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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

τέλεσιν τών έγκλημάτων ών ένεκα καθίσταται δυσχε
ρής ή ματαιοϋται ή άπσκάλυψις αύτών (6) . Οί άνωτέρω έχουσιν ένσυνείδητον κακοποιόν διάθέσιν, εύχαριστοΰνται έκ του τρόπου τής ζωής τοΰ έγκληματίου καί
άντιδρώσιν ίσχυρώς κατά πάσης προσπάθειας έπιχειρουμένης πρός βελτίωσιν αυτών. Τινές έκτείνουσι τήν
δράσιν αότών εις πόλεις πλειόνων χωρών, είναι «ο ί
δ ιεθνείς»
ή «διεθνώς
5 ρ ώ ν τ ε ς
έ γ κ λ η μ, α τ ί α ι». Ή άπό τών μέσων του παρελ
θόντος αίώνος διηνεκής άνέλιξις καί τεραστία πρόοδος
τών μέσων συγκοινωνίας, ή μεγίστη ταχύτης καί εύχέρεια μεταφοράς τών άτόμων διά πλοίων, άμαξοστοιχιών,
αυτοκινήτων καί άεροπλάνων, Ιτι δέ ή άνάπτυξις καί
μεγίστη ευχέρεια τηλεπικοινωνίας, ήσκησαν μεγίστην
έπίδρασιν καί έπί τό είδος καί τήν μορφήν τής έγκληματικότητος. Τά μέσα ταΰτα χρησιμοποιηθέντα ύπό τών
έγκληματιών, μετέβαλον τήν δράσιν αύτών άπό τοπικής
είς διεθνή. Πολλοί πρός τέλεσιν έγκλημάτων μεταλάσσουσι προσκαίρως τόπον κατοικίας ή διαμονής ή διαρ
κώς ταξιδεύουσιν μή έχοντες μόνιμον κατοικίαν ή τόπον
διαμονής’ τινές μετακινούνται μετ’ έκπληκτικής ταχύτητος, όμιλσϋσι πολλάς γλώσσας, έχουσι κοσμοπολιτικούς τρόπους, άμφίεσιν άριστοκρατικήν, θαυμαστήν δε
ξιότητα, υεταθέτουσι δέ τό πεδίον δράσεως αύτών τά
χιστα άπό κράτους είς κράτος ώς άληθεΐς globbe - trot
ters. Ό έγκληματίας εισερχόμενος είς ξένην χώραν συ
ναντά φίλους καί βοηθούς ένίστε γνωρίμους έκ τής προτέρας έν τή φυλακή διαμονής (7) . Έ ν συνεργασίφ μετ’
αύτών έπιτίθεται κατ’ έκείνων παρ’ ών έλπίζει δτι θά
άπακαμίση λείαν πλουσίαν, δταν δέ τό άδίκημα περιέλθη είς γνώσιν τής άστυνομίας εύρίσκεται μακράν τής
δικαιοδοσίας αύτής. Ή συχνή μεταβολή τοΰ τόπου διατ
μονής διευχεραίνει ή καθιστά δυνατήν τήν τέλεσιν τοΰ
έγκλήματος ή διασφαλίζει τήν άπόλαυσιν τών προϊόν
των αύτσΰ. Ό καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίας
δταν ταξιδεύη διεθνώς είναι τά μάλιστα έπικίνδυνος
είς τήν δημοσίαν άσφάλειαν' δπου καί άν εδρίσκηται
έχει 'ροπήν πρός τέλεσιν έγκληυάτων καί πλείονας πι
θανότητας νά διαφύγη τήν άατυνομΐαν' διότι έν ώ τόπψ
έγκληματεΐ άγνοεΐται τό δνομα, 6 προηγούμενος βίος,
οί συγγενικοί καί φιλικοί δεσμοί, ή πρσγενεστέρα έγκληματική δράσις καί δ τρόπος τής ένεργείας αύτοΰ.
Είναι άναντίλεκτον τό ιμεΐζον έπικίνδυνον τών ταξιδευάντων έγκληματιών καί ή άνάγκη είδικωτέρων άστυνομικών μέτρων άναζητήαεως αύτών (8) , είναι κοινοί
έχθροί τοΰ άνθρωπίνου γένους, h o ste s g e n e ris h u m a n i,
οδς πάντα τά πεπσλιτιαμένα κράτη Ιχουσι συμφέρον νά
διώξωσιν.
Έ ν τψ εύρυτάτψ πλαισίψ διακριτικής έξουσίας, ήν
ή ήμετέρα νομοθεσία παρέχει τψ ποινικψ δικαστή πρός
καθορισμόν τοΰ είδους καί τής διάρκειας τής μεταχειρίσεως τοΰ καθ’ έξιν έγκληματίου (Π.Κ. 1950 ά. 89,
90 έ .), τό ένεργεΐν έγκληματικώς έν διιεθνεΐ πεδίψ πρέ
πει νά θεωρήται είδικώτερον ύπό τοΰ ποινικοΰ δικαστοΰ
πρός προσφορώτερον καθορισμόν τοΰ μείζονος έπικινδύνου αύτοΰ.
2. Ή έ ν ν ο ι α τ ο ΰ « δ ι ε θ ν ο ύ ς έ γ 
κληματίου» έ ξ έγκλη μ ατολογικής
έ π ό ψ ε ω ς.— Ό γαλλικός όμιλος τής U n io n I n t e r n a 
tio n a le d e d r o it p e n a l τψ 1905 ώρισεν δτι: α) Διεθνές
έγκλημα είναι πάσα έγκληματική ένέργεια τοΰ κοινού
δικαίου, ήτις, προπαρεσκευάσθη, διηυκσλύνθη, συνετελέσθη ή παρήγαγεν άπστέλεαμα έν διαφόροις χώρα,ις έστω
καί άν αί πράξεις αί άπατελοΰσαι τά συστατικά στοι
χεία τοΰ έγκλήματος συνετελέσθησαν έν πολλαϊς χώ-

ραις. β) Πάσα πράξις συνεργασίας ή συνεργίας άποτελεΐ ίδιον έγκλημα, δυνάμενον νά διωχθή έν ή χώρφ συνετελέαθη καί νά τιμωρηθή κατά τήν έν τή χώρα τούτη
νομοθεσίαν (9) .
Έ ν τψ διεθνεΐ άστυνομικψ συνεδρίψ τψ συνελθόντι έν Βιέννη τψ 1923 καθώρισα δτι ώς διεθνής έγκλη
ματίας είναι χαρακτηριστέος: 1) Ό τελών έγκλημα έν
τψ έδάφει πολλών κρατών, δηλαδή ή ένέργεια τοΰ δρά
στου διεξάγεται έν τψ έδάφει αύτών ή ή ένέργεια καί
τό άποτέλεαμα αύτής συμβαίνουσιν έν τψ έδάφει πλειόνων κρατών (πρβλ. Έ λλ. Π(-Κ. 1950 ά. 1 6 ). 2) Ό
έγκληματήσας καί μάλιστα 6 καθ’ Ιξιν ή κατ’ έπάγγελ
μα έγκληματίας, δστις ταξιδεύει διεθνώς ή συνενοΰται
μετ’ έγκληματιών άλλων χωρών πρός έγκληματικήν
δράσιν, μάλιστα δ’ έν τψ έδάφει πολλών κρατών (διε
θνής όργάνωσις έγκληματιών). 3) Ό τελών έγκλημα,
προσβάλλσν ή φέρον είς κίνδυνον διεθνώς προστατευόμενα έννομα άγαθά, οίον ή σωματεμπορία, ή έμπορία
τών άσέμνων δημοσιευμάτων, ή παραχάραξις καί κιβδη
λεία νομισμάτων, ή λαθρεμπορία ναρκωτικών (,0) .
Έ ν τψ άνωτέρψ δριαμψ διατυποΰται έννοια τής έγκληματαλογίας (11) καί μάλιστα τής άστυνομικής τέ
χνης, δι’ ής καθορίζεται τίνες έγκληματίαι ένεκα τοΰ
μείζονος έπικινδύνου αύτών άνάγκη νά ύποβληθώσιν είς
ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ α μ έ τ ρ α δ ι ε θ ν ο ύ ς ά σ τυ
ν ο μ ι κ ή ς δ ρ γ α ν ώ σ ε ω ς πρός άσφαλεστέραν
καί εύχερεστέραν έπιτήρησιν, παρακολούθησιν, άναζήτησιν καί άνεύρεσιν αύτών ίδίφ διά τηρήσεως διεθνών
έγκληματολογικών άρχείων καί συστήματος διεθνούς
μεταδόσεως άστυνομικών είδήσεων.
Κατά ταΰτα, διεθνείς έγκληματίαι είναι, εί καί δέν
ταξιδεύουσι διεθνώς, άλλά παραμένουσιν έν τψ αύτψ τό
πψ (les sedentaires) (u ) , οί τελοΰντες έγκλήματα, οίον
παράχαραξιν καί κιβδηλείαν ξένων νομισμάτων, ή καλλιεργοΰντες ινδικήν κάνναβιν πρός διεξαγωγήν διεθνοΰς λαθρεμπορίου, διότι ή έγκληματική ένέργεια αύ
τών έχει άπστελέσματα διεθνή. Ά λ λ ’ έκτος τών τελούντων τοιαΰτα διεθνή έγκλήματα, διεθνείς έγκληματίαι
είναι καί οί τελοΰντες συνήθη κοινά έγκλήματα, έστω
καί έλαφρότερα, οίον κλοπάς, διαρρήξεις, άπάτας, λωποδυσίας, άτινα ένεργοΰσι κατ’ έπάγγελμα, μάλιστα δέ
κατά σπείρας ή συμμορίας, άν μετακινώνται άπό τόπου
είς τόπον διεθνώς (les itinerants). Τό έπικίνδυνον τής
προσωπικότητος τοΰ κατ’ έπάγγελμα έγκληματίου, ώς
έρρήθη, είναι ηύξημένον δταν ούτος έκτείνη έδαφικώς
τόν κύκλον τής δράσεως αύτοΰ πολύ εύρύτερον και δυ
σχεραίνει τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν αύτοΰ- διό τε
λοΰντες κοινά έγκλήματα έστω καί έλαφρότερα, διεθνώς
δμως κινούμενοι κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι έχουσι
μεγάλην απουδαιάτητα άπό έπόψεως διεθνοΰς άστυνο
μικής κατάδιώξεως (,ι3) . Πάν άτομον τελέσαν έγκλημα
έν τή άλλοδαπή (,4) δέν είναι άναγκαΐον νά ύποβληθή
είς ειδικόν σύστημα διεθνοΰς παρακολουθήσεως. Διό δέν
είναι διεθνής έγκληματίας δ έν τή ήμεδαπή μονίμως
διαμένων καί μή μετακινούμενος άλλοδαπός, τελών δέ
τό έγκλημα έν τή ήμεδαπή καί άν είναι κατ’ έπάγγελμα
έγκληματίας (,5) .
Οί έκ περιστάαεως τελέσαντες έγκλημα βαρύτερον
καταφυγόντες είς τήν άλλοδαπή ν (les fugitifs) ,,μάλιστα
είς άγνωστον χώραν, άνευρίσκονται διά διεθνοΰς συνερ
γασίας καί άμοιβαίας βοήθειας τών άστυνομιών, δηλ.
διά συστήματος δ ι ε θ ν ώ ν
άστυνομικών
ά ν α ζ η τ ή σ ε ω ν , ίνα άνευρεθή ό τόπος είς δν
κατέφυγον καί αίτηθή ή έκδοσις αύτών, ώστε νά μή διαφύγωσι τήν τιμωρίαν, ή ίνα παρασχεθώσι πληροφορίαι
περί τής ταυτότητος καί ποινικοΰ παρελθόντος αύτών Ικ

’Αριστερά: Ό καθηγητή:, τη; Ε γκλημ α
τολογίας κ. Κ . Γαρδιχας έκ των πρωτερ
γατών ίδρύσεως τής Interpol καί μόνος έπΐζών έκ των συμμετασχόντων εις τό συνέ
δρια'/ τοϋ 1923 εις Βιέννην. Ε π ά ν ω : Τό
έμβλημα τής Interpol. Κάτω: Τό έτήσιο
συμβούλιον τής C.I.R.C. τό έτος 1924.

τού τόπου τής καταγωγής. Αί Αστυνομικά! αύται Αναζη
τήσεις έπιτυγχάνουσιν, Αν ώσι lege artis διεθνώς ώργανωμέναι πρός τούτο καί διέπωνται υπό τού πνεύματος
διεθνούς συνεργασίας καί Αλληλεγγύης. Ά λ λ ’ ώς πρός
τούς έκ περί στάσεως έγκληματίας δέν είναι Αναγκαίος ό
περίπλοκος ειδικός τρόπος διεθνούς Αστυνομικής έπιβλέψεως των διεθνών κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών, δηλαδή
διά τη ρήσε ως ειδικών Αρχείων τών διεθνών έγκληματιών ύπό διεθνούς κεντρικής υπηρεσίας καταχωρ ιζούσης
τα δακτυλοσκαπικά δελτία, φωτογραφίας, δελτία πε
ριγραφικής έπισημάνσεως, τρόπου έγκληματικής ένεργείας καί λοιπά στοιχεία περί αυτών. Λόγος τούτου εί
ναι, δτι δσω τά Αρχεία ταΰτα έπιβαρύνονται διά σωρεύσεως στοιχείων μεγίστου Αριθμού Ατόμων έπί τοσοΰτον καθίστανται δύσχρηστα καί ή Απάδοσις αύτών
έσται μικρότερα' ώστε πρέπει νά 7τεριορίσωιμεν ταΰτα
είς τό Απαραιτήτως Αναγκαΐον.
3. Ο ί δ ι ε θ ν ε ί ς έ γ κ λ η μ α τ ί α ι .
Αί π ρ ό ς κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ν
αύτών
διεθνείς συμβάσεις βελτιώσεως
τού π ο ι ν ι κ ο ύ δ ι κα ί ου. Ή δ ι ε θ ν ή ς
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ώ ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ύπ η ρ ε σ ι ώ ν τ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν χ ω ρ ώ ν,—
’Από τού 6' ήμίσεος τού ιθ' αίώνος Αναφαίνονται έγκληματίαι καθιστάμενοι διεθνείς έν ικανή δράσει κατά
ώργανωμένας σπείρας έχούσας διακλαδώσεις, συνεργάτας κλεμματοδόχους, κρησφύγετα καί φωλεάς έν διαφόροις κράτεσιν, οίον σωματέμποροι, παραχαράκται νο
μισμάτων, Από δέ τού α' παγκοσμίου πολέμου (1914)
έν εύρυτέρα. δράσει κατασκευασταί ή λαθρέμποροι όπίου,
κοκαΐνης καί Αλλων ναρκωτικών, παραχαράκται (16) ,
πλαστογράφοι τραπεζιτικών έπιταγών, Ιδίως τών ταξι
διωτικών, Απατεώνες, χαρτοφένακες, λωποδύται, διαρρήκται, έκβιασταί καί παντοειδείς λησταί, τρομοκράται
λαθρέμποροι χρυσού καί Αδαμάντιον. ’Εκ τών διεθνών
έγκλημάτων συχνότερα είναι τά τής δολιότητος καί ούχ ί τής βίας, οίον κλοπαί δολίως πραττόμεναι' Ιτι συ
χνότεροι είναι λωποδύται μετακινούμενοι Από χώρας
είς Αλλην έπ’ ευκαιρία. μεγάλων λαϊκών έκδηλώσεων,
οίον κατά τήν στέψιν τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, τόν
γάμον τού πρίγκηπος τού Μονακό, τούς ’Ολυμπιακούς
Αγώνας, ώργανωμένοι είς διεθνείς συμμορίας κατ’ αύστηράν πειθαρχίαν, μάλιστα δέ Απατεώνες, ύπό τό πρό
σχημα συνάψεως γάμου, έκδίδοντες τραπεζιτικάς έπιταγάς Ανευ Αντικρύσματος ή κυκλοφροΰντες πλαστάς
ταξιδιωτικάς τραπεζιτικάς έπιταγάς. Ή Γενική Γραμ
ματεία τής Δεθνοΰς Όργανώσεως Έ γκλημ. ’Αστυνο
μίας διηρεύνησεν έντός έτους 26 Ανθρωποκτονίας, 800
κλοπάς ή Απάτας, 996 παραχαράξεις τραπεζογραμμα
τίων, 560 λαθρεμπορίας ναρκωτικών (,ι7) . Ή Αναζήτησις καί Αποκάλυψις τής δράσε ως τών έγκληματικών
τούτων ένώσεων είναι δυσχερεστάτη. ’Εναργές παρά
δειγμα τών μεγίστων δυσχερειών είναι αί πολυσύνθε
τοι συμμορίαι τών παραχαρακτών νομισμάτων καί τών
κυκλοιοορούντων πλαστάς ταξιδιωτικάς τραπεζιτικάς
έπιταγάς (travellers cheques) (18) . Σπουδαιότεροι πα
ράγοντες έν ταίς Ανωτέρω συμμορίαις είναι οί διαθέτοντες τά Αναγκαία κεφάλαια, χρηματσδόται, οί σύνδεσμοι
πρός τούς τεχνικούς κατασκευαστάς, οί κλέπται ή οί
χορηγοί τού καταλλήλου χάρτου, θεματοφύλακες μεγά
λων ποσοτήτων (πρός κυκλοφορίαν) „ θεματοφύλακες
μικροτέρων ποσοτήτων, μικρέμποροι πωληταί Απατεώ
νες. Αί πολυσύνθετοι όργανώσεις πλαστών ταξιδιωτικών
έπιταγών περιλαμβάνουσι λωποδύτας καί κλεμματοδό
χους συγκεντρούντας κλαπείσας έπιταγάς καί διαβατή
ρια, χρηματοδότας, τούς κυκλοφορούντας μέγαν Αριθμόν

πλαστών, τούς κυκλοφορούντας μικρόν Αριθμόν, πωλητάς (Απατεώνας) κ ά .
Ό διεθνής έγκληματίας παλαιότερον έπωφελείτο
τών διαφορών καί Ατελειών τών ποινικών κωδίκων τών
χωρών έν αίς έδρα, ίνα άποφύγη τήν τιμωρίαν1 διό
κατέστη Αναγκαΐον, ίνα διά διεθνών συμφωνιών γίνωσι μεταβολαί διατάξεων τού ILK. τών συμβαλλομένων
χωρών, οίαι είναι ή διεθνής σύμβασις τής Βέρνης κατά
τής ,φυλλοξήρας τής 3.11.1881, ή διεθνής Σύμβασις
τών Παρισίων τής 14.3.1884 πρός προστασίαν τών ύποβρυχίων καλωδίων, ή Γενική Πράξις τών Βρυξελλών
τής 2.6.1890 κατά τής δουλείας (μεταγενέστεραι Συμ
βάσεις 'Αγίου Γερμανού 10.9.1919 καί Γενεύης 22.9.
1926), ή διεθνής Σύμβασις Παρισίων τής 4.5.1910 καί
ή τής Γενεύης 30.9.1921 κατά τής σωματεμπορίας, ή
διεθνής συμφωνία τής 12.9.1923 πρός καταστολήν τής
κυκλοφορίας καί έμπορίας τών Ασέμνων δημοσιευμά
των, ή διεθνής σύμβασις τής Γενεύης τής 20.4.1929
πρός καταστολήν τής παραχαράξεως, ή διεθνής Σύμβασις τής Γενεύης τής 26.6.1936 περί καταστολής τής
Αθεμίτου έμπορίας τών έπιβλαβών φαρμάκων, ή διεθνής
Σύμβασις τής Γενεύης 16.11.1937 πρός πρόληψιν καί
καταστολήν τής τρομοκρατίας.
Ά λ λ ’ έπί πλέον πρός άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοιούτων Ατόμων Απαιτείται διεθνής παρακολούθησις έπιτυγχανομένη μόνον δΓ όργανώσεως συστήματος τελεσφόρου
συνεργασίας καί τάχιστης έπικοινωνίας πρός Ανταλλα
γήν ειδήσεων υπό τών Αστυνομιών τών διαφόρων κρα
τών περί τών διεθνών έγκληματιών. Αί ειδήσεις αύται
Αφορώσιν εις τήν προσωπικότητα τού έγκληματίου, ήτοι
τόν προηγούμενον αύτοΰ βίον, τάς έπιβληθείσας καταδίκας μάλιστα δ’ έν Αλλαις χώραις, τάς διενεργουμένας
ή διενεργηθείσας κατ’ αύτοΰ ποινικάς διώξεις, έγκλήματα τελεσθέντα ύπ’ αύτοΰ, Αλλά μή καταδικασθέντα,
τήν χρήσιν πλαστού διαβατηρίου, τόν τρόπον καί τήν
μέθοδον τής έγκληματικής ένεργείας (modus operand i ) , τό δελτίον δακτυλικών Αποτυπωμάτων, τήν φωτο
γραφίαν, τό δελτίον περιγραφικής έπισημάνσεως, τό
καθόλου παρελθόν τού Ατόμου Από έπόψεως Αστυνομι
κής (antecedents judiciaires) . ’Ωφέλιμον είναι έν αίς
χώραις διενεργεΐται ψυχοβιολογική τών έγκληματιών
έξέτασις κατά τήν έκτέλεσιν τής ποινής κατά τής έλευθερίας ή κατά τήν προδικασίαν νά Απσστέλληται καί
τό δελτίον τής ψυχοβιολογικής έξετάσεως, δπερ διαβι
βάζεται είς τήν εισαγγελίαν, τόν Ανακριτήν ή τόν κρίνοντα δικαστήν όμοΰ μετά τού ποινικού μητρώου τού
κατηγορουμένου (ν9) .
Ή Υπηρεσία συγκεντρώσεως καί παροχής τοιούτων Αστυνομικών ειδήσεων ή μηνυμάτων περί τών έγ
κληματιών πρός τάς Αστυνομικάς Αρχάς καλείται ύπ η ρ ε σ ί α έ π ι σ η μ ά ν σ ε ω ς τών έ γ κ λ η 
μ α τ ι ώ ν
(Service de documentation, Nachrichtendienst).
Διακριτέον σαφώς: α) Τ ή ν π α ρ ο χ ή ν
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς Α ρ ω γ ή ς ήτοι συνεργασίαν
είς πράξεις διώξεως ή Αναζητήσεως κακοποιών, τήν
παροχήν ειδήσεων περί αύτών ή πρός πρόληψιν έγκλημάτων αύτών, κλπ. β) Τ ή ν π α ρ ο χ ή ν
δι
κ α σ τ ι κ ή ς Α ρ ω γ ή ς υπό μορφήν 1) έκτελέαεως άνακριτικων πράξεων- 2) έκδόσεως' 3) 'ρυθμίσεως τών έπακσλαυθημάτων καί τής ισχύος Αλλοδαπών
ποινικών Αποφάσεων.
Τέλος, δ θεσμός τής έκδόσεως τών έγκληματιών
Απήτει 'ρύθμισιν λυσιτελεστέραν. ’Ακρογωνιαίος λίθος
τής διεθνούς πάλης κατά τών έγκληματιών είναι ή Ικδοσις (20) , ής ή διαδικασία πρέπει νά είναι ταχεία, δρα-
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στική καί τελεσφόρος. Ή εκδοσις είναι πράξις τού διε
θνούς δικαίου' κράτος παρέχον τόν έγκληματίαν είς έ
τερον κράτος έκτελεϊ διεθνή ύποχρέωσιν βοήθειας Ιν
τή πάλη κατά των έγκληματιών' άλλ’ αί συνθήκαι έκδάσεως είναι άναγκαϊον να πληθυνθώσι ώστε νά σχηματίζωσι δίκτυον πυκνόν καλύπτον άπαααν τήν έπιφάνειαν τής Γής, ούδαμοΰ δέ Γής δ έγκληματίας νά εύρίσκη καταφύγιιον ή άσυλον. Είναι έπίσης άναγκαϊον
νά αύςηθή δ άριθμός των έγκλημάτων των ύποκειμένων είς Ικδοσιν, ώστε παν έγκλημα διαταράσσον βαρύτερον τήν δημοσίαν τάξιν κράτους τινός νά ύπόκειται
εις Ικδοσιν. Ή Ικδοσις πρέπει νά προσλάβη χαρακτήρα
πράξεως μάλλον δικαστικής παρεχούσης έπαρκεΐς Ιγγυήσεις σεβασμού τών δικαιωμάτων τοΰ άτόμου ώστε
εύχερέστερον καί πληρέστερον νά όπαστηρίζη τά δικαιώ
ματα αύτοΰ Ιναντίον αίτήσεως έκδόσεως. "Εκαστον
κράτος Ιρρύθμιζεν έλευθέρως δι’ ιδιαιτέρων συνθηκών
μετ’ άλλων κρατών τάς περιπτώσεις χορηγήσεως τής
έκδόσεως καί την διαδικασίαν αυτής, ουτω δέ έδημιουργήθη άληθές μωσαϊκόν συστημάτων. Αί προϋποθέ
σεις ύφ’ ας χορηγείται ή εκδοσις διαφέρουσιν ου μόνον
άπό χώρας είς χώραν, άλλά καί έν τψ αύτψ κράτει
άναλόγως τών συνθηκών έκδόσεως ας έχει συνάψει μετ’
άλλων κρατών καί κατά λόγον τοΰ χρόνου τής συνάψεως έκάστης αύτών. Ούτως, ώς όρθώς παρατηρεί δ
Roux(21) , έπικρατεΐ σΰγχυσις, άκρισία καί άσυναρτησία άντικειμένη είς τήν δικαιοσύνην καί έπιφέρουσα άτιμωρησίαν τών έγκληματιών. Διδ είναι άνάγκη διά
διεθνούς συνεννοήσεως νά καταστή τύπος έκδόσεως κοι
νός πρός τάς νομοθεσίας τών κρατών διασφαλίζων δμοιομορφίαν τών κανόνων τής τε έκδόσεως καί τής δια
δικασίας αύτής.
"Ινα διασφαλισθή κάλλιον ή τιμωρία τοΰ έγκλήματήσαντος δστις κατέψυγεν είς ξένην χώραν τψ 1882
δ ν. L iszt προέτεινε (XVI deutschen jT ) f22) τήν σύναψιν παγκοσμίου συμβάσεως έκδόσεως καί άρωγής δι
καίου, θεσπιζούσης δμοιομόρφους κανόνας. Ή εκδοσις
είναι ύποχρέωσις διεθνούς δκαίου, ής ή έκτέλεσις κατ’
ούδένα λόγον έξαρτάταϊ έκ τοΰ κράτους τοΰ αίτουμένου
αύτήν' είναι ίση καί κοινή πρδς άπάσας τάς χώρας καί
πρός πάσαν χώραν αίτουμένην ταύτην καί άνήκουσαν

είς τήν κοινότητα τών πεπολιτισμένων χωρών. 'Ομοίαν
πρός τήν τοΰ ν . L isz t πρότασιν διετύπωσε καί τό διε
θνές άστυνομικόν συνέδριον έν Βιέννη τψ 1923 (23) .
Ά λλά καί σήμερον δέν υπάρχει παγκόσμιος σύμβασις έκδόσεως έν ίσχύι (24) . Ύπάρχουσι δέ καί πολιτεΐαι μή μεριμνήσασαι περί τής έκδόσεως τών έγκλη
ματιών. Τό εύρύτερον κείμενον είναι ή ευρωπαϊκή σύμβασις έκδόσεως, τελοΰσα ύπό κύρωσιν τών διαφόΓων
κρατών, ήν ύπέγραψαν τά κράτη τοΰ Συμβουλίου τής
Ευρώπης έν ΙΙαρισίοις τή 13.12.1957 (έλλην. ν. 4165)
1961). Υπάρχει καί ευρωπαϊκή σύμβασις άμοιβαίας
δικαστικής άρωγής έν ποινικαΐς ύποθέσεσιν ύπογραφεϊσα έν Στρασβούργου τή 20.4.1959 (κυρ. ν.δ. 4218)
1961) ’ τά συμβαλλόμενα κράτη άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν νά παρέχωσιν άλλήλοις τήν εύρυτέραν δυ
νατήν δικαστικήν άρωγήν έν πάση διαδικασία άφορώση είς έγκλήματα ών δ κολασμός καθ’ δν χρόνον ζη
τείται ή άρωγή είναι τής άρμοδιότητος τών δικαστικών
άρχών τής αίτσύσης χώρας.
Ή Ικδοσις προΰπόθεσιν Ιχει άμεσον συνεργασίαν
τών άστυνομιών τών κρατών. Ή δίωςις, αί άναζητήσεις δραστών ή υπόπτων διεθνών έγκληματιών προΰποθέτουσι συστηματικήν όργάνωσιν διεθνούς ταχείας αν
ταλλαγής άστυνομικών ειδήσεων αυθεντικών περί τής
προσωπικότητος τοΰ άτόμου.
’Εγκληματίαι μετά τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος
διαφυγάντες είς τό έδαφος ξένης χώρας άνάγκη νά μή
διαφύγωσι τήν προσήκουσαν τιμωρίαν, έπικίνδυνοι δέ
καθ’ έξιν έγκληματίαι δντες, ένεκα τοΰ μείζονος έπικινδύνου νά μή διαφύγωσι τήν ειδικήν μεταχείρισιν
τών έπικινδύνων καθ’ έξιν έγκληματιών, ήτις κα
τατείνει είς άσφάλειαν τής κοινωνίας διά τής διατηρήσεως αύτών έν καταστάσει φυσικής πρός έγκληματεΐν άδυναμίας έφ’ δσον είναι έπικίνδυνοι. Εν
δέ τψ καθορισμώ τίνος ώς ύποτρόπου ή κοιθ’ έξιν έγκληματίου πρέπει νά έξετάζωνται αί έν τή άλλοδαπή καταδίκαι αύτοΰ (όρθώς έλλ. ΙΙ.Κ. ά. 11, 90 § 2 ). Διό
κατέστη αισθητή ή άνάγκη διεθνούς δργανώσεως τής
έγκληματολογικής άστυναμίας, έχούσης δ ι ε θ ν έ ς
γ ρ α φ ε ϊ ο ν
καί έν έκάστη χώρφ έ θ ν ι κ ό ν
κ ε ν τ ρ ι κ ό ν γ ρ α φ ε ϊ ο ν , συγκεντρούσης εί-

δήσεις περί των έν ποικίλαις χώραις κατά διάφορα Ετη
καταδικών άς ύπέστη έκαστον άτσμον ύπό διάφορα δνόματα έκάστστε Εμφανιαθέν καί καταδικασθέν.
Αί διεθνείς όργανώσεις Εγκληματιών προεκάλεσαν
τήν ίδρυσιν διεθνούς δργανισμοΰ πρός καταπολέμησιν
αύτών. Ό δργανισμός ούτος είναι ή Δ ι ε θ ν ή ς
’Ο ρ γά νω σ ις
Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ικ ή ς
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , ή περισσότερον γνωστή διά του
συντετμημένου τηλεγραφικού τίτλου «Ίντερπόλ» (In
ternational P olice). Ή έπιτελεσθεΐσα μέχρι σήμερον
πρόοδος είναι μεγίστη- διότι υπάρχει μέγας Αριθμός
κανονικών ήμερησίων άμέσων Επικοινωνιών καί Αμέσου
συνεργασίας τών άστυνομιών τών διαφόρων κρατών, οίον
πρδς παρακολούθησιν καί σύλληψιν Εγκληματιών περί
ών ύπάρχει ύποψία νά διαφύγωσιν είς Ετέραν χώραν.
Έ νψ πρότερον ή συνεργασία τών διαφόρων κρατών συνετελεΐτο μόνον Εμμέσως διά τών διπλωματικών Αντι
προσώπων καί πάντοτε άτελεσφορήτως, σήμερον αί κεντρικαί ΕγκληματολογικαΙ ύπηρεσίαι τών κρατών (δακτυλοσκαπική, ποινικόν μητρώον κλπ.) καί τά άρχεΐα
αύτών τίθενται άμοιβαίως είς τήν διάθεσιν καί Εξυπηρέτησιν άλλήλων.
4. ' Ι σ τ ο ρ ί α τ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ό ργανώσεως Έγκληματολογικής
’Α
σ τ υ ν ο μ ί α ς . — Τδ πρώτον Επειράθηααν διασφάλισιν τής διεθνούς συνεργασίας κατά τού διεθνούς Ε γκ λ ή μ α τ ο ς
τής σωματεμπορίας.
Εϊτα άνεγνωρίσθη, δτι ή προσπάθεια αϋτη ήδΰνατο νά

’Αρχειοθήκη xfflv 6.000 άντιτύπων πλαστΰν νομιομάτων, δια
βατηρίων κ.λ.π.
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Επεκταθή ώφελίμως Επί πάντα τά Εγκλήματα, άτι να
οί κακοποιοί Επιχειρούσιν Εν διεθνεΐ κΰκλψ.
Περί τήν σωματεμπορίαν ώς ειδικόν διεθνές Εγ
κλημα ήσχολήθη τό διεθνές σωφρονιστικόν συνέδριον
τών ΙΙαρισίων τψ 1895, τό διεθνές συνέδριον κατά τής
σωματεμπορίας τό συνελθόν Εν Αονδίνψ τψ 1899, δι’
ών κατέληξαν είς τήν διεθνή Συμφωνίαν τής 15.7.1902,
καί τό Arrangement τών ΙΙαρισίων τής 18.5.1904 πε
ρί διοικητικών μέτρων προστασίας κατά τής σωματεμ
πορίας. "Εκαστον τών συνυπογραψάντων κρατών ύπεχρεώθη νά ίδρύση ειδικήν κ ε ν τ ρ ι κ ή ν
υ
π η ρ ε σ ία ν κατά τής σωματεμπο
ρ ί α ς (Μ) πρός συλλογήν διεθνών πληροφοριών περί
τής μεταναστέυσε ως καί Αποστολής γυναικών καί νεανίδων είς τήν Αλλοδαπήν πρός Ακολασίαν, πρός Επίβλε
ψήν καί Επιτήρησιν τών σταθμών καί λιμένων, τών γρα
φείων Εξευρέσεως Εργασίας καί παροχήν Αμοιβαίας συν
δρομής είς τά Εκ τής Αλλοδαπής θύματα τής σωματεμ
πορίας πρός πλανινάατησιν αύτών (ά. 1— 6) (2ή ). Ή
ύπό τής τοιαύτης κεντρικής ύπηρεσίας δργάνωσις προ
ληπτικών μέτρων Εδείχθη λίαν τελεσφόρος (Μ) .
'Ομοίως τό Arrangement τής 4.5.1910 περί τής
Εμπορίας τών Ασέμνων δημοσιευμάτων (ά. 1' καί 2)
ύποχρεοΐ Εκαστον τών συνυπογραψάντων κρατών νά καταστήση ειδικήν Αρχήν συγκεντρώσεως καί μεταιβιβάσεως τών Αστυνομικών ειδήσεων πρός καταστολήν τής
κυκλοφορίας τών Ασέμνων δημοσιευμάτων.
Ό Γαλλικός όμιλος τής Διεθνούς Ποινικής Ένώσεως κατά τήν Εν Παρισίοις συνέλευσιν αυτού τψ 1905,
συσκεφθείς περί τών μέτρων δι’ ών δύναται νά διασφαλισθή ή καταστολή τών διεθνών Εγκλημάτων, προέτεινε
τήν σύγκλησιν διασκέψεως, δπως διατύπωση τάς θεμε
λιώδεις Αρχάς διεθνούς πρός τούτο συμβάσεως. Τ ό
δ’ Ε ν ' Α μ β ο ύ ρ γ φ
κ α τ ά
τό α ύ τ ό
έ τ ο ς σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ποι
ν ι κ ή ς Έ ν ώ σ ε ω ς Ε ζ ή τ η σ ε τ ή ν Εν
έκάστψ κράτει
ιδρυσιν κεντρικής
ύ π η ρ ε σ ί α ς πρός καταπολέμησιν
τών δ ι ε θ ν ώ ν Ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν
καί
ο ύ χ ί μ ό ν ο ν τ ώ ν σ ω μ α τ ε μ π ό ρ ω ν . Αί κεν
τρικοί αύται ύπηρεσίαι Εναρθρούμεναι Εν ταΐς Αστυνομικαΐς ύπηρεσίαις τών πρωτευουσών τών κρατών θά
συλλέγωσι πάσαν είδησιν περί τών διεθνών Εγκλημα
τιών καί θά Ανακοινώσιν Αμοιβαίως Αλλήλαις πρός λήψιν μέτρων προλήψεως καί δραστικωτέραν ποινικήν
δίωξιν αύτών- αί κεντρικοί αύται ύπηρεσίαι θά Εχωσι
τό δικαίωμα νά έπικοινωνώσι πρός Αλλήλας Αμέσως.
Τό συνέδριον Εζήτησεν παρά τών κυβερνήσεων τών
κρατών τήν σύγκλησιν διεθνούς συνεδρίου πρός πραπαρασκευήν συμφώνου καταπολεμήσεως τών διεθνών Εγ
κληματιών I219) . ’Αλλά τό συνέδριον τούτο δέν συνε.κλήθη.
Τ ό Εν M o n a c o σ υ ν ε λ θ ό ν τ ψ 1 9 1 4
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν σ υ ν έ δ ρ ι ο ν . Οί Γάλλοι
ποινικολόγοι, ώς Ερρήθη, ύπεκίνησαν τήν δργάνωσιν
διεθνούς συνεργασίας τών Αστυνομιών- δ δέ πρίγκηψ
’Αλβέρτος τού M o n a c o συνεκάλεσε τψ 1914 Εν τψ πριγκιπάτω αύτού συνέδριον δ ι κ α σ τ ι κ ή ς
διε
θ ν ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ας- (p o lic e ju d ic ia ir e In te r
n a tio n a le ) . Τό συνέδριον συνεζήτησε: α) περί τών μέ
σων διευχεράνσεως καί Επιταχύνσεως τής καταδιώξεως
Εγκληματιών δραπετευόντων είς τήν Αλλοδαπήν, β) πε-

pi τής βελτιώσεως τού συστήματος έπισημάνσεως των
έγκληματιών, γ) περί ίδρύαεως διεθνούς ύπηρεσίας ει
δήσεων (έπισημάνσεως) τών καθ’ έξιν έγκληματιών, δ)
περί άπλοποιήσεως τής διαδικασίας τής έκοόσεως' έξητάσθη ούτως ή δημιουργία διεθνούς ποινικού μητρώ
ου (3ι° ), ή ένοποίησις τών μεθόδων έπισημάνσεως τών
έγκληματιών, ή ένοποίησις τών διαδικασιών τής έκδόσεως καί προληπτικής κρατήσεως ή συστηματοποίησις καί καθόλου είπεΐν ή διευχέρανσις τής συνερ
γασίας καί άμεσου έπικοινωνίας τών άστυνομιών τών
διαφόρων χωρών, ή διεθνοποίησις τών μέσων πάλης
κατά τών έγκληματιών oai ή δημιουργία κοινής πρός
τούτο δργανώσεως (3]) .
Μετά τδν α' παγκόσμιον πόλεμον (τψ 1919) δ
'Ολλανδός Μ. C. v a n H o u t e n
λοχαγός τής
βασιλικής Marechaussee δι’ Ιδιωτικής έπιστολής πρός
τούς άρχηγοΰς τών άστυνομιών διαφόρων κρατών προέτεινε τήν έπέκτασιν τής καταδιώξεως πάντων τών είδών τών διεθνών έγκλημάτων κατά τό σύστημα τής διε
θνούς συμβάσεως περί σωματεμπορίας' έκαστον δηλαδή
κράτος έπρεπε νά ίδιρύση κεντρικήν άστυνομικήν ύπηρεσίαν, ήτις θά συνεργάζηται μετά τών ξένων δμοίων
άστυνομικών ύπηρεσιών. Ωσαύτως έπρεπε νά ίδρυθή
διεθνές γραφεΐον πρός έναρμόνισιν τής έργασίας τών
έθνικών γραφείων. Προέτεινεν έπίσης νά συλλέγωνται
καί άρχειοθετώνται τά ποινικά μητρψα τών δεθνών έγ
κληματιών, αί φωτογραφίαι καί ίδιορρυθμίαι αύτών.
Πρός άναζήτησιν κακοποιών, οϊτινες πιστεύεται δτι έφυγον έκ τής χώρας έν ή έτέλεσαν τό έγκλημα, τό διε
θνές κεντρικόν γραφεΐον θά έκδίδη περιοδικόν δελτίον
έν ώ νά καταχωρίζωνται οί καταζητούμενοι έγκληματίαι καί πάσα έτέρα σχετική πρός αυτούς λεπτομέρεια,
νά άπσστέλληται δέ τούτο πρός δλας τάς άστυνομικάς
ύπηρεσίας.
Διεθνές άστυνομι κόν συνέδριον
Βιέννης
(1 9 2 3 ), δ άρχηγός τής άστυνομίας καί
τέως πρωθυπουργός τής Αύστρίας J. S c h o b e r
συνεκάλεσε κατά Σεπτέμβριον 1923 έν Βιέννη διεθνές
άστυνομικόν συνέδριον (ϊ2) , ού μετέσχον έκπρόσωποι 20
κρατών, συν οίς τής 'Ελλάδος, δπερ ήσχολήθη κυρίως
περί τήν σύστασιν δ ι ε θ ν ο ύ ς ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ
γ ρ α φ ε ί ο υ (33) πρός προαγωγήν τής διεθνούς συνερ
γασίας τών άστυνομικών ύπηρεσιών τών κρατών, οόχί
διά τής συνήθους διπλωματικής δδοΰ, άλλά δι’ άμέσου
έπικοινωνίας αύτών. Πρός τούτο έκαστον κράτος έπρεπε
νά ίδρύση κ ε ν τ ρ ι κ ό ν
έ γ κ λη μ α τ ο λ ο 
γ ι κ όν γ ρ α φ ε ΐ ο ν
πρός συλλογήν παρά τών
ύφιαταμένων αύτψ έντοπίων άρχών ειδήσεων καί λοι
πών στοιχείων έπισημάναεως τών έν τψ έδάφει αύτοΰ
διεθνών έγκληματιών, ας θά μεταβιβάζη πρός τάς άστυ
νομικάς άρχάς τής ήμεδαπής καί πρός τό διεθνές γρα
φεΐον. Τ ό δ ι ε θ ν έ ς γ ρ α φ ε ΐ ο ν
θά πληροφορή τά κεντρικά έγκληματολογικά γραφεία έκάστης
χώρας περί τών κινήσεων καί τής δράσεως διεθνώς
ένεργούντων καί ταξιδευόντων έγκληματιών. Πρός τού
το θά συγκροτήση άρχεϊα φωτογραφιών, δακτυλικών
άποτυπωμάτων, δειγμάτων γραφικού χαρακτήρας, δελ
τίων περιγραφικής σημάνσεως, μεθόδου τελέσεως τού
έγκλήματος καί τών ειδικοτήτων τών διεθνών έγκλη
ματιών, θά συγκεντροΐ τά έντάλματα συλλήψεως, άγγγελίας άναζητήσεων έκπεμπομένας ύπό τών άστυνο
μικών άρχών τών κρατών κατά διεθνών έγκληματιών

φυγαδικούντων, άνακοινώσεις καί περιγραφάς τελεσθέντων σπουδαίων έγκλημάτων, ών οί δράσται είναι
άγνωστοι ή φυγοδικοϋσιν, ίδίφ δέ ειδήσεις περί τής ει
σόδου ή έξόδου είς ξένα κράτη καί τών κινήίσεων διε
θνών έγκληματιών ή ύπάπτων άλλοδαπών (34) .
5.
Ή ύπό τού Β ι έ ν ν η
διεθνούς
σ υ ν ε δ ρ ί ο υ
ί δ ρ υ σ ι ς ’ α) μ ο ν ί μ ο υ
Διεθνούς Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Έ γ κ λ η μ α
τ ο λ ο γ ι κ ή ς Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς , β) Δ ι ε 
θνούς Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ο ϋ
Γρα
φ ε ί ο υ . — Τό διεθνές συνέδριον τής Βιέννης 1923
ίδρυσε μόνιμον Δ ι ε θ ν ή Ε π ι τ ρ ο π ή ν
Έ γκληματολογικής Άστυνομίας
(In
ternationale Kriminalpolizeiche Kommission) συντάξαν τό καταστατικόν αύτής. Ή Διεθνής Επιτροπή έγκληματολαγικής άστυνομίας ήρξατο λειτουργούσα άμέσως.
Είχεν ώς σκοπόν: α) νά καταστήση τρόπον συνεργασίας τών άστυνομικών ύπηρεσιών τών κρατών καί
άιμοιβαίας ύπηρεσιακής συνδρομής παρεχομένης κατά
τούς νόμους αύτών, νά πραγματοποιήση δέ καί διατηρήση τήν συνεργασίαν ταύτην' β) νά ένεργή τόν έλεγ
χον τών κανονισμών, οίτινες κατά καιρούς θά λειτουργώσι πρός καταπολέμησιν τού διεθνούς έγκλήματος.
Διηυκρινίσθη δτι ή άργάνωσις καί λειτουργία τού θε
σμού έσται μακρ άν πάση ς πολιτικής έπι δράσε ως ή πο
λιτικού σκοπού. Κατά τήν έν Ρώμη τψ 1932 γενομένην
μεταρρύθμισιν τού Καταστατικού καθωρίσθη ώς σκοπός
τής Διεθνούς ’Επιτροπής: α) ή παροχή εύρυτάτης ά-

Ot φωτογραφίες xffiv πιό έπικινδύνων κακούργων.
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Σήματα κατατεθέντα συσκευααίας ναρκωτικών.

μοιβαίας υπηρεσιακής συνδρομής ύπό τών Αστυνομιών
τών κρατών κατά τούς νόμους έκάστου, β) ή μέριμνα
ίδρύσεως καί λειτουργίας πασών τών έγκαταστάσεων
πρός λυσιτελή πάλην κατά τών κοινών έγκληματιών.
Έ ν τφ Καταστατικφ (Statute) τοΰ 1956 σκοπός τής
λειτουργίας τής Διεθνούς Όργανώσεως καθορίζε
ται ώς έξής: α) ή έξασφάλισις καί προαγωγή
τής εύρυτέρας δυνατής Αμοιβαίας υπηρεσιακής συνδρο
μής πασών τών Αρχών τής Ιγκληματολογικής Αστυνο
μίας έν τψ πλαιαίψ τών έν έκάστψ κρΑτει κειμένων
νόμων κ α ί έ ν τ φ π ν ε ύ μ α τ ι
τής
π α γ κ ο σ μ ί ο υ Δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ ώ ν δι 
κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο ΰ Α ν θ ρ ώ π ο υ - β) ή Εδρυσις καί Ανέλιξις παντός θεσμού δυναμένου νά συμβάλη λυσιτελώς είς τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών
έγκλημάτων τοΰ κοινού δικαίου (A. 1 ) , αύστηρώς Απο
κλεισμένης πάσης ύποθέσεως ένεχούσης χαρακτήρα πο
λιτικόν, στρατιωτικόν, θρησκευτικόν ή φυλετικόν (Α. 3 ).
Κατά τά Ανωτέρω ή Διεθνής ΌργΑνωσις έπιδιώκει τήν Ανάπτυξιν τού πνεύματος τής συνεργασίας, τήν
δημιουργίαν τών θεσμών, οιτινες είναι Αναγκαίοι πρός
άμοιβαίαν βοήθειαν, έναρμάνισιν τών ένεργειών τής
διώξεως τών δραστών τών έγκληιμάτων, κακουργημά
των καί πλημμελημάτων τοΰ κοινού δικαίου, Ανευ ούδεμιάς Αναμίξεως είς ύπόθεσιν δυναμένην νά έμφανίση
χαρακτήρα πολιτικόν, θρησκευτικόν ή φυλετικόν. Ού
τως ή καλουμένη δ ι ε θ ν ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α
ούδαμώς είναι Ιδία τις Αστυνομική δύναμις, Αλλά σύ
στημα τεχνικής συνεργασίας τών Αστυνομιών τών κρα
τών διαρρυθμιζομένης υπό διεθνούς δργανισμοΰ μονί
μου, πρός πάλην κατά τών διεθνών έγκληιιάτων καί
καί έγκληματιών. Τό διεθνές συνέδριον τής Βιέννης τφ
1923 προέβη εις τήν παρά τή Αστυνομική διευθύνσει
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τής Βιέννης ιδρυσιν « δ ι ε θ ν ο ύ ς έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ο ΰ
γραφείου»
(Δ.Ε X. ) , δπερ
ώς κ ε ν τ ρ ι κ ή
διεθνής
έγκληματολ ο γ ι κ ή ύ π η ρ ε σ ί α συγκεντροϊ καί μεταδίδει
ειδήσεις περί τής προσωπικότητος καί τής δράσεως διε
θνών έγκληματιών έκ τών Ανακοινώσεων, αϊτινες γ ί
νονται εις αυτό ύπό κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν έ γ κ λ η μ α τ ο λ λ ο γ ι κ ώ ν γ ρ α φ ε ί ω ν
τ ώ ν δια
φ ό ρ ω ν χ ω ρ ώ ν , διευκολύνει τάς Αναζητήσεις
πρός Ανεΰρευσιν τών είς τήν Αλλοδαπήν διαφυγόντων
έγκληματιών καί κλοπιμαίων ή προσώπων Απολεσθέντων καί πρός ΑνακΑλυψιν Αγνώστων ένοχων έγκλημά
των. Πρός τούτο τό Δ.ΕΧ. καταρτίζει καί τηρεί" α)
ποινικόν μητρφον καί συλλογήν έκκρεμών δικαστικών
ένταλμάτων συλλήψεως κατά διεθνών έγκληματιών,
β) Αρχείον τών χαρακτηριστικών μεθόδων τών χρησι
μοποιούμενων ύψ’ έκάστου τών έγκληματιών τούτων
(modus operandi), γ) Αρχεία τών δακτυλικών Απο
τυπωμάτων, τών φωτογραφιών καί παντός Αλλου χρηΓ
σίμσυ στοιχείου περί τών διεθνών έγκληματιών. Οδτω
τό Δ X X . δύναται νά παράσχη ειδήσεις πρός τά κεν
τρικά έγκληματολογικά γραφεία τών κρατών περί καταδιωκαμένων διεθνών έγκληματιών" πρός τούτο κυκλο
φορεί δελτίον καταζητουμένων Αλλοδαπών έγκληματι
ών, συντασσόμενον έν πολλαίς γλώσσαις καί Αναγράφον
τάς σπουδαιοτέρας Αγγελίας περί τών καταζητουμένων
ύπό τών1κρατών έγκληματιών. Τό δελτίον τούτο δημοσιευάμενον Από τής 1.1.1925 ύπό τόν τίτλον Διεθνής
Δημοσία ’Ασφάλεια, είναι έπίσημον δργανον έγκληματολογικών Αναζητήσεων. Τέλος, τό Δ.ΕΧ. συλλέγει καί
κατεργάζεται έγκληματολογικάς στατιστικός.
Ή έν Βιέννη Δ ι ε θ ν ή ς
έ π ι τ ρ ο π ή
έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς
Αστυνομίας
διά τοΰ έν Βιέννη Δ .Ε X . καί τών έτησίων γενικών
συνελεύσεων, συνερχομένων κατ’ έτος Από τοΰ 1924 μέ
χρι τού β' παγκοσμίου πολέμου είς διαφόρους πόλεις
τής Εύρώπης, έσυστηματοποίησε καί σπουδαίως προήγαγε τήν διεθνή συνεργασίαν τών Αστυνομιών τών κρα
τών δι’ έξειδικεύσεως τών ζητημάτων. Τινά τών έπιτευγμάτων αύτής είναι ή έγκατάστασις Αστυνομικού
Ασυρμάτου, ή σύνταξις Αστυνομικού κρυπτογραφικού
τηλεγραφικού κωδικός, αί διεθνείς διαρρυθμίσεις καί
έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς πρός καταπολέμησιν τής π α ρ α χ α ρ ά ξ ε ω ς
νομισμάτων,
τραπεζογραμματίων, πλαστογραφίας Αξιογράφων, τρα
πεζιτικών έπιταγών, διαβατηρίων έν τή έν Β.έννη όργανωθείση δ ι ε θ ν ε ί Κ ε ν τ ρ ι κ ή ύ π η ρ ε σ ί φ είς ήν μέχρι τοΰ 1932 προσεχώρησαν αί είδικαί ύπηρεσίαι 28 κρατών.

6.
Ή μ ε τ ά τ ό ν β' π α γ κ ό σ μ ι ο ν
π ό λ ε μ ο ν μ ε τ α φ ο ρ ά τ ή ς Διεθνούς
Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
ε ί ς Π α ρ ί σ ι ο υ ς . — Μέχρι τού 1938 ή Διε
θνής έπιτροπή έγκληματολογικής Αστυνομίας έπέτυχε
βαθμηδόν τήν προσχώρησιν 34 κρατών καί έλειτούργησε λίαν έπιτυχώς διά τής έπικουρίας τής Αυστρια
κής Αστυνομίας. ’Αλλά τφ 1942 ή Διεθνής έπιτροπή
τής έγκληματολογικής Αστυνομίας πραξικοπηματικώς
μετηνέχθη είς Βερολϊνον, τφ δέ 1945 τά Αρχεία αύτής
κατεστράφησαν έκ τοΰ πολέμου. Ό F. Ε. Lou wage γε
νικός έπιθεωρητής τής ’Αστυνομίας τοΰ Βελγίου, Ισχε
τφ 1946 τήν πρωτοβουλίαν τής άνασυστάσεως τού έκ

τοΟ πολέμου καταστραφέντος διεθνούς τούτου δργανιαμού. Κατόπιν προσκλήσεως αύτοΰ 19 κράτη Απέστειλαν είς Βρυξέλλας έκπροσώπους των Αστυνομικών αύτών υπηρεσιών είς γενικήν συνέλευσις ήτις Απεφάσισισε τήν Ανασύστασιν τής Διεθνούς έπιτροπής τής έγκλημαπσλογικής Αστυνομίας. ’Εφεξής ώς έδρα αότής
ώρίσθησαν οί Παρίσιοι.
Τψ 1956, κατά τήν έν Βιέννη 25ην γενικήν συνέλευσιν τής Διεθνούς έπιτροπής έγκληματολογικής Αστυνομίας, ής μετέσχον 55 κράτη, μεταρρυθμισθέντος
τού καταστατικού μετωνομώσθη Δ ι ε θ ν ή ς
Ό ρ·
γάνωσις τής Έ γκ ληματολογικής
’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Organisation internationationale de police criminelle) καί κατά σύντμησιν πρός
τηλεγραφικάς έπικοινωνίας «Interpol» ήτοι «Interna
tional Police» (35) . Τής διεθνούς ταύτης όργανώσεως
τψ 1960 συμμετεΐχον ώς μέλη μέν 63 κράτη, έτερα δέ
20 περίπου συνειργάζοντο μετ’ αυτής, δηλαδή πάντα
σχεδόν τά κράτη τής Ευρώπης, τής ’Ασίας, τής Μέσης
’Ανατολής, τής Βρειττανικής κοινοπολιτείας, τής ’Αμε
ρικής καί πολλά τής ’Αφρικής, Ανεξαρτήτως πολιτικού
συστήματος καί βαθμού πολιτισμού αυτών. Μέλη τής
όργανώσεως είναι ούχί τά έκπροσωπούμενα έν αυτή
κυρίαρχα κράτη, άλλ’ αί άστυνομικαί άρχαί τών κρα
τών, αί'τινες προσχωρούσιν είς τήν όργάνωσιν κατ’ έγκρισιν τής κυβερνήσεως αότών. Ή προσχώρησις κρά
τους τίνος είς τήν Διεθνή ’Οργάνωσιν γίνεται δι’ αίτήσεως ύπογραφομένης ύπδ τού Αρμοδίου υπουργού καί
άπευθυνομένης πρός τήν Γενικήν Γραμματείαν κατ’ Αρ
χήν διά τής διπλωματικής όδού. Τό αιτούν κράτος Α
ναλαμβάνει 'ρητώς νά τηρή τάς διατάξεις τού κατα
στατικού (Statuts) . Ή αίτησις πρέπει νά γίνη δεκτή
κατά τήν έτησίαν διεθνή συνέλευσιν ύπό τών 2) 3 τών
μελών τής όργανώσεως. Τό προσχωρούν κράτος προσ
διορίζει τήν Αστυνομικήν αύτοΰ ύπηρεσίαν είς ήν Ανα
τίθεται ή διαρκής διεθνής συνεργασία καί ήτις συμμε
τέχει ώς έκπρόσωπος τού κράτους είς τάς γενικάς συνε
λεύσεις.
Ή Έ νωσις τών σοβιετικών σοσιαλιστικών δημο
κρατιών ούδέποτε προσεχώρησε είς τήν Όργάνωσιν.
Ή Τσεχοσλοβακία, ή Πολωνία, ή Ουγγαρία καί ή Ρου
μανία ήσαν μέλη τής Διεθνούς Όργανώσεως, Αλλά ταυτσχρόνως Απεχώρησαν ταύτης τψ 1950 άνευ δηλώσεως τού λόγου τής Αποχωρήσεως. Ή Γιουγκοσλαβία συμ
μετέχει τής Διεθνούς Όργανώσεως.
Αί δαπάναι τής λειτουργίας τής Διεθνούς Ό ρ γα 
νώσεως τής έγκληματικής Αστυνομίας καταβάλλονται
έτησίως ύπό τών κρατών, Ατινα είναι μέλη αύτής' 1κάστσυ κράτους ή εισφορά είναι Ανάλογος πρός τόν πλη,θυσμόν αύτοΰ, Από δέ τού 1957 ύπολογίζεται καί κατ’
Αλλους γνώμονας, ήτοι τούς δημογραφικούς δρους, τό
έθνικόν εισόδημα, τό βιοτικόν έπίπεδον καί τά έκ τής
συμμετοχής πλεονεκτήματα. Τά κράτη, Ατινα είναι μέ
λη, κατατάσσονται είς 8 κατηγορίας.

Προπόνησις σκυλιδν ράτσας, διά τήν άνακάλυψιν ναρκωτικδν.

σία είναι έθελουσία διά Διεθνούς κεντρικού γραφείου έδρεύοντος έν Παρισίοις καί διά παραρτήματος έν "Ανη
ώς πρός τά έγκλήματα τής παραχαράξεως. ’Από τού συ
νεδρίου τής Βιέννης (1923) ή καθόλου όργάνωσις είναι
περίπου ή αύτή. Ή Γ ε ν ι κ ή
γραμματεία
καί τά κ ε ν τ ρ ι κ ά γ ρ α φ ε ί α
τών κρατών
άπστελούσι τό δ ρ γ α ν ο ν τής διεθνούς Αστυνομι
κής συνεργασίας.
Ή Γενική Γραμματεία Αποτελεί αύτόνομον διεθνή
διοικητικόν όργανιαμόν. Ό γενικός γραμματεύς έκλέγεται ύπό τής γενικής συνελεύαεως έπί πενταετεί θη
τεία (Α 28) . Οί λοιποί ύπάλληλοι αύτοΰ είναι ύπάλληλοι τής Γαλλικής Αστυνομίας τεθέντες είς τήν διάθεσιν τής Όργανώσεως. Ό γενικός γραμματεύς Ασκεί
τήν γενικήν διοίκησιν τής δλης όργανώσεως: διοργανοΐ τάς έτησίας γενικάς συνελεύσεις καί έφαρμάζει τάς
Αποφάσεις αύτών. Ό γενικός γραμματεύς μετά τών ύπαλλήλων αύτοΰ διευθύνει τήν διεθνή Αστυνομίαν, ένεργεϊ τάς συνδέσεις τών Αστυνομιών τών κρατών καί
μεσολαβεί δταν πρόκειται περί ύποθέσεων Αστυνομίας.
ΔΓ έξειδικευμένων ύπηρεσιών καταρτίζει Αρχεία έν οίς
κατατάσσει μεθοδικώς δελτία περιέχοντα τάς περί τών
διεθνών έγκληματιών συγκεντρουμένας ειδήσεις. Έ κ
τών Αρχείων δέ τούτων μεταβιβάζει ειδήσεις είς τά έθνικά κεντρικά γραφεία. Έ π ί πλέον ένεργεΐ έπιστημο7.
Ή δ ι ά ρ θ ρ ω σ ι ς κ α ί λ ε ι τ ο υ ρ  νικάς έρευνας ζητημάτων έγκληματολογίας καί Αστυ
γία τής Διεθνούς Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς
νομικής έπιστήμης καί τέχνης.
τής Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς
’Α σ τ υ ν ο 
Πρός Ανάπτυξιν τής συνεργασίας τών Αστυνομιών
τών κρατών ή Διεθνής όργάνωσις τής έγκληματολογιμίας. Γ ε ν ι κ ή - Γ ρ α μ μ α τ ε ί α
( Κ α τ ακής Αστυνομίας έζήτηαε παρ’ έκάστου κράτους δπερ εί
σ τ. Α. 25 έ.) Ε θ ν ι κ ά κ ε ν τ ρ ι κ ά γ ρ α 
ναι μέλος αύτής, νά καθορίση Αστυνομικήν ύπηρεσίαιν,
φεία
(Α. 31 έ . ) . Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ν σ υ μ Αναντιλέκτου κύρους καί έξειδικεύσεως, ύπεύθυνον ώς
β ο ύ λ ι ο ν (Α. 15 έ .) . Γ ε ν ι κ α ί σ υ ν ε λ ε ύ 
πρός τάς έπικοινωνίας μετά τών Αλλων ύπηρεσιών τής
σ ε ι ς ( a . 6 i . ) ,— Ή διεθνής τών Αστυνομιών συνεργα791

Αλλοδαπής (A. 32) . Ή ύπηρεσία αυτή, ήτις ώνομάσθη ’Ε θ ν ι κ ό ν κ ε ν τ ρ ι κ ό ν γ ρ α φ ε ί ο ν,
είναι δ έν κράτει Ανταποκριτής τής Γενικής γραμμα
τείας' πάσαι αί Αστυνομικά! ύπηρεσίαι κράτους τινδς
μόνον 5Γ αύτοϋ έπικοινωνούσι πρδς τάς ύπηρεσίας τής
Αλλοδαπής. Τά έθνικά κεντρικά γραφεία δέν τελοΰσιν
ύπδ τήν ίεραρχικήν έξουαίαν τοΟ γενικού γραμματέως.
Ή Α γ γ λ ία ώρισε τήν New S c o tla n d T a r d , ή Γαλλία
τήν D ire c tio n d es serv ices d e p o lic e ju d ic ia ir e d e la Sur e te n a tio n a le , ή Ε λλάς τήν Διεύθυνσιν τών έγκληματολογικών ύπηρεσιών (Διαταγή Υπουργού ’Εσωτερικών
164/1947 κ λ .π .( 36) .
Τδ ’Εθνικόν κεντρικόν γραφεΐον (Bureau cental
national) συγκεντροί πάσας τάς έν τψ ίδίψ κράτει είδήσεις περί τών διεθνών έγκληματιών, &ς άρχειοθετεΐ
καί ταξιθετεΐ καταλλήλως, Αλληλογραφεί δέ μετά τών
κε'/τρικών γραφείων τής Αλλοδαπής πρδς Ανταλλαγήν
τών σχετικών Αστυνομικών ειδήσεων περί αότών. Τάς
περί τών διεθνών έγκληματιών ειδήσεις, ας συλλέγει,
διαβιβάζει καί είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τής διε
θνούς όργανώαεως. Καί τΑνάπαλιν' τά έθνικά κεντρι
κά γραφεία λαμβάνουσιν έκ τής Γενικής Γραμματείας
πάσαν εΐδησιν, ήν αυτή συλλέγει καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον καί Αποστέλλει είς έκάστην χώραν δσάκις παραιστή Ανάγκη. Τδ μέγα πλεονέκτημα τής τοιαύτης συγκεντρώσεως τών στοιχείων περί τών διεθνών έγκλημα
τιών έντδς διεθνούς κεντρικού γραφείου είναι δτι έπιτρέπει εις τάς Αστυνομικάς Αρχάς έκάστου Κράτους νά
Ιχωσι στιγμιαίως πληροφορίας, Ας έπιθυμούσι Ανευ Αλ
ληλογραφίας πρδς πολλάς Αρχάς τού έξωτερικού. Τά
έθνικά κεντρικά γραφεία έκάστου κράτους, Ατινα είναι
οί σταθμοί συνδέσεως, έπιτελοΰσιν Ιργον διττόν, συγκεντρώσεως ειδήσεων καί διαβιβάσεως αότών.
’Επί πλέον έχουσι τδ καθήκον νά έπιτελώσι κατά
τούς νόμους καί τδ σύνταγμα τής ίδιας πατρίδος πάσας
τάς Αναγκαίας Αστυνομικάς ένεργείας, οίον έρευνας, Α
ναζητήσεις καί συλλήψεις, αίτινες ζητούνται παρά τών
Αλλων κρατών. Τέλος μεριμνώσι πρδς έφαρμογήν έν τή
πράξει τών ύπδ τών γενικών συνελεύσεων ληφθεισών
Αποφάσεων.
"Ετερα όργανα τής Διεθνούς Όργανώαεως τής Έ γκληματολογικής ’Αστυνομίας είναι τδ Έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ δ ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν καί ή Γ ε ν ι κ ή
Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς ,
Τδ ’Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ν
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν έννεαμελές δν συνέρχεται Απας
τουλάχιστον κατ’ έτος πρδς έξέτασιν τής καθόλου πο
ρείας τής Όργανώσεως καί έλεγχον τής οικονομικής
διαχειρίσεως τού Γενικού γραμματέως' έποπτεύει τήν
έκτέλεσιν τών Αποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καί
προπαρασκευάζει τήν ήμερησίαν διάταξιν τής κατ’ έτος
συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύσεως τών κρατών, Ατινα
είναι μέλη τής διεθνούς όργανώαεως (Α. 22 Καταστα
τικού) .
Ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς συνέρχεται κατ’
έτος έν τινι τών κρατών, Ατινα είναι μέλη τής όργανώσε
ως, είναι δέ ή άνωτάτη Αρχή τής Διεθνούς Όργανώσε
ως τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας Αποφασίζουσα
διά ψηφοφορίας' έκλέγει τδν πρόεδρον έπί τετραετεΐ θητείφ, τούς δύο Αντιπροέδρους καί τά έτερα έξ μέλη τού
Ικτελεστικαΰ συμβουλίου έπί τριτεΐ θητείφ, διορίζει τδν
γενικόν γραμματέα έπί πενταετεΐ θητεία καί τούς έπιστημονικούς συμβούλους. Ή Γενική Συνέλευσις παρα
κολουθεί τήν άνέλιξιν τής έγκληματικότητος, μελετά
τά ζητήματα Ατινα Αναφύονται έν τή δργανώαει τής
πάλης κατά τών διεθνών έγκληματιών, τάς μεθόδους δΓ
ών θά άναπτυχθή ή διεθνής Αστυνομική συνεργασία καί

ή συνοχή τής όργανώσεως, καί καθόλου είπεΐν, καθορί
ζει τάς γενικάς κατευθύνσεις αύτής. (Α. 8 ). ’Επίσημοι
γλώσσαι είναι ή γαλλική, ή Αγγλική καί ή ισπανική
(R e g le m e n t g e n e ra l A. 5 8 ).
Αί Αποφάσεις τών έτησίων γενικών συνελεύσεων
είναι εύχαί καί συστάσεις πρδς τάς κυβερνήσεις μή δεσμεύουσαι νομικώς τά έν αύτοΐς έκπροσωπούμενα κράτη'
άλλ’ είναι πολύτιμοι λύσεις δυσχερών Αστυνομικών προ
βλημάτων τής παρακολουθήσεως καί Αναζητήσεως τών
διεθνών έγκληματιών, τής τελεισποιήσεως τής Αστυνο
μικής τέχνης, ώστε γίνονται εόχερώς Αποδεκταί.
Ά π δ τού 1949 όπάρχει καί έ π ι τ ρ ο π ή
τ ε χ ν ι κ ώ ν συ μ β ο ύ λ ων
έξ έπιστημόνων
διεθνούς φήμης έν τή έγκληματολαγία καί τή έπιστημονική Αστυνομίφ, οΰς ή διεθνής όργάνωσις συμβουλεύε
ται χρείας τυχούσης (Καταστατικόν Α. 34 έ. καί R e 
g le m e n t g e n e ra l A. 4 6 ).
(1) Έ ξ 195 ύποτρόπων οι 4 8 ,7 % ήσαν συναισθηματικής
ψυχροί. S t u m ρ f 1, E rb a n la g e u n d V erb rech en , B erlin,
S p rin g er 1935 σ. 184.
(2) Έ ξ 195 ύποτρόπων 57 % ήσαν άβουλοι. Βλ. S t u m ρ f 1
ί. ά. σ. 175.
(3) Έ ξ 195 ύποτρόπων 29 ,2 % ήσαν ΰπερθυμικοί. S t u m p
fl αυτόθι σ. 156.
(4) A s c h a f f e n b u r g , D as V erb rech en u n d seine
B ek am p fu n g , γ ' έκδ. H eidelberg, W in te r 1923 σ. 224.
(5) S t u m p f l ί. ά. σ. 174 έ.
(6) λ.χ. ό διαβόητος J e a n de S p e ra ti (1884 - 1957) άπεμιμεϊτο τά γραμματόσημα συλλογών μετά τοιαύτης θαυμαστής
δεξιοτεχνίας, ώστε ό διάσημος έμπειρογνώμων Ε . L ο c a r d
μετά μακράν πραγματογνωμοσύνην τω 1943 άπεφάνθη πεπλανημένως, δτι 18 παραποιήσεις τοϋ S p e ra ti ήσαν γνήσιαι. Ό Κ.
Σ ι μ ω ν ί δ η ς έξηπάτησε (τω 1856) τούς διάσημους είδικούς
Σ τ . Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η ν καί τδν παλαιογράφον Τ i S C h e nd o r f πωλησας αύτοΐς ώς γνήσια πλαστά χειρόγραφα ώς δήθεν
συγγραφάς Αρχαίων Ελλήνων.
(7) Έ ν Ίνδίαις λ. χ. συχνάκις δρώσιν έτερογενεΐς διεθνείς
συμμορίαι Εύρωπαίων, Σινών, Βιρμανών καί ’Ινδών, έν αίς οι
άλλοδαποί κακούργοι βοηθοϋνται ύπδ κ α τ’ έπάγγελμα έγκλη
ματιών τής ήμεδαπής, οϊτινες ένίοτε είναι οί ήθικοί αυτουργοί
καί κλεμματοδόχοι αυτών. Ό έντόπιος διοργανοΐ, διευθύνει καί
μέριμνα πρδς φύλαξιν, διοχέτευσιν καί διάθεσιν τών προϊόντων
τοϋ έγκλήματος. Ή διερεύνησις καί άποκάλυψις τής δράσεως
τοιούτων έγκληματικών ένώσεων είναι δυσχερεστάτη. D e b ,
M alfaiteu r in te rn a tio n a l ou in te re ta tiq u e έν R ev . in tern ,
de Police crim inelle τ. X V, No 136, 1960 σ. 77 έ.
(8) Ό άρχηγδς τής Αστυνομίας τής Σαξονίας P a l i t z s c h
έν τή κεντρική αύτοϋ υπηρεσία τών έγκληματολογικών Αναζη
τήσεων ένωρίς διακρίνας ιδίαν κατηγορίαν τήν τών ταξιδευόντων έγκληματιών ούς ύπέβαλεν είς είδικωτέραν έπισήμανσιν,
έσχε λαμπρά αποτελέσματα. Βλ. P a l i t z s c h , D ie B ek am p 
fu n g des in te rn a tio n a le n V erh e c h e rtu m s, H a m b u rg , M eiss
n e r 1926 σ. 1 έ. 171, 178. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , D ie O rg anisation
des K rim in alistisch en N a c h ric h te n d ie n ste s im S achen έν
K rim in alistisch e M o n atsh elfte, B erlin τ. 2, 1928 σ. 27.
(9) B ulletin de 1’ U nion In te rn a tio n a le de dr. p6nal,
τ. 13 σ. 259.
(10) G a r d i k a s , D er in te rn a tio n . PolizeiK ongress in
W ien 1923. S ten o g rap h isch e s P ro to k o ll d e r V erh an d lu n g en
1923 σ. 115 καί έν A rch. K rim . τ. 7 6 ,1 9 2 4 σ. 2. 'Ο μοίω ς κατό
πιν ό R ο u x , L ’en tre - aide des E ta ts d an s la lu tte co n tre
la crim in alit6 , R ecueil des Cours de l’A c a d im ie de d ro it in 
te rn a tio n a l τ. 3 6 ,1 9 3 1 , P aris, S irey σ. 110 καί H a g e m a n n
έν H an d w . K rim . τ. I, 1933 σ. 729 έ. Π ερί τής έννοίας τοϋ διεθνοΰς έγκληματίου άπδ τής έπόψεως τής Αστυνομίας ήσχολήθη
περαιτέρω ή διεθνής έπιτροπή τής έγκληματολογικής Αστυ
(έν Ά μβέρση τφ 1930) καί ό
νομίας, ώς ό P i z z u t o
S c h u l t z (In te rn , offen tl. S ich erh eit 1925, No 5 καί 6,
έν A rch. K rim . τ. 77, 1925 σ. 231 καί έν τή θ' συνελεύσει τής
διεθνοϋς έπιτροπής έγκληματολογικής Αστυνομίας έν Ρώμη
1932). Ό M o r a n d e l καθώρισε τέσσαρας κατηγορίας διε
θνών έγκληματιών τάς εξής: 1) "Οστις ώς αύτουργδς ή συμμέ
τοχος τελεί έγκληματικήν ένέργειαν τοϋ κοινού δικαίου, ήτις
παρεσκευάσθη, διηυκολύνθη, συνετελέσθη ή παρήγαγε τδ Απο
τέλεσμα αύτής έντδς διαφόρων κρατών, έστω καί Αν αί διάφοροι
πράξεις αίτινες άποτελοΰσι τά συστατικά στοιχεία τοϋ έγκλή-

ματος έτελέσθησαν έν διαφόροις κράτεσιν. 2) "Οστις, έκτός άν
πρόκειται περί περιπτώσεως έχούσης καθαρώς τοπικόν διαφέρον, τελεί έγκλημα προβλεπόμενον υπό τίνος των έπομένων διε
θνών συμβάσεων : της 20.12.1841 περί της δουλεμπορίας- της
14.3.1884 περί προστασίας των υποβρυχίων καλωδίων- της
18.5.1904, της 4.5.1910 καί 30.9.1921 περί σωματεμπορίας γυ
ναικών καί παίδων- της 4.5.1910 καί 12.9.1923 περί καταστολής
της έμπορίας τών άσέμνων δημοσιευμάτων- της 20.4.1929 περί
καταστολής τής παραχαράξεως καί κιβδηλείας νομισμάτων καί
πάσης άλλης διεθνούς συμβάσεως, ήτις θά συνήπτετο μεταγενε
στέρους πρός καταστολήν έγκλημάτων. 3) "Οστις έν τώ έδάφει
ξένου κράτους τελεί έγκλημα κοινού δικαίου, άν ό βαθμός τής
διαστροφής αύτοϋ δεικνύη αυτόν όντα κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαν, ήτοι άτομον έκλέξαν ώς έπάγγελμα τό έγκληματικόν, διότι
Ικανοποιεί τήν δκνηρίαν, τάς πρός άπόλαυσιν ροπάς καί τήν ΰπέρμετρον ματαιοδοξίαν αύτοϋ, χρησιμοποιούν πρός τοϋτο τήν διά
νοιαν, τήν δραστηριότητα καί τήν μόρφωσιν, ήν τυχόν έχει. 4)
"Οστις τελέσας έγκλημα κοινού δικαίου μεταβαίνει είς τήν άλλοδαπήν, ί'να διαφύγη τήν ποινικήν δίωξιν.
(11) 'Ω ς είκός αί έννοιαι είναι διάφοροι έν τω ποινική) δικαίου,
έν τή έγκλη ματολογ ία καί τή σωφρονιστική- λ.χ. άλλως νοητέον
τήν ύ π ο τ ρ ο π ή ν έ ξ έπόψεως τοϋ ποινικού δικαίου, ή σωφρο
νιστικής, ή έγκληματολογίας (βλ. δ. σ. έγκλη ματολογ ίας Λον
δίνου 1955, S u m m ary of Proceedings 1957 σ. 217), ή τήν
έννοιαν τοϋ έγκλήματος. Βλ. G r a ρ i n, R ev. in te rn , d r. p6nal
τ. 21, 1950 σ. 40. Γ α ρ δ ί κ α, ’Εγκληματολογία τ. Α, έκδ. 4,
1959 σ. 40. Ρ a 1 i t ζ s c h , W a s v e rs te h t die K rim in alp rax is
u n te r « in tern atio n alen V erb rech ern » ? K rim inalistische Mon a tsh e fte , B erlin, t.V I, 1932 σ. 217. Πρβλ. καί R o u x έ. ά. σ.
108.
(12) Οΰτως άποκαλεΐ αυτούς ό Μ. S i c ο t, A la b a rre de
Γ In te rp o l σ. 19.
(13) Βλ. περίπτωσιν D a v i d, L e sh e ro s de l’lteroine, R ev.
in te rn , police crim inelle τ. XV, 1960 No 141 σ. 233. 'Ομοίως
M. S i c o t έ. ά. σ. 73.
(14) Πλημμελώς A ctes du Congrfes de M onaco σ. 57.
(15) H a g e m a n n

έ.ά.σ. 736.

(16) Ή λαθρεμπορία ναρκωτικών καί ή παραχάραξις έχουσι
συχνάκις στενήν σχέσιν (S i c ο t, A la b a rre κλ. σ. 135).
(17) Βλ. S i c o t έ. ά. σ. 48- πρβλ. καί Ρ a 1 i t ^ g c h, Die
B ek am pfung des in te rn a tio n a le n V erb re c h e rtu m s σ. 4 έ.
(18) M. S i c o t, Vols e t traffic s fra u d u le u x des trav ellers
cheques, 1956. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , A la b a rre de 1’ In te rp o l a.
55 έ., 71 ένθα περιγράφει τύπον διεθνούς λωποδύτου μεγάλης
δράσεως L opez όνόματι. D a v i d , έ.ά.
(19) Ό ρθώ ς δ S l i w o w s k i , A ctes IV Congrfes in te r
n a tio n a l de dr. p6nal de l’A ssociation In te rn a tio n a le de d ro it
p6nal, σ. 173.
(20) Τό δ. σ. σ. Στοκχόλμης 1878 τμ. 3 ζήτ. 3 έρευνήσαν
πώ ς δύναται νά διασφαλισθή ένιαία άστυνομική δρασις έν ταϊς
διαφόροις χώραις πρός πρόληψιν καί καταστολήν τών έγκλημά
των, άπεφάνθη ότι είναι άναγκαία συνεννόησις τών κυβερνήσεων
τών διαφόρων χωρών μάλιστα ώς πρός τάς συμβάσεις τής έ κ δ όσ ε ω ς, αϊτινες π ρ έ π ε ι
νά ά ν α θ ε ω ρ η θ ώ σ ι
καί
καταστώσι
μάλλον
δμοιόμορφοι...άλλά
καί πρός δημ ιουρ γίαν στενωτέρ ων σχέσε
ων τ ώ ν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν τ ώ ν
δια
φόρων χωρών.
Π ερί τήν έκδοσιν ήσχολήθησαν καί τά διεθνή σωφρονιστικά
συνέδρια οΐον τό συνελθόν έν Λονδίνω τώ 1872 (ζήτημα 26), τό
έν Στοκχόλμη τ φ 1878 (τμ. III ζήτ. 3), τό έν 'Ρ ώ μ η τώ 1885
(τμ. II I ζήτ. 3 ), τό έν Πετρουπόλει τώ 1890 (τμ. I ζήτ. 1 ), τό
έν Βρυξέλλαις τ φ 1900 (τμ. I ζήτ. 2 ), τό έν Λονδίνω 1925 (τμ.
II I ζήτ. 2).
(21) R ο u X έ. ά. σ. 125, 165.
(22) Βλ. ν . L i s z t, Sind gleiche G ru n d satze des in te r
n a tio n alen S rafrech tes fiir die eu ro p aisch en S ta a te n anzustre b e n u n d evevtuell w elche? έν S tra fre c h tlic h e A ufsatze
u n d V o rtrag e τ. I. 1905, σ. 90, 101. Προηγουμένως ό B illot
έν τή περί έκδόσεως πραγματεία αύτοϋ τώ 1866.
(23) Βλ. έμήν πρότασιν πρός τό δ.σ. Βιέννης 1923 έν S tenogr.
P ro to k o ll d er V erh an d lu n g en 1923 σ. 118 ξαί έν A rch. K rim .
τ. 76,1924, σ. 8. Ρ a 1 i t ζ s c h , Die B ek am p fu n g des in te rn .
V e rb rech ertu m s, 1926 σ. 61. Τό ζήτημα άνεκινήθη καί κατά
τήν γ ' διεθνή διάσκεψιν πρός ένοποίησιν τοϋ ποινικού δικαίου
. (C onference In tern atio n ale p o u r 1’ u n ific a tio n d u d ro it p6nal
έν Βρυξέλλαις τ φ 1930 καί τήν δ' τών Παρισίων τ φ 1931).

