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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗ ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠ Ο Χ Η Σ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙ Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Το γεγονός δτι κατά τήν τελευταίαν 20ετίαν ό καρκίνος
τών πνευμόνων, ο οποίος είναι συνήθως όκτάκις συχνό
τερος εις τούς άνδρας ή τάς γυναίκας ηυξήθη εις τό
τετραπλάσιον και δτι τό 90% άπό τούς παθόντας ήσαν
καπνιστοί, προεκάλεσε εΰρεΐαν ερευνάν, τό δε πόρισμα
15 επιστημονικών μελετών άπέδειξεν, δτι ή θνησιμότης
τών έκ καρκίνου τοΰ πνεύμονος άσθενών είναι άναμφισβητήτως πολύ η υ ξ η μ έ ν η , κατά τά τ ε λ ε υ τ α ί α έτη.
Υπό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ, Δρος Παν)μίου ’Αθηνών
τ έ ω ς Γ ε ν ι κ ο ύ ’Α ρ χ ι ά τ ρ ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν
(Σ υ ν έχ εια έκ τοϋ προηγουμένου)
Q I

Κ Α Π Ν ΙΣ Τ Α Ι έχουοι περισσοτέρας
ρυτίδος γύρω άπό τά μάτια των
άπό τούς μή καπνιστός. Κατόπιν λοιπόν
όλων αύτών, έόν άπευθυνθώμεν εις τό
ώραϊον φϋλον καί δή ε ις τά ς καπνιστρίας γυναίκας αί όποϊαι μέ τόσην όγωνίαν
παρατηρούσιν έκάστην πρωίαν εις τόν
καθρέπτην των τά μικροσκοπικά έκεϊνα
συννεφάκια τά όποια έμφανίΖονται γύρω
όπό τά μάτια των, τό στόμα των καί τόν
λαιμόν των καί αί όποϊαι ώς γνωστόν δίδουσι πολύ μεγάλην σημασίαν εις τάς
ρυτίδας, τά ς όποιας μέ πσντοϊα μέσα
καί πολλάς φροντίδας άγωνίΖονται νά
άπομακρύνωσι καί νά έΕαφσνίσωσιν, άρχίΖουσαι άπά τά καλλυντικά καί καταλήγουσαι εις τά ινστιτούτα καλλονής, τί
έχουοι νά είπωσι; Θά άνησυχήσωσι καί
θά διοκόψωσι τό κάπνισμα ή θά άδιαφορήσωσι καί θά έΕακολουθήσωσι νά καπνίΖωσιν, οπότε π νικοτίνη, συμπαρομαρτοΰντος έτι καί τού πανδαυάτορος χρό
νου, διά τή ς περαιτέρω δυσμενούς έπιδράσεώς της θά συντελέση ε ις τή ν άριθμητικήν αϋΕησιν τών ρυτίδων καί εις
τήν όργονοποίησίν των, όπότε
τίποτε
πλέον δέν είναι δυνατόν νά μεταβάλη
τήν κατάστασιν;
Ταϋτα βεβαίως άφορώσι τάς καπνιστρίας τή ς μεγαλυτέρος ήλικίας, όσον
άφορρ όμως τά ς κοπνιστρίας τή ς μικρός
ήλικίας, αί όποϊαι είναι δύσκολον άπά τώ 
ρα ν' άποκαλύψωσι τά ς ρυτίδας, ός προσέΕωσιν αΰται τούτο, πριν ή διαπιστώσωσι τά πρώτα αύλακώμοτα εις τό πρόσωπόν των, όπότε θά είναι ήδη πολύ άργά
διά νά μετανοήσωσι πικρά, επειδή ήρχισον άπά τή ς νεαρός των ήλικίας νά καπνίΖωσι.
'Ιδού λοιπόν καί εις άκόμη λόγος, ί-
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δίως διά τά ς γυναίκας, ό όποιος συνη
παιδιά φιλοδοΕούσι νά φαίνωνται μεγά
γορεί ύπέρ τή ς διακοπής τού καπνίσμα
λοι καί διά τούτο νομίΖουσι ότι έχουοι
τος.
τό δικαίωμα νά
πράττωσιν, ό,τι θεω
Απ οτελεί έπίσης αυταπάτην ότι μέ τό
ρείτα ι προνόμιον τών μεγάλων, δηλαδή,
κάπνισμα ή πνευματική έργασία γίνεται
νά καπνι'Ζωσι.
εύκολω τέρα καί καλλιτέρα.
Τό κάπνισμα έπιδρό καί έπί τή ς μαΤούναντίον άπό διαφόρους έρεύνας
κροΖωίας. Διάφοροι μ ελέτα ι άσφαλιστιέχει όποδειχθή ότι μέ τό κάπνισμα έλατκών έτα ιρ ειώ ν άποδεικνύουσιν
ότι οί
τώ νεται ή πνευματική ίκανότης ποιοτικαπνίΖοντες έχουσι βραχυτέραν διάρκεικώς καί ποσοτικώς κατά 1 0 -2 0 % , ιδίως
ον Ζωής, άπό τούς μή καπνίζοντας.
όσον άφορό τή ν όντίληψ ιν καί τήν συγ
Γενικώ ς οί μή καπνίΖοντες, ή οί διακέντρωση/ ιδεών' ή δέ οκέψ ις στρέφεται
κόψ αντες τό κάπνισμα
παρουοιάΖουσι
εύκόλως πρός τό ονειροπόλημα, καί ή
μειωμένον ποσοστόν θνησιμότητος. Ή
μνήμη γίνεται βραδεία καί έΕησθενημέμέση περίπου γενική θνησιμότης τών
νη.
καπνιστών είναι κατά 70% μεγαλυτέρα
Μ έ τό κάπνισμα έλαττώ νεται καί ή
άπό τών μή καπνιστών καί συγκεκριμέ
σωματική άντοχή ή δέ άθλητική άπόδοσις
νους κατά 40%, δΓ όσους καπνίΖουσιν
είναι άναμφισβητήτως κατωτέρα.
όλιγώ τερα τών 10 σιγαρέττω ν ήμερησί
Εις άγώνας δρόμου μεταΕύ τών (10)
ως, 70% διά τούς καπνίΖσντας 10 — 19
πρώτων, 18,8% δέν
ήσον καιπνισταί
τήν ήμέραν, 90% διά 2 0 - 2 9 , καί 120%
8,6% ήσαν μετρίω ς καπνιστοί κάτω τών
διά 40 σιγαρέττα καί όνω.
20 σιγαρέττω ν ήμερησίως καί 6% ήσαν
Κατά μίαν μάλιστα Αμερικανικήν στα
μεγάλοι καπνισταί.
τιστικήν, οί ήλικίας 30 έτώ ν μή καπνιΌ χ ι μόνον ή κατάχρησις άλλά καί ή
σταί, έχουσιν άκόμη διάρκειαν Ζωής πε
άπλή χρήσις τοΰ καπνού είναι ιδ ια ιτέ
ρίπου 39 έτών, οί μέτριοι καπνισταί 36,5
ρως έπιβλαβής ε ις τή ν νεανικήν ήλικίαν.
έτώ ν κοί οί μεγάλοι καπνισταί 29 έτών.
Η νεαρά ήλικία, δηλαδή ή κάτω τών
Έπίσης αί πιθανότητες τά ς όποιας έχει
20 έτών, κατά τήν όποιαν ό οργανισμός
τριακονταπ ενταετής άνήρ, μανιώδης κα
δέν έχει άκόμη τελείω ς άναπτυχθή, ε ί
πνιστής νά άποθάνη έντό ς τώ ν δέκα προ
ναι ή περισσότερον εύπαθής καί εύπρόσσεχών έτώ ν είναι 1 πρός 23. Ενώ άντιβλητος εις τά ς βλοβεράς έπιδράσεις τού
θέτω ς ή πιθανότης τήν όποιαν έχει άτοκαπνού, τώ ν όποιων τά άποτελέσματα,
μόν τι τή ς αύτής ήλικίας, τό όποιον ό
τόσον έντονώ τερα καί σοβαρώτερα ε ί
μως δέν κσπνίΖει, είναι 1 πρός 90.
ναι όσον νεώ τερος ό καπνιστής.
Εκτός όμως τώ ν άνωτέρω άναφερθειΚαί δυστυχώς ή ήλικία αΰτη είναι έσών δυσαρέστων έπιδράσεων τού κα
κείνη κστά τήν όποιαν, άπό μίμησιν, έπίπνού έπί τή ς ύγείας τοϋ
άνθρωπίνου
δειΕιν, έπιθυμίσν δοκιμής τινό ς νέου, ή
όργανισμοϋ, είναι βέβαιον ότι οί καπνι
έκ φόβου μήπως ό μή καπνίΖων χαραστοί έμφανι'Ζουσι σαφώς ηύΕημένην κακτηρισθή μή κοινω νικός ή όπισθοδρομιτανάλωσιν βιταμίνης Γ = γ καί τούτο λό
κός, άρχι'Ζει ώς έπί τό πλεϊστον τό κά
γω ηύΕημένης άπεκκρίσεως τούτης.
πνισμα.
Ίσ ω ς θά ήτο δυνατόν νά ταΕινομηθή
Είναι γνωστόν ότι τά περισσότερα
ά καπνός μεταΕύ τώ ν παραγόντων έ-

’Από διαφόρους έρευνας έχει άποδειχθή, δτι μέ τό κάπνισμα. έλαττώνεται ή πνευματική ίκανότης ποιοτι
κής καί ποσοτικής κατά 10—20%,
Ιδίως δσσν άφορδ τήν άντίληψιν καί
τήν συγκέντρωσιν ίδεήν.
κείνων, οί όποιοι ώς έ£ωγενής έπίθεοις,
αύΕάνουσι κατά τρόπον σαφώς εντυπω
σιακόν τή ν κατονάλωσιν όσκορβινικοϋ
όΕέος.
Ό Schroeder όμιλε! περί άντιμεταβολικής ένερ γεια ς τών τοΕινών έπκρερούσης ταχείσν μείωσιν τού όσκορβινικοΟ
όΕέος εις τά επινεφρίδια καί ύποσκελιΖούσης γενικώ ς τά ς βιταμίνας έκ τής
ένΖυματικής τω ν θέσεως έν τώ διαμέσω
μεταβολισμψ.
Ό ίδιος συγγροφεός κατέδειΕε διά
κλινικώ ν καί πειραματικών δοκιμασιών,
δτι ή εισπνοή ενός μόνον σιγαρέττου
συνεπάγεται εις τό ν οργανισμόν κατανάλωσιν 25 χιλιοστογράμμων
περίπου
βιτομίνης Γ = γ, ήτοι τόσον περίπου άσκορβινικόν όΕύ, όσον περιέχει, πορτοκάλιον μέτριου μεγέθους. ’ Επίσης, ό ί
διος, άνεΰρε εις τό πλάσμα τοϋ αίματος
50 μή κοπνιστών μέσην τιμήν βιταμίνης
Γ = γ 1,32 χστγρ. % άκόμη δέ καί εις
τό πλάσμα τού αίματος 55 καπνιστών,
μέσην τιμήν 0,9 χστγρ. %.
Δοκιμασία επίσης έπιφορτίσεως, κατα
τήν όποιον έδόθησαν πρός κάπνισμα 30
σιγορέττα έπί 3 ήμέρας εις 16 μή καπνι
στός, κατέληΕεν εις άποτελέσματα τού
ίδιου περίπου βαθμοϋ. Ή τιμή βιταμίνης
Γ = γ έμειώθη κατά 15,7% εις τά ς γυ
ναίκας καί κατά 17,1% εις τούς άνδρας'
ταύτοχρόνως δέ ένεφανίσθησαν καί φαι
νόμενα δυσανεΕίας. Εις έν μόνον άτομον
ή αίματική τιμή τή ς βιταμίνης Γ = γ ηύΕήθη έλαφρώς. «Τό άτομον όμως- τούτο
δέν είχεν σίσπνεύοει τόν καπνόν».
Επίσης οί D ietrich, Buchner καί Coyanna διεπίστωοαν ότι οί καπνιστοί έμφανίΖουσιν, έν σχέσει μέ τούς μή καπνι
στός, βιταμινικόν έλλειμμα.
Ή ποιότης τώ ν οιγαρέττω ν ούδένα
ρόλον άσκεί, άλλά μόνον ή ποσότης τής
κατοναλώσεως π.χ. 1 — 10 σιγαρέττα ήμερησίως μόλις άλλοιώνουσι τή άπέκκρισιν, 10 — 20 σιγαρέττα ήμερησίως μεταβάλλουσι ταύτην αίοθητώς, μεναλύτεραι δέ ποσότητες οιγαρέττω ν έΕαφανίΖουσι ταύτην όλοσχερώς. Εις τά ς αύτάς
περίπου παρατηρήσεις καταλήγουσι καί
έτεροι έρευνηταί καί δή Γερμανοί' άπαντε ς δέ συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ γρά
φοντος, έπικυρούσι τήν γνώμην τοϋ
Coyanna, δστις υποδεικνύει κατόπιν με
λέτη ς διάρκειας πλέον τών δύο έτών έπί
500 άτάμων, δτι θά ήτο δυνατόν νά γ ί
νετα ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή
π ρ ο σ α γ ω γ ή
β ι τ α μ ί ν η ς
τούς
κ α π ν ι σ τ ά ς.
Γ= γ ε ι ς
Ό McCormick μάλιστα κάμνει συσχέτισιν μεταδύ τώ ν άπωλειών αύτών καί
τής άναμφισβητήτου αύΕήσεως τή ς νοσηρότητος έκ καοκίνου τού πνεύμσνος
εις τούς καπνιστός.
Θά ήτο λοιπόν ένδεδειγμένον, έκα
στος καπνιστής νά λαμβάνη κανονικώς
ηύΕημένας ποσότητας Γ = γ, ϊνα προλαμβάνηται καλλίτερον ή έμφάνισις τών
παθολογικών συμπτωμάτων, έκ τή ς έν 
δειας αύτής, γνωστού όντος άλλωστε,

δτι ή βιταμίνη Γ = γ είναι άντιλοιμώδης
παράγων καί γενικώ τερον αύΕάνει τάς
άμυντικάς δυνάμεις τοϋ οργανισμού καί
ένισχύει αύτόν ε ις τήν άντίσταοιν έναντι
τών παθολογικών αύτοϋ έπιδράσεων.
Αί δυσάρεστοι όμως έπιδράσεις τά ς
όποιος έχει τό κάπνισμα έπί τή ς έν γένει ύγείας τού άνθρώπου, έπ εκτείνονται
άκόμη καί έπί τοϋ τρόπου τή ς ψυχολο
γικής άντιδράσεως τών καπνιστών.
Συγκεκριμένω ς, ό ψυχολόγος ιατρός,
ό Δρ. Siwelbeim 'Υφηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου τοϋ Μονάχου, ήσχολήθη μέ τάς
συνέπειας τοϋ καπνού, όχι έπί τή ς σω
ματικής ύγείας, άλλά έπί τώ ν ψυχολο
γικών συνεπειών. Εις τό test αύτό τό
όποιον διήρκεσεν έπί έτη, συμπεριέλαβεν άνω τών 1200 φοιτητών καπνιστών
καί μή καπνιστών.
Τά άποτελέσματα τή ς έρεύνης του ύπήρΕαν έκπληκτικά. Οί καπνιστοί έχαρακτηρίσθησαν ώς « έ ρ α σ ι τ έ χ ν α ι
τ ή ς
Ζωής»,
ένώ οί μή καπνιστοί
έδειΕαν άντιθέτω ς μεγαλυτέραν έπίδοσιν.
Οί καπνιστοί φοιτηταί άπεδείχθησαν
ε ις τήν έρευναν αύτήν τοϋ δρος Siwel
beim, ώς εύκοινώνητοι, Ζωηροί, εύθυμοι,
άκόμη δέ καί περισσότερον έπιτήδειοι
εις τό ν έρωτα, περισσότερον άνήσυχοι
καί νευρικοί, γενικώ ς δέ ώς διαθέτοντες
όλιγωτέραν αύτοπεποίθησιν, άφ' δ,τι οί
μή καπνιστοί συμφοιτηταί των.
Αντιθέτω ς, οί μή καπνιστοί έσημείωσαν μεγαλύτερον Ζήλον διά τήν έργασίαν, μεγαλυτέραν άντοχήν καί καλλιτέραν άπόδοσιν.
Οί καπνιστοί έχορακτηρίσθησαν έπίσης κατά τήν έρευναν ώς εύπροσήγοροι,
εύθυμοι καί έρευνητικοί, ένώ οί μή κα
πνιστοί, ώς τα κτικοί, ολιγαρκείς, εύσυνείδηται καί κατά πολύ όλιγώ τερον χον

δροειδείς άπό τούς καπνιστός συναδέλ
φους των.
Τέλος, τό γεγονός δτι κατά τήν τελευταίσν 2 0 /ετία ν ό καρκίνος τών πνευμό
νων, ό όποιος είναι συνήθως όκτάκις
συχνότερος εις τούς άνδρας ή τά ς γυ
ναίκας, ηύΕήθη ε ις τό τετραπλάσιον καί
ότι τό 90% άπό το ύς παθόντας ήσαν κα
πνιστοί, προεκάλεσεν εύρείον έρευναν,
τό δέ πόρισμα 15 έπιστημονικών μελε
τών γενομένω ν άνεΕαρτήτως ή μία τής
άλλης ε ις 5 διαφόρους χώρος, ώς καί
ή έπίσημος άνακοίνωσις τοϋ 'Α μ ερ ικα νι
κού Ινστιτούτου Καρκίνου, τοϋ Βρεττανικοϋ Υπουργείου Δημοσίας Υ γεία ς καί
τοϋ σχετικού τμήματος
τή ς Διεθνούς
Ό ργανώ σεω ς Παγκοσμίου 'Υ γεία ς, άπέδειΕαν δτι ή θνησιμότης τών έκ καρ
κίνου τοϋ πνεόμονος ασθενών είναι άνομφισβητήτως ηύΕημένη, ε ις διαφόρους
περιοχάς τοϋ κόσμου, εις διαφόρους περιοχάς τή ς αύτής χώρας, εις τά ς μεγά
λος πόλεις ή τήν ύπαιθρον καί δτι έμφανίΖεται κυρίως ε ις τούς καπνίζοντας άπο
πολλών έτώ ν κοτά μέσον όρον 20 —40
έτών καί μέ πιθανότητα μάλιστα 25% εις
τούς καπνίζοντας 10 σιγαρέττα ήμερη
σίως, 49% εις τούς κοπνίΖοντας περί τά
20 ήμέρησίως καί 80% ε ις τούς καπνί
ζοντας περισσότεοα τώ ν 20 ήμερησ'ως.
'Επίσης άπέδειΕαν δτι ή αίτια δέν άποδίδεται εις τήν νικοτίνη, άλλά εις τά
προϊόντα τή ς πίσσης, τά όποια εύρίοκονται εις τό ν καπνόν καί παράγονται κατά
τήν καϋσιν αύτοϋ.
Κατόπιν τώ ν άνωτέρω ή γνώμη, άτι ό
κοπνός διά τοϋ καπνίσματος οιγαρέττω ν
ή πούρων έτι καί μέ πιθανήν ένοχήν τά
βιομηχανικά αίτια, τήν άτμοσφαιρικήν ρύπανσιν καί τήν μόλυνσιν τοϋ φυσικού
περιβάλλοντος έν γένει, προκαλεϊ καρ
κίνον τών βρόγχων, είναι δικαιλογημένη.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - >

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα 'Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. To Κ .Κ .Ε . ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τα
’Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας τοϋ έρυθροϋ ολοκληρωτισμού.

I__________________________________—
30.

(Σ υ ν έχ εια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τήν έποχήν έκείνην ή δήλακης δέν έ
καμε καμμιάν έντύπωσιν, διότι δ Κλάρας
έθεωρεϊτο μεααίον
(άν δχι κατώτερον)
στέλεχος. Μετά δμως τδ έτος 1945, πολλάς άλληλοσυγκρουομένας έκδοχάς ή γε ι
ρε. Ή Οπό τόν Ζαχαριάδη κλίκα, έκατηγόρει εύθέως καί περιφρονητικώς τόν
Κλάρα, ώς «δηλωσία». Άπόφασις τοδ II.
Γ. τοδ Κ .Κ .Ε., δημοαιευθεΐσα εις τόν «Ρι
ζοσπάστην» τής 16ης ’Ιουνίου 1945, άνέφερε μεταξύ τών άλλων: «Ό Κ λ ά ρ α ς...
πρόδωσε καί άποκήρυξε τό ΚΚΕ, γιατί
λύγισε μπροστά στήν τρομοκρατία τοδ Μανιαβάκη».
Οί θαυμααταί καί ύπερασπισταί του, προσπαθοδντες άπεγωνσμένως νά
τόν δικαιολογήσοον, διατείνονται: Είς τάς
φυλακάς Αίγίνης δπου 6 Κλάρας έκρατεΐτο προηγουμένως, είχεν δποψιασθεΐ ώς
χαφιέδες μερικά άνώτατα στελέχη μετα
ξύ τών 6ποιων καί τόν Τυρΐμον. (Ψευδέστατον, διότι δ Τυρίμος μέχρι τής δπό
τάς γνωστάς συνθήκας μεταστροφής του,
ήτο πιστώτατος καί πολύ σκληρός κομ
μουνιστές). Έ τσ ι ποοσεπάθησε νά έπικοινωνήση διά τοδ Μόρς, δταν είσήχθη είς
τάς φυλακάς Κερκύρας, μέ στελέχη διά
νά ζητήαη ν’ άποουλακιαθή διά δηλώαεως, ϊνα δυνηθή νά άποκαλύψη καί έξουδετερώσει τ ο ύ ς ... προδότας! (ή δικαιο
λογία τών συνηγόρων του είναι λίαν χον
δροειδής). “Αλλοι ισχυρίζονται δτι ύπέγραψε δήλωσιν διά νά άποφυλακισθή καί
συνεχίσει τήν δράσιν του. Λογικώς ούδέν
έκ τών ώς άνω στηρίζεται. Τό Κόμμα άφοδ
τόν περιέλουσε ζωντανόν καί νεκρόν μέ τάς
Ακαθαρσίας τοδ βόθρου τής προδοσίας, τό
1962 «άπεκατέστησε», ώς
συνήθως τήν
μνήμην του!!
Ή πραγματικότης, καθ’ ήμάς είναι δτι
δ Κλάρας διά τής δηλώσεώς του ο Ο
δ ό λ ω ς άπέβαλε τάς κομμουνιατικάς
ιδέας. Ή δήλωσις ύπήρξεν άπλώς προϊ
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όν τής σ κ ο τ ε ι ν ή ς
κ α ί Αβυσ
σ α λ έ α ς
ψυχοσυνθέσεώς του, παρά
δοξα ή φρικιαστικά δείγματα τής δποίας
θά συναντήσωμεν κατά τήν
κατοχικήν
δράσιν του.
Υπήρξε συναισθηματικός ή
κυνικός, κομπλεξικός καί άγαθός ή σαδι
στής, Ασκητικός καί, έγκρατής ή Ανώμα
λος άκόμη δέ καί μέ πλήθος άλλων Αντι
θέσεων . .. Μετά τήν άποφυλάκισίν του,
προσεπάθησε νά έλθη είς έπαφήν μέ στε
λέχη, πλήν έθεωρεϊτο «ύποπτος». Φαί
νεται δμως δτι συνεκέντρωσε τυπογρα
φικά στοιχεία καί άλλα Ολικά, άτινα άπέκρυψεν είς κατάστημα τής δδοδ Βουλής,
μή δυνηθείς νά τά χρησιμοποιήσει παρά
μόνον μετά τήν κατάρρευσιν.
Κατά τό
1939, μετά τήν μεταγωγήν τοδ Ζαχαριά
δη είς Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών προς
πλήρη έπηρρεασμόν του, είς τό διπλανόν
κελλί ένεκλείσθησαν οί δηλωσίαι καί συνεργάται τοδ Μανιαδάκη Μιχαηλίδης, Σιτοκωνσταντίνου, Σκλάβαινας, άλλά παραδόξως καί δ Κλάρας! Δημιουργεΐται ή
ύποψία, μήπως δ Κλάρας είχεν είλικρινώς
ή παραπλανητικώς, ύποσχεθή, συνεργασί
αν είς τάς άρχάς τής Ασφαλείας. Ή έγκλεισις τών άνωτέρω, ήτο μέρος σχεδίου
τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έκρατήθησαν μόνον δι’ όλίγας ήμέρας. Κατά
τήν κήρυξιν τοδ Πολέμου, δ Κλάρας πα
ρουσιάζεται κανονικώς είς τήν μονάδα του,
τό 2ον Σύνταγμα Πυροβολικού είς Λάρι
σαν. Μετακινείται μετ’ άλλων στρατιωτών
είς Θεσσαλονίκην, Σέρρας καί πάλιν Θεσ
σαλονίκην, ένθα έντάσσεται είς τό 3ον
Σύνταγμα ’Αντιαεροπορικού Πυροβολικού
(10η Πυροβολαρχία). Μετά τήν κατάρρευ-

Γράφεν ό Άστυν. Διευθυντής Α'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

σιν δ Κλάρας έπιστρέφει είς
’Αθήνας.
Φαίνεται δτι δημιουργεί έπαφάς καί μικράς συσκέψεις. Ό Παντελής Καραγκίτσης (Ό ρφέας Βλαχόπουλος) μέλος τής
Κ .Ε., άναφέρει δτι μετά τήν άφιξιν είς
’Αθήνας τών δραπετευσάντων έκ τής Φο
λεγάνδρου στελεχών τοδ ΚΚΕ, μεταξύ τών
δποίων καί δ ίδιος, ήλθον είς έπαφήν καί
μέ τόν Κλάρα καί δτι τόν ’Ιούλιον 1941
δ Κλάρας κατορθώνει μέ τά στοιχεία καί
ύλικά πού είχεν άποκρύψει άπό τό 1939,
ώς είδομεν, νά τυπώση τδ πρώτον φδλλον
τής παρανόμου κομμουνιστικής Ιφημερίδος
«Λευτεριά». Τόν Αύγουστον 1941 παρ’ όλίγον νά συλληφθή ύπά τών ’Ιταλών κατά
διενεργηθείσαν έρευναν είς τήν έπί τής
δδοδ ’Ασκληπιού οικίαν ένθα διέμενε. Αιά
τήν αιτίαν αύτήν μετώκησεν είς άλλην οι
κίαν δπισθεν τοδ ’Ινστιτούτου Παστέρ, δπου
διέμεινε μέχρι τόν Νοέμβριο 1941. Τό ίδιο
στέλεχος άναφέρει, προφανώς διά νά δικαιολογήση τήν «δήλωσιν» τοδ Κλάρα:
«’Εκείνη τήν περίοδο είχαμε βρισμένες
συναντήσεις μαζύ του καί ή συμβολή του
ήταν μεγάλη στό νά μάς κατατοπίσει γιά
τήν χ α φ ι ε δ ο κ ρ α τ ί α
πού ύπήρχε στήν παλιά Κεντρική ’Επιτροπή τοδ
ΚΚΕ καί στήν έπονομαζομένη Προσωρινή
Διοίκηση (Π .Δ.) τοδ Κ όμμ ατος... Στήν
Ιδια περίοδο δουλεύει δραστήρια. ’Ιδ ια ί
τερα στήν οικονομική βοήθεια πρός τούς
δραπέτες έξορίστους...» .
Διά τήν έκτύπωαιν
τής «Λευτεριάς»,
Αναφέρει:
«δουλεύει μοναχός του— ήξερε τήν
τυπογραφία — καί τήν τυπώνει μέ
τά χέρια του, έπειδή δέν δπήρχε π ιε
στήριο. ..» .
Ή τυχοδιωκτική δμως φύσις τοδ Κλά
ρα, δέν ικανοποιείτο μέ τήν άφανή συνω
μοτικήν δράσιν είς τάς ’Αθήνας. Ώ νειρεύετο ένοπλον αγώνα είς. τήν Οπα’θρον,
δόξαν καί δάφνες. Τό Κόμμα άντιθέτως,
προσγειωμένον είς τήν πραγματικότητα,

Αρειμάνιοι άντάρτες τοϋ "Αρη, μαΖύ μέ
στρουμπουλές κ α ί . . . πολύ πρόθυμες
έλοσίτισοες.

τήν Ιδια έποχή διεκήρυσσε «δχι βόμβες,
δχι δπλα, δχι κουμπούρες». ’Εξ άλλου
δέν είχε κινδυνεύσει ακόμη ή Αμαρτωλή
συνεταίρος τοδ Χ ίτλ ε ρ ...
Ό χαρακτήρ τοδ Κλάρα καί τδ κόμπλεξ
έναντι τοδ Κόμματος, διά τό δποΐον, ώς
εΐδομεν, πολλά είχε προσφέρει, τόν ώ
θησαν τότε πρός Ανεξάρτητον δράσιν, τήν
δποίαν έπίστευεν δτι τό Κόμμα θά άνεγνώριζε μεταγενεστέρως. Καί είναι λίαν
παράξενον, δτι πάντοτε δ Κλάρας έπεζήτησεν δποταγήν πρδς τδ Κόμμα. Είναι έξ
άλλου άπολότως βέβαιον, δτι έτρεφε λα
τρείαν πρδς τδ πρόσωπον τοδ Ζαχαριάδη,
τδν μετέπειτα ήθικδν αδτουργδν τοδ Φόνου
του. . .
ΔΗΜΙΟΓΡΓΙΑ ΤΟΓ ΕΛΑΣ
Τήν 21ην Νοεμβρίου 1941 δ Κλάρας έπιστρέφει εις τήν Πατρίδα του, τήν Λαμία,
συνοδευόμενος άπδ τδ στέλεχος Γιάννη
Χατζηπαναγιώτη (ψευδ. θω μ ά ), σύνδεσμον
τής Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ. Τήν έπομένην παρου
σιάζεται εις τδν τόπον συνδέσεως (γιά 
φκα) τής Κ.Ε. μέ τήν Περιφεοειακήν Κομ
ματικήν Όργάνωσιν Φθιωτιδοφωκίδος —
Εδρυτανίας, δηλαδή τδ κουρεΐον θεοδώ
ρου Φράγκου καί πραγματοποιείται σύνδεσις τήν ιδίαν νύκτα μέ τδν Γραμματέα τής
Περιφερειακής 'Επιτροπής Γεώργιον Γιαταγάνα. Οδτος είχε γεννηθή τό 1889 είς
Μενδενίτσα Λοκρίδος, εΐργάσυη δέ είς νεαράν ήλικίαν ώς μαθητευόμενοσ Οποδηματοποιδς είς Άταλάντην καί Λαμίαν, δπου
προσηλυτίσθη είς τδν κομμουνισμόν. Τό
1926 έγκατεστάθη ώς ύποδηματοποιδς είς
Μώλον, έχων ήδη καταστή μέλος τοδ Κ.
Κ.Ε. ’Εκεί ώργάνωσε τδν πρώτον κομμουνι
στικόν πυρήνα (μετά τών Εύσταθίου Μηταοπούλου, Στυλιανού Φροντιστή, Ίωάννου Περιβολιοιτου καί Ίωάννου Τσιριγκούλ η ) . ’Ανέπτυξε έντονον δραστηριότητα δι*
δ κατά τάς έκλογάς τοδ 1936 έχρίσθη κομ
ματικός δποψήφιος βουλευτής μετά τών
Τάκη Φίτσου καί Άνδρέα Δημοπούλου.
Κατά τήν διάρκειαν τής 4ης Αΰγούστου
εδρίσκετο ώς έκτοπισμένος είς Φολέγαν
δρον. Μετά τήν δραπέτευαίν του (1941),
έτοποθετήθη ώς Γραμματεύς τής άνασυγκροτουμένης Περιφερειακής Όργανώσεως,
μέ έδραν τήν Λαμίαν. Κατά τήν έπαφήν,
δ Γιαταγάνας δ δποΐος είχεν ήδη είδοποιηθή άπδ τάς ’Αθήνας, διά τήν άφιξιν τοδ
Κλάρα, τδν κατετόπισεν έπί τής καταστάσεως. Ά πδ κομματικής πλευράς, είχεν ή
δη δημιουργηθή ή Περιφερειακή ’Επιτρο
πή, άποτελουμένη έκ τών: Γ. Χουλιάρα
(γνωστού κατόπιν είς τδν ΕΛΑΣ ώς «Πε
ρικλή»), ’Αθανασίου Γκαλντή, Ίωάννου
Στεφοδ, Γεωργίου Φράγκου. Άργότερον
συνεκροτήθη καί ή ’Επιτροπή τοδ ΕΑΜ.
Άπετελέσθη έκ τών: Γ. Φράγκου, ώς έκπροσώπου τοδ ΚΚΕ, Δημ. Άργυρσπούλου,
Δημ. Παυλάκη μηχανικοδ, έργαζομένου είς
τά έργα τής περιοχής, Χρ. Βάλαρη έμπόρου, Βαα. Παπαγεωργίου Φαρμακοποιού
καί Παν. Γαρδίκη δικηγόρου (δρα: «"Α
ρης Βελουχιώτης» Π. Λάγδα, 2ος τόμος,
σ. 2 6 ). Ό Κλάρας άπδ τά Χριστούγεννα
1941 έγκατεστάθη είς Σπερχειάδα, άπδ δ
που μετέβαινεν είς τήν δπαιθρον δποδυό-

μενος τδν ζωέμπορον καί έπραγματοποίει
κομματικάς έπαφάς καί Ανασυστάσεις _κομ
ματικών δργανώσεων. Είς τήν τυχοδιωκτι
κήν δμως καί άδίστακτον νοοτροπίαν του
έκυριάρχει ή ιδέα τοδ ένόπλου άγώνος,
δι’ δ δέν έμενεν ικανοποιημένος έκ τής
δράαεώς του. Τρομακτικός δ χειμών 1941
— 1942 σκορπίζει τήν πείναν είς τάς Πό
λεις, άπειλεΐ δμως καί τήν ύπαιθρον. Έ π ί
πλέον λόγψ τής σχεδόν διαλύσεως τών
Κρατικών ’Αρχών, έξέρχονται είς τά δρη
πολλοί έχαντες λογαριασμούς μέ τήν δι
καιοσύνην. Ούτως, ή περιοχή τής Ρούμελης
έγέμισε «Κλαρίτες». Είς τήν περιφέρειαν
Δομοκοδ οί Μπελής καί Κέντρος, είς τήν
Υπάτην οί Άγουριδαΐοι καί Φωφαΐοι.
Είς τήν Γκιώνα δ Καραλίβανος καί δ θεο
χάρης. *0 Παπαγεωργίου ή Διάκος είς τδ
Καρπενήσι. Πολλούς έξ αύτών θά συναντήσωμεν είς τήν περαιτέρω έξιστόρησιν
καί θά δμιλήαωμεν έκτενέστερον περί αύ
τών καί τής δράσεώς των. ’Επίσης μία
άλλη πληγή είχεν έμφανισθή, ταλαιπωροδσα τούς πληθυσμούς τής δπαίθρου, πε
ριοχής τής Πίνδου. Δύο Αδίστακτοι τυχοδιώκται, δ Διαμαντής καί δ Ματούσης, καταστάντες έμμισθα δργανα τών ’Ιταλών
κατακτητών, έδημιούργηααν ένοπλον συμ
μορίαν («Λεγεών τής Πίνδου») έκπροσωποδσαν τό δήθεν «Αύτόνομον Βασίλειον τ ίς
Πίνδου», άνήκον είς τήν ’Ιταλικήν Αύτοκρατορίαν!! Τά ύπουλα σχέδια τών ’Ιτα
λών πρδς άπόσπασιν τής περιοχής ήσαν
μακρόπνοα.
Ή Έλληνικότης δμως τοδ
πληθυσμοδ (έξαιρέσει έλαχίστων Ρουμανοβλάχων) καί ή σταθερά άντίδρασίς του, τά
έξουδετέρωσε πολύ σύντομα.
Ό Κλάρας αυνεχίζων τήν όργανωτικήν
του προσπάθειαν, (μέ άπώτερον σκοπόν, είς
τήν σκέψιν του, τήν δημιουργίαν Αντάρτι
κου κινήματος)— χωρίς δμως νά έχη έντολήν τοδ Κόμματος— έκκινεί διά τδν Βό
λον δπου ήδρευε τδ Κομματικό Γραφείο
Περιοχής Θεσσαλίας — Ρούμελης (γραμ
ματεύς δ ’Ιωάννης Γουλιμάρης). Αί έπαφαί του δέ είχον έπιτυχίαν, λόγψ τοδ δτι

δ Γουλιμάρης δέν είχεν ένημερωθή άπδ
τάς ’Αθήνας. Έ ν συνεχεία μεταβαίνουν είς
Δομοκόν, δπου είς τήν οικίαν τοδ Ή λ ία
Μπάκα συνεκεντρώθησαν άρκετοί έκ τών
Αριστερών τής περιονής, πρόθυμοι νά έξυπηρετήσουν έν καιρφ τά σχέδια τοδ Κλά
ρα. ’Επίσης είχεν έπαφήν μέ τήν περιοχήν
Όμβριακής, μέσψ τοδ Νικολάου Λέβα, παλαιοδ κομμουνιστοδ. Κατά τήν έπιστροφήν
συνέταξεν έκθεσιν πρδς τήν Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ
είς ήν άνέφερε τά τής καταστάσεως, τών
ένεργειών του, ώς καί τής δυνατότητος δργανώσεως ένόπλου άγώνος. Τήν έκθεσιν
παρέδωαεν είς τδν Χατζηπαναγιώτην διά
νά τήν μεταφέρη είς ’Αθήνας, δ ίδιος δέ
θά Ανέμενε τήν άπάντησιν (διά νά δργανώση καί τδ Βόλον) είς τήν είς Σπερχειάδα
οικίαν τοδ Φώτη Μακρυκώστα. Ό Χατζηπαναγιώτης συνηντήθη είς ’Αθήνας μέ τδν
έκπρόσωπον τοδ Π.Γ. Άνδρέαν Τζήμα είς
δν παρέδωσε τήν έκθεσιν. Ή άπάντησις
τής ήγεσίας τοδ ΚΚΕ ήτο σχεδόν Α ρ ν η 
τ ι κ ή :
Νά περιωρίση δ Κλάρας τήν
δραατηοιότητά του μόνον είς Ρούμελην καί
μόνον δι’ δ ρ γ α ν ω τ ι κ ά ζητήματα.
Περί ένόπλου άγώνος οδδέν Απολύτως.
Τδν ’Ιανουάριον 1942 δ Κλάρας κατέρ
χεται είς ’Αθήνας. Ή ήγεσία τοδ Κ.Κ.Ε.
πιεζομένη δπδ πολλών έσωγενών καί έξωγενών παραγόντων άπαγκιστροδται μέ βραδύν ρυθμόν άπδ τήν γραμμήν «>ιέ τήν κουμ
πούρα δ κόσμος δέν τρώει ψωμί». Ούτως
είς τήν άπόφασιν τής
συνελθούσης τδν
αύτδν μήνα 8ης 'Ολομέλειας διαπιστοδται
δ τ ι:
«Γιά τήν Χώρα μος ή νέα αυτή φάρη
τοϋ Πολέμου
(σ.ο. άνατολικό μέτωπο,
Λιβύη κλπ.)
δημιουργεί προϋποθέσεις
νέας θυελλώδικης άνάδου τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοϋ κινήματος, αυξάνει τις
δ υνατότητες άποβάσεων συμμαχικών δυ
νάμεων καί δημιουργίας πολεμικού με
τώπου στή Βαλκανική καί ιδιαίτερα στήν
Ελλάδα».
« Ό έθνικοαπελευθερυττικάς μας άνταρτοπόλεμος, έχει πρωτεύουσα σημασία
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Ό στρατηγός Σαράφης μέ τό ν Αρη, φέροντα ε ις τό στήθος καί τό ν Περίφημον άργυροϋν σ τρ α υ ρ ό ν(!) πρός παρσπλάνηοιν τώ ν αφελών. Διοκρίνονται
επίσης ό πιστός άΕιωματικός του "Αρη Κωστούλας καί ό επίσης πιστός, άλλά
ύποπτου ρόλου, νεαρόςμαυροσκούφης Λέων.
γιά τήν όπελευθέρωση τή ς Χώρος άπό
τό ν ξενικό ξυγό» («Δέκα χρόνια άγώνες
1935 — 1945, έκδοση Κ.Ε. τού ΚΚΕ
"Αθήνα, 1945 οελ. 125 καί 129).

Βεβαίως λέγονται αύτά ένφ άκόμη ο ύ
β ε μ ( α αντάρτικη μονάς τοϋ Κ.Κ.Ε.
εΐχεν έμφανιαθή, είτε κάν καταρτισθή!!
Τήν 16ην Φεβρουάριου 1942 κυκλοφο
ρεί ή ιδρυτική προκήρυξις τοΟ ΕΛΑΣ ( Ε λ 
ληνικός Λαϊκός ’Απελευθερωτικός Στρα
τός) είς ήν διατυποϋνται οί «σκοποί» του:

καί τήν 14ην Mat ου 1942 συγκαλείται σύσκεψις τών γραμματέων τών κομματικών
όργανώσεων. 'Η παράνομος συγκέντρωσις
λαμβάνει χώραν είς τήν έπί τής δδοΰ Δω
ριέων— Συνοικία Νέα Σφαίρα— οικίαν τοΟ
Δ. Μυρεαιώτη, δστις μάλιστα κατά τήν
κομμουνιστικήν τακτικήν δέν μετέσχε τής
συσκέψεως, άλλά έκράτει «τσίλιες*. Κατ’
αότήν έλήφθη άπόφασις:

• 1) "Αγώνας γιά τή ν όπελευθέρωση
τή ς Χώρας άπό το ύς ξένους καταχτη
τές.
2) Περιφρούρηση τώ ν καταχτήσεων
καί τών έλευθεριώ ν τοϋ Λαοϋ άπό κάθε
έπιβουλή.
3) "Εξοσφάλιση τής τά ξη ς ώς τή διε
ξαγωγή τώ ν έκ λ ο γ ώ ν (;) ώστε ό Λαός
νά μπορέση νά έκφράση πραγματικά έλεύθερα τή θέλησή του».

• 1) Νά 6γή άντάρτικη ομάδα στό βουνό
καί ν" άναλάβη δράση στή Φθιώτιδα
καί στό Δομοκό.
2) Νά βγοϋν ομάδες στήν Παρνασσίδα
καί στήν Εύρυτανία.
3) Ή κάθε τοπική οργάνωση νά έτοιμάση άπό δέκα άντάρτες.
4 ) Νά συγκεντρωθούν άμέσως όσα εφ ό
δια χρειάζονται γιά τό άντάρτικο
(6πλα, ρουχισμός, άρβυλα κλπ.).
5) Νά κυκλοφορήση διακήρυξη πρός τό
Λαό».

'0 Παντελής Ιίαραγκίτσης άναφέρει Βτι
αυτός άνήγγειλεν είς τόν Κλάραν τήν ληφθείσαν άπόφασιν τοδ ΚΚΕ, διά τήν δη
μιουργίαν ένοπλου άγώνος.
'0 Κλάρας έπιστρέφει είς τήν Λαμίαν

Ή προκήρυξις έκτυπωθεΐσα είς τά τυ
πογραφεία τοΰ «ΛαμιακοΟ Τόπου» άπεκρύ6η είς δέματα είς τό καφενεϊον Στεφάνή
(γιάφκα) καί έκεΐθεν παρελήφθη ύπό συν
δέσμων καί έν συνεχεία διεμοιράσθη είς
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τήν περιοχήν. ’Εν τφ μεταξύ ή Κ.Ε. τοΟ
Ε.Α.Μ. είς ’Αθήνας ήλθεν είς έπαφήν μέ
τό Συμμαχικόν Στρατηγείον εις Κάϊρον
καί συνεφωνήθη δπως πραγματοποιηθή ρίψις έφοδίων είς τήν τοποθεσίαν Καμπί, με
ταξύ τόδν Χωρίων Διλόφου καί Περιστερίου.
Τήν τοποθεσίαν έπέλεξεν ό περίεργος Κολωνακιώτης δκηγόρος Ά λ . Σεφεριάδης μέ
λος τοδ «Προμηθέως». Είς τάς 21 Μαΐου
1942 δ Κλάρας συγκαλεΐ είς Σπερχειάδα
νέαν Σύσκεφιν τών γραμματέων, ένφ δ Χατζηπαναγιώτης άναχωρεί είς ’Αθήνας, ϊνα
έπιστρέφων δδηγήση τούς έπιλεγέντας έξ
’Αθηνών άντάρτας. Είς τήν σύσκεφιν ώρίσθη ή ήμέρα, ώρα, σύνθημα καί τόπος
είς δν θά συνεκεντροδντο οί άντάρτες καί
δ ύπάρχων δπλισμός τών οργανώσεων.
Είς τάς 22 Matou 1942 6 Φώτιος Μαστροκώστας (θανος) καί δ Κλάρας συναν
τώντας ένδεδυμένοι, χακί καί μέ περίστροφον είς τήν τσέπην, είς τόν άχυρώνα τοΰ
πρώτου, είς τόν δρόμον πρός τήν Μάκρυση. Είναι ή πρώτη άντάρτικη γιάφκα.
Μετ’ δλίγον προσέρχονται οί άδελφοί Νί
κος καί Εύάγγελος Λέβας, άπό τήν Ό μβριακή καί Βασίλειος Ξυνοτρούλιας άπό
τούς Βελεσιώτες.
Ή δμάς μετεκινήθη
καί έγκατεστάθη είς τόν άχυρώνα Στεφά
νή είς τήν θέαιν Α λώνια, έξω τής Σπερχειάδος, ένφ τά μέλη της ηόξώθησαν είς
δεκατέσσαρα. Έ π ί πλέον ένας νεαρός όνόματι Βασίλειος Λαγός, δστις θά έχρησιμοποιεϊτο ώς σύνδεσμος μέ τήν Ό ργάνωσιν Σπερχειάδος. Τήν 4ην πρωινήν ώ
ραν τής 26ης Matou, ή δμάς, ένοπλος
πλέον, έξήλθεν είς τό μικρόν δρος Γουλινά.
Ή πρώτη δμάς τοΟ ΕΛΑΣ είχε συγκροτηθή! Ό Κλάρας ώρισεν δπως τοδ λοιποδ άποκαλήται "Αρης Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς .
Τήν άλλη νύκτα ή δμάς μετέδη είς Στάγια ένθα τούς άπέκρυψεν δ Γεώργιος Μπαλαγιάννης. Τήν έπόμενην ή δμάς άνήλθεν
είς τό βουνό Γραμμένη Ό ξυά. Τέλος κατευθύνθησαν πρός Εδρυτανίαν. Ιίατηρτίσθη
μάλιστα καί «κομματική δμάδα» (δηλαδή
μελών τοδ ΚΚΕ) μέ γραμματέα τόν Βασ.
Λέβα καί μέλη τόν Νίκο Λέβα, τόν ’Αρη,
καί τόν θωμά (ψευδ. τοδ Χατζηπαναγιώτου). Έ γ ιν ε καί δρκωμοσία, κατά τήν δποίαν δ Ά ρη ς άπήγγειλε τόν δρκον τών
άνταρτών τοδ ΕΛΑΣ:
« Εγώ, παιδί τοϋ εργαζομένου "Ελλη
νικού λαού, όρκίδομαι νά άγωνιστώ για
νά διώξω τό ν έχθρό τή ς Πατρίδος μου
άπό τό ν τόπο, χύνοντας καί τή ν τελ ευ 
ταία ρανίδα τοϋ αίματός μου.
Νά άγωνιστώ μέσα άπό τ ις γραμμές
τοϋ ΕΛΑΣ γιά τ ις ε λ ε υ θ ε ρ ί ε ς
τοϋ λαοϋ».

Τότε έμφανίζεται ή πρώτη λιποταξία.
'Ο έκ τών μελών τής δμάδος Προβιάς,
έξαφανίζεται συναποκομίζων τήν χλαίνην
τοδ Βάσου Λέβα, τό σιχαρόχαρτο, τις ξυ
ριστικές μηχανές, τά πινέλα, τά ξυραφά
κια καί μερικές δκάδες φασόλια! 'II δ
μάς έπροχώρησε καί έστρατοπέδευεν έξω
άπδ τήν Λάσπη. ’Εκεί προαήλθον άπδ τό
Καρπενήσι δ δημοσιογράφος Δημήτριος
Μπακόλας καί ένα άλλο στέλεχος. ’Ε πί
σης προσήλθον πρδς κατάταξιν δϋο νέοι:
δ Σπόρος Γκούβας (άργότερα έλαβε τδ
ψευδώνυμον Ιναπλάνης) καί δ Ζωγραφόπουλος, υίδς τοδ ίερέως τής Τατάρνας.
Ή δμάς κατηυθήνθη πρός Κρίκελον. Είς
θέσιν Τσουγκρί, έστρατωνίσθη είς οίκίσκον
τοδ δημοδιδασκάλου Βασ. Παπανικολά-υ,
δστις παρέδωσεν είς αδτούς καί τήν Έ λ -

Ή «Μαύρη Ό μάς». Ή φωτογραφία είχ ε ληφθή ύπό ξένου,
προτεταμένα όπλα καί τά ς μαχαίρας (3oc έΕ αριστερών ε ις
Black Squad». Τόν έντυπωσίασεν ίσως ή όψις μερικών έκ
ή έπωνυμία

r

ληνικήν Σημαίαν τοΰ Δημοτικού Σχολεί
ου! 'Ηοαν τά πρώτα βήματα τοδ ΕΛΑΣ
καί έπρεπε κατά τήν κομμουνιστικήν τα
κτικήν νά Εμφανίζεται μέ τήν γαλανόλευ
κον καί ακόμη ώς πρόμαχος τής . . . Χρι
στιανικής θρησκείας, πρός εξαπάτησή
τών «καθυστερημένων» κατοίκων τής υ
παίθρου !
Εις τάς 21 ’Ιουνίου 1942 έλαβε χώραν
ή πρώτη ρΐψις άγγλικών Εφοδίων εις θέσιν Καμπί. Έ ν τώ μεταξύ ή πρώτη δη
μοσία έμφάνισις τής δμάδος έγένετο εις
Δομνίτσαν, 8που δ “Αρης έξεφώνησε καί
«πατριωτικόν» λόγον. Συγχρόνως διεδίδετο σκοπίμως δτι ό Ά ρη ς Βελουχιώτης ήτο
τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς
τοδ Πυροβολικού,
Δ ι’ δσους έκ τών μονίμων άξιωματικών
τοΰ Στρατού άμφέβαλον, έπεξηγειτο δτι
τόν βαθμόν έλαβεν δ Ά ρη ς εις τόν Εμφύ
λιον 'Ισπανικόν πόλεμον, ώς αξιωματικός
τής Διεθνούς Ταξιαρχίας! ΤΗσαν καί αύ
τά μία άπό τάς άναριθμήτους ά π α 
τ α ς , Εφ’ ών έβάαισε τήν δράσιν του δ
κομματικός στρατός τοΰ ΚΚΕ, δ «ΕΛΑΣ».
'Η μικρή αύτή δμάς δμως πρίν ή
συναντηθή κάν μέ κρατικάς ή Γερμανοϊταλικάς δυνάμεις, άρχίζει νά γράφει τόν

δημοσιογράφου, όστις τή ν ομάδα αύτά τού ΕΛΑΣ μέ τά
τήν πρώτην σειράν), όνομάΣει «ή περίφημος Μαύρη Ό μ ά ς
τών άγριων αύτών φονέων. Πλέον έπιτυχής θά ήτο ίοως
«Μαύρη Ψυχή».

άτελείωτον κατάλογον τών Εγκλημάτων
τοΰ ΕΛΑΣ.
Τήν νύκτα τής 9ης ’Ιουλίου 1942 ή δ
μάς έκύκλωσε τό κτήμα τοδ γαιοκτήμονος
Μαραθέα εις τό χωρίον Νέο Μοναστήρι
Δομοκοδ. Φονεύουν τόν γέρο - Μαραθέα
καί άπαγάγουν τόν υίόν του καί τόν υιόν
τοΰ Επιστάτου Τράνακα. Έ π ί τοΰ πτώμα
τος τοδ Μαραθέα δ Ά ρη ς άφησε ένα ση
μείωμα, είς τό δποΐον έγραφε: «Τιμωρή
σαμε τόν έθνοπροδότη δπως τοδ άξιζε. . .».
Έ τσ ι ή πρώτη «πολεμική»
Ενέργεια
τοΰ ΕΛΑΣ, ή π ρ ώ τ η
σφαίρα πού
έρριψεν, έπληξεν δχι τόν κ α τ α κ τ ητή, ά λ λ ά
έ ν α " Ε λ λ η ν α ,
πού είχε τήν άτυχία νά είναι πλούσιος. . .
ΑΝΑΠΤΓΞΙΣ ΤΟΓ ΕΛΑΣ
Τό έγκλημα τοδ Νέου Μοναστηριού καί
αί σποραδικαί δημόαιαι Εμφανίσεις τής δμάδος τού Ά ρ η έκαμον γνωστήν τήν ϋπαρξιν τοδ ΕΛΑΣ. Ό λαός δμως δέν προσήρχετο είς τάς τάξεις του. Πολλοί ένο
πλοι ληστοφυγόδικοι εδρών είς τήν ύπαι
θρον. Αύτούς έσκέφθη νά προσέλκυση δ
Ά ρη ς. Εις τή περιοχήν Δομοκοδ, έδρα

ή δμάς Νάκου Μπελή καί Κώστα Κέν
τρου. Ό πρώτος ζωέμπορος άπό τήν Ό μβριακή, έφυγοδίκει, διότι είχε φονεύση τόν
συνεταίρον του Ζαρίμπα. 'Ο Κέντρος κατήγετο έκ τής Λουτροπηγής (Σμόκοβο)
τής Καρδίτσης. Κατηγορούμενος διά πα
ράνομον δπλοφορίαν, άπέδρασεν έκ τών
Φυλακών καί κατεδιώκετο. Τυχαίως συνηντήθη μέ τόν Μπελή καί Ενετάχθη είς
τήν δμάδα του. 'Ο Νάκος Μπελής, 35 πε
ρίπου Ετών, ένεφάνιζε
εικόνα παλαιού
ληστάρχου. Διέφερε μόνον είς τό δτμ Ε
πειδή εΐχεν ακούσει διά τάς οργανώσεις
ΕΑΜ καί ΚΚΕ, έζωγράφιζεν είς τά ύποκάμισά του μέ χρώμα Ερυθρόν, τά άρχικά
τών έν λόγφ όργανώσεων, ώς Επίσης καί
σφυροδρέπανα. Μέ αύτήν τήν Ενδυμασίαν
συνέχιζε τ ό. . . θεάρεστου έργον του, τής
κ α τ α λ η σ τ ε ύ σ ε ω ς
τής ύπαίθρου. 'Ο Γραμματεύς δμως τής κομματι
κής δργανώσεως Μεταλλείων Δημοδιδά
σκαλος Τάκης Καρκάνης ήλθεν είς Επα
φήν μαζί του καί τήν 22αν ’Ιουλίου συναν
τιόνται οί δύο «Καπεταναΐοι» δ Ά ρη ς καί
δ Μπελής. Ό Μεπλής καί δ Κέντρος προσ
χωρούν είς τήν δμάδα, δ πρώτος μάλιστα
αυμπεριλαμβάνεται καί είς τό Ά ρχηγείον.
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Ο Βρεττανός συνταγματάρχης Kpic
(Γούντχαου), άνώτατον σ τέλεχος τών
Αγγλικώ ν Μυστικών 'Υπηρεσιών. Διεδέχθη τόν τσΕίαρχον Μάϋρες, ώς αρχηγός
τή ς ' Α γγλικής άποστολής είς τά «βου
νά».

Ό κατάλληλος άνθρωπος είς τήν κατάλ
ληλον θέαιν! ’Επίσης προσχωρεί καί έτε
ρος ληστοφυγόδικος δ ’Αθανάσιος Βουρλάκης. Είς τάς 26 ’Ιουλίου ή όμάς έπιχειρεΐ δημοσίαν έμφάνισιν είς τήν πανήγυριν
της Κυδωνιάς, πλησίον της Γιαννιτσοΰς.
’Εκεί ένισχύεται μέ ένα είσέτι νεαρόν τόν
Ν. Λαρίσην, τόν όποιον έφερε τό τοπικόν
στέλεχος Νικ. Κουφιώτης. Κατά τήν διέλευσίν των έκ Πιταιωτών, δ τοπικός όργανωτικός δπεύθυνος Χρ. Άργύρης άναφέρει
είς τόν "Αρην δτι ό Βουρλάκης ήτο «ύποπτος». Πιθανόν, είπε, νά ήτο δργανον τής
χήρας Μαραθέα καί γνώριμος ένός συνερ
γάτου τών 'Ιταλών δνόματι Πατακιά. Ό
"Αρης φοβήθηκε. "Ενα ψευτοανταρτοδικεϊον
συνέρχεται καί καταδικάζει τόν Βουρλάκην είς θάνατον βάσει τών δπονοιών. Ή
άπόφασις έ κ τ ε λ ε ΐ τ α ι
πάραυτα.
ΟΟτω δεύτερος "Ελλην φονεύεται άπό τούς
ήρωας τοδ ΕΛΑΣ. Τό έλληνικόν αίμα έν
συνεχείφ δέν θά σταματήση νά χύνεται.
Είς τάς 6 Αύγούστου ή όμάς εύρίσκεται είς
Γερακλή, δπου δ τοπικός δπεύθυνος θυμιόπουλος τήν έτροφοδότησε, έν συνεχεία δέ,
είς τό δάσος Χιλιαδοδ, έτροφοδοτήθη άπό
τόν δημοδιδάσκαλον Καρπέτα. Ό "Αρης,
σημειωτέον, είς τάς δημοσίας έμφανίσεις
του, συνέχιζε τήν άπάτην. Πριν δμιλήση,
ή σ π ά ζ ε τ ο τήν χ ε ί ρ α ν τοδ
Ί ε ρ έ ω ς
ώς κ α ί
τών γε
ρ ό ν τ ω ν
καί ούδέν άνέφερε περί τα
ξικών έπιδιώξεων. Ώ ς έκ τούτου πλήν τών
κομματικών, είς τήν δμάδα είχον ένταχθή
καί έλάχιστοι, μή ώργανωμένοι ή άκόμη
καί άνευ πολιτικής τοποθετήσεως. Μετα
ξύ αύτών ήτο καί δ έφεδρος άνθυπολοχαγός Σωκράτης Γκέκας, δστις παρέμεινε
γνωστός ώς "Αθως Ρουμελιώτης. Ή όμάς
ήδη ήρίθμει περίπου 25 μέλη. Τήν 9ην
Αύγούστου 1942, ένα μήνα μετά τόν φό
νον τοδ Μαραθέα, ή δμάς συμπλέκεται ιιέ
άπόσπασμα Χωροφυλακής είς χωρίον Χαζομπλή. Είς ένωμοτάρχης καί δύο Χωρο
φύλακες τραυματίζονται. Ή δμάς άπο'ιλεσε τόν γέρο-Λέβα καί τόν Ν. Λαρίση, οίτινες αιχμάλωτοι μετήχθησαν είς Λαμίαν.
’Αποχωρούσα ή δμάς πρός Φθιώτιδα, είς
χωρίον Δερελή (Περιβόλη) έφόνευαεν ένα
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είσέτι "Ελληνα. Έπρόκειτο δι’ ένα πτω
αί δμάδες τοδ ΕΛΑΣ έπληθύνοντο. Δέν θά
χόν πλανόδιον μουσικόν, δνόματι θωμά,
άναφέρωμεν μεμονωμένα περιστατικά. Τά
άγνώστων λοιπών στοιχείων. Πληροφορία
ήδη άναφερθέντα έγράφηααν μόνον διά νά
διαβιβασθεϊσα είς τήν δμάδα, έφερε τούτον
άποκαλυφθοδν τά πρώτα βήματα τής έγώς πληροφοριοδότην τών ’Αρχών. Έ νφ
κληματικής δργανώσεως
πού είχεν ώς
ταύτα συνέβαινον, δ "Αρης προπαγανδιστιτίτλον τό όνομα τής Πατρίδος μας, άλλά
κώς έξήγγειλε τήν δημιουργίαν «’Αρχη
καί αύτό παραμορφωμένον καί άνορθόγ’ραγείων» Εύρυτανίας,
Λομοκού, Γκιώνας.
φον.
Κατά τήν διέλευσιν έκ τοδ χωρίου Πάπα,
ή δμάς διέμεινεν είς τήν έκεϊ Μονήν. Ό
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
ήγούμενος ήτο φίλος καί συμιιαθητής τού
"Αθωνος Ρουμελιώτη, άλλά καί γνωστός
Έήν έποχήν έκείνην (1943) μαζί μέ τά
τού "Αρη. Ούτως άπεκάλυψεν είς τόν Ά βρεταννικά έφόδια έρρίφθησαν είς τά Ε λ 
θωνα δτι δ "Αρης δέν ήτο μόνιμος Ά ξ)κός
ληνικά βουνά καί αί περίφημοι Στρατιωτοδ πυροβολικού, άλλά δ παλαιός κομ)στής
τικαί Άποατολαί ή Σύνδεσμοι τοδ Συμμα
Θανάσης Κλάρας. Ό "Αθως έζήτησεν έξηχικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής.
γήσεις άπό τόν "Αρη. Αί δοθείσαι δέν τόν
Τήν νύκτα τής 29ης πρός 30ην Σ)6ρίου
ικανοποίησαν καί άρχίζει έκτοτε ή διατρία συμμαχικά άεροπλάνα μετέφερον έκ
φοροποίησίς του, ήτις άπέληξε τόν Νοέμ
Κάιρου είς Ε λλ ά δα τρεις δμάδας Βρετβριον τοδ 1942 είς άποχώρησίν του έκ τοδ
τανών Στρατιωτικών. Έκάστη δμάς άπεΕΑΑΣ. Παραλλήλως πρός τήν δμάδα τοδ
τελεΐτο έκ τριών άξιωματικών καί ένός
"Αρη, μία άλλη δμάς είχεν έξέλθει είς τήν
ύπαξιωματικού άσυρματιστοδ. Έκάστη ό
περοχήν Παρνασσού, έντολή τών Κομματι
μάς διέθετε ίδικόν της άσύρματον καί πο
κών ’Οργανώσεων τής συσκέψεως τής 14τς
σότητα έκρηκτικών δλών καί λοιπών τε
Μαίου είς Λαμίαν. Ώ ς όργανωτικός είχεν
χνικών μέσων διά σαμποτάζ. Τής άποστοάποσταλή δ Γ. Χουλιάρας (ψευδ. Περι
λής ήγείτο δ τότε συνταγματάρχης καί μεκλής) έργατοτεχνίτης τής ’Ηλεκτρικής
τέπειτα ταξίαρχος τοδ ’Αγγλικού ’Ε πιτε
'Εταιρείας Λαμίας. Τήν δμάδα (ήτις άρλείου EDDIE MUERS (γνωστός ώς "Ενγότερον ώνομάαθη 8η Όμάς ΕΛΑΣ), άπετυ). Ύπαρχηγός ήτο δ CRISTO FER Μ.
τέλεσαν οί: Δημ. Δημητρίου (ψευδ. ΝικηWOODHAUSE (γνωστός ύπό τά ψευδώνυ
φόρος) μόνιμος άνθυπίλαρχος, ’Ιωάννης
μον Εύάγγελος Χρίστου ή Κρίς) δατ·ς πα’Αλεξάνδρου Διαμαντής) άπόφοιτος Νομι
ρέμεινεν έν συνεχείφ ώς άρχηγός ταύτης.
κής, Λουκάς Καθούλης (’Αριστείδης Θη
Οδτος έφερε βαθμόν άξιωματικοΰ κατ’ άβαίος) δικηγόρος, Σουραδλής (Λυκούργος),
πονομήν. Ώ μίλει εΰχερώς τήν Ε λ λ η ν ι
Λάμπρος Κουαπούρας
(Ά χ ιλ λ έα ς), Κοκήν γλώσσαν καί έκέκτητο πλουσίαν μόρμνάς (Ν ικήτας), Γεωργ. Τούμπας (Βασί
φωσιν. Τά δπόλοιπα μέλη τής άποστολής
λης) καί Ά π . Άποστολόπουλος (Ά γαήσαν δ Ταγματάρχης Τζών Κούκ, οί λο
μέμνονας).
χαγοί Διον. Χάμψον, Τόμ Μπάρνες, Νάτ
Καί ή δμάς αδτη άπό τά πρώτα βήματά
Μπάρκερ, Ά θ. Έ τμ ον, Ί ν τ ε ρ Γκίλ καί
της χύνει άφθονον Ελληνικόν αίμα. Μέ
δ Ελληνοκύπριος
Ταγματάρχης θέμης
χρι τήν 15ην Αύγούστου 1942 «λουφάζει».
Μαρίνος. ’Επίσης τρεις άσυρματισταί τής
Τήν 15.8.42 είς τήν δημοσίαν δδόν ΛιλαίΥπηρεσίας Μ .0.4. Αί δύο δμάδες τών
ας— Πολυδρόσου καί είς θέαιν
«Γέφυρα
Έ ντυ καί Κρίς έρρίφθησαν είς Γκιώναν,
Ά γ . Έλεούσης» φονεύει τόν φαρμακο
παρά τό χωρίον Ιναροΰτες Άμφίσσης. Ή
ποιόν Παναγιώτην Δρίβα, διότι είχε πλη
τρίτη δμάς έπέστρεψεν είς Κάϊρον καί
ροφορίας δτι «συνειργάζετο» μετά τών ’Ι 
έρρίφθη τήν 26ην Νοεμβρίου είς Καρπεταλών. Μετά τόν φόνον αύτόν ή δμάς διέ
νήσιον. Αί έντολαί τοδ
Σ.Σ.Μ.Α. πρός
φυγε πρός Γκιώναν, δπου κατηυθήνετο καί
τούς "Εντυ καί Κρίς ήσαν νά έλθουν είς
δ "Αρης. Είς τήν ιδίαν περιοχήν έδρα καί
έπαφήν μέ τάς άνταρτικάς δμάδας τού
δ φυγόδικος διά φόνον Καραλίβανος Δή
ΕΑΜ αίτινες έδρων είς τήν περιοχήν καί
μος, τύπος παλαιού ληστάρχου, μετά πεν
έν συνεργασίφ νά άνατινάξουν τήν γέφυ
ταμελούς δμάδος. Συναντηθείς μέ τόν "Α
ραν τής Παπαδιάς ή τοδ Γοργοποτάμου,
ρη, πρσσεχώρησε καί οδτος είς τόν ΕΑΑΣ.
πρός μερικήν άνακοπήν τής ροής τών έΕίς Στρώμνην δ "Αρης άφώπλ'.σε κατόπιν
φοδίων πρός Ρόμμελ, μέσψ τής Ε λλάδος.
παγίδος μικρόν άπόσπασμα Χωροφυλακής,
Ή ύπό τοδ "Εντυ άποστολή κρυπτομένη
ένφ συνεχίζων τήν ά π ά τ η ν
παρέ
είς σπήλαιον τής
Γκιώνας έπέτυχε νά
λαβε Ιλληνικήν σημαίαν, άφού τήν ηύλόέλθη είς έπαφήν μέ τήν δμάδα τοδ ΕΛΑΣ
γισεν δ Παπά - ’Αριστείδης τής
Στρώτοδ ληστοφυγόδικου Δήμου Καραλιβάνου.
μνης. Τήν ΙΟην Σ)βρίου 1942 δ "Αρης έπιΟδτος ειδοποίησε τόν "Αρην, δστις ήτήχειρεϊ άφοπλισμόν τής Τποδιοικήαεως Τ σατο έντολάς, άπό τήν ήγεοίαν τοδ ΚΚΕ
πάτης, ήτις διέθετεν έλαχίστην δύναμιν.
είς ’Αθήνας. Καθυστερούσης τής άπαντήΟί άντάρτες είσήλθον είς τήν κωμόπολιν
σεως, οί έαμΐται δέν έδέχοντο νά συνερτήν νύκτα, έξουδετέρωααν τόν σκοπόν τού
γασθοδν μέ τόν "Εντυ, έγείροντες διάφορα
οικήματος ένθα έστρατωνίζοντο οί Χωρο
προσχήματα (αύστηρά φρούρησις τών γ ε 
φύλακες, κατόπιν δέ τούς έν τοΐς θαλάμοις
φυρών κ λ π .). Ό τέως ληστής Καραλί
κοιμωμένους. Ό Μοίραρχος Κότσιφας προβανος έξεμεταλλεύετο συγχρόνως τόν
έβαλεν άντίστασιν έκ τής οικίας του ώς
"Εντυ, άποσπών καθημερινώς σεβαστά πο
καί τινες άλλοι. Τελικώς συνελήφθη καί
σά χρυσών λιρών, δι’ έφοδιασμόν διά τρο
άπήχθη μετά τού άγρονόμου καί τού εβδο
φίμων δήθεν καί άλλων ειδών. Ε ίχε παμηκονταετούς στρατηγού έ.ά. Ραφτοδήμου.
ρέλθει καί δ 'Οκτώβριος, ούδεμία δέ έν
Μέ τήν βοήθειαν τών τοπικών κομμουνι
τολή τής Κ.Ε. είχε φθάσει. Πρό τής άστικών όργανώσεων καί τής τακτικής τοΰ
πειλουμένης άποτελματώσεως τής έπιΕΛΑΣ/ΚΚΕ (ή μαζύ μας ή έναντίον μας
χειρήσεως, άκόμη δέ καί συλλήψεως τών
— έπιθέσεις κατά μεμονωμένων άξονικώ'»
μελών τής ’Αποστολής ύπό τών ’Ιταλών,
στρατιωτών πρός δημιουργίαν άντιποίνων),
δ "Εντυ κατόπιν έντολής
Σ.Μ.Α. έπε-
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χείρησεν έπαφήν μετά τοϋ εις Ή πειρον
δρώντος Ζέρβα. '0 ταγματάρχης Ταιγάντες Ί ω . ευρισκόμενος εις ’Αθήνας άπό τά
τέλη ’Ιουλίου μέ ειδικήν άποστολήν, έλαβεν έντολήν τοϋ Σ.Μ.Α. καί έρρύθμισεν
έπαφήν Έ ντυ— Ζέρβα. Οδτω τήν 9ην Νο
εμβρίου Ιφθασεν είς Βάλτον δ Κρις δστις
συνήντησεν είς χωρίον Περδικάτα τδν Ύπασπιστήν τοΟ Ζέρβα 'ϊπολοχαγδν Μυριδάκην. Μετ’ αύτοϋ μετέβη είς Άργύρη, δπου συνήντηοε τδν Ζέρβα, δ όποιος έδέχθη προθύμως τήν έκτέλεσιν τής Συμμα
χικής έντολής. Τήν Μην Νοεμβρίου οί
Ζέρδας καί ΚρΙς κατευθυνόμενοι πρδς
Γκιώναν, συνηντήθησαν είς Βίνιανην Εύρυτανίας μέ τδν Ά ρην Βελουχιώτην. Οδτος άντιληφθείς έγκαίρως τήν σταθεράν
άπόφαοιν
τοϋ Ζέρβα δπως μετάαχη δ
ΕΔΕΣ είς τήν έπιχείρηαιν, παραλλήλως
δέ τδν κίνδυνον έν περιπτώσει άρνήσεώς
του, άποκηρΰξεωε τοΟ ΕΛΑΣ δπό τοϋ ΣΜΑ
έδέχθη τήν συμμετοχήν του, χ ω ρ ί ς
μέχρι στιγμής νά έχη ληφθή καταφατι
κή άπάντηαις τής έν Άθήναις (ώς θά ί 
δωμεν) έδρευοϋσης ήγεσίας τοϋ ΕΛΑΣ/
ΚΚΕ. Οΰτω συνεκροτήθη άντάρτικη δύναμις έξ 150 άνδρών (90 Έλααιτων καί 60
Έ δεσιτώ ν), ήτις τήν 17ην Νοεμβρίου έφθασε κατόπιν δυσχεροΟς πορείας διά τών
χιονοσκεπών όρέων είς χωρίον Μαϋρο Λι
θάρι Φθιώτιδος.
’Εκεί συνηντήθη μετά
τοϋ "Εντυ μετά τοϋ δποίου δ Ζέρδας κα
τέστρωσε τδ σχέδιον άνατινάξεως τής Γέ
φυρας Γοργοποτάμου, ήτις θά έλάμδανε
χώραν τήν 25ην πρδς 26ην Νοεμβρίου χω 
ρίς τήν συμμετοχήν είς τήν κατάρτισιν τοϋ
σχεδίου τοϋ Ά ρη Βελουχιώτη καί τοϋ Νι
κηφόρου. Οί ιστοριογράφοι τοϋ Ά ρη δικαιολογοΰνται δτι ή καλύβα τοϋ Σταθά
έντδς τής δποίας συνεδρίαζε τδ Έ πιτελεΐον τής έπιχειρήσεως, ήτο μικρά καί
δέν χωροϋσε τούς Βελουχιώτην καί Νικηφόρον!
Ά ρχηγδς τής έπιχειρήσεως ώρίσθη δ
Ναπ. Ζέρβας. Ό Ύπαρχηγός τοϋ ΕΔΕΣ

Τ Ο Υ

Κ. Κ. Ε

Κομνηνδς Πυρομάγλου, δστις μεταπελευθερωτικώς διεχώρισε τάς εΰθύνας του άπό
τόν Ζέρβα καί σ υ ν ε π ο ρ ε ύ θ η
μετά τοϋ ΚΚΕ καί τδ δποκατάστατόν του
(ΕΔΑ), έκλεγείς μάλιστα καί βουλευτής,
είς τδ βιβλίον του
«Ο ΔΟΓΡΕΙΟΣ ΙΠ 
ΠΟΣ», Άθήναι 1958, σ. 52 καί 53, γρά
φει διά τάς προσπαθείας τοϋ Έ ντυ :
(Σ υ ν εχ ίζετα ι)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Έλήφθη έπιστολή τοϋ άνογνώστου μας,
κ. Ά νδ ρέο υ Γιαννοπούλου, ον εύχαριστοϋμεν, παρέχουοα στοιχεία διά τήν κατά τήν
κατοχήν δράσασαν Ε θνικήν Ό ρ γάνωσιν «ΈΘνικοκοινωνικη Έπανάστασις» «Ε.Ε.» («Α.Χ.» τεύχος
4 4 0 /Ία νο υ ά ρ ιο ς 1973). Ευχαρί
στως καταχωροΰμεν ταύτην καί
συμπληρούμεν έπί τή εύκοιρίρ, δτ:
ό έκ τών ήΥετών τή ς Ό ργανώ ·
σεως Ν. Ά ντω να κέα ς, έΕέδωσε
κατά το έτο ς 1947 βιβλίον ύπό
τάν τίτλον «ΦΩΣ Ε ΙΣ ΤΟ Σ Κ Ο 
Τ Ο Σ Τ Η Σ ΚΑΤΟ ΧΗ Σ», είς δ άναψέρεται πλήρως καί μετά στοι
χείων, ή όλη εθνική δράσις τής
Ό ρνϋνώ οεω ς.
Δέον νά σημειωθή δτι ό έν τή
έπιστολή άνοφερόμενος Ά σ τυν.
Δ )ν τή ς Α '
Άναγνωστόπουλος
Πέτρος ύπήρξεν έπίλεκτον σ τέ
λεχος τή ς
'Αστυνομίας Πόλεων
καί έΕ ετελέιΛ η όγρίως ύπό των
καμ-στών κατά τό Δεκεμβριανόν
Κίνημα, ένεκα τή ς όλης έθνικής
δράσεώς του.
Ομοίως μέλη τή ς όργανώσεως
ύπήρΕαν καί οί έπίσης σ φ α
γ ά ν τ ε ς ύπό τώ ν κομμουνι
στών 'Αστυνόμοι Ζαρούλης 'Ιω 
άννης καί Κομψός Σπυρίδων, πε
ρί ών θά άναφερθώμεν ε ίς τό οίκεϊον περί Δεκεμβριανών κεφάλαιον τού ίστορήματός μας. Ή
επιστολή τοϋ κ. Γιαννοπούλσυ έχει
ώς κά τω θ ι:

«’Αγαπητά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ»,

"Εντυ Μάϋεος. ΤαΕίαοχος τοϋ Βρεττανικοϋ στοατοϋ. Ά ο χ η γό ς τή ς Α γ γ λ ικ ή ς
άποστολής είς τό «βουνά».

Είς τά τεύχος τοϋ ’Ιανουά
ριου 1973, σελίς 27 άναφέρεται
ή κατά τήν διάρκειαν τής έχθρικής κατοχής άγωνιαθεΐσα
κατά τοΟ κατακτητοΰ έθνική
όργάνωσις «ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» (Ε Ε ).
Χάριν τής πληρότητος σάς
γνωρίζω τά κάτωθι:
1. Ή όργάνωσις αυτή ίδρύθη
τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1941
ύπό τών ’Ανδρέα Κουλουφάκου Συντ) ρχου, Νικολάου
’Αντωνακέα τέως Νομάρχου
καί Παναγιώτου Βασιλάκη
τέως Νομάρχου. Ή Άνωτά-

Ο στρατηγός Σαράφης είς μετογενεστέραν φωτογρσφίαν του. έν πολιτική
περιθολ*. μετά τή ς Ά γ γ λ ίδ ο ς συΖύγου
του.

τη Διοίκησις τής Όργανώσεως συνεπληρώθη έν συ
νεχείς διά τών ’Αναστασ'ου
Παχουλή Συντ) ρχου, θ έ
ρου Νικοτσάρα Πλοιάρχου
Β .Ν., Κων) νου Κοζάκου
Σμηνάρχου ΕΒΑ καί ’Ανδρέου
Γ εωργακοπούλου
Πλοιάρχου ΑΧ. ’Εν συνε
χείς ή ’Ανωτάτη Διοίκησις
συνεπληρώθη καί διά τών
κάτωθι έκτάκτων καί συμβουλευτικών μελών: ’Απο
στόλου Δασκαλάκη καθηγητοΰ Πανεπιστημίου, Γερα
σίμου Κονιδάρη καθηγητοΰ
Πανεπιστημίου, ’Αντωνίου
Μπαχά Πλοιάρχου Λ.Σ.,
Πέτρου ’Αναγνωστοπούλου
’Αστυνομικού Δ) ντοΰ Α ',
Κων) νου Μπέκα Δ) ντού
Τηλεφωνικής 'Εταιρίας καί
Λεωνίδα Λεωνίδα Πλοιάρ
χου ’Εμπορικού Ναυτικού.
2) Είς τό ύπ’ άριθ. 143 ΦΓΛΛΟΝ ΕΦΗΜ. ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11.8.72 έδημοσιεύθη τό ύπ’ άριθ. 485 Διάτατ
γμα διά τού όποιου άναγνωρίζεται ή κάτωθι Διοικούσα
’Επιτροπή τής «ΕΕ», διά τό
χρονικόν διάστημα άπό 1.
10.41 μέχρι 12.3.45.
α) ’Αντωνακέας Νικόλαος
β) Βασιλάκης Παναγιώτης
γ) Κουλσυφάκος ’Ανδρέας.
Εύχαριστώ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ
Χολαργός - Αθήνα*»
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Τοΰ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοΰ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ — ΚΕΑΑ. Διατελέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. Έθνικοΰ καί
ΝΑΤΟ παρά τφ ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοΰ τοΰ
ΚΜΟΔΔ τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήπεως.

Ti πρέπει νά γνωρίΖωμεν ε ις περιπτώσεις παροχής Α ' Βοη
θειών.

Τίνι τρόπφ είναι δυνατόν νά άντιμετωπίαωμεν κυρίως τάς
έξής περιπτώσεις:
α)
β)

’Ασφυξίας (συνεπείφ παγιδεόσεως έξ έρειπίων).
Καταπλήξεως (αόκ συνεπείφ φόβου προκληθέντος έκ τίνος
γεγονότος).
γ) ’Ηλεκτροπληξίας.
8) Αιμορραγίας έξωτερικής ή έσωτερικής (φανερας ή μή).
ε) Τραυμάτων διαφόρων ειδών (τυφλά— διαμπερή — άνώμαλ α ).
στ) Καταγμάτων διαφόρων τύπων (άπλούν—σύνθετον— έπιπεπλεγμένον), διαστρεμάτων δαάκις τεντώνονται ισχυρά ή
ρήγνυνται οί σύνδεσμοι πού περιβάλλουν καί συγκρατοΰν
μίαν άρθρωσιν καί έξαρθρημάτων δσάκις, κατόπιν βιαίας
πιέσεως, αί έπιφάνειαι τών όστών μιάς άρθρώσεως μετα
τοπίζονται άπό τήν φυσιολογικήν θέσιν των καί δέν έπανέρχσνται, καί
ζ) ’Εγκαυμάτων διαφόρων κατηγοριών έκ φυσικών ή χη μ ι
κών αιτίων ή άλλων μέσων.
Πρός τούτο έπιβάλλεται πρωτίστως νά γνωρίζωμεν τάς
μεθόδους τεχνητής άναπνοής, ώς καί τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ένέσεων άναλόγως τών περιπτώσεων. Τέλος νά Iχωμεν άντιστοίχως γνώσεις τού τρόπου έπιδέσεως τών δια
φόρων τραυμάτων διά τών καταλλήλων έπιδέαμων, ώς καί τού
καταλλήλου τρόπου μεταφοράς τών τραυματιών δι’ έκάστην περίπτωσιν.
Μ Ε Ρ Ο Σ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ανεξάρτητα

ΙΓ .
I.

Ιδρύματα.

