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Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Π Ο ΛΕ Ω Ν Υ ΙΟ ΘΕ ΤΕ Ι
καλύψη φωτογραφικώς, τηλεοπτικώς καί
ραδιοφωνικώς όλες τις εκδηλώσεις.
Οί μέρες έ κ ύ λ η σ α ν ... "Ολα έτοιμόσθηοαν. . . Τά πάντα είχαν κανονισθή...
. . . Τ ό συνεργείο μας Εεκίνησε τ’ α
πόγευμα τής Πέμπτης, 8 .6 .7 2 . . . Κάνα
με τό σταυρό μας, καί έμπρός γιά τόν
Αμάραντο. . . Ακρλουθήααμε τήν ίδια
διαδρομή πού σάς περιέγραψα πάρα πά
νω. . . Τά ίδια τοπία, οί ίδιες ομορφιές
τά ίδια συναισθήματα καί, φυσικά, οί ί
διες συζητήσεις.
Έφθάσαμε τήν Παρασκευή τό πρωί,
9 .6 .72 .
Έπισκεφθήκαμε άλληλοδιαδόχως
τόν 'Υφυπουργό - Περιφερειακό
Διοικητή κ.
Πέτρο Κωτοέλη, καί τόν
Νομάρχη Ίωοννίνων κ. Κοσμάν Λιοιόπουλον, ό όποιος άπουσίαΖε. Ά ν τ' αύ
του, μάς περίμενε μιά εύχάριστη έκπληΕη. Ό έΕαιρετος καί δραστήριος Διευ
θυντής τής
Νομαρχίας Ίωαννίνων κ.
Παπαθανάοης, προήρχετο άπό τήν Α 
στυνομία Πόλεων καί ή έπίσκεψίς μας
στό γραφείο του ύπήρΕε Εεχωριοτά εύ
χάριστη καί ώφέλιμη.
Τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας, βρεθή
καμε καί πάλι στόν Άμάραντον. . . Χ α 
ρούμενα πρόσωπα μάς περίμεναν κΓ έμείς, στρωθήκαμε αμέσως στή δουλειά.
Τό ίδιο βράδυ ήλθε κι’ ό Διευθυντής
τής Υπηρεσίας μας, ό κ. Τοιπρούδης,
πού Εέρει μέ τόν δικό του γοητευτικό
τρόπο νά έμπνέη καί νά
παρακινή σέ
έργασία, άνεβάΖοντας συνεχώς τήν όπόδοοη των Τμημάτων τής Υπηρεσίας του.
Τό άλλο βράδυ, Σάββατον, 10 Ιουνίου,
μέοα στό άνετο καί σύγχρονο δημοτικά
σχολείο Άμαράντου, πραγματοποιήσαμε
τήν πρώτη μας κινηματογραφική προβο
λή, πού Εεσήκωσε θύελλα ένθουσιαομού
Εωηρό χειροκροτήματα καί έπευφημίες.
Καί αύτό γιατί (έκτος προγράμματος)
προβάλαμε ένα μικρό ντοκυμανταίρ γιά
τόν Αμάραντο, πού
είχαμε «γυρίσει»
στό προηγούμενο ταΕίδι μας. . .
Αργά τή νύκτα τελειώ σομε. . . Καί
πέοαμε τις πρωινές ώρες γιά ύπνο. . .
Σ έ τρεις ώρες είμαστε καί πάλι στό πό
δι γιά τήν μεγάλη μάχη.
Μιά μάχη άγάπης, πού είχε άρχίσει
μέ τήν άφιΕη τού κ. Αρχηγού στό Γιάν
νενα τό Σάββατο πρωί. . . Ό κ. 'Αρχη
γός έπεσκέφθη
άλες τις 'Α ρχές, καί
κατά τό μεσημέρι, έφθασε στήν Κόνι
τσα. . . Ή πρώτη έπίοημη έμφάνιαη τής
Αστυνομίας Πόλεων.
Στήν Κόνιτσα τόν άνέμενε καί τόν ύπεδέχθη άντιροσωπεία τού Στρατού μας
μέ έπικεφαλής τόν Ταγματάρχη κ. Φαρ-

δέλλο, ώς έπίσης καί ό Διοικητής Χωρ)
κής Κονίτσης, Ταγματάρχης κ. Δασκαλόπουλος.
Στή συνέχεια, ό Αρχηγός τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Κων) νος Γιαννούλης,
μετέβη στό
Στρατιωτικό Νεκροταφείο
Κονίτσης, όπου, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα κατανύΕεως καί Εθνικής έΕάρσεως,
κατέθεσε στέφανο.
«Τό Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων
εις τούς ήρωίκούς νεκρούς
τιμής καί
εύγνωμοσύνης ένεκεν».
Ό σαλπιγκτής έσάλπισεν ένός λεπτού
σ ι γ ή ... Κ Γ όλων μας ή σκέψις έπέταΕε στό γύρω βουνά, στις ρεματιές,
στις πεδιάδες, στό λαγκάδια . . . Είδε
τούς έχθρούς νά καίνε, νά σφάΖουν, νό
δολοφονούν. . . Κ Γ είδε, άκόμα, τά γεν
ναία άδέλφια μας τού Εθνικού Στρα
τού, νά δίνουν τή μάχη γιά τή σωτηρία
της Πατρίδος μας. . .
. . Μερικοί άπό τούς γενναίους αύτούς δέν Εαναγύρισαν κοντά μας . . .
Επεσαν, ύπακούοντας στήν έπιταγή τής
Ε λ λ ά δ ο ς .. .
Κ Γ έμειναν έκεϊ, γιά νά φρουρούν τό
χώμα, πού πότισαν μέ τό "Αγιο Αίμα
Των.
. . . Αύτών τήν μνήμη έτίμησεν ό κ.
Αρχηγός τής
Αστυνομίας, κατά τήν
διάρκειαν αύτής τής τόσον σεμνής καί
συγκινητικής έπισκέφεώς του ατό Γαλή
νιο Σπίτι τών Νεκρών Η ρ ώ ω ν ...
■· · Κ Γ ύστερα, ό κ. 'Αρχηγός πήρε
τό δρόμο γιά τά άκριτικά μας φυλάκια...
Λυκόμορον. . . Φυλάκιον Λυκομόρου. . .
Τό πρώτο άκριτικό φυλάκιο πού έπ ε
σκέφθη. . . "Ενας λομπρός δόκιμος Ά Ειωματικός, έπί κεφαλής
καλά γυμνα
σμένων, μέ αριστο
παράστημα καί μέ
άκμαϊο φρόνημα άνδρών. . .
Συνεκινήθησαν οί άκρϊται μας άπό
τήν έπίσκεψη τού κ. 'Αρχηγού.
Ο κ. Αρχηγός τούς είπε δύο πολύ
Ζεστά καί πολύ παραστατικά πατριωτικά
λόγια κΓ ύστερα τούς μοίρασε δέματα,
πού άπ' έΕω είχαν μιά μεγάλη κάρτα
πού έγραφε: «Τό σώμα τής Αστυνομίας
Πόλεων ατούς ήρωίκούς Φρουρούς τών
συνόρων μας μέ θαυμασμό καί άγάπη»
. . . Στιγμ ές κατανυκτικές, πάνω ατό
βουνό, μακρυά άπό τό θόρυβο τών πό
λεων καί τό άγχος τής
Ζωής. . . Μ έ
συντροφιά τόν Θεό καί τήν 'Ελλάδα. . .
Εθνικό Βόπτισμα. . . Κ Γ ένοιωθες έν
τονη συγκίνηση βλέποντας αύτούς τούς
εύσταλεϊς καί
πεντακάθαρους άνδρας
νόχουν άφιερώσει τήν Ζωήν τους στήν

Ιδέα τής Μ εγάλης, τής αιώνιας, τής
Παντοδύναμης Ελλάδος, τής Πατρίδος
όλων των Πατρίδων τής Γ ή ς . . .
. . . Φύγαμε γοητευμένοι. . .
ΜαΖί μας είχαμε κΓ ένα διαλεκτό δό
κιμο ΑΕιωματικό, πού σ' όλη τήν πορεία
μας φρόντιΖε νά μάς ένημερώνη παρα
στατικά πάνω σ' ότι, άντικρύΖαμε. . .
. . .Τ ό έπόμενο Φυλάκιο πού έπεσκέ
φθη ό κ. Αρχηγός ήταν στό ΜπουραΖάνι, στή Γέφυρα.
Παρατεταγμένοι οί άνδρες, μέ τό ό
πλο παραπόδα, π ε ρ ίμ ε ν α ν ... “Ενα ς ύπολοχαγός, πού τιμά τό Στράτευμα, έ 
νας πνευματικά βαθύτατα καλλιεργημέ
νος καί έΕαιρετικά εύπροσήγορος Ύπολοχαγός, ό κ. Σπυρίδων ΤΖάλλας, ήταν
ό Διοικητής τους.
Πλησίασε τόν κ. Αρχηγό καί τού άνέφερεν. Ύστερα, τόν κατετόπισε γύρω
άπό κάθε θέμα τού Φ υ λ α κ ίο υ ...
Καί
τέλος, τόν συνώδευσε, καθώς ό κ. 'Αρ
χηγός έμοίραΖε
δέματα γιά τούς άν
δρες, συνοδεύοντάς τα μέ όπλα, Ζεστά
λόγια, πού σ' έκαναν νά δακρύΖης!
Ύστερα, ό τόσον άγαπητός καί γοη
τευτικός Εεναγός
κ. ΤΖάλλας, έμπήκε
στ' αύτοκίνητο μας κΓ άκολούθησε τόν
κ. 'Αρχηγό στό τρίτο καί τελευταίο φυ
λάκιο. . .
Στό Μολυβοσκέπαστο. . .
. . . Κ α ί πάλι χάντρες Εθνικής εύτυχίας καί άνείπωτου μεγαλείου, χυμένες
γύρω. . . Καί πάλι τό εύλογημένο καρδιοκτύπι τής Γλυκείας Ε λλ ά δ ο ς. . . Καί
πάλι τό φωτεινό χθές καί τό δημιουργι
κό σήμερα πού έμπλεκαν κΓ έτρεχαν σέ
κάποιο
σταυροδρόμι τής
ιστορίας νά
βροΰν καί ν' άνταμώσουν τό Α ύριο. . .
Τό Αύριο
τών Χριστιανών Ελλήνων,
πού θάναι, πιό όμορφο, πιό εύτυχισμένο άπό τό χ θ έ ς . . .
Μάς τό έγγυώνται αύτοί έκεί οί άγρυ
πνοι φρουροί μέ τήν ήρεμη άποφασιστικότητα, τά γεροδεμένα κορμιά καί τήν
παντοδύναμη πίστη...
Οί φρουροί τών
συνόρων μ α ς . . .
. . . Καί πάλι λόγια θαυμασμού άπό τά
χέρια τού κ. Αρχηγού. . . Κ Γ ύστερα ή
διανομή των δεμάτων.
Ό κ. ΤΖάλλας
έπιδέΕιος, συναρπαστικός Εεναγός . . .
Κ Γ έμείναμε όλοι μ' άνοικτό τό στόμα,
άκούγοντάς τ ο ν . . .
. . . Μετά τήν διανομή, λίγη Εεκούραση σ' ένα άπό τά δροσερά καί πεντακά
θαρα καφενεία τού χωριού, κΓ ύστερα,
έπιστροφή στήν Κόνιτσα.
. Έ τ σ ι άρχισε ή Μεγάλη Μάχη τής
Αγάπης. Μέ τήν έπίσκεψη τού κ. 'Α ρ
χηγού στό στρατευμένα άδέλφια μ α ς . .
. . .' Α π ό έκεϊ έπήραμε
τήν 'Εθνική
δύναμη, καί τήν άστείρευτη έμπνευση,
γιά νά πραγματοποιήσουμε τήν τελετή
τής υιοθεσίας. . .
...Κ υ ρ ια κ ή , 11 Ιουνίου 1 9 7 2 . . .

Ό Α ρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων κ. Γιαννούλης Ιπ ευκαιρία τής
μεταβάσεώς του εΐς Αμάραντον, έπε
σκέφθη άκριτικά φυλάκια τής περιοX fc -
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ΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ Χ Ω Ρ ΙΟ Α Μ Α Ρ Α Ν Τ Ο Σ
. . . Μέρα άξέχαστη καί γιά τήν 'Α 
στυνομία Πόλεων καί γιά τόν Α μ άρ αν
το . . . "Επλεε τό χωριό ατά Εθνικά
χρώματα . . . Σημαιοΰλες, εμβλήματα,
θυρεοί, σέ κάθε στϋλο, σέ κάθε δέντρο,
σέ κάθε γωνιά. . .
Κι' άκόμα, μικρόφωνα,
μεγάφωνα,
μεταοχηματισταί, μαγνητόφωνα, κινημα
τογραφικές καί φωτογραφικές μηχανέ'Γ.·
. . . 'Από νωρίς - νωρίς τό πρωί άρ
χισαν νά καταφθάνουν στό χωριό άντιπροσωπεϊες. . . Πρώτα - πρώτα τό Προεδρεϊον καί πλεϊστα μέλη τής Αδελφό
τητος Αμαράντου
«Ο Α Γ ΙΟ Σ Γ Ε Ω Ρ 
Γ ΙΟ Σ » , μέ έπί κεφαλής τόν δραστήριο
καί έξαίρετο Πρόεδρό της κ. Μητσόπουλο.
"Επειτα, Άμαραντιώτες 'άπό τήν
Αθήνα, άπό τήν Κόνιτσα, άπό κάθε Ε λ 
ληνική πόλη. . . ΚΓ άκόμα έκπρόσωποι
άπό τις γύρω Κ ο ιν ό τ η τ ε ς ...
. . .Χρόνια είχε νά γνωρίση τό χωριό
τέτοια κίνηση. . .
. . . Πρωί - πρωί βρεθήκαμε στήν έκκλησία. . . 'Ακούσαμε τό γλυκύτατο κή
ρυγμα τού ύπερόχου Ί ε ρ ο κ ή ρ υ κ ο ς .. .
. . . 'Επήραμε άντίδωρο, κι' ύστερα
στή δουλειά μας. . .
Σ έ λίγο, άρχισαν νά καταφθάνουν οί
πρώτοι έπίσημοι. . .
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κονίτσης, Πωγωνίου καί
Δρυϊνουπόλεως κ. κ. Σεβαστιανός, ένας
διακεκριμένος Ποιμενάρχης καί στοργι
κός πνευματικός Πατήρ, πού έχει κλεί
σει μέσα στήν καρδιά του τόν Θεό καί
τήν Ελλάδα καί έχει άφιερώσει ολόκλη
ρη τή Ζωή του στή διακονία των συναν
θρώπων του. . . Τόν λατρεύει τό Ποί
μνιό Του. . . Καυχάται ό λαός τής πε
ριοχής γιά τήν δράση καί τήν 'Αγιότη
τα τού Δεσπότη του. . . ΚΓ έμεϊς, πλημ
μυρισμένοι μέ θαυμασμό, εύγνωμοούνη
καί θρησκευτικό δέος άκούγοντάς Τον.
. . . Ό Αρχηγός τής 'Αστυνομίας Πό
λεων μέ τήν εύγενεστάτη σύΖυγό του...
Ό Νομάρχης Ίωαννίνων κ. Λιοτόπουλος . . . ένας ιδιαίτερα δημοφιλής καί
σεβαστός άπό όλους ήγέτης, πού μο
χθεί γιά τήν έπίλυση όλων τών προβλη
μάτων τής περιοχής του. . .
. . . Ό έκ τών μελών τής Συμβου
λευτικής Επιτροπής κ. Φλούδας, ό εκ 
πρόσωπος τής Στρατιωτικής Αρχής, τα
γματάρχης κ. Φαρδέλλος, ό Διοικητής
τής Διοικήσεως Χ ω ρ )κή ς Ίωαννίνων,
άντισυνταγματάρχης κ. Τσουράκης, ό κ.
Δήμαρχος Κονίτσης, ό Διοικητής Χωρ)
κής Κονίτσης, ταγματάρχης κ. Δασκαλόπουλος, όλες οί τοπικές στρατιωτικές
πολιτικές καί
άστυνομικές άρχές καί
πλήθος κόσμου. . .
. . . Ή Φιλαρμονική, παρατεταγμένη
πρό τού 'Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
άπέδιδε τιμές, ύπό τήν διεύθυνση τού
διεθνούς φήμης άρχιμουσικού 'Αστυνό
μου κ. Δ. Μπουκουβάλα.

Πρός τούς ήρωϊχούς άκριτος μας, δ
κ. ’Αρχηγός έπέδωσε άνά εν δέμα,
εις Ινδειξιν έλαχίστου φόρου τιμής
τής ύψίστης αυτών προσφοράς πρός
τήν Πατρίδα.

Καί, σέ λίγο, άρχισεν ή ώραία κι’ άλησμόνητη έκδήλω ση. . .
"Αρχισε μέ τήν Ιερά Δοξολογία. . .
. . . Μετά τήν Δοξολογία, ό Αγιος
Σεβαστιανός,' ώμίλησε πρός τούς ουγκετρωθέντας. Καί οί ώραϊοι λόγοι Του
σαγήνευσαν.
Μίλησε γιά τήν Κόνιτσα
καί τόν 'Αμάραντο, γιά τούς σκληρούς
άγώνες, πού διεξήγε ό λαός έναντίον
μισητών έχθρών. . . θύμισε σ ελίδ ες τής
νεώτερης Ιστορίας . . . άνεφέρθη στό
ψυχικό μεγαλείο τών 'Ελλήνω ν. . . εύχαρίστησε τήν 'Εθνική Κυβέρνηση γιά
τις πολλές προσφορές της πρός τήν Πα
τρίδα. . . Κ Γ ύστερα έξήρ ε μέ λόγια τι
μητικά τήν δράση τής Αστυνομίας Πό
λεω ν. . Τήν έπήνεσε γιά τήν ώραία αύτή Εθνική της πρωτοβουλία καί έτόνισεν, ότι ή 'Αστυνομία Πόλεων έργάΖεται γιά τήν έξύψωση τής Νεότητος, ώς
φορεύς Πολιτισμού καί Προόδου.
Καί ύπεγράμμισε — μεταξύ άλλων —
καί τά έ ξ ή ς :

Συγκινοόμεθα μάλιστα, ιδιαιτέρως σήμερα
βλέποντας στήν άκριτική περιοχή, πλειά
δας αξιωματικούς καί δπλίτας
έκ τού
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό ό
ποιον eTvat λαμπρόν διά τό ήθος του διά
τήν αύταπάρνησίν του διά τήν προσφοράν
του, εις αίμα καί εις θυσίας δπως και έσχάτως είναι γνωστόν γιά τήν προσπάθεια
τήν όποια καταβάλλει διά τόν άπό πάσης
φύαεως έξευγενισμόν τής Νεολαίας μας.
Διά τοΰτο έπαναλαμβάνω αισθάνομαι τήν
άνάγκην καί άπό τής θέαεως αύτής, τόσον
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν τής
’Αστυνομίας
Πόλεων, δσον καί πρός τήν άγαπητήν συ
νοδείαν αύτού, νά έκφράαωμεν τάς Οερμάς
εόχαριστίας, νά εύχηθώμεν δέ νά χαρίση
ό Κύριος, πρός 'Γμάς, ύγείαν, εότυχίαν,
θάρρος. Θάρρος, ώστε τό Ιργον τους, πού
είναι δχι τόσον άστυνομεύσεως, δσον ήθικής άναπλάσεως, ήθικής άνωτερότητος,
ήθικοΟ έξευγενισμοΰ τοΰ λαοΰ μας.
"Ετσι άποδεικνύουν μέ τό παράδειγμά
των, μέ τήν πίστη των, τόν πατριωτισμόν
των ,τό Οψηλόν των έθνικόν καί ήθικόν
επίπεδον. Καί εις τήν ώραίαν προσπάθειαν
τήν όποιαν οί πάντες πρέπει νά καταβάλωμεν. Καί ή προσπάθεια αύτή άς μοί έ
πιτραπή, νά εϊπω δέν είναι μόνον τό κτϊσμα τών γεφυριών, ούτε τών σπιτιών ούτε
τών πολυκατοικιών, άλλά ή δημιουργία,
άνθρώπων χριστιανών, άνθρώπων Ελλήνων
Χριστιανών, ’Ορθοδόξων 'Ελλήνων, διότι
ή Ε λλ ά ς μας διά μέσου τών αιώνων τό
δ,τι έθριάμβευσεν, δταν δ λαός της παρά
τήν πτωχείαν ένεπνέετο μέ τά ιδανικά

του, τήν πίστη, τήν άρετή, τήν Α γιό τη 
τα, τήν άνωτερότητα, τόν φόβον καί τήν
αγάπη γιά τόν θεόν. Τότε, έμαγαλούργησε. Κι* αύτόν τόν πολιτισμόν οί ξένοι μας
θαυμάζουν. Τόν κλασικό μας πολιτισμό.
Τό Χριστιανικό Βυζαντινό πολιτισμό πού
είναι πολιτισμός ήθους, πνευματικός πο
λιτισμός, άνωτερότητος πνευματικής. Είς
αύτόν λοιπόν τόν πνευματικόν πολιτισμόν,
εύχόμεθα τό καλόν καί προσφιλές Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων νά έχη τήν πρώτην θέσιν του.
Ευχαριστώ πολύ κ. ’Αρχηγέ γιά τήν άγάπη σας καί τόν κ. Νομάρχη καί πάντας
πού είχαν τήν καλωσύνην νά παραστούν
είς τήν ώραίαν αύτήν άκολουθίαν.
Μετά τήν Δοξολογία, έψάλη έπιμνημόσυνος Δέησις στό Μνημείο τών Πεσόντων. . .
Κ Γ ύστερα, ό Αρχηγός τής Α σ τυνο 
μίας Πόλεων κατέθεσε, καταφανώς συγκεκινημένος, στέφανον.
Στεφάνους, έπίσης, κατέθεσαν, ό κ.
Διοικητής Διοικήσεως Χ ω ρ )κ ή ς Ίωαννίνων, ό κ. Πρόεδρος τής Αδελφότητος
Αμαράντου καί τό Δημοτικόν Σχολείον
Αμαράντου.
Μετά τάς
καταθέσεις στεφάνων, ή
μικρή
μαθήτρια Αλεξάνδρου
Νάκου,
προσέφερεν άνθοδέσμη στόν κ. Α ρ χ η 
γό, έκ μέρους τών μαθητών καί μαθη
τριών τοΰ Δημοτικού Σχολείου 'Αμαράν
του.
Στή συνέχεια, οί μαθηταί τοΰ Δημο
τικού Σχολείου παρουσίασαν ένα έξαιρετικού ένδιαφέροντος Εθνικό καί έπίκαιρο πρόγραμμα, μέ σκέτς, άπαγγελίες
καί τραγούδια.
Τό δεύτερο μέρος αύτοΰ τού χαριτω
μένου προγράμματος ήταν άφιερωμένο
στήν Αστυνομία Πόλεων.
Μεταφέρω έδώ μερικά άπό τά ποιή
ματα!
(Ποίημα τοΰ Κοινοτικού Συμβούλου
Αμαράντου κ. Νίκου Παπαδήμα, πού ει
πώθηκε άπό τήν μαθήτριαν, τής Ε ' τάξεω ς Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου,
Γεωργία Κούκη).

Φίλοι μας, καλώς ήλθατε
είς τήν Κοινότητά μας
κ ι’ έμεϊς τό έπιθυμοιίααμε
νά ’ρθήτε ’δώ κοντά μας.
*
**

’Από καιρό τό μάθαμε,
πώς μάς υίοθετήτε
καί στό χωριό μας, κύριοι,
προστάτες, θά βρεθήτε.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ
Άγωνιούσαμε λοιπόν,
πότε νά ’νταμωθούμε,
νά γνωριστούμε δλοι μας
κι" δ,τι έχουμε νά πούμε.
*

**

Δέν θά ξεχάσουμε, ποτέ,
αυτό, όπου θά γίνη,
ατούς πιό μεγάλους καί μικρούς,
άξέχαστο θά μείνη
*
·#
Ποίημα της μαθήτριας τής Δ ' τάξεως
Βασιλικής Ζιάκου, Δημοτικού Σχολείου
Αμαράντου, πού ειπώθηκε άπ' τήν ίδια.

Ά πό ήμέρες άρκετές
άκούααμε οτό ραδιόφωνο,
πώς μιά μέρα τών ήμερών,
θά ’ρθοϋνε ατό χωριό μας,
ή ’Αστυνομία ΙΙόλεων.
*
**

Νάτην έφθαοε κι* αύτή
ή γλυκιά ήμέρα,
πού τό χωριό μας γέμισε
χαρές, ξεφωνητά καί γέλια.
Λ

«Καλοαωρίσατε» λοιπόν
στόν τόπο τόν δικό μας,
είναι μικρό καί όμορφο,
τ’ άγαπητό χωριό μας.
*
**

Μιά χάρι μόνο σάς ζητώ,
άπό μέσα άπ’ τή καρδιά,
καί γ ι’ αύτό σάς εύχαριστώ,
Νάγαπάτε έμέ καί όλα τά παιδιά.
(Ποίημα τοϋ Δ)ντοΟ τού Σχολείου κ.
Ευαγγέλου Μπέλλου, Διδ)λου, πού ε ι 
πώθηκε άπό τήν μαθήτριαν, τής Δ ' τά
ξεω ς Δημοτικού Σχολείου, ’Αλεξάνδρα
Ν όκο υ ).

Τό χωριό πανηγυρίζει,
χαίρεται ή καρδιά μας
τό μυαλό μας φτερουγίζει
καί γελούν τά πρόσωπά μας.
*
**

Γιά τό, πού μάς υίοθετεΐ
ή ’Αστυνομία Πόλεων,
γ ι’ αύτό τώρα βρισκόμαστε
στό «Συναδέλφωμα» μαζί.
*

θάχουμε τώρα στή ζωή,
έναν μεγάλο φίλο, φύλακα,
δπού θά μάς έμπνέει στή στιγμή,
τόν "Ελληνα ’Αστυφύλακα.
*

Σέ λίγο, θά μάς δώσουνε,
μ’ άγάπη, δώρα, σ’ δλα τά παιδιά,
αύτοί, γιά νά μάς μορφώσουνε
Χριστιανικά - Ε λληνικά.

.

*
**

Μά άκόμη εύχομαι στόν θεούλη,
νδχη τό Σώμα, γιά ’Αρχηγό,
πάντα, τόν άξιο, κύριο Γιαννούλη,
πού μάς υιοθέτησαν τό χωριό.
Στή συνέχεια έλαθε τόν λόγο ό Δη
μοδιδάσκαλος Αμαράντου κ. Εύάγγελος
Μπέλλος, ό όποιος είπε μεταξύ άλλων
καί τά έ ξ η ς :
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΔΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΜΑΡΑΝ
ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ
’Αναφέρθηκα πρώτα, στούς καλεσμένους
μας, πού είχαν τήν καλωσύνη, νά τρέξουν
στό άκριτικό σάλπισμα, γιά νά γιορτάσουν
μαζί μας, τήν τελετή τής υιοθεσίας τού
χωριού μας, άπό σάς. Καί τώρα ο’ δλους
εσάς κύριοι έκπρόσωποι τού Σώματος ’Α
στυνομίας Πόλεων, εύχομαι τό «καλοσωρίσατε», γιά νά γιορτάσωμε μαζί τό μεγάλο
γεγονός, γιά τά χωριό μας, τής υιοθεσίας
μας. Κ ι’ οί εύχαριστίες δλων μας πολλές
καί ή εύγνωμοσύνη μας άπέραντη, πού κο
πιάσατε μέ τόν έρχομό σας έδώ, έκμηδενίζοντες τλν μεγάλη άπόστασι, πού μάς
χωρίζει. Μά πιό πολύ στόν κ. ’Αρχηγό,
πού θέλησε, μέ τήν παρουσία του, νά λαμπρύνη τήν τελετή τής υιοθεσίας μας».
Μοΰ είναι τόσο δύσκολο, νά έκφράαω δ
λων τά αισθήματα καί γιά τήν παρουσία
σας, μά πιό πολύ, γιά τήν άπόφασι, πού
πήρατε πέρυσι στήν υίοθέτησι τού χωριού
μας, στήν σειρά τών
έκδηλώσεων, πού
προβήκατε στά δΟχρονα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς της. Γ ι’ αύτό
δλοι μας, μικροί - μεγάλοι, δ καθένας μας
μέ τόν τρόπο του, έκδηλώνεται γιά τήν Iνέργειά σας αύτή, μέ τήν υίοθέτησι τού
χωριού μας. ’Ακούσατε πρό δλίγου τούς
μαθητάς τού σχολείου, πού έφανέρωσαν
τήν χαράν καί τήν άγάπη τους γιά σάς,
μέ τά τραγούδια τους, τά ποιήματα καί
τις έμετρες ποιητικές προσφωνήσεις τους.
Δεχθήτε λοιπόν, τήν όποιαδήποτε έκδήλωσί μας, σάν έλάχιστο δείγμα τής εΰγνωμοσύνης μας, γιά σάς.
Ινι’ άν συναντώ τήν δυσκολία, στήν έκφρασι τών εύχαριστιών καί εύγνωμοσύνης,
άκόμη περισσότερο τή νοιώθω, στή σύντο
μη ιστορική άναδρομή, πού έπιχειρώ τής
’Αστυνομίας Πόλεων, ά π ό ’τής ίδρύσεώς
της μέχρι σήμερον. Καί τούτο, γιατί δέν
ταιριάζει σέ μέ, νά πώ τήν 'Ιστορία τού
Σώματος, πού είναι δική σας ιστορία. Καί
δμως, έπειδή πιστεύω πώς τά λιγοοτά
λόγια, τά δικά μου, θά φανούν σέ μάς τούς
άλλους, πολλά καί ένδιαφέροντα, γιά συμ
πλήρωμα τών γνώσεών μας γιά τήν ’Αστυ
νομία Πόλεων, τό διακινδυνεύω.
’Αφού δ κ. Μπέλλος άνεφέρθη έν συντομίφ εις τήν ιστορίαν καί τήν δράσιν τής
’Αστυνομίας συνέχισε:
Αύτή ή ’Αστυνομία Πόλεων, αύτή, πού
ρυθμίζει τά πάντα καί, πού δ συμπαθητικός
Άστυφύλαξ, μέ έμβλημα «ισχύς μου ή ά
γάπη τού Πολίτου», έργάζεται, προσφέρει
τις δπηρεσίες του, γιά τήν πρόοδο καί
τήν εΰημερία τών πολιτών καί μέ μοναδι
κά έφόδια: τήν μόρφωσι, τήν άρίστη έπαγγελματική κατάρτισι καί τά δεδομένα
τής έπιστημονικής ’Αστυνομίας γράφει
στά «’Αστυνομικά Χρονικά» δ κ. Σπόρος
Πηλός, άστυνόμος Β -, καί δ ’Αρχηγός τού
Σώματος, κ. Κων) τίνος Γιαννούλης, κλεί

νει τήν ήμερησία διαταγή, γιά τά δΟχρονα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων έτσι: «"Εχοντες
ήνωμένας τάς δυνάμεις καί αίσιόδοξον τήν
διάθεσιν, άς συνεχίαωμεν τάς προσπάθειας
διά νά παραδώσωμεν εις τούς νεωτέρους
άαβεστον τήν δάδα τού άστυνομικοΰ μεγα
λείου. Ό θεός άς εύλογή καί στεραιώνη
τά βήματά μας εις τήν δδόν τού καθήκον
τος».
Καί ή 'Ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων
σ υνεχίζετα ι... Συνεχίζεται μέ τήν υίοθέτησι τού χωριού μας, πού λέγεται ’Αμά
ραντος, παίρνοντας τ ’ δνομά του, άπό τό
κίτρινο λουλούδι, πού φυτρώνει στά βουνά
μας καί δέν μαραίνεται.
Μετά σύντομη άναδρομή στήν πράγματι
ένδιαφέρουσα ιστορία τού χωριού δ έμπνευσμένος άκριτης συνέχισε:
*
Αύτό τό σόσο γραφικό, άκριτικό χωριό
υίοθετήτε. Αύτό, πού στό έξής θάναι καί
δικό σας χωριό. Γ ι’ αύτό, έπιτυχημένη ή
έκλογή σας. Κ ι’ ή άπό μέρους σας, υίοθέτησις τού χωριού μας, συμβαδίζει μέ τό
πνεύμα τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, πού έπαξίως έκπροσωπεΐ δ Νομάρχης Ίωαννίνων κ. Λιοτόπουλος, μέ τό νά προσφέρετε
Σείς, τήν άγάπη καί τήν βοήθεια (τήν ήθική καί τήν Ολική) στό χωριό μας, πού
καί αύτό προσέφερε πολλά στήν Ε λλάδα
μας. Χαιρόμαστε, λοιπόν, γ ι ’ αύτό τό «συν
αδέλφωμα», πού γίνεται σήμερα καί πού
θ’ άποτελέση ένα σταθμόν, στή νέα άναδημιουργία τού χωριού μας, γιά νά ξανάβρη τήν παλιά του όμορφάδα, τήν παλιά
του δόξα. Είλικρινά τό εύχομαι.
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ
Οί παριστάμενοι έκάλυψαν μ' ενθου
σιώδη χειροκροτήματα τό τέλος τής όμιλίας τού κ. Μ πέλλου. . .
Έ ν συνεχεία, πλησίασε στό μικρόφω
νο ό Αρχηγός τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων κ. Κ ω ν )ν ο ς Γιαννούλης, ό όποιος
είπε τά έ ξ ή ς :

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗ
ΓΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ κ. ΚΩΝ /ΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
Σεβασμιώτατε,
Κύριε Νομάρχα, Κύριε Αντιπρόσωπε
τοΰ Έθνους,
Κύριοι Εκπρόσωποι τών Στρατιωτι
κών, ’Αστυνομικών καί Πολιτικών
’Αρχών.
Αισθάνομαι βαθυτάτην συγκίνησιν
διότι λαμπρύνετε σήμερον, μέ τήν
παρουσίαν σας, τήν σεμνήν ταύτην τε
λετήν υιοθεσίας, έκ μέρους τοΰ Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τοΰ
άκριτικοΰ καί ήρωϊκοΰ-τούτου χωρί
ου.