(24) Τό θ' δ. σ. σ. Λονδίνου 1925 τμ . II I ζήτ. 2 συζητήσαν
τό εύρύτερον ζήτημα τίνι τρόπου τά κράτη θά διησφάλιζον δραστικωτέραν προστασίαν άπό τών διεθνών έγκληματιών άπεφάν
θη δτι δέν είναι είσέτι ώριμος ό χρόνος πρός γενικήν διεθνή σύμβασιν έκδόσεως, άλλά προέτεινε νά καταρτισθή πρότυπον ύποδειγματικής συνθήκης έκδόσεως, οΰ τό προσχέδιον συνετάχθη ύπό
τοϋ D eiaquis καί τοϋ ν . G leispach έν τη διεθνεϊ ποινική καί
σωφρονιστική έπιτροπή (R ecueil C IP P τ. 5, 1936, σ. 244).
Παρόμοιον σχέδιον κατηρτίσθη ύπό τοϋ D U C 1 ο U X, πγενικοΰ
γραμματέως τής διεθνούς έπιτροπής τής έγκληματολογικής άστυνομίας, δπερ ήτο αύτό τοϋτο τό άνωτέρω προσχέδιον τής διε
θνούς ποινικής καί σωφρονιστικής έπιτροπής μετά τινων μεταρ
ρυθμίσεων καί βελτιώσεων (X V II συνέλευσις έν Π ράγα κατά
Σεπτέμβριον 1948).
Πρός καταστολήν τρομοκρατικών άποπειρών ή Κοινωνία
τών Ε θνώ ν παρεσκεύασε τφ 1937 διεθνή σύμβασιν, περιέχουσαν
καί διατάξεις περί έκδόσεως κοινάς πρός τάς συμβαλλομένας πο
λιτείας, ήν υπέγραψαν πολλά κράτη (ά. 8 έ. Βλ. A ctes de la
C onference). S .d.N . (94 M. 47.1938 V σ. 5 3 ,6 0 ,6 3 ,6 6 ,9 9 4.)
Κ. Ε ύ σ τ α θ ι ά δ ο υ , ί β co u r p6nale In te rn a tio n a le p o u r la
repression d u terro rism e , R ev . g6n6rale d r. in te rn a t. p u b lic,
1936. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Διεθνείς συμβάσεις διά τήν καταστολήν
τών τρομοκρατικών άποπειρών, Ά θήναι 1937.
(25) 'Τπεγράφη ύπό τής Γ α λ λ ί α ς , Γ ε ρ μ α ν ί α ς ,
Βελγίου, Δανίας, 'Ισπανίας, Μ ε γ ά λ η ς Βρεττ α ν ί α ς , ’Ι τ α λ ί α ς , Κ ά τ ω Χ ω ρ ώ ν , Π ο ρ τ ο γ α λ ί α ς , ' Ρ ω σ ί α ς , Σ ο υ η δ ί α ς , Ν ο ρ β η γ ί α ς καί * Ε λβ ε τ ί α ς.
(26) Οίον έν Γαλλία κατά τ ή ν ’Εγκύκλιον τοϋ'Τ πουργοϋ
Δικαιοσύνης 29.1.1906 τό 3tem e b u re a u de la d irectio n generale du Ministfere de Γ In te rie u r. Έ ν Βελγίου ή d irectio n ge
nerate du M inistere de l’ln te iie u r. Έ ν Β ελγίφ ή d irectio n
g enerate de la su re te p u b liq u e. Έ ν Γερμανίφ ή παρά τή έν
Βερολίνω Polizei - p rasid iu m (K rim inalpolizei). D eutsche
Z en tra lp o lizeistelle zu r B ek am p fu n g des in te rn . M adchenhan d els. Έ ν ’Ιταλία έν τ φ Υπουργείου Έ σω -τερικώ ν (Γενική
Διεύθυνσις Δημοσίας ’Ασφαλείας) Uficio C en trale ita lia n o
p e r la repressione d ella t r a t t a delle d o n n e e dei fanciulli.
(27) Βλ. T r a v e r s , L a d ro it p en al in te rn a tio n a l τ. 4,
P a ris, Sirey 1921 § 1801 έ. σ. 166 έ.
(28) Βλ. N o r d h a u s e n έν H an d w . K rim . II σ. 158
έ. Κ. Γ. Γ α ρ δ ί κ α, Ε γκληματολογία τ. Α' έκδ. δ' 1959 σ.
290 έ.
(29) B ulletin de l’U nion In te rn a tio n a le de dr. p en a l τ.13,
1906, σ. 347, 371, 424.
(30) Τό ζήτημα συνεζητήθη έν τφ δ. σ. σ. 'Ρ ώ μ η ς τ φ 1885
(τμ. II I ζήτ. 2) - έν τή διερευνήσει τοϋ τρόπου τής διασφαλίσεως
τακτικής άνταλλαγής τών ποινικών μητρφων τών έγκληματιών
τών κρατών διετυπώθη καί ή γνώμη περί εύρυτέρας κατά τό δυ
νατόν όμοιομορφίας τοϋ συστήματος τηρησεως τοϋ ποινικού
μητρφου.
(31) Βλ. P re m ie r Congrfes de police ju d ic ia ire In te rn a 
tio n ale, M onaco, A vril 1914. A ctes d u Congrfes p a r J . R o u x
P a r i s , G odde 1926.
(32) D er In te rn a tio n a le P olizeikongress in W ien (3-7
S ep t. 1923). S ten o g rap h isch e s P ro to k o ll d e r V e rh a n d lu n 
gen. W ien 1923 ( S e l b s t b e i t ^ e d e r O ffent. S ich erh eit P o 
lizei - R u n d sc h a u ).
(33) Ό A lfred K e f f e r, O fficier ju d ic ia ire p rin cip al d irig e a n t la police d u p a rq u e t pr6s le trib u n a l de 16re in sta n c e k
B ruxelles, έν ύπομνήματι (D e l’O rg an isatio n des re la tio n s
des services e n tre les polices de d ivers E ta ts d u m o n d e ) διαρ
ρήδην έξήρεν, ότι ή κατά τών διεθνών έγκληματιών πάλη θά έπιτύχη, άν τά κράτη άρξωνται ταύτης διά τής ίδρύσεως δ ι εθ ν ο ΰς
έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ο ΰ γ ρ α φ ε ί ο υ (service de cu m e n ta tio n de dolice In te rn a tio n a le ) έχοντος δίκτυον έπικοινωνίας καθ’ άπασαν τήν οικουμένην.
(34) Διεθνής άστυνομική διάσκεψις (C onference) συνήλθε
κατ’ Αύγουστον 1925 έν Νέφ Ύ όρκη ής μετέσχον έκπρόσωποι
45 κρατών (βλ. L a 2 co n feren za In te rn a tio n a le di polizia
di New Y ork, S cuola p o sitiv a V I, 1926 σ. 233).
(35) S ta tu t 1956 &. 1.
(36) *0 καθορισμός τοϋ Έ θνικοϋ κεντρικού γραφείου δέν
είναι δυσχερής ώς πρός τά κράτη τά έχοντα άστυνομίαν κρα
τικήν λειτουργούσαν κατά σύστημα συγκεντρωτικόν καί έξαρτωμένην έκ τοϋ ύπουργείου ’Εσωτερικών. Ά λ λ ’ είναι δυσχερής
ένθα διατηρούνται αύτόνομοι δημοτικαί άστυνομίαι ή έν συνομοσπονδιακαΐς χώραις, ώς είναι αί Η . Π . βορ. ’Αμερικής, ή
Ε λ β ετία , αί Ίνδία ι, ή Βραζιλία. Έ ν Η . Π . βορ. ’Αμερικής Κεν
τρικόν έθνικόν γραφεΐον είναι τό T re a su ry D e p a rtm e n t, έν
Ε λ β ετία ό έν Βέρνη γενικός συνομοσπονδιακός είσαγγελεύς, p ro c u re u r g6n6ral itetteral.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΛ ΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Π ΙΟ
ΤΟΓ ΝΕΟΓ ΑΡΧΗΓΟΓ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ «Α Χ »

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ ΚΑ' ΤΕΥΧ. 449
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1973

"Ε κ δ ο σ ι ς ; Υ Π Ο Δ / Ν Σ ΙΣ Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Κ Α Ι Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
ΑΓΩ ΓΗΣ — ΤΜ Η Μ Α ΕΚΔΟ ΣΕΩ Ν

Διευθυντής
ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Συντάξεως:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ύ ττασ τυνόμος

Α'

•
Γ ραφεία:

Καλλιδρομίου

12 Α Θ Η Ν Α Ι (706)

Τηλέφωνα : 627.469 καί 9 5 15 .111 έσωτ. 296

Εκτύπωσις:

Α-φοί Γ. Ρ Ο Δ Η ’Αμα ρουσίου 59 —

Ά μ α ρ ο ύ σ ιο ν Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

ΠΩΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ (Σπ. Παναγιωτοπσόλου) .................................................................

7ί

INTERPOL (Κ. Γαρδίχα)

7ί

ΕΤΗΣΙΑΙ:

Ε σ ω τερ ικ ού ....................... Δρχ.

120

Εξω τερικού

6

...................... Δολλ.

Ο ργανισμώ ν, Συλλόγω ν κλπ. Δρχ. 300
Τιμή τεύ χ ο υ ς: Δ ρ α χμα ί 10
•
Χειρόγραφ α μελετών, δημοσιευόμενω ν ή μή, δέν έττιστρέφονται. Α Ι

δημοσιευόμενοι

μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν

έργασίαν τώ ν συντακτώ ν καί τάς γνώ μας αυτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ Μ Α Σ
Γλωσσομαθής όστυφύλοΕ τής Τουριστι
κής 'Αστυνομίας, έΕυπηρετεϊ αλλοδα
πούς εις τόν χώρον πρό τοϋ Ανατολι
κού 'Αερολιμένες 'Ελληνικού.
ΤΟ Ο Π ΙΣΘ Ο Φ ΥΑΛ Ο Ν
ΑστυφύλοΕ Τμήματος ΤάΕεως καθοδη
γεί υπερήλικον εις όδόν τών 'Αθηνών.

...........................................

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ 19ο
ΑΙΩΝΑ (Κ. Bracher) .................................................

79

0 ΘΡΓΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΓ ΓΨΩΜΑΤΟΣ 731 (θ .
Βουδιχλάρη) ..................................................................

79

Η ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΙΙΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΓΝΗ ΑΠΟ
ΤΗΣ ΑΙΙΟΦΈΩΣ ΤΟΓ ΘΕΤΟΓ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
_ Δ Ι Κ Α Ι 0 Γ (Δ. θωμά) .................................................

8C

Ο ΑΙΜΓΜΑΤΩΔΙΙΣ ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
(I. Ξοροτύρη) ...............................................................

&

ΠΡΟΣΤΑΓΗ — ΑΜΓΝΑ — ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΤΑ ΣΙΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ (Α. Τσιπρούδη)
...................................

8(j

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Α. Κοοτσελίνη— Γ. Δημοπούλου) . .

8'

ΤΑ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ» (F. Chervick)

8

0 ΠΑΓΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΑ ΓΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙ (Δ. Σταμέλαο) . .

81

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚ
ΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤΕΙΑ Σ (Δ. ΙΙαπαδοπαόλου) 82
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο Α ΓΙΟ ΡΕΙΤΗ Σ («Α.Χ.») . .

82ί

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΝ (Α. Καραντώντ/)

..

82ί

(Σ.Κουβά) ......................

82<

Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΟΓ Κ Χ Σ .
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Ύ

ΣΓΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ (Η. Φ υ χο
Yt0°) ...............................................................................
Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ Ε ΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ
(Σ. Αντωνάχου) ..........................................................

Η34

Ι1ΕΤΑ ΧΡΓΣΗ Σ Α Ί'Τ Α

(X. Μαυρσυδτ))................

838

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ (Α. Καιραντώνη) ......................................

839

83C

ΤΟ ΑΑΜΠΟΓΜ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ («ΑΧ»)
ΦΟΓΣΕ (F. V alsechu).....................................................

84 ~

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ («Α Χ »)

848

................

ΜΝΗΜΟΣΓΝΟ Ε ΙΣ ΤΟ ΣΟΓΛΗΝΑΡΙ ΚΑΛΑΒΡΓΤΩΝ (Π. Παπαγεωργοπούλου) ·................................

840

8 Ε.

ΠΡΩΤΕΓΟΓΣΑ ΤΟΓ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Ν. Horrock)
ΠΕΝΘΗ («ΑΧ») ...........................................................

853

ΣΤΑΓΡΟΛΕΞΟΝ (Ι,Κο.) ..............................................

855

852

H IIIM IIII
ιι miiE at πιηι
'Υπό K ARL D I E T R I C H BRACHER
Κα θ η γ η τ ο ΰ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Βό ν ν η ς
(Μετάφρασις : ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΚΟΡΥΖΗ)

στό δυτικοευρωπαϊκό καί Αμερι
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
κανικό χώρο έτυχε Αναγνωρίσεως σάν Θεωρητι
κή Αρχή καί πρακτική Εφαρμογή. Άντιθέτως μέχρι σή
μερα ή έννοια καί ή πραγματικότης τής Δημοκρατίας
στή Γερμανία έχουν βρή μια διηρημένη άξιολόγησι.
Αύτή ή διαφορά πού ήταν Αποφασιστική γιά τούς δύο
παγκοσμίους πολέμους φαίνεται σαν μια ιστορική Ενέργεια τού παγκοσμίου γεγονότος πού δνομάζεται Γαλ
λική ’Επανάστασις. Αύτοΰ τοΰ μεγάλου πολιτικού πει
ράματος κατά τό όποιον χάρις σέ διάφορα άλλα αίτια
έλαβαν μορφή οί φιλελεύθερες καί δημοκρατικές ιδέες
καί τάσεις τής διαφώτισε ως.
Εκδηλώσεις μιας διαδικασίας πολιτικής χειραφετήσεως ύπήρξαν ή νίκη τής Αστικής - δημοκρατικής
κινήσεως στή Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες καί
στή γενέτειρα χώρα ’Αγγλία. ’Αποκορύφωμα τής άπελευθερώαεως τής συνειδήσεως Από τά θρησκευτικά,
μεταφυσικά, νομικιστικά δεαμά ήταν ή έπαναστατική
προσπάθεια γιά τή διαμόρφωσι τοΰ κράτους σάν πολι
τικής καί κοινωνικής κοινότητας Αποκλειστικώς καί
μόνο κατά τήν Ανθρώπινη λογική. ’Εκεί δέν κατώρθωσε
νά έκτοπίση τό Απόλυτο δεσποτικό κράτος καί— πρό
πάντων στήν ’Αμερική δπου ό μετασχηματισμός ήταν
δ Επιτυχέστερος — νά προετοιιμάση τόν δρόμο μιας παραδόσεως όρθολογιστικής, αίσιοδόςου πολιτικής συνειδήσεως.
Στό γερμανικό χώρο, άντιθέτως, δ μοναρχικός Απολυταρχισμός κατεΐχεν ούσιαστικά Ισχυρότερες βάσεις.
Στή Γαλλία ή δξυνσις τής Εσωτερικής καταστάσεως ώδήγησε στήν Επανάστασι. Στήν Πρωσσία τοΰ Φρειδε
ρίκου τοΰ Μεγάλου καί στήν Αύστρία τοΰ ’Ιωσήφ Β '
οί προσπάθειες ύπήρξαν συνειδητότερες καί Επιτυχέστε
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ρες ώστε μέ Ελεγχόμενες μεταρρυθμίσεις Εκ τών άνω
νά μειώσουν τις Εσωτερικές δυσχέρειες καί νά προλά
βουν μιά βασική μεταβολή τοΰ καθεστώτος. Βέβαια καί
στή Γερμανία οί συμπάθειες πρός τήν έπαναστατική
κίνησι ήταν μεγάλες. Ή Εύρώπη γιά τελευταία φορά
Εκυριαρχείτο γιά μεγάλο χρονικό διάστημα άπό τις ί
διες πολιτικές ιδέες καί είχες δμοιες πολιτικές Επιδιώ
ξεις. ’Αλλά Ακόμη καί οί διανοούμενοι — φορείς μεταρρυθμιστικών Ιδεών τής διαφωτίσεως, πολιτι
κοί, φιλόσοφοι, ποιηταί, άρχισαν ήδη έπειτα άπό
μερικά χρόνια ν’ Απομακρύνωνται Απ’ αυτές καί
ν’ Αναζητούν μιά ιδιαίτερη γερμανική λύσι. ’Αποφα
σιστικής σημασίας ήταν τό γεγονός, δτι ή Γαλλική
Επανάστασις δέν περιωρίσθη σέ ένα Εσωτερικό πολιτικό
μετασχηματισμό, στόν Αγώνα κατά τής Απολυταρχικής
άθλιας κυριαρχίας καί στήν πολιτική Αφύπνισι τοΰ Α
στισμού σέ μιά διαρκώς Επεκτεινάμενη μαζική κοινω
νία. Γιά νά διευκολύνη τά σχέδιά της καί ταυτόχρονα
γιά νά δώση έκφρασι στό συναίσθημα ύπερεθνικής Α
ποστολής, Ανεζήτησεν Εξωτερικές Επιτυχίες καί άρχισε
νά μεταφέρη τήν ιδέα τής δημοκρατικής έπαναστάσεως στό πνεύμα τοΰ γαλλικού Εθνικού συμφέροντος πέραν
τών γαλλικών συνόρων.
Ό Ναπολέων, πού ήταν στήν Αρχή ούσιαστικώς
στρατηγός στρατού εισβολής, Απέκτησε δικτατορική
δύναμι Επί τής νέας Γαλλικής Δημοκρατίας καί έπεξέτεινε τούς κατακτητικούς του πολέμους σ’ δλη τήν Εύ
ρώπη. Αυτό γινόταν Ακόμη πάντα στό δνομα τής προο
δευτικής Επαναστάσεως, στό δνομα τής άπελευθερώσεως
τών λαών Από τό ζυγό τής Απολυταρχικής κυριαρχίας.
Στή Γερμανία δ Ενθουσιασμός καί ή πίστις γ ι’ αυτά τά
ιδανικά σύντομα ύπεχώρησαν δταν ή γαλλική κατοχή

έπεβλήθη σκληρά έπί των τότε γερμανικών κρατών. Ή
φιλελεύθερη σκέψις μεταβάλλετε τώρα — μέ στροα>ή
πού είχε σοβαρές συνέπειες στήν έξωτερική πολιτική
σέ μια έθνική Ιδεολογία άμύνης έναντίαν τοΰ ναπολεόν
τειου ιμπεριαλισμού. Ή άντίθεσις έστράφη καί κατά
τής έπαναστάσεως πού στά μάτια τών συγχρόνων έδημιούρνησε αύτό τό δεσποτισμό. Μία διαρκής δυσπιστία
άχεπτύσαετο μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας, πρό παν
τός δμως μία δυσπιστία της γερμανικής έθνικής συνειδήσεως έναντίαν τής άρχής τής Δημοκρατίας, τής όποι
ας οι όλέθριες συνέπειες έφαίνοντο νά καταδεικνύωνται μέ τήν πορεία τής γαλλικής έπαναστάσεως.
Ό άγώνας κατά τής «δυτικής ξενοποιήσεως» στήν
άρχή ήταν περιωρισμένος στά θέματα τής πολιτιστι
κής πολιτικής. Τώρα δμως έθετε στό κυρίως πολιτικό
πεδίο έναντι τών δυτικών Ιδεών τό σύνθημα τής γερ
μανικής Ιδιομορφίας.
Μέ τήν έξέγερσιν τών λαών κατά τοΰ Ναπολέοντος, ή όποια έξέγερσις έδημιούργησε τό σύγχρονο έθνικισμό, άρχισαν νά διαλύωνται παλαιοί πολιτικοί καί
πνευματικοί δεσμοί μεταξύ τής δυτικής καί κεντρικής
Εύρώπης. Ή διαφώτισις δέν έφερε στή Γερμανία καμμία έξέλεξι πού νά μπορή νά συγκριθή πρός τήν πο
λιτική καί κοινωνική άντίδρασΐς παρουσιάσθη στενά συντάβασις στό ρωμαντισμό καί ή έξέλιξις άπό τή διαφώτισι στήν ίδεαλιστική μεταφυσική χαρακτηρίζει τό ση
μείο πού περιέπεσε ή σκέψις τής Γερμανίας, σέ μία
άπομονωτική καί συγχρόνως συντηρητική — οικουμενι
κή γραμμή. Έ ναντι αύτών τών θέσεων ή έπιτυχής έκβασις τής πολιτικής κινήσεως τής διαφώτισε ως συνέ
δεε δλο καί περισσότερο τίς δυνάμεις έκεΐνες πού ένα
αίώνα άργότερα θά εύρίσκοντο σέ ένιαία παράταξι άντιμέτωποι τής Γερμανίας. Έστηρίζοντο δέ σέ μία σα
φή συνείδησι τής όμοιογένειας έπί τής βάαεως κοινών
πολιτικών καί πολιτειακών πεποιθήσεων, παραδόσεων
καί θεσμών. Ό έθνικός άντιδυτικιαμός πού έλαβε τώρα
τήν έξουσία στή Γερμανία, έστράφη έναντίον δλων τών
πολιτικών έπιδράσεων άπό τή δύσι. Παράλληλα ή πο
λιτική καί κοινωνική άντίδρασΐς παρουσιάσθη στενά συνδεδεμένη μέ τήν Γερμανία καί κατώρθωσε νά ένσωυατώση τήν φιλοσοφία τής γερμανικής Ιδιοτυπίας.. Παρ’
δλες τίς μεταρρυθμίσεις καί τίς μεταρρυθμιστικές υπο
σχέσεις, είδικώς δ κοινωνικώς προνομιούχος πρωσσικός στρατός έσύρθη σ’ αύτό τό στρατόπεδο. Στήν πο
ρεία μιας «στρατιωτικοποιήσεως» τής κοινωνίας, πού
κατά τό 18ον αίώνα ένσωμάτωσε τούς εύγενεΐς στό άπολυταρχικό κράτος, προσεπάθησαν άκολούθως νά στα
ματήσουν τήν προσπάθεια πρός χειραφέτησι τοΰ άστισμσΰ.
Παρ’ δλα ταΰτα ή δημοκρατική κίνησις πιεζομένη
άπό τήν έξέλιξι τής έξωτερικής πολιτικής καί άπό ψυ
χολογικούς λόγους άνεζήτησε νέους δρόμους γιά τήν
πραγματοποίησι τής πολιτικής άλλαγής. 'Π άρχή τής
«δημοκρατίας» δέν πρέπει σ’ αύτή τήν περίπτωσι νά
έννοεΐται μόνον άπό συνταγματικής άπόψεως, άλλά καί
άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα. Τότε θά γίνη Ι
διαίτερα κατανοητό πώς δ 19ος αίώνας δικαίως χαρα
κτηρίστηκε γιά τόν συνεχή άγώνα δημοκρατικών προ
σπαθειών κατά τοΰ άπολυταρχιαμοΰ, στόν όποιο Ιστηρίζετο παλιτικώς καί στρατιωτικώς. Σ’ αύτό τόν άπολυταρχισμό περιέπιπτε πάντοτε ή γερμανκή έξέλιξις:
'Γπό τόν Μπίσμαρκ, τόν Γουλιέλμο τόν Β ', στήν έποχή

τών δεσποτικών άποφάσεων τοϋ Λούτεντορφ, μέ τήν
προεδρική δεσποτεία τοΰ Χίντεμπουργκ καί τέλος ύπό
τό Χίτλερ.
’Επίσης στήν Πρωσσία τών μεταρρυθμίσεων τοΰ
Στάϊν είχε παραμείνη ζωντανό ένα ισχυρό καί συνειδη
τό δημοκρατικό - άντιπολιτευτικό πνεϋμα. Αύτή ή κίνηr
σις άπέρριπτε τόν κοινωνικώς προνομιακό μιλιταριστικό
άπολυταρχισμό τοΰ Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου καί έπρόβαλλε γιά ύπόδειγμα τό πολιτιστικό δυτικοευρωπαϊκό
«κοινό πνεΰμα». Ή ύποχρεωτική θητεία έφερε τή νίκη
στή γαλλική έπανάστασι. ’Ακριβώς πάνω σ’ αύτή τή
βάσι έστηρίζετο ή Ιδέα μιας στρατιωτικής μεταρρυθμίσεως, πού άνήκε στίς προσπάθειες μιας δημοκρατικής
άλλαγής τής ύπαρχσύσης καταστάσεως. ’Αλλά οι πλή
ρεις ύπασχέσεων άρχές δέν είχαν καμμιά δργανική συ
νέχεια. Ή έπανάστασις στούς άπελευθερωτικούς πολέ
μους' δέν έφερε τήν άναγγελθεΐσα μεταβολή τής κοινω
νικής τάξεως. Πολλά μεταρρυθμιστικά μέτρα έθεωρήθησαν σάν άπλά μέτρα έκτάκτου άνάγκης καί άπεσύρθησαν πάλι.
’Εν τούτοις ή άποκατάστασις τοΰ Κράτους άντιμετώπισε στήν καθολική Ρηνανία μία Ισχυρή άντιπολίτευσι. Καί Ισχυρότερη στήν πολιτικά διαφοροποιουμένη νότιο Γερμανία, δπου κατά τή διάρκεια τής κατο
χής οΕ γαλλικές μεταρρυθμίσεις έφεραν ώρισμένη πρόο
δο πού ώφέλησε τήν άνοδο ένός φιλελευθέρου άστισμοΰ
καί τήν έπισπεύδουσα βιομηχανική έξέλιξι. Ή κίνησις
άνεπτύχθη μέ τήν δξυνσι τών άπολυταρχικών μέτρων.
Συμμετέσχε δέ ιδιαίτερα στά νεοϊδρυθέντα, καί δλίγον
άργότερα άπαγορευθέντα, φοιτητικά σωματεία, στήν
άθλητική κίνησι, ιτού είχε δεσμούς μέ τίς έθνικές γερ
μανικές ιδέες καί ιτού ξεσήκωσε τόν άπελευθερωτικόν
άγώνα κατά τοΰ Ναπολέοντσς. ’Επίσης στίς νέες γερμα
νικές τοπικές βουλές ένετάθησαν οΕ προσπάθειες, πέρα
άπό τήν ίσχυροποίησι άστικών άντιπροσωπευτικών συν
ταγμάτων πού έβασίζοντσ στήν Ιδιοκτησία, γιά τήν
έγκαθίδρυσι μιας γερμανικής αύτοκραπορίας μέ δημο
κρατικό σύνταγμα. "Αλλες μέν προσπάθειες ήταν συνδεδεμένες μέ τήν προναπολίεόντειο έποχή, άλλες προσανατολίζοντο στίς ιδέες τής παρισινής έπαναστάσεως
τοΰ ’Ιουλίου, άλλες δέν άπέβλεπαν πρός τή μετριοπαθή
συνταγματική έξέλιξι τής ’Αγγλίας. Ή έπιβλητική διαδήλωσις τής έθνικής έαρτής τοΰ Χάμπαχ, πού έχαρακτηρίσθη ώς ή πρώτη μεγάλη στρατιωτική έπίδειξις τής
γερμανικής δημοκρατίας, δέν έγκαθίδρυσε μέν άκόμη
τή δημοκρατική μορφή πολιτεύματος, έθεσεν δμως, στό
πρόγραμμά της τήν άναγνώρισι τής κυριαρχίας τοΰ λαοΰ,
τόν σχηματισμό μιας κοινής Κυβερνήσεως γιά δλη τή
Γερμανία, άντιπροσωπευτικά συντάγματα γιά δλα τά
κράτη τής 'Ομοσπονδίας, αύτοδιοίκησι καί τέλος τήν
κατάργησι τής άριστοκρατίας.
Ή έλπίς πού έβασίζετο στήν πίστι, στήν πρόοδο,
δτι αύτοί οΕ σκοποί θά έπιτυγχάνοντο διά τής όδοΰ τών
διαπραγματεύσεων παρ’ δλα ταΰτα δέν έξεπληρώθη. Ή
άναπτυσσομένη κίνησις άπέφυγε μέχρι τήν τελευταία
στιγμή νά άκολσυθήση τό δυσφημισμένο γαλλικό υπό
δειγμα τής έπαναστάσεως. Ένεφανίσθησαν έπίσης διαφοραί στήν πολιτική άντίληψι περί δημοκρατίας. "Εναν
τι ένός μετριοπαθούς φιλελευθερισμού παλαιοΰ τύπου
εύρίσκοντο τώρα ριζοσπαστικαί τάσεις πού έβασίζοντο
στήν Ισότητα καί τή δημοκρατία. Έ ν τψ μεταξύ αύξανε
ή καταπίεσις. Λογοκρισία τοΰ τύπου, άπαγορεύσεις τών
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πολιτικών όργανώσεων, των λαϊκών έορτών, τών συγ
κεντρώσεων, καθώς τών χρωμάτων μαύρο - κόκκινο χρυσό· καί έπιτηρησις τών Πανεπιστημίων. Αύτοί πού
Ανήκαν στά φοιτητικά σωματεία 5έν έπετρέπετο νά
διορισδούν σέ δημόσιες δέσεις, οί ρήτορες τής έορτής
τού Χάμπαχ έφυλακίαθησαν ή Αναγκάστηκαν νά μετα
ναστεύσουν. Α λλά ή δημοκρατική κίνησις Απέκτησε
συνείδησι τής δυνάμεώς της. Ύποοτηριζομένη άπό τό
άντιπρωασικό πάθος τού πολιτικού καθολικισμού, πρό
πάντων στή Ρηνανία, έπεξετείνετο σύντομα άπό την
κυρία της βάσι στήν άστική φιλελεύθερη νότιο Γερ
μανία έπί δλου τού γερμανικού χώρου. Μέ τη νίκη
της, πού είχε προετοιμασθή άπό τη γενική πρόοδο τής
συνταγματικής κινήσεως, Ιφαίνετσ δτι ή γερμανική
έξέλιξις έναρμονίζετο πάλιν πρός τή γενική ευρωπαϊκή
πορεία.
Οί ταραχές στήν Ευρώπη διεδέχοντο ή μία τήν
άλλη. Ή εϊδησις δμως τής παρισινής έπαναστάσεως
τού 1848 έπροκάλεαε τήν έκρηξι τής δυναμικότητος
πού τόσο καθυστέρησε νά έκδηλωθή καί μέχρι τότε δ·ιεσπάτο σέ άναρίθμητες πολιτικές καί δημοσιογραφικές
προσπάθειες. Μεγάλη σημασία γιά τό πεπρωμένο τής
δημοκρατικής κινήσεως στή Γερμανία καί τοιουτοτρό
πως γιά τή θέσι τής γερμανικής πρός τή «δυτική» κρα
τική συνεΐδησι δέν είχε ή κατ’ άρχάς έπιτυχής διεξα
γωγή τής γερμανικής έπαναστάσεως τού 1848, πού έστράφη κυρίως στήν Πρωσσία κατά τών στρατιωτικών
στηριγμάτων τής Απολυταρχίας. ’Αποφασιστική δμως ύπήρξιε ή άποτυχία τής προσπάθειας τής συγκροτήσεως
τών δύο μεγάλων γερμανικών κρατών, τής Πρωασίας
καί τής Αύστρίας, σέ μιά έθνική δημοκρατία.
Στήν έκκλησία τού 'Αγίου Παύλου τής Φραγκφούρτης έναυάγησε τό μεγάλο σχέδιο άπό άντίδρασι
τών παλαιών έξουσιών, πού άπέκρουσαν ένα αύτσκρατορικό στέμμα πού νά προέρχεται άπό τά χέρια τού Λαού
καί νά έξαρτάται άπό τό έλεός του. Ή ευρωπαϊκή έξέλιξις τής Γερμανίας είχε διακοπή. Μ’ αιύτή τήν άποφασιστική άποτυχία άπωθήθη ό άστικός φιλελευθερι
σμός άπό τήν υπόδεσι τής δημοκρατίας, έναυάγησε δέ
έπίαης ή προσπάθεια άναμορφώσεως τής κοινωνικής
τάξιεως' μιας άναμορφώσεως πού θά έδινε τήν κατάλ
ληλη πολιτική μορφή καί δά άφαιροΰσε άπό τήν Απο
λυταρχία τών παλαιών έξουσιών, τών βασιλικών αόλών, τών εύγενών, τής γραφειοκρατίας καί τού στρατού,
τά στηρίγματά των.
Έ δώ έμφανίζεται ή νέα σοσιαλιστική κίνησις, πού
κατά τή'/ έπανάστασι τού 1848 είχε διαδραματίσει άκόμα ένα σχετικώς μικρό ρόλο. ’Ακολούθως δμως έκέρδισε έδαφος σέ δλες τις εύρωπαϊκές χώρες, δσο προ
χωρούσε ή έκβιομηχάνισις καί διαπλάτυνσις τής διαρ
κώς πολιτικοποιουμένης μαζικής κοινωνίας. Ή φιλε
λεύθερη καί δημοκρατική κίνησις τού γερμανικού άστισμού δέν μπορούσε πιά νά συνέλθη άπό τό κτύπημα τού
1848 καί τελικά ύπέκυψε στό δεσποτικό κράτος τού
Μπίσμαρκ πού πέτυχε τήν άπό μακροΰ ποθητή ένότητα. Πολιτική άντιπολίτευσις άπέμεινε ή χαρακτηρισθεΐσα χωρίς πατρίδα σοσιαλδημοκρατία καί τό κέντρο πού
Αγωνιζόταν κατά τών μέτρων καταπιέσεως ένός Κρά
τους εύρισκομένου ύπό τήν έπιρροήν τών διαμαρτυρομένων. Βεβαίως δ Μπίσμαρκ Απέδειξε μεγάλη έπιτηδειότητα κατά τήν έπίλυσι έπειγόντών έξωτερικών πο
λιτικών προβλημάτων καί κατά τή διαφύλαξι τής ευ
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ρωπαϊκής ισορροπίας. ’Αλλά ή άπόλυτη προτεραιότης
τής έξωτερικής πολιτικής καί ή Αδιάκριτη έκμετάλλευσις τής πατριωτικής ψυχολογίας άπό τό Μπίσμαρκ είχε
σοβαρές συνέπειες γιά τήν έξέλιξι τής έσωτερικής πο
λιτικής. Ό Αστισμός ύπερήσπισε στό πρώτο ήμισυ τού
αίώνος τή νέα άφυπνισδεϊσα πολιτική συνείδησί του
κατά τών μέτρων παλινορθώσεως καί ούσιαστικά ήταν
φορεύς τής δημοκρατικής κινήσεως. Τώρα δμως άπετραβήχθη σχεδόν τελείως άπό τήν πολιτική εύθύνη γιά
νά άφιερωθή στήν έκμετάλλευσι τής οικονομικής δραστηριότητος. Ό σύγχρονος καπιταλισμός, στόν όποϊο
κατέληξε ή μεγαλειώδης άνάπτυξις τής μηχανοποιηθείσης βιομηχανίας, δέν μπόρεσε νά λύση τά διογκω
μένα οικονομικά προβλήματα. Διέσπα δμως τήν φιλε
λεύθερη κίνησι στήν όποια ώφειλε τήν άπότομη άνο
δό του καί παραμέριζε τις καθαρά πολιτικές ένέργειές
της πρός όφελος συμφεροντολογικής πολιτικής τακτι
κής. "Ανοιξε τότε δ δρόμος μιάς όχι καθαρής συμμαχίας συμφερόντων μεταξύ ένός έθνικοφιλελευθέρου βιο
μηχανικού καπιταλισμού καί ένός συντηρητικού Αγρο
τικού καπιταλισμού. Στό δνομα αύτής τής συμμαχίας
παραμερίστηκαν Ακόμη καί τά έπείγοντα προβλήματα
πού έδημιουργήθησαν γιά τήν έσωτερική συγκρότησή
τού κράτους άπό τήν αδξησι τού πληθυσμού καί τήν
άνοδο τής πολιτικής συνειδήσεως τών κατωτέρων τά
ξεων. Πολλές φορές δέ τά προβλήματα αύτά κυριολεκτικώς καταπιέσθησαν βιαίως μέ τήν έγκρισι τών πα
λαιών προμάχων τού φιλελευθερισμού.
Ό ίδιος δ Μπίσμαρκ καί μετά τήν πτώσιν του παρεπονεΐτο γ ι’ αυτές τις παραμελήσεις καί μέ σκοτεινή
προαίσθησι τών Αποτελεσμάτων των ζητούσε μία Απο
φασιστική έπανόρθωσι τών παραμεληθέντων, ειδικά δέ
ένα κοινοβουλευτικό έλεγχο τής Κυβερνήσεως. Ή ι
σχυρή άνοδος τού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος θά έ
πρεπε νά ήταν μία προειδοποίησις τής θύελλας. Ή άντίδρασις τών φορέων τού κράτους ήταν καταπιεστικά
μέτρα, δπως ό νόμος κατά τών σοσιαλιστών, ή κοινω
νικές μεταρρυθμίσεις, πού άπέβλεπαν στή συμφιλίωσι
τών μαζών μέ τό πολιτικό σύστημα καί ταυτόχρονα νά
έμποδίσουν τις έπίφοβες παραχωρήσεις. ’Επίσης στήν
Πρωσσία, πού καθώριζε τή γραμμή τής πολιτικής τής
αύτοκρατορίας, διετηρήθη· ένα πλουτοκρατικό έκλογικό
σύστημα, -πού δέν έπέτρεπε γνήσια κοινοβουλευτική άντιπροσώπευσι στις πολιτικές δυνάμεις. Ό Μπίσμαρκ ήξε
ρε νά έξουδετερώνη τή Βουλή πού έξελέγετο μέ γενι
κές έκλσγές ή νά τήν κατευθύνη κατά τις έπιθυμίες
του. Γι’ αύτό τό λόγο ή δημοκρατική κίνησις στό «δεύ
τερο Ράιχ», παρά τό σύνταγμα, παρέμεινε πάντοτε στήν
άμυνα κατά τού μοναρχικού de facto άπολυταρχισμοΰ,
πού έστηρίζετο σέ μία αύστηρώς Αναδιοργανωμένη γρα
φειοκρατία καί ένα ισχυρό στρατό.
Κατά τήν περίοδο αύτή 6 γερμανικός φιλελευθε
ρισμός περί έπεσε σέ μιά τέτοια Αδυναμία Από τήν όποια
ποτέ δέν μπόρεσε τελείως νά συνέλθη. ’Εδώ άρχιζει ή
πτώσις τών δημοκρατικών κομμάτων τού κέντρου, πού
έμπόδισε μία πραγματική σταθεροποίησι τής δημοκρα
τίας τής Βαϊμάρης καί κατέστησε δυνατή τή νίκη τού
έθνικασσσιαλισμοΰ. Ό Μπίσμαρκ έθεώρησε τούτο ώς τό
άποφασιστικώτερο λάθος τού γερμανικού Αστισμού, δ
όποιος τό 1848 θέλησε νά ίδρυση τή Γερμανική αυτο
κρατορία μέ δικές του δυνάμεις χωρίς νά λάβη ύπ’ δψιν
τις ισχυρές γερμανικές δυναστείες καί τά γερμανικά

κράτη. Ή «ρεαλιστική πολιτική» του έπραγματοποιεΐτο μέ τή συνεργασία τής στρατιωτικής αριστοκρατίας
τής Πρωσσίας με τό γερμανό άστό. Τοιουτοτρόπως ή
νίκη τοΰ 1870 - 71 ήταν ένας Ισολογισμός των συντη
ρητικών μέ τό πνεύμα τής έπαναστάσεως, δπως καί ένα
μέσο για διεύρυνσι τής διχόνοιας μεταξύ τής γερμανι
κής καί τής δυτικής πολιτικής έξελίξεως. Καί αύτές οί
έθνικές έπιτυχίες προσείλκυσαν πρός τόν Μπίσμαρκ μία
φιλελεύθερη έπίαης πλειοψηφία. Ή Ιδέα τής ένότητος
καί ή έπιτυχία τήν έντυπωσίασαν περισσότερο άπό τήν
ώχρή λάμψι δημοκρατικών Ιδανικών. Αύτή ή έοωτερική κατάρρευσι τής άστικής αύτοσυνειδήσεως έναντι
τής έθνικής ιδεολογίας χαρακτηρίζει μια άποφασιστική διάσπασι τής δημοκρατικής έξελίξεως στή Γερμανία.
Τώρα ένα «μοναρχικό· κράτος μέ δημοκρατική προσ
θήκη» πού στηριζόταν σέ μιά φεουδαλική κοινωνική
συγκρότησι καί μιά ισχυρή γραφειοκρατία ήξερε τόν
τρόπο νά χαλιναγωγήαη μέ άνεσι άσφαλείας τούς άστούς. Μία καλή, στσύς «ειδικούς» έμπιστευμένη διοίκησι είναι άριστη έσωτερική πολιτική. Έ άντιπροσωπευτική - δημοκρατική έξέλιξις είχε άποκλειαθή καί
έρρίφθη πίσω άπό τίς άρχές τοΰ πρώτου ήμίσεος τού
αίώνος. Κι’ αύτό έπραγματοποιήθη, μέ τό χειρισμό τοΰ
συντάγματος άπό τόν Μπίσμαρκ, μέ κοινωνικά καί οι
κονομικά συμφέροντα καί μέ τήν στρατιωτικοπολιτική
καί πνευματική κυριαρχία τής Πρωσσίας.
Είναι περιττό νά έρωτηθή έάν τό 1871 ήτο δυνα
τή ή έθνική ένότης έπί φιλελεύθερης δημοκρατικής βάσεως, έάν δηλαδή ή λύσις Μπίσμαρκ έσήμαινε μία σο
βαρή σέ συνέπειες λοξοδρομία. Τά γεγονότα τοΰ 1848
άπέδειξαν δτι οί παληές κοινωνικές καί στρατιωτικές
δυναστικές καί γραφειοκρατικές έξουσίες διετήρησαν
χάρις στή γερμανική δύναμι δργανώσεως καί στή γερ
μανική ύποίμονή, χάρις στή δυσφήμησι τής γαλλικής
έπαναστάσεως στή Γερμανία, τήν υπεροχή έναντι τού
ένθαυσιααμοϋ ένός έπαναστατημένου άίστισμοΰ. Καί έν
τψ μεταξύ έπαρουσιάσθη ώς νέος πολιτικός ποοράγων
πού περιέπλεξε περισσότερο τήν κατάστασι, τό όρμητικά άναπτυχθέν προλεταριάτο τών πόλεων. Ό Μπίσ
μαρκ έπεσήμανε τούς κινδύνους πού δημιουργούσε γιά
τήν ύπάρχουσα κατάστασι δ σοσιαλισμός. Σάν πρόχωμα
κατά τών «κόκκινων» παρουσίασε τή συμμαχία μέ τούς
άστούς, ή όποια έφαίνετο άπαραίτητος λόγφ τής τάσειίκ τους νά άγωνισθοΰν μαζί μέ τούς φιλελεύθερους
έναντίον τών κυριαρχουσών δυνάμεων. Ή λύσις τοΰ
Μπίσμαρκ ήταν σωστή, έφ’ δσον άνεγνώρισε τήν έσω
τερική άδυναμία καί τίς ροπές τής άστικής — δημο
κρατικής κινήσεως. Ή κίνησις αύτή δέν έξήλθε άπό
τή διχόνοια πού τήν έρριξαν τρεις ευαίσθητες ήττες—
ή πορεία τής γαλλικής έπαναστάσεως, ή άπστυχία τής
άστικής έπαναστάσεως, ή συνταγματική σύγκρουσις καί
έθνική ένότης. Ή κίνησις αύτή παρέβλεπε τήν άποψι
δτι μία νίκη τής έθνικής Ιδέας ύπό τήν ήγεσία τών
παλαιών δυνάμεων, θά περιέπλεκε άκόμη περισσότερο
μία μελλοντική δημοκρατική λύσι.
"Οπως άπέτυχε ή άστικο^οίησις τής γερμανικής
πολιτικής έτσι έναυάγησε καί ή δημοκρατική κοινοβουλευτικοποίησις τής δημοκρατίας καί ώδηγήθη ή Γερ
μανία σέ μιά Ιδιαίτερη έξέλιξι, πού πενήντα χρόνια
άργότερα έφθααε σ’ ένα φρικτό τέλος. Τό Β ' Ρ άϊχ
έθεμελιώθη μέ στρατιωτική δύναμι τελείως ύπό τήν ή
γεσία τής παλαιάς τάξεως πραγμάτων. Οί παλινορθω-

τικες δυνάμεις, έχpησqμoπo£ηααv κατά τίς άπόψεις τους
άκόμη καί τήν Ιδέα τής δι’ έκλογής μοναρχίας, αύτό
τό Ιδανικό τής δημοκρατικής κινήσεως. Μέ τή βοήθεια
μιας άδίστακτης έκμεταλλεύσεως τοΰ πατριωτικού αι
σθήματος έχρησιμοποιούντο οί έθνικές έπιτυχίες τοΰ
Μπίσμαρκ γιά κατευνασμό τών δισταγμών. "Ενα αύταρχικό κράτος, βασιζόμενο στό στρατό, άπέβαλεν άπό
τήν έθνική Ιδέα τή δημοκρατική της προέλευσι καί τήν
οίκειοποιήθη άπόλυτα. Τό δέ μεγαλύτερο μέρος τοΰ
πολιτικού κόσμου καί τοΰ πληθυσμού ήταν έτοιμο νά
άπαδεχθή αύτή τή διαστρέβλωσι τής δημοκρατικής αύτοκρατορικής Ιδέας. ’Επί πλέον ή έχθρότης τών φιλε
λευθέρων κατά τοΰ κέντρου καί τών σοσιαλδημοκρατών
έμπάδισε καί στό άμεσο μέλλον μία συνεργασία τών
δημοκρατικών δυνάμεων, πού θά τούς έπέτρεπε νά έπηρεάσαυν τή συγκρότησι καί τήν ήγεσία τοΰ κράτους.
Ό Μπίσμαρκ ύποστηρίζων κατά δύναμι αύτές τίς άντιθέσεις τίς έξεμεταλλεύθη μέ ικανότητα, άνάλογα μέ
τούς κατά καιρούς σκοπούς, γιά τήν έπιτυχία τής πο
λιτικής του.
Βέβαια ή λάμψις τών έπιτυχιών τής έξωτερικής
πολιτικής καί ή οίκονομική άνάπτυξις κατά τήν έποχή ένός συναγωνιστικού ιμπεριαλισμού έλάχιστα μπορού
σαν νά άποκρύψουν τήν διαρκή κρίσι τής έσωτερικής
τταλιτικής πού διήρκεσε άπό τόν έκπολιτιστικόν άγώνα
μέχρι τήν έπανάστασι τοΰ 1918 καί άντιμέτωπο τού
γενικού πυρετού έξοπλιαμού πού άρχισε έθεσαν τήν
έξωτερική πολιτική. "Ηταν μία έσωτερική κρίσις πού
ποτέ δέν μπόρεσε νά άντιμετωπισθή καί τέλος κατέ
στρεψε τό έργο τοΰ Μπίσμαρκ. Δέν έπετεύχθη πραγμα
τική ένωσις καί έκτεταιμάνη πολιτική χρησιμοποίησις
τών διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Ό Μπίσμαρκ κατώρθωσε φυσκά στό δνομα τής πρωτοκαθεδρίας τής έ
ξωτερικής πολιτικής νά συγκρατή μέ τή δύναμι τοΰ
στρατού καί τής αυτοκρατορίας τίς διάφορες διηρημένές τάσεις καί δμάδες. Αύτό βέβαια ήταν ένα σύστημα
προσηρμσσμένο στόν «σιδηροΰν καγκελλάριον» καί δέν
προσέφερε προοπτική γιά τό μέλλον. Ή άποχώρησις
τοΰ Μπίσμαρκ, πού ήταν στήν πραγματικότητα τό τέ
λος μιάς έποχής, έσήμαινε τήν πλήρη διάλυσι αύτού
τοΰ συστήματος.
Κριτική άσκεΐται έπί τοΰ γεγονότος δτι τό σύντα
γμα τοΰ Μπίσμαοκ δέν ήταν δυνατόν νά ύπάρξη χωρίς
τόν ίδιο τόν Μπίσμαρκ, ταύτόχρονα δέ παρηγκώνισε
τούτο τίς τάσεις έκεΐνες πού ώδηγοΰσαν σέ μιά δη
μοκρατική κοινοβουλευτική άλλαγή. Κατά τήν έπσχή
τοΰ Μπίσμαρκ ή φιλελεύθερη πρό παντός κίνησις λόγψ
τής καιροσκοπικής εύμετάβλητης πολιτικής της έχασε
τόση έπίδραση, ώστε ποτέ πιά στό μέλλον δέν μπό
ρεσε νάπαίξη πρωτεύοντα ρόλο. Μεταξύ 1874 καί 1881
ή έθνική φιλελεύθερη κοινοβουλευτική όμάς έμειώθη
στό λιγώτερο άπό τό ένα τρίτο τής άρχικής της δυνάμεως. Ό φιλελευθερισμός διεσπάσθη σέ τέσσαρα μικρό
τερα κομμάτα. Μεγάλα τμήματα τών έκλογέων του
πρσσανατολίαθηκαν πρός τά άριστερά καί τά δεξιά" είς
τό κέντρον δλα ήσαν ρευστά. Ή άπουσία τοΰ φιλελεύ
θερου κέντρου ήταν πολύ αίσθητή στή δημοκρατία τής
Βαϊμάρης καί δ έθνικοσοσιαλισμός έξεμεταλλεύθη έπιδέξια γιά τούς σκοπούς του τήν έλλειψι πολιτικού προ
σανατολισμού αύτών τών μαζών. Δέν μεταβάλλει τί
ποτα άπό αύτή τήν κριτική δ Ισχυρισμός δτι οί έπί( Συνέχεια εΐξ τήν σελ. 800)
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ΠΩΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ
Τοϋ κ. Σπ. Παναγιωτοπούλου

Την 28ην ’Οκτωβρίου 1940 ή άρετή («γνώση, άνδρεΐα,
σωφροσύνη και ύπέρ πάντα δικαιοσύνη») κατά τον
Σωκράτη, είχε καταυγάσει τήν Ελλάδα απ’ άκρη
σ’ άκρη. Και ή Δόξα και ή Τιμή και ή Νίκη είχαν
άρχίσει νά έτοιμάζουν στεφάνια γιά νά στέψουν τά
μέτωπα των ήρωΐκών ύπερασπιστών του πατρίου
έδάφους.

Λ Υ Ο Μ ΙΣ Η μήνες πριν άπό τή
·*-*· Μεγάλη Ημέρα τοϋ 'Ελληνι
σμού, τήν 28 'Οκτωβρίου 1940, ή
Ιταλία τοϋ Μουσσολίνι είχε διοπράξει
τό έγκλημα τής Τήνου. Ή τ α ν ή γιορτή
τής Μεγαλόχαρης. Ό πω ς κάθε χρόνο,
κόσμος πολύς είχε συναχθή στό άσπρο
νησί γιά νά προσκυνήση. "Εστειλε καί
τό Βασιλικό Ναυτικό τήν όμορφη «"Ελ
λη» του, τό ιστορικό εϋδραμο, γιά ν' άπονείμη τιμές. ’Αντίκρυ άπό τήν έκκλησία πού θιγλίΖει τό Αιγαίο, τό τι,μημένο
πολεμικό ορθώνεται σημαιοστολισμένο,
κάνοντας τά πλήθη τών πιστών νά νοιώ
θουν έθνική υπερηφάνεια στ" άντίκρυσμά
του. Τό καμαρώνουν πάμπολλοι συγκεν
τρωμένοι στήν παραλία. Αλλοι, καθώς
άνηφ ορίΖουν τά σκαλοπάτια τοϋ ναού,'
στέκονται νά πάρουν άνάσα καί γυρνώντας τό κοιτούν καί τό ξανσκοιτούν. "Αλ
λοι πάλι στριμώχνονται στό πλατύ χαγιά
τι, γιατί άν κ' είναι νωρίς καί δέν έχουν
άκόμη ψάλει τή δοξολογία, είναι γεμάτη
ή έκκλησία' καθώς έκεϊ έξω δέν άκούγονται καλά οί ψαλμοί, ρίχνουν όλοι
τους κάθε τόσο άπό μιά ματιά καί δέ
χορταίνουν νά τό βλέπουν.
"Ωρα 8V2 κρότος φοβερός άκούγεται.
Κ" έπειτα άλλος, κι άλλος. Κάτι οάν
σεισμός συνταράξει τό νησί κι άπό τό
πολεμικό, πού χτυπημένο βαριά άρχίΖει
νά γέρνη, πετάγεται
πυκνός καπνός.
Κάθε προσπάθεια πού καταβάλλεται
άπό τό άναστατωμένο πλήρωμα γιά τή
διάσωσι τοϋ πλοίου είναι άνώφελη.
Καμμιά ώρα άργότερα ή «Έλλη», όλόφλσγη, χάνεται στό βυθό.
"Ο μυσαρός έχθρός μέ τήν τορπίλλη
πού έρριξε έξσφάνισε μιά μονάδα τοϋ
στάλου μας, δμως δίχως νά τό ύποπτεύεται έκανε νά φουντώση στις ψυ
χές όλων τών "Ελλήνων τό αίσθημα τοϋ
πατριωτισμού, τής αυταπάρνησης, τής
θυσίας. Ποιάς ήταν; Τό ήξερε ό Πρω
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θυπουργός "Ιωάννης Μεταξας, τό ήξερε
καί τό μάντευε ό καθένας, όμως κανείς
δέν άποφόσιΖε νά τό διακηρύξη. Ή τα ν
τέτοιες οί διεθνείς συνθήκες πού έπρεπε
γιά τήν ώρα, νά σωπαίνουμε. Ή «Νέα
Τάξις Πραγμάτων» είχε έπιβληθή σ' όλη
σχεδόν τήν Εύρώπη. Τά σιδερόφραχτα
φουσάτα τών δύο αυτοκρατοριών πού
άποτελοΰσαν τόν περίφημο Ά ξονα μόνο
τά Βρεττσνικά νησιά δέν είχαν υποδου
λώσει. «Δέν κατέστη κατορθωτόν νά έξακριβωθή ή έθνικότης τοϋ ύποβρυχίου
πού έβύθισε τήν «"'Ελλη», βρέθηκε στήν
άνάγκη νά δηλώση ό Κυβερνήτης κι άς
είχε ατά χέρια του τά θραύσματα άπό
τις τορπίλλες μέ στοιχεία ιταλικά.
ΟΙ σχέσεις τής χώρας μας καί τής
φοσιστικής Ιταλίας έξακολουθοϋσαν νά
έχουν φαινομενικά φιλικό χοροκτήρα
Λίγες μέρες μάλιστα πριν άπό τήν έπίδοσι τοϋ κυνικοϋ τελεσιγράφου, ό πρε
σβευτής τής "Ιταλίας στήν "Αθήνα Έμμανουέλε Γκράτσι Ζήτησε νά προσκληθή ό γιός τοϋ φημισμένου συνθέτη Πουτσίνι γιά νά παραστή στήν έκτέλεσι τοϋ
έργου τοϋ πατέρα του «Μαντάμ Μπατερφλάϋ», πού θ' άνέβοΖε ή Λυρική Σκηνή.
«Είναι μιά μοναδική εύκαιρία νά συνδεθοϋν στενώτερα
οί λαοί μας», είπε,
προσθέτοντας ότι ή "Ιταλική Πρεσβεία
τήν έπούριο τής παραστάσεως θά καλοϋσε σέ δεξίωσι τά καλύτερα μέλη τής άθηνοίκής κοινωνίας.
Στις 25 "Οκτωβρίου παίχτηκε ή Μπατερφλάϋ» καί τήν έπαμένη έγινε δεξίωσι στό μέγαρο τής ιταλικής πρεσβείας.
Ό κόσμος πού δέχθηκε τήν πρόσκληση
άν καί πληγωμένος στά πατριωτικά του
αισθήματα, φέρθηκε εύγενικά καί ήπιε
στήν ύγεία τών νεοφερμένων— τοϋ Πουτσίνι καί τής γυναίκας του,— τοϋ οικο
δεσπότη καί τών δυό «φιλικών λαών»,
ένώ ό πρεσβευτής, ξέροντας ότι προε

τοιμάζεται άπό τόν άρειμάνιο όρχηγό
του ή έπίθεσι έναντίον τής χώρας πού
τόν φιλοξενούσε, ήταν άνήσυχος καί
νευρικός.
Ό "Ιωάννης Μεταξας, πού
άρνήθηκε νά λάβη μέρος στήν κωμωδία,
άγρυπνούσε κάνοντας διάφορα σχέδια
γιά τήν άντιμετώπισι τοϋ κακού: ή πρε
σβεία μας στή Ρώμη τού είχε πριν άπό
τρεις μέρες τηλεγραφήσει ότι μεταξύ
25 καί 28 "Οκτωβρίου οί ιταλικές λεγεώ
νες θά εισβάλουν στό έλληνικό έδαφος.
Μ έ τήν οξυδέρκεια πού τόν διέκρινε,
ό Κυβερνήτης προετοιμάστηκε όσο κα
λύτερα μπορούσε γιά τήν άναμέτρησι.
"Οργάνωσε τήν άμυνα τών ήπειρωτικών
μας συνόρων, τήν ένίσχυσε, έλαβε σύν
τονα μέτρα γιά τόν έφοδιααμό, τήν κα
λή λειτουργία τών μεταφορικών μέσων
καί τών υγειονομικών υπηρεσιών, έμερίμνησε γιά τήν έτοιμάτητα τού Ναυτι
κού καί τής Αεροπορίας. Φυσικά, ατά
όρια πού τού έπέτρεπαν οί περιστάσεις.
Γιατί, άνεξάρτητα άπό τήν οικονομικήν
άδυναμία τοϋ Κράτους, ήταν υποχρεω
μένος νά κινήται μέ δυσκολία καί περίσκεψι: έπρεπε νά μή γίνη προκλητι
κός. Ευχότανε άπό τά βάθη τής ψυχής
του «νά παρέλθη τό πατήριον τούτο».
"Ά ν όμως αύτό ήταν άδύνατον, έπρεπε
νά έχη γιά όλα προβλέψει, νά μή βρεθή άνέτοιιμος, φροντίζοντας νά μή γίνη
άντιληπτός άπό τόν υπερφίαλο Ντούτσε,
πού εύκαιρία Ζητούσε νά μάς πλήξη.
"Αμέσως ύστερα άπό τή δολοφονική
έπίθεσι κατά τής «"Ελλης» μία συστη
ματική καί καλά «καμουφλαρισμένη»
δουλειά άρχισε νά γίνεται στά έλληνσ
αλβανικά σύνορα άπό ψυχωμένους καί
άριστα καταρτισμένους άξιωματικούς,
πού φλογισμένοι άπό πατριωτικό πάθος
κ" έκδικητική μανία γιά τήν προσβολή
πού μάς έγινε, άνυπομονούσαν νά δρά
σουν. "Όμοια σίσθάνοντσν καί οί άξιωματικοί τοϋ Βασιλικού Ναυτικού καί τής

ούτές νά γίνη συναγερμός: νά λάβη
γνώσιν ό Βασιλεύς, νά συγκληθή τό υ
πουργικό συμβούλιο, νά ένημερωθοϋν οί
άρχηγοί τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, νά δο
θούν διαταγές στό στρατό πού φύλαγε
τά σύνορα.
Ό Πρόεδρος, ύστερα άπό μερικά δευ
τερόλεπτα σιωπής γεμάτης άγωνία ρώ
τησε τό Γκράτσι νά τού πή άν ήξερε ποιά
σημεία άκριβώς θέλει νά κοταλάβη ή
'Ιταλία. Ό τ α ν έκεϊνος τόν έβεβαίωσε
πώς δέν Εέρει, ό τόσο ψύχραιμος πολε
μιστής τών Βαλκανικών άγώνων έξέφρασε τήν άγανάκτησί του, γιατί ήταν φα
νερό πώς έπρόκειτο γιά σκηνοθεσία.
"Υστερα άποφοσιστικά, κοφτά, είπε:
- Ό χ ι!
"Οπως είχε κάνει ό Λεωνίδας, όπως
είχε κάνει ό Παλαιολόγος, όπως τόσοι
μεγάλοι άνδρες τής άθάνατης Ελλάδος
έκαναν στό διάστημα τών 5.000 χρόνων
τής δραματικής της πορείας, πού άρχι
σε άπό τή μινωϊκή έποχή.

Λ

«Μαθητούδια κ' έφηβοι βαβίζανε χειροπιασμένοι μέ ήλικιωμένους, παιδού
λες μέ νοικσκοράδες μεστωμένες. Προχωρούσαν μέ γοργά βήματα πρβς τό
κέντρο τραγουδώντας θούρια, κ’ είχαν τδ κεφάλι ψηλά καί τΙς γροθιές
σφιγμένες». (Στή φωτογραφία μας στιγμιότυπο άπό τις πρώτες ήμερες
τής κηρύξεως τού πολέμου).
’Aeponopiac, κι όμοια προετοίμαζαν τούς
όντρες τους. "Ολοι μοχθούσαν νύχτα ·
μέρα, θέλοντος νό Εεπεράσουν τόν έαυτό τους. Κανείς τους δέν αγνοούσε ότι
ή μικρή μας χώρα έπρόκειτο νό συγκροσσθή μέ δύο κρστοιές σύτσκρατορίες πού ό πληθυσμός τους έφθανε ατό
150 έκοταμμύρια καί πού μιό άπ' αύτές,
ή Γερμανία, είχε τή μεγαλύτερη δύναμι
πυρός πού γνώρισε ποτέ ή ύφήλιος. Σ ’
όλες ούτές τις τρομοκρατικές δυνόμεις
τί είχε ν' άντιπαρατάξη ή χώρα πού τούς
έδωσε τά φώτα τού πολιτισμού; Τούτο
μόνο: τήν εύψυχία. Αυτή πού έκανε τό
θαύμα τού 21, τό θρίαμβο τού '12 καί
τού Ί 3 . Ή συνείδησι τού χρέους, ή πεποίθησι στήν υπεροχή τής Φυλής, ή πι
οτί στή Θρησκεία καί τήν Πατρίδα κ' ή
Ιερή παράδοσι θεριεύανε τά κορμιά τών
γεννοίων καί τούς έκαναν τά αίσθάνωνται πώς είναι δυνατοί καί άτρωτοι καί
ν' άψηφούν τούς κινδύνους.
Α Ρ Γ Α τή νύχτα τής 27ης πρός τήν
28ην Όκτωβοίου, πήγε στήν Κηφισιά
καί χτύπησε τή θύρα τού σπιτιού πού έ
μενε ό Πρωθυπουργός ένας άνθρωπος
πού ήταν κυρτωμένος άπό τό βάρος τής
ντροπής. Ή τ α ν ό πρέσβυς τής 'Ιταλίας
Γκράτσι. "Α ν κανείς κρίνη άπ' ό,τι έ
γραψε στ' Άπσμνηιμονεύματά του, ό 'Ι 
ταλός διπλωμάτης δέν έπεδοκίμαΖε τήν
στάσι τού μανιασμένου άρχηγού του. Κι
όχι άπό φόβο, γιατί κσμμιά δέν είχε αμ
φιβολία γιά τήν παντοδυναμία τού " Α 
ξονας, άλλ' άπό κάποιο αίσθημα ιστορι
κής εύθύνης, ίσως κι άπό ίχνη άνθρωπιάς.
Ή τσ ν ε τρεις ή ώρα. Κοιμόνταν όλοι
έκεϊ. Μόνον ένας σκοπός άγρυπνούσε
άπ' έΕω.
"Ακούσε ό χωροφύλακας τό
διερμηνέα πού είχε πάρει μαζί του ό
πρέσβυς νά τού λέη πώς ήταν έπείγουσα άνάγκη νά ξυπνήσουν τόν Πρόεδρο.

Ειδοποίησε τό προσωπικό, κι όλοι βρέ
θηκαν άμέσως στό πόδι. Κατέβηκε μέ
βήμα βαρύ ώς τήν έξώπορτα ό ΜεταΕάς, έμπασε μέσα τόν Γκράτσι, τόν ώδήγησε στό σαλόνι.
— "Εχω ένταλή νά σάς δώσω αύτή τήν
άνακοίνωσι, είπε κομπιάζοντας ό 'Ιτα 
λός.
Πήρε στό χέρι του τό έγγραφο ό Κυ
βερνήτης, τό ξεδίπλωσε, διάβασε. Ή τα ν
τελεσιγραφική διακοίνωσι. "Ελεγε πώς
ή στάσι τής Ελληνικής Κυβερνήσεως
άπένσντι τής 'Ιταλίας ήτον
άντίθετη
άπά κείνη πού ύπαγορεύουν οί συνθή
κες τής «καλής γειτονίας», έλεγε τού
κόσμου τις άνακρίβειες καί τις ψευτιές.
Μιλούσε γιά συνεργασία μέ τούς "Α γ
γλους, γιά βάσεις πού τάχα τούς είχαν
δοθή, γιά έχθρική διαγωγή άπένσντι τών
ίταλόφιλων Αλβανών — καί τί δέν έλε
γε! Καταλήγοντας ό Μουσσαλίνι Ζητού
σε ν' άφεθούν έλεύθερα τά ιταλικά στρα
τεύματα νά καταλάβουν (βρισμένες στρα
τηγικές θέσεις, δηλώνοντας μέ ιταμό ύ
φος ότι τά όπλα του θά σαρώσουν κάθε
άντίστασι.
Συγκινημένος βαθύτατα ό Μεταξάς,
έρριΕε μιά φορά άκόμη τή ματιά του
ατό τελεσίγραφο. Ό χ ι γιά νά τό Εαναδισβάση, μά γιά νά τού δοθή καιρός νά
σκεφθή. "Επεπ-α, κοιτόΖοντας έπίμανα
τόν Ιταλό, είπε άργά, σιγανά:
— Πόλεμος, λοιπόν.
'Εκείνος χαμήλωσε τά μάτια κι άρχισε
νά τά μοσάη. Μά όχι, πρός Θεού, θά
μπορούσαμε νά τόν άποφύγουμε. Αύτός
προσωπικά πίστευε ότι ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν θά είχε άντίρρησι νά περάση ό ιταλικός στρατός. Έ Ε άλλου, υ
πήρχε περιθώριο χρόνου. Ή προέλαοι
θά γινότανε τά χαράματα.
Τά χαράματα! Πριν άκόμα περάσουν
δυό - τρεις ώρες. Κ ' έπρεπε μέσα σ'

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α πρωί, ώρα 6 άκούστηκαν
οί σειρήνες. Ό κόσμος πετάχτηκε άπό
τάν ύπνο, άνοστστωμένος. "Αλλοι βγή
κανε ατά παράθυρο, άλλοι στούς δρό
μους. "Α ν κ' έτσουΖε τό άγιάΖι τής φθι
νοπωρινής ούγής, έβλεπες γυναικούλες
τού λοοϋ καί κυρίες τού κόσμου νά προ
βάλλουν μέ τά νυχτικά, έβλεπες παιδιά
μισόγυμνα κι ώριμους άνδρες ντυμένους
όπως - όπως νά ρωτάνε μέ τρόμο τί
τρέχει. Ό τ α ν όμως σέ λίγο μαθαίνανε,
οί άλλοιωμένες άπό τό δέος τού άγνώστου κινδύνου μορφές φωτίΖονταν άπό
μιάν έσωτερική λάμψι. Ό λ η ή πίκρα πού
είχε κατακαθίσει στις ψυχές κι όλο τό
άχτι είχαν φύγει. Γελαστά ήταν τά πρό
σωπα τών παιδιών καί τών γερόντων,
τά μάτια τών άνδρών πετούσαν σπίθες.
Τά χείλη ψιθύριΖσν προσευχές άνάκατες
μέ παιάνες, μέ κατάρες, μέ Ζητωκραυ
γές. Τό διάγγελμα τού βασιλέως Γεωρ
γίου καί τού Πρωθυπουργού ΜεταΕό,
πού άκούγανταν άπό τ' άνοιγμένα στή
διαπασών ραδιόφωνα, ξανάφερνε στή
μνήμη τό «Νυν ύπέρ πάντων άγών» τών
Σ αλαμινομάχων.
Πλημμύρισε άπό γολανόλευκες ή 'Α 
θήνα, πού τήν έλουΖε ένας άργυρόχρυσος ήλιος, γέμισον οί δρόμοι άπό συν
τροφιές Ζωηρές.
Μαθητούδια κ' έφηβοι βαδίΖανε χειροπιασμένοι μέ ήλικιωμένους, παιδούλες
μέ νσικοκυράδες μεστωμένες. Προχω
ρούσαν μέ γοργά βήματα πρός τό κέν
τρο τραγουδώντος θούρια, κ' είχαν τό
κεφάλι ψηλά καί τις γροθιές σφιγμένες.
'Όλοι όνοιωθον νά φουακώνη τά στήθη
τους ένας άέρας λεβεντιάς, νά τούς πυρώνη τις καρδιές ή φλόγα τής πατριδο
λατρίας.
Πριν άκόμα καταλάβουν τις
θέσεις του οί άρμόδιοι, παρουσιάζονταν
έφεδροι, άνυπομονώντας νά τραβήξουν
γιά τό Μέτωπο. Αγόρια 16, 17, 18 χρό
νων Ζητούσαν νά τά πάρουν στό στρατό.
Ή Αρ ετή («γνώσις, άνδρεία, σωφρο
σύνη καί ύπέρ πάντα δικαιοσύνη», κατά
τόν Σωκράτη, είχε καταυγάσει τήν 'Ε λ 
λάδα άπ' άκρη σ' άκρη. Καί ή Δόξα καί
ή Τιμή καί ή Νίκη είχαν άρχίσει νά έτοιμάΖουν στεφάνια γιά νά στέψουν τά
μέτωπα τών ήρωϊκών ύπερσσπιστών τού
Πατρίου έδάφους.
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ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
γονοι τοΰ Μπίσμαρκ κατέστρεψαν τό Ιργσν τοΰ διδα
σκάλου. Ό ίδιος δ Μπίαμ,αρκ μετά τήν πτώσι του
κατελήφθη άπό φρίκη λόγω τοΟ γενικού πνεύματος υ
ποταγές καί γιά τήν Ιλλειψι ένεργητικής άστικής άντιπολιτεύαεως κατά τής α,ύλικής δεσποτείας τοΟ Γουλιέλμου Β '. Ό τέως καγκελλάριος έξέχασε δτι αυτό ήταν
συνέπεια τής δικής του αυταρχικής μεταχειρίσεως τοΰ
γερμανικού άστισμοΰ καί τής έχθρικής του πρός τό κοι
νοβούλιο έσωτερικής πολιτικής.
Από δέ τοΟ 1890 έλειψε τό στιβαρό χέρι τοΰ πο
λιτικού άνδρός πού ήξερε νά παραμερίση τις δυσκολίες
τοΰ έσωτερικοΰ λιμνάζοντας παλαιού συστήιαατος, μέ
έπιτυχή καί φρόνιμη έξωτερική πολιτική. Βήμα πρός
βήμα ή έξωτερική αύτή πολιτική έγκατελείφθη. Πα
ράλληλα δμως ή άμφισβητούμενη έσωτερική γραμμή
διετηρήθη καί τό κοινωνικό καί κοινοβουλευτικό — δη
μοκρατικό πρόβλημα παρέμεινεν έκκρεμές. Ή έξωτε
ρική πολιτική θέσις τής Γερμανίας γινόταν δαρκώς
προβληματικώτερη μετά τήν ά/ποξένωσί της άπό τή

Ρωσία καί τήν άναιποφάσιστη, πολιτική έναντι τής δύσεως. Παρ’ δλα ταΰτα δ Γουλιέλμος Β ' με τή βοήθεια
μέτριων συμβούλων πρσέβη σέ μία μικρή κοινωνικοπολιτική μεταρρύθμισι διατη,ρών πάντοτε τήν αυταρχική
θέσι, διαπηρών έκεϊνο τό άνόσιο Status Quo,
σαφή
διαχωρισμό τοΰ λαοΰ σέ «έθνικούς» καί «έχθρούς τής
αυτοκρατορίας». Βέβαια αύτή ή θέσις δέν άνταπεκρίνετο
στήν τεταμένη κατάστασι καί τή ραγδαία έξέλιξι των
γεγονότων πού ώδηγοΰσαν σέ κοινωνική καί πολιτική
ισονομία μέ τή δημοκρατικοποίησι τοΰ κράτους καί τής
κοινωνίας. Φυσικά έγιναν ώριαμένα πράγματα γιά τό
λαό, άλλά δχι διά ιμέσου τοΰ λαοΰ. Ή πολιτική διαμόρφωσις συνέχιζε νά μή συμβαδίζη μέ τήν οικονομική
καί κοινωνική μεταβολή. Καί τά κόμματα πού άργά
άνελάμβαναν άπό τήν περίοδο Μπίσμαρκ, έδειξαν λίγες ένεργητικές πρωτοβουλίες γιά νά προσανατολίσουν
μέ τήν κοινοβουλευτικοποίησι τοΰ κράτους τήν πολιτι
κή πρός πλατύτερες βάσεις καί νά θέσουν φραγμό στό
προσωποπαγές κράτος_τοΰ Γουλιέλμου. Στις παραλείψεις
αυτές εΰρίσκεται ή γερμανική ευθύνη γιά τήν έκρηξι
τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου.

ΝΕΑ ΑΠ Ο ΤΗΝ Κ ΕΡΚΥΡΑ
Εκδρομή τής σχολής 'Υπαστυνόμων είς τήν Κέρκυραν
Ή Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων πραγματοποιούσα έκδρομήν άνά
τήν Ελλάδα, ύφίχθη ένταΰθα τό παρελ
θόν Σάββατον, 1.9.1973, ώς πρώτον
Σταθμόν τούτης.
Ή έπιλογή τής Κέρκυρας, ώς πρώ
του σταθμού τής έκδρομής έγένετο
πρώτον, διότι έδώ έλειτούργησε κατ'
άρχήν ή Σχολή 'Αξιωματικών κοί κα
τωτέρων τοΰ
Αστυνομικού Σώματος
καί δεύτερον, ένεκα τών ιστορικών δε
σμών πού συνδέουν τόν λαόν τής Νή
σου μετά τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν καί περί
ώραν 7ην άπογευματινήν, έδόθη δεξίωσις πρός τιμήν τής Σχολής ύπό τοΰ Διευθυντού
τής 'Αστυνομίας Κερκύρας
καί τής Κας Κωστήρπ είς τήν Λέσχην
τής 'Αστυνομικής Διευθύνοεως παρά τήν
Γαρίτσαν, είς ήν παρευρέθησαν άπαντες οί κ.κ. Αξιωματικοί τής Διευθύνσεως, οί συνοδεύοντες 'Αξιωματικοί τής
Σχολής καί οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι.
Τούς έκδρομείς προοεφώνησε ό κ.
Κωστήρης, ό όποϊος έν συνεχεία μέ
τήν διακρίνουσαν ούτοΰ γλαφυρότητα
όνεφέρθη είς τήν ιστορίαν τής Κερκύ
ρας καί ίδιατέρως είς τούς δεσμούς
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της μέ τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων. Μετά
τόν κ. Κωστήρην τόν λόγον έλαβεν ό
Δλντής τών Άστυν. Σχολών κ. Οικο
νόμου, όστις ηύχαρίστησε διά τήν φιλο
ξενίαν.
Έ ν συνεχεία άπαντες οί προσκεκλη
μένοι έγεύθησαν ποικίλα εδέσματα καί
πατά έν μέσω συνοδελφικής άτμοσφαίρας πλήρους έγκαρδιότητος καί χαράς
καί ή ώραία έκδήλωσις έληξε μέ τήν
λήψιν σειράς άναμνηστικών φωτογρα
φιών.
Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ Δ. Π Ρ ΙΟ Ν Α Σ
Ύπαστυνόμος Α '

Ή δράστη ριότης τοΰ όμίλου
Κυρίων Φίλων τής ’Αστυ
νομίας Κερκύρας
Τό όπόγευμα τής 7.8.73 κοί είς τήν
Λέσχην της 'Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρος, παρά τήν Γορίτσα, έλαβε χώραν
μία ώραία κοί σεμνή έορτή, κατά τήν
όποιαν ό "Ομιλος Κυριών Φίλων τής
'Αστυνομίας Κερκύρας έβρόβευσε διά
τής έπιδόσεως βιβλιαρίων ταμιευτηρίου
μέ χρηματικόν ποοόν τά τέκνα ύπαλλήλων 'Αστυνομικών καί Διοικητικών τής
Δ)νσεως 'Αστυνομίας Κερκύρας, τά ό
ποια ήρίστευσαν κατά τό παρελθόν οχο-

λικόν έτος, παρουσία τού κ. Διευθυντοϋ
τής Αστυνομικής Δ)νσεως, τής Κυρίας
Προέδρου καί τών μελών τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ ΟΚΦ ΑΚ, τών 'Α 
ξιωματικών καί κατωτέρων 'Αστυνομι
κών μετά τών οίκσγενεειών των καί άρκετών προσκεκλημένων.
Έ ν άρχή τής έορτής ό Διευθυντής
τής Αστυνομίας Κερκύρος 'Αστυνομικός
Διευθυντής Α ' κ. Χρηστός Κωστήρης έχαιρέτηαε τούς παρευρεθέντας καί ηύχορίστησε τάς Κυρίας τοΰ Όμίλου διό
τήν εύγενή χειρονομίαν των.
Μετά τόν κον Δ/ντήν ώμίλησεν ή πρό
εδρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Κερκύρας κ. Δεσύλλα καί έν συνεχείςι ή μικρά άριστεύσασα μαθήτρια Μαρία Ντόγονου προσέφερεν είς τήν Κυρίαν Προέδρου ώραιοτάτην άνθοδέσμην καί ηύχορίστησεν
αύτήν καί τάς λοιπός Κύριος τοΰ Ό μ ί
λου μέ ώραία καί συγκινητικά λόγια πού
έπροξένησαν έντύπωσ»ν είς τούς παρευρεβέντσς. Έ ν συνεχείρ καί ένώ ή χορω
δία τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύ
ρας έξετέλεσε μικρόν έορταστικόν πρό
γραμμα καταχειροκρατηθεϊσα ύπό τών
Κυριών τοΰ Όμίλου πρασεφέρθησαν είς
άπαντας γλυκά καί άναψυκτικά. Καί ή
ώραία έορτή έληξε μέ τήν προβολήν
ύπό τοΰ Κινηματογροφικοΰ Συνεργείου
τοΰ 'Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων ται
νιών ποικίλου περιεχομένου.

Η ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΘΜΟΙΥΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΟΙ
ΤΟΥ ΟΕΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΚ ΑΙΟ Υ
'Υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ
Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγο»

1. Ή γραφολογική Πραγμα
τογνωμοσύνη άπό τής άπόψεως τού θετού έν Έλλάδι
δικαίου.
Κατά τό ίσχδον έν Έ λλάδι Δικονομικόν
Δίκαιον, ή γραφολογική έξέτααις τής γρα
φής είναι μία μορφή πραγματογνωμοαύνης.
Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη κα
λεΐται τό αποδεικτικόν μέσον διά τοδ ό
ποιου διαγιγνώσκεται καί κρίνεται έπακριβώς γραφολογικόν έπΐ έγγράφων γε
γονός, διά τήν διάγνωσιν καί κρίσιν τοΰ
όποιου άπαιτοΟνται είδικαί γνώσεις έπιστήμης ή τέχνης.
Ή νομική φύσις τής γραφολογικής έπί
έγγράφων έξετάσεως ώς μορφής πραγμα
τογνωμοσύνης, εδρίσκει έρεισμα εις τό τε
λευταίου έδάφιον τοβ άρθρου 476 τοΰ Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Τό άρθρον
476 παρ. 3 έδ. 2, βρίζει: «Διά τήν παρα
βολήν έγγράφων έφαρμόζονται αί διατά
ξεις περί αυτοψίας καί πραγματογνωμο
σύνης». Ούτως ή γραφολογική πραγματο
γνωμοσύνη είναι άληθές Αποδεικτικόν μέ
σον, ένεργεΐται δέ δπ’ εύθύνην των νομίμως διοριζομένων ώς πραγματογνωμόνων
δικαστικών γραφολόγων, τοδ διατάξαντος
ταύτην δικαιουμένου μόνον εις παράστασιν
κατά τήν διεξαγωγήν ταύτης.
Κατά τό άρθρον 196 Κ. Ποιν. Δικονο
μίας, δ διατάξας τήν πραγματογνωμοσύ
νην δύναται έάν κρίνη σκόπιμου νά παρίσταται κατά τήν διεξαγωγήν αύτής, γιγνομένης μνείας περί τούτου έν τή έκθέσει. Έ άν δέ ή έπί έγγράφων πραγματο
γνωμοσύνη διετάχθη παρά δικαστηρίου, δύναται τοδτο νά έκπροσωπηθή κατ’ αύτήν
δπό τίνος τών μελών του ή δ ι’ άλλου άνακριτικοδ δπαλλήλου. Ωσαύτως, δ κατηγο
ρούμενος, δ πολιτικώς ένάγων καί ό άστικός ύπεύθυνος, δύνανται, ένεργουμένης άνακρίσεως μόνον έπί κακουργήματι, νά διο-

ρίαωσι ϊδίαις αύτών δαπάναις γραφολόγον
ώς τεχνικόν σύμβουλον, δστις δικαιούται:
1) Νά παρίσταται κατά τήν διεξαγωγήν
τής πραγματογνωμοσύνης, 2) νά λαμβάνη
γνώσιν τών έγγράφων ώς καί οί πραγματογνώμονες, ώς έπίσης νά ζητήαγ, πάσαν
πληροφορίαν ήν δικαιούνται νά αϊτήσωνται
καί οί πραγματογνώμονες, 3) νά ζητήσγ,
καί λάβη δαπάναις τού διορίσαντος αύτόν,
άντίγραφα τής έκθέσεως πραγματογνωμο
σύνης καί τών προσηρτημέννων ταύτη έγ
γράφων καί 4) κατόπιν άδειας τού άνακρίνοντος ή τοΰ δικαστηρίου δύναται δπως
έξετάση τό έγγραφον δπερ ύπήρξεν αντι
κείμενου πραγματογνωμοσύνης (άρθρ 204,
207 Κ .Π .Δ .).
Ό τεχνικός σύμβουλος έγχειρίζει απ’
εύθείας ή διά τοδ συνηγόρου τοδ διορίσαντος αύτόν διαδίκου εις τόν άρμόδιον Ε ι
σαγγελέα ή τόν άνακρίνοντα τάς έγγράφους παρατηρήσεις αύτοδ έπί τής διεξα
χθείαης έπί έγγράφων πραγματογνωμοσύ
νης. 'Η παράδοσις δέον νά γίνη έπί ποινή
άπαραδέκτου, τούλάχιατον τρεις ήμέρας
πρό τής δικασίμου. Ό έπ’ άκροατηρίφ διορισθείς ώς τεχνικός σύμβουλος γραφολόγος
όφείλει νά έκθέση τάς παρατηρήσεις του
μετά τήν έκθεσιν τών πραγματογνωμόνων.
Αδται καταχωροδνται εις τά πρακτικά κα
τά τά ούσιώδη αύτών μέρη (άρθρ. 208, 198
Κ .Π .Δ .).
Διά τών διατάξεων τούτων τοδ έν ίσχύΐ
Κώδικος Ποιν. Δικονομίας, έπήλθε σοβα
ρά πρόοδος έν σχέσει πρός τάς διατάξεις
τής Ποιν. Δικονομίας τοδ 1834, καθ’ ήν
άφ’ ένός μέν δέν ήδύναντο οί διάδικοι νά
παρακολουθήαωσι τήν διεξαγωγήν πραγματογωνμοσύνης, πράγμα δπερ ήδη έπιτρέπεται έπί κακουργήματι διά τεχνικών συμ
βούλων καί άφ’ έτέρου ένφ κατά τήν παλαιάν Δικονομίαν δ διατάξας τήν πραγμα
τογνωμοσύνην διηύθυνε ταύτην, ήβη άπλώς
δύναται νά παρίσταται κατά τήν διεξαγω
γήν της.
Ή έπί έγγράφων πραγματογνωμοσύνη,
ώς καί πάσα άλλη πραγματογνωμοσύνη

διατάσσεται 6πό τών έπί τής άνακρίσεως
δπαλλήλων ή τοδ δικαστηρίου άρθρ. 183
Κ.Π.Δ. Αδτη διεξάγεται έντός έπιατημονικοδ έργαστηρίου δπό τοδ νόμου καθιδρυμένου. Έ άν δμως τοδτο δέν είναι έφικτόν
καθώς καί εις άλλας έξαιρετικάς περιπτώ
σεις, διορίζονται δύο ή πλείονες γραφολόγοι ώς πραγματογνώμονες. Ό Είααγγελεύς Έφετών δικαιούται νά περιορίση μέχρις τριών τόν άριθμόν τών διορισθέντων.
Εις περιπτώσεις έπειγούσας ή ήσσονος ση
μασίας δύναται νά διορισθή είς μόνον.
'Ωσαύτως είς κατεπειγούσας περιπτώσεις
δύναται δ άνακρίνων μή καθισταμένου έφικτοδ τοδ διορισμού τακτικού γραφολόγου
ώς πραγματογνώμονος, νά άναθέση τήν
διεξαγωγήν προκαταρτικής γραφολογικής
πραγματογνωμοσύνης είς ειδικόν, κατά
παρέκκλισιν τών κυρίων διατάξεων. Οδτος
προβαίνει είς τάς πρώτας βεβαιώσεις, έξασφαλίζει καί διατηρεί τά πρός πραγμα
τογνωμοσύνην έγγραφα καί συντάσσει σχε
τικήν έκθεσιν, μεθ’ δ διορίζεται δ δριστικός πραγματογνώμων. Ή δπό τών άνακριτικών δπαλλήλων ή τοΰ δικαστηρίου έκλογή τών γραφολόγων πραγματογνωμόνων
ώς καί παντός πραγματογνώμονος, γίγνεται έξ είδικοδ πίνακος, συντασσομένου κατ’
έτος δπό τοδ Συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών έ/κάστου Πλημμελειοδικείου καί έλεγχομένου δπό τοδ Συμβουλίου τών Έ φ ε
τών πρό τής όριστικοποιήαεώς του. Μή δπάρχοντος τοιούτου πίνακος, ή μή περιέχοντος ειδικότητας έκ τών άπαιτουμένων
διά τήν ένεργουμένην πραγματογνωμοσύ
νην, δύνανται νά διορισθώσι καί μή Εγγε
γραμμένοι (άρθρ. 185, 186 Κ .Π .Δ .).
Δέν δύνανται νά διορισθώσιν ώς πραγμα
τογνώμονες έπί ποινή άκυρότητος: 1) οί
άνήλικοι, 2) οι διατελούντες είς κατάστασιν άπαγορεύσεως, 3) οί καταδικασθέντες
έπί κακουργήματι ή πλημμελήματι συνεπαγαμένφ στέρησιν
τών πολιτικών
δικαιωμάτων ή έκπτωσιν άπό Δημο
σίας δπηρεσίας, ώς καί οί παρ’ ών άφηρέθη ή άδεια άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος

801

αύτών, έφ’ δσον διαρκεί ή τοιαύτη ατέρησις, 4) οι συμπρ άξαντες εις τήν παραγω
γήν τής παρούσης καταστάσεως τών αντι
κειμένων τής πραγματογνωμοσύνης καί 5)
οί διανοητικής άσθενείς, οί έκτελέσαντες
εΐααγγελικά ή άνακριτικά καθήκοντα ή έρ
γα γραμιματέως τής άνακρίσεως ώς και οί
κηρυχθέντες ένοχοι διά τήν έκδικαζομένην
πρδξιν, έστω καί Λν δέν τοΐς έπεβλήθη
ποινή ώς καί οί στενοί συγγενείς τοδ κα
τηγορουμένου (δρθρ. 188 Κ .Π .Δ .).

