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Του ’Αρχηγού Ά σ τυ ν . Πόλεων κ . Κ . Γιαννούλη έπί 
τη 20 ετηρίδι του Περιοδικού : « ’Αστυνομικά Χρονικά»

Συνεπληρώθη ήδη εικοσαετία άπό τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού 
«’Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον υπήρξε τό πρώτον έπίσημον δη
μοσιογραφικόν δργανον του Σώματος καί έκάλυψε σοβαρόν κενόν, 
ίδια είς τόν τομέα των δημοσίων σχέσεων καί τής έπιμορφώσεως 
των αστυνομικών υπαλλήλων.

Κατά τό διάστημα τής εικοσαετίας ταύτης, τά «’Αστυνομικά 
Χρονικά», με τήν επιστημονικήν καί επιμελημένην ύλην των, τήν 
μέριμναν διά τήν επαγγελματικήν τών άστυνομικών ένημερότητα 
καί τήν δημοσιογραφικήν άρτιότητα, κατέστησαν πολύτιμος όδηγός 
παντός άστυνομικοϋ άδιακρίτως βαθμού καί ουσιώδης παράγων 
βελτιώσεως τής έπαγγελματικής καταρτίσεως καί διευρύνσεως τών 
έπαγγελματικών του όριζόντων.

Παραλλήλως, τό έκσυγχρονισμένον τούτο μηνιαΐον έντυπον διη- 
κόνησεν έπιδεξίως τάς δημοσίας σχέσεις εν τή ’Αστυνομία Πόλεων καί 
ΰπηρέτησεν άποτελεσματικώς τήν Θρησκείαν καί τήν Πατρίδα, είς 
όμαλάς καί τεταραγμένας περιόδους.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διά τής 
εικοσαετούς θητείας των, προσέφεραν θετικάς υπηρεσίας είς τό Σώμα 
καί τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν, δικαιώσαντα πλήρως τάς προσδοκίας 
τούίδρυτοΰ των, αειμνήστου συναδέλφου ’Αρχηγού έ.ά. Νικολάου 
’Αρχιμανδρίτου καί άπάντων ήμών τών έπιγενομένων.

Ώς ’Αρχηγός τού Σώματος, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν, έπ’ 
ευκαιρία, νά ευχαριστήσω τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν, διά τό έκδηλού- 
μενον παντοιοτρόπως ενδιαφέρον της καί τήν βοήθειάν της είς τάς 
προσπάθειας μας προς βελτίωσιν τού περιοδικού τούτου.

’Επιθυμώ, ώσαύτως, νά έκφράσω τάς θερμάς εύχαριστίας τού 
’Αστυνομικού Σώματος προς τούς συνεργάτας διά τήν ύπ’ αύτών 
παρεχομένην βοήθειαν καί νά συγχαρώ πάντας τούς εργαζομένους 
καί μοχθούντας διά τήν επιτυχή έμφάνισιν καί κυκλοφορίαν του.

Τέλος, απευθύνω θερμάς εύχαριστίας προς τό εύρύ αναγνωστι
κόν κοινόν, τό όποιον μετ’ αγάπης στηρίζει τήν δημοσιογραφικήν 
αύτήν προσπάθειαν τού Σώματος.

Εύχομαι μακράν σταδιοδρομίαν τού περιοδικού, έπ’ άγαθώ τής 
Πατρίδος καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ



ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ

ΤΗΣ

21ΗΣ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1967

Τάς πρωϊνας ώρας τής 20.4.72 εις τήν αίθουσαν τελετών τοΰ Α.Α JI. ώμ,ίληοεν ΙπΙ τή έπετεΐψ τής 21ης 
Απριλίου 1967, πρός τούς άξ) κούς, κατωτέρους καί διοικητικούς υπαλλήλους τοΰ ’Αρχηγείου, δ Δ) ντής τής 
ΓΣΙΙΑ Άστυν. Δ) ντής Β' κ. Τσιπρούδης Αχιλλεύς. Τήν δ μι λίαν π αρηκολοΰθησαν δ ’Αρχηγός Α. Π. κ. 
Γιαννούλης, δ Τπαρχηγδς κ. Καλτσάς, οί Δ) νται τών Δ) νσεων καί άπαντες οί ύπηρετοΰντες εις τάς υπηρε
σίας τοΰ ’Αρχηγείου. Τδ κείμενον τής Ιμπνευσμέν7]ς δμιλίας τοΰ κ. Δ) ντοΰ, λόγψ τοΰ ένδιαφέροντός του 5η- 
μοσιεΰομεν κατωτέρω:

«Κ ε Ά  ρ χ n Υ έ.
Κ ε  Ύ  π α ρ χ η υ έ,
Κ ύ ρ ι ο ι  κ α ί  Κ ύ ρ ι ο ι ,

Σήμερον έορτάΖαμεν τήν επέτειον τής 21ης Απριλίου 
του έτους 1967, ήτις, ώς γνωστόν, έλαβεν ιδιαιτέραν καί 
ξεχωριστήν θέσιν εις τό Εθνικόν μας έορτολόγιον.

Συμπληροΰνται έΕ έτη άφ' ότου αί "Ενοπλοι Δυνάμεις 
τοϋ "Εθνους έλαβαν τήν μεγάλην άπόφασιν νά έπέμβουν 
εις τήν δαικυβέρνησιν τής Χώρας, προλαμβάνουσαι οϋτω 
τήν νέον έπιβολήν τής έρυθρός μάστιγος καί άποτρέπου- 
σαι μίαν νέαν Εθνικήν τραγωδίαν.

Ή  21η 'Απριλίου 1967 είναι ή ήμέρα, ήτις έπέρασεν 
εις τήν ιστορίαν τής Ελλάδος ώς ένας σταθμός εις τούς 
αγώνας τοϋ Έθνους, κατά τούς όποιους έπεβλήθη ή 'Ε
θνική 'Ελληνική ψυχή.

Ή  σπουδαιότης καί σημασία της 21ης Απριλίου σα
φώς διαφαίνεται, έάν άνατρέΕωμεν in ' ολίγον εις τό πρόσ
φατον παρελθόν καί έΕηγήσωμεν τάς σανθήκας, αϊτινες έπέ- 
βαλσν τήν ένέργειαν μιας δρακός γενναίων 'Αξιωματικών 
τοϋ Ελληνικού μος Στρατού νά τεθούν επικεφαλής τών 
στρατειιμένων παιδιών τοϋ 'Ελληνικού Λαού διά τήν πρα- 
γμάτωσιν μιας εθνοσωτήριου στρατιωτικής άναιμάκτου έπεμ- 
βάσεως ύψηλής πατριωτικής έμπνεύσεως, στεφθεϊοαν ύπό 
πλήρους έπιτυχίας, έπ' ώφελεία τοϋ "Εθνους. Αϋτη δέ έχει 
καταοτή συνείδησις εις τάς καρδίας όλων τών Ελλήνων.

Πρό τής Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967, ή 
όλη γενική κατάστασις τής Χώρας μας είχε παραδοθή εις 
τήν φαυλότητα καί τόν κομμουνισμόν. Τέλειος κλονισμός 
τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Τάξεως. Διααυρμός καί κατα- 
φρόνησις τής Δικαιοσύνης. Έγκατόλειψις τής νεολαίας.

Αδίστακτος καί άθλια κομματική συναλλαγή. Διάβρω- 
σις τών θεσμών καί έκτραχηλισμός τοϋ τύπου καί έν γένει 
ήθική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική καί πολιτιστική μείω- 
οις καί έλάττωσις.

Ο Κομμουνισμός, ώς γνωστόν, έλλαδικόν παράρτη
μα τοϋ διεθνούς μπσσελβικισμοϋ παρά τήν ήτταν καί μετά 
τήν συντριβήν του εις τόν σκληρόν άγώνα τοϋ Έθνους εις 
Βίτσι καί Γράμμον τοϋ έτους 1949, διά τής έπικουρίας τής 
άντεθνικής πολιτείας αύτών τούτων τών άσυδότων καί έ- 
θνικώς ύπολελειμμένων κομμάτων, ίδια διά τής δημιουργίας 
τοϋ πρώτου Λαϊκού Μετώπου τοϋ έτους 1956, είχε λάβει 
τήν άνιοϋσαν καί είχε καταστή καί αΰθις έπικίνδυνος διά 
τό "Εθνος.

Αί όρισθεϊσαι έκλογαί διά τήν 28 Μαΐου 1967, λόγω 
τοϋ άνοπτυχθέντος Λαϊκού Μετώπου εις εύρυτάτην κλίμα

κα, θά ώδήγουν άσφαλώς εις τήν όλωοιν τοϋ Κοινοβου
λίου καί τοϋ "Εθνους έκ τών έσω, κατά τό πρότυπον τής 
Τσεχοσλοβακίας.

Ό  Κοινοβουλευτισμός είχεν έκτροχιασθή καί είχεν ά- 
ποβάλει τό συνταγματικόν προορισμόν του. Τό Κοινοβού- 
λιον δέν ή το ή όντϊόροσωπεία τοϋ έκλογικοϋ Σώματος, 
όλλά ή άντι πρόσωπό id τής φαυλότητος, τής συναλλαγής καί 
τών ιδιωτικών συμφερόντων.

Τό Κοινοβουλευτικόν πολίτευμα δέν έλειτούργει καί 
δέν έξέπλήρου τόν προορισμόν του. Αί άγριοι διαμάχαι καί 
τά όβυσοαλέα πάθη δέν έπέτρεπον ούδέ τήν παροχήν Κυ
βερνήσεων, ούδέ τήν έπιτέλεσιν τοϋ νομοθετικού έργου.

Μηδενισμός καί δημαγωγία ήσαν οί ίδέαι τών «έκλε- 
κτών» τοϋ Λαού καί ό βιοπορισμός τό ιδανικόν των. Φαυ- 
λότης καί άνεντιμότης, πείσμα καί εμπάθεια, άγοραπωλη- 
σία συνειδήσεων καί τυχοδιωκτισμός αί θέσεις των.

Ή  Κρατική μηχονή είχε ποραλόσει καί περιέλθει εις 
άποχαλίνωσιν, λόγω τής κρατούσης τότε καταρρακώσεως 
παντός ήθκοϋ καί νομικού φραγμού.

Ή  Έπανάστασια τής 21ης 'Απριλίου 1967 έκληρο- 
νόμησε μίαν θλιβερόν τότε κατάστασιν εις τόν τομέα τής 
Διοικήσεως. Ό  Κρατικός προϋπολογισμός, ό ίδρώς τοϋ 
Ελληνικού Λαού, διετίθετο εις προσωπικός καί κομματικός 
άνόγκας. Σκότος καί έρεβος έπεκρότει εις όλας τάς Εθνι
κός ύποθέσεις.

Ή  παιδεία είχεν άπσβή όργανον τών κομμουνιστών καί 
τών άναρχικών, μέ γενικήν κατεύθυνσιν τήν κομμουνιατι- 
κοποίησιν τής Νεολαίας καί τήν άποξένωσιν αύτής άπό 
κάθε έθνικόν ιδανικόν.

Μετέβαλον τούς φοιτητάς εις άναρχικούο άριστερούς 
καί τούς προετοίμαζαν μαΖί μέ τήν νεολαίαν Λομπράκη διά 
τήν τελικήν έξόρμησιν πρός κατόκτησιν τής Αρχής, τήν ό
ποιαν, ώς έτονίσαμεν, εύτυχώς, μέ τήν βοήθειαν τού Θεού, 
έπρόλαβεν ή Έπονάστασις τής 21ης 'Απριλίου 1967.

Τό πολιτεύεοθαι είς τήν Ελλάδα είχε καταστή έπάγ- 
γελμα πολλών έπιτηδείων καί «καταφερτζήδων». Σκάνδα
λα σκανδάλων ήλθον είς φώς κατά καιρούς, τά όποια σκο
πίμως όμως έκαλύφθησαν διότι «κόρακας κορόκου μάτι δέν 
βγάΖει». Τά πάντα είχον πωληθή είς τάς ξένος προπαγάνδας.

"Οπως γνωρίΖομεν καλώς, ή Πατρίς μας διήλθεν άπό 
μίαν κρίσιμον περίοδον άνευ προηγουμένου, ή όποια είχε 
δημιουργηθή άπό άνικάνους καί κακοήθεις, τών όπο:ων ό 
άφρων καί άντιπατριωτικός βίος πρέπει νά έχη στιγματιοθή 
είς τήν συνείδησιν κάθε πραγματικού Έλληνος, διά τό κα
λόν τής πατρίδος μας είς τό μέλλον.

Ή  Εθνική Κυβέρνησις διεκήρυξεν άπό τής πρώτης 
ήμέρας τής έπικρατήαεώς της «Ή σ ω τ η ρ ί α  τής
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ηατρίδος είναι ό ύπέρτατος Νόμος». ΈχάραΕε δέ ώς άπο- 
στολήν αυτής ν' άποτρέψη τόν διχασμόν καί τήν άπειλου- 
μένην κοινωνικήν καί Εθνικήν καταστροφήν.

Καί πράγματι έπέτυχεν εις όλας αύτάς τάς διακηρύ- 
Εεις. Άπετράπη ό διχασμός καί έπανήλθεν ή εσωτερική γα
λήνη, ήαυχία καί τάΕις. Συγχρόνως έπραγματοποίησε μίαν 
ριΖικήν άλλαγήν εις όλους τούς τομείς τής Κρατικής δρα- 
στηριότητος.

Ό  Έλλην πολίτης αισθάνεται ήδη άπό έΕαετίας, ότι 
Ζή μέσα εις μίαν άλλην σταθερόν καί ήρεμον κοινωνικήν 
καί οικονομικήν κατάστασιν, ήτις τού έπιτρέπει νά έργά- 
Ζεται, νά σκέπτεται, νά κινήται καί συνεργάζεται τιμίως 
καί έλευθέρως εις τόν κύκλον τής έργασίας καί ν' άποδί- 
δη πρός τό καλόν τού συνόλου.

Δέν άσχολείται πλέον μέ τά φαυλοκρατικά κηρύγματα 
τών διαφόρων έκμεταλλευτών, των πρακτόρων τού διεθνούς 
κομμουνισμού. Δέν έκνευρίΖετσι καί δέν παρασύρεται πλέον 
άπό τόν κόκκινον ή κίτρινον τύπον, όργανον τού άδηφάγου 
κουμμουνισμοϋ. Ό  άγρότης ήτο έγκαταλελειμμένος εις τό 
έλεος τού Θεού καί ένεπαίΖετο άπό τούς διαφόρους άγρο- 
πατέρας. Ούδέποτε κατώρθωσε ν' όπολαύση τούς κόπους 
καί τόν ίδρωτα του μέ τήν οίκογένειάν του. Αί φυλακαί ήσαν 
κατάμεστοι, ώς έπί τό πλεϊστον, άπό κρατουμένους διά α
γροτικά χρέη.

Ή  Εθνική Κυθέρνησις έχάριοε τά άγροτικά χρέη καί 
ηϋΕησε τάς συντάδεις τών άγροτών. Ή  έπανάστασις εύρε 
τήν οικονομίαν τής Χώρας εις οίκτράν κατάστασιν. Ό  κλο
νισμός τής νομισματικής σταθερότητος, ή άχαλίνωτος άνο- 
δική πορεία τών τιμών, τό δημοσιονομικόν χάος, ή άνακοπή 
πόσης έπενδυτικής δραστηριότητος, ή καταρράκωσις τής 
δημοσίας πίστεως εις τό έσωτερικόν καί εις τό έΕωτερικόν, 
πάντα τ ' άνωτέρω, ουγκυρίαι τής άπό μακροϋ ώς άνω έπι- 
κρατούσης πολιτικής άσταθείας καί τού έκτραχηλισ,μοϋ τής 
κομματικής συναλλαγής, ώδήγουν τήν Χώρον πρός βεβαίαν 
καταστροφικήν οικονομικήν κρίσιν.

Αύτήν τήν κατάστασιν ή 21η Απριλίου 1967 εύρε καί 
άνέτρεψε καί ούτω άπεφεύχθη ή καταστροφή τής Χώρας 
μας. Ή  έπανάστασις αύτή καθ' έαυτήν είναι λαϊκή - δημο- 
κροτική, εις τόν λαόν έχει τάς ρίΖα της, έπί τού Λαού στη- 
ρίΖεται καί τού Λαού είναι έντολοδόχος πρός θεραπείαν 
τής κρίσεως, τής όποιας άπόρροια ύπήρΕεν.

Έγινε πρός άποκατόστοσιν καί διάσωσιν τής έλευθε- 
ρίας. ΆπόδειΕις τρανή τής άναγκαιότητος τής έπαναστά- 
σεως είναι ή άναίμακτος καί ειρηνική έπικράτησίς της — 
μοναδική εις τήν ιστορίαν τών έπσναστάσεων τού κόσμου — 
ή καθολική λαϊκή έπιδοκιμοσία της διά τής ψηφίσεως τού 
νέου Συντάγματος τής 29)9)1968 διά ποσοστού ψήφων 
93% κοί ή νικηφόρος σταθεροποίησίς της.

Από τής έπαναστάσεως καί έντεύθεν έΕεπονήθησαν 
μεγαλόπνοα προγράμματα οικονομικής άναπτύξεως καί έ- 
πραγματοποιήθησσν μεγάλα έργα. Ούτως, ή Ελλάς άπό τό 
φάσμα τής πενίας καί τού χαμηλού εισοδήματος έπέρασεν 
άπό τήν όμάδα τών έν όναπτύΕει εις τήν προνομιούχον όμά- 
δα τών άνεπτυγμένων χωρών. Έδημιουργήθη σταθερόν 
βόθρον έπί τού όποιου θεμελιούται ή νέα έν άσφαλεία καί 
εύημερία πραγματική Δημοκρατία, διότι ή Εθνική Κυθέρ- 
νησις έλαβε σειράν μέτρων οικονομικού καί κοινωνικού χα- 
ροκτήρος, παρά τήν λυσσαλέαν άντίδρασιν τών όλίγων ύπο- 
λειμμότων τής άναρχίας καί τής φαυλότητος.

' Απασαι αί μέχρι σήμερον έπαγγελίαι τής Εθνικής 
• Έπανοστατικής Κυβερνήσεως, προϊόν έπιστομένης μελέ
της τών έκάστοτε ύφισταμένων συνθηκών, έπραγματοποιή- 
θησαν εις τόν κατάλληλον χρόνον καί εις τρόπον ώστε νά 
έπιτυγχάνωνται πλήρως τά έπιδιωκόμενα άποτελέσματα τών 
Εθνικών ύψηλών καί ώραίων στόχων.

Ήτοι ή άποτοΕίνωσις καί έκτόνωσις τού Έθνους άπό 
τών όλεθρίων έπιπτώσεων τού κομμουνισμού καί τής συνο- 
δοιπορούσης φαυλότητος, ή άποκατάστασις τής έσωτερικής 
καί έΕωτερικής 'Ασφαλείας τής Χώρας, ή έπίτευΕις τής 
Εθνικής ένότητος, ή άποκατάστασις τής οικονομικής στα

θερότητος, ή άποκατάστασις τής έκκλησιαστικής καί συν
ταγματικής τάΕεως, ή μεθοδική μελέτη καί ορθολογιστικός 
προγραμματισμός τών έργων άναπτύΕεως, ή μέριμνα διά 
τούς σπουδαστάς μέ δωρεάν βιβλία καί παροχήν δανείων 
καί τήν παιδείαν γενικώτερον μέ νέαν έκπαιδευτικήν μεταρ- 
ρύθμισιν, ή άνακούφισις καί ή προστασία έν γένει τών ά
γροτών καί όλων τών έργαΖομένων, ή έφαρμογή ένιαίας 
πολιτικής περί μέτρων λαϊκής στέγης, ή τόνωσις τής κα

ταναλωτικής ίκανότητος τού πληθυσμού δΓ αύΕήσεως τών 
μισθών, τών συντάΕεων καί τών παροχών, ή κατόργησις τών 
σκανδάλων προνομίων καί ή όρθή άντιμετώπισις πολλών 
άλλων άπό μακροϋ χρονιΖόντων Ζωτικών προβλημάτων τού 
Λαού έν συνδυασμό) μέ τήν όποκατάστοσιν τής τάΕεως καί 
τήν έΕασφόλισιν τής ήσυχίας τών πολιτών, ή δημιουργία 
ενός νέου έλληνικοϋ πολιτισμού καί μιάς νέας ισχυρός καί 
ύπολογισίμου Ελλάδος, τής Ελλάδος «ΕΛΛΗΝΩΝ Χ Ρ ΙΣΤ ΙΑ 
ΝΩΝ». "Ολα αύτά τά έππ-εύγματα, προϊόν έΕ (6) έτών 
κοπιώδους συνεχούς έργασίας, έχουν έδραιώσει τήν εύνο- 
μίαν καί τήν πρόοδον τού Ελληνικού Κράτους καί είναι 
Ζηλευτόν άπό όλα έκεϊνα τά Κράτη τά όποια έχουν έμπλα- 
κη ήδη εις τήν δίνην τής Διεθνούς άναταραχής.

Αύτή είναι ή σημερινή πραγμοτικότης, άλλά καί ή ά- 
νογκαιότης τής ιστορικής έπιταγής τήν όποιαν ένσαρκωνει 
ή Επανάστασις τής 21ης Απριλίου, ήτις άντιπροσωπεύει 
τήν μεγαλυτέραν καί σοβαρωτέραν προσπάθειαν άνορθώοε- 
ως καί έΕυγιάνσεως.

Η 21 η Απριλίου 1967 ύπήρΕεν άφετηρία ιστορική εις 
τήν πορείαν τού "Εθνους καί άποφασιστική διά τά πεπρω
μένα καί τό μέλλον τού Ελληνικού Λαού. Εις τάς δέλτους 
της μακραίωνος Ελληνικής Ιστορίας αϋτη τά καταυγάΖη 
ώς φάρος τηλαυγής τήν όδόν τού ύψίστου καθήκοντος προς 
τήν πατρίδα καί θά άπστελή φωτεινόν όρόσημον διά τούς 
έπιγιγναμένους, διότι τήν μυροβόλον έκείνην νύκτα ήχησε 
καί πάλιν, άπό τά βάθη τής ιστορίας, ή σάλπιγΕ καί ήκού- 
σθη επιτακτική ή φωνή τών ήμιθέων τής Εθνεγερσίας 1821, 
τών ηρώων τού Έπους 1940 καί όλων έκείνων οί όποιοι 
έθυσιάσθησαν διά νά εΐμεθα ήμεϊς σήμερον έλεύθεροι.

Η π α τ ρ ί ς  έ ν  κ ι ν δ ύ ν ω !  Προχωρείτε.
Τήν ύστάτην έκείνην στιγμήν άΕιωματικοί καί στρστιώ- 

ται, ώς μία ψυχή, πιστοί εις τό όρκον, τό καθήκον καί τό 
ύπέρτατον χρέος πρός τήν Ελληνικήν Πατρίδα, έπενέβη- 
σαν καί άναιμάκτως ένίκησαν, σώσαντες τήν Ελλάδα.

Πράγματι, ή 21η Απριλίου ήτο ή άρνησις ένός κακού 
παρελθόντος καί ή θέσις ένός νέου μέλλοντος. Αύτη έπέ- 
τυχε τούς στόχους της, διότι έπήγασεν αύθορμήτως άπό 
τάς γνήσιας Ελληνικός ψυχάς καί ώσάν Έθνος εΐμεθα 
ύ περήφανοι.

"Ηδη έχομεν δικαίωμα ν' άτενι'Ζωμεν μέ τήν κεφαλήν 
ύψηλά τήν διεθνή κοινωνίαν, άπηλλαγμένοι άπό τόν χαρα
κτηρισμόν των ύπανσπτύκτων, δυναμωμένοι άπό τήν πίστιν 
διά πρόοδον καί προκοπήν. Ο δρόμος διά μίαν νέαν Με- 
γάλην Ελλάδα είναι διάπλατα έλεύθερος. Τόν έγγυάται ή 
Ελληνική μας φιλοτιμία, τόν φρουρούν τά στρατευμένα 

μας παιδιά.
Τό Αστυνομικόν Σώμα συμμετέχει όλοψύχως μέ με- 

γάλον ένθουσιασμόν εις τήν έθνικήν τούτην έπέτειον. Η
μείς οί Αστυνομικοί έπί πλέον ύπερθεματίΖαμεν πάντων εις 
ψυχικόν πανηγυρισμόν, διότι έπιπροσθέτως έλυτρώθημεν καί 
άπό τού άγχους τών καθημερινών έπί τού πεΖοδρομίου άνα- 
μετρήσεων, τού άγους τών όνειδισμών, προπηλακισμών καί 
δεινών ύβρεων, τάς όποιας καθ' έκάστην τότε ύφιστάμεθα, 
προερχομένας έΕ άτόμων κστωτάτης ήθικής, κοινωνικής ύ- 
ποστάσεως καί ανευ Εθνικής συνειδήσεως. Π ρ ώ τ ο ι  
άγκαλιάσαμεν σφικτά τήν Έθνικήν Έπανόστασιν καί έκτοτε 
βαδίΖομεν έντεταγμένοι εις τάς πυκνάς φάλαγγας τής Α
πριλιανής Επαναστάσεως, άκολουθούντες τούς γενναίους 
Κυβερνήτας ΑΕιωματικούς.

"Ολοι ήμεϊς οί άνήκοντες εις τό εύγενές καί ένδοΕον 
Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, εις τήν Έθνικήν Αναγέν
νησιν αύτήν άφωσιώθημεν ωυχή τε καί σώματι, έστερνηθέν- 
τες πλήρως τό πνεύμα καί τούς έπιδιωκομένους στόχους 
τής Έπαναστάσεως καί ώς άγρυπνοι φρουροί τής ΤάΕεως 
καί Ασφαλείας τής Χώρας εΐμεθα πάντοτε πρόθυμοι νά δώ- 
σωμεν τό Εθνικόν παρόν, όπως τούτο έπράΕαμεν έπί πεν- 
τήκοντα όλόκληρα χρόνια.

Θά συνεχίσωμεν νά ύπηρετώμεν μέ τήν ίδιαν πάντοτε 
άγάπην, άφοσίωσιν καί αύτοθυσίαν ύπό τό όνέσπερον φώς 
τής 21ης Απριλίου τό γενναϊον καί φιλότιμον έκλεκτόν 
λαόν μας, έχοντες ώς οδηγόν τάς σοφάς ύποθήκας τού 
Μεγάλου Αρχηγού τής Έπαναστάσεως καί Εθνικού μας 
Κυβερνήτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ»
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Δεξιά: Εκπαιδευτική έπίσκεψις τής Σχο
λής 'Γπαστυνόμων εις τύν 'Ιερόν Βράχον 
τής Άκροπόλεως τήν 20.4.1939. Τούς δο
κίμους 'Γπαστυνόμους έξενάγησεν δ Δ) ντής 
Τουριστικής Αστυνομίας κ. Ν . Νέρης. Κά
τω: ’Εγκαίνια τής Σχολής Τπαστυνόμων 
τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1938 εις ’Αθήνας. Ό  
’Εθνικός Κυβερνήτης ’Ιωάννης Μεταξας, 
έπιθεωριεϊ, κατά τήν πρσσέλευσίν του εις 
τήν Σχολήν τμήμα Δοκίμων Ύπαστυνόμων. 
’Απέναντι: Τό Τμήμα ’Ασφαλείας Κέρκυ
ρας. Ή  φωτογραφία τής 10.7.1923. Εύγε- 
νής προσφορά τοΰ έ.ά. ’Αρχηγού A JI. κ.

Β . Γεωργίου.



ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Σελίδες εις τάς οποίας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό

τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μιά προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς εκλεκτούς άναγνώστας των.



Δεξιά: Μαθηταί τής Αστυνομικής Σχολής 
Κέρκυρας εις μίαν έκδρσμήν τήν 5.9.1937 
είς τήν θέσιν. Περιστεραί. Κάτω: Ή  Σχο
λή Ύπαστυνόμων Α' Περιόδου 1938— 39 
είς φωτογραφίαν τής 3.10.1938 μέ τούς 
Ά ξ)κούς τής Σχολής μετά άπό μίαν τε
λετήν. Εύγενής προσφορά τοΰ έ/3. Άστυν. 
Δ) ντοΰ Α' κ. Σέττα. ’Απέναντι: Στολή
Άρχιφύλακος τό Ιτος 1928. Εύγενής προσ

φορά τού τ. ’Αστυνόμου κ. Δόση.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 

Ε Λ Λ Α Δ Α

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΈΕ όλων των άρχαίων Ελληνικών Πόλεων εις toc 
Αθήνας κατ' έΕοχήν καί εις τήν Σπάρτην παρουαιάσθησαν 

ώργανωμένοι άπό τήν σημερινήν τοϋ όρου έννοιαν αστυ
νομικοί θεσμοί. Τοϋτο βεβαίως είναι τό φυσικόν έπακό- 
λουθον των άΕιοθαυμάστων διοικητικών συστημάτων, τά 
όποια ένεφάνισαν αί δύο προμνησθεϊσαι πόλεις καί τά 
όποια άπετέλεσαν μέχρι σήμερον άντικείμενον μελέτης τών 
ιστορικών καί τών πολιτειολόγων. Έ κ τών άστυναμικών 
θεσμών τών δύο πρωτευουσών πόλεων τής Ελλάδος θά 
μας άποσχολήση εις τήν συνέχειαν ή Αστυνομία τής Σπάρ
της καί μετά ταϋτα ή τών Αθηνών.

Εις τά νότια τής Πελσποννήοου εύρίσκεται ή Λακωνι
κή, χώρα ορεινή, περικλειομένη υπό δύο μεγάλων όροσει
ρών, τήν τού Ταϋγέτου καί τήν τοϋ Πάρνωνος, αϊτινες άπο- 
λήγουν ή μέν πρώτη εις τό άκρωτήριον Ταίνορον ή δέ δευ- 
τέρα εις τάν Μαλέαν.

ΜεταΕύ τών δύο όρέων έκτείνεται μεγάλη κοιλάς, τήν 
όποιαν ό Όμηρος όνομάΕει κο ίλην(') κητώεσσαν καί εύ- 
ρύχωρον.(2) Τήν κοιλάδα διασχίΖει ό ποταμός Εύρώτας. Ή  
Λακωνία είναι όμολογουμένως χώρα γραφική, γνησίως Ελ
ληνική καί πραγματικώς ώραία. Σύμπλεγμα βουνών καί πε
διάδων, Εηράς καί θαλάσσης, ποταμών καί άγριων δασών,

Οί Πέντε “Εφοροι. ΤΗσαν, έκτδς τών άλλων καί οί 
άνώτατοι άστυναμικοί άρχοντες εις τήν Ά ρχαίαν Σπάρ
την, έχοντες υπό· τάς διαταγάς των κατωτέρους άστυ- 
νομικούς έπιφορτισμένους μέ τά έπΐ μέρους άτυνομικά 

καιθήκοντα. (Παλαιά Γερμανική γκραβούρα) „

χώρα μνημειακή, μέ κλίμα εύκρστον, άπετέλεσεν άπό τό 
λυκόφως άκόμη τής Ελληνικής ιστορίας κέντρον λαών καί 
πολιτισμών. Εις τόν χώρον αυτόν άνεπτύχθη μετά τήν έγ· 
κατάστοσιν τών Δωριέων τό ίσχυρότερον στρατιωτικώς 
κράτος τής όρχαίας Ελλάδος, ή Σπάρτη. "Ενα κράτος, 
τό όποιον έδίχασε τούς έπιστήμονας εις τήν άΕιολόγησίν 
του. Ή  Σπάρτη άπετέλεσε διά πολλούς τήν ιδεώδη πολι
τείαν, φαινόμενον άνεπανάληπτον εις τόν άρχαϊον καί τόν 
σύγχρονον κόσμον, ένω δΤ άλλους δέν ύπήρΕε παρά ένα 
άντιπροσωπευτικόν μιλιταριστικόν κέντρον, τό όποιον κα
τέστρεψε τήν Ελλάδα μέ τήν πολιτικήν του μυωπίαν. Α
σχέτως τών προαναφερθέντων, γεγονός είναι, ότι ή Σπάρ
τη ύπήρΕε μία παράΕενος καί εις πολλά σημεία ακατανόη
τος διά τήν σύγχρονον έποχήν μας πολιτική καί πολιτιστική 
όντότης.

Πράγματι, είναι άδύνατσν, όσον καί άν έρευνήση κα
νείς νά εύρη, εις ολόκληρον τήν όνθρωπίνην ιστο
ρίαν, τήν άμείλικτον εύγονίαν, τήν νενομοθετημέ- 
νην κλοπήν καί μοιχείαν, τήν άποθέωσιν τοϋ πολεμιστοϋ, 
τήν έΕαφάνισιν τής προσωπικότητος, χάριν τού συμφέρον
τος τοϋ Κράτους, τήν τυραννικήν πειθαρχίαν, τό ομαδικά 
συσσίτια καί τήν περιφρόνηοιν πρός τό πνεύμα. Ό  άνθρω
πος άπετέλει μέσον διό τήν έπιτυχίαν τών έπιδιώΕεων τής 
Πολιτείας. «Εις τήν Σπάρτην, γράφει έΕέχων συγγραφεύς, 
τό κράτος ήτο ό μόνος άφέντης, ό μόνος σκληρός άφέν- 
της, εις τόν όποιον όμως άγογγυστως ύπετάσσετο τό ά- 
τσμον. Ή  τυραννία οΰτη τού κράτους ήτο τόσον άγαπητή, 
όσον άγαπητή ήτο διά τούς άλλους Έλληνας ή έννοια τής 
πατρίδος. Ό  καταναγκασμός ήτο τόσον όνώδυνος, όσον 
άνώδυνος ήτο διά τούς άλλους "Ελληνας ή έφαρμογή τού 
πλέον έλαστικοϋ νόμου. Πάντα ταϋτα, διότι ό Σπαρτιάτης, 
εις τόν όποιον τό περί φιλοπατρίας συναίσθημα ήτο εις ύ- 
πέρτατον βαθμόν άνεπτυγμένον, έπίστευεν, ότι ύπηρετεϊ 
τήν πατρίδα καί μόνον, τό συμφέρον τούτης καί μόνον, α
διαφορών διά τό προσωπικόν, τό οικογενειακόν του συμφέ
ρον».

Ή  πατρίς, λοιπόν, ή πολιτεία συνεκέντρωνε τά πάντα 
ύπέρ έαυτής. Είχε τήν άΕίωσιν τά πάντα νά γίνωνται δι' 
αύτήν. Πρός τό ίδιον αύτής συμφέρον ένομιμοποίησεν, ώς 
προαναψέραμεν, πρόΕεις, αί όποιοι, διά τούς άλλους "Ελ
ληνας, όπετέλουν ποινικά άδικήμστα. Είσεχώρησεν, έν ό- 
νόματι τοϋ συμφέροντος τοϋ Κρότους, μέχρις αύτοϋ τοϋ 
άπαραβιάστου συζυγικού θαλάμου. ΎπέτοΕεν ύπό τήν δύ- 
ναμιν τοϋ κύρους της καί αύτά τά αισθήματα τής άνθρωπί- 
νης αίδοϋς καί φιλανθρωπίας. «"ΕπνιΕε καί αύτήν έτι τήν 
τής φύσεως φωνήν καί έθεσε φραγμόν εις πάντα παλμόν 
τής κσρδίας, έφ' όσον ό παλμός οΰτος δέν έσκόπει απο
κλειστικούς τήν πατρίδα».

Εις τήν πάλιν—στρατόπεδον, ώς ήτο εις τήν πραγμα
τικότητα ή Σπάρτη, μέ τήν παντοδυναμίαν τοϋ κράτους καί 
τήν παντελή έΕαφάνισιν τής προσωπικότητος καί οί άστυνο- 
μικοί θεσμοί έΕειλίχθησαν άναλόγως. Δυνάμεθα νά ύποστη- 
ρίΕωμεν ,ότι ή πόλις τοϋ Λυκούργου άπετέλεσεν, εις πολλά
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τουλάχιστον σημεία, τό πρώτον εις τήν ιστορίαν αστυνομι
κόν κράτος τού κόσμου. Πριν ή όμως άσχοληθώμεν μέ ένα 
έκαστον έκ των άσκούντων αστυνομικήν έΕουοίαν άρχόν- 
των, είναι ανάγκη, καί πρός καλυτέραν κατανόησιν τού θέ
ματος, νά διεΕέλθωμεν έν τόχει τά τού πολιτεύματος τής 
Σπάρτης, τής διοκρίσεως τών δικαστηρίων της καί τών 
προβλεπομένων συνήθων ποινών.

α) Τό Πολίτευμα τής Σπάρτης
Δέν δυνάμεθα ελλείψει πηγών νά γνωρίΖωμεν ποιον 

ήτο τό πολίτευμα τής Σπάρτης, άμέσως μετά τήν κάθοδον 
των Σπαρτιατών Δωριέων. Ή  παρόδοσις τήν όργάνωσιν 
τής Σπαρτιατικής Πολιτείας όποδίδει εις τόν οοφόν νομο- 
θέτην Λυκούργον, ό όποιος δέν έθέσπισε νέους νόμους, 
άλλά μετερρύθμισε τούς υπάρχοντας καί ένίσχυσε διά τών 
παλαιών έθίμων τών Δωριέων. Λέγεται, ότι ή Λυκούργειος 
νομοθεσία δέν ήτο γραπτή, άλλά ρήτραι, τάς όποιας οί 
Σπαρτιαται άπό μικρός ήλικίας όπεστήθιΖσν. Κεφάλαια τών 
ρητρών ήσαν ή άμόνοια, ή πειθαρχία καί ή άνδρεία, ή δέ 
όλη κατ' αύτάς άγωγή τών Σπαρτιατών άπέβλεπε «πρός τό 
άρχεσθαι κολώς καί καρτερεϊν πονούντα καί μαχόμενον νι
κάν ή άποθνήσκειν». Πολλοί πιστεύουν, ότι ουδέποτε ύπήρ- 
Εεν εις τήν πραγματικότητα ό Λυκούργος, δεχόμενοι ότι 
νομοθέτης τής Σπάρτης ήτο ό περίφημος Χειλών, εις έκ 
των έπτά σοφών τής άρχαίας Ελλάδος. Ό  Χειλών, άκμά- 
σας κατά τά μέσα τού 6ου π.Χ. αίώνος, έκάλυψε μέ τόν 
πέπλον τού θρύλου τό ίδικόν του νομοθετικόν έργον.

Ασχέτως ποιος ήτο ό πραγματικός έμπνευστής τής 
θαυμαστής Σπαρτιατικής νομοθεσίας, τά στοιχεία τού Σπαρ
τιατικού Πολιτεύματος ήσαν τέσσσρα. Ή  Βασιλεία, ή Γε
ρουσία, ή Εκκλησία τού Δήμου κοί οί πέντε Έφοροι. Ή  
Βασιλεία, ώς καί εις τάς άλλας πόλεις τής άρχαίας Ελ
λάδος, ήτο κοί έν Σπάρτη θεσμός όρχαιότατος. Οί δυό 
βασιλείς, είχον έΕουσίον θρησκευτικήν, στρατιωτικήν καί δι
καστικήν. Έν πολέμω ό εις έκ τούτων, ήτο ό άρχηγός τού 
στρατού, πορηκολουθεϊτο όμως ύπό δύο έφορων, μετά δέ 
τό πέρας τού πολέμου, ώφειλε νά δώοη λόγον τών πράΕεών 
του. Εκτός τών όρίων τής Λακωνικής είχον έΕουοίαν ά- 
πόλυτον, ήτοι είχον δικαίωμα νά συλλέγουν στρατόν, νά 
δέχωνται πρέσβεις, νά διορίΖουν προΕένους κ.ά. Πρός τού- 
τοις, προήδρευον τής Γερουσίας τής όποιας ήσαν μέλη, 
έχοντες ψήφον. ΕΕαιρετικοί ήσαν αί όφειλόμεναι εις τούς 
βασιλείς τιμαί. Ελάμβανον γήν έκ τής περιοχής τών περί
οικων, διπλάσιάν μερίδα κατά τά δείπνα, τά δέρματα τών 
θυσιαΖαμένων προβάτων καί τό τρίτον τών λαφύρων τού 
πολέμου. Έθεωροϋντο ιεροί, όποθνήσκοντες δέ έθάπτοντο 
μέ μεγάλος τιμάς. Είναι όμως φανερόν, ότι άπετέλουν δια- 
κοσμητικόν μάλλον, παρά ούσιαστικόν στοιχείον τής Σπαρ
τιατικής Πολιτείας, ιδίως μετά τήν προδοσίαν τού Παυσα- 
νίου, δτε ή στρατηγία δέν έδίδετο πλέον εις τούς βα
σιλείς καί πολλοί έκ τών άρμοδιοτήτων των περιήλθον εις 
τούς έφόρους. «Ό  περίεργος αύτός θεσμός, γράφει ό

Wile Durant, ήτο ίσως συμβιβοσμός μεταΕύ δύο συγγενών 
κοί συνεπώς άντιΖήλων οίκων, ή τρόπος διά νά έΕασφαλι- 
σθή άνευ απολυταρχίας ή ψυχολογική χρήσις τής βασιλείας, 
διά τήν διατήρησιν τής κοινωνικής τόΕεως καί τού έθνικοϋ 
κύρους».

Η Γερουσία ήτο σύνοδος είκοσιν όκτώ γερόντων άνω 
τών έΕήκοντα έτών, προεδρεύετο δέ ύπό τών δύο βασιλέων. 
Τά μέλη της έΕελέγοντο διά βοής ύπό τού λαού, έκ τών 
άριστων πολιτών. Ή  Γερουσία άπετέλει τόν συνδετικόν 
κρίκον, άλλά καί τό μέσον έΕισορροπήσεως μεταίύ τού 
λαού καί τών βασιλέων. Ούτως, όσάκις ύφίστατο κίνδυνος 
οχλοκρατίας, οί γέροντες ένίσχυον τήν θέσιν τών βασιλέων, 
όσάκις δέ οί βασιλείς άπεπειρώντο τυραννίαν ένισχύετο ό 
δήμος. Ή  Γερουσία είχε καί διοικητικός άρμοδιότητας καί 
δικαστικός, δικάΖουσα ακόμη καί τούς βασιλείς. Μετά τών 
έφορων έφρόντιΖε καί διά τά γενικά θέματα τού Κράτους, 
είχεν δέ, ώς ό Αρειος Πάγος τών Αθηνών, τήν άνωτάτην 
έποπτείαν έπί τής διαγωγής καί τών ήθών τών πολιτών.

Ή  Εκκλησία τού Δήμου, ή γνωστή 'Απέλλα, ήτο ή 
σύνοδος τών άνω τών τριάκοντα έτών Σπαρτιατών, τών μή 
στερηθέντων τών πολιτικών των δικοιωμστων. Συνερχομέ- 
νη τοκτικώς μέν κατά πανσέληνον, έκτάκτως δέ όσάκις πα- 
ρίστατο άνάγκη, όπεφάσιΖε διά βοής έπί τών προτεινομέ- 
νων ύπό τών άρχών, έΕέλεγε τήν γερουσίαν, τούς έφόρους 
καί τούς ιερείς, όπεφάσιΖε περί μεταβολής τού πολιτεύμα
τος, έκρινε τάς περί διαδοχής έριδας τών βασιλέων, άπε- 
φάσιΖε περί πολέμου ή ειρήνης, περί άπελευθερώσεως ει
λώτων καί τέλος ήκουε τούς πρέσβεις τών Εένων κρατών.

εις τό βάθος τής είκόνος. Ή  άγορά άπετέλει χώρον, 
τόν όποιον ειδικώς έπώπτευε ή Σπαρτιατική ’Αστυνο
μία. Είδικώτερον ή άγορά ύπήγετο άστυνομικώς είς 
τήν δικαιοδοσίαν τών Έμπελώρων ή Άγορανόμων, έ- 
πιφορτισμένων κυρίως μέ άγορανομικας άρμοδιότητας.
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«Η Απέλλα, γράφει καί πάλιν ό Durant ήτο ή παραχώρη- 
οις τής Σπάρτης πρός τήν δημοκρατίαν. Ούσιαστικώς,αύτή 
ήτο ή παλαιά άμηρική δημοαία συνέλευσις, ή όποια ήκουε 
μέ δέος τάς σύμβουλός των άρχηγών καί των πρεσβυτέρων 
ή τούς βασιλείς, οί όποιοι ήγοϋντο τού στρατού. Θεωρητι- 
κώς, ή κυριαρχία άνήκεν εις τήν άπέλλαν. Αλλά μία τρο- 
ποποίησις του συντάγματος μετά τόν Λυκούργον έΕουσιο- 
δότησε τήν γερουσίαν, έάν έκρινεν, ότι ή συνέλευσις είχεν 
άπαφασίσει «φαύλως» νά άντιστρέψη τήν άπόφασιν. Οταν 
ένας προοδευτικός στοχαστής έΖήτησεν άπό τόν Λυκούργον 
νά έγκαθιδρύση δημοκρστίσν, ό Λυκούργος άπήντησε: —
Ν ά  τ ή ν  έ γ κ α θ ι δ ρ ύ σ η ς  φ ί λ ε  μ ο υ ,  
π ρ ώ τ α  ε ι ς  τ ή ν  ο ί κ ο , . γ έ ν ε ι ά ν  σ ο υ » .

Τό τέταρτον στοιχεϊον τού πολιτεύματος τής Λακεδαί- 
μονος ήτο, ώς προαναφέραμεν, οί πέντε Εφοροι. Περί τού
των, όμως, οί όποιοι ήσαν καί οί κυριώτεροι έν Σπάρτη 
άστυνομικοί άρχοντες θά γίνη λόγος έκτενέστερον έν τοϊς 
κατωτέροις.

β) Δικαστήρια έν Σπάρτη.
Εις τήν Λακεδαίμονα ή αύστηρότης των νόμων, ό ά- 

πλοΰς βίος, ή κοινωνική διάρθρωσις καί τό ιδιώνυμον πολι
τικόν σύστημα δέν έπέτρεπον τήν διάπραΕιν ποικιλώνυμων 
άδικημάτων, μέ άπστέλεσμα καί τά δικαστήρια νά μή έχουν 
τήν όργάνωσιν τών έν Άθήναις τοιούτων καί αί δίκαι νά 
είναι όλίγαι καί άπλαϊ καί αί άποφάσεις αύστηραί καί τε 
λεσίδικοι. Ως σπουδαιότερα δικαστήρια άναφέρονται τό 
δικαστήριον τών γερόντων, τό δικαστήριον τών δύο βασι
λέων, τό δικαστήριον τών 'Εφόρων καί τό δικαστήριον τών 
έμπελώρων.

Τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν  τών γερόντων συνίστατο 
έκ τών 28 μελών τής Γερουσίας, ή όποια πλήν τών Πολι
τικών είχε καί δικαστικός άρμοδιότητας. Έθεωρείτο τό με- 
γαλύτερον έν Σπάρτη καί έκρινε τάς μέγιστος τών δικών 
μεταΕύ τών όποιων κυρίως τήν έκ προθέσεως άνθρωποκτο- 
νίον καί τά έγκλήματα τών βασιλέων. Εις τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν, ή άπόφασις έΕεδίδετο μετά πολλάς ήμέρας καί 
κατόπιν προσεκτικής έΕετάσεως όλων τών συνιστώτων τήν 
αδικοπραγίαν στοιχείων. Εις τήν δευτέραν, κατά τήν όποιαν 
έΕεδικάΖοντο τά τών βασιλέων έγκλήματα, τού δικαστηρίου 
μετεϊχον πλήν τών γερόντων καί ό έτερος τών βασιλέων 
καί οί πέντε έφοροι. (3)

Τό δικαστήριον τών γερόντων έπέβαλλεν άλας τάς 
ποινάς κυρίως όμως κατεγίγνωσκε τάς βαρυτάτας, ώς τήν 
έΕορίαν καί τόν θάνατον. Κατά τόν Άριστοτέλην (Πολ. Ζ 
(Δ), 9, σ. 161, 18) οί γέροντες «ήσαν κύριοι θανάτου και 
φυγής», κατά δέ τόν Πλούταρχον (Λυκ 26) «θανάτου καί 
άτιμίας καί όλων τών μεγίστων».

Τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν  τών βασιλέων, συγκείσε- 
νον έκ τών δύο άνωτάτων τής Σπάρτης άρχόντων, είχεν 
άρμοδιότητας έπί τών δικών περί υιοθεσίας καί έπί τών δι
κών «περί έπικλήρων παρθένων. Πρός τούτοις, έλυε τάς δια
φοράς περί τών δημοσίων οδών τάς προερχαμένας έΕ άμφι- 
σβητήσεων, περί τών ορίων τούτων καί τών ιδιωτικών κτη
μάτων. «ΔικάΖειν, γράφει ό Ηρόδοτος, μούνους τούς βασι
λέας τοσάδε μοΰνα' πατρούχου τε παρθένου πέρι, εις τόν 
ίκνέεται έχειν, ήν μή περ ό πατήρ αύτήν έγγυήση, καί οδών 
δημοσίων πέρι καί ήν τις θετόν παίδα ποιέεσθαι έθέλη βα
σιλέων έναντίον ποιέεσθαι». (4)

Τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν  τών Εφόρων, τού οποίου 
,μέλη ήσαν βεβαίως οί πέντε έφοροι, έκρινε τάς άναφερο- 
μένας εις τό ιδιωτικόν δίκαιον ύποθέσεις καί έπέβαλλε δια
φόρους ποινάς.

Τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν ,  τέλος, τών έμπελώρων 
έδίκαΖε άπαντα τά αδικήματα τής άγορόα, τής όποιας οί 
προαναφερθέντες άρχοντες εϊχον τήν άστυνόμευσιν.

Πλήν τών προαναφερθέντων, δικαοταί πρέπει νά θεω
ρηθούν καί οί λεγόμενοι σύνδικοι,(5) οί όποιοι ουμφώνως 
πρός άνευρεθείσας έπιγραφάς, είχον διάφορα ονόματα. Ού
τως, άναφέρεται ό «σύνδικος τού Θεού Λυκούργου», ό 
«σύνδικος έπί τά έθη», ό «(συ)νδικών έπί τούς νόμους» ό 
«σύνδικος έπί τήν μεγάλην συνδικίαν», ό «σύνδικος έπί τά 
έθη», ό «συν)δικών έπί τούς νόμους», ό «σύνδικος καί δα- 
μοσιαμάστης» κ.ά. Αί άρμοδιότητες τών δικαστών τούτων

δέν είναι δυνατόν, έλλείψει άλλων πηγών, νά καθορισθοϋν 
έπακριβώς.

γ) Ποιναι προβλεπόμεναι ύπό του Σπαρ
τιατικού δικαίου.
Οί άπονέμοντες τήν δικαιοσύνην άρχοντες έπέθαλλον 

ποικίλας διά τά καθ' έκαστον άδικήματα ποινάς, Συνηθέσγε- 
ραι έκ τούτων, άναφερόμεναι ύπό παλαιών καί συγχρόνων 
συγγραφέων, ήσαν αί κάτωθι:

1. Ζ η μ ί α  χ ρ η μ α τ ι κ ή ,  τό ποσόν τής όποιας 
έκυμαίνετο άναλόγως πρός τό αδίκημα. Εις τήν ποινήν 
ταύτπν ύπέκειντο άκομη καί οί βασιλείς. Ο Θουκυδίδης( ) 
άναφέρει χαρακτηριστικούς, ότι κατά τόν 14σν έτος τού Πε- 
λοπον νησί οκού Πολέμου οί Λακεδαιμόνιοι έΖημίωσαν ^μέ 
100.000 δρχ. τόν βασιλέα Ά γ ιν . Η χρηματική Ζημία ήτο 
ίδιαΖόντως μεγάλη, δΓ άδικήματα κατά των βασιλέων, τών 
στρατηγών καί τών άρμοστών.

2. Α τ ι μ ί α .  Αϋτη έσήμαινε στέρησιν τών πολι
τικών δικαιωμάτων. Κατεγινώσκετο εις τούς παραβάτας τών 
περί δημοσίας αγωγής νόμων, εις τούς καταδικσσθέντας 
διά τό άδίκημα τού άγσμίου καί εις τούς τρέσαντας, δηλαδή 
τούς δειλιάσαντας ένώπιον τού έχθροΰ.

3. Φ υ γ ή .  "Αν καί ήτο σπανιωτάτη, έθεωρείτο έκ 
τών βαρυτέρων ποινών, διότι ό καταδικασθείς έΕωρίΖετο ί- 
σοβίως έκ τής Σπάρτης.

4. Θ ά ν α τ ο ς .  Οί καταδικαζόμενοι εις τήν έσχά- 
την τών ποινών έπνίγοντο διά βρόγχου εις τήν Δεχάδα, 
οίκημα όπου έΕετελούντο αί θανατικοί καταδίκαι, ή έκρημνί- 
Ζοντο εις τόν Καιάδα. Εις τόν τρόπον κατά τόν όποιον 
έΕετελούντο έν Σπάρτη αί θανατικοί καταδίκαι, άναφέρον- 
ται ό Πλούταρχος, ό Ηρόδοτος καί ό Θουκιδίδης. Ό  πρώτος 
γράφει, ότι οί κοτάδικοι έφονεύοντο διά βρόγχου εις τήν 
Δεχάδα. «Τούτο δέ (ή κολουμένη Δεχάς) έστιν οίκημα τής 
ειρκτής, έν ώ θανατούσι τούς καταδίκους άποπνίγοντες.» ( ) 
Ό  δεύτερος διευκρινίζει, ότι οί θανατικοί άποφάσεις έΕε- 
τελοΰντο μόνον κστά τήν διάρκειαν τής νυκτός καί ούδέ- 
ποτε τήν ήμέοαν «Κτείνουσι δέ τούς άν κτείνωσι Λακεδαι
μόνιοι νυκτός, μεθ' ημέραν δέ ούδένα».ί8) Ο Θουκυδί
δης τέλος άναφέρει τόν Καιάδα, τό γνωστόν βάραθρον τού 
Ταϋγέτου, ώς τόπον έκτελέσεως τών κακούργων «Καί αύτόν 
έμέλλησαν μέν εις τόν Καιάδαν ούπερ τούς κακούργους 
έμβάλλειν». (9) Εις θάνατον κατεδικάΖοντο οί φονεϊς, οί 
προδόται τής πατρίδος, οί έπιβουλευθέντες τήν Ζωήν των 
βασιλέων κ.ά. Έκ τών έλαφροτέρων ποινών ήτο ή φυλά- 
κισις καί ή μαστίγωσις, ή όποια όμως πολλάκις, καί ιδίως 
πρσκειμένου περί τών νέων, έγένετο χάριν άσκήσεως.

δ) Οί σπουδαιότεροι αστυνομικοί άρχοντες.
Έκ τών όρχών τής Λακεδαίμονος, αί όποίαι ήσαν πε- 

ριβεβλημέναι μέ έΕουσίαν άστυνομικήν. ώς κυριώτεραι άνα- 
φέρονται οί πέντε έφοροι, οί έμπέλωροι ή άγορανόμοι, οί 
παιδονόμοι, οί άουόσυνοι, οί πεδία νόμοι, οί βίδεοι, οί πα- 
τρονόυοι καί ό όγοράχος.

Οί Έφοροι εϊχον εις τήν πόλιν του Λυκούργου την 
άνωτάτην άστυνομικήν δικαιοδοσίαν, βοηθούμενοι εις τά 
καθ έκαστον έργα των ύπό τών προαναφερθέντων κατω
τέρων άστυναμικών άρχόντων καί ύπό άστυναμικών ύπη- 
ρετών, περί τών όποιων έν συνεχεία θά γίνη λόγος.

Οί συγγραφείς δέν συμφωνούν, ώς πρός τόν χρόνον, 
κατά τόν όποιον ή άρχή τών έφορων ένεφανίσθη εις τήν
Σπάρτην. . . .

Ό  Ηρόδοτος, ό Ξενοφών καί ό Διογένης ο Λαερτιος 
θεωρούν τούτους θεσμόν τού Λυκούργου. Αντιθέτως, ό 
Πλάτων(ν0) νομίΖει, ότι οί πέντε τής Σπάρτης είναι δη
μιούργημα τού βοσιλέως Θεοπόμπου, παρασιωπών όμως τό 
όνομα τού βασιλέως. Τήν αύτήν γνώμην έχει μετ' αύτόν καί 
ό 'Αριστοτέλης* «καί πάλιν Θεοπόμπου μετριάσαντος τ01^ 
τε άλλοις καί τήν τών έφορων άρχήν έπικρατήσαντος».( ' ) 

Αντίθετον γνώμην έχει έκ τών νεωτέρων ό Stein (σ. 
14, 12) ύποστηρίΖων, ότι καί πρό τού Θεοπόμπου οί έφοροι 
εϊχον άστυνομικήν καί δικαστιστικήν δικαιοδοσίαν εις τάς 
Σπαρτιατικάς κώμος, ύστερον δέ ύπό τού Θεοπόμπου άνετέ-
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θη εις αύτούς ή έκδίκασιε των ιδιωτικών δικών καί ή άστυ- 
νομική έποπτεία τών περίοικων. Οπωε όμως καί άν έχουν 
τά πράγματα, γεγονόε είναι, ότι άπό τοϋ βασιλέωε Κλεο- 
μένουε τοϋ Α (τέλος τοϋ 6ου π.Χ. αίώνοε) ή αντιζηλία 
μεταξύ τών βασιλικών οίκων τήε Σπάρτης ένίσχυοε τήν δύ- 
ναμι τών έφορων, οί όποιοι έν συνεχεία, καί κυρίωε κατά 
τόν 4ον π.Χ. αιώνα, είχον τόσον μεγάλην εξουσίαν, ώστε 
ό Πλάτων νά όνομάζη τήν άρχήν των ίσοτύραννον. Μετά 
τήε Γερουσίαε έδίκοζον, ώε προανεφέρθη, καί τούε βοσι- 
λείε άκόμη, διά τά παραπτώματά των. Έ ξ όλων τών Σπαρ
τιατών, μόνον οί έφοροι δέν ήγείροντο πρό τοϋ βασιλέωε, 
ό οποίος ύπεχρεούτο μετά τήν τρίτην πρόσκλησιν νά 6α- 
δίση πράε αύτούε. Σχετικώε ό Πολύβιοε άναφέρει, ότι οι 
βασιλείς διετέλουν «πειθαρχούντες, ώσπερ γονεϋσι τήε έ- 
φόροιε».

Οί Εφοροι διηύθυνον τήν έξωτερικήν πολιτικήν τήε 
Σπάρτηε καί μόνον αϋτοί ήδύναντο νά διαπραγματεύωνται 
μετά άπεσταλμένων ξένων κρατών. Είχον δικαίωμα νά συγ- 
κολοϋν καί νά διοικούν τήν άπέλλαν καί τήν γερουσίαν, νά 
κηρύσσουν τήν έπιστράτευσιν καί, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
πολέμου, νά εύρίοκωνται είε συνεχή έπαφήν μετά τών στρα
τηγών καί τών ναυάρχων τούε όποιους έδικαιοϋντο, δΓ 
οίονδήποτε λόγον καί κοτά τήν άνεξέλεγκτον κρίσιν των, 
νά άνοκαλοϋν είε τήν Σπάρτην. Γενικώε ήλεγχον τούε 
πάνταε καί τά πάντα ε ίε  τήν πόλιν, φαίνεται δέ, ότι καί ή 
όνομοσία των όφείλετσι είε αύτήν άκριβώε τήν έξουσίαν 
των, τοϋ «έφορόν», δηλαδή τά τήε πόλεωε πράγματα. Ή  
περίοδοε τήε άρχήε των, ή όποια ώνομάζετο έφορεία, ήρ- 
χιζε μέ τό φθινοπωρινόν ήλιοστάσιον, τό όποιον άπετέλει 
τήν άρχήν τοϋ έτουε διά τούε Λακεδαιμονίους. Αμέσως 
μετά τήν άνάληψιν τών καθηκόντων των, οί έφοροι διέτασ- 
σον τούε πολίταε νά «κείρωσι τόν μύστακα» καί τούε προέ- 
τρεπον «προσέχειν τοϊε νόμοιε». Καθ' έκαστον μήνα, έδί- 
δοντο άμοιβαίωε όρκοι τών βασιλέων πρόε τούε έφόρουε, 
ότι θά βααιλεύσουν συμφώνωε πρόε τούε νόμουε, τών έ- 
φόρων δέ πρόε τούε βασιλεϊε, ότι δέν θά περιορίσουν τήν 
βασιλικήν των έξουσίαν, έάν ήγεμονεύσουν συμφώνωε πρόε 
τάε ρήτροε τοϋ Λυκούργου.

(Συνεχίζεται)

ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμοε Α ’

1. Ίλιάδος Β ', 581.
2. ’Οδύσσειας 11 καί 414.
3. Άθαν. Ρουσοπούλου. ’Εγχειρίδιου τής 'Ελληνικής ’Αρ

χαιολογίας Σ. 92.
4. Ήροδ. ΣΤ. 57.
5. Γίλβερτ. Έγχειρίδιον ’Αρχαιολογίας τού δημοσίου

βίου. Μετάφρ. Ν, Γ. ΙΙολίτοο. Σ. 31.
6. θουκ. Ε ' 63.
7. Πλοοτ. ΤΑγ. 19.
8. Ήρόδ. Δ ', 146.
9. θουκ. Α ', 134.

10. Πλάτ. Νόμ. Γ ', 692.
11. Άριστ. Πολιτ. θ ' (Ε), 11, σ. 223 κ.έ.

ζ) Ψυχολογία άστυνομεύσεως ήθών

Κατ' αύτήν άναλύεται καί έρμηνεύεται ή μεθοδολογία 
τήε άντιμετωπίσεωε τοϋ έκφυλισμοϋ τών ήθών καί δή τών 
κοινωνικών (ψυχολογία πορνείαε, ψυχολογία ναρκομανών, 
χαρτοπαικτών κ τλ ).

η) ’Αστυνομική ψυχοδηγητική

Βασικός κλάδοε τήε άστυνομικήε ψυχοδηγητικήε μεθο- 
δολογίαε τυγχάνει ή άστυνομική ψυχοδηγητική, ή όποια τά 
μέγιστα άνεπτύχθη τελευταίωε, κατά τήν όποιαν έπικρατεί 
ή έποψιε ότι ή άστυνομία, άντί ν' άπαιτή τήν έφαρμογήν τών 
νόμων, προετοιμάζει ψυχολογικώε άπάσαε τάε συνθήκαε, 
ώστε νά μή ύπάρξη περίπτωσιε θέσεωε τήε άπαιτήσεωε έ- 
φαρμογήε τοϋ νόμου καί κατά νόμον συμβιώσεωε μετά τών 
συνανθρώπων έν τή κοινωνία. Η άρχή αύτή καλουμένη 
« ά ρ χ ή  τ ή ε  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ε  π ρ ο λ ή ψ ε ω ε » ,

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Π Α Λ Α ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 446)

άπλώε άντισταθεϊσαν καί μή ζητήαασαν έλεοε, άλλά καί μέ 
πείσμα παλεμήσασαν. Αύτό μόνον έναε προβλεπτικός πολι- 
τικόε τοϋ άναστήματοε τοϋ Πορθητοϋ ήδύνατο νά τό κόμη.

Ωε πρόε τόν Πατριάρχην έτήρησεν τήν τάξιν τών Βυ
ζαντινών Αύτοκρατόρων. Έδέχθη τόν Γεννάδιον «μετά με- 
γάληε τιμήε», τοϋ έχάρισε «δεκανίκιον», τόν συνόδεψε μέ
χρι τήε θύρσε τοϋ Παλατιού του», άνεβίβασεν αύτόν ειε 
ίππον εύτρεπισμένον «καί έδωκεν έντολήν νά τόν συνοδέψη 
τιμητική φρουρά μέχρι τήε έκκλησίαε τών Αγίων Απο
στόλων, ή όποια καί τοϋ έδόθη ώε Πατριαρχείον.

Διά ν' όποκατοστήση τήν τάξιν άπέλυσε τόν στρατόν 
καί άπεμάκρυνε τίε  όρδέε πού «έκούρσεψαν» τήν Πάλι. Τό 
τί πήραν μαζύ τουε, τό τί έκαναν, πώε έρήμωσαν τήν Πό
λιν καί γενικά ό άπολογισμόε τήε άλώσεωε θά φανή άπό 
τά παρακάτω άποοπάσματα, συγχρόνων μέ τήν άλωσιν 
ιστορικών.

ΚΓ έτσι ή Πόλιε, ή Κοσμοπαμπόθητοε, τό μέγα τα- 
μεϊον τήε Χριστιανικής πίστεωε, τό μοναδικόν σκευοφυλά
κων τών ιερών έργων, τό Γυμνάσισν τών καλλίστων τε
χνών, έγινε πλέον Τουρκική:

«Έπαίραν τό βασιλοσκάμν. Έλλάγεν ή άφεντία...».

Στό θρόνο τών Κωνσταντίνων άνέβηκε ό Μωάμεθ ό 
Β '. Στήν Άγιό  Σόφιά δέν ύμνεϊται άπό καλλίφωνα χείλη 
ό Χριστόε άλλά ό Μωάμεθ.

Ό  λαόε μας έθρήνησε τό πάρσιμο τήε Πόλεωε μέ τή 
γνωστή του δύναμι. Ή  λαϊκή μοϋσα ζωντάνεψε τούε πόθους 
κι ύψωσε τή Μεγάλη Ιδέα. Μαρμάρωσε τό βασιλιά καί 
πίστεψε καί πιστεύει, πώε:

«ΙΙάλε μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλε δικά μας θάναι».

Καί τώρα δυό λόγια γιά τά κύρια πρόσωπα τοϋ δρά
ματος :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' 0 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. (9.2.1404 — 29.5. 
1453). Πός τοδ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΟ Β' ’Αδελφός 
τοΟ αύτοκράτορος Ίωάννου τοδ Η' Δεσπότης τοδ Μυστρά, 
δπου καί έστέφθη τήν 6.1.1449 αδτοκράτωρ. Έφθααε στήν 
Πόλη τήν 12.3.1449. «Άνήρ άριστος, συνετός τε καί φρό
νιμος καί σώφρων καί άνδρεΐος, φύλαξ, συν θεφ, τής 
Κωνσταντινοπόλεως.

ΜΩΑΜΕΘ δ Β' ή ΜΕΧΜΕΤ, ό ΠΟΡΘΗΤΗΣ. (30.3.1432 + 3. 
5.1481). Νέος, εύφυής, στρατηγικός, πολιτικός, διοργα
νωτικός, θεληματικός, μεγαλοπράγμων καί μεγαλόδωρος, 
άλλά καί σκληρός, δποκριτικός, φιλήδονος, θηριώδης καί 
αιμοχαρής.

Καί ό Κωνσταντίνος καί ό Μωάμεθ, κατά σύμπτωσιν, 
άπέθανον είε ήλικίαν 49 έτών.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 467 )

είναι βασική καί άποτελεϊ τό βόθρον τής άστυνομικήε ψυ- 
χοδηγητικήε, ή όποια είναι ή όγωγή τών πολιτών, ώε πο
λιτών καί συντελεστών τής έφαρμογήε τοϋ νόμου. Υπό 
τάε συγχρόνους άντιλήψεις τήε άστυνομολογίας, ή άστυνο
μία άσκεϊ έργον άγωγής, ύπό εύρυτάτην έννοιαν, καί τούτο 
είναι καθήκον τής άστυνομικήε ψυχοδηγητικής, ή όποια βε
βαίως, συνεργάζεται μετά τών λοιπών ένεργειών τού έθνους 
ψυχολογικής ύφήε καί δομής. Υπό τήν έποψιν αύτήν, τό 
έργον τής άστυνομίαε εύρύνεται άφάνταστα, διότι όδη- 
γεϊ μετά τών άλλων παραγόντων τούς άνθρώπουε, ώστε νά 
συμβιοϋν συμφώνωε πρόε τά νόμιμα πλαίσια, ώστε νά μή 
παρίοταται άνάγκη έπεμβάσεώε της. «Τό έργον τής άστυ- 
νομίαε» γράφει διαπρεπής ψυχολόγος, «πρέπει νά τελειώνη 
πρό τήε έπεμβάσεώε της».

Ύπό τάε άνωτέρω συντόμωε έκτεθείσας άρχάς έργά- 
ζεται ή άστυνομική ψυχολογία. Εύχήε έργον θά είναι νά 
γίνη κτήμα τών άστυνομικών συστηματικώε καί μεθοδικώε 
άναπτυσσομένη, ώστε νά αυμβάλη εις τό έργον των.

Π Ε Ρ Ι Γ Γ Ρ Α Μ Α  Α Σ Τ  Υ  Ν. Ψ Υ X Ο Λ Ο  ΓI  Α Σ
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Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» εις ένδειΕιν 
ελάχιστης τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός 
τούς έκλεκτούς συνεργάτας των, διά τήν 
πολύτιμον συμπαράστασήν των, τήν όποιαν 
μέ τάς άξιολόγους έργασίας των προσέφε- 
ρον πρός τό Περιοδικόν καί τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων γενικώτερον, προβαίνουν εις μνη- 
μόνευσιν των ονομάτων των καί τήν έκφρα- 
σιν δημοσία εύχαριστιών. Εις τόν άκολου- 
θοϋντα κατάλογον καταχωροΰνται τιμής έ- 
νεκεν πρώτον τά ονόματα των συνεργατών 
μας ιδιωτών κατ' άπόλυτον άλφαβητικήν 
σειράν καί επονται τά τών άστυνομικών 
κατ’ άλφαβητικήν ώσαύτως σειράν καί μέ 
τήν ένδειΕιν τοΰ τελευταίου δν άπέκτησαν 
βαθμόν έν τφ Σώματι άνεΕαρτήτως τοϋ βα
θμού τόν όποιον εϊχον, ώς συνεργάται τοϋ 
Περιοδικού μας.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Α Ι  Ι Δ Ι Ω Τ Α Ι
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ Α. Λογοτέχνης.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. Δικηγόρος. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Σ. Ύφηγ. Παν-μίου. 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν. Καθ. Παν-μίου. 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π. Τοπογ. ύπομ. Δημ. "Εργων 
ΑΡΝΕΛΟΣ Σ. Δημοσιογράφος.
ΑΣΠΡΕΑΣ Γ. Δημοσιογράφος. 
ΒΑΊΌΠΟΥΛΟΣ X. Καθ. Θεολογίας. 
ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Γ. Δημοσιογράφος. 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ I. τ. Δ)ντής ύπ. Δικ. 
ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ Κ. Καθ. Φιλολογίας 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Κ. Καθ. Παν-μίου. 
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ Θ. Άντ-ρχης έ.ά. 
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Διοικ. Δ)ντής Α.Π. 
ΒΡΥΖΑΚΗΣ Ε. Δημοσιογράφος.
ΓΑΒΑΛΑΣ Ν. Είσαγγελεύς.
+ ΓΑΛΑΝΟΣ Σ. Καθ. Παν-μίου.
ΓΑΡΔΙΚΑΣ Κ. Καθ. Παν-μίου.
ΓΑΦΟΣ Η. Καθ. Παν-μίου.
+ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ I. Καθ. Ιατροδικαστικής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Μητροπολίτης Νίκαιας.
+ ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA. Λογοτέχνης. 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καθ. Παν-μίου. 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ I. Δικηγόρος. 
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Δ. Λογοτέχνης.
ΓΙΩΤΗΣ X. τ. Έφέτης.
ΓΚΑΒΕΡΑΣ Κ. Φοιτ. Νομικής. 
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΣ Δ. Λογοτέχνης.
ΓΟΥΛΑΣ Β. Καθ. Θεολογίας.
ΔΑΝΙΛΟΥΔΗΣ X. Δικηγόρος.
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ ΑΙΚ. Βοηθ. "Εδρας Π. Σχολής 
ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΔΕΛΩΝΗΣ Α. Διδάσκαλος-Αογοτέχνης. 
ΔΙΚΗΤΑΣ Ε.
ΔΡΙΜΥΛΗΣ Σ. Δικηγόρος 
ΔΩΡΟΣ Π.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ε. Αρχιμανδρίτης. 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ X. τ. Βουλευτής.
ΖΑΒΟΛΕΑΣ Π. Είσαγγελεύς Πρωτ-κών 
ΖΑΛΙΔΑ Β. Δικηγόρος.
ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ. Ποιήτρια.
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ Κ. Λογοτέχνης. 
ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Σ. Συμβ. Δημ. Σχέσεων. 
ΖΟΥΒΑΣ Π. Λογοτέχνης.
ΖΟΥΚΟΣ Π. τ. Διοικ. Πυρ. Σώματος. 
ΗΛΙΑΚΗΣ Ε. Καθ. Ιατροδικαστικής & ΤοΕ. 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α. Δημοσιογράφος. 
ΘΕΟΔΟΤΟΣ Σ. Άξ/οΰχος Γαλ. Ακαδημίας. 
ΘΩΜΑΣ Δ. Δικηγόρος παρ' Άρείω Πάγω.
+ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Δημοσιογράφος. 
ΙΑΚΩΒ ΙΔΟΥ Μ. Μικροβιολόγος. 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Π. Ιατροδικαστής. 
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ Γ. Βοηθ. Έδρας Παν-μίου.
Κ ΑΛΟΓΕ ΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΣ Σ. τέως

(Πρυτ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Α. άντ-γος έ.ά. 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α. Λογοτέχνης. 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Β. Διδάσκαλος.
+ ΚΑΤΣΑΣ Γ. Καθ. Ίατρ-κής & ΤοΕ-γίας. 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ Δ. ’ Ιατροδικαστής.
ΚΕΡΠΙΝΗΣ Γ. Λογοτέχνης.
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ Α. Τυπογράφος.
ΚΟΛΕΖΑΣ Ν. Βοηθ. Έδρας Παν-μίου. 
ΚΟΜΗΝΟΣ Γ.
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. Λογοτέχνης - Ζωγράφος. 
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Ν. τ. Είσαγγελεύς Έφετών. 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ I. Λοχαγός Πυρ-κοϋ.
+ ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ Σ. Δημοσιογράφος. 
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ Α. Ύφηγ. Παν-μίου - Ίατροδ. 
ΚΡΙΠΠΑΣ Γ. Τμημ. Προεδρίας Κυβερνήσεως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. Καθ. Νευρολογίας - 

(Ψυχιατρικής Παν-μίου. 
ΚΩΤΣΑΚΗΣ Δ. Αστρονόμος Καθ. Παν-μίου. 
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Μ. Δημοσιογράφος. 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κ. Άρχιτέκτων.
ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ Σ. Δημοσιογράφος.
ΛΙΛΗΣ Γ. τ. Δήμαρχος Κορίνθου-Συγγραφεύς 
ΜΑΓΚΛΙ ΒΕΡΑΣ Δ. Συμ. Δημ. Σχέσεων. 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Δ. Έπιτ. Σύμβ. Έλ. Συνεδρίου 
ΜΑΡΓΑΡΗΣ Κ. Έπιθ-τής Δημ. Σχολείων. 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Μ. Τμημ. Ύπ. Δικαιοσύνης. 
+ ΜΕΛΑΣ Σ. Λογοτέχνης.
ΜΕΛΙΤΗΣ Π.
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛ. Καθ. Παν-μίου. 
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ Δ. τ. Υπουργός Δικαιοσύνης. 
ΜΠΑΡΜΠΑΝ Η Σ Π. Καθ. Αστρονομίας.



«Στις κυρίες και στις νεαρές κο- 

πέλλες τοΰ καλοΰ κόσμου φερό

ταν με αναισχυντία, χωρίς ή πα
ρουσία των γονέων ή των συζύ

γων τους νά τον ένοχλή καθόλου. 

Οί τρόποι του θά μπορούσαν νά 

προσβάλουν ακόμη και μιά κοινή 

γυναίκα. Παρ’ όλ’ αυτά, δμως, 

σπάνια κάποιος θ ύ μ ω ν ε  με την 

στάσι του. Ή  άλήθεια είναι πώς 

τον φοβούνταν καί τον γέμιζαν 

κ ο λ α κ ε ί ε ς ,  δ,τι κι άν έκανε».

ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
0 ΤΥΧΟΠΜΚΤΗΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΣΤΗ ΡΟΣΙΚΗ ΑΥΛΗ

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ Έφίμοβιτς Ρασπούτιν 
γεννήθηκε τδ 1871 στδ χωριό Που- 

ρόφσκογιε, κοντά στδ Τομπδλσκ τής δυτι
κής Σιβηρίας. Ό  πατέρας του, Έφίμ Νό- 
6ι, ήταν ένας διπλός μουζίκος, πού που
λούσε άλογα. Τδ παρατσούκλι «Ρααπού- 
τιν», πού τοδ κόλλησαν οί συγχωριανοί 
του καί πού είναι χαρακτηριστικό γιά τήν 
περίοδο έκείνη τής ζωής του και προφη
τικό γίδι τήν μετέπειτα, σημαίνει στήν 
ρωσική «ά.ργκό», 8πως τονίζει δ Μωρίς 
Παλεολόγκ, «πόρνος», «μοιχός», «άσω
τος», «ρέμπελος». Ό  Ρασπούτιν, ώστόσο, 
βρήκε κάποτε τδν δρόμο του.

Μιά μέρα, μετέφερε μέ τδ καρότσι του 
στδ περίφημο μοναστήρι τοδ Άμπαλάσκ, 
κοντά στδ Τοαπόλσκ, ένα παπά. Αύτδς 
τδν βοήθησε νά άνακαλύψη τδν μυστικισμδ 
πού έκρυβε μέσα του. ’Αργότερα, δ Ρα- 
σπούτιν νόμισε πώς είδε τήν Παναγία, 8- 
πως διηγείται ή κόρη του Μαρία Ρασπού- 
τιν.

Ό  Ρασπούτιν πήρε τότε τδ ραβδί τοΰ 
προσκυνητοδ καί πήγε νά έπιακεφθή διά
φορους άγιους τόπους: τήν περίφημη «Λαύ
ρα» τοδ Κιέβου, τήν «Λαύρα» τής Τρόιτζα, 
κοντά στήν Μόσχα, τδ μοναστήρι τοΰ Πο- 
τααϊέφσκυ, κοντά στδ Ρόβνο. Λένε μάλι
στα πώς πήγε καί στδ "Αγιον "Ορος.

'Ο Ρασπούτιν, ιιέ τήν τραχειά αισθησια
κή του φύσι, είχε εύκολες μεταπτώσεις 
άπδ τίς μυστικές έξάρσεις στίς δρμές τής 
σάρκας. Ήδη δμως είχε άποκτήσει τήν 
φήμη αποστόλου καί οί φτωχοί άνθρωποι 
τδν ικέτευαν: «Γρηγόρη, Χριστέ μας, Σω- 
τήρα μας, προσευχήσου γιά μάς, δ θεός 
θά σέ άκούοη...».

Ό  Ρασπούτιν τούς εύλογοδσε καί τούς 
έλεγε:

—Έν όνόματι τοδ θεοδ, άδέλφια μου, 
άδελφές μου, δαμάστε τήν σάρκα σας!. .

Φυσικά, δ ίδιος δέν άκολουθοδσε αΰτήν 
τήν έντολή. "Αν καί ήταν παντρεμένος μέ 
μιά συγχωριανή του, τήν Πρασκοβία θεο- 
δώροβνα, πού τοδ είχε χαρίσει τρία παιδιά 
—τήν Μαρία, τήν Βαρβάρα, καί τδν Δη- 
μήτρη — δ Ρασπούτιν δέν άφηνε νά πάη 
χαμμένη καμμιά εύκαιρία γιά έξωσυζυγική· 
δράσι.. .

Καθώς δέν είχε πιά δρεξι γιά δουλειά, 
δ Ρασπούτιν άρχισε τίς περιπλανήσεις του. 
Ζοδσε είτε άπδ έλεημοσύνη, είτε κάνοντας 
μερικά μεροκάματα έδώ κι έκεΐ. Συχνά, 
τά μοναστήρια τοδ προσέφεραν φιλοξενία.

Έκείνη τήν έποχή προσχώρησε στήν αϊ- 
ρεσι τών «Μαστιγουμένων». |

Ή  αϊρεσις αύτή διακρινότάν γιά τά πα
ράλογα μέσα πού χρησιμοποιούσε. Οί οπα
δοί της ήσαν έκατδν είκοσι χιλιάδες πε
ρίπου. Τδ δόγμα της τδ χαρακτήριζε μιά 
άνώτερη πνευματικότης. Τδ μόνο πού ή
θελαν οί δπαδοί της ήταν νά έλθουν σέ ά
μεση έπικοινωνία μέ τδν θεό, νά ένστερ- 
νισθοδν τδν θείο Λόγο καί νά ένσαρκω- 
θοδν τδν Χριστό. Μά γιά νά φθάσουν σ’ 
αύτήν τήν ούράνια έπικοινωνία, έπιδίδον- 
ταν σέ δλων τών είδών ;$ούς παραλογι- 
σμούς.

Οί πιστοί, άνδρες καί γυναίκες, συγκεν
τρώνονταν τήν νύχτα, πότε σέ μιά ίσμπα, 
πότε σέ ένα ξέφωτο τοδ δάσους. Έκεΐ, έ- 
πικαλούμενοι τδν θεό, ψάλλοντας ύμνους, 
χόρευαν γύρω - γύρω μέ αύξανόμενη διαρ
κώς ταχύτητα. Ό  Ιπί κεφαλής τοδ χοροδ

μαστίγωνε έκείνους πού δέν χόρευαν γρή
γορα. Στδ τέλος, δλοι κυλιούνταν στδ έ
δαφος σέ κατάστασι έκστάσεως.

Σιγά - σιγά, στά μάτια τών φτωχών 
άνθρώπων, δ Γρηγόρης, πού δέν ήταν κάν 
καλόγερος, έμφανιζόταν σάν προφήτης πού 
έρμήνευε τδ Εύαγτέλιο, προέβλεπε τδ μέλ
λον καί έδιωχνε τά δαιμόνια άπδ τά σώ
ματα τών άμαρτωλών.

Ή  διαοκώς αύξανόμενη φήμη τοδ Ρα
σπούτιν, έκανε νά τδν προσέξουν δρισμένοι 
έκκλησιαστικοί παράγοντες. Πρώτος, δ 
θεολόγος Πατήρ Μιχαήλ, πού συνάντησε 
τδν Γρηγόρη στδ Καζάν. Ό  Πατήρ Μιχα
ήλ άκουσε μέ πάθος τδν μουζίκο νά δ.δά- 
σκη τδν λόγο τοδ θεοδ: παρατηροδσε τδν 
Ρασπούτιν καί διέκρινε μέσα του μιά ά- 
συνήθιστη ψυχική δύναμι. Εξέταζε αύτδ 
τδ χλωμό καί άδύνατο πρόσωπο μέ τά ά- 
νάκατα γένεια, μέ τά γαλανά μάτια, πού 
άλλοτε ήσαν γεμάτα γλυκύτητα, καί άλ
λοτε έλαμπαν άπδ μιά παράξενη φλόγα. 
Ό  Γρηγόρης μιλούσε μέ σύντομες καί κο
φτές φράσεις. Μέ ιτιά καταπληκτική εύ- 
φράδεια άνέλυε τά Ευαγγέλια καί τίς 
πράξεις τών ’Αποστόλων.

Τόσο πολύ έντυπωσιάσθηκε άπδ τδν Ρα
σπούτιν δ Πατήρ Μιχαήλ, πού τδν συμ- 
βούλευσε νά πάη στήν Πετροΰπολι γιά νά 
συναντήση τδν έπίσκοπο Θεοφάνη, έπιθεω- 
ρητή τής θεολογικής ’Ακαδημίας τής 
πρωτευούσης.

Τδ 1904, δ Πατήρ Ίβάν Κρόνσταντ, 
διάσημος δραματιστής, πού είχε παραστή 
στίς τελευταίες στιγμές τοδ ’Αλεξάνδρου 
Γ ', θέλησε κι αύτδς νά γνωρίσ·" τδν Ρα
σπούτιν. Τδν δέχθηκε στήν Πετρούπολι,
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Ό  Ρασπούτιν μέ τόν μητροπολίτη Έρμογένη καί ένα μονα
χό. Ό  Έρμογένης, ένας άπό τούς καλύτερους θεολόγους 
τής 'Ορθοδόξου Ρωσικής 'Εκκλησίας έδέχθη, κατά σύστα- 
σιν του Επισκόπου Θεοφάνη, τό Ροσπούτιν καί γοητεύθηκε 
άπό τήν «άγιωσύνη» του, όπως ό Θεοφάνης είχε γοητευθή 
όπό τήν «ομορφιά τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος». Μέ τις 
συστάσεις των έπισκόπων Θεοφάνη καί Έρμογένη ό Ρα- 
σπούτιν έγινε δεκτός όπό τόν μεγάλο δούκα Νικόλαο Νι- 
κολάϊεβιτς, άρχηγό τής 'Ανακτορικής Φρουρός καί τόν 
άδελφό του μεγάλο δούκα Πέτρο. Ό  μεγαλοαπατεώνας 

είχε άρχίσει νά είσχωρή όκάθεκτος στή Ρωσική Αύλή.

Μιά άπό τις  καθημερινές συγκεντρώσεις στό σπίτι τού Ρα- 
σπούτιν. Κατά κανόνα έπικρατοΰσε τό γυνοικεΤο στοιχείο 
Οταν τόν κατηγορούσαν γιά τήν άδυνσμία του πρός τις  γυ

ναίκες, άπαντοϋσε πώς δέν έφταιγε έκεϊνος, γιατί προ- 
κειμένου νά κερδίσουν τήν εύνοιά του, πολλοί άνθρωποι τής 
καλής τάΕεως έρριχναν στήν άγκαλιά του τις έρωμένες του, 

άκόμη καί τις νόμιμες γυναίκες του.

στό μοναστήρι τοϋ Άγιου Αλεξάνδρου 
Νιέφαχυ καί πείσθηκε δτι δ Ρασπούτιν έ- 
κρυδε μέσα του μιά «θεϊκή φλόγα».

Τόν έπόμενο χρόνο τόν κάλεσε κοντά 
του δ έπίσκοπος Θεοφάνης. Τόσο πολύ 
θαμπώθηκε δ Θεοφάνης άπό τήν «όμορφιά 
τής ψυχής καί τού πνεύματος» αύτοδ τού 
άνθρώπου, πού ζήτησε άπό τόν έπίσκοπο 
Έρμογένη, έναν άπό τούς καλύτερους θεο
λόγους τής ’Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, νά 
τόν δεχθή καί νά τόν έξετάση. Μέ τήν 
σειρά του καί δ Έρμογένης γοητεύθηκε 
άπό τήν «άγιωσύνη» τού Γρηγόρη.

Μέ τις συστάσεις τών έπισκόπων Θεο
φάνη καί Έρμογένη, δ Ρασπούτιν έγινε 
δεκτός άπό τόν μεγάλο δούκα Νικόλαο 
Νικολάΐεδιτς, άρχγιγό τής ’Ανακτορικής 
Φρουράς, άπό τόν άδελφό του μεγάλο δού
κα Πέτρο καί άπό τις γυναίκες τους, τις 
μεγάλες δούκισαες ’Αναστασία καί Μιλί- 
τσα, κόρες τού δασιλέως τού Μαυροβούνιου. 
01 άνθρωποι αύτοί, πού περνούσαν τις ώ
ρες του μέ τις άπόκρυφες έπιστήμες, τήν 
μαγεία καί τήν νεκρομαντεία, θαύμασαν 
τόν Ρασπούτιν καί τόν είσήγαγαν στόν κύ
κλο τους. Γιά τις δυό μεγάλες δούκισσες, 
δ Γρηγόρης ήταν δ «Στάρετζ», δηλαδή δ 
«Πατέρας», ήταν δ άνθρωπος τοϋ θεού.

Εκείνη τήν έποχή, δ μονάκριδος γιός 
τού Νικολάου Β ', δ τσάρεβιτς ’Αλέξιος, 
είχε προσβληθή άπό αιμοφιλία. Τό κύριο 
χαρακτηριστικό αύτής τής άνίατης άσθέ- 
νειας, πού δ τσάρεβιτς είχε κληρονομήσει 
άπό τήν μητέρα του—δ παππούς τής τσα
ρίνας καί δυό άνήψια της είχαν πεθάνει 
άπό αίμοφιλία—είναι δτι τό αίμα τού αί- 
μοφίλου χάνει τήν πηκτική του Ικανότη

τα καί δ ασθενής κινδυνεύει άπό αιμορ
ραγία. Τό παραμικρά χτύπημα, ή παραμι
κρή πληγή μπορούσαν νά προκαλέσουν Α
πώλεια. αΐιιατος, πού συνοδευόταν άπό τρο
μερούς πόνους, φρικτούς πονοκεφάλους, 
δυνατό πυρετό κλπ.

Ή  τσαρίνα ζοΰσε μέσα στήν Αγωνία. 
Γιά νά καταλάβουν οί αναγνώστες τήν φο
βερή ψυχική κατάστασι στήν δποία βρισκό
ταν ή ’Αλεξάνδρα θεοδώροβνα, άρκεΐ νά 
πούμε δτι ή αύτοκράτειρα ήξερε πώς τά 
δυό τρίτα τών αίμοφίλων πεθαίνουν σέ ή- 
λικία δώδεκα έτών.

Κάποτε, μιά άπό τις μεγάλες δούκισ
σες ρώτησε τόν Ρασπούτιν: «Μπορείς νά 
θεραπεύσης ένα παιδί, πού πάσχει άπό αι
μοφιλία;». Ό  Ρασπούτιν άπάντησε, μέ τήν 
μεγαλύτερη αύτοπεποίθησι, δτι μπορούσε. 
Είπε, μάλιστα, πώς ήξερε καλά αύτήν τήν 
μυστηριώδη άρρώστια καί περιέγραψε τά 
συμπτώματά της μέ καταπλητική άκρίβεια. 
Ή  περιγραφή του συνέπιπτε Απολύτως μέ 
τήν άρρώστια τοϋ τσάρεβιτς. Καί κάτι πα
ραπάνω, άνέφερε καί τά βότανα πού χρη
σιμοποιούσε γιά τήν θεραπεία της.

Τότε, ήταν καλοκαίρι τοϋ 1906, οί δυό 
πριγκίπισσες τοϋ Μαυροβουνίου έπρότειναν 
στόν Νικόλαο Β' καί στήν ’Αλεξάνδρα νά 
δεχθούν τόν Ρασπούτιν. Τό αύτοκρατορικό 
ζεύγος δίσταζε καί ζήτησε τήν γνώμη τοϋ 
έπισκόπου Θεοφάνη, δ δ ποιος τούς είπε:

— Ό  Γρηγόρης Έφίμοβιτς είναι ένας 
άπλοϊκός χωρικός. Οί μεγαλειότητές σας 
θά κερδίσουν άν τόν άκούσουν, γιατί μέ τό 
στόμα του μιλά ή ρωσική γ ή . . .  Ξέρω δ- 
λα δσα τού καταμαρτυρούν. .. Ξέρω τις ά- 
μαρτίες του: είναι πολλές καί μερικές φο

ρές τρομερές. Υπάρχει δμως μέσα του μιά 
τέτοια δύναμις μετάνοιας καί μιά τόσο 
άγνή πίστις πού θά μπορούσα νά έγγυηθώ 
γιά τήν σωτηρία τής ψυχής του. Κάθε φο
ρά πού μετανοεί είναι άγνός σάν παιδί πού 
δέχθηκε τό βάπτισμα. Δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία δτι είναι έκλεκτός τοϋ θεού...

Άπό τήν πρώτη του κιόλας συνάντησι 
μέ τόν Νικόλαο Β' καί τήν Αλεξάνδρα, δ 
Ρασπούτιν κατόρθωσε νά τούς έπιβληθή.

Άπό τήν πρώτη κιόλας ήμέρα τούς φέρ
θηκε βάναυσα, μέ μιά θρασύτατη οικειότη
τα, καί οί δυό μονάρχες, χορτασμένοι άπό 
κολακείες καί δουλοπρέπειες νόμισαν πώς 
άνεγνώρισαν έπί τέλους σ’ αύτόν τήν φω
νή  ̂ τής ρωσικής γής.

Ό  Πιέρ ΖιγιΑρ, παιδαγωγός τοϋ μι- 
κροϋ τσάρεβιτς, δίνει άλλη έξήγησι γιά 
τήν έπιρροή τοϋ Ρασπούτιν πάνω στό αύ
τοκρατορικό ζεύγος. Μιλώντας γιά τήν 
τσαρίνα, γράφει:

«"Οταν τής συνέστηααο τόν Ρασπούτιν 
πείσθηκε, δτι, άν άπευθυνόταν σ’ αύτόν 
κάθε φορά πού δ τσάρεβιτς άρρώσταινε, θά 
προσευχόταν δ ίδιος καί δ θεδς θά τόν 
άκουγε. ΤΗταν πεπεισμένη δτι δ Ρασπού
τιν ήταν δ μεσολαβητής άνάμεσα σ’ αύτήν 
καί τόν θεό, άφοϋ οί δικές της μόνον προ
σευχές δέν έφερναν κανένα άποτέλεσμα. 
Ό  τσάρος καί ή τσαρίνα έβλεπαν τόν Ρα- 
σπούτιν σχεδόν σάν άγιο».

Εκείνο δμως πού προκάλεσε τήν πλήρη 
ύποταγή τοϋ τσαρικού ζεύγους στόν Ρα
σπούτιν, ήταν ή βελτίωσις τής καταστά- 
σεως τοϋ τσάρεβιτς, μέ τήν έπέμβασι τοϋ 
«καλόγερου» . Ό  Ρασπούτιν κατεπράυνε 
τόν άρρωστο καί οί αιμορραγίες σταματοϋ-
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Η Τοορίνα πειθήνιο όργανο τοϋ σατα
νικού καλόγερου.

σαν. Μέ ποιόν τρόπο; "Ελεγε μιά αλλό
κοτη προσευχή, πού έμοιαζε μέ ιταγική έ- 
πίκλησι ή έβαζε έπάνω στό σώμα τοδ μι
κρού φλούδα βαλανιδιάς καί συνόδευε τά 
γιατροσόφια του μέ ένα σωρό σταυροκο- 
πήματα καί προσευχές. Φαίνεται έπίσης 
πώς ή ύπνωτιστική δύναμις πού είχε 6 Ρα- 
σπούτιν, έπαιξε κάποιο ρόλο στήν ύπόθεσι 
αύτή.

Μόλις μαθεύτηκε ή εύνοια τού τσαρι
κού ζεύγους πρός τόν Ρασποότιν, ένας κό
σμος δλόκληρος άρχισε νά τόν πολιορκή. 
Μέρα - νύχτα τά σπίτι του ήταν γεμάτο 
άπό έπιχειρηματίες, άπό στρατηγούς, άπό 
ύπαλλήλους, άπό έπισκόπους καί άρχιμαν- 
δρΐτες, άπό συμβούλους καί γερουσιαστάς, 
ύπασπιατάς καί θαλαμηπόλους τών άνα- 
κτόρων, άπό κυρίες τού καλού κόσμου.

Τά χρόνια πέρασαν καί ή έπιρροή τού 
Ρασπούτιν έπάνω στόν Νικόλαο καί τήν 
’Αλεξάνδρα μεγάλωνε συνεχώς, παρά τις 
προσπάθειες έκείνων, πού έβλεπαν πού δ- 
δηγούσε αύτή ή κατάστασις.

Φαίνεται πώς δ Ρασπούτιν κατά τήν 
πρώτη περίοδο τής ζωής του πίστεψε πρα
γματικά στήν άποστολή του. "Οταν δμως 
άνέβηκε ψηλά καί έπεδόθη σέ άναρίθμητα 
δργια, είναι δύσκολο νά πιστέψωμε τήν εί- 
λικρίνειά του.

Στίς 8 ’Απριλίου 1915, στό περίφημο 
έστιατόριο Γιάρ, στό πάρκο Πετρόφσκυ τής 
Μόσχας, δ Ρασπούτιν μίλησε δημοσία γιά 
τήν «Γριά» (τήν τσαρίνα). Δείχνοντας ένα 
κεντημένο γιλέκο, πού φορούσε κάτω άπό 
τό καφτάνι του, άνεφώνησε:

—Ή  «Γριά» μού τό κέντησε!... Τήν 
κάνω δ,τι θέλω ... να!, δ,τι θέλω!

Ό  Άρών Σιμάνοβιτς, γραμματεύς καί 
έμπιστος τού Ρασπούτιν δίνει συγκεκριμέ
νες λεπτομέρειες γιά τόν τρόπο μέ τόν 
δποΐο δ «Στάρετζ» άντιμετώπιζε τίς γυ
ναίκες ;

«Στίς κυρίες καί στις νεαρές κοπέλλες 
τού καλού κόσμου φερόταν μέ άναισχυν- 
τία, χωρίς ή παρουσία τών γονέων ή τών 
συζύγων τους νά τόν ένοχλή καθόλου. Οί 
τρόποι του θά μπορούσαν νά προσβάλουν ά- 
κόμη καί μιά κοινή γυναίκα. Παρ’ δλ’ 
αύτά, δμως, σπάνια κάποιος θύμωνε μέ 
τήν στάσι του. Ή  άλήθεια είναι πώς τόν 
φοβούνταν καί τόν γέμιζαν κολακείες, δ,τι 
κι άν έκανε.

» . . .  "Οταν κατηγορούσαν τόν Ρασπούτιν 
γιά τήν άδυναμία του πρός τίς γυναίκες, 
άπαντοΰσε πώς δέν ήταν φταίξιμο δικό του 
γιατί—προκειμένου νά κερδίσουν τήν εύ
νοιά του—πολλοί άνθρωποι τής καλής τά- 
ξεως έρριχναν στήν άγκαλιά του τίς έρω- 
μένες τους, άκόμη καί τίς νόμιμες γυναί
κες τους».

ΙΙρό τό τέλος τοδ 1916, τό σκάνδαλο 
Ινός μουζίκου, άσωτου καί μέθυσου, πού 
υπαγόρευε τίς θελήσεις του στήν Ρωσία 
μέσφ τοδ Νικολάου Β' καί τής ’Αλεξάν
δρας καί σκεπτόταν μάλιστα νά αυνθηκο- 
λογήση μέ τήν Γερμανία-—μέ τήν δποία ή 
τσαρική Ρωσία βρισκόταν σέ πόλεμο άπό 
τό 1914—είχε προκαλέσει τήν γενική κα
τακραυγή.

«Ό στρατός—γράφει δ Ρίτααρντ Κόν— 
οί κάτοικοι τών πόλεων, οί χωρικοί, ή 
Αύλή, δλοι θέλουν τήν συντριβή του. ΙΙώς 
δμως νά τόν ξεφορτωθούν;».

Στίς 10 Νοεμβρίου 1916, μαθεύτηκε 
στήν Πετρούπολι, δτι δ Βλαδίμηρος Που- 
ρίσκεβιτς, βουλευτής τής άκρας δεξιάς 
στήν Δούμα (Βουλή) έπρόκειτο νά κάνη 
άπό τό βήμα δριμύτατη έπίθεσι εναντίον 
τοδ περιβάλλοντος τής αύτοκρατορικής οι
κογένειας. Έν όνόματι τής τσαρίνας, ή κ. 
Βιρούμποβα, εύνοουμένη τής ’Αλεξάνδρας, 
είπε στόν βουλευτή:
—Ή  αύτοκράτειρα σάς παρακαλεί, κύ

ριε, νά μήν μιλήσετε γ ι’ αύτήν στήν Βου
λή. "Ηδη δ λαός δέν τήν άγαπά πολύ. . .

—Κάνετε λάθος, κυρία μου, τήν διέκο
ψε δ Πουρίσκεβιτς δ λαός τήν μισεί.

Στίς 13 Νοεμβρίου 1916, στό μέγαρο τής 
Βουλής, δ Πουρίσκεβιτς πήρε τόν λόγο:

«Πρέπει νά έξουδετερώσωμεν τόν διε
φθαρμένο καί τίς διεφθαρμένες, δσο ψη
λά κι άν βρίσκωνται!»

θύελλα χειροκροτημάτων ύποδέχθηκε 
αύτά τά λόγια.

Τήν έπομένη, ένας έπισκέπτης παρου- 
σιάσθηκε στόν Πουρίσκεβιτς. ’’Ηταν δ 
πλουσιώτερος άνθρωπος τής Ρωσίας, δ 
πρΐγκιψ Γιουσούπωφ, άνεψιάς τού τσάρου, 
κληρονόμος τών Τατάρων πριγκίπων.

—-Μιλήσατε, χθές τό βράδυ, γιά τήν έ- 
ξόντωσι τού διεφθαρμένου, τοδ είπε. "Ε
χετε σκοπό, κύριε, νά θέσετε σέ έφαρμο- 
γή τά λόγια σας;

—"Αν είχα τήν δυνατότητα, θά τό έκα
να.

—Τότε, έλάτε αύριο στό μέγαρό μου. 
θά έξετάαωμε προσεκτικά τό ζήτημα, θά 
είναι μαζί μας καί κάποιο μέλος τής αύτο
κρατορικής οικογένειας.

Στίς 15 Δεκεμβρίου, δταν δ Πουρίσκε
βιτς έφθασε στό μέγαρο τοδ νεαρού πρίγ- 
κιπος Γιουσούπωφ, βρέθηκε μπροστά στόν 
μεγάλο δούκα Δημήτρη Παύλοβιτς. Ή  συ
νωμοσία έναντίον τοδ Ρασπούτιν άρχιζε νά 
παίρνη σάρκα καί δοτά. Στήν σύσκεψι συμ
μετείχαν άκόμη ένας ταγματάρχης, 
τραυματίας πολέμου, δ Σουχοτίν καί ένας 
Γάλλος γιατρός, δ Στανισλά ντέ Λαζοβέρ. 
Ή  δολοφονία θά γινόταν στό μέγαρο τοδ 
Γιουσούπωφ. Γιά νά μπορέση νά τόν φέρη

κρυφά στό σπίτι του, δ πρϊγκιώ είχε πλη
σιάσει τόν Ρασπούτιν καί είχε γίνει φί
λος του. Ή  δολοφονία δρίαθηκε γιά τίς 
29 Δεκεμβρίου.. .

«’Από καιρό, δ Ρασπούτιν έπιθυμούσε νά 
γνωρίση τήν γυναίκα μου», διηγείται δ 
πρίγκιψ Γιουσούπωφ. «Ξέροντας, δτι βρι
σκόταν στήν Πετρούπολι, καί γνωρίζοντας 
δτι οί γονείς [ίου ήσαν στήν Κριμαία, δέ
χθηκε νά έλθη σπίτι μου.

»Στήν πραγματικότητα, ή γυναίκα μου 
δέν ήταν έκεί. "Ηταν στήν Κριμαία μέ 
τούς γονείς μου. Μά σκέφθτηκα πώς, άν 
έλεγα στόν Ρασπούτιν, δτι θά είχε τήν 
εύκαιρία νά τήν γνωρίση, θά δεχόταν μέ 
μεγαλύτερη εύχαρίστησι τήν πρόσκλησί 
μου».

Ώς τόπο τής δολοφονίας, οί συνωμότες 
διάλεξαν ένα υπόγειο τού μεγάρου τοδ 
Γιουσούπωφ. Στίς 29 Δεκεμβρίου, τό υπό
γειο αύτό μετεβλήθη σ' ένα εύχάριατο καί 
ζεστό διαμέρισμα. Οί πέτρες άπό γρανί
τη σκεπάσθηκαν μέ χαλιά, ένώ στό ύπό- 
γειο μεταφέρθηκαν βιαστικά διάφορα έπι
πλα. ’Ανάμεσα σέ αύτά ξεχώριζε μιά σκα
λιστή ντουλάπα άπό έβενο, μέ πλήθος μι
κρούς καθρέπτες, κολωνίτσες άπό μπροδ- 
τζο καί μυστικά συρτάρια. Πάνω σέ αύτή 
τήν ντουλάπα τοποθετήθηκε ένας ’Εσταυ
ρωμένος άπό κρύσταλλο καί σκαλιστό ά- 
σήμι, ιταλικής τέχνης τοδ 16ου αίώνος.

Ό  ’Εσταυρωμένος αύτός έπρόκειτο νά 
παίξη μεγάλο ρόλο κατά τήν τραγική νύ
χτα τής 29ης πρός τήν 30ή Δεκεμβρίου.

Λίγο μετά τίς έντεκτα τό βράδυ, δ με
γάλος δούκας Δημήτρης, δ γιατρός Λαζο
βέρ, δ Πουρίσκεβιτς καί δ Σουχοτίν έφθα- 
σαν στό σπίτι τού Γιουσούπωφ. Ό  γιατρός 
Λαζοβέρ έτοίμασε τό δηλητήριο μέ τό δ
ποΐο θά σκότωναν τόν Ρασπούτιν.

«Ό γιατρός Λαζοβέρ έβαλε τά λαστιχέ
νια γιάντα του, πήρε τό κυχνιούχο κάλλιο 
καί τό έκανε σκόνη», λέει ό πρΐγκιψ Γιου
σούπωφ. «'Ύστερα, πασπάλισε τήν έπιφά- 
νεια τών γλυκισμάτων μέ μιά δόαι δηλη
τηρίου, πού ήταν άρκετή, κατά τήν γνώ
μη του, -·ιά νά προκαλέση τόν άκαριαΐο 
θάνατο πολλών άτόμων».

Γιά νά έλθη, δ Ρασπούτιν είχε βάλει σάν 
δρο στόν πρίγκηπα δτι θά πήγαινε νά τόν 
παραλάβη κρυφά άπό τήν σκάλα ύπηρε- 
σίας, καί θά τό έφερνε κατόπιν πάλι σπί
τι του.

Κατά τά μεσάνυχτα, φορώντας ένα γού
νινο σκούφο, πού τοδ έκρυβε τό πρόσωπο, 
δ Γιουσούπωφ πήγε στό σπίτι τοδ «Στάρε- 
τζ». Ό  θυρωρός, σύμφωνα μέ τίς δδηγίες 
τού Ρασπούτιν, τόν άφησε νά άνεβή άπό 
τήν σκάλα δπηρεσίας.

«Χτύπησα τό κουδούνι», διηγείται δ 
πρΐγκιψ Γιουσούπωφ.

»—Ποιός είναι; άπάντησαν πίσω άπό 
τήν πόρτα.

«’Αναρρίγησα.
»—Γρηγόρη Έφίμοβιτς, άπάντησα, έγώ 

είμαι’ ήλθα νά σάς πάρω.
»Άκουσα τόν Ρασπούτιν νά κινήται μέ

σα στό δωμάτιο. Τό μάνταλο τής πόρτας 
έτριξε. Δέν αισθανόμουν καθόλου άνετα.

»Μοΰ άνοιξε καί μπήκα στήν κουζίνα».
Εκείνο τό βράδι, δ Ρασπούτιν φορούσε 

ένα μεταξωτό πουκάμισο κεντημένο μέ γα
λάζια λουλούδια, ένα φαρδύ πανταλόνι 
άπό μαύρο βελούδο καί μπόττες. Ό  Γιου
σούπωφ τόν βοήθησε νά φορέση μιά γού
να καί κατόπιν οί δυό άνδρες κατέβηκαν 
άπό τήν σκάλα ύπηρεσίας. Κάτω τούς πε- 
ρίμενε τό αύτοκίνητο τού πρίγκιπος. Τήν
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στιγμή, πού τό αύτσκίνητο ήταν έτοιμο 
νά ξεκινήαη, δ Γιουσούπωφ έρριξε μιά μα
τιά πίσω του: κανείς άπδ τούς μυστικούς 
Αστυνομικούς, πού φρουρούσαν τδ σπίτι 
τού Ρασπούτιν δέν τούς είχε άντιληφθή.

"Οταν δ πρίγκιώ καί δ ξένος του έφθα- 
σαν στδ μέγαρο τού πρώτου, οί φίλοι τού 
Γιουσούπωφ είχαν άνεβή στδ πρώτο πά
τωμα, δπου, σύμφωνα μέ τδ σχέδιο, πού 
είχαν καταστρώαει, συζητούσαν καί άκου- 
γαν άπδ ένα γραμμόφωνο ένα Αμερικανικό 
τραγουδάκι.

—Τί γίνεται έδώ; ρώτησε παραξενεμέ- 
νος δ Ρασπούτιν. "Εχετε γιορτή;

—"Οχι, ή γυναίκα μου δέχεται μερι
κούς φίλους της, πού ΘΑ φύγουν σέ λί
γο, Απάντησε δ Γιουσούπωφ. Πάμε, στδ 
μεταξύ, στήν τραπεζαρία, νά πιούμε ένα 
φλυτζάνι τσάι.

Καί δ πρΐγκιψ δδήγησε τδν Ρασπούτιν 
στδ ύπόγειο, δπου λογάριαζε νά τδν δηλη- 
τηριάση μέ κρασί καί γλυκίσματα.

Στήν άρχή, δ «Στάρετζ» έξήτασε μέ πο
λύ ένδιαφέρον τήν ντουλάπα μέ τά Αναρί
θμητα συρτάρια. "Γστερα, οί δυδ άνδρες 
κάθησαν καί άρχισαν νά κουβεντιάζουν. 
"Ενα λεπτδ Αργότερα, δ πρΐγκιψ προσέφε- 
ρε τσάι στδν φιλοξενούμενό του μαζί μέ 
δηλητηριασμένα γλυκίσματα.

«’Εκείνος, στήν άρχή, δέν θέλησε νά 
πάρη», λέει δ Γιουσούπωφ.

»—Είναι πολύ γλυκά, είπε.
»Σέ λίγο δμω-- πήρε ένα, ύστερα δεύ

τερο... Τδν κοίταζα μέ φρίκη. Τδ δηλη
τήριο έπρεπε νά ένεργήση Αμέσως, πρδς 
μεγάλη μου, δμως, έκπληξι, δ Ρασπούτιν 
έξακολουθούσε νά μού μιλά σάν νά μήν 
συνέβαινε τίποτε». ’Αμέσως έπειτα, δ Γιου
σούπωφ έδωσε στδν ξένο του ένα ποτήρι 
κρασί μαδέρα πού περιείχε κυανιοΰχο κά- 
λιο. "Ορθιος, δίπλα στδν Ρασπούτιν, δ 
πρΐγκιψ περίμενε νά τδν δή νά σωριάζεται 
στδ έδαφος. Ό  «Στάρετζ» δμως έπινε ή
συχα τδ κρασί του μέ μικρές γουλιές. Ξα
φνικά, φάνηκε σάν νά δυσκολευόταν νά 
καταπιή. 'Ο Γιουσούπωφ τδν ρώτησε Αμέ
σως τί έχει.

—Τίποτε άπολύτως, μέ ένοχλεΐ λίγο δ 
λαιμός μου, Απάντησε δ Ρασπούτιν. Ή  
μαδέρα είναι καλή, δώστε μου λίγη Ακό-
μη·

Ό  «Στάοετζ» ήπιε καί δεύτερο ποτήρι 
δηλητηριασμένο κρασί καί κατόπιν τρίτο, 
χωρίς νά νοιώση τήν παραμικρή ένόχληαι. 
’Αφού ξανάπιε τσάι, δ «Στάρετζ» πρόσταξε 
τδν «φίλο» του:

—Παίξτε μου κάτι τδ χαρούμενο, μού 
Αρέσει νά σάς Ακούω.

*0 πρΐγκιψ Γιουσούπωφ πήρε τήν κιθά
ρα του καί τραγούδησε μερικά τραγούδια. 
Στδ έπάνω πάτωμα συνεχίζονταν οί ζωη
ρές συηζητήσεις.

—Γιατί γίνεται τόση φασαρία; ρώτησε 
Ανυπόμονα δ Ρασπούτιν.

—’Ασφαλώς οί προσκεκλημένοι μου 
φεύγουν Απάντησε δ πρΐγκιψ Γιουσούπωφ. 
Πάω νά ρίξω μιά ματιά.

Μόλις δ πρΐγκιψ έφθααε κοντά στούς 
φίλους του, έκεϊνοι τδν κατέκλυσαν μέ ε
ρωτήσεις. 'Ο Γιουσούπωφ τούς διηγήθηκε 
δ,τι είχε συμβή.

—Είναι περίεργο, προσέθεσε, πώς δέν 
ένήργησε τδ δηλητήριο.

*0 ίστορικδς Ρίτσαρντ Κδν δίνει τήν έ- 
ξήγησι αύτού τού φενομένου: «Τδ κυανιοΰ
χο κάλιο, δταν ήλθε σέ ·έπαφή μέ τδ γα- 
στρικδ 6γρό, μετεβλήθη σέ δδροκυάνιο,

πού καθώς ένώθηκε μέ τδ σάκχαρο τού 
κρασιού καί τών γλυκισμάτων έδημιούργη- 
σε ένα ποοϊδν μή τοξικό».

Στήν έκθεσί του, δ Βλαδίμηρος Πουρί- 
ακεβιτς περιγράφει τήν έκπληξι τού πρίγ- 
κιπος καί τών φίλων του. Κατόπιν δίνει 
τδν λόγο στδν Γουαούπωω:

«Τδ χειρότερο είναι, δτι Αρχίζει νά ά- 
νυπομονή. Ρωτά γιατί Αργεί νά κατεβή ή 
πριγκίπισσα καί τού είπα πώς έχει μερι
κούς φίλους έπάνω, πού δέν μπορεί νά 
τούς άφήση χωρίς νά παρεξηγηθή...» .

"Επειτα Από μιά σύντομη συζήτησι, δ 
Γιουσούπωφ Αποφάσισε νά δράση. Πήρε τδ 
πιστόλι τού μεγάλου δούκα Δημήτρη καί 
ξανακατέβηκε στδ ύπόγειο.

Προσέφερε στδν ξένο του άλλο ένα πο
τήρι κρασί μαδέρα καί δ Ρασπούτιν έγινε 
πάλι εύθυμος. Κουβεντιάζοντας φιλικά μέ 
τδν «Στάρετζ», δ πρΐγκιψ κοίταξε μηχα
νικά τδν ’Εσταυρωμένο άπδ κρύσταλλο, 
πού βρισκόταν έπάνω στήν ντουλάπα μέ τά 
πολλά συρτάρια.

—Γιατί κοιτάς δλη τήν ώρα τδν ’Εσταυ
ρωμένο; ρώτησε δ Ρασπούτιν.

Μού Αρέσει πολύ, είναι τόσο ωραίος, 
Απάντησε δ Γιουσούπωφ.

Εκείνη τήν στιγμή, δ πρΐγκιψ κρατού
σε πίσω άπδ τήν πλάτη του τδ πιστόλι μέ 
τδ δποΐο ήθελε νά σκοτώση τδν «Στάρετζ ·>. 
Καθώς έκεΐνος έσκυβε τδ κεφάλι του καί 
είχε τδ βλέμμα του προσηλωμένο στδν 
’Εσταυρωμένο, δ Γιουσούπωφ σκέφθηκε, δ- 
τι έπρεπε νά έπωφεληθή άπδ αύτή τήν 
εύκαιρία καί νά δράση Αμέσως.

«Σήκωσα Αργά τδ πιστόλι», έγραψε Αρ
γότερα δ Ι’ιουσουπωφ. «Τί έπρεπε νά ση
μαδέψω, σκεπτόμουν, τήν καρδιά ή τδν 
κρόταφο; ’Αναρρίγησα δλόκληρος. "Απλω
σα τδ χέρι μου, σημάδεψα τήν καρδιά καί 
πίεσα τήν σκανδάλη. Ό  Ρασπούτιν έβγα
λε ένα άγριο μουγκρητό καί σωριάστηκε 
έπάνω στδ δέρμα τής Αρκούδας».

Στδ θόρυβο, έτρεξαν οί φίλοι τού πρίγ- 
κιπος. *0 Ρασπούτιν ήταν ξαπλωμένος Α
νάσκελα. Τά χαρακτηριστικά του συσπά- 
σθηκαν γιά μιά στιγμή, κι ύστερα δ «Στά
ρετζ» έμεινε Ακίνητος. Ό  γιατρός Λαζο- 
βέρ τδν έξήτασε καί έδήλωσε, δτι δ Γρη- 
γόρης ήταν νεκρός.

Τότε άρχισαν νά παίζουν μιά θλιβερή 
κωμωδία πού είχε σκοπό νά παραπλανήση 
τήν Αστυνομία. *0 Σουχοτίν φόρεσε τήν 
γούνα καί τδν σκούφο τού Ρασπούτιν καί 
έφυγε μέ τδν μεγάλο δούκα καί τδν για
τρό μέ τδ Ανοικτό αύτοκίνητο τού Πουρί- 
σκεβιτς. "Ετσι, ή Αστυνομία θά πίστευε 
δτι δ «Στάρετζ» είχε βγή ζωντανός άπδ 
τδ μέγαρο τού Γιουσούπωφ.

*0 πρΐγκιψ καί δ Πουρίσκεβιτς κουβέν
τιασαν γιά λίγο στδ πρώττο πάτωμα. "Γ
στερα, δ Γιουσούπωφ, νοιώθοντας μιά Α
όριστη Ανησυχία κατέβηκε στδ ύπόγειο.

Σκυμμένος έπάνω στδν Ρασπούτιν, τδν 
παρατήρησε μερικές στιγμές. Ξαφνικά, δ 
«Στάρετζ» μισάνοιξε τδ Αριστερό του μάτι 
καί, κατόπιν, τδ δεξί.

«Είδα τότε τά δυδ μάτια τού Ρασπού- 
τιν, δυδ μάτια έχιδνας, στυλωμένα έπάνω 
μου μέ μιά έκφρασι σατανικού μίσους», έ
γραψε δ Γιουσούπωφ.

Ό  πρΐγκιψ παρέλυσε Από τήν συγκίνη- 
σι κι έμεινε Ακίνητος. Ξαφνικά, μέ μιά 
υπεράνθρωπη προσπάθεια, δ ζωντανός νε
κρός σηκώθηκε καί έπετέθη έναντίον τού 
δολοφόνου του.

Ό  πρΐγκιψ ΦέλιΕ Γιουσούπωφ, πρωτα
γωνιστής τής δολοφονίας τού Ρασπού

τιν.

« ...τά  δάχτυλά του προσπαθούσαν νά 
μέ πιάσουν άπδ τδν λαιμό, χώνονταν σάν 
τανάλιες στδν ώμο ·ιου"», διηγείται δ πρΐγ- 
κιψ Γιουσούπωφ. «Τά μάτια του έβγαιναν 
άπδ τις κόγχες τους, τό αίμα κυλούσε άπδ 
τά χείλη του.

Μέ βαρειά καί τραχειά φωνή, δ Ρασπού
τιν φώναζε συνεχώς τδ δνομά μου. Τίποτε 
δέν θά μπορούσε νά περιγράψη τήν φρίκη, 
πού ένοιωθα. Προσπαθούσα νά Απελευθε
ρωθώ Απδ τά χέρια του,· μά δέν τά κατά- 
φερνα. Μιά τρομτρή πάλη &ργισε μεταξύ 
μας.

»Τδ πλάσμα αΰτδ πού πέθαινε δηλητη
ριασμένο, μέ μιά σφαίρα στήν καρδιά, τδ 
σώμα αΰτό, πού οί δυνάμεις τού κακού 
ζωντάνευαν γιά νά έκδικηθή, είχε κάτι 
τόσο τρομακτικό, τόσο τερατώδες, πού δέν 
μπορώ νά θυμηθώ αύτή τήν σκηνή χωρίς 
νά νοιώσω ένα ρίγος φρίκης...

»Μέ μιά ύπεράνθρωπη προσπάθεια κα
τόρθωσα νά Απαλλαγώ Απδ τδ Αγκάλιασμά 
του».

*0 Ρασπούτιν ξανάπεσε Ανάσκελα, Ανα- 
σαίνοντας βαριά, ένώ στδ ένα του χέρι έ
σφιγγε μιά έπωμίδα, πού είχε Αποσπά- 
σει, τήν στιγμή τής πάλης, άπδ τήν στο
λή τού πρίγκιπος. "Εμεινε γιά λίγο Ακί
νητος καί κατόπιν άρχισε πάλι νά κινήται.

Τότε, γεμάτος Αγωνία, δ Γιουσούπωφ 
δρμησε στήν σκάλα, πού δδηγούσε στδ πρώ
το πάτωμα καί φώναξε στδν Πουρίσκεβιτς, 
πού είχε μείνει στδ γραφείο τού πρίγκι- 
πος:

—’Ελάτε τοήγορα κάτω! Ζή Ακόμη!».
'Ο Γιουσούπωφ άκουαε τότε θόρυβο πί

σω του. Πήρε ένα ρόπαλο Απδ καουτσούκ, 
πού τού είχε δώσει δ βουλευτής Μακλα- 
κώφ, κι άρχισε νά κατεβαίνη πάλι τήν 
σκάλα, ένώ δ Πουρίσκεβιτς, δπλιζε τδ πι
στόλι του.
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«ΘΑ ΤΑ ΠΩ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΡΙΝΑ»* 
Κατά τήν διάρκεια αύτής τής σκηνής, 

δ Ρασπούτιν δέν είχε μείνει άδρανής. 
Έρποντας, ανέβαινε γρήγορα τήν γυριστή 
σκάλα, πού δδηγούσε ατύ έπάνω πάτωμα. 
Στήν μέση τής σκάλας ύπήρχε μιά πόρτα, 
πού Ιδγαινε στήν αύλή. 'Ο «Στάρετζ» τήν 
άνοιξε καί βγήκε.