TO AKPITIKO ΧΟΡΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
Ή παρουσία, σας περιποιεΐ Ιδιαι
τέραν τιμήν είς τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων καί προσωπικώς είς τόν δμιλοΰντα. Δι’ δν λόγον έπιθυμώ νά σάς
έκφράσω τάς βαθυτάτας ευχαριστίας
καί τήν συγκίνησίν μου.
Τό έντιμον, δημιουργικόν καί ύπερήφανον έθνικόν Κράτος τής 21ης
’Απριλίου συμπαρίσταται σήμερον καί
έπιβραβεύει τήν πνευματικήν ταύτην
ένωσιν τοΰ Κέντρου τής Ελλάδος με
τά τοΰ άκριτικοΰ χωρίου, τής-όποιας
έμπνευστής ύπήρξεν ή Εθνική Κυβέρνησις τοΰ Πρωθυπουργού κ. Γεωρ
γίου Παπαδοπούλου.
Διά πρώτην φοράν, είς τήν έθνικήν ζωήν τής Χώρας μας, τό Κρά
τος ήσθάνθη τοιαύτην καί τοσαύτην
στοργήν καί έργοις άγάπην πρός τήν
Ελληνικήν ’Επαρχίαν, τήν μεγάλην
αυτήν δεξαμενήν, έκ τής όποιας άντλεΐ ή Ε λλάς τάς δυνάμες καί τάς
έμπνεΰσεις της.
Αί υίοθεσίαι χωρίων τάς όποιας
ύπέδειξεν ή ’Εθνική ’Επαναστατική
Κυβέρνησις, έδημιοΰργησαν νέους α 
κατάλυτους δεσμούς των Ελλήνων
δλων τών διαμερισμάτων τής Χώρας
μας. Είναι γνωστόν δέ, δτι διά τών
πράξεως τούτων τ ο ν ο 0 τ α ι τό
’Εθνικόν Φρόνημα έ ν δ υ ν α 
μ ό ΰ ν τ α ι οί δεσμοί μετά τοΰ
Κέντρου καί ή ’Επαρχία δ έ·ν άπ ο τ ε λ ε . ΐ πλέον τόν πτωχόν
συγγενή τών άστικών κέντρων, άλλα
τόν ισάξιον καί όμότιμον άδελφόν καί
συνεργάτην είς τήν κοινήν προσπά
θειαν. Σφυρηλατεΐται, ούτως, ή ένότης τοΰ λαοΰ, είς έκ τών βασικών πα
ραγόντων έπιτυχίας πάσης προσπά
θειας καί προόδου.
Διανύομεν περίοδον έργων. Ό ργ α σ μ ο ΰ έ ρ γ ω ν . Περίοδον
έπιτευγμάτων είς δλους τούς τομείς,
τά όποια θεμελιώνουν, έν εύτυχές
μέλλον διά τό Έ θνος μας.
Ύπείκοντες είς τάς έπιταγάς τής
’Εθνικής ’Αλλαγής καί έμφορούμενοι ύπό τών ’Αρχών της, άπεφασίσαμεν τήν υ ι ο θ ε σ ί α ν τοΰ χωρίου
τούτου, είς έκπλήρωσιν ’Εθνικού κα
θήκοντος.
Κύριε Πρόεδρε τής Κοινάτητος Άμαράντου,

Φίλτατα Μέλη τοΰ
Συμβουλίου.
’Αγαπητοί κάτοικοι,

Κοινοτικού

Ύπό τάς εύχάς τής ’Εκκλησίας
καί τήν συμπαράστασιν τοΰ ’Εθνικού
Κράτους, ή ν ώ θ η άπό σήμερον
καί άπέκτησε δεσμούς συγγένειας
μεθ’ ύμών, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Έ π ι θ υ μ ώ νά σάς διαβεβαιώσω, δτι είναι μ ε γ ί σ τ η
ή χαρά
δλων ήμών, άλλά καί τιμή, τό γεγο
νός δτι άπεκτήσαμεν δεσμούς μέ τήν
γραφικήν, ήρωϊκήν καί φιλόξενον
κοινότητά σας.
Δεν ήλθομεν έδώ ως πλούσιοι συγ
γενείς, διά νά έπιλύσωμεν τά προβλήματά σας.
'Ως διεπιστώσαμεν τό Κράτος πολ
λά ύπέρ ύμών έπραξεν καί πολλά με
λετά άκόμη νά πραγματοποιήση
Έπισκεπτόμεθα ύπερηφάνσυς φί
λους κομισταί ά δ ό λ ο υ φιλίας
καί ά λ η θ ι ν ή ς άγάπης. Έμπνεόμεθα άπό τόν ήρωϊσμόν καί τήν
φιλοπατρίαν σας καί μέ Υ π ε ρ η 
φ ά ν ε ι α ν προσβλέπσμεν πρός υ
μάς, τούς νέους άδελφούς μας.
Θά είμεθα πάντοτε συμπαραστάται
καί συνεπίκουροι είς πάσαν πρόσκλησίν σας.
’Όνειρόν μας, νά συμβάλλωμεν,
ώστε ή γραφική αυτή περιοχή τής
ΙΙατρίδος ν ά γ ν ω ρ ί ζ η πάν
τοτε ήμέρας προόδου καί ευημερίας.
Βαθύτατα μέ συνεκίνησαν οί εύγενεΐς λόγοι τοΰ δημοδιδασκάλου τής
Κοινότητος, τόν όποιον σ υ γ χ α ί 
ρ ω θ ε ρ μ ό τ α τ α διά τά έθνικά του αισθήματα, άλλά καί διότι,
άπ’ αύτής τής θέσεως, προσφέρει ύψηλάς πρός τήν Πατρίδα υπηρεσίας,
γαλουχών έθνικώς καί Χριστιανικώς
τούς μαθητάς του.
Τόν εύχαριστώ έπίσης, διά τούς
ένθουσιώδεις λόγους του διά τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον
δμοΰ μετά τών ’Εθνικών μας Ενό
πλων Δυνάμεων καί τοΰ άδελφοΰ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής, πορεύεται
τήν οδόν τοΰ καθήκοντος, διά νά έξασφαλίση είς τούς πολίτας ήσυχίαν,

τάξιν καί γαλήνην.
Καί ήδη, παρακαλώ, δπως τά χρη
ματικά βοηθήματα πρός τάς οικογέ
νειας, τά δέματα πρός τούς μαθητάς
καί τό χρηματικόν ποσόν, τό όποιον
θά παραδώσω είς τόν κ. Πρόεδρον
τής Κοινότητος, θεωρηθοΰν ώς συμ
βολική έκδήλωσις τών αισθημάτων
τών ’Αξιωματικών καί κατωτέρων
τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων πρός ύμάς, έπί τή εύκαιρίφ τής
σημερινής συναντήσεώς μας.
’Οφείλω, τέλος νά σάς εύχαριστήσω διά τήν θερμήν υποδοχήν, τήν ό
ποιαν μάς έπιφυλάξατε, διά τήν τό
σον ευγενή φιλοξενίαν σας καί διά
τά αισθήματα φιλίας καί άγάπης, τά
όποια μάς τιμοΰν ιδιαιτέρως.
”Ας βαδίσωμεν, λοιπόν, ήνωμένοι
τήν δδόν τοΰ μέλλοντος, έπαυξάνο;τες τάς δυνάμεις μας καί μοχθοΰντες διά τήν ύλοποίησιν τών στόχων
τής Έπαναστάσεως, ή όποία περι
βάλλει δλους τούς "Ελληνας μέ στορ
γήν, καί έργάζεται διά τήν εύτυχίαν
των.
Σάς εύχαριστώ.

Πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτή
ματα έκάλυψαν τό τέλος τής όμιλίας
τοΰ κ. Αρχηγού, Έπευφημίαι καί Ζητωκραυγαι’, γιά τήν 'Εθνική Κυβέρνηση καί
τήν 'Αστυνομία Πόλεων, άκούστηκαν άπ'
άλες τις πλευρές.
Στό σημείο αύτό έσηκώθη άπό τή θέ
ση του ό Νομάρχης Ίωαννίνων κ. Λιοτόπουλος καί άπηύθυνε ένα θερμότατο
χαιρετισμό πρός τόν άκριτικό λαό τής
περιοχής έκ μέρους τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως, τής όποιας ή στοργή έκδηλοϋται συνεχώς μέ πλεϊστα όσα έργα σ'
όλο τό Νόμο. Έ π ήνεσε μέ θέρμη τό Σ ώ 
μα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν εύγενική, έθνική του πρωτοβουλία καί ευ
χήθηκε πρόοδο καί ευημερία στό χωριό
πού υιοθετήθηκε.
Τό τέλος τής όμιλίας τού λαοφιλούς
κ. Νομάρχου, έγένετο δεκτό μέ ένθουσιώδεις έκδηλώσεις καί Ζωηρά χειροκρο
τήματα όλων τών παρισταμένων.
Έ ν συνεχεία, ό κ. Πρόεδρος τής Κοινότητος Άμαράντου έπέδωκεν είς τόν
κ. 'Αρχηγόν τής 'Αστυνομίας Πόλεων εί
δικόν άνσμνηστικόν καί ό γραμματεύς
τής Κοινότητος κ. Γ. Μάκκας έδιάβασε
ψήφισμα τοΰ Κοινοτικού
Συμβουλίου,
μέ τό όποιο άνοκηρύσσεται ό κ. 'Αρχη
γός Αστυνομίας Πόλεων 'Επίτιμος Δη
μότης Άμαράντου.
Τό ψήφισμα έχει ώς έΕ ή ς:
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ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΕΠΙΤΙ
ΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΜΑ
ΡΑΝΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΓ
Ά ριθ. Ά ποφ. 23) 1972
ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ
Έ κ τού πρακτικού τής ύπ’ άριθ. 8)
1972 Συνεδριάσεως Κοινοτικού
Συμβουλίου Άμαράντου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ :
«Περί άνακηρύξεως ’Επιτίμου Δημότου
τοΰ’Αρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πό
λεων ’Αντ) γου κ. Κωνσταντί
νου Γιαννούλη.
Έ ν Άμαράντφ καί έν τψ Κοινοτικψ Καταστήματι σήμερον 7ην τού
μηνάς ’Ιουνίου τού έτους 1972, ήμέραν τής έβδομάδος Τετάρτην καί ώ
ραν 5ην μ. μ. συνελθόν είς έκτακτον
συνεδρίασιν τό Κοινοτικόν Συμβούλιον.
Παρόντων τών: 1) Παναγιώτου
Στεργίου, Προέδρου, 2) Κων) νου
Παπαμιχαήλ, ’Αντιπροέδρου, 3) ’Α
ποστόλου Τσώχου Μέλους, 4) Νικολ.
ΙΙαπαδήμα, Μέλους καί 5) Χρήστου
Γκούντου, Μέλους.
Άπόντων ούδενός.
Άκούσαν τού Προέδρου τής Κοινότητος έξάραντος τό ύπό τού ’Αρχη
γού τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπιδειχθέν Βερμουργόν Ινδιαφέρον, δπερ ΐξεδηλώθη δι’ άποφάσεως υιοθεσίας
τής ήμετέρας Κοινότητος ύπό τού Σώ
ματος ’Αστυνομίας Πόλεων ώς καί
τήν πολύτιμον συμπάθειαν τούτου
πρός τό χωρίον μας, άρρήκτως δέ
συνδεθέντος πρός τόν τόπον, διά τής
προαναφερθείσης υιοθεσίας καί προτείνοντος, Γνα εις έκδήλωσιν έλαχίστης τιμής καί ευγνωμοσύνης, άνακη404

ρυχθή Ούτος Επίτιμος Δημότης.
Σκ εφθ έν
Θεωρούν τήν άποδοχήν τής προτάτάσεως ώς έξ έπιτακτικοΰ καθήκον
τος έπιβαλλαμένην ένέργειαν άπονομής τιμητικής διακρίσεως πρός τόν
ποικιλοτρόπως έκδηλώσαντα τήν συμ
πάθειαν καί συμπαράστασιν πρός τήν
ήμετέραν Κοινότητα.
Ψ η φ ί ζ ε ι

Άνακηρύσσει όμοθύμως ’Επίτιμον
Δημότην τής Κοινότητος τόν ’Αρχη
γόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΝ ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΝ
Είς έκδήλωσιν έλαχίστης τιμής
καί εύγωνομοσύνης πρός Αύτόν. Ά ντίγραφον τού παρόντος κοινοποιηθήτω άρμοδίως, δημοσιευθήτω διά τού
Τύπου καί έπιδοθήτω ύπό τού Γραμματέως τής Κοινότητος πρός Αύτόν
κατά τήν τελετήν τής υιοθεσίας τού
χωρίου.
Έ φ ’ ώ συνετάγη καί ύπεγράφη ώς
έπεται.
Ό Πρόεδρος
(Τ.Σ.) ΠΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟ Γ
Τά Μέλη
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΑΠ. ΤΣΩΧΟΣ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΧΡ. ΓΚΟΓΝΤΟΣ
Εύθύς άμέσως ό κ. Αρχηγός τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων παρέδωκεν είς τόν
κ. Πρόεδρον τής Κοινότητος χρηματι
κόν ποσόν 50.000 δραχμών, συμβολικώς έκ μέρους τοϋ Σώματος τής Αστυ
νομίας Πόλεων.
Τέλος, ό Διευθυντής τής Ύποδ)νσεως Πνευματικής καί Σωματικής 'Αγω
γής, Ά στυν. Δ )ν τή ς Β ' κ. Ά χ ιλ λ εύ ς
Τσιπρούδης, διένειμε
διάφορα δέματα
είς τούς μαθητάς τοϋ Δημοτικού Σ χ ο 
λείου Άμαράντου.
Τά δέματα αύτά περιείχαν ροϋχα, πα
πούτσια, βιβΛία καί παιχνίδια. Μ έ τόν
Εθνικό Ύ μνο έκλειοεν ή ωραία αύτή
τελετή.
Ακολούθως οί προσκεκλημένοι ώδηγήθησαν στό δημοτικό σχολείο, πού ή
ταν γουστόζικα καί μέ πολλή έπιμέλεια
καί φαντασία διακοσμημένο.
Εκεί, ένα τεράστιο τραπέζι, σέ σχή

μα Π, ήταν έτοιμο γιά τό πατροπαράδο
το λαϊκό γλέν τι. . .
Φαγητά άφθονα, πλούσια, μπύρες.
φρούτα. . . 'Ακόμα καί τσιγάρα έθεάθη
νά μοιράΖη ή ΑστυφύλαΕ τοϋ τμήματος
Δημοσίων Σχέσ εω ν, Δ ίς Δημητριάδου.
Μετά τό γεύμα καί άφοϋ «εύφράνθησαν» όλων οί καρδιές, τό γλέντι συνε
χίστηκε στήν αύλήν τοϋ σχολείου, όπου
βρέθηκαν σέ λίγο όλοι.
Ή Φιλαρμδνική τής 'Αστυνομίας Πό
λεων βάλθηκε νά Εετρελλάνη τούς πάντες μέ τά λεβέντικα δημοτικά της τρα
γούδια, πού τά χόρευαν
κάτοικοι τοϋ
χωριού, πιασμένοι χέρι - χέρι μέ ΆΕιωματικούς καί κατωτέρους τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων καί μέ τις γυναίκες 0crrjφύλακεςί
Τό γλέντι συνεχίστηκε άργά τό βρά
δυ, μέσα σέ
πρωτοφανές κέφι καί μέ
αύτοσχέδια καλλιτεχνικά νούμερα!
Κ έ φ ι. . . κ έφ ι. . . Ν ύχτα. . .
Κι' όλο χ ό ρ ε υ α ν ... Καί τραγουδού
σαν. . . Καί έπιναν. . . Καί έτρωγαν. . .
Καί έλεγαν νά μή τελείω νε ποτέ αύτό
τό γλέντι. "Ωσπου, κάποτε, στήσαμε τις
κινηματογραφικές μας μηχανές καί άρ
χισε τό τρίτο καί τει λευταϊο μέρος τοϋ
γιορταστικού προγράμματος. Ή προβο
λή κινηματογραφικού έργου.
. . ."Ετσ ι, μέ πολύν άρτον, μέ πολλά
θεάματα, μέ άπέραντη άγάπη καί μέ και
νούργιες φιλίες έκλεισε καί ή τελευταία
νύκτα στόν 'Α μ ά ρ α ν το .. .
"Ενα μεγάλο γεγονός ύπήρΕε. . . Καί
ό τύπος τό άγκάλιασε Ζεστά, τό βοήθη
σε, τό πρόβαλε.
Εύχαριστοΰμε όλους
τούς καλούς συνεργάτες καί φίλους δη
μοσιογράφους, γιά τή βοήθεια, τήν πο
λύτιμη βοήθεια πού μας προσέφεραν
. . .Αύτή είναι ή ιστορία πού όλους
μάς κρατεί άγρυπνους. . . Κάπου έΕω,
στά σπίτια, στις έκκλησοϋλες, στά μικρά
κεντράκια φτερουγίΖει ή καρδιά μας μέ
άγάπη. . .
. . . Κι' ή νύχτα έφ υ γε. . . Ρόδισεν ή
Ανατολή. . . Τό χωριό πήρε Ζωή. . . Κι'
έμ εϊς έτοιμάσαμε τις βαλίτσες μας, άποχαιρετήσαμε ένα - ένα τούς καινούρ
γιους φίλους καί
βρεθήκαμε, ύστερα
άπό λίγο, στό αύτοκίνητο, πού αύτή τή
φορά δέν βιαΖόταν νά μάς πάρη μακρια.
Είχε κΓ αύτό ένα
άργά, μελαγχολικό
ρ υ θ μ ό .. .
Αντίο Αμάραντε, άγάπη μ α ς . . .
Γειά σου, γλυκειά δεύτερη Πατρίδα
μ α ς .. .
Καλή άντάμωση.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ Κ. Π Η ΛΟ Σ
Αστυνόμος Β ’

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Τ Ο Υ

ΚΑΛΒΟΥ
ΤοΟ Υφυπουργοί) ’Εξωτερικών ΚαθηγητοΟ κ. ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑ

Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ω άν ό Κάλβος προτιμούσε τήν ερημιά τής Κορσικής άπό τό κλίμα τής Ιταλίας καί τής Γενεύης.
Δ ΕΝ
Είναι ξένο ς πρός τόν εαυτό του. Ω ς ξένο ς μιλά φευγαλέα πρός τό "Εθνος του. Λιμνάζοντας στήν αύτοεξορία του
άνάγει τό ύπόδουλο "Εθνος σέ 'Ιδανικό πού τό περιπτύσσεται. Ό σπαραγμός τού ξενητεμένα, ιδίως αύτοΰ πού ξενητεύεται άπ' τόν έαυτό του, έχει πάντα άνάγκη ονειρικής άχλύος. Ό αύτοξενητευόμενος καταφεύγει τότε στόν ιδα
νισμό τής όμίχλης, περιπτύσσεται ένα είδωλο πού άναγχάΖεται νά πιστέψπ όχι γιατί τόν ώθεϊ ένα θετικό ιδανικό, άλλά
γιά νά δικαιολογήσει τήν έρημιά του, νά δώσπ περιεχόμενο στήν έσωτερική του ομίχλη, γιά νά ύπάρΕη ιδίως μετά θά
νατον. Ό Κάλδος δέν Ζή γιά τούς παρόντες καί τούς ύπαρκτούς.
Υπάρχει γιά τήν μεταθανάτια μόνο δικαίωσί του.
Αύτή καί μόνον αύτή δίνει ορατότητα καί παρουσία στήν έπίγεια Ζωή του. Ό Κάλβος ύπάρχοντας κατ' έπέκτασιν
τής φυσικής Ζωής αύτοχειρίασε κάθε έγκόσμιο μόνο γιά νά
πλησιάση τό μύθο τού Μοναδικού. Παρά πόδας στόν Μο
ναδικό στέκεται ό Θάνατος. Καί χωρίς τόν Θάνατο — διερωτώμαι — ποιά άξια θά είχε ή Ζωή; Η Ελλάδα σάν 'Ιδα
νικό έγγείΖει στις μέρες του τόν Θάνατο, τόν πικρό πέπλο τού Θανάτου. Μόνο αύτό τό περιεχόμενο μπορεί νάχη ή
Ελληνική Έπανάστασι γιά ένα ρωμαντικό. Είναι ό κίνδυνος πού διανοίγει τό άγνωστο, ή περιπέτεια τού άχανούς, ή
όποιαδήποτε σύγκρουσι πρός τήν λογική. Γι' αύτό ό Κάλβοςτήν Ελλάδα «έκ τού μακρόθεν» τήν έρωτεύεται. Χωρίς νά
είναι γνήσια έρασιθάνρτος έρωτεύεται τήν τόλμη τής Νύμφης πού Ζητεί ν' άναμετρηθή μέ τόν Θάνατον. Γιατί ό ίδιος
στερείται τής δυνάμεως τού αύτοχειριαομοϋ.
Αύτός λοιπόν ό λεπτός τής εύαισθησίας καί τής όνειρικότητας.πού άπαλλοτριώθηκε άπ' τήν ύπαρξί του στό ήμίφως φεγαυλέων όνείρων, ό ιδανικός αύτόχειρας τού πραγματικού, άνεϋρε στήν έξορία του τήν 'Ελλάδα. Τήν άγάπησε όπως ό Ναυαγός τήν άγρια φύοι πού έκόπασε καί τόν συντροφεύει. Συνεκοιμήθη στό ιδανικό θάμπος της κάτω
άπ' τό ήρεμο ξέσπασμα τών κυμάτων καί συνέΖησε μαΖύ της διατελώντας σέ άβεβαιότητα καί άδυναμία ώς πρός τήν
δυνατοποίησι τών έρωτικών του λογισμών.
Τό σώμα σάν άπτή πραγματικότητα, σάν δύναμι πούστερεώνει καί τήν ένότητα τής Πολιτείας, άκόμη τό σώμα
σάν ϋπαρξι κλασσική, καθόλου δέν έπηρέασε τό ρωμαντικό Κάλβο πού «έκειτο χαμαί» άγωνιΖόμενος μεταξύ τού ή 
θους ένό ς νεοκλασσικισμού καί τής ρωμαντικής του άπογειώοεως, ΚΓ έν τούτοις άναΖητεϊ νά ύψώση ένα ήθος ένώ
τόν αιχμαλώτισε ή άπελπισία πού — τήν ώρα έκείνη —είναιαπελπισία διαλύσεως. Ό Θ εός τής Ελλάδος στόν καιρό
τού Κάλβου ύποστασιώθηκε στήν ήθική έλευθερία τού Παλληκαριοΰ, στόν ένθεο Χριστιανικό του Ζήλο. 'Εκεί πού τά
άπτά γεγονότα πρόκειται νά μιλήσουν μέ τό σίδερο καί τό αίμα, οί διασπάσεις τού διανοουμένου ούτε μοιάΖουν έποικοδομητικές ούτε διαμορφώνουν τήν ιστορία. Γι' αύτό καί ό Αγώνας δέν έξηγεϊται μόνο μέ σκέψεις, — πράγμα πού
ό Άποστολάκης άποδίδει στόν Κάλβο — δέν προϋποθέτει άπόστασι άλλ' ύποστασιακή σχέσι. Ή άσφαλής περιωπή τού
ιπταμένου πού λόγω ύψους διέλυσε τό άντικείμενο δηλ. αύτό τούτο τό σώμα τού Ά γ ώ νος, όδηγεϊ σέ ψευδορωμαντικ ές άνατενίσεις. 'Ενώ τήν 'Ιστορία όταν τήν διαμορφώνουν οί διανοούμενοι δέν τήν άποξενώνουν άλλά τήν έμθαθύνουν στό ήθος τού Αγώνος πού συντελεϊται. Διαφορετικά κινδυνεύει νά διαμορφωθή άπ' τήν δύναμι τής άγνοιας, τήν
άπνευμάτιστη καί άνέραστη φύσι τών πολλών.
Τήν γνωστή στό νεώτερο Ελληνισμό λεβεντιά πού ήταν ταύτόχρονα καί Ορθόδοξη μεταφυσική, δέν τήν είχε
ό προκαβαφικός Κάλβος πού ήταν "Εφηβος μά μέ άχλύ ονειρικών πόθων άπραγματοποίητων, πού ήταν αύτοεξόριστος χωρίς διχοστασία ισχυρή, πού ήταν λαβωμένος γιατί δέ μπορούσε νά είναι πραγματικός.

. . . έγώ τήν λύραν
χτυπάω, καί ολόρθος στέκομαι
σιμά είς τού μνήματός μου
τ’ άνοικτόν στόμα.
Τιμώ τήν άξιοπρέπεια τής οδύνης. Άλλ'άπεχθάνομαι τήν άδυνομία τού άγωνιστοϋ. Ό ένδεής όδοιπόρος τής
Δύσεως πού μέ τό δισάκι τού άναχωρητοϋ έθαψε τόν άνδρισμό του στήν Εύρώπη, είναι γεγονός ότι άφησε άταφο τόν
Ελληνισμό του καί άδικαίωτη τήν όδύνη του. Χωρίς σύντροφο έτελεύτησε στήν 'Εσπερία. Έ νψ ή άπελπισία μέ τήν διάλυσι έκρουαν τό πένθιμο έμβατήριο τής κατερχομένης ψευδοελληνικής 'Αριστοκρατίας. Γιατί ή 'Αριστοκρατία δέν προ
ήλθε άπό τήν Έπανάστασι, άλλά καί γιατί ή Έπανάστασι δέν είχε 'Αριστοκρατία.
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑI

Γράφει ό καθηγητής τής Ψυχιατρικής καί

Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Ά θη-

κ. Κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ .

ΑΠΙΑΣΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-^
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.
--------Τ Ο Θ Ε Α Μ Α Ω Σ Α ΙΤ ΙΟ Ν ---------C ΙΣ ΤΗ Ν ΚΑΘ' Η Μ Α Σ ΕΠ Ο Χ Η Ν τό παιδί καί τό νεαρόν
™
άτομον έχουν τοποθετηθή εις τό κέντρον τού ένδιαφέροντος τής κοινωνίας. Τό ένδιαφέρον τής κοινωνίας σή
μερον διά τήν σωματικήν καί ψυχικήν υγείαν τοΰ παιδιού,
διά τήν έΕεύρεσιν τής καταλληλοτέρας διαπαιδαγωγήσεως
καί διά τόσα άλλα είναι άναμφιβόλως περισσότερον ή εις
άλλην έποχήν. Τούτο σημαίνει άτι τό Ζήτημα τού παιδιού
καί τού νεαρού άτόμου άποτελεϊ πρόβλημα διά τήν σημε
ρινήν έποχήν, ένώ δέν άποτελεϊ, ώς φαίνεται, άλλοτε.
Ά λ λ ' άρά γε ύπάρχει πρόβλημα ή ή υπερβολική άπασχόλησις ήμών περί αύτό έδημιούργησε φαινσμενικώς τούτο;
Ό φ είλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι παρά τυχόν υπερβο
λής, υπάρχει σήμερον τοιούτον πρόβλημα, τό όποιον ένέχει
μεγίστην ιατρικήν καί κοινωνικήν σημασίαν. Τό πρόβλημα
τούτο προέκυψεν, όχι μόνον διότι κατενοήθη ή οημασία τής
νεαρός ήλικίας καθ' έαυτήν, άλλά καί διότι τό παιδί καί τό
νεαρόν άτομον παρέχουν δυσχερείας κατά τήν διαπαιδαγώ
γησή των καί παρουσιάζουν, συχνότερον ή άλλοτε, ψυχικός
όνωμαλίας, αϊτινες καθιστούν δυσχερή τήν προσαρμογήν αύτών έν τή κοινωνική Ζωή.
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Σχετικώ ς πρός τό σημεϊον τούτο δύναταί τις νά διερωτηθή, έάν αί ψυχικοί άνωμαλίαι τού κατά τήν σημερι
νήν έποχήν παιδιού είναι πράγματι συχνότεροι, ή λόγω τής
καλλιτέρας ψυχιατρικής μορφώσεως ήμών περί ταύτας εύκολώτερον διαγιγνώσκονται καί ούτω φαίνονται συχνότεροι.
Άπαντώμεν, άτι άμφότεροι οί παράγοντες συντελούν
εις τούτο. Προσέχομεν δηλαδή σήμερον περισσότερον τάς
ψυχικός όνωμαλίας τής παιδικής ήλικίας, έκ παραλλήλου ό
μως είναι αϋται συχνότεροι, διότι τό παιδί καί τό νεαρόν
άτομον έχουν πολλαπλώς βλάβη λόγω ποικίλων αιτίων καί
κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν. Ά π ό μακροϋ χρόνου
γεγονότα συνταράΕαντα τήν Ζωήν τών άνθρώπων συνετέλεσαν εις βλάβας τού οργανισμού τών παιδιών καί τών άνθρώ
πων έν γένει. Οί πόλεμοι καί αί κακουχίαι, ό ύποσιτισμός, αί
νόσοι, ό έκπατρισμός, ή έλλειψ ις στέγης καί άλλα, έφθειραν
τό σώμα καί τήν ψυχήν. Αλλά καί γενικώτερον ή μεταβολή
τών κοινωνικών όρων έπί τό δυσμενές συνετέλεσαν, ούκ
ολίγον, εις τήν συχνοτέραν έμφάνισιν τών ψυχικών άνωμαλιών.
Κυριώτεροι τών μή όμαλών κοινωνικών όρων είναι ή

To παράδειγμα τής μητρός εχει ίσχυροτέραν άπήχησιν έπι τής ψυχής τοδ
παιδιού και δημιουργεί, δταν είναι κα
κόν, εύχερέστερον τήν παραστράτησιν.
Ή κακή έπίδρασις τής μητρός συνε
πάγεται μή όμαλήν συναισθηματικήν
άνάπτυξιν. Ή κακή έπίδρασις του πατρός διαταράσσει τήν δημιουργίαν ι
δανικών έν τή ζωή.