2. Ό τρόπος διεξαγωγής τής
έπι έγγράφων πραγματο
γνωμοσύνης.

Ή πραγματογνωμοσύνη έπί τής γραφής,
ώς κα: πάσα άλλη πραγματογνωμοσύνη
ώς προελέχθη, διεξάγεται συμφώνως ταΐς
προμνησθείααις διατάξεσι τόσον τής Ποι
νικής δσον καί τής Πολιτικής Δικονομίας.
Αδτη δναλόγως τοδ τιθεμένου έκάστοτε
Οί έπί έγγράφων πραγματογνώμονες δύύπό τού διατάξαντος ταύτην άνακριτικού
νανται νά έξαιρεθώσιν έάν διήγειραν ή
ύπαλλήλου ή τοδ δικαστηρίου ζητήματος,
διεγείρουν δπόνοιαν μεροληψίας ή δν δδύναται νά άφορφ είτε: 1) Πλαστογραφίαν
πδρχη εις τό πρόαωπόν των λόγος άποδιά νοθεύαεως αύθεντικοδ έγγράφου διά
κλείων τήν δσκησιν δικαστικών καθηκόν
τροποποιήσεως τού περιεχομένου του μ η 
των, είτε τή αιτήσει τών διαδίκων είτε
χανικώς ή χημικώς μετά ή δνευ προσθη
δ ι’ αίτήσεως τοδ διορισθέντος δν συντρέκών, είτε 2) πλαστογραφίαν διά καταρχη λόγος άπαλλαγής του.
τίσεως έξ ύπαρχής πλαστού έγγράφου διά
μιμήσεως τής γραφής ή όπογραφής άλλου
Τ πό τών πραγματογνωμόνων πρό πάσης
φορέως, είτε 3) ζητήματα άφορώντα δα
ένεργείας, δν μέν έφ’ δπαξ έχουν δρκισθή
κτυλογραφημένα κείμενα, είτε 4) έξιχνίόπομιμνήακεται ό δοθείς παρ’ αυτών δρκος,
ασιν
έγκλήματος είς δ δπωσδήποτε έχρηδλλως έπί ποινή δκυρότητος δίδουν τόν
αιμοποιήθη έγγραφον πρό, κατά ή μετά
κεκανονιαμένον δρκον.
τήν τέλεαιν τούτου, είτε 5) θέαιν δλλων
Ό άνακριτικός δπάλληλος ό διατάσσων
ζητημάτων (ώς π .χ. δπάρξεως ή μή πα
τήν πραγματογνωμοσύνην έπί έγγράφου δθολογικής γραφής, γραφής ύπό δδηγουμέρίζει τά ζητήματα έφ’ ών κυρίως αδτη θά
νης χειρός, ήλικίαν γραπτών κειμένων
διεξαχθή, λαμβάνων ίιπ’ δψιν καί τάς τυ
κ λ π .).
χόν σχετικάς προτάσεις τών διαδίκων. ΔύΉ διεξαγωγή τής γραφολογ ικής πρα
ναται οδτος ώσαΰτως νά δρίση προθεσμίαν
γματογνωμοσύνης δέον νά δρχεται πάντο
περαιώσεως ταότης, ήτις έν άνάγκη πατε διά τής ένδελεχοδς μελέτης τοδ τιθερατείνεται. Είς τούς πραγματογνώμονας
μένου ζητήματος, δπερ, ώς είκός, δπτεδόναται νά άνατεθή ή λύσις νέων ζητημά
ται γεγονότος ή γεγονότων, ών τινων ή
των κατά πάσαν στάσιν τής άνακρίσεως.
διάγνωσις καί κρίσις άπαιτεΐ είδικάς έπιΟδτοι δέν περιορίζονται μόνον είς τήν
στημονικάς καί τεχνικάς
γραφολογ ικάς
έρευναν τών τεθέντων αύτοίς ζητημάτων,
γνώσεις.
έάν ώς έκ τής ειδικότητάς των, νομίζωσι
Ή ένδελεχής μελέτη καί ή άκριβής
δξια λόγου καί δλλα τοιαΟτα (δρθρ. 195
σύλληψις τών τιθεμένων ζητημάτων θέτει
Κ.Π.Δ.).
εύθύς έξ άρχής μίαν γραφολογικήν πρα
Δόναται κατόπιν ειδικής άποφάσεως νά
γματογνωμοσύνην έπί τά Ιχνη τής άτραέπιτραπή είς τούς έπί έγγράφων πρατοπού τής δδηγούσης είς τήν λύσιν τοδ προ
γνώμονας, νά λάβωσι γνώαιν έγγράφων τής
βλήματος. Έ κ τής μελέτης τοδ διά τοδ
διαδικασίας ή πληροφορίας παρά τών μαρ
έρωτήματος τιθεμένου ζητήματος θά προτύρων ή κατηγορουμένων.
κύψη ή φύσις τοδ προβλήματος καί θά καΕίς περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελον άναφανή
θορισθή ή ένδεδειγμένη μέθοδος, ήτις δέ
οδσιώδεις διαφωνίαι μεταξύ τών έπί έγ
ον νά έπιλεγή διά τήν μελέτην του, τήν
γράφων πραγματογνωμόνων, άναφέρεται
διάγνωαίν του καί έπίλυσίν του. ΟΟτως
τούτο άμελλητί είς τδν διορίσαντα, δστις
έάν εύρισκώμεθα πρό έγγράφου, τδ δποΐδιορίζει έτερον ή έτέρους πραγματογνώ
ον έχει δολίως νσθευθή δι’ έπεξεργασίας
μονας, οίτινες συμπράττουν μετά τών άρμετά τήν ύπογραφήν των, δέον νά γίνη
χικώς διορισθέντων. ’Εάν καί πάλιν αί
διερεύνησις κατά πρώτον λόγον διά φυ
γνώμαι διίστανται καί δέν δπάρχει πιθασικών ή φωτογραφικών μεθόδων καί άκονότης δρσεως τών διαφωνιών, διατάσσελούθως έν ανάγκη διά χημικών τοιούτων
ται νέα πραγματογνωμοσύνη, ήτις ένερπρδς τόν σκοπόν δπως διαπιστωθή τδ είγείται παρ’ άλλων είς οθς δμως είναι
δος τής γενομένης έπεξεργασίας καί δ
δυνατόν νά προστεθούν εις ή πλείονες έκ
τρόπος τής πραγματώσεως της (άνίχνευτών τδ πρώτον διορισθέντων (δρθρ. 197
σις έξ άντικειμένου) π .χ. άπόξεσις, άπόΚ .Π .Δ .).
σβεσις, έκπλυσις, διαγραφή, γραφή έπί
Ή γραωολσγική γνωμοδότηαις τών πρα
άλλης γραφής, τροπσποίησις άριθμοδ, λέγματογνωμόνων συντάασεται έγγράφως,
ξεως ή σημείου στίξεως ή προσθήκη.
δέον νά ή ήτιολογημένη καί νά περιλαμΉ διαπίστωσις τής δπάρξεως έπεξερ
6άνη καί τήν τυχόν γνώμην τής μειοψη
γασίας έπί τοδ κειμένου δέον νά γίγνεται
φίας. Αύτη δποβάλλεται είς τόν διορίσανμετά προσοχής καί σχολαστικότητος, Τνα
τα τούς πραγματογνώμονας άνακριτικδν
έχη ικανοποιητικά άποτελέσματα. Μετά
δπάλληλον ή τδ δικαστήριον, συνταασοτήν άνίχνευσιν καί άνεύρεσιν τών έξ άνμένης έκθέσεως ή γιγνομένης μνείας είς
τικειμένου γοαφολογικών εύρημάτων ώς
τά πρακτικά. Ή γνωμοδότησις τών πρακαί τήν διαπίστωσιν τοδ είδους τής γενο
γματογνωιιόνων κατ’ άντίθεσιν πρδς τήν
μένης έπεξεργασίας διά τών μεθόδων αϊΔικονομίαν τοδ 1834 δέν δεσμεύει τδν
τινες έν τοΐς προηγουμένοις λεπτομερώς
δικαστήν, συμφώνως πρδς τήν θεμελιώδη
έξετέθησαν, δέον νά έπιζητήται ή έπίλυδικονομικήν άρχήν τής ήθικής άποδείξεσις τών δλλων συναφών προβλημάτων,
ως.
π .χ . ή άναστύλωσις, έμφάνιαις καί άνάΆναλόγους διατάξεις περί πραγματο
γνωσις άποξεσθέντος κειμένου, ή διαπίγνωμοσύνης περιλαμβάνει καί δ Νέος Κώστωσίς δπάρξεως τροποποιήσεως άριθμοδ,
διξ Πολιτικής Δικονομίας είς τά άρθρα
λέξεως, προτάσεως ή σημείου στίξεως,
384 έως 409.
τυχόν ϋπαρξις τροποποιήσεως ρήτρας ή

802

δρου γενικώς τοδ περιεχομένου διά προαθήκης ή παρεμβλήματος κλπ. Είς περίπτωαιν καθ’ ήν δέν είναι δυνατή ή έπίλυσις τοδ τεθέντος προβλήματος ή οίουδήποτε έπί μέρους ζητήματος ή προκύπτει
καί ή παραμικρά άμφιβολία, δσον αφορά
τήν όρθότητα τών διδομένων λύσεων, δέον
δπως τούτο διατυπούται είς τήν έκθεσιν
πραγματογνωμοσύνης μετά θάρρους, διότι
δ ,εύσυνείδητος πραγματογνώμων δέν εί
ναι δποχρεωμένος νά καταλήξη δπωσδή
ποτε είς άποτέλεαμά τι. Τούτο δέον δπως
τηρήται έπί πάσης πραγματογνωμοσύνης.
Έ κ εϊ δμως δπου ή άρχή αδτη πρέπει δ
πωσδήποτε νά τηρήται είναι έπί περιπτώσεως γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης,
καθ’ δσον έπί ταύτης είς τινας περιπτώ
σεις αί λύσεις είναι σχετικαί, είς δλλας
δέ δέν δπάρχει λύσις.
Ούτως είς περίπτωαιν καθ’ ήν είς τεθέν ζήτημα δέν δπάρχει λύσις ή αί διδόμεναι λύσεις έπιδέχσνται
καί διάφορον
άξιολόγησιν, δέον τοδτο νά διατυπούται
είς τήν έκθεσιν, Τνα τό δικαστήριον άντιληφθή τόσον τήν μή δυνατότητα λύσεως
δσον καί τήν σχετικότητα τών διδομένων
λύσεων.
Έ άν πρόκειται περί πλαστογραφίας έγ
γράφου δακτυλογραφημένου, ή γραφολογική έρευνα θά είναι άνάλογος πρδς τδ
τιθέμενον πρόβλημα καί δή: α) Έ κ ποιου
τύπου μηχανής έγράφη τό κείμενον ή ή
προσθήκη, β) Τ πό ποιας συγκεκριμένης
μηχανής έγράφη τδ ύποπτον κείμενον, γ)
Τ πδ ποιου ή ποίας δακτυλογράφου έγρά
φη τοδτο. Έ άν πρόκειται περί πλαστογρα
φίας διά καταρτίαεως έξ δπαρχής πλα
στού έγγράφου διά τής μιμήσεως τής
γραφής
ή
τής
όπογραφής
άλλου,
ή διά παραμορφώαεως τής γραφής, ή γραφολογική πραγματογνωμοσύνη δέον νά ένεργήται διά τών κυρίως γραφολογικών
μεθόδων, άναλόγως τοδ τρόπου καθ’ δν έν
τή συγκεκριμένη περιπτώσει έγένετο ή
πλαστογραφία καί δστις έν τή πράξει έμφανίζεται δπδ διαφόρους μορφάς ώς: 1)
Πλαστογράφησις γραφής, έν δλψ ή έν μέρει, διά ταχείας ή βραδείας άπομιμήσεως. 2) Πλαστογράφησις όπογραφής διά
βραδείας ή έλευθέρας άπομιμήαεως. 3)
Παραμόρφωσις τοδ ίδιου γραφικού χαρακτήρος μετά ή δνευ μιμήσεως άλλου γρα
φικού χαρακτήρος. 4) Πλαστογράφησις δλοκλήρου κειμένου δ ι’ άντιγραφής μέσω
διαφανούς έπιφανείας. 5) Πλοστογράφηαις δλοκλήοου κειμένου διά PHOTOMON
TAGE. 6) Πλαστογράφησις όπογραφών
γενικώς κλπ.
Έ άν άντικείμενον τής διαταχθείσης
πραγματογνωμοσύνης είναι γραφή ή δπογραφή δι’ δδηγουμένης χειρός ή γραφή ή
δπογραφή παθολογική, δέον ή άπάντησις
νά είναι σαφής, έμπεριστατωμένη καί ήτιολογημένη, καθ’ δσον έκ τής τοιαύτης
ή τοιαύτης άπαντήαεως έξαρτάται ή κρί
σις περί ζωτικών συμφερόντων τών ένδιαφερομένων μερών.
Πρδς διεξαγωγήν ώς είκδς πάσης γρα
φολογικής έξετάσεως είς περίπτωσιν καταρτίσεως έξ δπαρχής πλαστού έγγράφου,
είναι άναγκαίον δπως έκτδς τού δπόπτου
κειμένου τίθενται είς τήν διάθεσιν τοδ
πραγματογνώμονος καί δείγματα γραφής
πρδς σύγκρισιν, εί δυνατόν πολλαπλά καί
κατά τδ μάλλον καί ήττον έκτενή, τόσον
τοδ δπόπτου προσώπου δσον καί τού πλαστογραφηθέντος άναλόγως τής περιπτώσεως.

Τούτων οδτως έχόντων, δ ειδικός γραφογνώμων προβαίνει είς τήν γραφολογικήν έξέτασιν ώς έξής:
Κατ’ άρχήν έξετάζονται τ4 όπό αύγκριαιν κείμενα ώς σύνολον άπό άπόψεως χ α 
ράξεως καί αχηματοποιίας ώς καί τακτοποιήσεως καί κατανομές τής γραφές έπί
τοδ χάρτου, οδτως ώστε διά τής διαδο
χικής άναπαλήσεως τής δπτικής είκδνος
έκάστου τών δπό σύγκρισιν κειμένων σχηματιαθή μία γενική κατ’ άρχήν γνώμη
περί όμοιάτητος τούτων ή τούναντίον περί
μή δμοιότητος. Ή έξέτασις τής γραφής
ώς συνόλου δέον νά κατευθύνεται πρός
τήν συνειδητοποίησα τής ύπάρςεως ή μή
μεταξύ τών ύπό κρίσιν κειμένων δμοιότητος ώς χαρακτικόν σύνολον, άλλως ώς
είκών αχηματοποιίας.
*0 τρόπος ούτος
τής έξετάσεως, δηλονότι τής έντυπώσεως
τής γραφής ώς παραστάσεως ζωγραφικής
ώς αχηματοποιίας, είναι ή Εμπειρική μέ
θοδος δι’ ής ό πολύς κόσμος γενικώς κα
θίσταται Ικανός νά άναγνωρίζη είς ποιον
άνήκει συγκεκριμένου κείμενον, διά τής άπλής θεωρήαεώς του δπό τόν δρον δτι ή
γραφή αδτη τοδ είναι πολύ γνωστή. Βε
βαίως ή τοιαύτη έκ πρώτης δψεως άξιολόγησις περί ύπάρξεως ή περί άποκλεισμοδ όμοιότητος δέν είναι έπαρκής διά τόν σχη
ματισμόν πεποιθήαεως περί ταύτοποιήσεως
ή άποκλεισμοδ ταύτοποιήσεως δύο κειμέ
νων, είναι όμως κατ’ άρχήν χαρακτηριστι
κή καί σημαντική έκτίμησις, διότι είς περίπτωαιν ύπάρξεως κατ’ άρχήν δμοιότητος
θέλει έπακολουθήσει προσεκτική καί λε
πτολόγος άνάλυαις τών κατ’ ιδίαν γραφολογικών γωνριαμάτων, άρχής γιγνομένης
έκ τών πρωτευόντων τοιούτων, πρός έξαγωγήν θετικωτέρων καί άαφαλεστέρων
συμπερασμάτων, ένψ τούναντίον είς περίπτωσιν διαπιστώσεως δπάρξεως είς τά δπό
σύγκρισιν κείμενα πασιδήλως διαφοράς είς
τήν γενικήν όπτικήν εικόνα άπό άπόψεως
σχηματικής γραμμικής παραστάσεως, χαράξεως καί μορφολογίας τής γραφής έπί
τοδ χάρτου, περιττεύει πάσα περαιτέρω
γραφολογική έρευνα καί δή τής άναζητήοεως καί συγκρίσεως τών γραφολογικών
γνωρισμάτων, διότι μετά βείαιότητος δύναταί τις νά άποφανθή δτι τά ύπό αύγκρισιν κείμενα δέν προέρχονται έκ τού αύτοδ
φορέως ώς πηγής δημιουργίας δπό τήν
προδπόθεσιν δμως δτι ή γραφή είς άμφότερα τά κείμενα είναι φυσική καί δέν δπάρχει παραμόρφωαις τοδ γραφικού χαρακτήρος, τόσον είς τό δπσπτον κείμενον δσον καί είς τό δοθέν δείγμα.
Διά τήν διάγνωοιν φυσικότητος ή παραμορφώσεως είς τήν γραφήν, άποφασιστικήν άξίαν έχουν ή δπαρξις ή μή φυαικότητος είς τούς παράγοντας «Κ λ ί α ι ς
καί Ρ υ θ μ ό ς » τής γραφής. ’Εάν είς
χειρόγραφόν τινα γραφήν, ή κλίσις ταύτης
έχει μεταβληθή π .χ. 6t’ άσυνήθους άλλαγής ΐή ς θέσεως τοδ χάρτου ή τής γραφί8ος, μέ έπακόλουθον συνέπειαν άπώλειαν
τοδ ρυθμού καί τής εύχερείας χαράξεως τών
γραμμάτων ώς αχηματοποιίας, τούτο είναι
ένδειξις καί σύμπτωμα παραμορφώσεως.
Έ ν πάση περιπτώοει έάν δπάρχουν ένδείξεις ήθελημένης παραμορφώσεως είτε
τοδ δπόπτου κειμένου είτε τού δείγματος
γραφής, ή γραφολογική έξέτασις δέον νά
στρέφεται πρώτον περί τήν έπίλυαιν τοδ
προβλήματος τούτου, διά τής άναζητήσεως τών ειδικών γνωρισμάτων, άτινα χ α 
ρακτηρίζουν τήν παραμόρφωσιν τής γραφής
καί δή ποια μέθοδος έχει χρησιμοποιηθή

διά τήν πραγμάτωσιν τής παραμορφώσεως,
π .χ . μέθοδος τής σμικρύνσεως, μεγεθύναεως, άπλοποιήσεως, μεταβολής τής θέσεως
τής γραφίδος, τών συνδέσεων, χρησιμοποιή
σ ε ις κεφαλαίων, καλλιγραφικής γραφής,
στολισμάτων πού δπάρχει κατάπνιξις τών
ιδίων τοδ γράφοντος γραφικώ, συνηθειών
καί ποδ ώς καί είς ποια σημεία έχου< έπιβιώσει τά Ιδια τοδ γράφοντος χαρακτηρι
στικά. Μετά τήν έπίλυσιν τοδ ζητήματος
τής τυχόν παραμορφώσεως, έπακολουθεί έπιμελής καί προσεκτική άναζήτησις τών
γραφολογικών γνωρισμάτων τόσον είς τό
ύπό έξέτασιν έγγραφον, δαον καί είς τά
δείγματα γραφής δπόπτου προσώπου άλλά
καί είς τά δείγματα γραφής τοδ πλαστογραφηθέντος, άρχής γιγνομένης έκ τών
πρωτευόντων τοιούτων, άτινα έχουν καί
τήν μεγαλυτέραν γραφολογικήν άξίαν. Ή
άναζήτησις δμως τών γραφολογικών γνω
ρισμάτων δέον δπως
είναι λεπτομερής,
προσεκτική καί έμπεριστατωμένη, πρέπει
δέ νά διεξάγεται συμφώνως πρός τούς κα
νόνας τής ψυχολογίας είς ήν δέον νά έχγ,
έμβαθύνη ό πραγματογνώμων έπί τής γρα
φής, ώστε νά άναλύωνται έπιστημονικώς
δλα τά στοιχεία τά αυγκροτοδντα τό άτομικόν γραφικόν χαρακτήρα, ώς ή εύχέρεια
περί τό γράφειν, ή έντασις τής χαράξεως,
ή ταχύτης, ή μορφή, ή διάταξις τοδ κει
μένου, αί τυχόν έπιδιορθώοεις καί έπαναφοραί, τά διακοσμητικά σχήματα καί καλ
λωπίσματα, ή σύνδεσις ή κατεύθυνσις, τά
διαστήματα μεταξύ τών γραμμάτων, τών
λέξεων καί τών γραμμών, τά Οψη τώ ί
γραμμάτων, τό σημεΐον ένώσεως τών έ/.
κύκλου γραμμών καί δ τρόπος συνενώαεως, τά άρχικά γράμματα καί ή ιδιομορ
φία τούτων, τό S T fL , ή φρασεολογία, ή
όρθσγραφία κλπ.
Μετά τήν άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τών
γραφολογικών ένδείξεων, πρώτον τών πρω
τευόντων καί είτα τών δευτεοευόντων, δέον
νά διαπιστωθή άν ταδτα δπάρχουν καί είς
τά δοθέντα δείγματα τοδ δπόπτου ώς καί
είς τό τυχόν δοθέν δείγμα δπό τοδ πλαστογραφηθέντος.
Μετά τήν άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τών
γραφολογικών γνωρισμάτων κατά τάξιν,
ήτοι πρώτον τών πρωτευοόντων καί είτα
τών δευτερευόντων τοιούτων, είς άπαντα
τά δπό έξέτασιν έγγραφα, ώς καί δλων
τών άλλων γραφολογικών εδρημάτων, ά
τινα ποικίλλουν κατά περίπτωσιν, π .χ . 1)
τών τυχόν έπιδιαρθώσεων, αΐτινες άν μεν
είναι Επιδιορθώσεις τοδ αύθεντικοδ συγγραφέως τείνουν είς διόρθωσιν μή εύαναγνώστων γραμμάτων, άν δέ τού πλαστογράφου είς τελειοποίηαιν εύαναγνώστων
μέν γραμμάτων μή δμοιαζόντων δμως είς
τόν γραφικόν χαρακτήρα τοδ πλαστογραφηθέντος κατά τήν γνώμην τού πλαστογράφου, 2) τής δπάρξεως συμπλοκής ή οδ
τών κάτω μηκών τών γραμμάτων βάσει
τοδ νόμου τής άποφυγής κλπ., έπακολουθεΐ ή σύγκρισις τούτων, πρός συναγωγήν
συμπεράσματος καί έξαγωγήν τοδ πόρισμα
τος τής πραγματογνωμοσύνης.
Πόσα κ α ί
ποΤα γρ ίφ ο λ ο γ ι κ ά
γ ν ω ρ ί σ μ α τ α
εί ναι
ά π αρ α ίτη τα
διά
νά ά π ο φ α ν θ ή
τ ι ς
δτι
δ π ά ρ χ ε ι
τ α ύ τ ότ η ς
με
ταξύ δύο γ ρ α π τ ώ ν κ ε ι 
μένων.
Ή ταύτοποίησις είς δεδομένην περίπτω-

οιν γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης,
ένός δπό έξέτασιν. έπιδίκου έγγράφου διά
τής συγκριτικής άντιπαραθέσεως τούτου
πρός δοθέν δείγμα γραφής δπόπτου προ·
σώπο.ι, σέον νά θεμελιοδται έπί εύρέως άντικειμε/ΐκής βάσεως. Κατ’ άρχήν δπαρξις
δμοιότητος μεταξύ τών δπό κρίσιν έγγρα
φων καί δή δμοιότητος ποιοτικής καί πο
σοτικής μεταξύ δύο, τριών ή καί περισσο
τέρων γραφολογικών γνωρισμάτων, ένθεν
καί έκείθεν τών δπό έξέτασιν κειμένων,
δέν είναι άρκετδν δπως δημιουργήση πεποίθηαιν δτι δπάρχει ταύτότης μεταξύ τών
δπό έξέτασιν κειμένων καί δτι άναμφιαβητήτως ταδτα προέρχονται έκ τής χειρός
ένός καί τού αύτοδ προσώπου.
Τότε μόνον δύναται δ έπί έγγράφων πρα
γματογνώμων νά καταλήξη είς τό συμπέ
ρασμα δτι πρόκειται έπί κειμένου δπερ
προήλθεν έκ τής χειρός ένός καί τοδ αύτοδ
φυαικοδ προσώπου, δταν μεταξύ ένός γνωστοδ καί ένός άμφισβητουμένου κειμένου
δπάρχουν όμοιότητες ώς πρός δλα τά γρα
φικά χαρακτηριστικά των καί δή έξ αύτών
τών πλέον προσωπικών.
Τούναντίον έάν έπί ένός γνωστού έξ άντικειμένου κειμένου άπό άπόψεως προελεύσεως καί ένός άμφισβητουμένου τοιούτου
διαπιστωθή ή δπαρξις ούσιωδών διαφορών
μεταξύ τών γραφικών χαρακτηριστικών
τούτων καί δή άπό άπόψεως χαράξεως καί
αχηματοποιίας, δύναται νά έξαχθή μετά
βεδαιότητος τό συμπέρασμα, δτι τά δπό
κρίσιν κείμενα άνήκουν είς διάφορα πρό
σωπα δπό τήν προδπόθεσιν βεβαίως τής
μή δπάρξεως παραμορφώσεως, τόσον είς τό
έπίδικον δσον καί είς τό δοθέν δείγμα

γραφή?·
Ή Ικθεαις τής γραφολογικής πραγματο
γνωμοσύνης δέον νά είναι έμπεριατατωμένη καί ήτιολογημένη καί νά διατυποδται
κατά τρόπον σαφή, εύληπτον καί δρθολογικόν.
At διδόμεναι λύσεις δέον νά ώσιν έπαρκώς καί είδικώς ήτιολογημέναι, πρέπει δέ
νά παρέχεται εί δυνατόν καί συνοπτική έπιεξ-ήγ-ηοις τής γραφολογικής άξίας τών
διδομένων λύσεων, Ινα άφ’ ένός μέν διευ
κολύνεται τό Ιργον τής άνακρίσεως, άφ’
έτέρου δέ Ινα τό δικαστήριον δυνηθή καί
άξιολογήαη ταύτην δεόντως μετά τοδ λοιποδ άποδεικτικοδ δλικοδ πρός σχηματισμόν
πεποιθήσεως καί Ικδοσιν δικαίας άποφάσεως.
Τά ζητήματα έπί πάσης πραγματογνω
μοσύνης καί είδικώτερον έπί γραφολογι
κής τοιαύτης είναι άπειρα, δύσκολα καί
πολυσχιδή, ώστε δέν είναι δυνατόν νά γενικευθοδν καί νά προοδιορισθοδν έπακριβώς.
Έκάστη περίπτωσις άποτελεϊ καί Ιν ει
δικόν πρόβλημα, δπερ έχει τήν ειδικήν του
λύσιν.
Πρός τούτο οί έπί έγγράφων πραγματογνώμονεε, δέον δπως έξασκοδνται όλονέν
καί περισσότερον είς τούς νόμους τής Δι
καστικής Γραφολογίας διά τής συνεχούς
μελέτης καί τής άσκήσεως, ώστε νά είναι
είς θέσιν νά έπισημαίνουν πάν ίχνος έπί
τοδ έγγράφου, δυνάμενον νά συμβάλη είς
τή έξιχνϊααιν τοδ τρόπου καθ’ δν έξετελέσθη ή πράξις, ώς καί τήν άποκάλυψιν τοδ
αύτουργοδ ταύτης.
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Προς τόν νέον ‘Αρχηγόν, καταλαβόντα έπαξίως τό υψηλόν τής πολιτείας λει
τούργημα τά «Άστυν. Χρονικά» εύχονται, έκ μέρους των άνδρών τού Σώματος
ΰγείαν και μακροημέρευσιν έπ’ άγαθω τής πολιτείας καί τής κοινωνίας μας.
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Ο ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΗΣ
ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ν. ΞΥΡΟΤΥΡΗ

V

Η Μ Ε Ρ Α στην έποχή τής ακμής τού
τεχνιικοϋ πολιτισμού μας, ό άνθρω
πος όπειλεϊτοι όπό δυνάμεις τέτοιες πού
μπορούν νά τάν όδηγήοουν οτήν άπωλεια τής καθ' σάτό ουσίας του. Κινδυ
νεύει νά προσφέρη, άν ό ίδιος δέν προσέΕη, τήν προσωπικότητά του στό βωμό
τής τεχνικής. Νά χάση τήν άνθρώπινη
άξια του κάτω άπό τό ίδιο του τό έργο,
άταν δέν'προσπαθήση νά σταθή άπέναντι
στή λάμπουσα τεχνική πρόοδο μέ ύ ψ ηλή ύ π ε υ ν ό χ η τ α
μέ ύψηλό ήθος
ευθύνης. Μόνο μ' αύτό μπορούμε νά
διαβουμε, χωρίς Ζημίες, τις σκιερές
πλευρές τής τεχνικής προόδου κοί κυ
ρίως τήν πιό σκοτεινή κοί έπικίνδυνη
όψη της, τάν κίνδυνο μιας αύτοκαταστροφής τής άνθρωπότητος, τήν άπειλή
νά ύποκύψη ή άνθρωπότητο στά ίδια
της τά όπλο, στά πιά τελειοποιημένα τε
χνικά μέσα της, κίνδυνος νά ταφή κάτω
άπό τό έργο της. Αυτή ή άπειλή, πού
στέκεται μπροστά στό μέλλον, έγινε συ
νειδητή στούς λαούς ύστερα όπό τή ρί
ψη τής άτομικής βόμβας στις βιομηχα
νικές πόλεις τής Ιαπωνίας. Αύτό τό γε
γονός δνοιΕε τά μάτια κι έκείνων άκόμη πού στέκονταν μπρός οτήν τεχνική
μέ άδιαφαρία καί δέν ύπόπτευαν τίποτε.
Ή σκέψη πώς μπορεί νά πραγματοποιηθή ή άθεράπευτη όλική καταστροφή
δημιουργεί μιά άρρωστημένη κατάσταση
στόν κόσμο, τέτοια, πού όδηγεϊ τόν άν
θρωπο σέ ένα φαταλισμό, σέ μιά άπελπισία. Οί μελετητοί τών κοινωνικών φαι
νομένων παρατηρούν ότι: υπάρχει κάτι
πού περιίστστοι στόν κόσμο κοί σκιάΖει
τή χορά καί πικραίνει τούς άνθρώπους.
Κι αύτό είναι ό μεγάλος αινιγματώδης
φόβος τών ή μερών μας. Μ ' αύτό δέν έννοοϋμε μόνο καί κατά πρώτο λόγο αύτόν
πού προέρχεται άπό τήν άπειλή καί τήν
ύποψία τού άτομικού πολέμου, όοο κι άν
ή έκρηΕη αύτοϋ δέν άποκλείεται. 'Ω 
στόσο αύτός δέ φαίνεται καί τόσο άπει-
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λητικός, όταν κανένας έλευθερωθή άπό
τόν πανικό, ό κίνδυνος αυτού τού ό
πλου, τού μηχανικού μέσου βρίσκεται
λιγότερο στό θερμό πόλεμο καί περισ
σότερο στόν ψυχρό, στό
άδυνάτισμα
τών νεύρων, στόν πόλεμο τών νεύρων.
Ή ουσία τού φόβου στις ήμέρες μας
βρίσκεται πιό πέρα άπό τό φόβο τής άτο
μικής βόμβας' οί ρίΖες του είναι βαθύτε
ρες. Ή άρχή καί ή βάοη τού φόβου τού
σημερινού άνθρώπου, παρατηρούν οί
ψυχολόγοι, δέν είναι τόσο έΕωτερική καί
Εώπετση, δέ βρίσκεται άπλώς σέ έΕωτερικές άπειλές, παρά είναι ριΖωμένος
στήν ψυχική κατάσταση τού σημερινού
άνθρώπου. Κι όμως ό φόβος, ή όγωνία
καί ή άνησυχία δέν έπρεπε σήμερα νά
φωλιάΖουν τόσο βαθιά μέσα σέ μιά βιο
μηχανικά όργονωμένη κοινωνία, ή όποια
μέ τήν τεχνική άπαμάκρυνε τόσους πολ
λούς κινδύνους άπό τή Ζωή τών άνθρώπων καί τήν έΕασφαλίΖει κατά τρόπο,
πού δέν μπορεί μέ κανένα λόγο νά συγκριθή μέ προηγούμενες έποχές. Σήμερα
οί κοινωνίες τών άνθρώπων είναι περισ
σότερο άπό κάθε άλλη έποχή πολιτισμού
φυλαγμένες άπό πείνα, φτώχεια, άρρώστιες, έπιδημίες, θεομηνίες, άπό τήν άδικία καί τή σκληρότητα καί άπό τόσα
άλλα, άπό τά όποια σέ παλιότερες έπο
χές ύπέφεραν οί μεγάλες μάΖες.
Κι όμως παρ' όλα αύτό, ό σημερινός
άνθρωπος μέσα στήν τεχνοποιημένη κοι
νωνία, βλέπομε νά κστέχεται άπό μιά
όγωνία καί ένα άγχος Ζωής, άπό διστα
γμό κοί άνησυχία καί άπό μιά έτοιμότητα νά πανικοβληθή, νά χάση τό νοΰ του
ή νά πέση στήν άπελπισία. Αύτή ή κατά
στασή του έρχεται σέ παράδοΕη καί άντίνομη άντίθεση μέ τήν τόσο έΕασφαλισμένη καλοπέραση καί ευμάρειά του, πού
ποτέ στή Ζωή τους δέν συνάντησαν τά
άτομα καί οί μάΖες. Μέσα Ζωής, πού
ούτε σέ όνειρο δέν μπορούσε νά ίδή ό
άνθρωπος περασμένων έποχών καί πο

λιτισμών. Κι όμως είναι δύσκολο, νά οτήσης άπέναντι στήν άγωνία καί στήν άγχώδη κατάσταση τού σημερινού άνθρώ
που τή ατωϊκή ήσυχία έκείνη μέ τήν
όποια ένας άνατολίτης ή ένας άγριος
άκάμη άντικρύΖει τόν κίνδυνο πού παρα
μονεύει γύρω του. Αύτός ήΕερε άπό τήν
καθημερινή πείρα του, ότι ή Ζωή αύτή
καθαυτή είναι έπικίνδυνη. Σ ' ούτόν δέν
ήταν άνάγκη νά διδάΕη κανένος έκεϊνο
τό έ π ι κ ι ν δ ύ ν ω ς
Ζήν,
πού
είπε ό Νίτσε, ιοράση πού ύστερα άπ' αύ
τόν τήν κοκομεταχειρίσθηκαν τόσο πολύ.
Κι ούτε είναι άνάγκη νά παρορμηθή καί
νά προκληθή νά Ζή έπικίνδυνα, γιατί τού
ήταν συνειδητό ότι Ζωή καί κίνδυνος
είναι άδισχώριστα ένωμένα.
Ό άνθρωπος όμως τών βιομηχανικών
κοινωνιών καί άνέσεων τού τεχνικού πο
λιτισμού φαίνεται άπό τήν ύπερβολική
δίψα γιά άσφάλεια νά έχασε τήν στοι
χειώδη καί φυσική γνώση. Γι αύτό καί
δημιουργεί κατά ύπερβολικό τρόπο έλπίδες άσφαλείος, πού δέν μπορούν νά πραγμστοσι ηθοϋν, πού διαψεύδονται. Ή
πλάνη καί ή διάψευση αύτή ούΕάνουν
τήν άγωνία μεγαλώνουν τό άγχος καί
άνεθάΖουν τόν κίνδυνο. 'Ό σ ο πιό έντο
να καί σύψυχα έπιδιώκει τήν άσφάλεια,
τόσο καί πιό πολύ λησμονεί, πώς θάνα
τος καί Ζωή, Ζωή καί κίνδυνος είναι
στενά κοί άδισχώριστα δεμένα, τόσο καί
πιό πολύ άνακαλύπτει τήν πλάνη του,
άνακάλυψη πού όλο καί αύΕάνει τήν τά
ση του γιά φ ό β ο ,
ά γ ω ν ί α
καί π α ν ι κ ό .
Ο φόβος κοί τό άγχος, πού κρυφοσέρνεται καί άπλώνεται μέσα στις καλο
στεκούμενες κι’ άποστράπουσες άπό μη
χανές κοινωνίες μας, είναι γέννημα μιάς
δυσαρέσκειας πού κατέχει τόν άνθρωπο
μέσα στόν τελειοποιημένο κόσμο τής
μηχανής. Ό σ ο πιό πολύ άναπτύσσεται
καί κρατύνεται ό τεχνικός πολιτισμός,
τόσο πιό τυροννικά γίνεται στόν άνθρω-

no συνειδητό τό κενό αυτής τής προό
δου, έν όσω αυτή δέν υπηρετεί έναν
ύψηλότερο οκοπό 6πό τό βιοτικό επί
πεδο τήν άνεση καί τήν διασκέδαση, τήν
άπόλαυση, μιά άνώτερη προσπάθεια.
Ό άνθρωπος σήμερα — παρατηρούν
οί ψυχολάγσι κοί οί κοινωνιολόγοι — ή
καλύτερα ή ύπαρξη τοϋ άνθρώπου έχει
διχοτσμηθή, έχει αχιαθή σέ δυό πού άνάμεοα σ' αύτά τά διχοτομημένα τής ύπάρΕεώς του χαίνει ένα χάος, αυτό πού βρί
σκεται ανάμεσα ατήιν έξωτερικά άναπτυγμένη τελειότητα καί στήν έσωτερική
αδυναμία καί πτώχευση τού άνθρώπου.
'Απ' αύτό τό χάσμα άνεβαίνει ό φόβος,
τό άγχος καί ή άγωνία πού έπισκιάξουν
κατά αινιγματώδη τρόπο τόν κόσμο τών
χιλίων άσφαλειών. Ή διάσταση αύτή τής
διχοτομήσεως τοϋ άνθρώπου, ή όποια
δλο κοί τοϋ γίνεται συνειδητή, όσο πιό
πολύ προχωρεί ή άνάπτυΕη τού τεχνικού
πολιτισμού, τόσο καί όδηγεϊται ό δνθρω
πος πρός τό άδιέξοδο, στή διαφωνία μέ
τόν έαυτό του, τόσο καί κρούει ό φόβος
τή θύρα τού συνειδητού κοί τραντάζεται
καί σείει τά κλείθρα τής άσφάλειας τής
ύπάρξεώς του. Ό φόβος είναι ύπαρΕιακός.
Ό δνθρωπος πού κατόρθωσε τόσα
πολλά ατό τεχνικό πεδίο άμφιβάλλει,
παρά τις πολλές γνώσεις καί έπιδεξιότητές του, γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του αμ
φιβάλλει γιά τή δύναμή του. Φοβάτσι τώ
ρα τό δημιούργημά του, γιατί δέν μπορεί
νά τό τιθαοεύση, άφού δέν τού έδωκε
όπό τήν όρχή κατεύθυνση πρός ύψηλότερους σκοπούς. Γι' αύτό δλο καί περιμέ
νει βοήθεια έξω άπό τόν έαυτό του, όπό
έΕωτερικά μέτρα, άπό οργανώσεις καί
κολλεκτιβισπκές δυνάμεις, άπό ύλικές

Ό σημερινός άνθρωπος
μέσα στην τεχνοποιημένη κοινωνία κατέχεται άπό μιά άγωνία και
ενα άγχος ζωής, άπό δι
σταγμό και άνησυχία
και άπό μιά έτοιμότητα
νά πανικοβληθή νά χά
ση τό νοΰ του, ή νά πέση στήν άπελπισία.

καλλιτερεύσεις καί όπό μιά καί δλο αύΕανομένη εύεργετικότητα. Γιά όλα αύτά
δέ φταίει βέβαια ή μηχανή, παρά ό άν
θρωπος, πού έχει τόσο κουρασθή, ώστε
νά μή μιπορή νά κατευθύνη τή ματιά του
πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του, νά άναίητήση νά βρή τή δύναμη μέσα του, νά στηριχθή στις δικές του έσωτερικές δυνά
μεις. Μόνο άπό μέσα του μπορεί νά βρή
τή βοήθεια πού άναΕητεϊ έξω άπ αύτόν
πού άναΕητεϊ στά έΕωτερικά μέτρα, σιόν
έΕωτερικά κόσμο, ό όποιος άντί νά τόν
βοηθήση, όλο καί τόν πιέΕει.
Ό
μ ε γ ά λ ο ς
φ ό β ο ς
τής
έποχής μας μπορεί νά γίνη καρποφόρος
— παρατηρούν οί έρευνηταί τής κοινωνι
κής ψυχολογίας— αν άνογνωρίοη ό άν
θρωπος τις αίσιες τού φόβου του, άν δώση ένα ύψηλότερο νόημα στήν τελειο
ποίηση τής μηχανής, ώστε νά τιθαοεύοη
τις έΕωτερικές δυνάμεις, αύτές πού αύτός ό ίδιος τις κάλεσε κοί τώρα τόν
ώθοϋν πρός τόν έκτροχισαμό. "Αν καί
μέ ποιό ρυθμό θά πραγματοποιήση ό άν
θρωπος αύτή τή στροφή πρός τόν έσω
κόσμο του, ώστε νά άντλήση άπ’ έκεϊ
τή δύναμη, νά κατευθύνη τήν τεχνική
πρός ύψηλούς ιδανικούς σκοπούς, έξαρτάται πρώτα άπό τήν ώρίμανσπ νέων δυ
νάμεων ήγεσίος πού θά κάνουν όραμα
καί ιδανικό τους τή στροφή τής τεχνι
κής πρός ύψηλούς άνθρωπιστικούς σκο
πούς. ' Έπειτα έΕαρτάται άπό τήν προ
θυμία τών πλατυτέρων στρωμάτων ν' άκολουθήσουν αύτό τό ιδανικό, ν' άκολουθήσουν τούς δείχτες τών νέων δρό
μων, ώστε νά έργασθούν γιά τήν δη
μιουργία ένός κόσμου στερεωμένου στις
όνώτερες πραγματικά άΕίες, κοί προπαν
τός στήν άγάπη καί στήν πειθαρχία, σάν
θεμέλιο όλων τών άΕιών.
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ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Α Χ ΙΛ Λ Ε Ω Σ Τ Σ ΙΠ Ρ Ο Υ Δ Η
'Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Β ' Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

Ν Ο Μ ΙΜ Ο Υ Α Μ Υ Ν Η Σ .

Κατά τούτα, άμυνα λέγεται ή ύπό τού ατόμου αναγκαία
προσβολή των έννόμων άγαθών τού έπιτεθεμένου πρός ύπεράαπισιν όπό άδικου καί παρούσης αυτού έπιθέσεως, άπευθυναμένης κατά τού άμυναμένου ή καί έναντίον οίουδήποτε
άλλου τρίτου προσώπου (άρθρ. 22 παρ. 2).
Ε ρ μ η ν ε ί α

κ α I

ά ν ά λ υ σ ι ς

Ρητώς προκύπτει έκ των διατάξεων τής κειμένης νο
μοθεσίας, άτι ή άμυνα συνιστό λόγον αϊροντα τόν άδικον
χαρακτήρα τής άντικειμενικής ύποστάοεως τού έγκλήματος,
δι' οϋς, άκριβώς, λόγους άνωτέρω έξεθέσαμεν συνοπτικώς.
Ασφαλώς δέ, διά νά συμβη τό τοιοΰτον, θά πρέπει
νά δημιουργηθοϋν άνάλογοι προϋποθέσεις, ήτοι κατάστασις
άμύνης καί δικαίωμα άμύνης.
Κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 22
τού Π.Κ., συνιστόται κατάστασις άμύνης καί δικαίωμα τοιαύτης διά τής άδικου καί παρούσης έπιθέσεως. Κατ' άρχήν,
λέγοντες έπίθεσιν, νοούμεν οίανδήποτε ένέργειαν άνθρώπου άηειλούσαν έννομον προστατευόμενσν δικαίωμα άτόμου
τινός. "Αρα, ή άπλή παράλειψις έκτελέσεως συμβατικής ύποχρεώσεως δέν άποτελεϊ έπίθεσιν (Ζησιάδου έκδ. 1971
Π.Δ. σελίς 293), π.χ. ή έγκατάλειψις τού μισθίου κατά τήν
λήξιν τής μισθώσεως ύπό τού μισθωτού άνευ είδοποιήσεως
τού έκμισθιοτοϋ. Έ ν τούτοις, είναι δυνατή ή διά παραλείφεως έπίθεσις, όταν ό παραλείπων έχη ιδιαιτέραν νομικήν
ύποχρέωαιν νά παρεμποδίση τήν προσβολήν έννόμου άγαθοϋ τινός καί πράττει τούτο. (ΝτΖιώρας Π.Δ. 1973, σε
λίς 43), π.χ. όταν ό (ο) καλεϊ τόν (β) εις τήν έξαχικήν
ποιμενικήν του κατοικίαν.
Κατά τήν έπίακεψιν τού (β), ό μεγαλόσωμος ποιμενικός κύων τού (α) έφορμά κατά τού (β). Ό (α) παριστάμενος ούδέν πράττει διά νά παρεμποδίση τόν κύνα. Ό (α)
θεωρείται ώς έπιτιθέμενος.
Υποστηρίζεται καί ή άντίθετας γνώμη ύπό πολλών
συγγραφέων, διότι ώς έπίθεσις θεωρείται πόσα άνθρωπίνη
ένέργεισ καί ούχί ή ένεργητικότης ένός Ζώου ή απειλούσα
έννομον άγαθόν καί έξεταστέαν κατ' αυτούς όν είναι άμυ
να ή πρόξις έν καταιστόσει άνάγκης ή άπόκρουσις έπιθέσε
ως προερχομένη όπό Ζώντα μέν οργανισμόν, έτερον πλήν
τού άνθρώπου. (Ζησιάδης Π.Δ. έκδ. 1971, σελίς 294, 295,
άντίθετος ΤΖωρτΖόπουλος. Ούσ. Π.Δ. 1936, σελ. 201).
Άκριβώς αύτό άμφισβητεϊται εις τήν διδασκαλίαν, τό
έάν ή έπίθεσις ένός Ζώου άποτελεϊ ή όχι άδικον, καί συνε
πώς τήν ευθύνην έάν θά πρέπει νά φέρη ό κύριος αύτού.
"Ετερον
σ τ ο ι χ ε I ον όπερ
συνιστό
τήν
ΰιμυναν ε ίν αι
τό
άδικον
τής έπι
θέσεως, έφ' όσον οϋτη άντιστρατεύεται πρός άπαγορευτικούς ή έπιτακτικούς κανόνας τού δικαίου καί ένεργείται
δνευ δικαιώματος.
"Αρα καί ή ένέργεισ τού φρενοβλαβούς ή τού έν πλάνη
τελοϋντος είναι άδικος, διότι άμυνα δέν σημαίνει κολα
σμόν, άλλ' αύτοπροατασίαν κατ' άδικου έπιθέσεως, έπιτρε-
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παμένη καί έπιβαλλομένη ώς καθήκον, ανεξαρτήτως τής
προσωπιικότητος τού έπιτιθεμένου.
( ίδε ΤΖωρτΖσπούλου
Ούσ. Π.Δ. 1935 σελ. 199. Ζησιάδου Π.Δ. έκδ. 1971 σελίς
293, Κωστή Ε.Π.Ν. σελίς 380). Ή έπίθεσις όμως έφ' όσον
τελείται ύπό προσώπων έχόντων δικαίωμα προσβολής, ώς
π.χ. ύπό τών γονέων πρός σωφρονισμόν τών τέκνων των
ή ύπό δημοσίων ύπαλλήλων έξ άπορρεούσης ύποχρεώσεως
έκ τού καθήκοντος, δηλαδή νάμιιμος κατάσχεσις ή σύλληψις καί ωυλάκισις διωκομένου, δέν άποτελοΰν πράξεις ά
δικους, διότι τό ύφιστάμενον αύτών δικαίωμα αίρει τόν ά
δικον χαρακτήρα τής πράξεως (Ζησιάδου έκδ. Π.Δ. 1971,
σελίς 295, 296, ΝτΖιώρα έκδ. 1973, Ούσ. Π.Δ., σελίς 44).
Εις πάσας αμως τάς άλλος περιπτώσεις ή άδικος έπίθεσις ύφίσταται, ή δέ άμυνα είναι έπιτρεπτή.
Προσέτι
ώς σ τ ο ί χ ε ϊ ο ν άπαι τεϊ ται
ή άδ ικ ος
έ π ί θ ε σ ι ς
νά ε ί ν α ι ' παρού
σα. Τούτο σημαίνει, ότι ή έπίθεσις ήρχισεν ήδη ή άμέσως
έπίκειται ή άκόμη διαρκεϊ. Επίσης, θεωρείται παρούσα όταν
οϋτη είσέτι διαρκή μή άποτυχοϋσα ή μή συμπληρωθεϊσα καί
συνεχώς έξακολουθεϊ ό κίνδυνος συνεχίσεως ή έπαναλήιμεως τής προσβολής, π.χ. συμβαίνει εις περίπτωσιν καθ'
ήν ό έπιχειρών νά φσνεύση τινά παύει πρός στιγμήν τούς
πυροβολισμούς μή άπαμακρυνόμενος έκ τού τόπου τής έπι
θέσεως. Είσέτι κοί όταν μετά τό τετελεομένον έπιβλαβές
άποτέλεαμα τής έπιθέσεως, άκόμη μεγενθύνετοι ή έπίθεσις θεωρείται διαρκοϋσα καί έπιτρέπετοι ή άμυνα, π.χ, όταν
ό κλέπτης φεύγη συναποκομίΖων τά κλοπιμαία δύναται νά
καταδιωχθή, διότι ή άμεσος άνάκτησις τών κλοπιμαίων άποτελεί άπόκρουσιν διαρκούσης έπιθέσεως ή παρόντος άπειλουμένου κινδύνου καί ούχί παρελθόντος, έπειδή είναι ένδεχόμενσν ό κλέπτης νά καταοτρέψη, νά έξαφανίση, νά
πωλήση εις άγνωστον κλεπταποδόχον νά καταναλώση κτλ.
ή καί άκόμη μηδέποτε νά συλληφθή. (Τάφος Π.Δ. 1949,
σελίς 124).
Τ ' Α Μ Υ Ν Α Υ Π Ε Ρ Τ Ρ ΙΤ Ο Υ
Διά τού όριαμού τής Ά μύνης καθιεροΰται ρητώς διά
τής λέξεως «ή άλλου», ότι τά προσβαλλόμενα διά τής ά
δικου έπιθέσεως δικαιώματα δύνανται ν' άνήκουν εις αύτόν
τούτον τόν άμυνόμενον ή οίς άλλον πρόσωπον (τρίτον), δη
λαδή, έν άλλοις λόγοις, τόν καθ' οΰ ή έπίθεσις, δικαιούται
νά βοηθήση κάποιος τρίτος είτε τό θέλει είτε δέν τό θέλει
ό προσβαλλόμενος. Τούτο, διότι ήθέλησεν ό ναμσθέτης νά
ύπερασπίση οπωσδήποτε τό δίκαιον όπό τού άδικου καί νά
άποφύγη πάσαν ύποχώρησιν πρό τού άδικου διά μέσων τα
πεινωτικών καί έπιαφαλών, ώς φυγή ή ίκεσίαι, δΤ δ καί
δέχεται έπιιπροοθέτως καί τήν άμυναν ύπέρ τρίτου, δεχό
μενος ότι ό βοηθών έμπράκτως άλλον εύρισκόμενον εις κατάστασιν συγκεχωρημένης άμύνης έχει χάριν έαυτοΰ όλα
τά τής άμύνης δικαιώματα, ώς ό προσβληθείς (αίτιαλ. έκθεσις Τ. Ήλιοπούλου), π.χ. ό (α) έχει άπαφασίσει τόν φόνον
τού δικηγόρου (β) εισέρχεται εις τό έπί τής όδοϋ Ακαδη
μίας Γραφεϊον τού (β) μέ προτεταμένον τό πιστόλιον λέγων
πρός αύτόν. Ή λ θ εν ή ώρα νά άποθάνης δι' ό,τι έκαμες
διά τήν γνωστήν ύπόθεσιν. Ή καθήμενος έν τώ γροφε'ω έπισκέπτης κατ' έκείνην τήν στιγμήν (γ) δικαιούται νά προσβάλη τόν (α) είτε τό θέλει είτε δέν τό θέλει ό δικηγόρος
(β). " Ε τ ε ρ ο ν
παράδειγμα.
Εις τήν πρσθή-

κην τοϋ κατοστήματος Λαμπραπούλου έπΙ τής όδοΟ Αιόλου
όπου εκτίθενται ανδρικά είδη ϊσταται
παρατηρών ταϋτο
δανδής νέος Δ. Έ κ τής πλησίον αυτής θύρας εισόδου καί
έΕόδου έΕέρχεται ή γυνή Ε, ήτις ϊσταται εγγύς τής προσ
θήκης καί άπευθυνομένη πρός τόν νέον Δ μέ τήν φράσιν
«άτιιμε έδώ είσαι»; έΕάγει έκ τής τσάντας της περίστρο
φου, όπερ κατευθύνει πρός αύτόν. Παρατυχόντες οί Η καί
θ κατ' έκείνην τήν στιγμήν έγγύς τής προσθήκης δικαιούν
ται νά προσβάλουν τήν γυναίκα Ε είτε τό θέλει είτε δέν
τό θέλει ό Δ.
'Ενταύθα, δέν παρολείπομεν νά είπωμεν, ότι ύποστηρίΖετοι πορά πολλών νομαμαθών καί ή άντίθετος θεωρία,
δτι ή άμυνα έπιτρέπεται μόνο έάν ή έπίθεσις δέν δύναται
νά άποτραπή δΓ άλλων μέσων, τούτέστιν διά φυγής κλπ.
Καθ' ήμάς, όμως, όρθοτέρα καί έπικρατεστέρα είναι
ή ίοχύουσα γνώμη έν τη νεωτέρα επιστήμη, ή όποια είναι
σύμφωνος κατά τήν γενικώς κρστήσασαν άρχήν άπορρέουσαν όπό τής δικαιολσγητιικής βάσεως τής άμύνης καί κοι
νωνικής τοιαύτης, τής όποιας, ώς εϊπσμεν άνωτέρω, τελι
κός σκοπός είναι ή ύπεράσπισις τοϋ δικαίου άπό τού άδικου
καί άκριβώς δΓ αύτό ήμποροΰμεν νά είπωμεν ότι έν τφ
ίσχύοντι Π. Κώδικι καθιερούται ή άρχή τής άιμύνης ύπέρ
τρίτου.
Δ ' Ο Ρ ΙΑ Τ Η Σ Α Μ Υ Ν Η Σ Κ Α Ι Μ Ε Τ Ρ Ο Ν ΑΥΤΗΣ.

θέν έρώτημα, ότι μένει άτιμώρητος διότι ούτε δόλος ούτε
άμέλεια δύναται νά άποδοθή εις τόν άμυνόμενον, άλλ' ότι
έχαμεν τυχαίον γεγονός (C A S U S ), παραδεχόμενοι ότι ό ά
μυνόμενος κατέβαλε τήν προσήκουσαν προσοχήν, έν τούτοις δέν ήδυνήθη νά προϊδη τά έπακόλουθα τής πράΕεώς
του ή τής παραλείψεως (Ήλιοπούλου σύστημα σελ. 441,
Τσαούση Π.Δ. έκδ. 1908 σελ. 39, 132), π.χ. ό Α άμυνό
μενος πυροβολεί κατά τοϋ έπιτιθεμένου Β, άλλ' ή σφαίρα
άστοχεί τοϋ σκοπού καί τραυματίζει τόν έκεϊ πλησίον παρατυχόντα Γ. Ύφίσταται άντίθετος άποψις (Χωραφά Π.Δ.
1966 σελ. 207 οημ. 9, Ζηοιάδου Π.Δ. 1971 σελ. 311). Ή
κατά τοϋ Γ ' πράΕις δέον νά κριθή κατά τάς περί άμελείας
διατάΕεις.
Ά ρ θρον 23.
Ε ' Υ Π Ε Ρ Β Α Σ ΙΣ Α Μ Υ Ν Η Σ .
Ό ύπερθαίνων τά όρια τής άμύνης τιμωρείται, έάν
μέν ή ύπέρβασις έγένετο έκ προθέσεως, διά ποινής ήλαττωμένης (άρθρον 83), έάν δέ ή ύπέρβασις έγένετο έΕ ά
μελείας, κατά τάς περί τούτης διατάΕεις. Μένει δ' άτιμώ
ρητος, μή καταλογισμένης εις ούτόν τής ύπερβάσεως, όν
ένήργησεν ούτως ένεκα τοϋ φόβου ή τής ταραχής, εις
ήν περιήλθεν έκ τής έπιθέσεως.
Ε ρ μ η ν ε ί α — Ά ν ά λ υ σ ι ς

Περί αυτών όμιλεϊ ή παράγραφος 3 τού άρθρου 22
τοϋ Π.Κ. Γενικώς έτονίσαμεν, ότι προκειμένου νά τύχη ύπερασπίαεως τό δίκαιον άπό τοϋ άδικου ό άμυνόμενος δι
καιούται νά έκτελέση άτιμωρητί κατά τού έπιτεθέντος πά
σαν έτέραν άδικον πράΕιν, τής όποιας ή έκτέλεσις ήτο
άπαροιτήτως άναγκαία πρός άπόκρουσιν τής παρανόμου έ
πιθέσεως καί άνάλογος τού έκ τούτης άοειλουμένου κίνδυ
νου.
Τό άναγκαϊσν μέτρον τής άμύνης, κατά τήν ίδιαν τοϋ
άρθρου παράγραφον, κρίνεται άναλόγως τοϋ ϋψους καί τής
σημασίας τοϋ έπικινδύνου τής έπιθέσεως καί τού προσβαλλαμένου άγαθού π.χ. διαφορετική θά είναι ή ύπεράσπισις
όταν διακινδυνεύη ή Ζωή τινός άπό τήν ύπεράσπισιν απει
λής τής περιουσίας του. Ή ακρίβεια κατά νόμον δέν δύναται νά καθορισθή, πλήν όμως δέον νά ύφίσταται κατά τήν
έφαρμογήν τοϋ άναγκαίου μέτρου κάποια σχετική άναλογία. Προσέτι θά ληφθή ύπ' όψιν ό τρόπος τής έπιθέσεως,
ώς καί οί λοιποί έν γένει περιστάσεις, π.χ., έάν ή έπίθεσις γίνετοι έΕ ένέδρας ή αίφνιδιοστικώς ή κατόπιν προηγηθείσης διενέΕεως ή καί ήρέμου συΖητήσεως, άσφαλώς
άνευ προηγουμένου σοβαρού λόγου ή αιτίας, είτε καθ' όδόν, είτε έντός δημοσίου κέντρου, είτε εις τόν τόπον τής
έργασίας, είτε έν τή κατοικία, πάντοτε κατά χρόνον διά
φορον τής ήμέρας ή καί αυτής τής νυκτός. ( Ί δ ε Χωραφά
τεύχος Β ’ σελ. 115 — Π.Δ. 1966, σελ. 155, Ήλιοπούλου
Συατ. Ε.Π.Δ. 6.441, ΝτΖιώρα Ε.Π.Κ. έκδ. 1965, 71, 72).
Τό Ζήτημα κατά πόσον ή άμυνα είναι άναγκοία ή όχι
θέλει κριθή άντικειμενικώς κατά περίπτωσιν, πάντοτε έν
όψει ώριαμένων υφισταμένων συνθηκών κσί περιστάσεων
τών πρό τής έκδηλώσεως τής άμύνης. Ώ ς μέτρον δέ λαμβάνεται ή κρίσις άγαθοϋ άνδρός, όστις ύποθετικώς τοποθε
τείται ύπό τάς αύτάς άντικειμενικάς καί ύπακειμενικάς συνθήκας καί περιστάσεις ύπό τάς όποιας εύρέθη ό άμυνόμε
νος. ("Εικδασις 1969 Ποιν. Δίκαιον Γεν. Μέρος I — Α σελ.
128 Κατσαντώνης). 'Εν άλλοις λάγοις, είναι Ζήτημα πρα
γματικόν άφιέμενον εις τήν κρίσιν τοϋ δικαστού, όστις κατά
τήν έκτίμησιν τών διαφόρων περιστάσεων, ψυχολογικήν κατάστασιν άμυναμένου, διότι έν έναντία περιπτώσει μή ύφισταμένων τών στοιχείων (άναγκαϊον καί άνάλογον) θά ύπάρΕη ύπέρβασις τών ορίων τής άμύνης.
Καί ήδη έρωτάτοι: Έ άν ό έν άμύνη εύρισκόμενος έκτελέση άδικον πράΕιν ούχί κατά τοϋ έπιτεθέντος, άλλ' έναντίον άλλου, μένει άτιμώρητος;
Τό άρθρσν 22 παρ. 1 όρίΖει, ότι -δέν είναι άδικος ή έν
άμύνη τελουμένή πραΕις». Τούτο σημαίνει, ότι μένει άτιμώ
ρητος ή κατά τοϋ έπιτεθέντος (προοίβάλλοντος) άδικος πραΕις.
Συνεπώς, ρητώς δέν προβλέπει τήν προκειμένην περίπτωσιν. Ένταϋθα όμως ύποστηρίΖομεν, ότι ναι μέν δέν
προβλέπει τούτο τό σχετικόν έν ίσχύϊ άρθρον τοϋ Π Κώδικος, άλλ' έκ τών γενικών άρχών τοϋ Ποινικού Δικαίου όρμώμενοι δίδομεν κατοφατικήν άπάντησιν εις τό ώς άνω τε-

Ύπέρβασις τών όρίων τής άμύνης ύφίσταται όαάκις
ό έν άμύνη εύρισκόμενος κάμνει χρήσιν μέτρου ούχί άναγκαίου καί άναλόγου πρός άπόκρουσιν τής άδικου έπιθέσεως
ήτις χρησιμοποιεί μέσον κείμενον πέραν τού άναγκαίου μέ
τρου άμύνης, π.χ. ό Α έπιτίθετοι κατά τοϋ Β διά μοχαίρας.
Ο Β κατορθώνει διά ροπάλου νά άφοπλίση αύτόν και τόν
τραυματίση, πλήν όμως έΕακαλουθεϊ νά κατοφέρη κατ’ αύτοΰ καί έτερα σοβσρά κτυπήματα.
Ό Β, πράττει καθ' ύπέρβασιν τών όρίων τής άμύνης
καί θά κριθή έν τή πρώτη περιτιτώσει έκ προθέσεως διά ποι
νής ήλαττωμένης καί έν τή δευτέρα περιπτώσει έΕ άμελεί
ας, κατά τάς περί άμελείας διατάΕεις.
Ή ύπέρβασις μένει άτιμώρητος, έάν ό πρόΕενος ένήργησεν ύπό τό κράτος τοϋ φόβου ή τής ταραχής (διατάραΕις τής ψυχραιμίας καί ήρεμου ακέψεως), εις ήν περιήλθεν έκ τής έπιθέσεως.
Άρθρον 24.
ΣΤ'

Υ Π Α ΙΤ ΙΟ Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ Α Μ Υ Ν Η Σ .

Δέν απαλλάσσεται τής ύπό τοϋ Νόμου ώρισμένης ποι
νής ό έκ προθέσεως προκαλέοας τήν παρ' άλλου έπίθεσιν,
ϊνα ύπό τό πρόσχημα άμύνης διαπράΕη κατ' αύτού άΕιόποινον πράΕιν.
Ε ρ μ η ν ε ί α — Ά ν ά λ υ σ ι ς
Διά τού άνωτέρω άρθρου 24 τοϋ Π. Κώδικος, προβλέπεται ή περίπτωσις, κατά τήν όποιαν εις τήν τέλεσιν τοϋ
άδικήματος ύφίσταται δόλος ό όποιος πραγματοποιείται μέ
πράκλησιν τής έπιθέσεως πρός δημιουργίαν φαινομενικής
άμύνης. Έ ν άλλοις λόγοις, εχομεν τήν περίπτωσιν, κατά
τήν όποιαν κάποιος έκ προθέσεως προκαλεϊ παρ' άλλου τήν
έπίθεαιν, ϊνα ύπό τό πρόσχημα τής άμύνης έκτελέση άδι
κον κατ' αύτοϋ πράΕιν.
Εις τήν έν λόγω περίπτωσιν, ό δράστης δέν καλύπτε
ται ύπό τών κειμένων διατάΕεων περί άμύνης καί συνε
πώς τυγχάνει τιμωρητέος, π.χ. ό Α προτιθέμενος νά φονεύση τόν Β ύβρίΖει καί ραπίΖει τούτον προκειμένου νά δημιουργήση φαινομενικήν κατάστασιν άμύνης. Ό Β θίγόμε
νος καί έρεθιΖόμενος έπιτίθετοι κατά τοϋ Α, όπότε ό Α
προφασιΖόμενος άμυνα πραγματαποιή τόν σκοπόν του, ή
τοι φονεύει αύτόν.
Κ α ί ήδη
έρωτάταί:
Έ ά ν ή προκληθεϊσα
έπίθεσις προήλθεν έΕ άμελείας τοϋ άμυναμένου καί ούχί έκ
προθέσεως θά τύχουν έφαρμογής αί διατάΕεις περί άμύ
νης; Ή άπάντησις πρέπει νά είναι καταφατική.
Έτέρα
έρώτησις:
Επιτρέπεται άμυνα κατά
τοϋ άμυναμένου; Κατ' άρχήν όχι, διότι ό έπιτιθέμενος προεκάλεσε τήν άμυνα, έάν όμως ό άμυνόμενος ύπερβή τά
όρια τής άμύνης, έπιτρέπεται κατ' αύτοϋ άμυνα.
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Έ τ έ ρ α
i ρ ιίι τ η ο ι c: 'Ενεργεί καθ' ύπέρβασιν νομίμων όρίων άμύνης ό λαμβάνων προληπτικά μέτρα
πράα προστασίαν τής περιούσιος του δυνάμενα νά ένεργήσουν ούταμάτως κατά τήν ώραν τής έπιθέσεως, π.χ. ό Α
έχων πορτοκαλεώνα άρκετών στρεμμάτων προκειμένου οΰτος νά διαφυλάξη τούς καρπούς τών πορτοκαλεών περι
φράσσει τούτον μέ ήλεκτροφάρα σύρματα ύψηλής τάσεως,
ώστε νά προκολήτσι ό θάνατος τού άποπειρωμένου νά κλέΨΠ τούτους.
'Ενταύθα, οΙ γνώμοι διχάζονται. Κατ' άλλους μέν δέν
έχουν έφορμογήν αί διατάξεις περί άμύνης, διότι έλλείπει
τό στοιχεϊον τής παρούσης άδικου έπιθέαεως καί συνεπώς
δέν ύφίαταται ή άνάγκη τής άποκρούσεως κατά τόν χρό
νον τής περιπτώαεως τών προληπτικών μέτρων. Κατ' άλ
λους (Ήλιόπουλον— ΤΖωρτΖόπουλον— Χωραφαν) έχουν έφορμογήν αί διατάξεις περί νομίμου άμύνης, διότι, ό νό
μος δέν προβλέπει εις τόν χρόνον τής λήξεως τών προ
ληπτικών μέτρων, άλλ' εις τόν χρόνον κατά τόν όποιον
τούτα ένεργοϋν πρός άπόκρουσιν τής έπιιθέσεως.
Εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν ό κτηματίας Α ένεργεϊ προδήλως καθ' ύπέρβασιν τών όρίων τής άμύνης
(άρθρον 23 Π.Κ.), διότι ή προσγεναμένη βλάβη εις τόν
άγνωστον όντα άδίκως έπιτεθέντα θά είναι δυσαναλόγως
μεγαλυτέρα τής άπειληθείσης τούτου περιουσίας (κλοπής
πορτοκαλιών), δοθέντος άτι ό καθ' οΰ ή έπίθεσις έλαβε
προδήλως βαρύτερα μέτρα προστασίας τής περιουσίας του,
ένω θά έπρεπε νά χρησιμοποιήση μέτρα άμύνης έπαρκή διά
μίαν τοπαύτην έπίθεσιν, π.χ. νά τοποθέτηση θραύσματα ύάλου ή προειδοποιητικόν μηχάνημα.
Καθ' ήμάς, έναπόκειται ή κατά τήν άντικειμενικήν
κρίσιν ίδίρ έρευνα έκόστης περιπτώσεως ύπό τού δικαστού, έντός πάντοτε τών κειμένων ίσχυουσών διατάξεων
τού παρ' ήμϊν Π. Κωδικός.
"Ετερον έρώτημα: 'Επιτρέπεται άμυνα ύπέρ τού Κρά
τους καί τής πολιτείας.
Ά πάντησις:
Βεβαίως δΓ άμφότερα τά άφηρημένα πρόσωπα.
Πρώτον,
ύπέρ τών συμφερόντων τού Κράτους,
ώς Δημόσιον Ταμεϊον (F IS C U S ), έπιτρέπεται, έφ' όσον
συντρέχουν αί ύπό τού Π. Κώδικος άναφερόμεναι προϋπο
θέσεις. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν
έπιτρέπεται άμυνα ύπέρ τής
πολιτείας. Τούτο σαφώς προκύπτει έξ αύτοΰ τούτου τού
άρθρου 22 τού Π.Κ. όπερ τσνίΖει περί έπιθέσεως άπευθυνομένης κατ' αύτού ή άλλου. Τό ή άλλου όρθώς έρμηνεύεται άτι δέν έννσεϊται έν μόνον πρόσωπον, άλλά καί
πολλά καί συνεπώς, κατ' έπέκτασιν έννοεϊται τό σύνολον
τών προσώπων τών άπατελούντων τήν πολιτείαν. Άναφέροντσι παραδείγματα κατά σειράν τών ώς άνω περιπτώ
σεων:
Εις τι δημόσιον Ταμεϊον διαπράττεται κατά τάς ώρας
λειτουργίας του κλοπή χρημάτων ή καί ληστεία. Ό Α* παρατυχών φορολογούμενος άντιλαμβανόμενος τήν τοιαύτην
ένέργειαν έπιτίθετοι ώς άμυνόμενος ύπέρ τών συμφερόν
των τού Κράτους ώς F IS C U S κατά τού δράστου τόν όποιον
τραυματίζει βαρέως διά παρακειμένης καθέκλας καί οϋτω
προλαμβάνει τήν φυγήν του.
'Αλβανός κατάσκοπος φέρων μεθ' έαυτοϋ ύψηλής σημασίος μυστικά τού 'Ελληνικού Κράτους έπιχειρεϊ νά διαβή τά 'Ελληνικά σύνορα. "Ελλην πολίτης ύποψισσθείς τού
τον, έκ τών ύπόπτων κινήσεων καί λαμβανουσών Ιδιαιτέ
ρων προφυλάξεων έπιτίθετοι κατ' αύτοΰ καί κατόπιν σκλη
ρός πάλης τραυματίΖει ούτόν θονασίμως.
ΝομίΖαμεν άτι καί εις τάς δύο ώς άνω περιπτώσεις

έχουν πλήρη έφαρμογήν αί διατάξεις περί νομίμου άμύνης,
κοίτοι ρητώς ό ισχύων παρ' ήμϊν Π.Κ. δέν ποιείται ιδιαιτέρα
μνεία.
ΎποστηρίΖομεν τήν άποψιν ούτήν όρμώμενοι έκ τής
σκέψεως ότι ό νομοθέτης δέν είναι δυνατόν νά θέλη νά
παράσχη προστασίαν εις άλλα διάφορα έννομα άγαθά καί
νά μή θέλη νά παράσχη προστασίαν εις αυτήν ταύτην τήν
ύπόστασιν τού Κράτους ή τής Πολιτείος τής αύτής άξίας
ή βαθμού άν μή μείΖονος, ούδέπστε άμως ήσσσνος προ
στασίας. Εδώ άκριβώς βλέπομεν τήν περίπτωσιν έφαρμογής τής 'Αρχής τού Δικαίου. 'Εν τούτοις άμως ύφίστανται
καί έτεροι συγγραφείς οϊτινες λέγουν άτι έν τφ ώς άνω
παραδείγματι έχουν εφαρμογήν καί οί διατάξεις περί καταστάσεως όνάγκης.
"Ε τε ρο ν
έρώτημα:
“Εχουν έφαρμογήν αι
περί νομίμου άμύνης διατάξεις έάν ό άμυνόμενος κατά τήν
άπόκρουσιν τής άδικου έπιθέσεως προσβάλη έννομα άγα
θά τρίτου όμετόχου άτόμου, π.χ. Αστυνομικός τής Γεν.
'Ασφαλείας Αθηνώ ν συλλαμβάνει δυνάμει νομίμου έντάλματος συλλήψεως τόν (α) άν έκ συγγνωστής πλάνης έκλαμβάνει τούτον ώς τόν πράγματι διωκόμενον Β.
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν, όντως έχουν έφαρμογήν αί
διατάξεις περί άμύνης, διότι εύρισκόμεθα πρό νομιΖσμένης
άμύνης στηριΖαμένης έπί άντικεΐιμενικών δεδομένων, έπί
πραγματικών γεγονότων καί διότι έχομεν συγγνωστήν πλά
νην.
Έ ά ν άμως πρόκειται περί άσυγγνώστου πλάνης, τότε
ή πράξις τιμωρείται ώς έξ άμελείας τελεσθεϊσα (άρθρ. 30
παρ. 1 Π.Κ.), ύφίαταται καί σύμφωνος γνώμη Ελλήνων νο
μομαθών (ΤΖωρτΖοπούλου Π.Δ. 1936 οελ. 225 καί Χωραφά
Π.Δ. σ. 291, 298).
Έ ν πρσκειμένω άμως, περί ναμιΖομένης άμύνης, νομίΖομεν άτι δέν όποκλείεται ό άδικος χαροκτήρ τής πράξεως, άλλά αίρεται ό καταλογισμός, έπειδή ή πράξις κατά τό
ώς εϊρηται ώς άνω άρθρον δέν καταλογίζεται εις τόν πράξαντα, έλλείψει δόλου, έφ' όσον τελεί έν άγνοια τών δια
φόρων περιστατικών συνιστώντων τήν πράξιν ταύτην. Εν
τούτοις, κατά τό παρελθόν ύπεστηρίχθη κοί ή άντίθετος άποψις, άτι δηλαδή, ή ναμιΖαμένη άμυνα είναι ισοδύναμος
πρός τήν πραγματικήν άμυναν (διάφοροι 'Ιταλοί Νομομα
θείς).
Καί ήδη προκύπτει τό έρώτημα έάν έπιτρέπεται ή ά
μυνα κατά τού έν ναμιΣομένη άμύνη ένεργοϋντος.
Ή άπάντησις, ήτις δίδεται εις τό παρόν έρώτημα, εί
ναι καταφατική, διότι ειπαμεν άτι ή νουιΖομένη άμυνα αίρει
μέν τόν καταλογισμόν τής πράξεως, δέν άπσκλειείι δέ τό
άδικον χαρακτήρα τής πράξεως, δηλαδή τής προσβολής δι
καιωμάτων τού έκληφθέντος ώς άδίκως έπιτεθέντος.
Κατόπιν τών όσων έξετέθησσν άνωτέρω, έν σχέσει μέ
τήν νομιΖαμένην άμυνα καί τήν έξ άμελείας ύπέρβασιν ό
ρίων τής άμύνης, νομίΖομεν, άτι μεταξύ αύτών ύφίσταται ή
έξής διαφορά:
Εις μέν τήν πρώτην περίπτωσιν, ή έξ άμελείας έσφαλμένη έκτίιμησις άφορά τήν ϋπαρξιν τών νομίμων προϋποθέ
σεων τών άπαιτουμένων διά τήν παρσδοχήν τής άμύνης εις
δέ τήν δευτέρσν περίπτωσιν, ή ϋπαρξις τών προϋποθέσεων
τής άμύνης είναι δεδομένη καί ή έξ άμελείας έσφαλμένη
έκτίμησις τού άμυνομένου άφορά τήν έπικινδυνότητα, τό
είδος τού άπειλουμένου έννόμου άγαθού, τόν τρόπον καί
τήν έντασιν τής έπιθέσεως (Χωραφά καί Ζησιάδου Π.Ν.
1971 αελ. 313). Πάντως, κατά νόμον ρητώς γίνεται δε
κτόν, άτι ή έξ άμελείας ύπέρβασις τιμωρείται κατά τάς περί
τούτης διατάξεις.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΏΕΣ
Τό αίμα τών προγόνων μας
πότισε τό δέντρο τής άντρειωσύνης!
Έ χ ε ι στ’ άπάτητα ιερά βουνά
τής Πίνδου καί τής Κορυτσ&ς
ξεπήδησαν χαινσύργοι Μαραθώνες
(καί Θερμοπύλες!
Τ ά σημάδια πού άφησεν δ χρόνος φω
νάζουν:
«’Απ’ ’δώ περάσαν οί ήρωες».

Οί σπαραγμοί γίναν τραγούδι θριάμ
βου,
% άχόμα άντηχεΐ στις ματισμένες χα(ράιδρες.
Οί θάμνοι ποτίστηκαν κι’ έγιναν δέν
δρα ,
δέντρα πανύψηλα,
σύμβολα τής έλευθερίας!
’Αθάνατοι ήρωες!

