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Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Υπό του Πρυτάνεως καί Καθηγητοϋ της ’Εγκλη
ματολογίας έν τη Παντείω Ά νώτ. Σχ. Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩ ΑΝΝΟΥ Π Α Π Α ΖΑ ΧΑ ΡΙΟ Υ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

2. Νΰν δέ γεννάται τό έρώτημα, τις είναι ή θέσις των διαφόρων δικαίων 
έναντι των ανωτέρω γενομένων διαστολών περί της έννοιας τοϋ εγκλήματος;

"Αλλοτε καί είδικώς κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τοϋ Ποινικού Δικαίου έ- 
κράτει ή πρώτη άποψις, καθ’ ήν ού μόνον οί άνθρωποι αλλά καί ή φύσις καί τά 
ζώα, εάν προσβάλωσιν έγκληματοΰσιν. Ουτω λ.χ. ίστορικώς άναφέρεται ότι έλάμ- 
βανον χώραν «μετά πάσης έπισημότητος» οίκαι κατά ζώων καί κατ’ άψυχων αντι
κειμένων. Τό τοιοΰτον δέ εξηγείται ίσως έκτος τών άλλων καί έκ της τάσεως των 
πρωτογόνων λαών πρός τό προσωποποιεΐν.

Ή  επιστήμη ακολουθεί σήμερον δτέ μέν τήν πρώτην, δτέ δέ τήν δευτέραν 
άποψιν. Είδικώς δέ:

α) Περισσότερον διαδεδομένη είναι ή τρίτη γνώμη, καθ’ ήν απαραίτητος 
προϋπόθεσις τοϋ χαρακτηρισμού τοϋ δράστου ως έγκληματίου είναι ή ύπαρξις παρ’ 
αύτώ ίκανότητος πρός καταλογισμόν. ’Εάν λοιπόν δ δράστης είναι απλώς μόνον 
ύλικώς, άντικειμενικώς, αίτιος διά τήν πράξιν, δεν είναι όμως καί ικανός πρός 
καταλογισμόν (διότι είναι λ.χ. παράφρων ή παϊς) , τοϋτο δέν άρκεΐ διά νά χαρα- 
κτηρισθή ώς εγκληματίας καί νά προκαλέση καθ’ έαυτοΰ τήν πολιτειακήν αντίδρα
σή, έκδηλουμένην διά της επιβολής «τής ποινής».

Τήν τοιαύτην δέ άποψιν άκολουθοΰσι τό Γερμανικόν, Αυστριακόν, Ελβετικόν, 
Γαλλικόν καί Ε λληνικόν  Δίκαιον.

β) Έ ξ  άντιθέτου ή ’Ιταλική Άνθρωπολογική Σχολή άκολουθεϊ τήν δευτέραν 
άποψιν, παραδεχομένη ότι άρκεΐ διά τόν χαρακτηρισμόν τοϋ δράστου ώς έγκλη
ματίου άπλώς ή έν τη άνθρωπίνη κοινωνία διαβίωσις αύτοΰ καί τό κοινωνικώς 
έπικίνδυνον τής διαγωγής του. Ε π ε ιδ ή  όμως ού μόνον οί δεκτικοί, άλλά καί οί 
ανεπίδεκτοι καταλογισμοΰ άνθρωποι έπίσης ζώσιν εις τήν κοινωνίαν καί δύναν- 
ται νά βλάψωσιν αυτήν, έπεται ότι καί οί τελευταίοι οδτοι δέον νά χαρακτηρισθώ- 
σιν ώς έγκληματία ι, έάν προσβάλωσιν. Έν άλλαις λέξεσιν άρκεΐ κατά τήν Σχο
λήν ταύτην ότι δ δράστης είναι άπλώς μόνον ύλικώς, άντικειμενικώς ύπαίτιος τής 
πράξεως διά νά χαρακτηρισθή ώς έγκληματίας καί έπ.σύρη κατ’ αύτοΰ τάς δια
φόρους πολιτειακάς άντιδράσεις, έκδηλουμένας διά «τών κυρώσεων», χωρίς παν- 
τάπασι νά ένδιαφέρη ή έξέτασις καί κρίσις περί τοϋ ψυχικού στοιχείου τής ίκα
νότητος ή μή πρός καταλογισμόν αύτοΰ.

Τήν τοιαύτην δέ άποψιν άκολουθεϊ μόνον τό Σχέδιον τοϋ ’Ιταλικού Ποινικού
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Κώδικος τοΰ έτους 1921, δπερ, ώς έρρήθη ήδη, ακολουθεί τάς άρχάς τής Ιτα λικής 
Άνθρωπολογικής Σχολής.

Καί νϋν έρωταται, ποια είναι ή ενταύθα πρακτική σημασία τοΰ ζητήματος 
τούτου περί τής έννοιας τοΰ εγκλήματος; Σχετικώς αρκεί νά παρατηρηθή δτι τό 
Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων άναφέρεται εις τήν έξέτασιν τής ανθρώ
πινης άναπτύξειος, συνδεομένην μετά τής συγχρόνου άναπτύξεως τής προς καταλο
γισμόν ίκανότητος. Είδικώς δέ, ενώ κατά τήν κρατοΰσαν γνώμην μόνον οί μεγαλυ- 
τέρας ηλικίας, ήτοι οι άποκτήσαντες ήδη τήν προς καταλογισμόν ικανότητα, ανή
λικοι είναι ικανοί προς τό έγκληματεΐν, άντιθέτως κατά τήν ’Ιταλικήν Σχολήν 
άπαντες οι ανήλικοι, καί έάν δεν απέκτησαν ακόμη λόγω τής μικρας ήλικίας των 
τήν ικανότητα ταύτην, είναι «ικανοί πρός τό έγκληματεΐν». Κ αί είναι μέν αληθές 
δτι κατά τινα δίκαια τής κρατούσης σχολής (Αυστριακόν, Ελβετικόν, Γαλλικόν 
καί Ελληνικόν) ο δικαστής άνηλίκων δύναται νά έπέμβη καί κατ’ ανηλίκων μι- 
κράς ήλικίας, οΐτινες δέν άπέκτησαν ακόμη τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα, 
τό τοιοΰτον δμως δέν αποτελεί τυχόν άναγνώρισιν ίκανότητος των τοιούτων άνη
λίκων πρός τό έγκληματεΐν, άλλ’ απλώς έπιβαλλομένην προληπτικήν πολιτειακήν 
ένέργειαν, ιδία από άπόψεως διαπαιδαγωγήσεως τής νεότητος. Ά φ ’ ετέρου είναι 
αληθές δτι καί κατά τό ’Ιταλικόν Σχέόιον διακρίνονται έπίσης οί ανήλικοι εις παϊ- 
δας καί έφήβους, είδικώς δέ εις ανηλίκους κάτω των 12 έτών καί ανηλίκους 12<— 
18 έτών, τό οποίον δμως πάντως δέν αποτελεί άναγνώρισιν άνικανότητος τών άνη
λίκων κάτω τών 12 έτών πρός τό έγκληματεΐν, άλλ’ άπλώς άναγνώρισιν τής 
ανάγκης λήψεως διαφόρων μέτρων κατά τών παίδων καί διαφόρων κατά τών εφή
βων λόγω τής διαφόρου ψυχοφυσικής ιδιοσυγκρασίας τών δύο περιόδων ήλικίας.

I I .  Ώς έρρήθη λοιπόν ήδη, κατά τά δίκαια τής κρατούσης Σχολής μόνον οί 
άποκτήσ αντες τήν πρός καταλογισμόν . ικανότητα άνήλικοι είναι καί κανοί πρός τό 
έγκληματεΐν. Ά λ λ ’ έρωταται νΰν, τίς είναι ή έννοια τής τοιαύτης ίκανότητος πρός 
καταλογισμόν;

1. ’Αληθώς έν τώ καθορισμώ τής έννοιας ταύτης άνακύπτουσιν αί κάτωθι 
δύο κατευθύνσεις:

Α '. Ή  παλαιοτέρα άντίληψις. Κατ’ αυτήν τό περιεχόμενον τής έννοιας τής 
ίκανότητος πρός καταλογισμόν άποτελεΐ ή ώριμότης τής νοήσεως, έρειδομένη έπί 
τής πνευματικής ίκανότητος διακρίσεως. Ή  τοιαύτη «ίκανότης διακρίσεως» άντι- 
στοιχεΐ πρός τόν δρον «ντισκερνεμέντ» τοΰ Ναπολεόντειου Ποινικοΰ Κώδικος, άφ’ 
οΰ ώρμήθησαν καί δλοι οί νεώτεροι Ποινικοί Κώδικες τών διαφόρων χωρών έν 
τώ καθορισμώ τής έννοιας τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος. Κ α ί έρωταται νυν, 
τίς είναι ή έννοια τοΰ δρου «ντισκερνεμέντ»; 'Ο Γαλλικός Κώδιξ δέν επ ιχειρεί 
καθορισμόν τής έννοιας τήύτης. Άντιθέτως δ υπό τοΰ Φούερμπαχ συνταχθείς Βαυ
αρικός Κώδιξ τοΰ παρελθόντος αίώνος, ώς καί οί μετέπειτα Γερμανικοί Κώδικες 
τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου, παρέλαβον μέν τόν δρον τοΰτον παρά τής Γαλλικής Νομο
θεσίας, έπεχείρησαν δμως είδικώτερον προσδιορισμόν τοΰ περιεχομένου τής τοιαύ
της έννοιας «τής διακρίσεως». Τοιουτοτρόπως σήμερον τό περιεχόμενον τής έννοιας 
«τής ίκανότητος διακρίσεως» καθορίζεται έν γένει:

α) Έ π ί τή βάσει τόΰ νομικού ένδιαφέροντος τής πράξεως. Ούτως ώς ικανός 
πρός καταλογισμόν θεωρείται έκεΐνος δ άνήλικος, δστις απέκτησε τήν πνευματικήν 
ωριμότητα νά διακρίνη καί νά νοή τό άξιάποινον ή τό παράνομον ή τό άδικον τής 
πράξεώς του. —

β) Έ π ί τή βάσει τοΰ ηθικού ένδιαφέροντος τής πράξεως. Ούτως ώς ικανός 
πρός καταλογισμόν έκλαμβάνεται έκεΐνος δ άνήλικος, δστις άπέκτησε τήν πνευ
ματικήν ώριμότητα νά διακρίνη μεταξύ τής καλής καί τής κακής ή μεταξύ τής 
ηθικής καί άνηθίκου πράξεώς του.

γ) Έ π ί τή βάσει τοΰ κοινωνικού ένδιαφέροντος τής πράξεως, ένθα ή πρός
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καταλογισμόν ικανό ιης Αφορά τήν ανικανότητα τοΰ ανηλίκου νά διακρίνη τόν Αν
τικοινωνικόν χαρακτήρα της πράξεώς του.

δ) Επι τη βασει του γενικού ένδιαέροντος της πράξεώς, ένθα ή Εκανότης πρός 
καταλογισμον^άφορα την ικανότητα τοΰ Ανηλίκου νά διακρίνη τό έν γένει έπιτρε- 
πτον η μη της πράξεώς του ή τήν φΰσιν καί σπουδαιότητα αυτής.

, ® · Η ν ε ω τ ε  ρ α ά ν τ ί λ η ψ ι ς .  Κατ’ αυτήν περιεχόμενον τής έννοιας τής 
προς καταλογισμόν 'ικανότητας Αποτελεί ου μόνον ή ώριμότης τής νοήσεως, έρειοο- 
μενη^επι τής πνευματικής ώριμότητος τής ικανότητας τοΰ διακρίνειν, Αλλά καί ή 
ωριμοτης τής βουλήσεως, έρειδομένη έπί τής κτήσεως τής Εκανότητος τής Αντιστά
σεως εις τα παρορμώντα ιήν βούλησιν αίτια. Επομένως μόνον δ Από απόψεως νοή
σεως και βουλήσεως ώριμος Ανήλικος είναι δεκτικός καταλογισμού, μόνος* δέ αυτός 
είναι ικανός καί πρός τό έγκληματεΐν.

Έ κ  των διαφόρων δέ δικαίων τό Γερμανικόν, Αυστριακόν καί Ελληνικόν Δί- 
καιον^ ερειδονται επί τής έννοιας τής ικανότητας πρός καταλογισμόν προκειμένου 
περ. ανήλικων ορμωμενα απο τής ώριμότητος τόσον τής νοήσεως, όσον καί τής βου- 
λησοως.^ Αντιθετως ο Γαλλικός Δίομος έρείδεται μόνον επί τής ώριμότητος τής νοή
σεως (ωριμότητας τοΰ διακρίνειν) χωρίς νά λαμβάνη ούδαμώς ύπ’ ' όώιν τό γεγονός 
οτι τυχόν ο περί ου πρόκειται νοητικώς ώριμος Ανήλικος δεν Απέκτησεν Ακόμη ώρι- 
μοτητα βουλήσεως. Περαιτέρω δ Ελβετικός Κώδιξ παραδέχεται μέν ότι μόνον οι 
δεκτικοί καταλογισμού άνθρωποι είναι καί ικανοί πρός τό έγκληματεΐν, δέν προβαί
νει όμως προκειμένου περί Ανηλίκων εις καθορισμόν τής έννοιας τής πρός καταλο
γισμόν ικανοτητος,^ Οιοτι οι συντακται αυτού έθεώρησαν τήν έκάστοτε έξέτασιν καί 
κρισιν, εαν ανήλικος τις εγένετο ήδη ικανός πρός καταλογισμόν ή παραμένη Ακόμη 
ανεπίδεκτος τοιουτου, αφ ενός μέν δυσχερή, Αν όχι αδύνατον, καί άφ’ ετέρου ώς 
ανευ πρακτικής σημασίας Από Απόψεως καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος των 
ανήλικων. Τέλος, το Ιταλικόν Δίκαιον οεν επ ιχειρεί καθορισμόν τής έννοιας τής 
ικανοτητος προς καταλογισμόν, διότι, ώς έλέχθη ήδη, ή έννοια αυτή ούδεμίαν δύνα- 
ται__να έχη κατα τα δόγματα τής Ιτα λικής Σχολής άπήχησιν, δεδομένου ότι οΰτως
'Ί, α' , ς, άπα?τες 01 άνθρωποι, ικανοί ή Ανίκανοι πρός καταλογισμόν, είναι κατ’ 
αυτήν αείποτε ικανοί καί πρός τό έγκληματεΐν.

, Κατα ταυτα,Ί έννοια τής Εκανότητος πρός καταλογισμόν, ήτις άλλοτε ώρίζετο 
μονον ως νοητικη ωριμοτης, προϋποθέτει νυν παρά τήν νοητικήν καί ώριμότητα 
βουλήσεως. Το τελευταΐον τοϋτο βεβαίως Αποτελεί πρόοδον έν σχέση προ- τά- προ 
ηγουμένας λίαν στενάς Αντιλήψεις. Καθ’ ήμας όμως δέον νά προχωρήσωμεν καί Ιτι 
περαιτέρω, και οή οεν πρέπει προκειμένου περί τοΰ καθορισμού τής έννοιας της 
ικανότϊ,τος πρός καταλογισμόν  ̂νά άρκεσθώμεν μόνον εις τήν ώριμότητα νοήσεως 
και οουλησεως, αλλα να απαιτησωμεν τήν γενικωτέραν ώριμότητα τοΰ όλου Ανθρω
πίνου ψυχοφυσικού οργανισμού διότι, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, είναι έκτος πά- 
σης αμφισβητησεως οτι η καθολου διαγωγή Ανθρώπου τινός καθορίζεται έκ της γ~ 
νικής ψυχοφυσικής ώριμότητος καί ούχί μόνον έκ μονομερών στοιχείων, ήτοι Απλώς 
εκ τής ωριμότητας τής νοήσεως καί τής βουλήσεως, Αλλά καί έξ άλλων ώς ) y 
καί έκ τής συναισθηματικής ώριμότητος κλπ. ’Ίσως λοιπόν θά "ήτο ορθότερο- δ 
ορισμος «τής ικανοτητος πρός καταλογισμόν» ώς τής γενικής ικανότητος τοΰ όλου 
εξελισσόμενου ψυχοφυσικοΰ οργανισμού τοΰ Ανθρώπου πρός έλευθέραν προσαοιτονήν 
τής διαγωγής του προς τόν ρυθμόν τής ζωής τοΰ περιβάλλοντος. ‘
Τ Εκ τ“ ν « νωτεΡω οε επεται ότι, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, μόνον οι ένήλικοι 

άνθρωπο?0 πΡ° ς καταλ° γΐσμθν’ ° 10τΐ Χώ dVT‘ μ0ν° ν ° 5τ01 dvKX ψοχοφυσικώς ώριμοι

, Έ ντ? ΟΘ«  f t ?  κΡ'ίνομε,ν νά κάμωμεν έπιπροσθέτως καί τήν έξής παρα-
τηρησιν, οτι οηλαοη η ίκανοτης προς καταλογισμόν είναι Εκανότης καί έπομένως ώς
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τοιαύτη δεν δύναται νά άποκτηθή υπό τού ανθρώπου έφ’ άπαξ καί έξ ολοκλήρου, 
άλλα σύν τώ χρόνω καί μικρόν κατά μικρόν. Έάν λοιπόν συνδυάσωμεν τό γεγονός 
τούτο πρός τήν άντίληψιν ήμών περί- τής γενικής ώριμότητος ώς προΟποθέσεως τής 
πρός καταλογισμόν 'ικανότητας, δέον νά δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν μακράς ενδιαμέσου 
περιόδου, διαρκούσης τής άνηλικότητος, ήλαττωμένης ικανότητας πρός καταλογι
σμόν' ίσως δε πρέπει νά δεχθώμεν δτι ή περίοδος αυτή συμπίπτει πρός τήν περίοδον 
τής εφηβικής ηλικίας, ή δποία άφ’ ένός έπεται τής περιόδου τής παιδικής ηλικίας, 
καθ’ ήν υπάρχει παντελής έλλειώις ικανότητας πρός καταλογισμόν, καί άφ’ ετέρου 
προηγείται τής έποχής τής ένηλικότητος, ήτοι τής πλήρους ώριμότητος, δπάτε καί 
μόνον δύναται, καθ’ ημάς, νά γίνη λόγος περί πλήρους ικανότητας πρός καταλογι
σμόν, ώς καί ανωτέρω έρρήθη.

2. Ώς γνωστόν, άπαντες οί άνθρωποι δεν γίνονται ταυτοχράνως ικανοί πρός 
καταλογισμόν. Σχετικώς δέ επιδρούν μεταξύ άλλων φυλετικοί λόγοι, ή διαφορά τού 
φύλου, ή κοινωνική τάξις, οί δροι τής διαβιώσεως, τό κλίμα, κληρονομικοί λόγοι κ.ά.

Νΰν λοιπόν έρωτάται, τίς είναι ή θέσις των διαφόρων νομοθεσιών έναντι τού 
τοιούτου ζητήματος; Σχετικώς δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τά εξής συστήματα:

α) Τό σύστημα, καθ’ δ δ νομοθέτης, ώς έάν αμφέβαλλε πάντοτε καί προκειμέ- 
νου περί πάσης περιπτώσεως περί τοϋ έάν ανήλικός τις άπέκτησεν ή μή τήν ικανό
τητα πρός καταλογισμόν, δρίζει δτι δ δικαστής δέον νά έξετάζη καί κρίνη τούτο 
εις πάσαν συγκεκριμένην περίπτωσιν καί προκειμένου περί οιουδήποτε ανηλίκου, 
ακόμη καί άν ούτος είναι νήπιον. Τό σύστημα δέ τούτο θά ήδύνατο νά άποκληθή 
σύστημα τής διαρκούς αμφιβολίας περί τής έπελεύσεως τής πρός καταλογισμόν ικα
νότητας.

Τό σύστημα τούτο ήκολούθει άλλοτε δ Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ έν σχέσει 
πρός άπαντας τούς ανηλίκους, τούς άγοντας ηλικίαν κάτω τών 16 ετών, κατά δέ 
τήν γενομένην διά νόμου τού έτους 1906 μεταρρύθμισιν έν σχέσει πρός τούς άγοντας 
ηλικίαν κάτω τών 18 έτών.

β ')  Κατ’ άλλο σύστημα δ νομοθέτης, ώς έάν ήτο βέβαιος περί τοϋ χρόνου τής 
κτήσεως τής πρός καταλογισμόν ίκανάτητος κατά πάσαν περίπτωσιν, ουδέποτε δια- 
τάσσει τήν έξέτασιν τού ζητήματος τούτου παρά τού δικαστοϋ, άλλ’ δρίζει σταθερά 
δρια ηλικίας χωρισμού τών άνικάνων καί ικανών πρός καταλογισμόν άνηλίκων. 
Οδτως υποτίθεται δτι οί κάτω ώρισμένης ήλικίας ανήλικοι δέν είναι ακόμη ικανοί 
πρός καταλογισμόν, ένώ οί άνω ταύτης άνήλικοι άντιθέτως δτι απέκτησαν τήν τοι- 
αύτην ικανότητα. Τό σύστημα τούτο θά ήδύνατο νά όνομασθή σύστημα τής διαρ
κούς βεβαιότητος περί τής έπελεύθεως τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος.

Τό σύστημα δέ τούτο άκολουθεΐ τό Ελβετικόν Σχέδιον Ποινικού Κώδικος τού 
έτους 1918, τό όποιον αναγράφει ώς δριον διακρίσεως μεταξύ τών άνεπιδέκτων κα
ταλογισμού παίδων καί τών δεκτικών τοιούτων έφήβων τό 15ον έτος τής ήλικίας.

γ) Κατά τρίτον μικτόν σύστημα δ νομοθέτης θεωρεί ώς βέβαιον δτι οί ανήλι
κοι μέχρις ώρισμένης μέν ήλικίας δέν απέκτησαν τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα 
(περίοδος τής αναμφισβήτητου ανικανότητας πρός καταλογισμόν) , από άλλης δέ 

ώρισμένης ήλικίας δτι απέκτησαν τοιαύτην (περίοδος τής αναμφισβήτητου ίκανότη- 
τος πρός καταλογισμόν) , αμφιβάλλει δέ μόνον προκειμένου περί τών άνηλίκων τών 
αγόντων τήν ένδιάμεσον περίοδον ήλικίας (περίοδος αμφιβολίας περί ύπάρξεως ίκα- 
νότητος πρός καταλογισμόν) . Τό ρηθέν δέ σύστημα θά έδει νά κληθή μικτόν ΐ)  σύ
στημα τής ένδιαμέσου περιόδου αμφιβολίας περί έπελεύσεως τής πρός καταλογισμόν 
ίκανότητος.

Τό σύστημα τούτο είναι παλαιότερον, άναγόμενον εις αυτήν τήν έποχήν τού 
Ρωμαϊκού Δικαίου. Τούτο δέ άκολουθοΰσι σήμερον έκ τών ενταύθα συγκρινομένων 
δικαίων τό Γερμανικόν, Αυστριακόν, Γαλλικόν καί Ελληνικόν Δίκαιον.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια, από τό προηγούμενο)

Καί άλλοτε έχω γράψει καί είμαι ύποχρεωμένος καί πάλι νά έπαναλάβω τό 
σοφό απόφθεγμα ενός παλιοΰ καί ύποδειγματικοϋ διοικητοΰ της Καταδιώξεως ’Α
θηνών επί Χωροφυλακής, τοϋ μακαρίτη τοΰ Γιάννη τοΰ Μαρούδα, τοΰ θρυλικού 
μπάρμπα Γιάννη, μιας ιστορικής μορφής της παλιάς Χωροφυλακής, πού είχε απέ
ραντη μνήμη καί τεράστιες ικανότητες καί πού γνώριζε απ’ έξω καί άνακατωτά 
όλους τούς κακοποιούς τής μικρής ’Αθήνας, τό παρελθόν τους, τις μεθόδους τους, 
τούς συνεργάτες τους, τά στέκια τους καί τις συναναστροφές τους καί πού μέ μια 
ματιά πού έρριχνε τότε σε μια διάρρηξη, μπορούσε νά καταλάβη ποιος διαρρήκτης 
την είχε κάνει. 'Ο μακαρίτης λοιπόν δ Μαρούδας έλεγε δτι «κανένα έγκλημα δέν 
μπορεί νά άνακαλυφθή καί νά διαλευκανθή άν δέν βρεθή τό μάτι πού είδε, τό αυτί 
πού ακούσε καί τό στόμα πού θά μαρτυρήση».’Έτσι λοιπόν καί στην ανακάλυψη 
τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια βρέθηκε ευτυχώς μια γυναικούλα τοΰ λαοΰ, ή 
Παρασκευή Μασουρίδη, ή όποια άνοιξε τό στόμα της καί είπε δυο κουβέντες στην 
’Αστυνομία. ’Αλλά μέ τις κουβέντες της αυτές, μέ τό «κάρφωμα», υπήρξε ή αφορμή 
νά άνακατευθή τότε, ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, μέ διοικητή τόν κ. ’Αριστοτέλη 
Κουτσουμάρη καί υποδιοικητή τόν μακαρίτη, μετέπειτα ’Αρχηγό τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος, Θεόδωρο Λεονταρίτη, νά δράση κεραυνοβόλα, νά άνακαλύψη καί νά συλ- 
λάβη τά δυο αδέλφια, τόν αρχηγό καί τήν ύπαρχηγίνα τής συμμορίας καί μαζί με 
αυτούς όλα σχεδόν τά μέλη της, πλήν ενός καί μόνο πού κατόρθωσε νά διαφυγή, 
συνέργου στή δολοφονία τοΰ Τσάγκα, καί τοΰ οποίου δέν μπορέσαμε νά μάθουμε 
παρά τό μ,ικρό του όνομα, «Φώτης», καί τό ότι ύπήρξε ένας φίλος τής Κούλας Χρι-

**  ❖

Μόνο εμείς οί αστυνομικοί ρεπόρτερς, πού παρακολουθήσαμε άπό τήν πρώτη 
στιγμή τήν κατάδοση, τό «κάρφωμα», καί τις αοριστολογίες, πού είπε τό πρώτο ή 
Μασουρίδη καί είδαμε πώς έδρασε στήν προκειμένη περίπτωση ή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών καί τό πώς άξ.οποίησε τό κάθε τι, μπορούμε αδίστακτα νά διακηρύ
ξουμε ότι ή σύλληψη τών μελών τής κακούργου έκείνης συμμορίας αποτελεί άθλον 
πραγματικόν γιά τόν όποιον πρέπει νά ύπερηφανεύεται όχι μόνο ή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών, αλλά τό ’Αστυνομικό Σώμα γενικώς. Αυτό, άλλωστε, θά τό άντιλη- 
φθή καί δ αναγνώστης, όταν θά δή τις λεπτομέρειες τής αστυνομικής δράσεως.

’Ανάμεσα στό Σχολείο τής Χωροφυλακής καί στο φθισιατρείο τής «Σωτηρίας», 
έκεί πού είναι σήμερα δ συνοικισμός Έλληνορώσων, ύπήρχαν τήν έποχή έκείνη, 
τέλος τοϋ 1929, μερικές ξύλινες καί πλινθόκτιστες φτωχικές παράγκες. "Ενα συγ
κρότημα άπ’ αυτές ήταν τό κέντρον «Δροσιά», πού ανήκε στον Νίκο Δ. Χριστοφι- 
λέα, τόν πατέρα τοΰ αρχηγού καί τής όπαρχηγίνας τής συμμορίας τών καταπληκτι
κών καί παραδόξων εκείνων εγκληματιών, τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας. Δηλαδή 
«Κέντρον»; Γράψτε καί πέστε καλύτερα «ντεκές», δηλαδή χασικλίδικο τής κακίας 
ώρας, πραγματικό κέντρο τοΰ ύπόκοσμου τής ’Αθήνας, πού κάθε πελάτης έπρεπε νά 
εχη Υιά· τίτλο εισόδου ποινικό μητρώο μέ πάνω άπό δέκα εγγραφές γιά κλοπές, 
απάτες, μαχαιρώματα καί άντιστάσεις. Ή παράγκα τοΰ κέντρου είχε γιά συμπλή
ρωμα μερικές άλλες τρώγλες. ΤΗταν τά «διαμερίσματα δι’ οικογένειας», δηλαδή τά 
«σεπαρέ», όπου έξεδίδοντο αναφανδόν οί τρόφιμες προστατευόμενες τοΰ πατέρα Χρι-
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στοφιλεα σ^ους παντός είδους δρώμενους καί ιδίως ατούς θαμώνες τοΰ «ντεκέ» χασι 
σοποοες καί πασης φυσεως κακοποιούς καί δπου διαπράττονταν άκατονόιχαστα ‘οογια

γιωτη ή Ιακη, κατά ένα χρόνο μικρότερο από τον πρώτο, τήν Κούλα καί 
κορίτσι, μικρότερο απ αυτήν, που πριν από μήνες είχε πεθάνει από 
II γυναίκα τοΰ Νικου Χριστοφιλεα είχε πεθανει κ ι’ αυτή πριν από χρόνια καί είχ; 
χφ^σει τα παιόια της πολύ μικρά στον άντρα της, πού κάθε άλλο παρά ύποδειγμα

ενα άλλο 
φυματίωση.

αφ·
τικός πατέρας ήταν.

Ό  πα 
φορές έρωμ, 
μεταλλεύετο
ί,ες έπαιξαν ρολο μητέρας σ αυτα τα ουστυχα παιόια πού, φυσικά, καθώς ή 
επόμενο, δεν πήραν τόν καλό δρόμο. Ό  «πάτερ φαμίλιας» ήταν από τή χειρότεΓ 
πάστα των Μανιατών συμπατριωτών μου καί είχε πάντοτε από ένα - δυο 'πιστοί: 
μέσα στο ζουναρι του πού τά έπεδείκνυε κάθε τόσο στούς θαμώνες τοΰ κέντρου του, 
τά αποβράσματα αυτά τής κοινωνίας, γιά νά τά τρομοκρατή καί νά τούς επιβάλλε
ται. Τό κέντα

ταν
ερη

:α

ήταν απο τό κρασί και από τό χασίς, 
έογαζε το περίστροφο του και ερριχνε μερικες πιστολιές στον αέρα, τρομοκρατών
τας την αραιοκατοικημένη εκείνη  συνοικία πού βρισκόταν εντός σχεδίου πόλεως 
καί πολύ μακριά από τούς «’Αμπελοκήπους», πού τότε δεν είχαν παρά ένα μικοό 
αστυνομικό σταθμό υπαγόμενο στο Ε ' ’Αστυνομικό Τμήμα τής" δδοΰ Τπποκράτους. 
Μα καί η δικαιοοοσια αής Αστυνομίας δεν έφθανε τότε ως τα «πέρατα εκείνα τοΰ 
κόσμου» τής εποχής εκείνης, γιά τήν οποίαν αρμοδιότητα είχε ή αγροτική μοιραρ
χία ’Αθηνών, πού δέν είχε καθόλου δύναμη γιά νά άστυνομεύση έστω καί ύποτυ- 
πωδώς τήν αχανή καί αραιοκατοικημένη εκείνη έκταση δπου απόλυτος κυρίαρχος 
ήταν δ ιδιοκτήτης τής «Δροσιάς» Νίκος Χριστοφιλέας.

Έ κ ε ΐ λοιπόν κοντά στη «Δροσιά», στο άντρο τοΰ πατέρα Χριστοφιλεα, πο 
ναδική του επίπλωση ήταν τρία - τέσσερα σιδερένια τραπέζια, κάτι ψάθινες 
χαλασμένες καρέκλες καί ξύλινα σκαμνιά καί πού εκτός από τό φωνογράφο ι

ου μο- 
μισο- 

φωνογράφο μέ τό

ως τη 
λινέ

αραγκα,ηρχε μιά άλλη τρώγλη ■
ή μέση μέ πλίθες κτισμένη, καί από τή μέση καί πάνω συμπληρωμένη 'μέ' ξύ- 
κασόνες τοΰ πετρελαίου καί μέ σκεπή από γκαζοντενεκέδες. Σ ’ αυτό τό άπίθανο 

οικοδομικό εξάμβλωμα, στεγαζόντουσαν ή ίδιοκτήτρια Παρασκευή Μασουρίδη, μιά 
μεσόκοπη γυναικούλα πού ζοΰσε, κάνοντας πότε τήν πλύστρα, πότε τή σιδερώτρια. 
πότε τήν παραδουλεύτρα καί πότε τήν καθαρίστρια γραφείων καί δημοσίων ύπηρε-

ομως
τούς δύο, έμεναν καί ένας φίλος τοΰ Άνδρέα, λίγο μεγαλύτερος του, δ Γ . Ντούνης 
μέ τή φιλενάδα του Ά ννα .

Τώρα τό πώς ή ίδιοκτήτρια τής απίθανης αυτής ξυλοπλινθόκιστης παράγκας- 
τρώγλης Παρασκευή Μασουρίδου έμάζευε τούς τέσσερις νοικάρηδές της, τά δυό
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άδέλφια καί τό ζευγάρι των έραστών, αύτό είναι μια άλλη καί μεγάλη ιστορία πον 
δέν μάς ενδιαφέρει άμεσα για τη συμμορία καί τά έγκλήματά της. "Αλλο μυστήριο 
έπίσης είναι τό πώς τά δύο αδέλφια καί τό ζευγάρι έραστών, καθώς καί ή σπιτονοι- 
κοκυρά, άτομα πέντε, κατώρθωναν νά μοιρασθοϋν τά δύο καί μοναδικά σιδερένια 
κρεβάτια τής τρώγλης μέ τις δύο σανίδες τό καθένα, τό λερωμένο άχυρένιο στρώμα 
καί τήν παλιά στρατιωτική άχρηστη καί χιλιομπαλωμένη κουβέρτα, είναι ένα ζή
τημα γιά τό δποΐο δέν άσχολήθηκε ή ανάκριση καί πού έμενα δέν μου δόθηκε και
ρός νά διαλευκάνω. Φαντάζομαι δτι τά δύο κρεβάτια θά μοιραζόντουσαν μεταξύ 
σπιτονοικοκυράς καί νοικαρέων της μέ τις ώρες καί δτι ίσως τά δύο άδέλφια θά συμ
πλήρωναν τον ύπνο τους σέ κανένα από τά «διαμερίσματα δΓ οικογένειας», δηλαδή 
τά «σεπαρέ» τών παραγκών τής «Δροσιάς», δταν δέν θά τά χρησιμοποιούσαν γιά 
τά οργιά τους οί τρόφιμοι τού πατέρα Χριστοφιλέα καί οί κατ’ έπάγγελμα ή πρόσ
καιροι έραστές τους.