Ό έχθρός είναι πλέον ή βέβαιον 8τι έκλέγει στόχους μείζονος έθνικής σημασίας διά τδν άντιμαχόμενον καί προβαίνει
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είς άνηλεή άεροπορικδν βομβαρδισμόν τούτων, ήτοι τών Μεγά
λων ’Αστικών Κέντρων καί ζωτικωτέρων περιοχών τής Χώρας,
πολεμικών έργσστασίων, βιομηχανιών, σιδηροδρομικών κόμβων,
ατομικών βάσεων, στρατιωτικών, λιμενικών, κοινής ώφελείας
έγκαταστάαεων, αποθηκών εύφλέκτων ειδών κτλ. μέ άπώτερον
αντικειμενικόν σκοπόν νά έξασθενήση τό ήθικόν τού άντιπάλου εις τά μετόπισθεν, νά δημιουργήση τόν πανικόν ώστε νά
έπέλθη ή διοικητική και οικονομική έξάρθρωσις καί παράλυσις παντός Κρατικού καί ιδιωτικού μηχανισμού καί πάσης δη
μιουργικής δραστηριότητος τής Χώρας.
Τό Κράτος μέσα είς τήν όργάνωσιν τής Έ θνικής Άμύνης έχει ώς πρώτιστον μέλημα τήν όργάνωσιν καί προστασίαν
τών μετόπισθεν τής Χώρας, άφ’ ένός διά τής συγκροτήσεως
καί όργανώσεως τών Μ.Π.Α. καί άφ’ έτέρου διά τής τοιαύτης
τών αότονόμων όργανισμών Δημοσίου Δικαίου ή μή, διαφόρων
έπιχειρήσεων Βιομηχανικών ’Εμπορικών ή Τραπεζιτικών, ΐνα
κατά τάς όδηγίας τοΰ άρμοδίου φορέως, ήτοι τού Υπουργού
είς οδ τήν άρμοδιότητα υπάγονται κατά Νόμον, όργάνωσιν ϊδίαις αυτών δαπάναις τήν αυτοπροστασίαν τού προσωπικού καί
τών εγκαταστάσεων. Οί τοιούτοι αύτόνομοι οργανισμοί ή έπιχειρήσεις χαρακτηρίζονται γενικά ώς ’Ανεξάρτητα 'Ιδρύματα.
Κατηγορίαι Α νεξα ρ τή τω ν Ιδρ υμά τω ν —Αποστολή αυτών.

Τά ’Ανεξάρτητα Ιδρύματα άναλόγως τού φορέως των,
δστις άσκεΐ έποπτείαν έπ’ αδτών διακρίνονται είς δύο κατηγο
ρίας είς:
α) Δημόσια ’Ανεξάρτητα 'Ιδρύματα (Δ .Α .Ι.). Ώ ς τοιαΰτα
χαρακτηρίζονται έκεΐνα τά ιδρύματα είς & τό Δημόσιον
άσκεΐ οΰσιαστικήν έποπτείαν, δπάγονται είς τήν άμεσον
άρμοδιότητα τοΰ οικείου Τπουργείου ή Ιτέρας Κρατ·κής
διοικητικής μηχανής (π .χ. ’Οργανισμός Λιμένος Π ει
ραιώς, Τράπεζα 'Ελλάδος, ’Αγροτική Τράπεζα κ λ π .).
β) ’Ανεξάρτητα 'Ιδρύματα (Α .Ι.). Ώ ς τοιαΰτα χαρακτηρί
ζονται διάφοροι όργανισμοί ή έπιχειρήσεις Οπό τού φο
ρέως τής Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας (ΓΕΔΠΑ/Χ/Τ.
Δ .Τ .) τή ήτιολογημένη προτάσει πάντοτε τής οικείας

Εϊν·αι πλέον ή βέβαιον ότι
έν περιπτώσει πολέμου ό
έχθρός έκ λ έγ ει
στόχους
μείξονος έθνικής σημοσίας
διά τό ν άντιμοχόμενον και
προβαίνει εις άνηλεή αερο
πορικόν βομβαρδισμόν το ύ 
των. Μ εταξύ αύτοϋ σημαν
τικήν θέσιν κατέχουν αϊ
γέαιυραι, τω ν όποιων ή κατοστροφή δημιουργεί δυσε
πίλυτα προβλήματα.

'Αρχής Πολιτικής Άμόνης (ΚΕΙΙΕ, ΕΛΚΕΠΑ,. Καπνο
βιομηχανία:, Κλωστοϋφαντουργία:— ΒΙΟΧΑΛΚΟ κ τλ .).

ται ώς ’Ανεξάρτητα Ιδρύματα έφ’ δαον συντρέχουν αί εξής
προϋποθέσεις:

Τά ’Ανεξάρτητα Ιδρύματα γενικώς έχουν ώς άποστολήν
τήν λήψιν παντδς έπιβαλλομένοο μέτρου καί μέσου πρός προ
στασίαν τοϋ προσωπικού των καί έγκαταστάσεων αότών έξ έχθρικών προσβολών, δργάνωσιν όμάδων πυρασφαλείας, δγειονομικής μερίμνης (ΙΙρώται Βοήθειαι), διαφώτισιν καί έκπαίδευσιν τοδ προσωπικού καί συνεχή παρακολούθησιν των πάντων
πρδς παροχήν πάσης πληροφορίας.

α) ’Εάν άπασχολοϋν προσωπικόν 50 άτόμων καί άνω, άσχέτως έάν χρησιμοποιούν τεχνικάς έγκαταστάσεις ή μηχα
νής ή καί οδδέν άπ’ αύτά. Σημειωθήτω δτι έφ’ δσον ’Ορ
γανισμοί ή ’Επιχειρήσεις τυγχάνουν ζωτικής σημασίας
διά τό "Εθνος, λόγψ παραγωγής ή παροχής άπαραιτήτων ειδών, (έργοστάσια κονσερβοποιΐας, μακαροναποιΐας
κ τλ ), χαρακτηρίζονται Α .Ι. έστω καί έάν τό προσωπικόν
των είναι μικρότερον εις αριθμόν.
β). Έ άν ΰφίσταται ήτιολογημένη πρότααις χαρακτηρισμού
έκ μέρους ειδικής έπιτροπής τής οικείας ’Αρχής Π.Α.
(ΑΠΑ) πρός τό Γ.Δ.Τ./ΓΕΔΠΑ/Χ άρμοδίας διά τήν τε
λικήν άπόφασιν χαρακτηρισμού ή μή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
Μέριμνα ’Ανεξαρτήτω ν Ιδρυμάτω ν.

Είδικώτερον ή μέριμνα καί ή εδθύνη τής δργανώσεως:
α) ’Επί πάντων τών μέτρων άτινα άφοροδν τόν Στρατόν (π.χ.
Βιομηχανίαι, έγκαταστάσεις στρατιωτικά!) άνήκει εις
τό Άρχηγεΐσν Στρατού.
β) ’Επί πάντων τών μέτρων άτινα άφοροδν τό Ναυτικόν (π.χ.
βιομηχανίας, έγκαταστάσεις ’Αμέσου Ναυτικοδ ενδιαφέ
ροντος, Λιμένες Ναυπηγεία κτλ.) άνήκει εις Ά ρχηγεΐον
Ναυτικοδ.
γ) ’Επί πάντων τών μέτρων άτινα άφοροδν τήν ’Αεροπορίαν
(π .χ. άεροπορικαί έγκαταστάσεις, έργοστάσια, αερολιμέ
νες κ τλ .), άνήκει εις τό Ά ρχηγεΐον ’Αεροπορίας, καί
δ) ’Επί πάντων τών μέτρων άτινα άφοροδν τάς πολιτικάς
Ιίρατικάς 'Γπηρεσίας (π .χ. Πολιτική "Αμυνα, κατασκευή
διαφόρων τεχνικών έργων, σιδηρσδρομικαί καί' δδικαι
συγκοινωνίας περίθαλψις άμάχου πληθυσμοδ κτλ.) άνήκε ι ε ϊ ς τό κατά λόγον άρμοδιότητος οΐκεΐον Ύπουργεΐον.
Προϋποθέσεις Χαρακτηρισμού έπιχειρήσεων ή Οργανισμών
ώς 'Ανεξαρτήτω ν 'Ιδρυμάτω ν (Α .Ι.)

Αδτόνομοι 'Οργανισμοί Ίδιω τικοδ Δικαίου ή ’Επιχειρή
σεις έμπορικαί, Τραπεζιτικαί ή Βιομηχανικαί χαρακτηρίζον

Σημειωθήτω δτι τοδτ’ αδτό θά συμβή καί διά τήν περίπτωσιν τοδ άποχαρακτηρισμού
ώς Ανεξαρτήτου ’Ιδρύματος
’Οργανισμού ή Έ πιχειρήσεως δστις άποχαρακτηρισμός άσφαλώς, κινείται τή αιτήσει παντός άμέσου ένδιαφερομένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
Ύποχρέωσις χαρακτηρισθέντος 'Οργανισμού ή Έ π ιχειρ ή
σεως ώς 'Α νεξαρτήτου Ιδρύματος.

Έ ξ έπόψεως Π.Α. ’Οργανισμός ή έπιχείρησις εύθύς μετά
τόν χαρακτηρισμόν (ώς ’Ανεξάρτητον "Ιδρυμα δρίζει τόν πλέον
κατάλληλον, ικανόν δπάλληλον έμπνέοντα έθνικήν έμπιστοσύνην, μή στρατευόμενον καί εις δυνατόν έκπαιδευθέντα εις θέ
ματα ΙΙ.Α., προκειμένου οδτος νά συντάξη τόν κανονισμόν έαωτερικής λειτουργίας τοδ Α .Ι., σύμφωνα μέ τάς εϊδικάς συνθήκας καί έργασίας τού Α .Ι., τόν όποιον καί δποβάλη πρός
κύρωσιν εις τήν οικίαν Δ.Π.Α.
'Υποχρεώσεις 'Αρχηγού Π.Α. τού Α .Ι.

Κατ’ άρχήν νά έκπαιδευθή εις ειδικόν Σχολεΐον Π.Α. τοδ
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. Α ί δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕϊΩΦΥΛΛΟΝ Μ ΑΣ
Ο ήρωίκός άστυφύλαξ Δημήτριος Πε·
γιάς. Έ φονεύθη τήν 25.2.73 ύπό τού
αδίστακτου έγκληματίου Νικολάου Κοεμτξή εις τό κέντρον «Νεράιδα τής Α
θήνας- έν τή προσπάθεια του νά διαοώση τόν τραγουδιστήν κ. Αθανασιάδην, Πράγμα 6περ καί τελικώ ς έπέτυχεν. Ο τραγικός θάνατός του έθύθισεν
εις τό πένθος τήν Αστυνομικήν Ο ικο
γένειαν καί ολόκληρον τόν Ελληνικόν
Λαόν.
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Στόχον τής εχθρικής άερο
πορίας αποτελούν οί συγκοι
νωνιακοί κόαβοι, ήτοι σιδη
ροδρομικά! γραμμαί, δδικαι
άρτηρίαι λιμένες κλπ.

Ι'.Λ.Τ. (ΓΕΔ1ΙΑ/Χ/ΚΕΠΑ) ένθα θά λάβη τάς Απαραιτήτους
γενικάς γνώσεις ώς πρό τά θέματα Πολιτικής Άμύνης (θεω
ρητικήν και πρακτικήν έκπαίδευσιν). Οδτος μετά τήν έκπαίδευσίν του Οποχρεούται εις τήν σύνταξιν, ώς εΐπομεν, τού κα
νονισμοί) Ιαωτερικής λειτουργίας Π.Α., δστις δέον συντόμως
καί σαφώς νά διαγράφη πάντα τά μέτρα καί μέσα άτινα θά
χρησιμοποιηθούν άπδ τοΟδε διά τήν έκτέλεσιν τής Αποστολής
τού Α.Ι. έξ έπόψεως Π.Α. κατά τήν κρίαιμον πολεμικήν πε
ρίοδον ήτοι:
α)

β)

γ)

δ)

Π ρ ο λ η π τ ι κ ά
μ έ τ ρ α .
(Έκπαίδευσις —
διαφώτισις — όργάνωσις συναγερμοί) — συσκότισις καί
παοαλλαγή τών έγκαταατάσεων — αύτοπροατασία προ
σωπικού έκ χημικών, βιολογικών καί ραδιολογικώί οδσιών διά τών άναγκαιούντων μέσων (προσωπίδων, ειδι
κών στολών, καταφυγίων ή ορυγμάτων κ τλ .). Έξααφάλισις ιδίων έπικοινωνιών καί διά τής άπό τοΰδε Απα
ραιτήτου συνεργασίας καί συντονισμού τών σχεδίων μετά
τών “Αστυνομικών ’Αρχών καί ’Αρχών Π.Α. περιφερείας
του καί τών έτέρων έγγϋς έπιχειρήσεων καί ’Οργανι
σμών (Α .Ι.) πρός έξασφάλιαιν άπό κοινού τής προ
στασίας τού προσωπικού καί τών μέσων αδτού ώς καί
τών διαφόρων αδτών έγκαταστάαεων κτλ.
Κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά μ έ τ ρ α .
Όργάνωσις Πυ
ρασφαλείας — Υγειονομικής Μερίμνης (Πρώται Βοήθειαι) — άπολύμανσις — όργάνωσις συνεργείων πρός
άποκατάστασιν πάσης έπενεχθείσης βλάβης ή καταστρο
φήςθ ε ω ρ η τ ι κ ή
καί π ρ α κ τ ι κ ή
έκπαίδ ε υ σ ι ς. Γραπταί δδηγίαι περί τού τρόπου έφαρμογής τών μέτρων καί μέσων Π.Α. 6πό τού προσωπικού
καί διενέργεια ειδικών καί γενικών Ασκήσεων τούτου
πρδς Απόκτησή πείρας καί προπάντων πειθαρχίας των.
Κυρώσει ς.
’Επί τών άπειθούντων ή μετ’ όλιγωρίας έκτελούντων τά Ανατεθειμένα αύτοΐς καθήκοντα
Π.Α., πρδς έπίτευξιν σιδηράς πειθαρχίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Κύριοι ύποχρεώσεις ’ Ανεξαρτήτω ν

IV .
Ιδρυμάτων.

Σοβαράν ύποχρέωαιν κάθε ’Ανεξάρτητον "Ιδρυμα έχει πρωτίστως τήν διενέργειαν όργανώσεως τών έξής δύο μέτρων Π.Α.
σ)

Ό ργάνω σ ις Πυρασφαλείας Α .Ι. Αϋτη δ ιοκρ ίνετα ι:

(1)
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Ε !ς τή ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν
τού π ρ ο σ ω 
π ι κ ο ύ
Π υ ρ α σ φ α λ ε ί α ς .
Κατ’ αύτήν έ-

κλέγεται προσωπικόν άρρεν κατάλληλον μή στρατευόμενον καί κατά προτίμησιν, εί δυνατόν, έκ τών νεωτέρων καί σωματικώς ίσχυροτέρων οϊτινες έχουν τούλάχιστόν γνώσεις ναυτικού, ύδραυλικοΰ, κτίστου, τε
χνίτου μηχανών καί λοιπών συναφών έπαγγελμάτιυν.
Τδ προσωπικόν τούτο κατατάσσεται εϊς δμάδας καί
στοιχεία. Εις έκάστην δμάδα ής προίσταται δμαδάρχης
ύπάγονται 3—4 στοιχεία, έκαστον δέ στοιχεϊον οδ προΐσταται Στοιχειάρχης Απαρτίζεται άπδ τρεις άνδρας οίτινες καλούνται Τποστοιχειάρχαι ή βοηθοί καί έπιφορτίζονται μέ τήν πυρασφάλειαν ώρισμένου χώρου (άποθήκης, κτιρίου, Ολικού έν άνοιχτφ χώρφ κτλ.) ’Επικεφα
λής τής Πυρασφαλείας τού Α .Ι. δρίζεται εις ύπάλληλος
ώς Αρχηγός κατά προτίμησιν μηχανικός ή χημικός καί
ύπάγεται ύπό τόν ’Αρχηγόν Προστασίας τού Α .Ι., δστις
έκπαιδευόμενος είς τήν Πυροσβεστικήν
Υπηρεσίαν
τής πόλεως Αναλαμβάνει τήν όργάνωσιν τών μέσων
πυρασφαλείας, τήν συγκρότησιν τών δμάδων στοιχεί
ων, καί θεωρητικήν καί πρακτικήν έκπαίδευσιν αύτών.
(2) Ε ί ς τ ή ν
ό ρ γ ά ν ω σ ι ν
τών μέσων
Π υ ρ α σ φ α λ ε ί α ς .
Ώ ς γνωστόν τό Πυροσβε
στικόν Ολικόν είναι ποικίλσν, ή δέ έκλογή του έξαρτάται άπό τήν φύσιν τών προστατευθησομένων κινη
τών πραγμάτων καί άπό τάς συνθήκας άποθηκεύσεως,
χρήσεως καί διαθέσεως αύτών. Προκειμένου δέ περί
Ακινήτων ή έπιλογή καταλλήλου πυροσβεστικού Ολι
κού έξαρτάται έκ τής ποσότητος τών καυσίμων Ολι
κών τών ύπεισελθόντων είς κατασκευήν αύτών, έκ τού
δγκου των, σχήματα άποστάσεως έξ άλλων Ακινήτων
καί τέλος έκ τών έντός τών Ακινήτων άποθηκευομένων Ολικών (πρώται δλαι, έπιπλα, μηχανήματα, εμ
πορεύματα κ τλ .). Συνεπώς είς τάς περιπτώσεις αύτάς δ καθορισμός τό είδος, καί δ Αριθμός τών Πυροσβε
στικών μέσων δέον νά γίνεται παρά τής Πυροσβεστ·κής Υπηρεσίας τής οικείας Πόλεως, έν ή τό Α .Ι., δ
δέ ’Αρχηγός Πυρασφαλείας νά εύρίσκεται είς διαρκή
έπαφήν μετ’ αύτής καί νά συμβουλεύεται ταύτην διά
πάν θέμα, Αφορών τήν πληρεατέραν όργάνωσιν πυ-ασφαλείας τού ίδρύματός του. Ούχί ήττον δμως ύφίστανται καί στοιχειώδη μέσα ή μέσα Αιιέσου έπεμ^άαεως πρός κατάσβεαιν ένάρξεων πυρκαϊών, τών δποίων ή χρήσις κρίνεται Αναγκαία παρά πάντων τών
Α.Ι. Ταύτα
είναι: Μία χειραντλία μετ’ έλαατικού
σωλήνος καί άκροφυσίου, δύο Οδρίαι λιναί ή δύο ειδι
κοί κουβάδες, μία σκαπάνη, ένα πτύον, εις πέλεκυς,
έν ξύλινον κιβώτιον άμμου, ή ξύλινον βαρέλιον, δύο
ήλεκτρικοί φανοί, εις σύγχρονος πυροσβεστήρ Αφρού,

Πρώτιστον
μέλημα
τή ς
Π ολιτικής Ά μ ύ ν η ς πρέπει
νά άποτελέση ή προστοοία
τώ ν εγκαταστάσεων κοινής
ώ φελείας, τώ ν εργοστασί
ων, .τώ ν αποθηκών εύ φ λε
κτων ύλών κλπ.

τετραχλωριούχου κόνεως κλπ.) καί έν ντεπόζιτου ϋδατος. Έ νψ τά σοδαρώτερα Α.Ι. άπό άπόψεως εγκα
ταστάσεων καί Ολικού δέον προσέτι νά έφοδιασθσδν
καί μέ έγκαταατάσεις έξααφαλίαεως ΰδατος (άπό τό
δίκτυον ύδρεύσεως τής πόλεως ή ύπογείους π η γά ς).
Συνιοτώνται δεξαμεναί άποθηκεύσεως δδχχος καί μέ
σα έξακοντίσεως αύτοΰ ήτοι διά μηχανικών μέσιυν
(άντλίαι καταθλίψεως, δηλοιδή άπορροφήσεως καί έκτοξεύσεως καί διά φυσικού τρόπου (βάσει νόμου συγκοινωνοόντων δοχείων, δηλαδή άναλόγως του υψομέ
τρου καί των άντιστοίχων άχμοσφαιρών). Τά δύο ταΰτα τελευταία μέσα πυροσβεστικού Ολικού καλούνται
τακτικά, έν σχέσει πρός τά άνω κατανομαζόμενα στοι
χειώδη μέσα, ή μέσα άμέσου έπεμβάσεως.
β)

Οργάνωσις Υ γειο νο μ ική ς μερίμνης.

Αδτη συνίσταται εις τήν έκπαίδευσιν άριθμού τινός έκ του
προσωπικού τού Α.Ι. πρός παροχήν τών πρώτων βοη
θειών εις καθωρισμένον χώρον, ώς καί εις τήν προμή
θειαν καί έφοδιασμόν διά τού άπαραιτήτου ύγειονομικού Ολικού τών ειδικών ύγειονομικών συνεργείων. Ένδεικτικώς άναφέρεται δτι έκαστον συνεργεΐον δύναται
νά άποτελήται έξ έπτά έν συνόλψ άτόμων, τό όλιγώτερον καί ή άναλογία αδτη θά τροποποιήχαι άναλόγως
τού άριθμοΰ τού άπασχολουμένου προσωπικού παρ’ έκάστου Α.Ι. Τό Συνεργεΐον άποτελεΐ όμάδα τών έπτά ά
τόμων ήτοι ένός Ιατρού, δύο νοσοκόμων (κατά προτίμησιν γυναικών) καί τεσσάρων τραυματιοφορέων. Έ φ ’ βσον
τά ’Ανεξάρτητα ‘Ιδρύματα διαθέτουν Ογειονομικήν υπη
ρεσίαν καλόν είναι ν’ άναθέτουν εις ταύτην τήν όργάνωσιν τής ύγεισνομικής μερίμνης τού προσωπικού αύτών, ήτις είναι καί Αρμοδία διά τόν καθορισμόν χώρου
συγκεντρώσεως τών τραυματιών, χώρου διατηρήσεως
τού Τγειονομικού Ολικού, ώς καί τού άπαραιτήτου άναλωσίμου ή μή Ογειονομικοΰ Ολικού διά τήν δυνατότητα
παροχής τών Πρώτων Βοηθειών είς τό άπασχολούμενον προσωπικόν Οπό τού Α.Ι.
Νά τηρήται Οποχρεωτικώς ώς γενικός κανών δτι, είς περίπτωσιν βομβαρδισμού περιοχής τίνος ή ’Ανεξαρτήτου τινός ' Ι 
δρύματος αί ΟγειονομικαΙ Ομάδες (συνεργεία) τών γειτονικών
A. I. νά σπεύδουν τό δυνατόν ταχύτερου πρός ένίσχυσιν καί
παροχήν τών Πρώτων Βοηθειών είς τήν πληγείσαν περιοχήν
ή πληγέν ’Ανεξάρτητον "Ιδρυμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
Ά ξιο λό γη σ ις Π ολιτικής Ά μύ νης.

Διαπιστώσεις.

’Αληθώς άπό τής ’Εθνικής Έπαναατάσεως καί έντεΰθεν
έχει έπιτελεσθή Αξιόλογος έργασία γενικώς έπί τού τομέως
τής ’Εθνικής Άμύνης καί ή άπαιτουμένη σχεδίασις προχω
ρεί μέ ικανοποιητικόν ρυθμόν. Καί ιδού αί έπιτελεσθεΐσαι έργασίαι:
α)

Ό ργάνω σις.

Ά πό τής ισχύος τού A. Ν. 398)1968 «περί ΠΣΕΑ», ήρχισεν ή άναδιοργάνωσις τών Κεντρικών καί Περιφερειακών
Υπηρεσιών διά τής ίδρύαεως Δ)νσεων ΠΣΕΑ είς Κεντρικός
Υπηρεσίας καί Τμημάτων ΠΣΕΑ είς Νομαρχίας.
β)

Έπάνδρωσις.

Αΰτη συντελείται διά τής τοποθετήσεως είς Δ.ΠΣΕΑ Κεν
τρικών Πολιτικών ‘Γπηρεσιών καταλλήλου προσωπικού, κα
τά προτίμησιν άποφοίτων τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης καί
διά τής προσλήψεως ώς Τμηματαρχών ΠΣΕΑ τών Νομαρ
χιών, άποστράτων Αξιωματικών Ε .Δ ., κατά προτίμησιν ά
ποφοίτων τής Σχολής Εθνικής Άμύνης.. ή τής Άνωτέρας
Σχολής Πολέμου.
υ)

Σχεδίασις.

"Ηρχισεν ή άναμόρφωσις καί άνασύνταξις τών παλαιών
Σχεδίων καί συμπληρώσεως αύτών διά παραρτημάτων ώς
καί ή μελέτη καί σύνταξις νέων τοιούτων, κατόπιν τού κα
θορισμού άρμοδιοτήτων, εύθυνών τών Αρμοδίων 'Γπουργείων
καί Αντικειμενικών σκοπών διά τής ύπ’ άριθ. 3 τής πρώτης
1970 άποφάσεως τού ΑΣΕΑ.
δ)

Έκπαίδευσις.

Διά τών διεξαχθεισών κατά τό παρελθόν Ασκήσεων Ε θ ν ι
κών καί N A T O
CIVLOC — 68 — 69 καί ΔΗΜΟ
ΣΘΕΝΗΣ — 68, ΡΕΑ — 69, ΑΧΙΛΑΕΓΣ 70, ΦΑΙΔΩΝ 71,
ΣΟΛΩΝ 72, ήρχισε μέ Αλματώδη πρόοδον ή έκπαίδευσις
τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών 'Γπηρεσιών τής Χώρας
καί θά συνεχίζεται κατ’ έτος μέ τήν συνισταμένην δλων
τών παραγόντων τού ’Εθνικού Δυναμικού, ώστε νά έπ.τευχθή, εί δυνατόν, πλήρης όργάνωσις, προπαραακευή καί συν
τονισμός αύτών.
’Επίσης περιοδικώς έξακολουθούν νά ένεργώνται σεμι
νάρια ταχυρρύθμου μβτεκπαιδεύσεως ύπό τού 'Γπουργείου
Προεδρίας Κυβερνήσεως τών Διοικητικών Δημοσίων ‘Γπαλλήλων κατά τά όποια, σύν τοίς άλλοις, διδάσκονται ύπό
έπιτελών τού ΑΕΔ καί θέματα Πολιτικής Άμύνης καί Πο-
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λιτικής Κινητοποιήσεως βάσει τών ίσχυόντων Α. Νόμων
«περί ΙΙολ. Άμύνης καί ΠΣΕΑ». Συνεχίζεται άδιαλείπτως
Οπό τής ΓΕΔΠΑ/Χ ή έκπαίδευσις στελεχών εις τδ Κέντρον
έκπαιδεύσεως Πολιτικής Άμύνης (ΚΕΙΙΑ). Ε π ίσ ης συνε
χίζεται ή έκπαίδευσις στελεχών εις ΣΕΑ τών Πολιτικών
Τπουργείων διά σειράς σεμιναρίων.
ε)

β)

Δ ιαφ ώ τισ ή — Έ νημέρω σις.

γ)
"Ηρξατο ή ένημέρωσις' τοΟ κοινοΟ έπΐ θεμάτων Π.Α. άπό
Ραδιοφώνου, Τηλεοράσεως, τύπου καί προβολών κινηματο
γραφικών ταινιών.
Άνελήφθη ή ύποχρέωσις 6πό τού Υπουργείου Παιδείας
καί θρησκευαάτων δπως καθιέρωση ώς ιδιαίτερον μάθημα
τής Π.Α. εις τά Σχολεία Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως Δημοσίου καί ’Ιδιωτικοί) Δικαίου. ’Από τοΰ Σχολικοί)
έτους 1971 ήρχισεν ή διδασκαλία έπί θεμάτων Π.Α. εις τ'
άνωτέρω σχολεία, ώς καί εις άπάσας τάς παραγωγικάς
Σχολάς Ε.Δ. καί Σ.Α.
στ)

Νομοθεοία Π.Α.

Άναμορφούται έπί νέων καί συγχρονισμένων βάσεων ή !σχύουσα Νομοθεσία Π.Α. τής Χώρας. Ταυτοχρόνως γίνεται
άναμόρφωσις τών διατάξεων τοθ Α.Ν. 398)68 περί Π ΣΕΑ
έπί νέων βάσεων καί αί έργασίαι προχωροδν, ώστε δι’ ένός
σχεδίου Νομοθετικοθ Διατάγματος νά καλυφθούν τά θέματα
Πολιτικής Άμύνης καί Πολιτικής Κινητοποιήαεως τής Χώ
ρας, πρός άποφυγήν πολυνομιών.
Ζ)

Πιστώσεις.

Έ κ τού ’Εθνικού Προϋπολογισμού διά τάς άνάγκας Π.Α.
έχουν διατεθή πιστώσεις τής τάξεως τών 30.000.000 δρχ.
καί πλέον διά τά έτη 1968—1972 καί προβλέπεται ή κλιμάκωσις τού συνόλου τών πιστώσεων τής τάξεως τών 200.000.
000 δραχμών καί πλέον διά τήν ίκανοποίησιν σόν τφ χρόνψ
τών άπαραιτήτων άναγκών τής Π.Α. καί τήν άξιοποίηαιν
τών μέσων έκπληρώσεως τής Αποστολής Π.Α. έν έκτάκτφ
άνάγκη.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ IV .
Προγραμματισμός — 'Επιδιώξεις.

Διά τήν ίκανοποίησιν τών χρησιμοποιηθησομένων γενικώς
Ολικών, έφοδίων καί μέσων Οπό τών άρμοδίων φορέων τής Πο
λιτικής Ά μύντς πρός έκπλήρωσιν τής Οψηλής άποατολής αΰτής
έπιδιώκεται:
α) Ή έξεύρεσις καί ή έξασφάλισις τών πόρων βάσει τών
οικονομικών δυνατοτήτων τής χώρας διά τήν ίκανοποίησιν τών μέσων ιερός πραγμάτωσιν τών άντικειμενικών
σκοπών τής Π.Α., π .χ . ή έξασφάλισις πλήρους καί έγκαι

δ)

ε)

στ)

ρου συστήματος συναγερμού τού πληθυσμού, δ έφοδιασμός τών Μ.Π.Α. διά καταλλήλων ραδιολογικών όργάνων καί ειδική έκπαίδευσις τού προσωπικού τών Μ.II.
Α., κατασκευή δημοσίων Καταφυγίων, αυτόματον σύστη
μα συσκοτίσεως κτλ.
Ή έκπαίδευσις έκπροσώπων τών Δημοσίων Ανεξαρτήτων
Ιδρυμάτων (ΔΑΙ) εις θέματα Πολιτικής Άμύνης εις τό
Σχολεΐον ΚΕΠΑ.
Ή έκπαίδευσις γενικώς τών Πολιτικών καί Στρατιωτι
κών Υπηρεσιών ΠΣΕΑ είς θέματα Πολιτικής Άμύνης
καί Πολιτικής Κινητσποιήσεως διά σεμιναρίων καί άακήσεων.
Ή έπέκτασις καθιερώσεως ώς μαθήματα θεμάτων ΙΙ.Α.
γενικώς είς άπαντα τά Σχολεία Δημοσίου καί ’Ιδιωτικού
Δικαίου, ώς καί ή αυνέχισις είσ τάς παραγωγικάς σχο
λάς Ε.Δ. καί Σωμάτων Ασφαλείας.
Ή συνέχσις τής διαφωτίσεως τοΰ άμάχου πληθυσμού διά
τού Ραδιοφώνου, τύπου, τηλεοράσεως, καί προβολών ει
δικών κινηματογραφικών ταινιών πρός ένημέρωσιν αύτού έπί τών ληπτέων μέτρων προστασίας του.
Ή έπιδίωξις καταρτισμού καί έτέρων απαραιτήτων Σχε
δίων ύπό Πολιτικών καί Στρατιωτικών 'Γπηρεσιών διά
τήν δλοκλήρωσιν τοΰ έργου Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V .

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :

Έ ν συμπεράσματι έκ τών άνωτέρω λεχθέντων προκύπτουν
τά άκόλουθα:
α) Ή έναρξις τών προσβολών διά Συμβατικών ή Πυρηνικών
δπλων ένδενομένως νά λάβη χώραν πρσειδοποιητικώς ή
αίφνιδιαστικώς καί πρό τής κηρύξεως τού πολέμου καί
συνεπώς έπιβάλλεται προετομασία έπί στρατιωτικού καί
πολιτικού τομέως άπό τοΰ καιρού τής είρήνης.
β) Σκοπός τής Π.Α. γενικώς είναι ή δημιουργία έπί τού
άμάνου πληθυσμού ύώηλοΰ αισθήματος εόθύνης, ή διατήρησις τού ήθικού τής θελήσεως έπί τήν Νίκην καί ή
άντίληψις δτι ή σωτηρία αύτού καί τού Κράτους θά
είναι προϊόν κοινής αύτών προσπάθειας,
γ) Ή Π.Α. είς τόν πολιτικόν τομέα έπιφορτίζεται έξ όλοκλήρου μέ τήν άποστολήν καί εύθύνην τής προστασίας
άμάχου πληθυσμού καί τών άγαθών του είς περίπτωσιν
πολέμου καί δτι ή μή δπαρξις ΐ ή άποτυχία αύτής δύναται νά φέρη τήν ήτταν άνεξαρτήτως τοΰ άν αί έ π χ ε ιρήσεις τών Ε.Δ. είναι έπιτυχεΐς, καί
δ) 'Η άντίληψις καί κατανόησις τού σκοπού τής Π.Α. ή
πίστις καί πεποίθησις είς αύτήν ώς καί ή σκοπιμότης
δπάρξεως ταύτης ιιάς συνειδητοποιούν τό μέγεθος τών
κινδύνων τούς όποιους διατρέχει δ άμαχος πληθυσμός
είς ένα μελλοντικόν πόλεμον, τό καθήκον καί τήν ύποχρέωσιν τήν όποίαν έχομεν νά προστατεύσωμεν αύτόν διά
τήν έπιβίωσίν μας ώς Έθνους.

"Ελληνα αστυφύλακα! Δείξε πρός τόν παρα
βάτην τοΰ νόμου αγάπη, καλωσύνη και αν
θρωπιά. "Ετσι Θά έπιτύχης καλύτερα είς τήν
άποστολήν σου.
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ΠΟΙΟΣ
Η Τ Α Ν
Ο ΔΟΛΟΦ ΟΝΟΣ
Αστυνομικός ρεπόρτερ,
ΣΑ.Νξέρωτακτικός,
άρκετά γιά τΙς συνήθειες τοΰ

ι

Λονδίνου καί τών Λονδρέζων, καί ή δεκά
χρονη πείρα μου μ ’ Ιχει διδάξει πώς τά
πιό οογκλονιστικά γεγονότα δέν συμβαίvouv άπαραιτήτως ατά πασίγνωστα σταυ
ροδρόμια τοΟ Σόχο, τοΰ Νότιγκ Χίλ ή τοΰ
Λάϊμχάους.
Τά συγκλονιστικά γεγονότα μποροΰν νά
συμβοΰν δπουδήποτε. Πρέπει δμως νά έχη
κανείς τά μάτια του άνοιχτά.
"Οταν μπήκα στό μπάρ, πού βρίσκεται
άντίκρυ στήν Οΰεστμίνστερ Μπριτζ, βρέθηκα μπροστά στόν παληό έπιθεωρητή Χάζλεριγκ. Οί ματιές μας διασταυρώθηκαν.
Δέν είμαι βέβαιος άν έδειξε πώς μέ άνεγνώρισε, αλλά αδιαφόρησα.
"Εχει τώρα βαθμό γενικού έπιθεωρητοΰ
καί άργότερα μοΰ έξήγησε πώς βρέθηκε
έκει, στή θέση τοΰ Μπάτ, (πού ήταν ακό
μη στό κρεββάτι, μέ μιά γερή γρίππη),
σάν άρχηγός τοΰ Ειδικού Τμήματος τής
’Αστυνομίας.

Τδν Χάζλεριγκ τδν γνωρίζω καλά καί
κάποτε, παλαιότερα, μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά τοΰ προσφέρω κάποια μικρή ύπηρεσία. Αύτό δμως είναι μιά άλλη ιστορία.
Καθώς πλησίαζα στό τραπέζι του, μοΰ
άπλωσε τό χέρι, ΰστερα, δμως, άλλαξε,
δπως μοΰ φάνηκε, γνώμη, κ ι’ έκανε μιά
κίνηση πού έμοιαζε ταυτόχρονα μέ έγκάρδιο χαιρετισμό καί άφηρημένη «καλημέρά»!
— Χαίρομαι πού σάς βλέπω, κ. έπιθεωρητά, τοΰ είπα πρόσχαρα.
— Κι’ έγώ χαίρομαι πού σέ β λ έπ ω .. .
"Οχι έκεΐ, πάρε τήν άλλη καρέκλα, σέ πα
ρακαλώ.
"Ημουν έτοιμος νά καθήσω στήν καρέ
κλα, δεξιά του. "Ετσι, θά είχα γυρισμένη
τή ράχη μου πρός τή σάλα.
— θέλω, ξέρεις, νά μπορώ νά τούς βλέ
πω δλους άπό τή θέση μου, μοΰ έξήγησε.
Έσύ, μή δείχνης πώς τούς προσέχεις.
Προσπάθησε νά φαίνεται δσο τό δυνατόν
πιό φυσικός, θά πάρης καφέ;

Ή σερβιτόρα περνούσε άπό κοντά μας,
έκείνη τή στιγμή. Παρήγγειλα τόν καφέ
μου. Καί μόλις Απομακρύνθηκε, δ έπιθεωρητής Χάζλεριγκ συνέχισε τήν κουβέντα
του;
— Τόν θυμάσαι τόν "Ε γγιλς;
Χρειάστηκε νά σκεφθώ λίγο πριν τοΰ α
παντήσω.
— Είναι καιρός άπό τότε, είπα άργά.
Περισσότερα άπό δεκαπέντε χρόνια— είκο
σι, άν δέν κάνω λάθος. Πρέπει νά τόν εί
δα στό έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου στό
Ό λ ν τ Μπαίλη. Γιά τραυματισμό έξ άμελείας. Μιά δπόθεση μέ πολιτικό χαρακτή
ρα, θυμάμαι.
— Ή ύπόθεση, ναι. *0 "Ε γγιλς, δμως,
είναι δολοφόνος πληρωμένος. Σέ μιά συγ
κέντρωση παρά λίγο νά σκοτώση έναν άπό
τούς γονείς τοΰ Μόζιλη.
— ’Αλήθεια. Καί δέν ξέχααα άκόμη τί
τοΰ είπε δ δικαστής, ό γέρο - "Αρμπαθνοτ;
«Σέ θεωρώ άνθρωπο έπικίνδυνο καί σκλη
ρό», τοΰ είπε. «“Αν ή πράξη σου άπέβλεπε
στό κέρδος, θά σ’ έστελνα πολλά χρόνια
στή φυλακή».
— ’Ακριβώς, έκανε δ Χάζλεριγκ. "Ενας
δολοφόνος άπό τούς πιό έπικίνδυνους. Λοι
πόν, βρίσκεται κάπου έδώ μέσα.
— Πώς; ρώτησα.
Καί σχεδόν άμέαως, ξαναρώτηαα πιό
ψύχραιμα:
— Γιά νά κάνη τί;
— Δέν τή διαβάζεις, λοιπόν, τήν έφημερίδα σου; μοΰ άποκρίθηκε άποδοκιμαατικά
δ Χάζλεριγκ.
"Γστερα, συμβουλεύτηκε τό ρολόι του
καί μοΰ έξήγησε:
— Σέ λέκα λεπτά, δ Ράϊμον Τσάρλς κα
τεβαίνει άπό τό τραίνο του στή Βικτόρια
Σταίηαιον. Ξέρεις τίνος είναι «δεξί χέρι»
καί έκτακτος απεσταλμένος. Έ , λοιπόν,
τό δρομολόγιό του πρός τ’ άνάκτορα τοΰ
Μπάκιγχαμ περνάει λίγα μέτρα πιό κεί
άπό τούτο τό κέντρο. Οί πολιτικοί του άντίπαλοι έχουν δρκισθή νά τόν «καθαρίσουν».
Καί, φυσικά, τούς βολεύει νά τόν σκο
τώσουν σέ βρεττανικό έδαφος.
ΞΩ, δ καιρός ήταν ύπέροχος. Ό φθι
Ε
νοπωρινός ήλιος ζέσταινε τή γκρίζα
πέτρα τής «πρώτης βουλής» τοΰ κόσμου,
έπαιζε καί σπίθιζε στά άμέτρητα παράθυ
ρα τοΰ τεραστίου κτιρίου. Καθώς θαύμαζα
αύτό τό Ασύγκριτο θέαμα, πρόσεξα έναν
άστυφύλακα μέ στολή. "Εκανε, μέ ήσυχο
βήμα, τόν κύκλο τοΰ καταπράαινου γκα
ζόν, έφτασε ώς τή γωνιά τοΰ κτιρίου, στά
θηκε μιά στιγμή, πήρε στροφή καί ξαναγύρισε. Πίσω άπό μιά άλλη γωνιά πρόσε
ξα έναν άλλο, καί δστερα ένα τρίτο, στό
άλλο μέρος τής άλλέας.
Νά πάρη ή όργή! Ή περιοχή ήταν κλει
σμένη άπό παντοΰ. Τούς μέτρησα: ήταν
τουλάχιστον δέκα άνάμεσα στή γωνιά τής
Πάρλιαμεντ Σκουαίρ καί στή Γέφυρα.
Τό έπάγγελμά μου, μέ είχε δδηγήσει
μιά - δυό φορές, ώς τότε, μέσα στόν κί- δυνο. Τήν Ιδια στιγμή ένοιωσα τό στόμα μου
στεγνό, καί δταν ή σερβιτόρα, πού μ 'ΰ έ
φερνε τόν καφέ, έκανε κάποιον έλαφρό θό
ρυβο μέ τά ποτήρια της, τινάχτηκα σά
νευρόσπαστσ.
— Φυσικά, τό δρομολόγιο άπό τή Βικτόρια Σταίησιον είναι μυστικό, έλεγε δ Χάζλεριγκ τώρα. Καί, φυσικά, τό ξέρουν^ ό
λοι !. .. Μόνο σήμερα τό πρωί έμαθα άπό
κάποιον καταδότη πώς ό "Ε γγιλς σκόπευε
Σ υνέχεια σελ. 291
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ΕΚΛΕΚΤΑ#
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ! Al

ΤΗΣ Κ°ς ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗ
Δ/ΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΣΙΚΑΓΟΥ

Ο ΙΕΡΙΥΑ ΙΗ ΙΙΣ ΤΟΝ
ΑΙΑΚΥΜ ΑΝΣΕΟηΐ
ΤΗΪ ΕΝ ΕΑΛΑΑΙ
ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΪ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΑΕΤΙΑΝ 1960-1970
Ή

έ γ κ λ η μ α τικ ό τη ς

δεν α κ ο λο υ θ ε ί τα

εις τ η ν Ε λ λ ά δ α
α ν ιό ν τα ττρότυττα

τ ω ν β ιο μ η χ α νικ ώ ς ά ν ετττυ γμ έ νω ν κο ι
ν ω ν ιώ ν τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν

Π ο λ ιτ ε ιώ ν ,

τή ς Γ ε ρ μ α νία ς , τή ς Γ α λ λ ία ς κλττ.

Ρ

ΙΣ ΕΝ ΕΚ ΤΩΝ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕΥΜΑΤΩΝ τώ ν Ηνωμένων 'Εθνών άναφ έρεται, ό τι τό παγκόσμιον κΰμα έγ 
κληματικότητος, μέ τό ν πορόντα ρυθμόν
αύξήσεως, θά έχη
ύπερεξαπλασιασθή
μέχρι τοϋ έτους 2.000 ( 1) - Είναι γνω
στόν, έΕ άλλου, άτι ε ις πολλά κράτη, ό
δ είκτη ς έγκλημα τικότητος αυξάνει ολονέν, ένώ ε ις άλλα μένει στάσιμος ή και
μειοΰται.
Μία πρόχειρος άναδρομή εις τά στα
τιστικά στοιχεία, τά όποια άφοροϋν τούς
καταδικασθέντας διά
πλημμελήματα ή
κοκουργήματα κατά τά έτη 1960 έως
καί 1970, κατατάσσει τήν 'Ελλάδα με
ταξύ τών χωρών μέ τήν μειουμένην έγκληματικότητα. Συγκεκριμένω ς, τό σύνολον τών καταδικασθέντων (κατά πρώτον
καί ύποτρόπων) κατά τό 1970 έμειώθη κατά 7% έν σχέσει πρός τό έτος
1960 καί κατά 8,3% έν σχέσει πρός τό
έτο ς 1969, ένώ ό ύπολογιΖάμενος ποινικώ ς ένήλικος πληθυσμός τή ς χώρας
δέν έμειώθη, άλλ' ηύξήθη κατά τι κατά
τήν αύτήν περίοδον. (Β λ. Πίνακας 1 καί
2, καί Σχήμα 2 ).
Ά ν τιθ έτω ς , ή διά τών μέσων μαΖίκής
έπικοινωνίας σκιαγραφομένη είκώ ν είναι
μάλλον μελανή. Σχεδόν καθημερινώς, ό
τύπος άναγράφει ειδήσεις περί έγκλημάτων, τώ ν όποιων οί δράσται είναι συχνάκις περισσότεροι τοϋ ένός, καί ή τέλεσις συνοδεύεται άπό ίδιάΖουααν 6ίαν
ή γίνεται κατόπιν
έντέχνου προπαρασκευής.
Ή παρούσα μελέτη άποσκοπεϊ νά διερευνήση, βάσει τώ ν ύπό τή ς Ε θ νική ς
Σ τα τισ τικής
Υπηρεσίας τή ς Ελλάδος
(έφ ' έξη ς όνοφερομένης ώς Ε .Σ.Υ.Ε.)
παρεχομένων στοιχείω ν καί τή ς ύφ' ήμών περαιτέρω
έπ εξεργοσίος αύτών,
τήν κίνησιν τή ς έγκλημα τικότητος εις
τό ν έλληνικόν χώρον καί νά έξετάση
ποσοτικός καί
ένδεχομένω ς ποιοτικός
μεταβολάς, παρστηρουμένας κατά τήν
τελευ τα ία ν δεκαετίαν.

Ή Έγκληματολογική στατι
στική ώς πηγή πληροφορήσεως και μελέτης τής έγκλη
ματικότητος.
Εις τά ς παλαιός παραδοσιακός ή καί
τάς συγχρόνους άγροτικάς κοινω νίας ή
έγκληματικότης είναι οάχί μόνον περιωρισμένη άλλά καί έμφανής. Εις τά ς κοι
νωνίας α ύ τά ς —τά ς τύπου Gemeinschaft,
διά νά μεταχειρισθώ μεν τό ν όρον τοϋ
Tonnies(2) —ό άνεπίσημος κοινω νικός
έλεγχος, όπως ή κατακραυγή τή ς κοι
νής γνώμης ή ή κοινωνική άπομόνωοις
τοϋ παραβάτου, ένερ γεϊ ώς ειδική ή καί
ώς γενική πρόληψις καί συνεπώς ή Αντι
κοινωνική
συμπεριφορά
περιορίζεται.
ΈΕ άλλου, ή διάρθρωσις τή ς κοινω νίας
είναι τοιαύτη, ώστε καί όταν παραβιασθοϋν οί κοινωνικοί κανόνες συμπεριφο
ράς, άμέσως σχεδόν πάντες λαμβάνουν
κατά τό μάλλον ή ήττον πλήρη καί άκριβή γνώσιν τώ ν συμβάντων.
Αντιθέτω ς, ε ις τά ς συγχρόνους βιο
μηχανικός καί άστικάς κοινω νίας —τά ς
κοινω νίας τύπου Gcsellschaft —ή έγκ λη 
ματικότης είναι ηύξημένη καί τό μ έγε
θος αύτής δυσπροοδιόριστον. Ό άνεπί
σημος κοινω νικός έλεγχος γίνετα ι πλέον
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άνεπορκής καί άντικαθίσταται ύπό τών
επισήμων φορέων τή ς
ποινικής καταστολής. Εις τά ς πολύπλοκους καί πολυ
άνθρωπους αύτάς κοινωνίας δέν δύνανται πλέον τά μέλη τω ν νά έχουν ιδίαν
άντίληψιν περί όλων τών τελουμένων έν
αύταϊς έγκλημάτων. ΈΕ άλλου, ό τύπος,
διά τή ς έπιλογής τών δημοσιευαμένων
ειδήσεων, δημιουργεί ε ις τό ν μέοον πο
λίτην σφαλερός έντυπώσεις καί ώς πρός
τό μέγεθος τή ς έγκληματικότητος, άλλα
καί ώς πρός τό είδος τών διαπραττσμένων έγκλημάτων. Π.χ. έν Έ λλάδι αί άνθρωποκτονίαι έκ προθέσεως καί τό λοι
πά έγκλήματα κατά τή ς Ζωής, τά όποια
βλέπουν συχνότερον τό φώς τή ς δημοαιότητος, άποτελοΰν τό 1% περίπου τών
έγκλημάτων, διά τά όποια έΕεδό^ησαν
τελεσίδικοι
καταδί κασα καί άποφάσεις.
Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί ώς πρός
τά έγκλήματα κατά τών ήθών, ε ις τά
όποια δέν άντισ τοιχεϊ ούτε καν τό 1%
τώ ν καταδικών, ένώ σχεδόν καθημερινώς
ύπάρχει περί αυτών μία σχετική είδησις εις τό ν τύπον. Ά ν τιθ έτω ς , αί πα
ραβάσεις τοϋ Αγορανομικού Κώδικος,
αί όποϊαι άποτελοΰν πλέον τώ ν 20% τών
κσταδικοσθέντων έγκλημάτων, ώς καί
οί περισσότεροι τών 300 άνθρωποκτονιών κατ' έτος, αί όποϊαι
οφείλονται
ε ις αύτοκινητιστικά άτυχήματα(3), ολί
γον σχολιάΕονται.
Έ κ τών άνωτέοω, καταφαίνεται ή άναγκαιότης τή ς έγκληματολογικής στα
τισ τικής ί 4), ώς πηγής πληροφορήσεως.
Βεβαίως, ή διά τή ς σ τατιστικής περι
γραφή ή καί μελέτη τή ς έγκλημα τικότη
το ς δέν σ τερείται μ ειο νεκτημά τω ν(5).
Κ ατ' άρχήν, δέον νά ληφθή ύπ' όψιν,
ότι μόνον τμήμα τώ ν δια,ηραχθέντων έγ 
κλημάτων έΕιχνιάΖεται. Έ κ τών έζιχνιαΖομένων έγκλημάτων, πάλιν, μέρος μό
νον έκδικάΖεται Οπό τώ ν δικαστηρω ν.
Τέλος, έκ τώ ν δικσΖομένων δραστών
μόνον τμήμα καταδικάζεται τελεσιδίκω ς
διά πλημμέλημα ή κακούργημα καί έπομένω ς έμφαίνεται εις τήν έλληνικήν
στατιστικήν (6). Ά κριβέσ τερο ν μέγεθος
τή ς έγλη μ α τικό τη το ς(7ϊ) θά ήτο δυνα
τόν νά ληφθή, έάν εις τήν ένδικον έγκλημστικότητα, ήτοι εις τά έκδικασθέντα καί καταδικοσθέντα έγκλήματα, προσ ετίθετο κατόπιν ειδικώ ν έρευνών, διεΕαγομένων ύπό ειδικευμένω ν έπιστημόνων, ή δήλη έγκλημστικότης, δηλ. τά
έγκλήματα, ών ή τέλεσ ις κατέστηόπω οδήποτε γνωστή διά μηνύσεως τω ν παθόντων κατ' άγνώστων, άνευρέσεως
πτώματος φονευθέντος κλπ. (7ίτ ) , ώς
καί ό σ κοτεινός άριθμός τώ ν έγκλημά
των. Είρήσθω έν πσρόδω, ότι ό τελ ε υ 
τα ίος οΰτος είναι πολύ μεγαλύτερος σή
μερον, παρ' δ,τι ήτο εις τήν έποχήν του
Quetelet, καί έΕ άλλων λόγων, άλλά καί
λόγω έΕοπλώσεως τών έγκλημάτων τών
φερόντων «λευκόν περιλαίμιον» άτόμων.
Πρόχειροι
ύπολογισμοί έπϊ
αγγλικώ ν
στατιστικώ ν δεδομένων δεικνύουν, ότι
ό άριθμός τώ ν έγκλημάτων,_ τά όποια
καταλήγουν εις κατοδίκας είναι μόλις
τό 1/12 τώ ν όλων έγκλημάτων ( * ) . Έπϊ
πλέον συγκρίσεις πολλών έτών δέν ε ί
ναι πάντοτε καί έφ' όλων τώ ν κατηγο
ριών άδικημάτων έφ ικτοί, έφ ' όσον αί
στατιστικοί μετοήσεις έρείδονται έπϊ ά
δικημάτων προβλεπουένων ύπό τού Ποι
νικού Κώδικος, καί τώ ν ειδικώ ν ποινι
κών νόμων, αϊ μεταρρυθμίσεις δε τή ς

ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ) 1960-1970
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1962
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Σχήμα
Ποινικής νομοθεσίας (ώ ς λ.χ. αί άνσφερόμεναι ε ις τά ς άδικους έπιθέσεις, άπρομελέτητα τραύματα, τήν φαρμακείαν
κλπ.) έχουν ώς έπακόλουθον άλλοιώσεις ε ις τό ν άριθμόν τώ ν έγκλημάτων
έκάστης κατηγορίας. Ε κ τό ς τούτου καί
αί ύπό τή ς Ε.Σ.Υ.Ε. καθιερωθεϊσαι κατηγορίαι άδικημάτων ή πινακογραφήσεις
βελτιούμεναι άλλάΖουν μορφήν καί το ι
ουτοτρόπως δυσχεραίνονται αί συγκρί
σ εις καί οί υπολογισμοί τώ ν διακυμάν
σεων τών κατ' ιδίαν έγκλημάτων. Ού
τω ς, ή έγκληματολογική στατιστική τού
έτους 1963 περιλαμβάνει 23 κατηγορίας
άδικημάτω ν(9 ). Εις τήν στατιστικήν τού
έτους 1969 προσετέθησαν δύο νέοι κατηγορίαι, ήτοι α ί: α) χαρτοπαικτικαί λέσχσι καί τυχηρά παίγνια καί β) παραβά

1967

1968

1969

1970

2

σ εις τή ς περί δημοσίας ύγείας νομοθεσ ία ς (,ι()). Εις τήν σ τατιστικήν τού έτους
1970, τέλο ς, αί κστηγορίαι άνέρχονται
ε ις είκοσι έ π τ ά ( " ) .
ΜετοΕύ τών συγγραφέων ύπάρχει ο
μοφωνία τόσον ώς πρός τά μειο νεκτή
ματα καί τά ς έλλείψ εις τή ς έγκλη,ματολογικής σ τατιστικής, όσον καί ώς πρός
τά πλεονεκτήματα καί τήν χρησιμότητά
τη ς διά τή ν έΕακοίβωσιν τού όγκου καί
τού είδους τώ ν.τελουμένω ν έγκλημάτων.
Αί άρνητικαί μάλιστα διαπιστώσεις είναι
χρησιμότατοι, διότι ύπαγορεύουν λελογιαμένην χρήσιν τών στατιστικώ ν δεδο
μένων, συλλογήν συμπερασμάτων μετά
διοκρίσεως, έπιδίωΕιν καί έΕεύρεσιν ν έ 
ων συστημάτων καταγραφής τώ ν έγκλη
μάτων ύπό πλειόνων ύπηρεσιων ή όρ-

271

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 1960 1970
(1960 = 100)

ματικότης παραμένει
εις χαμηλώτερα
έπίπεδα, έν σχέσει πάντοτε πρός τό έ 
το ς 1960. (βλ. Πίνακα I καί Σχήμα I).
Η είκώ ν τή ς έγκλημα τικότητος άλλοιοϋται κατά τι, έάν ε ις τά ς κατάδι
κος τω ν κατά πρώτον καταδικασθέντων
προστεβοϋν κοί οί καταδίκοι τών ύπο
τρόπων, δΓ όσα έτη τουλάχιστον έχουν
συγκεντρωθή σ χετικά στοιχεία ύπό τής
Ε.Σ.Υ.Ε. (Β λ. Πίνακα 2 καί Σχήμα 2 ).
Επί παραδείγματι, έάν ληφθή ώς γνώμων τή ς έγκλημα τικότητος
ό άριθμός
τώ ν κατά πρώτον καταδικασθέντων, κα
τά τό έτο ς 1969 παρατηρεϊται μείωσις
τή ς έγκλημα τικότητος έατά 4,6% έν
σχέοει πρός τό έτο ς 1960. ’Εάν όμως
οί υπολογισμοί γίνουν έπί τοϋ συνόλου
τώ ν καταδικασθέντων, δηλ. καί έπί τών
ύποτρόπων, παρατηρεϊται άντιθέτω ς κα
τά τό 1969 αύΕηοις τή ς έγκλημα τικότη
το ς κατά 1,3%, έν σχέοει πρός τό έτο ς
1960. ΈΕ άλλου, τό έτο ς 1970 σημειοϋται κόμψις τή ς έγκληματικότητος κα
τά 12,5% έν σχέσει πρός τό έτο ς 1960,
όπολογιζομένων μόνον τώ ν κατά πρώτον
καταδικασθέντων ύπολογιΕομένων καί
τών ύποτρόπων.
Εκ τών όνωτέρω δυνόμεθα νά διαπιστώσωμεν, μετά τίνο ς βεβαιότητος, τούλάχιστον, έν άρνητικόν συμπέρασμα:
Κ α τ ά
τ ή ν
τ ε λ ε υ τ α ί α ν
δ ε κ α ε τ ί α ν ,
β ά σ ε ι
τ ή ς
έ ν δ ι κ ο υ
σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς ,
δ έ ν
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι
άΕ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο ς
α ϋ Ε η σ ι ς
τ η ς
έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς
ε ι ς
έ λ λ η ν ι κ ό ν
χώρον.
Γεννάται, έν τούτοις, τό
έρώτημα:
Παρ' δλον ότι δέν παρατηρούνται ποσο
τικο ί μεταβολαί ε ις τή ν έγκλημσπκότητα τω ν τελευτο ίω ν έτώ ν, μήπως έκ τή ς
μελέτη ς τώ ν ύπαρχόντων στατιστικώ ν
στοιχείω ν είναι δυνατόν νά προκύψουν
ποιοτικοί το ια ΰ το ί; ( 1δ).
(Σ υ ν εχ ίζετα ι)

γανιομών, ώς καί περαιτέρω έπεΕεργασίαν τών Γ^δη ύπαρχόντων δεδομένων.
Βάσει τώ ν όνωτέρω, μέ πολλήν περίσκεψιν, δεχόμενοι δέ ώς καί ό Suther
land, δτι ή έγκληματαλογική στατιστική
είνα ι ίσως ή όλιγώ τερον άΕιόπιοτος τών
κοινωνικών στατιστικώ ν καί ότι α-ί διά
φοροι μετρήσεις τών έγκλημάτων πρέπει
μόνον ώς ένδει'Εεις νά λαμβάνωνται Οπ
δψιν ( ,α ), παραθέτομεν ώρισμένα στα
τισπ κά' στοιχείο, άωορώντα ε ις τήν κί
vr>°iv τη ς έν Έ λλάδι έγκληματικότητος
ώς καί τά έΕ αυτών συναχθέντα ήμέτε
ρα άπατελέσματα.

Διακυμάνσεις έγκληματικότητος.
^ 5 έλέχθη, ήδη, ή έγκληματικότης
ε ις τήν Ελλάδα δέν άκολουθεϊ τά άνιό ν
το πρότυπα τών διομηχανικώς άνεπτυΥμένων κοινωνιών τώ ν Ηνωμένων Πο
λιτειώ ν, τή ς Γερμανίας, τή ς Γαλλίας
κ λ π .(’ 3).
Λαμβανομένου τοϋ έτους 1960 ώς βάσεως καί ύπαλογι£ομένων-·μόνον τώ ν κα
ταδικώ ν τώ ν κατά πρώτον καταδικασθέντων, έφ ' όσον τά περί ύποτρόπων στοι
χεία δέν είναι πλήρη ( ’ * ) , παρατηροϋμεν γενικώ ς κόμψιν τή ς έγκληματικότητος, μέ έΕοίρεσιν τά έτη 1964 καί 1968
άπό δέ τοϋ τελευτα ίου τούτου ή έγκ λη 

(1) J . A. Jo y c e , είς V ista , N ov. Dec.
1971, σελ. 19.
(2) T onnies, G em ein sch aft u n d G esells h a ft, 3η έκδ. 1972, iSiqc βιβλίον I, τμή
ματα 1 καί 2.
(3) Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1970, σελ. 42.
(4) Έ νταϋθα άναφερόμεθα μόνον είς τήν
ένδικον ούχί δέ καί είς τήν σωφρονιστικήν
στατιστικήν. Π ερί τής έγκληματολογικής
στατιστικής γενικώς καί τών διακρίσεων
αυτής, ώς καί περί τής ένδίκου, δήλης
καί πραγματικής έγκληματικότητος βλ.
Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, Τόμος Α ',
1966, σελ. 120, καί P in a te l, έν B o u zat P in a te l, T om e III, C rim inologie, 1963,
σελ. 33 - 37.
(5) Ό v. H e n tig είς τό τρίτομον σύγ
γραμμά του άφιερώνει έν όλόκληρον κεφάλαιον είς τήν άρνητικήν πλευράν τής έγκλη
ματολογικής στατιστικής (D as V erbrechen, (I) 1961 σελ. 67 καί έπ .). Ό Mezg er έπίσης γράφει περί τής άξίας καί τής
σημασίας τής έγκληματολογικής στατι
στικής, άναφέρει δέ καί πλουσίαν συναφή
παλαιοτέραν γερμανικήν βιβλιογραφίαν
έπί τοϋ θέματος (K im inalpolitik, 1934,
σελ. 162 - 165). Ά παρίθμησιν τών μειο
νεκτημάτων ώς καί τών πλεονεκτημάτων
τής έγκληματολογικής στατιστικής γενι
κώς κάμει ό L ev y B ru h l, Problfemes de

ΠΙΝΑΞ
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Κατά πρώτον καταδι κασθ έντες τελεσίδικος έπί πλημμελήματι ή κα
κουργήματα (1960-1970) καί υπολογισμός ποινικώς ένηλίκου πληθυσμού.
Έτος
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Καταδικασθέντες

’Αναλογία, έπί
100.000 κατ.
1.134
1.081
1.121
1.125
949
972
1.232
1.207
859
1.013
928

82.649
78.955
83.084
83.776
70.936
73.059
93.405
92.644
66.685
78.866
72.393

Υπολογιζόμενος
πληθυσμός (**)
7.289.130
7.393.061
7.411.058
7.441.332
7.475.816
7.515.734
7.576.326
7.674.795
7.755.863
* 7.785.246
7.796.850

ηγαί: Ε.Σ.Γ.Ε. Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύV η ς, έτους 1963 σ. 45, έτους 1968 σ. 43, έτους 1969 σ.
41, έτους 1970 σ. 41.
** Περιλαμβάνεται δ υπολογιζόμενος ήλικίας 7 έτών καί άνω πληθυ
σμός της χώρας τήν 30ην ’Ιουνίου έκαστου έτους.

κατά τήν διάρκειαν τοϋ δεδομένου έτους
περισσότερον τής μιας φοράς, υπολογίζεται
τόσας φοράς δσαι καί αί τελεσίδικαι καταδίκαι. (Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1970 σελ. 41). Ε ίς τήν διάκρισιν μεταξύ
έγκληματολογικής στατιστικής προσώπων
καί πράξεων άναφέρεται ό S aue K rim inologie als reine u n d a n g e w a n d te W issen sch aft, 1950 σελ. 16.
(7) Θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθή, δτι καί
είς τήν περίπτωσιν αύτήν άπέχωμεν τής
πραγματικότητος καί δι’ άλλους λόγους
καί διότι ή έγκληματολογική στατιστική
θεωρεί τό έγκλημα ύπό τήν νομικήν αύτοϋ
έποψιν ούχί δέ καί ύπό τήν όντολογικήν.
Π ερί τής άξίας τής όντολογικής έννοιας
τοϋ έγκλήματος βλ. Δασκαλόπουλον, Στοι
χεία ’Εγκληματολογίας, 1972, σελ. 206
καί έπ.
(7α) Βλ. άνωτέρω ύποσημείωσιν 4.

(8) Howard Jones, Crime in a Chang
ing Society n.d. σελ. 18.
(9) Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1963, σελ. 46.
(10) Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1969, σελ. 42.
(11) Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1970, σελ. 42.

(12) Sutherland, Principles of Crimi
nology, 7η έκδ. 1966, σελ. 27.
Π Ι Ν Α Ξ

2*

Κατά πρώτον καταδικασθέντες καί υπότροποι (1960 - 1970)
Έτος
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Κατά πρώτον
καταδικατ
σθέντες
82.649
79.955
83.084
83.776
70.936
73.059
93.405
92.644
66.685
78.866
72.393

Βάσις
1960

Υπότροποι

Σύνολον

Βάσις
1960

100,0
96,7
100,5
101,3
85,8
88,3
113,0
112,0
80,6
95 4
87,5

28.988
31.035
25.093
18.922**
15.756**
18.682**
22.673**
13.119**
8.155**
34.296
31.540

111.637
110.990
108.177
102.698
86.692
91.741
116.078
105.763
74.840
113.162
103.933

100,0
95,3
92,9
**
**
**
**
**
**
101,3
93,5

(13) Ε ίς τάς Η .Π .Α ., ύπολογίζεται ύπό
τής F .B .I., δτι ή .έγκληματικότης γενικώς
ηύξήθη κατά τους £ξ πρώτους μήνας τοϋ
έτους 1971 κατά 7 % έν σχέσει πρός τήν
αύτήν περίοδον τοϋ προηγουμένου έτους
(U niform Crim e R e p o rtin g J a n u a r y J u n e 1971 F .B .I. U .S. D ep t, of Ju s tic e
1971). Ε ίς τήν Δυτικήν Γερμανίαν έξ
άλλου ή έγκληματικότης κατά τό έτος
1969 ηύξήθη κατά 2 ,8 % έν σχέσει πρός
τό προηγούμενον έτος μή συμπεριλαμβα
νομένων τών τροχαίων άδικημάτων καί
άδικημάτων κατά τοϋ κράτους (P o tru y k s,
K rim in a lsta tistik 1969 έν uns. Ju g e n d ,
1970, σελ. 464 καί έπ., ώς άναφέρεται είς
A b stra c ts on C rim inology a n d P en o lo 
gy, v. 12 N. 2, 1972). Σχετικώ ς παλαιότεραι στατιστικά! άναφερόμεναι είς τήν
Γαλλίαν άναφέρουν, δτι τό έτος 1962 π α 
ρουσιάζει καθαράν αΰξησιν τής έγκλημα
τικότητος έν σχέσει πρός τά τρία προηγού
μενα έτη (Merle, Les M ondes d u Crim e,
1968 σελ. 17).

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς έτους 1963, σ. 45,
■1967, σ. 43 έτους 1970, σ. 41.
** Ελλείπουν τα στοιχεία περί υποτροπής τών ποινικών Δικαστηρίων
’Αθηνών Πειραιώς.
Πηγαί:

la Sociologie C rim inelle, σελ. 222 καί
έπ., είς G u rv itch , T rait6 de Sociologie,
II, 1968. Τέλος at σύγχρονοι άμερικανικαΐ άπόψεις έπΐ του θέματος, αί νέαι μέθο
δοι συλλογής καί έπεξεργασίας έγκληματολογικών δεδομένων, ώς καί ό ύπό τοϋ
Sellin προτεινόμενος τρόπος μετρήσεως
τής έγκληματικότητος καί ή έπ ’ αΰτοϋ
κριτική, συνεκεντρώθησαν εις τιμητικόν
τόμον διά τόν Sellin έκδοθέντα ύπό τοI

(14) Διά τόν λόγον τοΰτον καί δέν συμπεριελήφθησαν είς τήν παρούσαν μελέτην
τά είς τάς ύποτρόπους άναφερόμενα στα
τιστικά δεδομένα. Έ νδεικτικώ ς άναφέρομεν ένταΰθα δτι είς τήν Στατιστικήν τής
Δικαιοσύνης, έτους 1970 (σελ. 41) άναγράφονται διά τό έτος 1968 μόνον 8.155
ύπότροποι, δέν άναφέρεται δέ δτι έλλείπουν
τά στοιχεία περί υποτροπής τών Ποινικών
W olfgang, Crim e a n d C u ltu re, 1968 βλ.
τά στοιχεία περί υποτροπής τών Ποινικών
ιδία σελ. 157 - 167 καί 169 - 186.
Δικαστηρίων ’Αθηνών - Πειραιώς. Ύ πο (6) Ή έλληνική στατιστική άναφέρεται εις θέτομεν δμως δτι οϋτω θά συμβαίνη δεδο
μένου δτι υπάρχει σχετική ύποσημείωσις
τούς κατά τήν διάρκειαν έκάστου έτους
είς τήν Στατιστικήν τής Δικαιοσύνης έτους
τελεσιδίκως καταδικασθέντας έπί κακουρ1967 σελ. 43.
γήμ ατι ή πλημμελήματι ύπό τών ποινικών
(15) C. D. Spinellis, Crim e in a C hang
δικαστηρίων (κοινών, στρατιωτικών καί
in g G reek S ociety σελ. 1. Άνακοίνωσις
δικαστηρίων ανηλίκων). Ώ ς μονάς δέ υ
είς τό τμήμα ’Εγκληματολογίας το Διε
θνο ς Συνεδρίου Κοινωνικής Ψυχιατρικής
πολογισμού λαμβάνεται ή άτομική κατα
’Ισραήλ, ’Ιούνιος 1972.
δίκη, δηλαδή έάν εις δράστης κατεδικάσθη
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Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ

Μ Α Σ

Π Ο Ι Η Τ Η Σ

Η
ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΥ
Ό ’Απρίλης μέ τον έρωτα
χορεύουν και γελούνε
κ ι’δσ’ανθια βγαίνουν και καρ
ποί τόσ’ αρματα σέ κλείουνε.
Λευκό βουνάκι πρόβατα κι
νούμενο βελάζει,
και μές στη θάλασσα βαθιά
ξαναπετιέται πάλι
κι’ όλόκληρο έσίσμιξε μέ τ’
ουρανού τά κάλλη.
Και μές στής λίμνης τά νερά,
δπου έφθασε μ ’ άσπούδα,
έπαιξε μέ τον ίσκιο του γαλά
ζια πεταλούδα,
πού ευωδίασε τον ύπνο τους
μέσα στον άγριο κρίνο.
Τό σκουληκάκι βρίσκεται σ’
ώρα γλυκειά κ’ έκεΐνο.
Μ άγεμα ή Φύσις κι δνειρο
στην όμορφιά καί χάρι,
ή μαύρη πέτρα όλόχρυση καί
τό ξερό χορτάρι,
μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ
χίλιες γλώ σσες κρένει·
δποιος πεθάνη σήμερα χίλιες
φορές πεθαίνει.
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Δέκα χρόνων ήτον ό Διονύσιος Σολω
μός, όταν, μετά τό θάνατο τού πατέρα
του, τό 1808, άφησε τή Ζάκυνθο κ' έπηγε νά σπουδόοη στήν 'Ιτα λία . Έ κ ε ϊ
έκαναν έντύπωση στούς δασκάλους του
ή φιλομάθεια καί ή έΕυπνάδα του. Ιδι
αίτερη κλίσι έδ ειχνε ό μικρός άρχοντας
—γιατί, ώς είναι γνωστόν, είχ ε εύπατρίδη πατέρα ήτονε κόμης ό ίδιος —ατά
γράμματα.
"Οσο μεγάλωνε τόσο πιό έντονο γινό
τανε τό πάθος του γιά τή λογοτεχνία.
Πριν περάσουν 4 —5 χρόνια άρχισε νά
ούτοσχεδιάΖη στά 'Ιτα λ ικ ά στίχους, πού
άν κ' έπρόδιναν έπιδράοεις, δέν ύστερούσαν σέ τρυφερότητα, σέ σαφήνεια, σέ
Ζωηρότητα εικόνων. Αλλά δέν τολμού
σε νά δείΕη σέ κανένα τά πρωτόλειά
του. Οί πνευματικοί άνθρωποι, πού συ
ναναστρέφονταν, έμάντευαν τ ις ίκανότη τές του, δέν μπορούσαν όμως νά τού
άποσπάοουν καί τό ποραμικρότερο, έ 
στω δείγμα του.
Ό μεγαλύτερος του
ποιητής Μ όντι είπε σέ μιά συΖήτησι σχε
τική, μ' ένα σ τίχο τού Δάντη, πώς ό
ποιητής δέν πρέπει νά λογικεύεται τόσο.
Φθάνει νά αισθάνεται. Ό Σολωμός άπάντησ ε:
«Πρέπει πρώτα ό νους νά συλλάθη μέ
δύνομι καί ύστερα ή καρδιά νά αίοθανθή έκ εΐνο πού ά νοϋς συνέλαβε».
"Ενας άλλος φίλος του διανοούμενος,
ό Μαντάνι, πού δέν μπόρεσε νά τόν άποχαιρετήση ότον έγινε
τελειόφ οιτος
καί πήγε στή Β ενετία γιά νά μπαρκάρη,
τού έσ τειλε μιάν έπιστολή.
"Εγραφε:
«Θά έχης συντροφιά στό ταΕίδι σου τρ εις
φίλους. Τό πνεύμα τή ς θάλασσας, τόν
άγγελο τή ς φ ιλίας καί τό πνεύμα τής
έλευθορίας».
Καί συνέχιΖε: «Φεύγεις δίχως ούτε
ένα στίχο νά μάς άφήσης πού νά θυμίΖη τήν διάνοιά σου, ούτε μιάν εικόνα
σου πού νά φέρνη Ζωντανή στά μάτια
μας τήν άγαπημένη, τή μοναδική έκφρασι τού προσώπου σου».
Έ πιστρέφοντας στή γενέτειρ α, ό Σο
λωμός, ύστερα άπό δεκάχρονη όπουσία,
τή ν βρήκε άλλαγμένη. Τήν Γαλλική κα
τοχή είχ ε διαδεχθή ή Αγγλική «προστα
σία». Ό εικοσάχρονος νομικός, πού πο
τέ του δέν άγάπησε τήν έπιστήμη, κα
θώς είχ ε άφθονα τά μέσα καί τίποτε

δέν τό ν άνάγκαΖε νά έΕασκή έπάγγελμα,
έκανε στό νησί μιά Ζωή κλειστή. Μ ελε
τούσε κ' έρέμβαΖε. Σ τήν κληρονομ κή
έπαυλι, πού ήτσν στήν έΕοχή ψηλά στό
λόφο τού Στράνη, πήγαινε συχνά καί κα
θότανε σέ μιά πέτπα κοντά στό Ά κρ ο τή ρι, γιά ν' άγναντεύη τή γλαυκή θάλασσα
τού Ά δ ρ ία καί ν' άφήνη τό πνεύμα νά
πλονηθή στούς κόσμους τώ ν ονείρων.
Ό χ ι σπάνια αύτοσχεδίαΖε στίχους. Μιά
μέρα θυμήθηκε ένα ποίημα τού Μεταστάσιου καί δοκίμασε νά τό μεταφράση στή
δημοτική μας γλώσσα. Μ έ πολλή δυσκο
λία κατώρθωσε νά συμπληρώση τό πρώ
το τετρά σ τιχο:

«’Απ’ τήν δνοιξι, πού έγύριοε,
ούρανάς καί γής εύφράνθη.
Μέ τό χόρτο καί μέ τ ’ δνθι
παίζει δ ζέφυρος τερπνά».
Ή τ α ν οί πρώτοι έλληνικοί στίχοι του.
Ή δυσκολία πού εύρισκε άπό τή ν ά
γνοια τή ς νεοελληνικής τό ν έκανε νά
γράφη στή γλώσσα τού άγαπημένου του
Δάντη, Πετράρχη, Μεταστάσιου, πού
έπί δέκα χρόνια μιλούσε ή έμάθαινε.
Αφού συνεπλήρωσε μία συλλογή σονέττων, φρόντισε νά τά τυπώοη στήν Κέρ
κυρα. Ή έντύπωσι πού προΕένησαν, ι
δίως στή χώρα τών σπουδών του, ήταν
ικανοποιητική. Ό μ ω ς ό νεαρός ποιητής
δέν έδωσε σημασία ο' αύτό γιατί τό ν ί
διον καιρό είχ ε γίνει μέλος τή ς φιλι
κής 'Ε ταιρείας κι' ό νοϋς του ήταν στούς
σκλαβωμένους άδελφούς, πού άντίκρυ
ατό Μόριά καί στή Σ τερ εά 'Ελλάδα, άγωνίΖονταν νά σπάσουν τά δεσμά τή ς
σκλαβιάς. Αργότερα, τό 1823 πήγε στι^
Ζάκυνθο ένας φλογερός πατριώτης καί
άΕιόλσγος στσχοστής, ό Σπυρίδων Τρικούπης. Ζήτησε νά έπικοινωνήση μέ τόν
ποιητή κοί γίνανε άμέσως φίλοι. Μ όλις
διάβασε τά ιταλικά οονέττα του ό μελ
λοντικός ίσοτρικάς τού «21» διέκρινε
τή ν σπίθα τή ς μεγαλοφυΐας τού Σολωμού. Δίχω ς νά διστάσπ τού είπε πώς ήτα νε σωστό νά μετα χειρίζεται τή λαλιά
τού έλληνικοϋ λαού.
—Δ έν τήν Εέρω. Δ έν μπορώ νά γρά
ψω, δπως θέλω στήν έλληνική γλώσσα,
τού άπήντησε.
·—Νά τήν μάθης. Τό Έ θνος χρειάΖεται έναν ποιητή. Πρέπει νά πληρώσης τό

Ό Λόφος του Στράνη, ό
που σήμερα δεσπόζει ή
προτομή του Ε θνικού μας
ποιητοϋ. Ά π ό εδώ ό Σολω 
μός άκούγοντας απέναντι
τά κανόνια τοϋ Μεσολογγιοΰ ΕεφώνιΖε δακρυσμένος «Βόστα, καημένο Μ ε
σολόγγι».

πνευματικό σου χρέος στήν Πατρίδα,
τοϋ άνταπάντησε. Καί, καθώς είχ ε λό
γους νό μείνη μήνες στή Ζάκυνθο, άρχι
σε νά τοϋ παραδίδη μαθήματα. Μ' αύτά
καί μέ τό διάβοσμα τώ ν Κρητικών έπών,
τοϋ «Έρωτόκριτου», ιδίως
δημοπκών
τραγουδιών, κοί μέ τήν καταπληκτική
αφομοιωτική καί
γλωσσοπλαστική του
δύνομι, κατάκτησε σύντομα τά έκφραστικά του μέσα. Τόση ήταν ή πρόοδός του,
ώστε προτού νά φύγη ό Τρικούπης τοϋ
διάβαΖε μερικούς στίχους του πού, άνεΕάρτητα άπό τήν
λογοτεχνική τους
άΕία, φανέρωναν έΕοίρετη γλωσσική κα
λαισθησία.
Έ ν α μεσημέρι, έκ εϊ πού βρισκότανε
στήν έπαυλι μαΖί μέ φίλους του, κι ένψ
έτοιμαΖότανε ένα πλούσιο ΤραπέΖι, άκούατηκαν κανονιές.
Βγήκε άμέσως στό
φρύδι τοϋ λόφου ό ποιητής, στάθηκε ν'
άφουγκροσθή, κατάλαβε. Σ έ μιά στιγμή
Εεφώνισε δακρυσμένος.
— Βόστα, καημένο Μεσολόγγι.
"Επειτα γύρισε πίσω, μπήκε στήν τραπεΕαρία, καί πρόσταΕε νά δώσουν τά
φαγητά καί τά πιοτά ατούς χωρικούς.
Ή
π α τ ρ ι δ ο λ α τ ρ ί α
του
φ ο ύ ν τ ω ν ε
μ έ ρ α
μ έ
τή
μ έ ρ α .
"Αρχισε νά κατέχετα ι άπ’
αύτή, νά τήν Εή στόν ύπνο καί στόν
Εύπνο του. Καί ένα μαγιάτικο πρωί, σέ
στιγμή ψυχικής εύφορίας
έγραψε τις
πρώτες στροφές τού «"Υμνου εις τήν
Ελευθερίαν». Ή πέννα του έτρ εχε. Συ
νέχισε πυρετικά τό γράψιμο ώσπου έφθασε στό τέλο ς τή ς συνθέσεως, πού άποτελ εϊτα ι άπό 158 όμοιοκατάληκτες τ ε 
τράσ τιχες στροφές, πλημμυρισμένες άπό
φώς έλληνικό, γεμά τες άπό άέρα λ ε 
βεντιάς, πλούσιες σέ λαμπρές εικό νες
κοί πατριωτικόν παλμό.