τήν έλευθερία μας, δέν τήν γευτήκα
μ ε.
"Ομως, φωτεινά άστέρια
θά χαράζουν τ’ όνομά σας
στόν άπέραντο ουρανό,
στόν αιώνα τόν άπαντα!. . .
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ
Άστυφύλαξ

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
( Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ι Σ )

Ύ πό
ΑΝΤ.
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Έντ. Ύφηγητοϋ 'Ιατροδικαστι
κής καί τοξικολογίας.
Ί α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ο ϋ ’Α θ η ν ώ ν
Γ. Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Χ η μ ι κ ο ύ

Ή χρήσις τών «ναρκωτικών» καθημε
ρινώς έπεκτείνεται, δι’ ώρισμένα δε Κρά
τη τής Ευρώπης και τής ’Αμερικής ή κατάστασις 'έχει ήδη φθάσει εις άνησυχαστικόν σημεϊον.
Εις την χώραν μας βεβαίως τό πρό
βλημα τών «ναρκωτικών» έχει κατά τό
μάλλον ή ήττον περιορισθεΐ εις την χρήσιν
τοΰ χασίς, είς στενά και τούτο πλαίσια,
τούτο όμως δέν σημαίνει δτι θά πρέπη νά
χαλαρωθή ή έπαγρύπνησις έστω καί έπί
στιγμήν. Ή ’Αστυνομία και τά όργανά της,
κατ’ έξοχήν έπιφορτισμένα μέ τή δίωξιν
του λαθρεμπορίου τών «ναρκωτικών» καί
τών τοξικομανών, θά πρέπη νά γνωρίζουν
καλώς κάθε είδος φαρμάκου που οδηγεί
στον «ψεύτικο παράδεισο», στον τόσο προ
σφιλή «όνειρικό κόσμο» τών άνθρώπων
αυτών.
Τον σκοπόν άκριβώς αυτόν έξυπηρετεΐ
ή συνοπτική παρουσίασις τών «ναρκωτι
κών» πού άκολουθεΐ.
ΤΟΓ ΟΡΟΓ «ναρκωτικά» νοούνται γενικώς
Λ ΙΑούσίαι
διαφόρου χημικής δομής, αΕ δποϊαι Α
σκούν ποικίλην φαρμακολογικήν Ενέργειαν έπί τού Κ.
Ν.Σ., Από τής απλής διεγερτικής Εως τής κατασταλτι
κής, άλλα μέ κοινήν χαρακτηριστικήν Ιδιότητα να προκαλοΰν έθισμόν, ή έπί τό δρθότερσν, Ε ξ ά ρ τ η σ ι ν
φυσικήν ή ψυχικήν.
Ό δρος κατά συνέπειαν «ναρκωτικά» δέν είναι Α
πολύτως δόκιμος δεδομένου δτι συμπεριλαμβάνονται ύπ’
αύτόν καί ούσίαι δρώσαι διεγερτικώς. Τούτου Ενεκεν
έπροτάθη υπό τής Παγκοσμίου Όργανώσεως Υγείας
(WHO) καί καθιερώθη δ δρος «φάρμακα προκαλοΰντα
τοξικομανίαν», άνταποκρινάμενος περισσότερον πρδς τήν
προαναγραφεΐσαν κοινήν ιδιότητα αύτών, ήτοι τήν Εγκατάστασιν έ ξα ρ τ ή σ ε ως έκ τού φαρμάκου.
Παρ’ δλσν δμως τούτο ή συνήθεια καί ή εύκολία τού
δρου «ναρκωτικά» δέν έπέτρεψαν τήν τελείαν άπάλειψιν
τούτου.

Τό άρθρον 1 τού Ν Α . 743/10.12.70 «περί τιμω
ρίας τών παραβατών τών νόμων περί ναρκωτικών καί
ουσιών προκάλουσών τοξικομανίαν ή έξάρτησιν τού Α
τόμου, ώς καί περί μεταχειρίσεως τών τοξικομανών έν
γένει», δρίζει: «ώς ναρκωτικά έν γένει έν τή έννοίφ τού
παρόντος θεωρούνται αί ούσίαι αΕ δυνάμεναι έκ τής
χρήσεως αύτών νά πρόκαλέσουν τοξικομανίαν ή έξάρτησιν τού Ατόμου Από τούτων. . . . » , διακρίνει δέ δύο κα
τηγορίας, τάς «Κατηγορία Α καί Κατηγορία Β», συμπεριλαμβανούσας ή μέν πρώτη ούσίας αΕ δποϊαι ούδεμίαν
θεραπευτικήν Αξίαν κέκτηνται, ή δέ δευτέρα ούσίας
χρησιμοποιούμενας εις τήν θεραπευτικήν είς ώρισμένας περιπτώσεις καί ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις.
Ή τροποποίησις τού Ανωτέρω Νόμου διά τού Ν Α .
1176/72 προβλέπει τελικώς τέσσαρας κατηγορίας είς
τάς όποιας κατανέμονται Απασαι σχεδόν αΕ ούσίαι αΕ
δποϊαι Ασκούν οίανδήποτε φαρμακολογικήν δράσιν είς
τό Κεντρικόν Νευρικόν Σύστημα καί δύναται νά προκαλέσουν «έξάρτησιν» έξ αύτών.
’Εμφανές έκ τών Ανωτέρω καθίσταται δτι ή Εννοια
τού παλαιού δρου «έθ'ΐσμός» Εχει Αντικατασταθή σήμε
ρον διά τού δρου έ ξ ά ρ τ η σ ι ς.
Έ θ ι σ μ ό ς είναι τό φαινόμενον τής προοδευ
τικής μεταβολής τής εύαισθησίας βιολογικού τίνος συ
στήματος, πρός ώρισμένην ούσίαν κατ’ έπανάληψιν χορηγουμένην είς τρόπον ώστε νά Επιτυγχάνεται τό αότό
Αποτέλεσμα μόνον κατόπιν προοδευτικής αύξήσεως τής
δόσεως. Κατάστασις έθισμού δμως δέν Εγκαθίσταται δι’
δλα τά φάρμακα τής κατηγορίας τών «ναρκωτικών», δφίστατο δέ πραγματική σύγχυσις είς τόν καθορισμόν
τής έγκαθιστωμένης καταστάσεως, ήτοι έάν έποόκειτο
πράγματι π ε ρ ί
έ θ ι σ μ ο ύ (A D D ICTIO N ) ή
Απλής συνήθειας
( HABI T) . Τούτο ώθησεν τήν WHO είς τήν πλέον έμπεριστατωμένην μελέ
την τού δλου θέματος καί κατόπιν ειδικής έκθέσεως
συνταχθείσης ύπό ειδικής Επιτροπής κατά τό 1964, Αντικατέστησεν άμφστέρους τούς Ανωτέρω δρους διά τού
δρου έ ξ ά ρ τ η σ ι ς
έκ τ ί ν ο ς φ α ρ μ ά 
κου
( D R U G D E P E N D E N C E ).
Διά τού δρου τούτου δρίζεται πλέον ή κατάστασις
Εκείνη ή όποια δημιουργεϊται είς Εν Ατομσν κατόπιν
συνεχούς ή περιοδικής χορηγήσεως τού φαρμάκου καί
έκδηλσύται ύπό τήν μορφήν ψυχικής ή σωυ,ατικής έξαρτήσεως έξ αύτοΰ ή καί άμφοτέρων. Τά χαρακτηριστικά
μιας τοιαύτης καταστάσεως είναι διάφορα άναλόγως
τής περιεχομένης δραστικής ούσίας, πρέπει δέ πάντοτε

v i καθορίζωνται σαφώς διά δηλώσεως τοΰ ιδιαιτέρου
τύπου τής έξαρτήσεως έκ τοΰ φαρμάκου δι’ έκάστην
ειδικήν περίπτωσιν. Έξάρτησις π.χ. τύπου μορφίνης,
τύπου βαρβιτουρικών, τύπου άμφεταμίνης κ λ π .
Τ π δ τήν έπήρειαν μιας τοιαύτης ουσίας ευρισκό
μενον τό άτοιμον καταλαμβάνεται, ώς έπΐ τό πλεΙστόν,
ύπό αισθήματος ευδαιμονίας δημιουργουμένης προοδευ
τικής ψυχικής τίνος παρορμήσεως πρός περιοδικήν ή
συνεχή λήψιν τοΰ φαρμάκου πρός δημιουργίαν τής ευ
χάριστου τούτης διαθέσεως καί πρός Αποφυγήν τής στε
νοχώριας καί τοΰ άγχους. Ή τοιαύτη κατάστασις τοΰ
θυμίκοΰ είναι δ πλέον ισχυρός παράγων έξαρτήσεως έκ
των έμφανιζομένων κατά τήν χρονιάν χρήσιν ψυχοτρό
πων φαρμάκων, δι' ώρισμένα δέ μάλιστα είδη (άμφεταμίνας) πιθανόν νά είναι καί δ μοναδικός.
Ώριαμένα έκ των φαρμάκων προκαλοΰν έπίσης
φυσικήν έξάρτησιν (PHYSICAL D EPEN D EN CE), ή
όποια έμφανίζεται ώς άποτέλεαμα προσαρμοστικής καταστάσεως καί έκδηλοΰται άφ’ έαυτής δι’ έντόνων σω
ματικών διαταραχών έφ’ δσον διακοπή ή χορήγησις.
Αί διαταραχαί αύται έμφανίζονται ώς καί τά σύνδρομα
στερήσεως καί άποχής (W ITHDRAW N, ABSTINEN
CE S iD R O M E S), έκδηλοΰνται δι’ ιδίων συμπτωμά
των καί σημείων ψυχικής καί σωματικής φύσεως, χα 
ρακτηριστικών δι’ έκαστον τύπον φαρμάκου. Αί κατα
στάσεις αύται όποχωρσΰν δι’ έπαναχαρηγήσεως τής
αότής ούσίας ή έτέρας περιεχούσης χημικήν δμάδα πα
ρόμοιας φαρμακολογικής δρώσεως.
Ή σωματική έξάρτησις άποτελεΐ σημαντικόν στοιχεΐον, ένισχΰον τήν έπίδρασιν τής ψυχικής έξαρτήσεως
έπί τής συνεχίσεως τής χορηγήσεως τοΰ φαρμάκου, ή
τής έπανολήψεως τής χρήσεως μετά μίαν άπόπειραν
διακοπής.
Σήμερον πιστεύεται δτι ή ψυχική έξάρτησις δύναπαι νά άναπτυχθή, είδικώς μέ διεγερτικά φάρμακα,
χωρίς τήν έκδήλωσιν σωματικής έξαρτήσεως καί έπομένως χωρίς τήν άνάπτυξιν «συνδρόμου άποχής», μετά
τήν διακοπήν τής χρήσεως τοΰ φαρμάκου. Ή σωματική
έξάρτησις δύναται δμοίως νά έπέλιθη άνευ άξιοσημειώτου ψυχικής έξαρτήσεως καί είναι τό άναιπόφευκτον
άποτέλεαμα τής χορηγήσεως ώριαμένων φαρμάκων είς
έπαρκεΐς ποσότητας καί κατά συχνά χρονικά διαστήμα
τα. Ή ψυχική έξάρτησις θεωρείται ή πρώτη έκδήλωσις
τής άντιδράσεως τοΰ άτόμου έπί τής έπιδράσεως ένός
εϊδικοϋ φαρμάκου καί ποικίλλει τόσον είς τά διάφορα
άτομα, δσον καί διά τά διάφορα φάρμακα.
Πολλά έκ τών φαρμάκων τά όποια προκαλοΰν έξάρτησιν, είδικώς δέ έκεΐνα τά όποια δημιουργούν σω
ματικήν τοιαύτην, είναι δυνατόν νά έγκαταστήσσυν δμσίως καί άνσχήν (TO LERA NCE), ή όποια είναι μία
προσαρμοστική κατάστασις χαρακτηριζομένη δι’ ήλαττωμένης άνταπσκρίσεως έπί λήψεως τής ιδίας ποσότητος τοΰ φαρμάκου ή διά τοΰ γεγονότος δτι άπαιτεΐται
μεγαλυτέρα δόσις διά νά προκληθή δ αυτός βαθμός έ
πιδράσεως. Είναι δμως πιθανόν νά έπέλθουν άμφότεραι
αί έξαρτήσεις έκ τού φαρμάκου χωρίς νά άναπτυχθή
Ικδηλος άνοχή. Τέλος, είναι δυνατόν ή δρ&σις ένός
φαρμάκου μετά τήν έγκατασταθεΐσαν έξ αύτοΰ έξάρτησιν, νά έκδηλοΰται Αμέσως μέ τήν λήψιν έλαχίστης δόσεως, φαινόμενον γνωστόν ώς «Αντίστροφος άνοχή»
( R E V E R S E T O L E R A N C E ).
Έ ν τοΐς έπαμένοις δίδεται διά τά περισσότερον
σήμερον διαδεδομένα «ναρκωτικά» μία σύντομος περι810

γραφή τών κυριωτέρων ένεργειών των, τοΰ τρόπου δράσεως καί τών ψυχιατροδτκαστικών καί κοινωνικών προ
βλημάτων τά όποια ταΰτα δημιουργούν. Διά τήν περι
γραφήν διεχωρίαθησαν ταΰτα είς 5 δμάδας, ήτοι:
Α. Ψευδαισθησιογόνα.
Β. Διεγερτικά τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος.
Γ . Κατασταλτικά τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος
Δ. ’Οργανικοί διαλύται καί άτμοί (V A PO RS).
Ε. Κατ’ έξοχήν ναρκωτικά.
Είς τό τέλος δίδεται Αναλυτικός πίναξ τοΰ είδους
τής δι’ έκάστην ουσίαν έγκαθιστωμένης έξαρτήσεως, ώς
καί βραχύ λεξιλόγιον τών διεθνώς καθιερωμένων δρων
καί όνομασιών, κοινοχρήστων καί μή είς τό κεφάλαιον
τούτο τών «ναρκωτικών».

Α' Ψ Ε Υ Δ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Ο Γ Ο Ν Α
Αα' Δ ι α ι θ υ λ α μ ί δ η τοϋ Λ υ σ ε ρ γ ι κ ο ϋ
ό ξ έ ως (L.S.D .)
Τό L.S.D. γνωστόν χημικώς ώς τό διαιθυλαμίδιον
τοΰ d- λυσεργικοϋ όξέος, παρεσκευάσθη άρχικώς ύπό
τοΰ HOFMANN τό έτος 1938, δ ίδιος δέ έρευνητής
διεπίστωσεν άργότεραν τάς παραισθησιογόνους ιδιότη
τας αύτοΰ.
Χαρακτηριστικαί είναι αί προσωπικαί έκ τής χρή
σεως τοΰ L.S.D. έντυπώσεις, άναγραφεΐσαι είς τό Ατομι
κόν του σημειωματάριον.
«Παρετήρησα μετά φόβου δτι τό περιβάλλον μου δφίστατο
προοδευτικώς άλλαγήν. Τά πάντα έφαίνοντο παράξενα
καί δέν ήδυνάμην νά έκφράσω τόν έαυτόν μου.
Τά όπτικά μου πεδία έταλαντεόοντο καί έκαστον έκ των πραγμά
των έφαίνετο νά παραμορφώνεται ώς είς Ιν έλαττωματικόν καθρέπτην. Κατελήφθην άπδ τήν έντύπωοιν δτι
θά παρεφρόνουν καί τό χειρότερον ήμουν ένήμερος τής
καταατάσεώς μου Ή διάνοια καί ή παρατηρητικότης
μου ήοαν προφανώς αμείωτοι».

Τό L.S.D, θεωρείται τό κατ’ έξοχήν παραισθησιογόνον φάρμακον δύναται δέ νά έκδηλώση τάς, φαρμακολογικάς αύτοΰ ένεργείας είς δόσεις 20— 30γ.
Ααμβάνεται έσωτερικώς ύπό μορφήν διαλύματος.
Σταγών έξ αύτοΰ άντιστοιχούσα είς τήν Ανωτέρω δόσιν τοποθετείται έπί προσροφητικοΰ χάρτου (στυπόχαρτον) , δ όποιος φέρεται έν συνεχεία, ύπογλωσσίως. Μετά
παρέλευσιν 30—4 5 ' ή καί ένωρίτερον έμφανίζεται ή
ένέργεια τοΰ φαρμάκου ή όποια καί διαρκεΐ 8 — 10
ώρας.
Περισσότεραι δόσεις ύπό μορφήν περισσοτέρων
σταγόνων, τίθενται συχνά είς πλέον εύμέγεθες φύλλον
στυποχάρτου, τό όποιον ένδιπλσύμενον φυλάσσεται όπουδήπστε εύχερώς.
Ααμβάνεται Ακόμη ύπό τήν μορφήν μικρών καταπστίων, Αναμεμιγμένον συνήθως μεθ’ έτέρων διεγερτι
κών, ώς τών Αμφεταμινών.
Τά καταπότια αύτά κυκλοφορούν μεταξύ τών το
ξικομανών ύπό διάφορα όνόματα ώς τό γαλάζιο δνειρο
(BLEU D R EA M ), τό «κόκκινο δνειρο» (RED DREΑΜ) κ -λπ.
Ό μηχανισμός δράσεως τοΰ φαρμάκου δέν είναι
είσέτι έπακριβώς γνωστός. Άπορροφεΐται σχετικώς τα
χέως κατόπιν λήψεως Από τοΰ στόματος, μετά δέ τήν
άπορράφησιν συγκεντροϋται κυρίως είς τό ήπαρ. Μι-

’’Ανω Αριστερά: L.S.D. εις δισκία. ’'Ανω δεξιά: Φυτδν
’Ινδική; Καννάβεως. (Έ κ τοΰ Αρχείου τής Τποδ) νσεως
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών). Κάτω:
Δεξιά: "Ενα;

Οττιαμανεΐς,.

ιροχωρημενος» όπιομανής.

κρά μόνον σχετικώς ποσότης άνευρίσκεται εις τόν Εγ
κέφαλον.
Αί κύριαι Εκδηλώσεις τής «μέθης» διά L.S.D. άφοροΰν εις μεταβαλάς της όπτικής καί άκσυστικής άντιλήψεως, άλλαγάς εις την άντίληψιν τοΰ χρόνου καί
τού διαστήματος ώς καί της άξίας τοΰ περιεχομένου της
σκέψεως.
Τ π ό τήν Επίδρασιν τοΰ L.S.D. χρώματα καί παρα
στάσεις έν γένει, Εντείνονται καί Εμφανίζονται ζωηρά
καί ώς ζώσαι εικόνες.
Ό χρόνος ώς καί άνωτέρω άνεγράφη, δύναται νά
άπωλέση τήν Εννοιάν του.
Αί ώραι πιθανόν νά συγχωνευθοΰν εις λεπτά ή
άντιθέτως τά δευτερόλεπτα νά διαρκέσουν ώρας. Ό
HAMMER γράφει σχετικώς:
«Έ τυχε νά. κοιτάξω μίαν στιγμήν τό ώρολόγιόν μου άναπαοώμενος έπί τοΟ π^ζοδραμ ίου. ·Έδειχνεν ένθυμοϋμαι
καλ(5ς 12.25 '. Τότε έκινήθην πρός §ν φανταστικόν τραΐνον, τό όποιον μέαφ χιλιάδων λαβυρίνθων έφαίνετο νά
μέ δδηγή πρός διαφόρους κατευθύνσεις διά χιλιάδας ώ
ρας. Κατόπιν είδα τό ώρολόγιόν μου καί πάλιν. Ή ώρα
ήτο 12.28' καί τοΟτο μέ ϊκαμεν νά άναφωνήσω: θεέ
μου τόσα πολλά ουνέβησαν εις τά τελευταία τρία λεπτά».

Ή άνωτέρω περιγραφή είναι τψ όντι χαρακτηρι
στική της μέθης διά τοΰ L-S.D. καί δικαιολογεί άπολύτως τήν εκφρασιν «όνειρικόν ταξεϊδι» (TR IP) διά τής
όποιας αποδίδεται είς τήν γλώσσαν των τοξικομανών
τό ψευδαισθησιακόν παραλήρημα.
Ή όμοιότης των συμπτωμάτων πρός έκεΐνα τής σχιζ,οφρενίας είναι μερική. Κοινά σημεία θεωρούνται αί
ψευδαισθήσεις, αί διαταραχαί της μνήμης, τής βουλήσεως καί αί κινητικαί διαταραχαί. Ή Εκ τοΰ L.S.D.
ψύχωσις είναι βραχυτέρας διάρκειας, αί δέ ψευδαισθή
σεις όσάκις Εμφανίζονται είναι, ώς ήδη ένεγράφη, κυ
ρίως όπτικαί καί άκουστικαί.
Τό L.S.D. άποτελεΐ άναμφιβόλως ίν των πλέον
Επικινδύνων ψευδαισθησιαγόνων φαρμάκων, οί Εξ αύτοΰ
δέ κίνδυνοι συνοψίζονται ύπό τής ’Ιατρικής Εταιρείας
τών H JI.A . ώς άκολούθως:
— Έμφάνισις παρατεταμένης ψυχώσεως.
— Διάθεσις πρός αότακτσνίαν.
— Ένεργοποίησις λανθανουσών προηγουμένων ψυ
χώσεων.
— Έμφάνισις τής δράσεως τοΰ φαρμάκου Εβδομά
δας ή μήνας .μετά τήν χρήσιν του.
’Από ’Ιατροδικαστικής πλευράς ή άνακάλυψις τοΰ
τοξικομανούς διά L.S.D. είναι μάλλον εύχερής, έφ’
δσον ή δειγματοληψία τοΰ αίματος πραγματσποιηθή κα
τά τήν διάρκειαν τής μέθης ή τό μέγιστον 8 ώρας άπό
τής άρχικής λήψεως.

Αβ' Χασί ς .
Ή λέξις χασίς είναι άραβική καί σημαίνει ξηρά
πόα, υπονοεί δέ τήν ρητινώδη ουσίαν τήν λαμβανομένην
έκ τών παράνθιων μερών τοΰ φυτού CANNABIS SAΤ Ιν Α καί τών ποικιλιών αύτοΰ .
Είναι φυτόν Ετήσιον, Ιθαγενές τής Κεντρικής ’Α
σίας καί δή τών ’Ινδιών, άλλά εύδοκιμεΐ Επίσης καί είς
τάς υπολοίπους χώρας τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής.
"Απαντα τά μέρη τοΰ φυτοΰ περιέχουν ρητίνην
φαρμακολογικώς Ενεργόν, ή μεγαλυτέρα δμως συγκέντρωσις υπάρχει είς τά άνθη καί τά φύλλα τοΰ φυτοΰ.

Είς τό Εμπόριον τά προϊόντα τής καννάβεως φέ
ρονται ύπό ποικίλας μορφάς καί δνομασίας, άναλόγως
τής προελεύσεως καί τής ποιότητος αύτών, τά πλέον
γνωστά είναι ή MARlJUANNA, τό CHARRAS, τό
BARUG κ.λ,π.
Έ κ τής καννάβεως Εχουν άπομονωθή πλείσται
«κανναβινόλαι» (τετραΰδροκανναβινόλη, κανναβιδιόλη,
κανναιβινόλη, κανναιβιδιολικόν όξύ), ώς φαρμακολογικούς
Ενεργός δμως ούσία άναφέρεται σήμερον μόνον ή τετραΰδροκανναβινόλη ( T H C ) , ή δραστική δόοτς τής όποιας
δέν Εχει είσέτι καθορισθή.
Ή διερεύνησις τοΰ μηχανισμοΰ δράσεως τής καννάβεως άπετέλεσαν τό άντικείμενον μελέτης πλείστων
δσων Ερευνητών, οί όποιοι Επί πλέον περιέγραψαν καί
τά κατά τήν διάρκειαν τής μέθης Εμφανιζόμενα συμ
πτώματα. Σήμερον είναι γνωστόν δτι ή δράσις τής καν
νάβεως είναι αρκετά περίπλοκος, μή σαφώς καθωρισμένη ή καλλίτερον ποικίλη, έκδηλουμένη άλλοτε άλλως,
τούτου έξαρτωμένου Εκ πλείστων δσων παραγόντων.
Ούτως είναι γνωστόν δτι ύφίστανται διαφοραί μεταξύ
τών πρωτοπείρων καί τών χρονίως ποιούντων χρήσιν,
ώς Επίσης δτι ή Ενέργεια τοΰ ήδονιστικοΰ έξαρτάται με
γάλους Εκ τής λαμβανομένης δάσεως, τοΰ είδους τοΰ
προϊόντος, τής μορφής καί τοΰ τρόπου λήώεως, ώς καί
Εκ τής προσωπικότητος αύτοΰ τούτου τοΰ άτόμου, τής
ψυχικής ώριμότητος, τής κοινωνικής του προσαρμογής
κ,λ,π.
Πρός πληρεστέραν περιγραφήν τής ποικιλίας πρά
γματι τών Εμφανιζομένων συμπτωμάτων δύναται τις,
σχηματικψ τψ τρόπψ,'νά διακρίνη τάς έκ τής καννά
βεως Εμφανιζομένας Ενέργειας είς τ ο π ι κ ά ς κ α ί
Εξ ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ω ς ,
άφορώσας είς σωματικάς καί ψυχικάς Εκδηλώσεις. Είς τάς τοπικάς Ενέργειας
δύναται νά περιληιφθοΰν τά Ερεθιστικά έν γένει φαι
νόμενα, ώς δ δι’ Εντόνου βηχός έκδηλούμενος Ερεθισμός
τοΰ άναπνευστικοΰ βλεννογόνου Επί καπνίσματος, ή τό
διαρροϊκόν σύνδρομον τά έγκαθιστώμενον τάς πρώτας
κυρίως ώρας άπό τής λήψεως διά τοΰ στόματος. Δύνανται άκόμη νά Εμφανισθοΰν ναυτία, εμετός, άογότερον δέ τό διαρροϊκόν σύνδρομον νά άντικατασταθή ύπό
δυσκοιλιότητος, Επιμόνου Ενίοτε.
Είς τάς Εξ άπορροφήσεως Ενέργειας υπάγονται ποι
κίλα τψ δντι συμπτώματα δυνάμενα νά Εμφανισθοΰν είς
διάφορον έκάστοτε βαθμόν τούτου έξαρτωμένου Εκ πλεί
στων δσων παραγόντων. Πρωταρχικήν σημασίαν Εχουν
βεβαίως ή δόσις καί τό είδος τοΰ λαμβανομένου προϊ
όντος, ώς καί ή Εμπειρία περί τήν χρήσιν μεταξύ τών
πρωτόπειρων καί τών χρονίως ποιούντων χρήσιν.
Αί κατά τήν διάρκειαν τής διά τοΰ χασίς μέθης
Εμφανιζόμεναι Ενέργεια', δύνανται γενικώς νά προσλάβουν είτε χαρακτήρα τοΰ δ ν ε ι ρ ι κ ο ΰ
παρα
λ η ρ ή μ α τ ο ς κατά τό όποιον κυριαρχεί αίσθημα
εύφορίας, είτε σπανιώτερον τής ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς
π α ν ι κ ο ΰ. Ή μακρά Εξ άλλου χρήσις τοΰ χασίς
είς μεγάλας δόσεις, δύναται είς ώρισμένας περιπτώσεις
νά προκαλέση τήν έμφάνισιν χ α σ ι σ ι κ ώ ν
ψυ
χ ώ σ ε ω ν , ή νοσολογική όντότης τών όποιων δμως
συζητεΐται σήμερον όλοσχερώς.
Τό όνει ρι κόν π αρ α λή ρη μα
έκδηλοΰται Επί καπνίσματος κυρίως, μετά πάροδον βρα
χέος χρονικού διαστήματος άπό τής Εκδηλώσεως άβληχρών φαινομένων, κυρίως έκ τοΰ κυκλοφοριακοΰ συστή
ματος πρσεξάρχουν δέ τά διεγερτικά άπό τοΰ νευρικού

συστήματος καί δή των ψυχικών κέντρων συμπτώματα.
Ό χασιστής χωρίς νά άπωλέση έντελώς τήν συνείδησιν
του περιβάλλοντος, λησμονεί πάσαν φροντίδα καί μέρι
μναν, φέρεται δέ εις κόσμον πλήρη ζωής καί άπολαύσεως. Αίσθημα αύξανομένης ευδαιμονίας προοδευτικώς
έγκαθίσταται, ώς έπίσης είναι δυνατόν να έμφανισθοΰν
άνοδική τάσις καί διάθεσις πρός πανανθρώπινον σχέσιν
καί έπικοινωνίαν, ηύξημένη φαντασία, χιούμορ, άσυνήθης γνωστικισμός καί ίδεαταί σχέσεις μετά αίσθήσεως τίνος έξωπραγματικιαμού καί τάσεις προσηλώσεως εις τάς λεπτομέρειας τού περιβάλλοντος τάς όποιας
άφήνει τις άπαρατηρήτους, παραισθήσεις, μεταβολή εις
τήν αίσθησιν τού χώρου, έμπλουτιαμός των αισθητικών
έμπειριών (ύποκειμενικαί έντυπώσεις περί ήχων καί
γεύσεως αυξάνουν συχνάκις ιδιαιτέρως), ηύξημένη κά
ποτε Θρησκευτικότης, ήπια έξαψις καί ένεργητικότης
(ή άκριβώς τό άντίθετον), ηύξημένη ή ήλαττωμένη
δραστηριότης, ηύξημένη ή ήλαττωμένη εύφράδεια καί
δμιλιτικότης, έλάττωσις ή άπώλεια τών άναστολών καί
εις μεγαλυτέρας δόσεις τάσεις πρός απώλειαν ή έκτροπήν έκ τού λογικού συνειρμού τών σκέψεων τού όμιλοΰντος. Συχνάκις περιγράφονται αισθήματα ηύξηιμένου
αύθορμητισμού καί δημιουργικότατος, άν καί είναι δύσκολον νά παραδεχθή τις εις παρόμοιας περιπτώσεις
πραγματικήν τινα αύξησιν τής τελευταίας, έπιστημονικώς θεωρουμένης.
Κάθε είδους λύπη, στενοχώρια, ή έτερον ψυχικόν
πρόβλημα άμβλύνεται ή διαλύεται, φαντάζεται δέ τούς
πόθους αύτοΰ έκπληρουμένους, τάς έπιθυμίας καί σκέ
ψεις του πραγματοποιουμένας, πάν δηλονότι έπιθυμεΐ
πραγματοποιούμενον καί εύοδούμενον. Εικόνες παλαιαί
άποτελοΰσαι άναμνήσεις ήδη τού άτόμου, έπανέρχονται
είς τήν μνήμην του λαμβάνσυσαι πραγματικήν ύπαρξιν.
Τυχαίος ήχος, μουσικός φθόγγος, έστω καί κακόηχος
μεταβάλλεται είς μουσικήν άρμονίαν καί τό δυσαναρμονικώτερον καί μονοτονώτερον άσμα είς τό ήδυπαθέστερον κελάδημα.
Εμφανίζονται προσέτι άπτικαί καί άκουστικαί
ψευδαισθήσεις, ώς έπί τό πλεΐστον Ιρωτικοΰ περιεχο
μένου αί όποίαι έξελίσσονται κατά τήν έπιθυμίαν τού
χασιατού, δστις ούτως άπορροφεϊται είς ταύτας έξ όλσκλήρου καί προσηλώνει τό βλέμμα του είς ώριαμένον
σημεΐον έπ’ ούδενί λόγψ άποσπών τούτο !ξ αύτοΰ. Τήν
στιγμήν άκριβώς ταύτην ούδέν έκ τού περιβάλλοντος
φαίνεται άντιλαμβανόμενος, παραμένει δέ άκίνητος, φο
βούμενος τρόπον τινα μήπως άν κινηθή, άπωίλέση τό
πρό αύτοΰ έξελισσόμενον δραμα. "Αλλοτε άπό καιρού
είς καιρόν γελά, μειδιά, ή μορφάζει, ψιθυρίζει ή άπαγγέλλει μεγαλοφώνως ή έπιχειρεΐ νά συλλαβή τά πρό αύτού διαδραματιζόμενα. Μετά ταύτα έπέρχεται ύπνος ή
συχος μή διαφόρων τού φυσιολογικού, μετά τερπνών
πάντοτε όνείρων, κατά τήν άφύπνισιν δέ ούδέν δυσάρεσττον αισθάνεται, άλλά τοόναντίον εύχάριστσι άναμνήσεις τών όραθέντων παραμένουν.
Ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς π α ν ι κ ο ύ έμφανίζεται σπανιώτερον, έχει δέ διάφορον έξέλιξιν. Ά ρχικώς
έπέρχονται ζάλη, ναυτία, έμετος, έπακολουθεί δέ άνησυχία καί. ψευδαισθησιακόν παραλήρημα ούχί ευχάρι
στου περιεχομένου ήτοι ό χασιστής άναμιμνήσκεται πα
λαιών παθών ή τών πλέον δυσαρέστων καί λυπητερών
τού βίου συμβάντων, άπστέλεσμα δέ τούτων είναι ή έγκατάστασις μελαγχολίας κλαυθμών καί όδυρμών. ’Οπτασίαι κακαί πρσξενοΰσαι άποτροπιασμόν, φρίκην καί φό

βον έμφανίζονται καί δή ζωοψίαι, ένεκα τών όποιων δ
χασιστής κραυγάζει καί κρύπτει τό πρόσωπον διά τών
χειρών αύτοΰ δπως άπαλλαγή τού φρικτού δράματος. . .
Κρότοι τυχαίοι, έστω καί οί μικρότεροι έκλαμβάνονται
ύπ’ αύτοΰ ώς βρονταί ή ώς ήχοι πιστολιού, τούς περί
αύτόν, ή τούς μετ’ αύτοΰ, δύναται νά έκλάβη ώς έχθρούς
έπιζητούντας νά βλάψουν αύτόν, θεωρεί δέ οίονδήποτε
ύποπτον, έπιβουλευόμενον τό άτομόν του, διό καί δύναται
νά καταλήξη είς έγκλημα προκειμένου νά διασώση τήν
άπειλουμένην ζωήν του. Ό ύπνος είς τάς περιπτώσεις
ταύτας δύναται νά είναι ήρεμώτερος ή ταραχωδέστερος,
λόγψ όνείρων έφιαλτικών καί τρομακτικών. Διαρκοΰντος
τού ύπνου παρατηρούνται ένίστε μυϊκαί συσπάσεις ή καί
σπασμοί, παρεμφερείς πρός έπιληπτοειδείς τοιούτους,
μετά δέ τήν άφύπνισιν έπακολουθεί μεγίστη κόπωσις
διαρκοΰσα έπί πολλάς ήμέρας.
Πρέπει νά γραφή ότι αί περιγραφεΐσαι άνωτέρω
άντιδράσεις δέν έμφανίζονται καί δέν έξελίσσονται πάν
τοτε διά τών Ιδίων τυπικών χαρακτήρων έφ’ δλων τών
άτόμων τούτου έξαρτωμένου κυρίως έκ τού βαθμού μυήσεως ή έξοικειώσεως πρός τό ήδονιστικόν.
Αί χ α σ ι σ ι κ α ί
ψ υ χ ώ σ ε ι ς , αί δυνάμεναι νά έμφανισθοΰν είς τούς χρονίους χασισοκαπνιστάς άμφισβητούνται σοβαρώς σήμερον, θεωρούμεναι
όπωσδήποτε σπάνιαι άκόμη καί έξ έκείνων οίτινες πα
ραδέχονται τήν ύπαρξιν τούτων.
Ή έγκατάστασις ή μή γνησίου έθισμοΰ κατόπιν
λήψεως χασίς, έπί μακρόν χρονικόν διάστημα έχει συζητηθή εύρέως, διάφοροι δέ άπόψεις έχουν διατυπωθή.
Τό έ'/διαφέρον έπί τού θέματος τούτου έχει όμολογουμένως κορυφωθη δεδομένου δτι ή θετική ή άρνητική έπ’
αύτοΰ θέσις άποτελεΐ σοβαρόν έπιχείρημα είς τούς ύποστηρίζοντας τήν βλαβεράν ή μή άντιστοίχως έπίδρασιν
τού ήδονιστικού τούτου καί κατ’ έπέκτασιν τήν συνέχισιν
ή τήν άρσιν τών άπαγορεύσεων τών σχετικών πρός τήν
έλευθέραν κυκλοφορίαν αύτοΰ.
θ ά πρέπει όπωσδήποτε νά τονιαθή δτι άμφότεραι
αί ύποστηριζόμεναι άπόψεις στηρίζονται έπί άξιολόγων
στοιχείων τά όποια δέν είναι δυνατόν νά πείσουν άπολύτως περί τής μιάς ή τής έτέρας έκδοχής, τής άληθείας παραμενούσης ώς έκ τούτου, μετεώρου είσίτι είς
τό μεταίχμιον. 'Οπωσδήποτε δμως καί θέσις αύτη ά
ποτελεΐ σήμερον μίαν νέαν θεώρησιν καί μολονότι δέν
είναι έφ’ δλων είσέτι παραδεκτή ή έλλειψις άπάντων
τών συμπτωμάτων τού κλασσικώς παραδεδεγμένου
«έθισμοΰ» έν τούτοις έχει σταματήσει γενικώς νά θεωρήται ή χρήσις τού χασίς «πράξις άττολύτως καταστρετττική» καί ή ένταξίς του είς τόν χώρον τών λοιπών
ναρκωτικών, τύπου όπίου ή κσκαίνης νά άμφισβητήται
σχεδόν καθ’ όλοκληρίαν.
Ή παγκόσμιος όργάνωσις υγείας ώς ήδη άνεγράφη έν τψ πλαισίψ μελέτης άπάντων τών φαρμάκων τών
προκαλούντων τοξικομανίαν, διεχώρισε ίδιάζουσαν τινά
κατάστασις διά τό χασίς «DRUG DEPENDENCE OF
CANNAVlS ΤΓΡΕ», καθωρίσασα προσέτι καί δι’ έτερα
φάρμακα «έξάρτησιν τύπου χασίς».
Μία τοιαύτη κατάστασις χαρακτηρίζεται:
— Έ κ διάχυτου έπιθυμίας ή άνάγκης διά κατ’ έπανάληψιν λήψιν πρός τόν σκοπόν τής έμφανίσεως τών
φαρμακολογικών ένεργειών, τού φαρμάκου.
— Έ κ μικράς ή δχι διαθέσεως αύξήσεως τής δόσεως, έφ’ δσον δέν ύφίσταται θέμα άνοχής.
-—Έ κ ψυχικής έξαρτήσεως έκ τών ένεργειών τού
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ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΤΑς πρωϊνΑς ώρας τής 4.10.1973, εις τήν αίθου
σαν τελετών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, ελα6ε χώραν σεμνή τελετή έπί τη Αποχωρήσει έκ τής ύπηρεσίας τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυν. Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλη
καί τή Αναλήψει τής ήγεσίας τοϋ Σώματος ύπό τοϋ νέου
κ. Νικ. Δασκαλοπούλου. Είς τήν τελετήν παρέστησαν
πολυάριθμοι Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας, διοικητικοί
ύπάλληλοι καί έκπρόσωποι τοϋ ’Αθηναϊκού Τύπου. Έ ν
Αρχή, ώμίλησεν δ απερχόμενος ’Αρχηγός κ. Κ. Γιαννοόλης. Ό κ. ’Αρχηγός καταφανώς συγκεκινημένος
είπε τΑ έξής:
«Κύριε Αρχηγέ,
Μέ εξαιρετικήν συγκίνηοιν, άλλά καί πλήρη ίκανοποιησιν απερχόμενος έκ τής όνωτάτης ήγεσίας τού Σώματος
τής Αστυνομίας Πόλεων, σας παροδίδω τήν εύ&υνην τής
διοικήσεώς του.
Πιστεύω όκραδάντως, ότι τά συναισθήματα τής συγκινήοεως καί ίκανοποιήσεως, τά όποια δονούν αύτήν τήν
στιγμήν τήν ψυχήν μου είναι απολύτως δεδικαιολογημένα.
Τό μέν διότι αποχωρίζομαι μετά 35ετίαν περίπου τό περίλαμπρον Σώμα τής Αστυνομίας των Πόλεων έντός τών
κόλπων τού όποιου άνοπτύχθησαν καί ήναλώθησαν όλοι αι
σωματικοί, ψυχικοί καί πνευματικοί μου δυνάμεις καί έξεπληρώθησαν αί εύγενεϊς φιλοδοξίαι μου τό δέ διότι ώς
διάδοχός μου έπελέγητε ύμεϊς, άξιωματικός ύψηλής περιω
πής, διαθέτοντες είς μέγιστον βαθμόν όλα τα πνευματικά
καί ψυχικά στοιχεία ένός άξιου ήγέτου.
Δέν είναι τής παρούσης στιγμής νά προέλθω έστω καί
είς σύντομον άπολογισμόν τών προσπαθειών μου καί τού
έργου μου κατά τήν διάρκειον τής θητείας μου είς τήν
θέσιν τού Αρχηγού.
Λύνομαι νά παράσχω μίαν μόνον διαβεβαίωσιν:
Απέρχομαι μέ τήν συνείδησιν ήσυχον, πιστεύων, ότι
έν τη ένασκήσει τών καθηκόντων μου έπρυτάνευσε πάντοτε
τό δίκαιον, ή άμεροληψία. τό αίσθημα εύθύνης καί ή με
γαθυμία. Κοτέβαλλον πάσαν δυνατήν προσπάθειαν νά κρα
τήσω τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων είς το βόθρον τής
ύψηλής άποστολής του. "Αν αί προσπάθειαι δέν έστέφθηοα/
πάντοτε, ύπό επιτυχίας, ή εύθύνη δέν βαρύνει τόν ύποφαινόμενον.
Είμαι πάντως αισιόδοξος διότι πιστεύω είς τό πεπρωμένον καί τό μεγαλείον τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πό
λεων.
Αι άντιξοότητες καί αί δημιουργούμεναι έκάστοτε δυσχέρειαι είναι φαινόμενα φυσικά είς τήν έξελικτικήν πορείαν
όλων τών οργανισμών καί όλων τών θεσμών.
Αύτή ή αισιοδοξία μου έπιθυμώ νά μεταλαμπαδευθή είς
όλους τούς διοκονοϋντας είς τό Σώμα τής Αστυν. Πό
λεων, τό όποιον μέ τήν άξίαν νέαν ήγεσίαν του θά έπιτελέοη διά τής συμπαραστάσεως καί έμπιστοσύνης όλων τών
άξιωματικών καί κατωτέρων τόν ύψηλόν προορισμόν του.
Περαίνων έκφράΖω ιδιαιτέρως τός θερμοτάτας εύχαριστίας μου πρός όλους τούς συνεργάτας μου, οϊτινες έν
ποντί καί πάντοτε προθύμως μέ συνέδραμον σοβαρώς είς τό
έργον μου, εύχόμενος πρός αύτούς ύγείαν καί άταμικήν
καί οικογενειακήν πρόοδον, πρός υμάς δέ Κύριε Αρχηγέ
εύόδωσιν τού έργου σας καί έκπλήρωσιν τών προσδοκιών
τοϋ Σώματος. Επίσης δέ καί τύχην καλήν. "Αφησα τελευταϊον νά άπευθύνω ένα μεγάλο εύχαριστώ πρός τούς πνευ
ματικούς έργάτας τοϋ τύπου, πρός τούς όποιους τό Αστυ
νομικόν Σώμα οφείλει πολλά.
Σ ά ς εύχαριστώ».
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Έ ν συνεχεία, τόν Απερχόμενον πρσσεφώνησε ό νέο;
’Αρχηγός κ. Δασκαλόπουλος, δστις είπεν τΑ έςής:
«Σεβαστοί μου Κύριοι,
Αρχηγέ καί Ύπαρχηγέ τού Σώματος τής Αστυνομίας τών
πόλεων.
Αγοπητοί Συνεργάται,
Θερμώς εύχαριστώ τόν "Υψιστον διότι μοϋ έχάριοε
μέχρι σήμερον εϋκρατον σωματικήν καί πνευματικήν ύγείαν.
Εύχαριστώ θερμώς επίσης τόν Πρόεδρον τής Ελληνικής
Δημοκρατίας, ό οποίος περιβαλών μέ άπόλυτον έμπιστοσύνην καί άγάπην μοί άνέθεσεν, μετά τήν εύδοκίμως τερματισθεϊσαν θητείαν τής ήγεσίας τοϋ Σώματος τήν Αρχηγίαν
τούτου.
'
Αισθήματα βαθύτατης συγκινήσεως μέ συνέχουν κοθ
ολοκληρίαν τήν στιγμήν ταύτην κοθ' ήν μοί παραδίδε αι
ή σκυτάλη τής ήγεσίας τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πό
λεων καί μοί άνατίθεται ή εύθύνη τής διοικήσεώς του.
Ή συγκίνησις αϋτη έπιτείνεται, καί δεδικαιολογημένως καί διά δύο προσέτι λόγους σοβαρούς, όφειλομένους,
τό μέν είς τήν συναίσθησιν, ότι ή θέσις αϋτη έλαμπρύνθη
κατά τό παρελθόν, ύπό τών διοκονησάντων έν αυτή ανεγνω
ρισμένης άξίας προσωπικοτήτων, παρ' ών πλεϊσται προσεφέρθησαν είς τό Σώμα καί τήν κοινωνίαν γενικώτερον υ
πηρεσίας τό δέ είς τό γεγονός ότι διαδέχομαι ύμάς άξιον
ήγέτην πεπροικισμένον δΓ έξαιρετικών ικανοτήτων καί α
ρετών, δίκαιον, άμερόληπτον, έργατικόν, στοργικόν πρός
τούς ύφιστομένους, προσηλωμένο,/ έν παντί είς γο καθήκον
καί είς τήν μέριμναν διά τήν εύόδωσιν τών σκοπών τού
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων.
Κατά τήν διάρκειαν τής Ηγεσίας σας, ένεπνεύσα ε
τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν πρός τό πρόσωπόν σας, όλων
ήμών, είς τρόπον ώστε αισθήματα άπσχωρισμού ένός προσ
φιλούς προσώπου νά μάς διακατέχουν.
Η σημερινή τε
λετή τής άποχωρήσεώς σας έκ τοϋ Σώματος, ή όποιο
έρχεται ώς φυσική διαδοχή τής ήγεσίας μέ τό πλήρωμα τοϋ
χρόνου, θό μοί έπιτρέψητε νά σάς διαβεβαιώσω
Κύριε
Αρχηγέ, ότι έπωμίΖει είς έμέ τάς εύθύνας τής συνεχίσεως
ένός λαμπρού έργου τό όποιον έπετελέσατε.
Ή ύποθήκη τού έργου τούτου τής διατηρήσεως εις
ύψηλήν στάθμην τής άστυνομεύσεως καί τής συνεχίσεως
τής λαμπρός ιστορίας τοϋ άστυνομικού έργου, ή διατήρησι
τής τάξεως καί άσφαλείσς είς οίον Ζηλευτόν βαθμόν είναι,
ή μέριμνα ύπέρ τοϋ πολίτου όν τό Αστυνομικόν Σώμα έτάχθη νά ύπηρετή, ό έκσυγχρσνισμός του είς τάς διαρ
κώς μετοθαλλομένας τεχνολογικός,
άλλά καί κοινωνι
κός έξελιξεις, ή ιδιαιτέρα φροντίς έξυψώσεως τών άνδρών
τοϋ Σώματος, είς τρόπον ώστε ν άποτελοϋν πάντοτε τό
ύπόδειγμα, άλλά καί ύγιές μέλος δημοσίου λειτουργού τού
κοινωνικού συνόλου τό όποιον ύπηρετοϋν, θ' άποτελέσουν
καί δΓ έμέ διακαή έπιδίωξιν.
Καί ήδη περαίνων Κύριε Αρχηγέ, εύχομαι ύμϊν ύγείαν,
άτομικήν κοί οικογενειακήν εύτυχίαν, εύελπιστών, ότι ή
συνέχισις τοϋ έργου σας καί ή περαιτέρω πρόοδος τοϋ Α 
στυνομικού Σώματος, θά σάς πληροί δΓ αισθημάτων χαράς
καί ίκανοποιήσεως καί ύπό τήν νέαν σας ιδιότητα.

ΙΙεραίνων ό νέο; ’Αρχηγό; τη; ’Αστυνομία,: Πόλεων
καί μετά τήν Αποχώρησιν τοϋ κ. Γιαννούλη, Απευθυν
θείς πρός τούς παρευρεθέντας είπε:
Σάς έκάλεσα νά παραμείνετε διότι ήθελα νά άπευθύνω
ένα θερμώ εύχαριστώ είς τόν έπιστήθισν Φίλον μου, ό όποϊς :
συμπορίστατε σήμερον καί παρίστασται έν τή αιθούση τού
τη, ό όποιος είς όλην τήν διάρκειαν τής έπαγγελ,ματικής

φαρμάκου, σχετιζομένης Αμέσως πρός Ατομικούς παρά
γοντας.
— Έ κ τής Απουσίας σωματικής έξαρτήσεως και
κατ’ Ακολουθίαν Απουσίας στερητικών συμπτωμάτων.
Πρόδηλον δτι τα στοιχεία ταΰτα Αποτελούν μόνον
τήν Από Ιατρικής πλευράς θεώρησιν τού δλου θέματος
ούχί δέ τήν Από νομικής ή κοινωνικοοικονομικής, παρέ
χουν δμως κατά τήν άξιολάγησίν των, έντός τών Ανω
τέρω πλαισίων, τάς προϋποθέσεις έκείνας διαχωρισμού
τής προοδευτικώς έγκαθιστωμένης έκ τής χρονιάς χρήσεως τού χασίς καταστάσεως, έκ τού γνησίου έθισμοΰ,
ώς τούτον γνωρίζαμεν διά τήν περίπτωσιν τού όπίου
καί τής κοκαΐνης καί έντάξεως τής πρώτης εις τά πλαί
σια τής συνήθειας (H A B IT ).
Περισσότερα στοιχεία έπί τής τοξικομανίας τού
χασ'ις δύναται τις νά Ανευρη είς τήν ύπό τού πρώτου
έξ ήμών έκπονηθείσαν μονογραφήν «’Ιατροδικαστικά
προβλήματα έπί τής τοξικομανίας τού χασίς».

Αγ' Μ ε σ κ α λ ί ν η .
’Αποτελεί Ιν τών δραστικών συστατικών έκ τών
όπαρχόντων είς τόν φλοιόν διαφόρων ειδών κάκτων τού
γένους LOPHOPHOr A W lLLlAM sII (ΡΕΓΟ ΤΕ),
τδ όποιον φύεται εις τό Βόρειον Μεξικόν. Οί φλοιοί τού
κάκτου τούτου είτε αυτούσιοι είτε ύπό τήν μορφήν τού
Αφεψήματος, χρησιμοποιούνται ύπό διαφόρων φυλών
’Αμερικανό - Ινδιάνων είς θρησκευτικάς μυστηριακάς τελετάς ή χρησιμοποιούνται ύπό τών ιατρών τών φυλών
(μάγων) είς τήν θεραπείαν Ασθενειών κατά τρόπον συ
νήθως έμπειρικόν.
Αί έκ τής μεσκαλίνης ένέργειαι δμοιάζουν πρός
τάς τού L.S.D., ώς καί ή έκ τού φαρμάκου ψυχική καί
σωματική έξάρτησις. Είναι φάρμακον συμπαθητικομιμητικόν, ψευδαισθησισγόνων, πρόκαλούν διαστροφήν
τών αισθήσεων, μεταβολήν τού θυμικοΰ, φαινομενικήν
διεύρυνσιν τών πνευματικών Ικανοτήτων κ-λ.π.

Αδ' Τ ρ υ π τ α μ ϊ ν α ι .
Υπάρχουν πολλά παράγωγα Αναλόγως τών διαφό
ρων ομάδων είς τόν βασικόν χημικόν τύπον.
Παρουσιάζουν άπαντα συμπαθητικομιμητικήν καί
ψευδαισθησιογόνον δράσιν, παρομοίαν πρός τήν τού
L .S .D .

Αί PslLO C lN καί PSlLOCFBIN ανευρίσκονται
είς μύκητας τού Μεξικού καί χρησιμοποιούνται ύπό τών
ιθαγενών είς θρησκευτικάς τελετάς. Ή BUFOTONINE
Ανευρίσκεται είς τούς αδένας ώρισμένων βατράχων καί
είς ώρισμένα φυτά.
Τό D.M.T. Ανευρίσκεται έπίσης είς διάφορα φυτά,
παρασκευάζεται δμως καί συνθετικώς. Τό φυτόν VOPO
είναι ιδιαιτέρως πλούσιον είς D.M.T. Τό D-E.T. είναι
καθ’ δλοκληρίαν συνθετικόν.

Αε' Λ ο ι π ά ψ ε υ δ α ι σ θ η σ ι ο γ ό να.
(S .T P ., M.M.D.A., M .DA., Τ.Μ Α., 68, MORNING
GLOr P SEEDS, NUTMEG).
’Επωνυμία
STP (DOM)
M.M.D.A.
M.D.A.
T.M.A.
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Χημική δνομασία
2,5—ίιμεθοξυ— 4— μεθυλ—άμφεταμίνη
3—μεθοξυ-—4,5— μεθυλενδιαξυ— Αμφεταμίνη
3,4—μεθυλενδιοξυ— Αμφεταμίνη
2, 4, 5— τριμεθοξυ— Αμφεταμίνη

"Απαντα σχετίζονται χημικώς πρός τήν μεσκαλί
νην καί τήν Αμφεταμίνην προκαλούντα έπιδράσεις Ανά
λογους τής πρώτης.
Ή δράσις τών ένώσεων τούτων είναι ίσχυροτέρα
τής μεσκαλίνης Αλλά Ασθενεστέρα τοΰ L.S-D. Συμφώνως πρός Ανακοινώσεις προερχομένας έκ διαφόρων Νο
σοκομείων πολλά άτομα τά όποια έχρησιμοποίησαν
S.T.P. παρουσίασαν ποικιλίαν διεγερτικών Αντιδρά
σεων.
’Αντίθετοι Απόψεις ύπάρχουν ώς πρός τήν νομιμοποίησιν τής χρήσεως τού «68». Ή FOOD AND
d r u g a d m i n i s t r a t i o n (f .d a .) τών h j i a .
δρίζει δτι τούτο δεν είναι τίποτε περισσότερον άπό Ιλαιον
τής μίνθης τής πιπερώδους, ένώ κατ’ άλλας ένδείξεις
περιέχει καί D.M.T., D.E.T ή καί συνδυασμόν άμφοτέρων.
Τό « M O R N I N G G L Ο R ϊ S E E D S »
περιέχει Αμίδιον τοΰ λυσεργικού δξέος. Τό Αμίδιον τού
το είναι συστατικόν τοΰ L.S.D. έχον τό 1/10 περίπου
τής δραστικότητος τούτου. "Εμετός, διάρροια, καί ίλιγ
γοι συνοδεύουν συχνά τήν μάσησιν τοΰ «MORNING
g l O r f s e e d s ».
Τό NUTMEG, Ιν ευρέως γνωστόν καρύκευμα
(μοσχοκάρυον), δυνατόν νά προκαλέση μίαν δνειρικήν
καί φανταστικήν κατάστασιν δταν ληφθή έκ τοΰ στό
(πολυσθενής Ακόρε
ματος. Ή μ υ ρ ι σ τ ι κ ί ν η
στος φαινόλη), ή όποια άπαντά είς τό Ιλαιον τών άνθέων τών μοσχοκαρύων είς Αναλογίαν 0,5% καί είς τό
πετροσέλινον, θεωρείται ύπεύθυνος διά τάς ένεργείας
τού φαρμάκου. Ά τομα τά όποια Ιλαβον έκ τού στόμα
τος μοσχοκάρυον, περιγράφουν τήν έμπειρίαν ταύτην
ώς τρομεράν καί δυσάρεστον.
Ή ένέργεια τού φαρμάκου διαρκεί 48— 60 ώρας.

Β ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βα' Κ ο κ α ΐ ν η .
Ή κοκαΐνη Απεμονώθη τό Ιτος 1860 έκ τών φύλ
λων τού φυτού E r FTH r OXF l ON COCA. Τό φυτόν
τούτο είναι ιθαγενές τοΰ Περού, τής Βολιβίας, καί τών
άλλων χωρών τής Ν. ’Αμερικής, αί τσνωτικαί δέ καί
διιεγερτικαί ιδιότητες τούτου ήσαν γνωσταί Από αιώ
νων είς τούς ιθαγενείς οί όποιοι έχρησιμοποίουν τά φύλ
λα διά μασήσεως.
Θεωρείται τό πρώτον έκ τών διεγερτικών φαρμά
κων τών ικανών νά πρσκαλέσουν εύχάριστον διέγερσιν
καί ψευδαισθησιακάς έμπειρίας (ήδονιστική ούσία).
Ή λήψις τής κοκαΐνης γίνεται κατά διαφόρους τρό
πους. Ή μάσησις τών φύλλων τής κόκας, έφαρμοζομένη έπί πολλούς αιώνας Από τούς ιθαγενείς τών "Αν
δεων, Ιθεωρεΐτο παλαιότερον ώς ό πλέον συνήθης. Οί
ιθαγενείς ούτοι τό έγνώριζον ώς τό «θειον φυτόν τών
"Ινκας» καί έπίστευον δτι ή μάσησις τών φύλλων κα
θιστά αυτούς ίκανούς νά διανύσουν μεγάλας Αποστά
σεις, συχνά μέ βαρείας άποσκευάς, χωρίς κόπωσιν καί
μέ δλίγην τροφήν.
Σήμερον είναι γνωστόν δτι ή διά μασήσεως τών
φύλλων Απελευθερουμένη κοκαΐνη καί ή Απορρόφησις
ταύτης, άπό τόν όργανισμόν, είναι λίαν περιορισμένη,
μή ικανή νά προκαλέση διεγερτικά φαινόμενα.

Ά νω Αριστερά: «Τσιγαριλίκια». Δεξιά: Μία ναρκωμανής. Κά
τω Αριστερά: Τεμάχια μορφίνης. Δεξιά: Φύλλα κόκκας.

"Ετερος τρόπος χρήσεως δ δποίος έπίσης δέν έφαρμόζεται πλέον εις μεγάλην κλίμακα είναι ή εισπνοή
κρυστάλλων κοκαΐνης (πρέζα). Ή δια τσΰ τρόπου τού
του χρονίως λαμβανομένη κοκαΐνη είναι δυνατόν νά προκαλέση σημαντικάς τοπίικάς άλλοιώσεις καί δη διαβρώ
σεις του ρινικού διαφράγματος καί της υπερώας.
'Ο πλέον έπικίνδυνος τρόπος είναι δ δι" ένδοφλεβίου ένέσεως, προτιμώμενος ιδιαιτέρως άπδ άτομα μέ
ψυχοπαθητικά στοιχεία. Ή προκαλουμένη αίσθησις με
γάλης μυϊκής καί. πνευματικής δυνάμεως δδηγεΐ έν
τοιοΰτον άτομον είς ύπερεκτίμησιν τών ικανοτήτων του,
έν συνδυασμψ δέ καί μέ τάς παρανοϊκάς ιδέας ώς καί
τάς άκουστικάς, όπτικάς καί άπτικάς ψευδαισθήσεις
μεταμορφώνουν συχνάκις τούτο είς έν πολύ έπικίνδυνον καί άντικοινωνικδν στοιχείου.
• Ή τοξική δόσις τής κοκαΐνης έπί παρεντερικής
χορηγήσεως ταύτης άνέρχεται είς 0,30— 0,40 γρ. τού
θανάτου έπερχομένου δπωσδήποτε έπί λήψεως 0,5-1 γρ.
’Ανεπιθύμητοι ένέργειαι είναι δυνατόν να έκδηλωθοΰν
καί έπί λήψεως μικροτέρων δόσεων. 'Γπό ’Αμερικανών
συγγραφέων άναφέρεται δτι, ή λήψις καί χιλιοστών τού
γραμμαρίου είσέτι κοκαΐνης προκαλεΐ ένίοτε έπί εύαισθήτων άτόμων, (άτομα άναιμικά, άρτηρισσκληρωτικά,
πάσχοντα έξ έτέρων καρδιακών ή πνευμονικών παθή
σεων, γέροντας, παιδία), τήν έμφάνισιν σοβαρών συμ
πτωμάτων δηλητηριάσεως.
Ή δδός χορηγήσεως ώς καί ή πυκνότης τών χρη
σιμοποιούμενων διαλυμάτων έπηρεάζουν δπωσδήποτε
τήν τοξικότητα τής κοκαΐνης. Οδτω διά τήν άπδ τού
σώματος λήψιν ή τοξική δόσις άνέρχεται είς 1—-1,5
γρ. ένψ κατόπιν παρεντερικής χορηγήσεως αΰτη, ώς
ήδη άνεγράφη, είναι πολύ μικροτέρα.
Ή κοκαΐνη άσκεί άφ’ ένδς μέν τοπικήν άναισθητικήν ένέργειαν, άφ’ έτέρου δέ έξ άπορροφήσεως γενι
κήν τοιαύτην.
ΑΕ γενικοί έξ άπορροφήσεως ένέργειαι άφοροΰν είς
τδ Κ.Ν.Σ. ’Επί άπορροφήσεως μικράς δόσεως, προκαλεΐται έλαφρά διέγερσις τού Κ.Ν.Σ. έκδηλουμένη διά
μυδριάσεως, ταχύπνοιας, ταχυκαρδίας, αόξήσεως τής
θερμοκρασίας, ένψ έπί μεγαλυτέρων προκαλεΐται διέγερσις τής κινητικής σφαίρας τού έγκεφάλου, ή δποία
έκδηλοϋται διά φλυαρίας καί έπιτάσεως τών ήδη άναγραφέντων συμπτωμάτων.
Ή κοκαΐνη δρά δμοίως διεγερτικώς έπί τού προμήκους καί τού νωτιαίου μυελού.
Τά συμπτώματα τής διά κοκαΐνης δξείας δηλητηριάσεως έμφανίζονται ταχύτατα ιδία δσάκις αΰτη ληφθή
ένδοφλεβίως ή ύποδορίως, έκδηλούνται δέ έκάστοτε διαφοροτρόπως καί δή άναλόγως τής ληφθείσης ποσότητος
καί τής ευαισθησίας τού ποιοΰντος χρήσιν ταύτης άτόμου.
Οδτω ποσότητες ούχί λίαν ύψηλαί προκαλοΰν άρχικώς τήν έκδήλωσιν ταχυκαρδίας, ταχύπνοιας, ώχρότητος τού προσώπου, μυδριάσεως, έμφάνισιν βόμβων τών
ώτων καί άπτικο - όπτικών παραισθήσεων. Τδ άτομον
διεγείρεται, καταλαμβάνεται ύπδ έντόνου έπιθυμίας
πρδς διαρκή κίνησιν, καθίσταται εΰχαρες καί λαλήστατον εύκόλως δέ περιπτύσσεται καί άσπάζεται πάντας
τούς περί αύτόν, ένψ σπανιώτερον κατέχεται ύπδ όργής.
Παρουσιάζει άκόμη ναυτίαν, έμέτους καί διαρροϊκάς κε
νώσεις. Έ π ί λήψεως μεγαλυτέρων δόσεων τά άνωτέρω
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περιγραφέντα συμπτώματα έπιτείνονται. Εμφανίζονται
λιποθυμικαί καταστάσεις καί σπασμοί. Κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην έάν δέν άποθάνη τδ άτομον, έπέρχεται
άμνησία, παράλυσις, άφασία κ.λ.π.
Χ ρ ο ν ί α διά κοκαΐνης δηλητηρίασές, έμφανίζεται είς τά άτομα έκεΐνα τά δποία ώς έκ τής χρονιάς
δι’ «ήδονιστικούς λόγους» " λ ή ψ ε ω ς " , έχουν ήδη άναπτύξει «έξάρτησιν» έκ τού φαρμάκου». Σπανιώτερον ή
τοξικομανία τής κοκαΐνης άναπτύσσεται ύπδ άτόμων
λαμβανόντων χρονίως ταύτην διά θεραπευτικούς σκο
πούς. ’Ανεξαρτήτως δμως οίασδήποτε άφορμής λήψεως,
ή έκ τού φαρμάκου έξάρτησις άπαντάται κυρίως έπί άτάμων άσθενούς χαρακτήρος, ψυχοπαθητικού ύποστρώματος, διαβιούντων είς περιβάλλον ένθα γίνεται ήδη
χρήσις κοκαΐνης καί έκ μιμήσεως, παρασυρομένων κατά
κανόνα ύπ’ αύτών καί «έθιζομένων» προοδευτικώς είς
τήν συνήθειαν νά λαμβάνουν ταύτην.
Τοιαΰτα άτομα είναι κυρίως γυναίκες μειωμένης
πνευματικής άντιλήψεως, αι δποίαι ευρίσκουν είς τήν
ύπδ τής κοκαΐνης προκαλουμένην διέγερσιν τής γενε
τησίου δρμής τήν έπιθυμίαν νά ύφίστανται τήν πράξιν
συχνώτιερον καί μετά μεγαλυτέρας άνέσεως.
Ά ρχικώ ς τούτο έπιτυγχάνεται διά μικρών δόσεων,
προϊόντος δμως τού χρόνου απαιτούνται μεγαλύτεροι.
Οδτω συναντά τις κοκαϊνομανείς άνεχομένους τεραστίας
πράγματι δόσεις.
Κατά τήν έναρξιν λήψεως τής κοκαΐνης τδ άτομον
οδδεμίαν άπόλαυσιν δοκιμάζει, ένψ άργότερον έμφανίζεται διέγερσις κατά τδ μάλλον ή ήττον ευχάριστος.
Αισθάνεται σωματικήν καί ψυχικήν ευεξίαν, α'ι κινήσεις
του καθίστανται εύκολώτεραι, τδ πνεύμα δξύνεται καί
ίδέαι άφθονοι έπινοοΰνται. Ή γενετήσιος λειτουργία
έπί γυναικών ιδίως διεγείρεται, γενικώς δέ τδ άτομον
καθίσταται κατά πάντα περισσότερον εδθυμον καί έκδηλωτικδν πρδς τδ περιβάλλον του.
Μετά τήν περίοδον ταύτην τής διεγέραεως επακο
λουθεί πολλάκις περίοδος κατά τήν όποιαν τδ άτομον
παραμένει ήσυχον καί άδρανές έν μέσψ ήδυπαθών δνείρων, μή έπιχειρδν έστω καί τήν έλαχίστην κίνησιν
φοβούμενον μή διαταράξει καί σκορπίσει τά περιστοιχούντα τούτο ευχάριστα δράματα.
Επακολουθεί τέλος τελεία ψυχική καί σωματική
κατάπτωσις καί τδ άτομον καταλήγει ψυχοπαθές έρμαι
ου κυριολεκτικώς τού πάθους του. Είς τούτο συντελεί
καί τδ γεγονός δτι δ τοξικομανής χρειάζεται όσημέρας
καί μεγαλυτέρας δόσεις τάς δποίας δέν είναι πλέον
εύκολσν νά έξεύρη, μέ άποτέλεσμα νά έξαγριοΰται καί
νά καθίσταται έπικίνδυνος Εκανδς νά άποβή πρόξενος
έπεισοβίων ποινικώς κολασίμων.
’Απάθεια, άδιαφορία καί άνικανότης πρδς πάσαν
έργασίαν κατέχουν τούς πάσχοντας, οί δποΐοι παύουν
ένδιαφερόμενοι διά τά πιερί αύτούς καί διά τά περί τών
προσφιλεστέρων προσώπων, άπωλέσαντες δέ πάν ηθικόν
φραγμόν, έπιδίδσνται εύκόλως είς τδ ψεύδος, τήν κλο
πήν, τήν πορνείαν ώς καί είς πάν έγκλημα πρακειμένου
νά έξοικονομήσουν τά άπαραίτητα διά τήν προμήθειαν
τού προσφιλούς είς αύτούς δηλητηρίου. Ό ύπνος άποβαίνει δμοίως έξαιρετικά δυσχερής, μετ’ έφιαλτικών ώς
έπί τδ πλεΐστον δνείρων.
(Συνεχίζεται)

ΓΡΙΖΕΙ μαριχουάνα παντού και οί
·*■*·* νεαροί περνούν δ ένας στδν άλλον
τδ τσιγάρο μέ τδ ναρκωτικό, γιά νά τρα
βήξουν δλοι μιά ρουφηξιά. Κάνουμε δτι
δέν τούς βλέπουμε. . .
Δέν μπορούμε νά
σολλάβουμε πέντε χιλιάδες πρόοωπα συγκεντρωμένα.
Στδ Πάλο ”Αλο τής Καλιφορνίας, οί άοτυνομικοί, που έχουν άποθαρρυνθή, προ
τιμούν νά γυρίζουν τήν πλάτη μάλλον,
παρά νά προσπαθήσουν νά συγκρατήσουν
τήν πλημμυρίδα μιάς νεολαίας πού Ανα
ζητεί μιά δμαδική έκσταση. Μετά τδ γιγαντιαϊο φεστιβάλ τού «ρόκ» του ΓοΟντστοκ, πρίν άπδ λίγο καιρό, δπου 300.000
άγόρια καί κορίτσια
κατασκήνωσαν στή
βροχή καί τή λάσπη γιά ν’ άκούσουν τούς
εύνοουμένους τους τραγουδιστές καί μου
σικούς, τά «φεστιβάλ» δέν σταματούν
πλέον.
Ή σαν 25.000 στήν Πραιριβίλ τής Λουϊζιάννας, 10.000 στδ Τενίτο τής Πολιτείας
τής Ούάσιγκτον, 40.000 στή Λιουσβίλ τού
Τέξας. Καί παντού έπαναλαμβάνονταν οί
ίδιες σκηνές: νεαροί πού ή μουσική «πδπ»
τούς έκστααιάζει καί πού τδ βρίσκουν φυ
σικό, δταν παρουσιάζεται ή ευκαιρία, νά
γδύνωνται καί νά κάνουν δμαδικό χαρού
μενο μπάνιο.
Τίποτε άπ’ δλα αύτά δέν είναι τρομε
ρό. Μετά τό Γούνταοκ —δπου, έξ αιτίας
τού τεράστιου πλήθους, τό φεστιβάλ, πού
ύπέφερε άπδ έλλειψη νερού καί τροφίμων,
θά μπορούσε νά είχε έξελιχθή σέ συμφορά
δν οί νεαροί πού συνέρρευοαν σ’ αύτδ δέν
είχαν δργανώοει οί ίδιοι, καί μάλιστα α
ποτελεσματικά, τδν ανεφοδιασμό καί τις
πρώτες βοήθειες—οί άρχές των πόλεων
καί τέδν χωριών πού ύφίστανται τήν «εισ
βολή» δηλώνουν δτι είναι γοητευμένοι άπδ
τήν εύγένεια καί τήν πειθαρχία τών νέων.
Ό δήμαρχος τής Λιουσβίλ, πού τή δεύ
τερη μέρα τού φεστιβάλ άπαγόρευαε τά
μπάνια μέ άδαμιαία περιβολή, είπε δτι
τά άπαγόρευοε δχι έξ αιτίας τών νεαρών,
άλλ’ έξ αίτιας τών αύτσκινητιστών, πού
σταματούσαν γιά νά άπολαύσουν τό θέα
μα καί πρακαλούααν συμφόρηση τής κυ
κλοφορίας.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ή γδύμια καί οί Απέραντες μετακινή
σεις δεκάδων χιλιάδων νέων, έχουν γίνει
τώρα κάτι τδ συνηθισμένο στις 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες.
Ε κ ε ί πού τά πράγματα
παίρνουν άσχημη δψη είναι στήν άπειλητική χρήση ναρκωτικών άπδ τίς μάζες
αύτές τών έφήβων.
Τά θανατηφόρα δυστυχήματα είναι συ
χνά, άλλ’ ούτε ή Αστυνομία, ούτε οί για 
τροί, οί κοινωνιολόγοι καί οί Αναρίθμη
τοι ψυχολόγοι πού μελετούν τδ Αγωνιώ
δες αύτδ πρόβλημα—-πού τείνει νά γίνη
τό προσωπικό πρόβλημα τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών—δέν κατορθώνουν νά καταλά
βουν τί σπρώχνει τή νεολαία αύτή, πού
γενικά είναι Ογιής, γερή καί ωραία, νά
παίρνη τέτοιους δρόμους.
«Παίρνω ναρκωτικά γιατί είναι διασκεδαστικό», είναι περίπου ή μόνη Απάν
τηση πού άκούν.
’Εκτός άπδ τό «φεστιβάλ», ή δημιουρ
γία «πάρκων τοΰ λαού» προσελκύει δλοένα περισσοτέρους νέους άπ’ δλα τά σημεία
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Ή ιδέα αύ
τή τών «αύτοσχεδίων κήπων», πού νά καλ
λιεργούνται άπδ τούς νέους σέ Αδέσποτα
Ακίνητα, ξεκίνησε πρίν Από λίγους μήνες
άπδ τήν πανεπιστημιούπολη τοΰ Μπέρκλεϋ— δπου μάλιστα είχε προκαλέσει τα
ραχές— καί ύπήρξε καλή στήν άρχή.
Στδ Πάλο - "Αλο, ώστόσο, ή νεολαία
—δπως βεβαιώνουν αύτόπτες μάρτυρες —
τδ παράκανε, ξεπέρασε τά τελευταία δρια: τά δρια τού δημόσιου καί δμαδικού
έρωτισμοΟ. "Ενας γερουσιαστής, δμως, δ
κ. Μάρκι, έχει ήδη στιγματίσει δχι τά
νεαρά ζευγάρια πού Αγκαλιάζονται άσε
μνα, άλλά τήν «ξεδιάντροπη πορνογραφία»
πού έχει κατακλύσει τίς βιτρίνες τών Α
μερικανικών μεγαλουπόλεων.
Ή σημερινή σεξουαλική έκρηξη είναι
Απίστευτη. Χωρίς έκδηλη μεταβατική φά
ση, οί ’Αμερικανοί περνούν άπδ ένα 6περβολικδ πουριτανισμό σ’ ένα είδος τρέλλας
σεξουαλικών λέξεων καί εικόνων πού φαί
νεται νά μήν έχη δρια.

Οί ταινίες πού δείχνουν, δπως διατυμ
πανίζει ή διαφήμιση τους, «περισσότερη
γδύμια στδ τετραγωνικό χιλιοστόμετρο τού
φίλμ παρά ποτέ άλλοτε στήν ίστορία τού
κινηματογράφου» καί δπου, χωρίς πλέον
νά κρύβεται τίποτε, δ σεξουαλικός έρω
τας παρουσιάζεται &ς τίς τελευταίες λε
πτομέρειες του, είναι τώρα Απλή ρουτίνα.
Τά περιοδικά καί τά βιβλία πού γεμίζουν
δλόκληρες βιτρίνες θά έκαναν, μέ τήν ώμότητα τού κειμένου καί τής είκονογραφήσεώς τους, νά κοκκινίσουν άπδ ντροπή
άκόμα κ ι’ δ Βοκκάκιος κ ι’ δ Άρετίνος.
Καί, τό χειρότερο, ή πληθωρική πορνο
γραφία είναι γενικά, θλιβερή καί κακό
γουστη.
Σέ μιά πόλη τού Νότου, ένας σύνδε
σμος γονέων έπιχείρησε ν’ άντιδράση μέ
τδν τρόπο του έναντίον τών μοντέρνων
αδτών τρόπων Ακολασίας. Γιά νά ξαναβρή
τίς παλιές παραδόσεις, θέλησε νά άναστήση τή συνήθεια τού «μπάντλιγκ», πού
συνΐσταται νά βάζουν στδ ίδιο κρεββάτι,
Αλλά ντυμένους καί προθετικά τυλιγμέ
νους χωριστά μέ κουβέρτες, τίς κοπέλλες τής παντρειΑς καί τούς ύποψηφίους
μνηστήρες τους. Ή συνήθεια χρονολογεί
ται άπδ τήν έποχή πού τά σπίτια θερμαί
νονται άνεπαρκώς καί
πού οί μητέρες
φροντίζοντας γιά τήν υγεία καί γιά τό
μέλλον τών θυγατέρων τους, ήθελαν νά
τίς προστατεύσουν άπδ κρυολογήματα, χω 
ρίς δμως καί νά χαλάσουν τίς εύκαιρίες
τους νά βρουν γαμπρό.
♦’Ανάμεσα στδ «μπάντλιγκ» τών προγό
νων μας, στά «πέττιγκ πάρτυζ» (βραδιές
χαδιών) τής περιόδου γύρω άπδ τό 1930
καί τδ πίσω κάθισμα τού αύτοκινήτου πρίν
Απδ δέκα χρόνια, προτιμώ καί πάλι νά
κάνω έρωτα γυμνός καί
δημοσία, στδν
ήλιο», κατέληξε ένας άπδ τούς χίππυς
τής σημερινής ’Αμερικής.
FRANK CHERVICK
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0 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΑΑΣ
στη δ η μ ο τ ι κ ή π ο ί η σ ι
καί τή λ αϊ κή π α ρ ά δ ο σ ι
Του Λαογράφου - Λογοτέχνου κ. ΛΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ
Π Α Υ Λ Ο Σ Μ Ε Λ Α Σ είνοι μιά άπό
τις πιό λαμπρές, τις πιό ήρωϊκές
φυσιογνωμίες τοϋ νεωτέρου Έλληνιομοΰ. Ή παλληκαριά του, ή άδιάκοπη
προαπάθειά του γιά τήν άπελευθέρωσι
τής Μακεδονίας καί ό ηρωικός του θά
νατος, τόν συνέδεσσν μέ τήν λαογρα
φία μας. Ή Χοϊκή φαντασία έκαμε θρύ
λο καί ποράδοσι τό πολύτιμο έργο του
καί άγνωστοι στιχουργοί ταίριαζαν λυ
πημένα τραγούδια ατό χαμό του.
Συμπληρώθηκαν κιόλας έΕηνταεννέα
χρόνια άπό τόν θλιβερό έκεϊνο 'Οκτώ
βριο τοϋ 1904, όπου ό Παύλος Μελάς
έδινε προσφορά τήν Ζωή του στόν υπέρ
τατο αγώνα τοϋ Έθνους.
"Ηταν μιά
προσφορά πού θ' άποτελοϋσε θεμέλιο
μιας γενικώτερης έθνικής έξάρσεως καί
πολυβασανισμένη Μακεδονία μας. 'Α ρ
κετά δημοτικά τραγούδια περιγράφουν
τήν παλληκαριά καί τό θάνατό του, ό
πως, τό παρακάτω:

Ο

«Τρεις περδικούλες κάθονταν στή Στάτι(στα τή ράχη,
είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά
(βαμμένα,
είχαν καί στά κεφάλια τους μαντήλια λε
ιω μ έν α .
— Τόν Παδλο μας τόν βάρεσαν, τόν έχουν
(λαβωμένο.
"Οσα χωριά κι δν τδκουσαν, κανένα δέν
(πιστεύει
τό πώς πεθαίνει χρυααϊτός, πεθαίνει δ άν(τρειωμένος,
πού περπατούσε τά βουνά καί τΙς κσντορα(χούλες.
Κι βπως παραδινότανε ατό χάρο, σιγολέει:
— Ποτέ μου ίέ ντροπιάστηκα έγώ καί τ ’
(άρματά μου,
τής λευτεριάς τό χάραμα δπου καί νδναι
(φτάνει.
Κρατάτε με νά σηκωθώ καί βάλτε με νά
(κάτσω,
γιά ν’ άγναντέψω τΙς κορφές καί τά κρυ(φά λημέρια».
Έ κεϊ στό μικρό Μακεδονικό χωοιό, τή
Στάτιστα, πού σήμερα πήρε τ' όνομα τού
παλληκαριού, σκοτώθηκε ό Παύλος Μελός. Κι ό ήρωϊκός του όγώνας κι ό θά
νατός του, πάνω στήν άναιξι τής Ζωής
του, στάθηκον άφορμή έμπνεύσεως
στούς λαϊκούς ποιητάς, πού δικαιαλσγη-
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μένα άντόμωοαν τήν φυσιογνωμία του
μέ τή γοητεία τοϋ θρύλου. "Ετσι ή ώραία του μορφή, μέ τήν συμμετοχή τής
λαϊκής μούσας, μπήκε στό χώρο τής
λαογραφίας. 'Αλλά καί ή νεοελληνική
ποίησι όφιέρωσε άρκετούς στίχους στό
μεγάλσν ήρωα. Πολλοί ποιητοί τόν τρα
γούδησαν, κι όνάμεσά τους, κορυφαίος
ό Παλαμός, θά τραγουδήση τόν χρόνο
τοϋ χαμού του:
«Σέ κλαίει λαός. Πάντα χλωρό νά σειέται
(τό χορτάρι
στόν τάφο πού σέ πλάγιασε τό βόλι, ώ παλ(ληκάρι!
Πανάλαφρος ό ύπνος σου' τού ’Απρίλη τά
(πουλιά
σάν τού σπιτιού σου νά τ’ άκούς λογάκια
(καί φιλιά,
καί νά σού φτάνουν τού χειμώνα οί καταρ(ράχτες,
σάν τουφεκιού άστραπόβροντα καί σάν πο(λέμου κράχτες,
Πλατειά τού όνείρου μας ή γή καί άπόμακρη. Καί γέρνεις έκεϊ καί σβεϊς γοργά.
'Ιερή στιγμή. Στά πιό πλατειά τή δεί(χνεις, καί τή φέρνεις σάν πιό κοντά!
Αλλά ό Παλαμός θά τραγουδήση τόν
Μελό καί σ' ένα άλλο τραγούδι, τρία
χρόνια άργότερα, πού βρίσκεται όπως
καί τό προηγούμενο στήν ποιητική του
συλλογή «Ή Πολιτεία καί ή Μοναξιά»:
«Σέ κλαΐνε τού χλωρότατου Μοναστηριού
.
(τ’ άηδόνια,
σέ διαλαλοΰν άπ’ τΙς κορφές άϊτοί Μακε
δονίτες.
Σιγαλός, ήμερος καί άγνός, μά κι άντρειω(μένος, καί είχες
τριαντάφυλλο στήν δψι σου κι άτσάλι στήν
(καρδιά σου,
κι ύψώνοαουν, όμορφονιέ, σάν ένα κυπα
ρίσσι
πού τού σαλεύει τήν κορφή κ ' έν’ άλαφρό
(άγεράκι,
κι άπ’ τόν κορμό του πλάθεται τό δυνατό
(καράβι.
Στόν τόπο πού σκοτώθηκες φύτρωσε δέντρο’
(παίρνουν
τ’ δνθια του οί νιές καί τούς βαθιούς ώριο(στολίζουν κόρφους
κι βσοι τού τρώνε τούς καρπούς γίνονται
(παλληκάρια».
Έ ν α δημοτικό τραγούδι άπό τήν "Η 

πειρο όναφέρεται γιά τό πώς ένα πουλί
έφερε τό μαντάτο τοϋ θανάτου στή γυ
ναίκα του, στήν Αθήνα.
«"Ενα πουλάκι ξέβγαινε άπ’ τή Μακεδονία.
Γιά τήν ’Αθήνα ρώταγε, γιά τού Μελά τά
(σπίτια.
Κ’ ή Παύλαινα σάν τάκουσε βγαίνει στό
(παραθύρι: ■
— Πουλί μου, τ£ μάς ήφερες άπό τόν κα
ί πετάνιο;
— Φέρνω χαμπέρι θλιβερό, χαμπέρι πικρα(μένο:
Τόν Παύλο τόν βάρεσαν, πάει γιά τήν πα(τρίδα».
Γιό τήν λευτεριά τής Μακεδονίας πο
λεμούσε ό Μελάς γιά τήν πατρίδα καί
τήν 'Ορθοδοξία. Μερικά άποσπάσματα
άπό γράμματα στή γυναίκα του, φονερώνουν τήν παλληκαριά, τήν πίστι καί
τήν ευαισθησία του:
«Κριτσοτάδες, Παρασκευή 5 Μαρτίου
1904:
Έ χ ω τήν πεποίθησιν δτι καί ήμάς καί
τήν άγίαν ύπόθεσιν θά εύλογήση ό θεός’
δν δμως τυχόν δέν θελήση νά έπιατρέψωμεν, νά μή λυπηθής, άλλά νά είσαι γεν
ναία καί νά χρησιμεύαης έτσι ώς παράδει
γμα εις δλας τάς Έ λληνίδας. Ή ωραία
καί άγγελική μορφή σου είμαι βέβαιος δτι
θά αίσθανθή δπως τά θέλω».
«Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 π.μ.
Ζήτω ή Μακεδονία!
Ούδέποτε, σέ βεβαιώ, έπίστευσα τόσον
εις τήν θείαν Πρόνοιαν δσον χθές τή νύ
χτα. "Οταν έξεκινήσαμεν/ ήτο σκότος βαθύ.
ΟΙ δδηγοί αμφέβαλλαν καί πάλιν περί τού
δυνατού τής πορείας, άλλ’ έπειδή έπεμένομεν ύπήκουσαν. Μόλις δμως διήλθομεν
εις τό σκότος τήν έπικίνδυνον τουρκικήν
ζώνην, άμέσως, ώς διά μαγείας, τά πυ
κνά νέφη διελύθησαν καί ή σελήνη κα!
τά άστρα μάς έφώτιααν τόν φοβερώτερον
δρόμον, τόν όποιον έπΐ 3 ώρας ήκολουθήσαμεν διά μέσου παρθένων δασών, κρημνού,
άινωφερειών καί λοιπών. Ναί, Νάτα μου,
έπιστεύσαμεν δλοι μέ δλην τήν ψυχήν μας
δτι ό θεός έκείνην τήν στιγμήν εύλόγει
τό έργον μας καί διά τών αστέρων του
έφώτιζε τόν δρόμον μας. Ή πεποίθησις
αδτη μάς έδωκε δυνάμεις ύπερανθρώπους
καί χωρίς νά τό έννοήαωμεν σχεδόν, έβα-
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γάρων. "Ολοι οί ένοχοι φοβούνται, κρύ
πτονται καί έπί τέλους φεύγουν άπδ τά
χωριά των. Είμαι εύτυχής διότι είσαι 6περήφανη δι’ έμέ έστω καί δν τούτο είναι
παρ’ άξίαν μου πρδς τό παρόν. Είς τδ μέλ
λον θά προσπαθήσω νά γίνω άξιος τής 0περηφανείας σου αύτής.
ΣοΟ γράφω ύπδ ραγδαίαν παγωμένην
βροχήν, ώς καί ή κάπα μου στάζει. Σέ φι
λώ άλλην μίαν φοράν καί σοΰ εύχομαι,
άγάπη μου, εύτυχίαν καί χαράν είς τδν
βίον σου. Τήν νύκτα είς τά λημέρια μας
δταν τυχδν φανή ένα άστρον, σού στέλνω
χίλ ια φιλιά νοερώς. Είναι δ μόνος μεταξύ
μας σύνδεσμος, τό μόνον πράγμα too καί
οί δύο τήν αύτήν στιγμήν δυνάμεθα νά 6λέπωμεν.
Φίλησε δλους καί δλας, τούς [δικούς μου
καί ίδικούς σου. 'Ο Παύλος σου».