Γιά νά τόν έμποδίση νά φύγη δ Γιου- 
σούπωφ δρμησε στήν αύλή, τήν διέσχισε 
γρήγορα κι έφθασε στήν μόνη πόρτα, πού 
δέν ήταν κλειδωμένη.

*0 Γρηγόρης Ρασπούτιν είχε κατορθώ
σει νά σηκωθή κι έτρεχε τώρα, παραπα
τώντας, πάνω στό χιόνι, πρός τήν πόρτα, 
πού τόν χώριζε άπδ τήν δχθη τού ποτα
μού. ”Αν δώσωμε τώρα τόν λόγο στδν Βλα
δίμηρο Πουρίσκεβιτς:

«’Εκείνη τήν στιγμή δέν πίστευα στά 
μάτια μου, μά ή κραυγή, πού έβγαλε μέ
σα στήν ήσυχία τής νύχτας: «θά τά πω 
δλα στήν τσαρίνα! θά τά π® βλα στήν τσα
ρίνα!», μέ έβεβαίωσε δριστικά, δτι ήταν 
αυτός, δ Γρηγόρης Ρασπούτιν, δτι μπο
ρούσε νά γλυτώση χάρις στήν έξαιρετική 
του ζωτικότητα, δτι, σέ λίγες στιγμές, θά 
έφθανε στήν σιδερένια πόρτα καί θά βρι
σκόταν στδν δ^ό".ο, δπου, χωρίς νά πή 
τδ δνο"ά του, θά πλησίαζε τόν πρώτο δια
βάτη καί θά τόν παρακαλούσε νά τόν βοη- 
θήση, γιατί μέσα σ’ αύτδ τό μέγαρο είχε 
γίνει άπόπειρα δολοφονίας έναντίον του. .. 
καί τότε θά πήγαιναν δλα χαμένα. .. δρ- 
μησα πίσω του καί πυροβόλησα. ..

»Ό πυροβολισμός άντήχησε δυνατά μέσα 
στήν νύχτα. Δέν τόν πέτυχα! 'Ο Ρασπού
τιν άρχισε νά τρέχπ πιό γρήγορα. Τού έρ- 
ριξα, τρέχοντας, μιά δεύτερη σφαίρα, καί 
πάλι δέν τόν πέτυχα.. .

»0ί στιγμές περνούσαν.. .  Ό  Ρασπούτιν 
βρισκόταν κιόλας κοντά στήν σιδερένια 
πόρτα.

» Στάθηκα καί έσφιξα μέ δλη μου τή δύ- 
ναμι τδ άριστεοό uou χέρι. Κατόπιν πυρο
βόλησα (γιά τρίτη φορά) καί ή σφαίρα 
τόν πέτυχε στήν πλάτη.

» Στάθηκε.
»Τότε, χωρίς νά κουνηθώ άπδ τήν θέσι 

μου καί σημαδεύοντας προσεκτικά, τού έη- 
ριξα τήν τέταοτη σφαίρα. Φαίνεται πώς 
τόν πέτυχε στό κεφάλι γιατί δ Ρασπού-. 
τιν σωριάστηκε στδ έδαφος μέ τδ πρόσωπο 
στό χιόνι».

'Οργισμένος, δ Πουρίσκεβιτς τού έδωσε 
μιά κλωτσιά στδν κρόταφο. ‘Ο Ρασπούτιν 
έν τούτοις, δέν ήταν ακόμα νεκρός.

Στδ μεταξύ, πολλοί είχαν άκούσει τούς 
πυροβολισμούς στήν αύλή. Δυδ ύπηρέτες 
τού πρίγκιπος κι ένας άστυφύλακας έτρε- 
ξαν. Ό  Γιουσούπωφ στάθηκε άπέναντι άπδ 
τδν αστυφύλακα ώστε δ τελευταίος νά έ- 
χη γυρισμένη τήν πλάτη του στδ σημείο 
δπου κείτονταν τδ σώμα τού «Στάρετζ».

—'Γψηλότατε, είπε δ άστυφύλακας στδν 
πρίγκιπα, ακούστηκαν πυροβολισμοί έδώ. 
Τί συνέβη;

—Τίποτε τδ σοβαρό, άπάντησε δ Γιου
σούπωφ. Είχα άπόψε μιά μικρή συγκέντρω- 
σι στδ σπίτι μου. "Ενας άπδ τούς φίλους 
μου ήπιε λίγο παραπάνω κι άρχισε νά 
πυροβολή άπδ ένθουσιασμδ άναστατώνον- 
τας τδν κόσμο. "Αν σέ ρωτήση κανείς θά 
πής, πώς δέν συνέβη τίποτα».

"Οταν δ άστυφύλακας έφυγε, δ πρίγκιψ 
Γιουσούπωφ πλησίασε πάλι τδ σώμα τού 
Ρασπούτιν. Μέ κατάπληξι, διεπίστωσε δτι 
είχε άλλάξει θέσι: δ «Στάρετζ» ζούσε ά- 
κόμη!

Ταραγμένος, δ πρίγκιψ μπήκε στδ μέ
γαρό του. Βρισκόταν στδ γραφείο μέ τδν 
Πουρίσκεβιτς, δταν έμφανίσθηκε πάλι δ 
άστυφύλακας. Τά δσα διηγήθηκε στούς 
προϊσταμέονυς του γιά τούς πυροβολισμούς 
πού είχαν άκουσθή, στδ άστυνομικδ τμήμα, 
δέν θεωρήθηκαν ικανοποιητικά.

Νά τώρα δ διάλογος, πού έγινε άνά- 
μεαα στδν άστυφύλακα καί τδν ΙΙουρίσκε- 
βιτς. Τδν άφηγεΐται δ ίδιος:

<— Άπάντησέ μου τώρα μέ κάθε ειλι
κρίνεια: άγαπάς τδν πατερούλη μας, τδν 
τσάρο καί τήν μητέρα μας τήν Ρωσία; Εύ
χεσαι νά νικήσουν τά ρωσικά δπλα τούς 
Γερμανούς;

»—Ναί, στρατηγέ μου, άπάντησε έκεί- 
νος.

«—Ξέρεις δμως ποιδς είναι δ μεγαλύ
τερος έχθρδς τού τσάρου καί τής Ρωσίας, 
συνέχισα. Ξέρεις ποιδς μάς έμποδίζει νά 
κάνωμε τδν πόλεμο, ποιδς μάς έπέβαλε 
τδν Στύρμερ καί άλλους Γερμανούς ώς 6-, 
πουργούς, ποιδς έχει μαγέψει τήν τσαρίνα 
καί ποιδς κυβερνά ούσιαστικά στήν Ρω
σία;

»Τά μάτια τού άστυφύλακα ξαφνικά 
ζωήρεψαν.

«—Ναί, είπε. Τδν ξέρω. Είναι δ Γκρί- 
σκα Ρασπούτιν.

»—Λοιπόν, φίλε μου, αύτδς δ άνθρωπος 
δέν ύπάρχει πιά. Τδν σκοτώσαμε καί γ ι’ 
αύτδ πυροβολήσαμε. Τώρα ξέρεις τήν ά- 
λήθεια. "Αν σοΰ κάνουν δμως έρωτήσεις, 
μπορείς νά πής δτι δέν ξέρεις, τίποτε, 
άπολύτως τίποτε;

»'0 άστυφύλακας σκέφθηκε γιά λίγο.
»—Στρατηγέ μου, είπε κατόπιν, άν δέν 

μέ βάλουν νά δρκιστώ, δέν θά π® τίποτε, 
άν δμως μέ άναγκάσουν δέν θά μπορέσω 
νά κάνω άλλι®ς, θά πρέπει νά π® τήν 
άλήθεια. θά ήταν μεγάλη άμαρτία νά πώ 
ψέματα».

Έν® έκτυλισσόταν αύτή ή σκηνή, οί ύ
πηρέτες τού Γιουσούπωφ είχαν μεταφέρει 
τδ πτώμα τού Ρασπούτιν μέσα στδ μέγαρο. 
Βρισκόταν τώρα στδ κεφαλόσκαλο. Κατε
βαίνοντας, άπδ τδ γραφείο του, δ πρίγκιψ 
τδν είδε.

«Τδ αίμα έτρεχε άπδ τίς πολλές πλη
γές του», γράφει δ Γιουσούπωφ. «"Ενας 
πολυέλαιος, τδν φώτιζε καί μπορούσε κα
νείς νά δή καί τήν παραμικρή λεπτομέ
ρεια τού παραμορφωμένου του προσώπου. 
Τδ θέαμα αύτδ ήταν φοβερά άποκρουστι- 
κό».

Ξαφνικά, δ πρίγκιψ κυριεύθηκε άπδ 
λύσσα κι άρνισε νά χτυπά τδν Ρασπούτιν 
μέ τδ λαστιχένιο του ρόπαλο. "Γστερα λι
ποθύμησε.

’Εκείνη τήν στιγμή, δ μεγάλος δούκας 
Δημήτρης, δ Σουχοτίν καί δ γιατρδς Λα- 
ζοβέρ έπέστρεψαν μέ τδ αύτοκίνητο. Τύ
λιξαν τδ πτώμα τού «Στάρετζ» μέ ένα χον- 
δρδ ύφασμα, τδ έτοποθέτησαν στδ αύτοκί
νητο καί κατόπιν τδ μετέφεραν στδ νησί 
Πατρόφσκι καί τδ πέταξαν στδν μικρδ Νέ- 
6α.

Μιά άπρόβλεπτη δμως λεπτομέρεια, έ
κανε περιττές δλες τίς προφυλάξεις πού 
είχαν πάρει οί συνωμότες. 'Ο Πουοίσκε- 
βιτς, πού είχε βοηθήσει τδν μεγάλο δούκα 
νά ρίξη τδ πτώμα τού Ρασπούτιν «σ’ ένα 
άνοιγμα τού πάγου κοντά στδ μικρδ γεφύ- 
ρι», διηγείται τδ θλιβερδ γεγονός, πού δ- 
δήγησε άμέσως τούς άστυναμικούς νά 
βροΰν τδ πτώ”α τού «Στάρετζ»:

«"Οταν τδ πτώμα έξαφανίσθηκε, παρα

τήρησα δτι ένα άπδ τά παπούτσια τού Ρα
σπούτιν είχε μείνει μέσα στδ αύτοκίνητο. 
Τδ πέταξα στδ νερό, μά έκανα λανθασμέ
νη κίνησι καί τό παπούτσι κρεμάσθηκε σέ 
ένα άπδ τά στηρίγματα τ ις  γέφυρας. Άπδ 
αύτή τήν ένδειξι άνακάλυψαν άργότερα τδ 
σημείο, στό δποίο βρισκόταν τό πτώμα.

Οί δολοφόνοι τού Ρασπούτιν έγιναν ά
μέσως γνωστοί: έτσι δ μεγάλος δούκας 
Δημήτρης έξορίσθηκε στήν Περσία καί δ 
πρίγκιψ Γιουσούπωφ στήν έπαρχία. Κανείς 
δμως άπδ αύτούς δέν συνελήφθη.

'Η έξαφάνισις τού «Στάρετζ» προκάλεσε 
άπέραντη χαρά σέ δλη τήν χώρα. Παρα
κάτω μεταφέρομε ένα χαρακτηριστικό έ- 
πεισόδιο. Τδ άναφέρει δ Κ.Π. Παουστόφ- 
σκι στήν «Αύτοβιογραφία» του. «Στδν σι
δηροδρομικό σταθμό, ένας λοχαγός τών 
Κοζάκων πλησίασε τδν Πουρίσκεβιτς καί 
τδν ρώτησε:

*—Εσείς είσθε δ κύριος Πουρίσκεβιτς;
»—Μάλιστα.
»—’Επιτρέψτε μου νά σφίξω τό χέρι 

σας έν δνόματι τοΰ ρωσικού στρατού. Σκο
τώσατε τόν Ρασπούτιν.

»—Μ ά...
»—Μήν είσθε μετριόφρων. "Ολη ή Ρω

σία τό ξέρει. Γιά τδν Πουρίσκεβιτς καί 
γιά δλους έκείνους πού σκόταωσαν αύτδ τδ 
καταραμένο σκυλί... Ζήτω!

»Καί τότε δλοι οί άξιωματικοί καί οί 
στρατιώτες, πού βρίσκονταν στήν άποβά- 
θρα, ξέσπασαν σέ ζητωκραυγές.

»—Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω!...».
'Η έξαφάνισις τού Ρασπούτιν γέμισε ά- 

γωνία τήν τσαρίνα. Νά μερικά άποσπά- 
σματα ένδς γράμματος πού ή ’Αλεξάνδρα 
έγραψε τότε στδν Νικόλαο Β’ :

«Είμαστε δλοι συγκεντρωμένοι — μπο
ρείς νά φαντασθής τά αίσθήματά μας, τίς 
σκέψεις μας—δ φίλος μας έξαφανίσθηκε...

«’Ελπίζω άκόμη στήν εύσπλαχνία τοΰ 
θεού. Ίσως νά τόν έχουν μεταφέρει ά- 
πλώς κάπου. Δέν πιστεύω, δέν θέλω νά 
πιστέψω, δτι τδν σκότωσαν. 'Ο θεός νά 
μάς λυπηθή!».

"Οταν δέν ύπήονε πιά καμμιά άμφιβο- 
λία γιά τδν θάνατο τού Ρασπούτιν, ή τσα
ρίνα φίλησε τδν σταυρό τοΰ «Στάρετζ» καί 
είπε στήν εύνοουμένη της "Αννα Βιρού- 
μποβα:

«Ακούσε τί θά σοΰ π®, Άννα: μήν 
κλαΐς. Νοιώθω, πώς ένα μέρος άπδ τήν 
δύναμί του μεταφέρθηκε σέ μένα. Βλέπεις, 
είμαι ή δυνατή τσαρίνα...».

Ή  «Μητερούλα» (δηλαδή ή ’Αλεξάν
δρα) πήρε μαζί της τδ ματωμένο του που
κάμισο.

'Ο Ρασπούτιν έτάφη, μέ μεγάλες τιμές 
στό μικρδ παρεκκλήσιο τοΰ Φεντερόφσκι 
Σομπόρ, παρουσίφ τής αύτοκρατορικής οι
κογένειας. 'Ο ίδιος δ Νικόλαος Β' σήκω
νε τδ φέρετρο.

Ό  θάνατος τού Ρασπούτιν δέν άνέκοώε 
τήν πορεία τής έπαναατάαεως. Τέτοια 
ήταν ή τύφλωσις τοΰ Νικολάου Β ', ώστε 
ρώτησε τδν Σιμάνοβιτς, δεξί χέρι τοΰ Ρα
σπούτιν, ποιές ήσαν οί έπιθυμίες τοΰ μα
καρίτη.

«Χάρις στήν έμπιστοσύνη πού μού έδει
χνε δ τσάρος», λέει δ Σιμάνοβιτς, «κα
τόρθωσα νά δώσω μερικά χαρτοφυλάκια 
σέ δρισμένες προσωπικότητες πού είχαμε 
διαλέξει δ Ρασπούτιν κι έγώ».

’Ακόμη καί πέρα άπδ τδν τάφο του, δ 
«Στάρετζ» διηύθυνε τίς τύχες τής Ρωσίας!

LOUIS SAUREL
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ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΟΡΙΟ ΜΑΣ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΑΕΟΝ ΣΤΟΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Μέ την ευκαιρία τών Αγίων Ήμερων τών Παθών καί 
της Αναστάοεως τού Κυρίου, αντιπροσωπεία τής Αστυνο
μίας Πόλεων μέ επικεφαλής τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν κ. 
Κωτσόπουλον Δημήτριον καί αξιωματικούς καί κατωτέρους 
έξ όλων τών βαθμών μετέβη άπό 23 — 24.4.1973 εις τό 
υίοθετηθέν ύπό τοϋ Σώματος άκριτικό χωριό Αμάραντος 
Κονίτσης πρός διανομήν δώρων στά παιδιά καί έπίσκεψιν 
καί διανομήν δώρων ατούς στρατιώτας τών άκριτικών φυ
λακίων.

Ή  άστυνομική άντιπροοωπεία, κατά τήν διέλευσίν της 
έκ Ίωαννίνων έπεσκέφθη τάς άρχάς τής πόλεως μεταξύ 
τών όποιων βεβαίως τούς κ.κ. Υφυπουργόν Περιφερειακόν 
Διοικητήν Ηπείρου, Νομάρχην, Διοικητήν Μεραρχίας, Δή
μαρχον, Άνώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής Ηπείρου, γε- 
νομένη δεκτή ύφ' όλων μέ άνυπόκριτον χαράν καί πηγαίον 
ένθουσιασμόν. Ιδιαιτέρως έγκόρδιος ύπήρξε ή ύποδοχή έκ 
μέρους τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίωαννίνων κ. 
Σεραφείμ παλαιού φίλου τής Αστυνομίας Πόλεων, καί τοϋ 
Ιεροψάλτου Αστυνόμου κ. Κεχρή, μέλους τής Αστυνομι

κής Αντιπροσωπείας.
Εις τόν δεύτερον σταθμόν τής διαδρομής πρός Άμά- 

ραντον, τήν ήρωϊκήν Κόνιτσαν, τήν 'Αντιπροσωπείαν ύπε- 
δέχθη ό Διοικητής Τάγματος Άντ)ρχης κ. Χρυσοχόου, ό 
Λοχαγός κ. ΤΖάλλας καί ό Διοικητεύων τοϋ 'Αστυνομικού 
Τμήματος Κονίτσης Άνθ)ρχος κ. Κωτσαρέλλης.

Τό άπόγευμα έγένετο έπίσκεψις εις τά Ακριτικά Φυ
λάκια ΜπουρνοΖίου, Εύαγγελιστρίας καί Λυκομόρου, όπου 
έν καταφανή συγκινήσει διενεμήθησαν δέματα εις τούς 'Α 
κρίτας μας. Εύάριθμα έπίσης δέματα παρεδώθησαν εις τόν 
Διοικητήν τοϋ Τάγματος πρός δανομήν εις τούς άνδρας 
τούτου καί εις τούς άνδρας τών ύπολοίπων φυλακίων.

Δέματα ή άντιπροσωπεία διένειμε έπίσης κατά τήν δι
έλευσίν της έκ τοϋ φυλακείου τής Γεφύρας Κρεμαστής.

Μετά μίαν περίπου ώραν καί ύπό συνεχή βροχήν έφθα- 
σεν εις τό υίοθετηθέν χωρίον 'Αμάραντος, όπου καί έγέ- 
νετο δεκτή μέ πραγματικά άδελφικά αισθήματα ύπό τών 
'Ιερέων, τοϋ Προέδρου μετά τοϋ Κοινοτικού Συμβουλίου, 
τοϋ Αστυνομικού Σταθμάρχου καί σχεδόν όλων τών κατοί
κων. Τάς έσπερινάς ώρας ή άντιπροσωπεία έν αώματι πα- 
ρηκολούθησε τήν λειτουργίαν τοϋ Νυμφίου εις τόν ιερόν 
Ναόν Άμαρόντου, ένθα έψαλε ό έκλεκτός ιεροψάλτης 
Αστυνόμος κ. Κεχρής. Τάς πρωϊνάς ώρας τής έπσμένης 

25 4.73, εις τό Δημοτικόν Σχολείον, τό όποϊον είχε κα
ταλλήλως διακοσμηθή, έλαβε χώραν ή τελετή τής διανομής 
τών δώρων. Έν άρχή ώμίληοε πρός τούς συγκεντρωθέντας

κατοίκους ό έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας Αστυνομικός 
Δ)ντής κ. Κωτσόπουλος, όστις άφοϋ έτόνισε τούς δεσμούς, 
οί όποιοι συνδέουν τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων μέ τό χωρίον 
των, τούς έβεβαίωσεν, ότι τό Σώμα θά είναι πάντοτε άρω- 
γός εις κάθε νόμιμο αίτημά των. 'Εκτός τών μαθητών τοϋ 
σχολείου, δέματα καθώς καί χρηματικόν ποσόν διενεμήθη
σαν καί εις άναξιοπαθούντας γέροντας. Χρηματικόν έπίσης 
ποσόν έδόθη εις τόν Πρόεδρον διά τάς άνάγκας τής Κοι- 
νότητος.

Ύπό τάς έπευφημίας τών κατοίκων καί τά όλόθερμα 
καί έγκάρδια «εύχαριστώ» τους πρός τήν Ηγεσίαν καί τό 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων ή άντιπροσωπεία άναχώρη- 
οε περί τήν 10.30 ώραν δΓ Αθήνας. Είχε φέρει εις πέρας 
μία άκόμη άποστολή ανθρωπιάς καί άγάπης, άπό έκεϊνες 
πού χωρίς φειδώ γνωρίΖει νά πραγματοποιή ή 'Αστυνομία 
Πόλεων. Κοντά στόν Αμάραντο, στό χωριό μας, τό άγα- 
πημένο μας χωριό, άγκάλιαοε τά έκατομμύρια τών Ελλή
νων τής έπαρχίας, τών άνθρώπων έκείνων τοϋ μόχθου, πού 
άποτελοϋν χωρίς αμφιβολία τό στήριγμα καί τήν έλπίδα 
τοϋ "Εθνους.

«Α.Χ.»

Χαρακτηριστικά στιγμιτότυπα άπό τήν έπίσκεψιν τής 
’Αστυνομικής αντιπροσωπείας εις τό υίοθετηθέν άκριτι- 
κόν χωρίον ’Αμάραντος. ’Επάνω άριστερά: Ό  Πρόε
δρος τής Κοινότητος ’Αμάραντου έπιοίδει εις τόν έπΐ 
κεφαλής τής άντιπροσωπείας Άστυν. Δ) ντήν κ. Κω
τσόπουλον τόν άμάραντον, τό δμορφο λουλούδι τής πε
ριοχής. ’Επάνω: Ή  άντιπροσωπεία μετά τών μαθητών 
του Δημ. Σχολείου είς τούς όποιους διενεμήθησαν δώρα 

έν μέσψ τών κατοίκων τοΰ Άμαράντου.
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Τήν Σχολήν ΆΕ)κών Αστυνομίας Πόλεων έπεσκέφθη καί 
έτσούγκρισε τό Πασχαλινό Αυγό μέ τούς δοκίμους καί τάς 
οικογένειας των ή Α.Ε. ό Άντιβσσιλεύς - Πρωθυπουργός κ. 
Γ. Παποδόπουλος. Επάνω: Ό  κ. Πρωθυπουργός ένώ προσ
έρχεται εις τήν Σχολήν συνοδευόμενος ύπό τοϋ Γεν. Γραμ- 
μστέως τού Υπουργείου Δτ>μ. ΤάΕεως κ. X. Παπαδοπουλου, 
τοϋ Αρχηγού Α.Π. κ. Γιαννούλη, τοϋ Ύπαρχηγοϋ κ. Καλτσά 
τού Άστυν. Δ)ντοϋ Αθηνών κ. Δασκαλοπούλου, τού Διοι- 
κητοϋ τών Αστυν. Σχολών κ. Οικονόμου καί άλλων άΕ) 
κών. ΔεΕιά: Ό  κ. Πρωθυπουργός τσουγκρι'Ζων τό κόκκινο 

αυγό μέ δόκιμο ΰπορχιφύλακα.

Z T Y N O M I K C

Εις άτμόσφαιραν χαράς έωρτάσθη τό 
Πάσχα καί εις τήν Άστυνομ,κήν Δ)νσιν 
Ποτρών. Τήν 'Αστυνομικήν Λέσχην έπε- 
σκέφθησαν καί συνεώρτασαν μετά τών 
ΆΕ)κών καί τών άνδρών τής Δ)νοεως 
αί Τοπικοί Άρχαί καί πλήθος κόσμου. 
Εις τό στιγμιότυπον ό Δ)ντής Πατρών 
κ. Γ. Καροβασίλης τσουγκρίζει τό Πα
σχαλινό αυγό μέ τόν Νομάρχη Άχαΐας 
κ. Νικ. Ματαράγκαν καί τόν περιφερεια

κόν Σύμβουλον κ. Πλιάκαν.

'Επ' ευκαιρία τής διεΕαγωγής άγώνων σκοποβολής καί πετοσφαιρίσεως μεταΕύ 
τών όμάδων τής Άνωτότης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστη
μών καί τής 'Αστυν. Δ)νσεως Κερκύρας, πρός τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν τής 
Πόλεως κ. Χρ. Κωστήρην έπεδόθη έκ μέρους τής Σχολής άναμνηστικόν λά- 
βαρον. Εις τήν φωτοαγραφίαν ό Καθηγητής τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κ. Μπάλτας έπι- 

δίδων τό λάβαρον. Σχετικόν κείμενον έν σελίδι 531). ______

Ανυπολογίστου σημοσίας καί μέ τερά
στιον άπήχησιν εις τήν Πανελλήνιον 
κοινήν γνώμην, όπήρΕεν, ή ύπό τής Γε
νικής Ασφαλείας Πειραιώς έΕάρβρωσις 
τού δικτύου λαθρεμπορίας ναρκωτικών, 
διά τής άνακαλύψεως καί κατασχέσεως 
έπί τού πλοίου «Σοφία- μεγάλης ποοό- 
τητος 'Ινδικής Κανάβεως. Εις τήν φω
τογραφίαν δέματα τής κατασχεθείσης 

ποσότητος.



ΡΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τάς Σχολάς της Αστυνομίας Πόλεων έπεσκέφθη τήν ήμε
ρον τοΰ Πάσχα καί συνεώρτασε μέ τούς μαθητάς ύπαστυ- 
νόμους καί ύπαρχιφύλακας καί ό ΈΕοχώτατος Αντιπρόε
δρος της Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός. Εις τήν 

φωτογραφίαν χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ό έ- 
φετεινός εορτασμός της Μεγάλης ήμέ- 
ρας τοΰ Πάσχα εις τήν 'Αστυνομικήν 
Δ)νσιν Πειραιώς. Εις τό Πασχαλινό γεύ
μα παρεκάθησαν καί συνέφαγον μετά 
τών 'Αστυνομικών, εύχηθέντες επιτυχί
ας καί πρόοδον εις τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων αί Αρχαί τής Πόλεως καί πλή
θος εκλεκτών Πειραιωτών. Εις τήν φω
τογραφίαν ό Νομάρχης καί ό Στρ. Διοι
κητής Πειραιώς μετά τού 'Αστυνομικού 
Δ)ντοΰ κ. Άδαμοπούλου καί τοΰ Διοι- 
κητοϋ τού Μηχανοκινήτου κ. ΑλεβιΖά- 

κου.

Τούς τροφίμους τού Ασύλου 'Ανιάτων Κυψέλης έπεσκέφθησαν τήν ήμέραν τού 
Πάσχα καί διένειμαν δώρα καί κόκκινα αύγά εύχηθέντες άποκατάστασιν τής ύ- 
γείας των ό Διοικητής τοΰ Ζ' Τμήματος Αθηνών κ. Μπακογιάννης μετ' άντιπρο- 
σωπείας τών άνδρών τής Υπηρεσίας του. Μιά άκόμη άπλή, μικρή, άλλά τόσο 
άνθρώπινη χειρονομία τής Αστυνομίας πρός τόν πόοχοντα συνάνθρωπον.

Τάς πρωϊνάς ώρας τής 15.4.73 ύπό τής
Αστυνομικής Δ)νσεως Πατρών έτελέ- 

σθη έπιμνημόσυνος δέησις έπί τοΰ εις 
τό Α ' Νεκροταφεϊον εύρισκομένου Μνη
μείου τών άγρίως ύπό τών Κομμουνι
στών σφραγιασθέντων εις Δεχούνιον 
Καλαβρύτων 40 άστυνομικών. Εις τό 
τρισάγιον παρέστησαν άπαντες οί άν- 
δρες τής Δ)νσεως Πατρών μετά τών 
οικογενειών των, μέλη τών οικογενειών 
τών σφαγιασθέντων καί πλήθος κόσμου.

(Σχετικόν κείμενον έν σελίδι 531).



ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ 
Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ο ω μ αΣ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό  
έπιφ ορτισμένο 
καί  μέ  ά σ τ υ ν ο μ ι κ α  
κ α θ ή κ ο ν τ α

ο ι

ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΙ
U  ΛΕΞΙΣ «πραιτωριανός» έχει καθιε- 
* *  ρωθή ώς συνώνυμο τοΰ βαναύ- 
σου καί ίδιοτελοΰς μιλιταρισμού άπό 
τήν εποχή πού ό Γίββων κοτεδίκααε «τις 
συμμορίες των πραιτωριανών», πού ύ- 
πήρΕαν ή αιτία τής πτώσεως τής Ρω- 
μοίκής αύτοκροτορίας. Τά σώματα αυτά 
τής Αύτοκρστορικής Ρώμης, παρ' δλο 
πού ή καταγωγή τους ανήκε στήν «πραι- 
τωρία κοόρτις» (μιά σωματοφυλακή άπό 
νέους άνδρες καλών οικογενειών, πού 
τήν χρησιμοποιούσαν οί δημοκρατικοί 
στρατηγοί τού 2ου αίώνος π.Χ.), έλα
βαν μόνιμη καθιέρωσι μετά τήν κατα- 
ναυμόχησι τού Μάρκου Αντωνίου άπό 
τόν Αύγουστο στό "Ακτιο, καί τήν έ- 
πικράτησι τού τελευταίου σάν μοναδι
κού άρχοντος τοΰ ρωμαϊκού κόσμου. 
Τήν εποχή τής Δημοκροτίας οί πύλες 
τής πόλεως άνοιγαν γιά νά διαβούν οί 
λεγεώνες μόνο τήν ήμερα τοΰ θριάμβου. 
Ή  Ρώμη, ή πρωτεύουσα ενός πολεμικού 
έθνους, ήταν μιά πόλις χωρίς φρουρά. 
Οί στρατιωτικοί όμως κυριάρχησαν στήν 
Ρώμη κατά τήν δάρκεια των εμφυλίων 
πολέμων. Μέ τόν σκοπό νά άποτρέψη 
αυτόν τόν κίνδυνο μιά γιά πάντα, ό 
Αύγουστος διέταΕε τήν έπιστροφή τών 
λεγεώνων στις έπαρχίες καί στά σύνο
ρα. Στήν Ιταλία παρέμεινε μόνο ή νεο- 
συσταθεϊαα Πραιτωριανή Φρουρά: τρεις 
κοόρτεις οτήν Ρώμη καί έΕη στις γει
τονικές πόλεις. Οί δυνάμεις αύτές με
ταφέρονταν κανονικά άπό τά χειμερινά 
στά θερινά κσταλύματά τους. Ή  πολιτι
κή άπειλή πού ύπέβοσκε κάτω άπό τόν 
μανδύα αύτών τών δυνάμεων ήταν φα
νερή γιά έναν άνθρωπο μέ τήν έΕυπνά- 
δα καί τήν άντίληψι τοΰ Αύγούστου.

Έτσι, άντί νά συγκεντρώση τούς πραι- 
τωριανούς σέ στρατώνες, τούς διεσκόρ- 
πισε σέ έπιτεταγμένες οικίες καί έΕαγό- 
ρασε τις υπηρεσίες τους μέ μιά γεν
ναιόδωρη άμοιβή. Ο αύτοκράτωρ, μα2ί 
μέ τά άλλα προφυλακτικά μέτρα πού έ
λαβε, άνέθεσε τήν διοίκησι τού έπικιν- 
δύνου σώματος σέ δυό έπάρχους, πού 
τούς διόριΖε ό ίδιος καί ήταν ό άμεσος 
προϊστάμενός τους. Παρ' όλη τήν διοι
κητική άνωμαλία καί τις άντιΖηλίες πού 
προκάλεσε, τό δυαδικό αυτό σύστημα 
διοικήσεως διατηρήθηκε. Στήν ιστορία 
τής Πραιτωριανής Φρουράς, μόνο σέ 
δώδεκα περιπτώσεις διοικητής τού σώ
ματος ύπήρΕε ένας μόνο έπαρχος. Καί 
κάθε φορά πού συνέβαινε αυτό, οί συ
νέπειες ήσαν δυσάρεστες.

Ή  «ούρμπάνα μιλίτσια», ό στρατός 
τών πόλεων, περιελάμβανε καί άλλες 
μονάδες έκτος άπό τούς πραιτωριανούς. 
Ό  Αύγουστος έπεστράτευσε καί άλλες 
τρεις άστικές κοόρτεις, κυρίως άστυφύ- 
λακες, πού τά καθήκοντά τους, όπως 
διευκρινίζει ό Τάκιτος, ήσαν «ή τραμο- 
κράτησις τών δούλων καί τής μερίδος 
έκείνης τού πληθυσμού, ή όποια, χωρίς 
τόν φόβο μιός ισχυρός πυγμής, είναι ά
τακτη καί άσύδοτη». Παρ' όλο πού αύ
τές οί άστικές κοόρτεις σποτελοΰνταν, 
έπίσης άπό έπίλεκτα σώματα, καί ή ά- 
ρίθμησίς τους ακολουθούσε τήν σειρά 
τών πραιτωριανών, ήσαν πολύ κατώτε
ρες άπό τήν Φρουρά καί ό ρόλος τους 
στήν Ιστορία ύπήρΕε άσή,μαντος. Ή  δι- 
οίκησίς του είχε άνατεθή σέ ένα συγ
κλητικό διορισμένο άπό τήν Σύγκλητο. 
Τό μέτρο αυτό είχε λάβει ό Αύγουστος 
γιά νά ένθαρρύνη τό σώμα νά δεχθή

τήν παρουσία τής αύτοκρστορικής φρου
ράς μέοα στήν πόλι. Αλλες έπτά κοόρ- 
τεις, πού ονομάζονταν βίγλες, προοετέ- 
θησαν στούς πραιτωριανούς τό έτος 6 
μ.Χ. Καθήκον τους ήταν νά καταπολε
μούν τά έγκλήματα καί τις πυρκαϊές, 
πού άποτελοΰσαν καθημερινό κίνδυνο 
στά πυκνοκατοκοιμένα διαμερίσματα τής 
πόλεως. Κάθε κοόρτις είχε άναλάβει 
δυό άπό τις  δεκατέσσερες συνοικίες στις 
όποιες ήταν διαιρεμένη ή πόλις. Οι βί
γλες περιελάμβοναν στις γραμμές τους 
«απελεύθερους», μιά τάΕι αύστηρά άπο- 
κλεισμένη άπό τόν υπόλοιπο στρατό.

Παρ' όλο πού ό Κάσσιος Δϊος άνα- 
φέρει ότι κάθε κοόρτις είχε 1.000 άν
δρες, έχει γενικά έπικρατήσει ή άντίλη- 
ψις ότι στά πρώτα 200 χρόνια τής ι
στορίας τους ή κάθε κοόρτις είχε 500 
άνδρες καί ύποδιαιρεϊτο οέ έΕη έκατον- 
ταρχίες, μέ ογδόντα άνδρες ή κάθε μιά. 
Ή τα ν  ένα βαρύ πεΖικό, οπλισμένο ό
πως καί οί λεγεώνες, άλλά κάθε κοόρτις 
περιελάμβανε καί ένενήντα έφιππους. 
Στις άρχές τής ήγεμονίας ή έπιοτράτευ- 
σις τών άνδρών, μέ έλάχιστες έΕαιρέ- 
σεις, περιοριζόταν στις κεντρικές περιο
χές τής Ιταλίας. Στά χρόνια τού Κλαυ- 
δίου αύΕήθηκε ό άριθμός τών έπαρχιω- 
τών στις γραμμές τών πραιτωριανών, 
άλλά καί ώς τά τέλη άκάμη τού 2ου 
αίώνος, όταν Άσιάτες καί Αφρικανοί 
άποτελοΰσαν συνηθισμένο θέαμα μέσα 
στήν Σύγκλητο, καί οί λεγεώνες είχαν 
κατακλυσθή άπό τις πολεμοχαρείς καί 
βάρβαρες άκριτικές φυλές, ή φρουρά 
τών πραιτωριανών παρέμεινε κατά τά 
έννέα δέκατα ιταλική.
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Up οατωριανοί μ! τήβενο, συνοδεύουν τόν αύτοκράτορα κατά μίαν έξοδόν του (Ρωμαϊκό άνάγλυφο τής έποχής
τοΰ Δομιτιανοΰ).

Στις άρχές τής ηγεμονίας του Αύγού- 
στου ή έτησία αμοιβή ένός ηραιτωρια- 
νοϋ ήτον 500 άργυρό δηνάρια ή είκοσι 
χρυσά νομίσματα. Τό ποσό αύτό ίσοδυ- 
ναμοϋσε μέ τό διπλό τοϋ συναδέλφου 
του τών πόλεων, μέ τό τριπλό τής ά- 
μοιβής τοϋ λεγεωνάριου καί πιθανόν μέ 
τό δεκοπλάσιο ένός στρατιώτου τοϋ 
βοηθητικού στροτού. Οί άμοιβές αύτές 
αύΕήθηκαν μαΖί μέ τόν πληθωρισμό, άλ- 
λά οί άναλογίες διατηρήθηκαν σταθερές. 
Οί πραιτωριανοί είχαν καί άλλα προνό
μια : μεγαλύτερα έπιδόματα μετά τήν 
λήΕι τής υπηρεσίας, καθώς καί μικρότε
ρη θητεία ύπό τό δπλα. (Είκοσι χρόνια 
υπηρετούσαν οί λεγεωνάριοι, ένώ οί 
πραιτωριανοί μόνο δεκαέΕη). Προπαν
τός, ή Ρώμη ώς τόπος ύπηρεσίας προ- 
σέφερε μεγάλα πλεονεκτήματα. Η Ζωή 
στήν πιό πολιτισμένη πόλι τής έποχής 
ήταν άσύγκριτα πιό άνετη απ' δ,τι στις 
όχθες τού Ρήνου, τοϋ Δουνάβεως ή 
τοΰ Τόυν, καί οί φιλόδοΕοι νεαροί Ι
ταλοί φρουροί είχαν άπειρες εύκαιρίες 
νά προσελκύσουν τήν προσοχή τοϋ έ- 
πάρχου τους ή καί τοϋ ίδιου τοϋ αύτο- 
κράταρος. Αύτό τό πλεονεκτήματα προ- 
καλοϋσαν τόν φθόνο τών λεγεωνάριων 
πού δέν είχαν τήν δυνατότητα νά μετα
τεθούν στήν πρωτεύουσα. Στό χρόνια 
τής 'Ιούλιο - Κλαυδιανής δυναστείας ή 
άνετη καί καλοπληρωμένη θητεία στήν 
Ρώμη προκάλεσε τήν χλεύη καί τόν 
φθόνο τοϋ ύπολοίπου στρατού, καί γι' 
αύτό Εεσποϋσαν περιοδικές έΕεγέρσεις 
καί ταραχές.

Υπήρχε όμως κάποια έναλλαγή μετα- 
Εύ τών άΕιωματικών. Οί περισσότεροι 
όπό τούς κεντυρίωνας τών πραιτωρια-

νών προέρχονταν όπό τό κοινό σώυα 
τοϋ στρατοϋ καί είχαν ύπηρετήσει στις 
βίγλες καί στις κοόρτεις τών πόλεων 
πριν φθόσουν στόν βαθμό τοϋ πραιτω- 
ριανοϋ κεντυρίωνος. Πολλές φορές οί 
κεντυρίωνες μετετίθεντο όπό τις λεγεώ
νες στις δυνάμεις τών πόλεων. Οί τυ
χεροί όσως αύτοί άΕιωματικοί δέν ήσαν 
οί συνηθισμένοι κεντυρίωνες, πού είχαν 
προέλθει όπό τις κατώτατες βαθμίδες 
τής ίεοαρχίας, άλλ' άΕιωματικοί άνώτα- 
τοι, πού είχαν μεταπηδήσει στόν βαθυό 
αύτό απ' ευθείας όπό τή Ζωή τοϋ πολί
του καί τό μέλλον τους είχε πολύ κα
λύτερες προοπτικές. ΈΕ άλλου οί προι- 
τωριανοί κεντυρίωνες προβιβάΖονταν 
συχνά πριν μετατεθούν στήν Ρώμη. Οί 
στρατιώτες έΕ άλλου τής Πραιτωριανής 
Φρουρός έπαιρναν συχνά τόν βαθμό τοϋ 
κεντυρίωνος στις λεγεώνες. ΈΕετάΖσν- 
τας τήν σταδιοδρομία ορισμένων πραι- 
τωριανών καταλήγομε στό συμπέρασμα 
ότι είχαν μεγαλύτερες εύκαιρίες προβι- 
βοσμού όπό τούς συναδέλφους τους τών 
λεγεώνων. 'Αναμφισβήτητα οί πραιτω- 
ριανοί ήσαν έπίλεκτοι στρατιώτες μέ 
πολύ άρτιώτερη έκπαίδευοι καί άνώτε- 
ρα προσόντα όπό τούς λεγεωνάριους. 
Καί προπαντός είχαν μεγαλύτερες δυ
νατότητες νά προσελκύσουν τήν προσο
χή τών ισχυρών προσώπων.

Ή  πείρα, τήν όποιαν οί άΕιωματικοί 
τους άποκτοΰσσν μέ αύτές τις μεταθέ
σεις, πρέπει νά ώφέλησε πολύ τήν ικα
νότητα τών σωμάτων τών πόλεων. ΈΕ 
ίσου άνεκτίμητη πρέπει νά ύπήρΕε ή ά- 
νάπτυΕις ένός πνεύματος ένότητος όνά
μεσα στις δυό αύτές πτέρυγες τοϋ στρα
τού.

Δέν γνωρίΖομε πολλά πράγματα γιά 
τήν δραστηριότητα τών πραιτωρισνών 
στήν διάρκεια τής μακράς βασιλείας τοϋ 
Αύγουστου. Ό  Τάκιτος μας πληροφορεί 
γιά τό επίσημα κσθήκοντά τους: τήν
συνοδεία τοϋ ήγεμόνος στήν Αγορά καί 
στήν Σύγκλητο, καθώς καί τήν φρούρη- 
σι τών ανακτόρων. 'Εκεί καθημερινώς 
άπασχολεϊτο μιά πλήρης κοόρτις, ή ό
ποια φρουρούσε μετοΕύ τής μεσημβρινής 
άναπαύσεως καί τοϋ δείπνου. Οί στρα
τιώτες στήν περίπτωσι αύτή έφερναν 
όχι τόν συνηθισμένο όπλισμό, όλλά τήν 
τήβεννο τών πολιτών. "Ενα τμήμα τής 
Φρουράς συνόδευε τόν Μονάρχη όπου 
καί αν πήγαινε, είτε μέσα στήν πόλι, 
ε ίτε έΕω όπό αύτήν. Ή  Ζωή αύτών τών 
πραιτωρισνών πρέπει νά ήταν όμοια μέ 
τήν Ζωή όλων τών άνακτορικών σωμά
των κάθε έποχής. Οί ήμέρες τους θά 
κυλούσαν μέ άγγαρείες, φρουρές καί 
άσκήσεις.

Παρ' όλη τήν μεγάλη διοικητική του 
ικανότητα, ό διάδοχος τοϋ Αύγούστου 
Τιβέριος έπέτρεψε στήν Πραιτωριανή 
Φρουρά νά όποκτήση πολιτική δύναμι. 
Ό χ ι μόνον άνέθεσε τήν διοίκησι τής 
Φρουράς, χωρίς βοηθό, αποκλειστικά 
στόν έπαρχο Σηιανό, ένα ικανό, φιλό- 
δοΕο καί όνενδοίαστο, άκόμη καί γιά 
τόν 1ον μ.Χ. αιώνα, στρατιωτικό, όλλά 
έπέτρεψε σ' αύτόν νά συγκεντρώση τήν 
Πραιτωριανή Φρουρά καί τις κοόρτεις 
τής πόλεως στόν νέο στρατώνα πού έ
χτισε έΕω όπό τήν Ρώμη, σέ ένα ύψω
μα κοντά στήν Πύλη τοϋ Βιμιναλίου. 
Ή τα ν  άπαραίτητο νά είναι συγκεντρω
μένες αύτές οί δυνάμεις, ώστε νά μπο
ρούν νά χρησιμοποιηθούν σέ περίπτωσι
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ΜΠΕΣΙΡΗΣ Ε. Είσαγγελεύς Αγορανομίας. 
ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΣ Ν. Ψυχολόγος - Διδ. Παν-

(μίου Μονάχου.
ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. Δημοσιογράφος.
+ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Σ. 'Ακαδημαϊκός. 
ΜΩΡΑΊ'ΤΗΣ Δ. Ψυχίατρος.
+ ΜΩΡΑ Ι ΤΙΝΗΣ Τ. Λογοτέχνης. 
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ. Μητροπολίτης Ζιχνων - Νευ-

(ροκοπίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Μητροπολίτης Έν. Δυνάμεων. 
ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π.· Λογοτέχνης.
ΝΟΥΣΙΑΣ I. Τμημ. Εθνικής ΤραπέΖης. 
ΝΤΑΧΡΗΣ Π. Διδάσκαλος.
ΝΤΩΘΥΣΟΝ Τ. Καθηγ. Πανεπ. Χάρβαρντ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Ύφηγ. Παν-μίου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Πολιτειολόγος. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. 'Αρχιμανδρίτης. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Λ)χνης- Δημ)φος. 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ)ντής Γ. Χημ. Κράτους. 
+ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ. Μητροπολίτης Χίου. 
ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AM.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ. Ιατρός - Έπιμ-

(τρια Παν-μίου.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ I. Δ)ντής Υπουργείου. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ. Α. Άρ-

(χαιολόγος.
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. Είσαγ. Πρωτ-κών. 
ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ Π. Λογοτέχνης. 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ I. Καθ. Παντείου. 
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καθηγητής. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Η. Συγγραφεύς. 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. Διπλ. Π.Ε. Συμβ. Δημ.

(Σχέσεων
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δικηγόρος. 
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΑΝΝΑ Προεδρ. Έλλληνικής 

(Σπηλαιολογικής Εταιρείας.
+ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Θ. ’ Ιατρός.
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Α. Καθ. Δικαστ. Γραφολογίας 
ΠΡΟΚΟΣ Ε. Καθ. Παν-μίου.
ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Δ. Πολιτειολόγος.
ΡΟΖΑΚΗΣ Π. Συγγραφεύς.
ΣΑΓΙΑΣ Η. Λογοτέχνης.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. Καθ. Παν-μίου 
ΣΑΜΑΛΕΑΣ Ε. Νομ. Συμ6. Κράτους.
+ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ X. Καθ. Παν-μίου. 
ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Δικηγόρος - Συγγραφεύς. 
+ ΣΚΟΥΖΕΣ Δ. Προεδρ. Συλλ. Παλαιών 'Α

θηναίων Λογοτέχνης 
ΣΚΟΥΛΑΣ Η. Γελοιογράφος.
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ Μ. Λογοτέχνης. 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α. Καθ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
ΣΠΙΝΕΛΛΗ Κ. Δ)ρ Πανε-μίου Σικάγου.
+ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΑΡ. Δημοσιογράφος.

Σ ΤΑΜ ΕΛΟΣ Δ. Λογοτέχνης. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. τ. Προεδ. Συμβουλίου 

( Επικράτειας Καθ. Παντείου Σχολής 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ε. Δημοσιογράφος. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. τ. Αρεοπαγίτης. 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Αρχιμανδρίτης. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. Μητροπολίτης ΠρεβέΖης. 
ΤΑΓΑΡΗΣ Α. Στρατηγός έ.ά. — Πρόεδρος

(Παν-μίου Πατρών
+ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α. Προεδ. Έλλην. 'Εταιρείας

(Ψυχικών Ερευνών 
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ. Αρχαιολόγος. 
ΤΣΑΚΑΜΗΣ Ε. Δημοσιογράφος.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. τ. Υπουργός Καθ. Παντείου 
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ X. ’ Ιατρός.
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ Α. Καθ. Παν-μίου Αθηνών. 
ΤΣΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Λογοτέχνης. 
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Κ. Καθ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ I. Γυμνασιάρχης.
ΦΥΤΡΑΣ I. Δημοσιογράφος.
ΦΩΤΑΚΗΣ Ν. Καθ. Παν-μίου.
ΧΑΝΔΡΗΣ Ε. Δικηγόρος.
ΧΑΡΟΛΝΤ Μ. Καθ. Πανεπ. Χάρβαρντ. 
ΧΑΤΖΑΚΟΣ X. Καθ. Φιλολογίας 
ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ Ξ. Δικηγόρος. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Β. Γελοιογράφος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Άρχιφ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΣ Θ. Ύπαστ. Α '. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Άστυφ. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. τ: Άστυν. Α '.
+ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ I. Αστυν. Δ)ντής Β ’ . 
ΑΚΡΙΒΟΣ Γ. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ I. Άστυφ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Άστυν. Β' 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Μ. Άστυφ. 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Α. Άστυν. Α". 
ΑΝΤΥΠΑΣ Σ. Άστυφ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Σ. Ύπαστ. Α '.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μ. Άστυν. Β ’ . 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Άστυν. Β '.
+ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Ν. τ. Αρχηγός Α.Π. 
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ε. τ. Αρχηγός Α.Π.
+ ΒΑΡΒΑΚΗΣ Ε. Άστυν. Δ)ντής Α ’ . 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Π. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α. Άστυφ.
ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ν. Άστυν. Α '.
ΓΑΛΛΟΣ Π. Άστυν. Α ’ .
ΓΑΡΔΙΚΑΣ Α. τ. Άστυν. Α '. 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Άνθ)μος.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Άστυφ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. Ύπαστ. Β ’ .



έπειγούσης άνάγκης. "Αλλωστε καί ή 
πειθαρχία θά έτηρεϊτο καλύτερα μέσα 
σ' ένα στρατώνα. Αύτά ήσαν τά συντρι
πτικά έπιχειρήματα πού χρησιμοποίησε ό 
Σηιονός γιά νά πείση τόν αύτοκράτορα 
νά προβή σ' αυτές τις άλλαγές. Μόλις 
όμως πραγματοποιήθηκαν οί άλλαγές, ό 
Σηιονός άρχισε νά μετατρέπη τήν Πραι- 
τωριανή Φρουρά σέ προσωπικό του όρ
γανο. Κέρδισε τήν συμπάθεια τών στρα
τιωτών, άποκαλώντας τόν καθένα μέ τό 
όνομά του κοί δείχνοντας ένδιαφέρον 
γιά τά άτομικά τους προβλήματα. Ό  έ- 
πόμενος στόχος του ήταν ό θρόνος. Ό  
ήλικιωμένος όμως αύτοκράτωρ, πού έ- 
Εακολουθοϋσε νά διατηρή τήν πνευματι
κή του διαύγεια, άντελήφθη τούς σκο
πούς του καί τόν συνέτριψε. Οί πραιτω- 
ριανοί φάνηκαν πιστοί στόν Τιβέριο. Ό  
αύτοκράτωρ φρόντισε νά χρησιμοποιήση 
τήν πίστι τους καί τήν άφοσίωσί τους 
καταλλήλως, τοποθετώντας μιά φρουρά 
στήν Σύγκλητο, άπό άνδρες πού άνήκαν 
σέ βίγλες, τήν ώρϊ πού ό Σηιονός έ- 
πληροφορεϊτο τήν τύχη του.

Ό  Κολιγούλας άκολούθησε τό παρά
δειγμα τοϋ Τιβερίου καί οί πραιτωριανοι 
πσρέμεινσν πιστοί στόν νέο αύτοκράτο
ρα σέ όλη τήν διάρκεια τής βασιλείας 
του, nop' όλη τήν πτώσι τοϋ ήθικού 
τους καί τήν χαλάρωσι τοϋ φρονήματος 
τους έΕ αιτίας τών παραφορών καί τών 
όκρατήτων του. Πρόσθεσε τρεις κοόρ- 
τεις πραιτωρισνών καί μιά κοόρτι άστι- 
κών σωμάτων στήν φρουρά τής πόλε- 
ως, πιθανόν γιά νά αισθάνεται τά νώτα 
του άσφαλή κάθε φορά πού έγκατέλειπε 
τήν Ρώμη, γιά νά πραγματοποιήση τις 
ποράδοΕες έκστρατεϊες του — Επιτιθέ
μενος ένοντίον τών κυμάτων τής Μάγ
χης καί κατασκευάζοντας μιά γέφυρα 
μήκους τριών μιλίων άπό πλοία στόν 
Κόλπο τής Μπάια. Οί προβιβασμοί πού 
προέκυψαν στόν στρατό άπό τις έδαφι- 
κές αύτές έπεκτάσεις τόν είχαν κατα
στήσει δημοφιλή σέ όλα τά κλιμάκια τής

ιεραρχίας, καί παρ' όλη τήν περιβόητη 
συμμετοχή ορισμένων πραιτωριανών ά- 
Ειωματικών στήν δολοφονία του, ή Φρου
ρά δέν έλαβε μέρος στήν συνωμοσία. 
'Αντίθετα άντέδρασε μέ μιά έκδήλωσι 
όργής στόν θάνατό του. Οργισμένοι 
καί συγχισμένοι ορισμένοι πραιτωριανοι 
πού τριγϋρνοϋσαν μέσα στά άνάκτορα 
άνεκάλυψον τόν Κλαύδιο, τόν λόγιο καί 
παρανοϊκό θείο τοϋ Καλιγούλα, κρυμμέ
νο πίσω άπό κάτι παραπετάσματα. Τόν 
πήραν μαζί τους στόν στρατώνα τους 
καί δυό μέρες άργότερα τόν άνεκήρυ- 
Εαν αύτοκράτορα. Αύτό όμως έγινε μετά 
τήν παταγώδη άποτυχία τής Συγκλήτου 
νά έκλέΕη νέο μονάρχη. Παρ' όλο πού 
οί πραιτωριανοι είχαν έκλέΕει τόν πρώ
το τους αύτοκράτορα, τό γεγονός συνέ
βη περισσότερο άπό άμέλεια παρά άπό 
πρόθεσι.

Άφοϋ οί πραιτωριανοι τοϋ έδωσαν 
όρκο πίστεως, ό Κλαύδιος προσέφερε 
στόν καθένα άπό αύτούς τό ήγεμονικό 
«bonativum» τών 150 χρυσών νομισμά
των. Ή  δωρεά αύτή τοϋ Κλαυδίου έκα
νε τόν Σουετάνιο νά παρατηρήση ότι 
ήταν ό πρώτος Καίσαρ πού έΕαγόραζε 
τήν νομιμοφροσύνη τοϋ στρατού του. Ή  
πορατήρησις δέν ήτον άπολύτως άκρι- 
βής. Οί αύτακρατορικές δωρεές άπο- 
τελοϋσαν συχνά μιά προσθήκη στήν ά- 
μοιβή τών στρατιωτών. Ό  Αύγουστος 
είχε κληροδοτήσει δέκα χρυσά νομίσμα
τα σέ κάθε πραιτωριανό, καί στόν ύ- 
πόλοιπο στρατό του μικρότερα άναλογι- 
κά ποσά, καί ό Τιβέριος είχε μιμηθή 
αύτό παράδειγμα μετά τόν θάνατο τοϋ 
Σηιανοϋ. Καί ό Κολιγούλας μετά τήν 
ένθρόνισί του είχε κάνει δωρεές στόν 
στρατό.

Παρά τήν ήγεμονική του δωρεά, ό 
Κλαύδιος δέν έγινε υπηρέτης τής Φρου
ράς του. Διοίκησε σταθερά, άλλά σεβά
στηκε τήν δύναμι τών πραιτωριανών, ό
πως φάνηκε μέ τήν άγόρευσί του στήν 
φρουρά του γιά νά έΕασφαλίση τήν νο-

ΠραιτωριανοΙ τοΰ αύτοκράτορος Ά -  
δριανοΰ (117— 138 μ .χ .) . ’Ανάγλυ

φο τοϋ Μουσείου τοΰ Λούβρου.

μιμοφροσύνη της, πριν τό περιβάλλον 
του θανατώση τήν Μεσσαλίνα, τήν δια
βόητη γιά τά σκάνδαλά της σύζυγό του. 
Οί μηχανορραφίες τής Αγριππίνας, τής 
τελευταίας συζύγου τοϋ Κλαυδίου, άπο- 
καλύπτουν έπίσης τήν δύναμι πού είχε 
στά πολιτικά πράγματα ή Φρουρά. Προε
τοιμάζοντας τήν διαδοχή γιά τόν γιό 
της Νέρωνα, σέ βάρος τοϋ νομίμου δια
δόχου Βρεταννικοϋ, ή Άγριππίνα φρόν
τισε νά έΕοντώση όλους τούς άΕιωμα- 
τικούς τής φρουράς πού δέν ήοαν μέ 
τό μέρος της καί έπεισε τόν Κλαύδιο 
νά άναθέση τήν διοίκησι τών πραιτωρια- 
νών στόν Βοϋρρο, ευσυνείδητο κατά τά 
άλλα δημόσιο λειτουργό, ό όποιος δέν 
έπράκειτο νά λησμονήση τό χρέος του 
άπένοντι στήν αύτοκράτειρα. "Οταν ή 
Αγριππίνα έκρινε ότι είχε ώριμάσει ή 

στιγμή γιά νά προσφέρη στόν Κλαύδιο 
τό μοιραίο έδεσμα μέ τά δηλητηριώδη 
μανιτάρια, ό έλεγχός της έπί τής Φρου
ράς τής έπέτρεψε νά τοποθετήση τόν 
Νέρωνα στόν θρόνο, παρά τούς διστα
γμούς πολλών πραιτωριανών. Ή  Φρουρά 
όρκίσθηκε πίστι στόν νέο αύτοκράτορα, 
ή Σύγκλητος έπεκύρωσε τήν ένθρόνισί 
του καί οί έπαρχίες έδωσαν τήν συγκα- 
τάθεσί τους.

Οϋτε οί άπαράδεκτες έκδηλώσεις τοϋ 
χαρακτήρος τοϋ Νέρωνος οϋτε τό γε
γονός ότι όδήγησε τήν αύτοκρατορία 
στό χείλος τής κατοστροφής προκάλε- 
οαν τήν άντίδρασι τών πραιτωριανών, οί 
όποιοι, παρ' όλο ότι ό αύτοκράτωρ τούς 
χρησιμοποιούσε σάν άπλούς δημίους καί 
δεσμοφύλακες καθώς καί σάν έπί κεφα
λής τών «έγκαθέτων» έπευφημητών τών 
δημοσίων έμφσνίσεών του, παρέμειναν 
πιστοί σ' αύτόν. Μερικοί άΕιωματικοί, 
άκολουθώντας τό παράδειγμα τών προ- 
κατόχων τους τής έποχής τοϋ Καλιγού- 
λα, προσπάθησαν νά έΕοντώσουν τόν έ- 
πηρμένο καί άκόλοστο λυράρη, άλλά ή 
συνωμοσία άπέτυχε. Ο Νέρων συνέτρι- 
ψε τούς συνωμότες, παρ' όλο πού οί άμ- 
φβολίες του γιά τήν νομιμοφροσύνη τών 
βετεράνων τής Φρουράς του τόν άνάγ- 
κασαν νά στείλη νεοσυλλέκτους νά συλ- 
λάβουν τόν άρχηγό τής συνωμοσίας Πί- 
ζο. Τέλος, όταν οί άκριτικές λεγεώνες 
έΕεγέρθηκαν ένοντίον τών έγκλημάτων 
τοϋ Νέρωνος, οί πραιτωριανοι τήρησαν 
στάσι άποθείος κοί άφησαν τόν αύτο- 
κράτορο νά αύτσκτονήση χωρίς νά έ- 
πέμβουν.

Τό καθεστώς τοϋ νέου αύτοκράτορος 
Γάλβα, δέν ύπήρΕε άρεστό ατούς πραι- 
τωριανούς. Δυσαρεστημένοι, άνήσυχοι, 
άπό τις δολοπλοκίες τοϋ έπάρχου τους 
καί μέ τήν συναίσθησι ότι ήταν πολύ 
άργά γιά νά προσελκύσουν τήν εϋνοια 
ένός αύτοκράτορος, πού οφείλε τήν ά
νοδό του στις λεγεώνες καί όχι σ' αύ
τούς, οί πραιτωριανοι άρχισαν νά αίσθά- 
νωνται τύψεις γιά τήν άποτυχία τους νά 
προστατεύσουν έπαρκώς τόν Νέρωνα. 
Ή  ώμή ειλικρίνεια τοϋ νέου ήγεμόνος, 
ό όποιος παρέλειψε νά τούς πληρώση 
τήν καθιερωμένη άμοιβή τους μέ τήν 
δήλωσι -στρατολογώ άνδρες, δέν τούς 
άγοράζω», έκανε άκόμη μεγαλύτερη τήν
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Ό  αύτοκράτωρ Γάλβας. Τπήρξεν δ 
πρώτος Ρωμαίος αύτοκράτωρ, πού 
δολοφονήθηκε άπό τούς Πραιτωρι,α- 

νοός.

δυσαρέσκεια τών πραιτωριανών. Μέ τόν 
τρόπο αιιτό ό Όθων Μάρκος Σάλβιος 
δέν δυσκολεύθηκε διόλου νά τούς πεί
ση νά προδώσουν τόν αύτοκράτορα. Οί 
άξιωμστικοί καί οί στρατιώτες τής Φρου
ρός εισέβαλαν στά Ανάκτορα καί κατέ
σφαζαν τόν όγροϊκο Γάλβα. Ή τα ν  ό 
πρώτος Ρωμαίος αύτοκράτωρ πού άνέ- 
βηκε στόν θρόνο μέ τήν ύποστήριξι τών 
λεγεώνων καί δολοφονήθηκε άπό τούς 
πραιτωριανούς. Ή  ένθρόνισίς του είχε 
άποδείξει ότι ήτον δυνατή ή έπιλογή αύ- 
τοκράτορος έξω άπό τά τείχη τής Ρώ
μης, καί ό θάνατός του ότι ήταν αδύνα
το νά σταθή αύτοκράτωρ στόν θρόνο 
του χωρίς τήν ύποστήριξι τών πραιτω- 
ριανών.

Ό  Γάλβας θά είχε ίσως κατορθώσει 
νά σώση τήν ζωή του άν δέν είχε διαλύ
σει τήν προσωπική του φρουρά άπό 
Γερμανούς σωματοφύλακες. Ή  μικρή 
αύτή καί προσωπική σωματοφυλακή ά- 
πετελεϊτο άπό 100 ώς 250 όνδρες καί 
χρησίμευε, άπό τήν εποχή τού Αύγού- 
στου καί πέρα, γιά τήν προστασία τών 
αύτοκρατόρων καί τών στενών συγγε
νών τους. Τό σώμα αύτό δέν είχε κορ
μιά οχέοι μέ τούς πραιτωριανούς. Τό ά- 
ποτελοϋσαν δούλοι άπό τις βαρβαρικές 
περιοχές τής αυτοκρατορίας. Ή  πίστις 
τους ατό ποόσωπο τού έκάστοτε αύτο- 
κράτορος ήτον υποδειγματική καί άουμ- 
βίβαστη μέ τήν ιδιότητα τού μισθοφόρου.

Μετά τήν προδοσία τού Γάλβα ή 
Φρουρά στάθηκε πιστή στόν "Οθωνα, 
πού τόν είχε ή ίδια άναγορεύσει αύτο
κράτορα. Παρ' όλο πού ή πειθαρχία τών 
πραιτωριανών είχε ύπονσμευθή άπό τήν 
προδοσία τους Απέναντι στόν προκάτο- 
χό του, ή Φρουρά καί οί κοόρτεις τού 
δστεως πολέμησαν γενναία στό πλευρό 
τού αύτακράτορος έναντίον τού Βιτελ- 
λίου, ό όποιος εισέβαλε στήν 'Ιταλία έπί 
κεφαλής τών γερμονικών λεγεώνων. Ό  
Τάκιτος άνοφέρει ειρωνικά ότι, παρ' ό
λη τήν δυσαρέσκεια πού τούς προκάλε- 
σε ή κόπωσις τής έκστρατείας, οί πραι- 
τωριανοί υπήρξαν -άπαράμιλλοι» πολε- 
μιαταί. Ή  παρατήρησις αύτή δέν είναι 
άκριόής. Παρ' όλη τήν μονοτονία καί 
τόν έθιιματυπικό χαρακτήρα τών καθη
κόντων τους, οί πραιτωριανοί έκτελοΰ- 
σαν έπίσης άστυνομικά καθήκοντα κα- 
τσστέλλσντας όχλοκρατικές διαδηλώ
σεις, εξοντώνοντας Απειθάρχητους δού
λους καί υαναμάχους, καί συμμετέχον
τας στό κυνήγι πανθήρων μέσα στήν ά- 
ρένα. Στό παρελθόν είχαν λάβει μέρος 
σέ μάχες, σέ τόν Κλαύδιο στήν Βρετον- 
νία, καί υέ τόν Γερμανικό στήν Γερμα
νία, τό 18 π.Χ. Ό  Νέρων είχε έπίσης 
στείλει ένα σώμα πραιτωριανών σέ μιά 
έπιστημονική άποστολή στήν Νουβία, πού 
πιθανόν ένεπλάκη καί σέ συγκρούσεις.

"Οταν ό Οθων έξαγνίσθηκε γιά τό 
αίσχος τού θανάτου τού Γάλβα αύτοχει- 
ριαζόμενος γιά ν' άποφύγη τήν συνέχισι 
τού έμφυλίου σπαραγμού, ό Βιτέλλιος 
διέλυσε τούς έπιζώντες πραιτωριανούς 
καί τούς άντικατέστησε μέ δεκάξη νέες 
κοόρτεις, πού τις  άπστελοΰσαν λεγεω
νάριοι. Έπρόκειτο γιά ριζική καί βραχύ

βια καινοτομία. Οί ύποστηρικταί τού 
Βεσπασιανοϋ έπανέφεραν στήν ύπηρε- 
σία τούς άνδρες πού είχε άποπέμψει ό 
Βιτέλλιος καί τό αίιμόφυρτο « Έτος τών 
Τεσσάρων Αύτοκρατόρων» κορυφώθηκε 
μέ τήν σφαγή τών νέων πραιτωριανών 
τού Βιτελλίου μέσα στόν στρατώνα τους 
άπό τούς φρουρούς πού είχαν πολεμή
σει ύπέρ τού "Οθωνος. Ή  φρίκη τής 
σφογής αύτής ένετάθη άπό τήν άδιαφο- 
ρία μέ τήν όποια οί πολίτες τής Ρώμης 
τήν άντιμετώπισαν. Συνέχισαν τις  άπο- 
λαύαεις τους, σάν νά μή συνέβαινε τ ί
ποτε.

Γιά νά έπουλώση τό τραύμα πού εί
χαν προξενήσει στήν Φρουρά οί προκά- 
τοχοί του, ό Βεσπασιανός έπονέφερε 
τούς θεσμούς τού Αύγούστου. Ανάμε
σα στις μεταρρυθμίσεις του ήταν καί ή 
μει'ωσις τού άριθμού τών πραιτωριανών 
στόν άρχικό σχηματισμό τους, τών έν- 
νέα κοόρτεων. Αντί όμως νά θανατώση 
όσους είχαν έπιζήσει άπό τις κοόρτεις 
τού Βιτελλίου, όπως θά μπορούσε νά πε- 
ριμένη κανείς, έφέρθη μέ οξυδέρκεια 
κοί τούς παρέσχε τήν δυνατότητα νά 
κσταταγοϋν στήν άναμορφωμένη Φρου
ρά, τής όποιας τήν διοίκηση φερόμενος 
μέ σύνεση άνέθεσε στόν γιό καί διά
δοχό του Τίτο. Άογότερα ό Δομιτιανός, 
τρίτος αύτοκράτωρ τού οίκου τών Φλα- 
βίων, πρόσθεσε καί δεκάτη κοόρτι στήν 
Φρουρά. Τότε σχηματίσθηκε καί ένα 
σύνταγμα Ιππικού, χωριστό άπό τήν 
Φρουρά, άλλά πού στήν πραγματικότητα 
άπστελοΰσε τμήμα της. Επανδρωμένο 
μέ διαλεκτούς άνδρες, πού είχαν με- 
τατεθή άπό μονάδες ιππικού τών έπαρ- 
χιών, τό νέο σύνταγμα παρουσίαζε με- 
γολύτερη φυλετική άνομοιογένεια άπ' 
όποιοδήποτε άλλο σώμα τού ρωμαϊκού 
στρατού. Τελούσε ύπό τήν διοίκησι ένός 
τών πραιτωριανών έπάρχων καί είχε 
πολλά πλεονεκτήματα τής Φρουράς, άλ
λά οί άνδρες του ζοΰσαν σέ ιδιαίτερο 
στρατώνα. Ή  παρουσία αύτής τής μο-

νάδος στήν Ρώμη μπορεί ν' άποτελοΰσε 
ένα είδος τιμητικής έκπροσωπήσεως τού 
βοηθητικού στρατού τής Αυτοκρατορίας.

Παρ' όλες τις  ύπερβάσεις τού Δομι- 
τιανοΰ στήν τελευταία φάσι τής βασι
λείας του, οί τρεις αύτοκράτορες τού οί
κου τών Φλαβίων ύπηρέτησαν τήν Ρώ
μη κσλά. Οί πραιτωριανοί παρέμειναν 
νομιμόφρονες καί ήσυχοι στήν διάρκεια 
αύτής τής δυναστείας. Ή  Δολοφονία 
τού Δομιτιανού τούς έξόργισε άλλά έπι 
ένα έτος αύτοί καί ό ύπόλοιπος στρατός 
παρέμειναν άπρακτοι. Κατόπιν οί πραι- 
τωριανοί έξεγέρθησον καί ζήτησαν άπό 
τόν διάδοχό του Νέρβα τήν θσνάτωσι 
τών δολοφόνων. Ό  ήλικιωμένος Νέρβας 
έκανε μιά μάταιη προσπάθεια ν' άντιτα- 
χθή σ' αύτό τό αίτημα καί τελικά ένέ- 
δωσε έπιτρέποντας ατούς πραιτωρια- 
νούς νά πάρουν έκδίκησι άπό τούς ύπευ- 
θύνους. Ή  πράξις αύτή είχε σοβαρώτα- 
τες συνέπειες. "Εδειξε στόν Νέρβα ότι 
δέν ήταν δυνοτό νά κυβερνά χωρίς τήν 
ύποστήριξι τού στρατού καί ότι μόνο έ
νας στρατιωτικός μπορούσε νά έξασφα- 
λίση τόν θρόνο του. Αισθανόμενος τόν 
θάνατο νά προσεγγίζη, ό Νέρβας υιοθέ
τησε τόν Τραϊανό, έξαρχο τής "Ανω 
Γερμανίας, σάν γιό καί διάδοχό του, 
κηρύσσοντας μέ τόν τρόπο αύτό τήν 
όγδσνταετία τών «υιοθετημένων Αύτο- 
κρστόρων» πού έλαβε τήν κατάλληλη 
όνομασία «'Εποχή τών Άντωνίνων». Ό  
Γίββων τήν περιέγραψε σάν τήν περίο
δο τής ιστορίας «στήν διάρκεια τής ό
ποιας τό άνθρώπινο γένος είχε τήν με
γαλύτερη εύτυχία καί εύημερία». Βέ
βαια πρόκειται γιά κρίσι πού διατυπώ
θηκε τόν 18ο αιώνα, δέν είναι όμως εύ
κολο νά άνασκευασθή. "Ηταν μιά έπο- 
χή ήρεμης διακυβερνήσεως άπό δίκαιους 
αύτοκράτορες μέ στρατιωτικό πνεύμα, 
πού ήξεραν νά κερδίζουν καί νά διατη
ρούν τήν νομιμοφροσύνη τών πραιτωρια- 
νών τους. "Ηταν έπίσης μιά έποχή άκρι- 
τικών πολέμων, ατούς όποιους διακρί-
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θηκον γιά τήν πολεμική τους ικανότη
τα oi πραιτωριανοί. Τό γεγονός αύτό 
μνημονεύεται στις στήλες τού Τραϊανού 
καί τού Μάρκου Αύρηλίου. Δυό έπαρχοι 
τής πραιτωριανής φρουρός σκοτώθηκαν 
σέ μάχες στόν Δούναθι. “ Ενας άλλος 
έπαρχος διοίκησε τήν φρουρά έπί μια 
εικοσαετία, άδιάψευστο τεκμήριο τής 
πολιτικής ήρεμίας αύτής τής περιόδου.
Η Φρουρά άποτελούσε τώρα επίλεκτο 

σώμα τού στρατού, μέ ύποδειγματική πει
θαρχία. Ή ταν  κυριολεκτικά τό πρότυπο 
τό όποιο προσπαθούσαν νά μιμηθούν οί 
λεγεώνες, οί ανδρες τών όποιων επι
στρατεύονταν από όλες τις άκρες τής 
αυτοκρατορίας, έκτος τής Ιταλίας. "Ο
ταν ό Τραϊανός διόρισε τόν νέο έπαρχο 
τής φρουρός του, μπορούσε άφοβα νά 
τού πή: «Λάβε αύτό τό Είφος. Αν κυ
βερνήσω καλά νά τό χρησιμοποιήσης 
γιά νά μέ ύπερασπισθής, άν όμως κυ
βερνήσω άσχημα, θά τό χρησιμοποιήσης 
εναντίον μου». Ή τα ν  μιά παρατήρησις 
πού δέν ήταν δυνατόν νά διατυπωθή άν 
ό αύτοκράτωρ είχε άμφιβολίες γιά τήν 
νομιμοφροσύνη τών πραιτωριανών.

Αύτός ό χρυσούς αιών έληΕε τό 180 
μ.Χ. μέ τήν άνοδο στόν θρόνο τού Κόμ- 
μοδου, γιού τού στρατιώτου - φιλοσό
φου Μάρκου Αύρηλίου. ΜοταιόδοΕος, 
διεφθαρμένος καί άκόλοστος, ό Κόμμο- 
δος τελικά ύπέκυψε σέ μιά άνακτορική 
συνωμοσία αύλικών, πού άνηουχοϋσαν 
δικαιολογημένα γιά τήν ίδια τους τήν 
Ζωή. Ό  αύτοκράτωρ αύτός έΕευτέλισε 
τήν αύτοκρατορία καί τούς πραιτωρια- 
νούς, οί όποιοι όμως δέν έλαβαν μέρος 
στήν συνωμοσία, παρ' όλη τήν άνάμιΕι 
τού έπάρχου τους Λαίτου σ' αύτήν. Ό  
νέος όμως αύτοκράτωρ, ΠερτινάΕ, έΕαί- 
ρετος καί δίκαιος ήγεμών, δέν άργησε 
νά προκαλέση τήν δυσαρέσκεια τής 
Φρουρός, στήν προσπόθειό του ν' άπο- 
κατοστήση στις τάΕεις της τήν πειθαρ
χία. Μέ τήν παρακίνηαι τού Λαίτου, πού 
άνεκάλυψε άπογοητευμένος ότι είχε 
συμπράΕει στήν ένθρόνισι πραγματικού 
ήγεμόνος καί όχι άνδρεικέλου, μιά ό- 
μάδα άπό 200 πραιτωριανούς εισέβαλε 
στά άνάκτορα καί θανάτωσε τόν Περτί- 
νακα Ακολούθησε καί άλλη καταισχύ
νη. Οί πραιτωριανοί έθεσαν σέ πλειστη- 
ριασμό τήν αύτοκρατορία μέσα στόν 
στρατώνα τους καί άνεκήρυΕαν πλειο
δότη κάποιον συγκλητικό Ίουλιανό, πού 
ύποσχέθηκε στόν καθένα ώς δώρο 250 
χρυσό νομίσματα, πενήντα φορές μεγα
λύτερο ποσό όπό έκεϊνο πού είχε προσ
φέρει ό προηγούμενος πλειοδότης. Στήν 
ταροχή καί σύγχυσι πού έπακολούθη- 
σαν, ό στρατός τών συνόρων θυμύθηκε 
καί πάλι ότι ένας αύτοκράτωρ μπορούσε 
ν' άνακηρυχθή καί έΕω άπό τά τείχη 
τής Ρώυης, καί ό Σεπτίμιος Σεβήρος, 
ένας Αφρικανός άπό τήν Λέπτιδα τής 
Τριπολίτιδος, κατέλαβε τόν θρόνο.

Ο νέος αύτοκράτωρ πραγματοποίη
σε έπαναστστικές μεταβολές στήν φρου
ρά τών ποαιτωριανών. Διέλυσε τις αρ
γυρώνητες καί άναΕιόπιστες κοόρτεις 
καί τις αντικατέστησε μέ διαλεγμένους 
άνδρες άπό τις λεγεώνες. Ταυτόχρονα 
διπλασίσσε τήν δύναμι τών πραιτωρια- 
νών καί άστικών κοόρτεων σέ 1 000 άν
δρες. Μέ τό νέο σύστημα στρατολογή- 
σεως ή πραιτωριανή φρουρά έπαυσε ν' 
άποτελήται άπό Ιταλούς. Σχετικά ό 
Δϊος γράφει: «Ό Σεβήρος κατέστρεψε

τήν νεότητα τής Ιταλίας, ή όποια έπει
τα άπό αύτό, μετά τόν αποκλεισμό της 
δηλοδή όπό τις τάΕεις τού στρατού, ά- 
ναγκάσθηκε νά στραφή στήν ληστεία καί 
στήν άρένα τών μονομάχων. Ό  Σεβή
ρος κστέκλυσε τήν Ρώμη μέ ένα άλλο- 
πρόααλλο πλήθος στρατιώτες, άγριους 
στήν μορωή. φοβερούς στήν ομιλία καί 
άγροίκους στήν συμπεριφορά».

Πολύ λίγο ένδιαφερόταν ό Σεβήρος 
γιά τόν τρόπο ομιλίας τών στρατιωτών 
του, έφ' όσον καί ό ίδιος, ώς τό τέ
λος τής Ζωής του, διακρινόταν γιά τήν 
καρχηδονιοκή προφορά του. Εκμηδενί
ζοντας τήν δύναμι τής Συγκλήτου, πού 
τόσο προσεκτικά είχαν διαφυλάΕει οί 
Άντωνϊνοι, ό Σεβήρος έγκαθίδρυσε μιά 
ολοκληρωτική στρατιωτική δικτατορία, 
χωρίς τό ίσοστάθμισμα άντιρρόπων τά
σεων. Αύτό έγινε καί μέ τήν ύποστήριΕι 
μιάς καταδυναστευτικής δυνάμεως 30. 
000 άστικού στρατού, τού όποιου οί άν
δρες προέρχονταν κυρίως άπό τόν Δού
ναβη τήν Αφρική καί τήν Ανατολή καί 
ήσαν πραγματκά άφοσιωμένοι στόν αύ- 
τοκράτορα. Οί συγκρούσεις μεταΕύ τών 
«άλλοδαπών» αύτών στρατιωτών καί τών 
Ρωμαίων πολιτών, πού είχαν ήδη ση- 
μειωθή ατό παρελθόν, έγιναν τώρα συ
χνότερες καί σέ δυό περιπτώσεις έΕε- 
λίχθηκαν σέ αιματηρές μάχες.

Όπως ό Αύγουστος καί ό Βεσπα- 
σιανός πριν άπ' αύτόν, έτσι καί ό Σε
πτίμιος Σεβήρος άναδιάρθρωσε τελείως 
τήν Πραιτωριανή Φρουρά καί διετήρησε 
έτσι τήν νομιμοφροσύνη τών νέων μο
νάδων. Κυβέρνησε μέ σταθερή πυγμή 
καί άποτελεσμστικά καί ό στρατοκρατι- 
κός δεσποτισμός του παρέμεινε άκλόνη- 
τος, γιατί ένήργησε πρός τό συμφέρον 
τών ύπηκόων του. Ή  κατολίσθησις πρός 
τήν άναρχία άρχισε μέ τόν άδελφοκτόνο 
άγώνα άνάμεσα στούς δυό γιούς καί 
διαδόχους του, Γέτα καί Καροκάλλα. 
Στά έβδομήντα χρόνια πού άκολούθησαν 
τόν θάνατο τού Σεβήρου, τό 221 μ.Χ., 
βασίλευσαν είκοσι τρεις αύτοκράτορες, 
καί μόνο ένας άπ' αύτούς πέθανε άπό 
φυσικό θάνατο. Στά βίαια αύτά καί ά
θλια χρόνια οί πραιτωριανοί καί οί λε
γεωνάριοι ένεθρόνιΖαν καί έΕεθρόνιΖαν 
ήγεμόνες, άλληλοσφαΖόμενοι σέ άγριους 
εμφυλίους πολέμους, ένώ ταυτόχρονα 
προσπαθούσαν νά συγκρατήσουν τούς 
Γερμανούς, Γότθους καί Πάρθους πού 
έπετίθεντο στά σύνορα τής αύτακρατο- 
ρίας. Δυό φορές οί πραιτωριανοί δολο
φόνησαν τούς ήγεμόνες τους: τόν βδε- 
λυρό Ήλιογάβαλο τό 222 μ.Χ. καί τόν 
Βαλβϊνο μέ τόν συναυτοκράτορα Που- 
πιηνό τό 238 μ.Χ. Άπό έκεί καί πέρα ή 
θέσις τους καί ή ισχύς τους άρχισε νά 
παρακμάΖη. Ή  φιλολογία καί οί έπιγρα
φές τού δευτέρου ήμίσεος τού 3ου αίώ- 
νος πολύ σπάνια άναφέρονται στούς 
πραιτωρισνούς.

Παρ' όλα αύτά ή ιστορία τών πραιτω- 
ριανών είχε ήρωϊκό τέλος. Ό ταν ό Μέ- 
γας Κωνσταντίνος άνεκηρύχθη αύτο
κράτωρ άπό τόν στρατό του στήν Βρε- 
ταννία καί κατευθύνθηκε έναντίον τής 
Ρώμης, ό άντίπαλός του ΜαΕέντιος 
συγκέντρωσε τις δυνάμεις του, περιλαμ- 
βανομένης καί τής Πραιτωριανής Φρου
ράς, γιά νά καλύψη τήν άμυνα τής Μιλ- 
βιανής Γεφύρας πού ουνέδεε τις δυό 
όχθες τού Τιβέρεως. Στις 28 Οκτωβρί
ου τού 312 μ.Χ. ό Κωνσταντίνος έπετέ-

θη καί έρριΕε όλες τις δυνάμεις τού 
ΜαΕεντίου, έκτος άπό τήν Πραιτωρια- 
νή Φρουρά, μέσα στά φουσκωμένα νερά 
τού ποταμού. Στήν μάχη έκείνη οί πραι- 
τωριανοί κράτησαν σταθερή άμυνα. Με
τά τήν μάχη ένας σωρός άπό πτώματα 
ορθωνόταν στήν θέσι πού είχαν ταχθή 
νά ύπερασπίσουν. Ό  Κωνσταντίνος 
σκόρπισε τούς λίγους έπιΖώντες στά έ- 
παρχιακά τμήματα τού στρατού του καί 
ή Πραιτωριανή Φρουρά έπαυσε νά ύπάρ- 
ΧΠ

Ο Γίββων στό μνημειώδες έργο του 
« Ιστορία τής παρακμής καί πτώσεως 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας» έκφράΖε- 
ται ύποτιμητικά γιά τούς πραιτωριανούς. 
Είναι όμως ή κρίσις του δίκαιη; Αναμ
φισβήτητα οί πραιτωριανοί είχαν άλαΖο- 
νεία καί έπεδείκνυαν τήν δύναμι τους. 
Όλοι οί αύτοκράτορες, άλλος σέ με
γαλύτερο καί άλλος σέ μικρότερο βα
θμό, έδειΕαν άνοχή καί έπιείκεια άπέ- 
ναντί τους.

Οί αύτοκράτορες, όπως ό Αύγουστος, 
ό Βεσπασιανός, ό Άδριανός, ό Μάρκος 
Αύρήλος καί ό Άντωνϊνος Πϊος, οί ό
ποιοι, σύμφωνα μέ τά κριτήρια τής έπο- 
χής τους, κυβέρνησαν σταθερά καί δί
καια, διετήρησαν χωρίς άμφιβολία τήν 
νομιμοφροσύνη τών πραιτωριανών τους. 
Τό γεγονός ότι πρόσφεραν στούς άν
δρες τής Φρουράς τους πλούσιες άμοι- 
βές δέν σημαίνει έΕαγορά αύτής τής 
νομιμοφροσύνης. Ακόμη καί διεφθαρ
μένοι καί άκόλαστοι ήγεμόνες όπως ό 
Καλιγούλας, ό Νέρων καί ό Κόμμοδος 
έπέτυχαν νά διατηρήσουν τήν νομιμο
φροσύνη τής Φρουράς, παρ' όλο πού μιά 
τέτοια νομιμοφροσύνη κρίνεται δυομε- 
νώς μέ τά σημερινά κριτήρια. Άναμφι- 
βόλως, ή δράσις τών πραιτωριανών παύ
ει νά είναι έπαινετή μέ τήν κατολίσθη- 
σι τής αύτοκρατορίας μετά τό θάνατο 
τού Σεβήρου. Οί πρώτοι όμως δυόμισυ 
αιώνες τής ιστορίας τών πραιτωριανών 
συνίστανται σέ μακρές περιόδους έντι
μου ύπηρεσίας, πού διακόπτονται άπό 
περιορισμένες έκδηλώσεις άνέντιμης 
καί άργυρώνητης συμπεριφοράς. Δυστυ
χώς οί ιστορικοί κατέγραψαν τήν έπιλή- 
ψιμη πλευρά τής ιστορίας τών πραιτω- 
ριανών καί δέν έτόνιοαν όσο έπρεπε 
τά έπαινετά σημεία της. Ή  σκανδαλο
θηρία ήταν τό ίδιο ένδιαφέρουσα τήν 
έποχή τού Σουετόνιου όπως καί στις ή- 
μέρες μας. Παρ' όλο πού οί άΕιωμοτικοί 
τών πραιτωριανών συμμετείχαν άπό και
ρό σέ καιρό σέ βασιλοκτόνες συνωμο
σίες, δέν πρέπει νά λησμονούμε ότι μό
νο σέ τέσσερες περιπτώσεις μέσα σέ 
350 χρόνια τό σώμα τής Φρουράς έλα
βε μέρος στήν δολοφονία αύτοκρατό- 
ρων. Ούτε ή Ζωή τού πραιτωριανοϋ κυ
λούσε πάντα μέσα στήν άρχόσχολη χλι
δή. Άπό τήν έποχή τού Δσμιτιανού καί 
έπειτα οί αύτοκράτορες άφιέρωναν 
διαρκώς μεγαλύτερο χρόνο στήν διεΕα- 
γωγή Εένων πολέμων. Οί πραιτωριανοί 
συνόδευαν τούς αύτοκράτορες, καί ή 
συμπεριφορά τους στήν μάχη δέν έδω
σε λαβή γιά έπικρίσεις. Ή  ιστορία τού 
ρωμαϊκού στρατού έχει άρκετές κηλϊδες 
δειλίας καί άπειθαρχίας. Δέν βρίσκομε 
όμως παρά έλάχιστες τέτοιες κηλϊδες 
στήν ιστορία τής Πραιτωριανής Φρου
ράς
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ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΖΗΣΑΝ 
ΤΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ

Ύπό τής μαθήτριας τής ΣΤ' Τάξεως Δημοτικού 
τού Εκπαιδευτηρίου «Ελληνική Παιδεία», Μόρας Χα- 
τζάκου, άπεστάλη πρδς τήν διεΰθυνσιν τού Περιοδικού 
μας ή έν συνεχείς δημοσιευόμενη εκθεσις ιδεών, τήν 
όποιαν, παρά τό άνεπικαιρον, θεωρήσαιμεν σκόπιμον, 
λόγψ τής λογοτεχνικής της άξίας διά τήν ηλικίαν τής 
μικρός συνεργάτιδός μας νά δημοσιεύσιυμεν.

ΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!! Ή Άνοιξις σέρνει τόν χορό! "Ολα τά 
λουλούδια φόρεσαν τήν καλή τους στολή και προϋπαντούν 

τόν ζεστό ήλιο. Τό πράσινο οργιάζει καί δ ούρανός έχει ρίξει 
τό βαθυγάλανο πέπλο του.

ΙΙάνω σ’ αύτό τό πανηγύρι τής φύσεως, μερικές λυπημένες 
παρουσίες άλλοιώνουν τόν ρυθμό τής χαράς πού έπικρατεΐ. Εί
ναι οί θλιμμένες μορφές τών λουλουδιών! Αύτές τις άγιες μέ
ρες τά λουλούδια άναπολούν τό μεγαλύτερο δράμα τής άνθρω- 
πότητος, τήν Σταύρωσιν τού θεανθρώπου! ’Αλλά δς τά άφή- 
σουμε μόνα τους νά μάς άφηγηθούν πώς έζησαν άπό κοντά τό 
θειον Δράμα.

Καί πρώτη μιλά ή έλιά, μέ θλιμμένη γέρικη φωνή:
—«’Εγώ ή ταπεινή έλιά προσέφερα τόν κορμό μου καί τόν 

ίσκιο μου γιά νά ξεκουρασθή δ Πός τού ανθρώπου. ’Εγώ Τόν 
άκουσα μέ πίστι νά παρακαλή τόν Πατέρα Του: «Σεβάσμιε Πα
τέρα μου, άν είναι δυνατόν μή μού δώσης νά πιώ τό πικρό αυτό 
ποτήρι ’Εγώ πάντως θά ύπακούσω στό θέλημά Σου». Καί δυό 
χονδρά δάκρυά Του ήρθαν καί κατέκαψαν τις ρίζες μου. "Απλω
σα τότε τά κλαδιά μου προστατευτικά πρός Αυτόν. Είδα πάλι 
τήν θλιμμένη μορφή Του, πού θά μού μείνη γιά πάντα άξέχα- 
στη. Καί ό ίδρώς Του μέ έλουσε καθώς άκούστηκαν μακρυνά 
βήματα... ’Ερχόταν δ προδότης!...»'

Καί αμέσως τό χαμόμηλο προσθέτει:
—«Καί έγώ τό μικρό άνθος άναρρίγησα κάτω άπό τά πό

δια των στρατιωτών! "Ηρχοντο διά νά αυλλάβουν τόν Παντο
κράτορα. Ξάφνου σταματούν. Μόνον ένας, ένα άνθρωπόμορφο 
τέρας βρήκε τό θάρρος νά πλησιάαη κοντά στόν Κύριο. Μέ τί 
γαλήνη κοιτάζει δ Παντοδύναμος τόν προδότη! Ό  Ιούδας, δ- 
μως, δέν συγκινεΐται. Σκύβει καί φιλεΐ τόν Ιησού. Συσπάστη- 
κε ή μορφή τού Κυρίου. Δάκρυα θαμπώνουν τό βλέμμα Του καί 
λέγει: «Μέ φίλημα προδίδεις τόν διδάσκαλό σου Ιούδα;» Καί 
οί στρατιώτες ώμοι καί άτάραχοι Τόν συνέλαβον».

’Αλλά, άς άκούσωμε τί λέει καί τά γιασεμί:
—«Σιγά - σιγά πάνω στόν τοίχο τής αύλής τού Πιλάτου 

προσεπάθηαα νά όρθώαω τό λεπτό κορμί μου! "Α χ!... γιατί 
νά τά καταφέρω; Τό Θέαμα πού άντίκρυσα ήτο τρομερό! "Ενας 
άνθρωπος βασανισμένος στεκόταν ατήν μεγάλη αυλή. Καί δ 
δχλος κάτω φωνάζει καί άπειλεΐ. Ποιδς ληστής, ποιάς κα
κούργος είναι; σκέφτηκα. Τότε, προσέχοντας τό πρόσωπο 
’Εκείνου., ναί, κατάλαβα! Τέτοιο θειον μεγαλείον στήν μορ
φή τού θεανθρώπου ταιριάζει. "Ωστε αύτός είναι! Τις σκέ
ψεις μου διακόπτουν οί φωνές τού δχλου: Ό  Βαραβάς νά 
έλευθερωθή, δ Βαραβάς! Καί δ Πιλάτος νίπτει τάς χεϊρας 
του, προδίδσντας έτσι ένα άκακο πρόβατο ατούς λύκους...».

Καί τό άγκάθι μέ λυγμούς συμπληρώνει:
—«Τά στιβαρά χέρια ένός άνθρώπου αίσθάνθηκα νά με 

πνίγουν. Τά δυό αύτά χέρια πήραν μετά τό κομμένο μου σώμα 
καί τό έκαναν στεφάνι. «’Απερίσκεπτε άνθρωπε—θά τού φώ
ναζα άν μπορούσα—θά κάνης εσύ τέτοιο κακό σέ κείνον πού 
πριν λίγες μέρες Τόν δπεδέχεοο μέ βάγια, πού έστρωνες χα
λιά στό πέρασμά Του;» Καί δμως τό έκανε! "Εμπηξε τό άκάν- 
θινο σώμα μου βαθειά στήν άγια κεφαλή Του. "Ενοιωσα κάτι 
νά σπάη μέσα μου μπρός σ’ αύτήν τήν σκηνή. Έγνώρισα τήν 
άχαριστία τού άνθρωπίνου γένους. ’Από τότε έκηλιδώθη τό ό
νομά μου. Δέν καμαρώνω πιά τά μυτερά μου άγκάθια. Μέ σι- 
γοτρώνε δλο καί πιό πολύ οί τύψεις... οι τύψεις, οί τύ
ψεις. .. !».

Καί ή παπαρούνα λέει, μέ τή σειρά της:
—«Σκαρφαλωμένη στήν κορυφή τού Γολγοθά, είμαι ένας 

άκόμη μάρτυς στήν μαρτυρική πορεία τού ’Ιησού. Τρέχει άφθο
νο τό αίμα καί δ ίδρώς άπό τό μέτωπό Του. Ξαφνικά, μιά μι
κρή πεταλουδίτσα παίρνει τό αίμα Του καί τότε, ώ τότε. . .  τό 
άκουμπά έπάνω μου. Τήν ίδια στιγμή άπέκτησα τό λαμπρό 
καί κατακόκκινο χρώμα μου. Άπό τό αίμα τού Χριστού! Καί 
είμαι τόσο περήφανη γ ι’ αύτό!...».

Καί τήν στιγμή αύτή παίρνει τόν λόγο δ κάκτος:
—«’Εγώ δ σκελετομένος καί ήλιοψημένος κάκτος, πού 

μόνο σέ σκουπιδότοπους φυτρώνω, αίσθάνθηκα τόσο θλιμμένος. 
Μπρός στά μάτια μου διεδρχματίζετο μιά άκόμη άπάνθρωπη 
σκηνή τών Παθών: Ό  Κύριος πάνω στόν σταυρό διψάει. Νά 
μπορούσα νά τόν ποτίσω δροσερό νερό! Τότε. .. τότε βλέπω ένα 
στρατιώτη πού παίρνει ένα πανί, βουτηγμένο σέ ξύδι καί χολή, 
καί μέ τήν βοήθεια ένός καλαμιού Τού τό φέρνει στά χείλη. 
«Δέν θέλω», λέγει δ θ εό ς .. .  Καί έκλεισαν τά μάτια μου άπό 
ντροπή μπρός στήν τόση σκληρότητα καί άχαριστία τών άν- 
θρώπων!».

Καί ή μικρή μαργαρίτα θυμάται:
—«θυμάμαι, πώς σέ μιά στιγμή ί> ζωή άπό τό πρόσωπο 

τού Σωτήρος. Μιά λέξι μόνο πρόφερε σιγανά:

«Τ ε τ έ λ ε σ τ α ι!»

καί έγειρε τήν κεφαλή Του. Μά, τί ήταν αύτό πού έγινε; Μα
ραμένη μαζεύτηκα σέ μιά γωνιά. Άνοιξε δ ούρανός. . . Αστρα
πές τόν σχίζουν. .. Πέφτει καταρρακτώδης ή βροχή. .. Ή  θεία 
τιμωρία, σκέφτηκα!».

Τελευταία πήρε τόν λόγο δ κατάλευκος κρίνος:
—«Παρακολουθούσα άπό μακρυά τις μυροφόρες γυναίκες. 

Τώρα πού πλησιάζουν διαβάζω στά πρόσωπά τους τήν ζωγρα
φισμένη έκπληξι. Ό  λίθος πού έσφάλιζε τόν τάφο είχε κυλι- 
σθή μερικά μέτρα μακρυά. Τό ιερό σώμα τού ’Ιησού είχε έξα- 
φανισθή άπό τό μνήμα. Μόνο ένας άγγελος ύπήρχε, πού τούς 
είπε γλυκά: «Τί ζητείτε;» «Ίησοΰν τόν Ναζωραίον», άπήντη- 
σαν τρομαγμένες έκεΐνες. Καί τότε, δ άγγελος άνεφώνησε!

« Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ  η!»
Καί δίπλα μου μερικά ρόδα χαμογέλασαν εύτυχισμένα».

ΜΑΡΑ Δ. ΧΑΤΖΑΚΟΓ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Από 7 έως 14.4.1973 διεΕήχθησαν εις τό ένταϋθα 

'Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Υμηττού (Καισαριανή) οί Πανελλή
νιοι σκοπευτικοί άγώνες.

Εις τούς ώς άνω άγώνας συμμετείχον δΓ άντιπροσω- 
πευτικών όμόδων ό ΣΤΡΑΤΟΣ, τό ΝΑΥΤΙΚΟΝ, ή ΕΛΑ. 
ΧΩΡ) ΚΗ, ή ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ, ή ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛ- 
ΠΙΔΩΝ, ή ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ή ΠΑΝΕΛΗ- 
ΝΙΟΣ ΣΚΟΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ό ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤ. ΟΜΙΛΟΣ, ό 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Δ.Ε.Η., ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ό 
Ε.Σ.Σ.Θ. καί πλήθος μεμοναμένων τοιούτων.

Τό πρόγραμμα περιλάμβανε τό έΕής όγωνίοματα.

1. Τυφέκιον 0,22 Πρηνηδάν δολαΐ 60
2. » » δρθΙως » 40
3. » » Γονυπετδς » 40
4. » » Ταχυβολίας

εις χρόνον 8 " —-6 " —4 "  δολαΐ 60
5. Τυφέκιον 0,22 STANDARD
6. Πιαχόλιον » άκριδείας 50 μ. δολαΐ 60
7. Περίστροφον 0,38 σύνθετον (ταχ. άκριδ.) 6ολαΙ 60
8. Τυφέκιον 0,22 Όλυμπ. τρεις στάσεις βολαΐ 120.

Ή  Αστυνομία Πόλεων συμμετείχε εις όλα τό έπί μέ
ρους όγωνίοματα διά των έντεταγμένων έν αύτή σκοπευ
τών.

Οί αγώνες έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας καί έ 
σημειώθησσν ικανοποιητικά άποτελέαματα καί Πανελλήνιοι 
έπιδόοεις.

Κατ' αύτούς ή Όμάς τής Αστυνομίας Πόλεων έπέτυ- 
χε τάς περισσοτέρας ατομικός καί όμοδικάς νίκας άνακηρυ- 
χθεϊσα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Ελλάδος.

Ιδιαιτέρως έπέτυχε:
1. Πανελλήνιον άτομικήν έπίδοσιν 598)600 εις τό τυφέ

κιον 0,22 πρηνηδόν διά τού άστυφύλακος ΣΚΑΡΑΦί- 
ΓΚΑ Ίωάννου, ύποληφθείς κατά μίαν μονάδα τής παγ

κοσμίου καί 'Ολυμπιακής τοιαάτης 599)600, ή όποια 
μέχρι τό παρελθόν έτος ήτο 598)600.

2. Πανελλήνιον Όμοδικήν έπίδοσιν εις τό τυφέκιον τών 
0,22 έκ τής στάσεως τού γονυπετώς 1497)1600 διά 
τών Αστυφυλάκων Τρούγκου Β., 377)400, άστυφ. 
Τραγουδόρα X., 376)600, Ύπαστυν. Α ' Παπαχρήστου 
Χρ., 374)600 καί άστυφ. Σκαραφίγκα Ί . ,  370)600, 
καί

3. Πανελλήνιον άμαδικήν έπίδοσιν άγώνων εις τό περί- 
στροφον 0,38 άκριβείας - ταχείας βολής 2.291)2 400 
διά τών Άρχ)κος Θεοδωροπούλου I., 583, Άστυφ)κος 
Σιώμου Δημ., 578, άστυφ)κος Εύαγγέλου Ε, 571 καί 
άστυφ) κος Παπαχρήστου Εύθ. 559.
Ή  Γνεική βαθμολογία έχει ώς κάτωθι:

1η ΟΜΑΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ Βαθμοί 157
2α » ΣΤΡΑΤΟΓ » 91
3η » ΠΑΝ. ΣΚ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ » 89
4η » ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ)ΚΗΣ » 52
5η » Σ.Ο. Δ.Ε.ΙΙ. » 24
6η » Π.Α.Ο. » 21

Ή  άπονομή τών έπάθλων έπραγματοποιήθη τήν 14.4. 
1973 εις τό Εθνικόν Σκοπευτήριον 'Υμηττού.

Κατ' αύτήν παρέστησαν ό Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Καλτσας 
Γεώργιος, ό Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Οίκονομάκης, ό Δή
μαρχος Καισαριανής, ό Αστυν. Δ)ντής Α ' κ. Χριστολου- 
κας Λουκάς, ό Γεν. Γραμματεύς ΣΚ.Ο.Ε. κ. Λυκούρης Κ., 
ό Πρόεδρος τής Πανελληνίου Σκοπ. Εταιρείας κ. Μπαλτα- 
τΖής - Μαυροκορδάτος, άνώτεροι καί κατώτεροι ΑΕιωμα- 
τικοί έκ τών Ε.Δ. καί Σ.Α., παράγοντες άθλητικών συλλό
γων καί σωματείων, ώς καί πλήθος φιλάθλων οϊτινες καί 
έχειροκρότησσν τούς νικητάς καί ιδιαιτέρως τήν Πρωτα- 
θλήτρια ομάδα τής Αστυνομίας Πόλεων.

Ό  κ. Ύπαρχηγός συνεχάρη άπαντα τά μέλη τής Α
στυνομικής Όμάδος διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν τήν όποιαν 
έσημείωσαν.

Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών άγώνων έτηρήθη τάΕις 
καί ούδέν έκτροπαν έλαβεν χώραν.

ΔΗΜ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ 
' Ανθυπ αστυνόμος

Ή  Σκοπευτική 'Ομάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρω- 
ται&λήτρια τών Πανελληνίων Σκοπευτικών άγώνων 
1973. Είς τό μέσον δ Τπαρχηγδς κ. Καλτσάς, δ ’Αστυ
νομικός Δ) ντής κ. Χριστολουκας καί άλλοι Αξιωματικοί 

τής ’Αστυνομίας.
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’Αστυνομική Δ/νσις 
Πατρών

Τήν Κυριακήν 15.4.73 καί ώραν 10ην 
ύπό τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως Πατρών 
έτελέοθη έπιμνΓ(μόσυνος δέησις έπϊ τοϋ 
εις Α ' Δημοτικόν Νεκροταφεϊον ευρι
σκομένου Μνημείου τών, ύπό τών κομ
μουνιστών σφογιασθέντων εις Δεχού- 
νιον Καλαβρύτων, 40 Αστυνομικών.

Εις τό τρισάγισν παρέστησαν απαντες 
οί κ.κ. 'Αξιωματικοί καί κατώτεροι 'Α
στυνομικοί τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως 
Πατρών μετά τών οικογενειών των, ή 
πλειονότης τών συνταξιούχων Αστυνο
μικών Πατρών, τό μέλη τών οικογενει
ών τών σφογιασθέντων καί πλήθος λα
ού.

ΟΙ περί ών άείμνηστοι 'Αστυνομικοί, 
έξ ών εις (1) Ύπαστυνόμος, έξ (6) 
Άρχιφύλακες καί τριάκοντα τρεις (33) 
'Αστυφύλακες, τήν 10.4.1944, Μ. Δευ
τέραν, άνεχώρησσν έξ Αθηνών σιδηρο
δρομικούς, ϊνα άφιχθοϋν εις Πάτρας, το
ποθετούμενοι εις τήν Αστυνομικήν Διεύ- 
θυνσιν Πατρών. Μετ' αύτών συνεταξί- 
δευον καί δύο (2) Χωροφύλακες.

Τήν 6.30' μ.μ. ώραν εις σημείον τι 
μεταξύ Δερβενιού καί Αίγείρας οί κομ- 
μουνισταί είχον άφαιρέσει τάς σιδηρο
τροχιάς καί ή άμοξοστοιχία έξετροχιά- 
σθη, μεθ' 6 έπετέθησαν κατ' αυτής διά 
πολυβολισμών. Συνελήφθησαν απόντες 
οί 'Αστυνομικοί, οϊτινες είρήσθω ήσαν 
άοπλοι, καί άφοϋ άπεγυμνώθησαν ώδη- 
γοϋντο, μετά φρικιαστικών βασάνων καί 
ταπεινώσεων, εις διάφορα χωρία τοϋ ο
ρεινού συγκροτήματος τών Καλαβρύ
των, καθ' δλην τήν διάρκειαν τής Μ. 
Εβδαμάδος. Καθ' όλον τό διάστημα τού
το ήρνήθησαν ύπερηφάνως νά ένδώσουν 
εις τάς κομμουνιστικός πιέσεις όπως 
ένταχθούν εις τάς ένθοπροδοτικάς τά
ξεις των καί άοαρνηθούν τά Ελληνο
χριστιανικά ιδεώδη.

Τάς όπογευματινάς ώρας τής 16.4. 
1944, Κυριοκήν τοϋ Πάσχα, κατεκρε- 
ουργήθησαν οίκτρώς ύπό τών κομμουνι
στών εις τήν περιοχήν τοϋ χωρίου Δε- 
χούνιον Καλαβρύτων, άφοϋ δέ περιε- 
βράχησαν τά πτώματά των διά πετρελαί
ου ή βενΖίνης έτέθη ύπ’ αύτών πϋρ.

Τό φρικισσπκόν τούτο έγκλημα συνε- 
κίνηοε βαθύτατα τήν κοινήν γνώμην, 
κατέστη δέ, διά τούς λοιπούς Αστυνο
μικούς, σύμβολον ύπερτάτης θυσίας καί 
προσηλώσεως εις τάς έθνικάς παροδό-

αεις καί τά ιδανικά τοϋ Αστυνομικού 
θεσμού.

Μετά τήν άνάπεμψιν τών δεήσεων, ό 
Δ)ντής Αστυνομίας Πατρών Άστυν. 
Δ)ντής Α ’ κ. Γεώργιος Καραβασίλης 
κατέθεσε στέφανον, έτηρήθη δέ 00.01 * 
σιγή. Ή  σεμνή τελετή πέραν τής έπι- 
τελέοεως ήθικού χρέους παρέσχε άφορ- 
ιμήν εις τούς παλαιοτέρους 'Αστυνομι
κούς καί συνταξιούχους ν' άναμνησθοϋν 
τών φοβερών στιγμών καί τού άμέσου 
κινδύνου δν διέτρεξεν ή Πατρίς κατά 
τήν φοβερόν έκείνην περίοδον, προα- 
σπισθεϊσα ήρωϊκώς από τό 'Αστυνομικόν 
Σώμα καί τά εις τούτο ύπηρετοϋντα 
τέκνα της, ατινα δέν έδίστασαν νά χύ
σουν τό αίμα των πρός έπιτέλεσιν τοϋ 
ορός τό έθνος ύψίστου καθήκσντός 
των. Πρός τούτοις έγένετο αιτία δπως 
οί νεώτεροι άστυνομικοί άναβοπτισθοϋν 
εις τό Ελληνοχριστιανικόν νάμμα καί νά 
διαδηλώσουν τήν άπόφασίν των δΓ ά- 
γώνας καί θυσίας χάριν τοϋ μεγαλείου 
τής Πατρίδος.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
'Αστυνόμος Β '

— Ο Δήμος Πστρέων άπέστειλε πρός 
τήν 'Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών τό 
έξής έγγραφον:

«"Εχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σωμεν, δπως δεχθήτε τάς θερμάς εύ- 
χαριστίας μας καί τά συγχαρητήρια 
ιμας διά τήν πολύτιμον συνδρομήν 
πάντων τών ύφ' ύμάς άξιωματικών 
καί άνδρών, εις τήν όμαλήν έκτέλε- 
σιν τών προγραμμοτιαθεισών έκδη- 
λώσεων, κατά τήν περίοδον τοϋ Πα- 
τρινοΰ Καρναβαλιού.

'Ιδιαιτέρως συγχαίρομεν τούς δν- 
δρας τού τμήματος τής Τροχαίας, ώς 
καί τής Τουριστικής 'Αστυνομίας, διά 
τήν άπόλυτσν καί όμαλήν έξυπηρέτη- 
σιν τών χιλιάδων έπισκεπτών οί ό
ποιοι διήλθον έκ τής πόλεώς μας.

Μετά τιμής
Ό  Δήμαρχος Κων. Γκολφινόπουλος

’Αστυνομική Α/νσις 
Κέρκυρας

Επ' εύκα»ρίρ τής διεξαγωγής άγώ- 
νων σκοποβολής καί πετοσφαιρίσεως 
μεταξύ τών ομάδων τής Άνωτάτης Σχο

λής Οικονομικών καί Εμπορικών 'Επι
στημών καί τής Άστυν. Δ)νσεως Κερ- 
κύρος, ό Πρύτανις τής Σχολής κ. Χρυ- 
σοκέρης άπέστειλε πρός τόν Δ)ντήν τής 
Άστυν. Δ)νσεως κ. Χρ. Κωστήρην τήν 
όκόλουθον έπιστολήν:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ

Εν Άθήναις τή 2ςι Απριλίου 1973

Άριθ. Πρωτ. 4747

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κ έ ρ κ υ ρ α ν

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Λαβάντες γνώσιν τής λίαν φιλόφρο- 
νος ύποδοχής, τήν όποιον έπεφυλάξα- 
τε εις τήν αύτόθι άθλητικήν άποστολήν 
τής Σχολής, ύπό τούς Καθηγητάς κ.κ. 
Μπάλταν καί Άλτάνην καί τόν κ. Μαυ- 
ρομμάτην καί τών δλως έξαιρετικών πε
ριποιήσεων τών όποιων έτυχον αί σπου- 
δάστριαι καί οί σπουδοσταί μας, έκ μέ
ρους ύμών προσωπικώς, άλλά καί τών 
ύφ' ύμας κ.κ. Αξιωματικών καί Άνδρών 
τής Αστυνομίας Πόλεων, κατά τούς Α 
γώνας καί τήν τριήμερον παραμονήν 
των εις τήν ώραίαν Κέρκυραν, αίσθα- 
νόμεθα χρέος νά σας έκφράσωμεν, δΓ 
δλα ταϋτα, τάς θερμάς εύχαριστίας 
μας.

Ως διεπιστώσαμεν προσωπικώς ή πη
γαία εύγένειά σας καί ή προθυμία μετά 
τής όποιος έδέχθητε καί συμπαρεστάθη- 
τε πρός τούς σπουδαστάς μας καί οί ω
ραίοι παραινετικοί σας λόγοι πρός αύ- 
τούς, τούς ένεποίησαν τάς καλλιτέρας 
τών έντυπώσεων, δΓ ύμας προσωπικώς 
καί διά τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλε
ων Κερκύρας.

Καί τούτο άκριβώς έχει άξίαν, πέραν 
τών άθλητικών μας συναντήσεων καί έκ- 
δηλώσεων εις τούς άγώνας Σκοποβολής 
καί Πετοσφαιρίσεως. Ή  κατανόησις, δη
λονότι, καί ύπό τών νέων μας, τής ση
μασίας καί προσφοράς τών Σωμάτων 
Ασφαλείας εις τήν έμπέδωσιν καί δια- 

τήρησιν τής τάξεως καί Ασφαλείας έν 
τή Χώρα καί δτι οί κ.κ. Αξιωματικοί αύ
τών είναι έκ τών άξιων καί διακεκριμέ
νων Κοινωνικών μας παραγόντων.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι ή γενομένη ά- 
θλητική μας έπαφή, θά είναι μία άπαρ- 
χή καί άλλων τοιούτων, εις τόν ώραϊον 
όθλητικόν τομέα, παρακαλώ Κύριε Διευ- 
θυντά, δπως δεχθήτε τήν έκφρασιν τών 
πρός ύμάς καί τούς άξιους συνεργάτας 
σας, διοκεκριμένων αισθημάτων έκτιμή- 
σεως, μεθ' ών διατελοϋμεν.

Μετά τιυής 
Ό  Πρύτανις

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΡΗΣ

Εις τάς Εφημερίδας, «ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ» καί «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» 
τής Κερκύρας έδημοσιεύθησαν τά κάτω
θι σχόλια, άναφερόμενα εις τήν έν γέ- 
νει δρδαιν τής Αστυνομίας Κερκύρας:

—Ή  'Ασφάλεια τής ’Αστυνομικής Atsu- 
θΰνσεως τής πόλεως, είναι άξια συγχαρη-
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τηρίων, ίιά  τήν έπιτυχίαν της νά πκρου- 
σιϊαη λευκόν τό δελτίον αδικημάτων τού 
περασμένου Μαρτίου.

—Ένφ τόν ίδιον μήνα πέρυσι Οπήρχαν 
άναγεγραμμένα 14 αδικήματα, έξ ών τά 
2 τής κατηγορίας τών σοβαρών.

—Είς τόν κ. Δ)ντήν τής ’Αστυνομίας 
τής πόλεώς μας, καθώς καί εις τόν κ. 
Διοικητήν τοΟ Τμήματος Γεν. ’Ασφαλείας 
καί τούς άξίους συνεργάτας του, εκφράζε
ται ή εύχή δπως πάντοτε κυματίζει ή λευ
κή σημαία είς τό κερκυραϊκό οικοδόμημα 
τής παρανομίας.

—Πού προϋποθέτει αύατηράν, άγρυπνον 
καί άποτελεσματικήν άσκησιν τού προλη
πτικού έλέγχου εις τόν τομέα τού έγκλή- 
ματος.

—Είς ένα τόπον μουσοτραφή καί φιλό- 
μουσον, δέν ήτο δυνατόν νά μή έπηρεασθή 
καί ή ’Αστυνομία πού τόν έλέγχει.

—Ή  όποία, έκτός άπό τό «τραγουδά
κι» πού μαθαίνει είς τούς κακοποιούς, συ
νέπηξε, τελευταίως, είς τήν πόλιν μας 
μίαν άξιόλογον χορωδίαν άποκλειστικώς 
άπό μελωδικά μέλη της.

—Ή  χορωδία αύτή, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού συμπαθούς μαέστρου κ. ΙΙαν. Σπίνου- 
λα, έχει προχωρήσει είς τήν κατάρτισίν 
της σέ τρόπο πού νά τής έπιτρέπη νά έμ- 
φανισθή ένώπιον τού Κοινού, κατά τήν με- 
γάλην έπτανησιακήν έπέτειον τής 21ης 
Μαΐου.

—Πρωτοτυπούσα δέ, θά τραγουδήση καί 
τόν ύμνον τής Έπτανήσου, 6 όποιος, πα- 
ραδόξως, δέν έχει περιληφθή έως τώρα 
είς τά προγράμματα τών χορωδιών μας.

Ή  χορωδία, έξ άλλου, τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων τής πόλεώς μας είναι ή πρώτη 
πού συνεκροτήθη είς τάς ’Ενόπλους μας 
Δυνάμεις, καί φυσικά θά είναι ή άρχαιο- 
τέρα, άν καί μόλις αυαταθεΐαα.

—Διά τήν παρουσίασιν της κατά τήν 
έορτήν τής Ένώσεως, έχει προβλεφθή έν- 
τυπωαιακόν δσον καί έκλεκτόν πρόγραμμα 
μέ έργα Έπτανησίων καί άλλων συνθε
τών, ένφ οί παρακολουθήααντες τάς δοοα- 
μάς άποφαίνονται, δτι ή 'Αστυνομική μας 
χορωδία εύρίσκεται είς ύφηλόν μουσικόν 
έπίπεδον άποδόσεως.

—θερμά, λοιπόν, συγχαρητήρια άπευ- 
θύνονται είς τήν ’Αστυνομικήν μας Διεύθυν- 
otv, διά τήν έπαγωγόν καί πολιτισμένην 
πρωτοβουλίαν της.

—Ή όποία, τούλάχιστόν είς τόν τόπον 
μας, μεγάλως έκτιμάται καί θά συντελέση 
είς τήν περαιτέρω σύσφιγξιν τών μακρο
χρονίων δεσμών πού συνδέουν τόν Κερκυ- 
ραϊκόν λαόν μέ τό δημοφιλές Σώμα τής 
’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Ύπο/νσις Τροχαίας 
Αθηνών

Eic τήν Σχολήν Κσπτικής καί Ραπτι
κής γυναικείων ένδυμάτων, αμφιέσεων 
Αθηνών τού 'Οργανισμού Άπασχολή- 

σεως Εργατικού Δυναμικού, όδός Φα- 
ραντάτων 4, έπραγματοποιήθη ομιλία 
ύπό τού Αστυνόμου Β' κ. Γιαμπουρά 
Εμμανουήλ, προϊσταμένου τού ΤΟΤΑ, 

μέ θέμα: Τά τροχαία ατυχήματα —Αίτια 
προκαλούντα τά τροχαία άτυχήμοτα καί 
τρόπος μειώσεως τών τροχαίων άτυχη- 
μότων».

Εν συνεχεία προεβλήθη ύπό τού συ

νεργείου τού Αρχηγείου Αστυνομίας 
Πόλεων ταινία κυκλοφοριακοΰ περιεχο
μένου καί έπεδείχθησαν φωτογραφίαι έΕ 
ατυχημάτων λαβόντων χώραν είς τήν 
δικαιοδοσίαν τής Τροχαίας Αθηνών.

Τήν ομιλίαν τού κ. Γιαμπουρά παρη- 
κολούθησαν τριακόσιοι μαθήτριας ή Δι
ευθύντρια τής Σχολής κ. Καίτη Μαυ- 
ρίδου καί τό έκπαιδευτικόν προσωπικόν 
τής ώς άνω Σχολής.

Ή  Διευθύντρια τής Σχολής κ. Καίτη 
Μαυρίδου, μετά τό πέρας τής ομιλίας 
τού κ. Γιαμπουρά, εύχαρίστησεν είς τό 
πρόσωπον τούτου τήν Υπηρεσίαν τής 
Τροχαίας Αθηνών καί κατέληΕε μέ τήν 
παράκλησιν δπως συνεχισθούν αί δια- 
φωτιστικοί αύταί όμιλίαι ύπό τής Ύποδ) 
νσεως Τροχαίας Κινήσεως, αί όποϊαι 
συντελούν σπουδαίως είς τήν γενικήν 
προσπάθειαν όλων τών άσχολουμένων 
άρχών μέ τήν μείωσιν τών Τροχαίων 
άτυχημάτων.

Θεωρούμεν ύποχρέωσιν νά συγχαρώ- 
μεν τήν διεύθυνσιν, τό έκπαιδευτικόν 
προσωπικόν, άλλά καί τάς σπουδαστρί- 
ας τής Σχολής διά τήν παραδειγματικήν 
τάΕιν καί εύπρέπειαν, ή όποία έπικρα- 
τεϊ έν τή Σχολή, άλλά καί τό θερμόν έν- 
διαφέρον μέ τό όποιον παρηκολούθησαν 
τήν ομιλίαν καί τήν προβολήν τής κινη
ματογραφικής ταινίας καί τών φωτογρα
φιών ύπό τού συνεργείου Αρχηγείου 
Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχαριστοϋμεν ώσαύτως τήν διεύθυν- 
σιν τών Σχολών τού Οργανισμού Ερ
γατικού Δυναμικού, διά τήν πρόσκλησιν. 
ΆΕίΖει παντός έπαίνου ή άθόρυβος προ
σπάθεια τού Ο.Α.Ε.Δ., δπως άποδώση 
είς τήν χώραν τεχνικώς ειδικευμένα 
στελέχη, άλλά καί κυκλοφοριακώς δια- 
παιδαγωγημένα.

Είδικώς ή Σχολή Κοπτικής καί Ρα
πτικής τού Ο.Α.Ε.Δ θά άνταποκριθή είς 
τήν χαραχθεϊοαν πολπτκήν τής Κυβερ- 
νήσεως έΕαγωγής είς τό έΕωτερικόν έ
τοιμων ένδυμάτων.