«Τούς στίχους αύτούς, πρέπει νά τούς
διοβάΕει κανείς ολόρθος καί μέ ψυχή
φλογερήν», είπε κάποιος κριτικός.
Πριν κλείσει μήνας, ήταν έτοιμος ό
"Υμνος, πριν κλείσουν δυό χρόνια τυ 
πώθηκε στό Μεσολόγγι. Τόν ύποδέχθηκαν μέ ένθουσιασμό οί άνθρωποι τών
γραμμάτων, μέ συγκινητικές έκδηλώσεις
οί πολεμιστές τή ς στεριάς καί τή ς θά
λασσας πού τά έργα τους
έΕαίρονται
στούς άδρούς του στίχους, μ' εύλάβεια
καί δέος οί μόΕες τού λαού.
"Ενα νέο κύμα έθνικών συγκινήσεων
θά σκεπάση άργότερα στήν ψυχή τοϋ
Σολωμοΰ μέ τό ν θάνοτο τού Μπάϋρον
καί τού Μπότσαρη. Καινούργιες πολύ
σ τιχες ώδές θά συντεθούν, διαφ ορετικές
πτυχές τού ρωμαλέου ταλέντου του θ'
άποκαλυφθοΰν, ώσπου νάρθη ή ώρα νά
γραφτή τό λιγόστιχο άριστούργημα τών
Ψαρών καί ν' άρχίση ή περίφημη σύνθεοι τώ ν « Ελευθέρων Πολιορκημένων».
Αύτή, πού δυστυχώς δέν σώθηκε ή δέν
ώλοκληρώθηκε, είναι τό μεγαλούργημα
τού Σολωμού. Αποπνευματωμένη ή πατριδολατρεία του, φ τάνει στήν ψηλότερη
κορφή τού Παρνασσού.
Ό
π ο ι η τ ή ς
Σ ο λ ω μ ό ς
κ α τ α θ έ τ ε ι
στό
βωμό
τής
Π α τ ρ ί δ α ς
όλο
τό
θ η σα υ
ρό
τ ή ς
ψ υ χ ή ς
του,
πρα
γματοποιώντας αύτό πού έγραψε στόν
θαυμαστή του Τ ερτσ έτη:
«Τ ό "Ε
θνος
Ε η τ ε ϊ
άπό
μάς
τό
θη σα υρ ό
τ ή ς
δ ι κ ή ς
μας
δ ι ά ν ο ι α ς
ν τ υ μ έ ν ο ν
έθνικ ά».
Σ τό ύπέροχο αύτό ποίημα, πού ό χώ
ρος δέ μάς έπιτρέπει ν' άναλύσουμε,
περιέχονται οί ώραιότεροι στίχοι τοϋ
Σολωμού.
Σ ά ς θυμίΕουμε λίγους, άπό

τούς πιό άντιπροσωπευκτικούς. Μάς δί
νουν μιάν εικόνα άπό τήν Φύσι, πού τήν
άνοιΕι είναι σ' όλη τη ς τήν δόΕα. Τό
Μεσολόγγι έπεσε άνοιΕι κι' ό ποιητής
στοχάΖεται πώς ήταν έΕαιρετικά γοητευ
τική έκεϊνο τό
χρόνο ή άνοιΕι, γιά
νά δαμάση τήν άντίστασι τών ήρωϊκών
ύπερσσπιστών του, νά κάνη τήν ψυχή
τους ν' άποΖητήση σφιχτοδέσιμο μέ τή
Ζωή καί νά το ύς έΕουθενώση:

Ό

’Απρίλης μέ τόν έρωτα χορεύουν
(καί γελούνε
κ ι’ δα’ άνθια βγαίνουν καί καρποί τόσ’
(άρματα σέ κλειοδνε.
λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο 6ε(λαςει,
καί μές στή θάλασσα βαθιά ξα.απετιέ(ται πάλι
κ ι’ δλόκληρο έσίσμιξε μέ τ ’ ούρανοΟ
(τά κάλλη.
Καί μές στής λίμνης τά νερά, δπου
(Ιφθααε μ’ άσπούϊα,
έπαιξε μέ τόν ίσκιο του γαλάζια πε
ι ταλούδα,
πού εύώδιασε τόν ύπνο τους μέσα στόν
(άγριο κρίνο.
Τό σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυ(κειά κ’ έκεϊνο.
Μάγεμα ή φύσις κι δνειρο στήν όμορ(φιά καί χάρι,
ή μαύρη πέτρα δλόχρυση καί τό ξερό
(χορτάρι,
μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλιες
(γλώσσες κρένειδποιος πεθάνη σήμερα χίλ ιες φορές πε(θαίνει.
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΠΕΓΙΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ, δτι ό σύγχρονος άνθρωπος έχασε ώς ένα σημείο του, τά
ΕΙΝΑΙ
μονοπάτια τά πνευματικά. Είναι άλήθεια, δτι τής μηχανής ή ύλική δύναμη
τον καθήλωσε άνήμπορο έρπετό στά αιχμηρά τ’ αγκάθια τής μικρής γής του.
Υποστηρίζουν οί σοφοί καί φαίνεται νά έχουν δίκηο, πώς τής ύλης τό ψεύτικο
θάμπος μάρανε του σημερινού ανθρώπου τό μεγαλείο τό πνευματικό κι’ άπειλεΐ
στο τέλος κι’ αύτή τή σωματική καί τήν ψυχική του υπόσταση.
"Ομως πρέπει ευτυχώς νά όμολογηθή, δτι τή στιγμή πού ή κοινωνία μας παρα
παίει, τή στιγμή πού ό κόσμος παλεύει μιά άνιση κι’ άπρόβλεφτη πάλη, τή
στιγμή πού φαίνεται πώς οί αξίες οί άνθρώπινες, πού δίνουν νόημα και όμορφιά
στή ζωή γίνονται χίμμαιρες, τότε ακριβώς ξαναβρίσκουμε τον έαυτό μας, ξαναγγίζουμε τις θεϊκές καταβολές μας, ξαναγυρεύουμε τό ουράνιο τό φώς.
Αύτή τήν αισιοδοξία μάς τήν επιτρέπουν λίγα μά φωτεινά παραδείγματα άλτρουϊσμοϋ καί αύτοθυσίας. Άναφερόμεθα στήν πρόσφατη, τή νωπή άκόμη θυσία
του ήρωϊκοΰ άστυφύλακα Δημήτρη Πεγιά.
Τί ώθησε άληθινά τό τριαντάχρονο παλληκάρι στο βωμό τού μαρτυρίου; Μήπως
δόξας δίψα, συμφέροντος υλικού προσμονή, κατάκτηση βαθμού και καλυτέρας
θέσεως; Τίποτα άπ’ δλα αυτά. Κάτι άλλο έκίνησε τον άείμνηστο άστυφύλακα.
Κάτι πού αισθάνονται οί μεγάλοι μόνο άνθρωποι. Κάτι πού νοιώθουν σάν ανάγκη
οί μεγάλες μόνο ψυχές. Καί ή άνάγκη καί ή δίψα πού ώδήγησε τό Δημήτρη
Πεγιά στο στιλέτο μπροστά τού δολοφόνου, δεν ήταν άλλη άπό τήν ύψηλή επιτα
γή τού χρέους. Ό Δημήτρης Πεγιάς, ό χαρούμενος αστυφύλακας, δέν ήταν άπό
έκείνους, πού τά άνθρωπόμορφα τέρατα δολοφόνησαν άπό τήν πρώτη στιγμή.
Ό Δημήτρης Πεγιάς θυσιάστηκε για νά σώση τον άλλο, τον συνάνθρωπο. Ό
Δημήτρης Πεγιάς ώρθωσε περήφανα τό κορμί του, τείχος μπροστά στή θηριωδία
τού κτήνους, άδιάφορος γιά τό μακελειό πού γινόταν γύρω του, άφοβος άπό τό
αίμα πού κόχλαζε κοντά του. Ό Δημήτρης Πεγιάς έσπευσε νά προφθάση τον τρο
μαγμένο τραγουδιστή, πού ανίσχυρος άντίκρυζε τήν κοφτερή λάμα νά σειέται
άπειλητική στο χέρι τού υπανθρώπου. Ό Δημήτρης Πεγιάς έσωσε έκεϊνο τον
άθώο. τον άφταιγο, τό φτωχό βιοπαλαιστή. "Ομως ό ίδιος στέρησε στον έαυτό του
τό δικαίωμα νά ζήση. Καί τδκανε έκείνη τή στιγμή τού χαλασμού χωρίς καθόλου
σκέψη, χωρίς ίχνος δισταγμού, χωρίς σκιά φόβου. Δε μπορούσε αλήθεια νά κάνη
άλλοιώς. Ήταν ό άστυφύλακας ό Πεγιάς. "Ενας άπό τούς χιλιάδες άφανεΐς ήρωες,
πού διακονοΰν τά ιδεώδη τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Αυτά τά ιδεώδη, πού διδά
χτηκε άπό τήν πρώτη στιγμή, δταν άγνό χωριατόπαιδο κάθησε στά μαθητικά
θρανία τής ’Αστυνομικής Σχολής. Δέ μπορούσε νά κάνη άλλοιώς. Χιλιάδες ψυ
χές ήρώων καί μαρτύρων, άπό τον Καζή ώς τον Κωνσταντάγκα, φτερούγιζαν
ολόγυρά του, προσκαλώντας τον στο χρέος τής τιμής.
Τώρα ό Δημήτρης Πεγιάς άναπαύεται στον αιώνιο τον ύπνο του. Ή θύμησή του
δμως θά μένη άσβεστη γιά νά φωτίζη τούς έπιγενομένους στο δρόμο τού καθή
κοντος.
Π ό σ ο ά λ ή θ ε ι α ώ ρ α ι ό τ ε ρ η θ ά ή τ α ν ή ζωή, άν δ λ ο ι οί ά ν θ ρ ω 
π ο ι ε ί χ α ν σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ε ι α π ό λ υ τ α τό υ ψ η λ ό ν ό η μ α τ ού
χ ρ έ ο υ ς . Τ ό τ ε ί σ ω ς θά ή τ α ν ό κ ό σ μ ο ς ό μ ο ρ φ ο ς κα ί ή θ ι κ ό ς κ ι ’
αγγελικά πλασμένος...
Σ-ς

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΑΣ
Τήν 4.15 νυκτερινήν ώραν τής 25-2-73
έφονεύθη ύπό τοϋ αιμοσταγούς δολοφόνου
Νικολάου Κοεμτζή έντός τοΟ έπι τής δδοΰ

'Αγ. Μελετίου 45 κέντρου διασκεδάσεως «Νε
ράιδα τής ’Αθήνας» ό άστυφύλαξ τής Ύποδ)ν·
σεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών Δημή-

ΐριος Πεγνδς. Ό άτυχής άστυφύλαξ διασκε
δάζουν μετά συγγενών του εις τό ρηθέν κέντρον καί άντιληφθείς έγκαίρως τάς διαθέσεις
τοϋ δολοφόνου, άφοϋ ήδη τό αϊμα είχε άρχίσει νά τρέχη πλησίον του, προσεπάθησε νά
άπωθήση τοΰτον τήν στιγμήν, κατά τήν όποίαν ό άφηνιασμένος κακούργος έπετέθη έναντίον τοϋ τραγουδιστού κ. Άθανασιάδη.
Ό άείμνηστος Πεγιάς έτέθη μεταξύ τοϋ τραγουδιστοϋ και τοϋ κραδαίνοντος τό στιλέτο
Νικ. Κοεμτζή καί έν τή προσπαθείς του νά
άπωθήση τό κτήνος έδέχθη τό μοιραΐον κτύ
πημα εις τήν κοιλιακήν χώραν. Τελικώς ό
τραγουδιστής κ. Άθανασιάδης έσώθη, άλλά
ό ήρωϊκός άστυφύλαξ μετ’ όλίγον έξέπνευσεν.
Ή τραγική του άπώλεια έβύθισεν εις τό πέν
θος τήν ’Αστυνομικήν οικογένειαν καί όλόκληρον τόν Ε λληνικόν λαόν, ό όποιος διεπίστωσε δτ’ άλλην μίαν φοράν, δτι οί άνδρες
τής ’Αστυνομίας Πόλεων άποτελοϋν έγγύησιν
τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας του,
άφοϋ εις τήν προάσπισιν τών άγαθών τού
των δέν διστάζουν νά θυσιάσουν καί τήν ζωήν
των άκόμη. Αί λεπτομέρειαι τοϋ φοβεροϋ έγκλήματος, τό όποιον συνετάραξε τήν κοινήν
γνώμην, είναι βεβαίως γνωσταί καί δέν υπάρ
χει λόγος νά έπαναληφθοΰν ένταϋθα.
Ό Δημήτριος Πεγιας έγεννήθη τό έτος
1942 εις Βραστά Χαλκιδικής. Είς τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων κατετάγη τό 1966. Τό έπόμενον έτος έξήλθεν τής Σχολής ’Αστυφυλάκων
καί έτοποθετήθη είς τό Ζ' Άστυν. Τμήμα
’Αθηνών. Τό 1968 μετετέθη είς Ύποδ)νσιν
Γενικής ’Ασφαλείας καί έτοποθετήθη είς τό
Τμήμα ’Αναζητήσεων. Διεκρίνετο διά τήν Ερ
γατικότητα, τήν προσήλωσίν του είς τά έθνικά ιδεώδη καί τήν άγάπην του διά τόν πολί
την. Ή κηδεία του έγένετο είς τήν ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα. Τόν ήρωϊκόν συνάδελφον
προέπεμψεν είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν
άντιπροσωπεία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν ό Ύπαστυνόμος
κ. Λύρας, ό όποιος μεταξύ άλλων είπε καί τά
έξής:

«‘Αγαπητέ καί άξέχαστε Δημήτρη ΓίΕΓίΑ.
Ο ί προϊστάμενοί σου, τούς όποιους τόσο πολύ έσέβεσο καί οί συνάδελφοί σου, τούς όποιους ύπερβολικά
άγαποϋσες καί σέ άγαποϋσαν, θρηνούν τόν πρόωρον
θάνατόν σου.
Διεκρίνεσο διά τήν έργατικότητα, τήν τιμιότητα, τό
θάρρος, καί τήν άξιοπρέπειαν.
Προσέφερες πολλά είς τό Σώμα τής ‘Αστυνομίας πό
λεων καί τώρα πού θά προσέφερες περισσότερα, ή
σκληρή καί άδυσώπητη μοίρα έκοψε τό νήμα τής ζωής
σου είς τό 3 Ιον έτος τής ήλικίας σου. ‘Αλλά ή μοίρα
τών θνητών είναι γνωστή καί τό πεπρωμένον φυγεϊν
άδύνατον. "Εφυγες νέος καί δέν έπρόφθασες νά χαρής
τούς καρπούς τών κόπων σου. Δέν σέ έχάρηκε ή οίκογένειά σου, οί συγγενείς σου, οί φίλοι σου, οί συ
νάδελφοί σου, ή ’Αστυνομία.
Ή μνήμη σου θά μείνη είς δσους έκ τοϋ πλησίον
σέ έγνώρισαν αίωνία καί οί εύχές μας ύπέρ άναπαύσεως τής άγνής καί άδολου ψυχής σου θά σέ συνο
δεύουν γ ιά πάντα. Είθε ό Πανάγαθος Θεός όπως ένσταλάξη βάλσαμον παρηγοριάς είς τούς οίκείους σου,
τάξη δέ τήν ψυχήν σου έν σκηναΐς δικαίων.
’Αλησμόνητε συνάδελφε. Τό Σώμα τής ‘Αστυνο
μίας Πόλεων καί τό Τμήμα ‘Αναζητήσεων τής Υ.Γ.Α.
‘Αθηνών, είς δ ύπηρέτεις, έκφράζουν δ ι’ έμοϋ τήν βαθυτάτην θλΐψιν των καί όδύνην διά τόν άπρόσμενον
χαμόν σου.
Ώ ς έκπρόσωπός των καταθέτω στέφανον, ώς έλάχιστον φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης.
“Ας είναι έλαφρό τό χώμα τής Ιδιαιτέρας σου πατρίδος, τό όποιον έντός όλίγου θά σέ σκεπάση.
Αίω νία σου ή μνήμη άγαπητέ καί άλησμόνητε Δη
μήτρη.»

Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν έπίσης διά
συγκινητικών λόγων καί ό άστυφύλαξ κ. Μαντάς, τής ιδίας Υ πηρεσίας μέ τόν άείμνηστον
Πεγιάν. ,
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» έκφράζουν
μέ όλους μαζύ τούς άστυνομικούς τήν βαθυτάτην θλΐψιν των. Ή σκέψις των συνοδεύει τόν
γενναίο συνάδελφο είς τόν αιώνιον ύπνον του.
’Α λ η σ μ ό ν η τ ε Δ η μ ή τ ρ ι ε Π εγιά. Τό π α ρ ά δ ε ι γ μ ά σου θά μάς
έ μ π ν έ η καί τό θ ά ρ ρ ο ς σου θά
μάς ό δ η γ ή είς τό σ κ λ η ρ ό καί
άχαρες, άλλά τόσο άνθρώπινο
έ ρ γ ο μας. Ή . μ ν ή μ η σ ο υ άς ε ί 
ναι αίωνία.
«Α.Χ.»

ΦΩΤΗ Κ Ο ΝΤΟ ΓΛΟ Υ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΚΑΙ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΚΟ ΣΜ Ο Σ, όσο κι άν άλλαξε, θέλει πάντα
νά βλέπη τούς ανθρώπους πού τούς έχει
σέ μεγάλη ύπόληψι νά είναι φανταχτεροί, μεγαλόκαρδοι, χεροδύναμοι, παρουσιαστικοί. Πρό πάν
των τούς άγωνιστές, τά παλληκάρια, θέλει νά εί
ναι θεωρητικοί, ψηλόσωμοι, δυναμόκορμοι, σω
στοί δράκοι.
Αύτό καλά τόξερε ό παμπόνηρος ό Κολοκοτρώνης καί δέν φανερωνότανε, τόν καιρό
πού τόν είχανε γιά δρακογεννημένον Τούρκοι καί
Γραικοί, κ' οί τουρκαλάδες φοβερίζανε τά τουρκάκια μέ τ ’ όνομά του, ίσαμε τά Ντιάρ - Μπεκήρ
τής 'Ανατολής, φωνάζοντας «Κολοκοτρώνα - Κο
λοκοτρώνα!», κι έλεγε ό σοφός αύτός γέρος
στούς δικούς του «καλύτερα νά μας άκοϋνε, παρά
νά μάς βλέπουνε».
’Έτσι είναι ό κόσμος! Μά ή φύσι κάνει τή
δουλειά της όπως θέλει αύτή, καί δέ ρωτά τή
φαντασία τού κόσμου. Μήπως οί περισσότεροι
άπό τούς μεγάλους άνθρώπους δέν ήτανε κακο
καμωμένοι, όρρωστιάρηδες, μίζεροι, γεμάτοι άδυναμίες, μ’ όλα τά στολίδια πού τούς έβαλε ή φαν
τασία τού λαού; Τ' ήτανε άραγε ό Σωκράτης,
πού έμοιαζε σάν βάθρακας, ό Πλάτωνας, πού ή
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τανε λαδέμπορος, ό Περικλής, πού είχε ένα κε
φάλι μακρύ σάν πεπόνι, ό Αίσωπος πού ήταν σάν
ούραγκουτάγκος, ό Αριστοτέλης, πού έμοιαζε μέ
γριά, ό Καίσαρας, πού ήτανε ζωχαδιακός, ό Μέγας Αλέξανδρος πού έγερνε τά κεφάλι του άπό
τόνα μέρος καί στραβολαίμιαζε, ό Απόστολος
Παύλος, πού ήτανε στραβοκάνης, κοντοστούπης
καί φαλακρός, ό Αγιος Γιάννης ό Χρυσόστομος,
ξερός σάν μούμια, μ’ ένα μεγάλο κεφάλι καί λίγες
σπανές τρίχες οτό πηγούνι, κ’ ένα σωρό άλλοι!
Στον Πύρρο, τόν βασιλέα τής Ηπείρου, πού ήτανε
ό πιό σπουδαίος στρατηγός τού άρχαίου κόσμου
λέγανε οί φίλοι του γιά νά τόν καλοπιάσουνε πώς
έμοιαζε στήν όψι μέ τά Μ έγ’ Αλέξανδρο, μέ τόν
Περσέα καί μέ τόν Φίλιππο. Μά έκεϊνος δέν τά
έχαφτε αύτά, καί μία μέρα στή Λάρισσα ρώτησε
μιά χωριάτισσα γνωστή του μέ ποιόν έμοιαζε.
Καί κείνη τού είπε πώς έμοιαζε μέ τόν μάγερα
τόν Βατραχίονα.
Σ’ αυτούς κοντά, θυμήθηκα έναν άλλον, έναν
άρχαϊο πολεμιστή, τόν Αγησίλαο, τόν βασιλέα
τής Σπάρτης, πού στάθηκε ό άνίκητος στρατηγός
τού καιρού του.
Αύτός ό Σπαρτιάτης σ’ όλη του τή ζωή πολε-

μοϋσε, πότε στή Μικρά Ασία, πότε στά ελληνικά
μέρη, πότε στην Αίγυπτο, κι άπό t ic σαγίτεο κι
άπό t ic κονταριέΰ τό κορμί του ήτανε λιανισμένο,
καί τόνο πόδι του σακατεμένο. Σκληραγωγημέvoc στό έπακρο, δέν άλλαξε σέ τίποτα t ic naAicc
σπαρτιατικέΰ σ υ ν ή θ ε ^ του, μ' όλο πού ήτανε κοσμογυρισμένοο. Γύρισε πίσω στην πατρίδα του,
χωρίο ν' άλλάξη όλότελα, σάν νά μήν ξεμάκρυνε
καθόλου άπό τόν Εύρώτα, γράφει ό γέρο Πλού
ταρχος Μήτε τό φαγητό του άλλαξε, μήτε τό
λουτρό του, μήτε τή γυναίκα του έντυσε άλλοιώτικα, μήτε τ ’ άρματά του τελειοποίησε, μήτε τό
σπίτι του διώρθωσε, άλλά άφησε t ic παλιέο πόρ
τ ε ς όπωο ήτανε άπό τόν καιρό τού παποϋ του.
Σάν πέρασε τά ογδόντα χρόνια, άποτραθήχτηκε
στήν Σπάρτη, μά δέν ήθελε νά καθήση άπραγοο
καί νά περιμένη νά πεθάνη. Καί γι' αύτό σάν έ
στειλε έναο στρατηγόο άπό τήν Αίγυπτο, λεγόμενοο Τάχος καί τόν προσκάλεσε νά πάη νά πολεμήση μαζί του καταπάνω στούο Φοίνικες ό
Άγησίλαοο άποφάσισε πρόθυμα νά ταξιδέψη.
Μάζεψε λοιπόν στρατό, μπήκε στά καράθια καί
τράβηξε γιά τήν Αίγυπτο.
Φτάνονταο σέ κείνη τή χώρα, πήγανε νά ύποδεχτοΰνε μέ μεγάλη πομπή οί άρχοντεο τόν δο
ξασμένο Αγησίλαο, καί μαζί to u c πολύο κόσμος
νομίζονταο πώο θά δούνε κανέναν λεβέντην άν
θρωπο. Μά είδανε ένα γεροντάκι ζαρωμένο καί
κουτσό, μέ ένα κορμί άδύνατο, τυλιγμένο σ’ ένα
φτωχό σαμαροσκούτι, ξαπλωμένο άπάνω στά χορ
τάρια τήο άκροθαλασσιας καί πιάσανε νά γελά
σουνε καί λέγανε: «τούτο είναι πού λέγει τό πα
ραμύθι, πώο κοιλοπόνεσε τό βουνό καί γέννησε
ένα ποντίκι —«ώδινεν opoc καί έτεκε μύν». Καί
δέν έφταξε αύτό, άλλά κι άπό τά όμορφα φαγητά
καί τά μυρουδικά πού τού πήγανε, τά καλύτερα
είπε νά τά δώσουνε στούο είλω τες καί κράτησε
τά ψωμιά καί τ ’ άλλα χοντροφάγια. Κ’ έπειδή κα
τάλαβε πώο δέν τούο γέμισε τό μάτι, κούνησε
τό κεφάλι του, χαμογελώντας πονηρά, σά νάλεγε: «’Έννοια σας καί θά δήτε». "Οπωο έγινε σέ
λίγεο μέρεο πού άρχισε ό πόλεμοο κ’ έκεϊνοο ό
γέροο γίνηκε ά ϊτό ς καί κατασπάραξε τούο έχθρούς κ’ οί Αιγύπτιοι τόν παρακαλούσανε ν'
άπομείνη μαζί t o u c νά ξεχειμωνιάση. . .
Α Ν ΕΚ ΔΟ ΤΟ

Ό βασιλιάς τής Σπάρτης ’Αγησίλαος, πού
ήταν συγχρόνως m i λαμπρός στρατηγός, ένψ πο
λεμούσε νικηφόρα στή ’Ασία έναντίον τών Περσών, άνεκλήιθη ξαφνικά. νά υπερασπιστή τήν πα
τρίδα του πού ένεπλάκη σέ πόλεμο μέ άλλες έλληνικές πόλεις.
Τόν πόλεμο αύτό τόν προκάλεσαν οί Πέρσες
μοιράζοντας άφθονο χρήμα σταύς δημαγωγούς
τής Θήβας καί τών ’Αθηνών, γιά νά παρασύρουν
τό Δήμο έναντίον τής Σπάρτης. "Οταν, λοιπόν,
ό ’Αγησίλαος έγκατέλειπε τήν ’Ασία γιά νά πολεμήση έναντίον Ελλήνων είπε περίλυπος: «Μέ
διώχνουν άπό τήν ’Ασία δέκα χιλιάδες τοξότες»,
έννοώντας τά περσικά νομίσματα πού είχαν χα
ραγμένο έπάνω τους έναν τοξότη.

Ε ϋθυμ ες κα ι μ ε λ α γ χ ο λ ικ έ ς ά ν α μ νή σ ε ις ...

Η ΑΑΪΚΑΑΑ Μ ΚΑΤΟΧΗ!
Τού Άρχ. κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
Ό σοι έτυχε νά γεννηθοΟν στής.. . άκρίβειας τόν καιρό (κα
τοχή) θά ΟυμοΟνται άσφαλώς πόσο δύσκολο πράγμα ήταν,
Ιδίως στό χωριό, ή άπόκτηση ένός δασκάλου. Απαιτήσεις
πολλές βέβαια γιά θρανία καί σχολικά κτήρια δέν είχαμε. Τά
μαθήματα γίνονταν στίς έκκλησίες. Τά βιβλία, τά τετράδια
καί τά μολύβια ήταν σπάνια. Ό ταν όμως άνοιγε ό καιρός
πηγαίναμε στό αλώνι καί πολλές φορές γράφαμε στό χώμα.
Ό σ ο γιά παπούτσια. . .δέν ξέραμε αύτό τό είδος. Τά πόδια
μας είχαν προσαρμοστή στίς άπαιτήσεις τού έδάφους καί τών
καιρικών συνθηκών. Ό σ ο γιά τό στομάχι μας αύτό είχε μά
θει νά άντέχη, μέχρις δτου ή δασκάλα κάνη διάλειμμα, γιά
νά ξεχυθούμε, τί εύτυχία, στίς βελανιδιές καί στίς κουμαριές,
νά κορέσουμε τήν πείνα μας. Τά προνομιούχα παιδιά, τά
«πλούσια» τής έποχής έτρωγαν έπιδεικτικά κάποιο ξεροκόμ
ματο κρατώντας το σφικτά μήπως καί τούς τό άρπάξει κα
νένα άλλο παιδί.
Κ άτω άπ’ αύτές τ ι ς . . .λ ία ν εύνοϊκές γιά έκπαίδευση συνθή
κες άρχιζε τό μάθημα. «Π ές μας Γιώ ργο, έκανε ή δασκάλα,
πώς γράφετε τό «υ» τό ποτηράκι;» *0 Γιω ργάκης σχημά
τιζε στό χώμα τό προτελευταίο γράμμα τού άλφαβήτου. « Γ ιά
γράψε μας κ α ί σύ τώρα τό ξ». «Δέ μπορώ κυρία νά γράψω στό
χώμα». Τό χέρ ι μου ήταν χιλιοματω μένο. Θά ρωτήσετε ίσως
γ ια τί; Ά π λούσ τατα είχ α άσχοληθή προηγουμένως μέ τή συλ
λογή . . . βατομούρων. . . σπάνιου κ α ί άπό τούς πιό νόστιμους
καρπούς τής έποχής.

Κάποτε κάποτε καί όταν ό καιρός ήταν βροχερός ή καλή
μας ή δασκάλα δέν έρχόταν στό μάθημα, άφού έπρεπε νά
περπατήση κάμποσα χιλιόμετρα άπό τό διπλανό χωριό. Μάς
δινόταν έτσι ή εύκαιρία νά παίξουμε καί, γιατί όχι, νά βοη
θήσουμε τούς γονείς μας στό μάζεμα τού βελανιδιού, πού τό
άλέθαμε στό νερόμυλο καί τό κάναμε ψωμί.
Όμως δέν άρκούσε ή πείνα καί ή δυστυχία μετά τή λήξη
τής μαύρης κατοχής. Πολύ συχνά. . . «περνούσαν» άπό τό
χωριό μας καί οί έλασίτες. Ξυλοδαρμοί, λεηλασίες, άποτρόπαια έγκλήματα δέν ήταν πράγμα σπάνιο. Είχαν κοντά στ’
άλλα κάψει καί τήν έκκλησία, έκεΐ πού μάθαμε άπό τά χείλη
τής φοβισμένης μας δασκάλας τά πρώτα φτωχά γράμματα.
Παπάς βέβαια δέν ύπήρχε νά λειτουργήση. Αύτόν τόν είχαν
φροντίσει.. ,ένωρίτερα.
'Οταν πέρασε ό μαύρος χειμώνας ή δασκάλα ήταν πιό τα
κτική στήν ώρα της. Ό καλός καιρός τής έπέτρεπε νά έρχε
ται κοντά στά φοβισμένα μαθητούδια της. Κάποτε ή δασκά
λα άργησε νά έλθη. Στήν άρχή, άνύποπτα, άθώα καί άμέριμνα παιδιά παίζαμε χωρίς νά βάλουμε κακό στό μυαλό μας.
’Αργότερα μάς ήλθε τό θλιβερό μήνυμα άπό τό γειτονικό
χωριό. Τή δασκάλα, τήν άγαπημένη μας δασκάλα τήν σκό
τωσαν οί άρνησιπάτριδες. Μιά θλιβερή παρέα ξεκινήσαμε
τά παιδιά καί άρκετοί μεγάλοι, γιά τό τελευταίο χρέος στήν
πνευματική μας μητέρα. Λίγα λουλούδια, λίγα φτωχά λου
λούδια, άπό έκεΐνα πού είχαν μείνει στήν έρημη τή γή, σκέ
πασαν τό ξύλινο νεκροκρέββατο τής άφταιγης ήρωίδας. Χρό
νια πέρασαν άπό τότε. .. Δάσκαλος άλλος δέν ήλθε στό χωριό.
Όμως ή μνήμη τής δασκαλίτσας, πού δέν είχε χρυσά τά μά
τια άλλά χρυσή καρδιά, έμεινε γιά πάντα ζωντανή στή θύ
μησή μας. ’Αλήθεια!...Πόσο άλλαξαν τά πράγματα άπό τότε...
Τώρα τά σημερινά παιδιά ζοΰν τή χρυσή έποχή τους. Τό
καλό τό φαγητό, τά όμορφα ρούχα, τά ζεστά σχολειά, τά
βιβλία, τούς δασκάλους. Ό λα δωρεάν...όλα πλούσια. Δέν
έχουν τίποτα νά στερηθούν. Δέν έχουν τίποτα νά γυρέψουν.
Τό μόνο τους αίτημα είναι νά «πάρουν τό χαρτί», χωρίς
βέβαια νά φοιτούν, χωρίς νά διαβάζουν.. .’Αγαπημένα μας
παιδιά,. .’Υπάρχει κάτι ώραΐο στή ζωή. Είναι ό άγώνας γιά
τήν πρόοδο καί τήν προκοπή. Είναι αύτό, πού ξεχωρίζει τόν
άνθρωπο άπό τά ύπόλοιπα πλάσματα τής δημιουργίας. ..
"Αν μ π ο ρ ο ύ σ ε νά μ ι λ ή σ η ή δ α σ κ ά λ α τ ο ύ Μ α 
νι ά τι κ ο υ χωριού...
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ΤΑ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικαί παρατηρήσεις. Ή διάταξις τής γραφής επί τοϋ χάρτου. Τό
γραφικόν σύστημα. Ή ρυθμικότης τής γραφής. Τά άρχικά γράμματα.
Ή άπομάκρυνσις τής γραφής άπό τής έπιφανείας τοϋ χάρτου. Ή
σύνδεσις τής γραφής. Τά διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων, των
λέξεων καί των γραμμών. Ή κλίσις των γραμμάτων καί τής γρα
φής. Ή δεξιότης περί τό γράφειν τοϋ συγγραφέως. Τό μέγεθος τής
γραφής κλπ.
Τοϋ κ. ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΟ Υ Θ Ω Μ Α , Δ ι κ η γ ό ρ ο υ π α ρ ’ Ά ρ ε ί ω Π ά γ ω

1. Γενικαί παρατητήσεις.
2 ΠΡΟΕΛΕΧΘΗ, ή κρατούσα σήμερον μέθοδος πραγματο“ “ γνωμοσύνης έπΐ τής γραφής, έπί σκοπψ ταδτοποιήσεως
ή Απσκλεισμοδ ταδτοποιήσεως δεδομένου κειμένου πρός ώριομένον Ανθρώπινονι φορέα, ώς πηγήν δημιουργίας τούτου, βάσει
τοΟ νόμου τής Ατομικότητος τοΟ γραφικού χαρακτήρος έκα
στου ανθρώπου, ήτις διακρίνεται διά τήν άνεπανάληπτον μο
ναδικότητα ταϋτης, είναι ή Αναλυτική μέθοδος τής συγκρίσεως
ή τών γραφικών ένδείξεων ή γραφικών χαρακτηριστικών ή ση
μείων άναγνωρίσεως.
"Ινα άποφανθή τις, δτι δύο Ιδιόχειρα έγγραφα προέρχον
ται έκ τοδ αύτοδ συγγραφέως, δέον δπως ταδτα ταϋτοποιοϋνται, καιτ’ Αρχήν, ώς πρός δλα τά γραφικά χαρακτηριστικά
καί δή έκ τούτων, ώς πρός 8λα τά πρωτεύοντα τοιαδτα, τά
άποκαλούμενα καί έσώτερα γραφολογικά σημεία άναγνωρίσεως
ή χαρακτήρα δομής. Τούναντίον, έξαιρουμένης τής περιπτώσεως τής διαπιστώσεως παραμορφώσεως, Βπαρξις έπί δύο Οπό
σύγκρισιν Ιδιοχείρων έγγράφων καί ένός διαφορετικού γρα
φικού γνωρίσματος Αποκλείει τήν ταύτοποίησιν. Τά κατ’ ι
δίαν προσωπικά χαρακτηριστικά διακρίνονται, ώς, ήδη, έξετέθη, είς πρωτεύοντα ή έσώτερα γραφικά χαρακτηριστικά καί
τά όποια είναι σπάνια καί Αφανή,, έχουν δέ τήν προέλευσίν
των είς ψυχολογικάς αιτίας, δ ι’ 8 καί, έκφεύγοντα τοδ ένσυνειδήτου έλέγχου τοδ συγγραφέως, έχουν δψηλήν γραφολογικήν καί διαγνωστικήν Αξίαν, καί είς τά δευτερεύοντα τοιαδτα,
δτινα άπαντώνται συχνότεοον εις πάσαν γραφήν, δέν είναι δέ
έντελώς Ατομικά καί είναι κατά τό μάλλον έμφανή.
Πλείστα είναι τά γραφικά χαρακτηριστικά, πρωτεύοντα
καί δευτερεύοντα, δτινα αυναντώνται είς τάς καθ’ έκαστον
Ιδιονείρους γραφάς Είς δλλασ μέν τούτων, αΐτινες καί πλούotai γραφαί άποκαλοδνται, συναντώμεν περισσότερον γραφο
λογι κά γνωρίσματα, είς δλλας δέ νραφάς, αΐτινες έπονομάζονται «πτωχαί», συναντώνται όλιγώτερα.
Ένταδθα, προβαίνσμεν είς τήν κατ’ ιδίαν έξέτασιν τών
κυριωτέρων γραφολογικών γνωρισμάτων καί δή, έκ τούτων,
τών πλέον σπουδαιοτέρων.

τρόπον, έκ λόγων, οΐτινες έχουν τήν πηγήν των είς τήν ιδιο
συγκρασίαν του. Κατά τήν έξέτασιν έγγράφων τοδ αύτοδ φορέως, Από Απόψεως όργανώσεως ή διατάξεως, άνευρίσκομεν,
μέ μίαν σταθερότητα έπαναλαμβανομένην, τά αύτά περιθώρια,
μεγάλα ή μικοά, κάθετα ή κεκλιμένα ή καί έλλείποντα δεξιά
καί Αριστερά. Κατά τήν γραφολργικήν έξέτασιν έγγράφων, άναλόγως τοδ φορέως, έξ οδ προέρχονται ταδτα, παρατηρείται
δλλα μέν νά είναι έπιμελημένα, καθαρά καί συμμετρικά, Αλλα
δέ νά τά διακρίνη Αμέλεια. "Ετερα νά είναι κακογραμμένα
καί δυσανάγνωστα, δλλα δέ νά είναι διατεταγμένα μέ τάξιν.
Ά λ λ α νά τά διακρίνη προχειρότης καί Ακαλαισθησία καί δλ
λα φροντίς καί καλαισθησία.
Είς έν δπό έρευναν κείμενον δυνάμεθα νά ΑνεύρωμεΚι πλείστους παράγοντας μή καθαρώς γραφολογικούς, οΐτινες έχουν
μεγάλην γραφολογικήν Αξίαν, διά τήν έξιχνίααιν τής ταύτότητος τοδ συγγραφέως.
Ή τακτοποίησις τής γραφής, έπί τοδ χάρτου, Οπό συγκε
κριμένου προσώπου, πραγματοδται άσυνειδήτως κατ’ Ιδιον τρό
πον.
Ή διάταξις τών περιθωρίων, τών διαστημάτων, αί σειραί,
αί παράγραφοι είναι προσωπικά ιδιώματα, δτινα ποικίλλουν
άπό Ατόμου είς δτομον, δυνάμενα νά συμβάλλουν είς τήν έξακρίβωσιν τής ταύτότητος τοδ συγγραφέως.
Έ νδεικτικώς Αναφέρονται τό Βψοσ άφ’ δπου Αρχίζει τό
κείμενον, έν σχέσει πρός τό δνώ μέρος τοδ χάρτου, ή άπόατασις έκ τού Ακροτελεύτιου μέρους τοδ φύλλου καί τό σημείον
ένθα περατοδται τούτο, δ παραλληλισμός τοδ Αριστερού όρίου
τοδ κειμένου καί τής Αριστερδς δχθης τοδ φύλλου κλπ. Ή
γενική έμφάνισις τοδ γραπτοδ, ώς συνόλου, καί είδικώς ή
καθ’ δλου όπτική του είκών είναι μέγα γραφολογικόν γνώρι
σμα, τό όποιον δέον νά χρησιμσποιήται, διά μίαν έπιτυχή γρα
φολογικήν πραγματογνωμοσύνην. Είδικώτερον, έπί γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης έπί δπογραφών ή διάταξις τούτης,
έν σχέσει πρός τό δλον κείμενον, δέον νά τυγχάνη ιδιαιτέρας
έρεύνης, διότι έκαστος, κατά σταθερόν τρόπον, δπογράφει είς
ίδιον πάντοτε σημείον καί δπό ώρισμένην κλίαιν, έν σχέσει
πρός μίαν πραγματικήν ή φανταστικήν δριζοντίαν γραμμήν,
πρδγμα δπερ έχει μεγίστην γραφολογικήν Αξίαν, διότι τούτο,
συνήθως, έκφεύγει τής προσοχής τοδ πλαστογράφου.

2. Ή διάταξις ή όργάνωσις γραφής έπί
τοϋ χάρτου.

3. Αί διορθώσεις και αί έπαναφοραί.

Διάταξις ή όργάνωσις τής γραφές έπί τού χάρτου κα
λείται ή σταθερά συνήθεια, <*ν έχει έκαστον δτομον, δπως δργανώση τήν γραφήν του έπί τοδ χάρτου κατ’ ίδιον πάντοτε

Αί διορθώσεις καί at έπαναφοραί είναι Ιν δψηλοδ βαθμού
γραφολογικόν γνώρισμα. Έ ξετάζοντες διάφορα κείμενα, εδρίσκομεν είς δλλα μέν μίαν γραφήν ρυθμικήν, ταχεΐαν, καλαί-
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σθητον, καλώς τονισμένην, έκφράζουσαν έλευθερίαν κινήσεως,
χαρακτηοιστικήν ένός υψηλού βαθμού παιδείας ατόμου. Εις
άλλα κείμενα παρατηρούμεν μίαν γραφήν διατακτικήν, διακεκομμένην, βραδέως πραγματωθεΐσαν, μέ διορθώαεις (RETOfCHES) τών γραμμάτων καί έπαναφοράς. ΑΙ διορθώαεις και
έπαναφοραί δέον νά έλέγχωνται μετά προαοχής, καθ’ βσον
δυνατόν μέν νά είναι διορθώαεις αόθεντικού αυγγραφέως, είς
τάς περιοσοτέρας περιπτώαεις δμως είναι δποπτοι, διότι μόνον
6 μιμούμενος τήν γραφήν Ιτέρου άτόμου, μή Ιχων έμπιστσσύνην είς τό έγκληματικόν δημιούργημά του, έπανέοχεται 2, 3,
4 καί 5 φοράς έπί τών αυτών γραμμάτων, προαπαθών νά τελειο
ποιήσω ταδτα, δι’ δ παρατηρούνται αλλεπάλληλοι γραμμαί έπί
τού αύτοδ γράμματος.
Αί έπιδιορθώσεις, τοόναντίον, υπό τού αόθεντικοΰ συγγραφέως διακρίνονται εόκόλως άπδ τάς διορθώσεις τοΰ πλαστογράφου. Οδτως, δ μέν αόθεντικδς συγγραφεός διορθώνει τά
δυσανάγνωστα γράμματα, δ πλαατογράφος διορθώνει εόανάγνωστα γράμματα, άτινα δέν όμοιάζουν, κατά τήν γνώμην του, μέ
τήν γραφήν τοΰ προσώπου, οότινος τόν γραφικόν χαρακτήρα
μιμείται.

4. Τό γραφικόν σύστημα.
Ό μορφολογικός τύπος τών γραμμάτων, παρ’ έκάστφ γραφικφ φορεΐ, έπηρεάζεται έκ τοΰ γραφικού συστήματος, τό ό
ποιον οδτος έδιδάχθη. Τά σχήματα τών γραμμάτων δυνατόν
νά είναι γωνιώδη ή συμμετρικώς κυκλικά, δυνατόν νά είναι
μεγάλου ή μικρού ύψους, δυνατόν νά είναι καλαισθητικά ή άκαλαίαθητα, συνδεδεμένα ή κεχωρισμένα, δυνατόν νά είναι
άπλα ή διακεκομμένα, μέ γιρλάντες, άψΐδες κλπ. Έ κ τού γρα
φικού συστήματος, δπερ έδιδάχθη συγκεκριμένον άτομον, πολλάκις προκύπτουν γραφολογικά χαρακτηριστικά μεγάλης αξίας.
Ούτως, έπί χειρογράφου κειμένου, γεγραμμένου εις τήν ελλη
νικήν, παρεμβολή γραμμάτων, άλφαβήτου ξένου, ώς π .χ . γο
τθικού ή άγγλικού ή αμερικανικού, άγει είς τήν συναγωγήν
τεκμηρίου, περί τής έθνικότητος τοΰ γράφοντος.
ΙΙαρά τφ γραφικώς ώρίμφ φορεΐ μιας γραφής, άσυναισθήτως καί άθελήτως τά καθ’ έκαστον γραφικά σχήματα, τόσον
τά κεφαλαία, βσον καί τά μικρά, λαμβάνουν άπιθάνους άτομικάς ιδιορρυθμίας, άναλόγως τής φαντασίας έκάατου και τών
προσωπικών του καλαισθητικών κλίσεων, ή έπισήμαναις δέ τού
των ύποβοηθεΐ είς τήν έξακρίβωσιν τής ταύτότητος, διά τής
συγκρίαεως.
Κατά τήν έξέτασιν τών έκ κύκλου γραμμάτων, δέον νά
έρευνάται τό σημεϊον τής ένώσεως τού κύκλου καί ή θέσις
ταύτης. Τό είδος τών στροφών, δεξιόρροποι, άριστερόρροποι, ή
φορά τών στροφών τών άνω ή κάτω μηκών, τό φαινόμενον
HIATUS κλπ.

5. Ή ρυθμικότης τής γραφής.
Ό ρυθμός είναι έν έκ τών πλέον έσωτέρων καί σπανίων
ίδιαζόντων χαρακτηριστικών τής γραφής δψηλής γραφολογικής
καί διαγνωστικής άξίας.
Έ κ τού βαθμού ρυθμικότητος μιάς γραφής, είναι δυνατόν
νά διαγνωσθή, κατ’ αρχήν, έάν αδτη είναι προϊόν πλαστογρα
φίας ή δχι. Μία γραφή, ήτις παρουσιάζει ένα ρυθμικόν γραφιαμόν, μέ ύψηλόν βαθμόν ροής, δέν είναι, κατά κανόνα, δυ
νατόν νά είναι αποτέλεσμα πλαστογραφίας, διά μιμήσεως τής
γραφής άλλου ή παραμορφώσεως.
Τοόναντίον, μία γραφή παραμορφωμένη ή πλαστογραφημένη διά μιμήσεως δέν είναι δυνατόν νά παρουσιάζη τόν_ρυθμόν καί τήν ροήν μιάς αόθεντικής χειρός. 'Ο γραφικός ώρι
μος αόθεντικός συγγραφεός χαράσσει ταχύτητα καί μέ ρυ
θμόν τά γραφικά σχήματα, άνευ καταβολής προσοχής ή προ
σπάθειας είς αότήν ταΰτην τήν χάραξιν, άλλά συγκεντρώνει
τήν προσοχήν του είς τήν άπόδοαιν τού νοήματος.
Ά ντιθέτως, δ προσπαθών ν’ άντιγράψη διά μιμήσεως τήν
γραφήν άλλου συγκεντροΐ τήν προσοχήν του είς τήν παραγωγήν
τών σχημάτων, μέ άποτέλεαμα τήν άπώλειαν τοδ ρυθμού, τήν
συχνήν άπομάκρυνσιν τής γραφίδος, έκ τής έπιφανείας τού
χάρτου, τάς συχνάς έπαναλήψεις καί τάς άκόμη συχνοτέρας
έπιδιορθώσεις.
Τά βασικά χαρακτηριστικά τοδ δμαλού ρυθμού είναι ή κανονικότης είς τήν κλίσιν καί τό μέγεθος τών γραμμάτων, ή
καμπυλότης τής γραφής καί ή όμαλότης είς τήν γραμμήν κατευθόνοεως καί, κυρίως, ή ταχύτης.

6. Τά άρχικά γράμματα.
"Εκαστος, κατ’ έντελώς άτομικόν τρόπον καί κατ’ άπόκλισιν πρός τά σχολικά γραφικά πρότυπα, χαράσσει τάς γραμμάς, έξ ών άποτελοδνται τά άρχικά γράμματα μιάς λέξεως,
είς τρόπον, ώστε νά διαφοροποιούνται ταδτα τών άλλων γραμ
μάτων τής αότής λέξεως, άπό άπόψεως άναλογιών, κατ’ έξαίρεσιν τού νόμου τών άναλογιών, ώς καί άπό άπόψεως σχήμα
τος, διά τής προσθήκης προσθέτου συνήθως γραμμής ένάρξεως,
ήτις άλλοτε είναι βραχεία, άλλοτε μακρά, άλλοτε έλλείπει
τελείως καί άλλοτε είναι πεποικιλμένη μέ άπίθανα άκανόνιατα
σχήματα.

7. Ή άπομάκρυνσις τής γραφίδος άπό τής
έπιφανείας τοΰ χάρτου.
Ή άπομάκρυνσις τής γραφίδος, έκ τής έπιφανείας τοΰ
χάρτου, κατά τήν πραγμάτωσιν τής γραφής, δφείλεται είς πολ
λά αίτια. Έ κ τούτων, άλλα μέν είναι έσωτερικά τού γρά
φοντος (ψυχολογικά), άλλα δέ έξωτερικά (π .χ. ταχύτης τής
γραφής, διακοπαί κ λ π .). Σπανίως ή αιτία τής άπομακρύνσεως
τής γραφίδος, έκ τής έπιφανείας τόδ χάρτου, είναι ή πλήρωσις
ταύτης διά μελάνης, ίδίφ είς τήν σύγχρονον έποχήν, καθ’ ήν
χρησιμοποιούνται γραφίδες πεπληρωμέναι διά μελανών διάρ
κειας.
Μία έκ τών αιτιών, έξ ών έπηρεάζεται ή συχνότης τής
άπομακρύνσεως τής γραφίδος, έκ τού χάρτου, είναι ή ταχύ
της τής γραφής.
Οδτως, έπί ταχείας γραφής έχαμεν όλιγωτέρας απομα
κρύνσεις τής γραφίδος έκ τής έπιφανείας τού χάρτου, έπί βρα
δείας περιοσοτέρας. "Αλλη αίτια είναι αί διακοπαί τής γρα
φής. ’Από τής σταθεροποιήσεις τοδ γραφικού χαρακτήρος ένός
άτόμου, μετά τήν έφηβείαν, ή συνήθεια τής άπομακρύνσεως
τής γραφίδος καθίσταται, κατά τό μάλλον καί ήττον, μόνιμος
συνήθεια τούτου.
Έ ν τούτοις, τό γραφικόν τούτο χαρακτηριστικόν, καίτοι
προσωπικόν, εχει σχετικήν άξίαν, έάν άναφέρεται είς κείμενον
καθ’ δσον έπηρεάζεται έκ τών συνθηκών, δφ’ άς πραγματοδται
ή γραφή. Τοόναντίον, τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής συχνότητος τής άπομακρύνσεως τής γραφίδος, έκ τοΰ χάρτου,
υπάγεται είς τήν κατηγορίαν τών σπανίων διαγνωστικών ση
μείων καί έχει μεγάλην γραφολογικήν άξίαν, έπί γραφολογι
κής έξετάσεως δπογραφών, καθ’ δσον, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, τηρείται άπολύτως καί σταθερώς ή συνήθεια τής άπομα
κρύνσεως τής γραφίδος, έπί τής έπιφανείας τού χάρτου.

8. Ή σύνδεσις τής γραφής.
Ή σύνδεσις τής γραφής είναι άποτέλεσμα τής ταχείας
έγχαράξεως τής γραφής καί τής, συνεπείφ ταύτης, μή άπο
μακρύνσεως τής γραφίδος, έκ τού χάρτου, μετά τήν τελείωσιν
έγχαράξεως έκάστου γράμματος. Αί συνδέσεις συνίστανται εις
διαφόρους μεταβατικάς γραμμάς, αΐτινες είναι συνήθως δριζόντιαι, γωνιώδεις, άψιδοειδεϊς, έγκαρσιοειδεΐς κλπ. καί αΐτινες
παρ’ έκάστφ γραφικώς ώρίμφ φορεΐ, λαμβάνουσιν έντελώς προ
σωπικά χαρακτηριστικά, ώς πρός τό σχήμα των. Ή άτομικότης τών σχημάτων τών συνδέσεων τούτων είναι προσωπική,
πραγματοδται δέ κατά τρόπον μή έλεγχόμενον δπό τής συνειδήσεως, ώστε, είς περίπτωσιν μιμήσεως ξένου γραφικού χ α 
ρακτήρος, νά έκφεύγη αδτη τών δυνατοτήτων τοδ πλαστογράφου.
Ή συνδέσμωσις δυνατόν νά άφορψ δλοκλήρους λέξεις ή
τμήματα λέξεων, μέ μίαν σταθερότητα, έπαναλαμβανομένην,
τόσον είς τό αότό κείμενον, δσο καί είς διάφορα κείμενα, δια
φόρων χρονικών περιόδων. Ή συνδέσμωσις δέν είναι γενικός
κανών, καθ’ δσον δπάρχουν πολλοί, οΐτινες χαράσσουν τήν ^γρα
φήν των άνευ συδέσεως. 'Η σύνδεσις άνήκει είς τά πρωτεύοντα
γραφικά χαρακτηριστικά, καθ’ δσον είναι άποτέλεσμα τής έλευθέρας καί άνευ προσπάθειας χαράξεως, δφίσταται δέ ταότότης μεταξύ τής συνδεσμώσεως τών διαφόρων γραμμάτων καί
τής παραστάσεώς των είς τό νοητικόν τοδ άνθρώπου.

9. Τά διαστήματα μεταξύ τών γραμμάτων,
τών λέξεω ν και τών γραμμών.
Τά διαστήματα μεταξύ τών γραμμάτων μιάς λέξεως καί
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μεταξύ τών λέξεων, δεδομένου κειμένου, είναι έν προσωπικόν
καί ίδιάζον χαρακτηριστικόν μεγάλης γραφολογικής άξίας,
καθ’ δσον, άφ’ ενός μέν, είναι έκ τών έντελώς ατομικών χα
ρακτηριστικών, άφ’ έτέρου δέ, είναι έκ τών μή έμφανών συνη
θειών' συνεπώς, διατηρείται, έστω καί άν ύπάρχη παραμόρφωσις ή μίμησις τής γραφής, άλλά άκόμη καί δταν ύπάρχη περιωρισμένος χώρος.
Τά διαστήματα δέν είναι ίσα μεταξύ δλων τών γραμμάτων
λέξεώς τίνος. Ίσότης άποατάσεων παρατηρεϊται μόνον μετα
ξύ δμάδων γραμμάτων.
Αϊ αποστάσεις μεταξύ τών λέξεων ποικίλλουν άπό 4—5
γράμματα έως σχεδόν τό μηδέν. Εΐδικώς, έπί ύπογραφών έκ
δύο λέξεων, ή άπόστασις διατηρείται σταθερώς. Τούτο έχει
μεγάλην άξίαν, διότι δ πλαστογράφος δέν προσέχει τό σημείον
τούτο.
Αί μετρήσεις τών άποστάσεων γίγνονται εις γράμματα
ή ήμιχιλιοστόμετρα.
Μεγάλης γραφολογικής αξίας είναι αί αποστάσεις μετα
ξύ τών λέξεων είς τήν έπικεφαλίδα τών γραπτών ή τών φακέλλων, τών άναφερομένων είς κύρια δνόματα, διευθύνσεις,
τίτλους κλπ.

10. Ή κλίσις
γραφής.

τών γραμμάτων και τής

Κλίσις τών γραμμάτων καί κατ’ έπέκτασιν κλίσις τής
γραφής, ύπό γραφολογικήν έννοιαν, καλείται ή κλίσις τής κυ
ρίας πρός τά κάτω γραμμής ένός γράμματος, ή προσδιοριζομένη
ύπό φανταστικής γωνίας, ής ή μία πλευρά είναι ή κυρία αίίτη
γραμμή, έτέρα δέ πλευρά ταύτης είναι ή δριζοντία τοιαύτη, ή
συρομένη άπό τού τέλους τής κυρίας γραμμής.
Ούτως, έχομεν τάς έξής δυνατάς κλίσεις τής γραφής:
1) Κλινούαας πρός τά δεξιά (συνήθης κλίσις 50 °).
2) Κλινούαας πολύ πρός τά δεξιά (490 περίπου).
3) Κλινούαας έλαφρώς πρός τά άριατερά (άνω τών 90 °).
4) Κλινούαας πολύ πρός τά άριστερά (άσύνηθες) (άνω τών
1000).
5) Όρθιας (τό άνοιγμα τής γωνίας 900).
Ύπό κανονικάς συνθήκας, ή κλίσις τής γραφής είναι ένδιαφέρον στοιχείον, κατά τήν έξέτασιν τής γραφής, καθ’ δσον
αδτη έχει τήν προέλευαίν της είς ψυχολογικάς αίτιας, άπό δε
τής ένηλικιώσεως τού ανθρώπου, αδτη παραμένει σταθερά, καθ’
δλην τήν διάρκειαν τής ζωής τού γραφικού φορέως.
’Απαραίτητος, δμως, προϋπόθεσις άξιολογήσεως τού γραφολογικοΰ τούτου χαρακτηριστικού, δπερ πράγματι έχει τήν πη
γήν του είς ψυχολογικούς λόγους, είναι ή διαπίστωσις, δτι τά
κείμενον έγράφη ύπό κανονικάς συνθήκας καί δέν έλαβε χώραν
άσυνήθης μεταβολή τού χάρτου ή τής γραφίδος. Είς τήν πράξιν, τά πλεϊστα τών κειμένων, άτινα ύποβάλλονται είς έξέτασιν, είναι ούχί κανονικά, άπό άπόψεως κλίσεως, έκ λόγων
είτε τυχαίων ή ήθελημένης μεταβολής τής θέσεως τού χάρτου
ή τής γραφίδος. Διά τούς λόγους τούτους, πάσα άξιολόγηαις
τής κλίσεως τής γραφής έχει μικράν άξίαν. Έ ά ν, δμως, άντικείμενον τής γραφολογικής έξετάσεως είναι ή παραμόρφωσις
τής γραφής, δ προσδιορισμός τής κλίσεως είναι λίαν ένδιαφέρον θέμα.

11. Ή δεξιότης περί τό γράφειν τοΰ συγγραφέως και ό βαθμός έξελίξεω ς τής
γραφής.
Ή δεξιότης περί τό γράφειν τού συγγραφέως δεδομένου
κειμένου καί δ βαθμός έξελίξεως τής γραφής του έχουν μεγά
λην γραφολογικήν άξίαν. Έ κ τοΰ βαθμού τής έξελίξεως τής
γραφής καί τής δεξιότητος τού συγγραφέως, διαπιστοΰται έάν
τό ύπό έξέτασιν κείμενον προέρχεται ύπό πεπαιδευμένου άν-
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θρώπου, δστις καθ’ ήμέραν άσχολεΐται μέ τήν γραφήν, ή έξ
άνθρώπου έργατικού καί έλάχιστα χρησιμοποιούντος τήν γρα
φήν. 'Ωσαύτως, διαπιστοΰται εύκόλως έάν εύρισκώμεθα πρό
γραφής υγιούς ή πάσχοντος έξ άσθενείας, γήρατος κλπ. Ό
βαθμός έξελίξεως έξαρτάται έκ πλείστων λόγων, π.χ. ήλικίας,
παιδείας, ύγείας κλπ. Ή γραφή τού γραφικώς ωρίμου διακρίνεται έκ τής ταχύτητος, περί τήν χάραξιν, ήτις είναι τοιαύτη,
ώστε έλάχιστον ή ούδέν χρονικόν διάστημα μεσολαβεί μεταξύ
τής συλλήψεως μιας ιδέας καί τής σχηματικής έπενδύσεώς
της. Ό έχων τήν λεγομένην γραφικήν ώριμότητα, ένφ είναι
συγκεντρωμένος είς τό θέμα, δπερ πραγματεύεται, έλάχιστα
ή ούδόλως προσηλοδται είς τά γραφικά σχηματικά πρότυπα,
άναπτύσσει δέ, άσυνειδήτως, ιδίας άτομικάς γραφικάς συνήθειας
καί ιδιώματα, άτινα άποτελοΰν τόν γραφικόν τούτου χαρακτή
ρα, δστις είναι άνεπανάληπτος είς μοναδικότητα, έν σχέσει
πρός άλλον άνθρώπινον φορέα.
Τούναντίον, δ μή πεπαιδευμένος, δ έργατικός, καταβάλλει
προσπάθειαν, διά τήν χάραξιν τών σχηματικών παραστάσεων,
ή δέ γραφή του είναι άκαμπτος καί βραδεία, διακρίνεται δέ
άπό έλλειψιν άτομικότητος περί τόν σχηματισμόν τών γραμ
μών, λόγψ, άκριβώς, τής προσπάθειας τής γραφικής άναπαραστάσεως.
'Ωσαύτως, έκ τής φρασεολογίας τοΰ έγγράφου, είναι δυνα
τόν νά διαγνωσθοΰν πολλά στοιχεία άναγνωρίσεως, ώς ή έθνικότης, ή θρησκεία, ίσως ή ήλικία, τό γένος καί τό έπάγγελμα
τοΰ γράφοντος. Τούτα έξάγονται έκ τοΰ ιδιορρύθμου τρόπου
έκφράσεως τοΰ γράφοντος καί άποτελοΰν, ώς είκός, μόνον ένδείξεις καί ούχί άποδείξεις. Οϋτως, ή έθνικότης δυνατόν νά
συναχθή έκ τής παρουσίας έθνικών τοΰ γράφοντος φραστικών
συνηθειών. Ή έκλογή τών λέξεων δυνατόν νά άποκαλύπτη τό
έπάγγελμα. Τό χρώμα τοδ χάρτου καί τής μελάνης, ίχνη κρα
γιόν κλπ., τό φΰλον. Τέλος δέ, έκ τών τυχόν τοπικών ιδιω
ματισμών, οϊτινες συνηθίζονται είς τά καθ’ έκαστον διαμερί
σματα τής χώρας, είναι δυνατόν νά έξιχνιααθή δ τόπος κατα
γωγής τοδ συγγραφέως κλπ.

12. Τό μέγεθος τής γραφής.
Τά μέγεθος τής γραφής ποικίλλει άναλόγως τοδ συγγρα
φέως. ’"Αλλοι, έπηρεασμένοι άπό τά σχολικά πρότυπα, διατη
ρούν, καθ’ δλον τόν βίον των, μεγάλην γραφήν, άλλοι, τούναντίον, σμικρύνουν ταύτην, έν σχέσει πρός τά σχολικά πρό
τυπα, είς μικροσκοπικάς άναλογίας.
Τό μέγεθος τής γραφής, ώς σύνολον, δέν έχει μεγάλην
γραφολογικήν άξίαν, καθ' δσον τοδτο δέν είναι πάντοτε στα
θερόν είς έκαστον άτομον, άλλά κυμαίνεται, έπηρεααμένον έκ
πολλών αιτίων, π .χ . τοΰ περιωρισμένου τοδ χώρου, τής σοβαρότήτος τοΰ έγγράφου, τής ταχύτητος κλπ. Άαυνήθως με
γάλη γραφή ή τούναντίον μικροσκοπική τοιαύτη πιθανόν νά
όφείλεται είς παραμόρφωσιν τοδ γραφικού χαρακτήρος, ίδίφ
δταν δλόκληρον τό κείμενον- είναι τοΰ ϊδίου μεγέθους.
Μερική σμίκρυνσις τής γραφής πιθανόν νά όφείλεται είς
κόπωσιν ή αΰξησιν τής ταχύτητος. Είς τάς περιπτώσεις δμως
ταύτας παρατηρεϊται σύντμησις ή καί περικοπή τμημάτων λέ
ξεων ή καί δλοκλήρων λέξεων. Ή αχέσις, μεταξύ τών ύψών
τών βραχέων γραμμάτων (α, ε, κ, ν, ο, σ, τ, κ) καί τοΰ πλά
τους τούτων, είναι έν ύψηλής άξίας χαρακτηριστικόν, καθ’ δ
σον αδτη τείνει νά παραμένη άμετάβλητος, άσχέτως έάν ή
γραφή είναι μεγάλη ή μικρά, ταχεία ή βραδεία, φυσική ή
παραμορφωμένη.
” Οσον άφορά: 1) τά μεσαία γράμματα άνω (6, δ, λ, θ),
2) τά μεσαία γράμματα κάτω (γ, μ, ρ, χ) καί 3) τά μικρά
γράμματα μέ προεξοχάς άνω καί κάτω (ζ, ξ, ψ ), έάν μέν τά
μήκη τών προεξοχών πλησιάζουν πρός τά δψη τών· βραχέων
γραμμάτων, ή άναλογία θεωρείται κανονική. Έ άν ταΰτα είναι
μεγαλύτερα τών ύψών τών βραχέων, ή άναλογία θεωρείται
«ύψηλοτέρα», έάν δέ είναι μικροτέρα, αδτη θεωρείται ύπολειπομένη τοδ κανονικού. Ή έπισήμανσις μεγάλης δυσαναλογίας,
έπί τών σχέσεων τούτων, είναι δποπτος ένδειξις.
Οδτως, ή δπαρξις μεγάλης μεταβολής είς τάς άναλογίας
ταύτας, συνυπαρχούσης καί τής έλλείψεως ροής είς τήν πρόο
δον τής γραφής, είναι ένδέιξις παραμορφώσεως.
Κατά κανόνα, τά μεγέθη δλων τών γραμμάτων μεταξύ των
κατά κατηγορίας, βραχέα πρός βραχέα, μεσαία πρός μεσαία,
μακρά πρός μακρά, εύρίσκονται είς άναλογίαν. Συμβαίνει, δμως,

πολλάκις, νά χαράσσεται εν γράμμα, π .χ . α, ή ε, ή ι, κλπ.,
λόγφ ατομικής ιδιορρυθμίας, συνήθως, μεγαλύτερου. 'Γπαρςις
τοιαύτης, μή κανονικότητος είναι γραφολογικόν χαρακτηριστι
κόν μεγάλης άξίας, έφ’ 8αον ένυπάρχει καί ρυθμός, διότι, άλ
λως, εικάζεται παραμόρφωσις.

13. Ή σχέσις τής γραφής προς μίαν έπι
τοΰ χάρτου πραγματικήν ή φανταστι
κήν όριζοντίαν γραμμήν.
"Εκαστον φυσικόν πρόσωπον, έκ λόγων ψυχολογικήν ή
καθαρώς φυσικών
(θέσις τοΰ γράφοντος, θέσις του _χάρτου
κ λ π .), χαράσσει τήν γραφήν του, έν σχέσει πρός μίαν δριζοντίαν πραγματικήν ή φαντασττικήν γραμμήν, κατά ατομικόν
τρόπον.
Ούτως, εχομεν γραφάς άνιούσας, κατιούσας, δριζοντίας
κατά περιόδους άνιούσας καί κατά περιόδους κατιούσας, το
ξοειδείς, κλιμακωτάς κλπ.
Τό φαινόμενου τής κατ’ ίδιον τρόπον χαράξεως τής γρα
φής. έν σχέσει πρός μίαν πραγματικήν ή φανταστικήν όριζον
τίαν γραμμήν, παρατηρείται, τόσον εις τήν γραφήν, ώς αύνολον, δσον καί εις τά γράμματα μιάς έκάστης λέξεως, ώς
μέρους.
Εις τήν πράξιν, καί δταν άκάμη δπάρχουν γραμμώσεις επί
τοΰ χάρτου, είναι σπάνιον αί λέξεις νά ώσιν εις τελείαν προσέγγισιν, πρός τήν όριζοντίαν γραμμήν. Μερικαί γραφαί χ α 
ρακτηρίζονται άπό μίαν προσπάθειαν πρσσεγγίσεως τής δριζσντίας γραμμής, ένφ άλλα είναι άπομεμακρυσμένα ταύτης.
Τοϋτο παρατηρείται, κατά κανόνα, έπί τών συντομογραφιών, ώς
Κον, Καν κλπ. "Αλλαι γραφαί είναι γεγραμμέναι εις τό μέ
σον δύο γραμμών. Είδικώτερον έπί υπογραφής, παρατηρείται,
8τι αδτη, κατά κανόνα, εδρίσκεται εις δυσαρμονίαν, μέ την
όριζοντίαν γραμμήν κατευθύνσεως, πράγμα δπερ είναι χαρα
κτηριστικόν δομής, δψηλής γραφολογικής άξίας, διότι ή λε
πτομέρεια αδτη έκφεόγει, συνήθως, τής προσοχής τοΰ πλαστογράφου. Είδικώς έπί χάρτου, άνευ γρομμώσεων, παρατηρεΐται, δτι τό δλον κείμενον έμφανίζεται καθ’ δμάδας λέξεων,
εις σχηματισμούς καμπυλοειδείς ή κλιμακωτάς. Διαπίστωσις
κλιμακωτής γραφής είναι πρωτεΰον γραφολογικόν εύρημα με
γάλης άξίας.

14. Ή ορθογραφία.
Ή όρθογραφία είναι Ιν πολύ σπουδαίου γραφολογικόν γνώ
ρισμα καί δύναται ν’ άποτελέαη τήν βάσιν ικανοποιητικής γρα
φολογικής διαγνώσεως. Είναι, δθεν, σκόπιμου, νά συγκρίνεται
ή όρθογραφία τοΰ έπιδίκου δπό έξέτασιν κειμένου καί, εί δυ
νατόν, δείγματος πολλών κειμένων δπόπτου προσώπου, διότι
είναι δυνατόν νά ένυπάρχουν θεληματικά λάθη.
Ή γραφολογική έξέτασις δέν πρέπει νά περιορίζεται μό
νον είς τήν δρθογραφίαν, ύπό στενήν έννοιαν, άλλά δέον δπως
έπεκτείνεται είς τήν τυχόν ϋπαρξιν ιδιωματισμών τοΰ τόπου
προελεύσεως τοΰ συγγραφέως, σφαλμάτων συντακτικών, ή τοΰ
διανοήματος, ξενισμών, ιδιομορφίας τοΰ S i l l . , ανωμαλιών είς
τόν τονισμόν κλπ. Τά πνεύματα, οί τόνοι καί τά σημεία στίξεως, άπό άπόψεως θέσεως, μεγέθους, όρθότητος, έν σχέσει
πρός τούς γραμματικούς καί τούς συντακτικούς κανόνας, ποι
κίλλουν άναλόγως τοΰ γράφοντος καί άποτελοΰν ένδείξεις,
περί τής παιδείας καί τής έν γένει μορφώσεως καί^ τών Ικα
νοτήτων τοΰ γράφοντος, συμβάλλουν δέ, λόγφ τής άτομικότητός των, είς τήν άναγνώρισιν τοΰ γραφικοΰ φορέως.

15. Ή μορφή καί ό έν γένει σχηματισμός
τών γραμμάτων.
Ή μορφή καί δ έν γένει σχηματισμός τών γραμμάτων π ε
ριλαμβάνει: Τήν μορφήν καί τό σχήμα τών γραμμάτων, τών
πνευμάτων (ψιλή καί δασεία), τών τόνων (οξεία, βαρεία, περισπωσμένη), τών σημείων στίξεως (τελεία, άνω τελεία, έρωτηματικόν, θαυμαστικόν), τών εισαγωγικών, παρενθέσεων,
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παυλών κλπ. Ή μορφή καί τό σχήμα τών γραφικών τούτων
στοιχείων, είς τήν άτομικήν γραφήν συγκεκριμένου φυσικού
προσώπου, λαμβάνει ιδιαιτέραν έκφρασιν, άναλόγως τών προ
σωπικών συνηθειών τοΰ γράφοντος. 'Η γραφή, άπό άπόψεως
σχήματος, διακρίνεται είς γωνιώδη, κυκλικήν, άπλοποιημένην,
έντεχνον, φυσικήν κλπ., άψιδοειδή, κοινήν, περίπλοκου, κυρ
τήν, τυπσποιημένην, διηνθιομένην, άσύμμετρσν, καμπυλοειδή.

16.

Τά λοιπά γραφικά χαρακτηριστικά.

Τά ίδιάζοντα γραφικά χαρακτηριστικά τής γραφής, γε
νικώς καί άφηρημένως νουομένης, δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθώσι καί άπαρριθμηθώσιν. Έ νδεικτικώς, μόνον, έν τοίς
προηγουμένοις, άνεπτύχθησαν τά πλέον χαρακτηριστικά καί τά
έχοντα τήν πλέον ύψηλήν γραφολογικήν άξίαν, άπό άπόψεως
συμβολής είς τόν σκοπόν τής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, ήτοι τής συγκρίσεως δύο γραπτών, έπί σκοπφ ταυτ^ποιήσεως ή άποκλεισμοΰ ταυτοποιήσεως τούτων, πρός ώρισμένον
άνθρώπινον φορέα.
Μεγάλην γραφολογικήν άξίαν έχουν καί αί κάτωθι ένδείξεις, αΐτινες δέον μετά προσοχής νά έπισημαίνωνται, νά
έλέγχωνται καί νά άξιοποιοΰνται.
1) Τό ύψος τών γραμμάτων καί τό πλάτος τούτων.
2) Τό πάχος τών γραμμών καί γενικώς ή έντασις τής πιέσεως.
3) Ή τυχόν γωνιότης είς τήν γραφήν.
4) Τό σημείου καί ή θέσις τής ένώσεως τών κύκλων τών
κυκλικών γραμμάτων.
5) Αί στροφαί τών γραμμάτων.
6) Αί τυχόν έπαναλήψεις καί έπιδιορθώσεις.
7) Ή τυχόν Οπαρξις τρόμου, διστακτικότητος, άβεβαιάτητ°ς.
8) Ή τονική έντασις.
9) Τά διακοσμητικά σχήματα καί αί συντομογραφίαι.
10) Αί τυχόν ένδείξεις έπιδράσεως, έπί τής γραφής, τών
παραγόντων, κόπωσις, άσθένεια, ήλικία, μέθη, καταναγ
κασμός.
11) Ή τυχόν ιδιομορφία, περί τήν στίξιν καί τόν τονισμόν.
12) Ή τυχόν δπαρξις ιδιωματισμών, τόσον άπό άπόψεως καθαρώς γραφισμοΰ, δσον καί άπό άπόψεως διανοημάτων,
συντάξεως, καλαισθητικής έπενδύσεως κλπ.
13) Ή τυχόν διαπίστωσις ύπάρξεως συμπτωμάτων παθολο
γικής γραφής, π .χ . παρκισονισμοΰ, γενικής παραλύστως,
άσθενειών τής χειρός, κοιλιακών άσθενειών, κωλικών,
μυωπίας κλπ., καί
14) Ή τυχόν άνεύρεαις, έπί τοΰ ύπόπτου εγγράφου, ιχνών
μή καθαρώς γραφολογικών, ώς π .χ. δακτυλικών αποτυ
πωμάτων, κραγιόν, τριχών, ρύπου κλπ., καθ’ δσον ταΰτα
είναι σημεία μεγάλης άνιχνευτικής άξίας, τείνουν δέ είς
τόν περιορισμόν τοΰ κύκλου τών ύπόπτων καί τήν έξακρίβωσιν τοΰ αύτουργοΰ.
Γενικώς, δέον νά άναζητήται πάν ίχνος, δυνάμενον νά
δδηγήση είς τήν έξιχνίασιν τής ταύτότητος τοΰ συγγραφέως ή
τόν περιορισμόν τοΰ κύκλου τών ύπόπτων προσώπων. Η έπιτυχία τής έξιχνιάσεως έξαρτάται άπό τήν πείραν, τάς γνώ
σεις, τήν είδίκευσιν, τόν όρθολογισμόν, τήν διαίσθησιν καί δη
μιουργικήν φαντασίαν, τήν δύναμιν τής έμβαθύνσεως καί τήν
κατάρτισή, είς τούς νόμους τής ψυχολογίας, τοΰ είδικοΰ πραγματογνώμονος.
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ΝΟΜ ΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι2
ΕΠΙ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΙΝ.