«'Όταν μαθεύτηκε δ θάνατος τού παλληκ-αριοΰ, άντρες, γυναίκες καί παι
διά, γέροντες καί νέοι, γνωστοί καί άγνωστοι, συνταράχτηκαν άξα
φνα, μια στιγμή καί άνατρίχίασαν. Καί εκλαψαν γυναίκες καί κορίτσια,
γέροντες δάκρυσαν, άντρες κουνήθηκαν καί τά παιδιά τά Ελληνόπουλα
τοϋ κόσμου δλα άναψαν». (Στη φωτογραφία μας δ Παύλος Μελάς μέ συμ
πολεμιστές τους στδ Βαλτμίστι τής Καλαμπάκας τδ 1897.

δίααμεν έπί 9 ώρας, έκαστος φέρω·; βάρος
15— 20 όκάδων. Τέλος μέ άρκετάς πάντοτε
προφυλάξεις έφθάσαμεν εις τάς 4 τδ πρωί
είς τδ λημέρι μας, δρος άρκετά δψηλόν
καί μέ πυκνότατον δάσος, κείμενον άνωθεν
της Φυλής. Τδ ψύχος είναι δριμύτατον.
Τά πόδια μας παγωμένα, διότι ή πυκνοτάτη δρόσος έπάγωσε καί περιπατοΰμεν έπί
πάγου. Πίπτομεν ήμιθανεΐς σχεδόν, τυλισσόμενοι είς τήν κάπαν μας. Έ ν τούτοις
είναι περίεργον δτι τά βασανιστήριά μχς
τώρα μόνον τά ένθυμούμεθα. 'Όταν τά ύ-

φιστάμεθα, δ νοδς δλων μας ήτο είς τήν
Μακεδονίαν ήσθανόμεθα δτι αί πρδς αυτήν
ΰπηρεσίαι μας άπδ τής στιγμής έκείνης
ήρχισαν. Σου στέλνω 2 φύλλα κυκλάμινων
τής Μακεδονίας. Χίλια φιλιά Μακεδονικά
είς σέ καί εις τούς άλλους. . .».
Καί τό στερνό του γράμμα στή γυναί
κα του:
«Βελκαμένη, 2 ’Οκτωβρίου 1904.
'Οπωσδήποτε είμαι εύχαριατημένος διότι
έγινα έδώ δπου γυρίζω δ τρόμος των Βουλ

Τδ σπίτι στή Σιάτιστα, δπου πληγώθηκε θανάσιμα δ Παύλος Μελάς, σέ
φωτογραφία τού 1926. Διακρινονται δύο άπδ τούς συμπολεμιστές του πού
βρίσκονταν κοντά του δταν ξεψύχησε δ ήρωας.
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Σ έ λίγες μέρες ό Π αυλός Μελάς
σφράγισε μέ τόν ήρωϊκό του θάνατο τήν
πίστι του στήν πατρίδα καί τήν έλευθερία, γιά νά γίνη θρύλος καί τραγούδι
μέσα στή νεοελληνική μας παράδοσι, ι
στορική καί πνευματική.
« Αντρες, γυναίκες καί παιδιά — σα
γράψη στον πρόλογο τοϋ βιβλίο·· του
«Μαρτύρων καί ήρώων αίμα» ό "Ιων
Δραγούμης — γέροντες καί νέοι, γνωστοί
καί άγνωστοι, συνταράχτηκαν άξαφνα,
μιά στιγμή, καί ανατρίχιασαν. Καί έκλαψαν γυναίκες καί κορίτσια, γέροντες δά
κρυσαν, άντρες κουνήθηκαν, καί τά παι
διά τά Ελληνόπουλα τού κόσμου όλου
άναψαν. Μιάν άφραστη λαχτάρα τούς
συνεπήρε όλους, καί όλοι έγιναν μιά ώρα
ποιητές καί πόθησαν νά τραγουδήσουν.
Καί ό πόθος τους ήταν φλόγα γιά κά
ποιο μεγαλείο. Ή σπίθα όμως τών πε
ρισσοτέρων άποκάηκε, έσβησε, έγινε
στάχτη. Σέ σάς στρέφομαι, παιδιά τού
Ελληνισμού, αγαπημένα Ελληνόπουλα,
καί οάς έξορκίΖω — άν έχετε νά ξοδέψε
τε ενέργεια, ας είναι μέτρα, άν έχετε
νά κάψετε τίποτε περισσότερο άιπό
σπίθες άπλές ενθουσιασμό — μή λησμονήτε ποτέ τό θάνατο τού Παλληκαριοϋ, άλλά πρό πόντων μή λησμονήτε
τή Ζωή του, τόν ένθουσιοσμό του δηλα
δή καί τή δύναμι καί τήν τόλμη, μή λη
σμονήτε καί τήν ιδέα πού γιά κείνη δού
λεψε καί ύπάφερε, ούτε τήν πανώρια χώ
ρα όπου έσκοτώθη, γιατί καί ή ιδέα έκείνη καί ή χώρο θέλουν πολλούς άκόμα "Ηρωες».
Κι ό Δραγούμης θά
βραντοφωνάξη τότε, ατά 1907, πού βγή
κε τό βιβλίο του: «"Α ν τρέξουμε νά
σώσουμε τή Μακεδονία, έμείς θά σω
θούμε»'.
Κι' αληθινά, οί "Ελληνες έτρεξαν υ
στέρα όπό τόν θάνατο τοϋ Παλληκαριοϋ,
έτρεξον, πολέμησαν καί
λευτέρωσαν
τήν Μακεδονία. "Ετσι ό θάνατός του
στέριωσε τήν πολυπόθητη λευτεριά. Από
τόν θρήνο τόν πολύπικρο γιά τό χαμό
του, ανυψώθηκε ή προσδοκία, ή πίστι καί
ή νίκη. Κι ό Παύλος Μελάς πέρασε ατό
ήρωϊκό τραγούδι τού Γένους, τό αιώνιο
τραγούδι πού άπλώνεται μέσα ατό χρό
νο. Από τήν ιστορική πραγματικότητα,
όπό τό δημοτικό τραγούδι καί τήν λαϊκή
παράδοσι, ύψώνετοι ό θρυλικός ήρωας,
σύμβολο φωτεινό, μορφή έξαίσια, ένας
παλμός ανοιξιάτικος όλο δύνομι, ομορ
φιά καί ύποσχέσεις γιά τήν μεγαλοπρέ
πεια τής ’Ελευθερίας, πού γιό τό στέ
ριωμά της πρόοφερε καί τήν ίδια τή
Ζωή του.

ΤΟ ΝΟΜ ΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλοο)
Εις τό πνευματικόν πολίτευμα τής 'Ελληνικής Έκκληοίας Αναγνωρίζεται ιδία νομική προσωπικότης πρός έπίτευξιν
τοδ σκοποΟ αύτής καί κατοχυροΰται τό ύπ’ αύτής διδασκόμενον
δόγμα, καθώς καί ή λατρεία αύτοδ προνομιακώς έκ πάαης Αλ
λης έν τή ΙΙολιτείηρ θρησκείας.
ΚατΑ τό Νομοθετικόν Διάταγμα 126 τής 15)17.2.1969, τό
όποιον Αποτελεί καί τόν Καταστατικόν Χάρτην τής ’Εκκλη
σίας τής Ε λλάδος, ή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος, αί 'Ιεραί Μητροπόλεις αύτής, αί 'Ιεραί Μοναί, οί ’Evoptaaol Ναοί, αί ’Εκ
κλησιαστικά! Σχολαί, τΑ Έκκλησιστικά Ιδρύματα, ή Άποστολική Διακονία καί αί διΑ τοΰ Νομοθ. τούτου Διατάγματος
συνιστώμενοι ’Εκκλησιαστικοί ’Οργανισμοί είναι Νομικά Πρό
σωπα Δημοσίου Δικαίου καί Απολαύουν τών προνομίων τοΰ
Κράτους, προκειμένου περί τών πράξεων, αί δποΐαι Ανάγον
ται Αμέσως εις τούς πνευματικούς καί θρησκευτικούς σκοπούς
των.
Διά τήν διοίκησιν, διαχείρισιν, έκμετάλλευσιν καί διάθεσιν τών περιουσιακών στοιχείων καί τών πόρων αύτής, ούδεμία συγκατάθεσις ή Αδεια οίαδήποτε πολιτικής Αρχής Α
παιτείται, έπιφυλασσομένων τών έκ λόγων δημοσίας τάξεως
ή δημοσίου συμφέροντος γενικώς ίσχυουσών νομίμων ρυθμίσεων
καί Απαγορεύσεων.
Ή Διοίκηαΐς ύπεισέρχεται καί είς ώριαμένα Αλλα θέματα,
μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται τά προσόντα τών πρός
Άρχιερατείαν έκλογίμων, ή διαδικασία τής συντάξεως τοΰ κα
ταλόγου αύτών, δ τρόπος τής έκλογής καί έγκαταστάαεως τών
Άριχερέων. Ό Αριθμός τών ’Εφημερίων νκαί τών βοηθών ’Ε
φημερίων, τΑ προσόντα τών ύποψηφίων ’Εφημερίων καί βοη
θών καί τά τής μισθοδοσίας των, ή ΐδρυσις νέων ιερών Μο
νών τής ’Εκκλησίας τής Ε λλάδος καί διάλυσις ή συγχώνευσίς ύφισταμέων, δ Αριθμός, ή όνομασία καί τά 5pta τών Ι ε 
ρών Μητροπόλεων τής ’Εκκλησίας τής Ε λλάδος, ή ΐδρυσις
νέων, ή κατάργησις, ώς καί ή συγχώνευαις τών ύφισταμένων
Μητροπόλεων, θέματα Ασφαλίσεως ύγείας καί συνταξιοδοτήσεως, λόγφ γήρατος ή άνικανότητος πρός έργασίαν, τοΰ παν
τός είδους έμμισθου προσωπικοΰ τής ’Εκκλησίας τής Ε λλάδος,
κληρικών καί λαϊκών, ώς καί τών οικογενειών αύτών, καί
τέλος, θέματα άφορώντα είς τήν έκλογήν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου
’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.
Ή ’Εκκλησία περιβαλλομένη
τόν τύπον τοδ Νομικοΰ
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δέν Αποστερείται τής εξουσίας της
καί έφ’ δσον δρ$ καί ένεργεΐ είς τήν Πολιτείαν δημιουργεί
καί έξωτερικά ζητήματα, στερούμενα βεβαίως πνευματικού
χαρακτήρος, πλήν δμως, ώς έκ τής φύσεώς των, Αφορούν γενικώτερον τήν κοινωνίαν καί τήν Πολιτείαν. Καί έθεωρήθη
δίκαιον δπως έπί τούτων Ασκείται ύπό τής Πολιτείας πΑσα
δυνατή έποπτεία καί έπιτήρησις. Τοιουτοτρόπως, ή ’Εκκλησία
τής Ε λλάδος συνεργάζεται έκάστοτε μετά τής Πολιτείας προ
κειμένου περί θεμάτων κοινοδ ένδιαφέροντος, ώς τά τής συγκλήσεως γενικώτερον συνόδων, 'τά τής χριστιανικής Αγωγής,
τής έξυψώαεως τοΰ θεσμού τής οικογένειας, τής διαφυλάξεως
τών Ιερώ ν κειμηλίων καί έκκλησιαστικών καί Χριστιανικών
Μνημείων, τής καθιερώσεως νέων θρησκευτικών τελετών,
συνδυαζομένων μετά γενικής Αργίας, τής άνΐιμετωπίσεως τής
διαδόσεως πεπλανημένων θρησκευτικών διδασκαλιών καί τοδ

κατ’ αύτής προσηλυτισμού. Είς τό Αρχαιολογικόν δέ Συμβούλισν, οσάκις συζητοΰνται θέματα άφορώντα είς ’Εκκλησιαστι
κά έν γένει μνημεία, κατά τήν νομοθεσίαν περί Αρχαιοτήτων,
μετέχει ύποχρεωτικώς μετά ψήφου έκπρόσωπος τής 'Εκκλη
σίας. ΙΙαράλειψις προηγουμένης προσκλήσεως τοδ έκπροαώπου
τής ’Εκκλησίας, κατά τά έν τφ νόμψ δριζόμενα, έπάγεται
Ακυρότητα τών λαμβανομένων Αποφάσεων. 'Η ’Εκκλησία μεριμνφ διά τήν διατήρησιν τής ένότητος τής πίστεως καί τής
’Εκκλησιαστικής κοινωνίας μετά τοδ Οίκουμεικοδ Πατριαρχείου
καί τών λοιπών Πατριαρχείων καί Αύτοκεφάλων ’Ορθοδόξων
’Εκκλησιών καί ρυθμίζει τάς μετ’ αύτών καί τών έτεροδόξων
σχέσεις αύτής. ’Αποφασίζει περί τών ληπτέων μέτρων διά
τήν ένότητα, τήν στερέωσιν καί τελείωσιν έν τή πίστει, ώς
καί τήν έξύψωσιν τής κατά Χριστόν ζωής τοΰ Ιερού κλήρου
καί τοδ πληρώματος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Άποφαίνεται περί τών είς τό δόγμα, τά ήθη, τούς Ιερούς κανόνας καί
τήν λατρείαν άφορώντων. Ε κδίδει, εντός τών ύπό τών νόμων
δριζομένων καί κατά τήν ύπό τών 'Ιερών κανόνων διαγραφομένην Αρμοδιότητα καί εύθύνην αύτής, διατάξεις καί Αποφά
σεις ΐαχυούσας καθ’ δπασαν τήν ’Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος,
άναφερομένας είς ζητήματα πίστεως, θείας λατρείας, έκκλησιαατικής πειθαρχίας, όργανώσεως καί έαωτερικής διοικήαεως
τής ’Εκκλησίας καί κέκτηται καί Αλλας συναφείς Αρμοδιότη
τας. Πάσαι αί ’Εκκλησιαστικά! Ά ρχα ί Αλληλογραφούν πρός
πάσας μέν τάς Αρχάς τού Κράτους Απ’ εύθείας, πρός πάσας
δέ τάς έκτός τού Κράτους πολιτικάς Αρχάς διά τοδ Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών.
Λαμβανομένων πρό οφθαλμών τών έν τή ’Ανατολική ’Εκ
κλησία ίσχυουσών περί γάμου διατάξεων, καί έπειδή δ θε
σμός τοΰ γάμου ύπόκειται καί εις τήν πολιτικήν νομοθεσίαν,
συνίσταται ή περί τών τοδ γάμου δικαιοδοσία είς τά έξής: Ή
ίερολογία τοδ γάμου τελείται μετά προτέραν έγγραφον Αδειαν
τοΰ Ά ρχιερέως, τοδ τόπου τελέσεως ή τοδ ’Επιτρόπου αύτοδ.
'Ο Νόμος δρίζει, δτι τά κατά τούς γάμους, κατά μέν τό πολι
τικόν μέρος ύπάγονται είς τά πολιτικά δικαστήρια, κατά δέ
τό πνευματικόν είς τάς Έκκλησιαστικάς Α ρχάς. Προκειμένης έγέρσεως Αγωγής διαζυγίου, τά κατά τήν Απόπειραν συμ
βιβασμού ένώπιον τοΰ ’Επισκόπου διέπονται ύπό τών διατάξεων
τοΰ Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
Τής περί άκυρότητος ή διαλύσεως τοΰ γάμου δικαστικής
άποφάσεως, καταστάσης άμετακλήτου, δ Είσαγγελεύς Απευ
θύνει Αντίγραφου αύτής πρός τόν ’Αρχιερέα, τόν έκδόντα τήν
Αδειαν γάμου, ύποχρεούμενον νά άκυρώση καί πνευματικώς είς
τήν πρώτην περίπτωσιν ή κηρύξη καί πνευματικώς λελυμένον
τόν γάμον είς τήν δευτέραν. Κατά τόν ’Αστικόν Κώδικα, γάμος
τών άνηκόντων είς τήν ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν δέν
ύφίσταται, ήτοι δ γάμος θεωρείται Ανυπόστατος, Ανευ Ιεροτε
λεστίας τελουμένης ύπό τοδ ίερέως τής ’Εκκλησίας ταύτης.
’Επίσης, κωλύεται δ γάμος Χοιστιανοδ μετ’ Αλλοθρήσκου. Ή
δικαιοδοσία περί προικός, κληρονομικών δικαιωμάτων καί συντηρήσεως τών συζύζων καί τών τέκνων, ύπάγεται είς τήν
Αρμοδιότητα τής πολιτικής έξουσίας.
Μεταξύ ’Εκκλησίας καί Πολιτείας ύπάρχει διαφορά σκο
πών καί φροντίδων, ώς έκ τών δποίων ύπάρχουν καί τινες δρα
στηριότητες τών λαϊκών, αί δποΐαι τυγχάνουν Ασυμβίβαστοι
πρός τούς κληρικούς καί άντιστρόφως. *0 S ' Άποστολικδς Κα-
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νών δρίζει, δτι δ 'Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος κοσμι
κά; φροντίδας μή Αναλαμβανέτω, «εις δέ μή καθαιρείσθω». ’Ε
πίσης, δτι ού χρή ’Επίσκοπον ή πρεσβύτερον καθιέναι έαυτόν
είς δημοσίας διοικήσεις, Αλλά προοευκαιρείν ταϊς έκκληαιαστικαίς χρείαις "Η πειθέσθω οδν τοϋτο μή ποιεϊν ή καθαιρείσ6ω. Ούδείς γάρ δόναται δυαί κορίοις δουλεύειν». Τδ αΰτδ έπιτάσσει καί δ ΠΓ' Άποστολικδς Κανών «’Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος στρατεία σχολάζων καί βουλόμενος άμφότερα κατέχει, ρωμαϊκήν άρχήν καί ιερατικήν διοίκησιν, καθαιρείσθω. Τδ γάρ Καίσρος Καίσαρι καί τά τοΟ θεοΟ τφ βεφ».
Κατά τδν Κώδικα των ’Εκκλησιαστικών ύπαλλήλων, Απα
γορεύονται εις τοδς έκκλησιαστικούς υπαλλήλους δημόσιαι έκδηλώσεις ΚομματικοΟ χαρακτήρος, Απαγορεύεται εις τούτους
ή σύστασις σωματείων ή συνεταιρισμών, έπιδιωκόντων πολιτι
κούς σκοπούς ή ή συμμετοχή των είς τοιούτους, ώς καί ή
συμμετοχή των είς δραστηριότητας πολιτικού κόμματος. Δέν
έπιτρέπεται έπίαης είς τούς ’Εκκλησιαστικούς ύπαλλήλους ή
δημοσία Ασκηαις κριτικής τών πράξεων τής Κυδερνήσεως ή τών
Συλλογικών ’Οργάνων τής ’Εκκλησίας ή τών προϊσταμένων
των ’Αρχών. ’Απαγορεύεται είς τούτους ώσαύτως ή Αακησις δι
κηγορίας, ή κατ’ έπάγγελμα Ασκηαις έμπορίας, ή σύστασις
συνεταιρισμών έπιδιωκόντων κερδοσκοπικούς σκοπούς ή ή συμ
μετοχή είς τοιούτους. Καί είς τούς ’Εκκλησιαστικούς ύπαλλή
λους Απαγορεύεται ή Απεργία 6φ’ οίανδήποτε μορφήν, ή δέ
συμμετοχή των είς Απεργίαν θεωρείται αύτοδικαίως ώς δήλωσις πραιτήαεως. ΤΑ διά τούς δουλευτάς θεσπιζόμενα διά τού
Συντάγματος, ή τών δυνάμει αύτού έκδιδομένων νόμων, Ασυμ
βίβαστα ισχύουν καί έπί τών έμμισθων Εκκλησιαστικών Υ 
παλλήλων.
Κατά τδν Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, οί Κληρικοί
παντδς θρησκεύματος, ώς μάρτυρες ή διάδικοι, δρκίζονται διαδεδαιούντες έπί τή ίερωσύνη αύτών, τής διαδεδαιώσεώς τυ>ν
ταύτης θεμελισύσης καί τδ Αδίκημα τής ψευδορκίας έν περιπτώσει ψεύδους. Δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες οί κληρικοί ώς
πρδς τά περιελθόντα είς γνώσιν αύτών κατά τήν έξομολόγησιν.
'Ωσαύτως, δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες κληρικοί, ώς ποδς τά
είς αύτούς διαπιστευθέντα ή ύπ’ αύτών διαπιστωθέντα κατά
τήν Ασκησιν τού λειτουργήματός των πραγματικά γεγονότα,
διά τά 6ποια έχουν καθήκον έχεμυθείας, πλήν δν έπιτρέψη είς
αύτούς τούτο δ έμπιστευθείς καί έκεΐνος τδν δποΐον Αφορά
Απόρρητον. Έ ξ Αλλου, δικαιούνται ν’ άρνηθούν τήν έξέτασιν
αύτών ώς μαρτύρων, κληρικοί κλπ. ώς πρδς τά γεγονότα τών
δποίων έλαβον γνώσιν κατά τήν Ασκησιν τού έπαγγέλματός
των. Οί ’Αρχιερείς έξετάζονται κατ’ οίκον, πλήν δν προτι
μούν τήν ένώπισν τού δικαστηρίου πρσσέλευσιν αύτών. Κατά
δέ τδν Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οί ’Αρχιερείς δύνανται
νά κληθούν πρδς έμφάνισιν είς τδ Ακροατήριον προκειμένου
περί κακουργήματος, έξεταζόμενοι πρώτοι καί δυνάμενοι μετά
τούτο ν’ Αποχωρήσουν, έκτδς έάν τδ δικαατήριον ήθελε διατά
ξει Αλλως. Οδτοι πάντως δύνανται νά παραιτηθούν τού Ανω
τέρω πλεονεκτήματος.
Εϊδομεν, δμως, δτι αί άναφερθείσαι διαφοραί ’Εκκλησίας
καί Πολιτείας, δχι μόνον δέν Αποκλείουν τάς Αμοιβαίας αύτών
σχέσεις, Αλλά καί καθορίζουν τήν σφαίραν τής δικαιοδοσίας
καί άρμοδιότητος έκάστης τούτων. Ή ’Εκκλησία έχει ώς άντικείμενον πνευματικούς σκοπούς καί έργον τήν ψυχικήν σωτη
ρίαν τών Ανθρώπων.
Ά ντιθέτως, ή Πολιτεία έχει Αντικείμενον τάς κοσμικάς
ύποθέσεις, τήν διατήρησιν τής ειρήνης καί τής τάξεως είς τήν
κοινωνίαν, τομείς Ανήκοντες είς τήν Αρμοδιότητα τής πολιτι
κής έξουσίας. Κοινή ένέργεια έπιδάλλεται προκειμένου περί
δποθέσεως Απτομένης τής πνευματικής Αποστολής τής ’Εκκλη
σίας καί τού κοσμικού δίου τής πολιτείας. Διά τάς σχέσεις
τών δύο έξουσιών τούτων οί θεωρητικοί, καθηγηταί καί συγ
γραφείς, ύποστηρίζουν: «Ή διδασκαλία περί τής Απδ κοινού
ένεργείας καί τού στενού συνδέσμου ’Εκκλησίας καί Πολιτείας
στηρίζεται έπί τής Α γία ς Γραφής, έκηρύχθη πάντοτε ύπδ τής
’Ανατολικής ’Εκκλησίας καί διαπνέει ώσαύτως τδ Δίκαιον αύτής. Είς τήν Παλαιάν Διαθήκην κηρύττει ήδη δ Προφήτης
Ήσαίας «καί έσονται βασιλείς τιθηνοί σου καί προστάται τής
πίστεως καί τών θείων έντολών». ΟΟτω τίθεται ή δάσις πρδς
τδν σύνδεσμον έκείνον, δ δποΐος πρέπει ά δπάρχη μεταξύ Ε κ 
κλησιαστικής καί πολιτικής έξουσίας. Οί δέ Εκκλησιαστικοί
Πατέρες, ίδανικεύοντες τδ σύνδεσμον τούτον καί τήν Αρμονίαν,
έξαίρουν τάς σχέσεις τούτων. *0 Χρυσόστομος έρμηνεύων χωρίον τής έπιστολής τού Παύλου πρδς τούς Χριστιανούς τής Ρώ
μης ύπενθυμίζει είς τούς ’Επισκόπους τδ καθήκον τής ύποταγής αύτών πρδς τήν πολιτικήν έξουσίαν. Ό αύτδς πατήρ,
έρμηνεύων τήν πρδς Κορινθίους δευτέραν τού Παύλου έπιστο-
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λήν, ποιείται λόγον περί τής ύπσταγής, τήν δποίαν φέρει ή
πολιτική έξουσία πρδς τήν Εκκλησίαν, καταδεικνύων διά τού
των καί τδν Αμοιδαίον σύνδεσμον άμφοτέρων τών έξουσιών καί
τδν χαρακτήρα τού συνδέσμου τούτου. Είς τήν Αμοιβαίαν αύτήν
ύπσταγήν τής ’Εκκλησιαστικής καί πολιτικής έξουσίας καταφαί
νεται τόσον ή διαφορά καί ή αύτοτέλεια αύτών, δαον καί ή
Αναγκαιότης τού Αμοιβαίου συνδέσμου, ένεκα τής Αναγνωρίρίσεως καί παραδοχής 6φ’ έκατέρας άνωτέρας ίθυνούσης Αρχής
είς τήν Ανθρωπότητα».
Δικαιολογούν δέ τήν διά νόμων έπιδεδλημένην έπέμβασιν
τής πολιτείας είς τά τής ’Εκκλησίας ώς έξής: "Ενεκα τής
Ασθένειας τής Ανθρώπινης φύσεως καί διότι δέν δύναται πάς
τις νά κατανοή τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν δύναμιν τών έπιταγών τής έκκλησίας ύφίσταται καί ή Απειλή τών έγκοσμίων
ποινών κατά τών διασυρόντων καί στρεδλούντων τάς Αλήθειας
ταύτας καί τούτο, καθ’ δσον δνευ τοιούτου περιορισμού τής Αν
θρώπινης φύσεως διανοίγεται ή δδός πρδς έκκλησιαστικάς κοινωνικάς καί λοιπάς Αταξίας. Ούτως, ή μέν Πολιτεία χρήζει
τής ’Εκκλησιαστικής βοηθείας είς τά πνευματικά ιδίως δέ ένεκα
τής ήθικής έκείνης δυνάμεως, διά τής δποίας διεγείρεται είς
τούς Οπηκόους δ έρως καί ή έφεσις πρδς τδ Αγαθόν, οί δέ
έκπροσωποΰντες τήν ’Εκκλησίαν έχουν χρείαν τής συνδρομή;
τής Πολιτείας καί τών νόμων αύτής δπως δύνανται εύκολώτερον νΑ κηρύττουν είς τούς Ανθρώπους τάς χριστιανικά; Αρχάς καί θεωρίας περί τού Αγαθού καί τής δικαιοσύνης. Ή μέν
’Εκκλησία έπικαλεΐται τήν εύλογίαν τού θεού έπί τών Α ρχη
γών Κρατών, ’Ενόπλων Δυνάμεων κλπ. καί δεομένη δπέρ αύ
τών (τών λαών αύτών) ύπέρ ύγείας καί σωτηρίας» ίδίφ 8πως
δ θεός έπί πλέον «συνεργήση καί κατευαδώσγι αύτούς έν πάσι
καί ύποτάξη ύπδ τούς πόδας αύτών πάντα έχθρδν καί πολέμιον».
Ή δέ Πολιτεία προστατεύει τά συμφέροντα τής ’Εκκλησίας
καί ένεργεί ούτως, ϊνα δυνηθή νά έξασκή ή ’Εκκλησία έλευθέρως τήν ήθικήν αύτής έπιρροήν έπί τής κοινωνίας διά τής
δποίας καθίστανται οί λαοί καί τά έθνη εύδαίμονα». Μετά τάς
Ανωτέρω σκέψεις καί Απόψεις έπιστημόνων αΐτινες δεικνύουν
τήν Ανάγκην τής Αγαθής συνεργασίας καί Αμοιβαίας βοηθείας
πολιτείας καί ’Εκκλησίας, θά τελειώσωμεν μέ τήν παράθεσιν
έμδς είσέτι Αποσπάσματος, είς τδ δποΐον άναφέρονται χαρακτηριστικώς τά έξής:
«Είναι φανερόν, δτι δ 'Ελληνισμός παρέαχεν είς τήν ’Εκ
κλησίαν τήν γλώσσαν καί τδν τρόπον τού σκέπτεσθαι, παρ’ αύτής
δέ έλαβε τήν Χριστιανικήν πίστιν. "Ο,τι τδ 'Ελληνικόν "Εθνος
συνέλεξε καί Απεθησαύρισεν είς τήν ’Εκκλησίαν ώς είς μέγα
θησαυροφυλάκιο^ διά μακραίωνος καί έπιμόχθου πνευματικής
καί ήθικής έργααίας, ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τδ Απέδωσε νθν
πλουσιοπαρόχως, διότι καί μόνον διά τής λατρείας καί έν τή
λατρείφ αύτής, διά νά άντιπαρέλθωμεν τάς λοιπάς πλευράς τού
Έκλκησιαστικοΰ βίου καί τής ’Εκκλησιαστικής ύποατάσεως,
διεσώθη τδ μέγιστον καί Αριστον τμήμα τού 'Ελληνικού ’Εθνι
κού βίου. Κάί ώς τδ κράτος δημιουργεί ώρισμένην έκκλησιαστικήν πολιτικήν, Ανεξαρτήτως τού χαρακτήρος καί τών κατευθύνσεών της καί ή Εκκλησία ώς δργανισμδς δύναται νά
Αναπτύξη ιδίαν πολιτικήν έναντι τού κράτους καί τής κοινω
νίας. Τδ δτι είναι Αναγκαία ή παρουσία τής πολιτείας πρδς
προστασίαν κάί βοήθειαν τής Χριστιανικής πίστεως, είναι πλέ
ον Αναμφισδήτητον καί πάντοτε άνεγνωρίσθη, έκ τής Αναγκαιότητος δέ αύτής πηγάζουν καί ύπδ τού πνεύματος αύτού
διαπνέονται οί νόμοι τής σημερινής Ε λλη νικής πολιτείας. ΕΤδομεν δέ, δτι ’Εκκλησία καί Πολιτεία διαφέρουν ώς πρδς τδν
σκοπόν καί τά μέσα ένεργείας. Παρά τάς διαφοράς δμως αύ
τών συναντώνται είς τδ Αποτέλεσμα, διότι ή μέν ’Εκκλησία
έπιδιώκει τήν έκπλήρωσιν τού ’Ηθικού Νόμου διά τής ύποταγής τής θελήσεως τού Ανθρώπου είς τήν θείαν θέλησιν Αμέ
σως, ή δέ Πολιτεία έπιτυγχάνει τούτο έμμέσως, καθ’ δαον έπιβάλλουσα είς τούς πολίτας τήν έκτέλεσιν τών ύπ’ αύτής τε
θειμένων, έμμέσως έπιβάλλει είς αύτούς καί τήν έκτέλεσιν
τού ’Ηθικού Νόμου, ύπδ τδ πνεύμα τού δπσίου αυντάασονται έκεΐνοι. Καί έπειδή, λοιπόν, δ ακοπδς τής ’Εκκλησίας είναι ή
έκπλήρωσις τού Ηθικού Νόμου, ή Πολιτεία, Αναλογιζομένη
δτι δ τοιούτος σκοπός τής ’Εκκλησίας είναι έπ’ Αγαθφ τής
κοινωνίας, Αναγνωρίζει καί προστατεύει αύτήν. ’Αλλά καί ή
’Εκκλησία δρμωμένη έκ τής Αρχής, δτι έαυτήν καί τήν πολι
τείαν ΐδρυσεν δ βεός, παραγγέλει τούτφ τφ λάγψ καί μόνφ
τήν είς αύτήν ύπακοήν καί εΰπείθειαν. Τοιουτοτρόπως, ’Εκ
κλησία καί Πολιτεία είς Αρμόνικάς σχέσεις εύρισκόμεναι έπιδιώκουν έν τφ Αποτελέσματι ένα καί τδν αύτδν σκοπόν, τήν
έκπλήρωσιν τού ’Ηθικού Νόμου κατά τάς έπιταγάς καί τά
κελεύσματα τού 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ένεργοΰσαι
πρδς τδν σκοπόν τούτον Αμοιβαίως».

νωσιν καί έξύψωσιν τοΟ πνευματικοΟ έπιπέδου τών άναγνωατών
τοϋ περιοδικοΟ σας καί προαγόμεθα νά μεταδώσωμεν τήν πλη
ροφορίαν πρός όμάς καί δι’ όμών, πρός τό Εύγενές Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων, δτι έν Άθήναις καί διά τής ύπ’ άριθ.
2654)1971 άπΟφάσεως τοΟ ΠολυμελοΟς Πρωτοδικείου ’Αθηνών
ίδρύθη Σύλλογος, δ όποιος Ονομάζεται, Σύλλογος «δ "Αγιος Νι
κόδημος δ 'Αγιορείτης», ευρισκόμενος έπί τής δδοΟ ’Ακαδη
μίας 76, 5ος δροφος.
Ό Σύλλογος ήμών, τιμών καί σεβόμενος τήν μνήμην του
Ναξίου 'Αγίου Νικοδήμου, έχει ώς σκοπόν αύτοϋ καί στόχον
τήν άνέγεραιν περικαλλούς Ναού είς "Αγιον Ό ρος, ώς καί
τήν καθ’ οίονβήποτε τρόπον τιμήν καί προβολήν Αυτού, τόσον
έντός τής 'Ελλάδος, δσον καί έκτός αύτής.
"Ινα λάβητε περιοαστέρας πληροφορίας περί τών άνωτέρω άναφερομένων, έσωκλείστως μετ’ άγάπης
άποστέλλομεν
ύμΐν άντίτυπον τοΰ έγκεκριμένου παρά τού Πρωτοδικείου Κα
ταστατικού τού Συλλόγου μας, ώς καί εικόνας τού 'Αγίου Νι
κοδήμου, πρός εύλογίαν εις τούς δπηρετοΰντας είς τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων.
Ό έκ τής νήσου Νάξου, καταγόμενος, "Αγιος Νικόδημος
δ 'Αγιορείτης ύπήρξε μέγας Διδάσκαλος τού 'Ελληνικού Γέ
νους καί τής ’Ορθοδόξου πίστεως καί παραδόσεως καί πρώτος
μέγας Νεοέλλην
έκκλησιοστικός συγγραφεύς, μέ απουδαίον
συγγραφικόν έργον καί βαθείαν προσήλωσιν είς τήν έκκληαιαστικήν παράδοαιν.
Πολλά οφείλει τό ήμέτερον Γένος είς τόν μέγαν Διδά
σκαλον καί κατ’ έξοχήν ’Αθωνίτην "Αγιον, καθ’ δτι καί τήν
’Εθνικότητα καί τήν πίστιν διά τής διδασκαλίας καί τών συγ
γραμμάτων Του διεφύλαξε κατά τούς χρόνους τής δουλείας
καί πνευματικώς καί ψυχοφελώς έβίδαξε καί συνεχώς διδάσκει,
δσους μελετούν αύτά.

Μία έπιστολή
προς τά «’Αστυνομικά Χρονικά»
Σ Γ Λ Α Ο Γ Ο Σ
«0 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ»
’Οδός ’Ακαδημίας 76
Ά θήναι, 142
ΆρχηγβΤον ’Αστυνομίας Πόλεων
Διεύθυνσιν Περιοδ. «’Αστυνομικά Χρονικά»
Καλλιδρομίου 12
Έ ν τ α Οθ α
’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Χαίρετε έν Κυρίφ.
Έ κ της ίεράτητος τοΰ σκοπού τού Συλλόγου ήμών κα'ι στό
χου λαμβάνσντες τό θάρρος, μετά τής προσηκούσης τιμής, άπευθύνομεν τήν παρούσαν, είς τό Οπό τήν έγκριτον διεύθυναιν
ύμών έκδιδόμενον περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά», σκοπός τοΰ
δποίου τυγχάνει ή μετάδοσις πληροφοριών καί ή άναγραφή δια
φόρων μελετών καί άρθρων, τά όποια άποοκοποΟν εις τήν τδ-

Ό θεν δ Σύλλογος ήμών τιμών τήν μνήμην τού θείου
Πατρός Νικοδήμου τοΰ άγιορείτου, έχει ώς σκοπόν αύτού καί
στόχον, ώς καί άνωτέρω εΐπομεν, τήν άνέγεραιν περικαλλούς
Ναού είς "Αγιον Ό ρος καί πλησίον τού κελλίου, δπου δ Ά γ ιο ς
Πατήρ έζησεν, ήσκήτευαε, συνέγραφε τά σοφά Αύτού συγγράμ
ματα καί δπου έκοιμήθη τό 1809, δπου έκεΐ ή τίμια Κάρα
Του φυλάσσεται καί δπου είς τόν τόπον τής Κοιμήσεως Αύτού
Ναός πρός τιμήν Του δέν ύπάρχει.
Έ χο ντες ύπ’ δψιν, δτι οί άποτελούντες τό Εύγενές Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εύλαβούνται τούς Ά γιους τής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας, έπομένως καί τόν "Αγιον Νικόδημον τόν
Α γιορείτην, ά/πευθύνομεν τήν παρούσαν, μετά τιμής πρός άπαντας τούς ύπηρετούντας είς αύτό καί παρακαλούμεν δπως
εύαρεστούμενοι, θελήσητε διά τής οικονομικής ύμών δωρεάς
καί ένισχύοεως, νά γίνητε άρωγοί καί κτίτορες, ένό; ύπό
άνέγεραιν περικαλλούς Ναού, είς §ν έρημικόν καί μεμακρυσμένον αημεϊον τής Πατρίδος, άπό τό δποϊον ένεφανίσθη δ μέγας
Διδάσκαλος τού Γένους καί κατ’ έξοχήν Αθωνίτης "Αγιος.
ΕΤμεθα βέβαιοι, Α ξιότιμε Κε Διευθυντά, δτι ή παρούσα
θά τύχη εύμενούς αποδοχής καί προσοχής καί δμοθύμου έγκρίσεως, παρά τών άρμοδίων, παρακαλούμεν καί πάλιν, δπως ευα
ρεστούμενοι, δημοαιεύσητε τήν παρούσαν, δπως υμείς θεωρήαητε καλλίτερον, είς τό ύπό τήν Διεύθυνσιν ύμών περιοδικόν
«ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», Ινα λάβουν γνώσιν τού σκοπού καί
τής ίεράς ύποθέοεως, ήμών, άπαντες οί κ.κ. Αστυνομικοί, οί
έν ένεργείφ καί οί ύπό σύνταξιν καί εύαρεστηθοΰν, νά γίνουν
κτίτορες τοΰ Ναού τού έν Ά γίο ις Πατρός ήμών Νικοδήμου τοΰ
Άγιορείτου είς "Αγιον Ό ρος.
Καί έπί τούτοις διατελούμεν μετά τής έν Κυρίφ άγάπης
καί τιμής.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος ά.α.
A. ANTQNIOT

Ό Γενικός Γραμματεύς
Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ
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ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
μου σταδιοδρομίας μέ έβοήθησεν καί εις τόν όποιον υπο
λογίζω ώς αδελφόν καί ώς τέκνον.
Αυτός ό φίλος μου ό όποιος πάντοτε μοϋ έδωκε t ic
καλλίτερες συμβουλές, τις καλλίτερες εισηγήσεις είναι εις
τήν αίθουσαν τούτην. Θά σάς τόν άποκαλύψω, είστε όλοι
έσείς μαΖί καί ό καθένας χωριστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ».

Τό τέλος των όμιλιών, έκαλυψαν παρατεταμένα
χειροκροτήματα καί ύπεβλήθησαν εύχαί πρός τόν νέον
’Αρχηγόν.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» πρός τά όποια ή άγάπη
καί ή έκτίμησις άμφοτέρων των κ.κ. ’Αρχηγών είναι

έγνωσμένη, ύποβάλλουν, εις μέν τον άποχωρούντα τάς
πλέον έγκαρδίους ευχαριστίας των, διά τήν πολύτιμον
συμπαράΐστασίν του εις τό ύψηλόν έργον των, καί εύχάς
δι’ ύγείαν καί εύτυχίαν είς τόν ιδιωτικόν βίον, εις δέ
τόν άναλαδόντα τήν ήγεσίαν θερμά συγχαρητήρια, διά
τήν έπαξίαν κατάληψιν ένός τόσον υψηλού κρατικού
λειτουργήματος καί εύχάς δι’ εύόδωσιν τών νέων του
καθηκόντων. Τό περιοδικόν μας θά τού συμπαράστασή
δι’ δλων του τών δυνάμεων, πρός όφελος τού ’Αστυ
νομικού Σώματος, της Κοινωνίας μας καί τής Ε λλη νι
κής Πκτρίδος.
«Α.Χ.»

,

,

Ο ΑΠΟΓΕΓΜΑ τής 26 'Οκτωβρίου 1912, ανή
μερα τού 'Αγίου Δημητρίου, στις 5, δ Τούρκος
στρατηγός Ταξίν Πασάς, άναγκάστηκε να ύπογράψη
συνθηκόλογησι μέ τους "Ελληνες καί νά παραδώση στον
’Αρχηγό τοΰ Ελληνικού Στρατού τή Θεσσαλονίκη κι
δλο τόν Τουρκικό στρατό πού είχε συγκεντρώσει έκεΐ
γιά νά κρατήιση μέ κάθε θυσία τήν «περίβλεπτη πόλι».
Καί στις 28 ’Οκτωβρίου ό τότε Διάδοχος τοΰ έλληνικοΰ
θρόνου, έπικεφαλής τής 1η Μεραρχίας έμπαινε πανη
γυρικά στή Θεσσαλονίκη καί πατούσε τά ελεύθερα χώ 
ματά της, άποδίδοντάς τα στή μητέρα Ε λλάδα. . .
Ή Θεσσαλονίκη έλληνική. Νά κάτι πού δέν θά
τολμούσε νά τό πιστέψη κανείς λίγους μήνες πριν άπό
τήν 26 ’Οκτωβρίου τού 1912. Κι δμως τό άπίστευτο
θαύμα είχε γίνει. Ή μεγάλη βυζαντινή πολιτεία, «ό
πελώριος βράχος πού συντρίβονταν άπάνω του έπί αιώ
νες ή μανία των βορεινών λαών», ήταν καί πάλι δική
μας. Μπροστά σέ τέτοιο Ιθνικό θαύμα, οί "Ελληνες μέ
δάκρυα στά μάτια ώραματιζόνταν τόν τροπαιοφόρο
"Αγιο Δημήτριον, άκτινοβόλο έπάνω στό φλόγινο άλο
γό του, νά τρυπά μέ τό κοντάρι του τόν δράκο—έχθρό
τού Γένους—καί νά όδηγή στήν έλεύθερη πόλι τά νι
κηφόρα στρατεύματα τών Ελλήνων, πού είχαν έξορμήσει άπό τά στενά τής Μελούνας γιά νά μεγαλώσουν
τήν πατρίδα καί νά λυτρώσουν τά έκατομμύρια τών
άλυτρώτων άδελφών τους.
Ναί, τό θαύμα είχε γίνει. Γιατί ή Ελλάδα είχε
άξιοποιήσει τήν ένότητα καί τήν ένεργητικότητα τής
’Εθνικής της ψυχής, πού τή συμβόλιζε τώρα δ γοητευ
τικός τροπαιοφόρος "Αγιος, άρμονικό κράμα «σοφίας
καί τόλμης». Μά, άν στήν σφαίρα τών γονίμων έθνικών
μύθων δ "Αγιος Δημήτριος ήταν δ ευεργετικός παρορμητής τής ψυχής τού στρατού μας, τή «σοφία» καί τήν
«τόλμη» τήν έκπροσωπούσαν τώρα στήν πράξι δυό με
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γάλοι 'Οδηγοί: ό Αρχηγός τού στρατού Διάδοχος Κων
σταντίνος καί ό μεγαλοφυής πολιτικός δραματιστής καί
δημιουργός ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτοί έδειχναν πρός
τό φωτεινό μέλλον, καί τό "Εθνος σύσσωμο τούς άκολουθούσε. Κάτω άπό τό πρόσταγμά τους ή μικρή καί
περιφρονημένη Ελλάδα άπέδειξε στόν κατάπληκτο κό
σμο δτι δέν ξεσηκώθηκε μάταια στά 1821 κι δτι παρ’
δλες τις κακοδαιμονίες πού συνώδεψαν τις πρώτες όκτώ
δεκαετίες τού έλευθέρου βίου της, είχε βρει τό μυστικό
νά φανή τέτοια πού δείχτηκε στά πεδία τών μαχών
τοΰ 1912. Είδε ή Νέα 'Ελλάδα πώς δέν είχε παρά νά
χαλυβδώση τά μπράτσα της καί νά τ ’ άπλώση άντρίκια, γιά νά σφίξη έλεύθερες πιά στήν άγκαλιά της τήν
αίματαθρεμμένη Μακεδονία μέ τήν όνειρευτή Θεσσα
λονίκη, τήν "Ηπειρο μέ τά «μαύμα Γιάννενα τά κατα
σκλαβωμένα», τήν Κρήτη, τή Χίο, τή Σάμο, τή Λήμνο,
τή Μυτιλήνη. Σάν άπό θαυματουργό άναίβρυτήριο, χεί
μαρροι φωτός νέας έλευθερίας πλημμύρισαν τήν Ε λ 
λάδα. Οί στενοί της έδαφικοί όρίζοντες πλάτυναν μο
νομιάς μπροστά στήν πνοή τοΰ στρατευμένου λαού της,
κι άφησαν νά ξεπεταχθοΰν μεγαλόπρεπες καινούργιες
έλληνικές στεριές, κάμποι, βουνά, θάλασσες, μικρά καί
μεγάλα νησιά. Μέσα σ’ έλάχιστο διάστημα μιά πρα
γματική κοσμογονία είχε συντελεστή. Κ ι’ δ έθνικός μας
ποιητής, δ Κωστής Παλαμάς, πού είχε όραματιστή τήν
Ελλάδα πριν άπό λίγα χρόνια νά ξαναποχτά «τά φτε
ρά, τά φτερά τά πρωτινά της τά μεγάλα» μπορούσε πιά
πασίχαρος νά τραγουδήση: «Άπό τά Σαραντάπορα—
στή Γιαννιώτισσα λίμνη— καί στά Μακεδονίτικα— βου
νά καί ρέματα, ύμνοι!— Γιορτάστε Αιγαία χρυσόνησα—
τόν άφάνταοτο γάμο.— Νά ή Χιό, μαστιχοστάλακτη.—
Κρασί νά πιώ, στή Σάμο. — Τή Σαπφώ μυριοφλόγιστη
— τόν άλάλητο ’Αλκαίο,— Λέσβιοι λεβέντες, φέρτε μου
—σέ άγνό τραγούδι νέο».
"Ας φανταστούμε μιά στιγμή τή συνοπτική άλληλουχία τών στρατιωτικών καί πολιτικών γεγονότων πού
εύωδάθηκαν μέ τήν άπελευθέρωσι τής Θεσσαλονίκης.
Ά π ό τις άρχές τοΰ 1912 τά Βαλκανικά Κράτη, ή 'Ελ
λάς, ή Σερβία, ή Βουλγαρία καί τό Μαυροβούνιο, δεί
χνουν πώς είναι άποφασισμένα νά βελτιώσουν τή θέσι
έκατομμυρίων χριστιανών πού ζούσαν υπόδουλοι ατούς
Τούρκους. Μά ή δεσποτική Αυτοκρατορία όχι μόνο περιφρονεΐ τις άπαιτήσεις τους άλλά καί κάνει βαρύτερο
τό ζυγό τών υποδούλων Χριστιανών. Τότε, τά Βαλκάνικά Κράτη βλέπουν πώς μόνο μέ μιά στρατιωτική έπέμβασι θά μπορούσαν νά λύσουν τά προαιώνια ζητήματά τους. Κι άρχίζουν τις συννενοήσεις μεταξύ τους.
Τόν Μάίο τού 1912 ύπσγράφεται στρατιωτική σύμβασι
μεταξύ τής Σερβίας καί τής Βουλγαρίας. Τόν ίδιο μή
να υπογράφεται συνθήκη μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής
Βουλγαρίας καί στις 9 Σεπτεμβρίου τού 1912 ύπογράφεται κοινή στρατιωτική συμμαχία μεταξύ τών τριών
Κρατών. Ό σκοπός τής συμμαχίας ήταν πιά φανερός:
"Αν οί ’Οθωμανοί δέν ύποχωρούσαν στις δίκαιες άπαιτήσεις τών Βαλκανίων, τά τρία Κράτη θά έλυναν τά
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ζητήματα τους μέ μια κοινή έπίθεσι έναντίον τού προ
αιώνιου δυνάστου των.
Αμέσως, οί τρεις σύμμαχοι άρχίζουν νά κρατούν
προκλητική στάσι άπέναντι της Τουρκίας. Τά σύννεκ τού πολέμου μαυρίζουν τόν ουρανό των Βαλκανίων,
ί μεγάλες δυνάμεις τής Ευρώπης άνησυχούν καί προ
σπαθούν να μεσολαβήσουν, δμως δεν καταφέρνουν τίπο
τα καί στις 3 ’Οκτωβρίου τού 1912 διακόπτονται οί
διπλωματικές σχέσεις των Συμμάχων μέ τήν Τουρκία
καί κηρύσσεται άμέσως δ πόλεμος έναντίον της.
Γενική έπιστράτευσι στήν Ελλάδα. 'Ιερή ’Εθνική
στιγμή. Ή ώρα σήμανε γιά να ξεπλυθή ή ντροπή τού
1897 καί νά ξαναμπή τό ’’Εθνος στό δρόμο τών Ιστορι
κών του πεπρωμένων. Στό έγερτήριο σάλπισμα τής Ε 
θνικής Έπιστρατεύσεως οί νέοι “Ελληνες τρέχουν μέ
συγκίνησι καί κατατάσσονται κάτω άπό τά λάβαρα καί
τις σημαίες τών Συνταγμάτων τους καί τών Μεραρχιών
τους. Ό μηχανισμός τής Γενικής Έπιστρατεύσεως λει
τουργεί θαυμάσια. Σέ Ιλάχιστο χρονικό διάστημα βρί
σκονται έπί ποδός πολέμου όκτώ μεραρχίες πεζικού,
δυό άνεξάρτητα άποσπάσματα καί μιά ταξιαρχία
ιππικού, έκτός άπό τά έθελοντικά σώματα τών Κρητι
κών, τών Γαριβαλδινών καί τών Προσκόπων. ’Απερί
γραπτος ένθσυσιασμός συγκλονίζει τις ψυχές τών 'Ελ
λήνων, πού ξεπροβοδίζουν τά παιδιά τους μέ ιαχές καί
εύχές, μέ λουλούδια, δάκρυα καί χαμόγελα. Μονομιάς
ή ειρηνική άτμάσφαιρα τής μικρής μας χώρας μετα
μορφώθηκε σέ πολεμική. Τά πάντα άλλαξαν ύφος. Ή
φύσι, ή καθημερινή ζωή, οί άνθρωποι, τυλίχτηκαν άπό
τήν πνοή τού πολέμου.
Καθώς δ στρατός ξεκινά πρδς τό άγνωστο τού πο
λέμου, δλα τά ένδοξα περασμένα ξυπνάνε μέσα στις κατανυκτικές ψυχές τών Ελλήνων. Ή Οπτασία τού Είκασιένα μέ τούς ήρωές του καί τούς θρυλικούς τόπους
τών άγώνων δπου κριθηκε ή ζωή καί τό μέλλον τού
Γένους, παρουσιάζεται στή μνήμη δλων καί μιά πύρινη
εύχή, μιά όμαδική παράκλησι ύψώνεται «νά ξαναβλογήσουν οί άθάνατοι τά δπλα τών νέων Ελλήνων».

δ

«Τόποι τής δόξας, κάμποι, βουνά, λόγγοι
θά ξαναβλογηθήτε άπό τά χέρια
τδν άθανάτων; ΠοΟ είσαι, Μεσολόγγι,
τ?]ς κλεφτουριάς ποΟ βρίσκεστε λημέρια;
Καριοφίλια τοδ Δίστομου χτυπήστε,
χυμί) στρες, τΫ)ς Άράχωβας ξεφτέρια,
γιαταγάνια, τόν ΤοΟρκο πολεμήστε.
Νά δ Μπότσαρής σου, θαυματούργα Σούλι.
Κ ’ έσείς, νησιώτες δυνατοί, άρμενίστε
μέ τόν δδραίο βοριά, μέ τόν' Μιαούλη.
Στάχτη τού Καπετάν πασά ή ‘Αρμάδα.
Ό που είναι σκλάβα γί)ς, δλόρθοι οί δούλοι.
’Αστραποβρόντα τοδ Κανάρη Ελλάδα».

Ή πύρινη εύχή τού ποιητή, θά είσακουσθή.

Τό

(Συνέχεια σελ. 850)
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
«Στα έλασίτικα παλληκάρια, πού οί σεξουαλικές όρμές τους θεριεύουν
στο βουνό και τον πόλεμο, για ναναι καθάριο τό κεφάλι τους μέ πλέρια
αύτοκυριάρχηση τής νευροδιανοητικής συγκρότησης στο σαρκικό λειτούρ
γημα, πρέπει κάθε συντρόφισσα και κάθε συναγωνίστρια νά δίνεται γιά χατήρι του άγωνα τής έπικράτησης, γιά τή λευτεριά και γιά τη Λαοκρατία.
Εμπρός λοιπόν δλα γιά τον άγω να. Ζήτω ή Ε.Π.Ο.Ν.».
(’Από τή συνεδρίαση διαφώτησης τής συναγωνιστρίας Έλλης, τής 20 Μάνου 1944).
•30.

(συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΒΠΟΝ, Η Μ Α Σ Τ Ρ Ω Π Ο Σ Τ Η Σ
Ν Ε Ο Λ Α ΙΑ Σ
Διά νά, έπιτύχη τήν διάβρωαιν καί έν
συνεχείς καθοδήγηαιν καί τέλος ένταξιν
εις τόν ΕΛΑΣ, τήν ΟΠΛΑ καί τό ΚΚΕ,
τής άδούλωτης νεολαίας μας, τό ΚΚΕ
άρχάς 1943 ίδρυσε τήν μετωπικήν «Ένιαίαν Πανελλαδικήν Όργάνωσιν Νέων»
(ΕΠΟΝ).
Διά τού παραπλανητικού τίτλου καί τής
έξαπολυθείσης προπαγάνδας, διεκήρυσσεν
8τι ή ΕΠΟΝ δέν ήτο κομμουνιστική καί
δτι έστέγαζε κάθε νέον πού ήγωνίζετο
κατά τής φασιστικής κατο χίς. ΤΗτο τό
μέγιστον ψεύδος. Ή ΕΠΟΝ δέν ήτο άλλο
τι άπό τήν νεολαίαν τού Κόμματος, δη
λαδή τήν Κομμουνιστικήν Νεολαίαν.
Τήν 23 Φεβρουάριου 1943 αυν^λθεν είς
’Αθήνας δήθεν Πανελλαδική Σόακεψις,
είς ήν μετέσχον πλήν τών πράγματι ύπαρχουσών: «'Ομοσπονδίας Κομμουνιστι
κόν Νεολαιών Ελλάδος» (ΟΚΝΕ) καί
«’Εθνικού
’Απελευθερωτικού
Μετώπου
Νέων» (ΕΑΜΝ), αί &ξής ά ν ύ π α ρκ τ ο ι όργανώσεις (διά νά δοθή παρα
πλανητικός ύπερκομματικός χαρακτήρ):
α) Αγροτική Νεολαίο 'Ελλάδος
β) 'Ενιαία
Έ θν ικοαπ ελε υθεριυτικ ή
Έργατοϋπαλλιγλική Νεολαία,
γ) 'Ενιαία Μαθητική Νεολαία
δ) "Ενωσις Αγωνιστών Ρούμελης
ε) Θεσσαλικός Ιερός Λόχος
στ) Λαϊκή Έιτσνοστστική Νεολαία.
Ζ) Λεύτερη Νέα.
η) Σοσιαλιστική 'Επαναστατική Πρω
τοπορία 'Ελλάδας,
θ) Φιλική ‘Εταιρεία Νέων,
ι) Φίλοι Νέας Γενιάς.
Κατά τήν σόσκεψιν ήτις
συνήλθε μέ
πρωτοβουλίαν τής Κ.Ε. τού ΕΑΜΝ (δηλα
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δή καί πάλιν κατ’ άπόφααιν τής ΟΚΝΕ/
ΚΚΕ), άπεφασίσθη ή διάλυσις καί συγχώνευσις δλων τών ώς άνω «’Οργανώσεων»
είς τήν ίδρυομένην ΕΠΟΝ, μέ έδραν τάς
’Αθήνας.
Έ ξελέγη προσωρινόν Κεντρικόν Συμβούλιον, άπεφασίσθη ή έκδοαις δημοσιογραφι
κού όργάνου μέ τίτλον «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» καί
ή προσχώρησις (!!) τής ΕΠΟΝ είς τό
ΕΑΜ, μέ συμμετοχήν αντιπροσώπου της είς
τήν Κ.Ε. τού ΕΑΜ ...
Βασικοί σκοποί τής όργανώσεως έτίθεντο:
«α)

Ή έθνική άπελευθέρωσις μέ βάση
τήν άκεραιότητα τής Ελλάδος. (Σ.
Σ. καμμιά νΰξις διά τάς έθνικάς δι
εκδικήσεις) .
β) Ή έξόντωση τού φασισμού τώρα καί
στό μέλλον καί μέ δποιαδήποτε μορ
φή καί άν παρουσιαστεί. (Σ.Σ. άς μή
ληαμονώμεν τό δόγμα Σιάντου: -—
πάς μή έαμίτης— γκεσταπίτης!) ’Α
ποκατάσταση τής λαϊκής κυριαρχίας
έτσι πού δλες οί έξουσίες ν* άπορρέουν άπό τήν κυρίαρχη θέληση τού
λαού καί τής νέας γενιάς (Σ.Σ. 8ταν τό Κ.Κ. όμιλή γιά «λαϊκή κυ
ριαρχία», έννοεΐ τήν κομματικήν τοιαότην).
γ) Ή καταπολέμηση τών Ιμπεριαλιστι
κών πολέμων καί ή ύπεράσπιση τής
ειρήνης μέ βάση τήν άρχή τής αυτο
διάθεσης τών λαών καί τής άδελφικής συνεργασίας δλων τών λαών καί
νεολαιών καί ειδικά τής Βαλκανικής
(Σ.Σ. είναι ένα προανάκρουσμα διά
τήν άπόσπασιν τής Μακεδονίας καί

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

ΚΟΥΒΑΣ

τήν μελετωμένην — τότε — ϊδρυσιν
κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας Βαλκα
νικών Λαϊκών Δ η μ ο κ ρ α τιώ ν...),
δ) Ή ύπεράσπιση τών οικονομικών, πο
λιτικών, έκπολιτιστικών κλπ. δικαι
ωμάτων καί έπιδιώξεων τής νέας
γενιάς (Σ.Σ. είναι τά γνωστά προ
παγανδιστικά κομμουνιστικά έπιχειρήματα).
Ώ ς χρώμα διά τάς έκδηλώσεις τής όρ
γανώσεως ώρίσθη τό έλπιδοφόρον πράσινον
καί ποτέ τό έρυθρόν!
'Η ΕΠΟΝ λόγψ τών ειδικών συνθηκών
τής κατοχής, τής τεραστίας προπαγάν
δας, άκόμη δέ καί τής βίας, έλαβε μεγάλας διαστάσεις. Χιλιάδες άγνών νέων
ένετάχθησαν είς τάς τάξεις της. "Ενα μι
κρόν ποσοστόν έξ αύτών έξειλίχθησαν είς
κομματικά φανατικά στελέχη τού ΚΚΕ.
’Αρκετοί έφονεύθηααν είς τάς συγκρούσεις
μέ τάς έθνικάς δυνάμεις
(Δεκεμβριανά
κ .λ .π .). "Ενα ποσοστόν παρέμεινεν άδρανές άλλά «μπολιασμένο» μέ τάς άντεθνικάς ιδέας τού Κ.Κ.Ε. Οί ύπόλοιποι (ήτοι
τό μεγαλύτερον ποσοστόν) άντελήφθησαν
μετά τόν αίματηρόν Δεκέμβρη καί τόν Συμ
μοριτοπόλεμον τήν έρυθράν προδοτικήν
πλεκτάνην καί άνένηψαν άπομακρυθέντες
δριστικώς άπό τό κομμουνιστικόν μίασμα.
Δέον νά σημειωθή δτι ή δράσις τής ΕΠΟΝ
έφθανε μέχρι τής τρυφεράς ήλικίας τών
5 —15 έτών, διά τής έντάξεως τών άθώων αύτών παιδιών της είς τά «ΑΕΤΟΠΟΓΛΑ». Πολλά δέ άπό τά άετόπουλα έχρησι- ι
μοποιήθησαν διά δ ο λ ο φ ο ν ί α ς . . .
,
Ή ΕΠΟΝ είχε καί τόν ύμνον της. Οί
στίχοι ήσαν τής κομμουνιστρίας ποιητρίας
Σοφίας Παπαδάκη. ’Βμελοποιήθη δέ είς 1
δύο διαφορετικάς μουσικάς συνθέσεις! Είς
τήν Θεσσαλίαν έψάλλετο μέ μουσικήν τού
Α. Ξένου, ένφ είς τάς ’Αθήνας μέ μουσι
κήν τού Φοίβου ’Α νωγειανάκη.. .
’Ιδού μερικοί στίχοι τού «ύμνου»;

I

i

«Τά νειάτα εϊμοστε μείς τής γής ή έλπί(δα,
άλλοι
του π' άντίκρύ μας θά σταθεί,
μελίσσι άπό τήν κάθε μιά πατρίδα,
κι να με νά λυτρώσουμε τήν γή.
*
**
Γιά μιά Ζωή έλεύτερη κι' ώραία
άπλώνουμε τής νειότης τά φτερά,
μιά πλάση όνειρευτή, μιά πλάση νέα
τά μπράτσα μας νά χτίσουν τά γερά. , .
κλπ.».
Είχαν καί τά άθώχ άεοτόπουλα τδν 8μνον τους!! ’Ιδού μερικοί στίχοι:
Στάν άγώνα
θεριέψαμε κι' έμεϊς,
γεννήκαμε τής λευτεριάς
φρουροί καί τής τιμής.
Μικρός άντάρτικος στρατός
στό πλάϊ τοΰ ΕΑΑΣ.
Περνάει καί λέει καμαρωτός
ή τάν ή έπί τάς. .. κλπ.
"Ομως παράλληλα μέ τάς δήθεν έθνικοαπελευθερωτικάς ιδέας τής ΕΠΟΝ καί τήν
κομμουνιστικήν ιδεολογίαν, αί έπονίτισσαι
ώθούντο άδιστάκτως πρός τήν ήθικήν άποχαλίνωαιν, πρδς έξυπηρέτησιν τών όρέξεων καί τών δρμών τών «γενναίων» έλασιτών! Είς κατασχεθέν είς Πειραιά άρχείον
τής ΕΠΟΝ, άνευρέθη Ινα σημείωμα μέ άπίστευτον περιεχδμενον. Τδ παραθέτω έπί
λέξει, παρά τδ γεγονός, 8τι είναι άπίθανον, βρώμικον, χονδροειδές καί δεικνύει
έγκληματικήν νοοτροπίαν χαμαιτυπείου:
Ε. Π. Ο. Ν.
Τοΰτο νά κρατηθή κρυφό

Παρμένο
'Α π ' τήν συνεδρίαση διοφώτησης τής
ουναγωνιστρίας "Ελλης, τής 20 Μαΐου
1944.

έπετείφ τών 24 χρόνων άπδ τής ίδρύσεως
τού Κόκκινου Στρατού. Τδ κείμενόν της
άποδεικνύει άπόλυτον καί δουλοπρεπή έξάρτησιν άπδ ξένην δύναμιν καί άνέντιμον
συμπεριφοράν πρδς τούς έν δπλοις συμμά
χους τής Σοβιετικής Ένώσεως, οδς άποκαλεΐ «χρηματιστάς - ληστάς».
Δέν είχεν άκόμη ίδρυθή ή ύπό άπατηλήν
καί παραπλανητικήν μορφήν, μετωπική
ΕΠΟΝ. "Ετσι ή μετέπειτα άποτελέσασα
τήν κυρίαν βάσιν τής ΕΙΙΟΝ νεολαία ΚΚΕ,
προσφωνεί τούς Νέους καί τάς Νέας μέ τδ
σεχταριστικδν «Σύντροφοι». . .
'Ιδού τδ κείμενον:

Τό Γροφεϊο τής Ο.Κ.Ν.Ε.
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν
Ν Ε Ο Λ Α ΙΩ Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Πρός τούς Νέους καί Νέες,
Σ ύντροφοι,
Στις 23 Φλεβάρη κλείνουν 24 χρόνια
άπό τήν ίδρυση τοΰ Κόκκινου Στρατού,
πού δημιουργήθηκε μέσα στή φωτιά τής
έπανάστασης καί τής ένοπλης έπέμθασης τών χ ρ η μ α τ ι σ τ ώ ν — λ ησ τ ώ ν. Παρά τόν αποκλεισμό καί τήν
έπέμβαση τής διεθνούς άντίδρασης, ό
κόκκινος στρατός νίκησε, γιατί ήταν άναπόστατο κομμάτι τών έπαναστατημένων μαΖών.
Στή φωτεινή έπέτειο, πάλι άναπόστατο κομμάτι τών Σοβιετικών λαών, μέ τ'
όπλο στό χέρι, ύπεροσπίΖει όχι μόνο τή
λευτεριά καί τις καταχτήσεις τών σοβιε
τικών λαών καί νεολαιών, άλλά καί τή
λευτεριά όλης τής ύπόδουλης Εύρώπης.
Καθήκον κάθε νέου καί νέας, είνε νά
βοηθήση μ' όλα τά μέσα τόν κόκκινο
στρατό.
Σύντροφοι,

Στις Συνάγωνίοτριες τής ΕΠΟΝ
Γιά τό σαρκικά Ζήτημα, ή έρωτική
ένωση τών δύο φίλων είναι φυσικιά καί
άναπότρεπτη σωματική λειτουργία, πού
δέν μπορεί νά βαστσχτή μέ τις άνόητες
προλήψεις τής μπουρΖουαΖίας καί τών
υποκριτικών άστών.
Ή άβάσταχτη τούτη όρμή, φυσικιά
χαρά, δέν μπορεί νά άναστέλλετοι άνάβλαθα στό γενικό νευροδιανοητικό σύ
στημα, πού λέγεται άνθρώπινο σύνολο.
Χρέος στόν άνθρώπινο όργανισμό εί
ναι ή σεξουαλική ένωση καί κάθε συντρόφισσα πού ή σάρκα της τό. . . χαί
ρεται, νά δ ί ν ε τ α ι ,
ένάντια στις
άνόητες προλήψεις τής μούρης άντίδρασης.
Στά Έλοσίτικα παληκάρια, πού οί σε
ξουαλικές όρμές τους θεριεύουν στό
βουνό καί τόν πόλεμο, γιά νάνοι κα
θάριο τό κεφάλι τους μέ πλέρια αύτοκυριάρχηση τής νευροδιανοητικής συγ
κρότησης στό σαρκικό λειτούργημα, πρέ
πει κάθε συντρόφισσα καί κόβε συναγωνίστρια νά δ ί ν ε τ α ι
γιά χατήρι
τοΰ άγώνα τής έπικράτησης, γιά τή λευ
τεριά κοί γιά τή Λαοκρατία.
Εμπρός λοιπόν άλα γιά τόν άγώνα
Ζήτω ή ΕΠΟ Ν
Τέλος, χαρακτηριστική είναι, άπδ πλευ
ράς τοποθετήσεως, ή κυκλοβορήσααα τάς
άρχάς 1942 προκήρυξις τής ΟΚΝΕ, έπί τή

κές δυνάμεις.
’Απ' άλες τις γωνιές τής ύπόδουλης
πατρίδος μας άς άντιχήση τό μαχητικό
έθνικό σάλπισμα:
Φωτιά καί κατοστροφή στόν καταχτη
τή.
Κάτω ή λακεδίστικη Κυβέρνηση.
Ζήτω ό κόκκινος στρατός τής λευτε
ριάς.
Ζήτω τό Έθνικοοπελευθερωτικό Μ έ
τωπο Νέων.
Ζήτω ή Ομοσπονδία Κομμουνιστικών
Νεολοιών Ελλάδας.

Ή σωτηρία τής νέας μας γενιάς άπ'
τά βρόχια τής πείνας κΓ απ' τό ντου
φέκι τοΰ καταχτητή καί τής λακεδίστικης κυβέρνησης, ή έθνική μας λευτε
ριά, δέν θ' άρθη μόνο άπ' τόν άγώνα τοΰ
κόκκινου στρατοΰ, άλλά κι' άπ' τήν δική
μας έθνικοοπελευθερωτική πάλη.
"Α ς
ριχτούμς ένωμένοι έθνικά στόν άγώνα,
γιά μισή όκά ψωμί, διπλό καθημερινό
καί καλό συσσίτιο, μεροκάματο ή μισθό
προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθή
κες, γιά πραγματική προστασία τοΰ παι
διού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δου
λειά ή έπίδομα ατούς άνέργους σύμφω
να μέ τόν τιμάριθμο, δωρεάν μόρφωση
στούς άπόρους καί άνοιγμα τών σχολεί
ων ιμέ Εαλάφρωμα τοΰ σχολικού προ
γράμματος, γιά άγριο σαμποτάρισμα τού
καταχτητή, γιά τή δημιουργία τοΰ Έθνικοαπελευθερωτικοΰ Μετώπου Νέων, ορ
γανωτή κοί καθοδηγητή τής νέας γενειός.
Ή φασιστική πολεμική μηχανή πήρε
τή κάτω βόλτα, οχι άπ' τό Χειμώνα άλ
λά άπ' τά χτυπήματα τοΰ κόκκινου στρα
τού κοί τών ύποδουλαμένων λαών καί
νεολαιών τής Εύρώπης καί τών συμμά
χων τής Σοβ. Ένώσεως. Ή άνοιΕη, τό
κολοκσίρι, θά βροΰν τούς στύλους τοΰ
φασιστικού άΕονα άκάμα πιό άδυνάτους,
άλλά μάς πιό δυνατούς, μέ τόν δρο άτι
θά συνενώσουμε κοί θά οίΕουμε στή
πλάστιγγα τής πάλης τις δικές μας έθνι-

Δέον νά αημειωθή 8τι ή Εγκληματική
δράσις τής ΕΠΟΝ, τής μασκαρεμένης δη
λαδή Κομμουνιστικής Νεολαίας Ε λλάδος
(ΚΝΕ), συνεχίσθη μέχρι σχεδόν τής ίδρύσεως τής ΕΔΑ, δπότε δπδ τήν πλήρη
καί παραπλανητικήν κάλυψίν της καί ϊνα
λησμονηθούν τά οεχταριστικά ΚΚΕ, ΕΑΜ,
ΕΠΟΝ κλπ., μετωνομάσθη είς Δημοκρατι
κήν Νεολαίαν, ή Νεολαίαν Λαμπράκη) μέ
«κράχτη» τδν θεοδωράκη καί «βοσκό» τδν
κομματικόν Τάκη Μπενά. . .
ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ Κ ΙΝ Η Μ Α
Μ ΕΣΗ Σ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Έ νφ είς τδν πολιτικόν τομέα τδ ΚΚΕ
ένεφάνιζε τό νέον στοιχείον τής ΙΙΕΕΑ,
παραλλήλως, είς τδν στρατιωτικόν τοιοδτον, έδημιουργούσε προβλήματα έντδς τού
θολού χώρου τών είς Μ. ’Ανατολήν Ε λ 
ληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, τών προοριζομένων διά συμμετοχήν είς τήν τελι
κήν φάαιν τού πολέμου κατά τού Άξονος.
Ό προορισμός αύτός ούδόλως ένδιέφερε
τδ ΚΚΕ, τδ όποιον προφανώς δπελόγιζε
τάς συντεταγμένας καί πειθαρχικάς στρατω πικάς μονάδας ώς έχθρικάς καί ώς έμπόδια είς τήν δπ’ αδτού προγραμματισθείσαν κατάληψιν τής ’Αρχής, άμα τή άποχωρήσει τών κατακτητών.
Άπεκαλέααμεν θολόν τδν χώρον τής Μ.
’Ανατολής. Πράνυ,ατι, είς τδν χώρον αύτόν
Ιδρών πλεΐσται άντίρροποι δυνάμεις. Κατ’
άρχήν καί κυριαρχικώς, αί ’Αγγλικά! Μυστικαί Τπηρεσίαι, παραλλήλως δέ, αί
κομμουν ιστικαί καί τέλος αί Τπηρεσίαι
κατασκοπείας τού "Αξονος. Διά τήν τελευταίαν περίπτωσιν είναι γνωσταί πλεΐσται
περιπτώσεις προωθήσεως πρακτόρων τής
γερμανικής κατασκοπείας μεταξύ τών φευγόντων έκ τής δποδούλου πατρίδος πατριω
τών. Είς ’Αθήνας μάλιστα είχεν ίδρυθή
Γερμανική ειδική Τπηρεσία «διαφυγών»,
διαθέτουσα χρήματα, βενζινόπλοια κλπ. ώς
καί προδότας— συνεργάτας καί Ελληνομα
θείς άξιωπατικούς.
Ό τρόπος διεισδύσεως καί δράσεως τοδ
ΚΚΕ είς Μ. ’Ανατολήν δπήρξε κλασσι
κός καί κατά τδ πλεΐστον έπιτυχής.
Κατ’ άρχήν έξεμεταλλεύθη τό μίσος τών
παλαιοπολιτικών κατά τής 4ης Αύγούστου
τού ΟΧΙ καί τήν συγγνωστήν ή οδ πρδς
τούτο βοήθειαν τών Βρεττανών, οϊτινες έπί
τφ άκούσματι τοΰ δρου «φασίστας» (ώς άπεκάλουν τούς δεξιούς αξιωματικούς) περί
διαφευγόντων έξ Ε λλάδος άξιωματικών,
Iθετόν τούτους είς άπομόνωσιν καί δπωσδήποτε δέν άνελάμβανον οδτοι καιρίας θέ
σεις είς τδν άναδιοργανούμενον Ε λ λ η ν ι
κόν Στρατόν. Συγχρόνως είς τάς διαφόρους
κυβερνητικάς θέσεις προωθούντο πλαδαροί
συνοδοιπόροι, πρόθυμοι
καί κατάλληλοι
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Μερικοί έκ. τών πρωταγωνιστών τοδ
κινήματος τής Μέσης ’Ανατολής.
Προβάλλονται είς τ6 άναμνηστικίν
τεύχος τοΟ Περιοδικού «’Επιθεώρησις Τέχνης» τής Ε Α Α .. .

«γιά δλες τΙς δουλειές», ένφ έμπειρα στε
λέχη τοΟ Κόμματος έξ Ε λλάδος, έτοποθετούντο είς τάς καθοδηγηιικάς θέσεις (πό
στα). At βααικαί όργανώσεις του ήσαν αί:
α) Κομ. Όργάνωαις Μ. ’Ανατολής, β)
’Εθνικός ’Απελευθερωτικός Σύνδεσμος —
ΕΑΣ (άντίστοιχος τοδ ΕΑΜ), γ) ’Αντιφα
σιστική Στρατιωτική Όργάνωσις — ΑΣΟ
κ.Α. Αίγυπτιώται πλούσιοι, ώς δ μεγαλοβιομήχανος Στρατής Ζερμπίνης, ένίσχυον
οίκοναμικώς τό ΚΚΕ. Ό Μαρξισμός έδιδάσκετο καί αυνεζητεΐτο έλευθέρως είς τόν
Στρατόν καί τά στρατόπεδα τών προσφύ
γων. Πληθώρα έντύπων κομμουνιστικού
περιεχομένου, δήθεν Αντιστασιακού, κατέκλυζον τάς στρατιωτικάς, ναυτικάς καί άεροπορικάς μονάδας, τέλος δέ μεθαδικώς
ώργανούντο οι πάντες είς συνωμοτικούς
κομματικούς μηχανισμούς. 'Τπδ τόν μαν
δύαν τού άντιφασισμού, σμήνη στελεχών
τού ΚΚΕ (Νεφελούδης κ .δ.) Ιδρών συμφώνως πρός τάς έντολάς τού Κ .Κ .Ε., άλλά καί τού Διεθνούς Κομμουνισμού. Οϋτω, δι’ Αντιφασιστικών προκηρύξεων έζητεΐτο : ή έθνική Αποκατάστασις τών ’Ιν
διών, ή δημιουργία Έβραϊκώς έθνικής έστίας καί πολλά δλλα ούδεμίαν σχέσιν έχοντα πρός τά προβλήματα καί τάς έπιδιώξεις τών έν Μ. Ανατολή 'Ελλήνων (δη
λαδή κδτι παρόμοιον μέ τά συμβαίνοντα
πρό τής έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλί
ου, δτε αί κομμουνίζουσαι διοικήσεις π .χ.
τών είσπρακτόρων καί δδηγών λεωφορεί
ων, έπρογραμμάτιζον Απεργίας καί ταλαι
πωρίας τών Ατυχών ’Αθηναίων, μέ αίτημα
νά παύσουν οί Αμερικανικοί βομβαρδισμοί
είς τό Β. Β ιε τ ν ά μ !! ...).
Χαρακτηριστική είναι ή πρώτη σελίς τής
έκδιδομένης είς Κάϊρον έφημερίδος «ΕΛΛΗΝ» τής 15.4.44, έπισήμου όργάνου τού
κομμουνιστικού ΕΑΜ τής Αίγύπτου, έμφανιζομένου ώς προανεφέρθη, ώς ΕΑΣ. Προ
βάλλει τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ τόν έαμίτην
μητροπολίτην ’Ιωακείμ, τόν κομμουνιστήν
συγγραφέα Στρατήν Τσίρκαν κ.δ. 'Γποβοηθεΐ τήν διάβρωσιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί Αφιερώνει διθυραμβικά ποιήματα είς
τόν αιμοσταγή σφαγέα Βελουχιώτην.
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«Ή Ελλάδα βγήκε στά βουνά
τό δίκιο της νά πάρει
τό δίκιο πού Tfjc τοπνιΕον
φονιάδες κοί προδότες.
"Εχει λεβέντικα παιδιά,
πού χάρο δέν λογιάζουν
έχει πρωτοπαλλήκαρο
τόν "Αρη Βελουχιώτη!».
(σ. 4 8 7 ), «Επιθεώρηση Τέχνης» τεύχος
87— 88) 1962).
Ό ΕΑΣ πραγματοποιεί είς Κάϊρον «Αν
τιστασιακή» έκθεση, προβάλουααν τό «έπος
τής Αντίστασης».
Σχετικώς δ Στρατής Τσίρκας Αναφέρει
είς τό δργανον τής ΕΔΑ «’Επιθεώρηση Τ έ
χνης» (τεύχος 87— 88) 1962, σελ. 489) :
« ... Ή έπιτυχία εξασφαλίστηκε μόνο
γιατί έπί κεφαλής τής Κεντρικής Υ π η 
ρεσίας Τύπου τής Ελληνικής Κυβέρνη
σης, βρισκόταν ένας μεγάλος ποιητής
καί δημοκράτης, ό Γ. Σέφερης.
Μέ τ ό λ μ η δ Γ. Σέφερης δ ν ο ιξ ε τά ’Αρχεία τής Υπηρεσίας καί προαέφερε στούς δργανωτάς τής έκθεσης τού
ΕΑΣ, δσα στοιχεία χρ ειά ζο ντα ν... «Είς
τό έκδοθέν μάλιστα δπό τού ΕΑΣ πολυτε
λές λεύκωμα, τόν πρόλογον ύπογράφει δ
Γ. Στ. Σεφεριάδης, δηλαδή δ ίδιος δ Σέ
φερης. .. Ό Τσίρκας συνεχίζων παραθέτει
στίχους τοδ ώς δνω ποιητοδ, Αφορώντας,
προφανώς, τόν Τσουδερόν:
«Καί νά σκαφθείς πώς ξεκινήσαμε άπο(χαιρετώντας
Μ έ τήν καρδιά γεμάτη σκάγια
Τόν 'Ονοκρόταλο τόν Πελεκάνο— ούτόν
Πού είχεν ένα ύφος τσαλαπστημένου
(Πρωθυπουργού
Στό Ζωολογικό κήπο τού ΚοΙρου. . .».
’Αλήθεια, πόσον ύψηλά νοήματα!!
Τέλος, παραθέτει τό ποίημα τοδ ίδιου
ποιητού, «Ανάμεσα στά κόκκαλα έδώ». Έ γράφη δταν ήλθε ή πρώτη Αποστολή τοδ
ΕΑΜ—ΕΛΑΣ (δηλ. τού ΚΚΕ) είς τό Κάΐρον καί καταλήγει μέ τούς έξής στίχους—
έπίκλησιν (Αύγουστος 1943) :
«Ψηλά βουνά, δέν μάς άκοΰτε;
Βοήθεια! Βοήθεια!

