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^ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

'Υ π ό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. ΡΑΪΧΟΥ

\
ΤΗΝ ΆΒΓΣΣΟ τω ν αιώ νω ν, ένας χρόνος κύλησε ακόμη. "Ενας χρόνος χάθηκε
ΛμμΜ κ ι ένας καινούργιος ανατέλλει. Συνεχίζεται για μια ακόμη φορά ή μοιραία
.εναλλαγή χαράς καί λ ύ π η ς , έλπίδος κ ι άπογοητεύσεως, ευτυχίας καί δυστυχίας.
Εσβησε ό παλιός ό χρόνος καί μαζί του όνειρα καί χαρές, μόχθοι καί θλίψεις.
Τό χθές γίνεται άνάμνησις, τό αύριο ελπίδα.
Καινούργιος χρόνος. Γονατιστές οι ανθρώπινες υπάρξεις προσκυνούν κι ελπί
ζουν. Ε λπίζουν σέ μιά πανέμορφη είργ^νη. Ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων.
Ά λλα ξε ή σκηνοθεσία. Μιά καινούργια μέρα ζωής άνέτειλλε. Λαμπρός καί
μέ καλούς οιωνούς ξεπρόβαλε ό καινούργιος χρόνος. Ά ς τον υποδεχθούμε μέ αι
σιοδοξία, γ ια νά δώσουμε κάποιο περιεχόμενο στην εγκόσμια ζωή μας.
Χωρίς νά τό νοιώθουμε καί χωρίς νά τό θέλουμε βρεθήκαμε μπροστά στις πόρ
τες τού καινούργιου χρόνου. Στο κατώφλι του, άς σταθούμε γιά λίγο κι άς κάνουμε
.ένα προσεκτικόν απολογισμό τού χρόνου πού έφυγε. Τί κάναμε; Τί ζητούσαμε καί
τ ί έπετύχαμε; Γ ιατί δέν εκπληρώθηκαν δλα τά όνειρα καί οι ελπίδες μας; Πλησιά
σαμε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας_; Διορθώσαμε καθόλου τον ψυχικό μας κό
σμο; Δώσαμε χαρά στον πονεμένο, στοργή καί προστασία, στον ανήμπορο καί απρο
στάτευτο; Πόσα έρωτήματα! ’Ά ραγε έχουμε κα,θόλου ενεργητικό στο κεφάλαιο πού
Λέγεται ζ ω ή ;
Ή μνήμη τοΰ ανθρώπου δέν είναι πάντοτε ισχυρή. Τά γεγονότα πού ζητούν
ν’ άποτυπωθοΰν στο χρόνο, δέν έχουν δλα τό άπαιτούμενο ειδικό βάρος. Γι αυτό
-«’Α σ τυ ν ο μ ικ ά Χ ρ ο ν ικ ά » —Τ εϋ χ ο ς 375ον 1 /I /1969
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Στο κατώφλι του νέου χρόνου

•καί ή εργασία της επιλογής πού θά συγκροτούσε τον σωστό απολογισμό ενός χρόνου,
δεν είναι καθόλου εύκολη. Σέ μάς απομένει ή δύναμις νά ξεχωρίσουμε εκείνα πού
έχουν περιεχόμενο καί πρέπει περισσότερο νά άξιοποιηθοΰν στο διάστημα τοΰ κ α ι
νούργιου χρόνου. Καί θά πρέπει νά εχωμε τή δύναμι νά άναγνωρίσωμε τά σφάλμα
τα τοΰ παρελθόντος, γιατί μόνον έτσι υπάρχει πιθανότης νά μη τά έπαναλάβωμε.
Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά . 'Ένας ακόμη σταθμός στην άπεραντωσύνη της αίωνιότητος.
'Ωπλισμένοι μέ τήν πείρα τοΰ παρελθόντος, ξεκινάμε μέ θάρρος γ ιά τον μόχθο καί τήν
χαρά πού θά συναντήσυιμε στον καινούργιο χρόνο. "Ας χρησιμοποιήσουμε τήν πείρα
πιο παραγωγικά, πιό δημιουργικά. "Ετσι μόνον θά πάμε μπροστά καί σάν άτομα
καί σάν Υπηρεσία καί σάν Κράτος.
Τό άστρο τής Βηθλεέμ πού ώόήγησε τούς τρεις μάγους στην φάτνη των αλό
γων, άς γίνη καί γιά μάς ό φάρος της καινούργιας μας ζω ής στον καινούργιο
χρόνο.
Ας σταθοΰμε λίγο στο μεταίχμιο τοΰ χθες καί τοΰ σήμερα, τοΰ πέρυσι καί του·
φέτος κι άς άφήσωμε πίσω μας καί κακίες καί πάθη.
"Ας προχωρήσωμε ατούς δρόμους τοΰ 1969 μέ τό χαμόγελο της καλωσύνης,
τής προσδοκίας καί τής έλπίδος.
’Αγάπη θέλουμε δλοι. ’Αγάπη άς προσφέρωμε δλοι.
"Αμποτε τό Θειον βρέφος τής Βηθλεέμ νά κατευθύνη τά βήματα της ζωής μας
σέ καταπράσινα λειβάδια.
"Αμποτε ό Θεός τής άγάπης νά δώση ατούς ισχυρούς τής γή ς τήν θεία φώτισί
Του, προκειμένου αυτοί νά οδηγήσουν τούς λαούς των στά πεδία των ειρηνικών
μαχών. Τών μαχών γιά τήν πνευματική άνάτασι τοΰ άνθρώπου.
Καλή Πρω τ οχρον ι ά καί ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς ο κ α ι ν ο ύ ρ γιος χρόνος.
I ΡΑΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ A. Ε. ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. Γ. ΖΩΙΤΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1969
“Ε λληνες καί Έλληνίδες,
Επί τη ανατολή τού Νέου “Ετους, απευθύνω προς υμάς καί άπαντας τούς έκτος της Ε πικράτειας ευρισκομένους Ομογενείς μας, τόν πλέον θερμόν καί εγκάρ
διον χαιρετισμόν μου.
Ιο εργον, τό οποίου έπετέλεσε κατά τό λήξαν ’Έτος ή Έπανάστασις, παρά τάς
παρουσιασθείσας αντιξοότητας, έχετε ήδη δλα τά στοιχεία νά έκτιμήσητε δεόντως
καί πιστεύω οτι τοΰτο δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τεράστιον.
Εις μάτην οί εχθροί τής Ηατρίδος μας προσεπάθησαν νά άνακόψουν την άρ
μην τής προόδου της, διά των πάσης φύσεως έμποδίων τά όποια ήγειρον μέ τά αρ
γύρια τής προδοσίας, άτινα συνεκέντρωσαν περιφέροντες τόν δίσκον τής επαιτείας,
μεταξύ των οπαδών τής ώργανωμένης διεθνούς αναρχίας καί των συνοδοιπόρων της,
Ε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, διαπνεομένη από τήν άκλόνητον πίστιν της πρός τό Ελ
ληνικόν Εθνος καί τήν ακατάβλητου ζωτικότητα τού Λαού μας, έπεδόθη μέ άποφασιστικότητα εις τήν άναμόρφουσιν τής χώρας καί έν μέσψ τού παγκοσμίου κλυδωνισμοΰ, προερχομένου κυρίως έκ τής ύποκινουμένης εις πλεΐστα έκ των Κρατών ε
σωτερικής αναρχίας, άλλά καί έκ τής έξωθεν απροκάλυπτου έπεμβάσεως τού κομμου
νιστικού Συνασπισμού, κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων ετέρων τοιούτωυ, έπέτυχε την αποκατάστασιν υποδειγματικής τάξεως καί ζηλευτής οικονομικής σταθερότητος έν τή χώρα μας, καθ’ δν χρόνον εις άλλας μεγάλας χώρας, τά καθεστώτα καί
ή οικονομία τω ν, διέρχονται σκληράν δοκιμασίαν.
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα περί των έπικρατουσών, ακόμη καί εις θεωρου
μένας ώς προηγμένας χώρας, συνθηκών αποτελεί καί ή πρόσφατος περιπέτεια τού
Έ λληνος μάρτυρος εις Στρασβούργον, ήτις πρό τινων ημερών περιήλθεν εις τήν δη
μοσιότητα καί κατέρριψεν οϋτω τό προσωπείου τών δήθεν άγωνιζομένων υπέρ τής
Δημοκρατίας, άποκαλύψασα εις δλην των τήν έκτασιν τάς μεθόδους, τάς οποίας χρη
σιμοποιούν οί κάπηλοι τής ιδέας αυτής, διά τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων τού
ανθρώπου
“Οθεν, πρό τής άπιστεύτου καταπτώσεως ιδεών καί αξιών καί τής παντελούς περιφρονήσεως προς τήν άλήθειαν, τήν οποίαν αντιμετωπίζομε'; εις παγκόσμιον κλίμα
κα, ή Ε λλά ς δύναται σήμερον νά αισθάνεται Εθνικήν υπερηφάνειαν, διότι πρώτη αυ
τή, έξ δλων τών έλευθέρων χωρών, προβλέψασα έγκαίρως πού ώδηγούμεθα, ανάστρε
ψε τόν ροΰν πρός τήν καταστροφήν της καί κατέστη έντός μικρού χρονικού διαστή
ματος, Κ ρ ά τ ο ς
ευνομίας καί π ρ ο ό δ ο υ .
Βεβαίως, διά τήν άνέγερσιν τού ολου οικοδομήματος τής Νέας Ελλάδος, απαι
τείται ακόμη μεγάλη προσπάθεια, ήτις έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά άνασταλή,
άλλά τουναντίον, μετά τήν πραγματοποίησιν καί τής έπιβαλλομένης έξυγιάνσεως
τού κρατικού μηχανισμού, θά συνεχισθή μέ αυξανόμενου διαρκώς ρυθμόν, μέχρις άποπερατώσεως ολοκλήρου τού έργου.
Τούτο αποτελεί τόν σκοπόν τής Έπαναστάσεως, άλλά καί επιταγήν τού Ε λ
ληνικού Λαού, έκφρασθείσαν διά τής ψήφου του, τήν 29ην Σεπτεμβρίου.
Δύναται συνεπώς ό Λαός νά άτενίζη μέ εμπιστοσύνην πρός τήν Έπανάστασιν,
διότι ή θέλησίς του θά έκπληρωθή καί μέ καρδίαν ήρεμον καί πλήρη αισιοδοξίας νά
συμβάλη δΓ δλων τώ ν δυνάμεων του εις τήν έπίπονον ταύτην προσπάθειαν τής χώ
ρας μας, διά νά εύρεθή συντόμως εις τήν εύχάριστον θέσιν, νά ά.πολαύση τούς καρ
πούς τής Νέας Ε λ λ η νικ ή ς δημιουργίας.
Περαίνουν μέ τάς σκέψεις αυτάς, ε ύ χ ο μ α ι δ π ω ς ό θ ε ό ς κατά τό άρ-
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χόμενον Νέον Ετος, χ α ρ ί σ η εις ημάς μέν τούς "Ελληνας ε ι ρ ή ν η ν , π ρ ό 
ο δ ο ν καί^ε ύ τ υ χ ί α ν , φωτίση δέ τούς ηγήτορας τοϋ ελευθέρου κόσμου, ινα φανώσιν αντάξιοι τής Ιστορίας των Λαών των καί χρήσιμοι εις τήν ανθρωπότητα.
Ζήτω τό Εθνος, Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου.

Μ

Η

Ν

Υ

Μ

Α

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ κ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΙΌΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ
Λαέ τής Ελλάδος,
Ιό Δέον Ετος, πού ανατέλλει, δυνάμεθα νά τό ύποδεχθώμεν μέ αισιοδοξίαν καί
εμπιστοσύνην. Διότι είναι πλήρες αρίστων οιωνών. Οί άπειλοϋντες τό ’Έθνος θανά
σιμοι κίνδυνοι, οί όποιοι έπέβαλον τήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου, έχουν έξουδετερωθή. Αί αλλλεπάλληλοι έγκληματικαί άπόπειραι άνασχέσεως τής άναληφθείσης έςυγιαντικής προσπάθειας, έναυάγησαν οίκτρώς. Καί έν τώ μεταξύ έχει έεργον αναμορφωσεως καί άναδιοργανώσεως, έφάμιλλον τοϋ όποιου ούδεμία άλλη περίοοος τής ελληνικής ιστορίας δύναται νά επίδειξη.
Είναι σοοαρά τά επιτεύγματα τοϋ λήγοντος έτους. Καί τήν σημασίαν των δύναιαι νά εκτίμηση κάθε πολίτης βαοει τής προσωπικής του εμπειρίας καί διά τής συγκρίσεως με τήν κατάστασιν, ή οποία επικρατεί εις τάς περισσοτέρας έκ των ανεπτυ
γμένων καί των έν αναπτύξει χωρών.
ΙΙδραιώθη, απολύτως, ή εσωτερική γαλήνη καί ασφάλεια, τάς οποίας προ τής Έπανασιάσεως ή μεγίστη πλειονοτης τοϋ Ελληνικού λαοΰ ώραματίζετο ως ύπέρτατον,
άλλ^ ανεφικτον, αγαθόν. Οί πολϊται δυνανται τώρα νά έπιδίδωνται απερίσπαστοι εις
αλ έργα των, να προγραμματίζουν την άνάπτυξιν τής δραστηριόητός των, ν’ ατενί
ζουν μέ βεβαιότητα τό μέλλον.
Εξυγιάνθησαν τά δημόσια οικονομικά. Διά πρώτην φοράν, άφ’ δτου υπάρχει ε
λεύθερον^ ελληνικόν κράτος, κυβερνωμεθα μέ ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ή
δραχμή εγινεν εν από τά σκληρότερα νομίσματα καί χάρις εις τό μέγα τοϋτο έπίτευΥμ“
κατακτησις τών εργαζόμενων είναι θετική καί συνεπάγεται αντίστοιχον
άνοδον τοϋ βιοτικού επιπέδου των. Ιό φορολογικόν σύστημα κατέστη κοινωνικώς δί
καιό ιερόν, ώστε ή εισφορά τών οικονομικώς ίσχυροτέρων νά είναι μεγαλυτέρα. Ή θέαγροτών εβελτιωθη, οι μισθοί και τά ήμερομίσθια τώ ν άπασχολουμένων εις
τον^ιοιωτικον τομεα^ ιής οικονομίας αναπροσηρμόσθησαν καί αί άπολαυαί τών κραι nico* λείτ°υΡγών
ενεΡ ϊε^? και συνταξιούχων) αυξάνονται από 1ης Ίανουαρίου
Ετέθησαν αί βάσεις μιάς εκπαιδευτικής πολιτικής: εθνικής, προοδευτικής καί
εναρμονισμένης ^πρός τήν πνευματικήν κληρονομιάν μας, άλλα καί τάς πρακτικάς
αναγκας ίής χώρας. Καί εις τάς τρεις βαθμίδας της έκποαδεύσεως καταβάλλεται ένταιΐκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού, άξιοποιήσεως τοϋ υπάρχοντας δυναμικού καί παρσχής ίσων ευκαιριών μαθησεως εις ολους όσοι επιθυμούν νά μοχθήσουν διά τήν κατάκτησίν της. Ουδέποτε άλλοτε ή πολιτεία διέθεσε διά τήν έκπαίδευσιν δσα διαθέτει
τώρα.
^ έζυΤιανσις ιής διοικήσεως^ άπετέλεσε μίαν από τάς μεγάλας φροντίδας τής
Εθνικής Κυβερνήσεως^κατά τό λήξαν έτος. Πολλά υπολείπονται ακόμη νά γίνουν εις
ιον ιομεα τούτον και θά γίνουν. Διότι δραστήριος, αποδοτικός καί υγιής κρατικός μη
χανισμός είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν εθνικήν προκοπήν
Τό μεγαλύτερον δμως γεγονός τοϋ 1968 είναι δτι ή χώρα έπροικίσθη μέ ενα νέον
Σύνταγμα — άληθως δημοκρατικόν καί απολύτως εκσυγχρονισμένον. Τό ίσχΰον άπό
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της 15ης Νοεμβρίου Σύνταγμα της Ελλάδος, τό όποιον έψηφίσθη υπό τοϋ ελληνικού
λαού ελευθέρως, συνειοητώς καί μέ συντριπτικήν πλειοψηφίαν, εισάγει νέους θεσμούς,
βελαωνει τούς υπάρχοντάς καί οπλίζει τό Εθνος μέ αποτελεσματικά μέσα αυτο
προστασίας του έναντι πάσης επίβουλης. Τό νέον Σύνταγμα θά μείνη μέγας σταθμός
είς την ιστορίαν της Ελλάδος.
Εξ Ονόματος της Έπαναστάσεως της 21ης ’Απριλίου καί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω δτι ή άσκησις της εξουσίας διεξάγεται μέ
απόλυτον συνειδησιν ευθύνης καί μέ μοναδικόν κριτήριον τό εθνικόν συμφέρον. Είναι
η πρώτη φορά τώρα καθ ην ή Ε λλάς κυβερνάται επί τη βάσει προγράμματος, τοϋ
όποιου ή εφαρμογή επαληθεύεται άνά 7ϊάν βήμα. Γνωρίζετε ήδη άόρομερώς τό πρό
γραμμα τοϋ 1969 εκ τοϋ λόγου μου τής 14ης Δεκεμβρίου καί θά πληροφορηθήτε προσεχώς^τας λεπτομέρειας του. Δύνασθε νά είσθε βέβαιοι περί τής έκτελέσεώς του.
Ινατα την επίσημον αυτήν στιγμήν αισθάνομαι τήν ανάγκην νά τονίσω δτι ή
Εθνική Ινυβερνησις κατεχεται άπό βεβαιότητα διά τήν επιτυχίαν τοϋ έξαγγελθέντος
προγράμματος της. Τοΰτο Οφείλεται είς τήν θερμήν συμπαράστασιν, τής όποιας έτυχε
μέχρι τοΰδε η εργώδης ποοσπάθειά της έκ μέρους τοϋ φιλονόμου καί τιμίου
Ελληνικού λαοΰ, προς τον όποιον ε ύ χ ο μ α ι κάθε ατομικήν καί οικογενειακήν
ε ύ τ υ χ ί α ν έ π ’ ε υ κ α ι ρ ί α τ ο ϋ Νέ.ου ’Έ τ ο υ ς .
*

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. Π. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
Προς
'Απάσας τάς 'Υπηρεσίας των Σωμάτων ’Ασφαλείας
’Επί ταϊς έορταΐς τω ν Χριστουγέννων καί τη άναμενομένη ανατολή τοϋ Νέου
'Έτους αϊ σκέψεις μου στρέφονται πρός υμάς αγαπητοί μου ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί κατώτεροι των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
'Ως άνθρωπος σάς εύχομαι υγείαν, χαράν καί πάσαν ατομικήν καί οικογενεια
κήν ευτυχίαν.
Ως Προϊστάμενός σας Υπουργός απευθύνω ύμΐν εγκάρδια συγχαρητήρια διά
τό έπιτελεσθέν, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1968, έργον τό όποιον, βεβαίως, αποτελεί
τήν συνισταμένην τω ν επί μέρους φιλότιμων καί ευσυνείδητων προσπαθειών ένός έκάστου έξ υμών, κατά λόγον άρμοδιότηος καί ευθύνης.
Τέλος εύχομαι καί προσδοκώ δπως, καί κατά τό Νέον ’Έτος 1969, συνεχίσητε
μετά τοϋ αύτοΰ καί διαρκώς αυξανομένου ζήλου, τάς δημιουργικάς προσπάθειας σας
ύπέρ τής κοινω νικής γαλήνης, τής τάξεως καί τής ησυχίας, μέ γνώμονα τό πνεύμα
τής Έ παναστάσεως καί τάς κατευθύνσεις τοϋ κ. Πρινθυπουργοΰ, χάριν τής δημιουρ
γίας τών προϋποθέσεων τής προόδου τοϋ "Εθνους καί ευημερίας τοϋ Λαοΰ.
*
**
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ. Π. ΚΩΤΣΕΛΗ
Πρός
'Απάσας τάς 'Υπηρεσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
’Αξιωματικοί, Ό π λ ΐτα ι καί Υπάλληλοι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
'Γποδεχόμεθα σήμερον τό νέον έτος υπό αισίους οιωνούς.
Ό απολογισμός τοϋ έργου τών Σωμάτων Ασφαλείας κατά τό λήξαν έτος παρέ-
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χει τήν έλπίδα δτι καί κατά, τό άνατεΐλαν έτος θά έξασψαλισθή ή ησυχία καί ή τάξις εις τήν Πατρίδα μας, στοιχεία απαραίτητα διά τήν άνάληψιν πάσης δημιουργι
κής προσπάθειας.
’Αξιωματικοί, Ό πλΐται καί Υπάλληλοι των Σωμάτων ’Ασφαλείας σάς, καλώ δλους νά έργασθήτε μέ πίστιν καί άφοσίωσιν προς τό καθήκον, διά τήν έκπλήρωσιν
των σκοπών, ους έταξεν ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί εύχομαι πρός
σάς προσωπικώς καί τάς οικογένειας σας δπως κατά τό νέον έτος εκπληρωθούν οί
εύγενεΐς πόθοι σας καί έν υγεία καί ευτυχία προχωρήσωμεν πρός τό μέλλον.
*
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. Β. ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΥ
Πρός
Άπάσας τάς 'Αστυνομικάς 'Υπηρεσίας
’Επί τή ανατολή του Νέου ’Έτους, πρός άπαντας τούς ’Αστυνομικούς καί Δι
οικητικούς υπαλλήλους, απευθύνω ένκάρδιον χαιρετισμόν, ευχόμενος δλοψύχως, δ
πως ό Πανάγαθος Θεός κατά τήν διάρκειαν του 1969 χαρίζη υγείαν καί ευτυχίαν.
Είθε τό Νέον ‘Έτος νά είναι δΓ δλους μας τό έτος τής πραγματώσεως τών εύγενών
έπιδιώξεων καί τών ελπίδων μας.
Τό 1969 προβάλλει ήδη ενώπιον μας πλήρες καλών οιωνών καί διά τό Κρά
τος καί διά τήν Υπηρεσίαν μας, είδικώτερον. 'Π έκ τής Ε θνικής Έπαναστάσεως
τής 21ης ’Απριλίου 1967 προελθοΰσα Ε θνική Επαναστατική Κυβέρνησις, ύπό τήν
έμπνευσμένην Προεδρίαν τοϋ ρηξικέλευθου Πρωθυπουργού μας κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, συνεχίζει μέ αλματώδη βήματα τήν αναδημιουργίαν τής δεινώς κατά τό
παρελθόν ταλαιπωρηθείσης ΙΙατρίδος μας.
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1968 ή Άστυνομ.ία Πόλειον, χάρις εις τήν ύφ’ δλων
μας έπιδειχθεΐσαν Υπηρεσιακήν δραστηριότητα, επέτυχε νά έδραιώση τό αίσθημα
ασφαλείας καί τάξεως εις τό κοινόν τής ύπ’ αυτής άστυνομευομένης περιοχής. Εις
τάς μέχρι σήμερον λαμπράς σελίδας τής ιστορίας της, προσετέθησαν νέαι τοιαΰται.
Είμαι βέβαιος, δτι δλοι μας, αδιακρίτως βαθμού καί θέσεως, έμπνεόμενοι άπό
τας ωραίας παραδόσεις τού ’Αστυνομικού Σώματος, θά έπιτελέσωμεν εις τό άκέραιον
τό καθήκον μας καί κατά τό Νέον ’Έτος 1969, μέ γνώμονα πάντοτε, τό συμφέρον
τού Εθνους μας καί τού Κοινωνικού συνόλ,ου είδικώτερον. Άμεροληψία, σύνεσις, ευ
γένεια, μετριοπάθεια, ψυχραιμία, χρήσις τών ήπιωτέρων μέτρων κατά τήν εφαρμο
γήν τών Νόμων καί προ πάντων άψογος συμπεριφορά έναντι τών πολιτών, συνιστοΰν
τα προσόντα τού καλού, άποδοτικού καί συγχρόνου άστυνομικοΰ. ’’Ας μή λησμονώμεν, δτι ή αποστολή μας είναι ή έν παντί εξυπηρέτησις τοϋ κοινού.
Απαντες όμοΰ καί έκαστος εις τόν τομέα του όφείλομεν νά Ινισχύσωμεν δΓ δ
λων τών δυνάμεών μας τό ύπό τής Ε θνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως συνεχιζόμενον άναγεννητικόν τής ΙΙατρίδος μας Έργον.
Οφείλομεν, απαντες, νά ύλοποιήσωμεν τούς ωραίους σκοπούς καί τάς εόγενεϊς επιδιώξεις τής ’Εθνοσωτηρίου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, βέ
βαιοι βντες δτι ουτω έπιτελοϋμεν χρέος ιερόν.
Εύχομαι καί πάλιν εις δλουσ ύμάε καί τάς οικογένειας σας «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
καί ΕΓΤΓΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1969».
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r P A «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», επ’ ευκαιρία συμπληρώσεως διακοσίων έτων
* άττό -της γεννήσεως τοϋ διάσημου Γάλλου συγγραφέως, πολίτικου και θερμού
φιλέλληνας Φρανσουά Ρενέ Σατωμπριάν ( 1768-1848), συμμετέχοντα εις τάς έν
'Ελλάδι καί ύττέρ τοϋ πατρός τοϋ Φιλελληνισμού εκδηλώσεις, προβαίνουν εις τήν
άναδημοσίευσιυ της κατωτέρω μελέτης τοϋ δικεκριμένου κριτικού, δημοσιογράφου
καί λογοτέχνου κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΓ, ή οποία έδημοσιεύθη το πρώτον εις
τό ύττ’ άριθ. 10 τεΰχος τοϋ περιοδικού «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ». 'Ο κ. Καραντώνης,
εκλεκτός φίλος της ’Αστυνομίας Πόλεων καί τακτικός άναγνώστης τοϋ περιοδι
κού μας, εύγενώς καί προθύμους έπέτρεψε τήν άναδημοσίευσιν τής παρούσης μελέ
της του. Τόσον αυτόν, όσον καί τό προμνησθέν περιοδικόν, θερμώς εύχαριστοϋμεν,
« Α. X.»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ τοποθέτηση μιας Χώρας σχετικά μέ τά άλλα Κράτη, αρχίζον
Η
τας από τά γειτο νικά καί φτάνοντας ώς τά πιό απομακρυσμένα, έξαρτάται
κυρίως από τρεις παράγοντες, πού θεωρητικά, μένουν αμετάβλητοι. ’Από τή γεω
γραφική θέση τής χώρας αυτής, άπό τήν ιστορική της παράδοση (τουλάχιστον αυ
τή πού έχει μιά συνέχεια) καί άπό τό κοινωνικό καθεστώς της. "Αν δμως σχηματικά
καί μόνον μένουν αμετάβλητοι οι παράγοντες αυτοί, πολλές φορές αλλάζουν στην
ουσία τους, είτε καί οί τρεις, είτε κάποιος ή κάποιοι άπ’ αυτούς, καί τότε ή έξωτερική πολιτική τοποθέτηση τής Χώρας αυτής, μοιραία, αλλάζει. ’Ακόμα καί ή γεω·
γραφική θέση μιας Χώρας πού, φυσιολογικά, είναι ένα αμετάβλητο δεδομένο, μπορεί
ν’ αλλάξει, αν έπέλθουν βασικοί γεωγραφικοί καί κοινωνικοί μετασχηματισμοί στις
Χώρες μέ τις όποιες γειτονεύει. ’Από τήν αρχαιότητα, δ κόσμος ήταν πολιτικά καί
ιδεολογικά μοιρασμένος, σέ ’Ανατολή καί Δύση. Ή ’Αρχαία Ελλάς, αποτελούσε τή
Δύση καί οί Πέρσαι τήν ’ Ανατολή. 'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος έπεξέτεινε τή Δύση πρός
τήν ’Ανατολή καί δημιούργησε μιά κατάσταση πού τή συνέχισε ή Ρώμη, καί έπει
τα άπό τή Ρώμη, τό Βυζάντιο. Κάτω άπ’ αυτή τήν ενότητα δμως, υπήρχε πάντα
κάτι τό αγεφύρωτο ανάμεσα στή Δύση καί τήν ’Ανατολή. Κι’ αυτό φάνηκε περισ
σότερο, όταν μετά τήν πτώση τοϋ Βυζαντίου, πήρε άπό κάθε πλευρά, μιά πιό όοιστική μορφή καί σημασία, αυτά πού λέμε σήμερα «Δυτικός Κόσμος». Ή Ελλάς τού
1821, έβγήκε σάν έλεύθερο Κράτος πού ανήκε στή Δύση, μολονότι τήν εποχή έκείνη ή χριστιανοτσαρική Ρωσία, ήταν άκόμη μιά μεγάλη «άνατολική έλξη» για τόν
ελληνισμό. "Γστερα δμως άπό τόν πρώτο, καί κυρίως μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, δχι μόνο οί νέοι γεωγραφικοί δροι τών Βαλκανίων, άλλά τά ολοκληρωτικά
- κομμουνιστικά καθεστώτα πού επεβλήθησαν έκ τών ανω σ’ αυτά, καθώς καί σ’ ένα
τμήμα τής Κ εντρικής Ευρώπης, συνήργησαν ώστε ή Ε λλάς άκόμη πιο σφικτά νά
ένωθεϊ μέ τή Δύση, γ ια τί πέρα άπό τή Δύση, στέκεται ή ’Αμερική, ή όποια μαζί
μέ τή Δύση, άποτελεϊ καί τήν πραγματικότητα καί τό κρηπίδωμα τού ’Ελευθέρου
Κόσμου. Γ ι’ αυτό, καί ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου τοϋ 1967, έχοντας βαθύ
τερη επίγνωση αότώ-ν τώ ν καταστάσεων, έσπευσε άπό τήν αρχή νά διακηρύξει δτι
ή Ε λλά ς άνήκει στον Δυτικό Κόσμο, κ ι’ δτι μ’ αυτόν άποτελεϊ μιά πνευματική, κοι-
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νωνική καί ιδεολογική καί οικονομική ένότητα. Μπροστά σ’ αυτή τήν υπέρτατη α
ναγκαιότητα τής «ενότητας», καμμιά σημασία δεν έχουν οί εξωτερικές ή εσωτερι
κές διαφορές καί άποχρούσεις πού μπορεί κάθε τόσο νά χωρίζουν, αλλά δχι καί νά
διασπούν τά Κράτη τής Δύσεως. 'Οφείλουμε λοιπόν νά είμαστε πνευματικά άνοικτοί
προς δ,τι ή Αύσις, από τούς παλαιούς ως τούς σημερινούς καιρούς, μπορεί νά μάς
προσφέρει γιά δίδαγμα, γιά βοήθεια, για αλληλεγγύη. Καί, μια απ’ αυτές τις ση
μαντικές προσφορές, υπήρξε καί είναι δ «φιλελληνισμός», ένας φιλελληνισμός πολύ
μορφος. Κι ένα από τά μεγάλα σύμβολα αυτού τού φιλελληνισμού, καί μάλιστα από
τούς πρώτους γεννήτορές του, είναι δ Σατωβριάνδος. "Ενας δρόμος των ’Αθηνών,
κοντά στήν πλατεία τής Όμονοίας, τον θυμίζει καθημερινά στους περαστικούς,
αλλά ένα όνομα καί μόνο, δεν λέει τίποτε, άν κανείς δέν ξέρει τί ακριβώς καλύπτει
καί τί εκπροσωπεί αυτό τό όνομά στον τομέα τής ανθρώπινης δημιουργίας.