χαλάρωσις τής οικογενειακής Ζωής, ή μείωσις τών γεννή·
σεων, ή αστυφιλία, ή έργοσία τής γυναικός έξω του οίκου
της, ή τάσις πρός τό νεωτερίΖειν καί ή έσφαλμένη άντίληψις ότι εϊμεθα μορφωμένοι καί κατέχομεν πάσαν γνώσιν έπί
παντός Ζητήματος, ή άπαμάκρυνσις άπό τής ήθικής καί τής
θρησκείας καί άλλα συναφή.
"Οπου εις τήν ιστορίαν εϊχομεν τοιαύτας κοινωνικός
αταξίας, τό πρόβλημα τών νέων άνεφαίνετο έπιτακτικόν καί
ή δυσχέρεια άντιμετωπίσεως αύτοϋ έμεγεθύνετο. 'Επειδή δέ
οί τοιοΰτοι έξωτερικο! όροι όποτελοϋν μέν αιτίαν κακού, εί
ναι όμως έν ταύτψ όποτέλεσμα άλλου τινός κακού, γεν·
νάται έν συνεχείρ τό έρώτημα, μήπως καί οί κακοί οΰτοι
κοινωνικοί όροι έχουν ώς αιτίαν αλλαγήν τής ψυχοβιολογικής υφής τών άνθρώπων.
Διότι, άτι καί οί άνθρωποι έχουν βιολογικώς βλαβή λόγψ τών πολέμων, ύποσιτισμοϋ, κοκουχιών, ασθενειών, κλπ.
ούδείς αμφιβάλλει.
Οϋτω τό πρόβλημα καθίσταται έτι περίπλοκον.
Σαφ ώ ς όμως έκ τής έξετόσεω ς τούτου προκύπτει, άτι
έσωτερικοί (βιολογικοί σωματικοί) λόγοι καί έξωτερικοί
(τού περιβάλλοντος) άπεργάΖονται τό κακόν, δηλαδή τάς
περισσότερον συχνός παρά τοϊς νεαροϊς άτόμοις ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις.
Πρός περισσοτέραν κατανόησιν τών έν συνεχείς περί
τών αιτίων τών ψυχοπαθολογικών καί άντικοινωνικών έκδηλώσεων έκτεθειμένων, δέον νό έχω μεν ύπ' όψιν τινά περί
τών προϋποθέσεων τής διαμορφώσεως τής ψυχικής Ζωής,
καθόλου, όμαλής καί άνωμάλου.
Ή δισμόρφωσις τής ψυχικής Ζωής έξαρτάται, ώς γνω
στόν, έκ τής συνεργασίας τού έσωτερικού παράγοντος, τούτέοτιν τής ψυχοσωματικής ιδιοσυγκρασίας τού άτόμου, καί
τού έξωτερικού, δηλαδή τών όρων τού περιβάλλοντος.
Ό κύκλος τής συνεργασίας τών δύο τούτων παραγόν
των είναι συνεχής, άνευ άρχής καί τέλους, ώστε νό μήν
είναι πολλάκις δυνατόν σαφώς νά διαχωρισθή ό είς άπό τού

άλλου. Υπάρχει συνεχής άλληλοεπίδρασις καί άλληλοκαθοριαμός.
Καί είς άλλας μέν περιπτώσεις προέχει ό εις παράγων,
ό ίδιοσυστατικός, είς άλλας δέ, ό έτερος τού περιβάλλοντος.
Συνεπώς, δταν όμιλώμεν περί ίδιοουστατικής τινός έκδηλώσεως ή έκδηλώσεως διά τού περιβάλλοντος δημιουργηθείσης, δέν πρέπει νά νοώμεν τήν γένεσιν αύτής κατά τρό
πον άποκλειστικόν καί όπόλυτον. 'Επακολουθεί δέ είς τό
άνωτέρω, άτι μειονεκτική τις καταβολή άπαιτεϊ πολλάκις τήν
έπίδρασιν τού δυσμενούς περιβάλλοντος, ίνα παραγάγη άνωμάλους ψυχικός έκδηλώσεις ή άντιστρόφως μειονεκτική
τις καταβολή δέν παράγει ψυχικός άνωμαλίας, έάν οί όροι
τού περιβάλλοντος είναι εύνοϊκοί. 'Επίσης, ή όμαλή καταβολή
δύναται νά μήν παραγάγη όμαλήν ψυχικήν Ζωήν, άλλό ψυ
χικήν παρέκκλισιν, δταν οί δροι διαβιώοεως είναι δυσμε
νείς.
Ή λόγω δυσμενών όρων δημιουργία άνωμάλου ψυχι
κής καταστάσεως είναι προφανής είς παιδιά μή μορφωθέντα ή μή δεχθέντα έπιμελή ήθικήν διδαχήν, άλλά παραδειγματισθέντα διό τού κακού έν άνηθίκω καί έγκληματικψ πε
ριβάλλοντα είς παιδιά παντοιοτρόπως παραμεληθέντα καί
έξω τού ομαλού βίου Ζήσαντα.
'Υπό τούς κακούς τούτους δρους διαβιώοεως ΐό παι
δί δέν άναπτύσσει τάς όμαλάς παραστάσεις καί Ιδέας, τήν
όμαλήν συναισθημστικότητο, δέν παρουσιάζει τήν όμαλήν
ψυχικήν διαμόρφωσιν, άλλά καταντά είς κατάστασιν ψυχι
κής διαστρεβλώσεως, ένώ ύπό εύνοϊκούς δρους θά ήτο δυ
νατόν νά άναπτύξη ομαλόν ψυχικόν κόσμον.
Ό Πλάτων διετύπωσε τό άνωτέρω διά τών άκολούθων: «Διότι είς τήν παντελή δικαιοπραγίαν τρία δεϊ συνδραμεϊν, φύσιν καί λόγον καί έθος. Καλώ δέ λόγον τήν μάθησιν, έθος δέ τήν άσκησιν. Ή μέν γάρ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, ή δέ μάθησις άνευ φύσεως έλλιπής, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοϊν ότελής».
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ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ
ΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΩΣ
ΑΙΤΙΟΝ
Ά λλο ϋ δέ λ έγ ει: « Ό άνθρωπος παιδείας μέν ορθής
τυχών καί φύσεως εύτυχοϋς, θειότατον καί ήμερώτατον Ζψον γίγνεται, μή ικανής δέ ή μή καλής τραφείς άγριώτατον
πάντων».
Κατά ταϋτα, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άτι ή δημιουργία
άνωμάλων ψυχικών έκδηλώσεων όφείλεται, είτε εις τήν ά
νώμαλον μειονεκτικήν βιολογικήν καταβολήν, εϊτε εις τούς
άνωμάλους (δυσμενείς) όρους τού περιβάλλοντος, είτε εις
άμφότερα.
Ί ν α δέ έρμηνεύσωμεν καί κατανοήσωμεν τάς ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, δέον νά λάβωμεν ύπ' όψιν τόσον τούς έσωτερικούς παράγοντας (σω
ματικούς καί ψυχικούς), όσον κοί τάς έΕωτερικάς έκ τού
περιβάλλοντος έπιδράσεις.
Περί τούτων έν γένει, ώς αιτίων τών ψυχοποθολογικών
καί άντικοινωνικών έκδηλώσεων, θά είναι έν τοϊς κατωτέρω
ό λόγος.
Α'

ΕΣΩ ΓΕΝ Η

Α ΙΤ ΙΑ (Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Ψ Υ Χ ΙΚ Α )

1. "Εχει διαπιστωθή, ότι τά παιδιά ώρισμένου είδους
σωματικής κατασκευής παρουσιάζουν συχνοτέρας ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις καί δυσχερείας περί τήν κοινωνικήν
προσαρμογήν.
Τοιαϋτα είναι τά άσθενικοΰ τύπου παιδιά, τά λεμφατι
κής καί έΕιδρωματικής κράσεως, τά δυστροφικά, τά ύποπλαστικά, τά έμφανίΖοντα ένδοκρινικάς καί άγγειοκινητικάς διαταραχάς. Λ'ά τόν λόγον τούτον, τά σωματικόν ύπόστρωμα
δέον νά τυγχάνη λεπτομερούς έΕετάσεως. Εις πολλάς περι
πτώσεις ή άντιμετώπισις τού Ζητήματος δέον νά έπιχειρή1 αι άπό τής σωματικής πλευράς, άναγομένων οϋτω πολλών
παιδαγωγικών προβλημάτων εις οωματικάς καθόλου αίτιας
(νευρολογικάς, ένδοκρινικάς, δυστροφικάς κλπ .).
Πολλοί
παιδαγωγικοί δυσχέρειαι καί άντικοινωνικαί έκδηλώσεις δέν
είναι ψυχικής άλλά σωματικής άφετηρίας. Ά π όδειΕις τούτου
είναι, ότι εις τάς περιπτώσεις ταύτας άνευρίσκονται ποικί
λοι σωματικοί διαταραχαί, αί δέ ψυχοπαθολογικαί άνωμαλίαι
δέν δικαιολογούνται έκ τού περιβάλλοντος. Τούτο έπικυροϊ,
σύν τοϊς άλλοις, ή εις τάς περιπτώσεις ταύτας πολλαπλώς
συνυπάρχουσα κληρονομική έπιβάρυνσις.
Ό παράγων τής κληρονομικότητος δέν πρέπει νά πα
ραγνωρίζεται έν τή έΕετάσει τού θέματος. Τούτο δέ, Ινα,
καθοριΖομένης τής μειονεκτικής ψυχοσωματικής ιδιοσυστα
σίας τού παιδιού, άποφεύγωνται αί δυσμενείς έπιδράσεις τού
περιβάλλοντος καί τά παιδαγωγικά σφάλματα, άτινα θά ήδύναντο νά προωθήσουν καί εύοδώσουν τήν πρός ψυχικας
άνωμαλίας έπιρρέπειαν καί τάς έκ τούτων παιδαγωγικός
δυσχερείας καί ένδεχομένω ς τήν άντικοινωνικότητα αύτοΰ
Ή διαπίστωσις αΰτη όχι μόνον δέν πρέπει νά όδηγήση εις θεραπευτικήν καί παιδαγωγικήν άπαισιοδοΕίαν, άλλ'
άντιθέτως είναι χρήσιμος, διότι διά τής καταλλήλου παιδα
γωγικής δύναται νά μή έκδηλωθή ή ν' άπαλυνθή ή διάθεσις
πρός ψυχικός άνωμαλίας, ένώ έν έναντία περιπτώσει, δη
λαδή άνευ καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως, θά ώδήγει εις έντονωτέραν έκσήμανσιν αύτών. Οΰτω, τό πρόβλημα τής παι
δαγωγικής καί θεραπευτικής
παιδαγωγικής διατηρεί τήν
βασικήν του άΕίαν καί εις τάς περιπτώσεις εις τάς όποιας
ή κληρονομικότης ένεργώ ς συμμετέχει.
2. Ή ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία, συγγενής καί σπανιώτερον έπίκτητος, είναι έτερος έσωτερικός παράγων ψυ
χοπαθολογιώ ν καί άντικοινωνικών έκδηλώσεων. 'Υπάρχουν
περιπτώσεις εις τάς όποιας ή άνώμαλος ψυχική ιδιοσυστα
σία όδηγεί εις πορέκκλισιν άπό τής ομαλής Ζωής, εις παι
δαγωγικός δυσχερείας καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, χω
ρίς ούδείς έΕωτερικάς παράγων νά συντελέση εις τούτο.
Είναι τά άνώμαλα κατά τήν ψυχικήν ιδιοσυστασίαν (τόν χα
ρακτήρα) άτομα.
3. Ή μικρόνοια, ώς άλλος παράγων, μετά τής διανοη
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τικής όνεπαρκείας δημιουργεί ψυχικός άνωμαλίας καί παι
δαγωγικός δυσχερείας.
4. Ποικίλοι ψυχοσωματικοί νοσηροί καταστάσεις, προκληθεϊσαι έκ λοιμωδών ή άλλου είδους νόσων, π.χ. έΕ έγκεφαλίτιδος, έπιληψίας, νευροπάθειάς, ραχίτιδος καί άλλων,
γίνονται αίτια ψυχικών άνωμαλιών καί άντικοινωνικών ρο
πών. Ε π ίσ η ς, ή σωματική άναπηρία, δύναται νά συμθάλη
εις τήν ψυχικήν διαστρέβλωσιν καί δυσαγωγίαν καί ένίοτε
αί χρόνιοι σωματικοί νόσοι.
5. Ή ήβη, αύτή καθ' έαυτήν, άποτελεϊ συχνόκις πα
ράγοντα ψυχοποθολογικών καί .άντικοινωνικών έκδηλώσεων.
Ό έφηβος, λόγω τής ψυχικής μεταμορφώσεως, παρουσιά
ζει πολλόκις ψυχικός άνωμαλίας, λόγω τών όποιων καθί
σταται δύστροπος, άνυπάκοος, παραβαίνει τάς έντολάς καί
τήν τάΕιν καί δημιουργεί δυσχερείας
εις τό περιβάλλον.
Ταϋτα παρέρχονται μετ' οϋ πολύ, έφ' όσον πρόκειται περί
ομαλής ιδιοσυστασίας.
Β ' . Ε Ξ Ω Γ Ε Ν Η Α ΙΤ ΙΑ

( Ε Κ Τ Ο Υ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ )

Τό περιβάλλον διά τών έΕ αύτοΰ έρεθισμάτων συνεργεί,
ώς έλέχθη, εις τήν διομόρφωσιν τών έκδηλώσεων τού έσωτερικοϋ (βιολογικού) παράγοντος. Ή έπίδροσις δ' άρχεται
άφ' ής στιγμής ό άνθρωπος ύπάρχει ώς έμβρυον. Λέγοντες
δέ περιβάλλον έννοοΰμεν συνισταμένην παραγόντων, ήτοι
τήν φύσιν, τό κλίμα, τόν τόπον, τάς τροφός, τήν οικογέ
νειαν, τό σχολεϊον, τούς φίλους, τά τυχαία γεγονότα καλά
ή κακά, τήν πτωχείαν ή τόν πλούτον, τόν χαρακτήρα τών
ανθρώπων οϋς συναναστρέφεται τις, τάς νόσους άς διέρχε
ται, τήν διαβίωοιν έν πόλει ή έν χωρϊω καί άλλα πολλά
Ή έπίδρασις τού περιβάλλοντος είναι σημαντική, κυ
ρίως όταν δρά έπί ιδιοσυστασίας οπωσδήποτε μειονεκτικής
διότι συνύπαρΕις κακού περιβάλλοντος καί μειονεκτικής
ιδιοσυστασίας είναι ό εύνοϊκώτερος συνδυασμός πρός γένεσιν ψυχοποθολογικών καί άντικοινωνικών έκδηλώσεων.. Α λ
λά καί μόνον τό δυσμενές περιβάλλον είναι ικανόν νά δημιουργήση ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις εις άτομα, άτινα
ύπ' άλλας προϋποθέσεις δέν θά άνέπτυσσον τοιαύτας. "Αν
καί είναι δυνατόν ένα παιδί νά έΕέλθη έκ δυσμενών όρων
ψυχικώς άλώβητον, παρουοιαΖόμενον ούτω ψυχικώς άνοσον, άντιθέτως δέ, παρά τούς πλέον εύνοϊκούς όρους πε
ριβάλλοντος, νά έμφανίση ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, είναι έν τούτοις κανών, ότι ή διαβίωσις ύπό όρους δυσμενείς έχει κακήν άπήχησιν έπί τής ψυ
χικής διαμορφώσεως καί έΕελίΕεω ς καί δημιουργεί ψυχικός
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ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ
ΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΩΣ
ΑΙΤΙΟΝ
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άνωμαλίας, ένώ άντιθέτως άποσοβούνται αύται έν άγαθώ
περιβάλλοντι.
Του συμπλέγματος τοϋ περιβάλλοντος παράγοντες παθογόνοι είναι ή κακή οικογενειακή κατόστοσις ή έσφαλμένη διαπαιδαγώγηοις, ή μή αρμονική συμβίωσις των γονέων,
ή έγκληματικότης καί άνηθικότης αυτών, ή άπορφάνισις, ή
έΕώγομος προέλευσις τοΰ παιδιού, ή μή άνετος καί στενό
χωρος κατοικία, ή κατοίκησις εις κοκόφημον μέρος τής πόλεω ς, ή πρόωρος έργαοία τοϋ άνηλίκου έΕω τής οικίας, ή
βαρεία έργασία έν τή οικία έκτος τής τού σχολείου, ή πολύ
νεαρά ή προχωρημένη ήλικία τών γονέων, ή άνεργία αύτών,
ή πτώχεια ή ό πλούτος, τά πολλά τέκνα ή τό μόνον τέκνον, κ.ά.
Διά τήν κάπως προκεχωρημένην νεαρόν ήλικίαν, άλλοι
δυσμενείς παράγοντες είναι ό άλκοολισμός, τό ήθικώς έπικίνδυνον έπάγγελμα (χορεύτρια, μανεκέν, έργασία εις καμπορέ), ή μή κατανόησις ύπό τοϋ περιβάλλοντος, ή μονή
ρης Ζωή καί ή κακή συναναστροφή καί τό κακόν παράδει
γμα. Εις τά δύο τελευταία ταϋτα, δηλαδή τήν κακήν συνα
ναστροφήν καί τό κακόν παράδειγμα, περιλαμβάνονται ή ε 
λαφρά φιλολογία καί τό θέαμα μετ' άσέμνου καί έγκλημςτικού περιεχομένου. Τό τοιοϋτον θέαμα πολλαπλώς παρέχε
ται ύπό τοϋ σημερινού κινηματογράφου. Τούτου τήν κριτι
κήν θά κάμωμεν έν συνεχεία, λέγοντες προκαταβολικώς,
ότι άποτελεϊ ένα έκ τών πολλών δυσμενών καί παθογόνων
διά τήν ψυχικήν διαμόρφωσιν τών παιδιών έΕωτερικόν πα
ράγοντα.
Έ κ τών δυσμενών έΕωτερικών παραγόντων θά άναφέρωμεν λεπτομερέστερον τούς συχνοτέρους καί κυριωτέρους.
1) Ύποβάλλομεν έν πρώτοις εις κριττικήν τήν διαπαιδαγώγησιν ώς έΕωτερικόν παράγοντα, όταν αϋτη είναι
έσφαλμένη. ( Ή έλλειψις διαπαιδαγωγήσεως, άποτελεϊ άλ
λον παράγοντα κατωτέρω μνημονευόμενον). Συνήθως, οί
παιδαγωγοϋντες είναι οί γονείς καί τά μεγαλυτέρας ήλικίας πρόσωπα τοϋ περιβάλλοντος ή πρόσωπα πρός τούτο
προσλαμβανόμενα. Επίσης ό διδάσκαλος έν τώ σχολείω.
Είδη έσφαλμένης καί κατ' άκολουθίαν βλαβερός παιδαγωγήσεως είναι τά κάτωθι:
α) Ή έκφοβίΖουσα διαπαιδαγώγηοις. Τούτην παρου
σιάζουν γονείς, οϊτινες πλήρεις άγωνίας διά τό έαυτών τέ
κνα διαβλέπουν παντού κινδύνους δΓ αύτά (δυστύχημα, μόλυνοιν, κλπ.) καί ώς έκ τούτου έκφοβίΖουν τό παιδί διαρ
κώς καί άπαγορεύουν εις αύτό τάς παιδικός έλευθερίας.
Είναι οί γονείς, οί όποιοι φοβούνται τάς ευθύνας καί

έγωϊστικώ τώ τρόπω παρεμποδίζουν τό παιδί εις πάσαν έκδήλωσίν του. Ή έπίδρασις τής τοιαύτης άγωγής είναι καταθλιπτική διά τήν ψυχήν καί δημιουργεί ψυχικήν κατάστασιν φόβου διά φανταστικούς κινδύνους, μεθ' όλων τών έπακολούθων.
6) Ή δεσποτική (τυραννική) διαπαιδαγώγηοις. Δεσποτικοί χαρακτήρες άπαιτοΰν άπόλυτον ύποταγήν τοΰ παιδιού
τό όποιον άνατρέφουν. Ή τοιαύτη άγωγή συνοδεύεται κατά
κανόνα ύπό σωματικής κακοποιήσεως τοΰ παιδιού. Εύλογον
ότι τό παιδί, ύπό τάς προϋποθέσεις ταύτας, βλάπτεται ψυχικώς.
γ) Ή άσταθής διαπαιδαγώγηοις. Αϋτη προκύπτει είτε
έκ τών έναλλοσσομένων ψυχικών διαθέσεων τοΰ παιδαγωγοΰντος προσώπου (συναισθηματικώς εύμεταβλήτου, εύερεθίστου, υστερικού), όπερ μεταβάλλει είδος μεταχειρίοεως
τοϋ παιδιού άπό τής μιας στιγμής εις τήν άλλην (άπό τής
ύπερβολικής αύστηρότητος εις τήν θωπείαν), είτε έκ τών
δύο γονέων έχόντων άντίθετον χαρακτήρα, ή μήτηρ π.χ. με
ταχειρίζεται αύστηρώς καί ατέγκτως τό παιδί, ό πατήρ είναι
πλήρης έπιεικείας καί ύποχωρήοεως.
δ) Ή διαθρύπτουσα άγωγή, ή παρέχουσα πάσαν ίκανοποίησιν εις τάς ένστικτους τάσεις τοΰ παιδιού. Αύτη δημι
ουργεί άπαιτητικόν, άνευ ιδανικών καί άτομικής πρωτοβου
λίας, χαμαίΖηλον χαρακτήρα.
ε ) Ή έρωτική διαπαιδαγώγηοις. Παιδαγωγοϋντα πρό
σωπα μέ άνικανοποίητον έρωτισμόν μεταβιβάζουν τούτον εις
τό παιδί. Τούτο συμβαίνει εις γονείς μή άρμονικώς Ζώντας
καί παροχετεύοντας τήν άγάπην των εις τό παιδί, ή συμβαί
νει εις πρόσωπα έντεταλμένα διά τήν διαπαιδαγώγησιν (παι
δαγωγοί), τά όποια είναι έρωτικώς άνικανοποίητα. Υπό τοι·
αύτας προϋποθέσεις τά πρόσωπα τούτα καθιστούν τό παιδί
(συνειδητώς ή άουνειδήτως) άντικείμενον τοΰ άνικανοποιήτου έρωτισμού των, οπότε καί ή άγωγή χρωματίζεται έρω
τικώς καί έπηρεάΖει τήν ψυχικήν έΕέλιΕιν κατά δυσμενή
τρόπον.
στ) Ή άπαισιόδοΕος διαπαιγώγησις. Εις ταύτην περι
λαμβάνονται τόσον ή άπαισιόδοΕος ψυχική διάθεσις τού διαπαιδαγωγούντος, ώστε τό παιδί νά άκούη πάντοτε δυσάρε
στα καί άπαισιόδοΕα διά τήν Ζωήν, όσον καί ή πεσσιμιστική πρόβλεψις σχετικώς πρός τάς ικανότητας τού παιδιού
καί τήν μελλοντικήν έΕέλιΕιν του (δέν άΕίΖεις, δέν θά γίνης τίποτε κ.λ.π .).
Ζ) Ή άπαιτητική διαπαιδαγώγηοις, καθ' ήν οί γονείς
άπαιτοΰν άπό τό πάιδί ύπερβολικήν άπόδοσιν, εις τήν ό
ποιαν δέν δύναται τούτο νά άνταποκριθή. Είναι ή άγωγή ή
έμπεριέχουσα τήν φιλοδοΕίαν ώς κύριον στοιχεϊον. Πρόκει
ται συνήθως περί φιλοδόΕων γονέων, Ζητούντων νά ικανο
ποιήσουν τάς ίδιας των φιλοδοΕίας. Έ κ τής άγωγής τού
της δεινοπαθεϊ τό παιδί ψυχικώς καί συνήθως τά άποτελέσμοτα αυτής είναι άντίθετα τών έπιδιωκομένων, άναπτυσσομένων πολλάκις νευρωτικών έκδηλώσεων.
η) Ή άνευ άγάπης άγωγή. Ό τα ν τό παιδί άνατρέφεται άνευ άγάπης, είτε διότι θεωρείται ώς
έμπόδιον, είτε
διότι είναι τέκνον μισουμένου πατρός, είτε διότι είναι έΕώγαμον κλ.π., ύπόκειται εις τά έκ τής διαπαιγωγήσεως ταύτης
δυσμενέστατα έπακόλουθα.
θ) Ή δογματική (άκαμπτος) άγωγή. Αϋτη άπορρέει
συνήθως έκ μονομερούς προσανατολισμού έν τη Ζωή τών
γονέων άκολουθούντων ώριομένας άπόψεις καί έφαρμοΖόντων κανόνας (παιδαγωγικούς, ιατρικούς, θρησκευτικούς καί
άλλους), ώς έχει τούτους διαμορφώσει ή άνεπαρκής καί
στενή ίδια αύτών άντίληψις.
Έ ν τοϊς άνωτέρω πρόκειται περί έσφαλμένης (κακής)
διαπαιδαγωγήσεως. Αί έσφαλμέναι αύται άγωγα'ι δημιουρ
γούν ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις, διαφόρους εις έκάστην
περίπτωσιν, πολλάκις δέ καί άντικοινωνικάς.
(ΣυνεχίΖεται)
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ΔΙΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Του κ. Κ. ΒΟ ΥΓΙΟ ΥΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ό τοξικομανής πρέπει νά θεωρήται πιθα
νός έγκληματίας, μόλις περιέλθη εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά είναι αναγ
καία ή τέλεσις έγκλήματος, (κλοπής, α
πάτης, πορνείας, τραυμάτων, μοιχείας
κλπ.), ϊνα πορισθή τήν ναρκωτικήν ούσίαν.
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λος τών ναρκωτικών ούσιών, Οπό
τήν έννοιαν τής
δυνατότητος
όπως
θεωρηθή ή διά μή θεραπευτικούς σκο
πούς χρήσις αύτών παράγων άντικοινωνικής συμπεριφοράς καί δή έγκλημαπκών εκδηλώσεων, άπετέλεσε καί έΕακολουθεϊ νά άποτελή μέχρι σήμερον άντικείμενον επιστημονικών συζητήσεων καί
διαφωνιών. Ή ύπάρχουοα δέ διάστασις
άπόψεων, έπί τών αίτιων καί τών επα
κολούθων τής τοιαύτης
χρήσεως, έπι
βάλλει εις τούς θεράποντος τής καθό
λου ποινικής έπιοτήμης τήν γνώσιν αύ
τών, προκειμένου νά θέσουν ύπ' όψιν
τού ποινικού νομοθέτου
τά πορίσματα
των καί συντελέσουν τοιουτοτρόπως εις
τήν λήψιν τών πλέον ένδεδειγμένων έάντεγκληματικής πολιτικής,
κάστοτε μέτρων ύπό τής άντιστοίχου
Η έπισκόπηοις τών έπί τού έν λόγω
θέματος ύφισταμένων άντιλήψεων οδη
γεί, έν πρώτοις, εις τήν διαπίστωσιν,
ότι ή τοξικομανία οφείλεται, κατά τούς
μέν εις βιολογικά, κατά τούς δέ εις κοι
νωνικά αίτια καί κατ' άλλους εις άμφότερα. Έ Ε έτέρου, μεταξύ έκείνων οί ό
ποιοι άναγνωρίΖουν άνεπιφυλάκτως καί
έκείνων οίτινες άρνοϋνται διαρρήδην τόν
έγκληματοπροκλητικόν
ρόλον τής διά
μή θεραπευτικούς σκοπούς χρήσεως
ναρκωτικών ούσιών, παρεμβάλλονται οί
δεχόμενοι τοιοΰτόν τι μόνον δΓ ώρισμένας έΕ αύτών, οί μή πειθόμενοι έκ τών
εις τήν διάθεσίν των στατιστικών καί
λοιπών στοιχείων, ότι έχει άποδειχθή ή
συμβολή τών ναρκωτικών — έν γένει —
εις τήν τέλεσιν έγκλημάτων, καί, τέλος,

οί διατυποΰντες, συναφώς, σοβαρός ή
μή έπιφυλάξεις.
’Ίδω μεν, όμως, έκ τού σύνεγγυς τό
σον τάς βασικωτέρας τών ρηθεισών ά
πόψεων, γενικώς, όσον καί τάς ώς πρός
τήν —άμεσον ή έμμεσον —έγκληματοπροκλητικήν έπίδρασιν τών πλέον γνωστών
ναρκωτικών ούσιών διαπιστώσεις, είδικώτερον.
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α. 'Εντός τών πλαισίων τής λίαν δια
δεδομένης μεταξύ τού εύρέως κοινού
γνώμης, καθ' ήν ό τοξικομανής άποτελεϊ έγκληματικόν άτομον (ένώ δέν κρα
τ ε ί—καί όρθώς —ή αύτή άντίληψις διά
τούς —κατά πολύ περισσοτέρους —άλκοολικούς), έπιστήμονές τινες, χωρίς νά
άμφισβητοΰν τήν έγκληματοπροκλητικήν
ιδιότητα τών ναρκωτικών ούσιών, περιο
ρίζονται εις διττήν διάκρισίν των, άναλόγως τού είδους τής έπιδράσεως έπί
τού ποιουμένου χρήσιν αύτών.
Οϋτω,
διαπιστοΰν, ότι αλλαι μέν (ώς τό χασίσιον καί ή κοκαΐνη) προκαλοϋν κατα
στάσεις διεγέρσεως, καταληγούσας εις
έκρήξεις οργής καί επιθετικότητα' πε
ριάγουν δ' αΰται τό άτομον εις τοιαύτην παραφοράν, ώστε νά καθίσταται ι
κανόν καί άνθρωποκτονίαν έτι νά τελέση. "Αλλαι,
πάλιν (λ.χ. τό όπιον, ή
μορφίνη, ή ήρωίνη καί ό αιθήρ)—παρα
τηρούν οΰτοι— καίτοι προκαλοϋν γενι
κήν νάρκην, χαλάρωσιν τών
διανοητι
κών
λειτουργιών καί άδιαφορίαν, έν
τούτοις, ένίοτε (π.χ. έπί χρήσεως οπίου

