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«Είναι απαραίτητος ή άψογος έμφάνισις καί παράστασις 
όλων των αστυνομικών οργάνων, άλλα καί ή έπιβαλλομένη 
ύπό τής ίδιότητος τοϋ αστυνομικού ανάλογος συμπεριφο
ρά».

αύτοϋ είχε κριθή ihc απαραίτητος προϋπόθεσις επιτυχίας πό
σης δραστηριότητας, από πολλών ήδη ετών καί μάλιστα ύπό 
ενός έΕόχου πολιτικού άνδρός τών Ήνωμ. Πολιτειών, τού 
Προέδρου Abraham Lincoln, όστις εϊχεν εϊπει ότι «δ ι ά 
τ ο ϋ  δ η μ ο σ ί ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς ,  τ ί π ο τ ε  
δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  ά π ο τ ύ χ η '  ό ν ε  υ τ ο ύ τ ο υ  
τ ί π ο τ ε  δ έ ν  ε ί ν α ι  κ α τ ο ρ θ ω τ ό  ν»(19).

(1) Διά τήν σημερινήν θέσιν τοδ άστυνομικοδ έναντι τής 
«κοινότητος» (Community) βλ. τήν μελέτην τοΰ Μ. B a n -  
d o n ,  «The Policeman in the Community», London 1964.

(2) Περί έπικοινωνίας ’Αστυνομίας καί κοινοδ βλ. J e r 
r y  M a r x ,  «Officer, tell your story. A guide to Police Pu
blic Relations». Springfield II I , 1967, a. 66 έπ. ’Επίσης G. 
D o u g l a s  G o u r l e y ,  «Public Relations and the Police». 
Springfield II I , 1953, σ. 6 έπ.

(3) Περί τής σημασίας τής πειθοδς, είς τόν χώρον τής ’Α
στυνομίας βλ. J e r r y  M a r x ,  ένθ’ άν., σ. 11 έπ. ’Επίσης δ 
R e n a »  H u b e r  γράφει είς τό περιοδικόν τής 'Ελβετικής ’Α
στυνομίας «Der Polizeibeamte» Ν. 24 τής 25 Δεκ. 1963, 8τι 
«τό πείθειν είναι δ πραγματικός σκοπός τής προληπτικής άπο- 
στολής τής ’Αστυνομίας».

(4) Βλ. M a g g .  F r a n c e s c o  M a g i s t r i ,  «Linea- 
menti di un programma di Relazioni Pubbliche Interne per 
la Polizia di uno Stato di Diritto». Roma 1966, a. 10 έπ.

(5) Γενικώς περί ένημερώσεως τοδ κοινοδ Οπό τής ’Αστυ
νομίας βλ. Ο. W. W i l s o n ,  «Police Administration». 
2nd ed. New Fork 1963, σ. 201 έπ. ’Επίσης Ά  θ. X ρ. Τ α- 
σ ι ο π ο ΰ λ ο υ ,  Άστυν/κοδ Δ/ντοδ Α' - Δικηγόρου, «Σχέ
σεις ’Αστυνομίας καί Κοινοδ». Άθήναι 1962, σ. 46.

(6) Βλ. C. L o u g o v o y  - Μ. L i n o  n, «Les Relations 
Publiques. Fonction de Gouvernement de l’Enterprise et 
de l’Administration». Paris 1969, σ. 319 έπ.

(7) Πρβλ. K. Γ. Γ α ρ δ ί κ α, «’Εγκληματολογία». 
Τόμος Β' «’Αστυνομική», έκδ. 4η. Άθήναι 1961, σ. 145 έπ.

(8) Βασιζόμενα είς τήν ώς άνω άντίληψιν, πολλά ’Αστυ
νομικά Τμήματα έν Αμερική άποατέλλουν π.χ. είς τά σχο
λεία τής στοιχειώδυος έκπαιδεύσεως άστυνομικούς, οί όποιοι,

είτε είναι έρασιτέχναι ταχυδακτυλουργοί, είτε συνοδεύονται άπό 
έκπαιδευμένους αστυνομικούς σκύλους, κατά τήν διάρκειαν δέ 
μιάς προγραμματισμένης έκδηλώσεως όμιλοδν πρός τούς νεα
ρούς μαθητάς καί προσπαθούν μέ διάφορα θεαματικά τεχνά
σματα καί έπιδείξεις νά έπιδράσουν ψυχολογικούς επί τοδ ψυ
χικού των κόσμου καί νά δημιουργήσουν είς τήν συνείδησίν των 
μίαν νέαν άντίληψιν περί τοδ αστυνομικού, νά άπαλείψουν δέ 
έκείνην τοδ φοβήτρου. Βλ. Jerry Marx, ένθ’ άν., σ. 12 έπ.

(9) Πρβλ. P a u l  Η.  A s h e n h u s t ,  «Police and 
the People». Springfield I I I , 1956, σ. 6. έπ.

(10) Βλ. Municipal Public Relations ed. Desmond L. 
A n d e r s o n .  Chicago II I , 1966, σ. 128 έπ.

(11) Περί τής έμφανίσεως τών συγχρόνων ’Αστυνομικών 
Καταστημάτων βλ. Ο. W. W i l s o n ,  ένθ’ άν., α. 428 έπ.

(12) Βλ. Σ π . Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η ,  «Δημόσιαι Σχέσεις». 
Άθήναι 1968, σ. 15 έπ.

(13) Βλ. R i c h a r d  L.  H o l c o m b ,  «The Police 
and the Public», Springfield I I I , 1966, σ. 5 έπ. Πρβλ. έπί- 
σης Έ  μ μ. Φ. Σ η φ ά κ η, Αστυνόμου, «Αστυνομική Έ γ- 
κληματολογική Στατιστική» (Περιοδικόν «Αστυνομικά Χρο
νικά». Τεύχος 410, σ. 43).

(14) ’Επί τής άντιλήψεως ταύτης έδραζομένη, ή ’Ιταλική 
Αστυνομία έχει άναρτήσει είς άπαντα τά Αστυνομικά Κατα
στήματα τής Χώρας πινακίδας, είς τάς δποίας άναγράφεται : 
«Nello Stato Democratico la Polizia e al servizio dei citta- 
dini».

(15) Βλ. Σ π .  Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η ,  «Ή έφαρμογή τών 
Δημοσίων Σχέσεων είς τάς Τραπέζας». Άθήναι 1970, σ. 19.

(16) Βλ. έπ’ αύτοδ Dan Hollingsworth, «How to develop 
citizen support», είς Traffic Digest Review, October, No
vember and December issues, 1963.

(17) Βλ. έπ’ αύτοδ Ά  θ. X ρ. Τ α σ ι ο π ο ύ λ ο υ, 
ένθ’ άν., σ. 16 έπ.

(18) Πρβλ. Ά  θ. X ρ. Τ α σ ι ο π ο ύ λ ο υ, ένθ’ άν., 
σ. 43 έπ. Επίσης πρβλ. V. A. L e o n a r d ,  «Police Orga
nization and Management», 2nd ed. New Fork 1964, σ. 41 έπ.

(19) Βλ. Σ π .  Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η ,  «Συμβολή είς τήν 
'Ιστορίαν τών Δημοσίων Σχέσεων». Άθήναι 1965, σ. 83.

Ή  ’Αστυνομία τής σήμερον, προσπαθεί μέ κάθε τρόπον καί καταβάλλει μεγάλας προσπάθειας πρός 
τοΰτο, νά απόκτησή τήν συμπάθειαν τής νεότητος καί νά άπαλείψω άπό τάς ψυχάς τών νέων τήν άντί

ληψιν τήν όποιαν τούς έδημιοΰργησαν οί γονείς των, περί τοΰ άστυνομικοϋ - φοβήτρου.
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Μια σειρά χρονικά, γραμμένα άπό τον συγ
γραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΑΟ καί α
φιερωμένα στα 150 χρόνια άπό τήν Εθνική 
Παλιγγενεσία, μέ βάση τις άφηγήσεις των 

ιδίων Ηρώων τοΰ μεγάλου έπους.

“ Ο
ΜΕΓΑΛΟΣ

ΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΗΣ,,

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Καραίσκάκης - Νικηταρας - Γρίβας - Γυναΐκα τής 
Άράχωβας - Καλόγερος

Α ΦΙΕΡΩΣΑΜΕ τά δύο προηγούμενα χρονικά μας, γιά νά φ οτίσωμε τήν μι ι άπό τις δυό 
έΕέχουσες προσωπικότητες τοΰ Εϊκοσιένα, τό μεγάλο τού Μωριδ Θεόδωρ3 Κολοκοτρώ- 
νη. Καί είδαμε τόν γενναίο έκεϊνο μέ τό άκατάβλητο σθένος καί τόν φλογερό πατριωτι
σμό σέ αληθινά άνυπέρβλητες ώρες έθνικής έΕάρσεως.
Τήν προσωπικότητα τού άλλου, ισοτίμου πολεμάρχου τής έ Ινικής άναστάοΐως, θά φωτί

σουμε σήμερα, του Μεγάλου τής Ρούμελης Γεωργίου Καραίσκάκη, Πολλά έχουν ' ρ α φ ή  γ ιά  τήν 
προσωπικότητα της έκπληκτικης έκείνης στρατιωτικής καί πολιτικι ς ιδιοφυίας τοϊ 'Αγώνα. Στό 
σημερινό χρονικό μας θά τόν συναντήοουμε νά ήγεϊται τής μεγαλύτερης καί κρπιμώτερης μά- 
χης τής Στερεας Ελλάδος, τής περιφήμου μάχης τής Άράχωβα I  στήν όποια ό Γεώργιος Κα
ραίσκάκης άπεδείχθη ήγέτης μέ άληθινά άνυπέρβλητες στρατηγικέ I ικανότητες.

« Ο Καραίσκάκης — γράφει στά άπομνημονεύματά του ό ά Ιωνιστής Λάμπ >ος Κουτσονί- 
κας, πού ήταν καί συμπολεμιστής στή μάχη τής Αράχωβας — έκ ός τής στρατιό, τικής του ίκα- 
νοτητος είχε καί τήν ικανότητα καί τήν έπιτηδειότητα νά προσελκύει εις αύτόν τή\ άγάπην όλων 
των πολιτών Ελλήνων. Διό καί άναχωρήσας έκ Δομποϋ καί φθάσα( ήν 18ην Νοεμ
βρίου, είδοποιήθη μυστικώς, ότι οί Οθωμανοί είχον άπόφασιν νά καταλάβουν τήν Άράχωβαν. 
Κατεσπευσμένως, λοιπόν, άπέστειλε τούς Γαρδικιώτην Γρίβαν, Γεώργιον Βάϊον καί Μήτρον Λά
ιον μετά 400 στρατιωτών έμπροσθοφυλακήν όπως τήν προκαταλέΒουν μέχρι τής άφι'Εεώς του, 
οίτινες μεταβάντες ώχυρώθησαν έντός τινων οικιών, εις τήν έκκ> ησίαν καί έπί ι ινος κορυφής 
φυσικου τινός βράχου, κειμένου έπί τής κωμοπόλεως ταύτης. Α λ ^  μόλις είχον τοποθετηθεί οί 
Ελληνες έν Αραχώβη καί μετ ολίγον διά του Ζεμενοϋ έφθαοε κα ό Μουοταμπέη ; Κιαφαδέλης, 

μετά των άδελφων του Καραφιλμπεη καί Έλμάδμπεη καί τοΰ Κεχογιάμπεη (ύπαρχηγοϋ) τού Κι- 
ουταχή, μετά τριών χιλιάδων αλβανικού στρατού, οίτινες είσήλθο" εις τό άλλο μέρος τού χω-
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ρίου και ήρχισε μεταξύ αύτων καί των Ελλήνων ουμπλοκή. Αλλ ένω έξηκολούθη ό πόλεμος ή- 
κούσθη μακρόθεν μέγας τουφεκισμός καί έφάνησαν ερχόμενοι οί περί τόν Καραϊσκάκην, οίτινες 
πλησιάσαντες εις τό χωρίον ώρμηοαν κατά των έχθρων...».

Καί νά πώς διηγείται ό αγωνιστής Λάμπρος Κουτσονίκας, ατά απομνημονεύματά του, το 
ήρωϊκό αύτό περιστατικό τής Αράχωβας : «Ό Καραίσκάκης — γράψει — είδοποιήθη ότι πολ
λά σώματα Οθωμανών, μαθόντες ότι ό Μουσταμπέης έπολιορκεϊτο έν Αραχώβη ύπό των Ελ
λήνων, έσυγκεντρώθησαν περί τήν Δαύλειαν ύπό τόν Ίσμαήλμπεη Πλιόρα καί έσκόπευον νά έρ
θουν διά τού Ζεμενοΰ νά προσβάλουν τούς έν ’Αραχώβη Έλληνας καί νά λύσουν τήν πολιορ
κίαν τού Μουστάμπεη καί νά τόν άπελευθερώσουν. Τήν εϊδηοιν ταύτην έκοινοποίησεν ό Καραϊ- 
σκάκης εις τούς οπλαρχηγούς, άλλ' άπέκρυψε τόν άριθμόν τών έχθρων, λέγων ότι ήρχοντο πε
ρί τούς τριακοσίους. ένω ήσαν περί τάς τρεις χιλιάδας... Εις τόν δρόμον αίφνιδίως συναπαντήθη- 
σαν τά δυό έχθρικά σώματα καί έπυροβολήθησαν άμφοτέρωθεν, άλλ' οί άτρόμητοι Έλληνες δέν 
έβράδυναν εις τήν συμπλοκήν, άλλ’ έξιφούλκησαν καί τούς έτρεψαν εις φυγήν... Οί Έλληνες 
αρχηγοί παρεπονέθησαν εις τόν Καραϊσκάκην, διότι τούς άπέκρυψε τόν άληθη άριθμόν τών έχθρων 
καί δέν έφωδιάσθησαν διά στρατιωτικής άναλόγου δυνάμεως καί ώς έκ τούτου ήμπορουσαν νά κιν
δυνεύσουν εις τήν μάχην, άλλά αύτός τούς είπε : «Φίλοι, έγώ ήξερα καλά έκείνους πού έστελνα 
κΓ όχι τόσους θά νικούσαν, άλλά κι' άλλους τόσους, αν άπαντοϋσαν, θά τούς καταδίωκαν. Ή 
μουν βέβαιος, γι' αύτό τούς έστειλα χωρίς δισταγμό».

ΚΑΡΑ Ι ΣΚΑΚΗΣ : Έ , ώρέ Νικηταρά Σταματελόπου- 
λε, καί τά καλά δεχούμενα καί τά κακά... Έγώ νομίζεις πώς 
είμαι καλλίτερα ; Στό Ευλοκρέββατο μέ κουβάλησαν οί 
στρατιώτες μου, όταν Εεκίνησαν άπό την Ελευσίνα γιά τήν 
εκστρατεία τούτη νά λευτερώσω τή Ρούμελη...

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ : Δέ λέω τ' άντίθετο, χιλιοδοΕασμένε 
στρατάρχη τής Ρούμελης... Σύ όμως έχεις τήν καταραμένη 
τήν άρρώατεια, νά μήν τήν είπώ, άπό χρόνια. Εγώ ήταν 
άνάγκη ν' άρρωστήσω τούτη τήν κρισιμώτερη ώρα τής μά
χης, μέσα στήν Άράχωβα ;

ΓΡΙΒΑΣ : Πουντιάσαμε... Ξεκινήσαμε «στό γελέκι» τρε
χάτοι άπό τό Δίστομο καί Εεπαγιάσαμε όλοι.. Βάλε άκόμα 
κανένα κούτσουρο στή φωτιά, γυναίκα... "Ας μας συγχω- 
ρέαει ό Μεγαλοδύναμος πού κάμαμε τααρδί τήν Εκκλησία 
του... Βάλε κανένα κούτσουρο...

ΓΥΝΑΙΚΑ : Μετά χαράς καπετάν Πανουργία, έβαλα νά 
ψήσω κΓ ένα Ζεστό γιά τόν καπετάν Νικήτα... Ή πιότερη 
νύχτα πέρασε... Τίποτα δέν προμήναγε σήμερα τούτον τόν 
άποψινό χιονιά...

Ν ΙΚΗ Τ.: Θά καλοπερνάνε ο Κεχαγιάμπεης μέ τούς άλ
λους στά ψηλώματα πού τραβήχτηκαν δίχως κάπες...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: "Εχω πολλά άκόμα ράματα γιά τις γού
νες τους... Βάλε νά φκιάσεις καί κανένα καφέ, κυρά Άρα- 
χωβίτιοσα... "Ωρα τήν ώρα καρτεράω μαντάτα άπό τή Δαύ- 
λεια...

ΓΡ ΙΒ .: "Ε, σήμερα άληθινά αέ θαύμασε ό Κόσμος, κα
πετάνιε... Τούτος ό έλιγμός μέ τήν Αράχωβα, τί νά ε ί
πώ... Μόνο ένας Καραίσκάκης ήταν μπορετό νά τόν σοφι
στεί καί νά τόν έκτελέσει...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Είσαι νιός, ώρέ Γαρδικιώτη Γρίβα, καί 
σείς οί νιοί εύκολα τάχετε τά θαυμάσματα... Τό χρέος μου, 
ώρέ, έκαμα... Τό ίδιο αύτό χρέος, πού έκαμα, όνομάΖοντας 
καί σένα στρατηγό είκοσιπέντε χρονών παιδί, σέ τούτη τήν 
έκστρατεία... Λογόριαοα τά κότοια σου καί σ' έκαμα και 
δέν έπεσα έΕω... Σήμερα τό φανέρωσες ποιος είσαι...

ΝΙΚΗΤ.: Αλήθεια τά κατάφεραν μιά χαρά μέ τό Γιώρ
γο Βάγια καί τό Μήτρο Βάγια... Καί τί νά πεις, μέ τετρα
κόσια παλληκάρια I...

ΓΥΝ.: Σάν τούς είδαμε, πού μπήκαν οτήν Αράχωβα, 
παγώσαμε... Είχε μαθευτεί πώς κίνησαν γιά τά Σάλωνα τά 
Τούρκικα καί τ' Αρβανίτικα φουσάτα, πλέον άπό τρεις χι
λιάδες νοματέους...

ΝΙΚΗΤ.: Αύτό ήταν τό στρατήγημα τού Καραϊσκάκη... 
Νά «παγώσετε» σείς καί νά Εεθαρρευτεϊ ό οχτρός νά μπει 
καί νά ταμπουρωθεϊ κΓ αύτός μέσα στήν πολιτεί

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Αφήστε, ώρέ, τή στρατηγική καΓ
καφέδες κυρά... Έχουμε πολλή νύχτα μπροστά μ 
μα... ΚΓ άπόψε δέν είναι νά κλείσουμε κανένας μάτ|

ΓΥΝ.: Όλοι μπορεί νά μήν κοιμηθούμε, σύ δμώς^, 
τάνιε μου, πρέπει νά τόν πάρεις μιά ώρα... Είσαι κούρι 
νος κΓ άρρωστος, όπως κΓ ό καπετάν Νικήτας άπό δ<

Έτοιμο τόχω τό στρώμα σου, Εάπλωοε νά Εαποστάσεις...
Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: "Αμα δέν Εαποστάσει ή έγνοια, γυναίκα, 

δέν ΕεκουράΖεται τό κορμί... ΚΓ αύτό πού λέτε «στρατη
γικό σχέδιο», γιά τή σημερινή τή μάχη τής 'Αράχωβας, τώ
ρα βρίσκεται οτήν κρισιμώτερη καί πιό έπικίνδυνη ώρα...

ΓΥΝ.: "Οπως όρίΖεις, καπετάνιε μου...
ΓΡ ΙΒ .: Πώς τό λές αύτό, τρανόψυχε στρατηγέ... Τό 

σχέδιό σου πέτυχε πέρα γιά πέρα... Ή Αράχωβα, τήν ώρα 
τούτη, βρίσκεται στά χέρια μας...

ΚΑΡΑΊ'ΣΚ. (γελάει): Είσαι μικρός καί δέ νογάς, ώρέ, 
Γρίβα...

ΓΡΙΒ.: Ό ,τ ι μάς είπες, τό κάμαμε στήν έντέλεια, δέν 
είναι νά μάς προσβάλλεις κΓ άπό πάνω άρχηγέ... Τό αίμα 
μας χύνουμε κΓ έμεϊς...

ΝΙΚΗΤ.: Δέν τόπε γιά νά σέ προσβάλλει, καπετάν Γαρ- 
δικιώτη... Χορατό ήταν ό λόγος...

Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Μ άρέσει αύτή ή προσβολή σου, ώρέ 
νιέ... Φανερώνει πώς είσαι σωστό καί τίμιο παλληκάρι... Μό
νο τά παλληκαρόπουλα προσβάλλονται... Οί άλλοι, τά χον
τρόπετσα, ό,τι κΓ άν τούς είπεϊς «πέρα βρέχει»...

ΓΡΙΒ.: Ζυμώνουμε τά χώματα μέ τό αίμα μας, γιά μιά 
πατρίδα...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Γι' αύτήνε πολεμάμε όλοι... Γι' αύτήνε 
τήν όμορφη τρανή κυρά, πού όμα λευτερωθεί, κανένας δέ 
θά μείνει άδικημένος... Καί τώρα άκου, γιατί είπα αύτό τά 
χορατό γιά σένα κΓ όνομάτησα τούτη τήν ώρα κρίσιμη... 
Παινεύετε όλοι σας τό στρατηγικό μου σχέδιο, γιά τό πάρ
σιμο τής Αράχωβας, έτσι δέν είναι ;

ΝΙΚΗΤ.: Ή τα ν μιά μεγαλοφυία καί σάν έμπνευση καί 
σάν έκτέλεση... 'Αφού ήΕερες πώς έρχονται στρατεύματα 
έχθρικά, πάνω άπό τρεις χιλιάδες, νά στείλεις νά μπούν 
οτήν Αράχωβα καί νά ταμπουρωθοϋν μόνο τετρακόσιοι δι
κοί μας...

ΓΥΝ.: Εκεί τήν.έπαθαν οί Όσμανλίδες... Νομίσανε πώς 
αύτό ήταν όλο κΓ όλο τ' άσκέρι τών Γκιαούρηδων καί μπή
καν όλοι μέσα καί ταμπουρώθηκαν κΓ αύτοί... ν

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Καί τί γίνεται άργότερα ; Μολόγα Γρί
βα τί γίνηκε άργότερα, γιατί τούτο είναι τό κρισιμώτερο πού 
θά σταθώ καί θά σάς φανερώσω τό λόγο μου...

ΓΡΙΒ.: Αφού πιάσαμε τή μάχη κΓ άναψε γιά καλά ή
φωτιά, κΓ άφοϋ μπήκαν στήν πολιτεία όλα τά τουρκαρβανί- 
τικα τ' άοκέρια καί πιάσαν ντουφέκι... πλάκωσες έσύ μέ 

ν κύρια δύναμη τού στρατού κΓ έΖωσες σήμερα τήν αύγή 
ιλιτεία...
ΚΗΤ.: Τότε οί οχτροί, γιά νά μήν πιαστούν σάν τά 

ίκια ατή φάκα, παρατώντας έφόδια καί Ζωντανά, άκό- 
‘" ϊτ ίς  κάπες τους, πετάχτηκαν άπ' τήν άφύλαχτη ορεινή 
άη καί πιάσαν τά βράχια τού Παρνασσού...
Α Ρ Α Ί 'Σ Κ .: Επίτηδες τήν άφησα άφύλαχτη αύτή τή 

αση... Ή ταν ή τρύπα τής φάκας... Τώρα τούς έχω οάν 
ποντίκια... Πού νά πάνε ; Νά σκαρφαλώσουν άλλο στό
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χιονισμένο Παρνασσό άδύνατο, δέν ύπάρχουν διαβάσεις. Τό 
μόνο πού τούς άπομένει είναι ή νά παραδοθοϋν όλοι ή νά 
προσπαθήσουν νά περάσουν μέσα άπό τήν πόλη, έδώ όμως 
θά τούς φάει τό μαΰρο φίδι, άμα Εεμυτίσουν καί τό ξέ
ρουν... ΚΓ όπως έπιασε άξαφνα κι' άναπάντεχα καί τούτο 
τό χιόνι απόψε, χαροπαλεύουν όλοι έκεί ψηλά δίχως κά- 
πες, φωτιά καί τρόφιμα...

ΓΥΝ.: Τότε, καί οέ μένα γεννιέται ή απορία : γιατί τήν 
είπες τήν ώρα κρίσιμη, δοξασμένε, στρατάρχη τής Ρούμε
λης ;

Γ Ρ ΙΒ .: Καί μας προσβάλλεις, καπετάνιε. "Αν είναι κρί
σιμη ή ώρα, γιά κείνους, είναι πού βρίσκονται μέσα στά βρά
χια καί στό χιόνι...

Κ Α Ρ Α ΙΣ Κ . (γελάει): Γι' αύτό σου είπα κι" έγώ το 
χορατό, ώρέ γενναίο παλληκάρι... Φαντάζεσθε, ότι καί τό 
στρατήγημα καί τόν κίνδυνο τών φουσάτων, μέ τούς καλ
λίτερους στρατηγούς τής Τουρκαρβανιτιάς στήν Αράχωβα, 
δέν τόν έμαθαν κι" όλας, οί άλλες Τούρκικες δυνάμεις, πού 
βρίσκονται παραπίσω ; Έγώ σάς λέω τήν στιγμή τούτη πού 
μιλάμε έτοιμάζονται στή Δαύλεια νά ξεκινήσουν γιά δώ νά 
τούς βοηθήσουν... ΚΓ έμεϊς Βρισκόμαστε όλοι μέσα σιήν 
"Αράχωβα, στά σπίτια καί ζεστενόμαστε στις φωτιές..- Νά 
γιατί, ώρέ, τήν είπα τούτη τήν ώρα κρισιμώτερη άπ" όλες... 
Πρέπει νά πάρουμε όλα τά μέτρα νά μήν πιαστούμε κι" έ- 
μεϊς στή φάκα, όπως πιάστηκαν κι" έκεϊνοι.

ΝΙΚΗΤ.: "Αξιος ό μισθός σου, στρατάρχη Καραϊσκά- 
κη, κανένας δέν τό φτάνει αύτό τό ξεκάθαρο μυαλό σου... 
Αύτή τήν άγρύπνια, τή φρονιμάδα καί τήν άξιοσύνη...

Κ Α Ρ Α ΙΣ Κ .: Τ' άλογο κι" ό πόλεμος θέλουν άξιο κα
βαλάρη, Νικήτα... Καί μόνο σύ, ό τρισάξιος Νικηταράς ό 
Σταματελόπουλος, ό Τουρκοφάγος τού Μωριά, μπορείς νά 
μπεις στήν καρδιά καί στό νοϋ τού άγωνιοτή τέτοιες ώρες...

ΓΥΝ.: Μιά κατάξερη γής ήταν ή πατρίδα, ώς πριν έξη 
χρόνια. Καί τή ζωντανέψατε σείς δοξασμένα παλληκάρια.. 
"Αμποτες ό Θεός νά σας έχει καλά...

ΓΡ ΙΒ .: "Ομως, τιμημένε στρατηγέ, θά στό ματαειπω τό 
παράπονο... Τάχεις εύκολα τά λόγια καί τις προσβολές... 
Τό ίδιο έκαμες, τήν προπερασμένη βδομάδα στό Κακόσι, 
μέ τό καλλίτερο παλληκάρι σου, τό Βασίλη Μπούσγο... Τόν 
είπες κιοτή, τόν φώναξες δειλό, μπροστά σ' όλο τ' άσκέρι..

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Καλά τό λές, ώρέ Γρίβα, καμμιά φορά 
γίνομαι σατανάς άπ' τό θυμό μου... Νόμισα πώς χάζευε κι' 
άπόγευγε τή μάχη... Δέν καλοκατάλαβα...

ΓΡ ΙΒ .: Ναι, άλλά τράβηξε τήν μπιστόλα καί είδες τί 
σοΰπε : «Στήν άναψα... Πότε μέ φώναξες, ώρέ, γιά πόλεμο 
καί δέν ήρθα ;»...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Καλά παλληκάρια κΓ ό Μπούσγος καί 
ού... Μή μέ συνερίζεσθε... Έχω πολλά στό μυαλό μου... 
"Επειτα έχω καί τούτο τό καταραμένο τό χτικιό, πού μέ κα
τατρέχει τόσα χρόνια καί μού τσακίζει συχνά τά νεύρα...

ΝΙΚΗΤ.: Τό ξέρουν αύτό τά παλληκάρια, τό ξέρουμε 
όλοι μας, Γιώργο, καί δέ σέ συνεριζόμαστε... Αλλά πιότε
ρο άρρωστος είσαι, όταν δέν πολεμάς έσύ... Έχεις στό 
μέτωπο τό άστέρι τής δημιουργίας... Μέσα σου κατοικούν, 
κατά πού λέει γιά σένα ό λαός, κι ό Θεός κι ό δαίμο
νας...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Ποιος είναι ;... πήγαινε νά ίδεϊς έσύ Γρί
βα... κάποιος χτυπά τήν πόρτα...

ΓΡΙΒ.: Είν' ένας καλόγερος, στρατηγέ, πού θέλει νά 
σέ ίδεϊ μόνο σου...

Κ ΑΡ Α 'ΓΣΚ .: Νά έρθει μέσα... Κρυώνει, πές, ό στρα
τηγός, νά βγει άπ' τήν έκκλησιό μ' αύτό τό χιονιά...

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (μπαίνοντας) : Προσκυνώ, δοξασμένε
στρατάρχη τής Ρούμελης... Τό χορατό δέ σοΰ λείπε» καμ- 
μιά φορά, καί στις κρισιμώτερες ώρες...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Είσαι παγωμένος, καλόγερε... Από κά
που μακρυά έρχεσαι... Πλησίασε στή φωτιά νά ζεσταθείς...

ΓΥΝ.: "Ετοιμοι κΓ οί καφέδες... Πάρτε τά φλυτζάνια 
σας...

ΝΙΚΗΤ.: Δόσε έναν στό νιοφερμένο, κυρά...
ΓΥΝ.: Μετά χαράς... "Ενας περισσεύει, λές καί περι

μέναμε τόν έρχομό...
Κ Α Ρ Α ΙΣ Κ . (γελώντας): Γιά λόγου σου τόν είχες, 

άλλά τώρα τί νά πεις...
ΚΑΛΟΓ.: Εύχαριστώ, εύλογημένη γυναίκα. Πρέπει νά

ΝΙΚΗΤΑΣ 0  ΤΟΓΡΚΟΦΑΓΟΣ 
(Πινακοθήκη τοΰ Μουσείου Πύλου)

σού μιλήσω χώρια άπ' όλους τούς άλλους, στρατηγέ Κα- 
ραϊοκάκη... Έχω μυστικό νά σού φανερώσω πολύ σοβαρό...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Νά μιλήσεις λεύτερα, έδώ μπροστά σ' 
όλουνούς... Τούτοι πού βλέπεις είναι τά πιό μπιστεμένα μου 
παλληκάρια...

ΓΥΝ.: Όσο γιά μένα, θά βγώ έξω, θά πάω δίπλα στό 
σπίτι μου νά ίδώ τί κάνει ή καψερή ή φαμελιά μου, μέ τούτο 
τό φαρμάκι τό κρύο τ' άποψινό...

ΚΑΡΑΙ ΣΚ.: Ναχεις τήν εύχή μου, καλή μου Αραχω- 
βίτισσα, κΓ άμα σέ χρειαστούμε θά σέ φωνάξουμε...

ΓΥΝ.: Μετά χαράς ναρθώ. . καί νά ζωστώ καί τ άρ
ματα.

ΚΑΡΑΙ ΣΚ.: Λέγε, καλόγερε, κάτι σοβαρό είναι τό 
μαντάτο πού φέρνεις...

ΚΑΛΟΓ.: Είμαι άνηψιός καί ύποταχτικός τού ήγούμε- 
νου τής μονής 'Ιερουσαλήμ, στή Δαύλεια... Μέ στέλνει ό 
άγιος γέροντας νά σοΰ πώ ένα μυστικό, πού δέν πρέπει 
κανένας άλλος ν' άκούσει...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Μίλα λεύτερα... Τούτοι, γύρω, είναι τό 
έπιτελεϊο μου... Μ' αύτούς τά κουβεντιάζω όλα όσα έχουνε 
σχέση μέ τήν πατρίδα καί τόν πόλεμο...

ΚΑΛΟΓ.: Μ' έστειλε ό ήγούμενος καί θείος μου νά σοΰ 
πώ, ότι ώς δυό χιλιάδες Τούρκοι μ' άρχηγό τόν Ίσμαήλ- 
μπεη Πλιόρα καί μέ τρακόοια μεταγωγικά, φορτωμένα τρό
φιμα, πυρομαχικά καί ζαϊρέδες γιά τά ζωντανά, έρχονται 
στά τέσσερα νά βοηθήσουν τό Μουστάμπεη... Ένας άπό 
τούς ύποταχτικούς μας, πού ξέρει τούρκικα, καθώς ύπηρε- 
τούσε τούς μπέηδες, τ' άκουσε καί τάπε στόν ήγούμενο... 
’Έρχονται νά κυκλώσουν τήν Αράχωβα καί νά σέ πιάσουν 
μέσα καθώς τό ποντίκι...

Κ Α Ρ Α ΙΣ Κ .: Τό περίμενα, ώρέ, τό μαντάτο τούτο... 
Τί σάς έλεγα ;...

ΝΙΚΗΤ.: Είσαι μεγάλος νούς, ώρέ Καραίακο, κάθε 
στιγμή καί πιότερο σέ παραδέχουμαι...

ΚΑΡΑ Ι ΣΚ.: Πές, Γρίβα, στόν καλόγερο τά δικά μας...
ΓΡΙΒ.: Ακριβώς, έπειδή ο τιμημένος στρατάρχης τής

Ρούμελης πρόβλεψε κΓ αύτή τήν κίνηση των οχτρών, έβα
λε κΓ έπιασαν τις διαβάσεις τού Παρνασσού... Κι άκόμα 
έχει όξω άπ' τήν Αράχωβα, κρυμένους ατά ψηλώματα, ώς 
χίλιους άντρες, τά καλλίτερα παλληκάρια, πού καρτερούν 
τούς Όσμανλήδες νά τούς φιλέψουν, καθώς τούς πρέπει...
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ΚΑΛΟΓ.: Δοξασμένο τ' όνομα τοϋ Θεοΰ... Απ' τά χέ
ρια σου, ακαταπόνητε στρατάρχη, θά λευτερωθεί ή τυραγνι- 
σμένη ΡούμεληΝ.. Καιρός ήταν...

Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Θέλεις, ώρέ, νά σοϋ πώ καί ποιο είναι 
τό σχέδιό τους ; Κάμποσοι άπ αύτούς θά τραβήξουν, στό 
γελέκι, κατά πού λέμε, νά διαβοϋν γρήγορα άπό τόν Παρ
νασσό γιά τήν Άράχωβα κι - ή μεγάλη δύναμη μέ τά μετα
γωγικά θαρθεί άπό τό Ζεμενό...

ΚΑΛΟΓ.: "Οπως τό λές είναι... Πεντακόσιοι άπ' αύ
τούς, όλοι Γκέγκηδες, τήν ώρα τούτη πού κουβεντιάζουμε, 
ξεκινάν γιά νά περάσουν σάν άστραπή τις διαβάσεις τοϋ 
Παρνασσού, καί οί άλλοι έρχονται, όπως τόπες, άπ' τό Ζε
μενό...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Αύτουνούς τούς πεντακόσιους θά τούς 
φάει τό φίδι άπ' τά άσκέρια τοϋ Λάμπρου Βέϊκου, τοϋ Γιώρ
γου ΤΖαθέλα καί τοϋ Χρήστου ΧατΖηπέτρου, ποϋχουν πια
σμένες τις διαβάσεις άπ' τή νύχτα σήμερα... "Οσο γιά τούς 
άλλουνούς, τούς πολλούς μέ τά φορτώματα, τά Ζωντανά πού 
έρχονται άπό τό Ζεμενό, θά πάνε νά τούς άνταμώσουν άλ
λα σαΐνια... Μ' όλα ταϋτα γύρισε δίχως νά χασομερήσεις 
στόν ήγούμενο, τό μπάρμπα οου, πές του τά σεβάοματά 
μου, κι' ότι τοϋ χρωστάω μεγάλη χάρη γιά τούτη τήν είδη
ση. Καί πές του νά διορίσει νά κάνουν εύχές καί παρακλή
σεις γιά όλους έμας πού πολεμάμε γιά τήν έρμη τήν πα
τρίδα, μέσα σέ τόσες κακοπάθειες καί δυστυχίες..

ΚΑΛΟΓ.: Μετά χαράς, θά τά πώ όλα όπως μοϋ τά ε ί
πες, στρατηγέ... Καί μαΖί τόν τρανό θαυμασμό μου γιά έναν 
άληθινά γενναίο... Συμπάθα με, πού νέος έγώ, άνοίγω έτσι 
τήν καρδιά μου, άλλά δέν περίμενα τόση άπλότητα καί κα- 
λωσύνη, καθώς καί τόση διορατικότητα... Δέν σέ ήξερα, τι- 
μημένε άρχηγέ...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: ΚΓ όμως μέ γνώρισες μέ τό πρώτο, μό
λις μπήκες...

ΚΑΛΟΓ.: 'Έχουμε ένα καλόγερο στό μοναστήρι, πού σ' 
έχει Ίδεϊ καί σέ ΖωγραφίΖει... 'Ίδιον, όπως είσαι, σέ κά
νει... Από κεί σέ γνώρισα...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Πές του νά μοϋ φκιάσει καμμιά Ζωγρα
φιά νά στείλω τού Κιουταχή... νά μέ βλέπει καί ν' άνοίγει 
ή καρδιά του...

ΚΑΛΟΓ.: Πηγαίνω, τιμημένοι καπετανέοι... Έχετε
γειά...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Δέν είναι νά χασομεράμε... Πρέπει νά κι
νηθούμε άμέσως...

ΝΙΚΗΤ.: Τί σχέδιο καταστρώνεις, Γιώργο;... Πές μου 
ν' άκούσω...

Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Αντί, Νικήτα, νά τά περιμένουμε δώ τά 
παλιάσκερα, θά πάμε νά τούς άνταμώσουμε στις διαβάσεις 
τοϋ Ζεμενοϋ... 'Εκεί στήν πέτρα τή οχιστή, πού προσφέρε- 
ται γιά μάχη λίγων μέ πολλούς...

ΝΙΚΗΤ.: Ποιούς λές νά στείλεις ;... Δέν πρέπει νά ξε
κόψουμε πολλή δύναμη άπό δώ...

Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Εσύ δέν μπορείς νά πάς, είσαι άρρω
στος... Καί νά θέλεις, δέ σ' άφίνω νά πάς... "Εχω στό νού 
μου πέντε παλληκάρια πού θά τά βγάλουν πέρα μέ τ' άσκέ
ρια τους...

ΝΙΚΗΤ.: Νά πάει όλόκληρο καί τό δικό μου τ' άσκέρι...
ΓΡ ΙΒ .: Θέλω νά πάω κΓ έγώ στήν έπιχείρηση αύτή, 

στρατηγέ...
Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Νά πάς, ώρέ λεβέντη Γρίβα... Μέσα στούς 

πέντε διαλεχτούς, πού είπα, είσαι καί σύ... Νά πάρετε μέ 
τό Δημοτσέλιο, τό Κώστα Βέρη, τόν Άγαλόπουλο καί τό 
Ρούκη, τρακόσια παλληκάρια καί νά πεταχτήτε στό γελέκι, 
νά πιάσετε τό Ζεμενό καί νά μήν άφήκετε ποδάρι άπό δαύ- 
τους... ΚΓ ώς τή νύχτα, σέ θέλω πίσω δώ μέ μαντάτα...

ΓΡΙΒ.: Σάν λίγα δέν είναι τρακόσια παλληκάρια, κα
πετάνιε, μπροστά σέ δυό χιλιάδες όχτρούς;...

Κ ΑΡ Α Ί'ΣΚ .: Δέν μπορώ νά ξεκόψω άπ' τήν Άράχω- 
βα περισσότερο άσκέρι... Στις Θερμοπύλες, ώρέ, πήγαν τρα- 
κόσιοι ένάντια σ' ένα έκατομμύριο Πέρσες...

ΝΙΚΗΤ.: "Αν μάθουν αύτή τή διαφορά τής δύναμης, 
φόβος είναι νά λιγοκαρδίσουν μερικοί, γιά προσέξτε το αύ- 
τό... Νά μήν φανερώσετε τήν άληθινή δύναμη...

Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Πέστε ότι έρχονται καμμιά πεντακοσα
ριά, αύτό εϊν' όλο...

ΓΡ ΙΒ .: Θ' άκούσουμε κατακραυγή, όταν φανερωθεί τό

ψέμμα...
Κ Α Ρ Α Ί'Σ Κ .: Καθώς στή φαγούρα τοϋ κορμιού κάνει 

καλό τό ξύσιμο, έτσι καί στήν ώρα τοϋ πολέμου κάνει καλό 
τό τεχνικό ψέμμα... Κάμετε όπως λέω, Γρίβα. Φτάνοντας 
στό Ζεμενό, θά πιάοετε τά ψηλώματα άπάνω άπ' τό στενό 
καί μόλις μπούνε μέσα οί μουρτότες, θά τούς πλακώσετε 
στό ντουφέκι' βόλι καί κεφάλι... Μέ κατάλαβες ;... Τράβα, 
λοιπόν, μή χασομεράς...

ΓΡΙΒ.: Ναι, καπετάνιε, κατάλαβα τό σχέδιο καί φεύγω 
άμέοως νά τό βάλω σ' ένέργεια...

"Ομως, γιά τήν έκβαση τής σημαντικής αυτής μάχης, τής 
Άράχωβας, καί τήν προσωπικότητα τοδ Γεωργίου Καραϊσκά- 
κη, 0ά συνεχίσουμε καί στό έπόμενο χρονικό μας.

ΔΗΜ. ΣΙΑΤΟΠΟΓΛΟΣ

Λεπτομέρεια Ικ της Σπάθης τοϋ Γ. Καραϊσκάκη.
(Συλλογή Θεοφίλη)
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αχη του

Σελίδες δόξης

άπό την 'Εθνική μας Παλιγγενεσία

Στα πλαίσια του πανελληνίου έορτασμοΟ τής 150ε- 
τηρίδος τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας τοΰ 1821 καί είς 
άινάμ,νησιν τοΰ ήρωΐκοϋ κατορθώματος τών δλίγοσν υ
περασπιστών τοΰ Μοναστηριού τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου 
(24 ’Ιουνίου 1827), τήν 4/7/71,, στόν ιερό χώρο τοΰ 

Μοναστηριού, έπραγματοποιήθη μεγαλοπρεπής έορτα- 
στική έκδήλωσις, είς τήν δποίαν παρέστησαν οί 'Υπουρ
γοί : ’Αναπληρωτής Προεδρίας κ. Άγαθαγγέλου καί 
’Εργασίας κ. Μανωλόπουλος, ’Αντιπρόσωποι τών Πολι
τικών καί Στρατιωτικών ’Αρχών τών πόλεων Πατρών, 
Αίγιου καί Καλαβρύτων, πολλοί άλλοι έπίσημοι καί 
πλήθος κόσμου. Μετά τήν σχετικήν τελετήν έγένετο 
άναπαράστασις τής μάχης καί άκολούθως ό γράφων 
άνεφέρθη είς τό ιστορικόν τοΰ ήρωϊκοΰ κατορθώματος 
τών υπερασπιστών τοΰ Μοναστηριού, εϊπών τα έξής :

• Εύριοκόμεθα σήμερον συγκεντρωμένοι στον ιερόν τού
τον χώρον, πού τόν έχει καταΕιώσει ή χάρη καί ή ευλογία 
τής Παναγίας τής Μεγαλοσπηλαιώτιοσας, διά νά έορτάσω- 
μεν τήν επέτειον τής μεγάλης μάχης πού έγινε στις 24 
Ιουνίου 1827, δταν ολιγάριθμοι, άλλά γενναίοι ύπερασπι- 
σταί τού ιστορικού τούτου Μοναστηριού, άντεστάθηοαν καί 
άπέκρουσαν νικηφόρα τις πολυάριθμες ορδές τοΰ Ίμπραήμ 
Παοοά.

Μέσα στήν άγρια τούτη, άλλά τόσο μεγαλόπρεπη καί 
έπιβλητική, όμορφιά, πού τήν διαφεντεύει ολοκληρωτικά ό 
πελώριος τούτος βράχος, σύμβολο αιώνιο τής άκατάλυτης 
Ελληνικής λεβεντιάς, κατά τούς χρόνους τής μαύρης σκλα

βιάς, καί έπειτα τοΰ Εθνικού Εεσηκωμοΰ, έΕετελέσθησαν 
είς τό άκέραιον τά έθνικά προστάγματα, όπως τά νοιώθει 
ή Ελληνική ψυχή. Καί δέ μπορούσε νά συμβή διαφορετικά. 
Ό  θεόρατος τούτος βράχος, φοβερός καί άγριος στήν όψη, 
άντί νά πιέΖη έφιαλτικά τά στήθια τών ραγιάδων καί νά 
τούς κάνη νά σκύβουν άπό τόν τρόμο καί τήν φοβέρα, τούς 
άνοιγε διάπλατα τις καρδιές μέ τή μεγαλοσύνη του καί τούς 
γιγάντωνε τήν ψυχή μέ τήν μεγαλόπρεπη καί πελώρια θω
ριά του. Άλλά τούτο τό ψυχικό άνασήκωμα τοΰ σκλάβου 
τό θέρμαινε καί τό γιγάντωνε περισσότερο ένας άλλος πα
ράγοντας, θαυμαστός σέ μεγαλεϊον καί άσύγκριτος σέ δύ
ναμη καί μεγαλοσύνη. Μέσα στήν μεγάλη σπηλιά τοΰ τερά
στιου τούτου βράχου είχε έγκαταστήσει άπό χιλιάδες χρό
νια τό ιερό της σκήνωμα ή γλυκειά Μητέρα τοΰ Θεού, ή 
Παναγία ή Μεγαλοσπηλαιώτισσα, ή ύπέρμαχος καί μεγάλη 
στρατηγός, πού τό θείο βλέμμα της, καθώς έπεφτε μέ στορ
γή καί συμπόνοια, πάνω στις πονεμένες μορφές τών σκλά
βων, τούς έδινε δύναμη καί έλπίδα γιά τήν έθνική τους 
άποκατάσταση.

"Αν, άπό τις δασωμένες πλαγιές τής "Αγιας Λαύρας

άκούσθηκαν τά πρώτα τής λευτεριάς τραγούδια, συνταιρια
σμένα μέ τά βροντολογήματα τών καρυοφιλλιών, στά άπό- 
κρημνα φαράγγια καί τις άνεμοδαρμένες ράχες τού Μεγά
λου Σπηλαίου, ή λεβέντικη Ελληνική ψυχή έδειΕε μέ τό 
παραπάνω τήν άδάμαστη δύναμή της καί τό θαυμαστόν της 
μεγαλεϊον. Άλλά άς έρθουμε στά χρόνια έκεϊνα τά ήρωϊ- 
κά, γιά νά ίδούμε πώς συνέβησαν τά γεγονότα, πού ή μνή
μη τους μάς έφερε σήμερα στά ιερά τούτα χώματα.

Σ τ ά  χ ρ ό ν ι α  τ ο ΰ  Ε θ ν ι κ ο ύ  Ε ε ο η κ ω
μ ο ύ ,  τ ό  Μ ο ν α σ τ ή ρ ι  τ ο ΰ  Μ ε γ ά λ ο υ  Σ π η 
λ α ί ο υ ,  φ υ σ ι κ ό  φ ρ ο ύ ρ ι ο ,  ό π ω ς  ή τ α ν ε ,  
σ τ ά θ η κ ε  κ α τ ο ι κ η τ ή ρ ι ο  τ ή ς  λ ε υ τ ε ρ ι ά ς  
κ α ί  ά π ό ρ θ η τ ο ς  π ρ ο μ α χ ώ ν α ς  τ ή ς  Ε λ λ η 
ν ι κ ή ς  ψ υ χ ή ς .  Τ ο ύ ρ κ ο υ  π ο δ ά ρ ι  δ έ ν τ ό  
π ά τ η σ ε .  Κατά τήν έποχή μάλιστα, πού όλο τό 
Μωριά τόν έσκιαΖε ή φοβέρα τού Μαύρου Στρατάρχη, τό 
Μέγα Σπήλαιον, μαΖί μέ τά φρούρια τής Μάνης καί τού Ά - 
ναπλιού, ήσαν οί μοναδικοί τόποι άντιστάσεως, πού δέν 
μπόρεσε νά κάμψη ό τρόμος, ή τόλμη καί ή δολιότητα τού 
Άραβα δυνάστη. Τρεις φορές έτόλμησε νά καταλάβη τόν 
ισχυρόν τούτον προμαχώνα ό Ίμπραήμ, άλλά δέν τά κατά- 
φερε. Ή τρίτη φορά μάλιστα ήτανε ή άποφασιστικώτερη.

Ήτανε Ιούνιος τοΰ 1827, όταν ό Ίμπραήμ, έπειτα άπό 
τό άδιάκοπο καί άνελέητο άλώνισμα όλου τού Μωριά, άπό 
τήν μιά άκρη μέχρι τήν άλλη, ερχόταν γιά τρίτη φορά στά 
Καλάβρυτα. Καί έπιθυμοΰσε πολύ τούτο τό Εανασυνάντεμα, 
μέ τήν ήρωϊκή τούτη γή, ό μαύρος στρατάρχης. Έδώ είχε 
άφήοει έναν άνοικτόν λογάριθμόν. Τό Μεγάλο Μοναστήρι 
τής Παναγιάς, καθώς φάνταΖε άπό μακρυά, ύπ,ερήφανο καί 
μεγαλόπρεπο, κάστρο άπαρτο, γαντΖωμένο στά χείλη τού 
γκρεμού, τόν προκαλοΰσε. Καί δέν μπορούσε νά άνεχθή 
τούτη τήν πρόκληση ή αύταρχικότητα, ή άλαΖονεία καί ή 
άγριότητα τοΰ στυγνού έπιδρομέα. Τό κάστρο τής Παναγιάς 
έπρεπε νά πέση. Προτού, όμως, τό κτυπήσει κατά μέτωπον, 
πανούργος, όπως ήτανε, σκέφθηκε νά τό καταβάλη μέ δόλο 
καί άπάτη. Ανέθεσε, τότε, σέ άΕιωματικό του νά στείλη 
στούς μοναχούς γράμμα καί νά τούς Ζητάη νά προσκυνή
σουν, γιά τό καλό τους. Ή άπαντηση τών Καλογήρων, στό 
ύπουλο καί πλανερό τούτο γράμμα, ήτανε ύπερήφανη καί 
γενναία, όπως άΕιΖε σέ "Ελληνες.

"Ητανε ένα άπό έκεϊνα τά ύπέροχα ΟΧΙ, πού απαντάει 
ό Ελληνικός λαός, όταν έπιβουλεύεται ή λευτεριά του καί 
ή τιμή του. "Ητανε ένα νέον «μολών λαβέ». Φρένιασε, τότε, 
ό Ίμπραήμ καί έκινήθη άμέσως γιά νά έκδικηθή μέ γενικό 
Εολοθρεμό καί ταπείνωση.

"Ετσι, στις 23 Ιουνίου τοΰ 1827, Εεκίνησαν τά φουσάτα 
του άπό τά Καλάβρυτα καί τό πρωί τής άλλης ήμέρας βρέ
θηκε τό μοναστήρι κυκλωμένο. "Ηταν ολίγοι, μόλις έΕακό- 
σιοι, οί ύπερασπισταί τοΰ μοναστηριού, άλλά γενναίοι καί 
τολμηροί. Έπερίμεναν τούτο τό ρεσάλτο τού Ίμπραήμ καί
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όταν είδαν γύρω νά μαυρίΖη ό τόπος, μυρμηκιά ολόκληρη, 
άπό εχθρικό οτίφη, δέν έπτοήθησαν, δέν τρόμαζαν, δέν 
δείλιασαν. Στάθηκαν άτράντακτοι ατά ταμπούρια τους, άπο- 
φαοιοτικοί καί έτοιμοι, οέ ένα γρανιτένιο τείχος, νά πο
λεμήσουν καί νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα. Αρχηγός τών 
ηρωικών τούτων μαχητών ήτανε ό Νικόλαος ΠετιμεΖάς καί 
καπεταναϊοΐ: ό Γκολφίνος ΠετιμεΖας, ό ιστορικός Φωτά- 
κος Χρυσανθόπουλος, άπό τό Μαγούλιανα, ό Κωνσταντί
νος Μέλλιος άπό τήν Τριφύλλια, ό Βασίλης Οικονόμου άπό 
τό Ζιγοδίοτι, ό Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος άπό τά Μα- 
γούλιανα, ό σημαιοφόρος τοϋ Κολοκοτρώνη Νικόλαος Κα- 
ραχάλιος καί ό Άνδρέας Σαρδελιανός άπό τήν Κερπινή.