Τήν 7.4.73 καί άπό 12.30 -1 3 .3 0 ' 
ώρας, είς τήν αίθουσαν διαλέΕεων τής 
Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθη
νών, έπραγματοποιήθη διάλεΕις ύπό τού 
Αστυνόμου Α ' κ. Μακρυνιώτου Πανα- 

γιώτου μέ θέμα: «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ».
Ό  όμιλητής μέ γλαφυρόν ύφος άνέ- 

πτυΕεν είσαγωγικώς τό θέμα τού Κομ
μουνισμού, τονίσας τήν άνάγκην σειράς 
ομιλιών μέ τό ώς άνω θέμα, ώστε νά 
γίνη κατανοητόν ύπό όλων τών ύπαλλή- 
λων τόσον άπό ιστορικής άπόψεως όσον 
καί άπό πρακτικής άντιμετωπίσεως τού 
όλου θέματος.

Αθ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ύπ. Α"

Έπιστολαί
— Ό  Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημ. 

Ρίτσος άπέστειλε πρός τόν Αρχηγόν 
τής Αστυνομίας Πόλεων τό έΕής έγ
γραφον :

«Κύριε Αρχηγέ,

Διά τής παρούσης, έπιθυμώ νά σάς 
έκφράσω τάς πλέον έγκαρδίους εύχαρι- 
στίας τόσον τού Σώματος τού Δημοτι
κού Συμβουλίου, όσον καί τών ίδικών

μου, διά τήν όντως απουδαίαν καί ούσια- 
στικήν συμβολήν σας είς τήν ύποδοχήν 
καί φιλοΕενίαν άς ό Δήμος Αθηναίων 
παρέσχε πρός τόν Δήμαρχον τής Κων
σταντινουπόλεως κ. FAHRI ΑΤΑΒΕΥ 
καί τών μελών τής άντιπροσωπείας τής 
πόλεώς ταύτης ώς καί πρός τόν Πρόε
δρον τού Δημοτικού Συμβουλίου τής εύ- 
ρυτέρας Περιφέρειας τού Λονδίνου καί 
τής Κυρας F. ABBOTT. Ή  προθυμία, ή 
έμπειρία καί έν γένει ή έμφάνισις, ή έ- 
Ευπηρέτησις καί ό συντονισμός τών ύφ' 
ύμάς οργάνων ήτο τόσον άψογος, ώστε 
έθαυμάσθησαν ύπό τών φιλοΕενουμένων 
μας καί έδέχθημεν τά συγχαρητήριά των 
καί τά εύμενέστατα σχόλιό των. Τελευ
τών, παρακαλώ θερμώς όπως διαβιβάση- 
τε καί πρός τά ύφ' ύμάς όργανα τής 
τάΕεως καί τής τροχαίας κινήσεως τά 
έγκόρδια συγχαρητήριά μας.

★
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Ζ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3ον Δημ. Σχολεϊον Ν. Σμύρνης 

Πρός
Τό Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
όδός Γ' Σεπτεμβρίου II

Είς Αθήνας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Υ.Τ.Α. κ. Επιθεωρη

τήν Δημοτικών Σχολείων Ζ' 
Έκπ)κής Περιφ. Αθηνών, 
Διαμερίσματος Πειραιώς. 

ΘΕΜΑ: «Έκφρασις εύχαριστιών».
Ή  εύγενής καί πρόθυμος άνταπόκρι- 

σις, ήν έσχεν ή παράκλησίς μας, όπως 
μάς διαθέσητε τό κινητόν κινηματογρα
φικόν συνεργείον τής Αστυνομίας Πό
λεων, διά τήν προβολήν μορφωτικών καί 
ψυχαγωγικών ταινιών, είς τούς μαθητάς 
τού ήμετέρου Σχολείου, μάς συγκινεϊ 
βαθύτατα.

Ούτως, έκδηλούται έναργέστατα τό έν- 
διαφέρον τής Α.Π. διά τήν ένεργόν συμ- 
παράστοσίν της είς τήν μόρφωσιν καί 
τήν ήθικήν διοπαιδαγώγησιν τών Έλλη- 
νοπαίδων, μή περιοριΖομένπ είς τό συ
νήθη καθήκοντά της, άλλ' έπεκτείνουσα 
τάς προσπάθειας της καί είς εύρύτερα 
πεδα κοινωνικής καί πολιτιστικής δρα- 
στηριότητος.

ΓνωρίΖοντες, ώσαύτως, τάς έπιπτώ- 
σεις έπί τής παιδικής ψυχής τοιούτου 
περιεχομένου κινηματογραφικών ταινιών, 
θεωρούμεν καθήκον μας νά έκφράσω- 
μεν πρός ύμάς τάς ειλικρινείς καί θερ
μός εύχαριστίας τόσον ήμών προσωπι- 
κώς, όσον καί τών κ.κ. Διδασκάλων καί 
τών μελών τής Σχολ. Εφορείας τού 
Σχολείου.

Ύπείκοντες δέ είς  τήν παράκλησιν 
τών μικρών μαθητών μας, όπως διαβι- 
βόσωμεν πρός ύμάς τήν εύγνωμοσύνην 
των διά τήν άγάπην καί τό έπιδειχθέν 
ένδιαφέρον σας πρός άρτιωτέραν μόρ- 
φωσίν των, παρακαλοϋμεν όπως, εί δυ
νατόν, καί έν τώ μέλλοντι τύχωμεν πα
ρομοίων ποοβολών έκ μέρους τού ειδι
κού συνεργείου ύμών.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Δ)ντής τού Σχολείου 

Π. Γ1ΑΠΟΥΛΙΑΣ

★
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Ό  έν Έλλάδι Γενικός Πρόξενος τού 
Κράτους τοϋ Ισραήλ άπέοτειλε προς 
τόν Αστυνομικόν Διευθυντήν Αθηνών 
κ. Νικόλαον Δασκαλόπουλον τό έξης 
έγγραφον:

«Αγαπητέ κ. Δασκαλόπουλε,

Μέ αισθήματα εύγνωμοούνης, έκ- 
τιμήσεως καί ίκανοποιήοεως, έπιθυ- 
θώ νά φέρω εις γνώοιν οας, ότι άπό 
τής προοεχοϋς Πέμπτης 15 Μαρτίου, 
δέν θό παραστή πλέον ανάγκη, έπί 
τοϋ παρόντος, νά συνοδεύωνται τά 
λεωφορεία τοϋ Αμερικανικού σχο
λείου τά όποια μεταφέρουν ίοραηλι- 
νόπαιδας άπό καί πρός τάς οικίας 
των.

Δέν εύρίακω λέξεις διό νά σάς έκ- 
φράσω τό πόσον αί Ίσραηλιναί Άρ- 
χαί καί ημείς έκτιμώμεν τήν άμεοον 
άνταπόκρισιν εις τά αίτήματά μας, 
όχι μόνον εις τό συγκεκριμένον τού
το θέμα, άλλ' εις οίονδήποτε θέμα, 
διά τό όποιον άπευθυνόμεθα πρός 
υμάς.

Βέβαιοι όντες, ότι ή τοιαύτη στά
σις σας δέν υπαγορεύεται άπλώς άπό 
τό αίσθημα εύθύνης άλλ' έκφράξει 
τήν ειλικρινή φιλίαν πού ύφίσταται 
μεταξύ των δύο Εθνών μας, αίσθα- 
νόμεθα ύπερήφανοι διά τήν φύσιν αύ- 
τών τών σχέσεων.

Έπιτρέψατέ μου νά προσθέσω τάς 
εύχαριστίας μου πρός όλους τούς 
άνδρας τής ύπηρεσίας οας, οί οποίοι 
συμμετέσχον, έμερίμνησαν καί έξε- 
τέλεσαν τήν όλην έπιχείρησιν, άντά- 
ξιοι τής φήμης τών Ελλήνων άστυ- 
νομικών.

Δεχθήτε, παρακαλώ , άγαπητέ κ. 
Δασκαλόπουλε, τήν έκφρασιν τών φι
λικών μου αισθημάτων καί ύψηλής 
έκτιμήσεως, μεθ' ών,

Διατελώ 
A. ΑΡΑΖΙ

Σύμβουλος καί Γενικός Πρόξενος

★

« Τά Ά γ ια  τοίς κυσ ί. . . »

’Ελάβομεν καί δημσοιεύομεν τήν κατωτέ
ρω έπιοτολήν:

Εντροπή! Καί έδώ πληρούται ή θεία 
ρήσις: «τά άγια τοίς κυσί».
ΜΗΤΕΡΑ: Λέξις ιερή, λέξις θεία «ή Μη
τέρα τού Θεανθρώπου). Λέξις πού δονεί, 
ουγκινεϊ καί προκαλεϊ σεβασμό, ρίγος 
καί δέος. . . Ή  γλυκύτερη λέξις, ΜΗ
ΤΕΡΑ! . . . Λέξις καί θέλει καθάριο στό
μα γιά νά προφερθή.

Καί όμως, πού ξέπεσε ή γλυκύτερη 
λέξις! . . . "Εχω μπροστά μου αύτήν τήν 
στιγμήν καί διαβάξω εις μίαν διαφημιστι
κήν τεχνικήν περιγραφήν: « Ελληνική
χοιροτροφία. Έγκατάστασις κτιρίων. 
Μονάδος 560 χειρομητέρων».

ΔΓ όνομα τού Θεού! Ή  λέξις Μη
τέρα ατά γουρούνια! Δέν ύπήρχε μία 
άλλη λέξις στις τόσες άναρίθμητες έλ· 
ληνικές λέξεις; Δέν ύπήρχεν ή λέξις 
χοιριδιοφόρες ή ή λέξις παραγωγικές 
κ.τ.ά.

Πρό τετραημέρου περίπου άπό τής 
Τηλεορόσεως εϊδομεν καί ήκούσομεν 
ένα κονικλοτρόφον εις Κρήτην νά λέγη

ότι έχει τόσες κονικλομητέρες! Άλλη 
έντροπή! Δέν ήδύνατο νά εϊπη, φέρ' εί· 
πείν, ότι έχει 100 παραγωγικές κουνέ
λες (κουνελοπαραγωγικές): Πού τό
τραβάμε! Αύτός ό κόσμος δέν βλέπει, 
δέν ακούει, δέν σκέπτεται, δέν αισθάνε
ται; Δέν ύπάρχει φραγμός καί αρμόδι
οι . . .  ;

Σταματώ καί μετ' άγανακτήσεως καί 
πάλιν έκφωνώ τήν λέξιν:

Έ ν τ ρ ο π ή ,  διά τό κατάντημα. . .
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 

'Επίτιμος γυμνασιάρχης —Χρ. Μπότσαρη 
47, Αιγάλεω

**·

«Θεωρώ ύποχρέωσίν μου, δπως και δη- 
μουίφ έκφράσω τάς απείρους ευχαριστίας 
καί τήν ευγνωμοσύνην μου πρός τήν “Α
μεσον Δρασιν τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων, ή 
δποία είς έπίκλησίν μου, προσεφέρθη νά 
μεταφέρη έσπευσμένως, τήν νύκτα τής 
παρελθούσης Δευτέρας, τήν έπίτοκον σύ
ζυγόν μου είς κλινικήν, μέ άποτέλεσμα 
νά άποφευχθοΰν ταλαιπωρίαι καί δυσάρε
στοι έξελίξεις έκ τυχόν καθυστερήσεως, 
λόγφ μή άνευρέσεως κατά τήν ώραν εκεί
νην μεταφορικού μέσου.

Είναι πράγματι άνυπολόγιστος ή Κοινω
νική προσφορά τής ’Αμέσου Δράσεως, ή 
όποια, διά τούτο, δικαίως περιβάλλεται 
μέ τήν γενικήν άγάπην καί έκτίμησιν.

ΒΑΣ. ΤΓΧΕΡΟΣ»

Π Ε Ν Θ Η
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΔΕΣΣΛΣ

Τήν 16 4 73 άπεβίωσε καί τήν έπομέ- 
νην έκηδεύθη έκ τού Ιερού Ναού τού 
Νεκροταφείου Βύρωνος ό έ.σ. Αστυνό
μος Β ' Πλέσσας Δημήτριος. Ο μετα- 
στάς έγεννή0η είς Κατσίμπαλι Μεσση
νίας τό έτος 1912. Είς τήν Αστυνομίαν 
κατετόγη ώς άστυφύλαξ τό 1934. Τό έ
τος 1950 προήχθη είς τόν βαθμόν τού 
Ύπαστυνόμου Β . Τό 1954 έγένετο Ύ- 
παστυνόμος Α ' καί τό 1960 προήχθη είς 
Αστυνόμον Β '. Άπεστρατεύθη τό 1967. 

Τόν περισσότερον χρόνον τής έν τώ 
Σώμστι σταδιοδρομίας του ύπηρέτησεν

είς τήν Αστυνομικήν Δ)νσιν Αθηνών, 
διακριθείς διά τήν έργατικότπτα καί τό 
ήθος του καί ήτο άγαπητός είς τούς 
προϊσταμένους καί τούς ύφισταμένους 
του. Τήν κηδείαν, έκτος τών οικείων 
του, παρηκολούθησαν πολλοί συνάδελφοι 
καί φίλοι. Έκ μέρους τού Αστυνομικού 
Σώματος άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ό 
Αστυνομικός Δ)ντής κ. Παπαχρήστου 
Ιωάννης, όστις κατέθεσε στέφανον έπί 

τής σοροϋ του καί προέπεμψεν αύτόν 
διά συγκινητικών λόγων. Τόν νεκρόν ά- 
πεχαιρέτησεν έπίσης καί ό έ.ά. Άστυν. 
Δ)ντής Α ' κ. Παρίσης Λεωνίδας Γενι
κός Γρομματεύς τής Πανελληνίου Ένώ- 
σεως Άποστράτων Ά ξ)κώ ν Αστυνο
μίας Πόλεων.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χουν είς τό πένθος τών οικείων του καί 
εύχονται όπως ό Θεός άναπαύοη τήν 
ψηχήν του. Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  
ε ί ν α ι  α ι ώ ν ι α .

«Α. X.»

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΔΟΣ

"Ενα ακόμη παλαιό μέλος της έθρή- 
νησε προσφάτους ή Αστυνομία Πόλεων. 
Πρόκειται περί τού έ. σ. άστυφύλοκος 
Διονυσοπούλου Δημητρίου. Τήν κηδείαν 
τού άειμνήστου συναδέλφου παρηκολού- 
θησε πλήθος κόσμου καί πολλοί έκ τών 
έν συντάξει καί έν ένεργεία όστυνομι- 
κών. Τό ύστατον χαϊρε άπηύθυνε πρός 
τόν έκλιπόντα ό Γενικός Γραμματεύς 
τού Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιού
χων Άστυν. Πόλεως Αθηνών κ. Αθα
νασίου Εύόγγελος, ό όποιος άντί στε
φάνου κατέθεσεν τό ποσόν τών 200 δρχ. 
είς φιλανθρωπικόν ίδρυμα. Ο έκλιπών 
έγεννήθη τό έτος 1909 είς Γαστούνην 
Ηλείας. Είς τήν Αστυνομίαν κατετάγη 

τό 1934. Άπεχώρησε τού Σώματος τό 
έτος 1961, καταληφθείς ύπό τού ορίου 
ήλικίας. Διεκρίνετο διά τήν άκεραιότη- 
τα τού χαρακτήρος καί τήν προσήλωσιν 
πρός τό καθήκον.

Η στήλη μας συμμεριξομένη τήν θλί- 
ψιν τών οικείων του έκφράξει πρός αύ- 
τούς τά θερμά της συλλυπητήρια καί εύ
χεται, όπως ή μνήμη του είναι αιώνια. 
" Α ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ο ό  τ ό  
χ ώ μ α  π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε .

«Α. X.»

533



‘Αγαπητό μας Περιοδικό,
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Σοϋ σφίγγω τό χέρι καί Σέ συγχαίρω διά τήν όλην σου έμφάνισιν, τήν έκλεκτήν σου ύλην 
και τήν άρίστην μεθόδευσίν σου, καθ όλην τήν είκοσάχρονον μέχρι σήμερον Ζωήν σου.

Χάρις εις τά προσόντα σου αύτά:
Κάνεις τόν άναγνώστην σου νά ύπερηφανεύεται διά τό Σώμα «τής Αστυνομίας Πόλεών» 

μας, καί νά πλημμυρίΖη ή ψυχή του άπό Εθνικό -θρησκευτικόν παλμόν.
Γιατί τόν διαφωτίΖεις καί τόν χειραγωγείς πρός τόν Έλληνο - Χριστιανικόν πολιτισμόν, καί 

τόν περιχαρακώνεις έναντι τών τόσων κατά τής Φυλής μας σκοτεινών δυνάμεων.
Πρέπει, άγαπητό μου Περιοδικό, νά άποβής τό έντρύφημα όλων μας καί κυρίως τής Νεο

λαίας μας, ήτις, καί τό λέγω πρός τιμήν της χάρις εις τήν 21ην Απριλίου δέν είναι διεφθαρμένη, 
όχι, άλλά άπό τά ρεύματα, κάπως, παραουρμένη, πού εύκολα καί γρήγορα εύρίσκει τόν δρόμον πού 
τής άξίΖει καί τής ταιριάΖει.

Σοϋ εύχομαι έπί πολλών έτών περιόδους τήν συνέχιοιν τού άγώνος σου, έπ’ άγαθώ τής 
φιλτότης ήμών Πατρίδος.

Μετά τιμής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ 

Επίτιμος Γυμνασιάρχης 
Πρόεδρος Εθνικής Ένώσεως Λακώνων 

«Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»

Π ρ ό ς  Μηλιές Βόλου 14.5.1973
τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Καλλιδρομίου 12 
Αθήνας (706)

Αγαπητά « Αστυνομικά Χρονικά»,
Παρακαλώ δεχθήτε τά θερμότατα συγχαρητήριά μου, γιά τή θαυμαοία, τήν ξεχωριστή πα

ρουσία σας στόν περιοδικό τύπου τής Χώρας.
Ώ ς τακτικός άναγνώστης σάς οφείλω ένα εύχαριστώ γιά τήν πολύτιμη πνευματική σας 

προσφορά. Δέν άπηχεϊτε άποκλειστικά «κλαδικές» άπόψεις. Διακονεϊτε, άπ’ τό πάντα θαυμάσια 
γραμμένο «κύριο άρθρο» σας ώς τήν τελευταία σελίδα, τόν ΑΝΘΡΩΠΟ, τά ΙΔΑΝΙΚΑ, τις ΑΞΙ
ΕΣ τής Ζωής. Τό πόσο σημαντική άποβαίνει τελικά μιά τέτοια όασις μέσα στή Σαχάρα τού καιρού 
μας, καιρού έκπτώσεων τών άξιών σέ παγκόσμια κλίμακα, είναι άναμφίθολο.

Μακάρι κάθε μήνα, σέ κάθε σπίτι, νά πήγαινε τό Περιοδικό σας. "Εχει τόσα πολλά καί 
καλά νά δώση σ' όλους, μικρούς καί μεγάλους: Ενημέρωση, στοχασμό, εύαισθησία προβληματι
σμό, άνθρωπιά. . . Ή  διαρκώς πρός τό καλύτερο πορεία σας ύπογραμμίΖει τή συνείδηση Εύθύνης 
μέ τήν όποιαν έκδίδονται τά «Α.Χ.». Συγχαρητήρια.

Μετά τιμής
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έφ. Αξιωματικός - Διδάσκαλος ___

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Υ
30 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ  — 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

30 ' Ιουνίου Σάθβατον Σοφοκλέους «Οίδίπους Τύραννος»
1 ' Ιουλίου Κυριακή Σοφοκλέους «Οίδίπους Τύραννος»
7 'Ιουλίου Σόββατον Εύριπίδου «Ιππόλυτος»
8 'Ιουλίου Κυριακή Εύριπίδου «Ιππόλυτος»

14 'Ιουλίου Σόββατον Αισχύλου «Αγαμέμνων»
15 'Ιουλίου Κυριακή Αισχύλου «Χοηφόροι — Εύμενίδεςς
21 ‘ Ιουλίου Σόββατον Άριστοφάνους «Βάτραχοι»
22 Ιουλίου Κυριοκή Αριστοφάνους «Βάτραχοι»
28 ’ Ιουλίου Σόββατον Αισχύλου «Πέρσαι»
29 ’ Ιουλίου Κυριακή Εύριπίδου «Όρέστης»

4 Αύγουστου Σόββατον Αριστοφάνους «' Εκκλησι άΖουσα ι»
5 Αύγουστου Κυριακή Εύριπίδου «Μήδεια»

11 Αύγουστου Σόββατον Σοφοκλέους «Ήλέκτρα»
12 Αύγούστου Κυριακή Σοφοκλέους «Οίδίπους Τύραννος»



μας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1. Μήν τού έτους, ό καί τρυγητής καλούμενος.
2. ΈκδικάΖουν, συνήθως, μικροδιαφοράς καί μικροδιενέ- 

Εεις.
3. Εύρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν μετά του Ισρα

ήλ— Ά ντ ιατρό φως, σημαίνει καί έπιβάλλω ποινήν (ρή
μα).

4. 'Υποκοριστικόν γυναικείου όνόματος — ό σκοπός του 
είναι όμυντικός (αρχικά).

5. ΠρόΘεσις, ή όποια, έπί χρόνου, σημαίνει καθ' όλην τήν 
διάρκειαν — Υιός τοϋ Ιακώ β—Ό  Γκσίτε τό ήθελε 
περισσότερον κατά τόν θάνατόν του (άνστρ.).

6. Εύρίσκονται εις τήν άρχήν τοϋ Χαϊδαρίου. . .  — Καρα- 
βέλλα 50 τόννων, έν τών πλοίων τοϋ Χρ. Κολόμθου 
κατά τό πρός άνακάλυψ»ν τής 'Αμερικής ταζίδιόν του 
— 'Αρχικά μεγάλης πόλεως τών Η.Π.Α.

7. Είναι έρωτηματικόν καί άόριστσν — "Εγινε πασίγνω
στος άπό τό άριστούργημά του «Ό Αρχισιδηρουργός» 
(έπών.).

8. Ιένος  διεθνής όρος, σημαίνων οί έκλεκτοί μιας κοι
νωνίας ή μιας τόΕεως άνθρώπων — Ώ ς άριθμός, άν- 
τιατοιχεϊ πρός τό δέκα.

9. Συμπλεκτικός σύνδεσμος, δστις μετά τοϋ γάρ ση
μαίνει «διά τούτο» (άστρ.) — 'Αντωνυμία — Σημαίνει 
καί καλοβαλμένος (Εεν.).

10. Προηγούνται άνωτάτου άρχοντος — ΈΕσσφαλίΖει τσι
γάρο . . . στους τεμπέληδες — Συνδέει προτάσεις 
(ώΡΧ·)·

11. Πράκτωρ έφοπλιστικών 'Επιχειρήσεων (κυριολ.).

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Κατά τήν άρχαιότητο, ή νομοθετική κατάργησις τών 
χρεών (α ίτ.).
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2. Τόν διακρίνει ή μετά προσποιητής άφελείας έκφρασις 

έπαίνου πρός άλαΖόνα, διά φαντοστικά κατορθώματα 
πρός έμπαιγμόν (ο ίτ.). — Έτέρα ονομασία τής προ
βατοκαμήλου.

3. Μάς πιάνουν. . . καί σ' αυτά — Κατ' έπέκτοσιν ή 
παράδοΕος έΕις.

4. Μεταφορικώς σημαίνει φθείρω, μαραίνω (ρήμα) — 
Ύπήρξεν ό νεώτερος πρωθυπουργός τής Αγγλίας 
(έπών.) — Όμοια τηλεπικοινωνιακά.

5. Αριθμητικόν. . . βηματισμού— 'Αρχαία όνομασία τοϋ 
όνόματος «Ζεύς», έκ τής όποιας προέρχονται αί λοιποί 
τρεις πτώσεις — Τό δεύτερον συνθετικόν ίπποδρο- 
μιακοϋ όρου.

6. Ή  ιερά έλαια έν Αθήναις (αίτ.) — Ό  μεγαλύτερος 
θεός τών άρχαίων Φοινίκων καί Χαναναίων.

7. Οί δορυφόροι. . . τοϋ «Γ» — φθόγγος τής εύρωπαϊκής 
μουσικής — Προϋποθέτει ϋπορΕιν χιόνων.

8. Ο Άρίων καί ό κίων. . . τά έχουν κοινά — Τελικός 
σύνδεσμος (άνστρ.) — Χαρακτηρίζουν ποιότητα.

9. Μετοφορικώς, στοιχείον Ζωτικότητος — Ή  θεά τής 
αύγής, ή όποια έγείρεται έκ τοϋ ώκεανοϋ καί προη
γείται τοϋ ήλιου.

10. Μετοχή τιθεμένη πάντοτε εις τό τέλος τών έγγράφων 
αιτήσεων, πρό τής ύπογραφής (ένάρθρως) — Ό  άνώ- 
τατος άρχων όμόρου Κράτους.

11. Οί εις τάς άρχαίας Αθήνας ειδικοί άρχοντες, οί έπι- 
βλέποντες τήν εισαγωγήν έκ τοϋ έΕωτερικοϋ καί τήν 
πώλησιν τοϋ σίτου.

(I. Κο.)
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ΓΙANNIΚΟΠΟΥΛΟΣ E. Ύπαστ. A ' 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ I. Άστυν. Β '. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κ. Αρχηγός Α.Π. 
ΓΙΟΛΔΑΣΕΑΣ Π. Αστυν. Β '. 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γ. Ύπαστ. Μ.Δ.
ΔΑΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Άστ-τρος. 
ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ Λ. Άρχιφ. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ I. Αρχιφ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ύπαστ. Α \
*+ ΔΟΥΚΑΚΗΣ Γ. τ. Άνθ) μος.
ΔΡΑΚΟΣ Δ. τ. Ύπαρχ.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Γ. τ. Αστυν. Α \
+ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. τ. Άστυφ. 
ΚΑΛΑ·ΓΤΖΙΔΗΣ Α. Ύπαστ. Α \  
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Μ. Αστυν. Β ’ . 
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ I. τ. Αρχηγός Α.Π. 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. τ. Αστυν. Α \  
ΚΑΝΝΗΣ Κ. Αστυν. Β '.
ΚΑΝΤΑΣ Σ. Ύπαστ. Α '.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Άστ. Δ)ντής Α ' 
+ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Α. Αστυφ.
+ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Β. τ. Άστυν. Α '. 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Ε. τ. 'Αρχηγός Α.Π. 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α \  Ύπαστ. Α '. 
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Γ. Άστυν. Δ)ντής Α '. 
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ Δ. τ. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ Σ. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΚΕΧΡΗΣ Η. Άστυν. Α '.
+ ΚΙΝΝΑΣ Ν. τ. Αρχηγός Α.Π.
+ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ν. τ. Αρχηγός Α.Π. 
ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ Σ. Άστυφ.
ΚΟΝΤΕΑΣ I. Άστυφ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ' Ύπαστ. Α '.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Άστυν. Α '. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α. Άστυφ.
+ ΚΟΡΕΣΣΗΣ Δ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α ’ . 
ΚΟΡΡΕΣ I. Άστυν. Β \
ΚΟΥΒΑΣ Σ. Άστυν. Δ)ντής Α '.
+ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Α. τ. Άστ. Δ)ντής Α ' 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Γ. τ. Ύγ. Δ)ντής Α '. 
ΚΡΟΚΙΔΗΣ Α. τ. Άστυν. Α '.
ΚΡΥΟΣ Β. τ. Ύπαρχηγός Α.Π. 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ύπαστ. Α '. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Άστυν. Β ’ . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Α. Ύπαστ. Α '. 
ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ Ν. Άστυφ. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Άστυν. Α '.
ΛΑΜΠΡΟΥ Β. Άστυν. Δ)ντής Α '. 
ΛΑΨΑΝΗΣ Κ. Άνθ)μος.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ I. Άστυφ.
ΛΕΜΟΝΗΣ Κ. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΛΕΠΙΔΑΣ Δ. Ύπαστ. Α '.
ΛΥΤΡΑΣ X. Άστυν. Β '.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Β. Άστυφ.
ΜΗΛΑΚΗΣ I. Άρχιφ.

ΜΗΤΡΟΚΟΛΛΙΑΣ Β. τ. Ύπαρχ.
ΜΟΡΟΣ Δ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α '.
+ ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. τ. Άστ. Δ)ντής Α ' 
ΜΠΙΛΙΑΡΔΗΣ Π. Άστυφ.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ν. τ. Αρχηγός Α.Π.
ΝΕΡΗΣ Ν. τ. Αρχηγός Α.Π.
ΝΙΑΣΚΟΣ Κ. Άστυν. Α '.
ΝΟΥΣIΑΣ Θ. τ. Αρχηγός Α.Π.
ΝΤΖΙΩΡΑΣ Δ. Άστυν. Δ)ντής Α ’ . 
ΝΤΟΝΤΟΣ Α. Άστυν. Δ)ντής Β". 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Π. Άρχιφ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. Άστυν. Β \  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Άστυν. Β '. 
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. Άστυφ. 
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. τ. Ύπαρχηγός Α.Π. 
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Α. Ύπαστ. Α '. 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. τ. Δ)ντής Α '. 
ΠΑΤΣΗΣ Ν. Ύπαστ. Α*.
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ X. Άστυν. Δ)ντής Β '. 
ΠΗΛΟΣ Σ. Άστυν. Β '.
ΠΙΕΡΡΟΣ I. Άστυν. Α '.
ΠΙΠΙΤΟΣ Α ' Άρχιφ.
ΠIΣΠΑΣ Α '. τ. Άνθ)μος 
ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. τ. Ύπαρχ.
ΡΑΤΚΟΣ I. Άστυν. Α ’ .
ΡΑΤΚΟΣ Π. Άστυφ.
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Άστυν. Α '.
ΡΗΓΑΣ Κ. Άστυφ.
ΡΙΖΟΣ I. Άστυν. Β '.
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ X. Άστυφ.
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Ε. Άστυφ.
ΣΗΦΑΚΗΣ Ε. Άστυν. Α '.
ΣΚΟΡΔΑΣ Α. Άστυν. Α '.
ΣΚΟΥΡΑΣ Γ. Άστυφ.
ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ Α. Άστυφ.
ΣΤΑΘΑΡΑΣ I. Άστυν. Α '.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ X. Άστυν. Β '. 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. Άστυφ.
ΣΤΡΑΤΗΣ Α. Έπίτ. Ύπαρχηγός Α.Π. 
ΣΥΦΑΝΤΟΣ Α. Άστυν. Α '.
ΤΟΤΩΝΗΣ Γ. Άστυν. Α '.
ΤΟΥΖΕΝΗΣ Κ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α '.
ΤΡΙΒΙΖΑΣ Κ. Άρχιφ.
+ ΤΣΙΠΗΣ Κ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α '. 
ΤΣΙΠΡΟΥΔΗΣ Α. Άστυν. Δ)ντής Β ’ . 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Β. Άστυν. Β ’ .
ΥΦΑΝΤΗΣ Δ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α '. 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ Σ. Άστυφ.
ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΣ Η. τ. Άστυν. Δ)ντής Α '.
+ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ Δ. τ. Άστυν. Δ)ντής Α ’ . 
ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ν. Ύγειον. Δ)ντής Α '. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Άστυν. Β \  
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ I. Ύπαστ. Α '.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η. Άστυν. Α '.
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΑΙ · ΒΟΜΟΟΙ-ΠΡΟΣΙΩΙΙΙΚΟΝ

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Δ Ι Α  Τ Α

«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »

«"Επεοε τυχαίως στά χέρια μου 
ένα Περιοδικό πού έκδίδετε, δηλα
δή τά «’Αστυνομικά Χρονικά», πού 
τό μελέτησα μέ προσοχή. ’Οφείλω 
νά δμολογήσω δτι μέ μάγευσε, για
τί βρήκα τήν 5λη του δχι Απλώς 
ένδιαφέρουσα, άλλά συναρπαστι
κ ή .. .  Ή  ποικιλία, ή ώφελιμότης 
καί ή γλαφυρότης τών άρθρων του 
τό Αναβιβάζουν στήν πρώτη Ασφα
λώς θέσι τού 'Ελληνικού περιοδι
κού τύπου... Σάς πληροφορώ δτι 
πολλοί "Ελληνες θά Οελήσουν νά 
έγγραφούν συνδρομηταί».

ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Μόντρεαλ—Καναδά

Ή  έπιμελής παρακολούβησις τού 
Περιοδικού τούτου θά είναι ώφελι- 
μωτάτη δχι μόνον διά τόν αστυνο
μικόν, άλλά καί διά τόν νομικόν 
καί έν γένει τόν ένδιαφερόμενον 
διά τήν σύγχρονον διαμόρφωσιν 
τής κοινωνικής συμβιώσεως τών 
Ανθρώπων. Κατατοπίζει εις τήν 
σύγχρονον έπιστημονικήν έρευναν 
καί δίδει πολυτίμους κατευθύν
σεις. .

Α. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ 
Καθηγ. Πανεπιστημίου ’Αθηνών

V

«Μεταξύ τών Περιοδικών, Ατινα 
Αναγιγνώσκω, είναι καί τό έγκρι
τον δφ’ ύμών έκδιδόμενον «’Αστυ
νομικά Χρονικά». Ή  Ολη τού Πε
ριοδικού, πάντοτε έκλεκτή καί έ- 
πιμελημένη, μοί προξενεί 6αθεΐαν 
εύχαρίστησιν καί κατά τούτο, διότι 
οί συμπαθείς δπλΐται τού ’Αστυνο
μικού Σώματος πρός έντ-ύφησιν, 4ν- 
θάρρυνσιν καί προαγωγήν τών ιδα
νικών τού Σώματος έχουν τήν πνευ
ματικήν αύτήν πανδαισίαν, ήτις τά 
μέγιστα προάγει τάς Αρετάς Αγω
νιστών τών Αθανάτων ιδανικών τής 
Πατρίδος μας».

+  Ό  Νΐκοπόλεως καί Πρεβέζης 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1 9 5 3 - 1 3 7 1

’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος. ’Αστυνομικός Δ/ντης A . 
Γαλανόπουλος Θεράπων. ’Αστυνόμος Α' καί νυν Επίτιμος 
’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων.
Γιαννούλης Κωνσταντίνος. Ύπαστυνόμος Α και νΰν Αρχη
γός Άστυν. Πόλεων.
Καροΰζος Γεώργιος. Ύπαστυνόμος Ά  καί νυν ’Αστυνομι
κός Δ/ντής Α'.
Κατσάρος Πύρρος. ’Αστυνόμος Β' καί νΰν ’Αστυνομικός 
Δ /ντής Β'.
Ράϊκος ’Ιωάννης. ’Αστυνόμος Α'.
Σταμάτης Χαράλαμπος. Υπαστυνόμος Α και νΰν Αστυ 
νόμος Β'.
Χρονόπουλος Κων/νος. ’Αστυνόμος Β .
Πηλός Σπυρίδων. Άστυφύλαξ καί νΰν Αστυνόμος Β'. 
Λυδιώτης Δημήτριος. Άστυφύλαξ και νΰν Υπαστυνόμος Α . 
Άλευρογιάννης Κων /νος. Άστυφύλαξ.
Φελώνης Μάνθος. Άστυφύλαξ καί νΰν Αστυνόμος Β'. 
Φίλης Σπυρίδων. Ύπαρχιφύλαξ.

Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Σ Υ Ν Θ Ε Σ ΙΣ

Τσιπρούδης Άχιλλεύς. Άστυν. Δ/ντής Β'. Προϊστάμενος 
Ύποδ /νσεως Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής. 
Άντωνάκος Σαράντης. Ύπαστυνόμος Α'. Διευθυντής Συν
τάξεως.
Άθανασακόπουλος Αλέξανδρος. Άρχιφύλαξ. Γραμματεύς - 
Διορθωτής.
Άργυρόπουλος Βασίλειος. Άστυφυλαξ. Αρχειοθετης - Βοη
θός Διορθωτοΰ.
Τριαντόπουλος Διονύσιος. Άστυφύλαξ. Δακτυλογραφος. 
Στεφάνής Νικόλαος. Άστυφύλαξ. Ταμίας.
Χριστόπουλος Γεώργιος. Άστυφύλαξ. Γενικών Υπηρεσιών. 
Ευγενικός Γεώργιος. Άστυφύλαξ. Γενικών Υπηρεσιών.
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'Επιστολή τοΟ τ. ‘Αρχηγού 
Α.Π . κ. I. Καλιιβίτη

«Κύριε Διευθυντά,
’Era τή  συμπληρώσει εικο

σαετίας άπό τή ς  έκδόσεως τού 
Περιοδικού μ,ας «’Αστυνομικά 
Χρονικά», έπιθυμώ νά έκφράσω 
π ρ ύ ς  υμάς καί δι’ ύμών στό προ
σωπικό τ ή ς  συντάξεως τού Πε
ριοδικού τά έγκάρδια συγχαρη
τήριά μου καί τΙς εύχές μου δι’ 
ένα μέλλον πλήρες έπιτυχιών 
κοά έπαίνων.

Σάν παληός συνεργάτης καί 
άναγνώστης τού Περιοδικού 
μας, ένθυμοΰμαι τά πρώτα βή
ματά του καί τήν άλιματώδη ση
μερινή έξέλιξή του.

“Ολοι οί κατά καιρούς ’Α
στυνομικοί άνώτεροι καί κατώ
τεροι, οί έργασθέντες διά τήν 
έκδοση καί έπιτυχία τού Περιο
δικού, είργάσθησαν φιλότιμα, 
μέ σύστημα καί όργάνωση καί 
έπέτυχαν νά φθάση στή σημερι
νή τελειότητα.

Δέ μπορώ νά ξεχωρίσω κα
νένα. Έ ν τούτοις, θά μοΰ έπι- 
τραπή νά κάνω μία μικρή έξαί- 
ρεση. Νά θυμηθώ τόν πρώτο 
Διευθυντή τών ’Αστυνομικών 
Χρονικών, μακαρίτη ’Αστυνομι
κό Διευθυντή Ν. ’Αρχιμανδρί
τη, διακεκριμένο ’Αστυνομικό, 
πρωτεργάτη καί θεμελιωτή τής

«Ίσω ς νά μήν ξέρουν πολλοί πώς ή 'Αστυνομία μας έχει τήν πνευ
ματική της έκπροσώπηση μέ τά μηνιαίο Περιοδικό της «'Αστυνο
μικά Χρονικά», πού έκδίδεται άπό τά 'Αρχηγείο 'Αστυνομίας Πόλεων. 
Περιοδικά του είδους αύτοϋ μοιάζουν μ' ένα είδος πνευματικής λέσχης, 
όπου οί άνθρωποι τοΰ ίδιου έπογγέλματος συγκεντρώνονται καί άνταλ- 
λάσσουν πληροφορίες καί άπόψεις γιά τή δουλειά τους, γνωρίζονται καλ
λίτερα μεταξύ τους κ' έτσι άπσκτοϋν μιά πληρέστερη συνείδηση τού Συλ
λόγου, πού άνήκουν, καί τής γενικωτέρας ύπηρεσίσς πού προσφέρουν 
στό κοινό καί στό "Εθνος. Ειδικά ή 'Αστυνομία Πόλεων, μπορούμε νά 
πούμε πώς είναι ένα άπό τά στερεά κρηπιδώματα τής δημοσίας Ζωής τού 
"Εθνους. 'Εκπροσωπεί τό πνεύμα τής άγρυπνίας, τά μάττι τής 
προφυλάξεως πού είνσι στυλωμένο έπάνω στά σπίτια μας, έπάνω 
σ' έμάς τούς ίδιους. Έπιπροσθέτως, ή Αστυνομία, καθ' όλην τήν 
διάρκειαν τού βίου της, ήγωνίσθη σθεναρά γιά τά ιδανικά τής 'Ελ
λάδος καί έπότισε κι' αύτή τό δένδρο τής έλευθερίας μέ τό άφθονο 
αίμα τών παιδιών της. Σέ κάθε 'Αστυνομικά Τμήμα, οί εικόνες τών βα
θμοφόρων καί τών άστυφυλόκων πού κρέμονται άναμνηστικά στούς τοί
χους, μαρτυρούν γιά τά θύματα πού έπεσαν κατά τήν τραγική περίοδο τού 
φοβερού έκείνου Δεκεμβρίου. Καί τώρα, νά, ένας τόμος τών « Αστυ
νομικών Χρονικών», πού μάς άπεστάλη, μάς έπιτρέπει νά έκτιμήσουμε 
άληθινά τήν ώραία πνευματική προσπάθεια τής 'Αστυνομίας μας καί νά 
έπαινέσουμε θερμά ένα Περιοδικό, έπιμελημένο, σοβαρό, ύπεύθυνο, σε
μνό, πού καί τό έργο τής Αστυνομίας καθρεφτίζει, άλλά καί στά όργα
νά της δίδει πλούσια στοιχεία άγωγής καί μορφώσεως. Τέλος πάντων 
ένα Περιοδικό, πού μπορεί νά διοβαστή μέ περιέργεια καί άπό μή άστυ- 
νομικούς, φτάνει νά έχουν ένδιοφέρον γιά τό θέμα, όπως πρέπει νά 
έχη, άλλωστε, κάθε πολιτισμένος άνθρωπος. Στις σελίδες, τών «'Αστυ
νομικών Χρονικών», θά διαβάση κονείς πολλές μελέτες καί έργαοίες 
σχετικές μέ τήν έπιστημσνική κατοδίωξη τού έγκλήματος κι' έδώ καί σ' 
άλλες χώρες. Επίσης θά παρακολουθήση τή δράση τών άστυνομικών μας 
γιά τό έπικό κυνήγημα καί τήν άνακάλυψη τών κρησφυγέτων τών δια
φόρων κομμουνιστικών όργανώσεων. Θά παρακολουθήση άφηγήσεις 
συναρπαστικές παλαιών έγκλημάτων καί περίπλοκων άστυνομικών υπο
θέσεων, όπως έκείνη τής άρπαγής τοΰ παιδιού τού διασήμου άεροπόρου 
Λίντμπεργκ. Άλλά έπίσης δημοσιεύονται πολλές καί ώραϊες μελέτες μέ 
γενικώτερα ψυχολογικά καί κοινωνικά θέματα, άκόμα καί μέ θέματα κα- 
θαρώς άνθρώπινα, γιστί δέν πρέπει νά άγνοοΰμε ότι σήμερα έπιστημσνική 
ένέργεια δέν μπορεί νά νοηθή χωρίς μιά βαθυτάτη καί συγχρονισμένη με
λέτη τής άνθρωπίνης φύσεως. Κάθε νέα γνώση γιά τάν άνθρωπο γίνεται ή 
μάλλον πρέπει νά γίνεται καί κτήμα τής άστυνσμικής συνειδήσεως' κι' αύτή 
τήν έπιδίωξη τήν διακρίνουμε καθαρά στις σελίδες τών «'Αστυνομικών 
Χρονικών». Θά μπορέσουμε άκόμα πολλά νά πούμε γι' ούτό τά ώραϊο καί 
πρωτότυπο όσο καί χρήσιμο Περιοδικό, πού μάς δίδει μιά έντελώς πνευ
ματική, άνθρώπινη καί έπιστημσνική εικόνα τής άστυναμικής άργονώ- 
οεως τής χώρας μας, σέ τρόπο πού δίκαια νά τήν άναγνωρίσουμε σά 
μιά άπό τις καλλίτερες κατακτήσεις καί πραγματοποιήσεις τού Νεοελ
ληνικού κοινωνικού πολιτισμού. "Αν θέλετε νά πεισθήτε, δέν έχετε παρά 
νά ξεφυλλίσετε μερικά άπό τά τεύχη τών «'Αστυνομικών Χρονικών».

Κριτική τού κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ μεταδοθεϊσα έκ τού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού 'Αθηνών

«Ή έκδοσις τοΰ Περιοδικού «'Αστυνομικά Χρονικά» άποτελεϊ ένα 
λαμπρό καί έπαινετό κατόρθωμα. Πάνε μήνες τώρα, πού διαβάξω μέ 
πραγματική λαχτάρα τις σελίδες τους, βρίσκοντας άνάμεσά τους κάποιο 
βαθύτερο νόημα, κάποιες πραγματικές άξιες, πού δυστυχώς σκεπάστη
καν κι' ένταφιάστηκαν άπό τά έπιπόλαια φυλλάδια τής μοντέρνας έπο- 
χής μας. Μέσα στό Περιοδικό σας, στεγάσατε τήν ιδέα τού Αστυνομικού 
Σώμοτος καί προβάλατε τό έργο σας στήν Ελληνική Κοινωνία, μέ τήν 
θαυματουργή δύναμη τού πνεύματος. . .

Μιά ποικιλία θεμάτων άπό ιστορικά άναγνώαματα, κοινωνιολογικές 
μελέτες, ιατρικές έρευνες κ.λ.π. γραμμένες άπό τούς μεγάλους δεξιο
τέχνες τής πέννας, άπστελοϋν τό κόσμημα καί τό καμάρι τοΰ Περιοδικού 
σ α ς ...» . ΒΑΣ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοδιδάσκαλος
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βάσκος διά τήν μετέπειτα άνο- 
βική έξέλιξή του.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
είναι παγκοίνως γνωστό καί ό- 
μολογεΐται παρά πάντων, δτι 
σήμερον είναι τό άρτιώτερο καί 
καλύτερο Περιοδικό τοΰ είδους 
του. Δέν Ιχω ύπ’ δψει μου άλ
λα παρόμοια ξένα Περιοδικά, 
άλλά φρονώ δτι πολύ όλίγα θά 
(μπορούσαν νά σταθούν πλά'ϊ στά 
« ’Αστυνομικά Χρονικά» καινά  
είναι γεμάτα μέ τέτοια έκλε- 
κτή δλη, έγκυκλοπαιδική, λο
γοτεχνική καί ’Αστυνομική. 
Συνεργάται σήμερον τού Περιο
δικού μας, είναι πολλοί διανο
ούμενοι, λογοτέχνες καί ’Αστυ
νομικοί Υπάλληλοι.

Κάθε μέρα τά «Χρονικά» πα
ρουσιάζονται πλουσιότερα σέ 
περιεχόμενο καί καλλιτεχνικώ- 
τερα. Τά άρθρα τών Συνεργα
τών του δέν είναι μόνον καθα
ρώς άστυνομικού πεοιεχομένου, 
άλλά έκτείνονται καί σέ ζητή
ματα κοινωνικά, νομικά, δικα
στικά καί θρησκευτικά. ‘Ομο
λογώ δτι μέ έκπλήσσει ή σημε
ρινή καλλιτεχνικά έμφάνιση 
τού Περιοδικού. Είναι Ιδιαιτέ
ρως άξιοι συγχαρητηρίων οί 
συντάκται του.

’Εν σομπεράσματι φρονώ, δ- 
τι ή Ικδοσή του ύπήρξε λίαν 
έπιτυχής καί συνετέλεσε κατά 
πολύ εις τήν γνωριμία τοΰ Κοι
νού μέ τό Σώμα. Δέν είναι δέ 
καί μικρή ή συμβολή του εις τήν 
καθ’δλα έπιτυχία τοΰ Σώματος. 

Μέ βαθειά έκτίμηση 
ΙΩ. ΚΑΛΤΒΙΤΗΣ 

τ. Αρχηγός ’Αστυνομίας 
Λ

Κείμενο τοΟ διαπρεπούς Λ ο 
γοτέχνου - Συγγραφέως κ. Δημ. 
Σιατοπούλου μεταδοθέν έκ τού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού τής 
Υ.ΕΝ .Ε.Δ., κατά τήν Εκπομπήν 
« Ή  Πνευματική 'Ελλάδα».

«Σ' 8να ξεχωριστά Ενδιαφέρον 
περιοδικό έπαγγελματικοΟ προσα- 
νατολισμοΟ καί πνευματικής ένημε- 
ρώσεως θά Αφιερώσουμε τή σημερι
νή μασ έκπομπή: στά «Ά σ τ υ ν ο- 
μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » .  Πρόκει
ται γιά λαμπρή έκδοση μέ δλη τή

«Κάθε φορά, πού έρχονται στά χέρια μου τά «'Αστυνομικά Χρονι
κά, αισθάνομαι έντελώς Ιδιαιτέρας συγκινήσεις άπό τό περιεχόμενόν τους. 
Ποτέ μου δέν είδα τόσον ταιριαστά θέματα πρός τάν σκοπόν Περιοδικού. 
Μέ αυτά έρευνώνται καί αί λεπτότεροι πτυχαί τής κοινωνικής Ζωής, πού 
πρέπει νά άπασχολοϋν τήν 'Αστυνομίαν.

Μελέται οοφαί, λιπαροί, ίκανοποιοϋσαι όλων τών ειδών τάς τε  δια
νοητικός καί τάς ψυχολογικός άπαιτήσεις τού άναγνώστου. 'Αλλά κυ
ριολεκτικές είναι άφθαστα τά χρονογραφήματά των. Καί συγκινοϋν καί 
διδάσκουν καί άποτελοϋν άφορμάς θαυμοσμοϋ, άλλά καί εύγνωμοσύνης 
πρός τήν 'Αστυνομίαν, ή όποια κατώρθωσε τό στυγνόν καί άχαρι έργον 
της νά τό άρωματίση καί νά τό ώραίση μέ τέτοιον τρόπον, ώστε νά φθάνη 
τά άρια τής καλλιτεχνίας. Αυτός είναι ό κύριος δθλός σας».

+ Ό  Χίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

«Μέ πολλήν εύχαρίστησιν παρακολουθώ, ώς παλαιός συνεργάτης σας, 
τήν συνεχή καί άλμστώδη θελτίωσιν τού Περιοδικού σας, τόσον ώς πρός 
τό περιεχόμενόν, όσον καί πρός τήν έΕωτερικήν του έμφάνισιν.

Μέ τό πολύχρωμον καί λίαν ελκυστικόν του έΕώφυλλον καί τήν πλού
σιον εις πνευματικόν περιεχόμενόν ύλην του έχει καταστή ένα μορφωτι
κόν έπαγγελματικόν έντρύφημα τόσον τών άστυναμικών ύπαλλήλων, όσον 
καί τών διανοουμένων έν γένει.

Ό λο ι όσοι άσχολούμεθα μέ πνευματικός έργασίας καί έκδόσεις, 
γνωρίΖομεν έκ πείρας τί φροντίδες, μόχθοι καί άγωνίες άπαιτώνται, ά- 
σχέτως μέ τάς ύλικάς θυσίας, ώστε όποιαδήποτε έκδοσις νά φθάση εις 
τήν δημοσιότητα.

Πολύ δέ περισσότερον, όταν ή έκδοσις αύτή έχη άζιώσεις, όταν ά- 
ποτελή έπαγγελματικόν κοί πνευματικόν έφόδιον διά μίαν όλόκλη,ρον 
τάΕιν καί ή έκδοσις αϋτη γίνεται έφάπαΕ, ή κατ' άροιά χρονικά διαστή
ματα, άλλά τακτικώς κάθε μήνα καί συνεχώς.

Τότε, όλα όσα προαναφέραμε πολλαπλασιάΖονται κατά πολύ καί 
γίνονται ένα βάρος καταθλιπτικόν. Καί άποτελοϋν τήν συνισταμένην ένός 
πραγματικού άθλου.

Ώ ς  μόνος δέ συμψηφισμός εις δλην αυτήν τήν ψυχικήν καί πνευ
ματικήν, άλλά καί τήν φυσικήν ταλαιπωρίαν, έρχεται ή έσωτερική ίκα- 
νοποίησις, ότι ήλθεν εις τό φώς καί προσεφέρθη κάποια πνευματική δη
μιουργία, ή όποια θά χαρίση πνευματικήν καί ψυχικήν χαράν, ώς καί 
πνευματικήν ωφέλειαν εις τόν άναγνώστην.

ΜαΖύ, λοιπόν, μέ όλους τούς άναγνώστας σας, παρακαλώ δεχθήτε 
καί τά ίδικά μου θερμά συγχαρητήρια διά τήν έΕαίρετον πνευματικήν 
ταύτην προσφοράν σας, τήν όποιαν μέ τόσην εύσυνειδηοίαν καί πληρό
τητα προσφέρετε εις τούς άναγνώστας τής περιοδικής έκδόσεώς σας.

Μέ πολλήν έκτίιμησιν καί φιλικωτάτους χαιρετισμούς 
Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Επίτιμος Σύμβουλος τού 'Ελεγκτικού Συνεδρίου»

« . . . Α ί  διηγήσεις καί αί περιγροφαί τών συνεργατών άστυνομικών 
δέν στερούνται φιλολογικής δεΕιότητος καί μέ τό πλούσιον εις περιγρα
φικήν δεινότητα περιεχόμενόν των καί τήν άψογον λογοτεχνικήν δια- 
τύπωσιν τών νοημάτων των άναδεικνύουν τό Περιοδικόν σας ώς τό άπα- 
ραίτητον στόλισμα κάθε οικογένειας καί τό άποραίτητσν διά τούς νέους 
μας σύμβολον εις τήν διατύπωσιν τών όρθών νοημάτων των. Διά τούτο, 
κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, δέν πρέπει νά λειψή άπό τό σπίτι κανε- 
νός "Ελληνος πατριώτου καί πρέπει νά άποβή ό μονοδικός σύμβουλος 
τών παιδιών, πού θέλουν νά πλουτίσουν τόν λεΕιλογικόν των θησαυρόν 
καί πού φιλοδοΕούν λογοτεχνικός δεΕιότητος καί φιλολογικός δάφνας.

Ή  πλούσια ύλη του είναι καθαρώς παιδευτική καί λίαν μορφωτική 
δι' όλους τούς κλάδους τής κοινωνικής μας Ζωής καί άποπνέει τό μεθυ
στικόν άρωμα τής φιλοπατρίας καί τήν βαθεϊαν πίστιν πρός τά άθάνστα 
ιδεώδη τής Φυλής μας. Τό περιεχόμενόν τού Περιοδικού σας έχεται στερ- 
ρώς τών μεγάλων καί πλουσίων άρετών, τών καθαρώς γνηοίως Ελλη
νικών, καί άποτελεϊ τή άληθείρ υπόδειγμα έκθέαεων διά τούς σημερι
νούς νέους. Είναι π ρ ό τ υ π ο ν  όρθής πλοκής του λόγου τής τε 
δημοτικής καί τής λεγομένης καθαρευούσης. Διά τού περιεχομένου του 
δύναται νά βοηθήση τό Περιοδικόν σας καί τούς έφιεμένους άνωτέρας 
μορφώσεως σπουδαστάς εις τήν ό ρ θ ή ν διατύπωσιν τών νοημά
των των καί εις τήν ε ύ ρ υ τ έ ρ α ν  άνάπτυΕιν διαφόρων θεμάτων, 
σχετιΖαμένων μέ τήν πατροπαράδστον εις τούς Έλληνας φιλοπατρίαν 
καί τά άνώτερα ιδανικά τής πράγματι μεγάλης Φυλής μας».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γυμνασιάρχης



ίΠΩΣ ΜΑΣ ΕΙΔΑΝ-ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ

►

σύγχρονη (Αρτιότητα, αέ θαυμάσιο 
χαρτί, μέ καλλιτεχνικώτατες πολυ
χρωμίες, κοσμημένη μέ πολλές ει
κόνες καί σκίτσα καί μεγάλη έπιμέ- 
λεια. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», 
πού άποτελοΟν μιά μηνιαία έκδοση 
τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, συνεπλήρωσαν τόν δέκατο 
δγδοο καί μπάκαν στόν δέκατο έ
νατο χρόνο της ζω^ς τους.

Μέ ιδιαίτερη προσοχή στεκόμα
στε μπροστά στό σύγχρονο αύτό πε
ριοδικό μέ τήν έκδοτική καί πνευ
ματική του άρτιότητα. ’Αποτελεί 
παράδειγμα φιλοκαλίας καί πλατύ
τερης ένοράσεως τού ρόλου του, πού 
πρέπει νά έπισημαίνουμε. Συνηθίσα
με τά έντυπα τού είδους νά άποτε- 
λοΟν στενές τυπικές έκδόσεις μέ 
κείμενα ένδιαφέροντα μόνο τόν κλά
δο, μέ συνεργασίες μόνο άπό τόν 
κλάδο καί άτελεύτητες παραθέσεις 
ξηρόδν νόμων, διαταγών, έγκυκλίων 
καί πού καί ποΟ καμμιάς νεκρολο
γίας. Τά «Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά  
Χ ρ ο ν ι κ ά »  ξέφυγαν άπό τή 
στενή αύτή κι’ άναχρονιστική πα
ράδοση. Ξεφυλλίζοντας τα έχει κα
νείς τήν έντύπωση δτι διαβάζει μιά 
σύγχρονη έπιμορφωτική έπιθεώρη- 
ση μέ πλήθος θέματα, γραμμένα 
άπό άρίστους συνεργάτες, τόσο άπό 
τόν κλάδο τής ’Αστυνομίας δσον 
καί άπό τόν κόσμο τού πνεύματος, 
καί τής έπιστήμης.

"Ενας ώραΤος χώρος άνθρωπιστι- 
κών, πνευματικών καί έπιστημονι- 
κών άναζητήσεων, έπαγγελματικών 
καί έθνικών δραματισμών τά «’Α
σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  
παρέχουν τό μέτρο τής άρτίας όρ- 
γανώσεως καί λειτουργίας καί αύ- 
τού τού ίδιου τοΟ Σώματος, τό ό
ποιον έκπροσωποΟν καί έκφράζουν. 
Ή  λεπτή καί ξεχωριστά δπεύθυνη 
άποστολή τοΟ άστυνομικοΟ, μέσα 
στό σύγχρονο πλατύ καί έξελιγμέ- 
νο κοινωνικό σύνολό του, δημιουρ
γεί άμεσο τό αίτημα μιδς έπιμορ- 
φώσεως—πέρα άπό τόν καθαρά έ- 
παγγελματικό προσανατολισμό — 
πάνω σέ δλα τά φλογερά θέματα 
τοΟ καιρού μας. Ή  έπιστήμη, ή 
κίνηση τών ιδεών, ή έθνική μας 
λαογραφία, ή έθνική μας Ιστορία, 
ή κοινωνική άναζήτηση, ή ψυχο
λογική Ιδιοσυστασία τοΟ λαού μας, 
άποτελούν ζητήματα πού τόν άπα- 
σχολούν καί τόν ένδυναμώνουν στήν 
δψηλή κοινωνική λειτουργία, πού 
τού άνέθεσε ή πολιτεία, στόν ξε
χωριστά νευραλγικό ’Αστυνομικό 
τομέα. Τά «’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  
Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  καί σάν άρτια έκ
δοση καί σάν έπιλογή τής σχετι
κής έπιμορφωτικής Ολης, καλύ
πτουν μέ άληθινά άριστο τρόπο τό 
αίτημα καί τό χώρο».

Πρδς
τά «Αστυνομικά Χρονικά»

Ι._Μέ πολλήν χαράν έορτάζομεν άπαντες οι άναγνώσται τήν 20ην έπέτειον 
τής τοϋ έγκριτου τούτου Περιοδικού έκδόσεως, ήτις ήλθεν δπως πληρώση δντως 
άληθές κενόν έν τή ’Αστυνομική Οίκογενεία.

II. Ή  ύπό τήν σύγχρονον άρτίαν καί πλουσίαν κατ’ έμφάνισιν καί περιεχό- 
μενον άπό πάσης άπόψεως είκών των ’Αστυνομικών Χρονικών, όφειλομένη είς 
τάς άόκνους προσπάθειας καί τήν ένδελεχή έπιμέλειαν τής μετά τής έκδόσεώς 
του συνδεομένης υπηρεσίας καί τών παρ’ αύτή ύπηρετούντων κ.κ. ’Αστυνομικών 
προοιωνίζεται τήν έν μείζονι άποδόσει έν τώ μέλλοντι μακροημέρευσιν αύτοϋ.

III. Δοθείσης, λοιπόν, τής εύκαιρίας, 6 γράφων εύρίσκεται εις τήν άκρως
εύχάοιστον θέσιν, δπως συγχαρή τούς τε έμπνευστάς καί καλλιεργητάς τής Ιδέας 
τής έκδόσεως τοϋ Περιοδικού τούτου καί εύχηθή αύτοΐς όλοψύχως τήν έντελεστέ- 
ραν έκπλήρωσιν τών ύψηλών σκοπών, οδς ύ7Τηρετεϊ αΰτη, έν οίς καί ή πνευμα
τική έπικοινωνία μεταξύ τών Μελών τοϋ Εύγενοΰς τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
Σώματος. Άθήναι, ’Άνοιξις 1973

Δρ. ΝΙΚΟΣ Β. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ τ. Είσαγγελεύς, 
Καθηγητής καί παρά ταϊς Άστυνομικαΐς Σχολαΐς.

Πρό; τήν
Διεύθυνσιν ’Αστυνομία; Πόλεων
«Περιοδικόν ’Αστυνομικά Χρονικά» Έ  ν τ  α 0 6 α

Κύριε Διευθυντά,
'Ομολογώ π ώ ; σπανίω; κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων έτών μοϋ 

δίδεται ή ευκαιρία νά άττολαύσω πραγματικά τήν άνάγνωσιν ένό; περιοδικού, 
ξεφυλλίζοντας τούτο άπό τήν πρώτην Ιω; τήν τελευταίαν σελίδα του.

Ή  πληρότη; καί ή ποικιλία τή ; Ολη; του, ή ένημερότη; του έπΐ τών 
πλέον φλεγόντων θεμάτων τού τόπου μα;, ή σωστή τοποθέτησί; του, εί; δ,τι 
άφορδ εί; τά  γενικώτερα προβλήματα τού καιρού μα;, καθιστούν τούτο όμολο- 
γουμένω; δξιον νά κυκλοφορήση καί πέραν τή ; ’Αστυνομική; οίκογενεία;, νά 
μπή σέ κάθε έλληνικό σπίτι.

Νομίζω δτι έκδόσει;, ώ ; τών «’Αστυνομικών Χρονικών», τιμούν τόν τό
πον μα;, άλλά καί αύτού; πού μοχθούν καί άγωνίζονται γ ι αύτό.

Μετά πάση; τιμή; 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 

’Εντεταλμένο; Υ φηγητή; τή ; 
’Ιατροδικαστική; καί Τοξικολογία; 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Πρό; Άθήναι 23-4-73
Τά άγαπητά μου «’Αστυνομικά Χρονικά»

Έμεϊ; οΐ παληοί (Α.Μ 383) εϊμεθα Ιδιαίτερα εύαίσθητοι, σέ δ,τι, έχει σχέ- 
σι μέ τό Σώμα.

Τό ζήσασε τόσα πολλά χρόνια...!
Καί σάν μιά μικρή συμβολή μου στά θαυμάσια αύτά «’Αστυνομικά Χρο

νικά», πού μέ τόση χαρά διαβάζω, σδ; στέλνω μιά παληά φωτογραφία «Τμήμα 
’Ασφαλεία; Κερκύρα;, 1923».

Μέ τήν εύκαιρία δέ πού συμπληρώνετε είκοσι χρόνια έκδόσεω;, θά ήθελα 
νά σδ; ευχηθώ μιά συνέχεια έξ ίσου έπιτυχή καί νά σδ; συγχαρώ όλόψυχα 
γιά  τό ώραίον σα; έργο καί τό σεβασμό σα; πρό; τά παληά... καί τού; παληού;!

Μέ άπειρη έκτίμησι 
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

’Αρχηγό; ’Αστυνομία; έ.ά.

ΙΙρό; τήν Άθήναι τή 22-4-73
Διεύθυνσιν τού Περιοδικού 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

Ενταύθα 
Κύριε Διευθυντά,

’Επιθυμώ νά σδ; έκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν τόσον 
έξόχω^; έπιμελημένην έκδοσιν τών «Α.Χ.», ήτι; τιμά Ύμδ;, τήν ύπηρεσίαν Πνευ
ματική; Α γω γή ; καί όλόκληρον τό σώμα τή ; Αστυνομία; Πόλεων.

Μετά πάση; τιμή;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΣ 

Λογοτέχνη;



NIK. K. Α Ν ΔΡ Ο ΥΛΑ Κ Η
ΚαθηγητοΟ Παν/μίου ’Αθηνών

Η

ΑΛΗΘΗΣ ΕΝΝΟΙΑ
ΤΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ*

Λ I ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΓΝΕΠΕΙΑΙ έκ τής διαπιστώ- 
* *  σεως τής συνδρομής ένός αύτοφώρου έγκλήμα- 

τος (άρθρ 242 Κ .ΙΙΔ.) είνοα σημαντικώται. " Α ς  τάς 
ένθυμηθώμεν:

(1) ’Επί τών έπ’ αύτοφώρψ καταλαμβανσμένων 
κακουργημάτων καί πλημμελημάτων δχι μόνον έπιτρέ- 
πετα* καί άνευ έντάλματος συλλήψεως ή σ ύ λ λ η- 
ψ ι ς τοΰ δράστου είς τούς προανακριτικούς υπαλλή
λους καί παν άστυνομικόν δργανον, άλλα καί έ π ι -  
β ά λ λ ε τ α ι  αύτη. Μάλιστα δέ έ π ι τ ρ έ π ε- 
τ α ι καί είς αύτούς άκόμη τούς ίδιώτας (άρθρ. 275 
παρ. 1 Κ ϋ Δ . ) . 'Ωσαύτως έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι  (χω
ρίς νά έπιβάλλεται) είς τούς προανακριτικούς ύπαλλή- 
λους καί τά άστυναμικά δργανα ή σύλληψις καί τών 
δραστών τών έπ’ αύτοφώρψ καταλαμδανομένων πται
σμάτων ύπδ τούς περιορισμούς τοΟ άρθρου 409 Κ.Π.Δ.

(2) Ή  έπ’ αύτοφώρψ σύλληψις τού δράστου δύ- 
ναται ύπό τούς δρους τών άρθρων 409 έπ. (καθ’ δσον 
άφορα είς τά πταίσματα) καί 417 έπ. (καθ’ δσον άφο- 
ρφ είς τά πλημμελήιματα) νά άγάγη είς έφαρμογήν τής 
ε ι δ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  τών έπ’ αύτοφώρψ 
καταλαμβα νομένων πταισμάτων ή πλημμελημάτων, κύ
ριον χαρακτηριστικόν τής όποιας είναι ή ά π ό τ- 
μ η σ ι ς  τ ο ΰ  σ τ α δ ί ο υ  τ ή ς  π ρ ο δ ι κ α 
σ ί α ς  καί ή άπ’ εύθείας («παραχρήμά») εισαγωγή 
τοΰ κατηγορουμένου είς τό άκροατήριον.

(3) Προκειμένου αύτοφώρου κακουργήματος ή 
πλημμελήματος, «πάντες οί έπί τής άνακρίαεως κατά 
τό άρθρσν 33 ύποχρεοΰνται νά έπιχειρώσι πάσας τάς 
πρός βεβαίωσιν τής πράξεως καί άνακάλυψιν τοΰ πρά- 
ξαντος προανακρτικάς πράξεις καί άνευ προηγουμένως 
παραγγελίας τού είσαγγελέως, είδοποιοΰντες τούτον διά 
τοΰ ταχυτέρου μέσου καί ύπσβάλλοντες είς αύτόν άμελ- 
λητί τάς συνταχθείσας έκθέσεις» (άρθρ 243 παρ. 2 ) .  
Κατά τό άρθρσν δέ 10ό  K JIA ., ένεργουμένης τοιαύτης 
«άστυνομικής άνακρίσεω'ς» έπί αύτοφώρου, «έάν έντεΰ- 
θεν βλάπτηται τό Ιργον τής άνακρτίσεως πρός άνακά

λυψιν τής άληθείας, κατά τήν κρίσιν τοΰ ένεργοΰντος 
τήν πρσανάκρισιν, δ κατηγορούμενος δύναται νά στε- 
ρηθή τής άσκήσεως τών ύπό τών άρθρων 100 έπ. πα- 
ρεχομένων αύτψ δικαιωμάτων, πλήν τοΰ δικαιώματος 
δπως παρίσταται μετά συνηγόρου».

(4) Ή  έν ίδιωτική κατοικία έν καιρψ νυκτός έ
ρευνα έπιτρέπεται ύπό τούς έν άρθροις 254 έπ. Κ.ΓΙ.Δ. 
δρους «άν τις καταλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρψ διαπράτ- 
των έντός τής κατοικίας κακούργημα ή πλημμέλημα».

Τόν κοινόν χαρακηριστικόν δλων τών άνωτέρω 
συνεπειών είναι έμφανές: Έ  θέσις τοΰ έπ’ αύτοφώρψ 
καταληφθέντσς καϊθίσταται ο ύ σ ι ω δ ώ ς  ά σ θ ε -  
ν ε σ τ έ ρ α κλονιζομένων είς σημαντικόν βαθμόν τών 
άτομικών αύτοΰ έλευθεριών. 'Ως έκ τούτου ή έννοια 
τοΰ αύτοφώρου όφείλει νά είναι σαφώς περιγεγραμμένη 
καί ίκανώς περιωρισμένη. Αί προϋποθέσεις, δμως, αύ- 
ται δέν πληροΰνται ύπό τής διατάξεως τοΰ άρθρου 242 
Κ ϋ Δ . ,  ήτις περιάγει τόν έρμηνευτήν καί Ιφαρμοστήν 
είς άμηχανίαν άκόμη καί έν δψει, θά έλεγέ τις, άπλου- 
στάτων πρακτικών περιπτώσεων.

Ό  Α λ.χ . προσέρχεται είς τό άστυνομικόν τμήμα 
καί καταγγέλλει, δτι πρό μιας ώρας δ Β τοΰ κατέφερε 
πλήγμα είς τήν κεφαλήν, έπιδεικνύων μάλιστα καί τήν 
σχετικήν άμυχήν. Δημισυργεΐται έντεΰθεν διά τόν άρ- 
μόδιον άνακριτικόν υπάλληλον'ύποχρέωσις συλλήψεως 
τοΰ Β; Είναι έ ν γ  έ ν ε ι άνευ άλλου τινός αύ- 
τόφωρον έν έγκλημα, τό όποιαν έπράχθη πρό πέντε 
ή έπτά ή δώδεκα ή είκοσιτεσσάρων ώρών; Πότε έτελέ- 
σθη καί πότε δέν έτελέσθη «πρσσφάτως»;

1. Μία πρώτη πηγή δυσχερειών έν τή έρμηνείφ 
τοΰ άρθρου 242 K J IA . έγκειται έν τή διατυπώσει: έπ’ 
αύτοφώρψ έγλημο^υπάρχει, δταν τοΰτο «ε ί  ν α ι έν 
τψ πράττεσθαι κλπ.». ’Επ’ άκριβεία, αύτόφωρον έγκλη
μα δέν ύπάρχει, δταν τοΰτο «είναι», άλλ’ δταν κ α- 
τ α λ μ β ά ν ε τ α ι  έν τψ πράττεσθαι κλπ. Ή  ύπό

* Έ κ  τών «Ποινικών Χρονικώ > »,
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συζήτησιν έννοια δηλαδή είναι μία έ ν ν ο ι α  σ υ- 
σ χ ε τ ί σ ε ω ς  τοΰ έγκλήματος καί τοΰ δράστου  (') 
π ρ ό ς  έ τ ε ρ α πρόσωπα, καί δή πρός τούς «προσ- 
δραμόντας» (Αρθρ. 409 Κ .ΙΙ.Δ .), πρός έκείνους Ακρι
βώς, οί'τινες έξουσιαδοτοΰνται ή καί έπιτάσσονται ύπό 
τοΰ νόμου, δπως ένεργήσουν τάς Ανωτέρω Από 1. έως
4. μνημονευθείσας πράξεις (σύλληψιν κλπ.) . Διότι έν 
έναντίφ περιπτώαει δ λ α  Α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς  -τα 
έγκλήματα, καί αυτά Ακόμη τα πραττόμενα έν κρυπτψ 
καί παραβύστψ, είναι αυτόφωρα, έφ’ όσον όλα. Ανεξαι
ρέτως διέρχονται Αφεύκτως. δια τοΰ σταδίου, έν ώ «είναι 
έν τψ πράττεσθαι ή έτελέσθησαν προσφάτως». Διά τόν 
λόγον τούτον δ άνακριτικδς υπάλληλος τού Ανωτέρω 
παραδείγματος δ έ ν έχει κατ’ όρθήν κρίσιν ύποχρέ- 
ωσιν συλλήψεως τοΰ Β.

Κατά τά λοιπά βασικόν ρόλον έν τή συσκοτίσει τής 
έννοιας τοΰ αυτοφώρου έγκλήματος διαδραματίζουν Αφ’ 
ένός μέν, καί δή πρωτίστως, ή δλως Αόριστος έκφρα- 
σις «έτελέσθη προσφάτως», Αφ’ έτέρσυ δέ ή έ ν δ ε ι 
κ τ ι κ ή  Αναφορά («ιδίως») τών δύο κλασσικών πε
ριπτώσεων τοΰ οίονεί —  αυτοφώρου (Αμεσος καταδίω- 
ξις καί κατάληψις μέ Αντικείμενα ή ίχνη) έν είδει πα
ραδειγμάτων τής προσφάτου τελέσεως. Ή  σύγχυσις 
έπιτείνεται έκ τοΰ Αορίστου (2) ωσαύτως τρόπου, καθ’ 
δν περιγράφεται δυσνοήτως πως έν τψ νόμψ ή δευτέρα 
έκ τών έν τέλει άναψερθεισών περιπτώσεων («έξ ών 
συνάγεται (3) δτι αυτός διέπραξε τό έγκλημα έν έγ- 
γυτάτψ χρόνψ»). Αυτός οδτος ό νομοθέτης, συναισθαν
θείς τήν ύπ’ αύτοΰ είσαχθεΐσαν υπερβολικήν ρευστό
τητα τών χρονικών ίδίφ δρίων τοΰ αύτοφώρου, ήθέλησε 
νά τήν περιορίση, Ακολουθών έν προκειμένψ πρότυπα 
έκ τής γαλλικής πρακτικής (4) ,  διά τής παρ. 2 τοΰ Αρ
θρου 242: «Ούδέποτε θεωρείται συντρέχουσα περίπτω- 
σίς τις τών Ανωτέρω, Αν παρήλθεν δλόκληρος ή έπομέ- 
νη ήμέρα Από τής τελέσεως τής πράξεως». Έ  διάτα- 
ξις, όμως, αυτή ήγαγεν έν τή πράξει εις τδ λίαν Ανε
πιθύμητου Αποτελέσμα, νά θεωρήται Α ν ε υ Α λ 
λ ο υ  τ ι ν ό ς  π α ν  έ γ κ λ η μ α  ώς αύτόφωρον, 
έφ’ όσον δέν παρήλθεν «δλόκληρος ή έπομένη ήμέ
ρα» (5) Από τής τελέσεώς του. "Οτι τοΰτο είναι, έν 
δψει τών βαρειών συνεπειών έκ τής καταφάσεως τής 
συνδρομής τοΰ αύτοφώρου, Αληθώς δυσπαράδεκτον, μό
λις χρειάζεται νά τονισθή.

"Ας σημειωθή δέ, δτι προβληματική δύναται νά 
είναι ή Αποδοχή τοΰ αύτοφώρου καί δταν Ακόμη φαί
νεται άναμφισβητήτως συντρέχουσα ή περίπτωσις τής 
καταλήψεως «έν τψ πράττεσθαι» έν ή Ακολούθψ έν
νοια: Ό  Α καταλαμβάνεται ύπό τοΰ Αστυφύλακας Β 
κοοθ’ δν χρόνον έπιχειρεΐ να κλέψη τό πορτοφόλιον τοΰ 
Γ. Ό  Α τρέπεται εις φυγήν καί διαφεύγει. Τήν έπο
μένη ν δ Β συναντά τυχαίως τόν Α έν τή δδψ. Αύτόφω
ρον; Άναμφισβήτητον είναι ένταΰθα, δτι τό έγκλημα 
ύ π ή ρ ξ ε ν αύτόφωρον, κ α τ ε λ ή φ θ η  έπ’ 
αυτοφώρψ. Δ ι  α τ η ρ ε ΐ τ α ι ,  όμως, ή ίδιότης τοΰ 
αύτοφώρου καί καθ’ δλην τήν έπομένην ήμέραν Από τής 
τελέσεως τής πράξεως; (6)

Ή  μεγάλη πρακτική σημασία τοΰ θέματος δικαιο
λογεί, ναμίζομεν, τήν Ακολουθούσαν σύντομον διερεύνη- 
σιν αύτοΰ.

2. Τό έρώτημα, τδ όποιον πρέπει κατ’ έξοχήν καί 
πρό παντός Αλλου να μάς Απασχόληση, είναι τοΰτο: 
Πώς ό ήμέτερος νομοθέτης, ένψ αί περιπτώσεις τοΰ αυ

τοφώρου κατά τήν Αποκρυσταλλώσασαν τήν έννοιαν αύ- 
τού γαλλικήν νομοθεσίαν (7) , (ήν ήκολούθησαν έν τού- 
τψ καί πλεΐσται Ιτερα δίκαια) είναι άναμφισβητήτως 
Α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς  τ έ σ σ α ρ ε ς ,  ήχθη είς τήν 
έ'/δεικτικήν καί ώς έκ τούτου προβληματικήν ρύθμισιν 
τοΰ Αρθρου 242 Π.Δ.Κ.; Είχεν έν νψ βελτίωσιν τινά 
τών παραδεδομένων, θεωρών ταΰτα πλημμελή, ή μήπως 
παρεσύρθη Ασυναισθήτως εις Ανεπιθύμητου σύγχυσιν 
τών πραγμάτων; "Ας ίδωμεν έν πρώτοις τάς τέσσαρας 
κλασσίκάς περιπτώσεις τοΰ αυτοφώρου (8) . Υπάρχει 
τοΰτο δταν:

α) Ό  δράστης καταλαμβάνεται ύπό τών Αστυνο
μικών δργάνων ή ύπό πολιτών (περιλαμβανομένου καί 
τοΰ παθόντος, πρβλ. Αρθρ. 380 παρ. 3 II.Κ.: «ληστρι
κή κλοπή»), έ ν  ώ χ ρ ό ν ψ  διαπράττει τό έγ
κλημα, ήτοι έν ώ χρόνψ έχει ήδη ένεργήσει «Αρχήν 
έκτελέσεως» τοΰ έγκλήματος έν τή έννοια τοΰ Αρθρου 
42 παρ. 1 ΙΙ.Κ. καί μέχρι τής τελειώσεως αύτοΰ. Τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα, καθ’ δ τό έγκλημα εύρίσκε- 
ται «έν τψ πράττεσθαι», ΘΑ είναι συνήθως βραχύ, έξαι- 
ρουμένων τών δ ι α ρ κ ώ ν  έγλημάτων, έφ’ ών έ- 
ξικνεΐται μέχρι τής Αρσεως τής δημιουργηθείσης πα- 
ρανόμου καταστάσεως (5) .

β) Συνηθεστέρα είναι, ίσως, ή περίπτωσις, καθ’ 
ήν δ δράστης καταλαμβάνεται ε ύ θ ΰ ς  μ ε τ ά  τήν 
τελείωσιν τοΰ έγκλήματος, καθ’ δν χρόνον ή έκ τής 
πράξεως έντύπωσις είναι είσέτι έναργής, τά πράγματα 
είς τήν θέσιν των, τά πρόσωπα τοΰ «δράματος» Ακόμη 
έπί σκηνής: Τό πτώμα κεΐται έπί τοΰ έδάφους, ΰπερθ'εν 
δέ αύτοΰ ή πλησίον δ δράστης μέ τήν μάχαιραν άνά 
χεΐρας, δ κλέπτης έξέρχεται τής ξένης οικίας μέ τδν 
σάκκον τών κλοπιμαίων έπ’ ώμου- έν πάση περιπτώσει 
«στιγμαί» τινες μόνον (,ι°') έχουν παρέλθει Από τής τε
λειώσεως τοΰ έγκλήματος.

γ) Τρίτη περίπτωσις τοΰ αύτοφώρου (πρώτη τοΰ 
οίονεί - αύτοφώρου) είναι έκείνη, καθ’ ήν δ «δρά<- 
στης» (’") Αμέσως μετά τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος 
καί, βεβαίως, τήν πάροδον τών έπακολουθουσών ταύτην 
«στιγμών»— εύρισκόμεθα είς τήν φάσιν τής διαδρομής 
τών γεγονότων, ήτις έπακολουθεΐ Αμέσως τήν Ανωτέρω 
ύπό β. περιγραφεΐσαν— καταδιώκεται ύπό τής «δημο
σίας κραυγής» (clameur publique ( |2) . Τό έγκληματικόν 
συμβάν δέν έχει Ακόμη δλοκληρωθή καί περατωθή.

δ) Τέλος, ή τετάρτη περίπτωσις είναι ή περισσό
τερον μεμανρυσυένη Από ;ήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος; 
Ό  κατηγορούμενος καταλαμβάνεται φέρων Αντικείμενα 
ή ίχνη, έξ ών κ α θ ί σ τ α τ α ι  έ μ φ α ν ή ς ή ένοχή 
του. Τοΰτο δύναται, όμως, νά συμβαίνη κατά ρητόν έν τψ 
νόμψ περιορισμόν μόνον έφ’ δσον ή κατάληψις γίνεται εις 
χρόνον «γειτνιάζοντα» πρός τήν τέλεσιν τής πράξεως 
(«dans un temps voisin du debt»). Τά κλοπιμαία Ανευρί

σκονται είς χεΐρας τοΰ κατηγορουμένου δλίγον χρόνον 
μετά τήν τέλεσιν τής κλοπής—τόσον δλίγον, ώστε νά 
Αποκλείεται έκ τών πραγμάτων νά έπωλήθησαν λ.χ. 
ταΰτα είς αύτόν παρά τοΰ Αληθούς κλέπτου (,3) δ ύπο
πτος διά τήν τέλεσιν τής Ανθρωποκτονίας συλλαμβάνεται 
φέρων ν ω π ά  ίχνη αίματος κ.ο.κ. ’Ακριβώς ή χρο
νική αΰτη γειτνίασις είναι έκείνη, ήτις δικαιολογεί τήν 
ύπαγωγήν καί τών περιπτώσεων τούτων είς τήν έννοιαν 
καί τήν ρύθμισιν τοΰ αύτοφώρου.

Κοινόν χαρακτηριστικόν καί έν ταύτψ συνεκτικός 
κρίκος όλων τών προαναφερθέντων πραγματικών είναι
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Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ...

τούτο: Ή  ένάργεια των άποδεικτικών στοιχείων (14) 
ώς έκ τής άμεσότητος τής Επαφής πρός τό Εγκληματι
κόν γεγονός, ώς έκ τής ζώσης είσέτι έντυπώσεως έκ 
τού Εγκλήματος είναι έφ’ όλων τοιαύτη, ώστε παράγε- 
ται έν είδος prima jade άπσδείξεως, ή τ ι ς κ α I 
δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί  ά κ ρ ι β ώ ς  τήν κατ’ έξαίρε- 
σιν έκ τοΟ συνήθως συμβαίνοντος κατίσχυση* τής άξίας: 
πραγμάτωσις τοϋ ουσιαστικού ποινικού δικαίου— κατα- 
πολέμησις τού Εγκλήματος έναντι τής έτέρας: προστα
σία των δικαιωμάτων τού άτόμου (ιδία τού κατηγορου
μένου) . Εντεύθεν συνάγεται κατ’ άντιστροφήν, δτι δια
μορφώσεις τής πραγματικότητος μή έμφανίζουσαι τόν 
προσιδιάζοντα είς μόνας τάς ώς άνω περιπτώσεις ό
ψ η  λ ό ν β α θ μ ό ν  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ή ς  ε υ- 
χ  ε ρ ε £ α ς, ( ,5) έν δψει τού όποιου καί μόνον ευ
ρίσκουν δικαίωσην αί κλονίζουσαι τήν θέσιν καί τάς Ε
λευθερίας τού κατηγορουμένου συνέπειαι τού αυτοφώ
ρου^16) δέν είνα άρμόζον νά παρεισάγωνται δίκην 
ξένου σώματος είς την έννοιαν τού τελευταίου. ’Άλλαι 
περιπτώσεις αύτοφώρου πλήν των ώς άνω τεσσάρων 
δ έ ν  ύ π ά ρ χ ο υ ν !

3. ’Εάν ήδη, έχοντες πρό όφαιθλμών τάς άνωτέρω 
τέσσαρας κ α ί  μ ό ν ο ν  περιπτώσεις, τού αότοφώ- 
ρου, έπιστρέψωμεν είς τό άρθρον 242 τού ήμετέρου Κ. 
Π.Δ. καί άναζητήσωμεν τόν λόγον τής έν αύτφ άλη- 
θούς ά π ο σ υ ν θ έ σ ε ω ς  τής υπό συζήτησιν έν
νοιας, δυνάμεθα, νομίζαμεν, νά καταλήξωμεν είς τό ά- 
κόλουθον συμπέρασμα: Ό  λόγος ουτος άνάγεται άρχι- 
κώς μέν καί βασικώς είς έν σφάλμα έν τή έπισήμψ με
ταφράσει τού γερμανικού πρωτοτύπου τής προίσχυσάσης 
Ποινικής Δικονομίας, έν συνεχεία δέ είς τήν άβλεψίαν 
τών μετέπειτα φορέων τής μεταρρυθμίσεως τού ήμετέ
ρου ποινικού δικονομικοΰ δικαίου. Είδικώτερον:

’Εν τή πρώτη παραγράφω τού άρθρου 168 της 
Ποινικής Δικονομίας, έν ή άνεφέροντό· αί δύο περιπτώ
σεις τού γνησίου αύτοφώρου (άνωτέρω σελ. 4) 5 ύπό 
α. καί β.) , δ μεταφραστής, άντί νά άποδώση τήν και- 
ρίαν διά τήν διατύπωσιν τής δευτέρας έξ αύτών Ικ- 
φρασιν «eben erst begangen» (ήτις συνίστα μέ τήν σειράν 
της άκριβή μετάφρασιν τού γαλλικού «vient de se com- 
mettre») διά τού δρθού: «(ή) μ ό λ ι ς  έ π ρ ά- 
χ  θ η», προσέφυγεν είς τήν δυσνόητον Ελληνικήν έκ- 
φρασιν: « (ή) έ π ρ ά χ  θ η ά ρ t  ί ω ς». Ή
τελευταία, δμως, αυτή ήτο, πολλώ χείρον, καί άνακρι- 
βής. Ή  λέξις «άρτίως» συμπίπτει κατ’ έννοιαν πρός 
τόν έγγύτερον είς τό κοινόν γλωσσικόν αισθητήριον 
άόριστον χρονικόν προσδιορισμόν «προσφάτως», έφ’ ώ 
καί δρθώς άντικατεστάθη δι’ αύτοΰ κατά τήν μεταρρύ- 
θμισιν τής ήμετέρας ποινικής νομοθεσίας. Τούτο άπέβη 
μοιραΐον, διά τήν περαιτέρω τύχην τού θεσμού, διότι ή 
άοριστία τού «προσφάτου» τής τελέσεως στερεί πλέον 
παντός νοήματος τήν παραδεδομένην περιοριστικήν α
ναφοράν τών τεσσάρων περιπτώσεων τού αύτοφώρου. 
Έ φ’ δσον, παρετήρει δ Τ σ ο υ κ α λ ά ς ,  (17) έκεΤ- 
νο τό δποΐον έχει σημασίαν είναι «δτι έτελέσθη έγκλη
μά τι έν προσφάτψ χρόνψ», περιττεύει ή έν τφ νόμω 
άναγραφή τών περιπτώσεων τής καταδιώξεως όπό τής

δημοσίας κραυγής κλπ. καί τής καταλήψεως μέ άντι- 
κείμενα ή ίχνη (βλ. άνωτέρω ίδίφ έν σελ. 425 ύπό γ. 
δ .), δοθέντος δτι «ταΰτα άποκτώσιν, ούτως είπείν, έν- 
δεικτικόν χαρακτήρα διά τήν πρόσφατον τέλεσιν». Ή  
περιοριστκή άπαρίθμησις άντενδείκνυται, «διότι ούτως 
άποκλείομεν σωρείαν περιπτώσεων, καθ’ άς, χωρίς νά 
συντρέχωσι τά προαναφερθέντα στοιχεία, έν τούτοις κα
θίσταται πασιφανές, δτι ύπάρχει πρόσφατος τέλεσις τής 
πράξεως». (18) Έ ν δψει τούτων δ μέν Τ σ ο υ κ α 
λ ά ς  έτάχθη ύπέρ τής διαγραφής τών περιπτώσεων 
τού οίονεί —  αυτοφώρου, οι δέ Γ ι ώ τ η ς  καί 
Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς  ύπέρ τής συμβιβαστικής λύ- 
σεως τής έ ν δ ε ι κ τ ι κ ή ς  άπλώς άναγραφής 
των, ήτις καί έπεκράτησεν τελικώς. ( ,9) Οώτω πως Ε- 
φθάσαμεν οίονεί άνεπιγνώτως, είς τό σημερινόν άρθρον 
242 Κ Έ .Δ .

4. Ή  διάταξις αδτη άποτελει— τούτο θά κατέστη 
σαφές έκ τών προεκτεθέντων— άληθές ύπόδειγμα άρνη- 
τικής νομοθετικής έπιδόσεως διακρινομένης διά τε τήν 
πλημμελή γνώσιν τού ρυθμιζομένσυ άντικειμένου καί 
τήν προχειρότητα τής Επεξεργασίας αύτοΰ, καίτοι κα- 
ταλεγομένου μεταξύ τών σπουδαιστάτων. Μέχρις ού, έ- 
πομένως, τροποποιηθή δ νόμος, δ Ερμηνευτής είναι ύπο- 
χρεωμένος δπως προσφεύγη είς τδν κατά τό έφικτόν 
«τελεολογικόν περιορισμόν» (20) τής ύπό έρευναν πλημ
μελούς διατάξεως είς τά έξ αύτής ταύτης τής φύσεως 
τού πράγματος Επιβαλλόμενα προσήκοντα μέτρα. Ή  συν
ταγματικής όλκής (βλ. άρθρ. 10 Σ.) έννοια τού αύτο
φώρου, έκ τού εύρους τής όποιας έξαρτάται κατ’ ούσώ- 
δη λόγον ή προστασία τών άτομικών Ελευθεριών, δέν 
άνέχεται τήν άφόρητον άποδιοργάνωσιν καί άοριστίαν, 
ήν τής προσδίδει τό άρθρον 242. Καθ’ δσον άφορά, δμως 
είς τάς πιθανότητας έπικρατήσεως έν τή πράξει τής γνώ
μης, καθ’ ήν καί de lege lata «προσφάτως» σημαίνει 
«ιμϋόλις», τό δέ «ιδίως, δταν» Ενέχει τής σημασίαν τού 
«καί δταν», τής άπαριθμήσεως ουσης περιοριστικής, δέν 
δύναταί τις νά τρέφη ιδιαιτέραν αισιοδοξίαν. Διά τούτο 
είμεθα καί αύθις ύποχρεωμένοι νά συστήσωμεν τήν δσον 
δυνατόν ταχυτέραν διόρθωσιν τού κακού διά τής έπεμ- 
βάσεως τού νσμοθέτου.

(1) ’Ε π’ αύτοφώριμ καταλαμβάνεται κατ’ άνάγκην δχι μόνον 
τό έγκλημα, άλλα καί ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς  δ ρ ά σ τ η ς  αύτοΰ 
έφ’ ώ καί αί συνέπειαι τοϋ αύτοφώρου δέν έπέρχονται άνευ άλλου 
τίνος καθ’ δσον άφορα είς τούς συμμετόχους τοϋ έπ’ αύτοφώριρ 
καταληφθέντος. Πρβλ. άρθρ. 420 Κ.Π.Δ. ,ώς καί τήν διατύπω- 
σιν τοϋ άρθρ. 237 Ίταλικοΰ Κ.Π.Δ., (§ 1 : Ε ’ flagrante il reato 
che si commette attualm ente (...). § 2 : E ’ in stato  di fla- 
granza chi viene colto nell’ atto  di commettere il reato).

(2) Βλ. καί Δ έ δ ε v notv. Χρον. ΙΖ ' σελ. 579.
(3) Ή  έκ τοϋ Ίταλικοΰ Κ.Π.Δ. (άρθρ. 237 § 3) ειλημμένη 

ρύθμισις τοϋ ήμετέρου νόμου θέτει ώς άφετηριαν τήν κατάληψιν 
τοϋ φέροντος τά άντικείμενα ή ίχνη καί .ανάγεται έντεΰθεν χρο- 
νικώς πρός τά όπίσω, άναζητοΰσα τήν «έν έγγυτάτω χρόνιο» τέ- 
λεσιν τοϋ έγκλήματος. Ά λλ’ ή τελευταία αϋτη, ό χρόνος δηλαδή 
τελέσεως της πράξεως καί τό χρονικόν διάστημα, δπερ παρήλθεν 
άπ’ αύτοΰ είναι τι συχνότατα δ ε δ ο μ έ ν ο  ν, γ ν ω σ τ ό ν ,  έ- 
κεϊνο δέ τό όποιον άναζητεϊται είναι τό συνεπεία καί της βραχύ- 
τητος τοϋ διαδραμόντος χρόνου έ μ φ α ν έ ς  τ ή ς  ά ν α μ ί -  
ξ ε ω ς τοϋ υπόπτου είς τήν τέλεσίν της. Ή  ρύθμισις, μέ άλλας
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λέξεις, τοϋ ήμετέρου Κ.Π.Δ., είναι προσανατολισμένη εις μάνας 
τάς περιπτώσεις, έφ’ ών ό μέν χρόνος τελέσεως τοϋ έγκλήματος, 
μάλιστα δέ ή καθόλου διάπραξις αύτοϋ, είναι άγνωστα, ή δέ 
κατάληψις τοϋ δράστου μέ τά ίχνη κ.λπ. είναι έξ όλοκλήρου τυ
χαία ! Έ ν τοσούτω όρθώς λέγει ό K a r a m u n t z o s ,  Die 
vorlaufige Festnahme bei Flagrantdelikten, 1954, σελ. 14 
έν τη σημειώσει, ότι αί διάφοροι περιπτώσεις τοϋ αύτοφώρου 
προσανατολίζονται ότέ μέν προς τό έ γ λ η μ α, ότέ δέ πρός τόν 
δ ρ ά σ τ η ν  (όρθότερον : τόν ύ π ο π τ ο ν ) .

(4) Βλ. B o u z a t - P i n a t e l ,  Τ r  a i t  έ de Droit Ρέ- 
nal e t de Criminologie, τ. II 2α έκδ. 1970, άριθ. 1298 σελ. 1239. 
’Ήδη μετά την άντικατάστασιν της έκφράσεως «temps voisin» 
τοϋ άρθρου 41 Code d’ instr. criminelie διά της έτέρας «temps 
tres voisin» έν άρθρω 53 τοϋ ίσχύοντος Γαλλ. Κ.Π.Δ., κρίνε- 
ται δτι ή διάρκεια τοϋ αυτοφώρου θά έδει νά μειωθή «είς τινας 
ώρας».

(5) *Η παρ’ ήμϊν άνακύψασα άμςκβολία περί τό νόημα της 
έκφράσεως ταύτης (άφ’ ένός : όλόκληρον τό άκολουθοΰν την ή- 
μέραν της τελέσεως της πράξεως εικοσιτετράωρον, ήτοι συνολι- 
κώς τ ό π ο λ ύ 48 ώραι παρά 1", άφ’ έτέρου : ολόκληρος ή 
έπομένη «ήμέρα» έν κυριολεξία κατ’ άποκλεισμόν τής νυκτός) 
είναι έν τή πραγματικότητι άνευ άντικειμένου. Άναμφισβητή- 
τως μόνον ή πρώτη γνώμη άνταποκρίνεται είς τό γράμμα («ολό
κληρος» ) καί τό πνεΰμα τοϋ νόμου. Βλ. καί τό άρθρον 168 § 1 έν 
τέλει.

(6) Ή  περίπτωσις άκριβώς αυτή έδωκεν άφορμήν έν Γαλ- 
λίφ είς τήν (παλαιότερον κρατούσαν) διεύρυνσιν των χρονικών 
ορίων τοϋ αύτοφώρου μέχρι τοϋ πέρατος όλοκλήρου της επομένης 
ήμέρας.Έν έτει 1908 ό χωροφύλαξ Vilette συνήντησε τό άπόγευ- 
μα ήμέρας τινός καί συνέλαβεν άπεργόν έργάτην, δστις την της 
ίδίας πρωίαν κατά τήν διάρκειαν των έπισυμβασών ταραχών, 
είχε καταφέρει πλήγμα κατ’ αύτοϋ. ' O C l e m e n c e a u ,  άγο- 
ρεύων έν τή Γαλλική Βουλή, έχαρακτήρισε τήν σύλληψιν ώς πα
ράνομον, μή συντρεχουσών κατ’ αύτόν των προϋποθέσεων τοϋ 
αύτοφώρου. ’Αντίθετον γνώμην διετύπωσεν ό L a b o r d e  έν 
συντόμω μελετήματί του (Pendant combien de temps le fla- 
grand d61it autorise-t-il 1’ arrestation par mesure de police? 
έν Revue penitentiaire et de Droit penal 32. 1908, σελ. 930 
έπ .), τό όποιον ήσκησε σημαντικήν έπιρροήν έπί τής έξελίξεως 
των έπί τοϋ θέματος άντιλήψεων. "Απαξ καί ύ π ή ρ ξ ε ν αύτό- 
φωρος ή πράξις, λέγει, έν τή έννοία δτι κ α τ ε λ ή φ θ η  έπ’ αύ
τοφώρω ύπό των άστυνομικών όργάνων, δύνανται έντός 48 τό 
πολύ ώρών νά χωρήσουν αί συνέπειαι τοϋ αύτοφώρου (τό χρονι
κόν τοϋτο διάστημα συνήγαγεν έκ τής διατάξεως τοϋ νόμου τής 20 
Μαίου 1863, καθ’ ήν ό είσαγγελεύς δύναται νά είσαγάγη τόν 
δράστην καί όλόκληρον τήν έπομένην τής έπ’ αύτοφώρω κατα- 
λήψεως ήμέραν είς τό άκροατήριον — βλ. άρθρον 418 § 1 ήμετέ
ρου Κ.Π.Δ.). Ή  λύσις αΰτη, συνεχίζει ό L a b o r d e ,  είναι 
προτιμοτέρα, διότι είς μίαν πυκνήν καί περίπλοκον κοινωνίαν, 
βρίθουσαν άγνώστων καί άλλοδαπών, είναι άπαραίτητον νά παρα- 
σχεθή έν περιθώριον χρόνου διά τήν δρασιν των άστυνομικών. Τά 
ύπό τοϋ Clemenceau ύποστηριχθέντα θά ήσαν έφαρμόσιμα έν 
μικρω τινί έλβετικώ καντονίω, όχι δμως καί καθ’ δσον άφορά 
είς «έν μέγα έθνος ώς ή Γαλλία». Ή  έπιχειρηματολογία τοϋ L a- 
b ο r d e δέν είναι έν τή πραγματικότητι ιδιαιτέρως πειστική, 
ώς θά καταδειχθή έκ των άκολουθούντων.

(7) Βλ. τήν Ιστορικήν έκθεσιν παρά F a u s t i n  Η έ 1 i e, 
Trait6 de 1’ instruction criminelie, τ. I l l  2α έκδ. 1866, άριθ. 
1490 έπ., σελ. 459 έπ.

(8) Βλ. ιδία Η ό 1 i e, ένθ’ άνωτ., άριθ: 1497 έπ., σελ. 468 
έπ., έκ δέ τών ήμετέρων Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ν ,  Ερμηνεία 
τής Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας τ. Α' 3η έκδ., (ύπό Μακρυ- 
γιάννη) 1925, σελ. 347 έπ. Ή  έν άρθρφ 41 Code d ’ Instr. Cri
minelie άναφερομένη πέμπτη περίπτωσις (κλήσις τής άστυνο- 
μίας ύπό τοϋ «άρχηγοΰ τής οικίας») δέν είχεν αύτοτελή σημα
σίαν, έφ’ ώ παρελήφθη, καί όρθώς, ύπό τοϋ ήμετέρου νομοθέτου.

(9) Έ φ ’ φ καί ό περιορισμός τής § 2 τοϋ άρθρου 242 δέν 
άρχεται έπί τών διαρκών έγκλημάτων, ώς φέρει ό νόμος, «άπό 
τής τελέσεως τής πράξεως», άλλ’ άπό τής άρσεως τής παρανόμου 
καταστάσεως.

(10) Βλ. Η e 1 i e, ένθ’ άνωτ., σελ. 469. Είναι άληθές, δτ 
συχνά άναφέρεται ώς περίπτωσις αύτοφώρου ύπαγομένη είς τήν 
κατηγορίαν ταύτην καί έκείνη, καθ’ ήν τά πάντα εύρίσκονται 
είς τήν θέσιν των πλήν τοϋ δράστου, δστις έχει έξαφανισθή. 
Ύπό τάς συνθήκας ταύτας συγχωρεΐται, ούτως ή άλλως, κατά 
τό ήμέτερον δίκαιον ή ένέργεια προανακρίσεως άνευ είσαγγελι- 
κής παραγγελίας, άτε «έπικειμένου κινδύνου έκ τής άναβολής» 
(άρθρον 243 § 2 Κ.Π.Δ.).

(11) Ό  λόγος τής θέσεως τής λέξεως έν είσαγωγικοΐς θά 
γίνη άντιληπτός κατωτέρω.

(12) Ή  δημοσία κραυγή διαστέλλεται τών άπλών (δημοσί
ων) φημών ή διαδόσεων (rumeur publique).

(13) Η e 1 i θ, ένθ’ άνωτ., σελ. 470. Ό  προσδιορισμός, πάν
τως, τών χρονικών ορίων τής περιπτώσεως ταύτης τοϋ οίονεί 
αύτοφώρου έδημιούργησε τάς περισσοτέρας δυσχερείας έν τή 
πράξει. Βλ. άνωτέρω σημ. 4. Ώ ς σχετικώς διευκρινίζεται, δ ά 
τήν συνδρομήν τής τετάρτης ταύτης περιπτώσεως δέν έξαρκεϊ 
ή άνεύρεσις έπί τοϋ περί ού πρόκειται ιχνών ή άντικειμένων (δ- 
πλων, κλοπιμαίων, έγγράφων κλπ.) δικαιολογούντων τήν ύπό- 
θεσιν, δτι ύπήρξεν ό δράστης (αύτουργός ή συμμέτοχος) ο ί ο υ -  
δ ή π ο τ ε  έγκλήματος, άλλ’ ή ύπόνοια αύτη οφείλει νά άναφέ- 
ρεται ε ί ς έ ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ν  έγκλημα, τοϋ όποίου άκρι
βώς ή πρόσφατος τέλεσις προεκάλεσε τάς παρούσας έρεύνας τών 
άνακριτικών - άστυνομικών όργάνων.

(14) Ή  ένάργεια αΰτη προσιδιάζει καί είς αύτάς τάς ύπό δ. 
προαναφερθείσας περιπτώσεις, ύπό τάς έκτεθείσας δμως (καί 
μόνον) προϋποθέσεις. Ή  κατάληψις λ.χ. ένός προσώπου μέ pro- 
ducta sceleris (κλοπιμαία), μή συντρέχοντος τοϋ στοιχείου τοϋ 
«έγγυτάτου χρόνου», δέν καθιστά ιδιαιτέρως έμφανή τήν ένοχήν 
αύτοϋ έπί τή κλοπή· κάλλιστα δύναται νά είναι οδτος, έν δψει 
τοϋ παρεμβληθέντος μείζονος διαστήματος χρόνου, κλεπταποδό
χος ή καί καλόπιστος άγοραστής. Ωσαύτως ή απλή ΰπαρξις 
ιχνών αίματος είς τά ένδύματα τοϋ ύπόπτου δέν έχει τήν άποδει- 
κτικήν ένάργειαν τών νωπών Ιχνών.

(15) Έ π ί τοϋ βασικού τούτου χαρακτηριστικού τοϋ αύτο
φώρου βλ. L a n g 1 ο i s, L ’ enquete de flagrand debt — son 
point de depart et sa dur0e, Juris - Classeur p^riodique I 
(Doctrine), 1961, σελ. 1611· K r a t t i n g e r ,  Die Straf- 
verteidigung im Vorverfahren im deutschen, franzosischen 
und englischen Strafprozess und ihre Reform, 1964, σελ. 96 
έπ. L a r g u i e r, La procedure p6nale, 1967, σελ. 64· 
F i n c k e, Darf sich eine Privatperson bei der Festnahm e 
nach § 127 StPO irren ? GA 1971 σελ. 144.

(16) Αύται, έπομένως, δέν συγχωρεΐται δπως έπέλθουν ούτε 
κατά τήν άνωτέρω έν τώ κειμένω μνημονευθεΐσαν περίπτωσιν έκ 
τής γαλλικής πράξεως. ’Εάν παρείχετο τό δικαίωμα (όρθότερον: 
καθιεροΰτο ή ύποχρέωσις) τής συλλήψεως, άνακριτικής έρεύνης 
κ.λπ., καί κατά τήν έκ νέου συνάντησιν μετά τοϋ «πρό ώρών», 
«σήμερον τήν πρωίαν», «χθές» έπ’ αύτοφώρω καταληφθέντος, 
θά διηνοίγετο ή οδός πρός άπαραδέκτους καί έπικινδύνους κα
ταχρήσεις. Διότι, ποιος μάς έγγυάται, δτι τό δργανον, δέν 
έπλανήθη καθ’ δσον άφορά είς τήν ταυτότητα τοϋ δράστου ή, 
δπερ πολλφ χείρον, δέν ύπεκρίθη δτι άνεγνώρισεν έν τφ προ- 
σώπω τοϋ συλληφθέντος τόν χθεσινόν δράστην ;

(17) Βλ. «Πρακτικά Συνεδριάσεων τών ’Αναθεωρητικών 
’Επιτροπών τοϋ Κ.Π.Δ.», τ. Β' 1957, σελ. 20 έπ.

(18) Βλ. καί Ζ η σ ι ά δ η ν, Ποινική Δικονομία Α' 2α 
έκδ. 1964, σελ. 350.

(19) Βλ. «Πρακτικά», ένθ’ άνωτ. Μόνος ό Τ ε γ ό π ο υ -  
λ ο ς έκ τών τότε συμμετασχόντων είς τάς σχετικάς συζητήσεις 
είχεν, ώς φαίνεται, έπαρκή γνώσιν τοϋ συζητουμένου θέματος.

(20) Έ π ί τοϋ ένεργήματος τούτου (teleologische Reduk- 
tion ( βλ. ίδιαίτατα L a r  e n z, Methodenlehre der Recht- 
swissenschaft, 2α έκδ. 1969, σελ. 369. Ό  «τελεολογικός περιο
ρισμός» ένός κανόνος δικαίου άποτελεΐ έν τινι έννοία τό άντίστρο- 
φον τής άναλογίας, διαφέρων τής «συσταλτικής έρμηνείας» καθ’ 
δν άκριβώς λόγον ή άναλογία διαφέρει τής «διασταλτικής»' άν- 
τιστοιχεΐ δέ περίπου είς τήν παλαιότερον οΰτω καλουμένην «διορ
θωτικήν ερμηνείαν».
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ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΟ Υ  Μ ΛΓΚΡΙΩΤΗ
Επιτίμου Συμβούλου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Σ Ο Β Α Ρ Α  Α Π Ο Σ Τ Ο Α Η  
Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ  
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ν

I. Τό μεγαλεϊον τού άληθινοΰ ήγέ- 
του συνίσταται εις τό «ύπηρε- 
τεϊν».

Δ ΙΑ ΝΑ ΕΓΗΜΕΡΗΣΗ οίαδήπο- 
τε Κοινωνία είναι άνάγκη δ- 

πως τ’ άτομα, πού τήν απαρτίζουν, 
έχλέξουν ένα τρόπον ζωής καί ειρη
νικής συμβιώαεως. Είναι άνάγκη νά 
καθορίσουν ένα κανόνα συμπεριφοράς 
των. Νά δεχθούν τούτέστιν νά ύπάρ- 
χη καί νά έφαρμόζεται, γενικώς καί 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν, δικαιοσύνη, 
ίσοπολιτεία, πειθαρχία. ’Αλλέως, εί
ναι άδύνατος ή ειρηνική συμβίωσις 
καί οίαδήποτε άποδοτική συλλογική 
προσπάθεια, διότι πολύ εύκολα μετα- 
τρέπεται αδτη είς σύγχυσιν καί άναρ- 
χίαν.

Πώς δμως είναι δυνατόν αί βασικοί 
άρχαί νά έφαρμοσθοΰν καί νά γίνουν 
πραγματικότης; Μόνον έάν ύπάρχη ή 
έξουσία έκείνη πού μέ τό κύρος της θά 
κατορθώση νά έπιβάλη, πρός δλους 
γενικώς, τήν τάξιν, τήν πειθαρχίαν, 
τήν δικαιοσύνην καί τήν ευνομίαν.

Δέν ύπάρχει κοινωνία χωρίς έξου- 
σίαν καί δεδομένου δτι δ άνθρωπος 
δέν έχει τήν δυνατότητα νά έπαρκέση 
μόνος του είς τάς άνάγκας του, .τό 
γεγονός τής συγκροτήσεως κοινωνιών 
άπστελεΐ άνάγκην, τήν όποιαν δ θεός 
ήθέλησεν.

Είς τ£ δμως συνίσταται ή ’Εξου
σία; Είς τό νά διατάσση καί νά έπι
βάλη, έπί τή βάσει τών νόμων καί 
τών κανονισμών, έκεϊνο πού άπαιτεΐ 
τό γενικόν συμφέρον τής δλότητος. 
Τήν έξουσίαν δέ ταύτην, θά τήν 
έξασκή κάποιος, δ όποιος, θά εί
ναι τό σύμβολόν της, θά τήν έ

ξασκή δέ, δχι πρός τόν ίδιον, τό προ
σωπικόν του δφελος, άλλά μόνον διά 
τήν έξυπηρέτηαιν τού συνόλου τών 
πολιτών, έάν πρόκειται περί Κρατι
κής, Δημοτικής κλπ. έξουσίας, ή τών 
διαφόρων δμάδων πολιτών, έάν πρό
κειται περί δμαδικής προσπάθειας 
καί έκδηλώσεων τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας.

’Αλλά, τότε μόνον έκεινος πού έ- 
ξαακεΐ τήν έξουσίαν πραγματοποιεί 
τήν άποστολήν του καί είναι άξιος 
σεβασμού, έκτιμήσεως καί άγάπης, 
δταν έξυπηρετεΐ τό άγαθδν τού συνό
λου καί δχι μόνον τάξεως ή δμάδος.

Ό  άληίΚνδς λοιπόν ήγέτης δέν 
ζητεί νά έξουσιάζη απλώς καί μόνον 
διότι θέλει νά έχη τήν εύχαρίστησιν 
νά διατάσση. Ούτε δέ καί χρησιμο
ποιεί τούς άλλους άπό Ιδιοτροπίαν 
θελήσεως. Τουναντίον, άσκεί τήν έ
ξουσίαν διά νά υπηρέτη ένα σκοπόν 
άνώτερον. Συνεπώς, είς τήν Χριστια
νικήν γλώσσαν τ ό ν ά δ ι ο ι- 
κ ή ς  σ η μ α ί ν ε ι  « ν ά  ύ- 
π η ρ ε τ ή ς».

Οί λόγοι τού θεανθρώπου «δέν 
ήλθον διά νά υπηρετηθώ, άλλά διά 
νά ύπηρετήσω», θά πρέπει ν’ άποτε- 
λούν τό έμβλημα καί τόν δδηγδν τού 
ήγέτου στάς ένεργείας του.

’Αλλά τί δφείλει νά ύπηρετή;
Π ρ ώ τ ο ν μέν, τόν θεόν, έν 

δνόματι τού δποίου καί διοικεί.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  δέ, τούς συνανθρώ

πους του, οί δποίοι χωρίς τόν ήγέτην 
θά ήσαν ποίμνιον χωρίς ποιμένα.

Είναι λοιπόν ή άσκησις τής Διοί
κησε ως, κατ’ σύσίαν, « π ρ ο σ φ ο 
ρ ά  ύ π η ρ ε σ ι ώ ν», μέ άλλος λέ

ξεις, προσφορά καρδίας πρός έξυπη- 
ρέτησιν σκοπών οί όποιοι άπό κοινήν 
συναίνεσιν τών διοικουμένων άξίζουν 
τήν ύπακοήν, άκόμη δέ καί θυσίας 
έκ μέρους των.

Τότε δέ μόνον δ ήγέτης ή δ οίοσ- 
δήπατε προϊστάμενος είναι άξιος σε
βασμού καί έπαίνου, δταν άσκή τήν 
έξουσίαν του μέ τήν συναίσθησιν τής 
άνωτέρας άποστολής, ήτοι τής άναζη- 
τήσεως τού κοινωνικού άγαθοΰ. Καί 
ώς λέγει θωμάς δ Άκινάτος: «είς 
τούς σοφούς καί τούς άρίστους άνή- 
κει τό νά προίστανται τών τυχών τών 
λαών».

Υπάρχει δέ ή άναζήτησις αύτή 
είς τόν ήγέτην, δταν δ πόθος του καί 
ή έν γένει δράσις του συμβάλλουν είς 
τό νά λαμβάνουν οί δισικούμενοι συ- 
νείδησιν τής άξιοπρεπείας των ώς 
πλάσματα τού θεού πού έπλάσθησαν 
κατ’ εικόνα καί δμοίωσίν Του, δταν 
τούς ύποβοηθή νά γίνωνται καλύτε
ροι, άποδοτ ικώτεροι, εύτυχέστεροι. 
"Οταν δέν κολακεύη τά ένστικτα καί 
τά πάθη των, άλλά τούς δδηγεϊ ώ
στε νά πράττουν δ,τι ή συνείδησις καί 
τό καθήκον τούς υπαγορεύει.

Τό άληθινόν δμως μεγαλεϊον του 
δέν έγκειται μόνον στό νά κάμνη τούς 
άλλους νά τόν ύπακούσυν, άλλά νά 
τούς κάμνη καί νά τόν άγαπούν. 
Τούτο έπιτυγχάνεται μόνον δταν κι’ 
έκεινος τούς δίδη κάτι άπό τήν καρ
διά του. "Οταν τούς κατακτά μέ τήν 
καλωσύνην, τήν δικαιοσύνην, τήν ά- 
γάπην του. Είναι δέ ή άγάπη έκείνη 
πού αιχμαλωτίζει καί κερδίζει τήν 
καρδιάν. Καί τότε, δλα γίνονται εό- 
κολώτερα καί άπλούστερα.
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"Οταν πρώτος αυτός δόδη τό πα
ράδειγμα τοΰ σεβασμού καί της ύπα- 
κοής στάς ήθικάς άρχάς καί είδικώς 
στάς Αλήθειας τοΰ Εύαγγελίου, στόν 
Νόμον, στό συμφέρον τής δλότητος 
καί τοΰ Έθνους, δταν γίνη δ καλός 
«ποιμήν» διά τούς διοικουμένους ύπ’ 
αύτοΰ, τότε γίνεται τδ φωτεινόν σύμ- 
βολον τής Εξουσίας, ή δέ έξουσία 
πού έξαακεί είναι πράγματι μιά άνω- 
τέρα άποστολή.

II. ’Ανάγκη κοινωνική ό άξιος
προϊστάμενος

’Ακούομε συνήιθως νά λέγεται δτι 
τδ κοινωνικόν πρόβλημα γίνεται 
διαρκώς όξύτερον. Θά ήδύνατο δμως 
νά λυθή τουλάχιστον κατά τδ ήμισυ, 
τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν έ;κείνοι 
πού έξασκοΰν τήν έξουσίαν κι’ έχουν 
έπιρροήν στό περιβάλλον των, θά ή- 
σαν άληθινοί ήγέται καί καλοί προϊ
στάμενοι, ό καθένας στήν έργασίαν 
του καί τόν κύκλον του. Έ άν είναι 
άνθρωποι μέ πλήρη συνείδησιν τής 
άποστολής των καί τής εύθύνης πού 
έχουν έναντι τής κοινωνίας καί τής 
Πολιτείας, θά καταστή δυνατόν νά 
εύρεθή ή καλυτέρα δυνατή λύσις εις 
τά διάφορα κοινωνικά προβλήματα. 
Διότι, έάν θελήσωμε ν’ άναλύσωμε 
τδ μίσος καί τήν Ιχθρότητα πού έχει 
συνήθως δ έργάτης έναντίον τοΰ έρ- 
γοδότου του ή ό υπάλληλος έναντι 
τών προϊσταμένων του, θά ίδοΰμε δτι 
ή κυριώτερη καί συνηθέστερη Αρχική 
αιτία είναι δτι δέν ευρίσκει εις αύ- 
τούς, πρώτον άπ’ δλα τδ πνεύμα τής 
δικαιοσύνης, τήν καλήν θέλησιν, τήν 
καλωσύνην, τήν ευγένειαν. "Επειτα 
δέ, τήν έξυπνάδα, ίσως - ίσως καί 
τήν καταλληλότητα, πού συνιστοΰν 
τήν άληθινήν υπεροχήν καί δημιουρ
γούν τδ κύρος τής έπιβολής,

Ένψ, άντιθέτως, δταν εις τήν κα
τάλληλον θέσιν ύπάρχη δ Αληθινός, 
δ πραγματικός προϊστάμενος, πού 
έμπνέεται άπδ δικαιοσύνην κι’ έχει 
κατανόησή, τότε δλοι Αναγνωρίζουν 
τδ κΰρός του, καί δλοι τόν δέχονται 
ώς προϊστάμενόν των, μέ πλήρη ύ- 
πακοήν.

Θά πρέπει νά σημειωθή, δτι, κατά 
γενικόν κανόνα, έκεΐ όπου υπάρχει 
όμαδική προσπάθεια, έκεΐ έπιβάλλε- 
ται, έκεΐνος μόνον, πού είναι προι
κισμένος μέ πνεύμα εύρύ καί σωφρο
σύνην, μέ καρδίαν ειλικρινή, μέ Αν
θρωπισμόν. Εκείνος πού διοικεί μέ 
δικαιοσύνην καί καλωσύνην, Αλλά 
καί μέ αυστηρότητα, ώστε νά έπιβάλ- 
λη τήν τάξιν καί τήν πειθαρχίαν

πρδς δλόυς γενικώς, έκεΐνος πού δί
δει πρώτος τδ παράδειγμα τής έργα- 
τικότητος, τής πειθαρχίας, τής άφο- 
σιώσεως εις τδ καθήκον καί τής θυ
σίας. Αύτδς θ’ άναγνωρισθή καί ώς 
δ ένδεδειγμένος ήγέτης. Διά τούτο ή 
σώφρων ήγεσία θεωρείται περισσότε
ρον άναγκαία άπδ τήν έκτεταμένην 
όργάνωσιν ή τόν τέλειον μηχανικόν 
έξοπλισμόν. Κατ’ άλλους, «μία σώ
φρων πολιτική Αξίζει περισσότερον 
άπδ μεγάλο έργοστάσιον, καλή δέ δι- 
οίκησις άπδ τέλεια μηχανήματα».

’Αποτελεί λοιπόν έπείγουσαν κοι
νωνικήν άνάγκην τδ νά ύπάρχουν 
καλοί καί άξιοι ήγέται στόν κάθε 
κλάδον τής Δημοσίας υπηρεσίας καί 
τών Ιδιωτικών ’Επιχειρήσεων. Τδ 
γεγονός δέ τούτο θέλει συμβάλει τά 
μέγιστα εις τήν κοινωνικήν δμαλό- 
τητα καί δμόνοιαν μεταξύ τών άντι- 
τι'θεμένων συμφερόντων.