ή παραγώγων του), έντείνουν εις τοσοϋτον βαθμόν τήν άνάγκην άπολαύσεώς των, ώστε νά παρασύρουν τόν τοξι
κομανή εις διάπραξιν οίουδήποτε έγκλή
ματος πρός προμήθειαν αύτών.
β. Έτεροι έπιστήμονές κινούνται, έν
προκειμένω' έντός τού πεδίου τής έγκλημστολογικής
βιολογίας καί δή ότέ
μέν τής έγκληματολογικής άνθωπολογίας (ώ ς λ.χ. ό D i T u llio ), ότέ δέ τής
έγκληματολογικής ψυχολογίας (ώ ς λ.χ.
ό De G reef).
αα) Είδικώτερον, οπαδοί τής πρώτης
επιστημονικής κατευθύνοεως,
οίτινες
διακρίνουν μεταξύ έγκληματιών έκ περιστάσεως καί έγκληματιών έκ διαθέσεως
ή ιδιοσυγκρασίας (costituzionali) — ύπό
τήν έννοιαν ότι «ή άληθής έγκληματικότης άναπτύσσεται πάντοτε. . . έπί ένός
συνόλου άνωμάλων ιδιαιτέρων μορφολογικών, φυσιολογικών καί ψυχολογικών
χαρακτηριστικών» — ύποστηρίΖουν, ότι
ό ψυχικός μηχανισμός ό όποιος τίθεται
εις λειτουργίαν έπί καταχρήσεως οινο
πνευματωδών ποτών, προσομοιάζει πρός
έκεϊνον τής δηλητηριάσεως τού όργανισμοϋ συνεπείς χρήσεως ναρκωτικών ού
σιών. Ούτως, αΰται —προκαλούσαι νευ
ροψυχικός διαταραχής καί γενετησίους
διαστροφής — είναι ίκαναί, νά μεταβά
λουν προσωρινώς τήν «ήθικήν καί άναχαιτιστικήν ικανότητα» τών κανονικών
άνθρώπων καί νά δημιουργήσουν, τοιου
τοτρόπως, πεδίον πρόσφορον, ϊνα τό ά
τομον καταστή έκ περιστάσεως έγκλη
ματίας ή άντικοινωνικόν. Οσάκις, όμως,
τούτο έκτρέπεται εις σοβαρόν άντικοινωνικήν ή εγκληματικήν δράσιν, ένεκ εν

τής χρήοεως τοιούτων ούοιών, τό τελι
κόν αίτιον δέον νά άναΖητηθή, εις τά
ιδιαίτερα εκείνα βιοψυχικά χαρακτηρι
στικά, άτινα δηλοϋν προδιάθεσιν πρός τό
έγκλημα έν γένει, ύφισταμένης έν προ
κειμένω αιτιώδους
συνάφειας μεταξύ
προδιαθέσεως, ώς αιτίας, καί εκδηλώ
σεων οϊαι αί άνωτέρω, ώς άποτελέσματος. Οπωσδήποτε δέ, ή αδήριτος άνάγκη άπολαύσεως τής ναρκωτικής ουσίας
όποτελεί τήν οπουδαιοτέραν αιτίαν τής
έγκληματικής συμπεριφοράς των τοξικο
μανών, οί όποιοι, όντες γενικώς άτομα
άοταθοϋς χαρακτήρος, «άδύνατα, άνώμαλα καί ψυχοπαθή», καταφεύγουν πρός
άπόκτησιν αύτής άκόμη καί εις μέσα πα
ράνομα καί έπικίνδυνα.
66) Τήν στενήν συγγένειαν μεταξύ
τοξικομανίας καί έγκληματικότητος πα
ραδέχονται καί οί άνήκοντες είς τό έπιοτημονικόν στρατόπεδον τής έγκληματολογικής ψυχολογίας. "Ενιοι έ ξ αύτών
φρονούν, ότι οί πλείστοι τών τοξικομα
νών είναι «άνιαόρροποι» (dcsequilibres)
άποτελοϋν δηλαδή έν κράμα άνωμάλου
καί όμαλοϋ άτόμου, ύπό
τήν έννοιαν
ότι, τούτο, καίτοι φαινομενικώς όμαλόν,
έμφανίΖει όνωμαλίας, κατά τό μάλλον ή
ήττον προκεχωρημένας καί ύπό μορφήν
κρίσεων, είς τό πεδίον είτε τού συναι
σθήματος, είτε τής βουλήσεως, είτε τού
όρμεμφύτου τής άνοπαραγωγής, αί ό
ποιοι καθιστούν «έξόχως
ασταθή τήν
κοινωνικήν του ισορροπίαν». Ή τοξικο
μανία δέν όποτελεί αύτή καθ' έαυτήν
άσθένειαν, άλλ' ή τοξική ούσία συνιστά
—ουχνάκις —εύχερή λύσιν πολλών δυσχερειών έν μέσω τής γεμούσης δεινών
— ύποκειμενικών ή άντικειμενικών —Ζώής τού «άνισορρόπου».
Ούτως, έκτος
τής εύθέως έγκληματογενοϋς δράσεως
τών ναρκωτικών ούοιών, αύται,'καταστρέφουσαι τάς ήθικάς
ιδιότητας καί
τάς ομαλός έκδηλώσεις τών τοξικομα
νών, δημιουργούν έμμέσως έγκληματίας,
πολλοί μάλλον καθ' όσον είναι άκριβαί
(καί έπομένως, δυσαπόκτητοι). Εμμ έ
σως, ώσαύτως, καθίστανται αιτία προ
σοδοφόρου λαθρεμπορίας, άποτελούαης
έξαίρετον μέσον βιοπορισμού δι’ όλόκληρον τάξιν έγκληματιών
έπιρρεπών
πρός τήν σύμπηξιν κοκοποιών ένώσεων.
γ. Τ ινές, πάλιν, άφορμώνται έκ τής
όντιλήψεως, καθ' ήν οί
τοξικομανείς
δέν άποτελοϋν, κατά βάσιν, έγκληματί
ας, άλλά μάλλον διανοητικώς ασθενείς,
πάσχοντας συχνότατα
έξ «άνωμαλιών
τού χαρακτήρος» (character d iso rd er).
Αί ναρκωτικοί ούσίαι, είς τήν άπόλαυσιν τών όποιων έχουν ούτοι έθισθή καί
ός έπιθυμοϋν είς όλονέν μεγαλυτέρας
δόσεις — περισσότερον, μάλιστα, τού ό
σον αισθάνονται τήν άνάγκην έκπληρώοεω ς τής γενετησίου ορμής — συνιστοϋν
δι' αύτούς δ,τι ή τροφή καί ή στοργή
διά τούς κανονικούς άνθρώπους. Χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα τών τοξικομανών
είναι ό ναρκισσισμός των, διότι δι' ούδένα συνάνθρωπόν των ένδιαφέρονται,
έκτός τού προμηθεύοντος τό δηλητήριόν των. Τό πλεϊστον έξ αύτών έχει σο
βαρός έγκληματικάς τάσεις, πριν ή άρχίση λαμβάνον ναρκωτικά. Θάττον δ' ή
βράδυον, άγονται είς άντικοινωνικήν ή
έγκληματικήν δράσιν πρός
άπόκτησιν
των.
Ύ πό τό αύτό, κατ' ούσίαν,
πρίσμα
αντιμετωπίζεται τό όλον πρόβλημα καί

λίας περί τού έγκληματοπροκλητικοΰ ρό
λου τής χρήοεως
ναρκωτικών ούοιών
έκφράΖουν οί ύποστηρίΖοντες,
ότι γ6
αίτια τής τοξικομανίας είναι κυρίως κοι
νωνικά, τινά, μάλιστα τών όποιων δέον
νά άναΖητηθοϋν είς τό «γενικόν πολιτι
στικόν έπίπεδον» (general cu ltu re ). Οϋτω, σημαντικήν θέσιν μεταξύ τών έξωγενών παραγόντων αύτής κατέχουν —
κατά τήν γνώμην των — ή είς φιλικός
συγκεντρώσεις (p a rtie s), ένθα προσφέρονται ναρκωτικά, άσκουμένη ύποβολή
έκ μέρους τοξικομανών καί ή έπιδίωξις
δημιουργίας καταστάσεως εύφορίας κα
τά τήν γενετήσιον έπαφήν (καίτοι άναγνωρίΖεται, ότι αύτό καθ' έαυτά τά ναρ
κωτικά μάλλον έξασθενούν τήν γενετή
σιον ορμήν). Έ ξ άλλου — προσθέτουν
— άπασχολήσεις στιγματίΖουσαι ήθικώς
τά άτομα (ώ ς λ.χ. ό έταιρισμός) ή δημιουργοϋσαι έντονον έπιθυμίαν φυγής έκ
τής πραγματικότητος, καθώς καί τύψεις
συνειδήοεως αϊτινες καθιστούν τήν Ζω
ήν άφόρητον, εύνοούν τήν τοξικομανί
αν, ό φανταστικός κόσμος τής όποιας
τοϊς είναι λίαν έλκυστικός. Ώ ς πρός τό
κοινωνικά έπακόλουθα ταύτης, παρατη
ρούν, ότι, έξαιρέσει
ποιάς τινός άμέαου σχέσεω ς μεταξύ χρήοεω ς κοκαΐνης
(άναμεμιγμένης, ένίοτε, μετά μορφί
νης) καί έγκληματικότητος, ύπάρχουν,
έν πρώτοις, ναρκωτικοί ούσίαι (ώ ς λ.χ.
τό όπιον καί τά παράγωγα αύτού μορφί
νη καί ήρωίνη), αί όποϊαι όχι μόνον δέν
οδηγούν είς έγκληματικήν συμπεριφο
ράν, άλλά μάλλον προστατεύουν τό άτομον άπό τού νά
προβή είς πράξεις
βίας, διότι έπιδροϋν κατευναστικώς έπ'
αύτού. Καί έτέρων, έξ άλλου, ούοιών
(ώ ς λ.χ. τού χασισίου) δέν είναι πάν
τοτε έπικίνδυνος — λέγουν — ή χρήσις,
ώς μή συνδεομένη
άπαραιτήτως μετά
βίαιων ή έγκληματικών έν γένει έκδηλώσεων, ώς συμβαίνει όταν αύται χορηγώνται χάριν ιατρικών σκοπών είς χι
λιάδας ανθρώπων, χωρίς νά καθίσταν
ται ούτοι
τοξικομανείς, συνηθίΖωνται
ύπό τινων λαών ή λαμβάνωνται ύφ' ώριομένης τάξεως
έπαγγελματιών, οίοι
οί καλλιτέχναι τής jazz band. Ό θ ε ν , ή
χρήσις ναρκωτικών διά μή θεραπευτι
κούς σκοπούς όποτελεί — κατά τήν έν
λόγω άποψιν — έγκληματολογικόν πρό
βλημα, ένεκεν τής άπειλής ποινικών κυ
ρώσεων κατά τής έμπορίας αύτών καί
τής έντονου έπιθυμίας τών τοξικομανών
πρός άπόλαυσίν των, χάριν ίκανοποιή
σεω ς τής όποιας;, έκτός τού ότι παρα
βαίνουν τήν σχετικήν νομοθεσίαν, τε
λούν κλοπήν ή άλλα έγκλήματα. Ερχό
μενοι δ' είς έπαφήν μετά τών παρανόμως
έμπορευομένων τοιαύτας ούσίας
καί συγχρωτιΖόμενοι μεθ' έτέρων τοξι
κομανών, αποκτούν τάς συνήθειας των,
υιοθετούν τόν
τρόπον Ζωής των καί
χρησιμοποιούν τό γλωσσικόν των ιδίω
μα. έντασσόμενοι, τρόπον τινά, είς ί
διον κόσμον καί καθιστάμενοι κοινωνικώς άπόβλητοι, ούτως είπεϊν, έν μέσω
όποβλήτων.
ε. Αμεσα έγκληματοπροκλητικά έπα
κόλουθα τής χρήοεως ναρκωτικών άρνούνται καί έτεροι
συγγραφείς, καθό
Πλεΐσται Αντικοινωνικού έκδηλώσεις πολ
μή άποδειχθέντα μέχρι σήμερον. 'Ανα
λών ατόμων αποτελούν, κατά τήν Παγκό
γνωρίζουν, ούχ ήττον — καί πάλιν —
σμιον Όργάνωσιν Υ γείας, έπακόλουθον
τής δοσμένους έπιδράσεως τών ναρκωτι
ένιοι έξ αύτών, ότι ή διακοπή ταύτης
οδηγεί, συνήθως, είς διάπραξιν έγκλήκών ουσιών, έπί τής δμαλής λειτουργίας
ματος, ώς μέσου άποκτήσεώς των.
τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοΰ.

παρ' άλλων συγγραφέων, οί όποιοι, ο
μοίως, παραδέχονται τήν, κατά κανόνα,
προσφυγήν είς τό έγκλημα (κλοπήν, κ
ο .κ .), έπί τω τέλει προμήθειας τού ναρ
κωτικού.
Έ κ τούτων, ώρισμένοι θεω
ρούν μέν ώς πρωταρχικόν αίτιον τής το
ξικομανίας τό άσταθές τής προσωπικό
τητας' δέν παραγνωρίζουν, ούχ ήττον —
ώς φαίνεται— τόν ρόλον, τόν όποιον
διαδραματίζουν έν προκειμένω ή διά θε
ραπευτικούς, άρχικώς,
σκοπούς λήψις
ναρκωτικών, ή έπιδίωξις νέων συγκινή
σεων, ή έπιθυμία ίκανοποιήσεως τής πε
ριέργειας καί άλλα τινά αίτια, άναγόμενα είς τό κοινωνικόν περιβάλλον.
"Ετεροι, τέλος, έπιστήμονες χαρακτη
ρίζουν τόν τοξικομανή ώς μίαν νοσηρόν,
κατά βάσιν, προσωπικότητα, ήτις αισθά
νεται έντονον τήν άνάγκην, όπως καταστή «άλλος άνθρωπος» καί
μεταβολή
τρόπον Ζωής (άλλαγή τού Ε γ ώ ), έχουοα, ώς έκ τούτου, τάσεις αύτοκαταστροφής, μέχρι καί αύτής ταύτης τής αύτοκτονίας. Ό έσωτερικός δ' οΰτος παρά
γων ένισχύεται έτι μάλλον έκ τής έν
προκειμένω συρροής ειδικών τινων συν
τελεστών, οίοι ό οικονομικός, ό πολιτι
στικός, ό έθνολογικός καί ό ψυχο - κοι
νωνιολογικός. "Οσον άφορρ είς τούς έκ
τής χρήοεως ναρκωτικών ούοιών κινδύ
νους, ούτοι άνάγονται όχι είς τυχόν ά
μεσον έγκληματοπροκλητικήν έπίδρασιν
αύτών—τά σχετικά περιστατικά τής ο
ποίας είναι έλάχιστα —άλλ' είς τό γεγο
νός ότι ταϋτα συνυφαίνονται μετά τής
Ζωής τών τοξικομανών, προκαλοϋν σύν
τψ χρόνω, σωματικήν καί ψυχικήν κατάπτωσιν αύτών, τούς μεταβάλλουν είς μή
κοινωνικά άτομα καί τούς καθιστούν έρμαιον άδιστάκτων λαθρεμπόρων.
δ. Πλείονας έπιφυλάξεις καί άμφιβο-

στ. Λίαν ένδιαφέρουσα είναι ή, έν
πολλψ μάλλον, νά Ζητήση τήν έπέμβαοχέσει πρός τό έρευνώμενον πρόβλημα,
σιν τών άρμοδίων. Τέλος, μέση τις δό
θέσις τής «Παγκοσμίου Ό ργανώ σεω ς Υ 
ξα, άναγνωρίΖει μέν, ότι δέν είναι άνεγείας- (W orld Health Organisation).
κτή ή έκ μέρους φοιτητών χρήσις ναρ
Κατ' αύτήν, αί περί ών ό λόγος αντικοι
κωτικών ούσιών άπαγορευομένων ύπό
νωνικοί εκδηλώσεις αποτελούν έπακότού νόμου καί ικανών νά τοϊς προξενή
θον τής δυσμενούς έπιδράσεως τών ναρ
σουν οοβαράς σωματικάς ή ψυχικάς
κωτικών ουσιών έπί τής ομαλής λειτουρ
βλάβας ή νά προσβάλουν τά δικαιώμα
γίας τού ανθρωπίνου οργανισμού, δημιτα τρίτων. Ούχ ήττον όμως, αϋτη πα
ουργουμένης, τοιουτοτρόπως, μιας «συρατηρεί, ότι ή χρήσις μαριχουάνας,
ναρτήσεως» ή — άλλως — «έξαρτήσεL S D 25 ή άλλων ναρκωτικών ούσιών
ως» (dependence), μεταξύ έκαστου εί
άλλοιουσών τάς πνευματικός λειτουργί
δους ναρκωτικού, άφ' ενός, καί τού φυ
ας, δέν άποτελεϊ καθ' έαυτήν πραξιν
σικού καί ψυχικού κόσμου τού τοξικομα
αιτιολογούσαν τήν έκ μέρους τού ιδρύ
νούς άφ' έτέρου (physical dependence
ματος λήψιν πειθαρχικών μέτρων, έφ
καί psyhcological ή emotional dependeόσον δέν χρησιμοποιείται τούτο διά πα
ce ). Οϋτω, λ.χ. ώρισμένα όργανα τού
ρανόμους σκοπούς. Ό θ εν , πας φοιτη
σώματός του λειτουργούν μόνον διά τής
τής όστις: α) συνεπεία χρήοεως τοιού
χρήοεως τού εις όπερ έχει έθισθή οϋτος
των ούσιών ήθελε συμπεριφερθή κατά
ναρκωτικού' μόνον δέ χάρις εις τούτο
τρόπον άξιόμεμπτον ή έπιΖήμιον πρός
γίνεται ικανός, νά αντιμετώπιση τά προ
τούς συναδέλφους του ή πρός τρίτους
βλήματα του, νά λάβη αποφάσεις, νά
ή δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προ
άποκτήση αύτοπεποίθησιν καί δυνάμεις.
βλήματα, δέον νά τιμωρήται πειθαρχιΖ. Εκτός, όμως, τών άνωτέρω ποι
κώς' β) ήθελε χορηγήσει L S D 25 ή έ
κίλων άπόψεων, αϊτινες, παρά τάς δια
τερον άνάλογον ναρκωτικόν εις οίονδήφοράς ή άντιθέαεις των,
συμφωνούν,
ποτε έν
άγνοια του ή χρησιμοποιήσει
τουλάχιστον, έπί τού ότι ή χρήσις ναρ
τούς πανεπιστημιακούς χώρους πρός
κωτικών ουσιών ούδόλως άποκλείεται,
παρασκευήν αύτών, δέον νά ύποβάλληνά όδηγήση έμμέσως εις άντικοινωνικάς
ται εις αύστηράς πειθαρχικός κυρώσεις,
έκδηλώσεις, δέν έλλείπουν καί έκεϊνοι,
μέχρι καί αύτής ταύτης τής άποβολής
οί όποιοι είναι ύπέρμαχοι τών έν λόγω
έκ τού ιδρύματος.
δηλητηρίων, άρνούμενοι οίανδήποτε έθ. Παρ' ήμϊν, έκ
τών ψυχίατρων ό
πιβλαβή έπίδρασιν αύτών. Ούτως, όχι
Στριγγάρης φρονεί, ότι οί τοξικομανείς,
μόνον ώρισμένοι καλλιτεχνικοί κύκλοι
«είτε χασισοπόται συστηματικοί είναι,
θεωρούν τάς ναρκωτικός ούσίας ώς πη
είτε ήρωινομανεϊς, είτε κοκαϊνομανείς,
γήν έμπνεύοεώς των, άλλά καί, έξ αυ
είτε χρόνιοι άλκοολικοί κτλ. δέν πρέπει
τού τούτου τού έπιστημονικοΰ κόσμου,
νά θεωρηθούν άπλώς, άλλά είναι πράγμα
ό διατελέσας καθηγητής τής ψυχολογί
τι άσθενεϊς». Διακρίνει δέ δύο κατηγο
ας εις τό πανεπιστήμιον τού Harvard ρίας τοξικομανών. Εις τήν πρώτην ύπάTimothy Leary, όμού μετά τού συναδέλ
γει τούς «κατ' έξοχήν καί τούς έξ άποφου του Rich ard Alpert, ϊδρυσεν έν έ
κλειστικής, ούτως είπείν, «προδιοθέσετει 1963 τό «Διεθνές "Ιδρυμα διά τήν
ως» τοξικομανείς», οϊτινες «έχουν ιδι
διεθνή έλευθερίαν» (International Foun
αιτέραν τάσιν πρός παντός είδους άποdation for International Freedom ), διευ
λαυστικός τοξικάς ούσίας», μή άρκούθύνει τόν «Σύνδεσμον πνευματικής άπομενοι ποτέ εις έν μόνον
δηλητήριον.
καλύψεως» (League of Spiritual Disco
Καίτοι δ' άποτελοΰν μίαν μάλλον μικράν
very), πρός διόγνωσιν τών ναρκωτικών
μειονότητα, συνιστοΰν «τούς ένεργητι— καί δή τού L S D —ώς μέσου νέων καί
κωτέρους προφήτας καί τούς κυριωτέβοθυτέρων γνώσεων, έκδίδει εις C a m 
ρους
συντελεστές
τής έξαπλώσεως
bridge τών
Ηνωμένων Πολιτειών τής
ποντός άπολαυστικοΰ δηλητηρίου». Τό
Β. Αμερικής τήν
«Ψυχεδελικήν Έπιμέγα, ούχ ήττον, πλήθος τών τοξικομα
θεώρησιν»
(Psychodelic Review ) καί
νών άνήκει — ώς παρατηρεί — εις τήν
έχει άποκτήσει πολλούς οπαδούς. Μ ε
δευτέραν κατηγορίαν, ήν άπαρτι'Ζουν οί
ταξύ δ’ αύτών, πλέον τού ένό ς έκατομ«λόγω ψυχικής όνωμαλίας ή άνιοορρομυρίου, είναι νέοι, χρησιμοποιήσαντες ή
πίας τής
προσωπικότητος, λόγω μιας
ποιούμενοι χρήσιν L S D 25, όπερ θεω
ώρισμένης διαθέσεως, είτε λογω ιδιαι
ρούν, ώς «τό άπόλυτον όπλον τής ποιήτέρων χρονικών ή τοπικών συνθηκών»
σεως, τής δραματικής τ έ χ ν η ς » ( !).
άποβαίνοντες τοξικομανείς, «μόνον διά
η. Άβεβαιότης καί ούγχυσις φαίνε
τής μικρόν καί κατ' ολίγον άλλά σταθε
ται, τέλος, ότι κρατεί έπί τού σοβαρωρός συνήθειας εις ένα δηλητήριον».
τάτου τούτου προβλήματος εις τούς πα
Ωσαύτως, κατά τόν Άγιουτάντην, ώς
νεπιστημιακούς κύκλους τής βορειοαμεέπί τό πλεϊστον «έπιδεκτικά στόν έθιρικανικής συμπολιτείας.
Οϋτω, κατά
σμό είναι άτομα μέ διαταραχές στήν
πρόσφατον προσπάθειαν τών άρμοδίων
προσωπικότητα καί είδικώτερα άτομα
πολιτειακών όργάνων, όπως προκαλέμέ άστάθεια συναισθηματική, άνωριμότησουν τήν άντίδρασίν των, ένώπιον τής
τσ καί έξάρτηση παθητική», «κοινωνικά
όλονέν εύρυτέρας διαδόσεως τής έκ
απροσάρμοστα, καί κάνουν χρήση αύτών
μέρος φοιτητών χρήοεως
ναρκωτικών
τών φαρμάκων γιά τήν εύχάριστη, ήδοούσιών, διεπιστώθη, ότι ύφίστανται έν
νιστική, μεθυστική ή διεγερτική έπίδραπρσκειμένψ τρεις άπόψεις. Συγκεκρισή τους». ΆναγνωρίΖει, έν τούτοις, άτι
μένως, ή μία έξ αύτών θεωρεί ώς μή
ένίοτε, ό τοιούτος έθισμός δύναται, εί
έχοντας θέσιν εις τήν πανεπιστημιακήν
τε νά άποτελή «έπακόλουθο τής θερα
οικογένειαν, τούς ποιουμένους χρήσιν
πευτικής
έφαρμογής
ψυχοδυναμικών
τοιούτων ούσιών καί ιδίως τούς διαδί
φαρμάκων, καί συχνά άπαντά σέ νευδοντας ταύτας. Έ τέρ α όποψις θεωρεί
ρωσικά άτομα, πού καταφεύγουν σέ τέ
παραλόγους τάς συναφείς νομοθετικός
τοια φάρμακα γιά νά έλαφρώσουν τά
ύπαγορεύσεις, άρνουμένη, νά λάβη μέ
συμπτώματα τού άγχους καί τής ύπετρα κατά τών παραβατών φοιτητών ή,
ρέντσσης», είτε νά έχη προέλθει «αυμ-

πτωματικά, έκ τών περιστάσεων, οτήν
προσπάθεια νά άπαλλαγή τό άτομο άπό
φυσικό πόνο ή ψυχική καταπόνηση».
Παρσδέχεται δ' ό,τι οσάκις ή «καθ' έξιν
χρήσις» προστίθεται εις παθολογικού
χορακτήρος προβλήματα, τιθέμενα ένώ
πιον περιπτώσεων γενικωτέρου ένδιαφέροντος, «γιατί άπειλούν τήν άσφάλεια
τού κοινωνικού συνόλου», δεδομένου ότι
«πραγματικά ό τοξικομανής είναι ένδεχόμενο — καί αύτό συμβαίνει συχνά —
στήν προσπάθειά του νά βρή τό φάρμα
κο, ή όταν βρίσκεται κάτω άπό τήν έπίδρασή του, νά δισπράξη άδίκημα καμ
μιά φορά σοβαρό».
Έξ έτέρου, έκ τών ήμετέρων έγκλ.ηματολόγων ό Γαρδίκας όρθώς, έν άρχή,
δέχεται, ότι ή έξις τών ναρκωτικών όφείλεται, σύν τοϊς άλλοις, εις «τή/ μίμησιν, τό παράδειγμα, τήν περιέργειαν
πρός νέας έντυπώσεις, τήν διαφήμισιν
τών λαθρεμπόρων, έπιβοηθούσης καί τής
άγνοιας περί τών ολέθριων Επακολού
θων τής χρήοεως αύτών». Ούχ ήττον,
όμως, έκτός τών έξωγενών τούτων αί
τιων, άναγνωρίΖει, ότι τοιαύτη έξις «κτυται τάχιον ύπό άτόμων ψυχικώς άνωμάλων, γενετησίως άνωμάλων, άλητών,
πορνών ή ψυχικώς μειονεκτικών, κατεχομένων ύπό Ενδομύχου συναισθήματος
άνικανότητος»' ιδίως δ' όταν ταϋτα «συναντώσι δυσχέρειαν έν τώ βίω (θλϊψιν,
συγκινήσεις ή άπογοητεύσεις, κίνδυ
νον)» καί δέν τονώνται «ύπό βαθυτέρων άρχών ήθικής καί θρησκείας». Ο ύ 
τως, ή στενωτάτη σχέσις άλητείας καί
καταχρήσεως ναρκωτικών ούσιών, έξηγεϊ, διστί «πάς τοξικομανής τής μέσης
καί τής κατωτέρας κοινωνικής τάξεως,
μετά τινας μήνας, ή έτη άφ' ής κτήσηται τήν έξιν καταλήγει εις τήν άλητείαν». Καίτοι δέ παρατηρεί, ότι εις τάς
έγκληματολογικάς ύπηρεσίας έγνώρισεν
άτομα, «άτινα έπί σειράν έτών καί δεκα
ετηρίδων έποιοϋντο τακτικωτάτην χρή
σιν χασισίου, άλλ' εις πολύ μικράν πο
σότητα, 'άνευ δυσμενούς έπακολούθου
έπί τήν ύγείαν καί τήν ήθικήν αύτών»,
συντάσσεται, τελικώς, μέ
τήν σχεδόν
γενικώς παραδεδεγμένην — κατά τά ά
νωτέρω — άποψιν, καθ' ήν ό τοξικομα
νής πρέπει νά θεωρήται πιθανός έγκληματίας, μόλις περιέλθη εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά είναι άναγκαία ή τέλεσις
έγκλήματος
(κλοπής, άπάτης,
τραυμάτων, μοιχείας, προνείας. κ.λ.π ),
ϊνα πορισθή τήν ναρκωτικήν ούσίαν.
Υπό τό αύτό συμβιβαστικόν πρίσμα άντιμετωπίΖει τό όλον πρόβλημα καί ό Κανάτσιος, όστις μεταξύ τών γενικών αί
τιων τών συμβαλλόντων εις τήν χρήσιν
καί, ένδεχομένω ς, εις τήν κατάχρησιν
ναρκωτικών, μνημονεύει τήν «νευρικήν
ή ψυχικήν άναπηρίαν» καί τήν «έξ ύπαρχής έκφυλισμένην ιδιοσυγκρασίαν»
τού άτόμου, τήν «έπιδίωξιν λήθης, ψυχι
κής ήδονής καί
άνακουφίσεως», τήν
έλλειψιν δεούσης άγωγής καί οικογε
νειακής έπιβλέψεως», κ.ά. Τά δ' έκ τής
τοιαύτης χρήοεως ή τής τοξικομανίας
έγκλήματα διακρίνει εις «προερχόμενα
κατά τήν ένέργειαν τού
ναρκωτικού»,
«προκαλούμενα έκ τής διά τού ναρκω
τικού άφυπνίσεως έγκληματικών ροπών»
καί εις «προερχόμενα ούχ'ι έκ τής μέ
θης, άλλ' έκ τής χρονιάς δηλητηριάσεως τού τοξικομανούς» ή, τέλος, «έκ τής
άποχής άπό τό ναρκωτικόν»,

ΤΙΜΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ

Μέλη τής Εταιρείας δύνανται νά κα
ταστούν και αστυνομικοί άσχολούμενοι
ειδικώς με θέματα Ποινικού Δικαίου.