Από πολύ πρωί άρχισε ή μάχη. Μέ πείσμα καί άφθα- 
στον ήρωϊσμόν μάχονται οί "Ελληνες καί άποκρούουν τά 
άλλεπάλληλα λυσσώδη έχθρικά γιουρούσια. Αντιλαλούν 
γύρω οί ρεμματιές καί στά φαράγγια, άπό τής μάχης τή 
χλαλοή, τό μουγκρητό τών κανονιών καί τών καρυοφιλλιών 
τό όΕύ καί μονότονο Εεφωνητό. Ό  τόπος γύρω βροντάει 
καί καίγεται. Μαύρο σύννεφο ό καπνός, άπό τό ντουφε- 
κίδι, σηκώνεται ψηλά καί σκεπάΖει, σάν μαϋρο μπαϊράκι, τό 
κάστρο τής Παναγιάς.

Ό  Ίμπραήμ παρακολουθεί άπό κοντά τής μάχης τό 
Εετύλιγμα καί άφρίΖει άπό τή λύσσα του, σάν βλέπει νά πέ
φτουν ατό κενό τ' άλλεπάλληλα γιουρούσια του. Ενισχύει, 
τότε, τόν άγώνα μέ νέες δυνάμεις, άλλά καί αύτές δέν 
μπορούν νά κάμψουν τήν εύψυχίαν, τό θάρρος καί τήν άπο- 
φασιστικότητα τών 'Ελλήνων. Ή μάχη συνεχίζεται όλη τήν 
ήμέρα σκληρή, πεισματώδης. Κατά τό δειλινό, τά έλληνικά 
όπλα έπήραν τήν πρωτοβουλία καί μέ κατάλληλον έλιγμόν 
κτύπησαν πισώπλατα τις έχθρικές γραμμές. Τό τί έγινε τότε 
δέν περιγράφεται. Σύγχυσις, τρόμος καί ταραχή κατέλαβε 
τούς έχθρούς. Οί "Ελληνες πέφτουν άπάνω τους μέ λύσσα 
καί τούς θερίΖουν άλύπητα. 'Εκείνοι σαστίζουν, τά χάνουν 
καί στό τέλος σκορπάνε. Καί έπειτα, άτακτος φυγή, γιά νά 
γλυτώσουν.

Κατά τήν ιστορική αύτή μάχη, οί "Ελληνες πολεμισταί

Εεπέραοαν κάθε όριο άνδρείας καί ήρωϊομοϋ. 'Ιδιαίτερα 
πρέπει νά έΕαρθή τό θάρρος καί ή γενναιότης τών καλογή- 
ρων τής Μονής. Ούτοι, μπροστά στόν μεγάλον τούτον κίν
δυνον, πού έδιακυβεύοντο τά όσια καί ιερά τής πατρίδος, 
δέν έμειναν άπρακτοι. Έμπήκαν άπό τήν πρώτη στιγμή στής 
μάχης τήν άντάρα, άφοΰ πρώτα άντάλλαΕαν τό ράσο μέ τή 
φουστανέλλα καί πήραν στά χέρια τους βαριά σπαθιά καί 
καρυοφύλλια. Καί είχανε μάλιστα καί δικό τους καπετάνιο, 
έναν γενναϊον ιερωμένον, τόν Προηγούμενον Γεράσιμον Το- 
ρολόν, πού, σάν άλλος Παπαφλέσσας, όδηγούσε τό άρμα- 
τωμένον ίερατεϊον οτό δρόμο τής δόΕας καί τής τιμής.

Κατάπληκτος ό ιστορικός Φωτάκος, άπό τόν ήρωϊσμό 
καί τήν μαχητικότητα τών καλογήρων, γράφει στά άπομνη- 
μονεύματά του: « Ε κ ε ί ν η  τ ή ν  ή μ έ ρ α  οί Τ ο ύ ρ 
κ ο ι  ή σ θ ά ν θ η σ α ν  κ α λ ο γ ε ρ ι κ ό ν  π ό λ ε μ ο  ν». 
Οί άπώλειες, στή μάχη αύτή, ήσαν: 660 Τούρκοι καί άπό 
τής πλευράς τών Ελλήνων, μόνον ένας. Ό  Άνδρέας Σαρ- 
δελιανός άπό τήν Κερπινή. Ήτανε, όμως, μοιραϊον οί "Ελ
ληνες μαχηταί νά θρηνήσουν, λίγες ήμέρες άργότερα, τόν 
θάνατο τού γενναίου καπετάνιου Κων)νου Μέλλιου. Α
σθένησε Εαφνικά τό ήρωϊκό τούτο παλληκάρι καί παρά τις 
προσπάθειες τών καλογήρων νά τό σώοουν, δέν μπόρεοε 
νά άποφύγη τό μοιραϊον. Ό  νεκρός έκηδεύθη μέ κάθε με
γαλοπρέπεια καί τιμή, όπως άΕιΕε σ' έναν άνδρεϊον πολε
μιστή. Αντιλάλησαν οί Καλαβρυτινές ρεμματιές, άπό τά 
καλογερικά καρυοφίλλια, όταν ό ήρωϊκός νεκρός έπαιρνε 
θέσι στό άπέριττο μοναστηριακό μαυσωλείο, δίπλα στό νωπό 
τάφο τού ήρωα Σαρδελιανού καί κοντά σέ άλλους τιμη- 
μένους νεκρούς κληρικούς, καπεταναίους καί στρατιώτες.

Α ύ τ ή  ή τ α ν ε  ή έ κ β α σ η  τ ή ς  μ ά χ η ς τ ο ΰ  
Μ ε γ ά λ ο υ  Σ π η λ α ί ο υ ,  πού  ά π έ δ ε ι Ε ε  
ά λ λ η  μ ι ά  φ ο ρ ά ,  σ έ  ό λ ο  τ ό ν  κ ό σ μ ο ,  ό τ ι  
ή Ε λ λ η ν ι κ ή  ψ υ χ ή ,  ό τ α ν  π ο λ ε μ ά η γ ι ά  
τ ά  ό σ ι α  κ α ί  ι ε ρ ά  τ η ς ,  θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ε ί ,  
ά ψ η φ ά  τ ή  Ζ ω ή  κ α ί  γ ί ν ε τ α ι  φ ρ ο ύ ρ ι ο  
ά κ α τ ά β λ η τ ο  σέ  κ ά θ ε  έ χ θ ρ ι κ ή έ π ι β ο υ λ ή » .
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'Υπό κ. ΔΗΜ. ΘΩΜ Α, Δικηγόρου παρ’ Ά ρείφ  Πάγω

<0ύ γάρ αν ονζω γράψειέζις νεά]ων και σφρι
γώ ν και γεγηρακώς και ίσως και ζρέμων...*

9ΐεαρά 73 ’3ονβιινιανον>

I. ΓενικαΙ παρατηρήσεις
Ή  πραγματογνωμοσύνη έπί έγγρά

φων, έπί σκοπφ έξιχνιάσεως τής πρά-' 
ξεως καί τοΰ αυτουργού έπί πλαστο- 
ποιήσεως τής γραφής, έχει έξαιρετι- 
κήν σπουδαιότητα διά τήν άπονομήν τής 
Δικαιοσύνης, δταν ή αύθεντικότης τής 
γραφής ή τής ύπογραφής άμφισβητή- 
ται. ’Ωσαύτως, τεράστιον ένδιαφέρον 6- 
φίσταται, δταν δέν άμφισβητήται μέν 
ή αύθεντικότης ένός κειμένου, άλλά 
προσβάλλονται αί συνθήκαι, ύφ’ δς έ
λαβε χώραν ή έν αύτφ περιεχομένη ι
διόγραφος δήλωσις βουλήαεως, ώς μή 
φυσιολογικά!. Έ π ί πλέον, σπουδαία δι
καστικά προβλήματα ανακύπτουν, δταν, 
μετά ίήν σύνταξιν καί ύπογραφήν τού 
έγγράφου, ύπεισήλθον, δι’ έπεξεργα- 
σίας έκ δόλιας προαιρέσεως, προσθή- 
και, άποξέσεις, τροποποιήσεις άριθ-

μων, γραμμάτων, λέξεων ή σημείων 
στίξεως, μεταβαλλομένου διά τών τρό
πων τούτων ένός ποσού, μιδς ρήτρας ή 
τού περιεχομένου τού έγγράφου, ύπέρ 
τοΰ ένός έκ των συμβαλλομένων μερών.

ΙΙρός έπίλυσιν τών προβλημάτων τού
των, ή Δικαστική γραφολογία, Οπό εΰ- 
ρεΐαν έννοιαν, ώς Kriminaltechnik, 
χρησιμοποιεί τά πορίσματα καί τάς άρ- 
χάς πάσης έπιστήμης καί τέχνης, ά- 
ρυομένη έξ αύτών μεθόδους έπιατημο- 
νικάς καί τεχνικάς.

Ώ ς τοιαΰται Έπιστήμαι καί Τέχναι, 
ένδεικτικώς άναφέρονται : ή έγκλημα- 
τολογική χημεία, αί φυσικαί έπιστή- 
μαι, ή ψυχοπαθολογία, ή φωτογραφι
κή τέχνη καί άλλαι. Εϊδικώς, δμως, 
έπί πλαστοποιήσεως τής ιδιογράφου 
γραφής διά καταρτίσεως έξ ύπαρχής 
πλαστών έγγράφων, είτε διά παραμορ- 
φώαεως τού γραφικού χαρακτήρας, εί

τε διά τής μιμήσεως τής γραφής ή ύ
πογραφής άλλου, ή δικαστική γραφο
λογία έφαρμόζει μεθόδους, έν πολλοΐς, 
ατηριζομένας εις τάς άρχάς τής άτο- 
μικότητος τού γραφικού χαρακτήρος, 
τής άρχής τού αυτοματισμού τής γρα
φής, τού άπειρου τής ποικιλίας τών 
γραφικών χαρακτήρων καί γενικώς 
τών γραφολογικών γνωρισμάτων ή ση
μείων διαγνώσεως καί άναγνωρίσεως 
γραφικού τίνος χαρακτήρος.

Αί μέθοδοι, δς έφαρμόζει ή Δικα
στική γραφολογία, ύπό στενήν έννοιαν, 
κατά τήν πραγματογνωμοσύνην έπί έγ 
γράφων, είναι τρεις : α) Ή  ποιοτική 
παραβολή τών δμοιοτήτων καί διαφο
ρών τών γραμμάτων δύο κειμένων ή 
Μέθοδος τής τυπικής παραβολής, β) 
Ή  Γραφομετρία καί γ) Ή  ’Αναλυτική 
συγκριτική μέθοδος ή τών ίδιαζόντων 
γραφολογικών χαρακτηριστικών.

2. *Η μέθοδος τής τυπικής παραβολής
Ή πραγματογνωμοσύνη έπί τής γραφής, δι' άπλής ποιο

τικής παραβολής, ήτο γνωστή καί έφηρμόΖετο εις τήν δι
καστηριακήν πράΕιν 6πό τών άρχών τής Βυζαντινής περιό
δου, είχε δέ καθιερωθή, ώς άνεφέρθη ήδη εις τήν εισαγω
γήν, ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου διό δια
τάγματος τοΰ 320 μ.Χ.

Τό διάταγμα τούτο (C .J. 9. 22, 22, C. ΤΗ 9, 19, 2, 
Βασιλικά 60, 41, 56) ώριΖεν. εις περίπτωσιν προσβολής 
έγγράφου έπί πλαστότητι, τά έΕής : «...έ ν τ ή τ ο ϋ 
π λ α σ τ ο ύ  Ζ η τ ή σ ε ι  χ ρ ή  τ ό ν  ά ρ χ ο ν τ α  
δ ι κ α σ τ ή ν  δ ι ά  π ά σ η ς  έ ρ ε ύ ν η ς  έ λ θ ε ί ν  
δ Γ έ λ έ γ χ ω ν ,  κ α ί  έ γ γ ρ ά φ ω ν  κ α ί  μ ο ρ- 
τ ύ ρ ω ν... τ η  τ ώ ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν  σ υ γ κ ρ ί -  
σ ε ι  κ α ί  τ ο ί ς  ά λ λ ο ι ς ϊ χ ν ε σ ι  τ ή ς  ά λ η -  
θ ε ί α ς »  καί περαιτέρω : «Έ ά ν ά ν α φ α ν ώ σ ι ν  
ε ι ς  τ ό  έ γ γ ρ α φ ο ν  τ ε κ μ ή ρ ι α ,  ύ π ε μ φ α ί -  
ν ο ν τ α  π λ α σ τ ό ν  ε ί ν α ι  τ ό  έ γ γ ρ α φ ο ν  
έ κ  τ ή ς  ό ν ο μ ο ι ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  γ ρ α μ μ ά 

τ ω ν ,  μ ή  ά π α ι τ ή τ ω  ά π ο δ ε ί Ε ε ι ς  ρ ό ν ο ν  
ά π ό  τ ό ν  κ ι ν ο ϋ ν τ α ,  τ ο ΰ  ε ί ν α ι  π λ α σ τ ό ν  
τ ό  έ γ γ ρ α φ ο ν ,  ά λ λ ά  κ α ί  έ κ  τ ο ΰ  έ ν α -  
γ ο μ έ ν ο υ  π ε ρ ί  τ ο ΰ  μ ή  ε ί ν α ι  τ ο ύ τ ο  
π λ α σ τ ό ν » .

Έκ τών διατάΕεων τούτων, έν συνδυασμώ πρός τάς 
διατάΕεις τών Νεαρών 49 καί 73 τοΰ 'Ιουστινιανού, αϊτι-* 
νες έθέσπισαν, ότι ή άπλή σύγκρισις τών γραμμάτων, 
πρός πιοτοποίησιν τής αύθεντικότητος ή πλαστότητος έγ- 
γράφου τίνος, δέν είναι πάντοτε έπαρκής καί άσφαλής μέ
θοδος πραγματογνωμοσύνης έπί τής γραφής, λόγω τοΰ άτι 
ή άνομοιότης τών γραμμάτων αύτή καί μόνον δέν σημαίνει 
ύπαρΕιν πλαστογραφίας, καθ' όσον, ή άνομοιότης τών γραμ
μάτων δύο γραπτών κειμένων τοΰ ίδιου προσώπου δυνατόν 
νά οφείλεται είτε 1) εις τήν άπλήν πάροδον τοΰ χρόνου, 
«Φυσιολογική έΕέλιΕις τοΰ γραφικού χαρακτήρος» «...ού 
γάρ οϋτω γράψειέ τις νεάΖων καί σφριγών καί γεγηρακώς», 
είτε 2) εις νόσον «...πολλάκις δέ κάν νόσος καί τούτο ποιή- 
οειε», είτε 3) εις έναλλαγήν τής γραφίδος ή τής μελάνης 
«καίτοι τί ταΰτα φαμέν, όπου γε καλάμου τε καί μελάνης
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« . . . .  εν τή τον πλαστόν ζητήσει χρή τον άρχοντα δικαστήν διά

πασης έρεννης έλθεΐν δι’ ελέγχων, και εγγράφων και μαρτύρων.

εναλλαγή τό τής όμοιότητος διά πάντων άκραιφνές άφεί- 
λετο» — προκύπτει, ότι άπό των άρχών τής Βυζαντινής πε
ριόδου έλάμβανε χώραν πραγματογνωμοσύνη έπί τής γρα
φής δι' άπλής συγκρίοεως τής όμοιότητος ή άνομοιότητος 
των γραμμάτων.

Δέν είναι γνωστόν, βεβαίως, ποια διαδικασία έτηρεϊτο, 
κατά τήν εφαρμογήν τής ουγκρίοεως των γραμμάτων, βά
σει του Διατάγματος τού Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ασφαλώς θά έλάμβανε χώραν εμπειρική τυπική άντι- 
παραβολή τοϋ έπιδίκου κειμένου, τόσον πρός δείγματα γρα
φής ύποπτου προσώπου, όσον καί τού πλαστογραφηθέντος. 
Τούτο συνάγεται έκ τών διατάξεων τής Νεαρός 49, τού 
Ιουστινιανού. Κατά τάς διατάξεις ταύτας, ή σύγκρισις ύπό- 

πτου κειμένου έπετρέπετο νά γίνη καί διά προσκομίσεως 
έγγραφων έκ δημοσίων άρχείων. «Εί δέ καί έκ δημοσίων 
άρχείων προσκομισθείη χάρτης καί τούτο δεκτόν είναι πρός 
τάς συγκρίσεις τίθεμεν».

Ή μέθοδος αϋτη, τής τυπικής ποιοτικής άντιπαραβολής 
τών ομοιοτήτων καί διαφορών τών κατ’ ίδιαν γραμμάτων 
ύποπτου κειμένου καί τοιούτων δείγματος γραφής, έφηρμό- 
ξετο έν Εύρώπη μέχρι τών άρχών τού 20οΰ αίώνος. Εις 
τήν Ελλάδα, ή ό ν τ ι ε π ι ο τ η μ ο ν ι κ ή  αϋτη μέθο
δος έφηρμόξετο μέχρι προσφάτως, ίσως δέ νά τυγχάνη έ- 
φαρμογής είσέτι εις τάς 'Επαρχίας.

Ή  τεχνική τής μεθόδου τής άπλής άντιπαραβολής είναι 
ή έξής :

Φωτογραφίζεται ύπό μεγέθυνσιν 2 - 3 διαμέτρων, τό
σον τό ύποπτον κείμενον, όσον καί δείγματα γραφής, άκο-

ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Διά δι«.τάγματός του τοΰ 320 μ.Χ. καθιέρωσε 
τήν πραγματογνωμοσύνην έπί τής γραφής, δι’ 

άπλής παραβολής.

λούθως δέ λαμβάνεται πίναξ έκ κοινού χάρτου 0,50X0,50 
διηρημένος εις δύο στήλας διά καθέτου φερομένης εις τό 
μέσον.

Η δεξιά στήλη χρησιμοποιείται διά τήν κατ' άλφαβητι- 
κήν σειράν έπικόλλησιν τών γραμμάτων, άτινα προηγουμέ
νως κόπτονται έκ τοΰ φωτοαντιγράφου τοΰ δείγματος, εις 
δέ τήν άριστεράν στήλην τώτν τοιούτων τοΰ ύπό έξέτασιν 
κειμένου.

Ακολούθως γίνεται λεπτομερής ποιοτική σύγκρισις τών 
κατ' ίδιαν γραμμάτων, κατά ξεύγη, ήτοι ένός «α» τοΰ ύπο
πτου κειμένου μεθ' ένός «α» τοΰ δείγματος γραφής, ένός 
“β” μεθ ένός «β» καί οϋτω καθ’ έξής καί ύποτυπώδης άνα- 
ξήτησις, έμπειρικώς, γραφολογικών γνωρισμάτων καί ορθο
γραφικών σφαλμάτων.

Εάν, έκ τής ουγκρίοεως ταύτης, προκύπτη, ότι τά γράμ
ματα καί κατά συνέπειαν καί τά γραπτά κείμενα έχουν τήν 
αύτήν μορφήν, τούτο σημαίνει ότι τά ύπό κρίσιν κείμενα 
προέρχονται έκ τής χειρός τοϋ αύτοΰ προσώπου' έάν, τού- 
ναντίον, τά γράμματα δέν όμοιάξουν μορφολογικώς, τεκμαί- 
ρεται, ότι τά ύπό κρίσιν κείμενα δέν προέρχονται έκ τής 
χειρός τοΰ αύτοΰ προσώπου.

Ή μέθοδος αϋτη, εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, 
ιδία όταν αί ύπό έξέτασιν γραφαί ή έκατέρα τούτων ήθε- 
λημένως έχουν παραμορφωθή, άγει εις έοφαλμένα συμπε
ράσματα καί μόνον κατά τύχην, ή όλως συμπτωματικώς, εί
ναι δυνατόν νά άνταποκρίνεται εις τήν άλήθειαν. Αλλωστε, 
ή μέθοδος αϋτη έχει εις τό παθητικόν της, βαρείας δικα
στικός πλάνας, αϊτινες ύπήρξαν όκρως δυσφημιστικά! διά 
τήν δικαστικήν γραφολογίαν, άλλά καί τραγικοί διά τούς 
ένδιαφερομένους. Άναφέρομεν ένδεικτικώς α) Τήν ύπό- 
θεσιν Boyssiniere τού 1891 έν Γαλλία, 2) Τήν καταδίκην 
του λοχαγού Dreyfus τοΰ 1894, ώσαύτως έν Γαλλία. 3) 
Τήν καταδίκην τού Adolf Beck εις τήν 'Αγγλίαν έπί τής 
ύποθέσεως Crawford.

Καί αί τρεις μνημονευθείσαι δικαστικοί πλάναι όφείλον- 
ται εις πλημμελή γραφολογικήν πραγματογνωμοσύνην, συνέ
πεια τής έφαρμογής τής μεθόδου τής τυπικής παραβολής.

Ενεκα τών λόγων τούτων, λίαν ένωρίς ή μέθοδος αϋτη 
έγκατελείφθη.

3. Ή  Γραψομετρική μέθοδος. ( χ)
Έν έκ τών βασικών προβλημάτων τής Δικ. Γραφολο

γίας, άπό τών πρώτων βημάτων της, ύπήρξεν ή έξεύρεοις 
ένός μετρικού συστήματος άξιολογήσεως όλων τών στοι
χείων τής γραφής, εις διαβαθμίσεις ή άναλογίας. Έμπνεό- 
μενοι, οι έγκληματολόγοι τών άρχών τοϋ αίώνος μας, άπό 
τό άξίωμα «Γνωρίξειν ίσον μετρεϊν» καί έχοντες ώς πρό
τυπον τό Ανθρωπομετρικόν σύστημα «Bertillon», προσεπά- 
θησαν νά ύποβάλουν εις μέτρησιν ποσοτικήν τήν γραφήν 
π.χ. τών διαστάσεων καί τοΰ μεγέθους τών γραμμάτων, τής 
στάθμης, τής μορφής, τής αύξομειώσεως τών ύψών καί παν
τός στοιχείου, δυναμένου νά μετρηθή, ύπό μορφήν γραφι
κής παραστάσεως, τόσον τοϋ ύπό δικαστικήν κρίσιν κειμέ
νου, όσον καί τών δειγμάτων γραφής. Ή σύμπτωσις ή τό 
παράλληλον τών γραφικών τούτων παραστάσεων θά έσή- 
μαινε ταύτότητα προελεύσεως τών δύο κειμένων, τό έναν- 
τίον δέ τήν μή ταύτότητα προελεύσεως τών ύπό έξέτασιν 
κειμένων.

Πρώτος ό Γερμανός γραφολόγος Langcnbruch, τόν 
Μάρτιον τοϋ 1914 έξέθεσεν, έν Βερολίνω, εις τό Gross 
Archiv fur Kriminalanthropoloqie, μίαν μετρικήν διαδικα
σίαν έξακριβώσεως τής ταύτότητος τοϋ αύτουργοΰ πλαστο
γραφήματος, ύπό τήν ορολογίαν «Γ ρ α φ ο μ ε τ  ρ I α». Ό  
Langenbruch ύπεστήριξεν, ότι τό γραφομετρικόν τούτο σύ
στημα θά έδιδε λύσιν εις τά γραφολογικά προβλήματα, μέ 
μίαν βεβαιότητα μαθηματικήν. Εις τήν πρόξιν, όμως, τό 
γραφομετρικόν τούτο σύστημα δέν άπέδωσεν ικανοποιητικά 
άποτελέσματα, κατεπολεμήθη δέ σφοδρώς καί εις αύτήν 
ταύτην τήν Γερμανίαν.

Οί έπικριταί τής γραφομετρίας ύπεστήριξαν, ότι ή γρα
φή έχει φυσικός παραλλαγάς, μετά διακυμάνσεων μικρών ή
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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 ω σ ι ς :  Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ 
’Αμαρουσίου 59 — Άμαρούσιον 

Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφεΐσν 
Π. ΠΡΩ ΤΟ ΠΑΠΑ-Γ. Σταύρου 8 

Άθήναι — Τηλ. 317-725
•
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Εσωτερικού ................  Δρχ. 100
’Εξωτερικού.................... Δολλ. 6
‘Οργανισμών, Συλλόγων κλπ.

Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χούν τήν πνευματικήν έργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνώμας 

αΰτών.

At όποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένα! καί έπΐ τής 
μι&ς πλευρ&ς τού χόρτου, 
πρός άποφυγήν Αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύ- 

πωσιν τού κειμένου.

Π^ΊΤιΐ'Γ’ · " ·

Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ

Μία άποψις, τών εις "Αγιον Άνδρέαν Αττικής, Παιδικών Κατα
σκηνώσεων τοϋ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων. Εις τάς κατασκηνώ
σεις αυτός, αί όποϊαι λειτουργούν άπό έτών ύποδειγματικώς, ευρίσκουν 
χαράν καί Εεκούρασιν, κατά τούς θερινούς μήνας, τά τέκνα τών Αστυ
νομικών ύπαλλήλων.
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«’Εάν άναφανώσιν εις τό έγγραφον τεκμήρια, νπεμφαίνοντα πλα

στόν είναι τό έγγραφον έκ της άνομοιότητος τών γραμμάτων, μη 
όπαιτήτω αποδείξεις μόνον από τον κινοΰντα, τον είναι πλαστόν τό 

έγγραφον άλλα έκ τον έναγομένον περί τον μη είναι τοντο πλα

στόν».
-------- ( Βασιλικά 60, 41,56 )

μεγάλων, καθ’ όσον ό ανθρώπινος μηχανισμός δέν είναι μη
χανισμός άκριβείας, άλλά μηχανισμός ύποκείμενος εις δια
κυμάνσεις, συνεπώς τό προϊόντα του μηχανισμού τούτου, 
ώς ή γραφή, δέν είναι δυνατόν νά ύποβληθοϋν εις μέτρη- 
σιν, καθ' όσον κυμαίνονται μεταξύ ένός άνωτάτου καί ενός 
κατωτάτου ορίου.

Παρά ταϋτα, ή προσπάθεια έφευρέσεως μεθόδου γραφο- 
μετρικής έσυνεχίσθη τόσον έν Γερμανία, κυρίως δέ εις τήν 
Γαλλίαν. Τό 1921 ό μέγας Γάλλος έγκληματολόγος Edmond 
Locard παρουσίασε τό γραφομετρικόν του σύστημα, τό ό
ποιον βασίΖεται εις τήν ποσοτικήν μέτρησιν των σχετικών 
μεγεθών τής γραφής καί ούχί εις τήν ποιοτικήν μέτρησιν 
ταύτης. Κατά τόν Locard, έκεϊνο τό όποιον δέν δύναται νά 
σκεφθή ό πλαστογράφος είναι αί άναλογίαι, δηλαδή αί σχε
τικοί τιμαί τής γραφής, αίτινες είναι σταθεροί, άσχέτως τών 
διακυμάνσεων τής γραφής.
Τ ό  Γ ρ α φ ι κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α  τ ο ύ  L ο c a r d(2)

Γενικοί κανόνες : 1) Αί μετρήσεις δέον νά έκφράΖων- 
ται εις (dixiemes de millimetres) ήμιχιλιοστά. Πρός τούτο, 
δέον όπως προηγήται μεγέθυνσις φωτογραφική τών κειμέ
νων εις 2 - 3 διαμέτρους έπακριθώς.

2) Ή μέτρησις δέον όπως γίνεται μέ μικροκανόνα έΕ 
έλεφαντοστοϋ ή έκ μετάλλου, διηρημένου εις ήμιχιλιοστά 
(demi millimetres).

3) Όλαι αί μετρήσεις είναι καλαί, άρκεϊ νά είναι συγ
κρίσιμοι.

4) Πρέπει νά γίγνωνται όσον τό δυνατόν περισσότεροι 
μετρήσεις.

5) Ή γενική άρχή τής μεθόδου συνίσταται εις την με- 
τρησιν, έπί τού αύθεντικοϋ κειμένου, μιας σειράς μεγεθών 
τής αύτής τάΕεως καί τής άναπαραστάσεώς των διά μιας 
καμπύλης.

Tout ' αύτό δέον, όπως γίγνεται μέ τό ύποπτον κείμε
νον, ήτοι ή άντίστοιχος καμπύλη. Ακολούθως λαμβάνει χώ
ραν έπίθεσις τής μιας καμπύλης έπί τής άλλης. Ή σύμ- 
πτωσις, ή τό παράλληλον τών γραφικών τούτων παραστά
σεων, σημαίνει ταύτότητα προελεύσεως τών δύο κειμένων. 
Η μή σύμπτωσις, ή τό μή παράλληλον, σημαίνει, ότι τό κεί

μενα προέρχονται άπό διαφόρους συγγραφείς, έστω καί αν 
ύπάρχη μεταΕύ τούτων κάποια όμοιότης.

6) Αί μετρήσεις δύνανται νά γίγνωνται έπί πολλών στοι
χείων, άτινα συμποοοΰνται εις τέσσαρας τάΕεις.

α) Σχετικά μεγέθη : μήκη, είτε ένδείΕεις κλίσεων.
β) Διευθύνσεις, μεταφραζόμενοι εις τιμάς γωνιών.
γ) Διακοπαί, έκτιμώμεναι εις στατιστικήν συχνότητος.
δ) Μορφαί, μεταφραΖόμεναι ώσαύτως στατιστικώς.
Αί σχέσεις τών μεγεθών, αί ένδείΕεις κλίοεως, αί διευ

θύνσεις, αί στατιστικοί διακοπών καί αί στατιστικοί τών 
μορφών μεταφράζονται εις καμπύλος. Ή σύμπτωσις δΓ έπι - 
θέσεως τής μιάς έπί τής άλλης ή ό παραλληλισμός μαρτυ
ρούν τήν ταύτότητα' τήν μή ταύτότητα δέ τών συγγραφέων, 
ή άντίθετος περίπτωσις τής μή αυμπτώσεως ή παραλληλι
σμού. . ■· '

7) Πρό τής ένάρΕεως τών διαφόρων γραφομετρικών 
έργασιών, πρέπει νά μετρηθούν εις πάν ύπό μελέτην κεί
μενον τό μέσον ύψος τών μικρών γραμμάτων. Πρός τούτο 
μετρώνται 100 - 200 γραμμαί (Grammas) καί έΕευρίσκεται 
ό μέσος όρος.
Ή τ ε χ ν ι κ ή  τ ώ ν  ο ύ σ ι ω δ ώ ν  μ ε ρ ώ ν  τ η ς  

Ε ρ γ α σ ί α ς .
Εάν μετρήση τις, εις έν δεδομένον κείμενον, τό ύψος 

τών γραμμών, διαπιστώνει, ότι τό μέσον ύψος παραμένει 
σταθερόν δΓ έκάστην γραμμήν δεδομένου γράμματος, έν 
σχέσει μέ τόν μέσον όρον τών ύψών τών άλλων γραμμών. 
Έκ τούτου έΕάγεται, ότι, έάν ό συγγραφεύς μεταβάλη τό

γενικόν μέγεθος τής γραφής του, είτε διότι διαθέτει ολίγον 
χώρον, είτε άποσκοπών εις τήν παραμόρφωσιν τής γραφής 
του, αί γραμμαί θά διατηρήσουν, μεταξύ των, τάς αύτάς 
άναλογίας. Εάν π.χ. έχη τις τήν συνήθειαν νά γράφη τά 
«ι» πολύ μικρά ή τά «ς» πολύ μεγάλα, αύτό τό χαρακτηρι
στικόν θά διαφυλαχθή παρά τήν μεταβολήν τής γενικής ό- 
ψεως τού γραφισμοΰ του. Ώσαύτως, έάν τις χαράσση τάς 
γραμμάς μέ μίαν τάΕιν σμικρυνομένην άπό άπόψεως ύψους, 
αύτή ή συνήθεια δέν θά μεταβληθή.

Είναι, ούτως, εϋκολον νά κατασκευάσει τις μίαν καμπύ
λην, έχουσαν ώς τεταγμένας τάς γραμμάς, κατά τήν τάΕιν 
τής αύΕήσεώς των καί τετμημένα τά ύψη.

Έάν, ούτως, έχωμεν νά έΕετάσωμεν δύο κείμενα, έν 
αύθεντικόν ώς μέτρον συγκρίσεως καί τό ύποπτον τοιού- 
τον, δέν έχομεν παρά νά κατασκευάσωμεν δύο καμπύλος, 
κατά τήν μέθοδον, ήν έΕεθέσαμεν, καί άκολούθως νά έπι- 
θέσωμεν ταύτας, τήν μίαν έπί τής άλλης.

Εάν αύται συμπίπτουν ή είναι παράλληλοι, τούτο ση
μαίνει ότι τά κείμενα προέρχονται έκ τού αύτοΰ συγγρα- 
φέως. Εις τήν άντίθετον περίπτωοιν, αύται δέν προέρχον
ται έκ τού αύτοΰ φυσικού προσώπου.

Έάν εις έν κείμενον μετρήσωμεν τά ύψη τών γραμμών, 
τών μή έΕεχουοών, καί κατανειμωμεν τά εύρεθησόμενα ά- 
ριθμητικά μεγέθη, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τό μετρηθέν 
γράμμα, δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν μίαν καμπύλην, έ- 
χουοαν ώς τετμημένος τά μεγέθη καί ώς τεταγμένας τάς 
συχνότητας. Διενεργοΰντες τήν αύτήν έργασίαν εις τό αύ-

Σήμερον, διά χήν έρευναν της γραφής, χρησι
μοποιούνται, πλήν τών άλλων, καί λεπτότατα ει

δικά δργανα.
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Ό  λοχαγός Ντρέϋφους. Θύμα δικα
στικής πλάνης βαρύτατης μορφής. Οί 
έπί τής ύποθέσεώς του γνωματεύσαν- 
τες γραφολόγοι δέν ύπήρξαν άμοιροι 

τής τραγικής καταδίκης του.

θεντικόν κείμενον καί τό ύποπτον, έπιτυγχάνομεν καμπύ
λος, αί όποϊαι θά είναι, έν περιπτώσει ταύτότητος των κει- 

•  μένων, παράλληλοι, εις περίπτωσιν δέ πλαστογραφήσεως, 
αί καμπύλοι θά διαφέρουν.

Μετροϋμεν εις τό αυθεντικόν κείμενον τά ύψη των 
γραμμών των έΕεχόντων γραμμάτων. Μέ τούς άριθμούς, 
οϋς θά εϋρωμεν, ύπολογίζομεν τάς έξης σχέσεις :

α) Σχέοιν των έΕερχομένων πρός τά άνω β, δ, θ, λ. 
β) Σχέοιν τών έΕερχομένων πρός τά κάτω γ, μ, ρ, φ, χ. 
γ) Σχέοιν τών έΕερχομένων διπλών γραμμάτων Ζ ,  Ε, 

ψ, άμφοτέρωθεν προεΕεχόντων.
Ένεργοϋμεν τό αύτό καί εις τό ύποπτον καί συγκρίνο- 

μεν τούς έΕευρισκομένους άριθμούς. Άναπαριστώμεν τά μέ
σα ύψη, διά πάσαν κατηγορίαν, μέ μίαν καμπύλην, ένθα

’Ά ν ω :  Δείγμα γραφής σεσημασμέ
νου διαρρήκτου. Κ ά τ ω :  Σημείωμά 
του, έγκαταλειφθέν είς οίκίαν θύμα
τός του. Ό  άνωνυμογράφος τοϋ κά
τω κειμένου δέν ήδυνήθη νά παρα- 
μορφώση τόν γραφικόν του χαρακτή
ρα, τό ίδιάζον τοϋ όποιου ώδήγησε, 
κατά την γραφολογικήν έξέτασιν, είς 

τήν άνακάλυψίν του.

τετμημένοι είναι αί Υραμμαί, κατά τάΕιν ύψους, είς τό αύ- 
θεντικόν καί ύποπτον, καί τεταγμέναι τά ύψη. Ή  διδομένη 
καμπύλη, διά τά ύποπτα κείμενα, έφαρμόζεται έπί τής αύ- 
θεντικής καί διαπιστοΰται ή σύμπτωσις ή άντιθέτως ή δια
φορά.

Η Γραφομετρία, ώς μέθοδος έΕετάοεως χειρογράφων, 
έχει σχετικήν άΕίαν. Τούναντίον, διά πραγματογνωμοσύνην 
δακτυλογραφημένων έγγραφων, έχει καλά άποτελέσματα.

(Συνεχίζεται)

(1) Βλέπε πλείονα. Edmond Locard : Les Faux en ecri- 
ture et leur expertise, Payot Paris 1959, οελ. 293 έπ.

(2) Βλέπε πλείονα. Edmond Locard : Les Faux en Ven
ture et leur expertise, Payot Paris 1959, σελ. 296 έπ.

Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Γνησία υπογραφή έκδοτου συναλλαγματικής. Δ ε ξ ι ά :  Άπομίμησις τής ύπο- 
γραφής, τή παρεμβολή καρμπόν. Ή  γραφολογική έξέτασις, τών έν λόγψ υπογραφών, ώδήγησεν είς 

τήν έπισήμανσιν τής πλαστότητος τής δευτέρας.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  |

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
•Ynd Άστυν. Δ)ντοΟ Α ' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

"Οταν, τήν πρωίαν τής 5ης Αύγουστου, δ κόσμος έπληροφο- 
ρήθη διά τών έφημερίδων καί τού ραδιοφώνου τήν έπελθούσαν 
μεταβολήν, έμεινεν άρχικώς άναυδος. Έ ν συνεχείφ ή ζωή Ιλαοε 
τον κανονικόν ρυθμόν της καί τίποτε δέν έμαρτύρει δτι τό εσπ~- 
ρας τής Ιστορικής 4ης Αύγούστου είχε συντελεσθή βαθυτάτη με
ταβολή καί άλλαγή πορείας τοΒ έθνους. Τά Σώματα ’Ασφαλεί
ας άθορύβως εΐχον προβή εις συλλήψεις στελεχών τού ΚΚΕ.

Συνελήφθησαν, δ γνωστός μας παιδαγωγός καί άνώτατον 
στέλεχος καί βουλευτής τού ΚΚΕ, Λημήτρης Γληνός, δ Α. Σβώ
λος, δ μετέχων τού Λαϊκού Μετώπου «Αγροτικός» Ί .  Σοφιανό- 
πουλος, δ Κ. Γαβριηλίδης, δ διωκόμενος βουλευτής του ΚΚΕ 
Βερβέρης καί μερικοί άλλοι. Τά περισσότερα ανώτατα στελέχη 
διέφυγον τήν σόλληψιν. Ό  δπό τού Ζαχαριάδη δημιουργηθείς 
παράνομος μηχανισμός καί τά συνωμοτικά μέτρα (ώς λ .χ. ή 
άλλαγή καθ’ έκάστην Ισπέραν οικίας πρδς διανυκτέρευαιν, τών 
άνωτάτων στελεχών), εΐχον αποδώσει τούς καρπούς των. Ή δη, 
δμως, παραλλήλως πρός τά κοινωνικά μέτρα δπέρ τών άσθενε- 
στέρων τάξεων καί τών έργαζομένων, άτινα έλάμβανεν ή έθνική 
Κυβέρνησις, άνεσυγκροτοϋντο καί έστελεχούντο τά Σώματα ’Α
σφαλείας, βάσει κριτιρίων άδιαβλήτων, πείρας καί ίκανότητος. 
Τό έργον των ήτο βαρύ, δύσκολον καί άγχώδες, δεδομένου δτι 
τό ΚΚΕ είχεν εισχωρήσει είς πάσαν κρατικήν καί κοινωνικήν 
έκδήλωσιν. Είχε δέ έπί πλέον άποκτήσει άρκετά πεπειραμένα 
καί κομματικώς μορφωμένα στελέχη. ’Επίσης, άπδ τής έπο- 
χής τής νομιμότητος, εΐχον δημιουργηθή πλεΐστα τμήματα τού 
Παρανόμου Μηχανισμού τού Κόμματος, ώς τυπογραφεία, κρΰ- 
πται, γιάφκαι, μεταφορικά μέσα κλπ.

Τδ πλήθος τών άπλών μελών τού Κόμματος, ώς καί οΐ ώρ- 
γανωμένοι συμπαθοΰντες, άντιμετωπίσθησαν διά τών δ η λ ώ 
σ ε ω ν  μ ε τ ά ν ο ι ε ς .  Είς Ιγκυκλίους άνεφέρετο σχετικώς:

«"Ινα μή δέ θεωρηθή, δτι ή δημοσία άποκήρυξις τής κομ
μουνιστικής ιδεολογίας δπό τών μετανοοόντων όπαδών τής Γ ' 
Διεθνούς, ένέχει Πλατωνικόν χαρακτήρα, άνώδυνον διά τάς 
κομμουνιστικάς τάξεις, τδ Ύφυπουργεΐον (’Ασφαλείας) καθιέ- 
ρωσεν ώς μέτρον βάσεως τής ειλικρίνειας παρομοίων δηλώσεων 
μετάνοιας, τήν πλήρη έ ξ ι α τ ό ρ η σ ι ν  τής κομμουνιστικής 
δράσεως τών μετανοοόντων, τήν ά π ο κ ά λ υ ψ ι ν  τών σ υ ν  ε ρ 
γ α τ ώ ν  των καί τήν έξονυχιατικήν διαλεύκαναιν παντός ση
μείου, δπερ ήθελε δποβοηθήσει τάς Άστυνομικάς Άρχάς είς 
τήν άποκάλυψιν ά γ ν ώ σ τ ω ν  είς αΰτάς κομμουνιστών».

Τδ θέμα τών δηλώσεων καί τότε καί άργότερον ήγειρε πολ- 
λάς συζητήσεις καί έξεφράσθησαν πλεΐσται, δπέρ καί κατά γνώ- 
μαι. (Έ ν λεπτομερείς έξετάζεται είς τδ άρθρον μας «Δηλώ
σεις μετάνοιας», δρα «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» άριθ. τευ
χών 343, 344 καί 345).

’Ενταύθα δέν θά έπεκταθώμεν. Άναφέρομεν μόνον δτι οί 
διαφωνούντες ισχυρίζονται δτι ή'δημοσίευσις τών δηλώσεων 6ο- 
ηθεΐ τδ ΚΚΕ είς τδ «ξεκαθάρισμα» τών γραμμών του άπδ τούς 
δηλωσίας καί δτι αί δηλώσεις δόνανται νά είναι ψευδείς ή καί 
έν γνώσει καί κατ’ έπιταγήν τού Κόμματος. Είς αύτά, βάσει 
γραπτών ντοκουμέντων τού ΚΚΕ καί τής Κ.Δ., άντιτίθεται δτι 
ή ψυχολογική ζημία ήν ύφίσταται δ κομμουνισμός καί δ έξευτε- 
λισμός του είς τά δμματα τού λαού, είναι Ανυπολόγιστα. Τδ 
Κόμμα, άπδ Κόμμα ήρώων καί ίδεολόγων (ώς θέλει νά έμφανί- 
ζετα ι), άποδεικνύεται κόμμα δ ε ι λ ώ ν  καί  π ρ ο δ ο τ ώ  ν. 
Τέλος τδ μέτρον κρίνεται καί ώς κοινωνικής άξίας, διότι, διά 
τής δηλώσεως, έπανέρχονται είς τήν φιλήσυχον ζωήν πλεΐστοι 
παραπλανηθέντες, δι’ οϋς θά έπεθόμει διακαώς τό ΚΚΕ νά τα- 
λαιπωρώνται είς τάς φυλακάς καί έκτοπίσεις, διά νά τούς έχη 
πάντοτε δπδ τήν έπιρροήν του. Δηλώσεις, έγκρίαει τού Κόμμα

(Συνέχεια ίκ  τοΟ προηγουμένου)

τος, δύνανται νά ύποβληθώσιν, άλλά σπανίως (κυρίως δέ από 
στελέχη, άτινα χρησιμοποιούνται είς τδν Παράνομον Μηχανι
σμόν ή είς έλαχίστας Ιτέρας περιπτώσεις καί έγκρσίει τού 
Π.Γ. ή τής Κ .Ε .).

’Απαραίτητον, δμως, τυγχάνει, δπως τά Αρμόδια όργανα 
’Ασφαλείας έχωσιν ύπομονήν, έπιμονήν καί ανθρωπισμόν. Η 
ωφέλεια είναι μεγίστη. Περί τούτου θά δμιλήσωμεν είς έτέραν
μελέτην μας. _ _ , , .

Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν κυρίως δράσιν τών Σωμάτων Α
σφαλείας, ήτις είχεν ώς Αποτέλεσμα τήν έξάρθρωσιν καί απο
διοργάνωσή τού ΚΚΕ, άς άναφέρωμεν, όλίγα τινά διά τήν πο- 
λιτικήν συγκρότησιν τής 4ης Αύγούστου καί τήν άντίδρασιν των 
πολιτικών κύκλων. Ό  Ί .  Μεταξάς άνέφερε: «Άπεμάκρυνα απδ 
τδ μέσον τδν κομμουνισμόν, χωρίς νά διστάσω πρδ οιονδήποτε 
σκληρού μέτρου, άλλά καί χωρίς ια χύσω ούτε ρανίδα αίματος. 
’Αλλά έζήτησα ευθύς άμέσως νά άφαιρέσω άπδ τδ μέσον καί 
τάς α ι τ ί α ς  αί δποΐαι μεγάλα πλήθη πολιτών τά εΐχον δδη- 
νήσει πρδς τήν ιδεολογίαν αύτήν».

Κατά τήν δρκωμοσίαν τών φοιτητών τού Πανεπιστημίου ’Α
θηνών (20/11/36) έλεγε, ρίπτων τδ σύνθημα τής δημιουργίας 
τού Γ ' Ελληνικού Πολιτισμού (Α' Άρχαιότητος, Β ' Βυζαν
τινός καί Γ ' Σύγχρονος) :

«Δέ"ν είναι μάταιον τδ σύνθημα, τό όποιον Ιρριψα περί τού 
Ελληνικού Πολιτισμού, τής συγχρόνου Ελλάδος. Δέν δύναται 
νά ύπαρξη μία Φυλή, έάν δέν δημιουργήση Πολιτισμόν ίδικόν 
της. “Αλλως τδ “Εθνος δέν είναι παρά μόρια νεκρού σώματος, 
τά δποΐα ήμπορούν νά χρησιμεύσουν ώς λίπασμα δι’ άλλας Φυ
λάς. ’Οντότητα δέν δύνανται νά άποτελέαουν. Ούτε είναι ή 
δημιουργία τού Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού κάτι, τδ όποιον 
νά είναι άνώτερον τών δυνάμεων τού Ελληνικού Λαού. Μή 
σας τρομάζουν οί πολιτισμοί μας οί δποΐοι έπέρασαν. Νά μή 
οάς τρομάζουν καθόλου. Δέν ήσαν τέλειοι. Σείς πρόκειται νά 
τδν κάμετε τελειότερον».

’Επίσης διεκήρυσσεν :
«Ή μεταβολή τής 4ης Αύγούστου είναι πράξις τήν όποιαν 

έξετελέσαμεν ήμεΐς, έντολή δμως τού Λαού. Καί άν τήν έντο- 
λήν αύτήν δέν τήν εΐχαμεν άπ’ εόθείας καί δ ι’ οίασδήποτε ψή
φου, τήν έχομεν διά τής έπιθυμίας τής ψυχικής, τής έσωτε- 
ρικής, πρός έκτέλεσιν τού έργου μας. Άπόδειξις τουτου είναι 
δτι, δταν δ Λαός άπηλευθερώθη άπδ τά δεσμά τού κομματισμού, 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν του ταύτην διά παντός τρόπου. ’Αξίαν 
δέν έχει ή έν κρυπτφ διδομένη ψήφος. ’Αξίαν έχει ή δι’ έν- 
θουσιασμού, ή δ ι’ έπιδοκιμασιών, ή μετά θάρρους καί δρμής 
έκφρασις γνώμης. Αυτή ή γνώμη, ή Ανοικτά διδομένη, έχει 
Αξίαν πολιτικοκοινωνικήν καί έθνικήν».

’Επίσης, είς τάς σελ. 447 —  448 τού «Ημερολογίου» του 
γράφει :

«Τέτοια κράτη (σ.σ.: τά μ ή  κοινοβουλευτικά) μπορεί νά 
είναι λαϊκώτατα καί νά κυριαρχή μέσα σ’ αυτά τδ καθαρό λαϊ
κό συμφέρον. ’Αλλά δ καπιταλισμός τά δνομάζει τυραννίας, 
ίνομάζει δέ Δημοκρατίας, παίζοντας μέ τις λέξεις, τά κράτη 
πού στδ σύστημά τους έπικρατεΐ οιύτός. Καί ξεγελάει τδν μι
κρό κόσμο μέ τις λέξεις. Τήν κυριαρχία του τήν ονομάζει Δη
μοκρατία. Τδ σύστημά του τδ πολιτικό πού επιβάλλεται, τδ 
δνομάζει λιμπεραλισμό, φιλελευθερία, άρα καί έλευθερία... Οί 
Εβραίοι είναι φυσικά μέ τίς Δημοκρατίες, γιατί μέ άλλο σύ
στημα δέν μπορούν νά έπικρατήσουν. Elvat λίγοι, καπιταλι- 
σταί καί διεθνισταί. Καί άν δέν τούς έδίωκαν οί Γερμανοί, 
πάλι μέ τίς Δημοκρατίες θά ήτανε».

372



«θέλομε-/ πρόνοιαν διά τούς πτωχούς καί ένδεείς καί Αστι
κών καθεστώς, τό όποιον ήμεΐς θά τδ στηρίξωμεν και Οπό μίαν 
προοπόθεσιν : 8τι τούτο θά κάμη Ουσίας Οπέρ των πενομένων 
τάξεων».

«Τού έδώσαμεν νά έννοήση, δτι τό πρώτον καθήκον ένός 
τίμιου καί πραγματικά πατριώτου άστικοΰ κόσμου είναι, τό 
νά είναι αλληλέγγυος μέ τούς δύο κλάδους, τόν κόσμον τόν έρ- 
γατικόν καί τόν κόσμον τόν άγροτικόν».

Βάσει τών ώς άνω, ό Μεταξάς έπεδίωξε καί έπέτυχεν Οπέρ 
τών έργαζομένων, τήν καθιέρωσιν τού δώρου (δπερ δλαι αί 
«δημοκρατικά!» κυβερνήσεις δέν είχον έπ ιτύχει), τάς συλλο- 
γικάς συμβάσεις, τήν λειτουργίαν τών Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, τήν καταπολέμησιν τής άνεργίας κ.ά.

Είς τήν Παιδείαν, έξ άλλου, έξηφανίσθη δλοσχερώς τό 
προδοτικόν καί άνθελληνικόν πνεύμα Γληνοΰ. Τά ποικιλώνυ
μα Πνευματικά 'Ιδρύματα (Παιδαγωγική ’Ακαδημία κλπ.) τά 
όποια είχον διαβρωθή βαθύτατα, έξεκαθαρίσθησαν καί ή Παι
δεία καί τό διδακτικόν δυναμικόν της προσηρμόσθη πρός τά 
Εθνικά ’Ιδεώδη. Οί διεθνισταί καί τά δργανα τού διεθνούς 
κομμουνισμού παρεμερίσθησαν, έπλήγη δέ καί έξουδετερώθη ή 
διά τών βιβλίων κα! άλλων έντύπων άσκουμένη κομμουνιστική

προπαγάνδα. Τό 1937 δ Μεταξάς, δστις κατείχετο άπό πραγ
ματικήν ψύχωαιν άγάπης πρός τούς Νέους, ιδρύει τήν ’Εθνι
κήν Όργάνωσιν Νέων (ΕΟΝ). 'Ο κομμουνισμός καί οί παντός 
είδους έχθροί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, κατέβαλον πάσαν δυ
νατήν προσπάθειαν πρός άποτυχίαν τού άναληφθέντος έργου. 
Ό  I. Μεταξάς άπεκάλυπτε πρός τούς ΕΟΝίτας, εις Συνέδριό; 
των, εΰθαρσώς καί είλικρινώς :

«Καί ένφ ή Φάλαγξ έσχηματίζετο ραγδαίως καί άρχισε νά 
βαδίζη πρός τήν νίκην, αί άντιδράσεις ύπουλα έσυνεχίζοντο. 
'Ένας θεός τό ξέρει, πόση σκέψη, πόσο πόνο καί φροντίδα καί 
πόσες νύχτες άϋπνίας έκόστισε σέ μάς πού διευθύνουμε, ή ύπό- 
θεσις αύτή. Μάς είπανε λούστρους καί λέτσους καί σάς, τά 
κορίτσια μας, σάς είπαν πρόστυχες καί άλήτισσες». (Λόγος είς 
τά στελέχη τής ΕΟΝ τήν 25/12/38). Καί είς τάς 4.1.39 έ
λεγε : «Τή στιγμή αύτή, πού ή άντίδρασις έλειψε πλέον κατά 
μέγα μέρος, τώρα πού έπί κεφαλής τής Όργανώσεως στέκε
ται δ Γενικός ’Αρχηγός αυτής, ή Α.Β.Γ. δ Διάδοχος (σ.σ. 
Παύλος) τώρα πού έγώ δ ίδιος πήρα ατό χέρι μου τό 'Γπουρ- 
γειο Παιδείας, τώρα μπαίνει στόν αγώνα τό Κράτος μέ δλο 
του τδ κύρος καί τή δύναμί του. Καί ή άντίδρασις στό έξής 
δέν θά άντιμετωπίζη μόνον τήν ΕΟΝ, άλλά τό Κράτος».

