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Επισκέπτης εξ άλλων πεδίων εις τον χώρον ειδικής συναθροίσεως, κομίζει 

ό ομιλητής της στιγμής ως χαιρετισμον του Θαλοϋ, άπο του Σ Τ ' π.Χ. αιώνος, 

τήν παραίνεσιν : «Είρήνην αγάπα»—και ώς εύχήν την του Σόλωνος, άπο τής ιδίας 

εποχής, θεώρησιν «τον λόγον εΐ'δωλον είναι τών έργων (ό λόγος να είναι ή εί-

κών τών έργων)». 
,νΑς μη νομισθή, δτι με τήν άναδρομήν αυτήν εις χρόνους τόσον μεμακρυσμέ-

νους άπο τον σημερινόν, επιδιώκω να σας καλέσω εις μίαν κατ' άνάπλασιν πε-

ριήγησιν. «Θνητά φρονών (σκεπτόμενος ώς φθαρτός άνθρωπος)», καθώς καί ό 

Περίανδρος το ήθελεν, θα ήμην πρόθυμος δια τήν περίπτωσιν ν' ακολουθήσω του 

Κλεοβούλου τήν γνώμην «φιλήκοον είναι μάλλον ή φιλόλαλον (καλλίτερον να 

ακούσω παρά να ομιλήσω)*. 

Ζώ δμως μεθ' Υμών εις μίαν γήν, οπού εξακολουθεί καί ηχεί, άπο τής 

ιδίας πάντοτε εποχής, του ΣΤ' π.Χ. αιώνος, του Άναχάρσεως ή διαπίστωσις «τί 

έστι πολέμιον άνθρώποις ; αυτοί έαυτοΐς (τί είναι πράγματι έχθρικον διά τους 

ανθρώπους ; οι ίδιοι δια τους εαυτούς των)»—καί Οπου ό Βίας δια τον πολίτην 

μιας οιασδήποτε χώρας παραγγέλλει «το δε λέγειν δύνασθαι τα συμφέροντα τή 

πατρίδι, ψυχής ίδιον καί φρονήσεως (το να τολμά τις να λέγη έκεΐνα πού συμ

φέρουν τήν χώραν είναι γνώρισμα ψυχικής δυνάμεως καί συνέσεως)^. 

Προς τον άγωνιώντα δια τήν αΰριον σημερινόν άνθρωπον ας ακουσθούν τώρα 

του Χίλωνος ή προσταγή : «Νόμοις πείθου (υπάκουε ε'ις τους νόμους)» καί του 

Πιττακοΰ ή άναγνώρισις «τίς αρχή μεγίστη ; ή πηγάζουσα εκ τών διαφόρων νό

μων)», διότι οι νόμοι επί ξύλινων πινάκων άνεγράφοντο τότε. 

Ωραία ή αποστολή Σας εις τήν ζωήν, ώραΐον καί το προ Υμών έργον, άς 

μή θεωρηθή δτι διαταράσσονται άπο τήν παρουσίαν εις τήν σκηνήν ενός άπλου 

καί κοινού άνθρωπου. Έ π ί τέλους, δια τους κοινούς καί αϊ πολιτεΐαι καί τα 

Κράτη έγιναν—καί δι' αυτούς ό Σόλων, εις αύτας τάς Αθήνας, έγραψεν : «Ώς 

κακά πλείστα πόλει δυσνομίη παρέχει, εύνομίη δ' εΰκοσμα καί άρτια πάντ* άπο-

φαίνει, καί θ' άμα τοις άδίκοις άμφιτίθησι πέδας. Τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, 

ΰβριν άμαυροΐ, αύαίνει δ' άτης άνθεα φυόμενα. Εύθύνει δε δίκας σκόλιας υπερή

φανα τ' έργα πραύνει. Παύει δ' έργα διχοστασίης, παύει δ' άργαλέης έριδος χό-

λον, έστι δ' υπ' αυτής πάντα κατ* ανθρώπους άρτια καί πινυτά (πάρα πολλά κακά 

προξενεί εις τήν πόλιν ή περιφρόνησις τών πολιτών προς τους νόμους, ενώ ή 

ευνομία φέρει εις τον οιονδήποτε τα κόσμια καί τα σωστά, συγχρόνως δε εμπο

δίζει καί τους άδικους. 'Απαλύνει τήν τραχύτητα, στάματα τήν άπληστίαν, έξα-

* Όμιλία έκφωνηθεΐσα κατά τήν έναρκτήριον συνεδρίαν τής Διεθνούς 'Εγκληματολογι
κής Συναντήσεως 'Αθηνών τη 4. Σεπτεμβρίου 1972. 
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λείφει την προσβολήν, άπομαραίνουσα τον οιονδήποτε άνθόν της μόλις αρχίζει να 

γεννάται. Όρθοτομει εις δυσχερείς περιπτώσεις και υποβιβάζει τον κομπασμον 

δι' έργα. Σταμάτη τάς δραστηριότητας δια διχόνοιαν, στάματα καί την πικρίαν 

εκ της ολέθριας φιλονικίας, αφήνει δε υπό την έπιρροήν της τά πάντα δια τους 

ανθρώπους πλήρη καί σώφρονα)». 

