσαν τόν γόνιμον χώρον, έντός τοϋ όποιου προπαρεσκευάσθη καί μετεδόθη ή πεποίθησις περί τής όρθότητος τοϋ νέου Αστυνομικού Συστήματος, ή σα
φής κατανόησις τής ιερός ιδέας τοϋ καθήκοντος, ή προσαρμοστικότης τών μέσων έπιβολής πρός την ίδιάϋουσαν έλληνικήν νοοτροπίαν, ή έν παντί λελογισμένη καί ψύ
χραιμος ένέργεια, ή άσκησις πειθοϋς καί προληπτικής τοϋ έγκλήματος τακτικής καί
όλα έν γένει τά στοιχεία έκεϊνα, διά τών όποιων έπέπρωτο νά χαραχθή ή λεωφόρος
τής έπιτυχίας τοϋ νέου 'Αστυνομικού Θεσμού.
«Όπως διορισθή τις Αστυνομικός 'Υπάλληλος, μέχρι
τοϋ βαθμοϋ τοϋ Ύπαστυνόμου, πρέπει ό χαρακτήρ καί ό
προηγούμενος αύτοϋ βίος νά πιστοποιηθη χρηστός, νά τυγ·

χάνη φυσικής ίκανότητος, άνταποκρινομένης πρός τάς άπαιτήσεις τών έργων τής Αστυνομίας, νά άγη ήλικίαν 21—27
ειών, νά είναι άγαμος (πλήν τών προβλεπομένων έΕαιρέσε-

Άναμνηστική φωτογραφία των πρώτων μαθητών τή ς Άστυν. Σχολής Κέρκυρας μετά τοϋ άειμνήστου
'Αρχηγού Φρ. Χαλλίντεϋ, τών καθηγητών των καί τοϋ προσωπικοϋ τής Σχολής.
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ων), ν ά έ κ π α ι δ ε υ θ η έ ν έ π ί τ ο ύ τ ω ' Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Σ χ ο λ ή έ π ί έ Ε ά μ η ν ο ν κ α ί ν ά δ ι έ λθ π έ π ι τ υ χ ώ ς τ η ν έ ν τή Σ χ ο λ ή ταύτιι
κ ε κ α ν ο ν ι σ μ έ ν η δ ο κ ι μ α σ ί α ν».
«Διά Β.Δ. όρισθήσονται τά άπαιτούμενα είδικώτερα προ
σόντα, διά τήν εις τήν Αστυνομικήν Σχολήν παραδοχήν και
κατάταΕιν Δοκίμων Ύπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων καί Αστυ
φυλάκων, τά έκπαιδευτικά καί πειθαρχικά έν τή Σχολή KQi
s όργανισμός έν γένει ταύτης».

'

Οί ώς άνω δρισμοί άνεφέροντο εις τόν ιδρυτικόν Νόν 2 4 6 1 )2 5 .7 .1 9 2 0 «Περί Αστυνομίας Πόλεων»,
*,ρθρα 9 καί 11, άπετέλεσαν δέ τήν βάσιν τής μετέπειτα
ίδρύσεως καί
λειτουργίας τής πρώτης Α στυ
νομικής Σχολής καί είδικώτερον τδν γνώμονα περί τής
έπιλογής και κρίσεως τών πρώτων άνδρών του νέου Α 
στυνομικού Σώματος.
Πράγματι, τόν έπόμενον μήνα έξεδόθη τό άπό 28.
8.1920 Β.Δ. «Περί όργανισμοΰ ’Αστυνομικής Σχολής»,
έν ώ, μεταξύ άλλων, άνεφέροντο καί τά έξής:
« Ι δ ρ ύ ε τ α ι Κ ε ν τ ρ ι κ ή
Α στυνομική
Σ χ ο λ ή , δ ι ά τ ή ν έ κ π α ί δ ε υ α ι ν τοϋ προ
σ ω π ι κ ο ύ τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν . Πρός
τόν σκοπόν τούτον, χρησιμοποιηθήσεται κατά τό παρόν τό
έν τώ νέω φρουρίω Κερκύρας οίκημα — άλλοτε Σχολή Εφέ
δρων ΆΕιωματικών».
«Ή Αστυνομική Σχολή έΕαρτάται άπ' εύθείας έκ τού
'Υπουργείου Εσωτερικών καί διατελεϊ ύπό τόν άμεσον έλεγ
χον τού 'Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων...».
«Ή έκπαιδευτική περίοδος διαρκεϊ έΕ μέν πλήρεις μήνας
διά τούς Δοκίμους Αστυφύλακας, Αρχιφύλακας καί Ύπα·
στυνόμους, ύποδιαιρουμένην κανονικώς εις δύο τρίμηνα,
'τρ εις δέ μήνας διά τούς Δοκίμους Αστυνόμους. Ή κ α τ ά
τ άς έ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά ς τ ο ύ τ α ς περιόδους
έ ρ γ α σ ί α δ έ ο ν ν ά φ έ ρ η έ ν τ α τ ι κ ό ν χ α ρ α
κ τ ή ρ α...».