Ό Άστυν/κός Δ /vm c κ. Δ. Ντίιώρας μέλος τοϋ Διοικ.
Συμβουλίου τής 'Ελληνικής 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου
Έ ν έτει 1949, ό τότε παρ' Ά ρ είω Πάγω Είσαγγελεύς Αγγ. Μπουρόπουλος, έπικειμένης τής θεσεως έν Ισχυι
των Ποινικών Κωδίκων, τήν τελικήν άναθεώρησιν τών όποιων είχον περατώσει αί ύπό τήν προεδρίαν του Επίτροποι,
έθεώρησεν ότι διά τήν δογματικήν άνάπτυΕιν καί ορθήν εφαρμογήν αυτών άπητοϋντο, τό μεν ή εκδοσις ειδικού ποινικού
περιοδικού, τού όποιου έστερεϊτο ή Χώρα, τό δέ ή συγκρότησις όργανώσεως ή όποια ν_α 0πεΡιλαΚ6απη„ , ^ ήτ3 ^ ° άλ '
nouc της τούς θεωρητικώς καί πρακτικώς άσχολουμένους μέ το Π. Δίκαιον. Ούτως εΕεδοθησαν τα «Ποινικά Χρονικά
καί ίδρύθη ή «'Ελληνική 'Εταιρεία Ποινικού Δικαίου».
_ _
Ή Εταιρεία άπηρτίσθη άπό δικαστικούς λειτουργούς, άπό καθηγητας καί υφηγητας του Ποινικού Δικαίου και
άπό ώρισμένους δικηγόρους, έπιδείΕαντας ιδιαίτερον ένδ'αφέρον διό τόν κλάδον τούτον του Δίκαιου. Το καταστατικόν
αυτής ένεκρίθη διό τής ύπ' άριθ. 3 3 0 6 )1 9 4 9 όποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Αθηνών, τό πρώτον δε Διοικητικόν Συμθούλιον τής Ετα ιρ εία ς όπετελέσθη έκ τών Αγγ. Μπουροπούλου, ώς Προέδρου, Νικ. Χ ω ρ α φ α ,ω ς
Αντιπροέδρου,
Χρ. Γιώτη, ώς Γεν. Γραμματέως, Ία κ . Ζαγκαρόλα, ώς Ταμίου καί Ήλία Γάφου, Εμμ. Κομνηνου, Αγγ. Ιωαννιδου,
Π. Βάλληνδα καί Χαρ. Τριανταφυλλίδου, ώς μελών.
. ..
. π.
c.
Μετά τόν θάνατον τοϋ άειμνήστου Ά γ γ . Μπουροπούλου, πρόεδρός έΕελέγη ο παρ Αρειω Πάγω Εισαγγελευς
Κ . Κόλλιας, τούτου δέ παραιτηθέντος καθήκοντα προέδρου άνέλαβεν ό μέχρι τότε άντιπρόεδρος Καθηγητης
ΜΛ.
Γαφος.
^ Καταστατικόν, σκοπός τοϋ Σωματείου είναι ή στενωτέρα συνεργασία μεταΕύ τών έν Έλλάδι άσχολουμένων μέ τήν θεωρητικήν σπουδήν τοϋ Ποινικού Δικαίου, έσωτερικοϋ καί διεθνούς, ή μετεχόντων εις τήν εφαρμογήν
αύτοϋ, πρός άνάπτυΕιν προσπαθειών καί παρακολούθησιν πόσης έπιστημονικής προόδου, άποβλεπουσης εις έντεΛεστέραν άπονομήν τής Ποινικής Δικαιοσύνης.
Ή έκπλήρωσις τοϋ σκοπού τούτου θέλει έπιδιωχθή διά περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών αυτου προς αν
ταλλαγήν γνωμών επί τών έκάστοτε έμφανιΖομένων γενικού ένδιαφέροντος Ζητημάτων τών ποινικών 'Επιστήμων, δι
όμιλιών, διαλέΕεων, δημοσιευμάτων, διά συμμετοχής εις έθνικά ή διεθνή συνέδρια, έπιδιώκοντα τους αυτους η πα
ρεμφερείς σκοπούς, καθώς καί δΓ έπικοινωνίας μετά τής έν Παρισίοις έδρευούσης «Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου» (Association Internationale de D roit P e n a l).
,
Τά μέλη τής Εταιρείας μετά Ζήλου, κατά τά πρώτα ιδία έτη, έπεδόθησαν εις τήν πραγματοποίησή των άνωτερω σκοπών, άΕιόλογος δέ ύπήρΕεν ή έπιστημονική δραστηριότης τής Εταιρείας. Εις τήν μεγάλην αίθουσαν τής πα
λαιός Βουλής κατ' άρχάς καί τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου έν συνεχεία, έδίδετο κατ' έτος σημαντικός αριθμός όιαΛεΕεων, πλείσται τών όποιων έδημοσιεύοντο άκολούθως εις τά «Ποινικά Χρονικά».
Έ κ παραλλήλου ωργανουντο συγ
κεντρώσεις, κατά τάς όποιας, μετά προηγουμένην θραχεϊαν είσήγησιν (μή ύπερβαίνουσαν τά είκοσι λεπτά) ένο ς εκ
τών μελών, συνεΖατοϋντο ώρισμένα θέματα, ατινα άπησχόλουν τήν Νομολογίαν ή ένεφανιΖοντο ως εχοντα άνογκην
νομοθετικής ρυθμίσεως.
_ _
,
.
,
Επίσης, έπεδιώχθη ή κατά τό δυνατόν συμμετοχή τής Χώρας μας εις την διεθνή έπιστημονικην κινησιν εν το
πεδίω τοϋ Ποινικού Δικαίου, διότι όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι ή εις ταύτην συμβολή τής Ελλάδος υπηρΕε πάν
τοτε πενιχρά. Οί παρ' ήμίν θεωρητικοί, παρουσιάΖοντες μονομερή προσήλωσιν εις τήν Γερμανικήν έπιστημην, Ht ic ως
κύριον μέλημα έχει τήν δογματικήν έπεΕεργασίαν τής έννοιας του έγκλήματος, παρημέλησαν τήν έρευναν των προϋΛημότων τής άντεγκληματικής πολιτικής, τά όποια, κατά τήν σύγχρονον μεταπολεμικήν ιδία περίοδον, μελετουν έν στενή
συνεργασία οί ποινικολόγοι όλων τών Εύρωπαϊκών Χωρών.
.
,
.
,
,
Τοιοϋτον ύπήρΕε τό έργον τής Ελληνικής 'Εταιρείας Ποιν. Δικαίου, ή όποια είσήλθεν ηδη εις το εικοστόν
τέταρτον έτος τοϋ βίου της. Καί τό έργον αύτό άνέλαβε νά συνέχιση τό κατά τήν Γενικήν Συνελευσιν της 23η ς Φε
βρουάριου 1972 έκλεγέν νέον Διοικητικόν Συμβούλιον, τόόποϊον άπηρτίσθη έκ τών Ή λ . Γαφου, ως προέδρου Μ ενε
λάου Μπακατσούλα καί Νικ. Άνδρουλάκη, ώς άντιπροέδρων, 'Ιακώβου Ζαγκαρόλα, ώς γεν. γραμματέως, Γ. 2αρΐφη,
ώς ταμίου καί Π. Παπαδάτου, Νικ. Κανελλοπούλου, Νικ. Σταθάτου καί Δημ. ΝτΖιώρα, ώς μελών.
.
Πρώτιστον μέλημα τής νέας διοικήσεως, θά είναι ή έγγραφή νέων μελών. Διά νά δυνηθή ή Εταιρεία να εκπληρώσο τόν ύψηλόν αύτής προορισμόν, είναι άπαραίτητον νά περιλάβη εις τούς κόλπους τρς όσον το δυνατόν μεγαλύτερον αριθμόν δικαστών καί δικηγόρων. Έ ν άντιθέσει πρός τά μέχρι τοϋδε συμβαίνοντα, τό νέον διοικητικόν
συμβούλιον θά στροφή κυρίως πρός τούς νέους. Υπάρχουν σήμερον νέοι είσαγγελικοί λειτουργοί και πρωτοδικαι με
άρτίαν έπιστημονικήν κατάρτισιν και μέ Ζήλον διά μάθησιν. Πάντεο οϋτοι πολλά θά έχουν νά ώφεληθοϋν εκ τηα συμ
μετοχής των εις τήν Εταιρείαν καί πολύτιμος θά είναι ή συμβολή αύτών εις τήν πρόοδον τής Εταιρείας. Επι°Πδ δεν
είναι δυνατόν εις τήν Εταιρείαν τοϋ Ποινικού Δικαίου νά μή μετέχουν ένεργώ ς οί δικηγόροι, οϊτινες είναι ειδικευ
μένοι εις τήν ύποστήριΕιν τών ποινικών ύποθέσεων καί οί όποιοι Ζοϋν έκ τοϋ σύνεγγυς όλα τά προβλήματα τά όποια
έκάστοτε άνοκύπτουν έν τή λειτουργία τής Ποιν. Δικαιοσύνης.
ΙΑ Κ . Ζ Α Γ Κ Α Ρ Ο Λ Α Σ
( Έ κ τοϋ τεύχους Κ Β ' τοϋ Περιοδικού «Ποινικά Χρονικά»

Ό Προφήτης Ηλίας
καί
ή λαϊκή λατρεία

ΤοΟ ΔΗΜ. ΣΤΛΜΕΛΟΥ
Ό Προφήτης Ήλίας διά χειρός Φωτίου Κόντογλου.
(" ) προφήτης Ή λ ία ς είναι
ένας άπό τούς Αγίους πού
έχουν άμεοα συνδεθη μέ τήν λαϊκή πίστι καί παράδοσι.
Ο λαός τόν θεωρεί κυρίαρχο τής βροχής καί τήν δική του
εύνοια επικαλείται όταν επικρατή ανομβρία καί κινδυνεύουν
νά χαλάσουν άπό τήν ξηρασία τά σπαρτά του. Τόν φαντάζε
ται νά τρέχη αδιάκοπα πάνω ατό χρυοό του άρμα στόν ου
ρανό καί νά καταδιώκη τό σατανά, μέ τή φωτιά τής άοτραπής καί τό βουητό τού κεραυνού. Πάμπολλα έξωκκλήσια,
άφιερωμένα στή μνήμη του, τά περισσότερα σκαρφαλωμένα
οτι πανέμορφες κορφοΰλες τού τόπου μας, γεμίζουν κάθε
χρόνο άπό κόσμο, πού φτάνει ως έκεϊ γιά νά έπικαλεσθή
τή βοήθειά του.
Τά γραφικά έκκλησάκια τού Προφήτου Ή λία είναι, τά
πιό πολλά, κτισμένα στις βουνοκορφές. Καί τούτο, γιά δυό
λόγους, κατά τήν λαϊκή δοξασία. Πρώτον γιατί τόν "Άγιο,
πού ρίχνει άφθονη βροχή γιά νά πολυκαρπίζουν τά σπαρτά,'
πρέπει νά τόν τιμούν σέ ψηλά μέρη πού πλησιάζουν περισσό
τερο στή γαλάζια άπεραντωσύνη τού οϋρανοϋ καί δεύτερο
άπό τήν κοινή πεποίθησι ότι μόνος του διάλεξε τόν τόπο
αυτό. Σύμφωνα μέ μιά παράδοσι, πού τήν συναντάμε σέ πολ
λά μέρη της πατρίδος μας καί πού τήν διασώζει καί ό Νι
κόλαος Πολίτης στις «Παραδόσεις» του, ό "Αγιος πέρασε
πολύ καιρό στήν θάλασσα, όπου καί άρκετά ταλαιπωρήθηκε,
σέ σημείο πού ν^ άποζητήση τήν γαλήνη καί τήν περισυλλο
γή στό βουνό. Πήρε, λέει ή παράδοσι, ένα κουπί, άφησε στήν
άκροθαλασσιά τή σαραβαλιασμένη του βάρκα καί τράβηξε
βαθιάς μέσα στή στεριά. Ό σ ο βρισκόταν στόν κάμπο καί
ρωτούσε γιά τό κουπί πού κρατούσε, όλοι γνώριζαν τήν ονο
μασία του. Σά ν προχώρησε όμως κατά τό βουνό καί βρήκε
μιά συντροφιά άπό τσοπάνηδες, διεπίστωσε πώς έκεϊ οί άν
θρωποι δέν τό γνώριζαν τό κουπί κι ούτε ήξεραν άπό κα
ράβια κι άπό θάλασσα. « Εδώ, είπε, θά ζήσω τά ύπόλοιπα
χρόνια τής ζωής μου». Κι έτσι έκομε. Γιά νά τόν τιμήσουν
οί άνθρωποι χτίζουν τις έκκλησιές του στις κορφοΰλες, όπου
και γίνονται, κάθε χρόνο, γραφικά καί πανέμορφα πανη
γύρια. Τήν ομορφιά ένάς τέτοιου πανηγυριού, στήν περιο
χή τού Μετσόβου, τήν περιγράφει ώς έξή ς ή μεγάλη μας
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λαογράφος Αγγελική Χατζημιχάλη: «Τού Ά η
-Λιός είναι
τό πρώτο καί τό πιό μεγάλο πανηγύρι τού Μετσόβου. Πάνε
όλοι οί Μετσοβϊτες χωρίς έξαίρεσι μέ τις φαμίλιες τους καί
μπόλικοι πανηγυριώτες μαζεύονται άπό όλα τά χωριά ολό
γυρα. Α λ λ ά καί πολλοί ξενητεμένοι Μετσοβϊτες φτάνουν
τις παραμονές κείνης τής μέρας στό Μέτσοβο. Αύτοί, πού
νοσταλγικά τήν περιμένουν, κουβαλιούνται κι άπό τήν 'Α 
θήνα, γιά τό μεγάλο πονηγύρι, πού γίνεται στήν ψηλότερη
έκκλησιά του Προσήλιου μέ τή φανταχτερή θέα, στό έκκλησάκι του Προφήτη πάνω στό βουνόκαμπο τής Πολιτσάς, μιά
ώρα δρόμο πάνω άπό τό μεσοχώρι. Ά π ό μέρες οί Μετσοβίτισσες νοικοκυρεύουν. Κάθε σπίτι πασχίζει νά έχη τό κα
λύτερο σφαχτό. Βάζουν σ' ένα ταγάρι πίττες, κεφτέδες,
κρασί, γλυκά. Φοράνε τις πιό καλές τους φορεσιές καί ξεκι
νάνε οί γυναίκες τό δειλινό γιά τήν έκκλησιά. Πάνε νά ξ ε 
νυχτίσουν, γιατί τόχουν γιά καλό. Πρωί - πρωί, κινάνε οί
ανδρες μέ τά παιδιά, όλοι όσοι δέν πήγαν άπό βραδύς. Φτά
νουν καί άλλοι πανηγυριώτες άπό χωριά, όλοι καβαλλαρία
πάνω σέ άλογα καί σέ μουλάρια. Τά βουναλάκια καί τά λειβάδια είναι γεμάτα κόσμο πού γλεντάει.
Μικροπωλητές,
πραματευτάδες, τεχνίτες, έχουν στήσει άπό τήν παραμονή
τσαρδάκια καί παράγκες γιά νά πουλούν όλα όσα βλέπει
κανείς στά μεγάλα αύτά θρησκευτικά πανηγύρια, πού παίρ
νουν καί μορφή έμπορική Μαζεύονται βαγενάδες, άσημιτζήδες, χρυσικοί, τσαρουχάδες, χαλκωματάδες. Βρίσκεις σκουλαρικια, καρφίτσες, τοκάδες, χαϊμαλιά, μπελιτζίκια άσημένια, σηκωμένα δαχτυλίδια, τσεμπέρια, μαντήλια, βουτσέλια,
παγούρια. Πιό πέρα πουλούν χτένια, τουρβάδες, κάλτσες,
κουδούνια, σαμάρια, πέταλα γιά τ' άλογα. "Αλλοι έχουν
τόπια γιά τά παιδιά, κούκλες, σφυρίχτρες, κάθε λογής ψιλι
κά. Ά λλο ι στήνουν καφενέ καί πουλούν γλυκά, χαλβάδες,
σιρόπια, σουμάδες, τσίπουρο, ρακί, σταφίδες, ζαχαράτα,
μπιρμπίλια. Άπόκοντα είναι ταβέρνες, ψήνουν όρνιά, κοκο
ρέτσι, σπληνάντερο, πουλούν κραοί, γιαούρτια, φρούτα. Π:ό
πέρα, παρέες - παρέες, τακούνια - τακούνια, συντροφιές άπό
γύφτους όργανοπαϊχτες, πού κάθε μιά έχει τόν άρχηγό της,
βαρούν τό βιολιά καί τά όργανα. Σά ν τελείωση ή μεγάλη

Ό
"Α γ ιο ς
τώ ν
βουνώ ν
μας
Γραφικό

έκκλησόκι

του

Προφήτη Ή λιού μέ φόντο τό όμορφο τοπίο ένό ς Αίγαιοπελαγίτικου νηοιοϋ.

λειτουργία μαζεύονται γύρω ατό τσαΐρια τής Πολιτσάς, στήν
Κρύα - Βρύση, μέ τό ψηλό χορτάρι γιά τό ζά καί τό παγω
μένα νερά, όπου οι Μετσοβϊτες ψαράδες ξενερίζουν τις φη
μισμένες πέστροφες καί μπιάνες. Κ εϊ τό στρώνουν οί πανηγυριώτες μέ τό βιολιά. . . Σά ν βραδυάζει, κλείνει πιά τό
πανηγύρι μέ τό μεγάλο κοριτσίστικο ή κλειστό χορό, έναν
άπό τούς σεμνότερους καί άρχαϊκώτερους έλληνικούς χο
ρούς. Στό μεγάλο τούτο χορό τού Προφήτη Ή λιου χορεύ
ουν δυό καί τρεις ώρες τά κορίτσια. Πλαταίνει ό κύκλος,
γίνεται μεγάλος τόσο, πού κάνουν καί δεύτερο καί συχνά
καί τρίτο. Στόν τελευταίο μπαίνουν κοριτσάκια καί άγοράκια. Ολόγυρα άπό τόν πρώτο μεγάλο κύκλο σχηματίζεται
σιγά - σιγά καί άλλος μά όχι πιά χορευτικός. 'Ολόσωμο τό
χωριό άντρες, γυναίκες, μέ τά παλληκάρια νά κυκλώνουν
τά κορίτσια γιά νά τά καμαρώνουν, νά ξεχωρίσουν ποιό είναι
τ' ομορφότερο».
Χαρακτηριστικό είναι τό έθιμο τών κοριτσιών όταν άνάβουν τήν καντήλα στό εικονοστάσι τού σπιτιού νά βάζουν
ατά δυό δάχτυλα τού χεριού λίγο λάδι καί νά στέκωνται
έπειτα άγνάντια στόν ήλιο, λέγοντας: «"Αγιε μου Προφήτη
Ή λία , πού προφητεύεις σ' όλο τόν κόσμο καί φανερώνεις,
φανέρωσε κι έμένα τήν τύχη μου». Πιστεύουν πώς όποιον
δοΰν τό ίδιο βράδυ στόν ύπνο τους έκεϊνον καί θά παντρευ
τούν. Οί τσοπάνηδες έπειτα έξετάζουν κατά πού θά καθήοουν άποθραδύς τά σκυλιά στό βλαχομάντρι. Έ τσι καί είναι
τό κεφάλι του κατά τό βοριά, άγριος καί μέ μπόλικη χιονούρα θά φτάση ό χειμώνας, άν όμως τόχουν κατά τό νοτιά,
λιγοστό χιόνι θά πέση κ' ή λιακάδα θάναι μπόλικη.
Μιά γενικώτερη άλλαγή πού παρατηρεϊται στή φύσι κατά
τόν έορτασμό τού Προφήτη Ή λία, έδωσε άφορμή νά συνταιριάση ό λαός τό δίστιχο: «Τ' "Αι Λιός — γυρίζει ό καιρός
αλλιώς».
'Ανήμερα τής γιορτής ή καί άργά τό άπόγευμα τής πα
ραμονής, συνηθίζουν νά πηγαίνουν στ, άμπέλια γιά νά κοι
τάξουν αν έχουν ώριμάσει τά σταφύλια. Μαζεύουν σ' ένα
μαντήλι κάμποσες ώριμες ρόγες κ' έπιστρέφοντας τραγου
δούν :
«Τ' "Αϊ Λιός μέ τό μαντήλι - τού Σωτήρος μέ τό κοφίνι»

'Αρκετά διαδεμομένο είναι καί τό έθιμο, τήν ήμέρα τής
γιορτής, ν' άνάβουν μεγάλες φωτιές καί νά τις πηδάνε γιά
τό καλό, ένω παλαιότερα στήν περιοχή τής Θράκης γιά τήν
άποτροπή άσθενειών έθυσίαζαν ταύρο, τό κρέας τού όποιου
μοίραζαν ατούς πανηγυριστές. Σ έ ώρισμένα χωριά τής Δωδεκανήσου τήν παραμονή πέφτουν μέ τά ρούχα, γιά τό καλό,
στή θάλασσα.
Ή λατρεία τού Αγίου συνδέεται μέ τήν γονιμότητα καί
τήν εύλογία τής γής, μέ τόν άνθρώπινο μόχθο πού γίνεται
καρπός κ' έλπίδα μιάς καλύτερης ζωής. Ελπίδα πού άντικαθρεφτίζει καί τήν άνθρώπινη πίστη στό Θεό. Γιά τόν λόγο
άκριβώς αύτό προσεύχονται μέ θρησκευτική κατάνυξι στις
έκκλησιές, τις αφιερωμένες στήν μνήμη Του, πού χω μένες
οί πιό πολλές μέσα στό πράσινο καί γοητευτικό διάκοσμο,
έχουν μιάν περίσσια ύποβλητικότητα καί ομορφιά. Έρχοννται νά τού προσφέρουν τήν εύχαριστία καί τήν προσευχή.
Σ ειρ έ ς άπό άνθρώπους, θά διαβούν στά περάσματα, μέσα
άπό κακοτοπιές όπου άπλώνεται ή μεγαλοπρέπεια τού φυ
σικού περιβάλλοντος σέ όλη τήν καταπληκτική της ένταοι,
γιά νά φτάσουν στήν έκκλησιά τού Αγίου. ΟΙ άπλοι αύτοί
άνθρωποι, πού διψούν τόν λόγο τού Θεού, θά προσευχηθούν
κ' έπειτα θά γλεντήσουν μέ κείνο τόν ’ιδιαίτερο ήρωίκό τόνοι
τού κεφιού τους. ’Απολυτρωμένοι άπό τό βάρος τής καθη
μερινότητας, άπό τις έγνοιες καί τις σκοτούρες, θά δώσουν
στό γλέντι τό μέτρο τής έαωτερικής τους εύαισθησίας.
Πολλοί τάζουν στόν "Αγιο. "Αλλοι ένα βετούλι ή άρνί
γιά τό καλό τού κοπαδιού τους, άλλοι σιταροκαλάμποκο,
γιά τήν πλούσια καρπεροσύνη τού χωραφιού τους. Φέρνουν
τά τάματα στήν έκκλησιά καί σάν τελειώση ή θεία Λειτουρ
γία, τά βγάζουνε σέ δημοπρασία ή στόν κλήρο, κι όσα χρή
ματα συγκεντρωθούν τάχουν γιά τις άνάγκες τής έκκλησιάς. * Ό γυρισμός στό χωριό, άργά, μέ τή λαϊκή κομπανία
μπροστά, έχει μία ποιοτική γοητεία. Γελαστοί, ικανοποιημέ
νοι, μέ τραγούδια πού άπλώνονται μέσα στά βαθύσκιωτα
δάση καί τά λειβάδια, άποκαλύπτουν όλο τό μεγαλείο τής
ομορφιάς τους, τό μεγαλείο πού δείχνει τήν έλληνική κα
θαρότητα, αύτήν τήν αιώνια καί άγέραστη μεγαλωσύνη τών
άνθρώπων τού τόπου μας.
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ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΟΥΣΙΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ
ΤΟΥ
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ
'Ορισμός. Διακρίσεις. Φνσικαί μεταβολαί τον γραφικόν χαρακτήρος. Παθολογικαι μεταβολαί τον γραφικόν χαρακτήρος. Διακρίσεις των παθολογικών
μεταβολών τον γραφικόν χαρακτήρος.
Τοϋ κ. ΔΗΜ. ΘΩΜΑ, Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω
1.

' Ο ρ ι σ μ ό ς .

Ακούσιοι μεταβολαί ή παραλλαγαι τού γραφικού χαρακτήρος δεδομένου ανθρωπίνου φορέως, καλούνται αί με
ταβολαί ή παραλλαγαι τής ιδιογράφου γραφής του, αί όφειλόμεναι, ούχί εις τήν θέλησιν τοϋ γραφικού φορέως, αλλά
εις αίτια φυσιολογικά, φυσικά ή πιθανολογικά.
2.

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς .

Αί άκούσιαι μεταβολαί τοϋ γραφικού χαρακτήρος συγκε
κριμένου προσώπου, όναλόγως τής φύοεως τοϋ αιτίου, όπερ
τάς προχαλεϊ, διακρίνονται: α) Εις μεταβολάς όφειλομένας
εις φυσιολογικά αίτια, β) εις μεταβολάς όφειλομένας εις
φυσικά αίτια, καί γ) εις μεταβολάς όφειλομένας εις παθο
λογικό αίτια.
Α)

Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ο ί
ά κ ο ύ σ ι α ι
μεταβο
λαί
τοϋ
γ ρ α φ ι κ ο ύ
χαρακτήρος.

Φυσιολογικοί μεταβολαί, ή όρθότερον φυσιολογικοί παραλλαγαί τού γραφικού χαρακτήρος άνθρωπίνου φορέως
καλούνται αί μεταβολαί αί έπερχόμεναι διά τής άπλής πα
ρόδου του χρόνου, λόγω τής φυσιολογικής έΕελίΕεω ς τής
γραφής. Ή φυσιολογική μεταβολή ή έΕέλιΕις τοϋ γραφικού
χαρακτήρος, άπό έτους εις έτος, έπί άνθρώπων ομαλών καί
καλής υγείας είναι έλαχίστη καί άνεπαίσθητος, τούναντίον
έπί άνθρώπων, οϊτινες ύπέστησαν
οοβαράν άσθένειαν, ή
μεταβολή τού γραφικού των χαρακτήρος είναι μεγάλη καί
αισθητή. Ή φυσιολογική διά τοϋ χρόνου μεταβολή τού γρα
φικού χαρακτήρος γραφικού τίνος φορέως, κατ' ούδέν με
ταβάλλει τήν άτομικότητα τοϋ γραφικού του χαρακτήρος καί
τών άτομικών γραφικών του συνηθειών.
Είδικώτερον τά
πρωτεύοντα καί ίδιάΕοντα γραφικά χαρακτηριστικά, άτινα
καί χαρακτήρες δομής όποκαλοϋνται, κατ' ούδέν μεταβάλ
λονται άλλ' έπαναλαμβάνονται καθ' όλον τόν βίον συγκε
κριμένου φυσικού προσώπου.
Αί φυσιολογικοί μεταβολαί περιορίζονται εις τά πλέον
έπιφανειακά μέρη τής γραφής. Είναι διά νά χρησιμοποιήαωμεν ένα όμοειδή μουσικόν όρον, «παραλλαγαι έπί ένός
καί τοϋ αύτοϋ θέματος».
Αί φυσιολογικοί μεταβολαί τοϋ γραφικού χαρακτήρος,
ώς έκ τής φύσεώς των, είναι έκ τών μονίμων μεταβολών

τής γραφής, καθ' όσον τό προκαλοϋν ταύτας αίτιον (ό χρό-,
νος) είναι μόνιμον αίτιον.
3.

Φ υ σ ι κ ά )
μ ε τ α β ο λ α ί
κού
χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς .

τ ο ύ

γ ρ α φ ι 

Φυσικοί μεταβολαί τοϋ γραφικού χαρακτήρος δεδομένου
προσώπου, καλούνται αί μεταβολαί αί όφειλόμεναι εις φυ
σικά αίτια. Αί μεταβολαί αύται, ώς έκ τής φύσεώς των, είναι
πρόσκαιροι, διαρκούν δέ, όσον χρόνον διαρκεϊ τό φυσικόν
αίτιον, όπερ προεκάλεσε ταύτας.
Ποικίλα φυσικά αίτια δύνανται νά προκαλέσουν πρόσκαιρον μεταβολήν τοϋ γραφικού χαρακτήρος.
Τά φυσικά αίτια μεταβολής τοϋ γραφικού χαρακτήρος
ένδεικτικώς είναι:
1. Η άλλαγή τοϋ συνήθους τρόπου, καθ' όν κρατείται ή
γραφίς, ώς καί ή άλλαγή τής θέσεω ς τής χειρός έν σχέσει πρός τόν χάρτην καί τήν κατεύθυνσιν τής γραφής.
2. Ή γραφή έντός κινουμένου οχήματος.
3. Ή κόπωσις τού γράφοντος.
4. Ό γραφικός σπασμός.
5. Ό τρόμος, ό καταναγκασμός, ή άπειλή.
6. Ή γραφή ύπό σφοδρόν ψύχος κλπ.
4.

Π α θ ο λ ο γ ι κ ο ί
μ ε τ α β ο λ α ί
κού
χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς . ( 1) , (2)

γραφ ι

Παθολογικοί μεταβολαί τής γραφής καλούνται αί άκούσα^ μεταβολαί ή άλλοιώσεις τοϋ άτομικοϋ γραφικού χαρα
κτήρος φυσικού τίνος προσώπου, αϊτινες γενεσιουργόν αι
τίαν έχουν είτε πάθησιν τοΕικήν τοϋ γραφικού φορέως, ή
πάθησιν τών εις τήν πραγμάτωσιν τής λειτουργίας τής γρα
φής συμμετεχόντων οργάνων ή οργανικών συστημάτων τού
άνθρωπίνου οργανισμού.
5.

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς
τών
π α θ ο λ ο γ ι κ ώ ν
με
τ α β ο λ ώ ν
τοϋ
γ ρ α φ ι κ ο ύ
χ α ρ α κ τ ή 
ρος.

Αί παθολογικοί μεταβολαί ή διαταραχαί τοϋ γραφικού
χαρακτήρος περιλαμβάνουν τρεις (3 ) βασικός κατηγορίας,
ήτοι: α) βλάβας ή άσθενείας τών νευρικών κέντρων, έδρεούσας κατά κανόνα έντός τοϋ έγκεφάλου ένθα ή έδρα
καί τοϋ γραφικού κέντρου.

6) Τά ς ψυχικός άσθενείας, έφ' όσον τό παθολογικόν
αίτιον τής μεταβολής είναι ψυχική ασθένεια.
γ) Τ 6 ς γενικός παθήσεις τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένων καί τών τοπικών παθήσεων.
Αί παθολογικοί μεταβολαί, διακρίνονται άναλόγως τής
διάρκειας των εις μονίμους μεταβολάς καί εις πρόσκαιρους.
Μόνιμοι καλούνται αί παθολογικοί μεταβολαί, έάν τό
παθολογικόν αίτιον έχπ μόνιμον διάρκειαν (π.χ. μικροκεφαλία, συνεπαγσμένη μόνιμον άγραφίαν), πρόσκαιροι δέ κα
λούνται αί παθολογικοί μεταβολαί, αί όφειλόμεναι εις πρόσ
καιρους παθολογικός αιτίας, αϊτινες διαρκοϋσιν όσον διαρκεϊ καί τό προκαλέσαν ταύτας παθολογικόν αίτιον, π.χ. ύψηλός πυρετός.
α.

Μ ε τ α β ο λ α ί
ό φ ε ι λ ό μ ε ν α ι
εις
βας
τών
ν ε υ ρ ι κ ώ ν
κ έ ν τ ρ ω ν .

β λ ά-

Αί παθολογικοί μεταβολαί τοϋ γραφικού χαρακτήρας, αί
όφειλόμεναι εις βλάβας τών νευρικών κέντρων, περιλαμβά
νουν ένδεικτικώς τάς έΕή ς παθήσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
β.
«

Τήν έγκεφαλικήν συμφόρησιν.
Τόν παρκινσονισμόν ή τρομώδη παράλυοιν.
Τήν γενικήν παράλυσιν.
Τήν σκλήρυνσιν κατό πλάκας.
Ταμπές.
Τήν C H O R E A .
Τήν ίδιωτίαν κλπ.
Μικροκεφαλίαν συνεπαγομένην μόνιμον άγραφίαν.
Μ ε τ α β ο λ α ί
τοϋ
γ ρ α φ ι κ ο ύ
χαρακ τ ή ρ ο ς
ό φ ε ι λ ό μ ε ν α ι
ει ς
ψυχι κός
ά σ θ ε ν ε ΐ α ς .

Αί παθολογικοί μεταβολαί τοϋ γραφικού χαρακτήρος, αί
όφειλόμεναι εις ψυχικός άσθενείας, περιλαμβάνουν πολλάς
παθήσεις.
Αί κυριώτεραι καί χαροκτηριστικώτεραι τούτων
είναι αί έΕ ή ς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
γ.

Ή ύστερία.
Ή νευρασθένεια.
Ή μανία.
Ή μελαγχολία.
Ή έπιληψία.
Ή σχιζοφρενία.
Μ ε τ α β ο λ α ί
τού
γ ρ α φ ι κ ο ύ
κ τ ή ρ ο ς
ό φ ε ι λ ό μ ε ν α ι
ε ι ς
κ ό ς
π α θ ή σ ε ι ς .

χ α ρ α 
γ ε ν ι 

Εις τήν κατηγορίαν τών γενικών παθήσεων, περιλαμ
βάνονται άποσαι αί παθολογικοί μεταβολαί τοϋ γραφικού χα
ρακτήρος, αϊτινες δέν οφείλονται εις βλάβας τών νευρικών
κέντρων ή εις ψυχικός άσθενείας, άλλά εις άλλας παθο
λογικός αιτίας. "Ολαι αί άσθένειαι διαταράσσουν τήν γρα
φήν, ίδια όταν εύρίσκωνται εις τήν όΕεϊαν φάσιν των. Εν
ταύθα άναφέρομεν έΕ αύτών τάς προκαλούσας χαρακτηρι
στικός διαταραχάς εις τήν γραφήν.
Αί άσθένειαι αΰται είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ο άρθριτισμός.
Ή χρονιά καί όΕεϊα μέθη.
Διάφοροι παθήσεις γαστροεντερικαί.
Διάφοροι παθήσεις τής πυέλου.
Ό ύφηλός πυρετός.
Διάφοροι τρώσεις τών Περιφερειακών κινητικών νεύ
ρων, άγκυλώσεις κλπ.