III. Ποΰ όφείλεται ή ελλειψις κα
λών προϊσταμένων

Εις τήν έποχήν μας Ιδία, πού δια- 
κρίνεται διά τήν τεραστίαν άνάπτυ- 
ξιν τής Τεχνικής, ύπάρχει έπιτακτι- 
κή καί έπείγουσα ή άνάγκη καταλ
λήλων προσώπων ώς ήγετών καί 
προϊσταμένων, καθώς έπίσης καί κα
λώς κατηρτισμένων στελεχών πού νά 
ήμπορούν νά πλαισιώσουν ώς έπιτε- 
λεϊον οίανδήποτε έπιχείρησιν. Αυτή 
δέ ή άνάγκη υπάρχει, δχι μόνον στάς 
έπιχειρήσεις καί γενικώτερον στόν 
οικονομικόν τομέα, άλλά καί εις κά
θε συλλογικήν δράσιν. Ώ ς έπί παρα- 
δείγματι, στάς Κρατικάς υπηρεσίας 
(πολιτικάς καί στρατιωτικάς), στούς 

μεγάλους δργανισμούς Δημοσίου καί 
’Ιδιωτικού Δικαίου, στά Πνευματικά 
'Ιδρύματα καί γενικώς εις κάθε συλ
λογικήν δράσιν. Παρατηρεΐται δυ
στυχώς έλλειψις τών καταλλήλων 
προσώπων πού θά ήτο δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθούν πρδς τόν σκοπόν 
τούτον. Ποΰ άρα γε νά όφείλεται ή 
έλλειψις αυτή; Κατ’ άρχήν, στήν έλ- 
λειπή μόρφωσιν πού δίδεται στά Σχο
λεία μας, κατώτερα καί Ανώτερα, 
Διότι ή μόρφωσις πού παρέχεται έν- 
τσπίζεται συνήθως είτε στάς γενικάς 
έγκυκλίους γνώσεις, είτε στάς είδι- 
κάς μόνον γνώσεις, πού ώς σκοπόν 
Αποκλειστικόν έχουν νά καταρτίσουν 
τόν σπουδαστήν εις μίαν ώρισαένην 
τέχνην ή εις ένα ειδικόν έπιστημονι- 
κδν κλάδον, δχι δέ καί νά τόν μορ
φώσουν εις προσωπικότητα ώλοκλη- 
ρωμένην, είς χαρακτήρα άρτιον καί 
νά τόν προετοιμάσουν διά τόν άγώνα

τής ζωής. Δέν τού παρέχουν τά στοι
χεία έκείνα πού θά τόν βοηθήσουν ώ
στε νά είναι είς θέσιν ν’ άναλαμβάνη 
καί νά έπωμίζεται εύθύνας, νά έχη 
τήν δυνατότητα συνθετικής άντιλή- 
ψεως τών πραγμάτων, ν’ άναπτύσση 
δημιουργικήν πρωτοβουλίαν καί τήν 
δυνατότητα νά δράση έπωφελώς ώστε 
νά προσφέρη καί αύτδς κάτι άπδ τδ 
είναι του, άπδ τήν ψυχήν του.

Δυστυχώς, ή έποχή μας μέ τά ο
λιστικά καί ώφελιμιστικά της κριτή
ρια καί ιδανικά, δέν ευνοεί διόλου τήν 
κατάρτισιν καί άνάδειξιν προσώπων 
μέ άρχάς καί χαρακτήρα.

Ό  Αρριβισμδς καί ή εύκολη ζωή, 
ή έπιδίωξις τής μεγαλυτέρας ώφελεί- 
ας μέ τήν μικρότερη προσπάθεια, τά 
συνθήματα ήττοπαθείας κι’ έγωϊστι- 
κής Αδιαφορίας, μαραίνουν συνήθως 
τόν ζήλον καί τήν πρωτοβουλίαν τών 
πολλών κι’ εύνοοΰν τήν ρουτίναν, τήν 
προχειρολογίαν, τήν εύθυνοφοβίαν.

_ Χρειάζεται βεβαίως, φρόνησις, πε- 
ρίσκεψις καί βαθειά μελέτη τού κάθε 
ζητήματος πού έρχεται ένώπισν τοΰ 
κάθε προϊσταμένου. Ά λλά, χρειάζε
ται έπίσης, άποφασιστικότης, τόλμη, 
καί δράσις. Πρδς παντός δμως, χρειά
ζεται ξύπνημα άπδ τήν νάρκην καί 
τήν Αδιαφορίαν, άντίδρασις στήν ήτ- 
τοπάθειαν καί τήν εύκολη προχειρο
λογία, ζήλος Ανιδιοτελής πρδς θερα
πείαν τών κακώς έχόντων. Πρέπει 
λοιπόν νά καταβληθή κάθε δυνατή 
προσπάθεια άπδ δλους τούς Αρμοδίους 
παράγοντας (οικογένειαν, Σχολεΐον, 
Εκκλησίαν, Πνευματικά 'Ιδρύματα, 
Συγγραφείς κ .λ.π .), διά τήν άρτίαν 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν, καί τήν 
πρέπουσαν διαπαιδαγώγησή τής νεο
λαίας μας ώστε νά σφυρηλατηθούν οί 
νέοι μας είς ώλοκληρωμένους χαρα
κτήρας, μέ ύψηλά ιδανικά, μέ άκμαί- 
ον τδ φρόνημα, μέ καθαρή καρδιά, 
μέ άγάπην πρδς τήν Πατρίδα, μέ Α
ποφασιστικότητα καί μέ ήρωϊσμόν, 
ώστε νά είναι είς θέσιν νά έργασθοΰν 
καί νά δράσουν Αποδοτικά, είτε ώς 
στελέχη, είτε ώς προϊστάμενοι.

IV. Ή  ψυχολογία τοΰ προϊσταμένου.

Πολλοί φαντάζονται δτι έχουν τήν 
ψυχήν τοΰ ήγέτου, έπειδή αισθάνον
ται μίαν Αόριστον φιλοδοξίαν νά έ- 
πιτύχουν στήν ζωήν όπωσδήποτε. 
Νομίζουν λοιπόν δτι έχουν προορισθή 
διά μεγάλα πράγματα. Άποδεικνύε- 
ται δμως είς τήν πράξιν δτι οί περισ
σότεροι κατέχονται άπδ ταπεινές έπι- 
διώξεις κι’ ευχαριστήσεις. Μόλις κα
ταλάβουν μίαν θεσούλαν είναι πολύ
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ευχαριστημένοι μέ τό νά ικανοποιούν 
τήν μαιαιοδοξίαν των καί τα κατώ
τερα Ενστικτά των. Έάν δέ τούς δο- 
θη κάποτε ή εύκαιρία να έπωμισθοΰν 
εύθύνας, τούς βλέπετε νά όπισθοχω- 
ροΰν τρομαγμένοι Ενώπιον των ευθυ
νών πού πρόκειται ν’ άναλάβουν. 
Τούς λείπει ή ψυχή τού ήγέτου, τούς 
λείπουν τά υψηλά Ιδανικά. Τούς λεί
πει τό θάρρος καί ή πίστις.

Τό νά γίνης δμως Ενας ήγέτης ά
ξιος σεβασμού καί άγάπης προϋποθέ
τει δτιΤ μαζί μέ δλα τ’ άλλα προσόν
τα, μαζί μέ τάς άλλας ιδιότητας διά 
τάς όποιας θά γίνη λόγος εις άλλο 
κεφάλαιον, Εχει καί Εσωτερικήν ώ- 
θησιν καί άκαμπτον θέλησιν νά πρα
γματοποίησης τόν άνώτερον σκοπόν 
πού Επιδιώκεις πάση θυσία.

Οί άνθρωποι πού Εχουν άφήσει 
ίχνη τής διαβάσεώς των στόν κόσμον 
αύτόν καί δέν Εννοούμε βεβαίως κα- 
ταστροφάς ή άναστατώσεις, άλλά τά 
εύεργετικά άποτελέαματα τής δράσε- 
ώς των, είναι Εκείνοι πού Εχουν τήν 
ψυχήν τοϋ πραγματικού ήγέτου. Εί
ναι Εκείνοι πού διαπνέονται άπό τόν 
φλογερόν πόθον νά διοικούν, νά κα
τευθύνουν τάς μάζας, δχι χάριν Ιδιο
μέλων σκοπών, άλλά πρός σκοπούς 
υψηλούς. Είναι Εκείνοι πού άψηφοΰν 
τάς δυσκολίας καί τούς κινδύνους, 
διότι είναι άπορροφημένοι άπό τό ά- 
νώτερον ιδεώδες των διά τό όποιον εί
ναι διατεθειμένοι καί νά θυσιασθοΰν 
άκόμη. Αύτοί λοιπόν Εχουν τήν ψυ
χήν τοΰ ήγέτου. Τίποτε άλλο δέν 
τούς συγκινεί καί δέν τούς άπ:μα- 
κρύνει άπό τό μοναδικόν αύτόν σκο
πόν τής ζωής των.

Μερικές φορές ό πειρασμός Ερχεται 
νά τούς δελεάση καί νά τούς παρασύ- 
ρη στήν εύκολη ζωή, στούς συμβιβα
σμούς. ’Εάν δμως είναι ώπλισμένη ή 
ψυχή των μέ πίστιν στάς ήθικάς καί 
πνευματικάς άξίας τής ζωής, μ® ά- 
γάπην πρός τόν θεόν καί τόν άνθρω
πον, καί μέ άποφασι στ ι κότητα άκαμ
πτον, δχι μόνον δέν θά ύποκύψουν, 
άλλά καί θά υπερνικήσουν..

Έάν λοιπόν καί' συ, άγαβκητέ μου 
νέε, διστάζης- μεταξύ της ευτυχίας 
τής μετριάτητος καί τής φυτοζωίας 
άφ’ Ενός, καί τής ήρωϊκής ζωής άφ’ 
Ετέρου, δηλαδή τών προσπαθειών, 
τών δυσκολιών καί τών κινδύνων πού 
συνεπάγεται ή ζωή τού ήγέτου, Εχε 
ύπ’ δψιν σου δτι μόνον δσοι είναι ώ- 
πλισμένοι μέ πίστιν, άποφασιστικότη- 
τα καί θάρρος, μόνον αΐ γενναίαι ψυ- 
χαί κατορθώνουν νά προχωρούν άν-

τίθετα πρός τό ρεύμα τής ρουτίνας 
τών συμβιβασμών, τής κοσμικότητος, 
τών άπολαύσεων καί στό τέλος νά νι
κούν. Μόνον λοιπόν δσοι Εχουν ώλο- 
κληρωμένην ήθικήν προσωπικότητα 
καί άρνοΰνται νά ύποκύψουν στά Εν
στικτα καί στά πάθη των, δσοι Εχουν 
πλήρη αυτοκυριαρχίαν, καί άτενίζουν 
διαρκώς τό δραμα τοΰ τελικού θριάμ
βου, μόνον αύτοί θά έκφύγουν άπό τά 
δολώματα τού κόσμου, άπό τήν με
τριότητα καί τήν φυτοζωίαν καί θά 
κατορθώσουν νά δημιουργήσουν κάτι 
τό μεγάλο καί χρήσιμο στήν κοινω
νίαν πού ζοΰν.

Θά Εχουν τότε τήν Εσωτερικήν ίκα- 
νοποίησιν δτι οί κόποι καί οί άγώνες 
των δέν έπήγαν χαμένοι, άλλ’ δτι Ε- 
στέφθησαν άπό πλήρη Επιτυχίαν. Ή  
χαρά δέ αύτή, πού δέν Εχει καμμίαν 
σχέσιν μέ τάς συνηθισμένα; χαράς 
τοΰ κόσμου, θ’ άποτελέση καί τήν με- 
γαλυτέραν των άνταμοιβή. Είναι μία 
χαρά εύγενική καί υπερκόσμια, πού 
άναβλύζει μόνον άπό καρδίας εύγε- 
νικάς. Είναι ή βαθειά Εσωτερική ί- 
κανοποίησις, δτι Εχουν πραγματοποι
ήσει τό καθήκον πού τούς Εχει άνα- 
τεθή.

Μή νομίσης δέ, δτι ή χαρά αύτή 
είναι  ̂κτήμα μόνον τών μεγάλων ηρώ
ων. Ό χι. Κι’ Εσύ μπορείς νά τήν ά- 
ποκτήσης, εις τό μέτρον Εννοείται 
πού θά γίνης Ενας άξιος προϊστάμενος 
ή στέλεχος, είτε στήν δημοσίαν ύπη- 
ρεσιαν, είτε στό Εργοστάσιον, είτε εις 
ιδιωτικήν έπιχείρησιν, είτε δπουδή- 
ποτε σοΰ Εχει άνατεθή ηγετική θέσις,. 
άρκεϊ νά. φανής άντάξιος τής άποστο- 
λής σου.

V» Ποιον τό κύριον εργον τοΰ προϊ
σταμένου;

Εκείνο πού δίδει στόν προϊστάμε
νον τό δικαίωμα νά διοική, δέν είναι 
κατά πρώτον λόγον ή ίκανότης του, 
άλλά είναι ή έντολή πού Εχει λάβει 
άπό τήν άρμοδίαν πηγήν.

Διά νά Εκπληρώση δμως μέ άποτε- 
λεσματικότητα τήν άποσταλήν του, 
όφείλει νά Εχη τάς Ιδιότητας πού θά 
τόν κάμουν άξιο-/.

Ποιον είναι τό κύριον γνώρισμα 
τοΰ άξιου.' προϊσταμένου; Είναι δτι 
πλησίον του δοκιμάζεις τήν Εντύπω- 
σιν δυνάμεως καί άσφαλείας. Ύφί- 
ατασαι τήν φυσικήν Ελξιν νά τόν ά- 
κολουθήσης παντού δπου θά σοΰ τό Ε- 
ζητούσεν.

Ή  Εμπιστοσύνη πρός τόν προϊστά
μενον είναι άμεσος συνέπεια τού θαυ
μασμού καί τής βαθείας Εκτιμήσεως 
πού έμπνέει μέ τήν προσωπικότητά 
του.

Ή  άσκησις τής Διοικήσεως προϋ
ποθέτει Εξαιρετικήν δραστηριότητα, 
άνάληψιν εύθυνών, πραγματικήν ά- 
γάπην πρός τούς άνθρώπους, άξιο- 
πρέπειαν ζωής.

Ό  πραγματικός προϊστάμενος ό- 
φείλει νά είναι πάντοτε καί παντού 
παρών. Τίποτε δέν άντικαθιστά τήν 
προσωπικήν του παρουσίαν: τό βλέμ
μα του, τήν χειρονομίαν του, τήν φω
νήν του. Εκείνο δμως πού Εχει βα
σικήν σημασίαν εις αύτόν είναι, πρό 
παντός, ό άνθρωπος. Εκδηλώνονται 
δέ κατ’ άρχήν αί ιδιότητες του, στά 
μικρά πράγματα. ’Από τό άθροισμα δέ 
τούτων προκύπτει τό κύρος του.

Έπί παραδείγματι, άπό τήν προ
σοχήν πού φανερώνει στάς λεπτομέ
ρειας, άπό τήν άναλυτικήν έξέτασιν 
τών ύποθέσεων πού Ερχονται Ενώπιόν 
του, κ.σ. καθεξής. Εκείνο δέ πού τόν 
χαρακτηρίζει κυρίως είναι ή θέλησις 
νά ένεργή στούς άνθρώπους πού είναι 
ύπό τήν Εξουσίαν του, δπως τούς άνυ- 
ψώση, τούτέστι να τούς μεταμορφώ- 
ση πρός τό καλύτερον.

Ό  πραγμαικός προϊστάμενος άντι- 
λαμβάνεται άμέσως τί είναι έκεΐνο 
πού λείπει είς τήν δμάδα πού διοικεί 
καί τί είναι έκεΐνο πού τήν Εμποδί- 
ζει νά πραγματαποιήση τόν σκοπόν 
πού έπιδιώκει. Γνωρίζει νά δίδη τήν 
άναγκαίαν ώθησιν στήν προσπάθειαν 
πού καταβάλλεται ώστε νά ελθη είς 
αίσιον πέρας δ έπιδιωκόμενος σκοπός. 
’Οφείλει νά είναι διαρκώς άγρυπνος, 
ώστε ν’ άντιληφθή πρώτος τόν κίν
δυνον ή τήν δυνατότητα Επιτυχίας. 
Νά Εχη ταχεϊαν άντίληψιν ώστε νά 
είναι είς θέσιν ν’ άντιλαμβάνεται ά
μέσως τά δεδομένα τής κάθε Ενέργει
ας. Νά κατέχη άσφαλεστέραν κρίσιν 
διά νά τοποθετή τά δεδομένα τής πα- 
ρατηρήσεως καί τής πείρας στήν πρέ- 
πουσαν θέσιν των. Νά Εχη Ετοιμότη
τα ώστε νά λαμβάνη τήν κατάλληλον 
άπάφασιν. Νά είναι ώπλιαμένος μέ 
θάρρος, ώστε ν’ άντιμετωπίζη τούς 
Ενδεχομένους κινδύνους. Νά κυρίαρ
χη στήν δειλίαν. Νά είναι Επίμονος 
ώστε νά ύπερνικά τά Εμπόδια καί πρό 
παντός, δπως έσημειώσαμεν καί προ
ηγουμένως, νά είναι άνθρωπος μέ με- 
γάλην καί γενναιαν καρδίαν καί ψυ
χικήν ισορροπίαν.
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Φυχσκοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενων όχι σπάνιον άποτελοΰν αί έξεγέ 
ρσεις τών νέων, Ιδίως τών φοιτητών, οιτινες .ύπό διάφορα προσχήματα κυ
ρίως πολιτικοκονωνικής αιτιολογίας όργανώνουν εξεγέρσεις έναντίον τών 

άρχών, τών πανεπιστημίων, τοΟ Κράτους καί τής Κοινωνίας.

Κ. Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Υ
ΚαθηγητοΟ Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 
τ ο ϋ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  ' Α θ η ν ώ ν

ΜΑΖΙΚΑ ΙΙΙΥΧΟΠΑΟΟΑΟΠΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΟΝΙΑΓ

ΓΠ Α ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ τής κοινωνικής παθολογίας έφ' δ- 
Α  σον καταλαμβάνουν πολλά ταυτοχρόνως άτομα άπο- 
καλοϋνται μαΖικά. Τοιοΰτα είναι γενικώς είηείν άπαντα τά 
κοινωνικά παθολογικά φαινόμενα. Υπάρχει όμως μία κα
τηγορία μαΖικών συμπτωμάτων, τών όποιων ή παθογένεια 
είναι διάφορος τής τών άλλων, διότι γεννώνται, όταν ιδέα 
τις συνήθως παθολογικοί) περιεχομένου καί συναισθηματι
κούς λίαν πεφορτιαμένη καταλάβη άλληλοδιαδόχως πολλά 
άτομα καί ούτως έΕαπλωθή εις μεγάλην άκτϊνα. Έν τώ προ- 
κειμένω έπισυμβαίνει βάσει τής υποβολής μετάδοσις τής 
ιδέας εις πληθύν άτάμων. Ή  ιδέα γεννάται έν αρχή εις έν 
ή περισσότερα άτομα ή εις ομάδα άτάμων συνήθως ψυχι- 
κώς ανωμάλων καί είτα διαχέεται καί καταλαμβάνει καί τά 
λοιπό. Ούτως, έγκαθίσταται ή λεγαμένη ψυχική μόλυνσις. 
Τά περιεχάμενον τής παθολογικής ιδέας, ή όποια δύναται 
νά προσλάβη τάς ιδιότητας τής λεγαμένης παραληρητικής 
ιδέας, είναι δ' ώς έπί τό πλεΐστον κοινωνικόν ή θρησκευτι
κόν ή πολιτικόν ή άλλο τι. Ή  παθολογική ιδέα διαταρόσσει 
τήν κρίσιν καί άγει εις παραποίησιν τής πραγματικότητας.2 
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας όμιλοϋμεν περί μαΖικών ψυχο
παθολογιών κοινωνικών φαινομένων, περί μαΖικών ψυχώ
σεων, περί μαΖικής παραφροσύνης, περί ψυχικών έπιδη- 
μιών.

Εις άλας τάς έποχάς παρατηρούνται μαΖικά ψυχοπα- 
θολογικά φαινόμενα. Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας τό φαι- 
νόμενον τής κατά τόν μεσαίωνα όμαδικής ιδέας, ότι πολλά 
άτομα ιδίως γυναίκες είχον ένσαρκωθή τον διάβολον καί 
ένήργουν άντιχρισπανικάς μαγικός πράξεις καί κοινωνικά

κοκά. Τά άτομα ταύτα κρινόμενα όπό τοϋ δικαστηρίου τής- 
ίεράς έΕετάσεως κατεδικάΖοντο εις τόν διά πυράς θάνα
τον. Περί τό έκατομμύριον ύπολογίΖονται τά θύματα τά ό
ποια εύρον τόν θάνατον λόγω τής όμαδικής ταύτης παρα
φροσύνης. Αί σταυροφορίαι συναγείρασαι τά πνεύματα τών 
τότε άνθρώπων άπετέλεσαν έπίσης ομαδικόν παθολογικόν 
φαινόμενον. Επίσης οί τότε συχνοί θρησκευτικοί πόλεμοι.

Ή  σημερινή εποχή δέν στερείται τοιούτων μαΖικών 
ψυχοπαθολογικών φαινομένων πρό παντός νϋν δτε τά μέσα 
έπικοινωνίος (Τύπος, Ροδιόφωνον, Τηλοψία) συνεργούν 
έντόνως καί ύποβοηθοϋν πρός τήν κατεύθυνσιν τής διά τής 
υποβολής ψυχικής μόλύνσεως πολλών ταυτοχρόνως άτό- 
μων.

Πρόσφατον μοΖικόν, ψυχοκοινωνικόν παθολογικόν φαι- 
νόμενον έσχομεν τό τοϋ Hitler, όστις έκμετολλευόμενος 
τάς περιστάσεις καί υποσχόμενος τήν σωτηρίαν τού Γερμα
νικού λαού, διακηρύττων δέ ότι είναι άπεσταλμένος τού 
Θεού κατώρθωσε νά έπιβληθή ώς «μεσαίας» νά πορασύρη 
ολόκληρον τόν Γερμανικόν λαόν καί νά καταστήση αύτόν 
φανατικόν υποχείριόν του. Έκ παραλλήλου, έπέβαλε τήν 
ομαδικήν ιδέαν ότι οί Εβραίοι είναι αιτία παντός κακού έν 
τώ κόαμω, ή δέ άρεία φυλή είναι ή άρίστη καί ή μέλλουσα 
νά κυριάρχηση καί νά διορθώση τά τοϋ κόσμου.

1) Ή  μελέτη αδτη Αποτελεί, !ν κεφάλαιον εύρυτέρας πρα
γματείας έχοϋσης τόν τίτλον «Ή ψυχοπαθολογία τής συγχρό
νου κοινωνίας» καί μελλοΰαης νά δημοσιευθή προσεχώς εις 
βιβλίσν.
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Τό εις τήν Ρωσίαν, έπί τής έποχής τοϋ Στάλιν, όστις 
έθεωρείτο ώς ένσάρκωσις τού κομμουνιοτικοΰ ιδεώδους, 
κατ' έπανάληψιν έκδηλωθέν κύμα έκκαθαρίσεως τών άντι- 
πάλων ούτοϋ άπετέλεσεν επίσης μαΖικόν ψυχοπαθολογικόν 
φαινόμενον παρανοειδούς τύπου (φαινόμενον Σταλινισμού). 
'Υπενθυμίζει δέ ή ομολογία τής ένοχης τών βασανιΖομέ- 
νων καί μή δυναιμένων ν6 άνθέΕουν εις τά μαρτύρια (πλύ- 
σις εγκεφάλου κΛ.) , τήν κατά τόν μεσαίωνα ομολογίαν τών 
θυμάτων περί δήθεν αυνεργοσίας αύτών μέ τόν διάβολον 
ώς μή δυναμένων επίσης νά άνθέΕουν εις τά βασανιστή
ρια.

Ή  γενοκτονία τών Εβραίων ύπό τών Χιτλερικών, τών 
Αρμενίων ύπό τών Τούρκων, τών Ελλήνων ύπό τών Τούρ

κων ύπό τήν μορφήν τού παιδαμαΖώμοτος ύπήρΕαν μαΖικά 
ψυχοπαθολογικά κοινωνικά φαινόμενα έπακόλουθα ψυχικής 
έπιδημίας. Παρόμοιας περιπτώσεις τύπου γενοκτονίας έσχο- 
μεν έσχάτως εις τό Σουδάν, τήν Ινδονησίαν, τήν Μπιά- 
φραν, τήν Βεγγάλην καί εις πολλάς Αφρικανικής φυλάς.

Εις τήν σημερινήν έποχήν εις ώρισμένας χώρας διατη
ρείται ή δίωΕις τών Εβραίων, υφισταμένων μεταχείρισιν 
άποδιοπομπαίων τράγων.

Ή  ιδέα τών μαύρων έν 'Αμερική δτι οί λευκοί είναι 
αίτια κακού δΓ αύτούς καί ή όμαδική έπιθετικότης αύτών 
έναντίον τών λευκών, άντιστρόφως δέ ή άνάλογος ιδέα καί 
έπιθετικότης τών λευκών έναντίον τών μαύρων, άποτελεϊ 
έτερον μοΖικόν παραλήρημα, τόσον έν Αμερική όσον καί 
εις τάς χώρας τής Αφρικής, εις ας έΕωτερικεύεται όμαδι- 
κώς ή έκρηΕις τής μισαλλοδοΕίας.

ΜαΖικόν ψυχοπαθολογικόν φαινόμενον κατά τήν σύγ
χρονον έποχήν είναι ή ιδέα τών κομμουνιστών, δτι ό καπι
ταλισμός είναι οίτία παντός κοινωνικού κακού, έπίσης ή 
ιδέα τής ταΕικής διαφοράς ώς αιτίας τών κοινωνικών κα
κών μέ συνέπειαν τήν έχθρότητα καί τό μίσος τών πτωχών 
πρός δλους τούς σχετικώς εύποροΰντας.

ΈΕ έτέρου καί ό δυτικός κόσμος δέν είναι άπηλλα- 
γμένος τοιαύτης άμαδικής ιδέας έναντι τοϋ κομμουνισμού, 
αίτιολογουμένη δμως καί θεμελιουμένη έπί τού γεγονότος, 
δτι πλείσται προηγμένοι χώραι, αί όποϊαι εύρίσκοντοι ύπό 
κομμουνιστικήν κατοχήν ύφίστανται τά δεινό τής πλέον βα
ρείας καί παντοειδούς άνελευθερίας καί καταπιέαεως καί 
άφαιρέσεως τοϋ δικαιώματος τής αύτοδιαθέτου ύπάρΕεως.

Εις τό περί έπιθετικότητος κεφάλαιον εϊδομεν έτερα 
περί ομαδικών κοινωνικών έκδηλώσεων.

Ό ς βλέπει τις κατά τήν σημερινήν έποχήν, έχομεν όμα- 
δικά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα κοινωνικού, φυλετικού καί 
τοΕικού περιεχομένου.

Κατά τήν τελευταίαν χρονικήν περίοδον έΕεδηλώθη- 
σαν ώρισμένα ψυχοπαθολογικά κοινωνικά φαινόμενα εις ά
τομα τής νεαρός ήλικίας εις όλος σχεδόν τάς χώρας. ΤαΟ-

τα είναι: α) τό φαινόμενον τών χίπΐίυς, β) τό φαινόμενον 
τής κοινωνικής θρασύτητος (τού τεντυμποϋσμού), γ) τό 
φαινόμενον τών κοινωνικών έΕεγέρσεων, δ) αί τοΕικαμα- 
νίαι, ε) ή έπιΖήτησις τών νέων νά άσχολώνται μέ άλλότρια 
έργα.

Εις τό περί έΕαθλιώσεως κεφάλαιον άναφέραμεν ώς 
ψυχοπαθολογικόν φοινόμενον τής νεαρός ήλικίας τούς χίπ- 
πυς. Τό φαινόμενον τούτο έΕηπλωμένον εις όλον τόν κό
σμον καί καταλομβάνον τόσον μεμονωμένα άτομα όσον καί 
όμάδας νεαρών άτόμων, άποτελεϊ όμαδικόν ψυχοπαθολογι- 
κόν κοινωνικόν φαινόμενον. Οί χίππυς άγόμενοι άπό τήν 
ιδέαν καί τήν πρόθεσιν τής διαμαρτυρίας διά τά κοινωνικά 
κοκά τής κεθοστηκυΐας τάΕεως άπεποιήθηοαν τήν κρατού
σαν κοινωνικήν τάΕιν, άπεσύρθησαν έκ τής ένεργοϋ 
κοινωνικής Ζωής καί όπεσχίσθησαν έκ τής κοινωνίας. Διε- 
μόρφωσον τήν κατ' ιδίαν δνευ νοήματος άθλίαν Ζωήν των, 
μέ ιδίαν άμφίεσιν καί τρόπον συμπεριφοράς καί Ζωής, χω
ρίς νά ένοχλούν βεβαίως καί βλάπτουν τούς άλλους, πλήν 
τού έαυτοΰ των. Ζούν κατ' ούσίαν παρασιτικώς έν τή κοι
νωνία, ήν αποποιούνται διοκηρύσσοντες τήν καλωσύνην καί 
άγάπην πρός τόν άνθρωπον έΕ ού καί ή όνομασία αύτών 
«Παιδιά τών λουλουδιών». Ή  διακηρυσσαμένη αγάπη καί κα- 
λωσύνη όνομεμιγμένη μέ τήν παντοειδή άθλιότητα καταν
τά έν ακαθόριστον είδος θλιβερός «ιδεολογίας»3. Τό φαινό- 
μενον άνεπτύχθη άρχικώς έν 'Αμερική.

Τό φαινόμενον τής κοινωνικής θρασύτητος (τοϋ τεντυ- 
μποϋσμοΰ) τών νεαρών άτόμων, δηλωτικόν άντιθέσεως δια
μαρτυρίας καί περιφρονήσεως τής κοινωνίας, έκφράΖεται δϊ' 
ίταμότητος, άναιδείας, θρασύτητοτς καί πράΕεων έπιθετι
κότητος καί καταστροφής. Τά παρουσιάΖοντα τό φαινόμενον 
τούτο άτομα διακατέχονται ύπό ίδιου τρόπου τού σκέπτε- 
σθαι καί συναισθάνεσθαι. Ή  δημιουργία ύπ' αύτών συμμο
ριών καί αί συγκρούσεις μεταΕύ των καί αί έπιθέοεις έναν
τίον τρίτων άσχετων πρός αύτούς άποτελεϊ ομαδικήν έκδή- 
λωσιν τής καταστρεπτικής κοινωνικής δραστηριότητος αύ
τών. 'Ιδιαίτερος τρόπος ένδυμασίας χαρακτηρίζει συνήθως 
τά έν λόγω άτομα (ιμπλούτΖινς). "Εντοπον είναι τό φαινό- 
μενον ιδίως έν Αγγλία. Τό φαινόμενον τής κοινωνικής 
θρασύτητος καί σχηματισμού συμμοριών ύπάγεται κατ' ού- 
σίσν εις τήν έκδήλωσιν τής έπιθετικότητος, περί ής έγένετο 
ήδη λόγος.

Ψυχοκοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενον όχι σπάνιον 
άποτελοϋν αί όχλογωγίαι, οί κοινωνικοί καί τρομοκρατικοί 
άναταραχαί καί οί έΕεγέρσεις τών νέων, ιδίως τών φοι
τητών, οϊτινες ύπό διάφορα προσχήματα κυρίως πολιτικο
κοινωνικής αιτιολογίας (δυσορεακείας έκ τών άτελειών τής 
κοινωνίας, τής λειτουργίας τών πανεπιστημίων) όργανώ- 
νουν όχλαγωγικάς έΕεγέρσεις έναντίον τών όρχών, τών 
πανεπιστημίων, τού κράτους, τής κοινωνίας. Τό φαινόμενον

Μαζικόν ψυχοπαθολογικόν κοι
νωνικόν φαινόμενον, έπακόλου- 
θον ψυχικής έπιδημίας άπετέ
λεσεν παλαιότερον καί άποτε- 
λεΐ καί σήμερον ή δίωξις τών 
Εβραίων, ύφισταμένων εις ώ
ρισμένας χώρας μεταχείρισιν 

άποδιοπομπαίων τράγων.
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είναι διεθνές. Ή  αφορμή διαφέρει έκάστοτε άναλόγως των 
περιστάσεων καί διά τούτο υποδύεται διαφόρους μορφάς 
καί έχει διάφορα έμβλήματα.4 Ή  ψυχολογία τής μάΖης, ή 
ψυχολογία τού βάθους καί ή ψυχοπαθολογία δύνανται νά 
κοθορίσουν τήν έκάστοτε παθογένειαν τού φαινομένου.5 
Επειδή εις τάς περιπτώσεις των κοινωνικών έΕεγέροεων δια- 

πιστοϋται συναισθηματική έντοσις καί δυσφορία, έπακολου- 
θεϊ δέ ή τυφλή παρόρμησις πρός καταστρεπτικός πράξεις τό 
φαινόμενον πορολληλίΖεται πρός τάς παθολογικός πράΕεις. 
λόγω δυσθυμίας καί νευρικής ύπερεντάσεως συναισθηματικός 
έκρήΕεις (κατάστσσις όψιθυμίας) μέ τάς έπακολούθους κα- 
στροφικάς πράΕεις ένσντίσν τού περιβάλλοντος εμψύχου καί 
άψύχου. Ή  έπιθετικότης καί ή καταστροφή αποτελούν τήν 
έκδήλωσιν κοί τήν έκτόνωσιν τής ένυπαρχούσης ομαδικής 
παθολογικής ιδέας, συνήθως άσαφοΰς καί άκαθορίστου, καί 
τού σχετικού παθολογικού συναισθήματος, χωρίς κατ' ούοίαν 
νά έπιΖητήται καί όποσκοπήτσι δΓ αύτών συγκεκριμένον τί, 
"Οτι δέ δέν πρόκειται περί «όμαλών» συστηματοποιημένων 
έΕεγέροεων ένεχουσών σκοπόν, πιστοποιείται έκ τής ταχείας 
έΕατμίσεως ούτών. Κοί τό φαινόμενον τούτο ύπάγεται ώς 
έκδήλωσις ε ις  τό γενικώτερον φαινόμενον τής επιθετικό
τητας.

Εν συνάφεια πρός τάς άνωτέρω άναφέρομεν τάς ό- 
μαδικάς έκστστικάς κατοστάσεις καί διεγέρσεις μικρας ή με- 
γαλυτέρας διάρκειας καί έντάσεως, αίτινες παρατηρούνται 
κατά τάς όμαδικάς συναντήσεις τών νέων κατά τάς όποιας 
έκτελεϊται μουσική ώρισμένου είδους (μουσική τών Beads, 
pop music κ.τ.τ.). Ούτοι κατά εκστατικήν κατάστασιν προ
βαίνουν εις θορυβώδεις έκδηλώσεις διά φωνών καί κραυ
γών, έκτελοΰν συνεχείς άσκόπους κινήσεις τών μελών καί 
τού όλου σώματος καί καταστρεπτικός πράΕεις (οχίσιμον 
ένδυμάτων, άπόρριψιν αύτών, καταστροφήν άντικειιμένων 
κ.ο.κ.). Αί έκστατικοί αύται καταστάσεις μετά τών συνοδών 
πράΕεων καί ψυχοκινητικών έκδηλώσεων κατ' ούδέν διαφέ
ρουν τών παρομοίων έκδηλώσεων τών πρωτογόνων κατά 
τάς έορταστικάς θρησκευτικός των έκδηλώσεις, κυρίως λα
ών κατωτέρας πνευματικότητος καί όποτελοϋν φαινόμενον 
έπαναγωγής. ( Ί δ ε  κατωτέρω).

'Ιδιαιτέρας σημοσίας καί έκτάσεως κοινωνικόν φαινό- 
μενον τής νεαρός ήλικίας λίαν άνησυχητικόν είναι τό τών 
τοΕικομσνών (διά χασίς, μαριχουάνας, αμφεταμίνης, ήρωί- 
νης, Methadon, L.S.D). Τούτο άναφανέν πρό τινων έτών έν 
Αμερική καί καταλαβόν μέγα ποσοστόν νέων 14 — 20 έτών 

έΕηπλώθη καί εις τήν Ευρώπην, ιδίως τήν 'Αγγλίαν καί τάς 
Σκανδιναυικάς χώρας. 'Αποτελεί, ώς καί αί προηγούμενοι 
μαΖικαί έκδηλώσεις (οχλοκρατικοί, χιππικαί κ.ά.), τρόπον 
άντιδράαεων τών νέων βεβαίως συμβολικόν πρός τήν κρα
τούσαν κοινωνικήν κατάστασιν καί έχει προσλάβει άΕίαν 
«ίδελογίας». Τό πρόβλημα έχει τεράστιον κοινωνικήν σημα

σίαν, διότι δημιουργεί άπροσμέτρητα δεινά διά τε τά άτομα 
καί τήν κοινωνίαν.6

Παγκόσμιον φαινόμενον άποτελεϊ τό γεγονός, ότι οί 
νέοι έπιΖητούν νά άσχολοΰνται μέ άλλότρια έργα, π.χ. τήν 
διοίκησιν τών πανεπιστημίων, τό πολιτεύεσθαι έν γένει.

Είναι βέβαιον, ότι οί σημερινοί νέοι άπέκτησαν έλευθε- 
ρίαν γνώμης, άνεΕαρτησίαν καί αύθεντικότητα. Ρυθμίζουν 
όμως τά τής δράσεώς των βάσει τών όσων διδάσκονται ό 
εις παρά τού άλλου καί παρά τού έπικρατοΰντος γενικού 
πνεύματος, όπερ παν άλλο ή ύγιό στοιχεία έμπεριέχει. Εν 
ταυτω, άποποιοΰνται τήν διδαχήν τών έχόντων πείραν καί 
σοφίαν μεγαλυτέρων (γονέων, διδασκάλων κ.λ.) άπό τούς 
όποιους έχουν άποκοπή, κατά τό μάλλον ή ήττον, καί τών 
όποιων τείνουν νά καταργήσουν τήν έΕουσίαν, όπως έχουν 
έπίσης άποκοπή καί τείνουν νά καταργήσουν τήν έΕουσίαν 
τών πανεπιστημίων, τής έκκλησίας, τού κράτους, τής ήθι- 
κής τών ιδανικών, τών παραδόσεων. Αί πράΕεις καί αί ένέρ- 
γειαι τών νέων άτόμων είναι συνήθως παρορμητικοί, συναι
σθηματικούς ύποκινούμεναι καί ώς νεανικοί άσύνετοι. Εις 
ταύτας έΕωτερικεύονται άκαίρως αί άνώριμοι καί μή πλή
ρως άνεπτυγμέναι ψυχικοί ικανότητες ποροχετευόμεναι εις 
έργα διά τά όποια άπαιτοΰνται γνώσεις, πείρα καί σοφία. 
Ή  πείρο εύρύνει τήν στενήν ατομικήν συνείδησιν καί κα
θιστά αυτήν κοινωνικήν συνείδησιν, τούτέστιν συνείδησιν 
εύρεϊαν, δυναμένην νά περιλάβη όλην τήν Ζωήν. Πείρα δέ 
σημαίνει παρελθόν, τό όποιον έχει μόνον ό ώριμος άνθρω
πος όσπς, κεκτημένος τήν έκ τής πείρας σοφίαν, έχει τό 
προνόμιον καί δημιουργή πολιτιστικός άΕίας.7 Ό  νέος έχει 
προορισμόν νά «κατασκευάΖη» άπλώς τήν ϋπαρΕίν του διά 
τής μαθήσεως καί τής άποκτήσεως γνώσεων. "Αλλως τε, ή 
νεαρά ήλικία καί δή ή περί τό 20ον έτος, ώς διδάσκει ή φυ
σιολογία τού νευρικού συστήματος καί ή ψυχολογία, είναι 
πρόσφορος διά τήν μάθησιν, τήν έκπαίδευσιν καί τήν άσκη- 
σιν εις πάν είδος γνώσεως. Διά πάντα ταΰτα τά έργα τά 
όποια οί νέοι θέλουν νά άναλάβουν καί εις τά όποια θέλουν 
νά έπιδοθούν είναι πέρα τών ικανοτήτων των. Στερούμενοι 
ούτοι τών άπαραιτήτων προσόντων καί έχοντες ώς έφόδιον 
τήν οϊησιν καί τήν «ϋβριν», έπιχειροϋν άλλότρια έργα, διά 
τά όποια είναι ακατάλληλοι.8 Ή  συμμετοχή τών νέων εις 
κοινωνικά έργα είναι ένδεδυγμένη καί σκόπιμος καί ψυχι- 
κώς ώφέλιμος, μόνον όμως δΓ έκεϊνα διά τά όποια είναι 
ούτοι κατάλληλοι καί ούχί δΓ όσα αύτοί νομίΖουν ότι είναι.

Εις τάς άνωτέρω μνημονευθείσας κοινωνικός παθολο
γικός έκδηλώσεις τών νεαρών άτόμων συμμετέχουν κυρίως 
νέοι άνήκοντες εις τά μέσα καί άνω κοινωνικά στρώματα.
Έπίσης συμμετέχουν πολλά ψυχικώς άνώμαλα καί πάσχοντα 

άτομα, έπίσης τά έΕηθλιωμένα.
’Εν σχέσει πρός τούς νέους, άς μνημονευθη ώς Ιδιαί

τερον παθολογικόν φαινόμενον, ή έγκατάλειψις τής οικίας

Πρόσφατον μαζικόν, ψυχοκοι- 
νωνικόν παθολογικόν φαινόμε- 
νον Ισχομεν τό τοΟ Χίτλερ, δ 
όποιος εκμεταλλευόμενος τάς 
περιστάσεις κατώρθωσε νά έπι- 
βληθγ] ώς «μεσαίας», νά παρα
θύρι;) δλόκληρον τόν Γερμανι
κόν λαόν καί νά καταστήσω αύ- 
τόν φανατικόν ύποχείριόν του.
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πορ άμφοτέρων τών φύλων πρός διαμόρφωσιν ίδιας Ζωής 
ή πρός άσκοπον περιπλάνησιν καί έπιΖήτησιν περιπετειών.

"Ετερον έπίσης φαινόμενον αρκούντως συχνόν ιδίως 
τών άρρένων είναι ή άσκοπος καθ' ομάδας παραμονή έξω 
τής οικίας μέχρι τών προκεχωρημένων ώρών τής νυκτός 
καί ή έπίδοσις εις άδολεσχίαν τετριμμένου περιεχομένου.

Εις τήν σημερινήν έποχήν ώρισμέναι κοινωνικοί έκδη- 
λώαεις προσέλαβον παθολογικόν χαρακτήρα, λόγω τοΰ πά
θους μεθ' ού άσκούνται καί τού ψυχαναγκασμού, άστις κα
τέχει τούς συμμετέχοντας εις αύτάς. Ούτω κατέστησαν 
μαΖικά ψυχοπαθολογικά κοινωνικά φαινόμενα. Τοιαύτα είναι 
ή χαρτοπαιξία, τά τυχηρά παιγνίδια (Pro - ρο) κ.τ.τ., αί 
ίπποδρομίαι, αί άθλοπαιδιαί. Συγκεκριμένως τό ποδόσφαιρον 
έχει προσλάθει παθολογικόν χαρακτήρα λόγω τοΰ φανατι
σμού, τών θουβωδών έκδηλώσεων καί τών συμπλοκών με
ταξύ τών άντιμαχομένων μερίδων. "Εν εικοσιτετράωρον 
πρό τοΰ άγώνος άρχίΖει ή ύπερέντααις καί ή αδημονία, είτα 
ακολουθεί ή σχεδόν έκστατική διεγερτική ψυχική κατάστα- 
σις κοτά τήν τέλεσιν τοΰ άγώνος, απαιτείται δέ έν εικο
σιτετράωρον μετά τόν άγώνα διά νά κοπάσουν οί άνεμοι καί 
παύσουν τά κύματα. Τό ποδόσφαιρον κατέχει τούς άνθρώ- 
πους ώς ψυχαναγκοστική ιδέα, άπό τήν όποιαν δέν δύνσται 
νά απαλλαγούν ώς ό ψυχαναγκαστικός νευρωτικός δέν δύ- 
νοται νά άπαλλαγή τής κατεχούοης αύτόν ψυχαναγκαστικής 
ιδέας, τήν όποιαν έκτελεί ύπείκων όπαραιτήτως εις αύτήν.
' Επιπροσθέτους οί έπιτυχώς έκτελούντες τό έργον των πο- 
δοσφαιρισταί καί οί ποδοσφαιρικοί ομάδες έχουν καταστή 
είδωλα.9

Ομαδικά φαινόμενα Θρησκευτικού περιεχομένου παρα
τηρούνται κατά καιρούς. Είναι ταΰτα ή θρησκευτική φανα
τική όφοσίωσις πολλών ανθρώπων εις άτουον έχον δήθεν 
ιδιότητας άγιου προσώπου. Αί πάμπολλαι θρησκευτικοί αι
ρέσεις καί όργανώσεις έν Αμερική άναμφιβόλως άποτελοΰν 
μαΖικόν ψυχοκοινωνικόν παθολογικόν φαινόμενον.

Γνώρισμα τής σημερινής κοινωνίας είναι ό ηύξημένος 
όριθμός αύτοκτονιών ώς όποτέλεσμα ψυχικών παθήσεων 
κατ' έξοχήν τής μελογχολίας καί διατεταραγμένης γενικώς 
ψυχικής καταστόσεως λόγω κυρίως τοΰ ύπαρξιακοΰ κενού, 
τών ψυχοπαθολογικών τούτων καταστάσεων σχετιΖομένων 
παθογενετικώς πρός τούς παθογόνους κοινωνικούς όρους. 
"Ας τονισθή, άτι υπάρχει σχέσις μεταξύ κοινωνικής κατα- 
στάσεως καί αυχνότητος αύτοκτονιών. Ό  παράγων τής μι- 
μήσεως τής ιδέας καί πράξεως τής αύτοκτονίας συμμετέ
χει έπίσης Ζωηρώς. Μεγάλη συχνότης αύτοκτονιών παρα- 
τηρεϊται εις τήν Ούγγαρίαν.

Τά άφθονα διαΖύγια ώς φαινόμενον τού σημερινού 
άνθρώπου καί τής συγχρόνου κοινωνίας είναι αποτέλεσμα 
τής διατεταραγμένης διανθρώπινης οχέσεως μεταξύ τών 
συΖύγων, όποτέλεσμα καί τούτο τής γενικωτέρας διατετα- 
ρογμένης κοινωνικής καταστόσεως. 'Επίσης τής γενικευμέ- 
νπς ιδέας καταφυγής εις τό διαΖύγιον, άμα τή άνακύψει τών 
δυσχερειών τοΰ γόμου.

Όμοδικόν ψυχοπαθολονικόν φαινόμενον είναι ή ύπό 
τών σημερινών άνθρώπων άωθονος χρήσις ύπνωτικών καί 
ήρομιστικών φαρμάκων τών λεγομένων ψυχοφαρμάκων, ά- 
ποκαλουμένων έπίσης «αντιβιοτικών τής ψυχής», κατά πα
ραλληλισμόν τών άντιβιοτικών τοΰ σώματος. Τό φαινόμενον 
τούτο έχει ώς προϋπόθεσιν τήν άνάγκην τού σημερινού άν
θρώπου νά χρησιμοποιή ήρεμισπκά λόγω τών πολλαπλών 
ψυχονευρικών ένοχλημάτων καί τής έπιΖητήσεως τής ψυ
χικής ήρεμίας, τής όποιας στερείται. Αποτελεί τρόπον έπι- 
τεύξεως λήθης τών μαστιΖόντων αύτόν δεινών. Σημαίνει 
δέ έπί τούτοις όποθάρρυνσιν καί απώλειαν τής αύτοπεποι- 
θήσεως πρός άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής Ζωής. Αί 
γυναίκες στατιστικώς υπερέχουν τής χρήσεως τών ψυχο
φαρμάκων έναντι τών άνδρών.

Εις τά τελευταία τούτα μαΖικά κοινωνικό φαινόμενα 
ό παράγων τής μεταδόσεως τής ίδέος καί μιμήσεως τής 
πράξεως συμμετέχει ένεργώς.

Τά λίαν συχνά συγκοινωνιακά άτυχήματα άποτελοΰν 
έπίσης άλλου είδους ψυχοπαθαλογικόν κοινωνικόν φαινόμε- 
νον τής καθ' ήμάς έποχής. Ή  αύξησις τών παντοειδών 
συγκοινωνιακών άτυχημότων (δΓ αύτοκινήτων, πλοίων, άε- 
ροπλάνων, σιδηροδρόμων κ.ο.κ ), δύναται νό έξηγηθή μόνον 
βάσει τής διατεταραγμένης ψυχικής, νευρικής άμα δέ καί 
σωματικής καταστάσεως τών άνθρώπων, οϊτινες λόγω τού
της στερούνται τής ήρεμίας καί τής νηφαλιότητος πρός εύ- 
συνείδητον καί προσεκτικήν έκτέλεσιν τοΰ έργου των. Τό 
αύτό ισχύει κοί διά λίαν συχνά έπίσης έργατικά άτυχήματα. 
Ή  γενικευμένη δέ Ιδέα, άτι ή έκτελουμένη έργασία είναι τι

πέρα τών οικείων ένδιαφερόντων συμμετέχει εις τήν μή 
εύσυνείδητον έκτέλεσιν αύτής.

Ή  ύλιστική περί τής Ζωής άντίληψις, ή κυριαρχία τών 
ένστικτων καί ή άτονία τών πνευματικών αξιών δέον νά κατα- 
ταγή εις τά μαΖικά ψυχοπαθολογικά κοινωνικά φαινόμενα, 
διότι αποτελούν μονομερή προσανατολισμόν έν τή Ζωή καί 
φαινόμενον έπαναγωγής λόγω τής κυριορχίας τών κατω
τέρων ένστικτωδών λειτουργιών έναντι τών άνωτέρω ψυ
χικών (πνευματικών) λειτουργιών.

Παρά τήν ύλιστικήν καί θετικοκρατικήν βιοθεωρίαν τού 
σημερινού άνθρώπου, ώρισμένα φαινόμενα θεωρούμενα 
έξωλογικά έχουν προσλάβει έντονον άνάπτυξιν. Τοιαΰτα 
είναι ό πνευματισμός, ή άστρολογία, ή θεοσοφία, ή άνθρω- 
ποσοφία, ή λεγομένη χριστιανική έπιοτήμη, κατ' έξοχήν δέ 
τό φαινόμενον τής «μαγείας», δηλαδή τής μαγικώ τώ τρό- 
πω έπενεργείας άπό άνθρώπου εις άνθρωπον έπί καλψ ή 
κακφ.10 Θά έκθέσωμεν δΓ ολίγων μόνον τά τής μαγείας, έ- 
πειδή άποτελεϊ περισσότερον έκδηλον φαινόμενον. Ώς γνω
στόν, ή μαγεία διακρίνεται ε ις  μαύρην έπιτελουμένην τή συ
νεργεία δήθεν τοΰ Σατανά καί τών δαιμονικών δυνάμεων 
καί ε ις  λευκήν έπιτυγχανομένην διά τών υπερφυσικών δήθεν 
ικανοτήτων ώρισμένων άνθρώπων (μάγων). Εις ώρισμένας 
χώρας, π.χ. τήν Αμερικήν, τήν Αγγλίαν, ή μαύρη μαγεία 
άσκουμένη έν κρυφίαις ένίοτε έγκληματικαίς τελεταϊς είναι 
ούχί σπάνιον φαινόμενον. Ή πληθώρα άτόμων όσκούντων 
τάς «άποκρύφους» έπκττήμος διά ποικίλων μεθόδων (χαρ- 
τομάντιδες, καφεμάντιδες), δηλοϊ πόσον εύκόλως ό άνθρω
πος μεταπίπτει πάντοτε μέν έσχάτως δέ περισσότερον άπό 
τοΰ ορθολογισμού εις τόν έξωολογικόν καί άλογον τρόπον 
τού ακέπτεσθαι. Σχετικώς πρός τήν μαγείαν δέον νά άνα- 
φέρωμεν, ότι καί μέθοδοι θεραπείας χαρακτηριζόμενοι ώς 
μαγικώς δρώσαι χρησιμοποιούνται πολλαπλώς ύπό τών 
προηγμένων άνθρώπων πρός θεραπείαν νόσων. ΊΙ Εις πάντα 
τούτα πρόκειται περί απάτης ή περί ύποβολής. Τήν αύτήν 
ώς άνω μαγικήν άφετηρίαν έχουν αί έπίσης νΰν ηύξημέναι 
δεισιδαιμονικαί συνήθειαι τών προηγμένων. Αί τοιαύται άν· 
τιλήψεις κατέχουν πολλούς άνθρώπους τών πόλεων καί τών 
έπαρχιών ώς παρασιστικαί ίδέαι. Κατά τήν σημερινήν έπο
χήν τής διατεταραγμένης ψυχικής ισορροπίας καί τήν προ
σπάθειαν άποκστοστάσεως ταύτης διά ποικίλων μέσων 
(φαρμάκων, διασκεδάσεων, χαρτοπαιξίας, ναρκωτικών, γε
νετησίων έπιδόσεων κ.τ.ά.) προστίθεται εις σχετικός περι
πτώσεις καί ή καταφυγή εις έξωλογικάς ή «μαγικός» με
θοδεύσεις. 12

Ή  λίαν ηύξημένη ύποβολή τοΰ σημερινού άνθρώπου 
άποτελεϊ άλλην ψυχοπαθολογικήν έκδήλωσιν. Ή  ύποβολή 
ώς ψυχική λειτουργία συνίστατοι εις άκριτον άφομοίωσιν 
ιδέας τινός καί εις τήν ταχεϊαν διάδοσιν καί γενίκευσιν αύ
τής μέ έπακόλουθον τήν μίμησιν καί έκτέλεσιν τής σχετικής 
πράξεως, έφ' όσον ή ιδέα άκολουθεϊται ύπό πράξεως. Ή  
υποβολή άποτελεϊ, ώς έν άρχή έλέχθη, τήν προϋπόθεσιν 
τής ψυχικής μολάνσεως καί δημιουργίας τών όμαδικών ψυ- 
χοπσθολογικών κοινωνικών φαινομένων, περί ών ό λόγος. 
Λόγω τής διά τών σημερινών μέσων καταλλήλου καί ταχείας 
διαδάσεως ιδεών (διά τοΰ τύπου, τοΰ ροδιοφώνου, τής τη
λοψίας) , άακεϊται έντόνως ή ύποβολή κυρίως διά διαφημι
στικούς σκοπούς, άλλά καί διά ποικίλους άλλους σκοπούς, 
είτε ούτοι συνειδητώα έπιδιώκσντοι είτε ανευ προθέσεως. 
Ούτω, διά τής ύποβολής κατέστησαν γενικευμέναι ίδέαι καί 
τελικώς ψυχικοί έπιδημίαι τό παίΖειν pro - ρο, τό ποδόσφοι- 
ρον, αί ίδέαι περί μόδας, περί τέχνης, περί έργασίας, περί 
άμφιέσεως περί έρωτισμοΰ, περί σχέσεων τών δύο φύλων, 
έπίσης διεθόθησαν καί άφωμοιώθησαν άλλαχόθεν παραλη- 
φθεϊσαι νέοι συνήθειαι, νέα έθιμα, νέοι τρόποι Ζωής καί 
συμπεριφοράς.'3 ΈξετάΖων τις ιδίως τούς νέους θέλει δια
πιστώσει τήν όμοιομορφίαν τοΰ τρόπου τοΰ ακέπτεσθαι, τήν 
στερεοτυπίαν άπόψεων, τάσεων, έπιΖητήσεων, σκοπών καί 
προτιμήσεων καί έν γένει τής κατευθυντηρίου γραμμής αύτών 
έν τή Ζωή. Τό τοιοϋτον είναι όποτέλεσμα τής ηύξημένης καί 
γενικευμένης ύποβολής, καθοριΖούσης όμοιομόρφως τάς ι
δέας καί τάς ψυχικός έκδηλώσεις αύτών. Αποτελεί δ’ έ 
πίσης έκδήλωσιν μαΖοποιήσεως περί τής όποιας άνωτέρω 
έγένετο λόγος.

2) Ί8έα όμαλοϋ περιεχομένου είναι δυνατόν έπίσης νά 
έξαπλωθή καί νά. γενικευθ?! Αλλά τότε δέν δμιλοΰμεν περί 
ψυχικής έπιδημίας έν τή κυριολεξία. Ό  ψυχικός δμως μηχανι
σμός γενέσεως καί έξαπλώσεως καί τής έν λόγφ ιδέας είναι δ 
αύτός.

3) Ό  Χιππισμός άποτελεϊ έστίαν ψυχικής καί κοινωνικής
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μολύνσεως, διότι τά νεαρά άτομα Επηρεαζόμενα άπό τήν «ιδεο
λογίαν» ταΰτην μολύνονται ψυχικώς καί παρασύρονται εις τδν 
χιππιαμόν. Πολλαί οίκογένειαι Εχουν πληρώσει δδονηρότατον 
φόρον εις τήν χιππικήν ταύτην «ιδεολογίαν». 'Ως δέ τδ κρά
τος είναι δποχρεωμένον νά μεριμνά· διά τήν Εξουδετέρωσιν των 
μολυσματικών Εστιών τών σωματικών λοιμωδών νόσων, οδτω 
Εχει δποχρέωσιν νά μεριμνά διά/τδν εξοβελισμόν τών Εστιών 
τών ψυχικών μολύνσεων. *

4) Οί τοιοΟτοι νέοι είναι Ετοιμοι νά ένταχθούν εις οίον- 
δήποτε κίνημα ανταρσίας κατά τής κοινωνίας, τήν όποιαν ώς 
έλέχθη δέν άνέχονται καί θέλουν νά Εκμηδενίσουν μή Ενδιαφε
ρόμενοι καί μή Ιχοντες ώρισμΕνον πρόγραμμα διά τά περαιτέ
ρω. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ισχύει Ενταύθα ή Εξέγεραις ώς 
αύτοσκοπός.

5) Αί έξεγέρσε τών νέων δποβάλλονται καί δποδαυλί- 
ζονται Οπό τών ίδεΓ . καί διδασκαλιών ώρισμένων φιλοσόφων 
καί κοινωνιολόγων, διδασκόντων τήν άναρχίαν (Marscuse, Α- 
dorno, Habermas). Εις ταύτας διαπιστοΐ τις πού δόναται νά 
δδηγήση μία «άθώα» θεωρητική μελέτη κοινωνιολογική φιλο
σοφική ή άλλη τις. *0 Marcuse, κυρίως Εκπρόσωπος τού άναρ- 
χισμοδ, κηρύττει τήν κατάργηαιν τής σημερινής κοινωνίας, τήν 
κατακρήμνισιν τών άξιων καί δλων τών δημιουργημάτων τού 
πολιτισμού, δηλαδή τδν άναρχισμόν, Επί τψ σκοπφ 8πως έξα- 
λειφθή ή μειωθή εις τό έλάχιστον ή λόγφ τού πολιτισμού 
(τεχνικού καί πνευματικού) καταπίεσις τού άνθρώπου καί ού
τως έπιτευχθή ή άπελευθέρωσις αδτοΰ άπδ παντός, τδ όποιον 
δεσμεύει καί καταθλίβει αύτόν. Ή  άπελευθέρωσις δέ θά δλο- 
κληρωθή διά τής παραλλήλου άποδεσμεύσεως τών καταπιεζο- 
μένων Ενστίκτων ιδίως τοΰ γενετησίου. Διά τών τοιούτων κη
ρυγμάτων έπιζητεΐται κατ’ οδσίαν ή έπάνδος τοΰ άνθρώπου 
είς τήν ζωώδη καί Ενστικτώδη βαθμίδα τής ζωής. Λησμονεΐται, 
δμως, δτι δ άνθρωπος είναι Εκ καταβολής διφυής, ζωώδης άμα 
καί πνευματικός. Τδ ζψώδες καί Ενστικτώδες είναι κοινόν, εις 
δλους τούς ζώντας δργανισμοός, τδ πνευματικόν άποτελεΐ τδ 
ιδιαίτερον άνθρωπολογικδν στοιχεΐον. Επομένως, δ άνθρωπος 
πρέπει νά ζή κατ’ άμφοτέρας τάς ύποστάσεις, κυρίως δέ τήν 
πνευματικήν. Ό  Marcuse καί οι λοιποί κηρύττοντες τδν άναρ- 
χισμδν άποκαλύπονται άντιφάσκσντες πρδς Εαυτούς, διότι με- 
ταχειρίζονται τήν πνευματικότητά των πρδς καταπολέμησιν τής 
πνευματικότητος. Ούτως, άναιρούν Εαυτούς. Έάν παρά 
ταΰτα πραγματοποιηθή ή δπισθοδρόμησις καί μεταφορά τού 
άνθρώπου είς τήν ζωώδη κλίμακα τών Ενστίκτων ή θά διαμένη 
οδτος έσαεί είς τήν τοιαύτην ζψώδη κατάστασιν βπερ δέν είναι 
νοητόν ώς Επιδίωξις ή πάλιν Εκ τής τοιαύτης καταστάσεως θά 
έκκινήση νέα πνευματική άνάπτυξις λόγφ τών Εγγενών πνευ
ματικών ιδιοτήτων τού άνθρώπου. 'Ως πρδς δέ τήν καταπίεαιν 
Εν τφ πολιτισμφ καί τή κοινωνίφ λησμονούν οί κήρυκες τοΰ 
άναρχισμοΰ, δτι ή καταπίεσις είναι σύμφυτον στοιχεΐον τής 
συμβιώσεως τών άνθρώπων καί δτι δέν δύναται νά δπάρξη δμα- 
δική καί κοινωνική ζωή άνευ περιορισμών, δεσμεύσεων καί 
καταπιέσεων. Ή  κοινωνική ζωή καί ή συμβίωσις Εχουν ώς συ
στατικόν τήν δέσμευσιν τών άτόμων καί τδν περιορισμόν τής Ε
λευθερίας των. "Ηδη, έάν μόνον δύο άνθρωποι συμβιούν Εστω 
καί παροδικώς, δφείλουν νά Επιβάλλουν άφ’ Εαυτών περιορι
σμόν, τοδτέστιν αύτοκαταπίεσιν. "Ετι μάλλον άναγκαία είναι 
αύτη Εν τή δμαδική καί κοινωνική αυμβιώσει, ήτις άλλως 
δέν είναι δυνατή. Μόνον τά ζώα συμβιούν άνευ περιορισμού τι- 
νός. Καί αύτή ή κοινωνία τών πρωτογόνων Επειδή είναι κοι- 
νωνίφ άνθρώπων παρουσιάζει τδ φαινόμενου τής καταπιέσεως 
μέ τά Tabus καί τδν αδστηρόν κοινωνικόν κώδικα. 'Η έξάλει- 
ψις δέ τής Εξουσίας έκπροσωπούσης τήν καταπίεσιν δέν εί
ναι Επίσης πραγματοποιήσιμος, διότι άφ’ Ενός τούτο Επιζητεί 
τδ είς τδν άνθρωπον ένυπάρχον Ενστικτον τής υποταγής, άφ’ 
Ετέρου διότι ή κατάργησις τής τάξεως έξαλείφουσα τήν συ- 
στηματοποιημένην ζωήν δημιουργεί είς τδν άνθρωπον αίσθημα 
άνασφαλείας, άβεβαιότητος, φόβου καί άγχους. 'Ο άνθρωπος 
Εχει Εν Εαυτφ ώς τρόπον ύπάρξεως τδ ζήν μέ τδ αίσθημα τής 
ήρεμίας, τής εΰταξίας καί τής άρμονίας. Τούτο διαταρρασοό- 
μενσν άπό τήν Ελλειψιν τής έπιβαλλούσης τήν εδταξίαν Εξου
σίας δδηγεΐ είς ψυχικήν διατάραξιν. Δέον περαιτέρω νά παρα- 
τηρήσωμεν, δτι διά τής κατακρημνίσεως τού πολιτισμού καί 
Επανόδου είς τήν Ενστικτον βαθμίδα τής ζωής έπιζητεΐται ή 
Επαναγωγή είς κατωτέρας βαθμίδας έξελίξεως. ’Αλλά αί έπα- 
ναγωγαί, περί ών κατωτέρω Θά γίνη λόγος, άποτελούν πάντοτε 
παθολογικός Επεξεργασίας. Έν τή σημερινή κοινωνική ζωή 
Εχει ήδη άρχίση καί Εχει αυντελεσθή, ώς διαπιατοΰται μερική 
κατακρήμνισις τών πνευματικών άξιών είς πολλούς τομείς π.χ., 
τήν ήθικήν, τήν θρησκείαν, τάς τέχνας καί ώς Εκ ταύτης

φθορά τού κοινωνικού σώματος, μέλλει δέ Ετι μάλλον, Εάν Εξα
κολουθήσει, νά έπιφέρη περισσοτέρου τήν κοινωνικήν φθοράν. 
Διά νά άντιληφθώμεν δηλαδή τί Επιδιώκεται διά τών κηρυ
γμάτων, δέν Εχομεν παρά νά λάβωμεν δπ’ δψιν τήν σημερινήν 
κατάστασιν είς ήν πραγματοποιείται ήδη κατά Εν ποσοστόν ή 
διδασκαλία τής άναρχίας καί τής άπελευθερώσεως τών παντο
ειδών Ενστίκτων. Ας άναλογισθή τις τήν σημερινήν κατά- 
στασιν είς τδ πολλαπλάσιον, διά νά κρίνη έάν αύτη είναι 
βιωτή παρ' άνθρωπίνων δντων. "Αλλως τε, οί άρνηταί τού 
πολιτισμού καί κήρυκες τής άναρχίας παραβλέπουν τά τόσα 
αγαθα του πολιτισμοί), τών όποιων οότοι παρά τάς ιδέας των 
άπολαύσουν άνά πάσαν στιγμήν. Ώς κατωτέρω θά άναπτύξω- 
μεν, ούχί ή κατακρήμνισις τοΰ δημιουργηθέντος πολιτισμού, 
άλλά ή διά τής όρθολογιστικής Εφαρμογής τών Επιτευγμάτων 
τής προόδου άποφυγή τών κακών άποτελεΐ τδν δρθδν στόχον 
Ενέργειας.^ Έ κ τών άνωτέρω λεχθέντων, προκύπτει δτι ή θεω
ρία τού αναρχισμού άφορμάται άπό Εσφαλμένων βάσεων καί 
προϋποθέσεων καί είναι σαφώς άντιλογική καί άντιανθρωπίνη.

6) Σχετικώς πρδς τάς τοξικομανίασ δέν πρέπει νά παρα- 
βλέπηται καί ή προσπάθεια τών Εχθρών τοΰ πολιτισμού νά δπο- 
νομεύσουν τό άστικόν καθεστώς διά μέσων, οία αί τοξικομανία!.

7) Ή  άπεικόνισις τοϋ σοφού γίγνεται ούχί διά νέου άλλά 
δι’ ήλικιωμένου άτόμου.

8. Κατά τήν περίοδον Εκείνην τής άρχαίας Ελληνικής 
Εποχής, καθ’ ήν έπεκράτει όμαλός κοινωνικός βίος μέ χρηστά 
τά ήθη καί σώφρονα τήν νοοτροπίαν, έπετρέπετο νά άγορεύη 
τις είς τήν Εκκλησίαν τού δήμου, έφ’ δαον δμως είχε δπερβή 
τδ 50ον Ετος τής ήλικίας. Μετέπειτα κατά τήν χαλάρωσιν τών 
ήθών καί τδν κοινωνικόν Εκπεσμόν έπετοέπετο είς πάντα άνε- 
ξαρτήτως ήλικίας, δηλαδή καί είς νεαρούς, νά άνέρχωνται είς 
τδ βήμα. Καυτηριάζων δ Αισχίνης τδ γεγονός τούτο γράφει: 
«Σεσίγηται μέν τδ κάλλιστον καί σωφρονέστερον κήρυγμα τών 
έν τή πόλει, «τις άγορεύειν βούλεται τών δπέρ τά πεντήκοντα 
Ετη γεγονότων καί πάλιν έν μέρει τών άλλων ’Αθηναίων» Αί- 
σχίνης κατά Κτησιφώντοςδ—4. Ή  σοφία τών άρχαίων διετύπω- 
σε τ’ άνωτέρω ύκ κάτωθι: «Εργα μέν νεωτέρων, βουλαί δέ γε- 
ραιτέρων κράτος Εχουσι» *0 ’Αριστοτέλης γράφει: «Οί νέοι 
καί οί πλούσιοι δβρισταί—ύπερέχειν γάρ οΐονται δβρίζοντες». 
Άριστ. Ρητορ. Β 178 (S. Ό  δέ Πλάτων «Κτήσιππος νεανίσκος 
τις δβριστής διά τδ νέος είναι» Πλάτων. Εύθύδημος 273 Β. 
’Επίσης Εχει λεχθή «οί νέοι δβρίζοντες άτάσθαλα μηχανόων- 
ται».

9) Παρόμοιόν τι συμβαίνει ώς γνωστόν σχετικώς πρδς τούς 
τραγουδιστός τ ις  λαϊκής μουσικής, δ Ενθουσιασμός τών δπαδών 
τών δποίων έκδηλούται Επίσης άμέτρως καί παοαφόρως δπό 
τδν τύπον τών παθολογικών συναισθηματικών Εκδηλώσεων. Πα- 
λαιότερον είδωλα ήσαν κυρίως οί άστέρες τοΰ κινηματογράφου.

10) Τδ φαινόμενον τής μαγείας, γνώρισμα τών πρωτογόνων 
λαών, συνοδεύει καί τούς προηγμένους μέχρι σήμερον ώς άντί- 
που ούτως, εϊπεΐν τής λογικοκρατίας. "Εχει δέ ώς άφετηρίαν 
τήν λεγομένην μαγικήν νοοτροπίαν καί βιοθεωρίαν τών πρωτο
γόνων άνθρώπων στηριζομέ’νην Επί τού παμψυχισμού (μυστικι
στική συμμετοχή, παμψυχισμός, άπόκτησις μαγικής δυνάμεως 
(Παντοδυναμία τών σκέψεων κ.ο.κ.). Αΰτη ώς γνώοισμα τού 
προηγμένου άνθρώπου άποτελεΐ φαινόμενον ψυχοπαθολογικόν, 
διότι πρόκειται περί Επαναγωγής καί δπισθοδρομήσεως αύτού 
Εκ τού ύψους τών πολιτιστικών του Επιτευγμάτων είς κατωτέ
ρους τρόπους νοήσεως, δηλαδή τήν άρχαϊκήν μαγικήν καί άλο
γον βαθμίδα συνειδήσεως καί ψυχικής καταστάσεως. Τοιαύτας 
Επαναγωγάς παρουσιάζει πολλαπλώς δ σημερινδς άνθρωπος καί 
πρδς πλείστας άλλας Εκδηλώσες, π.χ. τδν χορόν, τήν μουσι
κήν, τήν τέχνην κ.ά. ("Ιδε κατωτέρω).

11) Ή  άπόρριψις τής χρησιμοποιήσεως τών Επιστημονικών 
ιατρικών θεραπειών δπό τών οπαδών τοΰ ’Ιεχωβά άποτελεΐ τδν 
άντίποδα τών άνωτέρω.

12) Είς τδν άνθρωπον κυριαρχεί ή διπολικότης. Είς τδν 
Ελλογον άντιλέγει τδ άλογον, είς τδ ορθολογιστικόν τδ παρά
λογον καί μυστικοπαθές, είς τδ συνειδητόν τδ άσυνείδητον.

13) Ή  σημερινή μόδα τής μακράς κόμης καί τών γενείων 
τών νέων, τής άμφιέσεως αύτών, τής άκαλαισθήτου διακοσμή- 
σεως καί άλλων, άποτελεΐ μίμησιν καί άντιγραφήν τής συνή
θειας τών Beads καί τών χήππυς (πρώτων διδαξάντων) καί 
γενίκευσιν αύτής. Κατ’ ούδέν δέ διαφέρουν κατά τήν άμφίεσιν 
(Ενδυμασία διά δερμάτων ζώων) καί γενικώς τήν άμφίεσιν τών 
λίαν άπομεμακρυσμένων άρχεγόνων προγόνων ήμών καί ένίων

ψυχικών πασχόντων.
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ΑΦίερΟΥΤΑΙ

ΜΝΗΜΗΝ TON



Θ Α Λ Α Σ Σ Α  ΚΑΙ  Π Ο Ι Η Σ Η
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Α Σ γεννήθηκε κανείς σέ μιαν Απόμερη γωνιά τής 
γης, πού νά μή φαίνεται άπό πουθενά ή θάλασ

σα. ”Ας άκούη μόνο νά μιλάνε γι’ αύτήν. "Ας διαβάτη 
μόνο γι’ αυτήν θαλασσινά βιβλία, μυθιστορήματα, πε
ριπέτειες, ποιήματα, ήμερολόγια καπετάνιων καί πα
λιών περιηγητών πού ιστορούν δσα είδαν, δσα Ακόυσαν, 
δσα έπαθαν ταξιδεύοντας άπό νησί σέ νησί καί άπό 
άκτή σέ άκτή. Κι άς είδαν μόνο μιά φορά στή ζωή 
τους αύτό τό άπέραντο ύγρό στοιχείο, αυτόν τόν πρα- 
σινογάλανο σαλευάμενο κάμπο, πού δέν μοιάζει σέ τί
ποτε μέ τούς κάμπους της στεριάς. Αυτή ή «μιά φορά» 
φτάνει, γιά νά μήν τή λησμονήσουν ποτέ πιά. Ή  άνά- 
μνησί της θάναι γι’ αύτούς μιά ουράνια χάρι κ’ ή μόνη 
τους λαχτάρα, θάναι νά ξαναβρεθοΰν κοντά της. Νά 
τήν «άνασάνουν» άπό μιάν άκρογιαλιά, άπό ένα βράχο,

άπό μιά ταβερνούλα τού γιαλού, άπό ενα μπαλκόνι νη- 
σιώτικου σπιτιού ή ξενοδοχείου πού δταν φυσάη ευερ
γετικό μελτεμάκι θά τούς πιτσιλίζη μέ άφρούς καί 
θά νοιώθουν πώς ξαναγεννιοΰνται. Μά πολύ πιό προ
νομιούχοι είναι έκείνο πού Ιτυχε νά γεννηθούν κοντά 
στή θάλασσα καί νά περάσουν έστω καί τά παιδικά 
τους μόνο χρόνια έκει, στίς άμμουδιές, στους μώλους, 
ατούς Απόμερους δρμους, στά βραχάκια, έκει πού Αρά
ζουν καί κοιμούνται ή Αργοσαλεύουν καί λικνίζουνται 
τά καΐκια «ώ, τά καΐκια τού παλιού καιρού πού φτάνουν 
ώς τόν "Ομηρο» καί οί ψαρόβαρκες καί οί χρωματισμέ
νες μέ τόσο γούστο άταμικές βαρκούλες μέ τά δυό κου
πιά. Σάν έρθη ή ώρα πού ή ζωή θά τούς ρουφήξη μέ 
τις έγνοιες της καί τούς καημούς της, μέ τά βάσανά
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της καί τά προβλήματα της, αν είναι ποιητές, καί μά
λιστα σπουδαίοι, σέ στιγμή μεγάλης νοσταλγίας θά 
τραγουδήσουν μέ τό στίχο, μέ τδ στίχο πού σπαρτα
ράει άπό καημό σάν ψάρι πού τό έχουν μόλις ξεσύρει 
στή στεριά, κι έκεΐνο τινάζεται καί χτυπιέται γιατί έξω 
άπό τό νερό τό άρμ,υρό δέν τοΰ μένει παρά δ γοργός 
θάνατος.

«Τ& πρώτα μου χρόνια τ’ Αξέχαστα τάζησα 
κοντά στ’ άκρογιάλι,
στή θάλασσα έκεΐ στήν πλατειά καί τήν ήρεμη, 
στή θάλασσα έκεΐ, τή βαθειά, τή μεγάλη!
Καί κάθε φορά πού μπροστά μου ή πρωτάνθιστη 
ζωούλα προβάλλει,
καί βλέπω τά όνείρατα κι άκούω τά μιλήματα 
των πρώτων μου χρόνων κοντά στ’ άκρογιάλι, 
στενάζεις καρδιά μου τό ίδιο άναστέναγμα: 
νά ζοΟσα καί πάλι,
στή θάλασσα έκεΐ τή ρηχή καί τήν ήμερη 
στή θάλασσα έκεΐ, τήν πλατειά, τή μεγάλη!

(Κ. Παλαμάς)

Υπάρχει, τάχα, «ρηχή θάλασσα»; Συχνά συλλο
γίζομαι πώς δέν υπάρχει. Θέλω νά πώ, καί μισού μέ
τρου βάθους θάλασσα ν’ άπλώνεται μπροστά σου, άμα 
τήν κοιτάξης κάμποσο, βαθαίνει, βαθαίνει άπεριόριστα, 
καί ταυτίζεται μέ τό μεγάλο μά καί τόσο ομορφο μυ
στικό τής δημιουργίας. ’Έτσι μεγάλη απλώνεται καί 
χάνεται στό άπειρο καί βαθαίνει μέσα στή μνήμη τοΰ 
ποιητή ή «ρηχή» θάλασσα τής νοσταλγίας του. Γι’ αυτό 
καί πάμπολλα θά είναι τά ωραία λυρικά τραγούδια ποΰ 
θά τοΰ γέννηση καί πού θά τά σπείρη δλόδροσα καί 
όλόφρεσκα μέσα στό έργο του, είτε ή άνάμνησι τής 
θάλασσας, είτε ένας καινούργιος παγαιμός του πρός 
αύτήν. "Αν ή θάλασσα «ή ρηχή καί ή πλατειά καί ή 
μεγάλη» είναι έκείνη τοΰ Μεσολογγιοΰ, πού δ Παλαμάς 
πέρασε έκεΐ δέκα χρόνια ζωής— άπό τά έπτά ώς τά 
δεκαπέντε του— ύπάρχει μιά άλλη θάλασσα, πιό «παι
δική» άκόμα. ’Εκείνη πού άχνά, μόλις, θυμάται ό Ηα- 
λαμάς, γιατί αύτή ήταν ή θάλασσα πού πρωτσειδε, πού 
πρωτομύρισε καί πού τόν άγρίεψαν τά κύματά της σπά
ζοντας θεόρατα καί άφρισμένα στους μώλους. Είναι ή 
θάλασσα τοΰ πατραϊκοΰ κόλπου. 'Η θάλασσα πού χαϊ
δεύει ή πού μαστιγώνει τ’ άκρογιάλια τής Πάτρας, τής 
ώραίας καί μεγάλης πελοποννησιακής πολιτείας. «Στό 
ποίημά του: «Στή χώρα πού μέ γέννησε» (βλ. «Πολι
τεία καί Μοναξιά», πέμπτος τόμος «'Απάντων» Παλα- 
μά) , ζωγραφίζει δσα άχνοθυμάται άπό τά πρώτα του 
έπτά χρόνια στήν Πάτρα: ένα πατρικό περιβόλι, ένα 
μοναστήρι, τόν κάμπο μέ τόν άκριβό καρπό, τή στα
φίδα, τά Ψηλά 'Αλώνια, τό «παλιό κοιμητήρι πού είναι 
θαμμένα έκεΐ τ’ άγια τά κόκκαλα μιας μάνας κι’ ένός 
κύρη» καί άλλα πολλά παρόμοια. Μά δλ’ αυτά είναι 
τόσο θολά, πού δλοένα καί σβήνουνε καί άποχρωματί- 
ζουνται μέσα στή μνήμη του. Μόνο μιά εικόνα, μιά 
άνάμνησι μόνο δέ σβήνει. Καί δχι μόνο δέν ξεθωριάζει 
μέσα του, μά μέ τό πέρασμα τοΰ καιροΰ δλο καί πιό 
ζωηρεύει καί γίνεται τό έμβλημα τοΰ δημιουργικού του 
πάθους. Τό έμβλημα τής ποιήσεώς του. Καί σ’ αύτή 
τή θύμησι, πώς έξαφνα 6 στίχος του, πετιέται μέσα 
άπό κάποιο βύθος όνείρου, καί τινάζεται ψηλά, ίδιο 
κύμα πού τό σήκωσε έξαφνα ή τρικυμία. «Κι ένα μο
νάχα βάσταξα όλοζώντανο,— καί σά νά τώχη γιά ψυχή

της ή ψυχή μου.-—Κι αυτό είν’ ή θάλασσα, είναι ή 
θάλασσα!— 'Όλο βογγάει καί δέρνεται καί σκούζει καί 
δλο —  χυμάει καί δέρνει άνήμερα νυχτόημερα — στα 
βράχια σου, στούς φράχτες σου, στό μώλο.— 'Η θάλασ- 
σά σου, ή θάλασσα! —  Καί μέ τ’ ’Απρίλη τά λουλού
δια:— καί μέ τοΰ Γεναριοΰ τά φουρτουνιάσματα— δμοια 
στον ίδιο τό σκοπό τά τραγουδά —καί σάν κ’ έμένα, τ’ 
άγρια τά τραγούδια!» "Ας προσέξουμε τή βαθειά πα- 
ρατήρησι τοΰ ποιητή: τής θάλασσας ό σκοπός στή
φουρτούνα είναι ίδιος πάντα. Δέν έχει μεγάλη «μουσι
κή ποικιλία». Θά μπορούσαμε λοιπόν νά συμπεράνουμε 
πώς είναι μονότονος δ σκοπός της— άρα δχι καί τόσο 
εύχάριστος. "Οπως κάθε τι τό μονότονο. Καί — πρό 
παντός δταν είναι φουρτουνιασμένη — δέν μάς κουράζει 
ποτέ. Ό  ήχος της υπερκαλύπτει τή μονοτονία της. Για
τί πάντα ή φωνή τής θάλασσας έχει κάτι τό μυστηριώ
δες, τό έπιβλητικό καί τό υποβλητικό, τό άνυπόταχτο. 
Ή  φωνή της είναι μιά άπό τις άγριες καί τις παρατε- 
ταμένες φωνές τής Δημιουργίας. Καί σάν τέτοια, μάς 
κρατεί πάντα σέ μιά έξαρσι, ή σέ ένα δέος. Γι’ αύτό καί 
ό ποιητής τήν συμβόλισε καί τήν ταύτισε μέ «τ’ άγρια 
τά δικά του τραγούδια».

Μά, άν ή φωνή τής θάλασσας, αύτή πού ένέπντύ
σε τόσα λυρικά άριστουργήματα στόν Λάμπρο Πορφύ
ρα —  «φωνές τής θάλασσας» τιτλοφόρησε τή δεύτερη 
καί τελευταία συλλογή του— είναι άγρια, είναι συχνά 
καί μαλακή καί σιγανή καί ψιθυριστή, σάν παραπειστι
κός στίχος, γραμμένος γιά νά ψιθυριστή στήν άκοή 
μιάς παρθένας. Σά δοξαριά βιολιού πού τό άκοΰμε, άπό 
μακριά, μέσα σέ μιά καλοκαιρινή έλληνική νύχτα. Καί 
πόσες εικόνες, πόσα «ταμπλώ» μάς παρουσιάζει ή θά
λασσα άπό τό πρωί ώς τό βράδυ! ’Εναλλαγές ατά χρώ
ματα καί στήν κίνησι, διαφορετικά παιχνιδίσματα μέ 
τό ήλιακό ή τό φεγγαρίσιο φώς, μέ περαστικές σκιές 
τών σύννεφων καί μέ τών βουνών τά άντικαθρεφτίσματα 
ή τών δένδρων ή τών παραλιακών σπιτιών δλόγυρα σ’ 
έναν δρμο! Πόσα δπτικά θαύματα, ποΰ δμως δέν είναι 
μιά απλή σκηνογραφία, μιά φαντασμαγορία, άλλά πού 
μάς γεμίζουν τήν ψυχή μέ τήν πιό καθάρια συγκίνησι. 
Μέ τή συγκίνησι πού ένψ έχει πάθος, δέν έχει μήτε 
ταπεινά κίνητρα, μήτε ιδιοτέλεια! Αύτήν τήν εικόνα 
τών σπιτιών πού τήν αυγή καθρεφτίζονται στό ήρεμο 
άκρογιάλι έπιασε κάποτε τό δραματικό λυρικό μάτι 
τοΰ Παλαμά, καί τήν έκλεισε σέ τρεις υπέροχες στρο
φές. «Πρωί μέσα στ’ άκύμαντα νερά— πρός τ’ άκρογ'ά- 
λι— τών σπιτιών βαθιά δλόλευκη ή ζωγραφιά π ρ ο β ά λ
λ ε ι ! —  Σάν άπό χέρι άπότολμο— ξεωριστοΰ τεχνίτη —  
φανταστικό σάν άθλο— δείχνεται κάθε σπίτι!— Ά λ λ ’ δ 
ήλιος ύψώθηκεν' ήρθε τό μεσημέρι’— κι ή ζωγραφ ά; 
Τήν έσβησε— τό κΰμα καί τό άγέρι!» Πράγματι, δλα 
τά πολύ όμορφα πράγματα, δλα τά έξαίσια, διαρκοΰν 
λίγο— δσο κρατάει αύτή ή πρωϊνή εικόνα τών φαντα
στικών σπιτιών!

"Ας δούμε τώρα μέσα στήν τόσο πλούσια καί τήν 
τόσο θαλασσόχαρη ποίησι τοΰ Παλαμά καί μιάν άλλη, 
διαφορετική αύτή τή φορά, ποιητική στιγμή τής θά
λασσας. Αύτή είναι παρμένη σάν ψυχική φωτογραφία 
άπό τις θαλασσινές δμορφιές τής λεπτογραμμένης ’Ατ
τικής. Φυσικά, δταν τό ποίημα αύτό γράφτηκε— έδώ 
καί πενήντα χρόνια — ή άττική άκρογιαλιά δέν είχε 
«τροποποιηθή» τόσο πρός τήν δμοιογραφία. Δέν έμοια
ζε μέ τή σημερινή τουριστική της έμφάνισι. Καλός καί 
άγιος δ τουρισμός, τό είπαμε καί θά τό λέμε πάντα,
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καί δέν ήταν δυνατό- νά μήν άνακαλύψη μια από τις 
πιό όμορφες χώρες τοΰ κόσμου: τήν Ελλάδα! Φυσικά, 
ή τουριστική διαμόρφωσι τών Ακτών μας προσφέρει άλ
λες χάρες στόν σημερινόν άνθρωπο, ευκολίες και Ανέ
σεις πού δέν όπήρχαν τότε! Υπήρχαν όμως τά μονα
χικά, τά άπάτητα Ακρογιάλια, οί βροχόσπαρτες καί φυ- 
τάστρατες ακτές, οί Αμμουδιές οί άνέγγιχτες— «σάν σε 
παρθένα αμμουδιά πού άλλο δέν έχει άχνάρι, παρά τού 
Θαλαασοπουλιοΰ τό Ανάλαφρο ποδάρι», είπε τόσο ώραϊα 
ό Σικελιανός— οί προορισμένες μόνο γιά τούς μύστες 
τής φύσεως, γιά τις πολύ αίσθαντικές ψυχές, γιά 
τούς στοχ ασιατικούς ανθρώπους, πού μέσα σ' έκείνη τήν 
ύπέρτατη γαλήνη καί τήν κατευναστική μοναξιά γευ- 
όνταν τις Αγνές, τις δλοκάθαρες ποιητικές δμορφιές καί 
χάρες τής θάλασσας. Τά πάντα στήν ’Αττική, είναι πιό 
ανάερα, πιό λεπτά, πιό πνευματικά, πιό αιθέρια. ’Αλ
λου μπορεί νά είναι πιό έντονα, πιό χτυπητά. Μά ή 
’Αττική πλάστηκε Από τό θεϊκό, τό αρχαίο αίσθημα 
τής συμμετρίας καί τής καλλιτεχνικής Αρμονίας, πού 
τό συμβόλιζε ή σοφία καί ή λατρεία γιά τήν Αττική γή 
τής θεάς ’Αθήνας. Αυτή τήν Ανέκαθεν πνευμοτσποιημέ 
νη ’Αττική έρμηνεύει καί ένα Από τά θαλασσινά ποιή
ματα τοΰ Παλαμά. Μοιάζει μ’ ένα πολύ Απαλό, πολύ 
εύγενικό καί δειλό ειδύλλιο ξετυλιγμένο μέ χάρι μυστική 
σέ μιά Αττική Ακρογαλά μιά ωραία χειμερινήν ήμερα. 
Μιά «άλκυσνίδα ήμέρα». "Ας προσηλωθούμε γιά λίγο 
σ’ αύτό τό ποίημα, πού γιά νά τό ζήσουμε σήμερα έτσι 
δπως μάς προσφέρεται θά πρέπη νά πάμε πολύ μακριά, 
θ ά  πρέπη νά γυρέψουμε μιά θαλασσινή έλληνική γω
νιά πού δέν έχει Ακόμη ύπσκύψει στις Απαιτήσεις τοΰ 
τεχνσκρατικοΰ πολιτισμού. Καί εύτυχώς υπάρχουν Α
κόμα πολλές τέτοιες γωνιές στη  χώρα μας. "Ας τις 
χαιρόμαστε δσο μπορούμε περισσότερο, κι όχι μόνο τό 
καλοκαίρι, μά καί σέ κάθε ώραία έποχή, σέ κάθε ώ- 
ραία ήμέρα πού νάναι καλωσυνάτη καί χαμογελαστή, 
δπως αύτή πού φωτίζει καί πλαισιώνει τό παλαμικό 
ποίημα.

’Αρχίζει, προσδιορίζοντας μέ μιά λεπτή ψυχική 
συγκίνησι τήν έποχή, τήν ώρα τής ήμέρας, καί σχε
διάζοντας μέ λίγες στιχουργικές μολυβιές τό θαλασσι
νό τοπίο: «Στό χειμωνιάτικο πρωί, τού ’Απρίλη, κόρη 
’Αθήνα!— Νά τ’ Ακρογιάλι τό βραχόσπαρτο ξεχωριστό 
— στά περιγιάλια Ανάμεσα μακριάθε σάν προβάλλη ,— 
τό λές νησάκι έρημικό γραμμένο— ζωή νά ζήση πού 
έρχεται γιά νά καλογερέψη'μά τό πατεΐς κ’ αισθάνεσαι 
πώς καί στις πέτρες του ή ζωή, γιά δέησι, γιά ξε
φάντωνα, μέ δμοιο ξαλάφρωμα έκεΐ ζή». Τό χαρακτη
ριστικό λοιπόν είναι τό «ξαλάφρωμα» πού νοιώθει δ 
ποιητής σ’ αύτήν τήν Ακρη τής Αττικής θάλασσας. Καί 
τώρα ή θάλασσα Απλώνεται μπροστά του κι’ έκεΐνος, 
σά νά έμπνέεται Από τήν δμορφιά της τή ζωγραφίζει 
τραγουδώντας της, μαζί. Γιατί δ ποιητής μόνο με τό 
ρυθμό τών λόγων βαλμένων σέ στίχο, ζωγραφίζει: «Να 
ή θάλασσα! Τρεμοσαλεύουν τά νερά της — σάν τά χαϊ- 
δεύη ή γαληνιά καί ή μπάρα δέν τά δέρνη,— νά γίνουν 
κύματα ποθούν μά δέν τ’ Αποφασίζουν,— καί πράα καί 
παιγνιδιάρικα, καί σάν παραδομένα στό Αγκίστρι στέ
κουν τοΰ ψαρά πού άπάνωθέ τους γέρνει—στό δολερό 
κυνήγι του βοήθεια νά τού γίνουν». Πρόκειται γιά μιά 
θάλασσα πού έχει αύτή τή στιγμή έναν σταθερό χαρα
κτήρα Κυμαίνεται Ανάμεσα στό «κύμα καί στό μή 
κύμα . Δέν ξέρεις ποιά τροπή θά πάρη: Θά ξανακοιμη- 
θή ή θά ξεσηκωθή σέ μανιασμένη φουρτούνα. Κι αύτό

τό αναποφάσιστο, αύτή ή Αμφιβολία, γεννάει στόν ποιη
τή μιά ξεχωριστή, μιά «άλλη συγκίνησι», πού πάει πιό 
βαθιά μέσα του, καί πού διαδέχεται στό ποίημα τήν 
πρώτη έξωτερική περιγραφή τής θάλασσας: Είναι ή 
συγκίνησι Από τις ειδικές ψυχικές καταστάσεις που τοΰ 
δημιουργεί, καί Από τις συγκεκριμένες Αναλογίες πού 
βρίσκει καί διατυπώνει Ανάμεσα στή θάλασσα καί στήν 
ψυχή του: «Μά τά αισθητήρια μέσα μου, θάλασσα έσύ 
μαγίστρα — πώς τά θολώνεις, πώς τ’ Ανακατώνεις!—  
Τά νερά σου άντικρύζοντας Αναγαλλιάζω σάμπως —  
φρέσκες βιολέττες Αττικές νά μέ μοσκοβολάνε — 6α- 
θειές καί Από τό χρώμα τους καί Από τήν εύωδία τους 
— στοχαστικές ψυχές θαμμένες μέσ’ στά ένδόμυχά τους. 
— Καθώς μού ύψώνονται οί ματιές προς τά βαθιά τού 
Απείρου —  τά σύγνεφ’ Αραχνοΰφαντα τις μαγνητίζουν" 
χ έ ρ ια --  λευκά ετοιμάζονται νά μού προσφέρουν κρίνα. 
— Στό χειμωνιάτικο πρωί, τοΰ ’Απρίλη ή κόρη, ’Αθήνα!

Καί τώρα, τό πλάνο μετατοπίζεται. Κάτι νέο θά 
προστεθή στό τοπίο. Είναι ένα μικροσκοπικό ξωκκλήσι, 
έκεΐ κοντά. Λεπτομέρεια τόσο συνηθισμένη μά καί τόσο 
χαριτωμένη καί αισθητικά «συμπληρωματική» στά πε
ρισσότερα έλληνικά Ακρογιάλια. Τό άσπρο ξωκκλήσι, 
τό μικροσκοπικό, τό παπαδιαμάντειο! Ή  φωλιά αύτή 
ή περιστερένια, πού Ανοίγει στόν ποητή δυό προοπτι
κές. Ή  μιά είναι καθαρά θρησκευτική: Νά συμμαζευτή 
έκεΐ μέσα ή ψυχή του καί νά έπικοινωνήση μέ τό Θεό. 
Μά καί νά βρεθή μέσα του δ ποιητής μέ τήν Αγαπη
μένη του, γιά νά τελέσουν έναν μυστικό γάμο, τό γάμο 
τής Αγάπης τους, κάτω Από τό μάτι τού Θεού, ή τού 
άγιου πού σ’ αύτόν είναι ταμμένη ή έκκλησούλα. Καί 
Αμέσως τότε, Ακολουθούν οί στίχοι, πού στήν μουσική 
τους συνταιριάζουν τήν έπιθυμία, τήν δνειροπόλησι τή 
λαχτάρα, γιά έναν έρωτα σχεδόν θεϊκό: «Καί νά τό 
μικροσκοπικό, νά τό ίερδ έξωκκλήσι,— θαρρείς, χτιστδ 
γιά νά χωρέση μόνο δυό καρδούλες —νά λειτουργήση 
γιά καρδιές πού θά γενοΰνε ταίρι! —  Κάτω Απ’ τή 
σκέψι σά νά ζή τοΰ έσπερινοΰ τού φέγγους— πολυόμ- 
ματο Από τών κεριών τά θαμπερά ματάκια— με τ Αση
μένια τάματα στού Αγίου τήν εικόνα— θαυματουργή που 
τά δεινά τής Αμαρτίας τά κάνει —  νά λειώνουν καίον- 
τας, καθώς λειώνουν τά κεριά Αναμμένα — τή φλόγινη 
σαρκούλα τους στάζοντας τό καθένα— στοΰ άγιου μπρο
στά τή χάρι. Σ’ αύτή τή «θεωρία» καταλήγει ή Ελλη
νική ψυχή τοΰ ποιητή, ποτισμένη καί δροσερεμένη άπο 
τήν πνοή τής θάλασσας πού τά νερά της έκείνη τή 
στιγμή «νά γίνουν κύματα ποθοΰν μά δέν τό Αποφασί
ζουν». Ινι Αν βρεθή κάποιος νά ύποθέση πώς μοιάζει 
κάτι μέ βεβήλωσι ή ιδέα πώς τό παραθαλάσσιο έκκλη- 
σάκι «θά λειτουργήση γιά καρδιές πού θά γενοΰνε ταί- 
ρ», τή βεβήλωσι αύτή τήν Απαλείφει καί τήν έξαγνίζει 
Αμέσως ή ιδέα τής «μετάνοιας τοΰ Αμαρτωλού», πού δ 
ποιητής τόσο εύστοχα τήν παραλληλίζει μέ «τά αερά
κια πού στοΰ Αγίου μπροστά τή χάρι, λειώνουν τή φλό
γινη σαρκούλα τους»— τό σκεύος τής αμαρτίας. Τής 
Αμαρτίας πού είναι τό Ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα μέ τήν 
αύστηρά χριστιανική ηθική. Μά αύτό είναι μιά Από
λυτη καί μονοκόμματη Αποψι, Αποψι «μονόμπαντη» σάν 
κάτι καράβια κακοφορτωμένα πού γέρνουν Από τή μ α 
τους πλευρά, μέ κίνδυνο νά βουλιάξουν. Αλλα τό «έλ- 
ληνικό μέτρο» πού είναι και δ κανόνας τοΰ ποιητή, 
ξαναφέρνει τά πράγματα στήν θεσι τους, δηλαδή στήν 
Ανθρώπινη ισορροπία. Αύτήν πού αιώνια διδάσκει η 
Αμοιβαία μυστική σχέσι τής θάλασσας μέ τη στεριά. . .
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ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ 
Καθηγητοϋ ’Εγκληματολογίας καί 

Σωφρονιστικής Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Η ΕΚ Τ Η Σ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ο Σ  ΤΟΠΙ  
Χ Ρ Π Μ Α Τ Ο Ν  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Β Π Σ Ι Σ  
ΤΗΣ ΤΑ ΥΤΟ ΤΗ ΤΟ Σ ΤΟΥ Υ Π Α ΙΤΙΟ Υ  
ΤΗΣ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

Τό ιστορικόν τής ύποθέσεως έφ' ή ή πραγματογνωμο- 
ούνη είναι τό ακόλουθον: Αύτοκίνητον συγκοινωνίας κενόν 
επιβατών μετά τήν έκτέλεσιν τού τελευταίου νυκτερινού 
δρομολογίου, άνεχώρηοεν έκ Πειραιώς δΓ Άμαρούσιον, 
ένθα ό οδηγός αύτοϋ διασκέδασεν έν τινι Κέντρω. Μεθ' ό 
έπιβάς πάλιν τού αύτοκινήτου περί ώραν 11 ην κστηυθύνετο 
διά τής Λεωφόρου Κηφιαοίας πρός Πειραιά. Ε κεί δέ, περί 
τήν πρός Χαλάνδριον διασταύρωσιν, συνεκρούσθη πρός δί- 
κυκλον προπορευάμενον, μέ αποτέλεσμα τόν θανάσιμον

τραυματισμόν τού οδηγού καί τού έπιβάτου του δικύκλου. 
Μετά τήν σύγκρουσιν ό οδηγός τοϋ αυτοκινήτου άνέπτυΕε 
ταχύτητα καί έπωφεληθείς τοϋ σκότους διέφυγε. Τό μετα- 
βάν τήν έπομένην πρωίαν συνεργεϊον τής Διευθύνσεως 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, άνεΰρε Εέοματα χρωμάτων 
έκ τού δικύκλου, ύποπτευθέν δέ ότι τ»νά τών Εεσμάτων θά 
είχον ίσως προσκολληθή κατά τήν σύγκρουσιν εις τό μηρό- 
σθιον μέρος τού αύτοκινήτου, συνέλεΕε ταϋτα. ΈΕητάσθη- 
σον διάφορα αύτοκίνητα, άτινα περί τήν 11 ην τής νυκτός
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είχον διέλθει έκ τοϋ τόπου τής ουγκρούσεως. Τό ύπαίτιον 
τής ουγκρούσεως αύτοκίνητον έθεωρήθη ώς τό όλιγώτερον 
τών λοιπών ύποπτον, έπειδή, ώς άπεδεικνύετο έκ τού πίνα- 
κος τών δρομολογίων, έκρίνετο άκρως όπίθανον, άν μή α
δύνατον, τό ρηθέν αύτοκίνητον νά έΕετέλεσεν τήν άπό 
Πειραιώς μέχρις Άμαρουοίου διαδρομήν εντός χρονικού 
διαστήματος μικρότερου τής ώρας καί νό εύρεθή έν τφ ση- 
μείω τής ουγκρούσεως περί τήν 11ην τής νυκτός ώραν. 
Πλήν άλλ' όμως έκ προσεκτικής έΕετάσεως εύρέθηααν άνά- 
λογα, πρός τό έκ τού δικύκλου, Εέσματα χρωμάτων έν τφ 
κινητφ περικοχλίω τού αύτοκινήτου τούτου.

Τό δΓ άποΕέοεως ληφθέντα Εέσματα χρωμάτων έκ τοϋ 
περικοχλίου τοϋ ώς ύπαιτίου τής ουγκρούσεως θεωρηθέντος 
αύτοκινήτου, ώς καί τά έκ τής πινοκίδος τού δικύκλου, ύπε- 
βλήθησαν εις φυσικήν έΕέτασιν στερεοσκαπικώς. Έκ τής 
φυσικής ταύτης διά τοϋ στερεοσκοπικού μικροσκοπίου έΕε
τάσεως, προέκυψε, κατά τήν έκθεσιν τής πραγματογνωμο
σύνης, ά π ό λ υ τ ο ς  σ ύ μ π τ ω σ ι ς  τών εύρε- 
θέντων τεμαχιδίων χρωμάτων. Τήν σύμπτωσιν ταύτην ή 
ούτωοεί γενομένη πραγματογνωμοσύνη, έστήριΕεν εις τό 
ότι ταΰτα παρουσίαΖον κατά τήν έγκαροίαν αύτών τομήν 
τόν αύτόν άριθμόν στρωμάτων, τήν αύτήν άπόχρωσιν καί 
τήν αύτήν διάταΕιν τών χρωστικών στιβάδων.

Τό έκ τής έκθέσεως τής πραγματογνωμοσύνης πόρισμα 
περί τής άπολύτου συμπτώσεως τών έΕετασθέντων δειγμά
των, έκρίθη άρκετόν ώς θετική άπόδειΕις τής τσυτότητος 
τών δειγμάτων τούτων, ό δέ οδηγός τοϋ ρηθέντος αύτοκι- 
νήτου κατεδικάσθη ύπό τοϋ Πλημμελειοδικείου δνευ έτέρας 
μαρτυρικής ή άλλης άποδείΕεως.

Ή  άνωτέρω "Εκθεσις θά ήτο πληρεστέρα, άν τά δΓ 
άποΕέοεως ληφθέντα Εέσματα χρωμάτων έκ τοϋ περικο- 
χλίου τοϋ αύτοκινήτου τοϋ θεωρουμένου ώς ύπαιτίου τής 
ουγκρούσεως, ώς καί τά έκ τής πινοκίδος τοϋ δικύκλου, 
ύπεβάλλλοντο ού μόνον εις φυσικήν έΕέτασιν οτερεοσκο- 
πικώς, άλλά καί εις χημικήν έΕέτασιν.

'Επειδή ή φυσική διά τοϋ στερεοσκοπικού μικροσκοπίου 
έΕέτοοις δέν είναι πάντοτε άρκετή πρός θετικήν άπόδει- 
Ειν τής ταύτότητος τών έΕετασθέντων δειγμάτων. Διότι τό 
συμπέρασμα τής οϋτω γινομένης πραγματογνωμοσύνης, περί 
τής άπολύτου συμπτώσεως τών εύρεθέντων τεμαχιδίων 
χρωμάτων, στηρίζεται μόνον εις τό ότι ταΰτα παρουσιά
ζουν κατά τήν έγκαροίαν αύτών τομήν τόν αύτόν άριθμόν 
στρωμάτων, τήν αύτήν άπόχρωσιν καί τήν αύτήν διάταΕιν 
τών χρωστικών στιβάδων.

Τούτο όμως δέν άρκεϊ ϊνα θεμελιώση πάντοτε θετικήν 
άπόδειΕιν περί τής ταύτότητος τών έΕεταΖσμένων δειγμά
των, διότι ή φυσική έΕέτασις δεικνύει μέν, ότι άμφότεραι αί 
χρωστικοί ούσίαι έχουν τάς αύτάς ιδιότητας, όμως δέν δει
κνύει τάς χημικός τών χρωμάτων άντιδράσεις. Τούτο δέ
χονται ειδικοί καί βαθεϊς μελετηταί, ώς ό Logard, ό Reise, ό 
Schneickert κ.ά.

"Ωστε ή άπλή σύμπτωσις τών φυσικών ιδιοτήτων τών 
χρωστικών ούσιών δέν όρκε!' πρέπει νά διακριβοϋνται καί αί 
χημικοί άντιδράσεις τών ύπό έΕέτοσιν χρωμάτων.

Ή  χημική έΕέτασις διενεργεϊται ώς άκολούθως. Πρώτον 
διακριβοϋται άν τά χρώματα είναι μεταλλικά ή όργανικά' είτα 
δέ διαλύονται ταύτα διά καταλλήλου διαλυτικοϋ. Πρός τούτο 
χρησιμοποιούν συνήθως εις τά έργσστήρια έπιστημονικής ά- 
στυνσμίας (Laboratoires de police scientifique ou technique), 
μίγμα οινοπνεύματος καί αίθέρος. Τό οϋτω προερχόμενον 
παρασκεύοσμα ύποβάλλεται εις τάς άκολούθους δύο χημικός 
άντιδράσεις:

α) ' Α π ο χ ρ ω μ α τ ι σ μ ο ύ .  Ό  άποχρωματισμός 
έπιτυγχάνεται μέ διχλωριοϋχον κασσίτερον όΕυνισμένσν μεθ' 
ύδοοχλωρικοϋ όΕέος (Bichlorure d' etain acidule rap 1' 
acide chlorhydrique). Διά τής χημικής ταύτης ούσίας πρέπει 
νά άπσχρωματίΖωνται άμφότερα τά δείγματα, καί τό ώς 
ύποπτον θεωρούμενον καί τό ληφθέν πρός συγκριτικήν έΕέ- 
τασιν.

β) Έ π α ν α χ ρ ω μ α τ ι σ μ ο ϋ  τ ο ϋ  πα-  
σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς '  τόν έπαναχρωματισμόν πειρώμεθα

διά τής προσθήκης εις τήν κατά τόν άνωτέρω τρόπον άπο- 
χρωματισθείσαν διάλυσιν ύπερχλωριούχου σιδήρου (per- 
chlorure de fer). Διά τής προσθήκης ταύτης δέν πρέπει νά 
έπαναχρωματισθοϋν, ούτε τό ύποπτον, ούτε τό πρός σύγκρι- 
σιν ληφθέν δείγμα.

Η άνωτέρω ύποδεικνυσμένη μέθοδος, χρησιμοποιείται 
μέ λαμπρά άπστελέσματα ύπό τοϋ Locard έν τώ έπιστημο- 
νικφ έργαστηρίω, τής Lyon, ύπό τού Reiss έν ΛωΖάννη κ.ά. 
Οϋτω δυνάμεθα ν' άποφαινώμεθα άοφαλέστερον περί τής 
ταύτότητος τών έΕεταΖομένων χρωμάτων. "Αλλως, ούτε ή 
διοκρίβωσις τών ιδιοτήτων τών χρωμάτων, ούτε ό διά τού 
φασματοσκοπίου προσδιορισμός χρωστικής τίνος ούσίας ούτε 
ή φασματοσκοπική σύγκρισις διά ταύτοχρόνου έΕετάσεως 
τών άναλύσεων άμφοτέρων τών δειγμάτων ούτε τέλος μόνη 
ή · χημική έΕέτασις, έπιτρέπουν νά σποφανθώμεν άσφαλώς 
περί τής ά π ο λ ύ τ ο υ  ταύτότητος χρωμάτων ληφθέν- 
των, έστω καί δΓ άποΕέοεως, έκ δύο διαφόρων μερών. 
Διότι καί χρώματα όμοιάΖσντα ή καί παρουσιάΖοντα τάς 
αύτάς ιδιότητας, τήν αύτήν άπόχρωσιν, τό αύτό μήκος φω
τεινού κύματος (ώς έν τη φασματοσκοπική άναλύσει), δυ
νατόν νά μή ύπάκεινται εις τάς αύτάς χημικός άντιδράσεις.

Οϋτω δέ είργάσθη εις παραμοίαν περίπτωσιν καί ό 
Locard. Εκεί έπρόκειτο περί ουγκρούσεως ποδηλάτου μετά 
φορτηγού αύτοκινήτο, μόρια τής βοφής τοϋ όποιου προσε- 
κολλήθησαν κατά τήν σύγκρουσιν εις ώρισμένα μέρη τοϋ 
ποδηλάτου. Ό  Locard δέν ήρκέσθη εις τήν διά τής φυσικής 
έΕετάσεως σύγκρισιν τών χρωμάτων διά τών ύπεριωδών 
άκτίνων καί τοϋ φασματοσκοπίου, άλλ' ύπέβαλε τό παρα
σκεύασμα εις χημικήν έΕέτασιν, πραγματοποιήσας, τάς άνω
τέρω άναφερομένας δύο χημικός άντιδράσεις, δηλαδή τοϋ 
άποχρωματισμοϋ καί έπαναχρωματισμοϋ, έκ τής συνδεδυα- 
σμένης δέ έκτιμήσεως τών παρατηρηθέντων κατ' άμφοτέ- 
ρας τάς μεθόδους, φυσικήν καί χημικήν, άποτελεσμάτων, 
ήχθη εις τό θετικόν πόρισμα ότι τό έκ τοϋ ποδηλάτου λη
φθέν δείγμα χρώματος ήτο τό αύτό πρός τό ληφθέν έκ τού 
αύτοκινήτου.

Κατ' άκολουθίαν ή διά τοϋ μικροσκοπίου μόνον έΕέτα- 
σις, περιοριΖσμένη εις τήν έρευναν τών φυσικών ιδιοτήτων 
τών χρωμάτων (διάτοΕις καί άπόχρωσις τών χρωστικών στι
βάδων) , δέν έπιτρέπει πάντοτε άσφαλή άπόφανσιν περί τής 
ταύτότητος αύτών.

'Εκτός τούτου δέν άποκλείεται τό κινητόν περικόχλιον, 
έφ’ οΰ εύρέθησαν τά Εέσματα τών χρωμάτων, άτινα έν τή 
ρηθείση έκθέσει θεωρούνται ώς προσκολληθέντα έκ τοϋ 
δικύκλου κατά τήν σύγκρουσιν, νά είχε χρωσθή δΓ όμοιου 
χρώματος, προτού προσαρμοσθή εις τόν προφυλακτήρα τοϋ 
ύπαιτίου τής ουγκρούσεως αύτοκινήτου.

'Επί τή ύποθέσει δέ ταύτη, θά έπρόκειτο, ούχί περί τοϋ 
αύτοϋ, άλλά περί όμοιου χρώματος' ένώ τό καίοιον θέμα 
είναι ή άπόδειΕις τής ταύτότητος, ούχί τής όμοιότητος τών 
έΕεταΖομένων χρωμάτων. Τό χαρακτηριστικά σημεία, οίον 
ρωγμαί προελθοΰσαι, έκ τής έπιδράσεως τών καιρικών με
ταβολών δέν άποδεικνύουν πάντοτε αύταί καί uovoi ταύ- 
τάτητα προελεύσεως καί δΓ έτερον λόγον, ότι δέν είναι 
άδύνατσν νά εύρεθοϋν δύο όμοια χρώματα έν τφ έμπορίω. 
Αί ρωγμαί αϋται έχουν σπουδαιάτητα ώς χαρακτηριστικά 
σημεία εις άλλας περιπτώσεις ιχνών, μάλιστα δ' έπί τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων' διότι έπί τών τελευταίων τού
των έχει ύπό τής πείρας δεκαετηρίδων πολλών δισκριβω- 
θή, ότι είναι άδύνατος ή ούμπτωσις δύο άπολύτως όμοιων 
άποτυπωμάτων' έκεϊ χαρακτηριστικά τινα σημεία, οίον ϊδιορ- 
ρυθμίαι κατά τό σχήμα καί τήν διάταΕιν τών θηλοειδών 
γραμμών, συναντώμενα εις τήν αύτήν θέσιν, άπόστασιν καί 
φοράν έπ' άμφοτέρων τών άποτυπωμάτων, τοϋ τε ύποπτου 
καί τοϋ πρός αύτό συγκρινομένου, δύνανται νά έπιτρέψουν 
εις τόν έμπειρογνώμονα τήν θετικήν περί τής ταύτότητος 
αύτών άπόφανσιν. "Ομως έπί τών χρωμάτων, ή συνδεδυα- 
σμένη, φυοική καί χημική έΕέτοοις, δίδει εις τάς πλεϊστας 
περιπτώσεις, ιδία δ' όταν ύπάρχουν έπαρκή δείγματα Εε- 
σμάτων τών χρωμάτων, έχεγγυώτερα συμπεράσματα.
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OS «πρσφήται» τών δεινών τής ανθρωπότητας παρουσιαζόμενοι μέ προσω
πεία αγγελικών κοσμοσωτήριον καί μέ κηρύγματα ευαγγελικά, τά όποια 
ούδεμίαν σχέσιν Ιχουν μέ τάς πραγματικάς Ιπιδιώξεις των, άναταράσ- 
σουν μέ τάς σατανικάς τρίαινας των τάς μάζας τής διεθνούς νεολαίας, την 
όποιαν Ιχουν όδηγήσει, κατά σημαντικόν ποσοστόν, εις τόν μηδενισμόν 
καί τήν άρνησιν, διά τής άφθόνου παροχής είς αότήν πάσης ηδονιστικής 

κραιπάλης, ή όποια άποκτηνώνει κα'ι θανατώνει.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΓΕΛΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
«Ή  μηχανοποίησις τής ζ ω ή ς ,  κατά τήν σύγχρονον έποχήν, Ισοπέδωσε τά 
πάντα καν Ιδίως τήν άνθρωπννην προσωπικότητα». Καθηγητής ΡΕΒΕΑ.

Λ ΓΙΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ επί του προ- 
■^· σκηνίου της ζωής του «Homo Sapiens» 
μέχρι σήμερον, έπί πεντήκοντα χιλιετίας, έ
χουν δοθή πολλαί χαρακτηριστικαί προσωνυ- 
μίαι είς τόν ’Άνθρωπον, άντιπροσωπευτικαί 
τής περιόδου τής πολιτιστικής άνελίξεως, 
κατά τήν οποίαν οότος εδρασε, περιόδου χρο- 
νικώς, ως έπί τό πλειστον, εύρείας. Σύν τή

έξελίξει του πολιτισμού, αί προσωνυμίαι αυ- 
ται άπεδείκνυον ποιοτικήν άνωτερότητα του 
Ανθρώπου, διαρκώς άνερχομένην. Καί όδοι- 
πορών τό φέρον τό Λογικόν, εμβιον "Ον, διά 
μέσου τών χιλιετιών, μέ οδηγόν τήν χιμαιρι
κήν κατάκτησιν τής διαρκώς έξ αύτοΰ άπο- 
μακρυνομένης Εύδαιμονίας, εφθασεν είς τόν 
20όν αιώνα (δστις άποτελεΐ εντυπωσιακόν ό-
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ρόσημον τής Πανανθρώπινης 'Ιστορίας), διά 
να λάβη τήν πλέον ταπεινωτικήν προσωνυ
μίαν, του άγελαίου ’Ανθρώπου. Τοΰτο οφεί
λεται εις τον τεχνολογικόν Λεβιάθαν, ό ό
ποιος ώθησε τον ’Άνθρωπον εις τήν κατάκτη- 
σιν των άστέρων, άλλα δεν τον ένέπνευσε να 
κτίση έ'να νέον Παρθενώνα, ώς άποφαίνεται 
ό Άντρέ Μαρλώ, καί ό όποιος, επίσης, έδω- 
σεν εις αύτόν τιτάνιον ίσχύν, άλλα τον έκαμε 
νά άρνηθή τήν φυσικήν του αρμονικήν ύπό- 
στασιν, μέ συνέπειαν νά διασαλευθοΰν αί φρέ- 
νες του, ώς θρηνωδεί ό Άντρέ - Φρανσουά 
Πονσέ.

Μετά τήν δημιουργίαν ίου ό ’Άνθρωπος 
άπεβλήθη του θείου Παραδείσου, διότι είσήλ- 
θεν, αν καί του ήτο άπηγορευμένον, εις τήν 
δίνην της Γνώσεως. Έργασθείς άόκνως επί 
χιλιετίας έδημιούργησεν, ώς ύποκατάστατον 
του άπολεσθέντος Παραδείσου, έν Modus Vi
vendi υποφερτόν, διά του όποιου έσμίλευσε 
μίαν άνθρωπίνην παραδείσιον φωλεάν, εις ήν 
κατέφευγε δι’ άνάνηψιν μετά τήν λήξιν των 
ύπ’ αύτοΰ δημιουργουμένων περιπετειών. Με- 
σοϋντος του 20οΰ αίώνος, λόγω τών έκπλη- 
κτικών τεχνολογικών επιτευγμάτων του, έ- 
γεύθη καί τοΰ καρπού τοϋ Δένδρου τής 'Υπερ- 
γνώσεως, μέ συνέπειαν νά έκβληθή καί έκ 
τής άνθρωπίνης παραδείσιου φωλεάς του, κα
ταδικασμένος πλέον, εις τό διηνεκές, εις τό 
μαρτύριον τοϋ Σισύφου.

Αί μυρμηκιαί τών όμοιων του άπετέλε- 
σαν, ήδη, μίαν συμπαγή μαζαν, άναμοχλευο- 
μένην υπό τερατόμορφων μηχανών, αί όποΐαι 
συνεχώς κατακτούν ρόλους πρωταγωνιστών 
έπί τοΰ προσκηνίου τής ζωής. Οί ’Άνθρωποι 
έπαυσαν νά όμιλοϋν πλέον περί διασήμων σο
φών προσωπικοτήτων ή κατακτήσεων τοΰ 
Πνεύματος, άλλά όμιλοΰν έν έκτάσει περί έκ- 
πληκτικών μηχανημάτων. Οί ήλεκτρονικοί 
έγκέφαλοι καθημέραν εκθρονίζουν τον ’Ά ν
θρωπον άπό τάς δραστηριότητας, τάς όποιας 
διηύθυνεν ούτος έπί χιλιετίας, καί καταλαμ
βάνουν θέσιν ρυθμιστών τών τυχών του, ά- 
παιτοΰντες πρόθυμον ύποταγήν καί έξυπηρέ-

ρησιν υπό τών κατασκευαστών των. 'Η  φωνή 
τοΰ σοφοΰ Τζών Κένεθ Γκάλμπραιηθ : «έχο- 
μεν μεταβληθή, τόσον εις τήν σκέψιν, όσον 
καί εις τήν δράσιν, εις δούλους τών μηχα
νών», άποδεικνύει τοΰ λόγου τό άσφαλές.

'Η τραγικωτέρα συνέπεια τής μηχανο- 
κρατικής έποχής μας είναι ή άπώλεια τής 
άνθρωπίνης προσωπικότητος καί ή μεταβο
λή τοΰ ’Ανθρώπου, παντός Ανθρώπου, εις έν 
ομοιόμορφον μέλος τής πανανθρώπινης μά- 
ζης, εις έν μοιραίως διακινούμενον, τήδε-κα- 
κεισε, μέλος μιας τεράστιας άγέλης, εις τήν 
όποιαν ποιμαίνουν πολλοί έξαλλοι μηχανοκρα- 
τικοί ποιμένες. ΕΤς έξ αυτών, πράγματι σα
τανικός, είναι αί σειρήνες τής μαζικής πληρο- 
φορήσεως, αί όποΐαι κατακρημνίζουν καί ισο
πεδώνουν, άντί νά οίκοδομοΰν.