k

Βάσει τών όρισμών τών ώς άνω διατάξεων, ήρξατο
τήν 15ην Μαρτίου 1921 ή κανονική λειτουργία τής πρώτης ’Αστυνομικής Σχολής, έκ τής όποιας άπεφοίτησαν,
περί τό τέλος τοΰ μηνδς Σεπτεμβρίου του έτους 1921,
οί πρώτοι ’Αστυνομικοί Υπάλληλοι, άπό τοΰ βαθμού τοϋ
’Αστυνόμου καί κάτω, οί όποιοι συνεκρότησαν τήν δύναμιν τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Κέρκυρας καί τήν Ιην

’Οκτωβρίου τοΰ ίδιου έτους άνέλαβον έπισήμως τήν άστυνάμευσιν τής πόλεως. Ώ ς πρώτος Διοικητής τής ’Αστυ
νομικής Σχολής Κερκύρας ώρίσθη δ, έκ τών μελών τής
όργανωτικής άποστολής, Ά γ γ λ ο ς ’Αστυνομικός Σλόμαν.
Κατά τήν πρώτην λειτουργίαν τής Σχολής, είσήχθησαν είς αύτήν 22 Ύπαστυνόμοι, 48 Άρχιφύλακες καί
100 ’Αστυφύλακες.
Τό έκπαιδευτικόν προσωπικόν τής Σχολής Λπετέλεσαν, έν άρχή, μέλη τής όργανωτικής άποστολής, διά τά
μαθήματα Πρακτικής καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας
«μεταγλωττιζόμενα καταλλήλως είς τήν Ε λληνικ ήν),
’Αξιωματικοί δέ τής Χωροφυλακής, Δικαστικοί καί Δι
κηγόροι τής πόλεως Κερκύρας, διά τά λοιπά μαθήματα,
ήτοι Ποινικήν Δικονομίαν, ’Ιατροδικαστικήν, Ποινικόν
Νόμον, Διαφόρους Νόμους, Κανονισμούς, Σχεδιαγραφίαν, Πρώτας Βοήθειας, Κτηνιατρικήν.
’Εκ τών σχετικών έκθέσεων καί άποτελεσμάτων τών
πρώτων διαγωνισμών, διαπιστοΰται δτι ή λειτουργία
τής νέας ’Αστυνομικής Σχολής ύπήρξεν άρίστη.
Ή άθρόα προσέλευσις υποψηφίων, πρός κατάταξιν,
είς τήν νέαν ’Αστυνομικήν Σχολήν, κατά τό πλεΐστον
έγγραμμάτων καί άποφοίτων άνωτάτων σχολών, πρός
δέ έστρατευμένων καί άνδρών τοΰ Σώματος τής Χωροφυ
λακής, άποτελεϊ τήν άδιάψευστον μαρτυρίαν περί τή;
έμπιστοσύνης τοΰ Έλληνικοϋ κοινού είς τόν νέον ’Αστυ
νομικόν θεσμόν, άπό τοΰ σταδίου είσέτι τής έκπαιδεύσεως καί προπαρασκευής τών πρώτων στελεχών καί
μελών αυτού.
Έ ξ άλλου, δλως ιδιαίτερον υπήρξε τό ένδιαφέρον
τής Πολιτείας έπί τής πρώτης λειτουργίας τής Σχο
λής καί διά σχετικών διατάξεων έλήφθη σειρά μέτρων,
διά τήν άρτιωτέραν καί άνετωτέραν έκπαίδευσιν τών
μαθητών άστυνομικών.
Χαρακτηριστικόν τοΰ κοινοΰ ένδιαφέροντος, διά τήν
λειτουργίαν τής Σχολής, είναι τό γεγονός, δτι, μετά
ΙΟήμερον άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας της, ήτοι
τήν 25ην Μαρτίου (έθνικήν έπέτειον) 1921, τή προσ-