ΝΕΟΛΑΙΑ - Η ΧΡΥΣΗ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ή ιστορία τής ΕΟΝ δέν ήτο απλή καί 

εύκολος. Ίδρύθη βάσει του Α.Ν. 334) 
7.10.36, έχρειάσθη, όμως, ή πάροδος έ
νός έτους διά νά λάβη σάρκα καί οστό, 
ένεκα τής σημειωθείσης καλόπιστου ή 
καί κακόπιστου άντιδράσεψς. Από τής 
πρώτης στιγμής, προσεχώρησαν είς τού
την πολλοί άγνοί καί ένθερμοι νέοι, συν- 
επηρμένοι άπό τό όραμα τοΰ άγώνος 
τής Μεγάλης Ιδέας καί τοΰ Ρ  Ελληνι
κού Πολιτισμού. ΠλεΤστοι έΕ αύτών άνή- 
κον παλαιότερον είς έθνικάς οργανώ
σεις, άς τό Κ.Κ.Ε., ώς κατά σύστημα 
πράττει, άπεκάλει συκοφαντικούς «φασι
στικός» ( Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλ
λογος, Ε.Ε.Ε., Τρίαινα — Διαμαντοπού- 
λου κ.ά.). Ακόμη καί νέοι τού μικρού 
Εθνικού Ενωτικού Κόμματος (τού Π. 

Κανελλοπούλου, όστις, όμως, κατεπολέ- 
μησε τόν Ί .  ΜεταΕό’ λησμονήσας τάς 
θεωρίας του «περί πειθαρχημένης έλευ- 
θερίας»). Ή άνάπτυΕις τής ΕΟΝ ύπήρΕε 
ραγδαία. Τόν Ιανουάριον τού 1938 εΤ- 
χεν είς ολόκληρον τήν χώραν 15.000 
μέλη, τήν δέ 30ήν Μαρτίου 1940, ή δύ-

Ό  Μεταξάς, μετά τοΰ Βασιλεύς Γεωρ
γίου Β' καί τού τότε Διαδόχου Παύλου, 
κατά τήν διάρκειαν έορτής είς τό Πανα

θηναϊκόν Στάδιον.

ναμίς της είχεν άνέλθει είς 1.030.314 
φαλαγγίτας καί σκαπανείς. Δέον νά ση- 
μειωθή ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, πριν 
μιανθή άπό τάς κομμουνιστικός ιδέας, 
ώς άθώος έφηβος, έχων κλίσιν καλλιτε
χνικήν, έδημοσίευεν είς τόν «Σκαπα
νέα» ποιήματα ύπέρ τοΰ I. ΜεταΕό καί 
τής 4ης Αύγούστου. "Ετι σοβαρωτέρα 
είναι ή περίπτωσις τού Μανώλη Γλέ- 
Ζου. Οΰτος, κατά τήν άγνήν έφηβικήν ή- 
λικίαν του, ήτο μέλος τής ΕΟΝ, ποΖά- 
ρων, μάλιστα ύπερηφάνως μέ τήν στο
λήν τοΰ φαλαγγίτου είς φωτογραφίας 
τής έποχής. Τό ήρωϊκόν δέ έγχείρημα 
τής καταβιβάσεως τής ΝαΖιστικής ση
μαίας είς τήν Άκρόπολιν (μετά τοΰ ά- 
γνοηθέντος ύπό τής κακόπιστου κομμου
νιστικής προπαγάνδας Σαντα) τ ό έ - 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ν  έ μ φ ο -  
ρ ο ύ μ ε ν ο ς  ά π ό  τ ά  έ θ ν ι κ ά  
ι δ α ν ι κ ά  τ ή ς  ΕΟΝ κ α ί  τ ό 
π ν ε ύ μ α  ά ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς  τ ή ς  
4ης Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ .  Σημειωτέον, ότι 
ούδείς άπό τούς ψευδολόγους προπα- 
γανδιστάς τοΰ ΚΚΕ, έτόλμησε νά ϊσχυ-

ρισθή, ότι ή ήρωϊκή πραΕιο τών ΓλέΖου 
καί Σαντα έγένετο τη έντολή οίασδήπο- 
τε άντιστασιακής όργανώσεως. Αλλά 
καί ή παχυλή άγνοια τών έθνικοφρόνων 
ούδόλως έΕεμεταλλεύθη, τουλάχιστον 
διαφωτιστικώς, τήν άλήθειαν έπί τοΰ προ- 
καλέσαντος παγκόσμιον συγκίνησιν γε
γονότος, άφησε δέ τόν άτυχή ΓλέΖον 
καί μετά τήν πράΕιν του καί μέχρι σή
μερον έρμαιον τής άδιστάκτου κομμουνι
στικής προπαγάνδας καί τακτικής, ώστε 
τελικώς νά καταντήση νεροκουβαλητής 
τού προδοτικού ΚΚΕ καί τών οίωνδήπο- 
τε άγραμμάτων καί τυχαρπάστων Κολλι- 
γιάννηδων καί Καράδων. Καί δυστυχώς 
όχι ίδεολόγος νεροκουβαλητής, άλλά έ- 
παγγελματίας (έπί μισθω), κατελθών ένα 
ποός ένα τά σκαλοπάτια τής έθνικής κα- 
ταπτώσεως (κατασκοπευτικοί ένέργειαι, 
δηλώσεις είς Μόσχαν διά τήν Μακεδο
νίαν κλπ.). 'Εσχάτως μόνον, είς τήν 
πνευματικήν περισυλλογήν τής έκτοπίσε- 
ως, είχε μίαν άναλαμπήν έντιμότητος, 
ταχθείς κατά τής εισβολής τών σοβιετι
κών στρατιών είς τήν άτυχή Τσεχοσλο-
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βακίαν. Πάραυτα, ό προπαγανδιστικός 
μηχανισμός τοΰ ΚΚΕ καί τοϋ Διεθνούς 
Κομμουνισμού τόν έγκατέλειψε. Καί ένφ 
έπί μήνας οϋρλιαΖεν, ότι «ό ΓλέΖος ψυ
χορραγεί άπό τά βασανιστήρια καί τις 
άρρώοτιες καί πρέπει νά άπελευθερωθή» 
(ήδη άπό τοϋ παρελθόντος Ιουνίου ό 
ΓλέΖος είναι εκτός περιορισμών) αίφνι- 
δίως τόν «έΕέχασε» έντελώς καί ώς «έ- 
τοιμοθάνατον» καί ώς «κρατούμενον τής 
χούντας». Προφανώς πολύ θά έπεθύμει 
τά περί ψυχορραγήματος νά ήσαν άληθή..

Έπί κεφαλής τής ΕΟΝ έτοποθετήθη ό 
Άλ. Κανελλόπουλος, νέος καί ένθουσι- 
ώδης, όστις ήγαπήθη άπό τήν μόΖαν τών 
νέων.

Ό  Ί .  ΜεταΕας, όστις είχε παθολογι
κήν άγάπην πρός τήν χρυσήν έλπίδα τοϋ 
Έθνους, τήν ν ε ο λ α ί α ν ,  Ζών εις τό 
άγχος τών πρώτων άντιδράοεων καί δυ
σκολιών διά τήν ΕΟΝ, γράφει εις τό 
Ήμερολόγιόν του (τόμος 4ος ο. 293, 
300, 303, 304, 315 καί 322).

«30.1.38. Έτελείωσα (έπί τέλους!) 
Εγκύκλιος Νεολαίας. Νά ίδοΰμε τί θά 

πή ό τής Παιδείας (σ.σ. Γεωργακόπου- 
λος, όστις άντέδρα έπηρεαΖόμενος ύπό 
κύκλων, οϊτινες δέν συνεφώνουν εις τήν 
διάλυσιν τών προσκοπικών οργανώσεων).

19.2.38. Έτελείωσα μέ Γεωργακόπου- 
λον Ζήτημα Νεολαίας. 'Υποτάσσεται λ ί
γο - λίγο.

16.4.38. Άνακατώματα μέ όργάνωσιν 
Νεολαίας (....). Προχθές, σήμερα μετα- 
χειρίσθηκα τό μαστίγιο πρός όλους καί 
ήσύχασαν.

9.6.38 .... Παρέλασις άθλητών. Τί ώ- 
φελεϊ τό έργον μου; Μόνον έντυπωοια- 
κώς... Προσωπικοί άντιδράσεις...

11.12.38. .. Καί ήλθε ή σειρά τής Νε
ολαίας. Τής χ ρ υ σ ή ς  μου Νεολαίας. 
Άπό ήμέρες πολλές, πρόσκοποι καί προ- 
οκοπίνες έΖήτησαν συμβιβασμόν. Καί σι
γά - σιγά ήλθε τό Ζήτημα ώριμο. Καί 
τούς είπαμε καθαρά νά ένωθοΰνε μαΖί 
μας. Καί τέλος ό Διάδοχος μέ Ζήτησε 
καί έμίλησα μαΖί του — δύο ώρες. Θέ
λει νά έπανέλθη εις τήν Νεολαία. Καί 
τόν έπαναφέρω θριαμβευτικά καί σαν ά- 
γ α π η μ έ ν ο  Γενικό 'Αρχηγό. 'Αλλά όχι 
μόνον αύτόν. 'Αλλά καί τήν Φρειδερίκη 
καί άκόμη περισσότερο καί τήν Ειρήνη. 
Μέ έπιτίμους βαθμούς. Σήμερα 11 Δε
κεμβρίου έγινε τό θαύμα. Μία παράτα- 
Εις μεγαλειώδης εις τό Πεδίον τοϋ ” Α- 
ρεως. ΈΕέδρα. Σημαίες, πού έδωσαν ό 
Διάδοχος καί ή Φρειδερίκη. "Υμνος τής 
Νεολαίας. Τής 4ης Αύγούστου.

31.12.38 (...) Έπειτα ΕΟΝ. Ε κ ε ί  
σ π ή τ ι  μ ο υ ,  σ π ή τ ι  μ ο υ .  Ε ν 
θουσιασμός π α ι δ ι ώ ν  μ ο υ .  (σ.σ. 
Μέ πόσην άληθώς συγκίνησιν γράφει διά 
τούς νέους!..). Μά μέσα μου φαρμάκι 
— θά τό πληρώσω αύτό στόν... (σ.σ. 
προτιμώμεν νά μήν άναφέρωμεν τό ό
νομα τοϋ άντιδρώντος).

Καί έπί πλέον ό Βασιλεύς έρώτησε 
τόν Παπάγο έάν είναι άλήθεια ότι τά 
παιδιά τής ΕΟΝ κατασκοπεύουν τούς 
γονείς των ! Αύτά είναι σ υ κ ο φ α ν 
τ ί ε ς  τοϋ Μερκάτη καί τής... 'Αλλά 
γιατί ό Βασιλεύς είναι τόσον εύπρόσιτος 
οέ κάτι τέτοιες διαβολές ; "Ετσι κλεί
νει ό παλαιός χρόνος. Μέσα σέ συνω
μοσίες κομματικές καί παλατιανές. Μί
ση φθονερών καί άποτυχημένων... Καί 
τώρα έχω ν' άντιμετωπίσω τήν παλατια- 
νή συνωμοσία πού έΕυφαίνεται γύρω

Ό  ΜεταΕας συνομιλεί μέ τόν άρχηγόν τής Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.) Άλέκον Κανελλόπουλον.

στόν Βασιλέα. Δ έ ν  ε ί ν α ι  α ύ -  
τ ό ς  μ έ σ α ,  τ ό  Ε έ ρ ω .  Αλλά 
οϋτε ύπέρ έμοϋ...».

Διά τών προηγουμένων, ό I. ΜεταΕας 
ούδόλως θίγει τόν Άνώτατον Άρχον
τα, τόν Βασιλέα, τόν σώφρονα καί ά- 
σκητικόν Γεώργιον Β ', τόν όποιον ή- 
γάπα καί έσέβετο εις μεγάλον βαθμόν. 
Θέτει, όμως, τόν δάκτυλον εις τήν πλη
γήν τών γνωστών «κύκλων», οϊτινες τό
σα κακά έπεσώρευσαν εις τούς έκάστο- 
τε βασιλείς μας καί εις τόν λαόν...

Ό  Λιναρδάτος, εις τό έργον του «4η

Αύγούστου» γράφει :
Μέσα ατά Ανάκτορα ύπήρχαν διαφο

ρετικές τάσεις καί έπιρροές. Έτσι, λό
γου χάριν, ό πρίγκηπας Νικόλαος ήταν 
θερμός συμπαραστάτης τής δικτατορίας, 
ένφ ό πρίγκηπας Γεώργιος, ή Γαλλίδα 
γυναίκα του Μαρία Βοναπάρτη καί ό 
γυιός τους Πέτρος, ήταν έχθροί τής δι
κτατορίας τοϋ ΜεταΕό... Στό βάθος ή
θελαν τήν άντικατάσταση καί τοϋ βασι
λιά Γεωργίου, άπό τόν «φιλελεύθερο» 
Πέτρο...» (σ. 47).

(Συνεχίζεται)

Βαθμοφόροι τής Ε.Ο.Ν. εις άναμνηστικήν φωτογρα
φίαν.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

TINA ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΙΝ

•Υπό τοϋ κ . ΔΗΜ . ΝΤΖΙΩΡΑ' ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'

I. Έν γένει.
Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν έκ τών γενικών άρχών 

τοΰ δικό νομικού ποινικού δικαίου, μεταξύ τών μετεχόν- 
των της ποινικής δίκης προσώπων, περιλαμβάνεται καί 
ό κατηγορούμενος, δστις είναι τό κυριώτερον διαδικα
στικόν πρόσωπον, Ιτι δέ καί διάδικος δσάκις εις την 
δίκην παρίσταται καί πολιτική άγωγή. Ό  Κώδιξ Ποιν. 
Δικονομίας καθορίζει, διά ρητών διατάξεων του, ποιος 
φέρει τήν Ιδιότητα τοΰ κατηγορουμένου καί είδικώτε- 
ρον πώς κτάται αδτη καί πότε άπάλλυται, τίνι τρόπψ 
διαπιστοϋται ή ταυτότης του κ.τ.τ., πώς καί ύπό ποιας 
προϋποθέσεις δύναται να παραστή εις τήν δίκην, ώς 
πολιτικώς ένάγων. Τέλος, σειρά δλη διατάξεων τοΰ Κ. 
Π.Δ. πλεΐστα δσα δικαιώματα παρέχει εις τόν κατηγο
ρούμενον, δι’ ών θά δυνηθή οδτος νά προπαρασκευάσω 
τήν κατά τής κατηγορίας άμυναν καί άντικρούση τήν 
έναντίον του έπίθεσιν ταύτης. Τά Ιν λόγω δικαιώματα 
παρέχονται εις τόν κατηγορούμενον καθ’ δλην τήν πο
ρείαν τής δίκης, άπό τής προανακρίσεως μέχρι τής δια
δικασίας ένώπιον τοΰ άκροατηρίου, καθώς καί καθ’ δ
λην τήν διάρκειαν ταύτης. Κατωτέρω, άναφερόμεθα, 
δι’ δλίγων, εις τά δικαιώματα καί μόνον τοΰ κατηγο
ρουμένου, κατά τήν άνάκρισιν (καί προανάκρισιν) , έπί 
τή σκέψει δτι μία τοιαύτη άνάπτυξις παρουσιάζει ου 
μόνον θεωρητικόν, άλλά, καί δή πρωτίστως, καί πρα
κτικόν ένδιαφέρον.

II. Ποια τά δικαιώματα τοΰ κατηγορουμένου.
Τά κυριώτερα τών δικαιωμάτων τοΰ κατηγορουμέ

νου, περί ών άνωτέρω (στοιχ. I) δ λόγος, είναι τά 
άκόλουθα :

α) Παράστασις μετά συνηγόρου.
Σχετικώς δμιλεΐ ή διάταξις τοΰ άρθρου 100 Κ.Π. 

Δ., πηγήν εχουσα τόν Νόμον ΓΦΜΗ/1910. Κατά τήν 
παρ. 1 τής διατάξεως ταύτης, δ κατηγορούμενος διά 
κακούργημα ή πλημμέλημα δικαιούται, κατά τήν άπο- 
λογίαν του καί κατά πάσαν έξέτασίν του καί αύτήν Ιτι 
τήν κατ’ άντιπαράστασιν πρός μάρτυρας ή έτέρους κα
τηγορουμένους έξέτασίν του, νά παρίσταται μετά συ
νηγόρου, δι’ δ καί κλητεύεται 24 τούλάχιστον ώρας 
πρό πάσης τοιαύτης άνακριτικής ένεργείας (1).

Κατά τήν 2αν παράγρ. τής Ιδίας διατάξεως, άν έκ 
τής άναβολής τής έξετάσεως έπίκειται κίνδυνος, κατά 
τήν κρίσιν τοΰ άνακρίνοντος, δύναται οδτος νά συντάι- 
μη τήν ώς άνω προθεσμίαν, δι’ ειδικής έκθέσεώς του, 
άναφερομένης είς τόν κίνδυνον.

Ό  νόμος δέν άναφέρει πότε έπίκειται κίνδυνος έκ 
τής άναβολής. Καθ’ ά, δμως, γίνεται δεκτόν, ύπό τών 
έρμηνευτών τοΰ δικαίου μας, τοιοΰτος ύφίσταται π.χ.

δταν ύπάρχη φόβος διαφυγής τοΰ κατηγορουμένου, ή 
κίνδυνος έξαφανίσεως ή άλλοιώσεως τών άποδείξεων, 
διότι π .χ. δ κατ’ άντιπαράστασιν έξετασθησόμενος μάρ- 
τυς νοσεί βαρέως ή είναι ύπέργηρος ή μή προφυλακι
σμένος ών, δυνατόν νά έξαλείψη τά ίχνη τής κολασίμου 
πράξεως ή έξαφανίση ουσιώδη έγγραφα ή άλλα πει
στήρια ή έπιδιώξη νά άσκηση πίεσιν έπί τών έξετα- 
σθησομένων μαρτύρων ή καταρτίση συμβάσεις, σκοπού- 
σας είς τήν συγκάλυψιν τής ένοχής του κ.τ.τ.

Κατά τήν 3ην παράγρ. τοΰ έξεταζομενου άρθρου, 
δ άνακριτής ύποχρεοΰται νά διορίση έξ έπαγγέλματος 
συνήγορον, έάν ρητώς ζητήση τοΰτο δ κατηγορούμενος.

Έ κ  τοΰ περιεχομένου τών διατάξεων τούτων συνά
γεται, δτι δ κατηγορούμενος δύναται νά παραιτηθή τής 
παραστάσεως συνηγόρου, κατά τήν έξέτασίν του, δπό- 
τε ή άπολογία του είναι έγκυρος. Περαιτέρω, έάν δι’ 
οίονδήποτε λόγον δέν προσέλθη δ διορισθείς, Ιτι δέ καί 
έξ έπαγγέλματος, συνήγορος τοΰ κατηγορουμένου, έγ- 
κύρως προβαίνει είς τήν έξέτασίν αύτοΰ δ άνακριτής 
καί άνευ συνηγόρου, έκτός έάν δ κατηγορούμενος έζή- 
τησε τόν διορισμόν νέου τοιούτου, παρά τοΰ άνακριτοΰ, 
πάντοτε δέ έντός τής ταχθείσης πρός άπολογίαν του 
προθεσμίας (Μπουρόπουλος Έρμην. Κώδ. Ποιν. Δικ. 
τόμ. Α ' σελ. 147).

Ώ ς προκύπτει έκ ρητής διατάξεως τοΰ νόμου (άρ- 
θρον 104 Κ.Π .Δ.), τά άνωτέρω έφαρμόζονται καί έπί 
προανακρίσεως, είτε έπί αυτοφώρου έγκλήματος πρό
κειται είτε μή, πλήν τοΰ έξ έπαγγέλματος διορισμού 
συνηγόρου, καθ’ δσον ή διάταξις τοΰ άρθρου 104 δέν 
παραπέμπει καί είς τήν παράγρ. τοΰ άρθρου 100.

Κατά τήν 4ην καί τελευταίαν παράγρ. τοΰ άρθρου 
100, «έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά άπαγορευθή ή 
έπικοινωνία τοΰ κατηγορουμένου πρός τόν συνήγορον 
αύτοΰ, ύπ’ αύτοΰ έκλεγέντα ή ύπό τοΰ άνακριτοΰ διο- 
ρισθέντα». Τοΰτο σημαίνει, δτι ούδεμια πρόφασις χω- 
ρεΐ πρός παρεμπόδισιν τής έπικοινωνίας τοΰ κατηγο
ρουμένου μετά τοΰ συνηγόρου ή τών συνηγόρων του. 
’Αλλά καί αί έπιστολαί, ώς καί τά τηλεγραφήματα, 
τοΰ κατηγορουμένου πρός τόν συνήγορόν του, δέν δύ- 
ναται νά παραβιασθοΰν (Τσουκαλάς Ποιν. Δικόν, τόμ. 
Β ' παρ. 46) ή νά κατασχεθούν είς χεΐρας τοΰ συνηγό
ρου (Στάϊκος Έρμην. Κώδ. Ποιν. Δικ. τόμ. Α ' σελ. 
365 έπ .), έκτός έάν πρόκειται περί πειστηρίων.

β) Άνακοννωσις τών έγγράφων τής άνακρίσεως.
Σχετικώς γίνεται λόγος έν άρθριρ 101 Κ.ΙΙ.Δ. Κατ 

τά τήν διάταξιν ταύτην, δ άνακριτής ύποχρεοΰται άμα, 
ώς δ κατηγορούμενος προσέλθη ή προσαχθή ένώπιόν 
του, νά άνακοινώση είς αύτόν τό περιεχόμενον τών έγ
γράφων τής άνακρίσεως, νά τοΰ άναπτύξη, δηλαδή, τάς
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έναντίον του ύπαρχούσας ένδείξεις. Καί τοΰτο, έπί τη 
σκέψει δτι ούτω θα δυνηθή δ κατηγορούμενος να υπε
ράσπιση έαυτόν. Μάλιστα δέ, άν δ κατηγορούμενος θε- 
λήση, δικαιούται, δ δέ άνακριτής ύποχρεοΰται πρδς τού
το, νά λάβη γνώσιν αύτοπροσώπως ή διά τού συνηγό
ρου του τών έγγραφων τής άνακρίσεως καί νά ζητήση 
άντίγραφα τούτων, ιδία δαπάνη, δι’ αίτήσεώς του, έγ- 
χειριζομένης πρδς τδν άνακριτήν.

Έ ν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, τδ δικαίωμα 
τοΰτο δύναται νά άσκήται μόνον κατά πάσαν έξέτασιν, 
ώς καί μετά τδ πέρας τής άνακρίσεως (2 ) , άν δέ ή άνά- 
κρισις διαρκή ύπέρ τδν μήνα, δύναται δ κατηγορούμε
νος νά άσκηση τδ έν λόγψ δικαίωμα άπαξ τού μη- 
νδς (3 ). Καθ’ ά είδικώς τονίζεται, ύπδ τής εισηγητικής 
τού Κώδικος έκθέσεως, δ περιορισμός οδτος, ύφιστάμε- 
νος καί έν Γαλλίφ, έτέθη, διότι έθεωρήθη δτι δέν πρέ
πει άνευ άνάγκης προστασίας τής άτομικής έλευθερίας 
καί τών δικαιωμάτων τού κατηγορουμένου νά τίθεται 
είς κίνδυνον τδ Ιργον τής άνακρίσεως, διά τής άνά πά
σαν στιγμήν άνακοινώσεως τών έγγράφων αύτής, δι’ 
ής παραδίδεται έκθετον τδ Ιργον τής άνακρίσεως είς 
τήν διάθεσιν τού κατηγορουμένου.

Τέλος, κατά τήν ίδιαν διάταξιν, άμα τψ πέρατι τής 
άνακρίσεως. καί πριν ή αυτή διαβιβασθή είς τδν Εισαγ
γελέα, καί άρθρον 308 § 1, δ άνακριτής ύποχρεοΰται 
νά καλέση τδν κατηγορούμενον, Γνα λάβη γνώσιν άπά- 
σης τής δικογραφίας. 'Ως είκός, άν μετά τοΰτο δ άνα- 
κριτής ήθελεν ένεργήσει νέας άνακριτικάς πράξεις, δ- 
φείλει, πριν διαβιβάση τήν δικογραφίαν είς τδν εισαγ
γελέα, νά λάβη γνώσιν καί τών νέων έγγράφων τού
των κλπ. ‘Αλλως έπέρχεται άπόλυτος άκυρότης (4) .

Προκειμένου, δμως, περί κατεσχημένων έγγράφων 
ή τοιούτων παρακατατεθέντων παρά τψ γραμματεΐ τοΰ 
δικαστηρίου, τά τής χορηγήσεως τών άντιγράφων τού
των ρυθμίζονται ύπδ τών ειδικών διατάξεων τών άρ
θρων 264 καί 265 Κ .ΠΑ., περί ών κατωτέρω έν οί- 
κείψ τόπψ (περί κατασχέσεως) δ λόγος. Αί διατάξεις, 
δμως, τών άρθρων 105 καί 106 Κ.Π.Δ., περί ών άμέ- 
σως κατωτέρω, έφαρμόζονται καί είς τάς περιπτώσεις 
ταύτας.

III. Προθεσμία πρδς άπολογίαν.

Κατά τήν διάταξιν τού άρθρου 102 § 1 KJI.A., 
δ κατηγορούμενος, εύθύς ώς έμφανισθή ένώπιον τοΰ ά- 
νακρίνοντος πρδς άπολογίαν, δικαιοΰται νά ζητήση 
προθεσμίαν μέχρι 48 ώρών, ένα άπολογηθή, πρδ τής 
παρελεύσεως τής δποίας δέν ύποχρεοΰται είς άπολο
γίαν. Ή  προθεσμία αύτη, αίτουμένη, χορηγείται ύπο- 
χρεωτικώς. Έ άν, κατ’ άρθρον 100 παρ. 2, δ κατηγορού
μενος κληθή είς άπολογίαν πρδ τής παρελεύσεως 24ώ- 
ρου, πάλιν, κατά τήν δρθοτέραν γνώμην, δικαιοΰται, 
άφ’ ής παρουσιασθή είς τδν άνακρίνοντα, νά ζητήση 
τήν ώς άνω προθεσμίαν, ήτις δέν δύναται, έν ούδεμιά 
περιπτώσει, νά συντμηθή, άκοντος τοΰ κατηγορουμέ
νου (5).

Δύναται, έξ άλλου, κατά τήν έρμηνευομένην διάτα- 
ξιν τοΰ Κ ϋ .Δ . (άρθρ. 102 § 2) , νά δοθή, κατά τήν 
κρίσιν τοΰ άνακρίνοντος, καί παράτασις τής προθεσμίας 
ταύτης. 'Ο νόμος δέν προσδιορίζει τδν χρόνον τής πα- 
ρατάσεως. Δι’ δ καί γίνεται δεκτόν, δτι δύναται ή δευ- 
τέρα αύτη προθεσμία νά είναι καί μείζων Ιτι τών 48 
ώρών. Περαιτέρω, δέον νά λεχθή, δτι, τοΰ νόμου μή δια-

κρίνοντος μεταξύ πρώτης καί συμπληρωματικής τυχόν 
άπολογίας, τ’ άνωτέρω δέον νά έφαρμόζωνται καί έπί 
τής συμπληρωματικής άπολογίας άκόμη καί διά τήν 
περίπτωσιν, καθ’ ήν, δτε τδ πρώτον άπελογήθη δ κα
τηγορούμενος, δέν έζήτησε προθεσμίαν πρδς άπολογίαν 
καί ένεκα τούτου δέν τοΰ παρεσχέθη τοιαύτη, άλλ’ άπε
λογήθη άμέσως.

ΙΥ. Έξήγησις τών δικαιωμάτων είς τον κατηγο
ρούμενον.

Πάντα τά άνωτέρω (στοιχ. II) δικαιώματα τοΰ κα
τηγορουμένου, ύποχρεοΰται, κατ’ άρθρον 103 Κ.Π.Δ., 
δ άνακρίνων, εύθύς ώς διαπιστώση τήν ταυτότητά του, 
νά έξηγήση είς αύτδν σαφώς καί πρδ τής ένάρξεως 
τής άπολογίας του. Επομένως, δ άνακρίνων ύποχρεοΰ- 
ται νά έξηγήση είς τον κατηγορούμενον, δτι δικαιού
ται νά παρίσταται μετά συνηγόρου, έάν δέ δέν εχη συ
νήγορον, δτι δύναται νά ζητήση τδν διορισμόν τοιού- 
του, δτι έχει έλευθερίαν έπικοινωνίας μετά τοΰ συνη
γόρου, δτι δύναται αυτοπροσώπως, ή διά τοΰ συνηγό
ρου του, νά μελετήση τήν δικογραφίαν καί νά ζητήση 
άντίγραφα τών έν αύτη έγγράφων, καί δτι, τέλος, με
τά τδ πέρας τής άνακρίσεως, δικαιοΰται νά λάβη γνώ
σιν ταύτης.

Περί τούτων, ώς καί τών τυχόν άπαιτήσεων τοΰ κα
τηγορουμένου, συντάσσεται Ικθεσις ύπδ τοΰ άνακρίνον
τος, ήν ύπογράφει καί δ κατηγορούμενος.

’Ά ν δ κατηγορούμενος δέν Θελήση νά ύπογράψη 
τήν έκθεσιν ή δέν γνωρίζη γραφήν, βεβαιοΰται τοΰτο 
έν τη έκθέσει, κατ’ άρθρον 151 Κ.Π.Δ. 'Υπογραφή τής 
έκθέσεως ύπδ τοΰ συνηγόρου δέν άπαιτεΐται, άλλ’ έάν 
οδτος ύπογράψη ούδεμία, έκ τοΰ λόγου τούτου, έπέρ- 
χεται βλάβη.

Υ. Συνέπειαι παραβιάσεως δικαιωμάτων κατηγο
ρουμένου.
Ή. παραβίασις τών άνωτέρω δικαιωμάτων τοΰ κα

τηγορουμένου συνεπάγεται άπόλυτον άκυρότητα τής 
πράξεως, είς ήν τδ δικαίωμα άναφέρεται (6). Παραι- 
τηθέντος, δμως, τοΰ κατηγορουμένου, ένώπιον τοΰ άνα
κρίνοντος, μετά τήν έξήγησιν αύτψ τών έν άρθρω 100 
§ 1, 103 καί 104 Κ ϋ .Δ . δικαιωμάτων του, καί δή πε
ρί τοΰ διορισμοΰ συνηγόρου κλπ., δέν έπέρχεται άκυ
ρότης τής διαδικασίας (A il.  300/1955, Ποιν. Χρ. Ε ' 
σελ. 506).

VI. Περιορισμός τών δικαιωμάτων τοΰ κατηγορου
μένου.

Κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 106 Κ ϋ .Δ ., ώς ήδη 
ισχύει (άρθρον 11 Ν.Δ. 4090/60), έπί τών έγκλημά- 
των τής Ικ προθέσεως άνθρωποκτονίας, τής ληστείας 
καί τής έκβιάσεως, τά δποΐα συνήθως έμφανίζονται σκο
τεινά, δ κατηγορούμενος δύναται, κατόπιν δμως άπο- 
φάσεως τοΰ δικαστικοΰ συμβουλίου, μετά πρότασιν δέ 
τοΰ είσαγγελέως, νά στερηθή τής άσκήσεως απάντων 
τών άνωτέρω δικαιωμάτων, καθ’ δλον δέ τδ στάδιον 
τής άνακρίσεως, πλήν τοΰ δικαιώματος, δπως παρίστα- 
ται μετά συνηγόρου. Μετά τήν δήλωσιν, δμως, τοΰ άνα- 
κριτοΰ πρδς τδν κατηγορούμενον, δτι ή άνάκρισις έπε- 
ρατώθη, δικαιοΰται οδτος νά άσκήση τά δικαιώματά 
του ταΰτα καί νά προσαγάγη πάν μέσον ύπερασπίσεώς 
του, νά προτείνη μάρτυρας, οδς δ άνακριτής δφείλει νά
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έξετάση, έάν δέ έχη περί τούτου Αντιρρήσεις, δφείλει 
νά προκαλέση τήν άπόφασιν τοΰ δικαστικού συμβου
λίου.

Ή  διάταξις αΰτη δικαιολογητικήν βάσιν έχει, ώς 
έλέχθη, διότι τά έν λόγψ έγκλήματα εμφανίζονται ώς 
σκοτεινά, ή φύσις δέ αυτών είναι τοιαύτη, ώστε να έπι- 
βάλλεται, ένίοτε, ή στέρησις των δικαιωμάτων τοΰ κα
τηγορουμένου, χάριν της άνακαλύψεως της άληθείας.
Όθεν, έάν δέν βλάπτεται τό έργον τής άνακρίσεως, ό 

άνακρίνων δικαιούται νά μη άποστερήση τόν κατηγο
ρούμενον τών έν λόγψ δικαιωμάτων του, δπότε καί δέν 
παρίσταται Ανάγκη προσφυγής εις τό συμβούλιον.

Μάρτυρες κατά τόν A IL , τούς όποιους όφείλει νά 
έξετάση δ Ανακριτής, νοούνται ένταΰθα οί, μετά τήν δή- 
λωσιν αυτού δτι έπεράτωσε τό Ιργον του (7 ) , προτεινό- 
μενοι ύπό τοΰ κατηγορουμένου μάρτυρες ύπερασπί- 
σεως, Αδιαφόρως Αν οδτοι είχον προταθή καί προηγου
μένως (8) , πλήν δέν έξητάσθησαν. Περαιτέρω, καθ’ α 
ένομολογήθη ύπό τής αύτής Αποφάσεως εις τήν ύπό τού 
δικαστικού συμβουλίου άπαγόρευσιν Ασκήσεως τών ώς 
Ανω δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται καί οί μεταγενε
στέρους τής Ικδόσεως τού βουλεύματος προσλαμβάνον- 
τες τήν ιδιότητα τοΰ κατηγορουμένου (Αρθρον 72 Κ. 
Π .Δ.), καθ’ δσον, έν άντιθέτψ έκδοχή, δέν θά καθίστα
το έφικτή ή σκοπηθεΐσα, διά τών ώς Ανω διατάξεων, 
Αποφυγή τής βλάβης τοΰ έργου τής άνακρίσεως πρός 
άνακάλυψιν τής άληθείας.

Έν τέλει, δέον νά άναφερθή, δτι ή διάταξις τού 
Αρθρου 106 Κ.Π.Δ. έφαρμόζεται άναλόγως, δυνάμει 
τοΰ Αρθρου 3 τού Ν. 1608/1950 καί εις τήν περίπτω- 
σιν α) τών έν αύτψ άναφερομένων έγκλημάτων πλα
στογραφίας κλπ., έφ’ δσον ταΰτα στρέφονται κατά τοΰ 
δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τών 
υποκειμένων εις τήν Αρμοδιότητα τού κατ’ Αρθρον 111 
Κ.Π.Δ. πενταμελούς έφετείου καί β) τών έγκλημάτων 
ύποθάλψεως έγκληματίου, παρασκοτήσεως έγκλημάτ 
των καί Αποδοχής προϊόντων έγκλήματος (Αρθρα 231, 
232 καί 394 Π.Κ.) έφ’ δσον ή τέλεσις αύτών σχετί
ζεται πρός τά Ανωτέρω ύπό στοιχ. «α» μνημονευόμενα.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται, δτι έπί έγκλημάτων 
προβλεπομένων ύπό τού Α.Ν. 509/1957 καί ψηφίσμα
τος Γ έτους 1946 (Ν. 1975/1952) δέν Απαιτείται κΑν 
άπόφασις τοΰ συμβουλίου πρός έφαρμογήν τού Αρθρου 
106 Κ ΙΙ.Δ ., ήτις είναι ύποχρεωτική (Γνωμ. Εισαγγ. 
Έφετών ’Αθηνών, Κ. Χριστοπούλου 3/1968, Ποιν. 
Χρ. ΙΗ ' σελ. 634 έ π .) .

ΥΙΙ. Δικαιώματα κατηγορουμένου έπΐ προανακρί- 
σεως.

Κατά τήν διάταξιν τού Αρθρου 104 Κ ΙΙ.Δ ., δταν 
ένεργήται προανάκρισις, δ κατηγορούμενος έχει δλα τά 
έν Αρθροις 100 - 103 (στιχ. I  - V) λεπτομερώς Ανα
γραφόμενα δικαιώματα μέ δύο έξαιρέσεις, ήτοι : α) 
δέν δικαιούται νά ζητήση παρά τοΰ προανακριτοΰ διο
ρισμόν συνηγόρου καί β) εις πάσαν συμπληρωματικήν 
Απολογίαν, έάν ή προανάκρισις έξακολουθή ύπέρ τόν 
μήνα, δέν δικαιούται νά άσκή τά δικαιώματα τούτου 
Απαξ τού μηνός.

Έ ξ Αλλου, δ προανακριτικός ύπάλληλος, δέν ύπο- 
χρεοΰται νά καλέση τόν κατηγορούμενον δπως λάβη 
γνώσιν τής δικογραφίας, μετά τήν περάτωσιν τής προ- 
ανακρίσεως, είτε πρόκειται περί αύτοφώρου έγκλήμα
τος είτε μή, έπί τψ λόγψ δτι ή σχετική διάταξις τοΰ 
Κ.Π.Δ. (Αρθρον 101 § 1 έδ. α ') παραπέμπει είς τό 
Αρθρον 308 § 1 Κ ΙΙ.Δ ., δπερ δέν καθιεροΐ τοιαύτην

ύποχρέωσιν διά τόν άνακριτικόν ύπάλληλον, Αλλά μό
νον διά τόν τακτικόν Ανακριτήν (9).

Έξαίρεσις έπί αύτοφώρου έγκλήματος. "Οταν ή 
προανάκρισις ένεργήται αύτεπαγγέλτως δι’ αυτόφωρον 
έγκλημα (Αρθρον 242 Κ .ΙΙ.Δ .), ούχί δέ καί δσάκις 
έπίκειται κίνδυνος έκ τής Αναβολής (κατ’ Αρθρον 243 
παρ. 2 ) , δ ένεργών τήν προανάκρισιν, δύναται, κατ’ Αρ
θρον 105 Κ.Π.Δ., νά στερήση τόν κατηγορούμενον τών 
δικαιωμάτων του, έάν, κατά τήν κρίσιν του, βλάπτεται 
τό έργον τής Ανακρίσεως, πρός Ανακάλυψιν τής άλη
θείας. Τοΰ δικαιώματος, δμως, νά παρίσταται μετά 
συνηγόρου δέν δύναται νά στερηθή ούδέ έπί τών αυτο
φώρων δ κατηγορούμενος.

Καθ’ α τονίζεται καί ύπό τής αίτιολογικής τού Κώ- 
δικος έκθέσεως (Ζαχαρ. 1951, σελ. 4 1 3 ), ή δικαιο- 
λογητική βάσις τής διατάξεως ταύτης πηγάζει έξ αύ
τής τής φύσεως τής ένεργουμένης άνακρίσεως, ήτις εύ- 
ρίσκεται είς τήν άναζήτησιν τών πρώτων ιχνών τοΰ 
έγκλήματος καί έχει Ανάγκην νά μείνη Απερίσπαστος 
είς τό έργον της πρός άνακάλυψιν τής άληθείας.

Επομένως, έάν δέν βλάπτεται τό έργον τής άνα
κρίσεως, δικαιούται δ άνακριτικός ύπάλληλος νά μή 
στερήση τόν κατηγορούμενο'; τής χρήσεως τών δικαιω
μάτων του, έν δλψ ή έν μέρετ.

Έ κ τοΰ περιεχομένου τής διατάξεως ταύτης συνά
γεται, δτι δ άνακριτικός ύπάλληλος δικαιούται νά κα
λέση είς Απολογίαν τόν κατηγορούμενον καί πρό τής 
παρελεύσεως τού 48ώρου, έάν κρίνη δτι Αλλως βλάπτε
ται τό έργον τής άνακρίσεως, έστω καί Αν εύρεθή πρό 
κατηγορουμένου, αίτουμένου προθεσμίαν.

Έν τή περιπτώσει, δμως, ταύτη γεννάται τό έρώ- 
τημα : Τί δέον νά πράξη δ Ανακριτικός ύπάλληλος έάν 
δ κατηγορούμενος άρνηθή νά άπολογηθή ; Νομίζομεν, 
δτι δέον νά γίνη περί τούτου μνεία είς τήν οίκείαν έκ- 
θεσιν καί είς τό διαβιβαστικόν πρός τήν Είσαγγελικήν 
’Αρχήν τής σχηματισθείσης δικογραφίας.

’Ανάλογος ή λύσις καί είς πλείστας έτέρας περι
πτώσεις (10) καί δσάκις δ Ανακριτικός ύπάλληλος κρί
νει δτι δέν πρέπει δ κατηγορούμενος νά στερηθή τού 
δικαιώματός του νά άπολογηθή μετά 48ωρον. Διότι καί 
τότε δ είρημένος ποιείται μνείαν είς τήν οίκείαν έκθε- 
σιν, δτι έχορήγησεν είς τόν κατηγορούμενον τήν αίτη- 
θεΐσαν 48ωρον προθεσμίαν, μεθ’ δ καί Αποστέλλει αύ- 
τόν καί τήν δικογραφίαν, κατά τά Ανωτέρω, Ανευ Απο
λογίας του, είς τόν εισαγγελέα.

Ζήτημα τό δποΐον έγεννήθη έν προκειμένψ είναι 
τό έξής : Τοΰ νόμου δρίζοντος, δτι δ κατηγορούμενος 
δέν δύναται νά στερηθή τοΰ δικαιώματος δπως παρί- 
σταται μετά συνηγόρου, έρωτάται : Ή  διάταξις αϋτη 
δέον νά έρμηνευθή ύπό τήν στενήν έννοιαν τής πα- 
ραγρ. 1 τοΰ Αρθρου 100 ή ύπό εύρυτέραν τοιαύτην, πε- 
ριλαμβάνουσαν καί τήν έπικοινωνίαν τοΰ κατηγορουμέ
νου μετά τοΰ συνηγόρου του ;

Έν προκειμένψ αί γνώμαι διχάζονται. Κατά τήν 
πρώτην γνώμην είς τό δικαίωμα τοΰ παρίστασθαι μετά 
συνηγόρου περιλαμβάνεται καί τό δικαίωμα τής έλευ- 
θέρας έπικοινωνίας τοΰ κατηγορουμένου μετά τοΰ συνη
γόρου του (11) . Κατ’ Αλλην γνώμην έπί τοΰ ζητήματος 
προκύπτει Αποφασιστική Απάντησις, έπί τψ λόγψ δτι 
έν τψ νόμψ δρίζεται ρητώς, δτι δ κατηγορούμενος «δι
καιούται νά παρίσταται μετά συνηγόρου», ούχί δέ «καί 
νά έπικοινωνή μετ’ αυτού» (12).
VIII. Μή έμφάνισνς τοΰ κατηγορουμένου.

Καθ’ α τυγχάνει γνωστόν, κατά τήν ένέργειαν προ- 
ανακρίσεως έπί μή αύτοφώρου έγκλήματος συνέπεια
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παραγγελίας τοϋ είσαγγελέως, δ κατηγορούμενος κλη
τεύεται 24 ώρας πρδ πάσης έξετάσεώς του, όπδ προϋ
ποθέσεις δέ καί ένωρίτερον ύπό τοΰ ΙνβργοΟντος τήν 
προανάκρισιν.

Έρωτάται, δμ,ως, έαν δ κληθείς κατηγορούμενος 
δέν έμφανισθή πρδς άπολογίαν, τί δέον νά πράξη δ 
καλών άνακριτικδς υπάλληλος ; Ή  άπάντησις, έν προ- 
κειμένψ, είναι δτι, δοθέντος δτι ή άπολογία δέν είναι 
Αναγκαία πρδς περαίωσιν της άνακρίσεως (σχετικώς 
Α. Μπουροπούλου, «Ή άπολογία τοΰ κατηγορουμένου 
καί ή περάτωσις τής άνακρίσεως» Ποιν. Χρον. Δ ' σελ. 
209 έπ .), οδτος δέν δύναται νά έκδώση ένταλμα βιαίας 
κατ’ αύτοΰ προσαγωγής. 'Ως έκ τούτου, θα διαβιβάση 
τήν δικογραφίαν, περαιωμένην, εις τδν εισαγγελέα, &- 
νευ τής άπολογίας τοΰ κατηγορουμένου, ποιούμενος 
μνείαν είς τδ διαβιβαστικδν πρδς αύτδν έγγραφον, δτι 
δ κατηγορούμενος, καίτοι κλητευθείς, δέν προσήλθε 
πρδς άπολογίαν. Οί’κοθεν νοείται, δτι είς τήν δικογρα
φίαν δέον νά έπισυνάπτεται καί τδ σχετικδν άποδεικτι- 
κδν τής πρδς έμφάνισιν κλήσεως (άρθρα 270 έπ. Κ. 
Π .Δ.) (13).

IX. Παραντησις τοδ κατηγορουμένου έκ των δικαι
ωμάτων του.
Καθ’ α έλέχθη άνωτέρω, δ κατηγορούμενος δικαιού

ται νά παραιτηθή τών δικαιωμάτων του, ή έν λόγψ 
δμως παραίτησις πρέπει νά είναι ρητή καί νά Αναγρά
φεται Ιν τή οίκείφ έκθέσει, πρδς Αποφυγήν δημιουρ
γίας, μεταγενεστέρως, δικονομικών προβλημάτων.

(1) Σ χ  ε τ ι κ ή καί ή διάταξις τοΰ δ ρ θ ρ ο υ 96 
Κ.Π.Δ., καθ’ ήν «έκαστος τδν διαδίκων, έπομένως καί δ κα
τηγορούμενος δύναται νά συμπαοίσταται μετά δύο τό πολύ συ
νηγόρων έν τή προδικασία καί μετά τριών έν τφ άκροατη- 
ρίψ». Δέν προσήκει δμως ή αύτή άπάντησις, έπΐ έκδικάσειος 
πλημμελήματος είς τδ άκροατήριον. Καθ’ δσον, έν τή περι- 
πτώσει ταύτη, ώς σαφώς προκύπτει έκ τού συνδυασμού τών 
διατάξεων τών άρθρων 340 § 1, 376 καί 502 § 1δ Κ.Π.Δ., 
μή οδσης άναγκαίας έν τφ άκροατηρίψ τής παραστάσεως συνη
γόρου, δέν δποχρεούται δ πρόεδρος νά διορίση τοιοΰτον.

(2) Σχετική ή δ ι ά τ α ξ ι ς Είσαγγ. Πλημμελειοδικών 
Κορίνθου Κ ο ρ κ ο π ο ύ λ ο υ  (Ποιν. Χρ. Ε ' σελ. 52) καθ 
ήν : Ένεργηθείσης συμπληρωματικής προανακρίσεως, δ κατη
γορούμενος, έφ’ δσον δέν έκλήθη έκ νέου είς άπολογίαν, δέν 
δύναται νά ζητήση άντίγραφα τών έγγράφων τής δικογραφίας, 
πρδ τοϋ πέρατος τής ποινικής διαδικασίας. Έπρόκειτο περί 
κατηγορουμένου έπί δυσφημήσει δημοσίου ύπαλλήλου, δστις 
έζήτησεν άντίγραφα μαρτυρικών καταθέσεων, ΐνα ύποβάλη ταΰ- 
τα είς τήν προϊσταμένην τού μηνυτού ’Αρχήν.

(3) Σχετικώς Γ ν ω μ. Είσαγγ. Έφετών ’Αθηνών Κ. 
Χ ρ ι σ τ ο π ο ύ λ ο υ ,  6π’ άριθ 3/1968 (ΙΙοιν. Χρ. ΙΗ ' σελ. 
634) καθ’ ήν : Τδ δικαίωμα πρδς λήψιν άντιγράφων άρχεται 
μόνον άπδ τής προσελεύσεως ή προσαγωγής πρδς άπολογίαν. 
Δικαίωμα λήψεως νεωτέρων αντιγράφων έχει δ κατηγορούμε
νος, δταν κληθή είς συμπληρωματικήν άπολογίαν, δταν γνω- 
στοποιηθή αύτφ τδ πέρας τής άνακρίσεως καί δταν ή άνάκρι- 
σις διήρκεσεν ύπέρ τδν μήνα, άπδ τής άπολογίας. Μετά τδ 
πέρας τής άνακρίσεως καί μέχρι τής έκδικάσεως τής ύποθέ- 
σεως, ή χορήγησις άντιγράφων είναι άκωλύτως έπιτρεπτή, μέ 
μοναδικήν έξαίρεσιν τδν φυγοδικοΰντα κατηγορούμενον.

(4) Σ χ  ε τ ι κ ώ ς Α.Π. 251/1955 (Ποιν. Χρ. Ε ' σελ. 
491) καθ’ ήν : Καί μετά τήν γνωατοποίησιν τοϋ πέρατος τής 
άνακρίσεως είς τδν κατηγορούμενον 6πό τού άνακριτού (άρθρ. 
308 § 6 Κ .Π .), άν οδτος ένεργήση καί άλλας άνακριτικάς 
πράξεις, δφείλει, πρίν διαβιβάση τήν δικογραφίαν είς τδν ει
σαγγελέα, νά έπαναλάβη τήν γνωστοποίησιν. Ά λλω ς Αναι
ρείται τδ βούλευμα δι’ Απόλυτον Ακυρότητα (άρθρα 171 § 
Ιδ. 101 καί 484 παρ. Τα Κ.Π.) καί παραπέμπεται ή δπόθε- 
σις είς τδν αύτδν Ανακριτήν.

(5) Ούτως, δ Ζ η σ ι ά δ η ς  (Έρμην. Ποιν. Δικ. Τόμ. 
Α' σελ. 76 ), καθ’ δν : Ά λλη  είναι ή προθεσμία τής κλητεύ- 
σεως, περί ής τδ άρθρον 100, καί άλλη ή πρδς άπολογίαν 
τοιαύτη. Τοΰτο σημαίνει δτι : α) δ κατηγορούμενος δέν δύ-

ναται νά κλητευθή πρδς άπολογίαν πρδ τής παρελεύσεως 24ώ- 
ρου, έκτδς άν συντμηθή ή προθεσμία αδτη καί β) είς άμφο- 
τέρας τάς περιπτώσεις, άν δέν έπιθυμή, δέν δύναται νά ύπο- 
βληθή είς άπολογίαν, πρδ τής παρελεύσεως 48 τουλάχιστον 
ωρών. Άντιθέτως, δ Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς  (Α' σελ. 149) 
ύποστηρίζει δτι, άν ήθελε συντμηθή ή κατά τδ άρθρον 100 §
2 προθεσμία τών 24 ώρών, δέν είναι δυνατόν νά χορηγηθή 
είς τδν κατηγορούμενον ούδ’ ή 48ωρος πρδς άπολογίαν προθε
σμία. (Οϋτω καί Ά ρ χ ο ν τ ο υ λ ά κ η ς  Έ γ χ . ΙΙοιν. Δικ. 
σελ. 106). Πρδς τήν άποψιν ταύτην, μή έρειδομένην είς τό 
γράμμα τοϋ νόμου, δέν δυνάμεθα νά αυμφωνήσωμεν.

(6) Σχετικώς Έ  φ ε τ. ’Α θ η ν ώ ν  (290/153, Ποιν. Χρ. 
Γ ' σελ. 340), καθ’ ήν : Τφίσταται Απόλυτος άκυρότης τής 
προδικασίας, δταν δ είς τάς φυλακάς κρατούμενος, καί συνε
πώς γνωστής διαμονής κατηγορούμενος, ήθελε στερηθή τής ά- 
σκήσεως τών προσηκόντων αύτφ δικαιωμάτων. Άναλόγως Α. 
Π. 229/1953 (Ποιν. Χρ. Γ ' σελ. 400), καθ’ ήν : Τφίσταται 
λόγος άναιρέσεως έπί έφαρμογής τοΰ άρθρου 106 Κ.Π.Δ., δταν 
δ κατηγορούμενος δέν έλαβε γνώσιν τών έγγράφων τής δικο
γραφίας, εύθΰς ώς δ Ανακριτής έδήλωσεν αύτφ, δτι έπερά- 
τωσε τήν άνάκρισιν.