ΤΤ 1 ΛΑΛΙΑ, εξαιρετικά ευαίσθητη στή μνήμη των μεγάλων της πνευματικών τέ-L-L κνων, τιμάει εφέτος μέ εξαιρετική λαμπρότητα τά διακόσια χρόνια από
-ή γέννηση τού μεγαλοφυούς καί ανεπανάληπτου στό είδος του πεζογράφου της κόμητος Φρανσουά Ρενέ ντε Σατωμπριάν — τού Σατωβριανδου, δπως έπεκράτησε νά
τον λέμε εμείς, μονολεκτικά καί εξελληνισμένα. Κι’ ίσως νά είναι μιά από τις λίγες
περιπτώσεις σχολαστικού έςελληνισμοΰ των ξένων ονομάτων πού επέτυχαν νά μεταφυτευθοΰν στή γλώσσα μας, δίνοντας τήν εντύπωση ότι οέν πρόκειται γιά ξένο,
αλλα για ελληνικό όνομα. Δεν αποκλείεται βέβαια νά βοήθησε σ’ αυτή τήν επιτυχη
μένη μεταφύτευση τό ψυχολογικό γεγονός, ότι εμείς οί “Ελληνες θεωρούμε τον Σατωβριάνδο έναν όμοεθνή μας, κατά κάποιο τρόπο, ά©οΰ ήταν ένας από τούς πρώτους
πνευματικοας άνδρας τής Ευρώπης πού ευθύς από τήν αρχή τής Έπαναστάσεως τού
Εικοσιενα, επίστεψαν σ αυτήν καί τήν υπερασπίστηκαν μέ θέρμη. 'Ο Σατωβριάνδος
μάλιστα, που πριν από τό ξέσπασμα τού Ά γώνος είχε συμπονέσει βαθειά τό σκλαβω
μένο λαό τής Ελλάδος, είχε στηλιτεύσει καί καταγγείλει τις άνήκουστες βαρβαρότη
τες των δυναστών του, είχε ξεχωρίσει τούς "Ελληνες από τούς Τούρκους, κ ι’ από τό
Εικοσιενα κι επειτα, ώς τό τέλος τής ζωής του, καί σαν διανοούμενος καί σαν ε
λεύθερος άνθρωπος καί σάν Χριστιανός καί σάν Γάλλος πολιτικός, έκαμε δ,τι τού ή
ταν δυνατό για νά υποστηρίξει τά ελληνικά δίκαια, διαφωτίζοντας μέ υπομνήματα
καί αγορεύσεις τα κοινοβούλια, τις αυλές καί όλους τούς ισχυρούς τής Ευρώπης.
Η εορταστική, λοιπόν, έπικαιρότητα, φωτίζει στά βάθη των δύο αιώνων, τήν
ωραία μ,ορφη τού Σατωβριάνδου καί μάς κάνει νά θυμηθούμε δχι μέ τυπική άλλά μέ
αληθινή συγκίνηση, ψυχική καί πνευματική, τούς δεσμούς του μέ τήν Ε λλάδα καί
τήν ιστορική της μοίρα. ΚΓ αυτός, ακριβώς, είναι δ κυριώτερος λόγος γ ιά τόν όποιο
ή σημερινή Ελλάς, αποδίδει τις όφειλόμενες πνευματικές τιμές στον Γάλλο ευπα
τρίδη τού πνεύματος, τών γραμμάτων, τής ζουής. καί των ωραιότερων ιδανικών —
αυτών τών ιδανικών πού έπήγασαν από μιά γενναία αναπροσαρμογή τού χριστια
νικού πνεύματος στα μεγάλα προβλήματα τού καιρού του. Φυσικά, ή άποτελεσματικοτητα αυτή, θα μπορούσε νά θεωρηθεί καί σάν ένα είδος ένδοελληνικοΰ έγωϊσμοϋ,
πού θα μάς εμπόδιζε νά συλλάβουμε στό σύνολό της καί στό γενικώτερο πνευματικό
της βάρος, τήν πολύμορφη πνευματική καί συγγραφική φυσιογνωμία τού Σατωβριάνδου, καθώς καί τις άλλες του δραστηριότητες: τήν έπαγγελματική, τήν κοι
νωνική, τήν ερωτική, τήν πολιτική. ’Αλλά τό εύτύχημα είναι γ ιά μάς, ότι άν δ Σατωβριάνδος ώλοκλήρωσε τό μεγάλο του ένδιαφέρον γιά τήν Ε λλάδα καί τών παλαιών
καί τών άμεσων προγόνων μας σάν πολιτικός,, τό πρωτοεξεδήλιοσε θριαμβευτικά σά
μεγάλος πεζογράφος καί μάλιστα καινοτόμος τού πεζού λόγου, μ’ ένα από τά έργα
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που τοΰ επλάτυναν καί τοΰ έστερέωσαν τήν πανευρωπαϊκή φήμη — μέ τό περίφη
μο « Οδοιπορικό άπό τό Ιίαρίσι ώς τήν 'Ιερουσαλήμ» — ένα άποκαλυπτικώτατο βι
βλίο «ταξιδιω τικώ ν εντυπώσεων», δπως θά λέγαμε σήμερα, αλλά ταξιδιωτικών εν
τυπώσεων πού προεκάλεσαν ένα «νέο ρίγος» στούς αναγνώστες εκείνων των καιρών.
'Ο εντοπισμός, λοιπόν, τοΰ θέματός μας, στις σχέσεις του μέ τήν Ελλάδα, δσο
κι αν θεωρηθεί σάν ένα είδος μερικής έκλείψεως τοΰ ήλιου ή τής σελήνης, θά μάς
επιτρέψει νά ίδοϋμε κάποιες λάμψεις άπό τό πνευματικό του φως — ένα φώς μέ
όιπλη λάμψη, σάν εκείνες των περιστρεφόμενων φάρων, μιά λάμψη κλασσικίζουσα
ακόμα, καί μιά λάμψη έντονα ρωμαντική, αλλά πού συχνά κι’ οί δυό, σμίγουν σ’
ενα λευκοπόρφυρο φώ ς. ’Ά λλωστε, καί νά θέλαμε νά περιλάβουμε ολόκληρο τό θέ
μα ή τόν μύθο «Σατωόριάνδος» στο άρθρο μας αυτό, 6ά ήταν αδύνατο καί μέ τηλε
γραφική περίληψη καί μόνο νά άνταποκριθοΰμε ατού «λόγου τό αχανές», γιατί θα
έπρεπε ή μάλλον θά αναγκαζόμαστε νά καταβυθιστούμε χωρίς ελπίδα άναδύσεως
σέ μιά άπό τις πιό ταραχώδεις καί τις πιό κοσμοϊστορικές περιόδους, τής ευρωπαϊκής
καί ιδιαίτερα τής Γαλλικής ιστορίας. Είναι ή περίοδος πού αρχίζει μέ τή Γαλλική
Επανάσταση, στά 1789, καί τελειώνει μέ τόν θάνατο τοΰ Σατωβριάνδου,, στά 1848,
χρονιά έπίσης σταθμική, γιατί τόν Φεβρουάριο τοΰ 1848 (ό Σατωβριάνοος πέθανε
τόν ’Ιούλιο) , τό έπαναστατημένο Παρίσι άνέτρεψε τή Συνταγματική Μοναρχία, τής
δποίοις ήταν πιστός οπαδός ό Σατωβριάνοος, καί έγκαθίδρυσε τή Δευτέρα Δημοκρα
τία , μέ πρώτη κυβέρνν^ση, πρωθυπουργευομένη άπό τόν μεγάλο ρωμαντικό ποιητή
Λαμαρτίνο. Ή τα ν οί καιροί, πού οί περισσότεροι άπό τούς μεγάλους συγγραφείς, δεν
περιοριζόταν στην ειδικότητα καί τή μοίρα τοΰ ταλέντου τους, αλλά ανακατεύονταν
με φιλόδοξο πάθος στά δημόσια πράγματα — χωρίς δμως νά μπορέσουν νά τά επη
ρεάσουν αποφασιστικά. Είναι λοιπόν, δ Σατωβριάνδος είκοσιενός χρονών όταν ξεσπα ή Γαλλική Ε πανάσταση καί ογδόντα, δταν πεθαίνει κάτω άπό τις ιαχές τής νεα
ρής Δευτέρας Γ α λλική ς Δημοκρατίας.
Καί τί δεν είδε καί τί δέν έζησε καί σέ τί δεν έλαβε μέρος, πότε σά συμμέτο
χος, πότε σάν αντίθετος, πότε σάν ελεύθερος κριτής, στήν τόσο μακροήμερη ζινή
του. Τό πολυτάραχο ξέσπασμα τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, τήν άνατροπή τοΰ Φεουδαρχικοΰ καθεστώτος, τήν τρομοκρατική άνοδο καί κυριαρχία των αστών, τόν α
ποκεφαλισμό τοΰ Λουδοβίκου καί τής Μαρίας Άντουανέτας, τήν εισβολή στή Γαλ
λία τών ΙΙρώσσων, τήν πατριωτική αντίδραση τοΰ γαλλικού λαοΰ, τόν άγριο διωγμό
τοΰ κλήρου, τή φοβερή διαμάχη τών ’Ορεινών καί τών Γιρονδίνων, τήν αποτρόπαιη
τρομοκρατία τής Νομοθετικής καί τής Συμβατικής Συνελεύσεως, τή νέα τάξη τών
πλουσίων οπαδών τή ς Έπαναστάσεως, τήν απροσδόκητη εμφάνιση τοΰ Βοναπάρτη
μέ τό Διευθυντήριο, τήν 'Γπατεία καί τήν Αυτοκρατορία, τούς θριάμβους τής Γαλ
λίας πού μέ τόν Ναπολέοντα κατακτά καί απελευθερώνει ταυτοχράνως τά ευρωπαϊ
κά έθνη, τήν πτώση τής Αυτοκρατορίας καί τοΰ γίγαντα της, τήν παλινόρθωση
τής Μοναρχίας μέ τόν Λουδοβίκο τόν 18ο, τήν κατάργησή της καί τήν άνακήρυξη
τής Δεύτερης Δημοκρατίας. ’Έζησε αυτό τό μέγα πολιτικό καί πολεμικό έπος τής
πατρίδας του καί μέ διάθεση καί μέ δύναμη αγωνιστή, πού οέν τόν γονάτισαν οί τρο
μερές αυτές άλλα γές καί οί λογής αντιξοότητες. Τελικά, μέσα άπ’ αυτή τή συναλλα
γή καί τήν τριβή, βγήκε ακέραια ή προσωπικότητα τοΰ μεγάλου ρομαντικού, χρι
στιανού καί βαθύτατα φιλελεύθερου συγγραφέα. Σ’ αυτές του τις άρετές, Οφείλεται
καί τό ενδιαφέρον πού έδειξε για τήν Ελλάδα. Είναι καί ή πατρίδα μας ένα κεφά
λαιο τής πλουσιώτατης ιστορικής καί συγγραφικής του ζωής.
Γεννήθηκε στό Σαίν Μαλό τής Βρετάννης, στις 4 Σεπτεμβρίου 1768, τό τελευ
ταίο άπό τά δώδεκα παιδιά τοΰ Ρενέ Σατωμπριάν, τιτλούχου άρχοντα πού είχε α
ναγκαστεί νά γ ίνε ι θαλασσινός για νά ζήσει. Τολμηρός πλοίαρχος καί έμπορος μα
ζί, σχημάτισε άρκετή περιουσία, πού κατά μέγα μέρος τήν κληρονόμησε δ πρώτος
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γιος, όπως ήταν τότε τά έθιμα. Ή πρώτη, λοιπόν, επαφή του Σατωβριάνδου, ήταν με
τήν τραχεία γή καί τήν άγρια θάλασσα τής Βρετάννης. ’Από τά 177 7 ώς τά 1779,
σπουδάζει στό Κολλέγιο τής Ντόλ, τής Ρέν καί τής Ντινάν, αποκαλύπτοντας ατούς
δασκάλους του καταπληκτικά χαρίσματα μαθητου καί τεραστία μνήμη, καθώς καί
ευκολία άφομοιώσεως των κλασσικών συγγραφέων. "Εχει κλίση καί πρός τή θά
λασσα καί πρός τή θρησκεία, αλλά στά 1786, τον βρίσκομε άνθυπολοχαγό στό Σύν
ταγμα τής Ναβάρρας, πού ήταν φρουρά στό Καμπραί. Στά 1789, τή χρονιά τής
Επαναστάσεως, θά είναι στό Ιίαρίσι, καί θά συναναστρέφεται τούς αναρίθμητους
συγγραφείς τοΰ καιρού του, ανάμεσα ατούς οποίους είναι ό περίφημος Λά “Αρπ, ο
Σαμφώρ καί ό Φοντάν. Τότε, ή λεγομένη «φιλοσοφία τοΰ διαφωτισμού», δηλαδή ή
φιλοσοφία των προοδευτικών ιδεών τοΰ Βολταίρου καί τοΰ Ρουσσώ, άρχίζει νά έξασκεΐ επάνω του μεγάλη επίδραση, μολονότι ήταν ένας ειλικρινής πιστός τής
Μοναρχίας, καί ιδίως τής Συνταγματικής.
Ί α δυο πρώτα χρόνια τής Γαλλικής Επαναστάσεως, κυλούν μέσα σέ μιά αβε
βαιότητα. Κανείς δεν μπορεί νά προβλέψει τίποτε μέσα σ’ εκείνο τό χάος των αλ
λαγών, των θυσιών, των θυμάτων, τών απειλών, των ελπίδων, τών ενθουσιασμών καί
των αναρίθμητων παρεκτροπών καί ηθικών παραβάσεων. Ή εξαγριωμένη ανθρώπι
νη φύσι παρατημένη στά ένστικτά της, παλεύει μέ τις υπέρτατες καί άφηρημένες Ε
δεες, για αδελφότητα, ισότητα καί δικαιοσύνη. Τά πάντα απειλούνται — καί μέ
σα σ’ αυτή τήν αβεβαιότητα, ό νεαρός καί ρομαντικός Σατωβριάνδος, ανήσυχος, όνειροπόλος καί διψώντας για καινούργιες έμπειρίες, αποφασίζει νά ταξιδέψει στήν
’Αμερική, νά γνωρίσει τή μεγάλη αυτή χώρα καί νά μελετήσει τούς δημοκρατι
κούς θεσμούς της, αλλά καί τή ζωή τών Έρυθροδέραων, πού τούς θεωρούσε φορείς
μιας ουσιαστικά ελεύθερης ζωής. Στις 8 ’Απριλίου, λοιπόν, τοΰ 1791, μέσα στή φω
τιά τής Επαναστάσεως, μπαρκάρει για τήν ’Αμερική, άπ’ δπου φεύγει σέ οκτώ μή
νες, για νά υπερασπίσει τήν απειλούμενη Μοναρχία. ’Έχοντας εξαντλήσει στά τα
ξίδι αυτό καί τό τελευταίο του φράγκο από τό κατάλοιπο τής πατρικής κληρονο
μιάς, αναγκάζεται νά παντρευτεί μέ συνοικέσιο τής αδελφής του, τή Σελεστίνη Μπυϊσσόν, μιά γυναίκα πού ποτέ δέν τήν αγάπησε. ’Αλλά ό Σατωβριάνδος, δπως καί πολ
λοί άλλοι, έπεσε θΰμα — καθώς καί ή αδελφή του πού έκαμε τό συνοικέσιο — τής
ψεύτικης φήμης πώς ή Σελεστίνη ήταν πολύ πλούσια, ενώ στήν πραγματικότητα,
είχε πολύ μικρή περιουσία. Μετά τό γάμο του, κατατάσσεται στή Στρατιά τών
Πριγκήπων καί τραυματίζεται στήν Τιονβίλ. Ή τρομοκρατία τοΰ Ροβεσπιέρου καί
τής συντροφιάς του πού κυρίως ανέβαζε στή γκυγιοτίνα κεφάλια αριστοκρατών, τόν
αναγκάζει νά δραπετεύσει άπό τό Παρίσι, μεταμφιεσμένος, καί νά καταφύγει εξόρι
στος στήν ’Αγγλία, δπου χιλιάδες αριστοκράτες προσπαθούσαν νά ζήσουν κάνοντας
δλα τά επαγγέλματα καί πιστεύοντας πώς ή ’Επανάσταση γρήγορα θά κατέρρεε.
Στό Λονδίνο μένει επτά ολόκληρα χρόνια, από τό 1793 ώς τό 1800. Γιά νά
ζήσει, δίνει μαθήματα γαλλικής, άλλα περνάει περιόδους φρικτής δυστυχίας καί
πείνας. Στά 1797, δημοσιεύει στό Λονδίνο, τό πρώτο του έργο, ένα «Δοκίμιο γ ιά τις
Επαναστάσεις», δπου περνάει δλότελα απαρατήρητο. Στό δοκίμιο αυτό, τοΰ δίνε
ται ή ευκαιρία νά έκφράσει τή δυσπιστία του στή Γαλλική ’Επανάσταση, γενικεύοντας τις απόψεις του γιά τις Επαναστάσεις, εις βάρος τους, πράγμα πού δείχνει π ε
ρισσότερη μνησικακία καί λιγώτερη λογική. Τό δοκίμιο αυτό, πληθωρικό άπό αν
τιφατικές ιδέες, έκαμε έναν κριτικό του νά άποφανθεΐ επιγραμματικά, πώς ό Σατωβριάνδος είναι «δημοκρατικός από κλίση καί βασιλικός άπό λογική». Νά ενα πρό
τυπο, πού ισχύει καί σήμερα, γιά δεκάδες εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Στήν Α γ γ λ ία ,
δ Σατωβριάνδος, πού κατά βάθος ήταν ένα πλέγμα θεοσεβοΰς δανδή καί χριστιανού
Καζανόβα, αφήνεται νά άγαπηθεί παράφορα άπό τήν κόρη ενός πάστορα. Στήν κρί
σιμη στιγμή τών προτάσεων γιά γάμο άπό μέρους τοΰ πάστορος, δ Σατωβριάνδος,
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πού ήταν κΓ αυτός ερωτευμένος, σαν πιστός καθολικός, αποκαλύπτει στον μέλλον
τα πεθερό του πώ ς είναι παντρεμένος. Επακολουθούν σκηνές τραγικές, καί δ πι
στός στο δεσμό τοΰ γάμου καθολικός, αφήνοντας τήν κοπέλλα λιπόθυμη, άλλα δυστυχισμένος κ ι’ αυτός, ξεκινά κ ι’ επιστρέφει στο Παρίσι, δπου ήοη είχε άρχίσει
να επικρατεί κάποια τάξη κάτω από τό άστρο τοΰ Υπάτου Ναπολέοντος Βοναπάρτη.
Βρισκόμαστε ήδη στά 1800. Ή Γαλλική Επανάσταση, έχοντας εξαντληθεί από
τήν αιμορραγία τής τρομοκρατίας καί από τις ακραίες της θέσεις, χωρίς να τό θέ
λει, παραχωρεί τή θέση της στον άνερχόμενο Ναπολέοντα, πού μέ τήν πολύμορφη
μεγαλοφυία του, κατορθώνει νά άποκαταστήσει στή Γαλλία μια ισορροπία ζωής μέ
κύρια χαρακτηριστικά τή γαλήνη καί τήν τάξη. Τότε τόν Μάη τοΰ 1800, δ Σατωβριάνδος γυρ ίζει στο Παρίσι καί τήν ίδια χρονιά, δημοσιεύει τή νουβέλλα του «Άταλά» πού είχε καί τόν δεύτερο τίτλο ή «Οί έρωτες δυο αγρίων μέσα στήν έρημο».
’Ακολουθεί καταπληκτική έπιτυχία, για τί, όπως είπε ή κριτική, «ή Γαλλία διψούσε
γ ια μεγάλη λογοτεχνία ύστερ’ άπό τόσες ταραχές καί αναστατώσεις». “Ενας και
νούργιος κόσμος, μ’ έναν καινούργιο πεζογραφικό τρόπο δοσμένος, ξετυλιγόταν μέ
σα άπό τό μικρό αυτό αφήγημα: ήταν ό παρθένος κόσμος των παρθένων εκτάσεων
τής Αμερικής καί αγνώ ν βαρβάρων Ερυθροδέρμων, πού τόσο τόν είχε άναζητήσει
ό ρομαντισμός του. Ό Σατωβριάνδος, θρεμμένος μέ τόν “Ομηρο καί τή Βίβλο, έδωσε
στή φύση πρωταρχική σημασία. Τήν είδε σά σκοπό τής ζωής τοΰ ατόμου καί τή
ζωγράφισε μ’ έναν λεπτεπίλεπτο λυρισμό δπου μέ μάτια διεισδυτικώτατα ήξερε νά
συλλαμβάνει καί να αποδίδει δλες τις αποχρώσεις των χρωμάτων. ’Έτσι, θά μπορού
σαμε νά ποΰμε, πώ ς δ Σατωβριάνδος, σάν πεζογράφος, ήταν δ λογοτεχνικός προάγγελος τοΰ ζωγραφικού έμπρεσσιονισμοΰ, συνδυάζοντας τή μουσική ροή τής γλώσσας
μέ τήν κλασσική διαύγεια των εικόνων μέσα σέ μια δύσκολα συγκρατημένη ρομαν
τική μεταρσίωση, πού συχνά κατέληγε σέ απαισιόδοξες άλλα καί καρτερικές φιλοσο
φικές αποστροφές. ’Από τήν ώρα τής «Ά ταλά», ό Σατωβριάνδος είχε έπιβληθεί σάν
μεγάλος συγγραφέας, πού είχε τις άκαταμάχητες ιδιότητες τοΰ μάγου. ’Άλλωστε,
έξασκοΰσε μιά διπλή γοητεία: αιχμαλώτιζε τόν αναγνώστη μέ τό άναβρυστικό, με
λωδικό κ ι’ δλο πνευματικότητα καί χάρη ύφος του, καί μαγνήτιζε τις συντροφιές
μέ τό α στρ α φ τερ ό του πνεύμα καί τήν υποβλητική φωνή του.
Έ όώ, όσο κΓ άν βιαζόμαστε νά φτάσουμε στό κύριο θέμα μας, είναι άνάγκη νά
σταθοΰμε σέ δυο κύρια γνωρίσματα καί περιστατικά τής ψυχολογικής διαμορφώσεως καί τής συγγραφικής φυσιογνωμίας τοΰ Σατωβριάνδου. Στό χριστιανισμό του
καί στον ρομαντισμό του. "Ενα άπό τά κύρια έργα του πού άρχισε νά τό εκδίδει πριν
άπό τό «Ά τα λ ά », στά 1800, είναι τό «Πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμού». Τό μεγάλο αυ
τό καί βασικό γ ιά τή Γαλλική σκέψη φιλοσοφικό δοκίμιο, ήταν μιά πνευματική,
ποιητική καί άνθρώπινη υπεράσπιση τοΰ Χριστιανισμού πού τόσο είχε κακοπάθει
στά σκληρά καί βάναυσα χέρια τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Δυό κίνητρα έσπρω
ξαν πρός τήν κατεύθυνση αυτή τόν Σατωβριάνδο. Τό μεγάλο συγγραφικό του ένστικτο
πού γύρευε ένα κατάλληλο, ένα πρόσφορο γιά τήν εποχή θέμα, καί ή συγκίνησή
του άπό τόν θάνατο τής εύσεβεστάτης μητέρας του, πού τόν πληροφορήθηκε στήν ε
ξορία του.
(Συνεχίζεται)
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Λ 2 ΣΤΡΕΨΩΜΕ τά μάτια μας ευλαβικά στό μεγάλο φω ς, πού υψώνεται από
αΑ τήν ταπεινή φάτνη τής Βηθλεέμ, εκεί οπού πραγματώνεται τό βαθύ μυ
στήριο τής ενανθρωπήσεως τοΰ Θεού. Είναι ή άποκάλυψις τής πιο άδολης κΓ άφθαστης αγάπης προς τόν άνθρωπο, πού για αυτόν 6 Θεάνθρωπος δεν ντύνεται μονάχα
τή σαρκα, αλλά και τη βαρειά μοίρα του, πρόθυμος νά ζήση τή φτώχεια, καί τόν πό
νο, την παραγνώρισι καί τήν πίκρα,, τήν αδικία καί τή συκοφαντία, τήν καταδίκη
καί τελικά τό θάνατο, άν κι’ όλότελα ξένος γΤ αυτόν.
Μέσα στο θειο τούτο βράδυ, μέ τήν κατάνυξι, πού ή ιερή ώρα μάς επιβάλλει
καί με την αλλοιωτικη θεία γοητεία της, άς γονατίσωμε μπροστά στό ξωτικό έκεΐνο
μεγαλείο, φωτισμένοι απ τό λαμπρότερο φως Ινός ήλιου, πού γ ια πρώτη φορά πριν
1968 χρόνια ^ζέστανε τόσο τή γή, τοΰ ήλιου τής απέραντης αγάπης, πού αγκαλιά
ζει, μέ^ τή δύναμι τής θέρμης της, κάθε άνθρώπινη ύπαρξι.
Οι Χριστουγεννιάτικες γλυκόλαλες καμπάνες, δπως ακούονται, μέσα στήν πα
γωμένη αυτή Δεκεμβριανή νύχτα, προσκαλοΰν τις βαρεμένες ψυχές μας στή συγγνώ
μη καί την καθαροί με τό θείο σάλπισμα τής ευδοκίας, σέ μιά από τις μεγαλύτερες
ψυχικές απολαύσεις του χριστιανικού κόσμου,, στήν ταπεινή πόλι τής Ίουδαίας.
στή φτωχική φατνη των αλόγων, όπου ή θεία πρόνοια τήν αγκάλιασε μέ τήν ξεχω
ριστή αίγλη τής πιο μεγαλόπρεπης γωνιάς τής γης. ΚΤ άν πέρασαν 2.000 χρόνια
σχεδόν από τότε, πού από αγγελικά χείλη ακούστηκε γιά πρώτη φορά τό «Δόξα έν
Ύψίστοις» καί δ θεάνθρωπος ήρθε στή γή γιά νά διακηρύξη στά πέρατα τού κό
σμου τή μεγάλη αλήθεια και να λυτρώση άπο τό θάνατο καί τή φθορά τό ανθρώπινο
γένος, όμως ούτε ό φθόνος εκαμε τόπο στήν αρετή ούτε καί τό ψέμμα στήν αλή
θεια, άπομακρύνοντας τήν αγάπη γιά νά μήν γίνη βίωμα τής άνθρωπότητος καί γιά
νά μήν φθάση στή γή ή βασιλεία τοΰ Χριστού μας.
Τήν ίδια αυτή άγια νύχτα, πού ακούεται άπά τό Σπήλαιο τής Βηθλεέμ τό
σάλπισμα τής ειρήνης καί τά μάτια μας αντικρίζουν τό θείο φώς τής φάτνης, γο
νατιστοί κάτω απ’ τό θαμπό φώς τού καντηλιού, στό εικονοστάσι τού σπιτιού μας,
άς καταθέσωμε τά δώρα τής ευγνωμοσύνης μας στό θείο βρέφος, σάν άλλοι Μάγοι
καί ποιμένες, στό Θεάνθρωπο ’Ιησού, πού γιά τή δίκιά μας σωτηρία ήρθε νά φώ 
τιση τόν εσωτερικό μας άνθρωπο μέ τό εκτυφλωτικό έκεΐνο φώς, πού δέν υπάρχει
δύναμις ικανή νά τό έπισκιάση.
Καί τώρα, άνθρωποι, φύσις κι’ δλη ή πλάσις, μετέχοντας ευλαβικά σέ ιηά νοε
ρή πορεία πρός τήν ιερή φάτνη, θυμηθήτε έπίκαιρους στίχους τού Κωστή Παλαμα,
πού σάν προσευχή βγαίνει άπ’ τά στήθη μας.
«Καί κάμε λόγια κι’ έργα μου σάν των άγρών τά κρίνα
προφητικά, φεγγοβόλα κάμε τα, σάν έκεΐνα
τής νύχτας τών απλών βοσκών, Γεννιόσουν καί γροικούσαν
τούς ούρανούς όλάνοιχτους, πού σέ δοξολογούσαν».
ΕΜΜ. ΤΣΑΚΑΜΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ Ε ΠΙΣΤΗ Μ Ο ΝΙΚΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
***************************************************
Τοΰ κ. Δ Η Μ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η , 'Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β’ έ. σ.