Αί μεταβολαί αί όφειλόμεναι εις παθολογικός αιτίας
άποτελοΰν ένα είδος έκφυλισμοϋ τής ποιότητος τοϋ γραφι
κού χαρακτήρος, δεδομένου γραφικού φορέως.
Ό βσθμός τοϋ έκφυλισμοϋ είναι άνάλογος τής έντάσεως καί τής έκτάσεως τού παθολογικού αιτίου. Αί άλλοιώσ εις τοϋ γραφικού χαρακτήρος, αί όφειλόμεναι εις παθο
λογικός αιτίας γενικώς, δέν άποκλείουν τήν άναγνώρισιν

τής ταύτότητος τού συγγραφέως καί τήν πηγήν προελεύσεως, δεδομένου κειμένου φέροντος συμπτώματα παθολο
γικής γραφής, καθ' όσον αί άλλοιώσεις αύται άποτελοΰν
τουναντίον ένα πρόσθετον διαγνωστικόν παράγοντα, όστις
συμβάλλει εις τήν έΕατομίκευσιν τούτου καί τήν έπίτευΕιν
έΕιχνιάσεως τής ταυτότητάς του.
Τά γραφολογικά γνωρίσματα έκάστης παθολογικής με
ταβολής τοϋ γραφικού χαρακτήρος, δεδομένου άνθρωπίνου
γραφικού φορέως, είνοι χαρακτηριστικά δΓ έκάστην άσθένειαν. Πολλοί έπιστήμονες ήοχολήθησαν κυρίως έν Γερμα
νία καί Γαλλία όπως π.χ. οί E R L E N M A Y E R , B R O C A , M Y LL E R , S A U D E K , L E IS C H N E R , L O C A R D μέ τήν περιγρα
φήν τών παθολογικών γραφικών συμπτωμάτων καί τών δια
γνωστικών χαρακτηριστικών, τών παθολογικών μεταβολών
τού γραφικού χαρακτήρος κατά άσθένειαν. Έ κ τών άσθενειών, αϊτινες προκαλούν παθολογικός μεταβολάς τού γρα
φικού χαρακτήρος δεδομένου άνθρωπίνου φορέως, αί πλέον
χαρακτηριστικοί άλλά καί αί πλέον ένδιαφέρουσαι άπό σκο
πιάς Δικαστικής Γραφολογίας είναι: α) Ό Παρκινσονισμός,
6) ή γενική παράλυσις, καί γ) ή μέθη.
Α)

Π α ρ κ ι ν σ ο ν ι σ μ ό ς .

Ή νόσος αύτη είναι πάθησις χαρακτηριζομένη ύπό τρό
μου, μυϊκής δυσκαμψίας καί έλλείψ εω ς τών συνεργικών κι
νήσεων, έΕ ής ό άρρωστος προσλαμβάνει άκίνητον στάσιν.
Κατά τά πρώτα στάδια τής άσθενείας συνήθως δέν πα
ρατηρούνται χαρακτηριστικαί μεταβολαί εις τόν γραφικόν
χαρακτήρα, διότι ό πάσχων, κατά τήν πραγμάτωσιν τής γρα
φής, δύναται νά σταματήση τόν τρόμον τής χειρός του. Εις
προκεχωρημένα όμως στάδια τής άσθενείας του παρατηρεϊτοι καί εις τήν γραφήν ό χαρακτηριστικός τρόμος τής
άσθενείας, συνιστάμενος εις έκκρεμοειδή όριζοντίαν ηαλλινδρόμησιν τής χειρός. Τά γραφικά σχήματα δέν μεταβάλ
λονται μορφολογικώς παρά μόνον άπό άπόψεως μεγέθους
καθιστάμενα μικρότερα τού συνήθους.
Β)

Γ ε ν ι κ ή

παράλ υσι ς .

Αύτη είναι νόσος χαρσκτηριΖομένη ύπό συνδυασμού δια
ταραχών ψυχικών, ώς έΕασθένησις τών διανοητικών ικανο
τήτων καί νευρολογικών, ώς τρόμος, δυσαρθρία κλπ.
Ή
γραφή τών πασχόντων έκ γενικής παραλύοεως, κυριαρχεί
το! άπό συνεχή τρόμον. Τά καθ' έκαστον γράμματα είναι με
γάλα, γωνιώδη καί άκανόνιστα, μέ πολλά σπασίματα καί α
βεβαιότητα εις τήν χάραΕιν. Τά γράμματα χαράσσονται μέ
πολλήν προσπάθειαν καί είναι διακεχωρισμένα.
Γ)

Μ έ θ η.

Μέθη είναι όΕεϊα δηλητηρίασις, προκαλουμένη έΕ όλων
τών ούσιών (π.χ. άλκοόλ, αιθήρ, μορφίνη, ήρωΐνη κλπ .),
αϊτινες έχουν τήν ιδιότητα νά έπκρέρουν άφ' ένό ς μέν διαταραχάς τής λειτουργίας τών νευρικών κέντρων καί άφ’ έτέρου άνωμόλους ψυχικός καί ψυχοκινητικός έκδηλώοεις.
Ή πλέον γνωστή καί ή πλέον χαρακτηριστική μορφή μέθης
είναι έΕ οινοπνεύματος. Τόσον ή όΕεϊα μορφή τής μέθης,
όσον καί ή χρονιά τοιαύτη, προκαλούν διαταραχάς εις τόν
γραφισμόν τοϋ πάσχοντος, αϊτινες χαρακτηρίζονται ύπό τρό
μου, όστις ιδία έπί όΕείας μέθης είναι έμφανής. Εις προκε
χωρημένα στάδια τής χρονιάς μέθης, διαπιστοϋται αισθητή
άλλοίωσις τής ποιότητος τής γραφής καί τού γραφικού χα
ρακτήρος τοϋ πάσχοντος.
Αί παθολογικοί μεταβολαί τού γραφικού χαρακτήρος,
ιδία αί όφειλόμεναι εις τήν όΕεϊαν μέθην, κέκτηνται ιδιαι
τέραν άΕίαν, διά τήν έγκυρότητα ή άκυρότητα δικαιοπραΕίας ή διά τόν καταλογισμόν τής πράΕεως.
Οϋτω, τόσον κατά τό Αστικόν όσον καί κατά τό Ποι
νικόν Δίκοιον, ό έν μέθη τελών δέν έχει συνείδησιν τών
πραττομένων. Τούτο συνεπάγεται έπί μέν δικαιοπραΕιών ά
κυρότητα τής έν καταστάσει μέθης ίδιογράφως γενομένης
δηλώσεως τής βουλήσεως αυτού, έπί δέ άδικοπραΕιών μή
καταλογισμόν τής πράΕεως.

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Τοΰ Άστυν. Αιευθυντοΰ Α'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ Κ Ο Υ Β Α
(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)
Ε δ ώ , δς έπανέλθωμεν είς τήν έξιστόρησιν τών ένδιαφερουσών ένεργειών τοδ
Ζαχαριάδη, άφοΰ μεσολαβήσει ένα τυχαΐον γεγονός. Εύριακόμεθα εις τδ 1939. Δη
λαδή εις τήν αρχήν τής προσπάθειας άξιοποιήαεως υπό τής ’Ασφαλείας τής γιάφκας
τής όδοΰ Σύρου (Κουταογάννη). Αίφνιδίως, ή Κ.Ε. (Μάθεσις — Παπαγιάννης
κ λπ ), θεωροΰαα τόν Κουτσογιάννην ώς τδ
πλέον πιστόν στέλεχος τοΰ Κόμματος, τόν
διέταξε νά μεταβή εις τό λίαν νευραλγι
κόν «πόστο» τοΰ καθοδηγητοΰ τής Κρή
της.
ΙΙροβιβασμός μέν, αλλά καί άνατροπή
τών σχεδίων. Νά άρνηθή δέν ήτο δυνατόν.
Τότε, άπεφασίσθη νά συλληφθή τό στέλε
χος, πού θά έδιδε τάς τελευταίας δδηγίας καί έντολάς πρός τόν Κουτσογιάννην.
Βεβαίως, ήτο άγνωστον, αλλά ήτο γνω
στός άπό τόν Κουτσογιάννην δ τόπος τοΰ
κομματικοΰ ραντεβοΰ.
'Η συνάντησις ήτο άπό τάς καλουμένας
«τράκας», δηλαδή, καθ’ δδόν καί έντός
άκτΐνος ώρισμένης περιφερείας. Ή περι
φέρεια ήτο ή τοΰ Φιλοπάππου, άπό τής
όδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη. Ή σύλληψις
έπρεπε νά πραγματοποιηθή δσο τό δυνα
τόν μακρύτερα άπό τόν Κουτσογιάννην,

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Μ Α Ν ΙΑ Δ Α Κ Η Σ
Μέ τήν βοήθειαν τής Ό μάδ ο ς Διώξεως
Κομμουνισμοϋ τής Ύ π οδ)νσεω ς Γενικής
Α σ φ α λείας Αθηνών κατώρθωσε νά διοική! τό παράνομον Κ .Κ .Ε . καί τελικώς
νά τό συντρίψη.
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Κ.Κ.Ε.
Κ.Κ.Ε.
Κ.Κ.Ε.
Κ.Κ.Ε.
Κ.Κ.Ε.
Κ.Κ.Ε.

πρόδωσε τή γαλανή μας πατρίδα,
είναι κόμμα επαναστατικόν,
άπεργάζεται τόν αφανισμό τοΰ έθνους,
είναι συμμορία εγκληματιών,
αιματοκύλισε τόν φιλήσυχο λαό μας.
συνεχίζει τό ολέθριο, τό άτιμο έργο του.

διά νά μή ένοχοποιηθή. Κατ’ αύτόν τόν
τρόπον συνελήφθη ό κομίζων τάς έντολάς.
Ή τ ο τό γνωστόν στέλεχος Νίκος Πλουμπίδης. Ή τύχη έβοήθησεν άρκετά. ’Επί
τοΰ συλληφθέντος άνευρέθη (παρά τούς
συνωμοτικούς κανόνας), σημείωμα, έξ οδ
προέκυπτεν, δτι τήν ιδίαν ήμερομηνίαν καί
όλίγον άργότερον τοΰ ραντεβοΰ μέ τόν
Κουτσογιάννην, είχε καί έτερον κομματι
κόν ραντεβοΰ, μέ τόν έξελθόντα έκ τών
φυλακών Κερκύρας ,δηλωσίαν Γιάννη Μιχαηλίδη, πολύ γνωστόν είς τά άστυνομικά δργανα. ’Αμέσως τά δργανα τής ’Α
σφαλείας μετέβησαν είς τήν δδόν Ζαχαρίτσα, είς Κουκάκι, ένθα τό δεύτερον ραν
τεβοΰ, καί άνευ δυσκολίας συνέλαβον τόν
Μιχαηλίδη. Έπρόλαβεν, δμως, αΰτός καί
κατέπιε κάτι, πού έκράτει είς χεϊρας του
καί πού δέν κατέστη δυνατή ή άνεύρεσίς
του. Είς τήν ’Ασφάλειαν προσεπάθησε νά
δικαιολογηθή, ώς πρόσφατος δηλωσίας,
πλήν, δμως, τό ραντεβοΰ του μέ τόν Πλουμπίδη ήτο πλήρως άποδεδειγμένον άπό τό
σημείωμα. “Γατερα άπό έπιτυχεΐς άνακρίσεις δ Μιχαηλίδης άπεκάλυφε τό περιεχόμενον τοΰ καταποθέντος σημειώματος,
έν συνεχείφ,
άκολουθών τήν μοίραν
καί των λοιπών στελεχών τοΰ ΚΚΕ, έγένετο συνεργάτης τών ’Αρχών ’Ασφαλείας
καί, δπως προανεφέρθη, δταν συνεκροτήθη ή «Προσωρινή Διοίκηση», άνέλαβε τήν
καθοδήγησιν τοΰ σοβαρωτάτου τομέως τής
Κ.Ο.Α. Τ ί, δμως, είχε συμβή; Είναι ένδιαφέρουαα καί διδακτική Ιστορία.
'Ο Ζαχαριάδης, έγκάθειρκτος είς τήν
άπομόνωσιν τών Φυλακών Κερκύρας, ούδ’
έπί στιγμήν έξέχασε τήν, κατά τήν γνώ
μην του, «προδοσίαν» τοδ Μάθεση. Τό μί
σος του ηύξήθη είς μέγιατον βαθμόν, δταν
τό 1938, άπό νεοφυλακισθέντα ατι έχη
καί διά τών σημάτων— κτυπημάτων Μόρς,
έπληροφορήθη τά εξοντωτικά πλήγματα
τοΰ ΚΚΕ, ώς καί τήν μή σύλληψή τών
Μάθεση - Παπαγιάννη, οΐτινες έκάλυπτον
καί τόν Γ. Σ ι ά ν τ ο ν, πού τόν έθεώρει καί αυτόν μ ε γ ά λ ο ν χ α φ ι έ .
Διά τόν τελευταϊον, αί ύποψίαι του έμεγάλωσαν, δταν έπληροφορήθη, δτι τό Πά
σχα τοΰ 1938 είχε κατορθώσει (!!) νά άποδράση άπό τήν Άνάφην, ένθα έτέλει
έν έκτοπίαει καί ν’ άναλάβη τήν ήγεσίαν
τοδ ΚΚΕ, όλίγον μετά τήν σύλληψιν τών

Παρτσαλίδη
- Νεφελούδη - Σκλάβαινα.
(Άργότερον δ Σιάντος συνελήφθη έκ νέου
6πό τής ’Ασφαλείας, άλλά τά 1941 κατώρθωσε (! !!) καί πάλιν νά άποδράση).
Τάς περιπετείας τοδ Σιάντου θά άναγνώσωμεν είς τό αύτοβιογραφικόν του σημείω
μα πρός τό Κόμμα.
Κατόπιν πολλών σκέψεων, δ Ζαχαριά
δης, διά νά σώαη τό Κόμμα, άπεφάσισε
νά δώση έντολήν είς στέλεχος συγκρατούμενόν του, τό δποΐον, άφοΰ ΰπογράψη δήλωσιν καί άποφυλακισθή, έλθη είς έπα,φήν μέ τά μή είσέτι αυλληφθέντα στελέχη
καί μεταβιβάαη τάς έντολάς του καί τάς
δδηγίας τής
«Κομματικής ’Οργάνωσης
Φυλάκών Κερκύρας», διά τό ξεκαθάρισμα
τοδ Κόμματος άπό τούς χαφιέδες». Ν’ ά
ναλάβη, έν συνεχεία, τήν γραμματείαν καί
νά προβή είς άνασυγκρ'ότησιν τών όργανώσεων, ώς έκπρόσωπός του.
Ά ρχικώ ς, άπετάθη πρός τόν Βασίλη
Νεφελούδη (γραμματέα τής Κ .Ε .). Αύτός
ήρνήθη κατηγορηματικώς, λόγψ τής πα
ρεμβολής τής, έστω κατ’ έντολήν, δηλώσεως. (Άργότερον τό Κόμμα άνέφερε:
«”Οσο γιά τό Νεφελούδη δ σ. Ζαχαριάδης
δέν ήξερε δτι αύτός άπ’ τις άρχές τοΰ
1940 είχε άρχίσει διαπραγματεύσεις συν
θηκολόγησης μέ τόν Μανιαδάκη». («Κομ
μουν. ’Επιθεώρηση», άριθ. φύλλου 2, Ί ούνης 1942, σ. 50) . . .
Τότε, δ Ζαχαριάδης άπετάθη πρός τόν
συγκρατούμενόν του Γιάννη Μιχαηλίδη,
μέλος τοδ II.Γ. (ψευδ. Κατσάν ή Κατσανέβης, ή Κάμος ή ψηλέας κλπ.) παλαιόν
καί πεπειραμένον στέλεχος. 'Ο Μ ιχαηλί
δης έζήτησε μόνον ένα πιστοποιητικόν,
άπό τόν ίδιον τόν Ζαχαριάδη, δτι δπίγραψε δήλωσιν κατ’ έντολήν του. Ό άρχηγός έδέχθη. Τό πιστοποιητικόν άπετελεΐτο άπό ένα τεμάχιον δφάσματος χασέ Ικ
τοδ δποκαμίαου του, είς δ άνέγραφε καί
τάς έντολάς του πρός τό Π.Γ. 'Ο Μιχαη
λίδης ύπέγραψε δήλωσιν, άπεφυλακίσθη
καί, άφοΰ παρέμεινεν έπ’ όλίγον άδρανής,
διά νά μή κινήση τάς υποψίας τών άρχών,
έζήτησε νά έλθη είς έπαφήν μέ τόν Σ-.άντον. Ούτος, φοβούμενος τόν «δηλωαία» δέν
ένέδιδε νά αυναντηθή μετ’ αύτοΰ. Τέλος,
άπεστάλη δ Πλουμπίδης, μέ τάς γνωστάς
έξελίξεις. Δέον νά σημειωθή, δτι ή έκ
νέου, σύλληψις καί ή μεταστροφή τοΰ Μι-

E ic τό διά τόξου άημειούμενον δωμάτιον
εύρίσκετο υπόγειος κρύτει έντός τής ό
ποιας υπήρχε χειροκίνητον πιεστήριον,
διά τού όποιου έξετυποΰτο ό «Ριζοσπά
στης».

χαηλίδη δέν είχον, τότε, άνακοινωθή άπό
τάς Ά ρχάς καί οΒτως αότός, μετά τήν
μεταστροφήν του καί συνεργασίαν του μέ
τάς Ά ρχάς, ήδΰνατο άπροσκόπτως καί χω 
ρίς ύποψίας νά κινήται μεταξύ τών κομ
ματικών στελεχών, δικαιολογών, μάλιστα
τήν έξαφάνησίν του ώς «λούφα», διά συνω
μοτικούς λόγους!! Ή παλαιά Κ .Ε., πληττομένη συνεχώς άπό τήν Π.Δ. (’Ασφαλεί
ας — Μανιαδάκη), έδημοσίευε είς τόν Iδικόν της «Ριζοσπάστη», 10)8)1940 άρ.
φύλλου 57, έκκλησιν, μέ ήμερομηνίαν
20)7)40, πρός «τά μέλη τού Κόμματος, ώς
τής Νεολαίας, τούς συμπαθούντας καί 8λους τούς έχθρούς τής διχτατορίας». Με
ταξύ τών άλλων, λέγει:
. . . «Γιά τήν κυβερνητική συμμορία τό κόμ
μα μας στάθηκε τρόμος καί έφιάλτης. Γ ι’
αύτό συγκέντρωσε δλα της τά πυρά, χρη
σιμοποιώντας 8λα τ ’ άτιμα μέσα, βασανι
στήρια, καί δολοφονίες, προβοκάτσια καί
χαφιεδισμό, έκβιασμούς κ ι’ έξαγορές, συ
κοφαντία καί άπάτη, μπάζοντας καί μέσα
στίς γραμμές του τά δργανά της (Δαμασκόπουλο, Άργυριάδη κ .λ .π .), γιά νά κα
ταστρέφει άπ’ τά μ έσ α .. . Σκαρώνει ή Τδια ένα δικό της Κ Κ Ε ...
...Πίσω άπ’ τήν ταμπέλα τού «ΚΚΕ τής
διχτατορίας» κρύβονται τά «τρία Μ.» (Μιχαηλίδη— Μιχελίδη— Μανιαδάκη). Καί
γιά νά πιάσει τό άθλιο αύτό κατασκεύα
σμα ξεσήκωσε άπ’ τή μέρα τής έμφάνισής του, άπ’ τις στήλες τών πλαστών έντύπων πού κυκλοφορεί, τό θόρυβο πώς τό
κόμμα μας, τό κόμμα τού Ζαχαριάδη, πέ
ρασε στά χέρια τής ’Ασφαλείας. «Στήν
καθοδήγηση τού κόμματος, λένε, βρίσκον
ται οΐ χαφιέδες, Μάθεσης καί Παπαγιάννης». Δημοσιεύονται πλαστά
γράμματα
τού ήρωϊκοΰ μας άρχηγού σ. Ζαχαριάδη
καί τών άξιων συνεργατών του, Νεφελούδη, ΙΙαρτσαλίδη, Σιάντου, πού «έπικυρώνουν» τή γραμμή γιά τά παραπάνω καί
συνιστούνε νά όργανωθεί ένα καινούργιο
Κομμουνιστικό Κόμμα...
...’Ερχόμαστε τώρα στά πλαστά γράμ
ματα τού σ. Ζαχαριάδη καί τών συνεργα
τών του. Δέν είναι μήπως γνωστό πώς οί
σ. αύτοί βασανίζονται μέσα σέ τέτοια άπομόνωση πού άποκλείει τό νά έρθουν σέ
έπαφή δχι μονάχα μέ τόν έξω κόσμο μά
κ ι’ άναμεταξύ τους; Καί πώς είναι δυνα
τόν νά έπικοινωνήσουν γιά νά συντάξουν
τά γράμματα αύτά δ σ. Ζαχαριάδης μέ
τούς συνεργάτες του, 8ταν 8λος δ κόσμος
ξέρει πώς, άφού δ Νάκος γινόμενος δηλωσίας τό 1938, πρόδωσε τόν τρόπο έπικοινωνίας τους (ν’ άφήνουν σημειώματα κά
τω άπ’ τΙς πέτρες στό προαύλιο τής Φυ
λακής) τούς κόπηκε κ ι’ ή δυνατότητα νά

βγαίνουν ατό προαύλιο;
...’'Επειτα ή έπαφή μέ τούς συντρόφους
πού ήρθαν άπ’ έξω. Οί σύντροφοι αύτοί
έλειπαν 4—5 χρόνια στό έξωτερικό. Ή
γιάφκα πού είχε τό Κόμμα μας είχε καταργηθεί, όταν ήρθε άπ’ έξω ένας σύντρο
φος τήν άνοιξη τού 1939 καί παρακολουθιώτανε ατενώτατα. Τ£ πρέπει λοιπόν κα
νείς νά ύποθέσει γιά τήν πραγματοποίηση
αύτής τής έπαφής; Καί ποιοί είναι έπί τέ
λους οί τύποι πού ισχυρίζονται πώς πήραν
άπ’ τό σ. Ζαχαριάδη καί τούς συνεργάτες
του τό «χρίσμα» γιά νά δργανώσουν τό
«Καινούργιο ΚΚΕ»; Είναι εύκολο ν’ άνακαλύψει κανείς τή συμμετοχή διαφόρων
δηλωαιών πού «παλεύουν» σήμερα κάτω
άπό τή σκέπη τού Μανιαδάκη καί πού άσχολούνται ιδιαίτερα μέ τήν κυκλοφορία
πλαστών έντύπων. Τέτοιοι είναι οί Σταυριανάκος, Μαλάμας, Π. Τιμογιαννάκης,
Μαρινόπουλος καθώς καί δ περιβόη
τος χαφιές Δημητριάδης, πού τή γνω
ριμία του τήν πλήρωσαν κιόλας πολύ
άκριβά δεκάδες σύντροφοι άπ’ τή βάση.
Μά άντί νά σταματούμε σ’ αύτούς, άς ψά
ξουμε καλύτερα νά βρούμε άκρη άπ’ τό κε
φάλι. ’Εκεί θά συναντήσουμε πραγματικά
τήν τριανδρία Μιχαηλίδη — Μιχελίδη—
Μανιαδάκη (τά τρία Μ.) μέ τήν δποία άξίζει ν’ άσχοληθούμε ιδιαίτερα.
Μιχελίδης: Παραπέμπουμε στή δήλωσή

του τής 11 ’Ιουλίου 1939 στίς έφημερίδες
τής έποχής έκείνης. Δείχνει τί κάθαρμα
είναι. Αύτός μπορούσε νά ξέρη καί πώς
δ Παπαγιάννης είναι μέλος τού Π.Γ.
Μ ιχαηλίδης;
"Οταν άκόμα βρισκόταν
στήν φυλακή στήν Κέρκυρα τήν έποχή πού
διευθυντής ήταν δ Κωνσταντινίδης κ ι’ είχε
τή δυνατότητα δ σ. Ζαχαριάδης νά παρα
κολουθεί τΙς κινήσεις του, καθώς καί νά
έπικοινωνεϊ μέ τούς έξω, τό κόμμα μας
πήρε σημείωμα άπ’ τό φυλακισμένο άρχηγό του πού έγραφε δίχως κρυπτογραφικά
«πώς δ Μιχαηλίδης γέρασε». 'Ο Μιχαη
λίδης βγήκε άπδ τή φυλακή άφού έκανε
δήλωση στίς άρχές τού 1939 καί ζήτησε
νά δει τά Π. Γ. γιά νά διαβιβάσει σημείω
μα τού σ. Ζαχαριάδη. Τό Π.Γ. άποφάσισε κ ι’ έστειλε τόν σ. Πλουμπίδη πού βρή
κε τόν Μιχαηλίδη, δ δποϊος είχε «ξεχάσει» τό σημείωμα, τού είπε δμως προφο
ρικά πώς «δ σ. Ζαχαριάδης ύποψιάζεται
τό Μάθεση καί πώς οί σ. Ζαχαριάδης, Νεφελούδης, Παρτσαλίδης, συνιστούνε νά ζη
τήσουμε άπό τήν Κ.Δ. νά μάς στείλη τό
Χαϊτά». Ώρίστηκε δεύτερο ραντεβού γιά
νά φέρει δ Μ ιχαηλίδης, τό σημείωμα. Ό
σ. Πλουμπίδης πήγε μά δέν ξαναγύρισε,
είχε πιαστεί. ’Εκτός άπ’ τή σύλληψη τού
Γ. Πλουμπίδη ύπάρχουν σέ βάρος τού Μι
χαηλίδη τά παρακάτω στοιχεία: Πώς ήταν
δυνατόν ν’ άφεθή έλεύθερος μέ μιά άπλή
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑ
ΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την 12.30 ώραν τής 1-6-1972 ό ’Αρχηγός τής
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης
μετέβη εις τό ένταϋθα γραφεϊον τοϋ Πατριαρ
χείου ’Αλεξάνδρειάς, ένθα καί έπέδωκεν προς
την Α.Θ.Π. τόν Πάπαν ’Αλεξάνδρειάς καί Πα
τριάρχην Πάσης ’Αφρικής κ. Νικόλαον Ειδικόν
άναμνηστικόν Μετάλλιον έπ’ ευκαιρία τής 50ετηρίδος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Κατωτέρω
χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΤΟΥ Κ . Κ
δήλωση, δταν ή ’Ασφάλεια ήξερε δτι δ
Μιχαηλίδης ήταν μέλος τοδ Π .Γ .; Κα!
δταν ακόμα άπλοι συμπαθοδντες δέν βγαίνοον έξω άν δέν καταδώσουν πρόσωπα; Ή
πρόταση τοδ Μιχαηλίδη (γιά τδν Χαϊτά)
είχε μεγαλύτερη Ατιμία, γιατί ήθελε νά
ζητήσουμε άπό τήν Κ.Δ. τό Χαϊτά, ένώ ή
Κ.Δ. ήξερε πώς τό Κόμμα μας ειδοποιή
θηκε γιά τό κατάντημά του (σ.σ. «Φρα
ξιονισμός - τροτσκισμός» δι’ δ έξετελέσθη
εις Σοβ. Έ νω αιν) καί νά νομίσει πώς
στήν καθοδήγηση τοδ Κόμματος βρίσκον
ται όπαδοί τού Χαϊτά καί νά χάσει κάθε
έμπιστοσύνη. Τέλος τό Π.Γ. είχε άνακοινώσει τό Νοέμβρη τού 1939 πρίν πιαστούν
οί σ. Σιάντος — Σκαφίδας, πώς θεωρεί
πρώτο καταδότη τών δύο τυπογραφείων
Λιοσίων καί 'Ηλιουπόλεως (σ.σ. περί ών
ώμιλήααμεν
ήδη ), τόν Μιχαηλίδη καί
δεύτερο τό Γκαζέ πού πιάστηκε άπό τήν
’Ασφάλεια γιά νά μαρτυρήση γιά νά σκε
παστή δ Μιχαηλίδης».
Τέλος, κάμνει μιάν άποκάλυψιν: Τόν
Μάϊον 1939, τό ΙΙ.Γ. (Σιάντος — Σκαφίδας — Πλουμπίδης) Ιλαβεν άπόφασιν μυ
στικήν, νά τεθή δ Μάθεσης είς άπομόνωσιν μέ 17 έρωτήματα, δτινα τόν έβάρυνον,
ή δέ άπόφασις νά μή άνακοινωθή είς τά
μέλη καί στελέχη. Καί μίαν σκέψήν: «λέ
με άκόμα πώς ή ιδιαίτερη προσωπική έπίθεση στό Μάθεαη δέν άποκλείεται νάχη κάποιον άτιμο σκοπό, νά μάς κάνει νά
πεισθοΰμε πώς δ Μάθεσης είναι άθώος
μιά καί τόν κατηγορούνε χαφιέδες γιά
χ α φ ιέ ...» . Τ ί κομφούζιο Αλήθεια!
Τό σχέδιον τών ’Αρχών ’Ασφαλείας είχεν εΰρύτερα πλαίσια άπό έκεΐνα, πού εί
χαν μέχρι στιγμής έπιτευχθή. "Επρεπε νά
μετάσχη τής II.Δ. (’Ασφαλείας) καί δ Ι
διος ό Ζαχαριάδης!!! Οδτος, μή γνωρί
ζουν τήν σύλληψιν καί έν συνεχείφ μετα
στροφήν τού Μιχαηλίδη είς συνεργάτην
τής ’Ασφαλείας, άπεφάσισε νά άποστείλη
μία έκκλησιν κατά τών «δύο χαφιέδων».
Διέταξε τόν συγκρατούμενόν του Μιχελίδη
(τό ένα άπό τά τρία Μ. πού άναφέρει ή
προκήρυξις!) νά δποβάλη δήλωσιν καί, άποφυλακιζόμενος, νά αυναντήαη τόν Γιάν
νη Μιχαηλίδη είς τόν όποιον νά παραδώση τήν έκκλησιν, πού έφερε ήμερομηνίαν
«Γενάρης 1940» καί Οπεγράφετο άπό τούς
Ν. Ζαχαριάδην, ’Αρχηγόν τού ΚΚΕ, Βασ.
Νεφελούδη, Γραμματέα τού ΚΚΕ, καί Δημ.
Παρτσαλίδη, Μέλος τού Π.Γ. Ή έκκλησις, άφοΰ κατήγγελε τήν «χαφιέδικη συμ
μορία που ξεσκέπασε τώρα τό ΚΚΕ» κα
τέληγε :
«— ’Εμπρός γιά τήν λεύτερη, τή Λαϊ
κή Νεοελληνική Δημοκρατία!
— Ζήτω ή "Ενωση τών Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών!».
Ό Μιχαηλίδης τήν παρέλαβε καί έδημοσιεύθη είς τόν «Ριζοσπάστη» (τού Μα
νιαδάκη) τήν 1.5.40. "Ετσι άρχίζει ή . . .
συνεργασία τού Ζαχαριάδη στόν πλαστό
«Ρίζο» τής Π.Δ. Λέγομεν άρχίζει, διότι
ή συνεργασία συνεχίσθη!!
Διά νά έπιτευχθή τούτο, τόν ’Ιανουά
ριον 1940, δ Ζαχαριάδης μετήχθη έκ τών
Φυλακών Κερκύρας είς τήν Γενικήν Α 
σφάλειαν ’Αθηνών, μέ δικαιολογίαν συμ
πληρωματικήν άνάκρισιν καί τόν φόβον ι
ταλικού πραξικοπήματος κατά τής νήσου
Κερκύρας... Μέ ένα πολύ έξυπνο κόλπο,
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ή ’Ασφάλεια κατώρθωσε νά λάβη συνωμο
τικά δ Ζαχαριάδης, έντός τών κρατητηρίων της, τόν. .. «Ριζοσπάστη» τής Π.Δ.
(’Ασφαλείας).
'Όταν είδε τήν γραμμήν, πού ήκολοόθει ή παράνομος έφημερίς, καταγγέλουσα
τούς Μάθεση — Παπαγιάννη, ένθουαιάσθη,
διότι έπίστευεν, δτι τούτο ήτο άποτέλεσμα τών διαταγών του πρός τόν Γιάννη
Μ ιχα η λίδ η ... Οδτω, προσεπάθησε νά. . .
άποκτήση έπαφήν μέ τήν Π.Δ. Τούτο έπετεύχθη μέ πολλάς δυσκολίας)!!!), είς
τάς 25 ’Ιουλίου 1940, δπότε, μέσψ τού
συνδέσμου, παλαιού μέλους τής κομμουνι
στικής νεολαίας, πρός δν είχεν έμπιστοσόνην δ Ζαχαριάδης, έλαβε τήν έξής έπ.στολήν τής Π.Δ. ( ’Ασφαλείας) :
«’Αγαπητέ μας Νίκο,
Μέ τό πιάσιμο τού Σιάντου, ή καθοδήγηση τού κόμματος πέρασε στά χ έ 
ρια τής σπείρας Μάθεση — ΙΙαπαγιάννη. Αύτοί ο! δύο έμειναν σάν μοναδι
κοί ήγέτες τού ΚΚΕ. "Ετσι, έκκαθάριση τού κόμματος άπ’ τά πάνω ήτανε
πιά αδύνατη. Μόνος τρόπος σωτηρίας
ήτανε άνταρσία τής βάσης: Αύτό καί
έγινε. Οί όργανώαεις τής ’Αθήνας καί
τοδ Πειραιά, μέ κουτσουρεμένες δυνά
μ εις, κόψανε άμέσως έπαφή μέ τή
σπείρα. Στις 9 τοδ Γενάρη κάνανε σύ
σκεψη στελεχών (πήρανε μέρος 23)
καί βγάλανε προσωρινή διοίκηση τοδ
ΚΚΕ, μέ τήν άπόφαση νά δέσουν γερά
τις δυό όργανώσεις καί νά τραβήξουν
στήν συγκέντρωση δλου τοδ κόμματος
γύρω στήν Π.Δ. (σ.σ. Προσωρινή διοίκησις τής ’Ασφαλείας). Πάμε καλύτε
ρα άπ’ δ,τι πιστεύαμε. 'Η ’Αθήνα άναπτύχθηκε 100%, δ Πειραιάς 400%,
ή Νεολαία τοδ Πειραιά είναι πιά μιά
μαζική όργάνωση καί ή ΚΝΑ (σ.σ.
Κομμουν. Νεολαία ’Αθήνας) άπό μη
δέν έχει τώρα 100 μέλη, χωριστά άπό
μιά γερή άχτίδα φοιτητών. Βγάζου
με τό «Ρίζο» τακτικά κάθε μήνα (στήν
αρχή Πολυγραφημένο, τώρα έντυπο).
Τήν δουλειά τήν έχει πάρει στά χέρια
του αύτός στόν όποιον είχες αναθέσει
τήν έντολή στά 1938 — 1939 (σ.σ.
δηλαδή ό Γιάννης Μηχαηλίδης, αλλά
δέ άναφέρει τό δνομά του άπό φόβον
μήπως καί τό μάθει ή. . . ’Ασφάλεια).
Βέβαια έδειξε κάποια άδεξιότητα στήν
άρχή καί νωθρότητα, μά τό πιάσιμο
τοδ Σιάντου τόν έσπρωξε νά βρή τή βά
ση τοδ Πειραιά καί άπό κεΐ νά πάρη
σέ λίγο διάστημα μαζύ καί τις δύο όργανώσεις. Είχαμε καί μιά καλή τύχη.
’Απ’ έξω, μέ τήν κήρυξη τοδ πολέμου
μάς ήρθαν κάμποσα στελέχη μας. 'Ό 
σα δέν πιάστηκαν καί βρήκαν τις δργανώσεις μας (είναι αρκετοί) μπήκα
νε κάτω άπ’ τή γραμμή μας καί σή
μερα είναι ή βασική δμάδα έπίθεσης
γιά τήν άναδημιουργία τοδ Κόμματος.
Τό ζήτημα δμως είναι δτι δ Μάθεσης
βγάζει τό «Ρίζο» (σ.σ. ώς γνωστόν εκυκλοφόρουν δύο «Ρίζοι», δ γνήσιος
τής παλιάς ΚΕ καί δ πλαστός τής ’Α
σφαλείας) καί τόν κυκλοφορεί μέσω
τών λίγων Δ.Γ. (σ.σ. Δημοσίων Υ 
παλλήλων) καί διανοουμένων πού έχει
— άλλον δέν έχει ούτε μισόν. Μ’ αύτούς έμείς δέν καταφέραμε νά πιάσου-