Στιγμιότυπον άπό τήν έκπαίδευοιν τών δοκίμων ’Α
στυφυλάκων, είς τήν έν
Νέρ Φιλαδελφείρ Σχολήν.
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χλήσει τοΰ Άρχιερέως τής Κερκύρας, έλαβαν μέρος
εις τήν πομπήν τής περιφοράς τοΰ σώματος τοΰ 'Αγίου
Σπυρίδωνος οί μαθηταί αυτής καί τή προτάσει τοΰ φρου
ράρχου Κέρκυρας έχρηοιμ,οποιήθησαν οί πρώτοι Δόκι
μοι Ύπαστυνόμοι διά νά ύποστάξωσι τήν σορον τοΰ
'Αγίου.
'Ωσαύτως, έν άρχή τής λειτουργίας της, έπεσκέψθη
τήν Σχολήν δ βουλευτής Κέρκυρας Ί . θεοτάκης, δστις
καί έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του, διά τήν άρτίαν καί
συστηματικήν εκπαίδευαν των μαθητών.
'Οπωσδήποτε, ή έναρξις λειτουργίας τής πρώτης
’Αστυνομικής Σχολής ύπήρξε τδ πρώτον σταθερόν βήμα
τοΰ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων καί άπετέλεσε τδν
θεμέλιον λίθον τοΰ δλου οικοδομήματος τοΰ νέου θεσμού.
Βασικός σκοπός τής έκ^αιδεύσεως ήτο ουχί μόνον
ή θεωρητική κατάρτισις τών νέων άστυναμικών, άλλ’
έν ταυτψ ή έμφύτευσις έν αύτοϊς τής όρθής άντιλήψεως
περί τοΰ καθήκοντος καί τοΰ πρακτικού τρόπου έκτελέσεως αύτοΰ άμερολήπτως, ήρέμως καί εύγενώς, τουτέστιν ιδιοτήτων, δι’ ών ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία τοΰ

Αονδίνου είχε κερδίσει τήν έκτίμησιν δλοκλήρου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.
'Γπό τό καθεστώς τών έν άρχή μνημονευθεισών δια
τάξεων ή Αστυνομική Σχολή έλειτούργησεν έπ’ αρκε
τόν, δτε, άφοΰ συνεπληρώθησαν αί εις βαθμοφόρους πρώται άνάγκαι τοΰ Σώματος, περιωρίσθη εις τήν έκπαίδευσιν μόνον ’Αστυφυλάκων. ’’Εκτοτε, καί μέχρι τοΰ
1937, οί βαθμοφόροι έλαμβάνο-ντο έκ τών ήδη ύπηρετούντων καί κατόπιν προαγωγικών έξετάσεων, άνευ
φοιτήσεως, εις Σχολήν.
Διά τοΰ Α.Ν. 881) 1937, ίδρΰθησαν κεχωρισμέναι
τακτικοί Σχολαί Τπαστυνόμων Β ’ καί Άρχιφυλάκων.
Αί έν λόγω Σχολαί καί ή Σχολή ’Αστυφυλάκων έξειδικεύθησαν σύν τψ χρόνω καί διά νεωτέρων διατάξεων
ώργανώθησαν κατά τρόπον σύγχρονον καί άξιόλογον.
Σήμερον λειτουργούν άπασαι εις ’Αθήνας καί έπιτελοΰν έργον ύψίστης σημασίας, άπσδίδουσαι είς τό Σώμα
συνεχώς νέον έμψυχον υλικόν είς βαθμοφόρους καί ’Α 
στυφύλακας.