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι Α Ν Α Κ ΡΙΤΙΚ Ο Ι
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
'Η προανάκρισις ώρισμ,ένων εγκλημά
των γίνεται καί Οπό των δημοσίων δπαλλήλων, περί ών προβλέπουν ειδικοί νόμοι
δπό τήν διεύθυνσιν πάντοτε καί τήν έποπτείαν τού παρά Πλημμελειοδίκαις Εϊσαγγελέως. (άρθρον 34 Π .Λ .).
Οί ειδικοί άνακριτικοί δπάλληλοι Εχουν
περιωριομένην δικαιοδοσίαν, ένεργοδντες
προανάκρισιν οΟχΙ γενικώς Επί παντός έγκλήματος, άλλά μόνον εις τάς δπό τοΟ νό
μου ώριαμένας περιπτώσεις.
Έ χ ε ι γίνει δεκτόν, 8τι οί διά τών ει
δικών νόμων δρισθέντες άνακριτικοί δπάλληλοι δέν περιορίζουν τήν άρμοδιότητα
τών γενικών τοιούτων, οΐτινες δόνανται
έπίσης νά Ενεργούν τήν προανάκρισιν καί
έφ’ ών Εγκλημάτων Εχουν δρισθή ειδικοί
άνακριτικοί δπάλληλοι.
Καθ’ ήμάς, δπσστηρικτέα τυγχάνει Επί
τοΟ προκειμένου ή άποψις, 8τι οί γενικοί
άνακριτικοί δπάλληλοι Εχουν τοιαύτην
άρμοδιότητα δπό τήν προϋπόθεσιν, δτι εις
τόν τόπον τελέσεως τού Εγκλήματος δέν
δπάρχει δ ειδικός άνακριτικδς δπάλληλος
καί Εξ άνάγκης, νά μή παραλειφθή τό
ίργαν τής προανακρίσεως καί τοδτο διά
τούς κάτωθι λόγους:
α) Διότι, άπαξ διά νόμου ώρίσθη ειδι
κός άνακριτικός δπάλληλος δι’ ώρισμένον Εγκλημα, ή άρμοδιότης Ε
νέργειας προανακρίσεως άπεσπάσθη
άπό τήν τοιαύτην τοΟ γενικού άνακριτικού δπαλλήλου καί
β) Σκοπός τής ποινικής δίκης δέν είναι
ή δικανική άλλά ή οδσιαστική άπόδοσις δικαιοσύνης. Δι" αύτόν δέ
άκριβώς τόν λόγον άπεσπάσθη ή άρ
μοδιότης Ενέργειας προανακρίσεως
Εφ’ ώρισμένων Εγκλημάτων άπό τούς
γενικούς άνακριτικούς δπαλλήλους
καί άνετέθη αδτη εις ειδικούς τοιούτους, οΐτινες, λόγφ τών ειδικών
Επ’ αύτών γνώσεών των, παρέχουν
περισσότερα Εχέγγυα, δτι, Εφ’ δσον
ήθελον Επιληφθή οδτοι τού Εργου
τής προανακρίσεως, θά Εξυπηρετηθή
καλλίτερου ό διά ταύτης Επιδιωκόμενος σκοπός.
Ειδικοί άνακριτικοί δπάλληλοι είναι οί
κατωτέρω:
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1. Οί βαθμοφόροι Γεν. Υπηρεσιών τού
οίουδήποτε πολίτου τήν άνάκρισιν πρός
Πυροσβεστικού Σώματος άπό τού βαθμού
βεβαίωσιν πασών τών Εν τφ έκλογιτού άρχιπυροσβέστου (συμπεριλαμβανο
κφ καταστήματι καί πέριξ αύτού λαμένου) καί άνω προκειμένου περί τών
βουσών χώραν
άξιοποίνων πράξεων.
Εγκλημάτων Εμπρησμού, περί ών τά
Κατά τήν άσκησιν τών άνακριτικών κα
άρθρα 264 Εως 267 τού Ποινικού Κώδιθηκόντων ό άντιπρόσωπος τής δικαστι
κος. Ή άνάθεσις καθηκόντων άνακριτικής άρχής Ενεργεί μόνος άνευ συμκών δπαλλήλων εις τά άνωτέρω πρόσω
πράξεως γραμματέως, άνακριτικού δ
πα Εγένετο διά τού Ν.Δ. 658)1970.
παλλήλου ή μαρτύρων, διαβιβάζει δέ
2. Οί δασικοί υπάλληλοι καί τά δργανα
τάς έγχειρισθείσας αΰτφ μηνήσεις ή
τής δασικής δπηρεσίας Εν γένει διά
δικογραφίαν εις τόν άρμόδιον εισαγγε
τάς περί τά δάση παραβάσεις, ώς καί
λέα. (Β.Δ. 592)1963 άρθρον 59 «πε
πάς οίσσδήποτε άξιωματικός διοικητής
ρί κωδικοποιήσεως τών ίσχυουσών δια
μονάδος Εν παραμεθορίω περιοχή Εν
τάξεων τής νομοθεσίας περί Εκλογής
σχέσει πρός τάς Εκχερσώσεις δασικών
βουλευτών»).
Εκτάσεων τής περιοχής ταύτης γενο10. Οί άξιωματικοί τής Ε.Σ.Α. καί οί διμένας άνευ άδειας τού Στρατιωτικού
οικοΰντες άνεξαρτήτους ή άπεσπασμέΔιοικητού (Ν.Δ. 86)1969 άρθρα 290
νας μονάδας ταύτης άνθυπασπισταί καί
καί 291 «περί δασικού κώδικος»),
δπαξιωματικοί. Οδτοι Ενεργούν αΰτε3. Οί δασικοί δπάλληλοι καί τά όργανα
παγγέλτως προανάκρσιν συμφώνως πρός
τής Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλε
τάς σχετικάς διατάξεις τού Σ.Π.Κ.
ων, Α γροτικής ’Ασφαλείας, ώς καί οί
κατά στρατιωτικών, Εν περιπτώσει Επ’
φύλακες Θήρας διά τάς περί τήν Θή
αύτοφώρψ κακουργήματος ή πλημμε
ραν παραβάσεις. (Α.Ν. 525)1968 άρλήματος, τελουμένου δπό τούτων Εκτός
θρον 15 «περί προστασίας τού θηραματής μονάδος ή δπηρεσίας είς ήν ανή
τικοΰ πλούτου καί τρόπου άσκήσεως
κουν. 'Ομοίως, οδτοι Ενεργούν ώς ά
τής Θήρας»).
νωτέρω καί Εν περιπτώσει Επ’ αύτο
4. Οί άρχιφύλακες καί φύλακες δημοσί
φώρψ κακουργήματος ή πλημμελήμα
ων κήπων καί δενδροστοιχιών (Ν. Δ.
τος δπαγομένου είς τήν άρμοδιότητα
1618)1942).
τών στρατοδικείων καί διαπρατομένου
5. Οί διοικηταί Αγροφυλακής, άγρονόδπό μή στρατιωτικών (Νόμος 1746)
μοι, άρχιφύλακες καί άγροφύλακες διά
12— 14 ’Απριλίου 1951, άρθρον 9 «πε
τά αγροτικά αδικήματα. (Ν.Δ. 3030)
ρί τής 'Ελληνικής Στρατιωτικής ’Α
1954, άρθρον 45 παρ. δ καί 114 «περί
στυνομίας»).
άγροφυλακής»).
11. Οί δγειονόμοι καί προϊστάμενοι τών
6. Οί Επιθεωρηταί καί Επόπται γεωργι
λοιμοκαθαρτηρίων ώς πρός τά είς τήν
κών συνεταιρισμών διά τάς σχετικάς
περιφέρειαν τού λοιμοκαθαρτηρίου ή
πρός τούς συνεταιρισμούς παραβάσεις.
άλλων πρός κάθαρσιν προσδιωρισμένων
Ν.Δ. 602)1914, άρθρον 82).
τόπων ή δπό κάθαρσιν τελοόντων πλοί
7. Οί τελωνειακοί δπάλληλοι ώς καί
ων άδικήματα
(Ν. 340)36, άρθρον
τά δργανα τής τελωνοφυλακές καί τε2 9).
λωνειακής Αστυνομίας διά τήν δίωξιν
12. Οί άξιωματικοί κυβερνήται τών πλοί
τού λαθρεμπορίου.
(Ν. 1165)1918,
ων Π. Ναυτικού καί οί λιμενάρχαι,
άρθρον 112 «περί τελωνειακού κώδιδιά τά κατά τής ασφαλείας τών δποκος»),
βρυχίων καλωδίων άδικήματα. (Ν.
8. Οί παρά τή ’Αγορανομία δπηρετοΰντες
ΑΤΙΒ) 1885, άρθρον 12).
χημικοί, κτηνίατροι καί άστυΐατροι.
13. Οί κυβερνήται τών πλοίων τού Π. Ναυ
(Ν.Δ. 136)1946, άρθρον 64 «περί άτικού, οί τελωνειακοί δπάλληλοι καί
γορανομικού κώδικος»).
οί τού Λιμενικού Σώματος, διά τήν διά
9. Οί άντιπρόσωποι τής δικαστικής άρδυναμίτιδος άλιείαν. (Ν. Δ. 420)70
χής κατά τάς Εκλογάς, οΐτινες Εχουν
άρθρον 5 παρ. 4 «περί τού άλιευτικοΰ
τά δικαιώματα καί τάς δποχρεώσεις
κώδικος»).
τού άνακριτικού δπαλλήλου, Ενεργοΰν14. Οί προξενικοί δπάλληλοι διά τάς Επί
τες αύτεπαγγέλτως ή Επί τή μηνύσει
'Ελληνικών Εμπορικών πλοίων άξιο-

ποίνους πράξεις (Π.Δ. 18)21.7.1931,
άρθρον 89 «περί κωδικοποιήσεως τοδ
Ν. 4952 περί όργανώαεως τής Κεντρι
κής, Πρεσβευτικής καί Προξενικής
δπηρεσίας το3 Τπουργείοο των Ε ξ ω 
τερικών) .
15. Οί προϊστάμενοι τίδν γραφείων τής
μεταναστεύσεως καί οί νόμιμοι αύτών
άναπληρωταί. (Ν. 2475)1920, άρ
θρον 9 «περί μεταναστεόσεως καί άποίη μ ία ς» ).
16. Οί ταχυδρομικοί, οικονομικοί, άστυνομικοί, λιμενικοί, άεροπορικοί καί σι
δηροδρομικοί δπάλληλοι, ώς καί οί άξιωματικοί τοδ
έμπορικοδ ναυτικοδ,
δύνανται νά ένεργώσιν έρεύνας έπί τών
ταξιδιωτών καί τών άποσκευών των,
ώς καί έπί τών μεταφερομένων έν γένει πραγμάτων, καί νά βεβαιώσι τάς
δπδ τοδ Ν. 4581)1930 προβλεπομένας
παραβάσεις, κατάσχοντες τά κατά παράβασιν τούτου άποστελλόμενα. (Ν.
4581) 1930 παρ. 3 «περί ταχυδρομι
κής άνταποκρίσεως»).
17. 'Ο λιμενάρχης ή τδ δικαστικόν μέλος
τής έπαροπής τής άρμοδίας διά τήν
βεβαίωσιν τών παραβάσεων περί άθεμίτου άνταγωνισμοδ τών έπιβατηγών
πλοίων. (Ν. 4195)1929, άρθρον 6 ).
18. Οί έντεταλμένοι διά τδν έλεγχον τών
έργοστασίων ξηρας σταφίδος καί οινο
ποιίας δημόσιοι δπάλληλοι. (Ν. 3501)
1928, άρθρον 11).
19. Οί διευθυνταί τών ύποκαταστημάτων
τοδ Α.Σ.Ο., διά τάς παραβάσεις περί
μέτρων έλέγχου διά τάς φυτείας, τρυ
γητού τής σταφίδος κλπ. (Β.Δ. 26)
9— 30.11.1955, άρθρον 32 «περί κωδικοποιήαεως τών περί προστασίας
Κορινθιακής σταφίδος καί Α.Σ.Ο. δια
τάξεων») .
20. Οί έπιθεωρηταί έθνικών κληροδοτημά
των τοδ Υπουργείου Οικονομικών. (Ν.
555)1943, άρθρον 4 παρ. 1 «περί τής
άρμοδιότητος τών έπιθεωρητών έθνι

κών κληροδοτημάτων»).
21. Οί είς τήν ύπηρεσίαν προστασίας έθνικοΰ νομίσματος άνήκοντες δπάλληλοι. (Α.Ν. 1704)1939, άρθρον 3 ).
22. Οί τελωνειακοί δπάλληλοι, διά τά έν
τοϊς τελωνείοις καί κατά παράβασιν
τοδ Ν.Δ. 542)1970 είσαγόμενα βπλα.
'Ομοίως καί οί άξιωματικοί καί δπαξιωματικοί τών ένόπλων δυνάμεων διά
τά παρανόμως φερόμενα δπλα είς τάς
παραμεθορίους περιοχάς ή έντός τών
έπιτηρόυμένων ή άπηγορευμένων ζω
νών. Οί δπαξιωματικοί τών ένόπλων
δυνάμεων άσκοδν τά έν λόγψ καθήκον
τα, δταν οδτοι τυγχάνουν έπικεφαλής
φυλακίων ή μικρομονάδων καί εις άς
περιπτώσεις, ώς έκ τών συνθηκών, δέν
καθίσταται δυνατή ή παρουσία αξιω
ματικού. (Ν.Δ. 542)1970, άρθρον 15,
«περί δπλων, έκρηκτικών υλών, μηχα
νημάτων καί πυροτεχνημάτων»).
23. 'Ο διοικητής, δ κυβερνήτης, οί μηχα
νικοί καί ναύκληροι τών πλοίων τώς
άντιλαθρεμπορικής δπηρεσίας. (A. Ν.
389)1936, άρθρον 18 «περί δργανώσεως Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θά
λασσαν») .
24. Δ ι’ έγκλήματα τελεαθέντα έπί πλοίου
ή βοηθητικού ναυπηγήματος καί δπαγόμενα είς τήν δικαιοδοσίαν τών 'Ε λ 
ληνικών ’Αρχών, άνακριτικά καθήκον
τα άσκοδν:
α) ’Εν τή ήμεδαπή, έκτός τών Λιμε
νικών ’Αρχών καί οί έπιθεωρηταί
έμπορικοΰ ναυτικοδ.
β) Έ ν τϊί άλλοδαπή, αί οΐκεΐαι Προξενικαί Ά ρχα ί ή έν έλλείψει τούτων
δ πλοίαρχος, καί
γ) Έ ν πλφ καί μέχρι κατάπλου είς λι
μένα ένθα Ιδρεύει Λιμενική ή Προ
ξενική ’Αρχή, δ πλοίαρχος τοδ πλοί
ου, έφ’ οδ έτελέσθη τδ έγκλημα.
(Ν.Δ. 654)1970, άρθρον 40 παρ.
1 «περί ποινικού καί πειθαρχικού κώ-
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δικος έμπορικοδ ναυτικοδ»).
25. Οί οικονομικοί έπιθεωρηταί, οικονομι
κοί έφοροι, οί έπιθεωρηταί καί χ η 
μικοί τής Διευθύνσεως Χημικών Έ ργο
στασίων τού Υπουργείου Οικονομικών
καί δ προϊστάμενος τοδ νομικοδ πα
ραρτήματος, διά τάς παραβάσεις τού
κωδικός περί φορολογίας οινοπνεύμα
τος. (Β.Δ. 14)18.2.1939, άρθρον 22
παρ. 2 «περί κώδικος φορολογίας οι
νοπνεύματος») .
26. ΟΙ τηλεγραφικοί δπάλληλοι διά τάς
δπδ τοδ Ν. 4277)1929 άξιοποίνους
πράξεις έπί τών γραμμών καί τής άνταποκρίσεως. (Ν. 4277)1929, άρθρον
47 «περί τηλεγραφικής δπηρεσίας»).
27. Οί οικονομικοί έπιθεωονταί διά τά άδικήματα τά διαπραττόμενα είς βάρος
τών προσόδων, τοδ χρήματος, τοδ δλικοδ, τών άξιών, τών κτημάτων καί
γενικώς τής περιουσίας τοδ Δημοσίου
ή τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου. (Ν. Δ. 1264)16—25 ’Απρι
λίου 1942, άρθρον 3 παρ. 3 «περί οι
κονομικής έπιθεωρήσεως»).
28. Οί δπάλληλοι τής δπηρεσίας Παραγω
γικών έργων Μακεδονίας καί Υπηρε
σίας συμπληρώσεως, συντηρήσεως 6δραυλικών έργων Μακεδονίας, έντεταλμένοι τήν φύλαξιν καί έπιτήρησιν
τών έργων. (Ν. 1296)22.3.1944, άρ
θρον 17 «περί προσθήκης διατάξεων είς
τήν νομοθεσίαν τής Γ.ΙΙ.Ε.Μ. καί Γ.
Σ.Σ.Γ.Ε.Μ .»).
29. Οί δπάλληλοι τοδ γραφείου έποπτείας
καί έπιθεωρήσεως ξενοδοχείων, οΐτινες κατά τήν ένέργειαν τών έπιθεωρήσεων έχουν δικαιώματα αστυνομι
κών καί άνακριτικών δπαλλήλων. (Ν.
Δ. 19)24 Μαρτίου 1926, άρθρον 4 παρ.
3 ).
ΗΛΙΑΣ Ν. ΦΎΧΟΓΙΟΣ
’Αστυνόμος Α'

Πρδς
Τδ Περιοδικόν «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Καλλιδρομίου 12
’Αθήνας 706

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
’Επιθυμοΰμεν διά μίαν άκόμη φοράν νά σάς εύχαριστήσωμεν θερμώς δια τήν άδι άνοστον άποστολην
δωρεάν πρδς τήν Βιβλιοθήκην τής Στέγης καί Καλών Τεχνών τοΰ Δήμου Ξάνθης τοδ περιοδικού σας.
Ή χρήσιμό της του πρδς τδ “Ιδρυμά μας, άφ·’ ένός μέν λόγψ τής Ιπικαιρότητάς του διά^ τους άναγνώστας οί όποιοι ένημερώνονται πλήρως μέ κάθε νέο τεύχος καί άφ’ έτέρου γενικώς, λόγψ τών θεμάτων
τά όποια ταξινομοΰμεν είς κάθε κατηγορίαν τέχνης, έπιστήμης, φιλολογίας, διά τό μέλλον διά κάθε μελε
τητήν, μάς υποχρεώνει νά θεωροϋμεν εύγνώμσνες άπέναντί σας.
Νά είσθε βέβαιοι δτι προσφέρετε άνυπολόγιστ ον ύπηρεσίαν πρβς τό "Ιδρυμα τούτο τής άκροτάτης
Ξάνθης.
Μετά τιμής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ
Δήμαρχος Ξάνθης
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΤΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΤΑΞΕΟΣ
ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, τά όποια
Τ Ακαλύπτουν
τήν άνά τούς αιώνας πορείαν τοΟ 'Ελ
ληνικού "Εθνους, συνθέτουν τήν δόξαν καί τό μεγαλείο'/
χοΰ Ελληνισμού, προσδιορίζουν δέ σαφώς χόν πρωτεύανχα ρόλον τόν δποΐον διεδραμάτισεν ουτος εις χήν διαμάρφωσιν της παγκοσμίου Ιστορίας καί εις χήν έξέλιξιν
χοΰ πολιτισμού.
Έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών γεγονότων τούτων
κατέχει, άναμφισβητήτως, ή Ελληνική ’Επανάστάσις
1821, τήν έπέτειον τής όποιας έορτάζομεν σήμερον.
Ή μακρά δουλεία, ύπό τό βάρος τής όποιας τό
γένος τών Ελλήνων έμαρτύρηαε καί έταπεινώθη, δεν
ήρκεσε νά άλλοιώση τά έθνικά χαρακτηριστικά τής
φυλής καί νά κατανικήση τό άσίγαστον πάθος τών
Ελλήνων διά τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας των.
Αί προηγηθεΐσαι άπελευθερωτικαί έπαναστάσεις
καί τό πλήθος τών έςεγέρσεων, τάς όποιας κατά και
ρούς έπεχείρησεν ή άδάμαστος Ελληνική ψυχή, βεβαιοΰν, κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, δτι δ
υπόδουλος Ελληνισμός ούδέποτε έπαυσε άγωνιζόμενος
κατά τού δυνάστου.
Καί ήλθεν ή Έπανάστασις τής 25ης Μαρτίου 1821
διά νά συναγείρη τό Έθνος εις Ινα σκληρόν καί άνισον
άγώνα «Διά τού Χριστού τήν πίστιν τήν αγίαν καί τής
Πατιρίδος τήν έλευθερίαν», δμοιον τού όποιου δυσκόλως
—άν δχι ματαίως — θά άνεζήτει τις εις τήν ιστορίαν
τής άνθρωπότητος όλοκλήρου.
Διότι, ό Ελληνισμός τού 1821 συνέλαβε τήν έννοιαν τής έθνικής του έλευθερίας ώς τήν ζώσαν πρα
γματικότητα, άνευ τής όποιας τό Έθνος δέν ήδύνατο
να έπιβιώση. Μέ τό θρυλικόν σύνθημα «ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ
ή ΘΑΝΑΤΟΣ» συνέζευξεν άρρήκτως, είς μίαν ύπέροχον
άρμονίαν, τό νόημα τής ζωής μέ τήν έννοιαν τής έλευ
θερίας.

Είς τό σύνθημα τούτο καί μόνον περιέχεται τό
πνεύμα τού 1821, ή ήθική δύναμις τού όποιου προε
κτείνεται είς τόν παγκόσμιον ιστορικόν χώρον καί λαμ
βάνει διαστάσεις θριάμβου τού πνεύματος έπί τών δυνάμεων τού σκότους καί τής βίας.
Φορείς τού πνεύματος τούτου οί άγωνισταί τού 1821
καί καθοδηγούμενοι άπό τήν Χριστιανικήν των πίστιν,
ουδόλως έκάμφθησαν πρό τού δγκου της ’Οθωμανική·,
Αυτοκρατορίας καί ούδέποτε ύπελόγισαν τό ένδεχόμε
νο/ τού θανάτου.
Πρός αύτσύς όφείλομεν, κατά τόν έορτασμόν τής
σημερινής διπλής έορτής τού Χριστιανισμού καί τού
Ελληνισμού, νά στρέψωμεν καρδίαν καί νοΰν καί νά
άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης.
Ό άγών, τόν δποΐον έκεΐνοι έθεμελίωσαν καί έφερον είς πέρας έν μέσψ στερήσεων καί θυσιών, έστέφθη
ύπό πλήρους έπιτυχίας, άφού ή ελευθερία έπανήλθεν
είς τήν άπό αιώνων πατρίδα της. Είς τήν ιδίαν αυτήν
Πατρίδα, ή όποια, ύπό τήν θερμουργόν πνοήν τής Εθνι
κής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, δδεύει
σήμερον τήν δδόν τής ευημερίας καί τής προόδου.
"Ας δώσωμεν είς αυτούς τήν ύπόσχεσιν, δτι τά
πανανθρώπινα ιδανικά ΠΑΤΡΙΣ — ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ —
ΘΡΗΣΚΕΙΑ — ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ύπερ τών όποιων
ούδέποτε οί "Ελληνες έπαυσαν άγωνιζόμενοι, θά πλαι
σιώνουν τήν ζωήν μας καί θά φωτίζουν τήν πορείαν
τού "Εθνους είς τήν δδόν τών πεπρωμένων του.
Ζή τ ω
Ζήτω

τ ό ’Έ θ ν ο ς
ή 25η Μαρτίου

1 8 2 1.

'Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ. ΤΣΟΓΜΠΑΣ

«Άφοϋ Οιά toqόνογΗοίοβ και πκριροΟβ έρειίνηβ έξελεχΟήένοχοβ αύτουργόβ τήβκλοπήβ, νπτον ύποχρεώορβνο άποΰώσηόνελλειπώβτόκλεφΟένταij την τιμήν
ούτών είβ τον Ηόριόν των. Καί προβ τούτοΐβ νά του
γένηνομίμωβ και ήάνάλογοβ τοί άμαρτήροτοβποινή».

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕ ΑΡΜΟΑΙΟΓΗΤΕΣI ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΑΤΑ [ΤΑ ΤΝΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΕΑΕΥΒΕΡΙΑΣ
ΛΟΠΩΝ συνέχεια... άπό το προ
Κ
ηγούμενο τεύχος μας, 8πως γί
νονταν τα πρώτα χρόνια της εθνικής
ελευθερίας καί όπως κατεδιώκοντο
καί έτιμωροΰντο οί δράστες άπό τήν
τότε αστυνομία. 'Υπενθυμίζουμε, 8τι
βρισκόμαστε στα 1824 τον πρώτο
μήνα του έτους έκείνου. Τό νεο
σύστατου κράτος κυβερνά ή λεγομένη Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ε λ 
λάδος. 'Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς της ’Αστυνομίας
είναι ό Γρηγόριος Δίκαιος - Π απαφλέσσας. Τήν ’Αστυνομίαν τών ’Ε
παρχιών έχουν οί κατά τόπους άστυνόμοι, διοριζόμενοι υπό της κεν
τρικής διοικήσεως καί οί έπαρχοι.
Τό 'Υπουργείου τής ’Αστυνομίας,
εις τήν προσπάθειάν του νά έπιβάλλη, 8σον τοϋτο ήτο δυνατόν τήν
τάξιν εις τήν μικράν επικράτειαν
τής άπελευθερωθείσης πατρίδος, έξέδιδε άπανωτές διαταγές προς τούς
τοπικούς άστυνόμους καί έπάρχους,
μέ τις όποιες έφιστοϋσε άφ’ ενός
τήν προσοχήν των διά τήν πάταξιν
τών κλοπών καί τών άλλων άδικημάτων καί άφ’ ετέρου έδιδε γενικές
προς τοϋτο οδηγίες. Στο πρώτο ση
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μερινό μας έγγραφο, τό 'Υπουργείο
τής Αστυνομίας παραγγέλνει εις
τον έπαρχον Μυκόνου καί Σύρου νά
έρευνήση καί περιπτώσεως συντρεχούσης νά συλλάβη καί νά τιμωρήση κάποιον Ραλάκην ό όποιος φι
λοξενηθείς εις τό σπίτι τοϋ Λαμπίκη
Καρατζά έκλεψε «τέσσαρα τακίμια
τζιμπουσίων» τέσσερις δηλαδή σει
ρές σερβίτσιου φαγητού. Τό έγ
γραφο (Φ, 14. 'Υπουγ. ’Αστυνο
μίας) άνέφερε χαρακτηριστικούς τά
εξής:
Περίοδ. Β
Ά ρ ιθ . 472
Προσωρινή Διοίκησις τή ς

λιωμένη καί όπ αιτεϊται
νά γίνη πρός
τό ν εναγόμενου αυστηρά έρευνα περί
τή ς άποδιδαμένης ε ις αύτόν κλοπής.
Οθεν, χωρίς άναβολήν, λάβε τήν άπαιτουμένην σπουδήν, διά νά συλλάβης
τό ν έναγόμενον Ραλάκην.
Καί άφοϋ
διά τή ς άναγκαίος καί άκριβοϋς έρεύνης έΕελεχθή ένοχος
αυτουργός τής
κλοπής, νά τό ν ύποχρεώσης νά άποδώοη άνελλειπώς τό κλεφθέντα, ή τήν
τιμήν ούτών ε ις τό ν κύριόν των. Καί
πρός τούτοις νά τοϋ γένη νομίμως καί
ή άνάλογος τοϋ άμαρτήματος ποινή.
Ναύπλιον 4

Ό
Ελλάδος

Τό Υπουργείου τή ς Α σ τυνομίας
Πρός τό ν "Επαρχον Μυκόνου καί Σάρας
Από αναφοράν τοϋ Λαμπίκη Καρατζα, τή ς όποιας άντίγραφον έγκλείετα ι
ενταύθα πληροφορείσαι, ότι
Ραλάκης
τις Κωνσταντινοπολίτης Εενηθείς παρά
τοϋ ρηθέντος Λαμπίκη ύπόκειται εις υ
ποψίαν, ότι έκλεω εν άπό τήν οικίαν του
τέσοαρα τα κίμια τΕιμπουσίων ικανής τ ι
μής 6Εια καί ότι έπώλησεν αύτά εις
"Υδραν.
Ή υποψία αϋτη είναι ίκανώς θεμε

Ιανουάριου 1824

Ό Υπουργός τώ ν ’ Εσωτερικών
καί προσωρινώς τή ς Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Γεν. Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Τό δεύτερο έγγραφο είναι άναφορά πολιτών πρός τό Υπουργείου τής
’Αστυνομίας, εις τήν όποιαν ζητούν
νά έξαναγκαοθή κάποιος όνόματι Κυ
ριάκός Μπιτνής νά τούς έπιστρέψη
κλαιπέντα δικά τους ένδύματα. Τά τε
λευταία είχαν κρύψει οί παθόντες μέ
πράγματα τού δράστη σε μιά τρύπα
κοντά στό Τολό τού Ναυπλίου στήν
άρχή τής ’Επαναστάσεως καί δταν
ύπό τήν άπειλήν τών Τούρκων άναγκάστηκαν νά έκπατρισθοΰν.

Ή Ύδρα, όπως ήταν τδ έτος

Μετά τήν αναχώρησή τους δ Μπιτνής έπέστρεψε πάλι κρυφά πίσω και
πήρε δχι μ.όνο τά δικά του, άλλα καί
τά ξένα πάγματα. Οί άτυχεΐς παθόντες «παρακαλοΰν μετά θερμών δακρύ
ων» τδ Τπουργεΐον τή; ’Αστυνομίας
«να λάβη συμπάθειαν εις, τήν δυστυ
χίαν των», άλλως άπειλσΰν δτι «είναι
βιασμένοι να πάνε νά πνιγούν εις τήν
θάλασσαν». Στήν άναφοράν των οί
πτωχοί έκεΐνοι πατριώτες έγραφαν:
Πρός τό

Σεβαστόν Ύπουργεϊον τή ς
'Αστυνομίας

Κατά τά ς άρχάς τη ς έπαναστάσεως
βλέποντες καί ήμεΐς τόν κίνδυνον, ό
όποιος μάς έποπειλεϊτο άπό τους Ναυπλιώτας
Τούρκους καί σκορπισθέντες
έδώ καί έκ εϊ έκρύψαμεν τά κινητά μας
πράγματα άλα εις μίαν τρύπαν πλησίον
του Τολοϋ.
ΜαΖύ δέ μέ ημάς είχ ε έκρυμμένα τά
πράγματά του εις τήν αύτήν τρύπαν καί
κάποιος
Κυριάκός Μπιτνής, ό όποιος
βλέποντας, άτι έμ εϊς έφύγαμε έπέστρε
ψε όπίσω εις τήν αύτήν τρύπαν καί τά
έπήρεν όλα μας τά έκ εϊ κινητά πράγμα
τα, τά καλά καί άφησεν όπίσω μόνον τά
παληόρουχα.
Καί τό τε
μέν
ήμεΐς
δέν ήϋεύραμεν βεβαίως, ότι
μάς
έκαμεν τούτο τό κακόν έκεϊνος. Τώρα

δέ καιροφυλακτοΰντες τον έπιάσαμε έπάνω του διάφορα σημεία έδικών μας
πραγμάτων, τά όποια τά γνωρίζομε ότι
είναι τω όντι έδικά μας. Τού τά Ζητοΰμεν
λοιπόν καθημερινώς, άλλά μάς τά άρνεϊται καί δέν θέλει νά μάς δώση άκρόασιν εις τούτο. Ή κατάστασίς μας ήτον
αύτή. Μ έ αύτό τό πράγμα έΖούσαμε καί
τώρα νά τά βλέπουμε νά τά φορή άλλος,
τούτο δέν τό ύποφέρομε. Διά τούτο, έπειδή άλλος τρόπος δέν μάς μένει διά
νά τά λάθωμε όπίσω, προστρέχομε πρός
τό σεβαστόν ύπουργεϊον τούτο καί παρακαλούμε μετά θερμών δακρύων νά λά
βη συμπάθειαν εις τήν δυστυχίαν μας
καί νά ύποχρεώση τό ν είρημένον Κυριά
κόν νά έλθη ένταύθα νά άπολογηθη καί
νά μας έπιστρέψη τά πράγματά μας, διότι
άλλέως ήμεΐς εΐμεθα βιασμένοι νά πάμε
νά πνιγώμεν εις τήν θάλασσαν.
Ά ν α μ έν ο ν τες δέ τή ν σεβαστήν άπόφοσίν σας καί άπόκρισιν μένομεν μέ
όλον τό βαθύ σέβας.
8 Ίονουσ ρίου 1824
Έ ν Ναυπλίω.
Οί πατριώται
"Επονται ύπογραφαί

·■Τδ Ύπουργεϊον όμως τής Αστυ
νομίας καί οι “Επαρχοι καί άστυνόμοι έπελαμβάνοντο καθώς φαίνεται
καί άστικών υποθέσεων, όπως τΙς έν-

νοοΰμε σήμερα καί για τίς δποϊες
είναι αναρμόδια ή σύγχρονη Αστυ
νομία. Αότδ βέβαια γινόταν εξ άνάγ-'
κης, άφοΰ δέν υπήρχε ακόμη οργα
νωμένη δικαιοσύνη καί έλλειπαν
παντελώς οί σχετικοί νόμοι καί τά
δικαστήρια. Στδ πιδ κάτω έγγραφο
περιλαμβάνεται άναφορά πρδς τδ Ύπουργεΐον τής ’Αστυνομίας, εις τήν
όποιαν δ άναφερόμενος,, στηριζάμε;νος «είς τδ θερμόν φιλοδίκαιον» τού
Υπουργείου ζητά νά τού πληρωθή τδ
χρέος, πού ένας ’Αργείος χρυσοχόος
τού δφείλει. Καί ή ένδιαφέρουσα αύ
τή άναφορά περιλαμβάνει τά έξής:
Πρός τό έΕοχον Ύπουργεϊον τή ς
'Αστυνομίας
Κυριάκός τ ις χρυσοχόος
Αργείος
χρεω στεϊ ε ίς τή ν πενθεράν μου γρόσια
τριακόσια έκ το ς τού τόκου αυτών, τά
όποια προλοβόντως, έπειδή είναι γραμ
μένα είς τό προικοσύμφωνόν μου, ότε
έμελλον νά ύπανδρευθώ, ύπεσχέθη καί
αύτός (ό Κυριάκος δηλαδή), ότι θέλει
μοι τά πληρώσει, άλλ' άφοΰ έστεφανώθην, άρχισε νά μοί είπή άλλα άντ' άλλων
σκοπών νά παρατείνη τό πράγμα. Επει
δή δέ έγώ δέν άνέχαμαι άναβολήν, πά( Συνέχεια είς τήν σελ. 291)
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Σ ΥΓΧ Ρ Ο Ν Α
ΚΟ Ι Ν ΩΝ Ι Κ Α
ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

Δ Η Μ ΟΣΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ
( Σ υ νέχεια άπό τά προηγούμενα)
ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΙΣ ΕΙΣ ΦΙΛΟΝ
Η «Ο Κ Υ Ρ ΙΟ Σ ΤΜ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ

ΕΡΧΕΤΑΙ»

^^Ά Ν Ο ΙΞ Ο ΙΜ Ε ΣΗΜΕΡΑ μιά μικρή παρένθεση στήν έρευνα
μας αότή, γιατί πρέπει νά δώσουμε μιά απάντηση αέ κά
ποιο λιγάκι θυμωμένο φίλο.
Σχετικό μέ τις δημόσιες σχέσεις είναι τό θέμα πού θίγει.
° τύπος, ή ούαία, τό γράμμα τοΰ νόμου, τό πνεύμα τής
αγάπης καί πολλά άλλα πράγματα συμπλέκονται μέσα στις α
πόψεις του.
Πιστεύουμε πώς οί δημόσιες ανέσεις ξεκινούν άπό τόν
άνθρωπο, άπευθόνονται στόν άνθρωπο καί έχουν σκοπό νά έξυπηρετοδν τόν άνθρωπο.
Καί πάνω άπ δλα καί άπ’ δλους είναι ή άγάπη πού χ τ ί
ζει^ τό κέφι πού έμπνέει, ή καλωσΰνη πού κάνει δμορφη τή
Πόσο άλλοιωτικα θάταν δλα έπάνω στόν πλανήτη μας, άν
κάθε ύπάλληλος πού κάθεται στήν καρέκλα του καί δίνει εντο
λές, σκεφτόταν δτι δ Χριστός δέν ήλθε στή γή γιά νά διακονηθή, άλλά γιά νά διακονήση καί νά δώση τήν ψυχή Του «λύτρον άντί πολλών».
θάθελα νά δανεισθώ καί πάλι ένα παράδειγμα άπό τήν
καθημερινή ζωή. Κι* έτσι δπως ξεφυλλίζω κάποιο βιβλίο, άνακαλυπτω ένα κείμενο τού Μεγάλου μας Ζαχαρία Ηαπαντωνίου,
που έχει γιά τίτλο: «Ό κ. Τμηματάρχης έρχεται».
Τό μεταφέρω, σάν άπάντηση στό θυμωμένο φίλο μου, μαζί
μέ τις καλύτερες ευχές μου καί τήν άγάπη μου:
«Ο κ. ΤΜ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ ΕΡΧΕΤΑΙ. . .
Τοϋ Ζαχ. Παπαντωνίου
* Ο κ. ΤΜ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ μπαίνοντας στό γραφείο του,
» δέκα ή ώρα τό πρωί, βρήκε μέσα τόν λαμπρόν ήλιο νά τοϋ
* « ο τα ίν η τ ις άνοφορές, τ ις υπογραφές καί τ ις αναβολές.
» Πρέπει νά είναι κανείς παντοδύναμος προϊστάμενος σέ
» δυό τμήματα τοϋ ύπουργείου (είχ α ν τό τε δικαιοδοσία ση» μερινών υπουργείων), νά άκυρώνη, νά έπικυρώντ), νά μα» ταιώνη, νά έΕουσιάΖη, γιά νά νοιώση τό χάδι τή ς ήδονι» κής αυτής Ζέστης. Τό άπειρο συμποθεί τούς δυνατούς!
»
Μ όλις ό κ. τμηματάρχης έλούστηκε οτήν πρωινή χλια» ρότητα κι άπλωσε στό πρώτο έγγραφο, έπίστεψε πώς ή
» πρόνοιο τοϋ κόσμου τούτου ένα μόνο σκοπό έ χ ε ι! νά τόν
» διατηρήση τμηματάρχη στήν περιστροφική του καρέκλα.
»
Είκοσι χρόνια τώρα, καθισμένος σ' αύτήν τή ν καρέκλα,
» έΕουσιάΖει. Τρέμουν τήν υπογραφή του. Ό τελευτα ίο ς
» γραφιάς τή ς έπαρχίας, τό ν νοιώθει. Οί πιό δυνατοί πολι» τευόμενοι, έχουν τήν άνάγκη του καί τό ν κολακεύουν.
» Ο υπουργός ό ίδιος είναι μελιστάλαχτος μπροστά του,
» άπ' τό φόβο μήπως τοϋ καταφέρη καμμιά σιγανή γραφειο-

» κρατική μαχαιριά, τέτο ιο ς πού είναι, ήσυχος σά βαθύ πο» τάμι, αμίλητος σάν πηγάδι, κάτοχος τής ύπηρεσίας, μο» ναδικός γιά λύσεις καί γιά περιπλοκές, βαθύς γνώστης
» τή ς συλλογής Ζηνοπούλου καί Δεληγιάννη. Μά ή φήμη
» του, δέν ήταν τυχαίο πράγμα! Τήν έχτισ εν ό ίδιος μέ
» τέχνη καί ύπομονή.
*
»
Σοβαρός πάντα στόν άγνωστο, απ ειλητικός στόν άδύ» νοτο, γελοστός στό σοβαρό, προσεχτικός καί στό χαμό» γελο καί στό κατσούφιασμά του, σήμερα διαχυτικός κι
» αύριο πάγος στό ίδιο πρόσωπο, άπιαστος, δημιούργησε
» γύρω του τό μυστήριο καί τό φόβο, κρατώ ντας τό ν κόσμο
» σέ ύποταγή, σέ άβεβοιότητα καί σέ προσδοκία, καθώς οί
» ώραϊες γυναίκες.
»
Μόνο ή κυρία τμηματάρχου δέν ήταν ένθουσιασμένη
» μέ τέτοια δόΕα.
»
- « Τ Ι κερδίσαμε,·» έλ εγ ε συχνά. Ξερή έΕουσία καί πα» ράοημα.
”
Τό είχ ε κρυφό παράπονο, πού ό άντρας τη ς ήταν πολύ
» έντιμος. Κ ήταν αλήθεια τέτο ιο ς ό παντοδύναμος τμη» ματάρχης. Πονοϋσε τό δημόσιο καί δέν καταχράστηκε
» ποτέ τή δύναμή του, γιά νά τό Ζημιώαη. Δ έν κέρδισεν άλ» λο άπ τις τετρα κό σ ιες Εερές δραχμές τοϋ μισθού του».
» «Γιατί σκοτώνεσαι τόσα χρόνια;» τό ν ρωτούσε κάποτε,
» χωρίς νά συμπλήρωσή τή σκέψη της.
*
* Εσείς οί κότες», άπαντοϋσε ό τμηματάρχης, «δέν θά
» καταλάβετε ποτέ τ ί σημαίνει νά έΕουσιάΖη κα νείς άνθρώ» π ουςI»
»
Ή γυναίκα του δέν τό καταλάβαινε, μά κι αύτός θά
» ήταν άδύνατο νά τό έκφράση. Είναι κάτι πού νοιώθεται
» καί δέ λέγετα ι. Οί «φ άκελλοι!» Νά τούς ά ν ο ίγ η !.. Νά
» τούς διαβάΖη! . . Νά τούς παραπομπή σ’ άλλο γραφείο
» τοϋ κράτους. . . Νά Εανάρχωνται. . . Νά περιμένουν τό
» νεύμα το υ, . .
Απειρες υποθέσεις νά σταματούν έκεϊ,
» νά ώριμάΖουν άργά, σάν τά φρούτα στόν ήλιο. . . Ή εύ* τυχία τή ς ά ν α β ο λ ή ς .. . Τό κ έ ν τ ρ ο !. . .
—«Νά μού φέρουν τό ν φάκελλον ’ Ασπροποτάμου» είπε
στόν κλητήρα.
Ό γραμμστεύς θ ' τάΕεως Κουτσοπέτρος, κοντόσωμος,
λιγνός καί καμπουριασμένος, έτρεΕε μ ' ένα σωρό χαρτιά στά
χέρια. Ό τμηματάρχης το ύς έρριΕε μιά ματιά, έπειτα, κοι
τάζοντας έΕαφνα στά μάτια τό ν υπάλληλο, είπε μέ αυστη
ρό ϋ φ ο ς:
—«ΈΕέχασες, Κουτσόπετρε, όταν έδ ινες αύτήν έδώ
τήν έρμηνεία, πώς όλη σου ή ένέρ γεια άνατρέπεται άπό τό
β έδάφιον τοΰ άρθρου 6 τοΰ ΑΡΔΞ νόμου καί άλλως τε
προσκρούει εις τή ν γνωστήν μας, έγκύκλιον τοϋ 1886!».
Ό γραμματεύς προσπάθησε νά δικαιολογηθή.
«Καί άμως έχ ε ις παράπονο πού δέν προήχθης! Ή προ
αγωγή, Κουτσόπετρε, προϋποθέτει μιά μεγάλη τρύπα στήν
καρέκλα! Νά τρυπήσης τό κάθισμα έργαΖόμενος! Ερμη
νεία νόμου δέν γίνεται στό γόνατο. . . Πώς; δέν διασκε-

δάζαμεν έ δ ώ . . . Ή έρμηνεία σου είναι έπιπολαία. . . Τήν
άνατρέπω! Ακυρώνω τό ψήφισμα τοϋ δήμου Άσπροποταμίω ν! Ά κ ο ϋ ς ! "Ακυρον. Θά συμμορφωθώμεν μέ τό ν ΑΡΔΞ!
Νά μοΰ έτοιμάσης τή ν άκυρωτικήν άπόφοσιν. 'Ε ντός τή ς
σήμερον θά μου τήν φέρης! Πήγαινε»!
Ό Κουτσοπέτρος χαιρέτησε κ' έφυγε χωρίς ν' άνησυχήση γιά τήν ταπείνωσή του. « Ό ταλαίπωρος δήμος Ά σπροποτάμου δέν θά πιή ποτέ νερό». Αύτό συλλογιζόταν,
σέρνοντας μαζί του τό βορό φάκελλο, γεματον ερμηνείες
καί άναβολή. Α υτός ένέκρινε, ό τμηματάρχης άκύρωσε. Καί
οί δυό έχουν δ ίκιο! Ζήτημα ερμηνείας. Οί νόμοι χωρούν
καί τό μέν καί τό δ έ. . . Μά ή δική του έρμηνεία είναι
τουλάχιστον νερό, ένφ ή άκύρωσις; «Ταλαίπωρε δήμε Ασπροποτάμου».
Καί, φτάνοντας στό γραφείο του, άνοιΕε τό ν νόμο
ΑΡΔΞ, γιά νά κοιτάΕη τό έδάφιον 2, πού έμ ελλε νά στοιχίση σ' ένα δήμο τόση Εηρασία.
Ό ήλιος χυνόταν τόσο ήδονικό στους φακέλλους καί
στους κώ δικες, πού ό τμηματάρχης ένοιωσε νά τόν κυριεύη
άκράτητο συναίσθημα παντοδυναμίας.
'Ε κείνο τό πρωί τιμώρησε κάποιον γεωπόνο, αποφάσισε
τήν στασιμότητα τού Κουτσόπετρου, έμσταίωσε δυό χρήσι
μα έργα όδσποιίας, είπε «6όδι» τόν κλητήρα, έπρόγκηΕεν
ένα γραφέα, κ ι' όταν έπήγε γιά εισήγηση στόν ύπουργό,
τοϋ άναποδογύρισε δυό σπουδαιότατα νομοσχέδια, πού είχ ε
σχεδιάσει, έπειδή τόν τρόμοΕε μέ τή χρονολογία, τό άρθρα
καί τό νούμερα πού έβγαλε μέσα από τό χίλια συρταρόκια
τή ς μνήμης του. Ποτέ άλλοτε δέν ένοιωσε τόσο πολύ πώς
είναι άπαραίτητος. Μά, έκ εϊ πού πίστευε, πώς τό σύμπαν
τόν συλλογίζεται —άκριβώς τήν ώρα πού πήγαινε νά καθήση
στήν περιστροφική καρέκλα —δέν Εέραμε ποιο μικροσκοπικό
όγγεϊο τοϋ έγκεφάλου του έπαθε διάρρηΕη. Τοϋ ήρθε συμ
φόρηση. Μ όλις πρόφτασε ν' άπλώση τό χέρι του καί νά
κουδουνίση. Τοϋ έδωσαν τ ις πρώτες βοήθειες καί τό ν έπήγαν σπίτι του.
Ή πληροφορία πώς ένας τέτο ιο ς έΕουσιαστής, έγινε
μηδενικό σ' ένα δευτερόλεπτο, έπεσε σάν κεραυνός στούς
κατω τέρους του. Ξαπλώθηκαν στις καρέκλες, Εέχασαν άνοιχτούς τούς φακέλλους καί ρουφώντας μέ τό ήδονικό
των σφύριγμα τήν τελευ τα ία πρό πολλοϋ πιωμένη γουλιά
τοϋ καφέ των, μαδοϋαον τήν ύπόληψη τοϋ προϊσταμένου
πού έπεσε. Ή ράχη των, πού γινόταν κουλούρα μπροστά
του, ήταν τώρα όρθή καί ατά χείλη των, πού τό ν λιβάνιζαν
καί τόν υμνούσαν όταν ήταν δυνατός, άνέβαιναν παρατσού
κλια, σαρκαστικές ιστορίες κι' αστεία γιά τό ν άπόπληκτο.
—«Βρέ τό συφοριασμένο τό ν «πλήν άλλ' όμως»! (Πα
ρατσούκλι άπό μιά συνηθισμένη φράση τω ν έγγράφων τ ο υ ) .
Πανταχούσα τοϋ ήρθε».
—«Νόμιζε πώς ύπόγραψε συμβόλαιο καί γιά τό ν άλ
λο οίώνα, πλήν άλλ' όμως άκυρώθηκε».
—«Δέν θά μας Εανακολλήση ορθούς στόν το ίχο . . .
Δυό ώ ρες ορθοστασία γιά νά ύπσγράψη τό χαρτιά μας ό
«πλήν άλλ' όμως». . . Σάν άνδριόντες. . .».
—«Χειρότερα! Ό άνδριάς άπλώνει τούλάχιστον τό ένα
χ έρ ι. . . Καί τό πόδι. . . Εμείς κολόνα! Βρέ τό συφορια
σμένο, πώς τήν έφ α γε!»
—«Κ ερ α μίδ α !»
—«ΝάΕερα, (έλ εγ ε κρυφά σέ κάποιο φίλο του ό α '
γραμματέας πιθανός του διάδοχος), νάΕερα τί θό γίνη τώρα
τό καταπράοινο παράσημο τοϋ Μεγάλου Δένδρου τή ς Β ε
νεζουέλας πού ε ίχ ε . . . Ολόκληρο φόρτωμα κουβαλούσε
στις δοΕολογίες άπό τέτοια χαλκώμοτα στό στήθος του —
ό φουκαράς, ό «πλήν άλλ' όμω ς!»
Καθισμένος στό γραφείο ταυ ό Κουτσόπετρος άράδιαζε μέ ύπομονή τό καθαρά ψιλούτσικα γράμματά του. 'Ε κεί
έφταναν ένας - ένας οί συνάδελφοί του, γελαστοί, ζωηροί,
γιά νά τοϋ πάρουν τό συχαρίκια.
—«Καί σ' άλλα μέ ύγεία, Γιώργη! Καθένας μέ τή σ ει
ρά τ ο υ ! ».
—«Στάσιμο οέ είχεν ό προϊστάμενος νά κι αύτός μ'
ένα κόλπο στάσιμος. . .».
—«Λές! έρώτησεν» άλλος ύπάλληλος. «Λές νά σιγουρέψαμε! Βρέ μήπως τόν Εαναίδοόμε καμμιά μέρα στή γυ
ριστή καρέκλα!».
—«Σώπα, καϋμένε!».
Ό άρρωστος έχασε τή μιλιά του. Τό μπέρδεμα τής
γλώσσας πού είχ ε στήν άρχή, όλο καί χειροτέρευε. Σ τό τ έ 
λος ή βροντερή του όμιλία, πού γέμ ιζε τό ύπουργεϊο, κα
τάντησε συγχισμένα φωνήεντα, ένα Θλιβερό βέλασμα, μέσα
στό όποιο μόνο ή άφοσίωση τή ς γυναίκας του κατώρθωνε
κάποτε κάτι νά Εεχωρίση.
Είχαν περάσει δυό μήνες άπ' τό άτύχημα. Ο άρρω
στος άρχισε νά βηματίζη στό δωμάτιο, κάποτε νά βγαίνη

λίγο στό δημόσιο κήπο, νά κάθεται στούς πάγκους καί νά
κοιτάζη τό παιγνίδια τών μπεμπέδων. Μά ή μιλιά του χειρο
τέρ ευε. Δέν είχ ε μέσα ούτε μιά συλλαβή. ΚΓ όσο έχανε
τό λόγο τόσο φώναζε.
Μιά μέρα, μέσα στήν κραυγή του καί στήν έπίμονη
κίνηση τώ ν μυώνων τού προσώπου καί τών ματιών του, ή
κυρία τμηματόρχου κατάλαβε τήν έπιθυμία του. 'Απαιτού
σε νά τό ν πάνε στό ύπουργεϊο. Προσπάθησε νά τό ν πειαη
ν' άλλάΕη γνώμη. Αδύνατο! . . . Ό ,τ ι ήταν ζωντανό άπάνω του τό κινούσε, γιά νά δείΕη πώς δέ*ι έννοεϊ νά περιμένη.
Τώρα αμέσως! Θά γίνη αύτό πού θέλει. Ό γιατρός δέν
άντιοτάθηκε. « Αφού τόσο πολύ τό ζητά», είπε «πάρτε ένα
άμάΕι κι' άνεβάστε τον μέ προσοχή στή σκάλα. Μιά φορά
όμως. "Ο χι δύο.
'Α π οφεύγετε συγκινήσεις καί σκάλες».
"Ετσι, τήν άλλη μέρα τό πρωί, λαχανιασμένος ό κλητήρας
άνοιΕε τήν πόρτα τοϋ πρώτου γραφείου κ' είπ ε:
—« Ό κ. τμηματάρχης!»
—«Τί; "Η ρθ ε;»
—«Μάλιστα», τό ν έφεραν μέσα.
—«Τόν έφεραν, ή ήρθε;» ρώτησαν οί υπάλληλοι, άνήσυχοι, άφήνοντας τήν πέννα.
—«Τόν κρατοϋσεν ή γυναίκα του», άπάντησεν ό κλη
τήρας «καί σιγά - σιγά τόν έβαλε νά καθήση στήν καρέκλα».
—«Στή δική το υ;»
—«Στή δική του. Στή γυριστή καρέκλα». Μ όλις τ ε 
λείω σε αύτές τ ις λέΕεις, ένα ιμακρύ κουδούνισμα «τρργκ»!
χτύπησε στό αυτί τών ύπαλλήλων. Τό κουδούνισμά το υ! Τό
γνώρισαν! Ό α ' γραμματέας τινάχτηκαν όπως στόν καλό
καιρό καί μέ μιά βαθειά ύπόκλιση βρέθηκε μπροστά στόν
προϊστάμενό του. Ωχρός, αδύνατος, μ ' ένα στράβωμα στό
δεΕ'ι μάγουλο άπό τή ν πάρεση, άλλιώ τικος, μέ κάτι σάν
πείσμα καί σάν δέηση μαζί στήν έκφρασή του, μέ καλο
στρωμένες όπως πάντα τ ις δέκα τρ ίχ ες τοϋ γυμνού κρα
νίου, προσπαθούσε νά ύψώση μέσα στό ύπουργεϊο τή σκιά
τοϋ έαυτοϋ του, τό παρελθόν! Σ τό μάτι του ήταν ακόμα ή
όπειλή κι' ή διαταγή. Σ έ λίγο άνοιΕε τό στόμα κι άκούστηκε ή «άναρθρη φωνή του.
„
—« 'Ά α α α α α α α !» έφώναΕε στό γραμματέα.
'Ε κείνος άκίνητος καί στενοχωρημένος στεκόταν. Δέν
ένοιωθε τίποτα. Ό τμηματάρχης κοίταΕε άνυπόμονα τή γυ
ναίκα του σάν νά τή ς έλ ε γ ε ! «Πές του νά μοϋ άναφέρη τί
έκαμε διά τή ν ύπόθεσιν τή ς δημοτικής όδοΰ Σ τρ ο φ ω νίο υ !».
—«"Α ς μοϋ γράψη σ' ένα χαρτί τ ί διατάσ σ ει!» εϊπεν
ό γραμματέας στήν κυρία.
—«Δέν μπορεί» άπάντησεν αύτή μέ πνιγμένη φωνή.
« Έ χ ε ι πάρεση στό δεΕί». Αλλοίμονο! Έ ν φ συχνά ή στορ
γή τη ς άκουγε λέΕεις μέσα στό βέλοσμά του καί μάντευε
τ ις έπιθυμίες του, έδώ δέν καταλάβαινε τίποτα. Κρατούσε
τή συγκίνησή της, σφιγγόταν ό λοιμός της. Κοίταζε πότε
τόν άντρα της, πότε τό ν ύπάλληλο.
—«” Α ! "Α ! "Α !» έΕακολούθησε ό τμηματάρχης.
Κ ι' έδειΕε κάτι χορτιά. "Η θελεν ίσως έγγροφα. Μά
ποιά έγγραφα; Ποιούς φακέλλους; Καινούργιους; Εκκρε
μ είς ; Ό γραμματέας πήγε μέσα καί γύρισε φορτωμένος
φακέλλους. Ό τμηματάρχης έβαλε τά γυαλιά καί τούς έψα
χνε μέ τό άριστερό χέρι. Τούς Εεφύλλιζε, τούς κοίταζε,
τούς Εανακοίταζε. . . τούς έσφιγγε, τούς τσ α λάκω νε. . .
τούς άνοιγεν άπ' τή ν άρχή, 6π' τή μ έσ η. . . τούς έκ λ ειν ε
τούς Εσνάνοιγε. · · τούς πατούσε μέ τήν παλάμη το υ. . .
"Επειτα γυρίζοντας πρός τό ν γραμματέα, βέλαζεν άπειλητικά μέ τή θλιβερή φωνή του, μέσα στήν όποια μόλις χρω
ματίζονταν δύο φωνήεντα, σάν α καί ο. . . "Ισως νά βρήκε
πάλι άνοιχτά τά συρταρόκια τή ς μνήμης του. "Ισω ς νάβγαζε άπό μέσα τίποτε νόμους καί χρονολογίες. . . "Ισω ς νά
είχ ε ν έες έρ μ η νεϊες. . . Μά ποιές έρ μ η νείες! . . .
—«Θά κουρσστής, Γιωργάκη, άφησέ τα» εϊπεν ή γυ
ναίκα του.
ΚΓ έβαλεν άπάνω στά χαρτιά τό μικρό τη ς χέρι, στο
λισμένο μέ τό μπριλλάντι πού τή ς είχ ε χαρίσει στό γάμο
τους.
Ό τμηματάρχης έΕακολούθησε νά φωνάζη θυμωμένος.
Τέλος, έβαλε τό χέρι έπάνω στόν ώμο τή ς γυναίκας του
καί, μέ πολλήν προσπάθεια, σηκώθηκε άπό τή γυριστή κα
ρέκλα. "Εφευγαν, ή γυναίκα του μέ προσοχή τό ν κρατούσε.
Ό κλητήρας επίσης. Α ντί όμως ό τμηματάρχης νά κατεβή
τή σκάλα, έδειΕεν επίμονα στή γυναίκα του πώς θέλει νά
μπή σέ κάποιο γραφείο. Μ άταιη ήταν ή άντίστασή της. Αύ
τό ς έπίμσνα έδ ειχνε τό γραφείο! Τοϋ άνοιΕαν τήν πόρτα.
Σ τό βάθος τοϋ δωματίου ό Κουτσόπετρος, σκυμμένος μέ
τή ν έλαφρή του καμπούρα, δώρο τή ς ύπηρεσίας, έγραφε
τά ψιλά, καθαρά του γράμματα. Σ ' αύτόν ίσια έπροχώρησεν ό τμηματάρχης καί τοϋ κουνούσε τό χέρι.

ώστε θά ήταν σπουδαίος έφ ευρέτης, άν αύτή τή δύναμη
τή χρησιμοποιούσε άλλου, γιά νά ώφελήση άνθρώπους. Σ έ
κάθε βήμα ό Κουτσόπετρος είδ ε καί μιά έπίθεση, σέ κάθε
φιλοδοΕία μιά παγίδα, σέ κάθε γνώση καί σοφία ένα τρόπο
γ ιό νό πραδώσουν οί άνθρωποι τήν άγάπη καί τό έλεος.
Ας έρχονται συμφορήσεις, άς γίνετα ι ένας παντοδύναμος
άνθρωπος μηδενικό αμέσως, άς σέρνονται πόδια. « Αθά
νατη άνυποψία!» σ υλλογίζεται ό γραμματέας, κοιτάζοντας
τούς ανθρώπους πού τρέχουν. Θά έΕακολουθήσουν τά τρεΕίματα, τά σκουντήματα, τά Εεδοντιάαματα, τά γδσροίματα,
τά κλωτσήματσ μεταΕύ τω ν! Γ ια τί; Γιά τά ίδια τά κλωτσήματα, τά σκουντήματα καί τά γδαρσίματα. Α ύτός ε ίν 1 ό σκο
πός «"Α ς μείνω με έΕω άπό τέτο ιο σκοπό. . . Ή έπιτυχία
είναι ντροπή!» είπαν ό στάσιμος γραμματέας, πού δέν ρα
διούργησε στή ζωή του κανένα, ένφ ΕανακοίταΕε τό κύμα
τών άνθρώπων.
—« Ά νο ιΕ ε. μωρέ», τού φώναΕαν οί άλλοι ύπάλΛηλοι
άνυπόμονοι άπέΕω, νά μάθουν τή ν σκηνή του μέ τό ν τμηματάρχη. Μά ε ίχ ε κλειδώ σει.
—«Κουτσάπετρε! Θ’ άνοίΕης λοιπόν; Β ρ έ! Π ές μας
λοιπόν! Τί σοϋ φώναζεν, ό Κ εδίβης;
Τί μανταλώ θηκες;
Ά ν ο ιΕ ε ! ».
—«Σκασμός!»· έμουρμούριοεν ό ύπάλληλος χωρίς νά
κουνηθή άπ- τή θέση του.
Ά π ό τό παράθυρο έσκυψε κΓ είδ ε στό δρόμο τό άμάΕι. Α κ ό μ α δέν είχ ε Εεκινήσει! Προσπαθούσαν νά τοποθε
τήσουν καλύτερα τόν τμηματάρχη. Διαρκώς τόν τύλιγα ν καί
τό ν συγύριζαν. Επί τέλο υς, κατάφεραν νά συγυριστή καί
σέ λίγο τό άμάΕι Εεκίνησε κουβαλώντας τή Δ ύναμη. . . Κανένσς δέν έδωσε προσοχή κοί μόνο ό Κουτσόπετρος παρα
κολουθούσε άπ’ τό παράθυρο τήν πένθιμη σ υ ν ο δ ε ία !!» . . .

—«Δόσε γρήγορα στόν κ. προϊστάμενο τά έκχρ εμή!»
είπε 6 γραμματέας. Ο τμημοτάρχης πήρε τούς εκκρ εμ είς
φοκέλλους, τούς- έψαΕε βιασ τικό μέ τό αριστερά χέρι, τούς;
τσαλάκωσε λίγο, όταν έΕαφνσ—τ ί κακή τύ χ π -ά να κά λα ψ ε
τόν φάκελλον Ά σ π ρβοοτόμου. , . Δ έν είχ εν ένεργηθή. . .
Ακόμα νά έκτελεσθή ή διαταγή το υ! Ό Κουτσόπετρος δέν
τόν εϊχ εν άκυρώσει, μέ -rfpv κρυφήν ελπίδα πώς ό νέος
τμηματάρχης βά κοιτάΕη καλύτερα τήν ύπόθέσ^ καί θά · διατάΕη εγκριτική ένέργεια. "Η θελε καλά καί σώνει νά δώση
νερό ατό μικρό έκ είνο δήμο. . . Οί λόΕες το υ ! Απ τά
μικρό γραφείο προσπαθούσε νά κόμη τούς νόμους έλαοτικούς κ ’ έ β ια Ζ ε τή γραφειοκρατία νά ώφελήση άνθρώπους.
Ό τμηματάρχης πού αύτά τά είχ ε μυριστή, αμείλικτο ς γιά
τό γράμμα τού νόμου καί γιά τήν πειθαρχία, π έταΕε'τό φά~
κελλο στό τραπέζι.
—« Ά α α α α α !» τραύλισε δυνατά.
Καί τού κουνοΰσεν άπειλιτικά τό δάχτυλο, στά μούτρα
του, μπροστά στή μύτη του, σάν νά το ϋ λεγε: «Τρεις φο
ρές στάσιμος θά μείνης, θά ζητήσω τόν ύποβιβασμό σου,
στή διεκπεραίωση θά σέ ρίΕω! Νά μάθης νά έρμηνεύης
αύθαιρέτως τό ν Α Ρ Δ ϊ» . Πολύ άγωνίστηκεν ή γυναίκα του
γιά νά τόν ήσυχάση. Τέλος, τήν ακούσε. Τόν στήριΕε καί
μέ πολλή προσοχή, κστέβηκαν ένα - ένα τά μαρμάρινα σκα
λιά, ένώ άκολουθούαεν ό γραμματέας κΤ ό κλητήρας. Δυό
τρ εις πολιτευόμενοι στή σκάλα έβγαλαν άπρόθυμα τό κα
πέλο. "Οσο γιά το ύς ύπαλλήλους, ήρθε ή καρδιά τους στόν
τόπο.
"Α δ ικα τρόμαΕαν.
"Ο χι. Δ έν θά Εανακαθήαη στή
γυριστή καρέκλα. "Επβαε γιά πάντα!
Μόνο ό Κουτσόπετρος Εέχασε τ ις τιμω ρίες, tic άπειλ ές καί τ ις μπόρες. Ό ταπεινός αύτός ύπάλληλος πέτσΕε
κάτω τήν πέννα καί συλλογιζόταν. "Ο χι πώς έμ εινε στά
σιμος . . . Συλλογιζότα ν τή ν δύναυη καί τήν κατάντιά τη ς . . .
Ό νους του έβλεπε κάτι ά ντικείμ ενο , τό φράκο τού τμηματάρχη, τά παράσημά του καί τή φωτογραφία τού βασιλέω ς Γεωργίου μέ τή ν ύπογροφή το υ —τά μόνα λείψανα τή ς
παντοδυναμίας του. Καί τό τε ό Κοι/τσόπετρος τέντω σε πάρα
πολύ τή θσθειά ζαρωματιά πού είχ ε στό στόμα, τήν πικρό
τητα αύτή καί τήν άγαθή μαζί έκφραση πού έδωσαν στή
λεπτή του μάσκα ή γραφειοκρατία μαζί κΓ ή πείρα τού κό
σμου. Έ σκυψεν άπ' τό παράθυρο καί Εαναεϊδε τούς άνθρώπους. . . Νά το υς! Τρέχουν καί σήμερα σάν τρελλοί, κυνη
γώντας υποθέσεις πού δέ θά φ τανεν ή ζωή τω ν νά τ ις τ ε 
λειώ σουν! 'Ασθματικοί, γέροι πολιτευόμενοι μέ σφυριχτό
ατούς βρόγχους, όνεβαίνουν τή ν κοπιαστική σκάλα τού ύπουργείου γιά νό κστοδιώΕουν τό ν πολιτικό των άντίπαλο.
Ύ πάλληλος ύποναμεύει ύπάλληλο μ έ τόση σπάνια τέχνη,
(Σ υ ν έχ εια έκ τή ς σελ. 255)
το ς δηλητήριον έΕοεριούμενον, καί έπιφέρον τόν θάνατον έκ καρδιακής προσ
βολής.
Τά δύο αύτά ένκλήυατα,
λαβόντα:
ύπά τή ς άστυνομίας έπί τή βάσει καί
τών ιατροδικαστικών γνωματεύσεων τόν·
χαρακτηρισμόν τού αιφνίδιου έκ καρδια
κής προσβολής θανάτου, άποκλεισθείσης δέ τή ς εγκληματικής ένεργείας, έτάφησσν ώς μ ή έγκλήματα.
Αλλά τό 1962, παρουσιασθέντοο εις
τά ς Α μ ερ ικ α ν ικό ς άρχάς καί έκ προ
σωπικών λόγων τού δολοφόνου, όμολογήσαντος δέ καί άποδείΕαντος τά ύπό
τούτου τελεσθέντα ώς άνω έγκλήματα,
άπεκαλύφθησαν α ύ τά (3).
Τέλος, άς άναφέρωμεν καί ένα πα
ράδειγμα παρ’ όλίγον άνοκριτικής πλά
νης τή ν όποιον τήν τελευτα ία ν στιγμήν
έπρόλοβεν ή ιδία ή άνόκρισις.
* Είναι ή περίπτωσις γυναικός τίνος
εύρεθείσης νεκράς έντό ς τού λουτήρος
έκ πνιγμού ίατροδικαστικώς βεβαιωθέντος, θανατωθείσης δέ ύπό τού ίδιου αύτή ς συζύγου κατόπιν ίσχυράς ένέσεω ς
ινσουλίνης. Εις ταύτην, άαθενή ούσαν,
έκαμεν τήν ένεσιν άσυνήθως ήδη ισχυ
ρόν, όλίγον πρό τή ς εισόδου τη ς εις
τό λουτρόν, περιελθοΰσσν είτα εις λι-
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__ Αυτό είναι τό κείμενο τοδ ΠΑΙΙΑΝΤΩΝΙΟΓ. Είναι αρ
κετά εύγλωττο καί πειστικό τό βαθύτερο νόημά του.
Γεννηθήκαμε, γιά νά προσφέρουμε κάτι στους άλλους. Γιά
νά ώφελήσουμε. Νά γράφουμε μιά Ιστορία δική μας. “Εστω μι
κρή. ’Αλλά μέ άχτΐδες άγάπης μέσα της. Αύτή είναι ή συνιαταμένη καί ή περίληψις τών άληθινών δημοσίων σχέσεων.
"Όσο γιά τ’ άλλα, τό χρήμα, τή δόξα, τήν όμορφιά, τήν
ύγεία, τήν δύναμη, αύτά έρχονται καί φεύγουν τόσο γρήγορα,
ώστε δέν προφθαίνεις νά χαρής τήν αίγλη τους. Μένει μόνον
μέσα σου τό χαμόγελο τής εύτυχίας, πού τό μέγεθός της έξαρταται άπό τήν άνθρωπιά σου.
«’Εντολήν καινήν δίδωμι ύμΐν, Τνα αγαπάτε άλλήλους».
ΣΠΓΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ
’Αστυνόμος Β'

ποθυμικήν κατάστααιν έντό ς τού ϋδατος, μέ άπώλειαν τών αισθήσεων καί άποτέλεσμα τό ν πνιγμόν αύτής.
Μία ένδειΕις «σταγόνες ϋδατος» τάς
όποιας ώς έκ τή ς πλάγιος θέσεως τού
θύματος ή μοοχάλη ήδυνήθη νά κρστήση ε ις τό κοϊλον αύτής, άναφερομένη
ε ις τήν έκθεσιν αύτοψίας, συνετέλεσεν
ώστε, τή ν τελευτα ία ν στιγμήν νά ελ εγ 
χθούν δΓ αύτής οί ισχυρισμοί τού ύπο
πτου συζύγου, ότι έσπευσεν ε ις παρο
χήν βοήθειας, ώς δέν έπραΕεν. Α ύτός
δέ ό έλεγχος, έν σχέοει μέ τή ν καθ’ όμολογίαν τού ίδιου προηγηθεϊσαν ένεσιν, καί άλλας τινάα βάσιμους ένδείΕεις,
άπετέλεσαν στοιχεία κατηγορίας
κατά
τού συζύγου, οϋτω δέ ύπερκεράσθη ή
πλάνη τήν ύστάτην ώραν.

Λ
ΤΑΥΤΑ ΠΕΡΙ Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ ΠΛΑ
Ν Η Σ συναντωμένης κυριώτερον εις τά
συνήθως σημειούμενα γεγονότα, ώς θά
νατοι έκ τροχαίων, καρδιακής προσβο
λής, πτώσεως, πνιγμού, άπαγχονισμοΰ,
τό ν όποιον, ώς μέσον θανατώσεως λ έ
γετα ι ότι συνήθως άκολουθοΰν οί αύτοκτονο ΰντες κλπ. Καί, ή διά τά όποια
βεβαίω σις τή ς αίτιας τού θανάτου, κα
τά πάντα όρθή, είναι έν πολλοϊς παρα

πλανητική καί δ έν άποκλείει τό έγκλη
μα.
Ή συγκέντρω σις, ή κατάταΕις καί ή
άΕιολόγησις τώ ν περιπτώσεων έκ τών
δεδομένων τή ς πράΕεως, είναι ό μόνος
τρόπος άνπιμετωπίσεως
των έν όψει
κινδύνων, διά τή ς συσσωρεύσεως έμπειριών έστω καί κόκκον πρός
κόκκον,
έκ τού άλλως διαρρέοντος καί άφανιζομένου έγκληματολογικοϋ καί άνακριτικοϋ ύλικοϋ.

11 Διά τήν μάλλον τεχνικήν κατάστρωσιν καί κατανόηαιν τών προβλημάτων τού
των χρησιμαποιοδμεν, τό δρον μ ή έγ
κλημα εις τήν περίπτωαιν τού προηγηθέντος χαρακτηρισμού, μεθ’ δν, έκ διαφόρων
λόγων έπηκολούθηαεν ή άποκάλυψις τοδ
έγκλήματος, καί άρα καί τής άνακριτικήζ
πλάνης.
2) Η. ΧΑΊΔΕΜΕΝΟΓ: «Η ΑΦΩΝΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ», 1957, ο. 86.
3) «ΤΟ ΒΗΜΑ»; 1.3.62; 'Ομοίως καί
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Εις τά τεύχος 422 καί εις τήν ύποσημείιοον τής οελ. 170 έγράφη ΝΟΜΟΛΟ
ΓΙΑ άντί τού δρθού; «Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ».

(Σ υ ν έχ ειο έκ τή ς σελ. 269 )

νά δράση καί πώς θά έρχόταν σέ τούτο τό
κεντράκι, είτε γιά νά ουναντήαη κάποιον
ουνένοχο, είτε (τό πιό άπλό), γιά νά μείνη άπαρατήρητος οτή διάρκεια τής διαδρο
μής καί νά μπορέση νά έπέμβη τήν τελευ
ταία στιγμή. ‘Ο πραγματικός σκοπός τοο
δέν είναι άκριβώς γνωστός. Γιά ένα δμως
είμαι βέβαιος: αϋτή τή στιγμή πού μιλάμε,
βρίσκεται σέ τούτη τή σάλα.
Δυό συντροφιές κοριταιών έβγαιναν άπό
τό κέντρο, καθώς δ Χάζλεριγκ άποτελείωνε τή φράση του. Τώρα, μόνο τέσσερα τρα
πέζια ήταν άκόμη πιασμένα.
Ό Χάζλεριγκ μού άπλωσε μιά έφημερίδα.
— Κάνε πώς δήθεν διαβάζεις, είπε. Μέ
τήν ήαυχία σου. Πρόσεχε, νά φαίνεται τό
πρόσωπό σου άτάραχο.
’Απότομα, δ καφές μου έχασε δλη τή
γεύση. . .
"Εκαψα νά τδν ανακατεύω, άφησα άθόρυβα τό κουταλάκι στό πιάτο καί άνοιξα
τήν έφημερίδα.
'Ύστερα μετακινήθηκα λίγο στήν καρέ
κλα μου, γιά νά μπορώ νά έπιτηρώ δλόκληρη τή σάλα.
’Ακριβώς, άπέναντι μου, ήταν ένας άν
τρας άρκετά ψηλός. Μοσκοβολούσε ύγεία
καί αέρα τής δπαίθρου καί είχε άφθονα
άσπρα μαλλιά. "Ισως νά ήταν ένας άγροτικός έφημέριος μέ πολιτικά. Ά ναψε μιά
πίπα τού πατροπαράδστου, κλασσικού τύ
που. Καθώς τόν κύτταζα, τήν άφησε μιά
στιγμή καί τό χέρι του πάσχιζε νά ξεκουμπώαη τό γιακά του, αά νά τόν στένευε.
Πίσω του, κοντά στό ταμείο, ήταν κα
θισμένος ένας άλλος μέ γένεια. Τά γένεια
του έμοιαζαν, μέ τήν πρώτη ματιά, γιά
άληθινά. Δέν ήταν συνηθισμένος πελάτης
καφενείου. Είχε παραγγείλει ένα πιάτο
μακαρόνια καί τά έχωνε μέ φανεοή ικα
νοποίηση στό πελώριο άνοιχτό στόμα του,
πού θύμιζε... άβυσσο. Σταματούσε κάθε τό
σο γιά νά ρουφήξη λίγη μπύρα. Ό τρόπος
πού έτρωγε είχε κάτι τό κτηνώδες. Κα
θώς παρακολουθούσα τίς κινήσεις του, πρό
σεξα πώς ή έπιδερμίδα γύρω άπό τά γένεια ήταν πιό άσπρη, άπό δπουδήποτε άλλού, στό πρόσωπό του.
Πίσω του, μέ τή ράχη σχεδόν στδν
τοίχο, ήταν ένας άντρας μάλλον άδύνατος, μέ μαλλιά κουρεμένα σύρριζα. Μόνον
αύτά, σχεδόν, έβλεπα άπό τό πρόσωπό του,
γιατί κρατούσε τήν έφημερίδα του δλάνοιχτη μπροστά του— σκόπιμα ύποθέτω. Αύτή ή έφημερίδα τού έκρυβε 8λο τό κάτω
μέρος τού προσώπου του. Γιά μιά στιγμή
φάνηκαν τά μάτια του. Ή έφικιερίδα ήταν
διπλωμένη στά δυό άπό τή μέση (ή δράσή
μου είναι έξαιρετικά καλή), καί διασκέ
δαζα διαβάζοντας στή σελίδα πού ήταν
πρός τό μέρος μου, τούς τίτλους τού άρ
θρου, πο ομιλούσε γιά τήν πολιτική σημα
σία τής έπισκέψεως τού σινιόρ Ράϊμον
Τσάρλς.
Ό τέταρτος άνθρωπος ήταν καθισμένος
πολύ κοντά στήν πόρτα, πού έβλεπε στό
δρόμο. Ή συμπεριφορά του δέν είχε τίπο
τε τό δποπτο: ένα ζευγάρι τεράστια μου
στάκια ήααν τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του. Ε ίχε βγάλει ένα τσιγάρο καί τό κρα
τούσε άκίνητο στό ένα χέρι. Τά δάχτυλα
τού άλλου χεριού του έστριβαν καί τραβού
σαν τά μουστάκια του, σά νά ήθελε νά ξεκολλήση τίς τρίχες. Καί αύτή ή χειρονο
μία μού θύμισε κάτι πού δέν κατάφερνα,

ώστόσο, νά προσδιορίσω μέ άπόλυτη άκρίβεια...
*—Μή τούς κυττάζης τόσο έπίμονα, μού
ξαναεϊπε δ Χάζλεριγκ; Μέ τήν ήαυχία σου.
Ό άνθρωπός μας είναι παμπόνηρος. Κάνε
πώς σκουπίζεις τή μύτη σου ή άναψε ένα
τσιγάρο...
“Εβγαλα τά τσιγάρα μου καί δ Χάζλεριγκ μού πρότεινε τόν άναπτήρα του.
— Άνάψτε τον, τού είπα, θέλω νά κυττάξω πάνω άπό τόν ώμο σας, χωρίς νά
φαίνωμαι.
"Ερριξα μιά γοργή ματιά πρός τόν καχεκτικάν άνθρωπάκο, κοντά στόν τοίχο.
Κάτι δέν πήγαινε καλά. ’Ασφαλώς!
Γιά νά μπορώ νά διαβάζω τή διπλωμένη
έφημερίδα του, ήταν φανερό πώς τήν κρα
τούσε άνάποδα!
Πρίν προφτάσω ν’ άνοίξω τό στόμα μου,
ένα μεγάλο άσθενοφόρο πέρασε γρήγορα
άπ’ έξω. Τότε πρόσεξα μιά λεπτομέρεια:
δ άνθρωπος μέ τά γένεια καί δ έφημέριος
γύρισαν τό κεφάλι καί άκολούθησαν τό άσθενοφόρο μέ τά μάτια τους. *0 άνθρωπος
μέ τά γένεια, μάλιστα, άνασηκώθηκε στό
κάθισμά του, μά ούτε δ αδύνατος μέ τήν
έφημερίδα, ούτε δ άλλος, μέ τά στριμμένα
μουστάκια, δέν έπαψαν νά ένδιαφέρωνται
παρά μόνο γιά τό έσωτερικδ τού μικρού
κέντρου.
— *0 κύκλος στενεύει, είπε δ Χάζλεριγκ
ήρεμα.
— Τδν γνωρίσατε;
— Νομίζω, ναί.
— Κ ι’ έγώ νομίζω, είπα, μά δέν είμαι
άκόμη άπόλυτα βέβαιος.
— Τότε νά σέ βοηθήσω, είπε δ Χάζλεριγκ. *0 άνθρωπος είναι έπαγγελματίας
δολοφόνος. Μή τό ξεχνάς αύτό. Είναι ώπλισμένος. Μέ γνώρισε μόλις μέ είδε σέ
τούτη τή σάλα. Τώρα, δέν καταλαβαίνεις;
Ή λέξη «τώρα», πού τήν είχε τονίσει
κάπως ιδιαίτερα, ήταν, δπως άπεδείχθη,
τό σύνθημα. 'Ο «άδυνατούλης» καί δ «γε
μάτος» σηκώθηκαν ταυτόχρονα καί προχώ
ρησαν πρός τό μέρος μας.
— Γιά σκέψου λίγο, μού είπε δ Χάζλεριγκ. 'Όλοι δσοι βρίσκονται σέ τούτη τήν
αίθουσα χρησιμοποίησαν έλεύθερα καί ·τά
δυό χέρια τους. ’Εκτός άπό σένα. Σοΰ
πρόσφερα τρεις εύκαιρίες νά βγάλης άπό
τήν τσέπη τό δεξί σου χέρι. Πρώτον, σοΰ
άπλωσα τό δικό μου. 'Ύστερα, καθώς άνακάτευες μέ τό κουτάλι τόν καφέ σου, σοΰ
έδωσα τήν έφημερίδα: δέν τήν πήρες. ”Επαψες ν’ άνακατώνης μέ τό κουτάλι σου,
τό άφησες στό πιάτο καί ϋστερα πήρες τήν
έφημερίδα μέ τό άριστερό σου χέρι. Τ έ
λος, σοΰ πρόσφερα τόν άναπτήρα μου τή
στιγμή πού τό μοναδικό έλεύθερο χέρι σου
έβγαλε τό τσιγάρο άπό τό πακέτο: βρήκες
μιά δικαιολογία καί μού ζήτησες νά τδν
άνάψω έγώ. "Οταν ένας άνθρωπος φρσντίζη τόσο πολύ νά κρατάη τό δεξί του χ έ 
ρι σέ μιά τσέπη, "Ε γγιλς, δέν είναι δύ
σκολο νά μαντεύση κανείς τί κρατάει. "Ο
πως κ ι’ άν είναι, είμαστε τρεις καί είσαι
ένας. Στή θέση σου θά τό άφηνα τό πιστό
λι.
Ό «άδυνατούλης» καί δ «γεμάτος» ήταν
δρθριοι πίσω μου. Ό γενικός έπιθεωρητής
Χάζλεριγκ είχε δίκηο. θά ήμουν τρελλδς
νά έπιχειρήσω δ,τιδήποτε.