Πράγματι, ό έπαιρόμενος διά τάς έκπλη- 
κτικάς κατακτήσεις του σύγχρονος Άνθρω
πος άπέκτησεν άγελαίαν ύπόστασιν. Οί ταγοί 
τοΰ Πνεύματος έξηφανίσθησαν, λόγω άνυπαρ- 
ξίας οπαδών. 'Ο άγελαΐος ’Άνθρωπος δέν έν- 
τυπωσιάζεται πλέον άπό τάς έκδηλώσεις τοΰ 
Πνεύματος. Αί μηχαναί τον έδίδαξαν νά θέλ
γεται μόνον άπό τά παράγωγά των, τά όποια 
ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τό Πνεΰμα. Τά 
πάντα τοΰ μαστιγώνουν ήδονικώς τον αισθη
σιασμόν καί ύπ’ αύτών έλκεται άγεληδόν. Εις 
τον χορόν τοΰ αισθησιασμού προβάλλουν τυ
χαίοι οδηγοί, κραυγαλέοι ταγοί, άθλιας υπο
στάθμης, τούς όποιους πειθηνίως άκολουθεΐ 
ώς πρόβατον έπί σφαγήν. 'Η  πνευματική ά- 
γωνιστικότης του έχει έξαφανισθή καί αί νοϊ- 
καί διαλείψεις φρονήσεως άδυνατοΰν νά άνα- 
στήσουν τον φυσικόν δυναμισμόν του. Μία 
περίεργος ύπερεξασφάλισις τής ύπάρξεώς του 
τον άπομακρύνει άπό τον άγωνιστικόν στίβον 
τής εύγενοΰς βιοπάλης, διά νά τον μεταβάλη 
εις πειθήνιον οπαδόν τών κηρύκων — κοινωνι
κών άποβρασμάτων, κραυγαλέων φερεφώνων, 
τών πλέον ταπεινών συνθημάτων, εις τά ό
ποια, αν καί διαφωνή ριζικώς, δέν έχει τήν 
δύναμιν νά άντιδράση.
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Εις τον σύγχρονον άγελαΐον Άνθρωπον( *) 
δέν λειτουργεί ή λογική του ύπερηφάνου 
Πνεύματος, άλλα τά ένστικτα του παραλογι- 
σμοΰ δι’ έξασφάλισιν, πάση θυσία, μιας λα
θραίας έπιβιώσεως. Τήν άγελαίαν ύπόστασιν 
τοΰ συγχρόνου ’Ανθρώπου έχουν άντιληφθή οί 
άρνηταί τοΰ ύγιοΰς άστικοΰ καθεστώτος, υπή
κοοι ένόε σατανικού έξτρεμισμοΰ, κενοϋ καί 
άσυδότου, οΐ όποιοι, έκμεταλλευόμενοι άσμέ- 
νως ταύτην, έχουν μεταβληθή εις δαιμονικούς 
ποιμένας των μαζών, μέ συνέπειαν τήν δη
μιουργίαν συνεχοϋς αναταραχής απανταχού 
τής Γής. Ούτω, τήν θέσιν τών ταγών τοΰ 
Πνεύματος κατέλαβον οί ταγοί τών ένστι
κτων, οίτινες «κοσμούνται» υπό διεστραμμέ
νων χαρακτήρων. Καί οί τελευταίοι ουτοι έπι- 
βάλλονται εύχερώς εις τάς άγελαίας άνθρω- 
πίνας μάζας, τάς οποίας όδηγοΰν κατά κρη
μνών.

Ή  ως άνω θλιβερά είκών παρουσιάζεται 
πλέον έναργής εις τήν σύγχρονον νεολαίαν, ή 
οποία, εις άπαντα σχεδόν τά κράτη, είναι ή 
προσφιλεστέρα καί εύκολωτέρα λεία διά τάς 
δυνάμεις τοΰ σκότους, αί όποίαι έπαγγέλλον- 
ται τήν σωτηρίαν τής άνθρωπότητος, ενώ 
άπεργάζονται τόν άφανισμόν της. ’Εκμεταλ
λεύονται αύται τά χαρακτηριστικά τής νεο
λαίας, ως είναι ή φυσική ορμή, ό τυφλός δυ
ναμισμός, ή έπιθυμία άλλαγών, αί έλλιπεΐς 
γνώσεις, ή άνυπαρξία πείρας, ή άγνοια τής ου
σίας τής ζωής, ή εύκολοπιστία καί ή επανα
στατική άγωνιστικότης. Τά χαρακτηριστικά 
αύτά είναι συμφυή μέ τήν νεαράν ήλικίαν. 
Κατά τούς σοφούς τοΰ πολιτισμού μας, ως 
γνωστόν, οί νέοι είναι άγωνιστικοί, οί μεσή- 
λικες δημιουργικοί καί οί γέροντες φιλόσοφοι. 
Εκμεταλλεύονται, οθεν, οί «προφήται» τών 
δεινών τής άνθρωπότητος τάς φυσικάς ως άνω 
ιδιότητας τής νεολαίας καί παρουσιαζόμενοι

(*) 'Ημείς οί Έλληνες βαρυνόμεθα καί μέ σχε
τικόν έλάττωμα της φυλής, καθοριζόμενον διά τοΰ 
ακολούθου άρχαίου ρητοϋ : «Ελλήνων μέν έκαστος 
άλώπεκος ϊχνεσι βαίνει, σύμπαντες δέ όμοϋ χαύνος 
ένεστι νους».

μέ προσωπεία άγγελικών κοσμοσωτήρων καί 
μέ κηρύγματα εύαγγελικά, τά όποια ούδεμίαν 
σχέσιν έχουν μέ τάς πραγματικάς επιδιώξεις 
των, άναταράσσουν μέ τάς σατανικάς τρίαι
νας των τάς μάζας τής διεθνοΰς νεολαίας, τήν 
οποίαν Ιχουν οδηγήσει, κατά σημαντικόν πο- 
σοστόν, εις τόν μηδενισμόν καί τήν άρνησιν, 
διά τής άφθονου παροχής εις αυτήν πάσης ή- 
δονιστικής κραιπάλης, ή όποια άποκτηνώνει 
καί θανατώνει. Καί οΰτω μετεβλήθη ή σύγ
χρονος νεολαία είς τραγικήν λείαν, μέ θλιβε- 
ράν ύπόστασιν, χειροτέραν πάσης άλλης έπο- 
χής, λόγω, κυρίως, καί τής ίδιότητος τοΰ ά- 
γελαίου τοΰ συγχρόνου ’Ανθρώπου καί έπί 
πλέον, λόγω καί έτέρων δεινών, προϊόντων 
τής μηχανοκρατικής εποχής μας, ώς είναι ή 
κατάπτωσις τής Οικογένειας, ή άρνησις τής 
Θρησκείας, ή άδιαφορία προς τάς ήθικάς ά- 
ξίας, ή θεοποίησις τοΰ ύλισμοΰ, ή έπικράτη- 
σις πανταχοΰ τοΰ ήδονισμοΰ καί τοΰ στυγνοΰ 
συμφέροντος κλπ.

Προκύπτει, οθεν, τό θλιβερόν συμπέρα
σμα, ότι ή μηχανοκρατία ώδήγησε τήν σύγ
χρονον ’Ανθρωπότητα είς μίαν έρεβώδη Κοι
λάδα τών Δακρύων, όπου ευδοκιμούν οί δαί
μονες τοΰ κακοΰ καί άπεργάζονται μεθοδι
κούς άτέρμονα σειράν δεινών.

’Εκ τών ώς άνω έκτεθέντων δύναταί τις 
να άντιληφθή τά βαθύτερα αίτια τής συγχρό
νου κακοδαιμονίας, ή όποια μαστίζει τήν 
πανανθρωπίνην κοινωνίαν.

'Η έπαναφορά έπί τής ορθής τροχιάς τής 
Άνθρωπότητος είναι δυσχερής, άλλά ούχί ά- 
δύνατος. 'Η  έπαναφορά έν δράσει τών ’Αξιών 
τοΰ Ήθικοπνευματικοΰ Πολιτισμού καί τών 
'Υγιών Θεσμών, μέ πρωταρχικήν τήν 'Υγιά 
Οικογένειαν, καί τήν ’Ορθήν Παιδείαν, κυρίαν 
σμιλεύτριαν τοΰ ’Ήθους, θά προσφέρη τήν 
σωτηρίαν είς τάς κατά κρημνών βαινούσας 
κοινωνίας. ’Αλλά διά νά έπιτευχθή τό γιγάν- 
τιον τοΰτο κατόρθωμα άπαιτοΰνται γίγαντες 
άναμορφωταί καί φορείς κοσμοσωτηρίου έρ
γου, ώς καί μεγίστη προσφορά μόχθου καί 
θυσιών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π ΑΛ ΑΙΟΛΟ ΓΟΣ
*SP(dza και μάζια, δχα οβησζά, χ ύ ό η κ ε  ή ννχζα.  
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ΗΛΙΑ Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς

Γ"| ΑΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ έλεγε: «Ή Πόλι δέν Θ6 πέσπ, άν 
'  * δέν σκεπαστή τό φεγγάρι».

Καί τό φεγγάρι σκεπάστηκε. Καί τ' άστρα σβήσαν. ΚΓ 
ή νύχτα ή μελανάφτερη άπλώθηκε. Κι' ή Τρίτη, ή άφορε- 
σμένη, Εημέρωνε. Καί «έτι λυκοφεγγούσης τής ήμέρας» οί 
άντίχριστοι μπήκαν στήν Πόλι. ΚΓ ό Κωνσταντίνος μάχε
ται. Άναμετριέται μέ πολλούς, μέ τό σπαθί ατό χέρι. «Βρυ- 
χώμενος ώς λέων καί τήν ρομφαίαν έσπασμένην έχων έν 
τη δεΕιρ πολλούς των πολεμίων άπέσφοΕεν» — «. . . έπειδη 
γάρ είδε τούς πολεμίους βιαΖομένους τε αύτόν. .. μέγα 
βοήσας ύστάτην ταύτην φωνήν «ή πόλις άλίσκεται καμοί 
Ζήν έτι περίεσπν;» Οϋτω καί ιμέσης τούς πολεμίους ώσαί τε 
έαυτόν κοί κατακοπήναι. . .» (Κριτόβ. Α, 72, 100).

Καί κατεκάπη, σάν τού τσακιστή τό σπαθί κι' έσχίστη 
τό κοντάρι. Σκοτείνιασαν τά μάτια του καί παραδίνει τό τα
πεινωμένο πιά σκήπτρο του μαΖύ μέ τήν ψυχή του ατά χέ
ρια τής Θείας πρόνοιας. ΚΓ ό άνδρειωμένος πέφτει. . .

Νά πώς τό γράφει κι' ό Τούρκος ιστορικός Σααδετ- 
τίν. «. . .  ή άπελπιστική θέσις (τών Ελλήνων, λόγφ τής 
εισβολής τών Τούρκων) ήναψε τό πϋρ τού μίσους εις τήν 
μαύρην ψυχήν του (τού Κωνσταντίνου) καί μέ τήν κόψιν 
τής σπάθης του έθέριΖε τήν έσοδείαν τής Ζωής των. Καί 
ή αίματοβαφής λεπίς του έκόρεσε τήν δίψαν της εις τό 
αίμα των». ΚΓ άκάμη, «. . .τότε (Τούρκος στρατιώτης) έρ- 
ριψε κατά γής τόν έχθρόν έκεϊνον τής πίστεως άπό τήν 
χρυσήν σέλλαν του καί σπρώχνων αύτόν πρός τήν οκόνιν, 
κστέφερε τό δαμασκηνόν Είφος του κατά τής κεφαλής

Καί ό πρωταγωνιστής τού δράματος, τού δικού του 
τραγικού δράματος, Εεψυχά.

Καί ή 'Αρχόντισσα, ή Κυρά, ή νύφη τού Βοσπόρου, 
άπό τά τότε Τούρκεψε. Τούρκεψε αύτή πού έπί χίλια χρό
νια κράτησε στά χέρια της τή χρυσάχτινη λαμπάδα τής πί
στεως καί τού πολιτισμού καί τήν έσελάγισε άνά τά πεδία 
τής οικουμένης, πρός φωτισμόν τού άνθρώπου, καί άλυσο- 
δέθηκε οτό στύλο τής δουλείας.

Καί άρχισαν τά βάσανα, τά δάκρυα καί οί θρήνοι:

—Έ κ τήν άστραποχάλαζαν, έκ τήν άνεμοζάλην, 
άπό τήν Πόλιν έρχομαι τήν άστραποκαμένην. . .».

Καί ό Ποντιακός άντίλαλος, μέ τή δική του γλώσσα, 
θρηνεί τό πανσέβαστσν όνομα τού Κωνσταντίνου:

«Ό βασιλιάς, δ βασιλιάς παργόριαν ’κεϊ παίρνε. ( ')  
Έπαΐρεν τ’ άλαφρόν σπαθίν, τ’ έλλενικόν κοντάριν, 
τσοί Τούρκους ’κροΟγνεν ’ςσό σπαθίν'

τσοί Τούρκους ’ςσό κοντάριν, 
τρακόσους Τούρκους έκοψε καί δεκατρείς πασάδες, 
’τσακώθεν(2) τό σπαθίν άτοΟ κι’ ’σκίγεν(3) τό κοντάριν. 
"Οντεν έκαλοτέρεσεν, έπέσ’ τσοί Τούρκς άπέμνεν, 
κι’ δντεν έκαλοτέρεσεν καί μοναχός έπέμνεν.
ΚΓ άτοί άτόναν έθαψαν ’ςσό χλοερόν τιουσέκιν (4) .
Ά ϊλί έμας καί 6άϊ έμας, πάρθεν ή Ρωμανία!
Έπαΐραν τό βασιλοσκάμν (5), έλάγεν(6) άφεντία...».

Καί μπήκε στήν Πόλι ό Πορθητής καί σάν θαύμασε τά 
κάστρα καί τις έκκλησιές, τούς πύργους, τά παλάτια, καί 
είδε καί τήν έρημιά καί τήν καταστροφή, πού ήταν «ώς 
θέαμα. . . πέρα τραγωδίας άπάσης» πού έκαμαν οί ορδές 
του, έστέναΕε καί εϊπεν: «όποιον πόλιν παρεδώκαμεν εις 
διαρπαγήν καί έρήμωσιν» (Κριτ. 96, 98).

Προχώρησε πρός τήν Άγιά  Σόφιά μέ πλήθος άΕιωμα- 
τούχων. ΞεπέΖεψε, μπήκε μέσα, τράβηΕε στό Ιερό, άνέ- 
βηκε στήν "Αγια ΤράπεΖα, ή όποια δέν ήταν έκείνη πού 
άνέθεσε ό Ιουστινιανός εις τά κατά τήν 24 Δεκεμβρίου 
534 «ΘυρανοίΕια ή άνοιΕιθύρια» τής 'Αγίας Σοφίας, διότι 
έκείνην «έΕαισίου κάλλους έκ πασών τίμιων ύλών σύνθεμα» 
έπρόλαβαν καί τήν έτεμάχιοαν καί τήν έμοίρασαν μεταΕύ 
τους οί Λατίνοι κοτά τό 1204, δλλ' άλλη έΕ ίσου σεπτόν 
θυσιαστήριον, ή όποια είχε τεθή στήν θέσι τής πρώτης άπό 
τόν Μιχαήλ Παλαιολόγο τό 1261, καί έκομε τήν προσευχή 
του καί άφιέρωσε τό καύχημα τού ΒυΖαντίου στόν Αλλάχ!

ΚΓ έτσι, ό πάνσεπτος κοί περικαλλής ναός τής Χρι-

«Πήραν τήν Πόλι, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη, 1. δέν έπαιρνε. 2, έτσακίσθη. 3, έσχίσθη. 4, στρώμα. 5,
πήραν καί τήν Άγιά Σόφιά τό μέγα μοναστήρι...». βασιλικός θρόνος. 6, ήλλαξε.

"Αλλος θρήνος ιστορεί, πώς έφθασε τό θλιβερό άγ
γελμα στά έλληνικά άκρογιάλια:

«Καράβιν έκατέβαινε στά μέρη τής Τενέδου 
καί κάτεργο Οπάντεσε, στέκει κι' άναριυτά το:
«—Καράόι, πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις;·

Άνέπαντ’. άνω: Ό  άνδριχς Κων) νσυ τοϋ Παλοαολόγου 
τού «Μαρμαρωμ,ένσυ Βασιλιά», έν τψ Έθνικψ Ίστορι- 
κψ Μουσείψ. Δωρεά Ίωάννου Ά λεξ. Μελετσπούλου. 

Κάτω: Ή  Δπογραφή τοΰ Παλαισλόγου.
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ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΙΝ ακριβώς έτών ένεφανίσθη τό πρώτον είς την Ελλάδα άστυ- 
νομικόν περιοδικόν. Τό έντυπον τοϋτο, τό όποιον οί σχόντες τήν πρωτο

βουλίαν τής έκδόσεως ώνόμασαν «’Αστυνομικά Χρονικά», άπετέλεσεν εκτοτε 
και έξακολουθεΐ νά είναι τό έπίσημον δημοσιογραφικόν δργανον τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

Ή  άνάγκη ένός τοιούτου περιοδικού, καίτοι είχεν ύφ’ όλων άναγνωρισθή, 
άπό τής ίδρύσεως άκόμη του Σώματος, έν τούτοις μόνον μετά παρέλευσιν τριά
κοντα δύο όλοκλήρων έτών κατέστη πραγματικότης.

Ούτως, άπό του ’Ιουνίου του 1953, ή ’Αστυνομία Πόλεων, πρωτοπόρος πάν
τοτε είς πάσαν έκδήλωσιν προαγωγής και προόδου τής χώρας, άπέκτησε 
τό Ιδικόν της έπαγγελματικόν δργανον. Ή  έκδοσις τών «’Αστυνομικών Χρονι
κών» εύρέθη είς στενήν συνάφειαν μέ τήν καταβαλλομένην πανταχόθεν προσπά
θειαν περαιτέρω έκσυγχρονισμού και βελτιώσεως τής ουσιώδους διά τον κρα
τικόν μηχανισμόν άστυνομικής υπηρεσίας.

Ύπ’ αύτάς τάς θέσεις, τά «’Αστυνομικά Χρονικά» κατέστησαν άληθής πνευ
ματικός φάρος τών άνδρών τής ’Αστυνομίας καί πρεσβευτής τής μεγάλης προσ
φοράς τού κατά πάντα άξιου καί δημοφιλούς αυτού Σώματος. Οί στόχοι των 
ήσαν καί έξακολουθοΰν νά παραμένουν ή άρτιωτέρα έπαγγελματική κατάρτισις 
τών άστυνομικών, ή πνευματική των καλλιέργεια, ή προαγωγή τών σχέσεων 
τής ’Αστυνομίας μετά τού κοινού, ή ύποβοήθησις τών παραγόντων έκείνων, 
κρατικών καί μή, τών άσχολουμένων, πλήν τής ’Αστυνομίας, μέ τήν πρόληψιν 
τού έγκλήματος, ή διαφώτισις τής Ελληνικής κοινωνίας καί ίδίως τής νεολαίας, 
έπί τών έπαπειλούντων αυτήν κινδύνων κ.ά.

Τούτων δεδομένων, είς τάς σελίδας τών «’Αστυνομικών Χρονικών» φιλο
ξενούνται υπεύθυνοι καί ήλεγμέναι μελέται έπί θεμάτων έγκληματολογίας, έ- 
πιστημονικής άστυνομίας, όργανώσεως, έθνικής άσφαλείας, τουρισμού, ίστορίας 
τής έξελίξεως τού άστυνομικοΰ θεσμού, θέματα έπί νομικών ζητημάτων, προ
βλήματα τροχαίας καί ιατροδικαστικής, προβλήματα ψυχιατρικής, ψυχολο-
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στιονοσύνης μετεβλήθη σέ ΤΖομί. Κι' έκεί πού ύψωνόταν 
ό Σταυρός, έστήθη τό μισοφέγγαρο.

Κατά τήν έΕοδό του είδε ένα στρατιώτη νά οπάη ένα 
μάρμαρο τού ναού. Τόν μάλωσε, όκούμπησε τή ματοβαμ- 
μένη παλάμη του στην κολόνα, δείγμα κατοχής, καί δεί
χνοντας τό σπαθί του τού είπε έπιτιμητικά: «'Αρκεί ύμίν 
ό θησαυρός καί ή αιχμαλωσία' αί δέ οίκοδομαί τής πόλεως 
έμαί τυγχάνοσοι».

Προχώρησε καί έφθοσε στ' άνάκτορα τών Βλαχερνών. 
Τά βρήκε σέ άπερίγροπτη κατάστασι. Φαντάστηκε τις δό- 
Εες τους, θυμήθηκε τούς στίχους Πέροου ποιητοϋ, «Αί άρα- 
χναι έΕύφαναν τούς ιστούς των έν τοίς τών Καισάρων Πα- 
λατίοις' έκ δέ τών νυκτερινών κραυγών τών γλαυκών άντή- 
χησαν οί θόλοι των» καί ρίγησε σκεπτόμενος τό πώς κλω
θογυρίζει ή μοίρα!

ΑνεΖήτηοε τούς έπιΖήσαντας "Ελληνας καί γιά πολ
λούς κατέβαλε καί λύτρα. Μά ιδιαίτερα άνεΖήτησε τόν 
Κωνσταντίνο. Είχε δώσει έντολή άπό τό πρωί νά τόν βρουν 
Ζωντανό ή νεκρό, διότι δέν ύπήρχαν άποδείΕεις περί τής 
τύχης του. Επικρατούσε αμφιβολία. "Αλλοι έλεγαν πώς 
έφυγε! "Αλλοι πώς ήταν κρυμμένος στήν Πόλι. "Αλλοι ότι 
έπεσε στή μάχη. Τήν άμφιβολίαν αύτήν δηλώνει καί ό 
θρήνος:

«ΤΩ Κωνσταντίνε βασιλεΟ, Δράγαζη(') τό πινόμι, 
εϊπέ μου ποδ είιρίσκεσαι, έχάθης, εκρυβήθης, 
ζής ή καί απίθανες επάνω στό σπαθί σου;»

Τήν φήμην αύτή, ότι ό βασιλιάς έφυγε, δέν τήν πί
στευαν οί Ελληνες, διότι έγνώριΖαν τήν άπάντηοιν πού 
έδωκε ό Κωνσταντίνος ατούς συμβουλεύσαντας αύτόν νά 
φύγη: »ό Αύτοκράτωρ, λέγει τό άνώνυμσν μοσχοβιτικόν 
χρονικόν, ήκροάσθη έν σιγή τών συμβούλων αύτού, καί εί- 
πεν, ή συμβουλή ύμών είναι έΕαίρετος. Εύχαριστώ ύμάς έπ1 
αύτή. Γινώσκω δέ καί πόσον ώφέλιμον εις τόν ήμέτερον 
άγώνα θά ήδύνατο νά είναι τό πρστεινόμενον ύφ’ ύμών 
διάβημα, έπειδή, ώς λέγει άριστα, τά πάντα δύνανται νά 
συμβώσι καί μόνον ο ύ δ έ π ο τ ε  θ' άποφοσίσω νά 
έγκαταλίπω έν τοιαύτη συμφορά τόν κλήρον μου καί τάς 
άγιας Εκκλησίας καί τήν πρωτεύουσαν, τόν θρόνον καί τόν 
λαόν μου. Τί θά έλεγε περί έμοϋ ή οικουμένη; Σάς ικε
τεύω άπ' έναντίας, όπως Ζητήσετε πσρ' έμοϋ νά μή σάς 
έγκαταλείπω. Ναι, έπιθυμώ ν' άποθάνω έδώ μεθ' ύμών».

Ή  λαϊκή όμως ψυχή δέν έπίστευε καί ότι έπεσε στήν 
μάχη. Δέν τό χωρούσε ό νοϋς της, ότι ό βασιλιάς πού έν- 
σάρκωνε όλες τις έλπίδες, μπορεί νά έχη κοινή άνθρώ- 
πινη μοίρα καί νά πεθοίνηΙ Έπίστευε καί ήθελε νά πιστεύη, 
πώς ή έΕαφάνισίς του είναι πρόσκαιρη, διότι «δεΕιά χειρ 
Κυρίου τόν άνήρπασε κατά τήν ώραν τού κινδύνου καί 
τόν όπέκρυψε άπό τά μάτια τών άνθρώπων» καί ότι θά Εα· 
ναφανή ν' άποκατοστήση τά πράγματα σύμφωνα μέ τούς 
πόθους της.

Μά σέ λίγο φάνηκαν οί τούρκοι στρατιώτες πού κρα
τούσαν τή ματωμένη σεπτή κεφαλή τού Κωνσταντίνου. 
Ψάχνοντας άπό τό πρωί άνεγνώριΖαν τό νεκρό άπό τόν 
δικέφαλο άητό, τό σήμα αύτό τών Παλαιολόγων, πού άνα- 
τένιΖε μέ τά μάτια του καί άπλωνε τά φτερά του σ' 'Ανα
τολή καί Δύσι, πού ήταν κεντημένος στις περικνημίδες του. 
Μοναδικό βασιλικό σημάδι. Φαίνεται πώς ό βασιλιάς δέν 
φορούσε τή βοσιλική στολή του ή τήν έβγαλε στή μάχη καί 
έμάχετο όχι πιά σάν βασιλιάς καί πρώτος τής οικουμένης 
άλλά σάν ταπεινός καί φλογερός άγωνιστής τής πίστεως 
κοί τού "Εθνους. Οί γνωστές εικόνες τόν παρουσιάζουν 
νά φέρη Μίτραν, φολιδωτόν θώρακα, περικνημίδας, άνάρ- 
ριχτον χιτώνα, άσπίδα καί σπάθην γυμνήν στό χέρι. Στό 
Δημαρχιακό μέγαρο τών Αθηνών, στό έργο τού Φ. Κόν- 
τογλου άπεικονι'Ζεται μέ πλατύγυρον κάλυμμα, φολιδωτόν 
θώρακα, περικνημίδες μέ τό δικέφαλο άητό, άνάρριχτον 
χιτώνα, δόρυ, άσπίδα καί σπάθην στήν θήκην.

Καί άπέθεσαν τήν κεφαλήν τού άρχηγοΰ τού ΒυΖαν- 
τίου καί προστάτου τής όθροδοΕίας στά πόδια τού Μωάμεθ, 
τού άρχηγοΰ τού Ίσλάμ.

Οί γι' αύτό τό σκοπό κρατούμενοι έκεί "Ελληνες, πε-

1. Ό  Κωνσταντίνος έλέγετο καί Δράγαζης, Δραγάσης, 
ώς καταγόμενος έκ μητρός, έκ τοΟ Σέρβου χωροδε
σπότου Κων. Δράγαση.

ρίτρομοι καί λυπημένοι, έβεβαίωσαν ότι ή κεφαλή είναι τού 
Κωνσταντίνου. Ό  πρωθυπουργός τού ΒυΖαντίου καί έπ' 
άδελφή γαμπρός τού Κωνσταντίνου, άρχοντας Λουκάς Νο- 
τοράς, ό άνθενωτικός, ό όποιος έλεγε «κρειττότερόν έστιν 
νά ϊδη έν τή πόλει φακιόλον βασιλεΰον Τούρκων ή καλύ- 
πτραν Λατινικήν», μέ δάκρυα κατένευσε. Στό καταφατικό 
νεύμα του, ό Σουλτάνος έσκυψε τήν φίλησε, καί ήμέρες 
τήν έπεδείκνυε στήν στήλην τού Αύγουστίνου, γιά νά πει- 
σθοΰν οί Χριστιανοί.

ΠρόσταΕε κατόπιν, νά κηδέψουν βασιλικά τόν Κων
σταντίνον. «Καί μαθών ό Άμηρας, περιχαρής καί εύφραι- 
νόμενος ύπήρχε κοί προστάΕει αύτού οί εύρεθέντες χρι
στιανοί έθαψαν τό βασιλικόν πτώμα μετά βασιλικής τιμής». 
(ΦρσντΖής 291).

Καί οί χριστιανοί έθαψαν τό άκέφαλο οώμα, μέ σπαρα
γμό καί πόνο καί μέ όσες τιμές μπορούσαν καί χωρίς νά 
τό πρόσταΖεν ό Σουλτάνος.

'Αλλά πού τό έθαψαν; Λέγεται πώς τό έθαψαν στήν 
έκκλησία τών Αγίων 'Αποστόλων, πού ήσαν και οί τάφοι 
τών άλλων Αύτοκρατόρων καί όταν ό ναός γκρεμίστηκε 
τό 1456 γιά νά κτισθή στή θέσι του τό περίφημο τέμενος 
τού Σουλτάνου Φετιχιέ ή Μεχμετιέ, ό χριστιανός άρχιτέ- 
κτονας Χριστοδούλου άνεκάμισε τό όστά τού Κωνσταντίνου 
στό ναό τής Αγίας Θεοδοσίας.

Ό  Καρολλίδης δέν πιστεύει τά όσα γράφει ό Φραν- 
τΖής, διότι θά έγραφε περισσότερα, άλλά ναμίΖει ότι έτά- 
φη στήν Μονήν τής Περιβλέπτου. "Αλλοι νομίΖουν ότι έ- 
τάφη στό άγιασμα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, στό Βε- 
φά - Μεϊντάν καί άλλοι άλλοΰ. Πού άκριβώς κανείς δέν 
Εέρει, ούτε τί άπέγινε ή κεφαλή του.

Καί τό σπαθί τί έγινε; Τό πήραν οί Τούρκοι καί χά
θηκε ;

Σ ' ένα παλιό βασιλικό άνάκτορο τού 17 αιώνα, στό 
Τουρίνο τής Ίτολίας, όπου ύπάρχει ή πλουσιώτερη συλλο
γή όπλων, ύπάρχει κι' ένα σποθί, πού λέγεται πώς είναι 
τού Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου. Στή μιά πλευρά του 
ύπάρχει ή έπιγραφή:

«+ Σό βαοιλίϋ άήττητε, λόγε θεοΟ Παντίναξ, τφ ήγεμόνι 
καί πιστφ Αύθέντ: Κωνσταντίνψ».

Στήν άλλη πλευρά, κοντά στή λαβή είκονίΖονται δυό 
Ει'φη μέ στόλισμα στή μέση, έγκάλπιον τής Παναγίας Βρε- 
φοκρατούσης, πού περιβάλλεται μέ όκτώ άστρα, καί πιό 
πάνω δυό Αγγελοι πού κραττοΰν στέμμα μέ τρεις σφαίρες 
στις άκρες του.

Κανείς δέν Εέρει άν τό σπαθί αύτό είναι τού Κων
σταντίνου ή άν άνήκε σέ συνώνυμο τού Παλαιολόγου 6υ- 
Ζαντινό άρχοντα καί άν έπωλήθη ή έδωρήθη στή συλλο
γή άπό τούς "Ελληνας πού κατέφυγαν στήν 'Ιταλία μετά 
τήν άλωσιν. 'Αλλά καί ό διάκοσμός του καί τό έγκόλπισν 
είναι κοκότεχνα καί δέν παρουσιάζουν τή χαρακτηριστική 
ΒυΖαντινή τέχνη.

ΈΕακολούθησεν ό Σουλτάνος τήν περιήγησί του στήν 
Πόλι. Έβλεπε, έθαύμαΖε καί έσκέπτετο. Σάν έΕυπνος πο
λιτικός καί διοργανωτής άντελήφθη τήν έρημιά, τήν κατα
στροφή καί τις  συνέπειές της. Άπεφάσισε νά έπαναφέρη 
τούς καττοίκους καί ν' άποκατοστήση τήν τάΕιν. «Ποιήσας 
οΰν τη τρίτη ήμέρα θρίαμβον καί χαράν διά τήν νίκην καί 
κελεύσας Ινα έΕέλθωσι πάντες οί άνθρωποι οί δντες κε- 
κρυμμένοι έν τισι κρυφοϊς τόποις τής πόλεως καί έλεύ- 
θεροι καί άνενόχλητοι ώσι' όμοίως καί πάντες όσοι έκ τής 
πόλεως έφυγον διά τόν φόβον τού πολέμου, έκαστος αύτών 
έπιστρέψαι εις τόν οίκον αύτού καί βιώσαι έκοστον κατά 
τήν τάΕιν καί τήν θρησκείαν αύτού ώς καί πρότερον. (Φραν. 
304).

Άπεφάσισεν άκόμη νά παραχώρηση εις τούς "Ελλη
νας προνόμια, ν' άναγνωρίση τήν Χριστιανικήν θρησκείαν 
καί νά όρίση Πατριάρχην.

Πάντοτε οί Τούρκοι ιπορεχώρουν προνόμια, άλλά εις 
τούς μή άνθισταμένους ή εις τούς Ζητοΰντας τό έλεος 
(άμάν) τού Μωαμεθανισμού, όπως εις τήν Μονήν τού Σι- 
νό, Μονήν Βλαττάδων κλπ.

Ή  παραχώρησις όμως προνομίων καί τιμών εις τόν 
Γεννάδιον, τόν πρώτον Πατριάρχην μετά τήν άλωσιν, έχει 
Εεχωριστήν άΕίαν καί σημασίαν, διότι έγινε εις πόλιν όχι

(Συνέχεια είς τήν σελ. 515)
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"Ανω: "Αποψις τής Κωνσταντινου
πόλεως. (Έκ τοϋ «Χρονικού» τοΰ Σέ- 
δελ ). Δεξιά: Τό Μέγα Παλάτιον τής 
Κωνσταντινουπόλεως, δπως ήταν κα
τά τούς χρόνους Κων) νου τοΰ Πορφυ- 
ρογεννήτου. Κάτω: Τδ Χρυσόοουλλο 
τής Ραγούζης μέ τήν εικόνα τοϋ τε
λευταίου Βυζαντινού Αύτοκράτορος 

Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ
Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγιο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΝ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ

Ή  άνάλυσις καί άξιολόγησις τών ίδιαζόντων γρα
φικών χαρακτηριστικών δεδομένου άνθρωπίνου φορέως 
δίδει ένδιαφερούσας ένδείξεις διά τήν ψυχολογίαν του 
και βοηθεί εις τήν διάγνωσή τών συγκροτούντων τήν 
προσωπικότητα τούτου στοιχείων, συντελεί δέ εις τήν 
κατάστρωσιν άξιοπίστου άκριβοΰς εΐκόνος τοΰ χαρακτή- 
ρος του.

Ή  κατάστρωσις τής είχόνος τοΰ χαρακτήρος φυ
σικού τινός προσώπου διά τής άναλύσεως τοΰ γραφικού 
του χαρακτήρος δύναται νά άποτελέση τό βόθρον τής 
κρίσεως περί τών ικανοτήτων τούτου καί τών ήθικών 
του έμφυτων καταβολών, ώς καί τής άξιοπιστίας του 
γενικώς.

ΙΙερί τής άξίας τών πορισμάτων τής γραφολογίας, 
εις τήν διάγνωσιν τοΰ χαρακτήρος άνθρώπου τινός, διά 
τής άναλύσεως καί άξιολογήσεως τών γραφικών του 
χαρακτηριστικών, ύφίσταται Ιρις εις τήν έπιστήμην 
τής ψυχοδιαγνωστικής ή χαρακτηρολογίας.

Μία άποψις ύποστηρίζει, δτι ή άνάλυσις καί άξιο- 
λόγησις τών Ιδιαιτέρων γραφικών χαρακτηριστικών, 
δεδομένου τινός φυσικού προσώπου, άγει εις τήν διάγνω
σήν, δχι μόνον δλων τών συγκροτούντων τόν χαρακτήρα 
του στοιχείων, μέ άπόλυτον βεβαιότητα, άλλά καί άλλων 
στοιχείων, ώς π .χ. πρόγνωσιν άσθενειών κλπ.

Έτέρα άποψις ύποστηρίζει, δτι ή άνάλυσις καί 
άξιολόγησις τοΰ χαρακτήρος δεδομένου άνθρωπίνου φο

ρέως, καί δή τοΰ Ιδιαιτέρου τρόπου κατά τόν όποιον 
έκαστον άτομον Ικφράζει εις τόν Ιξω κόσμον τά συναι- 
σθήματά του, τάς σκέψεις του καί τάς έπιθυμίας του 
διά τής γραφής, δέν είναι σταθερόν μέτρον κρίσεως 
καί συνεπώς δέν είναι δυνατόν ν’ άποτελέση βάσιν δια- 
γνώσεως τών στοιχείων, άτινα συγκροτοΰν τήν άνθρω- 
πίνην προσωπικότητα. Υπάρχει καί τρίτη άποψις, ήτις 
θεωρείται καί ή όρθοτέρα, ύποστηρίζουσα δτι ή άλή- 
θεια εύρίσκεται είς τό μέσον.

Κατά τήν άποψιν ταύτην, ή διάγνωσις τοΰ χαρα
κτήρος ατόμου τινός διά τής γραφής του·, δέν δύναται 
νά προσδιορισθή μέ μαθηματικήν άκρίβειαν, καθ’ δσον 
παν τό άνθρώπινον κυμαίνεται μεταξύ ένός κατωτάτου 
καί ένός άνωτάτου όρίου, έπί πλέον δέ τό πρόβλημα 
τοΰ ψυχικού προσδιορισμού είναι περίπλοκον, διότι τά 
στοιχεία άτινα συγκροτούν τήν άνθρωπίνην προσωπι
κότητα, νοουμένην ώς τήν συνθετικήν μορφήν δλων τών 
ώργανωμένων ψυχολογικών λειτουργιών καί φυσιολογι
κών χαρακτηριστικών άτόμου τινός άντιδρώντος είς τό 
περιβάλλον του, είναι στοιχεία σύνθετα περιλαμβάνον
ται α) τήν έξωτερικήν έμφάνισιν τοΰ άτόμου (ύφος—  
μορφήν— έπιβολήν— φωνήν—Ικφρασιν δφθαλμών, χά- 
ριν ή μή είς τάς κινήσεις), β) τόν συναισθηματικόν 
όπλισμόν, γ) τό βουλητικόν στοιχεΐον, δ) τό Νοητικόν 
στοιχείον καί ε) τό ύπέρ ’Εγώ.

Έ ν τούτοις ή Ιδιόχειρος γραφή φυσικοΰ τινός προ-
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σώπου, ώς ψυχοφυσιολογιών γεγονός, άποτελεΐ έκδή- 
λωσιν τού έγκεφάλου, δστις ώς πηγή πόσης δρ-αστηριό- 

τος, άναμφιαβητήτως άποτελεΐ σταθερόν βάσιν πρός 
διάγνωσιν ώρισμένων Ιδιοτήτων του χαρακτήρος δεδο
μένου άνθρωπίνου φορέως ώς π η γ ή ς  δημιουργίας καί 
έκφράσεως καί δή π .χ. τής εύφυίας του, τής ευστροφίας 
τής σκέψεώς του, των ικανοτήτων του, τοΰ συνδυασμού 
καί τής συλλήψεως τών τιθέμενων ζητημάτων, τής ένερ- 
γητικότητος τής βουλήσεως, τής άρμονίας καί τής συ
νοχής, τής εύκαμψίας τών κινήσεων, τής έντιμότητος 
καί τής εύθύτητος. ’Ακόμη διό τής άξιολογήσεως τών 
ίδιαζόντων γραφικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν 
να προσδιορισθή όν δεδομένος άνθρώπινος φορεύς εί
ναι κοινωνικός ή άκοινώνητος, εύαίσθητος ή άπαθής 
κλπ.

Ουτω σήμερον είς τήν Ευρώπην πολλαί έπιχει- 
ρήσεις, κατά τήν στρατολόγησιν καί πρόσληψιν τοΰ προ
σωπικού των, Ιδία τών στελεχών, μεταξύ τών άλλων 
προσόντων, έχουν εισαγάγει καί τόν θεσμόν τοΰ ιδιο
χείρου καλουμένου βιογραφικοΰ σημειώματος, τό όποιον 
έξετάζεται ύπό ειδικού γραφολόγου διά τής άναλύσεως 
τών έν αύτψ ιδιαιτέρων γραφικών χαρακτηριστικών 
πρός διάγνωσή τών στοιχείων τών συγκροτούντων τήν 
προσωπικότητα τού ύπό πρόσληψιν υποψηφίου.

Ή  εισαγωγή τοΰ θεσμού τοΰ ιδιοχείρου βιογραφι- 
κού σημειώματος, Θά ήτο ευκταία καί είς τήν χώραν 
μας, ίδίφ ύπό τών Τραπεζών, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι 
ή γραφολογική έξέτασις θά γίγνεται μετ’ άκρα; προ
σοχής καί έπιμελείας ύπό πεπειραμένων γραφολόγων, 
έγνωσμένης μορφώσεως καί πείρας, δεδομένης καί τής 
λεπτότητας τοΰ θέματος, καθ’ δσον τούτο άπτεται τής 
προσωπικότητος καί τής έν γένει σταδιοδρομίας άνθρώ- 
πων καί δή νέων.

Διά τόν σχηματισμόν πεποιθήσεως καί συναγωγήν 
συμπεράσματος, έπί δεδομένης γραφολογικής άναλύσε- 
ως, δέον δπως συντρέχουν πλείονες γραφολογικαί έν- 
δείξεις, ποιοτικαί καί ποσοτικαί, ί'να έκ τοΰ συνδυασμού 
τούτων ώς συνδρόμων ή συμπτωμάτων άχθή τις είς 
σταθερόν διάγνωσιν, καθ’ δσον μεμονωμένη γραφολογι
κή ένδειξις ούδεμίαν παρέχει γραφολογικήν άξίαν. 
Πρός τούτο διά μίαν έγκυρον γραφολογικήν έξέτασιν, 
δέον δπως έξετάζωνται πλείονα έγγραφα, γεγραμμένα 
είς πολλάς έποχάς τής ζωής, τοΰ ύπό γραφολογικήν έ- 
ξέτασιν προσώπου, κατά τό μάλλον καί ήττον έκτενή. 
Τό θέμα τής διαγνώσεως τού άνθρωπίνου χαρακτήρος 
διά τής άναλύσεως τής γραφής του έκφεύγει τών σκο
πών τού παρόντος έργου. ΙΙολλαί μέθοδοι καί τρόποι 
έφαρμόζονται πρός άξιολόγησιν δλων τών στοιχείων 
τής γραφής, δπως μέτρησις παντός στοιχείου δυναμένου 
νά μετρηθή, ή άνάλυσις καί άξιολόγησις πόσης γρα
φολογικής ένδείξεως καί δή τών έσωτέρων γραφικών 
χαρακτηριστικών των καί «χαρακτήρων δομής καλου- 
μένων» κλπ. Ή  Γαλλική Σχολή διαιρεί τάς γραφάς είς 
γένη, είδη καί τρόπους. Διακρίνομεν έπτά γένη καί εί
δη. Οΰτως αί άνθρώπιναι γραφικαί κινήσεις διακρίνον- 
ται άπό άπόψεως α) ταχύτητας (εις βραδείας, ταχείας), 
β) άπό άπόψεως πιέσεως (είς μαλακάς, έντόνους), γ) 
άπό άπόψεως διευθύναεως (είς άνιούσας, κατιούσας 
κ λπ .), δ) άπό άπόψεως μορφής (είς κυκλικός, γωνιώ
δεις κλπ .), ε) άπό άπόψεως διαστάσεως, στ) συνε
χείας (π.χ. συνδεδεμένας, άσυνδέτους) καί ζ) διατό
ρω ς.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν κατωτέρω γενικά τινά
διαγνωστικά συμπεράσματα α) έκ τής Γαλλικής Γρα
φολογικής Σχολής καί β) έκ τής Γερμανικής Σχολής
τής έκφράσεως τοΰ (L. KLAGEs ) .

Α. Έ κ τής Γαλλικής Σχολής
1. Γραφή καθαρά καί συνοπτική προέρχεται άπό άν

θρωπον εύφυά, προσεκτικόν, έπιμελή καί ειλικρινή.
2. Γραφή έχουσα βραδύν ρυθμόν είναι ένδειξις προ-

σωπικότητος μέ άδυναμίαν έκφράσεως.
3. Γραφή μετ’ έντάσεως τής πιέσεως είναι ένδειξις 

ένεργοΰ προσωπικότητος μέ ηύξημενην βούλησιν.
4 . Γραφή κλειστή είναι γνώρισμα προσωπικότητος, 

τήν όποιαν διακρίνει σύνεσις καί διακριτικότης.
5 . Γραφή διακεκοσμημένη διά γραμμών άνω καί κά

τω, άναδιπλώσεων καί περιελίξεων, είναι ένδειξις 
ανθρώπων έπιδιωκόντων έντυπώσεις καί έπιμαρ- 

τυρεΐ έπιτηδευμένην προσωπικότητα.
6. Ταχεία γραφή μαρτυρεί προσωπικότητα μέ μεγά- 

λην ένεργητικότητα, αλλά καί έλλειψιν προσοχής 
καί περισκέψεως.

7. Γραφή τακτική είναι γνώρισμα προσωπικότητος, 
ήν διακρίνει όξυδέρκεια, διαύγεια πνεύματος, ι
σορροπία καί πειθαρχημένη φαντασία.

8. 'Απλή γραφή διακρίνει προσωπικότητα ευθείαν, 
δωρικήν καί φυσικήν.

9. 'Ομοιογενής γραφή είναι γνώρισμα σταθερός, συ
στηματικής καί ισορροπημένης προσωπικότητος.

10. Κάθετος γραφή έπιμαρτυρεί προσωπικότητα Επι
φυλακτικήν καί διακριτικήν μέ έλεγχομένην ευ
αισθησίαν.

11. ’Αραιά γραφή έπιμαρτυρεί προσωπικότητα μέ αύ- 
τοπεποίθησιν καί έγωϊσμόν.

12. Μικρά γραφή είναι γνώρισμα προσωπικότητος 
πνευματικής, λεπτολόγου καί προσεκτικής.

Β. Έ κ τής Γερμανικής Σχολής
1. Γραφή δμαλή καί τακτική είναι γνώρισμα προ

σωπικότητος μέ ισχυρόν θέλησιν καί μέ έλλειψιν 
συναισθηματικότατος.

2. Γραφή άνώματος, άτακτος καί άκατάστατος, είναι 
ένδειξις προσωπικότητος συναισθηματικής μέ μειω- 
μένην Θεληματικότητα.

3. Γραφή συμμετρική διακρίνει προσωπικότητα δ- 
λίγον όξύθυμον καί έλάχιστα εύερέθιστον.

4. Γραφή άσύμμετρος καί δυασανάλογος είναι γνώ
ρισμα δξυθύμου καί εύερεθίστου προσωπικότητος.

5. Μεγάλη γραφή είναι γνώρισμα ένθουσιώδους, Ε- 
δεαλιστικής καί ρωμαλέας προσωπικότητος μέ 
ποιόν τινα έλλειψιν κριτικού πνεύματος καί μειω- 
μένην αίσθησιν τής πραγματικότητος.

6. Μικρά γραφή διακρίνει προσωπικότητα ρεαλιστι
κήν, ένδελεχή, άνευ ιδεαλισμού καί ένθουσιασμοΰ.

7. Ταχεία γραφή είναι γνώρισμα προσωπικότητος 
ένεργοΰ καί δραστήριας μέ διαίσθησιν καί έπιμέ- 
λειαν.

8. Βραδεία γραφή διακρίνει ήρεμον, συνετήν καί 
φρόνιμον προσωπικότητα.

9. Γραφή μετ’ έντάσεως τής πιέσεως είναι γνώρισμα 
προσωπικότητος ένεργοΰ μέ ίσχυράν θέλησιν, εύ- 
στρόφου καί. έφερευτικής.

(Συνέχεια εις την σελ. 454 )
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΑ Ι

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
Η Λ I Α Χ Α Ϊ Δ Ε Μ Ε Ν Ο Υ  
τ. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  Δ / ν τ ο ΰ  Α'

ΕΙΣ τό πέλαγος τής προσπάθειας 
διά τήν άποκάλυψιν τοΰ έγκλήματος 
καί των έξ αύτοΰ έπί μέρους γεγονό
των, ή ποινική άνάκρισις σπανίως 
ουριοδρομεί εις τήν ορθήν γραμμήν, 
συνήθως δέ ΰφίσταται άποκλίσεις 
καί έμπλοκάς εις ναρκοπέδια πολ
λών απροβλέπτων κινδύνων.

Διάφοροι λ ό γ ο ι ,  άποτελοϋν 
τήν άφορμήν, άλλα καί τό σπέρμα, 
διά τήν έκβλάστησιν, καί τήν πε
ραιτέρω άνάπτυξιν, διαμόρφωσιν, 
καί πραγμάτωσιν αυτών, μέχρι καί 
τοϋ κινδύνου τής Δικαστικής Πλά
νης. Οΐ δέ λ ό γ ο ι  ούτοι καί οί έξ 
αύτών κίνδυνοι, εις τήν πρωτογενή 
των μορφήν, συναντώνται εις τό 
θερμοκήπιον τής άστυνομίας, καί 
τής ύπ’ αύτής ένεργουμένης προα- 
νακρίσεως, μάλλον, ή εις τον χώρον 
τής κ υ ρ ί α ς  άνακρίσεως.

Ούτως, ή έλλειψις διευθύνσεως 
καί συντονισμού τών προσπαθειών, 
εύθύς άμέσως μετά τό έγκλημα, κα
θώς καί ή βραδύτης, ή παραλειφθεΐ- 
σα ή ή πλημμερώς διεξαχθεΐσα αυ
τοψία, ή παράλειψις διαφυλάξεως 
καί συντηρήσεως ιχνών καί πειστη
ρίων, ή έξ υποβολής έσφαλμένη ά- 
ναγνώρισις, καί ή έξ ύπερβάλλοντος 
ζήλου άποσπασθεϊσα ψευδής ομο
λογία κ.λπ., έγκυμονοϋν κινδύνους, 
οϊτινες εύδοκιμοϋν εις τόν προανα- 
φερθέντα χώρον. Διότι, μολονότι ή 
προανάκρισις διεξάγεται πλησιέστε- 
ρον πρός τά πρόσωπα καί τά πρά
γματα, τοπικώς καί χρονικώς, έν 
τούτοις εις τόν χώρον αυτόν, τό έ
δαφος είναι περισσότερον φίλιον, 
άλλά καί γόνιμον εις κινδύνους, ό
πως είναι καί μάλλον πρόσφορον 
εις δρασιν δι’ έπιτυχή άποτελέσμα- 
τα. Ένώ ή κ υ ρ ί α άνάκρισις διε

ξάγεται εις άπώτερον τοϋ έγκλήμα
τος χρόνον.

Διά τοΰτο, δεν θά ήτο υπερβολή 
νά λεχθή ότι:

—’Εάν θέλωμεν ικανούς ποινι
κούς άνακριτάς, πρέπει νά έχωμεν 
ικανούς προανακριτικούς υπαλλή
λους.

Τοΰτο σημαίνει, ότι θά ήτο εύ- 
χερέστερον τό έργον τοϋ τακτικοΰ 
άνακριτοΰ, άκόμη δέ καί τοϋ ποινι- 
κοΰ δικαστοΰ, όταν ή άστυνομία καί 
ή προανάκρισις, έν έπιγνώσει τών 
καί έξ ιδίων θ ε τ ι κ ώ ν  ένεργειών 
ή π α ρ α λ ε ί ψ ε ω ν  άπειλούντων 
κινδύνων, παρακάμπτουσαι κατά τό 
εφικτόν τούτους καί, έπωφελούμε- 
ναι τών πρώτων πολυτίμων στι
γμών, άγονται εις τήν συγκέντρω- 
σιν τοϋ άποκαλυπτικοΰ καί τοϋ άπο- 
δεικτικοΰ ύλικοΰ, εις τρόπον ώστε 
νά προλαμβάνουν τήν άπώλειαν καί 
τήν διαρροήν αύτοΰ.

Άστυνομία καί προανάκρισις εί
ναι άρρήκτως συνδεδεμέναι καί άπο- 
τελοΰν ένα εύκίνητον καί εύέλικτον 
μηχανισμόν, δυνάμενον νά εύρεθή 
εις τόν τόπον τοϋ έγκλήματος άπό 
τής πρώτης στιγμής. Τοΰτο είναι ή 
κυριωτέρα προϋπόθεσις διά τάς πε
ραιτέρω άναζητήσεις καί έρεύνας, 
καί άποτελεϊ βασικόν πλεονέκτημα 
υπέρ τοΰ καθιερωμένου τούτου συ
στήματος, τοΰ οποίου τά μειονεκτή-' 
ματα δέν άποτελοϋν όργανικάς αύ
τοΰ άδυναμίας, άλλά οφείλονται εις 
τοιαύτας τών πλαισιούντων οργά
νων, συνεπεία σφαλμάτων καί παρα
λείψεων τούτων, καθώς καί εις έξω- 
γενεϊς τινάς λόγους περί ών κατω
τέρω.

Αύτά τά σφάλματα καί αί παρα
λείψεις τών αστυνομικών καί προ-

ανακριτικών οργάνων καί τών πρα- 
γματογνωμόνων περί ών όμως έχο- 
μεν ήδη ομιλήσει, άποτελοϋν τήν 
Άχίλλειον πτέρναν τής άστυνομίας 
τής προανακρίσεως καί τής έν γέ- 
νει ποινικής διαδικασίας. Καί, βε
βαίως, δέν είναι ξένοι άνακριτικών 
ολισθημάτων καί οί άνακριταί. Κυ
ρίως, όμως, τά σφάλματα καί αί 
παραλείψεις συναντώνται άπό τάς 
πρώτας μετά τό έγκλημα ένεργείας, 
καί δή, κατά τήν προσπάθειαν άπο- 
καλύψεως τών γεγονότων μέ τήν 
μαρτυρίαν τών στοιχείων τής ά φ ώ
ν ο υ μαρτυρίας, οΐα είναι τά ί
χ ν η ,  τά π ε ι σ τ ή ρ ι α  καί τά 
δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ά  σ η μ ε ϊ α ί 1).

*

ΚΑΤ’ ΑΤΤΟΝ τόν χρόνον, άστυ- 
νομικοί μετά τών κατά τά κλιμά
κια προϊσταμένων αύτών, εισαγ
γελείς, ΐατροδικασταί, συνεργεία Ε. 
Τ ., κλιμάκια συντακτών τοΰ Τύ
που μετά πολιτών περιέργων, έ
χουν ήδη καταφθάσει εις τόν τόπον 
τοΰ έγκλήματος.

‘Ομιλοΰμεν διά τά φονικά κυρίως 
εγκλήματα, τά όποια καί ώς ιδιαι
τέρως μάλιστα ειδεχθή άποτελοϋν 
τήν κυριωτέραν μορφήν βαρείας έ- 
γκληματικότητος έν Έλλάδι.

Ή  κατά τά ώς άνω πολυπρό
σωπος καί πανηγυρική έξόρμησις 
είναι δ,τι δέν πρέπει διά μίαν τοι- 
αύτην ύπόθεσιν, εις τήν όποιαν υπο
τίθεται ότι ή Καταδιωκτική άρχή 
τίθεται άθορύβως έπί τά ίχνη τοΰ 
δράστου έξ αύτοΰ τούτου τοΰ τόπου 
τοΰ έγκλήματος.

Ά λ λ ’ ό τόπος ένδέχεται νά έχη 
ήδη καταπατηθή ύπό περιέργων προ
σώπων. Ή  άποχή άπό πάσης προσ-

450



πελάσεως εις τον χώρον, μετακινή- 
σεως, μεταβολής, ή άλλοιώσεως τής 
μορφής των πραγμάτων, ώς ταΰτα 
διεμορφώθησαν μετά τό έγκλημα, 
ένώ πρέπει να άποτελή άγωγήν των 
πάντων ώς προς τοΰτο τό Θέμα, σπα- 
νίως τηρείται ύπό πολλών, έάν ή 
άστυνομία δέν προλάβη τά πράγμα
τα, καταφθάνουσα πρώτη. Έκτος 
έάν καί ή ιδία άλλοιώση αύτά.

'Η διεξαγωγή τής αυτοψίας εις 
τόν χώρον, περί τον χώρον καί εις 
τά ύπό έξέτασιν άντικείμενα, έχει 
ενίοτε ώς άποτέλεσμα άρνητικάς 
διαπιστώσεις. Τοΰτο, δμως, δέν ση
μαίνει πάντοτε άνυπαρξίαν ιχνών 
καί πειστηρίων, άλλ’ έν πολλοΐς έλ- 
λειψιν προσεκτικής παρατηρήσεως 
καί έπιμόνου άναζητήσεως, πρός 
δέ, κατά τινας περιπτώσεις καί 
απουσίαν υπευθύνου οργάνου έχον- 
τος την διεύθυνσιν καί τόν συντο
νισμόν τής έν γένει προσπάθειας. 
Σημαίνει συνεπώς τήν μή τ α κ τ ι 
κ ή ν  διεξαγωγήν τών εργασιών, ώς 
έκ τής συγχύσεως καί τής πολυπρα- 
γμοσύνης, κατά τάς πρώτας στιγμάς. 
Δ ι’ 6, μία δευτέρα αυτοψία εις σύν
τομον χρόνον καθίσταται έκ τών 
πραγμάτων άναγκαία. Πέραν ταύ- 
της, καί εις χρόνον άπομεμακρυσμέ- 
νον, δτε ή έχουν χαλαρωθή τά μέτρα 
άπαγορεύσεως τής προσπελάσεως, 
ή αυτή έχει έπιτραπή, ή πολλοστή 
αυτοψία, έστω καί μέ εΰρήματά τινα, 
σημαίνει ί  τ α κ τ ό ν  άστυνομικήν 
καί προανακριτικήν δραστηριότητα.

'Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς, ό 
έλεγχος προσώπων καί πραγμάτων, 
ό έλεγχος αύτής ταύτης τής κατα- 
στάσεως, ώς αυτή διεμορφώθη μετά 
τό έγκλημα, ευκόλως δύναται νά δια- 
φύγη έκ τών χειρών τής καταδιω
κτικής αρχής, ένώ έξ άλλου, εις 
πολλάς περιπτώσεις δίδεται ή έντύ- 
πωσις, δτι ή άστυνομία καί ή προ- 
ανάκρισις έχουν τεθή ύπό τήν όμ- 
βρέλλαν τοϋ Τύπου.

*

ΑΙ ΔΙΔΥΜΟΙ άδελφαί, ή Έ πι- 
καιρότης καί ή Δημοσιότης, κόραι 
τοϋ Τύπου καί τής Κοινής Γνώμης, 
έπαξίως έκπροσωποΰνται εις δλας 
τάς φάσεις τής προανακρίσεως, ύπό 
τών φορέων αύτών Συντακτών.

Δέν διακρίνονται δμως διά τό λι- 
τοδίαιτον αύτών κατά τήν άναμά- 
σησιν τών γεγονότων, διότι άπευ- 
Θύνονται εις τήν άδηφάγον Κοινήν 
Γνώμην, εις τήν οποίαν, βεβαίως, 
δέν παρέχουν πάντοτε ύγιεινήν τρο

φήν, ώς έκ τής βουλιμίας αύτής. Έ ξ  
άλλου, έπιπροσθέτουν δυσχερείας εις 
τήν άστυνομίαν καί εις τήν άνάκρι- 
σιν, εις μίαν δύσκολον προσπάθειαν.

Προκεχωρημένα κλιμάκια Συν
τακτών άμιλλώνται εις τήν μετάδο- 
σιν περισσοτέρων περί τοϋ έγκλή- 
ματος λεπτομερειών καί μέ τήν με- 
γαλυτέραν ταχύτητα. 'Η περί τοϋ 
έγκλήματος είδησις, καί ή διά τοϋ 
τύπου μετάδοσις αύτής καταλαμ- 
βάνουσα στήλας τιάς έν άρχή, συν- 
τόμως μεταβάλλεται εις εΐκονογρα- 
φημένον άνάγνωσμα εις ολοκλήρους 
σελίδας. Διάφοροι έκδοχαί δημοσίοι 
διασταυροΰνται, μή άποκλειομένης 
καί τής περί «τελείου» έγκλήματος 
μοιρολατρικής τοιαύτης, καί διάφο
ροι πληροφορίαι περί τών ένεργειών 
τής άρχής διαρρέουν.

Οΰτως, έκ τής άκράτου δημοσιό- 
τητος, λαμβάνομεν γνώσιν, δτι κα
τά τήν διεξαχθεΐσαν αύτοψίαν, εύ- 
ρέθησαν τά δείνα ή τά δείνα ίχνη ή 
πειστήρια, καθώς καί τοϋ χρόνου 
καθ’ δν ταΰτα άνευρέθησαν. Καί 
συμπεραίνομεν, μάλιστα, περί πι- 
θανωτάτης άνευρέσεως αύτών μετά 
τήν έπιτραπεΐσαν προσπέλασιν τοϋ 
χώρου, άφοΰ παρήλθεν τόσος χρό
νος, ό όποιος, ώς γνωστόν παρερ- 
χόμενος, είναι εις βάρος τής προσ
πάθειας.

’Αλλά, αύτών τών δημοσιεύσεων 
λαμβάνουν γνώσιν καί οί δράσται, 
οΐτινες, έκ μικράς συνήθως, ή με
γάλης άποστάσεως, παρακολουθούν 
τάς κινήσεις τής άστυνομίας καί μέ
σω τών στηλών τοϋ Τύπου.

'Όταν δέ εις μίαν περίπτωσιν έρ
χονται εις τό φώς τής δημοσιότητος 
τά εύρήματα τής αυτοψίας, δταν 
εις άλλην διαρρέουν, πληροφορίαι 
περί τών κινήσεων τής Καταδιωκτι
κής Ά ρχής, κ.λπ., τότε, οί έπερχό- 
μενοι κίνδυνοι είναι έγγύς τών πρα
γμάτων.

’Αλλά, ταΰτα πάντα έρχεται συ
νήθως νά σαρώση ή Εΐσαγγελική ά- 
παγόρευσις τής άναγραφής εις τόν 
Τύπον δημοσιεύσεων έν σχέσει μέ 
τό έγκλημα, ΐνα μή δυσχεραίνεται 
τό έργον τής άνακρίσεως, καθ’ δν 
χρόνον ένδέχεται αΰτη νά έχη ήδη 
στηριχθή έπί σαθρών καί έπιζημίων 
ένδείξεων. Ζήτημα είναι, πάντως, 
αν ή εΐσαγγελική άπαγόρευσις, έ
στω καί έγκαιρότερον γενομένη, 
άποτελή εύεργέτημα, διά τήν προσ
πάθειαν, ή ταφόπετραν διά τό έγκλη
μα, δταν τοΰτο, καί παρά ταΰτα,

έξακολουθητικώς παραμένει σκο
τεινόν.

Καί έν μέσω τοΰ διπλοΰ τούτου 
σκότους, ψηλαφητί κινουμένη ή ά- 
νάκρισις, ένδέχεται νά διακρίνη ά- 
κτΐνας φωτός καί νά άποκαλύψη τό 
έγκλημα. ’Ενδέχεται τοΰτο νά μή 
συμβή καί τό έγκλημα νά παραμείνη 
εις τό σκότος. Ενδέχεται, δμως, νά 
εύρεθή καί ό ύποπτος έκεΐνος, ό ό
ποιος διά τής ο μ ο λ ο γ ί α ς  του 
είναι ό άπό μηχανής Θεός.

’Αλλά ή περίπτωσις αυτή δέν ση
μαίνει βεβαίως πάντοτε άποκάλυψιν 
τοΰ έγκλήματος καί άποτελεΐ ένα 
τεράστιον Κεφάλαιον τής ’Αστυνο
μικής καί τής Άνακριτικής μέ τό 
οποίον εΐδικώτερον έν καιρώ Θά ά- 
σχοληθώμεν.

(1). Χρησιμοποιοΰντες τόν δρον «δια
γνωστικά σημεία», έννοοΰμεν ένδείξειςή 
έκδηλώσεις περί τοϋ έγκλήματος ή έν 
σχέσει πρός αύτό, άπιθάνου μορφής καί 
ποικιλίας, καί πρός διάκρισιν αύτών άπό 
τάς ένδείξεις ίχνη καί πειστήρια, άηνα 
είναι καί ύλικά στοιχεία. Είναι π.χ. δια
γνωστικά σημεία, ή άπόστασις, το διά
στημα, ή όρατότης, ή άκοή, ή ώρα, ή 
θέσις τών άντικειμένων, αί ύλακαί τοϋ 
κυνός (ώς εις μίαν άτυχήν τοΰ κατ’ Ά -  
θανασοπούλου στυγεροΰ έγκλήματος 1931), 
κ.λπ. "Ητοι έννοοΰμεν άπειροελαχίστους 
ένδείξεις ή έκδηλώσεις χωρίς ύλικήν τινα 
ίκφρασιν, τάς όποιας μόνον ή έπίμονος 
καί προσεκτική παρατήρησις, ή διαίσθη- 
σις, ή γόνιμος φαντασία καί ή ταχεία 
άντίληψις είναι δυνατόν νά συλλάβουν.

Κατά ταΰτα, καί ή έκφώνησις «Τιμό
θεε οί Γέρανοι τοΰ Ίβυκου», ή όποια ή- 
κούσθη έντός τοΰ άρχαίου θεάτρου της 
Κορίνθου, εις τό όποιον οί δράσται της 
δολοφονίας τοΰ ποιητοΰ μετά τήν πράξιν 
των εΐχον καταφύγει, καί καθ’ ήν ώραν 
περί τό δείλι, ύπερίπτατο αΰτοΰ τό σμή
νος τών Γεράνων, άπετέλεσεν μίαν έν- 
δειξιν περί τοΰ έγκλήματος τής κατηγο
ρίας τών «διαγνωστικών σημείων». Ταύ- 
την ό υποτιθέμενος καί παρευρεθείς άστυ- 
νομικός, έπί τω άκούσματι, μέ ταχεϊαν 
σκέψιν καί άντίληψιν, ήδυνήθη νά συλ- 
λάβη καί δή ίπταμένην ώς οί Γέρανοι, 
καί δι’ αύτής έν τω προσώπω τοΰ έκ- 
φωνήσαντος, καί τοΰ πρός δν ή έκφώ- 
νησις νά έντοπίση καί νά συλλαβή τούς 
κακούργους.

Καί οί «ϊκδικοι» Γέρανοι, οΐτινες πριν 
ύπερίπταντο τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος 
κατά τόν χρόνον τής τελέσεως αύτοΰ, 
καί τών όποιων έπεκαλέσθη τήν μαρτυ
ρίαν ό ’Ίβυκος, κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
έμαρτύρησαν.

ΣΙΛΛΕΡ: ΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΙΒΥ- 
ΚΟΥ^ ΓΡΥΠΑΡΗ «ΑΠΑΝΤΑ» Σελ.322.

Τοΰ δρου «διαγνωστικά σημεία», καί 
τήν διάκρισιν αύτών άπό τά ίχνη καί τά 
πειστήρια, χρήσιμον διά τήν μάλλον τε
χνικήν διεξαγωγήν τής αύτοψίας καί τής 
άναπαραστάσεως, έκάμομεν χρήσιν άπό 
τό 1949, δτε καί σχετική δημοσίευσίς 
μας εις REVUE INTERNATIONAL 
DE POLICE CR1MINELLE. 28.5.49.
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΙΝΙΚΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ. ΕΚΤΑΣΙΣ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑ- 
ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ 
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ (ΠΟΛ. Δ. 1834/35 ΑΡΟΡΟΝ 714, ΣΧΔ. ΠΟΛ. 
Δ. ΑΡΘΡΑ 346, 347 (1955), 331, 332 (1963), ΑΝ. Ν. 44/1967, Ν.Δ. 
958/1971 ΑΡΘΡΑ 331, 315, 332,316 ΚΠΔ. 1450/51/ΑΡΘΡΟΝ. 145).

Δ/ρος Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Υ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΚαθηγητοΟ Α Σ Υ  καί Ά σ τυ ν . Σχολών 

τ. Εϊσαγγελέως ’Αθηνών

I . 1. Είναι, καί όρθώς, καθ’ ημάς, κρατούν δόγμα 
τόσον έν τψ ΙΙολιτικψ, δσψ καί έν τψ Ποινικψ Δικό
ν ομικω Δικαίψ, ότι έκαστον δικαστήριον δύναται, ύπαρ- 
χούσης άσαφείας ή άτελείας έν τψ αίτιολογικψ καί ί- 
Stqt έν τψ διατακτικψ, νά έρμηνεύση την ιδίαν αύτοΰ 
άπόφασιν καί νά συμπληρώση τό άτελές τοϋτο διατα
κτικόν αυτής, ΐνα, οϋτω, άκριβώς, δηλωθή έν αυτή 
ή Α ληθής  τοΰ δικαστηρίου βούλησις, ένεργοΰν τοϋτο εί
τε EX O FFlC lO , είτε ύποβαλλομένης αύτψ πρός τοϋτο 
της δεούση; αίτήσεως παρά τοϋ οικείου διαδίκου ή  τοϋ 
εϊσαγγελέως.

2. Δηλαδή τό τοιόδε δικαστήριον, πολιτικόν ή ποι
νικόν, έπί τή βάσει τοϋ αίτιολογικοΰ της τοιαύτης ά- 
ποφάσεώς του, τών πρακτικών αυτών, τών διαμειφθέν- 
των δικογραφημάτων καί προτάσεων μεταξύ τών δια- 
δίκων, ώς καί απάντων τών λοιπών κρίσιμων της δί
κης στοιχείων καί έγγράφων, κέκτηται τήν εξουσίαν, 
δπως έρμηνεΰση τήν τοιάνδε άπόφασιν του, διόρθωση 
τά παρεισφρήσαντα προφανή γραφικά λάθη, καθορίση 
τά άκαθόριστα καί άναιπληρώση τά έλλείποντα, ύπό τόν 
μοναδικόν, ώς είκός, περιορισμόν, δπως μη, ύπό τό πρό
σχημα τής τοιάσδε έρμηνείας ή διορθώσεως κλπ., με- 
ταβάλη τήν ουσίαν τής άποφάσεως καί άλλοιώση τήν 
έννοιαν καί οΰτω, αυτόχρημα, αυτό τοϋτο τό διατα
κτικόν αυτής, χωρίς, διά τής τοιαύτης έρμηνευτικής, 
καί συμπληρωματικής δραστηριότητός του, τό τοιόδε 
δικαστήριον νά πρόσκρουση είς τό «δεδικασμένον» (I\Es 
JUDICATA) (ΙΙολ. Δ. 1834)35  άρθρον 274, Α.Ν. 
44) 1967, Ν.Δ. 958) 1971, άρθρα 331) 315 έπ. έν όψει 
Π.Δ. 1834) 35, άρθρον 84 § 2, Κ. Π.Δ. 1950) 51, άρ
θρον 5 7 .1 ).

II . Είδικώτερον, ώς πρός τό ήμέτερον δίκαιον, τό έκ 
τοΰ άρθρου 714 τής άρτι μνησθείσης Πολιτικής Δικο
νομίας τοΰ 1834) 35 τοΰ LUDW lG VON MAURER, 
ευρισκομένου είς τό Κεφάλαιον Ζ' ταύτης, δπερ, άνα- 
φέρεται εις τήν Λογιστικήν Δίκην, καθ’ δ «λάθη περί 
τόν λ) σμόν, παραλείψεις περί αυτόν διπλαΐ έγγραφαί 
τής αυτής ποσότητος καί άλλα τοιαΰτα διορθώνονται, 
κατ’ άναφοράν, παρά τοΰ αύτοΰ δικαστηρίου», συναγό
μενου έπιχείρημα ύπέρ τής ώς πρόσθεν έκτιθεμένης ή-

μετέρας άπόψεως, έπιστηρίζιει έτι μάλλον, άπό άπό- 
ψεως τεθειμένου δικαίου, τήν δντως DE LEGE FE- 
RENd A δρθήν ώς άνω άντίληψιν ήμών, παγίως κρα
τούσαν έν τή διεθνεΐ καί τή έπιχωρίψ Διδασκαλία καί 
Νομολογία, ήτις δ’ άντίληψις βαθύτερου έρευνωμένου 
τοΰ θέματος, δέν θά ήτο δυνατόν νά ή διάφορος άναφο- 
ρικώς πρός τό παρ’ ήμΐν δίκαιον καί έν έλλείψει τής 
τοιαύτης διατάξεως τοΰ έν λόγψ άρθρου 714, ής έπι- 
χειρεΐται, πρός στήριξιν καί DE LEGE LATA τής 
τοιάσδε ήμετέρας άπόψεως, έν τψ Πολιτικψ Δικονομι- 
κψ Δικαίψ, όρθώς ή εύρεΐα έρμηνεία (έν δψει καί ν. 
46 II. (2 1 ) , καθ’ δν «AUCTORUM VEr BA ΕΜΕΝ-
d a r e  t e n o r e  s e n t e n t i a e  p e r s e v e r a r e ,
NON EST PROHIBITUM» καί Βασιλ. Θ. γ .' 46, 
καθ’ δν «δυνατόν διορθοΰσθαι τά τής κρίσεως υπομνή
ματα, σψζομένης τής έννοιας αυτών», δστις νόμος, καί- 
περ περί τών έγγράφων τής δίκης (Υπομνημάτων) 
ποιούμενος λόγον, είναι έφαρμοστέος καί έπί άποφά- 
σεων, άτε καί τούτων καταλεγομένων είς τά έγγραφα 
τής δίκης καί έπ’ αύτών έρειδομένων) (ούτως έν Γερ
μανία ΒΑ ϊΈ ΐΙ, \ O r T r Ag E σ. 246, W ElZEL, ΖΡΟ, 
παρ. 51 σ. 656. Γαλλία DALLOZ, JUGEMENTS Νος 
235.236. DALLOZ, CHOSE JUGEE, CARRE, COM
PETENCE, H 461, PANDECTES FRANc A Is ES 
Νος 1977 έπ. 1998, παρ’ ήμΐν Μανιάτης. Άγόρευσις 
ένώπιον Ά ρ . Πάγου, έν Θέμιδι ΣΤ' 83 σημείωσις, 
Λιβαδάς, έν Οϊκονομίδου —  Αιβαδά Πολιτική Δικονο
μία, παρ. 89, σημ. 4 Ευκλείδης, παράγρ. 236, σημ. 
4, Ράμμος, έν GL.ASSON Δ' παρ. 767α, σ. 98, σημ., 
"Ίδιος, Συμβολαί, 1948, παρ. 14, σ. 78, Κιτσικόπου- 
λος Πολ. Δ., τόμος 6ος, ύπ’ άρθρ. 714, άριθ. 272, 273, 
278, 292α, 193, 294, 197 έν σελίδι 6273, 6274, 6280  
καί πλούσια Νομολογία αυτόθι καί ιδία έν άρ. 51, 52, 
σ. 6274, Συμπληρώματα Νομολογίας 2ον: Τόμ. Β) 1961 
σελ. 546 έπ. άρ. 51, 52, 3ον Τόμ. Α) 1964, σ. 239) 
40 άρ. 73, 74, 77, 79, 82, 83, 84, 4ον: Τόμ. Α) 1969 
σ. 425, 426 έπ. άρ. 134— 136— 148, δον: Τόμ. Α) 
1972, σ. 468) 9 άρ. 10— 16, σ. 474) 75, άρ. 58— 65.

III . 1. Βάσει τής έκτεθείσης, ώς πρόσθεν (παρ. 1) , 
δογματικώς όρθης άντιλήψεως ήμών διεμορφώθησαν
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δπωσοΰν καί τά Σχέδια τής ήμετέρας (Νέας) Πολιτι
κής Δικονομίας, τά καταρτισθέντα τόσψ παρά τής Συν
τακτικής Επιτροπής (1 9 5 5 ), δσψ καί τής ’Αναθεω
ρητικής τοιαύτης (1963)— άπερ καί άπετέλεσαν τον 
διαληθέντα περί ού ευθύς παρακατιόν Α.Ν. 44 τής 21) 
26.6.67 «ΙΙερί Κωδικός τής ΙΙολ. Δικονομίας καί Εισα
γωγικού αύτοϋ Νόμου», ή ισχύς τού δποίου ήρξατο άπό 
16) 9) 1968— ώς έπίσης καί ό νέος ούτος Κώδιξ Πο
λιτικής Δικονομίας, ώς ούτος έτροποποιήθη διά τών 
Ν.Δ. ,58) 1968 καί 958) 171, κωδικοποιηθείς διά τού 
Β.Δ. 657) 1971, τά όποια Νομοθετήματα, έν Κεφαλαίψ 
ΙΒ ' διά σειράς άρθρων, πάνυ διεξοδικώς, ρυθμίζουσι 
τά τής «Διαδικασίας Διορθώσεως καί Ερμηνείας τών 
’Αποφάσεων» τών Πολιτικών (Πολυμελών ή Μονομε
λών) Δικαστηρίων. Οΰτω, άμφότερα τά Σχέδια ταΰτα, 
ώς καί ό Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας, διαλαμβάνου- 
σιν δμοιομόρφως, έν τοΐς άντιστοίχοις αύτών άρθροις, 
τάδε: Ά ρθρ. 346) 331) 315. «’Εάν έκ παραδρομής κατά 
τήν σύνταξιν τής άποφάσεως περεισέφρησαν λάθη γρα
φικά ή λογιστικά ή τδ διατακτικόν τής άποφάσεως 
διετυπώθη έλλιπώς ή άνακριβώς, τδ έκδόν ταύτην δι- 
καστήριον δύναται, τή αιτήσει τινδς τών διαδίκων ή 
καί αύτεπαγγέλτως, δι’ άποφάσεώς του, νά προβή εις 
τήν διόρθωσιν αύτής». Άρθρον 3 4 7 )3 3 2 )3 1 6 . «’Εάν ή 
διατύπωσις τής άποφάσεως γεννά άμφιβολίας ή είναι 
άσαφής, τδ έκδδν ταύτην δικαστήριον, κατόπιν αίτήσε- 
ως τινδς τών διαδίκων, δύναται, δι’ άποφάσεώς του, νά 
έρμηνεύση τήν Απόφασιν, ούτως ώστε νά καταστή Αν
αμφίβολος ή έννοια αύτής, ουδέποτε, όμως, ή έρμηνεία 
δύναται νά μεταβάλη τδ διατακτικόν τής άποφάσεως», 
τών λοιπών συναφών τών τοιώνδε Νομοθετημάτων άρ
θρων 348— 351, 333— 336 καί 317— 319, άντιστοί- 
χως, δρώντων τά τής διαδικασίας τής διορθώσεως ή 
έρμηνείας τών έν λόγψ άποφάσεων καί τών κατά τών 
έν λόγψ άποφάσεων έπιτρεπομένων ένδικων μέσων καί 
τών Αποτελεσμάτων τής διορθώσεως ή έρμηνείας, δι’ δ 
καί μή άποτελούντων άντικείμενον τής ένασχολήσεώς 
μας έν προκειμένψ.

2. Καίτοι ή έννοια τών τοιώνδε τών ώς πρόσθεν 
Νομοθετημάτων: Σχεδίων 1955)1963 καί Κωδικός 
1967) 1971 διατάξεων είναι Απολύτως σαφής, δεν κρί
νομεν άσκοπον νά παραθέσωμεν καί τάς οικείας Αιτιο
λογίας αύτών, έν αίς συναφώς, άναγιγνώσκομεν (Τόμος 
Α) 1956, σ. 377) τάδε: «Ό κ. Οίκονομόπουλος (Εί- 
σηγητής) άναπτύσσει τήν ύπ’ άριθ. 1 πρόταισίν του, δ- 
πως καθιερωθή ή δυνατότης τής ύπδ τού δικαστηρίου, 
τού έκδόσαντος τήν άπόφασιν, τή αιτήσει τών ένδια- 
φερομένων ή καί έξ έπαγγέλματος, διορθώσεως τών 
γραφικών, λογιστικών καί άλλων παρεμφερών λαθών, 
συνεπείφ τών δποίων άνακριβώς Αποδίδεται ή έννοια 
τής άποφάσεως»... Περαιτέρω διευκρινίζεται, δτι «οι 
διάδικοι θά καλώνται κατά τήν συζήτησιν βχι μόνον 
δταν ούτοι. . .  ζητώσι τήν διόρθωσιν, Αλλά καί δταν 
προβαίνη αύτεπαγγέλτως τδ δικαστήριον εις τήν διόρ- 
θωσιν τών έν τή Αποφάσει λαθών. . .». Περαιτέρω δι
ευκρινίζεται έπίσης, δτι ή φράσις «άλλων παρεμφερών 
λαθών» κεΐται πάντως ύπδ τήν «έννοιαν» τών γραφικών 
ή άλλων λογιστικών τοιούτων καί έτέθη άπλώς πρδς 
έξήγησιν. ”Ετι περαιτέρω, δ 'κ . Οίκονομόπουλος προ
τείνει, δπως καθιερωθή ή δυνατότης τής έρμηνείας. . .  
ύπδ τδν περιορισμόν, δτι ουδέποτε ή έρμηνεία τής ά
ποφάσεως είναι δυνατόν νά ή άντίθετος πρδς τήν έρμη- 
νευομένην άπόφασιν», αίτινες Προτάσεις γίνονται δμο-

φώνως δεκταί ύπδ τής έπτροπής», αί δποΐαι δ’ Αϊτιο- 
λογίαι άποτελοΰσι πολύτιμον έρμηνευτικδν βοήθημα τών 
διατάξεων τούτων.

IV. 1. Βάσει τής αύτής, ώς^άνω (παρ. I ) ,  όρθής 
καί ύγειοΰς DE LEGE FEr ENd A άντιλήψεως ήμών 
έξεπορεύθη δμοίως ή διάταξις/τοΰ άρθρου 145 παρ. 1 
τού (νέου) Κώδικος τής Ποινικής ήμών Δικονομίας 
1950)51 (ν. 1943/17.8.19^0), μή έχουσα άντίστοιχον 
εις τήν καί έν άρχή τήσδε (§ I 2) μνησθεΐσαν Ποινι
κήν Δικονομίαν τού 1834)35  (Β.Δ. 4.5.1834, Β.Δ. 
1)11.1.1835)-—καθ’ ήν «δταν έν τή άποφάσει ή τή 
διατάξει ύπάρχωσι λάθη ή παραλείψεις μή παράγου- 
σαι Ακυρότητα, δ έκδούς τήν άπόφασιν ήν τήν διάτα- 
ξιν δικαστής διατάσσει, τή αιτήσει τού είσαγγελέως ή 
τίνος τών διαδίκων ή καί αύτεπαγγέλτως, τήν 
διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν, έφ’ δσον δεν έπέρ- 
χεται έντεΰθεν ούσιώδης μεταβολή τής άποφάσεως ή 
τής διατάξεως καί δεν άλλοιοΰται ή άληθής είκών τών 
πράγματι έν τψ άκροατηρίψ λαβόντων χώραν». Καί 
κατά τήν παρ. 2 «Ή διόρθωσις ή ή συμπλήρωσις δύνα- 
ται ν’ αφορά, πλήν άλλων παραδρομών, είς τήν συμ- 
πλήρωσιν τού άνεπαρκοΰς αίτιολογικοΰ, εις τήν διασά- 
φησιν τού διατακτικού τής άποφάσεως, δταν τούτο είναι 
Ασαφές ή διάφορον πρδς τδ άπαγγελθέν έν τψ άκροα
τηρίψ ή τδ σημειούμενον έν τοΐς πρακτικοΐς».

2. Συναφώς έν τή Αίτιολογική ’Εκθέσει έπί τού 
Αντιστοίχου πρδς τδ άρθρον 145 τού ΚΠνΔ άρθρου 137 
τού Σχδ. ΚΙΙνΔ (σελ. 43) άναγιγνώσκομεν τάδε: Τδ 
άρθρον 136 ρυθμίζει τάς περιπτώσεις καί τήν διαδικα
σίαν τής διορθώσεως τής άποφάσεως καί τής διατάξε- 
ως: Ή  διόρθωσις ή ή συμπλήρωσις έπιτρέπεται μόνον: 
α) έάν τά διορθωτέα μέρη ή αί συμπληρωτέαι παρα
λείψεις δέν παρήγαγον ήδη Ακυρότητα (ώς λ.χ. αί πα
ραβάσεις τών άρθρων 32 παρ. 3, 371, 397, 538 Κ ΙΙΔ )' 
καί β) έάν δέν έπέρχηται διά τής διορθώσεως ή συμ- 
πληρώσεως ούσιώδης μεταβολή τής άποφάσεως ή τής 
διατάξεως. Τοιαύται διορθώσεις ή συμπληρώσεις έκ 
τών ένδεικτικώς άναφερομένων έν τή ρηθείση παρ. 2 τού 
περί ού πρόκειται άρθρ. 145 ΚΠΔ είσίν αί άφορώσαι 
είς τδν άκριβή καθορισμόν τής ταύτότητος τού κατη
γορουμένου ή τών άλλων Διαδίκων, είς άντικείμενον 
τι έν τψ διατακτικψ περί ού γίνεται μνεία έν τψ αίτιο- 
λογικψ ή διασαφ/ήνισις τού αίτιολογικοΰ καί δταν τού
το ή διάφορον τών έν τοΐς πρακτικοΐς σημειουμένων. 
έτι δέ καί τού διατακτικού, δταν τούτο ή Ασαφές ή διά-' 
φορον τού άπαγγελθέντος έν τψ άκροαηρίψ (περί τής 
έρμηνείας πάνυ δρθώς καθ’ ήμάς δσημέραι προβαίνού- 
σης δσον ένεστι εύρυτέρας τής διατάξεως ταύτης καί 
τών διαφόρων περιπτώσεων, καθ’ άς χωρεΐ ή διόρθω- 
σις ή ή συμπλήρωσις τής Άποφάσεως, οίον έστίν καί τδ 
Βούλευμα, βλ. Μπουρόπουλον, Έρμ. ΚΠΔ, Τόμ, Α) 
1951, ύπ’ άρθρ. 145, σ. 210 έπ. Τούτην— Σιφναίον, 
Πανδέκτης ΚΠΔ, Τόμ. Α) 1958, ύπ’ άρθρ. 146, σελ. 
561, έπ., Μιράσγετζην, Κώδιξ Πν.Π., 1957, ύπ’ άρθρ. 
145, σ. 173 έπ., Καπετανάκην, Κώδιξ Πν.Δ. 1954, 
ύπ’ άρθρ. 145, σ. 109 έπ., Βαβαρέτον, Κώδιξ Πιν.Δ., 
1965 καί 1972, ύπ’ άρθρον 145, σ. 320 έπ. καί 414 
έπ. άντιστοίχως, Στάϊκον, Πανδέκτης Πν.Δ,, Τόμ. Α) 
1962, ύπ’ άρθρ. 145, σ. 674 έπ. Κωνσταντάραν, Ποι
νική Δικονομία, Τόμ. Γ) 1961, σ. 46 έπ. καί Ζησιάδην, 
Ποινική Δικονομία, Τόμ. Α) 1965, σ. 173, έπ. καί αυ
τόθι παρατεθειμένην Νομολογίαν ήμεδ. Δικαστηρίων) .

3. Ή  διάταξις αυτή τού άρθρου 145 ΚΠνΔ, δοθεί-
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σης της φύσεως της ποινικής διαδικασίας, ήτις όρφ 
πρωτευόντως τήν «δημοσίαν τάξιν», ού μήν άλλα καί 
συνάμα σκοπεί την άνεύρευσιν τής «ουσιαστικής άλη- 
θείας», Ενθεν μέν έστίν άπό μιας άπόψεως «στενότερα» 
τών άντιστοίχων τοιούτων των άρθρων 714 Πολ. Δ. καί 
348) 331) 315 καί 347) 332) 316 τών Σχεδίων καί τού 
Κώδικος τής ΙΙολ. Δικονομίας, καθ’ δσον ώς προΰπά- 
θεσιν τίθησιν, δπως, έκ τών τοιώνδε λαθών ή παραλεί
ψεων, μή Εχη έπέλθη ήδη άκυρότης τής άποφάσεως ή 
τής διατάξεως (βλέπε καί ΚΠΔ 170 παρ. 1, 174 παρ. 
1, 3, 175, 176 παρ. 1, 2, 3 ) , ΕτέρωΘεν δέ άπδ έτέρας 
άπόψεως Εμφανίζεται «εύρυτέρα» τής τοιαύτης τοΰ άρ
θρου 714 Πολ. Δ ., συμπολιτευομένη άπολύτως πρός τάς 
τοιαύτας τών Σχεδίων καί τοΰ Κώδικος τής Πολ. Δι- 
κοινομίας, άρθρα 346) 331) 315, άντιστοίχως διότι Ε
πιτρέπει τήν τοιαύτην διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν «ΕΧ 
OFFICIO» παρά τοΰ έκδόντος ταύτην δικασχοΰ κλπ., 
ήνπερ δ’ αύτεπάγγελτον Ενέργειαν τοΰ δικαστηρίου δεν 
φαίνεται μέν Εκ πρώτης δψεως νά συγχωρή τό «γράμ
μα» τής Εν λόγψ διατάξεως τού άρθρου 714 Πολ. Δ., 
πλήν δμως όρθώτερον Εστίν, δπως δεχθώμεν, τή διαλη- 
φθείση ’Αρχή (παράγρ. I) Επόμενος, δτι δντως Επι
τρέπει ταύτην τό «πνεύμα» τής διατάξεως ταύτης, δο- 
θείσης τής φύσεως τής λειουργίας καί τής Πολιτικής 
Διαδικασίας, ήτις δρφ προδήλως τήν «δημοσίαν τάξιν»—  
άνεξαρτήτως τοΰ άν αΰτη άρκήται, κατά κανόνα, εις 
τήν διαπίστωσιν τής «τυπικής άληθείας», δι’ δ καί, ώς 
Εκ τούτου, καί Εν προκειμένψ προβαδίζει τό «δημόσιον 
συμφέρον»: τής άκριβείας, σαφήνειας καί πληρότητος 
τών άποφάσεων τής δικαστικής λειτουργίας.

V. Συναφώς τούτοι ς Θά ήδυνάμεθα, Εν δλοκληρώσει 
τής Ερεύνης ήμών νά προσθέσωμεν, δτι κατόπιν τών ά- 
νωτέρω άναπτυχθέντων καί δεδομένου, δτι καί δ Επί τοΰ 
ΙΙλειστηριασμοΰ Υπάλληλος, οίος, δ Συμβολαιογράφος, 
ώς «JUDEX CHAr TULA r IUS», άσκών Δικαιοδοτι- 
κήν ’Εξουσίαν, κέκτηται δντως «IMPEr IUM», λογιζό- 
μενος «οίονεί» ώς Δικαστής 1ου βαθμοΰ (πρβλ. Ν. Κορ- 
φιάτην, Γνωμοδότησις, Δικαστική, ΙΑ 642, Α.Π. 276)
1965, Τομ. 1 ΝοΒ 11, σ. 1 1 7 9 ), Εν τή καταρτίσει τοΰ 
Πίνακος Κατατάξεων τών Δανειστών τοΰ ’Οφειλέτου, 
ούτινος ή Ουσία έκπλειστηριάζεται καί, κατ’ άναλογίαν, 
δ Διαχειριστής Εν τή Συντάξει τοΰ Πίνακος Δανομής 
τοΰ Προϊόντος τών Δικαιωμάτων καί ’Απαιτήσεων τοΰ 
’Οφειλέτου τοϊς Δανεισταΐς αύτοΰ, δύναται, κατ’ άνάλο- 
γον Εφαρμογήν τών προαναπτυχθέντων καί δή καί τών 
Εν τοϊς ώς άνω άρθρ. 714 Πολ. Δ. καί 315, 316 Κ. Πολ. 
Δ., άντιστοίχως, διατασσομένων, κατά τήν άρτι μνη- 
σθεΐσαν Ερμηνείαν αυτών, δπως, αύτεπαγγέλτως ή τή 
αιτήσει τοΰ Ενδιαφερομένου, προέλθη εις τήν διόρθωσιν 
κλπ., τών Εκ προφανοΰς παραδρομής προδήλων γραφι
κών λαθών, τών είς τδν τελεσίδικον ήδη καταστάντα 
τοιόνδε Πίνακα αύτοΰ πάρεισφρησάντων, ώς λ.χ. Εν τοϊς 
όνοματεπωνύμοις τών δανειστών ή τών δφειλετών κλπ., 
Εκδίδων νέαν Πράξιν =  Άπόφασιν αύτοΰ, ίσχύουσαν 
άφ’ ού χρόνου καί δ Πίναξ κατατάξεως Διανομής =  
Άπόφασις αύτοΰ, χωρίς νά προσκρούη καθ’ δλοκλη£ίαν 
είς τό «δεδικααμένον» (βλέπε ύπ’ άριθ. 13478) 1966 
Γνωμ. Είσαγγελέως Πρωτοδικών ’Αθηνών, Εν ΕΕΝ
1966, σ. 401 Επ., καί αυτόθι σχετικάς Παρατηρήσεις 
μ α ς).

Ά  ν ο ι ξ ις 1973

( Συνέχεια έκ τής σελ. 449 )

10. ’Άτονος γραφή είναι γνώρισμα προσωπικότητος 
εύστρόφου άλλα καί ήλαττωμένης θεληματικότητος.

11. Γραφή Εκτενής είναι δείγμα Επιμέλειας καί άγά- 
πης πρός τήν γνώσιν.

12. Γραφή βραχεία καί σύντομος είναι γνώρισμα 
Εγκρατοΰς, Εχέφρονος καί συνεσταλμένης προσω- 
πικότητος.

13. Κεκλιμένη γραφή είναι δείγμα προσωπικότητος 
μέ άνεπτυγμένην κοινωνικότητα, δυναμικήν, μέ 
φυσικήν άπλότητα.

14. Κάθετος γραφή είναι γνώρισμα πειθαρχημένης, 
θεληματικής, Οργανωτικής καί εύστρόφου προσω
πικότητος.

15. Γωνιώδης γραφή είναι γνώρισμα προσωπικότητος 
μέ πνευματικότητα καί ευαισθησίαν.

16. Γραφή μέ νηματοειδή σύνδεσιν, είναι δείγμα πο
λυμερούς προσωπικότητος μέ πολιτικότητα, διπλω
ματικότητα καί ευφυΐαν.

17. Γωνιώδης σύνδεσις είναι δείγμα σταθερότητας.
18. Γιρλαντοειδής γραφή προδίδει καλωσύνην καί λε

πτότητα.
19. Γραφή άψιδοειδής είναι γνώρισμα έπιτηδεύσεως, 

Ενδιαθέτου έπιφυλάξεως, προνοητικότητος, έλλεί- 
ψεως ειλικρίνειας καί παρρησίας.

20. Συνδεδεμένη γραφή χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
προσωπικότητος προικισμένης μέ εύλυγισίαν καί 
πολυμέρειαν άλλά καί πτωχήν άπό άπόψεως δια- 
νοήσεως.

21. ’Ασύνδετος γραφή είναι γνώρισμα προσωπικότη
τος προικισμένης μέ Εξαιρετικήν νόησιν.

22. Γραφή πλούσια είναι δείγμα προσωπικότητος μέ 
φαντασίαν.

23. Γραφή Ισχνή καί πενιχρά είναι δείγμα συνετής, 
νουνεχούς καί στοχαστικής προσωπικότητος.

24. Ή  εύχέρεια τοΰ πνεύματος είς τό γράφειν ύπο- 
δηλοΐ Ενθουσιώδη καί ίδεαλιστικήν προσωπικότη
τα.

25. Δυσκαμψία πνεύματος καί νοήματος είναι δείγμα 
' προσωπικότητος ρεαλιστικής.

26. Ό  ρεαλισμός, ή ούδετερότης, ή άφαίρεσις, ή ά- 
ξιοπρέπεια, ή σεμνότης, είναι Ινδειξις άρρενωποΰ 
χαρακτήρος.

27. Ή  θηλυκότης τοΰ χαρακτήρος Εκφράζεται διά 
γραφής μέ άρμονίαν, θερμότητα, Ενστικτότητα, 
διαίσθησιν, συντηρητικότητα.

Τά διαγνωστικά ταΰτα συμπεράσματα σχετικήν 
βεβαίως άξίαν Εχουν, καθ’ δσον, ώς ήδη έτονίσθη, ή 
γραφή ώς γεγονός Εξωτερικόν καί Ικφρασις ψυχοφυσιο- 
λογική Εσωτερικών βιωμάτων, τοΰ διανοητικοΰ, συναι
σθηματικού καί βουλητικού κόσμου τοΰ άνθρώπου είναι 
άπό τίνος άπόψεως κάτοπτρον τοΰ χαρακτήρος' Εν τού- 
τοις δμως δ προσδιορισμός τής είκόνος τής προσωπικό
τητος διά τής γραφής δέν είναι άπόλυτος, καθ’ δσον τό 
ζήτημα τής προσωπικότητος καί τοΰ χαρακτήρος, εί
ναι σύνθετον καί περίπλοκον πρόβλημα, ή δέ λύσις του 
άπαιτεΐ τήν συνδρομήν ποικίλων μΕσων Ερεύνης, πάν
τως, ώς ήδη Ετονίσθη, αΰτη συμβάλλει είς τήν διάγνω- 
σιν ώρισμένων ιδιοτήτων τοΰ χαρακτήρος δεδομένου 
άνθρωπίνου φορέως, καί συνεπώς είναι καλόν μέτρον 
κρίσεως.
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ΣΚΙΤΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Ο Δ Ο Σ  
ΤΩΙ\Ι

Θ Α Υ Μ Α Τ Ω Ν

Ό  Βδελλόπουλος σέ σκίτσο τοδ Rapson.

«Δόντι πονάει δόντι βγάζω»

Είναι ή έπωδός τοΰ πλανόδιου δ- 
δσντογιατροΰ πού ήταν έγκατεστημέ- 
νος τόν παλιό καιρό στήν όδόν ’Αθή
νας πάνω σ’ Ινα άμάξι καί καλοΰσε 
τό «φιλαθεάμον κοινόν» πού ήταν συγ
κεντρωμένο γύρω, να άνέβη πάνω καί 
νά δοκιμάση τή θαυματουργό έπί- 
δραση τού Θαυματοποιού. Συνήθως 6 
θαυματοποιός είχε έναν άβανταδώρο 
πού ήταν πρόθυμος νά άνέβη στό ά- 
μάξι καί νά ύπσβληθή σέ θεραπεία. 
Αυτός είχε ένα δόντι βγαλμένο καί 
τοποθετημένο καταλλήλως στό στόμα 
σέ τρόπο πού δταν δ πλανόδιος δδον- 
τογιατρός έπλησίαζε μέ τό θαυμα
τουργό φάρμακο καί τή μαγική τα
νάλια, δ κόσμος έμενε κατάπληκτος 
άπό τήν εύχέρεια πού βγήκε τό χα
λασμένο δόντι. Κάποια μέρα δμως ά- 
νέβηκε στό άμάξι κάποιος πού είχε 
πραγματικά χαλασμένο δόντι, τότε ό 
θαυματοποιός τοΰ έφραξε τό στόμα 
μέ τή χερούκλα του, ένώ μέ τήν τα
νάλια τραβούσε τό χαλασμένο δόντι, 
βγάζοντας καί. . .  μερικά γειτονικά, 
έτσι γιά μεγαλύτερη σιγουριά. Οί 
κραυγές τοΰ άσθενοΰς, γοερές καί όρ- 
γισμένες, άκούστηκαν ώς τήν πλα
τεία Όμονοίας.

ΤΑ ΘΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΓ

Ή  όδός Άθηνάς μετονομάσθηκε ά
δικα «όδός των θαυμάτων». Δέν ήταν 
ή όδός τής κεντρικής άγοράς τής ’Α

θήνας μέ τις χιλιάδες είδη τροφίμων, 
άλλά καί ή όδός πού πρόσφερε κάθε 
μορφής ψυχαγωγία, άπό τούς «υπο
γείους παραδείσους» πού στέγαζαν τά 
λεγόμενα «καφέ σαντάν» έως τούς 
πλανόδιους γιατρούς, τούς διάφορους 
τύπους, τούς έπιτήδειους πού ξαλά- 
φρωναν τις τσέπες των άφελών έπαρ- 
χιωτών μέ τή μέθοδο τοΰ «παπά», 
τούς πλανόδιους άθλητές πού λύγιζαν 
σίδερα καί τό περίφημο «πανόραμα» 
πού έθελγε μικρούς καί μεγάλους μέ 
τά άξιαθέατα πού έβλεπαν.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΓΠΟΙ

Σέ μιά γωνιά τής όδοΰ ’Αθήνας 
κάποιος πουλούσε σκόνη γιά τούς κο
ριούς.

—  ’Εδώ ή θαυματουργός σκόνη. 
Προσέξατε τή χρήση της: Συλλαμβά
νετε τόν κορεό, τόν εισάγετε έντός 
τής σκόνης καί αυτός άποβνήσκει 
αύθωρεί.

Καί ένας μάγκας πού άκουγε τοΰ 
λέει:

—  Κι άμα τόν πιάσω τόν κοριό, 
δέν τόν ζουλάω κι δλας.

Ό  πωλητής, ψύχραιμος καί άτά- 
ραχος τοΰ άπάντησε:

—  Γίνεται κ’ έτσι. . .
Στή γωνία τής όδοΰ Άθηνάς καί 

τής σημερινής πλατείας Κστζιά έδί- 
δασκε άνεβααμένος σέ μιά καρέκλα δ 
Βδελλόπουλος, υπαίθριος έκκλησια- 
στικός ρήτορας, πού είχε άναλάβει νά

σώση τήν άνθρωπότητα άπό τήν ά- 
μαρτία. . .

—  Τέρατα τής Κολάαεως, γεννή
ματα δφεων, μωροί οδς παρέλαβεν δ 
Διάβολος, έφώναζε, ένώ περιέγραφε 
μέ μελανά χρώματα τό μέλλον τής 
άνθρωπότητος, πού θά καταστροφή 
σέ λίγο.

Φυσικά δ κόσμος καί ιδίως ή μα
ρίδα τόν έπείραζε. Κάποια μέρα ή ό- 
μήγυρις, δηλαδή ό κόσμος καί ή μα
ρίδα, είχαν συνεννοηθή νά μή μιλή
σουν καθόλου. Ό  Βδελλόπουλος άρχι
σε τό κήρυγμα καί περίμενε τό πεί
ραγμα. Βλέποντας τή σιωπή, άρχισε 
νά κοιτάζη παράξενα τόν κόσμο. Στό 
τέλος δέ βάσταξε καί είπε:

— Γιατί δέ μιλάτε, ρέ, τί πάθατε;
Ά λλά τί ήταν τό πανόραμα; ΤΗταν 

ένα μυστηριώδες μηχάνημα— σάν τά 
σημερινά βιοΰ - μάστερ— πού περι- 
βαλλόταν μ’ ένα μαύρο πανί, μέ δυό 
μάτια. Ά πό αυτά, δίνοντας μιά δε
κάρα, έβλεπε κανείς πολλά παράξε
να πράγματα, δπως τό δρος ’’Εβερεστ, 
άραπάδες μαζεμένους, σεισμούς, κα
ταποντισμούς κ.ά. Μιά μέρα ένας 
μικρός τού φώναξε:

—  Μπάρμπα, δέ βλέπω τίποτα.
—  Σκούπισε τή μύτη σου, πού ά- 

κουμπάει στό φακό γιά νά δής, ά- 
παντοΰσε ψύχραιμα δ ιδιοκτήτης τοΰ 
πανοράματος.

Αύτή ήταν ή δδός Άθηνάς, ή «δ- 
δός τών θαυμάτων» στις άρχές τοΰ 
αίώνος μας.
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γίας, κοινωνιολογίας, δημοσίων σχέσεων, έκπαιδεύσεως καί δημοσίας υγιεινής.
Τέλος, ή έν γένει δρασις τής Αστυνομίας εις δλας τάς πτυχάς της, ή έρευνα 

ξένων Αστυνομικών συστημάτων, ή προαγωγή τής συνεργασίας μετ’ Αλλοδαπών 
’Αστυνομιών, τό Αστυνομικό χρονογράφημα, τό Αστυνομικό μυθιστόρημα, τό 
Αστυνομικό φωτορεπορτάζ, Αλλά και ή λογοτεχνία, ή ίστορία, ή φιλοσοφία καί 
αί καλαί τέχναι, ευρίσκουν φιλόξενον έδαφος είς τάς στήλας του περιοδικοϋ μας.

Επί όλων τών προαναφερθέντων θεμάτων έξησφαλίσθησαν άποκλειστικαί 
συνεργασίαι διαπρεπών έπιστημόνων, οί όποιοι έτίμησαν καί έξακολουθοϋν νά 
προβάλλουν καί διεθνώς τήν έλληνικήν επιστημονικήν έρευναν. ’Αστυνομικοί, 
Ακαδημαϊκοί, καθηγηταί καί ύφηγηταί άνωτάτων σχολών, ίατροδικασταί, γρα- 
φολόγοι, έγκληματολόγοι, δικαστικοί, δικηγόροι, κοινωνιολόγοι, ιατροί, Ανώ
τατοι δημόσιοι λειτουργοί, διακεκριμένοι συγγράφεις, λογοτέχναι καί ένας με
γάλος  ̂Ακόμη Αριθμός έκλεκτών συνεργατών προσέφεραν καί προσφέρουν μέσφ 
των «’Αστυνομικών Χρονικών» πολυτίμους προς τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί 
τήν πατρίδα υπηρεσίας. Ένδεικτικώς μόνον καί εις ένδειξιν τιμής καί ευγνω
μοσύνης προς όλους Ανεξαιρέτως τούς συνεργάτας μας, δυνάμεθα νΑ μνημονεύ- 
σωμεν όνόματα, ώς του Στρατή Μυριβήλη, τοΰ 'Αγγέλου Τανάγρα, τών καθη
γητών Γαλανού, Γεωργιάδου. Κάτσα, Γαρδίκα, Κωνσταντινίδη, Σακελλαρίου, 
Κορρέ καί Στασινοπούλου, τοΰ μεγάλου κριτικού τής τέχνης 'Αγγέλου Προ
κοπίου, τών ’Αρχηγών τής ’Αστυνομίας Καλυβίτη, Κίννα, Ρακιντζή, Λεοντα- 
ρίτη κ.Α.

Μέ τήν συμβολήν τών πολυπληθών συνεργατών μας καί τήν Αγάπην τοΰ 
έκλεκτοΰ Αναγνωστικού μας κοινού, έπραγματοποιήσαμεν κατΑ τήν διαρρεύσα- 
σαν εικοσαετίαν έκπληκτικΑ Αλματα προόδου, εις τό τόσον αχαρι, δύσκολον 
καί κοπιώδες, διΑ τούς γνωρίζοντας βεβαίως, πεδίον τής δημοσιογραφίας.

Καί παλαιότερον, ΑλλΑ καί προσφάτως, κατεβλήθη μέ τήν πολύτιμον συμπα- 
ράστασιν τής Ηγεσίας τής ’Αστυνομίας εργώδης προσπάθεια πλήρους έκσυγ- 
χρονισμοΰ καί προσαρμογής μας προς τάς τελευταίας Απαιτήσεις τής δημοσιο
γραφικής δεοντολογίας. Προ τριών ετών τά «ΆστυνομικΑ Χρονικά» ένεφανί- 
σθησαν μέ έντελώς νέαν όψιν, διά τής Αλλαγής σχήματος, βελτιώσεως τοΰ χάρ
του, έκτυπώσεως διά του συστήματος OFFSET καί τής καλλιτεχνικής παρουσιά
σεις τών σελίδων. Ή  άναληφθεΐσα τότε προσπάθεια έστέφθη ύπό πλήρους έπι- 
τυχίας καί όμολογουμένως υπήρξε σταθμός είς τήν εικοσαετίαν τοΰ βίου μας. 
Νέον Αλμα έπραγματοποιήσαμεν έν έτος άργότερον, ότε ή φιλοδοξία μας, νά 
καταστούν τά «’Αστυνομικά Χρονικά» τό πρώτον έπαγγελματικόν περιοδικόν 
είς τήν χώραν καί έφάμιλλον τών περιοδικών τών μεγάλων ’Αστυνομιών τής 
Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, έγινε πραγματικότης.

Εκτοτε, άπετελέσαμεν πρότυπον δι’ Ανάλογους προσπάθειας Αλλων κρατι
κών ύπηρεσιών καί άπεσπάσαμεν όμολογουμένως τον θαυμασμόν ειδημόνων 
καί μή.

Ηδη, μέ τό άνά χεΐρας τεύχος, είσερχόμεθα είς μίαν νέαν είκοσαετίαν, κατά 
τήν όποιαν οί στόχοι μας είναι καί θά παραμείνουν οί αύτοί. Συνεχής προσπά
θεια βελτιώσεως, προς διακονίαν τής ’Αστυνομικής ιδέας, τοΰ λαού καί τής φιλ- 
τάτης μας πατρίδος. Είς τήν προσπάθειάν μας αύτήν έπικαλούμεθα τήν συνδρο
μήν όλων, όσων πιστεύουν είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

Ή  έκ μέρους των κατανόησις, ή έπιεικής κρίσις καί ή Αγάπη των θά Απο
τελούν δι’ ήμας τά Ακαταμάχητα όπλα, μέ τά όποια θά φέρωμεν είς πέρας τό 
δύσκολον έργον, τό όποιον προ εΐκοσιν έτών ήρχισαν οί προπάτορές μας.

« Α.Χ.»



ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΒΟ ΥΓΙΟ ΥΚ Α

Καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ 01  ΠΑΡΑΓΟΝ ΠΡΟΛΗΦΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ

ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ νοείται έν τή έ- 
πιστήμη «ή πολιτειακή έκείνη ένέργεια, ήτις Α

ποβλέπει είς τήν Αποτροπήν παντός κινδύνου διαταρά- 
ξεως τής δημοσίας τάξεως» (’) .

’Επί τψ τέλει τούτψ, ή Αστυνομία άναπτύσσει δρά- 
σιν δχι μόνον κατασταλτικήν (post factum) > άλλα καί 
προληπτικήν ( ante factum )t δεδομένου δτι αϋτη δρά έν 
πόση περιπτώσει καί κατ’ Ανάγκην διά χρήσεως 
6ίας (2) .

Καί τδ μέν κατασταλτικόν εργον της έπιτελείται 
ύπό τήν μορφήν τής βιαστικής αστυνομίας— ή Αποστο
λή τής όποιας έγκειται είς τήν άνίχνευσιν καί διακρί- 
βωσιν των έγκλημάτων καί τών έγκληματούντων (3) —  
τό δέ προληπτικόν τοιοΰτον πραγματοποιείται τόσον διά 
τής διοικητικής Αστυνομίας— ήτις Απαντα είς πΑντα 
κλΑδον τής δημοσίας διοίκησε ως (λ.χ. ύγειονομικάν, 
οικοδομικόν κ.ο.κ.) —-όσον καί διΑ τής Αστυνομίας Α
σφαλείας, προορισμόν έχούσης «τήν προστασίαν τού 
συνόλου καί τής έν νόμου τάξεως Από παρανόμων πρά
ξεων» (λ.χ. Αστυνομία έπαιτών καί Αλητών, Αλλοδα
πών, θεαμάτων καί τύπου, συναθροίσεων, έπαγγελμά- 
των κ λπ .). (4)

"Οθεν, Ακόμη καί Αν ήβελεν υιοθέτηση τις τήν 
Αποψιν, καθ’ ήν ό δρος Αστυνομία είναι συνώνυμος τοΰ 
προλαμβΑνειν (5) , θά ώφειλε, πάντως, να παραδεχθή, 
δτι ή διοικητική αύτη Αρχή πληροί ΑπΑσας τάς προϋ
ποθέσεις, ίνα Αποβή σημαντικός παράγων δχι μόνον κα
ταστολής Αλλά καί προλήψεως τής έγκληματικότητος.

Τό τοιοΰτον συνάγεται, Αλλωστε, καί έκ τοϋ δτι ή 
Αστυνομία τοϋ εικοστού αίώνος άποδεικνύει διά τής έν 
γένει δράσεώς της, δτι Αποκτά δλονέν έναργεστέραν 
συνείδησιν τής προληπτικής αύτής Αποστολής καί τοΰ 
σπουδαίου ρόλου, τον όποιον θά ήδύνατο νά διαδραμα-

τίση έν τή Αντιμετωπίσει σοβαρών προβλημάτων τών 
ώργανωμένων πολιτειών, ιδία δ’ έντός τοΰ τομέως τοΰ 
διαπιστουμένου είς τούς κόλπους τών μάλλον προηγμέ
νων έξ αυτών πολλαπλασιασμοΰ τοΰ Αριθμού τών Αντι
κοινωνικών έκδηλώαεων (6) .

Είδικώτερον, ή σύγχρονος Αστυνομία έχει κατα
νοήσει πλέον, δτι ή τελεσφόρος καταπολέμησις τής έγ
κληματικότητος τών Ανηλίκων δέον νά έπιδιωχθή έκ 
μέρους της δχι μόνον κατασταλτικώς (διά τής Απλής 
δηλ. άνακαλύψεως, συλλήψεως καί παραδόσεως είς τάς 
Αρμόδιας Αρχάς τών ύποπεσόντων είς παράβασίν τινα 
τής ποινικής νομοθεσίας), Αλλά καί— κυρίως— προλη- 
πτικώς. Έπί τψ τέλει τούτψ, σήμερον ή Αστυνομία 
μεριμνά άφ’ ένός μέν διά τήν παρεμπόδισιν τής τελέ- 
σεως έγκλημάτων κατά ή παρά παίδων καί έφηβων—  
καί ιδιαιτέρως διά τήν άναχαίτισιν τοΰ κύματος τών 
νέων μορφών Αντικοινωνικών έκδηλώσεών των (ή) — έ- 
πιβλέπουσα λ.χ. ώρισμένους δημοσίους τόπους, περιπο- 
λοΰσα άνά τάς όδούς κατά τάς νυκτερινάς ώρας κ/>.κ. 
(γενική πρόληψις), Αφ’ έτέρου δέ διά τήν άντιμετώ- 

πισιν ώρισμένων Ανηλίκων ήθικώς έγκαταλελειμμένων 
ή έν ήθικψ κινδύνψ, ήθικώς διεφθαρμένων, κ.ο.κ. (8) 
ειδική πρόληψις) (9) .

’Εν δψει τών προεκτεθέντων, καθίσταται έμφανής 
ή χρησιμότης μιας έρεύνης έπί τής συμβολής τής Α
στυνομίας είς τήν παρά τοΰ δικαστοΰ Ανηλίκων, τών 
λοιπών βοηθητικών αύτοΰ υπηρεσιών καί ποικίλων1—  
έσωτερικών ή διεθνών —  όργανισμών καί όργανώσεων 
Αρξαμένην Από τινων δεκαετηρίδων καί ένταθείσαν Α
πανταχού μετά τόν τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον 
σταυροφορίαν πρός πρόληψιν πρωίμων Αντικοινωνικών 
έκδηλώσεών παίδων καί έφήβων.

Έ κ τών λόγων τούτων άφορμωμένη καί ή πα-
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ροΰσα σύντομος ερευνά τοΰ ώς άνω θέματος, πρόκειται 
νά περιλάβη τά κάτωθι: Α) ιστορικά τινα στοιχεία. 
Β) τήν έπ’ αύτοΰ θέσιν διεθνών άστυνομικών όργανώ- 
σεων, Γ) σχετικάς διαπιστώσεις, υποδείξεις καί εύχάς 
διεθνών οργανώσεων καί συνεδρίων, Δ) εκθεσιν τών 
καθ’ έκαστον προβλημάτων, τά δποΐα άναφέρόνται εις 
τό προληπτικόν έργον τής άστυνομίας έντός τοΰ πεδίου 
τών άνηλίκων, ήτοι: α) τής προτιμήσεως μεταξύ ά- 
ναθέσεως αύτοΰ εις μεμονωμένα στελέχη, δμάοας ή αυ
τοτελείς υπηρεσίας της, β) τής χρησιμοποίησε ως πρδς 
τούτο  είτε άνδρών, είτε γυναικών, είτε άμφοτέρων, γ) 
τών προσόντων καί δη τής εϊδικεύσεως ύπδ μορφήν 
μετεκπαιδεύσεώς των, δ) τής ίεραρχικής υπαγωγής 
αυτών καί ε) τής έκτάσεως τοΰ τοιούτου έργου των, 
Ε) Επιγραμματικήν παράθεσιν τών Εφαρμοζόμενων πα
ρά τών αστυνομιών διαφόρων χωρών μέτρων προλή- 
ψεως, ΣΤ) όλίγα τινά έπί τών μελλοντικών προοπτι
κών, Ζ) τά έν προκειμένψ ύποστηριζόμενα καί ίσχύον- 
τα παρ’ ήμίν καί Η) τάς ήμετέρας απόψεις έπί τοΰ 
δλου θέματος.

Α'. Ιστορικά τινά στοιχεία.
’Αναδρομή τις άνά τούς αιώνας άγει είς τήν δια- 

πίστωσιν, δτι δ είς πολυαρίθμους πόλεις τής άρχαίας 
Ελλάδος άπαντών θεσμός τών «παιδονόμων», ύπδ τήν 
έννοιαν τών Εποπτών τών «παίδων» ( ,0) , θά ήδύνατο, 
ίσως, νά θεωρηθή ώς ή πρώτη είς τήν ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος έμφάνισις τοΰ θεσμοΰ τής άστυνομίας άνη
λίκων ("’) .

"Αν δμως μία τοιαύτη ύπόθεσις ευσταθή, είναι έξ 
ίσου άληθές, δτι σχεδόν μέχρι τών τελών τοΰ παρελθόν^ 
τος αίώνος δέν παρείχετο πράσφορον έδαφος προς  άνά- 
πτυξιν προληπτικής μορφής άστυνομικής δράσεως.

Οΰτω, πρός προστασίαν τών γυναικών καί νεα- 
νίδων αί δποΐαι έκινδύνευον νά κατολισθήσουν είς τήν 
διαφθοράν, έχρησιμοποιήθησαν μέλη τής άστυνομίας 
διά πρώτην φοράν είς τά άστυνομικά χρονικά παρά 
τής ’Αμερικής, τής ’Αγγλίας καί τής Γερμανίας.

Συγκεκριμένως, έπί τψ τέλει τούτψ διωρίσθη έν έτει 
1893 είς Σικάγον ή πρώτη γυνή δι’ έξωτερικήν άστυ- 
νομικήν υπηρεσίαν (Patrolwoman), τψ δέ 1905 ένεφα- 
νίσθη είς ΙΙόρτλαντ τής πολιτείας ’Όρεγκον ή πρώτη 
άστυνόμος γυνή (Policewoman) . ’Έκτοτε, ύπό τήν ί- 
σχυράν έπίδρασιν τών σοβαρών κοινωνικών κινδύνων 
τούς όποιους προύκάλεσεν έντός τής βορειοαμερικανικής 
συμπολιτείας ή συμμετοχή της είς τό πρώτον παγκό
σμιον πόλεμον, δ θεσμός τής γυναικείας άστυνομίας έ- 
πετέλεσεν αύτόθι ταχείας προόδους, τψ δέ 1930 αϋτη 
ήρίθμει 593 μέλη.

'Ομοίως, έν Μ. Βρεττανία ή «Μητροπολιτική ’Α
στυνομία» (Metropolitan Police Force) Χρ0 Λονδίνου 
προσέλαβε τψ 1905 μίαν γυναίκα, προκειμένου ιδίως 
νά άνακρίνη έγκληματήσαντας άνηλίκους. Κατόπιν δέ 
τής έπιτυχίας ήν έσημείωσεν είς τήν βρεττανικήν πρω
τεύουσαν έθελοντική τις όργάνωσις ύπό τόν τίτλον «Βοη
θητική Υπηρεσία Γυναικών» (Women’s Auxiliary Ser
vice) ; διά τής έπιδόσεως είς τό ιρ γ ο ν  τής προστασίας 
τής τάξεως καί τής περιφρουρήσεως τών ηθών καί ύπό 
τό κράτος τών άνησυχαστικών άντικοινωνικών έκδηλώ- 
σεων παίδων καί έφήβων μετά τό πέρας τοΰ είρημένου 
πολέμου, τό άγγλικόν κοινοβούλιον ένέκρινε τώ 1921 
τήν χρησιμοποίησιν γυναικών πρός έκτέλεσιν άστυνο

μικής υπηρεσίας έν στολή, ήδη δ’ έν έτει 1930 ό άρι- 
θμός αύτών ειχεν άνέλθει είς 150.

Σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τήν Μ. Βρεττανίαν — καί 
δή άπό τοΰ έτους 1903 —  μεγάλαι άστυνομικαί διευ
θύνσεις τής Γερμανίας ήρχισαν συγκροτοΰσαι σώματα 
«Βοηθητικής ’Αστυνομίας Γυναικών» (Polizeiassistentin- 
nen ή PolizeifUrsorgerinnen), ε [ς Χά δποία άνετίθεντο πε
ριπτώσεις έγκλημάτων κατά τών ηθών, άναφερομένων 
είς παίδας καί κορασίδας. Τψ δέ 1923 συνεστήθη είς 
Κολωνίαν Γυναικεία ’Αστυνομία Προστασίας» Frau
en Wohlfahrtpolizei) f πρός άντιμετώπισιν τών συνεπεία 
τής άγγλικής κατοχής καί τοΰ πληθωρισμού έπιτακτι- 
κών ηθικών καί ύγειονομικών άναγκών. Οί δύο ούτοι 
θεσμοί άπετέλεσαν τόν πρόδρομον τής όργανωθείσης 
όλίγα έτη βραδύτερον καί είς έτερα μεγάλα γερμανικά 
άστικά κέντρα άστυνομίας έκ γυναικών, έπί τψ τέλει 
προλήψεως, σύν τοίς άλλοις, τής διαφθοράς γυναικών 
καί νεανίδων.

Διά τής παρόδου τοΰ χρόνου, δ θεσμός ούτος καθιε- 
ρώθη είς πολλάς πόλεις τής Εύρώπης ώς έπίσης καί 
άλλαχοΰ τής ύφηλίου, δτε δ’ ή Κοινωνία τών Εθνών 
ένήργησε τψ 1930 σχετικήν έρευναν, διεπιστώθη, δτι 
γυναίκας άστυνσμικούς πρός πρόληψιν τής διαφθοράς 
καί διερεύνησιν έγκλημάτων ιδία κατά τών ηθών, οσά
κις ταΰτα είτε έστρέφοντο κατά γυναικών ή παίδων, 
είτε έτελοΰντο ύπ’ αύτών, έχρησιμσποίουν 22 κράτη, 
μεταξύ τών όποιων συγκατελέγοντο— εκτός τών τριών 
προειρημένων χωρών —  ή Αίγυπτος, ή ’Αργεντινή, ή 
Αύστραλία, καί ή Ουρουγουάη, τό Β έλγον, ή Δανία, 
ή Ελβετία, ή ’Ιρλανδία, ή ’Ισλανδία, αί Κάτω Χώραι, 
ή Νορβηγία, ή Σουηδία καί ή Φινλανδία, ή Πολωνία, 
ή Ρουμανία καί ή Τσεχοσλοβακία (12) .