Η ιστορία των Αστυνομικών Σχολών δέν δύναται ν' άποδοθή διά τών ολίγων αύτών γραμ
μών. Είναι ή βάσις της ιστορίας ολοκλήρου τής λαμπρός καί ενδόξου πορείας τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τό φυτώριον τής συνεχοϋς άνανεώσεως τών μελών αύτής.
Διά τών έλαχίστων αύτών, έπεδιώΕαμεν άπλήν μνημόνευσιν, ϋπαγορευομένην έκ χρέους
εύγνωμοσύνης πρός τούς πρωτεργότας τών ώραίων καί έλπιδοφόρων άπαρχών τού Σώματός
μας. Είς τόν ιστορικόν τού Σώματος άνήκει ή ύποχρέωσις τής άναπτύΕεως τών πολλών γεγονό
των καί των λεπτομερειών, είδικώτερον δέ προκειμένου περί τοϋ όλου έργου τών παραγωγικών
Σχολών, είς τόν χώρον τών όποιων εϊχομεν καί ήμεϊς τήν τύχην νά δεχθώμεν τά άπαραίτητα, διά
τήν έν γένει σταδιοδρομίαν μας, στοιχεία.
Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΧΡΟ ΝΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

οΤΐοίτισις
“

έ/7 ο ι ό ς

} έ ρ € ΐ;

Μήν κλαϊς φτωχούλι μου παιδί, μόνο παρηγορήοου
κι' εϊν' ή Ζωή μαρτύριο, ωκεανός πικρός'
πώς έχει μπάρες άγριες καί βάσανα, θυμήσου,
ό βίος μας ό άχαρος... κΓ εϊν' τόοο δά μικρός.

Μικρός... πικρός, σάν κόλασι, μ' άρρώστειες, συμφορές,
μ' όνειρα όνεκπλήρωτα, μέ πόθους, μέ καϋμό,
μέ φτώχειες καί μέ στέρησες, τις πιότερες φορές,
τραβάμε τ' άχαρο στρατί πού φέρνει ατό χαμό.

Καί σάν πεθαίνουμε, γιά που τραβάμε ; Ποιος Εέρει ! ! !
στ' άνύπαρκτο, σ' άνάπαυσι, σέ χώρες δροσερές ;
σέ φως, σ' αέρα, σέ χαρά, σ' ευλογημένα μέρη ;
ή ατό σκοτάδι τό πηχτό ή σ' άλλες συμφορές ;

« ΠΕΡΙΑΝ ΔΡΟ Σ»

ΊοβιάσΙηκες

νά

φνρφς

Γλυκό τής νειότης πέταγμα,
άνοιΕη καί τραγούδι.
Αύγή μου χρυσαχτίδωτη
ολάνθιστο λουλούδι !...
Χυμούς φέρνεις τήν άνοιΕη,
γιούλια καί άνεμώνες.
Εσύ δέν νοιώθεις στεναγμούς
ατούς παγερούς χειμώνες !
Τί είναι τάχα ή άνοιΕη,
όταν γοργά διαβαίνει ;
Τί είναι τάχα ή χαρά
π' ό χρόνος τή μαραίνει ;...
'Ανέμελα κΓ άφρόντιστα
χρόνια πού δέν γυρίΖουν,
τό γέλιο πνίγηκε θαρρώ,
λουλούδια δέν άνθίΖουν !...
Γλυκό πουλί τής άνοιΕης
έ β ι ά σ τ η κ ε ς νά φ ύ γ η ς
καί τώρα στ' άχνογέλιο μου
δάκρυ καί πόνο σμίγεις !...
ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Σ ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ
ΆστυφύλαΕ

Ί

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Μ ΙΑΣ Μ ΕΘΟΔΟΥ
Τού κ. Η Λ ΙΑ Χ Α ΊΔ Ε Μ Ε Ν Ο Υ τ. Άστυν. Λ)ντοΰ .V