"Γστερα ή άνάκριση έβγαλε, μετά τήν ανακάλυψη τής συμμορίας καί τή σύλ
ληψη τών μελών της δτι υπήρχε καί άλλο σπίτι - παράγκα στή γειτονιά τής «Δρο
σιάς», τό παράπηγμα μιας άλλης γυναικούλας, μιας Πανώρηας Πανώγηου πού από 
καιρού σέ καιρό έμενε ή Κούλα Χριστοφιλέα μέ πέντε δραχμές τήν ήμέρα γιά φαί 
καί ύπνο.

Σ ’ αυτό λοιπόν τό συγκρότημα τών παραγκών καί τών «σεπαρέ» τού κέντρου 
«Δροσιά» δπου, καθώς έγραφα καί τότε εις τήν «Καθημερινήν», πλέκονται έρωτικά 
ειδύλλια εις τόν ρυπαρόν κόσμον τών χασισοποτών καί δπου κόσμος ολόκληρος άνέρ- 
γων μέ ύποπτα εικοσιτετράωρα καί γυναικών μέ ύποπτα ήθη συγκεντρώνονται», 
εκεί λοιπόν στο Χάνι Χριστοφιλέα καί τήν παράγκα τής Παρασκευής Μασουρίδου 
αρχίζει τήν δράση του δλος ό τρομακτικός αυτός κόσμος τών νεαρών, πού δολοφονεί, 
θάβει, ληστεύει ή προσπαθεί νά ληστεύση πτωχούς ανθρώπους τού λαού δύο οδηγούς 
αυτοκινήτων. Ε κ εί καταστρώνονται σχέδια αιχμαλωσιών προς άγρα λύτρων καί δο
λοφονίες τών αίχμαλωτιζομένων, εκεί, διωργανώθηκαν ένα σωρό κλοπές καί έκβιά- 
σεις προγενέστερες καί έκεϊ έπίσης καταστρώνονταν άλλα σχέδια συμπήξεως μεγά
λης συμμορίας έγκληματιών γιά νά δολοφονούν, ληστεύουν καί τρομοκρατούν, δπως 
έκανε, κατά τά πρώτα χρόνια τού αιώνα, ή συμμορία μέ τό γκρι αυτοκίνητο, ή 
οποία άναστάτωσε καί έτρομοκράτησε τότε ολόκληρη τή Γαλλία καί τής όποιας τά 
αιματηρά κατορθώματα ήρωοποιηθέντα καί έκδοθέντα στήν Ελλάδα σέ πεντάλεπτα 
φυλλάδια άπό τούς ασυνείδητους δεκαρολόγους εκδότες, άπετέλεσαν ένα άπό τά 
κάκιστης ποιότητος αναγνώσματα τής έλληνικής νεολαίας δπως καί τά σέ φυλλά
δια εκθειαζόμενα ληστρικά κατορθώματα τών λήσταρχων Τσουλή καί Παπακυρι- 
τσόπουλου τά παλιά χρόνια καί τών Γιαγκούλα καί Μπαμπάνη τά τελευταία.

Άπό τήν παράγκα - τρώγλη τής Παρασκευής Μασουρίδου τό άπόγευμα τής 
Πέμπτης 12 ’Ιουλίου τού 1929 ξεκινάει μιά νεαρή καί νόστιμη κοπέλα, μέ μπέζ 
φόρεμα καί ένα κόκκινο καπελάκι. Στολίσθηκε, παρφουμαρίστηκε καί πήγε δίπλα 
στο άντρο τού πατέρα της. Ήταν ή Κούλα Χριστοφιλέα, πού είχε έκει ραντεβού 
μέ τό μεγαλύτερο αδελφό της Νίκο, πού τής είχε προτείνει νά «βγούνε μιά βόλτα».

—  Μά πού θά πάμε καί τί θά κάνουμε, Άνδρέα μου; ρώτησε τόν αδελφό της.
—  Θά ληστέψουμε κάποιον καί θά τού πάρουμε τά λεπτά, απάντησε έκεϊνος.
Ή  πρώτη αντίδραση:
—  Δέν πάω.
—  Θαρθής καί θά πής ένα τραγούδι, τής είπε δ Άνδρέας. Σύ άλλωστε δέν 

θά κάνης τίποτα. Θά βλέπης μόνο. Εσένα σέ θέλουμε γιά «μπουζουριέρα», γιά κα- 
μουφλάζ δηλαδή.

Γ ιά  τήν ιστορία τού πράγματος σημειώνω έδώ καί μιά αντίφαση μεταξύ τού 
αρχηγού καί τής ύπαρχηγίνας τής συμμορίας, τού Άνδρέα καί τής Κούλας δηλαδή,
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γιατί ενώ δ Άνδρέας είπε δτι εκείνο τδ απόγευμα της Πέμπτης 11 ’Ιουλίου πήρε 
τήν αδελφή του γιά να παν νά σκοτώσουν, από τό σπίτι της Παρασκευής Μασου- 
ρίδη, ή Κούλα τον διέψευσε δχι στή βάση των γεγονότων, αλλά στό δτι Iκείνη ήταν 
στής κυρά Πανώρηας καί από εκεί τήν πήρε 6 Άνδρέας γιά τη ληστεία καί γιά τό 
φόνο τοϋ σωφέρ. Σάν νά είχε καμμιά ιδιαίτερη σημασία άν τήν είχαν πάρει από τό 
ενα ή τό άλλο σπίτι. ’Έσταξε, κατά τήν παροιμία, ή ουρά τού γαϊδάρου στό πηγάδι.

Ε ίτε λοιπόν από τή μία παράγκα, είτε άπό τήν άλλη ξεκίνησαν, δεν είχε ση
μασία. Τό γεγονός είναι δτι τά δύο έκεΐνα παλιόπαιδα ξεκίνησαν γιά νά κάνουν 
φόνο. Γιά  νά σκοτώσουν ένα σωφέρ. “Ενα όποιοδήποτε σωφέρ, μιά άνθρώπινη ύπαρ
ξη, γιά νά τοϋ πάρουν τό αυτοκίνητο πού τούς ήταν απαραίτητο γιά τά μελλοντικά 
τους σχέδια. Γιά  τήν αιχμαλωσία ένός πλούσιου βουστασιάρχου καί γαλατά, τοϋ 
Γιαννιτσού, άπό τήν οικογένεια τοϋ δποίου 0ά έπαιρναν λύτρα καί άφοϋ θά έβαζαν 
τόν παρά στό χέρι, θά τον σκότωναν υστέρα γιά νά μήν τόν έχουν μάρτυρα έναντίον 
τους. ’Αλλά γιά νά πραγματοποιήσουν τό μελλοντικό αύτό σχέδιο χρειάζονταν ενα 
δικό τους αυτοκίνητο καί γιά νά τό βροϋν έπρεπε, μιά πού τότε δεν νοικιάζονταν 
αυτοκίνητα, ή νά κλέψουν κανένα ή νά σκοτώσουν κανένα σωφέρ γιά  νά τοϋ πά
ρουν τό ταξί.

Μπομμπουνισμένα παιδιακίσια μυαλά, έπηρεασμένα άπό γκαγκστερικά καί λη
στρικά αναγνώσματα, θά πήτε. Σύμφωνοι. ’Αλλά τά μπουμπουνιασμένα παιδιακίσια 
έκεΐνα μυαλά έθεσαν σέ έφαρμογή τά κακούργα σχέδιά τους, σκότωσαν ένα άνθρω
πο καί παρ’ ολίγο νά σκοτώσουν καί τόν δεύτερο καί, Κύριος οΐδε τ ί άλλο χειρότερο 
μπορούσαν νά κάνουν, άν δέν ένεργοϋσε κεραυνοβόλα ή Γενική ’Ασφάλεια καί δέν 
τούς έπιανε.

Τά δύο άδέλφια, λοιπόν, ξεκίνησαν άπό τήν άπόκέντρη τότε συνοικία τους καί 
πήραν άπό τό τέρμα των ’Αμπελοκήπων τό τράμ.

—  Θά περάσουμε πρώτα άπό τό Κολωνάκι, λέει δ Άνδρέας στήν άδελφή του. 
Πρέπει νά πάρουμε μαζί μας καί τόν Φώτη.

’Ανοίγω μιά μικρή παρένθεση γιά νά σάς παρουσιάσω τό Φώτη. 'Ο Φώτης 
ήταν κάποιος φίλος καί θαυμαστής τοϋ Άνδρέα Χριστοφιλέα, αλλά περισσότερο φί
λος καί θαυμαστής τής Κούλας Χριστοφιλέα. ’Έλαβε μέρος στό πρώτο έγκλημα, τή 
δολοφονία τοϋ Τσάγκα, καί μετά έξαφανίσθηκε. Τόσον ό Άνδρέας, δσον καί ή 
Κούλα, οί μόνοι πού ξέρανε καί τήν ένοχή του καί τό ονοματεπώνυμό του, κράτησαν 
τό στόμα τους κλειστό άπάνω σ’ αύτό τό ζήτημα μετά τή σύλληψή τους, έτσι πού 
ούτε ή Γενική Ασφάλεια τό πρώτο, ούτε ή Ανάκριση ύστερα, νά κατορθώση νά τό 
μάθη, νά τόν βρή καί νά τόν πιάση γιά  αναγκαίο σύνεργό τοϋ πρώτου μεγάλου 
έγκλήματος τής συμμορίας.

( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημανικήν καί Ιγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών, οί όπ%7>·. ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.
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ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
'Τ -ά  του ’Αστυνόμου Β ' κ. Σ Ω Τ . Κ Ο Υ ΒΑ -

.. - ϋς Κομμουνισμού, μετα- 
φερει-αι και διοχετεύεται προς πίστην έκτελεσιν καί πραγματοποίησιν, εις το υπο
τακτικόν του νομιμοφανές κόμμα. 0  έν λόγω καθοδηγητικός μηχανισμός, έχει

, , „ „ ή δρασις του έν παρα
νομία Κ .Κ .Ε ., έστω καί μη έμφανιζομένου άμέσως εις την πολιτικήν σκηνήν τής
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rqa ιν των προα-
πτικών τής μελλοντικής του δράσεως, απαραιτήτου στοιχείου διά τήν επιτυχή άν- 
τιμετώπισιν των αντεθνικών καί προδοτικών ενεργειών του εις τήν παρούσαν στι
γμήν καί είς τό μέλλον.

ύπό τον Ν. Ζαχαρώδην, ήγεσίας τοϋ Κ .Κ .Ε ., χαρακτηριστείσης ώς σταλινικής, έπι- 
βολήν οέ έτέρας, ήτις θά συνεμορφοΰτο τυφλώς προς τήν νέαν γραμμήν. Εύχερώς 
έπελέγησαν τά πρόθυμα στελέχη Γκρόζος Απόστολος, Κολιγώννης Κώστας, καί δ 
προσινπικός εχθρός τοΰ Ζαχαριάδη, δ Μήτσος Παρτσαλίδης, άτινα άπετέλεσαν τήν 
νέαν ήγεσίαν, τηρηθέντων μάλιστα τών τύπων διά τών ληφθεισών αποφάσεων ύπό 
τής 6ης Πλατείας 'Ολομέλειας τής Κ .Ε . (Μάρτιος 1956) πού θεωρείται ώς αφε
τηρία τής νέας στροφής τοΰ Κ .Κ .Ε .

Ή μεταβολή ύπήρξεν εύχερής, διότι τά καθοδηγητικά όργανα εύρίσκονται εγ
κατεστημένα εκτός τοϋ πατρίου (άν δύναται νά λεχθή διά κομμουνιστάς) εδάφους, 
άποκεκομμένη από τον κύριον δγκον τών οπαδών του καί έπί πλέον εντός τοΰ Σ ι
δηρού Παραπετάσματος. Ό  Ζαχαρώδης ύπήρξεν δ δημιουργός τής έκπληκτικής 
άνόδου τοϋ K .K JE . κατά τήν περίοδον 1932— 1936, οτε είχε παραλάβει ένα κόμμα 
υπό διάλυσιν, σπαρασσόμενον από έσωτερικάς διενέξεις (φραξιονισμόν, τροτσκισμόν 
κλπ.) καί τό άνεβίβασεν είς ύπάδειγμα Κ .Κ . Έχάραξεν έν έτει 1934 τήν περίφη- 
μον γραμμήν τής «άστικοοημοκρατικής επανάστασης», πρωτοπόρος κατά είκοσι ν έτη 
τής Χρουστσωφικής γραμμής.

Ό  Ζαχαρώδης προητοίμασε καί διεξήγαγε, κατ’ έντολήν τοΰ διεθνούς κομ
μουνισμού, τόν συμμοριτοπόλεμον, θά τον έφερεν δέ είς αίσιον πέρας, εάν δέν έθαυ- 
ματούργει ή ανδρεία τοΰ Έλληνος στρατιώτου είς τό Βίτσι καί τόν Γράμμον, έν 
συναρτήσει μέ τά έξοντωτικά κτυπήματα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τά μετόπι
σθεν καί τήν κατά τήν τελικήν φάσιν τοϋ άγώνος στάσιν τής Γιουγκοσλαβίας τοΰ 
Τίτο.

Παρ’ όλα αυτά, μετά τήν πτώσιν τοΰ Στάλιν, έξωστρακίσθη, έχαρακτηρίσθη 
προδότης καί άπεστάλη είς κρατικόν αγρόκτημα, έξωθι τής Μόσχας, ώς γραφείο-
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κρατικός υπάλληλος των άξεστων ξυλοσχιστών. Ή  νέα ήγεσία έγκατεστάθη μέ πρό
εδρον της Κ .Ε . τον γηραιόν καπνεργάτην ’Απόστολον Γκρόζον καί Γενικόν Γραμ
ματέα τό παλαιόν στέλεχος Κώσταν Κολιγιάννην.

Διά να γίνη αντιληπτή ή άνεντιμότης καί ή χαμηλή στάθμη τής νέας ήγε- 
σίας, παραθέτομεν απόσπασμα ομιλίας τοΰ Κ . Κολιγιάννη, είς τήν 3ην Συνδιάσκε- 
ψιν τοΰ Κ .Κ .Ε ., τον ’Οκτώβριον 1950:

«... Στό Κόμμα μας -δεν υπάρχει άνθρωπος πού νά μήν είναι πιστός καί άφο- 
σιωμένος στό καθοδηγητικό κόμμα τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου (σ.σ. τό Κ .Κ . 
Σοβ. Ένώσεως) , πού νά μή πεθαίνη δέκα φορές γιά τό σοφό αρχηγό καί δάσκαλο 
των εργαζομένων δλου τοΰ κόσμου, μεγάλο ΣΤΑ Α ΙΝ ...».

Πάντως, ή νέα ήγεσία κατηγόρησεν ώς τυχοδιώκτην τον Ζαχαριάδην, διότι 
μετά τήν λήξιν τοΰ συμμοριτοπολέμου, ε ίχε τήν ειλικρίνειαν νά δηλώση δτι, «δέν 
κατέθεσαν τά δπλα, αλλά τά έχουν παρά πόδα», δηλαδή δτι προετοιμάζουν τόν 4ον 
γΰρον. Έ ν συνεχεία έφόρεσεν ένδυμα προβάτου καί έπεδόθη είς τήν πιστήν έκτέ- 
λεσιν των νέων εντολών.

Ό  απολογισμός καί ή κριτική τής εφαρμογής τής νέας τακτικής κατά τήν δε
καετίαν 1956— 1966, περιλαμβάνεται είς τό ύπ’ άριθ. 3 (Μάρτης 1966) τεύχος 
τοΰ επισήμου οργάνου τής ήγεσίας τοΰ Κ .Κ .Ε . «ΝΕΟΣ ΚΟ ΣΜ Ο Σ», πού είναι άφιε- 
ρωμένον «στά δεκάχρονα τής (προαναφερθείσης) 6ης Όλομελείας». Τό περιεχόμε
νό'; του είναι λίαν αποκαλυπτικόν καί διά τήν κομμουνιστικήν δρασιν κατά τήν 
διαρρεύσασαν δεκαετίαν καί διά τάς μελλοντικάς προοπτικάς καί ένεργείας τοΰ 
Κ .Κ . Μία δσον τό δυνατόν απλή άνάλυσις μερικών έκ των περιεχομένων του, θά 
άποβή λίαν διαφωτιστική, χρήσιμος καί διδακτική.

Ε ίς τό κύριον ά.ρθρον, ύπό τόν τίτλον «Τά έπιτεύγματα τής ΙΟετίας», άναφέ- 
ρεται ή διαπίστωσις δτι, «στη δεκαετία αυτή εφαρμόστηκε από τό Κ .Κ .Ε . ή σωστή 
ταχτική». Καί έπεξηγεΐ:

«Κεντρική επιδίωξη τής ταχτικής αυτής ήταν καί είναι ή ανάπτυξη τής μα
ζικής λαϊκής πάλης, ή συσπείρωση τής εργατικής τάξης καί των πιό συνεπών δη
μοκρατικών δυνάμεων γύρω άπό τό Κ .Κ .Ε . καί τήν ’Αριστερά καί ή συνεργασία 
καί κοινή δράση δλων των δημοκρατικών δυνάμεων γιά τήν ανατροπή τής δεξιάς, 
τόν εκδημοκρατισμό τής χώρας, τό άνοιγμα τοΰ δρόμου πρός τήν Ε θνική  Δημοκρα
τική ’Αλλαγή, τήν άνοδο στήν εξουσία τής εργατικής τάξης καί τών συμμάχων 
της, πού θά πραγματοποιήσουν αυτή τήν αλλαγή».

Μέ απλά λόγια, κατά τήν περίοδον 1956— 1966 έφηρμόσθη καί εφαρμόζε
ται έπιτυχώς ή παλαιά καί δεδοκιμασμένη λαϊκομετωπική συνταγή. Ή τακτική 
αυτή συνίσταται είς τήν διείσδυσιν έντός δλων τών κοινωνικών στρωμάτων καί τήν 
διάβρωσιν τοΰ κρατικού μηχανισμοΰ, τής Αύτοδιοικήσεως, τής Νεολαίας, τών ερ
γαζομένων, τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί εί δυνατόν καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Συστηματικώς επετεύχθη ή δημιουργία εξωκομματικών οργανώσεων, είς δλους 
τούς τομείς τής εθνικής δραστηριότητας καί κοινωνικής τοιαύτης. Συνδικαλιστικαί, 
έκπολιτιστικαί, σπουδαστικαί, νέων, γυναικών κλπ. καθοδηγούμεναι άπό δραστή
ρια κομματικά στελέχη, άπετέλεσαν τό προγεφύρωμα διά τήν διείσδυσιν τοΰ Κ .Κ .Ε . 
είς τούς πλέον νευραλγικούς τομείς τής εθνικής μας ζωής.

Οί βασικοί κλάδοι τών μεταφορών, τής κινήσεως, τοΰ επισιτισμού, τής άνοικο- 
δομήσεως, οί κλάδοι σειράς βιομηχανιών κλπ. περιήλθον διαδοχικώς υπό τ-όν έλεγ
χον τών κομμουνιστών. Οί πλεϊστοι τών έξωραϊστικών συλλόγων, άριθμός συλλόγων 
Γονέων καί Κηδεμόνων, ώς καί σύλλογοι πνευματικής καί καλλιτεχνικής δραστη- 
ριότητος, ύπέστησαν τήν αυτήν τύχην. Άπεκαλύφθη μάλιστα δτι, ή διείσδυσις έπε- 
διώχθη άκόμη καί είς τάς Έκκλησιαστικάς Έπιτροπάς.

Έ κ ε ΐ δμως πού κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια ήτο δ τομεύς τών σπουδα
στών καί τών νέων γενικώτερον. Είναι γεγονός δτι είς τόν τομέα τών σπουδαστών, 
τοΰ αύριανοΰ δηλαδή πνευματικού δυναμικοΰ τής πατρίδας μας, παρά τήν σθενα-
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Γ » 2 Γ ’1 τ“  S m S ^ U τηί  « “ * *  « *  ™ Λ ~ 4 ν  τ% ™ , Ϊ 5

Ζ ^ Ά Π Γ ^  **·Φ ~  « * — * "  -» Α έ „  ™.ί v i f a o p p ™ ,»
Z J  - * r  Β ™  %  Τ  εκί : ηρ,ωσΐν τ0°  έθνικο°  πόθ™ των αλυτρώτων άοελφών 
μας >.ης Βορείου Ηπείρου. Να άναπτύσση ευρεϊαν πολιτικήν δραστηριότητα εύθυ- 
γραμμισμενην απολύτως προς τά συνθήματα τής ’Άκρας ’Αριστεράς Θίασοι’ « Ε ρ 
γαζομένων μαθητών», επιχορηγούμενοι δΓ άδηλων πόρων, περιέρχονται τήν Ε π ι
κράτειαν, παρουσιαζοντες από σκηνής τοϋ θεάτρου «Ά κ ά δ η μ ο ς/ε ις  ’Αθήνας καί 
μεχρι^ „ων εσχατιών τής πατριδος μας, προπαγανδιστικά ερυθρά εξαμβλώματα, δπως
δτιοοπΓπ "°υ “ πθλέσαν! ος, τγ^  Ελληνικήν ιθαγένειαν καί καταφυγόντος εις τό Σι- 
οηρου/ Παραπέτασμα, «πατριδος επικινδύνου κομμουνιστοϋ Μενελάου Αουντέμη.

Η^πλειονηφια του μετασχόντος εις τήν κομμουνιστικήν μαραθώνειον πορείαν 
συρφετού, άπετελειτο απο νέους καί νέας, δηλαδή από αθώα άτομα, άτινα άπό τής 
γεννησεως των, δεν έγνωρισαν τί έστί πόλεμος καί φασισμός, έτι δε περισσότερον 
τι εστι κομμουνισμός, επαναστασις, βία, αίμα, καταστροφή καί δάκρυα.

συγχρόνως ετέθη εις κίνησιν δ καταχθόνιος μηχανισμός τής κατασυκοφαντή- 
σ°ως xcu ,δ ι«βολής. Τα παντα, θεσμοί, λειτουργήματα, άξίαι, πρόσωπα, έκυλίσθη- 
σαν εις την λάσπην. Κ α ι η συγχυσις εις τήν διάνοιαν των καλοπροαιοέτων άστών, 
επεςεταθη^ μέχρι τοΟ σημείου, ώστε ή όργάνωσις «Λαμπράκηδων», νά χαρακτηρίζε- 
cat «στικα υπεύθυνα χείλη ώς «όργάνωσις σκοπεύουσα ύώηλά ιδανικά»1 
„ ' f ς ,αλλου> επρογραμματίσθησαν καί έξαπελύθησαν αναρίθμητοι άπεργίαι. Ή 
διαρκής αναταραχή έκ_τών αλυσιδωτών απεργιών, ών τά συνθήματα, κατά τήν κομ
μουνιστικήν μέθοδον, είναι μικρά (οικονομικά αιτήματα καί πολιτικά τοιαϋτα, δταν 
ή επαναστατικής ώριμότης τών μαζών εύρίσκεται εις άνοδον) , είε τήν τακτικήν τών 
κομμουνιστών είναι καί πολιτικός αυτοσκοπός καί μέσον άποδιοργανώσεως τής εθνι
κές οικονομίας και τής κρατικής μηχανής. Ή αύτοδιοίκησις, μία κατάκτησις τής 
συγχρόνου^ δημοκρατίας καί εν ταυτώ εις απαραίτητος νευραλγικός μηχανισμός δι- 
οικησεως εντός τών πλαισίων τοΰ δημοκρατικού αστικού καθεστώτος, περιήλθε διά 
διάφορων χειρισμών καί ελιγμών τών κομμουνιστών, κατά μέγα ποσοστό^, ύπό τήν 
επιρροήν τής Ακρας Αριστεράς. ’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ώρισμένοι Δήμοι ή 
Κοινότητες, αντί να ασχολούνται μέ τά σοβαρώτατα προβλήματα τής περιοχής των 
νά τυρβαζωσι περί τόν πόλεμον τοϋ Βιετνάμ, τήν άποφυλάκισιν τών κατασκόπων’ 
κομμουνιστών, τήν νομιμοποίησιν τοΰ Κ .Κ .Ε . καί νά λαμβάνωσι αέρος εις τήν κομ
μουνιστικήν μαραθώνειον πορείαν. Έ ν ιο ι δέ τούτων νά καταστώσιν κυριολεκτικές 
«γιάφκαι» τοΰ κομμουνισμού. 1

Ό  ευπαθής τομεύς τών γυναικών κατέστη επίσης, κατόπιν εντολής τής εξό
ριστου κομμουνιστικής ηγεσίας, στόχος δράσεως, ίβρυθείσης τής Π .Ε.Γ (Π ανελ
λαδικής “Ενωσης Γυναικών), ήτις εντός ενός έτους άπό τής ίορύσεώς τη- άνέ- 
πτυξε πανελληνίως μεγάλην δράσιν ώς εξωκομματική όργάνωσις, ‘παγιδεύσασα ση
μαντικόν αριθμόν γυναικών.

’Ακολούθως τό άρθρον διαπιστώνει ότι: «’Αποτέλεσμα τής επιμονής στη σω
στή αυιη πολίτικη είναι η αναπτυσσόμενη ενότητα οράσης τών δημοκρατικών μα
ζών στή βάση καί ή προώθηση τοΰ πνεύματος τής κοινής ή παράλληλης δράσης
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καί τής συνεργασίας καί πρός τίς κορυφές των δημοκρατικών κομμάτων». Προειοο- 
ποιεϊ δμως κυνικώτατα: «Οί αδυναμίες, οί ελλείψεις καί τά λάθη, έφ οσον οεν 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος νά μετατρέψουν τή σωστή ένωτικη 
πολιτική τοΰ Κ .Κ .Ε . καί τής Άριστεράς σέ πολιτική ουράς».

Δηλαδή εις τήν συνεργασίαν μέ τάς μή κομμουνιστικάς δυνάμεις, δεν θά πρέ
πει νά λησμονήται δτι ο καθοδηγητικός ρόλος ανήκει δικαιωματικά είς τδ Κ .Κ .Ε ., 
όπως ακριβώς συνέβη καί μέ τήν ιδρυσιν καί δράσιν τοΰ ΕΑΜ κατά τήν κατοχήν. 
Ουδέποτε δ κομμουνισμός γίνεται ούραγός ή νεροκουβαλητής άλλων κομμάτων ή 
δργανώσεων. 'Ο ρόλος αυτός ανήκει άποκλειστικώς είς τους αφελείς άστους, οια 
τούς όποιους δ Λένιν, είς τό περίφημον βιβλίον του « Αριστερισμός, ή παιοική αρ
ρώστια τοΰ κομμουνισμού», γράφει σαρκαστικά, δτι «ή βοήθεια πού προσφέρουν οι 
κομμουνισταί είς τούς αστούς δταν συνεργάζωνται μαζί τους, είναι ακριβώς, ή βοή
θεια πού προσφέρει στόν κρεμασμένο τό σχοινί».

Έ ν συνεχεία τό άρθρον παρέχει οδηγίας διά τήν πάλην καί τάς ένεργείας πρός 
νομιμοποίησιν τοΰ Κ .Κ .Ε . Διαπιστώνει δτι: «ή πάλη γιά τή νομιμοποίηση τοΰ Κ .Κ .Ε . 
αναπτύσσεται διαρκώς καί τείνει τον τελευταίο καιρό να παρη τον χαρακτήρα πρα
γματικού κινήματος, υπόθεση δχι μόνο τών κομμουνιστών, άλλα καί ολου τοΰ λαοΰ». 
Ε ίς έκτέλεσιν τής έν λόγω «ντιρεκτίβας», τό εδώ ύποκατάστατον τοΰ Κ .Κ .Ε ., έδη- 
μιούργησε τήν γνωστήν Επιτροπήν διά τήν νομιμοποίησιν τοΰ Κ .Κ .Ε ., είς τήν 
όποιαν έστεγάσθησαν καί «προσωπικότητες» μή δεδηλωμένων κομμουνιστικών φρο
νημάτων. Οί έν λόγω κύριοι, άνελογίσθησαν ποτέ, ποιαν τύχην θά είχε μία τοιαύτη 
«έπιτροπή» εντός τών κομμουνιστικών χωρών, σκοπούσα τήν νομιμοποίησιν δημο
κρατικών κομμάτων; Ή άκόμη ποια ή τύχη των, άν, κακή τή μοίρα, τό Κ .Κ .Ε . 
κατελάμβανεν είς τήν χώραν μας τήν έξουθίαν καί καθίστατο τό μοναδικόν Κόμ
μα, κατά τό πρότυπον τών Λαϊκών Δημοκρατιών, τής ναζιστικής Γερρ.ανιας ή τής 
φασιστικής Ιτα λία ς; ’Ασφαλώς τότε οί κύριοι αδτοί, άν θά έξηκολούθουν τήν «δη
μοκρατικήν» δραστηρϊότητά των, δεν θά εφερον επί πολύν χρόνον επί τών ώμων των 
τάς κενάς κεφαλάς των...

Τό άρθρον, τέλος, καταλήγει είς μίαν σοβαράν άποκάλυψιν: Τήν δπαρξιν εν
τός τής χώρας μας οργανωτικού μηχανισμού τοΰ Κ .Κ .Ε . Γράφει: «Γιά τήν επιτυχία 
τών σκοπών αυτών, οί κομμουνιστές συσπειρωμένοι καί ένωμένοι πιο στενά από 
κάθε άλλη φορά, ιδεολογικά καί Ο ΡΓΑΝΩ ΤΙΚΑ στό Κόμμα τους, τό Κ .Κ .Ε ., 
δίνουν δλες τίς δυνάμεις τους καί καλούν καί τούς άλλους δημοκράτες νά κάνουν 
τό ίδιο».

Ε ίς τό ίδιον τεύχος δ Μήτσος Παρτσαλίδης, πρός αποφυγήν παρανοήσεων έκ 
τής τακτικής τοΰ Λαϊκού Μετώπου καί γενικώς τής κατ’ έπίφασιν δημοκρατικής 
τακτικής τού κομμουνισμού, δημοσιεύει άποκαλυπτικώτατον άρθρον ύπό τόν τίτλον 
«Γιά  τίς μορφές περάσματος στό σοσιαλισμό». Κατ’ αρχήν, διά τόν συμμοριτοπόλεμον 
πού μάς έπεβλήθη από τόν διεθνή κομμουνισμόν, καί πού τόσα δάκρυα καί τόσον 
αίμα έστοίχισεν είς τήν ταλαίπωρον πατρίδα μας, οεν ευρίσκει να είπη τίποτε άλλο 
παρά τό δτι: «Ό  Ζαχαριάδης έπρεπε νά άποφύγη τόν έμφύλιο πόλεμο κάτω από συν
θήκες δυσμενείς γιά τό λαό (γράφε γιά τούς κομμούνιστοσυμμορίτας)». Έν συνεχεία, 
ασχολούμενος μέ τό διακηρυχθέν Χρουστσωφικόν δόγμα τοΰ «Ειρηνικού περάσμα
τος στόν κομμουνισμό» καί πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων έκ μέρους τών κομμουνι
στών τής Ελλάδος (πλήν τών αφελών αστών) , διευκρινίζει ώς άνώτατον καθοδη- 
γητικόν στέλεχος καί ταπεινός έντολοδάχος τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, τά εξής: 

«Τό Κ .Κ .Ε . θά κάνη τό παν γιά τήν ειρηνική πραγματοποίηση τής ’Αλλαγής. 
’Έχοντας δμως ύπόψη του τήν έπιδίωξη τής πλουτοκρατίας νά διατηρήση οπωσδή
ποτε τήν εξουσία, καταφεύγοντας καί στήν ένοπλη βία, καθώς καί τίς άντικοινο- 
βουλευτικές παραδόσεις της, τό Κ .Κ .Ε . τονίζει τήν άνάγκη V ά ε ί ν α ι  δ 
λ α ό ς  έ τ ο ι μ ο ς  κ α ί  γ ι ά  τ ό ν  ά λ λ ο ,  τ ό ν  μ ή ε ι ρ η ν ι κ ό  
δ ρ ό μ ο ,  γιά τήν έξουδετέρωση κάθε προσπάθειας τής πλουτοκρατίας νά έμπο-
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οιαη με τη βια την επικράτηση της λαϊκής θέλησης». Ε ις Άλλον σημεΐον γίνεται 
λε0ν, συΤκεκΡ ψ εν °ς : «Μιλώντας για δυνατότητα ειρηνικού περάσματος, δέν πρέ- 

oCt κ* νουμε σύγχυση ανάμεσα στή δυνατότητα καί τή βεβαιότητα. Θάτανε Χά
ος να υποστηρίξουμε, όπως κανουν οί αναθεωρητές, πώς ό ειρηνικός δρόμος τού 

περάσματος είναι οπωσοηποτε εξασφαλισμένος. Ή  εκλογή τοϋ δρόμου δέν έξαρτά- 
ιαι μόνο απο μας. Πρεπει να έχουμε ύπ’ δψη μας καί την πιθανότητα νά μάς επι
βληθούν οι μη ειρηνικές μορφές πάλης, ή έ ν ο π λ η  Α ν α μ έ τ ρ η σ η .  Γ ι ’ 
αυτό και το μαρςιστικολενινιστικό κόμμα πρέπει ανάλογα νά, διαπαιδαγωγή καΓ νά 
προετοιμαξη τις μάζες, νά καταχτάει δλες τις μορφές πάλης καί νά είναι ικανό 
στην αναγκαία εναλλαγή τους».

Κ “ '1 παρακάτω^: «Πρόκειται οπωσδήποτε γιά επανάσταση, γιά κατάχτηση τής 
κραακης εξουσίας από την εργατική τάξη καί τους συμμάχους της, μέ σκοπό τήν 
εξάλειψη τής ατομικής ίδιοχτησίας πάνω στά μέσα παραγωγής καί τό πέρασμά 
τους στά χέρια τοϋ λαοϋ». Καί καταλήγει καθορίζοντας: «Μπροστά στόν κίνδυνο πού 
προβάλλει,  ̂ιδιαίτερη σημασία εχει ή ύπογράμμιση από τό κόμμα μας, τής ανάγ
κης επαγρύπνησης τοϋ λαοϋ, τής έτοιμότητάς του καί τής διαδήλωσης τής άπόφα- 
σής^ του να μή υποταχτεί ατούς συνωμότες καί ή έκκλησή του στά στρατευμένα 
παιδιά τού λαοϋ νά μή γίνουν όργανα των στραγγαλιστών τοϋ Συντάγματος καί 
των δημοκρατικών ελευθεριών».