Είρήσθω, τέλος δτι τόν θεσμόν τής άστυνομίας άνη
λίκων προέβλεπε καί τό μή άπσκτήσαν ίσχύν νόμου ιτα
λικόν σχέδιον Κώδικος ’Ανηλίκων (Codice dei Minorcn. 
ηί) τοΰ έτους 1915 ( ,3) .

Β'. Ή  έπί τοΰ δλου προβλήματος θέσις 
τών διεθνών άστυνομικών όργανώσε-
ων. (14)
Ή  άνάγκη τής κατά τό δυνατόν καλλιτέρας προσ

αρμογής τών μεθόδων δράσεως τής άστυνομίας πρός τάς 
ιδιαιτέρας άπαιτήσεις τής καταστολής καί— κυρίως—  
τής προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, 
έχει καταστή άπό πολλοΰ χρόνου — ίδια δέ μετά τόν 
τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον—πεδίον συστηματικής 
έρεύνης τών άνά τήν ύφήλιον Εκπροσώπων τοΰ άστυνο- 
μικοΰ σώματος.

Τό δλον θέμα, άποτελέσαν άντικείμενον συζητήτ 
σεως κατά τάς έν Βερολίνψ (1926 καί 1928) γενικάς 
συνελεύσεις τής «Διεθνούς Όργανώσεως τής ’Εγκλη- 
ματολογίκής ’Αστυνομίας» (Ogranisation Internationale 
de Police Criminele, ή, άλλως, Interpol (15) ? | x| .
θη καί πάλιν έπί τάπητος μεταπολεμικώς κατά τήν δε- 
κάτην έκτην καί δεκάτην έβδόμην σύνοδον ταύτης έν 
Παρισίοις (1947) καί Πράγα (1948) -—άντιστοίχως—  
κατόπιν δύο εισηγήσεων τής τσεχοσλοβακικής άντιπρο- 
σωπείας, έξ άφορμής τής άνησυχαστικής αύξήσεως τών 
έκ μέρους παίδων καί έφήβων Εγκληματικών Εκδηλώ
σεων. Έλήφθη δ’ είς τήν πρωτεύουσαν τής Τσεχοσλο
βακίας ή άπόφασις, δπως ή Interpol «στρέψη τοΰ λοι-

458



Πρός έπιτυχή έκπλήρωσιν 
τής αποστολής τής Αστυ
νομίας, έν τή προλήψει τής 
έγκληματικότητος τών α
νηλίκων, είναι απαραίτη
τος ή συμμετοχή της εις 
κοινωνικός καί κοινωφε
λείς έκδηλώσεις. Εις τάς 
φωτογραφίας μας χαρα
κτηριστικά στιγμιότυπα τής 
έν προκειμένιρ δράσεως 
τής Αστυνομίας Πόλεων. 
"Ανω: Γυνή άστυφύλαξ

ξεναγεί μοθητάς Δημοτικού 
Σχολείου εις τήν Ακρόπο- 
λιν. Δεξιό: Μικροί παρακο
λουθούν κινηματογραφικήν 
προβολήν τού κινηματο
γραφικού συνεργείου τής 
Αστυνομίας, εις συνοικίαν 

τών "Αθηνών.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΡΟΛΗΨ ΕΩΣ...

πού άπασαν τήν προσοχήν της πρός τήν πάλην κατά 
τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων καί συγκεντρώση 
τά άπαραίτητα στοιχεία, προκειμένου νά έκπονηθοΰν 
λεπτομερή σχέδια προλήψεως» ταύτης, δπερ καί έγένε- 
το ύπό συσταθείσης έπιτροπής ειδημόνων έν'/έα χωρών 
(Αίγυπτου, Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, 
"Ιταλίας, Νορβηγίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βενεζουέ
λας) .

Αί πρώται αυται προσπάθειαι συνεπληρώθησαν 
υπό τής έν Βέρνη έπομένης συνελεύσεως τής Interpol 
(1 9 4 9 ), Ικτατε δέ διετυπώθησαν έκ μέρους της κατ’ 

έπανάληψιν συστάσεις πρός άνάπτυξιν τής άστυνομικής 
δράσεως εις τό πεδίον τής έγκληματικότητος των άνη- 
λίκων ύπό διττήν έννοιαν, ήτοι δχι μόνον κατασταλτι- 
κώς άλλα καί προληπτικώς.

Ούτως, ό τοιοΰτος ρόλος τής άστυνσμίας συνεζητή- 
θη ύπ’ αύτής καί άνεγνωρίσθη όμοφώνως ή σπουδαιό- 
της του εις Στοκχόλμην τφ 1952, εις "Οσλον τφ 1953 
καί εις Ρώμην τφ 1954, ένθα μάλιστα ύπεδείχθη εις 
τάς κυβερνήσεις τών κρατών - μελών της, δπως κα
τευθύνουν είς τό μέλλον τήν δράσιν τών άστυνομιών 
των πρός τήν έν λόγψ πρόληψιν.

'Ομοίως, πολυαρίθμους υποδείξεις έπί τών άπαραι- 
τήτων σχέσεων μεταξύ άστυνομίας—  γονέων—  παιδα
γωγών άψ’ Ινός, καί άστυνομίας— άνηλίκων άφ’ έτέρου, 
διετύπωσε τφ 1955 ή έν Κωνσταντινουπόλει γενική συ- 
νέλευσις τής Interpol, ή §’ έν Ελσίνκι τοιαύτη τοΰ 1963 
συνέστησεν, δπως τά κράτη προβοΰν εις τήν λήψιν α
πάντων τών νομοθετικών καί οικονομικών μέτρων, τά 
όποια έπιβάλλει ή πρόληψις τής έγκληματικότητος τών 
παίδων καί έφηβων.

ΙΙαραλλήλως, δμως, πρός τάς άνωτέρω άξιολόγους 
προσπάθειας τοΰ είρημένου διεθνούς όργανισμοΰ, τό δ- 
λον πρόβλημα άπετέλεσεν, ωσαύτως, έν τών θεμάτων 
ήμερησίας διατάξεως καί τής έν Ρώμη (1954) γενικής 
συνελεύσεως τής «Διεθνούς ’Επιτροπής τής Έγκλημα- 
τολογίκής ’Αστυνομίας» (Commission Internationale de 
Police C rim inelle), ήτις, διαπιστούσα την σημασίαν τής 
προληπτικής δράσεως τοΰ άστυνομικού σώματος, δέν πε
ρί ωρίσθη είς διατύπωσιν σχετικών ύποδείξεων πρός τάς 
κατ’ ιδίαν κυβερνήσεις, άλλ’ έτόνισε, περαιτέρω, τήν 
άνάγκην καλλιέργειας τών σχέσεων αύτοΰ πρός τό κοι
νόν, κατά τρόπον ώστε νά άναπτυχθή μεταξύ των πνεύ
μα συνεργασίας, ύπό τήν έννοιαν τής συμπαραστάσεως 
τών αστυνομικών δυνάμεων καί έκ μέρους τών πολι
τών.

Γ \ Διαπιστώσεις, υποδείξεις και εύχαι ε
τέρων διεθνών οργανώσεων και συνε
δρίων.
’Εκτός τών προεκτεθεισών άπόψεων καί ένεργειών 

αύτοΰ τούτου τού άστυνομικού σώματος, ή σημασία τοΰ 
κοινωνικού ρόλου τής άστυνομίας είς τόν τομέα τής έγ
κληματικότητος τών άνηλίκων έχει διακηρυχθή άπό 
τριακονταετίας καί πλέον ύπό ποικίλων έτέρων διεθνών 
όργανώσεων καί συνεδρίων.

Ούτως, έκτός τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, ή όποια 
ένδιεφέρθη ζωηρώς—  ως προελέχθη— διά τήν ένημέ-

ρωσιν παντός ένδιαφερομένου έπί τού τρόπου καθ’ ον 
άντιμετωπίζεται ύπό πολυαρίθμων χωρών τό δλον πρό
βλημα, άξιόλογοι άνταλλαγαί άπόψεων έπραγματοποιή- 
θησαν έν προκειμένφ χάρις είς τό δεύτερον συνέδριο-/ 
τής «Διεθνούς 'Εταιρείας Δικαστών ’Ανηλίκων» (As
sociation Internationale des Juges des Enfants) , δεδομένου 
ότι κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών του (Βρυξέλλαι, 
1935) έπετεύχθη λίαν κατατοπιστική σύγκρισις μεταξύ 
τών διαφόρων συστημάτων, έν τή όργανώσει τής άστυ
νομίας άνηλίκων, τά όποια έφήρμοζον τότε αί καθ’ έ
καστον χώραι έν τη προστασία τών γυναικών καί τών 
άνηλίκων, ίδίφ δ’ ή ’Αγγλία, ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή 
'Ολλανδία καί ή Πολωνία (16) .

’Επίσης, έκ τής έν έτει 1954 διεξαχθείσης ύπό τοΰ 
’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών συγκριτικής έρεύνης 
έπί τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων είς 57 χώρας 
καί είς 24 μή αυτονόμους έδαφικάς περιοχάς, ήτοι είς 
Ευρώπην (16) , Βόρειον ’Αμερικήν (flJI.A . καί Κα- 
ναδάν) , Λατινικήν ’Αμερικήν (20) , Μέσην ’Ανατολήν 
( 1 0 ) , ’Ασίαν καί "Απω ’Ανατολήν ( 7 ) , Αυστραλίαν καί 

Νέαν Ζηλανδίαν, προέκυψεν, δτι όλονέν αύξάνεται δ 
άριθμός τών έξ αυτών έμπιστευομένων είς ειδικευμένους 
άστυνσμικούς τό έργον τής προστασίας τών παίδων καί 
έφηβων (,7) .

'Ωσαύτως, δτε συνήλθεν έν Γενεύη τό πρώτον συν- 
έδριον τοΰ έν λόγψ όργανισμοΰ (1 9 5 5 ), έντός τών πλαι
σίων τών έργασιών του έπί τής προλήψεως τοΰ έγκλή- 
ματος καί τής μεταχειρίσεως τών έγκληματούντων, ή- 
σχολήθη καί μέ τό πρόβλημα τής προλήψεως τής έγ
κληματικότητος τών παίδων καί έφήβων, καταλήξαν 
είς τό πόρισμα, δτι τοιοΰτόν τι έμπίπτει μεταξύ τών άρ- 
μοδιοτήτων τής άστυνομίας, ήτις ώς έκ τής φύσεως τής 
άποστολής της εύρίσκεται έν έπατσ μεθ’ δλων τών κοι
νωνικών στρωμάτων καί έν τή ύπ’ αύτής άποκαλύψει 
τής έπικινδυνότητος καί τών έγκληματογενών παραγόν
των, δύναται δχι μόνον νά λάβη τά προσήκοντα έκά- 
στοτε μέτρα, άλλά καί νά δώση άφορμήν είς τάς δικα- 
στικάς άρχάς καί τάς άρμοδίας κοινωνικάς, ύγειονομι- 
κάς κλπ. ύπηρεσίας καί όργανώσεις, δπως άναπτύξουν 
τήν σίκείαν αύταΐς δράσιν (,8) .

Κατά τό έπακολουθήσαν δεύτερον συνέδριον τού 
αύτοΰ διεθνούς όργανισμοΰ (Λονδΐνον, 1 9 6 0 ) , έγένετο 
συζήτησις τοΰ έρευνωμένου θέματος έπί τή βάσει έρω- 
τηματολογίου άπευθυνθέντος ύπό τής Interpol πρός 63  
χώρας - μέλη της καί άντιστοίχου έκθέσεως αύτής, διε- 
πιστώθη δ’ αύξουσα τάσις έπεκτάσεως καί είς τούς άνη- 
λίκους τοΰ προληπτικού πεδίου τής άστυνομίας, έν συν- 
δυασμφ πρός στενωτέραν συνεργασίαν αύτής τόσον μετά 
τών ποικίλων ιδιωτικών καί δημοσίων όργανώσεων, ό
σον καί μετά τοΰ κοινού ( ,9) τονισθείσης, έν κατακλειδι, 
τής άνάγκης έπιμεμελημένης έπιλογής τών μελών τοΰ 
άστυνομικού σώματος τά όποια μέλλουν νά άναλάβουν 
έν τοσοΰτον δυσχερές έργον (20) .

’Εκ παραλλήλου, μεταξύ τών πορισμάτων τοΰ δευ
τέρου «σεμιναρίου» τών Ηνωμένων ’Εθνών έπί τής προ
λήψεως τοΰ έγκλήματος καί τής μεαχειρίσεως τών έγ
κληματούντων, δπερ ώργανώθη διά τήν ’Ασίαν καί τήν 
"Απω ’Ανατολήν (Τόκιον, 1 9 5 7 ) , περιλαμβάνεται ή ό- 
μόφωνος άναγνώρισις τής σπουδαιότητος τοΰ ρόλου δν
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δύναται νά διαδραματίση ή αστυνομία έν τή προλήψει 
τής έγκληματικότητος; τών άνηλίκων καί ύπογραμμί- 
ζεται, δτι πρός έπιυχή έκπλήρωσιν μιας τσιαύτης Απο
στολής, είναι Απαραίτητος ή συμμετοχή της εις κοινω- 
νικάς καί κοινωφελείς εκδηλώσεις, μή Αρκοΰντος τοΰ 
ένδιαφέροντος αύτής, δια παν δ,τι Αμέσως μόνον Αφορά 
τους παΐδας καί έφηβους (21) .

Είρήσθω, είσέτι, δτι δ ’Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών κατέστησε τό δλον θέματ—όμοΰ μετ’ Αλλων—■ 
Αντικείμενον συζητήσεως έντός τών πλαισίων τοΰ έν 
Φρασκάτι (’Ιταλία) «ευρωπαϊκού κύκλου έρεύνης έπί 
τής έκτιμήσεως τών έν χρήσει μεθόδων προλήψεως τής 
έγκληματικότητος τών Ανηλίκων» (19 6 2 ), ένθα κατέ
ληξαν είς τήν διαπίστωσιν καθ’ ήν, έν όψει τοΰ συνόλου 
τών συζητήσεων έπί τής προληπτικής δράσεως τής ’Α
στυνομίας, «ή ένώπιον τοΰ όργΑνου τούτου θέσις έμφα- 
νίζει μεγάλην ποικιλίαν, ήτις είναι Ανάλογος τής ειδι
κής μορφώσεως καί τοΰ λειτουργήματος τών συνέδρων»' 
έντεΰθεν δέ συνήγαγον τό συμπέρασμα, δτι «ή νέα εί- 
κών μιας «κοινωνικής Αστυνομίας» (police sociale) t δέν 
έφθασεν είσέτι μέχρις άπαλείψεως τής παλαιάς είκό- 
νος μιας «Αστυνομικής Αστυνομίας» (police pohciere) ( 22j 

Κατόπιν τών προεκτεθέντων, θά ήδύνατο νά πα
ρατήρηση τις έκ προοιμίων, δτι, Ανεξαρτήτως τών παν
τοειδών δυσχερειών αί όποΐαι δρθοΰνται, πρό τής προ
σπάθειας δπως τό άστυνομκόν σώμα καταστή παράγων 
προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, ή έν 
πρσκειμένψ χρησιμότης αύτοΰ είναι σχεδόν γενικώς 
άνεγνωρισμένη (23) ,  μόνον δ’ δ χρόνος θά έπιτρέψη τήν 
πλήρη πραγματοποίησιν μιας τοιαύτης κατακτήσεως 
τοΰ έν έξελίξει τελοΰντος νέου δικαίου προστασίας τών 
άνηλίκων.

Δ\ Προβλήματα άναγώμενα εις τό προλη
πτικόν εργον τής ’Αστυνομίας.

Πολλά είναι τά Αναγόμενα είς τό προληπτικόν έρ- 
γον τής Αστυνομίας καθ’ έκαστα προβλήματα. Μεταξύ 
αύτών θά ήτο δυνατόν νά μνημονευθοΰν λ .χ . ή σκοπι- 
μότης τής Αναθέσεως αύτοΰ είς μεμονωμένα στελέχη, 
δμάδας ή αύτοτελεΐς ύπηρεσίας τοΰ έν λόγψ σώματος 
καί τής χρησιμοποιήσεως πρός τούτο  Ανδρών, γυναικών 
ή άμφοτέρων, ή Ανάγκη τής είδικεύσεως των διά μετεκ
παίδευσε ως, ή ίεραρχική ύπαγωγή των καί ή έκτασις 
τοΰ τοιούτου έργου.

Ίδωμεν δμως έκ τοΰ σύνεγγυς τά Ανωτέρω προ
βλήματα.

α) Ή  Ανάθεσες τοΰ προληπτικού έργου τής Αστυ
νομίας είς μεμονωμένα στελέχη, Αμάδας ή αυ
τοτελείς ύπηρεσίας αύτής.

Έκ τής έπισκοπήσεως τών κατ’ ίδιαν νομοθεσιών 
(περί ών βλ. κατωτέρω), διαπιστοΰται, δτι τό προλη

πτικόν τής έγκληματικότητος τών παίδων καί έφήβων 
έργον τής Αστυνομίας πραγματοποιούν, είτε α) μεμο
νωμένα μέλη ταύτης ή Αμάδες έκ δύο ή πλειόνων Αστυ
νομικών, Απεσπασμένων ή μονίμως τοποθετημένων είς 
Αστυνομικά τμήματα ή διευθύνσεις, είτε β) είδικαί Α

στυνομικοί ύπηρεσίαι άνηλίκων, αί δποΐαι λειτουργοΰν 
αύτοτελώς καί δή δτέ μέν ένιαίως (δπότε τά αότά πρό
σωπα έκπληροΰν προληπτικά καί κατασταλτικά καθή
κοντα) , είτε, δπερ καί συνηθέστερον, κατά τρόπον σύν
θετον, περιλαμβάνουσαι δύο κεχωρισμένα τμήματα, έξ 
ών τό έν άσχολεΐται μέ τήν πρόληψιν καί τό έτερον 
έπιδίδεται είς τήν κατοστολήν, είτε γ) προληπτικά! ύ- 
πηρεσίαι αυτονόμου, συχνάκις, φύσε ως, ίδρυθεϊσαι παρά 
τής Αστυνομίας ή, πάντως, λειτουργοΰσαι ύπό τήν αι
γίδα ταύτης, γνωστοί δ’ ώς «λέσχαι» ή «έστίαι νέων».
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ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο ΧΑΣΙΣΟΚΑΠΝΙΣΤΗΣ;

ΑΝΤ.  Σ. Κ Ο Υ Τ Σ Ε Λ Ι Ν Η  
’Εντεταλμένου 'Υφηγητοΰ ’Ιατροδικα
στικής και Τοξικολογίας Πανεπιστ. 
’Αθηνών — Ίατροδικαστοΰ ’Αθηνών

U  ΙΝΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ή έντύπωσις, ότι ή χρήσις τοϋ χασίς 
-*-J καθιστά τό άτομον φιλέρι, όργίλον καί επιθετικόν, 
δυνάμενον νά προβή ευκόλως εις οίανδήποτε άΕιόποινον 
πράΕιν καί καθιστάμενον, ώς έκ τούτου, επικίνδυνον διά 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί τάΕιν.

Ό  Ίατροδικσστής συχνόκις καλείται νά γνωμοδοτήση 
έπιοήμως έπί μιας τοκιστής περιπτώσεως, άποτελεϊ δέ τούτο 
εν τών δυσχερέστερων άναμφισβητήτως προβλημάτων έκ 
τών άφορώντων εις τούς τοΕικομανεϊς.

Εϊνοι, πράγματι, έπικίνδυνος, ό χασισακσπνιστής και 
εις ποιαν περίοδον; "Οταν εύρίσκεται ύπό τήν έπήρειαν 
τοϋ «ηδονιστικού- ή οσάκις, στερούμενος τούτο, προσπαθεί 
μέ κάθε τρόπον νά έΕεύρη τήν τόσον ποθητήν δΓ αύτόν 
«δόσιν»;

Πρόδηλον, ότι τά ερωτήματα τούτα άφορούν κυρίως 
εις «βορεϊς χοσισοκαπνιστάς, ήτοι άτομα χρησιμοποιούντο 
άπό έτη χασίς, ένώ διά τούς έλαφρούς (WEEK END SMO
KERS)' δέν ύφίσταται περίπτωσις άντιμετωπίσεως τοιού- 
των προβλημάτων.

Αί δυοχέρειαι εις τήν άπάντησιν τών διατυπωθέντων 
έρωτημάτων έχουν κυρίως ώς βάσιν τό γεγονός, ότι τόοον 
τά εμφανιζόμενα κατά τήν διάρκειαν τής μέθης συμτώμα- 
τα όσον καί ή μετέπειτα κοινωνική συμεριφορά τών άτόμων 
αύτών δέν παρέχουν άδιαφιλονίκητα κριτήρια περί τής έπι- 
κινδυνότητος αύτών. Αντιθέτως, θά ήδύνατο κανείς νά ύ- 
ποστηριΈη, άτι οί χααισοκαπνισταί δέν δύνανται έν γένει νά 
θεωρηθούν ώς έπικίνδυνοι εις οίανδήποτε περίοδον καί ο
πωσδήποτε ούδεμία σύγκρισις αύτών μετά τών λοιπών το- 
Εικομσνών θεωρείται σήμερον βάσιμος καί έπιστημονικώς
παραδεκτή. 2

Πρός τήν αποψιτ» ταύτην συνηγορεί καί τό μεγαλύτερον 
μέρος τής όγκωδεστάτης πράγματι έπί τού θέματος Εένης 
βιβλιογραφίας. Υπενθυμίζονται ένταΰθα δύο κυρίως μελε
τάς ήτοι ή μονογραφή τοϋ MAYOR LAGUARDIA3 καί ή 
τής Ειδικής έπιτρσπής έρεύνης τοϋ χασίς ύπό τής 'Ινδικής 
Κυβερνήσεως,4 αί όποϊαι υποστηρίζουν άμφότεραι, ότι ή 
χρήσις τής μαριχουάνας εις μικράς δόσεις δέν καθιστά τό 
άτομον έπικίνδυνσν έκ τής χρήσεως τοϋ «ναρκωτικού».

Παρ' όλα ταϋτα, ή διάπραΕις άδικημάτων ύπό τών χα- 
σισοκανιστών, ώς έπιθέσεων κατά προσώπων, τραυματισμών, 
όντιστάσεως κατά τής άρχής, ληστείας, φθοράς Εένης ιδιο
κτησίας κ.λ.π., δέν είναι σπάνια, τά περισσότερα όμως έΕ 
αύτών έχουν ώς σκοπόν τήν έΕεύρεσιν τών άπαιτουμένων 
μέσων διά τήν άπόκτησιν τοϋ ήδονιστικοϋ, τήν γενεσιουργόν, 
δηλονότι, αιτίαν όλων αύτών συνιστά ή έκδηλος καί έπιτα- 
κτική διάθεσις τοϋ άτόμου πρός άνεύρεσιν τής ούσίας. Πε
ρισσότερον, κατά συνέπειαν, έπικίνδυνος θεωρείται ό χασι- 
σοκαπνιστής, οσάκις δέν εύρίσκεται ύπό τήν έπήρειαν τοϋ 
ήδονιστικού. Τούτο καθομολογείται καί ύπό τών ιδίων, κατ' 
έπανάληψιν δέ εϊχομεν τήν εύκαιρίαν καί ήμεϊα κατά τήν 
μελέτην καί παροκολούθησιν άναλόγων περιπτώσεων νά 
διαπιστώσωμεν, ότι όσάκις είναι «χαρμάνηδες» δύνανται νά 
μετέλθουν οίουδήποτε μέσου πρός έΕοικονόμησιν χασίς, ένώ 
όσάκις είναι «ιμοστούρηδες» είναι τελείως άβλαβεϊς. Τό έκ- 
δηλούμενον κατά τήν όΕεϊσν μέθην ονειρικόν παραλήρημα 
είναι ώς έπί τό πλεϊστσν εύχαρίστου περιεχομένου, γεγονός 
τό όποιον άπομακρύνει τό ένδεχόμενον οίασδήποτε έπιθε- 
τικής διαθέσεως.

Επικίνδυνοι κατά τήν περίοδον τής «μέθης» δύνανται 
νά έμφανισθοϋν εις τάς σπάνιάς περιπτώσεις έκδηλώσεως



«άντιδράσεως πανικού». Ό  χασισοκαπνιστής πιστεύει τότε, 
ότι οίαδήποτε έκδήλωσις προερχόμενη έΕ οίουδήποτε τού 
περιβάλλοντος του έχει ώς στόχον τήν ίδικήν του κατά- 
στασιν, θέσιν ή έμφάνισιν, άποτελουσών αυτών τήν βάσιν 
δυσμενών ή ειρωνικών σχολίων μέ αποτέλεσμα τήν έκδή- 
λωσιν έκ μέρους τοϋ φιλεριστικής ή οργίλου διαθέαεως. Εις 
τάς ιδέας ταύτας συχνά προστίθεται καί ό φόβος, κατά τήν 
έκδήλωαιν τοϋ όποιου διαβλέπει άπανταχοϋ κίνδυνον, τό 
έλάχιστον δέ έΕωτερικόν ερέθισμα άποτελεϊ τήν βάσιν έκ- 
δηλώσεως πανικοϋ. Εις τήν κοτάστοσιν ταύτην ευρι
σκόμενος καί προκειμένου νά έΕασφαλισθή έκ τοϋ έπα- 
πειλουμένου κινδύνου, δύναται νά καταστή έπικίνδυνος. Ως 
βάσις τοϋ παρανοϊκού τούτου παραληρήματος άναφέρεται 
ύπό ώρισμένων ή ύποστηρίΖεται, ότι αί παρανοϊκοί αϋται 
ίδέαι, έκδηλούμεναι ώς ίδέαι μεγαλείου, άποτελοϋν, ούτως 
είπεϊν, προβολήν άπωθουμένων καί ενδομύχων έπιθυμιών.

Γνωστή καί έντυπωσιοκή είναι όκόμη ή κοτά τήν διάρ
κειαν μιας καί τής αύτής μέθης απότομος καί ανευ αίτιας 
όλλαγή τής ψυχικής διαθέσεως τών χοσισοκοπνιοτών, ή ε 
ν α λλα γή  συνειδήσεως καί ή διαταραχή τοϋ ειρμού τής σκέ- 
ψεως. Ή  κατάστασις τοϋ θυυικοϋ, ή άντίληψις τών πραγμά
των, ή άΕιολόγησις τών καταστάσεων, αί πεποιθήσεις καί 
αί άποφάσεις των δύνανται νά είναι τελείως διάφοροι άπό 
τής υιός στιγμής εις τήν άλλην. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, 
είναι δυνατόν ή δυσθυμία νά άντικαταστήση τήν εύθυμίαν 
ή όκόμη περισσότερον νά έκδηλωθή θυμώδης διάθεσις ικανή 
νά όδηγήση εις τήν πρόκλησιν έπεισοδίων. Ή  έΕαιρετική 
των εύθιΕία καί εύαισθησία, ώς καί ή έρεθιστικότης καί τό 
όΕύθυμον τών άντιδράσεων, αί όποϊαι ούχί σπανίως είναι 
τό άποτέλεσμα τών εύκόλως άναπτυσσαμένων εις αύτούς 
παρανοϊκών, παραληρηματικών ιδεών, έχουν ώς άποτέλε- 
σμα τήν πρόκλησιν συχνών συμπλοκών μεταΕύ των, δΓ άσή- 
μαντον άφορμήν.

Είναι γνωστόν, έΕ άλλου, ότι ώρισμένοι έΕ αύτών φέ
ρονται μεταΕύ τών άνθρώπων τοϋ είδους των, ώς περισσό
τερον γενναίοι, «νταήδες». Εις τήν πραγματικότητα δέν 
πρόκειται βεβαίως περί «ήρώων», άλλά περί θρασύδειλων, 
οί όποιοι, κατά τήν μέθην, ύπόκεινται έπίσης εις τάς αύτάς 
ποραληματικάς ιδέας καί φόβους καί τρέπονται εις κρίσι
μους στιγμάς εις φυγήν. Ανσφέρονται ιδιαιτέρως, διότι 
οϋτοι λόγω τής ύπούλου έπιθετικότητός των άποτελοϋν τούς 
πλέον έπικινδύνους έκ τών χασισσκαπνιστών.

'Ικανά άδικήματα κατά τήν ώραν τής μέθης άναφέρον- 
ται έπίσης εις τήν προσβολήν τών ήθών, πράγμα τό όποιον 
συνηγορεί ύπέρ τής ύποθέοεως, τής διεγερτικής έπιδράσεως 
τοϋ χαοίς έπί τής γενετησίου σφαίρας, περιγράφονται δέ 
επιθέσεις καί βιασμοί κατά γυναικών, προσβολαί τής δημο
σίας αίδοΰς κλπ. ΆνεΕαρτήτως, άλλωστε, τής ύφισταμένης 
ή μή γενετησίου διεγέρσεως, παρστηρεϊται εις ώρισμένους 
έΕ αύτών κατά τήν ώραν τής μέθης περίεργος συστολή, δει
λία καί άβεβαιότης περί τής δυνατότητος έπιτελέσεως τής 
γενετησίου λειτουργίας, μέ άπατέλεσμα έκτροπήν πρός τόν 
αύνανισμόν. Τούτο, βεβαίως, δέν όμολογεΐται ύπ' αύτών, 
έπανειλημμένως δέ εϊχομεν τήν εύκαιρίαν κατά τήν έΕέτα- 
σιν τοιούτων άτόμων νά διαπιστώσωμεν τήν μετ' έπάρσεως 
δήλωσιν περί τής ηύΕημένης σεΕουαλικότητος κατά τήν ώ
ραν τής μέθης.

Ύπό τοϋ Στριγγάρη5 άναφέρονται άκόμη περιπτώσεις, 
κατά τάς όποιας άτομα ένεφάνισαν αίφνιδίως κατά τήν 
ώραν τής μέθης όμοφυλόφιλον διάθεσιν, άλλ' εν τοιοϋτον 
ένδεχόμενον δέν νομίΕομεν ότι είναι δυνατόν νά έμφανισθη 
τόσον αίφνιδίως, άνευ δηλονότι πρσδιαθέσεως τινός.

Αί χρόνιοι, τέλος χασισικαί ψυχώσεις, έφ' όσον έκδη- 
λωθοϋν, δύνανται άναμφιβόλως νά οδηγήσουν τό άτομον 
εις άδίκημα, τό όποιον είναι δυνατόν εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας νά είναι σοβαρόν. Είδικώτερον, ή έμφάνισις παρο
δικής συγχυτικής κατοστάσεως δύναται νά προκαλέση λίαν 
άΕιόποινον πράΕιν, συΕητείται δέ κατωτέοω εύρύτερον καί 
τό ένδεχόμενον τής μειωμένης εύθύνης διά τό εις τήν κα
τάστασήν ταύτην εύρισκόμενον άτομον.

Τέλος, θά πρέπει, ν' άναφερθη ή περίπτωσις τής έκ 
προθέσεως χρησιμοποιήσεως τοϋ χοσίς πρός έγκληματικούς 
σκοπούς, θά πρέπει δέ νά τονιοθή ότι αϋτη είναι σήμερον 
περισσότερον σπανία, έμφανιΖσμένη κατ' έΕοχήν μόνον εις 
τούς έκ συστήματος έγκληματίας. Πρόδηλον, ότι, εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν, ή διενεργουμένη άΕιόποινος πρά- 
Εις δέν είναι άποτέλεσμα έπιδράσεως τοϋ χασίς, άλλ' έχρη- 
σιμοποιήθη τούτο άπλώς διά τήν περαιτέρω συσκότισιν τής 
ήθικής συνειδήσεως τοϋ έγκληματίου καί τήν άρσιν καί τών 
τελευταίων ένδεχαμένως ύφισταμένων άναστολών. Ή  χρη- 
σι,μοποίησις, έΕ άλλου, τοϋ χασίς ώς μέσου έλαττώσεως τής

άντιστάσεως άτόμου τίνος πρός τόν σκοπόν διαπράΕεως έπ' 
αύτοϋ έγκλήματος τίνος, ώς ληστείας, βιασμού κλπ., δέν εί
ναι σήμερον διαδεδομένη, περιστατικά δέ τοιαϋτα μόνον είς 
παλαιοτέραν βιβλιογραφίαν δύναται τις  νά άναΕητήση. Είς 
τάς περπιτώσεις ταύτας έχρησιμοποιεϊτο μίγμα χαοίς καί ύο- 
σκυάμου, ήτο δέ τούτο ιδιαιτέρως διαδεδομένον είς τήν 
Ανατολήν.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ;

Ή  άνάπτυΕις τής ψυχιατροδικοστικής ταύτης άπόψεως έπί 
τών ύπό χασισοκαπνιστών έπιτελουμένων άδικημάτων κατά 
τήν διάρκειαν τής μέθης ή μετ' αύτήν καί ή έκτίμησις τής 
ένδεχομένως ύπαρχούσης μειωμένης εύθύνης φαίνεται ότι 
έχει μέχρι σήμερον θεωρητικήν μόνον σημασίαν, θεωρείται 
δέ μάλλον άπίθανον νά έΕετασθή, ύπό τών άρμοδίων Άνα- 
κριτικών καί Δικαστικών άρχών, εν τοιοϋτον ένδεχόμενον. 
Απεναντίας, ή έΕακρίβωσις τοϋ γεγονότος τής χρηοιμο- 

ποιήσεως χασίς ύπό τοϋ κατηγορουμένου, δΓ άΕιόποινον 
τινα πράΕιν, άτόμου έπιβαρύνει σαφώς τήν θέσιν τούτου 
καί ή έντύπωσις τοϋ «χασικλή» άμβλύνει άναμφιβόλως καί 
πάσαν άλλην εύνοϊκήν σκέψιν, τήν όποιαν ένδεχομένως θά 
έδημιούργει διά τόν κατηγορούμενον ή περίπτωσις έλαφρυν- 
τικών. Ηθικώς έκπτωτος ό χασισοκαπνιστής είναι εύθύς 
έΕ άρχής κολάσιμος περισσότερον πολλόκις διά τήν έΕιν 
του ταύτην, παρά διά τήν ύπ' αύτοϋ έπιτελεσθεϊσαν ά£ιό- 
ποινον πράΕιν, είναι δέ περίεργον τό γεγονός, ότι διά τήν 
αύτήν ή ποραπλησίαν αιτίαν ό χασισοκαπνιστής τυγχάνει 
σκληροτέρας μεταχειρίσεως έκείνου, όστις απέχει τού ήδο- 
νιστικοϋ τούτου.

Άντιθέτως, ή ύπό τοϋ οινοπνεύματος έγκαθιοτωμένη 
θόλωσις τής διάνοιας καί ή διενέργεια κατά τήν περίοδον 
ταύτην άΕιοποίνου τινός πράΕεως είναι δυνατόν νά τύχη 
εύνοϊκής διαθέσεως ή κρίσεως, ή οποία, καί άν δέν φθάση, 
πάντοτε, μέχρι τής παροδοχής τής ήλαττωμένης εύθύνης, 
δύναται, έν τούτοις, ν ’ άποτελέση έλαφρυντικόν στοιχεϊον 
ιδιαιτέρας κάποτε βαρύτητος. Οϋτως, ένώ είς τάς περιπτώ
σεις οδικών τροχαίων άτυχημότων ή έΕακρίβωσις τού γε
γονότος, ότι ό όδηγός εύρίσκετο ύπό τήν επήρειαν οινο
πνεύματος άποτελεϊ έπιβορυντικόν στοιχεϊον δΓ αύτόν, είς 
άλλας περιπτώσεις, ώς έπί άδικου έπιθέσεως, βιαιοπραγίας, 
διατοράΕεως τής τάΕεως κλπ., προβάλλεται ύπό τής ύπε- 
ρασπίσεως ώς έπιχείρημα, μέ εύνοϊκήν συνήθως άπήχησιν, 
τό γεγονός, ότι ό κατηγορούμενος εύρίσκετο έν συγχυτική 
καταστάσει καί αίτεϊται έπί τή βάσει αύτοϋ τόν καταλογι
σμόν μειωμένης εύθύνης.

Ή  τοιαύτη διόκρισις μεταΕύ τής ύπό τοϋ οινοπνεύμα
τος προκαλουμένης θολώσεως τής δαινοίας καί τής ύπό τοϋ 
χασίς έγκαθιστωμένης τοιαύτης, θά ήδύνατο βεβαίως νά 
βασισθή καί έπί τοϋ γεγονότος, ότι ή μέν χρήσις τοϋ οινο
πνεύματος είναι γενικευμένη καί άπολύτως, έν μέτρω έπι- 
τετρομμένη, ένώ τό κάπνισμα τοϋ χασίς είναι αύτό κοθ 
έαυτό κοθ' ολοκληρίαν παράνομον καί ή χρησιμοποίησίς του 
συνιστά αύθύπαρκτον άδίκημα. Αλλ' οπωσδήποτε ούδείς 
Νόμος καθιερώσεως ή άπαγορεύσέως τοϋ ένός ή τοϋ έτέ- 
ρου εύφραντικοϋ ή ήδονιστικοϋ φαρμάκου δύναται νά περι- 
λάβη είς όλην του τήν έκτοσιν τήν αίτιολογικήν σχέσιν, ήτις 
δυνατόν νά ύφίσταται μεταΕύ τής φαρμακολογικής ένεργείας 
τούτου καί τοϋ άΕιοποίνου τής πράΕεως, είς τρόπον ώστε 
νά έπιβορύνεται, νά μειοϋται ή καί νά αίρεται, ή ποινική 
εύθύνη τοϋ κατηγορουμένου. Τό πρόβλημα, όθεν, τής λή- 
ψεως μιάς ούσίας καί τής μειωμένης εύθύνης δΓ άΕιόποι- 
νον τινά πράΕιν είναι τό ένδεχόμενον τής έπιδράσεως τής 
ούσίας έπί τής συνειδήσεως καί τής διανοίας, άνεΕαρτή- 
τως τής νσμιμότητος ή μή τής χρήσεως.

Διά τούς χσσισοκοπνιστάς τούτο κέκτηται μεγίστην ση- 
μασίαν, δεδομένου ότι δΓ αύτοϋ τοϋ τρόπου διαχωρίζεται 
πλήρως τό άδίκημα τής χσσισοχρησίας τοϋ κυρ:ως ποινικού 
άδικήματος καί άνεΕορτήτως τής ένοχής τοϋ κατηγορου
μένου διά τήν χρήσιν τοϋ εύφοριστικοϋ, έΕετάΕεται πλέον 
κεχωρισμένως έόν τό διοπραχθέν άδίκημα έπετελέσθη ύπό 
τήν έπήρειαν τούτου καί καθορίζεται μέχρι ποιου σημείου 
κέκτηται κοτ' άκολουθίαν μειωμένην εύθύνην.

Ή  χασισική μέθη, θεωρουμένη άπό ψυχοπαβολογικής 
πλευράς, είναι άποτέλεσμα, ώς άλλωστε καί ή άλκοολική, 
άμέσου τοΕικής έπιδράσεως τοϋ ωαρμόκου έπί τοϋ έγκε- 
φάλου, τό σύνολον όμως τών έμφανιΕομένων κστ αύτήν 
ψυχοπαθαλογικών συμπτωμάτων καί ό βαθμός τής ψυχικής 
διαταραχής είναι οπωσδήποτε βαρύτεοα τών έμφανιΖομένων 
κατά τήν άπλήν άλκοολικήν μέθην. Τό κάπνισμα, δηλονότι, 
τοϋ χασίς, κατά" τήν συνήθως ύπ' αύτοϋ έγκαθιστωμένην



Χασισοπόται έν εύθυμή μετά τήν χρήσιν τοΟ χαοίς, χορεύοντες Οπό τούς ήχους του γνωατοΰ μπαγλαμά. (Σ/εϊίαομα τού Κ.
Τσίπη).

μέθην, προκαλεί εις τόν ψυχισμόν τού ατόμου μεγαλυτέ· 
ραν άνοστάτωσιν εκείνης τής τοϋ οινοπνεύματος, τής συγ
κρ ίσεις  θεωρούμενης βεβαίως έπί τής αυτής βάσεως, ήτοι 
έπί λήψεως «ισοδυνάμων» ποσοτήτων έκ των φαρμάκων, 
προκαλουμένης, δηλονότι, τής αυτής βαρύτητος μέθης. Εί- 
δικώτερον, ουμπτώματά τινά τής χασιοικής μέθης, ώς αί 
αίφνιδίως είσβάλλουααι παραληρηματικοί ίδέαι, αί ίδέαι κα- 
ταδιώΕεως, αί πορονοϊκαί ίδέαι ή αί διαταραχαί τής συνει
δήσεις, αποκτούν έΕαιρετικήν βαρύτητα διά τήν ψυχιατρο- 
δικοοτικήν έκτίμησιν μιας πράΕεως. Τοιοϋται καταστάσεις, 
έΕακριβοάμεναι μετά βεβαιότητος, αίρουν οπωσδήποτε τήν 
ποινικήν ευθύνην, κοτά τήν ίδιαν λογικήν, ώς εις τό ό£ύ 
ψευδαισθητικόν παραλήρημα τών αλκοολικών ή των κοκαϊ
νομανών, ίσως δέ πολύ περισσότερον ένταϋθα, λόγω τών 
όπωσδήποτε συχνότερον πορατηρουμένων έκδηλώσεων, έ
στω καί μικρός διάρκειας.

Τό γεγονός, ότι κατά τήν έΕέτασιν τών άτόμων πορα- 
τηρείται έλλειψις συγχυτικών στοιχείων καί φαινομένη ψυ
χική ισορροπία, σέ διατήρηοιν συχνάκις τών αναμνηστικών 
έντυπώσεων ώς πρός τάς προήγηθείσας καταστάσεις, δέν 
αποτελεί στοιχείον ίκσνόν νά θέση έν άμφιβόλω τήν προ- 
ΟπαρΕιν τοιούτων ψυχωσικών έπεισοδίων καί νά δημιουρ- 
γήση έντύπωσιν προσποιήσεως. Κατά συνέπειαν, δέν είναι 
άπαραίτητον ν' άνεύρη ό έΕετάΖων πραγματογνώμων άμνη- 
σίαν διά τό χρονικόν διάστημα τού ψυχωσικοϋ έπειοοδίου 
διά νά, βεβαιωθή κατ' αύτόν τόν τρόπον άτι έλαβεν χώραν 
παρομοία κατάστοσις. Πρόδηλον, ότι "τκοοτέρας διάρκειας 
ψυχωσικαί έκδηλώσεις (ήμερων ή μηνών) διευκολύνουν έτι 
περισσότερον τήν ψυχιατροδικασπκήν έκτίμησιν μιάς κατα
στάσεις καί τήν διερεύνησιν τής ύιρισταμένης σχέσεως με- 
τοΕύ αύτών καί έγκλημστικής τινός πράΕεως.

Χρόνιοι χασισοκαπνισταί, εύρισκόμενοι εις τό στάδιον 
κατοπτώσεως, είναι δυνοτόν νά καταστούν πρόΕενοι έγκλη- 
ματικής τινός πράΕεως περί τής όποιας ύφίσταται άσιρα- 
λώς μειωμένη εύθύνη, έιρ' όσον διοπιστωθή ή τέλεσις τής 
πράΕεως ταύτης κατά τήν διαδρομήν μιάς ψυχώσεις. Μιά 
τοιαύτη διαπίστωσις πορουσιάΖει πλείστας δσας δυσχερείας, 
δεδομένου δτι κστά τόν χρόνον τής έΕετάσεως δέν έμφα- 
νι'Εονται συχνάκις έκδηλα σημεία, χωρίς όμως τούτο νά 
δύναται νά θέση έν άμφιβόλω τήν προΰπραΕιν ψυχωσικής 
συνδρομής. Πρόδηλον, ότι ιδιαιτέρως πρέπει νά λαμθάνων- 
ται ύπ' όψιν καί ν' άΕιολογοΰνται λεπτομερώς καί ό τρόπος 
κατά τόν όποιον έπετελέσθη τό άδίκημα, τά περιστατικά 
τά όποια έσχημάτισαν τό πλαίσιον τοϋ γεγονότος αύτοϋ, 
ή πιστοποίησις τών πραγματικών αιτίων τής πράΕεως ή 
τής έλλείψεως αύτών, ή έν γένει συμπεριφορά τοϋ δρά
στου κατ' αύτήν κλπ. Ή  άΕιολόγησις άπάντων τών στοι
χείων τούτων δύναται τελικώς νά έρμηνεύση ή έστω νά 
προσανοτολίση εις τήν όρθήν άντίληψιν τών ψυχολογικών 
έκείνων καταστάσεων ή καλλίτερσν τών μηχανισμών, άμα- 
λών ή άνωμάλων, έπί τή βάσει τών όποιων έπετελέσθη ή 
άΕιόποινος πράΕις.

'Εκ τών άνωτέρω δήλον καθίσταται, δτι ή περίπτωσις 
μειωμένης εύθύνης τίθεται κυρίως έπί χρονιών χσσισοκα- 
πνιστών, ένθα είναι δυνατή ή έμφάνισις, τόσον κατά τήν

όΕεϊαν μέθην δσον καί μετέπειτα, ψυχωσικών ποικίλων άν- 
τιδράσεων.

Αντιθέτως, μετά μεγίστης προσοχής καί έπιφυλάΕεως 
έΕετάΕεται ή περίπτωσις τής ποινικής εύθύνης έπί περιπτώ
σεων χασισσκοπ νιατών, ποιούντων χρήσιν υετρίων δόσεων 
χοσίς καί έπί τών όποιων ή χοσισική ψύχωσις είναι άνύ- 
παρκτος. Η έπερχομένη, βεβαίως, θόλωσις τής διανοίας 
καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας δέν δύναται καθ' ολοκλη
ρίαν ν άμφισβητηθή, άλλ' έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά ύ- 
πάρΕη μειωμένη εύθύνη. Εις τήν περίπτωσιν τής δι' αιθυ
λικής άλκοόλης μέθης ύποστηρίΖεται, άπολύτως, όρθώς, ότι 
τό ατομον ούδέποτε κατά τάς έκδηλώσεις θά προβή εις 
πράΕεις ή ένεργείας άντιθέτους τής έν γένει κοσμοθεω
ρίας του, ώς αϋτη έχει διαμορφωθή, έκ τής κοινωνικότητας 
του, της μορφώσεως, τής διοπαιδαγωγήσεώς του κλπ. Ή  
ίδια άρχή ισχύει άπολύτως καί διά τό άτομον τό εύρισκό- 
μενον ύπό τήν έπήρειαν τοϋ χασίς. Δύνσται βεβαίως τούτο 
νά «παρεκτροπή» λόγω άμβλύνσεως τής κρίσεως, τής λο
γικής, τής ήθικής συνειδήσεως ή ένεκα άρσεως τών φυσιο
λογικών άναστολών, άλλά δέν είναι δυνατόν αί συνθήκαι 
έκείναι αί όποϊαι οδηγούν εις τήν παρεκτροπήν νά έπιδρά- 
οουν εις τοιοϋτον σημείον, νά καταστούν πρόΕενοι λίαν ά- 
Ειοποίνου πράΕεως. Αί σημειούμεναι παραβάσεις τοϋ Νόμου 
δέν ύπερβαίνουν κατ’ αύτόν τόν τρόπον τόν βαθμόν τοϋ 
πλημμελήματος. Αντίθετος κατάστοσις ύποδηλοί όπωσδή
ποτε τήν ΰπαρΕιν νοσηρός βάσεως, ή όποια έκδηλοϋται κατά 
τήν διάρκειαν τής έΕ αίτιας τής μέθης δρσεως τών άναστο
λών, μή συνεπαγομένης, ώς έκ τούτου, τής μειωμένης εύ
θύνης. ΆπόδειΕιν τών άνωτέρω συνιστά τό γεγονός, ότι 
μικρός σχετικός άριθμός έκ τών ποιούντων χρήσιν χασίς 
καί εύρισκομένων εις τά άρχικά στάδια καθίσταται πρόΕε- 
νος έπεισοδίων καί γενικώς άΕιοποίνων πράΕεων, ό άρι
θμός δέ αύτός φαίνεται ότι άφορό εις άτομα τά όποια έμ- 
φανίΕουν διά ποικίλους λόγους ροπήν πρός τό έγκλημα καί 
διά τά όποια ή έννοια τής μειωμένης εύθύνης δέν εύρίσκει 
έφαρμογήν.

Ή  μειωμένη, ώς έκ τούτου, εύθύνη δέον δπως έΕε- 
τάΖεται έπισταμένως μόνον εις χρόνιους χασισοκαπνιστάς, 
ένθα ή χασισική ψύχωσις, είναι ένδεχόμενον νά έχη ήδη 
έγκατοσταθή καί νά έχη δυνατόν δημιουργήση άληθείς προ
ϋποθέσεις άρσεως τής ποινικής εύθύνης.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΥ 
Ψυ χ ο λ ό γ ο  υ

Διδάκτορος τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου

Ύπό τόν δρον Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ί  α», 
νοοϋμεν τό σύνολον των ψυχολογικών γνώσεων, οί όποϊαι 
άναφέρονται:

α) Eic τήν ιδιοτυπίαν βιωμάτων καί συμπεριφοράς ανα
πτυσσόμενων εις τόν Αστυνομικόν κατά τήν έΕάσκηοιν τοϋ 
λειτουργήματος του, εις τόν πολίτην κατά τήν νόμιμον ή 
μή συμβίωσίν του μετά τών συνανθρώπων του καί τήν βίω- 
αιν τών νόμων καί κατά τάς διανθρώπινους σχέσεις, αί 
όποιοι μορφοΰνται κατά τήν έπαφήν Αστυνομικού καί πο
λίτου.

β) Εις τήν ιδιοτυπίαν τών ψυχολογικών μεθόδων, αί 
όποϊαι έφαρμόΖονται κατά τήν έπαφήν αστυνομίας καί πο
λιτών, πρός τόν σκοπόν τής έφαρμογής τής κοινωνικής ά- 
παιτήσεως τής τηρήσεως τοϋ νόμου.

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν έχομεν τόν κλάδον τής 
αστυνομικής ψυχολογίας, ό όποιος καλείται « Α σ τ υ ν ο 
μ ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή » '  εις 
τήν δευτέραν περίπτωσιν έχομεν τόν κλάδον τής Αστυνο
μικής ψυχολογίας, ό όποιος καλείται « Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί  α».
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NIK. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
’Αστυνομία ΔιευΒυντπο A'. Άηερίωσε τό έτηο 1968. Ύπηρ- 

ξεν ό ίόρυτήβ ιών «’Αστυνομικών Χρονικών» και έηι σειράν 

ετών Διευθυντή Συντάξεως. *0 Νικόλαος ΆρκιμανΟρίτης Δεν 

ητο μάναν ίκανώτατος άστυνομικάς ηγητωρ, άλλα ηο'ι ραΒα- 

στόχαστος ερευνητής και ΰεινος καλλιεργητής τοί λόγου. 

Ή συγγραφική του Ορυστηριάτης έτίμησε την ελληνικήν ρι- 

ρλιογρπφίυν. Τα έργα του, αοικίλου αεριεχομένου, προΰί- 

όυυν γλυφυράτητα ίίηιους, ραΒεΤαν ερευνάν ηπι αλοτεϊαν έαι- 

στημονικην κατάρτισιν. Άαό αύτά ήμαοροϋν ν’ άναφερΒοόν 

τύ: κ Ιϋυχολυγικος αάλεμος - ΚοταοΗοαεία - Άντικαταοκο- 

κείο»,«Κοινωνικά Συστήματα», «Κατάοκοαοι καί Προόότες», 

«Έαιοτημονική καί Τεχνική ’Αστυνομία», «Ναρκό» καί άλλο. 

Είς ενΰεΐξίν τιμής καί εύγνωμοσόνης όιό τό όσο υπέρ του 

ΠεριοόΐΗοΟ μας καί της ’Αστυνομίας έπραςε, τό «Άοτυνομικα 

Χρονικά» άφίερώνουν στην μνήμη του αυτήν τήν σελίόα.



Καί οί δύο κλάδοι είναι σημαντικοί, άποτελοϋν δέ con
ditio sine qua non διά πάντα αστυνομικόν καί άνευ τής 
γνώσεως αύτών δέν δύναται νά έπιτελέση έπιτοχώς τό έρ- 
γον του.

Α) ’Αστυνομική ψυχολογική διαγνωστική
Αφ ής στιγμής τεθή ή πραγματικότης τής κοινωνικής 

άπαιτήσεως τής τηρήσεως των νόμων καί τής έφαρμογής 
αύτων συμφώνως πρός μίαν ώριομένην τάΕιν, τίθεται αυ
τομάτως καί ή άπαίτηαις τοϋ καθορισμού, τής διαγνώσεως 
καί τής έρμηνείας τής πτυχής τής προσωπικότητας τών αν
θρωπίνων παραγόντων, οί όποιοι λαμβάνουν μέρος εις τήν 
διαδικασίαν αυτήν, πρός τόν σκοπόν, άφ' ενός μέν, επι
τυχούς διενεργείας τής κοινωνικής αύτής άπαιτήσεως καί, 
άφ έτέρου, τής διαμορφώσεως τοιούτων συνθηκών κοινω
νικού βίου, ώστε νά Ζοϋν εντός αστού άτομα ευτυχή ώς 
πρός τήν βίωσιν καί εφαρμογήν τού νόμου καί άνευ δυσκο
λιών εις τήν Ζωήν των, άπορρέουσσν έκ τής εφαρμογής 
τοϋ νόμου.

Η τήρησις τοϋ νόμου, ώς οΰτος τίθεται ώς κοινωνική 
άπαίτησις, δημιουργεί ιδιότυπους ψυχικός καταστάσεις και 
εις εκείνον ό όποιος άναλαμβάνει νά έπιβλέψη τήν τήρησιν 
αυτού καί εις εκείνον ό όποιος ύποχρεούται νά τηρήοη 
αυτόν καί δημιουργεί δυσκολίας, άγχη, πάθη άντιδράσεις, 
άρνήσεις κ.τ.λ., τά όποια διαμορφώνουν, σύν τοϊς άλλοις, 
τήν προσωπικότητα τοϋ άτόμου. Τούτο, διότι ό άνθρωπος 
κατά τήν επαφήν του πρός τόν νόμον έρχεται εις έπαφήν 
πρός ύψίστας καί βασικός ιδέας κοί άΕίας καί νευραλγικά 
συμφέροντα καί κίνητρα ψυχικών σχεδιοαμών καί κινείται 
εις άλας τάς βαθμίδας τής μορφώσεως τής άνθρωπίνης ύ- 
πάρΕεως έν τώ κόσμω.

Κατά τήν άστυνομικήν ψυχολογικήν διαγνωστικήν, τό 
καλούμενον « ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  β ί ω μ  α» καί ή 
κολουμένη « ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά » ,  
νοούμενα ώς διπολική ένότης (άστυνομικός - πολίτης) έ- 
ΕετάΖσνται ύπό τάς έΕής ψυχολογικός έπόψεις.

α) Γενική αστυνομική ψυχολογία
Κατ αυτήν, καθορίζεται καί έρμηνεύεται γενικώς ή 

π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  τ ο ϋ  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  κ α ί  
ή π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  τ ο ύ  π ο λ ί τ ο υ .

Κατ άρχήν, όσον άφορά εις τόν άστυναμικόν γενικώς, 
κοθορίΖονται τά προσόντα, τά όποια πρέπει νά έχη ό άστυ
νομικός (ψυχολογική έπιλογή καί βάσει ψυχολογικών κρι
τηρίων, τοποθέτησις καί προαγωγή άστυνομικών) πάσης φύ- 
σεως, θέσεως καί βαθμίδος καί καθορίζονται αί άπαιτήσεις. 
Τούτο άποτελεί μίαν προβαθμίδα εις τήν ψυχολογικήν έ
ρευναν. Κυρίως έρευνάται ή διαμόρφωσις τής βιώσεως καί 
της έρμηνείας τοϋ νόμου καί ή πραγμάτωσις τής καλου- 
μένης ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή ο ε ω ς ,  ύπό 
τήν ψυχολογικήν έννοιαν λομβανομένης. Ό  άστυνομικός 
κατά τήν άστυνομικήν συμπεριφοράν καί βίωσιν, αί όποίαι 
έκδηλοϋνται κατά τήν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  π α ρ έ μ -  
β α σ ι ν  ( ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ί  ό ρ ο ι  τ ή ς  ά σ-τ υ
ν ο μ ι  κ ή ς π α ρ ε μ β ά σ ε ω ς ) ,  είναι ύπόχρεως 
νά βιώση πλήρως τό περιεχόμενον, τήν σημασίον καί τά 
όρια έννοιών, ιδεών καί άΕιών, αί όποίαι άναφέρονται εις 
τούς νόμους, εις τόν άνθρωπον, εις τήν κοινωνικήν σκο
πιμότητα, καί νό έρμηνεύση ούτάς όρθώς καί βάσει τής 
έρμηνείας αύτής νά καταλήΕη εις τήν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  
ά π ό φ α ο ι ν καί  ει ς τήν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  π ρ ά- 
Ε ι ν. Οϋτω, π.χ., αί έννοιαι τής δικαιοσύνης, τοϋ δικαίου, 
τού νόμου, τής τάΕεως, τού πταίσματος, τής παραβάσεως, 
τής νομίμου συμπεριφοράς, τής ύβρεως, τής ένοχλήσεως, 
τής ίσότητος τών πολιτών έναντι τού νόμου, τής έλευθέρας 
πραγματώσεως τιθεμένων άκοπών ύπό τών πολιτών κ.τ.λ., 
βιοΰνται καθημερινώς ύπό τών άστυνουικών ούχί ώς άπρόσω- 
ποι άπαιτήσεις τοϋ νόμου, άλλ' ώς πραγματούμενοι ψυχικοί 
σχεδιασμοί .ύπό τών πολιτών καθ’ ώριομένας στιγμάς, αί 
όποίαι δέν άποτελοϋν αποσπασματικός άΕιολογικάς καταστά
σεις, άλλά θητεύουν εις τάς αύτάς ολικός, γενικήν ίσχύν 
έχούσας, άΕίας καί ιδέας, πρός τάς όποιας συγκριτικώς ό- 
νάγει ό άστυνομικός τάς καλουμένας «ά σ τ υ ν ο μ ι- 
κ ά ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς » .  Τά έκάστοτε π ε δ ί α  
τ ή ς  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  π α ρ α β ά σ ε ω ς ,  καθα- 
ρως ψυχικής ύφής, έΕηγούμενα, έρμηνευόμενα καί παρου- 
σιαΖόμενα, φωτίΖουν πλήρως τήν προσωπικότητα τοϋ άστυ- 
νομικοϋ κατά τήν στιγμήν της άστυνομικής δρσστηριότητος.

Αλλά, ύπό τής γενικής αστυνομικής ψυχολογίας έΕετά- 
Ζεται καί ό έτερος πόλος τής άστυνομικής σχέσεως, ήτοι ό

πολίτης, ώς βιών καί τηρών τόν νόμον, ήτοι κατά τήν στι
γμήν τής έπαφής του πρός τόν νόμον. Ά φ ' ένός μέν, τά 
βιώματα, τά όποια μορφοϋνται εις τήν ψυχήν τού πολίτου 
κατά τήν βίωσιν τού νόμου (φόβος, ύπακοή, κοινωνικά συν
αισθήματα, κατανόησις τοϋ συνόλου κ.τ.λ., ή καί άντιθέτως, 
τά όποια καθορίζονται καί έρμηνεύονται (homo legitimus) 
άφ έτέρου, ή έκάστοτε ιδιότυπος συμπεριφορά αύτού έναντι 
τοϋ νόμου καί τών οργάνων τής τηρήσεως αύτού, ώς καί 
κατά τήν βάσει τών νόμων συμβίωσιν τών άτόμων συλλαμ- 
βάνεται, καθορίΖεται καί έπεΕηγεϊται ώς αϋτη μορφούται έν 
τή όλότητι τών πολιτών γενικώς. Η έννοια τοϋ «συμφώνως 
τώ νόμω» «ήτοι τού νομίμου ή τοϋ «παρά τόν νόμον» ήτοι 
τού άνομου καί παρανόμου, ώς αϋτη μορφούται ώς βίωμα 
καί ώς συμπεριφορά παρουσιάΖει εύρύ πεδίον έρεύνης εις 
τήν ψυχολογικήν έπιστήμην καί πράγματι καθορίΖεται καί 
έρμηνεύεται πρός τόν σκοπόν τής καλλιτέρας έρμηνείας τών 
κινήτρων τών άνθρώπων κατά τήν νόμιμον ή μή συμβίωσιν 
αύτών. Τά βιώματα, τά κίνητρα, οί ψυχικοί σχεδιασμοί κτλ., 
πού μορφοϋνται εις τό άτομσν κατά τήν διάστοσιν τής πρα- 
γματώσεως αύτού ώς πολίτου (ή προσωπικότης τοϋ πολί
του) έρευνώνται ύπό τής γενικής άστυνομικής ψυχολογίας.

β) Άνελικτική άστυνομική ψυχολογία
Κατ’ αύτήν έΕετάΖονται άνελικτικώς, ήτοι κατά τάς 

διοφόρους φάσεις τής ήλικίας τού άνθρώπου στατικώς καί 
δυνάμει, τά ψυχικά βιώματα, φαινόμενα, καταστάσεις καί 
συμπεριφορά, πού άναπτύσσονται εις μέν τόν άστυνομικόν 
κατά τήν έΕάσκησιν τών καθηκόντων του, εις δέ τόν πολί
την κατά τήν βίωσιν καί τήρησιν τών νόμων, κατά τήν νόμι
μον συμβίωσιν μετά τών συνανθρώπων του.

Οϋτω, καθορίΖεται ή καλουμένη άστυνομική ήλικία, συμ
φώνως πρός τήν όποιαν δρό καί κινείτοι ό άστυνομικός. 
Διαφέρει ό νέος άστυνομικός τού ώριμου καί τοϋ ύπερω- 
ρίμου κατά τήν ήλικίαν. Τά βιώματα, αί όρμαί, τά κίνητρα, 
ή σύλληψις καί ή έρμηνεία τών ιδεών, έννοιών καί άΕιών, 
αί όποίαι άναφέρονται εις τά καθήκσντά του, συλλαμβά- 
νονται ύπό άλλο πρίσμα καί ανάγκη όπως καθορίΖεται και 
έρμηνεύεται πλήρως ή άστυνομική ήλικία.

Άλλά καί ό πολίτης παρουσιάΖει διαφοράν καί ιδιο
τυπίαν κατά τήν βίωσιν τοϋ νόμου καί τήν τήρησιν αύτού 
έν σχέσει πρός τήν ήλικίαν του. Ούτως, ώς παϊς, ώς έφη
βος, ώς νέος, ώς ώριμος, ώς γέρων βιοϊ κατά διάφορον τρό
πον τάς έννοιας, τάς ιδέας, τάς άΕίας, αί όποίαι άναφέ- 
ροντσι εις τόν νόμον καί εις τήν νόμιμον συμβίωσιν μετά 
τών συνανθρώπων του. Ό  μυθικός κόσμος τού παιδός, ή 
όρμητικότης τού έφήβου, ή θυελλώδης τάσις τοϋ νέου, ή 
λογική τοϋ ώριμου κτλ., κατά τήν συμβίωσιν τών άνθρώπων 
κατά νόμον, δημιουργούν πράγματι εύρύ πεδίον διαμορφώ- 
σεως ίδιοτύπου ψυχισμού, ώστε νά δυνάμεθα νά όμιλώμεν 
περί ειδικής ήλικίας τών πολιτών έν σχέσει πρός τόν νόμον. 
Θά ήδυνάμην νά ίσχυρισθώ ότι καί ό καθορισμός τής νο
μίμου ήλικίας αποτελεί, κατά βόσιν έργον τής άνελικτικής ά
στυνομικής ψυχολογίας καί ότι έν εύρυτάτη έννοίρ κατά τήν 
άνελικτικήν άστυνομικήν ψυχολογίαν δυνάμεθα νά καθορί- 
σωμεν έκάστοτε παρά τήν σωματικήν ψυχικήν καί πνευμα
τικήν ήλικίαν καί τήν νομικήν ήλικίαν, ήτοι τόν βαθμόν ώ- 
ριμάσεως τού πολίτου κατά τήν βίωσιν τών νόμων έντός τοϋ 
πλαισίου τής κατά νόμον συμβιώσεως τών άνθρώπων. Ύπ1 
αύτήν τήν έποψιν ό καθορισμός καί ή έρμηνεία τής νομι
κής ώριμάσεως τοϋ πολίτου τά μέγιστα ώφελεί εις τό έργον 
του, τόν άστυνομικόν έν συνδυαομώ, βεβαίως, πρός 
τόν καθορισμόν καί τήν έρμηνείαν τής άστυνομικής ήλικίας 
αύτού, ήτοι τού βαθμού βιώσεως τών έκάστοτε άπαιτήσεων 
τοϋ λειτουργήματός του.

γ) Χαρακτηρολογική άστυνομική ψυχολογία
Κατ’ αύτήν έΕετάΖεται τό άστυνομικόν βίωμα, ήτοι αί 

ψυχικοί καταστάσεις, αί όποίαι ίδιοτύπως μορφοϋνται εις τόν 
άστυνομικόν καί εις τόν πολίτην, κατά τήν βίωσιν τού νό
μου, ούχί γενικώς άλλά άτομικώς, ήτοι κατά ποιότητα καί 
ποσότητα διαφόρως εις έκαστον άνθρωπον, ώς καί ή δια- 
μόρφωσις τής συμπεριφοράς κατά τάς έκδηλώσεις αύτών.

Καί όσον άφορά εις τόν άστυνομικόν έρευνάται ή δια- 
μόρφωσις τής προσωπικότητος έκάστου άτομικώς, έν οχέ- 
σει πρός τό άτομικώς έπιτελούμενον έργον, ώστε νά δύνα- 
ται ν ’ άναπτύΕη προσωπικώς τήν άτομικότητά του έπιτυχώς 
καί καθορίζονται τύποι άστυνομικής δρσστηριότητος, έντός 
τών όποιων έντάσσεται ή προσωπικότης έκάστου.

Πλούσιον έδαφος έρεύνης παρουσιάΖει ή χαρακτηρο
λογία τής προσωπικότητος τού πολίτου κατά τήν άτομικήν



ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κατά Ν. Μκοχλόγυρνν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

διαφοροποίησιν έκάοτου. Κατ' αύτήν καθορίζεται καί έρμη- 
νεύεται ό τύπος τοϋ νομίμως βιοϋντος έν τή κοινωνία, μεθ' 
δλων τών διαφοροποιήσεων αύτοϋ, ώς καί ό τόπος τοϋ παρά 
τόν νόμον συμπεριφερομένου (homo illegalis), μεθ1 δλων 
τών διαφοροποιήσεων αύτού. Οϋτω, χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τής έκάστοτε πράξεως τοϋ νομίμως βιοϋντος φωτί
ζονται, ώς καί χαρακτηριστικοί ίδιοτυπίαι άτομικαί τοϋ παρά 
τόν νόμον πράττοντος (πρβλ τάς χαρακτηριστικής ιδιοτυ
πίας τών τύπων τών κλεπτών, τών έγκληματιών κτλ.). Εν
ταύθα έρευνώνται τά κίνητρα άτομικώς καί τυπολογικώς καί 
μεθοδικώς κατατάσσονται οπαντες οί άνθρωποι εις τύπους, 
ήτοι μορφοϋται ή καλούμενη αστυνομική ψυχολογική τυπο
λογία.

δ) Κοινωνική άστυνομική ψυχολογία
Κατ' αύτήν εξετάζεται τά αστυνομικόν βίωμα, ούχί ώς 

μορφοϋται εις τήν ψυχήν έκαστου άστυνομικοϋ ή έκάοτου 
πολίτου κατά τήν έπσφήν των πρός τόν νόμον, άλλά ή ο
μαδική ψυχική κατάστασις τών αστυνομικών, ώς όμάδος 
νοουμένων κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των καί τών 
πολιτών ώς όμάδος νοουμένων κατά τήν έποψήν των πρός 
τήν άστυνομίαν καί καθορίζονται τά κίνητρα και ή ιδιοτυ
πία τής ομαδικής συμπεριφοράς αύτών κατά τάς διανθρώ
πινους σχέσεις, αί όποϊαι άνοπτύσσονται κατά τήν έπαφήν 
τών όμάδων. Ενταύθα άνήκει ή έρευνα καί ό καθορισμός 
τής ιδιοτυπίας τών ανθρωπίνων σχέσεων. Οϋτω φαινόμενα 
ώς τό όμαδικόν άγχος τών πολιτών ένώπιον τοϋ νόμου, 
ή ομαδική έπαφή πρός τήν άστυνομίαν, ή τήρηοις τής τά- 
ξεως, αί ομαδικοί κοινωνικοί σχέσεις άστυναμίας καί πολι
τών ή έννοια τής διαμορφώσεως τοϋ «κοινού» κτλ. ώς καί 
πάσα έννοια όναφερομένη εις τάς άνθρωπίνους σχέσεις κατά 
τήν έπαφήν άστυνομίας καί πολιτών. Ώ ς  γνωστόν άσχέτως 
τής άτομικής νοοτροπίας κατά τήν τήρησιν τών νόμων 
ένθεν καί ένθεν μορφοϋται ομαδική νοοτροπία ιδιότυπος, 
ώστε νά δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί μορφώσεως ομαδικών 
κινήτρων καί ιδιότυπων τρόπων συμπεριφοράς. Αλλά καί αί 
έκάστοτε έν τη κοινωνία μορφούμεναι επαγγελματικοί ομά
δες έν σχέαει πρός τόν νόμον συμπεριφέρονται όμαδικώς 
κατά διάφορον τρόπον (ομαδική ψυχολογία τών έπαγγελ- 
ιματιών, τών έργατών, τών έπιστημόνων, τών φοιτητών 
κτλ.), κατά τήν έπαφήν των πρός τόν νόμον καί τά άστυ- 
ναμικά όργανα.

Β) ’Αστυνομική ψυχολογική μεθοδολογία
'Αλλά δέν παραμένει ή άστυνομική ψυχολογία μόνον εις 

τήν έξοκρίβωοιν τών βιωμάτων καί τής συμπεριφοράς τών 
παραγόντων, οί όποιοι λαμβάνουν μέρος κατά τήν άστυνο- 
μικήν διαδικασίαν. Άντικείμενον αύτής άποτελεϊ ή ψυχο
λογική κατανόησις, έρμηνεία καί διαμόρφωσις τών μεθόδων, 
τάς όποιας χρησιμοποιεί ή άστυνομία, προκειμένου νά έπι- 
τελεοθή όρθώς ή τήρησις τών νόμων καί εύχορίστως παρά 
πάντων. Έ ν εναντία δέ περιπτώσει νά ύπάρξη άμεσος, 
ταχεία άνέρευσις τοϋ παρά τόν νόμον δρώντος καί όρθή 
έκτίμησις τών προσογομένων στοιχείων. Ή  μέθοδος έργα- 
σίας έπί όλων τών πεδίων απαιτεί βασικήν ψυχολογικήν ά- 
νάλυσιν, διότι όκριβώς άναφέρεται εις άνθρώπους.

Οϋτως, εις τόν δεύτερον κλάδον τής αστυνομικής ψυ- 
λογίας, ήτοι τήν άστυνομικήν ψυχολογικήν μεθοδολογίαν, 
διακρίνομεν τάς έξής όπόψεις.

α) Ψυχολογία τής αστυνομικής διαδικασίας
Κατ' αύτήν, έξετάζεται καί άναλύεται όντολογικώς (τό 

Υε νυν έχον) καί δεοντολογικούς (τό δέον γενέσθαι) ή πό
σης φύσεως έπαφή γραφειοκρατικής ή άλλης έξυπηρετικής 
τοϋ πολίτου ένεργείας τής άστυνομίας, ώστε νά έπιτελήται 
ταχέως, εύχαρίστως καί άνευ ταλαιπωριών τοϋ πολίτου. 
Ενταύθα κλάδος βασικός άναφέρεται ή ψυχολογία τής ά- 
στυνομικής έξυπηρετήσεως, ή ψυχολογία τής διομορφώσεως 
άστυνομικών υπηρεσιών κτλ. Τοΰτο πρός τόν σκοπόν τής 
καλλιτέρας έξυπηρετήσεως τοϋ πολίτου.
Ρ) Άνακριτική ψυχολογία

Ή  άνακριτική ψυχολογία άναφέρεται εις τάς μεθόδους 
τής άνακρίσεως, τής διαφοροποιήσεως αύτών έν οχέσει 
πρός τά άτομα καί τής έπιτυχοϋς διεξαγωγής αύτής. Ή  ά- 
νάκρισις έχει άνάγκην πλήρους γνώσεως τής ψυχολογίας 
τοϋ άνακρινομένου καί τοϋ άνακρίνοντος, ώστε νά δύναται 
νά έπιτυγχάνη τήν άνεύρεσιν τής άληθείας. Πρός τόν σκο
πόν αύτόν χρησιμοποιεί συγχρόνους μεθόδους τής ψυχολο
γίας.
γ) Ψυχολογία διώξεως κακοποιών

Εις αύτήν ύπάγοντοι άπαοαι αί μέθοδοι, αί όποϊαι ά- 
ναφέρονται εις τόν ψυχολογικόν παράγοντα (ψυχολογικά 
πεδία διώξεως) διώξεως τών παρανόμων ένεργειών, ή 
βλαπτικών τής συμβιώσεως τών άνθρώπων δραστηριοτήτων, 
αί όποϊαι είναι άκρως έπικίνδυνοι διά τόν άνθρωπον. Ό  κα
κοποιός ύπό τήν εύρυτέραν έννοιαν άντιμετωπίζεται διά 
ψυχολογικών μεθόδων, τών όποιων γνώστης καί δημιουργι
κός συντελεστής δέον όπως τυγχάνη ό άστυνσμικός.
δ) Ρυθμιστική ψυχολογία

Άναφέρεται εις τούς ψυχολογικούς όρους, οί όποιοι 
συντελούν εις τήν ρύθμισιν τής τροχαίας κινήσεως καί έν 
γένει τής κυκλοφορίας. Ή  ψυχολογία τής κυκλοφορίας, 
ούχί μόνον ύπό τήν έννοιαν τών παραγόντων πρός διαμόρ- 
φωσιν αύτής, άλλ1 ώς γεγονός ύπό άνθρώπων συντελούμε- 
νον, είναι άνάγκη νά είναι γνωστή εις τόν άστυνομικόν 
(προβλ. ψυχολογικοί παράγοντες τής οδικής σημάνσεως 
κ τλ .).
ε) Δικαστηριακή ψυχολογία

Ενταύθα τίθεται ύπό ψυχολογικήν έρευναν ή δικαστη
ριακή διαδικασία καί οί παράγοντες οί όποιοι λαμβάνουν 
μέρος εις αύτήν. Οϋτω διακρίνομεν ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν  
τ ο  ϋ μ ά ρ τ υ ρ ο ς ,  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν  τ ο ϋ  κ α 
τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ,  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν  τ ο ϋ  δ ι κ η 
γ ό ρ ο υ ,  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν  τ ο ϋ  δ ι κ ά  σ τ ο ϋ ,  
ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν  τ ή ς  δ ι κ α σ τ η ρ ι α κ ή ς  δ ι α 
δ ι κ α σ ί α ς  κτλ. Οί κλάδοι ούτοι είναι άνάγκη νά είναι 
γνωστοί εις έκείνους, οί όποιοι κυρίως καί κατά βάσιν έ- 
πογγελματικώς καταλήγουν εις μίαν κρίσιν παραπομπής.
στ) Ψυχολογία τής έθνικής όσφαλείας

Κατ' αύτήν άναλύονται καί έρμηνεύονται άπασαι αί ψυ
χολογικοί μέθοδοι τής διοφυλάξεως τής Έθνικής Ασφα
λείας (ψυχολογία τής προπαγάνδας, ψυχολογία διακρατι
κών σχέσεων, διπλωματική ψυχολογία, ψυχολογία κοσμο
θεωριών καί βιοθεωριών κτλ.).

(Συνέχεια εις τήν σελ. 515)
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Μ Ε Ρ Ο Σ  ΙΣΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.

'Ισχύων Αναγκαστικός Νόμος 398/68

Παρά τάς αναθεωρήσεις - τροποποιήσεις καί συμπληρώ
σεις &ς ύπέστη δ βασικός Νόμος τής Πολιτικής καί οικονομι
κής έπιστρατεύσεως τής Χώρας 6πό τών ώς άνω μνημονευό
μενων Νόμων, άπεδείχθη μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου δτι ουτος 
ήτο έλλειπής καί μή έκαυγχρονιομένος, ώς μή καλύπτων τά δη- 
μιουργηθέντα κενά έκ τών οικονομικών καί βιομηχανικών έξε- 
λίξεων τής Χώρας καί τών ίιποχρεώαεών μας εις τά πλαίσια 
τοϋ Ν Α Τ Ο .  "Οθεν έπιτακτική κατέστη ή ανάγκη τής συν
τάξεως έν ίσχύϊ «περί ΠΣΕΑ» δΓ οό έτέθησαν νέαι βάσεις 
τής πολιτικής τόσον διά τήν έπιβίωσιν τοΰ “Εθνους, δαον καί 
τήν προστασίαν τών δασικών άξιών αύτοϋ.

Αί κυριώτεραι διατάξεις τοϋ  Α.Ν. 398/68 είναι:

Αρθρα Ιον — 2ον

'Ομιλούν περί έτοιμότητος τοϋ “Εθνους, πολιτικών Δυνά
μεων Πολιτικής Κινηταποιήσεως καί Πολιτικής Άμύνης.

"Αρθρον 3σν

(Σχετικά αρθρα 6 —7 —8 —9 Α.Ν. 1984/39)

Δι’ αύτοϋ καθορίζεται ώς άνώτατος φορεύς προγραμματι
σμοί! καί συντονισμού θεμάτων ΠΣΕΑ τδ ΑΣΕΑ, ώς έκτελεστι- 
κόν δργανον καί συμβουλευτικόν τό ΓΕΘΑ/ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ καί ώς 
τοιοϋτον γενικώτερον τό καθ’ δλην άρμόδιον άφορών Υπουρ
γείου.

"Αρθρον 4 ον
Δι’ α ύτοϋ  (ώς συνεπληρώθη ύπό τοδ Α.Ν. 267)26.8.69 

καί Α.Ν. 506)13.4.70, καθορίζονται αί ύποχρεώσεις Ικάστου 
ΠολιτικοΟ 'Γπουργείου άπό τοΰ καιροϋ τής Ειρήνης διά τήν 
κατάρτισιν - τήρηαιν σχεδίων, λήψιν μέτρων, έκπαίδευσιν ύ- 
παλλήλων, Οποβολήν έκθέσεων προόδου άπαξ ή καί έκτάκτως. 
’Επίσης δρίζεται δτι αί δδηγίαι τοϋ ΑΕΔ κυροΰνται ύπό τοΰ  
ΓΕΘΑ καί δτι χειρισμός θεμάτων ΠΣΕΑ τής Γενικής Δ)ναεως 
Γραφείου Πρωθυπουργού γίνεται ύπό Δ ΠΣΕΑ/'Γπουργείου 
Προεδρίας.

Τοϋ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΑΗ, Άστυν. Δ)ντοϋ Β', Α πο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ — ΚΕΑΑ. Αιατε- 
λέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. Έθνικοΰ καί 
ΝΑΤΟ παρά τώ ΑΕΑ/ΑΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοϋ τοΰ 
ΚΜΟΔΑ τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

"Αρθρον 5ον

'Ομιλεΐ περί συγκροτήσεως έπιτροπών εξ ‘Γπουργών, συ
ναφούς άρμοδιότητος Τπουργείων ώς πρός τόν ανεφοδιασμόν 
τής Χώρας, μέ φοράς καί ύγειονομικήν περίθαλψιν.

"Αρθρον 6ον

'Ομιλεΐ περί άνωτάτου ύπαλλήλου ώς ύπευθΰνου συντονι
σμοί! τών Υπηρεσιών τοΰ 'Γπουργείου είς θέματα ΠΣΕΑ, περί 
έπανδρώσεως τών Δ ΙΙΣΕΑ καί περιπτώσεως μεταβιβάαεως 
τής άσκήσεως τής άρμοδιότητος τοΰ Πρωθυπουργού έπί τών 
ύπαγομένων είς αυτόν άπ’ εύθείας Υπηρεσιών είς Υπουργόν, 
δστις καθίσταται άρμόδιος διά τήν έφαρμογήν τούτων.

"Αρθρον 7αν

'Ομιλεΐ περί Περιφερειακών ’Αρχών καί ύπευθυνότητος 
Νομάρχου έπί θεμάτων ΙΙΣΕΑ, περί συστάσεως τμημάτων 
ΠΣΕΑ παρ’ έκάστη Νομαρχία, περί έπανδρώσεως αύτών, περί 
συγκροτήσεως μικτών έπιτροπών όμάδων έργααίας πρός μελέ
την, εϊσήγησιν καί σχεδίασιν θεμάτων (ΙΙΣΕΑ (Σχετ. άρθρ. 
15— 16 Α.Ν. 1984/39).

"Αρθρον 8ον

'Ομιλεΐ περί περιφερειακών στρατιωτικών ’Αρχών άντι- 
προσωπευομένων παρά ταϊς έν τή ζώνη εύθύνης των Νομαρ- 
χίαις δι’ Άξ)κών πρός συντονισμόν τών θεμάτων ΠΣΕΑ.

"Αρθρον 9ον

'Ομιλεΐ περί προγραμματισμού ύπό τοϋ ΑΣΕΑ οικονομικής 
ύποστηρίξεως τής ΠΣΕΑ, βάσει προτάσεων ένδιαφερομένου 
'Γπουργείου.

"Αρθρα 10ον— 11ον — 12ον

Δ ι’ αύτών καθορίζεται τρόπος άπογραφής προσώπων, κτη
νών κλπ., κηρύξεως Π.Κ. γενικής ή μερικής, έφαρμογής μέτρων 
καί μή άποζημιώσεως τών μελών έπιτροπών καί όμάδων έρ- 
γασίας.

Αρθρα 13ον — 14ον— 15ον— 16ον— 17ον— 18ον

Διαπραγματεύονται περί δποχρεώσεως άπάντων τών 'Ελ
λήνων πρός συμβολήν είς ’Εθνικήν “Αμυναν καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον, περί δικαιώματος 'Γπουργοΰ δι’ έλεγχον εϊαγωγών -
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έξαγωγών οίουδήποτε είδους έμπορίας, περιορισμών - δεσμεύ
σεων καί έπιτάξεων δπ’ αυτών έπιβαλλομένων, προμήθειας 
προϊόντων καί Αντικειμένων έκ του έσωτερικοδ ή έξωτερικοδ, 
περί διαθέσεως τών πάντων ύπό των Βιομηχανιών, έμπορι- 
κών έπιχειρήσεων - ιδρυμάτων της καί ίκανοποιήσεως των 
αναγκών των ΕΔ κατ’ άπόλυτον προτεραιότητα, ώς καί περί 
τρόπου συμμετοχές εις έκπαιδευτικάς συγκεντρώσεις - ασκή
σεις - σεμινάρια προσωπικοδ πάσης Κρατικής ή μή ’Αρχής εις 
θέματα ΙΙΣΕΑ, άνευ άποζημιώσεως.

"Αρθρα 19ον—20ον —21ον

Όμιλοδν περί ποινικών - πειθαρχικών διατάξεων, περί δη- 
μοσιεύσεως ή μή σχετικών αποφάσεων καί περί καταργήσεως 
ώρισμένων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ II.

Μετά τήν ίσχδν τοδ Α.Ν. 398/68 βάσει τοδ άρθρου 6 προ- 
τάαει τοδ ΓΕΘΑ καί τοδ άρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Γπουρ- 
γοΰ έξεδόθησαν τά κατωτέρω Β.Δ. «περί όργανώσεως καί λει
τουργίας Δ ΠΣΕΑ τών ΙΙολιτικών Υπουργείων»:
α) 'Γπουργειον Προεδρίας/ Δ ΠΣΕΑ Β.Δ. 575/69
β) » Συντονισμού » » 451/69
Τ) » Εξωτερικών » » 620,69
8) » Δικαιοσύνης » » 364/69
ε) » ’Εσωτερικών » » 385/69
ζ) » ΟΕκονομικών/Γ.Λ.Κ./ΔΠΣΕΑ/Γ.Λ.Κ/

» 691/69
η) » Έθν. Παιδείας/ ΔΠΣΕΑ » 455/69
θ) » Κοιν. 'Γπηρ./ » » 387/69
Ο » Γεωργίας/ » 368/69
κ) » Βιομηχαν./ » » 431/69
λ) » ’Εμπορίου/ » » 319/69
μ) ’Εργασίας/ » » 320/69
ν) » Δημ. “Εργων/ » » 654/69
1) » Δημ. Τάξεως/ » 509/69
° ) » Συγκ/νιών/ » » 487/69
π) » Έμπορ. Ναυτιλίας » » 853/69

Έν συνεχεία τό ΑΣΕΑ κατόπιν σχετικής είσηγήσεως τοδ 
ΑΕΔ/Δ1ΙΣΕΑ καί βάσει τών Ν.Δ. 1/68 «περί Υπουργικού Συμ
βουλίου καί 'Γπουργείων», 58/68 «περί ΓΕΘΑ κλπ.» καί 398/68 
«περί ΠΣΕΑ», έλαβεν τήν δπ’ άριθ. 3/πρώτης 19.1.70 άπόφοισιν 
«περί Σχεδίων ’Εκτάκτου ’Ανάγκης διά τήν έν πολέμψ ’ Αμυναν 
τής Χώρας», δι’ ής ένεκρίθησαν (98) Σχέδια ΠΣΕΑ τής αδτής 
προτεραιότητος, δσον Αφορφ τήν προπαρασκευαστικήν ένέργειαν 
τών καθ’ Αρμοδιότητα κρατικών όργάνων διά τήν μελέτην, σχε- 
δίασιν καί έν καιρφ δλσποίησιν, πλήν δμως ή έφαρμογή των 
διαφέρει χρονικώς κατά τό άρχικόν στάδιον λήψεως έπειγόντων 
μέτρων.

Διά τής αυτής άποφάαεως ένεκρίθησαν καί οί τεθέντες 
πρός δλοποίησιν Αντικειμενικοί σκοποί τών σχεδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
Διά τοδ κατωτέρω πίνακος διαφαίνονται οί ίσχύοντες A Ν 

+ Ν, ΒΔ, ’Αποφάσεις Πολεμικοδ Συμβουλίου (νδν ΑΣΕΑ). Πάν- 
τες δέ οί μή Αναφερόμενοι έν αύτφ, καίτοι κατά τήν άνάπτυξιν 
τοδ θέματος περί Νομοθεσίας άναφέρονται διά τήν Ιστορίαν αυ
τής, δέν ισχύουν.

Διά τήν καλλιτέραν δμως Αντιμετώπισιν τών προβλημάτων 
τά δποϊα άπασχολοδν τήν πολιτικήν κινητοποίησιν— "Αμυναν τής 
Χώρας, άπαιτεΐται συνεχής παρακολούθησις τής ίσχυούσης Νο
μοθεσίας γενικώς περί ΠΣΕΑ πρός ρύθμισιν τών θεμάτων αδτής.

Πρός τοδτο δέον, δπως άποτελέση Αντικείμενου έξετάαεως 
τών καθ’ Αρμοδιότητα Υπηρεσιών εις τρόπον ώστε νά συμπλη- 
ροδνται τά παρουσιαζόμενα κενά καί άπαλείφωνται έξ αδτής 
αί διατάξεις, αϊτινες είναι Ανεφάρμοστοι καί περιτταί ή δέν 
άνταποκρίνονται πρός τήν σημερινήν πραγματικότητα, ϊνα αί 
διατάξεις δι’ αδτής έξυπηρετοδν τούς σκοπούς 8ι’ οθς συνετάγη- 
σαν καί έτέθηααν έν ίσχύϊ.

Π Ι Ν Α Σ

Έμφαίνων τούς ίσχύοντας Νόμους περί ΠΣΕΑ

1. Α.Ν. 398/4.5.68 «περί πολιτικής σχεδιάσεως ’Εκτά
κτου ’Ανάγκης».

2. Ν.Δ. 267/16.8.69 «περί συμπληρώσεως άρθρου 4 Α.Ν.
398/68».

3. Ν.Δ. 506/13.4.70 «περί συμπληρώσεως τών άρθρων 4
καί 6 Α.Ν. 398/68».

4. Β.Δ. είς έκτέλεσιν τοδ Α.Ν. 398/68 «Μέρος ΙΣΤ Κεφ.
I I  παράγρ. 195».

5. Ύπ’ άριθ. 3/πρώτης/1970 άπόφ. ΑΣΕΑ «περί Σχεδίων
ΠΣΕΑ».

6. Α.Ν. 4442/29 «περί Στρατιωτικών έπιτάξεων, Ναυτι-
κών εισφορών καί ναυλώσεων».

7. Ν.Δ. 2685/53
8. Α.Ν. 2372/40 «περί παθητικής Άεραμύνης (Πολιτικής

Άμύνης, ώς έτροποποιήθη καί συνε- 
πληρώθη διά τών:

α) Α.Ν. 2598/18/22.10.40
β) * 2729/40
γ) 2715/40
δ) » 2842/40 (2719/40)
ε) 2614/40
στ) Νόμος 1105/17/18.1.44
ζ) * 1267/44
η) 1873/44
θ) Β.Δ. 17/23.12.40
0 » 19/22.2.51
κ) » 13/21.2.53
λ) » 19/9—8.2.54
μ) 3/10.2.54

9. Ν. 2878/54 «περί χορηγήσεως Αναστολής κατατάξεως
είς έφέδρους έν Αποστρατεύσει».

10. Α.Ν. 15/67 «περί δπαγωγής είς τό 'Γπουργειον Συντο
νισμού τοδ ένιαίου χειρισμοδ Απάν
των τών θεμάτων τών άναφερομένων 
είς τά πετρελαιοειδή καί μετονομα- 
σία ειδικής δπηρεσίας ύπό τόν τ ί
τλον ’Εθνική Υπηρεσία Πετρελαιο
ειδών Ελλάδος». ’Αντικείμενα καί 
Αρμοδιότητες δπηρεσίας ταύτης δια
λαμβάνονται είς τό άπό 16/17.10. 
58 Β.Δ.

11. Άπόφ. Προέδρου Κυδερνήσεως (ΕΠ 35X75 ) 4.11.54
«περί θέσεως είς έφαρμογήν ένίων 
μέτρων Τ.Α.».

12. Άπόφασις 1/5.1.51 Πολεμικού Συμβουλίου (ΑΣΕΑ)
«περί δποχρεώαεως κατασκευής κα
ταφυγίων».

13. Άπόφασις 6/24.2.51 II.Σ . «περί δποχρεωτικής κατα
σκευής Αντιαεροπορικών καταφυγίων 
καί όρυγμάτων».

14. Άπόφασις 2/5.1.51 «περί δποχρεωτικής έγκαταστάσεως
κ.λ.π. σειρήνων συναγερμού».

15. Άπόφασις 3/5.1.51 ΠΣ «περί έφαρμογής Σχεδίου συ-
σκοτίσεως».

16. Α.Ν. 58/68 «περί Όργανώσεως τοδ ΓΕΘΑ».

Ακολουθεί τό ΙΖ ' Μέρος περί ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ —ΔΙΑΔΙΚΑ
Σ ΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ καί τό ΙΘ' Μέρος περί ΤΟΜΕΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΠΣΕΑ. Εκ τούτων δέν δημοσιεύεται ολό
κληρον τό πρώτον καί έκ τού δευτέρου ή παράγραφος α' 
άναφερομένη είς τήν «Διατήρησιν Κυβερνητικού Ελέγχου 
καί όργάνωσιν Υπηρεσιών». 'Η μή δημοοίευοις οφείλεται 
είς τήν ειδικήν φύσιν τού περιεχομένου τών ώς άνω κει
μένων.

β. Οικονομικοί παράγοντες ('Εθνική οικονομία)

( Υπεύθυνοι φορείς Ύπ. Έθν. Οικονομίας. (Τομείς Γεωρ
γίας — Βιομηχανίας —Εμπορίου).

Ή  οικονομική Ισχύς ένός Κράτους προσδιορίζεται έκ τής 
συμβολής κυρίως τών ύφκπαμένων παραγόντων παραγωγής. Οί 
έξυπηρετοδντες παράγοντες είς περίοδον κρίσεως τής Ανάγκης 
τών Ε.Δ. καί τών τοιούτων τοδ έν κινητοποιήσει πολιτικού 
μηχανισμού διακρίνονται είς πρωτογενείς, δευτερογενείς καί 
τριτογενεΐς. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν πρωτογενείς παρά
γοντας κατατάσαομεν άπαντα τά προϊόντα γεωργικά, κτηνο- 
τροφικά, δασικά, όρυκτά είς ήν κατάστασιν ταδτα έξάγονται 
ή λαμβάνονται άπό τήν γήν, δηλαδή ή άπόσπασις έκ τής φύ- 
σεως πρώτων ύλών καί Αγαθών Αμέσου ή μή καταναλώαεως, 
ώς τά δάση, τά ζώα, τό δπέδαφος κτλ. Είς τήν δευτέραν κατη
γορίαν δευτερογενείς παράγοντας κατατάσσομεν τά προερχό
μενα ή λαμβανόμενα προϊόντα ή δποπροϊόντα κατόπιν σχετικής 
έπεξεργασίας βιομηχανικής ή χημικής (τή βοηθέίφ τεχνικών 
γνώσεων ή μέσων), άτινα καθίστανται τελικώς χρησιμοποιού
μενα. Είς τήν τρίτην κατηγορίαν τριτογενεΐς παράγοντας κα-
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Eic τούς πρωτογενείς παρά
γοντας, oi όποιοι εις περίο
δον κρίσεως έΕυπηρετούν 
τάς άνάγκας τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τάς τοιαύ- 
τας τού έν κινητοποιήσει 
πολιτικού μηχανισμού άνή- 
κει καί ή κτηνοτροφία, ή- 
τις  παρά τήν αϋΕησίν της, 
δέν καλύπτει είσέτι τάς ά

νάγκας τού πληθυσμού.

τατάασομεν τά διατιθέμενα εις τό καταναλωτικόν κοινόν Οπό 
ιών Αρμοδίων φορέων, ήτοι μεταφορέων, επιχειρήσεων, τραπε
ζιτικών — Ασφαλιστικών 'Ιδρυμάτων, ’Οργανισμών, έμπορων, 
βιομηχάνων, έπικοινωνιών κτλ., πρός Ικανοποίησιν τών αναγ
κών τού κοινοΟ.

Εις τήν ΙΙολιτικήν Σχεδίασιν ’Εκτάκτου ’Ανάγκης ή πρω
τογενής παραγωγή κατονομάζεται « Σ χ έ δ ι ο ν  Γ ε ω ρ 
γ ι κ ή ς  κ α ί  Κ τ η ν ο τ ο ο φ ι κ ή ς  κ ι ν η τ ο π ο ι ή -  
σ ε ω ς», ή δευτερογενής παραγωγή «2 χ έ δ ι ο ν Β ι ο 
μ η χ α ν ι κ ή ς  Κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ω ς »  και ή τριτο- 
γενής παραγωγή «2 χ έ δ ι ο ν Κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε -  
ω ς  έ λ ε γ χ ο μ έ ν ο υ  τ ο  μ έ ω ς  Ο π ό  τ ο Ο 
' Γ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Έ μ π ο ρ ί ο  υ». Μέ άλλους λόγους, 
ot οικονομικοί παράγοντες διακρίνονται εις τούς Ιξής τομείς 
2χεδιάσεως:

α) Γ ε ω ρ γ ι κ ή  κ α ί  Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ή  
Κ ι ν η τ ο π ο ί η σ ι ς :  Ό  Τομεύς οδτος είδικώτερον άνα-
λόεται.

(1) Γεωργική Κινητοποίησις.

Ή  'Ελλάς έπΐ τού παρόντος χαρακτηρίζεται ώς χώρα 
Γεωργική, διότι κατά τήν στατιστικήν τού Αρμοδίου 'Γ
πουργείου τό έργατικόν δυναμικόν τής Χώρας Απασχο
λείται εις τήν Γεωργίαν κατά τό ήμισυ, δ δέ γεωργικός 
πληθυσμός Ανέρχεται εις τό 40% τού συνόλου τοΰ πληθυ
σμού, είσέτι δέ τό 67% τών δλων έξαγωγών Αντιπροσω
πεύουν γεωργικά προϊόντα.

(2) Κτηνοτροφική Κινητοποίησις.

Ή  κτηνοτροφία, καίτοι αυξάνει κατ’ έτος, έν τοϋτοις 
δέν καλύπτει τάς Ανάγκας τού πληθυσμού, λόγφ τής 
αύξήσεως τοΰ βασικού έπιπέδου. Έπί παραδείγματι, κρέ
ας Ανέκαθεν είσήγετο έκ τού έξωτερικοΰ πρός κάλυψιν 
τών καταναλωτικών Αναγκών τού πληθυσμού. Ή  ’Εθνι
κή έπαναστατική Κυβέρνηαις ιδιαιτέρως μεριμνΑ διά 
τήν μείωσιν τοΰ παθητικού ισοζυγίου έξωτερικών πλη
ρωμών καί τήν Ανάπτυξιν τής κτηνοτροφίας κατά τά 
πρότυπα τών Κρατών τής Δυτικής Εύρώπης δι’ είσαγω- 
γάς Αναπαραγωγής καί έκμεταλλεύσεως πλέον παραγω
γικών κατηγοριών ζώων.

’Επιδιώκεται διά τής Ακολουθητέας Κυβερνητικής Πολι
τικής ή αδξησις τού κατά κεφαλήν εισοδήματος γενικώς τού 
πληθυσμού, ή αδξησις έξαγωγών καί μείωαις άντιστοίχως τών 
εισαγωγών, αδξησις παραγωγής διά συγχρονίαεως τών καλ
λιεργειών καί έκμηχανίσεως τής γεωργίας κλπ.
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(3) Δασική έκμετάλλευσις (κινητοποίησις).

Ό  τομεύς οδτος έλέγχεται ύπό Ύπ. Γεωργίας (Γ. Δ. 
Δασών). Ή  έκτααις τών δασών υπολογίζεται εις 2.51U. 
000 έκτάρια τό ποσοστόν δασοκαλύψεως Ανέρχεται εις 
19,6%, δπερ είναι τό μικρότερον έν Εύρώπη.
Τό Ελληνικόν Κράτος διατηρεί εις ιδιοκτησίαν του τό 
64,4% τής δλης έκτάσεως τών δασών, έν συγκρίσει πρός 
τάς χώρας τής Δ. Εύρώπης, δπου τό 60—6δ% εύρίσκε- 
ται εις χεΐρας ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τά Ελληνικά δάση Αποδίδουν εις τήν έθνικήν οι
κονομίαν ποικίλα προϊόντα (ξυλείαν πάσης κατηγορίας 
καί διά πάσαν κατασκευήν, ρητίνην, βιομηχανικήν 
ξυλείαν καί καύσιμον τοιαύτην. ’Επίσης τά δάση Απο
δίδουν καί βοσκήσιμον δασικήν δλην.

Ή  παραγωγή τών Ελληνικών δασών βαίνει αύξανομένη, 
ίδίφ ή ρητινοπαραγωγή (έξαγωγή κολοφωνίου - τερεβινθελαί- 
ου). Τόσον διά τής πρωτογενούς παραγωγής, δσον καί τής 
δευτερογενούς τοιαύτης Απασχολείται έτησίως καί έποχιακώς 
Αρκετά μεγάλον έργατικόν δυναμικόν δασών, συνεπώς σημαν
τικός είναι 6 κοινωνικός ρόλος τών προγραμμάτων άναπτύ- 
ξεως τού δασικού πλούτου τής χώρας διά τόν δασόβιον πλη
θυσμόν. ’Επίσης τά δάση έχουν σημασίαν τουριστικήν, διότι 
πολλοί καταφεύγουν πρός άναζήτησιν τής μονώσεως, τής ψυ
χικής καί σωματικής άνατάσεως, πρός έξασφάλιαιν ήσυχίας, 
ήρεμίας καί άφθόνου δξυγόνου διά τούς έπιθυμοΰντας τήν άπο- 
λύτρωσιν Από τά καυσαέρια τών πόλεων.

Σημασία τών δασών άπό άπόψεως Εθνικής Άμύνης τής 
Χώρας.

Λόγφ τής δασότητός των εϊς τινας περιοχάς στρατηγικής 
σημασίας αυνιστοΰν ίδανικάς τοποθεσίας διά τήν άπόκρυψιν 
στρατιωτικού προσωπικού, όχημάτων καί ποικίλων υλικών καί 
μέσων άπό τήν ισόγειον καί έναέριον έχθρικήν παρατήρηαιν.

Υπολογισμός άναγκών Ε.Δ. εις Ευλείαν έν καιρώ πολέμου.

Είναι λίαν δυσχερές νά ύπολογισθούν αί άνάγκαι τών Ε.Δ. 
εϊς ξυλείαν, δοθέντος ότι αδται έξαρτώνται άπό παράγοντας 
μή δυναμένους νά έκτιμηθοΰν άπό τού καιρού τής ειρήνης, δη
λαδή δ πόλεμος θά είναι τοπικός ή γενικός, συμβατικός ή πυ
ρηνικός, είδος τής φύσεως τών έπιλεγησομένων στόχων διά 
προσβολήν. Πάντως εις μίαν πολεμικήν περίοδον θά πρέπει 
νά έχη προσχεδιασθή έλεγχομένη μεταστροφή τής παραγωγι
κής δραστηριότητος τών βιομηχανιών ξυλείας πρός κάλυψιν τών 
έν πολέμψ άναγκών τής Χώρας. Βεβαίίως, ή διάθεσις ξυλείας



Τεροστία είναι ή συμβολή 
του δασικού πλούτου τής 
Χώραα εις πολεμικήν πε
ρίοδον. Εις μίαν τοιαύτην 
περίπτωσιν πρέπει νό έχη 
προσχεδιασθή ελεγχόμενη 
μετοστροφή τής παραγω
γικής δραστηριότητος τών 
βιομηχανιών ξυλείας πρός 
κάλυψιν τών έν πολέμω 

άναγκών τής Χώρας.

θά πρέπει νά περιορισθή βασικά διά τήν έκχέλεσιν στρατιωτι
κών έργων καί άποκατάατααιν ζημιών έν γένει.

Έν προκειμένφ, δέον ή πολιτική έπΐ τής ακολουθημένης 
γραμμής εις δ,τι άφορφ τήν δασικήν άνάπτυξιν θά πρέπει νά 
αυνίαταται εις τήν αϋξησιν τής παραγωγής κατασκευών των 
διομηχανικώς πρός βαθμιαίαν μείωσιν τοΟ παθητικού σκέλους 
τοδ ισοζυγίου έξωτερικών πληρωμών άπδ τοδ σημερινού ϋφους 
τών 83% είς 30%, διότι είς περίπτωσιν πολέμου έκτιμαται 8τι 
ή 'Ελλάς θά εδρεθή είς δυσχερή θέσιν άπδ πλευράς έφοδια- 
σμοδ της είς ξυλείαν καί παράγωγα ταΰτης, δοθέντος δτι αϊ 
χώραι παρ’ ών είοάγονται είναι άπαμεμακρυαμέναι ή θά άναγ- 
κασθοδν νά περιορίσουν ή ν’ άναστείλουν παντελώς τάς έξα- 
γωγάς. Τά δφιστάμενα έν τή χώρα περιωρισμένα αποθέματα 
δέν κρίνονται ίκανά νά καλύψουν τάς δημιουργουμένας άνάγ- 
κας.

(4) 'Αλιεία — Έκμετάλλευσις.

’Εξελίσσεται έπΐ τφ βελτίφ, δοθέντος δτι ή γεωγρα
φική θέσις καί τδ κλίμα τής Χώρας εδνοοδν αδτήν. Κα
τά τήν πολεμικήν περίοδον βάσει είδικοδ Σχεδίου έξα- 
σφαλίζεται ή μή διακοπή τής άλιείας, τοδλάχιστον είς 
τάς Έλληνικάς θαλάσσας. 'Γπδ τήν προστασίαν έξωπλι- 
σμένων σκαφών τοδ πολεμικοδ Ναυτικοδ, στολίσκοι άλι- 
ευτικών έπιδίδονται είς τήν συστηματικήν άλιείαν, δο
θέντος δτι τά άλιεόματα συμπληρώνουν τήν διατροφήν 
τοδ πληθυσμοδ καί άντικαθιστοδν είς πολλάς περιπτώ
σεις τδ κρέας. Κατά τά στοιχεία τής ’Εθνικής Στατι
στικής Υπηρεσίας, τά άλιεόματα κατ’ έτος ανέρχονται 
άνω τών 83.000 τόννων.

(β) Βιομηχανική Κινητοποίησις.

Ή  βιομηχανία τοδ νεωτέρου Κράτους ".ας κατά τά 
πρώτα βήματά της άπαντάται ώς ένθουσιώδης αδθορμη· 
τισμδς τοδ Έλληνικοδ έπιχειρηματικοδ δαιμόνιου. Ή  
πρώτη Ελληνική Βιομηχανία δπήρξε πολεμική, παρα- 
σκευάσασα πυρίτιδα είς Δημητσάναν. Άργότερον (1840 
—1850) ή βιομηχανία ένεφανίζετο είς Αίγιον—Πάτρας 
ώς έργαστήρια έπεξεργασίας δέρματος. Μέ τήν ΐδρυσιν 
τής Εθνικής Τραπέζης ή οικονομία τοδ τόπου άρχίζει 
νά θεμελιώνεται. Μέχρι τοδ 1922 ούδεμία οδσιαστική 
πρόοδος. Άπδ τοδ 1922 καί έντεδθεν διά τοδ προσφυγι- 
κοδ στοιχείου είσέβαλον είς τδν στίβον τοδ παραγωγι
κής πρωτοβουλίας νέοι έπιχειρηματίαι μέ δργανωτικήν 
καί διοικητικήν πείραν, ένφ παραλλήλως ή ηδξημένη 
προσφορά έργατικών χειρών ένίσχυε σημαντικώς τήν προ- 
ώθησιν τής βιομηχανικής άπαπτύξεως.

Ό  πόλεμος τοδ 1940 εδρε τήν Ελληνικήν Βιομηχανίαν 
είς περίοδον ακμής. Δυστυχώς, ή τριπλή κατοχή καί έν συνε
χείς ή περίοδος Συμμοριτοπολέμου (1946—1949) άπετέλεσαν 
άνασχετικοϋς φραγμούς είς τήν άνάπτυξιν τής 'Ελληνικής 
Βιομηχανίας. Καί ένφ κατά τήν μετέπειτα περίοδον ή ιδιω
τική πρωτοβουλία καί έπιχειρηματικότης δπερέβαινον πάσαν 
πρόβλεψιν, καί αδτών είσέτι τών πλέον αϊσιοδόξων πρωτοπό
ρων, τδ έπίσημον έν τούτοις τότε Κράτος διά τών σφαλμάτων 
του καί τής άβουλίας του άφήκεν άνεμπόδιστον τήν γραφειο
κρατίαν, δέν έμερίμνησε διά τήν τεχνικήν παιδείαν, τών βιο
μηχανιών έχουσών άμεσον άνάγκην ίκανοδ τεχνικού δυναμικού. 
Ή  άρτηριοσκληρωτική τφ δντι πολιτική ήγεσία τών μεταπο
λεμικών έτών διακατεχομένη έκ τού πάθους τής έξουσίας, δέν 
υιοθέτησε τήν ένδεδειγμένην πολιτικήν έπί τοδ σημαντικωτά- 
του τούτου τομέως, δέν ένεθάρρυνε φορείς νέων τάσεων, κα- 
ταστάσα οδτως άν ικανός νά παρακολουθήση τάς συγχρόνους 
τεχνολογικάς έξελίξεις.

Ή  Εδρωπαϊκή κοινή άγορά (Ε Κ Α) εδρε τήν 'Ελληνι
κήν Βιομηχανίαν μειονεκτοδσαν καί βεβαρυμένην. Ή  άρχική 
συμμετοχή της είς ταύτην, είς δοκιμαστικόν στάδιον, έπετυγ- 
χάνετο, πλήν δ χρόνος δστις άπητεΐτο διά τήν δριστικήν έντα- 
ξίν της παρήρχετο, χωρίς έν ταύτφ νά έξασφαλίζωνται αί 
προϋποθέσεις έκεΐναι, αΐτινες θά έπέτρεπον τήν έπί Ταοις δ- 
ροις δριστικήν ένταξιν ταύτης είς τήν Εύρωπαϊκήν Οικονο
μικήν Κοινότητα.

Είς τήν μή εδχάριστον ταύτην θέσιν εδρε τήν Ελληνικήν 
Βιομηχανίαν ή Έπανάστααις τής 21ης ’Απριλίου 1967. Ή  
’Εθνική Κυβέρνησις, άπδ τής πρώτης στιγμής, άφ’ ής άνέ- 
λαβε τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας, άντελήφθη, δτι είχε νά 
έπιτελέση μέγα έργον είς τδ σημαντικόν τούτο τομέα τής οι
κονομικής δραστηριότητος. Είς τήν άναληφθεΐσαν προσπάθειαν 
καθάρσεως καί άναδημιουργίας τής Χώρας έθεσεν ώς ένα έκ 
τών πρωταρχικών της στόχων τήν είς πρώτον στάδιον άπολύ- 
τρωσιν τής Ελληνικής Βιομηχανίας άπδ τδ βεβαρυμένον πα
ρελθόν της, άκολούθως δέ τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν ταύτης έπί 
νέων συγχρόνων βάσεων. Έπεδίωξεν είς τδ πλαίσιον προγράμ
ματος δετούς άναπτύξεως καί έκσυγχρονισμοδ νά δημιουργή- 
ση τάς άναγκαίας έκείνας προϋποθέσεις, αΤτινες θά έξησφά- 
λιζον είς τήν 'Ελληνικήν Βιομηχανίαν μίαν έπίζηλον θέσιν 
είς τδν Ευρωπαϊκόν καί Διεθνή χώρον.

Οδτως, ή Βιομηχανία πλέον έπαυσε ν’ άποτελή κλάδον έξα- 
σφαλίζοντα δγκώδη κέρδη διά τούς δλίγους. Σήμερον απο
τελεί κοινωνικόν λειτούργημα είς τήν δπηρεσίαν τοδ Εθνι
κού συμφέροντος καί σημαντικόν παράγοντα διά τήν ’Εθνικήν 
"Αμυναν τής Χώρας.

(Συνεχίζεται;
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’Αντιπροέδρου τής Έ θν. Έταιρ. Ε λλή νω ν Λογοτεχνών

ΣΤΗ ΖΑΚΓΝΘΟ γεννήθηκε τδ 1800 δ Γεώργιος 
Τερτσέτης, άπδ πατέρα καθολικό καί μητέρα 

όρθόόοξη.
"Γστερα άπδ τά έγκύκλια μαθήματα σπούδασε 

νομικά στήν ’Ιταλία. Χλωμός, άδύνατος, φιλάσθενος 
καί ντροπαλός, έδινε τήν Ιντύπωσι άνθρώπου πού τί
ποτε δέν μπορούσε να περιμένη κανείς άπ’ αυτόν. 'Ω
στόσο, προώδευε στα Γράμματα, μάθαινε μ’ ευκολία 
ξένες γλώσσες καί καλλιεργούσε μ’ έπιτυχία τις Μού
σες. Θαυμαστής τού Σολωμού, παρακολουθούσε μέ πά
θος τήν ποιητική του παραγωγγή καί προσπαθούσε ν’ 
άκολουθήση τά άχνάρια του. "Οταν γύρισε στή Ζάκυνθο 
γνωρίστηκε μαζί του, άκουσε ένθαρρυντικά λόγια γιά 
τά πρωτόλειά του καί δέν άργησε νά κερδίση τήν φι
λία του. '0  Ιθνικός μας ποιητής έτρεφε Ιδιαίτερη συμ
πάθεια στδν Τερτσέτη καί πολλές φορές τδν βοήθησε 
τόσο άπδ ήθική δσο καί άπδ υλική άποψι.

Μόλις ξέσπασε ή ’Επανάστασι πήρε τδ καρυοφίλι 
κ’ έφυγε κρυφά άπδ τδ άγγλοκρατούμενο νησί του, ά- 
ποφασισμένος νά πολεμήση γιά τήν Άνάστασι τού Γέ
νους. Πήγε στή Ρούμελη, άλλά άπδ τις πρώτες μέρες 
άρρώστησε βαρειά. ’Αναγκάσθηκε νά ξαναγυρίση στή 
Ζάκυνθο καί νά παρακαλουθήση άπδ κεΐ τδν ’Αγώνα 
μέ τδ ίδιο καρδιοχτύπι πού τδν παρακολουθούσε δ με
γάλος του φίλος.

Μετά άπδ τήν Άπελευθέρωσι πήγε στάς Πάτρας 
κ’ έγινε οικοδιδάσκαλος. ’Αργότερα, υστέρα άπδ διά
φορες οικονομικές δυσκολίες, διωρίστηκε καθηγητής 
τής έλληνικής γλώσσας στδ Πολεμικό Σχολείο τού 
Ναυπλίου καί μετά δύο χρόνια στή Σχολή τών Εύελ- 
πίδων. Μέ τδν πλούτο τών γνώσεών του, τδν πατριωτι
κό του παλμδ καί τήν έξαίρετη εύγλωττία του, δ Τερ- 
τσέτης έφώτιζε τδ πνεύμα καί έφλόγιζε τις ψυχές τών
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άκροατών του, πού καθώς βεβαιώνει χρονικογράφος τής 
έποχής έκρέμονταν άπδ τά χείλη του. Σέ μιά διάλεξι, 
πού έκανε τδ 1916 δ Διονύσιος Στεφάνου, άνέφερε καί 
τούτα τά δυδ χαρακτηριστικά άνέκδστα. "Οταν βρισκό
τανε στδ Παρίσι, δ Νομάρχης τού Σηκουάνα ζήτησε 
νά έπικοινωνήση μέ τδ Λούτζη, κ’ έκεΐνος πήρε μαζί 
του τδν Τερτσέτη, πού πολύ άγαπσΰσε κ’ έκτιμοΰσε. 
Οί υπάλληλοι τής Νομαρχίας ύποκλιθήκανε μπροστά 
στδ Λούτζη, έμπόδισαν δμως τδν Τερτσέτη νά περάση, 
γιατί τδν πήρανε γιά υπηρέτη. Μόλις δμως τού δόθηκε 
εύκαιρία νά μιλήση, δ Νομάρχης έθαύμασε τήν πολυ- 
μάθειά του καί τοΰσφιξε έγκάρδια τδ χέρι. Καί άλλη 
μέρα, ένψ σεργιανοΰσαν άντάμα, κάποιος φιλάνθρωπος, 
βλέποντας τά χάλια πού είχε τδ παρουσιαστικό του, 
σίμωσε μέ τρόπο καί τού ’δώσε ένα νόμισμα, παίρνοντάς 
τον γιά ζητιάνο. Ό  Τερτσέτης γιά νά μή τδν προαβάλη, 
τδ δέχτηκε καί σέ λίγο τδ ’βάλε στδ χέρι τού πρώτου 
διακονιάρη πού συναπάντησε.

ΤΗταν 32 χρονών δταν διωρίστηκε δικαστής στήν 
Τρίπολι. Λίγους μήνες άργδιερα έλαβε μέρος στήν δίκη 
τού Κολοκοτρώνη καί τού Πλαπούτα. Τότε έδειξε δλη 
τήν ψυχική του άνωτερότητα, τήν άστραφτερή ’Αρετή 
του καί τήν εύστροφία τού πνεύματός του. Αυτός κι δ 
Πρόεδρος τού Δικαστηρίου Ά .  Πολυζωίδης άρνήθηκαν 
νά ύπογράψουν τήν καταδίκη σέ θάνατο τών δύο μεγά
λων άγωνιστών. '0  Γενικός Εΐσαγγελεύς Μάσσων, πού 
είχε τδν τίτλο τού ’Επιτρόπου, τούς έπίεσε, έφτασε μά
λιστα ατό σημείο νά τούς άπειλήση. "Ομως έκεΐνοι έ
μειναν σταθεροί στήν άπάφασί τους, πού έπήγαζε άπδ 
βαθειά προσήλωσι στή Δικαιοσύνη, τήν ’Αρετή καί τδ 
Καθήκον. Αύτή τους ή άρνησι συνετέλεσε στδ νά με
τατροπή άρχικά ή ποινή τών δύο πολεμάρχων, κ’ έπει
τα νά τούς δοθή χάρι. Ό  σκοτεινός Μάσσων άπήγγειλε



κατηγορία έναντίον τών δύο δικαστών, ζητώντας νά τι
μωρηθούν αύστηρά ώς «ένοχοι άρνήσεως ύπηρεσίας καί 
παραβάσεως της έχεμυθίας μέ σκοπόν Ιδιοτελή καί 
πρός βλάβην τού Κράτους». Ό  Τερτσέτης έγραψε μια 
πολυσέλιδη άπολογία, πού άποτελεΐ σπάνιο νομικό καί 
λογοτεχνικό κείμενο. Σ’ αότή περιέχονται πολύτιμα 
ιστορικά στοιχεία, έκτίθενται άνθρωπιστικές άπόψεις, 
γίνονται έξαιρετικά έπιτυχημένοι παραλληλισμοί καί, 
κυριώτατα, δίνονται στούς κατηγόρους μαδήματα ηθι
κές μαζί μέ ειρωνικά σχόλια κι όδυνηρά μαστιγώματα: 
«Ποιος είσαι έσύ πού μέ τό πρόσχημα της Παιδείας 
Ιλαβες έπάγγελμα τόσον έπικίνδυνον διά τήν τιμήν καί 
τήν ζωήν τών ύπηκόων;», λέει στόν ’Επίτροπο, ύστερα 
άπό τήν άνάπτυξι συντριπτικών έπιχειρημάτων. «Ποιος 
είσαι έσύ πού παίζεις μέ ήμάς εις τήν γην τής γεννή- 
σεώς μας;» Καί παρακάτω: «έκτός τών ήτιολογημένων 
τούτων πού άποδείχνουν νομιμώτερο, δικαιότερο καί 
ώφελιμώτερο τό νά μή ύπαγράψωμεν, συνέπεσε καί τό 
άλλο αίτιο, ισοδύναμο ή καί άνώτερο τού νομικού λό
γου, τό όποιο μάς άπέκλεισε δλως διόλου νά πάρωμεν 
μέρος είς τήν καταδικαστικήν άπόφασιν, καί τούτο 
είναι, ό ’Εθνισμός μ α ς .. .  Ό  ’Εθνισμός μας, ώ ’Επί
τροπε, είναι θεμελιωμένος είς τα αίματα 800 χιλιάδων 
Ελλήνων φονευομένων είς τόν ’Αγώνα».

Κι άφοΰ μιλήση μέ οίστρο γιά τή σημασία τού 
’Εθνισμού δ Τερτσέτης, θά στραφή πάλι πρός τόν Μάσ- 
σωνα γιά νά τού είπή: «Καθώς ιδιοτελη, ομοίως καί 
όλεθριώταπσν ζημιωτήν τού Κοάτους έδυνάμην νά σέ 
άποδείξω, ’Επίτροπε.. .  ’Επαραβιάαατε τήν δικαιοσύ
νην καί τήν αίδώ καί άπελπίσατε τούς άνθρώπους" ί -  
κηρύττατε τό όμοιογενές καί έθυσιάζατε αίματοσφρα- 
γισμένα δικαιώματα" έκαταδικάσατε είς θάνατον μέ τις 
λόγχες καί μέ τήν παρεξήγησιν τών νόμων. Ό  συντα
γματικός χάρτης λέγει, δτι: δ φυλακισμένος νά λαμβά- 
νη είδησιν τών αιτιών της φυλακίσεώς του έπειτα άπό 
24 ώρες καί δ ’Επίτροπος πώς έπλήρωνε τό άρθρον; 
Κλαύαετε καί γελάσετε!. . .  'Ιερέα, πού είχεν ευλογή
σει χιλιάκις τήν σημαίαν πού μάς έλευθέρωαεν άπό τόν 
οίκον τής δουλείας, πώς καί πότε τόν έξέτασες, συντα
γματικέ Μάσσωνα; “Επειτα άπό έννέα μήνες δ άστεΐος 
’Επίτροπός μας, άντάμωσε γέροντα είς τό σκοτάδι καί 
τόν ήρώτα άν θέλη νά γίνη δεσπότης.. . !  Έπωλήσατε 
καί τίς εικόνες τών άγίων ( . . . )  Τρισάθλιοι!».