(7) Σχετική ή &π’ άριθ. 257/1966 Α.Π. (ΙΙοιν. Χρ. ΙΣΤ ' 
σελ. 478 έπ .) , καθ’ ή ν : ’Α π ό λ υ τ ο ς  ά κ υ ρ ό τ η ς  
δημιουργεΐται, δσάκις δ Ανακριτής, μετά τήν δήλωσίν του 
δτι έπεράτωσε τήν άνάκρισιν, δέν έξετάση τούς &πδ τοϋ κα
τηγορουμένου προταθέντας μάρτυρας, ούχί δέ καί μάρτυρας μνη- 
μονευομένους είς τδ διατάσαον περαιτέρω άνάκρισιν βούλευμα 
ή άλλους μετά τήν έκδοσιν τοΰ βουλεύματος τούτου προτεινο- 
μένους, τοΰ δριστικώς άποφαινομένου έπί τής ύποθέσεως. Ά 
ναλόγως Α.Π. 229/1953 (Ποιν. Χρ. ΙΓ ' σελ. 400).

(8) Ή  γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ ι ς  τ ο ϋ  π έ ρ α τ ο ς  
τ ή ς  ά ν α κ ρ ί σ ε ω ς  δέον νά γίνεται &πό μόνου τοϋ άνακρι- 
τοΰ είτε διά κοινοποιήσεως, κατά τά άρθρα 154 καί 165 Κ. 
Π.Δ., συντασσομένης τής προσηκούσης έκθέσεως είτε δι’ έγ- 
γράφου προσηκόντως έπιδιδομένου κατ’ άρθρον 115 § 1. "0- 
θεν, έάν αϋτη έγένετο δ ι’ έπιδόσεως τής γνωστοποιήσεως τοΰ 
πέρατος τής άνακρίσεως πρδς τδν κατηγορούμενον παρά τοϋ 
γραμματέως τής άνακρίσεως, ήτοι ύπδ προσώπου μή Αρμοδίου 
πρδς έπίδοσιν, είναι τότε ή γνωστοποίησις άκυρος καί τδ βού
λευμα άναιρετέον (Α.Π. 140/1966, Ποιν. Χρ. ΙΣ Τ ' σελ. 299).

(9) Σ χ  ε τ ι κ ώ ς Έ  φ ε τ. ’Α θ η ν ώ ν  (608/1958 
Ποιν. Χρ. θ '  σελ. 49) καί αυτόθι έμπεριστατωμένη άγόρευ- 
σις είσαγγ. Σ κ ρ έ κ α, καθ’ άς : *0 ένεργών προανάκρισιν 
πταισματοδίκης δέν ύποχρεοΰται πρδ τής υποβολής τής δικο
γραφίας, περαιωμένης είς τδν εισαγγελέα, νά καλέαη τδν κα
τηγορούμενον δπως λάβη γνώσιν τοϋ περιεχομένου ταύτης, ως 
τοΰτο σαφώς προκύπτει έκ τών διατάξεων τών άρθρων 101 § 
2 καί 308 § 2 Κ.Π.Δ., καθ’ δσον ή συνοπτικότης τής προανα
κρίσεως δέν έπιτρέπει τήν έπιβράδυνσιν τής ύποβολής ταύτης 
είς τδν εισαγγελέα, μόνον δέ είς τδν Ανακριτήν έπιβάλλει τήν 
ύποχρέωσιν αύτήν. Άναλόγως Α.Π. 180/1961 (Ποιν. Χρ. ΙΑ' 
σελ. 411) έν ή άναφέρεται, δτι Αποκλείεται κατ’ άρθρον 104 
Κ.Π.Δ. τδ ύποχρεωτικδν τής έφαομογής τ ή ς  δ ε υ τ έ ρ α ς  
π ε ρ ι ό δ ο υ  τ ο ϋ  π ρ ώ τ ο υ  έ δ α φ ί ο υ  τ ή ς  π α ρ .  
2 τ ο ϋ  ά ρ θ ρ ο υ  101 κ α ί  ο ύ χ ί  τ ή ς  δ ε υ τ έ 
ρ α ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  τ ή ς  π α ρ .  2 τ ο ΰ  ά ρ θ ρ ο υ  
101, ώς διαλαμβάνει τδ ίσχϋον κείμενον τοϋ άρθρου 104. Όρ- 
θώς, καθ’ ήμας, διότι, ώς έχει ή διάταξις είναι άτελής καί 
Ασαφής. Σχετική καί ή &π’ άριθ. 398α/1958 (Ποιν. Χρ. θ ' 
σελ. 113) διάταξις είσαγγελέως έφετών Σκρέκα, έν ή λεπτο
μερώς έκτίθενται οί λόγοι, οϊτινες άγουν είς τήν λύσιν ταύ- 
την, παρ’ δ,τι, έκ πρώτης δψεως, φαίνεται, δτι δ κατηγορού
μενος, τοϋ νόμου μή διατυποΰντος ρητήν έξαίρεσιν δλοκλήρου 
τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 101, κέκτηται καί τδ δικαίωμα 
τοΰτο.

(10) Ώ ς δταν κατ’ άρθρα 10 Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ,  326 
Π.Κ. καί 279 Κ.Π.Δ. τάσσεται αύτφ σύντομος προθεσμία, μή 
δυναμένη νά ύπερβή τδ 24ωρον πρδς περάτωσιν τής προανα
κρίσεως.

(11) Σχετικώς δ Ζ α γ κ α ρ ό λ α ς  (Ποιν. Χρ. Β ' σελ. 
336) καί αύτόθι άναφερόμενοι συγγραφείς Μ π ο υ ρ ό π ο υ 
λ ο ς ,  Γ ά φ ο ς  καί  Τ σ ο υ κ α λ ά ς .

(12) Ούτως δ Ζ η σ ι ά δ η ς  (Β' σελ. 77).
(13) Τοΰτο σαφώς προκύπτει έκ τών συνδεδυασμένων δια

τάξεων τών ά ρ θ ρ ω ν  229, 272, 275, 276 καί 277 Κ.Π.Δ., 
καθ’ άς οί προανακριτικοί υπάλληλοι δύνανται νά έκδίδουν έν- 
τάλματα συλλήψεως μόνον κατά μαρτύρων καί ούχί κατά κα
τηγορουμένων. Τδετε σχετικώς έμπεριστατωμένην γνωμοδ. ε ί
σαγγελέως έφετών Π α π α ν α σ τ α σ  ί ο υ  (58854/1968, 
έν Ποιν. Χρ. ΙΗ ' σελ. 575).
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Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  ΘΕ ΜΑΤ Α

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

ΙΙΙ.3 RAFFAELE GrAROFALO, 1852-1934, ’Ιταλός καθηγητής του 
Ποινικού Δικαίου και τής Ποινικής Δικονομίας- προϋπηρέτησεν ώς δικηγό
ρος, είσαγγελεύς και ειρηνοδίκης. Κατήγετο από αριστοκρατικήν οικογένειαν 
τής Νεαπόλεως, εις τό Πανεπιστήμιον τής όποιας ύπηρέτησεν ώς καθηγητής. 
Οι νεώτεροι έγκληματολόγοι, όταν όμιλοΰν περί Λομπρόζο και Φέρρι, δέν 
εννοούν συμπεπληρωμένην τήν ομιλίαν των, εάν δέν ομιλήσουν καί περί του 
GAROFALO, με τό όνομα του όποιου συμπληροϋται ιή yτριάς τής θετικής 
σχολής των Ιταλών.

Ώ ς εϊδομεν, ανωτέρω, ό Λομπρόζο (1) προσεπάθησε νά 
εύρη ποιος είναι ό εγκληματίας, ό Φέρρι (2) προσεπάθησε 
νά κατατάΕη τούς έγκληματίας κατά κατηγορίας, ένφ ό 
GAROFALO, τόν όποιον θά ίδωμεν εις τήν συνέχειαν 
τής παρούσης, ήγωνίσθη νά εϋρη ποίαι πράΕεις ή παρα
λείψεις θεωρούνται έγκλήματα, ήτοι προσεπάθησε νά ό
ρίση τό έγκλημα. Ό  Λομπρόζο ήτο άνθρωπολόγος, ό Φέρρι 
κοινωνιολόγος καί ό GAROFALO νομικός. Μέ τούς τρεις 
αυτούς στυλοβάτας, αντιπροσωπεύοντας τρεις διοφορετι- 
κός έπιστήμας, έθεμελιώθη ή άνθρωποβιολογική σχολή έν 
τή έγκληματολογία.

Ο GAROFALO είχε τήν έπιθυμίαν νά είναι ρεαλιστής 
καί νά άσχολήται μέ θεωρίας, έχούσας πρακτικήν έφαρ- 
μογήν εις τήν νομοθεσίαν, άλλά έβλεπε (3) δύσκολον τήν 
μεταφοράν τής θεωρίας εις τήν πράΕιν. Είδε καί άντιμε- 
τώπισεν, εύθύς έΕ άρχής τό πρόβλημα τί είναι έγκλημα. Οί 
νατουραλισταί τής έποχής του όμιλοΰν περί έγκληματίου(4), 
άλλά σιωπούν όσον άφορά τό έγκλημα, δηλ. τήν πράΕιν, ή 
όποια δίδει άφορμήν εις τό νά χαρακτηρισθή εις άνθρωπος 
έγκληματίας. Δέν εύρίσκει ικανοποιητικόν τόν νομικόν ορι
σμόν τού έγκλήματος, καθ' όν έγκλημα είναι ή διαγωγή τού 
άνθρώπου, ή όποια άπαγορεύεται καί τιμωρείται ύπό τού νό
μου, καί έγκληματίας είναι μόνον έκεϊνος, τόν όποιον ονο
μάζει ώς τοιοϋτον ό νόμος. Αύτός ό νομικός ορισμός περι
λαμβάνει καί άποκλείει συγχρόνως διαγωγήν, ή οποία δέν 
είναι ή είναι έγκληματική, κατά τόν κοινωνιολογικόν ορι
σμόν τού έγκλήματος, όστις δύναται νά έΕυπηρετήση έπι- 
στημονικάς έρεύνας. Οΰτος είσήγαγε τόν γνωστόν όρον τού 
λεγομένου φυσικού έγκλήματος. Φυσικόν δέ είναι, κατά τόν 
GAROFALO, κάθε τί τό όποιον δέν είναι «ψτιακτό», δέν 
έχει γίνει δηλ. από τόν άνθρωπον, πρός έΕυπηρέτησίν του 
ή άλλον λόγον.

Τό φυσικόν έγκλημα ύφίσταται εις πάσαν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν, άνεΕαρτήτως τών συνθηκών σχηματισμού της, 
της διδομένης έποχής καί τών ιδιαιτέρων άντιλήψεων τού 
νομοθέτου. Τό φυσικόν έγκλημα περιλαμβάνεται εις τό πε- 
ριεχόμενον τής άνθρωπίνης διαγωγής, ή οποία παραβιάζει, 
κακοποιεί, άγνοεϊ βασικά ήθικά αισθήματα καί συναισθήμα
τα. Τά βασικά αύτά άνθρώπινα αισθήματα είναι: Τ ό  α ί 
σ θ η μ α  τ ή ς  λ ύ πη ς ,  καθ’ δ ό άνθρωπος δέν κάνει τί 
εις τόν συνάνθρωπόν του, τό όποιον θά τόν στενοχωρήση. 
Δέν πράττει τί τό όποιον θά προΕενήση μίαν λύπην εις τόν 
συνάνθρωπόν του, είτε ή λύπη αύτή είναι προϊόν φυσικού, 
ψυχολογικού ή άλλου πόνου. Τό άλλο βασικόν αίσθημα είναι 
τό τοιοϋτον τ ή ς  τ ι μ ι ό τ η τ ο ς ,  μέ άντίθετον αίσθημα 
τήν άδικίαν, τό όποιον φαίνεται όταν ό άνθρωπος σέβεται 
τό περιουσιακόν δικαίωμα τού συνανθρώπου του. Έν άλ- 
λοις λόγοις, ό GAROFALO έννοεϊ έγκλημα πάσαν πράΕιν 
ή όποία προΕενεί πόνον ή ύλικήν ζημίαν εις τόν συνάνθρω

πον, άνεΕαρτήτως τού έάν τήν πράΕιν αύτήν ό νομοθέτης χα
ρακτηρίζει ώς έγκλημα ή όχι.

Εις πάσαν κοινωνίαν, προοδευμένην ή μή, αύτά τά βα
σικά αισθήματα τής λύπης καί τιμιότητος, ύπάρχουν, τού βα
θμού έντόσεως αύτών έΕαρτωμένου άπό τό έπίπεδον πολι
τισμού καί_ προόδου αύτής. Αύτά τά αισθήματα, έΕ άλλου, 
έΕυπηρετουν τήν συνύπαρΕιν τών άτόμων, έν τή κοινωνία.
Επομένως, ό πραγματικός έγκληματίας -  έναντίον τού ό

ποιου ή κοινωνία πρέπει νά έγείρη τοίχον προστασίας — 
είναι έκεϊνος, ό όποιος άρνεϊται, άγνοεϊ, ή δέν άντιλαμβά- 
νεται, ότι πρέπει νά σεβασθή τά αισθήματα αύτά. Ό  GA
ROFALO πιστεύει εις τήν ϋπαρΕιν, έν τή κοινωνία, άνθρώ- 
πων μέ πάρα πολύ άνεπτυγμένα τά βασικά αύτά αισθήματα, 
προτείνει, όμως, ότι πρέπει νά λαμβάνεται, ώς βάσις, ό μέ
σος όρος, ήτοι τά αισθήματα τών πολλών καί ούχί τά τοιαϋ- 
τα των ύπερ - εύαισθήτων, ή τών ύπερ - άναισθήτων. ΈΕ 
έτέρου, ή έγκληματική πράΕις πρέπει νά προΕενή «ζημιά» 
εις τήν κοινωνίαν(5).

Τά δύο βασικά αισθήματα, τής λύπης καί τής τιμιότητος, 
είναι άλτρουϊστικά αισθήματα, τά όποια ισοβαθμούν εις χώ
ρας, αί όποϊαι έχουν τό αύτό πολιτιστικόν έπίπεδον, χωρίς 
νά άποκλείωνται μικροδιαφοραί, όφειλόμεναι εις λόγους ι
στορικής άναπτύΕεως καί σχηματισμού τών χωρών αύτών. Ό  
GAROFALO ύπεστήρϊΕεν, ότι εις χώρας, όπως αί τοιαΰται 
της Δυτικής Εύρώπης, έχούσας τό αύτό περίπου πολιτιστι
κόν παρελθόν καί έπίπεδον, ήδύνατο νά έφαρμοσθή έν δη
μοκρατικόν ποινικόν δίκαιον, τού όποιου τήν έΕέλιΕιν προ- 
έβλεπεν εις Διεθνές Ποινικόν Δίκαιον.

Ή πρώτη έκδοσις τής « Εγκληματολογίας» τού GARO
FALO έκυκλοφόρησε τό έτος 1885, ότε ό συγγραφεύς αύ
τής ήγε τό 33ον έτος τής ήλικίας του. Έάν τό περιεχό- 
μενον τού Ποινικού Κώδικος έΕηντλείτο εις τό φυσικόν έγ
κλημα, πολλαί πράΕεις άΕιαι τιμωρίας θά έμεναν έκτος Ποι
νικού Κώδικος, λέγει ό λίαν διορατικός GAROFALO, τό έ
τος 1885. Υπάρχουν — λέγει — έγκλήματα, τά όποια εί
ναι έκτος τού χώρου τού φυσικού έγκλήματος καί πρέπει 
νά μείνουν καί έκτος τού Ποινικού Κώδικος' διηυκρίνισε δέ, 
ότι ήννόει τάς διοικητικός παραβάσεις καί τάς τοιαύτας τών 
Αστυνομικών ΔιατάΕεων. Ο GAROFALO είναι ό πρώτος 

έγκληματολόγος, ό όποιος συνιστά σαφή διαχωρισμόν τού 
πραγματικού έγκλήματος άπό τάς τυπικός παραβάσεις. Τό 
πραγματικόν έγκλημα είναι, έν προκειμένω, ταυτόσημον μέ 
τό φ υ σ ι κ ό ν  έ γ κ λ η μ α  κ α ί  έ χ ε ι  ώ ς  π ε 
ρ ί  ε χ ό μ ε ν ο  ν π ρ ά Ε ε ι ς ,  π ρ ο κ α λ ο ύ σ α ς  
ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  π ό ν ο ν ,  δ ι ό τ ι  β λ ά π τ ο υ ν ,  
ά δ ι κ ο ϋ ν ,  ζ η μ ι ο ϋ ν ,  π ρ ο κ α λ ο ϋ ν  ά γ α -  
ν ά κ τ η σ ι ν  κ α ί  ό π ο σ τ ρ ο φ ή ν .  Ή τυπική πα- 
ράβασις δέν ενέχει τό στοιχεϊον τού άνηθίκου, τού σκλη
ρού καί του άπανθρώπου, άπό πλευράς πράττοντος. Αϋτη,
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ
Η 17η Ιουλίου, ήταν μιά συνηθισμένη καλοκαιριάτικη ήμερα γιά τό μικρό, καταπράσινο 

χωριό, τή Γαλατσώνα Εύβοιας. Μιά μέρα ρουτίνας, σάν τις άλλες. Οί καλοκάγαθοι χωρικοί, οί 
πιό πολλοί γεωργοί καί ξυλοκόποι, βρίσκονταν στά σπίτια γιά τή μεσημβρινή τους άνάπαυση. Σέ 
μιά στιγμή, τή γαλήνη του άμορφου χωρίου, τάραξε ή βουή κάποιου άεροπλάνου. Ή ταν ένα έλι- 
κόπτερο αύτό. Πλησίαζε, όλο πλησίαζε καί ποιόςτό περίμενε ; "Αρχισε νά χαμηλώνη καί σέ λίγο 
νά κάθεται. Παραξενεμένοι οί μεγάλοι γιά τήν άναπάντεχη έπίσκεψη, ένθουσιασμένοι οί μικροί άπό 
τό πρωτόγνωρο θέαμα, άρχισαν νά τό περιεργάζωνται μέ ένδιαφέρον καί άναμονή. Ή έκπληξή 
τους έγινε μεγαλύτερη, όταν άνοιξε ή πόρτα καί άντίκρυσαν τόν Αντιπρόεδρο τής Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως κ. Στυλιανό Παττακό. Ό  γενναίος στρατιώτης, ήλθε έδώ, στήν δυσπρόσιτη Γαλα
τσώνα, γιά νά τιμήση τό ήρωίκό παιδί της, τόν άστυφύλακα Κωνσταντάγκα. Ή ταν μιά πράξη 
άναγνωρίσεως τής θυσίας έκείνου, ό όποιος, έν γνώσει τοϋ μεγάλου κινδύνου, έθυσίασε τή ζωή 
του, γιατί αύτό τού έπέβαλλε τό ιερό πρός τήν Πατρίδα καθήκον καί αύτά ήταν τά ώραϊα, ύψη- 
λά ιδανικά, πού τού έδίδαξε ή Αστυνομία Πόλεων.

Σιωπηλός, φανερά θλιμμένος, ό κ. Αντιπρόεδρος έβόδισε πρός τόν μαρμάρινο τάφο, ό-



ή τυπική παράβασις, ένέχει ό λ ι γ ό τ ε ρ ο ν  ά π ο -  
δ ο κ ι μ α σ τ έ α  σ τ ο ι χ ε ί α ,  ώ ς ε ί ν α ι  ή α
μ έ λ ε ι α ,  ή α δ ι α φ ο ρ ί α ,  ή έ λ λ ε ι ψ ι  Q π ε ί 
ρ α ς ,  ή ά γ ν ο ι α  γ ε γ ο ν ό τ ω ν ,  κ α ν ο ν ι 
σ μ ώ ν  κ α ί  ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν .  Σημαντική είναι ή 
πρότασις τού GAROFALO, καθ' ήν πρέπει νά τιμωρήται 
άπό τόν νόμον, τόσον τό πραγματικόν έγκλημα, όσον καί 
ή τυπική παράβασις, ά λ λ α  π ρ έ π ε ι  ν ά  ύ φ ί
ο τ α ν τ α ι κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι  κ ώ δ ι κ ε ς  διό 
τάς δύο κατηγορίας έγκλημάτων καί παραβάσεων. Η Εγ
κληματολογία, όμως — λέγει — πρέπει νά στρέψη τό έν- 
διαφέρον τής έρεύνης της πρός τό πραγματικόν έγκλημα.

Ό  ορισμός τοϋ GAROFALO, περί φυσικού ή πραγμα
τικού έγκλήματος, ύπέστη πολλάς έπιθέσεις άπό τούς με
ταγενεστέρους έγκληματολόγους καί νομικούς καί, κυρίως, 
έκ μέρους έκείνων, οϊτινες πιστεύουν εις τήν χρησιμότητα 
τού νομικού ορισμού τού έγκλήματος(6). Ό  TARDE(7) 
λέγει, ότι ό GAROFALO, άπορρίπτων τόν νομικόν ορισμόν 
τοϋ έγκλήματος, περιπίπτει εις μίαν πλήμμυραν, έντός τής 
όποιας προσπαθεί νά έΕεύρη έν σταθερόν σημεϊον. Ρίπτει 
άγκυραν εις τό πλέον άσταθές σημεϊον, «τά αισθήματα», 
ώς είναι τά αισθήματα φιλαλληλίας, λύπης, άγαθότητος, δι- 
καιοσύνης(δ), άλτρουϊσμοϋ, τά όποια δέν έχουν έν σταθε
ρόν σημεϊον, εις τό όποιον νά δύναται νά «καταπιασθή» ή 
άγκυρα τοϋ. έντός τής πλημμύρας, έμπλακέντος. Αλλοι 
συγγραφείς ισχυρίζονται, ότι ύπάρχουν έγκλήματα, ή περι
πτώσεις έγκλημάτων, καθ άς δέν θίγονται αισθήματα ούτε 
αύτοϋ τούτου τού θύματος, όπως είναι ώρισμέναι περιπτώ
σεις σεΕουαλικών ή πολιτικών έγκλημάτων. Ύπάρχουν, πρά
γματι, έγκλήματα, εις τά όποια έμπλέκονται θέματα ήθικής, 
ύπάρχουν περιπτώσεις, καθ' άς δέν δύναται, μετά βεβαιό- 
τητος, νά προσδιορισθή ποιον είναι τό πραγματικόν θύμα, 
ό φερόμενος ώς δράστης, τό φερόμενον ώς θύμα, ή κοι
νωνία, τό κοινωνικόν συμφέρον ή ούδείς ; Τό ίδιον συμ
βαίνει εις ώρισμένας περιπτώσεις πολιτικών έγκλημάτων, 
καθ' άς ό διωκόμενος, ύπό τών πολιτικών άντιπάλων, δέν 
είναι θύμα ή δράστης, άλλά, ένώ σήμερον εμφανίζεται ώς 
θύμα, αϋριον, διά τήν αύτήν πράΕιν, έμφανίζεται δράστης. 
Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί διά τά έγκλήματα, τά πρατ- 
τόμενα μέ πατριωτικά έλατήρια. Σήμερον είναι έγκλήματα, 
ένώ χθές ήσαν πατριωτικοί πράΕεις. Τό ορθόν, έν προκει- 
μένω — λέγουν οί έπικριταί τού GAROFALO — είναι νά 
γίνη δεκτός ό νομικός ορισμός τοϋ έγκλήματος, ό όποιος 
σχηματίζεται άπό τήν πολιτικήν έΕουσίαν, τής όποιας αί κε- 
ραϊαι συλλαμβάνουν τά έκάστοτε ύφιστάμενα βασικά συναι
σθήματα φιλαλληλίας κ.τ.λ. μιας διδομένης κοινωνίας. Ό  
ν ο μ ο θ έ τ η ς  δ έ ν  π ρ ά τ τ ε ι  τ ί π ο τ ε  ά λ λ ο ,  
π α ρ ά  π ε ρ ι β ά λ λ ε ι  σ υ ν ε χ ώ ς  μ έ  ν ο μ ι 
κ ό ς  δ ι α τ ά Ε ε ι ς  τ ά  ύ π ά ρ χ ο ν τ α  β α σ ι κ ά  
α ι σ θ ή μ α τ α  τ ο ϋ  κ ο ι ν ο ύ .  Τοιουτοτρόπως, ό έρευ- 
νητής έχει εις τήν διάθεσίν του έν σταθερόν πλαίσιον, τό 
όποιον τοϋ δίδει γραμμήν, χωρίς φιλοσοφικός άορίστους πε
ριπλανήσεις. Μία συμπεριφορά ή είναι έγκλημα, διότι τό 
λέγει ό νόμος, ή δέν είναι έγκλημα καί ένας άνθρωπος ή 
είναι έγκληματίας, διότι κατεδικάσθη ύπό τού νομίμου δι
καστηρίου, ή δέν είναι' τά πέραν αύτών είναι άπροσδιόρι- 
στα καί «δυσκολόπιαστα» εις τήν πράΕιν. Τό κοινόν περί 
δικαίου συναίσθημα, τά βασικά ήθικά αισθήματα, τό φυσικόν 
έγκλημα, τό πραγματικόν έγκλημα καί άλλας έννοιας, τάς 
άντιλαμβάνεται ό κάθε άνθρωπος, έστω καί τοϋ αύτοϋ μορ
φωτικού έπιπέδου, διαφοροτρόπως. Ή πραΕις, ό ερευνη
τής, ό νομικός καί ό έφαρμοστής τοϋ νόμου έμπλέκονται 
μέ έννοιας άνεφαρμόστους καί έΕαιρετικώς ρευστός.

Ό  GAROFALO ισχυρίζεται, άτι μέ τάς έννοιας αύτάς 
έΕυπηρετεϊται ή πράΕις καί, ιδιαιτέρως, ό νομοθέτης, ώς 
καί έκεϊνοι, οϊτινες έχουν ώς εύθύνην τήν έφαρμογήν τοϋ 
νόμου. Ή μεταχείρισις τών έγκληματιών είναι άποτελεσμα- 
τικωτέρα, διότι ώς βάσις άναγνωρίσεως τοϋ πραγματικού 
έγκληματίου είναι ή έλλειψις άλιρουϊστικών αισθημάτων παρ' 
αύτώ. Ή έλλειψις αύτη συνίσταται εις τήν ήθελημένην άρ- 
νησιν τών ήθικών άΕιών, ή τήν αδυναμίαν τηρήσεως αύτων. 
Ή ή θ ε λ η μ έ ν η  ά ρ ν η σ ι ς  ε ί ν α ι  τ α ύ τ ά
σ η μ ο ς  τ ή ς  κ α κ ό τ η τ ο ς ,  ένώ ή άδυναμία τηρή

σεως αύτων είναι έν ή πολλά είδη νόσων. Τοιουτοτρόπως, 
ή γνώσις δέν περιορίΖεται μόνον εις τόν έγκληματίαν, άλλα 
προχωρεί διά νά μελετήση καί τήν πράΕιν ποιοτικώς(9). 
Συνδέεται ή πράΕις μέ τόν έγκληματίαν καί ούτως έΕάγε- 
ται τό κατά προσέγγισιν άσφαλέστερον πόρισμα, διά τά μέ
τρα τά όποια πρέπει νά ληφθοϋν κατά τοϋ συγκεκριμένου 
έγκληματίου, πρός προστασίαν τής κοινωνίας. Πρός ύπο- 
στήριΕιν τής άπόψεως αύτής, ο GAROFALO παραθέτει τό 
άκόλουθον παράδειγμα :

-Εις κλέπτης κλέπτει 20 δραχμάς καί εις έτερος κλέ- 
πτει 2 δραχμάς εις κέρματα τών 10 λεπτών. Ποιος έκ τών 
δύο κλεπτών έχει μεγαλυτέραν κλίσιν πρός τό έγκλημα ; 
Ποιος είναι περισσότερον έπικίνδυνος, διά τήν κοινωνίαν ;
Ή  άπάντηαίς μου είναι, ότι δέν γνωρίζω. Θά πρέπει νά συν
δυάσω τόν πράΕαντα μέ τήν πράΕιν καί νά ϊδω ποιος είναι 
ό πλέον έπικίνδυνος, χωρίς νά άποκλείεται νά είναι ό πρώ
τος ή ό δεύτερος»(10). Πράγματι, οί πεπειραμένοι άστυνο- 
μικοί δύνανται νά βεβαιώσουν αύτήν τήν άποψιν τοϋ GA
ROFALO. Ό  ληστής - φονεύς, ό όποιος εύρίσκει 60 δραχ
μάς εις τά θυλάκια τοϋ θύματος, δέν είναι όλιγότερον έπι
κίνδυνος άπό έκεϊνον, όστις εύρίσκει 60.000 εις τά θυλά
κια τοϋ θύματος. "Ολοι οί άστυνομικοί γνωρίζομεν, άτι τό 
πόσα χρήματα θά έχη τό θύμα εις τά θυλάκιά του δέν έΕαρ- 
τάται άπό τόν δράστην ή τήν στάσιν του έναντι τής έννό- 
μου τάΕεως, άλλά άπό τό θύμα καί άλλας άπροσδιορίστους 
περιστάσεις.

Ό  GAROFALO είδε μέ συμπάθειαν τά άνθρωπομετρι- 
κά εύρήματα τοϋ LOMBROSO, άλλά προσήγγισε τάς θεω
ρίας αύτάς μέ μεγάλην προσοχήν. Ναι μέν — λέγει — φαί
νεται, άτι ύπάρχει σχέσις μεταΕύ άνατομικών καί ψυχολο
γικών χαρακτηριστικών τοϋ άνθρώπου μετά τής έγκλημα- 
τικότητος, άλλά αύτό πρέπει νά όποδειχθή μέ περισσοτέρας 
έπιστημονικάς έρεύνας(11). Δέν πιστεύει άτι όλα αύτά, τά 
όποια λέγει ό LOMBROSO, περί άνατομικών χαρακτηριστι
κών τών έγκληματιών, έχουν έπιστημονικήν άΕίαν, έάν δέν 
άποδειχθή άτι αί άνατομικαί αύταί άνωμαλίαι άπαντώνται συ- 
χνότερον εις τούς έγκληματίας, παρά εις τούς νομοταγείς 
άνθρώπους(12). Ό  άνθρωποκτόνος, κατά τόν GAROFA
LO, δέν είναι δυνατόν νά προδιαγραφή άνθρωπολογικως. 
Διά νά έχη έπιστημονικήν άΕίαν μία έρευνα, τό έΕεταζόμε- 
νον δείγμα έγκληματιών πρέπει νά έχη άντίστοιχον δεϊνμα 
μή έγκληματιών(13). Δι' όλων αύτών ύποδεικνύεται ή άνυ- 
ποληψία, τήν όποιαν έτρεφεν ό GAROFALO πρός τάς θεω
ρίας τοϋ LOMBROSO.

Ή άνυποληψία, πρός τάς θεωρίας τοϋ LOMBROSO, 
ήγαγε τόν GAROFALO εις τήν δημιουργίαν ίδικής του θεω
ρίας περί έγκληματίου. Ό  έγκληματίας, κατ' αύτόν, είναι 
φ υ σ ι κ ώ ς  ή ή θ ι κ ώ ς  α ν ώ μ α λ ο ς  άνθαωπος. 
Ο πραγματικός έγκληματίας υποφέρει άπό μίαν έλλειψιν 

άναπτύΕεως, εις τόν άπαιτούμενον βαθμόν, των άπαραιτή- 
των άλτρουϊστικών αισθημάτων. Αύτή ή έλλειψις οφείλεται 
εις λόγους εύκαιρίας, εις τό κοινωνικόν πεοιβάλλον καί εις 
οργανικήν αιτίαν. Δέν παραδέχεται ό GAROFALO τήν ι
δέαν τοϋ έκ περιστάσεως έγκληματίου, ώς αύτη γίνεται άν- 
τιληπτή καί άπό πολλούς συγχρόνους διανοουμένους. Δ έ ν  
κ ά ν ε ι  ή π ε ρ ί σ τ α σ ι ς  τ ό ν  έ γ κ λ η μ α τ ί α ν ,  
ά λ λ ά  ό έ γ κ λ η μ α τ ί α ς  έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι  
τ ή ν  π ε ρ ί σ τ α σ ι ν .  Τήν ρήσιν «ή ε ύ κ α ι ρ ί α 
κ ά ν ε ι  τ ό ν  κ λ έ π τ η ν »  τ ή ν  ά ν τ ι σ τ ρ έ φ ε ι  
λ έ γ ω ν ,  ά τ ι  «ή π ε ρ ί σ τ α σ ι ς  φ έ ρ ε  ι έ  μ- 
π ό δ ι α  ε ι ς  τ ό ν  κ λ έ π τ η ν  κ α ί  δ έ ν  δ ύ ν α -  
τ α ι ν ά κ λ έ ψ η» (14). Έν άλλοις λόγοις, ό έκ περι- 
στάσεως έγκληματίας είναι καί έκεϊνος μεταΕύ τών άνθρώ- 
πων, οϊτινες ύποφέρουν άπό έλλειψιν άλτρουϊστικών αισθη
μάτων. Ή έλλειψις άλτρουϊστικών αισθημάτων πρέπει μετά 
προσοχής νά διαχωρίζεται άπό τήν όφειλομένην εις ψυχι
κός νόσους έλλειψιν αύτών. Ή  έλλειψις, ή όποια παρατη- 
ρεϊται εις τούς πραγματικούς έγκληματίας, δέν έχει παθο
λογικήν προέλευσιν, ά λ λ ά  σ υ ν α ν τ ά τ α ι  σ υ χ ν ό -  
τ ε ρ ο ν  ε ι ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  κ α τ ω τ έ ρ α ς  ά
ν α π τ ύ Ε ε ω ς ,  μ ε τ α β ι β α ζ ο μ έ ν η  κ λ ή ρ ο -  
ν ο μ ι κ ώ ς  κ α τ ά  ά ν ε Ε ή γ η τ ο ν  κ α ί  μ υ σ τ η 
ρ ι ώ δ η  τ ρ ό π ο  ν(15). Τό άσφαλές συμπέρασμα εί-
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ναι, ότι oi έγκληματίαι έμφανίΕονται μέ άγρια χαρακτηριστι
κά, ύποδεικνύοντα κατωτερότητα, χειροτέρευσιν του γέ
νους, ώς τούτο δύναται νά φανή άπό τήν σύγκρισιν έκα
στου έγκληματίου με ένα νομοταγή γείτονα του (16).

Ο GAROFALO δέν άρνεΐται τήν έπίδραοιν των έΕωτε- 
ρικών παραγόντων έπί τής έγκληματικότητος, όπως είναι ή 
κακή έκπαίδευσις, ή μή προσεκτική ανατροφή, οί οικονομι
κοί λόγοι, οί θρησκευτικοί παράγοντες, ή κακή παράδοσις, 
αί προκαταλήψεις, τά κακά παραδείγματα, τό κλίμα, τό οινό
πνευμα κ.ά., άλλά έπιμένει ότι σημαντικήν έπίδρασιν, εις 
τήν έγκληματικότητα, άσκοϋν οργανικοί παράγοντες, μετα
βιβαζόμενοι, κατά τά πρώτα έτη τής ήλικίας τού άνθρώπου, 
κατά τόσον ταχύν καί άνεΕιχνίαστον τρόπον, ώστε έκλαμ- 
βάνονται ώς κληρονομούμενοι παράγοντες.

Σημασίαν έχει, κατά τόν GAROFALO, ή πρόληψις τού 
έγκλήματος, ή όποια έκάλυψε πλέον τού ήμίσεος τού βι
βλίου του, ή «Εγκληματολογία». Ή π ρ ό λ η ψ ι ς  τ ο ύ  
έ γ κ λ ή μ α τ ο ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  έ χ η  ώ ς  μ ο ν α 
δ ι κ ό ν  σ κ ο π ό ν  τ ή ν  ά μ υ ν α ν  τ ή ς  κ ο ι 
ν ω ν ί α ς ,  τ ή ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ν  τ ή ς  κ ο ι ν ω 
ν ί α ς  ά π ό  έ ν α  κ α κ ό ,  τό όποιον, διά διαφόρων 
μέσων, πρέπει νά μειώσπ. Κατ άρχήν ή π ρ ό λ η ψ ι ς  
π ρ έ π ε ι  ν ά  ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σ η  τ ή ν  φ ύ ο ι ν ,  
δ ι ό τ ι  ή ι δ ί α  ή φ ύ σ ι ς  δ ί δ ε ι  τ ό  π ρ ό 
β λ η μ α .  Έάν ή φύσις έδωσεν έγκληματίαν, όστις στε
ρείται παντελώς αισθημάτων άλτρουϊσμοϋ, έάν δηλ. εις αύ- 
τόν τό αίσθημα τής λύπης, τής δικαιοσύνης καί τής άγαθό- 
τητος είναι τελείως άγνωστα, πρέπει νά έπιβάλλεται ή ποι
νή τού θανάτου. Επειδή, όμως, ή ποινή τού θανάτου έΕε- 
γείρει τό πλήθος, έάν τό διαπραχθέν έγκλημα είναι άσή- 
μαντον, τότε πρέπει νά έΕασφαλίΕεται ή άοφαλής άπομόνω- 
σις τού άναιοθήτου έγκληματίου άπό τήν κοινωνίαν. Αί ποι- 
ναί, γενικώς, τάς όποιας προτείνει ό GAROFALO, είναι 
άκρως έΕοντωτικαί, δι' όλα τά έγκλήματα, έφ' όσον άπο- 
δειχθή, ότι ό έγκληματίας δέν ύπολογίΖει τά άνωτέρω μνη- 
μονευθέντα ήθικά αισθήματα. Κατ' αύτόν, ή ποινή τού θα
νάτου, ή ισόβιος, κάθειρΕις, ή άπέλασις, ή έΕορία καί ή ά- 
ναγκαστική έργαοία πρέπει νά έπιβάλλωνται άνευ δισταγ
μού, διότι έκεϊνο τό όποιον, υπέρ πάντων, προέχει, είναι 
ή προστασία τής κοινωνίας. Ούτος προτείνει άθρόαν χρή- 
σιν τού μέτρου τής ατερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων, 
άπό έγκληματίας στερουμένους ήθικών συναισθημάτων. "Αν
θρωπος όστις δέν δύναται, δι ένα οίονδήποτε λόγον, νά 
προσαρμόση τάς ήθικάς άΕίας του μέ τάς έπικρατούσας ήθι- 
κάς καί κοινωνικός άΕίας, πρέπει νά απομακρύνεται άπό 
τήν ύγιά κοινωνίαν.

Ό  GAROFALO άρνεΐται παντελώς τήν θεωρίαν τής 
κλασσικής σχολής, περί έλευθερίας τής βουλήσεως καί τήν, 
βόσιν αύτής, άνάλογον έπιβολήν ποινής. Έάν σκεφθώμεν 
τό έάν καί κατά πόσον ό έγκληματίας ένήργηοε κατόπιν 
έλευθέρας βουλητικής διαδικασίας, δ έ ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  
ν ά  ε ύ ρ ω μ ε ν  ο ύ τ ε  έ ν α  έ γ κ λ η μ α τ ί α ν ,  
ε ι ς  τ ό ν  ό π ο ι ο ν  θ ά  π ρ έ π ε ι  ν ά  έ π ι β λ η -  
θ η  π λ ή ρ η ς  π ο ι ν ή .  " Ο λ ο ι  ο ί  έ γ κ λ η μ α -  
τ ί α ι  έ χ ο υ ν  κ α ί  μ ί α ν  δ ό σ ι ν  π ε ρ ι ω ρ ι -  
ο μ έ ν η ς  β ο υ λ ή σ ε ω ς  π ρ ό ,  κ α τ ά  κ α ί  
μ ε τ ά  τ ή ν  δ ι ά π ρ α Ε ι ν  τ ο ύ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .  
'Επομένως, εις όλους πρέπει νά έπιβάλλεται μεμειωμένη 
ποινή καί α ύ τ ό  σ η μ α ί ν ε ι  π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ν  
ή μ ε μ ε ι ω μ έ ν η ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ν  τ ή ς  κ ο ι 
ν ω ν ί α ς  ά π ό  τ ο ύ ς  έ γ κ λ η μ α τ ί α ς .  Ούτος 
άρνεΐται, άτι ό ρόλος τής ποινής πρέπει νά είναι μία άντα- 
πόδοοις ή μέσον συνετίσεως τού έγκληματίου. Η άνταπό- 
δοσις δέν ικανοποιεί τά εύγενή ηθικά συναισθήματα τής κοι
νωνίας καί ή προσπάθεια συνετίσεως τού έγκληματίου πί
πτει εις τό κενόν, διότι άπευθύνεται εις ένα άναίσθητον άν
θρωπον. Εν άλλοις λόγοις, εις ένα άνθρωπον, ό όποιος 
δέν άντιλαμβάνεται διδαχάς καί νουθεσίας. Έν ταύτώ, ό
μως, ό GAROFALO άπεχθάνεται τήν θεαματικήν, κατά τού 
έγκληματίου, άντίδραοιν. Είναι πολύ σκεπτικός, σχετικώς 
μέ τήν άποτελεσματικότητα τών διαφόρων συστημάτων σω
φρονισμού, άλλά λίαν εύελίκτως άποφεύγει νά λάβη σαφή 
έχθρικήν στάσιν, κατά τών διαφόρων σωφρονιστικών συστη
μάτων.

Διεπόμενος άπό πρακτικόν πνεύμα, έρωτά ό GAROFA
LO «πού θά εύρεθοϋν οί ψυχίατροι διά νά έφαρμόσωμεν τά 
διάφορα σωφρονιστικά συστήματα ; άλλά καί έάν εύρεθοϋν, 
συμφέρει νά τούς άπασχολήσωμεν διά τούς έγκληματίας, 
συμφέρει, γενικώς, νά διατίθενιαι τόσα μέσα καί χρήματα 
διά τούς έγκληματίας ;». Μέ όλα αύτά δέν έννοεϊ, ότι, διά 
τούς έγκληματίας, δέν πρέπει νά διατεθούν μέσα, χρήματα 
καί ψυχίατροι, άλλά, έπειδή πιστεύει ότι ό χαρακτήρ τών 
έγκληματιών έχει διαμορφωθή κατά μή μεταβαλλόμενον τρό
πον, θεωρεί τούς κόπους, τά χρήματα καί τά μέσα ότι δια
τίθενται άσκόπως.

Ό  GAROFALO θεωρεί ότι τό άτομον άποτελεϊ μίαν 
μέλισσαν, μέ μίαν θέσιν εις τήν κηρήθραν, καί τά δικαιώ- 
ματά του πρέπει νά τίθενται εις δευτέραν μοίραν, έναντι 
τών δικαιωμάτων καί τού καλώς έχειν τού συνόλου. Ή ύ
περβολική προστασία τών δικαιωμάτων τού άτόμου, εις βά
ρος τής καλής προστασίας τής κοινωνίας, εύρίσκει άντίθε- 
τον τόν GAROFALO, όστις, ύπέρ πάντων, θέτει τό συμ
φέρον τού κοινωνικού συνόλου. Όλαι αί θεωρίαι τού GA
ROFALO είναι στερεώς θεμελιωμένοι, διότι ούτος έχρησι- 
μοποίησεν έπιστημονικήν μεθοδολογίαν, πρός άπόδειΕιν τών 
όσων λέγει. Τό γεγονός, ότι πολλαί έκ τών ιδεών καί τών 
θεωριών του, δέν γίνονται σήμερον παραδεκτοί, οφείλεται 
εις τήν έποχήν του καί τάς έπικρατούσας, κατ' αύτήν, συγ
γενείς θεωρίας. Ό  χρόνος, ή έΕέλιΕις καί αί νεώτεραι έρ- 
γασίαι, έν τη έπιστήμη τού δικαίου, τής ψυχιατρικής, τής 
ψυχολογίας, τής άνθρωπολογίας, τής έγκληματολογίας καί 
τών άλλων έπιστημών, έπέφερον φθοράν, φυσιολογικήν ού
τως είπείν, εις τάς ιδέας καί τάς θεωρίας τού ένός έκ τών 
τριών μεγάλων άνδρών τής Ιταλικής Θετικής Σχολής.

Εις τά έργα τού GAROFALO άναφέρονται δύο 
πρωτότυποι θεωρίαι του, ή περί α π ό π ε ι ρ α ς  καί ή 
περί π ρ ο μ ε λ έ τ η ς ,  ένδιαφέρουσαι καί σήμερον τόν 
νομικόν, τόν φιλόσοφον τού δικαίου καί πάντα άσχολούμε- 
νον μέ τό δίκαιον, εις τήν θεωρίαν καί τήν πράΕιν. Οί έγ- 
κληματολόγοι δέν ήσχολήθησαν καί πολύ μέ τάς πρωτοτύ
πους αύτάς θεωρίας. Ασχολούνται όμως καί ένδιαφέρονται 
καί θά ένδιαφέρωνται διά τάς έγκληματολογικάς του σκέ
ψεις, ιδέας καί θεωρίας, αϊτινες τόν κατέστησαν άθάνατον, 
όσον άφορά τήν έπιστήμην τής έγκληματολογίας.
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Ό  Γκαλκίν έσταμάτησε. Κατόπιν ήρ- 
χισε νά δμιλή πάλιν :

— Τώρα θέλω νά έκφρασθώ ακριβώς 
λεπτομερώς. Έάν δέν άντιλαμδάνεσθε κά
τι νά μού τδ εΐπητε. Καί, κατ’ άρχήν, 
σκεπτόμεθα νά αέ φέρωμεν εις τήν πα
τρίδα τό έρχόμενον έτος. "Εχετε τήν γνώ
μην 8τι ήμπορεΐτε νά κανονίσετε μίαν ά
δειαν διάρκειας ένδς ή δύο μηνών, ώστε 
νά δυνηθήτε νά άναχωρήσετε ;

—- Μά διατί άδειαν ; ήρώτησεν δ Τουό- 
μι. Δέν θά παραμείνω είς τήν Σοβιετικήν 
Ένωσιν ;

Ό  ΓκαλκΙν έγέλασεν.
—  "Οχι, φίλε μοο. θά έπιστρέψετε πά

λιν έδώ, δι’ ένα μεγάλο χρονικόν διά
στημα.

Ή  άναγγελία τής εϊδήαεως ταύτης ά- 
πετέλει τήν πρώτην άπόδειξιν, δτι δ Του- 
όμι, είς τδ Κέντρον, έχαιρεν ακόμη με
γάλης έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης.

'Η  έντασις, ή δποία τδν κατεΐχεν, ήρ- 
χιαε νά μειούται καί ήγωνίζετο διά νά 
άποκρύψη τδ συναίσθημα τής άνακουφίσε- 
ως, τό δποΐον έδοκίμασεν.

— "Εχετε έκκινήσει καλώς. Πρόκειται 
νά σάς άναθέσωμεν τρεις πηγάς πληροφο
ριών, τρείς άπδ τάς πλέον άρίστας πού 
έχομεν, διά νά τάς χειρισθήτε σείς προ
σωπικούς. Είναι ’Αμερικανοί καί μάς ε
φοδιάζουν μέ πάρα πολύ ζωτικής σημα
σίας έγγραφα, θέλομεν νά άρχίσετε τάς 
έρεύνας πρός έξασφάλισιν δύο πολύ κα
λών κρυπτών, έξω άπό τήν πόλιν τής Νέ
ας 'Γόρκης. Πρέπει αί κρύπται αδται νά 
είναι άρκετά μεγάλαι, διά νά δέχωνται 
μεγάλα δέματα έγγράφων. "Απαξ καί τδ 
Κέντρον έγκρίνει, δλαι αί λεπτομέρειαι θά 
έκτιμηθοΟν και θά διευθετηθούν έν καιρφ 
προοδευτικώς.

Ό  Γκαλκίν έλαβε βαθεΐαν άναπνοήν.
— Τώρα δώσατε τήν μεγαλυτέραν προ

σοχήν είς τά λόγια, τά δποϊα θά σάς εΐ- 
πω. θά χρειαοθή νά κάμετε πολύν του
ρισμόν είς τήν βάσιν τών ύποβρυχίων τού 
Νέου Λονδίνου, θά  μεταβαίνετε έκεΐ τό
σον συχνά, δσον θά εΐσθε βέβαιος δτι δέν 
κινδυνεύετε νά καταστήτε ύποπτος. Με
τρήσατε τά ύπάρχοντα ύποβρύχια, ιδιαι
τέρως δέ τά ατομικά ύποβρύχια. Προσέ

ξατε, παραλλήλως, έάν παρατηρήται καμ- 
μία άσυνήθης δραστηριότης είς τήν περιο
χήν τής βάσεως. 'Η  παρουσία, έπί πλέον, 
φρουρών ή μεγάλου άριθμού μεγάλων φορ
τηγών θά πρέπει είδικώς νά άποτελή ένα 
άξιοσημείωτον γεγονός, προκαλούν τδ έν- 
διαφέρον. ’Εάν τυχόν δέν θά εϋρετε ύπο
βρύχια, νά μάς τδ γνωστοποιήσετε άμέ- 
σως. Νά έπαγρυπνήτε πάντοτε τήν περιο
χήν τού λιμένος τής Νέας Ύόρκης. Πα- 
ρατηρήτε διά τήν διαπίστωσιν τής έπι- 
σκευής τυχόν τών παλαιών άποβαθρών, αί 
δποΐαι έχρηαιμοποιήθησαν κατά τήν διάρ
κειαν τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου καί ϊ- 
σως χρησιμοποιηθούν καί πάλιν. Κάθε 
πρωί νά έξακριβώνετε, έάν, κατά τήν δι
άρκειαν τής νυκτός, έλαβε χώραν καμμία 
δχι κανονική κίνησις στρατευμάτων ή με
γάλων φορτηγών, γύρω άπό τδν λιμένα.

Μέχρι τώρα δ Γκαλκίν εΐχεν ύποκύφει 
είς τήν άνεπίγνωστον έμφυτον συνήθειάν 
του νά δμιλή ταχέως, δποτεδήποτε ήσθά- 
νετο συγκίνησιν καί έξαρσιν περί τής ση
μασίας καί τής σπουδαιότητος έκείνου τδ 
δποίον έλεγε.

-— Μέσφ τού Φράνκ καί τών άλλων φί
λων, νά άσκήτε τδν έλεγχόν σας καί νά 
βεβαιώνεσθε, έάν οί είς τήν διάθεσίν των 
έφεδροι είναι είς θέσιν, άθορύβως, νά κλη
θούν είς τδ καθήκον των. Νά προσέχετε 
μήπως άκούσετε ψιθύρους περί τής τυχδν 
έκκενώσεως τών πληθυσμών καί τών κεν
τρικών ύπηρεσιών έκ τών πόλεων. Κατά 
τάς έρχομένας Ιβδομάδας πρέπει νά άνα- 
φέρετε κάθε τι τδ δποΐον φαίνεται δλως 
διόλου άσύνηθες. Δέν έχει σημασίαν πό
σον άσήμαντος καί μηδαμινή σάς φαίνε
ται μία πληροφορία. Δι’ ήμάς θά ήμπο- 
ρούσε νά είναι ζωτικής σημασίας καί πρέ
πει νά τήν γνωρίζωμεν.

— Μάλιστα, άπήντησεν δ Τουόμι.
—  Τότε έπαναλάβετε αύτάς είς έμέ, έ- 

πρόσταξεν δ Γκαλκίν.
—  Εννοείτε, άσφαλώς, αύτάς τάς δδη-

γ ί« ς ;
*0 Τουόμι συνεμορφώθη άπολύτως.
— Πολύ καλά, είπεν δ Γκαλκίν.
Ήγέρθη καί ήρχισε νά βηματίζη.
—  Ή  οίκογένειά σας είναι καλά, εΐ- 

πεν- εύρίσκομαι είς τήν εύχάριστον θέσιν

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

νά σάς πληροφορήσω, δτι, δταν έπιστρέ
ψετε, θά τήν εϋρετε είς ένα δλοκαίνουργο 
διαμέρισμα έκ δύο δωματίων.

Ή  ύπόμνησις τής οικογένειας του ύπεν- 
θύμισεν είς τδν Τουόμι τδ γεγονός, δτι 
τδ Κέντρον δέν είχε διαβιβάσει μερικάς 
άπδ τάς έπιατολάς της, είς διάστημα σχε
δόν Ινδς έτους.

—  θά  τδ έρευνήσω αύτό, ύπεσχέθη δ 
Γκαλκίν. Τώρα πρέπει νά πηγαίνετε. Κα
λή τύχη.

Ό  Τουόμι, έπιβιβασθείς τού αυτοκινή
του του, άνεχώρησεν, άπδ τδν σταθμόν τού 
Γκρέϋστον, τήν 11.46' π.μ.