ΓΟ ήσαν τά κυριώτερα στοιχεία, τά όποια, όλίγον παλαιότερον, έχαρακτήριζον τήν θέσιν τής
’Αστυνομίας καί τήν δραστηριότητα αύτής Ιναντι τού
κοινού έγκλήματος. Ό προληπτικός αύτής χαρακτήρ
καί, έξ άλλου, ή έπιτηδεία καί Αποτελεσματική χρησι
μοποίησή τής Δακτυλοσκοπίας, ώς δραστικού κατά τοΰ
έγκλήματος όπλου, ή όποια Ανεπτύσσετο παραλλήλως
μέ τήν Ανάπτυξιν των έγκληματολογικών έργαστηρίων.
Ό προληπτικός τής ’Αστυνομίας μηχανισμός, λειτουρ
γών εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα καί εις τήν κατά 4ωρον άλλαγήν των σκοπών εις τήν σκοπιάν, παρεΐχεν,
εις μέν τόν πολίτην τό αίσθημα τής Ασφαλείας, εις δέ
τόν κακοποιόν τόν φόβον.
ΤΗτο ή ρωμαντική έποχή τής ’Αστυνομίας, εις μίαν
άπερχαμένην ρωμαντικήν, έπίσης, διά τήν Κοινωνίαν
έποχήν, κατά τήν όποιαν οί νωθροί παλμοί τής λιτόδιαίτου κοινωνικής ζωής εύρισκον τήν πλέον αρμονικήν
άπήχησιν, εις τόν άργόν ρυθμόν τών βημάτων τοΰ σκο
πού τής σκοπιάς, εις τήν άέναον έναλλαγήν τών τετραώρων καί κατά τήν όποιαν, ή κυριωτέρα διαταραχή τής
κοινής ήσυχίας ήτο ή προερχομένη άπό τά άσματα νυ
κτερινών τροβαδούρων. Μέχρις ότου, αύτά τά Αστυνο
μικά συστήματα καί αύτούς τούς κοινωνικούς ρυθμούς
έσάρωσεν ή Καταναλωτική κοινωνία μέ τούς νέους ρυ

Δ

θμούς καί ή άμεσος Δράσις μέ τήν τροχαίαν Αστυνόμευσιν.
Ά λ λ ’ &μως, παρά τάς έπερχομένας μεταδολάς, ή
’Αστυνομία καί ή Κοινωνία, άναποσπάστως πάντοτε
συνδεδεμέναι, χωρούν μέ έναγώνιον Ιναγκαλισμόν, ένώπιον τών μεταβαλλομένων συνθηκών τής ζωής, έν μέσψ τών όποιων παραμένει πάντοτε ώς ένας σταθερός καί
αμετακίνητος παράγων διαρκούς Ανησυχίας, ή έκ τών
πολέμων καί ή έκ τοΰ έγκλήματος Απειλή.
*

**

Κ Α Τ’ Α ΪΤ Η Ν τήν παλαιοτέραν έποχήν, οί κακο
ποιοί, Ασυναισθήτως Αφήνοντες τά Αποτυπώματα τών
δακτύλων των εις τά διάφορα Αντικείμενα, καί τών υπο
δημάτων των εις τήν λάσπην, ή εις τό χώμα τοΰ δρό
μου, τοΰ οικοπέδου, τοΰ Αγρού ή τοΰ κήπου, Ανεζητοΰντο μεταξύ Αραιού πλήθους εις τάς όδούς καί εις τά ύπο
πτα κέντρα, Ακόμη δέ καί εις τό γειτονικόν πανδοχεΐον.
ΤΗτο Ακόμη ή έποχή τής τροχιοδρομικής άμάξης, μέ
χρι καί τοΰ καθ’ ημάς μεσοπολέμου, δτε τά έργαστήρια τής έγκληματικής έμπειροτεχνίας έλάμβανον ταχεΐαν
Ανάπτυξιν. Καί αί έπιτυχεΐς έφαρμογαί δ ϊ έπιστημονικών καί τεχνικών μεθόδων διεδέχοντο Αλλήλας, προσφέρουσα: βάσιμους καί θετικάς Αποδείξεις, έκ τής έξε-

Οί ειδικοί τοϋ συγχρόνου τμήμαtoc έΕερευνήσεως τής Δ/νοεως
Έκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ένω άσχολοϋνται μέ τήν σύγκρισιν
καί παραβολήν δακτυλικών άποτυπωμάτων, πρός τό τοιαϋτα τοϋ άρχείου τής 'Υπηρεσίας, τή βοήθεια
ειδικού μεγεθυντικού συγκριτικού
μηχανήματος.
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