Ψηλά βουνά θά λυώσουμε
Νεκροί μέ τούς νεκρούς.
(σ. 499).
’Αλήθεια! Πόσον εύκολος είναι ή «Αντί
σταση» μέσα είς τήν ΑσφΑλειαν τών Κυ
βερνητικών γραφείων, τΑ πολυτελή κοσμο
πολίτικα Εενοδοχεΐα καί Εστιατόρια καί
κυρίως κατΑ τήν διΑρκειαν τής χωνεύσεως
τών πλουσίων έδεαμΑτων, καθ’ ήν στιγμήν
εις τήν κατεχομένην ΈλλΑδα ή λαχανί
δα είχεν Ανακηρυχθή «έθνικύν προϊόν»...
ΜετΑ τήν ϊδρυαιν τής ΠΕΕΑ ήτο πλέον
ώριμος καί παραπλανητικώς «δεδικαιολογημένή» ή έπαναστατική ένέργεια, τοδ
ΚΚΕ, ΑνΑμεσα είς τΑς έλληνικάς ένόπλους
δυνΑμεις είς Μ. ’Ανατολήν. ΘΑ έδικαιολογείτο μέ τό σύνθημα — ΑπΑτην τής «’Ε
θνικής Ένότητος».
“Ετσι κατόπιν δδηγιών τού ΚΚΕ, οδτινος Ανώτατα στελέχη ώς δ Βασίλης Νεφε
λούδης έδρων είς τήν Αίγυπτον, ή (μετω
πική) ’Αντιφασιστική Στρατιωτική Όργάνωσις (ΑΣΟ) δηλαδή τό έκεΐ ΕΑΜ, τήν
31 Μαρτίου 1944 συνέταξεν ύπόμνημα καί
διΑ μελών της, καμουφλαριαμένων κατΑ
τό κομμουνιστικόν πρότυπον ώς «'Επιτροπή
’Εθνικής Ένότητος Ε λληνικών ’Ενόπλων
ΔυνΑμεων», παρουσιάσθη αύθαιρέτως είς
τόν γνωστόν μας Από τΑς κατΑ τήν π ε
ρίοδον τής 4ης Αύγούστου περιπετείας του,
πρωθυπουργόν Έ μ . Τσουδερόν καί τοδ τό
έπέδωσε.
Τό υπόμνημα θρασύτατον καί Απειλητι
κόν είς τήν διατύπωσίν του, Απήτει δπως
έντός ταχυτΑτου δυνατού χρόνου σχηματισθή «Κυβέρνησις Αντιπροσωπεύουσα τόν Αγωνιζόμενον λαόν» μέ 6 Α σ ι ν τήν
ΠΕΕΑ (δηλαδή τήν Κυβέρνησιν τών βου
νών τού ΕΑΜ/ΚΚΕ). Ή π είλ ει δέ έν έναντία περιπτώσει,μέ έ μ φ ό λ ι ο ν σπα
ραγμόν.
Τήν «’Επιτροπήν» Απετέλουν καί ύπέγραφον τό ύπόμνημα οί:
Γ.
Α.
Ν.
Μ.
Π.
I.
I.
Π.
I.
Σ.
Α.
Η.

Τ Ζ Α Ν Ε Τ Α Κ Η Σ ’Αντισμήναρχος
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ
ΚΑΡΒΕΛΑΡΗΣ
Κ Λ Α Δ Α Κ Η Σ Ταγματάρχης ΠεξικοΟ
Γ Α Ρ Ο Υ Φ Α Λ ΙΑ Σ
Χ ΙΩ Τ Α Κ Η Σ
Μ Α Ν ΙΑ Σ
Έηισμηναγός
Γ ΙΩ Ρ Γ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Μ Α Ν ΙΑ Σ
'Επίλαρχος
Α Υ Γ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ
Λοχαγός 'Ιατρός
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ύ π)γός ΠεΖικοΟ
Α Ν Δ Ρ ΙΤ Σ Ο Σ
Ά ν θ )γ ό ς ΠεΖικοΰ

Τήν 3ην ’Απριλίου δ ’Αρχηγός τού Στό
λου Υποναύαρχος Κ. ’Αλεξανδρής διΑ τής
6π’ Αριθ. 3991)3.4.44 Ημερήσιας Διατα
γής του διεκήρυττε: «Κατόπιν τής Αγγε
λίας τοδ σχηματισμού έν Έ λλάδι ’Επιτρο
πής έκπροσωπούσης μαχητικάς ’Οργανώ
σεις 'Αντιστάσεως κατά τού Κατακτητού,
διεπίστωσα εύχαρίστως δμόφωνον τήν έπιθυμίαν δλοκλήρου τού Ναυτικού μας, άπό

Ό ναύαρχος Π. Βούλγαρης, 6 όποι
ος μέ όμάδα τολμη,ρών Αξιωματικών
τού Π.Ν. καί ,μέ αίφνιδιαστικήν ένέργειαν κατέλαβε τρία έκ τών πο
λεμικών, Ατινα είχαν περιέλθει εις
χεΐρας τών στασιαστών έαμοκομμουνιστών καί οδτω κατεστάλη καί κατέρρευαε ή στάσις είς τό Πολεμικόν
Ναυτικόν.
τοδ Διοικητοδ καί τών Κυείρνητών μέχρι
τοδ τελευταίου ναύτου, δπως ή ένταδθα
Κυβέρνησις προέλθει τό ταχύτερον εις α
ποτελεσματικήν συνεργασίαν μετά τής ώς
άνω Ε πιτροπής (2 .2 . δηλαδή τής ΠΕΕΑ
τοδ ΕΑΜ/ΚΚΕ), μέ σκοπόν τήν άπό κοι
νού συνέχισιν τοδ άγώνος πρός άπελευθέρωσιν τοΰ πατρίου έδάφους. Τήν γενικήν
αύτήν έπιθυμίαν διεβίβασα σήμερον έπισήμως πρός τήν Κυβέρνησιν...» . Τήν έπομένην τά πληρώματα πέντε πολεμικών
πλοίων μας, είς τόν λιμένα ’Αλεξάνδρειάς
έστασίασαν! Συνέλαβσν δσους έκ τών Αξιω
ματικών άντέδρων, μερικούς τών όποιων
έ ρ ρ ι ψ α ν είς τήν θάλασσαν. Τήν διοίκησιν τών σκαφών άνέλαίον «ΈπιτροπαΙ
’Εθνικής Ένότητος δηλαδή 2 ο 6 ι έ τ !!
'Η στάσις έπεξετάθη ταχέως καί είς τά
άλλα πολεμικά καί τούς ναυτικούς σχημα
τισμούς. Συγχρόνως ή I Ταξιαρχία ήτις
είχε λάβει ήδη έντολήν τοδ Συμμαχικού
Αρχηγείου δπως μετακινηθή είς ’Ιταλίαν
καί μετάσχη τής έπικειμένης καταλήφεως
τής Ρώμης, ύπό τών Συμμάχων, έκαθηλώθη, διότι τήν 4ην ’Απριλίου 1944 έστααίασεν ώς καί αί λοιπαί Μονάδες. “Ενεκα τής
τραγικής αύτής καταστάσεως, κρημνιζούσης δνειρα προσδοκίας καί προπαρασκευάς
τριών έτών, διά τήν συμμετοχήν τών ήρωϊκών 'Ελληνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων
είς τήν τελικήν φάσιν τοδ ’Αντιφασιστικού
Πολέμου, πρώτος παρητήθη δ Τπουργός
Ναυτικών Σοφοκλής Βενιζέλος, έν συνε
χ ε ίς δέ τή άξιώσει τοδ Υπουργικού Συμ
βουλίου, ήναγκάσθη δ Ταουδερός νά ύποβάλη παραίτησιν. Χάος έπεκράτει καί Α
συδοσία. Άπέμενον μόνον αί προπαγανδιστικαί κραυγαί, τά έντυπα καί αί έκθέσεις
ύπέρ τοδ ΕΛΑΣ, είς άς εΐχσν συνεργήσει
καί βαρύγδουποι διανοούμενοι, δπως γνω
στός «δημοκράτης» ποιητής καί διπλωμά
της, προϊστάμενος ύπευθύνου κυβερνητικής
ύπηρεσίας έν Καϊρψ, ταλαιπωρήσας καί
μεταγενεστέρως τήν πατρίδα μας μέ τό
Κυπριακόν, τήν συνεργασίαν του μέ τόν
θεοδωράκην καί τάς δηλώσεις πρός τό
B.B.C. διά τήν «καταπίεση» τών έλευθεριών του!! Τήν 13η,ν ’Απριλίου δ Βασι
λεύς άνέθεσε τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως είς τόν Σαφ. Βενιζέλον. Συγχρόνως
«άφυπνισθέντες» οί Βρεττανοί περί τής
πραγματικής ύποστάσεως καί τών διαθέ
σεων τών Έαμικών ’Οργανώσεων, κατέστειλον πάραυτα τό κίνημα, περικυκλώσαντες τάς Έλληνικάς στρατιωτικάς μο
νάδας καί μάλιστα άνευ σοβαράς αιματο
χυσίας. Ή ένδοξος I Ε λληνική Ταξιαρ
χ ία άφωπλίσθη καί μετεφέρθη είς στρατόπεδον αιχμαλώτων. ΙΙαραλλήλως δ Ναύαρ
χος Κάνιγκαμ ήπείλησε τήν βύθισιν τών
πολεμικών μας πλοίων, άπεφεύχθη δμως
τούτο, διότι δμάς Ελλήνων ’Αξιωματικών
ύπό τόν ναύαρχον Π. Βούλγαρην, διά τολμηράς καί αιφνιδιαστικής ένεργείας κατέ
λαβε τρία έκ τών στασιαστικών πλοίων. Τό
γεγονός έπέδρασε κ*1 έπί τών λοιπών πλοί

ων άτινα καί παρεδόθησαν. Χαρακτηριστι
κόν τής άνεντιμότητος τού ΚΚΕ είναι, δτι
κατόπιν τής Αποτυχίας τού κινήματος, άπεκήρυξε τούτο. Έπέρριψε μάλιστα εύθύνας, μέ προεκτάσεις προδοσίας, είς τόν
άτυχή Βασίλη Νεφελούδη καί τελικώς τό
έθεώρηοεν ώς προβοκάτσια τής Ίντέλιζενς
Σέρβις!
Περί τών Αποτελεσμάτων τοδ άντεθνικοδ
κινήματος, λίαν χαρακτηριστική είναι ή
συνταχθεΐσα ύπό τοδ πρώην Μητροπολίτου
Καρυστίας κ. Παντελεήμονος έκθεσις, ής
Απόσπασμα παραθέτομεν:
«... Έπηκαλούθησεν αληθής συμφορά.
Έ ν τών μεγαλύτερων σαμπατάΖ τοΰ λήξαντος πολέμου συνετελέοθη είς τήν
ταξιαρχίαν. Ή τ ο έτοιμος διά τήν Ιτ α 
λίαν. Έννεακόσια οχήματα, κάρριερς ά
κατόν ματοσυκλέττες, πυροβολικόν, άντισεραπορικσν καί αντιαρματικόν τοιοϋτον, όλμοι, όλα συνετρίβηοαν ύπό τών
κακοποιών.
Μ έ «βαρείες» συνέτριβαν
τάς μηχανάς τών οχημάτων. Τά κλείστρα
τών πυροβόλων τά έξηφάνισαν άχρηστεόοντες αυτά. Συμφορά άληθής έλα
βε χώραν έκεί. . . Μερικοί κακοποιοί,
έλόχιστοι, συνέτριψσν ολόκληρον Ταξι
αρχίαν, κατέστρεψαν άνεκτίμητον Ολι
κόν, έξηυτέλιοαν τήν Ελλάδα».
«Καί τά πολεμικά μας πλοία, καταληφθέντα άπό τούς κομμουνιστάς στασιαστάς, ήρνοϋντο νά αυνεχίοουν τόν άγώνα κατά τών φασιστών. Ήρνοϋντο άκόμη καί νά συνοδεύσουν σκάφη μέ τρό
φιμα προοριΖόμενα διά τήν Ελλάδα».

Τέλος, πρός πλήρη ένημέρωσιν τών Αγα
πητών Αναγνωστών μας, έπί τοδ κομμου
νιστικού χαρακτήρος τοδ ΕΑΣ καί πρός δό
ξαν τών συνεργασθέντων μετ’ αύτοΰ συνο
δοιπόρων, κατεχόντων δυστυχώς ύπευθύνους θέσεις είς τόν Κρατικόν Μηχανισμόν,
κατά τήν έποχήν έκείνην, παραθέτομεν
τόν ύμνον του:
Τίτλος: « Λ Α Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ »
Μουσική: Είς τόν ρυθμόν στρατιωτικού
εμβατηρίου.
«Είμαστε μεϊς Ελλάδα τά παιδιά σου
συγκεντρωμένα έδώ στήν έρημιά
καί γιά σένα καί γιά τή λευτεριά σου
θά όγωνιστοΰμε όλοι μέ καρδιά.
Έχουμε άρχηγούς λεβέντες — παλληκά-

(ρια
πού πολεμάνε μαΖύ μας σαν θεριά.
Σαμορινιώτη, Σαράφη καί τον "Αρη
θάνατος — θάνατος ή λευτεριά.
Δέν μας τρομάξουν τών

Γερμανών τά
(βόλια
τών Φασιστών τά άδοξα σπαθιά,
τδχουμε γράψει βαθειά μέσ' στήν καρ
διά μας
Λαοκρατία κλπ. κλπ.
Τό Τβιο άσμα έφάλλετο κοιί είς τήν κατεχομένην 'Ελλάδα, μέ παραλλαγήν τοδ 6'
στίχου: «συγκεντρωμένα έπάνω στά βου
νά» . . .
(Συνεχίξεται)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ

κ. Η Λ Ι Α Σ Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Σ

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΣΥΝ ΑΘ ΡΟ ΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ

Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Κ Α Τ Α ΤΗΝ
Ρ ΙΨ ΙΝ ΤΩΝ Δ Α Κ Ρ Υ Γ Ο Ν Ω Ν
Κατά τήν ρϊψιν τών δακρυγόνων,
δέον νά τηρώνται οί κάτωθι κανόνες:
α) ΈΕετάζεται ή φορά τοϋ άνέμου
ώς ικα! ή ταχύτης αύτοϋ, ήτις διαπιστοΰται διά τής δοκιμαστικής ρίψεως
καπνογ6νου χειροβομβίδος ή δι’ άλλου
προοφάρου τρόπου. (Καπνού έκ σιγα-

ρέττου, τεμαχίου χάρτου ή άλλου έλαφροΰ άντικειμένου).
Έ άν ονέπ ισχυρός άνεμος, όπότε τό
νέφος θά δισσκορπίίεται κοί θά απομα
κρύνεται του χώρου ρίψεως, ένδείκνυται ή ρΤψις χειροβομβίδων νούμ. 121.
Ή κάνις ήτις έΕ έρχεται έΕ αυτών, ώς
στερεά ουσία παραμένει έπί τοϋ έδάφους καί όνοδίδει τάς άναθυμιόσεις έπί
άρκετόν χρονικόν διόστη-μα.
Πρός κστόπληξιν τού πλήθους, ρίπτονται καί καπνογόνοι χειροβομβίδες
νούμ. 108 ή έρεθιστικαί - πταρνιστι-

καί νούμ. 555. Αύται έκβάλλουν μεγά
λων ποσότητα καπνού καί έπιδροϋν ψυ
χολαγ ικώς.
Είναι δυνατή ή προσαρμογή συσκευής
διασκόρπισε ως δακρυγόνου κόνεως έπί
θωρακισμένου όχήματος, καί ή διά μέ
σου τού πλήθους κίνησις καί έκτόΕευσίς της.
Τούτα πάντα άμως, όσόκις
πνέη άνεμος παροσύρων τό δακρυγόνον
νέφος.
β) Ό καλυφθησόμενος
δι' όερίων
χώρος λαμβάνεται ύπ' όψιν, διότι έΕ αύ
τοϋ καθορίζεται ή άναγκαιοϋσα ποσότης
δακρυγόνων.
γ) Καθορισμός γραμμής ρίψεως δα
κρυγόνων.
Γραμμή ρίψεως είναι τό σημεϊον ένθα
ρίπτονται καί έκρήγνυνται αί χειροβομ
βίδες. Ή έκτασις τού ύπό τοϋ όχλου
κατειλημμένου χώρου, καθορίζει τήν
γραμμήν ρίψεως τών χημικών μέσων.
Ή γραμμή ρίψεως δέον νά σχηματίζη όρθήν γωνίαν πρός τήν διεύθυνσιν
τοϋ άνέμου, πρέπει δέ νά είναι μεγαλυτέρα τού πλάτους τοϋ όχλου, εις τρόπον
ώστε τό δημιουρνούμενσν νέφος νά κα,λύπτη μεγαλυτέραν έκτασιν τής ύπό τοϋ
όχλου καταλαμβανομένης τοιαύτης.
Ή γραμμή ρίψεως άπέχει άρκετά άπό
τοϋ όχλου, ώστε τά έπί μέρους παραγόμενα νέφη έκ τών χειροβομβίδων καί
βλημάτων, νά ένωθοϋν πρός τού όχλου
καί νά καλύψουν αύτόν. Ή άπόστασις
ούτη δέν πρέπει νά υπερθαίνη τά 30
μέτρα. Ή όπόστοσις άπό τής όποίας
πρέπει νά ρίπτωνται αί χειροβομβίδες
άπό τής γραμμής ρίψεως πρέπει νά εί
ναι (25) περίπου μέτρα.
Μετά τάν καθαρισμόν τής γραμμής
ρίψεως, τά όχήμστα δακρυγόνων, λαμ
βάνουν θέσιν έναντι τοϋ όχλου.
Ό έπικεφαλής ΆΕιωματικός διατάσσει τήν ρίψιιν τή ς όναγκαιούσης ποσότητος χημικών μέσων, μέχρι πλήρους
διαλύσεως τοϋ όχλου. Οί άνδρες φέρουν
προσωπίδας.
Οσάκις τά χημικά μέσα είναι περιωρισμένα είς ποσότητα, ρίπτονται μερικά
έΕ αυτών είς τό κέντρον τοϋ όχλου,
διαμέτρως, πρός διάσπασιν τούτου είς
δύο τμήματα. Τοστ' αύτό θά γίνη όταν
δέν ύπάρχη διέΕοδος ύποχωρήσεώς των
πρός τά όπίσω, άλλά υπάρχουν τοιαϋται
δεΕιά καί άριστερά.
δ) Καθορίζονται έΕοδοι διαφυγής τού
όχλου άπό τά έπαπειλοϋντα αύτόν νέ
φη χημικών μέσων, αίτινες δέον νά μή
όδηγοϋν είς νευραλγικά σημεία.
'Αναλόγως τής σοβορότητος τής καταστάσεως δέον νά άπογορεύεται ή
προσέγγισις τοϋ όχλου είς ώρισμένας
περισχάς. Πρός έπίτευΕιν τούτου, δημιουργείται παραπέτασμα καπνού.
ε) Κατά τήν ρϊψιν τών δακρυγόνων
καταβάλλεται προσοχή ώστε τά βλήμα
τα καί αί χειροβομβίδες νά μή πίπτουν
έπί ύαλίνων προθηκών ή έντός τών κα
ταστημάτων, διότι γεννώνται ζητήματα
άποζημιώαεως έκ τών προΕενηθεισών
ζημιών.
Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Ι Δ ΙΑ Λ Υ Σ Ε Ω Σ
Π Λ Η Θ Ο ΥΣ

Αί ιτροθήκαι τοϋ καταστήματος «ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ» τής δδοϋ Σταδίου. Κατεστράφησαν ύστό τών όχλοκρατών τον ’Ιούλιον τοϋ 1965.
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Διά τήν έπιτυχεστέραν διάλυσιν συ
ναθροίσεων, όταν δέν χρησιμοποιούνται
δακρυγόνα, ένδεδειγμένη είναι ή δράσις τμήματος 'Αστυνομικής δυνάμεως

Βλήμα Νούμ. 232

Βλήμα Νούμ. 230
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κινοιιμένου κατά του πλήθους είς σχη
ματισμόν σφήνας. Ό σχηματισμός οΰτος
έπιτρέπει τήν διείσδυσιν εντός τής κυ
ρίας μάΖης τοϋ πλήθους καί τήν κατάτμησίν του είς μικρστέρας όμάδας. Ή
κατά τόν τρόπον τοΰτσν συντεταγμένη
κίνησις τών 'Αστυνομικών έπιτυγχάνει
τήν ταχυτέραν διάσποσιν καί διάλυσιν,
διά τούς κατωτέρω λόγους:
1. Τό ώργανωμένον τμήμα άσκεϊ έπίδροσιν έπί τοϋ άνοργονώτου πλήθους.
2. Ή 'Αστυνομία δρά συγκεκροτημένη ώς έπιβάλλεται έπί
ώργανωμένου
σώματος καί ούχί ώς δεύτερος όχλος.
3. Συμμετέχουν όπαντες οί διατασσόμενοι 'Αστυνομικοί είς τήν έκτέλεσιν
τής άνατιθεμένης άποστολής. Τό άντίθετον συμβαίνει στον ή έπέμβασις τών
τμημάτων γίνεται ανευ συγκροτήσεώς
τίνος. Είς τήν περίπτωσιν τούτην, μό
νον οί είς τήν πρώτον γραμμήν ευρι
σκόμενοι 'Αστυνομικοί δρουν, ένφ οί ό
πισθεν αύτών κινούμενοι, ούδέν προσ
φέρουν.
4. Ό σχηματισμός οΰτος δύναται νά
είσδύση είς βάθος καί νά διασπάση τήν
συνοχήν τοϋ πλήθους. Γνωστόν τυγχά
νει ότι οί είς τό κέντρον τής μάΖης καί
είς τό όπισθεν μέρος αύτής εύρισκόμενοι, δημιουργούν τείχος, έμπσδίΖσυν
τούς είς τήν πρώτην γραμμήν εύριοκσμένους άνθρώπους νά κινηθούν πρός τά
όπίσω, όσόκις όποφοσίΖουν ό έΕαναγκάΖοντσι είς όπομάκρυνσιν. Έ ό ν 'Αστυ
νομική δύναμις κατορθώση νά είσδύση
έντός τής μάΖης, θά έπιδρόση άποφασιστικώς καί θά έπιφέρη ρ'-Ζικήν μεταβο
λήν είς τήν ψυχολογίαν τών είς τό κέν
τρον τής μάΖης εύρισκσμένων, οίτινες
έπηρεαΖόμενοι όπό τήν, προσωρινήν άπώλειαν τής ταυτότητος λόγω τοϋ με
γάλου άριθμοϋ τών συγκεντρωθέντων,
καί τής Ιδέας τοϋ όνευθύνου, έπιδεικνύ-

Πιστόλιον έχταξεύσεως
βλημάτων δαχρυγάνων

ουν συμπεριφοράν άνάρμοστον καί άπροσδόκητον ύπό κανονικός συνθήκας
διαβιώσεως.
Θά άντιληφθοϋν οί όπισθεν κοί είς
άσφαλή σημεία κινούμενοι καί δρώντες,
ότι έκεϊνο τό όποιον μέχρις έκείνης τής
στιγμής έθεωρεϊτο άπίθσνσν, δηλ. ή
σύλληψίς των ύπό τής Άστυναμίος ή
έστω ή προσέγγισίς των, κατέστη πραγματικότης.

Τρόπος σχηματισμό® σφήνας.
Ό σχηματισμός οΰτος, δύναται νά
συντελεσθη είτε κατά τρόπον θεαματι
κόν, διά τοϋ μετασχηματισμού δηλ. τής
είς φάλαγγα κατά τριάδας Διμοιρίας, ή
έΕ άσυντάκτου τμήματος.
1. Έ κ
τ ή ς
φ ά λ α γ γ ο ς
κατά
τριάδας,
ό μετασχηματισμός
συντελεϊται μέ τά άκόλουθα παραγγέλμστσ.
α) Κατά δυάδας, μάρς, 6) Είς σφή
ναν μάρς. Μ έ τό δεύτερον παράγγελμα,
οί άνδρες κινοϋντοι δεΕιά καί άριστερά,
Ινα σχηματίσουν κεφαλάϊον Λ.
Ένισχύεται ό σχηματισμός οΰτος,
έάν είσέλθη καί έτερον τμήμα έντός
αύτοϋ, ϊνα οί 'Αστυνομικοί άποτελέσουν
συμπαγή μόΖαν πρός πρόληψιν άναχαιτίσεώς των ύπό τών συναθροισθέντων.
2. Έ Ε ά σ υ ν τ ά κ τ ο υ τ μ ή 
μα τος .
Δίδεται τό παράγγελμα
σχηματισμού σφήνας. Οί άνδρες συντάσσσντσι είς δύο όμάδας καί σχηματίζουν
τόν παραγγελθέντα σχηματισμόν.
Δ ΙΑ Δ Η Λ Ω Τ Α Ι Ε Ν Τ Ο Σ Κ Τ ΙΡ ΙΟ Υ
— Ε ϊΟ Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Ω Σ ΙΣ ΤΩΝ
Πολλάκις διοδηλωταί εισέρχονται έν
τός άνεγειρομένων οικοδομών καί έκ
θέσεων ύπεράνω τών 'Αστυνομικών κει
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μένων έπιτίθενται κατ' ούτών μέ λίθους
καί άλλα άντικείμενα.
Ή περίπτωσις αΰτη δημιουργεί σοβα
ρόν κίνδυνον διά τούς 'Αστυνομικούς,
ίδιοιτέρως όταν ή σύγκρουσις λαμθάνη
χώραν έν καιρψ νυκτός.
Τά έρωτήματα δτινα τίθενται ένώπισν
τών 'Αστυνομικών είς τήν περίπτωσιν
τούτην είναι:
Νά έΕουδετερωθή ή άπειλή οϋτη ή
νά έγκαταλειφθη;
ο) Έ άν άποτελή διαρκή κίνδυνον διά
τάς δρώσας 'Αστυναμικάς δυνάμεις, ε
πιβάλλεται ή έΕουδετέρωσις τής έστίας
ταύτης. Ή έΕουδετέρωσις έπιτυγχάνεται ώς έΕής:
Έ ά ν τό κτίριον συνέχεται μετ' όλλων
τοιούτων κοί είναι δυνατή ή είς τήν
στέγην άνοδος, άνέρχονται 'Αστυνομι
κοί μέ δακρυγόνα κοί ρίπτουν ταϋτα έκ
τών άνω ορόφων πρός τούς κάτω Ινα
έκβάλουν τούς όχλοκράτας έκ τοϋ κτι
ρίου.
Έάν τό κτίριον είνοι μομονωμένον,
ρίπτοντοι βλήματα Ν. 206, 219, 230,
232 ή 560 έκ τοϋ αυτοκινήτου. Καί είς
τήν περίπτωσιν τούτην, τά βλήματα ρίπταντοι έκ τών άνω πρός τά κάτω.
β) Έ ά ν δέν άποτελή σπουδαϊον κίν
δυνον διά τούς 'Αστυνομικούς
(δπερ
συμβαίνει όσάκις ή θέσις τοϋ κτιρίου
δέν κεϊται είς δεαπόΖουσαν θέσιν), δέν
ένδείκνυται ή άπασχόλησις δυνάμεως
διά τήν κστάληψιν τοϋ κτιρίου.
Σ Υ Λ Λ Η Ψ ΙΣ Π Ρ Ω Τ Α ΙΤ ΙΩ Ν - Σ Υ Λ Λ Ο 
ΓΗ Α Π Ο Δ Ε ΙΚ Τ ΙΚ Ω Ν Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν Κ Α Τ Α Θ Ε Σ ΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Ε Ν Ω 
Π ΙΟ Ν Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ω Ν Α Ρ ΧΩ Ν .
1.

Σύλληψίς

πρωταιτίων

Έ φ ’ όσον ή συνάθροισις δέν έληΕεν
ήσύχως άλλά έπήλθε σύγκρουσις Άστυ-
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άποδειχθή τό προσχεδιασμένσν τής Ε
ναντίον τών 'Αστυνομικών έπιθέσεως.
3.

Είδική θήκη μέ πιστόλια/ καί βλήματα δακρυγόνων.
νομικών κοί διαδηλωτών, δισταραχθείσης οϋτω τής Δημοσίας τάξε ως, οί πρω
ταίτιοι τών Επεισοδίων εύθύνονται, διό
κοί επιβάλλεται ή σύλληψίς των.
Τό έργον τούτο τής συλλήψεως τών
πρωταιτίων τών Επεισοδίων καί τών κατευθυνόντων τήν σμνάθροισιν προσώ
πων δέον νά υπομιμνήσκεται εις τούς
Αστυνομικούς πρό τής συναθροίσεως.
Οί διενερΥΟϋντες συλλήψεις αστυνομι
κοί δέον νά έχουν ύπ' όψιν των τά άκόλουθα:
— Συλλαμβάνσντοι οί έΕυβρίααντες
κοί οί βιαισπραγήσαντες κστά τών
'Αστυνομικών διαδηλωταί, ώς καί
οί προΕενήσσντες φθοράν εις Εένην περιουσίαν. Δέν συλλαμβόνοντοι πρόσωπα άπλώς συμμετέχσντα τής συνάθροισε ως.
— Οί ένεργοϋντες τήν σύλληψιν 'Α 
στυνομικοί δέον νά αναγνωρίζουν
καλώς τούς ύπ' ούτών συλλαμβανομένους, ώστε νά δύνανται νά
τούς άναγνωρι'Ζουν βραδύτερον
μετοΕύ άλλων προσώπων. (Π.χ.
κατά τήν δίκην, δταν προκληθούν
ύπό του συνηγόρου ύπερασπίσεως
ή άλλου τινός).
— Κστά τήν σύλληψιν νά άνακοινώνουν εις ούτούς τήν αίτιον συλλήψεως (π.χ. μέ πέτρα πού έρριψες,
έκτύπησες τόν 'Αστυφύλακα Β.Δ.,
ή έσπασες μέ τό πόδι σου τήν 6ιτρίνα τού τόδε καταστήματος
κ.λ.π.).
— Οί συλλαμβανόμενοι παροδίδονται
άμέσως εις τούς έπϊ τούτω ώρισμένους 'Αστυνομικούς μετά τού
ειδικού δελτίου συλλήψεως, συμπεπληρωμένου.
— Άπαγορεύετοι ή έγκατάλειψις τού
συλληφθέντος εις τόν χώρον κρατήσεως καί όπομόκρυνσις τού συλλαβόντος 'Αστυνομικού.
— 'Απαγορεύεται ή κακσποίησις τών
συλλαμβαναμένων κατά τήν μετα
γωγήν εις τόν χώρον κρατήσειος
καί Ιδιαιτέρως έντός τού αύτοκινήτου, ένθα παροδίδονται πρός
κράτησιν.
— Δέν πρέπει νά συλλαμβάνετοι μεγά-
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λος άριθμός προσώπων. Συλλαμβάνονται Εκείνοι, έναντίσν τών ό
ποιων ύπάρχει συγκεκριμένη καί
σοβαρά κατηγορία.
— Νά έοευνώνται πρός άνεύρεσιν άντιικειμένων, πειστηρίων τής πρσσχεδιοσμένης έπιθέσεως κστά τών
'Αστυνομικών.
Σημείωμα

συλλήψεως

Ό συλλαμβάνων άστυνομικός συντάσει καί υπογράφει τό κατωτέρω ση
μείωμα συλλήψεως:
Στοιχεία συλλοβόντος.....................
Στοιχεία συλληφθέντος
Τόπος συλλήψεως .
Χρόνος συλλήψεως
Αίτια συλλήψεως .
Άνευρεθέντα έπ' αύτοΰ άντικείμενα . .
Ό
2.

Αποδεικτικά

Συλλαβών
στοιχεία

Πέτραι, Εύλα, πονώ, προκηρύΕεις, πα
τάτες μέ Ευραφάκια καί πρόκες, μαχαί
ρια, σίδηροί λοστοί κοί οίαδήποτε άλλα
άντικείμενα, ευρισκόμενα εις χεϊρας ή
τά θυλάκια διαδηλωτών, άφοιροϋνται καί
παροδίδονται εις τούς
Αστυνομικούς,
εις οΰς παροδίδονται κοί οί συλληφθέντες.
'Επί τών άντιικειιμένων τούτων, έφ' ό
σον είναι δυνατόν, άναγράφεται τό έπώνυμον καί τό όνομα τού προσώπου έφ'
οΰ τούτα άνευρέθηααν, ώς καί τά στοι
χεία τού συλλαβόντος καί άφαιρέσαντος
Αστυνομικού. Έ άν δέν είναι δυνατή ή
άναγραφή τών στοιχείων τούτων έπί τού
άντικειμένου, προσδένετοι πινακίς. Τό
άφαιροόμενον άντικείμενον άναγράφεται
καί εις τό δελτίον συλλήψεως.
Τά άποδεικτικά ταΰτα στοιχεία προσ
κομίζονται Ενώπιον τού Δικαστηρίου, ίνα

ΈΕέτασις
τών
'Α σ τ υ 
ν ο μ ι κ ώ ν
Ε ν ώ π ι ο ν
τού
Δ ικασ τηρ ίου.

Οί κατηγορούμενοι μετά τών συνηγό
ρων των όργανώνουν τήν ύπεράοπισίν
των έν πόση λεπτομέρεια.
Τούναντίον, οί 'Αστυνομικοί μάρτυρες
κατηγορίας, δέν προπαρασκευάΖσνται διά
τήν μαρτυρίαν των, θεωροϋντες τούτην
ώς προσωπικήν των καί όνευ σπουδαίας
σημασίας ύπόθεσιν.
Τούτο είχεν ώς άπατέλεσμα, κατά τό
παρελθόν, νά διαφύγουν τής τιμωρίας
πολλοί διαδηλωταί, πρωταίτιοι σοβαρών
Επεισοδίων εις βάρος τών 'Αστυνομικών,
κοί φθοράς Εένης περιουσίας.
Δέν πρέπει νά θεωρήται ή μαρτυρία
έπί τοιούτων σοβαρών ύποθέσεων, άπτομένων τής Δημοσίας τάΕεως, ώς πάρεργον. Επιβάλλεται δθεν, οί μάρτυρες 'Α 
στυνομικοί, πριν ή μεταβοϋν εις τόν 'Α 
νακριτήν ή τό Δικαστήριον, νά συγκεντρούντοι άπαντες καί δίδωνται πρός αύτούς όδηγίαι χρήσιμοι διά τόν όρθόν
χειρισμόν τής μαρτυρίας των.
Οί άστυνομικοί δέον νά έχουν ύπ'
όψιν των ότι οί συνήγοροι τών κατηγο
ρουμένων προσπαθούν νά άποδείΕουν
ότι οί Αστυνομικοί καταθέτουν «κατά
παραγγελίαν» τών προϊσταμένων καί ούχ'ι έλευθέρως, καί ότι ή αύλληψίς δέν
έγένετο ύπό αύτών τών ιδίων καί εις
τόν χώρον τής συγκεντρώσεως άλλά ύπό
άλλων καί άλλαχοϋ. Καταθέτουν λ.χ. οί
κατηγορούμενοι ότι συνελήφθησαν μετά
πάροδον ώρών εις τήν οικίαν των ή εις
καφενεϊον, λόγω τών φρονημάτων των
καί ούχί διότι συμμετείχαν εις οχλοκρα
τικήν έκδήλωσιν.
Ή πίστις αϋτη περί τής «κατά παραγ
γελίαν» κατοθέσεως φαίνεται καί άπό
τό κατωτέρω περιστατικόν:
'Επί τίνος ύποθέσεως, ή ύπερόσπισις
ύπέβαλεν εις τόν Αστυνομικόν έρώτησιν τινά. Ή όπάντησις ήτις έδόθη ύπό
τού 'Αστυνομικού δέν ικανοποίησε τόν
έρωτήσαντα, ούδέ τόν εισαγγελέα. Ό
συνήγορος έπέμεινεν. Ό μάρτυς δέν άπήντησεν. Ό είσαγγελεύς τότε είπεν:
«ή Ερώτησις είναι έπί άδιδάκτου θέμα
τος» ! ύπονοών ότι δέν είχε λάβει όδηγίας περί τού τί θά άπαντήση εις τοιαώτην έρώτησιν. Οί Αστυνομικοί πρέπει νά Ενθυμούν
ται Επίσης ότι ή κατηγορία πρέπει νά εί
ναι συγκεκριμένη καί ούχί άόριστος.
Παραδείγματα έκ τής Επ’ άκροατηρίω
διαδικασίας:
Α) Έρώτησις: Κύριε ΆστυφύλοΕ πού
συνελάβατε τόν πελάτην μου Α.Β.;
Άπόκρισις: Εις τόν χώρον τής συνα
θροίσεως.
Έ ρ .: Διατί τόν συνελάβετε;
Ά π . : Διότι συμμετεϊχεν εις παράνομον συγκέντρωσιν.
Έ ρ . : "Ήσαν καί άλλοι εις τήν συγκέντρωσιν;
Ά π . : Πόρα πολλοί.
Έ ρ . : Πόσοι περίπου;
Άπ .: 5 — 7 χιλιάδες.
Έ ρ . : Πού είναι οί άλλοι;
Ά π . : Δέν ήδυνάμεθα νά τούς σύλλόβωμεν όλους!
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Έρ.: Μ r)nu>c τόν εϊδετε νά πετά πέ
τρες καί νά κτυπα κανένα;
Ά π .: "Οχι.
Συνήγορος: Εύχοριστώ.
Ό κατηγορούμενος άπηλλάγη τή βοή
θεια τοΰ Αστυνομικού, δστις τ6ν είχε
συλλάβει.
Β) Έ ρ .: Διατί συνελώβετε τόν Γ.Δ.;
Άπ .: Τόν είδα νά κτυπα μέ ένα ξύλο
τόν αστυφύλακα Π.
Έ ρ : Εις ποιον σημεΐον;
Ά π .: Εις τήν Πλατείαν Συντάγματος.
Έ ρ .: Ποϋ τόν συνελάβετε;
Άπ.: Εις τήν όδόν Έρμου — Βουλής.
Έ ρ . : Άφοϋ έκτύπηαε τόν άστυφύλακα εις τήν Πλατείαν Συντάγματος, διατί
τόν συνελάβετε εις άλλο σημεΐον;
Ά π . : Διότι μετά τό κτύπημα έτράπη
εις φυγήν, τόν κατεδίωξα καί τόν συνέλοβα έκεϊ.
Ό κατηγορούμενος κατεδικάσθη, διότι
ό μάρτυς κατέθεσε συγκεκριιμένον περιστατικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Γενικά
Τά χημ»κά μέσα είναι τό πλέον άποτελεαματικόν δπλον εις χεϊρας τής Α 
στυνομίας ιτρός διάλυσιν συναθροίσεων.
Διά τών δακρυγόνων, έλύθη διά τήν
Αστυνομίαν τό σοβαρόν θέμα τής άντιμετωπίσεως μεγάλου άριθμοϋ άνθρώπων,
συγκροτούντων συνάθροισιν. Ή άριθμητική ύπεροχή τοϋ πλήθους δέν άποτελεί
πλέον θέμα διά τήν Αστυνομίαν. Ή Α 
στυνομία κατέστη ίσχυροτέρα οίαοδήποτε
συνθροίσεως, όσοιδήποτε καί άν συγκρο
τούν τούτην καί οίονδήποτε δραστηριό
τητα καί άν έπιδεικνύουν.
Τά χημικά μέσα άπεδείχθησαν ώς τό
μοναδικόν μή θανατηφόρον καί μή προκαλοϋν σοβαρός σωματικός κακώσεις δ
πλον τής Άστυναμίος, διότι οί προσβαλ
λόμενοι δι- αύτών, καθίστανται προσωρινώς άνίκανοι πρός δράσιν, χωρίς μό
νιμον έπίδρασιν έπί τοΰ σώματος ή τής
ύγείας των.
Τά πλεονεκτήματα ταϋτα κατέστησαν
τά δακρυγόνα τό κυριώτερον δπλον όλων
σχεδόν τών Αστυνομιών τοΰ κόσμου.
Οσάκις ή Αστυνομία άντιμετωπίΖει
πλήθος άριθμητικώς ύπέρτερον ή έπιδεικνϋον έπιθετικήν συμπεριφοράν, δέον
νά προσφεύγη εις τά δακρυγόνα διότι
οϋτω θά άποκαταστήση τήν τόΕιν μέ τα
χύτητα καί μέ έλαχίστας Ζημίας.
1. Κ α π ν ο γ ό ν α
(Smoke gas).
Τά καπνογόνα εύρίσκονται έντός χειρο
βομβίδων χρώματος κίτρινου καί χρησι
μοποιούνται διά τήν δημιουργίαν προπε
τάσματος καπνού, όσάκις τούτο είναι
χρήσιμον, ή διό νά διαπιστωθή ή διεύθυνσις κοί ταχύτης τοϋ άνέμου πριν ή
ριφθοΰν τά δακρυγόνα ή πρός δημιουρ
γίαν πανικού μεταξύ τών συναθροισθέντων καί ή διάαπασις τής στενής έπαφής
των έκ τής παρεμβολής τοϋ πυκνού νέ
φους καπνού.
2. Ε μ ε τ ι κ ά
(Sickening gas).
Τά έμετικά εύρίσκονται έντός χειροβομ

Τύπο: προσωπίδων χρησιμοπιούμιενοι κοιτά τήν ρίψιν δακρυγόνων.
βίδων καί βλημάτων. Ταύτα, έπειδή έπιφέρουν σοβαρός όργσνικάς άνωμαλίας
τού προσβαλλομένου (βλέπε κατωτέρω)
χρησιμοποιούνται μόνον εις πολύ σοβα
ρός καταστάσεις, καθ' άς τά δακρυγόνα
δέν άναχαιτίΖουν τούς διαδηλωτάς. Αί
συσκευαί τών έμετικών έχουν χρώμα
πράσινον, γράμματα δέ άναγνωρίαεως
είναι τά D.M.
3. Π τ α ρ ν ι σ τ ι κ ά - έ ρ ε θ ι σ τ ι κ ά (Irritating agent). Τά χημι
κά ταΰτα μέσα εύρίσκονται εις χειρο
βομβίδας καί βλήματα. Τούτα παρουσιά
ζουν τό πλεονέκτημα δτι έκτός τού έρεθιαμοΰ τών οφθαλμών, προκαλοϋν καί
πτάρνισμα τού προσβληθέντος δΓ αύτών.
Αί συσκευαί τών πταρνιστικών - έρεθιστικών έχουν χρώμα μπλέ, άριθμόν δέ
ή χειροβομβίς 555 καί τό βλήμα 560.
4. Δ α κ ρ υ γ ό ν α .
(Tear gas).
Υπό τόν δραν τούτον νοοΰμεν τήν χη
μικήν σύστασιν, καλουμένην χλωρασετοφενόνην (chloracetophenone). Ή ούσία
αϋτη εις τήν φυσικήν της κατάστασιν
δέν είναι άέριον, άλλά λευκή στερεά
ούσία, όμοιάΖουσα μέ τό έπιτραπέΖιον
μαγειρικόν άλας ή τό λίπασμα.
"Οταν έΕατμίΖεται, τή βοήθεια θερμότητος, έμφανίΖεται ώς καπνός καί προΕενεί ισχυρόν έρεθισμόν τού έπιπεφυκότος τών όφθαλμών καί τών άλλων βλεν
νογόνων μεμβρανών (στόματος - ρινός).
Ή προσβολή αϋτη τοΰ έπιπεφυκότος
προξενεί προσωρινήν ανικανότητα τής
όράσεως, διότι τό προσβαλλόμενον άτοιμον άκουσίως κλείει τούς όφθαλμούς,
άδυνατεϊ δέ νά τούς άνοίΕη έπί τι χρονι
κόν διάστημα. Κατά τό διάστημα τούτο,
δάκρυα ρέουν άπό τούς όφθαλμούς, ό
δέ προσβληθείς άδυνατεϊ νά μετακινηθή.
Ά ν καί τά άμεσα άποτελέαματα τού
δακρυγόνου είναι σοβαρά, ή μετακίνησις
όμως κοί ή ποραμονή εις καθαρόν άέρα,
καί εις έξοιρετικάς περιπτώσεις ή πλύσις
τών όφθαλμών δΓ ϋδατος, έΕαλείφει τήν
έπίδρασιν έντός έλαχίστου χρόνου.
Τά δακρυγόνα παρουσιάζουν τά έΕής
πλεονεκτήματα:
α) Καθιστούν άνικάνους προσωρινώς

πρός δράσιν πόντος τούς προσβληθέν
τος δΓ αύτοϋ κοί
β) Ούδέπστε προξενούν τόν θάνατον
ή μόνιιμον καί σοβαρόν βλάβην τής ύγείος ή τοϋ σώματος.
Ό συνδυοαμός ούτος τής άποτελεσμστικότητος καί άσ(|>αλείας τών δακρυ
γόνων, κατέστησε ταϋτα ώς τά μοναδι
κά μέοα πρός διάλυσιν συναθροίσεων.
Ή χλωρασετοφενόνη εις τήν συνήθη
θερμοκρασίαν δέν έΕατμίΖεται ταχέως.
Επειδή όμως άπαιτείται ταχεία έξάτμησις πρός έπιτυχίσν τού σκοπού, χρειά
ζεται μέσον ταχείας έξατμίσεως. Πρός
έπίτευΕιν τούτου, άναμιγνύεται μέ άλλην
ούσίαν, ή όποια άναφλεγομένη, παράγει
θερμότητα, ήτις πρακσλεϊ τήν ταχεϊαν
μετατροπήν τής στερεός ούσίας εις όρατόν άέριον, έν εϊδει καπνού.
Ή μέθοδος αϋτη έξατμίσεως τής χλωρασεταφενόνης, δΓ ής παράγεται κα
πνός, έχει τό πλεονέκτημα άτι οΰτος:
α) έπενεργεϊ ψυχολογικώς έπί τού πλή
θους καί β) γνωρίΖει ή Αστυνομία τάς
προσβεβλημένος διά δακρυγόνων περιο
χήΚατ' άλλην μέθοδον, ή χλωρασετοφε
νόνη διασκορπίζεται διά συσκευής προσηρμοαμένης έπί όχήμστος ή έκτοΕεύεται δΓ όπλου. Κατά τάς περιπτώσεις τού
τος, δέν μετατρέπεται εις καπνόν, άλ
λά έΕατμίΖετοι βραδέως χωρίς ή έξάτμισις νά γίνεται όρατή. Ό διερχόμενος
όμως ήλησίον τής κάνεως, ύφίσταται τήν
έπίδρασιν τούτης.
Ή μέθοδος αϋτη διασκορπίσεως τής
δακρυγόνου κάνεως ένδείκνυται εις πε
ριπτώσεις καθ' άς ό πνέων άνεμος άπομακρύνει τό γέφος μακράν τού χώρου
τής συνοθροίσεως. Ή κόνις, ώς στερεά
ούσία, παραμένει έπί τού έδάφους καί
άναδίδει τάς άοράτους δακρυγόνους άναθυμιάσεις έπί άρκετόν χρόνον.
(Συνεχίζεται)
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ΓΡΑΦΕΙ Ο Ε.Α. ΑΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ κ. ΟΕΟΔ. ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ

Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΑΡΙΝΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

"Ε1 Ι Κ Ο Σ Ι περίΓτου χιλιόμετρα Νστίως
τήν έπερχομένην καταιγίδα... 'Ολίγον
^
Βερατίου — κοί μεταξύ τών όροσει
κατ' όλίγαν έφάνησον αί πρώται άμυρών Τρεμπεσίνας (έκ Δυαρών) καί Γαδραί λάμψεις αί διστρέχουσαι πεπλανηρσνίν (έξ Ανατολών) — σχηματίζεται ή
μένως τόν Ούρανόν καί φωτίΖουσαι διά
κοιλάς τοΟ Δέσνιτσα πλάτους τεσσάρων
προσφάτου φωτός τούς μακρυνούς όρίκαί μήκους ορός Νότον— μέχρι Κλει
Ζοντας χωρίς άκόμη νά έξαφανίσουν
σούρας— είκοσι περίπου χιλιομέτρων.
κατά κράτος τόν σκυθρωπόν πέπλον τής
Τήν Βόρειόν έξοδον τής κοιλάδος
νυκτός. . . Αίφνης μυκηθμός πυρός δι
ταύτης φράσσει, τρόπον τινά — έκ Δα
έρχεται τό άπειρον. Αί όμοβρσντίαι τών
σμών πρός Ανστολάς λαμβανομένη — ή
Ιταλικών Πυροβόλων ταράσσουν τήν
ολυσις τών υψωμάτων Κιάφε ΛούΖιτ —
σιγήν τής περιοχής. . .
7 3 1 — 717 — 709 — 710 — Μιπρέγκο ΡαΝομίΖεις άτι ήνοίχθησαν αί πύλαι τής
πίντ ένώ μεταξύ Τρεμπεσίνας καί ύψώΚαλάσεω ς... Τά έλληνικά πυροβόλα
ματος 731 ύπόρχει ή βαθεία χορόδρα
άπαντοΰν άμέσως μέ τήν βροντώδη φω
Πρόϊ,μαθ μήκους τριών περίπου χιλιομέ
νή τους πού έπαναλαμβάνετσι άπό τήν
τρων.
ήχώ τών γύρω βουνών καί φαράγγων.
Ή ώς άνω κοιλάς (διά τής όποιας
ΧάλαΖα παντός είδους βλημάτων καί
διέρχεται ή κυρία όδός Βερστίου — Πρεβομβών καλύπτει τήν περιοχήν τοΰ ύμετής— Ίωαννίνων) — άποτελούσε τήν
ψώματος 731 ώς αί θύελλαι έκείναι τών
Ζώνην ένεργείας τής ύπό τόν Στρατη
χαλαΖών τάς όποιας έκτοξεύει ένίοτε ό
γόν Βραχνόν Βοσίλειον 1ης Μεραρχίας
Ούρανός. . . Ή κόλασις μεθ' όλων τών
ΠεΖικοϋ Πρό τριάντα δύο άκριβώς έτών
δαιμόνων της είχεν έπιπέσει ένα,ντίον
αί φασιστικοί λεγεώνες έπιτιθόμεναι κατά
τού ύψώμοτος τούτου . . .
τοΰ Β ' Σώματος Στρατού μος (διοικουΌ όρι'Ζων όπαστράπτει άπό τάς μαμένου παρά τού ύπό τών κομμουνιστών
κράς πύρινος γλώσσας αί όποϊαι συμ
κατακρεουργηθέντος άειμνήστου Στρα
πλέκονται, συγχέονται καί έπειτα διατηγού Γεωργίου Μπόκου), έπέλεξον τήν
σκορπίΖοντοι καί σκιρτούν σπινθηροβοώς άνω κοιλάδα διά νά καταφέρουν τό
λούσοι. . .
άποφοσιστικόν καί τελειωτικόν, ώς έΉ τ ο ή αύγή τής 9ης Μαρτίου 1941,
φαντάΖοντο, κτύπημά των ένοντίον τής
πρώτης ήμέρος τής μεγάλης έαρινής ι
Ελληνικής Στρατιάς, εις τήν Βορειοηταλικής έπιθέαεως τήν όποιον παρακο
πειρωτικήν γήν.
λουθεί ό Μουσολίνι έπί τούτω έλθών εις
Πρέπει νά άναγνωρισθή, άτι καί ή έ'Αλβανίον, άπό δεαπόΖσντος παρατηρη
πιλογή ύπό τών άντιπάλων μας τής το
τηρίου έπί τοΰ χωρίου Ράχοβα τής μνη
ποθεσίας τής κυρίας των προσπάθειας
μειώδους τοποθεσίας τών τριών Αύγών.
ύπήρξεν άρίστη καί αί καθόλου ένέρΤό ύψωμα 731
έφλέγετο κυριαλεκτιγειοι των ήσον άπολύτως σύμφωνοι
κώς. . . ΚοχλάΖων λέβης πυρός έξεκεπρός τήν σχετικήν συνταγήν τού Μ ε
νοΰτο συνεχώς κατ' αυτού. Δέν διακρίγάλου Ναπολέσντος. Διά μίαν άμως άνεται τίποτε άπό αύτό παρά μόνον οί
κόμη φοράν άπεδείχθη, κατόπιν σκλη
καπνοί τών διαρρήξεων τών πόσης φύρού έκστέρωθεν άγώνος, άτι « Ό Ηθι
σεως βλημάτων καί βομβών πού όμοιάκός Συντελεστής, θά άπστελή πάντοτε
Ζουν μέ τό πύρινα σύννεφα πού έκα
τόν κυρίαρχον τού πεδίου τής μάχης».
ψαν τά Σόδαμα καί Γόμορρα. Ό Πίνδα
Απλήν σκισγρόφησιν μιάς είκόνος,
ρος θά έλεγεν, άτι «έπαρκτός έλθών
τής άδυσωπήτου έκείνης πάλης μεταξύ
έριβρόμου νεφέλας στρατός άμείλιχοα»,
τών δυνάμεων τής Βίος καί τών Υπερα
(έχύμηξεν δηλαδή έπάνω ατό 731 ένας
σπιστών τής Ελευθερίας, θά άπσταλμήάμείλικτος στρατός άπό κεραυνοφόρα
σω άφη γούμενος, εις γενικωτάτας γραμνέφ η ). . .
μάς, τά 6σα έλσβον χώραν τότε εις τήν
Ύπό τοιαΰτας συνθήκας ή ήμέρα προ
περιοχήν τού ύψώμοτος 731 τό όποιον
χωρεί άδιαφορούσα διά τά πάθη τών άνήτο τό κλειδί τής διστάξεώς μας εις τήν
θρώπων, άλλά ό ήλιος δέν τολμά νά
πραμνησθεϊσαν κοιλάδα.
προβάλη κοί νά φωτίση τό παιΖόμενον
Ή νύκτα τής 8ης Μαρτίου 1941 είχε
δράμα ίσως άπό άποστροφήν του πρός
περάσει ήσυχη καί τίποτε δέν προέλεγε
τήν φρίκην ή άπό φόβον νά λερώση τάς
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άκτϊνας του στό αίμα πού έχει πλημμυ
ρίσει τό 731. ΠλησιάΖει τό μεσημέρι.
ΝομίΖουμε άτι ή γή άνατρέπεται καί τήν
αίσθανάμεθα σαλεύουοσν ύπό τάς πόδας
μας. Ή μοίρα καί ή Ιστορία ρίπτουν έ
πάνω στήν περιοχή αύτή τά άτσαλένια
τους Ζάρι α ...
" Ολα τά σύνεργα τού
Θεού τού πολέμου κτυπούν άλύπητα τό
731. Κόκκινες διαρρήξεις, μαύρες διαρ
ρήξεις, στραχτιές διαρρήξεις, κοί ποι
κιλόχρω μοι καπνοί τό έχουν άγκαλιάσ ει. .. Καί όμως, μέσα σ' αύτόν τόν
έβδομο κύκλο τής καλάσεως τού Δάντη
Ζούν στρατίώται πού κρατούν σφιχτά τό
ύψωμα. . . Σ έ λίγο τό Ούράνιο τόξο
κατακάθαρο περιβάλλει τό 731, λέγεις
κι' ό Ούρανός στεφανώνει μέ τρίχωμο
στεφάνι τούς ύπερασπιστάς του. . .Οί έχθρικές σφαίρες καί όβίδες σχηματίζουν
σιδηρούν θόλον άνωθεν τών κεφολών
τών γενναίων μας, πού χρησιμοποιούν
γιά άσπίδα τους τούς λάκκους πού έχουν
άνοίξει τά βλήματα καί οί βόμβαι τού
πυροβολικού κοί τής άεροπορίας τού έχθροΰ. Ή θέλησις άμως όλων είναι άλύγιστος. . . Ή τρικυμία σιδήρου καί ό
θάνατος πού χτυπά πανταχόθεν δέν τρομάΖει τάς άποφοσιστικάς έκείνας έλληνικάς καρδίας. Ό π ω ς τά κύματα τής
θαλάσσης έξσγκοΰνται καί έξοφανίΖονται καί θραύονται συνεχώς εις τήν άκτήν
μετά πατάγου παρασύροντα άμμον καί
χάλικας, έτσι έθραύσντο έπί τών γραμ
μών μας οί άλεπάλληλοι έπιθέσεις τού
έχθρού. Μόνη άνάμνησις τών κυμάτων
παραμένουν άστροκα, μόνη άνάμνησις
τών έχθριικών έπιθέσεων παραμένουν
πτώματα - πτώμοτα. . . Είναι ή ώρα δευτέρα περίπου άπογευματινή. Μέσα άπό
τούς καπνούς τοΰ ύψώμοτος διοκρίνοντσι σκιαί άνθρώπων κινουμένων πρός τά
έμπρός. . . Τί συνέβαινε; «Έγέρθητι Σύ
πού παρακολουθείς τήν άφήγησίν μου
τούτην, όποιουδήποτε κΓ άν είσαι, κοί
στάσου Προσοχή» . . . "Εβούρκωσαν τότε
τά μάτια μου άπό 'Εθνικήν ύπερηφάνειαν
καί συγκίνησιν καί βουρκώνουν πάντα ό
ταν θυμάμαι τήν εικόνα έκείνην... Έπρόκειτο περί άντεπιθέσεώς μας ή όποια
έξετοξεύθη ένώ οί έχθρικαί γραμμαί έκαίγοντο κυριολεκτικώς άπό τά αριστο
τεχνικά πυρά όλοκλήρου τοΰ Πυροβολι
κού μας, τής ώς άνω περιοχής, τό ό
ποιον έβαλλε φρενιασμένα καί μέ όφάν-

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
ΕAΛ A AA
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν
Προτιθέμενοι νά όνοφερθώμεν έν συνεχείρ, εις τούς
καθ' έκαστον άστυνομικούς τών άρχαίων 'Αθηνών, είναι
άνόγκη προηγουμένως νά διεΕέλθωμεν δι' όλίγων τάς γενι
κώς διεπούσος τούτους άρχάς, αϊτινες σημειωτέον άφεώρων εις δλους συλλήβδην τούς άρχοντας τής 'Αθηναϊκής
Πολιτείας. ΑΙ περί ών ό λόγος άρχαί άναφέρσντσι εις τήν
διαίρεσιν τών άρχόντων, τόν τρόπον τής εκλογής καί τό
άπαιτούμενο προσόντα, τήν ύποχρέα>σιν ορκωμοσίας, τήν
διάρκειαν τής ύπηιρεσίας, τός εύθύνας καί τόν πρός τούτους
όφειλάμενον σεβασμόν.

τών όποιων ήτο κυρίως ή έπιστασία διά τήν κατασκευήν
δημοσίων έργων.

β) ’Εκλογή τών άρχόντων — προσόντα.
Προαναφέραμεν ότι οί μέν χειροτονητοί άρχοντες έΕελέγοντο διό ψηφοφορίος, κατόπιν άνατάσεως τής χειρός,
οί δέ κληρωτοί διά κληρώσεως. Τόν τρόπον τής κληρώοεως
περιγράφει έκτός τών άλλων καί ό Γίλβερτ, εις τό περίσπούδαστον έργον του, περί τοϋ δημοσίου βίου τών άρχαίων 'Ελλήνων. Γράφει ό μεγάλος ιστορικός: «Εις ένα κάδον
ένεθάλλοντο πινάκια, έφ' ών ένεγράφοντο τά όνόματα τών

α) Διαίρεσις τών άρχόντων.
Τρεις ήσαν αί τάζεις τών Αθηναίων άρχόντων, διοκρινόμεναι άνολόγως τοϋ τρόπου τής εκλογής των, ή όρθότερον οι Αθηναίοι άρχοντες διεκρίνοντο εις χ ε ι ρ ο τ θ
ν η τ ο ύ ς ,
κ λ η ρ ω τ ο ύ ς
καί α ι ρ ε τ ο ύ ς .
Οί πρώτοι καί οί δεύτεροι έΕελέγοντο τακτικώς κατ' έτος
καί περιεβάλλοντο διαγεγραμμένην ύπό τών νόμων έΕουσίαν.
Οί τρίτοι, οί αιρετοί άρχοντες έΕελέγοντο έν περιπτώσει
άνόγκης, τά δέ έργα κοί ή έΕουσία των καθωρίΖοντο διά
ψηφίσματος. Οί χειροτονητοί τήν έΕουσίαν των ήντλουν έκ
τοϋ Δήμου, έκ τοϋ λαοϋ δηλονότι, ό όποιος έν τή προκει
μένη περιπτώσει συνεδρίαΖεν εις τήν Πνύκα. Τήν ονομα
σίαν των έλαβαν έκ τοϋ ότι ό λοός έψήφιΖε δι' άνατάσεως
τής χειρός. Χειροτονητοί άρχοντες ήσαν κατά μέν τόν 5ον
αιώνα οί Έλληνοταμίαι, κατά δέ τόν 4ον ό διευθυντής τοϋ
ταμείου τών έορτών καί θεαμάτων (ό έπί τό θεωρικόν)
ό ταμίας τών στρατιωτικών, ό προϊστάμενος έπί τών δημο
σίων οικονομικών, ό έπιστάτης τών κρηνών καί οί άρχιναυπηγοί. «Τάς δέ άρχεις, γράφει ό Αριστοτέλης εις τήν Πο
λιτείαν τους τάς περί τήν έγκύκλιον διοίκησιν άπάσας ποιοϋσι κληρωτός, πλήν ταμίου στρατιωτικών καί τών έπί τό
θεωρικόν καί τοϋ τών κρημνών έπιιμελητοϋ. Ταύτας δέ χειροτονούσιν καί οί χειροτονηθέντες άρχουσιν έκ Παναθηναίων
εις Παναθήναια. Χειροτσνοϋσι δέ κοί τάς πρός τόν πόλεμον
άπάσας».
Κληρωτοί ήσαν όλοι οί άρχοντες, ο'ίτινες έΕελέγοντο
διά κλήρου. Τήν κλήρωσιν έκαμαν οί Θεαμοθέται εις τό θησεϊον. Τόν θεσμόν τών κληρωτών άρχόντων πιστεύεται, άτι
είσήγογεν ό Κλεισθένης, περί τό 508 π.Χ. Διά κλήρου έ
Εελέγοντο, πλήν τών προαναφερθέντων, όλοι οί ύπόλοιποι
άρχοντες τών 'Αθηνών.
Οί αιρετοί τέλος άρχοντες ήσαν, ώς προαναφέραμεν,
έκτακτοι καί έΕελέγοντο ύπό τών φυλών ή τών δήμων των,
προκειμένου νά έπιμεληθοϋν ώρισμένων ύποθέσεων, μεταΕύ
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Κλη,ρωτήριον διά τήν κλήρωσιν Αξιωμάτων τών ’Αθη
νών 3ος ή 2ος π Χ . αιών. (Μσυσεΐον ’Αγοράς)·.

υποψηφίων, eic άλλον δέ ισάριθμοι των πινακίων κύαμοι'
τούτων λευκοί μέν ήσαν δσοι καί λαγχάνοντες άρχοντες, οί
δέ λοιποί μέλανες. ΈΕήγσν δέ οί συγχρόνως έΕ άμφοτέρων
των κάδων άνά έν πινάκιον καί ένα κύαμον καί άν ό κύαμος
ήτο λευκός, έλάγχσνεν ό ύποψήφιος, οΰ τό όνομα ήτο έπιγεγραμμένον εις τό πινάκιον». Εις μερικός περιπτώσεις καί
ιδίως όσάκις ένεκα έΕωτερικών, ή έμφυλίων πολέμων ή
άλλων γεγονότων ό πολιτικός βίος ήτο άνώμαλος, ή έκλογή, τόσον τών χειροτονητών, όσον καί των κληρωτών άρχάντων ένοθεύετο, διότι υποψήφιοι διαθέτοντες χρήματα
ήγόραϋσν τήν άρχήν, δωροδοκοϋντες τούς ψηφοφόρους ή
παρεβίοΖον τούς κανόνας τής κληρώοεως.

Του Ύτταστ. Α' κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
Μετά τήν κρήρωσιν ή τήν έκλσγήν καί πριν οί έκλεγέντες ή κληρωθέντες άναλάβουν τήν δημοσίαν υπηρεσίαν,
έπρεπε νά έΕετασθοϋν τά τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα
των νά «δακιμοσθοϋν», όπως έλεγαν: «"Απόντες δοκιμασθέντες δρχουσιν», γράφει ό 'Αριστοτέλης. Ή δοκιμασία
έγόνετο ένώπιον τοϋ δικοστηρίου, δι' όλους άνεΕαρτήτως
τούς άρχοντας, μεταΕύ τών όποιων βεβαίως καί οί άστυνομικοί. Μερικοί, λόγω τής σπουδαιάτητός των, έδοκιμάΖοντο καί εις τό δικοστήριον, άλλά καί εις τήν βουλήν. Ή
δοκιμασία είσήγετο εις τό δικοστήριον ύπό τών θεσμοθε·
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τών, ήτα δημοσία καί πάς 'Αθηναίος πολίτης εδικαιούτο νά
παρίστατοι καί νά διατύπωση τάς αντιρρήσεις του. Κατά τήν
κρίσιν, ό μέλλων δημόσιος λειτουργάς, ύπεχρεοϋτο νά άποδείΕη διά μορτύρων, άτι κόκτηται
ώρισμένα προσόντα,
μεταΕύ τών όποιων: 1) "Οτι όμφστεροι οί γονείς του είναι
'Αθηναίοι πολϊται καί ότι Αθηναίοι παλϊται ήτο καί ό πρός
πατρός καί ό πρός μητρός πάππος του. 2) "Οτι ταμρ τόν
'Απόλλωνα πατρψσν καί τόν Δία ερκείον. 3) Ό τι έχει
οικογενειακούς τάφους. 4) Ό τ ι σέβεται καί τιμά τούς γο
νείς του, 5) "Οτι καταβάλλει τούς πρός τό δημόσιον φό
ρους κοί 6) Ό τ ι έΕεπλήρωοε τάς στρατιωτικός του υπο
χρεώσεις. Μετά τήν έρευναν τών προαναφερθέντων τυπι
κών προσόντων έΕητόΖαντο καί ούσιαστικά τοιαϋτα καί κυ
ρίως 6ν ό ύποψήφιος άρχων έτύγχανεν της άγάπης καί
έκτιιμήοεως τών συμπολιτών του. Εις τήν συνέχειαν τό δικαστήριον έρωτοϋσε, όν κανείς προετίθετο νά κατηγαρήση
τόν δακιμαΖόμενσν. "Α ν ένεφανίΖετο κατήγορος διετύπωνε
πρώτος τήν κατηγορίαν κοί μετέπειτα όπελογεϊτο ό κατηγορηθείς. Τό δικοστήριον άπεφάαιΖεν άνεκκλήτως. Αν ούδείς ένεφανίΖετο κατήγορος, ή άπόφασις έΕεδίδετο άμέσως. Ή άποδοκιμασία τού κριναμένου έπέφερε πιθανώς άτιιμίον μερικήν, μή δικσιουμένου νά ύπερασπισθή έαυτόν εις
τήν βουλήν καί εις τήν έκκλησίσν. Εις τήν έκλογήν τών άρ
χόντων άναφερόμενος καί πάλιν ό 'Αριστοτέλης γράφει εις
τήν «Πολιτείαν» του χαρακτηριστικώς τά έδής: « ...Έ ο ε ιδάν δέ ποράσχηται τούς μάρτυρας, έπερωτα: Τούτου βού
λεται τις κατηγορεϊν; κόν μέν εΐτις κατήγορος, δούς
κατηγορίαν καί όπολσγίον οϋτω δίδωσιν έν μέν τη βουλή
τήν έπιιχειροτονίαν, έν δέ τώ δικοστήριω τήν ψήφον. "Α ν
δέ μηδείς βούληται κατηγορεϊν, εύθύς δίδωσι τήν ψήφον
κοί πρότερον μέν εις όνέβαλε τήν φήφσν, νύν δ' άνάγκη
έστίν πάντας διαψηφίΖεσθαι περί αύτών, ϊνα άν τις πονηρός
ών άπαλλάΕη τούς κατηγόρους, έπί τοίς δικσσταϊς γένηται
τούτον άπαδακιμάσαι».

γ) Ή ορκωμοσία.
Κατά τήν άρχοιότητα, ώς καί σήμερον, ό όρκος άπετόλει προϋπόθεσιν κτήσεως τής Ιδιότητος τού δημοσίου λει
τουργού. Καί μετά τήν έκλογήν καί μετά τήν δοκιμασίαν
ούδείς ήδύνατο νά άσκήση κρατικόν τι λειτούργημα, άν μή
ήθελεν πρωτίστως δώση τόν νενομισμένον όρκον.
Η όρκωμσσία έγένετο έπί τού εύρισκομένου εις τήν
άγορόν όρκίου λίθου καί έπαναλομβάνετο πρό τού αγάλμα
τος τής 'Αθήνας εις τήν Άκράπολιν (Βλ. Λυκ. κ.τ. Λεωκρ.
79).
Κατά τήν εις τήν 'Ακρόπολιν όνοδον, πρό τού νέου
άρχοντος έπορεύετο Αθηναίος πολίτης φόρων τράπεΖαν,
έπί τής όποιας μετεφόροντο κλάδοι μυρσίνης. Μ έ τούς κλά
δους τούτους έστεφανοΰντο οί άρχοντες, πρό τής έπαναλήψεως τοϋ όρκου. Μετά τήν όρκωμοσίαν ό έκλεγείς έθυσίαΖεν εις τούς Θεούς, έκομε, όπως έλεγον τά εισιτήρια.
Τό κείμενον τοϋ όρκου, ήτο διάφορον διά τάς διαφόρους
άρχάς. "Απόντες όμως οί άρχοντες όρκίδοντο, ότι θά δι
οικήσουν συμφώνως πρός τούς νόμους καί μέ δικαιοσύνην
καί ότι δέν θά λάβουν δώρα έΕ αιτίας τής άρχής των,
ύπσχρεωμόνοι έν έναντία περιπτώσει νά αναθέσουν ανδριάν
τα χρυσοϋν «. .. όμνύουαι δικαίως άρΕειν καί κατά τούς
νόμους καί δώρα μή λήψεσθαι τής άρχής ένεκα, καν τι
λάβωσι άνδριάντα άναθήσε»ν χρυσοϋν».

δ) Διάρκεια υπηρεσίας.
Ό χρόνος παραμονής εις τήν έΕουσίαν ήτο, τόσον
διά τούς χειροτονητός, όσον καί διά τούς κληρωτούς άρ
χοντας έν έτος. Υπηρεσίαν άνελάμβσνον τήν πρώτην ήμέρον τοϋ μηνάς Έκατσμβαιώνος, ή όποια ήτο καί ή πρώ
τη ήμέρα τού 'Αττικού έτους. ΈΕσίρεσις τοϋ κονόνος προεβλέπετο δΓ ώρισμένους άρχοντας, τών όποιων ή άρχή έθεωρεϊτο έΕοιρετικώς σπουδαία καί τό συμφέρον τής ύπηρεσίας έπέβαλλε τήν έπί μακρότερον χρόνον παραμονήν
των εις τήν θέσιν των. Οϋτω π.χ. ό ταμίας τών ιερών χρη
μάτων τής Αθήνας κοί οί ταμίαι τών χρπιιάτων τών άλλων
θεών, κατά τόν Ε ', ίσως δέ καί κατά τόν Δ ', αιώνα παρέμενον εις τήν άρχήν έπί τέσσαρα έτη. Τόσσαρα έτη έπίσης ήρχον, κατά τόν Δ ' αιώνα, οί άρχοντες έπί τό θεωρικόν, ό ταμίας τοϋ στρατιωτικού καί ό έπιμελητής τών κρη
νών. "Απόντες οΰτοι είσήρχοντο εις τήν άρχήν κατά τήν
έορτήν τών Πσναθηναίων καί έΕήρχοντο κατά τά έπόμενα
Παναθήναια. «"Ηρχον έκ Παναθηναίων εις Παναθήναια».

ε) Εόθΰναι τών άρχόντων.
Κατά τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας των, οί άρχοντες ώ-

φειλαν νά είναι άΕιοπρεπείς, νά δοϋν έντίμως καί νά άποφεύγουν τήν παντί τρόπω δημιουργίαν δυσμενών σχολίων
εις βάρος των. Μετά τό πέρας τής θητείας των, έδιδαν
λόγον εις τούς όνομαδομένους λογιστάς άρχήν έπί τούτψ
τετογμένων. «Κληροϋσι δέ, άναφέρεται εις τήν Πολιτείαν,
καί τάς δε τάς άρχάς’ κοί λογιστάς δέκα κοί συνηγόρους
τούτοις δέκα, πρός οϋς άποντας άνάγκη τούς τάς άρχάς
άρΕοντας λόγον έπενεγκείν. Οΰτοι γάρ είσί μόνοι (οί) τοίς
ύπευθύνοις λογιδόμενοι καί τάς εύθύνας εις τό δικοστήριον
είσάγοντες. Κάν μέν τινα κλέπτοντ' έΕελέΕωοι, κλοπήν οί
δικασταί καταγιγνώακουσι, καί τό γνωσθέν άποτίνεται δεκαπλοϋν’ έάν δέ τινα δώρα λαβόντα έπιδείΕωσι καί καταγνώσιν οί δικασταί, δώρων τιμώσιν, άποτίνεται δέ καί τούτο
δεκοπλοϋν' άν δέ άδικείν καταγνώσιν, άδικίου τιμώσιν, άποτίνεται δέ τοϋθ' άπλούν έάν πρός τής θ ' πρυτσνείος έκτείση τις, εί δέ μή διπλοϋται. Τό (δέ) δεκαπλοϋν ού διπλοϋται».
Εις τάς εύθύνας τών άρχόντων άναφερόμενος καί ό
Γίλβερτ γράφει: «Πάντες οί άρχοντες έΕερχόμενοι τής άρ
χής ώφεκλαν νά δώσωσι λόγον καί εύθύνας, ήσαν δέ ύπέγγυα καί τά σώματα καί τά χρήματα αύτών' διά παν άδίκημα καί πάσαν παράβασιν κατά τήν διαχείρισιν τής άρχής.
Πρστοϋ δέ άποδώση λόγον καί εύθύνας τής άρχής ό ύπεύθυνος δέν έπετρέπετο ούδέ ν' άποδημήση, ούδέ νά είσποιηθή εις άλλην οικογένειαν ούδέ νά διαθέαη τά έαυτοϋ, όπως
μή καθ' οίονδήπατε τρόπον σφετερισθή δημόσια χρήματα».
Μετά τόν έλεγχον οί λαγισταί άνέφερον εις τήν βουλήν τά
πορίαμστά των, ή όποια καί έκρινε, άν καλώς ή όχι διεχειρίσθη ό άποχωρών τήν έΕουσίαν του. 'Εν ή περιπτώσει
διεπιστοϋντο άτασθαλίαι ό παραβάτης άρχων είσήγετο εις
δίκην, έχων όμως δικαίωμα έφέσεως εις ήλιαστικόν δικοστήριον «Κρίνει τάς άρχάς ή βουλή τάς πλείστας μάλισθ'
όσαι χρήματα διαχειρίΖουσιν' ού Kupio δ' ή κρίσις, άλλ'
έφέσιμος εις τό δικοστήριον». "Οσοι άρχοντες, μετά τήν
λήΕιν τής θητείας των καί έντός τριάκοντα ήμερών, είτε
έκ δόλου, είτε έΕ άμελείας, δέν έλογοδότουν, ύπεβάλλοντο
εις τήν λεγομένην «δίκην άλογίου». « Αλογίου δίκη όταν
τινές λαβόντες χρήματα εις άναλώματα δημόσια μή ώσιν
τούς λόγους άπενηνοχότες τοίς δικασταϊς». (ΛεΕ. Κανταβρ.
664).
Πλήν τής βουλής, ή όποια, ώς προείπομεν, ήλεγχε διά
τών λογιστών τούς άρχοντας καί πάς πολίτης έδικαιοϋτο
νά «είσαγγέλλη», νά κατηγορή δηλαδή τούτους, διά πράΕεις
ή παραλείψεις των. Καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν ό κατη
γορούμενος είχε δικαίωμα έφέσεως. «ΈΕεστε δέ καί τοίς
ίδιώταις είοαγγέλλειν ήν άν βούλωνται τών άρχών, μή χρήσθοι τοίς νόμοις' έφεσις δέ καί τούτους έστίν εις τό δικαστήριον, έάν αύτών ή βουλή καταγνώ».
Οί άρχοντες όμως τών 'Αθηνών ήλέγχοντο καί άλλως,
κατά τήν λεγομένην έπιχειροτονίαν, ήτις έγένετο κατά τήν
κυρίαν έκκλησίαν έκάστης πρυτανείας. Τότε ήρωτάτο ό δή
μος, πρώτον μέν, έάν οί άοχοντες διοικούν καλώς, δεύτε
ρον δέ, έάν τις έκ τών πολιτών έχη νά κατηγορήση κά
ποιον. Εύρεθέντος κατηγόρου καί έφ' όσον ό δήμος «ένέκρινε» τήν κατηγορίαν ό άρχων έΕέπιπτε τού άΕιώματός
του καί είσήγετο εις τό δικοστήριον. "Α ν ύπό τοϋ δικα
στηρίου κατεδικάΖετο, έΕέτικε τήν έπιβληθεϊσαν ποινήν. "Αν
ήθωοϋτο, άνελάμβανε καί πάλιν τήν άρχήν «. .. άλλ' οί μέν
άλλοι τής αύτών άρχής κατά πρυτανείαν λόγον άναφέρουσιν» γράφει ό Λυσσίας.