Διά νά είναι βέβαιος, δτι οί Ρώσοι δέν 
τδν παρηκολούθουν, περιεπλανήθη περί 
τούς λόφους έξωτερικώς τού Γιόνκερς, έπί 
μίαν σχεδόν ώραν, πρίν ή σταματήση είς 
ένα τηλεφωνικόν θάλαμον, πλησίον ένδς 
εστιατορίου.

-— Τί γ ίνετα ι; ήρώτησεν δ Τζάκ.
— Δέν ύπάρχουν προβλήματα, άπήντη

σεν δ Τουόμι. ’Αλλά έχω πολλά νά σου 
είπω.

ΖΗΤΩΚΡΑΓΓΑΙ ΓΠΕΡ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
’Ακριβώς, μετά τήν Ιην μεταμεσημβρι

νήν ώραν, δ Τουόμι συνηντήθη μέ τούς 
Τζάκ καί Στήβ είς τό διαμέρισμα τού Έ φ 
- Μπί - "Αϊ, είς τδ Τσάκσον Χέϊτς.

—  Λέγε μας τί συνέβη ; —  είπεν δ 
Τζάκ —  καί άφήνομεν τάς έρωτήσεις δι’ 
άργότερον.

Οί πράκτορες ήκουον σιωπηλοί, μέ έ- 
παγγελματικήν προαήλωσιν. Τά πρόσωπά 
των, κατά τήν διάρκειαν τής άφηγήσεως, 
μόνον δύο φοράς έπρόδωσαν σημεία συγ- 
κινήσεως : "Οταν δ Τουόμι άνέφερεν, δτι 
τρεις κατάσκοποι έπρόκειτο νά ανατεθούν 
είς αύτδν έμπιστευτικώς καί δταν άπη- 
ρίθμησε τάς νέας άρμοδιότητας, τάς πα- 
ραχωρηθείσας είς αύτόν, ύπδ τού Γκαλ
κίν. Εύθύς, δμως, ώς έληξεν ή περιλη
πτική έκθεαις, δ Τζάκ έπραγματοποίησε 
μίαν ταχεΐαν κρυπτογραφικήν κλήσιν.

— "Εχομεν κάτι σπουδαϊον έδώ, τδ ό
ποιον πρέπει νά έξετάσετε αμέσως, είπεν 
είς τό τηλέφωνον.
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— Ναί, θά τό έχωμεν έτοιμον άπάψε.
Οί πράκτορες καί δ Τουόμι ήρχισαν α

μέσως νά συντάσσουν μίαν έπείγουσαν έκ- 
θεαιν περί δλων έκείνων, δσων δ Γκαλκίν 
είχεν εΐπει.

Είργάσθησαν καθ’ δλας τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας τοΟ Σαββάτου καί έξηκολούθη- 
σαν έργαζόμενοι μέχρι τίδν νυκτερινών ώ- 
ρών, παραλείψαντες άκόμη νά δειπνή
σουν, είς τήν σπουδήν των νά έτοιμάσουν 
καί νά παραδώσουν τήν έκθεσιν είς τήν 
Ούάσιγκτων. Ή  δπόθεσις έλαβε τέρμα με
τά τδ μεσονύκτιον, δταν δ Τουόμι άνε- 
χώρησε διά τήν οικίαν του, πεινασμένος, 
έξηντλημένος, άλλά καί εύδιάθετος. Προ
φανώς, είχεν έπιτόχει νά έπιζήση, ώς δ ι
πλούς πράκτωρ, άνευ έγέρσεως δπονοιών 
τού Κέντρου. Έντδς δλίγου θά ήδύνατο 
νά ΐδη καί άγκαλιάση τά παιδιά του διά 
μίαν φοράν άκόμή.

Αί σκέψεις του τώρα ήσαν δλαι άπο- 
κλειστικώς προσωπικά!. Δέν έφαντάζετο, 
βτι αί συναντήσεις είς τδ Χιούντσον καί 
ή άνάθεσις είς αύτδν νέων παραχωρήσε
ων, ήτο δυνατόν νά άναφέρωνται είς μίαν 
ιστορικήν κρίαιν. Άκόμη όλιγώτερον, θά 
ήμποροΰσε νά έκτιμήση πόσα είχε προσ
φέρει, χάριν ίσχυροποιήσεως τής θέσεως 
τής Αμερικανικής έτοιμότητος, πρδς άν- 
τιμετώπισιν αύτής τής κρίσεως.

Μεταξύ τού Απριλίου 1959 καί Σε
πτεμβρίου 1962, δ Τουόμι είχεν άνταλ- 
λάξει δωδεκάδας άνακοινώσεων μέ τήν 
Μόσχαν. Μερικαί μετεφέροντο δι’ άφα- 
νούς μελάνης, μέσψ τών ταχυδρομείων. 
Πολλαί, δμως, έστέλλοντο, μέαψ τών 
τεσσάρων έπιλεγειαών κρυπτών δι’ αύτόν, 
είς τήν Νέαν 'Γόρκην. Διά τής παρακο- 
λουθήσεως τών κρυπτών, τδ F .B .I. κατέ
στη ικανόν ν’ άποδείξη τήν ταυτότητα 
τών ποικίλων Σοβιετικών πρακτόρων, οϊ- 
τινες ήρχοντο είς αύτάς νά παραδώσουν 
ή νά παραλάβουν μηνύματα. Προσεκτικώς 
παρακολουθούμενοι οί πράκτορες οδτοι, 
τελικώς ώδήγησαν τό F .B .I. είς τδ στα- 
μάτημα άλλων κρυπτών καί άλλων κατα
σκόπων. Βαθμηδόν, ένα δλόκληρον σχέ- 
διον τών σοβιετικών έπιχειρήσεων κατα
σκοπείας, είς τάς Ηνωμένας Ιίολιτείας, 
άπεκαλύφθη. Τινές έκ τών συνεπειών, πε
ρί τού τί τό F .B .I., κατ’ αύτδν τδν τρό
πον, άπεκάλυψεν, διαρκούν άκόμη άκριβώς 
μέχρι σήμερον. Δι’ αύτδν τδν λόγον, ού- 
δείς έπιτρέπεται νά κοινολογήση τδ πλή
ρες μέγεθος δλων, δσων έπετεύχθησαν. 
Καθίσταται, δμως, σαφές, δτι, έκ τής ά- 
ναλύσεως τών διαταγών τής Μόσχας, πρδς 
τούς έν ’Αμερική πράκτοράς της, τδ F.B. 
I. άπέκτησε τήν άνεκτίμητον ικανότητα 
τής διεισδύσεως, είς τδν τρόπον τού σκέ- 
πτεσθαι τού Κρεμλίνου. ’Ενωρίς άκόμη, 
κατά τδν Αύγουστον τού 1961, δ Διευθυν
τής Τζών Έντγκαρ Χούβερ παρέσχε τήν 
πληροφορίαν είς τδν Λευκδν Οίκον, δτι οί 
Ρώσοι εΐχον άρχίσει νά αναζητούν άποδει- 
κτικόν τι στοιχεΐον, δτι αί Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι έμελλον νά κινητοποιηθούν διά πό
λεμον. Μέ τήν έναρξιν τού έτους 1962, αί 
δδηγίαι πρδς τούς σοβιετικούς κατασκό
πους, διά τήν άναζήτησιν τοιούτων ένδεί- 
ξεων, ηύξάνοντο σταθερώς, δσον άφορφ τήν 
συχνότητα έπαναλήψεώς των, δσον καί τδ 
κατεπεΐγον. Κατά τάς άρχάς τού φθινοπώ
ρου, αί διαταγαί αδται ήγειρον δυσάρεστα 
έρωτήματα είς τάς σκέψεις τών άσχολου- 
μένων μέ τήν άνάλυσιν τών πληροφοριών 
είς τήν Ούάσιγκτων. Διότι αί 'Ηνωμέναι 
Πολιτεΐαι ούδέν έπραττον, ούτε καί έμελέ-

των κάτι άκόμη, είς τρόπον ώστε νά δι
καιολογούν τήν σοβιετικήν πίστιν, περί 
μιάς έπικειμένης κινητοποιήσεως. Διατί 
τότε οί Ρώσοι νά έχουν αύτδν τδν φόβον ; 
Τδ ϋστατον συμπέρασμα, τδ όποιον προκα- 
λεΐ ρίγη καί είς τδ δποϊον ήχθησαν μερι
κοί ’Αμερικανοί ειδικοί, ήτο δτι ή Σοβιε
τική "Ενωαις έθεώρει έπιβεβλημένον νά 
εύρίσκηται άπησχολημένη είς δραστηριό- 
τητά τινα, ήτις, έάν άποκαλυφθή, θά δδη- 
γήση τάς Ήν. Πολιτείας είς έναρξιν προ
παρασκευαστικών πράξεων διά πόλεμον.

Τδ έπόμενον έρώτημα ήτο : Πού ή δρα- 
στηριότης αϋτη θά ήτο πλέον πιθανδν νά 
λάβη χώραν ; Έ ξ δλων τών διαθεσίμων 
πληροφοριακών δεδομένων, μία άπάντησις 
προέβαλλεν : ή Κούβα.

Τοιουτοτρόπως, ή ένημέρωσις, περί τού 
τί συνέβαινεν έντδς τών δικτύων τής σο
βιετικής κατασκοπείας, αυνέτεινεν είς τήν 
άπόφασιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά έ- 
παναλάβουν άναγνωριστικάς πτήσεις τών 
U-2 ύπεράνω τής Κούβας.

Καί ή πρώτη έκ τών άνανεωθεισών πτή
σεων, ύπεράνω τού Σάν - Κρίστοβαλ, τής 
κρίσιμου περιοχής τής Κούβας, κατά τήν 
Μην ’Οκτωβρίου 1962, παρέσχε τήν άπό- 
δειξιν, περί τού τί οί Ρώσοι έπραττον : 
’Εγκατεστημένοι μέ πυρηνικήν κεφαλήν 
πύραυλοι, έτοιμοι πρδς δρδσιν, έδείκνυον 
τήν καρδίαν τής ’Αμερικής.

'Ο Τουόμι, βεβαίως, ούδέν έγνώριζε πε
ρί τής Κουβανικής πυρηνικής κρίσεως, μέ- 
χρις δτου δ Πρόεδρος Κέννεντυ προβή είς 
τήν άναγγελίαν τής, δ ι’ ένδς μηνύματος, 
έκτάκτου άνάγκης. Καθώς, δμως, ήκουε 
τδν λόγον τού Προέδρου, έδοκίμασε καί δ 
ίδιος τάς συγκινήσεις καί τήν έξαψιν τών 
πλείστων ’Αμερικανών. Κατά τδν αύτδν 
χρόνον ήσθάνετο αίσθημα τρόμου, ώς έκ 
τής προσδοκίας ένδς πυρηνικού πολέμου, 
άλλά καί ένοιωθε πληγωμένος, ώς έκ τής 
σοβιετικής δολιότητος. Μέ συναίσθημα δ- 
δύνης έστοχάζετο, δτι δικαίως είχεν ύπο- 
στηρίξει πλήρως τάς Ή ν. Πολιτείας.

Ό  Τουόμι, διά νά είναι βέβαιος, 
ότι οί Ρώσοι δέν τόν παρακολου
θούν, περιεπλανήθη μέ τό αύτο- 
κίνητόν του περί τούς λόφους έ- 
Εωτερικώς τού Γιόνκερς, έπί μίαν 

σχεδόν ώραν.

Τήν Κυριακήν, μετά τήν λήξιν τής κρί
σεως, κατόπιν τής σοβιετικής ύποσχέσεως 
νά άποσύρη τούς πυραύλους, δ Τουόμι με- 
τέβη είς ένα ποδοσφαιρικόν άγώνα τών 
δευτέρων δμάδων, μεταξύ τών Γιγάντων 
τής Νέας 'Γόρκης καί τών έρυθροδέρμων 
τής Ούάσιγκτων. Τδ στάδιον ήτο κατάμε- 
στον άπδ πλήθος. Οί θεαταί έψαλλον τδν 
ύμνον πρδς τήν Σημαίαν τών Η.ΙΙ.Α. «The 
Star - Spangled Banner» μέ σπάνιον πά
θος και ύπερηφάνειαν καί, δταν έτελείω- 
σεν δ ύμνος, ένας ούρανομήκης πατριωτι
κός ένθουσιασμός έδόνησε τδ στάδιον. 'Ο 
Τ ο υ ό μ ι  ώ ρ ύ ε τ ο  ζ η τ ω κ ρ α υ -  
γ ά ζ ω ν  τ ό σ ο ν  μ ε γ α λ ο φ ώ 
ν ω ς ,  δ σ ο ν  ο ύ δ ε ί ς  έ τ ε ρ ο ς .

«ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΗΔΗ»

’Εκείνην τήν νύκτα, καθώς έκάθητο μό
νος του είς τδ διαμέρισμά του, δ Τουόμι 
έπαυσε νά κυριαρχήται ύπδ τών μυχίων 
σκέψεων καί τών έσωτερικών του αισθη
μάτων. Άφησε τούς τελευταίους ένδοια- 
αμούς. Τελικώς, κατά τόν έλεγχον τής 
συνειδήσεώς του, ώμολόγησεν, δτι ε ί χ ε  
κ α τ α σ τ ή  κ α θ ’ δ λ ο κ λ η ρ ί α ν  
Ά  μ ε ρ ι κ α ν ό ς. Ή  πίστις του είς 
τόν κομμουνισμόν καί ή άφοσίωσίς του είς 
τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν εΐχον βαθμιαίως 
ύποστή διάβρωσιν, άπδ τής στιγμής πού 
εϊσήλθεν είς τό άεροπλάνον έπί τού άερο- 
λιμένος τού Βνούκοβο, έξω άπδ τήν Μό
σχαν, κατά τδν Δεκέμβριον τού 1958. Δέν 
ήδύνατο νά καθορίση, διά τόν έαυτόν του, 
τάς φάσεις καί τά στάδια τής ιδεολογικής 
του έξελίξεως, ούτε άντελαμβάνετο άπολύ- 
τως τήν πρόοδον. Άρχικώς, δσάκις ήρχε- 
το άντιμέτωπος μέ κάτι, είς τήν Α μερι
κήν, τδ δποϊον ύπερτέρει έκείνου, τό δ- 
ποϊον είχε γνωρίσει είς τήν Ρωσίαν, άπε- 
σύρετο είς τάς κομμουνιστικάς δρθολογι- 
κάς σκέψεις τών δογματιστών, τάς δποίας 
είχε μάθει άπδ μνήμης. 'Όταν άντιμετώ- 
πιζε γεγονότα, τά δποϊα δέν ήδύνατο νά 
δικαιολογήση, τά έξεδίωκεν άπλώς άπδ 
τδν νούν του. Αί καθ’ έκάατην, δμως, πρα
γματικότητες, περί τών δποίων άπέκτα 
πείραν, είς τάς Ή ν. Πολιτείας, ήσκουν 
μίαν έπισσωρευτικήν έπίδρασιν.

Έ π ί πλέον, καθώς συνειργάζετο στε- 
νώτατα μέ τούς πράκτορες τού ”Εφ - Μπί 
- Ά ϊ ,  παρετήρει βαθμιαίως την κα- 
τάστασιν έκ μιάς καί μοναδικής άπόψεως: 
έκείνης ένδς παρατηρητοΰ ικανού νά έξε- 
τάζη τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, μέσφ τής 
K.G.B., καί τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
μέσψ τού F.B.I.

Κατ’ ιδίαν, ήρχισε νά συγκρίνη τάς δύο 
κοινωνίας, αί δποΐαι εΐχον δημιουργήσει 
τήν K.G.B. καί τδ F.B .I.

Άντιπαρέβαλλε τόν παράλογον τρόπον 
άνέσεως, κατά τήν διεξαγωγήν κατασκο
πείας, είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί 
τδ σχεδόν άδύνατον τής ένερτείας κατα
σκοπείας, είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. 
Είς τήν Αμερικήν ούτε ή Αστυνομία, ού
τε τό F .B .I., θά ήδύνατο νά έλέγξη πού 
ένας άνθρωπος έμενεν, πού είργάζετο ή 
πού έταξίδευεν. Είς τήν Σοβιετικήν "Ε- 
νωσιν, ούδείς θά ήμποροΰσε νά διαμένη, 
νά έργάζεται ή νά ταξιδεύη, άνευ γνώσε- 
ως καί έγκρίσεως τής K.G.B.

Ό  Τουόμι κατελήφθη ύπδ τρομεράς ά- 
γανακτήσεως ,δταν τδ πρώτον παρετήρη- 
σεν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τάς νο- 
μικάς διαδικασίας καί τούς δικαστικούς 
έλιγμούς, βάσει τών δποίων δ καταδικα- 
σθείς έγκληματίας Κέρυλ Τσέσμαν άνέ-
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ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΔΓ ενός μηνύματος έκτακτου α
νάγκης προέβη εις τήν αναγγε
λίαν τής Κουβανικής κρίσεως. Ό  
Τουόμι, μετά τήν ομιλίαν τοϋ 
Προέδρου, ένοιωθε πληγωμένος 
έκ τής Σοβιετικής δολιότητος καί 
μέ συναίσθημα όδύνης έστοχάΖε- 
το, δτι δικαίως εΐχεν ύποστηρί- 

Εει πλήρως τάς Η.Π.Α.

ΤΖΩΝ ΕΝΤΓΚΑΡ ΧΟΥΒΕΡ

Ενωρίς άκόμη, κατά τόν Αύγου
στον τού 1961, ό διευθυντής τοϋ 
F.B.I., παρέσχε τήν πληροφορίαν 
εις τόν Λευκόν Οίκον, ότι οί Ρώ
σοι εϊχον άρχίσει νά άναΖητούν 
άποδεικτικόν τί στοιχεϊον, ότι αί 
Η.Π.Α. έμελλον νά κινητοποιη

θούν διά πόλεμον.

βάλε ΐήν έκτέλεσίν του κατ’ επανάληψή. 
'Γελικώς, δμως, ή περιφρόνησίς του μετε- 
βλήθη εις θρησκευτικήν εύλάβειαν πρδς 
τήν δικαιοσύνην. Συνεπαίρανεν δτι τδ Ά - 
μερικανικδν δικονομικόν σύστημα, πρά
γματι, δφίσταται καί ύπάρχει, τόσον διά 
νά έξασφαλίση τδν άθώον, δσον καί νά 
τιμωρήση τδν ένοχον. Ένεθυμήθη τήν μο
ναδικήν δίκην, τήν δποίαν είχε παρα
κολουθήσει εις τήν Σοβιετικήν Ενωσιν: 
"Ενας άξιωματικός τής K.G.B., δ δποΐ- 
ος έφόνευσεν ένα καθηγητήν, άπηλλάγη 
καί ένας άθώος δδηγδς φορτηγού, έκηρύ- 
χθη ένοχος τής διαπράξεως τού έγκλή- 
ματος. Ή  άνάμνησις άφύπνισε τήν, εύρι- 
σκομένην έν ληθάργφ, μνησικακίαν του. 
Καθ’ δλην τήν ζωήν του, εις τήν Σοβιε
τικήν Ενωσιν, δ Τουόμι είχε δεχθή κομ- 
μουνιστικάς δποσχέσεις περί ένδς άνέτου 
καί εύτυχούς μέλλοντος. Είχε πιστεύει, 
δτι αί συλλήψεις, έκκαθαρίσεις καί σφα- 
γαί, τάς δποίας έμηχανορράφησεν ή Κ. 
G.B., ήσαν ούχί μέν εύχάριστα, άναγκαΐα, 
δμως, μέσα δ ι’ ένα εύγενή σκοπόν. Ά λ λ ’ 
αί άδιαφιονίκητοι καί άδιάψευστοι πρα
γματικότητες τής συγχρόνου ’Αμερικής, 
εϊχον καταστρέψει αύτάς τάς φαντασίας. 
Έδώ τά δικαιώματα, αί έλευθερίαι καί 
αί εύκαιρίαι, αί άδιανόητοι είς τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν, είναι ήδη ύπαρκτά. Διά 
τούς περισσοτέρους ’Αμερικανούς, ή έλευ- 
θερία, δέν είναι θεωρητική κατασκευή, 
αλλά πραγματικότης. Είς τάς δημοσίας 
κραυγάς καί ταραχάς τής ’Αμερικανικής 
κοινωνίας, δ Τουόμι δέν έβλεπε «τά σπέρ
ματα τής άποσυνθέσεως καί αύτοκατα- 
στροφής», τάς δποίας δ Μάρξ άπέδιδεν είς 
αύτήν. Μάλλον έβλεπε τά μέσα τής σωτη
ρίας, μέσψ δημοκρατικής άλλαγής. Ούδέν 
έκ τών σφοδρών αισθημάτων συγκινήσεως 
τού νεοφώτιστου καί τοϋ αίφνιδιως γενο- 
μένου προαηλύτου ήσθάνθη.

Καθώς έσήκωσε τδ άκουστικδν, διά νά 
καλέση τδν Τζάκ, ήσθάνθη ένα αίσθημα 
μιάς γαλήνιου δπερηφανείας.

«Ένθυμεΐσθε, δταν συνηντήθημεν, πρό 
πολλοϋ χρόνου, είς τδν οίκίσκον, δτε εΐ- 
πον δτι ύπάρχει πληθύς πραγμάτων, τά 
δποΐα δέ θά σάς έλεγον» —  ήρώτησεν δ 
Τουόμι.

—■ Λοιπόν, ε ί μ α ι  έ τ ο ι μ ο ς  ν ά  
σ ά ς  ε ϊ π ω  τ ά  π ά ν τ α .

—  Κάρλο, ήσουν έτοιμος άπδ πολύν 
χρόνον —  άπήντησεν δ Τζάκ —  έσκέφθη- 
μεν, δμως, δτι θά ήτο καλλίτερον νά ά- 
ναμένωμεν, έως δτου άντιηφθής τούτο μό
νος σου. θά σέ συναντήσωμεν αδριον τδ 
βράδυ είς τάς έπτά.

ΑΚΥΡΩΣΑΤΕ ΟΛΑΣ 
ΤΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τδν ’Ιανουάριον δ Τουόμι ήρχισε νά έ- 
τοιμάζεται διά τδ «ταξίδι αναψυχής» είς 
τήν Μόσχαν, ώς δ Γκαλκίν τδν είχε δια- 
βεβαιώσει. Τδ Κέντρον τοϋ άπέστειλεν ένα 
πλαστδν άμερικανικδν διαβατήριον καί πι- 
ατοποιητικδν γεννήσεως, μέ παραλλήλους 
δδηγίας δπως ύποβάλη ένα «πλάνο», τδ 
δποίον θά τδν καθίστα ίκανδν νά άναχω- 
ρήση κατά τδν Μάϊον ή ’Ιούνιον. Τδ δέ
μα, τδ άποσταλέν έκ Μόσχας, περιέκλει- 
εν, ώσαύτως, δδηγίας πρδς διαπίστωσιν, 
έάν ή δχι ύπήρχον βάσεις πυραύλων είς 
τδ Σουάντον τοϋ Βέρμοντ καί εγγύς τοϋ 
Έλίζαμπεθτάουν τής Νέας Τόρκης.

Τδ F .B .I. ώμίλησεν είς τδν Μπέρμπανκ 
καί δ Τουόμι ειδοποίησε τδ Κέντρον, δτι 
είχε κανονίσει νά άπουσιάση μέ άδειαν άπδ 
τού ’Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Εΐ-

χεν έξηγήσει είς τδν προϊστάμενόν του δτι 
δ διακαής πόθος του ήτο νά διανύση ολί
γους μήνας είς τήν Φινλανδίαν, πρδς ά- 
ναζήτησιν έξαφανισθέντων συγγενών τών 
γονέων του.

Ή  ύπόθεσις τής άποστολής είς τδ Βέρ
μοντ καί είς τήν "Ανω Πολιτείαν τής Νέ
ας 'Τόρκης, κατά τδν τελευταϊον Α πρί
λιον, άπετέλει μίαν διασκέδασιν. Άμψό- 
τεραι αί βάσεις εύρίσκοντο, δπου οί Ρώ
σοι έπίστευον δτι ήσαν. ΤΗτο τόσον ευχε
ρές, διά τδν Τουόμι, νά δείξη είς αυ
τούς καί προσδιορίση έπακριβώς, επί ένδς 
χάρτου, τδν δποίον αύτοί οί ίδιοι, δ Στήβ 
καί δ Τζάκ εϊχον είς τήν πραγματικότητα 
τδν καιρδν νά παραστήσουν, δταν εϊχον 
μεταμφιεσθή είς άλιεΐς.

Ό  Τουόμι έπέστρεψεν είς τήν οικίαν 
του μέ τδ αύτοκίνητόν του ήσυχος καί Α
μέριμνος. 'Όταν, δμως, έφθασεν, εδρεν ένα 
έξόχως καταπληκτικόν μήνυμα άπδ τδ 
Κέντρον, τδ δποίον έλεγεν:

—  Λόγψ τής άπροσεξίας σας καί τής 
άνευ έξουσιοδοτήσεως ένεργείας σας, έχε
τε έκθέσει είς κίνδυνον τήν προσωπικήν 
σας ασφάλειαν καί έκείνην τής άποστο
λής σας. ’Ελάβατε δδηγίας διά νά ύποβά- 
λητε ένα «πλάνο» διά τάς διακοπάς σας 
καί δχι νά προχωρήσητε είς οίανδήποτε 
προετοιμασίαν. Τδ ταξίδι σας τώρα πρέ
πει νά άναβληθή. ’Α κ υ ρ ώ σ α τ ε  δ λ α ς  
τ ά ς  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς .  Άποαυν- 
δεθήτε άπδ δλους τούς φίλους κατά τοι- 
οϋτον τρόπον, ώστε νά μήν εϊσθε ύποχρεω- 
μένος βραδύτερον νά δώσετε είς ούδένα έ- 
ξήγησιν, περί τής άπουσίας σας. ’Ανακοι
νώσατε άμέσως, έάν άντελήφθητε καί έάν 
έχετε τήν ικανότητα πρδς συμμόρφωσιν. 
’Αρχηγός.

'Η  άντίδρασις τής Μόσχας τοϋ έφάνη 
παράλογος, τή άληθεία καταπληκτική. 
Δυσκόλως θά ήδύνατο νά προτείνη ένα σχέ- 
διον χωρίς προηγουμένως νά έχη τήν ά
δειαν τού έργοδότου του, πρδς κανονισμόν 
τοϋ χρόνου άναχωρήσεως. Καί ή άπότο- 
μος διακοπή τών μετά προσοχής άναπτυ- 
χθεισών σχέσεων μετά τών φίλων του θά 
άπέβαινεν έτι πλέον ύποπτος. Έκείνην τήν 
νύκτα έκωδικογράφησεν μίαν λεπτομερή 
δικαιολογητικήν διαμαρτυρίαν, ίκετεύων 
τδ Κέντρον νά άναθεωρήση.

'Η  άπάντησις άπδ τδ Κέντρον δπήρξε 
λακωνική: «Διακόψατε άμέσως άπαντας δε
σμούς σας μέ δλους τούς φίλους καί άνα- 
μείνατε περαιτέρω διαταγάς. ’Αρχηγός». 
Ό  Τουόμι κατελήφθη έτι μάλλον ύπδ τρό
μου, δταν παρετήρησεν, δτι τδ Κέντρον πα- 
ρέλειψε νά τδν εϊδοποιήση, διά σημάτων, 
δτι είχε λάβει τήν άναφοράν του καί τούς 
χάρτας τών πυραυλικών βάσεων. Μεταβάς, 
μετά προφυλάξεως, δπίσω είς τήν κρύ
πτην, τήν δποίαν εΐχεν έπισκεφθή πρίν άπδ 
δύο νύκτας, εδρε τά ώς άνω έκεΐ έντός τοϋ 
μαγνητικοϋ κυτίου.

—  ΤΙ σφάλμα έχει γ ίνει; —  ήρώτησεν 
δ Τουόμι τούς Τζάκ καί Στήβ.

—  Έμφανώς, έντελώς ένα πολύ μικρόν 
— άπάντησεν δ Τζάκ.

— Δέν έχομεν τίποτε άλλο νά κάμω- 
μεν, παρά νά έρευνήσωμεν καί νά ίδωμεν 
τί συμβαίνει.

Ό  Τουόμι δέν ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη, 
δτι ή σοβιετική ύπηρεσία πληροφοριών, 
είς μέγα μέρος τοϋ κόσμου συγκλονιστικώς 
ύπέφερεν έκ παροξυσμού πυρετού, ώς έκ 
τής άποκαλύψεως τού γεγονότος, δτι δ 
Ρώσος Συνταγματάρχης Ό λεγκ  Πενκόφσκυ 
είχε καταστή δυτικός κατάσκοπος.

( Σ υνεχίζετα ι)

384



Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ, τήν πρωϊνήν δροσιάν, κάτω άπό 
πυκνά κλαριά, είς ένα παγκάκι τοΰ βασιλικού κή
που, ένψ συνεζητοΰμεν —  λεπτομερώς φ>εΰ !... — 

έπί τής καταστάσεως, ένας κότσυφας, μή δίνων μονό
λεπτο δΓ αυτά δλα, κατέβηκε νά πάρη τό λουτρό του. 
Έπλησίασεν είς τήν μικράν λίμνην, ή όποια, ώς όφθαλ- 
μός έκστατικοΰ δραματισμού, έσμιγεν είς τήν αυτήν δ- 
νειρώόη δπτασίαν είδωλα λουλουδιών καί χρυσόψαρα, 
νέφη έαρινά καί βυθούς μέ πράσινα φύκια, ουρανούς 
καί χορταριασμένες πέτρες, τέλος δένδρα μέ τήν κορυ
φήν άνάποδα, τρέμοντα φευγαλέα... 'Επροχώρησε, μέ 
τήν1 δρμήν υδροχαρούς άγγλοσάξωνος, μέχρι τής όχθης, 
καί, χωρίς νά βγάλη, δ άθλιος, τό μαύρο του ράσο, 

» πλούφ!... έπεσε στο νερό. Έφτεροΰγισε μέσα, έκαμε 
κυματάκια, έβούτηξε τήν κεφαλήν του καί τήν μικράν, 
μυτερήν φλόγα τού ράμφους του, έβράχη όλος, έμπου- 
χίσθη μέ δροσιάν, επέταξε κατάστιλπνος είς ένα γειτο
νικόν κλαρί καί άρχισε νά σφυρίζη.

Έπέρασε τό παξιμαδάκι, κουνιστό, τσακιστό, μέγ- 
κλα, τακούνι καί Ιδέα, μέ τήν κορδέλλα τής μόδας, πού 
τρυποΰσε διαμπάξ τά μπόρ τού καπελλίνου κ’ έπεφτε 
στά αυτί. Καί πριν προφθάση νά στρίψη τό βάσανον 
τούτο, είς τήν καμπήν τής άλέας, όπου άνθεΐ τό «βι- 
βούρνον» —  μωρέ, πού στό διάβολο τό βρήκατε τό όνο
μα, κύριοι βοτανικοί ; —  ό κότσυφας τής έσφύριξε. 
Τής έσφύριξε απαλά, τρυφερά, τσαχπίνικα όμως, μπερ- 
μπάντικα, σάν ένας «βιέ μαρσέρ». Τό παξιμαδάκι κον- 
τοστάθηκε, γύρισε μέ τό μυτάκι στόν άέρα, κοίταξε π ί
σω, σά νά ήταν έτοιμο νά ρωτήση : «Τρέχει τίποτα, 
κύριος, τό όποιον ώτσμομπίλ ;» Δέν είδε κανέναν. «Μέ 
τό μπαρδόν !...» Καί τράβηξε τραμπαλίζοντας τό τα- 
κουνάκι.

’Αλλά διαβαίνει μετ’ όλίγον ή παρεγνωρισμένη πο
λιτική μεγαλοφυΐα, δ έμβριθής γηραιός κύριος, όστις 

' άναπτύσσει πρός τόν αιώνιον άκροατην του τό μέγα 
ναυαγήσαν σχέδιον άναμορφώσεως τής Ελλάδος, όπερ 
ούδεμία κυβέρνησις ήθέλησε νά υιοθέτηση —  μωροί, 
φίλοι μου, μωροί ! —  καί τοΰ όποιου ή μεγάλη άρετή 
θά ήτο νά είσπράττωμεν χωρίς νά Ιξοδεύωμεν καί νά 
μεγαλουργούμεν χωρίς νά ένεργούμεν. Ό  κότσυφας, μέ 
τις δυό μαύρες χαντρΐτσες του, κοιτάζει προσεκτικά τήν 
φαλάκραν (τό καπέλλο τό κρατεί στό χέρι) όπου δια-

θλάται ή άκτίς πού γλιστρά μέσ’ άπό τούς κλάδους, 
καί τόν σφυρίζει. Τόν σφυρίζει όπως ένα μορτάκι τού 
υπερώου τό άποτυχημένο νούμερο έπιθεωρήσεως: «Κόφ’ 
το! Άαούα!...» Ή  φαλάκρα ξαφνίζεται, στρέφει, έρευ
να τά πέριξ. Καί τό περίφημον «νήμα των ιδεών» πάει 
περίπατο.

Τό είδύλλιον παρελαύνει σέ λιγάκι, τό χονδροκό- 
ριτσο τής ύπηρεσίας μέ τό τσίτινο ρόζ πολκάκι, γεμάτο 
κίτρα' καί δ άνθρωπος τού χακιού, πού φεύγει αύριο - 
μεθαύριο, παιδί τοΰ βουνού, περαστικό άπό τήν μικράν 
αυτήν Βαβυλώνα. Ύπό τήν καταπράσινην άψϊδα τής ά
λέας άναζή έξαφνα ή άνάμνησις τοΰ λόγγου, μέ τά γ ί
δια, τά νερά, τούς άγνούς πάθους. Τό μικρό στήθος τοΰ 
κότσυφα σάν νά φουσκώνη άπό περιπάθειαν. Σφυρίζει 
κάτι ποιμενικόν. Κάτι πού έχει μέσα έλατο καί λαγκά
δι. Καί μ’ αυτό τούς ξεπροβαδίζει, ώσπου τό ρόζ τσι- 
τάκι δέν φαίνεται πλέον είς τόν δρίζοντα...

’Αργά κυλά τό μικρό καροτσάκι, μέ τό δροσάτο φορ- 
τίον. Χιονάτη κουβερτίτσα, δαντέλλες, μιά σκουφίτσα 
μέ θαλασσί φιογκάκι καί μέσα σ’ αύτή ένα μακάριον 
χαμόγελο βρέφους. Καί συμπληρώνει τήν θελκτικήν αυ
τήν περίληψιν τής δημιουργίας ή νέα μητέρα, ή ξαν- 
θούλα, μέ τό κατάλευκο πρόσωπο, πού πλέει στις λε
πτές, μώβ άνταύγειες μιάς κομψής όμπρελλίτσας. Τί 
μειδίαμα στέλνει σ’ αυτό τό παχουλό μουτράκι τού μω
ρού καί τί κατάφωτον πέλαγος άγάπης βλέπει κανείς 
ν’ άνοίγη μπροστά του τό γαλάζιο της βλέμμα !... ’Ε 
ραστής έπήρε ποτέ τέτοιο χαμόγελο, τέτοια ματιά ; Ό  
κότσυφας σφυρίζει μαλακά - μαλακά ένα τρυφερώτα- 
τον «νάνι - νάνι». Ό  παχουλός μπεμπές κλείνει σιγά - 
σιγά τά διάφωτα βλέφαρα.

Καί περνά δ δανδής, μέ κορσέ είς δλον τό ύφος, μέ 
τό σπασμωδικόν βάδισμα τού άνδρεικέλου, καί δ κότσυ
φας σφυρίζει «Ιν - δυό, έν - δυό» σάν ένα μαγγάκι τής 
συνοικίας. Καί περνούν, στήν άράδα, όλοι οί τύποι τού 
κήπου, κ’ έχει γιά όλους έναν χαρακτηρισμόν —  άλή- 
θεια ή πλάνη τών αύτιών μου ; —  όταν τέλος, αύτοτε- 
λής, συνωφρυωμένος, γνωστός άδιάλλακτος τυραννομά- 
χος τού συνεδρίου, διαβαίνει κραδαίνων ράβδον καί δνει- 
ρευόμενος σφαγήν. Γι’ αύτόν δ κότσυφας δέν σφυρίζει 
τίποτε. Μετακινεί μόνον έλαφρώς τήν ουράν του καί, 
καθώς περνά δ φοβερός αύτός άνήρ άπό κάτω, τού άφη
νε ι άκριβώς στή μύτη... νά τό πώ ; Δέν τό λέω !...
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Τοΰ Παν. Ά ρ χιμ . Ε. Έλευθεριάδη 
Φιλολόγου — Θεολόγου

« Για τον Χρίστον τήν πίστη τήν Ά για  και τής Πατρίόος 

τψ  έλενθερία, γ ι’ αντά τα δνό ποθώ να ζήσω ■■■■>■>

Μ ΕΣΑ εις τούς πόθους καί τάς αγω
νίας τής Ζωής, τούς μόχθους καί 
τάς πολυμόρφους έπιδιώΕεις τοΰ 

ανθρώπου, ή πίστις παραστέκει Ζωηρά 
καί έπιβλητική καί διά τοΰ καθαρού φω
τός της φωτίΖει τόν άνθρώπινον δρό
μον, κεντριΖει τούς παλμούς τής ψυχής 
καί οδηγεί σταθερώς πρός τούς αιθέρας 
τών άνωτέρων ιδανικών τής Ζωής. Καί 
χάριν τής πραγματοποιήσεως τών ιδανι
κών τής πίστεως, οί λαοί καί τά έθνη 
θυαιάΖουν προθύμως καί αύτήν τήν Ζωήν 
των. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, μεγαλουρ
γούν καί δημιουργούν. "Ο,τι άΕιον θαυ
μασμού έχει νά έπιδείΕη ό σημερινός 
πολιτισμός, ό άρχαίος καί ό νεώτερος, 
είναι γνήσιον γέννημα τής πίστεως καί 
τοΰ έκ ταύτης δημιουργουμένου ένθου- 
σιασμού τής αύτοθυσίας τών πατέρων 
τής έπιστήμης, τών ήγετών τών ήρωϊ- 
κών άγωνιστών τών Λαών.

Ε ι ς  τ ή ν  Ζ ω ή ν  μ α ς ,  δ ύ ο  
ε ί ν α ι  αί  ά ν ώ τ ε ρ α ι  μ ο ρ φ α ί  
π I σ τ ε ω  ς. Ή  Εθνική καί ή Θρησκευ
τική. Ή π ί σ τ ι ς ,  δ η  λ., π ρ ό ς  τ ό  
Έ θ ν ο ς  μ α ς  κ α ί  ή π ί σ τ ι ς  
π ρ ό ς  τ ή ν  Θ ρ η σ κ ε ί α ν  μ α ς ,  
τ ή ν  Ο ρ θ ο δ ο Ε ί α ν .  Επ' αύτών 
τών δύο θεμελιωδών καί άνωτέρων μορ
φών τής πίστεώς μας, αί όποϊαι παρου
σιάζονται σήμερον περισσότερον έπιτα- 
κτικαί εις τήν Ζωήν μας, ώς Ελλήνων 
ΌρθοδόΕων, θά άναφερθώμεν έν τή πα- 
ρούση μελέτη μας.

"Εθνος, ώς γνωστόν, είναι τό σύνο-

λον άνθρώπων, οί όποιοι έχουν τήν ι
δίαν πατρίδα. Ελληνικόν δέ Έθνος εί
ναι όλοι οί “ Ελληνες. Τό Έθνος μας, 
όμως, δέν τό άποτελούν όσοι κατοικούν 
έδώ, άλλά καί όοοι, διά διαφόρους αί
τιας, έγκατέλειψαν τήν μητέρα των Ελ
λάδα καί τά άγαπημένα των χωριά καί 
έφυγαν εις μακρυνάς χώρας καί έΕενη- 
τεύθησαν.

Όλοι, λοιπόν, αύτοί οί άπόδημοι Έλ
ληνες καί ήμεϊς έδώ, εις τήν κυρίως Ελ
λάδα, άποτελούμεν τό ένδοΕον Ελλη
νικόν Έθνος. Εάν ίδωμεν τήν παγκό
σμιον ίοτορίαν, θά παρατηρήσωμεν τό 
έΕής φαινόμενον : ότι ύπήρΕαν κάποτε 
λαοί καί Έθνη, τά άποϊα δέν ύπάρχουν 
σήμερον. Δια διαφόρους αίτιας, ή ιστο
ρία των, ή δοΕασμένη ή ή άσημος, δέν 
έφθασεν έως τών ήμερών μας. Τ ό 
Ε λ λ η ν ι κ ό ν ,  όμως, " Ε θ ν ο ς  

π α ρ α μ έ ν ε ι  α ι ώ ν ι ο ν  ά π ό  
τ ώ ν  ά ρ χ α ι ο τ ά τ ω ν  χ ρ ό ν ω ν  
έ ω ς  σ ή μ ε ρ ο ν .

Πόσοι λαοί καί Έθνη δέν έπετέθη- 
σαν, πόσοι λαοί βάρβαροι δέν ήθέλησαν 
νά τό ύποτάΕουν καί πολλάκις νά τό έ- 
Εαφανίσουν ! "Ομως, δέν τό κατώρθω- 
σαν, διότι τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ 
Έθνους μας άποτελούν τάς ήθικάς έ- 
κείνας δυνάμεις, αί όποϊαι όδηγοΰν τούς 
Ελληνας εις τρόπαια.

Πάντοτε, καθ' όλων τών έχθρών τοΰ 
Έθνους, όλοι οί "Ελληνες έπολέμησαν 
ώς εις άνθρωπος, ώς μία ψυχή καί ένί- 
κησαν' καί άπέδειΕαν, ότι δέν ήλλαΕαν,

άλλ' είναι ίδιοι μέ έκείνους τούς άρχαί- 
ους Έλληνας, τής ίδιας φυλής.

ΈΕ άλλου, τούς Έλληνας συνδέει ή 
Ελληνική γλώσσα, ή όποια συνεχώς ό- 

μιλεϊται, άπό τής άρχαίας έποχής μέ
χρι σήμερον. Είναι δέ ή πλέον τελεία 
γλώσσα τοΰ κόσμου καί έχει τήν δύνα- 
μιν νά μορφώνη έσωτερικώς τόν άνθρω
πον. Έλέχθη εις τήν άρχαιότητα, ότι 
*ά ν ο ί  θ ε ο ί  ώ μ ί λ ο υ ν ,  θ ά  
ώ μ ί λ ο υ ν  τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή ν  
γ λ ώ σ σ α  ν».

Εις αύτήν έγράφησαν έργα μνημειώ
δη, τά όποια έκφράΖουν αισθήματα καί 
ιδέας, άγαπητάς καί σεβαστός άπό ό
λους τούς άνθρώπους. Εις αύτήν έγρά- 
φησαν βιβλία αιώνια, τά όποια θά παρα
μείνουν άθάνατα πρότυπα τής ωιλοσο- 
φίας, τής ποιήσεως καί τών άλλων κα
λών τεχνών. Ή Ελληνική γλώσσα έγ ι
νε τό όργανον καί τό μέσον, διά τοΰ ό
ποιου μετελαμπαδεύθησαν τά έκπολιτι- 
στικά καί άνθρωπιστικά νάματα τοΰ άρ- 
χαίου κλασσικού πολιτισμού μας καί έ- 
φωτίσθησαν λαοί βάρβαροι, οί όποιοι 
έκτοτε ήρχιοαν νά διαμορφώνουν πολι
τισμόν καί ιστορίαν ένδοΕον.

Δανός τις όμολογεϊ καί λέγει τά έ 
Εής : « Μ ί α  Ε λ λ ά ς  υ π ά ρ χ ε ι ,  
δ ι ό τ ι  ή π α ρ ά δ ο σ ι ς ,  ή ό
π ο ι α  ή ν ο ι Ε ε  τ ό ν  δ ρ ό μ ο ν  
τ η ς ,  τ ό ν  9ον α ι ώ ν α  π. X., πε 
ρ ί π ο υ ,  μ έ  τ ή ν  ε ι σ α γ ω γ ή ν  
τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ ρ α φ ή ς ,  
έ μ ε ι ν ε ν  ά π ό  τ ό τ ε  Ζ ω ν τ α -
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« To Ελληνικόν Έθνος δεν διεσώθη, ειμή διά 

τής μετά τοΰ Χριστιανισμού συμμαχίας. Δι’ αύτοΰ 

πρωτηγωνίστησεν, έν μέσω αίώνι, και δι’ αυτοΰ 

ιδίως άνεκαινίσθη έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις».

ν ή, χ ω ρ ί ς  δ ι α κ ο π ή ν  κ α ί  
έ δ ω σ ε ν  ε ί ς  ή μ α ς  κ α ί  τ ο ύ ς  
Ε υ ρ ω π α ί ο υ ς  π ρ ο γ ό ν ο υ ς  
μ α ς  τ ή ν  δ ύ ν α μ ι ν  ν ά  μ ε- 
λ ε τ ώ μ ε ν  κ α ί  ν ό  κ α τ α ν ο ώ -  
μ ε ν  τ ή ν  ά ρ χ α ί α ν  ' Ε λ λ η ν ι 
κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν  κ α ί  τ ά  α ρ ι 
σ τ ο υ ρ γ ή μ α τ α  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  
π ο ι ή σ ε ω ς  κ α ί  π ε ζ ο γ ρ α 
φ ί α ς ,  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  σ ο φ ί α ς  
κ α ί  έ π ι σ τ  ή μ ης» .

Έτερον σπουδαϊον χαρακτηριστικόν 
τοϋ Έθνους μας είναι καί θά παραμείνη 
ή κοινή, ή ίδια ιστορία. Αύτή ή ιστορία 
συνδέει όλους ήμας καί είναι μία ζων
τανή έκφρασις τοϋ Έθνους μας. Αί μορ- 
φαί των προγόνων μας θά έμπνέουν καί 
θά καθοδηγούν ήμας πρός παν τό ώ- 
ραϊον καί υψηλόν. Αί μεγάλοι καί θαυ
μαστοί θυσίαι τών άρχαίων Ελλήνων έ- 
δημιούργησαν στερεά θεμέλια τής ένό- 
τητος τοϋ Έθνους.

"Ολη ή ένδοΕος Ελληνική ιστορία 
δέν είναι τίποτε άλλο, παρά μία λαμπάς, 
ή όποια καίεται άδιακόπως είς τόν βω
μόν τής άγάπης, διά τήν πρόοδον καί 
τήν έΕανθρώπησιν τοϋ κόσμου. Είς τό 
Έθνος μας έκαλλιεργήθη, ό,τι δίδει ά- 
Είαν καί νόημα είς τήν ζωήν. Είς αύτό 
όλαι αί κρίσιμοι στιγμαί καί οί άτελείω- 
τοι άγώνες έχουν γίνει είς έΕαίαιος ύ
μνος διά τήν έλευθερίαν.

Όταν δέ κατόπιν, κατά θείαν Πρό
νοιαν, τό Ελληνικόν "Εθνος παρέλαθε 
τήν Χριστιανικήν αλήθειαν άπό τόν Α
πόστολον τών Εθνών Παϋλον, τότε ένε- 
φανίσθη ή Ελληνική Εκκλησία, ώς Έλ 
ληνοχριστιανικόν πνεύμα, τό όποιον ά- 
νύψωσε τόν άνθρωπον μέχρι τοϋ Ουρα
νού. Οί "Ελληνες έδέχθησαν τόν Χρι
στιανισμόν καί έγιναν θερμοί κήρυκες 
τοϋ Ευαγγελίου τοϋ Θεανθρώπου. Έδέ
χθησαν τήν πίστιν πρός τόν μόνον άλη- 
θινόν Θεόν, τήν πίστιν, ή όποια χαρίζει

είς πάντα άνθρωπον άπλην καί φωτεινήν 
τήν αλήθειαν.

Καί ή γλώσσα ή Ελληνική έγινεν ή 
γλώσσα τής Αγίας Γραφής καί τών Πα
τέρων τής Εκκλησίας. Τοιουτοτρόπως : 
μ έ  τ ή ν  φ ι λ ο σ ο φ ί α ν  τ ω ν  
δ ι ε τ ύ π ω σ α ν  τ ά ς  α ι ω ν ί ο υ ς  
ά λ η θ ε ί α ς ,  μ έ  τ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν  
τ ά ς  έ δ ί δ α Ε α ν  κ α ί  μ έ  τ ό  
α ί μ α  τ ώ ν  μ α ρ τ ύ ρ ω ν  κ α ί  
τ ά ς  Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς  Σ υ ν ό 
δ ο υ ς ,  ύ σ τ ε ρ ο ν ,  έ σ τ ε ρ έ  ω
σ ά ν  τ ό  μ ε γ ά λ ο  ο ι κ ο δ ό 
μ η μ α  τ ή ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  
ά λ η θ ε ί α ς ,  τ ή ν  Ό ρ θ ο δ ο -  
Ε ί α ν. Διδάσκαλοι καί ρήτορες, καλλι- 
τέχναι καί ποιηταί μεγάλοι, έγιναν τά 
όργανα τοϋ 'Αγίου Πνεύματος καί έκή- 
ρυΕαν τήν Χριστιανικήν άλήθειαν καί ή- 
γωνίσθησαν γενναίως μέχρι θανάτου. Ή 
ΟρθοδοΕία, τό θειον αύτό άρωμα τής 
Βυζαντινής μας παραδόσεως, ήτο διά τό 
Εθνος μας ή κατ' έΕοχήν έθνοποιός δύ- 

ναμις καί στοργική μήτηρ. Είς τόν και
ρόν τής μαύρης καί άπαισίας τουρκικής 
δουλείος, ένεψύχωνε καί έθέρμαινε τάς 
ψυχάς τών ύποδούλων Ελλήνων ή Εκ
κλησία. Αϋτη είχεν άναλάβει τήν καλ
λιέργειαν ιών Ελληνικών Γραμμάτων 
καί γενικώς προητοίμαζε τό Γένος, διά 
τήν άπελευθέρωσιν. Καί, όταν έφθασεν 
ό καιρός νά άναστηθή τό Γένος μας άπό 
τήν οκλαθιαν καί έσήμανεν ή εύλογη- 
μένη καί συγκινητική ώρα τής Έπανα- 
στάσεως, ή Εκκλησία έδωσε τό παρόν 
είς τόν άγώνα τής Ελευθερίας. Τό αί
μα τών λειτουργών της έστεφάνωσε καί 
καθηγίασε τόν ιερόν άγώνα, διά νά ά- 
ποκτήση τό Γένος μας τά πολιτικά του 
δικαιώματα καί διαφυλάΕπ τήν πρός τόν 
Θεόν πίστιν καί εύλάθειαν. Ό  ιστορικός 
τοϋ Έθνους μας Κων/νος Παπαρρηγό- 
πουλος γράφει : «Τ ό Ε λ λ η ν ι κ ό ν  
Έ θ ν ο ς  δ έ ν  δ ι ε σ ώ θ η ,  ε ί μ ή

δ ι ά  τ ή ς  μ ε τ ά  τ ο ΰ  Χ ρ ι σ τ ι α 
ν ι σ μ ο ύ  σ υ μ μ α χ ί α ς .  Δ Γ αύ-  
τ ο ϋ  π ρ ω τ η γ ω ν ί σ τ η σ ε ν ,  έ ν  
μ έ σ ω  α ί ώ ν ι ,  κ α ί  δ Γ α ύ τ ο ϋ  
ι δ ί ω ς  ά ν ε κ α ι ν ί σ θ η  έ ν  
τ ο ϊ ς  ν ε ω τ έ ρ ο ι ς  χ ρ ό ν ο ι  ς».

Οί πρόγονοί μας έπίστευσαν βαθέως 
είς τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Αύ- 
τά τά ιδεώδη ύπήρΕαν αίτια, ώστε νά 
μεγαλουργήση καί πάλιν είς τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους τό Έθνος μας καί νά πα- 
ρουσιάση τό νέφος τών νεομαρτύρων 
τοϋ Ελληνοχριστιανικού μεγαλείου, κα
τά τήν τουρκοκρατίαν.

Από τούς τάφους τών προγόνων μας 
άκούεται μία φωνή, ή φωνή τών ήρώων 
καί τών μαρτύρων τής Πίστεως καί τής 
Πατρίδος, λέγουσα :

«Σείς νεώτεροι Έλληνες, κρατήσατε 
υψηλά, όπως καί ήμεϊς έκρατήσαμεν, τό 
λάθαρον τής Ελευθερίας. Σείς παιδιά 
τής Ελλάδος, ζήσατε μέ προσηλωμένα 
καί καρφωμένα τά βλέμματά σας πάν
τοτε πρός τά ιδανικά τοϋ Έθνους καί 
τής ΌρθοδοΕίας».