(Σ υ ν έχ εια έκ τή ς σελ. 287)
σχα)ν άχρηματίαν καί στενοχώριαν μκγόλιγν κΡί τό κεφάλαισν τοϋ έργου τόϋ
οίκου μου είναι αύτά, (δ ιότι μέ έκεϊνα
έλπίΕων νά έπιχειρίΖωμαι τή ν τέχνην μου
έστεφανώθην) παρακαλώ τό έζοχον τού
το ύπουργείον θερμώς, νά στείλη μίον
έντονον διαταγήν, νά τόν καλέση ένθάδε καί νά τό ν ύποχρεώοη νά άποδώαη
τό δίκαιον τώ ν πτωχών κοί νά έξοφλήο γ ) τήν όμολογίαν του. Εϋελπις δ έ περί
τή ς ένεργήσεω ς τοϋ δικαίου διά τό θερ
μόν φιλοδίκαιον τοϋ ύτιουργείου, μένω
μ ’ όλον τό προσήκσν ο έθος.
Τή 3 ’ Ιανουάριου
1824’ Έ ν Νουπλίω.
Ό πατριώτης
Γεώργιος Καράκαλλος
Διά χειρός Ά . Μαυρακεφάλου

θά τελειώσουμε μέ τήν ύπ’ άριθ.
344 άναφορά του Γενικού ’Αστυνόμου
Ναυπλίου Γεωργίου Χατζηκοτσάκη,
πρός τό Υπουργείο τής ’Αστυνομία;,
ή δποία, δέν άναφέρεται δπως οί
προηγούμενες σέ περιπτώσεις προ
στασίας τής περιουσίας, άλλα άφορα
είς τήν ζωήν καί τήν σωματικήν άκεραιτότητα τών πολιτών.
Είς τήν άναφαράν του δ ’Αστυνό
μος Χατζηκοτσάκη ς, άφοΰ St’ όλίγων
άναφέρεται είς τό ιστορικόν τοϋ τραυ
ματισμού ένδς στρατιώτη, περιγράφει
έν συνεχεία τά ληφθέντα ύπό τοϋ ί
διου μέτρα πρός σύλληψιν τοϋ δρά
στου καί ποινικόν κολασμόν του. Ή
άναφορά τοϋ Γενικού ’Αστυνόμου Ιχει
ώς κάτωθι:
Ά ρ ιθ . 344
Προσωρινή Διοίκησις τή ς Ε λλάδ ος
Πρός τό ” Εξοχον Ύ πουργείον τή ς
Α σ τυνομίας
Χθές, πρός τά ς δέκα ώρας τή ς ήμέρας, ένας Ά ϊβ α λιώ της, καθήμενος είς
τό παράθυρον, άπερνών κάτωθεν ένας
άλλος πάλιν ένοπλος στρατιώ της Ά ϊβ α λιώ της καί αύτός, (φαίνεται μεθυσμένος
νά ήτον έρ ιξε μίαν πιστόλαν καί τόν έκτύπησεν έπάνω άπό τό βυζί. Ίδ εα θ έν τε ς έτρέΕαμεν εύθύς, έπληροφορήθημεν
τά άνωτέρω. Αμέσως έδιωρίσαμεν άνθρώπους ε ίς τά ς δύο θύρας νά προσέ
χουν, όπου δν περάαη νά τό ν συλλάβουν.
Σ υγγενή κανένα δέν έχει ένταΰθα, είμή
έκεϊναν τό ν όποιον έκτύπησεν. Ή πλη
γή δέν είναι τόσον κακή καί ήμπορεϊ νά
ίατρευθή. Καί άναφερόμενοι μένσμεν.
Ναύπλιον 1824
Τήν 2 Ιανουάριου
Ό

Γενικός ’Αστυνόμος Ναυπλίου
Γεώργιος ΧατΖηκοτοάκης

Σχόλια έπι τών παρατεθέντων έγ
γραφων νομίζομεν, δτι περιττεύουν.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τπαστυνόμος Α '
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Ό κάλαμος, ή καλλίτερα τδ καλάμι, δπως
συνηθίζουμε να τδ λέμε, είναι λίγο πολύ σέ δλους μας γνωστό. Δέν έχει σημασία, άν δ Κερκυραϊος μάς τδ λέει τδ «Καλιάμι», γιατί είναι κι’
αύτδ τδ ίδιο μέ τδ άλλο. . .
Τδ βλέπουμε, λοιπόν, τδ καλάμι να είναι
ριζωμένο σέ στοίχους, άλλα κάπως ξακρισμένο
στά ποτιστικά χωράφια καί ατούς κήπους.
'Ολόκληρες λεγεώνες κάνουν τούς σχηματι
σμούς του έκεΐ στις άκρες. Καί σαν άμισθοι ψη
λόλιγνοι άγροφύλακες, θέλουν τάχα νά προστα
τέψουν τή σοδειά τού χωραφιού...
’Ορθώνουν τ’ άνάστημά τους, δσο παίρνει
ψηλότερα, άλλά μέ τήν παραμικρή άφορμή ύποκλίνονται σάν τούς χειρότερους αυλοκόλακες,
χωρίς δμως να σπάζουν τή μέση τους...
Άλλά ποτέ δέν τούς λείπει τδ θάρρος κι’ ού
τε νοιάζονται καθόλου γιά τή μανία τού δυνατού
6opta. Καί δέν τούς καίγεται καρφί, ούτε γιά τά
«μποφόρ», ούτε καί γιά τις άλλες παλαβομάρες
πού κάνουν τά παιδιά τού Αιόλου. ..
Τδ λυγερό κι’ Αβόλευτο κορμί τού καλαμιού
δέν τδ ακιάζει καμμιά κακοκαιρία. Κι’ άν δέν
υπήρχε τδ άνθρώπινο χέρι, δέν είχε τίποτε νά
φοβηθή σ τη ... ζωή του. Γι’ αύτδ μέσα άπ’ τά
φύλλα του, πού μοιάζουν μέ κλέφτικα καριοφίλια,
καί μέσα άπ’ τδ πύκνωμά του, πούναι σάν τδ
χτένι τ’ άργαλιοΰ, βγαίνει έκεΐνο τδ σιγανό, άλ
λά κλαψιάρικο μουρμούρισμα π’ άκοΰμε.
Αύτδ είναι τδ μόνο του παράπονο, πού μας
τδ λέει ψιθυριστά. Καί τδ κάνει αύτδ γιά νά μή
άκουστή ίσως ή δειλία του άπ’ τδν άλλο φυτικό
κόσμο, μιας καί παριστάνει τδν προστάτη του.
Τδ σκληρδ δμως άνθρώπινο χέρι δέν συγκινεΐται άπδ τέτοια πράγματα καί τδ χτυπάει στή
ρίζα του, δταν τδ χρειάζεται.
Είναι βλέπετε άρκετά χρήσιμο τδ καλάμι καί
έξυπηρετεΐ πολλές άνθρώπινες άνάγκες, άπ’ τά
παλιά τά χρόνια. "Ενα σωρό πράγματα έσκάρωναν μ’ αύτδ καί σκαρώνουν άκόμα.
Κάποια έποχή μάλιστα, δχι καί πολύ μακρυνή, έφτιαχναν άκόμα καί γραφίδες, άπ’ τδ
σκληρδ κορμί του. Κι’ έγραφαν οί καλαμαράδες
δλόκληρα κατεβατά μέ τήν σουβλερή της άκρη.
Μόνο πού αύτά πού έγραφαν, τά διάβαζαν ύστε
ρα μονάχοι τους, γιατί οί περισσότεροι, τότε, εί
χαν τδ Αλφάβητο κρεμασμένο στή γκλίτσα τους...
Δέν έμενε καιρός νά τδ βάλουν στή σειρά
του καί νά κάνουν. .. συλλαβές.
ΚΓ έτσι, δλα τά κλεφτόπουλα κΓ δλα τά
τσελιγκόπουλα, έπιαναν τδ καλάμι, γιά νά τρα
γουδήσουν μέσα άπ’ αύτδ τά βάσανα, τούς πόνους
καί τούς καύμούς των. . .
Πότε ψηλά στά καραούλια τους καί πότε
μέσα στσύ κάμπου τίς καλαμιές, άκούγοταν δ μο
νότονος, άλλά κατάγλυκος σκοπός τής άθάνατης
φλογέρας καί βούιζε δ τόπος. ΚΓ ή βοσκοπούλα,
άπ’ τήν άπέναντι μεριά, σήκωνε κΓ αύτή ψηλά
τή ρόκα της γιά νά φανή ή συμπόνια της. . .
’Εδώ καί λίγα χρόνια δμως βουβάθηκε τε-

Γράφει ό Ά σ τ υ ν . Δ /ντ ή ς
λείως ή φλογέρα. "Ηλθε κάποια νεράιδα, πού τή
λένε τηλεόρασι, καί πήρε τή φωνή τ η ς .. . Μπερ
δεύτηκε κι’ ή ρόκα μέσα στής κεραίας τά σύρ
ματα, δπως τήν πέταξε άλαφιασμένη ή βλαχοπούλα γιά νά μή χάση τδ πρόγραμμα...
Μπήκε έκεΐνο τδ μαγικό κουτί μέσα στδ μαν
τρί καί τάκαμε δλα π έρ α ...
ΚΓ δπως γαυγίζουν άπ’ έξω τά σκυλιά, μέ
σα. .. βρυχώνται τά λιοντάρια καί οί τίγρεις, κα
θώς καί τά. . θηρία τού ποδοσφαίρου. Καί δέν
ξέρουν τά κακάμοιρα τά σκυλιά, πρδς τά πού νά
στρέψουν τήν προσοχήν τους. ..
Άλλά άς μή ξετύγουμε άλλο πρδς τά έκεΐ
κΓ άφήσουμε τδ καλάμι παραπονεμένο. Φτάνει
πού τδ κυνηγάνε τόσοι καί τόσοι άλλοι.
Καί πιδ πολύ άπ’ δλους τδ κυνηγούν οί παλιόγυφτοι. . . "Ολες οί κοφΐνες, δλα τά καλάθια
καί μερικά τελάρα είναι καμωμένα άπδ καλάυια.
"Αμα κάμουν πώς πέσουν σέ καλαμιώνα οί γύφτοι, τύφλα νάχουν οί. .. άκρίδες. Αύτές τουλά
χιστον άφίνουν κι’ άπδ κανένα κοτσάνι δρθισ...
Τώρα τελευταία, δμως, καθώς άρχισε νά
βρωμάη τδ. . . πλαστικό, θάλεγε κανείς δτι τδ
καλάμι θάβρισκε έπί τέλους κάποια ήσυχία. Ά λ 
λά κΓ έδώ στάθηκε άτυχο. Παρουσιάστηκε στή
μέση ένας άλλος έχθρός. Είναι οί σουβλατζήδες
πού φτιάνουν τ ά .. . μερακλήδικα, σέ κάθε γειτο
νιά. ..
Καί βλέπεις στίβες τά καλάμια μέ τά ξύγκια
άραδιααμένα νά καψαλίζωνται έπάνω στά κάρ
βουνα, ώσπου νά τ’ αρπάξουν αύτοΐ πού περιμέ
νουν στήν ούρά. . . Μερικοί, μάλιστα, είναι έτοι
μοι καί ν ά ... ξιφομαχήσουν άκόμα μέ δαΰτα,
πάνω στήν άνυπομονησία τους, ώσπου ν’ Αρπά
ξουν τδ δεύτερο καί τδ τρίτο...
Ούτε σημασία γιά τά παιδάκια, πού στέκον
ται κΓ αύτά παραμερισμένα, καθώς περιμένουν
νά περάση ή φούρια τών δυνατών. ,,

κ. Γεώργιος ’Ακριβός
Τδ μικρό παιδί, δμως, έκτος άπ’ τδ καλάμι
τοΰ σουβλατζή, πού τδ κατεβάζει μέ μια Ανα
πνοή, έχει καί μιά άλλη αδυναμία στδ κοιλάμι.
"Οταν τδ βρή μεγαλούτσικο καί κάπως φουντω
τέ τδ παίρνει καί τδ κ ά ν ε ι... Αλογάκι. 'Ολό
κληρες ώρες μπορεί να χαζεύη μ’ αύτδ καί μαζύ του χαζεύει κι’ δ μπαμπάς δ καημένος, καθώς
βλέπει τδ σπόρο του. .. καβαλλάρη, μέσα σ’ ένα
σύννεφο άπδ σκόνη. Καί καμμιά φορά. .. καβαλλάει κι’ αυτός, ένα άλλο καλάμι πού δεν φαίνε
τ α ι ... Αύτδ λοιπόν τδ καλάμι, πού δέν φαίνεται,
είναι πολλοί, πάρα πολλοί, άνθρωποι, άνδρες καί
γυναίκες, πού τδ καβαλλάνε συνέχεια, Ακόμα καί
στδν ύπνο τους. . .
Κι’ έτσι, ένώ τδ φυσικό καλάμι μάς προσ
φέρει ένα σωρό ωφέλειες, έχουμε καί τδ άλλο,
τδ Αφύσικο. ’Εκείνο, δηλαδή, πού δέν φυτρώνει
στα χωράφια, πού δέ φαίνεται καί πού δέν προσ
φέρει τίποτα. Αύτδ λοιπόν τδ τελευταίο, τδ χρη
σιμοποιούν μερικοί σαν όργανο . . . ίππεύσεως.
Καί δέν είναι καθόλου δύσκολο νά ξεχωρίση κα
νείς τό ν .. . καβαλλάρη αυτής της κατηγορίας.
"Αμα τδν κυττάξης στα μάτια, ή μάλλον άμα σοΰ
ρίξη αύτδς ένα βλέμμα, σοΰ δίνει Αμέσως, να καταλάβης, δτι τη στιγμή έκείνη καβαλλάει ένα
καλάμι. . . Καί τέτοια καλάμια μέ τέτοιους καβαλλάρηδες βρίσκονται σέ χιλιάδες μέσα στην
κοινωνία πού ζοΰμε. θάλεγε κανείς, δτι αυτή δέν
είναι κοινωνία Ανθρώπων, Αλλά, ένας λόγγος άπδ
καλάμια, πού κόβει δ καθένας άπδ ένα, τδ καβαλ
λάει καί ξεπεζεμδ δέν έχει. . .
Στούς καβαλλάρηδες αύτούς, δ άλλος κό
σμος δέν είναι τίποτα άλλο άπδ ζωύφια μικρά. ..
Αύτοί καί μόνον αύτοί τά ξέρουν δλα καί
κανένας άλλος.
Τίποτα δέν υπάρχει πού νά μή τδ ξέρουν
καλά - καλά. "Ο,τι καί νά πή δ άλλος δηλαδή

δ πεζός, δέν καταφέρνει τίποτα περισσότερο Απδ
τού νά έκτίθεται μπροστά στό μεγάλο πνεύμα του
καβαλλάρη. . .
"Ενας τέτοιος άνθρωπάκος δέν
έχει τδ δικαίωμα, ούτε τή γνώμη του, νά πή σ’
αύτδν τδν φαρφαρόνο. ..
«Βρέ κάνε αύτδ πού σοΰ λέω έγώ», φωνάζει
δ καβαλλάρης στδ πεζό. «Άφοΰ στδ λέω έγώ, δέν
θέλω Αντιρρήσεις — συνεχίζει— ξέρεις ποιδς εί
μαι έγώ; Έγώ πιάνω πουλιά στδν Αέρα». . .
’Εκείνο τδ περίφημο «έγώ», Αρχίζει Από
τότε, πού ποιδς ξέρει πώς τού ήρθε νά πιστέψη
δτι αύτδς είναι ένας μεγάλος Ατσίδας..
“Ενα μοναδικό φαινόμενο, πού δέν γέννησε
άλλη μάνα τέτοιο . . . σπίρτο. "Γστερα Απ’ τδ
«έγώ» Αρπάζει καί τδ καλάμι, τδ καβαλλάει μέ
μιας κι’ άντε πιάστον μ ετά .. .
”Αν τύχη μάλιστα κι’ Ιρθη τδ καλάμι μόνο
του-, υστέρα άπδ κάποια συμπτωματική έπιτυχία
του, ή άπδ κάποια σκανδαλώδη εύνοια, τότε εί
ναι πού δέν βλέπει καθόλου τδν πεζό μπροστά
το υ .. Γίνεται ένας μόνιμος. .. ιππέας, κι’ δλο
καμαρώνει, κι’ δλο ξεσπαθώνει...
Πολλές φορές, βάζει κι’ δ καθρέπτης τήν
ούρά το υ .. . σ’ αύτούς, πού, τέλος πάντων, είναι
όμορφοι, ή πού νομίζουν δτι είναι τέτοιοι.
’Αργότερα, τόσο οί μέν δσον καί οΕ δέ, μπερ
δεύονται μέ τά . . . καλάμια τους, μέσα στήν κυ
κλοφορία καί καμμιά φορά τσακώνονται μεταξύ
τους, Αλλά χωρίς νά ξεπεζεύουν καί χωρίς νά
φεύγη, ούτε λεπτό, ή μεγάλη Ιδέα πόχουν γιά
τδν εαυτό τους. . .
ΚΓ έτσι, δσο νά παλαίψη κανένας μετά μ’
αύτούς τούς.. . καβαλλάρηδες, τίποτα σχεδόν δέν
θά καταφέρη. Γιατί δσο είναι Αδειανό, τδ έ κ ...
λευκοσιδήρου δοχείον, τόσον βροντάει περισσότε
ρο καί δέν άφήνει ν’ άκούγεται κανένας άλλος
θόρυβος, έκτδς άπ’ τδν δικό του. . .
’Ά ν κάνωμε πώς λέμε κάτι καί γιά τδ
«γνώθι σαύτόν1», πού τόσο Απασχόλησε τούς Αρ
χαίους προγόνους μας, τότε είναι πού θά ξεκαρ
διστούν στά γέλοια, οΕ Εππείς τοΰ καλαμιού. Τότε
είναι πού θά φανη πανηγυρικά δ Απαίσιος σαρ
κασμός τους. Νομίζω, δτι τδ μόνο πού χρειά
ζεται γιαύτούς, είναι ένα χλωρό καλάμι, άπδ
έκείνα πού λέγαμε στήν άρχή. . . Καί νά έχη τδ
δικαίωμα δ πεζός, νά τό. .. σηκώνη κιόλας.
Νά τδ σηκώνη μέ φόρα καί μέ κανά - δυδ
Απανωτές, νά τδν κάνη νά ξεπεζεύη τούλάχιστον,
έστω καί γιά λίγο. Δέν Αποκλείεται καί νά τοΰ
κάνη καλό τδ ξεπέζεμα αύτό.. . Τούλάχιστον θά
ξετρίψη άπδ τδ μούδιασμα τής καβαλλαρίας...
Μπορεί νά λιγοστέψη κι’ δ έγωίσμδς πού τδν
Ανέβασε πάνω στδ καλάμι καί ίσως καταλάβη
δτι είναι καλλίτερος δ δρόμος πού βαδίζουν οΕ
πεζοί. . .
Καί δτι δδηγεί σέ καλλίτερο, δπωαδήποτε
σέ καλλίτερο, τέρμα...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
Άστυν. Δ) ντής Β'
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ΙΧΕΙΡΟ Υ Μ Ε σ' σύτό τό όρθρο μία έκλεκτική προ
ΕΠβολή
τραγουδιών άπό τό ν κύκλο τω ν «όκριτικών»,
πού γραμματολογικά τουλάχιστον, έρχεται πρώτος στήν κατά
ό μο ειο εϊς κατηγορίες θεμάτων κσ τσ ταξί τους. Καθώς πα
ρατηρεί ένας άπό τούς άνθολόγους καί μελετητά ς τους, ό
Δημήτριος Πετρόπουλος, «δέν υπάρχουν θετικά στοιχεία γιά
τή χρονική προτεραιότητά τους, σχετκά μέ τις «παραλο
γές», πού έρχονται, κατόπιν». Ο κύκλος αύτών τώ ν «άκριτικώ ν τραγουδιών», πού ή γέννησί τους τοποθετείται στόν
9ο αιώνα, άναγνωρίοτηκε ατά 1875, δηλαδή τήν έποχή πού
δημοσιεύτηκε άπό τό ν Σάθα καί τό ν Λεγκράν τό γνωστό
μοκρό βυζαντινό έπος γιά τό ν βίο καί τά κατορθώματα τού
Βασιλείου Δ ιγενή Ακρίτα. Γεννημένος άπό πατέρα "Αραβα
καί μητέρα χριστιανή, ό Δ ιγενής είχ ε όλες τ ις πολεμικές
ά ρ ετές. "Ηρωος άσύγκριτος καί θρυλικός, διέπραττε άναρίθμητα κατορθώματα μέ ανεξάντλητη άντοχή καί δύναμι.
Έ τσ ι τόν παρουσιάζει ό ποιητής τού βυζαντινού άκριτικοΟ
έπους. Σ τό πρόσωπο τού Δ ιγενή πρέπει νά άναγνωρισουμε
συμπυκνωμένους όλους το ύς «άκριτες», δηλαδή τούς στρα
τιώ τες πού είχαν αποστολή νά φρουρούν τά σύνορα τού βυ
ζαντινού κρότους. "Ο λες τ ις άρ ετές, όλα τά κατορθώματα,
όλες τ ις χάρες τώ ν επί μέρους «ακριτών», τά βλέπουμε
συγκεντρωμένα ατό πρόσωπο καί στόν περιπετειώδη βίο
ένός καί μόνο άκριτα, τού Βασιλείου Διγενή. Καί λέγονταν
Δ ιγενής έπειδή, όπως είπαμε, κοταγότον άπό δυό γένη, άπό
τό άραβικό καί άπό τό χριστιανικό. "Αλλωστε, χριστιανός
ήταν ό Ακρίτας, πού μέ τό πέρασμα τών αιώνων έλληνοποιήθηκε άπόλυτα. Ό μω ς, στή μορφή του, στή ρίζα του,
έτσι καθώς τόν έξυμνούν τά δημοτικά τραγούδια, βρήκαν οί
φιλόλογοι πολλές πανάρχαιες καταβολές. Ή φαντασία τού
λαού —παρατηρεί ό Πετρόπουλος —τόν διακόσμησε μέ στοι
χεία άπό τό άνεξάντλητο μυθικό άπόθεμα τή ς προγονικής
κληρονομιάς καί έτσι πλουτισμένον, τό ν προβάλλει ώς τό
συμβολικό τύπο τού ήρωϊκού προμάχου τού βυζαντινού Κρά
τους, πού πολεμάει τους έπιδρομείς καί κυρίως τούς Σαρακηνούς, στις έσ χατιές τού Πόντου καί τή ς Καππαδοκίας.
«Στούς όθλους τού Διγενή, λέει ό Νικόλαος Πολίτης, ή
φαντασία τού λαού έγκατέπ λεξε μύθους, ών τούς πλείστους
παρέλαβεν, άνακαινίααοα, εκ τής πλούσιας μυθικής κληροναμίος τή ς άρχαιότητος, καί άπήρτισε τό ν ιδεώδη τύπον
ηρωος, νεαρού ώς ό Ά χ ιλ λ εύ ς , κραταιού ώς ό Ηρακλής
καί ένδοξου ώς ό Αλέξανδρος». Μ έ άνάλογη έξαρσι έξυμνοΰνται στά δπυοτικά τραγούδια καί όλλοι άκριτικοί ήρωες,
ό Ά ρμούρης (τό ' Αρμαουρόπουλοΐ ό Ανδρόνικος, οί γιοι
τού Ανδρόνικου, ό Πορφυρής, ό Θεοφύλακτος.
Υπάρχει ένα πρόβλημα φιλολογικό σχετικά μέ τά άκριτικά τραγούδια: Αν προηγήθηκαν τού βυζαντινού έπους,
αν βάδισαν παράλληλα μ' αύτό, ή άν είναι μετα γενέσ τερ ες
άπηχήσεις του. Οί άρμόδιοι υ ελετη τα ί ύποστήριξαν όλες τις
άπόψεις. Πάντως άπό τή γλωσσική τους κατασκευή, κι άπό
άλλα φιλολογικά καί αισθητικά στοιχεία, είναι φανερή ή
έπίδρασι σ' αύτά τού βυζαντινού άκριτικοΰ έπους. Στή σύνθεσί τους καί στή ροή τους κυριαρχεί τό άφθονο διηγηματικό στοιχείο. Δ έν είναι τόσο ό έσω τερικός κόσμος τών
άνθρώπων, όσο τά έπεισόδια, οί ήρω ϊκές πράξεις καί περι
π έτειες πού χαρακτηρίζουν τήν αισθητική τών άκριτικώ ν
τραγουδιών.
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Παροδείγματος χάριν, στό τραγούδι τή ς «Ά ντρειω μένης
Λυγερής» πού παραθέτουμε, μιά άντρειω μένη κοπέλλα ντύ 
νεται άντρικά καί βγαίνει νά πολεμήση μέ το ύς έχθρούς. Τήν
κυνηγόν οί Σαροκηνοί, κ' έκείνη, γιά νά σωθή, καταφεύγει
στήν έκκλησιά τού Ά ί - Γιώργη. Ό άγιος όμως τήν παρα
δ ίνει στό Σαρακηνό, γιατί αύτός τού ύποσχέθηκε πώς τό
παιδί πού θά γεννηθή άπό τό γάμο τους θά γίνη χριστιανός.
"Ισω ς αύτό νά είναι μιά ύπόμνησι τή ς έπ ιμιξιας μέ τήν
όποιαν ήρθε στόν κόσμο ό Δ ιγενής. Δ είχνει, άκόμη, έμμεσα,
πόσο δυνατός ήταν στά χρόνια έκεϊνα ό προσηλυτισμός
στόν χριστιανισμό, όπλο γερό στά χέρια τού βυζαντινού
Κράτους, πού στηριζόταν στήν 'Ο ρ θο δο ξία:

«Κάπου πόλεμος γίνεται σ' ’Ανατολή και Δύσι
καί τδμαθε μιά λυγερή καί πά νά πολεμήση.
Ά ντρίκια ντύθη κι άλλαξε καί παίρνει τ ’ άρματά τση,
φίδια στρώνει τό φάρο τση κι όχιές τόν καλιγώνει,
καί τούς αστρίτες τούς κακούς τούς βάνει φτερνιστήρια.
Φτερνιά δίνει τού φάρου τση, πάει σαράντα μίλια'
κι άλλη τοΰ έδευτέρωσε, στόν πόλεμον έμπήκε.
Στά ’μπα τσή στράτες Ικανέ, στά Ιδγα ταή μονοπάτια,
καί στόν καλό τση γυρισμό δέν ηύρε τί νά κόψη.
Σαρακηνός τήν άγναντάει άπό ψηλή ραχούλα,
κ’ ή κόρη τόν άγνάντεψε κοντά στόν « Ά ϊ - Γιώργη.
«’Αφέντη μου, Ά ϊ-Γ ιώ ργη μου κι άφέντη καβαλλάρη,
πού’ σαι ζωσμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι,
νά κάμω τά έμπα σου χρυσά, τά έβγα σου άαημένια
καί τά ξυλοκεράμιδα ούλο μαργαριτάρι,
ν’ άνοίξουνε τά μάρμαρα νά κρύψουν τό κοράσι».
Σαρακηνός νά κ’ έφτασε κοντά στόν «"Αϊ -Γιώργη.

**

«Άφέντη μου, "Αϊ Γιώργη μου, άφέντη καβαλλάρη,
ν’ άνοίξουνε τά μάρμαρα νά βγάλουν τό κοράσι,
νά βαφτιστώ στή χάρι σου έγώ καί τό παιδί μου,
εμέ νά βγάλουν Κωνσταντή καί τό παιδί μου Γιάνιη».
Γιά νά κερδίση τις ψυχές άφέντης «"Αϊ - Γιώργης,
άνοίξανε τά μάρμαρα καί βγάλαν τό κοράσι».
Ό «Γιάννης καί ό Δράκος» είναι μιά άπήχησι άπό άνάλογα έπεισόδια στό άκριτικό βυζαντινό έπος. Εδώ ό Δ ιγενής
λέγετα ι Γιάννης. Τραγουδά ό Γιάννης καί μέ τό τραγούδι
του ξυπνάει στό δράκο καί τή δροχόντιοσα, που έτσιμάζονταν νά τοΰ έπιτεθοΰν. Ο Γιάννης ζη τεί νά τό ν άφήσουν
νά περόση, γιά νά πάη στό γόμο τοΰ γιού τού βαοιλιό, πού
είναι καλεσμένος, γιά νά στεφανώση καί νά τραγουδήση.
Τόν άφήνουν, μέ τή συμφωνία νά ξαναγυρίση. Ύ σ τε ρ ' άπό
χρόνια, γυρίζει ό Γ ιάννης κοβαλλάρης μ' ένα όμορφο κορί
τσι. Ό Δράκος χαίρεται γιατί βλέπει νά γυρίζη «τό γεύμα»
του, μά ό Γ ιάννης τό ν ειδοποιεί πώς είναι έτοιμος νά παλαίψη μαζί του. Ο δράκος φοβάται καί τόν άφήνει έλεύθερο:

«’Εψές άργά ψιχάλιζε κι 6 Γιάννης έτραγούδα,
τοδ πήρε άέρας τή φωνή στοΟ δράκοντα τήν πόρτα.
— Γιατί διαβαίνεις πάουρα καί τραγουδάς πανώρια;
Ξυπνάς κ’ έμέ τό δράκοντα μέ τή δρακόντισσά μου,
πό -χω τόν ύπνο άγοραστό καί βαριοπληρωμένο,
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καί τό νερό ποΰ νίβομαι καί κείνο πλερωμένο;
—
— Ά σ ε με, δράκο, νά διαβω κι άσε με νά περάσω
τί κάνει δ βασιλιάς χαρά, κάνει τοϋ γιοΰ τοο γάμο,
κι ώς τδχω ποΰ μέ κάλεαε γιά νά τσοΰ στεφανώσω
καί μ’ έχουν γιά τραγουδιστή γιά νά τσοΰ ξεφαντώσω.
— Σάν ποιόνε βάνεις μάρτυρα, σάν ποιόνε βάνει πιέτζο;
— ΙΙοιόνε νά βάλω μαρτύριά, ποιόνε νά βάλω πιέτζο,
τόν ήλιο βάνε μάρτυρα καί τό φεγγάρι πιέτζο,
τ’ άστρι καί τόν αύγερινό δσο νά πάς καί νάρθης.
Κι δ Γιάννης έπαράργησε κι δ δράκοντας φωνάζει:
«Φάγα τόν ήλιο τό μισό καί τό φεγγάρι ακέριο».
Νάαου κι δ Γιάννης έφτασε τσοΰ κάμπους καβαλλάρης
καί πίσω άπό τή σέλα του ένα όμορφο κορίτσι.
Κ ι’ δ δράκοντας ’ποκρίθηκε, τόν τέτοιο λόγο λέει:
«Καλώς τό Γιάννη γιόμα μου, τό Γιάννη δειλινό μου,
καί τό όμορφο κορίτσι του νά είν’ τ' απόδειπνό μου».
Κ ι’ δ Γιάννης άποκρίθηκε, τόν τέτοιο λόγο λέει:
— Σπαθί έχω γιά γιόμα σου, κοντάρι δειλινό σου,
κ’ ένα μαχαίρι κοφτερά νά κόβη τό λαιμό σου,
—Μά δέ μού λές, μπρέ Γιάννη μου, ποΰθε γενιοκρατιέσαι;
— Ή μάνα μου είναι ή άστραπή κι άφέντης μου είναι
δ βρόντος,
κ’ έγώ τ ’ άστραπαπέλεκο ποΰ καίω τσοΰ δρακόντους.
— Σύρε, Γιαννή μου, στό καλό καί στην καλή τήν ώρα,
καί πάλι ματαγύρισε νά κάμουμε ένα γιόμα».
Σ τό τραγούδι τοϋ Γιάννη καί τοϋ δράκου, υπάρχουν
κσί δυό λέΕεις, πού λίγοι θά ξέρουν τή σημασία τ ο υ ς : Ή
λέΕι «πάουρα», πού σημαίνει «παρόωρα» καί ή λέξι «πιέτΖο»,
πού σημαίνει «έγγυητής».
Αντρεία ατρόμητη καί κατορθώματα πολεμικά άπίστευτα ΖωγραφίΖει ύμνητικά καί τό όκριτικό τραγούδι τοϋ «Μικροϋ Βλαχόπουλου». Τό μικρό Βλαχόπουλο, είναι ό αιχμά
λω τος γιος τοϋ Ανδρόνικου. Τήν ώρα πού ό Γιάννης, 6
Ά λέΕ η ς καί τό μικρό Βλαχόπουλο τρώ ν καί πίνουν, μήνυμα
έρχεται πώς Σαρακηνοί άρπαΕον τ ις γυναίκες τους. Τό μι
κρό Βλαχόπουλο χύνεται κυνηγώντας τούς Τούρκους. Τούς
έΕολοθρεύει καί ελευθερώνει τ ις άρπαγμένες γυναίκες. Τό
τραγούδι αύτό έχει γοργή κίνησι καί ένάργεια, κ' οί στίχοι
του θαρρείς πώς πετοϋν ατά φτερά μιά ς έφιππης πολεμι
κής ορμής:

Ό Γιάννης δ μικρότερος κι δ Ά λέξης δ μεγάλος
καί τό μικρό Βλαχόπουλο άντάμα τρών καί πίνουν
κι άντάμα ξεφαντώνουνε καί γλυκοχαιρετιοΰνται,
κι άντάμα ’χουν τις μαύρους τους σ’ ένα στάβλο δεμένους.
ΤοΟ Γιάννη τρώει τά σίδερα, τ ’ Ά λέξη τά λιθάρια,
καί τού μικρού Βλαχόπουλου τά δέντρα ξερριζώνει.
Κ’ έκεΐ ποΰ τρώγαν κ’ έπιναν καί γλυκοχαιρετιόνταν
φωνή τις ήρτ’ έξ, ουρανού κι άπέ άγγέλου στόμα:
«’Εσείς τρώτε καί πίνετε καί γλυκοτραγουδάτε,
Σαρατσανοί σάς πλάκωσαν καί πήραν τις καλές σας'
πήραν τού Γιάννη τήν καλή, τ’ ’Αλέξη τήν γυναίκα,
καί τού μικρού Βλαχόπουλου τήν ρεβωνιαστική του».
Ό Γιάννης κόφτει πέταλα κι Ά λέξης καλιγώνει
καί τό μικρό Βλαχόπουλο βρίσκεται καβαλλάρης.
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— «Σύρε, σύρε Βλαχόπουλο νά πάς νά τις έφέρης'
σάν είναι χίλιοι σφάξε τους, σάν είναι δυό χιλιάδες,
σάν είναι τρεις καί τέσσερις, στείλε κ’ έμάς χαμπάρι».
Δώνει ντό μαύρο του βιτσιά, στό δρόμο καί πηγαίνει*
ντό δρόμον δποΰ πήγαινε, ντή στράτα πού πηγαίνει,
γλέπει τόν κάμπο πράσινο κι άμέτρητα τσαντήρια.
Στέκει καί συλλογίζεται καί μέ ντό νού του λέγει:
«Νά πάγω πίσου ντρέπουμαι, νά πάγω μπρός φοβούμαι».
Κ ι’ δ μαύρος ’πηλογήθηκε κι αύτό ντό λόγο λέγει:
«Οσους νά κόψη τό σπαθί, τόσους θέ νά πατήσω».
Δώνει ντό μαύρο του βιτσιά καί στήν Τουρκιά έμπαίνει.
Στό έμπα χίλιους έκοψε, στό ξέβα δυό χιλιάδες,
καί εις τό ξαναγύρισμα δέν ηΰρε τί νά κόψη.
Παίρνει τού Γιάννη τήν καλή, τοϋ ’Αλέξη ντή γυναίκα,
καί τό μικρό Βλαχόπουλο, ντή ρεβωνιαστικιά του.
Ντό δρόμον δποΰ πήγαινε, ντή στράτα πού περπάτειε,
άνθρωποι ντόν άπάντησαν, βαριά τοΰς έξετάζει:
«Σάν είστε φίλοι, φύγετε" έχθροί, έμπρός σταθήτε'
δ μαύρος μου έμέθυαεν άπ’ τών Τουρκών τό αίμα».
Θά έλ εγ ε κανείς πώς στό τρογούδι τοϋ Βλαχόπουλου,
κεντρικό θέμα είναι περισσότερο τό άλογο παρά ό καθαλλάρης. Καί πραγματικά, σέ ώρισμένο κύκλο άκριτικώ ν τραγουδιών, τό άλογο παίρνει μιά θέσι σχεδόν ύπερφυσική. Είναι
τό Ζωντανό μέσο, πού τρ έχοντος άστροπηδόν μεταφ έρει τόν
πελεμιστή, τόν παλληκαρά, τό ν 'Α κρίτα, έκ εϊ πού πρέπει
γιά νά δώση τό παρών του, νά έπέμθη, νά νικήση τό ν έχθρό, νά λυτρώση τά θύματα. Ά λ ο γ ο καί καβαλλάρης όχι
μόνο ταυτίΖονται, άλλά κάποτε ό καβαλλάρης ύπατάσσεται
στό μεταφορικό του μέσο, πού ταυτόχρονα είναι ή πηγή
έμπνεύσεως - κάποτε όμως καί άφορμή κατοστροφής ή θα
νάτου, όπως στό τραγούδι «Χήρας γιό ς καί άλογα». Γενι
κά, τά τραγούδια αύτά πού έχουν έπίκεντρο τό άλογο, δ εί
χνουν πόσο άπαραίτητο ήταν τό εύγενικό αύτό καί ώραϊο
Ζώο στούς ατέλειω τους άγώ νες τώ ν άκριτών, πόσο είχ ε
συνυφανθή μέ τήν καθημερινή Ζωή τους. Ά λ λ ω σ τε τό άλο
γο είναι τό σύμβολο τώ ν ίπποτικών χρόνων - καί οί καιροί
τώ ν άκριτών, ήταν ποτισμένοι άπό τό ίπποτικό πνεύμα, όχι
όμως τή ς Δύσεως άλλά τή ς Α ν α το λ ή ς:

«Τί συλλογιέσαι Κωνσταντή, τί βάνεις μέ τό νού σου;
Τέσσερες μαύρους έχουμε κΓ δποιος σ’ άρέσει, πάρε'
θέλεις τό ρούσον έπαρε, θέλεις τό μαυρομάτη,
θέλεις τόν άσπροπόδαρο ποδναι καί παιχνιδιάρης'
μ’ αύτόν τόν γρίβα τόν φονιά, μήν πάς καί τόν σελλώσηςάπ’ άντρα χήρα μ’ έκαμε, κι άπό παιδιά καημένη.
Κ ι’ δ Κωνσταντής δέν άκουσε τής μάνας του τά λόγια'
τόν γρίβα πιάνει σέλλωνε, τόν γρίβα καί σελλώνει
καί δένει τή μεσούλα του μέ δεκοχτώ ζουνάρια,
δένει καί τό κεφάλι του μέ δεκαχτώ μαντήλια.
“Οσο νά εϊπή έχετε γεια, σαράντα μίλια πήγε,
κι δσο τού πούνε στό καλό, άλλα σαράντα πήρε.
Κ ι’ ή μάνα του άγνάντευε άπό τό παραθύρι'
γλέπει τό γρίβα κ’ έρχεται, τή σέλλα τσακισμένη.
«Γρίβα μου, ποΰ είν’ δ Κωνσταντής, ποΰ είναι τό παιδί
μου;
Ά π ’ άντρα χήρα μ’ έκαμες κι άπό παιδιά καημένη!»
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ΤΟΥ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΠΟΛ Τ ΟΝ
r p IMA ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ’'Εθνος τό
Μέγα ιστορικόν γεγονός του άγώνος τής ανεξαρ
τησίας του.
Τιμφ τούς μαχητάς του, τό φρόνημα καί τήν άδάμαστον πίστιν των προγόνων του, τήν ζωτικότητα τής
Ελληνικής Φυλής, τάς προσφοράς της πρός τήν Οικου
μένην. Κλείνει, συγχρόνως, εύλαβώς τό γόνυ πρό τής
θεομήτορος, είς τήν Όποιαν δ ’Αρχάγγελος, τήν ήμέραν ταύτην, .μετέφερε τό μήνυμα τής ένανθρωπίσεως
του θείου Λυτρωτοΰ, μήνυμα έλπιδοφόρον καί σωτήριοί
διά τό άνθρώπινον γένος.
'Ελλάς καί Χριστιανισμός, θρησκεία καί Πατρίς
προσφέρουν τήν ύπερτάτην συγκίνησιν είς τάς καρδίας
των Ελλήνων καί μεταδίδουν είς τήν Οικουμένην μη
νύματα πίστεως. καί έμπνεύσεις ύψηλάς, διά τόν άληθή
προορισμόν τοΰ άνθρώπου έπί τής γής.
Αί δύο αύτάι έπέτειοι άποτελοΰν φωτεινόν μετέω
ρον είς τήν ιστορίαν των λαών τοΰ πλανήτου μας καί
πόλον έλξεως παντός υπερήφανου λαού, έχοντος έπί·
γνωσιν τής έν τψ κόσμψ άποστολής του.
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Ώ ς τέκνα τής αιωνίου 'Ελλάδος έχομεν έπωμισθή
βαρεΐαν ιστορικήν κληρονομιάν. "Εχομεν ίεράν ύποχρέωσιν νά άντλώμεν δύναμιν άπό τάς πολλαπλάς θυσίας
τών προγόνων μας, άπό τάς ιδέας καί τάς μεγάλας
πράξεις των. "Εχομεν χρέος νά βαδίζωμεν υπερήφανοι
καί άπτόητοι τήν δδόν τών ιστορικών πεπρωμένων, μέ
οδηγόν καί πυξίδα τήν πίστιν είς τόν θεόν καί τά
αθάνατα ιδεώδη τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι
Πόλεων,

τής

Αστυνομίας

Διοικητικοί ύπάλληλοι.
’Επ’ ευκαιρία τής σημερινής ’Εθνικής ’Επετείου,
έπιθυμώ ν’ άπευθύνω πρός ύμάς θερμόν χαιρετισμόν
καί τήν πλήρη ίκανσποίησίν μου, δι’ δσα, μοχθοΰντες,
προσφέρετε πρός τήν Πατρίδα.
Όφείλσμεν τήν στιγμήν ταύτην νά στρέψωμεν άπαντες εύγνωμόνως τήν σκέψιν μας πρός τούς πρωτερ
γάτας τής Εθνικής ’Επαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου,
οίτινες έπέτυχον τήν άξιοποίησιν τών άγώνων καί θυ
σιών τοΰ Ελληνικού Λαοΰ καί τοΰ προσέφεραν τό δι
καίωμα νά αισθάνεται υπερηφάνειαν ουχί μόνον διά τό
Ινδοξον παρελθόν του, άλλά καί διά τό λαμπρόν παρό /
του, τό όποιον έγγυάται Ιν εύτυχές αύριον.
Άντλοΰντες διδάγματα έκ τού έπους 1821, τής
απέραντου αυτής έθνικής δεξαμενής, άς έντείνωμεν τάς
προσπάθειας μας διά νά περιφρουρώμεν άδιακόπως τήν
γαλήνην καί τήν ευημερίαν τοΰ λαού, έντός τών πλαι
σίων καί έπιδιώξεων τής Έθνικής μας Κυβερνήσεως.
Καλούμεθα νά συνεχίσο>μεν άγωνιζόμενοι, μέ ήνωμένας δυνάμεις καί αίσιόδοξον πίστιν, διά νά διακονώμεν τιμίως καί εύσυνειδήτως τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν καί τό Κοινόν καί νά άνυψώνωμεν συνεχώς
είς ύψηλότερα έπίπεδα τόν ’Αστυνομικόν θεσμόν, τοΰ
όποιου ή αίγλη καί ή δόξα δέον δπως όδηγοΰν τά ύπη
ρεσιακά μας βήματα είς τήν δδόν τοΰ Καθήκοντος.
Εύχομαι ένδυνάμωσιν είς τό έργον σας καί πάσαν
άτομικήν καί οικογενειακήν ευημερίαν καί πρόοδον.
Ό ’Αρχηγός
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

κλπ.

(Η ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ)
Ύπό Ά σ τυν. Α ' κ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έ ν τώ ν μεγαλύτερων αίτιω ν τών εγ
κλημάτων έν Έ λλάδι τουλάχιστον ύπήρΕε τό οινόπνευμα κατ' άρχήν καί έν συνεχείρ τά δ ιεγερ τικά
καί εσχάτως τά
ναρκωτικά. Ή άπόλαυσις καί ή έΕις τών
άτάμων εις τά άνωτέρω καθίσταται τελικώ ς αίτια τελέσ εω ς έγκλημάτων. Δ ιό
τι καί άτομα εντελώ ς
ύγιά άποκτώσι
τοιαύτην έΕιν έκ τή ς χρήσεως τών δη
λητηρίων τούτων, ώστε δημιουργεΐται
nop' αύτοϊς παθολογική, νευρική κατάστοοις καί ψυχικοί
ποθήσεις, α ϊτινες
είνοι πρόσφορον έδαφος διά τήν έγκληματικότητα.

α) Ο ι ν ό π ν ε υ μ α
Ω ς ό Κλεμανσώ, κάποτε, είπον: «Τό
οινόπνευμα, ε ις φονικά άποτελέσματα,
ύπερβαίνει καί τά ς αίμοτηροτέρας μάχας τή ς Ίσ το ρ ίο ς» . Είναι σναιμφισβήτητον δτι ό οίνόφ ιλος είναι ποράγων κοι
νωνικής άποσυνθέσεως. Οΰτος δι' ούδέν έτερον ένδιοφ έρεται, πλήν τή ς ίκανοποιήσεως τή ς έΕεως τού πίνειν, τό δέ
οινόπνευμα είσερχόμενον ε ις τήν
κυ
κλοφορίαν τοϋ αίματός του καί άπορροφώμενον ύπό τού άνθρωπίνου οργανι
σμού δΐιοτοράσσει τήν λειτουργίαν τών
άνθρωπίνων οργάνων
καί βλάπτει τά
κύτταρα τών άνθρωπίνων ιστών, ιδιαι
τέρω ς δέ έντοπ ιΖόμενον έπί τών γεννητικώ ν άδένων τώ ν όρχεων καί τών
ωοθηκών, έπιφέρει βαρείας βλάβας, δι'
ό καί ή χρήσις τή ς οινοποσίας άποβαίνει
όλέθρια ε ις το ύς άπογόνους τοϋ πότου.
Τό ποσόν τοϋ οινοπνεύματος, τό ό
ποιον προκαλεϊ όλικήν ή μερικήν διατα
ραχήν τών ψυχικών λειτουργιώ ν, δέν δύναται νά καθορισθή δι' έκαστον άτομον
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σαφώς καί τούτο διότι τό όριον άνοχής τοϋ οινοπνεύματος είναι διάφορον
ε ις τά άτομα, άλλ' επίσης είναι διάφο
ρον καί ε ις τό αύτό άτομον, διότι έΕαρταται έκ τή ς διοθέσεως τοϋ θυμικοϋ, τής
πληρότητος ή μή τοϋ στομάχου κλπ.
Παλαιότερσν ή στατιστική είχ εν άνεύρει (BAER , έΕέτασις Σωφρονιστικών
Ιδρυμάτων Πρωσίας), ότι ό μεγαλύτε
ρος άριθμός τών άνδρών, (44% ), είχον
έγκληματήσει λόγω τοϋ πότου.
'Αλλά
καί ή Σ τατισ τική 'Υπηρεσία τή ς Σουη
δ ίας άναβιβάΖει τό πσσοστόν τών έγκληματησάντων, λόγω πότου, ε ις 50%
περίπου.
Εκ μόνον τών δύο τούτων
παραδειγμάτων κατοφαίνεται ή έπίδρασις τοϋ οινοπνεύματος έπί τοϋ άνθρω
πίνου οργανισμού. Ή στατιστική, έπίσης,
καταδεικνύει ότι οί καταδικασθέντες διά
σωματικός βλάβας, άντίστασιν κατά τής
Αρχής, διατάροΕιν τή ς οικιακής ειρή
νης φθοράν Εένης ιδιοκτησίας καί έγκλήματα κατά τώ ν ηθών, κατά 75% πε
ρίπου, έτέλουν ύπό τή ν έπήρειαν τοϋ
οινοπνεύματος, ένώ οί κατοδικασθέντες
δΓ ύπεΕαίρεσιν ήσαν πάτοι μόνον κατ'
έλάχιστον ποσοστόν, πράγμα, δπερ ση
μαίνει άτι ό πάτος
άφαιρεί τήν διαύ
γειαν τοϋ πνεύματος καί
δυσχεραίνει
τή ν τέλεσ ιν άδικημάτων κλοπής, ύπεΕαιρέσεως ή άπάτης, άντιθέτω ς όμως έπ ιτείνει τήν ψυχικήν παραφοράν, λόγω
διεγέρσεω ς τοϋ νευρικού συστήματος,
δΓ δ καί εύνοοϋνται, έν τη καταστάσει
τούτη, τά έγκλήματα βίας. Ή παλαιοτέρα στατιστική μας περιελάμβανεν έπίσης
τά ς ήμέρας
Σάββατον καί Κυριακήν,
καθ' άς ήμέρας, δηλαδή, οί άνθρωποι
έπινον περισσότερον, ώς ήμέρας έΕάρσεως τών έγκλημάτων βίας.
"Αλλω ς

τε καί ό τόπος τελέσ εω ς τών έγκλημά
των βίας, δσπς δέν είναι άλλος είμή τα
καπηλεία καί έν γένει τά κέντρα δπου
καταναλίσκεται οινόπνευμα, άποδεικνύει τήν μεγίστην έπίδρασιν τοϋ οινοπνεύ
ματος ε ις τό ν άνθρώπινον οργανισμόν.
"Ο ταν όμιλώ μεν περί έπιδράσεως τοϋ οίπνεύματος ε ις τό ν οργανισμόν, άπό έγκληματολογικής άπόψεως, δέν έννοϋμεν
τά ς έκ τοϋ άλκοολισμοϋ διοταρ άξεις ή
τή ν άλκοολικήν ψύχωσιν τήν συνοδευομένην ύπό διψομανίας, ύπό φρενιτίδω ν τοϋ
οινοπνεύματος, άλλά όμιλώμεν άπλώς
περί τώ ν διστοραχών τή ς συνειδήσεως,
ήτις προκαλείται ε ις πάντα άνθρώπινον
όργανισμόν καί ούχ'ι μόνον εις τούς χρό
νιους άλκοολικούς. Δέν ένδιαφ έρει τήν
μελέτην τοϋ έγκλήματος ή εύθύνη τών
άτάμων άτινα έν μέθη έγκλημστοϋσιν,
άλλά τό οϊτιον τό όποιον ώθησε τόν
έγκληματίαν εις τό έγκλημα. Πάσα άλ
λη μελέτη θά άφορά τήν ποινικήν μεταχείρισιν τοϋ έγκληματίου καί όχι τό έγ
κλημα ώς κοινωνικήν νόσον. Μ έτρα διά
τήν πρόληψιν τοϋ έκ τή ς καταναλώσεως
οινοπνευματωδών ποτών κινδύνου δέν
είναι δυνατόν νά πραταθώσι, προπαντός
διότι δΓ άπαγορευτικοϋ τινό ς μέτρου κατανσλώσεως οινοπνεύματος καί οικονομι
κά συμφέροντα θά έθίγσντο
καί κατά
προέκτοσιν αύτή αϋτη ή οικονομία τής
Χώρας. Διά δέ τοϋ κα τ' άτομον περιο
ρισμού τή ς καταναλώσεως, θά έθίγετο
νΰν αύτός οΰτος ό Κ αταστατικός Χάρτης
τοϋ ΟΗΕ, άλλά καί τά άνθρώπινα δικαιώ 
ματα. Συνεπώς ε ις έτέρ α ς ψυχαγωγίας
θά πρέπει νά στρέψωμεν τό ένδιαφέρον
τή ς εύρυτέρας μά2ης τοϋ Λαού, ώστε
νά άποφεύγωσιν αϋται, κατά τό δυνατόν,
τή ν καθ' έΕιν χρήσιν τοϋ οινοπνεύματος.

β) Δ ι ε γ ε ρ τ ι κ ά — Ν α ρ κ ω 
τικ ά
Πολύ χειρότερα άποτελέσματα έπί τοϋ
άνθρωπίνου όργανισμοϋ
έπιφέρουν τά
διεγερ τικά καί ναρκω τικά, ήτοι τό χαοίσιον, ή ήρωίνη, ή μορφίνη, ή κοκαΐνη, ό
αιθήρ, ή μαριχουάνα καί τελευτα ίω ς τό
παραισθητικόν L.S .D ., διότι ή χρήσις
τώ ν ούσιών τούτω ν προκαλεϊ, εις τά ς
άρχάς, άπατηλήν εύφορίαν καί ήδονήν,
δΓ δ καί έκλήθησαν, ύπό μέν τοϋ Καθηγητοϋ Γεωργιάδου «Εύφοριστικαί», ύπό
δέ τοϋ Καθηγητοϋ Ίωακείμογλου «ήδονιστικαί». Γενικώ ς αί ούσίαι αϋται διακρίνσνται ε ις έλαφρώ ς δ ιεγερ τικός, ώς
ό καφές ή τό τέϊον, εις μεθυστικός ώς
τό χασίσιον, ή μεσκαλίνη, κοκαΐνη καί
ε ις κυρίως ναρκω τικός ώς ή ήρωίνη,
μορφίνη, δπιον, ή ό οίθήρ. Τό ποραισθητικό ν L S D ύπό τή ν έπήρειαν τού όποιου,
ίδια έν Αμερική τελούνται άπστρόπαια
έγκλήματα, εις ούδεμίαν τώ ν άνωτέρω
κατηγοριώ ν έχει μέχρι τοϋδε καταταγή
καί το ύτο διότι οί ύπό τή ν έπήρειαν τή ς
παραισθητικής τα ύτης αύσίας τελο ϋντες,
ε ίτ ε έν άπλή διεγέρσ ει, ε ίτ ε εις μεθυ
στικήν ή ναρκω τικήν κατάστοσιν τελούσιν, άλλά ε ις τελ είω ς διάφορον το ιαύ 
την, κατά τή ν όποιαν τά άνθρώπινα έν
σ τικτα καταλύουν τά ς έννοιας τή ς Κ οι
νω νικής ήθικής.
Καί ή μέν χρήσις καφέ ή τεΐο υ ού
δεμίαν έπικίνδυνον έπίδρασιν έχει έπί
τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού ώς πρός τήν
τέλεσ ιν άδικημάτων, διότι ή παρατεταμέ-

Σ τα νό νες L S D . έπάνω εις ειδικόν
χάρτην. Ευτυχώς ή διάδοσίς του εις τήν
'Ελλάδα, είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

νη κστάχρησις αύτών καταπόνηοιν μόνον
έπιφέρει. Ή χρήσις όμως τών έτέρω ν
μεθυστικών ή ναρκωτικών ουσιών πρά
γματι έπ ιφέρει βλάβας καί ε ις τό ν οργα
νισμόν, άλλά καί ιδία έπιφέρει διανοη
τικ ό ς διαταραχάς
τοιαύτος, ώστε νά
θεωρήται φυσικόν έπακόλουθον ή έγκληματική πράΕις.
Ό αιθήρ είθι'Ζετο παλαιότερον νά λαμβάνι>ται ε ίτ ε δι' εισπνοής, είτε διά τού
στόματος, ίδια ιτέω ς άπό τά ς γυναίκας
έλευθερίω ν ήθών, λόγω δέ τώ ν προκαλουμένων διαταραχών τώ ν σωματικών
πλέον λειτουργιώ ν τοΰ άτόμου δημιουρ
γεί πρόσφορον πεδίον έΕολισθήσεως εις
τό έγκλημα.
Τό χασίσιον, τό όποιον άνά τή ν Χώ
ραν μας έχει καί το ύς περισσοτέρους
θιοσώτας, καπνίζεται μετά
συνήθους
καπνού ε ίτ ε έντό ς σιγαρέττω ν (τσ ιγα
ρ ιλίκια ) είτε έντό ς ναργηλέδων (λου
λά δ ες). ΟΙ θιασώται τού χοσισίου άνευρίσκονται συνήθως μεταξύ άλητών, κα
κοποιών καί τή ς κατώ τερος κοινωνικής
τάΕεως, ε ις τή ν έξιν δέ τού χασιαίου
παροσύρονται ευκόλως άτομο νεαρός
ήλικίας, άστάτου χορακτήρος κοί στε
ρούμενα κοινωνικού καί οικογενειακού
στηρίγματος.
Γενικώ ς δύνσταί τ ις νά
παρστηρήση, ότι καθ' έΕιν χασισοπόται
γίνονται εύκολώτερον οί έχσ ντες άποτύ χ ει ε ίς τινα ηροσπάθειάν των, άναμένουν δέ οΰτοι ότι θά ϊδωσι βελτιούμενα, έστω καί έν το ϊς όνείροις των,
τά ύπ' αυτών πεπραγμένα, διότι
πρά
γματι τό χασίσιον προκαλεί εύφορίαν,
διάθεσιν πρός γέλωτα, διέγερσιν καί έηιθυμίσν γλυκισμάτων, ένεκα τή ς ύπογλυκαιμίας τή ν όποιαν προκαλεί τούτο,
ψευδαισθήσεις όμως κοί ροπήν έν συ
νεχεία παρσληρητικών καί πορανοϊκών
ιδεών.
'Επίσης, ύπό τήν έπίδρασιν τού χασισίου, έν τείν ετα ι ή γενετήσιος άρμή, άλ
λά συνήθως έκδηλοΰται διά φανταστι
κών έρωτικών παραστάσεων. Ή χρονιά
όμως κστάχρησις τού χοσισίου μεταβάλ
λει τήν προσωπικότητα τοΰ άτόμου καί
καθιστά το ύτο καχύποπτον, δειλόν, εύερέθιστον, φιλόνικσν καί φυγόπονσν, συγ
χρόνως δέ προκαλεί βαρείας ψυχώσεις
καί πολύπλοκα ψυχοπσθολογικά συμπτώ
ματα.
Οί χασισοπόται, κατά τήν στατιστικήν,
άποδεικνύονται ικανοί δΓ έγκλήματα 6ιαιάτητος, ίδίρ δέ διά σωματικός βλά
βας, βιασμούς, άντιστόσεως κατά τή ς
'Αρχής, άκόμη δέ καί κλοπάς.
'Αλλά συχνή έπίσης έν 'Ελλάδι είναι
καί ή χρήσις ήρωΐνης, ή τις είσάγεται
ε ίτ ε δΓ εισπνοής έκ τή ς ρινός (πρέΖα), ε ίτ ε δΓ ένέσεων. 'Α κριβής άριθμός
τών έν Έ λλά δ ι ήρωϊνομανών δέν ύπάρχει άλλά είνα ι άναμφισβήτητον άτι είναι
έΕ ίσου πρός τούς χασισοπότας μεγά
λος. Ό ήρωίναμανής έξοα θενεί έντό ς
βραχυτάτου χρόνου. Παραμελεί πλέον
παντάπασι τά οικονομικά καί οικο γενεια
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κά του καθήκοντα.
Γίνεται έπιρρεπής
ε ίς τή ν άλητείαν κ ο ί τή ν κλοπήν καί γε
νικώ ς 'μεταχειρίζεται παν μέσον διά τήν
προμήθίειαν τοΰ φοβερού τούτου δηλη
τηρίου, είν ο ι δέ πρόθυμος νά προβή είς
οίανδήποτε ειδεχθή
ένέρ γεια ν διά νά
ικανοποίηση τό πάθος του, μή όρρωδών
καί πρό τοΰ φόνου είσ έτι προκειμένου
νά προμηθευθή τό ναρκω τικόν τούτο
(Β λέπ ε 'Ελεύθερον Βήμα 1 7 )2 )3 5 ).
Διά τήν άγοράν
ήρωΐνης δέρει καί
τρσυματίΖει καί τά πλέον προσφιλή καί
σεβοστά πρόσωπα, ούδένα οίκτον συναι
σθανόμενος πρός τή ν οίκογένειάν του
άρκεϊ κοί μόνον νά δύναται δΓ οίουδήποτε τρόπου νά άποκτό τά μέσα πρός
άγοράν τή ς ήρωΐνης.
Τό δπισν έπίσης κοί ή μορφίνη είνοι
δύο άλλα τρομερά
δηλητήρια, τών ό
ποιων οί θιοσώτες έν Έ λλάδι είναι όλιγάριθμοι. Ή χρήσις αύτών συνηθίζεται
ιδιαιτέρω ς έν Ά σ ία , έν Εύρώπη δέ έγένετο παλοιότερον χρήσις τή ς έκ τοΰ
όπίου έΕαγομένης μορφίνης. 'Επιφέρουν
άμφάτερα κατά τήν άπλήν χρήσιν τω ν
κστάστασιν εύδοιμονίας καί ύπνον, συγ
χρόνως
δέ κατοστολήν τραυματικών
πόνων. Ή κστάχρησις των όμως έπιφέρει σωυατικά καί ψυχικά συμπτώμα
τα χρονιάς δηλητηριάσεως καί άργανικήν άλλοίωσιν τού κεντρικού νευρικού
συστήματος.
Καί ένώ, έν άρχή τή ς χρήσεως, ό
ποιούμενος χρήσιν τούτω ν
αισθάνεται
εύεΕϊαν, εύφορίαν. καί μοκαριότητα, έν
συνεχεία ή βούλησίς του τα χέω ς παρα
λύει, ή μνήμη του έλοττοΰται, έπέρχετο ι άνικανότης πρός συγκένταωσιν τή ς
οκέψεως κοί προσοχής, τό άτομον γί
νεται εύερέθιστον, έγω ϊστικόν, όκατόλληλον πρός πάσαν έργασίαν. Παλλάκις έμφανίΖει Φαινόμενα πανικού καί
παραισθήσεις τή ς όράσεως, τή ς όσφρήσεω ς καί τή ς γεϋσεως. Ή δέ παρατε-

ταμένη κστάχρησις τή ς μορφίνης προ
καλεί καί δευτεροπαθή
άνοϊκήν κατάσταοιν μετά τή ς συμπορομορτούσης σω
ματικής κοταπτώσεως καί καχεξίας.
Ό μορφινομανής άγεται συνήθως είς
ψευδείς μαρτυρίας, ε ίς κλοπάς, ε ίς άπάτ.ας, πλαστογραφίας ιατρικών συντα
γών πρός
προμήθειαν τή ς μορφίνης.
Παρά τούτα, ό μορφινομανής ούδέποτε
άγεται ε ίς σοβαρότερα έγκλήματα, λό 
γω τή ς κσταπτώσεως τών σωματικών
του δυνάμεων. Καί έχει μέν ήλαττωμένην τή ν ικανότητα πρός καταλογισμόν,
άλλά υπέχει τή ν ποινικήν εύθύνην τών
οράξεώ ν του, διότι δέν είναι άνίκανος
πρός καταλογισμόν.
Τ έλος ή κοκαΐνη, ή χρήσις τή ς όποιας
δέν είναι συνήθης έν Έ λλάδι, οΰ μόνον
δέν προκαλεί ύπνον ή καταστολήν πό
νων άλλά έπιδρά ε ίς τό άτομον τό ποιούμενον χρήσιν ούτής, τό όποιον άρχίΖει νά κινήται τα χέω ς καί δ ιεγείρ ει
τή ν γενετήσιον άρμήν αύτού, πληροί δέ
τούτο διά συναισθήματος εύτυχίας. Ή
έπίδροσις όμως οϋτη διορκεί μόνον ήμίσειαν ώραν περίπου. Ή διέγερσ ις τή ς
γενετησίου όρμής έπ ιφέρει συγχρόνως
διαστροφήν το ύτης καί έκδηλώ σεις όμοφυλοφιλίας. Ή δ έ έπί μακράν χρήσις
προκαλεί έξοσθένησιν τή ς μνήμης, ήθικήν έξαχρείω σιν καί άπαβλάκωσιν, συγ
χρόνως δέ ό ποιούμενος χρήσιν πάσχει
καί ύπό μανίας κστοδιώ ξεω ς, νσμίΖει ότι
παροκολουθείτοι ύπό έχθρών καί άγε
ται ε ίς ψ ευδείς κατομηνύσεις ένσντίον
ύπστιθεμένων διω κτώ ν αύτού. Μία τών
σπουδαιοτέρων διαταραχών είναι τά πα
ραληρήματα Ζηλοτυπίας
τώ ν κοκαϊνο
μανών, κατά τά όποια ούτοι, μόνοι των
έν τώ δωματίω μετά τή ς συΖύγου των,
βλέπουν άνθρώπους άσελγοΟντας μετ'
αύτής (όπτικά καί άκουστικά παραληρή
ματα) καί έγκληματούν. Ό κοκοίνομα(Συνέχεια σ ελ . 3191

297

ΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, τέτοια, εποχή, μέ τήν ευκαιρία, τής
μεγάλης Έθνικοθρησκευτικής Εορτής, τής 25ης
Κ
Μαρτίου, κάτι άλλάζει μέσα στην ψυχή των Ελλήνων.
Ετοιμάζουν τά έορΐινά τους, γιατί θέλουν με τον τρό
πο αυτό νά δώσουν περισσότερη έπισημότητα.
Αύτή ή άλλαγή τής έξωτερικής περιβολής, παλαιότερα ήταν πιό αισθητή, γιατί έλαμπρύνετσ μέ τήν τόσο
φανταχτερή, δλόλευκη ήρωϊκή στολή του πολεμιστοΰ
τού 1821, ή όποια σήμερα πάει νά ξεχασθή, έξ αίτιας
τής μόδας πού κάθε τόσο άλλάζει καί άπ’ αυτήν τήν
άδιαφορία πού δείχνομε πολλές φορές γιά τούς προ
γόνους μας καί κυρίως γιά έκείνους τού 1821, στούς
όποιους όφείλομε τήν ΰπαρξί μας, τή ζωή μας, τήν
έλευθερία μας.
Καί δέν θά ήτο παρεξηγήσιμο, αν άποφύγουμε ν’
άναφερθοΰμε σέ ιστορικά γεγονότα τής Ελληνικής
’Επαναιστάσεως, ή σέ πρόσωπα καί πράγματα, άφσΰ θά
περιορίσωμε τις σκέψεις μας εις τό βαθύτερο νόημα τής
Ελευθερίας τού Γένους μας. Είναι άνάγκη νά γνωρίσωμε πώς τό συνέλαβε στό νού του δ "Ελληνας, πώς τό
μεγαλώνει καί πώς τό παρουσιάζει στόν τόπο του καί
στόν έξω κόσμο. Είναι άνάγκη νά γνωρίσωμε τήν Ελευ
θερία τών λαών, μέσα στήν 'Ιστορία τής Ελληνικής
φυλής, ή δποία έστάθη προπύργιο, μαχητής καί άκρι
τος τών άλλων ευρωπαϊκών λαών, έτσι πού αύτή μέν
έδοκιμάσθη μέσα στούς πολέμους, έκεΐνοι δέ έμειναν
άνέπαφοι, κερδισμένοι, χωρίς νά πέσουν μέσα στή φωτιά
του πολέμου, ώστε νά κερδίσουν τις νίκες μέ αίμα δικό
τους.
Κάθε λαός, γράφει τήν Ιστορία του μέ τήν ίδια
τήν ζωή καί τήν δράσι του' αύτή ή Ιστορία είναι πιό
τραγική καί δλιγώτερο καλή, άφοΰ κάθε άνθρωπος έχει
καί τις δικές του άνωμαλίες στή ζωή καί στις σχέσεις
του μέ τό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορούμε νά πούμε δτι
ή 'Ιστορία καθορίζεται, άφ’ ένός μέν άπό τό έξω πε
ριβάλλον ένός λαού καί άφ’ έτέρου άπ’ αύτές τις παρα
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δόσεις τών λαών, οι όποιες βγαίνουν άπό τήν ζωήν καί
τήν εμπειρία τους καί πού πάντοτε αυτές είναι βαρειές
στό δρόμο πού ακολουθούν.
Ά λλ’ ή Ιστορία κατευθύνεται καί άπό λόγους οι
κονομικούς, πλήν όμως τό κύριον ιδίωμα ένός λαού είναι
ή Ελευθερία, ή όποια γίνεται πιό θερμή καί πιό πλατειά σέ νόημα, δταν πρόκειται γιά λαό Χριστιανικό,
όπως είναι ό Ελληνικός. Αύτή ή έλευθερία άνοίγει τό
δρόμο, στό λαό αύτό γιά νά προοδεύση πνευματικώς
καί τό ίδιο κάμνει καί γιά κάθε άλλο λαό ύποδουλωμένο σέ άλλον καί πού θέλει ν’ άπαλλαγή άπό τό ζυγό
αύτό γιά νά ζήση έλεύθερος μαζί μέ τούς άλλους λαούς
αδελφωμένος.
Αύτή ή ’Ελευθερία μπαίνει βαθειά στό ψυχικό τους
είναι, τούς ξυπνά καί τούς δδηγεΐ πρός τό καλό πάντοτε.
Καί θά βγή σέ καλό, δταν οΕ λαοί ξεκινούν σε άγώνες
πάλης, μέ σκοπό πάντοτε τό καλό καί τήν άγάπη. "Οταν
ξεκινούν ν’ άγωνισθούν δλοι μαζί, γιά τό κοινό καλό
καί γιά τήν πίστΓ γιά άγώνες κατά τοϋ κακού, τού
ψεύδους, τής βίας, καί τής τυρρανίας. ’’Ετσι θ’ άποκτήσουν τήν άξιοπρέπειά τους, θά σώσουν τήν έθνική
τους τιμή καί θά πάρουν τήν πραγματική εικόνα τοϋ
Θεού.
Ό λαός δμως, αύτή τήν έλευθερία πού ζητά ν’
άποκτήση πρέπει νά τήν κάμνη δικαιοσύνη, καί άλληλεγγύη, άγάπη καί έκούσια θυσία, χάριν τών πολλών.
Καί είναι άλήθεια, δτι δ έλεύθερος άνθρωπος δοκιμά
ζει άπειρη χαρά μέσα του, άλλά αύτά τά σκιρτήματα
χαράς του, θά πρέπει νά τά κάμη θεσμούς καί πειθαρ
χία θεληματική' νά τά κάμη Ιδεώδη ύψηλά. Αύτό δέ
θά έπιτύχη δταν πρώτα κοπιάση, Εδρώση, πονέση καί
σταυρωθή στή ζωή του’ δταν σταυρώση τόν έγω'ισμό του
καί φωτισθοΰν τά ένστικτά του, έκεΐνα δηλαδή πού συν
τηρούν καί διαιωνίζουν τήν ζωήν. ΟΕ παλμοί τής ψυ
χής του, θά πρέπει νά γίνουν άγάπη, θυσίες συνεχείς,
οΕ όποιες στις κρίσιμες στιγμές πού περνά δ λαός καί

Toνόημαlije έλευβερίαη, τόβλέπουμε πεν
τακάθαρο στοϋη άγώνεη τού 'Ελληνικού”ΕΒνουο όνο τοοο αίώνεο. Πολλά m οφεί
λουν οί γειτονικοί καί πέραοί πιο μακρυνοί
λαοί, γιατί ήΈλλάητοϋηεΰωσε την πραγμα
τική έλενθερίο κοί το φωη τίϋ άληΒείοη.

γράφει την ιστορία του, κορυφώνονται.

"Ενας λαός τέτοιος, έμπνευσμένος με τέτοια Ιδα
νικά, έδείχθη δ Ελληνικός καθ’ δλην του τήν ιστορίαν.
Ή Ελληνική Φυλή έδείχθη καλλιεργημένη καί γεμάτη
άπό πόθους αγνούς Αγάπης καί Αλληλεγγύης. Καί είναι
πράγματι Φυλή 'Ιστορική καί έχει γράψει λαμπρές και
φωτεινές σελίδες στήν Παγκόσμιον Ιστορίαν.
Τήν 25ην Μαρτίου οί "Ελληνες πανηγυρίζουν τόν
θρίαμβο τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, τήν
νίκη τών προγόνων μας, ή όποια βγήκε άπό στιγμές
τραγικές καί κατέπληξε τόν κόσμον δλον. ΤΗτο τελείως
Αδύνατον στή Φυλή μας να ζήση μέσα σε τέτοιο δου
λικό καθεστώς, καθεστώς καταναγκασμού, γιατί μέσα
της κρατούσε τήν Αξιοπρέπεια σάν "Εθνος, σαν Φυλή,
τήν όποιαν είχον Αναστηλώσει στήν συνείδησί τους οί
θεοί τής ’Αρχαίας Ελλάδος καί κυρίως δ κατ’ έξοχήν
θεός τής Ιστορίας της, δ Κύριος Ημών ’Ιησούς
Χριστός, δτι ή Φυλή αύτή Ιχει χρέος να ζή αιώνια.
Ή προσωπικότης τοΰ Ελληνικού "Εθνους καί κάθε
"Ελληνος εύρισκε τόν έαυτόν της κοντά στό Χριστό,
στή πηγή έκείνη πού έμπνέει τόν Ανθρωπο για ύψηλές Αναζητήσεις. Καί τήν βρήκε τήν πηγή αυτή δ
"Ελληνας, εύθύς ώς έπαρουσιάσθη δ Χριστιανισμός είς
τόν κόσμον. Σάν λαός φύσει ναυτικός, μεταναστευτικός
δ Ελληνικός, περισσότερον δυνατός είς τήν σοφίαν τοΰ
πνεύματος, έγνώρισε Από κοντά τόν Χριστόν, γιατί τοΰ
έδόθη ή ευκαιρία νά δεχθή μέσα στήν καρδιά του, στήν
’Αρχαία ’Αθήνα, στήν πόλι τών Γραμμάτων καί τών
’Επιστημών τόν Μέγαν ’Απόστολον τών ’Εθνών, τόν
Παύλον, νά τόν Ακούση καί νά πιστεύση μέ τήν καρδιά
του στήν Νέα θρησκεία, στή θρησκεία τοΰ ’Ιησού.
Ή Νέα αύτή θρησκεία Ανεπτέρωαε τό άρχαΐον
Ελληνικόν πνεύμα, τού έρρίζωσε βαθειά τήν Αλήθεια
έκείνη πού έψαχναν νά βρουν οί "Ελληνες μέ τήν σο
φίαν καί τήν λογικήν τους.
Σάν λαός πνευματικός δ Ελληνικός, Αγκάλιασε

τήν νέα πίστι καί τήν έκαμε βίωμά του, έτσι πού έπρόσφερε καί προσφέρει τούς μεγαλύτερους καί περισσότε
ρους Αγίους τής Χριστιανοσύνης.
’Από τήν στιγμή πού ιδρύεται τό Βυζαντινόν Κρά
τος, ή Ελλάς παίρνει τά σκήπτρα καί παίζει τόν σπου
δαιότερο ρόλο. Είς τό Βυζάντιον—στήν Κωνσταντινού
πολη — ένώνονται τρεις πολιτισμοί: 'Ο ’Α ρ χ α ί 
ος Ε λ λ η ν ι κ ό ς , δ Ρ ω μ α ϊ κ ό ς κ α ί δ
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ς . Ό πρώτος σάν σοφία - γνώσις
καί ώραιότης' δ δεύτερος σάν τάξις καί δ τρίτος σάν
έθελουσία θυσία τοΰ ένός πρός χάριν τών πολλών.
Άπό τήν ένωσιν αυτήν προέρχεται δ Β υ ζ α ν 
τ ι ν ό ς Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς δ όποιος Αντηχεί παντού
καί παρουσιάζεται σάν κανόνας γενικός αυτής τής ζωή;
τοΰ Ελληνικού "Εθνους.
’Εκεί οί Αρχαίοι πρόγονοί μας, έβαλαν φραγμό στις
Ασιατικές ’Ορδές, πού ήθελαν νά σβήσουν Από τόν
χάρτη τής γής τις Ελληνικές Πολιτείες. Τις Απώθη
σαν καί δέν τις Αφησαν νά προχωρήσουν δυτικά. "Εσω
σαν τήν έλευθερία τοΰ Ελληνικού Λαού, ή δποία είχε
Ανθίσει τόσο πολύ σέ σοφία καί γνώσι, σέ μεγάλη τέχνη,
καί ποίησι, σέ ιδανικούς πολιτικούς θεσμούς καί σέ έργα
πνευματικά, τά όποια παρέμειναν μνημεία αιωνίου φω
τισμού, δόξης δλων τών έλευθέρων λαών τής γής.
Τή γραμμή αύτή Ακολούθησε καί τό Βυζάντιο, τό
όποιον, Αφού έκαμε βίωμά του τόν Χριστιανισμόν, παρουσιάσθη πλέον σάν ’Ορθόδοξον Ελληνικόν Κράτος,
’Ορθόδοξος Ανατολική ’Εκκλησία' σάν ένας λαμπρός
πολιτισμός, δ όποιος λάμπει, μέσα ατούς αιώνες σ’ δλους
τούς λαούς τής γής.
’Εκείνη ή Νέα Ελληνική Βυζαντινή σοφία καί
γνώσις άδελφοποιεΐται μέ τήν Χριστιανικήν Αλήθειαν,
καί τήν έξυπηρετεΐ τόσο πολύ. Τό Βυζαντινόν Κρά
τος θέτει δλες του τις ύπηρεσίες, γιά τήν έξάπλωσι τοΰ
Χριστιανισμού, Προσφέρει τόσα πολλά, πού δέν τά έπερίμενε δ κόσμος. Είς αύτόν τόν έξω κόσμο δίνει τ ό ν
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Μ ετά τήν πτώσιν τη ς Κων)πόλεακ: τό Ελληνικόν "Εθνοε
ούδόλακ; επαυσε νά έπιδιώκει τή ν Ελευθερίαν του. Ή πρω
τοπορία του άγώνοα ανήκε βεβαίως στους κλέφ τες καί τούς
άρματωλούς, οί όποιοι άπετέλεσαν καί τά πρώτα οργανω
μένα στρατιω τικά τμήματα τοϋ άγώνος.

Δεύτερον Ελλην ι κόν Πολιτισμόν
θεμελιώνει τήν έλευθερία καί πνευματική πορεία, τού
κόσμου.
Πρόκειται για τήν Β ' 'Ιστορική Περίοδο τοϋ Ε λ 
ληνισμού, κατά τήν όποιαν ή Ελλάς σώζει τήν Εύρωπη άπό βεβαία ’Ασιατική κατοχή. ’Ενδυναμώνονται
οί Βυζαντινοί άπό τήν πίστιν είς τόν Χριστόν. Αύτοκράτορες, στρατηγοί, στρατός, καί λαός είναι Χριστια
νοί. Μέ καμάρι φέρουν τόν τίτλον τοΰ Χριστιανού. Προστάτιδά τους έχουν τήν Τπέρμαχο Στρατηγό, τήν Πα
ναγία.
Ά λλ’ ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς
’Οθωμανούς Τούρκους προμηνύει καί τήν είσοδον των
’Ασιατικών ’Ορδών είς τήν Εύρώπην.
^ Τό Ελληνικόν ’Έθνος έρχεται νά δράση καί πάλιν,
παρ’ δλον πού είναι ύποδουλωμένον. Ζητεί τήν έλευθερίαν του, στηρίζεται μόνον στις δυνάμεις του καί στό
θεό, που άγαπα όλόψυχα. Οί 'Έλληνες δέν περιμένουν
βοήθεια άπό άλλους λαούς, γιατί γνωρίζουν καλά, δτι
δλοι τούς θέλουν νά παίζουν παιγχνίδι στό κεφάλι τους.
Καί τό γνωρίζουν έξ άλλου άπό τήν 'Ιστορία τοΰ ’Έθνους
των.
Επί 400 χρόνια ή ραγιάδικη Ελληνική ψυχή ήταν
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δουλωμένη. Έζησε δμως μέσα στά άσματα τής ’Εκ
κλησίας, τής θείας Λατρείας καί στά μυστήρια της"
μέσα σ’ αυτόν τόν προσανατολισμόν της, εις αυτό τό
δόγμα τής Αντιστάσεως τοΰ Χριστού. Έκράτησε ζεστή
καί αγνή τήν πίστι της στό Χριστό καί τήν έλπίδα της,
δτι θ’ άναστηθή τό Ελληνικόν Γένος, καί θά βρή καί
πάλιν τήν Βυζαντινήν δόξαν.
Τό Ελληνικόν Εθνος έξηγέρθη σύσσωμον. Συνετάραξε και συνεκίνησε δλον τόν τότε μορφωμένον κό
σμον τής Δυσεως και κυρίως Ικείνους πού άγαποΰσαν
τήν Ελευθερία καί άπό τούς όποιους πολλοί έβοήθησαν
είς τόν άγώνα του’ συμπαρεστάθησαν καί ύπεστήριξαν
τά δίκαιά του. Οί Έλληνες τοΰ 1821 άνέλαβαν έναν α
γώνα μεγάλο καί σκληρό. Έθυσίασαν στό βωμό τής ’Ε
λευθερίας καί τής πίστεως, τή ζωή τους. Πατριάρχες,
Αρχιερείς, ίερεΐς, διάκονοι, μοναχοί καί πλήθος λαοΰ.
Αυτές οί έκατόμβες μαζί μέ τούς ήρω'ισμούς τών
’Αρχηγών, 'Οπλαρχηγών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έγιναν μέ σκοπό νά έλευθερωθή τό Ελληνικόν
Γένος άπό τήν ’Οθωμανική δουλεία καί νά σωθή συγ
χρόνως ή Ευρώπη. ’Ελευθερώθηκε αυτό καί κοντά του
ή Εύρώπη.
Πρόκειται γιά τήν Τ ρ ί τ η ' Ι σ τ ο ρ ι κ ή
Π ε ρ ί ο δ ο , κατά τήν όποιαν ή Ελλάς σώζει καί
πάλιν τήν Εύρώπη.
Οί έκατόμβες τών 'Ελλήνων υποχρεώνουν τήν
Δύσι, ν’ άλλάςη διπλωματία, ν’ άναγνωρίση τις πολι
τικές έλευθερίες τών Ελλήνων καί τέλος νά δεχθούν
τόν σχηματισμόν τοΰ ’Ελευθέρου Ελληνικού Κράτους.
Έχομε καί τήν Δ' ' Ι σ τ ο ρ ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο ,
αυτήν τοΰ 1940 κατά τήν όποιαν ή ήρωϊκή άντίστασις
τής Ελλάδος Ισωσε τήν Εύρώπη άπό τόν Φασισμό καί
τόν Κομμουνισμό καί γιά τήν όποιαν έν καιρψ θ’ άσχοληθοΰμε μέ τά βαθύτερο νόημά της.
Ι ό νόημα τής ’Ελευθερίας, τό βλέπουμε πεντα
κάθαρο ατούς άγώνες τοΰ Ελληνικού Έθνους άνά τούς
αιώνες. Πολλά μάς όφείλουν οί γειτονικοί καί πιό πέρα
οί πιό μακρινοί λαοί γιατί ή Ελλάς, τούς έδωσε τήν
Έλευθερία, καί τό φώς πού είναι διπλό. Οί 'Έλληνες
έδειξαν είς αυτούς, δτι δέν ζοΰν μόνον γιά τόν Ιαυτόν
τους έπανω στή γή, άλλα γιά δλους τούς άνθρώπους,
άνταποκρινάμενοι στό χριστιανικό πνεύμα, πού είναι γιά
τό Έθνος μας, ή ΰπαρξις, ή ζωή, τό είναι του.
Κρατάμε τήν σφραγίδα τής διανοήσεώς μας, τήν
ίδιάζουσα προσωπικότητά μας, πού τήν -χαράσσουν Αδιά
λειπτα στή ψυχή μας τόσον ή γεωγραφική θέση τής
χώρας μας, δσον καί ή ιστορική παράδοσις τής Φυλής
μας. Αυτή ή τελευταία θά συγκινή πάντοτε τούς λαούς
τής γής, μέ τις ωραίες θυσίες τών προγόνων μας, τό
ήθικόν μεγαλεΐον τους καί μέ τις πνευματικές δημιουρ
γίες- ^
Εκείνοι οί Μάρτυρες καί οί "Ηρωες πού έγιναν
όλσκαυτώματα υπέρ τής άληθείας, τοΰ δικαίου καί τής
’Ελευθερίας θά συνεχίζουν νά είναι πηγές έμπνεύσεως
καί καθοδηγοί μεγάλοι στήν ιστορία τών άλλων λαών.
Οί ηρωες τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 θά
μένουν πάντοτε άσβεστες λαμπάδες, πού θά φωτίζουν
αιώνια τις σύγχρονες καί τις μετέπειτα γενεές τών Ε λ 
λήνων καί θά παραμείνουν στήν Ιστορία μας, σάν μ:ά
άπό τις άκατάλυτες δόξες τού Έθνους. Εκείνων τών
μαρτύρων καί ήρώων τοΰ 1821 τό αίμα πού έχύθη, θά
ύπενθυμίζη σ’ δλους τούς λαούς, δτι έχουν χρέος ιερόν
ν’ άγαποΰν, νά σέβωνται καί νά δικαιώνουν τό Ε λλη
νικόν Έθνος μας.
«ΠΟΙΜΗΝ»

'

•

Ή διαταγή αύτή, μέ τό ωραίο περιεχόμενο, έκοινοποιήθη σέ δλους τούς στρατηγού;. Μια τέτοια άνευρέθη στό άνέκδοτο αρχείο του Γιατράκου (ΓΛΚ No
391) πού ήταν αρχηγό; καί στρατηγός των Λακεδαιμονιακών δπλων καί τήν παραθέτουμε:
Περίοδος Β '
Ά ρ ιθ . 1269
Προσωρινή Διοίκησις τή ς Ε λλάδος
Τό Ύπουργεϊον τω ν Πολεμικών
Πρός τό ν Γεννοιότατον Στρατηγόν
κ. Παναγιώτην Γιατράκον
Ή σεδοστή Διοίκησις θέλουσα νά δείΕη, πραγματικώ ς, τήν άκραν λύπην όπου ήσθάνθη έγκαρδίως, διά
τή ν στέρησιν του ποθητού αύτής πολίτου καί ευεργέτου
παρά πάντας τούς εύεργέτας. τοϋ άειμνήστου λόρδου
Βύρωνος και κρίνουοα χρέος τη ς άφευκτον, νά τιμήση
καί νά δοΕάση, όση δύναμις, έπαξίως του τό Ε λληνικόν
'Έθνος, τιμώ ντας καί άντιδοΕάδοντας, έδιώρισε δι' έπιτα γής τη ς ΰπ αρ;υ. 1104, ής τό άντίγροφον έμπερικλείετα:, να εκ ιελεο θ ή τη πέμπτη τοϋ έρχομένου μηνάς,
πάνδημος τελ ετή , καθ' όλην τήν έλευθέραν έλληνικήν
'Επικράτειαν .
Τό ύπουργεϊον τούτο, έν ώ σας ίδεάΖει διό τήν θέλησιν ταύτην τή ς Διοικήσεως, είναι βέβαιον, ότι έν κοιρ φ τώ παρόντι, θ έλετε έκτελέσ ει άνελλιπώς τά έν τή
ρηθείση διαταγή
διαλαμβανόμενα, συνειοακουσθέντες
προηγουμένως μετ' άλλήλων, διά νά ένεργηθώοι ταυτοχρόνως καί άνευ χασμωδίας έκάστου τά καθέκαστα.
Έν

Αργεί τη 26 Απριλίου 1824
Εις άπουσίαν τοϋ Υπουργού
Ό Γεν. Γραμματεύς
Δημ. Τομορός

"Υστερα, άπό τρεις μήνες, στις 12 ’Ιουλίου, ό τιμημένος νεκρός έφθασε στήν πατρομητρική του γη, συνοδευόμενος άπό φίλους, μεταξύ των όποιων ήσαν καί
δύο "Ελληνες, άπεσταλμένοι άπό τήν Κυβέρνησι. Νά
πώς περιγράφουν τά Χρονικά (Φ. 74) 10.9.1824) τήν
ύποδοχή πού έγινε στό νεκρό, χωρίς νά άναφέρουν τά
δνόματα τών δύο Ελλήνων:
« Λ ό ν τ ρ α
τη
12
' Ιουλί ου.
Σήμερα
έγιναν τά έπικήδεια τοϋ λόρδου Βύρωνος. Από αύτά
τά χαράματα τή ς ήμέρας, οί δρόμοι ήσαν γεμάτοι, άπό
άναρίθμητον πλήθος λαού. Επί κεφαλής τή ς συνοδείας
ήτο ό Συνταγματάρχης Λέϊγγ, γυναικόδελφος τοϋ εύγενοϋς Λόρδου, εις δέ τά ς έΕ ομάδας α ϊτιν ες παρηκολούθουν, διέπρεπον τά επιφανέστερα μέλη τοϋ άντιποίλιτευομένου τή ς Βουλής μέρους, δηλαδή, οί κύριοι Βουρδέτος, ΌβούΕης, Κιναίρδης καί λοιποί. Συνηκολούθει καί
ό χειρουργός Ό μ εά ρ α ς (χειροϋργος τοϋ Νοπολέοντος
ε.ς τή ν Αγίαν Ελένην). Πολλά άλλα λαμπρά ύπσκείμενα, όλα έπίσης τοϋ άντιπολιτευομένου μέρους τή ς Βου
λής, ουνηκολούθουν έπί τώ ν άμοΕών των, ήτοι ό ΔούΕ
τοϋ ΣούσεΕ, ό άδελφός τοϋ Βασιλέως, ό μαρκέΕος τοϋ
Λαουβούτου, ό κόμης Τρέη, ό λόρδ Ό λλα νδ καί άλλοι.
Τ ελευταίοι δέ οί δύο άπεσταλμένοι τώ ν Ελλήνων, οϊτιν ε ς έφαίνοντο, ύπέρ τούς άλλους, θλιμμένοι».
Επειδή δέν έδόθη όδεια νά ταφή ό νεκρός στό
Λονδίνο, διεκομίσθη καί έτοποθετήθη στήν οικογενειακή
του «κρύπτη», στό Νιούστεντ, στις 16 'Ιουλίου, όπου
άπό τό τε άνοπαύεται.
Τελικά ή Βουλή τώ ν Ελλήνω ν, γιά τό ν ακαιρο θά
νατο τοϋ μεγάλου αύτοϋ φιλέλληνος, όνομαστοϋ ποιπτοϋ καί ύπεράΕιου θεμελιωτού τή ς έλληνικής άνεΕαρτησίας, μέ συνκινητικό έγγραφό της, πού τό ύπογράφει
«ό κοπετόν Δεσπότης, καί σεβασμιοεκλαμπρότστος» έπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, διοδηλώνει τή συμπάθειά τη ς καί προσπαθεί νά παρηγορήση τή μονάκριβη κό
ρη του "Α ντα :
«Προσωρινή Διοίκησις τή ς Ελλάδος
Ή Βουλή τών Ελλήνων
Πρό τή ν όμογενή τοϋ φιλέλληνος Βύρωνος
“ Εχεις κοινωνόν τοϋ πένθους, εύγενής κόρη, τήν
φιλτάτην τοϋ άθανάτου πατρός σου Ελλάδα. Εις όλον

τη ς τό έδαοος άντηχοΰσιν οί γοεροί στεναγμοί τώ ν Έ λληνιδων κα: πάντα τά στόματα τώ,/ Ελλήνων άνακαλουσι μέ πόθον τό ν φίλον τή ς Ελλάδος, τόν εύεργέτην. Τούτο καί παραμυθεϊ τή ν δικαίαν λύπην σου καί ότι
ηύτύχησες τοιουτον πατέρα, οΰ «τό κλέος εύρύ καθ'
Ε λλάδα καί μέσον "Αργος».
Τό όνομα τοϋ σεβαστού πατρός σας, φιλτάτη Έ λληνι'ς, ετυπωθη ε ις τά ς καρδίας τών Ελλήνω ν, μέ άνεΕαλειπτους χαρακτήρας. Ή ίοτορία τής ανα ,'εννα,μένης
Ελλάδος, θέλει τό παραδώσει μέ τιμήν, εις τούς άπογόνους τών Ελλήνων. Ή φίλη Καλλιόπη, θέλει τό άπαθανατίσει >ιέ ύμνους.
Τί άλλο εύκτοίον ε ις τό ν κόσμον διά το ύς μεγάλους
άνδρας, ο ϊτινες Εώντες ύπεράνω τών αιώνων των, πράττουσι τά πάντα, άφορώ ντες ε ις τή ν άθανασϊαν;
Ύ γ ίο ιν ε καί εύτύχει, εύγενής κόρη, τοϋ άειμνήστου
Βύρωνος.
Έ ν Ναυπλίω τή 11 Αύγούστου 1824
Ό Αντιπρόεδρος
+ Ό Βρεσθένης Θ εοδω ^τ ος».