στ) Ό πρός τούς δρχοντας σεβασμός.
Ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί οεβασμοϋ έτΰγχανον οί άρ
χοντες, ιδίως κατά τήν διάρκειαν άσκήσεως τοϋ ύψηλοϋ
λειτουργήματός των. Νόμος προέβλεπε βαρυτάτην ποινήν
κατά τού προσβάλλοντος λόγοις ή έργοις ή κατ' άλλον τρό
πον τούς Αθηναίους άρχοντας. Ή κατά τοϋ άρχοντος προσ
βολή έθεωρείτο ώς προσβολή κατά τοϋ όνόματος τής πόλεως. « Ό ύβρίΖων άρχοντα, άναφέρει ό Δημοσθένης, κατεδικάΖετο εις άτιμίαν, ώς προσβάλων τό τής πόλεως όνο
μα, άλλά μόνον άν ϋβριΖεν αύτόν πράττσνται έργα τής άρ
χής, ή ώς ό νόμος ώριΖεν άν έλοιδόρει τήν άρχήν έν συνεδρίω, ή εις τό άρχεϊαν είσελθών».
Πλήν τών άνωτέρω εις ώρισμένους άρχοντας άπενέμονττο κοί ειδικοί τιιμαί. Οϋτω π.χ. κατά τάς θυσίας τών
Παναθηναίων διενέμοντο μερίδες έπί τιμή εις τούς 9 άρ
χοντας, τούς πρύτανεις, τούς ταμίας τών θεών, τούς στρα
τηγούς, τούς τοΕιάρχους καί τούς ίεροποιούς.
(Συνεχίζεται)

ΠΕΤΑ ΧΡΥΣΗ
ΣΑΪΤΑ
ΙΙέτα σαΐτα μου γοργή χτύπα χρυσό μου
(χτένι
κ ι' ή Ατέλειωτη Σαρακοστή μερόνυχτο νά
(γένη.
Τάκου - τάκου ό Αργαλειός μου
τάκου κι* έρχεται δ καλός μου.
Συρτή, όμορφη καί γλυκειά ή φωνή
πού άκούγεται 6πό τις κόρες, πού κά
θονται καί
υφαίνουν στόν αργαλειό
t o u c . "Ετσι τις ακόυσα καί τις είδα σ'
ένα όμορφο χωριουδάκι τής Τήνου, τό
Φαλοτάδο. Ζητώ άπό μιά νά πή μόνη
της τό τραγούδι καί μου άρνιέται. ..
Προτιμάει μαζί μέ τις άλλες. Πρόσχα
ρες όλες τους, γεμάτες αφέλεια καί
καλωσύνη, τραγουδούν καί τό τραγούδι
τους είνοι σάν ελπίδα, έκφραση προσ
μονής . .. Ποιός ξέρει πού τρέχει ή
σκέψη τους ύφαίνοντας, τί περιμένουν
ή, μάλλον, ποιόν περιμένουν:
Μαντήλι Από τά δάκρυα δέν τοδμεινε στΑ
(ξένα
Αρχοντοποδλες τδν ζητοΟν μ’ αύτδς πονεϊ
(γιΑ μένα.
Τάκου καί σέ λίγο φτάνει για φιλί καί
(γιά στεφάνι.
Μέσα στήν άπλότητα καί τή νοικοκυρωσύνη Ζή αυτός ό κόσμος στά χωριουδάκια τά πεντακάθαρα. ΚΓ αλήθεια,
έδώ ταιριάΖει νά πούμε πώς μυρίΖει θυ
μάρι.
"Ολα άγνό, όλα άνεπιτήδευτα.
Ό π ω ς καί σ' εκείνη τήν παληά έποχή
πού οί γυναίκες ΰφαιναν στόν άργαλειό.
Καί σήμερα συνεχίζεται
ή παράδοση.
Ά π ό τότε. . . Καί δέν είναι μονάχα έπάγγελμα βιοποριστικό. 'Α π ' τό μικρότε
ρο κοριτσάκι ώς τήν πιό ήλικιωμένη γυ
ναίκα, φτώχειά ή πλούσια, όλες αισθά
νονται τήν άνάγκη νά ύφαίνουν τό ομορ
φότερο πανί στόν άργαλειό, σέ τέχνη
καί σέ σχέδιο. Κ ι' αύτές πού φτιάχνουν
τά προικιά τους κι' έκεϊνες πού τό έχουν
σάν έπάγγελμα, οί ύφάντριες. Είναι ύπροχρεωμένες νά ύφαίνουν καί νά έπεξεργόζωνται μόνες τους τις πρώτες Ο
λες, όλη μέρα καί τή νύχτα. Καί είναι
δουλειά πολύ κουροστική, τό λέει καί
τό τραγούδι: «Τό κέντημα είναι χαρά,
ό άργαλειός είναι σκλαβιά».
ΚΓ ό ποιηπτής τής στάνης καί τού χωμ ριοϋ Κώστας Κρυστάλλης δέν παρέλειψε νά τρσγουδήση τήν όμορφη αότή
ό σχόλια τής χωριατοπούλας:
Ή Ζερβοπούλα ή δμορφη κΓ Αρχοντοθυγατέρα στόν Αργαλειό της δφαινε κΓ Ανά(ρια έτραγουδοΟσε:
Παίξε Αργαλειέ μου, δρόντηξε, πέτα χρυ(σή σαΐτα
τρίξτε καημένα χτένια μου, δαστΑτε τδν
(ήχό μου,
νά 6γο0ν τά δφάβια γλήγορα, νά ράψω τά
(προικιά μου
* για τί δ καλός μου βιάζεται, βιάζεται νά
(μέ πάρη.

"Α ς μοϋ έπιτραπή νά άναφέρω πολύ
λίγα γιά τόν άργαλειό καί τήν ύφαντική τέχνη, πού είναι άπό τις πρώτες έφευρέσεις τού άνθρώπου καί είχε φτά
σει σέ μεγάλη άκμή κατά τούς έλληνικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους.
'Αργαλειός! 'Απαντάται μέ διάφορες
όνομόσιες : Άνυφανταρειό, άργαστήρι,
κράββατος, τελέριν (Κύπρος) καί άλ
λες. Στήνεται σ' ένα ύπόστεγο, στό ύ
παιθρο, στό κατώγι ή σ' ένα δωμάτιο
τού σπιτιού. Μοιάζει σ' όλα μέ τόν συ
νηθισμένο, παληό άργαλειό μέ τή δια
φορά ότι τά έξαρτήματό του είναι άπό
ξύλο συνηθισμένο κοί φτηνό. Υπήρχαν
παληά, καί άργαλειοί άπό καρυδιά ή άλ
λα άκριβά ξύλα μέ πολλά σκαλίσματα
πού τούς χρησιμοποιούσαν οί άρχοντικές οικογένειες. 'Εκεί μάθαιναν τά παι
διά τους τήν ύφαντική άπό ειδικευμένες
γυναίκες πού τις έλεγαν
«μαΐστρες».
Ό σημερινός μηχανοκίνητος άργαλειός
είνοι άπλή βελτίωση τού πρωτόγονου
πού ατήν έποχή τού 'Ομήρου άνοφέρεται ώς «ιστός».
Ή ύφαντική ήταν γνωστή άπό τούς
προϊστορικούς χρόνους. Οί αιγυπτιακές
όθόνες
(ύφάσματα λεπτά καί λευκά)
άπατελοϋν έξαιρετικά δείγματα τής έποχής έκείνης, άνάλογα σέ λεπτότητα, μέ
τις ιμουσελίνες τών Ινδιών. Τμήμα τέ
τοιου ύφάαμστος βρέθηκε στόν τάφο τού
Τουθμώσιος Δ ' (1420 - 1411) τού πρώ
του Φαραώ, πού συμμάχησε μέ άσιατικά κράτη.
Ά π ό τά εύρήματα έπίσης, στις προϊ
στορικές νεκροπόλεις, τής Παλαιστίνης,
άποδεικνύεται ότι ό άργαλειός, ή ύφαν
τική τέχνη ήτον διαδεμομένη στούς λα
ούς τής έποχής έκείνης. Είναι, άκόμη
γνωστό, ότι καί οί Ιουδαίοι χρησιμο
ποιούσαν τόν άργαλειό καί μεταχειρί
ζονταν φυσικές ϊνες καί μαλλιά αιγών
κοί κσμήλων.
Στούς λαούς τής Μεσογείου ή ύφαντουργία διαδόθηκε άπό τούς Φοίνικες.
Αλλά καί οί προϊστορικοί κάτοικοι τής
Γαλατίας κοί τής Ελβετίας είχαν άνακαλύψει πολλά άπό τά μυστικά της.
Στήν άρχαιότητα, ή κύρια οικιακή άσχολία τής γυναίκας ήταν ή ύφαντουργία (άργότερα πήρε τή μορφή βιομηχα
νίας, μέ δούλους καί άπελεύθερους έργάτες καί ή όργάνωσή τους άπετέλεσε
τό πρότυπο παραγωγικής έργασίος πού
διατηρείται ώς σήμερα, στό χωριό καί
τό νησί).
Ό άργαλειός δέν έλειπε τότε άπό
κανένα σπίτι, φτωχό, άρχοντικό ή βασι
λικό παλάτι. Ή ύφαντική ήταν ή άγαπημένη καί πιό ταιριαστή άσχολία τών
γυναικών. Κλεισμένες στό γυναικωνίτη
(ύπερώον) όλη μέρα, έφτιαχναν τά πιό
όμορφα ύφαντά. Ή "Ιρις, ή άγγελιαφό-

ρος τών θεών, μέ τή μορφή τής πιό
όμορφης κόρης τού Πριάμου καί τής
‘Εκάβης, τής Λαοδίκης, έρχεται στήν
Ελένη καί τή βρίσκει στό θάλαμο νά
ύφαίνη διπλή χλαίνα, λαμπρού χρώμα
τος, μέ κεντημένες άναπαραστάσεις άπό
τά κατορθώμοτα τών όρματομάχων
Τρώων καί τών χαλκοχιτώνων Αχαιών.
«Τήν δ’ εδρεν έν μεγάρψ- ή δέ μέγαν Ι
στόν δφοιινεν, δίπλακα πορφυρέην, πολέας
δ’ Ανέπασσεν Αέβλους Τρώων θ’ Ιπποδάμων καί ’Αχαιών χαλκοχιτώνων». ( Ί λ .
Γ. στ. 125 - 127).
Ή Πηνελόπη μέ τήν πρόφαση ότι ύφαίνει τό σάβανο τού πεθερού της Λαέτη— ύφαίνοντας τήν ήμέρα καί ξηλώ
νοντας τή νύχτα— ξεγελούσε τούς μνη
στήρες :
«Στήνει θεόμακρο πανί στόν πύργο της νά
φάνη ψιλόκλωστο κΓ Αμέτρητο καί λέει
ί«ιας, παλληκάρια,
μή βιάζετε τδ γάμο μου, γιά ν’ Αποσώσω
πρώτα τδ πανικό, νά μή χαθούν τά νήματα
(τού κάκου
πού τδχω γιά τδ σάβανο τού ήρωα Λα
έρτη ».
(Ό δ. Β. στ. 94 - 99)
Τή μάγισσα
Κίρκη, στό νησί της,
Αίαία, ό Εύρύλοχος μέ τούς συντρόφους
του, τή βρίσκει στόν άργαλειό κΓ ακούει
τό τραγούδι της:
«Στής ώριοπλέξουδτκ θεΑς τά ξώθυρα κα
θίζουν κΓ Ακούν τήν Κίρκη μέσαθε πού
(γλυκοτραγουδούσε,
μεγάλο φαίνοντας πανί κΓ Αχάλαστο,
σάν ποδναι τών θεών τά έργα τά ψηλά
(καί τά λαμπρά καί τά ώρια».
(Ό δ. Κ. στ. 220 - 223)
Ό λ ω ν τών τάξεων οί γυναίκες, χω
ρίς καμμιά διάκριση, κατά τούς ιστορι
κούς χρόνους, θεωρούσαν
εύχάριστη
άπσσχόληση τόν άργαλειό καί σέ κόρες
εύγενεϊς καί τών καλυτέρων οικογενει
ών τάς «άρρηφόρους» ή «έργαστίνας»
είχε άνατεθή ή ύφανση τού ώραίου καί
κροκοειδούς μάλλινου πέπλου, πού
Γτρασφερόταν κατά τήν έορτή τών με
γάλων Παναθηναίων στήν
προοτάτιδα
τής ύφαντικής τέχνης, τή θεά Άθηνά
(Έργιάνη).
Συνεχίζεται λοιπόν ή πσράδοση αύτή
καί όχι ώς άπλή κοί εύχάριστη άπασχόληση μόνο, άλλά καί ώς προσοδοφόρα.
Σ έ ώρισμένα μέρη τής χώρας μας άποφέρει μεγάλα κέρδη. Είναι γνωστά τά
ύφαντά τής Μυκόνου, τά όποιο κυριο
λεκτικά έχουν κατακλύσει τή χώρα καί
έφτασαν καί πέρα άπ’ τις θάλασσες.
Στήν Τήνο ύπάρχει σχολή βιοτεχνική,
στήν όποια πολλά κορίτσια μαθαίνουν
τήν τέχνη τής ύφαντικής. Τά ύφάσματα
πού κατασκευάζουν είναι άρκετά άξιο-

πράσεκτο, ύφαίνονται όλα οέ διάφορα
σχέδια καί χρώματα σέ χειροκίνητους
άργαλειούς. Ή βιοτεχνική ούτή σχολή
διευθύνεται άπό σύλλογο κυριών καί μέ
λίγη άκάμα προσπάθεια, νομίζω, καί με
γαλύτερη διαφήμιση τών προϊόντων τής
σχολής, θά άπέβαινε ένας άρκετά ύποίλογίσιμος άνταγωνιστής τής παραγω
γής τών υφαντών τής Μυκόνου, γιατί
άς μή Εεχνοϋμε δτι οί Τηνιακοί, ΰνδρες
καί γυναίκες, τήν καλλιτεχνία τήν έχουν
μέσα στό αίμα τους.
' Επογγελματική χειροτεχνία ύφαντών
μέ παληά ποράδοση ύπάρχει σέ μεγάλη
κλίμακα στά 'Ιωάννινα, στήν Ζάκυνθο,
στήν Κύπρο, στήν Κρήτη. Τήν τόνωσή
της ή σύγχρονος ύφαντική τοΰ χειρο
κίνητου άργαλειοϋ τήν οφείλει κυρίως

στις βιοτεχνικές έκθέσεις, πού έγιναν
κατά καιρούς. Ή τεχνική έΕέλιΕη τής
ύφαντικής καί ή διακοαμητική της πολ
λά χρωστούν στή δημιουργική δεΕιοτεχνία τής Δέσπως Γερογιάννη στή Χαλ
κιδική (1846 - 1906), τής Φραγκίσκος
Καλούτσι στήν Κρήτη καί τής Εϋας Σικελιανοϋ στήν Αράχωβα, ατούς Δελ
φούς καί στήν Αθήνα, ή όποια ύπήρΕε
καί δημιουργός τής πιό τέλειας γνωστής
μορφής ύφαντών τοϋ χειροκίνητου άργαλειοϋ. Δέν πρόκειται δέ νά στοματήση ή άμορφη ούτή παράδοση, όχι μόνο
στήν ύφοντική, άλλά καί στις άλλες ά
κάμα χειροτεχνικές έργασίες.
'Εκείνο πού μοϋ έκανε τή μεγαλύτε
ρη έντύπωση στό χωριό αύτό, τό Φολατάδο, ήταν τά κοριτσάκια άπό 1 3 - 1 5

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΓ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
Γραφεία δδός Νάξου 79 ’Αθήναι (Τ. 806)

χρόνων πού κάθονταν σέ μιά όμορφη
αύλή ένός σπτιοϋ γεμάτη λουλούδια,
σκυμμένα στό κέντημα τους καί συΖητοΰοαν.
Σ ' ούτά έβλεπε κανένας καθαρά τήν
άγγελική όθωότητα στά κατακόκκινα καί
χοριτωμένα προσωπάκια τους. Θούμασα
τά κεντήματά τους, καί τή δεΕιοτεχνία
τους. Εύχαρίστως μοΰ έπέτρεψαν νά τό
φωτογροφίσω καί όλα
μαΖί φώναΕον
«εύχοριστώ». Τό πιό θαρραλέο μάλιστα
μοϋ είπε:
« — 'Ά μ α πάτε, κύριε, στήν Αθήνα νά
μάς στείλετε καί μάς μιά φωτογραφία».
Τούς τό ύποσχέθηκα.
ΧΡΗΣΤΟΣ

Μ ΑΥΡΟΥΔΗΣ

Έ ν ’Αθήναις τή 1η Αύγουστου 1973

Πρός
Τό Περιοδικόν «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
όδός Καλλιδραμίου 12
Έ ν τ α ΰ θ α— Τ . 706
’Αξιότιμοι Κύριοι,
Κατόπιν συνεχούς παρακολουθήσεως τού εγκρίτου περιοδικού σας «Α.Χ.», αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά σάς άπευθύνωμεν τά πλέον έγκάρδια συγχαρητήρια, διότι, πράγματι, έχετε έπιτύχει άπό τίνος ένα
έκδοτικόν άθλον.
Έκτυμώντες βαθέως καί έξ ύποκειμένου τήν λίαν άξιόλογον καί έπαινετήν προσπάθειαν, τόσον τής
πνευματικής σταχυολογήσεως καί προσφοράς, δσον καί τής τεχνικής καί καλλιτεχνικής άρτιότητος τών
«Α.Χ.», έχαμεν καταλήξει εις τήν διαπίστωσή, δτι τό Περιοδικόν σας είναι σήμερον εις Θέσιν νά ίκαποιήση καί τόν πλέον άπαιτητικόν μελετητήν, δχι μόνον άστυνσμικόν, άλλά καί οίονδήποτε άλλον, έχοντα
πνευματικάς άνησυχίας καί μορφωτικήν έφεσιν, ώς δυνάμενον ν’ άντληση έξ αύτών πλούτον άκριβών γνώ
σεων.
Τά καθαρώς έπαγγελματικά καί άλλα, έπί έπιστημοΥΐκών βάσεων, Θέματα ’Αστυνομικών καί άλ
λων διαπρεπών έπιστημόνων' αί άξιοπ,ρόσεκτοι κοινωνικοί μελέται' τά ποίκιλλα λογοτεχνικά άπανθίσματα' τά έπιλεγόμενα μέ εύστοχον διάκρισιν ιστορήματα, τά όποια δονούν τάς πλέον ευαίσθητους χορδάς
τής έλληνικής ψυχής' ή έπίμοχθος καί πολύτιμος άπσθησαύρισις καί διάνθισις τερπνών καί μορφωτικών
ιστορικών καί λαογραφικών δοκουμέντων τοΰ ρέκτου άρχειοδίφου Σ.Α. καί αί έντυπωσιάζουσαι έκφραστικαί των εικόνες' ή παραστατική άναβίωσις τού παρελθόντος τού Σώματος, ή όποια βαθέως συγκινεΐ
τούς παλαιοτέρους καί παρέχει συγκριτικά στοιχεία εις τούς νεωτέρους' ή άρτια τεχνική δομή τοΰ έργου
καί, τέλος, τά κοινωνικά καί τό ποικίλον πλούσιον ρεπορτάζ, έχουν άναγάγει τά «Α.Χ.» εις περιοδικόν—
άιπόκτημα — τό όποιον έπαξίως δικαιούται τήν θέσιν του εις οίανδήποτε βιβλιοθήκην.
’Επειδή κατά τό παρελθόν τά «Α.Χ.» παρέμενον άζήτητα κατά δέαμας εις τούς φαριαμούς τών υπη
ρεσιών, είχαμεν άναφερθή σχετικώς καί άρμοδίως καί έπεσημάναμεν τήν άνάγκην άναδιαρθρώσεως καί
άναμορφώσεως τής άπωθητικής ύλης του καί τής άντιαισθητικής του έμφανίσεως, ώστε οί συνδρομηταί
του νά άνέμενον έφεξής τήν λήψιν του, άντί νά ήδιαφόρουν δΓ αύτήν. Τάς υποδείξεις μας λοιπόν
ταύτας, δχι μόνον τάς πρσσήγγισαν, άλλά καί τάς ύπερέβαλον κατά πολύ οί τελευταίοι πρωτεργάται τοΰ
Περιοδικού, οί όποιοι άπό άμελητέον έντυπον, τό μετέβαλον έσχάτως, μέ έπαγγελματικήν εύθύνην καί
συνείδηαιν, ού μήν άλλά καί μέ δημοσιογραφικήν δεοντολογίαν, εις περιοδικόν άξιώσεων, μέ βλέψεις έτι
περαιτέρω προοδευτικής βελτιώσεως.
Κατόπιν τών άνωτέρω καί κρίνοντες, ώς εϊπομεν, καί έξ ύποκειμένου τόν έκδοτικόν σας άθλον, χαίρομεν δΓ αυτόν καί είλικρινώς συγχαίρομεν άπαντας τούς συμβαλόντας καί άόκνως συμβάλλοντας εις
τήν έπίτευξιν τούτου.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
ΠΑΝ. Δ. ΛΓΜΠΕΡΟΠΟΓΛΟΣ
Δημοσιογράφος (τ. Δ/κός)
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ
ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ
Ά π ό τοϋ 'Ιουνίου 1972 ή Τροχαία 'Α 
θηνών χάρic είς τάς προσωπικός ένεργείας του κ. Διοικητοϋ αυτής καί τής κατανοήσεως τοϋ κυκλο(ροριακοϋ προβλή
ματος έκ μέρους τών άρμοδίων παρα
γόντων τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ. διά τοϋ Γραφείου
Δημοσίων Σχέσεων εύρίσκετοι είς τήν
εϋχόριστσν θέσιν νά ένημερώνη άπ' ευ
θείας άπό ραδιοφώνου τούς οδηγούς.
Ή ραδιοφωνική εκπομπή κατ' όρχάς
έγίνετο δίς τής έβδαμόδος κατά τάς ώ
ρας κυκλοφοριακής αιχμής καί κατά τήν
είσοδον τών όχημάτων είς τό κέντρον
τής πόλεως.
'Βν τφ μεταΕύ είς τήν αίθουσαν έπιχειρήσεων τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών έγκατεστάθη καί έλειτοάργησε τό κλειστόν κύκλωμα τηλεοράσεως διά τού όποιου λίαν εύχερώς
έπί τοϋ παρόντος έλέγχετοι ή κυκλο
φορία τών άρτηριών τοϋ κέντρου τής
πόλεως τών Αθηνών. Ομοίως ή Τρο
χαία έπρομηθεύθη ικανόν άριθμόν φο
ρητών άσυρμάτων. Τοιουτοτρόπως παρέ
χεται ή δυνατότης πλήρους ένημερώσεως άνά πάσαν στιγμήν περί τοϋ τρόπου
διεξαγωγής τής κυκλοφορίας.
'Ακριβώς μετά τούτα τό Ε.Ι.Ρ.Τ. δΓ
υπευθύνων παραγόντων έπεσκέφθη τάς
έγκατταστάσεις τής Τροχαίος Αθηνών
καί Άστυν. Διευθύνσεως Αθηνών. Οί
άρμόδιαι έλοδον προσωπικήν πείραν καί
ήχθησαν είς τήν άπόφοσιν, όπως παρα
χωρήσουν είς τήν ραδιοφωνικήν έκπομπήν μεγαλυτέρας δυνατότητας ένηιμερώσεως τοϋ κοινού.
Ή έκπομπή άπό τοϋ παρελθόντος
'Απριλίου πραγματοποιείται ήδη κοθ' έκάστην πλήν Κυριακής, άπό 06.40'
έως 09.00' ώρσς. Είς τό γραφεϊον τής
Τροχαίας έγκατεστάθη S T U D IO N έκφωνητοϋ τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ.
Κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα
άπευθύνονται μηνύματα πρός τούς οδη
γούς καί πορέχονται χρήσιμοι πληροφορίαι κοί όδηγίαι. Εκ τής άΕιολογήσεως τών μέχρι τούδε γενομένων προ
σπαθειών έπί τοϋ άντικειιμένου τούτου
προκύπτει ότι ή ραδιοφωνική αύτή έκ
πομπή έγένετο άποδεκτή έκ μέρους τοϋ
κοινού. "Αλλωστε άπστελεϊ μίαν προσπά
θειαν καί ένα έπίτευγμα, τό όποιον ο
λίγοι χώροι έφήρμοοαν.

Κατά τήν θερινήν περίοδον, ή Τρο
χοία Αθηνών έν συνεργασία μέ τήν Υ 
πηρεσίαν ένημερώσεως ' Ενόπλων Δυνά
μεων (Υ.ΕΝ.Ε.Δ.), τόν δημοσιογράφον
κ. Κουήκ καί τήν διαφημιστικήν έταιρίαν «Μ ΙΝ Ω Σ», κατόπιν έγκρίσεως πάν
τοτε τών προϊσταμένων Αρχών κάθε
Κυριακή καί άπό 10 — 11.30' ώρας
πραγματοποιεί ένημερωτικήν έκπομπήν
πρός τούς οδηγούς κατά τήν έξοδόν
των είς τήν περιοχήν τοϋ λεκανοπεδίου
Αττικής. Έλικόπτεραν τής 'Ολυμπια
κής 'Αεροπορικής Εταιρείας είς τό ό
ποιον έπιβαίνει άνά είς άΕιωματικός τής
Τροχαίας Αθηνών καί τής Τροχαίας
Προαατείων ύπερίπταται τών άρτηριών
καί πληροφορεί διά ασυρμάτου τό κέν
τρον τής Αμέσου Δράοεως περί τών έπικρατουσών κυκλοφοριακών συνθηκών.
Τοιουτοτρόπως οί όδηγοί έφ' όσον έ
χουν άνοικτόν τό ραδιόφωνον τοϋ όχήματος των δύνσντσι νά πληροφορούν
ται τί έπιικρατεϊ άπό άπόψεως κυκλο
φορίας έπί τής όδοϋ, ήν άκολουθαϋν
καί νά έπιλέγουν κατάλληλον δρομολόγιον μεταβάσεως είς τόν τόπον τοϋ
προορισμού των.
Τόσον διά τήν καθημερινήν έκπομπήν
όσον καί διά τήν ραδιοφωνικήν έκπομ
πήν τής Κυριακής καταφθάνουν είς τήν
Τροχαία σωρεία έπιστολών καί λαμβάνονται πολλά τηλεφωνήματα. Ένδεικτικώς παραθέτσμεν κατωτέρω έπισταλήν
άκροατρίας:
«Έν Πόρφ τή 17.3.73
’Αγαπητή Γ.ΕΝ.Ε.Δ. εδρισκομένη δΓ όλίγας ήμέρας είς τόν Πόρο άκουσα τυχαίως τήν έκπομπή τής Τροχαίας ’Αθη
νών ποό μεταδίδεται κάθε Κυριακή τό
πρωί, καί ποό πραγματικά διά τών δδηγιών ποό δίδει έξυπηρετεΐ άφάνταστα
τούς δδηγούς πού ξεκινούν διά τις παρα
λίες.
Δέν θέλω νά σάς κουράσω μέ περιττά
λόγια, παρά νά εύχαριστήσω δλους εσάς
πού βοηθάτε δπως μπορεϊται στό δόοκολο
καί άλυτο θέμα τής κυκλοφορίας.
Έ κ παραλλήλου μέ τίς όδηγίες θέσατε
καί έρωτήσεις στδν διαγωνισμό σας.
1) Είς ποιαν περίπτωσιν έπιτρέπεται
τό προσπέρασμα άπό δεξιά;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :
Βασικά είς οδδεμία περίπτωσιν έπιτρέπεται τό προσπέρα
σμα άπό δεξιά. Πλήν δμως δταν δ δρόμος
είναι μέ διαχωριστική λωρίδα είς τό μέ
σον καί είναι άνόδου καί καθόδου καί τό
πρσπορευόμενο αΰτοκίνητο έχει βγάλει
φλάς διά νά στρίψη άριστερά, τότε προκειμένου νά
διευκολόνωμε τήν δπισθεν
εδρισκομένη κυκλοφορία άναγκαζόμεθα διά
τού δεξιού φλάς νά δείξωμε δτι φεύγομε
άπό τήν δεξιά πλευρά.
2) Τί σημαίνει τό κίτρινο φώς στόν
δδηγό νά άναβοσβήνη;
Ά π ά ν τ η σ ι ς ;
Τό κίτρινο φώς
δταν άναβοσβήνη σημαίνει δτι δ δδηγός
περνά τήν διάίβασι πού άκολουθεί, δι’ ί
διας εύθύνης, δηλαδή σημαίνει προσοχή,
καί μειωμένη κατά πολύ ταχύτητα.
Εύχαριστώ θερμώς πού δεχθήκατε τίς
άπόψεις μου, έπίσης διά μίαν άκόμη φορά
εύχαριστούμε τήν Τροχαία ’Αθηνών.
Μετά ειλικρινούς έκτιμήσεως
ΜΑΡΙΑ ΡΑΒΔΑ
Κηθύρων 7, Ά γ . Ζώνη Κυψέλη
Άθήναι».
Έλπίξαμεν ότι είς τό μέλλον οί ώς
άνω ραδιοφωνικοί έκπαμπαί θά έπεκταθοϋν καί πρό παντός θά συμθάλουν όποφασιστικώς είς τήν κυκλοφοριακήν
διαπαιδαγώγηοιν τοϋ κοινοϋ. Ή έλλειψις κυκλοφοριακής συνειδήσεως είναι
τό αίτιον, τό όποιον κατά 85 — 9 2% προκαλεϊ τά τροχαία άτυχήμοτο. Είναι τε
λείως άπορόδεκτσν διά τήν χώραν μας
νά θυσιάΖωνται τόσοι συνάνθρωποί μας
είς τόν βωμόν τής άσφάλτου.
Από τής 1 Ίονουαρίου 1973 μέχρι
σήμερον 22) 8) 73 είς τήν περιοχήν μό
νον τής Τροχαίος Αθηνών ό δείκτης
τών τροχαίων άττυχημάτων έχει ώς έΕής;
Νεκροί
Τραυματίαι

96
3.996

Ή αίιμορρογία αύτή πρέπει νά μή συνεχισθή.
ΑΘΑΝ. Κ Α Ρ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ
Ύπαστ. Α '
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Δεξιά: Σύλληψις «συναγωνιατριών»
τδ έτος 1945. Εις τήν πράγματικότητα έπρόκειτο περί παραπλανηβέ'Λ
των άΒώων κοριτσιών υπό των «ιδα
νικών τής προπαγάνδας τοΟ Ε.Λ.Μ.
Κάτω: Ό αείμνηστος Στρατάρχης
Ά λέξ. ΙΙαπάγος, ώς Πρωθυπουργός
εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων τσουγ
κρίζει τδ κόκκινο αυγό τήν ημέραν
τοΰ Πάσχα. Εις τό μέσον δ ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας Πόλεων “Αγ
γελος Έ βερτ. ’Απέναντι: Ή, Σχολή
'Γπαστυνόμων τόν Μάρτιον τοΰ 1940.
Μεσημβρινή αναφορά.

ΜΙΛΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Μ Α Σ Ο Π Ω Σ Τ Η Ν
Ο

ΦΩΤΟΓΡΑ ΦΙΚΟΣ

ΤΟ

Ε ΙΔ Ε

Φ Α Κ Ο Σ

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 έκλεκτούς άναγνώστας των.

’Αριστερά: Οί άνόρες τοΰ Α '
Άστυν. Τμήματος Αθηνών τό
Πάσχα τοΰ 1928 εις

κέντρον

τής Ά γ . Παρασκευής. Κάτω:
Τό Ζ ' Άστυν. Τμήμα Αθηνών
τα Χριστούγεννα τοΰ 1928. Α 
πέναντι: Επάνω αριστερά, ε
πίσημος στολή αστυφύλακος το
1934 καί δεξιά τροχονόμος τό
1939. Κάτω:

Μέτρα τάξεως,

εις τό Παναθηναϊκόν Στάοιον
κατά τήν τέλεσιν τών αγώνων
τό 1931.
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ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Ό ’Ιωσήφ Φουσέ υπήρξε ύπηρέτηζ,
ύποστηρικτής, ύπονσμ^υτής δλων τών
■καθεστώτων: τής Δηιμοχρατίας, τής
Αυτοκρατορίας, τής Παλινορθώσεως
τής βασιλείας καί ήακησε μιά παρα
σκήνιακή έξουσία πού, άν δεν ύπήρ§ε μεγαλύτερη άπδ έκείνη τού Ναπαλέοντος, ήταν Οπωσδήποτε πιό με
γάλη άπδ έκείνη πολλών συγχρόνων
του, άξιωματούχων
κών ύπαλλήλων.

καί κυβερνητι
Μία έξουσία πού

δέν άσικήθηκε μέσα άπδ τήν αίγλη
καί τή δύναμι, άλλα γύρω άπδ τή
λεπτή τέχνη τής

διεισδύσεως στά

μυστικά τών άλλων, τής ίκανότητος
νά άντιλαμβάνεται έγκαίρως τΙς άδυναμίιες καί τά λάθη·, νά έκμεταλλεύεται τά έλαττώματα καί τά σφάλματα.

ΦΟΥΣΕ
*0 περιώνυμος 'Υπουργός της Γαλλικής 'Αστυνομίας
ΤΗΝ Ιστορία, πίσω Από τούς πρωτα
Σ
γωνιστές, πού στέκονται ατό προ
σκήνιο καί καταλαμβάνουν τήν σκηνή, ύπάρχουν ήθοποιοί πού κρύβονται στά πα
ρασκήνια, άλλά δέν παίζουν, ώστόσο μι
κρότερο ρόλο στδ Ιστορικό δράμα. Ό ’Ιω
σήφ Φουσέ είναι ένας άπό αΰτούς. Βγήκε
άθικτος άπό τήν λαίλαπα τής Γαλλικής
Έπαναστάσεως, ύπήρξε ύπηρέτης, ύποστηρικτής, ύπονομευτής δλων τών καθεστώ
των: τής Δημοκρατίας, τής Αύτοκρατορίας, τής Παλινορθώσεως τής βασιλείας,
καί ήσκησε μιά
παραακηνιακή έξουσία
πού, ά'ν δέν ύπήρξε— δπως τήν χαρακτή
ρισε δ Μπαλζάκ— «μεγαλύτερη άπό έκεί
νη τού Ναπολέοντος», ήταν όπωσδήποτε
πιό μεγάλη άπό έκείνη πολλών συγχρό
νων του, άξω>ματούχων και κυβερνητικών
ύπαλλήλων.
Μία έξουσία πού δέν άσκήθηκε μέσα άπό
τήν αίγλη καί τή δύναμι, άλλά γύρω άπό
τήν λεπτή τέχνη τής διεισδύσεως στά μυ
στικά τών άλλων, τής Ικανότητος νά άντιλαμβάνεται έγκαίρως τΙς άδυναμίες καί
τά λάθη, νά έκμεταλλεύεται τά έλαττώ
ματα καί τά σφάλματα.
"Οταν τό 1799, έπΐ Διευθυντηρίου, διο

844

ρίσθηκε γιά πρώτη φορά Οπουργός τής
’Αστυνομίας, τό ύπουργεΤο του ήταν δευτέρας τάξεως, Ινα άπλό «κυβερνητικό όρ
γανο». Στά χέρια του μεταβάλλεται σέ
άπαράμιλλο όργανο έξουσίας. Κάνεις άλ
λος δέν ήξερε νά χειρίζεται μέ μεγαλύ
τερη σιγουριά τόν ισχυρό άστυνομικό μη
χανισμό, ούτε νά τόν χρηαιμοποιή μέ τό
ση έμπειρία καί γνώσι. Ό άσήμαντος ύπουργός τού 1799 έγινε μέσα σέ έλάχιστα
χρόνια μιά άπό τις σκοτεινές δυνάμεις πού
κινούν στήν σκιά τά νήματα τής ύψηλής
πολιτικής καί προσδιορίζουν κρυφά τήν πο
ρεία της.
Ό Φουσέ ήταν ώς τότε ένας άπό τούί
πολλούς κομπάρσους πού έκινοΰντο συγκε
χυμένα στήν σκηνή τής Έπαναστάσεως
ΤΗταν τριάντα χρόνων δταν, τό 1789.
ή Συνέλευσις τών Γενικών Τάξεων έξήγγειλε τήν «νέα έποχή». Τά παιδικά καί
έφηβικά χρόνια του ύπήρξαν θλιβερά καί
άνήσυχα. Μέ τήν οίκογένειά του— μιά οι
κογένεια μικρεμπόρων τής Νάντης πού
ζοΰσαν στήν θάλασσα καί άπό τήν θάλασσα
— είχε άπδ μικρός έλάχιστες σχέσεις: Λε
πτής ιδιοσυγκρασίας, γεννημένος γιά μιά
ζωή περισυλλογής, άντιπροσώπευε μιά

σκανδαλώδη άντίθβσι μέ τόν κόσμο πού τόν
περιέβαλλε. ’ Ηταν ένας «άπροαάρμοστος»
— γιά νά χρησιμοποιήσωμε τόν δρο τού
άστικού κονφορμισμού — κλεισμένος στόν
έαυτό του, χωρίς ρίζες στήν οίκογένειά
του καί στήν γή του. Νοιώθει πιό άνετα
στά θρανία τού σχολείου του, παρά στό
Βπαιθρο καί στήν θάλασσα. Έ τσ ι τόν προ
σανατολίζουν πρός τόν μοναδικό δρόμο πού
άνοίγεται σέ δποιον θέλει νά ξεφύγη άπό
τό περιβάλλον του, νά δραπετεύση άπό τήν
τάξι του: στόν δρόμο τής ’Εκκλησίας. 'Γπάρχει, ώστόσο, μέσα του μιά έμφυτη
άπέχθεια πρός τούς όριστικούς δεσμούς καί
τις άμετάκλητες εύθΰνες. Σταματά στά
μισά τού δρόμου: δέν είναι ούτε δλότελα
λαϊκός, ούτε άπσκλειστικά άνθρωπος τής
’Εκκλησίας. Ζή άνάμεσα ατούς παπάδες,
φορεΐ άμφια. Διδάσκει μαθηματικά καί
φυσική στά σχολεία τών πατέρων πού τόν
έκπαίδευσαν.
Είναι ένα είδος έπόπτου,
«διευθυντού» στά κολλέγιά τους.
Μιά ζωή μελαγχολική, κλεισμένη σέ
περιορισμένους
καί φτωχούς όρίζοντες,
καταδικασμένη στήν μιζέρια. Υ πάρχει μέ
σα του μιά κρυφή άνησυχία, τό άνικανοποίητο, ή έσωτερική άγωνία τού άνθρώ-

που πού δέν διακρίνει μπροστά του καμμιά Ακτίνα φωτός. ΤΗταν, ώστόσο, αύτή
ή γκρίζα καί άχρωμη έμπειρία ένα σκλη
ρό μάθημα ζωής. Ή έκκλησιαατική π ει
θαρχία τόν δίδαξε νά έλέγχη τά νεΟρα
του καί τά αυναισθήματά του ’Αλλά καί
κάτι άλλο: τόν έααθε νά ύποκρίνεται, τόν
μύησε στίς μηχανορραφίες μέσα σέ αύτό
τόν κλειστό κόσμο, μέ τΙς καταπιεσμένες
ματαιοδοξίες καί μνηαικακίες, μέ τις κρυ
φές φιλοδοξίες.
Ή αύγή τής Έπαναστάσεως είναι γ ι’
αύτόν αύγή σωτηρίας. Ή κατάρρευσις τού
παλαιού πολιτικού καί κοινωνικού καθε
στώτος σημαίνει γιά τόν Φουσέ κατάρρευσι τής φυλακής 'πού τόν περιβάλλει, ση
μαίνει τόν άνοικτό όρίζοντα, τΙς παραβιασμένες πόρτες. Στούς πολιτικούς καί πνευ
ματικούς κύκλους πού άνθίζουν παντού στή
Γαλλία, δ πρώην διευθυντής - καλόγηρος
νοιώθει σάν ατό σπίτι του. Συζητεί, ρητο
ρεύει, άποκτά ένα όνομα: στήν Νάντη έκλέγεται πρόεδρος τής λέσχης «Φίλοι τού
Συντάγματος». ’Αναπνέει τόν Αέρα τής έποχής του. ’Αλλά μιά έμφυτη έπιφυλακτικότης δέν τόν αφήνει νά προχωρήαη
πολύ μακριά. Ή Έπανάστασις βρίσκεται
άκόμη στήν άρχή της. Καί οί έκλογεΐς
πού τόν φέρνουν, τό 1792, βουλευτή, στήν
Έθνοαυνέλευσι, είναι άστοί, όχι έπαναστάτες.
Ό Φουσέ στήν Έθνοαυνέλευσι παίρνει
θέσι Ανάμεσα στούς Γιρονδίνους, πού έκπροσωποΰν τήν μετριοπαθή πτέρυγα τής
Έπαναστάσεως. ’Αλλά έρχεται ή 16η Ί ανουαοίου 1793. 'Η Έθνοσυνέλευσις δικά
ζει τόν βασιλέα. Μετριοπαθείς καί έπαναστάτες βρίσκονται Αντιμέτωποι. Δέν χω 
ρούν ύπεκφυγές: ναΐ ή όχι, ζωή ή θάνα
τος. Ή ψήφος τού Φουσέ ζητεί τόν θά
νατο.
'Η μεταστροφή ήταν άπρόβλεπτη. ’Από
τά έδρανα τών Γιρονδίνων δ Φουσέ περ
νά σέ έκεΐνα τών ’Ιακωβίνων: μιά Αποφα
σιστική «στροφή πρός τά Αριστερά», πού
έγινε φανερίά, σχεδόν μέ πείσμα. Γιά νά
πάη βπου φυσά ό άνεμος; Ίσ ω ς. Κατα
λαβαίνει άπό ένστικτο δτι δ καιρός τών
Γιρονδίνων έχει περάσει. Α λλά όχι μό
νο αύτό. Ό Οπολογισμός στόν Φουσέ σε
κοντάρει άπλώς τΙς κλίσεις του. Ή καρδιά
του είναι μέ τό μέρος τών' έπαναστατών.
Καί προσχωρεί στήν παράταξί τους, μόλις
ot καιροί τό έπιτρέπουν.

'Επάνω: Τό πραξικόπημα τής 10r|c Νοεμβρίου 1799. Ό Φουσέ έγνώριζε Tic
προθέσεις τοϋ Ναπαλέαντος, άλλά δέν τό κατήγγειλε.
Ώ ς άνταμοιβή έγινε
υπουργός τής 'Αστυνομίας. Κάτω: Ή σύλληψις τοϋ Ροβεσπιέρρου, στήν όποια
ό Φουσέ, είχε παίξει κρυφά τό ρόλο του. Εις τήν φωτογραφίαν τής σελίδος
847: Οί πνιγμοί στόν Λείγηρα, όταν ό Φουσέ άνέλαβε νά έκκαθαρίοπ «όποιονδήποτε είχε περισσότερα άπό τά όναγκαϊα».

ΑΛΕΠΟΥ*
ΚΑΙ ΟΧΙ Τ ΙΓ Ρ ΙΣ
’Από τήν στιγμή έκείνη γίνεται φανατι
κός δπαδός τής παρατάξεώς του. Τόν στέλ
νουν στήν Νάντη ώς πολιτικό έπίτρσπο. Οί
όδηγίες πού δίνει, οί κατευθύνσεις τού
προγράμματος δράσεώς του είναι γεμάτες
άπό έπαναστατικό φανατισμό. Στόχος του
δέν είναι μόνο οί προνομιούχες τάξεις τού
χθές, οί Αριστοκράτες, άλλά καί οί προ
νομιούχοι τής έποχής, οί πλούσιοι άστοί,
πού θέλουν νά Απολαύσουν τούς καρπούς
τής Έπαναστάσεως, χωρίς νά πληρώσουν
καδένα τίμημα. «"Οποιος διαθέτει περισ
σότερα άπό τά Αναγκαία», διατάσσει, «ύποχρεούται νά συνεισφέρη στίς άνάγκες
τού λαού καί τής Έπαναστάσεως, δσο οί
περιστάσεις Απαιτούν. Νά κρατήση μόνο
■8,τι είναι Απαραίτητο στήν ζωή του. Τά
ύπόλοιπα Ανήκουν στήν Δημοκρατία καί
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στδν στρατό της». «Πρώτο αύθεντικδ κομ
μουνιστικό μανιφέστο τής σύγχρονης έποχής», τό χαρακτηρίζει δ Στέφαν Τσβάιχ,
δ καλύτερος βιογράφος τοδ Φουσέ.
’Αλλά δ χαρακτηρισμός αύτδς δεν είναι
Ισως κατάλληλος. Ό Φουσέ δέν ύπακούει
αέ κανένα δόγμα. ΤΙς διαταγές του δέν
ύπαγορεύει κομμιά πεποίθησις, καμμιά
άρχή. Πρόκειται γιά τδ μίσος τοδ απόκλη
ρου άπέναντι στδν πλούσιο καί γιά τήν
άνάγκη τοδ «ύφισταμένου» νά έκδικηθή
αύτούς πού κάποτε τδν έξουσίαζαν. Ό Φου
σέ φλέγεται άπδ τήν έπιθυμία νά διακριθή, νά άνέλθη. Τοδ άρέσει νά κυριαρχή
στΙς τύχες τδν άλλων, νά βλέπη τδν κό
σμο νά ύποκλίνεται μπροστά στήν έξουαία
του. Μέ αύτδ τδν τρόπο θά πάρη τήν έκδίκησί του γιά τδ μίζερο παρελθόν του.
Δέν είναι αίμοχαρής. «Περισσότερο άλεπού παρά τίγρις», προτιμά τήν τρομοκρα
τία άπδ τήν καθαρή βία.
Είναι έτοιμος γιά δλα: ακόμη καί γιά
νά προδώαη δ,τι θεωρούσε ιερό ή δ,τι ύπηρετοδσε μέχρι χθές — τήν Εκκλησία,
τήν πίστι.— Παρψδίες τελετών έξευτελίζουν τήν πίστι. Ιε ρ ά καί δσια, άμφια,
σκεύη, δισκοπότηρα σύρονται στήν σκόνη.
"Ενας γάιδαρος έμφανίζεται στούς δρό
μους φορώντας έπιακοπική μίτρα. Μέ τις
μεθόδους αύτές, δ Φουσέ «εύθυγραμμίζεται», περνά στήν πρωτοπορία. ’Αλλά καί
άπαρνεϊται, χλευάζει τδ παρελθόν του, τδ
έκδικεϊται Ισως, γιατί ήταν τόσο άσήμαντο.
Κάτω άπδ τήν παγερή μάσκα τού Ια
κωβίνου, δ ύπολογιστικδς καί άδίστακτος
αύτδς κληρικός κρύβει τά πιδ βίαια πάθη.
Ξέρει δμως νά κυριαρχή στις παρορμήαεις
του. Μυρίζεται τδν κίνδυνο, δπως ή άλεπού. Καί δταν τδν μυρισθή, σταματά. Τώ
ρα άρχων τοδ Παριαιοδ είναι δ Ροβεαπιέρος. Καί δ Ροδεσπιέρος δέν άγαπά τήν ά
σκοπη σκληρότητα, μολονότι δέν διστάζει
νά χύνη αίμα. Δέν διστάζει νά κτυπά άλύπητα αύτούς πού θεωρεί έχθρούς τής
Έπαναστάσεως, άλλά άντιπαθεΐ τις μαζι
κές σφαγές. Πολεμά μέ φανατισμό έναντίον τής ’Εκκλησίας, άλλά δέν τοδ άρέσουν οι άνοιχτές διακηρύξεις τής άθείας.
Ό Φουσέ είναι καί πάλι έτοιμος νά ένστερνισθή τδ νέο κλίμα. ’Αφού άλλαξαν
τά πράγματα, θά άλλάξη κι αύτδς. Στα
ματά τις σφαγές καί τούς τουφεκισμούς
πού είχε έξαπολύσει. "Οταν καλήται ατό
Παρίσι, σπεύδει νά εύθυγραμμιαθή μέ τήν
νέα τάξι. ’Αλλά δ Ροβεσπιέρρος είναι έ
νας αύστηρδς κριτής πού δύσκολα άπατάται. Ό Φουσέ άρχίζει νά νοιώθει δτι
τδ κεφάλι του δέν στέκει καλά στούς ώ
μους του.
Δέν είναι δ μόνος πού έχει αύτά τά
συναισθήματα. Πολλοί άπδ τούς λαϊκούς
ή έκκληστικούς «πολιτευτάς» τής έποχής
έτρεμαν άπέναντι στδν «’Αδιάφθορο» τής
Έπαναστάσεως, πού τραβούσε μπροστά,
κατ’ εύθείαν, πατάσσοντας τήν παραμικρή
άπόκκλιαι άπδ τήν γραμμή του, είτε πρός
τά δεξιά είτε πρδς τά άριστερά.
Οί άντίπαλοι τοδ Ροβεσπιέρρου είναι
πολλοί, άλλά διηρημένοι. Τελικά τούς ένώει τδ κοινό δέος. Αύτή είναι τώρα ή
μεγάλη έλπίδα, ή μεγάλη εύκαιρία γιά
τδν Φουσέ.
Υφαίνει σκοτεινούς ιστούς,
δργανώνει έπαφές, γίνεται δ μυστικός κρί
κος μιάς συνωμοσίας. Καί είναι, στις 9
θερμιδόρ 1794, ένας άπδ τούς μυστικούς
πρωτεργάτες τοδ πραξικοπήματος πού ση
μαίνει τδ τέλος τοδ Ροβεσπιέρρου.
Δέν
έμφανίζεται στήν σκηνή. Μένει ατά παρα
σκήνια. Είναι άπών άκόμη καί άπδ τήν
Συμβατική, δταν έκδηλώνεται τό πραξικό
πημα. Αύτδς δέν είναι φτιαγμένος γιά τήν
μάχη, είναι φτιαγμένος γιά τούς έλιγ-
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μούς. Αύτή είναι ή τέχνη του: νά σπρώχνη τούς άλλους στήν φωτιά καί δ ίδιος
νά τούς κατευθύνη σάν πιόνια.
Ή πτώσις τοδ Ροβεσπιέρρου άφησε ένα
μεγάλο κενό. Δέν ύπήρχε κάποια κοινή
ιδεολογία πού νά ένώνη τούς συνωμότες.
Τδ μόνο κοινό σημείο τους ήταν δ φόβος.
Ή νίκη τους δμως έχει μιά σημασία πού
ξεπερνά κατά πολύ τις προθέσεις τους.
Ή νίκη αύτή άπελευθέρωσε τήν Γαλλία
άπδ τήν άφόρητη πίεσι μιάς σιδηράς δι
κτατορίας. Τώρα δυνάμεις πού καταπίεζε
ή δικτατορία βρίσκουν διεξόδους. Ό Ροβεσπιέρρος ήθελε νά σπρώξη τήν χώρα ώς
τά έσχατα δρια τής Έπαναστάσεως. ’Αλ
λά τά κίνητρα πού προεκάλεσαν τήν Έ πανάστασι είχαν χάσει πιά τήν έντααί τους.
Οί μικροαστοί έβλεπαν δτι δ βασικός σκοπδς τής Έπαναστάσεως είχε έπιτευχθή,
δτι είχε συντριβή δηλαδή τδ παλαιό κα
θεστώς. Τώρα ήθελαν νά μείνουν ήσυχοι
γιά νά άπολαύσουν τούς καρπούς τής νί
κης. Ή χώρα ζητοδσε άσφάλεια καί ήρεμία, είχε κουρασθή άπδ τδν έπαναστατικδ άναβρασμό. "Οσοι ώφελήθηκαν άπδ τήν
Έπανάστασι, δαοι κέρδισαν άξιώματα ή
άγαθά, ήθελαν τώρα νά τά άπολαύσουν
άνενόχλητοι καί νά τά διατηρήσουν μέ κά
θε τρόπο.
Ή ψυχή τδν Γάλλων, έπειτα άπδ τόσα
χρόνια αίματος καί τρόμου, γέμιζε τώρα
άπδ μιά καινούργια χαρά τής ζωής. Τό
Διευθυντήριο, τδ νέο καθεστώς πού προήλ
θε άπδ τδ πραξικόπημα τής 9ης θερμιδόρ,
είναι ένα καθεστώς εύκολης ζωής, εύκο
λου κέρδους, εύκολων ήθών. ’Αρχίζει πάλι
τδ κυνήγι τής ήδονής, δ άγώνας γιά τήν
έπιτυχία, ή έκρηξις τής ζωτικότητος μετά
τδν άτέλειωτο θάνατο. Είναι μιά παθολο
γική άντίδρασις, μιά κατάστασις πυρετού,
πού τά θλιβερά σημάίια της φαίνονται στήν
έκλυσι τών ήθών, στήν κερδοσκοπία καί
στις μηχανορραφίες.
Αύτή είναι ή νέα κατάστασις, πού πρέπει
νά άντΐ"ετωπίση δ παλαιός Ιακωβίνος
Φουσέ. Τώρα δμως τά πράγαατα είναι δύ
σκολα: Δέν άρκούν τά άλλοθι πού προτεί
νει γιά τήν συνωμοσία τής 9ης θερμιδόρ.
Δέν αρκεί νά άπανρηθή τδ παρελθόν του,
τις διακηρύξεις τής Νάντης, τούς τουφε
κισμούς τής Λυών. Ό Φουσέ καταδιώκεται
κατηγορεϊται, κρύβεται σάν χαμαιλέων.
Κατορθώνει τελικά νά σώση τήν ζωή
του, άλλά μόνον αύτή. Πεινασμένος καί
ρακένδυτος σέρνεται άπδ σοφίτα σέ σοφί
τα. Στό πλευρό του συμμερίζεται τήν τύ
χη του ή πιστή σύντροφος, ή γυναίκα του,
τδ μόνο πλάσμα πού λατρεύει δ Φουσέ.
Ό ίδιος κάνει δουλειές τού ποδαριού, με
σολαβήσεις, άνταλλαγές πληροφοριών. Σι
γά - σιγά κατορθώνει νά «ξελασπώση)».
Σ’ αύτδ τδ άπέραντο πολύβουο Παρίσι τού
Διευθυντηρίου, δλο καί ύπάρχει κάτι γιά
νά ψαρέψη κανείς, δλο καί ύπάρχουν εύκαιρίες ν’ άνεβή κανείς ψηλότερα, φτάνει
νά ξέρη νά έλίσσεται.
Ό μικροσκοπικδς αύτδς άνδρας μέ τδ
πανούργο πρόσωπο καί τις τόσες γνωρι
μίες μπορεί νά έπιπλεύση, μπορεί μάλι
στα καί νά είναι χρήσιμος, άν δχι πολύ
τιμος, σέ δποιον ξέρει νά τδν χρησιμοποιήση καλά σάν δργανό του, σέ δποιον
μπορεί νά έκμεταλευθή τδ κρυφό διπλω
ματικό ταλέντο του. Καί δ 'Ιωσήφ Φουσέ
γίνεται -«οήγορα δ σπουδαιότερος κρίκος
άνάμεσα στδν κόσμο τής πολιτικής καί στδν
κόσμο τών έπιχειρήσεων.
Ό Μπαρρά, ένα άπδ τά μέλη τού Διευ
θυντηρίου, ένας άπδ τούς αύθέντες τής
Γαλλίας, άνθρωπος άδίστακτος καί διε
φθαρμένος, προσέχει τδν Φουσέ. Τδν στέλ
νει σέ έμπιστευτικές άποστολές στδ έξωτερικό: στήν ’Ιταλία, γιά νά δή τήν ιτα

λική άρμάδα, στήν 'Ολλανδία, δπου κτυ
πά ή οικονομική καρδιά τής Εύρώπης. Τδ
άπστέλεσμα είναι άνώτερο κάθε προσδοκί
ας. Ή φήμη τού Φουσέ μεγαλώνει. Γιατί
νά μήν άναλάβη καί άλλα, άκόμη πιδ
σοβαρά, πιδ γενικά καθήκοντα; "Οποιος
κυβερνά μιά χώρα, μέ τδν τρόπο πού κυ
βερνά τ-ήρν Γαλλία τό Διευθυντήριο, έχει
άνάγκη άπδ γερά μάτια, γ ιά νά βλέπη
καλά τί γίνετια γύρω του. Έ χ ε ι, μέ άλ
λα λόγια, άνάγκη άπδ δργανωμένη άστυνομία. Ό Φουσέ είναι 8,τι χρειάζεται. Ό
Μπαρρά τδν διορίζει ύπουργδ τής ’Αστυ
νομίας στις 3 θερμιδόρ 1799.
Πέντε χρόνια έχουν περάσει άπδ τδ πρα
ξικόπημα πού άνέβασε αύτδ τδ καθεστώς
στήν έξουσία. Τδ στοιχείο τού «προσωρι
νού» ύπάρχει πάντα στήν άτμόσφαιρα. Ή
σταθεοότης δέν έχει άποκατασταθή. Ό
Φουσέ έτοιμάζεται γιά τδ έργο του. Δέν
είναι πιά δ ίδιος έκείνος Φουσέ πού διεκήρυσσε τδ έπαναστατικδ του «πιστεύω»
στήν Συμβατική, δέν είναι πιά άδιάλλακτος ή τουλάχιστον δέν φαίνεται νά είναι.
Έ χ ε ι μάθει πιά τήν τέχνη τών ελιγμών
καί ξέρει νά άποφεύγη τις κακοτοπιές.
Δέν άνήκει ούσιαστικά ατό κόμμα τών ’Ια 
κωβίνων, δέν άνήκει σέ κανένα κόμμα.
Αύτδς δ ίδιος είναι τδ κόμμα τοδ έαυτοϋ
του! Ένδιαφέρεται μόνο νά μαζέψη χρή
ματα, δσο γίνεται περισσότερα, δχι γιατί
τά έχει τόσο μεγάλη άνάγκη, άλλά γιατί
τδν κυνηγά πάντα ή άνασφάλεια τού πα
ρελθόντος του. Κάνει μετρημένη ζωή, εί
ναι πάντα δ άσκητής, άλλά δχι καί δ
άγιος!
Ξέρει δτι μέ τούς κατάλληλους άνθρώπους μπορεί νά έλέγχη τά πάντα, τδν
σφυγμό τής χώρας, τήν πολιτική της, τις
διαθέσεις τών έμπόρων της καί τού λαού.
‘Έ χ ε ι τούς άνθρώπους του, πού έπιλέγονται προσεκτικά άπδ τδν ίδιο καί έκτελούν
πολύ «λεπτές» άποστολές. Δέν ύπάρχει
πολιτική αυγκέντρωσις ή συνεδρίασις στήν
δποία νά μή παρίσταται—κρυφά ή φανε
ρά—- καί ένας άνθρωπος τοδ ’Ιωσήφ Φου
σέ. Μέ λίγα χρήματα ή μέ λίγα κολακευ
τικά λόγια μπορείς νά κάνης τδν καθένα
δοδλο σου: άκόμη καί τήν σύζυγο τοδ Βοναπάρτη. . .
Ό Φουσέ ξέρει τήν τέχνη. Καί στδ πρό
σωπο τού Βοναπάρτη διακρίνει στήν Γαλ
λία περισσότερη δύναμι καί πιδ πολλές
έπλίδες άπ’ δσες μπόρεσε νά τής δώση τό
Διευθυντήριο. Τώρα δ Βοναπάρτης άφη
σε τούς άνδρες του στήν Αίγυπτο καί άποφάαισε νά γυρίση στήν Γαλλία. Φθάνει
στδ Παρίσι. Τδ Διευθυντήριο θά μπορούσε
νά καλέση τδν στρατηγό σέ άπολογία. ’Αλ
λά κανείς δέν τολμά νά τδ κάνη. Τό ά
στρο τοδ Ναπολέαντος άνέρχεται, καί δ
λαός είναι μέ τδ μέρος τυο.
Στδ πλήθος πού περιμένει νά τδν δή
στδν προθάλαμο τού γραφείου του, δλοι
έκπλήσσονται δταν διακρίνουν σέ μιά γω
νιά καί τδν ’Ιωσήφ Φουσέ. "Ηταν καλά
πληροφορημένος γιά τδν έρχομδ τοδ Βονα
πάρτη, άπδ τήν ’Ιωσηφίνα. Ξαφνικά α
νοίγει μιά πόρτα, καί δ Βοναπάρτης βγαί
νει μέ άπλωμένα τά χέρια πρδς τδν ύπουργδ τής ’Αστυνομίας. Τδν παίρνει στδ
γραφείο του καί μένουν έκεΐ πολλή ώρα
κουβεντιάζοντας.
Ό νικητής έμπιστεύεται καί αύτδς τήν
δργάνωσι τής άστυνομίας του στδν Φουσέ.
Ξέρει πολύ καλά τά έλαττώματα τοδ Φου
σέ, τήν πανουργία, τήν μισαλλοδοξία του,
τήν άμετρη άρχομανία του, τήν φιλαργυρία πού τδν κάνει μισάνθρωπο. Ά λλά, σέ
ένα καθεστώς σάν τοδ Ναπολέοντος, τέ
τοια έλαττώματα
είναι, ύπό δριαμένες
συνθήκες, άρετές. Ό Βοναπάρτης ξέρει δτι δ Φουσέ είναι καιροσκδπος καί δέν δ(-
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νει τήν ψυχή του σέ κανένα. ’Αλλά, γιά
τήν ώρα, δ ένας είναι χρήσιμος στδν άλ
λο. Καί συνεργάζονται.
Τρία χρόνια κρατήθηκε στήν θέσι του
δ Φουσέ. Τδ 1802 τδ χέρι του ϊικτάτορος
κτυπά καί αύτόν. ’Αλλά, γιά τήν περίπτωσι, ή σιδερένια γροθιά είναι ντυμένη μέ
βελούδινο γάντι. 'Ο Ναπολέων δέν άπολύει
τδν Φουσέ: καταργεί, άπλούστατα, τδ 0πουργεΐο ’Αστυνομίας.
Καί δ ’Ιωσήφ Φουσέ άποσΰρεται στδν
πύργο του τής Φερριέρ, μέ μιά μεγάλη
έπιχορήγησι, αλλά χωρίς κανένα καθήκον.
"Ενα; άνθρωπος σάν αύτόν δέν μπορεί νά
κάθεται άργός: θέλει δπωαδήποτε νά προσφέρη ύπηρεσίες, δηλαδή πληροφορίες.
Διατηρεί πάντα τδ δίκτυο τδν κατασκόπων
του, στέλνει πάντα λεπτομερείς άναφορές
στδν Ναπολέοντα, πού στέφεται αύτοκράτωρ τδν Δεκέμβριο τοδ 1804.
’Αλλά τώρα δ Ναπολέων καταλαβαί
νει τι σημαίνει ή άπουαία τοδ Φουσέ. Τά
σημάδια τής δυσαρέσκειας στδν λαδ πληθύνονται: δ αδτοκράτωρ πρέπει νά ξέρη
τδν σφυγμδ τής κοινής γνώμης. Ποιδς άλ
λος άπδ τδν παλιό του δπουργδ τής ’Αστυ
νομίας θά μπορούσε νά τδν βοηθήση σ’ αύτό; "Ετσι, τδ Οπουργείο άνασυνιατάται. Οί
δυδ άνδρες άντιπαθοΟν πολύ δ ένας τδν
άλλο, άλλά ή άνάγκη τούς φέρνει καί πά
λι κοντά. *0 Φουσέ, ύπουργδς άλλη μιά
φορά, έχει ένα σωρδ παράπονα γιά τδν
Ναπολέοντα. Τά γράφει στις έκθέσεις του
βάζοντας τά λόγια στδ στόμα άλλων. ’Α
σκεί μέ τδν τρόπο αύτδ τις πιέσεις του
στδν αύτοκράτορα. Καί έκείνος δέν μπορεί
νά μή τις λάβη δπ’ 8ψι του. Λένε γιά τδν
Φουσέ: «είναι δ άνθρωπος πού δέν λέει
ποτέ ναί».
'Ο Βοναπάοτης ξέρει τήν άδυναμία τού
Φουσέ: δ άνθρωπος αύτός, πού κινεί τά
νήματα άπδ τά παρασκήνια, πού ξέρει τό
σο πολλά καί είναι τόσο έπικίνδυνος, έχει
στδ βάθος τήν φιλοδοξία νά άρχη. Δέν θέ
λει νά είναι άπλδ έκτελεστικδ όργανα.
Τού χαρίζει ένα τίτλο. Τδν κάνει πρώτα
δούκα καί μετά κόμη. Τδ έμβλημά του
είναι τ ί είοωνεία!— ένα φίδι κουλουριααμένο γύρω άπδ μιά χρυσή κολόνα.
Ο Φουσέ δμως δέν θέλει μόνο τιμές
καί εικονικά καθήκοντα, θέλει νά άσκή
έξουσίες. "Ετσι, βταν άρχίζουν διαπραγμα
τεύσεις μέ τήν ’Αγγλία, αύτδς τις συνε
χίζει μέ δικούς ταυ άνθρώπους, διαλλακτικώτερα άπδ τδν αύτοκράτορα, καί οί
"Αγγλοι τά χάνουν. Ποιές είναι οί άρμοδιότητες αύτοΟ τού δπουργοΟ; Τί άκριβώς
έπιζητεί δ Ναπολέων; Ό Φουσέ θέλει νά
άποδείξη 8τι μόνο 8ταν άναλάβη αύτδς τδ
ζήτημα, μόνο τότε δέν θά ναυαγήση. "Ε
ξαλλος άπδ δργή δ Ναπολέων, άπολύει
&λλη μιά φορά τδν Φουσέ. Τδν διατάσσει
μάλιστα νά έγκαταλείψη τήν Γαλλία καί
νά φύγη στήν Ρώμη, δπου τδν διορίζει
πρεσβευτή: καί πάλιν δ αύτοκράτωρ φρον
τίζει νά μών ρίξη τδν ύπουργό του στήν
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άβυσσο. Τδ γάντι καλύπτει άλλη μιά φορά
τή σιδερένια γροθιά.
’Αλλά δ Φουσέ παίρνει τήν πιδ τρομερή
έκδίκηαί του: έγκαταλείποντας τδ ύπουργείο του γεμίζει μερικά άμάξια μέ τους
άπόρρητους φακέλους, φακέλους πού λένε
τά πάντα γιά τά ύψηλά πρόσωπα τής Γαλ
λίας, γιά δλα τά ύψηλά πρόσωπα, άκόμη
καί γιά τδν ίδιο τδν αύτοκράτορα. Ό Να
πολέων πληροφορείται τδ γεγονός. Στέλ
νει τούς στρατιώτες του νά ψάξουν τδ σπί
τι τού Φουσέ. 'Γπό τήν πίεσι τών πραγμάτων, δ χαμαιλέων άλλάζει καί πάλι χρώ 
μα. Έμμεσα δ Φουσέ όμολογεί τήν κλοπή
τού άρχείου τού ύπουργείου τής ’Αστυνο
μίας, σπεύδει μάλιστα νά προσθέση δτι
«άφαιρέθηκαν» έγγραφα πολύ σημαντικά,
άκόμη καί μερικά πού τού είχε ΐμπιστευθή δ ίδιος δ αύτοκράτωρ. ’Αλλά, λέει δέν
έχει πιά αύτδς τούς φακέλους. Φρόντισε
νά τούς καταστρέψη!
Κανείς δμως δέν τδ πιστεύει. Καί δ
Φουσέ τίθεται ύπδ κατ’ οίκον κράτησι.
Τώρα καταλαβαίνει δτι κινδυνεύει πρα
γματικά. Ποδ νά πάη; Ποδ νά κρυφθή;
Στήν άπόγνωσί του παίρνει σπασμωδικές
άποφάσεις. Κατορθώνει νά διαφύγη τήν
προσοχή τών φρουρών του— ή νά τούς δωροδοκήση!— καί φεύγει στδ Λιβόρνο, άπ’
δπου σκέπτεται νά πάρη τδ καράβι γιά τήν
’Αμερική.
’Αλλά διστάζει νά τρέξη στδ άγνωστο.
Είναι ήλικιωμένος πιά. Γυρίζει άπδ πόλι
σέ πόλι, άπδ λιμάνι σέ λιμάνι. Ή σω
τηρία έρχεται άπροσδόκητα άπδ τήν γυ
ναίκα του, τήν άσχημότατη κυρία Φουσέ,
ποΰ τήν έγκατέλειψε στδ Παρίσι, στδ έ
λεος τοΰ αύτοκράτορος. Ή μαντάμ Φουσέ
έπιστρέφει στδν Ναπολέοντα τδ άρχείο.
Καί δ αύτοκράτωρ, πού τώρα περνά δύ
σκολες ώρες, μέ τήν έκστρατεία τής Ρω
σίας καί τής Γερμανίας, καλεϊ πάλι τδ
Φουσέ κοντά του! Αύτή τήν φορά δμως
δχι γιά νά έξασφαλίση τις ύπηρεσίες του,
άλλά γιά νά μπορή νά τδν παρακολουθή
καλύτερα.
'Όταν δμως γυρίζη δ Φουσέ είναι άργά
πιά. "Επειτα άπδ ένα ξέφρενο καλπασμδ
μέσα άπδ τήν ιταλική καί γαλλική ύπαι
θρο φτάνει σέ ένα Παρίσι τοδ δποίου κύ
ριος δέν είναι πιά δ Ναπολέων Βοναπάρτηζ. Ό νέος άρνων λέγεται Λουδοβίκος
Ι Η \ Ή τύχη δμως γυρίζει. Τήν 1η Μαρ
τίου 1815 δ Ναπολέων δραπετεύει άπδ τήν
"Ελβα, φθάνει στις άκτές τής Γαλλίας
θριαμβευτικά, δπως πριν άπδ 15 χρόνια.
Γιά λίγο ή Γαλλία έλπίζει πάλι, άλλά
καί φοβάται αύτδ τδν φιλόδοξο ήγέτη της
πού αιματοκύλισε τήν Εύρώπη τόσες φο
ρές. Ό Φουσέ είναι αύτή τήν στιγμή ι
σχυρότερος άπδ τδν Ναπολέοντα!
Οί «Εκατό 'Ημέρες» τοδ αύτοκράτορος
τελειώνουν άδοξα μέ τήν μάχη τοδ Βατερλώ. 'Ο Ναπολέων έξόριστος στήν Α γ ία
'Ελένη θυμάται μέ λύσσα τδν Φουσέ: «Εί
ναι δ άπόλυτος προδότης», λέει. ’Απαντά

άπδ τδ Παρίσι δ Φουσέ: «Τον Ναπολέοντα
δέν τδν πρόδωσα έγώ, άλλά τδ Βατερλώ».
Στήν ποοσωρινή κυβέρνησι πού διαδέχε
ται τδν Ναπολέοντα μετά τήν δριστική
πτώαι του άρχηγδς είναι δ Φουσέ. . . ’Ε
πιτέλους! Ή γεδσις τής έξουσίας έρχεται
μέ κάποια καθυστέρησι, άλλά έρχεται. Τώ
ρα δ Φουσέ βλέπει τδ μέλλον: ξέρει δτι δ
έπόμενος ήγέτης τής Γαλλίας δέν μπορεί
,νά είναι παρά δ νόμιμος βασιλεύς της, δ
Λουδοβίκος ΙΗ '. θέλει δμως νά τοδ παραδώοη αύτδς τήν έξουαία, νά δώση τήν
έπντύπωσι δτι ή Γαλλία θά κυβερνηθή άπδ
τδν Λουδοβίκο, έπειδή τδ θέλει, έπειδή
τδ έπιτρέπει αύτός, δ Φουσέ. ’Επικοινω
νεί μέ τούς βασιλικούς κύκλους, δηλώνει
δτι θά έξασφαλίση τήν δμαλή μεταπολίτευσι, φθάνει νά τδν κρατήση δ βασιλεύς
σάν δπουργδ στδ πλευρό του. Ό Λουδοβί
κος άπαντά μ’ ένα ήχηρδ «Jamais!» (Πο
τ έ !).
Καί δμως κάμπτεται. Υπάρχει καί τδ
παιχνίδι τής σκοπιμότητος. Ό Λουδοβίκος
θέλει νά κάνη έκκαθαρίσεις. Ποιδς θά τοδ
δποδείξη τούς πιδ έπικίνδυνους έχθρούς τοδ
καθεστώτος του; "Ετσι δ Φουσέ γίνεται καί
πάλι προδότης. Τά θύματά του είναι τώ
ρα οί παλαιοί δπαδοί τοδ Ναπολέοντος, οί
πρώην σύντροφοί του, οί άνθρωποι πού δέν
μπορούν, δπως αύτός, νά άπαρνηθοδν τδ
παρελθόν τους.
Οί διώξεις άρχίζουν. Ό Φουσέ θριαμβεύ
ει άλλη μιά φορά στδν προσφιλή του ρόλο.
Μπαίνει στήν άριστοκρατία τής Γαλλίας,
γίνεται άνακτορικός, καί μισείται δλόψυχα άπδ κάθε Γάλλο πού τδν πλησιάζει,
άκόμη καί άπδ τδν αύτοκράτορα πού τδν
χρησιμοποιεί. "Οταν πεθαίνη ή γυναίκα
του, δ Φουσέ παντρεύεται μιά άριατοκράτισσα μέ μεγάλο δνομα. Ά λλ ά ή θέσις του
έχει κλονισθή. Οί ύπηρεσίες πού μπορού
σε νά προσφέοη έξαντλοδνται σιγά - σι
γά. Είναι πιά γέρος. Είναι άχρηστος. Ό
βασιλεύς τδν άπαμακρύνει. Τδν στέλνει
σάν έκπρόσωπο τής Γαλλίας στήν Δρέσδη.
Οί πάντες δμως έχουν ξεσηκωθή έναντίον του. Ή «έξορία» στήν Δρέσδη δέν εί
ναι άρκετή γιά τήν τιμωρία ένδς άμετανόητου προδότου. Μέ 334 πρδς 32 ψήφους,
ή γαλλική Βουλή άποφασίζει τήν καταδί
κη του «εις ισόβιον έξορίαν». Ό Φουσέ
διώχνεται καί άπδ τήν πρεσβεία τής Δρέ
σδης.
Ή έπιθανάτιος άγωνία του άρχίζει πολύ
νωρίς. Στέλνει έκκλήσεις στούς ήγεμόνες
τής Εύρώπης, θυμίζει τις παλιές σχέσεις
του, ζητεί τδ έλεός τους, παρακαλεί νά
τδν δεχθούν στήν Αύλή τους. Παντού εί
ναι άνεπιθύμητος. ΤΗταν 56 έτών, δταν άρ
χισε ή έξορία του, άλλά άπίστευτα γερασμένος. "Επειτα άπδ μερικές θλιβερές
περιπλανήσεις πεθαίνει στήν Τεργέστη,
μό;ος, ξεχασμένος, μέ τήν ψυχή του γεμά
τη δηλητήριο.
Ή ταν ή έπομένη τών Χριστουγέννων
τοΰ 1820.
FRANCO VALSECCI11
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Έφημ. «ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»
18-11-1875
— Κακούργημα σηαραΕικάοδιον γρά
φει ό «ΈθνοφύλοΕ» έλαβε χώραν εις
Αουπστινά Tfjc Ναυπακτίας, T fj 5 Σ ε 
πτεμβρίου ε.ε. K6noioc περιβόητος γιδοκλέπτης Βασίλειος Ζπούκης έΖήτει νά
νυμφυεθή τήν κόρην τού έμπορου Δημητρίου Σακελλαροπούλου 'Αγλαΐαν όναμαΖομένην. Επειδή δέ τόσον οί γο
νείς αυτής καθώς καί ή ιδία νέα άπεστρέφσντο τό όνθρωπόμορφαν έκεϊνο
θηρίαν, τό τέρας καιροφυλοκτήσαν μετά
τοϋ άδελφοϋ του Κωνσταντίνου, καί δύο
έιτέρων γιδακλεπτών Δημ. X. Βέργου καί
Κ. 'Αθανασίου ΠιιχΖτνη, καθ' ήν ώραν ή
δυστυχής 'Αγλαΐα μετέβαινεν εις τόν
μύλον, έπετέθη μετά τών όπαδών του
κατά τής νέας διά γιαταγανίων καί στηλέτων, τήν διατρύπησαν εις τήν κοιλίαν,
τούς μηρούς καί τούς βραχίονας, τής άπέκοψαν τήν κεφαλήν έκ τοϋ αύχένος
καί έπί τέλους βαβαί! τής θηριωδίας, ήσέλγησαν εις πτώμα νεανίδος άκεφάλου! Ή πράΕις κατηγγέλθη άρμοδίως.
Πιστεύομεν ότι οί ένοχοι θά συνελήφθησαν ήδη.

Έφημ. «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 21-4-1883
— Ή διεύθυνσις τής 'Αστυνομίας γνωρίΖει εις τό κοινόν τής πρωτευούσης
ότι άπελύθησον οί έν ταΐς φυλακαίς αύτής κρατούμενοι γνωστότατοι λωποδύται
Μενδρεσές, Καρδόρας, Βής, Κρεμμυδάκη, Τσιμπλής, Μακρής καί Νικολάου ώς
ύποπτοι καί αυτουργοί διαφόρων κλο
πών. Ημείς εις ταύτα ούδέν έχομεν νά
προσθέσωμεν, ούδέ έννοοΰμεν νά ψέΕωμεν τήν σχέσιν τοΰ ά π ε λ ύ θ ησ α ν καί τοϋ ύ π ο π τ ο ι ,
άλλ’ οί
μνημσνευθέντες κύριοι θά εϋρωσι πάλιν
κάτι ν' άφσιρέσωσι, ώστε νά πολλαπλασιάΖωνται εις αιώνας τούς άποντας αί
στήλαι χών άστυνομικών δελτίων.

Τήν μεσημβρίαν τής χθές ιδιαιτέρα
άιμαΕοστοιχία τού τροχιοδρόμου μετήνεγκεν εις τό Παλοιόν Φάληρκ>ν τούς κεκλημένους εις τό δριστόν, δπερ παρετέθη πρός τιιμήν τοΰ κ. Κοσσονάκου ύπό
τών άστυνόμων καί ύπαστυνόμων αύτού.
Έ ν ύποίθρω πορά τήν άκτήν ϊηροταγόρου πορετέθη πλούσια τράπεΖα τή έπιιμελεία τοΰ άρχαιοτέρσυ άστυνόμου κ.
Γεωργίτσα ΓκίγκιΖο, έχοντος τήν προεδρείαν τών σονοδέλφων αύτοϋ.
Υπό τούς ήχους περιπαθών άσμάτων
άνέκρουεν όθωμανικός μουσικός θίασος,
οί κεκλημένοι προεγευμάτισαν καί διεοκέδασαν τσουγκρίσσντες πολλόκις τά
κύπελλα ύπέρ τής ύγείας του.
Τό έπί τών ήμερών τοΰ φίλου κ. Κοσονάκου έφευρεθέν, τελειοποιηθέν καί
ένδοΕον γενόμενον σύστημα τής δημοσιεύσεως άστυνομικοϋ δελτίου άπέκτησε μεγάλην δημοτικότητα κοί έγένετο άσπαστόν καί παρ' άλλων άστυνόμων τοΰ
Κράτους, οϊτινες δημοσιεύουσι έπίσης
τακτικόν άστυνομικόν δελτίον, άπαρεγκλίτως συντάσοντες τούτο κατά τόν τύ
πον τοΰ έν τφ A ί ώ ν ι δημοσιευομένου. ' Όπως δέ ό συντάκτης τοΰ άστυ-
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ναμικοΰ δελτίου τής πρωτευούσης άρέσκεται νά παρεισάγη εις αύχό καί φιλο
σοφικός σκέψεις καί νά τό άρτύη διά πο
λιτικών παρατηρήσεων ή διά χαριτολο
γιών, οϋτω καί οί έν ταΐς έπαρχίαις άπομιμηταί ποικίλλουσι τό δελτίον μέ πα
ρόμοια ακριβώς άρτύμστα, προσπαθοΰνχες μάλιστα νά ύπερακσντίσωσι τό πρωτυπον, όπως συμβαίνει συνήθως παρά
τοϊς μιμουμένοις, μή άποφεύγοντες ούδ'
αύτούς τούς σολοικισμούς καί τάς άουνορτησίας. Παράδειγμα έστωσαν αί έΕής
περικοπαί τοΰ άστυνομικοϋ δελτίου Πατρών μέ τάς χαριεστάτας αύτού παρεκβολάς καί τάς σοφωτάτας λατινικός του
παρενθέσεις.
«Ή νύΕ τής 1 Μαΐου διήλθεν έ ν
φ α ι δ ρ ό τ η τ ι
τοϋ
Λ αού
καί πληρεστάτπ τάΕει, καί ού μόνον φό
νοι, άπογωγαί κλπ. ώς άλλοτε, δέν έγένοντο, άλλ' ούδέ δένδρσν, ούδέ άνθος
ούδενός έβλάβη. Τούτα δ' έκ προνοίας
άστυναμικής, κ α ί ά ς κ ρ ώ Ζ ο υ σ ι ν οί
μ ο χ θ η ρ ι ά Ζ ο ν τ ε ς
καί
τ' ά δ ύ ν α τ α
άΕιοΰντες
άπό
ένα
άνθρωπον
έν τ ο ϊ ς
σ η μ ε ρ ι ν ο ϊ ς
μά
λ ι σ τ α
κ α ι ρ ο ί ς».
Καί άκολούθως:
«Τήν αύτήν, έπειδή ά ν ο σ τ ο ς
καί
ά χ ρ ε ί ο ς
άστειολόγ ο ς (άγνωστος έτι ήμϊν) διέδωκεν,
άτι τήν 2 Μαΐου ήθελεν έπέλθει κατα
στροφήν έντοΰθα έκ σεισμού καί πλημ
μύρας καθά δήθεν προφήτης (asinus)
κττλ.. . . Ή τ α ρ α χ ή
ό μ ως α ϋτη έ ν δ ε ι κ ν ύ ε ι
άρκούντ ως
τ ή ν
δ ι α ν ο η τ ι κ ή ν
π ρ ο κ ο π ή ν
τ οϋ
τόπου,
δστις
καί
καυχάται
έπί
π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί α (!) έ ν τ ή
σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί ρ
τοϋ
πο
λιτισμού!!!».
Όμολογουμένως τό άστυνομικόν δελ
τίον Πατρών ύπερέβη κατά πολλούς παρασσάγγας τό τής πρωτευούσης. 'Αλλά
πού θά φθόσωμεν, άν άποφασίσωμεν ό
λοι οί άστυνόμοι νά δημοσιεύωσι τοιαϋτα
δελτία, μεταβαλλόμενοι εις σατυρικούς
καί εις ιεροκήρυκας;

Τά συγχαρητήριά μας τφ διευθυντή
τής 'Αστυνομίας κ. Κσσονάκω.
Καί ούχί διά μεθυγραφικήν τινα παρέκβασιν έν τώ Άστυναμικφ Δελτίω, ού
δέ διά τήν ούλληψιν διοίβοήτου τίνος καί
περιβλέπτου λωποδύτου, άλλά διότι δέν
άφίκετο εις τά ύπό τήν άστυνομικήν δι
καιοδοσίαν του μέρη, ό αύτοκαλούμενος
έΕάδελφός του(;) κ. Γερβάσιος Σεμι-

Ζάκος, καλόγηρος κοί τρόφιμος τής έν
τφ άγίω δρει θεοφρουρήτου μονής τοϋ
άγιου Γερμανού, οΰ ή χάρις καί τό μέγα
έλεος εΐη έπί πόντος ήμάς.
Έ ν τή έφημερίδι "Α ν δ ρ ω άναγράφονται εις δύο συνεχή φύλλα ή βιο
γραφία καί τά άθλα τοϋ άγιου τούτου
πατρός, όστις έφωδιοαμένος μέ ορμαθόν
άδειών, άς κατά τήν χριστιανικήν περιο
δείαν του έλάμβανεν άπό τάς τοπικός
άρχάς, περιήλθεν όλόκληρσν τήν Πελο
πόννησον καί παλλάς νήσους καί κατεστάλοΕε τέλος εις
Κόρθιον τής "Α ν 
δρου, διαπράττων παραδοΕότατα θαύμα
τα καί έπιδεικνύων σπουδαιότητα διά
τήν μυθολογίαν λείψανα. Ό δήμαρχος
Κορθίου, όστις θά εΐνε εύφυέστατος άν
θρωπος καί συνεπώς άΕιος πόσης ύποστηρίΕεως κατά τάς προσεχείς έκλογάς,
έφωδίασε τόν μοναχόν ιμέ τήν έΕής ά
δειαν: «Παρά τούς νόμους έπιτρέπω εις
τόν μοναχόν Γερβάσιον νά περιέλθη τά
χωρία τοϋ δήμου».
Καί τά περιήλθε έπιδεικνύων τά έΕής
πολύτιμα λείψανα, ών ό κατάλογος πα
ρατίθεται έν τή "Α ν δ ρ ψ.
«Δύο μικρά κυτία, ών τό έν Εύλινσν
καί τό έτερον, ψευδαργύρινον περικλείοντα τήν κόραν τοϋ άγιου Κωνσταντί
νου, ήτις εΐνε όλόκληρσν τό κατ' ίνίον
όστούν, Κύριος οίδε τίνος χονδροκεφάλου γίγαντας, διότι έχει— μάλιστα φίλοι
δόκτορες, — δύο κοί πλέον δακτύλων
πάχος! τόν άρραβώνα τής παναγίας τόν
όποιον άποτελοΰσι δύο, όλοι — όλαι, πρά
σινοι χόνδροι περοσμέναι εις τεμάχιον
σπόγγου' τό αίμοβαφές καρφίον δΓ οΰ
προσήλωσαν έπί τοΰ αταυροϋ τόν Σωτήρα! τήν λόγχην δΓ ής ενυΕαν τήν πλευ
ράν Αύτοϋ' τό πλήρες αίματος τοϋ Χρι
στού φιαλίδιον— κοί τό αίμα ρευστόν άκόμη μόλις μελονίΖει ολίγον! — τήν
σφρογϊδα τέλος τοϋ τάφου τοΰ Ίησοϋ,
ήτις εΐνε, τί νομίΖετε;— 'Ισπανικός κη
ρός, έσφραγιαμένσς έπί κυανού στυποχάρτου!!».
Διά μιάς τοιαύτης σφραγίδος συνιστώμεν τοϊς άρμοδίοις νά σφραγίοωσι τό
στάδισν τοΰ σεβαστού άνδρός, εις τό
δροσερώτερσν κελλίον τής μονής τοϋ
Δαφνιού.
*

Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 10-9-1906
Υπάρχει έν είδος ποιήσεως εις τήν
Ελλάδα διά τό όποιον ή κριτική δέν ώμίλησον άκόμη. Τό είδος αύτό καλλιερ
γείται εις τάς φυλακάς καί εις μερικά
όπλοποιεϊα. Ό λ α ι σχεδόν οί φυλακαί έ
χουν μύστας τής τέχνης αύτής, οϊτινες
χαράσσουν ήρωΐκά δίστιχα έπί τής κόμας
ή τοϋ ύποκοπάνου τοϋ γκρά.