Ναι, ώς μιας τοιαύτης μεγάλης καί 
βαρείας κληρονομιάς κληρονόμοι, θά 
προσπαθήσωμεν νά συνεχίσωμεν τόν δα- 
φνοστεφανωμένον δρόμον τών προγό
νων μας, τών ήρώων έκείνων, ύπέρ τής 
μνήμης τών όποιων τό τρέχον έτος κα- 
θιερώθη ώς έτος τής Εθνικής Ελευθε
ρίας καί Πανελληνίου Εθνικού έορτα- 
σμοϋ, έπί τη συμπληρώσει 150 ετών ά
πό τής Εθνεγερσίας τοϋ 1821.

Ως Έλληνες ΌρθόδοΕοι, έχομεν ιε
ρόν ύποχρέωσιν νά διαφυλάΕωμεν τήν 
παρόδοσιν σύτήν ώς ίεράν παρακαταθή
κην καί νά τήν συνεχίσωμεν μέχρις αύ- 
τοθυσίας.

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡίΑΔΗΣ
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Ε ΓΚ Α ΙΝ ΙΑ

TOY ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΔ)ΝΣΕΟΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α Θ Η Ν Ω Ν

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Τήν 7.30' ώραν τής 15.7.71, έγέναντο έν έπισήιμψ τελετή τά εγκαίνια τοΰ νέου έπί τής λεωφόρου 

Μεσογείων 74 οικήματος, εις τό όποιον έστεγάσθη ή Ύποδ/νσις τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Εις τήν 
τελετήν παρέστησαν δ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, δ ’Επίτροπος Διοικήσεως κ. Βελιανί- 
της, δ Δ/ντής Γ.Δ .ΕΑ . κ. Θωμδπουλος, οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής κ. Καρυώτης, Άστυν. Πόλεων κ. Γιαν- 
νούλης, Λιμεν. Σώματος κ. Μητράκος, οι ’Επίτιμοι ’Αρχηγοί Άστυν. Πόλεων κ.κ. Σακελλαρίου καί Γαλανό- 
πουλος, δ τ. Αρχηγός Α.Π. κ. Καραμπέτσος, δ τ. Α ρχηγός Πυρ. Σώματος κ. Καραχάλιος, δ Τπαρχηγός Ά - 
στυν. κ. Καλτσας, δ Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρίτσος, δ Άστυν. Δ/ντής Αθηνών κ. Δασκαλόπουλος, Αντιπρο
σωπεία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί πολλοί άξ/κοί τής Αστυνομίας, ως καί ύπάλληλοι τής Γ.Γ.Α. Έν άρχή, 
έψάλη Αγιασμός, προεξάρχοντος τοΰ Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολάου. Έ ν συνεχεία, ώμίλησεν δ 
Διοικητής τής Γ.Γ.Α. κ. Τ. Άδαμόπουλος, δ δποΐος είπε τά έξης :

Ή  ομιλία τοΰ u. Διοιωιτοΰ Α σφαλείας

Σεβααμιώτατε, Κύριε Υπουργέ,
Ή  Ύποδ/νσις Γενικές ’Ασφαλείας ’Α

θηνών, άφοΰ διήνυσε βίον ήμίσεος αίώνος 
εις τήν υπηρεσίαν τής Πατρίδος καί άφοΰ 
ένέγραψεν εις τήν 'Ιστορίαν ύποθήκας με
γαλείου καί Εξαιρετικών Επιτυχιών, Σας 
δποδέχεται σήμερον είς τό νεόδμητον και 
καλαίσθητου τούτο μέγαρον, ΐνα μετά τών 
συνεχιστών τών παραδόσεών της συνεορτά- 
σητε τήν έγκαινίααιν τών Ενδιαιτημάτων 
τοΟ νέου ναοδ της.

Κατά τήν διάρκειαν τού μακροϋ της 
βίου, ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών δέν ηύτύχησε 
νά ατεγασθή είς Ιν δνετον καί άνάλογον 
πρός τήν άποστολήν της κτίριον.

Περιπλανωμένη, άπό τής ίδρύσεώς της, 
άπό Ιτοιμορρόπου είς Ιτοιμόρροπον καί Ε- 
ξωσθεϊσα τό έτος 1955 άπό τό μέγαρον Λι- 
νάρδου τής δδοδ Πατησίων, είς τό όποιον 
άπό τής κατοχικής περιόδου Εστεγάζετο,

ήναγκάσθη νά στεγασθή είς τό μέγαρον 
τής δδοΰ Μπουμπουλίνας, τό όποιον, λό- 
γφ άκαταλληλότητος, προσφάτως είχεν 
έγκαταλειφθή άπό τό 'Γπουργεΐον ’Εργα
σίας.

Αί κατά καιρούς καταβληθεΐσαι Οπό τής 
ήγεσίας τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί 
τών προϊσταμένων της προσπάθειαι, πρός 
στέγασίν της είς κατάλληλον καί άνάλο
γον τής άποστολής της κτίριον, έναυάγη- 
ααν, προσκρούσασαι είς τήν αδιαφορίαν 
τών προεπαναστατικών πολιτικών Κυβερ
νήσεων.

’Αλλ’ έπί τέλους, άνέτειλεν ή μεγάλη 
ήμέρα τής 21ης ’Απριλίου 1967.

’Από τής πρώτης στιγμής τό Ενδιαφέ
ρον τής Έπαναστάσεως φιλοστόργως έ- 
ατράφη καί πρός τό λίκνον αότό τής ’Α
σφαλείας τού Κράτους.

Καί ηδδόκησε, Κύριε Υπουργέ, 6πό τόν

δημιουργικόν άνεμον τής ’Εθνικής Έπα- 
ναστάσεως καί τό ίδικόν σας στοργικόν Εν
διαφέρον, τό άπό Ετών έπίμαχον, διά τήν 
Τπηρεσίαν αύτήν, πρόβλημα νά εδρη τήν 
λύσιν του.

ΕύγνωμονοΟντες τήν ’Εθνικήν Έπανά- 
στασιν, τόν Εμπνευσμένον 'Ηγέτην της 
Πρωθυπουργόν Κύριον Γεώργιον Παπαδό- 
πουλον καί 'Γμάς προσωπικώς, εύρισκόμε- 
θα τήν στιγμήν αύτήν είς τήν εύχάριστον 
θέσιν νά Σάς καλωσορίζωμεν κατά τήν σε
μνήν αύτήν τελετήν.

Κύριε 'Γπουργέ,
Ή  'Γποδ/νσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Α

θηνών, άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι σή
μερον, πολυτίμους προσέφερε καί Εξακο
λουθεί νά προσφέρη δπηρεσίας πρός τό "Έ
θνος.

Οί άγώνες της διά τήν Επιβολήν καί 
διατήρησιν τής άσφαλείας καί τήν Εξα-
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V._________________________________________________________ J
Ο Υπουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Π. ΤΖεβελέκος, ό Μητροπολίτης 
Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικόλαος, ό Αρχηγός τής Άστυν. Πό

λεων κ. Κ. Γιαννούλης καί άλλοι έπίσημοι, παρακολουθοΰντες τήν 
ομιλίαν τοϋ Διοικητοϋ τής Υ.Γ.Α. κ. Τ. Άδαμοπούλου.

σφάλιαιν τής γαλήνης, οί Αγώνες της έ- 
ναντίον τοϋ ξενοκινήτου κομμουν ισμοϋ καί 
τών καθ’ ο'ονδήποτε τρόπον έπιβουλευο- 
μένων τήν ’Εθνικήν Ακεραιότητα καί Α
σφάλειαν τής Χώρας, καθώς καί τΑ πο
λυάριθμα θύματά της, Αποτελούν δι’ αύ- 
τήν έξαιρετικούς τίτλους τιμής.

Εις δλας τΑς δυσκόλους διά τό ”Έθνος 
στιγμάς ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών έστάθη εις 
τδ ϋψος τής Αποστολής της.

'Ο άνεμος τής ’Εθνικής Αναδημιουρ
γίας, τδν όποιον ένέπνευσεν ή ’Εθνική Έ - 
πανάστασις, δέν εύρεν Απροετοίμαστον τδ 
έδαφος τών έπάλξεων τής ’Ασφαλείας. 
Συνεχισταί ’Εθνικών παραδόσεων οί άν- 
δρες τής ’Ασφαλείας, έκ τών πρώτων, κα- 
τενόησαν τδ βαθύ νόημα τής Αλλαγής, τδ 
δποΐον έσήμανεν ή αύγή τής 21ης ’Απρι
λίου 1967 καί είργάσθησαν, Αλλά καί Ερ
γάζονται μετά ζήλου δημιουργικού, Αλλά 
καί μέ ένθουσιασμδν διά τήν δικαίωσιν 
τών προσδοκιών της, διεκδικοϋντες καί αύ- 
τοί τδν τίτλον τού συντελεστοϋ τής δπδ 
τής Έπαναστάσεως έπιδιωκομένης Κοινω
νικής άναμορφώσεως.

Ή  Αποτελεσματική συμβολή τής ’Ασφα

λείας, είς τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου τής 
Έπαναστάσεως, έξήγειρε τούς έξ ιδιοτέ
λειας Αντιστρατευομένους τδ ’Εθνικόν της 
έργον καί τούς διαφοροτρόπως έπιβουλευο- 
μένους τήν ’Εθνικήν Ακεραιότητα καί Α
σφάλειαν τής Χώρας.

Καί έπεδ’ωξαν νΑ έξουδετερώσουν τήν 
εκλεκτήν αύτήν μονάδα τών Προφυλακών 
τού Έθνους.

Έπεδόθησαν Ασυστόλως είς μίαν άνευ 
προηγουμένου εκστρατείαν κατασυκοφαν- 
τήσεως καί διαβολής. Ά λ λ ’ είς μάτην.

Τά ψεύδη των, αί συκοφαντίαι των, 
πρδς μεγάλην των άπογοήτευσιν, κατέρ- 
ρευσαν. Τδ γρανιτώδες τείχος τής ’Ασφα
λείας είναι Απρόσβλητον καί Αδιαπέρα- 
ατον.

Καί είναι Απρόσβλητον, διότι έχει κατα- 
σκευασθή Από τά Ανθεκτικά ύλικά τών 
Ελληνικών ’Ιδανικών, τών Αρχών τοϋ Αν
θρωπισμού καί τής δικαιοσύνης. Είναι Α
διαπέραστο';, διότι έχει θωρακισθή Απδ τήν 
άδάμαστον θέλησιν τών δπαλλήλων της 
καί τών έξαιρετικών της παραδόσεων.

Ή  βαθεΐα προσήλωσις τών έκάατοτε 0- 
πηρετούντων είς αύτήν, πρδς τάς άρχάς

αύτάς, συνέβαλεν είς τδ νά δημιουργηθή ή 
λαμπρά παράδοσις τών έπιτυχιών τής ’Α
σφαλείας, ή δποία δέν Αποτελεί μόνον δ- 
δηγόν, Αλλά δύναμαι νά Αναφέρω καί έγ- 
γύησιν διά τδ παρδν καί τδ μέλλον.

Έπιτραπήτω μοι, δπως, έπί τή σημερι
νή ευκαιρία, σας καλέαω ΐνα τηρήαωμεν 
ένδς λεπτοϋ σιγήν πρδς άπότισιν φόρου 
τιμής καί εύγνωμοσύνης πρδς τάς δεκά
δας τών ηρωικών νεκρών τής Τποδ/νσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί δποίοι έ
πεσαν, κατά καιρούς, έπί τών έπάλξεων 
τής Εθνικής ’Ιδέας, τής τιμής καί τοϋ 
καθήκοντος.

Κύριοι,
Εύχαριστών διά τήν δψίστην τιμήν τήν 

δποίαν περιεποιήσατε διά τής προσελεύ- 
σεώς Σας είς τήν σεμνήν αύτήν τελετήν, 
παραδίδω τδν ’Αστυνομικόν τοΰτον οίκον, 
έπί τοϋ δποίου θά κυματίζη ή Γαλανόλευ
κος, είς τήν δπηρεσίαν τής Πατρίδος καί 
τήν Αγάπην δλων 'Γμών, διά νά δρθοϋται 
εις τδ σημεΐον αύτδ τής πόλεως, ώς σύμ- 
βολον τής ισχύος τοϋ Κράτους καί ώς έγ- 
γύησις τής Ασφαλείας του.

Μετά τήν δμιλίαν τοϋ κ. Διοικητοϋ, έτηρήθη ένδς λεπτοϋ σιγή, είς μνήμην τών ήρωϊκών νεκρών 
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

Έ ν συνεχείφ, τδν λόγον Ιλαβεν δ Ύπουργδς Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, δστις είπεν :
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Παρηγοριά πρός τούς γονείς τού ηρωικού Κωνσταν- 
τάγχα. Ό  κ. Αντιπρόεδρος, έναγκαλίζεται τήν μητέ

ρα του θύματος.

που ό Αθανάσιος Κωνοταντάγκας κοιμάται τόν αιώνιο ύπνο του. Ενός λεπτού σιγή καί λίγα λευ
κά λουλούδια, ήταν τό ελάχιστο δείγμα τιμής, πρός τόν άτυχο, άλλα γενναίο άστυφύλακα.

"Ηταν μιά στιγμή συγκινητική, στιγμή πόνου, άλλά καί εθνικής ύπερηφάνειας. Τή θλίψη 
τού κ. Παττακοϋ, συνώδευοαν καί μέ τά δικά τους δάκρυα, όλοι οί κάτοικοι του χωρίου, όσοι πρό- 
φθασαν νά έλθουν ατό ταπεινό νεκροταφείο τής Γαλατσώνας. Μαυροφορεμένες γυναικούλες, μι
κρά παιδιά, ώριμοι άνδρες, έκλαψαν άλλη μιά φορά, γιά τό μεγάλο συμπατριώτη τους καί άναθε- 
μάτισαν άλλη μιά φορά, τούς άνανδρους, τούς άπαίσιους δολοφόνους του.

Νέα καυτά δάκρυα χύθηκαν, όταν έφθασαν ό πατέρας καί ή μητέρα του άειμνήστου συ
ναδέλφου. Ό  κ. Αντιπρόεδρος τούς άγκάλιασε καί τούς συλλυπήθηκε, δίνοντάς τους συγχρό
νως κουράγιο. Τήν ίδια στιγμή, παρέδωσε στόν πονεμένο πατέρα έπιταγή 15.578 δρχ., ένα ποσό 
πού συγκέντρωσαν οί ύπάλληλοι τής Νομαρχίας Πρεβέ2ης, σάν βοήθεια πρός τήν οικογένεια
τοϋ θύματος. , ,

Ή ένέργεια τοϋ κ. Παττακοϋ, τιμά ιδιαιτέρως τήν Αστυνομίαν Πόλεων καί άποτελεϊ ανα
γνώριση τών θυσιών της, ύπέρ τής Πατρίδος καί τής Ελληνικής κοινωνίας.

Ή Αστυνομία καί άπό τή θέση αύτή, εύχαριστεϊ τόν κ. Αντιπρόεδρο καί εύχεται κάθε έπι- 
τυχία ατό δύσκολο καί έπίμοχθο έργο του.

«Α. X.»



Η όμιλία τοΟ u. ΎπουργοΟ Δημοσίας Τάξεως

Σεβασμιώχατε, Κύριοι,
Διακατέχομαι Οπό αισθημάτων πλήρους 

ίκανοποιήσεως καί χαράς, διότι έπί των 
ήμερών μου συνετελέαθη ή μεταστέγασις 
τών 'Τπηρεσιών καί Γραφείων τής 'Τπο- 
διευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
έκ τοδ παμπαλαίου καϊ Ακρως ακαταλλή
λου κτιρίου, εις τό όποιον μέχρι πρό τίνος 
έστεγάζετο, είς τό σύγχρονον, πολιτισμέ- 
νον καί πληρούν τάς άνάγκας τής Ύπη- 
ρεσίας, ώραΐον οικοδόμημα, έπί τού δ-

ποίου, ήδη, εΟρισκόμεθα.
Αιτία των αισθημάτων, εις τά όποια, 

προηγουμένως μόλις, άνεφέρθην, είναι τό 
γεγονός δτι, όταν τό πρώτον, ώς 'Τπουρ- 
γός Δημοσίας Τάξεως, έπεσκέφθην τά 
Γραφεία τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών, ήσθάνθην άπογοήτευσιν 
καί έντροπήν. Διότι, άπλούστατα, οί ά
θλιοι δροι στεγάσεως τής 'Γπηρεσίας ή- 
σαν άντιστρόφως άνάλογοι πρδς τήν μεγί- 
στην σπουδαιότητα καί τήν τεραστίαν 
προσφοράν της πρός τό "Εθνος, τήν Πολι
τείαν καί τό κοινωνικόν σύνολον καί έ
πλητταν βαναόσως τό κύρος αύτού τούτου 
τού Κράτους.

"Ηδη, είμαι εύτυχής διαπιστώνων δτι,

ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας, ή 
σπουδαία, πράγματι, ’Εθνική αύτή έπαλ- 
ξις, έστεγάσθη εύπρεπώς.

Δέν δυνάμεθα, Κύριοι, νά δμιλώμεν περί 
έκσυγχρονισμοδ τής Διοικήσεως, χάριν 
τών πολιτών, δταν οί Κρατικοί Λειτουρ
γοί καί δή οί όπεύθυνοι διά τήν ’Εθνικήν 
καί Δημοσίαν ασφάλειαν, καλούνται νά 
έργασθούν Οπό συνθήκας, αί δποΐαι καί τό 
κύρος των μειώνουν καί τό κλίμα ψυχι
κής δυσφορίας δημιουργούν καί εύθέως, τέ

λος, άντιατρατεύονται πρός τούς κανόνας 
τής όγιεινής τής έργασίας.

Κατά συνέπειαν, τό γεγονός, δτι αί 'Γ- 
πηρεσίαι τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Α
σφαλείας είργάζοντο, μέχρι τοΰδε, Οπό 
τάς προεκτεθείσας άθλιας συνθήκας καί, 
παρά ταύτα, είχον τήν γνωστήν ιδιαιτέ
ρως Οψηλήν άπόδοσιν, πρέπει νά άποδοθή 
εις τήν άκραν εύσυνειδησίαν, τήν έθνικήν 
έμπνευσιν, τήν έκτακτον άφοσίωσιν είς τό 
καθήκον, τήν δημιουργικήν φιλοτιμίαν, 
τήν άνευ δρίων έργατικότητα καί τήν σπά
νιάν έπαγγελματικήν κατάρτισιν τών Δι
οικητών, τών ’Αξιωματικών της καί τών 
κατωτέρων υπαλλήλων της.

Έ ν δψει τών προεκτεθέντων, θά παρα-

καλέσω νά θεωρηθή ώς έμπρακτος άναγνώ- 
ρισις, άπδ μέρους τής ’Επαναστατικής Πο
λιτείας, τών πρός τό "Εθνος ύπηρεσιών 
τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, ή στέγασίς της είς τό πολιτι- 
σμένον τούτο ’Αστυνομικόν Κατάστημα, τό 
όποιον, άπό άπόψεως λειτουργικής, άλλά 
καί άνέσεως καί Ογιεινής, καλύπτει πλή
ρως τάς συγχρόνους έπιστημονικάς Απαι
τήσεις, άλλά καί τάς πρακτικάς άνάγκας, 
τάς όποιας έτάχθη νά έξυπηρετήση.

Είς τό σημεΐον τούτο έπιθυμώ νά έπι- 
σημάνω, δτι, ιδιαιτέρως, μέ ίκανοποίησεν 
δ πολιτισμός, δ δποϊος χαρακτηρίζει άκό- 
μη καί τά κρατητήρια καί ή δπάρχουσα Α- 
νεσις είς αύτά.

Δίδεται, οδτω, τό μέτρον τού Ανθρωπι
σμού καί τού πολιτισμού, δ δποϊος διακρί
νει τούς άνδρας τών 'Τπηρεσιών ’Ασφα
λείας.

Έ π ’ εύκαιρία, έπιθυμώ νά τονίσω κα- 
τηγορηματικώς, δτι φιλοδοξία τού Τπουρ- 
γείου Δημοσίας Τάξεως είναι νά προικο- 
δοτήση τήν 'Γποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, έν εύθέτψ χρόνφ, δι’ ι
διοκτήτου μεγάρου.

Είρήσθω, έπί τούτοις, δτι καί ή πραγ- 
ματοποιηθεϊσα μεταστέγασις τών 'Τπηρε
σιών τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών καί τά μέχρι τοΰδε άπο- 
κτηθέντα νεόδμητα κτίρια, συμβολίζουν 
τόν άναγεννητικδν παλμόν, τδν δποϊον ή 
Έπανάστασις έπέβαλεν είς τόν χώρον τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, τόσον πρός πραγ- 
μάτωσιν τών περί έκσυγχρονισμοδ τής Δι- 
οικήσεως έπαγγελιών τού Πρωθυπουργού 
μας, δσον καί είς τήν άναγνώρισιν τού έ- 
ξέχοντος, πράγματι, ρόλου, τόν δποΤον 
διαδραματίζουν τά Σώματα ’Ασφαλείας είς 
τήν ’Εθνικήν καί κοινωνικήν τοΰ τόπου 
ζωήν καί τήν προσπάθειαν έπιτεύξεως τών 
ύψηλών στόχων καί σκοπών τής Έπανα- 
στάσεως.

Κατά τήν έπίσημον ταύτην ώραν, έπι
θυμώ νά Απευθύνω τήν Ακραν εύαρέσκειάν 
μου, πρός τούς ’Αξιωματικούς, 'Γπαξιω- 
ματικούς καί κατωτέρους δπαλλήλους τής 
'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών, οί όποιοι, οίστρηλατούμενοι 6πό 
τών Ιδανικών τής Έπαναστάσεως, μο
χθούν, νυχθημερόν, πρός περιφρούρησιν 
τής ’Εθνικής μας άκεραιότητος, τής τά
ξεως, τής γαλήνης καί τής ήσυχίας τού 
Λαού.

Είμαι πλέον ή βέβαιος δτι, είς τόν χώ 
ρον αύτόν θά άναπτυχθή έτι περαιτέρω ή 
έξοχος ήδη καί λίαν έπιτυχής δραστηριό- 
της τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας, εύχομαι δέ είς δλους σας καλήν 
έπιτυχίαν είς τό έργον σας καί «καλορί
ζικο».

Σάς εύχαριστώ.

Ό  κ. 'Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως όμιλών κατά τά ε
γκαίνια τοΰ νέου κτιρίου τής 
Ύποδ/νσεως Γεν. Ασφαλεί
ας ‘Αθηνών.

Μετά τήν δμιλίαν τού κ. Υπουργού, έοόθη δεξίωσις είς τήν ταράτσαν τοΰ νέου οικήματος.
Τά «Α.Χ.», Ιπ’ -εύκαιρία, εύχονται κάθε πρόοδον, προκοπήν καί έπιτυχίαν είς τό εργον τοΰ διοικη- 

τοΰ, τών άξ/κών κάί τών υπαλλήλων τής 'Γποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας. Είθε, συχνά, τοιαΰτα γεγονότα 
νά μάς δίδουν τήν χαράν καί τήν πεποίθησιν, δτι έπέστη πλέον δ καιρός, ώστε δλαι αί Άστυνομικαί 'Γπη- 
ρεσίαι νά στεγασθοΰν είς εύπρεπή οικήματα.

«Α. X.»
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Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ή γυναίκα 
τοΰ Λεωνίδα τού Ευλουργοϋ, έδει
χνε πώς ήταν καλή νοικοκυρά. 

ΈβαΖε τήν μπουγάδα της, έπλενε τά 
πιάτα, μαγείρευε, συγύριΖε, άπλωνε, σι
δέρωνε κλπ. Έκανε, δηλαδή, άλες τις 
δουλειές, πού κάνει μιά γυναίκα τοϋ σπι
τιού, όταν δέν έχει τά μυαλά πάνω άπ' 
τή σκούφια της.,. Είχε βέβαια κΓ αύτή 
κάποια δόσι παλαβομάρας, άλλ' ήταν ά- 
πό έκείνες, πού δέν λείπουν από τις πε
ρισσότερες γυναίκες. ΦρόντιΖε, όμως, 
όσο μπορούσε, νά μή πολυφαίνεται.

"Ηταν άκόμη άνύπαντρες οί δυό μι- 
νιφορούσες κόρες της πού νυχτοΕημε- 
ρώνονταν στις... φίλες τους.

Δέν ήταν σωστό, λοιπόν, μέσα ατό 
τόσα... προσόντα τους, νά μπη καί ή 
προσθήκη «είναι ίδιες ή μάνα τους», ό
ταν θδβγαινε κανένας μαγκούφης...

Μέσα οέ σύντομο χρονικό διάστημα 
τά κατάφεραν καί τύλιΕαν δυό καλά παι
διά, όπως συμβαίνει συνήθως. Καί, μέ- [ 
σα σέ δυό μήνες, παντρεύτηκαν κιόλας! I 

Μόλις Εεμπέρδεψε άπό δαΰτες, ή 
Μαργαρίτα έλαβε σοβαρές άποφάσεις. 
Καί πρώτα - πρώτα ήθελε νά γίνη οδη
γός αύτοκινήτου. Παράτησε τό σπίτι στά 
χέρια τής πεθερός της, πού δέν μπο
ρούσε νά πάρη τά πόδια της καί έτρε
με σάν τό φυλλοκάλαμο, όταν έκανε νά 
πιάση κάτι. Καθόλου δέν σκέφθηκε τά 
πενήντα της (χωρίς τά καλοκαίρια), ού
τε καί τήν ιδιότητα τής γιαγιάς, ύστερα 
άπό ένα έγγονάκι, πού τής Εεφοΰρνισε 
ή πρώτη κόρη της, λίγες μέρες μετά τό 
γάμο της...

Βαρέθηκε νά μπαίνη μέσα στό φορ
τηγάκι καί νά κάθεται δίπλα στόν άνδρα 
της, τόν Λεωνίδα, πού τό ώδηγοΰσε. 
Δέν μπορούσε μέ κανένα τρόπο νά άνέ- 
χεται τις πλάγιες έπιγραφές τοΰ αύτο- 
κινήτου «ϊυλουργικαί έργασίαι - Λεωνί
δας ϊεφλούδης καί Σία». Ούτε καί τή 
μυρουδιά άπ τό πριονίδι, πού δέν έλει
πε ποτέ άπ’ τά ρούχα κΓ άπό τά άλλα 
μέρη τοϋ όνδρα της. "Ετσι, λοιπόν, σέ 
κάποια κατάλληλη στιγμή, δήλωσε στό 
Λεωνίδα Εεκάθαρα, ότι δέν Εανανεβαίνει 
στό... ρημάδι του Θά γίνη μόνη της ο
δηγός !

Κάτι πήγε νά πή ό Λεωνίδας, άλλά 
ούτε πού τόν ακούσε καθόλου. ’Όταν 
μάλιστα τής είπε κάτι γιά τήν ήλικία της 
καί τό έγγονάκι τους, τοΰ έτριΕε τά δόν
τια καί τόν έκαμε νά τό.. βουλώση 

Βιαστικά - βιαστικά, άρπαΕε τό πρώτο 
ταΕί πού πέρναγε μπροστά της καί τρά 
βηΕε γιά τό... δάσκαλο. Είχε στά χέρια 
της ένα χαρτάκι μέ τήν διεύθυνσίν του 
πού τής τήν είχαν γραμμένη, καί τόδωσε 
στόν ταΕιτΖή, λέγοντάς του ότι... Εέχα- 
αε τάχα τά γυαλιά της. Σέ λίγα λεπτά.

Εύθυμα καί σοβαρά

Ή . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ

:>·: ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’

βρέθηκε μπροστά στόν. μεγάλο έκπαι- 
δευτή.

— Είσαι ό κύριος ΝτεμπραγιάΖηε, ό 
δάσκαλος όδηγήσεως ;

— Μάλιστα, κυρία μου, τί θέλετε ; Σέ 
τί μπορώ νά σας βοηθήσω ;

— Θέλω νά μάθω αύτοκίνητο. Νά γί
νω δηλαδή οωφερίνα. Δέ μέ μέλλει πό
σα θά πληρώσω. Κατάλαβες ; Δέν θέλω 
τίποτα άλλο.

— Εύχαρίστως, κυρία μου, αύτή εί
ναι ή δουλειά μου. Έ χετε καθόλου ι
δέα άπό αύτοκίνητο, ή γιά πρώτη φορά 
θά τό πιάσετε ;

— Μά τί λέτε τώρα ; Πώς δέν έχω 
ιδέα ; άφού κΓ ό άνδρας μου είναι πα
λιός οδηγός. Τόσα χρόνια τί έκανα νο- 
μίΖεις, όπως καθόμουνα δίπλα του ; Ε
γώ τόν σκούνταγα, όταν έκανε νά γλα- 
ρώση πάνω στό τιμόνι, κουρασμένος ό
πως ήταν άπ' τή δουλειά του... Καί πολ
λές φορές, όταν τόν έπιανε λάστιχο, έ- 
γώ πατούσα τό γρύλο του.. Αφίστε πού 
παλιότερα μέ είχε ταράΕει μέ κείνη τήν 
μανιβέλα, ώσπου νά πάρη έμπρός. 'Αλ
λά τί σημασία έχει, άν έχω ή δέν έχω 
ιδέα ; "Εχω τρομερή άντίληψι. Είμαι σί
γουρη, ότι μέ λίγα μαθήματα, θά γίνω 
Εεφτέρι. Έπειτα δέν είμαι καί γριά. 'Ε
δώ ύπάρχουν χούφταλα γυναίκες, πού ό- 
δηγοϋν κάτι κουρσάρες καί τρίβω τά μά
τια μου. Μοΰ φαίνεται παράΕενο πώς 
τά καταφέρνουν ! Πώς πιάνουν τόν λε- 
βιέ, πώς άλλάΖουν ταχύτητες, πώς πιά
νουν τήν έμπροσθεν, τήν όπισθεν, δέν 
μπορώ νά τό καταλάβω... Ύστερα άπ' 
αύτά πού βλέπω, πώς λοιπόν νά μή μά
θω κΓ έγώ αύτοκίνητο, πού είμαι, στό 
κάτω - κάτω, καί έΕυπνη καί νέα γυναί
κα ; Θέλω νά πάρω οπωσδήποτε δίπλω
μα στά χέρια μου, γιά νά σκάσουν κΓ 
οί έχθροί μου. Θέλω νά σκάση άπ' τό κα
κό του κΓ ό Λεωνίδας, ό άνδρας μου, 
πού μέ νομίΖει γιά ανίκανη. Καί θά τοΰ 
τρίψω τό δίπλωμα στή μούρη του, γιά 
νά καταλάθη ότι δέν είμαι ή γυναίκα 
πού ήΕερε. Δηλαδή, ή πλύστρα του, ή οι
κονόμα του Θέλω νά Ζήσω, όπως Ζή ό 
κόσμος Ό  κόσμος, δηλαδή, πού έχει 
αύτοκίνητο κΓ όχι ή πεΖούρα. "Οχι αύ- 
τοί πού ποδοτσακίΖονται γιά νά προλά
βουν τό λεωφορείο, κΓ όπως άνεβαί- 
νουν λαχανιασμένοι, βγάΖουν τήν γλώσ
σα τους μιά πιθαμή, ώσπου νά συνέλ- 
θουν... Έγώ θέλω μέ τήν κούρσα μου ν' 
άλωνίΖω. Βουνά, κάμπους, παραλίες, 
θάλασσες, τά θέλω όλα δικά μου. Τί δου
λειά έχω έγώ μέσα στό σπίτι ; Γιά νά 
τσακώνουμαι μέ τήν πεθερά μου ή γιά 
νά πλένω τις φόρμες τοΰ Λεωνίδα ; "Ο
χι, άρκετά πιά. Λοιπόν, πότε θ’ άρχίσω 
τό πρώτο μάθημα ;

— Αύριο κιόλας στις έννιά νά είσαι 
έδώ, είπεν ό δάσκαλος, πού είχε μείνει
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μέ τό στόμα ανοιχτό, καθώς άκουγε τ' 
απόρρητα της ύποψηφίας μαθήτριας του..

Πάνω οτήν ώρα της, τήν επομένη, νά- 
την ή Μαργαρίτα, καμαρωτή - καμαρωτή 
γιό τό παντελόνι της. ΊΗταν άπό ύφα
σμα πυΖάμας καί τάβαΖε γιά πρώτη 
φορά.

"Αρχισε τά μαθήματα Απ' τό άλφα 
καί μέχρι τό βήτα τά πήγε καλά. Από 
κεϊ καί κάτω, τόν έπρηζε τό δάσκαλο. 
Δέν ήθελε νά το καταλόβη, μέ κανένα 
τρόπο, άτι τό αυτοκίνητο καί τό αερο
πλάνο δέν έχουν καμμιά συγγένεια..., 
ότι τά πράσινο καί τό κόκκινο, είναι 
Εεχωριστά χρώματα, ότι τό πεΖοδρόμιο 
είναι 20 πόντους ψηλότερο άπ' τό δρο- 
μο κι' ότι έγινε μόνο γιά τούς πεΖούς..

Τέλος πόντων, ύστερα άπό κάμποσους 
μήνες, τά κατάφερε ή Μαργαρίτα σά- 
τρα - πάτρα και πήρε δίπλωμα οδηγού. 
Τό πήρε οτά χέρια της καί, γεμάτη κα
μάρι, τό γύριΖε στή γειτονιά. Έλεγε ότι 
τό κάνει αύτό, γιά νά ρίΕη στάχτη οτά 
μάτια μερικών - μερικών. Εκείνων, δη
λαδή, πού έκλειναν τό μάτι μεταΕύ τους, 
καθώς τήν έβλεπαν νά τραβιέται μισή 
χρονιά στό δάσκαλο..

Μετά τό δίπλωμα, πού τό είχε οτήν 
τσέπη της, έπρεπε νά τό πιστέψη κι’ ό 
Λεωνίδας, ότι ή γυναίκα του είναι πλέον 
σωφερίνα. Μόλις θά τό πίστευε αύτό, θά 
έπρεπε καί νά τόν καταφέρη νά πουλήση 
τό παραθαλάσσιο οικόπεδο πού είχαν 
στόν... Γέροκα γιά νά πάρουν αύτοκί- 
νητο. Γιά τήν Μαργαρίτα, όμως, ήταν 
άπλά πράγματα αύτό. Τόν κατάφερε τόν 
Λεωνίδα μιά χαρούλα. Εκεί πού σκόν
ταψε πολύ ήταν τό Ζήτημα τού μοντέλου 
Καινούργιο ή παλιό; Ή Μαργαρίτα τό ή
θελε καινούργιο καί μάλιστα άπ τά ά- 
κριβά. Κλάοεως όπως λένε. Ο Λεωνί
δας, πού θά τό πλήρωνε, έπέμεινεν ό 
μαύρος γιό μεταχειρισμένο. Δέν ήθελε 
νά έμπιστευθή καινούργιο άμάΕι οτά χέ
ρια τής Μαργαρίτας. Αλλά καί οί πενήν
τα χιλιάδες πού πήρε άπό τό οικόπεδο, 
δέν έφταναν ούτε γιά παλιό. Ή  σωφε
ρίνα, όμως, ούτε ν' άκούοη τέτοιες ά- 
νοησίες...! Τό δεύτερο χέρι τό θεωρού
σε λαϊκή έφεύρεοι. Πολύ ταπεινωτική 
άγορά γιά κυρίες... καθώς πρέπει! Πό
τε μέ τό καλό καί πότε μέ τό άγριο, έ
δινε σωστή μάχη μέ τόν ανδρα της, γιά 
νά τόν κάνη ν' άλλάΕη γνώμη.

Σάν έπιχείρημα τοϋλεγε καί τού Εα- 
νάλεγε συνέχεια, ότι, όταν τήν πήρε γιά 
γυναίκα του, δέν τήν πήρε άπό δεύτε
ρο... χέρι.

— Μά τί σχέοι έχει αύτό τό πράγμα 
καί μού τό κοπανάς κάθε στιγμή;

— Σομπως είπα έγώ ότι θά σού πάρω 
καμμιά σακαράκα; "Ενα γερό αύτοκι- 
νητάκι, μέχρις έκεϊ πού φθάνουν τά οι
κονομικά μας.

— "Ωστε έγώ ήμουνα σακαράκα, όταν

μέ πήρες, όταν σάν λύκος μέ άρπα
ζες όπ τά χέρια τής μάνας μου; Εγώ 
ήμουνα μιά κούκλα., βρέ άχάριστε! "Η
μουνα μιά <·Μερσεντές·· καί σύ μέ μετα
χειρίστηκες οάν νά ήμουνα «Φιατάκι». 
Καί τώρα μού φέρεσαι σά νά είμαι τε
λείως οαράβαλο. Σκληρέ, μαστοράντΖα..

— Ούτε σέ άρπαζα άπ' τά χέρια τής 
μάνας σου, ούτε κούκλα ήσουνα ποτέ, 
ούτε λύκος ήμουνα έγώ, γιατί άν ήμου
να, θά είχα λυσσάζει άπ' τις πρώτες 
μέρες πού οέ παντρεύτηκα.

"Ησουνα ή κόρη τής κυρα - Σταμάτας, 
Θεός σχωρεστην, καί τίποτε περισσότε
ρο. Δέν χόρταινες ούτε τό ψωμί. Στά 
χέρια μου, όμως, έγινες νοικοκυρά κι' 
ένώ σέ ήθελα μόνο νοικοκυρά, έσύ μοϋ- 
γινες καί οδηγός μέ απαιτήσεις, τώρα 
στά γεράματα.

Καί τό χειρότερό θέλεις νά πουληθώ, 
γιά νά σού πάρω γυαλιστερό αύτοκίνητο. 
Πές μου τί θές νά γίνη, τέλος πάντων.

Είναι δυνατόν μέ 50 ψωροχιλιάδες νά 
πάρουμε καινούργιο άμάΕι; "Η θές νά 
ιιουλήσω και τό φορτηγάκι γιά νά συμ
πληρώσω ; ' Αν τό κάνω αύτό, θά ψοφή- 
οωμε απ' τήν πείνα. Ξέχασες ότι, μέ
χρι προχθές, πλήρωνα γραμμάτια, γιά νά 
τό Εεπληρώσω; Α, όχι, δέν γίνεται 
ποτέ αύτό. Δέν παλάβωσα άκόμα...

Μετά άπό λίγες μέρες, χωρίς νά Εέρω 
τί μεσολάβησε.. παλάβωσε ό Λεωνίδας. 
Πούλησε τό φορτηγάκι καθώς καί τά πε
ρισσότερα καδρόνια πού τοΰμεναν οτό 
μαγαΖί του ΈΕω άπ' τό σπίτι του έ
λαμπε ό τόπος άπό ένα τελευταίο μον
τέλο. Στό τιμόνι πάντοτε ή Μαργαρίτα 
καί δίπλα της ό Λεωνίδας. Ενα πλαστό 
χαμόγελο στό πρόσωπό του, άφηνε νά 
έννοηθή, ότι ή Μαργαρίτα τόν έπεισε μέ 
τό Ζόρι, πώς ή Ζωή μέσα οτήν κούρσα 
είναι κάτι καλύτερο άπό ένα καλοπλανι- 
σμένο καδρόνι...

Στό πίσω κάθισμα ήταν θρονιασμένο 
ένα παλιόσκυλο, άπό έκεϊνα πού δέν 
γαυγίΖουν ποτέ. Μόνο τή γλωσσάρα του 
ήΕερε νά βγάΖη καί νά χουχουλάη τ' ά- 
φεντικά του, άπό πίσω στό σβέρκο τους.

Ή γριά σωφερίνα είχε ένα παράΕενο 
ύφος, πού δύσκολα μπορούσες νά κα- 
ταλάβης τί άκριβώς ήθελε νά παραστή- 
ση. Πάντως τήν «καλημέρα» τήν περι- 
ώρισε σέ πολύ λίγους, άπ' τούς γείτο- 
νές της καί τό -«καλημέρα τί κάνετε» τό 
κατήργησε άπ' όλους.

Στήν άρχή τά πήγαινε πολύ καλά μέ 
τό «βολάν». "Αν άφαιρέσω μερικά μι- 
κροστουμπίσματα, πού φαίνονταν στά 
πλάγια καί στά μπροστινά τής κούρσας, 
κατά τά άλλα δέν έπαθε τίποτα. Κάθε 
βράδυ τόφερνε, κουτσά - στραβά, έΕω 
άπ' τό σπίτι της' κι' όπως έβγαινε, έρρι- 
χνε καί μιά ματιά ολόγυρά της.

Κάποιο βράδυ δέν φάνηκαν καθόλου, 
ούτε τήν έπομένην ήμέρα ούτε καί τό 
έπόμενο βράδυ.

Τήν μεθεπομένη τό πρωί φάνηκε ό 
Λεωνίδας μόνος καί χωρίς αύτοκίνητο. 
Μπήκε μέσα στό σπίτι του βιαστικός, κά
τι πήρε κι' έβγήκε άμέσως, γιά νά Εανα- 
φύγη. "Οπως έβγαινε, έπεσε πάνω στόν 
κύρ Άνδρέα, τόν φίλο του, πού πέρναγε 
άπ' έΕω τυχαίως. Κάτι τού είπε στ' αύ- 
τί κι' έφυγε γιά τό μαναΖί του. Μετά άπό 
λίγο, μάθαμε ότι ή Μαργαρίτα, μαΖ'ι μέ 
τ' άμάΕι του, χώθηκε μέσα σ' ένα μα
ναΖί καί τά έκανε... λίμπσ. Εύτυχώς πού 
δέν μάτωσε κανένας

Π ο ί η σ ι ς

Ή Π ρ ο σ μ ο ν ή

Τήν θυμάμαι, σάν τώ ρα , όταν ήμουν
μικρός

καθισμένη στό τζάκι 
νά μού λέει παραμύθια.
Θυμάμαι πού μούλεγε πώς 
οί άνθρωποι ήσαν δλοι τους καλοί 
καί πώς οί δράκοι μέ τή μεγάλη τους

δύναμι
σκόρπαγαν τόν θάνατο στους άδυνά-

τους.
Τις πράξεις τών κακών γυναικών, 
— πού τις έλεγε μάγισσες — 
τις κράτησα βαθειά στή ψυχή μου ! 
Τό καλό βασιλόπουλο, πού άργοϋσε

νάρθη,
σπάραζε τή παιδική ψυχή μου άπό

άγωνία.
"Ομως, όταν μεγάλωσα, είδα πώς 
υπάρχουν άνθρωποι πού δέν είναι κα

λοί
καί πώς οί δράκοι δέν ζοΰν μόνο στά 

παραμύθια !! 
ΙΙώς υπάρχουν ακόμα κακές μάγισ

σες,
πού φθονούν τή ζωή μας !
ΙΙώς υπάρχει ένα καλό βασιλόπουλο,

πού, δμως.
ακόμη δέν φάνηκε !

Αστυφ. ΣΩΤ. ΚΟΛΙΙΕΤΙΝΟΣ
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ζ
β  - Ή  επί τοϋ Ίπποδρόμον έποπτεία - Ή  Στάσις τοϋ Νίιια

Υττό Ύτταστ. Α ' κ. Σαρ. Ά ντω νάκου(Συνέχεια έκ τβδ προηγουμένου)

Ανεφέρθη εις τό προηγούμενον, ότι 
τό σπουδαιότερον, αλλά καί τό πλέον 
δυσχερές έργον τοϋ Έπαρχου, έν τώ 
Ιπποδρόμιο, ήτο ή έν αύτω τήρησις τής 
τάΕεως καί εύκοσμίας. Ή τάΕις, όμως, 
αϋτη πολλάκις διεσαλεύθη, παρά τήν δύ- 
ναμιν καί τό κόρος τοϋ όρχοντος έκεί- 
νου καί μικροί, κατ' άρχάς, διενέΕεις 
έΕειλίχθησαν εις έπικινδύνους στάσεις, 
στρεφομένας ευθέως κατά τής Κρατι
κής έΕουσίας. Πολλαί τοιαϋται, έχουσαι. 
κατ' άρχάς, ώς άφορμήν τήν περί τούς 
άγ<Ι»νας διαφωνίαν τών φατριών, έλαβον 
βαθμηδόν πολιτικόν χαρακτήρα καί έ- 
κλόνισαν έκ θεμελίων τό οικοδόμημα 
τής αύτοκρατορίας. Έκ τών στάσεων 
τούτων, ή πλέον έπικίνδυνος κατέστη ή 
κατά τό έτος 532 έκραγεϊοα, ή γνωστή 
ώς «Στάσις τοϋ Νίκα». Κατ’ αύτήν, κα- 
τεδείχθη, άφ1 ένός μέν, ότι αί φατρίαι 
τοϋ Ίπποδρόμου «ύπέκυψαν εις τόν έμ
φυτον τοϋ Ελληνικού έθνους χαρακτή
ρα καί μετεθλήθησαν εις φατρίας πολι
τικός», καί άφ' έτέρου, ή παντελής σχε
δόν όδυναμία τοϋ Κράτους νά έπιθάλη 
τήν τάΕιν.

ΑΕίΖει νά άναφερθή, έν συντομία, τό 
χρονικόν τής περιφήμου έκείνης στά
σεως, τής όποιας ή άστραπιαία έπέκτα- 
σις ύπήρΕε, κατά μέγα μέρος, τό άπο- 
τέλεσμα τών άστοχων ένεργειών τοϋ 
Έπάρχου, όστις έπίστευσεν, ότι θά έπι- 
θληθή διά τής ύλικής δυνάμεως, άγνοή- 
σας παντελώς τήν ψυχολογίαν τοϋ ό
χλου.

Τήν 13ην Ιανουάριου τοϋ 532, κατά 
τό πέμπτον έτος τής βασιλείας του, ό 
Ιουστινιανός έώρταΕε τήν έορτήν τών 

Ειδών τοϋ Ιανουάριου, καί παρήγγειλεν, 
ώς έσυνηθίΕετο, τήν τέλεσιν ιππικού ά- 
γώνος. Τόν άγώνα τούτον έΕεμεταλλεύ-

θησαν οί δυσηρεστημένοι, διά νά δεί- 
Εουν τήν πρός τόν αύτοκράτορα έχθραν 
των, καί ήρχισαν, διά φωνών καί θορύ
βων, νά ταράσσουν τήν ήσυχίαν τοϋ Ιπ
ποδρομίου. Ό  αύτοκράτωρ, συγκρατη
θείς μέχρις ένός σημείου, ήναγκάσθη 
έν τέλει, νά διατάΕη, δι’ ένός διαγγε- 
λέως (μανδάτωρος), τό πλήθη νά ήσυ-

Ό  Αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός 
(ψηφιδωτόν)

χάσουν. Από τής στιγμής αύτής, ήρχι- 
οε, μεταΕύ τοϋ μανδάτωρος, έκ μέρους 
τοϋ Ιουστινιανού, καί τών Πρασίνων, ό 
κάτωθι διάλογος, παρόμοιον τοϋ όποιου 
δέν άναφέρει ή ιστορία — μεταΕύ βασι- 
λέως καί τών ύπηκόων του. Τόν διάλο
γον τούτον, ό όποιος έσώθη έπί πολύν 
χρόνον εις τό έπαρχεϊον τής Κων/πό- 
λεως, άναφέρει ό χρονογράφος Θεοφά
νης. ΑΕίΕει, ένεκα τής σπουδαιότητός 
του καί πρός ίκανοποίησιν τής περιέρ
γειας τών άναγνωστών μας, νά τόν πα- 
ραθέσωμεν, ώς μέχρις ήμών τόν διέσω- 
σεν ό Θεοφάνης.

Έν αρχή, εις έρώτησιν τοϋ Ιουστι
νιανού, διατί θορυβούν, οί Πράσινοι έ- 
φάνησαν διαλακτικοί καί, κατά τινα τρό
πον, σεβασθέντες τόν αύτοκράτορα, έ- 
φώναΕαν : « Έτη πολλά, Ιουστινιανέ
Αύγουστε, τουβίνκας (εύχή περί νίκης 
εις τήν λατινικήν)1 άδικοϋμαι, μόνε ά- 
γαθέ, ού βαστάζω. Οϊδεν ό Θεός. Φο
βούμαι όνομάσαι, μή πλέον εύτυχήση 
καί μέλλω κινδυνεύειν. Τότε ό Ιουστι
νιανός ήρώτησε : Τις έοτιν ; ούκ οϊδα. 
Οί Πράσινοι άπήντησαν: Πράσινοι.

Ό  πλεονεκτών με, Τρισαύγουστε, εις 
τό τσαγγόρια εύρίσκεται.

Μανδάτωρ : Ούδείς ύμάς άδικεϊ.
Πράσινοι : Εις καί μόνος άδικεϊ με, 

Θεοτόκε, μή άνακεφαλήσοι.
Μανδάτωρ : Τις έστιν έκεϊνος ; ούκ 

οϊδαμεν.
Πράσινοι : Σύ καί μόνος οϊδας, Τρι- 

σαύγουοτε, τις πλεονεκτεί με σήμερον.
Μανδάτωρ : Εϊ τις αν έστιν, ούκ οϊ- 

δαμεν.
Πράσινοι : Καλαπόδιος, ό σπαθάριος 

άδικεϊ με, δέσποτα πάντων.
Μανδάτωρ : Ούκ έχει πράγμα Καλα

πόδιος.
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Ή  Θεοδώρα διευθύνει τήν Αντίστα
σιν κατά τήν «Στάσιν τού Νίκα».

(Είκών W. S. Ragda)

Πράσινοι : Εϊ tic  ποτέ έοτιν τόν μω
ρόν ποιήοοι τοϋ Ιούδα. Ό  Θεός άνταπο- 
δώσει αύται άδικοΰντι με διά τάχους.

Μανδάτωρ : Υμείς ούκ άνέρχεοθε
εις τό θεωρήοαι, είμή εις τό ύβρίσαι 
τούς άρχοντας.

Πράσινοι : Εϊ τις δήποτε αδικεί με, 
τόν μωρόν ποιήοοι τού Ιούδα.

Εις τό σημεϊον αύτό, ό αύτοκράτωρ, 
έρεθισθείς άκόμη περισσότερον έκ τού 
θράσους τών Πρασίνων, ήρχισε νά τούς 
άπειλή καί νά τούς ύβρίΖη.

Μανδάτωρ: Ησυχάσατε, Ιουδαίοι,
Μανιχαίοι καί Σαμαρείται.

Πράσινοι : Ιουδαίους καί Σαμαρείτας 
άποκαλεϊς ; Η Θεοτόκος μεθ' όλων.

Μανδάτωρ : Έως πότε εαυτούς κα-
ταρασθε ;

Έν συνεχεία ό Ιουστινιανός, επειδή 
οί Πράσινοι έΕηκολούθουν νά κραυγά
ζουν, ήπείλησεν αύτούς μέ αύστηράν τ ι
μωρίαν : «"Οντως, είμή ήσυχάσητε, ά- 
ποκεφαλίΖω ύμάς». Οί Πράσινοι, φοβη- 
θέντες, ήρχισαν νά άντιδροΰν, κατά 
τρόπον ήπιώτερον, άλλά συνέχισαν νά 
παραπονοΰνται.

Πράσινοι : Καί εϊ τι άν εϊπωμεν θλι- 
βόμενοι, μή άγανακτήσοι τό κράτος σου' 
τό γάρ θειον πάντων άνέχεται. Λόγον 
έχοντες, αύτοκράτορ, όνομάΖομεν άρτι 
πάντα. Πού έστιν ούκ οϊδαμεν ούδέ τό 
παλάτιον, Τρισαύγουστε, ούδέ πολιτείας 
κατάστασις.

Μανδάτωρ ; Έκαστος έλεύθερος ό
που έθέλει, άκινδύνως δημοσιεύει.

Οί Πράσινοι, καί πάλιν έΕεγερθέντες 
καί μέ περισσότερον θράσος, άπήντη- 
σαν.

Πράσινοι : Καί θαρρώ έλευθερίας καί 
έμφανίσαι ού συγχωροϋμαι. Καί έάν έ- 
στιν έλεύθερος, έχει δέ Πρασίνων ύπό- 
ληψιν, πάντως εις φανερόν κολάΖεται.

Μανδάτωρ: Ετοιμοθάνατοι, ούδέ τών 
ψυχών ύμών φείδεσθε.

Μετά τήν φράσιν τούτην τού Ιουστι
νιανού, οί Πράσινοι ήρχισαν νά ρίπτουν 
συνθήματα στασιαστικά.