Είναι άλήθεια, πώς δ Βύρων κρατεί καί έπιστρέφει
τήν πυραμίδα τών Φιλελλήνων. Διακατέχει τις καρ
διές τών Ελλήνων καί μέ εύλάβεια διατηρείται ή μνή
μη του στήν Ελλάδα, στήν πατρίδα τών θεών, τών
ήμιθέων καί τών ήρώων. Ή Πατρίδα, εύγνωμονοΰσα,
τοϋ έστησε άναμνηστική στήλη στόν Κήπο τών Ηρώων
στό Μεσολόγγι καί ύπέρσχο μαρμαρένιο σύμπλεγμα στό
κήπο τοϋ Ζαππείου, πού παρασταίνη τήν Ελλάδα νά
στεφάνών η τό Βύρωνα καί νά διαλαλή στήν οίκου/μέν»],
άνά τούς αιώνας, δτι ή Ελλάδα ξέρει καί νά σέ&ετοι
καί νά τιμά, δσους άγωνίζονται καί χύνουν τό αίμα
τους γι’ αυτή.
Στά έκατόχρονά του, τό 1924, λαμπρές τελετές
έγιναν στό Μεσολόγγι καί στήν ’Αθήνα, στις όποιες
έλαβε μέρος καί ή ’Αγγλική Κυβέρνησις καί περίτρανα άπεδείχθη, πώς ή μνήμη του φυλάσσεται, σάν κάτι
Ιερό, στή γή τών Πανελλήνιον.
Νά καί τί έγραψε, στά 1896, ό Παλαμάς, ό έθνικός μας ποιητής:
«. . .Τόν “ Ομηρον διεΕεδίκουν έπτά πόλεις' τό ν Βύ
ρωνα άμφισβητοϋσι δύο πατρίδες'
Αγγλία καί Ε λλά ς.
Ή πρώτη καί Εώντα τόν ήδίκησεν' ή δευτέρα ήνοιΕε πρός
αύτόν τά ς άγκάλας της. Έ ν 'Αγγλία, τό όστρον τή ς ποιη
τική ς δόΕης τοϋ Βύρωνος, δέν μεσουρανεί. Ή Ε λλά ς,
διρτηρεί τήν αϊγλην τοϋ Μυλόρδου άθάμβωτον, άφθιτον.
Ή γεννήσασα πατρίς, κατέσχε τό νεκρόν έκείνου σκή
νωμα' ή άλλη, ή θετή, έφύλαΕε τή ν καρδίαν το υ . . . Έ 
γραφε πάντα ποιήματα», ότι έγραψα μέχρι τοϋδε, τό
έγραψα διά τά ς γυναίκας' όταν φθάσω τά σαράντα, θά
γράψω διά τό ν έαυτόν μου», έγραφε πρός τό ν φίλον
του τόν μέγον Σέλλεϋ. Αλλά, πριν φθάοει ε ις τά σαράν
τα, έΕετέλεσε τό άρρενωπότατον τώ ν ποιημάτων του.
Ά π έθα νεν ήρωϊκώς, ύπέρ τή ς Ελλάδος, εις τή ν Ε λ 
λάδα . ..» .

Καί αυτοί οί στίχοι είναι άπό τό «κύκνειον» άσμα
του. Είναι οί τελευταίοι, πού έγραψε στό Μεσολόγγι
καί τούς μετέφρασε δ Σπ. Τρικσύπης:
«. . .Τώρα 'ώρω μας τουφέκι, φλάμπουρο, δόΕα Ελλάς! !
. . .Ψ υχή, Εύπνησε, ψυχή υου! ! τήν Ελλάδα δέν Ευπνώ
“ ΕΕυπνη είναι ή Ε λ λ ά ς μου —Ψυχή, Εύπνα άπ' τό βυθό.
. . . “ Αν τή νειότη σου λυπάσαι, για τί θ έλεις πλειό νά 2ής;
Τής τιμής έδώ είν ' ό τάφος' τρέΕε αύτοϋ νά σκοτωθής...».

’Από αυτόν «τόν τάφον τής τιμής» κι’ άπό τή γνώριμή του γή, άς δεχτή καί δ δικός του τάφος τά πα
ραπάνω, σάν εύλαβίκά καί εύγνώμονα ’Ανοιξιάτικα
λουλούδια.
ΗΑ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΛΟΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
Ε Λ Λ Α Δ Α
ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Σ άπό τή ς έμφανίσεώς του έπί τή ς γής
ήσθάνθη έπιτακτικήν τήν ανάγκην νά Ζήση έν κοινωνίρ. Πρός τούτο, ήναγκ6σθη έκ δύο βασικώς αιτίων. Πρώ
τον έκ τω ν κοινωνικών του ιδιοτήτων, α ϊτιν ες είναι εις τού
τον έμφυτοι ( ' ) καί δεύτερον έκ τή ς άνόγκης νά έΕασφαλίσπ 8Γ έαυτόν τό εύ Ζην. 'Ω ς μέλος τη ς κοινω νίας ήδύνοτο εύκολώτερον νά άνευρη τή ν τροφήν του, νά άμυνθη
έναντίαν τώ ν έχθρών του καί κστά τρόπον άποτελεσματικώτερσν νά άντιμετωπίοη τά στοιχεία τή ς φύοεως. Ή άπομόνωαις άποτελούσε διά τό ν άνθρωπον τή ς όπωτάτης επο
χής κίνδυνον, τό ν έτρόμαΖεν. Είδεν όμως, έπίσης, ό μακρυνός εκ είνο ς πρόγονός μας, άτι διά νά συντηρηθή καί νά
προοδεύση ή κοινωνική όμάς ήτο άπσραίτητος ή πρός το ύ 
την συμφέρουσα διαγωγή τών μελών της. Ή διαγωγή αϋτη,
κοθιερωθεϊσα μέ τήν πάροδον τού χρόνου ώς έν συνολον
σκέψεων καί πράΕεων ώφελίμων εις τό σύνολον, άπετέλεσεν τό έθιμον. Τό έθιμον έΕηοφάλιοεν ε ις τήν πρωτόγονον
κοινωνίαν τήν άπαιτουμένην διά τή ν έπιβίωοίν τη ς σταθε
ρότητα καί τάΕιν. «Τό έθιμον, γράφει ό W ill D urant, παρέοχεν εις τήν όμάδα τήν Ιδίαν σταθερότητα, τήν όποιον δίδει
ή κληρονομικότης καί τό ένστικτον ε ις τό είδος καί ή συνή
θεια εις τό άτομον». Τό έθιμον έγινεν άπείρως ίσχυρότερον, όταν ή θρησκεία προσέθεσε τόν φόβον μιάς ύπερφυσι
κής τιμω ρίας κοί αί παραβάσεις τών κανόνων τού έθίμου
έθεωρήθηοσν ώς άσέβεια πρός τό θειον. Ό "Ομηρος πε
ριγράφει τόν Δία νά έποπτεύη τήν διεΕογωγήν μιάς δίκης,
νά ποροκολουθή δηλαδή τή ν τήρησιν τού έθίμου. Καί όταν
μέν ή δίκη διεΕάγεται όρθώς, ό θεός στέλλει ε ις τούς άνθρώποος τήν εύδαιμονίαν. Ά ν τιθ έτω ς , όταν τό έθιμον δέν
έφορμόΖεται καί οί δικασταί δέν κρίνουν καλώς, ό Ζευς
όργίΖεται καί έΕαπολύει τούς κεραυνούς του ( 2) .
Ή εις τή ν θεότητα άνάθεσις τή ς τηρήσεως τώ ν κα
νόνων τού όγράφου δικαίου καταφαίνεται καί έκ τού όρκου,
τό ν όποιον οί άρχαίοι έδιδον πρός άλλήλους, ότι θά τη 
ρήσουν, φ έρ’ είπείν, τούς όρους μιας συμφωνίας. Τοιου
τοτρόπως καί έν έλλείψ ει μιάς άνθρωπίνης έγγυήοεω ς, οί
άνθρωποι ήρκέσθησαν ε ις τήν θείαν έγγύησιν, ή όποια έκδηλούται διά τού όρκου, δεδομένου ότι διά τού όρκου έπεκαλοΰντο τό ν Δία ή τήν Γην, πολλάκις δέ καί τούς χθανίους
θεούς.
'Εν παρόδω, πρέπει νά άναφερθή, ότι εις τήν διαμόρφωσιν τού έθίμου έν τή πρωτογόνω κοινωνία πρώτιστον ρό
λον έποιΕε τό φυσικόν περιβάλλον, έντό ς τού όποιου αύτη
άνεπτύχθη. Ούτως, άν τό περιβάλλον ήτο παραθαλάσσιον,
άνεπτύχθησαν έθιμα άλιείας. "Α ν πορήγαγε καρπούς, άνεπτύχθησαν έθιμα συλλογής καρπών. "Α ν εις τό φυσικόν πε
ριβάλλον ύπήρχεν άφθονία Θήρας καί ή Θήρα άπ ετέλει τήν
άπσκλειστιικήν πηγήν έΕευρέσεως τή ς τροφής, άνεπτύχθη
σαν έθιμα Θήρας κ .ο .κ .(3).
Ή «θεαποίησις» τού έθίμου έδωκεν αύτομάτως εις τόν
θρησκευτικόν άρχηγόν τή ς όμάδος καί έΕουσίαν πολιτικήν.
Ό γενάρχης, ό φρατρίαρχος, ό φύλαρχος καί έν τέλ ει ό
βασιλεύς, έχο ντες τό αποκλειστικόν δικαίωμα νά θυσιάζουν
ε ις το ύς θεούς καί γενικώ ς νά διευθύνουν τήν λατρείαν,
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κατέστησαν οί πολιτικοί άρχηγοί, οί άνώτατοι δικασταί, οί
έφαρμοσταί τού άγράφου δικαίου, ύπεύθυνοι διά τήν προ
στασίαν τή ς Ζωής, τή ς τιμής καί τή ς περιουσίας τών ύπηκόων των. Είχαν, άλλοις λόγοις, καί τήν άπόλυτον άστυναμικήν έΕουσίαν. "Οσον άφορά, είδικώ τερον, ε ις τή ν τελειοτέρσ ν μορφήν τή ς πρωτογόνου κοινω νίας, τήν πόλιν,
ό θρησκευτικός άρχηγός ταύτης, ό
βασιλεύς, έδοΕάσθη
πολλάκις, ούχί δΓ άλλα σπουδαία έργα, άλλά διότι κατώρθωσε νά έΕοντώση ληστάς, νά τιμωρήση έγκληματίας, νά
συλλάβη κλέπτας καί ώς δίκαιος κριτής νά άπονείμη τήν
δικαιοσύνην. Ό Μ ίνω ς καί ό Ραδάμανθυς έφημίΖοντο διά
τή ν δικαιοσύνην των, ό Θησεύς διά τά ήρωϊκά του κατορ
θώματα έναντίον πολυαρίθμων ληστών. Πράγματι, ό άγαπημένος έκ είνο ς ήρως κοί μετέπ ειτα βασιλεύς τών Αθηνών
έκρινε σκόπιμον, ότι προϋπόθεσις απαραίτητος, διά νά άναλάβη τή ν διακυβέρνησιν τή ς πολιτείας ήτο ή άποκατάστασις
προηγουμένως τή ς τάΕεως καί τή ς άσφαλείας. Ως πρώτον
βήμα πρός τή ν κατεύθυνσιν τούτην, έθεώρησε τήν πάταΕιν
τή ς ληστείας. Ούτως έΕώντωσε τό ν Σκείρω να, τόν Σίνη
καί τό ν Προκρούστη, καί έΕησφάλισε τήν έλευθερίον τών
όδών.
Εκ τώ ν προεκτεθέντων, σαφώς καταφαίνεται, ότι τήν
άστυνσμικήν έΕουσίαν ε ις τά ς πρώτος βαθμίδας τή ς κοινω
νικής άργανώσεως είχον
κατ' αποκλειστικότητα οί θρη
σκευτικοί καί έ ν ταύτώ πολιτικοί άρχηγοί, ό πατήρ έν άρχή,
ό γενάρχης, ό φρατρίαρχος καί ό φύλαρχος έπειτα καί έν
τέλ ει ό βασιλεύς.
Τήν πόλιν —κράτος έκυβέρνησεν ό τελευ τα ίο ς μέχρις
ότου τό Δίκσιον έπουσε πλέον νά θεωρείται θεόπνευστον
καί ό βασιλεύς ό μόνος έφαρμοστής καί έγγυητής του. Ή
πάροδος τώ ν αιώνων καί ή πρόοδος τού πολιτισμού ώδήγησαν άφεύκτω ς το ύ ς λαούς ε ις άναΖήτησιν νέων πολιτεια
κών μορφών. "Ε γινε πλέον συνείδησις, ότι άλλο πράγμα
είνα ι ή πολιτική έΕουσία καί έντελώ ς διάφορον ή άσκησις
τή ς θείας λατρείας.
Ούτως, οί βασιλείς έΕέπεσαν ε ις τά θρησκευτικά των
μόνον καθήκοντα, τή ν δέ δισχείρισιν τώ ν κοινών άνέλαβον οί ίσχυροποιηθέντες εύ γενεϊς, διοικοΰντες τή ν πόλιν
έν όνόματι καί πρός τό συμφέρον όλων. Τήν μεταβίβασιν
τή ς έΕουσίας άπό τό ν βασιλέα ε ις τούς έκπροοώπους τού
λαού ήκολούθησε κατ' άνάγκην ή θέσπισις νόμων, ρυθμιΖόντων τά κοινά καί τά ς σχέσεις τώ ν πολιτών πρός άλλή
λους. Οί νόμοι οΰτοι, έκφράΖοντες τήν θέληοιν τή ς πλειοψηφίας, έπρεπε νά έφαρμόΖωνται ύφ' όλων, άδιαφόρως αν
εις ώρισμένην μερίδα ήσαν άρεστοί ή όχι.
Διά νά έπιτευχθή όμως ή ε ις το ύς νόμους εύπείθεια
καί ή έκ ταύτης εύδαιμονία τή ς κοινω νικής όμάδος, ήτο
άπαραίτητον νά ύφίσταται ή αναγκαία ύλική δύναμις, ή όποια
νά έπιβάλλη διά τή ς βίας ε ις το ύς άπειθούντας τήν θέληοιν
τή ς όλότητος. Ή ύλική αϋτη δύναμις έΕησφαλίσθη διά τή ς
άργανώσεως ώρισμένων μελώ ν
τή ς κοινότητος, έκ τών
πλέον ισχυρών κατά τό πνεύμα καί τήν σωματικήν ρώμην,
ε ις όμάδα, ύπό ένα άρχηγόν μέ ύπακοήν και πειθαρχίαν.
Ό αρχηγός ούτος καθίστατο, έν τοιαύτη περιπτώσει, ό άνώ-

τα το ς αστυνομικός αρχών, μέ άποκλειστικόν έργον τήν έπίβλεψιν τή ς έφαρμογής των νόμων, ή άλλως τήν επιμέλειαν
τή ς έξαοφαλίσεω ς τή ς τάΕεως, άαφαλείας καί εύκοσμίας,
άφοϋ εις τα ύτας αποβλέπουν έν τελευτα ία άναλύοει οί νό
μοι.
Εις τά ς Π όλεις — Κράτη τή ς αρχαίας Ελλάδος άπό
τή ς καταλόσεως τή ς βασιλείας, περί ής άνωτέρω, μέχρι τοϋ
5ου π.Χ. αίώνος, τήν άστυνομικήν εξουσίαν διεχειρ.Ζοντο
διάφοροι άρχαί, μετ' άλλων όμοϋ καθηκόντων.
Ό όρος
Αστυνομία ένεφανίσθη ε ις τό ν διοικητικόν μηχανισμόν πολ
λών πόλεων μετά τόν προναφερθέντα αιώνα, ό τε πλέον καί
ή Αστυνομική υπηρεσία, είχ ε άρμοδιότητας κατά κυριολε
ξίαν άστυνομικής φύσεως, ώς έννοοϋμεν ταύτας σήμερον.
Τήν άξίαν τή ς 'Αστυνομίας, διά τήν ύπόστσσιν τοΰ Κράτους
καί τή ς κοινωνίας είχον δεόντω ς έκτιμήσει οί άρχαϊοι ήμών
πρόγονοι. «Των μέν γάρ άναγκαίων άρχών χωρίς άδυνατον
είναι τήν πόλιν τω ν δέ πρός ευταξίαν καί κόσμον άδύνατον
οίκεϊσθαι καλώς»., έγραφεν ό Αριστοτέλης ατά Πολιτικά
του. Διά τούς ' Έλληνας ή ϋπαρξις άρχών είναι προίίπόθεσις
ύπάρξεως τής Π ολιτείας. Ή τά ξ ις καί ή εάκοομία άποτελοϋν προϋποθέσεις τού καλώς οίκεϊσθαι, δηλαδή τοϋ εύτυχοΰς, τοϋ εύδαίμονος βίου.
Ιδιαιτέρω ς οί Σπαρτιάται καί οί 'Αθηναίοι έτίμω ν τόν
νόμον καί έσέβοντο τούς τεταγμένους εις τήν έφαρμογήν
του άστυνομικους άρχοντας. Ό νόμος, έλεγεν ό Δημοοθένης, είναι «εύρημα καί δώρον Θεού». Καί ό Θουκιδίδης
έπίστευε, πώς ή δύναμις καί τό μεγαλεϊον τή ς 'Αθηναϊκής
Π ολιτείας ώ φ είλετο ε ις τήν υποδειγματικήν διοίκησίν τη ς
καί εις τή ν έφαρμογήν τώ ν νόμων. Τέλος, ό Πλάτων, άφοϋ
υποστήριξη ότι ό νόμος πρέπει νά έφαρμόΖεται διά τή ς πειθοϋς, άλλά ένίο τε καί διά τή ς βίας, συμπεραίνει, ότι μόνον
αύτός άποτελεϊ τό ν ισχυρόν ένω τικόν δεομόν τή ς Πολι
τεία ς . «Λησμόνησες φίλε μου, γράφει ό μεγάλος φιλόσοφος,
άτι μέλημα τού νόμου δέν είναι τό πώς μέσα ε ις τήν πόλιν
μία τά ξ ις θά έχη έξαιρετικήν εύδαιμονίαν, άλλά Ζητεί νά
εϋρπ τρόπον, διά νά πραγματοποιήαη τήν ευδαιμονίαν όλων
τώ ν τάξεω ν, δημιουργώντας μέ τήν χρησιμοποίησιν τή ς πειθοϋς καί τή ς βίας έν άρμονικό σύνολο, γενόμενος αίτιος να
μοιράΖωνται μεταξύ των τήν ένίσχυσιν τήν όποιαν ήμπαρεϊ
νά συνεισφέρπ ε ις τό κοινόν έκάστη τά ξις, δημιουργώντας
ό ίδιος τέτο ιο υς πολίτας μέ τό σκοπό όχι νά τούς άφήνπ
νά τραβά ό καθένας όπου τοϋ άρέσει, άλλά νά τούς χρησιμοποιή διά τό ν ένω τικόν δεσμόν τή ς πόλεως».
Εις τήν συνέχειαν, θά έξετάσω μεν τά άστυνομικά πρά
γματα τή ς άρχοίας Ελλάδος, εις τά ς καθ' έκαστον σπουδαιοτέρ α ς πόλεις, μέχρι τοϋ 146 π.Χ. καί μετέπειτα κατά τήν
έποχήν τή ς Ρωμαιοκρατίας, διά νά συνδεθώμεν μέ τό Βυ
ζάντιον, περί τή ς ’ Αστυνομίας τοϋ όποιου έχομεν ήδη ομι
λήσει. Προηγουμένως, κρίνεται σκόπιμος μία έν συντομία
θεώρησις τώ ν ίσχυόντων άστυνομικών θεσμών εις τούς κυριωτέρους Ανατολικούς Πολιτισμούς, οί όποιοι κατά κά
ποιον τρόπον έπηρέασαν, έστω καί έμμέαως, όχι μόνον τήν
τέχνην καί τά ς λοιπάς έκδηλώσεις τοϋ πολιτισμού, άλλά
καί τό δίκαιον καί τήν διοικητικήν όργάνωσιν τώ ν πόλεων

τή ς άρχαίας Ελλάδος καί μετέπ ειτα τή ς Ρώμης. Οί περί
ών ό λόγος Πολιτισμοί είνοι βεβαίως ό τώ ν Σουμερίων,
ό Αιγυπτιακός, ό Βοβυλωνιακός, ό Ά σ σ υριακός καί τέλο ς
ό Περσικός.
Ή
Σ ο υ μ ε ρ ί α, διηρημένη ε ις πόλεις —αύτοκρστορίας, διω κείτο ύπό ένός γνήσιου φεουδαλικοϋ συστή
ματος. Ό μονάρχης —φεουδάρχης, έπειτα άπό μίαν έπιτυχή
έκβασιν ένό ς πολέμου, δ ιένειμε τά ς γαίας ε ις τούς γενναιοτέρους έκ τώ ν άρχηγών του καί τούς άπήλλασσε πάοης
ύποχρεώσεως, πλήν τή ς τοιαύτης νά διατηρούν τήν τά ξιν
ε ις τά τιμάριά των καί νά προμηθεύουν εις τό ν βασιλέα
στρστιώτας, όταν έκεϊνο ς τούς έχρειάΖετο, καί τρόφιμα.
Οί κατά τόπους αύτοί άρχοντες είχον ε ις χεϊρας τω ν συγκεντρω μένην τή ν άπόλυτον πολιτικήν έξουσίαν. "Ησαν
κυβερνήται καί στρατιω τικοί άρχηγοί. Οί ίδιοι είχον καί
τή ν άνωτάτην άστυνομικήν έξουσίαν, βοηθούμενοι εις τήν
διατήρησιν τή ς τά ξεω ς καί τή ς άαφαλείας ύπό κατωτέρων
οργάνων - στρατιωτών, πρός το ύτο τεταγμένω ν.
Ε ις
τή ν
Α ί γ υ π τ ο ν ,
ε ις τήν όποιον τήν
διοίκησιν ήσκει ό Φαραώ καί οί εύ γενεϊς τώ ν έπαρχιών,
μέ τή ν άστυνομικήν ύπηρεσίαν ήτο έπιφορτισμένος ό τα κ τι
κός στρατός, ό όποιος δέν ύπήρξε ποτέ πολυάριθμος καί
ήσχολείτο μόνον μέ τήν δατήρησιν τή ς τά ξεω ς ε ις τό έσωτερ ικόν τή ς χώρας, άφοϋ διά τήν Αίγυπτον περικυκλωμένην παντοχόθεν ύπό έρήμου καί θαλάσσης δέν ύφίστατο
εις τήν ούσίαν έξω τερ ικό ς κίνδυνος ικανός νά τήν άπειλήσπ.
"Ενας σημαντικός παράγων, ό όποιος συνέβαλεν άποφασιστικώς ε ις τήν έξασωάλιαιν τή ς τά ξεω ς καί τή ν ΰπαρξιν
μονίμου σχεδόν κοινω νικής γαλήνης, ήτο ή μεγάλη προοηλωσις πρός τό πρόσωπον τοϋ Φαραώ, τό κϋρος τοϋ όποιου
συνεκράτουν άμείωτον ε ις τά ς μάΖας ή διδασκαλία εις τό
σχολεϊον καί ή δύναμις τή ς έκκλησίας.
Πλήν τού μονίμου στρατού, άστυνομικάς άρμοδιότητας
είχον οί λεγόμενοι γραφείς, οί όποιοι άπετέλουν τό διοι
κητικόν προσωπικόν τού Φαραώ καί τώ ν έπαρχιακών διοι
κητών. Οί γραφείο ήσαν κα τ’ έξοχήν έπιφορτισμένοι, πλήν
τών άλλων, μέ άγορανομικήν έξουσίαν, άφοϋ κατέγραφον
καί παρηκολούθουν τά ς πωληθείσας ποσότητας σίτου, τά
πρός σφαγήν Ζώα, έπώπτευον έπί τή ς βιομηχανίας καί τοϋ
έμπορίου καί γενικώ ς κατηύθυνον τήν οικονομίαν, έφαρμόΖοντες καί τούς σχετικούς έν προκειμένω νόμους.
Είναι όμως βέβαιον, ότι οί Φαραώ διέθετον εις τήν
αύγήν έκείνην τή ς άνθρωπίνης ιστορίας καί τήν μυστικήν
των τρόπον τινά άστυνομίαν, τή ς όποιας σκοπός ήτο ή ύποστήριξις τοϋ θρόνου καί ή διατήρησις τή ς κρατούοης κοινω
νικής τάξεω ς. Ή ώργανωμένη αύτή ύπηρεσία, ή όποια άπετέλ ε ι τόν κυριώτερον άν όχι τό ν μοναδικόν, πατάγοντα
στηρίξεω ς τοϋ Αιγυπτιακού θρόνου, ήτο τό ισχυρόν ίερατεϊον. Τό ιερατικόν λειτούργημα μετεβιβάΖετο άπό τοϋ πατρός εις τό τέκνον ούτως ώστε νά δημιουργηθή μία τά ξις,
ή όποια στηριΖαμένη εις τήν μεγάλην εύσέβειαν τού λαού
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καί τά ς πλούσιας παροχάς τοϋ βοσιλέως νά άποτελέση μό
νιμον κατεστηιμένον τή ς Αιγυπτιακής ιστορίας. Η αστυνομία
έΕ ετέλει, ώς είνα ι φυσικόν, κοί τά ς άποφάσεις τών δικα
στηρίων, τά όποια διεκρίνοντο ε ις τά επαρχιακά κοί τά με
γάλα δικαστήρια τή ς Μ έμφιδος, τών ©ηβών καί τή ς Ηλιου
πόλεως (4).
Ή Αιγυπτιακή νομοθεσία προέβλεπε ποικίλας ποινάς
πρός κολασμόν τών έγκληματιώ ν. Ή πλέον συνήθης ήτα ό
Ευλοδαρμός. Διά βαρύτερα αδικήματα έπεβάλλετο κοπή τών
αύτιών, τή ς μύτης, τή ς γλώσσης καί τή ς χειρός, ή καταναγκαστική εργασία εις τά όρυχεΐα. Ή ποινή τοϋ θανάτου
έΕ ετελεϊτο δΓ αποκεφαλισμού, στραγγαλισμού καί άνασκολοπισμοϋ. Εις μερικός περιπτώσεις ό καταδικασθείς έδένετο ε ις πάσαλον καί εκαίετο. Διά σοβαρά έγκλήματα ό
δράστης έτο ρ ιχεύ ετο Ζωντανός, ή άφ ήνετο τά σώμα του νά
κατατρώ γεται άπό καυστικό νάτριο (5).
Οί άνήκοντες ε ις τά ς άνω τέρας τάΕεις έγκλη,ματίαι
είχαν τά δικαίωμα, διά νά άποφύγουν τά όνειδος τή ς έκτελέσεως, νά αύτοκτονήσουν. Έ κ τών βαρύτερων έγκλημότων έθεω ρεϊτο ή ψευδορκία, ή όποια, ώς αναφέρει ό Δ ιό
δωρος ( 6), έτιμω ρεϊτο μέ θάνατον.
Ανώ τατος άστυναμικός άρχων άπό τό ν Φαραώ καί ύπέρ
τούς τοπικούς διοικητάς, έπιφορτισμένος μέ τήν έπίβλεψιν
τή ς έφαρμογής τώ ν νόμων καί τήν άπονομήν τή ς δικαιο
σύνης, ήτο ό λεγόμενος ΒεΖύρης. Ό ΒεΖύρης έπρεπε νά
άκούη τά παράπονα τοϋ λαού καί νά άπονέμη τή ν δικαιο
σύνην, χωρίς νά κάμνη διάκρισιν πλουσίων καί πτωχών,
εύγενώ ν ή όχι, μικρών ή μεγάλων. Εις ένα πάπυρον φ έρ ε
ται νά λέγη ό Φαραώ πρός νεοδιοριΖόμενον ΒεΖύρην τά
έΕής έντυπωσιακά. « . . . ΠρόσεΕε νά ιμήν παραβιοοθή ό
νόμος. Φρόντισε νά τηρηθή τά Έ θ ιμ ο ν καί νά γίνη σεβα
στόν τό δίκαιον τοϋ καθενός. Είναι έντραπή νά δείΕης μεροληψίαν. Νά βλέπης τό ν γνωστόν σου μέ τό ν ίδιον τρόπον,
μέ τό ν όποιον βλέπεις τό ν άγνωστον. Καί έκεϊναν, ό όποιος
είναι πλησίον τοϋ βασιλέως, νά τό ν βλέπης μέ τόν ίδιον
τρόπον, όπως έκεΐνον, ό όποιος εύρίσκεται μακράν».
Κ α ί
ε ις
τή ν
Β α β υ λ ώ ν α ,
ή διοίκησις
καί αρα καί ή άστυνομική έΕσυσία συνεκεντροϋντο ε ις χεϊρας
τών τοπικών διοικητώ ν κατά παραχώρησιν έκ μέρους τοϋ
βασιλέως. Οί έπαρχιακοί άρχοντες
συνεπιικουροϋντο ύπό
τών συνελεύσεων προκρίτων ή γερόντων. Οί διοικηταί κατά

Αιγύπτιος Γραφεύς καθήμενος όκλαδόν. Οί Γραφείς
ήτο έπι φορτισμένοι καί μέ Αστυνομικά καθήκοντα καί
κυρίως άγοραινσμικά. 5η Δυναστεία, περί τό 2500 π.Χ.
Μουσεΐον Λούβρου .

τή ν άσκησιν τώ ν άστυνομικών τω ν καθηκόντων έφήρμοΖον
τά ς διατάΕεις τή ς περιφήμου νομοθεσίας τοϋ Χαμμουραμπί,
ή όποια ε ις τά ς γενικό ς γραμμής τη ς ϊσχυσεν εις τήν Βα
βυλωνίαν έπί δεκαπέντε ολοκλήρους αιώνας καί έχαρακτηρίΖετο ύπό ακρας δικαιοσύνης.
«Εις έμένα τό ν Χαμμουραμπί, άναφέρετοι ε ις τό ν πρό
λογον τοϋ Κώδικος, άνέθεσον οί θεοί, νά καταστρέφω τούς
κακούς καί τούς βεβήλους, νά έμποδίσω τόν ισχυρόν νά
καταπιέΖη τό ν άδύνατον, νά φωτίσω τή ν χώραν καί νά έπιδιώΕω τό καλόν τοϋ λαού».
Τό ποινικόν δίκαιον τή ς Βαβυλώνος διεπ νέετο έν άρχή
ύπό τοϋ νόμου τοϋ άντιποίνου, τή ς έπανορθώσεως δηλαδή
τή ς γενομένης άδικίας, διά τή ς έπιβολής τή ς ιδίας τιμω 
ρίας. Τό «οφθαλμόν άντί τοϋ οφθαλμού» τοϋ Μωσαϊκού
νόμου έτέθη έν ίοχύϊ ένω ρίτερον εις τό ν κώδικα τοϋ Χαμ
μουραμπί, έκ τοϋ όποιου ό πρώτος φαίνεται, ότι έδανείσθη
πολλά σημεία. Ά ρ γό τερ ο ν όμως αί τιμωρίαι αϋται άντεκατεστάθησαν μέ τή ν έπανάρθωσιν τώ ν Ζημιών διά καταβολής
χρηματικού προστίμου, διά νά καταλήΕουν έν τέλ ε ι ε ις τά ς
βαρβάρους ποινάς, τοϋ θανάτου καί τόν
άκρωτηριασμόν,
τά ς όποιας συναντώμεν ε ις τή ν Αίγυπτον καί μετέπ ειτα τήν
Ρώμην κοί τό Χριστιανικόν ΒυΖάντιαν. Εις τόν ιατρόν έΕ
α ιτία ς τοϋ όποιου ό άσθενής έχανε τό ν οφθαλμόν του ή
τήν Ζωήν του έπεβάλλετο ή άποκοπή τώ ν δακτύλων.
Ό κακοποιήσας τό ν πατέρα του έτιμω ρεϊτο δ ι' άποκοπής καί τώ ν δύο χειρών. Ή άνθρωποκτσνία έκ προθέσεως, ή όπαγωγή παιδιού, ή όρπαγή, ό βιασμός, ή αίμσμιΕία, ή θσνάτωοις άνδρός έκ μέρους τή ς συΖύγου του μέ
σκοπόν νά ύπα,νδρευθή άλλον, ή κλοπή καί ή διάρρηΕις έτιμωροϋντο μέ θάνατον. Τήν ίδιαν τιμω ρίαν ύφίσταντο οί
δειλιά σ αντες ένώπιον τοϋ έχθροϋ, οί νοθεύσαντες μπύραν,
οί ένοχοι ύπεΕαιρέαεως δημοσίας περιουσίας καί οί κατασποταλήσαντες τά ύπάρχσντά των.
Ε ις
τ ή ν
Α σ σ υ ρ ί α ν ,
τή ν διοίκησιν καί
τή ν έπιμέλειαν τή ς τάΕεως κοί τή ς άσφαλείας εϊχον οί νομάρχοι —τοπικοί διοικηταί, διοριζόμενοι ύπό τοϋ βασιλέως.
Ό τελευ τα ίο ς όπως καί οί Φαραώ τή ς Αίγυπτου, δ ιέθ ετε
τή ν μυστικήν του 'Αστυνομίαν, τούς λεγομένους πληροφοριοδότας τοϋ βασιλέως, οί όποιοι παρηκολούθουν το ύ ς νοιμάρχας καί τούς υπαλλήλους τω ν καί κατετόπιΖον έπί τών
ένεργειώ ν των τόν άνώτατον άρχοντα. Οί ίδιοι πληροφο
ρούσαν έπίσης τό ν βασιλέα έπί τώ ν άντιδράσεων τή ς κοι
νής γνώμης. Τό άσσυριακόν ποινικόν δίκαιον προέβλεπε
καί αύτό τά ς ίδιας σχεδόν μέ τό βαβυλωνιακόν ποινάς. Τόν
θάνατον δΓ άποκεφαλισμοϋ καί άνοσκολοπισμοϋ, τό ν εύνουχισμόν, τή ν άποκοπήν τή ς μύτης, τώ ν αύτιών καί τή ς
γλώσσης, τά βασανιστήρια, τή ν καταναγκασπκήν έργοσίαν
καί τή ν μαοτίγωσιν, άπό είκοσι μέχρ ις έκατόν κτυπημάτων.
Τό
τ ε λ ε ι ό τ ε ο ο ν
όμως σύστημα μυστικής
Αστυνομίας τών άνατολικών κρατών άνευρίσκαμεν ε ις τήν
Περσίαν, τή ς όποιας ό βασιλεύς ώργόνωσεν ύπηρεσίαν ύπό
τό όνομα «Οί όφθαλμοί καί τά ώτα τοϋ βασιλέως». Ή μυ
στική αύτή Οπηρεσία, τή ς όποιας ή δραστηριότης δύνατσι
ε ις τινα τούλάχιστον σημεία νά παραβληθή πρός τά ς άστυνομικάς ύπηρεσίας τών συγχρόνων όλοκληρωτικών καθε
στώτων, τοϋ Χιτλερισμού καί τοϋ Κομμουνισμού, ήτο ή πρα
γματικά σκοτεινή δύναμις, ή όποια ήλεγχε τούς πόντας καί
τά πάντα εις τά ς έπαρχίας τή ς αύτοκρατορίας, τάς σατρα
πείας. Πολλάκις συνέβαινεν ένας σατράπης νά άνακαλήται
χωρίς φανερόν έΕήγησιν ή νά δηλητηριάζεται ύπό τών ί
διων ούτοϋ ύπηρετών, οσάκις έμεγάλω νεν ή δύναμις του,
ή καθ' οίονδήποτε άλλον τρόπον συνέβαινε νά προκαλή τήν
δυσμένειαν τή ς κεντρ ικής έΕουσίας. Χρέη ώσαύτως πλη
ροφοριοδότου τοϋ βασιλέως έΕετέλουν οί λεγόμενοι γραμ
ματείς, οί όποιοι, έγκαθιστάμενοι ε ις έκάστην σατραπείαν,
ήλεγχον έκ τοϋ άφανοϋς τό ν σατράπην, δηλαδή τόν τοπι
κόν διοικητήν καί τό ν στρατηγόν, όστις ήτο ό άρχηγός τών
έπαρχιακών στρατιωτικών σωμάτων. Ό στρατηγός μέ τήν
ε ις τή ν διάθεσίν του στρατιω τικήν δύνσμιν καί έν συνερ
γασία μετά τοϋ διοικητοϋ έφρόντιΖε διά τή ν έΕασφάλισιν
τή ς τάΕεως καί τή ς ήσυχίος ε ις τή ν έπαρχίαν.
Τό περσικόν ποινικόν δίκαιον δ ιεκρ ίνετο διά τή ν άκραν αύστηρότητα καί διά τά ς «πρωτοτύπους» ποινάς του.
Έ κ τούτω ν ή έλαφροτέρα ήτο ή ιμαστίγωσις, μέ 5 έω ς
200 κτυπήματα. Από τά ς αύστηροτέρας ποινάς άνεφέροντο
ή δερματοσπΕία διά πυρωμένου σιδήρου, ό άκρωτηριασμόα,
ή τύφλωσις καί τέλ ο ς ό θάνατος. Ή έσχατη τώ ν ποινών
έπεβάλλετο διά φόνον, όπσγωγήν, άρσενοκοιτίαν καί προ
δοσίαν τή ς πατρίδος. Έπίσης διά θανάτου έτιμω ρεϊτο ό

συνευρεθείς μέ παλλακίδα τοϋ θασιλέως, ή έάν ήθελε προκαλέσ ει δυσαρέσκειαν ή λύπην ε ις τή ν βασιλικήν οικογέ
νειαν ή έάν έκάθητο τυχαίω ς ε ις τό ν θρόνον τοΰ βασιλέως.
Ό καταδικοσθείς ε ις θάνατον έΕ ετελείτο μέ σταύρωσιν, δηλητήριον καί άνασκολοπισμόν. Πολλόκις όμως ό εγκλημα
τία ς έκρεμάτο άνόποδα μέχρις ότου έκπνεύση, ή ένεταφιάΖετο Ζωντανός μέχρι τοΰ λαιμού, ή έπνίγετο μέσα εις Ζε
στήν στακτήν, ή συνετρίβετο ή κεφαλή του μετοΕύ δύο με
γάλων λίθων. Ή πλέον βάρβαρος όμως έκ τών ποινών ήτο
ή όνομαΖομένη «τά πλοία» όπως τήν περιγράφει ό Πλούταρ
χος ( 7). Διά τήν τιμωρίαν αύτήν έπαιρναν δύο λέμβους άκριβώς όμοιας. Ό κατάδικος έτοπ οθετεϊτο έπί τή ς μιας εις
τρόπον, ώστε νά έΕέχη τό κεφάλι καί τά τέοοαρα άκρα του.
Έ ν συνεχείς τά ν έσκέποΖον μέ τή ν άλλην καί άκολούθως
τόν ύπέβαλλαν ε ις άνήκουστα μαρτύρια.
Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς
ι σ τ ο ρ ι κ ή
πληρότης
άπαιτεϊ, όπως, πριν ή χωρήσωμεν ε ις τή ν άπό αστυνομικής
πλευράς θεώρησιν, τή ς
Ελληνικής ιστορίας, κατά τούς
κλασσικούς καί τούς ύστερότερους χρόνους, ρίψωμεν μίαν
φευγαλέαν ματιάν εις τήν προϊστορίαν, διά νά γνωρίσωμεν,
μέ βοηθόν κυρίως τήν άρχοιαλογικήν σκαπάνην, τά ς ύποτυπώδεις κατά τούς χρόνους έκείνους μορφάς άστυνομικής
όργονώσεως.
Έ ά ν λάβωμεν ώς δεδαμένον τό γεγονός, ότι άστυνομική έΕουσία έμφανίΖεται κατ' άνάγκην εις πάσαν όργανωμένην κοινωνίσν καί μέ τήν βοήθειαν, ώς προείπομεν, τής
άρχαιολογικής έρεύνης, ακαιώδη άστυνομικήν ύπηρεσίαν θά
άνεύρωμεν εις τό ν Ελληνικόν χώρον άπό τή ς έποχής άκόμη τοΰ χαλκού, ή όποια, κατά τήν γνώμην τών συγχρόνων
έρευνητώ ν άρχίΖει διά τήν 'Ελλάδα τό 2800 καί τελειώ νει
τό 1.100 π.Χ. περίπου. ΑΕιοσημείωτον κοινω νικήν όργάνωσιν έμφονίΖει εις τά ς άρχάς τοΰ Ελληνικού Πολιτισμού
ό λεγάμενος Πρωτοκυκλαδικός συνοικισμός, ό όποιος άνεπτύχθη ε ις αυτόνομον πολιτικήν οντότητα εις τά ς νήσους
τοΰ Αιγαίου Πελάγους. Τόν συνοικισμόν έκυβέρνησαν ώρισμένα άτομα, τά όποια διέθεταν δύνομιν έπιβολής χωρίς
νά είναι αρχηγοί. Φαίνεται, όπως οί άρχαιαλόγοι έπισημαίνουν, άπό τήν έρευναν τοϋ πρωτακυκλσδικοϋ νεκροταφείου,
ότι ή Πρωτοκυκλαδική κοινωνία ήτο (οργανωμένη ε ις γένη.
Οί διακεκριμένοι τοϋ γένους, οί προύχοντες, θά είχαν άσφαλώς καί τήν εύθύνην τή ς εύταΕίας, άπένεμον τή ν δικαιο
σύνην καί ήσκουν τήν θείαν λατρείαν.
Πλέον έΕελιγμένη έμφανίΖεται ή διοικητική όργάνωσις εις τή ν Κρήτην, κατά τήν δειπ έραν περίοδον τοϋ όνομαΖομένου Προανακτορικοϋ Μινωϊκοϋ Πολιτισμού (2400 —
2100 π.Χ.). Καί έδώ ή έρευνα τών νεκροταφείω ν ώδήγησεν
ε ις τό συμπέρασμα, άτι τό κοινω νικόν σύστημα τή ς έπο
χής, ήτο ή συγκρότησις κατά γένη. Τήν διοίκησιν γενικώ ς
καί είδικώ τερσν τή ν μέριμναν διά τή ν τάΕιν μεταΕύ τών με
λών τού γένους, είχ ε ό γενάρχης. Ή κατά γένη όργάνωσις καί ή άπόλυτος έΕουσία τού γενάρχου φαίνεται ότι συνεχίσθη καί κατά τούς μετέπ ειτα αιώνας τή ς τρ ίτη ς Προανακτορικής περιόδου (2 1 0 0 — 1900 π.Χ.). Ό γενάρχης δι
οικούσε τό γένος στηριΖάμενος ε ις τήν πείραν καί ε ις νό
μους βσσιΖομένους εις τήν πσράδοσιν. Παρά τήν συστημα
τοποίησα άμως τή ς λατρείας καί παρά τή ν άνάδειΕιν τοΰ
γενάρχου ε ις μεγάλον άρχιερέα, είναι βέβαιον, ότι ή θεο
κρατική όργάνωσις τή ς διοικήσεως είναι άκόμη άνύπαρκτος.
Νέον σύστημα άσκήσεως τή ς πολιτικής έΕουσίας ένεφανίσθη ε ις τήν Κρήτην μετά τά 1900 π.Χ., έτο ς τό όποιον συμ
πίπτει κατά τούς ιστορικούς μέ νέαν φάσιν τοΰ Μινωϊκοϋ
Πολιτισμού τή ν καλουμένην Παλαιοανακτορικήν. Τήν περίο
δον αύτήν, ό κίνδυνος, ίσως εισβολής νέων φύλων, άπό τήν
ήπειρωτικήν 'Ελλάδα καί τήν Μ. 'Ασίαν εις τήν Μεγαλόνησσσν ήνάγκασε τούς Κρήτας γενάρχας νά έκχωρήσουν εις
βασιλείς τή ν έΕουσίαν των, οί όποιοι άπό τά δαιδαλώδη άνάκτορά των έκυβέρνησαν τό ν τόπον μέ συγκεντρω τικόν σύ
στημα. Αύτή ή όπολύτως συγκεντρω τική όργάνωσις τή ς πο
λιτικής έΕουσίας, ή όποια θεωρείται σήμερον βέβαια, έκ τή ς
μορφής τή ς όργανώαεως τού Μινωϊκοϋ άνακτόρου, ήτο εις
τό μεγαλύτερον μέρος τη ς θεοκρατική.
Μ έ έν τοιοΰτον
σύστημα οί βασιλείς έκυβερνοϋσαν έν όνόματι τή ς θεότητας
καί έΕ αύτής άντλοϋσαν τήν δυνάμίν των. Οί διέποντες τά ς
δημοσίας καί ιδιω τικός σχέσεις νόμοι ήοαν νόμοι «θεόπνευ
στοι» καί ώς έκ τούτου σεβαστοί άπό όλους. Είναι γνωστόν,
ότι ό Μίνως, συμφώνους πρός τή ν παράδοσιν, έντό ς σπηλαίου
έδέχεπο τούς νόμους έκ μέρους τοϋ θεού, ώς άλλος Μωϋσής, έφημίΖετο δέ, ώς προαναφέραμεν διά τήν οκραν δι
καιοσύνην του. Οί Κρήτες βασιλείς διοικοΰντες κα τ' έπιταγήν καί έν όνόματι τή ς θεότητος, ήσαν άνώτατοι διαικη-

ταί, άνώτατοι δικοστσί καί στρατηγοί. Εις τήν δικαιδσσίον
τω ν ύπήγετο καί ή πάσα άστυνομική δικαιοδοσία, τή ς όποιας
ή έκτοσις θά ήτο λίαν περιωριομένη, άφοΰ ή θεϊκή κατα
γωγή τώ ν νόμων έΕησφάλιΖε τήν άπόλυτον ε ις τούτους ύπακοήν.
Τό θεοκρατικόν διοικητικόν
σύστημα διετηρήθη καί
μετέπ ειτα κατά τήν τελευτο ίσ ν καί πλέον γόνιμον περίοδον
τού Μινωϊκοϋ Πολιτισμού ή όποια άρχίΖει τό 1700 καί τ ε 
λειώ νει γύρω στά 1450 π.Χ. Είναι όμως άΕιον μνείας, ότι
κατά τήν περίοδον ταίπην, τήν όποιον οί άρχαιαλόγοι ώνάμασον νεοανακτορικήν, έπήλθε κάποια διαφοροποίηοις,
διότι ή πολιτική έΕουσία έγ ιν ε κατά ένα ποοοστόν φεουδορχική. Εις τό ν διοικητικόν μηχανισμόν τού Κράτους ένεφανίσθησον τοπικοί διοικηταί, τοπάρχαι, οί όποιοι ήσκουν τήν
πολιτικήν έΕουσίαν έν όνόματι καί κατ' έΕουσιοδότησιν έκ
μέρους τοΰ βασιλέως. Οί ίδιοι θά ήσαν άσφαλώς καί επιφορ
τισμένοι μέ τή ν έφαρμογήν τώ ν νόμων, τήν άπονσμήν τή ς
δικαιοσύνης κοί τή ν έΕασφάλισιν τή ς τάΕεως εις τήν περιο
χήν των. Τήν έμφάνισιν τών τοπαρχών εις τά σπουδαιότερα
διαμερίσματα τή ς Κρήτης άποδεικνύει ή άνακάλυψις υπαι
θρίων μεγάρων ε ις έπίκοιρα σημεία, τά όποια άπετέλουν
τή ν κατοικίαν τού τοπάρχου καί έν ταύτώ διοικητικόν κέντρον τή ς περιοχής.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστϋνόμος Α’
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5. Wile D urant. Παγκόσμιος Ιστορία τοΰ ΠολιτισμοΟ. Τ.
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Εις τήν Βαβυλωνίαν έπί 15 δλοχλήρου-ς αιώνας ϊσχυσε
ή περίφημος νομοθεσία τοΰ Χαμμουραμπί, ή δποία
έχαρακτηρίζετο ύπδ έίκρας δικαιοσύνης. Εις τήν φωτο
γραφίαν δ θεδς Σαμάς υπαγορεύει τούς νδμους του εις
τδν Χαμμουραμπί. 18ος αιών π-Χ. Μουσεϊον Λούβρου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥ...
'Ομιλία του Ροτ. Ευαγγέλου Καραμπέτσου τ. Α ρχη
γού ’Αστυνομίας Πόλεων καί πρ. Προέδρου Ροταρι
ανού 'Ομίλου ’Αθηνών είς την τακτικήν συνεστίασιν των μελών του 'Ομίλου, τής Τρίτης, 13 Μαρτίου
1973, είς τό ξενοδοχεϊον « Βασιλέων Μέλαθρον ».
Τήν 13ην Μαρτίου είς τήν τακτικήν
συνεστίασιν των μελών τοϋ Ροταρι
ανού'Ομίλου ’Αθηνών, ώμίλησεπρός
τό εκλεκτόν άκροατήριον ό τ. ’Αρχη
γός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγ
γελος Καραμπέτσος μέ θέμα « Τό
παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον
ένός πιστού καί ειλικρινούς φίλου...».
Προηγουμένως τόν ομιλητήν παρουσίασεν ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου κ.
Τριποδάκης, ό όποιος άναφερόμενος
εις τήν προσωπικότητα τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ, είπε μεταξύ τών άλλων καί
τα έξης:
«Συνεπής πρός τα ροταριανά εΐωθώτα καί παρά τις διαμαρτυρίες τοϋ
όμιλητοΰ πού θά άντιμετωπίσω, θά
έπιχειρήσω μέ μεγάλη συντομία νά
άναφερθώ στήν προσωπικότητα τοϋ
άγαπητοΰ Ευάγγελου.
Τοϋ Ροτ. Ε. Καραμπέτσου ολόκλη
ρος ή σταδιοδρομία του είναι μιά
πορεία προσφοράς υπηρεσιών πρός
τήν κοινωνίαν καί τήν πατρίδα μας.
Μιά πορεία, πού τόν ώδήγησεν είς
τά ΰπατα άξιώματα της πολιτείας
καί τοϋ έξησφάλισε πάνδημον άναγνώρισιν,. .
*Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, καί τήν ση
μερινήν ομιλίαν του, θέμα τής οποίας
είναι «Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό
μέλλον ένός πιστοΰ καί είλικρινοΰς
φίλου...», σάν μιά προσφορά τοϋ ά
γαπητοΰ μας Ευαγγέλου. Προσφορά
πού θά μάς προσφέρη ένα εύχάριστο
βράδυ καί θά μάς γοητεύση. Παρα
καλώ τόν ομιλητήν νά λάβη τόν
λόγον».
Τήν ομιλίαν τοϋ κ. Καραμπέτσου
θεωρήσαμεν σκόπιμον, λόγω τής
σπουδαιότητός της νά δημοσιεύσωμεν χάριν τών άναγνωστών μας.

ΠΕΖΗ έποχή μας, έΕ ΙΣποχήΤΗΝπούΤΟΣΟΝ
κάθε ήθική άξια καί κάθε
αίσθημα δοκιμάζεται δεινώς, ή ύπαρξις
ένός φίλου, ένός ειλικρινούς, άληθινοΰ,
καί άφοσιιομένου φίλου, άποτελεί μίαν
δροσερόν δασιν, μέσα είς τήν σαχάραν
τής κοινωνίας τής έποχής μας. Άποτελεί
ένα καταφύγιον, μίαν έξοδον κινδύνου άπό
μίαν αίθουσαν περικυκλωμένη άπό φλό
γες. ’Αποτελεί τό βάλσαμο τής καθημερι
νώς τραυματιζομένης ψυχής μας. Αύτές
οί σκέψεις μέ έκαμαν νά άσχοληθώ μέ τό
θέμα τής σημερινής όμιλίας μου καί άκόμη ή γνωριμία μου μέ έναν τέτοιον φίλον.
Ένα φίλο πού γνώρισα σέ δύσκολα νεα
νικά χρόνια καί πού μού συμπαραστάθηκε
όχι μόνον στις δύσκολες στιγμές μου,
άλλά άκόμη καί σήμερα, σέ χρόνους άνέφελους καί ευτυχείς, εύρίσκεται κοντά
μου, πρόθυμος νά άνταποκριθή σέ κάθε
έπιθυμία μου. Ίσως, όμως, άρχίσατε, άγαπητοί μου φίλοι, νά δυσανασχετήτε
καί νά διερωτασθε, τί μάς νοιάζει έμάς ό
φίλος τού όμιλητοΰ καί ή Ιστορία του,
πού άσφαλώς ούτε κάν γνωρίζωμε. Μή
βιασθήτε, όμως, νά βγάλετε τά συμπεράσματά σας. Γιατί ό φίλος μου είναι καί δι
κός σας φίλος. Μέ τήν ίδια άφοσίωσι ύπηρετεϊ καί σάς. Μέ τήν ίδια πίστι σάς
άκολουθεί πάντα καί σάς προσφέρει άνυστερόβουλα δ,τι καλύτερο έχει. Αύτόν
τόν φίλο σάς καλώ άπόψε νά γνωρίσωμε
καλύτερα. Νά μιλήσωμε διά τό παρελθόν
του, νά ένισχύσωμε τό παρόν του καί νά
βοηθήσωμε τό μέλλον του. Διότι τό πα
ρόν καί τό μέλλον τού φίλου μας, είναι
συνυφασμένα μέ τήν πνευματικήν καί πο
λιτιστικήν πρόοδον τού καθ’ ένός έξ ήμών, τών παιδιών μας καί τού Έθνους
μας. Ό φίλος μας θά προετοιμάση διά τών
παιδιών μας τό εύτυχέστερον αύριον καί
θά έξοπλίση τούς σημερινούς καί αύριανούς πολίτας μέ δλα έκεΐνα τά έφόδια
τού πνευματικού καί μορφωμένου άνθρώπου, πού δέν ζή καί σκέπτεται σάν έξάρτημα τής τεχνολογίας τού 20 αίώνος, άλλά
μέ αίσθημα καί στοχασμό, δπως άρμόζη
σέ άνθρώπους, πού σάν συμπαραστάτην
καί όδηγόν έχουν ένα είλικρινή καί πι
στόν φίλον. Καί αύτός ό φίλος άγαπητοί
μου είναι τό βιβλίον. Διότι περί αύτοΰ άκριβώς πρόκειται.
Μέ πρωτοβουλία τού διεθνούς ’Οργα
νισμού UNESCO τό λήξαν έτος 1972 είχε
χαρακτηρισθή σάν διεθνές έτος βιβλίου

καί σκοπός τής πρωτοβουλίας αύτής ήτο
νά έπισύρη τήν προσοχήν τού κόσμου
είς τόν ρόλον καί τήν εύεργετικήν έπίδρασιν τού βιβλίου είς τήν άνθρωπίνην
κοινωνίαν. Τό σύνθημα ήτο «Βιβλία γιά ό
λους». Τώρα, λοιπόν, πού πέρασε τό Διε
θνές έτος βιβλίου καί κατασίγασε ή έν
τονη προβολή του παγκοσμίως καί μιά
πού είς τήν χώραν μας ό έορτασμός αύτός
πέρασε τελείως άπαρατήρητος χωρίς νά
άκουσθή μιά λέξις — μυστήριον άλήθεια
— καί δέν είδαμε ούτε μιά προσπάθεια,
στόν τομέα αύτό, σκόπιμον είναι, έστω
καί καθυστερημένα νά άφιερώσωμε τήν
σημερινή όμιλία μας είς τήν ώραίαν αύτήν προσπάθειαν τής UNESCO, άλλά
καί είς τήν μοναδική καί άνεπανάληπτον
άξίαν τού βιβλίου.
Μεγάλοι στοχασταΐ καί διανοούμενοι
τής άνθρωπότητος έχουν άναφερθή είς τήν
άξίαν τού βιβλίου καί τήν σπουδαίαν μορ
φωτικήν έπίδρασίν του. Είναι, είπαν, «ό
καλύτερος σύντροφος τής ζωής μας», «τό
εύκολώτερον καί φθηνότερον μέσον πρός
διάδοσιν τών γνώσεων», «Είναι εϋχρηστον καί μεταφέρεται άνέτως», «διαβιβά
ζεται όπουδήποτε καί όποτεδήποτε καί μέ
ρυθμόν τόν όποίον κανονίζει ό άναγνώστης». Καί άκόμη «παρέχει τήν δυνατό
τητα έκλογής θέματος, τό όποιον έπιθυμεί έκαστος», «είναι ή πλέον άξιόπιστος
μεταβίβασις τής κληρονομιάς τού πολι
τισμού», «προσφέρεται διά συχνήν έπανάληψιν, ή όποια κατά τό λατινικόν ρη
τόν είναι ή μήτηρ τών έπιστημών», «Τό
διάβασμά του μπορεί νά γίνεται είς χρο
νικήν διάρκειαν πού νά μή μάς κουράζη»»
Ή Ιστορία τού βιβλίου συνδέεται μέ τήν
πρόοδον αύτοΰ τούτου τού πολιτισμού.
Μόλις οί άνθρωποι άντελήφθησαν, δτι έ
πρεπε νά διατηρήσουν τήν έκφρασιν τής
σκέψεως, αίσθάνθηκαν τήν άνάγκην νά
άποτυπώσουν αύτήν κάπου καί έπομένως
νά τήν γράψουν. Άπό τής έποχής δέ έκείνης έγεννήθηκε τό βιβλίον. Ή έξέλιξίς
του δμως μέχρι νά φθάση στή σημερινή
του μορφή ΰπήρξε μακρά. Διήλθε πολλά
στάδια είς πολλάς έποχάς καί δέν είναι
δυνατόν νά καθορισθή άκριβώς ό χρόνος
τής γενέσεως τού πραγματικού βιβλίου.
Κατά τήν πρωτόγονον κατάστασιν τής
Κοινωνίας φύλλα φυτών καί δένδρων,
άρκετά σκληρά διά νά γράφουν πάνω είς
αύτά, έχρησίμευον σάν έτοιμο άπό τήν
φύσιν υλικόν διά τόν σκοπόν αύτόν. Είς

Δεξιά: ’Από τήν Απεργίαν τίδν φοιτητών
τό Ιτος 1927. ’Αστυνομικός έλέγχει βιβλίον φοιτητοΰ, πρός διακρίβωσιν μήπως εί
ναι κομμουνιστικού περιεχομένου, καθ’ δτι
ή δι’ έντυπων διάβρωσις τοΰ φοιτητικού κό
σμου υπό τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος,
είχε πάρει έπικινδ όνους διαστάσεις. Κάτω:
Ή 5η περίοδος τής Σχολής ’Αρχιφυλάκων
παρελαύνει κατά τήν Εθνικήν 'Εορτήν τής
25ης Μαρτίου είς ’Αθήνας, τό Ιτος 1944.
Σημειωτέον, δτι κατά τήν περίοδον τής
μαύρης κατοχής, ή ’Αστυνομία Πόλεων άπστελοϋσε τήν μόνην ένοπλον δύναμιν εις
τάς ’Αθήνας. Εύγενής προσφορά τοΰ τέως
Ύπ. Β ' Άλκιβ. Μιχαλοπούλου. ’Απέναντι:
Τό Β ' ’Αστυνομικόν Τμήμα Πειραιώς τήν
25ηιν Μαρτίου 1935. Αόγψ τής ’Εθνικής
Εορτής οί ’Αστυνομικοί φέρουν τήν έπίσημον στολήν των. Διακρίνσνται: Εις τό μέ
σον οί ’Αστυνόμοι Κοζάκος Κων) νος διαμερισματάρχης καί Δασκαλάκης I. Διοικη
τής τοΰ Β ' Άστυν. Τμήματος, οί Ύπ αστυ
νόμοι Παυλίδης Πρ., Κουλιτζάκης Γεώργ.,
Άρχιφύλακες καί οί ’Αστυφύλακες τοΰ
Τμήματος. Προσφορά ώσαύτως τοΰ κ. Μι
χαλοπούλου.
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
i
ΤΗ
ΠΟΛΕΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α
Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες από την ζω ήν τής ’Α
στυνομίας Π όλεω ν, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικ ώ ν» προς τούς εκλεκτούς άναγνώστας των.

TO

Α Λ Μ Π Ο ΥΜ

ΤΗΣ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ΠΟΛΕΩΝ
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’Άνω: Τό οίκημα τής Τροχαίας Αθηνών τόν Δεκέμβριον του 1944 άνατιναχθέν ύπό τών Κομμουνιστών, μετά τήν κάμψιν των δλιγαρίθμων ήρωϊκών ύπερααπιστών του. Προσφορά τοΰ τ. Ύπ. κ. Κοντογιάννη. Κάτω:
Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομίας Αθηνών κατά τήν έλευσιν εις τήν πρω
τεύουσαν τό 1929 Βέλγων άναζητσύντων έργασίαν, άνά τήν Εύρώπην. Ή
μετακίνησις πεζή καί διά ποδηλάτων. ’Απέναντι: Τροχονόμοι άστυφΰλακες είς ’Αθήνας. ’Άνω τό έτος 1925 καί κάτω τό Ιτος 1939.
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Μ Ε ΓΑΛ Ο I
ΑΠΑΤΕΏΝΕΣ ΤΟΥ
ΑΙΏΝΑ ΜΑΣ

Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΔΕΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΑΛΟ ΣΤΗ Γ Α Λ Λ Ι Α

Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο ΣΤΑΒΙΣΚΥ
Ένας Ρώσος, ό Αλέξανδρος Σταβίσκυ, πού είχε έγκατασταθή στο Παρίσι και είχε άποκτήσει τή γαλ
λική ύπηκοότητα, άνεδείχθη στον μεγαλύτερο απα
τεώνα, πού γνώρισε ποτέ ή Γαλλία. Διέφθειρε υπουρ
γούς και Αστυνομικούς, Απέκτησε κολοσσιαία περι
ουσία, ΑλλΑ συνελήφθη Από μιΑ Απίστευτη Αφέλεια.
Άφοΰ είχε σ κ η ν ο θ ε τ ή σ ε ι τό ΘΑνατό του σέ ένα
σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ό δ υ σ τ ύ χ η μ α , ύπέκυψε στήν ε
πιθυμία νΑ ε ί δ η καί νΑ φ ι λ ή σ η τΑ π α ι δ ι Α του.

y TIE 23 Δεκεμβρίου τοΟ 1933 ένα
“
τραίνο των προαστιακών γραμμών
του Παρισιού συνεκρούσθη μέ μιά ταχεία
Αμαξοστοιχία κοντά στό σταθμό τοΰ Λανιύ. 'Ο Απολογισμός ήταν τραγικός: 210
νεκροί καί περισσότεροι τραυματίες. Πλη
ροφορούμενος τήν εϊδησι, ένας τυχοδιώ
κτης, ποό τήν ίδια έκείνη ημέρα είχαν
ξεσκεπαστή οί Απάτες του, Αποφάσισε νά
έπωφεληθή τοΟ μεγάλου αύτοΰ σιδηροδρο
μικού δυστυχήματος γιά νά ξεφύγη άπό
μιά έπικείμενη λογοδοσία: διέδωσε τήν
φήμη δτι βρισκόταν Ανάμεσα στους έπιβάτες τού άνατραπέντος τραίνου. ’Ακολού
θως κάλεσε έναν Αστυνομικό έπιθεωρητή,
πού ήταν μυστικό του δργανο, καί τού πα
ρέδωσε τό δελτίο ταυτότητος του μέ τά
Ακόλουθα λόγια:
— Τρέχα στό Λανιϋ καί Αναζήτησε ένα
παραμορφωμένο πτώμα. Πάρε τήν ταυτό
τητά του καί βάλε στήν θέσι της τήν δι
κή μου. "Ολοι θά μέ θεωρήσουν νεκρό.
Έπρόκειτο γιά ένα σατανικό σχέδιο,
Αντάξιό τού Ανθρώπου πού τό είχε συλλάβει. "Ομως, δ άνθρωπος αύτός, πού έξαπάτησε τήν μισή Γαλλία καί διέφθειρε υ
πουργούς καί Αστυνομικούς, διέπραξε μιά
Απίστευτη Αφέλεια: ύπέκυψε στήν επιθυ
μία νά πάη νά φιλήση τά παιδιά του, πού
κατοικούσαν στό ξενοδοχείο «Κλάριτζ»,
στά Ήλύσια Πεδία. Μπήκε στό πολυτελές
ξενοδοχείο άπό τήν πόρτα τής Οπηρεσίας
χωρίς νά γίνη Αντιληπτός άπό κανένα
καί έφθασε μπροστά στήν πόρτα τού δω
ματίου δπου κοιμόνταν τά δυό παιδιά του.
Ε κ ε ί έπεσε έπάνω στήν γκουβερνάντα ή
όποια, καθώς τόν άντίκρυσε, έβαλε μιά
φωνή:
— ”Ω, τί καλά! Ό κύριος έχασε εύτυχώς τά τραίνο!
Ή γκουβερνάντα ήταν πεπεισμένη δτι δ
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κύριός της βρισκόταν μέσα στό τραίνο πού
είχε συγκρουσθή στό Λανιύ. Αύτή ή συνάντησις μέ τήν γκουβερνάντα Ανάγκασε τόν
μεγαλοαπατεώνα νά έγκαταλείψη τό σχέ
διό του. Δέν τού άπέμενε πιά άλλη λύσις
άπό τήν φυγή. Σέ λίγο οί εφημερίδες εί
χαν λησμονήσει τήν πολύνεκρη σύγκρουσι
τού Αανιύ καί ασχολούνταν Αποκλειστικά
μέ τόν φυγάδα ’Αλέξανδρο Σταβίσκυ.
Γεννημένος στήν Ρωσία τό 1886, άπό
οικογένεια Εβραίων, δ ’Αλέξανδρος Στα
βίσκυ είχε έγκατασταθή στό Παρίσι στά
τέλη τού περασμένου αίώνος καί είχε α
ποκτήσει τήν γαλλική ύπηκοότητα τό
1900. 'Η Αστυνομία άρχισε νά άσχολήται
μαζί του άπό τό 1909, τότε πού διέπρα
ξε μέ τήν συνεργασία τοΰ παππού του,
τήν πρώτη του άπάτη. 'Ο εικοσάχρονος
καί δ έβδομητάρης Σταβίσκυ δέν ήσαν εύχαριστημένοι μέ τήν
άνετη ζωή πού δ
’Εμμανουήλ Σταβίσκυ (πατέρας τού πρώ
του καί γιός τού δευτέρου) εξασφάλιζε
στήν οίκογένειά του μέ τό έπάγγελμα τοΰ
δδοντιατροΰ.
’Επιθυμούσαν μεγαλύτερα
κέρδη χωρίς καμμιά έργασία.
Παρατη
ρώντας γύρω τους, Ανακάλυψαν δτι τό
«Φολί Μαριγιύ», ένα θέατρο τής περιοχής
τών Ήλυσίων Πεδίων, παρέμενε κλειστό
δλόκληρη τήν θερινή περίοδο. Σκέφθηκαν
λοιπόν νά τό νοικιάσουν μέ τήν ύπόσχεσι
νά τό διαθέσουν ατούς ήθοποιούς καί στους
τουρίστες πού έπλητταν στήν νεκρή έκείνη περίοδο.
Γιά νά πραγματοποιήσουν
τό σχέδιό
τους, παππούς καί έγγονος, είχαν Ανάγκη
άπό μερικές χιλιάδες φράγκα. 01 δυό δμως εύφάνταστοι Ρώσοι δέν έχασαν τό
θάρρος τους μέ αύτή τή δυσκολία. Δημο
σίευσαν στις έφημερίδες μιά άγγελία γιά
τήν πρόσληψι ήθοποιών, ταξιθετριών, Ανθοπώλιδων καί
ύπηρετικού προσωπικού

προσελκύοντας πολυάριθμους Ανέργους τού
θεατρικού κόσμου, πού κατέφθαοαν γεμά
τοι επιθυμία νά έργαοθοΰν καί πρόθυμοι
νά καταβάλουν τήν χρηματική έγγύησι
πού οί δυό Σταβίσκυ Απαιτούσαν yia
νά τούς προαλάβουν καί πού χάρις σ’ αυ
τήν συγκέντρωσαν δώδεκα χιλιάδες φράγ
κα.
Μέ τό ποσόν αύτά μπορούσε άνετα νά
πραγματοποιηθή τό θερινό καλλιτεχνικό
τους πρόγραμμα, Αλλά δ παππούς καί δ
έγγονος, άφοΰ έβαλαν στήν τσέπη τους
τά χρήματα, προτίμησαν νά έξαφανισθούν
άπό τό Παρίσι προκαλώντας άθρόες μηνύ
σεις έκ μέρους τών έξαπατημένων θυμά
των του. 'Ο παππούς δέν κατόρθωσε νά
έπιζήση τής συγκινήσεως πού τού προκάλεσε ή πρώτη αύτή, φαινομενικά επιτυ
χημένη, έπιχείρηαις, καί δ έγγονος, πού
έατερεϊτο Ακόμη τής άπαιτουμένης πείρας
δέν άργησε νά άναγνωρισθή καί νά συλληφθή. Χάρις δμως στήν ύπεράσπισι τού
δικηγόρου
Ά λμπέρ Κλεμανσώ, Αδελφού
τοΰ διασήμου πολιτικού, γλύτωσε μέ μιά
έλαφρά ποινή καί άφέθη έλεύθερος «Οπό
δρους».
Ό νεαρός Σταβίσκυ κατάλαβε άπό τήν
στιγμή εκείνη πόση σημασία είχε ένας
καλός δικηγόρος καί πόσο χρήσιμο ήταν
γιά έναν άνθρωπο τού είδους του νά έχη
γνωριμίες μέσα στόν καλό κόσμο. Έ κμεταλλεύθηκε τόσο έπιδέξια τό μάθημα αυ
τό, ώστε, άφοΰ άπηλλάγη άπό τά ενο
χλητικά δεσμά ένός πρόσφατου γάμου καί,
τό 1914, βρέθηκε πάλι αέ μπελάδες γιά
τήν μή καταβολή τής Αξίας ένός αύτοκινήτου, ή γαλλική Αστυνομία σημείωσε έ
πάνω στήν προσωπική καρτέλλα τού Στα
βίσκυ: «Είναι δ τέλειος τύπος τού ιπ 
πότου τής βιομηχανικής έποχής. Ικανός
νά έμπλακή μέ δποιαδήποτε έπιχείρησι,
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δικηγόρος βουλευτής Μποννώρ, ό όποιος ασχολήθηκε μέ τήν υπόθεσι καταθέτει ατό δικαστήριο

αρκεί νά άποκομίση κέρδη. Γνιυρίζει νά
άξιοποιή μέ άπίστευτη ικανότητα τις γνωριιμίες καί τΙς σχέσεις πού έπιτυγχάνει
νά συνάψη μέσα στούς πιό έτερόκλητους
κύκλους».
Χάρις, προφανώς, στίς γνωριμίες καί
στίς σχέσεις αύτές διέφυγε και πάλι τήν
σύλληψι καταφεύγοντας στις Βρυξέλλες
μέ τό αύτοκίνητο πού δέν είχε πληρώσει.
“Ομως στό Βέλγιο δέν άργησε νά καταληφθή άπό ανία. “Ετσι, μέ τήν έκρηξι
τού πολέμου έπέστρεψε στήν Γαλλία και
κατετάγη στήν Λεγεώνα τών Ξένων. Πέντε
μήνες δμως μετά τήν κατάταξί του, άπηλλάγη άπό τόν στρατό λόγψ ύγείας. 'Ε 
χοντας κανείς ύπ’ δφι τους τούς αυστη
ρούς κανόνες τής Λεγεώνος, άντιλαμβάνεται πόσο μεγάλα καί αποτελεσματικά
ήσαν τά μέσα πού χρησιμοποίησε γιά νά
έπιτόχη τήν άπαλλαγή του 6 Σταβίσκυ.
Στό μεταξύ, χάρις στήν κατάστασι πο
λέμου, ή άκτίνα δράαεως ένός άπατεώνος
σάν τόν Σταβίσκυ είχε σημαντικά έπεκταθή.
Οί στρατιωτικές παραγγελίες έπε
φταν βροχή άπό δλες τΙς πλευρές. Άρκούσε ν’ άνοιξη κανείς όποιοδήποτε παραγ
γελιοδοχικό γραφείο γιά νά γϊνη πλού
σιος. 'Ο Σταβίσκυ έκανε ένα βήμα πιό
τολμηρό: άνοιξε μιά τράπεζα. Και αμέ
σως ή ιταλική κυβέρνησις το0 διεβίβασε
μιά παραγγελία γιά είκοσι χιλιάδες βόμ
βες. Μέ τή σειρά του δ Σταβίσκυ πέρασε
τήν παραγγελία στό έργοστάσιο Νταρράκ,
χωρίς δμως νά «διαβιβάση» και τά έμβα
σμα τού μισού έκατομμυρίου πού είχε λά
βει στό μεταξύ άπό τήν Ρώμη. Μετά τήν
πραγματοποίησι αύτοΰ τού κόλπου, ή τρά
πεζα διαλύθηκε καί δ Σταβίσκυ άπέκτησε
οικονομική έπιφάνεια. Τότε καταπιάστη
κε μέ μιά έπιχείρησι έξαγωγών - εισα
γωγών, πού δπως φαίνεται έκάλυπτε μιά
*

όργάνωσι λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καί
άργότερα άαχολήθηκε μέ τδ εμπόριο τρο
φίμων καί μέ τήν παραγωγή κινηματο
γραφικών ταινιών. Τέλος, διακινδίνευσε
δυό φορές μεταπουλώντας ένα έκατομμύριο σέ τίτλους, πού είχαν κλαπή άπό ένα
πλοίο τής γραμμής Μασσαλίας και Νο
τίου ’Αμερικής, καί έξαφανίζοντας άπό τό
γραφείο τοΰ έπιθεωρητοΟ τής άστυνομίας
μιά έπιταγή 600 φράγκων πού εκείνος εί
χε έπιδέξια μετατρέψει αέ έπιταγή 48.
200 φράγκων.
Ό Σταβίσκυ διασκέδαζε νά έναλλάσση
τις μεγάλες άπάτες μέ μικροκλοπές, τις
μεγάλες πλαστογραφίες μέ μικρσκατεργαριές, τις μεγάλες σχέσεις καί γνωριμίες
του μέ δεσμούς ϋποπτους. Πολλές ύπήρξαν πραγματικά, στήν περίοδο έκείνη τής
ζωής του, οί γυναίκες πού ύπέκυψαν στήν
προσωπική γοητεία του καί καταατράφηκαν άπό τήν άπληστία του γιά τό χρήμα,
μιά άπληστία πού ήταν τόσο άκόρεστη δσο άνεξάντλητα ήσαν τά άτιμα τεχνάσμα
τα πού χρησιμοποιούσε. ’Ακόμη καί τά ο
νόματα πού χρησιμοποιούσε, μετά τό τέ
λος τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιά
νά καλόπτη τήν πραγματική του ταυτότη
τα, είχαν άρχίσει νά πολλαπλασιάζωνται
καθιστώντας μάταιους τούς κόπους τών α
στυνομικών πού προσπαθούσαν νά μήν τόν
χάνουν άπό τά μάτια τους.
Ό πιό έπίμονος καί πιό σκληρός άπό
αύτούς πού τόν παρακολουθούσαν ήταν κά
ποιος αστυνομικός Πασό, δ δποίος, χωρίς
νά δπολογίζη τις ισχυρές φιλίες καί γνω
ριμίες που διέθετε δ Ρώσος άπατεών, άπεφάσισε νά τόν παρακολουθή συνεχώς.
Καί κατόρθωσε νά τόν συλλάβη τήν στιγμή
άκριβώς πού δ Σταβίσκυ είχε έτοιμάσει ένα
άρτια έξοπλισμένο Ιργαστήριο γιά παραποίησι καί πλαστογραφία δμολογιών, τί

τλων, καί τραπεζογραμματίων καί ένφ δυό
πιστωτικά Ιδρύματα καί δυό χρηματισταί
άνακάλυπταν δτι τούς είχε βάλει στό χέρι
δέκα περίπου έκατομμόρια φράγκα. "Ομως
δ Πασό δέν άργησε ν’ άντιληφθή πόσο δύ
σκολο ήταν νά κρατήση στό «φρέσκο» τόν
παμπόνηρο «ιππότη τής βιομηχανικής έποχής» μέ τά πανίσχυρα μέσα.
Πραγματικά δ Σταβίσκυ κατάφερε νά
δραπετεύση λίγο πριν προσαχθή στόν άνακριτή. Ό Πασό προσπάθησε νά άνεύρη τά
ίχνη του χρησιμοποιώντας τόν πατέρα του,
τόν όδοντοϊατρό Εμμανουήλ. ’Εκείνος, δ
μως, άφοΰ δποσχέθηκε νά παραχωρήση δ
λες τις οικονομίες του στά θύματα τοΰ γιού
του, προτίμησε νά αύτοκτονήση.
Ό Πασό άναγκάσθηκε τότε νά περιμένη
λίγους μήνες γιά νά τεθή πάλι έπί τά ίχνη
τού άπατεώνος. Τελικά τόν ένετόπισε σέ
μιά έπαυλι, στά προάστια τοΰ Παρισιού,
δπου δ Σταβίσκυ είχε καταφύγει μέ τους
συνενόχους του καί μέ τήν νεαρή έρωμένη
του, τήν ώραία Ά ρλέτ. 'Η τελευταία αύτή
ήταν άπό τά καλύτερα μαννεκέν τής Σανέλ. “Οταν εισέβαλε στήν έπαυλι, άκολουθούμενος άπό ισχυρή άστυνομική δύναμι,
δ Πασό φοβήθηκε δτι είχε φθάσει πολύ άργά. Πραγματικά, δ Σταβίσκυ δέν συμμε
τείχε στήν εύθυμη συντροφιά πού γευμάτιζε
άμέριμνα στήν τραπεζαρία τής έπαύλεως.
Τόν βρήκαν δμως σέ λίγο μέσα στό λουτρό,
δπου καί άφέθη νά συλληφθή χωρίς νά προβάλη άντίστασι.
“Οταν βρέθηκε καί πάλι στήν φυλακή δ
Σταβίσκυ, που διέθετε έπιδέξιους καί γνω 
στούς δικηγόρους, άρχισε νά κινητοποιή τά
γνωστότερα καί ισχυρότερα μέσα άπό τούς
κύκλους πού είχε εισχωρήσει χάρις στήν
γοητεία καί τήν έξυπνάδα του. Καί τά μέ
σα αύτά ένήργησαν άστραπιαΐα: δ ιατρός
τής Σαντέ ειδοποίησε τήν δεύθυνσι τών πα-
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Ό Σταβίσκυ
σϋλλπψί του,
έπαυλη στήν
το ύς

ρισινών φυλακών δτι δ κρατούμενος έπρε
πε νά ύποβληθή σέ έγχείρηαι σκωληκοειδί
τιδας. Στούς τέσσερις μήνες πού ακολού
θησαν, οί συνήγοροι τής ύπερασπίσεως άγωνίσθηκαν σκληρά γιά νά γίνη ή χειρουρ
γική έπέμβασις σέ μιά ιδιωτική κλινική,
καί έπΐ τέσσερις μήνες ή δικαιοσύνη άπέρριπτε τίς αιτήσεις τους. Τέλος δμως ύπεχώρησε. "Ομως, πρός γενική κατάπληξι,
δ Σταβίσκυ άρνήθηκε νά δεχθή τήν έξαιρετική παραχώρησι πού οί συνήγοροί του εί
χαν κατορθώσει νά τοϋ έξασφαλίσουν. Έ δήλωσε δτι ή κατάστασις τής Ογείας του
είχε έπιδεινωθή καί δτι ή έγχείρησις
ήταν πλέον άνώφελη, γιατί δέν έπασχε
πιά άπό σκωληκοειδίτιδα άλλά άπό καρ
κίνο. 'Επομένως οί δικαστικές άρχές έ
πρεπε νά τδν άφήσουν έλεύθερο, μέ λόγο
τιμής, γιά νά ζήση έν ειρήνη τίς τελευ
ταίες ήμέρες τής ζωής του.
Τδ αίτημά του φάνηκε δίκαιο καί δ
Σταβίσκυ άφέθη έλεύθερος, μέ λόγο τι
μής, στίς 28 Δεκεμβρίου 1927. Βγαίνον
τας άπδ τίς φυλακές δεκαοχτώ
μήνες
μετά άπδ τήν συλληψί του, δήλωσε δτι
δέν έπρόκειτο ποτέ πιά νά ξανασυλληφθή.
Μετά παντρεύθηκε τήν Ά ρλέτ, πού στο
μεταξύ το0 είχε χαρίσει ένα γιδ καί έτοιμαζόταν νά τού χαρίση καί μιά κόρη.
Λησμονώντας τήν άρρώστια
(πού στήν
πραγματικότητα δέν ύπήρχε) καί τή δί
κη πού τδν άνέμενε (καί δέν πραγματο
ποιήθηκε ποτέ), κέρδισε τδν χρόνο πού
είχε χάσει, δημιουργώντας έκ τού μηδενδς κάπου τριάντα έμπορικές, βιομηχανι
κές καί χρηματιστικές έπιχειρήαεις, οί δποΐες χωρίς νά είναι σοβαρώτερες ή έντιμώτερες άπδ τίς προηγούμενες διευθύ
νονταν άπδ άτομα άξιοπρεπή καί πέραν
πάσης ύποψίας: άποστράτους στρατηγούς,
συνταξιούχους δικαστικούς και πρώην
βουλευτάς.
Ό Σταβίσκυ,
πού άπεκαλεΐτο τώρα
Σέργιος ’Αλέξανδρος, περνούσε άπδ τό
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ένα διοικητικδ συμβούλιο ατό άλλο μέ τήν
μεγαλύτερη εύχέρεια καί άνεσι, δείχνον
τας δτι έπιθυμούσε νά άσχοληθή μέ δλες
τις ύποθέσεις: τήν παραγωγή ψυγείων,
τήν αυακευασία τροφίμων, τήν άνέγερσι
τού άνακτόρου τού άθλητισμού στις Κάννες, τήν Πινακοθήκη γιά έργα τής γαλ
λικής άναγεννήσεως, τήν έκτροφή άλόγων, τήν άνέγερσι οικιών, κλπ. Μέ τά
κέρδη τής μιάς έπιχειρήσεως πλήρωνε
τις ζημιές τής άλλης. Χάρις στή βοήθεια
ένός δημοτικού συμβούλου τού Παρισιού,
τού άνετέθη ή άνοικοδόμησις μιάς συνοι
κίας τής γαλλικής πρωτευούσης, καί έξέδωσε έπ’ εύκαιρία ένα δάνειο τού δποίου
οί δμολογίες έφθασαν σύντομα σέ άστρονομικά Βψη.
Τδ τολμηρότερο δμως έγχείρημά του
ύπήρξε έκεΐνο πού πραγματοποίησε μέ τδ
’Ενεχυροδανειστήριο τής ’Ορλεάνης, τού
δποίου δ διευθυντής ήταν συνένοχός του.
'Ο Σταβίσκυ κατέθεσε στδ ένεχυροδανειστήριο αύτδ τά πλαστά σμαράγδια πού
κατασκεύαζε μιά άπδ τις
έπιχειρήσεις
του — ή «”Αλεξ» — καί άπέσυρε γνήσια
φράγκα. Τδ ’Ενεχυροδανειστήριο άναγκάσθηκε σέ λίγο, γιά ν’ άντιμετωπίση τήν
αύξανομένη άνάγκη γιά ρευστό, νά έκδώση ένα δάνειο στδ όποιο ένεγράφησαν πο
λυάριθμα δημόσια ιδρύματα καί πολυάρι
θμοι ιδιώτες κερδοσκόποι. "Οταν δμως πλη
σίασε ή ήμερομηνία λήξεως τών Ομολο
γιών πού είχα άγοράσει οί διάφοροι συνδρομηταί, δ Σταβίσκυ, γιά ν’ άποφύγη ένα
κράχ πού θά άνέτρεπε Ολόκληρη τήν οικο
νομική του όργάνωσι, κατέβαλε τά 43 έκατομμύρια πού άντιπροσώπευαν τό «έλ
λειμμα» τού ’Ενεχυροδανειστηρίου άποσύροντας μέρος τών κεφαλαίων πού είχε εϊσπράξει γιά τήν άνοικοδόμησι τής παρισι
νής συνοικίας.
"Αν δ Σταβίσκυ είχε σταματήσε σ’ έκεΐ
νο τδ σημείο θά είχε ίσως κατορθώσει νά
σωθή. ’Αλλά γιά νά σταματήση, θά έπρε-

μέ νε'οοπέδες μετά τήν
τό 1926 στήν πολυτελή
όποια κουβότον μο2ϊ μέ
συνενόχους του.