“Οταν τέλειωσε τό διάβασμα τής άπολογίας, δ 
Τερτσέτης άποθεώθηκε άπό τό άκροατήριο, καί τό δι
καστήριο άθώωσε τούς δύο κατηγορουμένους. Δέν πέ
ρασε πολύς καιρός κι άπακατασταθήκανε στίς θέσεις 
τους.

Τό 1835 δ Τερτσέτης μετατίθεται στό Έφετειο 
’Αθηνών. Τότε έπικοινωνεΐ μέ τούς ήρωες τού 21 καί 
τούς παρακινεί νά γράψουν τ’ άπομνημονεύματά τους. 
Πείθει τόν Κολοκοτρώνη νά τού άφηγηθή, γιατί δέν 
είναι σέ θέσι νά τά γράψη δ ίδιος, καί πετυχαίνει ν’ 
άφήση στό “Εθνος ένα πολύτιμο κείμενο. “Επειτα παίρ
νει έξάμηνη άδεια, άποφασισμένος νά Ιγκαταλείψη τή 
θέσι του. Διψώντας γ ι’ άνώτερη μάθησι, πηγαίνει στό 
Παρίσι, παρακολουθεί μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολο
γίας καί Δημοσίου Δικαίου. Παράλληλα δημιουργεί 
σχέσεις μέ σπουδαίες προσωπικότητες. Στό Λονδίνο, δ- 
που βρίσκεται τό 1840, έκφωνεΐ έμπνευσμένο λόγο σέ 
συγκέντρωσι δμογενών, καθώς καί τά Χριστούγεννα τού 
1842. Ξαναγυρίζοντας τόν άλλο χρόνο στήν ’Αθήνα έκ- 
δίδει τό περιοδικό «Ρήγας».

Τό 1846 δ Τερτσέτης θά διορισθή ’Αρχειοφύλακας 
καί Βιβλιοθηκάριος τής Βουλής καί τή θέσι αυτή θά

τήν κρατήση ώς τό θάνατό του, χωρίς νά σταματήση 
τή λογοτεχνική του παραγωγή καί τήν άμεση έπικοι- 
νωνία μέ τό Κοινό, πού ένθσυσιάζει μέ τούς λόγους του. 
’Αλλά καί διπλωματικές άποστολές θ’ άναλάβη. Τρεις - 
τέσσερες φορές ταξίδεψε στό έξωτερικό γιά έθνικές ύ- 
ποθέσεις, γνωρίστηκε μάλιστα ιμέ τόν Καβούρ καί τόν 
Γαριβάλδη, πού τόν έδέχθη κρατώντας κιθάρα καί τρα
γουδώντας στίχους τού Ρήγα.

"Οταν έγινε ή Ένωσι τής Έπτανήσου, οί Ζακυν- 
θινοί τόν έστειλαν άντιπρόσωπό τους στή Βουλή. ’Εκεί 
ύψωσε τή σημαία τού Δημοτικισμού, Είπε: «πληρεξού
σιος τοΰ Λαού, λαλώ τήν γλώσσα του».

“Ητανε στό ήλιοβασίλεμα όταν γνωρίστηκε μέ τήν 
πολύ νεώτερή του Γαλλίδα λογοτέχνιδα Άδελαίδα Ζερ- 
μαίν, 7τού, γοητευμένη άπό τό πνεύμα του, τόν έρω- 
τεύτηκε. Κι αύτός τήν άγαποΰσε μυστικά, άλλά μήτε 
τό ’βάζε στό νού του νά τήν κάνη σύντροφο τής ζωής 
του. “Οταν Ικείνη τού τό πρότεινε, τής είπε πώς τό 
μόνο πού μπορεί νά κάνη είναι νά τήν υίοθετήση. «’Αφού 
δέχεσαι νά μέ υιοθέτησης, σημαίνει πώς μέ άγαπάς. 
Τότε γιατί νά μήν παντρευτούμε;» τοΰ άποκρίθηκε. 
“Ετσι τό 1867, σέ ήλικία 67 έτών, δ Τερτσέτης έγινε 
σύζυγος καί δύο χρόνια άργότερα πατέρας. Πέθανε τό 
1874 άπό άποπληξία.

ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ έργο τοΰ Τερτσέτη Α πο
π ν έ ε ι τά μύρα τοΰ έλληνικού ύπαΐθρσυ. Ή  ποίησί του 
άπό τή μιά μεριά περιέχει στοιχεία δημοτικά κι άπό 
τήν άλλη μαρτυρεί προσπάθεια μιμήσεως τής μαγικής 
Σολωμικής τέχνης:

«Άπό έν άστρο σ’ άλλο πηαίναν 
άρχαγγέλοι φωτεινοί 
κ’ είς τό κάθε πάτημά τους 
άρπας έβγαινε φωνή.
Ά λλ’ άγνάντια μέσ’ στά δάση 
άκοδς βρόντο ποταμού.
Έβλεπες φυσομανούσαν 
νέφη δλόμαυρα παντού»,

λέει σ’ ένα άπό τά γνωστότερα ποιημάτά του. ’Ιδού 
τώρα κ’ ένα άπόσπασμα άπό τό «Φίλημα», ττού κατά 
γενικήν δμολογία είναι τό καλύτερό του:

«'Ελλάδα μου, πατρίδα μου! ΤΩ τάφε τών γονιών μου, 
ώ καλή γή, πού γεύθηκα πρώτη φορά τόν ήλιο, 
κ’ είδα τ' αστέρια τής νυχτός καί τή γλυκειά σελήνη, 
κ’ ήκουσα τά λαλούμενα στό ήσυχ’ άκρογιάλι, 
κ’ είδα κοράσια νά πηδούν νέες παντρεμένες, 
καί τό φεγγάρι τά ξανθά μαλλιά τους νά φωτίζη· 
τά παλληκάρια μέ φωνή άκοϊμητη κι ώραία 
ήχολογούσαν τού έρωτος ή τής αύγής τά κάλλη, 
ή τόν Μιαούλη τραγουδούν, ή τών Ταρών τούς νέους 
πού καίουν, θάφτουν τόν έχθρό στήν ώρα πού δειπνούσε. 
Καλή πατρίδα μου, άκουσε νεώτατο τραγούδι!
'Ωσάν παρθένα λυγερή στής νιότης τό λουλούδι 
π’ έχει παιγνίδια καί χαρές, π’ έχει δροσάτα χείλη, 
τέτοιας λογής, 'Ελλάδα μου, ή όμορφιά σου φ έγγει...» .

Ή  πεζογραφία τοΰ Τερτσέτη είναι πιό ένδιαφέ- 
ρουσα. "Εχει πλούτον εικόνων, λαογραφικών τύπων, 
φιλολογικών καί ιστορικών άναφορών, έχει προπάντων 
τήν άγνότητα καί τό πάθος μιας ψυχής πού δλη φλέ
γεται στόν τρισυπόστατο βωμό τής Πατρίδας, τής ’Αρε
τής καί τής Δικαιοσύνης.



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 κατάληχρις τής εξουσίας 
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

V _______________________________________________________________________________________________________J
32. (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό  λοχαγός ’Ιωάννης Τσιγάντες, 8πως 
κκαί 6 Αδελφός xou Χρήστος, άντισυνταγμα- 
τάρχης κατήγοντο άπδ τήν Ρουμανίαν. Προ- 
πολεμικώς, ήσαν καί ot ίυό πολύ γνωστοί, 
άφ’ ένός ώς κοσμικοί τύποι καί άφ’ έτέ- 
ρου ώς λίαν μορφωμένοι καί δυναμικοί Α
ξιωματικοί. ’Επίσης ήσαν γνωστοί καί διά 
τά Βενιζελοβημοκρατικά των φρονήματα. 
Χαρακτηριστικόν τής έμφανίοεώς των ήτο 
ή Αρρενωπή των μορφή καί τό μονύελον. 
Ήσαν δμως γενναίοι καί έξήσκουν εις τούς 
στρατιωτικούς κύκλους, βαθύτατα διηρημέ- 
νους Ικ τών κομματικών Αντιθέσεων, με- 
γάλην έπιρροήν.

*0 ’Ιωάννης Τσιγάντες, Αν καί Απλούς 
λοχαγός, είναι βέβαιον δτι ύπήρξεν ό ού- 
σιαστικδς Αρχηγός τού άποτυχόντος βενι- 
ζελσδημοκρατικοΟ κινήματος τής 1ης Μαρ
τίου 1935. Ή  Αποτυχία τού κινήματος εί
χε μεταξύ τών Αλλων ώς Αποτέλεσμα τήν 
καταδίκην, τήν άπόταξιν καί τήν καθαί- 
ρεσίν του. Κατά τήν κατοχήν εύρέθη εις 
Μ. ’Ανατολήν, βπου Ανέπτυξε μεγάλην δρα
στηριότητα καί λόγψ φιλοδοξιών καί έ
νεκα τής ήφαιστειώδους ιδιοσυγκρασίας 
του καί τής Αγάπης του πρός τήν πατρί
δα.

Εύθύς υιέ τήν Ιναρξιν τού Β' Παγκοσμί
ου Ιίολέμου, τά ’Επιτελεία καί αί Μυστικαί 
Υπηρεσία! τών Συμμάχων, ιδιαιτέρως δέ 
τής Σοβ. Ένώσεως, έκριναν Αναγκαίαν 
τήν δπαρξιν Αντάρτικών Σωμάτων καί 
Μυστικών ’Αντιστασιακών ’Οργανώσεων, 
είς τά μετόπισθεν τών νικηφόρων, μέχρι 
τότε ναζιστικών στρατιών. Ή  Σοβ. Ένω- 
σις προβλέπουσα καί άποβλέπουσα είς τήν 
έπέκτασιν τού μυστικού πολέμου καί τοΰ 
Αντάρτικου άνώνος πέραν τοΰ καθαρώς 
στρατιωτικού πεδίου καί είς τό αύαίσθητον 
ιδεολογικόν καί πολιτικόν τομέα, εΐχεν 
Από μακροΰ χρόνου πρδ τοΰ πολέμου Εκ

παιδεύσει πολλά κομμουνιστικά έπαγγελ- 
ματικά στελέχη έξ δλων τών Χωρών τής 
Εύρώπης καί τής ’Ασίας. "Οταν έκ τών 
πραγμάτων οί Σύμμαχοι ήναγκάσθησαν νά 
χρησιμοποιήσουν καί τό είδος αύτό τοΰ 
Πολέμου, ή Μεγ. Βρεττανία εύρέθη είς τήν 
καλυτέραν θέσιν Από Απόφεως προπαρα- 
σκευής καί στελεχών. Οδτω παραλλήλως 
πρός τό εύρύτατον καί καλώς όργανωμέ- 
νον δίκτυον ραδιοφωνικών έκπομπών πρός 
τούς ύποδούλους, συνέστησε τεραστίαν καί 
πολύπλοκον μυστικήν Τπηρεσίαν έντετα- 
γμένην είς τό Γεν. Έπιτελείον μέ Απο
στολήν τήν ένίσχυσιν, καθοδήγησιν καί 
συστηματοποίησιν τών κινημάτων Αντιστά
σεως. Ή  ύπηρεσία αδτη, γνωστή ώς Ε π ι
τελικόν Γραφείον Ειδικών ’Επιχειρήσεων, 
έπηνδρώθη ύπό ειδικών Αξιωματικών, ύ- 
παλλήλων τού Φόρεϊν Όφφις, ιδιωτών 
καί Αξιωματικών έκ τών καταληφθέντων 
ύπό τών ναζιστών χωρών καί Από στελέχη 
τής Ίντέλλιζενς Σέρβις. Είδικαί Σχολαί 
έξεπαίδευον τό λοιπόν προσωπικόν. Είς 
μίαν τοιαύτην Σχολήν, είς Χάϊφαν, είχε 
διατελέσει ώς έκπαιδευτής καί ό ήδη γνω
στός μας Κρίς (Γουντχάουζ).

Τμήμα τής ώς Ανω Υπηρεσίας είχεν 
έγκατασταθή είς Καιρόν ύπό τά συνθημα
τικά στοιχεία Μ.0.4., έν συνεχείφ δέ ώς 
Μονάς (FORSE) 133.

Παρεμφερής ποός τήν ώς Ανω μεγάλην 
Βρεττανικήν Τπηρεσίαν, ύπήρξεν είς 
πολύ μικροτέραν κλίμακα ή ’Αμερικανι
κή Τπηρεσία «Γραφείον Στρατηγικών Υ
πηρεσιών», γνωστά ώς O.S.S. ύπό τήν Αρ
χηγίαν τοΰ στρατηγού Μπίλ Ντόνοβαν.

’Επανερχόμενοι είς τήν Αφήγησίν μας, 
Ανευρίσκομεν εύθύς μετά τήν κατάρρευσιν,

Γράφει ό Άστυν. Διευθυντής Α' 

κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  Κ Ο Υ Β Α Σ

τόν λοχαγόν Τσιγάντε έντεταγμένον ώς . 
στέλεχος είς τήν Μ.0.4.

Αί άνατιεθεϊσαι είς αότόν άποστολαί ύπό 
τοΰ Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής (ούαια- 
στικά Από τούς Βρεττανούς) ήσαν λίαν 
σοβαραί καί έπικίνδυνοι.

Οδτω, κατά τά μέσα τοΰ 1942, ένα συμ
μαχικόν ύποβρύχιον τόν Απεβίβασε μίαν 
νύκτα είς κάποιον Απόμερον καί Αγριον 
ΑκρογιΑλι τής Μάνης. Έφερε μαζί του 
συνδέσεις, έξουσιοδστήσεις τοΰ ΣΜΑ, Ασυρ
μάτους, δπλα καί τδ κυριώτερον, δύο κι
βώτια χρυσών λιρών. Υπολογίζουν δτι τά 
ποσόν Ανήρχετο είς 17.000 τεμάχια. Έ - 
φθασεν είς τήν κατεχομένην ’Αθήνα. Εΐρ- 
χετο μέ τήν ιδιότητα τοΰ Αρχηγού τής 
όργανώσεως «Μίδασ 614» καί ώς Απεσταλ
μένος τοΰ Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής 
(ΣΜΑ).

Ποια ήτο ή Αποστολή του;
Ό  Σ. Βέρμος είς δημοσιευθείααν έρευ- 

νάν του άπαντά:
—«Νά συντσνίση δλες τίς έπαναατατι- 

κές δυνάμεις στήν κατεχομένη Ελλάδα, 
ώστε ν’ άρχίση στά σοβαρά ή δράση κατά 
τών κατακτητών».

Είναι μία καλόπιστος καί Απλή έκδοχή,
Άντιθέτως ό ’Ελευθέριος Αέπος, άνώ- 

τατον στέλεχος τοΰ ΕΔΕΣ, είς δημοαιευ- 
θέν Αρθρον του είς τό ύπό τοΰ Πυρομά- 
γλου έκδιδόμενον κατά τό παρελθόν «Ι
ΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙ
ΣΤΑΣΕΩΣ» τεύχος Ιον σελίς 168, Αποκα
λύπτει τήν πεποίθηαιν πού είχον αί Αντι- 
στασιακαί όργανώσεις περί τής Αποστολής 
τού Τσιγάντε. Γράφει:

«Ή Αποστολή του είχε διπλόν χαρα
κτήρα: Στρατιωτικόν καί Πολιτικόν. *0 
στρατιωτικός του σκοπός ήτο ή Ανατίνα- 
ξις τής σιδηροδρομικής γεφύρας τού ’Ισ
θμού τής Κορίνθου. 'Αγνωστον ποίας δυ
σκολίας συνήντησε ή ποϊα Αλλα κριτήρια 
έπρυτάνευσαν είς τήν σκέψιν του καί δέν 
έπροχώρησεν είς τήν πραγματοποίηαιν τής
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έντολής του πού είχε. 'Ο άλλος σκοπός 
του, δ πολιτικός, ήτο νά έπιτύχη τήν συ- 
νένωσιν καί ύπαγωγήν τών άντιστασιακών 
δργανώσεων 6πό μίαν ένιαίαν διοικησιν. 
’Αλλά καί ή άποστολή του αδτη ά π έ- 
τ υ χ ε, διότι άντί νά άπευθυνθή άπ’ εύ- 
θείας εις τάς οργανώσεις καί νά δμιλήσγι 
μέ ειλικρίνειαν εις αύτάς, άπηυθύνθη εις 
τά παλαιά κόμματα τά δποϊα ήσαν τελεί
ως |  έ ν α πρδς τάς δργανώσεις άντι- 
στάσεως καί πρδς τδ πνεύμα τδ δποϊον έ- 
ξεπροαώπουν ( . . . ) .

. . .  Τδ Κάϊρον άνήσυχον άπδ τήν άνά- 
πτυξιν των άντιστασιακών δργανώσεων καί 
κυρίως τών ΕΑΜ — ΕΛΑ2 καί ΕΔΕΣ— 
ΕΟΕΑ, αί δποΐαι εΐχον έπαναστατικά κοι
νωνικά προγράμματα, ένδιεφέρετο, νά εύ
ρη τρόπους νά παραμερισθή τδ πολιτεια
κόν, άφ’ ένδς καί άφ' έτέρου νά θέση Οπό 
τδν έλεγχόν του τάς δύο μεγάλας κυρίως 
δργανώσεις. Αδτδ ήλπιζε δτι θά τδ έπε- 
τύγχανε μέ έκπροαώπους τών παλαιών 
κομμάτων, τά δποϊα έφιλοδόξουν νά άνα- 
αυντάςουν τάς δυνάμεις των μέ πνεδμα' 
«νομιμοφροσύνης» πρδς τδ Κάϊρον ή καί 
κάτω άπδ τήν έπιρροήν του. Καί δταν λέ- 
γομεν Κάϊρον, έννοο&μεν τδ Στέμμα, τούς 
"Ελληνας πολιτικούς πού εδρ ίσκοντο έκεϊ, 
τάς τότε σκοτεινάς σχέσεις τής Έλ- 
ληνοαγγλικής διπλωματίας καί τδν 
συμμαχικόν παράγοντα. Μέ αύτδ τδ 
πνεδμα, τά παλαιά κόμματα έδέχθη- 
σαν τήν προσφοράν τοδ Κάιρου μέσψ 
τοδ Τσιγάντε. Έτσι συνεκροτήθη πεντα
μελής έπιτροπή, μέ τήν επωνυμίαν «Συν
τονιστική ’Επιτροπή τοδ Έθνικοΰ Άγώ- 
νος», είς τήν δποίαν μετέσχον Οπό τήν 
προεδρίαν τοδ ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκτ,- 
νοδ, οί Γ. Παπανδρέου, άρχηγδς τού Σο
σιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος, 
Στέφανος Στεφανόπουλος τέως βουλευτής 
τοδ Λαϊκού Κόμματος, Άλ. Μυλωνάς, άρ
χηγδς τοδ ’Αγροτικού Κόμματος καί Ιίων. 
Ταάτσος καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
καί πολιτευτής τοδ Κόμματος τών Φιλε
λευθέρων. *0 Τσιγάντες, δλίγας ήμέρας 
πρδ τού φόνου του, έγνωστοποίηαεν εις τδ 
Κάϊρον τήν συγκρότησιν τής έπιτροπής καί 
άνέμενε τήν λώώιν δδηγιών.

Ποια ήτο δμως ή άντίδρασις τών όργα- 
νώσεων. . . ;

Αί δργανώσεις άπέκρουσαν, αχεδδν εις 
τδ σύνολόν των, τάς προτάσεις. Διότι δι- 
εΐδον άφ’ ενός ποδ δδηγοδσε ή τακτική 
τού Καϊρου, άλλά καί ή έπιδίωξις τών 
κομμάτων τά δποϊα δέν εΐχον παρά μόνον 
τούς άρχηγούς των μέ δλίγα στελέχη περί 
αύτούς καί τδν τίτλον τοδ κόμματος... 
αί μάζαι εΐχον ζήσει πρδ πολλοδ τδν πο
λιτικόν θάνατον τών κομμάτων, εΐδον τήν 
ά π ο υ σ ί α ν  τ ω ν  άπδ τδ ξ ε κ ί 
ν η μ α  τοδ έθνικοαπελευθερωτικοδ άγώ- 
νος καί τά δ ι έ γ ρ α φ α ν . . .  "Ετσι 
αί δύο μεγάλαι δργανώσεις, δέν έπεσαν 
εις τήν παγίδα τού Κάιρου καί τών κομ
μάτων, τήν δποίαν τόσο περίτεχνα τούς 
έστησαν».

Έν συνεχείφ δ Δέπος άναφέρει δτι ή 
Έπιτροπή άνέθεσεν είς τδν θεμ. Τσάτσο 
διά τοδ Παπανδρέου, νά έλθη είς έπαφήν 
μέ τάς δργανώσεις καί δτι τήν μεγαλυ- 
τέραν πίεαιν ήσκησεν πρδς τδν ΕΔΕΣ τοδ 
δποίου ή πλειονότης τών μελών προήρ- 
χετο έκ τοδ Κόμματος τών Φιλελευθέρων. 
’Αποτέλεσμα αδτής τής τακτικής ήτο ή 
κρίσις καί διάσπααις τοδ ΕΔΕΣ. Καθ’ ή- 
μάς, δέν είναι άληθές δτι τά μέλη τοδ 
ΕΔΕΣ προήρχοντο κατά πλειοφηφίαν έκ

Ό  Στρατηγός Ζέρβας μέ τό έπιτελεΐον του. Ή  ήρωϊκή δράαις του Ιναντί- 

ον τόσον τών κατακτηκτών, όσον καί τών προδοτών τοΰ ΕΛΑΣ—·ΚΚΕ έ- 
κίνησε τόν θαυμασμό τών Πανελλήνιον. “Εργον τών ’Εθνικών ’Αντάρτι

κών 'Ομάδων τοϋ Ζέρβα υπήρξε καί ή άνατίναξις τής Γέφυρας Γοργοπο- 

τάμου, κατόρθωμα πού έπετεύχθη, παρά τήν άντΐδρασιν τών κομμουνι

στών πρακτόρων τής Σοβιετικής Ρωσίας.
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*0 λήσταρχος Δήμος Καραλίβανος (μέ τα τσαρούχια, τις μαχαϊρες καί 
τ& μπιχλιμπίδια— 3ος έξ άριστερών), προαχθείς εις καπετάνιον τοΰ ΕΛΑΣ 
περιστοιχίζεται άπδ τά «παλληκάρια» του Σαράντη, Κατσούτα, Καποΰρο

καί Φουσέκη.

τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων, ούτε εί- 
χον έπαναστατικάς κοινωνικός ιδέας. 'Α
πλώς ήααν ά ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί  
καί μόνον, άντιθέτως πρός πλεΐστα έκ των 
στελεχών άτινα κατετρίβοντο εις στείρας, 
δήθεν πολιτειακός καί πολιτικοίδεολογι- 
κάς διαμάχας, ώς έπίσης καί εις προσω
πικός έριδας καί μίση, αΐτινες έφερον τόν 
ΕΔΕΣ, βοηθούντων καί τών Γερμανών καί 
τοθ ΕΑΜ, είς τήν διόσπασιν καί τό χείλος 
τής διαλύσεως.

Ό  Λέπος, συνεχίζουν, αναφέρει δτι αί 
όργανώσεις «δέν έπεσαν είς τήν παγίδα» 
καί οδτω τά παλαιό κόμματα έπανήλθον 
είς τό αχέδιόν των δι* άλλης δδοΰ. Έπρό- 
τεινον τήν δημιουργίαν τοθ ΕΔΕΜ (Έθνι- 
κοΟ Δημοκρατικοί! Έλευθερωτικοϋ Μετώ
που) μιδς «ύπεροργανώσεως», μέ συμμε
τοχήν είς τήν διοίκησιν έκπροσώπων τών 
κομμάτων καί τών όργανώσεων καί μέ 
σκοπούς τήν ρύθμισιν τού πολιτειακού, διά 
τής μή έπανόδου τού Βασιλέως Γεωργίου 
είς τήν 'Ελλάδα κατά τόν χρόνον τής ά- 
πελευθερώσεως ή μετ’ αύτήν καί τήν δη
μοκρατοπο ίησιν όσον τό δυνατόν πιό πλα
τειών μαζών...

Τό ΕΔΕΣ ’Αθηνών, άλλαι όργανώσεις 
καί παλαιό κόμματα, μέ έκπρόαωπόν των 
τόν θ. Ταότσον, έπροχώρησαν είς τήν ΐ- 
δρυσιν τού ΕΔΕΜ μέ πρόεδρον τόν Μ. Ινα- 
νάρην καί έξεδόθη έφημερίς μέ τόν ίδιον 
τίτλον. Συγχρόνως διεπιστοΰτο διάσπασις 
Σοφούλη —Γόνατό, είς τήν ήγεσίαν τού 
Κόμματος τών Φιλελευθέρων, μετά δέ τήν 
παραίτηαιν τού πρωθυπουργού καθηγητού 
Λογοθετοποόλου, καί τήν άνάληψιν τής 
πρωθυπουργίας άπό τόν I. Ράλλην, σ υ μ 
φ ω ν ί α  μ ε  τ’ α ύ τ ο ύ  δ π ά ν -  
τ ω ν  τ ώ ν  π α λ α ι ώ ν  κ ο μ 
μ ά τ ω ν  δ ι ό  τ ή ν  σ ύ σ τ α σ ι ν  
τ ώ ν  έ ν ό π λ ω ν  Τ α γ μ ά τ ω ν  
Α σ φ α λ ε ί α ς ,  άρχικώς ώς άντιεαμι- 
κών καί έν συνεχείφ κατά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν ώς δυνάμεως έμποδιζούσης, (κατά 
τήν έπιθυμίαν τών κομμάτων), τήν έλευ- 
σιν τού βασιλέως Γεωργίου. Μετέχων προ
φανώς δ Δέπος τής διασπάαεως τού 
ΕΔΕΣ, ισχυρίζεται δτι ύποβολείς τών ένερ- 
γειών τού Ράλλη ύπήρξαν οί Γονατός καί 
Πάγκαλος καί έκτελεσταί τών όποφάσεών 
των οί φυλακισθέντες ύπό τών Γερμανών 
συνταγματάρχαι Παπαθανασόπουλος καί

Παπαγεωργίου, μέλη τής Κ.Ε. τοθ ΕΔΕΣ, 
οϊτινες κατά τόν Δέπον όπεφυλακίσθηααν 
ένεργείαις τού Βουλπιώτη. Βεβαίως πάντα 
τά άνωτέρω άποτελούσι μονόπλευρον άπή- 
χησιν θλιβερός διασπάσεως μιας έθνικό- 
φρονος καί τετιμημένης άντιστασιακής 
όργανώσεως, δι’ ήν ήμεϊς οΰδεμίαν θέσιν 
λαμβάνομεν, δεδομένων τών άτιμων μη
χανορραφιών τών Γερμανών, τών "Αγγλων 
καί τών έαμοκομμουνιστών καί συνοδοιπό
ρων.

’Επανερχόμενοι ήδη είς τό μυστήριον 
Τσιγάντε, δέον νό ληφθώσιν ύπ’ δψιν αί 
προαναφερθεϊσαι περιπλοκαί καί αντιθέ
σεις πρός τό δπ’ αύτού άναληφθέν έργον, 
τό πλέον δέ σπουδαΐον είναι τό μίσος κατ’ 
αύτού τού ΕΑΜ/ΚΚΕ.

Τά πραγματικά γεγονότα έπιφανεια- 
κώς έχουν ώς έξής:

'Ο Τσιγάντες άφ’ δτου άφίχθη είς Ε λ 
λάδα, είχεν άλλάξη αρκετά σπίτια, συμ- 
φώνως πρός τούς κλασσικούς κανόνας 
συνωμοτισμού. "Ομως περί τά μέσα 'Οκτω
βρίου 1942 είς τήν δδόν Άχαρνών 282 
δπου διέμενε, παρ’ όλίγον νά συληφθή άπδ 
τούς ’Ιταλούς καραμπινιέρους. "Ηταν ή 
πρώτη ένδειξις έμφανίσεως τής μυστηριώ
δους π ρ ο δ ο σ ί α ς .  Είς τήν όδόν 
Πάρνηθος 42 δπου κατέφυγε, ξαναήλ θον 
οί καραμπινιέροι. Πάλιν οδτος διέφυγε. 
Τό παιγνίδι δμως τοΰ ποντικού μέ τήν γά
τα έσυνεχίζετο. Καί δ άόρατος προδότης 
(ή προδότρια ή δλόκληρος όργνάνωσις) 
τόν παρακολουθούσε. "Εμεινεν είς τήν ό
δόν Πατησίων 117, άλλά καί έκεί έκαμαν 
τήν έμφάνισί τους οί καραμπινιέροι. Ό  
Τσιγάντες χάρις είς τό θάρρος του ή καί 
τή ντύχη, άπέφυγε τήν σύλληψί του διά 
μίαν είσέτι φοράν. Δυστυχώς δμως ήτο ή 
τελευταία...

Είχεν έγκατασταθή είς γκαρσόν ιέραν
ήμιϋπόγειον, τής έπί τής δδού Πατησίων 
86 Πολυκατοικίας, δχι διά νά κρυφθή, άλ
λά διά νά συνέχιση τάς έπαφάς καί τάς 
ένεργείας του. "Ετσι καί έκεΐνο τό μουντό 
άπομεσήμερο τής 14ης ’Ιανουάριου 1943 δ 
αρχηγός τού «Μίδα 614» Τσιγάντες, συν- 
ειργάζετο μέ δύο άξιωματικούς, τόν τα
γματάρχην Σπυρ. Μαλασπίνα καί τόν άν- 
θυπίλαρχον Β. Ζακυνθινόν. Ή  συνεργασία 
ήτο άπό τάς πλέον σοβαρός, διότι έπέ- 
κειτο ή άναχώρησίς του μετ’ δλίγας ήμέ-

ρας διά Κάϊρον. Ό  καταδότης (ή ή κα- 
ταδότρια) ήγρόπνει. "Οταν δ Ζακυνθινός 
έπεράτωσε τήν συνεργασίαν του καί έξήλ- 
θε τού διαμερίσματος, άντελήφθη ένό- 
πλους καραμπινιέρους νά άνέρχονται τά; 
κλίμακας τής πολυκατοικίας, ή δποία 
προφανώς θά είχε μπλοκαρισθή. Έπανήλ- 
θεν άμέσως καί άνέφερεν είς τόν Τσιγάν
τε, δ όποιος ψύχραιμος διέταξε:

—Φίλοι μου, φύγετε άμέσως. Σέ λίγο 
θά έλθω καί έγώ.

Οί δύο άξιωματικοί, πράγματι διέφυγαν 
έπιτυχώς. Ή  έρευνα τών 'Ιταλών είχεν 
άρχίοει άπό τό ρετιρέ πρός τά κάτω ... 
'Ο Τσιγάντες όρπαξε τά χαρτιά πού δέν 
έπρεπε νά πέσουν είς τά χέρια τοΰ έχθροΰ. 
Περιείχαν δδηγίας, σχέδια, έπαφάς, συν
θηματικά καί τό κυριώτερον δ)νσεις καί 
δνόματα πολλών προσώπων καί συνεργα
τών. "Ισως διά μίαν μόνον στιγμήν θά έ- 
σκέφθη τάς φοβεράς άνακρίσεις, τά βασα
νιστήρια καί τέλος τό έκτελεστικόν άπό- 
σπασμα πού θά άνέμενον αύτδν καί πλήθος 
άλλων άγωνιστών καί μάλιστα έξ αιτίας 
του. Πέταξε τά χαρτιά είς τήν λεκάνην 
τής τουαλέττας καί έθεσε πύρ. Τά έπικίν- 
δυνα χαρτιά κατεστρέφοντο άπό τάς φλό
γας, άλλά τό μικρόν διαμέρισμα έγέμισε 
καπνούς καί άπό τήν χαρακτηριστικήν δ- 
σμήν καιομένου χάρτου.

’Εν τφ μεταξύ οί Ιταλοί κατήρχοντο 
άπρακτοι τάς κλίμακας τής πολυκατοικί
ας, προφανώς άπογοητευμένοι. Τυπικώς 
έκτύπησε τήν θύραν τοΰ μικρού ήμιύπογεί- 
ου εις ένοπλος λοχίας. Ό  Τσιγάντες ά
νοιξε καί τόν ήρώτησε τι έπιθυμεΐ. Ό  λο
χίας έζήτησε νά έλέγξη τήν ταυτότητά 
του. Ψύχραιμος δ Τσιγάντες τού έτεινε 
πλαστήν ταυτότητα, ύπό στοιχεία ΑΝΤ2- 
ΝΟΙΙΟΓΛΟΣ ’Αστυνόμος. Τήν είχεν έκδώ- 
σει δ άείμνηστος "Αγγελος "Εβερτ, τότε 
’Αστυνομικός Δ)ντής ’Αθηνών. Ό  λοχας 
τής έρριψεν ένα βλέμμα καί τήν έπέστρε- 
ψε καί έστρεψε πρός τήν κεντρικήν είσο
δον διά ν’ άποχωρήση μετά τών λοιπών 
άνδρών τού άποαπάσματος. Ή  μοίρα δμως 
ήθέλησε άκριβώς αύτήν τήν στιγμήν νά 
καταρρεύαουν τά πάντα. *0 συνοδός τού 
λοχίου καραμπινιέρος, άντελήφθη τόν κα
πνόν πού γέμιζε τό μικρόν δωμάτιον. 
Σκούντησε τόν λοχία καί τού άνέφερε μο
νολεκτικά τήν ύπόνοιάν του. Διά μίαν 
στιγμήν παρέμειναν άναποφάσιστοι. Συν- 
ήλθον καί μέ προτεταμένα τά δπλα των, 
έπετέθησαν διά νά άκινηταποιήσουν τόν ύ
ποπτον πλέον Τσιγάντε ή Άντωνόπουλον. 
Οδτος μέ ταχύτητα πράγματι έκπαιδευ- 
θέντος πράκτορος, άνέσυρε τό πιστόλι του, 
έπυροβόλησε καί έτραυμάτιαε τούς δύο ’Ι
ταλούς. Έδέχθη δμως καί αΰτός μίαν 
σφαίραν. Παρά τό σόκ πού ύπέστη, έξη- 
κολούθησε νά πυροβολή κατά τών προσ- 
τρεξάντων ύπολοίπων τριών καραμπινιέ- 
ρων τοΰ άποαπάσματος. Έδέχθη καί άλ
λην σφαίραν. Αί δυνάμεις του άργά - άρ- 
γά άλλά σταθερά, ήρχισαν νά τόν έγκα- 
ταλείπουν. Συγχρόνως δ ένας έκ τών κα- 
ραμπινιέρων, έτρεξε καί έτηλεφώνησε είς 
τήν ύπηρεσίαν του. Σέ λίγα λεπτά κατέ- 
φθασε ένα άκόμη καμιόνι μέ ένόπλους κα- 
ραμπινιέρους. Κάποιαν στιγμήν πού τό δ- 
πλισμένον χέρι τού Τσιγάντε έδειξεν άδύ- 
ναμον διά νά πυροβολήση, έρρίφθησαν έπί 
τοΰ πληγωμένου ήρωος οί καραμπινιέροι. 
Καί έδειξαν τήν γενναιότητά των! Ένώ 
οί ταραγμένοι άνδρες τόν εΐχον άκινητο- 
ποιήση, ένας άνθυπασπιστής τόν έπυρο
βόλησε τρις έξ έπαφής είς τήν κοιλίαν.
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Ό  λήσταρχος Νάκος Μπελής, προαχθείς εις καπετάνιον τοδ ΕΛΑΣ πε- 
ριστοιχούμ,ενος υπό κατσαπλιάδων καί. . .χασάπηδων. Μοναδικαί σαμ.- 
παθητικαί μορφαί τό άθώο παιδάκι δεξιά μέ τό δίκωχο κ α ί . . .6 χασαπό

σκυλο;.

Ή το ή χαριστική βολή. Γρήγορα τόν τύ
λιξαν εις μίαν κουβέρταν καί διά τοΟ έ- 
νός καμιονιού μετέφερον τό πτώμα τοΟ ή- 
ρωος εις τό νεκροτομείου. Χωρίς άμφιβο- 
λίαν δ θάνατος τοΟ Τοιγάντε δπήρξε θά
νατος ένός γενναίου. Άπό έκείνης δμως 
τής στιγμής, μέχρι τής άπελευθερώσεως 
καί πολύ κατόπιν, τό σκοτεινόν μυστήριο; 
τής καταδόσεως άπησχόλησε πολλά άτο
μα, όργανώσεις, άκόμη καί τήν Δικαιο
σύνην, πλήν δμως ούτε ή παραμικρή- άκτίς 
φωτός δέν τό έφώτισε.

Συμφέροντα, προκαταλήψεις, σκοπιμό- 
της, φθόνος, δόλος, έδημιούργησαν φαντα- 
στικάς έκδοχάς καί ή άλήθεια, άπαραίτη- 
τος διά τήν 'Ιστορίαν, φαίνεται νά έχη 
χα θή ... ΟΒτω διεδόθη, έγράφη ή ύπού- 
λως έψιθυρίσθη, δτι ή κατάδοσις ώφείλε- 
το είς συνεργάτην του,,διά νά καρπωθή 
ούτος τόν θησαυρόν τών χρυσών λιρών ή 
δτι ήτο έκδίκηαις προδοθείσης συνεύνου ή 
δτι προεκλήθη 6πό θιγομένων πολιτικών 
κύκλων ή τέλος, δτι είς τήν παγεράν σκι
άν τής καταδόσεως κρύπτεται τό ΕΑΜ/ 
ΚΚΕ, άμέσως θίγόμενου έκ τών ένεργειών 
τοΟ Τσιγάντε. . .  Ή  ταπεινότης μου δέν 
είναι δυνατόν νά συνταχθή μέ ούδεμίαν έκ 
τών άναφερομένων έκδοχών, έλλείψει Απο
δείξεων ή έστω ένδείξεων. 'Απλώς μόνον 
άναφέρω δτι διά παρομοίαν ύπόθεαιν τρα
γικής προδοσίας, τής καταδόσεως δηλαδή 
τών ήρώων τής άνατινάξεως τής ΕΣΠΟ 
(Περρίκου καί λοιπών), είς τήν «Άκρό- 
πολιν» τής 31.1.73 έδημοσιεύθη έπιστολή 
τοΟ κ. I. Δ. βεοδωρακοπούλου μέλους τής 
Διοικήσεως τής ΠΕΑΝ είς ήν άναφέρον- 
ται καί τά Ιξής:

...«Τ ότε , Χειμών 1942, είς σύσκε- 
ψιν μέ τόν "Αγιον Αρχιεπίσκοπον Χρύ
σανθον, τούς άειμνήστους Ά χ. Κύρου, 
Ντίνον Βοβολίνη, ΛαΖ. Πηνιότογλου καί 
έμοϋ, άπεφασίσθη ή άνατίναΕις τών 
γραφείων τής προδοτικής όργανώσεως 
(σ.σ. τής ΕΣΠΟ), άνατεθείσης τής έκ- 
τελέσεως είς τόν σμηναγόν Κων. Περί- 
κον. Τό όπστελέσματα ύπήρΕαν άμεοα... 
Δυστυχώς ό Περϊκος είς σύσκεψιν δια
φόρων 'Οργανώσεων περί συγκροτήσε- 
ως Ομοσπονδίας, παρεδέχθη ένώπιον 
τού έκπροσώπου τού ΕΑΜ, Σ ι ά ν
τ ο  υ δτι ή δική του όργάνωσις έΕε- 
τέλεσε τήν άνατίνοΕιν. Τούτο είχεν ώς 
άποτέλεσμα νά κ α τ α δ ο θ ή  ύπό 
τού Σιάντου καί συλληφθείς ύπό τών 
Γερμανών κατεδικάσθη δίς είς θάνατον 
καί έΕετελέσθη τήν 4 .2 .1943...» .

ΈνταΟθα πρέπει νά σημειωθή καί τό 
έξής λίαν ένδιαφέρον. Είς τήν Ιστορικήν 
έπιβεώρησιν «Ιστορία γιά σάς» δ Φοίβος 
Γρηγοριάδης (Φώτης Βερμαΐος τοΟ 
ΕΛΑΣ), γράφει είς τό τεΟχος 18)1.12.72 
σελ. 16, 3η στήλη καί είς τό ύπό τόν τί
τλον «Οί "Αγγλοι τορπίλλισαν τό κίνημα 
35» άρθρου του, τά έξής σημαντικά:

. . .«'Ο I. Τσιγόντες δμως, θά θρεθή 
τό 1941 άνώτερος άΕιωματούχος τής 
ΊντέλλιτΖες Σέρβις. Υπεύθυνος άντι- 
πρόσωπός της στήν 'Αθήνα, ώς τόν ή- 
ρωϊκό θανατό του. Ίαόβαθμος άΕιωμα- 
τοϋχος τής ΊντέλλιτΖες, μέ έκεϊνον πού 
μένει μόνος άντιπρόσωπός της μετά 
τόν θάνατόν του. Μέ τόν όρχηγόν τής 
Βρεττανικής 'Αποστολής ατά Ελληνικά 
βουνά, Κρϊς ΓουντχάουΖ. Πότε έγινε 
λοιπόν άνώτερος άΕιωματικός ό Τσιγάν- 
τες; 'Αποκλείεται νά πήρε τέτοια άλ- 
ματώδη άνοδο στούς λίγους μήνες τής

κατοχής στήν Έλλόδα. Γιατί νά τού έ
δινε έτσι στά καλά καθούμενα ό «μηχα
νισμός τού σκότους», τόσους βαθμούς 
στήν ιεραρχία του; Πολύ πιθανώτερο 
βέβαια έρχεται, πώς είχε προηγηθή άπό 
άρκετά χρόνια ή μύησις τού πολύγλωσ
σου, Εενομαθοϋς καί φιλοδόΕου λοχα
γού. Ή  ΊντέλλιτΖες δέν κάνει διακρί
σεις στή στρατολογία της μεταΕύ ΝαΖα- 
ρηνών, 'Αγαρηνών, Ίνδουϊστών ή Βου
διστών. 'Από χρόνια πολλά είχε δεσμούς 
Εένους, ό Τσιγόντες. "Ισως άπό τό 
1917 άκόμη, μέ τήν πολυεθνική στρα
τιά τού Μακεδονικού Μετώπου. Ό  ρό
λος του στό κίνημα, ύπήρΕε ό πρώτος. 
Γιά τήν όργάνωση, προετοιμασία, έκρη- 
Ε ικα ί α ύ τ ο κ α τ α δ ί κ η . , . Τ ά  
συσσωρευμένα υικρά γεγονότα μιας 25ε- 
τίας δμως, μόνα τους άποτελούν άπο- 
καλυπτικά στοιχεία γιά τόν τορπιλλιομό 
τού κινήματος έκείνου όπό τούς "Αγ
γλους».

(Συνεχίζεται)

Έπί άποσταλείσης έπιστολής ύπό τού 
άρχιφύλακος κ. Γεωργίου Βαλσαμά, 
σχετικώς πρός τήν κατά τήν κατοχήν 
ίδρυθεϊοαν κοί δρόοσσαν έθνικιστικήν 
όργάνωσιν Ε.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ), διευκρινι'Ζομεν τά 
κάτωθι:

α) Πλήν τών άναφερομένων περί τής 
δράσεώς της είς τήν σελ. 27 τού 
ύπ' άριθ. 440)' Ιανουάριος 1973 
τεύχους τών «Α.Χ.», έδημοσιεύ- 
θησαν καί έτερα στοιχεία είς τήν 
σελ. 263 τού ύπ' άριθ. 443) Α 
πρίλιος 1973 τεύχους τών «Α.Χ.» 
παροσχεθέντα δΓ έπιστολής τού 
άνογνώστου μας κ. Άνδρέα Γιαν- 
νακοπούλου — Χολαργός Άθήνοι. 

β) Κατόπιν τών άνωτέρω, καθίστα- 
τσι, λόγω κυρίως έλλείψεως χώ
ρου, άδύνατος ή , δημοσίευσις 
στοιχείων, δτινα εύγενώς παρέ
χονται ύπό τού άρχιφύλακος κ. 
Βαλσαμά, δν εύχαριστούμεν. Ή  
φωτοτυπία τής πρσκηρύΕεως τής

Ε.Ε. θά δημοοιευθή, ώς άποτε- 
λοϋσα στοιχείον τού χρόνου καθ' 
ον ήρχισε τήν δράσιν της ή 
«Ε.Ε.» καί ώς ύπενθυμίΖουσα είς 
ήμάς τούς παλαιστέρους τήν χα
ράν, ήν ήσθανόμεθα τότε, άντι- 
κρύΖοντες έθνικά έντυπα έν μέ
σω τής παραπλανητικής πλημμυ- 
ρίδος τών έντύπων τών παντοί
ων προδοτικών καί άντεθνικών 
όργανώσεων καί ψευδοργανώοε- 
ων.

γ) Τό δράμα καί αί θυσίαι τού Σώ
ματος τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
(1941 — 1945 καί μετέπειτα) θέ
λει έκτεθή είς τάς έπομένας συ
νεχείας τού ίστορήματός μας 
(ΟΠΛΑ — Δεκεμβριανά — Συμ
μοριτοπόλεμος κλπ.).

δ) Τέλος, δς έχουν ύπ' όψιν των οί 
άγαπητοί μας άναγνώσται τήν έν 
σελ. 123 τού ύπ' άριθ. 441 )Φε- 
βρουάριος 1973 τεύχους τών «Α. 
X.» διευκρίνησιν, δτι αί άναφερ- 
θεϊσοι έθνικαί όργανώσεις άνεφίρ- 
θησαν έ ν δ ε ι κ τ ι κ ώ ς  καί 
δέν άποτελούν τό σύνολσν τών 
έν γένει κατά τήν κατοχήν έθνι- 
κών όργανώσεων. Επίσης, ότι ή 
δράσις των άνεφέρθη έν όλίγοις 
καί συνοπτικώς. Ή  «Ιστορία τού 
Κ.Κ.Ε.» άποκλειστικόν σκοπόν έ
χει τήν ειλικρινή καί έντιμον πα- 
ρουσίασιν τής έγκληματικής καί 
προδοτικής δράσεως τού Κ.Κ Ε., 
έν τφ μέτρω τού άνβρωπίνως έφι- 
κτοΰ, ίνα άποτελέση ύπόμνησιν 
είς τούς παλαιοτέρους καί μάθησιν 
καί πληροφάρησιν διά τούς νεω- 
τέρους, οϊτινες δέν διαθέτουν τήν 
άκριβοπληρωμένην πικράν έμπει- 
ρίαν ήμών.

Διά τήν δλην δράσιν τών κατά 
τήν κατοχήν 'Εθνικών 'Οργανώσε
ων, θέλομεν άσχοληθή έμπεριστα- 
τσμένως .προσεχώς, είς έτερον ι
στόρημα.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΚΟΥΒΑΣ 
Άστυν. Δ)ντής Α '
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Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

Ποϋ καί πότε άπαγορεύονται 
αί συναθροίσεις.
α) Αί δημόσιοι συναθροίσεις δέν έπιτρέ- 

πεται νά πραγματοποιούνται κατά τάς 
ώρας τής κοινής ήσυχίας, ούδέ νά 
πορατείνωνται πέραν τής 23.00 ώ
ρας.

β) Απαγορεύεται ή πραγματοποίηοις 
δημοσίας έν ύπαίθρω συνοθροίσεως 
ώς καί ή διέλευσις κινούμενης τοιαύ- 
της (πορείας) έντός άκτϊνος διακο- 
σίων τούλάχιστον μέτρων άπό τής 
κατοικίας τοϋ Άνωτάτου Άρχοντος, 
ώς καί άπό κτιρίων εις τά όποια έ- 
δρεύουν ή Βουλή, τό 'Υπουργικόν 
Συμβούλιον καί τό Συνταγματικόν 
Δικαστήριον. Πλέον τών άπαγαρεύ- 
σεων τούτων, αί δημόσιοι συναθροί
σεις δέν έπΓτρέπεται νά πραγματο
ποιούνται εις τάς Αθήνας εις τόν 
χώρον τόν περικλειόμενον ύπό τών 
όδών: Λ. 'Αλεξάνδρας— Β. Σοφίας
— Β. Κωνσταντίνου Λ. “Ολγας — Α. 
Άμαλείας— Φιλελλήνων — Μητρο- 
πόλεως — Ντέκα — Πλ. Μοναστη- 
ρακίου — Αθήνας — Πλ. Ομόνοιας
— Πειραιώς — Σωκράτους — Άγ. 
Κων) νου — Θ. Δεληγιάννη — Καρό
λου — Μάρνη —Πατησίων.

Είς τόν Πειραιά εις τάς πλατείας; 
Κοραή, Κανάρη, Τελωνείου (πρό τοϋ 
νέου 'Επιβατηγού Σταθμού τού ΟΛΠ),

Η Λ I Α Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ  
’Α στυ νό μου  Α'

Τερψιθέας. Εις τάς οδούς: Εθνικής Άν- 
τιοπ-άσεως, (όπό Χαρ. Τρικούπη μέχρι 
Έλ. ΒενιΖέλου), Χορ. Τρικούπη (άπό 
Σαχτούρη έως Τρύφωνος Μουτσοπού
λου), Ακτή Τρύφωνος Μουτσοπούλου, 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας (άπό Ακτή Μου
τσοπούλου μέχρις Έλ. ΒενιΖέλου), Έλ. 
ΒενιΖέλου (άπό Λεωφ. Βασ. Σοφίας μέ- 
χρις Έθν. Αντιστάσεως)' Έθν. Αντι
στάσεως (άπό Έλ. ΒενιΖέλου μέχρι Λ. 
Βασ. Γεωργίου Α ',  Ακτή Μιαούλη, Κα- 
ραολή — Δημητρίου (άπό Εθνικής Αν
τιστάσεως μέχρι Λεωφ. Βασ. Σοφίας), 
Τσαμοδοΰ (άπό Εθνικής Αντιστάσεως, 
έως Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας), 
Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α ' (άπό Εθνικής 
'Αντιστάσεως έως Λεωφ. Βασ. Σοφίας) 
Σωτήρος (άπό Ακτής Μιαούλη έως 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας), Μπουμπουλίνας 
(άπό 'Ακτής Μιαούλη έως Λ. Βασ. Σο
φίας), Μας Μεραρχίας (άπό 'Ακτής 
Μιαούλη έως 'Ακτής Μουτσοπούλου), 
ΣκουΖέ (άπό Ακτής Μιαούλη έως 'Α
κτής Μουτσοπούλου), Φιλελλήνων (όπό 
Ακτής Μιοούλη έως 'Ακτής Μουτσοπού

λου).
Πάτραι: 1) Είς τόν χώρον τόν περι

λαμβανόμενοι μεταξύ τών όδών: Άρά- 
του — Ύψηλάντου — Μιαούλη — “Ο- 
θωνος — 'Αμαλίας.

2) Είς τάς Πλστείας: Υψηλών Άλω- 
νίων, Όμσνοϊος, 'Αγίου Γεωργίου, Κα- 
ποδιστρίου (Μαρκάτου).

3) Είς τάς όδούς: 21ης 'Απριλίου,
Όθωνος, ’Αμαλίας, Τριών Ναυάρχων, 
Δημητρίου Γούναρη (άπό Ύψηλάντου

έως Λόντου), Πστρών — Πύργου (είς 
τό πρός οικοδομικήν γραμμήν κατάστρω
μα τούτης).

Κέρκυρα 1) Είς τάς Πλατείας: Βασ. 
Γεωργίου Α ' (Κάτω Πλατεία), Καφι- 
νέττας, Βασ. Ά ννης - Μαρίας, Ταξιαρ
χών, Άγιας Ελένης, 10ου ΠεΖικού 
Συντ)τος (Μνημεϊον Πεσόντων), Βασ. 
Γεωργίου Β ', Βασ. Κων)νου Β ', Γεωρ
γίου Θεοτόκη (Σαρόκο) Ψυχιάτρου 
Χρήστου Τσιριγώνη, Λαϊκής Αγοράς, 
Βραχλιώτη, Δημάρχου Κυριάκη ΜπιτΖό- 
νου, Ηρώων Κκπριοκοΰ Άγώνος, 21ης 
Απριλίου 1967 (Δημαρχείου), Ά γ. Ψω- 

ρούλα, Ίονίου Βουλής, Ν. Πολίτη, Γε
ωργίου Νικολαΐδη, Γυμναστηρίου.

Είς τόν χώρον τόν περιλομβανόμενον 
μεταξύ τών όδών: Ν. Δ. Μαρίας —Ά · 
σπιώτη— Ακαδημίας— Καποδιστρίου — 
Βασ. Γεωργίου Α ' — Αγίου Σπυρίδωνος 
— Φιλαρμονικής — Ν. Θεοτόκη — Πα- 
λαιολόγου — Εύαγ. Βουλγάρεως —Γε
ωργίου Θεοτόκη — Λεωφ. Αλεξάνδρας 
(έως διασταυρώσεως μετά τής όδού Ν. 
Δ. Μαρίας).

Ό  κοθορισμός τών άνωτέρω Ζωνών 
έγένετο διά Βασ. Διαταγμάτων, τά όποια 
δύνανται νά τροποποιούνται ή άνακα- 
λοϋνται μόνον έντός τού μηνάς Ιανου
άριου έκάστου έτους.

Έπί κινουμένων δημοσίων έν ύπαί
θρω συναθροίσεων (πορειών) αί όμιλίαι 
δέον νά γίνωνται είς τήν άφετηρίαν ή 
είς τό τέρμα αυτών, άπαγορευομένης 
οίασδήποτε στάσεως ή ομιλίας κατά τήν 
διάρκειαν τής πορείας. Αί κινούμενοι δη-
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Μαχητική διαδήλωαις τής «Νεολαίας Λοομπράκη». Κατά τήν νΰν ίσχύουσαν περί δημοσίων συναθροίσεων νο
μοθεσίαν, ή συνάθροισις διαλύεται ύπό τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, έάν έςελίσσεται είς βιαίαν, ή έάν οί μετέ- 
χοντες ταύτης έκτρέπονται είς Αξιοποίνους πράξεις, ή έάν δ δργανωτής έξαγγέλη τήν προαγωγήν των σκο
πών διαλυθέντος κόμματος, ή οίαισδήποτε ύποκαταστάτου αυτού όργανώσεως έπιδιωκούσης όμοιους σκοπούς.

μόσιαι συναθροίσεις πραγματοποιούνται 
μόνον πεΖή.

Ή  δημοσία έν ύπαίσθρω συνόθροισις 
δέον νό περιορίζεται είς τόν όρισθέντα 
χώρον αύτής. Μόνον έντός τού χώρου 
τούτου έπιτρέπετοι ή ταποθέτησις μεγα· 
φώνων. Πόσα πέραν του χώρου τούτου 
συγκέντρωσις άπαγορεύετσι.

Άπαγόρευσις συναθροίσεως
Γνωστοποιηθείσης τής μελλούσης νό 

προγμστοποιηθή δημοσίας συναθροίσεως 
έν ύπαίθρω, δύνσται ή άστυνομική άρχή 
νό άπσγορεύσπ τούτην, άν ήθελε κρίνει, 
μετό έρευναν, δτι έκ τής πραγματοποιή- 
οεως αύτής έπίκειτοι κίνδυνος διά τήν 
δημοσίαν τάΕιν καί άσφάλειαν μή δυνά- 
μενος νό όποτροπή δΓ ήπιωτέρων άστυ- 
νομικών μέτρων.

Αρμόδια διά τήν άπαγόρευσιν δημο
σίας συναθροίσεως έν ύπαίθρω είναι ή 
άστυνομική άρχή τού τόπου, έν ώ πρό
κειται αϋτη νά πραγματοποιηθή.

Ή  άπόφασις περί άπογορεύσεα)ς δη
μοσίας έν ύπαίθρω συναθροίσεως δέον 
νά περιέχη τούς λόγους τούς δικαιολο- 
γοΰντας, κατά τήν κρίσιν τού έκδόντος 
τούτην, τόν έπικείμενον κίνδυνον τής 
δημοσίας τάΕεως καί άτκραλείας καί τήν 
άδυναμίαν άποτραπής ούτοϋ δι' άλλων 
ήπιωτέρων τής άπαγορεύσεως μέτρων.

'Αντί όμως τής πλήρους άπογορεύ- 
σεως, δύναται δι' ήτιολογημένης άπο- 
φ άσε ως τής 'Αστυνομικής ’Αρχής, τής 
άρμοδίας διά τήν άπαγόρευσιν, νά έπι-

τραπή ή συνόθροισις ύπό όρους, ώς ή 
μετάθεσις τού χρόνου ή τού τόπου τής 
συναθροίσεως ή υπό άλλους ειδικούς 
περιορισμούς μή είδικώς καθορισμένους 
ύπό τού νόμου.

Ή  άπόφασις, ή άπαγορεύουσα τήν 
δημοσίαν συνάθροισιν έν ύπαίθρω, ή ή 
έπιτρέπουσα τούτην ύπό όρους, δέον νά 
κοινοποιήται είς τόν πρόεδρον τής συν- 
οθροίοεως όκτώ τούλάχιστον ώρας πρό 
τής όρισθείσης διά τήν πραγματαποίησιν 
τής συναθροίσεως. Μή κοινοπαιηθείσης 
άντιθέτου τινός άποφάσεως έντός τής 
προθεσμίας ταύτης, ή δημοσία έν ύπαί
θρω συνόθροισις θεωρείται ώς μή όπα- 
γορευθεϊσα.

Αί δημόσιοι έν κλειστφ χώρω συνα
θροίσεις δέν δύναται νά άπαγορευθοϋν.

Υποχρεώσεις όργανωτών 
συναθροίσεων, ομιλητών κ.λ.

Ό  πρόεδρος τής δημοσίας συνοθροί- 
σεως καί τά μέλη τής όρισθείσης τυχόν 
όργσνωτικής έπιτροπής όφείλουν νά πα- 
ρίστανται καθ' όλην τήν διάρκειαν τής 
συναθροίσεως.

Ό  πρόεδρος κοί τά μέλη τής όργα- 
νωτικής έπιτροπής ύποχρεοϋνται νά με
ριμνούν διά τήν κανονικήν διεΕαγωγήν 
τής συναθροίσεως, λαμθάνοντες πρός 
τούτο πάν μέτρον, δικαιούμενοι νά έπι- 
καλώνται τήν πσρέμβοσιν τής 'Αστυνο
μίας. Δικαιούνται πρός τούτοις νά δια- 
κόψουν τήν συνάθροισιν καί νά έπανα- 
λάθουν τούτην έντός πάντοτε τού όρι-

σθέντος χρόνου αύτής ή καί νά κηρύ- 
Εουν τήν λήΕιν ταύτης άνά πάσαν στι
γμήν.

Οί όρισθέντες όμιληταί έν τή δημο- 
σίρ συναθροίσει όφείλουν νά μή προκα- 
λούν διά τών λόγων των τήν έπιχείρη- 
οιν πράΕεων άΕιοποίνων, στασιαστικών 
καί έν γένει πράΕεων βιαιότητος. Είς 
τούς αύτούς όρους ύπόκεινται καί τά 
παντός είδους συνθήυατα.

Περιορισμοί
'Επί δημοσίων συναθροίσεων έν κλει- 

στφ χώρω άπαγορεύετσι ή ταποθέτησις 
μεγαφώνων πρός μετάδοσιν τών έν τή 
συναθροίσει άμιλιών έκτός τού χώρου 
αύτής.

—Τά έντός τού κλειστού χώρου τής 
συναθροίσεως μεγάφωνα δέον νά είναι 
άκουστά μόνον έντός τού χώρου τού
του.

— 'Απαγορεύεται πόσα συγκέντρωσις 
έκτός τού χώρου ένθα πραγματοποιείται 
δημοσία έν κλειστφ χώρω συνόθροισις.

Διάλυσίς δημοσίων συνα
θροίσεων — Λόγοι δι’ ους 
έπιτρέπεται.

Ή  'Αστυνομική 'Αρχή δύναται νά δια- 
λύση δημοσίαν συνάθροισιν είς τάς ά- 
κολούθους καί μόνον περιπτώσεις:

α) "Αν ό διοργανώσας τήν δημοσίαν
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Ποινικήν εύθύνην ύπέχουν δ πρόεδρος 
τής δημοσίας συναθροίσεως, τά μέλη 
τής τυχδν δρισθείσης έπιτροπής καί 
οί όμιληταί, έάν μεταξύ των άλλων 
τοποθετούνται μεγάφωνα, έκτός του 
δριβθέντος ύπδ τής ’Αρχής χώρου, 
εις τδν δποΐον έπιτρέπεται νά πρα- 

γματσποιηθή ή συνάθροισις.

ουνάθροισιν ή μέλος τής οργα
νωτικής αύτής έπιτροπής ή τις 
των όρισθέντων ομιλητών, έμπί- 
πτει είς τής άπαγορεύσεις τοϋ 
νόμου, ήτοι άν έχουν στερηθή 
τοϋ δικαιώματος τής έλευθερίας 
τής συναθροσεως, άν είναι 6ου- 
λευταί κόμματος διαλυθέντος δι' 
άποφάσεως τοϋ Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, άν πρόκειται περί 
κομμάτων τό καταστατικόν των 
όποιων δέν ένεκρίθη ύπό τοϋ 
Συνταγματικού Δικαστηρου, άν ό 
πρόεδρος ή μέλος τής διοικήσε- 
ως νομικού προσώπου ή όπωσδή- 
ποτε έκπρόσωπος τούτων έχη στε
ρηθή τής έλευθερίας τής συνα
θροίσεως ή ήτο βουλευτής κόμ
ματος διαλυθέντος ύπό τοϋ Συν
ταγματικού Δικαστηρίου, ώς καί

άν ό όργανωτής τής συναθροίσε- 
ως έζαγγέλλη τήν προαγωγήν τών 
σκοπών διαλυθέντος κόμματος ή 
οίοσδήποτε ύποκαταστάτου αύ- 
τοϋ όργανώσεως ή όργανώσεως 
έπιδιωκούσης όμοιους σκοπούς.

β) "Αν ή δημοσία συνάθροισις δέν 
έγνωστοποιήθη προσηκόντως ή 
άν πραγματοποιήται κατά παράθα- 
σιν ούσιωδών όρων τής γενομέ- 
νης γνωστοποιήσεως.

γ) Έάν ή δημοσία έν ύπαίθρω ουνά- 
θροισις πραγματοποιήται καίτοι 
αϋτη έχει όπαγορευθή.

δ) Έάν: ή δημοσία συνάθροισις διε- 
Εάγεται κατά τάς ώρας κοινής ή- 
συχίας ή μετά τήν 23.00 ώραν, 
οί μετέχοντες τής συναθροίοεως 
χρησιμοποιούν στολάς, οήματα ή 
άλλα διακριτικά σημεία διαλυθέν- 
των κομμάτων ή δηλωτικών τών 
άρχών αύτών, ό πρόεδρος τής δη
μοσίας συναθροίοεως καί τά μέλη 
τής τυχόν όρισθείσης όργανωτι- 
κής έπιτροπής δέν παρίστανται 
καθ' όλην τήν διάρκειαν τής συν- 
αθροίσεως, οί όρισθέντες όμιλη- 
ταί έν τή δημοσία συναθροίσει 
πρακαλοϋν διά τών λόγων των ή 
τών συνθημάτων τήν έπιχείρησιν 
άΕιοποίνων πράΕεων, στασιαστι
κών καί έν γένει πράΕεων βιαιό- 
τητος, κατά τήν έν κλειστώ χώ- 
ρω ουνάθροισιν τοποθετούνται με
γάφωνα πρός μετάδοσιν τής έν 
τη συναθροίσει όμιλιών έκτός τού 
χώρου αύτής, πραγματοποιείται 
έκτός τού κλειστού χώρου τούτου 
οίοδήποτε συγκέντοωσις, ή συνά- 
θροισις προγματοποιεϊτσι είς τήν 
Ζώνην ένθα άπαγορεύεται πάσα 
συνάθροισις, κατά τάς κινουμέ- 
νας συναθροίσεις χρησιμοποιούν
ται όχήματα, ένώ πρέπει νά κι
νούνται πεΖή ή γίνονται όμιλίαι 
κατά τήν διάρκειαν τής πορείας, 
ένώ αϋται έπιτρέπονται μόνον είς 
τήν άφετηρίσν ή τά τέρμα αύτών, 
ή δημοσία συνάθροισις δέν περισ- 
ρίΖεται είς τόν όρισθέντα τόπον 
άλλά έπεκτείνεται καί είς έτερον 
τοιούτον ή τοποθετούνται μεγάφω
να έκτός τοϋ χώρου τούτου. Είς 
τάς άνωτέρω περιπτώσεις, ή 'Α
στυνομική 'Αρχή οφείλει, πρό πό
σης ένεργείας, νά Ζητήση άπό 
τόν πρόεδρον τής συναθροίοεως 
καί τά μέλη τής όργανωτικής 
αύτής έπιτροπής όπως άποκατα- 
στήσουν τήν νόμιμον διεΕαγωγήν 
ή άλλως κηρύΕουν τήν λήΕιν τού
της, μόνον δέ έν άρνήσει ή άδυ- 
ναμία τούτων, δικαιούται νά 
προβή είς τήν διάλυσιν τής συ- 
ναθροίσεως.

ε) Έάν ή δημοσία συνάθροισις έΕε- 
λίσσεται είς 6ιαίαν ή έκ τής συ- 
νεχίσεως τούτης προκαλήται ά
μεσος κίνδυνος τής Ζωής ή τής 
σωματικής άκεραιότητος τών με- 
τεχόντων ή έάν οί μετέχοντες 
ταύτης έκτρέπονται είς άΕιοπσί- 
νους πράΕεις.

στ) Α1 τυχαίως καί άνευ προπαρα- 
σκευής (πραγματοποιούμενοι συγ
κεντρώσεις, διαλύονται κατά τήν 
έλευθέραν κρίσιν τής 'Αστυνομι
κής 'Αρχής, έστω καί άν δέν συν
τρέχουν αί προηγούμενοι προϋπο
θέσεις.

Ποινική ευθύνη τών διοργα
νωτών και όμιλητών δημο
σίας συναθροίοεως.
1. Ό  πρόεδρος τής δημοσίας συνα- 

θροίσεως, τά μέλη τής όρισθείσης
τυχόν ύπ' αύτοϋ όργανωτικής 

έπιτροπής ώς καί οί όμιληταί τής 
συναθροίοεως τιμωρούνται διά φυλα- 
κίσεως τούλάχιστον τριών μηνών 
καί χρηματικής ποινής:

α) έάν ή δημοσία συνάθροισις πρα- 
γματοποιήται άνευ προηγουμένης 
γνωστοποιήσεως ή κατά τρόπον 
διαφέροντα ούσιωδώς τού έν τή 
γνωστοποιήσει διαλαμβανομένου.

6) έάν πραγματοποιήται δημοσία έν 
ύπαίθρω συνάθροισις ή όποια έχει 
όπαγορευθή καί

γ) έάν συνεχίζεται οίοδήποτε δημοσία 
συνάθροισις καίτοι διετάχθη ύπό 
τής 'Αστυνομίας ή διόλυσίς της.

2. Τά αύτά ώς άνω πρόσωπα τιμωρούν
ται διά φυλακίσεως τούλάχιστον έ- 
νός μηνάς καί χρηματικής ποινής:

α) έάν, διαρκούσης τής δημοσίας συ- 
ναθροίσεως, έπιτρέπουν τήν ύπό 
τών συναθροισθέντων χρησιμοποί
ησή στολών, σημάτων ή άλλων 
διακριτικών σημείων διαλυθέντων 
κομμάτων ή δηλωτικών τών άρχών 
αύτών.

β) έάν άρνηθοΰν νά συμμορφωθούν 
πρός τήν πρόσκλησιν τής 'Αστυ
νομίας δπως άποκατοστήσουν τήν 
νόμιμον διεΕαγωγήν τής συνα- 
θροίαεως καί δέν κηρύσσουν τήν 
λήΕιν ταύτης καί

γ) έάν ή συνάθροισις πραγματοποιή- 
ται είς τήν άπηγορευμένην Ζώνην 
ή δέν περιορίζεται είς τόν όρι
σθέντα χώρον, ή τοποθετώνται με
γάφωνα έκτός τοϋ χώρου τούτου 
ή έπί κινούμενων συναθροίσεων 
(πορειών) γίνονται όμιλίαι κατά 
τήν διάρκειαν τής πορείας ή χρη
σιμοποιούνται όχήματα ύπό τών 
συ ν οθροισθέ ντων.

3. ΟΙ έν δημοσία συναθροίσει όμιληταί 
τιμωρούνται διά φυλακίσεως τού
λάχιστον ένός μηνός καί χρηματι
κής ποινής, άν προκαλοϋν διά τών 
λόγων των ή τών συνθημάτων τήν 
έπιχείρησιν πράΕεων άΕιοποίνων, 
στασιαστικών καί έν γένει πράΕεων 
βιαιότητος.

Ποινική ευθύνη τών διατα- 
ρασσόντων δημοσίαν συνά- 
θροισιν.

Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους 
καί χρηματικής ποινής μέχρι (10.000) 
δρχ. τιμωρείται:

α) Ό  έπί σκοπώ παρεμποδίσεως ή 
δισλύσεως ή μσταιώοεως τής πρα- 
γματοποιήσεως δημοσίας συνα
θροίσεως, διαταράσσων ταύτην 
διά βίας ή όπειλής ή καθ' οίονδή- 
πστε άλλον τρόπον,

β) Ό  προβάλλων, καθ' οίονδήποτε 
τρόπον, έν δημοσίρ συναθροίσει, 
συνθήματα Εένα πρός τόν σκοπόν 
αύτής,

γ) Ό  άρνούμενος νά συμμορφωθή 
πρός τάς διαταγάς ή ύποδείΕεις 
τής Άστ. 'Αρχής ή τού ποοέδρου 
ή τών μελών τής όργανωτικής 
έπιτροπής τής συναθροίοεως.

(Συνεχίζεται)
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Θ Ε Μ Α Τ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ι ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΓΤΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

-  Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟ
ΠΑΣΧΑ

-  ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΕ 
ΑΓΑΠ Η ...

-  ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΟ ΔΡΑΣΙ, ΤΗΣ ΔΙΕΥ- 
ΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

-  Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟ
ΠΑΣΧΑ

Εξαιρετικήν έντύπωσι στήν κοινή γνώμη έκανε ή με
γάλη έξόρμησις τής Αστυνομίας Πόλεων, τις  παραμονές 
τοΰ Πάσχα, ατά σύνορα. . .  Γιά νά διανείμη δώρα, ευχές καί 
άγάπη ατούς κατοίκους τού «δικοϋ μας» χωριού Αμάραντος 
καί ατούς γενναίους φρουρούς τών άκριτικών φυλακίων 
μ α ς .. .

Ό  Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κωτσόπουλος, σάν 
έπικεφαλής τής όμάδος, έμερίμνηοε γιά τά πάντα καί έ- 
φρόντισεν ώστε ή δλη αύτή κίνηοις νά σημειώοη επιτυχία, 
μέσα σέ έθνικοχριστιανικοαστυναμικά πλαίσια.

Υπήρξαν όλοι οί άστυνομικοί τής άμάδος άψογοι καί 
άξιοι κατά πάντα. Καί οί έντυπώσεις πού άφησαν άριστες.

Τούς μνημονεύουμε ένα - έ ν α .. .  Ό  Δ)ντής κ. Κωτσό
πουλος, ό Αστυνόμος Α ' κ. Ή λιος Κ εχ ρ ή ς ..., ό 'Αστυ
νόμος Β ' κ. Στυλιανός Σαντάς. . . ,  ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. 
Ίωάν. Χήνας, ό Άνθυποστυνόμος κ. Γ. Γεωργίου, ό Άρ- 
χιφύλαξ κ. I. Γιαννάρας, ό Ύπορχιφύλαξ κ. Β. Λάξαρης, ή 
γυναίκα Άστυφύλαξ δίς 'Ελένη Γλάστρα καί οί 'Αστυφύλα
κες κ.κ. Δ. Μπουκολίνης, Κ. Γκίκας, Χρήστος Καρούκης 
καί Μοργορίτης ΆραφατΖής.

Συγχαρητήρια, λοιπόν. Καί τού χρόνου.

-  ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΕ 
ΑΓΑΠ Η .. .

Θέλει ή στήλη αύτή ν' άφιερώση λίγες γραμμές «έκτος 
προγράμματος» στούς φίλους δημοσιογράφους. "Οχι σάν 
έκπλήρωσι ένός τύπου, άλλά σάν αίτημα τής καρδιάς. . .

Χρόνια καί χρόνια (περισσότερα άπό 51) οί δημοσιο
γράφοι καί τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων πορεύονται 
όδελφωμένοι τήν όδόν τής Τάξεως, μέ τελικό στόχο τήν 
διοκονία τοΰ "Ελληνος Πολίτου.

Ή  φιλία τους σφυρηλατήθηκε μέσα στον σκληρόν άγώ-

Ή  έκλεκχή φίλη τής Άστυν. Πόλεων κ. Τασσώ Καιβ- 
βαδία - Καζαντζή ή όποια παρεχώρηοεν ένδιαφέρου- 
σαν συνέντεοξιν έπΐ θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων δη- 
μοσιευθεϊσαν είς παρελθόν τεδχος τοΰ Περιοδικού μας.
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να της Ζωής, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, καθώς 
άνατέλλει ό ήλιος έπί πονηρούς καί αγαθούς. Κοινή μάχη 
ένοντίον τών πονηρών. Κοινή προσπάθεια γιά τήν προστα
σία τών άγοθών. Μέσα ατό «ποινικά μητρώο» τής Αθήνας 
οί αιώνιοι σύμμαχοι. Τό έττόνιοε καί τό ύπεγράμμισε ό λαμ
πρός Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών Ημερησίων Ε
φημερίδων κ. Πανος Τρουμπούνης, σέ πρόσφατη ομιλία του. 
Τό ύπεγράμμισεν ό έκλεκτός Πρόεδρος τού Περιοδικού Τύ
που κ. Ήλιος Μπακόπουλος. Καί τό έπιβεβαιώνουν οί δη
μοσιογράφοι στήν καθημερινή Ζωή.

Στούς φίλους δημοσιογράφους στέλνουμε τή σκέψι μας 
μέ άγάπη. Αναγνωρίζουμε τις προσφορές τους, εκτιμούμε 
τά αισθήματα τους, μάς τιμή ή φιλίο τους. Καί στέλνουμε 
οέ όλους τις  καλλίτερες εύχές μας.

-  ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΟ ΔΡΑΣΙ, ΤΗΣ ΔΙΕΥ- 
ΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τόν περασμένο χρόνο, ή εκπομπή τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων έκανε μιά μεγάλη έρευνα. Μιά σφυγομέτρησι τής 
κοινής γνώμης.

Θ έ μ α :  «Ποιαν Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν θαυμάΖε-
τε; Καί γιατί;»

Καί οί άπαντήσεις τού κοινού: 90% τήν "Αμεσο Δρα- 
σι. Οί λόγοι γνωστοί. Υπηρετεί, έΕυπηρετεί, προλαμβάνει, 
καταστέλλει, προστατεύει, βρίσκετοι κοντά μας σέ κάθε με
γάλη ή μικρή στιγμή τής Ζωής μας, ταχύτατα καί άποτε- 
λεσματικά. Μιά ύπηρεσία γιά τήν όποιαν νοιώθει ύπερη- 
φάνεια κάθε άστυναμικός. Γι' αύτό ήταν μεγάλη ή συγκι
νησία τών άστυνομικών τού Τμήματος όταν έπεσκέφθησαν 
τήν θαυμάσια άοτυνομική αύτή ύπηρεσία γιά νά πραγματο
ποιήσουν έκπαιδευτική έπίσκεψι.

Εύγενέστατος ό σκοπός στήν Πύλη τής Διευθύνσεώς 
'Αθηνών. Χαμογελαστός, ύποχρεωτιικός. Όπως όλοι οί ά- 
στυνομικοί τού Επιτελείου της. Πνεύμα έΕυπηρετήσεως, 
πνεύμα πολιτισμού καί προόδου κυριαρχεί μέσα στήν Διεύ- 
θυνσι. Αύτό τό διαπιστώνει εύκολα, ό έπισκέπτης, μόλις 
βρεθή μέσα στό μοντέρνο κτίριο της.

Ή  Διεύθυνσις Αθηνών έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει 
άγάπη. Καί στέλνει μηνύματα αγάπης πρός όλες τις κατευ
θύνσεις.

Χαιρόμεθα πάντοτε όταν βρισκόμοστε ατά γραφεία της. 
Κάτι καινούργιο θά μάθουμε. Κάποια νέα έμπειρία θά άπο- 
κτήσουμε. Μιά καινούργια ύπηρεσιακή έμπνευσι θά μάς ά- 
πασχολήση. ΚαλπάΖει ή Διεύθυνσις Αθηνών. ΚαλπάΖει 
στήν έπικαιρότητα, στό αύριο, στό μέλλον. Καί φυσικό εί
ναι ή "Αμεσος Δράσις νά άκολουθή αύτό τό ρυθμό της καί 
νά διοπνέεται άπ' αύτό τό πνεύμα της.

Συναντήσομε τόν κ. Ψυχογιό. Μάς ύποδέχτηκε έγκάρ- 
δια. Κι ύστερα, στό γραφείο τού κ. Σηφάκη, τού άκούρα- 
στου καί φιλοπρόοδου διοικητοΰ τής Αμέσου Δράσεως. 
Μάς καλωσώρισε μέ άγάπη. Μάς εύχήθηκε καί άνέλαβε 
τήν. . . Εενάγησι.

Πρώτα λίγη θεωρία. Ή  ιστορία τής Αμέσου Δράσεως, 
τά σημερινά της δεδομένα, οί προοπτικές της, ό τρόπος λει

τουργίας καί όπαδάσεώς της. Αύτά ήσαν τά θέματα γύρω 
άπό τά όποια περιστράφη ό κ. Σηφάκης.

ΚΓ ύστερα, ή . . .  πράξις. Νέοι, μοντέρνοι χώροι. Και
νούργια μηχανήματα. Κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως. Ή  
τελευταία λέΕις τής Αστυνομικής Πρακτικής. ΧρησιμοποΙη- 
σις όλων τών μέσων επικοινωνίας. Γιά τήν καλυτέρευοι τού 
βίου τών Αθηναίων. Γιά τήν προστασία τους. Γιά τήν ήου- 
χία καί τήν άνεσί τους.

Τά πάντα γιά τόν πολίτη.
Μέ συγκίνησι μάς μιλούσε γιά όλα αύτά ό κ. Σηφάκης. 

Καί συμπλήρωνε ό άΕιος καί δροστήριος ύποδιοικητής τής 
Αμέσου Δράσεως κ. Καρούμπαλης. Παρών καί ό φίλος κ. 

Παναγάπουλος.
Μιά Εενάγησις—ποίημα.— Μιά Εενάγησις — όνειρο. Φύ

γαμε γοητευμένοι. Μέ άνανεωμένες τις  δυνάμεις γιά τόν 
ύπηρεσιακό άγώνα. Είδαμε, ακούσαμε καί μάθαμε πολλά. 
Πάρα πολλά.

Εύχαριστοΰμε καί συγχαίρουμε. Αλλά καί εύχάμαστε: 
Πάντα πρόοδο. Καί δύναμι. Καί κουράγιο. Γιά τό καλό τού 
Σώματος καί τής Αθηναϊκής Κοινωνίας.

-  Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ ... ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Στό προηγούμενο τεύχος τού Περιοδικού, είδε τό φώς 
τής δημοσιότητος μιά περιγραφή κάποιας έκδρσμής τών ά
στυνομικών τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Σέ στύλ 
λογοτεχνικό ήταν γραμμένο τό κείμενο. Αλλά, μέσα Εέφυ- 
γον μερικές ανακρίβειες. Τις όποιες σπεύδουμε νά έπανορ- 
θώσουμε, δυνάμει τού περί αλήθειας νόμου.

Τήν έκδρσμή έκείνη όπεφάσισε τό Άρχηγεϊον 'Αστυ
νομίας Πόλεων, βάσει προγράμματος. Επομένως, ή πρω
τοβουλία δέν είναι κάποιου προσώπου, άλλά τής ύπηρεσίας. 
Ύστερα, ή έκτέλεσις τού προγράμματος. Γι' αύτήν είργά- 
σθησαν, φιλότιμα καί αποδοτικά, όλοι οί ά σ τ υ φ ύ λ α -  
κ ε ς τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Οί έπί κεφαλής 
δέν έκαναν τίποτε άλλο, άπό τό νά παρασυρθοΰν άπό τήν 
έργατικότητα, τις ικανότητες καί τό κέφι τών κατωτέρων 
άστυνομικών, οί όποιοι καί ώργάνωσαν τήν έκδρομή. Τέλος, 
τά συμπράττοντα πρόσωπα. Οί οικογένειες, δηλαδή τών 
αστυφυλάκων. Αύτές βοήθησαν στήν έπιτυχία τής έκδρο- 
μής. Καί τά κατάφεραν περίφημα. Δέν ύπήρΕαν οικοδέσποι
νες, ούτε κυρίες διακριθείαες. "Ολες οί κυρίες ήσαν άρι- 
στες. Τούτα πρός άπακατάστοσιν τής αλήθειας. Ίν α  μή 
είσερχώμεθα εις πειρασμόν. Καί ό πειρασμός τής δημοσιό
τητος καί τής προβολής είναι μέγος καί λίαν γαργαλιστικός.

Στό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Αστυνο
μίας Πόλεων δέν υπάρχουν ικανοί καί μή ικανοί, μεγάλοι 
ή μικροί.

Είναι όλοι ίδιοι, ίσοι, κι' έχουν τό αύτό μερίδιο δια- 
κρίσεως. Οί διοικοΰντες κάνουν άπλό έργο, μιά καί περι
στοιχίζονται άπό έμπειρους, ύψηλόφρσνες, ειδικευμένους 
καί έργοτικούς άστυφύλακες. Στούς όποιους καί όφείλεται 
ή καλή λειτουργία τού Τμήματος. Καί στούς όποιους έπίσης 
άνήκει κάθε έπαινος.

ΣΠΥΡ. Κ. ΠΗΛΟΣ 
'Αστυνόμος Β '

Οί Δημόσιες Σχέσεις προβάλλουν τό υψηλό έργο τής ’Αστυνομίας. Χρέος 

κάθε άστυνομικοδ είναι ή μέ κάθε τρόπο ύποβοήθησις τών 'Υπηρεσιών 

Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος.
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Γ Ε Υ Μ Α Τ Α
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Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Α

Μ ε τό σοφό μου φίλο μιλούσαμε κάποιο πρωί 
για μια μετάφρασι τοϋ 'Ομήρου. Σιγά - σιγά πέ

σαμε σέ λεπτομέρειες. 'Ο φίλος μου σταμάτησε στο 
σ τίχο :
« ’Από φαγί κι άπό πιοτό εύφράνθηκε ή καρδιά τους».

— Νά ένα λάθος, μοϋ είπε, πού δσο ασήμαντο 
κι άν είναι φαίνεται, είναι όμως χαρακτηριστικό. 
"Επρεπε νά πή «άπό πιοτό κι άπό φαγί». Νά βάλη 
δηλαδή πρώτα τό πιοτό. «Πόσιος καί έδητύος» λέει 
ό "Ομηρος.

— 'Γποθέτεις, τοϋ είπα, πώς ό "Ομηρος έπρότα- 
ξε μέ κάποιο νόημα τό ποτό ; "Ισως νά τοϋ ήρθε έτσι 
εύκολώτερα στο στίχο.

—"Οχι φίλε μου...έπέμεινε. "Αν ήθελε ό "Ομηρος 
νά προτάξη τό φαγί, νά είσαι βέβαιος πώς δέ θά τον 
εμπόδιζε ό στίχος νά τό κάνη. ΙΙαντοΰ δμως, καθώς 
ξέρεις, προτάσσει τό πιοτό άπό τό φαγί. Διότι, άπλού- 
στατα, θέλει νά τό προτάξη. Καί δχι μόνο ό "Ομηρος. 
Καί άργότερα ακόμα στην κλασική εποχή οί "Ελλη
νες στά τραπέζια τους έδιναν την πρώτη θέσι στο 
πιοτό.

Ό  σοφός μου φίλος δέν είχε άδικο.
— Πράγματι, τοϋ είπα. Οί "Ελληνες δέν έκαναν 

«γεύματα», έκαναν «συμπόσια».
Δέχτηκε τό γλωσσικό επιχείρημα πού τοϋ είχα 

προσφέρει, συμφωνώντας μέ τη γνώμη του, ώς τήν 
καλύτερη άπόδειξη τοϋ ισχυρισμού του. Κι’ έξακο
λουθήσαμε νά μιλούμε γιά τη μετάφρασι.

'Ο νοΰς μου γυρίζει τώρα στή χαρακτηριστική 
αύτή λεπτομέρεια. Καί σκέπτομαι πόσο άνώτερος 
καί πόσο πνευματικώτερος, καί σ’ αύτό άκόμα, ήταν 
ό πολιτισμός των άρχαίων Ελλήνων άπό τό δικό 
μας. ’Εκείνοι δέν μαζεύονταν γύρω άπό ένα επίσημο 
τραπέζι γιά νά φάνε. Έτρωγαν βέβαια. ’Αλλά δέν 
μιλούσαν γιά τό φαγί. Τό φαγί, ώς πεζό μέσον γιά 
τήν συντήρησι της ζωής, τό θεωρούσαν σάν κάτι κα
τώτερο. Σάν μιά κοινή φυσική άνάγκη. Γύρω άπό 
τό τραπέζι μαζεύονταν γιά νά πιούνε. Γιατί τό κρα
σί ήταν γιά αύτούς τροφή ψυχική. Τούς έδινε τήν 
ωραία εύθυμη διάθεσι νά μιλήσουν, νά τραγουδή
σουν τις δόξες των ήρώων των, νά υμνήσουν τον έρω

τα, νά φιλοσοφήσουν. Χάριζε φτερά στήν ψυχή τους 
γιά ωραία φτερουγίσματα άπάνω άπό τά επίγεια 
καί τά πρόσκαιρα. Καί είδαμε τί μας άφησαν τά 
άρχαία συμπόσια! Οί ώραιότερες καί βαθύτερες σε
λίδες τής έλληνικής φιλοσοφίας μάς έρχονται άπ’ 
αυτά. Είναι, δπως θά λέγαμε σήμερα, πρακτικά συμ
ποσίων, πού τά κράτησαν υπέροχοι πρακτικογράφοι. 
Χωρίς τό «Συμπόσιον» τού Πλάτωνα ίσως δέ θά 
γνωρίζαμε τό καλύτερο μέρος τής φιλοσοφίας τού 
Σωκράτη. "Ισως δέ θά τό γνωρίζαμε όλότελα.

Σήμερα δίνουμε «γεύματα». Μαζεύονται γύρω 
άπό ένα επίσημο τραπέζι άνθρωποι επίσημοι καί 
τρώνε. "Ολες οί επισημότητες, δλες οί πολυτέλειες, 
δλες οί λαμπρότητες, γιά ένα μάσημα. Συνέδρια 
πού κρίνουν τήν τύχη τού κόσμου, συνέδρια πού άπο- 
φασίζουν τον δρόμο πού θά πάρη ή έπιστήμη, συ
νέδρια πού σφραγίζουν μιά νίκη τού πολιτισμού, 
γιορτές πού καθιερούνουν μιά δόξα, τελειώνουν σ’ 
ένα «γεύμα». Καί τί μένει, τί θά μείνη γιά τούς μετα
γενεστέρους άπό τά «γεύματα» αύτά ; ’Αλλοίμονο! 
"Αν ό Πλάτωνας ήταν υποχρεωμένος νά κρατήση τά 
πρακτικά τους, θά δοκίμαζε τόν έξευτελισμό ν’ 
άντιγράψη μόνο μερικές άθλιες «προπόσεις». Αύτό 
τό άνθος τών σημερινών γευμάτων θά είχε νά παρα- 
δώση στούς μεταγενεστέρους.

'Ο σοφός μου φίλος εύρήκε τρόπο νά συνοψίση 
τούς στοχασμούς μας αύτούς γιά τά «γεύματα» καί 
τά «συμπόσια» — εύθυμους στοχασμούς μιας πρωι
νής κουβεντούλας μέσα στο τραίνο — μ’ ένα παρά
δειγμα έπιγραμματικό :

— Γεύματα, είπε, κάνουν καί τά ζώα. Συμπόσια 
δμως κάνουν μόνον οί άνθρωποι.

Μήπως δέν είναι έτσι ; Πέντε πεινασμένοι σκύ
λοι, μαζεμένοι γύρω'άπό έναν άναποδογυρισμένο τε
νεκέ τών σκουπιδιών, κάνουν «γεύμα». Κ’ επισημότα
το μάλιστα. 'Η θεία δμως φωνή τού Σωκράτη δέν 
άκούστηκε σ’ ένα «γεύμα», άκούστηκε σ’ ένα «συμ
πόσιο». Καί άκούγεται άκόμα ύστερα άπό χιλιάδες 
χρόνια. Καί θά έξακολουθή ν’ άκούγεται δσο ζή 
ό κόσμος. Γιατί στο συμπόσιο, δπου μιλεΐ ό Σωκρά
της, είναι καλεσμένοι οί αιώνες.—
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Π Α Ν Ο Υ  Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Ν Η  
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Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ
Κ Α Ι

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ
Τήν 23ην ’Απριλίου 1973, Ιλαβε χώραν είς τήν 

Σχολήν ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων, όμιλία τοΰ 
Προέδρου τής Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκού Τύπου 
κ. Πάνου Τρουμποΰνη, παρουσία τοΰ ’Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τού Διευθυντοϋ τής Σχολής ’Α- 
στυν. Δ) ντοΰ κ. Οικονόμου, τοΰ Τποδιευθυντοΰ κ. Κα- 
ρακίτσου, τοΰ Δ) ντοΰ τής Ύπσδ) νσεως Σωματικής καί 
Πνευματικής ’Αγωγής κ. Ά χ ιλ . Τσιπρούδη καί τών 
’Αξιωματικών τής Σχολής.

Τήν λίαν ένδιαφέρουσαν αυτήν όμιλίαν τοΰ κ. 
Προέδρου παρηκολούιθησαν έπίσης έκ μέρους τής δημο
σιογραφικής οικογένειας, οί Ήλίας Μπακάπουλος, Θεμ. 
Θεμιστοκλέους, Σεβ. Άρνέλλος, Γ. Βαξεβανίδης, Νΐνος 
Σταματόπουλος, Γ. Καρατζας, Τσαϊλάς καί δ ’Αμερι
κανός H Ig IA s .

Τδν δμιλητήν παρουσίασε εις τούς δοκίμους Ύπα- 
στυνόμους καί Ύπαρχιφύλακας ό Διευθυντής τών ’Α
στυνομικών Σχολών κ. Νικόλαος Οικονόμου. Τήν δμι- 
λίαν τοΰ κ. Τρουμποΰνη λόγφ τοΰ ένδιαφέροντός της 
δημοσιεύομεν κατωτέρω:

«Κύριε 'Αρχηγέ, Κύριοι Διευθυνταί, Κύριοι,
Αποτελεί δι' έμέ ιδιαιτέρα τιμή καί εξαιρετική ίκανο- 

ποίησι ή πρωτοβουλία τής ήγεσίας τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
νά μέ κολέοη έδώ γιώ νά σάς όμιλήσω. Καί αισθάνομαι 
μεγάλη χαρά άπό τήν παρουσία σας. Στό σημερινό ομι
λητή, πού διατηρεί άπό δεκαετιών στενούς δεσμούς μέ τό 
ένδοξον Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, προσθέτει καί έ- 
Εαιρεική συγκίνησι τό θέμα πού ή ήγεσία σας μοΰ ένεπι- 
στεύθη νά έπεξεργοσθώ. Κοί είναι αύτό τό θέμα: Ή  συνερ
γασία Αστυνομίας Πόλεων καί Δημοσιογραφίας.

Ύφίσταται αύτή ή συνεργοσία άπό ένάμιση καί πλέον 
αίώνος. 'Από τότε πού τό "Εθνος μας έξηγέρθη διά νά 
άποτινάξη τά δεαμά τής δουλείας καί άπό τών πρώτων 
άπελευθερωτικών χρόνων. Οί τότε άγωνισταί τής γραιρί- 
δος είχαν ταχθή παράπλευρα πρός τό άστυνομικό Σώμα, 
ύπό τή μορφή πού λειτουργούσε ή μικρά δύναιμις ή τετα- 
γμένη γιά τήν προστασία τοΰ πολίτου. Καί τήν έδοηθοϋσαν 
γιά τήν έκπλήρωσι τής άποστολής της.

'Αλλά ή συνεργασία κατέστη στενωτέρα, όταν πρό πεν
τηκονταετίας συνεστήθη τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
καί ή Πολιτεία τοΰ ένεπιστεύθη τήν περιφρούρηοι τής Ζωής, 
τής τιμής καί τής περιουσίας τών 'Ελλήνων καί τών 'Εθνι
κών ιδανικών. Τό έμβλημά του ήτο καί διετηρήθη: « Ισχύς 
μου ή άγάπη τοΰ Πολίτου». Καί έξεπλήρωσε τήν άποστολήν 
του μαΖΙ μέ τό άλλο σώμα Ασφαλείας τής Χώρας, τήν ήρωϊ- 
κή Χωροφυλακή. Κυριαρχεί τό έμβλημα αύτό άπό τής 25ης 
'Ιουλίου τοΰ 1920, όπότε έξεδόθη ό Νόμος 2461, πού εί- 
σηγήθη ό μεγάλος νομοθέτης Κωνσταντίνος Ρακτιβάν καί 
φέρει τήν ύπογραφή τοΰ Βοσιλέως 'Αλεξάνδρου, «περί συ-

στάσεως 'Αστυνομίας Πόλεων», γιά τ ις  πόλεις 'Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί Κέρκυρας. "Αλλο είναι 
ότι τελικώς έξηρέθη ή Θεσσαλονίκη.

Κάμνω αύτήν τήν ιστορική άναδραμή, γιά νά άνατρέ- 
Εω καί στήν άρχαιότητα. 'Αποσκοπώ νά έξάρω τή λειτουργία 
τής Σχολής τών Ύπαστυνάμων, ώς άνωτάτου πνευματικού 
ιδρύματος τής Αστυνομίας. Στήν περίπτοσί σας ισχύουν 
τά λόγια του μεγάλου μαθηματικού καί φιλοσόφου Herri 
Poircare «τό νά γινώσκης είναι ό σκοπός, τό νά ένεργής 
είναι τό μέσον». Θά μοΰ έπιτρέψετε αύτή τήν ιστορική άνα- 
δρομή, έστω καί άν θά περιέχη κάποια υπερβολή.

Θά γνωρίζετε, βέβαια, ή θά σας τό είπαν οί καθηγηταί 
σας, ότι τήν Αστυνομία καί τούς 'Αστυνόμους τούς συναν
τούμε στήν Πολιτεία τών 'Αθηναίων άπό τομ 5ου π.Χ. αίώ
νος, μέ τ ις  ίδιες όνομασίες καί τά ίδια, περίπου, καθήκοντα. 
Καί δέν αμφισβητούν οί ιστορικοί, έστω καί άν άνάγεται 
στή μυθολογία, ότι, μέ τήν τήρησι τών άναλογιών, άπό τήν 
έποχή του μυθικού Θησέως, δηλαδή άπό τή 1300 π.Χ., ύ- 
πήρχαν άστυνομικές άρχές όχι μόνον στήν ’Αθήνα καί στή 
Σπάρτη, άλλά καί σ' όλες τ ις  'Ελληνικές πόλεις. 'Αστυνο
μικές ύπηρεσίας καλώς ώργανωμένες καί μέ διάφορες προ
σωνυμίες, άλλά μέ τήν ίδια άποστολή, δηλοδή τού φρουρού 
τής τάξεως, λειτουργούσαν καθ' όλη τήν έκτασι τού 'Ελ
ληνικού χώρου.

Ή  'Αστυνομία τοΰ ΒυΖαντίου, άπό τήν περίοδο τοΰ 
Ιουστινιανού μέχρι τής πτώσεως τής ΒυΖαντινής Αύτο- 
κρατορίας, βάσει τών ίδιων προτύπων, έλειτούργησε. Ό  πο
λιτισμός τοΰ Αστυνομικού Σώματος ύφίστατο στήν 'Ελλά
δα καί κατά τήν έποχή πού ή σημερινή πολιτισμένη Ευρώπη 
εύρίσκετο στό σκότος τοΰ Μεσαιώνος.

Πολύτιμες πληροφορίες έπί τοΰ θέματος μάς παρέχει 
τό λομπρό σύγγραμα τοΰ 'Αστυνόμου κ. Χαραλάμπους Στα- 
μάτη «'Ιστορία τής 'Αστυνομίας Πόλεων». Σ ' αύτό μπορεί 
νά προσφεύγη ό μελετητής γιά νά ένημερώνεται.

Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Πατρίδος μας άπό τόν Ζυγό 
τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήρχισε ή όργάνωσις τών 
'Αστυνομικών Υπηρεσιών, άπαροιτήτων γιά τήν έΕασφάλισι 
τής τάξεως. Ή  σχετική νομοθεσία προέτρεχε τής έποχής 
της, άφ' ου καί οί άντίστοιχες ξένες άστυνσμικές ύπηρεσίες 
έδανείσθησαν τήν όνομασία άπό τήν 'Ελληνική άρχαία προ
σωνυμία τήν άντίστοιχη πρό τό Ά σ τυ  καί Νόμος. Ή  νο
μοθεσία μας υπήρξε πρωτοπόρος. Μέχρι τοΰ σημείου, ώστε 
νά έκπονηθή στις 24 Ιανουάριου 1837 καί Κώδιξ Οδικής 
Κυκλοφορίας. Διάταγμα τοΰ Βοσιλέως "Οθωνος καθώριΖε:
« Οσάκις έπί τών δημοσίων όδών, είτε έντός τών πόλεων, 
είτε έπί τών κατασκευασθέντων μεγάλων δρόμων τοΰ Βα
σιλείου μας συναπαντώντσι αμοξοι, έφιπποι κλπ., οφείλει 
έκαστος νά ύποχωρή δεξιά, καί νά μένη οϋτως ή δίοδος 
έλευθέρα άπό άμφότερα τά διαβαίνοντα μέρη».

ιμ'Αφ' ου άπό τής 20ης Μαΐου 1893 τό Διάταγμα τοΰ 
Βοσιλέως "Οθωνος συνέστησε τήν «Βασιλικήν Χωροφυλα
κήν», όπως έκτοτε τήν ώνόμαοε, ήλθε τό πλήρωμα του 
χρόνου καί διά τήν 'Αστυνομίαν. Μετά τόν Νόμον περί συ- 
στάσεως τής 'Αστυνομίας Πόλεων, άπό τοΰ μηνός Μαΐου 
1920 ήρχισε λειτουργούσα ή πρώτη 'Αστυνομική Σχολή,
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Τοΰ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ . Βασ. Τσούμπα 
έπΐ τη 20ετηρίδι των « ’Αστυνομικών Χρονικών »

Προ εΐκοσιν ετών ήρχισεν έκδιδόμενον ύπό τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, ώς έττίσημον τοΰ Σώματος δημοσιογραφικόν όργα- 
νον, περιοδικόν, ύπό τον τίτλον «’Αστυνομικά Χρονικά». Ή εκδοσίς 
του άπετέλεσεν όμολογουμένως σταθμόν είς τον ελληνικόν περιοδικόν 
τύπον, διότι ύπήρξεν ή πρώτη εις τό είδος της, άπό τής συστάσεως 
τού νεωτέρου Ελληνικού Κράτους. ’Αλλά καί τής Ιστορίας τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων ή έκδοσις των «’Αστυνομικών Χρονικών» ύπήρξεν ση
μαντικός σταθμός καί μέγα βήμα προόδου. Τούτο δε, διότι αί σελίδες 
του άρτιωτάτου καθ’ όλα έπαγγελματικοΰ άστυνομικου περιοδικού 
κατέστησαν, εκτοτε, πολύτιμος σύντροφος καί όδηγός τών άνδρών του 
Σώματος, παρέχουσαι είς τούτους εκλεκτήν επαγγελματικήν καί έγκυ- 
κλοπαιδικήν αγωγήν, τήν όποιαν προηγουμένως άνεζήτουν είς ετερα 
αμφιβόλου αξίας έντυπα.

Πλήν τούτων, αί στήλαι τών «’Αστυνομικών Χρονικών» άπετέλε- 
σαν τό βήμα, άπό του οποίου έγινε γνωστόν εν πολλοϊς τό πολύπλευ
ρον καί κατά πάντα πολύτιμον έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων ύπέρ 
τοΰ λαού καί του έθνους.

Ώς Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, συγχαίρω όλους όσους συνέβα- 
λον καί εξακολουθούν νά συμβάλουν είς τήν επιτυχίαν τοΰ περί ου ό 
λόγος λαμπρού περιοδικού.

Χαιρετίζων τήν εικοσαετή επιτυχή έκδοσιν τών «’Αστυνομικών 
Χρονικών», εύχομαι πάσαν περαιτέρω πρόοδον, έπ’ άγαθώ τού ’Αστυ
νομικού Σώματος καί τής Ελληνικής κοινωνίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ



πού έγκατεστάθη έντάς τοΰ φρουρίου τής Κέρκυράς. Τήν 
1 r>v Οκτωβρίου 1921 έγκοβίστατο οτήν Κέρκυρα ή 'Αστυ
νομία Πόλεων, πρόδρομος τών Σχολών σας. Έχαρακτηρί- 
αθηοαν τότε ώς οί νέοι βλαστοί τής τάΕεως καί τής '^σφα- 
λείας, οί νέοι φρουροί τού Νόμου καί τής Ζωής και τής 
'Ασφαλείας καί τής τιμής τού πολίτου. Άπετέλεοαν θρύλο 
στήν Κερκυραϊκή Κοινωνία.

Τήν 21 ην Απριλίου— σύμπτωσις τής ήμερομηνίας; — 
τού 1922 ή Αστυνομία Πόλεων, παρουσίρ τού τότε Πρω- 
θιιπουργοϋ ΔΐΊρητρίου Γούνορη, έγκαθιδρύθη καί οτήν Πάλι 
τών Πατρών. Τόν Μάΐον τοΰ 1923 ή Αστυνομία Πόλεων 
έγκατεστάθη στον Πειραιά. Διευθυντής της ό 'Ιωάννης Κα- 
λυβίτης, υποδιευθυντής ό Γρηγόριος Πράττης καί πρώτοι 
άΕιωματοΰχοι οί X. Σάρρος, Κ. Πετούνης, Έμμ. Σπανά- 
κης, Παν. Καλκάνης, Γ. Κιόλας, Άθαν. Αυγερινός, "Αγγ. 
Τσαλόκης, Ίω . Φλεριανός, Άδριανός Άγγελίδης, Ίω . Ά - 
γέλοστος. Τούς αναφέρω όνομαστικώς, διότι ύπήρΕαν ό- 
Ειωματικοί πού έσημείωσαν λαμπρά σταδιοδρομία καί διότι 
αντιμετώπισαν μέ έπιτυχία τις  πρώτες δυσκολίες πρός κα- 
τοπολόμησιν τού υποκόσμου τοΰ Πειραιώς καί έΕημέρωσαν 
τό έπίνειον άπό τά κακοποιό στοιχεία.

Στις 15 Ιανουάριου 1925 ήρχισεν ή έγκατάστασις τής 
Αστυνομίας στήν πόλι τής Παλλάδος. Μέγα τό γεγονός. 
Στελέχη της: Νάσσης, Τσιγκρής, Κατραμποσάς, Πειρουνά- 
κης, Λαιμπρινόπουλος, Βρανόπουλος, Γιαννοϋτσος, Γκολέ- 
μης, Παπαδημητρίου, ϊύδης καί τόσοι άλλοι πού έλάμπρυ- 
ναν καί έδόΕασαν τό Αστυνομικό Σώμα. Ποιος άπό τούς 
παλαιοτέρους δέν τούς θυμάται μέ άγάπη καί πόση συγκί- 
νησι δέν μάς καταλαμβάνει ήμάς πού τούς έγνωρίσαμε καί 
συνδεθήκαμε μαΖί τους. Καί αύτούς πού έΕέλιπαν καί αύ- 
τούς πού είναι άκόμη μεταΕύ μας καί κάθε συνάντηοις μαΖί 
τους μάς φέρνει τ ις  ωραιότερες άναμνήσεις. Ή  Αθήνα 
άνοστατώθηκε. "Ολοι, ό Τύπος, ή Κοινή Γνώμη, οί άπλοι 
άνθρωποι, έθεώρησαν ότι ό πολιτισμός έγκατεστάθη στήν 
Πρωτεύουσα. "Απειρα τά ένθουσιώδη σχόλια στις έφημε- 
ρίδες. Καί ολίγες ύποδείΕεις: Έγραψε ό άείμνηστος Κώ
στας Αθάνατος στα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» τής 16ης 'Ια 
νουάριου τοΰ 1925 κάτι πού έΕακολουθεί νά ίσχύη καί σή
μερα άκόμη: «Καλή καί “Αγια ή 'Αστυνομία Πόλεων. Αλλά 
εις τήν τόσον έύοίωνον έμφάνισίν του δέν συγχωρεϊται τό 
φέρελπι τούτο σώμα νά κόμη τήν ένορΕιν τοΰ έκπολιτιστι- 
κοϋ σταδίου του μέ ένα σολοικισμόν. ΠαίΖει καί ή ονοματο
λογία τόν ρόλον της. Ό  όρος «'Αστυνομία τών Πόλεων» 
δέν θά πή άπαλύτως τίποτε. Είναι μία ταυτολογία άκαλαί- 
σθητος καί παράλογος. Δέν είναι άνάγκη νά είναι κανείς 
δάσκαλος γιά νά καταλάβη ότι μοιάΖει μέ τόν «οικοδεσπό
την τού σπιτιού» πού λένε μερικοί. Ο κ. Κονδύλης, ό κ. 
Χαλλίντεϋ, ό κ. Γεωργιάδης, ό κ. Καλυβίτης —δέν Εέρω 
άκριβώς ποιος είναι άρμόδιος — άς «περικόψουν έκεϊνο τό 
«τών Πόλεων», άφ' οΰ ή λέΕις «Αστυνομία» τό λέει πολύ 
καλά μόνη της».

'Αλλά, πολύ προσφυώς έγράφη, άτι ή πρωτεύουσα πα
ρέδωσε στήν 'Αστυνομία τήν καρδία της.

ΈΕέφυγα άπό τό θέμα μου. Τό έθεώρησα άπαραίτη- 
τον, άγαπητοί Φίλοι, άπευθυνόμενος πρός 'Υμάς, τά νέα στε
λέχη τής 'Αστυνομίας Πόλεων νά σάς ύπομνήσω μερικά ποϋ 
άνάγονται στήν 'Ιστορία τοΰ Σώματος. Τώρα, 50 σπουδα- 
σταί, ύπαστυνόμοι, συνεχίΖετε τή σταδιοδρομία σας στή 
Σχολή πού λειτουργεί άπό τό 1947 καί 86 ύπαρχιφύλακες 
σπουδασταί στήν άντίστοιχη Σχολή πού μετεφέρθη τό 1952 
άπό τήν Κέρκυρα. Εύχομαι καί συνιστώ ή σχολή ύπαρχιφυ- 
λάκων νά μετοναμααθή εις άρχιφυλάκων, όπως γνωρίΖω ότι 
γίνεται μιά παροιμία προσπάθεια.

Καί συνεχίΖω μέ τό κυρίως θέμα μου. Ή  συνεργασία 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί τής Δημοσιογραφίας. Αύτή ή 
συνεργασία είναι τεθειμένη έκ τών πραγμάτων. Έπιβαλλο- 
μένη καί άπό τό συμφέρον καί τών δύο μερών. Κατεδηλώθη 
κατά τή διάρκεια τής πεντηκονταετίας τής λειτουργίας τοΰ 
Σώματος καί άπέβη εύεργετική όχι μόνον γιά τούς 'Αστυ
νομικούς καί τούς δημοσιογράφους, άλλά καί γιά τό κοινω
νικό σύνολο και γιά τό Έθνος μας.

Ή  συνεργασία μας, άΕιότιμοι κύριοι, δέν πρόκειται νά 
έγκαινιασθή σήμερον. 'Υπάρχει άπό πολλών έτών, ίσως άπό 
τής έποχής τής συστάσεως τής Χωροφυλακής, ώς σώματος 
τάΕεως καί άσφαλείας. Ή  συνεργασία αύτή διήλθε, κατά 
περιόδους, άπό πολλά στάδια καί κατενεμήθη μεταΕύ τών 
δύο σωμάτων άσφαλείας, όταν μεταγενεστέρως συνεστήθη 
καί ή Αστυνομία Πόλεων. Άπό μέρους όμως τών δημοσιο

γράφων παρεσχέθη, εις χαλεπούς καιρούς έρίδων καί άντι- 
Ζηλιών μεταΕύ τών δύο σωμάτων ύποκινουμένων άπό τάς 
πολιτικός άντιθέσεις καί κοκάς σκοπιμότητας, ειλικρινής ή 
έπιθυμία τής ύποβοηθήαεως τής άποστολής τών οργάνων 
τής τάΕεως. Δύναμαι νά ίσχυρισθώ, ότι οί "Ελληνες έπαγ- 
γελματίαι δημοσιογράφοι διά τού τρόπου καθ' όν έχειρί- 
Ζοντο τό πρόβλημα έκείνην τήν έποχήν έστάθησαν καί ώς 
μεσολαβητοί, εις στιγμάς κρίσεως. Οί παλαιότεροι άπό ήμάς 
ένθυμούνται ότι, τότε, τά έτη 1925 — 1926, όταν ή πόλις 
τών Αθηνών διηρέθη εις δύο τομείς, τόν ένα τών όποιον 
ήλεγχεν ή Χωροφυλακή καί τόν έτερον ή Αστυνομία 
άπό άπόψεως άσφαλείας, τά δέ δύο σώματα, μέ τήν έπι- 
κρατούσαν τότε άτμόσφαιραν τών πολιτικών άντιθέσεων, 
ύπεβλέποντο καί άντιμάχοντο, οί δημοσιογράφοι τών άστυ- 
νομικών άρμοδιοτήτων προσεπάθουν, διότι άντιλομβάνοντο 
τούς σχετικούς κινδύνους, νά έμφανίΖουν τά γεγονότα κατά 
τρόπον συμβιβάΖοντα τά διεστώτα καί γεφυρώνοντα τά χά
σματα. Ή  κωμική έκείνη κατάστασις, κατά τήν όποιαν ό 
έλεγχος τοΰ δεΕιοΰ π.χ. πεΖαδραμίου μιάς Κεντρικής οδού 
τής πόλεως τών Αθηνών άνήκεν εις τήν άρμοδιότητα τής 
Χωροφυλακής καί τού άριστεροΰ εις τήν άρμοδιότητα τής 
'Αστυνομίας Πόλεων, παρήλθε μετ' όλίγους μήνας άνεπι- 
στρεπτί καί έπεφορτίσθησαν ή μέν Αστυνομία Πόλεων διά 
τήν διατήρησιν τής τάΕεως, τής Άσφαλείας καί μέ τά άλλα 
άστυνομικά καθήκοντα εις τάς πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, 
Πατρών καί Κερκύρας ή δέ Χωροφυλακή καθ' ολόκληρον 
τήν ύπόλοιπον έπικράτεισν.

Ή  Ελλάς έχειροκρότησε τήν έπελθοΰσαν λύσιν καί οί 
έπαγγελμστίαι δημοσιογράφοι έδωσαν όλόκληρον τήν ψυ
χήν των διά νά παρακολουθήσουν έγκωμιαστικώς τήν έθνι- 
κήν δράσιν τών δύο Σωμάτων. Τιμή καί ΔόΕα άνήκουν εις 
τούς άΕίους ήγέτας τών δύο Αστυνομιών, οί όποιοι έπέτυ- 
χαν νά παρομερίσουν τάς φαυλότητας τοΰ παλαιού πολιτι
κού κόσμου τοΰ μεσοπολέμου, νά άπακαταστήσουν τήν εύ- 
ρυθμίαν μεταΕύ τών δύο Σωμάτων τής ΤάΕεως καί τής Ά 
σφαλείας, νά παραμερίσουν τάς άντιΖηλίας, νά θεμελιώσουν 
τήν ψυχικήν συνοχήν των καί, τέλος, νά δημιουργήσουν τό 
σήμερον έπικρστοΰν, χάρις καί εις τήν σώφρονα πολιτικήν 
τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, πνεύμα συνερ
γασίας, έμπιστοσύνης καί άλληλεγγύης μεταΕύ των. Τώρα 
τά δύο Σώματα άδελφωμένα προχωρούν τόν Εθνικόν δρό
μον τοΰ μεγάλου προορισμού των καί έΕασφαλίΖουν εις τόν 
Ελληνικόν λαόν τήν εύνομίαν, τήν γαλήνην, τήν τάΕιν καί 

τήν άσφάλειαν, πού τόσον άΕιοΖήλευτος έχει άποβη, άκόμη 
καί εις τούς έν τφ έΕωτερικώ κακόπιστους έχθρούς τής 
Πατρίδος μας.

Τήν ώραία ιδέα τής συνεργασίας τήν ύπηρέτησαν μέ 
φανατισμό, μέ συνέπεια, μέ πίστι οί άείμνηστοι συνάδελφοί 
μας, πού έπετέλεσαν κατά τήν μακρά σταδιοδρομία του πρά
γματι έθνικόν έργον. Οί Τάσος ΧατΖηανοστοσίου, Δημήτριος 
Άρνέλλος, Άνδρέας Τσαμόπουλος, Σπΰρος Λεωτσάκος, 
ΒενιΖέλος Ζερβέας, Νίκος Μαράκης, Κων)νος Βούρβουλης, 
Νικόλαος Εύστρατίου, Εύστάθιος Θωμόπουλος καί οί πα
λαίμαχοι κύριοι Γεώργιος Γισννοράκος, Νικόλαος Τοαϊλάς, 
Δημήτριος Μηλιάδης καί ΤαΕιάρχης Παπαθανασίου πού είναι 
άΕιοι πόσης τιμής.

Τήν ύπηρετοϋν σήμερα οί παρόντες συνάδελφοί μου 
Σεβαστιανός Άρνέλλος, Ήλίας Μσλάτος, Αναστάσιος 
Χιόνης, Δημήτριος Μαθιόπουλος, Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, 
Ά ρης ϊυπολιτίδης, Ά γ ις  Βούρβουλης, Σαράντος Μιχαλό- 
πουλος, Εύάγγελος ΓκουΖούλης, Γεώργιος ΒσΕεβανίδης, 
Αντώνιος Δαυίδ, Άνδρέας Σακαλής. Ή  παράθεσις τών ο

νομάτων τους δέν σημαίνει καί άΕιολόγησίς τους. Πρός ό
λους έκφράΖω τή βαθυτάτη συναδελφική μου έκτίμησι.

Είναι οί συντάκται πού συνεργάζονται μέ τούς σημερι
νούς όΕιωμστικούς καί άνδρας τού Σώματος καί πού θά 
συνεργασθοΰν μαΖί σας, όταν θά έΕέλθετε άπό τις Σχολές 
καί θά συνεχϊσετε τήν ώραία σταδιοδρομία σας. Βοηθήσατέ 
τους όπου καί άν τούς συναντήσετε κατά τήν έπιτέλεσι τού 
έργου τους. Θά σας βοηθήσουν καί έκεϊνοι μέ προθυμία 
κατά τήν έπιτέλεσι τής άποστολής σας.

Οί παλαιότεροι σας κοί οί ήγέται τού Σώματος γνω- 
ρίΖουν πόσο έποικοδομητική ύπήρΕε σέ πλεϊστες περιστά
σεις ή συνεργασία τοΰ Αστυνομικού καί τοΰ δημοσιογράφου. 
Καί γιά τήν άντιμετώπισι τοΰ έγκλήματος καί γιά τήν έΕι- 
χνίασί του, καί γιά τήν άπσκάλυψι τοΰ έγκληματίου καί γιά 
θέματα τάΕεως άκόμη. Θά σάς άναφέρω μερικά παραδεί
γματα ώς ένδεικτικά τής συνεργασίας.
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Διεπράχθη πρό έτών ένα ειδεχθές έγκλημα σεξουαλι
κής φύσεως. Στήν συνοικία 'Ακαδημία Πλάτωνος ένας ά- 
νώμαλος τύπος, ό Χατξηχρήστος έφόνευσε κάποιον όνόματι 
Πεπέν. Οί αρμόδιοι άστυναμικοί παρεκάλεσαν τούς αστυ
νομικούς συντάκτας νά άποκρύψουν, ότι τό θύμα έφερε κατά 
τό φόνο ένα ρολόι, πού ήταν καί χαρακτηριστικό. Ό  δρά
στης παρεπλανήθη καί έπεΖήτησε νά πωλήση το ροΛόϊ. Οί 
άστυνομικοί συντάκται συνεμορφώθησον πρός τήν παράκλη- 
σιν των άστυνομικών. Καί ό δράστης συνελήφθη.

Έτερον παράδειγμα: Πρό έτών επίσης έσφάγη μία γη
ραιό Έλληνοομερικανίς άπό τα άνήψισ της. Οί άστυνομι- 
κοί συντάκται, κατόπιν παρακλήσεως των άξιωματικών της 
'Ασφαλείας, άπέκρυψαν, ότι τό θύμα είχε δεθή μέ ένα και
νούργιο σχοινί, άλλά τούναντίον έγραψαν ότι είχε δεθή μέ 
παλαιό σχοινιά. Οί άστυναμικοί άνεΰρον πού ήγόρασαν οί 
δράσται τό σχοινί καί άνεκάλυψαν τούς δράστας.

Τελευταίως άκόμη, στό έγκλημα Μουντή οί άστυνσμι- 
κοί συντάκται έβοήθησαν ένεργώς γιά τήν άπακάλυψι τοϋ 
έγκλήματος καί τοϋ έγκληματίου. Καί όταν ό πατέρας τοϋ 
θύματος Τσόμπαν ίσχυρίσθη, ότι ή άπόφασις τού δικαστη
ρίου ύπήρξε πεπλανηιμένη καί ότι ή κόρη του ύπήρξε θύμα 
των κακοποιήσεων της έκ μέρους των άστυνομικών άρχών, 
διότι έπεχείρηοε νό έχη συνάντησιν μέ τήν λαίδην Φλέμιγκ, 
εύρέθη στό Λονδϊνον Έλλην δημοσιογράφος, ό Βάσος Τσι- 
μπιδάρος, πού έαπευσε νά συνοντήση τή λαίδη Φλέμιγκ, ή 
όποια τοϋ έδήλωοεν ότι ούδέπστε ή Τσόμπαν έπεχείρηοε νά 
τήν συναντήση. "Ετσι ό συνάδελφός μας άνέτρεψε τόν κα
κοήθη καί συκοφαντικόν κατά τής Αστυνομίας ισχυρισμόν 
τοϋ πατρός Τσάπμαν.

Θά ήμποροϋσα νά προστρέξω εις πλεϊστα όσα παρα
δείγματα αποτελεσματικής καί γονίμου συνεργασίας τών δη
μοσιογράφων καί τής 'Αστυνομίας. Θά ήμποροϋσα νά σάς 
έκθέσω περιστατικά, κατά τά όποια οί άστυνομικοί συντά- 
κται διεΕάγοντες καί τή δική τους έρευνα γιά ένα έγκλημα 
άνεκάλυψαν στοιχεία τά όποια άντί νά τά δημοσιεύσουν τά 
έθεσαν ύπ' όωει τών αξιωματικών τής Ασφαλείας, χάρις 
δέ εις αύτά έπετεύχθη ή έξυχνίασις τοϋ έγκλήματος.

Θά ήμποροϋσα νά σας δώσω παραδείγματα ύποθοηθή- 
οεως ύπό τών συντακτών τοϋ έργου τοϋ άστυνομικοϋ εις 
περιπτώσεις άδικημάτων στρεφαμένων κατά τής έθνικής 
άσφαλείος' περιορίζομαι στά άνωτέρω, ώς πιό πρόσφατα, 
διότι καί ό χρόνος δέν έπαρκεϊ.