Α;ιο την πρόχειρόν αυτήν αναλυσιν μερικών εκ τών περιεχομένων τοϋ επι
σήμου οργάνου τοϋ Κ .Κ .Ε ., τά ^nnviWTnvm ......προκυπτοντα συμπεράσματα είναι σαφή καί κρυ-

'TILOl . Ρ Ρΐ YinPT'/lftc),- Λτγλι") ιι λ·λΑι . , Λ —1

. _ Ααμπράκη»
καί κυρίως διά των σπουδαστικιΰν οργανώσεων, είσέδυσεν εις τήν καρδίαν τοϋ 
Εθνους, δηλαδή τήν χρυσήν νεολαίαν, ήτις θά άποτελέση τήν ήγέτιδα τάξιν τήε

αυριον.
- Κατά ροεκι.ασιν επ ιχειρεί διεισδυσιν εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, διά τής 

οργανωτικής έκμεταλλεύσεως τών στρατευμένων «Λαμπράκηδων». Διά τοϋ συνδι-

τομέα ή προσπάθεια διά τήν «κοινήν» ή «παράλληλον» δράσιν θά ένταθή καί πρός 
τήν βάσιν καί πρός τήν κορυφήν, διά τής έκμεταλλεύσεως εις τον άνώτατον βαθμόν 
τών παρουσιαζομένων ή καί προκαλουμένων πολιτικών δυνατοτήτων.

Ό  παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ .Κ .Ε . εις τήν χώραν μας, παρά τάς πλατωνικάς 
διαφωνίας ώρισμένων στελεχών τοϋ νομιμοφανούς κόμματος, θά δλοκληρωθή, ίνα 
εύρεθή έτοιμος άνά πάσαν στιγμήν δΓ έκτακτον επαναστατικήν δράσιν, άλλα καί 
διά νά δύναται νά άνταποκριθή εις τήν μεταφοράν έγκαίρως καί έπιτυχώς τής κα- 
θοδηγητικής γραμμής, αλλά καί τοϋ άναγκαιοΰντος εμψύχου καί αψύχου όλικοΰ. 
Κάτω από τήν απατηλήν νομιμοφάνειαν τών συγκεντρώσεων, τών υπομνημάτων,, τής 
προπαγάνδας, τής στρατολογίας μελών, τής δήθεν συνδικαλιστικής ή κοινωνικής 
δράσεως, υποβόσκει ή ανελέητος προετοιμασία τής τελικής έπιθέσεως, διά τήν έπί- 
τευξιν τοϋ τελικού σκοποΰ. Όρατοί καί αόρατοι μηχανικοί έργάζονται διά τήν προ- 
παρασκευήν καί έν Αναμονή τής ώρας X . Καί ό εχθρός μας, ό κομμουνισμός, άπά- 
σας τάς ένεργείας του πολιτικάς ή μή, τάς κατευθύνη ούχί διά συναισθηματισμών 
ή αότοσχεδιασμών, αλλά διά ψύχρας καί μελετημένης τακτικής καί στρατηγικής, 
ακριβώς ως μίαν πολεμικήν έπιχείρησιν. Διαθέτει δέ καί έμπειρους «στρατηγούς» 
καί μακροχρόνιον καί διεθνή πείραν καί πολυάριθμον Ανθρώπινον υλικόν φανατισμέ- 
νον καί πειθαρχικόν. Τά Σώματα ’Ασφαλείας, δπως πάντοτε, πρώτος στόχος τών 
κομμουνιστών, έκτελοΰν μέ αυτοθυσίαν καί αύταπάρνησιν τό καθήκον των καί εις τήν 
πρώτην γραμμήν τοϋ έσωτερικοΰ μετώπου. Ή πανεθνική δμως Ανάτασις καί συμπα-
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΑΗΞΕΩΣ
ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α.Π.

------------------------- Ύ ~ό τοϋ 'Ύ'ικστυνόμου Α' χ. ΪΩ.ANNOY ΡΑ-Ι-ΚΟ Υ___________________

ΣΥΝ ΕΠ ΕΙΣ στήν υπόσχεση πού δώσαμε άπό τΙς στήλες αύτές σέ προηγούμενο 
τεύχος, δταν περιγράψαμε την τελετή λήξεως τής δεύτερης κατασκηνωτικής περιό
δου, νάμαστε καί πάλι μαζί σας αγαπητοί αναγνώστες, για νά σάς δώσουμε μια μικρή 
καί σύντομη περιγραφή τής τελετής πού έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου στον “Αγιο ’Αν- 
§ρέα ’Αττικής, μέ τή λήξη των εφετινών παιδικών κατασκηνώσεων τού ’Αρχηγείου 
Αστυνομίας.

"Αν καί οί καιρικές συνθήκες πού ξαφνικά παρουσιάσθηκαν λίγο Ιλειψε νά 
γίνουν αφορμή νά ματαιωθή τελικά ή γιορτή πού θά γινόταν, ευτυχώς, καί χάρις 
στις μετεωρολογικές προβλέψεις πού μάς έδωσε ή άρμοδία υπηρεσία, ή γιορτή έγινε 
καί μάλιστα σέ πολύ κατάλληλες καιρικές συνθήκες. 'Οπωσδήποτε δμως αύτή 
ή αμφιταλάντευση, έπέδρασε κατά κάποιο τρόιιο στήν δλη παρουσίαση τής παρα- 
στάσεο^ς πού θά δινόταν, γ ι’ αυτό άλλωστε καί ή κριτική μας ύπήρξεν επιεικής.

Ξεκινώντας δμως άπό τήν αρχή δτι πηγαίνοντας εκεί δέν είχαμε τήν απαίτηση 
νά δούμε μιά άρτιώτατη θεατρική παιδική παράσταση, άλλα νά παραστοΰμε μάρ
τυρες μιάς προσπάθειας πού καταβάλλεται εδώ καί μερικά χρόνια, θεωρούμε τούς 
εαυτούς μας άπόλυτα ικανοποιημένους, γ ιατί πράγματι διαπιστώσαμε δτι, μέ τήν 
πάροδο τού χρόνου, στον τομέα των παιδικών μας κατασκηνώσεις παρατηρειται 
μιά ζηλευτή ενεργητικότητα, πού μάς δίνει τό δικαίωμα, καί ταυτόχρονα τή χαρά, 
νά ελπίζουμε σύντομα σέ κάτι τό καλύτερο. Είχαμε τήν ευτυχία νά ζήσουμε γιά 
λίγο μέσα στο περιβάλλον τών αστυνομικών παιδικών κατασκηνώσεων καί νά δούμε 
μέ τά μάτια μας τις προόδους πού σημειώνονται. ’Ακούσαμε τις άνάσες τών παιδιών 
μας, τούς παλμούς τών καρδιών τους καί νοιώσαμε ξεχωριστή περιφάνεια διαπιστώ
νοντας τό πλούτο τών εφοδίων πού παίρνουν άπό τή φιλοξενία τους στις παιδικές 
κατασκηνώσεις. Τά παιχνίδια τους, ή ψυχική ευφορία τους, τό χαμόγελό τους, καί 
τά ροδοκόκκινα μάγουλά τους, μάς έδωσαν τήν πιο τρανή χαρά. Καί δέν ζητάμε τίπο
τε περισσότερο άπό αύτούς πού άναλαμβάνουν κάθε φορά τό βαρύ έργο τής κατασκη- 
νωτικής ευθύνης. Καί νοιώσαμε ιδιαίτερη συγκίνηση δταν μάθαμε δτι τό πρωινό 
τής Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου, υστέρα άπό ένα πέρα γιά πέρα χειμωνιάτικο βραδυνό, 
δ κ. ’Αρχηγός, ανησυχώντας μή τυχόν ή βροχή καί δ άέρας έκαναν ζημιές, έτρεξε 
στήν κατασκήνωση καί έπιθεούρησε τά πάντα.

Νά γιατί στή προηγούμενη καμπάνια μας γράψαμε δτι αισθανόμαστε' ιδιαίτερη 
χαρά διαπιστώνοντας τό στοργικό ενδιαφέρον πού επιδεικνύουν ο! διαδεχθέντες τον 
αείμνηστο ιδρυτή τών κατασκηνώσεων κ.κ. ’Αρχηγοί. Καί επαναλαμβάνουμε ακόμα 
μιά φορά δτι μάς συγκινεϊ ιδιαίτερα τό ενδιαφέρον τους, γ ιατί άποδεικνύουν έτσι

ράστασις, ως καί ή ψυχική καί οργανωτική προπαρασκευή τού Ααοΰ, είναι απα
ραίτητος. Άλλοίμονον εις τήν Πατρίδα μας, εις τήν πνευματικήν μας κληρονομιάν, 
εις τούς θεσμούς, εις τά άτομα, άλλοίμονον εις τήν Δημοκρατίαν, άν τήν κρίσιμον 
ώραν εύρεθώμεν άπαράσκευοι ή μέ τον Δούρειον “Ιππον εντός τών τειχών. ήΚ άμέ- 
λεια ή ή λιποταξία εις τοιαύτας ίστορικάς στιγμάς έπιβίώσεως ή άφανισμοΰ ενός 
έθνους, δέν πρόκειται νά κριθώσι μέ φιλολογικούς άφορισμούς άλλά μέ τόν σκληρόν 
καί άδήριτον νόμον τού πολέμου. Καί τά ιστορικά πεπρωμένά τής Ελλάδος θά δλο- 
κληρωθώσιν δπωσδήποτε.

Σ . Κ Ο ΥΒΑ Σ
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ότι 6ρ ίσ *α η .τόν κβτά λλψ ο  χρόνο νά μας άγχολ.άοοον Λυχικά, μ α ,™ * Y li λ ίγ „

“ Ιό X  r · * * ! ' * '  *  !ερ“ Ρί “ 5 « ·  « * * Λ ·  Καί »ό ο  «όχ ™ 3 “« Ϊ χ μ Ζ
γ  ̂ α]7 συμπαρασ,.αση τους αυτή, που μας δίνει τό ψυχικό σθένος νά συνετίζουμε 
το βαρύ καί δύσκολο Ι ουο iu/e ‘ Λ ς 7α συ7-χιφουμε

V ϊίί
Σεπτεμβρίου. Στις 6 .15 ' μ.μ. βρισκόμασταν στο γνώριμο πια περι- 

;ων 7·ατκσκ'θνωσεων. Οί προετοιμασίες δίνουν καί παίρνουν. Ό

υυ υίΛονομίχων %, ΰαγεναν %, α.
7 .1 5 'γ ίν ε τ α ι ή υποστολή τής σημαίας καί μετά αρχίζει ή θεατρική πα- 

™ ,εΡγ ? <<Atama Σνία ς». Πρόκειται για ενα έργο εθνικού παλμού πού
7 1  Γ / 'Τ Τ η  h i r / r n n r t r /  r r v c r ^  V  — A .—  ~     /  λ ι  / __k

Κ ϊΤ ΙΑ Κ Η , 8
βαλλον |ώ ν  ^παιδικών κατασκηνώσεων. Ui προετοιμασίες δίνουν καί παίρνουν Ό  
,-ρχ^γος των κατασκηνώσεων ’Αστυνόμος Β ' κ. Παπαγεωργάκης, ό ύπαρχηγός 

/.. Ακριβός, γυιος του τ. Αστυνομικού Διευθυντού κ. Άκρίβου καί οι συνεονά-pr 
των w o » * » ,  τις ,=Xeura-5£ Χ«κ,ομέρειες . Ό  χαΧΧ,τεχΑός δ,“  „ν Γ Γ Χ ο

1  " * » « »  Γ™ *  Κ » —  λίγα ό Α ρ ό ;  Α  ,ρ ίχει 1 1 L S X
ας ρελευταιες απαιτήσεις τής παραστάσεως πού σέ λίγο θά παρουσίαση ^

ΐνΠραςυ των επισκεπτών καί προσκεκλημένων πού ήρθαν διακρίνουμε τόν Άρ-

f  ΐ δ τθΐ 4 συτν - 7 ^ ° 0 ’ ΑωμαΧΟζ· Χ· Ε · K W ^ o o ,  τον βουλευτή κ Άνερούση, τόν
Διευθυν-ώ Λ ' J V ^ X  αχο η^ ^ ρ γ ε ΐο  Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικό
Διευθυντή A /  Γ  Λαλουλο τους Διευθυντας Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς
Αστυνομικούς Διευθυντας Α κ.κ. Ε . Άρχοντουλάκην καί Δ. Βασιλάκον, S  τ.’

^τυ7ομικο Διευθυντή π. Ακριβό, τους Αστυνομικούς Διευθυντάς Α ' κ.κ. Ε . Τασι-
γεωργον, Α. Στρατήν και Σ . Μανέτταν, τόν ’Αστυνομικό Διευθυντή Β ' κ Κ  Σπυρ'ού
νη και τον άειμνηστο Αστυνομικό Διευθυντή Β ' Κώστα Πολίτη, τόν ’Αστυνόμο Α
κ ίιαννουλη μετά της συζυγου του, τόν Υπασπιστήν τής ’Αστυνομική: Διευθύνσεων
Πειραιώς Αστυνόμο Β  κ. -Παπαλυμπέρην, τόν υγειονομικό αξιωματικό ’Αστυνόμο
Β Χ (\ Γο Ϊ°)  Τη· του’ ,τ^ ν κυΡία Παπαγεωργάκη, εκπροσώπους τής Ε

Xan ^ S κΚΐ αλέ ων γυρω κατασκήνώσεων, τόν άνώτερο υπάλληλό τού liioupj'ecou Οικονομικών κ. Βιχγενοόν κ. κ.
Στις

ράσταση μέ t _
αποτελειται απο διάφορά σκέτς. Στό πρώτο σκέτς, πού άναφέρεται στούς ’Ολυμπια
κούς -αγώνες και τα Μηδικά, παίρνουν μέρος τά παιδιά - ηθοποιοί ’Ιωάννης Χρυσά- 
κης στο ρολο τού παπά, η Σούλα Μελετοπούλου, στό ρόλο τής Καλλιπάτειρας καί 
αι Ιωαννα Λεμπεση, Βαρβαρα Μελετοπούλου, Μαρία Άναστασάκη, Μαρία Σημαν- 
τηρη, Αγγελική^ Μελετοπούλου, Αίτσα Άναστασάκη καί Φρόσω Γκαβέρα ατούς 
ρολους τών ιερειών καί πολλά στελέχη καί κατασκηνωτές στούς ρόλους των άλκί- 
μων και τού λαού.

’Ακολούθησε ή εικόνα τού «Κρυφού σχολειού» δπου ό Ιωάννης Χρυσάκης ερμή
νευσε το ρόλο του καλογηρου - οασκάλου καί διάφοροι κατασκηνωτές, μετό,ξύ τών

τών μ«Θ·^ώναματΐ° ς ΚαΡ ° πθυλθζ Χαί Παπαγεωργάκης, τούς ρόλους

Ί .  2τΐ ν ε !κ1να «Καραούλι», πού άναφερόταν στή ζωή τών κλεφτών καί Άρματω- 
λων κατα το οιαστημα τής προεπαναστατικής περιόδου, διακρίθηκαν στούς μέν ρό
λους των καπετανάτων, καπετάν Βαγγέλη καί Καρακαστανιά, οί ’Αλέξανδρος Πο- 
/.υμενοπουλος και Σαραντης Χαλούλος, στούς δέ ρόλους τών παλικαριών οί Κων
σταντίνος Γκαβερας, Νικόλαός Κορκόντζελος, Κομνηνός Φωτίου, Ευάγγελος Κε- 
ΧΡήζ, Πέτρος Ιζανετακης κ.ά. 3

Ακολούθησε μετά η εικόνα τού «Δηρού», πού άναφερόταν στήν επική αντίστα
ση των Ελληνιοων του Δηρού _τής Μάνης κατά τών Αιγυπτίων επιδρομέων, μέ μόνα 
όπλα των τα δρεπάνια. Στό ρόλο τού γέρο - Βοζίκη διακρίθηκε ό Σαράντης Χαλοΰ- 
λος, στο ρολο τής^ κόρης του Πανώριας ή ’Ιωάννα Λεμπέση καί στούς ρόλους τών 
άλλων γυναικών, οί κοπέλες τού πρώτου σκέτς.

ΊΣλος τό ^ργο «Αιώνια Ελλάς» έκλεισε μέ τήν εικόνα «Μανιάκι», πού άναφέ-
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ρόταν στον ήρωϊκδ θάνατο τοϋ Γρηγορίου Δικαίου ή Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, στη 
μάχη των Ελλήνων κατά των Αιγυπτίων τοΰ Ίμπραήμ. Στδ ρ ό λ ο  τοΰ Παπαφλέσσα 
καί πάλιν δ ’Ιωάννης Χρυσάκης, στδ ρόλο τοΰ γραμματέα του, δ Κωνσταντίνος I κα- 
βέρας, στδ ρόλο τοΰ Παπαγιώργη, δ Σαράντης Χαλοΰλος, καί στο ρόλο τοΰ σημαιο
φόρου, δ Λεωνίδας Χαλοΰλος. Πήραν επίσης μέρος σέ διάφορους ρόλους οί Νικόλαος 
Κορκόντζελος, Πέτρος Νικολινάκος, Κομνηνός Φωτίου, Πέτρος Τζανετακος, Ευάγ
γελος Κεχρής, Λουκάς Βαβύλης καί δ Αλέξανδρος Πολυμενόπουλος.

Μέ την παρουσίαση τοΰ θεατρικού έργου «Αίωνία Ελλάς», πού διδάχθηκε, σκη- 
νοθετήθηκε καί έπιμελήθηκε άπδ τδν κ. Νικολαΐδη, μάς δόθηκε ή εύκαιρία να φέ
ρουμε ζωντανά στη μνήμη μας μερικές τρισένδοξες πτυχές τής τριάντα αιωνων ιστο
ρίας μας. Τόσον οί εικόνες πού είδαμε, δσον καί τά παρεμβαλλόμενα εκαστοτε λό
για τοΰ σπήκερ (τδ ρόλο αυτό είχε άναλάβει δ γυιδς τοΰ κ. Νικολαΐδη) , ξαναφεραν 
μπροστά μας δλοζώντανο τδ άθάνατο μεγαλείο τής φυλής μας καί μάς έκαναν να 
νοιώσουμε ρίγη εθνικής υπερηφάνειας.

Θεωρούμε έπιτακτικό τδ καθήκον, νά συγχαρούμε ολόψυχα τόσον τδν κ. Νικο- 
λαίδη δσο καί τά παιδιά - ήθοποιούς, πού μέ τις προσπάθειες των κατάφεραν να πα
ρουσιάσουν δμολογουμένως κάτι τδ αξιόλογο. “Η συμβολή τοΰ τμήματος τής Φιλαρ
μονικής τής ’Αστυνομίας ύπδ τήν διεύθυνση τοΰ αγαπητού συναδέλφου κ. Σ. Μπουκου- 
βάλα, υπήρξε πράγματι, δπως πάντοτε, αξιόλογη καί πολύτιμη.

**  *

ΤΗΝ Θ ΕΑ ΤΡΙΚ Η  παράσταση διαδέχθηκε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα καί 
μετά ή κατασκηνωτική σάτιρα πού παρουσίασε δ ύπαρχηγός κ. Ακριβός, ή ομιλία 
τοΰ άρχηγοϋ τής κατασκηνώσεως κ. Παπαγεωργάκη, απολογιστική σε γενικές γραμ
μές, ή απονομή βραβείων καί τέλος δ Εθνικός ^Ιμνος. Ως καλύτερη ομάδα βρα- 
βεύθηκε ή ομάδα τοϋ κατασκηνωτή Κεχρή καί έπαινέθηκαν οι ομαοες των κατα
σκηνωτών Χαλούλου καί Φωτίου. Δόθηκαν επίσης έπαινοι στά τρία καλύτερα παι
διά κάθε σκηνής. Τά βραβεία καί τούς επαίνους έπέδωσαν δ κ. ’Αρχηγός κ.ά.

Γ Σ Τ Ε Ρ Α  άπδ τδ τελετουργικό τής γιορτής μέρος ακολούθησε ή προσφορά ανα
ψυκτικών σέ δλους τούς παρισταμένους καί μιά μικρή δεξίωση σεπεριωρισμενο αρι
θμό ατόμων. ’Έτσι μέ τήν πνευματική καί υλική τροφή πού τοσο απλόχερα μας 
προσέφεραν οί παιδικές κατασκηνώσεις τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, τελείωσαν και 
φ|τος αύτέ'- ’Επ’ εύκαιρία αναφέρουμε δτι στις τρεις περιόδους πού άρχισαν τήν 4 
’ Ιουλίου καί έληξαν τήν 9.9.1966, φιλοξενήθηκαν έκεϊ συνολικά 540 παιδιά, Αγό
ρια καί κορίτσια.

Κλείνοντας αυτή μας τήν καμπάνια ευχαριστούμε ξανά δλους εκείνους που^ερ- 
γάσθηκαν στις παιδικές κατασκηνώσεις καί τούς συγχαίρουμε γιά τδ έργο πού επε- 
τέλεσαν Ευχόμαστε μέσα άπδ τήν ψυχή μας κάθε προκοπή στις κατασκηνώσεις μας 
καί ελπίζουμε τοΰ χρόνου, πρώτα δ Θεός, νά μάς δοθή ή εύκαιρία νά ασχοληθούμε 
καί πάλι μ’ αύτές. 'Ως τότε δμως γειά σας καί χαρά σας.

I. Ρ Λ ΊΚ Ο Σ
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ΕΝΑ ΝΕΟ Τ Ρ Ο Μ Α Κ Τ Ι Κ Ο  ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΝ ΤΟΝ « Ο Μ Ο Ρ Φ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο »

'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑ ΡΑ Λ  . ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

Η Π ΡΟ ΣΦ Α ΤΟ Σ Γενική Συνέλευσις τής «Ίντερπόλ» έζήτησε τήν άπαγόρευσιν 
τής πωλήσεως ναρκωτικών πού δημιουργούν παραισθήσεις, ιδίως δέ τού τόσην 

φήμην άποκτήσαντος ναρκωτικού « Έ λ — Έ ς — Ντί», τού όποιου ή χρήσις κατά τά 
δύο τελευταία έτη έξηπλώθη έπικινδύνως εις τήν ’Αμερικήν, εις τήν Ευρώπην καί 
άλλου. Έ ζήτησε έπίσης ή αυτή Συνέλευσις καί πρός τόν σκοπόν περιστολής τού 
κακού έκ των τρομακτικών διαστάσεων πού λαμβάνει τό ’Έ λ ”Ες Ντί, όπως έπι- 
βληθή αυστηρότερος έλεγχος εις τά χημικά εργαστήρια δΓ έθνικής νομοθεσίας, πρός 
έλεγχον τού εμπορίου των συνθετικών φαρμάκων.

Ή  άπόφασις αυτή τής Ίντερπόλ έρχεται έν συνεχεία τής άποφάσεως εκείνης 
τής «Διεθνούς Επιτροπής Ναρκωτικών τού Ο.Η.Ε.», ή οποία έπιτροπή τήν 13ην Αύ
γουστου έ.έ. έκήρυξε καταδικαστέαν τήν παρασκευήν, διάθεσιν καί χρήσιν τού ναρ
κωτικού ’Έ λ ’Ές Ντί. Δέν έχει σημασίαν τό εάν, διά νά καταλήξη ή Έπιτροπή 
Ναρκωτικών τού Ο.Η.Ε. εις τήν άπόφασιν αυτήν, έχρειάσθη συζήτησις μιας ολοκλή
ρου έβδομάδος περί τόν χαρακτηρισμόν τού ’Έ λ ’Ές Ντί ως ναρκωτικού ή φαρμά
κου, μέ αποτέλεσμα τήν δργήν τού ’Ινδού αντιπροσώπου, ώς λέγεται, καί τήν επι
τυχή αποστροφήν του: « “Οταν μάς καταδιώκη ένα έξαλλο θηρίο, είπε, ποτέ κανείς 
λογικός άνθρωπος δέν κάθεται νή διερωτηθή άν τό θηρίο είναι αρσενικό ή θηλυκό, 
άσπρο ή μαύρο, νέο ή γέρικο»... ’Έρχεται έπίσης έν συνεχεία νομοθετικής άπαγο- 
ρεύσεως χρήσεως τού ’Έ λ ’Έ ς Ντί εις τήν Γαλλίαν, τής οποίας τό παράδειγμα 
ήκολούθησε τήν 20ήν Αύγουστου έ.έ. καί τό Βέλγιον. Βάσις δλων αύτών των απα
γορεύσεων αί φοβεραί ιδιότητες τού ναρκωτικού, αί όποϊαι οδηγούν εις τόν βέβαιον 
«δμορφον θάνατον» καί επί πλέον ή αλματώδης έξάπλωσίς του. Εις τό κυκλοφορήσαν 
κατά τάς άρχάς Αύγούστου 1966 ψύλλον τής Έφημερίδος τής ’Αμερικανικής Ι α 
τρικής Εταιρίας, δ ψυχίατρος δόκτωρ Τόμας ’Άγκερλάϊντερ καί δύο συνεργάται 
του εκθέτουν έν περιλήψει τάς παρατηρήσεις των επί αρρώστων πού είχαν λάβει 
’Έ λ  ’Ές Ντί καί ένοσηλεύθησαν εις τό Νευροψυχιατρικόν Ίνστιτούτον τού Πανεπι
στημίου τής Ιναλιφορνίας. «Μέχρι τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου, γράφουν οΐ τρεις 
Ιατροί, αί περιπτώσεις αρρώστων έκ τής χρήσεως L .S .D . άνήρχοντο κατά μέσον 
δρον μόνον εις μίαν άνά δίμηνον. ’Έκτοτε, έν τούτοις, ό αριθμός των ηύξήθη από 5 
__15 μηνιαίως. Τούτο αποτελεί ποσοστόν 12% έπί δλων των περιπτώσεων πού νο
σηλεύει ή υπηρεσία έπειγούσης ψυχιατρικής νοσηλείας». Περαιτέρω δ διαπρεπής 
ώυχίατρος κάμνει καί μίαν περισσότερον όδυνηράν διαπίστωσιν. «Δέν παρετηρήθη 
ίλάττωσις τού άριθμοΰ —  γράφει —  μετά τήν έφαρμογήν από 1ης Φεβρουάριού τών 
νέων ομοσπονδιακών κανονισμών περί καταχρησεως τού φάρμακου»... Και επι πλέον. 
«Τά θύματα ένοσηλεύοντο πέντε είσέτι μήνας από τά αποτελέσματα τού φαρμάκου, 
μολονότι ελάχιστη ποσότης αύτοΰ ή καί καθόλου δέν έμενεν εις τόν έγκέφαλόν των
μετά τήν πρώτην ήμέραν τής νοσηλείας των»...
* *

Κ ΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Ν  δρολογίαν τό L .S .D .— διεθυλαμιδικόν λυσεργικόν οξύ, 
χρησιμοποιείται είς τήν θεραπείαν ώρισμένων ψυχικών παθήσεων —  _είναι^ «ψυ

χεδελικόν» φάρμακον, ήτοι διευρύνει τούς βρίζοντας τής συνειδήσεως. Είναι άλκα-
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λοειδές καί παράγεται άπό μύκητας, παράσιτα ώρισμένων δημητριακών. Αι wiotrj- 
τές του, ένας εφιαλτικός κόσμος παραισθήσεων καί κατάστασιςζάπωλειας τής έννοιας 
τοό χρόνου, μέ αποτέλεσμα τόν θάνατον ή τήν αυτοκτονίαν,^ είναι εκειναι που ωοη- 
γησαν, κατ’ απατηλόν τρόπον, χιλιάδας νέων ααί νεανίδων εις Η .Π  J- . ααί r ΥΥ ιαν 
ιδίως νά δοκιμάσουν τό νέον ναρκωτικόν. Οσοι καί δσαι το εγκα άλειφαν εγκαίρως 
κατέληξαν εις ψυχιατρικάς κλινικάς καί, κατ’ «ευτυχή» συγκυρίαν εις το έγκλημα 
μόνον, άλλα έκείνοι πού έλαβαν 25 μέχρι καί 75 δόσεις -—  τόσον υπολογίζεται^η 
αντοχή ενός νέου ανθρώπου εις τό L .S .D . άπό τούς επιστήμονας^ ιατρούς - ή^εξο- 
πνευσαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς ή αύτοκτόνησαν άπό... χαράν. Διότι το κύριον 
χαρακτηριστικόν τού ναρκωτικού αυτού είναι πάντοτε καί εις ολας τας φάσεις η 
«χαρά» ή ψυχική ευφορία τού «ψυχεδελικού» ατόμου καί ή έςαφάνισις του άγχους, 
άν καί δεν αποκλείεται ή κατάθλιψις καί ή έν όργή τέλεσις εγκλημάτων και οη 
ανθρωποκτονιών. Είναι έξηκριβωμένον λ.χ. δτι δ άλλοτε φοιτητής Κεσλερ εφονευσε 
εις Ν. Τόρκην την πενθερά του, μέ μαχαίρι τής κουζίνας, αφού προηγουμένως
έμέθυσε μέ L .S .D . „ , ΤΤ , π  -, < ,

Ή ιστορία τού νέου ναρκωτικού αρχίζει προ τού Β  Παγκοσμίου Πολέμου καί 
συγκεκριμένως τό έτος 1938. Τό άνεκάλυψε έντελώς τυχαίως ό Ελβετός χημικός 
δόκτωρ '"Αλμπερτ Χόφμαν, αλλά έχρειάσθησαν πέντε ακόμη έτη δια να ανακαλυφη 
τό τί φοβεράς δυνάμεις περιέκλειε τό ιδιοσκεύασμά του. Ήτο το ε τ ο ς ΙΜ ό ,  όταν 
έδοκίμασε δ ίδιος έλαχίστην άπό τήν κρυσταλικήν σκόνην καί ευρεθη εις τον πλέον 
παράδοξον κόσμον των παραισθήσεων. "Εκτατέ ή ελβετική φαρμακοβιομηχανία Δαν- 
τόζι, διά λογαριασμόν τής δποίας είργάζετο δ Χόφμαν, ελαοε την αδειαν^να μελε- 
τήση εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής τήν άποτελεσματικοτητα του «L.b.U . 
25» δά τήν θεραπείαν ψυχοπαθειών καί νευρώσεων, άλλά άπητηθησαν^ είκοσι ακόμη 
έτη διά νά χρησιμοποιηθή δχι ώς φάρμακον, άλλά^ ως ναρκωτικόν. Ηοη απο του 
1963, τό άοσμον, άχρουν, στερεόν ή υγρόν ναρκωτικόν έπαυσε να^αποτελή προνομιον 
των Η Π.Α καί ελεύθερον κατεκυρίευσε τάς χώλας τής Κεντρικής και Δυτικής Ευ
ρώπης, μέ προσφορώτερον βεβαίως έδαφος έξαπλώσεώς του τήν Α γγλίαν καί  ̂ μάλι
στα τον κόσμον τής νεότητος. Αν τώρα δοθή πιστις και εις τάς κατ επαναληψιν 
δημοσιευθείσας φήμας, τό ”Ελ ”Ες Ντί άποτελεϊ καί σημαντικόν μέρος των όπλο- 
στασίων των μεγάλων Δυνάμεων διά τήν περίπτωσιν «χημικού πολέμου». Υπολογί
ζεται δτι τό ι/2 τού λίτρου L .S .D . εις τά υδραγωγεία πόλεως δέκα εκατομμυρίων, θά 
ήτο άρκετόν διά νά περιέλθη εις κατάστασιν άποχαυνώσεως καί υστερικής «χαράς» 
δλόκληρος δ πληθυσμός επί δωδεκάωρον...

Ώς «ηρωικόν» φάρμακον τό L .S .D . κρινεται εφαμιλλον και ίσως περισσό-ερον 
επικίνδυνον τού χασίς καί τής μαριχουάνας, ίσχυρότερον δέ τού συγγενούς μεσκα- 
λίνη, διά τήν έπίδρασιν τού όποιου ο Αλντους Χαξλευ συνεγραψε υο πολυκροιον 
βιβλίον του «Οί καλύτεροι κόσμοι». Λαμβάνεται εις άπειροελαχίστους δόσεις ̂ 100—  
250 μικρογραμμάρια κατά δόσιν —  καί καθ’ οίονδήποτε ττρόπον,^ακόμη καί διά μα- 
σήσεως μικρού τεμαχίου χάρτου τό όποιον διεποτισθη με τά ύγρόν τού ναρκωτικού. 
Τό άποτέλεσμα, διάνοιξις παραδόξων οριζόντων ^είς τήν συνείδησιν καί  ̂ πρόκλησις 
παραισθήσεων ώς προελεχθη, ερχεται μετά παροοον ημισειας ώρας τουλάχιστον και 
δέν διαφέρει άπό τό κοινώς λεγόμενον «ντοπαρισμα», απο ενα εκστατικόν απιθανον 
κόσμον πού «γέμει πολυχρώμων δραμάτων μεταφυσικής καί άΰλου μέθης...». Αλλά 
αυτό άκριβώς τό άποτελεσμα με τα έγχρωμα, τα διαπλανη -ίκα και ϊπερκοσμια δρά
ματα τού ψυχεδελικού, είναι εκείνο πού δδηγεΐ εις τον βέβαιον θάνατον, εές ένα 
θάνατον «δμορφον σάν παραμύθι» μετά το σταδιον τής τρελλας, τής παραφροσύνης 
καί τής γενικής καταπτώσεως τού ατομου...