Πράσινοι : Έπαρθήτω τό χρώμα τού
το. Καί ή δίκη ού χρηματίΖει. Ά ν ες  τό 
φονεύεσθαι' καί άφες κολαΖόμεθα "I- 
δε, πηγή βρύουσα, καί όσους θέλεις κό- 
λαΖε. Αληθώς δύο ταϋτα ού φέρει αν
θρώπινη φύσις (τήν άδικίαν δηλαδή καί 
τήν ώμότητα)' είθε Σαββάτιος μή έγεν-

νήθη, ίνα μή έσχεν υιόν φονέα (Σαβ
βάτιος ήτο ό πατήρ τοϋ Ιουστινιανού)

Μετά τήν βαρυτάτην ταύτην, κατά τού 
αύτοκράτορος, ϋβριν, έΕηνέστησαν οί 
Βένετοι καί έκραΕαν : «Τούς φονεϊς ό
λου τοϋ σταδίου ύμεϊς μόνοι έχετε».

Πράσινοι Πότε ού σφάΖεις καί άπο- 
δημείς ;

Βένετοι : Σύ δέ σφάΖεις καί διακε- 
νεϊς. Τούς φονεϊς γάρ τοϋ σταδίου ύ 
μεϊς μόνοι έχετε.

Πράσινοι : Δέσποτα Ιουστινιανέ, αύ- 
τοί παρακαλοϋσι, καί ούδείς αύτούς φο
νεύει. Νοήσοι ό μή θέλων. Τόν Ευλοπώ- 
λην τόν εις τό Ζεύγμα τις έφόνευσεν, 
αύτοκράτορ ;

Μανδάτωρ : Υμείς αύτόν έφονεύ-
σατε.

Πράσινοι : Τόν υιόν τοϋ Έπαγάθου 
τις έφόνευσεν, αύτοκράτορ ;

Μανδάτωρ : Καί αύτόν ύμεϊς έφονεύ- 
σατε, καί τούς Βενέτους πλέκετε.

Πράσινοι . Αρτι, Κύριε, έλέησον' τυ- 
ραννεϊται ή άλήθεια. Ήθελον άντιβάλαι 
τοϊς λέγουσιν έκ Θεού διοικεϊσθαι τά 
πράγματα. Πόθεν αϋτη ή δυστυχία ;

Μανδάτωρ : Βλάσφημοι καί θεοχόλο- 
τοι, ώς πότε ούκ ήσυχάΖετε ;

Μετά ταϋτα, ήκολούθησαν μερικοί, 
μεταΕύ Πρασίνων καί Βενέτων, διαπλη- 
κτισμοί, ότε οί πρώτοι ήγέρθησαν κβί ό
λοι όμοϋ άνέκραΕαν : «Άνασκαφήτω τά 
όστέα τών θεωρούντων». Έν συνεχεία, 
οί Πράσινοι, έγκατέλειψαν τόν 'Ιππό
δρομον καί έΕεχύθησαν εις τήν πόλιν, 
προκειμένου νά προπαρασκευάσουν τήν 
στάσιν τής έπομένης, διαπράΕαντες 
πρός τούτοις σοβαρώτατα άδικήματα 
Τήν έπομένην, ό Έπαρχος τής Πόλεως 
Εύδαίμων συνέλαβεν έπτά έκ τών πρω
ταιτίων τής άναταραχής, έκ τών όποιων 
τούς τέσσαρας μέν άπεκεφάλισεν άμέ- 
σως, τούς τρεις δέ κατεδίκασεν εις τόν 
δΤ αγχόνης θάνατον. ΈΕ αύτών, ό είς 
άπέθανεν έν τή άγχόνη, οί έτεροι όμως 
δύο έπεσαν έΕ αύτής, λόγω ρήΕεως τής 
άγχόνης (φούρκας). Οί διασωθέντες 
είς Βένετος καί είς Πράσινος, έκρεμά- 
σθησαν έκ νέου, άλλά καί πάλιν έπεσαν 
Έν τφ μεταΕύ, κάποιος μοναχός, σπεύ- 
σας είς βοήθειαν τών δύο κακούργων 
κατώρθωσε, δι' άκατίου, νά τούς μετά 
φέρη είς τήν έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Λαυ
ρέντιου Ο Έπαρχος, έστειλεν άμέσως

δύναμιν, ίνα φρουρήση ταύτην καί άπο- 
τρέψη τήν άναχώρησιν τών κακούργων.

Κατ' αύτό τό χρονικόν διάστημα, οί 
Πράσινοι καί οί Βένετοι μετέβησαν άπό 
κοινού, είς τά άνάκτορα, διά νά Ζητή
σουν χάριν έκ μέρους τοϋ βασιλέως. 
Επειδή, όμως, ό Ιουστινιανός ούδεμίαν 

πρός τόν όχλον έδωσεν άπάντησιν, οί 
διαδηλωταί ολοταχώς έσπευσαν είς τό 
Πραιτώριον καί άπήτησαν άπό τόν Έ 
παρχον τήν άμεσον άπελευθέρωσιν τών 
κρατουμένων. Εκείνος, άντί νά τούς ί- 
κανοποιήση, διέταΕε τούς στρατιώτας 
του νά όρμήσουν έναντίον των. Τούτο 
άπεδείχθη μέγα σφάλμα τοϋ Εύδαίμω- 
νος, διότι κακώς ύπελόγισε τήν δύνα- 
μιν τοϋ πλήθους, τό όποιον, μαινόμενον, 
έΖήτει έκδίκησιν, ένω άντιστρόφως, ύ- 
περετίμησε τάς δυνατότητας τών ύπό 
τάς διαταγός του άνδρών. Οί ταραΕίαι, 
κατέσφαΕαν σχεδόν άμέσως τούς στρα
τιώτας καί έν συνεχεία, άφοϋ έκαυσαν 
τήν οικίαν τοϋ Έπάρχου, διέρρηΕαν τάς 
φύλακας καί άπηλευθέρωσαν πόντος 
τούς είς αύτάς κρατουμένους. Μετά τήν 
άποτυχίαν τής πρώτης προσπάθειας, 
πρός καταστολήν τής στάσεως, άπεστά- 
λησαν νέοι στρατιώται πρός προστασίαν 
τοϋ Έπάρχου, οί όποιοι, όμως, άποδε- 
κατισθέντες, ήναγκάσθησαν νά ύποχω- 
ρήσουν. Νέαν, πλέον δραματικήν, τρο
πήν έλαβον τά πράγματα, όταν οί Έροϋ 
λοι, οί άγριώτεροι τών Εένων μισθοφό
ρων, άνέτρεψαν πολλούς ιερείς, οί ό
ποιοι, κρατούντες άγια λείψανα, προσε- 
πάθησαν νά άποκαταστήσουν τήν ειρή
νην. Ο πληθυσμός έθεώρησε τό γεγο
νός τούτο ώς ϋβριν κατά τής θρησκείας 
καί οϋτω, φανατισθείς, έλαβε μέρος είς 
τήν στάσιν ύπέρ τών έπαναστατών καί 
έναντίον τής κρατικής έΕουσίας. «Γυναί
κες άπειροπληθεϊς — γράφει ό Σταμα- 
τιάδης — άπό τών στεγών τών οίκων 
έρριπτον λίθους κατά τών στρατιωτών, 
οΰτοι δέ έθετον πϋρ είς τάς οικίας καί 
τοιουτοτρόπως ή Κων/πολις, καθ' όλην 
τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, τής 14ης ’ Ια
νουάριου, παρίστα φρικώδες θέαμα σφα
γών, πυρπολήσεων καί διαρπαγών».

Τήν πυρπόλησιν τής οικίας τοϋ Έ- 
πάρχου, ήκολούθησε μεγάλη πυρκαϊά, ή 
όποια άπετέφρωσε μέγα μέρος τής Κων/ 
πόλεως. Τότε έκάησαν ό ναός τής Ά 
γιας Σοφίας, τό βαλανεϊον ΖεύΕιππος,
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μέρος των ανακτόρων καί πολλαί οίκίαι 
πλουσίων. Πολλοί έκ των κατοίκων ηρο- 
σεπάθησαν νά διαβοϋν τόν Βόσπορον 
καί νά σωθούν εις τήν Ασίαν. Έν μέσω 
δέ των φλογών καί τού κρότου των κα- 
ταρρεόντων οικοδομημάτων ήκούετο μία 
φωνή «Νίκα», τό σύνθημα των στασια
στών, έκ τού όποιου καί ή στάσις έκεί- 
νη όπεκλήθη «στάσις τού Νίκα».

Χιλιάδες ήσαν τά θύματα τής φόβε 
^ ρας αυτής άναταραχής. Τά πτώματα, 

συρόμενα, έρρίπτοντο εις τήν θάλασσαν, 
«ώστε παν αίσθημα νομιμότητος καί φι
λανθρωπίας εϊχεν έκλείψει».

Ο Ιουστινιανός, πρό τής άφορήτου 
καταστάσεως, άπεφάσισε νά συΖητήση 
μέ τούς στασιαστάς. Ερωτήσας αύτούς, 
ποια είναι τά αίτήματά των, έλαβε τήν 
άπάντησιν, ότι Ζητούν τήν άπομάκρυν- 
σιν τού Έπάρχου Εύδαίμωνος, τού Ίω- 
άννου Καπαδόκου τού Τριβωνιανού καί 
τού Καλαποδιού. Τούτους καί άπέλυσεν 
ό αύτοκράτωρ. Έν συνεχεία, διώρισεν 

Επαρχον τής Αύλής τόν Πατρίκιον Φω- 
κάν, Κοιαίστωρα τόν Βασιλειάδην καί 

Επαρχον τής Πόλεως τόν Τρύφωνα 
Παρά τάς ώς άνω ύποχωρήοεις, ό ό
χλος δέν ήρέμηοεν, άλλά έγινε θρασύ- 
τερος. Τότε ό Ιουστινιανός, λαβών τό 
Εύαγγέλιον, μετέβη εις τόν Ιππόδρο
μον, προσπαθήσας καί αύθις νά κατα- 
πραΰνη τόν όχλον, όστις έν τώ μεταΕύ, 
κατά ρεγάλας μάΖας, ήρχισε νά προσέρ
χεται Ύπεσχέθη πλήρη άμνηστίαν δι' ό
λα τά άδικήματα καί ύπεκρίθη, ότι όσα 
συνέβησαν, οφείλονται εις τάς ίδικάς 
του άμαρτίας. «Μά τήν δύναμιν τούτην, 
είπε, δεικνύων τό ιερόν Εύαγγέλιον, 
συγχωρώ ύμϊν τό πταίσμα τούτο καί ού 
κελεύω τινά έΕ ύμών συσχεθήναι, άλλ’ 
ήσυχάσατε' ούδέν γάρ παρ' ύμας, άλλα 

*  Π°Ρ’ έμέ. Αί γάρ έμαί άμαρτίαι έποίη- 
σάν με μή παρασχεϊν περί ών ήτήσατέ 
με έν τώ Ίππικώ». Ή στάσις αϋτη τού 
αύτοκράτορος, καί ή αίτουμένη συγγνώ
μη, μερικούς μέν κατεπράϋναν, άλλά 
τούς περισσοτέρους άκόμη έΕηρέθησαν. 
Ούτως, ολίγοι μόνον έφώναΕαν : «Αύ
γουστε Ιουστινιανέ, Τουβίνκας, ένώ 
οί περισσότεροι ύβρισαν τόν Ιουστινια
νόν, διά τών πλέον χυδαίων λέΕεων. 
Πρός τούτοις, τόν άπεκάλεσαν όνον καί 
έπίορκον. Αί λέΕεις «Έπιορκεϊς, γάδα- 
ρε, έπιορκεϊς γάδαρε» έδόνησαν έπ' άρ- 
κετόν τόν άμαρτωλόν Ιππόδρομον. Με
τά τήν στάσιν αύτήν τού όχλου, ό αύ
τοκράτωρ άπεσύρθη εις τά άνάκτορα καί 
άπέπεμψε τούς συγκλητικούς εις τάς οι
κίας των, λέγων : «'Απέλθετε, έκαστος 
φυλάΕει τόν οίκον αύτοϋ».

Μέσα εις τήν σύγχυσιν καί τήν ταρα
χήν, ό Ιουστινιανός έλαβε τήν μεγάλην 
άπόφασιν νά έγκαταλείψη τήν πόλιν, ά- 
φοΰ προηγουμένως έφόρτωσεν εις πλοϊ- 
ον τά πολύτιμα σκεύη. Τήν κρίσιμον στι
γμήν, έπενέβη ή Θεοδώρα καί ό στρα
τηγός Βελισάριος, οί όποιοι καί άπέτρε- 

> φαν τόν αύτοκράτορα τής ολέθριας ά- 
ποφάσεως. Εις σύντομον συμβούλιον, ά- 
πεφασίσθη ή κατά τών στασιαστών δρό- 
σις. Προηγουμένως, ήτοι τήν πρωίαν τής 
18ης Ιανουάριου, ό όχλος άνηγόρευσεν 
αύτοκράτορα τόν άνεψιόν τού 'Αναστα
σίου Ύπάτιον. Οί περί τόν Ύπάτιον συ- 
νεβούλευσαν τούτον νά στραφη έναν- 
τίον τών άνακτόρων, πράγμα δπερ δέν 
έπραγματοποιήθη — εύτυχώς διά τόν

---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

I ουστινιανόν — διότι ύπήρχε μεγάλη 
πιθανότης ή ταλαντευομένη βασιλική 
φρουρά νά άνοι'Εη τάς πύλας εις τούς 
έπαναστάτας.

Αντί τών άνακτόρων, ό Ύπάτιος με
τέβη εις τόν Ιππόδρομον, άκολουθούμε- 
νος ύπό χιλιάδων στασιαστών. Τό γεγο
νός αύτό, ή συγκέντρωσις δηλαδή τού 
πλήθους, εις χώρονν, όπου ήτο εϋκολον 
νά κυκλωθή, ήτο λαμπρά εύκαιρία διά 
τόν Ιουστινιανόν. Πράγματι, αύτοστιγ- 
μεί έΕήλθε τών άνακτόρων, μετά τού 
Βελισαρίου καί τού στρατηγού τών Ιλ
λυριών Μούνδου, όστις συνέπεσε νά εύ- 
ρίσκεται τότε εις τήν Κων/πολιν, καί μέ 
τρεις χιλιάδας καλογυμνασμένους στρα- 
τιώτας έκύκλωσε τόν Ιππόδρομον. Ό  
όχλος, εις τό άκουσμα ότι κατέφθασεν 
ό αύτοκράτωρ, ήρχισε νά άνησυχή, με
ρικοί δέ έκ τών Βενέτων έφώναΕαν, έ- 
πευφημοΰντες τόν Ιουστινιανόν : « Ιου
στινιανέ Αύγουστε του-βίνκας. Κύριε, 
σώο ον Ιουστινιανόν τόν βασιλέα, καί

Θεοδώραν τήν Αύγούαταν». Ούτως, οί 
έπαναστάται, εύρέθησαν διηρημένοι, ότε 
είσέβαλεν εις τόν Ιππόδρομον ό Βελι
σάριος έκ τής βενετείου στοάς καί ό 
Μούνδος έκ τής νεκρός καλουμένης πύ
λης. Ή άντ'στασις τών έπαναστατών, οί 
όποιοι, ώς προείπομεν, είχον ήδη διασπα- 
σθή, ύπήρΕεν άναΕία λόγου. Έπηκολού- 
θησεν άγριωτάτη σφαγή, ή όποια διήρ- 
κεσε πολλάς ώρας. Έσφάγησαν, κατά 
πολλάς μαρτυρίας, άδιακρίτως έάν ήσαν 
Βένετοι ή Πράσινοι, περί τούς τριάκον
τα χιλιάδες.

Τοιουτοτρόπως, έληΕεν ή αιματηρά 
στάσις, ή όποια ήπείλησε τήν ύπόστα- 
σιν μιας ολοκλήρου αύτοκρατορίας. Ό  
Ιουστινιανός διέταΕε τήν παΰσιν τών α

γώνων τού Ίπποδρόμου, οί όποιοι, έπί 
πολλά, ύστερον έτη, δέν έπανελήφθησαν

Σ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

(ΣυνεχίΖεται)

0  ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
(Έλεφάντινον κάλυμμα βιβλίου) .



ΔΙΗΓΗΜΑ Τοΰ Άρχκρ. κ. Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Ο Μ Π Α Ρ Μ Π Α  - Σ Τ Α Υ ΡΟ Σ  
Κ Α Ι  Η  “ Μ Α Ρ Ι Α , ,  Τ Ο Υ
Τ Ο ΣΟΓΡΟΓΠΟ έπεσε καί τύλιξε απαλά τό νησί. 

Ό  ήλιος, γέρνοντας στή Δύση, χρύσωσε με τις 
πορφυρές άκτΐνες του τούς γύρω λόφους. Τρεμό- 

παιξε μέ τά κύματα, θέλοντας νά τά χαιρετίση, άφοΰ 
δλη τήν ημέρα καθρεφτίστηκε σέ αυτά.

Στην παραλία, στο Καφενείο τοΰ μπάρμπα - Σταύ
ρου, οί καρέκλες είχαν σχεδόν Αδειάσει. Ό  κόσμος πή
γαινε νωρίς στα σπίτια του, για νά κερδίση τόν ύπνο, 
άπό τό πρωινό ξύπνημα.

Τό πέρασμα τοΰ χρόνου είχε άφήσει βαθιά τά ση
μάδια του στους ανθρώπους, πού κατοικούσαν στό νη
σί, άφοΰ πάλαιψαν καί νικήθηκαν από αύτόν. Οί πιό 
πολλοί νέοι είχαν φύγει στην ξενητειά.

Θά ήταν δύσκολο νά μετρήση κανείς τά χρόνια τών 
Ανθρώπων τοΰ νησιού, άφοΰ καί τά λίγα βιβλία τής 
Κοινότητος είχαν κιτρινίσει, καί δ γέρο - Γραμματικός 
τά ξεφύλλιζε άραιά καί ποΰ, γιά νά προσθέση ή νά 
άφαιρέση κάποιο δνομα άπό αύτά. Μόνον οί λίγες βάρ
κες, στό μουράγιο, μαρτυρούσαν πόσα χρόνια πέρασαν 
άπό τότε, πού, φρεσκοβαμμένες μέ πολλά χρώματα, κυ
μάτιζαν περήφανα στό μουράγιο. Καί τώρα μόνον ό 
φυσικός κυματοθραύστης τις εσωνε άπό τή μανία τής 
θάλασσας, κατά τόν χειμώνα. Κάποτε δέν θά άντεχαν. 
Τά φύκια, πού κόλλησαν στις καρίνες τους, θά τις έ
παιρναν μαζί τους, μιά ήμέρα, στόν βυθό, γιά νά ξε- 
κουρασθοΰν, μιά γιά πάντα.

Ό  μπάρμπα - Σταύρος μάζεψε τις λίγες καρέκλες 
του, σκούπισε λίγο τόν πάγκο του καί Ισβυσε με τη

στάχτη τά λίγα κάρβουνα, πού είχε γιά τό ψήσιμο τοΰ 
καφέ. Καιρός νά πηγαίνω, σκέφθηκε. ’Ακούσε καί τή 
φωνή τοΰ καπετάν - Δημήτρη τότε, πού τή συνώδευε 
τό τσάκ - τσάκ, άπό τό μεγάλο κεχριμπαρένιο κομπο- 
λόγι του : « Έ  ! Σταύρο, θά άνηφορήσης ;» τοΰ φώνα
ξε. «Τράβα έσύ καί έρχομαι», τοΰ άπήντησε. Καί πάλι 
ακούσε, γιά λίγο, τό μεγάλο κομπολόγι τοΰ καπετάν - 
Δημήτρη νά χτυπά : Τσάκ - τσάκ... Νόμιζε, δτι μέ αύ- 
τό συντόμευε τό χρόνο δ γέροντας. Σέ λίγο είχε άπομα- 
κρυνθή καί δ καπετάν - Δημήτρης καί ήταν μόνος.

Μπροστά άπό τό καφενείο τοΰ μπάρμπα - Σταύρου 
ήταν απλωμένη ή θάλασσα. Τό φεγγάρι άρχισε νά άνε- 
βαίνη σιγά - σιγά καί τά Αμέτρητα αστέρια χλώμιαζαν 
μπροστά του. Ό  μπάτης άρχισε νά φυσά. Μακρυά, έ· 
φαίνοντο μερικές «λάμπες» άπό καΐκια, πού ψάρευαν. 
Τίποτε δέν έτάραζε τόν ύπνο τής όμορφης νύχτας.

’Άκουγε ό μπάρμπα - Σταύρος τή θάλασσα νά φι
λά τά πόδια τοΰ μουράγιου. 'Άλλες μέρες τοΰ χει
μώνα, τήν άκουγε νά κτυπά μέ μανία τις πέτρες, θέΓ 
λοντας νά τις ξερριζώση. Δέν τά κατάφερνε, όμως. Τό
τε Απομακρυνόταν, νικημένη, Αλλά μέ κρυμμένη τήν 
οργή της, νά ξαναγυρίση πιό δυνατή, δταν δ σύμμαχός 
της Αέρας θά συμφωνούσε σέ αύτό. Καί τότε χτυποΰσε 
Αλύπητα, ήμέρες καί ώρες, τόν βράχο ! Πλανεύτρα πού 
είσαι, συλλογίστηκε δ μπάρμπα - Σταΰρος.

Αλλά Απόψε ήταν τόσο γλυκειά, τόσο ντροπαλή, 
σάν παιδούλα τών 10 χρόνων της, πού κοκκινίζει μέ 
τήν καλημέρα. Σ κ λ η ρ ή  π ο ύ  ε ί σ α ι !  σκέ-

396



φθηκε. Δ έ ν  κ α τ α φ έ ρ ν ε ι ς  π ο τ έ  ν ά ν ι- 
κ ή σ η ς τ ο ν  β ρ ά χ ο ,  έ ν α  μ ό ν ο  κ α τ ά 
φ ε  ρ ε ς ! Ν ά  ξ ε κ λ ή ρ ι σ ε ς  έ μ έ ν α,  π ο ύ  
τ ό σ ο  σ έ  ά γ α π ο ΰ σ α !

Στό μουράγιο, είχε ό άγαθός γέροντας μια βάρκα, 
πού τού θύμιζε τό επάγγελμά του. Ή ταν ή «ΜΑΡΙΑ» 
του. Μια μικρή βάρκα, μέ δυό κουπιά καί ένα ξάρτι. 
Τήν είχε βαφτίσει έτσι, γιά νά τού θύμιζε τήν μακα- 
ρίτισσα. Πόσα χρόνια τήν είχε δ μπάρμπα - Σταύρος 
δεμένη στό μουράγιο δέν θυμόταν. Μόνο, δταν έκλεινε 
νωρίς τό μαγαζάκι του, περνούσε άπό εκεί, έρριχνε μια 
γρήγορη ματιά, έρχόνταν στό μυαλό του πολλά, χαρές, 
λύπες, άναμνήσεις, δλα κόμπος δεμένα, καί τραβούσε 
τόν άνήφορο γιά τό μικρό σπιτάκι του. Καί έκεί, άφού 
δ ύπνος δέν τού σφράγιζε τά μάτια, τόν συντρόφευαν οί 
αναμνήσεις, κ α ί  θ υ μ ό τ α ν ,  θ υ μ ό τ α  ν...

Τ ό τ ε ,  πού μέ τό μεγάλο μουστάκι, τήν άσπρη 
κλειστή μπλούζα καί τό μαύρο καπέλλο, στά 30 χρό
νια του —  σωστός άνδρας —  ψημένος στόν ήλιο, λου
σμένος άπό τήν αρμύρα, κατάφερε νά απόκτηση τό δι
κό του πλεούμενο. ’Ηταν ένα γερό καί καλό μπρίκι ! 
Τήν ήμέρα Ικείνη —  κάποια μέρα τού ’Ιουνίου —  θά 
τό βάφτιζε. ’Όρθιος στήν κουπαστή έδινε διαταγές : 
’Έ  ! έσύ καλαφάτη άπό δεξιά, λέβα στήν πρύμνη, βύρα 
παιδιά νά τό ρίξωμε. Στήν προκυμαία έφούσκωναν οί 
καινούργιες βράκες καί τά πολύχρωμα φουστάνια, άπό 
τούς κατοίκους τού νησιού, πού είχαν έρθει στό βάφτι
σμα. Πρώτη καί καλύτερη ή καπετάνισσα. ’Έλαμπε 
άπό χαρά, ευχαριστώντας κι’ αύτή δσους δέν πρόφθαινε 
δ καπετάν - Σταύρος νά ευχαρίστηση. Κ α λ ο τ ά 
ξ ι δ ο  κ α ί  κ α λ ά  κ έ ρ δ η !  Τά νταούλια καί 
οί πίπιζες έδιναν καί έπαιρναν. Τά μικρά παιδιά τού 
νησιού έτρεχαν γύρω άπό αύτό καί προσπαθούσαν ποιό 
νά άνέβη πρώτο έπάνω του. Τό κρασί συμπλήρωσε δσες 
ευχές δέν ειπώθηκαν. Καί μέ τό τελευταίο ράντισμα 
τού παπα - Άρσένη καί τις ευχές δλων, τό πλεούμενο 
είχε πέσει στή θάλασσα. Τό φίλησε ή πικροκυματούσα, 
μέτρησε τήν άντοχή του καί στήν γαλήνη της παρα
δέχθηκε τήν δύναμή του, άνοίγοντας τήν αγκαλιά της 
νά τό δεχθη. Ποιός, δμως, ήξερε τήν πικρή μοίρα τής 
«ΓΟΡΓΟΝΑΣ»; Σήμερα θά ήταν τό πρώτο παρθενικό 
της ταξίδι. Τά άσπρα πανιά τού φρεσκοβαμμένου μπρι
κιού τρεμόπαιζαν στό φύσημα τού μπάτη. Τό πλήρω
μα, μέ τά γιορτινά του, γέμιζε τήν κουβέρτα ! Αΰσε 
πλώρη ! Βύρα άγκυρα ! φώναξε δ καπετάν - Σταύρος, 
έχοντας άνάμεσα στά δόντια του τό τσιμπούκι του. Καί 
καθώς άφηνε πίσω του τό μουράγιο, μαζί μέ τόν αέρα, 
έρχόταν οί εύχές : Κ α λ ά τ α ξ ί δ ι α ,  γ  α λ ον 
ν έ ς  θ ά λ α σ σ ε ς !  Άνάμεσα σέ αυτές, ξεχώριζε 
καί τόν κρυφό άναστεναγμό τής καπετάνισσας. Τό κα
ράβι ήταν πάντα καλοτάξιδο. Πόσα ταξίδια είχε κάνει 
μέ αυτό, μεταφέροντας κόσμο, έμπορεύματα, τότε πού 
τά νησιά έσφυζαν άπό ζωή. Πόσες φορές έπιασε ξένα 
λιμάνια, πόσα είδαν τά μάτια του καί πόση έμπειρία 
πήρε άπό τή ζωή. Ή  θάλασσα τού φαινόταν, δτι είχε 
συμμαχήσει μαζί του, υπογράφοντας μιά άνακωχή, καί 
ή Γοργόνα —  ήθαλασσοκρατούσα άδελφή τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου, δπως τή θέλει ή παράδοσή μας —  ούτε μιά 
φορά δέν θέλησε νά ταράξη τά γαλανά νερά, στά τα
ξίδια τού καπετάν - Σταύρου, άπό εύχαρίστηση, γιατί 
τό πλεούμενο έφερε τό όνομά της. 'Όμως, δ σκληρός 
νόμος τής θάλασσας, πού κανένα καράβι δέν θέλει νά 
πεθάνη στή στεριά, πήρε καί τή «ΓΟΡΓΟΝΑ» μιά νύ

χτα, στόν υγρό της τάφο. Ό  καπετάν - Σταύρος, μέ δύο 
συντρόφους του, καραβοτσακισμένοι, μιά δλάκερη νύ
χτα έπάλαιψαν μέ τά κύματα καί σώθηκαν σέ μιά άφι- 
λόξενη στερειά. Ή. καπετάνισσα, άπό τή λύπη της γιά 
τή συμφορά πού τούς βρήκε, δέν άντεξε. Πέθανε σέ λί
γο καιρό. Μυστικά, κι’ δ καύμός δτι δέν είχαν παιδιά, 
τής έτρωγε τά σπλάχνα. Καί τό μαντάτο τού χαμού 
τής «ΓΟΡΓΟΝΑΣ», πού άφηνε τόν καπετάν - Σταύρο 
χωρίς δουλειά, μέ πολλά χρέη, τήν έφεραν γρήγορα 
στον τάφο. Λίγα άγριολούλουδα σκέπαζαν τακτικά τόν 
ξύλινο σταυρό της, κομμένα άπό αύτή τή γή, πού άνή- 
κει σέ δλους καί σέ κανέναν. Ή ταν ή μεγάλη προσφο
ρά τού μπάρμπα - Σταύρου, στή σύντροφο τού βίου του 
Μαρία, πού γιά χάρη της είχε βαφτίσει καί τή μικρή 
του βάρκα μέ τό όνομά της καί σέ αυτήν κοντά τόν έφε
ραν άπόψε τά βήματά του. "Ενα δάκρυ κύλισε στά 
ρυτιδωμένα μάγουλά του καί ήπιε τήν πικρή σταλαγ
ματιά του.

Δέν ήξερε τί ήταν έκεϊνο πού τόν έφερε άπόψε κον
τά στή θάλασσα. ’Ήθελε νά τήν χορτάση ; νά παίξη 
μαζί της ; νά τήν καταραστή ; Τίποτε δέν έξηγούσε 
αύτή τήν άνίκητη δύναμη, πού είχε άπόψε μέσα του 
καί τόν τραβούσε σ’ αύτή.

Έλα ! τού έλεγε. Τί κάθεσαι άποσβολωμένος καί 
μέ κυττάς ; Ελα στήν άγκαλιά μου νά σέ νανουρίσω, 
νά δοκιμάσης τή δύναμή σου στό κουπί, νά σέ χορτάσω 
μέ τήν αρμύρα μου, νά χαρής τή γαλήνη μου, συγχω
ρώντας τούς θυμούς μου.

Ή  σαγήνη της τόν προκαλοΰσε καί δ παφλασμός 
τού κύματος έπαναλάμβανε τά γλυκόηχα λόγια της. Ό  
γέρος έρριξε μιά έμπειρη ματιά στή βάρκα του, μετρών
τας τήν άντοχή της, καί τ’ άποφάσισε! Άπόψε θά σαλ
πάριζε μέ τήν «ΜΑΡΙΑ». Επιστράτευσε τή δύναμή 
του, έλυσε τό παλαμάρι άπό τόν κάβο καί μέ τό κουπί 
άρχισε νά σχίζη τά νερά. Πού πήγαινε ; Ούτε αύτός 
ήξερε ! Είδε μακριά τό κοιμητήρι τού χωριού καί άνά
μεσα στούς λίγους σταυρούς ξεχώρισε τόν σταυρό τής 
μακαρίτισσας. Τά χείλη του δέν θέλησαν νά τό ψιθυ
ρίσουν, άλλά δ νοΰς του τό σκέφθηκε : Γρήγορα θά έλ
θω καί έγώ. Ό  άσπρος άφρός τής βάρκας φαινόταν δλο 
πιό μακριά καί δ φάρος τού μικρού λιμανιού κρύφτηκε 
πίσω άπό τό λόφο. Καί δ μπάρμπα - Σταύρος κωπηλα
τούσε μέ δλη του τή δύναμη, λές καί ήθελε νά ξεσπάση 
τόν θυμό του, πάνω στό ύγρό στοιχείο. ’Έβλεπε τά ση
μάδια πού έβαζε κάποτε —  τ’ άστέρια, τούς λόφους, 
τόν φάρο —  γιά νά διορθώση τή ρότα —  τήν σύγχρονη 
γραμμή πλεύσεως —  τού καϊκιού του. Τώρα ή πυξίδα 
ήταν πολυτέλεια, άφού τό έμπειρο μάτι του διάβαζε τή 
θάλασσα, σάν έφημερίδα. Καί δ γέροντας έπλεε... Εί
ναι άγνωστο, πόσο πήγε άκόμη μακριά !

’Ά γνωστο, πόσο χόρτασε τή γαλανή θάλασσα, πού 
τή βραδυά έκείνη τόν σαγήνευσε καί τόν έφερε κοντά 
της.

Τό μόνο γνωστό, είναι πώς τό πρωί τά κύματα 
έφεραν καί άφησαν τόν μπάρμπα - Σταύρο στήν άκρο- 
γιαλιά, δπως οί Φαίακες τόν Όδυσσέα στήν ’Ιθάκη. 
Μακριά, μισοβυθισμένη, ήταν άκόμη ή «Μαρία». Τό 
ξάρτι άνέμιζε, σάν νά ήθελε νά χαιρετίση τόν άνθρω
πο, πού πέθανε μαζί της, άπό τό νερό πού έβαλε ή πα- 
ληά σανίδα τής καρίνας της.

"Ετσι πέθανε δ Μ Π Α Ρ Μ Π Α - Σ Τ Α Γ Ρ Ο Σ  
κ α ί  ή «Μ Α Ρ Ι Α »  τ ο υ .
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Γήν 23-7-71 καί Από 12 - 13ης 
ώρας εις τό έπί της δ·δοΰ Γ ' Σεπτεμ
βρίου 11 γραφεΐον τού κ. ’Αρχηγού 
’Αστυνομίας Πόλεων έπραγματοποιή- 
θη μορφωτική συγκέντρωσές τών Α
ξιωματικών τοΰ ’Επιτελείου τού ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Κατ’ 
αύτήν, ώμίλησε πρός τούς συγκεν- 
τρωθέντας ό κ. ’Αρχηγός, δστις Ανέ
πτυξε τόν ίδιάζοντα ρόλον, τόν ό
ποιον διαδραματίζει ή ’Αστυνομία 

Πόλεων, εις τήν πρόοδον καί την ευη
μερίαν τής Ελληνικής κοινωνίας.

’Ιδιαιτέρως άνεφέρθη εις τήν σπου- 
δαιότητα καί τήν σημασίαν, τήν ό
ποιαν έχει διά τό ’Αστυνομικόν Σώ
μα τό ’Επιτελεΐον τοΰ ’Αρχηγείου καί 
συνέστησε πρός τούς ύπηρετούντας 
είς τούτο Αξιωματικούς, έργατικότη- 
τα, ταχύτητα ένεργειών, προσπά
θειαν συνεχούς Ανόδου, πρόθυμον έξυ- 

πηρέτησιν τού Κοινού, συνεργασίαν 
μετά τών άλλων κρατικών Υπηρε
σιών καί εν τέλει προσήλωσιν είς τό 
καθήκον καί τάς έπιδιώξεις τής Έ- 
παναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, 
πρός τό καλόν τού Σώματος καί τής 
Ελληνικής Πατρίδος.

Ήίαμραφαι

Διεγράφηοαν οί : 1) Υπαρχ. Απο-
οτόλου Γεώργ·, Αναστασόπουλος Αθ., 
Τσώνος Δημ., Πρωτογερίδης Κων., Ά- 
λεζόπουλοο Παν., Παπαδημητρόπουλοε 
Γεώργ· καί ΑλεΕανδρής Αθ., άπαντες 
διά λόγους υγείας, καί 2) Άοτυφ. Κυ
ριακής ΤαΕ. καί Δημουλιός Βασίλ., άμ- 
φότεροι διά λόγους πειθαρχίας.

£κδρομη

Οί έκδρομεΐς, πρό τού Ανδριάν- 
τος τοΰ Λεωνίδα, είς Θερμοπύ- 

λας.

Τήν 29/6/71, οί Αστυνομικοί ύπάλληλοι τών ΚΒ' καί ΛΑ' ’Αστυνομι
κών Τμημάτων καί τών δμωνύμων Παραρτημάτων ’Ασφαλείας, μέ έπί κε
φαλής τόν Προϊστάμενον τής Σ Τ ' Άστυν/κής Τποδ/νσεως ’Αθηνών, Άστυν. 
Δ/ντήν Β ' κ. Δημ. Μυρίλλον, έπραγματοποίησαν έπιτυχώς ήμερησίαν ψυ
χαγωγικήν έκδρομήν είς Λουτρά Πλατυστόμου Λαμίας. Τήν έν λόγψ έκ- 
δρομήν έτίμησαν, διά τής συιμμετοχής των, ό έκλεκτός Δήμαρχος Ν. Σμύρ
νης κ. Παπαθανασίου, δ Δημοτικός Σύμβουλος τοΰ Δήμου Ζωγράφου κ. Μο- 
τάκης καί οικείοι τών Αστυνομικών τών Ανωτέρω υπηρεσιών. Οί ’Αστυνό
μοι Β ' κ.κ. I. Ααμπαδιάρης καί Γ. Μπακογιάννης, Δ/ταί τών ΚΒ' καί ΛΑ' 
Άστυν/κών Τμημάτων, άντιστοίχως, Ιπραξαν πάν τό δυνατόν, διά τήν Επι
τυχίαν τής έκδρομής καί Ιδωσαν Ιδιαίτερον χρώμα είς τήν δλην ψυχαγωγι
κήν έκδήλωσιν.

£νναδε^φικη
ajjnjepyvn

Τήν 14-7-71, ό Δ/ντής τής Τροχαίας Κινήσεως Πειραιώς, ’Αστυνο
μικός Δ/ντής Β ' κ. Κωτσόπουλος Δημήτριος, μετά τοΰ Τποδ/ντοΰ καί Αν
τιπροσωπείας ύπαλλήλων τής έν λόγψ Υπηρεσίας, έπεσκέφθησαν τόν είς 
Κ.Α.Τ. Κηφισιάς νοσηλευάμενον ’Αστυφύλακα τής Τροχαίας Πειραιώς 
Σταυρουλιδάκην Μιχαήλ.

Κατά τήν Ιπίσκεψιν, προσεφέρθησαν πρός τόν τραυματισθέντα Αστυ
φύλακα διάφορα δώρα, μεταξύ τών όποιων καί μία τηλεόρασις, καθώς καί 
χρηματική ένίσχυσις. Πλήν τούτων, προσεφέρθη αίμα διά τάς Ανάγκας 
τού Νοσοκομείου.

Ή  εύγενέκή αύτή χειρονομία τού κ. Δ/ντού και τών ύπαλλήλων τής 
Τροχαίας Πειραιώς, Αποδεικνύει Ακριβώς τήν Αγάπην καί τήν Αλληλεγ
γύην, ή όποια διέπει τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Είθε, τοιαΰται πράξεις, νά εύρίσκουν συχνά μιμητάς.
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Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις 

την 25.6.71 καί δημοσιευθέντος εις 
τό ύπ’ άριθ., 214 Φ.Ε.Κ. (Τ Γ ')  τής 
28.6.71, βάσει τοΰ ΝΑ. 139/1969 
(Α' 5 7 ) , τοΰ ύπ’ άριθ. 3 άπό 21.6. 
71 Πρακτικού τοΰ ’Ανώτερου Συμ- 

ν  βουλίου Άστυν. Πόλεων, τών ύπ’ ά
ριθ. 6 καί 7 άπό 5.3.71 καί 8 καί 9 
άπό 6.3.71 Πρακτικών τοΰ Συμβου
λίου ’Αστυνομίας Πόλεων (άρθρον 
35 παρ. 1 στοιχ. γ ' Ν.Δ. 139/1969, 
προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί 
Άστυν. Πόλεων, προς πλήρωσιν ύφι- 
σταμένων κενών όργανικών θέσεων, 
έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων 
τοΰ έτους 1971, ως άκολούθως : 1) 
Είς τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχηγοΰ Ά 
στυν. Πόλεων, ό Άστυν. Δ/ντής Α ' 
ΚΑΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 2) Είς τόν 
βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ Α ',  οί Ά 
στυν. Δ/νταί Β ' Τζαβέλλας Βασί
λειος, Λάμπρου Βασίλειος, Κουντου- 
ριώτης Νικόλαος καί Κουρής Νικό
λαος, κατ’ έκλογήν, καί Παπαϊωάν- 
νου Αθανάσιος, κατ’ άρχαιότητα. 3) 
Είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ 
Β ’, οί Άστυν. Α ' Καραθανάσης 
Χρηστός, Λεκάκος ΙΙαναγ., Μουν
τζούρης Παναγ. καί Τσιπρούδης Ά - 
χιλλεύς, κατ’ έκλογήν, καί ΙΙετούσης 
Μιχαήλ, κατ’ άρχαιότητα. 4) Εις 
τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυν. Α ', οί Ά - 

* crwv. Β ' Άγγελόπουλος Σωτήριος, 
Φρύδας Κωνστ., Παπαδημητρίου Νι- 
κόλ. καί Καφίρης Απόστολος, κατ’ 
έκλογήν, καί Μαρνέρης Πέτρος, κατ’ 
άρχαιότητα. 5) Είς τόν βαθμόν τοΰ 
Άστυν. Β ',  οί Ύπαστυν. Α ' Άγλα- 
μίσης Μιχαήλ, Θεοδωρολέας Κυριά
κος, Παυλόπουλος Γεώργ., Γιαννα- 
κούρας Παναγ. καί Μπαρμπούνης 
Παναγ., κατ’ άρχαιότητα. 6) 'Ωσαύ
τως προάγονται είς τόν βαθμόν τοΰ 
Ύπαρχηγοΰ οί Άστυνομ. Δ/νταί Α ' 
Σκουληκάρης Γεώργ., Παπαθανα- 
σίου Λέων., Πετόσογλου Γεώργ. καί 
Πυργάκης Παναγ., άρχαιότεροι τοΰ, 
κατά τά άνωτέρω, είς Ύπαρχηγδν 
προαχθέντος όμοιοβάθμου των Καλ- 
τσά Γεωργίου καί τίθενται ουτοι έκ- 
τός όργανικών θέσεων, έπί ένα μήνα.

Επίσης διά Β.Δ., έκδοθέντος έν 
Αθήναις τήν 25.6.71 καί δημοσιευ- 

, θεντός είς τό ύπ’ άριθ. 214 Φ.Ε.Κ. 
(Τ. Γ ') τής 28.6.71, βάσει τών δια

τάξεων τοΰ Ν.Δ. 139/1969 (Α' 57) 
καί τών ύπ’ άριθ. 6 καί 7 άπό 5.3. 
71 καί 8 άπό 6.3.71 Πρακτικών τοΰ 
Συμβουλίου Άστυνομ. Πόλεων (άρ
θρον 35 παρ. 1 στοιχ. γ '  Ν.Δ. 139/ 
1969), προήχθησαν οί κάτωθι Α ξι

ωματικοί Άστυν. Πόλεων, έκ τών έν 
ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 
1971, πρός πλήρωσιν υφισταμένων 
κενών όργανικών θέσεων, ώς άκολού- 
θως : 1) Είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. 
Δ/ντοΰ Β ', δ Άστυν. Α ' Ά γγελό
πουλος Γεώργιος, κατ’ έκλογήν. 2) 
Είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Α ', δ 
Αστυν. Β ' Δέρκας Παναγ., κατ’ άρ

χαιότητα, καί 3) Είς τόν βαθμόν τοΰ 
Άστυν. Β ',  δ Ύπαστυν. Α ' Κόγιας 
Κωνστ., κατ’ άρχαιότητα.

Προήχθησαν είς τόν βαθμόν του Υ- 
παρχιφύλακος, έκ τοΰ έν ίσχύϊ πινακος 
προακτέων, πρός πλήρωσιν ύφιοταμέ- 
νων κενών οργανικών θέσεων, οί Α
στυφύλακες Καλλιτέρης ΑλέΕ., Μοτσά- 
κος Δημ. καί Μπούρας Κων

έΐΐαραιζήοεις
Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις καί 

δημοσιευθέντος είς τό ύπ' άριθ. 214 Φ. 
Ε.Κ. (Τ. Γ ) τής 28-6-71, έγένετο άπο- 
δεκτή ή ύπό τού Αστυν. Δ/ντοϋ Β ' Κα- 
σταμονίτη Μιχ. ύποθληθεϊσα παραίτησις 
έκ τού βαθμού του καί τής έν τώ Α
στυν. Σώματι θέοεώς του. Διά τήν μα
κροχρόνιον, έν τώ Αστυν. Σώματι, εύ- 
δόκιμον ύπηρεσίαν του, έΕειρράσθη ή 
εύαρέσκεια τοΰ κ. Αρχηγού.

Ωσαύτως παρητήθηοαν οί : 1) Ύ-
παρχ. Βασιλόπουλος Κων., Αρβανίτης 
Τρύφ., Βασιλείου Κων., Τιγγινάγκας 
Γεώργ., Κουγιούρης Γεώργ. καί Βασι
λόπουλος Κων. Είς άπαντας, πλήν τού 
τελευταίου, διά τήν ύπερ25ετή εύδόκι- 
μον, έν τώ Σώματι ύπηρεοίαν των, έΕε- 
φράσθη ή εύαρέσκεια τοΰ κ. Αρχηγού, 
καί 2) Άστυφ. Λαναρά Γερασιμούλα, 
Εύθυμιόπουλος Παΰλ., Ντονας Κωνστ., 
Κούγιας Χρήστ., Άργυράκης Κυρ., Κα- 
τσαφάδος Ηλ., Ταμπόρας Βασίλ., Πα- 
παμϊχος Νικ., Φράγκος Ιωάν., Κυριακά- 
κης Έμμ., Κοντός Κων., Παπαδόπου- 
λος Παναγ., Άποστολόπουλος Κων., 
Κουτσογιαννόπουλος Χρ., Άγγελόπου- 
λος Νικ. καί Σιώρας Παναγ. Είς τούς 
δύο τελευταίους, διά τήν ύπερ25ετή εύ- 
δόκιμον, έν τώ Σώματι, ύπηρεσίαν των, 
έΕειρράσθη ή εύαρέσκεια τού κ. Αρχη
γού.

'Μμοιβαι
ΔΓ άποφάσεως τού κ. Αρχηγού άπε- 

νεμήθη έπαινος είς τούς: 1) Αστυν. Δ) 
ντήν Α ' Πυργάκην Παναγ., Αστυν. Α ' 
Καρανίκαν Άθαν., Άστυν. Β ' Μανώλό- 
πουλον Βασ. Άστυν. Β ’ Ντάγανον Δημ. 
Υπαστυν. Α ' Άγλαμίσην Μιχ., Άρχιφ. 

Πουλίδαν Χρηστόν καί Βούλγαρην Σερ., 
3) Ύπαρχιφ. Κουγιούρην Γεωργ., Τοι- 
ρώνην Ίωαν. καί Παπαδόπουλον Κων., 
καί 4) Άστυφ. Πουλακίδαν Δημ., 
Πριόβολον Χαραλ., Κουτόν Κων., 
Λώλον Βυρ., Γκολφινόπουλον Θεοδ.. 
Μηλιάν Αντ. καί Τυλιγάδαν ’ΑλέΕ·, διότι 
ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού πρώτου 
τών ανωτέρω, όντος Δ)ντοΰ τής Υ.Π. 
Ε.Ν., έργασθέντες φιλοτίμως καί πολύ 
πέραν τών κεκανονιομένων ώρών έρ- 
γασίας, έπιδείΕαντες έκτακτον δραστη

ριότητα καί άφοσίωοιν πρός τό καθή
κον, έπέτυχον τήν σύλληψιν άτόμων, ά- 
τινα προέβαινον είς λαθραίαν έΕαγωγήν 
συναλλάγματος.

Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη 
έπαινος είς τούς: 1) Άστυν. Δ)ντήν Α 
Γεωργίου Αθαν., Αστυν. Α ’ Καρανίκαν 
Αθαν., Αστυν. Β ' Μανωλόπουλον Βα- 

σιλ., Αστυν. Β ' Δημόπουλον Γεώργ.,
2) Αρχ. Καραμπάτσον Άθαν., Σπυρό- 
πουλον Κων., Λυμπερόπουλον Χρ., καί
3) Αστυφ. Χάγιον Ίωαν., Κουτσολέλον 
Χρ. καί Φραγκούλην Κων., διότι άΕιοποι- 
ήσαντες δοθεϊσαν αύτοϊς πληροφορίαν 
καί έργασθέντες φιλοτίμως έπέτυχον τήν 
σύλληψιν τού KELLER THEODOR τού 
FRANZ, όστις όπεπειράθη νά έΕαγάγη 
λάθρα έκ τής χώρας συνάλλαγμα.

Ωσαύτως άπενεμήθη έπαινος είς 
τούς: 1) Αστυν. Β Σταματόπουλον 
Ανδρ., 2) Υπαστ. Α ' Ποθάκον Νικόλ., 

3) Άρχ. Κωνοταντάκον Κων. καί 4) Ά 
στυφ. Ρώσοην Κων., Πικουλάκην Παναγ. 
καί Βροτσόκον Άντων., διότι, ύπό τήν 
άμεσον καθοδήγησιν τού πρώτου, όντος 
Δ)ντοϋ τής Υ.Π.Ε.Ν. Πειραιώς, έργα
σθέντες μετά Ζήλου καί μεθοδικότητος 
καί πολύ πέραν τών κεκανονιομένων ώ
ρών έργασίας, κατώρθωσαν, έκμεταλ- 
λευόμενοι αόριστον πληροφορίαν, νά έν- 
τοπίοουν καί συλλάβουν τόν Σπηλιόπου- 
λον Άλκιβ., όοτις κατείχε 1.200 παρα- 
κεχαραγμένα δολλόρια Η.Π.Α., μέρος 
τών όποιων διέθεσε μεταΕύ τού πληρώ
ματος τοΰ Α)Π ΠΗΛΕΥΣ, καί νά προ- 
θοΰν είς τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν 
τών παρακεχαραγμένων δολλαρίων, προ- 
καλέοαντες τά εύμενή σχόλια τοΰ κοι
νού ύπέρ τοΰ Άστυν. Σώματος.

ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δη
μοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή 
καί άπενεμήθη έπαινος είς τόν Αστυ
φύλακα Δανιήλ Δημοσθένην, διότι, χά
ρις είς τό έπιδειχθέν παρ' αύτού ενδια
φέρον πρός τήν ύπηρεσίαν, τήν πίστιν 
καί τήν άφοαίωοίν του πρός τό καθήκον 
έπέτυχε νά συλλάβη έπ' αύτοφώρω, κα
τόπιν καταδιώΕεως, τήν 01.50' ώραν 
τής 12.2.1971, τόν σεσημασμένον καί 
λίαν έπικίνδυνον διαρρήκτην Άργυρό- 
πουλον Θεόδωρον τοΰ Γεωργίου, ναύτην, 
ύπηρετούντα είς Ναυτικήν βόσιν Σαλα- 
μϊνος, όστις όπεπειράθη νά διαρρήΕη τό 
παρά τήν συμβολήν τών όδών Άλιπέδου 
— Ο.Μ. Σκυλίτση, Καλαμάκι, άναπηρι- 
κόν περίπτερον, συντελέσας, ούτως, 
είς τήν έΕιχνίασιν τών ύπό τού έν λόγψ 
κακοποιού διαπραχθειοών έτέρων 16 ά- 
Ειοποίνων πράΕεων, (κλοπών ή άποπει- 
ρών τοιούτων) έν Αθήναις καί Πειραιεϊ.

Ωσαύτως έπηνέθησαν οί: 1) Άρχιφ. 
Ανθής Γεράσιμος καί Γιαννακός Γεώρ

γιος καί 2) Άστυφ. Άναγνωστόπουλος 
Κωνσταντίνος ,Μπενάκης Γρηγόριος καί 
Κολοκύθας Δημήτριος, διότι απαντες, ώς 
άρχηγοί καί μέλη πληρωμάτων τών ύπ' 
άριθ. Α.Π. 786, Α.Π. 787 καί Α.Π. 852 
άσυρματοφόρων ούτοκινήτων έργασθέν
τες μετά Ζήλου, εύσυνειδησίας καί με
θοδικότητος συνέβαλον άποτελεσματι- 
κώς, έκαστος είς τόν κύκλον τής άρμο- 
διότητός του, είς τήν σύλληψιν τοΰ ώς 
άνω έπικινδύνου κακοποιού
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

Ό νέος  Ύ π α ρ χ η γ ό ς  

’Αστυνομ ί ας  Πόλεων

. ____ _____ __________ ________________________________________ j

Δ ΙΑ Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις τήν 25/6/71 καί δημοσιευθέντοα εις τό ύπ' άριθ. 214 Φ. 
Ε.Κ. (Τ. Γ ) τής 28/6/71, βάσει των διατάξεων : 1) των άρθρ. 18, 19, 40, 42, 45 καί 53 
του Ν.Δ. 139/1969 (Α. 57), «περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μεταθέσεων 

τών μονίμων 'Αξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικοϋ καί Πυ
ροσβεστικού», καί 2) τοϋ ύπ άριθ. 3 άπό 21/6/71 πρακτικού τού Ανώτερου Συμβουλίου Αστυ
νομίας Πόλεων, προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ Ύπαρχηγοϋ Αστυνομίας Πόλεων ό Άστυν. Διευ
θυντής A ’ (7569) ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τού Κων/τίνου.