Δέν ένθυμοϋμαι πότε τό πρώτον άνεφάνη ή ποίησις ούτή καί ποια ύπήρΕαν
τά πρώτό της άριστουργήματα' άλλ' ύποθέτω ότι έγεννήθη καί συνυφάνθη μέ
τόν παλληκαριαμόν τών πόλεων, όχι
τών όρέων, μέ τόν παλληκαριαμόν, ό
όποιος είχε προδρόμους τούς
ήρωας
τού Ψυρρή καί του Αγίου Φιλίππου καί
ό όποιος άνεπήδησεν όπό τός πρώτος
βουλευτικός έκλογάς.
Έάν είχε κανείς τήν υπομονήν νά άναδιφήση τά άρχεϊα τής όστυνομίας καί
τής εισαγγελίας θά κατήρτιΖε μίαν όπό
τός πολυτιμότας συλλογάς τής κουτσαβακικής αυτής ποιήσεως. 'Υπάρχουν έκεί χιλιάδες κάμαι καί κουμπούραι κατάγλυφοι καί κατάστικτοι άπό φλογερά
τετράστιχα καί δίστιχα τά όποια πότε είνε περιφράνησις πρός τούς κινδύνους
καί τόν θάνατον καί πότε πικρόν παράπονον κατά τής Δικαιοσύνης.
Είνε άπειροι οί ήρωϊκοί στίχοι οι έξυμνοΰντες τήν λεβεντιά μέ τό κόκκινο
Ζουνάρι, τού όποιου ή άκρα προβάλλουοα κάτω άπό τό κοντό σοκκάκι μέ τό
σειρήτι προκαλεϊ. Κοί είνε αμέτρητα τά
τετράστιχα τά κεντημένα έπί τού στή
θους καί τών βραχιόνων κάτω άπό τό
τρομερόν σύμπλεγμα τού όφεως καί τής
γοργόνας.
Εκτός τού στερεοτύπου
«”Α χ Ι» «Βάχ!» υπάρχει πλήθος στίχων
πονετικών ή άγριων ή άπειλητικών ή ύβριστικών ή άπελπιστικών. "Ενα χέρι
φυλακισμένου άμοιάΖει πολλάκις μέ ήμερολόγιον κατάφορτον άπό στίχους καί
εικόνας καί άπό «δ φ ε ι ς ι ο β ό 
λους»
κοί άπό «Γ ο ρ γ ό ν α ς
ύπερήφανες».
Ά λ λ ' ή κάμα είνε τό πόν. 'Επ ' αύτής
χαράσσονται τά άριστουργήματα, τά έκλεκτά προϊόντα τής ποιήσεως τού Μεντρεσέ καί τού Παλαιού Στρατώνος. Παλληκαρός χωρίς νά έχη μίαν τοιαύτην
ποιητικήν συλλογήν εις τήν Ζώνην του
δέν είνε παλληκαράς μ έ . . . καλαισθησίαν
καί μέ αίσθημα.
Ήμπορούσα νά σας παραθέσω πολλά,
άλλά δέν άξίΖουν όλα καί δΓ αύτό σας
σερβίρω τά ωραιότερα.
Έπί μιας κάμας μήκους ένός μέτρου
κατοσχεθείαης ύπό τού άρχιφύλακος εις
τάς φυλακάς τού Συγγροϋ ύπάρχει τό
έΕής δίστιχον:
Δικαιοσύνη πρόστυχη καί Νόμε ανωφελή
Έ γ ώ είμαι Νόμος δίκοπος καί Δίκηο
(ποΟ θερίζει.
Έπί μιας άλλης ή όποια εύρέθη εις
τήν Ζώνην ένός χοσιοοπότου:
"Οποιος δέν μπήκε φυλακή δέν έκχιμα τόν
(ήλιο.
? ι· άγάπη δποιος δέν έχασε δέν ξέρει τί
(είνε δ τάφος.
Έμαχαιρώθηκα'
Μά δέ σκοτώθηκα.
"Αχ! Βάχ! 30 Ιουλίου 1901
Ό Μίχας ήκολούθησε μάλλον τήν
ποίησιν τών ύποκοπάνων- έπρστίμησε νά
χοράΕη έπί τού όπλου του τούς στίχους
κοί όχι έπί τής μαχαίρας.

Γειά σου 6ρέ άράπη φλογερέ
ΙΙικρόσφαιρο πουλί μου
Καί σύ λεοντοκαρδοόλα μου
Κολωνα τό κορμί μου
"Η τάν ή έπί τάν.

δέ έμφανισθή προσεχώς ένώπιον τού
Κακουρ γιοδικείου.

Μανθάνομεν όμως άπό τούς περιγράψαντας τά κατά τήν σύλληψίν του ότι ήτοιμάΖετο νά Υράψη στίχους καί διά τήν
κάμαν του άλλ’ ότι δέν έπρόφθασε. Κρί
μα. Διότι ή ποίησις τών φυλακών έχασε
ένα άριστούργημα. “Αν ή σύλληψις έγί·
νειτο μετά δύο ή τρεις ή μέρας θά έτελείωνε τό δίστιχον κοί σήμερον εις τήν
συλλογήν τών κοιττερών στίχων θά έφιγουράριΖε καί μία άκάμη έμμετρος άπειλή ή βλασφημία ή κστάρα. Δέν έχάθη όμως ό καιρός. Εις τάς φυλακάς ό
Μίχας ήμπορεϊ νά άπστελειώση τό έργον του διά τού όποιου θά πλουτίση τήν
ποίησιν τού Μενδρεσέ, τήν ποίησιν μέ
τήν στοχτιά ρεμπούπλικα καί τήν κόκκι
νη Ζώνη καί μέ τήν όποιαν θά άποτελειώση τούς κατοίκους τού Μενιδίσυ ό
ταν θά δροπετεόση.

Θ Η Β Α Ι, 20 Απριλίου. — Ό άποσπασματάρχης Τανάγρας λοχίας Τσιραγιάννης μετά τού ύποδεκανέως Καταραχιά
διέρρηΕαν χθές έν Δερβενοσαλεσίω δλως άναιτίως τήν οικίαν τού προϋχοντος
τού χωρίου Κωνστ. Τσιράκου καί άφού
έκακοποίησον κοί έΕεδίωΕαν τήν οικο
γένειαν αύτοϋ, έθραυσαν έπειτα τά έ
πιπλα τής οικίας του, ήνσιΕαν τά βαρέ
λια τού οίνου, έσφοΕαν τάς όρνιθας καί
πορεδόθησον έπί εικοσιτετράωρον είς
όλύμπιον εύωχίαν.
Η βανδαλική αΰτη πραΕις έΕήψε τά
πνεύματα χωρικών καί ύπάρχει φόβος
συρράΕεως έΕουσίας καί πολιτών έάν μή
τοχέως καί αύστηρώς τιμωρηθώσιν οί
δράστοι.

Ο
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Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 21-4-1903
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Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 21-2-1901
Έφημ. «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗ
ΣΕΩΝ» 9-4-1894
Τό γερμανικόν περιοδικόν «Ήχώ» δη
μοσιεύει τά έπόμενα, παραλαμβάνον αύτά έκ τής Correspondance de Γ Est, ύπό
τήν έπιγραφήν «Βουλευταί λησταί».
Έ Ε Ελλάδος άνογγέλλετοι, ότι δύο
Έλληνες βουλευταί έΕασκοϋσι κατά τάς
κοινοβουλευτικός διακοπάς τό έπάγγελμα τού ληστοΰ. Οί απεσταλμένοι οϋτοι
τού λαού, οϊτινες άντιπροσωπεύουσιν έν
τώ κοινοβούλια) τό έπάγγελμα τούτο, είσίν ό «κύριος» ΧατΖηγάκης, ό έκλεκτός
τής έπαρχίας Τρικκάλων καί ό «κύριος»
Γιαννούσης, άπεσταλμένος τής έπαρχίας
Καλαμπάκας. Οί έντιμοι οϋτοι βουλευ
ταί έχουσιν ύπό τάς διατογάς των τρεις
συμμορίας ληστών. Πας ό άπωσδήποτε
εύπορών έληστεύθη καί άπέτισε τόν φόρον του. . . ύπό τά όμματα τών 'Αρχών.
Έ Ε Αθηνών, όπου μετέβησαν κατά
τήν περίοδον τών κοινοβουλευτικών έργασιών, διετήρησαν μετά τών εις τά όρη
συντρόφων των Ζωηράν άλληλογραφίον, άλλά πολλάκις ήλθον έκ τών ληστών
τινες μέχρις 'Αθηνών όπως κάμωσι τάς
άγοράς των.
Συνεπεία όμως μηνύσεων τινων έκ
τών ληστευθέντων, ό άνακριτής Τρικκάλων, έΕέδωκεν ένταλμα φυλακίσεως κα
τά τών δύο βουλευτών διατάΕας κατ’
οίκον, έρευναν, ένεργηθείσης δέ τούτης
εύρέθησαν έν ταϊς κατοικίαις αύτών πολ
λά κλοπιμαία άντικείμενα κοί ολόκλη
ρος άποθήκη όπλων. Ο ΧατΖηγάκης καί
ό Γιαννούσης έφυλακίσθησαν, θέλουσι

Λ Α Ρ ΙΣ Α , 20 Φεβρουάριου. — Ό πρό
κοιροϋ έκ τών ένταύθα φυλοκών δραπετεύσας ΣβέντΖος, ό όποιος κατόπιν
έλήστευεσεν είς τό χωρίον Μετεβελί
τήν χήραν Παποδούλη, ένεφσνίσθη έσχάτως είς τό χωρίον Σελίτσανη τής
Άγυιάς, δισνυκτερεύσας είς τήν οικίαν
τού ύλοτάμου Κατιφιώτη.
Τήν πρωίαν άναχωρήσας συμπαρέλαβε
κοί τήν δεκαεπταέτιδα θυγατέρα τού ύλοτόμου, Εύθαλίαν όνόματι, τραπείς είς
άγνωστον διεύθυνσιν.
Πρό τεσσάρων ή,μερών ένεφανίσθη
πάλιν μετά τής Εύθαλίας, ένδεδυμένης
τώρα άνδρικά καί άρματωμένης είς τό
χωρίον ΤσουΕάνη, ένθα ένέσπειρε τόν
τρόμον είς τούς κατοίκους χωρίς νά κατορθωθή ή σύλληψις του.
Κατά σημερινός πληροφορίας ό Σβέν
τΖος καί ή έρωμένη του Εύθαλία άπετέλεσαν συμμορίαν μετά τού Σαίτη,
Τσούτσου, Σαμπάνη καί άγνώστου τινός
σκοπεύοντες νά διαπράΕουν αιχμαλω
σίαν
Πρός κσταδίωΕιν τής συμμορίας τού
της έστάλησαν έφιππα καί πεΖά άποσπάσματα.
Σημειωτέον, ότι ό ΣβέντΖος είνε νυμ
φευμένος, τούτο όυως δέν τόν ήμπόδισε
νά πλέΕη άλλο είδύλλιον σαγινεύων τήν
κόρην τού ύλοτάμου, τήν ώραίαν Εύθα
λίαν, ή όποια μέ τά ληστρικά της φορέ
ματα φαίνεται νά είνε ό πραγματικός
όρχηγός τής περιφήμου αύτής συμμο
ρίας.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 825 )

παράγγελμα τού μεγάλου στίχου «δπου είναι σκλάβα
γης, δλόρθοι οί δούλοι» θά πραγματοποιηθή. Ό έλληνικός στρατός είναι έτοιμος νά πραγματοποιήση στόν το
μέα του τό τμήμα τού Γενικού Στρατιωτικού Σχεδίου
των συμάχων. Βάσι τού σχεδίου τούτου είναι ν άποκοπή δ τουρκικός στρατός τής Θράκης άπό κείνον τής
Μακεδονίας, νά ματαιωθή ή συνεργασία τους, καί νά
έμποδιστή κάθε συννενόησι μέ τήν Κωνσταντινούπολι
τών διαφόρων στρατών πού είχε δ κοινός έχθρός στή
Μακεδονία, στήν ’’Ηπειρο καί στήν ’Αλβανία. Ετσι,
δ Βουλγαρικός στρατός άνέλαβε νά έπιτεθή κατά τών
Τούρκων στή Θράκη κ’ οί "Ελληνες μέ τούς Σέρβους
νά τούς χτυπήσουν στή Μακεδονία. Μά οί Βούλγαροι,
έχοντας πάρει κρυφά τήν άπόφασι «νά καταλάβουν όπωσδήποτε τή Θεσσαλονίκη», προσθέτουν μυστικά έναν
άκόμη άντικειμενικόν σκοπό στό σχέδιο τών κοινών
συμμαχικών έπιχειρήσεων, ένψ οί "Ελληνες, δέν υπο
ψιάζονται άκόμη τή δολιότητα τών συμμάχων τους, άναπτύσσουν τήν έπίθεσι τους, σύμφωνα μέ τό σχέδιο,
πρός τήν Μακεδονία. "Ετσι, φυσιολογικά θά φτάσουν
στή Θεσσαλονίκη καί θά τήν πάρουν, γιατί είναι πέρα
γιά πέρα έλληνική. Πριν ξεκινήσουν, ώρκίστηκα,ν δλοι
μέσα τους τόν μεγάλο δρκο πρός τήν Πατρίδα: « Η τήν
άαπίδα ή στήν άσπίδα έπάνω.— 'Ορκίζομαι σ’ έσέ, τούς
Διγεννήδες— πού γεννάς, θά νικήσω ή θά πεθάνω».
*
**

Μά οί "Ελληνες, δέ διαθέτουν μονάχα τόν τέλεια
συγκροτημένο καί πειθαρχημένο στρατό τους. Ρίχνουν
στή ζυγαριά τού πολέμου κ’ ένα άκόμη άποφασιστικής
σημασίας δπλο: Τό στόλο τους, πού τόν έμψυχώνει ή
άτρόμητη καρδιά τού Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη,
του Υδραίου. Κανείς άπό τούς Συμμάχους δέν διαθέ
τει Στόλο. Κ ’ έτσι τά πολεμικά μας καράβια, κυρίαρχα
άπό μιας άρχής τού Αιγαίου, κατώρθωσαν τούτο τό ση
μαντικό: ’Εμπόδισαν τή μεταφορά στρατιωτικών δυνά
μεων άπό τή Μικρασία στήν Ευρωπαϊκή Τουρκία. 'Ο
Κιαμήλ Πασάς πού ήταν τότε δ μεγάλος βεζύρης, ώμολόγησε άργότερα πώς, ή παρουσία καί ή δράσι τού έλληνικού στάλου ματαίωσε τή μεταφορά στό Βαλκανικό
μέτωπο 250.000 στρατού. Κ ’ έτσι, χάρι στήν Ελλάδα,
ή κατάρρευσι τής Τουρκίας προδιαγράφεται βέβαιη, κι
δ ποιητής μπορεί τώρα νά δραματίζεται τόν πολυπόθη
το θρίαμβο τής χριστιανοσύνης: «Πέρα στών τουρκομάχων τό νυχτέρι— χορός μακεδονίτης, καί χορεύει— καί
τής χριστιανοσύνης τό μαχαίρι— τόν Τούρκο στήν καρ
διά νά βρή γυρεύει».
Λ

Ό έλληνικός στρατός άρχίζει τήν άπελευθερωτική του προέλασι άκολουθώντας τήν άρτηρία ’Ελλασσόνος — Σερβίων — Κοζάνης. Κι άπό κεϊ καί πέρα θά
κανόνιζε τήν πορεία του άναλόγως μέ τήν έξέλιξι, και
θά τραβούσε είτε πρός τό Μοναστήρι, είτε πρός τή Θεσ
σαλονίκη. Οί Τούρκοι γιά νά έμποδίσουν τήν προέλασι
τού Στρατού μας πρός τήν Μακεδονία έχουν δργανώσει άμυντικά τή νότια έξοδο τών στενών τού Σαραντα
πόρου κ’ έχουν καταλάβει προχωρημένες θέσεις, στήν
’Ελασσόνα. "Εξι τάγματα πεζικού μέ τρεις πυροβολαρ
χίες ύπαστηρίζουν τις Θέσεις αυτές τών Τούρκων, δμως
δέ θά μπορέσουν νά σταματήσουν τόν έλληνικό στρατό,
πού άσυγκράτητος προχωρεί. Στις 6 ’Οκτωβρίου τούς
κτυπφ μέ τήν πρώτη μεραρχία κατά μέτωπο καί μέ τή
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δευτέρα άπό τό δεξιό. Τέσσερες ώρες κρατά ή μάχη.
Οί Τούρκοι δέν κρατούν. Κ ’ έπειδή κινδυνεύουν νά κυ
κλωθούν, υποχωρούν πρός τήν κυρία άμυντική τοπο
θεσία τους, στό Σαραντάπορο. ’Εκτός άπό πολλούς νε
κρούς καί τραυματίας, άφήνουν στό πεδίο τής μάχης
έπτά πυροβόλα. Ή πρώτη αύτή νίκη τών Ελλήνων
πολλαπλασιάζει τήν δρμή τους. Ό λαός πανηγυρίζει
μέ δάκρυα χαράς, κι δ ποιητής τραγουδεΐ: «Τό τέρας
λαβωμένο καί σπαράζει— ύμνους ιερούς η Λύρα χρυ
σοπλέκει—παιάνας άπολλώνιος άλαλάζει'— τής δελφι
κής μαντεύτρας ή μανία — τούς δρόμους καί τά πλάγια
άναταράζιει. — Χρησμοδοτεί ή προφήτισσα Πυθία,
φεύγουν καί πάνε ουρλιάζοντας οί λύκοι.— Στή χώρα
πού τό φώς καί ή άρμονία — τό μάντεμά της άγαλμα,
νά. Ή Νίκη!».
25.000 τουρκικός στρατός κι 8 πυροβολαρχίες^ ύ
παστηρίζουν τή γραμμή τού Σαρανταπόρου. Στις 8 Ο
κτωβρίου άρχίζει ή προέλασι τών Ελλήνων έναντιον
τής γραμμής αύτής. Τό έλληνικό σχέδιο προβλέπει κατα
μέτωπο έπίθεσι καί συγχρόνως ύπερκέρασι τών πλευ
ρών της. Ή έπίθεσι τού στρατού μας κατά μέτωπο άρχίζει μέ τήν 1η, 2α καί 3η Μεραρχίφ, ένψ εύζωνικά
άποσπώσματα προσβάλλουν τό δεξιό κ ή τετάρτη με
ραρχία τό άριστερό τών Τούρκων. Η κυρία τακτική
μάχη άρχίζει στις 4 ’Οκτωβρίου. Μα τό έδαφος είναι
έξαιρετικά άνώμαλο, καί τό έλληνικό πεδινό πυροβο
λικό μέ δυσκολία προχωρεί γιά νά ύποστηρίςη τήν έ
πίθεσι τού πεζικού. "Ετσι, τό πεζικό μας έχει άρκετές
άπώλειες, δμως άσυγκράτητο προχωρεί. Τέλος, τό πυ
ροβολικό πρός τό άπόγευμα έταχθη σέ κατάλληλες θέ
σεις. Ή προχώρησι τού πεζικού έγινε πολύ εύκολωτερη, καί κατά τό βράδυ οί στρατιώτες μας έφθασαν
σέ άπάστασι 500 μέτρων άπό τις έχθρικές θέσεις. Ή
δρμή των Ελλήνων είναι άσυγκράτητη. Ό έχθρός δέν
μπορεί πιά νά κρατήση τις θέσεις του καί άποφασίζει
νά ύποχωρήση πρός τή δευτέρα γραμμή αντιστάσεω,,
μή ύποψιαζόμενος τις ύπερφαλαγγιστικές κινήσεις τών
δικών μας. ’Αλλά τή νύχτα τής 9ης πρός τήν 10η ’Ο
κτωβρίου δ έχθρός μαθαίνει τις κινήσεις τού έλληνικού
στρατού. Τόν κυριεύει πανικός κΓ άρχίζει νά διαλύε
ται. Τό τουρκικό πυροβολικό όπισθοχορώντας άπό τά
στενά Πόρτες, βρίσκεται άντιμέτωπο μέ τήν 4η έλλη
νική Μεραρχία, πού τού έπετέθη και τό διεσκόρπισε.
Πανικόβλητος δ έχθρός υποχωρεί κΓ άφήνει στά χέρια
τού στρατού μας λάφυρα 20 πυροβόλα με τα βλητοφόρα τους καί τή σκεύη τους. Ή δεύτερη τούτη νίκη
έπιβεβαίωσε τήν υπεροχή τού έλληνικού στρατού. Ή
νίκη τού Σαρανταπόρου άνοίγει τό δρόμο τών Ε λ λ ή 
νων πρός τή Θεσσαλονίκη, πρός τήν όποια όπιαθοχωρούν τώρα οί Τούρκοι γιά νά τήν μεταβάλουν σέ άπόρθητο φρούριο. "Επρεπε λοιπόν, πριν συνεχισθούν οί έπιχειρήσεις τού έλληνικού στρατού πρός Βορράν, νά
έξουδετερωθή ή Θεσσαλονίκη. Κ’ ή προέλασι του πρός
τά έκεϊ άρχισε.
’Από τις 18 ’Οκτωβρίου δ τουρκικός στρατός άποτελούμενος άπό 3.000 άνδρες είχε ταχθή στό πιό στενό
χώρο τής πεδιάδας τών Γιαννιτσών, άνάμεσα στή λίμνη
καί τά βουνά. "Επιανε μέτωπο 12 έως 15 χιλιομέτρων
κι άποτελούσε έτσι ένα Ισχυρό προγεφύρωμα 25 χιλιό
μετρα δυτικώς τού ’Αξιού. Σκοπός τού προγεφυρώμα
τος ήταν νά προκαλύψη τή Θεσσαλονίκη. Μά τελικά
καμμιά προσπάθεια τών Τούρκων δέ στάθηκε ικανή νά
έμποδίση τήν πραγματοποίησι τών Ιδανικών τού στρα-

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Πολαμελής αντιπροσωπεία αστυνομικών υπαλλήλων, μέ
επικεφαλής τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν Α ' κ. Γεώργιον Καροβοσίλην, τήν Ιΐιγν ώραν τής 2.9.73, μετέβη εις θέσιν
Σουληνάρι — Καλαβρύτων καί έτέλεσεν έπιμνημόσυνον δέη·
σιν εις τόν έκεϊ όνεγερμένον τύμβον, εις μνήμην τών έν
έτει 1 9 4 4, υπό τών Κομμουνιστών σφαγιασθέντων
άοτυνομικών.
Παρέστιησσν εκπρόσωποι τών αρχών τής Πόλεως Πα·
τρών, Πρόεδροι τών πέριΕ κοινοτήτων, οί συγγενείς τών
θυμάτων καί πλήθος κόσμου.

Στήν μνήμη σας τήν Ιερή
Τ / - ΟΙΝΟΝ ΧΡΕΟΣ καί καθήκον ιερόν ώίήγηοε καί πάλι τά
■*·*■ βήματά μας μπροστά στό άπέριττον μνημιεΐον, τών φονευθέντων αστυνομικών, τό όποιον θά ύψοδται έσαεί εις τόν λιτόν
καί αδστηρώς δωρικόν χώρον τοΟ Σουληναρίου— Καλαβρύτων,
διά νά ύπενθυμίζή είς τούς έπιγενομένους τόν δρόμον τής τι
μής καί τής ύπερτάτης θυσίας.
Πρό τού μνημείου τούτου, μνημείου πόνου καί μαρτυρίου
κλίνομεν εόλαβώς τό γόνυ διά νά προσευχηθώμεν καί νά άναπολήσωμεν.
Νά άναπολήσωμεν τόν Γολγοθάν τών συναδέλφων έκείνων,
οί όποιοι γυμνοί, άνυπάδητοι, δεμένοι μέ σύρματα καί καλώ
δια, δβριζόμενοι, βασανιζόμενοι φριχτά, έβάδισαν μάρτυρες τής
’Εθνικής ιδέας, πάνω στά κακοτράχαλα βουνά τών Καλαβρυ
τινών χωριών, τόν δρόμον τοΟ σκληρού τέλους.
Ή τα ν άνοιξις τ ό τ ε ... Ή φύσις γ ιό ρ τα ζε... Μαζό γιόρ
ταζε καί ή Χριστιανωσόνη τήν ’Ανάσταση τού θεανθρώπου.
Ή ήμέρα δμως τής χαράς ήταν ήμέρα μαρτυρίου, γιά τούς
ήρωες.
Οί βόγγοι των σκορπίζονταν στόν άέρα τού θλιβερού θαρ
ρείς τοπίου, γιά νά φτάσουν, άπαίσια μηνύματα στ’ αύτιά χ α 
ροκαμένων γονειών, άπαρηγορήτων συζύγων, φτωχών όρφανών.
Μυριόστομος άκουγόταν δ πόνος τής δυστυχίας καί τοδ χα 
μού. "Ομως οί ήρωες, έσυραν καρτερικά τό χορό τού μαρτυρίου,
γιά νά γίνουν κάτοικοι αιώνιοι τών Ήλυσίων πεδίων, γιά νά

τού καί τού έθνους. Τό πρωί τής 19 ’Οκτωβρίου οί Ε λ 
ληνικές μεραρχίες έπετέθησαν κατά μέτωπο κι άπό τά
πλάγια έναντίον τών έχθρικών θέσεων. Οί Τούρκοι πσλειμοΰν μέ άπόφασι νά κρατήσουν τις θέσεις τους, καί
τό πυκνό πυροβολικό τους έμποδίζει πρός στιγμήν τήν
έπίθεσί μας. Μά οί ύπερφαλαγγιστικές ένέργειες τών
μεραρχιών μας λυγίζουν δριστικά τήν άντίστασι τού
έχθρσΰ, πού προβλέποντας τή μοιραία του κύκλωσι, τή
νύχτα τής 19 πρός τήν 20 ’Οκτωβρίου έγκατέλειψε τις
θέσεις του καί κατέφυγε στή Θεσσαλονίκη. Κυνηγημέ
νος άκατάπαυστα κι άποδεκατιζόμενος άπό τις δυνάμεις
μας, άφησε στά χέρια μας 3.000 αιχμαλώτους, 14 πυ
ροβόλα καί άφθονα πολυβόλα. Ή μάχη τών Γιαννιτσών
έκρινε όριστικά τήν τύχη τής Θεσσαλονίκης, πού μέ
άγωνία καί κρυφό ένθουσιασμό περίμενε τήν είσοδο τών
άπελευθερωτικών στρατευμάτων μας. Οί στρατιώτες
μας παραληρούσαν άπό ένθουσιασμό. "Ολοι, άπό τόν
άνώτερο ώς τόν κατώτερο, ήσαν ύπερήφανοι γιά τό
έργο πού είχαν πραγματοποιήσει καί φλογίζονταν άπό
πόθο ποιός θά πρωταμπή στήν όνειρεμένη πόλι. Πλη
σίαζε ή έορτή τού 'Αγίου Δημητρίου κι δλοι πίστευαν
πώς δ προστάτης Ά γ ιο ς τών έλληνικών δπλων δέν ήταν
δυνατό παρά νά είσάκουε τήν δλάθερμη προσευχή τους:
«Έσύ πού θρόνος Σου ή Θεσσαλονίκη,— Μακεδονίτη
άκριτα καβαλλάρη, — φώτισέ μας τό δρόμο πρός τή
νίκη.— Ά ς άκουστή ξανά τό πρόσταμά Σου—στά κα
ράβια μας τά θησαυροφόρα: — «Αρμενίστε καράβια».

άφήσουν μνήμη άγαθή ατούς μεταγενεστέρους. Ό θάνατός τους
δέν πήγε χαμένος. Τό δέντρο τής έλευθερίας ποτίστηκε άπό τό
άγνό νεανικό τους αίμα. Ή ιστορία άναγνώρισε τή θυσία τους.
'Η άστυνομία καί ή Πατρίδα τούς εύγνωμονεΐ.
’Εκεί, στό Σουληνάρι Καλαβρύτων παίχτηκε τό μυρωμένο
ανοιξιάτικο πρωινό, τό ώραιότερο, τό πιό ένδοξο δράμα τής
νεωτέρας μας ιστορίας. Έ κ εϊ στό καινούργιο Σούλι, δ έρυθρός
φασισμός, έδειξε τήν πιό άπαίσια μορφή του. Τό έρυθρό τέρας
χόρτασε μέ τις σάρκες τών πιό έκλεκτών παιδιών τοδ λαού μας.
’Αθάνατοι αδελφοί μας.
Γονατιστοί στόν τάφο σας σκορπίζουμε τις μυρσίνες τοδ πέν
θους μας καί τις δάφνες τοδ θαυμασμού μας. Ή ήμέρα τοδ
μαρτυρίου σας θά ίρίσκη τούς συναδέλφους σας, τούς κληρονό
μους καί θεματοφύλακας τών ιερών μας παραδόσεων, γονυπε
τείς πρό τοδ βωμοδ σας.
«"Ας μή βρέξη ποτέ τό σύννεφο καί δ άνεμος φαιδρός άς
μή σκορπίαη τό χώμα τό μακάριο πού σάς σκεπάζει».
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΙΙΟΓΛΟΣ
Αστυνόμος Β'

Μά ή χτυπιά Σου— άς χτυπήση δχι πιά μέ τή σφεντό
να, μέ τό βόλι άς θερίζη. Δεάμεθά Σου. Βάλε μας τού
θριάμβου τήν κορώνα».
Μάταιες στάθηκαν οί προσπάθειες τού Χασάν Ταξίν Πασά νά μεταβάλη τή Θεσσαλονίκη σέ άπόρθητο
φρούριο, καί έν άνάγκη νά έξασφαλίση τήν ύποχώρησι
καί τή διάσωσι τών 5.000 στρατιωτών του. Ό Στρα
τηλάτης Κωνσταντίνος καί τό ’Επιτελεΐον του είχαν λά
βει τέτοια κυκλωτικά μέτρα, ώστε άπό τις 22 τού ’Ο
κτωβρίου ό Χασαν Ταξίν Πασάς είχε πιά καταλάβει
δτι δέν τού έμενε τίποτε άλλο παρά νά συνθηκολσγήση
καί νά παραδοθή. Στήν άρχή προσπάθησε νά μαλακώση^τούς αύστηροτάτους δρους πού τού είχαν τεθή. ’Αλλά
ό "Ελλην ’Αρχιστράτηγος ήταν άνέ'νδοτος. Κι άναγκάστηκε νά ύπογράψη τήν παράδσσι τής μεγαλουπόλεως
στί 5 τό άπόγευμα τής 26 ’Οκτωβρίου, άνήμερα τού
Ά γιου Δημητρίου. Τήν ίδια νύχτα τμήμα τού έλληνικσΰ στρατού στάθμευε μέσα στήν πόλι, ένψ ό έλληνισμός δλόκληρος, στό άγγελμα τής θριαμβευτικής αυ
τής καί καταπληκτικής έπιτυχίας πού παρέδιδε στούς
Έ λληνας δχι μόνο τήν καρδιά τής Μακεδονίας μα καί
25.000 Τούρκων μέ δλο τους τόν όπλισμό, αίσθάνθη,κε
πώς μεγάλωσε ξαφνικά καί πώς μπορούσε πιά νά κοιτάξη κατάματα, δχι μόνο τούς τσυρκομάχους τού Είκοσιένα, μά καί τις μορφές τών μεγάλων βυζαντινών Αύτοκρατόρων κι δλους έκείνους πού θεμελίωσαν τό μεγα
λείο τών άρχαίων μας προγόνων. . .
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΙΟΥ ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΣ
Συνηθισμένη σκηνή στήν Ούάσιγκτων.Διοβάτηη σκοτωμένος, μετά όπό ληστεία.

ΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ έπίαημες Ενέρ
γειες τού Προέδρου Νίξον, δταν άνέΜ
λαβε τό προεδρικό Αξίωμα, ήταν νά ύποσχεθή Αμείλικτο πόλεμο κατά τοΟ έγκλήμα,τος στήν πρωτεύουσα των 'Ηνωμένων
Πολιτειών. «Ή Απειλητική καί ίλιγγιώδης
αύξηση τής έγκληματικότητος στήν πρω
τεύουσα δίνει μεγάλη προτεραιότητα στήν
λήψη Αμέσων καί Αποτελεσματικών μέτρων
έναντίον της», είχε δηλώσει. Καί πραγμα
τικά είχε ύποδάλει γιά ψήφιση στό Κογκρέσαο αύστηρά νοιιοθετήματα έναντίον τού
έγκλήτιατος καί είχε στείλει τδν διευθυντή
τής Αστυνομίας τής Ούάαιγκτον κ. Τζέρρυ
Ούίλσον, νά έξηγήση στούς ήγέτες τού
Κογκρέσσου γιατί ήταν έπιτακτικά έπείγουσα ή έγκριση τών νέων μέτρων. 'Ωστό
σο, τό Κογκρέσσο δέν έχει Ακόμα ούτε κδν
συζητήσει τά σχέδια νόμων τού Προέδρου.
Καί δταν ή Αστυνομία δημοσίευσε τή
στατιστική γιά τά έγκλήματα καί Αδική
ματα πού έγιναν τό 1969 στήν Ούάαιγκτον,
οί Αριθμοί Απεκάλυψαν μιά τρομακτική
αύξηση τών φόνων, τών βιασμών καί τών
κλοπών.
Οί Αριθμοί αύτοί Αποκαλύπτουν, δτι στήν
περίοδο 1 Δεκεμβρίου 1968 ώς 30 Δεκεμ
βρίου 1969 τΑ σοβαρά έγκλήματα είχαν αύξηθή στήν Ούάαιγκτον κατά 29% (ή γενι
κή αύξηση στήν Ιδια περίοδο στό σύνολο
τών Ηνωμένων
Πολιτειών ήταν 11%).
•Εγιναν 291 φόνοι (αύξηση κατά 33% σέ
σύγκριση μέ τό 1968 , 326 βιασμοί (αύξη
ση κατά 25%), 7.071 ένοπλες ληστείες
(2.400 περισσότερες παρά τό 1968) καί
πιθανώτατα Αλλες 6.000 ληστείες, κλοπές
καί Αρπαγές, χωρίς ένοπλη βία. Μολονότι
δμως, οί Αριθμοί αύτοί είναι τρομακτικοί,
είναι άξιον Απορίας πώς δέν ήσαν μεγα
λύτεροι. Υ πολογίζεται, δτι 100.000 δπλα
υπάρχουν στήν Ούάαιγκτον, πού έχει πλη
θυσμό 900.000 κατοίκων — ένας δηλαδή
στούς έννιά κατοίκους είναι ώπλιαμένος.
«Τό έγκλημα βασανίζει διαρκώς τήν
Ούάαιγκτον», λέγει ό διευθυντής τής έγ
κυρης έφημερίδος «Ούάαιγκτον Πόστ» κ.
Στάνφορντ Φέλντερ. «Αυτό κανονίζει πού
ζούν οί κάτοικοι, πού ψωνίζουν, πότε γυ
ρίζουν στό σπίτι τους, πόσο Αργά μένουν
έξω, πόσους φίλους έπισκέπτονται, σέ ποιά
έατιατόρια καί κέντρα συχνάζουν».
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Τό κύμα έγκληματικότητος έχει ήδη έπιφέρει ούαιαστικές Αλλαγές στόν τρόπο
ζωής στήν Αμερικανική πρωτεύουσα. Στήν
περίοδο τών Ιορτών —δταν Αλλοτε ή κ ί
νηση βρισκόταν στό κορύφωμά της— δέν υ
πήρχε, μετά τίς 9 τό βράδυ, ψυχή στό
δρόμο, Ακόμα καί ένα τετράγωνο πιό πέρα
Από τό Λευκό Οίκο. Τά έατιατόρια, πού
Αλλοτε ήσαν κατάμεστα τή νύχτα, είναι
τώρα Αδεια Από τίς 10 καί δυσκολεύονται
νά βρούν γυναίκες γκαρσόνια, πού νά δέχωνται νά έργάζωνται ώς τίς 10, γιατί
φοβούνται νά γυρίσουν στά σπίτια τους τέ
τοιαν ώρα. Τά έστιατόρια σέλφ - σέρβις
έχουν Αρχίσει νά ζητούν ηΰξημένες τιμές
μετά τίς 11, γιά νά δποχρεώνουν τούς πε
λάτες νά φεύγουν νωρίτερα.
’Ακόμα καί ή διπλωματική παροικία τής
Ούάαιγκτον έχει γίνει στόχος τών κακο
ποιών, πράγμα πού ένοχλεί σοβαρά τό
Στέϊτ Ντηπάρτμεντ. "Ενας Ακόλουθος τής
σοβιετικής πρεσβείας ύπέατη έπίθεση πρίν
Από λίγες μέρες μπροστά σ’ ένα ξενοδο
χείο πολυτελείας, καί σώθηκε Από πιθανό
θάνατο, γιατί έτυχε νά περνά ένας ’Αμερι
κανός σμήναρχος, πού έτρεξε νά τόν βοηθήση. Ό ’Ιταλός πρεσβευτής ύπέστη, έπίσης έπίθεση στό δρόμο, Αλλά κατώρθωσε
νά Αποκρούση τούς κακοποιούς. Τά έπεισόδια αύτά —καί Αλλα— προκάλεσαν πα
ράπονα τών ξένων πρεσβειών στό Στέϊτ
Ντηπάρτμεντ καί δ Πρόεδρος Νίξον ζήτη
σε Από τό Κογκρέσσο νά έγκρίνη τήν αύ
ξηση τής Αστυνομικής δυνάμεως τού Λευ
κού Οίκου Από 250 Ανδρες σέ 850, Απο
κλειστικά γιά τήν προστασία τών ξένων
διπλωματών. Τό Κογκρέσσο δέν έχει Ακό
μη έγκρίνει τό αίτημα τού Προέδρου καί
στό μεταξύ μερικές πρεσβείες προσπαθούν
νά προστατεύσουν οί ίδιες τό προσωπικό
τους. Μιά πρεσβεία έχει νοικιάσει Αλε
ξίσφαιρα αύτοκίνητα, γιά νά μεταφέρουν
κάθε βράδυ τούς ύπαλλήλους της στις κα
τοικίες τους. Μιά Αλλη χρησιμοποιεί φρου
ρούς, πού συνοδεύουν τό προσωπικό της στίς
μετακινήσεις τους.
’Από τό κύμα έγκληματικότητος έχουν
θιγή σκληρά καί οί μικροεπαγγελματίες.
Έ γινα ν τουλάχιστον 300 ληστείες τό 1969
στό δίκτυο λαϊκών παντοπωλείων τού συγ

κροτήματος «Χάϊ Στόρς», πού έμεναν Ανοι
κτά ώς Αργά τή νύκτα. Τώρα κλείνουν
νωρίς. Μερικά καταστήματα κρατούν κλει
δωμένες τίς πόρτες τους δλη τήν ήμέρα
καί τίς Ανοίγουν μόνο σέ γνωστούς πελά
τες. "Αλλα καταστήματα διατηρούν Αγρια
μαντρόσκυλα γιά τή φύλαξή τους μετά τό
βραδυνό κλείσιμο. Καί ένας είσπράκτωρ
Ασφαλιστικής έταιρείας, πού ύπήρξε θύμα
δώδεκα ληστειών, πηγαίνει τώρα, γιά νά
κάνη τίς εισπράξεις, συνοδευόμενος Από
ένα γίγαντα σωματοφύλακα, ειδικευμένο
στό καράτε.
Ή πιό Ανησυχητική, δμως, Ισως πλευ
ρά τού Απειλητικού αύτοϋ φαινομένου είναι
ή Απότομη αύξηση τού Αριθμού τών σοβα
ρών έγκλημάτων, πού γίνονται Από π α ι
διά ήλικίας 11 έως 16 χρόνων καί πού
πολλά είναι τοξικομανή καί προέρχονται
Από τίς φτωχές καί παραμελημένες συνοι
κίες τής Ούάαιγκτον. 01 δίκες Ανηλίκων
γιά έγκλήματα διπλασιάσθηκαν τά τελευ
ταία χρόνια. "Ενας Ανώτερος Αστυνομικός
μοΰ είπε: «Ή τωρινή γενιά παρουσιάζει
διαφθορά, πού δέν ύπήρχε πρίν Από δέκα
χρόνια. "Ενα σημερινό παιδί στήν Ούάαιγκτον μπορεί νά πυροβολήση κάποιον, έπειδή δέν είχε Αρκετά χρήματα έπάνω του
ή γιατί δέν τού έδωσε Αμέσως τά χρήματα
πού είχε».
Τά αίτια τής ίλιγγιώδους αύξήσεως τής
έγκληματικότητος, είναι πολλά καί ένα
Από αύτά είναι τά ναρκωτικά καί ή φτώ
χεια τών γκέττο. Μιά Αλλη είναι ή Ανε
παρκής νομοθεσία κατά τού έγκλήματος καί
ή καθυστέρηση τού Κογκρέσσου νά έγκρίνη
τά αύστηρά μέτρα, πού συνιστά ό Πρόε
δρος Νίξον. Καί στό μεταξύ τίποτε δέν εί
ναι Ασφαλές —ή Ιερό— στήν ΟύΑσιγκτον.
Τήν Πρωτοχρονιά, π .χ . οί έπισκέπτες τού
βρεφικού σταθμού Ακριβώς πίσω Από τόν
Λευκό Οίκο, παρατήρησαν δτι έλειπε Από
τό βάθρο του ένα Αγαλμα τού θείου Βρέ
φους, πού βρισκόταν στήν είσοδο. Καί δ
διευθυντή τού βρεφικού σταθμού έδωσε τήν
έξήγηση; «Τό μεταφέραμε μέσα, γιά νά
μήν τό κλέψουν».
NICHOLAS HORROCK

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΖΑΣ

Νέα άποχώρησις άπό τούς έν ένεργείρ συναδέλφους. Ό Σπυρίδων ΒούΖας, 'Αστυνόμος
, άπεβίωσε τήν 19.
9.73 κοί τήν έπομένην έκηδεύθη εις τό
Νεκροτοωείαν Ζωγράφου. Πολυάριθμοι
φίλοι, γνωστοί, συγγενείς καί συνάδελ
φοι παρέστησαν, διά τό ύστατον χοίρε.
'Εκ μέρους τής 'Αστυνομίας Πόλεων,
τόν άείιμνηστσν 'Αστυνόμον άπεχαιρέτησε κοί κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροϋ του ό 'Αστυνόμος Α ' κ. Ράϊκος, δστις κατοσυγκεκινηιμένος είπε μεταξύ
τών άλλων καί τά έξής:
«Καλέ μου φίλε καί συνάδελφε,
Φεύγεις άπδ τήν προσωρινή έπίγεια ζωή
άφοΟ κονταροχτυπήθηκες σκληρά μέ τδ
Χάρο. Τδ δικό σου καί δλων μας παρά
πονο είναι 8τι ή μοίρα δέν σ’ άφησε νά
δλοκληρώσης τήν Οπηρεσιακή, κοινωνική,
έθνική καί οικογενειακή άποστολή σου.
Κλαΐμε τδν χαμό σου, άλλά δέν βαρυγγσμάμε μέ τήν θέλησι καί τήν άπόφασι
τοΰ θεού. Γονατίζουμε μπροστά στδ φέ
ρετρό σου, κι* ένφ τά δάκρυα πλημμυρί
ζουν τις παρειές μας, μιά προσευχή στέλ
νουμε στδν Πανάγαθο,
στδν έξουσιαστή
τών πάντων:
θεέ μ α ς! Σδ δ κυβερνήτης τού δρατού
καί άοράτου κόσμου, δέξου στις αιώνιες
μονές σου τήν ώυχή τού πολυαγαπημένου
μας Σπόρου καί κατάταξέ τον στήν χο
ρεία τών δικαίων, γιατί σ’ δλη του τή
ζωή ήταν ένας άληθινδς Χριστιανός. ’Α
νάπαυσε τήν ψυχή του καί χάρισε στους
δικούς του, σέ μάς δλους, βάλσαμο πα
ρηγοριάς, γιατί είναι άπέραντη. ή λύση
ποδ πλάκωσε τά στήθεια μας.

Ό ’Αστυνόμος ΣπΟρος Βούζας, δ άνθρω
πος ποδ δλοι τόσο πολδ άγαπούσαμε καί
ποδ αυτή τήν άνεπανάληπτη ώρα κείτεται μπροστά μας νεκρός, γεννήθηκε τδν
Νοέμβριο τού 1926 στήν Όξυιά Καρδί
τσας καί τδν ’Ιούλιο τοΰ 1953 κατατά
χθηκε στδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
τδ δποϊον άπδ τήν πρώτη στιγμή άγάπησε παράφορα καί ώρκίσθηκε νά δπηρετήση πιστά καί εύσυνείδητα. Υπηρέτησε σέ
διάφορες άστυνομικές Οπηρεσίες καί τδν
’Ιούλιο τού 1962 ώνομάσθη Ύπαστυνόμος
Β ', υστέρα άπδ εύδόκιμη φοίτησι στήν
Σχολή 'Γπαστυνόμων, δντας άρχηγδς στήν
τάξι του. Τδν ’Απρίλιο τού 1965 προήχθη
σέ 'Γπαστυνόμο Α' καί τόν ’Ιούλιο τού
1969 σέ ’Αστυνόμο Β '. Τδ 1966, κ ι’ άφού
έν τφ μεταξύ είχε πάρει τά πτυχίο τής
Νομικής, νυμφεύθηκε, πιστεύοντας δτι εΤχεν έλθει ή ώρα νά δημιουργήση τδ ζε
στό οικογενειακό του περιβάλλον. Ή άπαρηγόρητη γιά τό χαμό τοΰ συζύγου της
γυναίκα του, άλλά καί τά παιδιά του κ ι’
δλοι έμεΐς ποδ τδν γνωρίζαμε άπδ κοντά,
ξέρουμε πολύ καλά πόσο άξιος στάθηκε
οικογενειάρχης. Καλός σύζυγος, στοργικός
πατέρας, έξαιρετικός φίλος καί συγγενής,
άριστος στήν έπιστήμη καί τήν δουλειά
του, άνεπανάληπτος συνεργάτης, προϊστά
μενος καί δφιστάμενος, σπάνιος συνάδελ
φος, έχαιρε άρίστης έκτιμήσεως. Κ ι’ δσοι ξέραμε τούς άγώνες του γιά τήν προ
κοπή τήν δική του, τής οικογένειας του
καί τής ’Αστυνομίας, αισθανόμαστε μεγα
λύτερο τδν πόνο γιά τδν τόσο πρόωρο θά
νατό του. Γιατί άληθίνά, δ καλός μου φί
λος καί συνάδελφος ΣπΟρος Βούζας, ά
γων ίσθηκε, πάλαιψε, δπέφερε άρκετά,
γιατί πίστευε σ’ ένα σκοπό ποδ είχε τάξει
στδν έαυτό του, νά γίνη δηλαδή αύτδς
ποδ έγινε. Καί τώρα, ποδ κουρασμένος
άπδ τό άγκομαχητδ τής βιοπάλης, ήταν
καιρός νά πάρη μία άνάσα, τώρα ποδ οί
δικοί του τδν ήθελαν περισσότερο κοντά
τους, τώρα ποδ ή ’Αστυνομία είχε άνάγκη άπδ τις δπηρεσίες του, έφυγε άπδ κον
τά μας, γιατί έτσι τδ άποφάσισε δ «έτάζων καρδίας», δ Δημιουργός τού Σύμπαντος κόσμου.
’Αγαπημένε μας Σπδρο,
Σ’ δλη σου τήν άστυνομική ζωή δπήρξες άπλός, πράος, καταδεκτικός, εύγενής,
πολιτισμένος.
Υπήρξες άριστος άξιωματικός, έκλεκτός φίλος καί συνεργάτης, στοργικός καί

άφ«ισιωμένος πατέρας, δπέροχος άνθρω
πος.
θά μείνης στή θύμησή μας σάν παρά
δειγμα πρδς μίμηση, σάν πρότυπον εύγενικής καί ώλοκληρωμένης γενικά προσ«>πικότητος.
Τδ δικό σου καί δικό μας πικρό παοάπονο, γιά τδν τόσο ξαφνικό καί πρόωρο
θάνατό σου, άμβλύνει ή διαβεβαίωση ποδ
αύτή τήν στιγμή σοΰ δίνουμε, δτι τδ διά
βα τού καταλύτου χρόνου, δέν θά μπορέση
ποτέ νά σβήση άπδ τήν μνήμη μας τήν
γλυκειά, τήν χριστιανική φυσιογνωμία σου,
τήν άπέραντη καλ«>σύνη σου καί τδν άδαμάντινο χαρακτϊΐοας σου».
Συγκινητικούς έπίσης λόγους άπηύθυνε καί ό Αστυνόμος κ. Μαστοράκης
είπών χαρακτηριστικούς:
«Συνάδελφε Σπδρο,
Σκληρόν
καθήκον μάς συνεκέντρωσεν
είς τδν 'Ιερόν τούτον χώρον.
Τδ καθήκον ν’ άποχαιρετήσωμεν ένα έκλεκτόν συνάδελφον, φίλον καί συμμαθη
τήν, δ δποΐος παίρνει τδν δρόμον, ποδ δυ
στυχώς δέν έχει γυρισμόν.
’Αγαπητέ Σπδρο,
’Εμείς, οί συμμαθηταί σου, ποδ σέ ζήσαμε άπδ κοντά έπί δύο συναπτά έτη, βαρυαλγοΟμε πολδ περισσότερον, διότι γνωρίζομεν πόσον καλός συνάδελφος Οπήρξες,
πόσον καλός άστυνομικός, πόσον καλός σύ
ζυγος καί πατέρας καί γενικώς πόσον ά
ριστος άνθρωπος, προσόντα ποδ πρέπει νά
κοσμούν τόν άστυνοιιικόν.
Δυστυχώς, ή μοίρα έζήλωσε τήν εδτυχίαν σου καί τόσον ποόωρα καί άδυσώπητα έκοψε τδ νήμα τής ζωής σου.
θρηνούμε μετά τής οικογένειας σου διά
τήν άδόκητον άπώλειάν σου. 'Γποσχόμεθα
δμως, έμεΐπ οί συμμαθηταί σου δτι θά
συνεχϊσουμε τδν δρόμον, τδν δποϊον έσδ
έχάραξες.
Τδ διάβα σου κοντά μας, θ’ άποτελή φω
τεινόν παράδειγμα ποδ θά κατευθύνη καί
τά έπαγγελματικά καί τά άτομικά μας
βήματα.
Εδχόμενοι τήν έξ ύψους παρηγοοίαν είς
τήν σκλποώς άπορφανισθεΐσαν οίκογένειάν
σου, προσευχόμεθα ΐνα τό χώμα τής Ά ττικής γής, τό δποϊον θά σέ σκεπάση, νά
είναι έλαφρόν.
Αιώνια σου ή μνήμη».
Τό χ ώ μ α
τής
Α τ τ ι κ ή ς
Υ ή ς noil τ ό ν
σκέπασε,
άς ε ί ν αι
έλαφρό.
Ή μνή
μη τ ο υ
δς είναι
αιώνια.
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Πορεία είς τά χιονισμένα ’Ηπειρωτικά βουνά.
τόση ταχυβολία καί άχρήστευε, λαμπαδιάΖσντάς τα, τά μόλις έμφανισθέντα
έχθρικά άρματα μάχης. . . "Εκανε λίγο
κρύο μά οί περισσότεροι άπηρέται τών
Πυροβόλων μας είχαν βγάλει τά χιτώ
νιά τους καί ήσαν ξαναμμένοι καί καταϊδρωμόνοι άπό τήν κούραση τής άνευ
διακοπής, επί έπτάωρον, ύπηρετήσεως
τών πυροβόλων τά όποια ήσαν σχεδόν
πυρακτωμένα... Ναι λοιπόν, μέ περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον, άμιλλώμενοι είς
ήρωϊαμάν, άδελφωμένοι καί μέ ένιαίαν
άπόφασιν διά τήν Νίκην, ώρμοϋοαν άξιωματικοί καί όπλϊται τού 731 πρός τά
έμπρός, είς τήν χάλαΖαν τών μύδρων
πού ώργωναν τό έδαφος. .. Είχαν όλοι
κατταληφθή άπό τήν Ιερόν έκείνην μα
νίαν, ή όποια ούτε συΖητεϊ οϋτε λογι
κεύεται . . . Είχε τεθή είς ένέργειαν ή
φοβερά Στρατηγική τών ΜαΖών, καί οί
άτράμητοι μαχηταί άντεπετίθεντο μετά
τού ένθουσιασμού τής άπελπισίας τρέ
χοντες στήν άγκαλιά τού θανάτου μέσα
είς μίον άτμόσφοιραν ή όποια μόνον
τήν σκληροτάτην συναυλίαν τοΰ πολέ
μου έγνώριΖεν. Πλήρης άποθέωσις δη
λαδή τού άγιου έκείνου πάθους τό ό
ποιον δτσν κατολάβη τάς μάΖας δέν
ύπακούει εί μή μόνον είς τό ιδεώδες
πού έξέθρεψε τό πάθος αύτό κοί τάς
έπιταγάς τής Ιστορίας έκάστου Λαοΰ.
Καί τό Ιδεώδες αύτό εϊνοι άκαταγώνιστον καί όκατάβλητον διότι έχει άφ' έουτοΟ προχουρήσει πέραν τού θανά
του. . . Κάθε βήμα πρός τήν δόξαν ήτο
καί βήμα πρός τόν Τάφον καί έσημειοΰτο διά γραμμής αίματος . . . Τότε έ
βγαλα τό συμπέρασμα, ότι «στόν πόλε
μο ό θάνατος έξαγοράΖει τήν άγριότητά του μέ κάποιαν τρομερόν άξιοπρέπειον καί στή φωτιά τής μάχης οί γεν
ναίοι παίρνουν μίον στάσιν ύπερήφονον
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καί μεταμορφώνονται ένώ έξαφανι'Ζοντ ο ι. . .
Ή νύχτα έφθααε καί τό ϋψωμα 731
ήτο γερά στά χέρια μας. Έπηκολούθησαν κοί άλλες παρόμοιες ήμέρες καί
νύχτες, χωρίς καμμία άνωτέρα θέλησις
νά δύναται νά έπιταχύνπ, τήν πορείαν
τους, όλες οί μέρες καί όλες οί νύχτες
τής δεκαημέρου έαρινής 'Ιταλικής έπιθέοεως κατά τάς όποιας ξεμάθαμε όλότελα τόν ϋπνο. . . καί κάθε πήδημα τοΰ
λεπτοδείκτου έσήμαινε καί έπιθανοτίους
ρόγχους. . . Ναι, δέκα μέρες καί δέκα
νύχτες, ή γή έφτυνε πρός τόν Ούρανό
κορμιά κομματιοσμένα, ό Ούρανός σφυροκοποϋαε τή γή μέ σιδερένιες γροθιές,
ό "Αρης έσπερνε άτσάλι σ' όλη τήν πε
ριοχή, καί οί νεκροί ξανασκοτωνόντουσον. . . Ή δυσοσμία τών σκοτωμένων,
οί γογγυσμοί τών βορέως τραυματιών,
οί λυγμοί τών ξεψυχούντων, ή άγωνία
τών Ζώντων καί οί κρωγμοί τών άγριων
πεινααμένων πουλιών δημιουργούν μίαν
έφιαλτικήν αυτόχρημα άτμόσφαιραν. . .
Ή άνασκαμμένη άπό άμέτρητες όβίδες
καί άεροπορικές βόμβες γή είναι πλημ
μυρισμένη άπό νεκρούς. . . Οί έπιΣώντες χώνονται μεταξύ τών νεκρών, Ζοΰν
έν έπαφή μέ αύτούς, τούς χρησιμοποι
ούν ένίοτε γιά προκάλυμμα καί άναπνέουν τήν οσμήν τών πτωμάτων. . . "Ολη
ή φρίκη τού πολέμου είναι παρούσα. . .
Τό ύψωμα όμως 731 ούδέ στιγμήν έ
παυσε νά είναι 'Ελληνικόν διότι αί καρδίαι είχαν νοήσει τάς πολεμικός μηχανάς. Πλημμυρισμένοι στό αίμα οί γίγαν
τες τού 731 άμύνονται μέ λυσσασμένο
φανατισμό πάνω οτήν ιερά πλέον γή τού
ύψώματος αύτοΰ. . . Καί τότε πού ή δο
κιμασία ξεπερνοΰσε τά όρια τών ανθρω
πίνων δυνάμεων αύτοί παρέμειναν στή
θέση τους μέ πίστη στήν Νίκη γνωρίΖον-

τες ότι ή Ελληνική Ιστορία τριάντα
καί πλέον αιώνων τούς καμαρώνει...
Ό λα αύτό συνέβησον είς τό ύψωμα 731
κατά τήν μεγάλην έαρινήν 'Ιταλικήν έπίθεσιν τοΰ Μαρτίου τοΰ 1941, τά είδα
μέ τά ίδια μου τά μάτια. Διερωτάτοι κα
νείς καί δικαίως «πώς οί "Ελληνες Στρατιώται, οί ύπερασπισταί τοΰ 731, κοινοί
καί άπλοι άνθρωποι μετεβλήθησαν όλοι
των καί άκαριαίως είς "Ηρωας»; Ή ίδική μου άπάντησις είς τό έρώτημα αύ
τό είναι ή έξής: «Φαίνετοι ότι ή άντίστασις ένός λαοΰ λαμβάνει πολλάκις
χαρακτήρα σκληρόν άνάλογον τοΰ ύποστηριΖομένου δικαίου ή τής ύποστηριΖομένης έδαφικής περιοχής. "Αλλη έξήγησις δέν χωρεί. .. Ή έπίγνωσις τοΰ
ύποστηριΖομένου
Εθνικού Δικαίου καί
τής τεράστιας Στρατιωτικής άξίας τής
τοποθεσίας τοΰ ύψώματος 731 έχαλύβδωσον τούς ύπεροσπιστάς τής ώς άνω
περιοχής. Ή προτέρα ίδιότης έκάστου
έξεμηδενίσθη είς τό πΰρ τής μάχης, αί
ψυχσί καί αί καρδίαι Αξιωματικών καί
Οπλιτών άφωμοιώθησαν καί έδημιουργήθη οϋτω τό ηθικόν έκείνο ύψος τό
όποιον άποτελεϊ τήν άπαραίτηττον προϋπόθεσιν τοΰ έπιδειχθέντος μοΖικοϋ ήρωϊσμοϋ. . . Ή μάχη δέν είναι περίπτωσις ιδιορρύθμων προσωπικοτήτων, ό δέ
βίαιος θάνατος καθώς κοί ό ήρωϊαμός
νά τάν άψηφίση κανείς ύπάγονται ίσως
είς κάποιον νόμον ισορροπίας... Ό
Στρατιώτης τέλος πού ξέρει γιατί πο
λεμά καί πού πιστεύει στήν ιερότητα
τοΰ άγώνος του ούδέπατε νικάται έστω
καί έάν φονεύεται... «Τό ΰψωμα 731
έχει νά έπιδείξη άφθονα καί ύπέροχα
παραδείγματα, ήρεμου γεννοιότητος, έκουσίος αύτσθυσίας καί άποφασιστικώς
καί όλοκληρωτικώς έκπληρωθέντος κα
θήκοντος. . .». Τό ϋψωμα αύτό συνεκέντρωσε τόσους "Ηρωας όσους θά έψα
χνε νά βρή κανείς είς τά παλαιά έπικά
χρόνια σκορπισμένους είς διάφορα ση
μεία τής γής καί είς πολλά έτη.
Καμμία άπά τάς βασικός προϋποθέ
σεις τοΰ πραγματικού 'Ηρωισμού δέν έ 
λειπαν άπό τούς μαχητάς τοΰ όνσμαστοΰ
καταστάντος ύψώματος, ούτε ή αύτοθυσία, ούτε ή άνιδιοτέλεια, οϋτε ή πεοιφρόνησις τοΰ θανάτου, οϋτε τό Ηθικόν
περιεχόμενον τοΰ σκοπού. .. Αί φυσιογνωμίαι των θά συνθέτουν τόν μεγαλειώ
δη πίνακα τής Ρητορείας τής Φιλοπα
τρίας των, — τής Ευγλωττίας τής θυ
σίας των — τής Εύστομίας τοΰ όπλου
των, καί θά έμφανίΖουν τό τρίπτυχαν
τών άδαιμάοτων ύπερασπιστών τής 'Ε 
λευθερίας, τούτέστιν: δΰναμιν καρδίας,
οεριφρνησιν θανάτου, άνευ όρων θυσίαν
τής Ζωής.
Δόξα καί Τιμή στους έπιΖήσαντας ύπερασοιστάς τοΰ 731. Αιώνια ή μνήμη
τών πεσόντων έπί τοΰ, καθαγιασθέντος
διά τοΰ αίματος Ελλήνων στρατιωτών,
ιστορικού ύψώματος! ! ! Διά τούς 'Αθα
νάτους Αύτούς νεκρούς ισχύουν οί άφορισμοί τοΰ σοφοΰ μας Ήροκλείτου, ό
όποιος πρό 25 αιώνων έτόνισεν: «Μάροι
γάρ μέΖονες μέΖονας μοίρας λαγχάνουσιν, άρηϊφάτους δέ θεοί τιμώσι καί άν
θρωποι ! ! !» (δηλαδή οί μεγαλύτεροι θά
νατοι λαμβάνουν καί μεγαλύτερα μερίδια
τούς δέ φονευομένους είς τόν πόλεμον
τιμούν καί οί Θεοί καί οί άνθρωποι».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ

"Ενας άκόμη tv ένεργείρ συνάδελφος,
ό Ύποστυ νόμος Μιχαλέας Γεώργιος έβύθιοε πρό ήμερων στό πένθος τή με
γάλη 'Αστυνομική μας οικογένεια. Τήν
17.9.1973 άπεβίωαε καί τήν έπομένην
έκηδεόθη εις τό
Νεκροταφεϊον Άναστόοεως Πειραιώς. Τήν έκφοράν παρα
κολούθησε πλήθος άστυ νομικών, συγγε
νείς καί φίλοι τοϋ όειιμνήστου Ύπαστυνόμου. Έ κ μέρους τοΰ Σώματος κατέ
θεσε στέφανον καί έΕεφώνησε τόν έπικήδειον ό Αστυνόμος κ. Χονδρός, δστις
έν καταφανεί συγκινήσει είπε τά έξης;
«Καί ή ‘Αστυνομική Οικογένεια θρηνεί
σήμερον τήν Απώλειαν ένός Ακόμη έκλεκτοΟ μέλους της. Τοθ έν ένεργείφ Ί ’παστυνόμου ΜΙΧΑΛΕΑ Γεωργίου.
’Αγαπητέ καί Αλησμόνητε Γεώργο!
Μέ Απέραντου δδύνην καί δέος άντικρύζομε τόν Νεκρόν Σου.
Πρδ §ξ μόλις ήμερων βρισκόσουν κοντά
μας γελαστός καί χαρούμενος, γεμάτος
ζωή καί δπηρεσιακόν σφρίγος καί Σήμε
ρα, Σήμερα άλλοίμονον, ήρθαμε έδώ νά
ΣοΟ άπευθύνωμε τόν "Γστατον Χαιρετισμόν.
Τό νήμα τής ζωής σου έκοψε τόσον πρό
ωρα βάσκανη μοίρα καί μάλιστα καθ’ δν
χρόνον εδρίσκεσο είς τό πλέον έπιτυχημένον σημεΐον τής οικογενειακής σου ζω
ής καί έπαγγελματικής σου σταδιοδρομίας.
Ό αιφνίδιος καί άδικος χαμός σου. συνεκίνησε καί συνεκλόνισεν δλους δσους σέ
έγνώριζαν καί δέν νομίζω δτι δπάρχουν
λόγια Ικανά νλ Απαλύνουν τόν πόνο τής
πολυαγαπημένης σου συζύγου, τών Ακριβών
σου θυγατέρων, τής μητρός σου, τών Αδελ
φών σου καί τών λοιπών συγγενών σου,
οδτε βεβαίως καί ήμών τών συναδέλφων
σου ποδ τόσον ήγάπας καί σέ Αγαπούσα
με, διότι δπήρξες πράγματι Ανώτερος άν
θρωπος μέ πλήρη κατανόηση, Αγάπη καί
συγκαταβατικότητα πρός τοδς συνανθρώ
πους σου καί τΑ προβλήματά των.
Ό Τπαστυνόμος Α' Γεώργιος ΜΙΧΑ
ΛΕΑΣ έγεννήθη είς ’Αθήνας έν Ιτει 1926.
Είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τό
1948, έξελθών τής Σχολής ’Αστυφυλάκων
τήν 23ην Δεκεμβρίου τοθ έτους τούτου.
Κατά τό διάστημα τοθ δπέρ 25ετο0ς δπηρεσιακοϋ του βίου, δπηρέτησε μέ Από
λυτον έπιτυχίαν καί έςαιρετικήν έπίδοσιν
καί Απόδασιν είς διαφόρους ΆστυνομικΑς
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Υπηρεσίας τών ’Αθηνών καί Πειραιώς.
Είς τό ΚΒ’ ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών
δπηρέτει Από 8.12.1967 μέχρι καί τοθ
θανάτου του.
ΤΑς βαθμίδας τής 'Ιεραρχίας μέχρι καί
τοθ βαθμοδ τοθ 'Γπαστυνόμου Α' Τάξεως,
Ανήλθε κανονικώς καί διεκρίνετο πάντοτε
διά τήν φιλομάθειάν του, τήν έγκυκλοπαιδικήν του μόρφωαιν καί τήν έπαγγελματικήν του κατάρτισιν. Διεκρίνετο έπίσης διά
τήν Αφοσίωσίν του είς τό καθήκον καί
τΑ ’Εθνικά ιδεώδη, τήν προθυμίαν, τό
ήθος, τόν χαρακτήρα καί τήν έντιμότητά του καί Απετέλει τό παράδειγμα πρός
μίμησιν μεταξί τών συναδέλφων του.
’Αλησμόνητε καί Πολύκλαυστε Νεκρέ!
Τό Άρχηγεΐον
’Αστυνομίας Πόλεως,
καί ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών,
είς ήν τελευταίως δπηρέτεις, έκφράζουν
δι’ έμοϋ τήν βαθυτάτην θλΐψιν των διΑ
τόν Απρόσμενον χαμό σου.
*Βς έκπρόσωπός των καί Διοικητής σου,
καταθέτω στέφανον έξ Ανθέων τής Α τ τ ι
κής τής, τήν όποιαν τόσον ήγάπας, είς
Ινδειξιν έλαχίστης τιμής καί εύγνωμοσύνης, διά τΑς προσφερθείσας δπηρεσίας σου
καί εδχομαι δπως δ Πανάγαθος θεός, είς
μέν τούς βαρυαλγοδντας οικείους σου δώση τήν έξ δψους παρηγοριάν, Σέ δέ τάξη
έν σκηναΐς δικαίων.
"Ας είναι έλαφρό τό χώμα τό όποιον
έντός όλίγου θά Σέ σκεπάση.
Αίωνία σου ή μνήμη, Αγαπητέ καί Α
λησμόνητε ΓΕΩΡΓΟ».

δης είς τήν 'Αστυνομίαν κατετάγη τό
έτος 1922. Τό 1946 προήχθη είς Ά ρ χιφύλοκα καί τό 1952 είς Άνθυπαατυνόμον, παραιτηθείς έν συνεχεία τής ένεργοϋ υπηρεσίας. Ό άείμνηστος συν
άδελφος διεκρίνετο διά τήν εύρεΐαν μόρφωσιν, τό ήθος, τό μειλίχιον τοΰ χαρακτήρος καί τήν πηγαίαν εύγένειαν.
Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» τών όποιων
ύπήρξε μέχρι τέλους τής 2ωής του
θερμός θιασώτης, συμμερίζονται τήν
βαθυτάτην θλΤψιν τών οικείων του καί
έκφρώΕουν πρός αυτούς τά πλέον ειλι
κρινή των συλληπητήρια. Ό
Θ ε ό ς
άς
ά ν α π α ύ σ η
τ ή ν
ψυ
χήν
του.
Ή
μ ν ή μ η
του
άς ε ί ν α ι
αίωνία.
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Πρός τούς οικείους τοϋ έκλιιπόντος
τά «Α.Χ.» εύχονται τήν έξ ύψους πα
ρηγοριάν. Ή μ ν ή μ η
του
δ C
ε ί ν α ι
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Τήν 27.8.73 άπεβίωαε καί τήν έπομένην έκηδεόθη είς τό Νεκροτοφεϊον
Χαλανδρίου ό τ. Άνθυπαστυνόμος Ά ν τωνιόδης Μιχαήλ. Τόν έκλιπόντα έκλεκτόν άατυνομικόν καί άνθρωπον συνώδειισε είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν
πλήθος γνωστών κοί φίλων έκ τής κοι
νωνίας τού Χαλανδρίου, όπου τελευταί
ως διέμενε, καί ύπό τής όποιας κατ'
έξοχήν έτιμάτο. Ό Μιχαήλ Άντωνιά-

Τήν 26.8.73 άπεβίωαε καί τήν 17ην
ώραν τής έπομένης έκηδεύθη ό έ σ.
Άνθυπαστυνόμος Ποναγιωτόκης Εμμα
νουήλ. Τήν κηδείαν του παρηκολούθηααν πολυάριθμοι συγγενείς καί φίλοι.
'Εκ μέρους τής 'Αστυνομίας Πόλεων
παρέστη άντιπροσωπεία έξ άστυνομικών
όλων τών βαθμών ύπό τόν Άστυν. κ.
Λισκόπουλον,
δστις καί έΕεφώνησε
τον έπικήδειον καί κατέθεσε στέφανον
έπί τής σοροΰ τοΰ έκλιπόντος.
Ό 'Εμμανουήλ Ποναγιωτόκης έγεν·
νήθη είς τήν Σητείσν Κρήτης τό έτος
1909. Είς τήν 'Αστυνομίαν κατετάγη τό
1932, προαχθείς είς Άρχιφύλακα καί
έν συνεχεία είς Άνθυπαστυνόμον τό
1944. Τόν μεγαλύτερον χρόνον τής έν
τώ Σώματι σταδιοδρομίας του ύπηρέτησεν είς τήν Άστυν. Δ)νσιν Αθηνών.
Διεκρίνετο διά τήν έργστικότητα καί τήν
πρασήλωσιν είς τό καθήκον. Πρός τούς
οικείους του ή στήλη μας εύχεται τήν
έξ ύψους παρηγοριάν. " Α ς
είναι
έ λ α φ ρ ό
τ ό
χ ώ μ α
πού
τόν
σκέπασε.
Ή
μνήμη
του
άς
ε ί ν α ι
αίωνία·
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2. Σημαίνει καί συστέλλω.
3. Οί δορυφόροι το ύ ... «Β» — Μαθήτρια τού Χριστού
έκ Βηθονίος (άνστρ.) — Κατά τούς άρχαίους Αίγυπτίους ή ψυχή μετά θάνατον.
4.

Απευθύνεται εις μισητά πρόσωπα -

Εις τήν δημοτι

κήν προτρέπει εις τήν λήψιν φαγητού (άνστρ.) κισπκός όρος.

Σκα-

5. Τά δημόσια δέν έχουν βιτρίνος.
6. Μονός μετρήσεως τής έντάσεως τού ηλεκτρικού ρεύ

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ
1. Βέλγος νομομαθής καί πολιτικός διοτελέοας καί Πρόε
δρος του Ο.Η.Ε. -

Ένοιιμένη μετό όΕέως δίδει 6λας.

2. Τό καλοκαίρι πολλοί τήν καταργούν (όνομ. δημοτ.).
3. Καί ούτό άοτυνομεύει (άρχικά)-Δά νεια χωρίς κέρδος
— Ό ήλιος κοί ό ήλος τά έχουν. .. κοινά.
4. Τό μικρόν άνομα φίλης του Χίτλερ κινητοποιεϊ. -

’Ακουόμενον ά-

Προηγούμενα του 9α όριΖοντίως δίδουν

ματος — Συνοικία τών ’Αθηνών, συνώνυμος Γαλλικής,
έν Λωραίνη, πόλεως.
7. Ή μπορεί νά είναι μικρόβια ή μικροί ράβδοι (γεν. πληθ.).
8. Νηπιακός περίπατος -

Τό πράγμα εις τήν Λατινικήν

— Κορυφή τών Γαλλικών Πυρηναίων, ύψους 2.500 μέ
τρων.
9. Κτητικόν εις τόν πληθυντικόν — Άπονέμσνται άναλόγως (δημοτική) — Γνωστόν ψήφισμα (άνστρ.).

εις τήν δοτικήν λέΕιν, ή όποια, ώς ουσιαστικόν, σημαί
νει αδυναμία, έλάττωμα.

10. Ή σαλάτα αυτή συνηθίζεται εις τά έπίσημα γεύματα
(ένάρθρως).

5. Μήν του Αττικού ήμερολογίου, κατά τά όποιον έτε-

11. Τόν ένεθυμήθη ό Κροϊσος, άνερχάμενος έπί τής πυράς

λούντο αί έαρταί τής άνοίΕεως.

(όναμαστ.) -

Ίδρυσε τήν Ακαδημίαν Αθηνών (αίτ.).

6. Άντιοτρόφως, πόλις τής Ρωσίος, έπί τής συμβολής

(I. Κο.)

άμωνύμου ποταμού καί τού ποταμού Ίρ τ ύ ς -Π ό λ ις τής
Γαλλίας, πρωτεύουσα τού Νομού Μάρνη.

~

7. Εις τήν τηλοψίαν, πολλάκις καθίστανται ένσχλητικαί.

ΛΥΣΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΡΙΘ.

8. Ξενικής προελεύσεως παράγγελμα, άντικατασταθέν σή
μερον διά τής λέΕεως .όπλο· -

Ή Μέδουσα τά έχει

εις τ ή ν . . . άρχήν — Προϋποθέτει ϋπαρΕιν χιάνων.
9.

Αρθρον εις τήν δοτικήν - Τής κουΖίνας. . . είναι μαύ
ρα — Χρόνος βοηθητικού ρήματος.

10. θρυλλικός θαλασσοπόρος έκ Λεβαδείας, δράσας κατά
τών Τούρκων κατά τά δεύτερον ήμιου τού περασμένου
οίώνος (γενική).
11. Γνωστοτάτη κοινότης τής ’Αττικής-Ό σ ιομάρτυς τής
'Εκκλησίας μας, έορτάΖων τήν 23ην Μαρτίου.
ΚΑ Θ Ε Τ Ο Σ
1. Εις τούς ΒυΖαντινούς νοούς, ό μεταΕύ τού άμβωνος
καί τού είκονοστοσίου χώρος -

Πέρσης στρατηγός έκ-

στρατεύσας τό 490 π.Χ. έναντίον τής ’Ερέτριας καί τών
Αθηνών.
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό

ΠΡΟΠΟ

Αύτά τά Λεφτά
ποιός θά τά πόρη

| hJuJGn Am*j

m

—

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ _ _
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ:

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Aoc
Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
»
Boc
»
100.000
100.000
Μ
Γος
»
50.000
50.000
5
Λαχνοί
»
10.000
50.000
»
10
»
5.000
50.000
»
20
Μ
3000
60.000
»
30
»
2.000
60.000
»
50
»
1.000
50.000
»
8.000
»
40
320.000
Κυκλοφορεί εις 64άδας

- p i-

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ μ μ μ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
"Evac λ α χ νό ς

2 .000.000
•

"Επ τά λ α χ ν ο ί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί
μέ σημαντικά ποοά

ΑΩΡΟΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 64άδος

4 .800.000

j |r

5.000.000
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΑΧΕΙΑ
ΤΛ Α Ι Π Λ Α Λ Α Χ Ε ΙΑ Κ ΕΡΔ ΙΖΟΥΝ Δ ΙΠ Λ Α Σ ΙΑ ΠΟΣΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

Η ΑΙΕ8ΝΗΙ ID N ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ*
(50 ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙ9ΞΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ)
ΥΠΟ Κ . Γ . ΓΑΡΔΙΚΑ
τ . Τακτικού Καθηγ. της ’Εγκληματολογίας
έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών.
Διευθυντοΰ τω ν έγκληματολογικών
'Υπηρεσιών
1. Τ ί» έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν τ ώ ν κ α θ ’
έ ξ ι ν ή κατ’ Ε π ά γ γ ε λ μ α έ γ κ λ η μ α 
τ ι ών. ΜεΤζον τ ό έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν των
τ α ξ ι δ ε υ ό ν τ ω ν
έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν καί
μ ά λ ι σ τ α δ ι ε θ ν ώ ς . — Μέγα μέρος τών έγκλημάτων τελούνται όπό τών καθ’ εξιν ή κατ’ έπάγγελμα
έγκληματιών, οιτινες είναι έπικίνδυνοι, τής 'ροπής αυ
τών πρός τό Ιγκληιμα μή έξουδετερωθείσης δι’ έπανειλημμένων ποινών. Ή μεγίστη πλειονότης αυτών είναι
ψυχικώς Ανώμαλοι καί κληρονσμικώς έπιβεβαρημένοι,
συναισθηματικά) ς ψυχροί ( ' ) , άβουλοι (2 ), ύπερθυμικοί (3) , φαντασιόπληκτοι, υστερικοί, οί’τινες είτε ύπολελειμμένοι τήν διάνοιαν είτε όξύνοες δντες, είναι Ανι
σόρροποι, λίαν έπικίνδυνοι καί ήκιστα δεκτικοί διορθώσεως.
’Αλλά καί δσοι έκτήσαντο τήν πρός τό έγκλημα
'ροπήν έκ τών δρων τοϋ περιβάλλοντος δυσχερέστατα
δύνανται νά βελτιωθώσι, διότι έξις δευτέρα φύσις. Σω
φρονιστικοί στατιστικοί οία ή τής Πρωσσίας τοΰ τέλους

τοΰ παρελθόντος αίώνος δεικνύουσιν δτι 95% ή 90% τών
ύποστάντων τρεις προηγουμένας ποινάς δντες άδιόρθωτοι ύποτροπιάζουσι καί αδθις (4) . Λίαν έπικίνδυνοι δντες
πρέπει πρός Ασφάλειαν τής κοινωνίας νά φέρωνται κατ
άρχήν έν ίσοβίψ πρός τό έγκληματεΐν άδυναμία. "Οσοι
τών έγκληματιών τούτων έχουσιν ένεργόν προσωπικό
τητα δέν άγονται καί φέρονται ύπό τών έκάστοτε εόκαιριών καί περιστάσεων, άλλά κατευθύνουσιν έαυτούς
πρός σαφή προκαθωρισμένον σκοπόν. Οί τής ένεργοΰ
προσωπικότητος είναι δλιγάριθμοι τών άβουλων καί Α
κρατών, δντων κατά πολύ πολυαριθμοτέρων (5) . ’Αλλ’
είναι πολλφ μάλλον έπικίνδυνοι, Ασκοΰσι δέ τό έγκλημα
κατ’ έπάγγελμα καί Αποζώσιν έξ αυτού. Τινές μάλιστα
έξειδικευάμενοι άκολουθοΰσι πάντοτε είς τόν αυτόν τρό
πον τελέσεως (modus operandi) τοΰ έγκλήματος έν
ώ καί τελειοποιούνται- συναπτόμενοι είς έπαγγελματικάς
έγκληματικάς ένώσεις χρησιμοποιοΰσι πυροβόλα δπλα,
έργαλεΐα καί τεχνικάς ή έπιστημανικάς μεθόδους πρός
«’Εκ τών «Ποινικών Χρονικών»
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