'Η άγγλοσαξωνική «ποίησις» τού L .S .D . θελει «το σώμα να χανη το βάρος του, 
ή ψυχή νά γίνεται λουλούδι κ ι’ άστρο μαζί, τα χρώματα, τα σχήματα και οι καμπύ
λες, ένα μπουκέττο διαπλανητικής ζωής τού μέλλοντος στο σήμερα.^..». Οσον καί άν 
φαίνεται παράδοξον, εις τήν έπίδρασιν τού ναρκωτικού αυτού αποοιδε ,αι ενα σημαν-
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πτέρνας ποιησεως» εις την Αγγλίαν καί, ακόμη μία σημαντική 
30νου ζωγραφικής καί μουσικής. Έγράφη λ.χ., ότι είναι διάχυ- 

σις τοϋ L.S.D . εις την μουσικήν «γέ - γέ» καί ότι δύο τουλάχιστον άπό 
Κ «Μπήτλς», ο Τζ(ίον Λέννον καί δ Τζώρτζ Χάρισσον, όπως καί δ διά-

τικον μέρος τής «μοντ 
κατηγορία τής συγχρόν 
τος ή έπίδρασις τοϋ L.S.D . 
τούς διάσημους
σ'ημος Αμερικανός ραγουοιστης Μπομπ Ντυλαν ανήκουν εις την κατηγορίαν των 
θαυμαστών τοϋ ολέθριου δηλητηρίου...

Ο ,Π Ω ΣΔΗ  Π Ο Τ Ε  ή εισαγωγή τού φοβερού δηλητηρίου εις την Ελλάδα  έχει άπαγο" 
ρευθή αόστηρώς. Ε ις τήν Ά γ- 

■ γλίαν, όστερα από πρόσκαιρον 
άπαγόρευσιν κατόπιν αύξήσε- 
ως των όλεθρίιυν αποτελεσμά
των, επετράπη έκ νέου εις τόν 
οίκον πού τό παρεσκεύαζε νά 
έπαναλάβη τόν εφοδιασμόν 
των ιατρών. ΑΕ εγγυήσεις πού 
άπαιτήθησαν ήσαν νά μή πε
ριέρχεται . εις χεΐρας τοξικομα
νών, αλλά όπως γράφει δ κ.
Λ. Κορομηλάς εις προσφάτους 
ταξιδιωτικάς έντυπώσεις του 
διά τό Λονδΐνον («Καθημερι
νή» 1.9.1966) , «είδα ότι όλοι 
ελεύθερα μιλούν, όλοι τό γνω
ρίζουν, εύκολα τό προμηθεύε
ται δ δποιοσδήποτε, μέ ελάχι
στα μέσα τό κατασκευάζει, 
σπίτι του, όποιος είναι —  έ
στω καί μαθητής γυμνασίου—  
καλός στο μάθημα τής χημεί
ας καί τέλος ότι ποτέ δεν ε
πεμβαίνει ή ’Αστυνομία στο 
Έ λ  ’Ές Ν τί, όπω>ς κάνει γιά 
όλα τά άλλα ναρκωτικά. Τό 
πιο τραγικά ήταν ότι γέμισα 
με ένα πλήθος έντυπα καί 
πνίγηκα στους ύποστηρικτάς, 
ενώ ελάχιστες φωνές δια- Νεανις τοϋ Λονδίνου υπό την επήρειαν τοϋ L .S .D .

μαρτυρίας μπόρεσα νά ακούσιο. Καί όλοι —  οι έλάχιστοι εναντίον καί οΕ πάμπολλοι 
υπέρ —  όλοι συμφωνούν ότι ή αύτοκτονία ή δ θάνατος είναι τό μόνο φυσικά καί 
ταχύ επακόλουθο τοϋ ’Έ λ Έ ς  Ν τί...».

Εις τό ίδιον ταξιδιωτικόν σημείωμα, δ κ. Κορομηλάς δίδει καί μίαν άλλην 
εφιαλτικήν εικόνα διά τήν διάδοσιν τοϋ ναρκωτικού μεταξύ των νεαρών Άγγλίδων 
και τας ολέθριας συνέπειας του. «Τήν πρωτην νύκτα στο Λονδΐνον, γράφει, μέσα 
σ ενα σταθμό τού υπογείου, είδα μπρος μου νά πέφτη —  απότομα καί ξαφνικά —  
μιά κοπέλλα αναίσθητη. Πρόλαβα καί τήν άρπαξα καί, στό δευτερόλεπτο τής άμη- 
χανίας μου «πού νά τήν άκουμπήσω», δ συνοδός μου —  ένας νέος σπουδαστής —  
μοΰ είπ ε: «Έδώ στον πάγκο. Μήν ανησυχείτε... Δέν είναι τίποτα άλλο άπό ’Έ λ ’Ές 
Ντί. Θά συνέλθη μόνη της... άν φυσικά δέν πεθάνη»! 'Ολόγυρα, ένα πλήθος κόσμου



884 Χαράλ. Σταμάτη: L .S .D . "Ενα νέο τρομακτικό ναρκωτικά μέ βέβαιον τόν «όμορφο Θάνατο»

έκινεΐτο στον σιδηρόδρομο, χωρίς κανείς νά σταματά για μιαν οποιαδηποτε βοήθεια, 
χωρίς νά ένδιαφέρεται, ή νά προσεχή τήν άναίσθητη κοπέλλα, πού ήταν νέα, όμορφη 
καί καλοντυμένη. Έκτος από τήν δική μου ταραχή καί περιέργεια μαζί, κανείς άλ
λος δέν έδειχνε κανένα σημείο ανησυχίας ή ενδιαφέροντος, εστιο και περιέργειας. 
Τό δεύτερο περιστατικό πού μοϋ έκανε έντύπωσι —  εκείνη την ίδια ωρα ήταν 
ή ψυχραιμία καί ή απόλυτη φυσικότης τοϋ νέου πού με συνώδευε. Η φράσις του 
(πού αναφέρω παραπάνω) έλέχθη τόσο φυσικά, τόσο άπλα, ώστε με κυρίευσε ενα 

πελώριο κύμα άγανακτήσεως. Δυό - τρία εικοσιτετράωρα θυμόμουν τό θέμα καί μετά, 
χωρίς νά τό ξεχάσω, μπήκε κ ι’ αυτό σάν ένα συνηθισμένο περιστατικό μέσα στά κα
θημερινά συμβάντα τής ζωής του Λονδίνου. Διότι τουλάχιστον κάθε βράδυ, γυρίζον
τας μέ τό «μετρό» στό ξενοδοχείο μου, έβλεπα μιάν Ιως τρεις κοπέλλες, όλες νεώτα- 
τες, νά σωριάζωνται αναίσθητες από τήν έπίδραση τοϋ Έ λ  “Ες Ν τί, τοϋ νέου καί 
τρομακτικού ναρκωτικού πού από τό όνειρο φέρει ασφαλώς καί ταχέως στον θανατο».

Ή  «Βρεταννική ’Ιατρική Έφημερίς» ώστόσον τονίζει, ότι τό L .S .D . ήμπορεϊ 
νά τεθή υπό τόν έλεγχον τοϋ υπουργείου ’Εσωτερικών, όπως συμβαίνει μέ τά άντι- 
συλληπτικά δισκία. Οί ιατροί θά δύνανται τότε νά τό χορηγούν μέ συνταγήν καί οί 
παραβάται θά ύπόκεινται εις όίωξιν. Ή αυτή έφημερίς αναφέρει άρκετάς περιπτώ
σεις άνθρώπων οί όποιοι, υπό τήν επίδρασιν τοϋ ναρκωτικού, άπεπειράθησαν νά αύ- 
τοκτονήσουν ή διέπραξαν φόνον ή αύτοκινητιστικόν δυστύχημα, καθώς καί τήν πε- 
ρίπτωσιν ενός ατόμου πού ήσθάνετο, μετά τήν λήψιν τοϋ φαρμάκου, άκατανίκητον 
ανάγκην νά ριφθή μέσα εις μίαν λίμνην.

“Οσον διά τάς Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής, έκτος από τάς έρεύνας τής ελ
βετικής φαρμακοβιομηχανίας Σαντόζι —  πού έλαβε τήν άδειαν νά μελετήση εκεί 
τήν άποτελεσματικότητα τοϋ ναρκωτικού —  καί έκτος από τό βιβλιον τοϋ Αλντους 
Χάξλεϋ, ένα είδος μυήσεως είς τήν μανίαν τοϋ L .S .D . άπετέλεσαν καί αί «έρευναι» 
ενός τοξικομανούς καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Χάρβαρντ, τοϋ Τίμοθυ Αήρυ. 
Ό  έπιστήμων αυτός, άφοΰ έδοκίμασε ενα παραπλήσιον δηλητήριου είς τό Μεξικόν, 
τό έτος 1961, έπέστρεψε καί όμοϋ μετά τοϋ συναδέλφου του Ρίτσαρντ “Αλμπερν 
ήρχισε είς τό «Κέντρου Ερευνών έπί τής Προσιυπικοτητος» τοϋ Πανεπιστημίου σει
ράν πειραμάτων, χρησιμοποιών πάντοτε ώς πειραματόζωα τετρακοσιους φοιτητας... 
Λύο έτη άργότερον οί δύο καθηγηταί, άφοΰ άπελύθησαν τής θέσεώς των ήνοιξαν είς 
τήν Νέαν Τόρκην ενα «Ινστιτούτου», είς τό όποιον έκαλοΰντο όσοι έπεθύμουν νά 
δοκιμάσουν είς τόν εαυτόν των τά αποτελέσματα τών παραισθησιογόνων φαρμάκων 
—  δηλητηρίων. Έ κτοτε τό «’Ινστιτούτου» αυτό άπετέλεσε τό κέντρον τοϋ «ψυχεδε- 
λισμοϋ», τοϋ νοσηρού δηλαδή είδους λατρείας πού κατέκτησε καί κατακτά όλονέν 
περισσότερον έδαφος είς τάς τάξεις τής έκλύτου νεότητος, τών οκνηρών, τών έκφύ- 
λων, τών άνευ ταλέντου καλλιτεχνών κ.λ.

Πρέπει νά λεχθή ακόμη διά τάς Η.Π.Α., ότι άντιθέτως μέ τήν ηρωίνην καί τήν 
κοκαΐνην, τά όποια είναι συνήθη ναρκωτικά τών μαύρων καί τών Πορτορικανών, τό 
L .S .D . είναι τό ναρκωτικόν τοϋ άποκαλουμένου «καλοΰ κόσμου». ’Ενώ δηλαδή οί 
ήρωϊνομανεις ζητοϋν είς τό ναρκωτικόν τήν φυγήν άπό τό προσωπικόν καί κοινωνι
κόν πλέγμα κατωτερότητος, τό L .S .D . καί ή μαριχουάνα συνηθίζονται είς τάς πλού
σιας τάξεις, τά πανεπιστήμια καί τά έλεύθερα επαγγέλματα, μέ προπορευομένους 
τούς νέους φυσικά. "Οπως καί είς τό Αονδΐνον, ή παρασκευή τοϋ νέου ναρκωτικού 
είναι εύκολωτάτη, ιδίως είς τά πανεπιστημιακά Ιργαστήρια. Πλεΐσται όσαι είναι 
αί περιπτώσεις άποκαλύψεως συνενοχής καθηγητών καί φοιτητών είς τήν παραγω
γήν καί χρήσιν τού ναρκωτικού.

Κατ’ άλλην άνακοίνωσιν διαπρεπούς ’Αμερικανού ψυχιάτρου, ή χρήσις τού 
L .S .D . έπεκτείνεται ήδη είς δμάδας πληθυσμού πού ανήκουν είς τάς μικροτέρας ηλ ι
κίας, μεταξύ τών όποιων καί μαθηταί γυμνασίων. Ό  ίδιος ψυχίατρος έδήλωσεν ότι 
μερικοί άπό τούς αρρώστους του ωμολάγησαν οτι χρησιμοποιούν το ναρκωτικόν ώς
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_____ _____________ 'Υ 770 του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ Ε Ω Ρ Γ  . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η -------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Τό κόλπο έπεκροτήθη άπό όλους, γιατί ήταν δ μόνος τρόπος νά τόν ξετρυ
πώσουμε. Πρωί - πρωί επί τό έργον. Γράψαμε τό γράμμα, τό βάλαμε σέ φάκελο τού 
ξενοδοχείου «Ίμπέριαλ» μέ άποστολέα «Ν. Πάντος», δωμάτιο 12, καί με το παιοι 
τοϋ ξενοδοχείου τό στείλαμε στήν οδό Σκέντερ Βεγκόνα 27, για τόν Νικόλα Γιου- 
γκόσλοτς. Τό γράμμα έλεγε ακριβώς έτσι:

«Ξενοδοχεΐον Ίμπέριαλ —  Δωμάτιο 12 —  Βελιγράδι-,
’Αγαπητέ Νίκο,
’Έρχομαι άπό τόν Πειραιά καί μεταβαίνω στή Βιέννη γιά άτομικές μου υπο

θέσεις. Περνώντας απ’ εδώ δ κ. Αημήτριος Όθωνίδης μ’ έπεφόρτισε νά σέ δώ καί 
νά σρϋ πώ νέα άπό τό σπίτι σου. Σέ παρακαλώ πέρασε αύριο τό πρωί κατά τις 
9 άπο τό ξενοδοχείο.

Ν. Πάντος».
Πίσω άπό τό παιδί τοϋ ξενοδοχείου έφυγαν καί οί Σέρβοι συνεργάτες μας, ό 

ένας γιά τή Σκέντερ Βεγκόνα κΓ δ άλλος γιά τήν όοό Σκοπιών.
Τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί κατέβηκα στό θυρωρείο καί περίμενα. Ή αγωνία 

μου είχε φθάσει στό κατακόρυφο, φαντασθήτε όμως τήν χαρά μου όταν άκριβώς 
στις 9 ή ώρα είδα τόν Βάλμπαλη, δλόϊδιον όπως στή φωτογραφία του, νά μπαίνη 
στό ξενοδοχείο καί νά ρωτά τό θυρωρό.

—  Ντουόντετσι νούμερο;
Ό  θυρωρός πού ήξερε πώς έμενα έγώ στό νούμερο 12, γύρισε, μέ κοίταξε 

καί ε ίπ ε :
— Ό  κύριος.
Ό  Βάλμπαλης ξαφνιάσθηκε όταν είδε άλλο πρόσιυπο άντί τού φίλου του μά 

δέν μπορούσε καί νά φαντασθή ότι ήμουν αστυνομικός.
— Ό  κ. Πάντος; μ’ ερώτησε.
—  Δυστυχώς Βάλμπαλη, άντί τοϋ φίλου σου Πάντου, είμαι κάποιος άλλος, 

πού έχω νά σοΰ αναγγείλω κάτι πολύ δυσάρεστο γιά σένα.

«χημικόν βρεφοφύλακα» (μπέημπυ σίττερ) . Καί τούτο διότι χορηγούμενον άπό τού 
στόματος κρατεί προφανώς τα παιδιά ήσυχα επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα...».

*

Ο * . *ΠΩΣ καί εις πολλάς άλλας μάστιγας διαφόρων έποχών, υπήρξαν άνθρωποι πού 
έφρόντισαν νά δώσουν ψυχολογικάς, ψυχαναλυτικάς καί φιλοσοφικάς δικαιολογίας 
εις τήν άγχώδη άναζήτησιν των παραισθήσεων καί νά συνδυάσουν τά θλιβερά άποτε- 
λέσματα τού δηλητηρίου τούτου μέ νέας τάσεις εις τήν ψυχοδιανοητικήν ύπόστασιν 
τού άτόμου, μέ νέας μορφάς εις τήν μουσικήν —  πού δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν 
αρμονίαν —  ή εις τήν ζωγραφικήν ή τν ποίησιν τής άνισορροπίας καί τής υπερβο
λής. ’Αλλά είναι παρήγορον ότι όλα σχεδόν τά Κράτη άπεφάσισαν νά λάβουν δρα
στικά πλέον μέτρα κατά τού νέου φοβερού εχθρού, πού —  αν κρίνωμεν άπό τά άλλε- 
τιάλληλα δημοσιεύματα εφημερίδων καί περιοδικών εις τήν Ελλάδα καί δλόκληρον 
τήν Ευρώπην καί τάς Η.Π.Α. —  μέ τόσον θόρυβον προσετέθη εις τόν «μαυροπίνακα» 
τού λευκού θανάτου......  ΧΑΡΑΛ. ΣΤ Α Μ Α Τ Η Σ
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Ό  Βάλμπαλης κατάλαβε πώς έπεσε σέ παγίδα, χλώμιασε καί τά πόδια του 
άρχισαν νά λυγίζουν. Μά κ ι5 εγώ δέν πήγαινα πίσω. Μέ είχε πιάσει εκείνο τό 
χτυποκάρδι πού νοιώθουμε εμείς οί αστυνομικοί δταν υστέρα από προσπάθειες, α
πογοητεύσεις καί αγωνίες, φτάνουμε στο τέρμα μ’ επιτυχία.

— ’Έλα Νίκο, κάθησε, τοΰ είπα. (Τόν είχα λυπηθή στα χάλια πού τον έβλε
πα) . Αυτό κάποια μέρα θά συνέβαινε.

Ένώ τόν είχα στά χέρια μου, δέν μπορούσα άκόμα νά πιστέψω δτι δ πανέξυ
πνος Βάλμπαλης ήρθε καί πιάστηκε μόνος του.

Ό  ύπαστυνόμος ΙΙισπιρίγγος πού καθόταν στό μπαρ καί περίμενε πήρε εί
δηση κ ι’ έτρεξε.

—  Είναι δ Βάλμπαλης; μέ ρώτησε.
— 'Ο ίδιος.
’Αμέσως πήρε στό τηλέφωνο τόν διοικητή Τζώρβιτς, πού σέ λίγο κατέφθα- 

νε μέ τό αμάξι του καί μέ γρήγορα βήματα πλησίαζε στό τραπέζι πού καθόμασταν 
μέ τόν Βάλμπαλη. Προσφέραμε κάθισμα στόν κ.ι Τζώρβιτς, δ δποΐος μέ σοβαρό 
ύφος τού έκανε μερικές ερωτήσεις.

Ό  Βάλμπαλης στό μεταξύ είχε κάπως συνέλθει άπό τήν πρώτη εντύπωση 
καί άπαντοϋσε ψύχραιμα καί σταθερά. ’Αμέσως κατόπιν δλοι μαζί μέ τό αμάξι 
τού διοικητοΰ πήγαμε στην ’Ασφάλεια. Ε κ ε ί δ Τζώρβιτς τοΰ έκανε μια κανο
νική πρόχειρη άνάκριση. "Οταν τόν ρώτησε πότε καί μέ ποιο όνομα μπήκε στό 
γιουγκοσλαβικό έδαφος, δ Βάλμπαλης είπε δλη τήν άλήθενα, χωρίς κανένα δι
σταγμό.

—  Τόν ’Ιανουάριο ήλθα άπό τή Γαλλία μέ τό όνομα Βαρώνος, για νά μπερ
δέψω τά πράγματα. Έδήλωσα πώς θά έφευγα τόν ίδιο μήνα γιά  τήν Ουγγαρία. 
Γνωρίστηκα μέ τόν Γιουγκόσλοτς πού μιλούσε ελληνικά. Εκείνος μέ σύστησε στήν 
οικογένεια ΧΙάδοβίτς. ’Επειδή φοβόμουν δτι ή Ε λληνική  ’Αστυνομία θά μέ κυ
νηγούσε καί θα με ανακάλυπτε, έπαιρνα τά μέτρα μου. ’Απέφευγα νά κυκλοφορώ 
καί έμενα πότε στο ενα σπίτι, ποτέ στό άλλο, καί τελευταία σ’ ένα συγγενικό των 
Γίάδοβιτς στό Ζεμούντ, στήν δδό Τεργέστης 63.

 ̂ "Οταν τελείωσε ή πρόχειρη άνάκριση τοΰ Βάλμπαλη, δ διοικητής Τζώρβιτς, 
οί δύο συνεργάτες μας Σέρβοι αστυνομικοί, δ ύπαστυνόμος Πισπιρίγγος καί εγώ, 
"ρο βήξαμε γιά τήν δδό Σκέντερ Βεγκόνα άρ. 27. Μάς άνοιξε ή όμορφη Γιουγκο- 
■ *λι:,βα Μάρθα ΤΙάδοβιτς, πού ταράχθηκε δταν είδε στήν πόρτα της ολόκληρη κου
στωδία από άγνωστους, μά δ διοικητής πρόλαβε καί τής είπε στή γλώσσα τους 
γιά νά τήν καθησυχάση:

—  Μή φοβάσαι, δεσποινίς, είμαστε αστυνομικοί καί ήρθαμε γιά μιά μικρή 
έρευνα.

ΙΙεράσαμε στό σπίτι καί ή Μάρθα ρωτούσε μέ απορία τόν διοικητή.
—  Μά γ ιατί; ’Εμείς δέν έχουμε κάνει τίποτε.
Τότε b κ. Τζώρβιτς τής εξήγησε καί τή ρώτησε γιά τόν Βάλμπαλη ή Βα- 

ρώνο καί αν έχη στό σπίττ τους τις άποσκευές του.
— Εμείς,^ συνέχισε ή Μάρθα, δέν έχουμε καμμιά σχέση μέ τις πράξεις τού 

κ. Βαρώνου, απλώς είναι φίλος μας καί ούτε τις άποσκευές του έχει άφήσει στό 
σπίτι μας. Μπορείτε νά ψάξετε. ’ —

—  Πάτε καί ποιός σάς τόν γνώρισε; τή ρώτησε δ διοικητής.
Πριν ιρείς μήνες τον εφερε ο Γιουγκοσλοτς στό σπίτι. Ε ίπε πώς συνεργά

ζονταν καί μάς παρακάλεσε νά τοΰ διαθέσουμε ένα δωμάτιο όσο διάστημα θά τόν 
κρατούσαν οί δουλειές τους στό Βελιγράδι. ΤΗταν εύγενής καί λεπτός δ κ. Βα·
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ρώνος. Πότε - πότε έλειπε για λίγες μέρες. Τελευταίως ζήτησε νά κατοίκηση σέ 
εξοχικό σπίτι για τήν ύγεία του καί τον πήγαμε σ’ ένα συγγενικό μας σπίτι στό 
Ζεμούντ. ’Ε κ εί έχει τις άποσκευές του, γ ι ’ αυτό άδικα θά κάνετε σέ μάς έρευνα.

—  Κ αί τά γράμματα άπό τήν Ελλάδα στή διεύθυνσή σας ποιός τα παρε- 
λάμβανε;

— ΤΗταν γράμματα τής δουλειάς τους, δπως μοΰ είπαν, καί δταν ήταν στό 
σπίτι δ κ. Βαρώνος, τά έπαιρνε δ ίδιος, δταν δμως έλειπε ερχόταν δ Γιουγκόσλοτς.

—  Τό γράμμα άπό τό ξενοδοχείο «Ίμπέριαλ» ποιός τό παρέλαβε;
—  Κάλεσα τηλεφωνικές τον Γιουγκόσλοτς, μά δεν τον βρήκα. Ευκαιρία, σκέ- 

φθηκα, νά δώ καί τούς συγγενείς μου. Τό πήγα εγώ ή ίδια στό Ζεμούντ.
Τυπικώς κάναμε έρευνα στό σπίτι των Πάδοβιτς καί αμέσως κατόπιν τραβή

ξαμε γιά τήν ’Ασφάλεια. Πήραμε τον κρατούμενο Βάλμπαλη καί γραμμή μέ τό 
ποταμόπλοιο γιά τό Ζεμούντ.

Δυά πελώριες δερμάτινες βαλίτσες, οι άποσκευές τοΰ Βάλμπαλη. ’Ανάμεσα 
στό ρουχισμό του βρήκαμε ένα μεγάλο δέμα άπό μετοχές των ελληνικών σιδηρο
δρόμων ΣΠΑΠ, τά δυο ψεύτικα διαβατήρια μέ τά ονόματα Βάσαλος Ν. καί Βα- 
ρώνος Ν. καί ένα βιβλιάριο τής Σέρβικης εθνικής τραπέζης μέ καταθέσεις 200.000 
δηνάρια. "Ολα αυτά τά παρέλαβε δ διοικητής Τζώρβιτς, μέχρις δτου έκδοθή δ 
κρατούμενος στην ελληνική δικαιοσύνη.

Τήν ίδια μέρα συνελήφθη καί δ Νικόλας Γιουγκόσλοτς, δ προστάτης, δ κη
δεμόνας καί δ εκμεταλλευτής τοΰ Βάλμπαλη, πού, σιγά - σιγά, χωρίς νά τό κα- 
ταλαβαίνη, τοΰ άπομυζοΰσε τά χρήματα τής κλοπής.

’Από τήν έρευνα πού έγινε στό σπίτι του στήν δδό Σκοπιών, τίποτε τό επιλή
ψιμο δέ βρέθηκε. ’Έ τσι υστέρα άπό μιά πρόχειρη άνάκριση άφέθηκε ελεύθερος, 
ενώ δ Βάλμπαλης κλεινόταν στή φυλακή. ’Εμείς παραμείναμε στό Βελιγράδι, μέ- 
χρις δτου θά έρχόταν ή διαταγή τής έκδόσεώς του γιά  τήν Ελλάδα.

Στις 18 ’Ιουνίου 1927 ή Πρεσβεία μας έδωσε τή διαταγή νά παραλάβουμε 
τον Βάλμπαλη καί νά φύγουμε αμέσως. "Γστερα άπό δυο μέρες βρισκόμασταν ξα
νά στήν ’Αθήνα καί παραδίδαμε στον Εισαγγελέα Πειραιώς τον έξαφανισθέντα 
πριν τρία χρόνια ταμιακό είσπράκτορα.

Μέ τή σύλληψη τοΰ Βάλμπαλη προσετέθη στό ενεργητικόν τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων μιά ακόμα μεγάλη επιτυχία.

“Οπως είναι γνωστό επί δικτατορίας τοΰ άειμνήστου στρατηγού Παγκάλου ή 
δίωξη τοΰ κοινού εγκλήματος είχε περιέλθει στή Χωροφυλακή καί ή ’Αστυνομία 
Πόλεων είχε τεθή, σχεδόν, στό περιθώριο, μέ μοναδική ειδική υπηρεσία τή δίωξη 
τοΰ λαθρεμπορίου, μέ τά στοιχεία Γ .Κ ., πού έστεγάσθη σ’ ένα μικρό οίκημα στον 
περίβολο τοΰ τελωνείου.

Στή νεοσύστατη εκείνη υπηρεσία τοποθετηθήκαμε τότε δλοι οι άστυνομικοί 
πού αποτελούσαμε τή δύναμη τής ’Ασφαλείας Πειραιώς. Μά άπό τις άλλεπάλληλες 
τήν εποχή εκείνη μεγάλες καί σοβαρές επιτυχίες τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν 
Ελλάδα  καί στό εξωτερικά, επανήλθαν τά πράγματα στή θέση τους. Μάς άπεδόθη 
ή Γενική ’Ασφάλεια καί άπό τότε ή ’Αστυνομία Πόλεων γράφει καί συνεχίζει νά 
γράφη τή μεγαλειώδη ιστορία της σ’ δλους τούς τομείς τοΰ κύκλου τών εγκλη
μάτων.

Ό  Βάλμπαλης καταδικάστηκε σέ βαρειά ποινή κ’ υστέρα άπό δέκα δλόκληρα 
χρόνια, δλους τυχαίους, τον συνάντησα μόλις μετά τήν άποφυλάκισή του στήν δδό 
Άθηνάς καί άκριβώς στή γωνία τοΰ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

— ’Ώ , καλημέρα Νικολάκη καί... καλή κοινωνία, τοΰ είπα. Πιστεύω πώς μέ
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τόσα χρόνια φυλακή θά σωφρονίστηκες καί θά βαδίσης πιά τίμια  τό δρόμο σου.
—  Βέβαια, καί σ’ ευχαριστώ. Δέν πρόκειται νά τό ξανακάνω, τό «δίς έξαμαρ- 

τεΐν ούκ άνδρός σοφοΰ».
Τον άποχαιρέτησα καί έφυγα. Τό βράδυ πήρα στο σπίτι μου ένα τηλεφώνημα 

από τον κ. Δημήτριον Ζαγκλήν, αστυνόμον Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού μέ 
καλοΰσε τό πρωί στο γραφείο του.

—  Σέ κάλεσα Δουκάκη, μοϋ είπε την άλλη μέρα τό πρωί ό άστυνόμος Ζαγ- 
κλής, νά σέ ρωτήσω γιά κείνον τον ταμιακό είσπράκτορα, Βάλμ?οαλη. Έσύ πού 
τόν έπιασες θά ξερής τά στέκια του, ποϋ μπορούμε νά τον βρούμε;

—  Μά γ ια τί; Μόλις άποφυλακίσθηκε. Χθές τόν είδα μεταμελημένο, είπε δτι 
δέν ξανακάνει παρόμοιο σφάλμα καί οτι βρήκε καλή δουλειά.

—  Καί βέβαια βρήκε καλή δουλειά, είπε ό άστυνόμος ξεκαρδισμένος στά γέ
λια. Σέ πούλησε μια χαρά.

—  Τ ί έκανε πάλι; ρώτησα τόν άστυνόμο αναστατωμένος. ’Ακόμα δέν πρό
λαβε νά κυκλοφορήση;

— ’Έκανε καλή καί μεγάλη δουλειά, μέ συντροφιά τέσσερες ακόμα. Τή νύ
χτα τής 5— 9— 1937 ό Βάλμπαλης, δ Γύρας Σταύρος, δ Στάθης Γεώργιος, δ Δρου- 
λίδης Νικόλαος καί δ Βέργας ’Αλέξανδρος, διέρρηξαν μέ αντικλείδι τό ταμείο 
χαρτοσήμων τοϋ Δημοσίου στην δδόν Λεωχάρους 6 (’Αθηνών) , γέμισαν άπό μια 
βαλίτσα δ καθένας μέ χαρτόσημα αξίας εκατομμυρίων καί έφυγαν.

Σέ δυο μέρες πιάσαμε τούς τέσσερες. Ό  Βάλμπαλης έγινε άφαντος. Άνέφερα 
στον άστυνόμο σέ ποιά σημεία ύπήρχαν πιθανότητες νά βρεθή δ Βάλμπαλης στήν 
’Αθήνα, στον Πειραιά καί στήν Αίγινα.

’Έμεινα κατάπληκτος μέ τά νέα κατορθώματα τοϋ Βάλμπαλη καί βάλθηκα νά 
τόν ξαναπιάσω, μά πρόλαβαν οί συνάδελφοι τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί τόν έ- 
πιασαν σέ μιά δυο μέρες στήν ’Αθήνα. "Γστερα άπό λίγο καιρό έγινε ή δίκη τους 
καί δ Βάλμπαλης ξανακλείστηκε γιά τέσσερα χρόνια στις φυλακές Αίγίνης, μά αυ
τή ήταν πιά ή τελευταία. Ό  Βάλμπαλης μόλις άποφυλακίσθηκε ήρθε στήν ’Α
σφάλεια Πειραιώς είλικρινά μετανοιωμένος, τόν βοηθήσαμε καί μπάρκαρε πρώτος 
καπετάνιος σέ καράβι γνωστής μας 'έταιρίας καί άπό τότε μέχρι σήμερα ζή τίμια, 
γιατί μπόρεσε νά γκρεμίση πιά γιά πάντα τή γέφυρα πού τόν έδενε μέ τό πα
ρελθόν.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους. -  

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΛΙ »

---------------------- '^-·ο του Ύπαατυνόμου Α' κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  ΠΗΛΟΥ-________________

(Συνέχεια από τό 319 τεύχος)
® Η Π ΙΣ Τ Η . ΕΝΑ ΓΕ Ρ Ο  ΘΕΜΕΛΙΟ

*  S A E K H N 0 S 2 E B A 2 M If iT A T 0 S  Μ Η Τ Ρ 0Π 0Λ ΙΤ Η Σ  Α Η Μ Η ΤΡΙΑ ΔΟ Σ Α ΓΙΟ Σ  ΔΑ-

Κ η Ά εΐνΚ- ή μασΧί^  Xk ά χ ρ ο ν ες  κοινωνίες. Η θ ική  στή βάση
]ζ' z f η θε̂ Ρ ω'ή αςιων, ιδανικών. Ενα αλλόκοτο ξεστράτισμα από τό δρόμο των 

παραοοσεων. Πορεία στό άγνωστο. Ταξίδι χωρίς πυξίδα. Περιφρόνηση έ κ ε ίΖ ν  πού 
σκάστηκαν οι_πατερες μας. Αρνηση των πάντων. Ό  όλισμός κυριαρχεί σέ κάθε 

Χη, τΐ?ς 1̂αζ· Μεσα σ αυτό τό κλίμα μεγαλώνουν τά παιδιά μας. Καί είναι
φυσικό να μεγαλώνουν αρρωστα. Μεγαλώνουν χωρίς πίστη.
. , , Η πισ,τγ?"· :̂ -υτή που μετακινεί βουνά... Αυτή πού δίνει περιεχόμενο στή ζωή 

Αυτή που αποτελεί δύναμη, καταφύγιο, θεμέλιο γερό. Δέν είναι πια τής... μόδας. 
Αα ποια είναι η βαθύτερη ρίζα του κακού. ’Από έκεΐ πρέπει ν’ άρχίση κάθε προσ
πάθεια για την σωτήρια τής νεότητας.

Επιστροφή στις πηγές τής ζωής μας. Συνομιλία μέ τις καρδιές μας. ’Από
τιση φορου πιστεως σ' ένα αληθινό Θεό «πατέρα παντοκράτορα, ποιητή Ουρανού καί 
Ιη ς , ορατών τε καί άοράτων...», σ’ ένα Θεό Ευεργέτη πού σφράγισε μέ τό "Αγιο 
αιμα Ιου τη νεα θρησκεία πού κήρυξε. Θρησκεία, κοινή λατρεία, κοινή προσευχή, 
li/ivccc βαθειες πού στερεώνουν τό δένδρο ενός λαού.

Μια ιστορία ^στενά δεμένη μέ τήν Ελλάδα. Είναι ή ιστορία μιας πανέμορφης 
θρησκείας, που την ψηλάφισε τό άρχαΐο Ελληνικό  Πνεύμα, χιλιάδες χρόνια πριν 
οιατυπωθή. Είναι ή ιστορία τού ’Άγνωστου Θεού. ’Ένοιωσε τήν ευεργετική παρου
σία του στα οαθη των αιώνων ό "Ελληνας Φιλόσοφος. Καί είναι ακόμα ή ιστορία 
μιας θρησκείας πού αρχίζει με λίγους φτωχικούς ψαράδες, συγκεντρωμένους γύρω 
απο ιον Δάσκαλο τους και πλαισιωμένους από τό φόβο των ’Ιουδαίων. Ό  Θεός 
πού γίνεται Ανθρωπος, πού γεννιέται σ’ ένα φτωχικό σπήλαιο, πού προκηρύσσει 
τήν Α λήθεια, τήν ’Αγάπη, τή Δικαιοσύνη, πού θεραπεύει, πού κάνει θαύματα. Μια 
ιστορία αυθεντική, πού πλημμυρίζει δέος καί κατάνυξη τήν ανθρώπινη καρδιά, κα- 

Λυτρωτής Ι\αζ ουραίος, συλλαμ-βανεται, ύβριζεται, περιπαίζεται, περιβάλλεται 
ψευδή πορφύρα, περιτίθεται στέφανον έξ άκανθων καί καταδικάζεται σέ θάνατο. 
Κ ι’ ύστερα τό τέλος. Τό τέλος πού φέρνει τήν αρχή. Ό  θάνατος πού γεννά τήν 
αιωνιότητα. Ή ταφή πού φέρνει τήν Ανάσταση... Ή θρησκεία τής ’Αγάπης, τής 
Α λήθειας, τής Δυνάμεως, τής Δημιουργίας, τής Έλπίδος... Ή θρησκεία πού ξεκου
ράζει, που λύνει δκα τα προβλήματα, που σωςει, που δίνει απάντηση σέ δλα τά 
μεγάλα έρωτηματικά τής βιοπάλης.

Ή νέα θρησκεία. ΟΕ παλιοί θεοί γκρεμίζονται. Τά είδωλα πέφτουν. Κ ι’ αντη
χούν προφητικά τά λόγια τής Πυθίας άπό τό Μαντείο των Δελφών:

«...Χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά, 
ούκέτι Φοίβος έχει καλύβην, 
ού μάντιδα Δάφνην, 
ού παγάν λαλέουσαν,
Άπέσβετο καί λάλον ύδωρ...»

Κ ι’ άπ’ τά συντρίμμια τού παλιού κόσμου, ξεκινάει μια ρωμαλέα καί σφρι-
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γηλή θρησκεία, σαν λυτρωτική δύναμη, για νά λευτερώση τον ’Άνθρωπο άπότά 
πάθη του καί νά κάνη χαρούμενη κ ι’ ειρηνική τή ζωή των λαών. Νικηφόρα ή δια
δρομή της στα χρόνια πού πέρασαν. Πολεμήθηκε δσο καμιά άλλη. Μισήθηκε απέ
ραντα, τήν είπαν «όπιο τοΰ λαοΰ»..., τήν περιέπαιξαν, τήν περιφρόνησαν, τήν είρω- 
νεύθηκαν, αγωνίστηκαν νά τήν ξεριζώσουν άπ’ τήν ζωή.

Καί όμως... Πάντα νέα κ ι’ έλπιδοφόρα, κυριαρχεί στήν Οικουμένη, σκορπί
ζοντας Φως, Δύναμη, παρηγοριά. Πόσο διαφορετική θά ήταν ή όψη τοΰ πλανήτη 
μας, άν τό Ευαγγέλιο γινότανε ό κεντρικός άξονας, γύρω από τον όποιον νά περιε- 
στρέφετο ή ζουή μας!

Ξεχώσαμε τον Κύριόν μας καί Θεό μας... Κ ι’ άπομείναμε φοβισμένοι, μισοϋντες 
καί μισούμενοι, νά βολοδέρνουμε στο πέλαγος των παθών μας, νά γερνάμε πρόωρα, 
νά αργοπεθαίνουμε, μέ ασθενική ψυχή, χωρίς ιδανικά, χωρίς ελπίδα, χωρίς γα
λήνη...

Μέσα σ’ αυτό τό φόντο χλωμή είναι ή εικόνα των παιδιών μας. ’Άσχημη, 
θλιβερή. Ή δική μας ηθική κρίση γίνεται δηλητήριο στον ασχημάτιστο ψυχικό του 
κόσμο. Γίνεται σκληρότητα στο πρόσωπο, γίνεται σεξουαλική διαστροφή, γίνεται 
έγκλημα, γίνεται άναρχία, μηδενισμός. Πάνω σ’ αυτή τήν ώρα έρχεται κ ι’ ό 
προπαγανδιστής ν’ άξιοποιήση μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν ακαταστασία τών καιρών 
μας. ’Έρχεται νά ξεσηκώση επανάσταση, νά γκρεμίση, νά στρατολογήση κοινωνι
κούς εχθρούς. ’Έρχεται ή πολιτική σάν άρνηση, σάν απεργία, σάν διαδήλωση, σάν 
«114», σάν διεκδίκηση συνταγματικών έλευθεριών. Καί τό κακό συντελεΐται. Ό  
ιδεολογικός σεισμός φέρνει τήν καταστροφή.

Μά, ή ρίζα τοΰ κακοϋ είναι στο σπίτι. Έ κ ε ΐ όπου ό πατέρας περιφρονεϊ τήν 
θρησκεία, έκεΐ όπου ή μητέρα δεν πατάει τό πόδι της στήν εκκλησία, εκεί όπου 
κάποιος «σοφός» θείος περιπαίζει τούς «παπάδες».

Τούς παπάδες!!! Ποιούς; Αυτούς πού τόν καιρό τής σκλαβιάς έθέριεψαν τήν 
«άποσταμένη ελπίδα μέ λόγια μαγικά»... Αυτούς πού μέ τά κρυφά σχολειά τους 
έτοίμασαν τήν Επανάσταση τοΰ ’Έθνους. Αυτούς πού φυλακίστηκαν, πού βασανί
στηκαν, πού σουβλίστηκαν, πού μαρτύρησαν «για τοΰ Χρίστου τήν πίστη τήν Α γία  
καί τής Πατρίδος τήν Ελευθερία». Αυτούς πού συντηρούν σάν τό αλάτι τις ανθρώ
πινες κοινωνίες.

Φ ίλε αναγνώστη, είναι σκληρό νά λακτίζουμε προς κέντρα. Μόνο μέ τή δική 
Του βοήθεια μπορούμε νά σώσουμε τά παιδιά μας. Χωρίς αυτόν δέν ήμποροΰμε νά 
κάνουμε τίποτε. Κτίζουμε στήν άμμο.

Μή ζητάς, καλέ μου φίλε, νά λύσης τά προβλήματα τοΰ παιδιού σου μέ θεω
ρίες φαινομενικά όμορφες, πού κλείνουν μέσα τους τό μίσος. ’Ά ν  σέ τρομάζουν τά 
εγκλήματα τών παιδιών πού διαβάζεις κάθε μέρα στις εφημερίδες, εμπιστεύσου σ’ 
Αυτόν τήν αγωνία σου. Κ ι’ εκείνος θά σέ βοηθήση.

Φέρε κοντά Του τά παιδιά σου. Τά περιμένει. Τά ζητάει. Τά θέλει. Μάθε τα, 
μέ όπλο τήν πίστη, ν’ άγωνίζωνται καί νά νικούν τά πάθη τους. Μάθε τα ν’ αγαπούν, 
νά συγχωρούν, νά σέβωνται,. νά πειθαρχούν. Μόνο μ’ αυτό τόν τρόπο θά τά δής κά
ποτε αληθινά ευτυχισμένα καί χρήσιμα στήν κοινωνία. Ή πίστη τους θά τά σώση.

Ή θρησκεία... Πρωτοπόρα σέ κάθε εξυγιαντική προσπάθεια. Καί σέ μιά τέ
τοια έρευνα, αυτή έχει κυρίως τό λόγο. 'Η γνώμη τών εκπροσώπων τής Εκκλησίας 
είναι πολύτιμη. Αυτήν ζητήσαμε. Καί μάς δόθηκε κατά τρόπον πολύ συγκινητικόν. 
Άποτανθήκαμε σ’ ένα εκλεκτό εκπρόσωπο τής στρατευμένης τοΰ Χριστού ’Εκκλη
σίας, σ’ ένα “Αγιο Ποιμενάρχη, πού έχει αφιερώσει τή ζωή Του στήν υπηρεσία τού 
Ευαγγελίου μέ ταπείνωση, εγκαρτέρηση καί ύψηλοφροσύνη.

Έζητήσαμε τή γνώμη τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου
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0  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύ- 
ροος Δαμασκηνός, γεννήθηκε στην Κόρινθο καί σέ ήλι- 
κια 23 ετών πήρε τό πτυχίο τής Θεολογικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστήμιου Αθηνών, άφοΰ σάν φοιτητής είγε άνα- 
οειχθή πρόεδρος τοϋ Θεολογικοϋ Φοιτητικού Συνδέσμου 
της Ηαμφοιτητικής  ̂ 'Ομοσπονδίας. Χειροτονήθηκε Διά
κονος από τόν τότε ’Αρχιεπίσκοπο ’Αθηνών Δαμασκηνόν 
και υπηρέτησε σάν στρατιωτικός ’Ιεροκήρυκας στις Φρου
ρές Λαλκιδος καί Κορίνθου καί Ιεροκήρυκας Ίεράς Μη- 
τροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, στη συνέχεια δέ 
σαν Πρωτοσύγκελλος Κορινθίας, μέ Μητροπολίτη τόν με- 
ι,επειτα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Μιχαήλ.

Κατα την περίοδο τοϋ ελληνοϊταλικοΰ πολέμου, υπη
ρέτησε στό μέτωπο σάν στρατιωτικός Ίερεύς. Συνελήφθη 
στην Κόρινθο από τούς ’Ιταλούς γιά τήν πατριωτική του 

Οραση καί έμεινε αιχμάλωτός τους στις φυλακές «Άβέρωφ» (Άθήναι) καί Λαρίσης 
και κατόπιν στην^ Ιταλία. Απο εκεί, μεταφέρθηκε στό φοβερό στρατόπεδο Νταχάου 
της Ιερμανιας, σαν όμηρός με αριθμού καταδίκου 57.754, απελευθερώθηκε δέάπό 
τους Αμερικανούς. ‘ '

Υπηρέτησε σάν Γραμματέας καί Άρχιγραμματέας τής Ίεράς Συνόδου καί 
Ιεράακος^ Προϊστάμενος του I. Ναού Αγιου Κωνσταντίνου Όμονοίας ’Αθηνών καί 

ανέπτυξε αςιολογη πνευματική καί κοινωνική δράση. Μετέσχεν, ώς ’Αρχιμανδρίτης, 
στό Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών στό ’Άμστερνταμ.

Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1950 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης τής Ιερ ή ς  Μητροπό- 
λεως_1ριφυλι«ς και Ολυμπίας. Οργάνωσε σ’ αυτήν τήν φιλανθρωπία, έπεξέτεινε 
τό  ̂θειον κήρυγμα μέχρι καί τοϋ μικροτέρου χωριοΰ τής δικαιοδοσίας του, έργάσθηκε 
για τήν επιμόρφωση τοϋ Κλήρου, έχειροτόνησε νέους Εφημερίους μοοφωμένους καί 
ό.ξιους καί συμπλήρωσε δλες τις κενές έφημεριακές θέσεις. Έξέδωσε τό περιοδικό 
«Παύλος»τό^ όποιο συγκέντρωσε εκλεκτές συνεργασίες. Ίδρυσε, μέ στερήσεις δικές 
του και με την αρωγή τοϋ Ινληρου και τών φιλανθρώπων από τό ποίανιό του, ορφα
νοτροφείο. Σάν εκπρόσωπος τής Ίεράς Συνόδου έπεσκέφθη τά Πατριαρχεία Ιερ ο 
σολύμων, Σερβίας καί ’Αντιόχειας.

Την 1η Δεκεμορίου 1957 ενθρονίστηκε Μητροπολίτης Δημητριάδος. 'Η πολυ
σχιδής δράση συνεχίζεται. Έτελείωσε τόν ημιτελή Μητροπολιτικό Ναό. ’Οργάνωσε 
μαθητικά καί λαϊκά συσσίτια στό Βόλο καί Ά γ ια , λειτουργοΰντα μέ 3.000 καί πλέον 
πτωχούς. Εκτισε στό Βόλο γυμνασιακό ορφανοτροφείο, τό όποιο λειτουργεί μέ 100 
καί πλέον τροφίμους. ’Οργάνωσε τις παιδικές κατασκηνώσεις στήν Ί . Μονή Ξενίας 
καί στήν Άμαλιάπολη, οϊ όποιες λειτουργοΰν τό καλοκαίρι μέ 2.000 καί πλέον κα
τασκηνωτές. ’Αγόρασε σέ κεντρικό σημείο τής πόλεως οικόπεδο γιά ν’ άναγείρη τό 
πνευματικό κέντρο «Ιωάννης ό Δαμασκηνός» γιά διαλέξεις, Κατηχητικά Σχολεία 
καί λοιπή πνευματική κίνηση τής ’Εκκλησίας. “Ολα πρός τοΰτο είναι έτοιμα. "Ετοι
μα, επίσης, είναι δλα γιά  τήν έναρξη λειτουργίας στήν Μονή Ξενίας ’Ασύλου 
’Ανιάτων.

’Έργο, επίσης, τοϋ Σεβασμιωτάτου είναι καί ή κατασκευασθεΐσα τελευταία νέα 
αμαξιτή όδός πρός τήν Μονή Ξενιάς, πού εξυπηρετεί τήν Μονή, τούς πολυπληθείς
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προσκυνητές καί περιηγητές, τις παιδικές κατασκηνώσεις κλπ., θα εξυπηρέτηση δέ 
καί τό ώς δίνω ’Άσυλο Ανιάτων. Προήγαγε, επίσης, στην περιφέρεια του την γεωρ
γία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία κλπ.

Μεριμνά για την καλή λειτουργία καί στο μικρότερο χωριό Κατηχητικών Σχο
λείων καί ομάδων συμμελέτης Ά γ . Γραφής. Επίσης για τήν εύρεΐα διάδοση τού 
θείου λόγου, μέ τά κηρύγματα, καθώς καί για τήν I. Εξομολόγηση. Οργανώνει 
προς τοΰτο ειδικές εξορμήσεις στήν ύπαιθρο τό καλοκαίρι και τις Τεσσαρακοστές 
Χριστουγέννων καί Πάσχα, καθώς καί τά Ιερατικά Συνέδρια. Ίελευταΐα, κατόπιν 
επιμόνων ενεργειών του, επέτυχε τήν ίδρυση στό Βόλο Σχολείου Κωφαλάλων καί 
άνέλαβε τις δαπάνες λειτουργίας του.

Είναι Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων τοπικών 'Ιδρυμάτων όπως Π.Ι.Κ.Π.Α., 
Παιδικού Σταθμού Χρυσοχοί'οη, Γυμνασιακού Οικοτροφείου, Σχολείου Κωφαλάλων, 
Ο.Δ.Ε.ΙΙ. καί Μορφωτικής Σχολής Νεανίδων «Αλμυρού» κ.λ.π. Έ χει τιμηθή μέ 
πλεϊστα παράσημα δπως: Αριστεία ’Ανδρείας, Χρυσός Σταυρός Γεωργίου Α ' μ.ξ., 
Πολεμικός Σταυρός, τρεις φορές 'Ιππότης τού Παναγίου Τάφου, Μεγαλόσταυρος 
Παναγίου Τάφου, ανώτερα Παράσημα τής Γιουγκοσλαβικής σημαίας, χαλκούς καί 
χρυσός Σταυρός τής ΦΑΝΕΑΑΑΣ ΤΟ Γ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΟ Υ, Ανώτεροι Ταξιάρχαι των 
Πατριαρχείων ’Αλεξάνδρειάς καί ’Αντιόχειας, ’Ανώτερος Ταξιάρχης τού Φοίνικος 
μετ’ άστέρος καί αναμνηστικών τής εκατονταετίας τής Ε λληνικής Δυναστείας, τό 
οποίον τού άπενεμήθη ιδιοχείρως υπό τού αειμνήστου Βασιλέως Παύλου. ’Επίσης 
έτιμήθη μέ μετάλλια τού Βατικανού καί άλλων ξένων ’Εκκλησιών.

Ό  Σεβασμιώτατος έδειξε ενθουσιασμό όταν τού εξηγήσαμε το λογο τής επισκε- 
ψεώς μας. ’Από τά βάθη τής καρδιάς του μάς έδωσε τήν ευχή Του, κΓ άμέσως, 
χωρίς χειρόγραφο, χωρίς προετοιμασία, άπάντησε στις ερωτήσεις μας.

Μεταφέρουμε Ιδώ τή συνέντευξη αυτή δπως μετεδοθη από την Εκπομπή τής 
’Αστυνομίας.

Ε Ρ .—  Σεβασμιώτατε, τό Άρχηγείον ’Αστυνομίας Πόλεων σάς ευχαριστεί θερ
μά για τήν τιμητική συμμετοχή σας στή μεγάλη μας κοινωνική έρευνα. Τό πρό
βλημα πού μάς απασχολεί, Σεβασμιώτατε, είναι τό παιδί καί ό Νέος τής εποχής 
μας, πού παρουσιάζουν μιάν ανησυχητική εικόνα. Πώς βλέπετε, Σεβασμιώτατε, αυ
τήν τήν προσπάθειά μας;

ΑΠ.—  ’Επιθυμώ νά ευχαριστήσω τό Άρχηγείον ’Αστυνομίας Πόλεων, καί ιδ ι
αιτέρως τήν έκπομπήν, τήν όποιαν έχει Οργανώσει ή επί τών Δημοσίων Σχέσεων 
ειδική υπηρεσία. Είναι γεγονός άναντίρρητον, δπως σημειώνει ή ειδική αυτή υπη
ρεσία, δτι διερχόμεθα μίαν κρίσιν. Ή κρίσις βεβαίως αύτή, ηθική κατά βάσιν, είναι 
παγκόσμιος. Προκειμένου, δμως, περί τών ελληνικών πραγμάτων άναφερόμεθα φυ
σικά εις τήν ελληνικήν κρίσιν τήν οποίαν διέρχεται ή ελληνική νεότης. Επομένως 
αξίζει νά έξαρθή μέ κάθε τρόπον ή σταυροφορία, διότι περί σταυροφορίας πρόκειται, 
τήν οποίαν άνέλαβε τό τετιμημένον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δέν υπάρχει 
ούδεμία αμφιβολία δτι εις τήν σταυροφορίαν αυτήν πρέπει νά λάβουν μέρος δλοι οί 
'Έλληνες, ιδιαιτέρως' δέ οί ύπεύθυνοι καί οί αρμόδιοι, οί όποιοι φέρουν καί άκε- 
ραίαν τήν ευθύνην διά τό τεράστιον αυτό ηθικόν κεφάλαιον, διά τήν ελπίδα τής 
ελληνικής νεάτητος. Θά είχα, δμως, τήν έπιθυμίαν νά κάμω μίαν διάκρισιν, επειδή 
εις τάς έρωτήσεις τάς σχετικάς υπάρχει ή αναφορά εις τό παιδί. Είναι ανάγκη νά 
σημειώσωμεν δτι άλλο είναι τό κεφάλαιον μέ τά κεφαλαία γράμματα Π Α ΙΔΙ, καί 
άλλο είναι τό τεράστιον έπίσης κεφάλαιον ΝΕΟΤΗΣ, έπίσης μέ κεφαλαία γράμμα
τα. Διότι τό μέν παιδί περιορίζεται εις μίαν ώς γνωστόν ώρισμένην ηλικίαν καί 
επομένως έχει ανάλογα τά μέσα μέ τά όποια τόσον οί γονείς δσον καί τά νηπιαγω
γεία καί τά σχολεία τά ειδικά καί, γενικώτερον, ή κοινωνία τό παρακολουθεί. ’Ε 
νώ ή νεότης, δπως είναι γνωστόν, αρχίζει πάλιν άπό ώρισμένην ήλικίαν καί είναι 
γεγονός δτι μέ τάς επαναστάσεις τόσον τάς φυσιολογικάς μέσα είς τον δργανισμόν
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με τας αγωνίας καί μέ τάς επιθυμίας καί μέ τούς πόθους καί μέ τά όνειρα, τά ό
ποια κυριαρχούν μέσα είς τήν ψυχήν τοϋ νέου καί τής νέας, δημιουργείται μία ώρι- 
σμένη κατάστασις τήν οποίαν τόσον οί παιδαγωγοί δσον καί οί νευρολόγοι καί οί 
ψυχιαιροι και παντες οι ειδικοί παρακολουθούν μέ ιδιαιτέραν στοργήν καί είναι εις 
θέσιν λόγω τής ειδικότητάς του έκαστος, να μάς όμιλήση δι’ αύτάς τάς σωματικάς, 
πνευματικάς καί ψυχικάς επαναστάσεις. Επιθυμώ, λοιπόν, άπό αυτής τής πλευράς 
νά μου έπιτραπή νά περιορισθώ εις τήν Νεότητα, διότι ασφαλώς —  δπως θέλω να 
πιστεύω —  αυτός είναι καί ό σκοπός τής σταυροφορίας τής άναληφθείσης έκ μέρους 
του ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ε Ρ ·—  Τ ί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τά σημερινά παιδιά, Σεβασμιώτατε; Πα
ρουσιάζουν —  κατά τήν γνώμην σας —  κάποια κοινωνικήν ιδιομορφία, συγκρινό- 
μενα μέ τά παιδιά άλλων εποχών;

ΑΠ. F a  παιδιά, γενικωτερον, παρουσιάζουν βεβαίως μίάν ψυχικήν καί κοι
νωνικήν ιδιομορφίαν. Δέν είναι εύκολον νά γίνη σύγκρισις, καί μάλιστα εις μίαν 
σύντομον ραδιοφωνικήν εκπομπήν καί εις τάς απαντήσεις τάς περιωρισμένας εις 
ωρισμενα ερωτήματα, οια να διαπιστωθή κατα πόσον, μέχρι ποιου ποσοστού, καί 
άν πράγματι ύπάρχη διαφορά τών νέων τής εποχής μας' άπό τούς νέους παρελθου- 
σών εποχών. Έ ξ δσων δμως δύναμαι προσωπικώς νά γνωρίζω, έξ δσων μελετώ καί 
παρακολουθώ καί αναγιγνώσκω καί ακούω, ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία δτι ή νεό- 
της τής εποχής μας έχει πράγματι ιδιομορφίαν καί ψυχικήν καί κοινωνικήν. Οί 
λόγοι εις τούς όποιους οφείλεται αυτή ή ιδιομορφία, κατά πρώτον λόγον είναι οί 
ουο ποκεμοι οι οποίοι εμεσολαβησαν και οί οποίοι έφεραν μίαν πραγματικήν άναστά- 
τωσιν ώστε νά έπέλθη κατά τό δυνατόν μία ανατροπή τών πάντων καί επομένως 
νά όημιουργηθοΰν συνθήκαι μέσα εις τάς οποίας άποτόμως εύρίσκεται ή νεότης τής 
εποχής μας, ή οποία είναι υποχρεωμένη νά παρακολουθή τά προβλήματα τά οποία 
απασχολούν τον κόσμον ολόκληρον καί ιδιαιτέρως τον νέον καί τήν νέαν. Κατά συ
νέπειαν, όταν όμιλοΰμεν περί ψυχικής καί κοινωνικής ιδιομορφίας, θά πρέπει νά 
έχωμεν ύπ’ όψιν μας τάς μελέτας εις τάς οποίας καταλήγουν οί ειδικοί επιστήμονες 
καί ιδιαιτέρως οί παιδαγωγοί διά νά είμεθα εις θέσιν νά προσδιορίσωμεν επακριβώς 
αυτό τό τεράστιο πρόβλημα τό οποίον λέγεται «Κοινωνική καί ψυχική ιδιομορφία 
τής νεότητος». ’Ωστόσο, προσωπικώς, πιστεύυ) δτι αυτή ή ψυχική καί κοινωνική ιδιο
μορφία δέν είναι δυνατόν νά μάς παρασύρη εις άπαισιοδοξίαν, διότι πάντοτε υπάρχει 
καί το φώς καί τό πνεύμα καί δλα εκείνα τά ιστορικά, τά πραγματικά καί τά ψυχι
κά καί πνευματικά δεδομένα τά όποια μπορούν ν’ αποτελόσουν τήν χρυσήν βάσιν πά
νω εις τήν οποίαν μπορεί νά στηριχθή ή δλη σταυροφορία τόσον τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί γενικώτερον τού Κράτους καί τής ’Εκκλησίας.

Ε Ρ .—  Τ ί ακριβώς, Σεβασμιώτατε, είναι εκείνο πού εμπνέει μεγαλυτέραν άνη- 
συχίαν; Καί ποιά είναι τά βαθύτερα αίτια αυτού τού φαινομένου;

ΑΠ.—  ’Εκείνο τό όποιον πρέπει πράγματι νά μάς άνησυχήση δλους, κατά τήν 
ταπεινήν μου γνώμην, δέν είναι αί έκτροπαί, ή τά φαινόμενα ή τά προβλήματα τής 
νεότητος, τά οποία πάντοτε παρακολουθούν τήν ηλικίαν αυτήν, εις δλας τάς έπο- 
χάς,εις δλους τούς αιώνας καί εις δλας τάς κοινωνίας, δσον πρέπει νά μάς άπασχο- 
λήση ιδιαιτέρως ή έλλειψις ενός προγράμματος καί ενός συστήματος τό όποιον θά 
πρέπει νά φέρη τούς διοικοΰντας, τούς υπευθύνους, τούς πνευματικούς πρό παν
τός ανθρώπους εις άμεσον σχέσιν μέ τήν νεολαίαν. Εντοπίζουν ίδιαιτέρο}ς τό πρό
βλημα, πιστεύω δτι πρέπει νά κατανοήσο^μεν πάντες δτι πρέπει νά μάθωμεν τήν 
γλώσσαν μέ τήν όποιαν όμιλεί ο νέος καί ή νέα διά νά είμεθα είς θέσιν νά παρα- 
κολουθήσωμεν δλας αύτάς τάς ψυχικάς έπαναστάσεις καί νά έμπνεύσωμεν τήν πεποί- 
θησιν καί τήν εμπιστοσύνην είς τόν νέον άνθρο^πον δτι είμεθα πραγματικοί καί ε ι
λικρινείς φίλοι, είτε είμεθα οί γονείς είτε είμεθα οί πνευματικοί πατέρες, δηλαδή 
οί λειτουργοί τής εκκλησίας, είτε είμεθα οί επιστήμονες, είτε κατέχομεν οίονδήποτε 
άλλο αξίωμα άπό τό οποίον βεβαίως άμεσος είναι ή σχέσις καί ή συνάρτησις
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τών νέων. Είναι παρήγορον δτι αυτήν τήν αγωνίαν, ή οποία διακατέχει ώρισμένους 
υπευθύνους ανθρώπους τήν αισθάνονται καί ώρισμέναι τάξεις καί ώρισμένα Σώματα, 
καί πιστεύω απολύτως δτι από τήν αγωνίαν αυτήν έξεπήδησε καί ή προσπάθεια 
τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τάς έκπομπάς αύτάς, τάς είδικάς επάνω εις 
τό πρόβλημα τής νεότητος.

Ε Ρ .—  Τ ί θά είχατε, Σεβασμιώτατε, νά μάς πήτε διά τά σημερινά μέσα ψυχα
γωγίας τών νέων; Είδικώτερον δέ διά τόν κινηματογράφον, τήν μουσικήν καί τον 
αθλητισμόν;

ΑΠ.—  'Ως προς τά μέσα ψυχαγωγίας, πρέπει βεβαίως νά λεχθούν πολλά. Ευ
τυχώς πολλά έγράφησαν καί γράφονται συνεχώς καί διά τό πρόβλημα τοτΰο, διότι 
εγώ πιστεύω δτι πρόκειται περί προβλήματος (δέν είναι εΰκολον δηλαδή νά δμι- 
λώμεν περί τών μέσων τής ψυχαγωγίας τής νεότητος εάν δέν καταστρώσωμεν σχέ
δια καί προγράμματα) . Βεβαίως τό πρώτον τό όποιον πρέπει νά είναι εις τήν οιά- 
θεσιν τής νεότητος είναι ό αθλητισμός, ό κλασσικός. ’Από δσας μελέτας μοΰ επιτρέ
πουν τά ποιμαντικά καθήκοντα νά παρακολουθήσω, καί από τόν τύπον, καί από τάς 
ήττας, τάς οποίας μέ πικρίαν δοκιμάζει πρώτη ή νεότης, αλλά έν συνεχεία τό επί
σημον Κράτος καί ή Εκκλησία , διαπιστοϋται δτι ύστεροΰμεν κατά πολύ είς τόν 
κλασσικόν αθλητισμόν, καί ενώ ή πατρίς μας ή ένδοξος είναι ή πατρίς αυτού τού 
αθλητισμού, έφθάσαμεν εις τήν θλιβεράν διαπίστωσιν νά βλέπωμεν τήν νεότητα άλ
λων χωρών, νά προηγήται καί κυριολεκτικώς νά θριαμβεύη.λΕίναι ατύχημα δτι οί 
λειτουργοί τού Τψίστου καί ή ιεραρχία έπισήμΐϋς δέν ήσθάνθη τήν άνάγκην, έν 
συνεργασία μέ τό αρμόδιον 'Γπουργεΐον καί μέ πάντα άλλον υπεύθυνον καί αρμόδιον 
επίσης παράγοντα, νά συνεργασθή ώστε καί μέσα είς τάς τάξεις τών κατηχητικών 
σχολείων, νά ύπάρχη, θά έλεγα, ένα σύστημα προπαγάνδας ώστε ό μαθητής καί ή 
μαθήτρια τού κατηχητικού σχολείου οχι απλώς ν’ άκούη μερικά ξηρά μαθήματα 
ανώτερα, μέσα ή κατώτερα, άναλόγως τής ηλικίας τών μαθητών καί τών μαθητριών 
τών κατηχητικών σχολείων, άλλά νά δίδεται ή διέξοδος εις τόν στίβον άπό αυτήν 
τήν εκκλησίαν, ή όποια καί ύποχρεωτικώς νά παρακολουθή τό παιδί καί μέσα είς 
τόν στίβον τόν αθλητικόν. ’Επίσης χιονοδρομίες. Θά έλεγα επίσης αυτό τό περίφη- 
φον ποδόσφαιρ,ον, τό όποιον έχει πραγματικώς κατακτήσει, οχι μόνον τήν ψυχήν τού 
παιδιού καί τής νεότητος γενικώς, άλλά καί μίαν μερίδα, ένα μεγάλο ποσοστόν τών 
μεγάλων ανθρώπων, θά έπρεπε οί πάντες νά τό παρακολουθήσουν οχι απλώς ώς 
μίαν παιδιάν ή ώς μίαν έπιχείρησιν δυστυχώς, άλλά ώς ένα άθλημα τό όποιον άφοΰ 
ήδη κατέλαβε τήν ψυχήν τών νέων μας, θά πρέπει νά έχη καί τήν άνάλογον καθο- 
δήγησιν ώστε αντί βεβαίως νά έχωμεν τά παιδιά φθειρόμενα είς τά υπόγεια καί είς 
τά άλλα καταγώγια καί ύποπτα κέντρα, νά έχωμεν τήν πολύτιμον ευκαιρίαν νά τά 
καθοδηγοΰμεν είς τόν ποδοσφαιρικόν στίβον μέ τήν απόλυτον βεβαιότητα δτι τά 
νειάτα, τό σφρίγος, τό αίμα τό όποιον κυριολεκτικώς βράζει, βρίσκει μίαν πραγμα
τικήν διέξοδον. ’Αλλά ή διέξοδος αυτή θέλει μίαν έπιβολήν πειθαρχίας, θέλει μίαν 
ευγένειαν, θέλει ένα άνώτερο φρόνημα, θέλει μίαν αγωνιστικήν διάθεσιν άνάλογον 
πρός τήν ευγένειαν καί τά ιδανικά τής Νεότητος.

Επάνω είς τά ίδια αυτά μέσα, τά ψυχαγωγικά, υποβάλλει ή ειδική αύτή εκπομ
πή τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό ερώτημα διά τόν κινηματογράφον. 
Νομίζω δτι δέν κομίζω γλαύκα είς ’Αθήνας, διότι πρόκειται νά επαναλάβω εκείνο 
τό όποιον μυριόστομα χείλη διανοουμένων, άνωτέρων άνθρώπων, καθηγητών, δη
μοσιογράφων, καθημερινώς διατυμπανίζουν δτι ό κινηματογράφος αποτελεί πλέον 
σχολειον έγκληματικότητος. Καί θά πρέπει μιά ειδική σταυροφορία, οχι άπλώς ώς 
μία εκπομπή, άλλά ώς μία πραγματική ένοπλος (μέ δπλα φυσικά πνευματικά) 
σταυροφορία νά διαφώτιση κατά πρώτον λόγον τούς επιχειρηματίας τών κινημα
τογράφων καί νά τούς έπιστήση τήν προσοχή καί νά ζητήση άπό τοΰδε τάς εύθύ- 
νας διά τό μεγάλο έγκλημα τό όποιον διαπράττεται μέ τάς γνωστάς Ικείνας ταινίας, 
διά τάς όποιας δημοσιογράφος, χρονογράφος διακεκριμένος, μή διακρινόμενος διά
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1̂ 0ς ·γράφε ’̂ ;/ρ0ύεί τ0ν κώδωνα τοϋ κινδύνου καί αναζητεί 
ς , _νας “ πο ολ°υς εκείνους οι οποίοι καί διαθέτουν χρήματα διά τήν παοανω- 

γ ψ  αυτών των ταινιών αλλά καί εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα διά τής δια- 
V ° ? 1 ’ δία τγίς ψυχοφθορου αυτής προβ.ολής των ταινιών εις βάρος των μεγάλων 
κλλα ολως ιδιαιτέρως των νέων. Αλλαι έκκλησίαι, δπως είναι ή Καθολική ποοί 
βλεψαν, ηγωνισθησαν καί Αγωνίζονται διά χριστιανικόν κινηματογράφον. Είχα τήν 
ευωχίαν να παρακολουθήσω μερικάς από τάς ταινίας αύτάς. ’Οφείλω νά ομολογήσω 
μ' Λ  δαχθγϊ,ν· Βεοαι“ ξ; °™ ς  παρακολουθώ, ύπάρχει μία προσπάθεια τελευταία 
ς_ υην παιριοα μας, οια το χριστιανικόν θέατρον. Δέν είμαι εις θέσιν νά γνωρίζω 

ποιον αντίκτυπον είχε εις τάς ψυχάς καί τάς καρδίας των διοικούντων, των Ρ ε υ 
ματικών ανθρώπων, των γονέων, ~ . . ., ■ , · , ■> τής κοινωνίας έν γένει. Νομίζω δμως δτι τό
χρισαανικον θεατρον θα πρεπει ολοι νά τό παρακολουθήσωμεν μέ ιδιαιτέραν στορ
γήν, και ν αναλογισθοΰμε ότι φέρουμε τεραστίαν ευθύνην εάν 'δέν προσφέρωμεν τάς 
υπηρεσίας μας είς τό χριστιανικόν θέατρον, διά τον άπλούστατον λόγον δτι κάτι τό 
ojioiov αγκαλιάζει η ^νεολαία καί κυριαρχεί μέσα είς τήν ψυχήν της, δέν είναι δυ- 
νατον ν̂α το απαγορευσωμεν μέ τάς διαφόρους γνωστάς απαγορευτικάς διατάξεις μέ 
τα «μη» τα οποία περιέχονται εις τόν Μωσαϊκόν Νόμον. Ή ζωή είναι ρεαλισμός εί
ναι θετικοτης. Η Καινή Διαθήκη δέν έχει τάς απαγορεύσεις άλλ’ έχει τάς θέ
σεις. Κατα σμνεπειαν διά νά κεντρίσωμεν τήν φιλοτιμίαν τής νεολαίας, διά νά= τήν 
αποσυρωμεν, εάν θελετε, από τόν κίνδυνον, τόν κατήφορον καί τόν γκρεμνόν, είς τό 
χείλος του οποίου εύρίσκεται, είναι ανάγκη νά οώσωμεν τό άντίδοτον. Καί ό κινη
ματογράφος λοιπόν, καί τό θέατρον, πρέπει νά εμπνέωνται από τά Ελληνοχριστια
νικά ιδεώδη και εν γένει από τά προβλήματα τής νεότητος. Δ ί’ έκαστον των προ
βλημάτων αυτών άναντιρρήτως υπάρχει καί μία λύσις. Τό συμπέρασμα είναι δτι 
ο κινηματογράφος καί τό θεατρον πρέπει νά γίνουν πραγματικώς σχολαί. Σχολεία 
μέσα είς τά όποια ή νεότης θά διδάσκεται.

Ή μουσική, βεβαίως, είναι απαραίτητον δπλον διά τήν νεότητα. Ό  Ιερός Χρυ
σόστομος υπέρ τονίζει δτι εάν συνηθίση ή γλώσσα νά ψάλλη «αίσχυνθήσεται ή ψυχή 
τα-υ'της ψαλλούσης (δηλαδή τής γλώσσης) τά ένάντια βουλευομένη» (δηλαδή ή ψυ- 
χή) . Επειτα, γενικώς, γνωρίζομεν πάντες δτι ή μουσική ημερεύει τά άγρια θηρία 
ότι ό κόσμος των ζώων μέ δλας τάς ποικιλίας των, ιδιαιτέρως δέ τά πτηνά είναι ε
κείνα τά όποια δίδουν καί ψάλλουν συνεχώς, είς δλας τάς ημέρας καί είς δλας τάς 
έποχάς. ’Αφού ψάλλουν καί οι γέροντες. Ψάλλομεν καί είς τήν έπιθανάτιον ακόμα 
κλίνην. Α λλά, είναι τό γεγονός δτι τά ψάλματα, αί ώοαί, οί ύμνοι καί τά τραγού
δια τής νεοτητος σήμερον κάθε άλλο παρα αποόεικνύουν τήν ευγένειαν τοΰ έσιντε- 
ρικοΰ κόσμου,^ ό όποιος πράγματι π ερικλείει μέσα στά στήθη έκάστου νέου καί έκά- 
σ “-/]ς νέας. Να, λοίπον, και μια άλλη ακόμα σταυροφορία, ή οποία πρέπει νά ξεκι- 
νήση, ^ιδιαιτέρως ν’ άπασχολήση τούς μουσικοσυνθέτας, τόν μουσικόν κόσμον, εκεί
νους οί όποιοι δίδουν, έν πάσει περιπτώσει, τάς κατευθύνσεις είς τόν μεγάλον καί 
ιερόν αυτόν τομέα. Ή Εκκλησία , ή οποία έχει τόν πλούτον τής Βυζαντινής Υμνο
λογίας, έφθασεν άτυχώς μέχρι το ϋσημείου, ακόμα καί είς τά κατηχητικά σχο
λεία νά έχη μέν ίεράς υμνωδίας αλλά κατ5 έπίδρασιν ξένων έκκλησιών, ιδιαιτέρως 
δέ προτεσταντικών, καί νά βλέπωμεν τό θλιβερόν θέαμα είς τά εκκλησιάσματα καί 
είς τάς προσπάθειας τάς ιδιαιτέρας αί όποΐαι καταβάλλονται από τόσους καί τόσους 
παράγοντας, οί νέοι μας καί αί νέαι μας νά μήν είναι είς θέσιν νά ψάλλουν τό-5 
«"Αγιος δ Θεός», μίαν Δοξολογίαν, ή νά κατανοήσουν καί νά ψάλλουν «Τή 
Τπερμάχψ Στρατηγψ», τόν ’Ακάθιστον έν γένει ύμνον καί δ,τι' άλλο ιερόν 
καί ευπρεπές κληρονόμημα τής Βυζαντινής, Χριστιανικής Αυτοκρατορίας. Φέρομεν 
λοιπόν, άκεραίαν τήν ευθύνην καί είς τούτο, οί λειτουργοί τής Εκκλησίας.

Ε Ρ .—  Τ ι θά είχατε, Σεβασμιώτατε, νά μάς πήτε γιά τήν παιδική εγκληματι
κότητα ; Πού οφείλεται;
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ΑΠ.—  ’Από τάς έπαφάς τάς οποίας είχον καί έχω, καί ώς ίερεύς καί ώς 
Άρχιερεύς μέ τάς έταιρίας της προστασίας των άποφυλακιζομενων και της προστα
σίας των ανηλίκων, είναι θλιβερά ή οιαπιστωσις οτι καθ εκαστην εμφανίζονται 
κρούσματα ειδεχθούς Ιγκληματικότητος. ’Ιδιαιτέρως άπό την παρακολούθησιν είς 
τό Κασσαβέτειον "Ιδρυμα, της επαρχίας μου έξω τοϋ Βόλου, είς τό όποιον στεγά
ζονται, φιλοξενούνται, έργάζονται καί θεραπεύονται, έκτίοντες αύστηρας ποινας οι 
νέοι οί ύποπεσόντες εις βαρύτατα εγκλήματα, διαπιστοϋται οτε μεν μια αϋςησις, 
ότέ δέ μία έλάττωσις. Τό εύχάριστον, δμως, είναι δτι δλοι αυτοί οί νέοι οί όποιοι 
ύποπίπτουν είς τά μικρά ή είς τά μεγαλύτερα, ή καί τά ειδεχθή ακόμη εγκλήματα, 
δεν έχουν τήν διαστροφήν. “Ωρα κακή, δπως λέει ό έλληνικός λαός. Περιβάλλον, 
φιλίαι κακαί καί αίσχραί, παρορμήσεις καί γενικώτερα ή έγκατάλειψις τού νέου 
άπό πάντα αρμόδιον καί όπεύθυνον, ή οιαλυσις ως επι το πλειστον τής οικογένειας 
μέσα άπό τήν όποιαν προέρχονται καί είς τήν όποιαν διαβιοΰν, είναι αί μεγάλαι αί- 
τίαι αί όποϊαι οδηγούν τά εύγενή κατά τά άλλα αυτά παιδιά είς τό να διαπράξουν 
τά εγκλήματα τους. "Ηδη, μέ δσα είπα, άπήντησα εμμέσως καί είς τό τελευταΐον 
σκέλος τής έρωτήσεως, δηλαδή πού όφείλεται ή έγκληματικότης αυτή. Είμαι υπο
χρεωμένος νά δηλώσω καί πάλι δτι τάς ευθύνας πρέπει νά τάς ζητήσωμεν άπό τον 
ίδιον τον έαυτόν μας. Έάν ημείς παρακολουθήσωμεν εαυτούς καί άλλήλους, εάν ή 
κοινωνία ώργανωμένη θελήση νά μελετήση τόν τρόπον μέ τόν όποιον διαβιοϊ, είμαι 
υπέρ βέβαιος δτι αί κρίσεις είς βάρος τής νεότητος θά είναι πολύ περιωρισμέναω

ΕΡ.—  Πότε πρέπει νά άπασχολή, Σεβασμιώτατε, τούς γονείς σοβαρώς τό πρό
βλημα: «Παιδιά»;

ΑΠ.__ Ή έρώτησις έχει εύκολον τήν άπάντησίν της, στηριζομένη είς τήν Παι
δαγωγικήν, τήν ίεράν αυτήν επιστήμην, εις τήν Κοινωνιολογίαν καί, γενικώς,^ είς 
πάσαν πνευματικήν κίνησιν καί ύποχρεωσιν. Αλλα εκείνο το οποίον καθηλώνει 
κυριολεκτικώς τήν σκέψιν μας, επομένως δίδει την ευπρεπή και σοοαραν απαντησιν, 
είναι τό Πνεύμα τού Θεού, τόσον είς τήν Παλαιάν Διαθήκην δσον ιδιαιτέρως είς τήν 
Καινήν. “Οτι, δηλαδή, οί γονείς έχουν ύποχρέωσιν νά εκτρέφουν τά παιδιά εν 
πνεύματι καί έν νουθεσία Κυρίου. Θά ήδυνάμην νά υποστηρίξω μέ όλίγας λέξεις δτι 
οί γονείς δεν θά πρέπει ν’ αναμένουν τήν ώραν τής ένηλικιώσεως τού παιδιού, δη
λαδή τής προσαρμογής, ευθύς δηλαδή ώς τό παιδί άντιληφθή τόν κόσμον μέσα είς 
τόν όποιον ζή, αναπνέει καί κινείται. Οί γονείς, δσον βεβαίως ιδιαιτέρως ή μητέρα, 
άφ’ ής στιγμής έρχονται είς γάμου κοινωνίαν πρέπει νά κυριαρχούνται άπό τήν 
ίεράν αυτήν σκέψιν καί τόν ιερόν πόθον τής πατρότητος καί τής μητράτητος. Πριν, 
επομένως, μέσα είς τά σπλάγχνα τής μητρός, ύπάρξη ό καρπός αυτός, τόν όποιον μέ 
τόσην άγωνίαν θά άναμένη διά νά τό ιδη ένα βρέφος είς τάς άγκάλας της, πρέπει 
νά γνωρίζη ή μητέρα δτι αναλαμβάνει αυτήν τήν τεραστίαν ευθύνην. Επομένως, διά 
νά μή γίνωμαι περισσότερον κουραστικός, και οι ελλειψιν χρονου προπαντός, πρέ
πει νά πιστεύωμεν άκραδάντως, δτι ή Εκκλησία, ή Κοινωνία, τό Σχολεϊον, τά Πα
νεπιστήμια πρέπει νά δημιουργήσουν είδικάς σχολάς καί ειδικά μαθήματα ώστε 
τόσον ό νέος δσον καί ή νέα νά πληροφορούνται έγκαίρως τί σημαίνει πατρότης 
καί ποιαν άξίαν έχει ή μητρότης. ’Άρα τό χρέος είναι, πριν ήδη συλληφθή τό παι- 
δίον μέσα είς τήν κοιλίαν τής μητρός. Καί άν τούτο είναι άληθές, τότε δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν οποίαν τεραστίαν ευθύνην έχουν οί γονείς δταν τό παιδί άρχίζη 
νά όμιλή, δταν τό παιδί αρχίζει νά στερεώνη τα βήματά του έπάνω είς τήν γήν 
των πατέρων του, δταν άντικρυζη τό φως τού ήλιου, όταν πρό παντός ' ερχό
μενόν πλέον είς άμεσον, συνειδητήν έπαφήν καί σχέσιν μέ τό περιβάλλον του, δχι 
απλώς υποβάλλει ερωτήσεις, άλλά ζή τά γνωστά έκεΐνα βιώματα μέ τά όποια τόσον 
είναι γνωστόν είς πάντας δτι ή νεότης μέ δλον τόν αυθορμητισμόν καί είς ενα 
πλεονασμόν, μέ μίαν λαιμαργίαν ζή τά γνωστά έκεΐνα βιώματα. Τεραστία, λοιπόν, 
ή ευθύνη των γονέων άπέναντι τού παιδιού καί δεν ύπάρχει ώρισμένον κρίσιμον
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σημεΐον της ηλικίας διά τό παιδί, άλλα ευθύς, έπαναλαμβάνομεν, ώς έρχονται εις 
γάμου κοινωνίαν δ άνδρας μέ την γυναίκα αμέσως πρέπει νά γνωρίζουν τον ρόλον 
των ώς γονέων.

Ε Ρ .—  Ποιαν έπίδρασιν, Σεβασμιώτατε, ήμπορεΐ ν’ άσκηση εις την διαμόρφω- 
σιν τοΰ χαρακτήρος τοϋ παιδιού ή κληρονομικότης; Καί ποιαν τδ περιβάλλον;

ΑΠ.—  Ή κληρονομικότης άποτελεΐ ένα βάρος δυσβάστακτοι καί άλλοτε μέν 
τδ βάρος αυτό είναι βάρος ευλογίας, άλλοτε δε, καί δυστυχώς εις πολλάς περιπτώ
σεις, αύτδ τδ βάρος είναι βάρος κατάρας. Έάν δέ διά της κληρονομικότητας μετα- 
δίδωνται τά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας, τοϋ σώματος των γονέων πρδς τά 
τέκνα, άντιλαμβανόμεθα τ ί συμβαίνει μέ την ψυχήν καί μέ τδ πνεύμα, μέ τόν ώυ- 
χικόν έν γένει κόσμον. Οί ειδικοί έπιστήμονες ομιλούν μέ ίεράν συγκίνησιν καί οί 
άκροαταί καί οί άναγνώσται μένουν κατάπληκτοι άπδ τά συμπεράσματα των ειδ ι
κών επιστημών έπάνω εις τούς νόμους τής κληρονομικότητος. Διά τόν λόγον αυτόν 
οί γονείς καί πάλιν έχουν ύποχρέωσιν νά σκέπτωνται άνά πάσαν'στιγμήν τοΰ έγγά- 
μου βίου των, άλλά καί προτού έρθουν εις κοινωνίαν γάμου, οποίαν τεραστίαν ευθύ
νην φέρουν τόσον διά τήν σωματικήν διάπλασιν δσον καί ό.ά τήν ψυχικήν καί πνευ
ματικήν κληρονομιάν εις τά τέκνα των καί εις τά τέκνα τών τέκνων αυτών. Τό πε
ριβάλλον άποτελεΐ τόν στενόν εκείνον κλοιόν μέσα εις τδν οποίον γεννάται τδ παι
δί, τρέφεται, ζή, άνασταίνεται καί μεγαλώνει. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι ή ψυ
χή καί ή καρδία τού παιδιού είναι μιά πλάκα γραμμοφώνου καί, παν δ,τι συλ
λαμβάνει μία ειδική πλάκα γραμμοφώνου, κατά παρόμοιον τρόπον συλλαμβάνεται 
καί άπδ τήν πνευματικήν καί ψυχικήν πλάκα τού παιδιού. Καί δ νέος άκόμη εξα
κολουθεί νά π ιθηκίζη, ν’ άντιγράφη, κ ι δχι άπλώς νά σκανδαλίζεται άλλά νά ζή, 
καί νά ζή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά ύπερβάλη εκείνο τδ όποιον συμβαίνει εις 
τδ περιβάλλον του. ’Αγαθόν καί καλόν περιβάλλον δημιουργεί χαρακτήρας, σφυρη
λατεί αυτούς καί άντιστρόφως αισχρόν περιβάλλον τάς πλέον άγνάς υπάρξεις, τάς 
άγραφους αύτάς πλάκας τής ψυχής καί τής καρδίας, τόν εσωτερικόν κόσμον, τδ 
βαθύτερου Είναι τοΰ άνθρώπου τό μεταβάλλει εις κόσμον έγκληματίου. Στώμεν, λοι
πόν,.καλώς καί άς προσέχωμεν καί τό περιβάλλον.

Ε Ρ .—  Ποιος, Σεβασμιώτατε, έν προκειμένω, ό ρόλος τής Θρησκείας;
ΑΠ.—  Ό  ρόλος τής Θρησκείας. Δυνάμεθα νά τδ είδικεύσωμεν: ό ρόλος τής 

Εκκλησίας. Διότι ή μέν Θρησκεία —  ώς γνωστόν —  έχει τήν γενικωτέραν έννοιαν, 
ήμεΐς δέ έχομεν τήν μίαν, άληθινήν Θρησκείαν τού Εσταυρωμένου Αυτρωτού, τδ 
φως τό αιώνιον, τό άκατάλυτον τδ όποιον ώς ταμεΐον χάριτος υπάρχει μέσα είς τούς 
κόλπους τής Εκκλησίας. Κατά συνέπειαν, τό παιδί έάν πράγματι άνατρέφεται μέ
σα είς μίαν καλήν καί θαυμασίαν, χριστιανικήν, οικογένειαν, ήδη ζή μέσα εις τούς 
κόλπους τούς ιερούς τής Εκκλησίας. Πιστεύω δτι ή ’Εκκλησία κατά καιρούς ήγω- 
νίσθη καί σήμερον άγωνίζεται διά νά δώση τό «παρών», διά νά βοηθήση τδ παιδί 
καί τόν νέον καί τήν νέαν είδικώτερον. Φοβούμαι δμως δτι είς πλείστας όσας πε
ριπτώσεις, μάλιστα έπ’ έσχάτων τούτων τών ημερών, ή Εκκλησία , ένώ μεριμνά καί 
τυρβάζει περί πολλά, δέν διέθεσεν δλας τάς δυνάμεις αυτής καί δέν περιετύλιξε 
είς τάς ίεράς 
τίμια  καί προ 
πων άναλαμβι
κύρος καί ή σφραγίς τής ’Εκκλησίας, τού συνόλου τής Μεγάλης αυτής Μητρός, δέν 
έρχεται νά έπισφραγίση τήν δλην άτομικήν ή δμαδικήν προσπάθειαν. Επομένως, 

__ δπως καί πράγματι είναι —  έχαρακτήρισα Σταυροφορίαν τήν έκπομπήν αυ
τήν τήν ειδικήν τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπιβάλλεται άνευ ούδε- 
μιάς άλλης άναβολής, ή σταυροφορία νά γενικευθή έκ μέρους τής ’Εκκλησίας. Θά 
πρέπει ευθύς άμέσως δ ’Αρχηγός τής Ε λληνικής ’Εκκλησίας, ή Άνωτάτη ’Εκκλη
σιαστική Διοικητική ’Αρχή, οί κατά τόπους έπίσκοποι, οί έφημέριοι, οί ίεροκήρυ-

της αγκαλας την νεότητα την ελληνικήν. Ακόμη οε και όταν φιλο- 
ίυμία καί εύγενής φιλοδοξία ομάδων καί εκλεκτών έν γένει άνθρώ- 
ίνουν τάς πρωτοβουλίας, νομίζω, έχω τήν ταπεινήν γνώμην, δτι τδ
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κες, οί θεολόγοι κληρικοί καί λαϊκοί, έκαστος δπου έτάχθη, δπου εύρίσκεται, νά 
γίνη σταυροφόρος της ίερας αυτής σταυροφορίας καί νά δοθούν αί κατευθύνσεις 
ώστε ή Εκκλησία νά ευρεθή δίπλα εις τδ παιδί, μέσα εις τήν ψυχήν καί τήν 
καρδίαν τοΰ νέου, γενικώτερα μέσα εις τον εκκλησιαστικόν στίβον, ό νέος ν’ α
γωνίζεται, ν’ άθλή καί ν’ αποθέτη τό βάρος τής ψυχικής του άγωνίας εις τούς κόλ
πους καί εις τούς πόδας τής Εκκλησίας.

Ε Ρ .—  Πώς θά ήμποροΰσε τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά βοηθήση διά τήν θερα
πείαν αυτής τής νόσου, Σεβασμιώτατε;

ΑΠ.—  Είναι, θά μοΰ έπιτρέψετε νά έπαναλάβω, παρήγορον δτι τό τόσον 
βεβαρημένον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ένεπνεύσθη καί εύρεν τήν πολύτιμον 
αυτήν ευκαιρίαν καί τόν άπαιτούμενον χρόνον διά τήν εκπομπήν αυτήν. Πρώτον, 
λοιπόν, δεν θά πρέπει νά όρρωδήση, δεν θά πρέπει νά κουρασθή, δεν θά πρέπει 
νά σταματήση. Δίδω μάλιστα τήν ευχήν όπως ή εκπομπή αυτή τοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων μεταβληθή εις μίαν άτελεύτητον, θά Ιλεγα, σειράν ειδικών ο
μιλιών από ειδικούς επιστήμονας, από ειδικούς εκλεκτούς ανθρώπους, από εκλεκτάς 
ψυχάς, από τήν ’Εκκλησίαν, από τήν κοινωνίαν, άπό τά Πανεπιστήμια, από τούς 
κλάδους έν γένει τής επιστήμης, καί άπό πάντα ειδικόν καί πεπειραμένον, ώστε νά 
καταρτισθή ένας τόμος μεγάλος, ό όποιος πρώτον θά ώφελήση καί τούς εκκλησια
στικούς ακόμη ταγούς, πάντα ύπεύθυνον μέσα εις τήν κοινωνίαν, ιδιαιτέρως τούς διοι- 
κοΰντας τό Κράτος καί τήν ’Εκκλησίαν, αλλά καί κατά δεύτερον λόγον θά περιέχη 
τά περίφημα έκεΐνα μαθήματα προς τήν νεότητα. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή νόσος, 
ή οποία πράγματι υπάρχει καί ή οποία, δμως, δεν είναι αθεράπευτος, θά θεραπευθή 
μέ τά πολύτιμα αυτά καί αποτελεσματικά φάρμακα, πρώτον τών όποιων θά είναι 
εάν σκύψωμεν πάντες μέ αγωνίαν έπάνω εις τήν άγωνιώσαν ψυχήν καί τήν πάλ- 
λουσαν τούς γνωστούς παλμούς τής νεανικής ζωής, τής νεότητος. Καί, επομένως, 
μέ δλην μας τήν αγάπην, δταν αυτήν τήν δώσωμεν καί δταν διαπιστωθή άπό τούς 
νέους, θά κερδίσωμεν τήν ψυχήν των. Αυτό —  κατά τήν γνώμην μου —  είναι τό 
πρώτον καί αποτελεσματικόν φάρμακον. "Ολα τά άλλα ακολουθούν, καί βεβαίους δέν 
είναι μόνον τής άρμοδιότητος τοΰ όμιλοΰντος.

Ε Ρ .—  Ποια ή συμβολή έν προκειμένω, Σεβασμιώτατε, τών διδασκάλων, τών 
παιδαγωγών καί τών επιμελητών άνηλίκων;

ΑΠ.—  Διά τούς διδασκάλους, τούς άφανεΐς αυτούς ήρωας, οί όποιοι άγωνίζον- 
ται τόν άγώνα τόν καλόν, άπό τής πρωτευούσης μέχρι τής τελευταίας εσχατιάς τής 
ελληνικής γής, καί πέραν, εις δλα τά γεωγραφικά πλάτη καί μήκη, δπου υπάρχει 
ώργανωμένη κοινότης Έλληνοορθόδοξος... Οί παιδαγωγοί ωσαύτως... Οί έπιμεληταί 
άνηλίκων... άποτελοΰν μίαν στρατιάν ίεράν, ή όποια έχει χρέος, καί πράγματι τό 
έκτελεϊ, άφ’ ενός μέν ν’ άνοιξη τά μάτια —  δπως λέει δ λαός —  εις τά παιδιά 
καί νά διδάξη γράμματα. ’Αλλά καί άπό τό άλλο μέρος, δπως επίσης κηρύττει 
δ έκλεκτός λαός μας, νά δώση φώτα καί νά κάνη καλούς ανθρώπους τά παιδιά τά 
όποια παραδίδονται υπό τών γονέων εις τούς διδασκάλους. Ή  τάξις αυτή, οί σταυ
ροφόροι αυτοί τής παιδείας, καί τής στοιχειώδους καί τής μέσης καί τής άνωτάτης, 
αποτελούν τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν διά τήν άναμόρφωσιν τής νεολαίας μας, διά 
τήν καθοδήγγ;σιν. Βεβαίως είμαι εις θέσιν νά γνωρίζω δτι τά πολλαπλά βάρη των 
δέν τούς δίδουν τόν πολύτιμον χρόνον ώστε νά έχουν καί τήν εξωσχολικήν παρα- 
κολούθησιν καί έπίδρασιν, άλλως τε τούτο, πέραν τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 
καθίσταται καί άνέφικτον, άν δχι καθ’ ολοκληρίαν, τουλάχιστον έν πολλοϊς.-Διά τόν 
λόγον αυτόν, θά πρέπει νά ύπάρχη μία συνεργασία στενωτάτη πνευματικών πατέ
ρων άξιων τής ίερας καί μεγάλης καί έλληνικής αυτών άποστολής, τών διδασκά
λων καί καθηγητών καί άλων ειδικών, θά έλεγα, ταγμάτων τά όποια θά πρέπει 
νά καταρτισθοΰν άπό μίαν πνευματικήν επιστράτευσιν όλων τών δυναμένων νά προσ
φέρουν τάς υπηρεσίας των.
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, _ , Etvac άξια, λόγου, Σεβασμιώτατε, ή κίνησις δ
ανηλίκων εις τήν χώραν μας; ta τήν προστασίαν των

11 κιν„η° ις δια την προστασίαν των ανηλίκων εϊς τήν πατρίδα μας, βε- 
υ . ωςι  cXd κάνει, αλματα. Επειδή, όμως, ή διασταύρωσες αυτή των διαφόρων ΐδεο- 
λογικων και κοινωνικών ρευμάτων, τό μεταπολεμικόν χάος, τό όποιον πάντοτε ά 

ι evu αιματηρόν πόλεμόν — δπως ύπήρξεν δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος- 
,ριοαι με γείτονας, ή μελέτη παντός εντύπου, τό όποιον ώς επί τό πλεΐστ 
'α πορνογράφημά ή μία είδησεονοαφία ή οποία

=’ , ....... ’ · τ -  ι / ιλ αρυυιαοευαη η νεοτης, οια να είναι πράγμα
τι ιερά πραγματικότης ή προστασία των ανηλίκων. Καί πάλιν 'δ χρόνος μέ ύποχρεώ- 
νει νά συντομεύσω οσο τό δυνατόν, καίτοι πιστεύω δτι εις τά ερωτήματα αυτά, τά 
οποία ουσιαστικώς^αποτελούν το μέγιστον μέρος τής Ποιμαντικής ίεράς επιστήμης, 
δηλαδή τοϋ ειδικού εκείνου κλάδου τόν όποιον παρακολουθοϋμεν εις τό Πανεπιστή
μιων καί εφαρμόζομεν κατα τήν ποιμαντορίαν μας έν μέσω τοϋ χριστεπωνύμου πλη
ρώματος τής Εκκλησίας, ή άπάντησις απαιτεί χρόνον μακράν καί δλοκλήρους αε- 
λέτας. ,r

Ε Ρ .—  Μέ ποια συμπεράσματα θά θέλατε, Σεβασμιώτατε, νά κλείσουμε τήν ση
μερινή μας συζήτησιν;

ΑΠ.—  Τά συμπεράσματα από τήν σημερινήν συζήτησιν είναι πάμπολλα. Τό 
πρώτον είναι δτι τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων έθεσεν τόν δάκτυλον επί

ους
’Αξιωματικούς καί τόν επί κεφαλής τοϋ Σώματος αύτοΰ, τόν τετιμημένον ’Αρχηγόν 
κύριον Καραμπέτσον. Είναι ανάγκη, έφ’ δσον δ δάκτυλος έτέθη επί τόν τύπον των 
ήλων, δπως είπαμε, νά κρατήσωμεν καί τήν χειρουργικήν μάχαιραν. Βεβαίως δέν 
πρόκειται νά δδηγήσωμεν καί νά όδηγηθώμεν εις χειρουργικόν θάλαμον. Πρόκειται 
περί τής πνευματικής καί ηθικής χειρουργικής επιστήμης, τής όποιας Μέγας Χ ε ι
ρουργός είναι Α ΓΤ Ο Σ δ ΚΎΡΙΟΣ, δ Χθές καί Σήμερον καί εις τούς ΑΙΩΝΑΣ δ 
Α ΡΤΟ Σ, δ ιατρός των ψυχών καί των σωμάτων, δ αιώνιος διδάσκαλος, δ παντοτει- 
νός φίλος τής νεότητος, καί, επομένως, δ άπαραίτητος συμπαραστάτης εις πάσαν 
κίνησιν διά πνευματικήν άναγέννησιν καί ηθικόν καταρτισμόν. Είναι δέ ή πνευματι
κή άνακαίνισις καί δ ηθικός καταρτισμός, δ σκοπός ό ιερός τής παιδείας γύρω από 
τήν νεότητα, καί, γενικώτερον, από τόν ’Άνθρωπον καί τόν Κόσμον. Κατά συνέ
πειαν ή ειδική αυτή εκπομπή, ή όποια έπέτρεψε ν’ απασχολήσω καί τήν αγάπην τών 
εκλεκτών ακροατών τής ώρας ταύτης, δίδει τήν πολύτιμον ευκαιρίαν, δχι μόνον 
είς πάντα ακροατήν, αλλά εις πάντα "Ελληνα ’Ορθόδοξον, ειλικρινή Χριστιανόν, 
ποτοϋντα τόν τόπον καί άγαπώντα ειλικρινώς τήν ελπίδα τοϋ έθνους ήμών καί τής 
εκκλησίας, τήν νεότητα νά περιβάλλη μέ αγάπην καί στοργήν τήν εκπομπήν αυτήν 
καί νά ταχθή υπό τάς διαταγάς, θά έλεγα, τής αμέσου έπιστρατεύσεως, καί ή έπι- 
στράτευσις αυτή θά πρέπει νά έχη πολλά στάδια διά τά όποια είναι δυνατόν νά 
γίνη ειδική ομιλία.

Ευχαριστών, έν συμπεράσματι, διά τήν μεγάλην τιμήν ή δποία μοΰ έγένετο από 
τό Ά ρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώστε ώς ελάχιστος στρατιώτης τής στρα-
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υομένης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, καί ώς ταπεινός διάκονος αυτής νά ομιλήσω κα-

ηνικης ροσφερη

δεχθή, αλλά καί θά σφυρηλατήση τήν δόξαν καί τον μεγαλέΐον καί τής Ε κ κ λ η 
σίας καί τοΰ ’Έθνουε

Αυτά μάς εΐπεν ο Αγιος Δαμασκηνός. Καί τά λόγια του διαγράφουν τά δικά 
μας καθήκοντα.

Καθήκοντα πολλά, σοβαρά καί ζωτικής σημασίας γιά τό μέλλον τής φυλής 
μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος παρουσίασε ανάγλυφη τή ση-

μπορεσουμε ογουμε
τό σημερινό αδιέξοδο. Έ ζήτησε νά πλησιάσουμε τούς νέους. Νά προσπαθήσουμε νά 
τούς καταλάβουμε. Νά παυσουμε νά νομίζουμε δτι μέ τά πύρινα «μή» τοΰ Μωσαϊ
κού Νόμου θά τούς προφυλάξωμε από τούς κινδύνους πού τούς απειλούν. Πρέπει

Να τους ενααρρυνουμε σε κασέ ευγενική τους προσπαυεια, είτε αθλητισμός λεγεται 
αυτό, είτε μουσική, είτε θέατρο. Καί, τό κυριώτερο, νά διορθώσουμε τούς δικούς 
μας 
κατ
Μεγάλι
προχωρήσουμε στην δική μας αντεπίθεση.

Οί γονείς τώρα έχουν τόν λόγο. Καί ιδιαιτέρως οί γονείς εκείνοι πού δέν ανη
συχούν, πού εμπιστεύονται τά παιδιά τους σέ ξένα χέρια, πού χαρτοπαίζουν, πού 
αδιαφορούν. Ό  "Αγιος Δημητριάδος έτόνισεν δτι μία άπό τις αιτίες τού σημερινού 
καταντήματος των παιδιών, είναι ή διάλυση τής οικογένειας ή ό κλονισμός της 
σάν θεσμού.

Θρησκεία —  Πατρίς —  Οικογένεια. Αυτό ας γίνη τό λάβαρό μας καί άς τρα
βήξουμε μπροστά. Καί, μέ τή βοήθεια τού Θεού, τ’ αποτελέσματα θά είναι θαυμάσια.

Θί σοφές παρατηρήσεις τοΰ Α γίου Ιεράρχου άς γίνουν ή πυξίδα μας γιά τό 
ποθητό λιμάνι τής σωτηρίας των παιδιών μας. Ή  στήλη αυτή, διερμηνεύοντας τά 
αισθήματα δλων τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων, αισθάνεται τήν υποχρέωση νά ύπο- 
βάλη τις πλέον θερμές ευχαριστίες της προς τόν σεπτόν Ποιμενάρχη, τόν "Αγιο 
Δαμασκηνό, πού ηυδόκησε νά βοηθήση μέ τό κύρος του καί τις πολύτιμες παραινέ
σεις του τήν προσπάθεια αυτή τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Ό  Θεός άς τόν ένδυναμώνη καί άς τόν σκέπη, γιά τό καλό τής Εκκλησίας, τήν 
όποιαν μέ τά έργα του τιμά καί λαμπρύνει.

f Συνεχίζεται)  - ·



ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Η Ε Ν Ν Ο Ι Α  ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ*
--------------------- Ύπό του κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ_______________

, Δεν μπορούν ά*όμη οΐ κομμουνισταί νά συνηθίσουν εις την ιδέαν δτι ή προ- 
αιωνία πολεμική άρετή των Ελλήνων είναι άρρηκτά συνδεδεμένη μέ την θριαμβικήν 
νικην των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων πριν δέκα έπτά χρόνια εις τον Γράμμον 
και το Βίτσι. Ιναΐ έξεμάνησαν ακόμη περισσότερον οί κομμουνισταί όταν δ Πανελλή
νιος εορτασμός τής πολεμικής άρετής τοϋ ελληνισμού συνεωρτάσθη πανηγυρικά σέ 
Ολη την Ελλάδα^μέ τήν επέτειον τής συντριβής τοΰ ενόπλου συμμοριτισμού.

Εμαίνοντο οί κομμουνισταί πριν από τόν εορτασμόν τής πολεμικής άρετής των 
Ελλήνων. Καί τόν άπεκάλεσαν «εορτασμόν μίσους». Τώρα, μετά τόν εορτασμόν, μαί

νονται περισσότερον. Καί ισχυρίζονται δτι δήθεν ό εορτασμός αυτός —  ή άπόδοσις 
δηλαδή τιμής καί ευγνωμοσύνης εις τούς δημιουργούς τής σημερινής έλευθέρας Ε λ 
λάδος —  είναι σκόπιμος άνάξεσις παθών.

Έχουν ύποστή πλήρη σύγχυσιν οί κομμουνισταί. Καί έχουν δίκαιον. Ό  προ
χθεσινός μεγαλειώδης εορτασμός τής πολεμικής άρετής του Έλληνος καί τής επε
τείου τής νίκης εις τόν Γράμμον εύλόγως τούς προκαλεΐ τήν σύγχυσιν. Καί ή σύγ- 
χυσις τούς προκαλεΐ τό πάθος. Καί τό πάθος τήν άσυναρτησίαν καί τάς ύβρεις.

Παντού προχθές ό Λαός έτίμησε τούς ήρωας καί τούς γενναίους. Έ ίς τάς έπι- 
μνημοσύνους δεήσεις υπέρ των μεγάλων νεκρών τοΰ πολέμου πού προεκάλεσαν οί έν- 
τολοδόχοι τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, καθολική ήταν ή συμμετοχή τοΰ Λαοΰ.

Εις τάς τοπικάς έορτάς πού έγιναν διά νά τιμηθή ή Ελληνική ιστορία πού εί
ναι ταυτισμένη μέ τήν πολεμικήν άρετήν τοΰ Έλληνος, ό Λαός πήρε μέρος μέ υπε
ρηφάνεια καί ενθουσιασμό.

Μέ έντονο πατριωτικό φρόνημα, μέ εξαρσι εθνικής υπερηφάνειας καί μέ άκατά
λυτο ενθουσιασμό πήρε μέρος καί ό Λαός των ’Αθηνών στή πανελλήνια έορτή τοΰ 
Σταδίου.

Δεκάδες χιλιάδες πολιτών έπλημμύρισαν ασφυκτικά τις κερκίδες τοΰ Παναθη
ναϊκού Σταδίου. Καί δεκάδες χιλιάδες Λαοΰ κατέκλυσαν επί ώρες τούς πέριξ χώ
ρους. Καί έχειροκρότησαν μέ φανατική αφοσίωση τόν Βασιλέα Κωνσταντίνο —  τό 
σύμβολο τής ενότητος τοΰ ’Έθνους, τόν τηρητή τοΰ Δημοκρατικού καί φιλελευθέρου 
πολιτεύματος, τόν εκφραστή τής εθνικής συνεχείας. Καί έθαύμασαν τά πλήθη αυτά 
τοΰ Λαοΰ τήν εκπαίδευση τήν πειθαρχία, τήν έπιβλητικότητα των Ελληνικών Ενό
πλων Δυνάμεων. Καί ήσθάνθησαν υπερηφάνειαν τά πλήθη τοΰ ανωνύμου Λαοΰ γιά 
τήν ιστορίαν τοΰ ’Έθνους, γιά τήν δικήν τους ιστορίαν.

Ή εθνική εξαρσις, ό πατριωτικός ενθουσιασμός έδίδαξαν προχθές εις τό Στά
διο δτι ύπεράνω δλων, στήν καρδιά καί στό νοΰ τοΰ Λαοΰ, κυριαρχεί ή έθνική ένό- 
της καί ή έθνική υπερηφάνεια.

’Ό χ ι μόνο τό «μίσος» δέν έδίδαξε ή προχθεσινή έορτή —  δπως διατείνονται 
οί κομμουνισταί —  άλλ’ αντιθέτους απέδειξε δτι στήν καρδιά τοΰ Λαοΰ αύτοΰ υπάρ
χει άκένωτος πηγή μεγαλοθυμίας. Ξανάζησε μέ τήν μνήμη του ό Λαός μας τις ημέ
ρες αυτές, δλες τις δραματικές στιγμές πού έζησε από τήν κομμουνιστικήν εισβολήν. 
Ε ίδε μέ τά μάτια του πάλι όλα δσα έζησε στούς τρεις κομμουνιστικούς γύρους. Άν- 
τίκρυσε τά καμμένα σπίτια του, τά γκρεμισμένα σχολειά του, τις λεηλατημένες εκ
κλησίες του.

Ξανάζησε ό Λαός μας, τις κομμουνιστικές θηριωδίες, τήν αβάσταχτη τρομο
κρατία, τήν άδίστακτη κομμουνιστική τυραννία. Ξανάζησε μέ τήν μνήμη του δ,τι 
δέν θέλει ποτέ νά ξαναζήση. Θυμήθηκε καί τούς νεκρούς του καί τις συμφορές του

*  Τό σχόλιον τοϋτο μετεδόθη έκ τοϋ Κεντρικού Ρκδ. Στάθμου Ένοπλων Δυνάμεων τήν 6-9-1966.
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καί τά δάκρυα πού εχυσε πάνω από λατρευτά κορμιά καί από πυρπολημένα σπίτια. 
.Κι όμως, δεν κατεληφθη ούτε απο μίσος ούτε από πάθη. Δεν οργίσθηκε καί δεν 
αγανάκτησε.

Μέ μεγαλοθυμια ζηλευτή, ξέχασε τούς έγκληματίας. Καί ένεθυμήθη μόνο τά 
εγκλήματα. Καί ησθάνθη ευγνωμοσύνη προς αυτούς πού τόν απελευθέρωσαν από 
τούς εγκληματίας καί πού τόν λύτρωσαν από τά έγκλήματά τους. Καί άπέτισε φό- 
ρον >·εμίζς σιην μνημη των γενναίων απελευθερωτών του, πού έπεσαν ιχέ τήν προ
αιώνια τής Φυλής επιταγή: «Τοΐς Κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

' Οταν ή νίκη «άπτερος καί ύπερήφανος —  εγκαθίστατο στις βουνοκορφ
ραμμου καί τού Βίτσι —  τις «άπόρθητες» δπως τις άποκαλοΰσαν οί έχθρ 
Εθνους —  ο Λαός ήσθάνθη δτι απέκτησε τήν ελευθερία του. Καί αυτό τό
iflnn/y τη\) pvcyuc 5 , .λ  ___ _ _____ _____ _ ~σθημα 

σ

του 
οί του 
συναί-

πο-
λεμος εκείνος δέν ήταν «εμφύλιος», άλλα απελευθερωτικός.

Δεν ήταν έπανάστασις εκείνη ή φοβερή κατά του έθνους έπίθεσις. ’ Ηταν 
λεμος κατακτητικός.

Οσο ή ύπέστησαν για λίγες ώρες ή γιά λίγους μήνες τήν κομμουνιστική κα
τοχής των ορδών τοΰ Μάρκου καί τού Ζαχαριάδη, ένοιωσαν άποπνικτικά τά δεσμά 
ν,ής δουλειάς. Είχαν το συναίσθημα οτι εύρισκοντο οπό εχθρικήν κατοχήν. Καί μετά, 
όταν ο Ελληνικός στρατός εξεοίωςε τους εισβολείς, δλοι τήν άπελευθέρωσίν τους 
έώρτάζαν, τήν ελευθερίαν τους έπανηγύριζαν.

Ιδού ένα ακόμη στοιχείο άδιάσειστο, πώς δ συμμοριτοπόλεμος δεν ήταν «έμφύ- 
λιος πόλεμος», άλλα εχθρική εισβολή. Θά έγίνετο «εμφύλιος» δ πόλεμος αυτός, 
εάν οί κομμουνισταί επετύγχανον τοΰ σκοπού των: νά παρασύρουν μαζί τους ένα 
τμήμα τού Λαού πού δέν πίστευε στον κομμουνισμό. ’Αλλά επέτυχαν, μέ τις θηριωδίες 
καί τίς^ προδοσίες τους, τό αντίθετο: ήνωσαν τό ’Έθνος, σάν ένα άνθρωπο εναντίον 
-°υς· Και αυι,η η εθνική ενοτης έσωσε την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος. Καί αυτήν τήν ενότητα έξέφρασε καί προχθές δ πανηγυρικός λαϊκός 
εορτασμός στό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Γύρω από τόν Βασιλέα, μυριάδες Λαού έτίμησαν τήν ιστορίαν τους καί τούε 
αγώνες τού ’Έθνους. Καί εζητωκραύγασαν όλοι μαζί τό ηρωικό «χθές». Καί δλοι 
μαζί, καθώρισαν τό έλπιόοφόρο «αύριο».

’ Ετσι, γιά δλ’ αυτά, γ ι’ αυτήν τήν εθνική ενότητα καί τόν άφατο πατριωτι
σμό, έξωργίσθησαν οί κομμουνισταί. Καί ύπέστησαν πλήρη σύγχυσιν. Καί κατελή- 
φθησαν από άνεκδιήγητον υστερίαν. Καί ύβρίζουν. Καί παραλογίζονται. Καί προ- 
καλοΰν.

Είναι δικαιολογημένοι. Γ ιά  μία ακόμη φορά διεπίστωσαν, δτι δ Λαός αυτός δέν 
είναι μόνον μακρόθυμος. Δέν συγχωρεϊ μόνον, αλλά καί θυμάται.

«Μνήμη καί συγγνώμη» είναι τό δόγμα τοΰ Λαού μας. Καί τρέμουν τήν μνή
μη τοΰ Λαοΰ μας οί κομμουνισταί. Καί συντρίβονται ψυχικά κάτω από τήν μεγα
λειότητα τής συγγνώμης, τής μεγαλοθυμίας.

Ετσι οργίζονται διπλά. ’Οργίζονται γιατί δ Λαός, μέ τήν συγγνώμην του, 
τούς διδάσκει τήν άπόφασίν του νά ζήση ειρηνικά καί δημοκρατικά. Καί οργί
ζονται γιατί δ Λαός μέ τήν μνήμη του, τούς τονίζει δτι είναι αποφασισμένος νά~μήν 
υποσι.ή ποτέ πια, ο,τι υπεστη στο παρελθόν απο την κομμουνιστική προδοσία καί 
τήν κομμουνιστική εισβολή.

Αυτό ήταν τό νόημα των λαϊκών αποθεωτικών εκδηλώσεων υπέρ τοΰ Βασιλέως 
ύπέρ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, υπέρ τής ιστορίας του.

Ό  Λαός συγχωρεϊ, άλλα καί θυμάται. Καί ή ιστορική μνήμη δέν είναι «κή
ρυγμα μίσους». Είναι κήρυγμα πολύτιμης πείρας καί διδαχής γιά τό παρόν καί γιά 
τό μέλλον. ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΕΙΣ



—  ΑΠΟΠΕΙΡΑ Β ΙΑ Σ Μ Ο Ι νέας διέπραξαν οί Ε . Βάι'ος καί I. Παπαγεωργί- 
οο, οί οποίοι στό δάσος Γκιολτέ τοϋ Πλατυκάμπου, παρουσιασθέντες ώς αστυνομι
κοί, ήλεγχαν τήν ταυτότητα νέας καί τοΰ συνοδοϋ της. Ένώ δμως αποπειραθηκε δ 
ένας νά βιάση τή νέα, στις φωνές της έτρεξεν ένας διαβάτης καί οί δράστες έφυ
γαν, άφοϋ άφήρεσαν από τά θύματά τους 300 δρχ. καί ένα μενταγιόν.

—  Α ΠΟ Π ΕΙΡΑ  ληστείας έκαμαν οί νεαροί Δ. Ιναρυτινός ετών 20, Ά λ . Κα- 
ρόπουλος ετών 18, καί Έ μ . Δημητριάδης έτών 19, γνωστός στον υπόκοσμο ώς «μά- 
οο - μάου». Στό άλσύλλιο τοϋ Ζαππείου σταμάτησαν τούς Εύγ. Καραλήν έτών 16 
καί τον Ά θ . Γιαννούσην έτών 17 καί υπό τήν απειλήν στιλέτου τούς έζήτησαν τά 
χρήματά τους αλλά είχαν μαζί τους μόνον κέρματα. Οί κακοποιοί τούς άφησαν έ- 
λευθέρους μέ τις συστάσεις νά μή καταγγείλουν τό γεγονός. Οί νέοι δμως συνάντη
σαν σέ λίγο ένα ύπαστυνόμο, άνέφεραν τό γεγονός καί μαζί πήγαν στό σημείο τής 
απόπειρας ληστείας. Αυτοί έτράπησαν εις φυγήν, συνελήφθη δμινς δ Καρυτίνος 
καί αργότερα δ Δημητριάδης, ένώ ό Καρόπουλος κατόρθωσε, υστέρα από άγρια 
πάλη μέ αστυφύλακα νά διαφυγή. Είναι σεσημασμένος γενικά ώς κλέπτης, συλλη- 
φθείς αργότερα.

—  Α ΡΧΑ ΙΟ Κ ΑΠ Η Λ Ο Ι ξένοι συνελήφθησαν οί Ζέλμοεφ Κόλιν Νταίηβις, ι
διοκτήτης τής θαλαμηγού «Ζαμπύλα» καί ό γυιός του Γκράχαμ, ’Ά γγλοι, οί όποιοι 
έβγαλαν από τή θάλασσα, κοντά στό Πελαγονήσι, τρεις αρχαίους αμφορείς πού κα
τασχέθηκαν πάνω στή θαλαμηγό. Καταδικάστηκαν δ Ζίλμπερτ σέ φυλάκιση 11 μη
νών, ό Γκράχαμ σέ φυλάκιση 7 μηνών καί σέ 6.000 χρηματική ποινή δ καθένας.

Επίσης καταδικάσθηκαν καί οί συλληφθέντες μέ τή θαλαμηγό «Γκέρλ Πάτ» 
πλοίαρχος Φλοράν Ραμιζέ καί ή γυναίκα του σέ 10 μηνών φυλάκιση.

—  ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τής Δέσποινας Νικολάου διέπραξε δ σμηνίτης Ν. Δια- 
βολάκος χτυπώντας την μέ μαχαίρι 4 φορές, γιατί έπί 9 χρόνια ή Νικολάου ήταν 
ερωμένη τοϋ πατέρα του καί τόν κατέστρεψε.

—  Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Α Ν  τόν Αστυφύλακα δ όποιος ήλεγχε παράνομες οικοδο
μές πού έκαμαν στό Περιστέρι οί Α. Καλινίδης λοχίας καί οί οικοδόμοι Χρ. Καρα- 
ουλίδης, I. Μακινέλης, Χρ. Καριστέδης καί Ρ. Καραντάνης, οί όποιοι καί συνελή
φθησαν.

—· ΓΙΑ  Α ΡΧΑ ΙΟ Κ Α Π Η Α ΕΙΑ  συνελήφθησαν στό Βόλο οί ’Αθηναίοι ζωγρά
φοι Ά λ . Φασιανός, Ρενέ Λουμπιέ καί ’Ασπασία Στασινοπούλου, γιατί άφήρεσαν μιά 
βυζαντινή εικόνα τής Παναγίας από τό έξωκκλήσι Α γίω ν Αναργύρων Ζαγοράς κα
θώς καί τεμάχια τέμπλου. Τά κλοπιμαία κατασχέθηκαν μέσα στό αυτοκίνητό τους 
καί υστέρα από έρευνα στα σπίτια τους στήν Αθήνα βρέθηκαν καί άλλα κλοπιμαία.

—  Ο Κ7\.ΕΠΤΗΣ αυτοκινήτων Ν. Σκούρλης συνελήφθη από περιπολικό τής 
’Αστυνομίας πού τόν ένεκλώβισε μέ τό κλεμμένο αυτοκίνητο Ε .Χ . 2994.

—  Ε Ξ ΓΒ Ρ 1Σ Ε  τούς ’Αστυφύλακες ο Φ. Καλαμικελάκής, δταν έπενέβησαν νά 
τόν διαχωρίσουν πού συνεπλάκη μέ είσπράκτορα λεωφορείου.

—  ΑΠΟΠ ΕΙΡΑ  διαρρήξεως έκκλησίας, τής Μυρτιδιώτισσας Πειραιώς, έκαμεν δ 
Γ . Άθανασιάδης, πού συνελήφθη έπ’ αυτοφώρω.
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—  Η ΑΠΑΤΕΩΝ Έ λ. Μουλακίδου ή Εγγλέζου, ετών 35 καταζητείται γιατί 
έχει κάμει πολλές άπατες μέ τή μέθοδο τοϋ νουνοϋ. Δηλαδή ζητάει για τό παιδί της 
νουνό φιλεύσπλαχνο καί κατόπιν απομυζά χρήματα για φάρμακα δήθεν κλπ.

—  ΕΚΑΨ Ε τό σπίτι του ό Σπ. Διακοστεργάκης στο χωριό Μανδρικό Ρόδου 
γιά νά ματαιώση τό γάμο τοϋ γυιοΰ του μέ τή νέα πού αγαπούσε. Ό  εμπρηστής συ- 
νελήφθη.

—  Γ Κ Α ΓΚ Σ Τ Ε Ρ ΙΚ Η  επίθεση έγινε σέ άπόσταση 1 χιλιομέτρου από τά διό
δια, καντά στο Σχηματάρι, δπου δ Σουδανός Βαρκίς Ίντιτμασιάν έτών 40 οδηγώντας 
τό Ι.Χ ., αυτοκίνητό του, δπου έπέβαινον ή γυναίκα του Λουΐζα καί τά παιδιά του 
Ροβέρτος έτών 11, Τζών ετών 10 καί Τζένη ετών 7, έρχόταν από τήν ’Αθήνα στή 
Θεσσαλονίκη, δπόταν δύο ξένοι, ηλικίας 22 έως 25 έτών, υψηλοί, ξανθοί, μάλλον 
'Αγγλοι ή 'Ολλανδοί, τον παρεκάλεσαν νά τούς μεταφέρη στήν ’Αθήνα. Ό  Ίντιτμα- 
σιάν δέχθηκε καί σταμάτησε γιά νά μπουν οί ξένοι στό πίσω μέρος τοϋ αυτοκινήτου, 
μαζί μέ τά παιδιά, οπότε έκεΐνοι άρχισαν νά χτυποΰν μέ μαχαίρια τό ζεΰγος Ίντιτ- 
μασιάν. Ό  Σουδανός όμως ήταν χειροδύναμος καί αμέσως άρχισε άγρια πάλη μέ 
τούς ληστές, πού τον τραυμάτισαν κι’ αυτόν καί τή γυναίκα του καί τό παιδί του, αλ
λά τελικά ό Σουδανός έπιασε τά μαχαίρια από τή λαβή, οπότε οί ληστές κλονίσθη
καν καί έτράπησαν εις φυγήν. Ό  Ίντιτμασιάν κατόρθωσε νά φθάση στήν Αθήνα, 
δπου τοϋ παρεσχέθησαν οί πρώτες βοήθειες καί κατήγγειλε τήν απόπειρα ληστείας. 
Κινητοποιήθηκε ή Χωροφυλακή γιά νά συλλαβή τούς δράστες.

—  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ήτοι ηρωίνη 100 φιαλίδια καί χασίς σέ άρκετή ποσότητα 
κατεσχέθη στή Μύκονο. Ήταν κρυμμένα σέ μιά «Μερσεντές» πού ήλθε μέσω Κων
σταντινουπόλεως από τό Αίβανο. Συνελήφθησαν οί Φίσσερ Ζάν 'Ολλανδός, ή Νίνα 
Ράσεν έτών 21 Δανίδα καί μιά φίλη της έτών 19.

—  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ καί καλλιεργητές χασίς συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνο
μία Λαμίας. Είναι οί Β . Τσάμης, Δ. Ζαχάρης, Δημ. Στάϊκος, Ν. Καραμήτρος, Χρ. 
Λάγιος, κάτοικοι Στυλίδος, Ά θ . Μπόλτσης κάτοικος Κουτσουρλιάνης, Χρ. Άλούκας 
καί Π. Γεωργαντής κάτοικοι Λαμίας καί οί άδελφοί ’Απόστολος καί Χαρ. Καλογιάν- 
νη καί τέλος δ Φώτης Βαλανέρης κάτοικος Πιτσιωτών. Αυτοί καλλιεργούσαν καί 
πωλοΰσαν χασίς.

—  Ο ΛΩΙΙΟΔΓΤΗΣ Γ. Νεροΰτσος συνελήφθη στό Μενίδι γιατί έκλεψε τό 
πορτοφόλι τοϋ Κ. Μπιμοτζά μέ 9.300 δραχμές.

—  ΓΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΑΕΙΑ καταδικάσθηκαν στή Ρόδο σέ φυλάκιση ενός 
μηνός οί Γάλλοι Μισέλ Λερουά, κυβερνήτης τής θαλαμηγού «Βιγκάμ» καί δ Ευγέ
νιος Ζαλουϊ μέλος τοϋ πληρώματος. Στή θαλαμηγό βρέθηκε ένας άμφορέας τοϋ 6ου 
π.Χ. αιώνα.

ΞΕΝΗ ΕΙΔΗ ΣΕΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ο πρωθυπουργός τής Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως Χέντρικ 
Φ. Φέρβαιρντ μέσα στό Κοινοβούλιο. Ό  δολοφόνος, πού ήταν κλητήρας στή Βουλή, 
πλησίασε τον Πρωθυπουργό, δ όποιος νομίζοντας δτι θά τοϋ μιλήση, έσκυψε. Τότε, 
δ κλητήρας έβγαλε ένα μαχαίρι καί τον κτύπησε τρεις φορές στον τράχηλο, οπότε τό 
μαχαίρι χτύπησε τήν καρδιά. Ό  δολοφόνος συνελήφθη άπό τούς βουλευτές. Είναι 
ηλικίας 45 έτών καί γεννήθηκε άπό "Ελληνα πατέρα καί μιά Πορτογαλλίδα, άνα- 
φέρεται δέ^ώς Δημ. Τσαφέντας, Τσαφεντάκης, Στιφιανός καί Τσικέντης. ’Έφερε 
πάντοτε μαζί του τήν Ιερ ά  Βίβλο καί στις ομιλίες του άνέφερε χωρία των Γραφών, 
δίδοντας τήν εντύπωση ψυχοπαθούς.

Ν. Α.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ύπό τοϋ Υπαστυνίμου Α' κ. I . ΡΑ Ί'Κ Ο Ύ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μ Ε ΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '

Τ οπ ω ν υ μ ικ ά  των οδών Αθηνών κατ ’ α λφ α βη τ ική ν  σε ιράν .

Π ύ ρ ρ ω ν ο ς .
Πάροδος τής πλατείας «Βαρνάβα», στό «Παγκράτι».
Ό  Ηύρρων, Ήλείος φιλόσοφος (365 ;— 275 ; π.Χ.) , μαθητής του Άναξάρχου, 

θεωρείται ώς ό πρώτος καί μέγιστος των σκεπτικών φιλοσόφων τής άρχαιότητος. 
Ε ίχε συνεκστρατεύσει στις ’Ινδίες μαζί μέ τον Μ. ’Αλέξανδρο.

ών 
Εξ 

έτσι
δέ θά επιτυχή τήν αταραξία. Τό σύστημά του ώνομάσθηκε «Πυρρωνισμός».’ Δέν 
άφησε κανένα σύγγραμμα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Κάτω 'Ηλιούπολή .

Π υ ρ σ ό γ ια ν ν η ς .
Πάροδος τής οδού Άχαρνών 215, απέναντι στην έκκλησία των Ουνιτών.
Ή Πυρσόγιαννη, χωριό τής επαρχίας Κονίτσης, στό νομό Ίωαννίνων, είναι 

έδρα κοινότητος μέ 500 περίπου κατοίκους.

Π υ ρ σ ο ύ .

Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 46, απέναντι στόν «"Αγιο Γεώργιο» τής ’Ακαδη
μίας Πλάτωνος.

Πρόκειται για τόν γνωστό φωτιστικό δαυλό πού έχρησιμοποιεϊτο στην αρχαιό
τητα, αλλά καί σήμερα ακόμη. Πριν από τήν άνακάλυψι τοϋ ηλεκτρισμού, πυρσοί 
έχρησιμοποιοΰντο γιά τήν συνεννόησι μεταξύ των πλοίων ή μεταξύ αυτών καί τής 
ξηράς.

Π υώ  P e v e .
Πάροδος τής οδού Κασομούλη, στό «Δουργούτι».
Ό  Ρενέ Πυώ, Γάλλος δημοσιογράφος καί ιστοριογράφος, γεννήθηκε τό 1878 

καί έγραψε διάφορα άρθρα, δπως: «Ή  Κωνσταντινούπολή καί τό ’Ανατολικόν ζή
τημα», «Ή Άνακάλυψις των ’Αμερικανών» κ.ά.
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Ρ
Ραβινέ.

Πάροδος της δδοΰ I . Γενναδίου 8, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Τό Ραβινέ, ύψωμα 262 μ., βρίσκεται δ χλμ. ΝΔ τής Γευγελής. Κατά τόν Α ' 

παγκόσμιο πόλεμο βρισκόταν στήν κατοχή των Γερμανοβουλγάρων, πού είχαν έγκα- 
ταστήσει επάνω του ισχυρό παρατηρητήριο. Εναντίον αύτοΰ, την 17 Μαΐου 1917, 
έπετέθη τό 2ον τάγμα τοΰ συντάγματος Σερρών καί υστέρα από όεκάωρον σκληρόν 
αγώνα τό κατέλαβε, μέ σοβαρές δμως απώλειες. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει κοντά 
στον « “Αγιο Ελευθέριο» τής δδοΰ Άχαρνών —  πάροδος τής δδοΰ Άναβρυτής 16 
—  καί στό Περιστέρι) .

Ραγκαβά.
Πάροδος τής δδοΰ Θέσπιδος 8, στήν «Πλάκα».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν δμώνυμη παλιά συνοικία των ’Αθηνών πού βρισκό

ταν παρά τήν Άκρόπολι.

Ραγκαβή ’Αλεξάνδρου.
’Αρχίζει άπό τόν λόφο «Φινοπούλου» (Πεδίον τοΰ ’Άρεώς) καί τελειώνει στό 

Σ Τ ' Στρατιωτικό νοσοκομείο (Άβέρωφ φυλακές) .
Ό  ’Αλέξανδρος - Ρίζος Ραγκαβής, τής γνωστής βυζαντινής οικογένειας, πο

λιτικός, διπλωμάτης, αρχαιολόγος καί λογοτέχνης, γεννήθηκε στήν Κωνσταντινού- 
πολι τό 1809 καί άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1892. Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας στό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών (1844) , υπουργός Εσωτερικών (1856) , πρεσβευτής στήν 
Ούάσιγκτον (1867), Παρισίους (1868) καί Κων) πολι (1 8 6 9 ). Σ έ δικές του ε
νέργειες οφείλεται ή ίδρυσις τοΰ Ζαππείου, τοΰ ’Αστεροσκοπείου, τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών καί τοΰ Βρεφοκομείου. ’Έργα του: «Λεξικόν τής έλληνικής αρχαιολογίας», 
«Ιστορία τής νεοελληνικής φ.λολογίας», «δ αυθέντης τοΰ Μορέως», «Τριάκοντα 
τύραννοι» κ.ά. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Ράγκου.
Πάροδος τής δδοΰ Καρπενησιώτου 46, στον « “Αγιο Δημήτριο» ’Αμπελοκήπων, 

πρός τήν πλευρά τών Τουρκοβουνίων.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια αγωνιστών τοΰ 1821, σπου

δαιότερα μέλη τής δποίας ήσαν: 1) δ ’Ιωάννης (1790— 18ό5) , δπλαρχηγός τοΰ Βάλ
του, πού έπολέμησε στήν Στερεά καί τήν Πελοπόννησο, πληρεξούσιος τής Β ' Έθνο- 
συνελεύσεως (’Άστρους) καί γενικός αρχηγός τής Α. Ελλάδος τήν εποχή τοΰ Κα- 
ποδιστρίου, 2) δ Κωνσταντίνος, δπλαρχηγός τών Άγράφων κατά τό 1821 καί 3) 
δ Πάνος, αγωνιστής τοΰ 1821 καί μέλος τοΰ Πανελληνίου τήν έποχή τοΰ Καπο- 
διστρίου.

Ραδαμάνθυος.
Πάροδος τής δδοΰ ’Αντιγόνης 1, κοντά στήν «Κοίμησι τής Θεοτόκου» (τέρμα 

Κολοκυνθοΰς) .
Ό  Ραδάμανθυς, γυιός τοΰ Δία καί τής Ευρώπης, αδελφός τοΰ Μίνωα καί τοΰ 

Σαρπηδόνα, έθεωρεΐτο ως βασιλιάς τών Μακάριον νήσων καί ώς ένας τών δικα
στών στον "Αδη. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση δταν διώχθηκε υπό τοΰ Μίνωα, από 
τήν Κρήτη, κατέφυγε στήν Βοιωτία, δπου νυμφεύθηκε τήν χήρα τοΰ ’Αμφιτρύωνα 
’Αλκμήνη καί εγινε δάσκαλος τοΰ γυιοΰ της 'Ηρακλή.

(  Συνεχίζεται)
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ΤΡΟΧΑΙΑΣ

'Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

—  ΤΡΑΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝΟ Σ σοβαρά ό ενωμοτάρχης Χρ. Παναγής, οδηγός πε
ριπολικού της Ε .Β .Χ ., τό όποιον συγκρούσθηκε μέ φορτηγό στην διασταύρωση τής 
όδοΰ Άριστοτέλους καί Έρμου Θεσσαλονίκης.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Έλευθ. Πούλιος, οδηγός κάρρου καί τραυματισμένοι δύο ό 
γυιός του Ελευθέριος ετών 11 καί ό έξάδελφός του Β . Πούλιος, δταν τό λεωφορείο 
Ρ. 147.558 τής γραμμής Καρδίτσης - Τρικάλων μέ δδηγό τον Άθαν. Μανίκα έπεσε 
πάνω στό κάρρο τή νύκτα.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Δ. Μουζουράκης, πεζός, τον όποιον παρέσυρε στή λεωφόρο Πο- 
σειδώνος, μπροστά από τήν κλινική Μαρκομιχελάκη, Ι .Χ . ’Όστεν τοΰ οποίου ό οδη
γός ανέπτυξε ταχύτητα καί έφυγε, αφήνοντας αβοήθητο τό θύμα του πού ήταν δυ
νατά νά σωθή.

—  ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι επτά, Έ φ η  Κολίτση, Κυρ. Τερζάκης, Χρ. Τερζά- 
κης, λοχαγός, έπιβάτις Ι.Χ . ή Άνδρ. Μπάτσα, ετών 7, ό Θ. Τουμπαλάκης, ή Καλ. 
Βασσάλου, ό Άθαν. Κοντοπόδης, σέ πέντε τροχαία δυστυχήματα πού έγιναν στήν 
Αθήνα.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Ήλ. Ζίμπης τόν όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ . 42062 μέ οδηγό τόν 
Σ . Ραζαΐο στή λεωφόρο Κηφισίας.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Γ . Κωσταρέλλος ετών 9 τόν όποιο παρέσυρε στήν Πετρούπολι 
τό'λεωφορεΐο 112802 μέ οδηγό τόν Α. Παπαευθυμίου.

—  Ν ΕΚΡΟ Σ ό Κ . Λαγκώνης, οδηγός γεωργικού έλκυστήρα, δταν αυτός άνα- 
τράπηκε στά Αναχώματα Άξιου.

—  Ν ΕΚΡΟ Σ ό Μάξ ντέ Κάστρο Βαρέτο Βεντζέρα έτών 21 Βραζιλιάνος, δταν 
τό αυτοκίνητό του συγκρούσθηκε στό 28 χιλιόμετρο Λαρίσης —  Φαρσάλων μέ άλλο 
αυτοκίνητο.

—  ΝΕΚΡΟ Σ ό Γ . Καμάκας οδηγός γεωργικού έλκυστήρα δταν αυτός άνα- 
τράπηκε στό χωριό Στόμιο.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Γ . Κωσταρέλλος έτών 9 τόν όποιο παρέσυρε μεγάλο λεωφορείο 
στήν Πετρούπολι.

—  ΤΡΑΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝΟ Ι οΐ αδελφοί Παγκράτης καί Δημοσθένης Παπαδό- 
πουλος, δταν τό τρακτέρ τους άνατράπηκε έξω από τό χωριό Ζαγκλιβέρι τής Θεσσα
λονίκης.

—  ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι πέντε, ο! Γ . Συμεωνίδης, οδηγός τρακτέρ, Χρ. Συ- 
μεωνίδης, επιβάτης, Ν. Τσακαλίδης, επιβάτης, Δ. Γούσης, οδηγός τρακτέρ, καί Κ. 
Ταουσάνης, σέ δυό δυστυχήματα μέ τά τρακτέρ.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Ήλ. Ζέμπης τόν όποιον παρέσυρε στό Μπογιάτι τό Ι .Χ . 42. 
062, μέ οδηγό τόν Σ . Ράουζερ.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Π. Μεσαρχάκης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τό όποιον άνατρά
πηκε λόγω υπερβολικής ταχύτητας στό χωριό Κολυμβάρι Χανιών.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Β . Πατρίκιος, οδηγός μοτοποδηλάτου, τό όποιον άνατράπηκε 
στή Ρόδο.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ο Γ . Τσέλκος, οδηγός τρακτέρ, τό όποιον άνατράπηκε στή Σουρ- 
πή Βόλου.
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__ ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ ο Π. Κουτσομυτόπουλος σέ τριπλή σύγκρουση πού
ϊγ ινε στην παραλιακή λεωφόρο Β . Γεωργίου όταν τό Ι.Χ . 207.888 συγκρούσθηκε 
μέ τό Ι .Χ . 107.780, ενώ συγχρόνως καί τρίτο τό 116.121 προσέκρουσε πάνω στα
δύο άλλα. ,

__ ΝΕΚΡΗ ή Φρόσω Φώτη, έπιβάτις Ι .Χ ., καί τραυματισμένοι θανασιμα, τεσ-
σαρες οί ’Αθανάσιος Πάδιος δδηγος Ι.Χ ., Χριστίνα Φώτη επιβάτης Ι.Χ ., Β . Φουκάς 
καοαγωγέας καί ή σύζυγός του ’Αγλαΐα, όταν τό Ι.Χ . συγκρούσθηκε με τό κάρρο σΛ 
7θ" χιλιόμετρο τής δδοϋ Καρδίτσης —  Τρικάλων. Τό κάρρο καί τό αυτοκίνητο δια
λύθηκαν. _ Τ „  , r , ,,Γ·

__ Ν ΕΚΡΟ Σ δ Θ. Άναστασόπουλος, δδηγος τοϋ Ι.Χ . 20οο59 το οποίο στο Jo
χιλιόμετρο τής παλαιας δδοΰ ’Αθηνών —  Κορίνθου παρεξέκλεινε τής πορείας του
καί έπεσε πάνω σέ δέντρο.

__ΝΕΚΡΗ ή Σταυρούλα Μενουδάκη την δποία παρέσυρε στην παραλιακή λεω
φόρο τής Καλαμάτας λεωφορείο μέ οδηγό τόν Σ . Μπάκα.

__ ΝΕΚΡΗ ή Ευανθία Καλομοιροπούλου πού τήν παρέσυρε στήν οδό Πύργου
—  Πατρώνχτρ Ι.Χ . 162.838 μέ δδηγό τόν I. ’Αγαπητό.

__ ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ οκτώ, οί Θ. Ά ρένης καί αδελφός του Νικόλαος, ε
πιβάτες μοτοποδηλάτου, I. Θεοδοσιάοη καί Μ. Τζιτζόπουλος, επιβάτες μοτοποδηλά
του, Ά ντ. Καρράς, οδηγός φορτηγού, Έ μ . Βασιλικός, οδηγός βέσπας, Κ. Άποστο- 
λόπουλος δοηγός μοτοποδηλάτου σέ 6 δυστυχήματα τροχαία.

__ ΝΕΚΡΟ Σ δ Άνδρ. Κωνσταντίνης, γιατρός στήν Καβάλα καί τραυματισμέ
να 7 άτομα στήν σύγκρουση δύο αυτοκινήτων πού έγινε στο 10 χιλιόμετρο τής δδοϋ 
Δράμας —  Καβάλας.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Βασ. Μαυρουδής, τόν δποϊο παρέσυρε αμαξοστοιχία στή Φλώ
ρινα μέ δδηγό τόν Χρ. Ζαρακινό.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Καραγεωργάκης ετών 6 τόν όποιον παρέσυρε λεωφορείο στα
Γιαννιτσά.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Τσιριγώτης, οδηγός μοτοποδηλάτου όταν αύτό άνατράπηκε
στήν Όρεστιάδα.

—  ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ επτά, οί Θ. Θεοχαρόπουλος, δοηγός Ι.Χ ., Βάσου 
Ναυσικά, επιβάτης τού Ι.Χ ., I. Μπουκάλης, δοηγός μοτοποδηλάτου, II. Μαλλίδης, 
οδηγός Ι.Χ ., Θ. Λυμπέζος, πεζός, Δ. Μπιλίκας, Λ. Γάκης, επιβάτης Ι.Χ ., σέ 5 τρο
χαία δυστυχήματα πού έγιναν στήν ’Αθήνα.

__ Ν ΕΚΡΗ  ή Ε λένη  σύζ. Εύαγγ. Παράσχη, έγκυος έπιβάτις μοτοποδηλάτου
καί τραυματισμένος θανάσιμα δ σύζυγός της δοηγός τού μοτοποδηλάτου, όταν αυτό 
άνατράπηκε στή Χαλκίδα.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ I . Εύρας τόν όποιο παρέσυρε φορτηγό στή Λάρισα.
__ ΝΕΚΡΟΣ δ Γ . Τριανταφυλλόπουλος, έπιβάτης τρικύκλου, καί τραυματι

σμένος δ δδηγος τού τρικύκλου Απ. Κουτρομπής, όταν συγκρούσθηκε με Ι.Χ ., πού 
δδηγοϋσε δ Γ . Τσακόγκωνης στό 21 χιλιόμετρο τής δδοϋ Τριπόλεως —  Άλωνι- 
σταίνης.

—  ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 13 οί Β . Κουκάβλης, Αίκ. Θεοφίλου, II. Κοκίκα, 
Καλ. Παπαδημητρίου, Ιναλ. Γιασιμάκη, I . Χουλιαράς, Ά γ . Μαραγκάκη, I. Κουλουμ- 
βάκου, Αίκ. Βαβουλιώτη, Ν. Δεμερτζή, Ν. Τσακιτσή, Ευάγ. Παπαδημητρίου, Γρηγ. 
Παπαδημητρίου επιβάτες λεωφορείου τό δποϊο συγκρούσθηκε μέ φορτηγό στήν δδό 
Άχαρνών. Ό  δδηγός τού φορτηγού Γ . Πληβοΰκος συνελήφθη.

—  ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΗ ή Α. Κορυζή, πού έπεχείρησε να άνέβη σέ λεωφορείο 
γραμμής ’Αθηνών —  Κηφισιάς έν κινήσει.

Ν. Α.



ΠΕΡΙ... ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΜΩΝ...
'Τπό τοϋ κ. X  . Σ .

Ε ρ χ ο ν τ α ι  κάποτε στιγμές πού καί ή «ζείδωρος» υγεία μας ταλαντεύεται, κλο
νίζεται καί μάς κάνει νά προσφεύγωμε στις υπηρεσίες των λευκοντυμένων ε

κείνων συνανθρώπων πού λέγονται γιατροί. “Ανθρωποι εμείς, άνθρωποι κι αυτοί, 
δίνομε μαζί τότε τον αγώνα καί, στις περισσότερες τουλάχιστον φορές, βγαίνομε νι- 
κηταί καί τροπαιοϋχοι ή απλώς κερδίζομε τήν μάχη, μέ τά όποια τραύματά μας καί 
τις όποιεσδήποτε αναπηρίες μας. ’Αλλά στις υπόλοιπες, στις λιγώτερες, ευτυχώς, 
τιεριπτώσεις, αποχαιρετάμε διαποροΰντες τον μάταιο τούτο κόσμο καί άπερχόμεθα 
«εν τόπω χλοερώ καί παραδείσω, ένθα...».

Μοίρα ανθρώπινη όλα αυτά καί από καταβολής κόσμου πασίγνωστα, θά μοΰ 
πητε. Σύμφωνοι. Υπάρχει ωστόσο μιά βασική επίγεια διαφορά γιά όλους, καί πιό 
πολύ γιά όσους, εις πείσμα πολλών παραγόντων καί καταστάσεων, μέ κανένα τρόπο 
δεν δεχόμαστε νά όιαβοΰμε τις πύλες του “Αδη. Ή διαφορά συνίσταται στο πού οδη
γηθήκαμε —  μέ περιπολικό τής ’Αμέσου Δράσεως πολλές φορές —  όταν κλονίσθη
κε ή πολύτιμος-ύγεία μας, στο ποιος χώρος μάς φιλοξένησε, ποιοι από τούς λευκοντυ- 
μένους συνανθρώπους μάς παραστάθηκαν, μέ τί μέσα έγινε ή διάγνωση καί ή θερα
πεία τής άρρούστιας καί ακόμη ποιούς είχαμε δίπλα μας, οριζοντιωμένους κι αυτούς 
ατό «κρεβάτι τού πόνου». Αυτή ή διαφορά —  οί διαφορές μάλλον καί μάλιστα πολ
λές, πάρα πολλές... —  ήρθε έπί τέλους ή εποχή πού καί γιά μάς, τόν αστυνομικό 
κόσμο, έπαψε ν’ άποτελή καθημερινό σχεδόν άγχος καί διευθετήθηκε κατά τόν κα
λύτερο δυνατό τρόπο. 'Ο νόμος 4.501 τοϋ 1966, χάρις στις απεγνωσμένες προσπά
θειες τής αστυνομικής ηγεσίας καί στην ακάματη δραστηριότητα τού ρηξικέλευθου 
σημερινού Υπουργού μας, τού αξιότιμου καί άξιοσέβαστου κ. X . Άποστολάκου, έθε
σε τέρμα σέ μιά απαράδεκτα άνιση μεταχείρισή μας καί μάς ανέβασε στήν θέση 
πού τόσο δίκαια μάς ανήκε. ΤΗρθε αυτός ό νόμος γιά νά πή: «Στοπ, αδικία! Δέν 
μπορεί νά ,άποτελή «προνόμιο» τοϋ αστυνομικού υπαλλήλου, τού πλέον μαρτυρικού 
στά ελληνικά ήμερονύχτια καί σ’ όλες τις χρονικές περιόδους τιμίου καί άφοσιωμέ- 
νου εργάτη τής κοινωνίας, τό νά άρρωσταίνη καί νά προσφεύγη στις υπηρεσίες των 
ελάχιστων υπηρεσιακών ιατρών του μόνον, νά διακομίζεται μόνον στά κρατικά καί 
τά στρατιωτικά νοσοκομεία —  κι εκεί, ό, κατώτερος, στήν τρίτη μόνον θέση -— ή 
νά παραμένη στήν... περίφημη εκείνη «μονάδα» πού λέγεται «Ν.Α.Π.» καί νά ντρέ
πεται νά δεχθή τόν δποιονδήποτε γνωστό του, επειδή τό πρώτο πράγμα πού θά ά- 
κουγε θά ήταν: «Έδώ «νοσηλεύεσαι»; Έσύ, ό αστυνομικός, καί μάλιστα δ άξιωματι- 
κός;...». "Αν τουλάχιστον αυτά συνέβαιναν γιά όλους τούς “Ελληνες, γιά όλους τούς 
κρατικούς λειτουργούς είδικώτερα, από τήν πανθομολογουμένη «φτώχεια» μας, δέν 
θά υπήρχε αδικία καί συνεπώς κανένας λόγος διαμαρτυρίας. ’Αλλά από τήν στιγμή 
πού τακτοποιήθηκαν όλοι οί άλλοι, στόπ αδικία! Τπάρχουν καί οί αστυνομικοί, ε
κείνοι πού δίνουν τά περισσότερα στή μάχη τού καλού έναντίον τού κακού, στο-κοι
νωνικό σύνολο, καί πού γ ι’ αύτό, από ευγνωμοσύνη τουλάχιστον τής κοινωνίας, θά 
έπρεπε πρώτοι νά τακτοποιηθούν στά ζητήματα έκείνα πού, τό σκληρό καί άχαρι λει-
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τούργημά τους τούς χάνει περισσότερόν ευάλωτους, περισσότερόν επιρρεπείς...».^
Κάτι τέτοιο ήρθε νά π ή δ νόμος 4.501 τού 1966 στην αδικία πού μάς χώριζε 

άπό τούς άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Νά πούμε ότι ^μεγάλη, τεράστια καί παντο
τινή θά πρέπει νά είναι ή ευγνωμοσύνη δλων μα.ς, προς εκείνους πού συνελαοαν το 
θέμα τής κραυγαλέας αδικίας καί το μετουσιωσαν σε πραγματικότητα δικαιοσύνης, 
θά ήταν άσκοπο νομίζω καί περιττό. Διότι κανείς δεν περιμένει νά τδ δη γραμμένο 
αυτό ή νά τδ άκούση από άλλον. 'Ιπάρχει, και μαλιστα σε τεράστιες διαστάσεις, 
απύθμενο, τδ αίσθημα τής ευγνωμοσύνης σέ όλων μας τις ψυχές...

**

Κ ΑΝΩ τις σκέψεις αυτές εδώ καί άρκετδν καιρό, απδ τότε που πρωτοεΐδα τον 
νόμο «περί τής ιατρικής - φαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως των έν 

ένεργεία άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας». ’Αλλά περισσότερο^ σκέφθηκα πάνω 
σ’ αυτό τδ μεγάλο άπόκτημα κατά τδ δίμηνο σχεδόν τού Μαιου Ιουνίου, τότε που 
μια «ύποτροπιάσασα» κύστις τού κόκκυγος τού Μαρτίου με ωδηγησε ^και με̂  ενε- 
κλεισε —  άνύποπτον —  επί 44 ολόκληρα ήμερόνυχτα στδ Ν .Ι.Μ .Τ .Σ . ’Έστι δέ «Ν. 
Ι.Μ .Τ .Σ .» τδ Νοσηλευτικόν “Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, περικαλές καί 
πρότυπον θεραπευτήριον, κείμενον παρά τά ’Ιλίσια καί συγκαταλεγόμενος μεταξύ 
των τριών μεγαλυτέρων νοσηλευτικών μονάδων τής χώρας, πού μόνον χάρις στα 
νέα μέτρα νοσηλείας μας έγινε κατορθωτόν νά διαβώ —  ό ταλαίπωρος —  τάς πύ- 
λας του... “Οπως είναι γνωστόν, τδ ίδρυμα έδέχετο μόνον τούς άποστράτους αξιω
ματικούς, τις οίκογένειές τους, τις οικογένειες των εν ενεργεια αξιωματικών καί, 
σέ σπάνιες περιπτώσεις ιδιώτες επί πληρωμή ή άλλους αξιωματικούς, άλλά ό νόμος 
4.501 θέλησε ν’ άνοιχθοΰν διάπλατα οί πόρτες του καί γιά μένα, τον πρώτο, νομίζω, 
«εκπρόσωπό» του απδ τής ισχύος του. Θέλησε δηλαδή δ νόμος, νά μπω έκεΐ πού 
σέ καμμιά άλλη περίπτωση δέν θά έμπαινα, νά τεθώ στη διάθεση τού εμπειρότατου 
καί γνωστού άνά τδ Πανελλήνιον χειρουργού κ. Γ . Καρδαρέλλη, άλλοτε Γενικού ’Αρ
χιάτρου, καί τώρα Διευθυντοΰ Α ' χειρουργικής κλινικής τού Ιδρύματος, καί, μιας 
καί έμενα άκινητοποιημένος γιά τδν κόκκυγα —  δ καιρός δεν πρεπει νά χάνεται 
ή «μην άναβάλλης διά την αυριον εκείνο που... κ.λ.» —  να τεθώ στη οιαθεση τού 
άλλου γνωστοτάτου έπιστήμονος, τού Γενικού Αρχίατρου Ω.Ρ.Α. κ. Σόλωνος Κο- 
τσαρίδα, γιά κάποια «σκωλίωση διαφράγματος» πού απο χρονιά μοΰ μιλούσε ο κ. 
Αίλιανός στδ Ν.Α.Π. ... Καί τά δυδ λοιπόν χειρουργικά περιστατικά θέλησε δ 
νέος καί σωτήριος νόμος νά τακτοποιηθούν στδ Ν .Ι.Μ .Τ.Σ ., έκεΐ στδν 198 θά
λαμο τού άπαστράπτοντος 6' ορόφου καί μέ συντροφιά τδν άξιοσεβαστο καί καρ
τερικό κ. Έμμαν. Πρινιωτάκη, Ταξίαρχο έ.ά. καί δημιουργό τής Στρατολογικής 
'Υπηρεσίας, τδν έ.ά. επίσης Συνταγματάρχη κ. Γ . Άργυρόπουλο, τδν γηραιό Τα
γματάρχη κ. Α. Σφήκα πρωτύτερα καί τδν αγέρωχο καί αρειμάνιο κρητικό πατέρα 
ένός νέου αξιωματικού τού Στρατεύματος. Έ κ εΐ θέλησε δ νόμος νά γνωρίσω τδν 
πραγματικό πολιτισμό στδν τομέα τής Επιστήμης, τήν ανθρωπιά καί τδ χαμόγελο, 
την άνεση, τη σπάνια καθαριότητα καί περιποίηση, τη ζεστασιά καί τη θαλπωρή 
πού δ άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές άποζητα...

Ε ΝΑ «ΕΓΓΕ» λοιπόν στδν νόμο 4.501 τής 1ης Μαρτίου 1966, ένα πηγαιότατο 
«ευχαριστώ» στούς δημιουργούς τής νέας καταστάσεως άπό έναν «τδ πρώτον 

εύεργετηθέντα » καί —  άς μου έπιτραπή διά μέσου καί των στηλών αυτών — ένα 
πολύ μεγάλο ευχαριστώ άκόμη πρδς δλους τούς παράγοντες τής Χειρουργικής καί 
Ώτορινολαρυγγολογικής κλινικής τού Ν .Ι.Μ .Τ.Σ . Είμαι βέβαιος δτι ένα πελώριο 
ευχαριστώ βγαίνει άπό τά βάθη τής ψυχής καί δλων των άλλων αστυνομικών ύπαλ- 
λήλων, άφοΰ ή νέα πραγματικότητα κρίνεται ως ένα άπό τά μεγαλύτερα άποκτή- 
ματα στήν μέχρι σήμερα πορεία τού άστυνομικού θεσμού. Δ ιότι, τί τά θέλετε, άλλο 
πράγμα νά έχης τδν γιατρό καί τδ νοσοκομείο ή τήν κλινική τής εκλογής σου, καί 
τήν θέση πού σοΰ αρμόζει, καί άλλο πράγμα νά περιορίζεσαι στούς —  εύγενεΐς καί 
άξιους καθ’ δλα —  υπηρεσιακούς ιατρούς, στδ θρυλικό «Ν.Α.Π.», καί άλλα παρεμ-



=  Ε I Δ  Η Σ  Ε I Σ  Κ Α Ι  Π Α Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι  =

Π Ρ Ο Α ΓΩ Γ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

, , άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προήχθη, έκ των έν
ισχυμ πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1966, δ Άρχιφύλαξ κ. Εμμανουήλ Κατσαρός 
εις τον βαθμόν .τοϋ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ εκλογήν, πρός πλήρωσιν υφιστάμενης 
κενής όργανικής θέσεως.

*

Π Α ΡΑ ΙΤΗ Σ Ε ΙΣ  —  Α Π Ο ΑΓ Σ Ε ΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ Αστυνομικού Σώματος, δ Άνθυπαστυνόμος κ. Βασίλειος 
Κουρκουτάς καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεράσιμος Μωϋσής, Παναγιώτης Χαλιώτης, 
Λεωνίδας Χαζίρογλου, Άνδρέας Μπισμπίκης καί ’Ιωάννης Άντωνογιαννάκης.

Απελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους μέν ύγείας, δ Ά ρχιφύ
λαξ κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος καί οί Αστυφύλακες κ.κ. Νικόλαος Στάϊκος, 
Νικόλαος Ψυχογιός καί Γεώργιος Κουκουλαδάκης, διά λόγους δέ πειθαρχίας οί 
Αστυφύλακες  ̂ Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, Γεο.)ργιος Γαλαγκουράκ^ς, ’Από

στολος Καραχάλιος καί Γεώργιος Τσαρμπόπουλος.
*

ΑΒΙ^ΒΗ^ΒΚΗΗΙΒ
Π Ε Ν Θ Η

Κωνσταντίνος Πολίτης
ι Μοίρα άκληρη και αδυσώπητη, χτύπησε αλύπητα ακόμα μια φορά τό ’Αστυνο

μικό Σώμα. Εκοψε παράκαιρα τό νήμα τής ζουής ενός εκλεκτού αξιωματικού της, 
ενός άρίστου οικογενειάρχου, ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου. Κανένας μας άκόμα 
δέν μπορεί να πιστεύση τό αναπάντεχο γεγονός. ΚΡ δμως δ Κώστας Πολίτης,' δ 
αλησμόνητος Αστυνομικός Διευθυντής Β  , δ Άποδιοικητής των ’Αστυνομικών Σχο
λών, δ άνθρωπος - χαμόγελο, δέν βρίσκεται πλέον μεταξύ μας. Άπό τις 11 Σεπτεμ
βρίου,^ λίγο μετά τό μεσημέρι, έφυγε ξαφνικά άπό κοντά μας καί ή ψυχή του πέτα- 
ξε σι,α ουρανία δώματα, χωρίς να μπορέσουμε να τοϋ προσφέρουμε την παραμικρή 
βοήθεια.

Θεέ μου! Σύ, δ βασιλιάς τοϋ δρατοΰ καί αοράτου κόσμου, δέξου στις αιώνιες 
μονές σου, τήν ψυχή τοϋ σεβαστού μας Διευθυντοΰ καί κατάταξε την στή χορεία 
τών δικαίων, γιατί σ’ δλη του τή ζωή ήταν ένας χριστιανός. ’Ανάπαυσε τήν ψυχή 
του καί χάρισε στους δικούς του, σέ μάς όλους, βάλσαμο παρηγοριάς, γιατί είναι 
απέραντη ή λύπη πού πλάκωσε τά στήθεια μας.

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 13 .10 '. Στο 72 χιλιόμετρο τής όδοΰ ’Αθη
νών—Κορίνθου καί κοντά στό κέντρο «Γλυκεία  Ζ ω ή» τό ύπ’ άριθμ. 212.213 Ι .Χ  αύ- 
τοκίνητο, μέ οδηγό τον άείμνηστο ’Αστυνομικό Διευθυντή Β ' Κώστα Πολίτη

φερή καί εξ ίσου «θρυλικά» ιδρύματα... ’Ά λλο, εντελώς άλλο πράγμα, αγαπητοί... 
Κ α ί πρέπει νά... μέ πιστέψετε, έστω καί τόσο καθυστερημένα γιά τήν «αποκά
λυψη» καί τή διαβεβαίωση άπό αυτές τις στήλες, πού ύστερα άπό έκείνον τόν «κλέ
φτη τοϋ κλέψαντος» —  τεύχος 312 τής 15 Μαΐου —  έσώπασαν άπότομα κάπως. 
Υ π ήρξε βλέπετε στή μέση καί ή «άναρρωτική», υπήρξε καί ή ι «κανονική», άλλά 
περισσότερο υπήρξε ή ψυχική κούραση μέ επιστέγασμα καί κάτι'άλλο, άπό τά θλι- 
βερώτερα τής ζωής...

Καλώς... ήρθα λοιπόν. Κ αί μέ τό καλό άπό εδώ καί πέρα στή συνέχεια τοϋ 
έργου, στις «Αστυνομικές Ώ ρες» καί δπου άλλου τό θέλουν τά «Αστυνομικά Χρο
νικά»... X  χ .



g|9 Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

κα1 επιβάτες την γυναίκα του Πηνελόπη, το φιλικό ζεύγος Τζάκου μέ την κόρη
τους Χριστίνα, για άγνωστη αίτια χτύπησε στο στηθαίο 
της εκεί γέφυρας καί υστέρα από ένα άλμα 10 περίπου 
μέτρων έπεσε άνάποδα στο τσιμεντένιο κατάστρωμα που 
βρισκόταν από κάτω. Κανένας δε γλύτωσε καί έτσι πο
τέ δεν θά μάθουμε τί άκριβώς συνέβη.

Σέ λίγη ώρα ή είδηση τού τραγικού δυστυχήματος 
αναστάτωσε κυριολεκτικά τον αστυνομικό κόσμο. Ζη
τούσαμε λεπτομέρειες, ή αγωνία μάς έπνιγε καί μόνον 
όταν κατά τις 6 τό άπόγευμα, πού βρισκόμασταν στο 
νεκροτομείο, άντικρύσαμε την πομπή των πέντε φέρε
τρων, τότε μόνον, καθώς χανόταν κάθε ελπίδα, καυτά 
δάκρυα πλημμύρισαν τά πρόσωπά μας.'Ο Κώστας Πολί
της, ό άσύγκριτος άστυνομικός κ ι’ άνθρωπος, βρισκόταν 
μπροστά μας νεκρός, κοντά στην αχώριστη σύντροφο 
τής ζωής του πού τον είχε άκολουθήσει στο θάνατο.

Μέ την καρδιά σφιγμένη από τόν πόνο, τό άπόγευμα τής επομένης ημέρας βρε
θήκαμε στην 'Αγία Παρασκευή Νέας Σμύρνης, όπου θά ψαλλόταν ή νεκρώσιμη ακο
λουθία. Αυτό πού άντικρύσαμε έξω καί μέσα στην εκκλησία δεν περιγράφεται. Μιά 
άνθρωποθάλασσα έζωνε άπ’ όλες τις πλευρές την έκκλησία. ’Άνθρωποι κάθε τάξεως 
καί ηλικίας, γυναίκες καί παιδιά, φίλοι καί γνωστοί καί άγνωστοι άκόμα θεώρησαν 
υποχρέωσή των νά δώσουν τό παρών καί νά άποχαιρετήσουν γιά στερνή φορά τό 
τόσο σ’ όλους αγαπητό ζευγάρι Κώστα καί Πηνελόπης Πολίτη. Συγκινητική, άλλά 
καί χαρακτηριστική τής άγάπης καί τού σεβασμού προς τόν φονευθέντα, ήταν ή πα
ρουσία τού έν ένεργεία καί συντάξει αστυνομικού κόσμου.

Οί τ. Υπουργοί καί σήμερα βουλευταί κ.κ. Μανιαδάκης, Ευταξίας, Βρανόπου 
λος, ό Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κωστής, ο ’Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Καραμπέ- 
τσος, δ Υποστράτηγος Χωροφυλακής κ. ΙΙαναγόπουλος, οί Διευθυνταί ’Αστυνομίας 
Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Άρχοντουλάκης καί Βασιλάκος, ό Γενικός Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας κ. Χαλοΰλος, όλοι οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' καί Β ' τάξεως 
’Αθηνών καί Πειραιώς, οί τ. Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Ινανελλόπουλος, ’Αρχι
μανδρίτης, ό κ. Πουλαντζάς, καί πολλοί άλλοι, άπό ενωρίς βρίσκονταν μέσα στήν 
έκκλησία.

Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ', Διοικητής τών ’Α
στυνομικών Σχολών, κ. Αυκούσης, δ όποιος, ευρισκόμενος στη Θάσο σέ εκπαιδευτική 
εκδρομή μέ τη Σχολή Ύπαστυνόμων, προσήλθε στην κηδεία συνοδευόμενος άπό 
τέσσερες δοκίμους υπαστυνόμους. Μέ τόν πόνο καί τήν συγκίνηση ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπό του καί στή φωνή του, δ κ. Αυκούσης, άποχαιρετώντας τόν στενό συνεργά
τη του, είπε, μεταξύ άλλων, τά εξής:

«Κατέχομαι άπό βαθυτάτην οδύνην καί συγκίνησιν διότι εις εμέ άνετέθη τό θλι
βερόν καθήκον τού υστάτου άποχαιρετισμοΰ ενός εξαιρετικού άξιωματικοΰ τού Σώ
ματος, τού άλησμονήτου συναδέλφου καί φίλου Κώστα Πολίτη, δ οποίος εύρε χθες 
μετά τής συζύγου του τόσον τραγικόν καί άπροσδόκητον θάνατον.

’Αξέχαστε συνάδελφε,
"Ολοι οί συγγενείς, οί φίλοι, οί γνωστοί, δλόκληρος δ άστυνομικός κόσμος μέ 

συντετριμμένην τήν καρδίαν καί μέ άφατον πόνον, εύρίσκονται αυτήν τήν στιγμήν 
συγκεντρωμένοι περί τήν σορόν σου, διά νά σοΰ άπευθύνουν τόν τελευταΐον χαιρε
τισμόν καί νά σέ συνοδεύσουν μέ σπαραγμόν ψυχής εις τήν ύστάτην σου κατοικίαν.

Φεύγεις αλησμόνητε Κώστα άπό τήν προσωρινήν αυτήν ζωήν μέ τό πικρόν 
παράπονον, ότι ή μοίρα σοΰ έκοψεν άποτόμως καί σκληρώς τό νήμα τής ζωής σου. 
Ναι είναι φανερόν, ότι ή μοίρα σέ ήδίκησε καί δέν σέ άφησε νά όλοκληρώσης τήν 
υπηρεσιακήν, κοινωνικήν, εθνικήν καί οικογενειακήν άποστολήν σου.



Υπήρξες απλός, μειλίχιος, πράος, καταδεκτικός καί ευχαρις προς πάντας, ευ
προσήγορος, εύγενέστατος, πολιτισμένος.

Θά μείνης εις τήν ιστορίαν τής ’Αστυνομίας ώς τό πρότυπον εύγενοΰς καί πολι
τισμένης συμπεριφοράς. Έκόσμεις παντού καί πάντοτε τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Υπήρξες άριστος αξιωματικός μέ σπάνια προσόντα, υπέροχος άνθρωπος, εκλε
κτός φίλος, έξαιρετικός 'Ελλην καί πολύ περισσότερον στοργικός καί άφωσιωμένος 
οικογενειάρχης, εχων ώς συμπαραστάτην τήν σύζυγόν σου Πηνελόπην, ή οποία, προι
κισμένη παρά τοΰ Θεού μέ πλούσια χαρίσματα καί ευγενή αισθήματα, έμοιράζετο 
μετά σοΰ κοινές χαρές, αλλά καί λύπες.

'Ο θάνατος δμως έφθόνησε τήν ευτυχίαν σου καί σοΰ έστησε προώρως τήν δολο
φόνον του ένέδραν καρά τό 72ον χιλιόμετρον τής όδοΰ ’Αθηνών - Κορίνθου, συμπα- 
ρασύρας καί τήν δύσμοιρου σύντροφον τής ζωής σου.

’Αλησμόνητε συνάδελφε Κώστα,
Τό πικρόν παράπονου τής ψυχής σου, ή οποία ύπερίπταται τοΰ ίεροΰ τούτου 

χώρου, αυτήν τήν στιγμήν, μειώνει ή διαβεβαίωσις ημών, ότι τό πέρασμα τοΰ παν- 
οαμάτορος χρόνου δέν θά μπορέση νά σβήση άπό τήν μνήμην' δλων αυτών πού σέ 
έγνώρισαν καί συνειργάσθησαν μαζί σου, τήν γλυκεία καί ευγενική φυσιογνωμία 
σου, τήν άπέραντον καλωσύνην σου καί τον αδαμάντινου χαρακτήρα σου.

Θ’ άποτελής εις τό μέλλον διά τούς αστυνομικούς, παράδειγμα πρός μίμησιν καί 
τηλαυγή φάρου, δστις θά φωτίζη αυτούς εις τήν καλλιτέραν έπιτέλεσιν τοΰ υψηλού 
προορισμού των.

Ό  άδόκητος θάνατός σου έδημιούργησε μέγα κενόν καί άπεστέρησε τήν υπη
ρεσίαν ενός των π/ιέον εκλεκτών αξιωματικών της, εμέ δέ ένός πολυτίμου συνεργά
του καί στενού φίλου».

«Αείμνηστε συνάδελφε καί φίλε Κώστα,
’Απευθύνω τόσον εις σέ, δσον καί εις τήν μετά σοΰ πορευομένην εις Κύριον 

σύντροφον τής ζωής σου Πηνελόπην, τον τελευταΐον άποχαιρετιστήριον χαιρετισμόν, 
ευχόμενος όπως δ “Γψιστος σκορπίση βάλσαμον παρηγοριάς εις τάς πονεμένας ψυ- 
χάς τών συγγενών σου καί ιδία τοΰ μονάκριβου υίοϋ σου Ίωάννου, τοΰ οποίου τά 
βήματα νά φωτίζη καί νά διαφυλάττη.

Έ κ  μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον επί μίαν οΟετίαν τόσον ήγά- 
πησες, έτίμησες καί υπηρέτησες πιστώς, καταθέτω στέφανον επί τής σοροΰ σου εις 
ενδειξιν εύγνομωσύνης διά τάς πολλαπλάς υπηρεσίας τάς όποιας προσέφερες καί 
εύχομαι δπως τό χώμα τής ’Αττικής γής, τό όποιον σέ λίγο θά σάς σκεπάση, είναι 
έλαφρόν.

Αίωνία σας ή μνήμη άλησμόνητον ζεΰγος Κώστα καί Πηνελόπης Πολίτη ».
’Από μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως κατέθεσε στέφανον δ ’Αστυνομικός 

Διευθυντής Β ' κ. Καμπούρης, πού ήταν τελετάρχης καί επικεφαλής τής αστυνομικής 
αντιπροσωπείας. Ό  ’Αστυνόμος Β ' κ. Π. Βλαχάκης κατέθεσε τό στεφάνι τών ’Αστυ
νομικών Σχολών. Ά πό μέρους τής υγειονομικής υπηρεσίας τοΰ Δήμου Αθηναίων, 
τής όποιας υπάλληλος ήταν ή Πηνελόπη Πολίτη, άποχαιρέτησε καί κατέθεσε στε
φάνι συνάδελφός της. Τέλος, υστέρα άπό τήν κ. Άβαταγγέλου, άποχαιρέτησε τούς 
νεκρούς ένας μικρός τής Παιδικής Στέγης Έκάλης τοΰ Ο.Φ.Α.

Ό  Κώστας Πολίτης, δ αξέχαστος Διευθυντής μας, πέθανε. ’Έφυγε άπό κοντά 
μας καί πρόωρα καί άπροσδόκητα. Κλαϊμε τον εξαιρετικό αξιωματικό, τάν παραδειγ
ματικό οικογενειάρχη, τον περίφημο άνθρωπο. Τά καυτά δάκρυα μας καί μόνον στή 
θύμησή του θά αυλακώνουν τις παρειές μας. Ή δλη του ζωή θάναι γιά μάς παρά
δειγμα πρός μίμηση. Κ ι ’ άν έφυγε άπό κοντά μας, θάναι πάντοτε στις σκέψεις μας. 
Τό νεκροκάντηλο τής θύμησής μας θά καίη αδιάκοπα στο νιόσκαφτο τάφο του. Ά ς  
είναι αίωνία ή μνήμη του.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντας τά αισθήματα ολοκλήρου τοΰ αστυ
νομικού κόσμου, συλλυποΰνται βαθύτατα τό μονάκριβο παιδί τους καί τούς άλλους 
δικούς των καί εύχονται σ’ αυτούς μέν τήν έξ υψους παρηγοριά, στούς νεκρούς μας 
δέ γαΐαν έλαφράν» καί αίωνία ανάπαυση. «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»



Κάθε Παρασκευή 

Ώ ρ α  20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό  

σπίτι.