Επί τή προαγωγή καί άποχωρήσει του, έκ τής Αστυν. Δ/νσεως Πατρών, εις ήν μέχρι τής 
προαγωγής του ύπηρέτει, κατά τήν τελευταίαν διετίαν, ό κ. Καλτσας έξέδωσε, τήν 29/6/71, τήν 
κάτωθι Ήμερησίαν Διαταγήν πρός άπάσας τάς Υπηρεσίας τής Αστυν. Δ/νσεως Πατρών :

Ή ήμερπσία Διαταγή τού κ. Ύπαρχηγοϋ
« Αξιωματικοί, Κατώτεροι Αστυνομι

κοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι τής Α
στυνομικής Δ/νοεως Πατρών,

Ή σημερινή ήμέρα άποτελεϊ, δΓ έμέ, 
σταθμόν, ό όποιος ενώνει τό χθες μέ 
τό σήμερον καί προδιαγράφει τό αϋριον, 
διότι, προαχθείς εις τόν βαθμόν τοϋ Ύ
παρχηγοϋ τοϋ Αστυνομικού Σώματος, 
άπέρχομαι, ϊνα παρουσιασθώ εις τήν 
νέαν θέοιν μου, πρός περαιτέρω έκτέ- 
λεσιν τών άστυνομικών καθηκόντων 
τού βαθμού μου.

Τό «άπέρχομαι», έν προκειμένω, εί
ναι τό άντικειμενικώς καί τυπικώς συμ- 
βαϊνον, ένώ. τό «σάς άποχωρίΖομαι, πλή
ρης συγκοινήσεως» είναι δ,τι αισθάνο
μαι νά μοϋ πλημμυρίΖη τό Είναι μου. Αι
σθάνομαι άπέραντον, άλλά δεδικαιολο- 
γημένην, συγκίνηοιν, διότι αποχωρίζομαι 
υμάς πάντας, τούς άξιους συνεργάτας 
μου, τούς έξαιρέτους λειτουργούς τής 
Πατρίδος μας καί τούς έναρέτους πο- 
λίτας τής Πατραϊκής Κοινωνίας. Από 
σήμερον στερούμαι τής συνεργασίας ύ- 
μών, τών φορέων πόσης ήθικής καί κοι
νωνικής άξίας.

Κατά τήν διάρκειαν τής διετούς Διοι- 
κήσεως τής Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πατρών, είχον τήν εύκαιρίαν νά διαπι
στώσω τήν ώμήν άλήθειαν καί τήν ώ- 
ραίαν πραγματικότητα. Νά διαπιστώσω 
τό πόσον άγαπάτε τήν Υπηρεσίαν μας, 
καί πόσον ευόρκως, καί έκ πόσης άπό- 
ψεως ύποδειγματικώς, άσκεϊτε, σχεδόν 
έν τώ συνόλω, τό ύπηρεσιακά καθήκον- 
τά σας. Σεμνύνομαι, διότι ύπήρξα άμε
σος προϊστάμενος τοιούτων ύπαλλήλων,

οϊτινες, μετά θρησκευτικής εύλαβείας, 
διακονούν τό Πατραϊκόν Κοινόν.

'Επωφελούμενος τής σημερινής εύ- 
καιρίας, όπευθύνω πρός ύμάς ώρισμέ- 
νας περαιτέρω σύμβουλός καί παραινέ
σεις, ώς έλαχίστην, πρό τής άναχω- 
ρήσεώς μου, προσφοράν, εις τό έπιτε- 
λούμενον δημιουργικόν καί άθόρυβον, 
πλήν λίαν αποδοτικόν, άστυνομικόν, έν 
Πάτραις, έργον.

Σάς ύπενθυμίξω, ότι ό θεσμός τής 
Αστυνομίας Πόλεων έπεβλήθη έκ τής 

άνάγκης τής όλονέν έξελισσομένης κοι
νωνίας, πρός κατεύθυνσιν, έξυπηρέτη- 
σιν καί διαφύλαξιν τών νομίμων συμφε
ρόντων τών μελών ταύτης.

Συνιστά θεσμόν ιερόν καί καθαγια- 
σθέντα μέ τό τίμιον αίμα τών, κατά και
ρούς καί έν τή έκτελέσει τοϋ, πρός τήν 
Πατρίδα, καθήκοντος, πεσόντων συνα
δέλφων μας. Άνταπεκρίθη εις τόν δη
μιουργικόν σκοπόν της ή Αστυνομία Πό
λεων, διότι μέχρι τοϋδε, εις άλας τάς 
δύσκολους στιγμάς τής Πατρίδος, πα- 
λαίουσα έναντίον έσωτερικών καί έξω- 
τερικών έχθρών, καί δή τοϋ κομμουνι
στικού τέρατος, διέγραψε πορείαν ήρωϊ- 
κήν, εύθεϊαν καί άποτελεσματικώς κοι
νωνικήν. Αί θυσίαι τών ήρώων της χα- 
ράσσουν τήν πορείαν καί καθοδηγούν ή- 
μάς τούς έπιγενομένους, αύτών τών φα
νερών καί άφανών ήρώων, εις μίαν ά- 
νευ ύπολογισμοΰ κόπων καί μόχθων πο
ρείαν πρός τό έμπρός, π ρ ό ς  τ ό 
μ έ λ λ ο ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  τ ώ ν  
Ε λ λ ή ν ω ν  Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ,  ώς 

ούτως έβαπτίσθη ύπό τού άξιου Κυβερ

νήτου της.
Ό  θεσμός τής Αστυνομίας Πόλεων 

σπέβη ό καθρέπτης τοϋ πολιτισμού μας, 
ό παιδαγωγός τών παρανομούντων καί 
ό προστάτης τών φιλόνομων πολιτών. 
Ό  θεσμός ούτος κατέστη ό φορεύς τών 
μεγάλων έννοιών, αϊτινες καλύπτουν ά
παντα τό πεδία τοϋ πνεύματος, εις ά 
όνεπτύχθηοαν αί έννοιαι καί αί άξίαι 
τοϋ έλληνοχριστιανικού πολιτισμού καί 
άπετέλεσαν τούς φωτεινούς αστέρας καί 
όδηγούς πόσης τής άνθρωπότητος, βιά 
μέσου τών αιώνων.

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, καλεϊσθε 
ύμεϊς νά ύπηρετήσητε τάς ιδέας ταύτας 
καί δΓ αύτών πάντας τούς πολίτας, ά- 
διακρίτως ήλικίας, τάξεως ή έτέρας δια- 
κρίσεως. Ή Ελληνική κοινωνία είναι 
μία άξιοξήλευτος ένότης, μέ πίστιν πρός 
τήν Πατρίδα καί τήν Θρησκείαν μας καί 
μέ δεδηλωμένην τήν πλήρη άφοσίωσιν 
εις τό ιδανικά τής φυλής μας. Αί μειο
νότητες τών άρνητών δέν καταργούν 
τ&ν κανόνα. Αποτελούν έξαιρέοεις, δυ- 
ναμένας νά περιορισθώσι, κατά πολύ, 
άν καί ήμείς δώσωμεν τήν εύκαιρίαν νά 
γνωρίσωοιν όρθώς τόν Ελληνοχριστια
νικόν προορισμόν των. Ό  πολίτης είναι 
ό,τι πρέπει καί ύποχρεοϋσθε νά άγαπά
τε, νά προστατεύετε, νά διακονήτε, άκα- 
ταπαύοτως καί άγογγύστως, διότι, ώς 
γνωστόν, τό Αστυνομικόν έργον δέν εί
ναι άσκησις έπαγγέλματος προς έξοικο- 
νόμησιν τών, πρός τό ξήν, άναγκαίων. 
Είναι λειτούργημα ίδιότυπον καί ώραίον, 
διότι, χάριν αύτοϋ, πρός ήμάς προσέρ
χονται οί πολϊται καί δι' αύτού καί ήμείς
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ :

1. Βελγικής καταγωγής νομομαθής καί πολιτικός, 
διατελέσας καί Πρόεδρος τού Ο.Η.Ε. —  Ένουμένη 

μετά δξέως σχηματίζει άλας.
2. Συμπληρώνει τήν άνδρικήν άμφίεσιν (δη'μοτ.).
3. Α ρχικά Σώματος ’Ασφαλείας —  Είναι συνήθως 

τά μεταξύ φίλων συναπτόμενα δάνεια —  Λιετέ- 
λεσεν αρχιστράτηγος των Νοτίων, κατά τον Εμ
φύλιον άμερικανικόν πόλεμον καί κατόπιν τοΰ συμ
πολιτειακού στρατού (άντιστρ.).

4. Ύπήρξεν ή πρώτη... γυμνίστρια —  Παράγγελμα 
στρατιωτικόν —  Υπάρχουν εις τήν... τρώγλην.

5. Ό  δγδοος μήν τού ’Αττικού ημερολογίου, κατά 
τόν όποιον έτελοΰντο αί έορταί τής άνοίξεως.

6. Πόλις τής Ρωσίας, έπί τής συμβολής όμωνύμου πο
ταμού καί τοΰ ποταμού Τρτύς (άντιστρ.) —  Πρω
τεύουσα τού Νομού Μάρνη, Εν Γαλλία, σπουδαίος 
συγκοινωνιακός κόμβος.

7. ’Απαραίτητοι εις τό έμπάριον.
8. Προηγούμενα τού 8α καθέτως, Ενίοτε, παίρνουν... 

φωτιά —  Ή  Μέδουσα... τά Ιχει εις τήν άρχήν -— 
"Ενα σπόρ πολυδάπανον.

9. ’Άρθρον εις τήν δοτικήν —  Καί ή κουζίνα Ιχει τά 
δικά της —  Όμωτικόν τής άρχαιότητος (άντι- 
στρόφως).

10. θρυλικός Έ λλην θαλασσοπόρος Εκ Λεβαδείας, 
δράσας Εναντίον τών Τούρκων κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τού περασμένου αίώνος (γεν.) .

11. Κοινότης τοΰ Νομού ’Αττικής —  Όσιομάρτυς τής 
’Εκκλησίας μας, Ιορτάζων τήν 23ην Μαρτίου.

Κ Α Θ ΕΤΩ Σ:

1. Ό  μεταξύ τοΰ εικονοστασίου καί τοΰ άμβωνος τών 
Βυζαντινών ναών χώρος —  Πέρσης στρατηγός, έκ- 
στρατεύσας τό 490 π.Χ. κατά τής ’Ερέτριας καί 
τών ’Αθηνών.
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2. Σημαίνει συστέλλω, συμμαζεύω (δημ.) .
3. Άντιστρόφως, φθόγγος τής Βυζαντινής μουσικής

—  Μαθήτρια τοΰ Χριστού έκ Βηθανίας (άνιστρ.)
—  Ή  ψυχή μετά θάνατον, κατά τούς άρχαίους 
Αιγυπτίους.

4. Εκτοξεύεται κατά μισητών προσώπων —  Γράμ
ματα άπό τόν... Φαέθοντα (άντιστρ.) —  Σκάκι- 
στικός δρος.

5. Τά δημόσια δέν έχουν... βιτρίνας.
6. Μονάς μετρήσεως τής έντάσεως τού ήλεκτρικοΰ 

ρεύματος —  Συνοικία τών ’Αθηνών, συνώνυμος δ- 
χυράς πόλεως Εν Λωρραίνη τής Γαλλίας.

7. "Αν δέν είναι μικρόβια... είναι μικραί ράβδοι (γεν., 
πληθ.).

8. Νηπιακός περίπατος —  Ξενικός τίτλος εύγενείας 
άντιστρ.) Κορυφή Επί τών Γαλλικών Πυρηναίων 
ύψους 2.500 μ.

9. Κτητικόν εις τόν πληθυντικόν —  Ποικίλουν άνα- 
λόγως τής ποιότητος καί τού εί’δους τών άγαθών 
(δημ.) —  Γνωστόν ψήφισμα (άντιστρ.).

10. Μία νόστιμος σαλάτα (ένάρθρ.) .
11. Τόν ένεθυμήθη ό Κροΐσος, άνερχόμενος έπί τής 

πυράς (όνομαστ.) —  ’Εθνικός μας εύεργέτης, ι
δρυτής τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (αίτ.) .

I. Κο.
(Ή  λύσις εις τό Επόμενον)

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  52
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ΜΑΚΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑ...
Τοϋ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ι .

— "Οχι, χρνοό μου παιδί, δέν θά δγτίς έζω 
6τοι. Τ ί  θά πή 6 κάομος...

—  Βρέ. βρέ, βρέ. θέλω κούρρμα...

—  Στάσου. Μή κουνιέοαι. Νομίζω πώς 
βρήκα τΛ ν  τσατοάρο...

—  ’ Α χ, δχι 'Αντρικό μου...·'δ χι...



Από τό έγκαίνια τού νέου κτιρίου τής 
Υ.Γ.Α. Διακρίνονται, παρακολουθοϋντες 
τήν σχετικήν τελετήν, ό Υπουργός Δη
μοσίας ΤάΕεως κ. ΤΕεβελέκος, ό Επί
τροπος Διοικήσεως κ. Βελιανίτης, ό Δι
ευθυντής Γ.Δ.Ε.Α. κ. Θωμόπουλος, ό 
Αρχηγός Χωροφ/κής κ. Καρυιίπης, ό 
Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννού- 

λης, ό τέως Αρχηγός Άοτυν. Πόλεων 
κ. Καραμπέτοος καί άλλοι έηίοημοι.

:

■

Τήν 14-7-/1, έλαβε χώραν Σεμινάριον 
τής Ύποδ/νοεως Τροχαίας Αθηνών εις 
τήν αίθουσαν τής Παντείου Σχολής. 
Κατ αύτό, έΕητάοθη τό πρόβλημα τής 
δυόμενους έπιδρόσεως του αυτοκινήτου 
έπί τής ατμόσφαιρας, Τό Σεμινάριον, 
παρηκολούθηοαν πολλοί έπίσημοι. μετα- 
Εύ Τών όποιων, διακρινόμενοι εις τήν 
Φωτογραφίαν, ό Αρχηγός Α. Π., ό Νο- 
μόρχηΰ Αττικής, ό Ύπαρχηγός Α. Π. 

καί όλλοι.

Υπό τοϋ Αστυν. Δ/ντοΰ Αθηνών κ. 
Δασκαλοπούλου. έπρογραμματίσθη σειρά 
έπιοκέψεων εις άρχαιολογικούς καί ι
στορικούς χώρους, εις τός όποιας συμ
μετέχουν Αστυν. Δ/νταί, Προϊστάμενοι 
Ύποδ/νσεων καί Διοικηταί Αστυν. Τμη
μάτων καί Υπηρεσιών. Η αρχή έγινεν 
όπό τόν 'Ιερόν Βράχον τής Άκροπό- 
λεοις. Εις τήν φωτογραφίαν, οί έπισκε- 
φθέντες τήν Άκρόπολιν ' ΑΕιωματικοί, 

πρό'τοϋ ΓΙαρθενώνος.



πορευόμεθα πρός αυτούς. Οϋτω, παρέ
χεται ή εύκαιρία τής πλήρους καί παν
τοειδούς δράοεως, εις όλους τούς το
μείς τής κοινωνικής δραστηριότητος, 
πρός νόμιμον διευκόλυνσιν καί παροχήν 
συνδρομής πρός τούς πολίτας, πρός τό 
ώραιότερον έπί τής γής ύπάρχον, διά 
τής συνεχούς, μεθοδευμένης, εύσυνει- 
δήτου καί άποδοτικής έργασίας. Τ ό 
ο ι κ ο δ ό μ η μ α  τ ή ς  Α σ τ υ ν ο 
μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  
β α ο ι κ ώ ς, πέραν των άλλων, καί 
έ π ί  τ ή ς  ό γ ά π η ς  τ ώ ν  π ο 
λ ι τ ώ ν .

Χόριν αύτών, τών πολιτών, καί δΓ 
αύτών ύπάρχει. Θεσμός Αστυνομίας Πό
λεων καί πολϊται συνδέονται διά τής ά- 
γάπης καί τού αμοιβαίου σεβασμού των. 
Χωρισμός άπ' άλλήλων είναι άδιανόη- 
τος. Αγαπήσατε, μέ όλην τήν δύναμιν 
τής ψυχής οας, τήν πολύτιμον καί ά- 
νεκτίμητον έπί τής γής ύπάρχουσαν α

ξίαν, ήτοι τόν Έλληνα πολίτην. Εξυ
πηρετήσατε νυχθημερόν αυτούς, μέ ό
λην τήν δύναμιν σας. Συμπαρασταθήτε 
εις όλας τας οτιγμάς τού βίου των. 'Α 
ποκτήσατε τήν έμπιστοούνην καί τήν α
γάπην των. Αύτό άς είναι τό ώραιότε
ρον δώρον, τό όποιον θά όποκτήσητε 
εις τόν έπαγγελματικόν σας στίβον. Σας 
κληροδοτώ τάς άγαθός σχέσεις, πρός 
όλας τάς Δημοσίας Υπηρεσίας, καί σάς 
παρακαλώ νά τός διατηρήοητε καί νά 
τάς προαγόγητε εις Ζηλευτόν, εί δυνα
τόν, οημεϊον. Μή διαφεύγη τής προσο
χής κανενός ότι «ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι  
γ ε γ ό ν α σ ι ν  έ ν ε κ ε ν  ά λ λ ή 
λ ω ν ” καί  ότι  «ό ά ν θ ρ ω π ο ς  φ ύ 
σ ε ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  ό ν  έ σ τ ϊ » ,  
ώς ό Αριστοτέλης έδίδαξεν.

Οδηγός σας, εις τό άνωτέρω, άς εί
ναι ή τήρησις τών νόμων τού Κράτους 
καί τών κανονισμών τού Αστυνομικού 
Σώματος, διότι ή πειθαρχία είναι τό στε

ρεόν θεμέλιον, έπί τού όποιου δύναται, 
έπιτυχώς, να στηριχθή τό 'Αστυνομικόν 
οικοδόμημα. Ή  πειθαρχία προϋποθέτει 
σεβασμόν πρός τούς άνωτέρους καί α
γάπην άδελφικήν πρός τούς συναδέλ
φους καί ύφιοταμένους.

Ή  συμμόρφωσις, πρός τούς νόμους 
τού Κράτους καί τάς έπιταγάς τής νο
μίμου έξουσίας, σημαίνει καί στοίχισιν 
πρός τήν Κυβερνητικήν γραμμήν, ώς αϋ- 
τη εύκρινής καί εύθεϊα χαράσσεται, με
τά τήν πρωίαν τής 21ης 'Απριλίου 1967, 
ότε τάς τύχας τού Έθνους άνέλαβον 
χείρες στιβαραί καί εύθύνης, αί χεϊρες 
τών Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
τής συνισταμένης τών Ελληνικών ά- 
Ειών.

'Αξιωματικοί, Κατώτεροι 'Αστυνομι
κοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι, έκ βα- 
θέων σάς εύχομαι ύγείαν, εύτυχίαν καί 
προκοπήν ατομικήν, οικογενειακήν καί 
ύπηρεσιακήν».

Ή έπαξία προαγωγή τοϋ κ. Καλτσά, εις τόν βαθμόν τοϋ Ύπαρχηγοϋ, έσχολιάσθη εΰμενώς, 
τόσον ύπό τοΰ συνόλου τών Αστυνομικών Υπαλλήλων, όσον και ύπό τοϋ Πατραϊκοϋ Κοινού καί 
τοϋ Τύπου.

Ένδεικτικώς, παραθέτομεν ελάχιστα έκ τών σχολίων τοϋ Πατραϊκοϋ Τύπου, ώς άκολού-
θως :

α) Έφημερίς «Πελοπόννησος» (25/6/71)
Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΤΣΑΣ

Ύπήρξεν έν παντί δίκαια καί ίκανο- 
ποίησεν άπολύτως τήν Κοινήν Γνώμην 
τής πόλεώς μας ή προαγωγή τοϋ Αστυ
νομικού Διευθυντού Πατρών κ. Γεωργ. 
Καλτσά εις τόν βαθμόν τού Ύπαρχη
γοϋ τοϋ Αστυνομικού Σώματος. Έπι- 
βράθευσις τοϋ άδαμαντίνου ήθους τοϋ 
έξαιρέτου άστυνομικοϋ, τοϋ όποιου ή ί- 
κανότης άμιλλάται τήν εύγένειαν, ή ό- 
ξυδέρκεια τήν νηφαλιότητα, ή πληρότης 
τήν άψογον συμπεριφοράν. 'Αφήνει άρί- 
στας άναμνήσεις ό έξαίρετος άνώτατος 
'Αστυνομικός εις τήν πόλιν τών Πα
τρών' διότι ήσκησε τό λεπτόν κρατικόν 
λειτούργημα μέ άσυνήθη εύστροφίαν, 
άνθρωπιάν καί μέ πλήρη κατανόησιν τών 
προβλημάτων τοϋ λαού τής Πελοποννη- 
σιακής πρωτευούσης. 'Αληθής κύριος, ό 
κ. Γ. Καλτσάς, άπέφευγε τήν δημιουρ
γίαν έπιδείξεων διά τόν έαυτόν του, έ- 
νήργει πάντοτε μέ σωφροσύνην καί ά- 
ρετήν, καθωδήγει τούς ύπ' αύτόν άξιω- 
ματικούς καί ύπαλλήλους τής Αστυνο
μικής Διευθύνσεως, διδάσκων τήν εύγέ- 
νειαν, τήν εύπρέπειαν, τήν έντιμότητα, 
τήν εύσυνειδησίαν, άρετάς, τάς όποιας 
ό ίδιος είχεν ώς θρησκείαν εις τήν σκέ- 
ψιν καί εις τήν καρδίαν του. Χαίρομεν 
είλικρινώς διά τήν άξίαν προαγωγήν τοϋ 
έξαιρέτου άξιωματικοϋ καί συγχρόνως

αίσθανόμεθα λύπην, διότι θά τόν άπο- 
χωρισθώμεν. Αί εύχαί μας συνοδεύουν 
τόν κ. Καλτοάν εις τά νέα του ύψηλά 
καί ύπεύθυνα καθήκοντα καί εύελπιστοϋ- 
μεν ότι καί ό διάδοχος αύτοϋ θά άκο- 
λουθήση τό λαμπρόν, τό φωτεινόν πα
ράδειγμα διοικήσεως, τό όποιον ώς κλη
ρονομιάν καταλείπει εις τήν Αστυνομι
κήν Διεύθυνοιν Πατρών ό Ύπαρχηγός 
τής Αστυνομίας κ. Γεώργιος Καλτσάς.

0) Έφημερίς «Νεολόγος» (26/6/71)
Γενική ύπήρξεν ίκανοποίησις έκ τής 

έπιλογής τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντού 
Α ' κ. Γεωργίου Καλτσά, ώς Ύπαρχη
γοϋ τοϋ Σώματος τής 'Αστυνομίας Πό
λεων. Καί τούτο, διότι, κατά τόν χρό
νον τής έν Πάτραις ύπηρεσίας του, κα- 
τέλιπε τάς άρίστας τών έντυπώσεων, τά 
μέγιστα συντελέοας εις μίαν ύποδειγ- 
ματικήν άστυνόμευσιν, τό μέν έδραιώ- 
σας εις τούς πολίτας τήν πεποίθησιν ότι, 
προσφεύγοντες, θά εϋρισκον πάντοτε τό 
δίκαιον, έν πλήρει άμεροληψία, τό δέ 
διότι, δΓ ήπιων μέσων καί πρό παντός 
δΓ όρθών έντολών καί συμβουλών, έπέ- 
τυχε νά καταστήση τό έργον τών φρου
ρών τής τάξεως, ύπέρ ποτέ άλλοτε, ά- 
ποτελεσματικόν, άλλά καί συμπαθές.

Ή  τοιαύτη πολιτεία τοϋ κ. Γ. Καλ
τσά, έφελκύσασα τήν άμέριστον έκτίμη- 
σιν τής άνεπτυγμένης Πατραϊκής Κοινω

νίας, δέν διέλαθεν, άοφαλώς, τής προ
σοχής τών έκλεκτόρων τοϋ Άνωτάτου 
Αστυνομικού Συμβουλίου, οίτινες, έν 

εύθυκρισία, εΰρον εύστόχως εις τό πρό- 
σωπόν του άνδρα ίκανώτατον, ίνα έπω- 
μισθή τάς τεράστιος εύθύνας τοϋ άνω
τάτου άξιώματος. 'Αγχίνοια, μόρφωσις, 
άνεπίληπτον ήθος, στοργή διά τόν πο
λίτην, άπλότης, καλωσύνη καί σταθερό- 
της, είναι μερικά έκ τών προτερημάτων 
τού νέου Ύπαρχηγοϋ τοϋ 'Αστυνομικού 
Σώματος, ό όποιος βασίμως έλπίΖεται 
ότι θά συμβάλη εις τήν περαιτέρω έξύ- 
ψωσιν τοϋ άστυνομικοϋ λειτουργήματος, 
ύλοποιών τάς έν προκειμένω Κυβερνη
τικός όδηγίας, πού άποβλέπουν εις τήν 
στενήν προσέγγισιν Κράτους καί πολί
του καί εις τήν παγίωσιν μιάς συνειδη
τής καί συγχρόνου άντιλήψεως περί τών 
καθηκόντων καί δικαιωμάτων ένός έκά- 
στου.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας, ή έπιλογή 
τοϋ κ. Καλτσά άποτελεϊ έγγύησιν έπι- 
τυχίας καί βεβαιότητα έποικοδομητικής 
έργασίας, εις ένα τομέα νευραλγικόν. 
Καί εύλόγως ικανοποιεί. Απομένει νά 
εύρεθή καί ό άξιος διάδοχός του εις τήν 
Αστυνομικήν Διεύθυνοιν Πατρών, εις 

τήν όποιαν ή πόλις κολακεύεται νά πι- 
στεύη ότι έδημιουργήθη έν λαμπρόν 
προηγούμενον πού συνιστά παράδοσιν 
συνεχείας...».

Τά «'Αστυνομικά Χρονικό» συγχαίρουν θερμώς τόν νέον Ύπαρχηγόν, διά τήν έπαζίαν 
προαγωγήν του, καί εκφράζουν ειλικρινή εύχήν, διά τήν έν ύγεία καί εύτυχία ασκησιν τοϋ ύψη- 
λοϋ λειτουργήματος του, έπ' άγαθω τοϋ Άστυν. Σώματος καί τής φιλτάτης Πατρίδος.

« A. X .»



ΑΗΜΟΣΙΑΙ
ΑΙ  Ε Ξ Ο Τ Ε Ρ Ι Κ Α Ι  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«Καίτοι ή Αστυνομία ασκεί δημοσίαν έξου- 

σίαν, δέν δύναται νά παραγνώριση τό δημόσιον 
αίσθημα. Άντιθέτως, ή άπόκτησις εύνοϊκήα κοι- 
vrjc γνώμηα διευκολύνει την άσκησιν τής απο
στολής τής Αστυνομίας καί συντελεί εις τήν επι
τυχίαν τού έργου της».

Τοδ κ. ΣΠ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ 
Συμβούλου Αημοσ. Σχέσεων

Α Ι ΔΗΜΟΣΙΑΣ Σχέσεις, έφαρμοζόμεναι έξω τοδ χώρου τής ’Αστυνομίας, έχουν σκοπόν, έν γενικούς 
γραμμαις, νά φέρουν εις έπικοινωνίαν τόν πολίτην μετ’ αύτης, νά δημιουργήσουν, διά τής πειθοΰς καί 
του διοιλόγου, κλίμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί καλής θελήσεως, νά συμβάλουν εις τήν άμβλυνσιν των 

άντιθέσεων μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού, νά ένημερώσουν τόν πολίτην, έπί διαφόρων θεμάτων, καί νά δη
μιουργήσουν τό γόητρον καί τήν καλήν φήμην τής Αστυνομίας. Τέλος, νά συμβάλουν εις τήν δημιουργίαν τής 
καλής «είκόνος» αυτής, νά άπαλείψουν τυχόν δυσμενείς έντυπώσεις, νά προβάλουν τό έργον της εις στενούς 
καί εύρεΐς χώρους καί νά έξασφαλίσουν εύνοϊκήν κοινήν γνώμην υπέρ αύτής.

Έκ τών ώς άνω έκτεθέντων, προκύπτει ότι τό έργον 
τών ΈΕωτερικών Δημοσίων Σχέσεων είναι πολύπλευρον. 
Θά προσπαθήσωμεν, έν άδραϊς γραμμαις, νά άναφέρωμεν 
τάς κυριωτέρας όψεις αύτοϋ.

Κατ' άρχάς, αί Δημόσιοι Σχέσεις, μελετούν, καταρτί
ζουν καί έφαρμόΖουν προγράμματα έπικοινωνίας μετά τού 
πολίτου. Σήμερον ή Αστυνομία δέν έμφορεϊται πλέον άπό 
τήν παλαιόν έκείνην άντίληψιν, καθ' ήν, διά τόν αστυνομι
κόν, ό πολίτης είναι ό παραβάτης τού νόμου καί ότι πόσα 
άλλη έπαφή μετ' αύτοϋ, ή όποια δέν έχει άφορμήν εις τήν 
έφαρμογήν τού νόμου, μαρτυρεί χαλάρωοιν τής ύπηρεσια- 
κής συνειδήσεως αύτού. Ό  σημερινός αστυνομικός έχει 
έΕέλθει άπό τήν άπομόνωσιν καί προσπαθεί νά καλλιεργή- 
οη καλάς σχέσεις μετά τού πολίτου, νά άποκτήοη τήν άγά- 
πην καί τήν έμπιοτοσύνην του(1). "Αλλωστε, συμφώνως 
μέ τήν νέαν άστυνομικήν τακτικήν, ό μεγαλύτερος συντε
λεστής τής έπιτυχίας τού καθόλου άστυνομικοϋ έργου στη
ρίζεται εις τήν άγάπην καί τήν έμπιοτοσύνην τού κοινού 
πρός τήν Αστυνομίαν, τό όποια άποκτώνται διά τής έπικοι- 
νωνίας μετά τών πολιτών (2).

Εις άλλος στόχος τών ΈΕωτερικών Δημοσίων Σχέσεων, 
ένταϋθα, είναι καί ή δημιουργία κλίματος άμοιβαίας κατα- 
νοήοεως καί καλής θελήσεως, ώς έπίσης καί ή παγίωσις 
τής άμοιβαίας συνεργασίας Αστυνομίας καί τού κοινού. Τό 
τελευταϊον τούτο είναι λίαν ούσιώδες καί έπιτυγχόνεται διά 
τού διαλόγου καί τής πειθούς, τά όποια έκδηλοϋνται μέ τάς 
μορφάς καί τήν τεχνικήν πού ύπαγορεύουν αί Δημόσιοι Σχέ- 
σ ε ις (3 ).

Διά τής συνεργασίας καί τού κλίματος τής άμοιβαίας 
κατανοήσεως καί καλής θελήσεως, έπιτυγχόνεται ό προλη
πτικός χαρακτήρ τής άποστολής τής Αστυνομίας, τό δέ 
άστυνομικόν όργανον καθίσταται ό έπιστήθιος φίλος, έκεϊ- 
νος πρός τόν όποιον ό πολίτης θά προοτρέΕη άφόβως καί 
προθύμως, όταν έχη κάτι νά έμπιστευθή καί νά έκμυστη- 
ρευθή.

Επέρχεται έπίσης, διά τών ώς άνω, καί ή όμβλυνσις 
τών άντιθέσεων μεταΕύ 'Αστυνομίας καί κοινού καί μειοϋται 
ή ύφιοταμένη εις τάς σχέσεις αύτών έντασις(4).

'Αλλά αί Δημόσιοι Σχέσεις έχουν σκοπόν, ένταϋθα, καί 
νά ένημερώσουν τόν πολίτην έπί διαφόρων θεμάτων, τά 
όποια ούτος άντιμετωπίΖει. Σήμερον ό άνθρωπος άντιμετω-

πίΖει προβλήματα ένημερώσεως, τά όποια δέν είχε ποτέ 
άντιμετωπίσει εις ολόκληρον τήν ιστορίαν τής άνθρωπότη- 
τος. Ή ταχεία πρόοδος, εις δλους τούς τομείς τής άνθρω- 
πίνης δραστηριότης, άπαιτεϊ μεγαλυτέραν προσπάθειαν, άλ- 
λά δημιουργεί καί δίψαν πρός ένημέρωσιν.

Ό  άστυνομικός οφείλει, λοιπόν, νά ένημερώνη τόν πο
λίτην, διότι δέν είναι ούτε λογικόν, ούτε ορθόν, άνευ τής 
άναλόγου ένημερώσεως, νά άπαιτή άπό αύτόν νά γνωρίΖπ 
τά πάντα, εις τό νομικόν έπίπεδον, κατ' έφαρμογήν τής άρ- 
χής «Nemo censetur ignorare legem».

Τό κοινόν πρέπει νά καθίσταται ένήμερον έπί τών έκά- 
ατοτε έκδιδομένων κανονισμών καί άστυνομικών διατάΕεων. 
Έν καλώς ένημερωμένον κοινόν θά συμμορφωθη εύχερέ- 

στερον πρός μίαν νέαν άστυνομικήν διάταΕιν καί θά αυνερ- 
γασθή μέ μεγαλυτέραν εύκολίαν μετά τής Αστυνομίας. Εί
ναι άποδεδειγμένον, ότι ή άγνοια καί ή δυσπιστία προκα- 
λοϋν, κατά κανόνα, διστακτικότητα, ή όποια πολλάκις οδη
γεί εις τήν άποστροφήν(δ).

"Αλλωστε, ή καλή ένημέρωσις, όμοϋ μετά τής έκπαι- 
δεύσεως, εις ό,τι άφορά θέματα τού κοινωνικού καί έθνι- 
κοϋ βίου, άναπτύσσει τόν σύγχρονον κοινωνικόν άνθρωπον 
καί άπομακρύνει τάς κοινωνικός προστριβάς καί άντεθνικάς 
δοΕασίας.

Ούτως, εις πολλά εύρωπαϊκά κράτη, έχουν ίδρυθή, παρά 
ταϊς κεντρικαϊς καί περιφερειακαϊς ύπηρεσίαις τής Αστυ
νομίας, Γραφεία Υποδοχών (Buieaux d'Accueil π.χ. έν Γαλ
λία) , ένθα ειδικευμένοι ύπάλληλοι ύποδέχονται τούς πολί- 
τας καί παρέχουν πρός αύτούς πάσαν δυνατήν διευκόλυν- 
σιν καί έΕυπηρέτησιν, άλλά προπαντός ένημέρωσιν(6).

Σκοπός, έπίσης, τών ΈΕωτερικών Δημοσίων Σχέσεων, 
ένταϋθα, είναι καί ή δημιουργία τού γοήτρου, τού κύρους 
καί τής καλής φήμης, ώς έπίσης καί ή άπόκτησις τής συμ
πάθειας τού κοινού. Ταύτα θά έπιτευχθοϋν διά τής άναλό
γου συμπεριφοράς τών άστυνομικών όργάνων, τά όποια δέον

* Αναδημοσιεύεις έκ τσΰ προσφάτως έκδοθέντος βι
βλίου «Ή έφαρμογή τών Δημοσίων Σχέσεων είς τήν 
’Αστυνομίαν», τοΰ κ. Σπ. Α. Ζομπανάκη, Συμβούλου 
Δημ. Σχέσεων της ’Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.
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«Ό αστυνομικός οφείλει, νά ένημερώνη τόν πολίτην, 
διότι δέν είναι ούτε λογικόν, οϋτε ορθόν, άνευ τής άναλό- 
γου ένημερώσεως, νά άπαιτή άπό αύνόν νά γνώριμη τά πάν
τα, εις τό νομικόν έπίπεδον».

όπως, εις τάς σχέσεις των μετά τών πολιτών, επιδεικνύουν 
φιλικότητα, εύγένειαν, άΕιοπρέπειαν καί λεπτότητα εις τάς 
ένεργείας των(7). Προσέτι νά διαχειρίζονται τήν έΕουσίαν 
κατά τρόπον δίκαιον, άμερόληπτον καί άνευ διακρίσεων.

Τό γόητρον, ή συμπάθεια καί ή καλή φήμη δέν δύναν- 
ται νά δημιουργηθοϋν καί διατηρηθούν, όταν ό άστυνομικός 
ταπεινώνη, ένοχλή τόν πολίτην ή διά τής άδικαιολογήτου, 
ένίοτε, τακτικής του προκαλή τά παράπονα τού πολίτου με
τά τού όποιου έρχεται εις έπαφήν.

ΈΕ άλλου, ή Αστυνομία τής σήμερον, έν τφ πλαισίω 
τών πολλών μέτρων τά όποια λαμβάνει ύπέρ τής νεότητος, 
καταβάλλει πολλάς προσπάθειας, όπως άποκτήση καί τήν 
συμπάθειαν αύτής, άπαλείψη δέ άπό τάς ψυχάς τών νέων 
τήν άντίληψιν τήν όποιαν τούς έδημιούργησαν οί γονείς αύ- 
τών, περί τού άοτυνομικοϋ - φοβήτρου. Ούτως, ή ’Αμερι
κανική λ.χ. Αστυνομία έφαρμόΖει διάφορα προγράμματα, 
σκοποΰντα εις τό νά δημιουργήσουν εις τούς νέους τήν 
άντίληψιν, ότι ό άστυνομικός δέν είναι ό «bogeyman», άλλά 
ό φίλος καί προστάτης των(8).

Εις άλλος στόχος τών ΈΕωτερικών Δημοσίων Σχέσεων 
είναι καί ή δημιουργία τής καλής «είκόνος» (image) τής 
Αστυνομίας εις τά όμματα τού κοινού. Τήν προσπάθειαν 

ταύτην τών Δημοσίων Σχέσεων δέον όπως έπιβοηθήσουν, 
διά τής συμπεριφοράς καί τών διαφόρων ένεργειών καί

δραστηριοτήτων των, όλα τά άστυνομικά όργανα. Αλλωστε, 
ή «είκών», τήν όποιαν θά σχηματίση τό κοινόν περί τής Α
στυνομίας, είναι ή συνισταμένη όλων τών στοιχείων τά ό
ποια συνθέτουν ταύτην, άπό τού Αρχηγού μέχρι καί τού 
τελευταίου, ίεραρχικώς, άοτυνομικοϋ οργάνου(9).

Ούτως, είναι άπαραίτητος ή άψογος έμφάνισις καί πα- 
ράστασις όλων τών άστυνομικών οργάνων, άλλά καί ή έπι- 
βαλλομένη ύπό τής ίδιότητος τού άοτυνομικοϋ άνάλογος 
συμπεριφορά, τόσον κατά τήν άοκησιν τής άποστολής του, 
όσον καί κατά τάς διαφόρους έκδηλώσεις τής ιδιωτικής του 
ζωής (10).

Επί τής δημιουργίας τής καλής «είκόνος», συμβάλλει 
καί ή εύπρεπής έμφάνισις τών Αστυνομικών Καταστημά
των. Οικήματα έτοιμόρροπα, σκοτεινά, μή έπαρκώς άεριΖό- 
μενα καί μή πληροϋντα τούς στοιχειώδεις κανόνας τής εύ- 
ταΕίας, έχουν δυσμενή άντίκτυπον έπί τής άστυνομικής ύπη- 
ρεσίας καί έπιδροϋν άρνητικώς έπί τής δημιουργίας τής 
καλής «είκόνος» τής Αστυνομίας(11).

ΈΕ άλλου, αί Δημόσιοι Σχέσεις, έφαρμοΖόμεναι εις τήν 
Αστυνομίαν, έπιδιώκουν νά άπαλείψουν τάς τυχόν δυσμε

νείς έντυπώσεις καί άντιλήψεις τών πολιτών έναντι αύτής, 
νά ενθαρρύνουν δέ τόν σχηματισμόν καί τήν διατήρησιν 
άγαθών έντυπώσεων έναντι τής Αστυνομίας.

Ώ ς  γνωστόν, ή φύσις τών καθηκόντων τού άστυνομι- 
κού, ή ούχί άνάλογος πρός τήν ιδιότητα αύτοϋ συμπεριφορά 
του, έναντι τού πολίτου, εις τινας περιπτώσεις, ή μή συμ- 
μόρφωσίς του πρός τούς κανόνας τής άστυνομικής δεοντο
λογίας, ή έσφαλμένη ένίοτε έρμηνεία τού πνεύματος καί 
τού γράμματος τού νόμου, άλλά καί ή ύπέρβασις τού κα
θήκοντος, δημιουργούν τάς δυσμενείς έντυπώσεις τού πο
λίτου έναντι τής Αστυνομίας.

Προσέτι, εις άλλος παράγων, ό όποιος έπιδρά δύομε- ^ 
νώς έπί τών σχέσεων 'Αστυνομίας καί κοινού, είναι καί τό 
γεγονός, ότι ό πολίτης, εις πάσαν έπέμβασιν τής Αστυνο
μίας, λαμβάνει ύπ' όψιν του μόνον, έάν εις τήν συγκεκρι- 
μένην περίπτωσιν έΕυπηρετοΰνται ή βλάπτωνται τά άτομικά 
του συμφέροντα. Οΰτος σχεδόν ούδόλως ένδιαφέρεται, έάν 
ό έπιδιωκόμενος διά τής έπεμβάσεως σκοπός άποβλέπη εις 
τήν έΕυπηρέτησιν τού κοινού συμφέροντος. Εις περίπτωσιν 
δέ κατά τήν όποιαν θίγεται τό άτομικόν του συμφέρον, δη- 
μιουργεϊται εις αύτόν τό αίσθημα τής πικρίας έναντι τού 
Κράτους καί δέκτης τής πικρίας αύτής είναι συχνάκις τό 
αστυνομικόν όργανον.

Αλλά δυσμενείς έντυπώσεις δημιουργεί, ώς μή ώφει- 
λε, καί ό κατασταλτικός χαρακτήρ τής Αστυνομίας. Διότι, 
παρ' όλον ότι ή ώς άνω δραστηριότης έχει ώς έργον της 
τήν προστασίαν τής δημοσίας ειρήνης, ήσυχίας καί τάΕεως, 
έν τούτοις, είτε έκ πλημμελούς ένημερώσεως, είτε έκ πα- 
ρεΕηγήσεως, καθίσταται ένίοτε όντικείμενον άδικου κριτι
κής, μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν δυσμενών έντυπώσεων 
εις τόν πολίτην.

Τάς ώς άνω τυχόν δυσμενείς έντυπώσεις καί άντιλή- 
ψεις αί Δημόσιοι Σχέσεις προσπαθούν νά άπαλείψουν διά

Διά τήν παροχήν έξυπηρετή- 
σεως τοΰ Κοινού εις τδν τομέα 
«Τουρισμός», Ιχουν έφαρμοσθή 
έπιτυχώς κατά τά τελευταία I- 
τη ή τεχνική καί πολλά έκ 
τών μέσων πού υπαγορεύουν αί 

Δημόσιαι Σχέσεις.
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«Τά αστυνομικά όργανα, διά τής συμπεριφοράς των, θά 
έπιτύχουν νά έπαυξήσουν τό κύρος καί τήν καλήν φήμην 
τής Αστυνομίας, ώς επίσης καί τήν συμπάθειαν τού Κοι
νού».

της εφαρμογής τών βασικών των άρχών, μεταξύ των όποιων 
είναι ή άλήθεια καί ή ειλικρίνεια. Επίσης προσπαθούν νά 
ενθαρρύνουν τόν οχηματιομόν καί τήν διατήρησιν αγαθών 
εντυπώσεων τών πολιτών έναντι τής Αστυνομίας.

Εις τούς στόχους τών 'Εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων, 
περιλαμβάνεται καί ή δραατηριότη εκείνη, ή όποια έχει σκο
πόν νά φέρη εις γνώσιν τού κοινού, διά τών διαφόρων μέ
σων επικοινωνίας, ώρισμένας όψεις τού συντελεσθέντος ύπό 
τής Αστυνομίας έργου, κατ' εφαρμογήν τής βασικής αρχής 
τών Δημοσίων Σχέσεων «Π ρ ό ξ ε κ ά τ ι  κ α λ ώ ς  
κ α ί  π λ η ρ ο φ ό ρ η σ ε  π ε ρ ί  τ ο ύ τ ο υ  τ ο ύ ς  
ά λ λ ο υ  ς» (12).

Τούτο είναι, άλλωστε, απαραίτητον, διότι ή ικανοποιη
τική ύπηρεοιακή άπόδοσις δέν είναι άρκετή διά νά κερδη- 
θή ή έμπιστοσύνη, ή έκτίμηοις καί ή συμπάθεια τού κοινού' 
είναι άναγκαία καί ή έπιλογή τού καλυτέρου τρόπου προ
βολής τού συντελεσθέντος έργου(13).

Τό Ελληνικόν κοινόν π.χ. δέν δύναται νά γνωρίζη τό 
ύπό τής Αστυνομίας συντελούμενον, εις όλα τά σημεία τής 
Ελληνικής γής, έργον. Απλώς ύποπίπτει εις τήν άντίλη- 

ψίν του τό εις τήν περιοχήν του πραγματοποιούμενον τοιού- 
τον, πολλάκις δέ αί πληροφορίαι του έπ' αύτοϋ είναι συγκε
χυμένοι καί άσαφεϊς. Οφείλουν, λοιπόν, καί αί κατά τό
πους άστυνομικαί Άρχαί, άλλά καί τά Τμήματα Δημοσίων 
Σχέοεων τών Αρχηγείων καί τά «περιφερειακά» τοιαϋτα 
νά ένημερώνουν τούς πολίτας, έπί τών δραστηριοτήτων καί 
ένεργειών, τάς όποιας ή Αστυνομία άναπτύσσει πρός τό 
συμφέρον αύτών καί νά προβάλλουν, εις ατενούς καί εύ- 
ρεϊς χώρους, τήν έν γένει δράσιν τής Αστυνομίας.

Προσέτι, αί Εξωτερικοί Δημόσιοι Σχέσεις έχουν καί 
ώς έργον των νά συμβάλλουν, δΤ έργων κοινωνικής προσ
φοράς, εις τήν ύλοποίησιν τής άντιλήψεως άπό τήν όποιαν 
έμφορεϊται ή σύγχρονος Αστυνομία, καί κατά τήν όποιαν 
ή δρασις αύτής δέον όπως έπεκτείνεται εις όσον τό δυνα
τόν εύρυτέρους κοινωνικούς, άνθρωπιστικούς καί έκπολιτι- 
στικούς τομείς.

'Εκτός τών άνωτέρω, εις άλλος στόχος τών Εξωτερι
κών Δημοσίων Σχέσεων είναι καί ή συμβολή αύτών εις τήν 
προσπάθειαν, τήν όποιαν καταβάλλει σήμερον ή 'Αστυνομία 
εις τόν τομέα τής έξυπηρετήσεως τού πολίτου. Εις τό Κρά
τος δικαίου, άλλωστε, ή Αστυνομία είναι εις τήν ύπηρεσίαν 
τού πολίτου (14).

Τό έργον τής Αστυνομίας, κατά τάς ήμέρας μας, είναι 
τεράστιον. Μεταπολεμικούς έχουν άνατεθή εις αύτήν καί νέαι 
άποστολαί, αί σημερινοί δέ συνθήκαι τής ζωής έπολλαπλα- 
σίασαν τούς σκοπούς καί τά προβλήματα αύτής. Σήμερον 
ή Αστυνομία οφείλει νά παράσχη τήν έξυπηρέτησιν πρός 
τό κοινόν εις πολλούς τομείς, ιδιαιτέρως δέ εις δύο το
μείς, οί όποιοι παρουσιάζουν μεταπολεμικώς μεγίστην έξαρ- 
σιν, ήτοι τόν «Τουρισμόν» καί τήν «Τροχαίαν».

Διά τήν παροχήν έξυπηρετήσεως εις τούς ώς άνω το
μείς, έχουν έφαρμοσθή έπιτυχώς, κατά τά τελευταία έτη, 
ή τεχνική καί πολλά έκ τών μέσων πού ύπαγορεύουν αί 
Δημόσιοι Σχέσεις, εις άναλόγους περιπτώσεις. Αλλωστε,

Σήμερον ή ’Αστυνομία δφείλει 
νά παράσχω τήν έξυπηρέτησιν 
πρός τό Κοινόν εις πολλούς το
μείς, έκ τών όποιων δ σημαντι- 
κώτερος, ίσως, είναι ή έπιτυχής 
ρύθμισις τής τροχαίας κινή- 
σεως καί τών άλλων συναφών 

ζητημάτων.

είναι άποδεδειγμένον, ότι, εις τόν τομέα τής έξυπηρετή
σεως, αί Δημόσιοι Σχέσεις διαδραματίζουν ένα σπουδαιότα- 
τον ρόλον. Τούτο έχων ύπ' όψιν εις 'Αμερικανός, ειδικός 
έπί τών Δημοσίων Σχέοεων, λέγει ότι : «ή έ ξ υ π η ρ έ
τ η  σ ι ς κ α ί  α ί  Δ η μ ό σ ι ο ι  Σ χ έ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  
τ ά  π ρ ω τ ό ν ι α  κ α ί  τ ά  ν ε τ ρ ό ν ι α  τ ο ύ  
ί δ ι ο υ  ά τ ο μ ο  υ»(15).

Τέλος, αί Εξωτερικοί Δημόσιοι Σχέσεις ένταϋθα έχουν 
ώς έργον των νά βεβαιωθούν περί τών εύνοϊκών ή μή επι
πτώσεων, τάς όποιας έχουν μεταξύ τών πολιτών ώριομέναι 
ένέργειαι καί δραστηριότητες τής Αστυνομίας.

Ή Αστυνομία, έν Έλλάδι, ώς καί πόσα άλλη 'Αστυ
νομία, ή όποια άσκεϊ τήν αποστολήν της, εις Κράτος δι
καίου τού έλευθέρου κόσμου, ένδιαφέρεται ζωηρώς διά τόν 
άντίκτυπον τόν όποιον θά έχη ό τρόπος άσκήσεως τής άπο- 
στολής της έπί τού πολίτου, διότι, ώς έλέχθη καί προηγου
μένως, αύτη ένδιαφέρεται διά τήν άγάπην καί τήν έκτίμη- 
σιν τού πολίτου πρός αύτήν (16).

Άντιθέτως, τό αύτό δέν συμβαίνει μέ τήν Αστυνομίαν 
τού ολοκληρωτικού Κράτους, διότι τήν ώς άνω 'Αστυνομίαν 
δέν ένδιαφέρει ή αγάπη καί ή έκτίμηοις τού πολίτου. Ή 
Αστυνομία τού ολοκληρωτικού Κράτους, π.χ. κομμουνιστι

κού, είναι ό ένοαρκωτής τού Κράτους τής βίας καί τυραν
νίας, είναι τό όργανον τού κόμματος καί χρησιμοποιείται ύπό 
τής Κυβερνήσεως άποκλειστικώς διά τήν έπιβολήν τών θε- 
λήοεών της καί διά τήν τρομοκράτησιν τών πολιτών, πρός 
τόν σκοπόν όπως διατηρηθή έπί μακρότερον χρόνον τό 
κόμμα εις τήν έξουσίαν(17).

'Αλλά αί Δημόσιοι Σχέσεις ένδιαφέρονται καί διά τήν 
δημιουργίαν εύμενοϋς κοινής γνώμης έναντι τής Αστυνο
μίας. Έφ' όσον εις τό Κράτος δικαίου ή δράσις τής Αστυ
νομίας άναπτύσσεται έντός τών πλαισίων τά όποια καθο
ρίζουν έκάστοτε ή κοινή γνώμη καί ή θέλησις τού λαού 
καί έφ' όσον έχουν τεθή άκόμη όροθετικαί γραμμαί, προσ- 
διορίζουσαι κεχωρισμένως τήν άρμοδιότητα καί τήν δικαιο
δοσίαν τής άστυνομικής - διοικητικής καί τής δικαστικής 
λειτουργίας, ή έκτίμηοις τής κοινής γνώμης, κατά τήν κα- 
τάρτιοιν ένός άστυνομικοϋ προγράμματος, καθίσταται σήμε
ρον άναγκαία, άποτελεϊ δέ τό βασικώτερον στοιχεϊον διό 
τήν έπιτυχίαν πόσης άστυνομικής τακτικής(18).

Καίτοι, λοιπόν, ή Αστυνομία άσκεϊ δημοσίαν έξουσίαν, 
δέν δύναται νά παραγνώριση τό δημόσιον αίσθημα. Άντι- 
θέτως μάλιστα, ή άπόκτησις τής εύνοϊκής κοινής γνώμης 
διευκολύνει τήν άσκησιν τής άποστολής τής Αστυνομίας 
καί συντελεί εις τήν έπιτυχίαν τού έργου της.

Ή μή παραγνώρισις, έξ άλλου, τού δημοσίου αισθήμα
τος καί ή προσπάθεια άποκτήσεως τής εύνοϊκής διαθέσεως
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