Αγαπητοί Κύριοι, καί άπό τώρα άγαπητοί Φίλοι,
Διέρρευσε μία ένδοξος πεντηκονταετία λαμπρός δρά- 

σεως τής 'Αστυνομίας Πόλεων. Ή  τριετής φοίτησίς σας 
στις Σχολές θά σας παράσχη όλα τά έφόδια γιά τήν πε
ραιτέρω σταδιοδρομία σας. Ή  περίπτωσις τών σπουδών σας 
άνταπσκρίνεται πράς τήν Ίσοκράτειο παραίνεσι: «Μή κα- 
τώκνει μακράν οδόν πορεύεσθαι πρός τούς χρήσιμόν τι δι- 
δάσκειν έπαγγελόμενος». Ή  πορεία σας δέν είναι μακρά, 
άλλά άπαραίτητη. ΝαμίΖω ότι σάς ταιριάΖουν οί στίχοι τοϋ 
μεγάλου Κωστή Παλαμά: «Συγνεφογείτονας καί πλέκω
γνώμες, μέ τούς όγέρηδες καί μέ τις  μπάρες. Καί νά ή 
ντραγάτα μου κι' έγώ ντραγάτης, τοϋ κόσμου φύλακας 
άνοιχτουάτης». Σάς εύχομαι νά έξέλβετε άπό τίς Σχολές 
πλήρως έφωδιασμένοι γιά νά άκολουθήσετε τό παράδειγμα 
τών έξόχων ήγητόρων σας.

ΝαμίΖω, πρός τούτοις, ότι τό παρελθόν τής συνεργα
σίας μας καί τό κλίμα τών ώραίων σχέσεων πού ύφίσταν- 
ται μεταξύ τής Ένώσεως Συντακτών Ημερησίων 'Εφημερί
δων 'Αθηνών καί τής ήγεσίας τοϋ 'Αστυνομικού Σώματος, 
πρέπει νά μας ώθήσουν στήν ύλοποίησι τών καλών προθέ- 
σεών μας. Προτείνω όπως, τό συνταμώτερον δυνατόν, προ- 
βοϋμε στό καταρτισμό μιας μικτής 'Επιτροπής άπό έκπρο- 
σώπους τών δύο μερών, τής όποιας τά έργον θά είναι νά 
προαγάγη τή συνεργασία, νά έξετάΖη τά θέματα πού θά 
θεμελιώσουν εύρύτερα τίς  σχέσεις μας καί θά μεθοδεύοη 
ένέργειες πού θά ύπηρετήσουν καλλίτερα άμφάτερα τό μέρη. 
Αύτή είναι μιά πρώτη σκέψις. Ενδεχομένως θά ύπάρξουν 
καί άλλες. Άπό τής πλευράς μας ύπάρχει πλήρης προθυ
μία. Θά σας βοησήσωμε. Βοηθήσατέ μας καί σείς. Αύτά 
άς είναι τό έμβλημά μας.

Σάς έκούρασα. Παρακαλώ νά μέ συγχωρήσετε. Σάς 
εύχομαι καλό Πάσχα. Είμαι πρόθυμος νά ύποβληθώ στή δο
κιμασία τών έρωτήσεών σας, έάν έχετε άπορίες πρός λύσιν.

Σάς εύχοριστώ».

ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 24ΩΡΟ

«ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΦΛΥΓΩΝ»
Τοϋ Άρχιφ . κ. Π. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Α Κ Ο Υ

Κόντευε νά περάση τδ μεσημέρι, όταν τή Λεωνόρα, χαϊ
δευτικά τής Ελένης, Ακόυσαν οί κοντινοί γείτονες κάποιας 
φτωχικής συνοικίας τής ’Αθήνας, νά έκτοξεύη τούς μύδρους 
της, συνηθισμένοι άλλωστε, ήταν, έναντίον τού συμβίου της, 
πού μόλις τήν ώρα έκείνη πατούσε τδ κατώφλι τού μικρού σπι
τιού τους.

"Εκανε κάποια υπομονή, δ άτυχος δ Παντελής, έτσι έλεγαν 
τδν άντρα τής καλής μας Λεωνόρας, άλλά στδ τέλος καί έκεΐνος 
ξεσπάθωσε. Λίγο άκόμα καί τή σαπιοκαρέκλα τής αύλής θά 
τή φορούσε καπέλλο στδ κεφάλι τή ς ... «Αγαπημένης» του. 
Συγκρατήθηκε δ άμοιρος δ Παντελής έδωσε τόπο στήν δργή. . .

Ή  Λεωνόρα όμως; ’Εκείνη ε ίχ ε .. .  συγχυστή. "Επρεπε νά 
ήρεμήση, νά συνέλθη καί καθώς είχε «ανάψει», δ άγώνας ήταν 
τούτη τή φορά πολύ σκληρός, πήρε τών όμματιών της καί πήγε 
νά .. . δροσιστή. Κατάλληλος χώρος μέ πολλή δροσιά καί πιδ 
πολλά γιοματάρια ήταν ή ταβέρνα, στέκι συνηθισμένο γιά τούς 
μπεκρήδες τής γειτονιάς, τού μπάρμπα - Γρηγόρη. «Κουτούκι» 
σωστό μέ τή γραφικότητα τής άπλυσιάς τού ταβερνιάρη καί 
τά σκοροφαγωμένα τραπεζάκια του άποτελοΰσε γιά τήν καλή 
κατά τά άλλα Λεωνόρα αληθινό παράδεισο λησμονιάς.

’Εκεϊ ή ροδομάγουλη «κυρία» Λεωνόρα τράβηξε άπανωτά 
καμμιά εικοσαριά ποτηράκια, έτσι γιά πείσμα τού άχαίρευτου 
τού Παντελή της. Φαίνεται όμως πώς τούτη τή φορά, τί παρά
δοξο άλήθεια, τό κοκκινέλι άντί νά ... παγώαη, δπως, τδ ήθε
λε ή ίδια, φούντωσε καί ζεμάτισε τά αίματα. Ή  Λεωνόρα μας, 
σωστή άντρογυναϊκα γιά νά βγάλη τά .. .  σπασμένα βάλθηκε νά 
μή άφίση ποτήρι γιά ποτήρι στή γραφική ταβέρνα τού γρα
φικού μπάρμπα - Γρηγόρη. Άνείμπορος δ καλός γεροντάκος 
νά τά βγάλη πέρα μαζί της κάλεσε,—δέν ήταν ή πρώτη φορά,— 
τδ «100».

Ή  Λεωνόρα μεταφέρθηκε στδ κρατητήριο τού Τμήματος 
«διά νά καταστή νηφάλιος». Τ ί έκανε δμως στδ μεταξύ δ Παν
τελής; ’Ανησύχησε φυσικά γ ιά . . .  τήν τύχη της. ’Αναζητώντας 
την στά ταβερνεΐα τής συνοικίας καί άφοΰ γ ιά . . . δοκιμή σού
ρωσε μερικά κατρουταάκια, έφτασε καί έκεϊνος τρικλύζοντας 
στδ Τμήμα. Ό  άξιωματικδς Υπηρεσίας δέν ήθελε πολλά γιά 
νά καταλάβη. Γνωστός, πολύ γνωστδς ήταν δ Παντελής. Πα
λαιός μπεκρής, μικροκλεφταράκος, μικροαπατεωνάκος, «ρέπων 
πρός τδν πλάνητα καί άτακτον βίον», ώδηγήθηκε φυσικά στδ 
«φρέσκο» νά κάνη παρέα τής Λεωνόρας. «Ντροπή Λεωνόρα... 
Ντροπή». «’Εμένα ντροπή ρέ γρουσούζη;» Λίγο καί τδ κρατη
τήριο θά είχε τήν καλή τύχη νά γίνη ρίγκ, άν δέν βρισκόταν 
δ σκοπός Αστυφύλακας. Είχε βραδυάσει γιά καλά, δταν δ 'Α
ξιωματικός Υπηρεσίας πήρε ένα Ανήσυχο τηλεφώνημα. «’Εδώ 
δ διευθυντής τού κέντρου «Μού Σού». Παρακαλώ στείλτε ένα 
περιπολικό. ’Αντιμετωπίζω έπικίνδυνο μεθυσμένο. Τδ αύτοκί- 
νητο έφερε «τδν έπικίνδυνο μεθυσμένο» στδ Τμήμα. "Ηταν. .. 
κρατήστε τήν Αναπνοή σας, δ . . .  κανακάρης τού Παντελή καί 
τής Λεωνόρας. Ό  μοναχογυιός τους δ Νίκος. «"Εσκασε» στά 
γέλοια σάν είδε τό «καλό» παιδί τούς «προκομένους» γονεϊς 
του.

Ή  «οικογένεια», πέρασε τή νύχτα της έν γαλήνη» καί 
«αυμπνοίφ» στό... πάντα φιλόξενο γιά τίς Ανάλογες περιπτώ
σεις κρατητήριο. Τήν άλλη μέρα τό πρωί άποχαιρέτησαν εύ- 
γενικά τούς Αστυφύλακες καί τδν ’Αξιωματικό Υπηρεσίας.

Ό  τελευταίος καταχώρησε στδ Βιβλίο Συμβάντων τή σχε
τική έγγοαφη. «Προσαγωγή 0 ΐναφλύγων». "Ηταν καί αύτδ ένα 
Από τά πολλά περιστατικά... Τά Απλά, τά φαινομενικά εύτρά- 
πελα περιστατικά, πού δμως κρύβουν τόσο πόνο καί Ασύλληπτη 
Αληθινά δυστυχία.
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Μ ΕΤΑΕΓ τών πολλαπλών προβλημάτων, 
τά 6ποια έτίθεντο ένώπιον τοδ νεο- 

εκλεγέντος κυβερνήτου τής 'Ελλάδος Ί -  
ωάννου Καποδιστρίου, ήτο καί ή δίωξις 
τής πειρατείας, ή δποία εΐχεν έπιφέρει 
μεγάλας ζημίας καί έκθέσει τήν χώραν 
μας έναντι τών προστατίδων δυνάμεων. Δέν 
εΐχεν άκόμη φθάσει εις τήν 'Ελλάδα δ 
Καποδίστριας, δταν· δπεύθυνοι παράγοντες 
τής Εύρωπαϊκής πολιτικής έθετον ώς δ- 
ρον άγαθών σχέσεων μετ’ αυτών και τής 
'Ελλάδος τήν καταστολήν διά παντδς μέ
σου τής πειρατείας. Ένδεικτικδν τοδ 
πνεδματος τό δποΐον Ιπεκράτει μεταξύ 
τών δυνάμεων προστασίας καί τής ‘Ελ
λάδος είναι καί ή κατωτέρω έκ Παρισίων 
άνταπάκρισις τής 14 Δεκεμβρίου 1827, 
δηλ. ένα μήνα πρδ τής άφίξεως τοδ Κα- 
ποδιστρίου εις Ελλάδα. Αδτη διαλαμβά
νει έπιστολήν τοδ Γάλλου ύπουργοδ τών 
ναυτικών πρδς τδν δποναδαρχον διοικητήν 
τών έν ’Ανατολή ναυτικών δυνάμεων:

« ...Κ ύ ρ ιε  υποναύαρχε, έμποδίοετε 
τήν πειρατείαν είς τήν 'Ανατολήν, διότι 
οΙ έν τή Έλλάδι κρατούντες δέν είχον 
ούτε άρκετήν ένέργειον, ούτε όρκετά 
μέσα διό νά έμποδίσουν τός παρανόμους 
έπιχειρήσεις τών ύπό τήν Ελληνικήν 
σημαίαν σκεπαΖαμένων καταδρομέων 
( . . . )  Πρέπει δέ νά κοινοποιήσετε τήν 
γνώμην τής Α.Μ. είς τήν κυβέρνησιν 
ταύτην, συγχωρούντες δεκαπέντε μόνον 
ήμερών προθεσμίαν είς τά καταγωγικά 
Ελληνικά πλοία τού νά έπιστρέψωσιν 
είς τούς λιμένας των. . .».
(«Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», έ
τος 1928).

Ό  Καποδίστριας, έπιθυμών δπως άποκα- 
ταστήση τήν τάξιν, άμα τή άφίξει του ά- 
νέθετε κατά Φεβρουάριον τοδ 1828 είς τδν 
’Αρχηγόν τοδ Στόλου Άνδρέαν Μιαούλην 
τήν έκκαθάρισιν τοδ Αιγαίου έκ τής πει
ρατείας. Οδτος είς έκτέλεσιν τής διαταγής 
έπέβη τοδ δικρότου «Ελλάς» και ήρχισεν 
τδ Ιργον τής έκκαθαρίσεως. Τά πρώτα

άποτελέσματα υπήρξαν λίαν Ικανοποιητι
κά. ’Εκ τών συλληφθέντων 80 πειρατικών 
πλοίων τά ήμιση έβΰθισεν, 5 έξ αύτών 
διέθεσεν πρδς ένίσχυσιν τοδ άποκλεισμοδ 
τής Χίου καί 30 άπέστειλεν είς τήν έν 
Αίγίνη έδραν τής Κυβερνήοεως. Λεπτομέ
ρειας περί τής έπιχειρήσεως αύτής διέ
σωσε μέχρις ήμών ή Γενική Έφημερίς 
τής Ελλάδος τής 4 Μαρτίου 1828. «Τήν 
18 τοδ λήξαντος άπέπλευσεν έκ τοδ λιμέ- 
νος τούτου (τοδ Πόρου) δ Ναύαρχος Α. 
Μιαούλης έπί τοδ δικρότου «Ή Ελλάς» 
μέ τήν κανονιοφόρον «Ή Φιλελληνίς» καί 
μέ μίαν ένοπλον τράταν, τήν δέ 19 έφθα- 
σεν είς Σκόπελον, δπου άμέσως έβαλεν είς 
πράξιν τάς διαταγάς τής Κυβερνήοεως, συ- 
νάξας δλα τά περάσματα, μιστικά, γολέτ- 
τας καί άλλα διαφόρων ειδών πλοία, δσα 
εδρεν είς τδν λιμένα, καί είς τούς δια
φόρους δρμους τής αύτής νήσου. Μετά ταδ- 
τα μετα^άς είς Σκιάθον, έπίασεν δσα έκ 
τών τοιούτων πλοίων έδυνήθη νά εδρη καί 
έκεΐ. Τδ σωτήριον τοδτο μέτρον τής Κυ- 
βερνήσεως καί ή δραστήριος καί άκριβής 
ένέργεια τοδ Ναυάρχου δίδουν είς δλον τδ 
Αίγαΐον Πέλαγος καί είς τάς λοιπάς Έ λ- 
ληνικάς καί γειτονικάς μας θαλάσσας τήν 
πλέον βεβαίαν έγγύησιν, δτι έξολοθρεύε- 
ται δι’ δλου ή πειρατεία, καί δτι έντδς 
όλίγου θέλει είσαχθή ή τελεία άσφάλεια 
είς τδ έμπορικδν πλοδν καί είς τήν διά 
θαλάσσης κοινωνίαν ( . . . )  Τδ παράδειγμα 
τοδ Μιαούλη βεβαιώνει δτι εύρίσκει (ή 
Κυβέρνησις) είς τδν κόλπον τού "Έθνους 
άνθρώπους, οΐτινες αισθάνονται τήν τιμήν, 
καθώς αισθάνονται καί τίιν έλευθερίαν». 
(Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος, έτος 
1928, σελ. 70, 71). Ή  Γαλλική έξ άλ
λου έφημερίς «Le Moniteur», έξαίρουσα 
τήν προσπάθειαν αδτήν τοδ Καποδιστρίου, 
έγραφε μεταξύ άλλων: Ή  Ελλάς άνέ- 
παυσε τάς κυβερνήσεις τής Εύρώπης, διά 
τά μέτρα τά δποία έλαβεν κατά τών πει
ρατών.

Ό  Καποδίστριας, δ όποιος ένήργησε

τόσον κεραυνοβόλως διά τήν έξαφάνιαιν 
τής πειρατείας έκ τοδ Αιγαίου, γνωστοποι- 
ών τδ άπστέλεσμα τής προσπάθειας του 
είς τδν Αρχιστράτηγον τών Ελληνικών 
πολεμικών δυνάμεων Τσώρτς διελάμβανε 
μεταξύ άλλων: «Έκ τοδ έπίπλου τοδ γεν
ναίου Μιαούλη, δ δ ποιος, κατά τάς διατα- 
γάς μου, κατέστρεφε τά περί τάς νήσους, 
τοδ Αιγαίου μίστικα καί λάντσες τών πει
ρατών, έχομεν ύλικδν τοδ στολίσκου μας, 
τδ δποΐον είς δλίγας ήμέρας φέρει καί τάσ
σει δπδ τήν ήγεσίαν μας δ Σαχτούρης». 
Τήν εΐδησιν ώσαύτως περί διαθέσεως τών 
πλοίων, έκ τών συλληφθέντων διά τδν άπο- 
κλεισμδν τής Χίου, άνήγγειλεν ή έν Σύ- 
ρφ έπιτροπή τών Χίων πρδς τήν δημογε
ροντίαν δι’ έπιστολής της δπδ Ημερομηνί
αν 29 Φεβρουάριου 1928, τής δποίας ή 
σχετική περικοπή έχει ώς άκολούθως: «Ό 
Ναύαρχος Μιαούλης, έπιασεν δπέρ τά 36 
πλοιάρια τών έν Σκοπέλψ, Σκύρφ, Σκιάθψ, 
Λάπηδων, τών δποίων 5 ή 6. τά τελειότε
ρα καί ταχύπλοα, φέρει μαζί του διά νά 
σταθώσιν αύτοδ είς τδν Αποκλεισμόν. Ό  
δύο ήμέρας ήδη φυσών εύδιώτατος άνεμος 
μάς κάμνει εύέλπιδας, δτι πρίν τδ δίκρο- 
τον ή «ΕΛΛΑΣ» είναι φθααμένον αύτοδ 
καί περιμένομεν κεχηνότες, νά τδ μάθω- 
μεν «άπδ πρώτην Σας».

Ή  ραγδαία οδτως είπεΐν καί άποφασι- 
στική ένέργεια τοδ Καποδιστρίου, κατα- 
στρέψαντος τά δρμητήρια τών πειρατών 
είς Γραμβοόσαν καί Σποράδας, καί άπαλ- 
λάξαντος τούς ναυτιλλουόνους άπδ τήν 
μάστιγα τής πειρατείας, δχι μόνον άπέβη 
ή άπαρχή τών δπέρ τής πατρίδος Αποδο
τικών ένεργειών άλλά καί έπέαυρε τούς 
έπαίνους τών ξένων, διότι άνεκουφίαθη ή 
διεθνής ναυτιλία. Τοιουτοτρόπως δ Καπο- 
δίστριας έπέτυχεν άκόμη μίαν νίκην καί 
προσέθεσεν είς τδ ένεργητικόν του μίαν 
άκόμη σελίδα, ή δποία προστιθεμένη είς 
τόσας άλλας τοδ έδωσαν τδν έπίζηλον τ ί
τλον τοδ Μεγάλου Πατριώτου καί Ικανού 
κυβερνήτου τής Ελλάδος.
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ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τό χρονιιιό τοϋ Μ εγάλου Σπηλαίου
« "Ετζι έκτίσθη, παιδιά μου, τό μοναστήριον »

ΑΗΜ. ΣΙΑΤΟΠΟΥΑΟΥ 
Δικηγόρου - Συγγραφέως

Π ρ ό σ ω π α -  ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ : Γέροντας 'Ιεράρχης. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ : Νεαρή τσοπανοπούλα.
ΣΥΜΕΩΝ : "Ωριμος μοναχός. ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Ώριμος μοναχός.

Μ  ΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ καί διασημότερες έλληνικές θρησκευτικές έστίες, τό μονα
στήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, ύπήρΕε μέσα στην ιστορική μας παράδοση άληθινός πνευματικός 
φάρος. Χτισμένο έκεϊ ψηλά στις πράσινες πλαγιές τοϋ Χελμού, στή βάση θεϊκού καί άπρόσπου βρά
χου, στό βαθύ σπήλαιο μέ τούς κισσούς καί τά ολοκάθαρα νερά, φιλοΕένησε στις δοΕασμένες 
του μέρες πολύ άπό τό σφρίγος τής φυλής καί χάρισε πολλά κι αύτό στήν έλληνική παιδεία. Πι
στό στή μεγάλη έντολή τοϋ Γένους τό θαυμάσιο αύτό μοναστικό προσκυνητάρι ύπήρξε ένα άπό 
τά σημαντικώτερα «κρυφά σχολειά» οτόν καιρό τής μεγάλης σκλαβιάς, κι ένα κάστρο έθνικής 
άντιστάσεως άπό τά περιφημότερα τοϋ Μωριά. Χαρακτηριστική είναι ή ύπερήφανη άρνητική ά-
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πάντηση τών έκατό μοναχών του στόνΊμπραήμ όταν τό 1827 ζήτησε μέ επιστολή του νά παραδο- 
θοΰν, στρατεπεδεύοντας μέ όλο τόν όγκο τών δυνάμεών του στις προσβάσεις τού Μεγάλου 
Σπηλαίου. « Ό χ ι— άποκρίθηκαν οί ήρωίκοί του τρόφιμοι —όπως οί προγονοί μας έτσι καί έμεϊς 
δέν φοβόμαστε καί δέν παραδίνουμε τά ιερά μας». Κι άντιστάθηκαν. Ντυμένοι καί οί έκατό μέ 
τήν άτίμητη έλληνική φουστανέλλα έπιασαν τή μάχη μέ δύναμη καί καρδιά τσακίζοντας τις αλ
λεπάλληλες έπιθέσεις τών στρατευμάτων τοϋ Ίμπραήμ. Γρήγορα κι ό Γέρος τού Μωριά τούς 
έστειλε ένισχύσεις μέ τό Φωτάκο καί τούς Πετμεζαίους ώς 600 παλληκάρια καί τέλος ένίκησαν 
τούς άντιπάλους άναγκάζοντάς τους νά άποχωρήσουν καταντροπιασμένοι.

Στόν παλιό ώραίο θρύλο τής ίδρύσεως τοϋ Μοναστηριού τού Μεγάλου Σπηλαίου, θά τα- 
Ειδεύσουμε σήμερα, όπως μάς τόν διηγείται μέ τή χαρακτηριστική γλώσσα τής έποχής ό περί
φημος Επίσκοπος Κερνίτσης καί Καλαβρύτων καί πρώην ιερομόναχος τής Μονής συγγραφεύς 
Παρθένιος ό Πελοποννήσιος, πού έζησε κεϊ περίπου 40 χρόνια άπό τό 1750 ώς τό 1790. "Ενας 
Εύπνιος καί φιλομαθέστατος νοϋς ό Παρθένιος μέ βαθειά παιδεία καί θεολογική κατάρτιση ύπήρ- 
Εε για πολλά χρόνια δάσκαλος στό κρυφό σχολειό πού λειτουργούσε στό μοναστήρι. Κι όταν έγινε 
Επίσκοπος, προικοδότησε τό σχολείο αύτό μέ άρκετά έφόδια καί φωτισμένους δασκάλους, ώστε 

νά άποβή ένα άπό τά σημαντικώτερα πνευματικά κέντρα τής Πελοποννήσου. Τρεις είναι οί βασι
κές συγγραφές τού Παρθενίου, γραμμένες όλες στή ζωντανή γλώσσα τού καιρού του, πού φαί 
νεται νά κατέχει καί νά γράφει τέλεια. Τό πρώτο βιβλίο του έχει τίτλο «Σύνοψις τών ιερών κανό 
νων». Τό δεύτερο πού περιέχει άποσπάσματα άπό τούς λόγους τού Χρυσοστόμου, τιτλοφορεί
ται «Μαργαρίται» καί τό τρίτο « Π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ρ ι ο ν  τ ο ϋ  Μ ε γ ά λ ο υ  Σ π η λ α ί 
ο υ». Καί τά τρία βιβλία του τυπώθηκαν στή Βενετία. Από τήν τρίτη αύτή συγγραφή τού Παρ
θενίου τού Πελοποννησίου θά παραθέσουμε ένα χαρακτηριστικό άπόσπασμα, πού θά μας μυήσει 
στό θρύλο τής ίδρύσεως τού παλιού Μοναστηριού καί πνευματικού φάρου τού Γένους, στις πανό
μορφες βουνοπλαγιές τού Χελμού.

«Εις χρόνους χιλίους έπτακοσίους έΕήκοντα πέντε τού Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, 
υιού Θεού, συγγράφω τό χρονικόν έτούτον, ό ταπεινός ιερομόναχος τού Μεγάλου Σπηλαίου 
Παρθένιος, διά νά φανερώσω τόν ώραϊον θρύλον τής κτίσεως του. Ονομάζω τό χρονικό μου «Προ
σκυνητάριον τού Μεγάλου Σπηλαίου» καί τό άφιερώνω εις τήν προσκύνησιν τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, εις τής όποιας τήν θείαν άποκάλυψιν οφείλεται καί ή ίδρυσις 
τής Μονής. Αϋτη έγένετο εις χρόνους τριακοσι'ους έΕήκοντα δύο τού Σωτήρος ήμών Ιησού 
Χριστού καί ιδού πώς. ..

Εις τά σύνορα τού Μοναστηριού άντίκρυς πρός τή δύση, ολίγον χαμηλώτερα εύρίσκεται 
χωρίον παλαιότατο, λεγόμενο τώρα Ζαχλωροΰ, παλαιό δέ Γαλάτσι. Εκεί εύρίσκετο μία νέα παρ
θένος, πού έφύλαττε ένα μικρό ποίμνιο γιδοπρόβατα, ολόγυρα εις τόν ποταμό τού Καλαβρύτου. 
Ανεβαίνοντας παραπάνω άνατολικά πολλάκις, καμμιά φορά έζύγωνε εις τό σπήλαιον άπό τές 
πολλές όν τύχαινε διότι ήτο δάσος πολύ εις τόνλάκκο πού έβγαινε αύτή ή πλευρά εις τις ράχες. 
'Εκεί λοιπόν νοτιώτερα (όχι βορειότερα) άναπααυομένη μίαν φοράν εις τόν ίσκιον άπό τήν κά
ψαν τού ήλιου, εις τήν ράχην ώς καταλαβαίνομεν (σήμερα) τών Αγίων Πάντων, βλέπει ένα τρά
γον άπό τό ποίμνιόν της καί βγήκεν άπό τό ρίζωμα τής σπηλαίας, πρός τήν νΰν σιδερόπορτα, 
καθ' ότι καί άπό τό βόρειο άπό κάτω ήτο καί δράκων ώς θέλομεν είπεΐ. Καί πώς έβγήγεν ό 
τράγος; Ωσάν όταν εύρίσκουν τροφήν καλήν, κανένα γέννημα τά ζώα καί χορτάσουν καί γυ
ρίζουν πάλιν νά εύρουν τά άλλα, έτσι βγήκε χαρούμενος άλλά καί μέ βρεγμένο τό σαγόνι του 
καλά. Αύτό βεβαίως είναι τό ποθούμενο εις τούς ποιμένας νά εύρουν νά ποτίζουν τό ποίμνιον κα
θώς καί εις τά θυγατέρας τού Λάβαν, όπου τούς έβοήθησεν ό Μωϋσής εις τό πότισμα. Αύτό τό 
γινόμενον έπέρασεν άπό τό νοϋν της άψήφιστα. Άλλά τήν άλλην ήμέρα πάλι πηγαίνοντας εις τόν 
ίδιο τόπον πάλιν έματαφάνηκεν χορτάτος καί μέ βρεγμένα τά γένια του ό τράγος. Τότε τής ήρθε 
στό νοΰ. Πού τάχα εύρίσκει τούτο τό ζώον τό νερό καί τό έπήρε κοντά παραφυλάττοντάς το. 
Καί λοιπόν, πηγαίνοντας πρός τό ρίζωμα, έβγήκε εις τό ζωνάρι τής σπηλαίας καί προχωρώντας 
έφτασε τέλος εις μία βρύση, ή όποια έτρεχε κάτω άπό ένα κισσό πολύ μεγάλον. Καί άφοΰ έγύρισε 
τό ζώον έπλησίασε αύτή. Καί έμφοβος διά τό βάθος τού τόπου καί περιφραχθεϊσα μέ τό ση- 
μείον τοϋ σταυρού τοϋ ζωοποιού καί άντιμάχου πάντων τών κακών, έκοίταζεν ολόγυρα. "Εσκυ- 
ψεν διά νά πιει ολίγο νερό μέ τά χέρια της γεμάτη έγνοια. Όταν δέ έσηκώθη, βλέπει άνωθεν μέσα 
εις τόν κισσό κρεμασμένη άοράτως, ώσάν άπό Εύλο, τήν όχραντον εικόνα τής Παναχράντου. 'Όταν 
άρχισε όμως νά φοβείται, διά νά μή σαλευθεί άπό τά συλλοϊκά της καί τήν ύγεία της τήν έπρό- 
φθασεν φωνή άνωθεν άπ' αύτήν τήν άγια εικόνα: «Μή φοβοϋ ώ νεδνις. Δέν είναι φάντασμα καί 
πειρασμός καί μή διαλογίζεσαι άλλα καί άλλα. Ό  Θεός σέ οδήγησε έδώ, νά ίδής τήν εικόνα 
τής Κυρίας σου, όπως συχνό έπικαλεϊσαι, διά νά γίνης μηνύτρα καί προάγγελος. . .».

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ: Σταυρέ βοήθαμε. . . Σταυρέ βοήθαμε. . . 
Ύπαραγία Θεοτόκε, σώσε με. Θεέ μου τί όραμα ήταν αύτό 
κοί τί φωνή. . . Τί γλυκεία φωνή. Παναγίτσα μου. . . Ποτέ 
μου, μά ποτέ μου δέν έχω άκούσει τόσο γλυκεία ανθρώπινη 
φωνή. . . Σταυρέ βοήθομε. . . "Ac μήν είναι πλάνεμα τοΰ

νοΰ όλα τοϋτα. . . "Ac μήν είναι φαντάσματα τοϋ μεσημε- 
ριοϋ. . .

ΣΥΜΕΩΝ: Τί τρέχεισ, καί τί παραμιλόο όμορφη κο
ράσι ά;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Γιατί τρέμεια τόσο φοβισμένη μέσα στό 
καταμεσήμερο;
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"Ανω: Ζωγραφική άναπαράσταυις τής εδρέαεως τής θαυματουργού είκόνος τής Παναγίας. Κάτω: Τεμάχιον Πύλης τού Κα· 
θολικου τοϋ Μεγάλου Στί^λχίο" από -έπάργυρο σφυλήλατο χαλκό.
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ΕΥΦΡ.: Θεέ μου καί Κύριε. . . Σείς ποιοι είστε. . . Δυό 
καλόγεροι. . .  Πώς βρεθήκατε δώ. όπό ποΰ ανεβήκατε ο' 
αύτό τό ψήλωμα; Πώς βρήκατε τό μονοπάτι. . . Αν είστε. . . 
"Αν είναι φαντάσματα, αφήστε με τήν άμοιρη. . .

ΘΕΟΔ.: Δέν είμαστε φαντάσματα... Καλόγεροι εί
μαστε πού ερχόμαστε δώ ωηλά άκριβώς εσένα νά ανταμώ
σουμε . . .

ΕΥΦΡ.: Έ μέ. . . έμένα; Καί. . . ποιος σας στέλνει σέ 
μένα;

ΣΥΜ.: Ό  καλός Θεός, τέκνον μου, ή χάρις καί έπι- 
φοίτησις τού ύψίστου. . .

ΕΥΦΡ.: Φοβάμαι... φοβάμαι... Αν είστε άληθινά, 
καλοί άνθρωποι... "Αν είστε αληθινά καλόγεροι τού κα
λού μας Θεού, βοηθήστε με. . . Μόλις πριν όπό λίγο άντί- 
κρυσα ένα θαύμα. . . κα ί. . . καί αμέσως φανερωθήκατε 
μπροστά μου σείς. . .

ΘΕΟΔ.: Θαύμα; Τί άντίκρυσες Εύφροούνη;
ΕΥΦΡ.: (Ξαφνιασμένη) Θεέ μ ο υ ... Πώς γνωρίζετε

τό όνομά μου;
ΣΥΜ ..- Μά άφοΰ σοΰ είπαμε ότι έσένα έρχόμαστε νά 

συναντήσουμε, πώς μπορούσε νά μή γνωρίζουμε τό όνομά 
σου;

ΕΥΦΡ.; Ποιος; Ποιος σάς τό ε ίπ ε .. . Μιλήστε, άνθρω
ποι, ποιος σάς είπε πώς μέ λένε Εύφροούνη;

ΘΕΟΔ.; Κι αύτό ό καλός Θεός μάς τό φανέρωσε, μή 
φοβάσαι. . .

ΕΥΦΡ.: Ποιοι είστε; Ποιά τά όνόματά σας; Πούθε 
έρχεσθε;

ΣΥΜ.: Αδέρφια είμαστε. . . Μοναχοί άπό τήν Θεσσα
λονίκη . . .

ΘΕΟΔ.: Εμένα μέν λέν Θεόδωρο καί τόν άδερφό μου 
άπό δώ Συμεών. . .

ΕΥΦΡ.: Είναι μοκρυά ή Θεσσαλονίκη, πολύ μακρυά 
άπό δ ώ .. .  Λ έ ν ε .. .  Λένε πώς είναι πολύ όμορφη, πάρα 
πολύ όμορφη π όλη.. .

ΣΥΜ.: Βρίσκεται στή Βόρεια Ελλάδα. Κι άληθινά εί
ναι πολύ όμορφη. . .  .  , . .  „ . _ .

ΕΥΦΡ.: Καί τ ί πόνε να πουν ολα τούτα, οτι ο Θεός 
σάς στέλνει έδώ κι ότι ό Θεός σάς είπε τ ’ όνομά μου;

ΘΕΟΔ.: Ό λα θά σοΰ τά φανερώσουμε Εύφροούνη. . 
Πές μας όμως πρώτα έσύ τί θαύμα είδες τέκνο μου καί 
τρέχεις έτσι τρομαγμένη καί που τό είδες;

ΕΥΦΡ ■ Νά. . . έ κ ε ί. , .  Βλέπετε κείνο τό μικρό σχί
σιμο στό βράχο ... Εκεί πού τώρα δά πάει νά τρυπώσει
μέσα πάλι ό τράγος; , .___

ΣΥΜ.: Ναι, βλέπουμε. . . Εκεί που φράΖουν το μέρος
κάτι πουρνάρια... , . .

ΕΥΦΡ · Εκεί στό βάθος βρίσκεται μια σπηλιά παρα- 
δεισένια μ' ένα πελώριο κισσό κι ένα καταγάργσρο νερό στή

Ρ'2α ΣΥΜ.-Θ ΕΟ Δ .: Θεέ καί Κύριε τών δυνάμεων αύτό
είνα ι. . .  , , ,

ΕΥΦΡ.: (Έντρομη) Ποιο λέτε «αυτό είναι»;
ΣΥΜ.: Συνέχισε, καλή Χριστιανή κορασιά...

ΕΥΦΡ.: Άπό χτες παρατήρησα ένα τράγο τού κοπαδιού 
μου νά χάνεται γιά κάμποση ώρα.. . Οταν Εαναφανερώ- 
θηκε φαινότανε καλοχορτασμένος, πηδούσε χαρούμενος 
καί τά γένια του στάΖαν νερό. . . Μου έκαμε εντύπωση. 
Αύτός είπα πρέπέι νά βρήκε χλωρασιά καί κρύο νερό για 
νά κάνη έτσ ι. . . Σήμερα τόν παρακολούθησα και είδα, που 
μπήκε μέσα στή σκιμόδα έκείνη τού βράχου. . .

ΘΕΟΔ.: 'Εκεί, πού μπήκε τώρα πάλι;
ΕΥΦΡ.: Ναι, έ κ ε ί. . .  Πλησίασα καί παραμέρισα τα πυ

κνά πουρνάρια καί σχίνα. . . Είδα μιά τρύπα όρθή όσο τό 
μπόι ένός άνθρώπου. . . Κι άπό μέσα ένοιωσα νόρχεται μιά

ΣΥΜ.: (Έντρομος). Δέ φοβήθηκες νά μπής;
ΕΥΦΡ.: "Οχι. . ■ Καί τούτο μέ κάνει νά πσραΕενεύου- 

με. "Οχι μόνο δέν φοβήθηκα μά ένοιωθα κάτι νά μοΰ 
δίνει κουοάγιο καί νά μέ τραβάει. . .

ΘΕΟΔ.: Τό θαύμα. . .
ΣΥΜ .: Τό θαύμα. . .
ΕΥΦΡ : Γιά ποιο θαύμα μιλάτε, καλοί μου άνθρωποι, 

αφού άκόμα δέν άκούσατε τίποτα; Μή μέ κάνετε νά φο
βάμαι . . .  . .

ΘΕΟΔ : Τελείωσε τό λόγο σου. καλό μου κορίτσι . . .
ΕΥΦΡ.: Όταν προχώρησα λίγα βήματα βρέθηκα μέσα 

α ένα πελώριο σπήλαιο πού τό στόλιΖε ένας πυκνός όλο- 
πράσινος κισσός κι έτρεχαν στις ρίΖες του μυριάδες πηγου- 
λες μέ ολοκάθαρο γάργαρο ν ερ ό .. ,

ΣΥΜ. : Κάμε τό σημείο τού σταυρού, άδερφέ μου. . . 
Αύτό είναι, τό Μέγα Σπήλαιο, πού μάς άπεκαλύφθη στόν 
ύπνο.. .

ΘΕΟΔ.: Εύλογημένες οί άνερεύνητες βουλές σου 
Κύριε. . .

ΕΥΦΡ.: "Εσκυψα στό νερό νά δροσιστώ άπό τήν κά
ψα. Ή τα ν  κρούστολλο. Ό τσν σηκώθηκα, έννοιωσο κάτι 
σάν φώς. . . Πισωπάτησα κι άντίκρυσα ψηλά στόν κισσό νά 
στέκει μετέωρη, χωρίς νά κρέμεται άπό πουθενά ή εικόνα 
τής Παναγίας, πού έλαμπε μέσα σ' ένα ούράνιο φώς. . .

ΘΕΟΔ. — ΣΥΜ.: Εύλογητός ό Θεός ήμών. . . Χαϊρε 
κεχαριτωμένη. . . ΕύαγγελίΖου ή γή χαράν καί χάρην με- 
γάλην.. .

ΕΥΦΡ.; Φοβήθηκα καί είπα νά τό βάλω στά πόδια σάν 
τρελλή, μά μιά φωνή μέ κράτησε στά συγκαλά μου. . . «Μή 
φοβού, ώ νεάνις — μοΰ είπε —Δέν είναι φάντασμα καί πει
ρασμός καί μήν διαλογίζεσαι άλλα καί άλλα. . .  Ο Θεός σε 
οδήγησε ώς έδώ νά ίδής τήν εικόνα τής κυρίας σου όπου 
συχνά έπι καλείσαι διά νά γίνης μηνύτρα καί προάγγελος. . .

ΣΥΜ.: Κι άληθινά γίνεσαι τήν ώρα τούτη, καλή κο- 
ροσιά, μηνύτρα καί προάγγελος. . . Όπως όρισεν ό Κύριος 
ό Θεός

ΕΥΦΡ.: Δ έ ν .. .  Δέν καταλαβαίνω. . . ΈΕηγήστε μου 
τής δύστυχης...

ΘΕΟΔ.: Τό ίδιο όραμα άκολουθούμε κι έμεϊς άπό τήν 
Θεσσαλονίκη κι έρχόμαστε ώς έδώ, ευγενική κόρη τού 
Χελμού...

ΕΥΦΡ.: Γιά ποιά όραμα μιλάτε, καλοί μου μοναχοί 
Συμεών καί Θεόδωρε; "Αν είστε, βέβαια, μοναχοί κι είναι 
αύτά τά όνόματά σας καί δέν είστε τίποτα κακά στοιχειά, 
πού πάνε νά μέ πλανέψουν. . .

ΣΥΜ.: Μή φοβάσαι Εύφροούνη, δέν είμαστε στοιχειά. 
"Ακούσε τώρα καί τή δική μας ιστορία καί θά καταλόβης. 
Πριν λίγο καιρό είδαμε κι έμεϊς στόν ύπνο μας, τή μορφή 
τής άπεραγίας Θεοτόκου. . .

ΕΥΦΡ.: Σας φανερώθηκε μαΖί καί στούς δυό τήν ίδια 
νύχτα;

ΘΕΟΔ.: ΜαΖί τήν ίδια νύχτα καί τήν ίδια ώ ρα ... 
Ή ρ θε καί μάς είπε νά πορευτούμε στήν Άχαΐα κι έδώ ψη
λά. σ' ένα βουνό άπόκρυμνο, πού άποτελεϊ τή μεγάλη σειρά 
τών Αροανίων όρέων καί τό λένε Χελμό θά βρούμε τήν 
εικόνα τής Παναγίας. . .

ΣΥΜ.: Έδώ πρόσταζε ή χάρη της νά χτίσουμε ένα 
μοναστήρι. . .

ΕΥΦΡ.: Αύτό είναι σωσττό θαύμα... Καί τό όνομά 
μου ποιό σας τόπε;

ΘΕΟΔ.: Ή  ίδια ή φωνή τής Μεγαλόχαρης... Ενώ 
μάς έλεγε όσα σοΰ μολογάμε, πίσω άπό τή διήγηση σ' έναν 
άπόηχο, άκουγόταν στό βάθος τό όνομά σου..  . Εύφροού
νη. .  . Εύφροούνη. . .

ΣΥΜ.: Δέν μάς έμενε κομμιά αμφιβολία ότι θά πο
ρευόμαστε στις απάτητες τούτες πλαγιές τού Χελμού καί 
μιά γλυκειά κορασιά πού τή λέγαν Εύφροούνη θά μάς φα
νέρωνε τήν άγια τοποθεσία. . .

ΕΥΦΡ.: Καί πώς Εέοατε ότι θά είμαι «μιά γλυκειά κο- 
ρασιά» όπως μέ λέτε, κι όχι μιά μεγάλη γυναίκα. . .

ΘΕΟΔ. Ή τα ν  τόσο γλυκειά ή μελωδία πού τύλιγε τό 
όνομά σου. .. Καί τόσο βαθειά καί ύποβλητική, πού θύμι- 
Ζε ένα όυορφο κόσμο.. .

ΣΥΜ.: Τήν Εανακούσομε όταν άρχίσαμε ν’ άνεβαίνου- 
με τις πλογιές καί νά πλησιάΖουμε πρός τά δώ. . . Παι
χνιδιάρες αύρες άρχισαν νά μάς τραγουδάνε στ' αύτιά. . . 
«Εύφροούνη... Εύφροούνη...».

ΘΕΟΔ.: Κι όσο Ζυγώναμε νά σέ βρούμε τόσο ή με
λωδία μέ τ ' όνομά σου μεγάλωνε. . . Ωσπου σταμάτησε. . .

ΕΥΦΡ.: Πότε σταμάτησε; "Ομορφα τά λέτε κι οί 
δύο. . .

ΣΥΜ .: Σταμάτησε ν' άκούγεται όταν σ' άνταμώ- 
σαμε. . .

ΘΕΟΔ.: Πάμε. . . Πάμε εύλογημένη κορασιά, νά μπού
με στό σπήλαιο.

ΕΥΦΡ.: Μετά χαράς καί πηγαίνω πρώτη νά σας δείΕω 
τό δρόμο.. .

ΣΥΜ.: Σταθήτε. . . Μή προχωρείτε πρός τό σπήλαιο...
ΘΕΟΔ.: Γιστί, άγαπηιμένε μου άδερφέ Συμεών, μάς 

στόματός;
ΣΥΜ .: Δέ σοΰ τό άπεκάλυψο καλέ μου Θεόδωρε, γιά 

νά μή δειλιάσης. . . Τώρα όμως δέν μπορώ νά μή σοΰ τό
πώ. . .
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ΘΕΟΔ.: Μέ τρομάζεις μέ αύτά τά λόγια σου Συμεών. . .
ΕΥΦΡ.: Μίλησε καί πές μας τί τρέχει;
ΣΥΜ.: Στό ίδιο όνειρο ή ύηεραγία Θεοτόκος μοϋ είπε 

νά προσέΕουμε έδώ πού θαρθοΰμε γιατί τό σπήλαιο τό φυ
λάει πελώριος δράκοντας, σάν αύτόν πού κάρφωσε μέ τό 
κοντάρι του ό άη Δημήτρης ό Καβαλλάρης. . .

ΕΥΦΡ.; Θεέ μου. . . Καί πώς δέν μ' έφαγε έμένα;
ΘΕΟΔ.; Έγώ τόν είδα κι δλας τόν δράκοντα στόν 

ϋπνο μου, άλλά δέν σοϋ είπα τίποτε Συμεών, γιά τόν ίδιο 
κι έγώ λόγο, γιά νά μή σέ τρομάζω. . .

ΕΥΦΡ.; Καί πώς τόν είδες τόν δράκοντα, πατέρα 
Θεόδωρε;

ΘΕΟΔ.: Ή ρθε καί μοϋ μίλησε μέ φωνή άνθρώπου, σάν 
λογικά πλάσμα τής γης καί μοΟπε: «Μήν έρθετε καί μοϋ 
ταράζετε τήν ήσυχία. . . Θά σας πληρώσω πολύ άκριθά άν 
τό κάμετε. . .

ΕΥΦΡ.: "Ω Θεέ μου. . . Πάμε νά φύγουμε άπό δω. . .
Βοηθήστε μ ε . . .  Βοηθήστε νά μαΖέψω τά γίδια μ ο υ ...
Έ ϊ. . . Περδίκω. . . Γκιόσα. . . άπό δώ. . . Βοηθήστε νά 
μαΖέψω τό κοπάδι μου καί νά πάμε στό χωριό.

ΣΥΜ.: Ό χ ι δέν θά παροκούσουμε τ ις  έντολές τής 
ύπερογίας Θεοτόκου. Θά μείνουμε καί θά άποκαλύψουμε 
τήν εικόνα της καί συμβολικά θά βάλουμε καί δυό - τρεις 
πέτρες τή μιά πάνω στήν άλλη σάν τό πρώτο θέμελο τού 
Μοναστηριού γιά νά γνωρίζουμε καί τόν τόπο. . .

ΘΕΟΔ,: Συμφωνώ άδερφέ μου Σ υμεώ ν... Νά μεί
νουμε καί νά τελέσουμε τά ένταλάς τής Κεχαριτωμένης 
Δεσποίνης ήμών. . .

ΕΥΦΡ.: Καί ό δράκοντας; Έγώ δέν μπαίνω όλλη φο
ρά στό σπήλαιο. . .

ΣΥΜ.: Θά τόν βγάλουμε εμείς τόν δράκοτα. . .
ΘΕΟΔ.: Τί σχεδιάΖεις άδερφέ μου Συμεών;
ΣΥΜ.: Θά βάλω φωτιά στά πουρνάρια τής εισόδου. . .
ΕΥΦΡ.: Υπάρχει κίνδυνος νά πιάση κι ολόκληρο τό

δάσος,. .
ΘΕΟΔ.: Θά κόψουμε όλα τά πουρνάρια πού έπικοι- 

νωνούν μέ τό δάσος, . . Θά δημιουργήσουμε μιά πλατεία 
άπυρόφλεγη Ζώνη. . .

ΕΥΦΡ.: Μέ τί τσεκούρια;
ΣΥΜ.: "Εχουμε άη' όλα στά σακούλια μ α ς ...
ΘΕΟΔ.: 'Εμπρός άδέρφια άς μή χασομεράμε... Καί 

ή χάρη της θά μάς βοηθήση νά στήσουμε στόν τόπο τούτο 
τό πιό όμορφο μοναστήρι τής μεγάλης μας Πατρίδας. . ,

Ένας γιγαντόκορμος επιβλητικός θρύλος, πού έξελίσσεται ανάμεσα στό μύθο καί τήν ιστο
ρική παράδοση συνεχίζει τήν άφήγηση γιά τούς πρώτους εκείνους σκαπανείς στό κτίοιμο τού πε
ρίφημου μοναστηριού τού Μεγάλου Σπηλαίου. Τό χρονικό συμβαίνει στά μέσα τού τετάρτου Βυ
ζαντινού αίώνος, στόν καιρό πού ή Χριστιανοσύνη βρίσκεται σέ μιά λαμπρή έξαρση. Οί δυό Θεσ- 
σαλονικεϊς μοναχοί μέ βοηθό τήν εύλαβική Εύφροσύνη στοίβαξαν μπροστά στήν είσοδο τού βρά
χου ξερά πουρνάρια καί σχίνα κι έβαλαν φωτιά.

Μιά πελώρια φλόγα θέριεψε καταλύτρα καί πλάστρα πού άντιφέγγισε στά ούράνια. Μ' 
αύτήν ό παλιός θρύλος θέλει άκόμα ένα σύμβολο στά θεμέλια τού λαμπρού τεμένους τής πλατείας 
θρησκείας τού Θεανθρώπου. Ή φλόγα, καταλύτρα, καθάρισε τόν τόπο άπό κάθε προηγουμένη 
άμαρτία. Καί πλάστρα έστησε πάνω στόν ολοκάθαρο χώρο τό καινούργιο τρόπαιο τής Χριστια
νοσύνης, τό μοναστήρι τού Μεγάλου Σπηλαίου πού τόση είδε άνθιση καί τόσες προσέφερε στό 
γένος ύπηρεσίες.

Ή ίδια αύτή φλόγα τής πίστεως φαίνεται νά ζή καί θεριεύει καί οτΐς διηγήσεις τού συγ
γραφέα τού παλιού χρονικού. Αληθινά ό Παρθένιος ό Πελοποννήσιος ιστορεί τά σχετικά περι
στατικά μέ μιά μοναδική γλαφυρότητα καί μυστικοπάθεια, άλλά καί μέ βαθύτατη προσήλωση στό 
συμβολικό λύγισμα τού θρύλου. Καί νά πώς διηγείται στό βιβλίο του «Προσκυνητάριον τού Με
γάλου Σπηλαίου» τή σχετική παράδοση μέ τόν δράκοντα τής περιοχής όπως τήν έσωσε ή παρά
δοση ώς τόν καιρό του.

«Δράκων παλαιός φοβερός τό μέγεθος έφώλευε έκεϊ άπό κάτω εις τό βαθύτερον τού 
σπηλαίου μέρος, εις τού κρημνού τήν ρίζαν. Καί ώσάν όγροίκησε τή φωτιά πού άπό τά κατώτερα 
μέρη ανέβαινε εις τά άνώτερα σιμά εις τήν φωλεόν του ή νοητός όντας δράκων καί παρουσια- 
ζόμενος φαινομενικώς ώς όφις, ήτο ώσάν νά ήθελε νά δανεισθή τά πτερά άπό τό άόραιο άρχέ- 
κακο δράκοντα τόν πρώτον πλάνο τού άνθρωπίνου γένους.

Εύθύς άπό τήν στένωση τής πυρκαγιάς ξεπετάχτηκεν εις τόν αέρα. Έκεϊ όμως παραδό- 
ξως έβγήκε μιά σαΐτα άπό τό μέρος τής άγιας είκόνος καί χτυπώντας εις τήν καρδιά τό πετώ- 
μενον έκεϊνο τέρας τό έλάβωσεν θανάσιμα. Καί παρευθύς στρέφοντας τήν ούρά του καί χτυπών
τας την έδώ κι έκεϊ, άνοίγοντας τά λέπια του καί κάνοντας κρότον άγριον συριστικόν, άσυνήθι- 
στον έπεσεν στή φωτιά καί κατεκάη.

Δηλοποιώντας τό όραμα ότι ό νοητός δράκων, διάβολος έξεφωλιάσθη πλέον άπό τόν 
Μορέα».

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΕΓΑΛΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ.
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Ό  Πύργος τού Τζαννέτου Γρηγορόκη εις την νήσον Κρανάη τού Γυθείου. Χαρακτηριστικό δείγμα τής Μωραιτικης
αρχιτεκτονικής.

ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ
Λογοτέχνου

’Άν στή Στερεά Ελλάδα υπάρχουν βασικά 
τά γνωρίσματα της ήπειρωτικής λεγάμενης 
λαϊκής άρχ(.τεκτονικής, στην Πελοπόννησο 
έχουμε άκόμα πέρα άπό τά γνωρίσματα αύτά 
καί κάποιαν ιδιομορφία. Τά κάστρα, άλλά κ’ ή 
ύφή του έδάφους, στις ορεινές κυρίως περιο
χές, έπαιξαν άποφασιστικο ρόλο στή διαμόρ- 
φωσι τής τοπικής λαϊκής άρχιτεκτονικής, πού 
σέ πολλά κτίρια έχει πάρει φρουριακό χαρα
κτήρα. Είναι άκόμα καί ή παλιά βυζαντινή 
παράδοσι, πού συνεχίζεται στις νεώτερες κα
τασκευές. Χαρακτηριστική είναι ή μαρτυρία
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τής Άθηνάς Ταρσούλη, καθώς άναφέρεται 
στά παλιά σπίτια στο χωρίο Γεράκι τής Σπάρ
της: «Στενά καλντεριμωμένα σοκάκια, σκα
λωτά έλικοειδή άνηφόρια καί μικρά άδιέξοδα 
σχηματίζουν τή ρυμοτομία τού μεγάλου χω
ριού. Εκείνο πού άμέσως έντυπωσιάζει τον 
έπισκέπτη είναι τά ψηλά λιθόκτιστα σπίτια, 
πολύ μεγάλα άνάλογα μέ τον τόπο. Δίπατα, 
άκόμη καί τρίπατα, τά περισσότερα μέ σιδε
ρένια μπαλκόνια, προσθέτουν κάτι το φρου- 
ριακο στο ειρηνικό Γεράκι. Είναι τά παλιά 
άρχοντικά άπο οικογένειες μέ βυζαντινές περ-



γαμηνές καί παλιές παραδόσεις, πού οί από
γονοί τους ζοΰν έκεΐ καί μ’ εύλάβεια τις δια
τηρούν, άπό τούς γεροντότερους ώς τούς πιο 
νέους τού τόπου».

Ενδιαφέροντα στοιχεία καί άποκαλυπτικά 
για τήν λαϊκή αρχιτεκτονική στήν Πελοπόννη
σο βρίσκουμε στο έργο «Το έλληνικό λαϊκό 
σπίτι» πού έξέδωσε, το 1960, τό Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο καί περιλαμβάνει σπου
δαστικές έργασίες των τελειόφοιτων τής Ά - 
νωτάτης Σχολής Αρχιτεκτόνων. Σέ σχετική 
μελέτη για τά σπίτια τής Γορτυνίας, άντικα- 
θρεφτίζονται γενικίότερα γνωρίσματα τής λαϊ
κής άρχιτεκτονικής στήν Πελοπόννησο. «Τά 
σπίτια χτίζονται άπό τούς ’ίδιους τούς Γορτύ- 
νιους, είναι πέτρινα καί έξωτερικά άνεπίχρι- 
στα. 'Η  πέτρα πού χρησιμοποιείται για τή λι
θοδομή είναι άσβεστολιθική. οί τοίχοι έχουν 
μεγάλο πάχος, πού φθάνει συνήθως τό ένα 
μέτρο. Ή  τοιχοποιία γίνεται μέ φροντίδα- με
γάλη προσοχή δίνουν στούς γωνιολίθους (ά- 
γκωνάρια), οί όποιοι είναι οί μόνοι πού λα
ξεύονται. Στούς τοίχους χρησιμοποιούν καί 
ξυλοδεσιές εμφανείς, πού μπαίνουν για μεγα
λύτερη άντοχή. Τά μεσοχώρια γίνονται συνή
θως άπό μπαγδατί, όπως καί οί έξωτερικοί 
τοίχοι, όταν κτίζωνται πάνω σέ πρόβολο ώς 
καλυμμένοι έξώστες. Τά πατώματα είναι ξύ
λινα, άπό έ'λατο κυρίως, άλλά καί λεύκα καί 
κυπαρίσσι καί δρΰ. 'Η στέγη είναι ξύλινη, μέ 
έπικάλυψι άπό κεραμίδια ή, σπανιώτερα, σχι
στόλιθους. "Ενας άπλός τύπος σπιτιού είναι τό 
διώροφο μέ μονόχωρους άρχικώς τον κατοική
σιμο όροφο καί το ισόγειο γιά τά ζώα. Άπό 
τον έξώστη μπαίνει κατ’ εύθεΐαν σέ ένα δω
μάτιο πού τό μισό έχει δάπεδο πλακόστρωτο 
καί άποτελεΐ τό παραγώνι, καί τό άλλο μισό 
έχει δάπεδο ξύλινο καί λέγεται πάτωμα, κάτω 
άπό τό όποιο ύπάρχει ένας χώρος γιά τά ζώα, 
τό κατώι. 'Ο συνηθέστερος τύπος γορτυνια- 
κοΰ σπιτιού είναι τό τριώροφο. Στο δεύτερο 
όροφο βρίσκονται οί βοηθητικοί χώροι, ή άπο- 
θήκη. Στον τρίτο όροφο είναι ή κυρίως κατοι
κία. 'Ο καλυμμένος έξώστης είναι άπό τά πιο 
άπαραίτητα στοιχεία τού γορτυνιακοΰ σπιτιού- 
συνήθως έχει μεσημβρινό προσανατολισμό καί 
στεγάζεται γιά νά είναι προφυλαγμένο άπό 
τούς άνέμους. Τό δάπεδό του είναι τό μισό πέ
τρινο καί άπό‘κάτω μπορεί νά έχη καί φούρ
νο μέ θόλο, ένώ τό άλλο μισό είναι ξύλινο γιά 
νά γίνεται ή προσπέλασι προς τό κατώι, καί 
τό στηθαίο του είναι ξύλινο μέ οριζόντια ή κα-

τακόρυφα κάγκελα. Τό χαγιάτι είναι τό μόνο 
στοιχείο πού άνοίγεται προς τά έξω, ένώ τό 
ύπόλοιπο σπίτι μένει κλειστό μέ πολύ μικρά 
άνοίγματα. Τά μπαλκόνια έμφανίζονται στά 
στενώτερα σπίτια καί είναι συνήθως στεγα
σμένα. Τά παράθυρα είναι μικρά καί στενόμα
κρα στά παλαιότερα σπίτια, άργότερα γίνον
ται πιο μεγάλα. Γενικά τά παράθυρα στά πιο 
παλιά σπίτια είναι μέ τοξωτά ύπέρθυρα, μέ 
μιά ή καί μέ δύο σειρές κεραμίδια πάνω άπό τό 
πέτρινο τόξο. ’Αργότερα τό ύπέρθυρο γίνεται 
μέ χαμηλωμένο τόξο ή οριζόντιο μέ άνακου- 
φιστικό τόξο πάντοτε. Έ τσι τό άνοιγμα, μο
λονότι μικρό, τονίζεται καί οί μορφές τών πρε- 
κιών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Τά τζά
κια είναι άπλά, χωρίς διακόσμησι. Τά σπίτια 
τής Γορτυνίας δέν έχουν διακόσμησι, είναι 
άπλά, μέ άπλές καί σκέτες έπιφάνειες καί μό
νο σέ έλάχιστα ύπάρχει διακοσμημένη ξύλινη 
οροφή. Διακοσμητική διάθεσι διαπιστώνεται 
μονάχα στήν κατασκευή τών ντουλαπιών. Στά 
άρχοντικά τής Δημητσάνας παρατηρεΐται με
γαλοπρεπέστερη διακόσμησι στις οροφές, μέ 
πολύχρωμα σχέδια. ’Ακόμη ύπάρχουν στο έ- 
σωτερικό παραστάδες μέ επίκρανα άνάγλυφα 
άπό γύψο. ’Εξωτερικά ή διακόσμησι λείπει 
έντελώς καί μόνο σέ λίγες περιπτώσεις προσ
παθούν μέ κεραμίδια νά κάνουν μερικά διακο- 
σμητικά μοτίβα στις άπολήξεις τών στεγών. 
'Ο νεοκλασσικισμός πού έπικρατοΰσε στά με
γάλα άστικά κέντρα τής Ελλάδος έφτασε καί 
έως τήν ορεινή τούτη γωνιά, κι άπ’ αύτόν ό 
Γορτύνιος πήρε τά στοιχεία πού τού χρειάστη
καν, καί μέ τή δική του τεχνική άντίληψι καί 
δυνατότητα έφτιαξε νεοκλασσικές προσόψεις 
ελεύθερα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον καί 
τήν παράδοσί του».

Τά σπίτια τής Γορτυνίας, άλλά καί πολλών 
άλλων περιοχών τής Πελοποννήσου, τά έκτι
ζαν οί φημισμένοι Λαγκαδινοί μάστοροι. «’Α
ναρίθμητα οικοδομικά έργα στήν Πελοπόν
νησο φέρουν τή σφραγίδα τής τέχνης τού Λα- 
γκαδινοΰ χτίστη: καλύβια ταπεινά, άρχοντι
κά μεγαλόπρεπα, γεφύρια στέρεα, έκκλησίες, 
τζαμιά, σχολεία, τείχη καί τόσα άλλα» γρά
φει ό Χρ. Κωνσταντινόπουλος στήν ίστορικο- 
λαογραφική του μελέτη «Οί Λαγκαδινοί μα- 
στόροι» πού έκυκλοφόρησε τό 1970.

Οί Λαγκαδινοί χτίστες σάν /αϊκοί τεχνίτες 
συνέβαλαν σημαντικά στή συντήρησι τής αρ
χαίας παράδοσης στον τομέα τής λαϊκής άρ- 
χιτεκτονικής καί στήν προσαρμογή της στις
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Του Γεν. Γραμ. 'Υπουργ. Δημ. Τάξεως κ . X . Παπα- 
δοπούλου έπΐ τή 20ετηρίδι των «Ά σ τυ ν . Χρονικών»

Εΐκοσιν έτη συμπληροΟνται κατ’ αύτάς άπό τής έκδόσεως τοΰ 
περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά», έπισήμου όργάνου τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

Ή εκδοσις τοΰ περιοδικού τούτου άπετέλεσεν άναμφιβόλως εν 
είσέτι άλμα προόδου του Σώματος καί προσαρμογής του είς τας 
συγχρόνους άπαιτήσεις του σημαντικωτάτου δια το κοινωνικόν συ- 
νολον άστυνομικού έργου.

Τα «’Αστυνομικά Χρονικά», μέ τήν έκλεκτήν καί προσεγμένην 
ύλην των καί τήν άψογον άπό πάσης πλευράς έμφάνισιν, υπήρξαν 
έπί μίαν όλόκληρον είκοσαετίαν ή ωραία πνευματική λέσχη τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, είς τήν όποίαν άπαντες οί άστυνομικοί, άνώτεροι 
καί κατώτεροι, εύρον πλούσια στοιχεία έπαγγελματικής άγωγής καί 
έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. Είς τάς σελίδας τοΰ εξόχου τούτου πε
ριοδικού άνευρίσκει ό άναγνώστης κομμάτια άρωματισμένα άπό τάς 
πραγματικά ύψηλάς άξίας τής ζωής, αί όποϊαι δυστυχώς διέρχονται 
κρίσιν είς τήν έποχήν μας.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», των όποίων τυγχάνω τακτικός άνα- 
γνώστης, δύναμαι άνεπιφυλάκτως νά συστήσω είς πάντα "Ελληνα 
καί Ιδιαιτέρως είς τήν νεολαίαν μας, ή όποια είς τά τεύχη του πε
ριοδικού, ώς είς πνευματικήν πανδαισίαν, θά άνακαλύψη άπειρίαν 
ένδιαφερόντων θεμάτων, τά όποια δίδουν άπαντήσεις είς έπίκαιρα 
προβλήματα του καιρού μας.

Περαίνων, αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά συγχαρώ τόσον τούς ά- 
σχολουμένους μέ τήν έκδοσιν, όσον καί τούς έκλεκτούς συνεργάτας, 
οί όποιοι, μέ τό πνευματικόν των κύρος, συμβάλλουν είς τήν άνύ- 
ψωσιν τής στάθμης τοΰ περιοδικού.

Είς τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχομαι περαιτέρω νίκας, είς τον 
ώραϊον πνευματικόν στίβον καί εύόδωσιν τοΰ ύψηλοΰ έργου, τό 
όποιον έτάχθησαν νά υπηρετούν.



Τό Φ ρούριον των Πα- 
τρών μέ τόν αιωνόβιο 
πλάτανο κατά παλαιάν 

γκραβούραν.

Παλαιό σπίτι τής Μονεμ- 
βασίας. Φρουριακή κατα
σκευή, μέ μικρά παράθυ
ρα καί στενές πόρτες. Τό 
κτήριο δένεται μέ τό έπι- 

βλητικό τοπίο.
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τοπικές κλιματολογικές συνθήκες τής κάθε 
περιοχής. Στα σκοτεινά χρόνια τής δουλείας 
στο πρόσωπο του λαϊκού δημιουργού συνυ
πήρχαν καί οί ιδιότητες του άρχιτέκτονα καί 
τοϋ μηχανικού. Ό  μάστορας στα χρόνια άύτα 
ήταν καί άρχιτέκτονας καί σάν τέτοιος έπρεπε 
να συλάβη τό σχέδιο, την ιδέα μιας όποιασδή- 
ποτε κατασκευής, ήταν καί μηχανικός πού έ
πρεπε να έλέγξη τις προϋποθέσεις για τη στή- 
ριξι μιας οικοδομής. ’Όντας έπιφορτισμένος να 
λύνη τέτοια σπουδαία προβλήματα, ό Λαγκα- 
δινός χτίστης φυσικό ήταν να έξελιχθή, μέ 
τό πέρασμα τοϋ χρόνου, σέ εξαίρετο καί φη
μισμένο τεχνίτη, ικανό ν’ άποσπάση τη γενική 
έπιδοκιμασία καί άνάγνωρισι.

’Ιδιομορφία μέ τήν ιδιαίτερα φρουριακή 
τους κατασκευή, μέ τά μικρά παράθυρα καί 
τούς έπιβλητικούς πέτρινους όγκους τους, είναι 
τά παλιά σπίτια πού συναντάμε στην περιοχή 
τής Μάνης, οπού τό κτίριο δένεται μέ τό έπι- 
βλητικό τοπίο. Ό  Κώστας Ούράνης σ’ ένα 
ταξιδιωτικό του κείμενο μιλάει καί γιά τό το
πίο καί γιά τήν ένότητα των σπιτιών μ’ αύτό: 
«Τό καΐκι, γράφει, είχε άφήσει μακριά πίσω 
του τά εύτυχισμένα άκρογιάλια τής Μεσση
νίας καί μπρος στά μάτια μας ξετυλίγονταν 
οί στείρες, βραχώδεις καί περήφανες άκτές τής 
Μάνης, πού έπεφταν κάθετες σάν παραπέτα
σμα πάνω στη γλαυκή θάλασσα. Μερικές τού
φες ισχνής βλάστησης έδώ κ’ έκεΐ ήταν ή μόνη 
πρασινάδα μέσα στήν άδιάκοπη κυματιστή 
διαδοχή πυρότεφρων βουνών, πού τη γύμνια 
τους καί τήν έγκατάλειψί-τους τήν έκαναν πιο 
έντονη ερημικά σπιτάκια, κολλημένα σάν πε
ταλίδες στις πλαγιές τους, καί μοναχικοί πύρ
γοι σκαρφαλωμένοι στις κορφές τους. Πίσω 
άπό τά βουνά αύτά των άκτών έβλεπες νά ξε- 
κόβωνται στον ούρανό πανύψηλες καί φαντα
σμαγορικές οί τεφρές κορυφογραμμές του 
Ταΰγετου μέ τις σκοτεινές πινελιές των ελά
των τους».

Είναι πραγματικά ξεχωριστά έντυπωσιακή 
ή Μάνη καί γιά τό μεγαλείο του τοπίου της 
καί γιά τήν πληθώρα των πύργων πού άνυψώ- 
νουν, έπιβλητικά, τό στέρεο άρχιτεκτονικό 
τους όγκο, μέ τά μικρά παράθυρα σάν πολε
μίστρες, μέ τις βαρειές πόρτες, μέ τήν έλλειψι, 
γιά λόγους άσφαλείας, χαγιατιών. Ά πό τούς 
πύργους αύτούς, πού παλιότερα άποτελοΰσαν 
καί τήν μορφή τής τοπικής λαϊκής άρχιτεκτο- 
νικής, έχουν άμεσα έπηρεασθή καί οί νεώτερες 
κατασκευές.

’Αρκετά έξελιγμένη μορφή τής λαϊκής αρχι
τεκτονικής στήν Πελοπόννησο συναντάμε καί 
στά χωριά τής Τσακωνιάς, στήν Κυνουρία. Ό  
λαογράφος Θανάσης Κωστάκης σέ ειδική με
λέτη του γ ιά τήν τσακώνικη λαϊκή άρχιτεκτο- 
νική, άφοΰ άναφερθή λεπτομερειακά τόσο στον 
τρόπο κατασκευής, όσο καί τήν έσωτερική 
λειτουργία τοϋ σπιτιού, συνοψίζει μέ τά έξής 
τά πορίσματά του: «Ό  βασικός τύπος τοϋ 
σπιτιού πού μάς άπασχόλησε είναι τό ορθογώ
νιο παραλληλόγραμμο, χωρίς χωρίσματα. 'Η  
διαίρεσι σέ δυό, αρχικά, διαμερίσματα καί σέ 
περισσότερα άργότερα, είναι έξέλιξι νεώτερη. 
Τον τύπο αύτό τοϋ σπιτιού τον συναντοΰμ,ε, 
παλιότερα, στο Μυστρά καί άργότερα σέ πολ- 
λέc περιοχές τής Ελλάδος. Νεώτερη έπίσης 
έξέλιξι είναι ή μικρή διαφορά ύψους άνάμεσα 
στο διαμέρισμα γιά τούς άνθρώπους καί σ’ αύ
τό γιά τά ζώα, πράγμα πού συναντούμε έπί
σης καί σέ άλλες περιοχές. 'Η  στέγη στήν άρ- 
χική της μορφή είναι δίριχτη καί παρουσιά
ζει ομοιότητες μέ τά σπίτια τοϋ Μυστρά. Τό
σο τά παλιότερα σπίτια — οί καμάρες γιά κα
λύβια — οσο καί τά νεώτερα, σκεπάζονται μέ 
κεραμίδια. Ούτε πλάκες συναντούμε στήν πα
ραλιακή Τσακωνιά — όπως συμβαίνει στήν 
ορεινή — ούτε δωμάτια πού βρίσκουμε σ’ άλ
λα μέρη τής Ελλάδος, προπαντός στά νησιά.

Τό τσακώνικο σπίτι δέ χτίζεται γύρω σέ 
αύλή, αλλά περιβάλλεται άπ’ αύτήν άπ’ όλες 
τις πλευρές, όταν τό οικόπεδο είναι μεγάλο, 
άπό μερικές μόνο, αν είναι μικρότερο. Τά σπί
τια πού περιγράψαμε παρουσιάζουν περισσό
τερες άναλογίες μέτά σπίτια τού Μυστρά παρά 
μέ τά νησιώτικα, τά στερεοελλαδίτικα καί τά 
θρακικά σπίτια».

'Η  αναδρομή στις μορφές τής λαϊκής αρχι
τεκτονικής μάς έδειξε δυο βασικά πράγματα, 
πού άποτελοΰν καί τήν θεμελιώδη έκφρασι τής 
λαϊκής αρχιτεκτονικής γενικώτερα: 'Ότι ό λαϊ
κός τεχνίτης έμπνέεται καί ενεργεί κάτω άπό 
τήν κυριαρχική έπίδρασι τής πανάρχαιας έλ- 
ληνικής καλλιτεχνικής παραδόσεως καί ότι τό 
φυσικό περιβάλλον καί οί κλιματολογικές συν
θήκες παίζουν ούσιαστικό ρόλο στήν διαμόρ- 
φωσι τής λαϊκής άρχιτεκτονικής. Μέ βάσεις 
αύτές τις δύο προϋποθέσεις, ιστορικά θεμελιω
μένες, οί λαϊκοί τεχνίτες άνύψίυσαν έντυπο)- 
σιακά οικοδομήματα, πού αποκαλύπτουν τον 
ανεξάντλητο πλούτο τής καλλιτεχνικής τους 
ώριμότητος, έκφρασι τής βαθυτέρας έλληνικής 
ευαισθησίας καί τής άγάπης στήν ομορφιά.
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Γ Ε Ω ΡΓ.  Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ  
’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Β'

"Οταν κανείς φορτώνη χωρίς νά λογαριάΖη τό πότε 
καί πού θά ξεφορτώση, είναι σίγουρο ότι δέν θά περάση 
καί τόσο καλά οτό ταξίδι πού πρόκειται νά κάμο. . .

Εκείνο πού λένε μερικοί, ότι τάχα, είναι ώραίο πρά
γμα ή περιπέτεια, δέν άποκλείεται νά έχουν δίκιο, όταν τήν 
έννοούν, οάν άτομική τους ύπόθεσι. Όταν όμως, μέοα στην 
ταλαιπωρία τή δική τους πού τήν Ζητούν καί τήν περιγρά
φουν αάν. . . άπάλαυσι, θέλουν νά μπερδέψουν καί τόν 
άλλον, πού δέν χρωστάει τίποτε γιά νά βασανίζεται κΓ αυ
τός, έν όνόματι κάποιας σχέσεως πού άλλοτε ύπάρχει κΓ 
άλλοτε όχι, τότε πολύ φοβάμαι, τό πράγμα ξεφεύγει άπ' τή 
λογική. Τότε δέν άποκλείεται καί νά έχη τό λόγο της ή. . . 
ψυχολογία. Μόνο αύτή μιλάει γιά κάτι μικρές άνωμαλιούλες 
ή καί κάτι μεγαλύτερες άκόμα. . .

ΝομίΖω ότι κάπως έτοι θά πρέπει νά χαρακτηρίΖη κά
νεις τό φαινόμενο πού παρουσιάστηκε Μεγσλοβδάμσδα. Διό
τι πάρα πολλοί άπ' αύτούς πού ξεσηκώθηκαν καί τράβηξαν 
πρός τά έξω, γιά νά γιορτάσουν κΓ έφέτος τό 
Πάσχα τους, δέν είναι δυνατόν νά είχαν σίγουρες 
προβλέψεις γιά όλα τά προβλήματα πού θά παρουσιάζονταν 
μπροστά τους. Δηλαδή γιά όλα όσα παρουσιάζονται πάνω 
στό κάθε ξεπέΖεμα, άκόμα καί σέ κείνο τής νύφης. . .

Βέβαια, τό φαινόμενο, αύτό, παρατηρεϊται στις παρα
μονές όλων τών Μεγάλων έορτών, άλλά στό έφετεινό Πά
σχα, παράγινε, τό κακό, άν μπορούμε νά τ ' άποκαλέσουμε 
έτσι.

'Απ' τήν Μεγάλη Δευτέρα, άρχισε τό άδιαχώρητο μέσα 
σέ τραίνα, οέ πλοία, σέ λεωφορεία καί σέ ό,τι άλλο κατα- 
σκεύοσμα μπορεί νά κινήται μέ τήν δύναμι τού πετρελαίου, 
έστω κΓ άν μερικά άπ' αύτά, έχουν τήν συνήθεια νά σπρώ- 
χνωνται κιόλας.

Ή  Μεγάλη Παρασκευή καί τό Μέγα Σάββατο, μάς έ- 
κομαν νά φαντασθοϋμε, όλο τό μεγαλείο τής ήρωϊκής έξό- 
δου τού Μεσολογγίου, χωρίς καί νά ύπάρχη κανένας ιδιαί
τερος λόγος γιά μάς τούς σημερινούς, πρός τέτοιες έξορ- 
μήσεις. . .

Παρά λίγο ν' άδειαΖε ολόκληρο τό λεκανοπέδιο, άν δέν 
υπήρχαν έδώ οί άργοκίνητοι, μερικοί άναποφάσιστοι, όλοι 
οί δειλοί, κι' άκόμα οί παλιοημερολογίτες, πού βρίσκονταν 
σχεδόν στή μέση τής Σαρακοστής. . .

"Αν όμως έκανε τήν έμφάνισί του, έκεϊ πρός τό Μο
ναστηράκι κανένας νέος. . . Δαίδαλος, πού νά πούλαγε φτε
ρά, τότε είναι Ζήτημα άν θά μενε έδώ ιυυχή, πού νά φαί
νονταν μέ γυμνό τό μάτι. . .

Όμως, ότι καί νά πούμε όπως καί νά τό κάνουμε, τό 
Πάσχα είναι Πάσχα. Καί γιά νά τό καταλάβη κανείς καλά 
- καλά, θά πρέπει νά τό ρίχνη όσο μπορεί, πιό έξω. Είναι 
βλέπετε κΓ ό 'Απρίλιος στή μέση πού τήν θέλει πάντοτε 
δική του τή μεγάλη γιορτή καί πού ξεσηκώνει τόν κοσμάκι 
άπό άνέκαθεν. ΚΓ άς μή τού προσφέρει τίποτ άλλο, έκτός 
άπ' τά λουλούδια του καί τά χλωρά κλαδιά του. ΚΓ όπως 
είναι μεθυσμένη ή φύσις, αύτόν τό καιρό, έτσι είναι μεθυ
σμένοι κΓ οί άνθρωποι. Δέν είναι βέβαια τόσο άπό τήν εύω- 
διά τών λουλουδιών ή άπ' τό λάλημα τών πουλιών, όσο 
είναι άπό κάτι άλλα μεθυστικά, πού τά προσφέρει άπλόχερα 
ό σημερινός πολιτισμός. . . "Οταν όμως είναι μεθυσμένοι, 
οί άνθρωποι, όπως είναι λίγο - πολύ, όλοι οί κατοικοΰντες

τό κλεινόν Ά στυ καί μάλιστα άπό. . . καυσαέρια, τότε είναι 
Ζήτημα άν θά μπορέσουν ποτέ πάνω στό μεθύσι τους νά 
σκεφθοΰν σωστά καί νά εκτιμήσουν καταστάσεις. Ούτε πού 
βλέπουν τήν ώρα οί κακόμοιροι, ώσπου νά έρθη μιά γιορτή 
ή δυό - τρεις μαΖεμένες, πού θά καβαλήσουν κάτι, πού νά 
τρέχη περισσότερο άπ' τά πόδια τους, γιά νά ξεχυθούν πρός 
τό ύπαιθρο. ΚΓ ούτε πού νοιάΖσνται καθόλου γιά τό πού 
θά λημεριάσουν καί πρό παντός πώς θά ξαναγυρίσουν όταν 
έρθη ή ώρα.

Δέν έχει καμμιά σημασία άν τό ύπαιθρο, βογγάει αύτές 
τις  ήμέρες καί συχαίνεται τό έαυτό του, καθώς τόν. . .βλέ
πει νά γίνεται « Ομόνοια καί Βάθη καί Ψυρρή».

Ούτε καί τό «παρκάρισμα» στά σοκκάκια τού χωριού, 
πού πάει κΓ αύτό νά γίνη πρόβλημα, τό σκέπτεται κανείς. . . 
"Εξω πού λέει ό άλλος καί τραβάει γιά τό άγνωστο. . .

ΚΓ έτσι, μένει ή πόλις τής Παλλάδος, έρημη καί σχε
δόν μόνη, γιά νά θυμάται τά χρόνια τά παλιά της. . .

Αλλ' όπως πάει τό πράγμα, τού χρόνου τό Πάσχα 
άν είμαστε καλά, ή 'Αθήνα θά μοιάΖει μέ τήν . . . Πομπηία, 
χωρίς νά φταίη καθόλου ό Υμηττός. Αύτός, άν καί είναι 
τρελλούτσικος όπως τόν λένε, ποτέ δέν έδειξε τήν τρέλλα 
του πρός τούς εύγενείς Αθηναίους. 'Ακόμα καί γιά κείνους 
πού λερώνουν τις  πλαγιές του, ποτέ, δέν έβαλε κακό μέ 
τό . . .  νοΰ του.

Μέ όλα αύτά, δέν θέλω, πρός Θεού, νά πώ ότι είναι 
άσχημο νά Ζητάη κανείς τό χωριό του. "Η όποιοδήποτε χω
ριό, όταν τού παρουσιάζονται οί καλές ευκαιρίες. Καί ποιος 
δέν τό θέλει τό οξυγόνο καί τήν ξεγνοιασιά, πάνω στό πρά
σινο χαλί. . .

Θέλω όμως νά πώ, ότι τό ξεσήκωμα γιά έξω, όταν 
είναι γενικό, δέν ώφελεϊ σέ τίποτα. ΚΓ όχι μόνο δέν ώφε- 
λεϊ, άλλά πολλές φορές είναι καί μαρτύριο γιά κείνους πού 
δέν έχουν τόπο νά σταθούν. . .

"Οσο γιά τήν έπιστροφή, αύτή είναι όπωσδήποτε γιά 
όλους... Γολγοθάς. Γιά μερικούς μάλιστα είναι Σταύρω- 
σις. Καί Άποκαθήλωσις μαΖί. . .

Καί δέν ταιριάΖει καθόλου μέσα στις Λαμπριάτικες ή
μέρες, νά βγαίνουν τ ' άσπρα καί τά κόκκινα καί τά κίτρινα 
καί νά μπαίνουν τά μαύρα καί τ ' άραχνα. . Όπως μαυρο- 
φορέθηκαν έφέτος 26 οικογένειες καί άλλες έκατό νυχτο- 
ξημερώθηκαν στά Νοσοκομεία, γεμάτες άγωνία καί πόνο, 
καθώς έβλεπαν τούς άνθρώπους τους σπαργανωμένους μέ 
γάΖες! ! . . .

"Αγιο είναι τό Πάσχα. Είναι άκόμα καί Μέγα καί τερ
πνόν κΓ έτσι θά είναι πάντοτε, όσο θά ύπάρχουν Χριστια
νοί.

Άλλά τό «τσούγκρισμα» θά πρέπει νά περιορίζεται μόνο 
ατά κόκκινα αύγά. Καί τό «σούβλισμα» μόνο στόν όβελία. 
Κάθε άλλο ξεφάντωμα, δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν άπο- 
στολή τής γιορτής.

Τά Σαββατοκύριακα καί τις δίδυμες μεγάλες Εορτές, 
τις έδωσε ό Θεός γιά νά χαιρόμαστε καί μέσα στή χαρά 
μας νά δοξάΖωμε καί τό Μεγάλο όνομά Του.

Δέν τις έδωσε γιά ν' άλωνι'Ζουμε έδώ κΓ έκεϊ σάν 
κυνηγημένοι καί νά γυρίΖωμε μετά μέ τήν ψυχή στά δόντια. 
Καί καμμιά φορά νά φεύγη κΓ αύτή, πάνω σέ κάποια ά
σφαλτο καί νά μένη ή . . . σκιά μας.
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Τ α ξ ί δ ι α  G i n v  ό μ ο ρ φ η  Ε λ λ ά δ α  μ α ς

Ό  Λευκός Ιΐύργος, 'όπως φαίνεται άπό τήν παραλία τής Θεσσαλονίκης.

© G G G X X O N IK  Η
Οί "Αγιοι ’Απόστολοι.

Ελάτε νά γνωρίσουμε τήν όμορφη Νυ- 
φούλα του Θερμαϊκού, με τή χιλιόχρονη 
ιστορία της καί τά αμίμητα λείψανα τοϋ 
Μεσαιωνικού Πολιτισμού της. Έλατε νά 
χαροΰμε τις ολάνθιστες έξοχες της, νά 
δροσιστοΰμε στον καταγάλανο Θερμαϊκό, 
νά διασκεδάσουμε στις γραφικές φτωχο
γειτονιές της.

Κείμενο : ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ — Φ ω τ.: MIX. ΤΟΥΜΠΗ
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Στή Θεσσαλονίκη θά πάμε σή
μερα, τήν όμορφη αρχόντισσα 
τοϋ Ελληνικού Βορρά. Είναι ά- 
ναμφίβολα ένα τοΕίδι πού έπρε
πε χωρίς άλλο νά γίνη. Τή μιά 
ή Ρόδος, τήν άλλη ό Μωρίας κΓ 
ύστερα ή Ρούμελη, ή Θεσσαλία 
καί τελευταία ή Κρήτη, μας χάρι
σαν τά πλούσια δώρα τής γοη
τείας τους καί μάς έδωσαν τήν 
ευκαιρία νά γνωρίσουμε άπό 
κοντά τις  κάποτε άγνωστες έξαί- 
σιες χάρες τής γαλανής μας πα
τρίδας. Από τήν όμορφη φαντα
στική μσς περιήγηση δέ μπορού
με βέβαια νά λειψή λ Μακεδονία 
μας, ή μαρτυρική, μά τόσο άγα- 
πημένη αυτή ελληνική γωνιά, πού 
μέ κορώνα τή χιλιόχρονη πρωτεύ- 
ουσά της στάθηκε αιώνες προμα
χώνας απάτητος τής άνεΕσρτησί- 
ας καί τής τιμής τού "Εθνους. 
Μά νάμαστε κιόλας. Χωρίς νά τό 
καταλάβουμε φτάσαμε στή Θεσσα
λονίκη. "Ας άφήσουμε τής ψυ
χής μας τά μάτια νά πλανηθούν 
στήν παλιά καί τήν κοινούργια 
πολιτεία. Ελάτε νά τήν ίδούμε, 
νά τή χαρούμε καί στό τέλος 
σίγουρα νά τήν άγαπήσουμε. Καί 
πρώτα ή ιστορία της. Μιά ιστο
ρία, πού μοιάζει άληθινά μέ πα
ράξενο παραμύθι. "Ενα παραμύθι 
πού θά μπορούσε νά ήταν κάπως 
έτσ ι:

Μιά φορά κΓ έναν καιρό ένας 
βασιληάς πού τόν έλεγαν Κάσ- 
σανδρο καί βασίλευε στή Μακε
δονία έχτισε, 315 χρόνια πριν 
άπό τή γέννησι τού Χριστού μιά 
Πόλη καί τής έδωσε τ' όνομα 
τής άγοπημένης γυναίκας του 
τής Θεσσαλονίκης, πού ήταν ά- 
δελφή τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ή  νέα πόλη μεγάλωσε γρήγορα 
μέ τήν ένωση πολλών γύρω συν
οικισμών καί συγχρόνως άναδεί- 
χτηκε τό μεγαλύτερο λιμάνι τής 
Μακεδονίας. Οί θεοί τήν προστά
τευαν καί οί Μοκεδόνες βασιλείς 
τήν είχαν κάτω άπό τήν εύνοιά 
τους. Αύτή ή ιδιαίτερη μεταχεί- 
ρηση τής Θεσσαλονίκης διατηρή
θηκε καί όταν ή Μακεδονία έγι
νε τό 148 π.Χ. έπορχία Ρωμαϊ
κή. Ή  πόλη ήτσν πρωτεύουσα 
τής περιοχής, ό πληθυσμός αύ- 
ξήθηκε άκόμη περισσότερο καί 
κατά ένα τρόπο είχε κάποια γεύ
ση άνεξαρτησίας έναντι τής κεν
τρικής έξουσίας, άφοΰ τήν διοι
κούσαν δικοί της άρχοντες, πού 
οί "Ελληνες τούς έλεγαν πολι
τάρχες.

Στήν όμορφη πόλη τού Θερ
μαϊκού κήρυξε γιά πρώτη φορά, 
καθώς πραγματοποιούσε τό κο- 
σμοϊστορικό ταξείδι του άπό τά 
Ιεροσόλυμα στήν Εύρώπη, ό 

Θείος Παύλος τό 53 ή 54 μ.Χ. 
Ό  Απόστολος τών Εθνών βρή
κε τή Θεσσαλονίκη, όταν θεριεμέ-

Ό  "Αγιος Γεώργιος (Ρο
τόντα) στεγάζει μανοδι
κά δείγματα τής Βυζαν

τινής Ψηφιδογραφίας.

Μία άποψις τοϋ χώρου 
τής Διεθνούς Έκθέσεως 

Θεσσαλονίκης.
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νος άπό τήν άγάπη τοΰ Ναζωραί
ου έφτασε εκεί, νά λατρεύπ ακό
μη τόν Απόλλωνα καί τήν Άθη- 
νά, τό Βάκχο καί τήν Άρτέμιδα. 
Βρήκε μιά Ζωή παραδομένη στήν 
άνηθικότητα καί τήν ποραλυσία. 
πού συνδυοΖόταν μέ t ic  οργιαστι
κές τελετές στις ώρες τής λατρεί
ας τών Κάβειρων. "Ομως παρά 
τις άντιΕοότητες κατάφερε ό θεό
σταλτος άπόστολος νά ίδρυση τις 
πρώτες χριστιανικές κοινότητες 
καί νά παροκολουθήοη μέ πατρικό 
ένδιαφέρον τήν πρόοδό τους, 
στέλνοντάς τους σάν αέ χριστια
νικό κώδικα τιμής τις περίφημες 
«πρός Θεσ)νικεϊς» έπιστολές to uV 
Έκτοτε ή πρωτεύουσα τής Μακε
δονίας έδωκε διακεκριμένους τής 
πίστεως μάρτυρες, μεγάλους δα
σκάλους, σεπτούς ιεράρχες, ιε
ρούς πατέρες. Ό  μεγαλομάρτυς 
"Αγιος Δημήτριος, ό θείος Νέστο- 
ρας, ό Γρηγόριος ό Παλαμάς, ό 
Κύριλλος καί ό Μεθόδιος, ό Ό 
σιος Δαυίδ, ό Όσιος Νικάνωρ, ό 
Φλωρέντιος ή Ανυσία καί ή Μα- 
τρώνα είναι ονόματα, πού στέ
κουν στήν κορυφή τού Χριστιανι
κού μας έορτολογίου καί πού δι
καιώνουν άπόλυτα τόν τίτλο τής 
«ΌρθοδόΕου Πόλεως», όπως έ
λεγαν τή Θεσσαλονίκη οί βυΖαν- 
τινοί χρονικογράφοι.

Ό  πλούτος της, ή έπίκαιρη θέ
ση της κοί ή άνακήρυΕή της άπό 
τούς Ρωμοίους οέ διοικητικό καί 
πολιτιστικό κέντρο τοΰ Ιλλυρι
κού, όπως έλεγαν τότε τή χερσό
νησο τοΰ Αίμου, είχε σάν αποτέ
λεσμα νά γίνη ή Θεσσαλονίκη 
στόχος τών θύννων ατήν άρχή 
καί τών Γότθων άργότερα πού ά- 
πωθήθησαν μόνο, έπειτα άπό 
σκληρό άγώνα τών κατοίκων καί 
τής Ρωμαϊκής φρουράς. Όμως, 
άν οί εύσεβείς Θεσσαλονικεϊς σώ
θηκαν άπό τις ορδές τών βαρβά
ρων καί φαινόταν πώς ή γολήνη 
θά έπικρστούσε γιά πολύ στήν ά- 
γαπημένη τους πόλη, ένα τραγικό 
γεγονός, πού άπετέλεσε καμπή 
στήν ιστορική της πορεία, στάθη
κε, γιά πολλά χρόνια μετά, μιά 
έφιαλτική άνάμνηοη καί άπό τά 
πιό τραγικά περιστατικά πού στι
γμάτισε μέ τά μελανώτερα χρώ
ματα ή άδέκοστη ιστορία. Πρόκει
ται γιά τή μεγάλη σφαγή στόν 
'Ιππόδρομο τής Θεσσαλονίκης. 
"Ηταν μιά έποχή, πού οί γιορτές 
καί τά θεάματα στό χώρο έκεϊνο 
τόν άμορτωλό, όπως τόν χαρα
κτήριζαν οί πατέρες τής έκκλησί- 
ας, άποτελούσσν, κάτι άνάλογο μέ 
τό σημερινό ποδόσφαιρο, όΕονα 
Ζωής, γιά χιλιάδες φανατισμένους 
άνθρώπους. Σέ μιά τέτοια συγ
κέντρωση ό πληθυσμός έστασία- 
σε. Ό  αύτοκράτορας Θεοδόσιος 
έΕωργισμένος διέταΕε γενική σφα
γή. Ό  στρατός έντελώς αιφνιδια
στικά κύκλωσε τούς άνύποπτους 
έορτοστές στόν ιππόδρομο. 'Ακο
λούθησε μιά δνευ προηγουμένου 
άνθρωποθυσία. Χιλιάδες άνθρω
ποι, ένοχοι καί άθώοι, μικροί καί 
μεγάλοι, δνδρες καί γυναίκες, έ-

Ίμήμα τής παραλίας τής Θεσσαλονίκης μέ σύγχρονα κτήρια καί πλατειές
λεωφόρους

Ό  Πύργος τοΰ ’Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών τής 'Ελλάδος εις τόν χώ
ρον τής Διεθνούς Έκθέσεως.
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Ή  ά ρ  χ  ό  ν

Επάνω: Τμήμα τής δε
ξιάς πλευράς τής άψΐ- 
δος τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. 
’Αριστερά: 'Ο "Αγιος
προστάτης των παιδιών. 
Περίφημο ψηφιδωτό άπό 
τό Ναό του. Κάτω: Μία 
άλλη άποψις τής παρα
λίας τής Θεσσαλονίκης.

Θ Ε Σ Σ A
τ  ι σ  σ  α τ ο ΰ

πεσαν κάτω άπό τις  σπάθες τών 
εξαγριωμένων ρωμαίων στρατιω
τών. Η άνηλεής σφαγή έδωκε 
τήν ευκαιρία στήν εκκλησία, νά 
όποδείξη τή δύναμη καί τό με
γαλείο της. Ό  Επίσκοπος Μεδο- 
λάνων, ό πολύς Αμβρόσιος, άρ- 
νήθηκε στόν πανίσχυρο Θεοδόσιο 
τό δικαίωμα τής Θείας Κοινωνίας.

Ή  τραγική σφαγή τής Θεσσα
λονίκης κλείνει ούσιαστικά τήν 
άρχαία ιστορία τής πόλεως, καί, 
σάν αιματηρός πρόλογος, ανοί
γει τήν πιό ένδοξη καί τήν πιό 
μακραίωνη περίοδο τής Ζωής της. 
Τήν βυζαντινή. Θά ήταν άσφαλώς 
μοταιοπονία νά επιχειρήσουμε, μέ
σα στις λίγες αύτές γραμμές, μιά 
έστω καί σύντομη άνοδρομή ατούς 
αιώνες τής ιστορίας τής Μεσαιω
νικής Θεσσαλονίκης. Ψηλαφητά 
μόνο θά άγγίσουμε τή βυζαντινή 
της προσωπικότητα, καί θά στα
θούμε πιό πολύ ατά έξαίσια με
σαιωνικά της μνημεία, πού εύτυ- 
χώς τόσο στοργικά φύλαξαν οί 
αιώνες.
ν  Μετά τήν Κωνσταντινούπολη, 
ή Θεσσαλονίκη στάθηκε ή πιό 
σποδαία πολιτεία τού ΒυΖαντίου. 
«Λαμπροτστην καί περιφανεστά- 
την», Βασιλεύουσαν Πάλιν», 
«Πολυάνθρωπαν» τήν ώνάμαΖαν 
οί ΒυΖσντινοί χρονογράφοι. Αλ
λοι τήν χαροκτήριΖαν ώς «Παρά
δεισον εύδαιμονίας», «Κήπον μου
σών καί χαρίτων», «Θεοφύλα- 
κτον». Ό  άρχιεπίσκοπος Εύστά- 
θιος, περιγράφοντας τήν κατα
στροφή της άπό τούς Νορμανδούς 
τήν άποκαλεί «Γην τών Μακά
ριον». Ή  Θεσσαλονίκη δέν ύπήρ- 
Εε μόνο πολιτιστικό καί πολιτικό 
κέντρο τών ΒυΖαντινών, άλλά έπΐ 
αιώνες άπετέλεσε καί τό άπαρ
το κάστρο, πάνω στό όποιο έσπα
σαν άλεπάλληλα κύματα ποικιλω- 
νύμων βαρβαρικών ορδών. Μέ πί
στη στό μεγάλο προστάτη τους 
τόν πολιούχο "Αγιο Δημήτριο, οί 
Θεσσαλονικεϊς άπέκρουσαν πολ
λές φορές νικηφόρα Σλαύους, 
Σαρακηνούς καί Αβάρους. Τις 
νίκες καί τή σωτηρία τής πόλεώς 
των άπέδιδαν πάντοτε στόν « Υ
περένδοξο Μεγαλουάρτυρα Δημή- 
τριο», ό όποιος, όπως βεβαιώνει 
τό «Βιβλίο τών θαυμάτων του» 
«μέ ιδρώτα έπί γενεάς γενεών, 
μέ τό αίμα τής τίμιας αύτού πλευ
ράς, έθεμελίωσεν άσάλευτσν τήν 
πίστιν έν τή πόλει αυτούς Στό 
σωτήρα τους Πολιούχο "Αγιο Δη- 
μήτριο ώρκίΖονταν κάθε στιγμή, 
γιά κάθε πράγμα οί χριστιανοί τής 
Θεσσαλονίκης. «Μά τόν σάν καί 
έμόν καί ήμών άπάντων δεσπό
την Δημήτριον, τόν κηδεμόνα τής 
Θεσσαλονίκης καί πολιούχον».

502



A O N  I ΚΗ
Ε λ λ η ν ι κ ό

Γιά νά τιμήσουν τό μεγάλο τους 
"Αγιο γιόρταΖαν κάθε χρόνο οί 
Θεοοαλονικείς τά περίφημα «Δη- 
μήτρια». Αύτές οί έορτές, πού ά- 
ποτελοΰν τή μοκρυνή άπαρχή τής 
σημερινής Έκθέσεως τής Θεοσα
λονίκης, γίνονταν λαμπρή ευκαι
ρία γιά μιά Ζωηρή διεθνή κίνηση 
εμπορικών συναλλαγών στήν ευ
ρύχωρη πεδιάδα τοϋ Αξιού.

Ή  ΒυΖοντινή Θεσσαλονίκη, αν 
χάθηκε στό σύνολό της σάν πο
λιτεία μεσαιωνική, φύλαξε έν τού- 
τοις ένα πρωτοφανώς μεγάλο αρι
θμό μνημείων, πού επιτρέπουν 
στόν επισκέπτη της νά γνωρίοη, 
χωρίς πολύ κόπο καί μέ λίγη φαν
τασία, τό υπέροχο μεγαλείο της 
καί τήν πραγματικά μεγάλη άκ,μή 
της. Ένας περίπατος άπό τό 
Λευκό Πύργο, ώς τό χιλιοτραγου- 
δισμόνο άπό τή λαϊκή μούσα Κά
στρο, θά μας πείση άσφαλώς, γιά 
τόν χαρακτηρισμό τής Θεσσαλονί
κης, ώς «Πόλεως μουσείου». Καί 
τούτο, γιοτί, όπως είπαμε πιό πά
νω, ό χρόνος κοί οί άνθρωποι φύ
λαξαν τά μνημειακά έργα, πού αι
ώνες πριν άπστελούσαν καύχημα 
τών κατοίκων της.

” Ας δούμε όμως άπό κοντά καί 
όσο μάς έπιτρέπει τό σύντομο τα
ξίδι μας στή Μοκεδονική πρω
τεύουσα, τά ύπέροχα κατάλοιπα 
τής θυΖαντινής μας κληρονομιάς, 
στά όποια θά παρακολουθήσουμε 
τήν άληθινά μεγαλειώδη έξέλιξη 
τής Χριστιανικής ΒυΖοντινής τέ 
χνης. Καί πρώτα τό Κάστρο. Σέ 
πολλά σημεία σώΖονται αύτά τά 
τείχη, πού έπί αιώνες κράτησαν 
μέ τήν έπιβλητική δύναμή τους έ- 
λεύθερη τήν όμορφη άρχόντισα 
τοϋ Θερμαϊκού. Μιά προσεκτική 
ματιά μας πείθει, πώς ένα τμήμα 
τους άνήκει στήν περίοδο τής 
πρώτης άκμής τής πόλεως, στά 
έλληνιστικά δηλαδή καί έπειτα 
ρωμαϊκά χρόνια. Τό μεγαλύτερο 
όμως τμήμα είναι δημιούργημα 
τών ΒυΖαντινών. Μάλιστα τά τε ί
χη τής Άκροπόλεως φαίνεται, 
πώς είναι έργο τοϋ Μανουήλ Κο- 
μνηνού καί τής "Αννας Παλαιολο- 
γίνας. Τό Κάστρο τής Θεσσαλο
νίκης, πού ή περίμετρός του φθά
νει τά 8 περίπου χιλιόμετρα καί 
τό ύψος του τά 12 μέτρα, ένισχύ- 
εται κστά διαστήματα μέ μεγά
λους πύργους μέ δυό ορόφους καί 
ισχυρές έπάλξεις. Μνημειακές ε ί
ναι οί πύλες του, μεταξύ τών ό
ποιων ώς σπουδαιότερες άναφέ- 
ρονται ή Κασσανδρεωτική, ή Χρυ
σή Πύλη, ή Πύλη τών Αρχαγγέ
λων καί ή Πύλη τής "Αννας Πα- 
λαιολογίνας. Κοιρός όμως νά κα
τηφορίσουμε στήν πόλη γιά λίγη 
ξεκούραση κΓ έπειτα γιά προσευ-

ϋ Β ο ρ ρ ά

Ε πάνω : Τμήμα τής σκε
πής τής Παναγίας τών 
Χαλκέων. Δεξιά: "Ενας 
’Απόστολος, άπό τήν με
γάλη σύνθεση τοΰ τρούλ- 
λου τής 'Αγίας Σοφίας. 
Κάτω: Ή  'Αψτς τοϋ Γα- 
λερίου, άπό τά σπουδαιό
τερα Ρωμαϊκά μνημεία 

τής Θεσσαλονίκης.
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χή. Γιά προσευχή είπατε; Μά ναι. 
Από δώ καί μπρος ή Βυζαντινή 

Θεσσαλονίκη θά μάς δειΕη, τί άλ
λο αλήθεια άπό εκκλησίες; Τό
σους βυζαντινούς ναούς, μέ τόση 
ποικιλία στή δομή καί τή διακόσμη- 
ση, δέν θά βρούμε σ' ολόκληρη 
τήν άνατολή, εκτός άπό τά Με
τέωρα, τό "Αγιον Όρος καί τό 
Μυοτρά.

Στό δρόμο μας, κοθώς τραβά
με στήν κανούργια, τήν Ευρωπαϊ
κή Θεσσαλονίκη κοντά καί γύρω 
άπό τό Λευκό Πύργο, ένα ολο
στρόγγυλο οικοδόμημα επιβάλλε
ται μέ τόν όγκο του. "Αγιο Γιώργη 
τό λένε οί κάτοικοι, Ροτόντα τό 
ονομάζουν οί αρχαιολόγοι. Ρωμαϊ
κό έργο είναι τούτο τό παράΕενο 
κτίριο, των χρόνων τού Διοκλη- 
τιανοΰ.

Τό Ε' μ.Χ. αιώνα, μέ πολύ δε
ξιότητα, οί χριστιανοί τό έκαναν 
έκκλησία καί τήν άφιέρωσαν 
στόν Τροπαιοφόρο "Αγιο Γεώργιο.

Ή  Ροτόντα είναι ιδιαίτερα γνω
στή άπό τά περίφημα ψηφιδωτά 
της, πού στολίζουν τις  καμάρες 
καί τόν έπιβλητικό θόλο της. Ο
λόσωμοι άγιοι πού προσεύχονται 
ντυμένοι μέ χλαμύδες καί φαιλό
νια, κάτασπρα περιστέρια καί πο
λύχρωμα έΕωτικά παγώνια, πού 
συμπληρώνονται μέ άστραγάλους, 
κυμάτια καί έλληνικούς μαιάν
δρους, δίνουν στό έσωτερικό τού 
κτιρίου μιά άπερίγραπτα έπιβλητι- 
κή όψη, πού ύποβάλλει καί συγ- 
κινεϊ. Ή  τέχνη τών μωσαϊκών τού 
Αγίου Γεωργίου είναι κατά κανό

να διακοσμητική, μέ πλούτο στή 
σύνθεση καί λεπτότητα στό σχέ
διο, κατά τά έλληνικά πρότυπα, 
ένω οί μορφές τών άγιων θυμίζουν 
μάλλον άνοτολίτικη μοναστική ζω
γραφική. 1
Στέλνουμε μιά προσευχή ψηλά 
στού ύπερφυσικούς άγιους, κά
νουμε τό σημείο τού σταυρου κΓ 
άφήνουμε, μαζύ μέ τό θαυμασμό 
μας, τή μοναδική Ροτόντα, γιά νά 
φτάσουμε, σέ λίγα μόνο λεπτά, 
στόν έξαίσιο "Αγιο Δημήτριο, πού 
δέν ύπήρΕε μόνο θρησκευτικό, μά 
καί έθνικό λίκνο τής Ελληνικής 
Μακεδονίας. Ο περίλαμπρος να
ός, πού καταστράφηκε τό 1917, 
κατά τήν διάρκεια τής μεγάλης 
πυρκαϊάς, άναστηλώθηκε άπό τόν 
άείμνηστο άρχιτέκτονα Ζάχο καί 
έν συνεχεία άπό έπιτροπή Ελλή
νων ειδικών στό άρχικό του σχέ
διο. Ο Αγιος Δημήτριος χτίστη
κε πάνω στόν τάφο τού άγιου τόν 
Ε' μ.Χ. αιώνα, άπό τόν έπαρχο 
Λεόντιο, διοικητή τού θέματος τού
Ιλλυρικού. Τό έργο είναι στό σύ

νολό του άπό τά πιό ύπέροχα 
χριστιανικά μνημεία τής Ελληνι
κής Ανατολής. Αρχιτεκτονικό α
νήκει στό γνησιώτερο τύπο της 
έλληνικής βασιλικής μέ πέντε κλι
τή, άπό τά όποια τό μεσαίο είναι 
εύρύτερο τών ύπολοίπων. Τό με
σαίο κλιτός στηρίζουν κολώνες, 
οί όποιες καταλήγουν σέ κιονό
κρανα μέ δέκα πέντε περίπου πα
ραλλαγές, όπως κεφάλια κριών, 
άνεμιζόμενα φύλλα, άετοί μέ ά- 
νοιχτές φτερούγες. άγκόθια κ.ά

Τά κιονόκρανα αύτά είναι μονα
δικά στή Χριστιανική τέχνη, γιά 
τόν πλούτο τής διακοσμήσεως, τήν 
καλλιτεχνική κατεργασία καί τή 
μεγάλη ποικιλία, πράγματα πού 
είναι άδύνατο νά συναντήση κα
νείς τόσο άρμονικά ταιριασμένα 
σέ άλλο χριστιανικό κτίριο άφιε- 
ρωμένο στή θεία λατρεία. Ή  άΕία 
όμως τής βασιλικής τού 'Αγίου 
Δημητρίου δέν είναι μόνο ή άρχι- 
τεκτονική της. Εκτός άπό τόν 
πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο τών 
κιονοκράνων, τών έπιθημάτων, 
τών παραστάδων, τών θωρακίων, 
τών γείσων καί τών έπιστυλίων 
καί τής θαυμασίας έπενδύσεως 
τών τόξων, τού νάρθηκα καί άλ
λων μερών μέ ορθομαρμάρωση, ή 
μέ πολύχρωμες μαρμάρινες πλά
κες, τό μνημείο είναι άνεκτίμητο 
καί λόγω τής ζωγραφικής του. 
Τούς τοίχους του καλύπτουν έρ
γα, πού άνήκουν σέ διαφόρους 
περιόδους τής βυζαντινής τέχνης. 
Άπό αύτά ιδιαίτερη έντύπωση 
προκαλοϋν τά μωσαϊκά, πού κα
λύπτουν μιά περίοδο άπό τόν 6ον 
μέχρι τόν 9ον αιώνα. Τά σπουδαι
ότερα είναι ψηφιδωτά τών κτιτό- 
ρων τού ναού, διακρινόμενα γιά 
τό ρεαλισμό τους, χωρίς νά ξε
φεύγουν αισθητά άπό τις  Ρωμαϊ
κές προσωπογραφίες.

Ο άνιος Σέργιος, ή Θεοτόκος 
μέ τό Στροτηλάτη Θεόδωρο, ό ά
γιος Δημήτριος μέ τόν έπίσκσπο 
καί τόν κτίτορα τού ναού, ό ά
γιος Δημήτριος μέ τά δυό παιδιά 
κ.ά. είναι άντιπροσωπευτικά δεί
γματα τής μεγάλης άκμής τής τέ
χνης στή βυζαντινή Θεσσαλονίκη. 
Στό μεγάλο άγιό, πού τού Λιαίου 
κοθήλε τήν έπαρση καί πού ώπλι- 
σε μέ δύναμη θεϊκή τόν άδύναμο 
Νέστορα, άνάβουμε κάποιο φτωχό 
άγιοκέρι καί τόν παρακαλούμε νά 
ίκετεύη πρός τό «σωθήναι τάς ψυ- 
χάς ήμών».

Μέ τήν πίστη δυναμωμένη καί 
μέ ύπερηφάνεια έθνική, συνεχί
ζουμε τό ταξίδι - προσκύνημα στήν 
'Αχειροποίητο, άπό τά καλύτερα 
δείγματα τού τύπου τών άρχαίων 
Ελληνικών Χριστιανικών βασιλι

κών, έπειτα στή Θεοτόκο τών 
Χαλκέων, στούς Άγιους Αποστό
λους, γιά νά καταλήξουμε στήν 
αμίμητη Άγια  Σοφία, τή σημερινή 
μητρόπολη τής Θεσσαλονίκης. 
Έργο μάλλον τών χρόνων τού 
Ιουστινιανού, είναι ρυθμού βασι

λικής μετά τρούλλου. Καί ή Άγια 
Σοφία είναι γνωστή γιά τά ώραιό- 
τατα ψηφιδωτά της, πού σώθηκαν 

κυρίως στόν τροϋλλο καί τήν ό- 
ψίδα. Τήν τελευταία καλύπτει ή 
Πλατυτέρα, ένώ στόν τροϋλλο εί- 
κονίζεται ή Ανάληψη τού Χρι
στού. Τό τύμπανο τού τρούλλου 
καλύπτουν οί δώδεκα Απόστολοι 
μέ τή Θεοτόκο καί δύο Αγγέ
λους. Ή  λομπρή έλληνική τέχνη 
τής Θεσσαλονίκης, τήν όποιαν, 
όπως προείπαμε, βλέπουμε κυρί
ως στις πολυάριθμες έκκλησίες 
της, κόπηκε μέ τό μαχαίρι, όπως 
άλλωστε καί ή άλλη της άκμή, ό
ταν τό έτος 1423 κύριοι τής Πό- 
λεως έγιναν οι Βενετοί καί πολύ

χειρότερα όταν τό 1430 στις 29 
Μαρτίου τήν πήραν οί Τούρκοι. 
Ή  καταστροφή πού άκολούσηαε 
ήταν τόση, ώστε νά προκαλέση 
μελαγχολία καί σ' αύτόν τόν πορ
θητή, τό Σουλτάνο Μουράτ τόν 
ΕΓ. Τό γένος, μαζύ μέ τό πάρσι
μο τής Πόλης τό 1453, θρήνησε 
καί τής Θεσσαλονίκης τήν τραγι
κή άπώλεια. «Πήραν τήν Πόλη πή
ραν την, πήραν τή Σαλονικη, πή
ραν καί τήν Άγια  Σόφιά τό μέγα 
μοναστήρι». Πέντε αιώνες κράτη
σε γιά τήν όμορφη άρχόντισα τού 
Θερμαϊκού ή άβάσταχτη σκλαβιά, 
μέχρις ότου στις 26 Οκτωβρίου 
τού 1912, άνήμερα στή γιορτή τού 
προστάτη της άγιου, οί Ελληνικές 
μεραρχίες τραγουδώντας «τού άη- 
τοϋ τό γυιό» μπήκαν θριαμβευτι
κά στήν πολυβασανισμένη πολι
τεία. Ή  γαλανόλευκη κυμάτισε 
περήφανα στό Λευκό Πύργο.

Οί "Ελληνες, άπό τή Μακεδονία 
ως τήν Κρήτη, τραγούδησαν μα
ζί μέ τόν ποιητή τό τραγούδι τής 
μεγάλης τους νίκης.

«Ή Σαλονίκη πού έσβυνε μέ τού 
(καιρού χδ διάβα,

καντήλι πού τρεμόφωτο γιά λάδι 
(λαχταρά,

άποβραδύς κοιμήθηκε δυστυχισμέ- 
(νη σκλάβα

καί τήν αύγούλα ξύπνησε άρχόν- 
(τιαα, κόρά».

Ή  άπελευθέρωση έφερε στή 
Θεσσαλονίκη μιά άνευ προηγουμέ
νου εύημερία. Χαράχτηκαν νέοι 
δρόμοι, χτίστηκαν νέα μοντέρνα 
κτίρια, έγιναν έργοστάσια, ανώτα
τες σχολές, βιβλιοθήκες, μουσεία, 
νέο λιμάνι, νέος σιδηροδρομικός 
σταθμός. Ή  Θεσσαλονίκη δέν έ
χει τίποτα νά ζηλέψη πιά, άπό 
καμμιά Εύρωπαϊκή μεγαλούπολη. 
Τελευταία, χάρις στά άσύγκριτα 
μνημεία της, τήν έπίκαιρη θέση 
της καί τ ις  γραφικές έξοχές της, 
γίνεται καί πρώτης γραμμής του
ριστικό κέντρο.

"Ομως, άρκετά άγοπητοί άνα- 
γνώστες κουροστήκαμε σ' αύτό τό 
καλοκαιριάτικο ταξίδι μας στήν 
άγαπημένη μας Θεσσσαλονίκη. 
Θαυμάσομε, συγκινηθήκαμε, λυπη
θήκαμε καί χαρήκαμε μαζύ, άνα- 
πολώντας τήν πολυκύμαντη ιστο
ρία της καί βλέποντας τά μνημεία 
τής χιλιόχρονης ζωής της. Τώρα 
είναι όνάγκη νά ξεκουραστούμε 
λίγο. Καί στό σημείο αύτό είναι 
μοναδική ή γοητευτική πολιτεία. 
Δέν έχουμε, παρά νά βρεθούμε τό 
καλοκαιριάτικο βραδυνό σέ κά
ποιο άπό τά πολλά γραφικά της 
κεντράκια, στήν παραλία, στη 
Σταυρούπολη, στήν Καλαμαριά. 
Μάς περιμένει πικάντικος μεζές, 
φρέσκο ψάρι καί νόστιμες γαρί
δες τού Θερμαϊκού. Καί πάνω 
άπ' όλα ό πάντα καλόκαρδος, ό 
πάντα χαρούμενος Θεσσαλονικιός.
Ενθουσιάζει μέ τ ' όμορφο τραγού

δι του, πού είναι πιά και δικό μας 
τραγούδι.

«Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτω- 
(χομάνα. ..» .

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαοτυνόμος Α'
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με ζά κίζρινα» 
’βνζαϋόα

’Αγαπητή μου «Μαρία μέ τά κίτρινα»,

‘Υγείαν έχω καί υγείαν ποθώ δι’ έσέ. Καί όχι μόνον δι’ έσέ, μά 
καί γιά τόν άνδρα σου καί γιά τό γείτονά σου! Μ όνο γι’ αυτόν πού σέ 
ρωτάει: ποιόν άγαπάς καλλίτερααα... δεν εύχομαι υγείαν, διότι άν βρε- 
θή μπροστά μου, θ' άρπάξω τή σανίδα πού έχω στό μούσκιο, άπ" τόν 
καιρό πού βγήκε τό τραγούδι σου, καί... άλλά γιά στάσου πρώτα-πρώτα 
νά σού συστηθώ: Περίανδρος Κατσαμπρόκος, συνταξιούχος άρχιφύλα- 
κας τής ’Αστυνομίας, ύπηρετήσας έπί τριάκοντα πέντε συναπτά έτη εις 
’Αθήνας, μοχθήσας πάντοτε εύσυνειδήτως γιά τό καλόν τών συνανθρώ
πων μου. Καί έκτος άπό τήν σύνταξή μου, άποχωρών έκ τής ένεργοΰ 
ύπηρεσίας, άπεκόμισα καί μόνιμους ρευματισμούς, ποδάγρα, φλεβίτιδα 
καί κάτι σφάχτες στή δεξιά μου σπάλα.

Τώρα, πώς πήρα τό θάρρος νά σού γράψω; Έ ... πώς νά τό κάνουμε. 
Νοιώθω πώς όλοι έσεΐς οί νέοι εΐσαστε παιδιά μου. Ποιος ξέρει, ίσως 
κάποτε, κάνοντας περιπολία στή γειτονιά σου, νά χάϊδεψα τό κεφάλι 
κάποιας μικρούλας, μέ κείνη τή στοργή πού νοιώθουμε πάντα έμεΐς οί 
άστυνομικοί γιά τόν «δρόμο μας», ή, νά μάλωσα — χαμογελώντας — 
κάποιον πιτσιρίκο πού έσπασε μέ τή σφεντόνα του κάποιο τζάμι καί 
νάναι αύτός ό άντρας σου σήμερα.

Έ τσ ι, λοιπόν, πήρα μολύβι καί χαρτί νά σού πώ κι έγώ τόν πόνο  
μου. Έγώ δέ θά σ’ έρωτήσω «ποιόν άγαπάς καλλίτερα». Ούτε καί πού 
μέ νοιάζει. Διότι, Μαρία μου, έσύ, έτσι κι άλλοιώς, τό κεφάλι σου 
θά τό φας. Μιας κι άρχισες νά ξενοκυττάς καί νά μήν έχης τό νοΰ 
σου στό σπιτικό σου, είναι σίγουρο πώς κάποια μέρα θά γυρίσης άπό 
κανένα ραντεβού σου, καί θά βρής έρείπια.

Ό μω ς, βρέ Μαρία, γιά κείνον πού σέ ρωτάει θέλω νά μοΰ πής. 
Πού σέ ρωτάει φωναχτά, τραγουδιστά, έπιταχτικά καί μέ χίλιους δυό 
άλλους τρόπους. Πού σέ ρωτάει παντού παρακλητικά, σέ κέντρα, σέ 
ταβέρνες, σέ σπίτια καί πού ή φωνή του φτάνει ακόμα καί στά πιό ιδι
αίτερα διαμερίσματά μας, αύτά πού λένε W. C. στά ξένα.

Ό χ ι  τίποτ’ άλλο, κ ι τ ρ ι ν ο φ ο ρ ο ΰ σ α  μ ο υ ,  μά είναι καί κάτι 
άλλα περιστατικά σχετικά μέ τήν περίπτωσή σου, πού άρχισαν νά μ’ ά- 
νησυχοΰν. Γιά νά ξέρεις, έχω ένα γυιό, ένα μαντράχαλο ένα κι έννε- 
νήντα, φοιτητή, πού έσχάτως άφησε καί μούσι. Καί μοΰ λέει αύτός ό 
γυιός μιά μέρα πού τοϋλεγα νάχει τό νοΰ του γιά καμμιά νύφη: τί λές 
ρέ πατέρα, νά πάρω καμμιά Μαρία μέ κίτρινα καί νά γίνω ό φιλάνθρω
πος τής γειτονιάς;

Είναι κι ό «Μάνθος ό έργένης», ό φίλος μου, τό γεροντοπαλλήκα- 
ρο, πού μέ δουλεύει στό καφενείο : «Τά βλέπεις Περίανδρε; Κάτι ήξερα 
έγώ πού δέν παντρεύτηκα. Δικαιώθηκα. Τώρα ψάχνω στή γειτονιά μου 
νά βρώ ποιά φοράει κίτρινα. Ό χ ι  σάν καί σένα, πού φορτώθηκες έπ- 
άπειρον τήν κυρα-Θοδώρα, μέ τήν κρεατοεληά στό κούτελο. Μόδα, 
παιδί μου! Νάχουμε καί σύζυγο, νάχουμε καί τό νοΰ μας...».

Κάτι, λοιπόν, έσύ Μαρία μου, κάτι κάποιες καλλιτέχνιδες πού 
τεκνοποιούν χωρίς «παππά καί στεφάνι», πού λέει κι ό λαός, άρχισαν 
νά μέ ζώνουνε τά φίδια. Τί θά γίνη μέ σάς, θά μάς τινάξετε τις οικογέ
νειες στόν άέρα;

Καί τό κακό είναι, πώς, μιάς κι έφυγα άπό τήν υπηρεσία, δέν ξέρω 
καί κανέναν άρμόδιο νά πάω νά τού άνοίξω τά μάτια, γιατί γιά τ’ αύτιά 
του δέν είμαι σίγουρος άν είναι άκόμη γερά άπ’ τή φασαρία πού κάνει 
τό τραγούδι σου.

Ταΰτα καί μένω 
ό συνταξιούχος Άρχιφύλακας 

Περίανδρος Κατσαμπρόκος 
καί διά τήν άντιγραφήν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΣ