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Πάντα τά άναφερόμενα. ώς πρός τόν σχηματισμόν των γραμμάτων, ισχύουν
και διά τά λοιπά σύμβολα, δηλονότι τά αριθμητικά ψηφία, τούς τόνους, τά εισα
γ ω γ ικ ά κ.λ.π.
Εΐοικώτερον εις τά αριθμητικά ψηφία εξετάζονται: ό τύπος, τό σχήμα, τό μέ
γεθος, τό σημειον ένάρξεως καί άπολήξεως, τό μέγεθος τοΰ ενός ψηφίου πρός τό
άλλο, ή κλίσις, ή εύθυγράμμισις τοΰ ενός έν σχέσει πρός τά άλλα, δ βαθμός καί τό
σημειον παχύνσεως, λόγψ της μεγαλυτέρας πιέσεως, δ τρόπος γραφής των εκατο
στών, δηλαδή άν χρησιμοποιούνται αριθμοί ή λέξεις, τά εισαγωγικά, ή χρονολογία,
τό σχήμα, τό μέγεθος τοΰ κυκλικοΰ τμήματος ώρισμένων ψηφίων, ή εκτασις, πρός
τά άνω ή πρός τά κάτω καί τό σχήμα τής προεκτάσεως ώρισμένων ψηφίων, τό σχήμα
καί ή θέσις τής οριζοντίου γραμμής τοΰ (7) ή τής καθέτου τοΰ (4) , τό σχήμα, τό
μέγεθος καί τό άνοιγμα των τόξων τοΰ (3) κ.λ.π.
Ό μ ο ιώ μ α τ α

γραφής.

Εις τάς περίσσοτέρας των περιπτώσεων ομοιώματα των γραμμάτων χειρογρά
φου ή μηχανογραφημένου κειμένου δημιουργοΰνται: α) επί τής οπίσθιας πλευράς
τοΰ χάρτου τοϋ έγγραφου, υπό μορφήν «προεξοχών» β) επί φύλλου ή φύλλων χάρ
του, υπό τόν χάρτην τοϋ εγγράφου ευρισκομένων, κατά τόν χρόνον τής γραφής τού
κειμένου καί γ) έπί φύλλου μελανοφόρου χάρτου (καρμπόν) , ύπό μορφήν κοιλωμά
των καί προεξοχών, συνεπεία τής γραφικής πιέσεως ή τής φοράς τοΰ πλήκτρου
τής γραφομηχανής ή των ψηφίων τοΰ τυπογραφείου.
Ή ευκρίνεια τοΰ κειμένου έξ όμοιομάτων των γραμμάτων αύτοΰ είναι, άλλοτε άλ
λου βαθμοϋ καί αυτή έξαρτάται: εκ τής γραφικής πιέσεως, τής όξύτητος τής γραφίοος,
τοΰ πάχους τοΰ χάρτου, τής φοράς τοΰ πλήκτρου ή τής πιέσεως τοΰ τυπογραφείου.
Τά ομοιώματα των γραμμάτων τοΰ κειμένου δύνανται, κατά τό μάλλον καί ήττον, νά καταστούν ευανάγνωστα διά λήψεως φωτογραφίας, τοΰ φωτός προσπίπτοντος υπό γω νία ν 45° δταν ή πίεσις (κοιλότης) είναι μεγάλη, ή όταν είναι μικρά, ύπό
γωνίαν 1 0 - 2 0 °
έν σχέσει πρός τήν επιφάνειαν τοΰ έγγοάφου.
Τό κείμενον θά καταστή εύανάγνωστον, άν είναι βραχύ. ’Ά ν είναι έκτεταμένον,
σπανίως καί μετά κόπου πολλοΰ δύναται νά έπιτευχθή ικανοποιητική άπόδοσις, δηλ.
νά χρησιμοποιηθή διά γραφολογικήν σπουδήν καί ουχί δι” άπλήν άνάγνωσιν.
Κ αλλίτερα άπόδοσις έπιτυγχάνεται, όταν λάβωμεν πολλάς καί κατά μικρά τμή-
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ματα φωτογραφίας τοΰ κειμένου, τά όποια καί τέλος, αν κρίνεται αναγκαίου, συρράπτονται καί γίνεται ενιαία φωτογραφία.
Κανονικώς, ό φέρον τά ομοιώματα των γραμμάτων χάρτης, δέν πρέπει νά τ ί
θεται υπό β ά ρ ο ς , διότι άν δέν καταστραφοϋν τελείως (ιδίως όταν ύπάρχη με
γάλη υγρασία εις τόν χώρον δπου φυλλάσσεται τό έγγραφον) θά χάσουν εις ζωηρό
τητα.
Τινές παλαιότερον (έπίπαζον) έρριπτον κόνιν αντιθέτου πρός τόν χάρτην άποχρώσεως, ιδίως (φοΰμο) , διά νά δημιουργηθή ά ν τ ί θ ε σ ι ς καί καταστούν
εναργέστερα. Ού μήν, άλλα δέν υπάρχει ή δυνατότης νά ριφθή ή κόνις μόνον εις
τά κοιλώματα τών γραμμάτων καί κατά τήν προσπάθειαν άπομακρύνσεώς της χρίεται όμοιομόρφως ή δλη τοΰ χάρτου επιφάνεια καί διά τοΰτον τον λόγον δέν επιτυγχά
νεται ό έπιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή άντίθεσις. Καλλίτερου άποτέλεσμα επιτυγ
χάνεται άν άπομακρυνθή ή κόνις διά φυσητήρος μέ ήπιαν έντασιν.
'Η εργασία αυτή, άν καί φαίνεται απλή, έν τούτοις, σπανιώτατα αποβαίνει ε
πιτυχής, διό καί πολλοί δχι μόνον δέν τήν συνιστοΰν, άλλά τήν άποτρέπουν καί τήν
ΘεωροΟν ώς καταστρεπτικήν διά τό κείμενον, χωρίς ή γνώμη των αΰτη νά άφίσταται τής πραγματικότητος.
Ό χάρτης μέ τήν κοίλην γραφήν τοποθετείται επί άναλόγου μεγέθους καθαράς
ύαλου. Ε π’ αύτοΰ ανάλογου τεμάχιον «θερμοπλαστικόν» λευκόν καθαρόν καί επ’ αυ
τά, κατάλληλον βάρος διά νά έπιτευχθή μεταξύ των άπόλυτος επαφή.
Τό «θερμοπλαστικόν» θερμαίνεται διά λάμπας Infra Red,, (Οπό συνεχή παρα
κολούθησή;) καί διαλυόμενου διαποτίζει τό έγγραφον. 'Όταν τοϋτο συντελεσθή π λή
ρως, απομακρύνεται ή λάμπα καί μετά τήν ψΰξιν άφαιρείται τό «θερμοπλαστικόν»
φύλλου επί τοΰ οποίου θά έχη άποτυπωθή τό κείμενον.
Τά κοίλα επί τού χάρτου γράμματα ούδεμίαν απολύτως άλλοίωσιν ύφίστανται
καί δυνάμεθα νά λάβωμεν 1 0 - 2 0 αντίτυπα.
Διά νά καταστή πλέον αναγνώσιμου τό κείμενον έπί τοΰ «θερμοπλαστικού» Αν
τιγράφου, επιχρίεται οι’ έρυθροΰ χρώματος καί λόγω τής άντιθέσεως αναγιγνώσκε
ται καλλίτερου. "Αν λάβωμεν φωτογραφίαν του έπί τής πλακός, θά έμφανισθή ό χάρ
της μαύρος καί τά γράμματα λευκά.
ΤΙ μέθοδος αυτή θεωρείται, μετά τήν φωτογραφικήν, ώς δίδουσα τό καλλίτερου
άποτέλεσμα, ιδίως εις τάς περιπτώσεις εις τάς όποιας τά «κοίλα» γράμματα έχουν
έγκαταληφθή έπί «εντύπου», κειμένου, συνεπεία τοΰ οποίου επέρχεται «σύγχυσις»Όρ. Longhetti χα[ Kyrk ε [ς Crim. Law and Pol. Scien, σελ. 518) 1950.
Δέν είναι όλίγαι αί περιπτώσεις άποκαλύψεως δραστών κοινών εγκλημάτων,
άλλά καί αί άσχολίαι, έξειδικευμένων συνωμοτών, άπό τά έντυπώματα τής γραφής
των, έπί κοινού φύλλου χάρτου, σημειωματάριων, μελανοφόρου χάρτου (καρμπόν)
γραφομηχανής ή διπλοτύπων αποδείξεων, διό καί εις τάς είδικάς υπηρεσίας, ιδι
αιτέρα μέριμνα καταβάλλεται διά τήν ασφαλή καταστροφήν, τών έν λόγω στοιχείων.
Παθολογική

γραφή .

Πολλαί σ ο β a ρ α ί παθολογικαί καταστάσεις ή χρόνια νοσήματα (νόσος τοΰ
Πάρκισον, ένεκα τής όποιας τά γράμματα είναι δυσανάγνωστα, δέν διατηρείται εύθυγράμμως ό γραφικός στίχος, τό μεταξύ τών γραμμάτων μέγεθος είναι δυσανάλογον
καί ή δλη γραφή είναι χαλαρά) , ή γορεία, ή κατά τάς πλάκας σκλήρυνσις, ό γρα
φικός σπασμός (σπασμωδική γωνιώδης παραμορφωμένη γραφή, μετά γραφικού
τρόμου, λίαν συχνών Ιπαναλήψεων καί χαρακτικών κινήσεων, (Locard, E xpert. des
Docum Ecnts, σελ. 141) , ή νευρασθένεια, ή ψυχοπάθεια, έπιφέοουν μείωσιν τής
γραφικής ίκανότητος, περιορισμόν τής έλευθερίας εις τόν χειρισμόν τής γραφίδος.
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εις άλλον άλλοτε βαθμόν, καί συντελούν εις την μεταβολήν τού γραφικού χαρακτήρος, τόσον ώστε, ενίοτε, άτομά τινα μετά κόπου σχηματίζουν καί διαπλέκουν τά
γράμματα, παρά την καταβαλλομένην μεγάλην προσπάθειαν, δπως υπερνικήσουν
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*Ιί επιστολή του ΙΙλουμπίδη. Τό κάτο^ δεξιά τής υπογραφής του στίγμα είναι ή έκ με
λάνης κηλίς του δακτυλικού του άποτυπώματος τό όποιον ομοος εις την πραγματικότητα
ήτο απλώς μία κηλίς καί ούδέν άλλο.
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τής χειρός των τήν τρομώδην αστάθειαν καί όδηγηθή αϋτη εις τόν σχηματισμόν
Ι^α* ll°c) — ευκρινών γραμμάτων καί ή οποία παθολογική γραφή χαρακτηρίζε
ται διά των ορών ώς αταξική, τρομώδης, παραλυτική γραφή, (δυσγραφία, άγραφία) .
Π νοσηρά άλλοίωσις τής γραφής είναι δλως χαρακτηριστική καί διάφορος εις
εκάστην περιπτωσιν, έξ ιδιαιτέρων δέ σημείων δ ι α γ ν ω σ τ ή . Ε γκαθίσταται ο
λίγον κατ’ ολίγον, βαίνει προϊόντος έπιόεινουμένη καί δέν είναι τελείως άναστρεπτή
(^reversible) f Preyer, Zur Pathologie des Schreibens σελ. 205. ’Αλλά καί παθολογικοί
ανατομικοί καταστάσεις επιδρούν επίσης επί τής γραφής καί δύνανται νά τήν μεταοάλουν εις μεγάλον βαθμόν.
Τά κυριώτερα διαγνωστικά σημεία τής νευροψυχικής διαταραχής είναι:
Μεγάλοι γωνιώσεις, υπερβολική σμίκρυνσις ή μεγένθυσις των γραμμάτων, υ
περβολικός γραφικός τρόμος, οριζοντίου καί καθέτου κατευθύνσεως, ελλειψις πα
ραλληλισμού γραφικών αξόνων, ανώμαλος διάταξις τών γραμμάτων καί ατελής
αυτών σχηματισμός, φθίνον προς τό τέρμα γραφικόν ύψος κ.λ.π .
Αί παθολογικοί αυται άνωμαλίαι ποικίλουν από γραφέα εις γραφέα, διότι τήν
επίορασιν τής νευροψυχικής διαταραχής έπί τοϋ γραφικού χαρακτήρος τήν χαρα
κτηρίζει ακριβώς μεγάλη μορφολογική ποικιλία καί αστάθεια.
Ι'ής προϊούσης νευρομυϊκής ή καί οπτικής αδυναμίας (Debilitas) (παράλυσις)
χαρακτηριστικόν είναι ο ταχέως, οίονεί άποτόμως, έπερχόμενος γραφικός κάματος
(κούρασις) , εναλλάξ μετά ταχείας (πρόσκαιρου) άναλήψεως (ςεκούρασιςι) ,
Τής ψυχονευρικής άσταθείας ( D e b i h t a s ) (ολισθήματα) χαρακτηριστικόν είναι
ή σποράδην, μεταξύ οπωσδήποτε ευανάγνωστου γραφής, έμφάνισις μιας λέςεως ή
ολίγων λέξεων, έκπληκτικώς κακογραφημένων.
Εύνόητον, έφ’ οσον ή γραφή αποτελεί πολύπλοκον ψυχοσωματικήν άντανακλαστικήν κίνησιν, τής όποιας προϊσταται τό εγκεφαλικόν κέντρον (Centrum Scri
p t o r i u m ) _ οίοδήποτε έπί τό κέντρον, τάς συνδετικάς εγκεφαλικός οδούς, τά ; κεντρο
μόλους και κεντρόφυγας, έπιδρώσα σ ο β α ρ ά
διαταραχή, κατ’ ανάγκην θέλει
εκδηλωθή διά διαταραχών (αλλοιώσεων) έπί τοϋ γραφικού χαρακτήρος (δυσμορφία^ ατελής σχηματισμός γραμμάτων, λανθασμένος συλλαβισμός, λ.χ. ξαυδώς αντί
ψευδώς, ξέρος αντί ξέρω) καί ενίοτε έκσημαινομένων μέχρι τελείας ά γ ρ α φ ί α ς .
Αί αλλοιώσεις αύται διαστέλλονται: α) εις μονίμους ή διαρκώς έπί τά χείρω
όαινούσας, δηλωτικός μιας άνεπανορθώτου καί κακώς εξελισσόμενης νόσου ή βλάοης τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος καί β) εις παροδικός ή καί αύξομοιουμένας
δηλωτικά; μιας βλάβης ή νόσου τού κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε καλώς ε
ξελισσόμενης, είτε καί έπιδεινουμένης. κατά διαφόρους χρονικός περιόδους, από τινων άλλων έξωνευρικών παθολογικών αιτίων, έκ τών συνήθων κατά τήν προκεχωρημένην ηλικίαν, ώς λ.χ. άρτηριοσκληρύνσεως, αγγειακής ύπερτάσεως, περίσσειας
ουρίας, σακχάρου κ.λ.π.
Εντεύθεν προκαλοΰνται αί τόσον γνωσταί καί γαρακτηριστικαί εις τήν παθολο
γίαν τής γραφολογίας εικόνες τών κυματοειδών αυξομειώσεων τής άλλοιώσεως τού
γραφικού χαρακτήρος, κατά διαφόρους χρονικός περιόδους. "Οτι, αί τοιαύται κυμα
τοειδείς αυξομειώσεις τών γραφικών αλλοιώσεων, δύνανται νά παρατηρηθούν, έπίσης και επί τών περιπτώσεων τών ιτονιμως επι τά χείρω χωρουσών από τίνος επ ι
προσθέτου έπιδράσεως τών αυτών έξωνευρικών παραγόντων, ευκόλως νοείται.
( Συνεχίζετα ι)
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ΙΧΑΜΕ γ ιά κάμποσες ήμερες τό καλοκαίρι στό χωριό τούς καλαντζηδες. ΙΙιάΕ
νανε για τά κι μια, χαμοκέλλα πού βρίσκεται κοντά στην αγορά καί εκεί, σάν
καλοί τεχνίτες πού ήτα ν, τδρριχναν στη δουλειά.
Ή τα ν Ή πειρώ τες, από κείνη τή δουλευτάδικη ράτσα, πού έχει κατακλύσει
μέ τήν προκοπή της ολόκληρη τήν Ε λλάδα: καλαντζηδες, βαγενάδες, μπαλωματίοες, φουρναραϊοι κ .λ.π .
Ή ιδιόρρυθμη φορεσιά τους, τά ηπειρώτικα, ραμμένα από συντοπίτες ραφτάδες,
πού πρόσεχαν καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια πάνω στήν κόψη τους, έκαναν εντύ
πωση καί ξεχώριζαν στό χωριό.
— Νά οί καλαντζηδες.
Παίρνανε σβάρνα δλες τις γειτονιές τού χωριού Μουζακέϊκα — Πέρα Ρούγα —
Μ ιχαλέϊκα καί διαλαλούσανε μ’ εκείνη τή δική τους, τήν ήπειρώτικη προφορά, τή
δουλειά τους.
— Χ αλκώματα νά γανωωώσω.
Δεν αφήνανε σπίτι γιά σπίτι, μικρό ή μεγάλο, πού νά μή δώσουν τό παρών.
Αυτή ή καθημερινή πορεία στις γειτονιές, από τή μιά άκρη τού χιυριοΰ ώς τήν
άλλη, ήτανε πολύ κουραστική. Έκτος από τον κάματο τού δρόμου ήταν αναγκασμένοι
νά κουβαλάνε στή πλάτη καί ένα φαρδύ λινατσένιο σακκούλι, πού τό γιομίζανε ώς
άπάνου από μπακιρικά, τεντζερέδες, μπρίκια, ταβάδες, τηγάνια, κατσαρόλες...
Αυτό τό μουτζουρωμένο σακκούλι ήτανε μόνιμο έξάρτημα πάνω στή πλάτη τους.
Καί το φέρνανε οί καλαντζηδες μέ κάποιο αίσθημα χρέους. Δέν τό βγάζανε από πάνω
τους καί σέ ώρες πού σταματούσανε, είτε στό καφενείο γιά νά τραβήξουν καμμιά
τσικουοιά, είτε σέ καμμιά ραχούλα τού χωριού, δπου άνάκοβαν τό δρόμο γιά νά ξε
κουραστούν, έπειτα από τήν εξαντλητική πορεία τους. Ή ταν ό γιλιός τού στρα
τιώτη σέ ώρα εκστρατείας, ήταν ή γκλίτσα τού τσοπάνη στό σκάρισμα τής στάνης.
Ή χαμοκέλλα ήταν εργαστήριο, μαζί καί σπίτι. Ε κεί ή δουλειά, εκεί τό μα
γείρεμα, εκεί καί δ ύπνος. Καί νά τούς έβλεπε κανείς πώς δουλεύανε! Καθισμένοι
σταυροπόδι ολόγυρα από τις φωτιές. Τούς μαύριζαν τά πρόσωπα σέ σημείο πού μό
νον τά μάτια ξεχώ ριζαν καθώς γυάλιζαν μέσα στις κόχες. Πέφτανε μέ ζήλο στή
δουλειά, από τό πρωί' στά χαράματα, ώς αργά τό βράδυ.
Ε κ είνες οί φ ω τιές, στή μέση τής χαμοκέλλας, δουλεύανε ακατάπαυτα. ’Αδη
φάγο θεριό ή φω τιά. "Αρπαζε μέ βουλιμία τά χοντρά ξύλα, μέ τά όποια κάθε τόσο
τήν τροφοδοτούσαν καί τά ροκάνιζε αλύπητα. Πάνω από τήν κατακόκκινη φλόγα
της, πού σπιθοβολοΰσε, καθώς τά πύρινα γλωσσίδια της έκοβαν τά θραψερά ξερόκλαδα, στριφογύριζαν ρυθμικά τά χαλκώματα.
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Ήταν νά τά χαίρεται κανείς, όταν έπειτα από λίγο ολοκάθαρα καί αστραφτερά
τά έβγαναν άπο τις φωτιές γιά νά τά παραδώσουν στις νοικοκυράδες.
— Πάρτα θειά, καθρέφτες έγιναν, νά βλέπης μέσα τά μούτρα σου.
Καί στα νιτερέσια τους ήταν τίμιοι καί ειλικρινείς. Καλή δουλειά, καλά υλ ι
κά, καλές τιμές. Κάνανε καί ευκολίες στήν πληρωμή, παίρνανε σέ είδος, γράφανε καί
βερεσέ.
—■ "Ο,τ’ έχεις θειά δό’ μας, παίρνουμε στάρι, φασούλια, αϋγά, θέλ’ς νά τά
χρουστάς, τά γράφ’ με.
Αέν ήταν μπουλούκι άσκέρι οί καλαντζήδες. Είχανε τή σειρά τους, τήν τάξη
τους. Μπροστινός πάντα δ μεγαλύτερος. Σ’ αυτόν ύπάκουαν. Αυτός συμβούλευε, αυ
τός δδηγοΰσε.
Θυμάμαι καλά τό μπροστάρη τους τον μπάρμπα - Σταύρο. Ή τα ν ένας γεροηπειρώτης, ψηλός ώς έκεϊ πάνω, ξεραγκιανός ίσιος σάν κυπαρίσσι.
II παρουσία του ατό χωριά έδινε ζωή. ΓΙό πέρασμά του έκανε εντύπωση. ΤΗιαν νά τον καμαρωνη κανείς σάν περνοδιάβαινε λεβέντικα τούς ανηφορικούς δρόμους
τοΰ χωριού. Με τή βεστα του τη διπλογυριστή, μέ τό μαύρο του φεσάκι στο κεφάλι,
πάντοτε στραβά βαλμένο, έτσι άσίκικα, καί μέ τά τσαρούχια του τ ’ άρβανίτικα
«παραγγελία στά Γιάννενα φτιαγμένα» μέ τή μπόλικη προκαδούρα, πού κάνανε τά
καλντιρίμια τού χωριού να βγάνουν φωτιές, σάν οί πελώριες ποδάρες του, πέφτανε
βαρειά απάνω τους.
Ολη τη ζωη των καλαντζηδων τήν σκέπαζε ή ξενητειά. Φεύγανε μικρά παιδιά
αμούστακα από τήν πατρική γη, χωρίς νά έχουνε τελειώσει τό δημοτικό καί τούς
βρίσκανε τά γεράματα στή ξενητειά.
Δεν τούς χώραγε ό τόπος. Τι νά κάνανε στήν κατακαημένη τήν ’Ήπειρο. "Ε
νας βράχος κατάξερος χωρίς σπιθαμή χώμα.
Φτενά χωράφια κρατημένα μέ πεζούλια
κι άπιαστες γίδες πού κρεμοΰνται στούς γκρεμούς
ετούτη είναι ή πατρίδα μας, μά ή πούλια
δεν λάμπει πιό καθάρια σ’ άλλους ουρανούς.
— λέγει δ Κοτζιούλας καί ή Ζιτσαια:
Χωριά, ψηλά στούς έγκρεμούς
αγρότες μου ξωμάχοι
πού μέ τό χώμα στήνετε
καί μέ τή φτώχεια άμάχη.
Πενταφτωχη καί μαραζωμένη ή Ηπειρος, μά πόσο λ α τρ ε υ τή γιά τούς ανθρώ
πους της. Δεν τήν απολησμονάγανε, όσα χρόνια καί άν μένανε μακρυά της. Έ κ ε ϊ
είχανε τις φαμελιές τους, τά γονικά τους, τήν προκοπή τους. Ή σκέψη τους ποτέ δεν
ξενητευθηκε, δεν αλάργεψε από την πατρίδα, δέν άλλαξοπίστησε. "Εμεινε γνήσια
ήπειρώτισσα. Η δουλειά στήν ξενητειά καί ή ψυχή στήν "Ηπειρο. Τή μικρή απο
λαβή τους από τή σκληρή δουλειά έκεϊ τήν κατευθύνανε, γ ιά νά περάσει ή οικογέ
νεια, πού είχε ένα σωρό ανάγκες, φαγητό, ντύσιμο, προίκες γ ιά τά κορίτσια καί
τόσα άλλα έξοδα.

Οι Καλαντζήδες

19

Γά μαντάτα, πού κάθε τόσο ερχότανε από τήν πατρίδα, δέν ήταν πάντα ευ
χάριστά. Ερχότανε καί εποχές δύσκολες. Άρρώστειες, θάνατοι, δυστυχήματα διά
φορα. Βαρειά σαν τεράστιοι ογκόλιθοι πέφτανε απάνω τους τά οικογενειακά προβλή
ματα. Σ αυτούς έπεφτε δλο τό βάρος νά βάλλουν τά δυνατά τους, νά παραμερίσουν
τις δυσκολίες γ ια νά πάρη ή ζωή λίγη ανάσα καί νά λευτερωθή άπό τό βραχνά τής
στενοχώριας καί τοϋ πόνου.
Δέν έφταναν όμως τής φαμελιάς οί καϋμοί καί τά βάσανα. Είχανε καί τις δικές
τους πίκρες εδώ στή ξενητειά. Ζούσανε μια ζωή στερημένη, μακρυά άπό τό σπίτι
τους. Δέν είχανε τή βοήθεια τής γυναίκας, πού είναι δ στύλος τού σπιτιού στή νοικοκυρωσύνη. Τούς έλειπε τό καλό μαγείρεμα, τό συγύρισμα τού σπιτιού, ή καθα
ριότητα.
Ά λ λ α καί οί άρρώστειες δέν έλειπαν, όσο σκληραγωγημένοι καί άν ήταν στή
ζω ή. Πολλές φορές εκείνοι οί θεριακωμένοι Ήπειρώτες, έπεφταν φαρδειά - πλατειά
στο στρώμα, χτυπημένοι άπό τόν πυρετό πού τούς έκαιγε τό κορμί. Καί τότε; Τότε
συννέφιαζαν τά πρόσωπα, έσβηνε καί τό παραμικρό χαμόγελο. Οί άρρώστειες τούς
ξάφνιαζαν. Ή τα ν κάτι πού δέν τό σκεφτότανε, δέν τό πιστεύανε. ’Ένοιωθαν ότι εί
ναι πλασμένοι μόνον γ ια νά δουλεύουν σκληρά, χωρίς άνάσα.
Στερημένα, χωρίς τή γλύκα τής χαράς, πέρναγε ή ζωή τών καλαντζήοων στή
ξενητειά. Καί νά σκεφθή κανείς ότι τούτη ή ζωή κράταγε ως τά βαρειά γεράματα.
Μόνον στά τελευταία τους χρόνια, όταν τό κορμί δέν άντεχε πιά καί έγερνε κουρα
σμένο άπό τό βάρος τοϋ χρόνου, τότε οί ςενοδουλευτάοες αυτοί παίρνανε τόν δρόμο
τής επιστροφής γ ιά τά χώματά τους. ’Εκεί στήν αγαπημένη τους γή πλημμυρισμένοι
άπό τις παιδικές θύμησες, μέναν γιά λίγο καιρό ορθοί καί έπειτα πέφτανε γιά καλά
στό στρώμα.
’’Ετσι αθόρυβα έσβηνε μιά κουρασμένη ζωή, πού έπάλαιψε στήθος μέ στήθος μέ
τόν πόνο καί τήν π ίκρ α καί άδειασε μέχρι τήν τελευταία σταγόνα τό πικρό ποτήρι
τής ξενητειάς.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΡΡΙΊΓΟΠΟ ΥΛ ΟΣ

L.S.D.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΛΙΕΘΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΞ
Ύττό του 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Υ ΛΥΤΡΑ

ί είναι επί τέλους αύτό τό ναρκωτικόν1, πού ονομάζεται LJS.D., πού ή κυκλοφορία
του έχει προκαλέσει διεθνή άναστάτωσιν, ή χρήσις τοΰ οποίου προκαλεΐ δαιμονι
κά: παραισθήσεις καί τά αποτελέσματα του ανοίγουν τήν οδόν προς αυτοκτονίαν
καί πού παρ’ δλα ταΰτα δεν είναι άναγεγραμμένον εις τούς επισήμους καταλόγους
ναρκωτικών τής Interpol;
Ή ιστορία τοΰ LS.D.,
όποιου τό έπιστημονικόν δνομα είναι διαιθυλαμίδη
τοΰ λυσεργικοϋ οξέος, αρχίζει εις τό έν Βέρνη τής Ε λβετίας έργαστήριον των νεα
ρών χημικών
καί Stoll, όπου ούτοι διεςήγαγον έρευνας, επί άπομονωθέντος
μύκητος σίκαλης, δ οποίος χρησιμοποιείται εις τήν γυναικολογίαν, διά τήν καταπολέμησιν τής ημικρανίας καί τήν κατάπαυσιν τής αιμορραγίας.
Καθώς επέστρεφεν, ένα βράδυ είς τήν οικίαν του δ Hoffman, ήσθάνθη αιφνίδιους
μίαν περίεργον αδιαθεσίαν καί έκυριαρχείτο άπό ένα ευχάριστο παραλήρημα, ώς έπίσης καί άπό ένα σύνολον παραισθήσεων, βλέπων δακτυλίους ακτίνας, σύννεφα
κ.λ.π. είς άπιθάνους σχηματισμούς καί χρώματα, τά όποια διεδέχοντο άλληλα, έπί
ένα οίωρον περίπου.
Ένεθυμήθη τότε, ότι μία ελάχιστη ποσότης L.S.D. είχε φθάσει έως τά χείλη
του καί κατά τήν έπομένην ημέραν αποφασίζει νά έπαναλάβη τό πείραμα, λαμβάνων 1) 4 του γραμμαρίου καί ούτως αρχίζει νά αισθάνεται ίλιγγον, νά συνταράσσεται άπό άκατασχέτους γέλωτας καί νά εύρίσκεται είς ένα μυθικόν άνάκτορον,
γεμάτο άπό καθρέπτας, όπου τά πρόσωπα τών διαφόρων άτόμων τοΰ φαίνονται πολύ
περίεργα, ώς τερατώδεις μάσκες ενός άπιθάνου καρναβαλιού.
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον άνεκαλύφθη τό L.S.D., τό όποιον άρχικώς ένεθουσίασε
τούς ψυχιάτρους, μέχρι τοΰ σημείου, ώστε δ καθηγητής D ellai νά χορηγή είς ώρισμένους άσθενεΐς του δισκία, τά όποια περιεΐχον 1) 50 τοΰ γραμμαρίου L.'S.D. %αί
ανακαλύπτει δτι οί ψυχοπαθείς του κατορθώνουν νά έπαναζήσουν, οι’ ώρισμένας ώ
ρας καί έφ’ δσον διαρκή ή επί τοΰ οργανισμού των έπενέργεια τοΰ ναρκωτικού, περιό
δους άπό τό παρελθόν των, άφοΰ βεβαίως δεν έχει άλλοιωθή είσέτι, πλήρως, ή ψυ
χική των κατάστασις, πράγμα τό όποιον καί διευκολύνει τούς ιατρούς είς τήν κατανόησιν τής προγενεστέρας ζωής τών ασθενών των.
Όμολογουμένως τό L S . D . προκαλεΐ παραδόξους καταστάσεις.
Μία γυναίκα, ή οποία έπίστευεν δτι ήτο άλαλος, αρχίζει νά όμιλή καί άτομα,
τά όποια έβλεπον τό είδωλόν των είς τόν καθρέπτην, ένόμιζον δτι έβλεπον έτερα ά
τομα καί ούχί τόν έαυτόν των.
Όμοίως ψυχοπαθείς, οί όποιοι ουδέποτε ελαβον μαθήματα ζωγραφικής, άρχί-
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ζουν νά ζωγραφίζουν μέ εξοχα χρώματα, υπέροχα έργα, πλήν όμως δέν δύνανται
νά συνεχίσουν ταΰτα, μόλις παύση ή έπίδρασις τοΰ ναρκωτικού.
Τ6 L.S.D., τό όποιον παρασκευάζεται συνήθως εις ύγράν κατάστασιν λαμβάνεται από τούς τοξικομανείς, ώς επί τό πλεΐστον, κατά τον ακόλουθον τρόπον:
Μικρά τεμαχίδια λευκού χάρτου εμβαπτίζονται έντός τοΰ υγρού LJSjD. καί α
κολούθως τοποθετούνται, επ’ ολίγον, έντός τού ετοίμου πρός πόσιν ροφήματος λ.χ.
καφέ καί έν συνεχεία εξάγονται καί απορρίπτονται ώς άχρηστα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον το ναρκωτικόν είναι έτοιμον νά είσαχθή εις τον ανθρώ
πινον οργανισμόν, τη βοήθεια, τοΰ καφέ καί ενός - δύο κοινών σιγαρέττων, θεωρεί
ται δέ σήμερον ώς τό πλέον επικίνδυνον έκ των ναρκωτικών φαρμάκων, διότι προκαλεΐ ευκόλως έθισμόν, είναι εύθηνόν καί δύναται ν’ άποκρυβή εύχερώς, καθ’ δ
είναι άχρουν καί άοσμον καί τέλος δύναται νά παρασκευασθή εις οίονοήποτε χη
μικόν έργαστήριον.
Τό ναρκωτικόν τούτο ενδιαφέρει ζωηρώς καί τούς στρατιωτικούς, πρό μηνών
μάλιστα, οί αξιωματικοί τού Γενικού Επιτελείου φίλης καί συμμάχου χώρας, παρηκολούθησαν ενα κινηματογραφικόν φιλμ, τό όποιον εγυρισθη έν Α γγλία καί ένεφάνιζε τήν συμπεριφοράν των άνδρών ενός τάγματος, εις τούς οποίους είχε χορηγηθή
ελάχιστη όόσις L .S .D ., κατ& την διάρκειαν στρατιωτικών γυμνασίων.
Οί στρατιώται αυτοί, ολίγον μετά την λήψιν τοΰ ναρκωτικού, ήρχισαν νά μή ύπακούουν εις τάς διαταγάς των άξιιυματικών τον;, τινές δέ έξ αυτών, άνερριχώντο
επί των δένδρων, ένω έτεροι έγελούσαν, ώς ψυχοπαθείς.
Τό LJS.D. λέγουν οί στρατιωτικοί, είναι άποτελεσματικώτατον δπλον, δια νά κατακτηθή μία ολόκληρος χώρα δίχως πόλεμον, αρκεί μόνον δολιοφθορεΐς νά ρίψουν
μικράν ποσότητα τού ναρκωτικού αυτού εις τό πόσιμον ύδωρ, διά νά παραλύση ού
τως ή άντίστασις καί τού στρατού καί τού λαού.
Ε φ εξή ς ή διεθνής σκηνή παρουσιάζει δύο άμερικανούς ψυχιάτρους τόν T imothY
Lary καί τόν Richard Albert, 0ί όποιοι έξεδιώχθησαν από τό πανεπιστήμιο'/ τοΰ
Harvard, διότι διένειμον δίχως ιατρικόν έλεγχον 3.500 δόσεις L.5.D. εις 400 σπουδαστάς, οί όποιοι παρηκολούθησαν τά μαθήματα των.
Τό μέτρον όμως τούτο δέν άπεθάρρυνε τόν 'Lary, δ όποιος έντός ολίγου χρόνου
ίδρυσε τήν «Διεθνή 'Ομοσπονδίαν Εσωτερικής ’Ελευθερίας», μέ αποτέλεσμα ν’ α
πόκτηση πιστούς οπαδούς καί νά δημιουργήση κέντρον εις τά περίχωρα τής Βοστώνης, ένθα, αντί ελάχιστου χρηματικού ποσού, δύναται δ οίοσδήποτε, εύχερώς,
νά άποκτήση τόν χημικόν τύπον τοΰ L.S.D.
Κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον, μόνον ή ’Αστυνομία τής Νέας Τόρκης έδέχθη
2δ κατα γγελίας, διά χρήσιν ναρκωτικών μεταξύ τών παίδων τών δημοτικών σχο
λείων.
Έ ν τω μεταξύ, εις τά διάφορα πανεπιστήμια οί φοιτηταί τής χημείας παρα
σκευάζουν τόν τύπον τού L.S.D. καί μάλιστα εις ισχυράς δόσεις, τό όποιον καταναλίσκουν άπλήστως, ώστε μόνον εις τό νοσοκομεΐον BelyY τής Ν. Τόρκης νά είσαχθοΰν προσφάτως 118 περιπτώσεις παραληρήματος καί άλλαι 90 εις τό Δημοτι
κόν Νοσοκομεΐον τού Λονδίνου.
Σήμερον τά άνά τόν κόσμον οργανωμένα συνδικάτα τοΰ εγκλήματος, τά όποια
ασχολούνται έκτος τών άλλων καί μέ τήν οιάθεσιν τών ναρκωτικών, αναζητούν έπιμόνως τό L .S .D ., to όποιον τόσην διάδοσιν γνωρίζει, ιδιαιτέρως μεταξύ τών νέων.
Αί άστυνομικαί άρχαί ομιλούν διά «μεταπράτας» οί οποίοι κυκλοφορούν πέριξ
τών σχολείων, καί διά παιοία, τά όποια δοκιμάζουν ναρκωτικά εις ηλικίαν 7 έτών.
'Ο γενικός διευθυντής τών νοσοκομείων τού Μονάχου συνέστησε μίαν έπιτροπήν έπιστημόνων, διά τήν καταπολέμησιν μιας είσέτι φρικαλέας καταστάσεως βρε-
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φών, τά δποία γεννώνται Ανάπηρα, επειδή αί μητέραι των έλάμβανον L.SjD. κατα
τήν διάρκειαν τής Ιγκυμοσύνης τινν.
Οί εμπειρογνώμονες υπολογίζουν δτι 20-40% των 27.000 φοιτητών τοΰ πανε
πιστημίου τής Καλλιψόρνια λαμβάνουν LjS.D,
’Από προσφάτους εκθέσεις αρμοδίων υπηρεσιών, προκύπτει δτι τδ LJS.D. χρη
σιμοποιείται άπδ άτομα, τά οποία αντιπροσωπεύουν δλας τάς κοινω νικές τάξεις,
Ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, ήλικίαε, επαγγέλματος κ.λ.π.
Αί συνήθειαι ποικίλλουν από τούς μαθητάς τών γυμνασίιον εως τούς φοιτητές
των πανεπιστημίων, οί όποιοι θεωρούν τολμηρόν καί Απελευθερωτικόν ενα «ταξί
δι» είε τδν κόσμον τών παραισθήσειον με τό L.S.D.
Προσφάτους, δ ώυχίατρος τών πανεπιστημίων τοΰ Χάρβαρτ, petter Smith, διεκήρυξεν δτι τό LJS.D. είναι βιομηχανικόν προϊόν «ιερόν», τό όποιον θα έπρεπε ν έ
νομιμοποιηθή καί να χρησιμοποιήται, διέ νέ δεικνύη είς τούς Ανθρώπους τήν «ο
δόν τής μυστικοπαθούς κατανοήσεως» καί παρ’ δλον δτι οδτος Ιντός τών ήμερών δι
κάζεται είς τό Τέξας, διέ λαθοειιπόριον ναρκωτικών, τό δόγμα του έξακολουθεΐ ν έ
Ιχη μεγάλην άπήχησιν, μεταθύ τών Φοιτητικών κύκλων.
Ευτυχώς, είς τήν πατρίδα μας τό L J S .D . g iv παρουσιάζει ανησυχητικήν κυκλο
φορίαν, άλλα ή χρήσίς του περιορίζεται, κυρίως, μεταξύ τών ολίγων εκείνων υπόπτων νέιον, πού συστηματικώς συναναστρέφονται τούς άφικνουμένους καί πολλάκις
«ώργισιιένους» καί πολύ «προοδευτικούς» Αλλοδαπούς Ιπισκέπτας μας.
Είναι γεγονός δτι ή συντριπτική πλειοψηφία τής νεολαίας μας, τής χρυσής
νεολαίας μας, παραμένει Αδιάφορος καί Ασυγκίνητος προς τήν «γοητείαν» τοΰ LjS.D.
Προσοάτως, προς άντιμετώπισιν τού εκ τοΰ L.S.D. κινδύνου, διέ τό μέλλον καί
τήν Ασφάλειαν τών διαφόρων χωρών, τόσον α! άστυνομικαί ύπηρεσίαι, δσον καί έ
τεροι κρατικοί δργανισμοί, άνέλαβον μίαν Ικστρατείαν, πρός διαφώτησιν τής δημο
σίας γνώμης τών χωρών των Αφ’ Ινός καί Αφ’ Ιτέρου πρός Ιπιτυχή καταπολέμησιν
καί τών παρασκευαζόντων καί τών έμπορων καί τών Αγοραστών — θυμάτων τοΰ
τόσον ισχυρού αυτού ναρκωτικού.
Τέλος, έκ τών μέχρι τούδε Αποτελεσμάτων, προκύπτει, δτι έκερδίθη ή πρώτη
φάσις τής μάχης, πλήν δμως πιστεύω δτι ή τελική νίκη θ έ Αργήση ν έ φανή είς
τδν δρίζοντα
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλην ύπηρεσίαν είς'τήν κοινωνίανκαί είς τόν έαυτόν τ ω ν .
Τά α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ » σ α ς
προσφέρουν εκλεκτήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν ΰ λ η ν .

Α Σ Τ VIM Ο Μ I Κ Ε Σ
Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ

‘Υ π ό τοϋ τ. Ά νθυπαστυνόμου κ. Γ. ΔΟ ΥΚΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

’Από περιέργεια τον παρακολούθησα, "Οταν έφθασαν στον ηλεκτρικό σταθμό,
σχεδόν δλοι οί τουρίστες έπαιρναν τραίνα για την ’Αθήνα. Ό Μώδης γύρισε πίσω
μόνος πάλι από τον παραλιακό δρόμο, σταματώντας για λίγο μπροστά σέ κάθε πάγκο
αργυραμοιβού, πού συναντούσε. Είχε πια φθάσει κοντά στό Τελωνείο, πού στάθηκε
σ’ ένα πάγκο κ ι’ αφού μίλησε αρκετή ώρα μέ τον σαράφη βλέπω νά τοϋ δίνη ένα
χαρτονόμισμα. ’Αμέσως πλησίασα καί τράβηξα τόν Μώόην Έρμ. στην ’Ασφάλεια
γ ια παράβασι Προστασίας Εθνικού Νομίσματος.
Ό Μώδης, έξαλλος από τό κακό του, μέ ζόρι μ’ ακολούθησε στο Τμήμα, ίσχυριζόμενος, δτι απλώς ρωτούσε για τήν τιμή τοϋ χαρτονομίσματος, πού τοϋ είχαν δώ
σει γ ι’ αμοιβή οί τουρίστες πού ξενάγησε μέχρι τόν ’Ηλεκτρικό Σταθμό. Τό χαρτο
νόμισμα ήταν αξίας 20 δολλαρίων κ ι’ έφερε τά ψηφία καί αριθμούς Ε68332944Α.
Καί κατά, τήν σωματική έρευνα πού τού έκανα, βρήκα σέ μιά κρυφή θήκη τοϋ πορτο
φολιού του δέκα ακόμα δμοια κολλαριστά χαρτονομίσματα των 20 δολλαρίων καί τού
είπ α : «Δέν αφήνεις τά ψέμματα Μ ώδη;...» μά δέν πρόλαβα νά συνεχίσω, γιατί όπως
περιεργαζόμουν τά χαρτονομίσματα, ένα - ένα, πρόσεξα μέ κατάπληξι πώς δλα έφε
ραν τά ίδια ψ ηφ ία καί αριθμούς.
’Ένοιωσα μιά φλόγα ν’ άνεβαίνη στό πρόσωπό μου από τήν ταραχή, κι’ αμέ
σως έτρεξα στό πλαϊνό γραφείο τού ύπαστυνόμου κ. Παναγιώτη Σκευούλη.
— Κύριε προϊστάμενε, κοιτάξτε καί σείς. ’Έκανα σωματική έρευνα στον Μώ
όην, πού συνέλαβα γ ιά παράβασι Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος, καί τοϋ βρήκα
αυτά. Προσέξτε τά ψηφ ία καί τούς αριθμούς.
Ό προϊστάμενος έμεινε άναυδος.
— ’Ό χ ι μόνον παράβασι αλλά καί αδιάψευστα πλαστά δολλάρια, πού προ
σπαθούσε φα ίνεται νά πλασάρη. Τό οσφραντικό σου δαιμόνιο έπεσε διάνα Γιώργη.
— ’Ό χ ι κ . προϊστάμενε τυχαία έπεσα επάνω στην ύπόθεσι, νά δούμε δμως
πώς θά τού βγάλουμε άπό πού προέρχονται.
— Λές νά τά έφεραν οί περιηγητές, κι’ άλλοίμονό μας άν τά διασκορπίσουν
στή χώρα μας, είπε ό προϊστάμενος.
’Έ φερα άμέσως στό γραφείο τού ύπαστυνόμου τόν Μώδην καί τόν ά.ρχισε μ’ Iπίμονες ερωτήσεις.
Ε κείνο ς άρνιόταν μέ πείσμα κ ι’ έπέμενε πώς τοϋ τά είχαν δώσει οί τουρίστες
γ ιά άμοιβή. ’Ά ν κ ι’ άπό τούς αΰξοντας αριθμούς των ήταν ολοφάνερη ή πλαστότητά τους, είπα στον ύπαστυνόμο νά δοκιμάσωμεν καί κάποιον άλλο τρόπο, άγνωστο
στό πολύ κοινό, πού μοϋ είχε υποδείξει ένας φίλος μου, υπάλληλος τοϋ Νομισμα
τοκοπείου Χολαργού, δηλαδή άν πάνω σ’ ένα λευκό χαρτί πρόστριψης ένα γνήσιο
χαρτονόμισμα δολλαρίων άπό τήν όπισθίαν δψιν, θά άφήση καθαρά ίχνη τοϋ χρω-
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ματισμοΰ του, ενώ τό πλαστό δεν αφήνει κανένα ίχνος, διότι οί παραχαράκτες δέν
είχαν κατορθώσει μέχρι τότε νά επιτύχουν τά χρώματα σταθερά. Κ ι’ αμέσως κάναμε
τό πείραμα μ’ ένα γνήσιο δολλάριο πού έτυχε νά έχω πάρει τελευταία από τήν Τρά
πεζα. Πραγματικά από τό γνήσιο έμειναν καθαρά βαθυπράσινα ίχνη , ένώ δσο κι' αν
τρίψαμε τό πλαστό, τό χαρτί έμεινε ολοκάθαρο. Μά καί για πιο σίγουρα, στείλαμε τά
δολλάρια στην Έγκληματολογικήν 'Υπηρεσίαν ’Αθηνών καί τή ν ίδια μέρα έρχεται
ή άπάντησις δτι, τά δολλάρια πέρα γιά πέρα, είναι ψεύτικα κ ι’ δτι εκτός των αριθ
μών καί τών άλλων πλαστών στοιχείων οί υπεριώδεις ακτίνες τής Σημάνσεως. έ
δειξαν έμφανώς τήν μεγάλη διαφορά τών χρωματιστών υδατίνων γραμμών.
’Έτσι είχαμε στα χέρια μας κι’ επίσημα τή γνωμάτευσι τής πλαστότητος τών
οολλαρίων. Στάθηκε όμως αδύνατον ν’ άποσπάσωμε από τον Μώδην τήν παραμικρή
ομολογία. Σάν παλιός πεπειραμένος κακοποιός ήξερε καί κλείδωσε τό στόμα του, π ι
στός στις συνήθειες καί τον δρκο πού συνδέει τούς συντρόφους τών εγκληματικών
συνδικάτων τής ’Αμερικής. Καί μετά τήν προσαγωγή του στον Β ' ’Ανακριτήν Π ει
ραιώς κλείσανε τόν Μώδην στις φυλακές Α ίγίνης.
Μά πώς είχαν βρεθή στά χέρια του τά πλαστά δολλάρια; Μήπως κ ι’ ήταν α
λήθεια δτι τοΰ τά είχαν δώσει οί τουρίστες γιά αμοιβή, πού τόν είδα ανάμεσα τους
καί κατόπιν τόν συνέλαβα, ή είχε άδράξει τήν ευκαιρία γιά νά μάς παραπλανήση;
’Επιχείρημα πιστευτό κι’ έξυπνο, πού μάς μπέρδευε καί θά μάς δυσκόλευε στήν Iςερεύνησι. Άπό τότε έκινητοποιήθησαν δλες οι υπηρεσίες κ ι’ ακριβώς στις 13.9.36
συλλαμβάνονται άπό τήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών τρεις ακόμη Έλληνοαμερικανοί γκάγκστερς, σκληροτράχηλοι κακοποιοί κι’ απόφοιτοι διαφόρων φυλακών; τής ’Αμερι
κής, μέ τήν ίδια κατηγορία, οί: Άγριμάκης Τάσος, ”Εφης Τζίμης καί Ψεγάδης
Παναγιώτης ή Πήτ πού, μετά τήν ά.νάκρισι, τούς κλείσανε στις φυλακές Συγγροΰ.
Καί σε λίγες μέρες οί τρεις Έλληνοαμερικανοί γκάγκστερς έγιναν πέντε. ’Ά γνωστο
γιατί, είχαν μεταφέρει άπό τις φυλακές Α ίγίνης τόν Μώδην Έρμόλαον καί τόν Φλωρόγιαννο Άνδρέα, προ πολλοΰ συλληφθέντα γιά κλοπή.
Πέρασαν τρεις - τέσσερεις μέρες άπό τή πρώτη συνάντησι μέ τον Γιαμπανά, πού
μου είχε ανάψει τά αίματα γιά τή μεγάλη μηχανή πού έτοίμαζαν νά σκαρώσουν οί
συγκρατούμενοί του, καί πρωί πρωί', νάμαστε πάλι στο γραφείο τών φυλακών.
Ή χαρά τοΰ Γιαμπανά ήταν διάχυτη ατό συμπαθητικό πρόσωπό του, πού μ’
εξυπηρετούσε καί γιά τά σημαντικά νέα πού είχε νά μοϋ πή.
— Κε Γιώργο, ή δουλειά φαίνεται πώς πάει πρίμα. "Ολο καί περισσότερο μ’
εμπιστεύονται καί μιλάνε ελεύθερα μπροστά μου. Αοιπόν, προχθές ήρθε καί τόν είδε
ένας δικός τους πού τόν λένε Βασίλη. Δέν κατάλαβα τί είπανε, γιατί μιλάγανε
Εγγλέζικα, μά όταν έφυγε, μοΰ εξηγήσανε πώς αυτός θά δώση χρήματα γιά νά
βγούνε δύο μέ έγγύησι. Καί χθες τό μεσημέρι αποφυλακίστηκαν ό Πήτ καί ό Τ ά 
σος. "Ομως κι’ οί τρεις άλλοι είναι δλο χαρές. Φαίνεται πώς κάτι περιμένουν, δπως
περιμένουν πότε ν’ αποφυλακιστώ κΓ εγώ γιά νά μέ χρησιμοποιήσουν.
Χωρίσαμε μέ τόν Γιαμπανά κατευχαριστημένοι καί δώσαμε ραντεβού σέ λίγες
μέρες πάλι νά ξαναϊδωθοΰμε.
'Έφυγα άπό τις φυλακές Συγγροΰ γεμάτος έννοια γ ιά τήν απαρχή τής όποθέσειυς, γ ι’ αυτό τράβηξα πρώτα στήν Εισαγγελία ’Αθηνών δπου πληροφορήθηκα
πώς πράγματι δ Ψεγάδης Παναγ. ή Πήτ καί Άγριμάκης Τάσος, άπεφυλακίσθησαν
μέ έγγύησιν 14.000 δρχ., τις όποιες κατέθεσεν εις τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί
Δανείων ό Μετέλλος Βασίλειος, διά τής ύπ’ άριθ. 346) 37 άποφ. Τραβώντας κατόπιν
στον Πειραιά, νά γράψω τό πρώτο δελτίο μου καί νά στρώσω πλάνο γιά τήν ε
ξερεύνηση σκεπτόμουν πώς ή χειρονομία αυτή, άπό ένα δικό τους, δέν μπορούσε
νά ήταν μόνο φιλική. Φανερό πώς κάτι σπουδαίο ετοίμαζαν κΓ έπρεπε οί συνεργά
τες, άν δχι δλοι, νά είναι έξω, ελεύθεροι γιά τήν δράση. ΚΓ αφού παρέδωσα τό

’Από τό μήνυμα ενός καταδίκου
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δελτίο μου στον προϊστάμενο ύπαστυνόμο κ. Παν. Σκευούλη, ξεκίνησα γ ι’ άναζήτησι
πληροφοριών. Κ ι’ από ποϋ; Φυσικά έπρεπε από Έλληνοαμερικανούς, όχι όμως τοΰ
ίδιου φυράματος, αυτοί ποτέ δέν 0ά μιλούσαν.
Π ήγα σέ αρκετά σημεία, μά δέ μπόρεσα ν’ αποκομίσω τίποτε, τίποτε τό συγκε
κριμένο, πού νά πιάσω μιάν άκρη. ’Έτσι τό άλλο πρω'ί, ψάχνοντας στα δελτία ελέγ
χου διαβατηρίων, βρίσκω στις 26 ’Ιουνίου 1936 μέ τό ύπερωκεάνειο — ΜΑΝΧΑΤΤΑΝ — την άφ ιξι έξ ’Αμερικής τοΰ Ψεγάόη ΙΙαναγ. ή Ιΐήτ καί τού Μετέλλου Βα
σιλείου. Καί λίγο πιο κάτω, από άλλα άγνωστα ονόματα, βρίσκω μέ χαρά μου καί
τήν άφιξι τού φίλου μου Έλληνοαμερικανοΰ κ. Τζίμη Τόλας, άνθριόπου τίμιου, έ
ξυπνου καί μέ πείρα της σκληρής ζωής τής ’Αμερικής, πού, άφοΰ άπέκτησε σεβα
στή περιουσία μέ κόπο καί ίδρωτα, ερχόταν τακτικά στην αγαπημένη του πατρίδα,
τήν δοξασμένη Ε λλά δ α , δπως έλεγε. ΙΙρίν δύο χρόνια ακριβώς ήταν πού είχαμε
γνωριστεί από γνωστό μου συγγενή του, καί κατόπιν πού τόν εξυπηρέτησα στα χαρ
τιά του γίναμ ε φίλοι κ ι’ δταν έφυγε κάθε τόσο έπαιρνα γράμματά του από τήν ’Α
μερική. Α πόρησα πώ ς άφοΰ βρισκόταν εδώ πριν τόσο καιρό δέν είχαμε συναντηθή.
Καί νά ! Ή τα ν τό πιο κατάλληλο πρόσωπο γιά τις πληροφορίες πού άναζητοΰσα!
’Έτρεξα αμέσως στον συγγενή του κ ι’ έμαθα πώς είχε φύγει μόλις τήν ίδια μέρα
πού είχε έλθει από τήν ’Αμερική, γιά τήν γενέτειρά του, νά προλάβη ζωντανό τόν
ύπέργηρο πατέρα του. Μά εκείνες τις μέρες τόν περίμεναν νά γυρίση. Τοΰ είπα δτι,
δταν έπιστρέψη θά ήθελα πολύ νά συναντηθούμε.
Πριν περάση μία εβδομάδα ήλθε ένα βραδάκι 6 κ. Τόλας στην ’Ασφάλεια καί
μέ βρήκε. Πόσο χαρήκαμε πού ίδωθήκαμε! ’Αμέσως τόν πήγα καί τόν φιλοξένησα
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στο γνωστό κέντρο τής εποχής, τοΰ Μπουκουβάλα στήν Κ αστέλλα.
"Γστερ’ άπό μερικές μπύρες για τό — καλώς ώρισε — μπήκα με τρόπο στις
ερωτήσεις για τα πρόσωπα τής ύποθέσεως.
— Νά σοΰ πώ κ. Δουκάκη, δεν τούς ήξερα από τήν ’Αμερική, στο ταξείδι τούς
γνώρισα, μέσα στο βαπόρι — Μανχάτταν. — Για τον έναν τόν Ψεγάδη δεν έχω
άκοϋσει τίποτε, μά για τόν άλλον, τόν Βασίλη Μετέλλον δλόκληρη ή Α μερική μι
λάει για τις βρωμοδουλειές του. Γι’ αυτό άπέφυγα,, δσο μπορούσα τήν παρέα τους.
Παρ’ ολ’ αυτά δμως, πρόσεΕα καί κάποιες πονηράδες τους καί μέσα στο βαπόρι. Ναι,
θυμάμαι, τότε ήτανε πριν νά φθάσωμε στο λιμάνι τής Χάβρης, πού τούς είδα νά δί
νουν μέ προφυλάξεις στο λογιστή τοΰ καραβιού δύο στενόμακρους φακέλλους. Τ ί νά
είχαν μέσα; Γιατί τούς έδωσαν στό λογιστή: Γιά νά τούς φυλάΕη: Δεν ξέοω.
Άράξαμε στό λιιιάνι τής Χάβοης, κατέβηκαν πρώτοι άπό τούς άλλους στό
μουράγιο καί μετά άπό μιά - δυο ώρες, νάτους πάλι, πρώτοι άνέβηκαν στό καρά
βι φορτωμένοι πακέττα μέ ψώνια.
Σαλπάραμε πριν τό μεσημέοι μέ γραμμή πιά τήν Ε λλάδα καί στό γεύμα Iτυγε νά καθήσουμε στό ίδιο τοαπέίέι. ’ Ατού είπανε τίς Ιντυπώσεις τους γιά τή πόλι
τής Χάβοης, άργισαν νά λένε γιά τά διάωορα ώώνια, πού είνα ν κάνει καί άράδα έ
κλεινε ό ένας τό μάτι στον άλλον, γελούσαν μέ γάγανα καί ειρωνευόντουσαν τούς
Φραντσέζους έμπορους καί τού; ονόμαζαν κουτορνίθια, χαζούς, κΓ ενα σωρό άλλα
πρόστυκα έπίθετα.
"Ολ’ αύτά μέ πονηρέώανε ακόμα περισσότερο, άσωαλώς κάτι είχαν σκαρώσει
στήν αγορά τής Χάβρης. Βιαζόμουν νά τελείωση τό φαγητό μου ν’ άπομακρυνθώ.
Ποιά ή δουλειά μου άνάμεσα σέ πονηρούς άνθρώπους;
— Καί τί άκριβώς εγετε ακούσει γιά τόν Μετέλλον κ. Τόλας:
— Τί Ιχ ω ακούσει: Αένε πώς ή δουλειά του είναι μάγειρας, μά κάνει καί τόν
έμπορο ναρκωτικών, άνακατεύεται μέ χαρτοπαίγνια ως καί μέ πλαστά δολλάρια, !πιταγές καί άλλα παρόμοια. Τόν άλλον δεν τόν ξέρω, δέν Ιχω ακούσει τίποτε γΓ
αυτόν.
'Η ώρα πιά ήταν περασμένη, εύγαρίστησα τόν κ. Τόλας γ ιά τις πληροφορίες
του καί χωρίσαμε, άφοΰ δώσα;ιε νέο ραντεβού μετά τρεις ημέρες. ’Έιοθασα σπίτι μου
περασμένα μεσάνυχτα, μά πού νά μοΰ κολλήση δπνος. Πρωί - πρωί, έπαιρνα άπό τόν
έλεγχο διαβατηρίων τίς διευθύνσεις πού είχαν δώσει οί δύο επιβάτες τοΰ ύπεοωκεανείου — MANX ATT ΑΧ.
Ψεγάδης Παναγιώτης ή Πήτ τοΰ Σωτηρίου έκ Λακωνίας, ετών 30, ύπήκοος
’Αμερικανός, κάτοικος Ίλινόϊς, άριθμ. ’Αμερικανικού διαβατηρίου 589, δήλωσις
προσωρινής διαμονής εις Πειραιά *Αγ. Σοφίας 25, ή Τέρμα Άρτεμησίου, εις τήν
οικίαν τού πατέρα του.
Μετέλλος Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, έκ Λακωνίας, Ιτών 45, Ιπάγγελμα μάγειρος,
’Αμερικανός ύπήκοος, κάτοικος X. Ύόρκης άοιθμ. ’Αμερικανικού διαβατηρίου 1407.
Δήλωσις προσωρινής διαμονής είς ’Αθήνας. Θεσσαλονίκης 5. Κάτω Πετράλωνα.
Φυσικά άρχισα τήν άναζήτησι καί τήν παρακολούθησι, σάν γνιοστοΰ άπό π ά 
λ ή ; παρόμοιες έπιχειρήσεις, τοΰ Πήτ Ψεγάδη, άπό τό σπίτι τού πατέρα του, Τέρμα
όδοΰ Άρτεμησίου στον Πειραιά.
’Εκεί κοντά δμως δέν υπήρχε τίποτε, ούτε καφενείο, ούτε μπακάλικο, έκτός
άπό ένα μικρό, παράμερο μαγαζάκι, πού πουλούσε κάρβουνα καί ρετσίνα.
Κάθησα κοντά στήν πόρτα, άπ’ δπου μπορούσα νά βλέπω τό σπίτι τοΰ γέρο Ψεγάδη καί μέ τή πρόφασι πώς κάποιον θά περίμενα, έμεινα άρκετά, μά κείνη τή
μέρα, δέ φάνηκε κανείς. Τήν άλλη, άπό τό πρωί πάλι στό μ αγαζάκι, στήν ίδια θέσι
καί μέ τήν ίδια πρόφασι, περίμενα ώσπου, υστερ’ άπό καμμιά ώρα, νάτος δ Πήτ
έβγαινε άπό τό σπίτι φρεσκαρισμένος καί ποζάτος. Τόν πήρα στό κατόπιν κΓ άπό
τή στιγμή έκείνη βρισκόμουν διαρκώς πίσω του, είχα γίνει ή σκιά του.

Ά πό τό μήνυμα ενός καταδίκου
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_ Τράβηξε κατ’ ευθείαν γιά την ’Αθήνα καί στο καφενείο — Μ. Αλέξανδρος —■
συνάντησε τον συγκρατούμενό του καί συναποφυλακισθέντα Άγριμάκη κι’ άφοΰ μί
λησε λίγο μαζί του, έφυγε καί πήγε σ’ ένα γραφείο στην οδό Ηρακλείου άριθ. 110.
Τό γραφείο ήταν τό παραγγελιοδοχικό τοΰ Έλληνοαμερικανοΰ Άλφρέδου ΤΓα·
πετα,^που είχε έλθει τελευταία άπό τήν ’Αμερική. Στήν αρχή δεν έδωσα την Ινδεδειγμενη σημασία στον Ιδιοκτήτη τοΰ γραφείου κι’ εθεώρησα τήν επίσκεψι τοΰ Ψεγαδη φιλική . Π άντως, γ·.ά νάχω καί τό νοΰ μου, πήγα στή σήμανσι, μα δέν βρήκα
πουθενά τονομά του. Καί οι επισκέψεις τοΰ Ψεγάδη έγιναν πιο συχνές, σχεδόν καθημερινες, οπιυς καί κάποιων άλλων γνωστών υπόπτων: τοΰ Προκοπή, πού παρά τις
ορωμοδουλειες πού ανακατευόταν κατάφερνε νά ξεφ'έύγη σαν τό χέλι άπό τήν ’Α
στυνομική τσιμπίδα, τοΰ Δόν Καμίλλο, τοΰ μεγαλόσχημου τυχοδιώκτη, άπατεώνα,
ισχυριζομενου τόν απόγονο των Βουρβώνων, τοΰ Πελμέ, άπατεώνα κι’ αποφοίτου ’Α
μερικανικών Φ υλακών άπελαθέντος στήν 'Ελλάδα, τοΰ 'Ορατίου, παλαιοΰ παραχα
ράκτη, όπως κ ι’ ά λλ ω ν υπόπτων προσώπων, που είχαν δοσοληψίε'ς μέ τις καταδιωκτι
κές αρχές.
θ ' πολυπρόσωπες αυτές επαφές τοΰ Πήτ Ψεγάδη μ’ ανάγκασαν νά ύποβάλω
δελτίο καί νά ζητώ ένίσχυσι άπό τόν προϊστάμενό μου, γιατί ήταν φύσει αδύνατον
νά τά έβγαζα πέρα μόνος μου.
Ηι δ προϊστάμενος Ύπαστυνόμος κ. Σκευούλης διέθεσε για συνεργάτες μου τέσ
σερεις ακόμα συναδέλφους, τόν Αουκίσαν Γεώργιον, Σκούραν Δημήτριον, Σέλαν Δημήτριον καί τόν Δη,μόπουλον.
Ετσι άπό τήν ίδια στιγμή, κι’ οί πέντε μοιραστήκαμε τήν παρακολούθησι των
υπόπτων.
Εγώ φυσικά, πήρα άπό κοντά τόν Ψεγάδη, δπου κείνη τή μέρα, ύστερα άπό
σύντομη επίσκεψι του στό γραοτεΐον τής δδοΰ Ηρακλείου 110, πήοε τό λεωφορείο
Υ μηττού, βγήκε στό τέρμα, τοάβηςε στό τετράγωνο 115 καί μπήκε σ’ ενα χαμόσπι
το. Τι νά γύρευε εκεί μέσα: άνο:ρωτιόμουν. Μπας καί τό σπιτάκι εκείνο τοΰ συνοι
κισμού έπαιζε ρόλο στήν ύπόθεσι:
Μά δπως άργοϋσε νά βγή δ Ψεγάδης, μέ τόν τρόπο μου, πήρα πληροφορίες
άπό τή γειτονιά. ’Ε κεί μέσα κατοικούσε ή γρηά Μαριγώ Κυρίλλου μέ τήν εικοσά
χρονη καί ώραιοτάτη έγγονή τη : Σοχούλα. άρραβωνιασμένη μ’ έναν πλούσιο άπό
τήν ’Αμερική. ’Έ τσι Ιπεσήμανα ένα. ακόμα σίγουρο στέκι τοΰ Ψεγάδη.
’Επίσης άπό τήν καθημερινή σχεδόν παρακολούθησι τοΰ γοαφείου τής δδοΰ 'Η
ρακλείτου, ποόσεξα πολλές άπουσίες τοΰ Άλφρέδου Παπέτα. καί κατορθώνω νά πληροφορηθώ πώς πραγματοποιούσε τακτικά, σύντομα ταξίδια στήν Εύρώπη, Αίγυπτο
καί Β αλκάνια. Αυτό μέ ώθησε νά ερευνήσω περισσότερα για τόν Παπέτα κι’ άρ
χισα άπό τήν Υ π η ρ εσ ία διαβατηρίων, τήν άρχική άφιξί του άπό τήν Άμεοική,
δπου τόν βρίσκιο στις 30 Φεβρουάριου 1936 επιβάτη τοΰ ύπερωκεανείου — ΜΑΤΝΓΧΑΤΤΑΝ — δπήκοον Αμερικανόν, μέ αριθμόν διαβατηρίου 256.377, έκδόσεως Οΰάσιγκτων καί διαμονήν εις ’Αθήνας ξενοδοχεΐον — Πάγκειον.
Παρά τήν έξακρίβωσι στήν ύπηρεσία σημάνσεως, γιά τήν καθαοότητά του;
καί παρά τό επάγγελμ α τοΰ παραγγελειοδόνου, πού δικαιολογούσε τ’ άλλεπάλληλα
ταξίδια του, άρχισα γ ιά καλά νά τόν υποψιάζομαι. Δέ μ’ άρεσαν οί Ιπαφές του, δέ
μπορούσε ποτέ ένας άψογος, ένας τίμιος άνθρωπος νά έγη δοσοληψίες μέ τόσα γνωστά
ύποπτα υποκείμενα, γ ι’ αυτό Ινέτεινα τις προσπάθειές μου νά βρω τά κατάλληλα
πρόσωπα, πού θά μοΰ έδιναν θετικές πληροφορίες γιά τήν προσωπικότητα τοΰ Ά λ
φρέδου Π απέτα.
(Συνεχίζεται)
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ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ Α Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968
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Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι:
α) Κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.ε. το Ταμεΐον επραγματοποίησεν:
Δρχ.
’Έσοδα τακτικά
»
>' έκ συμ) χής Δημοσίου

688.555
826.363

Σύνολον Εσόδων
Έξοδα

» 1.514.918
» 885.664

Πλεόνασμα

»

629.254

β) Κατά μήνα Νοέμβριον έ.ε. μερίμνη τοϋ Ταμείου:
1) Έξητάσθησαν: ι) υπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι

1.450 Μέλη
ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των
1.350
»
ιιι) εις
»
καί εργαστήρια τής 'Γ γειον.
'Υπηρεσίας του Α.Α. Πόλεων & τον Κλάδον
'Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς (εξετάσεις πα
θολογικοί ή παρακλινικαί)
4.100
»
ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς κα
τόπιν παραπομπής ύπό τοϋ Ταμείου πρός
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή
θεραπείαν.
'Υπεβλήθησαν είς όοοντιατρ. θεραπείαν έν ΙΙάτραις & Κέρκυρα, 45
»
Εΐσήχθησαν είς Νοσ) μεϊα καί Κλινικάς τής εκλογής των
230
»
35 Μελών
4) Εΐσήχθησαν είς Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 620 δρχ. είς
2
Μέλη
»
>'

'Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν:
6)

10.512

»

Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής των μελών 6.750 συνταγαί.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τοϋ Κ λάδου 'Υ γ εία ς Α. Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ME TO N Φ ΑΚΟ Τ Η Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ
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ο ΕΠΙΒΡΑΒ ΕΥΣΙΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Ε.Λ .Π .Α .
<$> Θ ΕΜ ΕΛΙΟ ΣΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑ' ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΤΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΕΚΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ύττό τοϋ Ύτταστυνόμου Α ' κ. ΚΩΝΣΤ. ΧΡΟ ΝΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ

«Αίέν ύριστεύειν καί ύπήροχον έμμεναι άλλων»
’ Ε π ιβ ρ α β ε υ σ ις
Τ ροχονόμω ν

HP ΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ τής 19.12.68, είς τά ενταύθα γραφεία της Ελληνικής Λέσχης
J- Αυτοκίνητων και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.) καί είς τά πλαίσια σεμνής τελετήί> εγενετο επιβραβευσις δύο τροχονόμων των 'ίπηρεσιών Τροχαίας ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Χωρ) κής, ύποδειχθέντων υπό των προϊσταμένων των ώς των καλυτέρων
τοϋ έτους 1968.
Είς την τελετήν παρέστησαν: Ό Ηπουργός Δημ. Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζεβελεκος, οι Γενικοί Γραμματείς των 'ϊπουργείων Δημ. Τάίςεως καί Συγκοινωνιών
κ .κ . Κ ωτσελης καί Μπαλόπουλος, 6 πρόεδρος τοϋ Ε.Ο.Τ. κ. Μαλτέζος, δ Δήμαρχος
’Αθηναίων κ. Ρίτσος, οί αρχηγοί Χωρ) κης καί Άστυν. Πόλεων κ.κ. Μαλοΰκος καί
Σακελλαριου, ανώτατοι καί ανώτεροι Ά ξ) κοί των δύο Σωμάτων καί πολλοί άλλοι ε
πίσημοι.
Οι διακριθεντες εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των ώς οί καλύτεροι τροχονό
μοι διά τό έτος 1968 ήσαν οί: Ά στυφύλαξ κ. Δημ. Ινελέντζος της Ύποδ) νσεως Τρο
χαίας Α θηνών καί Χωροφύλαξ κ. Δ. Άντωνακάκης της Τροχαίας Χωρ) κης Προαστίων Άθγ/νών.
Εν αρχή ώμιλησεν ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Π.Α. κ. Νικολαίδης, δστις είπε μετα
ξύ άλλων τά έξης:
«Κύριε 'Γπουργέ,
Αίσθανόμεθα βαθειά τήν τιμή τής ύμετέρας παρουσίας είς την σεμνή αυτή έορτή πού δίδεται γ ια νά άποτίση ό αύτοκινητιστικός κόσμος τον δφειλόμενο φόρο τι
μής, σε κείνους πού διαθέτουν τον εαυτό τους γιά τήν έξυπηρέτησι των κοινών.
Ή Ε λλ η νικ ή Λέσχη Αυτοκινήτου καί Περιηγήσεων, ή όποια, λόγιο θέσεως καί
επιοιωκομενων σκοπών, εκπροσωπεί τούς αυτοκινητιστάς τοϋ τόπου καί ή οποία επί
40 και πλέον έτη είναι στενή συνεργάτις τών κρατικών υπηρεσιών είς δ,τι αφορά τό
αύτοκίνητον, τά κυκλοφοριακά του προβλήματα, τάς σχέσεις τοΰ όδηγοϋ μέ τάς ήμεδαπάς καί άλλοόαπάς υπηρεσίας καί οργανισμούς καί τόν δι’ αυτοκινήτου τουρι
σμόν, ήτο φυσικόν νά ένδιαφερθή αμέσως δχι μόνον μέ τούς νόμους τούς διέποντας
παν σχετικόν μέ τό αύτοκίνητον καί τήν διακίνησίν του, άλλα καί ιδιαιτέρως με τόν
ανθρώπινον φορέα, είς τόν όποιον ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή τήν εφαρμογήν καί
επιβολήν τώ ν σχετικώ ν διατάξεων.
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Βασικός δέ φορεύς εις τήν προσπάθειαν αϋτήν είναι δ Τροχονόμος.
Τπήρξεν εποχή πού δ Τροχονόμος έθεωρήτο δργανον τιμωρίας καί πολ/,ακις
έχθρός τού αύτοκινητιστοϋ. Μεταξύ αυτών ύπήρχεν αγεφύρωτο χάσμα. Δέν θά ε
ρευνήσω τούς λόγους καί τά αίτια. "Απλώς τ' αναφέρω διά νά έπισημάνω τήν τέραστίαν διαφοράν μέ τά σήμερον ίσχύοντα, τήν έπιτελεσθεΐσαν πρόοδον επί τώ καλλιτέρω εις τάς σχέσεις των δύο αυτών παραγόντων.
Έχρειάσθη πολλή προσπάθεια, μεγάλη υπομονή, μακρά έκπαίδευσις καί θέλησις των αρμοδίων υπηρεσιών άφ’ ενός, αλλά καί ή συμβολή τοΰ τύπου καί δλων των
οργάνων τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διά νά έπιτευχθή ή αλλαγή αυτή. ' Ολοι οί
σ υ ν ε ρ γ ή σ α ν τ ε ς εις τούτο, είναι άξιοι τής ευγνωμοσύνης μας.
Ό Τροχονόμος έγινε φίλος. Είναι δ στενός μας συνεργάτης. Είναι εκείνος πού,
σάν στοργικός συμπαραστάτης, φροντίζει γιά μάς, τούς οδηγούς,, αλλά καί τούς π ε
ζούς, τις εκατοντάδες χιλιάδες από μάς, πού δλοι βιαζόμαστε νά φθάσουμε κάπου
καί μάλιστα γρήγορα. Είναι εκείνος πού μάς καθοδηγή, μάς προστατεύει δέ πολ
λές φορές καί άπό τούς κακούς συναδέλφους μας. Είναι δ πραγματικός φίλος κάθε
μέρα, κάθε νύχτα, τριακόσια εξήντα πέντε μερόνυχτα τό χρόνον μέ ήλιο ή βροχή,
στήν κάψη καί τήν παγωνιά, στις πόλεις καί τήν ύπαιθρο, στις ψηλοκορφές καί
τά λαγκάδια, στις κυκλοφοριακές δυσχέρειες διαφόρων εορτών καί πολιτικών εκδη
λώσεων, στούς αύτοκινητιστικούς μας αγώνας, θά βρούμε τον φίλο μας έτοιμο πάντα
νά μάς βοηθήση, νά μάς καθοδηγήση, νά μάς συμπαρασταθή.
Καί όταν αναγκάζεται νά έπέμβη, ή έπέμβασίς του είνα ι, σχεδόν χωρίς εξαί
ρεση, δίκαιη καί επιβεβλημένη.
Τήν άφοσίωσιν αυτήν των ειδικών οργάνων τών δύο Σωμάτων, άναγνωρίζου-

'0 Πρόεδρος τής Ε.Λ.ΓΙ.Α. κ. Νικολαΐδης, όμιλών —ρό τών έπισήμων κατά τήν τελετήν.
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σα ή Ε λληνική Λέσχη Αυτοκινήτου καί Περιηγήσεων καί εκπροσωπούσα τάς χιλιάοα, των ^Ε λλήνων καί τάς 80.000 των ξένων αυτοκινητιστών πού μάς έπεσκέφθησαν
εφέτος, επιθυμεί δπως έξάρη δλως ιδιαιτέρως καί νά έκφραση καί έμπράκτως την
ευγνωμοσύνην της πρός τά επίλεκτα αυτά φίλα όργανα. Καί, μέ την βοήθειαν των
αρμοδίων Προϊσταμένων των δύο Σωμάτων, οί όποιοι καί προέβησαν εις την ύπόδειξιν των α ρ ί σ τ ω ν , απονέμει εις τόν Χωροφύλακα Κύριον Δημήτριον Άντωνακακήν, υπηρετοϋντα εις την Τροχαίαν Κηφισιάς καί εις τόν ’Αστυφύλακα Κύριον
Δημήτριον Κ αλέντζον, ρυθμίζοντα τήν Τροχαίαν κίνησιν περί την πλατείαν Συντάγματος, άνακηρυχθέντας ώς τούς καλλίτερους Τροχονόμους των αντιστοίχων Σω
ματίων δια τό έτος 1968, έκπροσωπούντας δέ τούς κατά πάντα άξιους ευγνωμοσύνης
συναδέλφους των Τροχονόμους τής Ελλάδος, τήν τιμητικήν όιάκρισιν τής Ε.Λ.Π.Α.,
με τό μικρό Χριστουγεννιάτικο δώρο της».
J2v συνεχεία ό κ. Πρόεδρος άπένειμε τάς τιμητικάς διακρίσεις μετά συμβολι
κών δώρων καί συνεχάρη τούς τιμηθέντας. ’Ακολούθως ηυχαρίστησαν τόν κ. ΙΙρόεορον τής Ε.Λ.Π.Α. οί δύο τιμηθέντες τροχονόμοι. Ό άστυφύλαξ κ. Δημ. Καλέντζοί
είπε χαρακτηριστικής:
"
«Κύριε Πρόεδρε,
Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος διά τήν τιμήν ή οποία μοί προσεγένετο διά τής
απονομής εις εμέ τιμ ητικής διακρίσεως υπό τής Ε.Λ.ΙΙ.Λ.
Επιτρέψατέ μου νά θεωρώ οτι ή τιμή αϋτη μοΰ άπενεμήθη ύπό τήν ιδιότητά
μου ώς εκπροσώπου όλων τών συναδέλφων μου τής Τροχαίας ’Αθηνών, οί όποιοι μο
χθούν καθημερινώς ota νά έξασφαλίσουν συνθήκας άνέτου, ταχείας καί άκινδύνου
κυκλοφορίας εις τήν Πρωτεύουσαν.

Ό άστυφύλαξ τροχονόμος κ. Δ. ,Καλέντζος, ευχαριστών διά χειραψίας τον άπονέμοντα αύτώ
τήν τιμητικήν διάκρισιν Πρόεδρον τής Ε.Λ.Π.Ά. κ. Νικολαίδην.
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Ή Ευγενική σας χειρονομία ερμηνεύεται άπό 'όλους ήμας ώς έμπρακτος άναγνώρισις των καταβαλλόμενων προσπαθειών καί ενισχύει τον υπηρεσιακόν μας ζήλον
επ’ ώφελεία τής κυκλοφοριακής τάξεως.
Προσωπικώς είμαι ευγνώμων διά τήν ώραίαν χειρονομίαν σας καί σας ευχαρι
στώ θερμότατα»
Τέλος, τον λόγον έλαβεν ό κ. Υπουργός Δημ. Τάξεως είπών τά έξης:
Κυρίαι καί Κύριοι,
‘Αποτελεί εξαιρετικήν δι’ έμέ εύχαρίστησιν τό δτι παρευρίσκομαι κατά την
συγκέντρωσιν ταύτην, σκοπός τής οποίας υπήρξεν ή πανηγυρική έπιβράβευσις δύο
διακριθέντων έν τή ένασκήσει των καθηκόντων των οργάνων των 'Υπηρεσιών Τρο
χαίας τής Χωροφυλακής καί τής Άσυνομίας Πόλειυν.
Ό χωροφύλαξ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος, τής Τ π ) νσεως Τροχαίας Προαστείων Ιίρωτευούσης καί ό Αστυφύλαξ ΚΑΑΕΝΤΖΟΣ Δημήτριος τής Τποδ) νσε
ως Τροχαίας ’Αθηνών διεκρίθησαν, κατά τό τρέχον έτος, μεταξύ των συναδέλφων
των, διά τον Υπηρεσιακόν των ζήλον, τήν προσήλωσίν των εις τό πνεύμα τής π ει
θαρχίας, τήν ικανότητά των νά επιβάλλουν τήν κυκλοφοριακήν τάξιν καί τήν επιτηδειότητα εις τό έργον των τής ρυθμίσεως κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων.
Ούτως οί ανωτέρω κατέστησαν άξιοι τής απονεμηθείσης εις αυτούς τιμητικής
οιακρίσεως, δι’ ο καί τούς συγχαίρω θερμώς.
’Ήδη, όμως, φρονώ δτι χρέος, δι’ έμέ, επιτακτικόν αποτελεί ή εξαρσις τής χ ει
ρονομίας τής Διοικήσεως τής Ε.Α.Π.Α., ή οποία έπισημαίνουσα καί βραβεύουσα τήν
επιτυχή υπηρεσιακήν δραστηριότητα τών τιμωμένων, ήθέλησεν, προφανώς, νά έξάρη καί τιμήση τήν συμβολήν τών "Υπηρεσιών Τροχαίας, έν τφ συνόλω των, εις
τήν προσπάθειαν έπιτεύξεως κυκλοφοριακής τάξεως καί εύρυθμίας.
Είναι γνωστόν δτι ή τάξις καί ή εύρυθμία εις τήν κυκλοφορίαν συμβάλλουν τό
μέν εις τήν μείωσιν τών ατυχημάτων, τό δέ εις τήν ταχυτέραν διακίνησιν προσώ
πων καί αγαθών, έν τελευταία δέ αναλύσει είς τήν ανοδικήν πορείαν τής Ε θνικής
μας Οικονομίας.
Θά άπετέλει παράλειψιν μου, άσυγχώρητον, άν δεν άναφερόμην, έστω καί διά
βραχέων, είς τό γενικώτερον έργον τής Ε.Λ.Π.Α.
Ή Ε.Λ.Π.Α. ίδρυθεΐσα τό έτος 1924 έθεσεν ώς βασικόν σκοπόν τής ύπάρςεώς της καί τελικόν στόχον τών προσπαθειών της, τήν άνάπτυξιν έν Έ λλάδι, τού
Τουρισμού, ιδία δέ τού δι’ αυτοκινήτου πραγματοποιουμένου.
Χάρις είς τήν άρτιωτάτην όργάνωσίν της, τάς άοκνους καί μεθοδικάς προσπά
θειας τών μελών της, τάς στεφομενας υπό πλήρους έπιτυχίας διοργανώσεις άγώνων
δι’ αυτοκινήτων, μέ συμμετοχήν διακεκριμένων οδηγών εξ ολοκλήρου τού κόσμου,
έχει καταστή ή Ε.Λ.Π.Α. πολύτιμος παράγων άναπτύξεως τού εσωτερικού καί Iξωτερικοΰ Τουρισμού.
Έξ άλλου, χάρις είς τήν υπό ποικίλας μορφάς έκδηλουμένην δημιουργικήν
συμπαράστασίν της προς τάς Υπηρεσίας Τροχαίας, έχει έπαξίως, κατακτήσει τον
τίτλον τού πολυτίμου συνεργάτου των είς τήν προσπάθειαν νά καταστή ή κυκλοφο
ρία ταχεία, εύρυθμος καί ασφαλής.
Δικαιούμαι, λοιπόν, περαίνων νά ευχαριστήσω τήν Ε.Λ.Π.Α. διά τήν λαμπράν
πρωτοβουλίαν της είς τήν όποιαν οφείλεται ή τελετή τής εσπέρας ταύτης, αλλά καί
νά τήν συγχαρώ, θερμότατα, διά τό πολύπλευρον καί δημιουργικόν, υπέρ τού Του
ρισμού καί τής κυκλοφοριακής τάξεως».
Ή τελετή έκλεισε μέ τήν προβολήν ταινιών μικράς διάρκειας, αφιερωμένων
είς τό αύτοκίνητον. Μετά τό πέρας τής τελετής είς τούς έπισήμους καί παρισταμένους προσεφέρθησαν αναψυκτικά καί άντηλ.λάγησαν φιλοφρονήσεις.
Δέον νά σημειωθή δτι, ή τοιαύτη χειρονομία τής ΕΛΤΤ.Α. Ικδηλοϋται διά
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πρωτην φοράν πρός τούς βασικούς φορείς άντιμετωπίσεως του όλου κυκλοφοριακοϋ
προοληματος, τούς τροχονόμους Χωρ) κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή έπιβράβευσις των δύο καλυτέρων τροχονόμων τοϋ έτους 1968 είναι άναγνώρισις τοΰ όλου έρ
γου των Ά στυν) κών ύπηρεσιών, εις τον τομέα της κυκλοφορίας γενικώς. Τό γεγο
νός της τοιαύτης άναγνωρ.'σεως είναι άξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως, διότι ικανο
ποιεί ηθικώς καί δίδει την δυνατότητα συνεχίσεως των έργων μέ ηύξημένην θέλησιν.
Σημειοΰμεν από την σκοπιάν μας την περίπτωσιν καί ευχόμεθα όπως, οί άξιοι διακρισεως της υπηρεσίας μας αυξάνονται δσημέραι, ϊνα άναλόγως αύξάνωνται καί αί
χειρονομίαι έπιβραβεύσεως των έργων των ύπό τοΰ κοινωνικού συνόλου. Τό νέον έ
τος 1969, είθε νά είναι δημιουργικόν εις τον χώρον αυτόν.
___________

***

Θ ε μ ε λ ίω σ ις κ τ ιρ ίο υ
το ϋ ΙΔ' ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ
Τ μ ήμ ατο ς

ΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ της 21) 12) 68 δ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παν.
Τζεβελέκος, συνοδευόμενος καί ύπό τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ αύτοΰ Υπουρ
γείου κ. Π. Κ ωτσέλη, μετέβη εις ’Αμπελοκήπους καί έθεμελίωσε τό ύπό άνέγερσιν
κτίριον τοΰ ΙΑ ' ’Αστυν) κοΰ Τμήματος, έπί τής διασταυρώσεως των οδών Αιτωλίας
— Σεβαστουπόλεως. Πρό της άφίξεώς τοΰ κ. Υπουργού, είχον προσέλθει εις τον ώς
άνω χώρον οί: ’Α ρχηγός Ά στυν. Πόλεων κ. Β. Σακελλαρίου, Τπαρχηγός κ. Α.
Στρατης, ό Α ρ χ η γό ς τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος κ. I. Καραχάλιος, ό Δ) ντής
τής Α στυνομίας Α θ η νώ ν Άστυν) κός Δ) ντής Α' κ. Κ. Τσιοΰγκος καί έτεροι προ
σκεκλημένοι Ά ξ ) κοί διαφόρων υπηρεσιών. Τούς ανωτέρω ύπεδέχθησαν δ Προϊστά-

Τ

34

ίΐωνστ. Χρονοπούλού

μένος τής οικείας Άστυν) κής Τ’ποδ) νσεως Άστυν) κός Δ) ντής Β ' κ. Α. Μαραβελάκης καί ό Δ) τής τοΰ ΙΔ' Τμήματος Ά στυν. Α' κ. Ε. Ά γ γ ελ ή ς. Λόγψ τοΰ κα
ταλλήλου τοϋ χρόνου τήν δλην τελετήν παρακολούθησε πλήθος κόσμου τής περιοχής,
i ής θεμελιώσεως προηγήθη ο καθιερωμένος άγιασμός εύλογούντων των ιερέων τής
ενορίας Αγ. Τριάδος. Μετά τον αγιασμόν ώμίλησεν προς τούς παρισταμένους ό κ.
Αρχηγός τής Α.1Ϊ. εϊπών μεταξύ άλλων καί τά έξης:
«Διά πρώτην φοράν κατόπιν πεντηκονταετούς, περίπου, βίου τοΰ Σώματος θεμελιοΰται κτίριον, τό όποιον όχι μόνον θά άποτελή ιδιοκτησίαν τοϋ Σώματος, αλλά καί
έκ σχεδίων καί κατασκευής προώρισται νά στέγαση τάς Υ πηρεσίας, Γραφεία, κοιτώ
νας καί λοιπούς χώρους ενός Αστυνομικού Καταστήματος.
Είναι αυτονόητον ότι τό πρώτον αυτό δικό μας σπίτι θά καλύψη, πλήρως, τάς άναγκας των Ιπηρεσιών ενός συγχρόνου καί πολιτισμένου Αστυνομικού Τμήματος,
όχι μονον από άπόψεως λειτουργικής, άλλα καί από άπόψεως άνέσεως καί υγιεινής
ιών εν αυτφ εργαζομένων Αστυνομικών, μέ βέβαιον αποτέλεσμα τήν ιδιαιτέρως υ
ψηλήν στάθμην άποδόσεώς των.
Και οιά να αποκτήσωμεν τά πρώτο αυτό δικό μας σπίτι, έχρειάσθη μία Έπανάστασις.
Απειράκις, κατά τό παρελθόν, έτέθη τό ζήτημα της άποκτήσεως ιδιοκτήτων
κτιρίων της Αστυνομίας προς στεγασιν των 'Ιπηρεσιών της, άλλ’ οί λόγοι μας άπηυθύνοντο πρός ωτα μή άκουόντων.
Εχρειάσθη ή Επανάστασις καί εν συνεχεία ή Ινυβέρνησις ΙΙαπαδοπούλου. Ή
Κυβέρνησις τών πραγματοποιήσεων καί των μεγάλων ’Έργων διά νά γίνη τό πρώ
τον βήμα πρός ένσάρκωσιν ενός Ονείρου ήμίσεως, περίπου, αίώνος. Τοΰ ονείρου τής
στεγασεως όλων τών Αστυνομικών 'Ιπηρεσιών εις ιδιόκτητα κτίρια.
Είμεθα βεόαιοι δτι τό ονειρον θά γίνη πραγματικότης, χωρίς νά χρειασθή νά
όχλοΰμεν^ ημείς τούς αρμοδίους πέραν τής κατ’ άρχήν παρουσιάσεως τών αναγκών
μας καί ίεραρχήσεως αυτών.
___Είμεϊς άπλώς θά είμεθα αφωσιωμένοι μετά ζήλου καί πάθους δημιουργικού εις
ιά ιοικά μας έργα. Εις τήν προστασίαν τής ήσυχίας καί τής γαλήνης τοΰ Ααοΰ, τής
Εθνικής μας ασφαλείας, τής κοινωνικής τάξεως καί ευνομίας. Εις τήν διατήρησιν
Ά υψηλόν βαθμόν τού ήδη εμπεδωθέντος αισθήματος ασφαλείας, τόσον αναγκαίου
ώ„ ^βασικού ^θεμελίου πάσης δημιουργικής προσπάθειας, άποσκοπούσης εις τήν έπίίουςιν τών ώραίωη καί υψηλών σκοπών τής Εθνικής Ε παναστατικής Ιΐυβερνήσεως.
I ών σκοπών εκείνων, οί οποίοι οι ήμάς, τούς έν τή Αστυνομία Πόλεων, αποτε
λούν φωτεινά Εθνικά ορόσημα καί γνώμονα πορείας καί πηγήν έμπνεύσεως καί δυνάμεως.
r ΠΡ°ζ τήν Εθνικήν μας Κυβέρνησιν ύποσχόμεθα δτι ουδέποτε θά καταστώμεν επιλησμονες τών όσων όφείλομεν πρός αυτήν.
ίποσχόμεθα, ακόμη, ότι θά καθιστάμεθα ημέρα τή ημέρα, περισσότερον άξιοι
τών προσδοκιών της. 1 νησιοι φορείς καί ενσαρκωταί τού πνεύματος τής Έπαναστάσεως, την οποίαν έχομεν κλείσει εις ψυχήν μας.
Σάς ευχαριστώ».
Γον λόγον τοΰ κ. Αρχηγού έκάλυψαν ζωηρά χειροκροτήματα. Έ ν συνεχεία
ο κ. Ιπουργος οθ^σεν επι τίνος βασεως τοϋ κτιρίου τήν συμβολικήν πλάκα θεμελιώσετος καί οΐ ιερείς ηύλόγησαν τήν πράξιν καί τό πράγμα.
Οί παρισταμενοι ηυχηθησαν εις τον κ. Ιπουργόν «καί εις άλλα». Ή ευχή ήτο
απλή, άλλα καί μεστή περιεχομένου. 'Ο κ. Υπουργός, συγκεκινημένος από τήν ίερόέή1® '•ή» στιγμής, εοεχθη ασμένως τήν ευχήν. Μέ τήν σειράν μας εύχόμεθα εις τον
Ιπουργον μας, όπως αξιωθή νά θεμελιωση πολλά κτίρια Ά στυν) κών υπηρεσιών.
Είθε το νεον έτος 16ο9 να ύπάρξη ευνοϊκόν διά τοιαύτας επιτεύξεις.
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Ή τ ε λ ε τ ή τ ή ς δ ια νο μ ή ς
δ ώ ρ ω ν ε ίς τ ά τ έ κ ν α
τ ω ν ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Π ειραιώ ς

ΓΓ ϋ-Ν ^ .1 2 .6 8 , είς τήν αίθουσαν τοΰ Ηειραϊκοΰ Συνδέσμου, έπραγματοποιήθη ή
.
κατ έ'τος διοργανουμένη, υπό τής Άστυν. Δ) νσεως ΙΙειραιώς, έορταστική έκόήλωσις, καθ ήν διενεμήθησαν είς τέκνα των 5Αστυν) κών της συμβολικά δώρα, είς ενδειζιν ειλικρινούς ενδιαφέροντος τής ηγεσίας, υπέρ τής καθ’ δλου οικογενειακής ευη
μερίας των κατά πάντα άξιων συνεργατών της. Τήν ώραίαν καί σεμνήν αυτήν έορταστικήν έκδήλωσιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των: ο Μητροπολίτης ΙΙειραιώς κ.
Χρυσόστομος, ό Αρχηγός Ά στυν. Ιίόλεων κ. Β. Σακελλαρίου, ο Τπαρχηγός %. Α.
Στρατής, ό Αρχηγός τοΰ Λιμενικού Σώματος Πλοίαρχος κ. Β. Γράβαρης, ό στρ)κός Δ) τής Π ειραιώς Συνταγματάρχης κ. Α. Κούρτης, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Α.
Σκυλίτσης, ό Ι ε ν . Δ) ντής τοΰ O .AJI. κ. Ματζουράνης, οί Δήμαρχοι: .Νίκαιας κ.
Ηλυτζανόπουλος, Κερατσινίου κ. Δαβάκης, Ά γ . Τωάννου Ρέντη κ. Λιανόπουλος καί
Δραπετσώνος κ. Παπαντωνίου, ό Δ) ντής τής Νομαρχίας Πειραιώς κ. ’Αθανασίου,
ή Πρόεδρος τής Ο.Κ.Φ.Α. κ. Ά θηνά Δηλαβέρη, εκπρόσωποι των τοπικών καί πολι
τικών Α ρχών, τών τοπικών οργανώσεων καί πλήθος προσκεκλημένων καί φίλων
τής Αστυνομίας Πόλεων. Πάντας ύπεδέχθη, είς τήν καταλλήλως οιακεκοσμημένην
αίθουσαν, ό έχων τήν πρωτοβουλίαν τής όργανώσεως τής όλης τελετής Δ) ντής ’Α
στυνομίας Π ειραιώς Αστυν) κός Δ) ντής Α ' κ. Γ. Τσατούχας, βοηθούμενος ύπό ε
κλεκτών συνεργατών του. Οί μικροί «τιμώμενοι» εΐχον προσέλθει εγκαίρως καί άνέμενον μετά τών γονέων των τήν μεγάλην στιγμήν τής διανομής τών δώρων. Μια α
τμόσφαιρα πλημμυρισμένη από χριστιανική αγάπη καί χαρά ήσαν τά χαρακτηριστικά
τής τελετής.
Ι ό πρόγραμμα ήρχισε μέ τήν άπόδοσιν χριστιανικών ύμνων (κάλαντα κ.λ.π.)
υπό τής παιδικής χορψόίας τών Σχολείων Οικιακής Οικονομίας ’Αθηνών.
Ακολούθως ώμίλησε προς τούς παρισταμένους ό Δ) ντής τής ’Αστυνομίας Πει
ραιώς, ’Αστυν. Δ) ντής κ. Γ. Τσατούχας, είπών τά εξής:
«Σεβασμιώτατε, Κύριε ’Α ρχηγέ...
Κ υρίαι καί Κύριοι
Έ πιτρέψατέ μου νά σάς ευχαριστήσω θερμώς, διότι είχατε τήν καλωσύνην νά
τιμήσητε διά τής παρουσίας σας τήν σημερινήν Εορτήν μας.
Ε ϊλικρινώ ς, αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, διότι διά τής παρουσίας σας άποδεικνύετε καί εμπράκτους τήν αγάπην καί τό ενδιαφέρον σας υπέρ τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Γνωρίζομεν, τά προς ημάς αγνά, ειλικρινή καί φιλικά σας αισθήματα καί πιστεύομεν άκραδάντως δτι θά συνεχίσητε πάντοτε νά μάς περιβάλλετε μέ τήν ιδίαν
αγάπην.
Είναι γεγονός δτι από τής ίδρύσεώς της ή ’Αστυνομία Πόλεων άπέσπασε τήν
εμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν πάντων, χάρις, άφ’ ενός μέν είς τάς ύπό τών ’Αστυ
νομικών καταβαλλομένας άοκνους προσπάθειας έξυπηρετήσεως έν παντί τοΰ πολί
του, άφ’ ετέρου δέ είς τήν κοινήν άναγνώρισιν τοΰ ύπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου καί
τής πατρίδος έργου της καί τής υψηλής Κοινωνικής ’Αποστολής της.
Είδικώτερον οί Αστυνομικοί τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πειραιώς ώς γνω
στόν, προσέφερον μέχρι σήμερον πολυτίμους υπηρεσίας καί προς τήν Πόλιν τοΰ Πει
ραιώς, άλλα καί προς τήν Πατρίδα γενικώτερον άπό τής έγκαταστάσεώς της πρό
45 ετών’Ανέκαθεν αί σχέσεις μας πρός τούς εκπροσώπους τών άρμοδίων Τοπικών Άρ-
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χών, Στρατιωτικών καί πολιτικών, και προς τό Πειραϊκόν κοινόν, υπήρξαν άρισται
καί γόνιμοι. Θεωροϋμεν όέ επιτακτικήν τήν ύποχρέωσίν μας, κατά την έπίσημον ταύτην στιγμήν, νά έκφράσωμεν καί δημοσία τάς απείρους ευχαριστίας μας, προς τούς
εκλεκτούς εκπροσώπους των Τοπικών ’Αρχών καί ’Οργανώσεων καί τό ευρύ Πειραϊκόν κοινόν, διά μέσου των ’Αξιότιμων κ.κ. Δημάρχων, διά τό πνεύμα συνεργασίας
καί αμοιβαίας έκτιμήσεως, το όποιον πάντοτε επιδεικνύουν.
Έλπίζομεν καί πιστεύομεν ότι καί κατά τό εν Πύλαις έτος 1969, ή συνεργασία
μας 0ά είναι άκρως αποδοτική. Καί θά πρέπει νά είναι τοιαύτη, διότι ουτω μόνον, θά
δυνηθώμεν νά συμβάλωμεν απαντες ένεργώς εις τήν ύπό τής Ε θνικής Ε παναστα
τικής Κυβερνήσεως από τής 21ης ’Απριλίου 1967, άναληφθεΐσαν προσπάθειαν ’Α
ναγεννήσεως καί ριζικής άναπλάσεως τής Χώρας, διά τήν δημιουργίαν μιας Νέας
Ελλάδος, προκαλούσης τον ευγνώμονα θαυμασμόν ώς τήν ώραματίσθη δ πρωτεργά
της τής Έπαναστάσεως, Πρωθυπουργός μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ καί
οί άξιοι τής Πατρίδος Συνεργάται του.
Ημείς μέ συνέπειαν καί συνέχειαν πρός τάς ωραίας παραδόσεις τού ’Αστυνομι
κού Σώματος καί εχοντες ζωηράν τήν συναίσθησιν τής ευθύνης έναντι τής Μ εγάλης
μας Πατρίδος, τής Ε Λ Α Α Δ Ο Σ , καί τού εύγενοϋς κοινωνικού της συνόλου,, θά
έξακολουθήσωμεν μετά τής αυτής προθυμίας καί περισσοτέρου ενθουσιασμού τό έπίπονον ’Έργον μας.
’Αξιότιμοι Κύριοι,
Ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, έπ’ ευκαιρία των εορτών τών Χ ρι
στουγέννων καί τού Νέου ’Έτους, διωργάνωσε την παρούσαν εορτήν καί θά διανείμη εντός ολίγου δώρα εις τά τέκνα τών αστυνομικών αυτής, ώς έλαχίστην άπόδειξιν
τού ενδιαφέροντος καί τών εύγενών αισθημάτων τής Διοικήσεως υπέρ τών τέκνων
τών συνεργατών της, οϊτινες μοχθούν νυχθημερόν διά τήν διασφάλισιν τής ησυχίας,

'Ο Άστυν)κός Διευθυντής Α' κ. Γ. Τσατούχας, όμιλών κατά τήν διάρκειαν τής τελετής.
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ιης τάίςεως καί τής ασφαλείας των Πολιτών.
„ -Χτ£νιζομεν τόν Αστυνομικόν καί ώς οικογενειάρχην καί μάλιστα έπιθυμοΰμεν
νά είναι πρότυπον οικογενειάρχου. Προσπαθούμε'/ να εύρεθώμεν όσον τό δυνατόν πλησιέστερον πρός τόν ψυχικόν κόσμον των συνεργατών μας καί είδικώτερον προς τόν
ψυχικόν κόσμον τών τέκνων των.
Ουτω θέλομεν, νά έκδηλώσωμεν την απεριόριστον άγάπην μας καί τό ζωηρόν
ενδιαφέρον προς το παιδί, μάλιστα επ’ ευκαιρία τοιούτων χαρμόσυνων ημερών, ώστε
και οι γονείς και τα ίοια τα παιδιά νά αισθανθούν την θέσιν των εις τόν σημερινόν
Ελληνικόν χώ ρον, την θέσιν των έναντι της πατρίόος, έναντι τής θρησκείας καί έ
ναντι τής οικογένειας, διά νά καταστούν ουτω συνειδητά μέλη άλλα καί γνήσιοι εκφρασταί τής ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, επ’ άγαθώ τής Φιλτά'•Ά Ε λληνικής Πατριδος, τοΰ Κοινωνικού συνόλου, τής οικογένειας των καί αυτών
τών ιδίων.
Τό Γενικόν αναδημιουργικόν πνεύμα, τό όποιον πρυτανεύει από τής Έπαναστασεως τής 21ης Απριλίου 1967 καί εντεύθεν, εις τόν τομέα τής προστασίας τής
Νεότητος, πλέον ή ποτέ άλλοτε παρουσιάζεται συγχρονισμένον καί όλοκληρωμένον.
Ημείς οί Α στυνομικοί, ώς οίκογενειάρχαι, άναγνωρίζομεν την χρησιμότητα τών
ληφθέντων μέτρων τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως. Καί τής όφείλομεν χάριταζ πολλάς
καί διά. ταϋτα, αλλά καί διότι μάς άπήλλαςε τών γνωστών πεζοδρομιακών οχλοκρα
τικών εκδηλώσεων, αί όποΐαι τοσαύτα δεινά είχον έπισωρεύσει εις την πατρίδα μας,
ώστε απερίσπαστοι ήδη άφωσιώθημεν εις τά αμιγή υπηρεσιακά μας καθήκοντα, γε
γονός οπερ μάς επιτρέπει καί τόν πολίτην περισσότερον νά ύπηρετώμεν καί την οίκογένειάν μας νά φροντίζωμεν.
Π εραίνων, εκφράζω καί πάλιν τάς ευχαριστίας μου ώς καί τάς ευχαριστίας τών
αστυνομικών καί τών οικογενειών των, διότι εύηρεστήθητε, νά στερηθήτε έκ τοΰ

Στιγμιότυπο'/ ά π 6 την παρακο/,ούθησιν τοΰ προγράμματος τής σεμνής τελετής.
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πολυτίμου χρόνου σας, διά νά τιμήσητε δια της παρουσίας σας την σημερινήν έορταστικήν μας έκδήλωσιν.
Ε π’ ευκαιρία, των έορτών καί τή ανατολή τοΰ Νέου "Ετους, εύχομαι είς πάντας Τμάς καί τάς οικογένειας σας πλουσίαν την ευλογίαν τοΰ Σωτήρος Χρίστου, πά
σαν ύγείαν καί χαράν, τδ δέ 1969 νά είναι έτος έκπληρώσεως όλων των ευγενών Α
τομικών καί ’Εθνικών μας έπιδιώξεων, είς πείσμα των έλαχίστων Ικείνων, οί όποιοι,
καθ’ οίονδήποτε τρόπον, Ιμφανώς ή παρασκηνιακώς, επιθυμούν την επιστροφήν μας
είς το φαΰλον καθεστώς τοΰ παρελθόντος.
'Π Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου ε ν ί κ η σ ε καί ή Ε λλά ς μ ε γ α λ ο υ ρ 
γ ε ί επί τέλους είς τά ί σι τ ο ρ ι κ ά π ε π ρ ω μ έ ν α τ η ς .
Τέλος, θεωρώ ύποχρέωσίν μου, νά ευχαριστήσω Ικ των προτέρων τον εκλε
κτόν καλλιτέχνην καί φίλον τής ’Αστυνομίας κ. Κίμωνα Ά ρ έτα ν, δ όποιος προθύμως
συμπαρίσταται καί Ινισχύει άπό τής θέσεώς του τάς Ικδηλώσεις μας, έχει δέ σή
μερον την καλωσύνην νά παρουσίαση τούς εξαιρετικούς καί αγαπητούς άλλους καλλιτέχνας, διά νά διασκεδάσουν μικρούς καί μεγάλους μέ ενα ολόκληρον, διάρκειας
δύο ωρών πρόγραμμα, προσφερόμενον άνιδιοτελώς. Παρακαλώ νά δείξωμε καί ημείς
την άγάπη μας μέ τά θερμά μας χειροκροτήματα.
Σάς ευχαριστώ)».
Τον λόγον τοΰ κ. Δ) ντοΰ Ικάλυφαν ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα,
άδρά άπόδειξις έπιδοκιμασίας των λεχθέντων καί τοΰ βαθύτερου νοήματος των. Έ πηκολούθησε πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τδ όποιον επαρουσίασεν ό Ικλεκτδς
καλλιτέχνης καί φίλος τής ’Αστυνομίας κ. Κίμων Ά ρέτας. Γνωστοί "Ελληνες καί
ξένοι καλλιτέχναι, ευγενώς προσφερθέντες, έδωσαν το «παρών» καί μέ τό ταλέντον των
διεσκέδασαν τά παιδιά καί τούς παρευρισκομένους. Χαρά, γέλιο, καλωσύνη, χριστια
νική άγάπη, δλα διά τά παιδιά. Διά τάς άθώας αύτάς υπάρξεις, προς τάς οποία: έξομοκόθη τάς ήμέρας αύτάς είς την ωάτνην τής Βηθλεέμ ό Θεάνθρωπος Χριστός.
Τό πρόγραμμα έκλεισε μέ τήν διανομήν τών δώρων, τά όποια Ιδόθησαν προς
τούς μικρούς τής ’Αστυνομικής οικογένειας, μέ τήν εκφρασιν τών καλυτέρων εύχών
τών παρισταμένων Ιπισήμων.
Είχομεν τήν τύχην νά παρακολουθήσωμεν τήν θεάοεστον αυτήν Ικδήλωσιν τής
’Αστυνομικής Δ) νσεως Πειραιώς, επί ταϊς Ιορταϊς τών Χριστουγέννων, καί αίσθανόμεθα τήν ύπογρέωσιν νά Ιξάρωμεν τήν σημασίαν τη:. Είναι, νοαίζομεν. ύπονρέωσις
παντός αρμοδίου καί δικαιουμένου, ή άναγνώρισις τών συμβολικών αυτών Ικδηλώσεων τής ’Αστυνομικής οικογένειας. Οί άποδέκται τών ευγενών τάσεων είναι πολ,λοί. ’Απομένει νά πολλαπλασιασθοΰν οί μιμηταί τών πράξεων... Τό ύποδεικνύοαεν
μέ πίστιν καί τό άναμένομεν μέ ελ,πίδα. Τό Νέον "Ετος 1969, είθε νά είναι πλ,ούσιον είς τόν τομέα, τών ευγενών αυτών προσπαθειών τής ηγεσίας τοΰ Ά στυν) κοϋ
Σώματος.
ΚΩΝΣΤ. ΧΡΟΝΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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'Υ π ό τού 'Υπαστυνόμου Α ' κ, Γ. ΚΩ ΝΣΤΑΝ ΤΑΚΟ Π Ο ΥΑΟ Υ

ΓΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ήμερες ή ψυχή του ανθρώπου ξεχειλίζει άπο αγάπη καί
στοργή.
Ολοι αισθάνονται την αναγκη να προσφέρουν κάτι, από τό περίσσευμα ή τό ύστέρημά τους,· στους συνανθρώπους πού ή μοίρα γ ι’ αυτούς, δέν υπήρξε απλόχερη.
Αυτή τήν υ π έ ρ ο χ η ψυχική έ'ξαρσι προσφέρει, σάν δώρο, σέ δλους τούς ανθρώ
πους τής γη ς τό άρτιγέννητον Θειον Βρέφος.
Μαζί με δλους ο! ’Αστυνομικοί τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πατρών, άκολουθούντας τό φωτεινό παράδειγμα τής Η γεσίας τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, πού άποιεΧεϊ τμήμα πολύτιμο και ρωμαλαιο, άπο τό κορμί τής Πατρίδος μας, ανεπηρέαστοι
απο τό μεγάλο φορτο τής οουλειάς των, αυτών των ημερών, δέν παρέλειψαν νά εκ
πληρώσουν το ηθικόν τους χρέος κατέναντι των δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.
Μέ πρωτοβουλία τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πατρών Άστυν. Δ) ντοΰ Α' κ.
Κάκκου Σπυρίδωνος καί τοΰ Ύποδιευθυντοϋ Άστυν. Δ) ντοΰ Β ' κ. Νίκα Θεμ. συνεκέντρωσαν, από μεταξύ τους συνδρομές, ενα ικανό χρηματικό ποσόν καί ή προσφορά
τους αυτή, μαζί με τις ψυχές τους, ταξείδεψε στις βουνοκορφές των χιονισμένων Ξηρομερίτικων βουνών.

Α

ΚΩΝΩΠΙΝΑ. Ενα χωριό πολυάνθρωπο. Μια πολίχνη, στήν όποια ζοΰν μέ
μόχθο αγνές κ ι’ ευγενικές Ε λληνικές ψυχές, πλημμυρισμένες από Χριστό καί Ελ
λάδα
Έ δώ είναι τό τέρμα τοΰ ταξιδιού τής ’Αστυνομικής προσφοράς.
Εδώ σ αυτήν τήν ήρεμη Ε λληνική γωνιά, μοιράστηκαν τά εκατόν τριάντα
(130) δέματα, πού ή στοργή των ’Αστυνομικών μας συνεκέντρωσε για τά τρυφερά
Ε λ λ η νικ ά βλαστάρια τοΰ χωριοΰ.
Ή τα ν μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη ημέρα. Κυριακή 22.12.1968. "Ωρα 10
πρωινή.
Στο προαύλιον τοΰ Δημοτικού Σχολείου συγκεντρωμένοι οϊ εκατόν τριάντα (130)
μικροί μαθηταί, μέ επικεφαλής τον Διευθυντή τοΰ Σχολείου τους καί τήν σύζυγόν
του Δημοδιδασκάλισσα κ. Παπανικολάου, γεμάτοι άδολη χαρά, υποδέχονται τήν ’Α
στυνομική αντιπροσωπεία.
Κοντά δ Αίδεσιμώτατος ίερεύς, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος καί πολλοί χωριανοί.
Λόγια δέν βρίσκονται εύκολα νά περιγράψουν τά αισθήματα πού πλημμυρίζουν τις
ψυχές δλων. Στά μάτια τών παιδιών αντιφεγγίζει τής ψυχής τους ή λαχτάρα καί τής
καρδιάς τους ό αγνός παλμός, γιά τήν ίκανοποίησι τής προσδοκίας τοΰ αναμενομένου
μπουναμά.
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Ξαναθυμοΰνται τά Χριστούγεννα τοΰ 1967, πού πάλι, οί ’Αστυνομικοί της Αιευθύνσεως ’Αστυνομίας Πατρών, τούς έφιλοδώρησαν μέ δέματα γεμάτα δώρα καί μια
θαυμάσια Παιδική Βιβλιοθήκη, μέ διακοσίους (200) τόμους βιβλίιυν.
Σαν σέ χαρούμενη πολύβουη κυψέλη τριγυρίζουν καί περιεργάζονται τον επικε
φαλής τής ’Αστυνομικής. ’Αντιπροσωπείας ’Αξιωματικό καί τά άλλα ολιγάριθμα μέ
λη της. Σέ λίγο μέσα στην απέριττη αίθουσα διδασκαλίας, οί μικροί μαθηταί, μέ τις
επίκαιρες απαγγελίες τους, τά Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα τραγούδια
τους, εκδηλώνουν μέ συγκίνησι την ευγνωμοσύνη τους γιά την προσφορά των δώρων
καί δείχνουν την ποιότητα τής εργασίας των δασκάλων τους, στον Χριστιανικό, στον
Εθνικό καί στον Επιμορφωτικό Τομέα.
Πράγματι έπρόκειτο γιά μιά λαμπρή έκδήλωσι, μέ υψηλό νόημα καί βαθύ η
θικό περιεχόμενο, πού αξίζει νά έξαρθή στό πρέπον ύψος της, γ ιά να εύρη τούς
μιμητάς της.
Γ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

1 -

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά

τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν

Φ ίλ ω ν ο ς .
Πάροδος της όδοΰ Πεντέλης 22, κοντά στον κιν) φο «Χαραυγή» τής Δάφνης.
Ό Φ ίλων, ένας των μεγαλύτερων αρχιτεκτόνων τής αρχαιότητας, γυιος του
Έ ξηκεστίδου, κατήγετο άπό την Ε λευσίνα καί έζησε τόν Δ' π.Χ. αιώνα. Τό σπου
δαιότερο έργο του ύπήρξεν ή Σκευοθήκη στον Πειραιά, ή οποία κατεστράφη τό 86
π.Χ . άπό τόν Σύλλα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν ΙΙειροιιά καί σέ προάστια ’Αθη
νών Πειραιώς) .
Φ ιλ ώ τ α .
Πάροδος της όδοΰ Τρίτωνος 16, κοντά στόν κιν) φο «’Άννα» των Πετραλώνων.
Ό Φ ιλώτας, γυιος τοϋ Παρμενίωνος, ήταν εταίρος (σύντροφος) του Μ. Α 
λεξάνδρου καί διακρίθηκε ώς ίππαρχος των Εταίρων. Τό 330 π.Χ. κατηγορήθηκε
δτι όέν κ α τή γγειλε κάποια συνωμοσία εναντίον τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου καί καταδικά
σθηκε σέ θάνατο.
Φ ίνλεϋ Γ ε ω ρ γ ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Κλεμανσώ 24, κοντά στό 1ΚΑ τοϋ Ιΐατσιποδίου.
Ό Γεώργιος Φίνλεϋ (1799 - 1875) , Ά γγλο ς ιστορικός, κατήλθε τό 1823 στην
Ε λλάδα , ενθουσιασμένος άπό τόν υπέρ τής ελευθερίας άγώνα των Ελλήνων καί μετέσχε σ’ αυτόν. ’Έ ζησε έκτοτε στην ’Αθήνα, πλήν ενός διαστήματος πού Απέστρεψε
στην Σ κωτία, καί άφιερώθηκε στην μελέτη τής Ε λληνικής ιστορίας. Μερικά άπό
τά έργα του ε ίνα ι: « Ή Ε λλάς ύπό τούς Ραιμαίους», «Ή ιστορία τής Βυζαντινής καί
Ε λλ η νικ ή ς αυτοκρατορίας» καί «'Ιστορία τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως».
Φ ιντίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Πολυμήτου, κοντά στην Α γ ία Τριάδα των Ουνιτών τής 6δοΰ ’Α χαμνών.
Ό Φ ιντίας, πυθαγόρειος φιλόσοφος άπό τις Συρακούσες, ήταν φίλος στενός τοϋ
Δάμωνος. 'Ώς γνω στόν, ή φιλία τους κατέστη παροιμιώδης.
Φ ίξ Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος τή ς όδοΰ Ζησιιτοπούλου 117, κοντά στόν κιν) φο «Άνίτα» Π. Φαλήρου.
Ό ’Ιω άννης Φ ίξ, τής γνωστής Βαυαρικής οικογένειας πού έγκατεστάθη στην
Ε λλάδα επί βασιλείας τοϋ ’Όθωνος, ήτο γυιος τοϋ Γεωργίου Φίξ, πού άπέθανε στα
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μεταλλεία της Κύμης. Ό Ιωάννης Φιξ είδικεύθηκε στήν Γερμανία στα τής ζυθο
ποιίας καί ίδρυσε τό πρώτο στήν Ελλάδα Ζυθοποιείο, τΙς Ιγκαταστάσεις τοΰ οποίου
επεξέτεινε καί ετελειοποίησε δ γυιός του Κάρολος.
Φλαβιανών.
Πάροδος τής λεωφόρου Βενιζέλου 42, κοντά στόν κιν) φο «"Ατταλος» Ν.
Σμύρνης.
Όφείλει την δνομασΐα σέ δύο Πατριάρχες. Έ ξ αύτών δ μέν τής ’Αντιόχειας
0380 - 408) έναντιώθηκε στήν καταδίκη τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, δ δέ τής
ΚΠόλεως (447 - 440) . καταδικάσθηκε από τήν Οικουμενική Σύνοδο τής Εφέσου
(440) , I? αιτίας ραδιουργιών υπό αντιπάλων του αιρετικών. (Συνώνυμη δδός υπάρ
χει στήν X. Φιλαδέλφεια) .
Φλαγγίνου Θ ωμά.
Πάροδος τής όδοΰ Κουρτίδου, στις «Τρεις Γέφυρες».
Ο Θωμάς Φλαγγι’νης, λόγιος καί νομικός τοΰ 17ου κΐώνος από τήν Κέοκυρα,
Ιργασθηκε ώς δικηγόρος στήν Βενετία καί ΐδουσε εκεί τό Φλ.αγγιανιανδν Φροντιστήριον, Ιλληνικόν, δηλαδή, σχολεϊον για τήν έκπαίδευσι τών άπόρων Ιλληνοπαίδων.
Φλαμμαριών Κ αμίλου.
Πάοοδος τής δδοΰ Άκάμαντος 5, κοντά στήν 'Αγία Μαρίνα τοΰ «Θησείου».
'Ο Κάαιλος Φλαμμαοιών (1842 - 1925) . Γάλλος άστρονόμος. Ικλαΐκευσε τήν
μελέτη τής άστρονομίας μέ τά έργα του, πού μετεφράσθησαν σέ πολ.λές ξένες γλώσσες.
Φλέμινγκ ’Αλεξάνδρου .
Πάροδος τής δδοΰ Τρικάλων- κοντά στον "Αγιο Δημήτριο τής X. Ελβετίας.
'Ο ’Αλέξανδρος Φλέμινγκ (1881 - 1055) . "Αγγλος βακτηοιολόγος, τό 1045
Ιτιι ιήθη, μαζί με τούς Φλόου καί Τσαίην. μέ τό βραβεΐον Νόιιπελ τής Χημείας, γιά
τήν άνακάλυώι τής πενικιλλίν,ης. Τό 1952 Ιπεσκέφθη τήν Ε λλάδα καί τό 1058
ένυ μφεύθη τήν Έλληνίδα βοηθό του ’Αμαλία Κατσούρη. (Συνώνυμη δδός υπάρχει
προάστια τών ’Αθηνών) .
Φλέσσα Γρηγορίου - Δικαίου.
Πάροδος τής δδοΰ Άδριανοΰ 110, στήν «Πλάκα».
’Οφείλει τήν ονομασία στόν γνωστό Παπαφλέσσα, τον ήρωα τής Έπαναστάσετοΰ 1821. Για τήν ζωή του, βλέπε δδόν Παπαφλέσσα.
Φλιοϋντος.
Πάοοδος τής δδοΰ Σ. Πάτση 37, στόν «Προφ. Δανιήλ».
'Ο Φλιοϋς ή Φλειοΰς, πόλις τής άρχαιότητος κοντά στόν ’Ασωπό ποταμό, Β.Δ.
τής Νεμέας, ήταν πρωτεύουσα τής Φλιασίας κατά τόν ΣΤ' — Ε ' αιώνα π.Χ. Τό
380) 79 π.Χ. Ικυριεύθη άπό τούς Σπαρτιάτες, αργότερα εγινε σύμμαχος τών ’Αθη
νών καί τό 220 π.Χ. μετέσχε τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Φλογαΐτου Θεοδώρου.
Πάοοδος τής δδοΰ Τυπάλδου Κοζάκη 0, κοντά στόν "Αγιο Δημήτριο τών Ό 
πλων (Τρεις Γέφυοες) .
'Ο Θεόδωρος Φλογαΐτης, πολιτικός καί νομομαθής, γεννήθηκε στό Ναύπλιο τό
1840. Κατ’ Ιπανάληφιν έξελέγετο βουλευτής Χαλκίδος καί ’Αθηνών. Έγένετο ύφηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου καί άπεποιήθη άργότεοα τήν προσφερθεΐσα σ’ αυ
τόν έδρα τοΰ Διοικητικού Δικαίου. "Εγραψε πολλά καί άξιόλ,ογα νομικά έργα.
( Σ υ ν εχ ίζετα ι)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** **************************
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‘Υπό τοΰ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελεκου
έξεδόθη Δ ια τα γ ή , τής όποιας τό κείμενον δημοσιεύομεν
κ α τ ω τ έ ρ ω , λό γω τής σοβαρότητας τοΰ όλου θέματος.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Προς άπάσας τάς 'Υπηρεσίας των Σωμάτων ’Ασφαλείας
Θ έ μ α : «Σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά , κ α ί εν γ ίν ε ι τ α κ τ ικ ή έναντι, τω ν Ά ποστράτω ν ’Αξιωματικών)).
1.
— Ή α μ ο ιβ α ία α γά π η μεταξύ των άνδρών, ή σύμπνοια, ή αλληλεγγύη καί
ή ψυχική ένατης, χαρακτηρίζουν από τής συγκροτήσεις των τά Σώματα ’Ασφα
λείας καί τάς Ε νόπλους μας Δυνάμεις καί συνθέτουν ένα αρραγές καί αδιάσπα
στου σύνολον πού αποτελεί τον σημαντικώτερον παράγοντα τής παρά τούτων άντιμετωπίσεως των κατά την ιστορικήν διαδρομήν των άναφαινομένων αντιξοοτήτων
καί εμποδίων έν τή έκτελέσει τής αποστολής των.
2.
— Τ ά προαναφερθέντα αισθήματα, δεν πρέπει να κυριαρχούν μεταξύ των
άνδρών τω ν Σωμάτων ’Ασφαλείας καί των ’Ενόπλων Δυνάμεων, μόνον όταν ούτοι
εύρίσκωνται εις τήν κατάστασιν τής ένεργείας, άλλα νά συνεχίζωνται υφιστάμενα
αναλλοίωτα καί μετά τήν έκ των τάξεων τούτων άποχώρησίν των.
Οι δεσμοί τω ν έν ενεργεία μετά των εξερχομένων συναδέλφων των, πρέπει νά
σφυρηλατώνται καί διατηρώνται συνεχείς, ισχυροί καί Ιγκάρδιοι.
“Α παντες τυγχάνουν μέλη μιας καί τής αυτής μεγάλης οικογένειας, τής Στρα
τιω τική ς, μέ ένα σώμα καί μίαν ψυχήν.
3.
— Οί άποστρατευόμενοι, έχουν αναλώσει τά καλύτερα έτη τής ζωής των εις
τήν ύπηρεσίαν τής Πατρίδος, έπιτελέσαντες τήν υψηλήν εθνικήν καί κοινωνικήν
αποστολήν τω ν καί προσενεγκόντες εις τον βωμόν τοΰ καθήκοντος καί τήν τελευταίαν ικμάδα τής ζωτικότητάς των, πιστοί θεματοφύλακες των παραδόσειον των Σω
μάτων ’Α σφαλείας καί των Ε νόπλων Δυνάμεων.
4.
— Πολλά οφείλει ή Πατρίς μας είς τούς παλαιμάχους αυτούς ηρωικούς ανδρας, οίτινες διά τω ν θυσιών των καί τής αφοσιώσεις των εις τά αιώνια Ελληνικά
ιδεώδη, έλάμπρυνον τήν Ιστορίαν τοΰ ’Έθνους μας.
5.
— Πρέπει νά καταστή βίωμα καί συνείδησις είς τούς εν ενεργεία δτι οί α
ποστρατευόμενοι συνάδελφοί των δέν παύουν νά είναι σάρξ έκ τής σαρκδς των Σω
μάτων ή Κ λάδων τω ν Ένοπλων Δυνάμεων ένθα υπηρέτησαν, συνδεόμενοι με δε
σμούς αίματος καί κοινών άγώνων, θεωρούμενοι πάντοτε ώς οί πλέον πιστοί, ανιδιο
τελείς φίλοι καί συνεργάται των, έτοιμοι άνά πάσαν στιγμήν νά παράσχουν καλού
μενοι καί νέας πολυτίμους έθνικάς υπηρεσίας.
6.
— Οί άποστρατευόμενοι, εύρίσκονται προ εντελώς νέας καταστάσεως, είς
τήν νέαν δέ καί τελικ ή ν καμπήν τής πολυκύμαντου σταδιοδρομίας των, άντιμετωπίζουν πλεΐστα δσα προβλήματα προσαρμογής των είς τον ιδιωτικόν βίον καί ώς έκ
τούτου, έχουν ά νά γκ η ν τής συμπαραστάσεις, αγάπης, εκτιμήσεις καί Ιξυπηρετήσεως τω ν έν ένερ γεία συναδέλφων των,
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Ά— Οί νεώτεροι, αενάως, διαδέχονται τους τερματίζοντας τήν σταδιοδρομίαν
των παλαιοτέρους εις τά διάφορα αξιώματα καί πάντοτε δέον όπως έχουν ύπ’ δφιν
των, δτι δταν έπιστή τδ πλήρωμα τοϋ χρόνου, θά εύρεθοϋν καί οδτοι εις τήν θέσιν
τών άποστράτων συναδέλφων των, άξιοΰντες τότε άνάλογον μεταχείρισιν.
8·— Μοί ύπεβλήθησαν παράπονα·, δτι εις τινας περιπτώσεις, εις άποστράτους
Αξιωματικούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών Ενόπλων Δυνάμεων, δεν έπεδείχθη παρ αστυνομικών οργάνων, ό όφειλόμενος σεβασμός, ή έπιβαλλομένη άψογος
συμπεριφορά, ώς καί διάθεσις εξυπηρετήσεώς των εις προβληθέντα διάφορα νόμιμα
αΐτήματά των.
9·— Ή ανωτέρω ανεπίτρεπτος καί απαράδεκτος τακτική, άντίκειται εις τήν
ηθικήν τάξιν, τάς παραδόσεις τών Σωμάτιυν ’Ασφαλείας καί τούς παραδεδεγμένους
κανόνας κοινωνικής αβροφροσύνης καί πληροί, ώς είναι φυσικόν, μέ αισθήματα δεδικαιολογημένης πικρίας καί άπογοητεύσεως τούς άποστράτους συναδέλφους, δτι
δεν έ'τυχον τής προσηκούσης μεταχειρίσεως.
10.— Έπιθυμών δπως μή επαναληφθοΰν εν τφ μέλλοντι παρόμοιαι περιπτώ
σεις ανάρμοστου καί άήθους συμπεριφοράς παρ' αστυνομικών οργάνων έναντι τών
άποστράτων,
ΠA Ρ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ω
τά κάτωθι:
α. Τήν έν γένει συμπεριφοράν τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έν δλη
τή κλίμακι τής Ιεραρχίας, έναντι τών άποστράτων συναδέλφων των, ώς καί τών
τοιούτων τών Ενόπλων Δυνάμεων, θά. χαρακτηρίζη πλήρης σεβασμός,, απεριόριστος
εκτίμησις, ειλικρινής αγάπη, προσήνεια, άψογος έν παντί συμπεριφορά καί διακρι
τική τιμή καί έν γένει μεταχείρισις.
β. Αντί τοϋ μεταξύ ιδιωτών ανταλλασσόμενου κατά τάς συναντήσεις των χαιρε
τισμού τοϋ επιβαλλομένου έκ τών κανόνων τής καλής κοινωνικής συμπεριφοράς, νά
απονεμηται εις απαντας τούς άποστράτους Αξιωματικούς παρά τών έν ενεργεί οι
άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας δ οφειλώμενος έκ λόγων φιλοφροσύνης καί συναοελφότητος στρατιωτικός χαιρετισμός.
Ιί απονομή χαιρετισμού, συγκινεΐ καί υποχρεώνει τούς άποστράτους, οίτινες
ούτως αισθάνονται ότι εξακολουθούν νά απολαμβάνουν αγάπης, σεβασμού καί έκτιμήσεως καί μετά τήν έκ τής ενεργού υπηρεσίας άποχώρησίν των.
γ. Νά ακροώνται οί Βαθμοφόροι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά προτεραιότη
τα καί μετά τής προσηκούσης προσοχής τά υποβαλλόμενα έκάστοτε αύτοϊς αιτήμα
τα ή παράπονα τούτων καί νά έπιλαμβάνωνται μετά ταχύτητος, πνεύματος έξυπηρετησεως και προθυμίας, τής έξετασεως, ίκανοποιήσεως ή έπιλύσεως τούτων έν τώ
κύκλψ τών αρμοδιοτήτων των καί έν τώ μέτριο τοϋ έφικτοΰ.
δ. Εις τούς έκ τών άποστράτων κατωτέρους κατά βαθμόν, τούς όντας ενδεείς,
λογιρ ανεπάρκειας τής συντάξεως ή ατομικών άτυχημάτων ή ετέρων σοβαρών οικο
γενειακών υποχρεώσεων, εφ δσον βεβαίως ύφίσταται υπηρεσιακή ευχέρεια καί όυνατοτης, να καταβαλλωνται προσπαθειαι διά τήν έξεύρεσιν άξιοποεπούς έργασίας
καί νά ικανοποιούνται τά αναγόμενα εις τΰν κύκλον τών αστυνομικών καθηκόντων
και Αρμοδιοτήτων διάφορά, αιτήματα των, έντδς πάντοτε τών πλαισίων τής νομιμότητος.
ε. Οι Βαθμοφόροι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας νά τηρούν τάς έπιβαλλομένας κοι
νοίνικάς σχέσεις και επαφάς μετά τών διαμενόντων μονίμως ή προσκαίρως έν τή π ε
ριφέρεια των άποστράτων και να επισκεπτωνται οίκοι τούς έκ τούτο)ν άνωτέρους
των ’Αξιωματικούς, έκδηλούντες τήν χαράν των εις περίπτωσιν ευτυχών ατομικών
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ή οικογενειακών γεγονότων καί την λύπην των εις περίπτωσιν άτυχων καί σοβα
ρών δι αυτούς συμβάντων.
στ. Νά προσκαλώνται πάντοτε οί άπόστρατοι εις τάς όργανουμένας παρά των
ιπη ρ εσιώ ν των Σωμάτων ’Ασφαλείας Έορτάς, Τελετάς καί κοινωνικάς έν γένει
εκδηλώσεις καί νά παρέχηται εις τούτους ή προσήκουσα εις τον βαθμόν των τιμη
τική θέσις.
ζ. Ό σάκις εις Άστυνομικάς Ά ρχάς άποστέλλωνται δι’ έπίδοσιν έγγραφα άφορώντα εις άποστράτους Αξιωματικούς των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί των ’Ενόπλων
Δυνάμεων, ίδια ’Ανώτερους ή Ανώτατους,, έφ’ όσον επιτρέπει τοΰτο ή φύσις των
έγγραφων καί ύφίσταται υπηρεσιακή ευχέρεια, νά έπιδιώκηται ή έπίδοσίς των ύπο
αστυνομικών οργάνων εις τήν οικίαν των Αξιωματικών καί νά άποφεύγηται ή κλήσις των εις τά ’Αστυνομικά Καταστήματα.
Έ ν εναντία περιπτώσει, νά προσδιορίζωνται κατά τήν πρόσκλησιν ώρισμένα
χρονικά όρια προσελεύσεώς των εις τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ι'να 6 καλούμενος
τυγχάνη κατά τήν παρουσίασίν του αμέσου καί ταχείας έξυπηρετήσεως καί νά μή
καθυστερή ή ταλαιπωρήται πολλάκις διά παραλαβήν ασήμαντου ή επουσιώδους εγ
γράφου .
•η. Κ ατά τάς επισκέψεις των εις Νοσοκομεία ή Κλινικάς νοσηλευόμενων συν
ταξιούχων άνδρών είδικώς των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς αί ίσχύουσαι σχετικαί
διαταγαί, παρά των ένεργούντων τάς έκάστοτε επισκέψεις ’Αξιωματικών, νά έπιδεικνύηται πρός τούτους πνεύμα θερμού ενδιαφέροντος συμπαραστάσεως καί έξυπηρετήσεώς των, ώστε νά αίσθάνωνται ούτοι τό θερμουργόν καί ειλικρινές ενδιαφέρον
τής Διοικήσεως καί νά άνακουφίζωνται διά τής λήψεως οίουδήποτε εφικτού καί λο
γικού υπέρ αυτών μέτρου, τής εξετάσεως τών τυχόν παραπόνων των καί ίκανοποιήσεως τών διαφόρων αιτημάτων των.
θ. (1) Κατά τήν άπόδοσιν τών ύπό τών οικείων Κανονισμών προβλεπομένων
επικήδειων τιμ ώ ν εις άποβιοΰντας άποστράτους τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, δέον νά
προ-σόίδηται πάνδημος χαρακτήρ καί νά έκδηλώται έπιβλητική ή συμπαράστασις
καί τό πένθος τού Σώματος εις δ ανήκει, πρός τούς άξιους καί τετιμημένους νε
κρούς του.
(2) Αί άπονεμόμεναι ώς άνω προσήκουσαι τελευταϊαι δημόσιαι τιμαί, έχουν
σοβαρόν άντίκτυπον επί τής έμφανίσεως καί προβολής τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ή
δέ έξαρσις τών ύπέ£ τής Πατρίδος άγώνων τών μεταστάντων, πλήν τής. άποτίσεως
τού οφειλομένου φόρου τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούτους, προκαλεϊ καί τήν
πρός μίμησιν έφεσιν τώ ν έπιγενομένων.
(3) ’Επίσης κατά τήν άπόδοσιν έπικηδείων τιμών εις άποβιοΰντας Άποστρά
τους ’Α ξιωματικούς τώ ν ’Ενόπλων Δυνάμεων, ιδία δέ εις περιοχάς εις ας δέν ύφίστανται Σ τρατιω τικαί Μονάδες, αί οίκεΐαι Τπηρεσίαι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
πέραν τών υπό τού Κανονισμού τής έν ταΐς Πόλεσι καί Φρουρίοις Υπηρεσίας τών
Στρατευμάτων προβλεπομένων, νά συμμετέχουν καί αύται ένεργώς.
11.
—- Πάσαν έν τώ μέλλοντι καταγγελλομένην περίπτωσιν ανάρμοστου ή άήθους συμπεριφοράς πρός Άποστράτους, τόσον τών Σωμάτων Ασφαλείας, δσον καί
τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων, θέλω ελέγξει παραδειγματικώς.
12.
— Ή παρούσα νά τεθή εις τον φάκελλον τών ύπ’ δψιν διαταγών, τό δέ περιεχόμενόν της νά άνακοινωθή καί άναπτυχθή παρά τών Διοικούντων Βαθμοφόρων
εις άπαντας τούς άνδρας.
'Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς
Π. Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Σ