πε νά παραιτηθή άπδ έναν άστρονομικο
τζίρο πολλών έκατομμυρίων καί άπό τήν
λαμπρή κοσμική ζωή πού τδν τραβούσε τδ
ίδιο δπως τά ναρκωτικά τδν τοξικομανή.
Γιά τδν λόγο αύτδ έστησε μέ τδν δήμο
τής Μπαγιόν μιά «δουλειά» άνάλογη μέ
έκείνη τού ’Ενεχυροδανειστηρίου τής ’Ορ
λεάνης. "Ομως στήν Μπαγιόν δέν ύπήρχε
ένεχυροδανειστήριο καί δ Σταβίσκυ άναγκάσθηκε νά ίδρύση ένα τέτοιο ίδρυμα καί
ν’ άναλάβη τήν διοίκησί του μέ τήν βοή
θεια τών τοπικών καί τών κεντρικών άρχών.
Στίς διαρκώς σπουδαιότερες έπαφές του
μέ τά δψηλά πρόσωπα τής δημοσίας ζω
ής, δ Σταβίσκυ είχε τήν πολύτιμη συμπαράστασι τής γυναίκας του Ά ρλέτ, τής δποίας ή όμορφιά καί ή κομψότης προκαλούσαν τδν θαυμασμό δχι μόνο τής άριστοκρατικής παρισινής κοινωνίας, άλλά καί
τών κοσμοπολιτικών κύκλων στίς Ιίάννες
καί στδ Μπιαρρίτς. 'Ο Σταβίσκυ δέν παρέλειπε νά έμφανίζεται μαζί μέ τήν γυ
ναίκα του στά γνωστότερα καζίνα τής Γαλ
λίας, δπου κέρδιζε καί έχανε τεράστια
ποσά μέ άπόλυτη ψυχραιμία. Πολύ συχνά
δμως οί κρουπιέρηδες άνεκάλυπταν, μετά
τήν άποχώρησί του άπδ τδ τραπέζι τού
παιχνιδιού, σημαδεμένα παιγνιόχαρτα.
'Η πεποίθηαις δτι δλα τού ήταν έπιτρεπτά τδν δδήγησε τελικά στήν καταστρο
φή. Γιά νά καλύψη τήν διαρκώς μεγαλύ
τερη δίψα του γιά χρήματα άναγκάσθηκε
νά πολλαπλασιάση τδν άριθμδ τών δμολογιών τού ’Ενεχυροδανειστηρίου τής Μπα
γιόν καί κατά συνέπεια καί τών θυμάτων
τής άπάτης του. ’Αργά ή γρήγορα δμως
τά θύματα αύτά θά παρουσίαζαν τίς ομο
λογίες του γιά εΐσπραξι τού τόκου καί δ
Σταβίσκυ δέν θά ήταν σέ θέσι νά καλύψη
τίς άπαιτήσεις. Τδ έλλειμμα τού ’Ενεχυ
ροδανειστηρίου τής Μπαγιόν έφθαοε τό άστρονομικδ ποσό τών πεντακοσίων εκα
τομμυρίων φράγκων! Πεντακόσια Ικατομμύρια φράγκα τού 1933! Τότε, δταν μ ά
άσφαλιστική έταιρεία ζήτησε νά είσπράξη άξία δυό έκατομμυρίων φράγκων άπό
τίς δμολογίες της, δ Σταβίσκυ έπέτυχε
μιά άναβολή άπδ τδν πρόεδρο τού δικα
στηρίου, κατάλαβε δμως δτι είχε φθάσει
ή ώρα τής άλήθειας.
Κινητοποιώντας τότε όλους δσοι είχαν
δεθή στδ άρμα του, ύπουργούς, βουλευτάς,
διευθυντάς έφημερίδων, τραπεζίτες, δικη
γόρους, έπαιξε τό τελευταίο άπεγνωσμένο
του χαρτί: προσπάθησε νά έπιτύχη άπδ
τήν Κοινωνία τών Εθνών τήν διαχείρησι
ένδς τεραστίου ποσού πού προοριζόταν γιά
τήν άποζημίωσι τών κτηματιών, τών δποίων οί γαΐες στήν Ούγγαρία είχαν άφαιρεθή βάσει τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών
γιά νά διανεμηθούν σέ Ρουμάνους, Τσεχο
σλοβάκους καί Γιουγκοσλάβους.
’Ακολουθώντας αύτδ τδ κερδοσκοπικό δραμα διέτρεξε τήν μισή Εύρώπη καί π ί
στεψε, γ ιά μιά στιγμή, δτι τδ δνειρό του
θά γινόταν πραγματικότης. Δέν βρήκε δ
μως στήν Γαλλία ύποστήριξι έκ μέρους
τού Υπουργείου τών ’Εξωτερικών καί τών

Τό δελτίον ένκληυσπκόπτπτχ: τοϋ Σ τα 
βίσκυ υέ πλήοη τό στοιχεία καί τά δα
κτυλικά του άποτυπώυατα. Πολλές φο
ρές ό ίΐε''ό λο ς άππτεώνας είχ ε παρα
πλανήσει τή Γαλλική 'Αστυνομία.

Οικονομικών. Κάποιος μάλιστα Οπάλληλος τοϋ τελευταίου ύπουργείου άνακάλυψε
τό «μυστικό» τοϋ ένεχυροδανειστηρίου τή;
Μπαγιόν. Καί ό Σταβίσκυ, ειδοποιημένος,
κατάλαβε δτι ή μόνη δδός σωτηρίας ήταν
πιά γ ι’ αύτόν ή φυγή. Μετά τήν άποτυχία
τοϋ σχεδίου νά θεωρηθή Ενα άπό τά θύματα
τής σιδηροδρομικής συγκρούσεως τοϋ Λανιύ, έφυγε κρυφά άπό τό Παρίσι τήν πα
ραμονή τών Χριστουγέννων τοϋ 1933.
Καθώς άπομακρυνόταν μέ τό αυτοκίνητό
του άπό τό Παρίσι, αυνοδευόμενος άπό τόν
«πιστό» του Ρενέ Πιγκαλιό, δ Σταβίσκυ
έξακολουθοϋσε νά έλπίζη δτι οί φίλοι του,
ή μάλλον οί συνένοχοί του, πού είχαν παραμείνει στήν γαλλική πρωτεύουσα, θά κα
τόρθωναν νά πνίξουν τό σκάνδαλο πρίν αυ
τά ξεσπάση. "Αν δέν έτρεφε μιά τέτοια
έλπίδα δέν θά περιοριζόταν νά καταφύγη
στό Σερβό, ένα τόπο διακοπών κοντά στό
Σάμον ί, άλλά θά περνοϋαε τά σύνορα τής
Γαλλίας, ένώ άκόμη δέν είχε έκδοθή έν
ταλμα συλλήψεως έναντίον του.
’Αποκλεισμένοι άπό τήν κακοκαιρία τά
πρωί τών Χριστουγέννων, δ Σταβίσκυ καί
δ Πιγκαλιδ άφησαν τό αύτοκίνητο καί πή
ραν τό τραίνο. Στήν Ντιζιόν σταμάτησαν
γιά νά γευματίσουν στό άριστοκρατικώτερο έστιατόριο τής πόλεως καί γιά νά τη
λεφωνήσουν στό Παρίσι. Ό Οπουργός Νταλιμιέ, μέ τόν δποΐον έπεκοινώνηααν, τούς
διαβεβαίωσε δτι γιά τήν ώρα δέν είχε έ
κδοθή κανένα ένταλμα συλλήψεως, άλλά
δέν τούς άπέκρυφε τήν απαισιοδοξία του.
Οί δυό άπατεώνες συνέχισαν τό ταξίδι
τους καί τό βράδυ έφθασαν στό Σερδό δπου
κατέλυσαν στήν έπαυλι μιας κυρίας πού
έπρόκειτο νά μεταβή στό Παρίσι γιά τις
έορτές τής Πρωτοχρονιάς. Έπέστρεψε στό
Παρίσι καί δ Πιγκαλιό μέ τόν σκοπό νά
πληροφορηθή τίς έξελίξεις τή ; ύποθέσεω;
καί νά μεταφέρη τά νέα στόν «άρχηγό»
του.
Οί έξελίξεις δέν ήσαν διόλου εύχάριστες. Οί δικαστικές άρχές, μετά τήν έορταστική περίοδο τών Χριστουγέννων, έξέδωσαν τό ένταλμα συλλήψεως καί τό δνομα τοϋ Σταβίσκυ φιγουράριζε τώρα μέ
μεγάλα γράμματα στίς πρώτες σελίδες δλων τών έφημερίδων. "Αλλοι έλεγαν δτι
βρίσκεται στήν Βουδαπέστη, άλλοι τόν εί
χαν δή στήν Βενεζουέλα καί άλλοι τέλος
τόν είδαν νά διασχίζη τήν Μάγχη. Ταυτό
χρονα είχε έμφανισθή στήν Γρενόβλη συνοδευόμενος άπό ένα δικηγόρο, ένα δημο
σιογράφο καί μιά ντίβα τοϋ κινηματογρά
φου, στήν Κυανή ’Ακτή, στό Τ υρόλο...
Στό μεταξύ, ή ίδιοκτήτρια τής έπαύλεως, πού δ Σταβίσκυ είχε νοικιάσει στό
Σερβό, άνήσυχη άπό μιά έπιστολή τοϋ κη
πουρού τη ς, πού τήν πληροφορούσε γιά
τά άπίθανα προφυλακτικά μέτρα πού λά
βαινε δ ένοικιαστής της γιά νά μήν γίνη
άντιληπτός άπό κανένα, ειδοποίησε σχε
τικά τόν πατέρα της. Στό παρελθόν, δ
άνθρωπος αύτός είχε έργασθή στήν άστυνομία, καί έσπευσε τώρα νά είδοποιήση
τούς πρώην συναδέλφους του.
’Αμέσως
άνεχώρησε γιά τό Σερβό δ Παρισινός ά-

στυνόμος Σαρπαντιέ.
Βρήκε τήν έπαυλι
άδεια, άλλά άνακάλυψε δτι δ μυστηριώ
δης ένοικος είχε στείλει τίς άποσκευές
του στό Σαμονί.
"Ηταν 31 Δεκεμβρίου
τοϋ 1933.
Ό Πιγκαλιό, πού είχε έλθει άπό τό
Παρίσι μαζί μέ έναν άλλο πιστό τοϋ Στα
βίσκυ, τόν Άνρύ Βουά καί τήν έρωμένη
του, βοήθησε τόν άρχηγό νά έγκατααταθή,.
χωρίς νά γίνη άντιληπτός, στήν έπαυλι
πού έθεσε στήν διάθεσί τους δ πρώην δή
μαρχος τοϋ Σαμονί, καί μετά έπέστρεψε
πάλι στό Παρίσι. Ό άστυνόμος Σαρμπαντιέ, άπό τήν πλευρά του, άναζητοϋσε ένδείξεις πού θά τόν έθεταν στά ίχνη τών
φυγάδων. Μιά άθυροστομία τοϋ Πιγκαλιό
τόν βοήθησε πολύ. *0 «πιστός» τοϋ Στα
βίσκυ, δταν έπέστρεψε στό Παρίσι, δέν
μπόρεσε ν’ άντισταθή στίς πιέσεις τοϋ δι
κηγόρου Μπσννώρ, ένός ήλικιωμένου μέ
λους τής συμμορίας πού έπιθυμοϋαε νά πλη
ροφορηθή τό καταφύγιο τοϋ «άρχηγοΰ»,
καί ώμίληαε. *0 Μποννώρ, πού έπιθυμοϋσε ν’ άποκατασταθή στά μάτια τής άστυνομίας, χωρίς νά καθυστερή, τής μετέδω
σε τήν χρήσιμη πληροφορία. "Ηταν 8 ’Ια 
νουάριου τοϋ 1934.
Ό Σαρπαντιέ, άφοΰ έλαβε τήν πολύτι
μη πληροφορία άπό τό Παρίσι, πήγε στήν
έπαυλι πού είχε νοικιάσει δ Σταβίσκυ, συνοδευόμενος άπό έναν έπιθεωρητή, άπό
τόν Ιδιοκτήτη τής έπαύλεως καί άπό με
ρικούς άστυφύλακες. Ή έπαυλις έμοιαζε
άκατοίκητη. Στήν πραγματικότητα είχαν
άποχωρήσει άπό αύτήν μόνο δ Άνρύ Βουά
καί ή έρωμένη του. *0 Σταβίσκυ έξακο
λουθοϋσε νά βρίσκεται μέσα στό δωμάτιο
δπου κρυβόταν έδώ καί δχτώ ήμέρες. *0
Σαρπαντιέ, συνοδευόμενος άπό τόν έπιθεω
ρητή καί τόν ιδιοκτήτη τής έπαύλεως, άρ
χισε νά τήν έρευνά. Μπήκε μέσα από ένα
παράθυρο πού δ Βουά είχε άφήσει μισά
νοιχτο. Ή έπίσκεψις κράτησε μιάμισυ ώ
ρα. Οί πόρτες δλων τών δωματίων ήσαν

ξεκλείδωτες έκτός άπό μία: τοϋ δωματίου
δπου κρυβόταν δ Σταβίσκυ.
*0 Σαρπαντιέ δέν προσπάθησε νά τήν
παραβιάση. Μετά, μυστηριωδώς, οί δύο ά
στυφύλακες πού τόν συνόδευαν τόν άφησαν
μόνο καί κατέβηκαν νά έρευνήσουν τά υ
πόγεια. Ή παράξενη αύτή κίνησις, δταν
έγινε γνωστή, έδωσε λαβή στις πιό άπίθανες εικασίες. Καί πραγματικά, καί σή
μερα άκόμη άναρρωτιέται κανείς γιά ποιό
λόγο δ Σαρπαντιέ έμεινε μόνος έξω άπό
τό κλειδωμένο δωμάτιο δπου κρυβόταν δ
Σταβίσκυ, χωρίς νά προσπαθήση νά παρα
βιάση τήν πόρτα. Ό ίδιος έξήγησε άργότερα δτι φοβόταν μήπως αϊφνιδιάση δχι
τόσο τόν καταζητούμενο άπατεώνα δσο
ένα παράνομο ζεϋγο'· έρωτευμένων. Ποιός
δμως μπορεί νά πιστέψη δτι ένας άστυνό
μος καταλαμβάνεται άπό τόσο λεπτά αι
σθήματα κατά τήν έκτέλεσι μιάς τόσο ση
μαντικής ύπηρεσίας; 'Οπωσδήποτε κανείς
δέν κατόρθωσε ποτέ νά έξακριβώση τί έ
κανε δ Σαρπαντιέ τό χρονικό διάστημα πού
παρέμεινε μόνος μπροστά στό κλειδωμένο
δωμάτιο τοϋ Σταβίσκυ.
"Οταν οί άστυνομικοί άνέβηκαν άπό τό
ύπόγειο, δ Σαρπαντιέ ζήτησε ν’ άπομακρυνθή γιά λίγο, γιά νά τηλεφωνήαη στό
Παρίσι. "Οταν έπέστρεψε, άπεφάσισε νά
χτυπήση τήν κλειδωμένη πόρτα τοϋ δω
ματίου. Μιά φωνή ρώτησε άπό μέσα:
«Ποιός είναι;» Πρίν προλάβη ν’ άπαντήση δ άστυνόμος, άκούσθηκε ένας πυροβο
λισμός. ’Αντί νά σπάση τήν πόστα καί νά
μπή στό δωυ,άτιο, δ Σαρπαντιέ έτρεξε στόν
κήπο, έσπασε τό τζάμι τοϋ παραθύρου τού
κλειδωμένου δωματίου καί
μπήκε μέσα
πηδώντας άπό τό παράθυρο, ακολουθούμε
νος φυσικά, άπό τόν έπιθεωρητή καί τούς
άστυφύλακες, οί δποιοι σέ δλη τήν διάρ
κεια τής έρεύνης μέσα στήν έπαυλι είχαν
παραμείνει έξω στόν κήπο.
*0 Σταβίσκυ ήταν ξαπλωμένος στό πά
τωμα μέσα σέ μιά λίμνη αίματος, άλλά
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Ο επιθεωρητής Σαρμπαντιέ (δεύτερος αριστερά) άναπαριστά μέ άλλους αστυνομικούς τήν αυτοκτονία τοΰ Σταβίσκυ

ζο&σε ακόμη. Δυό αστυνομικοί τόν ξάπλω
σαν έπάνω ατό κρεββάτι, ένας τρίτος έτρεξε νά φωνάξη ένα γιατρό. Κατέφθασε μά
λιστα καί ένας φωτογράφος. Καί τέλος,
εφθασε ένα νοσοκομειακό αυτοκίνητο Από
τά νοσοκομείο τοϋ Σαμονί. 'Ο Σταβίσκυ έξακολουθοΰσε νά ζή άλλά είχαν ήδη π ε
ράσει δυό ώρες καί είχε χάσει πολύ αίμα.
Οί χειρουργοί τόν έγνειροΰν στό κεφάλι,
άλλά τό πρωί τής άλλης ήμέρας, ώρα 3,
δηλαδή στίς 9 Ιανουάριου, ό Σταβίσκυ πέθανε χωρίς ν’ άναλάβη τίς αισθήσεις του.
— "Αν δέν είχε χάσει δλο αύτό τό αίμα
θά τόν είχαμε σώσει, είπαν οί γιατροί στην
χήρα του Ά ρλέτ πού έφθασε άπό τό ΙΙαρίσι γιά τήν άναγνώρισι τοΰ πτώματος.
"Οταν έγιναν γνωστές οί λεπτομέρειες
τής «αυτοκτονίας», δλοι στό Παρίσι (καί
δχι μόνο στό Παρίσι γιατί οί έφημερίδες
δλου τοΰ κόσμου ασχολήθηκαν διά μακρών
μέ τήν συνταρακτική αυτή υπόθεαι) πίστε
ψαν 8τι ό Σταβίσκυ είχε δολοφονηθή. Πολ
λά άτομα είχαν συμφέρον νά τόν βγάλουν
άπό τή μέση άπό φόβο μήπως άποκαλύψη
τά όνόματα τών συνενόχων του καί τά πα
ρασκήνια τής δράσεώς του. Πολλές είναι
οί άκατανόητες λεπτομέρειες τής παράξενης έρευνας πού ένήργησε δ άστυνόμος
Σαρπαντιέ καί πολλά τέλος είναι τά κενά
τής σύντομης άνακρίσεως πού άκολούθησε
τόν θάνατο τοΰ Σταβίσκυ.
Οί δημοσιογράφοι πού κατέφθασαν στό
Σαμονί άπό κάθε γωνιά τής Εύρώπης διηγήθηκαν τά πιό Απίστευτα πράγματα: οί
άρχές προσπάθησαν νά ένταφιάσουν τό πτώ
μα τοΰ Σταβίσκυ μέσα στήν νύχτα καί πρίν
άκόμη περάσουν οί 24 ώρες πού βρίζει δ
νόμος. ’Αναγκάσθηκαν δμως νά παραιτη
θούν άπό τά σχέδιό τους αύτό μετά τίς
διαμαρτυρίες τών δημοσιογράφων καί τοΰ
πλήθους τών περιέργων πού είχαν συγκεντρωθή στήν είσοδο τοΰ νεκροταφείου. Τά
κρεββάτι, έπάνω στό δποΐο οί άστυνομικοί
είχαν ξαπλώσει τόν Σταβίσκυ μετά τόν
μυστηριώδη πυροβολισμό, είχε έξαφανισθή. Κανένας έμπειρογνώμων δέν παρέατη
στήν αύτοψία τοΰ πτώματος καί ή έπαυλις
δέν σφραγίστηκε, άλλά άπεδόθη ατόν πρώ
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ην δήμαρχο τοΰ Σαμονί μέ τήν έντολή νά
πλύνη αμέσως τούς τοίχους τοΰ δωματίου
τοΰ Σταβίσκυ.
’Επί πλέον άπεκαλόφθη δτι ή σφαίρα
πού είχε διασχίσει τό κεφάλι τοΰ Στα
βίσκυ είχε σφηνωθή στόν τοίχο, σέ δψος
αισθητά μικρότερο άπό έκεϊνο τοΰ αύτόχειρος. Προέκυπτε λοιπόν τό συμπέρασμα
δτι δ Σταβίσκυ είχε πυροβοληθή καθιστάς
ή ξαπλωμένος έπάνω στό κρεββάτι. Πώς
δμως, τότε, οί Αστυνομικοί τόν βρήκαν ξα
πλωμένο στό πάτωμα, σέ κάποια άπόστασι άπό τήν καρέκλα καί άπό τό κρεββάτι;
Αυτά τά ερωτηματικά διατύπωναν οί έ
φημερίδες μέ πηχιαίους τίτλους. Ή Αστυ
νομία, άντί άλλης άπαντήσεως, περιορίσθηκε νά δημοσιεόση τό κείμενο μιάς έπιστολής πού βρέθηκε ατό δωμάτιο τοΰ
Σταβίσκυ. Σ’ αύτήν δ αύτόχειρ έξηγοΰσε
στήν γυναίκα του τά κίνητρα πού τόν Α
νάγκασαν νά έξαφανισθή.
«Πολυαγαπημένη μου γυναίκα, γιά τε
λευταία φορά θά διαβάσης αυτές τίς γραμμές, στίς δποίες βάζω δλη τήν στοργή,
δλη τήν άγάπη καί δλη τήν άφοσίωσι πού
αισθάνομαι γιά σένα. 'Γπήρξες πάντοτε δ
σκοπός τής ζωής μου, γ ι ’ αύτό άλλωστε
θεωρώ καθήκον μου νά έξαφανισθώ.. . Ή
κατάστασις πού μέ Αναμένει τώρα θά μέ
άπεμάκρυνε Από σένα καί άπό τά παιδιά
γιά πολλά χρόνια, άν δχι γιά πάντα. Ε ί
ναι λοιπόν καλύτερα νά ξαναγίνης έλεύθερη καί έγώ νά μή σταθώ εμπόδιο στήν
μόρφωσι καί στήν διαπαιδαγώγησί τους.
’Εκείνο πού έπάνω Απ’ δλα ζητώ Από σέ
να είναι νά τά άναθρέψης μέ ένα αίσθημα
έντιμότητος καί εύθύτητος καί νά τά παρακολουθής, ώστε δταν φθάσουν στήν Αχά
ριστη ήλικία τών δεκαπέντε έτών νά μή
συνάψουν κακές σχέσεις καί νά μή φύγουν
άπό τόν δρόμο τής έντιμότητος. θά ήθελα
νά σ’ άφήσω σέ καλύτερη κατάστασι, άλ
λά διαθέτεις θάρρος καί θά μπορέσης ν’
άνοιξης ένα μικρό κατάστημα. . . "Οταν
άναλογίζωμαι τά χρήματα πού πέρασαν
Από τά χέρια μου καί δτι τώρα σέ Αφήνω
σέ μιά τόσο δύσκολη οικονομική κατάστα-

σι, θεωρώ έντελώς δικαιολογημένη τήν
άπόφασί μου νά έξαφανισθώ...».
"Οπως βλέπομε, δ Σταβίσκυ, δέν χρησι
μοποίησε τό ρήμα «πεθαίνω» άλλά «εξα
φανίζομαι». Καί αύτό δδηγεί στήν σκέψι
δτι γράφοντας αύτή τήν έπιστολή, δ Στα
βίσκυ δέν σκεπτόταν νά αύτοκτονήση άλ
λά νά διαφυγή στό έξωτερικό μέ τήν πρόθεσι νά μήν ξαναεμφανισθή ποτέ. Πρός ένίσχυσιν δμως τής άπόψεως τής αύτοκτονίας, ή Αστυνομία θυμήθηκε δτι δ Στα
βίσκυ, μετά τήν πρώτη φυλάκισί του είχε
δηλώσει δτι δέν σκόπευε ποτέ πιά, καί γιά
καμμιά αιτία, νά έπιατρέψη στή φυλακή,
καί έπίσης δτι δ πατέρας του είχε αύτοχειριασθή. Είναι δέ γνωστό δτι ή τάσις
πρός αύτοκτονία είναι, πολύ συχνά, κλη
ρονομική. “Αν δμως δ Σταβίσκυ είχε πρα
γματικά αύτοκτονήσει, για τί ή Αστυνομία
δέν προέβη σέ μιά λεπτομερή άναπαράστασι τοΰ θανάτου του, άλλά έκλεισε τίς Ανα
κρίσεις μέσα σέ είκοσι τέσσερις ώρες;
Τό τελευταίο αύτό έρωτηματικό συνέβα
λε στήν έπιδείνωσι τής έντάσεως πού*είχαν
προκαλεσει στό Παρίσι οί Αποκαλύψεις
γιά τίς κερδοσκοπικές έπιχειρήαεις, τίς
δποίες ό Σταβίσκυ πραγματοποιούσε Ανε
νόχλητος έπί τόσα χρόνια.
'Ο ύπουργός Νταλιμιέ, μέ τόν δποίο ό
Σταβίσκυ, κατά τήν φυγή του, είχε έπικοινωνήσει τηλεφωνικώς άπό τήν Λυών,
άναγκάσθηκε νά ύποβάλη τήν παραίτησί
του. 'Ο δικηγόρος Μποννώρ, πού πληροφορήθηκε άπό τόν ΙΙιγκαλιό τό κρησφύγετο
τοΰ Σταβίσκυ καί ειδοποίησε τήν Αστυνο
μία, άναγκάσθηκε νά παραιτηθή τής κοι
νοβουλευτικής Ασυλίας. Πολλοί Αλλοι συ
νένοχοι τοΰ μεγαλοαπατεώνος συνελήφθησαν.
"Ενας ύπάλληλος τοΰ υπουργείου
Γεωργίας έκοψε τόν λαιμό του μέσα στό
δάσος τοΰ Φονταινεμπλώ, ένας διάσημος
δικηγόρος ρίχθηκε στόν Σηκουάνα, ένας
&λλος προσπάθησε νά πάρη δηλητήριο μέ
σα στό γραφείο τοΰ εΐσαννελέως, πολλοί
Αστυνομικοί καί εισαγγελείς έχασαν τήν
θέσι τους, ένας Ανώτερος δικαστικός, δ
Σύμβουλος τής ’Επικράτειας Πρένς, τίς
παραμονές τής καταθέαεώς του επί τής ύ-

ποθέσεως Σταβίσκυ, βρέθηκε νεκρός κοντά
στήν σιδηροδρομική γραμμή Παρισίων-Ντιζόν. Ή αστυνομία έκανε καί πάλι λόγο
γιά αότοκτονία, αλλά τά φαινόμενα μαρτοροΟααν δτι είχε διαπραχθή φόνος. Πρα
γματικά, τό πτώμα τοϋ Πρένς βρέθηκε κα
τατεμαχισμένο καί, λίγο πιδ πέρα μέσα
στους θάμνους, άνακαλύφθηκε ένα μεγάλο
μαχαίρι γεμάτο αίματα. . .
Στίς 27 ’Ιανουάριου ή κυβέρνησις, μέ
πρόεδρο τόν Σωτάν, άναγκάαθηκε νά παραιτηθή. *0 σχηματισμός νέας κυβερνήσεως άνετέθη ατόν Νταλαντιέ. Στούς δρό
μους τής γαλλικής πρωτευούαης κυρ·αρχοΰσε τώρα μιά συνεχής ταραχή. «'Ο Σταβίσκυ στό ΙΙάνθεον καί οί προδότες στήν
άγχόνη» φώναζε τό αγριεμένο πλήθος. Κα
θημερινώς, τήν ώρα πού οί δπάλληλοι έ
φευγαν άπό τά γραφεία τους, ξεσποΰσαν
νέες διαδηλώσεις στούς δρόμους μέ μεγά
λη συμμετοχή τοΟ πλήθους.
Ή «Γαλλική Δράαις», ή φιλοβασιλική
έφημερίς τοϋ Σάρλ Μωρράς, φλόγιζε τά
πνεύματα καί διέταξε τούς μαχητικούς
μοναρχικούς, τούς «Πλανόδιους τού Πασιλέως», νά κατεβούν στούς δρόμους. Στούς
νεαρούς αύτούς φανατικούς καί όργισμένους μοναρχικούς δέν άργησαν νά προστε
θούν τά έξ Τσου τολμηρά καί αποφασισμέ
να γιά δλα μέλη τής «Πατριωτικής Νεο
λαίας», τής «Γαλλικής ’Αλληλεγγύης»,
τών «Μπρισκάρ», τών «’Εθελοντών τού ’’Ε
θνους», τού Πύρινου Σταυρού».
Κατά τά τέλη ’Ιανουάριου κινητοποιή
θηκαν καί οί κομμουνισταί. Ή κατάστασις

είχε γίνει δραματική. Στις 6 Φεβρ., δταν
δ ριζοσπάστης Νταλαντιέ παρουσίασε τήν
νέα κυβέρνηση στήν ’Εθνική Συνέλευοι, ή
έντασις έφθασε στό άποκορύφωμά της. Ή
πλατεία τής Όμονοίας κατεκλύοθη άπό
διαδηλωτάς τής δεξιάς — στήν πλειοψηφία: παλαιούς πολεμιστάς— πού άπαιτοϋσαν νά «τεθή τέρμα στις ένέργειες τών
διεθνιοτών έπαναστατών καί τών διεφθαρ
μένων πολιτικών». Λίγο πιό πέρα, στά
Ήλύσια Πεδία, κομμουνισταί διαδηλωται
ζητούσαν μιά κυβέρνησι περισσότερο αρι
στερή καί έπαναστατική. "Ομως ή σύγκρουσις δέν σημειώθηκε άνάμεσα στις δυό
αύτές δμάδες, πού έκπροσωποΰσαν άκρως
αντίθετα ιδεώδη, άλλά άνάμεσα τού συ
νόλου τών διαδηλωτών καί τής άστυνομίας. Ή τα ν μιά σύγκρουσις άγρια καί
βίαιη πού έπανελήφθη πολλές φορές στήν
διάρκεια τής ήμέρας έκείνης καί τερμα
τίσθηκε άργά τήν νύχτα. 'Ο άπολογισμός
τών θυμάτων ήταν δεκαπέντε νεκροί και
πεντακόσιοι τραυματίες.
Στις 7 Φεβρουάριου τά έπειαόδια έπανελήφθησαν. 'Ο Νταλαντιέ παραιτήθηκε
καί άντικαταστάθηκε άπό τόν Ντουμέργκ,
δ όποιος σχημάτισε μιά κυβέρνησι συνα
σπισμού μέ τήν συμμετοχή τού Έρριώ, τού
Πεταίν, τού Λαβάλ καί τοϋ Ταρντιέ. ’Ενώ
ή κατάστασις στό Παρίσι έμοιαζε νά έχη
ήρεμήσει, ξαφνικά ξέσπασαν νέες ταρα
χές μέ τις διαδηλώσεις τής 9ης Φεβρουά
ριου, πού ύπεκινούντο, αότή τή φορά, άπό
τούς κομμουνιστάς. Μετά τό πέρας τών
συγκρούσεων τά νοσοκομειακά αύτοκίνητα

έρεύνης ταύτης σαφή
συμπεράσματα.
Δηλαδή θέλομεν νά εϊπωμεν ότι έπκρένής έπίσης άγεται συνήθως εις εγκλή
ρει μέν, ε ίτ ε διχασμόν τή ς προοωπικόματα βίας, ανθρωποκτονίας καί ώς προτητος, ε ίτ ε όποχαλίνωσιν άπωθημένων
ελέχθη εις ψευδείς καταμηνύσεις. Πολένστικτων, είτε παρανοϊκός ιδέας ύπό
λάκις έπίσης συναντώμεν έγκλήμοτα
τό κράτος τώ ν
όποιων άνευθύνως ή
γενετησίου καταχρήαεως κατά προσώ
καταλογιστικώ ς έγκληματεϊ ό ποιούμε
πων εις τά όποια έδάθπ κοκαΐνη. Πάν
νος χρήσιν, τούτο όμως ε ις μίαν έγκλητω ς οί κοκαϊνομανείς είναι
ολίγοι έν
ματολογικήν έρευναν δέν είναι άρκετόν.
Έ λλάδι ευτυχώς.
Θά πρέπει νά εύρεθή άριθμός άτόμων
σαφώς κοινωνικών μέ έντόνω ς διαπλασμένον άντεγκληματικόν χαρακτήρα καί
μέ πραγματικός ήθικάς άρχάς, εις τά ά
Των ποραισθητι-κών, ώς τό L S D, δέν
τομα δέ ταύτα νά δοθή πειραματικώς τό
εϊχομεν άρκετά θύματα έν Έ λλάδι, διά
φοβερόν τούτο κατασκεύασμα, ώστε νά
νά δυνηθώμεν νά τά μελετήσωμεν. ΈΕ
δυνηθώμεν έκ τώ ν άντιδράσεων νά ίδω
όσων όμως, εις Εένα περιοδικά καί τόν
μεν πρός ποια έγκλήματα ώθεϊται γ εν ι
Τύπον, άνεγνώοαυεν φαίνεται ότι το ύ 
κώς ό ποιούμενος χρήσιν, ποϊαι αί άντιτα άποτελοϋν φοβερήν μάστιγα διά
δράσεις του καί έάν τό ναρκωτικόν τού
τήν άνθρωπότητα. Εξωθούν εις τήν άτο επιδρά ομοιομόρφους έπί όλων τών
κολασίαν καί τήν έγκληματικότητα, διά
όργονισμών. Δ ιότι, ώς προελέχθη, ό κο
τοϋ διχοσμοϋ τή ς προσωπικότητος, τούς
καϊνομανής ύπό τήν έπίδροσιν τή ς κο
άπερισκέπτους νεαρούς καί νεαρός, συ
καΐνη ς
τε λ ε ί πρό παντός έγκλήματα
νήθως άνηλίκους, οί όποιοι ποιούνται
σχέσιν έχοντα μέ τό γενετήσιον ένσ τι
χρήσιν αύτών. Οί φόνοι τή ς ήθαποιοϋ
κτον, τοιοΰτος όμως πειραματισμός δέν
TENT καί τώ ν λοιπών σφαγιασθέντων
άπετολμήθη μέχρι σήμερον, ώστε βασίύπό άτόμων τελούντω ν άπό τήν έπίδραμως νά δυνόμεθα νά όμιλήσωμεν περί
σιν παροισθητικών, άλλά καί οί έν συ
τή ς έπιδράσεως τού LSD ε ις τό ατο
νεχεία συνεχιζόμενοι φόνοι άθώων άνμον. Οί ήδη ποιούμενοι χρήσιν δέν άθρώπων, έν Ά μ εο ικ ή , προκαλοϋν τήν
π οκλείετοι νά είναι, ε ίτ ε κοινωνικά άέξέγερσ ιν τή ς άνθρωπότητος. Παρά το ύ 
ποβράαματα, ε ίτ ε άτομα έγκληματήσαντα όμως, δέν εϊδαμεν, μέχρι στιγμής,
τα ήδη, ε ίτ ε έχοντα έγκληματικάς ροποια ήσαν τά ληφθέντα μέτρα διά τήν
πάς.
ριϋικήν
καταπολέμησιν τών φοβερών
Ή πάλη κατά τώ ν ναρκωτικών έχει
τούτων δηλητηρίων, ούδέ καί τά ς έπιάποδώσει μέχρι σήμεοον πράγματι καρ
βληθείσας ποινάς άνεγνώσαμεν, διά νά
πούς, έν Έ λλάδι τούλάχιστον. Τό λα
δυνόμεθα οϋτω νά κρίνωμεν, άπό τή ς
θρεμπορίαν νορκωτκών καί ή χρήσις
σκοπιάς μας καί ήμεϊς, έάν αΰται είναι
αύτών εύρίσκεται ύπό συνεχή καί άπηίκαναί νά άποτρέψουν άπό τή ς χρήσεως
νή δίωΕιν. Εύτυχώς, έπήλθε συνεννόητών ώς εϊρηται παραισθητικών.
σις άπάντων τών Κρατών καί ειλικρινής
Καί δέν έγινε μέχρι σήμερον έρευνα
συνεργασία αύτών ε ις τό ν πόλεμον κα
ούδέ καν κοί εις έτερα Κράτη περί τών
τά τώ ν ναρκωτικών. Τ ελεία όμως έκμηάποτελεαμάτων τού LSD έπί τώ ν άτό
δένησις τούτων δέν είναι δυνατή. Διότι
μων γενικώ ς, ώστε νά έΕάγωμεν έκ τής
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μετέφεραν τέσσερες νεκρούς καί διακόαιους τραυματίες.
Στις 12 Φεβρουάριου προκηρύχθηκε μιά
γενική απεργία. Προεκλήθησαν νέα έπεισόδια, νέες ταραχές καί νέα θύματα (τέσ
σερες νεκροί). *0 Σταβίσκυ δέν άποτελοϋσε πιά παρά άπλό πρόσχημα. Ή μάχη πού
έδίδετο στούς δρόμους τού Παρισιού είχε
καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Ή δεξιά έ
παιζε τό τελευταίο χαρτί της μέ σκοπό
τήν διάλυαι τού κοινοβουλευτικού συστή
ματος, άλλά κατέληξε νά παίξη τό παι
γνίδι τής άριστεράς πού ένώθηκε γιά νά
αντιμετώπιση αύτήν τήν έπίθεσι. Ή τα ν
δέ τόσο έπντυχής αότή ή ένωσις ώστε μετά
άπό ένα χρόνο έπέφερε τήν δημιουργία τοϋ
λαϊκού μετώπου.
Στις 4 Νοεμβρίου 1935 άρχισε ένώπιον
τοϋ Κακουργοδικείου τών ΙΙαρισίων ή δί
κη τών εϊκοσι συνενόχων τοϋ Σταβίσκυ.
Οί συνεδριάσεις παρετάθηααν τρεις μήνες
καί έληξαν μέ έννέα έλαφρές καταδίκες.
Ή Ά ρλέτ άθωώθηκε, σάν ένδειξι τιμής
πρός τήν όμορφιά της καί τήν σοβαρότη
τα καί σεμνότητα πού είχε δείξει σέ δλη
τήν διάρκεια τής θλιβερής γ ι’ αύτήν δια
δικασίας. Έ ξ άλλου ή κοινή γνώμη δέν
ζητούσε τήν τιμωρία της. Στήν πραγματι
κότητα δ Σταβίσκυ είχε «άδειάσει τις τσέ
πες τών πλουσίων» μέ τήν συμπαράστασι
ισχυρών προσώπων. "Αν ζοϋαε, θά είχε ί 
σως άθωωθή καί αύτός.
DINO BIONDI

τά ναρκωτικά είνοι συγχρόνως καί άναντικατάστατα φαρμακευτικά μέσα. Ώ ς
μόνον μέσον, τό Ε λληνικόν Κράτος, εύρε τή ν παρ' αύτοΰ μονοπώλησιν τούτων.
Ή πώλησις νορκωτικών ύπό Φαρμακεί
ων πρός τό κοινόν, έπιτρέπεται μόνον
δΓ ιατρικών συντογών, πρωτοτύπων, ούχί δέ άντιγράφων αύτών. Καλλιέργεια
καί κατοχή ινδικής καννάβεως άπαγογορεύεται εις τήν Χώραν μας, αί δέ άπειλούμεναι ποιναί κατά τών παραβατών
είναι τώ όντι αύστηρόταται. Δυστυχώς
όμως τό πάθος τών τοξικομανώ ν είναι
τοιοΰτον,
ώστε νά καταβάλλωσι παν
ποσόν τό όποιον τυχόν θά τούς έΖητεϊτο, προκειμένου νά προμηθευθούν τό
άπαραίτητον εις τό ν οργανισμόν τω ν δηλητήριον, μέ άποτέλεσμα λόγω τού με
γάλου κέρδους τώ ν προμηθευτών, νά
διακινδυνεύσωσιν οΰτοι καί νά έπιχειρούσι τό λοθρεμπόριον.
Αλλά καί άν άκόμη έξευρίσ κετο τοόπος ίόσεως τών τοξικομανώ ν, έκμηδενίσεως τών λαθρεμπόρων καί διαφωτίσεως
τών θυμάτων τών νορκωτικών έν γένει,
περί τών βλαβών τού οργανισμού των
καί πάλιν δέν θά ήτο δυνατόν νά περισταλούν τά άποτελέσματα έκ τή ς καταχρήσεως τού οινοπνεύματος.
Είναι ή
φύσις τού άνθρώπου, π όποια τό ν ώθεΐ
ε ις τή ν αύτοκατοστροφήν καί είναι ή α 
δ ια φ ο ρ ία τού άτόμου
διά τό ν ” Α νθ ρ ω π ο ν έν γένει. Ε κ είν ο όμως
τό όποιον δύνατοι νά γίνη, θά είναι ή
διά τή ς πεοιστολής τή ς
καταχρήαεως
τώ ν έπιβλαβών εις τόν άνθρώπινον ορ
γανισμόν ναρκωτικών ούσιών, μείωαις
τούλάχιστον τή ς έγκληματικότητοα. Δ ι
καίωμα παντός άνθοώπου είναι νά καταστρέψη έαυτόν, άλλά καί ύποχρέωσίς
του είναι νά σέβεται τόν συνάνθρωπόν
του.
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πολλάς δέ χώρας τών ’Ινδιών καί τής Ά νατολής τά φύλλα τών φοινίκων διά πολ
λούς αίώνας έχρησιμοποιοΟντο διά τόν
σκοπόν αυτόν, όπως φαίνεται άπό τοιαΰτα
εύρήματα είς Νεπάλ τών ’Ανατολικών ’Ιν
διών, τά όποια χρονολογούνται μέ πολλάς
έκατονταετίας ζωής. Καταλληλότερος
τών φύλλων ήτο ό φλοιός τών δένδρων,
ό όποίος Λατινικά όνομάζεται Liber άπό
τής μεγάλης δέ χρήσεως αύτού διά τήν
γραφήν, έγινε άποδεκτή ή λέξις άπό τούς
Λατίνους καί καθιερώθη διά τήν δήλωσιν
τού βιβλίου.
Οί άρχαίοι Αίγύπτιοι ϊγραφον έπάνω
είς λινόν ύφασμα, φαίνεται δέ, ότι αότό
έχρησιμοποίουν καί οί Ρωμαίοι διά νά
γράφουν θρησκευτικά τυπικά. Οί Βαβυλώ
νιοι καί οί Άσσύριοι είχον είς πολύ κοι
νήν χρήσιν διά νά γράφουν, πλίνθους. Οί
Έλληνες καί οί Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο
καί τά κεραμίδια. ’Επίσης έγίνετο χρήσις
πινακίδων ξύλινων καί πολλάς φοράς άπό
έλεφαντοστοΰν, χρυσό κ.λπ. Τά πλέον
συνήθη, όμως, ύλικά έπάνω είς τά όποια
έγραφον καί μέ τά όποία είς τά άρχαιότατα χρόνια έσχηματίζετο τό γραπτόν
μνημεΐον τού λόγου, τό σημερινόν δηλα
δή βιβλίον, ήσαν κατά χρονολογικήν σει
ράν ό Πάπυρος — Ινώδης φλοιός δέν
δρου—, ή περγαμηνή —δέρμα ζώου είδικώς κατειργασμένου— καί τό χαρτί.
'Επομένως τό βιβλίον άπό τότε κυριολε
κτικά παρουσιάζεται καί τό όνομά του,
άπό τότε καθιερώνεται. Διότι άπό τήν Ε λ 
ληνικήν λέξιν πάπυρος, πού προήλθεν
άπό τήν λέξιν πάπα, μέ τήν όποιαν οί Αίγύπτιοι έδήλουν τό φυτόν αύτό, παρελήφθη άπό τήν Δύσιν ’Αγγλία - Γαλλία Γερμανία, ή λέξις πάπυρος. ’Από δέ τήν
λέξιν βίβλος, καί αύτής Αίγυπτιακής, μέ
τήν όποία όνομάζει τόν πάπυρον ό ’Ησίο
δος, ό όποίος είναι καί ό άρχαιότερος τών
συγγραφέων άπό όσους παρέχουν είδήσέις
διά τήν χρήσιν αύτού, προήλθεν είς τήν
Ελληνικήν γλώσσαν ή λέξις βιβλίον μέ
τήν σημερινήν του σημασίαν. Ή χρήσις
τού παπύρου έσυνεχίσθη άπό τούς Αιγυ
πτίους μέχρι τόν ΙΟον αιώνα, είς δέ τήν
Εύρώπην μέχρι καί τόν ΣΤ' αιώνα μ.Χ.
Μέ τήν είσαγωγή τής περγαμηνής, τό
βιβλίον έπήρε καί τό σημερινόν συνηθισμένον σχήμα, έγκαταλεΐπον τό κυλινδρι
κόν. Άπό πότε, όμως, χοονολογείται τού
το δέν είναι γνωστόν. Ή περγαμηνή, όμως
άν καί προσέφερε μεγαλυτέρας ύπηρεσίας
άπό τόν πάπυρον, ήτο δύσχρηστος καί
βαρύτιμος ύλη, δι' αυτό λίαν εύπρόσδεκτος δι’ άντικατάστασιν αύτής υπήρξε ή
χρήσις τού χαρτιού. Χαρτί, άπό Ινώδεις
ουσίας κατεσκευασμένο — φαίνεται ήτο
γνωστόν είς τούς Κινέζους είς άρχαιοτάτους χρόνους. Ή είσαγωγή δέ είς τήν Ευ
ρώπην έγινε μέ τούς Άραβας, οί όποιοι,
λέγεται, ότι έμαθον τήν χρήσιν του τό 704
μ.Χ. Είς τούς Έλληνας διεθόδη τό πρώ
τον άπό τούς Άραβας έπί τών σταυροφο
ριών, ό δέ παλαιότατος Ελληνικός Κώδιξ έπάνω είς χαρτί άναφέρεται είς τό έ
τος 1095, κυρίως, όμως, έγενικεύθη ή χρή
σις τού χαρτιού κατά τόν 12ον, 13ον καί
14ον αίώνα. Μέ τήν εισαγωγήν καί διάδοσιν τού χαρτιού, άφ’ένός καί τήν έφεύρεσιν τής τυπογραφίας άφ’ έτέρου, τό βιβλίον πήρε τήν όριστικήν του μορφήν,
αύτήν πού παρουσιάζει σήμερον.
Μεταξύ όμως τών χειρογράφων καί τού
έντύπου μέ κινητά στοιχεία, μεσολαβούν
τά ξυλόγραφα, δηλαδή ή άπό ξυλίνας
πλάκας έκτύπωσις. Ή μέθοδος, όμως, αυτή
είχε τό μεγάλο έλάττωμα, ότι ή ξύλι
νη πλάκα δέν ήμποροΰσε νά χρησιμοποί
ησή δι’ έκτύπωσιν άλλων κειμένων κι άκόμα έτυπώνετο μόνον ή μία δψις τού

χαρτιού. Ή έφεύρεσις τής τυπογραφίας,
δηλ. τών κινητών μεταλλικών στοιχείων,
έφερε τήν τελειοποίησιν είς τήν θείαν
αύτήν τέχνην, καί έβοήθησε είς τόν πολ
λαπλασιασμόν τού βιβλίου καί είς τήν διάδοσιν συγχρόνως τών γραμμάτων. Σχετικώς μέ τήν τυπογραφίαν, παρά τήν πλη
θώρα τών έργων πού έγράφησαν γύρω άπό
τήν Ιστορία της δέν έγινε κατορθωτόν νά
χυθή άρκετόν φώς, ούτε έπάνω είς τάς
πραγματικός περιστάσεις, κάτω άπό τάς
όποιας έδημιουργήθη ή θαυμαστή αότή
έφεύρεσις, ούτε έπάνω είς τό όνομα τού
έφευρέτη είς τόν όποιον άναμφιβόλως όφείλεται αύτή. Πολλαί χώραι καί άτομα
διεκδικοΰν τήν πατρότητα τής έφευρέσεως. Μέ τό πέρασμα όμως, τού χρόνου
αί περισσότεροι τών άξιώσεων κατέπεσαν,
ή δέ διεκδίκησις τών πρωτείων περιωρίσθη σήμερον κυρίως μεταξύ τού Γερμα
νού Ίωάννου Γουτεμβεργίου καί τού 'Ολ
λανδού Λαυρέντιου Κόστερ. Περισσότετερον, όμως, αύθεντικαί είναι αί πηγαί
διά τόν Γουτεμβέργιον, παρά τό ότι ή
άναπαραγωγή κειμένων ήτο γνωστή είς
τήν Κίνα άπό άρχαιοτάτων χρόνων. Πρώ
τος δέ πού έπενόησε τήν κατασκευήν κι
νητών στοιχείων είναι ό Κινέζος σιδη
ρουργός Τσένγκ τό 1041. Ή έφεύρεσις
του όμως δέν έγενικεύθη είς τήν Κίνα,
ένεκα ίσως τής μεγάλης ποικιλίας τού Κι
νεζικού άλφαβήτου. Είναι άγνωστον άν
ή έφεύρεσις αύτή μετεδόθη κατόπιν είς
άλλας χώρας καί άν οί είς τήν Εύρώπην
έμφανισθέντες κατόπιν έφευρέτάι έμιμήθησαν ή ύπέκλεψαν άπλώς αύτήν.
Άπό τά προαναφερθέντα φαίνεται κα
θαρά άπό πόσον μακρυά χρονικώς άρχίζει ή προσπάθεια τού άνθρώπου καί είς
τόν τομέα αότό — τόσον μακρυά πού χά
νεται μέσα είς τούς αίώνας — διά νά προσφέρη είς τόν έαυτόν του τό μεγάλον δώρον
τού πολιτισμού, τό βιβλίον καί νά τό κάνη
προσιτόν είς τάς εύρυτέρας κοινωνικός
μάζας. Ό ποιος κι’ άν είναι έπομένως ό
έφευρέτης καί δημιουργός τής τυπογρα
φίας καί τού βιβλίου, έπώνυμος ή άνώνυμος είναι άνθρωπος καί έπομένως είς τό
άντίκρυσμα κάθε βιβλίου θά πρέπει νά
βλέπωμε κατά μίαν μεγάλην προέκτασιν
τόν άνθρωπον είς αύτήν του τήν προσπά
θειαν. Βεβαίως τό βιβλίον διά πολλά χρό
νια καί σήμερον άκόμη είς τήν πατρίδα
μας Ιδιαιτέρως, δέν είχεν τήν διάδοσιν
πού έπεβάλλετο νά έχη, μά άναμφισβητήτως τό βιβλίον σήμερον δέν είναι άγαθόν πού χαίρονται μόνον οί πλούσιοι,
ούτε ένα βιβλίον κοστίζει μίαν όλόκληρον περιουσίαν, όπως άλλοτε. Μέ τήν
διάδοσιν τής τυπογραφίας καί άργότερα
μέ τήν ώθησιν πού έδωσεν ή Αναγέννη
σις κατέστησεν αότό περισσότερον προ
σιτόν είς τούς άνθρώπους, τούς όποίους
φωτίζει. Ή έλλειψις τής έπιβαλλομένης
άγάπης, θαυμασμού καί ένθουσιασμοΰ είς
αύτό, είναι δείγμα πνευματικής κατωτερότητος καί ξεπεσμού ήθικοΰ. Ή άξια
του ώς μέσου διατη ρήσεως τών πνευμα
τικών άξιών τού γένους μας καί τής άνθρωπότητος γενικώτερον είναι άνεκτίμητος. Πολιτισμός είς δλας του τάς μορφάς δέν θά ύπήρχε χωρίς αύτό. Έτσι, άναδεικνύεται θεματοφύλαξ πιστός όλων
τών άξιών, πού μέ άκραν εύσυνειδησίαν
διαφυλάσσει καί παραδίδει τούς θησαυ
ρούς πού τού ένεπιστεύθησαν, συνδετικός
κρίκος τού παρόντος μέ τό ένδοξον παρελ
θόν, μέσον μοναδικόν άναδρομής είς τά
περασμένα διά παραδειγματισμόν καί άξιοπιστίαν τού παρόντος καί μέλλοντος,
καταλύτης τού παντοδυνάμου χρόνου είς
τό πέρασμα τού όποιου τίποτα δέν μπορεί
νά ξεφύγη τήν καταλυτικήν του όρμήν.

Τέλος μέσον ίκανοποιήσεως τής εόγενεστέρας φιλοδοξίας τού άνθρώπου διά τήν
διατήρησιν, διαιώνισιν καί προέκτασιν
τής σκέψεώς του, τής δημιουργίας του,
καί έπομένως τής ζωής του, φιλοδοξίας
είς τήν όποίαν πολλά όφείλει ό Πολιτι
σμός. Πρωτόγονος θά έξακολουθοΰσε νά
μένη ό άνθρωπος καί ό Πολιτισμός χωρίς
τό βιβλίον. Τά μηνύματα τού μακρυνοΰ
παρελθόντος τόσον είς τούς λαούς, όσον
καί είς τά άτομα, είς τάς κρίσιμους καμπάς τής Ιστορίας τής άνθρωπότητος θά
ήτο άδύνατον νά φθάσουν, χωρίς τήν πα
ρέμβασιν τών πομπών αυτών. 'Ο περιο
ρισμένος χρόνος ζωής θά έξοδεύετο χω
ρίς θετικόν άποτέλεσμα κάθε φορά, μέ
στείρας ή καί άσκόπους άναζητήσεις
άπό τάς όποιας άπαλλασσόμεθα χάρις
είς αύτό.
Έ ξ αίτιας των ή άνθρωπίνη δραστηριότης τοποθετείται δημιουργικώτερα.
’Ιδιαιτέρως είς τήν έποχήν μας μέ τήν
σχεδόν τελείαν έλλειψιν άνωτέρων έπιδιώξεων καί ήθικών όραματισμών, ή άξια
του άποβαίνει μοναδική διά παραδειγμα
τισμόν καί μίμησιν. Βεβαίως στερείται
τό βιβλίον τής ένεργοΰ άντιδράσεως πού
γεννά τήν δράσιν καί πού παρουσιάζει ή
έπαφή μέ τά ζωντανά πρόσωπα, όταν καί
αυτά άντιδροΰν, αύθορμήτως καί χωρίς
ύπολογισμούς. Τό βιβλίον ξεχωριστά άπό
τήν παθητικότητα καί ψυχρότητά του, άπηλλαγμένον άπό άδυναμίας καί μικρό
τητας, προσφέρεται χωρίς άρνησιν, νά
μάς ίκανοποιήση κάθε μας άπαίτησιν,
χωρίς άνταλλάγματα. Μπορούμε έπομέ
νως νά τού έμπιστευώμεθα κάθε μας άνησυχία, άμφιβολία καί πρόβλημα, χωρίς
φόβο, άμφισβητήσεως, παρεξηγήσεως,
κοινωνικής έκθέσεως, δοκιμασίας καί κα
ταδίκης διά τό θάρρος πού πήραμε νά
διατυπώσωμεν τήν σκέψιν ή γνώμην, άδιάφορα άν αύτή είναι σωστή ή λανθασμέ
νη. Τόν άνθρώπινον δογματισμόν, χαρα
κτηριστικόν τών πνευματικά έκφυλισμένων άτόμων καί λαών — αιτία παρατάσεως
πολλών έσφαλμένων θέσεων καί τροχο
πέδη τής προόδου — τό βιβλίον τόν κλο
νίζει, δημιουργών άνησυχίας καί έπομέ
νως τάς προϋποθέσεις διά τήν έρευναν
καί άνακάλυψιν τής άληθείας. Φίλος
ψυχρός, άλλά σταθερός καί βέβαιος τό
βιβλίον. Φόβοι, δισταγμοί καί άμφιβολία,'
μήπως φανή άνάξιον τής φιλίας μας, δέν
έχουν θέσιν, όταν τό πλησιάζωμεν. Πίστις καί έμπιστοσύνη, άντιθέτως είς αύτό,
θά μάς όδηγήση είς τήν πνευματικήν καί
ήθικήν λύτρωσιν. Είς τήν μοναξιά μας,
τήν πλήξιν, τήν στενοχώρια καί είς τά
προβλήματα πού μάς άπασχολοΰν, προσφέρεται καί συμπαραστέκεται σάν τόν
πιό πιστόν φίλον. Είς τήν γνωριμίαν μας
μέ τόν κόσμον καί τούς άνθρώπους τό
βιβλίον μάς βοηθά. Αύτό μάς ξεναγεί
παντού προσπαθώντας νά μάς δώση κάθε
άπαραίτητον έξήγησιν, καί πληροφορίαν.
Αύτό πλαταίνει τήν σκέψιν μας καί φω
τίζει τό μυαλό καί τήν καρδιά μας. Ώ ς
μέσον αύτομορφώσεως πέραν άπό τήν βα
σικήν κατάρτισιν πού παίρνομε — καί
πού χωρίς αύτήν έρχεται ή άποτελμάτωσις καί ό πνευματικός μαρασμός — εί
ναι τό μοναδικόν καί άριστον. Αύτό έξαγνίζει τήν καρδιά καί τήν ψυχήν μας καί
μάς άνεβάζει πάνω άπό τάς μικροψυχίας,
χαρακτηριστικά, πνευματικώς κατωτέρων
άνθρώπων. Αύτό μάς καθιστά ήθικά αύθυπάρκτους έπομένως καί Πολιτικά έλευθέρους. Αύτό μάς χαρίζει τήν γνώσιν
καί αύτό τήν εύτυχίαν, διότι ή εύτυχία
είναι γνώσις. «Τό νά πιστεύης στό βι
βλίο, γράφει ό παγκοσμίου φήμης Γάλ
λος συγγραφεύς καί άκαδημαϊκός Μωρίς

Δ IA B A Ζ Ω.... Β Λ Ε Π Ω.... Α Κ Ο Υ Ω....
Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Σπυρ. Πηλού
-*

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟ ΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝ Ο Μ Ω Ν ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Ρεπορτάζ οοπό τή Σχολή Ύπαστυνόμων. Σύντομο χρονικό
μιδς όμορφης έκδηλώοεως, πού πρόαφερε πολλές συγκινήσεις
καί χαρές είς όσους τήν έζησαν άπό κοντά.
ΙΙαρασκευή 2 Μαρτίου. Βράδυ . .. Βράδυ χειμωνιάτικο,
κρύο. Καί ή Σχολή είχε φορέσει τά γιορτινά της, μιά καί οϊ
δόκιμοι έδιναν τήν έτησία χοροεσπερίδα τους. Όμορφοατολισμένες, συμπαθητικές αίθουσες, μέ γιορτινές
διακοσμήσεις,
μπιμπελά, χρώματα, κέφι. Πρόσωπα εύγενικά, καλωσυνάτα,
Υποχρεωτικά σέ υποδέχονταν, σέ καλωσώριζαν, σ’ έκαναν νά
νοιώθης χαρούμενη άνεση, σάν νάσουν στό σπίτι σου. Καί πρώ
τος καί καλύτερος, δ σεβαστός καί εκλεκτός Διοικητής τών
Σχολών, δ ’Αστυνομικός Δευθυντής κ. Νικόλαος Οίκονόμου.
Οικοδεσπότης κοσμικός, συνομιλητής έπιδέξιος, εόγενέστατος
άμφιτρύων. Κι δλόγυρα οί συνεργάται του, δ Υποδιευθυντής κ.
Ά ν. Καρακίταος, οι ’Αξιωματικοί τ ο υ ... κι άκόμα οί δόκι
μ ο ι... "Ενας κόσμος Αξέχαστος, πού ή αγάπη του σ’ άγκάλιαζε, σέ μάγευε, σοδκλεβε τήν κ α ρ διά ... “Ενα έπιτελεΐο καλ
λιτεχνών τεράστιο, άξιοποίησε τή βραδυά κι έακόρπισε πλούσιο
κέφι τριγύρω. Πόση χαρά, πόση συγκίνηση, πόσο καμάρι νοιώ
θει δ γράφων αύτές τις γραμμές, καθώς ξαναστέλνει τή σκέψη
του στ’ αδέλφια του τ ’ Αγαπημένα, τούς καλλιτέχνες μ α ς ...
Ή ταν όλοι· τους, γιά μιά άκόμα φορά σπουδαίοι. Ή τα ν ό
λοι εύγενικοί, δικοί μας φ ίλ ο ι... Ή Δήμητρα Γ α λ ά νη ... δ
Σταμάτης δ Κ όκκοτας... δ Σάκης Παπανικολάου... δ Μητ σ ιά ς ... *0 Κωστής Χρήστου... κι ά λ λ ο ι... κι ά λ λ ο ι...
. . . Κ ι δ γλυκύτατος φίλος, δ Σωτήρης Μουστάκας... Kt
δ Ακούραστος συμπαραστάτης τής ’Αστυνομίας καί διαλεχτός
Τάσος Γιαννόπουλος.. . ή δρχήστρα τοΰ μαέστρου καί συνθέτη
κ. Χρήστου Μουραμπά.
Πόσοι καλοί καί ωραίοι καί θαυμαστοί καλλιτέχναι. Τούς
εύχαριστούμε μ’ όλη μας τήν καρδιά. Καί θέλουμε νά τό φω
νάξουμε: Είμαστε περήφανοι, γ ι’ αύτούς, περήφανοι γιά τήν
άγάπη τους.
...Δ ια λ ε κ το ί κι οί προσκεκλημένοι... Διακρίναμε άνάμεσά τους τόν Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλειον Τσούμπαν, τόν Γενικόν Γραμματέα 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.
Χαράλαμπον Παπαδόπουλον, τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Κων)νον Γιαννούλην, τόν Ύπαρχηγόν ’Αστυνομία'- Πόλεων
κ. Γεώργιον Καλταδν, τόν ’Αντιστράτηγον κ. Άθαν. Χριστοδουλόπουλον, τόν ’Αντιστράτηγον κ. Βαρνάβα, τόν 'Υποστρά
τηγον κ. θωμόπουλον, τόν προϊστάμενον έγκλημ. δπηρεσίας κ.
Τζαβούλην, τόν Νομ. Σύμβουλον Υ.Δ.Τ. κ. Μπλιάτσο, Καθηγητάς τής Σχολής, Δημάρχους, Δ)ντάς A ', Β ' κλπ., τόν δη
μοσιογράφον κ. Μπαμ. Σταμ.
• · ·0 ί ώρες κυλούσαν, οί στιγμές χάνονταν, κόντευε νάρθη
τό ξημέρωμα. . . Κι όμως, τό κέφι συνεχιζόταν άμείωτο. . .
Ποιός θά ξεχάση ποτέ τήν όμορφη αύτή έκδήλωση; Οί
Αναμνήσεις της άποτυπώθηκαν στις καρδιές. Στέλνουμε θερμό
τατα συγχαρητήρια σ’ όσους κόπιασαν, σ' όσους έπιμελήθηκαν
τό πρόγραμιια, σ’ όσους πάσχισαν γιά τήν έπιτυχία αύτής τής
φιέστας. Μαζί καί τις θερμότερες εύχές μας.
-*

Μ ΙΑ Κ Λ Η Σ Η ΑΠ' ΤΗΝ
ΑΠ' Τ ΙΣ ΑΛΛΕΣ

Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ ,

Α Λ Λ Ο ΙΩ Τ ΙΚ Η

— Ή Τροχαία 'Αθηνών είναι μιά 'Υπηρεσία ξεχωριστά Α
γαπημένη στό μεγάλο κοινό. ’Από τόν σεβαστό Διευθυντή της
ίσαμε τόν τελευταίο συμπαθέστατο Τροχονόμο, όσοι τήν Α
ποτελούν είναι πρόσωπα ιδιαιτέρως δημοφιλή. Γιατί δ μόχθος
τους, Αναγνωρίζεται. 'Ο άγώνας τους, γιά τήν προστασία τής
Ανθρώπινης ζωής, έκ τιμ ά τα ι... Ή έξαντλητική προσπάθειά
των, μέσα στό κρύο καί τή ζέστη, τή βροχή καί τό χιόνι, τό
λιοπύρι, τά καυσαέρια, τό θόρυβο, τόν κίνδυνο, συγκινεΐ. ..
Καί έχει Αποδείξει πολλές φορές δ ’Αθηναϊκός λαός πόσο πε
ρήφανος είναι γιά τήν Τροχαία του. ..
Συστάσεις, νουθεσίες, κ λ ή σ εις ...
"Ολα στήν ήμερησία
διάταξη, γιά νά σωθούν οί Ανθρώπινες ζωές άπό τό αδηφάγο
Α τύχημ α... Κι δ κόσμος νοιώθει εύγνωμοσύνη γιά τήν μάχη
αύτή έναντίον τού θανάτου... Τό ύπεγράμμισε πρόσφατα, ϋστερα άπό μιά συνέντευξη πού πήραμε άπό τόν άξιο, δραστήριο
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καί σεβαστό Διοικητή τής Τροχαίας, τόν ’Αστυνομικό Διευ
θυντή κ. Δημήτριον Καραγιαννόπουλο.
«’Ελάτε νά μάς βρήτε τήν Παρασκευή τό βράδυ, θέλουμε
νά σάς δούμε έκτάς υπηρεσίας. Σάς περιηένουμε». Κάπως έτσι
θά ήμπορούσε νά ήταν διατυπωμένη ή πρόσκληση, άν έστέλνοντο προσκλήσεις.
Κι έτσι ένα διαλεκτό πλήθος, προσωπικοτήτων τής 'Ε λ 
ληνικής Ζωής, κι ένα στράτευμα ατέλειωτο διακεκριμένων καλ
λιτεχνών, έσπευσαν νά τεθούν στήν διάθεση τής Τροχαίας ’Α
θηνών. "Οχι, γιά νά τηρήσουν κάποιο τύπο. Α λλά άπό καλή
διάθεση, άπό άγάπη, άπό επιθυμία καλοπροαίρετη.
Αναφέρουμε μερικούς άπό τούς έκλεκτούς προσκεκλημέ
νους:
'Ο 'Υπουργός Δημ. Τάξεως καί ή κα Τσούμπα, δ Γεν.
Γραμματεύς τού ίδιου 'Υπουργείου κ. Χαρ. ΙΙαπαδόπουλος, ό
Α.Π. καί ή κα Γιαννούλη, δ 'Υπαρχηγός καί ή κα
Καλτσά, δ ’Αντιστράτηγος καί ή κα Παπαπούλου, δ τ. ’Αρχη
γός Α.Π. καί ή κα Καραμπέτσου, δ Γεν. Γραμματεύς ΕΛΗΑ
κ. Μπαϊρακτάρης, δ Άστυν. Δ )ντής ’Αθηνών καί ή κα Δασκαλοπούλου, οί Άστυν. Δ)νταΙ κ.κ. Άγγελόπουλος καί Κατσαρός μετά τών συζύγων των, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Βούρβουλης, ^Μαθιόπουλος, Μαθιουδάκης, Μαλάτος, Χιόνης, Άρνέλλος, Ξυπολιτίδης, μετά τών συζύγων των καί άλλοι.
Καί κ α λ λ ιτέχ ν α ι... "Ολων τών ειδών καλλιτέχναι. Καλ
λιτεχνικό δνειρο τό πρόγραμμα.
Σ’ αυτό συνετέλεσεν ή συμμετοχή τού Mt-χ. Βιολάρη, τού
Γρ. Μπιθικώτση, τοΰ Λευτ. Τιλόπουλου, τού Δώρου Γεωργιάδη,
τού Μενιδιάτη, τού Χριστάκη. τών Άφών Κατσάμπα, τής Λί·
τσας Δ^ιαμάντη, τής χορεύτριας Ά ΐντας καί άλλων πολλών
έκλεκτών καλλιτεχνών. "Ολους αύτούς τούς καλλιτέχνας, τούς
φίλους καλλιτέχνας
εύχαριστοδμε μ’ δλη μας τήν καρδιά.
Καί τούς εύχόμαατε νά τούς χαρίζη δ θεάς ύγεία, χαρά, ευ
τυχία. Καί νάναι βέβαιοι δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι πάντα
κοντά τους μέ θαυμασμό κι άγάπη Απέραντη.
-*

Η Α Μ Ε Σ Ο Σ Δ Ρ Α Σ ΙΣ , Ε Ι Σ . . . ΑΜ ΕΣΟ Ν Δ Ρ Α Σ ΙΝ

...Κ υριακή 18 Μ αρτίου... Βράδυ στό Κέντρον «ΜΟΝΣΕΝΙΕΡ». Ασφυκτικά γεμάτο τό κ έντρ ο ... Ούτε καρφίτσα
δέν χωρούσε νά π έ σ η ... Α λλά γιά νά μπής στήν αίθουσα,
έπρεπε νά περάαης πρώτα άπό μιά δμάδα εύγενεστάτων άνδρών τής Αμέσου Δράσεως, πού έσπευδαν νά σέ καλωσωρίσουν,
νά σοΰ εύχηθοΰν, νά σοΰ έκδηλώαουν τήν άγάπη τους.
Τί γλυκειά Ατμόσφαιρα!!! Πόσος πολιτισμός σέ δλα!! Ή
Άμεσος^ Δράσις έβαθμολογίθηκε, γιά μιά άκόμα φορά μέ άρι
στα. Καί μάλιστα μετ’ έπαίνων. 'Ο ακούραστος Διοικητής της,
δ έξαίρετος Αστυνόμος κ. Έ μ μ . Σηφάκης, μέ τό ίκανό επι
τελείο του, είχαν φροντίσει ώστε οί καλεσμένοι τους νά π ε
ράσουν άληθινά εύτυχισμένες ώρες, μέ τή βοήθεια τών δημοφιλεστάτων καλλιτεχνών τού τραγουδιού, τού θεάτρου, καί τού
κινηματογράφου. Μιά έκδήλωση έπιτυχημένη, πού χαρακτη
ρίστηκε σά ή καλύτερη μεταπολεμική,, αστυνομική έκδήλωση.
Περιοποίηση, εύγένεια, κέφι, χαρά, άγάπη. Μέχρι τά πρωί
συνεχίστηκε τό τεράστιο πρόγραμμα, πού ένθουσίαζε τούς πάντες. Καί οί καλεσμένοι; Ρίχνοτας μιά βιαστική ματιά στά τρα
πέζια, διεκρίναμε, τόν Α ρχηγό Άστυν. Πόλεων κ. Κων. Γιαννούλη, τόν Ύπαρχηγό Άστυν. Πόλεων κ. Γεώργ. Καλτσάν, τούς
Άστυν. Δ)ντάς κ.κ. Δασκαλόπουλον, Μιχελήν, Άγγελόπουλον,
Γιαννημάραν, Παπαγεωργίου, Χριστολουκά κλπ., τούς δημο
σιογράφους κ.κ. Ή . Μαλάτον, Μαθιόπουλον, Μαθιουδάκην, 3υπολιτίδην, Άρνέλλον, Βουρβούλην καί άλλους έκλεκτούς φί
λους. Καί οί Καλλιτέχναι μας, οί άφανεΐς ήρωες τής καθη
μερινής πεζότητος.
"Ηταν δ Βιολάρης, δ Γιάννης Πάριος, δ Γρ. Μπιθικώτσης,
δ Μ. Μενιδιάτης, ή Βίκυ Μοσχολιού, ή Νάντια Κωσταντοπούλου, ή Ρένα Κουμιώτη, ή 'Ελένη Ρόδά, δ Δώρος Γεωργιάδης,
οί Αφοί Κατσάμπα, δ Σωτ. Μουστάκας, ή Δήμητρα Γαλάνη
δ Γιάννης Ντουνιάς, δ Στρατ. Διονυσίου, δ Γιάννης Καλατζής,
δ Σταμάτης Κόκκοτας καί άλλοι. Τούς στέλνουμε καί πάλι
τις εύχαριστίες μας καί τις έγκάρδιες εύχές μας.
ΣΠΥΡ. Κ. ΠΗΛΟΣ
Αστυνόμος Β ’

ΑΠ Ο Μ Η Ν Α ΣΕ Μ Η Ν Α

Ν Ε Α ΜΑΣ

ΤΑ

Ν έα τής Τροχαίας ’Αθηνών
Τήν 2.3.1973 ήμέραν Παρασκευήν εις
τό γνωστόν Κέντρον διοσκεδάσευκ: του
κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ ΚΑΛΑΜ ΠΟ ΚΑ, Τέρ
μα Πατησίων έγ έν ετο ή καθιερωμένη
κα τ' έτο ς συνεστίοοις τών αστυνομικών
υπαλλήλων τή ς ΎποδιευΘύνσεως Τρο
χαίας Κινήσεως 'Αθηνών. Χάρις ε ις τό
προσωπικόν ένδιαφέρον του Διοικητοΰ
κ. Δημητρίου Καραγιαννοπούλου, 'Αστυ
νομικού Διευθυντοΰ Α ' τό πρόγραμμα
ήτο άρτιώ τατον καί ϊκανοποίησεν απολύ
τω ς τόσον τούς τροχονόμους όσον καί
τούς οικείους των.
Τήν συνεστίασιν τών Τροχονόμων έτίμησαν διά τή ς παρουσίας τω ν ό 'Υ 
πουργός Δημοσίας ΤάΕεως κ. Β. Τσιούμπας, ό Γενικός Γραμματεύς τού ίδιου
'Υπουργείου κ. Χοράλαμπος Παπαδόπουλος, ό Πρόεδρος τού Αναθεω ρητικού
'Α ντισ τράτηγος κ. Ή λ ιο ς Παπαπούλος,
ό 'Αρχηγός καί Ύπσρχηγός τή ς 'Αστυ
νομίας Πόλεων κ.κ. Κ. Γιαννούλης καί
Γ. Καλτσδς, ό κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, τ. 'Α ρχηγός Α.Π. ό κ. Μπαϊρακτάρης,
Στρατηγός έ.ά., ό
Γενικός
Γραμματεύς τή ς ΕΛΠΑ γνωστός φίλος
τή ς Τροχοίος 'Αθηνών καί άλλοι έπίσημοι.

★
Τήν 18.30' ώραν τή ς 23.2.73 ε ις τό
Β ' Κέντρον Μ αθητείας 'Αρμένων τού
'Οργανισμού Άποσχολήσεως 'Εργατικού
Δυναμικού έπί τών όδών Κηφισού - Κρατύλου έπραγματοποιήθη όμιλία ύπό τού
Αστυνόμου Β ' κ. Εμμανουήλ Γιομπουρα, Προϊσταμένου Τ.Ο .Τ.Α., μέ θέμα
«Τροχαία άτυχήμστα. Τρόπος μειώσεως
αυτών». Ακολούθως προεβλήθη τα ινία
ειδική μέ τή ν κυκλοφοριοκήν διαπαιδαγώγησιν καί φωτογροφίαι λαβόντων χώ
ρον τροχαίων άτυχημάτων.
Ύπό τού κ. Γιαμπουρό έδίδοντο έπεΕηγήσεις τών άτυχημάτων καί σχετικοί

όδηγιαι.

Τήν άμλίαν πορηκολούθησαν 300 πε
ρίπου μαθηταί τή ς Σχολής, ό Διευθυν
τής κ. Δημ. Σκαραμάγκας, οί καθηγηταί, ώς καί οι ύπάλληλοι τή ς Τροχαίας
Αθηνών. Τάς συακευάς προβολής έχειρίσθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν ό τεχνολό
γος του Κέντρου
Μ αθητείας κ. Φωτ.
Κωτσάκης.
Τ έλος
κινηματογραφικόν
ουνεργεϊον τού 'Αρχηγείου Α σ τυνομίας
Πόλεων έκινηματογράφησε σκηνάς άπό

τήν έκδήλωσιν.
Καί άπό τής θέσεως αύτής δέον νά
έΕαρθή τό έπιτελούμενσν ύπό τώ ν Σ χο
λών τού Ο .Α.Ε.Δ. έργον.
Οί μαθηταί
τών Σχολών αύτών θά
άποτελέσουν
αϋριον τό είδικευμένον τεχνικόν προσω
πικόν, τό όποιον θά πλαισίωση όλους
τούς νευραλγικούς το μ είς τή ς βιομηχα
νίας καί οικονομικής προόδου τή ς Χώ
ρας.
Ή Κ εντρική Διοίκησις τών Σχολών
δέν παρέλειψε νά δώση καί ώρισμένας
γνώσεις κυκλοφοριακής άγωγής εις τούς
μαθητάς τώ ν Σχολών. Μ ετ' ιδιαιτέρας
προθυμίας συνεργάζεται πάντοτε μετά
τή ς Τροχαίας Αθηνών.
ΑΘΑΝ. I. Κ Α Ρ Α Ν ΤΩ Ν Η Σ
Ύπσστυνόμος Α '

Προαγωγαί
ΔΓ άποφάσεως τοΟ κ. Άρχηγοΰ προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος
πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών όργανικών θέσεων, οί Άστυφ. Τρομπετάρης Ν.,
Κοντέλης Ά ., Καλούδης Β., Κροκίδης X.,
Ροδάκης Π., Σαντοριναΐος Γ., Παπαλάμπρου Χρ., Φραγκής Φ.,
Ρεγκλής Χρ.,
Καμπούρης Κ ., Σφυράκης Ί . , Έξαρχάκος Β., Πετρογιάννης Δ., Φαμέλος Κ.,
Τόμπρος Γ., Παπαλάμπρος Γ., Παπαϊωάννου Γ., Παπαθανασδπουλος Ν., Βουρνας
Π., Σπηλιώτης Γ., Τσιώτρας Γ., Παπαχαραλάμπους Μ., Καπογιαννόπουλος Χρ.,
Γαβριλάκης Ί . , Προγουλάκης Δ., Γκλαβάς Ί . , Κωτσόπουλος Δ., Νανόπουλος Ν.,
Μπεκιάρης Κ., Δημητρακόπουλος Γ.,
Σκρεπεχής Β., Μαριοράς Φ., Ζενάκος Ί . ,
Μεσικλής Γ., Τάτσης Ά ., Λάμπουρας Δ.,
Παπαδάκης Ά ., Σπανουδάκης Έ ρ ., Σταματόπουλος Δ ., Κωνσταντίνου θ ., Ή λιόπουλος Κ., Πολιτόπουλος Β., Τσιμογιάννης Ά ., Βουτσινός Χρ., Σπανέας Σ., Χα
λαρής Ί . , θανασούρας Π., Παρίσαης Ν.,
Τσιλίρης Σ., Κωστόπουλος Ν., Γεωργακόπουλος Ί . , Μεντής Ν., Άγάθος Σ.,
Σπανός Δ., Μητσάκος Μ., Βάθης Ν., Ραίκάκος Β., Καλαφάτης Ν., Άποστολόπουλος Ν., Τζαμτζής Ά ., Βισβίκης Κ ., Δορλής Χρ. Φλωράκης Γ., Νέζος Γρ. Παπαδημητρϊου Δ., Άνδιανόπουλος Π. Μιχελής
Ό λ ., Τσιτούρας Ά ., Φίλης Κ., Καυκάς
Δ., Γραμματικός Ά ., Τσέρος Ά ., Κατσαντώνης Λ., Ροδάκης Ν., Καραδήμας Χρ.,
Μητροκότσιας Ά γ ., Κωνσταντινίδης Γ.,
Γλεντζάκος Γ., Ίατρίδης Π., Καρακού-

σης Ί . , Σπετσιέρης Κ., Ήλιόπουλος Γ.,
Άθανασόπουλος Δ., Αύγουστής Κ ., Τσούμας Ν., Ματζάκος *1., Καραμήτσος Ά .,
Μπάτσας Γ., Άναστασόπουλος Δ., Ά λεξόπουλος Χρ., Χατζημπεκιάρης Ί . , Βλασόπουλος Β., Άντωνόπουλος Β., Γεωργαράς Ί . , Χαλκιόπουλος Π., Εύαγγελόπουλος Γ., Στασινόπουλος X. καί Καραχισαρίδης Εύστ.