με έπαφή καί νά τούς πείσουμε. Γρά
ψανε στό «Ρίζο» πώς ή έκκλησή σου
γράφτηκε άπ’ τό Μανιαδάκη. Σκέψου
λοιπόν Νίκο μέ ποιό τρόπο θά μπόρε
σης νά μάς βοηθήσης γιά νά φύγη άπό
τή μέση δ Μάθεσης. Πρέπει νάχαμε:
α) τό πιστοποιητικό γιά τόν Κατσαν
(σ.σ. έννοεϊ τόν Μιχαηλίδη πού κατέπιε τό πιστοποιητικό καί είχε ψευδώ
νυμα Κατσάν, Κατσανέβης, Φηλέας κ.
λ .π .) . Αύτός ό Φίλος τό έφαγε σέ μιά
δύσκολη στιγμή, καί τώρα είναι χω 
ρίς πιστοποιητικό, συνεπώς έκθετος, 6)
ένα μικρό άνοιχτό γράμμα στά μέλη
τοδ Κόμματος νά καταγγέλνεις άνοιχτά καί όνομαστικά τούς χαφιεδισμούς
τοδ Μάθεση καί νά καλεϊς δλους νά
συγκεντρωθούν γύρω άπό τήν II.Δ. πού
βγήκε άπό τή σύσκεψη τών οργανώσε
ων ’Αθήνας, Πειραιά καί τέλος, δ,τι
άλλο έσύ νομίζεις, πώς θά μάς βοηθήση.
Ό Κ ατσα ν... δέ σοδγραψε, γιατί δέν
είμαστε σίγουροι γιά τόν τρόπο αδτόν
τής έπαφής. Ά ν δούμε πώς είναι έν
τάξει θά σοδ γράψει Προσωπικά.
Ή σύνδεση γίνεται άπό τήν δμάδα
πού είχαμε στά χέρια μας άπό τό 1936
καί πού μάς άκολουθεί στό ξεκίνημα
(νομίζουμε πώς μάς καταλαβαίνεις).
Είχαμε βέβαια δισταγμούς μά σκεφτήκαμε πώς άν είναι προβοκάτσια τής
’Ασφαλείας ή σύνδεση αύτή καί πέσουν
8λα αύτά στά χέρια τοδ Μανιαδάκη, ή
ζημιά θά είναι σχεδόν μηδέν, άν δμως
έρθουν στά χέρια σου τό κέρδος θά εί
ναι μεγάλο. Πάντως σκέψου καί σύ άν
νομίζεις τή σύνδεση σίγουρη (έμείς έ
χουμε τέτοιους λόγους) μάς στέλνεις
καί σύ δ,τι θ έ λ ε ι...» .
Είς τήν συνέχειαν τής έπιστολής, δίδουν
είς τόν Ζαχαριάδη μερικά νέα. Τοιουτο
τρόπως ήρχισεν ή έπαφή Ζαχαριάδη— Π.
Δ. καί ή συνεργασία τοδ πρώτου μέ τόν
«Ρίζο» τής ’Ασφαλείας. ’Αλλά, παρατηρείται τό έξής περίεργον. Έ νώ οδτος παραδίδει ακόμη καί άρθρον πρός δημοσίευσιν, αποφεύγει
συστηματικώς, νά δώση
έστω καί έν πρόαωπον (είς τήν Π.Δ. άπό
τούς συνδέσμους, δπευθύνους, οικονομικούς
ένισχυτάς κλπ., πού αύτός έγνώριζε. 'II
συνεργασία συνεχίζεται καί δ Ζαχαριάδης
επεξεργάζεται δργανωτικό σχέδιο διά τό
νέο ΚΚΕ (τό κόμμα τής ’Α σφαλείας!!).
Τά γεγονότα, δμως, έπέρχονται ραγδαίως. ’Ανατέλλει ή 28η ’Οκτωβρίου 1940.
'Η άπρόκλητος ’Ιταλική έπίθεσις κατά
τής Ε λλάδος, τό ΟΧΙ τοδ Μεταξά καί
τοδ λαού μας. Ό Ζαχαριάδης, κλεισμέ
νος στήν ’Ασφάλεια, ένημεροδται
περί
τών γεγονότων καί πείθεται άπό τήν Π.
Δ. νά γράψη ένα γράμμα, μέ τό όποιον
νά καλή δλόκληρον τόν Ελληνικόν Λα
όν μαζύ καί τούς κομμουν ιστάς νά τεθοδν
ύπό τάς διαταγάς τοδ Μεταξά! Βεβαίοις
κατ’ άρχήν, ή γραμμή αδτη συνεφώνει
πρός τήν τοιαύτην τής Γ” Διεθνοδς, ή ό
ποια, δμως, μετά τό έπαίσχυντον καί άνέντιμον σύμφωνον συμμαχίας μεταξύ Σοβ.
Ένώσεως καί Ναζιστικής Γερμανίας (Μολότωφ—Ρίμπεντροπ) είχεν άλλάξει. Ά πόδειξιν τούτου παρέχουν
άποκαλύψεις
τοδ γραμματέως τοδ Κ. Κ. Ρουμανίας
Τααουσέακου, είς τάς 8 Μαΐου 1966, έπ’
εύκαιρίφ τής 45ης έπετείου τής ίδρύσεώς
του.
(Συνεχίζεται)

Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟ;
Αποτελεί ή κατασκοπία μίαν άπασχόλησιν άπαραίτητον καί χρήσιμον
δι’ ενα Κράτος ; Τό γεγονός δτι δλα τά κράτη, μεγάλα καί μικρά, έξοδεύουν
τεράστια ποσά γιά νά συντηρούν στρατιές πρακτόρων, συχνά έφωδιασμένων
μέ τά πλέον τελειοποιημένα—καί συνεπώς πολυδάπανα— ήλεκτρονικά μέσα
συλλογής καί διαβιβάσεως πληροφορών σημαίνει, δτι οί υπεύθυνοι δλων
τών χωρών, άνεξαρτήτως κοινωνικοπολιτικοΰ καθεστώτος, άπαντοϋν κατα
φατικά στην ως άνω έρώτησι.
"Εχουν όμως δίκαιον; Τά πολυάριθμα βιβλία πού έχουν
έκδοθή τελευταίως γιά τήν κατασκοπία, κατά τήν διάρκειαν
τού τελευταίου πολέμου, προσπαθούν φυσικά νά παρουσιά
σουν τά κατορθώματα τών κατοσκόπων σάν «κοσμοϊστορικά», σάν επιτεύγματα πού έχουν άλλάΕει τόν ροϋν τής ιστο
ρίας, ύπέρ τής χώρας διά τήν όποιαν είργάΖοντο οί ήρωές
των.
ΥΠ ΕΡΒΟ Λ ΕΣ
Αύτά περίπου ισχυρίζεται ό Χάιντς Χαϊνε, συγγραφεύς
τής -Κόκκινης 'Ορχήστρας», τής όργανώσεως τής ρωσικής
κατασκοπίας στήν χιτλερική Γερμανία. Τά ίδια περίπου ύ·
ποστηρίΖουν καί οί δυτικοί συγγραφείς βιβλίων κατασκο
πίας, όπως ό Λαντσισλάς Φάραγκο, τό βιβλίο τού όποιου,
«Τό παιχνίδι τής άλεποΰς», πραγματεύεται τήν δραστηριό
τητα τής γερμανικής κατασκοπίας εις τήν 'Αγγλίαν καί τήν
Γαλλίαν, κατά τήν διάρκειαν τού τελευταίου πολέμου.
Παρά τήν πληθώραν, όμως, τών έγκωμιαστικών διά
τήν κατασκοπίαν βιβλίων, εις όλα αύτά τά έργα έπαναλαμβόνεται, παρά τήν θέληοιν συχνά τών συγγραφέων, ένα
έπεισόδιον, τό όποιον άναιρεϊ τήν βασικήν «θέσιν» τών ύμνητών τής κατασκοπίας. Τό έπεισόδιον αύτό είναι ή ιστο
ρία τού κατασκόπου, ό όποιος πληροφορείται έγκαίρως κά
ποιο σημαντικό γεγονός, κάποιο σχέδιο τού έχθροΰ, καί
διαβιβάζει τήν σχετικήν εϊδησιν εις τήν κυβέρνησίν του,
ολλά δέν γίνεται πιστευτός καί, συνεπώς, όλοι οί κόποι του
πηγαίνουν χομένοι.
Ή ιστορία τού τελευταίου πολέμου είναι πλήρης πα
ρομοίων περιπτώσεων δυσπιστίας τών κυβερνήσεων πρός τά
στοιχεία πού συνέλεΕαν δΓ αύτάς αί ύπηρεσίαι πληροφοριών
των.
Οί Ολλανδοί π.χ. είχαν προειδοποιηθή τό 1940 γιά
τήν ήμερομηνία τής έπιθέσεως τών Γερμανών, τό Έπιτελείον των όμως έθεώρησε τήν πληροφορίαν «φυτευμένην»,
δηλαδή παρασχεθεϊσαν έπίτηδες ύπό τών Γερμανών, πρός
παραπλάνησίν των. Κ Γ έτσι, όταν ή έπίβεσις άρχισε, ό ολ
λανδικός στρατός αίφνιδιάστηκε σέ βοθμό πού διαλύθηκε
έντός ολίγων ήμερών.
Καί ή δυσπιστία αύτή τών κυβερνήσεων έναντι τών ι
δίων τών κατασκόπων των είναι πλήρως δικαιολογημένη.
Διότι πώς νά πιστεύη κανείς τυφλά έναν άνθρωπο, ή έργασία τού όποιου θασίΖεται εις τό ψεύδος, τήν άπάτην καί τήν
προσποίησιν;
Υ π ά ρ χει, όμως, καί ένας άλλος λόγος πού καθιστά

Ό τεχνητός Δορυφόρος μπορεί νά άντιχαταστήση τόν ίχ ανώτερο χατάσχοπο, στήν ix r iλεσι Λποιασδήποτε αποστολής; Πολλοί απαντούν χατα φα τιχά . “Αλλοι Ιμμένουν στήν αναντικα
τάστατη άξια τον ανθρωπίνου παράγοντος.

δύσπιστους τάς κυβερνήσεις έναντι τών κατασκόπων των.
Καί αύτός είναι ή συνήθεια τών μυστικών ύπηρεσιών νά
«φυτεύσουν» πράκτοράς των εις τήν άντίστοιχον ύπηρεσίαν
τού άντιπάλου. Ή περίπτωσις τού γνωστού Φίλμπυ, ύπαλλήλου τής περιβοήτου «ΊντέλλιτΖενς Σέρβις», ό όποιος
είχε άναλάβει τό έργον νά κατασκοπεύη τήν Ρωσίαν διά λόγαριασμόν τής. . . Ρωσίας, πράκτωρ τής όποιας ήτο έπί
δεκαετίας όλοκλήρους, δέν είναι ούτε μοναδική, ούτε κάν
σπανία.
"Ο λ ες οί μυστικές ύπηρεσίες άποτελοϋν κύριον στόχον
όλων τών μυστικών ύπηρεσιών καί ποτέ δέν μπορεί νά εί
ναι κανείς βέβαιος, ότι ένας πράκτωρ έργάΖεται διά μίαν
μόνον δύναμιν ή διά δύο. Ή παρουσία πρακτόρων μιας χώ
ρας εις τήν μυστικήν ύπηρεσίαν μιας άλλης άποτελεϊ ισχυ
ρόν μέσον παροπλανήσεως τής ήγεσίας τής τελευταίας, διά
τής διοχετεύσεως κοταλλήλων πλαστών πληροφοριών. Ό
Λαντισλάς Φάραγκο άναφέρει ένα χαρακτηριστικόν παράδει
γμα παρομοίου τεχνάσματος, όταν οί Βρεταννοί κατώρθωσαν νά πείσουν τούς Γερμανούς, ολίγον πρό τής άποβάσεώς
των εις τήν Νορμανδίαν, ότι ή άπόβασις δέν θά γίνη έκεϊ,
άλλά πλησίον τού Κσλαί.
Έ τσι, λοιπόν, κάθε ύπηρεσία κατασκοπίας έπιδιώκει έ 
να διπλόν σκοπόν' άφ' ένός, νά συλλέΕη όσον τό δυνατό/
περισσότερα στοιχεία διά τάς δυνατότητας, τά σχέδια καί
ιίς προθέσεις τού άντιπάλου, καί, άφ' έτέρου, νά έφοδιάση
τόν τελευταϊον μέ όσον τό δυνατόν περισσοτέρας — καί
«άΕιοπίοτους», δηλαδή άληθοφανεϊς — έσφαλμένας καί πα
ραπλανητικός πληροφορίας διά τάς ένεργείας τής φιλίας
κυβερνήσεως. Καί όσον καλύτερον έργάΖεται μία ύπηρεσία
πληροφοριών, τόσο μεγαλύτερη είναι ή πιθανότης μεταΕύ
τών στοιχείων πού συγκεντρώνει νά υπάρχουν καί παραπλα
νητικά, «φυτευθέντα» έπιδεΕίως ύπό τού άντιπάλου.
"Ολα αύτά τά τρωτά τής κατασκοπίας, όταν αύτή διεΕάγεται μέ τήν κλασική μέθοδο τών μυστικών πρακτόρων,
παρεκίνησαν σήμερα τάς κυβερνήσεις τών Μεγάλων Δυνά
μεων νά στραφούν πρός τήν -άνοικτήν κατασκοπίαν», έκείνην δηλαδή πού συλλέγει τά στοιχεία της έκ τού έμφανούς
καί άπό γεγονότα πού δέν άποκρύπτει, ή δέν ήμπορεϊ νά
άποκρύψη ό άντίπαλος. Τήν πρώτην θέσιν εις τήν νέαν
σύτήν μορφήν τής κατασκοπίας κατέχουν οί τελευταίοι δο
ρυφόροι. Οί συσκευές τους, — πού φωτογραφίζουν τούς
στόχους των ακόμη καί τήν νύκτα καί διά μέσου τής ομί
χλης — κάνουν τόν γύρο τής Γής μέσα σέ μιά, μιάμισυ ώρα,
κατά τήν διάρκεια τής όποιας έντοπίΖουν κάθε σκάφος στόν
ώκεανό, κάθε σιδηροδρομικό συρμό στις ήπείρους καί κάθε
πύραυλο στό διάστημα. Δεδομένου δέ ότι σήμερον καμμιά
στρατιωτική έπιχείρησις δέν είναι δυνατόν νά διεΕαχθή χω
ρίς μοκρά συγκέντρωσι τεραστίων φορτίων εις ένα ώριαμένον σημεϊον, οί τεχνητοί δορυφόροι κατέστησαν οί πολυτι
μότεροι πληροφοριοδόται τών κρατών. Καί μάλιστα αύτοί
είναι οί ισχυρότεροι φύλακες τής ειρήνης στόν κόσμο, διότι
όφαιροΰν άπό κάθε σχεδιαζόμενη έπίθεσι τό στοιχείον τού
αιφνιδιασμού, χωρίς τό όποιον αύτή ποτέ δέν μπορεί νά
έπιτύχη.
Αλλά ή νέο κατασκοπία δέν στηρίΖεται μόνο στούς
δορυφόρους. Ή άνάλυσι τού έντύπου ύλικού, έφημερίδων
κυρίως, καθώς καί ή ύποκλοπή τών ροδιοφωνικών μηνυμά
των, πού άντολλάαουν τά σκάφη καί οί στρατιωτικές μονά
δ ες τού άντιπάλου, άποτελούν έπίσης πολύτιμες πηγές πλη
ροφοριών. Τέλος, γεωφυσικά όργανα, όπως οί μετρητές
ραδιενέργειας,
οί σεισμογράφοι, ή ήχοβάλησις, άποκαλύπτουν εις τούς τεχνικούς πού τά χειρίζονται διάφορες
ένέρ γειες τού άντιπάλου, άπό τών ύπογείων έκρήΕεων τών
άτομικών βομβών, μέχρι τής προσεγγίσεως ύποβρυχίων εις
τούς λιμένας.
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Η“ΕΪΙΙίΙΙΙΙΙ. 1 nUMflK EliΙΟΚΕΚΤΡΟ
ΝΜ ΠΡ0ΙΕΪ1ΪΣΗΣ
Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΜΙ 11ΙΕΠΕΡΕΜΪΙ1ΙΤΙ1 τοκ κυκιοφοριακιν ϊιμ φ ο ρ κ ει
Του ’Αστυνόμου Α' κ. Γ. Τ ο τ ώ ν η
ΓΤρό των δυσκολιών πού άντιμετωπίζει ό Τροχο
νόμος τής πρωτευούσης, αξίζει τής αγάπης καί τής
συμπαραστάσεως παντός σώφρονος καί φιλονόμου
πολίτου. Τήν άγάπη μας πρός τόν ηρώα αυτόν τής α
σφάλτου θά τήν δείξωμεν μέ τήν συμμόρφωση πρός
τάς υποδείξεις του καί τάς περί κυκλοφορίας διατά
ξεις, τάς οποίας είναι τεταγμένος νά έφαρμόζη πρός
τό καλόν δλων μας.
Ν ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ω Σ χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής κυκλο
φορίας εις τό κέντρον τής πρωτευούσης, ίδίςι έν ώρρ
αιχμής, είναι ή «ευαισθησία» πού τήν διακρίνει. Καί αύτή
(ή κυκλοφορία) όμοιάΖει μέ εύαίσθητον καί καχεκτικόν Ζώντα οργανισμόν — άς μοί έπιτραπή ό χαρακτηρισμός — πού
έχει άνάγκην άπό προφυλάΕεις καί εύκόλως διαταράσσεται
καί ουμφορεϊται, μέ τά τόσα γνωστά έπαχθή αποτελέσματα.
(Βραδεία μεταφορά ασθενών καί άγαθών, απώλεια πολυτί
μου χρόνου έργατικοϋ δυναμικού, έπαύΕησις άτυχημάτων,
άπώλεια καυσίμου ύλης καί φθορά τροχοφόρων, βλάβη δη
μοσίας ύγείας κ .λ .π .).
“ Ινα συνέχιση ό όργανισμός αύτόν τόν βίον άδιαταράκτως, έχει άνάγκην τής προσοχής καί συμπαραστάσεως ό
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λων μας. Τών όδηγών, τών επιβατών, τών πεΖών, τών τρο
χονόμων, των τεχνικών, τών δημοσιογράφων κλπ. Έ ά ν όλοι
μας, έστω καί μέ μίσν μικρόν θυσίαν έκαστος άπό τήν θέσίν του, δέν έλθωμεν άρωγοί πρός διατήρησιν τής συνεχώς
κλονιΖομένης ύγείας του, άφεύκτως θ' άντιμετωπίσωμεν τόν
θάνατον, τό άδιέΕοδον καί τό άπροχώρητον.
Αέγομεν κλονιΖομένης ύγείας, διότι τί άλλο ν ’ άνομένωμεν, όταν ή οικονομική ευμάρεια σήμερον, δόΕα τώ Θεφ
κατά τ' άλλα, δύναται νά προσφέρη εις τόν καθένα —
άρκεϊ νά τό θέλη — καί ένα όχημα, τό όποιον, κατά τό,
ούχί πολύ άπομεμακρυσμένον, παρελθόν, έθεωρεϊτο δυσεύρετον Θέομα καί δύσκολον άπόκτημα; Πώς νά μή βαίνη
διαρκώς κλονιΖομένη ή ύγεία τής κυκλοφορίας, όταν κατα
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εκατοντάδες τ' αυτοκίνητα τόν μήνα, εκτός των ξένων,
ρίπτονται εις τάς οδούς, αί όποϊαι παραμένουν αί ϊδιαι ή
αυξάνουν καί βελτιώνονται λίαν δυσαναλόγως; (Στενότη ς,
πολλαί καί ισόπεδοι διασταυρώσεις, έλλειψις εύθυγραμμίσεως, έλλειψις άνιοοπέδων διαβάσεων πεξών κλπ.).
Ποιος κάτοχος ή μή αύτοκινήτου δέν άντελήφθη, ότι
αί οδοί, έγγύς ή πέριξ τής κατοικίας του, πού πέρυσι ήσαν
έλεύθεραι, έφέτος είναι κατάμεστοι άπό σταθμεύοντα, παρανόμως ή μή, οχήματα; Μέ τήν φοράν πού βαίνει ή αϋξησις τών οχημάτων, τί θά παρατηρηθή τού χρόνου, τόν άλ
λον χρόνον, τόν άλλον;
Αλλά μήπως καί ή κυκλοφορία πεξών δέν βαίνει συνε
χώς αύξανομένη εις τήν πρωτεύουσαν, ύπό τάς αύτάς κυκλοφοριακάς, δι' αύτούς, συνθήκας, έπιδεινουμένης οϋτω
τής κυκλοφοριακής καταστάσεως;
Τίνι τρόπω, λοιπόν, είναι δυνατόν, αί ύπάρχουσαι οδοί
ν' άνθέξουν τόσον κυκλοφοριακόν φορτίον, διαρκώς αύξανόμενον; Τό άπόφθεγμα «παν μέτρον άριστον», πού πρέπει
νά ίσχύη παντού καί πάντοτε, έπαυσε πρό πολλοΰ νά ίσχύη
έν προκειμένω. Περιήλθομεν εις τά, ύπέρ τού μέτρου, έπικίνδυνα πλαίσια, περιήλθομεν εις τήν ύπερβολήν καί φυσι
κόν είναι ν' άναμένηται περαιτέρω έπιδείνωσις άν δέν ληφθοϋν καί έτερα, πλέον γενναία καί τολμηρό, μέτρα.
Δέν ύπάρχουν ή ύπάρχουν έλάχιστα περιθώρια άνοχής
εις τήν κυκλοφορίαν, άτινα, σύν τή προόδω του' χρόνου,
έξαντλοϋνται, έκμηδενίξονται. Καί άκριβώς ή έλλειψ ις τών
άπαραιτήτων αύτών περιθωρίων εις τήν κυκλοφορίαν τού
κέντρου σήμερον, κατ' άντίθεσιν πράα τά προάστια ή έτέρας
μικροτέρας πόλεις, δημιουργεί τήν «εύαισθησίαν» τής κυ
κλοφορίας καί άναποφεύκτως τάς κυκλοφοριακάς συμφορή
σεις.
Αν ύπήρχον τ' άναγκαϊα περιθώρια, άν ύπήρχε χω
ρική άνεκτικότης, οπωσδήποτε ή «εύαισθησία» αϋτη καί τό
έξ αύτής άπορρέοντα δεινό, τών κυκλοφοριακών συμφορή
σεων, θά ήσαν άγνωστα.
Πώς νά μή είπωμεν ότι διακρίνεται διά τήν «εύαισθη
σίαν» της, όταν, έπί παραδείγματι, ένα τυχαϊον γεγονός
(βλάβη όχήματος ή όδοΰ), μία άθώα πταισματική παράβασις
(παράνομος στάσις ή στάθμευσις), μία άντικανονική διέλευσις πεξοΰ ή μία κοινωνική έκδήλωσις (έορτή) ή καί μία
άκόμη καθ' όλα νόμιμος συμπεριφορά τού οδηγού (αϊτησις
πληροφοριών), δύνανται νά προκαλέσουν κυκλοφοριακήν
συμφόρησιν;
Κατόπιν τούτων, δέον νά καταστή εις όλους μας βίωμα,
ότι τά προαναφερθέντα γεγονότα καί αί συμπεριφορά! μας
αύται καί άλλαι παρόμοιοι, ώς θ' άνσπτύξωμεν κατωτέρω,
κατά τάς ώρας αιχμών κυκλοφορίας, διά τής παρεμβολής
των εις τήν σχηματικήν ροήν, διαταράσσουν τήν εύρυθμίαν
τής κυκλοφορίας, δημιουργοϋσαι έπιβραδύνσεις καί διακο
πής εις τήν ροήν καί προκαλοΰν συμφορήσεις καί ώς τοιαύτας πρέπει νά τάς άποφεύγωμεν, πρσβλέποντες ούχ'ι εις τό
κακώς έννοούμενον άτομικόν συμφέρον, άλλά εις fb γενι
κόν τοιοϋτον, εις ό συνυπάρχομεν ήμεϊς, οί οικείοι μας, οί
συνάνθρωποί μας καί ή πολιτειακή μας ύπόστασις.
Αί ύπάρχουσαι δυσμενείς κυκλοφοριακαί συνθήκαι καί ή
παράλληλος αϋξουσα κυκλοφορία πεξών καί οχημάτων ύπεχρέωσαν τήν Τροχαίαν, τήν Πολιτείαν, έσχάτως νά λάθη
πλέον περιοριστικά τής κυκλοφορίας μέτρα. Καί τά μέτρα
ταϋτα δέν συγκαταλέγονται μόνον μεταξύ τών συνήθων πε
ριοριστικών μέτρων (άπαγόρευσις κυκλοφορίας ώρισμένων
κατηγοριών όχημάτων εις τήν μπλέ ξώνην, έπέκτασις τού
μέτρου άπαγορεύσεως
σταθμεύσεως, μονοδρόμησις οδών
κλπ .), άλλά καί μεταξύ άσυνήθων καί ύπεράγαν αύστπρών
τοιούτων, πού δυσκολεύεται τις νά έπικροτήση καί αποδεχθή, ώς είναι ή, έκ τών πραγμάτων, έπιβληθεϊσα, χάριν
έξυπηρετήσεως τής γενικωτέρας κυκλοφορίας, θέσπισις διατάξεως, άπαγορευούσης, εϊς τινα σημεία (νευραλγικά) καί
χρονικά διαστήματα (ώραι αιχμών), τήν άιίλήν στάσιν αύτοκινήτων, διά τόν άναγκαϊον πρός έπιβίβασιν ή άποβίβασιν
χρόνον.
Καί δυσκολεύεται τις νά έπικροτήση, είτε διόπ
άγνοεϊ τό δυνάμενον νά έπέλβη, έκ μιάς τοιαύτης στάσεως,