Ό απλούς και κοινός άνθρωπος δέν γνωρίζει, εάν αϊ σοφαί αύται ύποθήκαι 

εύρον, μετά τόσους αιώνας, την πλήρη καί δικαίαν έφαρμογήν εις οιανδήποτε χω

ράν καί καθ' οιονδήποτε χρόνον. Γνωρίζει δμως δτι εξακολουθεί να βλάπτηται 

καί νά οχλήται άπο το έγκλημα—καί Οτι Σεις μεριμνάτε διά τον συνεχή περιο-

ρισμον καί την άποτροπήν του. 

Μέ τον απλούν καί κοινον άνθρωπον θα συνεμάχουν εις προτροπάς καί ό Πε

ρίανδρος : «μη μόνον τους άμαρτάνοντας κόλαζε άλλα καί τους μέλλοντας κώλυε 

(μη περιορίζεσθε μόνον είς τΐ;ν τιμωρίαν των άδικούντων, άλλα καί εις τον έμπο-

δισμον των δσων προτίθενται να αδικήσουν)»—καί ό Κλεόβουλος : «ό νόμος ως 

ύφάντης έκάστω το πρέπον καί το μέτρον καί το άρμόττον άποδίδωσι (ό νόμος 

ώς άλλος υφαντουργός προσφέρει εις τον οιονδήποτε καί αύτο πού επιβάλλεται 

καί αύτο πού είναι κανονικον καί αύτο πού προσιδιάζει είς τήν περίπτωσιν )»—καί 

ό Βίας : «άναγκαιόν έστι τη μέν φύσει το συμπαθές άποδοΰναι, τω δέ νόμω τήν 

ψήφον (είναι ανάγκη νά παραδεχθώμεν δτι ή μέν φύσις παρωθεί προς τήν συμ-

πάθειαν, ό δέ νόμος προς τήν έφαρμογήν του)»—καί ό Θαλής : «δσα νεμεσας τφ 

πλησίον αυτός μή ποίει (δσα μισών κατηγορείς διά τον πλησίον σου ό 'ίδιος μη 

πράττε)»—καί πάλιν ό Σόλων : «δει προς το δυνατόν γράφεσθαι τον νόμον ει βού-

λεται χρησίμως ολίγους άλλα μή πολλούς άχρήστως κολάζειν (πρέπει ό νόμος 

νά διατυπούται κατά τρόπον έπιδεκτικον εφαρμογής, έάν τουλάχιστον θέλωμεν νά 

τιμωρή τους ολίγους επωφελώς καί δχι τους πολλούς άνωφελώς)». 

Μέ αυτά τά ολίγα, πάντοτε από του ΣΤ' π.Χ. αιώνος, παρακολουθεί ό απλούς 

καί κοινός άνθρωπος τάς εργασίας καί δραστηριότητας Σας. Συναισθάνεται ώς 

άλλος Άνάχαρσις δτι «γλώσσα αγαθόν τε καί φαΰλον άνθρώποις (ή γλώσσα 

είναι διά τους ανθρώπους καί πράγμα καλόν καί κακόν)», συναισθάνεται ακόμη 

ώς άλλος Πιττακος δτι «χαλεπον έσθλον εμμεναι (είναι δύσκολον νά μένη τις κα

λός)»—τίμα καί το του Χίλωνος : «θυμού κρατεΐν (συγκρατεί τήν δργήν σου)». 

Παραλλήλως, δμως, δέν λησμονεί καί του τελευταίου τήν επιγραμματικήν άξιο-

λόγησιν : «τήν μάλιστα νόμων, ήκιστα δέ ρητόρων άκούουσαν πολιτείαν άρίστην 

είναι (αρίστη πολιτεία είναι εκείνη ή οποία εισακούει πάρα πολύ τους νόμους, 

πολύ δέ ολίγον τους ρήτορας)». 

Άπο τά πεδία του πολιτισμού καί τών επιστημών λιτή καί ταπεινή, κοινότυπος 

θα έλεγον, έ'ρχεται είς τήν συνάθροισίν Σας ή παραίνεσις : Προσέξατε τον νόμον 

είς τήν δομήν, είς τήν διατύπωσιν, είς τάς συνεπείας του—διότι είς αυτήν τήν 

προσοχήν κλείεται, εξ αυτών τών πραγμάτων καί της πιθανότητος, ή ελπίς διά τον 

περιορισμον καί τήν έξαφάνισιν του εγκλήματος. Εύχομαι δπως κατά τήν εδώ παρου-

σίαν Σας σημειώσητε προς τούτο βήματα αποφασιστικά, εύχομαι διά τήν έπιτυχίαν 

της Συναντήσεως Σας χάριν του απλού καί κοινού άνθρωπου της αύριον . . . 