Διορισμοί
Διά Β. Δ., έκδοθέντος έν Ά θήναις τήν
23.12.72 καί δημοσιευθέντος είς τό 6π’ άριθμόν 418 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') της 31.12.72,
βάσει: 1) Τών διατάξεων α) τοΰ δρθρ. 25
καί 34 τοΰ Κ.Ν. 2458)53, 6) τών άρθρων
155 καί 156 τοΰ Β.Δ. τής 25— 10)4.11.
1958, γ) τοΰ δρθρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 345)69 καί
2) τής ΰπ’ άριθ. 22 άπό 18.12.72 άποφά
σεως τοΰ Συμβουλίου ’Αστυνομίας ΙΙόλεων,
διωρίσθησαν ώς 'Γγειον. Ά ξ)κοΙ Άστυν.
Πόλεων, έπϊ βαθμψ και άποδοχαϊς ’Αστυ
νόμου Β ' τάξεως, οί ϊδιώται ιατροί Ά γοράκης Κων)νος, Κουκουριτάκης Ιω άννης
καί Περδικάρης Άνδρέας, κεκτημένοι τά
νόμιμα προσόντα, πρός πλήρωσιν ύφιαταμένων κενών οργανικών θέσεων.

Διαγραφαι
Διεγράφησαν διά λόγους πειθαρχίας οί:
1) 'Γπαρχ. Βενιζέλος Εύάγ. καί 2) Ά 
στυφ. Μαρκόπουλος Διον., Φ'ύρρας Δημ.,
Ζερβάκης Βασίλ., Τσούκας Κων., Λεουτσάκος Παναγ., Γιαλαμδς Νικόλ. καί
Καρκάνης Ά λέξ.

Ά μ οιβ α ί
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ άπενεμήθη έπαινος είς τούς Άστυν. Δ)ντήν Α'
Καραβασίλην Γεώργιον, Άστυν. Α' Γώγον
Ίωάννην, Άστυν. Β ', Λάγιον Θεόδωρον
καί Γιαννούλιαν Αθανάσιον, 'Γπαστ. Α'
Σιώζον Χρίστον, Άστυφ. Σταματόπουλον
Νικόλαον, Δρούκαν Ίωάννην, Δημόπουλον
Άνδρέαν, Τσιλιμείγραν Νικόλαον καί Λά
γιον Μηλτιάδην, διότι δπό τήν άμεσον καί
έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου καί
δευτέρου τών άνωτέρω, δντων Διευθυντοΰ
τής Άστυν. Δ)νσεως Πατρών καί Διοικητοΰ τοΰ Τμήματος Ασφαλείας Πατρών,
άντιστοίχως, Ιργασθέντες μετά ζήλου καί
προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυφιν καί σύλληψιν τήν 25.7.72, τών άδελφών ΜΠΑΡΔΗ Άριστείδου καί Λεωνίδου,
οϊτινες άπό μακροΰ χρόνου έξεβίαζον τόν
έργολάβον έργων Οποδομής τής Δ.Ε.Η.,
περιοχής Πατρών, Κωβαΐον Σίμωνα καί
τήν παραπομπήν τούτων είς τήν Δικαιοσύ
νην, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των
ταύτης τά εύμενή σχόλια τοΰ τε κοινοΰ καί
τύπου ύπέρ αύτών καί τοΰ Αστυνομικού
Σώματος γενικώτερον.
ΔΓ άλλης άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ,
άπενεμήθη έπαινος είς τούς Αστυνόμον
Α' Πεππέν Γεώργιον, Ά ρχιφ . Γεωργιάδην
Λάμπρον καί Κουλούρην Άνδρέαν, 'Γπαρχ.
Χαλμούκην Αθανάσιον, Άστυφ. Λάμπρου
Σπυρίδωνα, Φακιολδν Σπυρίδωνα, Κελαίδήν
Μιχαήλ καί Τσάκαλον Δημήτριον, διότι
ύπό τήν άμεσον καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου τών άνωτέρω, δντος Διοι-
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κητοΰ τού Τμήματος Γεν. ’Ασφαλείας Κερκύρας, έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυ
μίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέχυχον τήν άνακάλυψιν
καί σύλληψιν, τήν 25.10.72, των κατό
χων ινδικής καννάβεως Λιοόμπα Νικηφό
ρου καί Πανδή θεοδώρου, τήν κατάσχεαιν
25 γραμμαρίων ινδικής καννάβεως καί τήν
παραπομπήν τούτων είς τήν Δικαιοσύνην,
προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τά εύμενή σχόλια τοΟ τε κοινού καί
τού Κερκυραϊκού τύπου, Οπέρ αύτών καί
τού Άστυν. Σώματος γενικώτερον.
ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'ΓπουργοΟ Δημο
σίας Τάξεως έχορηγήθη Ολική αμοιβή καί
άπενεμήθη έπαινος είς τόν Άστυφ. Χρυσανθακόίπουλον “Ά γγελον, διότι έκμεταλλευθείς καταλλήλως παρ’ αύτοΟ άρυσθεΐσα πληροφορίαν, περί υπόπτου τίνος άτόμου, έπέτυχε τήν ούλληψιν τού λίαν έπικινδύνου κακοποιού Χρυαικοπούλου Χαραλάμπους καί τήν έξιχνίασιν των δπ’ αϋτοΰ
διαπραχθειαών δέκα (10) σοβαρών κλο
πών έξ οικιών.
'Ωσαύτως έπηνέθη δ 'Γπαστυνόμος Α'
Λύτρας Χρύσανθος, διότι έπιληφθείς τής
ώς άνω δποθέαεως υπέβαλε τόν άνωτέρω
κακοποιόν είς
έπιιμελημένην, μεθοδικήν
καί έπίμονον άνάκρισιν καί συνέβαλεν
άποτελεσματικώς είς τήν έξιχνίασιν τοΰ
δπ’ αύτοΟ διαπραχθειαών δέκα (10) σοβα
ρών κλοπών έξ οικιών.
Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Γπουρ
γοΟ Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη δλική
αμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς τούς
Αστυφύλακας Ξυνόν Σωτήριον καί Λεκάκον Παναγιώτην, διότι δπδ τήν άμεσον
καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών προϊστα
μένων των ’Αξιωματικών, έργασθέντες με
τά ζήλου καί προθυμίας, πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον
τήν άνακάλυψιν καί ούλληψιν τού Μπαξε
βάνη θεοδώρου, δστις
τάς μεσημβρινάς
ώρας τής 19.10.72, έντός τής ΙπΙ τής δδοΟ ΤααιιαδοΟ 76 τού Πειραιώς οικίας της
έφόνευσε καί έλήστευσε τήν Ραπτοπούλου
Αναστασίαν, προκαλέσαντες διά τής έπι
τυχίας των ταύτης τά εύμενή σχόλια τού
τε κοινού καί τού τόπου δπέρ αύτών καί
τού Άστυν. Σώματος γενικώτερον.
Ωσαύτως άπενεμήθη έπαινος είς τούς
Άστυν. Δ)ντήν Α' Άδαμόπουλον Ταξιάρ
χην, Άστυν. Δ)ντάΓ Β ' Οίκονομόπουλον
Νικόλαον καί Κατσούρην Στυλιανόν, ’Α
στυνόμον Α' Γιαννούλην Ίωάννην, 'Γπαστυνόμον Α' Σκλάβον Δημήτριον, Μιχαλόπουλον Γεώργιον καί Συκιωτάκην Α ντώ 
νιον, 'Γπαστυνόμον Β ' Λιουνέαν Ίωάννην,
Ά ρχιφ . Παντιλιέρην Παναγιώτην, 'Γπαρχ.
Λάζαρην Βασίλειον, Άστυφ. Τζανετάκον
Νικόλαον, Κυβέλον Γεώργιον, Πιτικάκην
’Εμμανουήλ, Καρμίρην Χαράλαμπον, Φακιδάρην Γρηγόριον, Λύρην Ίωάννην, Βασιλόπουλον Γεώργιον, Κουρελιάν Σπυρίδω
να, Πελέκην Γεώργιον, Γαλάνην Άνδρέαν, Άεράκην Εύάγγελον καί Δελασοόδαν
’Αντώνιον, οϊτινες δπδ τήν άμεσον καί έ
πιδεξίαν καθοδήγησιν τών τεσσάρων πρώ
των, έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυ
μίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώ
ρών έργασίας, συνέβαλον είς τήν άνακάλυ
ψιν καί σύλληψιν τού άνωτέρω φονέως ληστού τής Ραπτοποόλου ’Αναστασίας.
’Επίσης, δι’ άλλης άποφάσεως τού κ.
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη
δλική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς
τούς Ά ρχιφ . Τσιρώνην Ίωάννην, Ύπαρχ.
Λώλον Βύρωνα καί Κουακοόρην ΊΙρακλέα,
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Άστυφ. Μήλιον Αντώνιον, Ζεμπερλίγκον
Χαράλαμπον, Άνδρουλάκην Εμμανουήλ,
Άντωνόπουλον Δημήτριον καί Φραγκού
λην Κων)νον, διότι δπό τήν άμεσον καί
έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων
των ’Αξιωματικών, έργασθέντες μετά ζή
λου καί προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονιαμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον κατά
τό τετράμηνον
Ιουλίου — ’Οκτωβρίου
1972, νά έντσπίσωσι καί αυλλάβωαι τούς:
1) ΙΙανταζάκον ’Αλέξανδρον, 2) Δημόπουλον Γεώργιον καί 3) Συμεωνίδην ’Ανα
στάσιον, οϊτινες προέβαινον είς τήν εισα
γωγήν καί παράνομον διάθεσιν είς τήν έλευθέραν άγοράν μεγάλων ποσοτήτων χρυ
σού, τήν κατάσχεσιν ένενήκοντα χιλιογράμμων καί πεντακοσίων πέντε γραμμα
ρίων (90,505) χρυσού, τριακοσίων τεσσά
ρων (304) χρυσών λιρών, τριακοσίων έξήκοντα (360) δολλαρίων (Η.Π.Α.) καί
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) γαλλι
κών φράγκων, προσενεγκόντες οδτω τεραστίαν ώφέλειαν είς τδ Δημόσιον καί προ
καλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης
τά εύμενή σχόλια τού τε κοινού καί τού
τύπου δπέρ αύτών καί τού Αστυνομικού
Σώματος γενικώτερον.
'Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος είς τούς
Άστυν. Δ)ντάς Α' Τζαβέλλαν Βασίλειον
καί Παπαϊωάννου Αθανάσιον, Άστυν. Α'
Γκίκαν Δημήτριον, Άστυν. Β' Ά γλαμίσην Μιχαήλ, 'Γπαστ. Α’ Βετούλην ’Αθα
νάσιον καί Τζαβέλλαν Φώτιον, Ά ρχιφ .
Δημητρίου θωμάν καί Άστυφ. Μιχελήν
Δημήτριον, διότι δπδ τήν άυεσον καί έπι
δεξίαν καθοδήγησιν τών τριών πρώτων
’Αξιωματικών, έργασθέντες πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνετέλεσαν είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών άνωτέρω, οϊτινες προέβαινον είς
παράνομον εισαγωγήν καί διάθεσιν είς τήν
έλευθέραν άγοράν μεγάλων ποσοτήτων
χρυσού.
Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού
Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη δλική άμοι
βή καί άπενεμήθη έπαινος είο τούς 'Γπαστυν. Α' Ζάχον Ίωάννην καί Άστυφ. Κότσιαρην Σταύρον καί Καμπουρολιαν ’Ανα
στάσιον, διότι δπδ τήν άμεσον καί έπιδε
ξίαν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των
’Αξιωματικών, έργασθέντες μετά ζήλου
καί προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν ά
νακάλυψιν καί σύλληψιν τών άπατεώνων
ΨΙΜΑΔΑ Βασιλείου, ΜΟΓΡΚΟΓ ’Αθανα
σίου, καί ΜΟΓΡΚΟΓ Σπυρίδωνος, οϊτινες
παραλαβόντες έκ τής Α.Τ.Ε. Πειραιώς
58.000 χιλιόγραμμα Αραβοσίτου, κατά τό
δίμηνον Αύγούστου - Σεπτεμβρίου 1972,
ϊνα μεταφέρωσι τούτον είς τά δποκαταστήματα τής Α.Τ.Ε. διαφόρων έπαρχιακών
πόλεων, ίδιοποιήθησαν τούτον, προκαλέααντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τά
εύμενή σχόλια τού τε κοινού καί τοΰ τύ
που, δπέρ αύτών καί τοΰ Άστυν. Σώμα
τος γενικώτερον.
’Επίσης δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ.
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη
δλική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς
τούς Ά ρχιφ . Μαργέλην Παναγιώτην καί
Άστυφ. Τσατσαρήν Χρίστον, Λαγουμιντζήν
Σωτήριον καί Τροκαλήν Σωτήριον, διότι
χάρις είς τήν προθυμίαν, παρατηρητικό
τητα καί εύαυνείδητον έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων των, δπδ τήν άμεσον καί έπιδε
ξίαν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των
’Αξιωματικών έργασθέντες, έπέτυχον τήν.

άνακάλυψιν καί σύλλτώιν, τήν 15.1.73,
κατά τήν ένέργειαν διαβατηριακοΰ έλέγχου τών μελλόντων νά έπιβιβασθώσιν έν
ΙΙάτραις, έπί τού F/B «MENT1TERANEΑΝ SH», ϊνα μεταβώαιν είς Α γκώνα Ι 
ταλίας, τών Αλλοδαπών διαρρηκτών 1)
FREDA FRAGESCO τού CISMODO, 2)
DELELL1S MAURIZIO τού V1GENZ0,
3) NICIA PELLI VALDINIO τού SAN
DRO, 4) CARLINI ALVARO, τοΰ CIOΒΑΝΙ καί 5) FELSOVANl'l NICOLAS
τού NICOLA, οϊτινες τήν 13.1.73 διέρρηξαν τδ έν ΙΙειραιεϊ καί έπί τής δδοΰ Βαα.
Κων)νου άριθ. 42 κοσμηματοπωλεϊον τού
ΚΟΣΚΙΝΑ ’Αλεξάνδρου, συναποκομίσαντες
διακόσια (200) περίπου τεμάχια τιμαλ
φών άξίας έπτακοσίων χιλιάδων (700.
000) δραχμών περίπου καί τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων, προκαλέσαντες διά
τής έπιτυχίας των ταύτης τά εύμενή σχό
λια τοΰ τε κοινού καί τοΰ τύπου, δπέρ αύ
τών καί τού Άστυν. Σώματος γενικώτε
ρον.
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος είς τούς
Άστυν. Δ)ντήν Β ' Βασιλείου
"Οθωνα,
Άστυν. Β' Κόλλιαν Παναγιώτην καί Τ παστυν. Α' Σιώζσν Χρίστον, διότι χάρις
είς τήν έπαγγελματικήν των κατάρτισιν,
όξυδέρκειαν, μεθοδικότητα, καί τάς δοθείαας είς τούς δπ’ αύτούς άστυνομικούς
έντολάς, συνέβαλον ούσιαστικώς είς τήν
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τής άνωτέρω
σπείρας διαρρηκτών.
’Επίσης δι’ άλλης άποφάσεως τοΰ κ.
'ΓπουργοΟ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη
έπαινος είς τόν Άστυφ. Λίβαν Ίωάννην,
διότι τήν 9.30' ώραν τής 28.9.72 έν δπηρεσίφ τελών σκοπού πόλης είς ΙΒ ' Άστυν.
Τμήμα, άντιληφθείς άτομον
κινδυνεΰον
νά πνιγή είς τήν θαλασσίαν περιοχήν πρδ
τοΰ κέντρου «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» έσπευσε πρδς τδ
σημεΐον έκεΐνο καί έρρίφθη είς τήν θά
λασσαν μέ άμεσον κίνδυνον τής ζωής του
λόγψ τής έπικρατούσης θαλασσοταραχής,
μέ Αποτέλεσμα, τή συνδρομή καί έτέρου
προστρέξαντος ιδιώτου, τήν διάαωσιν τοΰ
κινδυνεύοντος Ατόμου καί τήν δημιουργίαν
εύμενών σχολίων τοΰ συγκεντρωθέντος πλή
θους δπέρ αύτοΰ καί τοΰ Άστυν. Σώματος
γενικώτερον.

Δημοσιεύσεις
— Etc τήν έφημερίδα « Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α
ΝΕΑ», έδημοσιεύθη σχόλιον τοϋ κ. Τάκη Παπαγιαννοπούλου, τό όποιον μετεδόθη καί άπό τή ν
τηλεφημερίδα τής
Υ.ΕΝ.Ε.Δ. καί τοΰ όποιου τό πρώτον
μέρος έχει ώς έΕής:
«ΎπήρΕε βοθεία ή ίκανοποίηοις τή ς
κοινής γνώμης 6πό τήν σαφή, ρητήν
καί άνταΕίαν κράτους εύνομουμένου,
διαβεβαίωσιν τοϋ Υπουργείου Δημο
σίας ΤάΕεως, δτι τά Σώματα ’Ασφα
λεία ς άγρυπνοϋν άκαταπονήτως καί
μέ δυναμικήν έτοιμότητα είς τήν έπαλΕιν τοϋ καθήκοντός των, διά τήν
άνά πάσαν στιγμήν καί πρός πάσαν
κατεύθυνσιν ύπεράαπισιν τοϋ Νόμου.
• Πράγματι, ό έλληνικός λαός δια
πιστώνει, ότι όχι μόνον δέν ηύΕήθη
ή έγκλημα τικότης ε ίς
τή ν Χώραν
μας άλλ' άντιθέτω ς, χάρις
ε ίς τό
φλογερόν Ζήλον, τήν άμείω τον έπαΥρύπνησιν καί τήν άρτίαν όργάνωσιν
τώ ν
άστυναμικών υπηρεσιών, πρα
γματοποιείται μία, θαυμαστή όντως,
έΕσρσις δημιουργικής δραστηριότητας

τών Σωμάτων
Ασφαλείας διά τήν
πρόληψιν του εγκλήματος. 'Ιδ ια ιτ έ 
ρως, μάλιστα ε ις τά ς Αθήνας, όπου
ή Αστυνομία Πάλεων δικαίω ς κατα
κτά τήν ευγνωμοσύνην του κοινω νι
κού συνόλου, εξουδετερώ νονται άκαριαίω ς αί άντικοιω νικαί έστίαι καί
φράσσεται ό δρόμος διά τήν καλλι
έργειαν τού ολέθριου σπέρματος τού
ώργανωμέναυ έγκλήματος.
Βεβοίως, τό κοινόν έγκλημα, ώς
όδυνηρόν κοινωνικόν φοινόμενον,
όπως έπίσης τά άδικήματα κατά τή ς
περιουσίας καί άλλαι
παραβάσεις,
είναι άναπόφευκτον, όταν ληφθη ύπ'
όψιν τό γιγαντιαϊον κύμα άστυφυλίας
άλλά καί ή άδιάκοπος συρροή ξένων
έπισκεπτών έπί τών όποιων είναι δυ
σχερής ό αποτελεσματικός έλεγχος.
Παρά τούτα, πρέπει νά είμεθα εύτυ χ είς καί υπερήφανοι, διότι μέσα
εις τήν κρυσταλλίνην άτμόσφαιραν
τών άκροιφνώς ηθικών πεποιθήσεων
τή ς έξυγιανθείσης έλληνικής κοινω
νίας ή άπειλή τού έγκλήματος είναι
μηδαμινή ε ις τήν 'Ελλάδα, έν συγκρίοει πρός τά μεγάλα κράτη τή ς Δύσεως καί τού Σιδηρού Παραπετάσμα
το ς, όπου όργιάΖει τό ώργανωμένον
έγκλημα καί όπου τό τρομερόν φά
σμα τή ς άχαλινώτου κακουργίας συνυφαίνετοι ώς δροματικόν στοιχεϊον
μ ια ς άνευ προηγουμένου κοινωνικής
άναταροχής καί ήθικής σήψεως εις
τά ς χώρας αύτάς».

σκοπών τή ς
ως».

Εθνικής ήμών Κυβερνήσε-

★
— Ό Πρόεδρος τή ς Κ οινότητος Μ ελισίων άπέστειλε πρός τό Ά ρ χη γείο ν Α
στυνομίας Πόλεων τό ακόλουθον έγγρα
φον:
«Λαβόντες τά άποσταλέντα άντίτυπα τή ς Έ κθέσ εω ς Δραστηριότητος
Αστυνομίας Πόλεων έτο υς 1971,
σπεόδομεν άφ’ ένός νά έκφράσωμεν
τά ς εύχαριστίος μας έκ μέρους τού
Κοινοτικού Συμβουλίου, τή ς 'Επιτρο
πής Κοινοτικής μας Βιβλιοθήκης καί
τών κατοίκων καί νά γνωρίσωμεν ύμϊν, ότι αϋτη κατεχωρήθη ε ις τά βι
βλία τή ς Βιβλιοθήκης μας καί έλαβεν άριθμόν έγγραφής 1539 καί άριθμόν ταξινομήοεω ς 352.

★
Πρός τόν Κύριον
Αρχηγόν τή ς Αστυνομίας Πόλεων
Οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 11

' Ε ν τ α ύ θ α

Έ χω τήν τιμήν διά τή ς παρούσης μου
νά φέρω ε ις γνώσιν ύμών, ότι πρό τρ ι
μήνου περίπου έπεσα θύμα άπάτης πα
ρά δύο άτόμων εύρισκομένων έντό ς αύτοκινήτου πλησίον τή ς όδοϋ όπου κατοι
κώ, οί όποιοι μ έ έπεισαν νά άγοράσω
παρ' αύτών 4 τεμάχια ύφασμάτων άνδρικών κοστουμιών
περιεχομένων έντό ς
βαλίτσας άντί τού ποσού τώ ν δραχμών
★
5.400, τά όποια δήθεν ήσαν 'Α γγλικής
— ΣυνεχίΖουσα τά ς έπ ιτυ χεΐς έμφανίκατασκευής πρώτης ποιότητος ένφ εις
σ εις της, ή φιλαρμονική τή ς Αστυνο
τήν πραγματικότητα ήσαν εύτελούς ποιό
μίας Πόλεων, συμμετείχε εις περιφοράν
τητος.
εικόνων ιερών Ναών Αγίου ΧαραλάμΤήν έν λόγω ε ις βάρος μου άπάτην
πους Ίλισ ίω ν, Αγίου Ίω ά ννου Γαργαδέν κατήγγειλα αμέσως ε ις τήν Αστυ
ρ έττα ς καί Αγίου Χαραλόμπους Πεδίου
νομίαν, άλλά άνέφερα τό γεγονός μετά
τού "Αρεως.
τρίμηνον περίπου ε ις τό άρμόδιον Τμή
Ωσαύτως, όπέδωσε τιμ ά ς εις Ιερόν
μα τή ς
Ύποδιευθύνσεως 'Ασφαλείας
Ναόν Μητροπόλεως καί ε ις Μνημεϊον
Αθηνών, Υπηρεσίαν Ναρκωτικών, πλα
Αγνώστου Στρατιώ του, εις έκδήλωσιν
στογραφίας καί άπάτης, ήτις έπελήφθη
φοιτητώ ν Ά ν ω τά τη ς έκπαιδεύσεως, έαμέσως τή ς ύποθέσεως καί έντό ς τριώ ν
πραγματοποίηαε
συναυλίαν, διοργανωημερών άνεκάλυψε το ύς δρόστας καίθείσαν ύπό κ.
Δημάρχου
Ζωγράφου
τοι ούδέν στοιχεϊον είχ εν εις
χεϊρας
όπέρ άνεγέρσεω ς Ιερού Ναού, έπλαιτης, είχ ε δέ παρέλθει καί τρίμηνον άπό
σίωνε καλλιτεχνικώ ς έκδήλωσιν τή ς Έ τή ς διαπράξεως τή ς άπάτης ταύτης καί
νώοεως Άποστράτων Α ξιω μα τικώ ν τή ς
παρά τών όποιων έλαβε τό ποσόν τών
Αστυνομίας Πόλεων καί έπραγματοποίδραχμών 5.400 τό όποιον είχα καταβά
ησε συνουλίας ε ις διάφορα σημεία τών
λει καί μοί τό παρέδωκεν έπιστρέψασα
'Αθηνών καί τού Πειραιώς.
τή ν βαλίτσαν μέ τά κουστούμια εις αύτούς.
Έ πιστολαι
Κατόπιν τούτου αισθάνομαι τήν
—Πρός τό ν κ. Αρχηγόν τή ς Αστυ
άνάγκην νά έκφράσω τά συγχαρητήριό
νομίας Πόλεων, άπεστάλη ύπό τού Ί ε μου καί τά ς εύχαριστίας μου πρός τό
ρέως τού Ιερού Ναού Ά γ . Βαρβάρας
Αστυνομικόν Σώμα κοί Υμάς, είδικώ ς
Λυκόβρυσης Κηφισιάς κ. Κυριάκου Παδέ πρός τό ν Προϊστάμενον τή ς Υπηρε
παδοπούλου, τό έξή ς έγγραφον:
σίας Ναρκωτικών, πλαστογραφίας και
« Ή πρός ήμάς άπσστολή τού ώραιοτάάπάτης τή ς Γενικής Ασφαλείας κ. Μ ι
του καί λίαν κατατοπιστικού βιβλίου πε
χαήλ Λιάπην, Αστυνόμον, καί ιδ ια ιτέ
πραγμένων Αστυνομίας Πόλεων, τού έ 
ρως συγχαίρω καί εύχαριστώ τόν Ύπατους 1971, άποτελεϊ μεγάλην τιμήν. Διό
στυνόμον κ. Γεώργιον Μαυροειδή τη ς
Κύριε Αρχηγέ έκφράΖομεν πρός Υ μ ά ς
έν λόγω Υπηρεσίας, όστις έπελήφθη
τά ς θερμοτάτας τών εύχαριστιών μας.
προσωπικώς τή ς ύποθέσεώς μου έπιδείΠρός τούτοις συγχαίρομεν έκ βαθέων
ξας άπαράμιλλον δροστηριότητα καί δεΥμάς ώς καί άπαντα τά μέλη τού ύπό
Ειοτεχνίαν ε ις τόν χειρισμόν τού έν λό
τήν Ύ μ ετέρ α ν Ά ρ χ η γείο ν Σώ ματος Α
γιο Ζητήματος, έπιτυχών
ούτως έντό ς
στυνομίας Πόλεων, διά τήν πολλήν καί
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τήν
μεγάλην άνθρωπιστικήν καί κοινωνικήν
άνσκάλυψιν τών δροστών καί τήν έπιδραστηριότητά Του, εύχόμενοι όπως αί
στροφήν τών χρημάτων μου παρ αύτών.
καρποφόροι ούταί προσπάθειαι συνεχιΜ ετά τιμ ή ς
σθώσιν έντονώ τερον πρός άνακούφισιν
ΖΑΦ ΕΙΡΗΣ ΕΜ. Μ ΙΚ Ε Λ Η Σ
τού άνθρωπίνου πόνου, πρός καλυτέρευΣυνταξιούχος Εθνικής ΤραπέΖης
σιν τή ς Κοινω νίας μας, πρός μεγαλυτή ς ' Ελλάδος
τέραν άνύψωσιν τού Αστυνομικού Θε
Σίφνου 26
σμού, άλλά καί διά τή ν έκπλήρωσιν τών

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ ΙΚ Ο Σ Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ 
ΛΟ ΓΟ Σ «Ν ΙΚΗ Π Λ Α Κ Α Σ Κύριε 'Αρχηγέ,
Διά τή ς παρούσης μας θερμώς Σάς
εύχαριστοΰμεν διά τήν άποστολήν τού
βιβλίου ύπό τόν τίτλ ο ν « Έ κ θ εσ ις Δρα
στηριότητος Αστυνομίας Πόλεων έτους
1971», ε ις τό όποιον έμφαίνηται ή θαυμοστή κοί άξιέπαινος δράσις τή ς Αστυ
νομίας Πόλεων τόσον εις τά ς ειρηνικός
όσον ε ις τά ς έγκληματικάς καί Ανθελ
ληνικάς περιπτώσεις.
Τό Ύ μέτερ ον βιβλίον έκ τό ς τού Δ ι
οικητικού Συμβουλίου ποά τό άνέγνωσεν, διατίθεται καί ε ις τούς άθλητάς
μας.
Διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής
Διά τό Δ ιοικητικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος
Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Γενικός Γρομματεύς
I. Κ Α Ρ Α Μ Ο Υ ΖΗ Σ

★
— Ή 'Εταιρεία Προστοσίας Ζώων άπέσ τειλεν εις τό ν
Αρχηγόν 'Αστυνομίας
Πόλεων, κ. Κω ν)νον Γαννούλην, τό
έξή ς έγγραφον:
«Παρακαλοΰμεν όπως δεχθήτε τά ς θερ
μοτάτας εύχαριστίας τού Διοικ. Συμβου
λίου τή ς Εταιρείας μας διά τήν άκρως
πολιτισμένην καί έξόχω ς έμπνευομένην
ύπ' άριθ. 2847 Φ. 51 5.7)2 6.1.73 διατα
γήν ύμών πρός τά ύμέτερα όργανα, συμιρώνως πρός τά ς ώραίας παραδόσεις τού
ένδοξου 'Αστυνομικού Σώματος».

¥■
— 'Επίσης πρός τό Ά ρ χ η γ είο ν 'Αστυ
νομίας Πόλεων άπεστάλη τό άκόλουθον
έγγραφον, άπό 118 ΔΤΕ, 2ον Ε.Γ. Σ ά 
μου:
«α) Ά να φ έρ ετα ι, ότι έλάβομεν τά ά
ποσταλέντα ήμϊν τέσοορα (4 ) άντίτυπα
τή ς ύφ' ύμών έκδοθείσης έκθέσεω ς δρα
στηριότητος τή ς 'Αστυνομίας Πόλεων
έτο υς 1971 κοί εύχαριστοΰμεν θερμώς.
β) Ή άνωτέρω έκθεσις όντω ς πολυτελεσ τάτη καί άριστα έπιμελημένη πα
ρουσιάζει κατά τρόπον λίαν συνοπτικόν
καί έξαίρετον μέρος τή ς πολυσχιδούς
ύμετέρας Α σ τυ νο μ ική ς δραστηριότητος
εις άπαντας τούς τομείς.
γ) Έ π ιτρέψ ατέ μας όπως εύχηθώμεν
καί κατά τό άρξάμενον ήδη νέον έτο ς
1973 ύγείαν, πρόοδον καί έπιτυχίαν εις
τό ύψηλόν ύμών έργον, έπ' άγαθώ άναγεννω μένης φιλτάτης ήμών Πατρίδος».

★
—Πρός τή ν 'Αστυνομικήν Διεύθυνσιν
Πατρών, άπεστάλη τό έξή ς έγγραφον:
«Έπιθυμοΰμεν νά
έκφράσωμεν τά ς
θερμάς εύχαρστίας ήμών, διά τή ν ύφ'
ύμών παρασχεθεϊσαν συνδρομήν καί τήν
καταβληθεϊσαν
επαινετήν προσπάθειαν
διά τήν καλλιτέραν έπιτυχίαν τών Γ '
Διαπανεπιστημιακών Ά γώ νω γ Σκοποβο
λής φοιτητώ ν καί φοιτητριών, τελεοθέντων έν Π,άτραις τήν 20ήν καί 21ην ' Ι 
ανουάριου 1973.

*
Ό Πανηπειρωχικός 'Αθλητικός Σύλλο
γος «ΓΙΑΝΝΙΝΑ», άπέστειλεν πρδς τήν
’Αστόν. Δ)νσιν Κερκύρας τήν έξής έπιστολήν:
« Επειδή ή καταβληθεϊσα, ύφ' ύμών
καί τών οργάνων σας, προσπάθεια διά
τή ν άψογον καί ύποδειγμστικήν τήρησιν

τη ς τάΕεως κατά τό ν διεΕοχθέντα αύτόθι τήν 10ην τρ έχο ντος ποδοσφαιρικόν
άγώνα μάς συνεκίνησεν όλως ιδ ια ιτέ
ρως, διά τοΟτο σίσβανόμεθα τήν ύποχρέωσιν όπως έκφράσωμεν πρός ύμάς
καί δΓ ύμών πρός άπαντα τά άστυνομικά οας 6ργανα τά θερμά συγχαρητή
ρια τόσον τή ς ήμετέρας Δ)σεω ς, όσον
καί τών ποδοσφαιριστών καί φιλάθλων».

★
Πρός τήν Δ )νσ ιν τώ ν « Αστυνομικών
Χρονικών άπεστάλη ή κάτωθι έπιστολή:
«'Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Έ ν συνεχείρ έπιστολής μου, εις ήν
διετύπωσα τήν γνώμην μου ώς πρός τήν
«καταστολήν τή ς έγκληματικότητος τών
Ν έ ω ν ...» , τήν όποιαν καί έδημοσιεύσατε, τό ν Δεκέμβριον τοϋ 1972, εις τό
άγοπημένο μου Περιοδικόν Σ α ς «'Αστυ
νομικά Χρονικά», δι' δ καί Σ ά ς ευχαρι
στώ άπείρως, καί έπειδή τό ένδιαφέρον
Σ α ς διά τόν τόπον μας τούτον τό ν εύλογημένο καί ή τρονή Σας άγόπη γιά
τούς όνθρώπους του, πάντοτε είναι άνυπόκριτος κοί όπέραντη καί μέ συγκινοϋν, όμολογουμένως, μοϋ δ ίδετε τό
θάρρος διά τοϋ Έ γκρ ιτου Δημοσιογρα
φικού Σ α ς όργάνου «'Αστυνομικά Χρο
νικά» νά θίγω κ ι' έγώ, ώς Δημόσιος λ ε ι
τουργός θέματα έθνικοκοινωνικοϋ περιε
χομένου πρός οικοδομήν καί έπαναφοράν, ίδια, τών Νέων μας εις τήν ευ
θείαν όδόν, ώς τό κά τω θ ι:
Εις τήν συμβολήν τών όδών 'Ανδρο
μάχης καί Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
(παρά τόν Σταθμόν Λαρίσης καί Πελοποννήσου), ένεδρεύει όμάς έλληνσπαίδων, ήλικίας όπό 6 έω ς καί 15 — 16 έτώ ν καί έπ ιτίθενται, κατά κυριολεΕίαν —
έπιτραπήτω μοι ή έκφρασις —καί όρμοϋν
άκάθεκτοι, ε ις τά διερχόμενα άπ' έκ εϊ
ούτοκίνητα καί, μόλις ακριβώς αύτά άκινητοποιηθοϋν, άπό τό σήμα τοϋ Ο .Σ.Ε.
διά τήν διέλευσιν τώ ν άμαΕοστσιχιών, ή

άπό τό ν «Σταμότην» τή ς έκ εϊ διοσταυρώσεως καί άρχίΖουν μέ κάτι σφουγγά
ρια καί Εεσκονόπανα νά καθορίζουν τό
πάρ - πρίΖ τών αύτοκινήτων... Καί είναι
άρ κετές αί είπράΕεις των, πότε εις χρή
μα καί πότε ε ις είδος (μοϋτΖες ή καί
όκατανόμοστες β ρ ισ ιές. . . ) .
Καί έρωτώ: Δέν υπάρχουν άρμόδιοι
γ ι' αυτό τό άτοπον, τό παράνομον, τό
άνήθιΚόν, τό άντικοινω νικόν κοί τό άντιχρισ τια νικόν; Κοινωνικοί Λειτουργοί;
'Ε ταιρεία Προστασίας τών
Ανηλίκων;
Δικασταί Ανηλίκων; 'Αρμόδιοι καί υπεύ
θυνοι τή ς έκπομπής « Ή πρόληψις τοϋ
Ε γκλήμα τος»; Γονείς, Διδάσκαλοι, Ι ε 
ρείς, Σύλλογοι Γονέων καί Κηδεμόνων,
Αστυνομικοί, οί όποιοι, πλήν τώ ν άλλων
πολλαπλών των καθηκόντων, ένα ς άπ'
όλους, ναμίΖω, πρέπει νά τούς περιμαΖέψη! Νά τούς συμβουλεύση καί νά τούς
σ υνεφ έρη!. Γιατί, πλάσματα τοϋ Θεοϋ
είναι κ ι' αύτά καί παιδιά μας άγαπημένα καί έλληνόπουλα Ελλήνων Χριστια
νών!
Ό τελευτα ίο ς, βέβαια, ό Α σ τυ νο μ ι
κός δηλαδή, καλά θά ήταν νά μή πάρη
εϊδησι, γιατί θά τούς πάη στόν Εισαγ
γελέα ανηλίκω ν κι' άπό κ εϊ στό 'Α να
μορφωτικό μας, κ α τ' εύθείαν!
'Αλλά, πρός Θεοϋ! Ό τελευτα ίο ς, νά
μή λάθη γνώσιν γιατί δέν έχουμε θέ
σεις ! . . .
Οί άλλοι! 'Ιδ ια ιτέρ ω ς όλοι οί άλλοι,
πρέπει νά πάρουν εϊδησι καί νά συγκινηθοϋν καί νά λάβουν τό ν κόπον νά περά
σουν 6π' τή διασταύρωσι αύτή κοί άπό
άλλας διασταυρώσεις παρόμοιας. . . διά
νά προστατευθοϋν
τά παιδιά μας, τά
νειάτα σας, τά βλαστάρια μας καί ή «έλπίδα τοϋ Θεοϋ» καί τοϋ "Εθνους, όπως
άποκαλεϊ τά παιδιά ό Π εσταλότσι).
Μ ετά τιμής καί όγάπης Χριστού πολλής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Β Α ΊΌ Π Ο Υ Λ Ο Σ
Θεολόγος Καθηγητής
ΊεροκήρυΕ
πρ. Διευθυντής Ά ν ο μ )κ ο ϋ Σχολ. Σ.Ε.

Υ.Γ.

Ξέρετε τί κάνουν άκόμη ot νεαροί βλα
στοί μας έκεϊ σ’ αύτά τά σταυροδρόμια;
Μόλις κουραστούν άπό τήν πολύμοχθη δου
λειά τους καί άφοΟ γεμίσουν τις τσέπες
τους δραχμούλες καί τήν ψυχή τους μέ
βρισιές καί τό πρόσωπό τους μέ «μούντζες»
(άπ’ τούς άσεβεϊς καί τούς αδιάντρο
π ο υ ς ...) , άφίνουν έναν - δύο, κατά προτίμησιν τούς πλέον μικρούς, ώσάν «βάρ
δια» θά έλέγαμε, κ ι’ αύτοί οί άλλοι ,οί
περισσότεροι, οί 4 —5 άποσύρονται λίγο
πιό πέρα καί άνάμερα, κάπως, άλλά πάν
τοτε πλησίον είς τήν «έδραν» των, καί παί
ζουν - παίζουν τά εΐσπραχθησόμενα ποσά
στά ζάρια, ή «κορώνα - γράμματα». . . Καί
τούτο δέν είναι καλό!
Κ ι’ έτσι σπουδάζουν καί παρακολουθούν
καί μαθαίνουν δυό τέχνες, τά πουλάκια
μου, μαζί, τήν έξοικονόμησι χρημάτων άκόπως, ευκόλως καί περιϋβριζόμενα.. .καί
τήν άοκησι στά ζάρια! Κάτι είναι κ ι' αυ
τό!
★
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Ν ΠΑΤΡΩΝ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η
Πρός
τήν Διεύθυνσιν
τοϋ Περιοδικού
«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »

'Αθήνα ι
'ΑΕιότιμοι Κύριοι,
Διά τή ς παρούσης εύχαριστοϋμεν
ύμάς θερμώς, διά τά μέχρι τοϋδε δω
ρεάν όποστολέντα ύμίν τεύχη τού πε
ριοδικού
«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »
καί πσρακαλοϋμεν ύμάς, όπως συνεχίσητε τή ν όποστολήν
τούτω ν κατά τό
έτο ς 1973.
Τό ώς άνω περιοδικόν
όπεδείχθη
λίαν χρήσιμον διά τήν ήμετέραν Βιβλιο
θήκην.
Μ ετά τιμής
Καθηγητής Μ. ΠΕΛΕΚΑΝΟ Σ
Έ φ ο ρ ο ς Βιβλιοθήκης

Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΥΝ.ΠΕ
ΒΕΡΑΝ ΖΕΡΟ Υ 48
Τηλ. 540.174
Ά ρ ιθ. Πρωτ. 10
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΙΣ Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ

ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΕΩ Σ

Π ρ ό ς
"Απαντας κ.κ. Συνεταίρους
Κατ' όπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί συμφώνως το ϊς άρθροις 30 —31 τοϋ καταστατικού καλούνται
τά μέλη τοϋ Οικοδομικού Συν)σμοϋ Υπαλλήλων Αστυνομίας Π όλεω ν— Συν. Π.Ε. ε ίς τα κτικ ή ν Γενικήν Συνέλευσιν
γενησαμένην τή ν 9ην τοϋ μηνός 'Απριλίου ημέραν Δ ευ τέρ α ν καί ώραν 19ην μ.μ. έν τφ χώρω τή ς αιθούσης τών
Έμποροϋπαλλήλων, κειμένην έπί τή ς όδοϋ Α γίας Φιλοθέης 5 (όπισθεν ίεροϋ ναού Μ ητροπόλεω ς), πρός λήψιν άποφάσεων έπί τών κάτωθι θεμάτων;

Θέματα.
1) "Εγκρισις ισολογισμού χρήσεως 1972, Προϋπολογισμού χρήσεως 1973, πεπραγμένων κα ί απαλλαγή τή ς
Διοικήσεως άπό πόσης εύθύνης.
2) Διάφοροι Ανοκοινώ σεις —Προτάσ εις— καί κατά περίπτωσιν σ χετικοί άποφάσεις.
3) 'Εκλογή μελών 'Εποπτικού Συμβουλίου.
Έ ν περιπτώσει ματαιώσεως, έλλείψ ει απαρτίας, ή Σ υ νέλευ σ ις θά έπαναληφθή τήν 16ην μηνός Απριλίου ήμέραν Δευτέραν κοί ώραν 19ην έν τή αύτή οίθούση άνευ έτέρ α ς προσκλήσεως.
Κατόπιν τούτου παρακαλοϋνται όσοι έκ τών κ.κ. Συνετα ίρ ω ν έπιθυμοϋσι νά θέσωοι
υποψηφιότητα μέλους
Εποπτικού Συμβουλίου ή Αναπληρωματικού νά προσέλθώσι καί ύποβάλλωσι δήλωσιν μέχρι τή ς 8ης 'Απριλίου 1973.
Έ ν Ά θ ή να ις τή 15 Μ αρτίου 1973
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. ΣΠ Η ΛΙΟ Π Ο ΥΛΟ Σ
I. Ρ Α Ί'Κ Ο Σ
έ.ά. Ά σ τ )κ ό ς Δ )ν τή ς
'Αστυνόμος Α '

Π

Ε

Ν

Θ

Η

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΤΊΉΣ
"Ενα έκ τώ ν παλαιστέρων στελεχών
τη ς έστερήβη ή ’ Αστυνομία Πόλεων.
Πρόκειται περί τού
έ.σ. Αστυνομικού
Δ )ντοϋ Α ' Πράτττη Γρηγορίου. Άπεβίω σε τήν 11.1.73 καί τήν έπομένην έκηδεύθη εις τό Γ ’ Νεκροτοφεϊον. Ό Γρηγόριος Π ρόττης έγεννήθη ε ις Ά μ φ εία
Μ εσσηνίας τό έτο ς 1894.
Κατέλαβεν
έπαΕίως το ύς βαθμούς τή ς ιεραρχίας μέ
χρι τού Αστυνομικού Δ )ντού Α \ Τήν
Αστυνομίαν Πόλεων
αγάπησε ε ις τό
πρώτα βήματά τη ς μέ όλη τή δύναμη
τή ς ψυχής του καί ήγωνίσθη ύπερανθρώπως, διά τή ν έπιτυχίαν τού νεοπαγούς
θεσμού. Εις τήν τελευτα ία ν του κατοικίον τόν άείμνηστον Διευθυντήν προέπεμψσν πολυάριθμοι σ υγγενείς καί φίλοι.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δ ι’ άντιπροσωπείας άστυνομικών ύπό τό ν Α
στυνομικόν Δ )ντή ν κ. Ζιάννην, ό όποιος
άπεχαιρέτησε τό ν νεκρόν καί κατέθε
σε στέφανον έπί τή ς σοροΰ του.
Πρός τούς, οικείους τού έκλιπόντος
εύχόμεθα τήν έΕ ύψους παρηγοριάν. Τό
χώμα τή ς Α ττικ ή ς πού τόν σκέπαοε, άς
είναι έλσφρό. Α ι ώ ν ι α
τ ου
ή

μνήμη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ
Τήν 1.3.73 άπεβίωσε καί τήν έπομέ
νην έκηδεύθη ό έ.σ.
Αστυνόμος Α '
Γιαβρούτας Ιωάννης. Ό έκλιπών έκη
δεύθη εις τό Α ' Νεκροταφείαν 'Αθη
νών, όπου τό ν προέπεμψαν ε ις τήν τελευτοίον του κατοικίαν οί συγγενείς, οί
φίλοι καί οί συνάδελφοι, οί όποιοι έγνώρισαν καί άγάπησαν τόν άείμνηστον συ
νάδελφον. Τό Σώμα τή ς ’ Αστυνομίας
Πόλεων, τό όποιον πιστώς ύπη'ρέτησεν
έτί,μησε τό ν έκλιπάντα δι' αντιπροσω
πείας έΕ όλων τών βαθμών μέ έπικεφαλής τό ν 'Αστυν. Δ )ντή ν Β ' κ. Κοραθανόσην, ό όποιος
άπεχαιρέτησε τόν
άείμνηστον συνάδελφον καί
κατέθεσε
τιμής ένεκ εν άνθινο
στεφάνι έπί τή ς
οοροΰ του.
Τόν άείμνηστον συνάδελφον άπεχαιρέτησεν έπίοης έκ μέρους τή ς Πανελ
ληνίου Ομοσπονδίας Άποστράτω ν Ά Ε )
κών Α σ τυνομίας
Πόλεων ό Γενικός
Γραμματεύς κ. Παρίοσης.

Ό
Ιωάννης Γιαβρούτας έγεννήθη
εις Κάνιστρα Εύβοιας τό έτο ς 1902. Εις
τήν Αστυνομίαν κστετάγη τό 1924 ώς
άστυφύλοΕ.
Άπεστρατεύθη
τό έτος
1948 μέ τό ν βοθμόν τού Αστυνόμου
Α '. "Η το εύρυτάτης μορφώσεως γνώ
στης τή ς 'Α γγλικής καί τή ς Ρωσσικής
καί έκ τώ ν πρώτων στελεχώ ν τή ς 'Α 
στυνομίας μέ άριθμόν Μητρώου 902.
Πρός τούς οικείους του ή στήλη μας
εύ χετα ι τήν έΕ ύψους παρηγοριάν. Ό
Π α ν ά γ α θ ο ς
Θεός,
άς
άναπαύση
τήν
ψυχήν
του.
Ή
μ ν ή μ η
του,
ά ς ε ί ν α ι
α ι ώ ν ι α .

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
—Τήν 18ην ώραν τή ς 18.2.73 άπεβίωσεν αίφνιδίω ς εις Γεν. Κρατ. Νοσοκομεϊον ένθα διεκομίσθη ό ΎπαρχιφύλαΕ
Κ ΑΠ Ο ΓΙΑΝ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Χρήστος τού
Ά νδ ρέο υ, έτώ ν 51, έκ Ράχης Ά χ α ία ς,
κάτοικος Πατρών.
Τά αίτια τή ς πτώσεώς του άναφέρονται ε ις καρδιακήν προσβολήν. Ό άποθανών ύπηρέτει ε ις
Γ ' Ά σ τυ ν. Τμήμα,
κατά τό ν χρόνον δέ τή ς προσβολής του
δ ιετέλει έν διατεταγμένη υπηρεσία.

Ούτος κατέλειπ ε δύο τέκνα ήτοι έν
άρρεν 18 έτώ ν καί έν θήλυ 15 έτών.
Ή κηδεία τού θανόντος έγένετο, έκ
τή ς έπί τή ς όδοΰ Περγάμου 49 οικίας
του, ε ις τό Ν εκροτοφεϊον Ά γ . ΆλεΕιω τίσσης.
Τιμάς άπέδωσε πολυάριθμος άντιπροσωπεία έΕ Ά Ειω ματικώ ν καί κατωτέρων
Αστυνομικών. Στέφ ανον έκ μέρους τού
Αστυνομικού
Σώ ματος
κατέθεσεν ό
Διοικητής τού
Γ '. Ά σ τυ ν. Τμήματος
Ά σ τυ ν. Β ' κ. Χρήστος Τσαμσντδς όστις έΕεφώνησε τό ν έπικήδειον, έΕάρας
τή ν έντιμότητα, ευθύτητα, κοσμιότηια,
έργστικότητα, πειθορχικότητα καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον δ ι’ ά ιδιαιτέρω ς
διεκρίνετο ό μεταστάς καθ' όλην την
διάρκειαν τού 27ετούς υπηρεσιακού του
βίου.
Εις τή ν κηδείαν παρέστησαν άπαντες
οί έκτο ς υπηρεσίας ΆΕ ιω ματικοί, ΎπαΕιωματικοί καί κατώτεροι Α σ τυνομικοί,
ώς καί πλήθος
συμπολιτών, παρ' ών
ποικιλστρόπως έΕεφράΖετο ή όδύνη διά
τήν πρόωρον καί
άδόκητον απώλειαν
τού έΕαιρέτου Α σ τυνομικού.
Ωσαύτως παρέστη άντιπροσωπεία τής
Α.Δ. Χωροφυλακής. Τά «Α Χ.» εύχονται
όπως ό Πανάγαθος άναπαύση τήν ψυχήν
του. Αιώνια του ή μνήμη.
«Α.Χ.»
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1. Κορυφαίος στρατηγός τοΰ -21», ό υιός τοϋ όπο'ου
έχρημάτισεν Υπασπιστής του Ό θω νος καί πολλάκις
Υπουργός.
2. Διά τήν ανατροπήν του, χρησιμοποιοϋνται ύπό τοϋ λαού
διάφορα προφυλοκτικά μέσα,
άποκαλούμενα κοινώς
«χαϊμαλιά» (όνομ. ε ν ικ ο ύ ).
3. Συμπλεκτικόν τή ς άρχαίας — Εις τήν Ελλάδα είναι πε
ρισσότερον γνωστή ώς γουστέρα. —Ή πήρα καί ή πείρα
τά έχουν. . . κοινά.
4. Προηγούμενα γνωστής προστακτικής τή ς Κυριακής προ
σευχής, δίδουν τήν πρός άνω άνάβασιν —Ξενική τη λ ε
φωνική άνταπόκρισις—Κατά τήν άρχαιότητα είχ ε προσωποποιηθή καί έθεω ρείτο ώς ξεχωριστή θεότης.
5. Τόν παρελθόντα μήνα έωρτάσθησαν τά 25 χρόνια τή ς
ένσωματώοεώς τη ς μέ τή ν Ελλάδα (α ίτ.).
6.

7 2

3. Ό άριθμός 102 — Δ ιαχειρίζετα ι έκπσιήσιμον στρατιω
τικό ν κυρίως ύλικόν (α ρ χ ικ ά ). Ξενική κατάφασις, άλλά
καί φθόγγος μουσικής.

■

y

9

A Ρ I Ο.

4. Εις τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν, ώς έπίρρημα ση
μαίνει αϋριον καί ώς ούσιοστικόν ξημέρωμα — ΎπήρΕεν ό πρόδρομος τή ς Ολυμπιακής Αεροπορίας (άρχικό άνστρόφ.) — Τά άρχικά Κομ)κοϋ Κόμματος όμο
ρου Κράτους.
5. Κατά τήν Εβραϊκήν παράδοσιν, ό μοναδικός υιός τοϋ
Αβραάμ καί τή ς Σάρας, γεννηθείς έκ θαύματος — Σ η 
μαίνει καί τόν ύπόνομον έν τή Εκκλησία, ένθα χύνεται
τό ύδωρ τή ς Κολυμβήθρος (άνσ τρ.).
6. Τά άφαιρούμενα έκ τού φονευθέντος έχθροϋ — Μυθο
λογική Τιτανίς, μητέρα τοΰ Απόλλωνος καί τή ς Ά ρ τέ μιδος (ένάρ θ ρω ς).
7. Σημαίνει βαθύς ύπνος, νάρκη, (ο ίτ.) Χ έ ν τ υ . .. παλαιά
δόξα τού κινηματογράφου.
8. Χρονικόν έπίρρημα — Αρχικά μεγάλης Συμπολιτείας
— "Ο ,τι κοί τό 8β όριΖσντίως (ούχί άνστρόφ ).
9. Παρ' άρχοίοις Αίγυπτίοις, ή ψυχή μετά θάνατον — Αύτά
άπέχουν τή ς τροφής, νηστεύουν (κυριολ.) — Ά ρ θ ρ ο ν
εις τήν δοτικήν (άνσ τρ.).

10. Σημαίνουν καί τό εισόδημα.
11. Ή κατά τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν άπό τοϋ τοκετού
μετάβασις τή ς λεχούς ε ις τή ν Εκκλησίαν μετά τοϋ βρέ
φους, πρός εύχολόγησιν ύπό τού Ίε ρ έ ω ς (α ίτ.).

Επόμενον τοϋ 8α καθέτως, εμπίπτει εις τούς ήθικούς
νόμους (θηλ.) —Χαρτοπαικτικός ορος (άνστρόφ.)

(I. Κο.)

7. Κυριολεκτικώ ς, οί μονιώ δεις, οί έμπνευσμένοι.
8. Προσωπική άντω νίΐμία (δημ.) — Έ ξά δελφ ος καί έπί
θυγατρί γαμβρός τοϋ Μωάμεθ (άνστρ.) — Αρχικά Μ ε
γάλης Σ τρ α τ)κ ή ς Μονάδος τών Αθηνών (άνσ τρ.).
9.

Επόμενα τοϋ 9α καθέτως, δίδουν τό γνωστόν άδελφοκτόνον τή ς Π. Διαθήκης — Παλαιατέρα ονομασία τή ς
Πάφου — Προηγούνται άνωτάτου άρχοντος.

10. Ξύλινη κυλινδρική ράβδος, χρησιμοποιηθεϊσα ύπό τών
άρχαίων Σπαρτιατών ώς μέσον κρυπτογραφήσεως.
11. Νόμος ή άΕίωμα τή ς φυσικής, κατά τόν όποϊον δύο ή
περισσότερα ύλικά σώματα δέν δύνανται νά κατέχουν,
ταύτοχρόνως, τό ν ίδιον χώρον.
ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Τά σύγχρονα έχουν καί πυραύλους καί δύνανται νά
άναητύΕουν ταχύτητα μέχρι καί 35 μιλιών τήν ώραν.
2. Εις Ζεύγος, συμπληροϊ τή ν γυναικείαν κομψότητα.
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ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ —
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ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ ■—
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ*.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
"Ενας λαχνός

2.000.000
•

"Επτά λαχνοί

1.000.

000 έκαστος

καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί
μέ σημαντικά ποσά

ΑΩΡΟΝ

5.000. 000

ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α Λ Α Ν ΕΤΑ

Ζενεβουά, σημαίνει δτι πιστεύεις σ’ ένα
μέλλον καλλιεργείας καί κοινωνικές άγωγής, πού θά ξέρη νά διακρίνη τά στοι
χεία καί τά μέσα γιά τή διατήρησι της
ύγείας σου καί τίς έγγυήσεις τής Ισορρο
πίας σου». Τό βιβλίον είναι φίλος έμπι
στος, σάν ένας άλλος έαυτός μας, έτοιμος
νά προσφέρη δ,τι τού ζητήσωμε άρκεί
νά γνωρίζωμεν τόν τρόπον καί τήν γλώσ
σαν νά τοϋ μιλήσωμε. Καλά βιβλία, ά
ξια διά διάβασμα, είναι αύτά πού γεννούν
δημιουργική διάθεσιν, έμπνέουν έμπιστοσύνην είς τήν ζωήν, συγκινούν τάς εύαισθήτους ψυχικάς χορδάς καί δίδουν φώς
διά μίαν άνωτέραν θεώρησιν τών πρα
γμάτων. «Είναι άριστον βιβλίον έκείνο,
πού άνοίγομε μέ λαχτάρα καί κλείνομε
μέ κέρδος» είπεν δ γνωστός ’Αμερικανός
συγγραφεύς Άλκοτ. Σταυροφορίαν λοι
πόν άς άναλάβωμεν διά τήν διάδοσιν τού
καλού βιβλίου. Ή σημερινή κυκλοφορία
βιβλίων καλών καί ή ζήτησις αύτών είς
τήν πατρίδα μας, δέν είναι δσον πρέπει
Ικανοποιητική. Οί άριθμοί δέν είναι Ιδιαι
τέρως Ικανοποιητικοί, άν λάβη κανείς ΰπ’
δψιν του τήν στατιστικήν τού έτους 1971
— είναι ή τελευταία πού έχω ύπ’ δψιν μου
καί συμφώνως πρός τήν όποίαν κατά τό
έτος αύτό έξεδόθησαν 3.759 νέα βιβλία
είς τήν χώραν μας. Δέν εύρον δυστυχώς
στοιχεία, σχετικά μέ τήν άγοραστικήν
κίνησιν τού βιβλίου, όπότε θά εϊχομεν
τήν εύχέρειαν νά έξαγάγωμεν σημαντικά
συμπεράσματα. Τίποτα δέ δέν προσδιορί
ζει καλύτερον τήν άνάπτυξιν καί τόν έκπολιτισμό ένός λαού, άπό τήν μεγάλην
ζήτησιν τών καλών βιβλίων.
Προπαγάνδα, παρακίνησις ένεργός, εί
ναι τό χρέος δλων μας καί πρό παντός
τών έκπαιδευτικών λειτουργών, τών γο
νέων καί τών μορφωμένων γενικώτερον.
Κόπος καί προσπάθεια συνεχής καί άμείωτος έπιβάλλεται είς δλους μας, διά
νά στρέψωμεν τό ένδιαφέρον τού πλήθους
είς τό βιβλίον.
Μελέτη, άς γίνη τό σύνθημά μας παν
τού καί πάντοτε. Καί τό σύνθημα τής UNESCO: «Βιβλία γιά δλους», άς γίνη τό
μόνιμον καί συνεχές σύνθημά μας. Ένα
βιβλίον καλό προσφέρεται πολύ καλύτε
ρα διά ψυχαγωγίαν παρά ή ψυχαγωγία
πού μάς προσφέρη ό σημερινός συρμός.
"Ας συνηθίσωμε δλοι μας μικροί καί με
γάλοι, έγγράμματοι καί οί ήμιαναλφάβητοι, άστοί καί άγρόται, τήν μοναξιάν, τήν
πλήξιν, τόν έλεύθερον χρόνον μας νά τόν
περνούμε συντροφιά μέ τά βιβλία. Διότι
«ή έφημερίδα σέ πληροφορεί, ένφ τό βιβλίον σέ μορφώνει», δπως πολύ σωστά
λέγει ό Άγγελος Τερζάκης. Όπως ή μέ
λισσα πετώντας άπό λουλούδι σέ λουλού
δι συλλέγει τήν πεμπτουσίαν αύτοΰ, ένφ
άποφεύγει τά άγκαθερά λουλούδια καί τάς
δυσαρέστους όσμάς, έτσι καί έμείς άπό
κάθε βιβλίον άς συλλέγωμε τήν πεμπτου
σίαν τής πνευματικής τροφής πού περιέ
χει. Ή άπόκτησις δέ μιας τέτοιας δυνατότητος προϋποθέτει άσκησιν, κατεύθυνσιν, ύπόδειξιν καί μύησιν δλων μας καί
προπαντός τών παιδιών μας καί τού λαού
μας.
Διά νά άγαπήσουν τά παιδιά μας τά βι
βλία καί νά γευθοΰν τούς πνευματικούς
θησαυρούς πού περιέχουν, θά πρέπει πρώ
τοι έμείς νά άγαποΰμε καί νά θαυμάζωμεν
τό πολύτιμον αύτό δώρον καί νά έκδηλώνωμε τόν ένθουσιασμόν μας, δσον πιό έν
τονα μπορούμε, χωρίς έπιφυλάξεις. Ό
ένθουσιασμός μας, ένθουσιάζει, ή άγάπη
συγκινεί, ή έπιδοκιμασία παρασύρει καί
γενικά τό παράδειγμα παραδειγματίζει
καί ύποβάλλει. Χωρίς νά άγαπήσωμε τό

βιβλίον σάν γονείς, σάν δάσκαλοι, σάν
πνευματικοί όδηγοί, άδικα θά ζητούμε
καί θά έπιμένωμε νά τό άγαπήσουν τά
παιδιά καί οί άπλοϊ άνθρωποι. Ή κρατού
σα γνώμη, δτι τά βιβλία έχουν θέσι μόνο
είς τούς έγγραμμάτους δέν εύσταθεί
πλέον, είναι έπιζημία καί άναχρονιστική
καί πρέπει νά έγκαταλειφθή. Ή ζωή μέ
τήν πολυμορφίαν της καί τάς άνάγκας
της, πού καθημερινώς πολλαπλασιάζον
τας έπιβάλλει καί πολυγνωσίαν, διά νά
εύδοκιμήσωμεν καί έπιζήσωμεν. Διαφο
ρετικά θά άποτελοΰμε καί σάν άτομα καί
σάν λαός τήν τάξιν τών ύποαναπτύκτων,
χωρίς όντότητα καί έλευθερίαν. Θά εϊμεθα οί Πληβείοι καί οί άλλοι οί Πατρίκιοι.
ΟΙ Πληβείοι τού πνεύματος καί τών δικαι
ωμάτων τής ζωής. Διά τόν λόγον αύτόν
στόχον βασικόν ένός έκάστου έξ ήμών
πρέπει νά άποτελή ή προσπάθεια άποβολής τού μειωτικοΰ αύτοΰ χαρακτηρισμού.
Πραγματοποιείται δέ ήδη ό στόχος αύτός, διά τής δραστηριοποιήσεως όλοκλήρου τού γνωστού δυναμικού τής χώρας,
έργατικοΰ καί πνευματικού καί τής άποκαλύψεως καί άξιοποιήσεως δλων τών
άγνώστων πνευματικών θησαυρών, διά
τής παροχής δλων τών μέσων πού εύνοοΰν τήν έκδήλωσιν καί καλλιέργειαν αύ
τών. Δημιουργία πνευματικών ύπερανθρώπων ζητούν οί καιροί μας. Δι’ αύτό,
είδος πρώτης άνάγκης θά πρέπη νά θεωρήται τό βιβλίον. Στολίδι άπαραίτητον
είς κάθε σύγχρονον άνθρωπο καί σπίτι.
Ό πλησιέστερος καί πιό πρόχειρος φί
λος, τού όποίου τήν βοήθειαν θά έπικαλεσθοΰμε είς κάθε μας άνάγκην. «Τί εί
ναι ένα βιβλίον άληθινό;» Έρωτά ό Κώ
στας Τσιρόπουλος, γνωστός πνευματικός
άνθρωπος τής έποχής μας. Καί άπαντά
άμέσως: «Ό κόσμος σέ συμπύκνωσι, ό
χρόνος πού έγινε αίωνιότητα, ένας άνθρω
πος πού μεταβολίστηκε σέ πνεύμα, περ
νώντας άπό τίς σκληρότερες μυστικές δο
κιμασίες. Αύτά δλα, γίνονται έδέσματα
τού πνεύματός μας κι’ δσο τό πνεύμα τρέ
φεται, τόσο καί περισσότερο πεινάει».
Καί ό είδικός καί μή, τό βιβλίον θά
συμβουλευθή. 'Ο γεωργός, ό έπαγγελματίας, ό πατέρας, ή μάννα, ό έπιστήμων,
ό ύπάλληλος, ό κάθε έργάτης, αύτό θά
συμβουλευθή, διά νά άποβή περισσότερον
άποδοτικός είς τήν έργασίαν του καί έπομένως ώφέλιμος κοινωνικά. Ή έλλειψις
συστήματος, ή προχειρότης, ή μειωμένη
άπόδοσις, ή μοιρολατρία, μέ τήν βοή
θειαν τού βιβλίου υποχωρούν καί παρα
χωρούν τήν θέσιν τους είς τήν μέ γνώσιν
καί συνέπειαν δράσιν. Ή έλλειψις τού
βιβλίου είς τήν έποχήν μας θά πρέπει νά
θεωρήται τρομακτικά άναχρονιστική καί
άπαράδεκτος. Ή άλήθεια αύτή έπιγραμματικώτατα διατυπώνεται άπό τόν διάσημον άμερικανόν συγγραφέα Μπήχερ ώς
έξής: «Σπίτι χωρίς βιβλία όμοιάζει πρός
δωμάτιον χωρίς παράθυρον». Δηλαδή
σπίτι πού δέν έχει βιβλία, στερείται πνευ
ματικών όδηγών, όμοιάζει μέ δωμάτιον,
πού δέν έχει παράθυρα. Επομένως είναι
σκοτεινόν, άνήλιον καί άνθυγιεινόν. Κατά
παρόμοιον τρόπον σπίτι πού στερείται
βιβλίων, φέρει τήν πνευματικήν ίσχνότητα καί άδυναμίαν τών ένοίκων καί κατά
συνέπειαν τόν πνευματικόν θάνατον. Διότι
τό βιβλίον προσφέρει τήν πνευματικήν
τροφήν, τής όποίας δλοι έχομεν άνάγκην.
Τά βιβλία είς τό σπίτι κατέχουν τήν θέσιν
τών ’Ηθικών Τροχονόμων, οί όποιοι μάς
όδηγοΰν διά νά άποφεύγωμεν τάς ήθικάς
παραβάσεις. Ά ς φιλοδοξήσωμε λοιπόν,
τό βιβλίον καί ή βιβλιοθήκη νά άποτελέσουν τό βασικόν στολίδι κάθε ύπηρεσίας,
κάθε συλλόγου, κάθε κοινωνικής όμά-

δος, κάθε κοινότητος, κάθε σπιτιού καί
κάθε άνθρώπου.
Ό Κικέρων έλεγε, πώς δποιος έχει βι
βλιοθήκην δέν στερείται τίποτε, διότι
είναι «φαρμακαποθήκη τής ψυχής». Ό 
ταν δέ κάποτε ήρωτήθη ό μεγάλος Κωστής Παλαμάς, ποίον έχει ώς πλέον άγαπητόν καί πιστόν φίλον, χωρίς διστα
γμόν άπήντησε: Τό βιβλίον. Κανείς μας
έξ άλλου δέν πρέπει ν’ άγνοή αύτό πού ό
διακεκριμένος στοχαστής τής έποχής μας
Άγγελος Τερζάκης τονίζει: «Τό παρόν
καί τό μέλλον τού βιβλίου είναι τό παρόν
καί τό μέλλον τού πολιτισμού μας στό σύ
νολό του, πνευματικού καί μή». Τό βιβλίον — είναι άλήθεια χιλιοειπωμένη —
άποτελεί τόν πιό άδολον καί είλικρινή
φίλον. Είναι ό καλύτερός μας δάσκαλος.
Είναι ό όδηγός πού μάς φέρνει είς τό βασίλειον τής Σοφίας, τής Τέχνης, τής ’Ε
πιστήμης, τής 'Ιστορίας, τού Ωραίου.
Άνθος τής σκέψεως, καί τής γνώσεως.
Τροφή τού νοΰ καί τής ψυχής. Άπόσταγνα πνευματικής ζωής. Άπό τίς σελίδες
του μάς όμιλοΰν τά μεγαλύτερα πνεύματα.
Μάς συζητούν σοφοί, έπιστήμονες, λογοτέχναι, ποιηταί. Μάς κάνουν κοινωνούς
τών λογισμών τους, μάς σκορπούν τούς
πνευματικούς καί ψυχικούς θησαυρούς
τους, μάς άνοίγουν τήν καρδιά τους ώς
είς άδελφούς. Τό βιβλίον είναι ή φωνή
τής διανοήσεως μέσα είς τίς χιλιετίες.
Μέ αύτό ταξιδεύομε άθόρυβα καί σχεδόν
άδάπανα είς δλες τίς χώρες, καί αυτό μάς
μεταφέρει είς δλους τούς καιρούς. Αύτό
μάς προσφέρει τά υπέροχα έπη τού τυφλού
Ραψωδού τής ’Ιωνίας. Είς τό βιβλίον τών
αίώνων — τήν Αγίαν Γραφήν — διαβά
ζομε τούς αιώνιους καί άκατάλυτους
λόγους τού Κυρίου. Μέσα είς τό βιβλίον
έντρυφοΰμε τά άριστουργήματα τού Πλά
τωνος, καί τού Θουκυδίδη, τού Σαίξπηρ
καί τού Δάντη, τού Σολωμοΰ καί τού Παπαδιαμάντη.
«’Αναντικατάστατος δια
μορφωτής τής διανοήσεως, λέγει, ό διά
σημος Γάλλος συγγραφεύς καί ’Ακαδη
μαϊκός Μωρίς Ντρυόν, δηλαδή τής προσωπικότητος τού κάθε άνθρώπου τό βιβλίον, παραμένει τό άπαραίτητο στήριγμα|καί τό πρώτο δργανο τού πολιτισμού»,,
Τό βιβλίον, δμως, δέν συμπαρίσταται
μόνον σάν ειλικρινής καί πιστός φίλος
είς τό άτομον. Ή προσφορά του γίνεται
εύρύτερη. Γίνεται παγκόσμια καί παναν
θρώπινη καί ύπηρετεΐ τήν ύπόθεσιν τής
διεθνούς κατανοήσεως καί τής είρηνικής
συνεργασίας μεταξύ τών άνθρώπων, έτσι
άκριβώς δπως τήν θέλουν καί τήν έπιδιώκουν οί άνθρωποι, δπως — τί σύμπτωσις
άλήθεια — τήν έχει θέσει σάν στόχο του
τό Διεθνές Ρόταρυ, καί δπως τήν περιγρά
φει τό τελευταΐον άρθρον, τό άρθρον 10
τού «Καταστατικού Χάρτου τού βιβλίου»,
ό όποιος συνετάγη καί ένεκρίθη είς τάς
Βρυξέλλας είς τάς 22 ’Οκτωβρίου 1971,
άπό είδικήν έπιτροπήν τής UNESCO
διά τό «Διεθνές "Ετος τού Βιβλίου» καί
τό όποίον λέγει: «’Επειδή οί πόλεμοι
γεννιούνται μέσα στό πνεύμα τών άν
θρώπων, πρέπει μέσα στό πνεύμα τών άν
θρώπων νά άνατραφή ή ύπεράσπιση τής
ειρήνης. Τά βιβλία παρουσιάζουν μίαν
άπό τίς κύριες ύπερασπίσεις τής είρήνης,
έπειδή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στήν δημιουργία ένός πνευματικού κλί
ματος φιλίας καί άλληλοκατανοήσεως.
Ό λοι οί ένδιαφερόμενοι έχουν τήν υπο
χρέωση νά βεβαιωθούν πώς τό περιεχόμενον τών βιβλίων εύνοεϊ τήν όλοκλήρωση τού άτόμου, τήν οικονομικήν καί
κοινωνικήν πρόοδον, τήν διεθνή κατανόησιν καί τήν είρήνη».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Ή παρουσία τής Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν μεγαλειώδη παρελασιν έπί τη Εθνική Έ π ετείω τή ς 25ης Μαρτίου
1821 ύπήρΕεν καί εφ έτος έντυπωσιακή. Εις τό ς φωτογράφος μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπο.

ώς αΟτη, νό μή πρόκειται περί όνυπάρ
κτου έγκλήματος, άλλά περί άνοκριτικής πλάνης, ή όποια δέν όπεκαλύφθη,
διότι δέν εύρέθησαν οί «έκδικοι» ώς εις
τή ν πρώτην περίπτωσιν νά άναμοχλεύσουν τή ν ύπόθεσιν, καί ώς ε ις τήν περίπτωσιν τού Ιβύκου οί Γερανοί, διά νά
καταμαρτυρήσουν διά τούς κακούργους;
ΝομίΖομεν, δτι δχι μόνον, δέν απο
κλείετα ι ε ις τή ν τρέχουσον πράΕιν έγκλήματα μή βεβαιωθέντα ώς τοιαϋτα,
πράγματι δέ τελεσθέντα, νά συνετάφησαν όμοϋ μετά τώ ν θυμάτων ούτών όριστικώς, μήποττε άποκαλυφθέντα, άλλά
καί δτι τούτο πρέπει νά θεωρήται ώς
δεδομένον. "Οπως, δεδομένη πρέπει νά
θεωρήται καί ή δικαστική πλάνη εις
πολλάς έκ τώ ν ύπαθέσεων
έκείνω ν,
σ ίτινες οΰσαι βεβορυμόναι μέ δισφωνίας
τώ ν ειδικώ ν έπί διοφόρων έρωτημάτων,
ώς καί έπί τού βασικού, είνα ι ή δέν είναι
'Υπό Η Λ . Χ Α ΪΔ Ε Μ Ε Ν Ο Υ τ. Ά σ τ υ ν . Α /ντοΰ Α' έγκλημα, έφθασαν μέ αύτήν τήν βαρεϊαν καταβολήν ε ις τό ποινικόν δικαοτήριον, μέ άποτέλεσμα, ε ίτ ε τή ν καταδί
κην άθώων κατηγορουμένων, ε ίτ ε τήν
άθώωσιν ένόχων.
Είναι όδυνηρόν νά σκεφθη τις δτι, δπως ύΉ ά λ ή θ ε ι α , διά τό ν άνθρω
κατόφορτον άπό άτελεία ς, άδυναπάρχουν θύματα δικαστικών πλανώ ν, τά όποια πον,
μίας καί δισστροφάς,
άποτελεί ιδανι
βοοΰν έκ τών φυλακών ή έκ τοΰ τάφου διά τήν κόν, τόσον έν παλλοϊς άπλησίαστον, ό
δύσκολος είναι ή άπεμπόλησις τών
άδικον αυτών καταδίκην, καθ’ δμοιον τρόπον υ σον
άδυναμιών ούτού. Καί ε ίς τήν ποινικήν
πάρχουν και άγνωστα θύματα άγνώστων θυτών διαδικασίαν αί δυσκολίαι συνίστανται
είς τό δτι αϋτη όσχολεϊται μέ τήν σύλτών όποιω ν τό κακούργημα δεν ύπέστη κολα ληψιν
τή ς άληθείας. Είναι δέ όδυνηρόν
σμόν, χαρακτηρισθέν ώς μη έγκλημα και ταφέν ώς έκ τούτου νά σκεφθη τις , δτι, όπως
ύπάρχουν θύματα
δικοστικών πλανών
μέ τήν ταφόπετρα τοΰ έπιγράμματος τούτου. τά
όποια βοοΰν έκ τώ ν φυλακών ή καί
έκ τού τάφου διά
τή ν άδικον αύτών
καταδίκην, κα θ’ δμοιον
τρόπον ύπάρ
χουν καί άγνωστα θύματα
άγνώστων
κεφαλής του έπί τού τοίχου, μετά τήν
ΔΙ ΕΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, ιδία
θυτών, τώ ν όποιων τό κακούργημα δέν
πυρακαϊάν
ή
όποιο
έσημειώθη
εις
τό
έκ τών φονικών δύοκολον δέ ε ις τήν
ύπέστη κολασμόν, χαρακτηρισθέν ώς μή
κτήριον.
άποκάλυψιν, δέν έπικρέμαται μόνον ό
έγκλημα, καί τα φ έν μέ τήν ταφόπετραν
Ή
άλλη,
είνα
ι
ή
ύπόθεσις
ένό
ς
Ια
κίνδυνος νά βεβαιωθή τούτο άνακριτιτού έπιγράμματος τούτου.
τρού καί τή ς συΖύγου αύτοϋ ή όποια
κώ ς καί νά παραμείνη εις τό σκότος,
εύρέθη έν τό ς τή ς
οικία ς τη ς νεκρά,
άλλά, έκτό ς τούτου, υπάρχει καί ό κ ίν 
το ύτο δέ τό γεγονός, ένώ κατ' άρχήν
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ Μ Ο ΙΡ Α Ν θά είχον άδυνος, τό τελεσ θέν έγκλημα, νό μή βεάπεδόθη ε ις έγκληματικήν
ένέρ γεια ν
σφαλώς κοί τά θύματα τώ ν κατωτέρω
βαιωθή ώς τοιοϋτον. Καί νά χαρακτηριτοΰ συΖύγου, τελικώ ς, έλαβε τόν χαρα
ύποθέσεων, άν μή, μετά χρόνον μακράν,
σθή ώς γεγονός, ε ις τό όποιον ό θά
κτηρισμόν τή ς αύτοκτονίας
όποκλειέΕ άλλων δέ λόγων, καί ούχί έΕ έπινατος έπήλθεν έΕ άλλης αιτίας, π.χ. έκ
σθέντος τού έγκλήματος.
γεναμένης άστυνομικής ή άνακριτικής
καρδιακής προσβολής, πνιγμού, πτώσε
Αί ώς άνω δύο ύποθέοεις φαίνονται
ένεργείας, άπεκαλύπτετο ή κατ' αύτών
ως, κλπ., καί ούχί έΕ έγκληματικής ένά όμοιάΖουν κατ' άρχήν, έχουν άμως
κακουργία, καί άρα καί ή άνακριτική
νεργείας. Καί, οΰτω, νά παραμείνη καί
ούοιώ δεις διαφοράς δ ιό τ ι:
πλάνη.
τούτο ε ις τό σκότος, χαρακτηριΖόμενον
Διά τήν πρώτην έπηκολούθησον κα* Είναι ή ύπόθεσις παντοπώλου τινό ς
ώς μ ή έ γ κ λ η μ ο (').
ταμήνυσις δΓ έγκλημα κατ' άγνώστων,
έκτελεα θέντος πρό πολλών έτώ ν έντό ς
Αυτή είναι ή περίπτωσις τή ς Α ν α παραγγελία νέας άνακρίσεως, έκταφή,
τού παντοπωλείου του έν
Κολωνακίω
κ ρ ι τ ι κ ή ς
π λ άν η ς .
Α π ο τε
διαφωνία τών ιατροδικαστών, τέλο ς δ'
δΓ άπαγχονισμοϋ, καί τού μικρού ύπηλεί δέ, τό ν μείΖονα τών όπειλοϋντων
έπεκράτησεν ή περί έγκλήματος έκδορέτου αύτοϋ άπαχθέντος
καί άπορριτήν όστυνομίαν καί τήν ύπ' αυτής ένερχή, μέ άπστέλεαμα νά άνακαλυφθη, νά
φθέντος έντό ς φρέατος παρά τό ν Βο
γουυένην
προανόκρισιν κινδύνων, καί
κστηγορηθή, καί νά
καταδικασθή ώς
τανικόν, τοΰ διπλού τούτου
φονικού
αύτοϋ τούτου τού βεβαιω θέντος καί μή
δράστης ύποπτον τι πρόσωπον.
έγκλήματος μετά
λησ τείας, λαβόντος
όποκαλυφθέντος έγκλήματος, διότι, τού
Έ κ τού τελικο ύ άποτελέσματος κρίτό ν χαρακτηρισμόν τή ς αύτοκτονίας καί
το, παραμένει έπ' έλπίδι τή ς όποκαλόνοντες, καθ’ δ έβεβαιώθη ή άντικειμετή ς έΕοφσνίσεως άντιστοίχω ς.
Τό διψεως αύτοΰ. Τό άλλο, τό μή βεβαιωνική ύπόστασις τού έγκλήματος, καί έπλούν τούτο έγκλημα όπεκαλύφθη μετά
θέν καί χαρακτηρισθέν άλλως, καί όχι
πηκολούθηοεν ό καθαρμός αύτοϋ, όμιτινα έτη έκ τή ς έΕαμολογήοεως ένός
ώς έγκλημα, έχει τα φ εί ήδη διά χειρός
λοϋμεν περί άνακριτκκής πλάνης ή ό
έτοιμοθανάτου έκ τών δραστών, δστις
τή ς 'Αρχής.
ποια φέρει τήν σφραγίδα τού μ ή έγ 
προσήλθεν ε ίς τό ν εισαγγελέα καί άνέΕις τό θέμα
«Πρσγματογνωμονες»,
κλήματος τεθείσ αν έν
άρχή ύπό τή ς
καταχωρηθέν ε ις τό τεύ χο ς τού μηνός
φερεν τά κα τ' α ύ τό (^ ).
ηροανακρίσεως.
* Είναι ή ύπόθεσις
δύο Ούκρανών
Φ)ρίου τών «'Αστυνομικών Χρονικών»,
Διά
τή
ν
δευτέραν
ύπόθεσιν
δμως,
πατριωτών έκτελεσθέντω ν τό 1958 καί
άνοφέρομεν σύν το ΐς άλλοις καί δύο ύκαθ' ήν δέν έβεβαιώθη έγκλημα, μολο
τό 1959 άντιστοίχω ς έν Μονάχω ύπό
ποθέσεις, ώς παραδείγματα διαφωνιών
νότι ύπήρΕαν σοβαροί
ύπόνοιαι κατά
κστοσκόπου, διά μικροσκοπικοϋ άθορύτώ ν προγματογνωμόνων έπί ένό ς καί
τού συΖύγου, άλλ' έκλεισ εν ή ύπόθεσις
βου καί ύπούλου όπλου, έκπέμπσντος
τού αύτοϋ έρωτήματος.
ώς αύτσκτσνία, όμιλοϋμεν περί άνυπάρκαί είσπέμποντος ε ίς τά ς άνοπνευστικάς
Ή μία είναι ή ύπόθεσις τού φύλακος
κτου
έγκλήματος.
όδούς διά τών ρωθώνων ή τοΰ στόματού Γεν. Χημείου τού Κράτους, ή διά
Ά λ λ ' άρα γε άποκλείεται καί ε ις τήν
τόν όποίον θανατηφόρος αίτια άπεδόθη
(Συνέχεια είς τήν οελ. 290 )
περίπτωσιν αύτήν καί ε ις άλλας όμοιας
εις πτώσιν αύτοϋ, καί πρόσκρουσιν τή ς
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