ΕΙ ΔΗΣΕΙ Σ

ΚΑΙ

Π Α Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΕΎΧΑΙ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «Χρόνια πολλά» εϊς τούς εορτάζοντας:
1) Άστυν) κούς Δ) ντάς A' Β. Γιαννόπουλον καί Β. ’Αρβανίτην, 2) Ά στυν) κούς Δ) ντάς Β' κ.κ. Β. Κρΰον, καί Β. Κολλινιάτην, 3) ’Αστυνόμους Α ' κ.κ. Β.
Τζαβέλαν, Β. Λάμπρου, Β. Γσόπελαν, Β. Πατουσάκην καί Β. Αάμπρου. 4) ’Αστυ
νόμους Β' κ.κ. Β. Πέππαν, Β. Ραυτογιάννην, Β. Γάλλον, Β. Μπούσιον, Β. Κΐτσον,
Β. Ξανθάκον καί Β. Καραμούζην ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. Ά ξ ) κούς καί
κατωτέρους άστυν) κούς Υπαλλήλους.
ΣΓΓΚΓΟΤΗΣΙΣ ΣΓΜΒΟΓΑΙΩΝ
Τά δι’ αποφάσεων τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάςεως συγκροτηθέντα διά τό
έτος 1969 Συμβούλια (’Αστυνομικόν καί Πειθαρχικόν) έχουσιν ο>ς έξης:
1. Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
Τακτικά Μέλη
1) Ιΐρόεδρος: Αρχηγός Άστυν. Πόλεων Βασίλειος Σακελλαρίου, 2) Μέλη:
α) Ύπαρχηγός Αστυν. Πόλεων Αθανάσιος Στρατής, β) Ά σ τυν. Δ) ντής Α ' Θερά
πων Γαλανόπουλος, γ) Αστυν. Δ) ντής Α ' Γεώργιος Τσατούχας, ο) Ά στυν. Δ) ντής
Α' Κων) νος Τσιοΰγκος, Γραμματεύς Αστυνόμος Ά Θεοχαρόπουλος Παύλος.
'Αν απλή ρω ματ ικά Μ έλη
Μέλη: Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' Τάςεως α) Χρηστός Νικολουλέας, β) Κων) νος Παπασπυρόπουλος, Ι'ραμματεύς: Αστυνόμος Α ' Τζίμας Θεόδωρος.
1. Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
Τακτικά Μέλη
1) Πρόεδρος: Αστυν. Δ) ντής Β' Πετόσογλου Γεώργιος, 2) Μέλη: Αστυνόμος
Α Χριστολουκάς Λουκάς, 3) Αστυνόμος Α ' Κουρής Νικόλαος, Γραμματεύς 'Γπαστυνόμος Γκουρβέλος Άοάμ.
Άναπληρ ω ματικά^Μέλη
1) Πρόεδρος: Άστυν. Δ) ντής Β' Δασκαλόπουλος Νικόλαος, 2) Μέλη: Α σ τυ
νόμος Α' Λαδιάς Κων) νος, 3) Αστυνόμος Α' Γιαννημάρας Κων) νος, Γραμμα
τεύς: Τπαστυνόμος Α' Τζούβελης ’Ιωάννης.
*
AMQIBAI
Τπό τοϋ Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων έπηνέθησαν ο ί: α) Οί Ά ξ) κοί
καί κατώτεροι Αστυνομικοί τής Τποδ) νσεως Τροχαίας Κινήσεως Α θηνώ ν, διότι
τόσον κατά τάς κινήσεις τής ΜΕ. τού ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ, δσον καί τάς κινήσεις
των ξένων Προσωπικοτήτων έπισκεπτομένων την Α.Ε., ιδία κατά τάς τελετάς επιδόσεως Διαπιστευτηρίων, έξετέλεσαν κατά τρόπον άψογον τό καθήκον των, συμβαλ-
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λοντες οΰτω τά μέγιστα εις τήν άκρίβειαν τηρήσεως των επισήμων προγραμμάτων.
β) Οί Ά ξ ) κοί καί κατώτεροι ’Αστυνομικοί τής Γ.Τ.Κ. ίίειραιώς, διότι διά
xJ i i εργατικότητός τω ν, ημέρας τε καί νυκτός, κατώρθωσαν νά μειώσωσι τά τροχαία
ατυχήματα, νά διασφαλίσωσι τήν προστασίαν των πεζών καί νά δημιουργήσωσιν εύνοϊκάς προϋποθέσεις κανονικής κυκλοφορίας των οχημάτων, προκαλέσαντες οΰτω
τήν άναγνώρισιν τοΰ έργου των παρά του Πειραϊκοϋ κοινού καί
γ) Ο Αστυνόμος Β κ. Δρακόπουλος Γεώργιος, διότι ώς Διοικητής τού AT'
Αστυν) κοΰ 1 μήματος ’Αθηνών, συνετέλεσεν εις τήν καλλιέργειαν αισθημάτων ει
λικρινούς αγάπης καί έκτιμήσεως τών πολιτών πρός τό Άστυν) κόν Σώμα, αποτέ
λεσμα των οποίων ύπήρξεν ή εύγενής έκδήλωσις τών ΙΙέτρου καί Μάνθου Λουδάρου, διατηρούντων ’Αρχιτεκτονικόν Ι'ραφεΐον έν Άθήναις, οϊτινες κατήρτησαν δω
ρεάν μελέτην άνεγέρσεως τού κτιρίου τού ΛΓ' Άστυν) κοϋ Τμήματος.
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων (Φ.Ε.Κ. 440) 16-12-68)
διαγράφονται τής δυνάμεως τού Άστυν) κοΰ Σώματος, από 1.1.1969, οί κατωτέρω
Αστυν) κοί υπάλληλοι, καταλαμβανόμενοι υπό τού ορίου ηλικίας:
1 π α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς : Μπουτούνης Κων) νος τού Ίωάννου, Τσάφος Γεώργιος τοΰ Θωμά, Ξηντάρας Ευάγγελος τού Στυλιανού, Ινιπινής Κων) νος τού Δημητρίου, Ν ταλαχάνης Νικόλαος τού Ιωάννου, Γσιατούχας Δημήτριος τού Χαραλάμπους, Τσιατούχας Νικόλαος τού Λουκά, Φάκκας Παναγιώτης τοΰ Βασιλείου, Παΐσιος Εμμανουήλ τοΰ Παναγιώτου, Κορομπίλης Χρηστός τοΰ Κων) νου, Τσόλκας
Χρηστός τοΰ Νικολάου, Ματάκιας Διονύσιος τού Νικολάου, Χεκίμογλου Νικόλαος
τοΰ Διονυσίου, Σασσάς Θεόδωρος τού Μιχαήλ, Πρωτόπαππας Σπυρίδων τού Διονυσί
ου, Τζήλιος Κων) νος τού Βασιλείου,, Παπαγεωργίου Γεώργιος τοΰ Κων) νου, Μπότσαρης Ε υάγγελος τοΰ Ίωάννου, Σπυρόπουλος Αθανάσιος τού Σπυρίδωνος, Άντωνόπουλος Ή λία ς τοΰ Ευαγγέλου, Πάγκαλος Χαράλαμπος τού Γεωργίου, Χαριλάου
Φραγκίσκος τοΰ Ξενοφώντος, Μαυρομιχάλης Δημητριος τού Δημοσθένους, Μαγκλάρας Κων) νος τοΰ Δημητρίου, Φωτόπουλος Ιω άννης τοΰ Παναγιώτου, Ευσταθίου Πα
ναγιώ της τοΰ Ί ω ά ννο υ, Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος τοΰ Μιχαήλ, Τσιφτσής Δημήτριος τοΰ Κων) νου, Γκίκας Γεώργιος τοΰ Βασιλείου, Αλεξίου Δημήτριος τοΰ Ίω 
άννου, Άδαμόπουλος Γεώργιος τού Δημητρίου,, Τσελώνης Χρηστός τοΰ Ίωάννου,
Χ ανής Κων) νος τοΰ Θεοφάνους, Άνδριόπουλος Γεώργιος τοΰ Νικολάου, Παπαδόγκω νας Φίλιππος τοΰ Ίωάννου, Καφετζόπουλος Σπυρίδων τοΰ ’Εμμανουήλ, Βασιλόπουλος Κων) νος τοΰ Α λεξίου, Σταυρόπουλος Αριστείδης τοΰ Ίωάννου, Πουλόπουλος Γεώργιος τοΰ Κων) νου, Γιαννούλης Σαράντος τοΰ Γεωργίου, Μουστάκας Πα
ναγιώ της τοΰ Παύλου, Οικονόμου Δημήτριος τού Ίωάννου, Μάλλης Χρηστός τοΰ Α 
ποστόλου, Γούργαρης ’Απόστολος τοΰ Σπήλιου, Τερέζης Αθανάσιος τοΰ Χρήστου,
Τσέλιος Βασίλειος τοΰ Νικολάου, Παπασπυρόπουλος Βασίλειος τοΰ Δημητρίου, Σπίνουλας Ιω ά ν ν η ς τοΰ Γειυργίου, Λυγερός Θεοφάνης τοΰ Λεωνίδου, Σταθόπουλος Δημήτριος τοΰ Κων) νου, Μαμάτας Δημήτριος τοΰ Αποστόλου, Γκότσης Νικόλαος τοΰ
Σωτηρίου, Δημητρόπουλος Διονύσιος τοΰ Άνδρέου καί Σκαρλάτος Γεώργιος τοΰ Α 
ναστασίου.
’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς : Κοκκολάκης ’Εμμανουήλ τοΰ Αντωνίου, Μιχαήλ
’Αθανάσιος τοΰ Κων) νου, Νιαράκης Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, Μαραχώρης Χρηστός
τοΰ Μ εγακλέους, Παπασταυρόπουλος Α ντώνιος τοΰ Σταύρου, Δαγκλής Χαράλαμπος
τοΰ Διονυσίου, Κουτρουμάνος Γρηγόριος τοΰ Νικολάου, Κανατάς Γεώργιος τοΰ Πα
ναγιώτου, Μπούρας Α ντώ νιος τοΰ Ή λία καί Λέννας Θεόδωρος τοΰ Δημητρίου.
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Εις τούς ανωτέρω, διά την μακράν καί εύδόκιμον υπηρεσίαν των εις τό Σώμα,
δ κ. ’Αρχηγός έξέφρασε την ευαρέσκειάν του.
'Ωσαύτως διεγράφησαν της δυνάμεως τοΰ Άστυν) κοΰ Σώματος: δ άστυφ. Μιχελάκης Νικόλαος διά λόγους πειθαρχίας καί οί: Βερώνας Χρηστός, Μπαλσής Βασίλ. Τπαρχ) κες καί Μακρής Θεόδ. καί Καρκάνης Δημ. Ά στυφ) κες, διά λόγους υ
γείας.
ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Α !
ΙΙρός την Σύνταξιν τοΰ περιοδικού μας άπεστάλησαν αί κάτωθι ευχαριστήριοι
έπιστολαί ;
1. Τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών εχουσα οδτω:
ΙΙρός
την Διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού «Α σ τυνο μ ικά Χ ρονικά»
’Αθήνας
’Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν την λή ψιν σειράς τευχών τοΰ π ε
ριοδικού σας, τά όποια είχατε την εύγενή καλωσύνην νά άποστείλητε εις τήν Β ι
βλιοθήκην μας κατά τό απερχόμενον έτος 1968, καί νά σάς έκφράσωμεν τάς θερμάς
ευχαριστίας τοΰ 'Ιδρύματος, άφ’ ενός διά τήν φιλόφρονα χειρονομίαν σας καί ά φ ’
ετέρου τάς εύχάς του επί ταΐς έπικειμέναις έορταΐς των Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου
’Έτους.
Μετά τιμής
'Ο Προϊστάμενος
τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών
1. ΔΗΜΟΙΙΟΓΛΟΣ
2. Τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Κονίτσης εχουσα ούτως:
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΝΙΤΣΙΙΣ
Έκφράζουσα τάς θερμάς αυτής ευχαριστίας διά τήν μέχρι τοΰδε συμπαράστασίν σας εις τό εργον της, εύχεται δπως ό σαρκωθείς Θεός τής Ειρήνης χαρίζηται ύμΐν τόν νέον ενιαυτόν τής Χρηστότητός Του πεπληρωμένον παντός πνευματικού
καί ύλικοΰ άγαθοΰ, σάς άςιώνη δέ νά μεταδίδετε πάντοτε εις τό ’Έθνος μας άνακούφισιν καί Ευτυχίαν.
Κόνιτσα
3.
Τέλος 6 συνδρομητής μας κ. Οίκονομόπουλος Ά ση μ ά κη ς, ■ευχαριστών τήν
δ) νσιν τοΰ περιοδικοΰ γράφει μεταξύ άλλων καί τά έ ξ ή ς :
«’Αγαπητοί κύριοι. 'Ως συνδρομητής τοΰ αγαπημένου μου περιοδικοΰ «’Αστυνο
μικά Χρονικά», σάς συγχαίρω καί σάς ευχαριστώ, διότι μέ τό πλούσιον μορφωτικόν,
εύχάριστον καί διδακτικόν περιεχόμενό'/ του μάς κάνει τήν ζω ήν μας ωφέλιμον καί
εΰχάριστον. Στέλνω εις δλους σας πού υπηρετείτε εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τις
γεροντικές εύχές καί ευλογίες μου καί σάς εύχομαι διά τόν καινούργιο'/ χρόνον 1969
κάθε προσωπικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν, αξιοσημείωτο'/ δράσιν καί καλήν στα
διοδρομίαν......
Σάς ευχαριστώ
Μέ αγάπη ν καί σεβασμόν
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No 6
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΩ Σ :
1. Ή χ η τ ικ ώ ς , ή θρασεία, ή άσυλόγιστος.
2. Κ ατά τ ή ν Μ υ θ ο λ ο γ ία ν μαζ, έψονεύθη ύττό του
Ν εοπτολέμου εις τ ό ν βωιμόν του Έρκείου
Διός.
3. Στον β α κα λά ο δέν θά τ ά βρήτε.
4. 'Υ πο θετικόν της α ρ χ α ία ς .— ’ Επάλληλος σειρά
(δ η μ .).
5. Μέρος... τής π ρ ο ικό ς.— Σ α ιξπη ρ ικό ς Βασιλεύς.
6. Π ιλότος το υ ή τ ο ό Μ περεγκοβόϊ.
7. ’ Ε π ιφ ώ ν η μ α π ό ν ο υ κ α ί τρόμου. — Θεός τω ν
Β α β υ λ ω ν ίω ν κ α ί Ά σ υ ρ ρ ίω υ (ά ντισ τρ .)
8. ’Έ δρ ασ αν εις τ ή ν Γ α λ λ ία ν κατά την Γερμα
νικήν κ α τ ο χ ή ν .— Κατασκευάζεται έκ δέρματος
πρός μεταφοράν ή έναποθήκευσιν υγρ ώ ν
( ά ν τ ισ τ ρ ).
9. Ρήμα ά π ό γ ν ω σ τ ή ν φ ρ ά σ ιν του Σωκράτους.—
’Αριθμός μέ δύο γ ρ ά μ μ α τ α .
10. ’ Α πο τέλεσ μα ε π ιτυ χ ο ύ ς σκοπεύσεως.
11. "Ορμος έν Ιθ ά κ η , ό π ο υ , κα τά τόν 'Ό μηρον,
ά π ε β ιβ ά σ θ η ό Ό δη σ εύ ς. — Σ τρα τιω τικό ν π α 
ρ ά γγελμα .
12. Τ ά μεγά λα, έν ’ Α μερ ική , γ ίν ο ν τ α ι συχνά ρυθμ ισ τ α ί τής π ο λ ιτ ικ ή ς . — Ν αυτικόν κέλευσμα.
13. Γερμανός ζω γρ ά φ ος (1813-1842) . — Υ π ά ρ 
χ ο υ ν... σ τόν τ ο ίχ ο ν .
14. 'Υ β ρ ισ τ ικ ή , έν Έ λ λ ά δ ι, π ρ ο σ ω νυ μ ία Ι τ α 
λ ώ ν σ τ ρ α τ ιω τ ώ ν κ α τ ά τ ή ν κατοχήν (γεν.)
15. Π ρ ο η γ ο ύ ν τ α ι τ ο ύ "Α νακτος. — Τίθενται έπΐ
έ π ισ τ ο λ ώ ν δ ιά τ ή ν α σ φ α λ ή λή ψ ιν (α ρ χ ικ ά ).
16. ’ Α π α ρ α ίτ η τ ο ς π ρ ο ϋ π ό θ εσ ις διά τήν κατάτα ξ ιν εις τ ή ν ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ν (γεν. ά ντισ τρ .).
17. ’ Αντιστρόφους, Α ιγ υ π τ ια κ ή θεότης. — Π ο λλοί τό εξηγούν (ά ρ χ .).
18. ’ Αστερισμός ( α ίτ . ) . — Ποδοσφαιρικός όρος (ά ντισ τρ .).
19. 'Η τής 21ης ’ Α π ρ ιλ ίο υ ή τ ο μοιραία διά τή ν σω τηρίαν τού Ε λληνικού Έθνους.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1.
2.
3.
4.

Β υ ζα ντινή μ ο υ σ ική νό τ α .
Ά ρ χ α ιο τ ά τ η π ό λ ις τής Συρίας, γενέτειρα του Λουκιανού. — Καί σ ’ αυτά... μάς πιάνουν.
’ Αριθμητικούς είνα ι τέσσαρες (θ η λ .). — Τ ά χ ίλ ια ζυγίζουν... ένα κιλόν.
Χειμερινή μ ά σ τ ιγ ξ ( ά ν τ ισ τ ρ .) .— Τ ό ’ Α στυνομικόν τμήμα Ίλ ισ ίω ν , — Αύτά δέν κάνουν τόν
π α π α . — 'Υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ΰπέρτατον.
5- Ή χ η τ ικ ώ ς ή δ ο τ ικ ή μέρους τώ ν κά τω ά κρ ω ν.— Ά ρ χ ε τ α ι μέ τήν άφήγησιν τού θανάτου τοΰ
Ά χ ιλ έ ω ς ( γ ε ν .) .— Προστιθέμενα δίδουν αριθμόν άρτιον (δ η μ .),
6. ’ Ε κ κλη σ ια σ τικό ν... φώς (α ίτ . δη μ .).— ’ Ε π α ρ χ ία τού Νομού Εύβοιας (α ίτ.).
7. Τ ά ευ χ ά ρ ισ τα είναι κ α ί εΰπρόσδεκτα (ά ν τ ισ τ ρ .).— 'Ως ουσιαστικόν, εις τόν πληθυντικόν, ή Ολη
έκ τής ό π ο ια ς κα τα σ κευ ά ζετα ι τι. — Κατά τή ν Π . Διαθήκην υπηρετεί τήν Σάρα (άντιστρ.).
8. Γάλλος συγγρ αφ εϋς κ α ί μυθιστοριογρόιφος έκ τ ω ν μεγαλειτέρων τοΰ κόσμου (1799-1850).—
Χ ο η σ ιμ ο π ο ιο ΰ ν τ α ι κ α ί υ π ό τώ ν βιβλιοδετοόν ώς έξώφυλλα.
9. Χ ω ρ ίο ν το ύ Ν ομού Φ ω κίδος — Τ ό δίλεπτον π α ρ ά Ρωμαίοις,— Ρυπαρόν οίκόσιτον.
10. Ή Π λ ά κ α έχει π ο λ λ ά ς (ά ν τ ισ τ ρ — Σ χ ή μ α έλικοειδές (κυριολ. π λη θ .).
11. Έ νθμμ ίζου ν φοβερόν Χ ιτλερ ική ν Ό ρ γ ά ν ω σ ιν .
(I Κ )
Λ Υ Σ ΙΣ Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο Υ (Σταυρόλεξον άριθ. 5)
Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΩ Σ- 1 Γ Ε Ν Ν Η Σ ΙΣ , 2. Ρ ΙΟ Υ -Η Δ Υ , 3. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 4. ΡΑΦΑΗΛ-ΑΔΗΝ, 5. ΠΑ
ΓΩΝΙ - 1 Δ Α + Σ = ΙΔ Α Σ , 6. ΙΝ Ο Σ - ΚΩΣ, 8. Ο Ν Ο Σ - Ο ΑΗΡ, 9. T A P - ΟΧΙ, 10. ΩΜΑ - ΦΩΣ,
11. Μ Α Τ - Μ Ν Α , 12. Ο Σ Λ Ο - ΡΟ, 13. Σ Υ Ν Α Π Τ Α Σ .
ΚΑΘΕΤΩΣ- 1 Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Ψ Ω Μ Α , 2. Ο Ν Α Ρ - Ν Α Μ Α , 3. ΓΡΙΦΩΝ - ΟΡΑΤΟΣ, 4. ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ - ΥΣ,
5. Α Η Τ Ο Ν - λ Ν , 6. Π Λ Ο Υ Ν - Ο Α , 8. ΓΗΣ, 9. ΙΔΕΑ - ΡΑ, 10. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, 11. Ω Δ Η Ν ΗΧΩ Ν, 12. Α Ν Α Σ Τ Ρ Ο Φ Α Ι.
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Τ ε τ ά ρ τ η

Άπό τον δίαυλον « 10 » παρακολου
θείτε την τηλεοπτικήν έκπομπήν τοΰ
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κάδε

Παρασκευή

ώρα 20,30 - 2 1

’Από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε
την έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε ε π ί κ α ι ρ ο ι , δ ι δ α κ τ ι κ ο ί κ α ί έ ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ι , ε ίν α ι χρήσιμοι δι’ όλους