άποτέλεσμα, είτε διότι, δι' υποκειμενικούς λόγους, δέν έπιθυμεϊ έπικρότησιν τού μέτρου.
Αλλά ποιος, κυκλοφορών έν Ά θ ή νο ις, δέν άντελήφθη,
ότι μία άπλή στάσις αύτοκινήτου, έν ώρα αιχμής, εις τά νευ
ραλγικά σημεία, ώς είναι ή οδός Σταδίου, ή οδός Πατησίων,
ή οδός Σόλω νος, ή οδός Σωκράτους, ή οδός 'Αγίου Κω ν
σταντίνου, ή οδός Ά ρσόκη κλπ., είναι ικανή νά προκαλέση
κυκλοφοριακήν συμφόρησιν;
Ποιος δέν παρετήρησε, ότι,
στον έν αύτοκίνητον σταθμεύση έπ' ολίγον (έστω καί έπί
δευτερόλεπτα) εις τάς προαναφερθείσας ή καί έτέρας ο
δούς, άχρηστεύει τήν μίαν λωρίδα κυκλοφορίας καί διακό
πτει τήν συνέχειαν τής σχηματικής ροής εις τήν ιδίαν καί
τήν άλλην λωρίδα, διότι ώς έμπόδιον πλέον έξαναγκάξει τ'
άκολουθοϋντα έτερα οχήματα, άφοϋ άκινητοποιηθοϋν προη
γουμένως, ν' άποπειραθοΰν, μέ κίνδυνον πολλάκις, άλλαγήν
κατευθύνσεως; Ποιος δύναται ν' άμφισβητήση, ότι ή κυ
κλοφορία σήμερον άπαιτεί, πρός πρόληψιν διαταράξεώς της,
όσον ένεστι, ταχυτέραν ροήν καί συνεπώς, ότι αί προμνησθεϊσαι στάσεις καί μάλιστα έπαναλαμβανόμεναι, είναι δυ
νατόν νά προκαλέσουν τό «λίμνοσμα» τών όχημάτων, όπερ
«λίμνασμα» εύκόλως δημιουργεϊται, ού μόνον άπό τήν δια
κοπήν τής ροής τών σχηματικών ρευμάτων άλλά άκόμη καί
άπό τήν βραδεϊαν ροήν, ώς έν καιρω βροχής ή καί ύγρασ ία ς;
Καί πάσας τάς άντιξοότητας ταύτας έχει ταχθή ν' άντιμετωπίση ό τροχονόμος. Ό συμπαθής τροχονόμος τής Ύ ποδ)νσεως Τοοχαίας Αθηνών. Απ' αύτόν ό καθείς άναμένει διευκόλυναιν. Α π ’ αύτόν άναμένει τό ταχύ καί άσφαλ έ ς άνοιγμα τού δρόμου. Καί αύτός, πάντα πρόθυμος, ύπό
τήν βροχήν, τό ψύχος καί τόν καύσωνα, άλλά καί τήν απει
λήν τών τροχών καί τών καυσαερίων, έν μέση όδώ, πράττει
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παν τό δυνατόν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, μολονότι ή
άντιμετώπιοις ύπό τούτου τόσων δυσχερών κυκλοφοριακών
προβλημάτων εύρίσκεται έκτος τών φυσικών δυνάμεών του
καί έν πολλοϊς έκτος τής άρμοδιότητός του, πράγμα όπερ
τό εύρύ κοινόν δέον νά μη άγνοή.
Πρό τών δυσκολιών, λοιπόν, πού άντιμετωπίΖει, άΕίΖει
οΰτος, εις τήν άντίληψιν παντός σώφρονος, φιλονόμου καί
αντικειμενικού άνθρώπου, νά ϊσταται ύψηλά καί νά ύποβοηθήται εις τό άχαρες καί σκληρόν έργον του, ούχί δΓ άλλου
τρόπου, άλλά διά τής συμμορφώσεως πρός τάς ύποδείΕεις
του καί τάς, περί κυκλοφορίας, ίσχυούσας διατάζεις, τάς ό
ποιας είναι τεταγμένος νά έφαρμόΖη κατά καί διά τό καλόν,
παντός.
Αρκεί νά συλλογισθή κανείς, τί θά συνέβαινεν άν δέν
ύπήρχεν ό τροχονόμος. Ή οπωσδήποτε έγκαιρος καί άσφαλής μετάβασίς μας εις τόν ιατρόν, τήν κατοικίαν ή οίονδηποτε προορισμόν μας, όφείλονται εις τήν παρουσίαν του.
Ε μ π ρ ό ς εις τό τόσα πού μάς προσφέρη, όφείλομεν όχι μό
νον ύπακοήν εις τάς ύποδείΕεις του, άλλά καί νά τόν συγχωρώμεν ένίατε, όταν πρό τής δίνης τής κυκλοφορίας, πα
ρεκτρέπεται εις άνοίκειον συμπεριφοράν. Καί αύτός δέν
παύει νά είνοι άνθρωπος. Έ χ ε ι εύαίοθητον νευρικόν σύστη
μα ώς, έΕ άλλου, άποιτεϊ ή κυκλοφορία τής πρωτευούσης.
Εάν κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του καί κυρίως
τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας είναι νωθρός καί πράος,
δέν έπιτελεϊ πάντοτε άψόγως τό καθήκον του. Πορήλθε
πλέον ή ειδυλλιακή έποχή, καθ' ήν, μέ τάς γραφικός κινή
σεις τών βραχιόνων του, έρρυθμίΖετο ή κίνησις τών ολιγά
ριθμων πρό αύτοϋ όχημάτων. Ή κυκλοφορία τής πρωτευ
ούσης σήμερον είναι νευρική — εύαίσθητος καί άζιοϊ άνάλογον συμπεριφοράν άπό τόν τροχονόμον καί δή έν ώρα
αιχμής, δτε οί λειτουργοϋντες αύτόματοι σηματοδόται. δέν
όνταποκρίνονται εις τάς ταλαντευομένας άπαιτήσεις τής κυ
κλοφορίας. άνευ τής παρεμβόσεώς του, ήτις παρέμβασις
τυγχάνει έπιβεβλημένη μέν, άλλά καί έπισφαλής, λόγω δη
μιουργίας συγχύσεων.
Φαεινότερον περί τούτων παράδειγμα, δηλαδή ότι ό
τροχονόμος πρέπει νά είναι Ζωηρός καί νευρικός, δέν είναι
άλλο, παρά ή τοποθέτηοις, άλληλοδιαδόχως, εις μίαν νευ
ραλγικήν διασταύρωσιν, καθ' ώραν αιχμής, δύο διαφορε
τικών εις ψυχοσύνθεσιν καί νευρικήν κατάστασιν τροχονό
μων. Εις τόν εύαίοθητον, τόν νευρικόν, τροχονόμον, τό ο
χήματα, κατά κανόνα, εύρίσκουν δρόμον καί ού μόνον δέν
συμφοροϋνται, άλλά έΕαφανίΖονται, δύναταί τις νά εϊπη, ώς
διά μαγείας. Ό τροχονόμος αύτός, θά έλ εγ έ τις, άτι, διά
τής Ζωηρότητος, έΕικνουμένης μέχρι νευρικότητος, τών κι
νήσεων, έτι δέ καί τής πορομοίας έκφραστικότητός του,
ήλεκτρίΖει τούς όδηγούς, έπιτυγχάνει ταχυτέραν έκκίνησιν
καί ροήν εις τάς όδούς καί οϋτω διοχετεύει καί προωθεί τά
οχήματα, προλαμβάνων τάς συμφορήσεις. Τό άντίθετον παρατηρείται εις τόν έτερον συνάδελφόν του. "Οτι ή έντονος
συμπεριφορά τού πρώτου τροχονόμου ένέχει καί κινδύνους,
ούδείς αμφιβάλλει. Αλλά οί κίνδυνοι ούτοι, έναντι τών
δεινών πού έπιφέρει έν έκτεταμένον «μποτιλιάρισμα», φρονούμεν, είναι προτιμότεροι.
Πέραν τούτων, δέν πρέπει νά παροράται, ότι τό συμ
φέρον
τής
γενικωτέρας
κυκλοφορίας,
τό
συμφέρον
όλων μας, άπαιτεϊ, όπως ό τροχονόμος τού κέντρου εί
ναι αύστηρότερος εις τήν έφαρμογήν τών, περί κυκλοφο
ρίας, ίσχυουσών διατάΕεων. Πρέπει νά είναι αύστηρότερος
όχι μόνον διά τάς σοβαρός παραβάσεις, άλλά καί τάς θεω
ρουμένας μικροπαραβάσεις. ώς είναι ή παράνομος στάσις ή
στάθμευσις.
Καί διά τάς μικροπαραβάσεις ταύτας, πού, ώς προείπομεν, πρσκαλοϋν κυκλοφοριακήν άνωμαλίαν, καλείται νά είναι
άμείλικτος, έν τή έφαρμογή τού νόμου. Δέν έγκαταλείπον
ται εις αύτόν μεγάλα περιθώρια έπιλογής μεταΕύ συστάσεως καί μηνύσεως. Δυστυχώς, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν,
ότι τό Ζενίθ τής κυκλοφορισκής όΕύτητος έπιβάλλει εις αύ
τόν τήν έπιλογήν, κατά κανόνα, τού δευτέρου προσανατο
λισμού, δηλαδή τής μηνύσεως.
Τόν προσανατολισμόν, όμως, αύτόν τού τροχονόμου ού
δείς έκ τών παραβατών δικαιολογεί, είτε ώς οδηγός, είτε
ώς έπιβάτης. Καί, πράγματι, πώς νά τόν δικαιολογήση ό ο
δηγός αύτοκινήτου Ι.Χ ., πού έμηνύθη, διότι έστάθμευσεν εις
άπηγορευμένον σημεϊον, προκειμένου νά έπιβιβάση ή άποβιβάση τούς γονείς του, τό παιδί του, τήν γυναίκα του ή
έτερον προσφιλές πρόσωπον; Πώς νά τόν δικαιολογήση ό
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οδηγός, ή καί ό έπιβάτης ταΕί, πού έπεβιβάσθη ή άπεβιβάσθη εις δμοιον σημεϊον; Ο ύδείς τόν αυγχωρεί νά έπιδίδη
έκθεσιν παραβάσεως διά μίαν τοιαύτην, έκ πρώτης όψεως
άθώαν, άνθρωπίνην καί φυσικήν έκδήλωοιν, εις τήν όποιαν
ή όΕύτης τού προβλήματος καί τό γενικώτερον συμφέρον
έπέβαλον τη πολιτείρ νά δώση τό χρίσμα τού πταίσματος.
Έ Ε αύτού τού λόγου, ό συμπαθέστατος τροχονόμος τού
κέντρου τής πρωτευούσης έπικρίνεται σήμερον άπό πολλούς,
καθ' ύποκειμενικήν βεβαίως κρίσιν, έν άντιθέσει πρός τούς
άλλους συναδέλφους του, οϊτινες, έλλείψει τοιούτου με
γάλου κυκλοφορισκού προβλήματος, ού μόνον δέν δύνανται
ν' άπαγορεύσουν τήν άπλήν οτάσιν (μή έχοντες νά έφαρμόσουν όμοίαν διάταΕιν), άλλά έχουν τήν εύχέρειαν νά κι
νηθούν εις άσυγκρίτως εύρύτερα περιθώρια άνεκτικότητος
καί διά τάς έτέρας μικροπαραβάσεις, ώς είναι τής παρα
νόμου σταθμεύσεως κλπ., άπευθύνοντες εις τούς παραβάτας
συστάσεις.
Έ φ ' όσον έΕεθέσομεν τάς άπόψεις μας, όσον άφορρ
τήν «εύαισθησίαν» τής κυκλοφορίας καί τόν τροχονόμον,
θ' άναπτύΕωμεν τά δευτερεύοντα αίτια τών κυκλοφοριακών
συμφορήσεων.
Θά άναπτύΕωμεν τά αίτια ταϋτα, άφ' ένό ς, διότι πιστεύομεν, ότι δέν άποδίδεται ή δέουσα σημασία άπό μέρους τών,
καθ' οίονδήποτε τρόπον, συμμετεχόντων εις τήν κυκλοφο
ρίαν προσώπων, άφ' έτέρου, διότι τά δευτερεύοντα αίτια,
άντιθέτως πρός τά κύρια τοιαΰτα, δέν έχουν ή έχουν ϊδει
όλιγώτερον τό φώς τής δημοαιότητος καί ένημερότητος.
Έ Ε άλλου, ώς είναι γνωστόν, ή άντιμετώπιοις τών κυ
ρίων αίτιων τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ώς είναι ή
άνεπάρκεια οδικής έπιφανείας, ή έλλειψ ις έπεκτάσεως με
τρά, αί πολλαί καί ισόπεδοι διασταυρώσεις οδών, αί ισόπε
δοι διαβάσεις πεΖών κλπ., άπαιτεϊ μεγάλα καί μακροχρόνια
έργα, ύψηλής οικονομικής έπιβαρύνσεως, ένώ ή άντιμετώπισις τών δευτερευόντων άπαιτεϊ, κατά κανόνα, μόνον γνώσιν, φιλονομίαν, προσοχήν, συνείδησιν, πρόληψιν καί πρόβλεψιν τού άνθρώπου (όδηγοΰ ή πεΖοΰ) εις τό γενικόν συμ
φέρον. .
Καί είναι μεγάλη άδικία, εις άνθρωπος, συμπεριφερόμενος άντιθέτως πρός τάς
άπαιτήσεις άντιμετωπίσεως τών
δευτερευόντων αίτιων, νά διατοράσση τήν κυκλοφορίαν καί
νά έπισωρεύη τόσα δεινά εις τούς συνανθρώπους του καί
τήν πολιτείαν. Περισσότερον άΕιοκατάκριτος είναι, όταν, έν
γνώσει τών έπαχθών, διά τήν ολότητα, συνεπειών, έκδηλώνεται άντικυκλοφοριακώς.
'Ασφαλώς, τά δευτερεύοντα αίτια είναι άπότοκα τής ύ·
πάρΕεως τών κυρίων αίτιων. Εάν δέν ύφίσταντο τά κύρια
αίτια, δέν θά άφίετο έδαφος Ζωής εις τά δευτερεύοντα,
ούδέ ή κυκλοφορία θά διεκρίνετο διά τήν «εύαισθηοίαν».
Πριν, όμως, άντιμετωπισθούν ριΖικώς ύπό τού κράτους
τά κύρια αίτια τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων, διά τής
κατασκευής μεγάλων καί πολυδαπάνων έργων ή λήψεως ε 
τέρων ρηΕικελεύθων μέτρων, όφείλομεν, πρό τής άδηρίτου
άνάγκι^ς, ν' άναΖητήσωμεν, άνεύρωμεν καί έφαρμόσωμεν
έτερα μέτρα, δευτερευούσης μέν σημασίας, ικανά όμως νά
έπιφέρουν μίαν άμβλυνσιν εις τήν όσήμεραι αύΕανομένην
κυκλοφοριακήν όΕύτητα. Ή λήψις τών, δευτερευούσης ση
μασίας, μέτρων, ϊνα έχη εύεργετικά άποτελέσματα, δέον Ο
πωσδήποτε νά συμπορεύηται μέ τήν γνώαιν τών δευτερευ
όντων αίτιων τών κυκλοφοριοκών συμφορήσεων καί νά κατατείνη εις τήν άποφυγήν, πάταΕιν, ή τούλάχιστον περιορι
σμόν, τών αιτίων αύτών.
"Α ς ίδωμεν, λοιπόν, ποια είναι τά δευτερεύοντα αίτια,
τά δυνάμενα νά διαταράΕουν τήν κυκλορφορίαν καί προκαλέσουν κυκλοφοριακάς συμφορήσεις. Μή νομίση ό άναγνώστης, ότι πρόκειται περί σοβαρών έγκλημάτων. Τούναντίον,
ώς προονεφέρθη, είναι άθώαι μικροπαραβάσεις (πταίσματα)
ή άνθρώπιναι έκδηλώσεις καί συμπεριφοράς μή άποτελοΰσαι παραβάσεις, ή άκόμη καί άναπόφευκτα ή τυχαία γεγο
νότα. Έ κ πρώτης όψεως, είναι αΕιον άπορίας, πώς είναι
δυνατόν, αί μικροπαραβάσεις αύται ή αί νόμιμοι άνθρώπιναι
έκδηλώσεις ή τά τυχαία καί άναπόφευκτα γεγονότα, νά προκαλέσωσι κυκλοφοριακήν συμφόρησιν; Καί όμως!
Ιδού, ένδεικτικώς, άλλά άναλυτικώς, τά σπουδαιότερα
καί συνηθέστερα δευτερεύοντα αίτια, πού προκαλοΰν τάς κυκλοφοριοκάς συμφορήσεις, εις τό κέντρον τών Αθηνών,
έν ώρα αιχμής κυκλοφορίας:

(Συνεχίζεται)

Ταξείδια στην όμορφη Ε λλάδα μας

ΤΕΜΠΗ ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ
Έδώ κατέβαιναν
οΐ αθάνατοι τοϋ
Ό λύμπου για να ξε
κουραστούν κάτω άπό τά βαθύσκιωτα πλα
τάνια, γιά νά δροσιστοϋν
στα γάργαρα νερά. Τά τέμττη χαρίζουν καί σήμερα
στον επισκέπτη μοναδικό τό
πο γαλήνης, δπου ό άνθρωπος
μπορεί νά βρή μιά πραγματική κο
λυμπήθρα γιά ένα ψυχικό λουτρό
και μοναδική ψυχική άνανέωση.

Τ Ε Μ Π Η

ΤA

Χώρος για Θεούς.
Τόπος γαλήνης.

Είσοδος τής γραφικής Εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής.

Ό Πηνειός. ’Αστείρευτος κυλά αιώνες τα θολά νερά του στήν ειδυλλια
κή κοιλάδα.

«Τίποτε, έγραφε ό Κώστας Ούρόνης δέν έχει έΕυμνηθή περισ
σότερο άπό τήν κοιλάδα τών Τεμπών. Οί αρχαίοι "Ελλη νες καί οί
Λατίνοι τή θεωρούσαν σάν ένα
μέρος παραδεισιακό, κάτι σά μιά
Έ δ έ μ προχριστιανική, όπου ή φύ
ση είχε συγκεντρώσει όλα της τά
θέλγητρα. Τήν όνειρεύονταν σάν
μιά δισμονή άντάΕια τών θεών,
καί τούς φαντάζονταν νά κατε
βαίνουν, μέ τήν "Ιριδα πρωτοπό
ρο, άπό τις άπότομες πλαγιές τού
Όλυμπου, γιά ν' άνοπαυθοϋν στή
δροσιά της, ένώ οί νύμφες τού
Πηνειού τούς έθελγαν μέ τά τρα
γούδια τ ο υ ς ...» .
Χιλιοευλογημένη άς είναι ή ώ
ρα, πού μας ώδήγηοε στήν άπόφασι νά έπισκεφθοϋμε τά στενά
τών Τεμπών.
'Αληθινά πόση όμορφιά έννοιωσα νά πλημμυρίζη
τήν ψυχή μου, σάν όταν μέ τής
φαντασίας μου τά μάτια, είχα κι'
άλας ταΕειδέψει ώς έκεϊ.
Λογάριαζα θυμάμαι, ποιό θάβρισκα τρόπο, γιά νά Εοπλώσω όσο
γινόταν πιό πολύ κάτω άπό τά
βαθύσκιωτα πλατάνια καί ν' άκούσω τό καταμεσήμερο τις μούσες,
τις μάγισσες καί τις νεράιδες, ύ
μνους νά
τραγουδούν καί τούς
Δώδεκα τού Όλύμπου νά δοΕάζουν.
Λογάριαζα, τι άλλο άληθινά
μπορεί νά νοσταλγήση ό άνθρω
πος τής κοινωνίας μας τής τεχνοκρατικής, πόση γαλήνη, πόση άπέραντη γαλήνη, θά χαιρόμουν έ 
στω καί
γιά λίγες στιγμές στό
θείο έκεϊνο τόπο! " Ώ Ι . . . Πόσο
ψευτήσαμε τή ζωή μας. . . Πόσο
Εεφύγομε άπό τις ρίζες της τις
άληθινές. . . Πεταλουδίτσες θάλεγα τής νύχτας φτερουγίσαμε στις
πολιτείες τις
φανταχτερές, τις
φωτισμένες τις πολιτείες κι' άναζητήσαμε έκεϊ τόν άλλο, τόν
άγνωστο μά άλλοι μονο ψεύτικο
κόσμο. Φύγομε άπό τής ζωής μας
τις πηγές, έκ εϊν ες πού περιεχό-

ΕΣΣΑΛΙΚΑ

Κρυστάλλινες ττηγές.
'Οργιαστικό πράσινο.

μενο τής έδιναν καί πάνω απ' ά
λα, πού τής χάριΖαν ομορφιά. Αύτές τις σκέψεις έκανα, δταν ύ
στερα 'άπό ένα Εεκούραστο ταΕείδι έφτανα στήν Κοιλάδα τών
Τεμπών. Μ' είχε σκλαβώσει όμολογώ άπό τήν πρώτη στιγμή πού
μέ τό γρήγορο έκδρομικό αύτοκίνητο έμπαινα, σάν σέ πόρτα έπίγειου παράδεισου στή γραφική εί
σοδό της. Είσοδος είπα; Μά ναι.
Νοιώθω πολύ κοντά τ' άγρια τά
κομμένα βράχια, πού ορθώνονται
άπό τή μιά κι' άπό τήν άλλη όχθη
τού ποταμού, έτοιμα λ έ ς κι' εί
ναι νά σκύψουν, νά
βουτήΕουν
στά θολωμένα νερά του, νά λι
γοστέψουν τή δίψα τους τούτη
τήν όλόΖεστη μέρα τού Καλοκαι
ριού.
Βράχια λοιπόν. Μά πώς; Δέν
τό Ε έρ ετε; Έ δ ώ βρίσκονται τά
δυό βουνά πού μαλώνουν.
«Ό
"Ολυμπος κι' ό Κίσσαβος τά δυό
βουνά μαλώνουν. . .» . Πόσες φο
ρ ές μέ προβλημάτισε στά μικρά
μαθητικά μου
χρόνια, τούτο τό
χαριτωμένο δημοτικό τραγουδάκι.
« Ό χ ι δέ μαλώνουν πιά, ούτε καί
μάλωσαν ποτέ», παρατήρησε κά
ποιος τής παρέας. « Ο "Ολυμπος
καί ή Ό σ σ α , ήταν κάποτε τό ίδιο
βουνό. Ή τ α ν τότε πού ή Θεσσα
λία όλόκληρη άποτελοΰσε μιά ά·
πέραντη λίμνη.
"Ενας μεγάλος
σεισμός έκοψε τό βουνό στά τρίσβαθά του καί τά νερά άσυγκράτητα χύθηκαν στή θάλασσα.
"Ετσι
έγινε ό πλούσιος θεσσαλικός κάμ
πος» Αύτό τό μεγάλο γεωλογικό
— φυσικό γεγονός, έχει μείνει
Ζωντανό στις παραδόσεις τής
Θεσσαλίας, πού χωρίς άμφιβολία
έχει διασώσει τούς πιό πολλούς
καί τούς πιό άμορφους θρύλους.
Έ δ ώ πάλευαν οί Τιτάνες καί οί
Έ κ α τόγ χειρ ες μέ τούς Θεούς τού
Όλύμπου. Έ δ ώ έγινε ό κστοκλυσμός τού Δευκαλίωνα καί ή έμφάνισι μετά τήν καταστροφή τών
πρώτων άνθρώπων. 'Από έδώ Εεκίνησαν οί 'Αργοναύτες γιά τό

Ή Κοιλάδα τών Τεμπών, δπως φαίνεται άπό τό Κάστρο τής Ώριάς.

Ή κρεμαστή γέφυρα. "Ενα άξιόλογο έργο πού συνέδεσε τΙς όχθες τού
Πηνειού.

ΤΕΜΠΗ

ΤΑ

"Ολα εδώ είναι καλοβα
λμένα, Ισορροπημένα.

Μία έξαίσια. άποψη τής κοιλάδος των Τεμπών.

'Η είσοδος τής κοιλάδος των Τεμπών.

Χρυσόμαλλο Δέρας.
Εδώ τέλος
στις αθέατες κορυφές τοΟ Ό λ υ μ 
που κατοικούσαν
ό Δίας καί οί
άλλοι άθάνατοι. Ό νεφ ελη γερέ
της οϋτε τώρα πού τό καλοκαίρι
βρίσκεται στή δόξα του, δέ μάς
έπέτρεψε νά χαρούμε τ’ άπάτητα
λημέρια του. Τί νά γίνη; Θ εάς
είναι. Καί πεισματάρης. . . "Αλ
λωστε δέν τόν έχουμε καί πολύ
πολύ άνάγκη. Υπάρχουν τόσα, μά
τόσα όμορφα νά είδοϋμε. Τί λέγω
όμως τόσα;
Μήπως μετριούνται
τά θέλγητρα τών Τεμπώ ν;
Μή
πως ή κοιλάδα όλόκληρη δέν εί
ναι όπό τήν άρχή ώς τό τέλος της
μιά πινελιά, έπιβλητικά άριστοτεχνική; Από τό μικρό χωριουδάκι
τού Μπαμπό καί σέ άρκετά χιλιό
μετρα βάθος, τό θέαμα είναι, άν
όχι κάτι περισσότερο τούλάχιστον
έξαίσιο.
Σ έ μιά άπόστασι πού
φθάνει τό πολύ τά πενήντα μέτρα,
τοσο είναι τό πλάτος τών Τεμπών,
νοιώθεις, παρά τή στενότητα τού
χώρου, πώς όλα είναι καλοβαλμέ
να στή θέση τους, Ισορροπημένα
τόσο, πού σοϋ ξεκουράζουν τήν
ψυχή, σέ γ α λ η ν ε ύ ο υ ν ... Ό ση
μερινός δημόσιος δρόμος βρίσκε
ται πρός τό μέρος τής Ό σ σ α ς.
Είναι ένα έργο πού έγινε τά τε
λευταία χρόνια καί άποτελεϊ βασι
κή άρτηρία έπικοινωνίας τής βο
ρείου μέ τή νότειο Ελλάδα. Σ ύ ν 
τροφος άχώριστος σ ’ όλη τή δια
δρομή μας είναι ό ποταμός. "Η
ρεμος κυλάει τό θολό του τό ρεύ
μα κι άλλοτε πάλι, όπου τόν σφίγ
γουν οί πελώριες δαγκάνες τών
βουνών άγριεύει καί θεριεύει καί
όπειλεί.
Σ τ ις όχθες του πλατάνια θεώρατα καί λ εύ κ ες λυγερές καί Ι
τιές καί ροδοδάφνες, σχηματίζουν
ένα ισχυρό πράσινο φράχτη πού
μέ δυσκολία μπορεί κανείς σέ πολ
λά σημεία νά τόν διάσχιση. Χώ 
ρια ό βαθυπράσιννος κισσός, οί
χαρουπιές, οί κληματίδες, οί φτέ
ρ ες καί τ ’ άγριολούλουδα, πού κα
τακαλόκαιρα μοιάξουν νά έπιμέ-
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ΤάΤέμτιη είναι μια πινελιά
έπιρλητικά Αριστοτεχνική.

νουν νά μάς πείθουν μέ τό έντο
νο άρωμά τους, πώς ή "Ανοιξη άκόμη δέν πέρασε.
"Αν θέλουμε νά ξεκουραστού
με κάπου στις όχθες τού Πηνειού,
τό καλλίτερο σημείο είναι ή Πηγή
τής Αφροδίτης, μέ τά κρυστάλλι
να νερά, πού τά σκιάΖουν πελώ
ρια πλατάνια. Είναι σωστό ψυχικό
λουτρά καί ή λιγόχρονη έστω πα
ραμονή ατό ειδυλλιακά τούτο πε
ριβάλλον. Συνεχίζουμε τό ταξείδι μας πρός τήν έξοδο τών Τεμπών, πού άς γινόταν νά μήν τε
λείωνε ποτέ, μέ τήν ίδια πάντοτε
παραδεισιακή άμορφιά, μέ τήν έναλλαγή τού τοπίου, μέ τό κελάϊδισμα τών πουλιών. Μιά άλλη ν ε 
ρομάνα, ατό δρόμο μας κι' αύτή,
είναι ή πηγή τού Κρυολόγου, έτσι
τή λένε οί έντόπιοι, κάτω άπό τά
Κάστρο τής Ώ ρηάς.
Φτάνουμε
στά τέλος τών στενών. Οί βράχοι
λιγοστεύουν, τό άνοιγμα μεγαλώ
νει, ό όρίΖοντας γίνεται τώρα
πλατύς. Ό ποταμός τραβά νωχελικά τόν αιώνιο, τόν άσταμάτητο
δρόμο του. Κάνω μιά τελευταία
προσπάθεια νά πάρω κάτι άκόμη
άπό τήν γοητεία τών Τεμπών. Κ α 
θώς στρέφω πίσω, βλέπω άσυννέφιαστη τήν κορυφή τού Όλύμπου.
Λίγο έλλειψ ε νά γελάσω δυνατά.
Καμώματα τού Δία σκέφτηκα.
Πάντα άνάποδος ήταν ό άχαίρευτο ς. . . Τό ούριγμα τού αύτοκινήτου μας καί τών άλλων οί φωνές
μέ άνάγκασαν νά διοκόψω άπότομα τήν ψιλοκουβέντα μου μέ τάν
Αρχηγό τών Θεών. "Ανοιξα τήν
πόρτα καί μπήκα βιαστικά. Τό αύτοκίνητο ξεκίνησε
γλυστρώντας
πάνω στήν πυρακτωμένη άσφαλτο.
Λίγο πιό κάτω ένα τσοπανόπου
λο έπαιΖε καθισμένο κατάχαμα
τήν καλαμένια φλογέρα του. «Τής
Λαρίσης τό ποτάμι, πού τά λένε
Π ηνειό. .
Σ Α Ρ . ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΟ Σ
Ύπαστυνόμος Α '

Παλαιό γεφύρι. Οι έντόπιοι τό όνομάζουν τού Ξέρξη.

Μία &λλη δ,ποψις τή ; Κοιλάδος τών Τεμπών.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ
«Επιθυμώ νά σας διαβεβαιώ
σω, ότι είναι μεγίστη ή χαρά
δλων ημών, άλλα και τ ι μ ή
τό γεγονός, δτι άπεκτήσαμεν
δεσμούς μέ τήν γ ρ α φ ι κ ή ν ,
ήρωϊκήν και φιλόςενον κοι
νότητά σας. Έπισκεπτόμεθα
Ιούνιος 1 9 7 2 . . .
. . . " Ε ν α τεράστιο φεγγάρι έχει άγγίΕει τήν βουνοκορφή, στέκει άναποφάοιστο, κι' ύστερα συνεχίζει
τό δρόμο
του άνάμεσα στ' άστέρια, πού τά περιβάλουν τρεμοσθήνοντας, σέ μιά μεγαλό
πρεπη ουράνια λαμπαδηφορία. . .
Κάποιες φεγγαριάτικες άχτίδες έχουν
κατηφορίσει στήν ρεματιά παίζοντας.
. . . Καί, στό διάβα τους, χρυσίζουν
τις πέτρες, τά δέντρα, τούς θάμνους, τά
μαντριά. . .
"Υστερα,
βιάζονται νά σκαρφαλώ
σουν καί πάλι στό βουνό. . . Καί σ' έκεϊνο τό σημείο συναντιόνται καί πάλι μέ
τό μεγάλο φεγγάρι, πού κυλάει, άργά άργά, στήν γαλανή άπεραντωσύνη τού
Στερεώ ματος. . .
. . . Κάτω άπό αύτό άκριβώς τό ση
μείο, στήν ψηλότερη κορυφή, βρίσκον
ται τά σύνορα. . . Τά σύνορα τής Πατρίδος μας μέ τήν 'Αλβανία. . .
. . .Πάρα κάτω, ατούς πρόποδες τού
βουνού, βρισκόμαστε έ μ εϊς . . Μιά όμάδα 'Αστυνομικών τής 'Αστυνομίας Πό
λεω ν. . .
Τήν ίδια ώρα ό
Ιο ύ ν ιο ς κυριαρχεί
παντοδύνομος ολόγυρα. . . "Ενας καυ
τός, μά τόσο ρομαντικός μήνας, πλημ
μυρισμένος
καλοκαιριάτικες εύωδίες,
χρυσοκίτρινες σπάνιες συνθέσεις, γαλή
νη, εύλογία Θ εού. . .
. . . Κάπου δίπλα μας, άπ' τ' άνοικτό
μεγάφωνο τού αύτοκινήτου μας, άκούγεται, γιά μιά άκόμη φορά, γιά ύστερη
μέσα στήν νύκτα, ό γνώριμος σκοπός,
τό λάϊτ - μστίβ τής συντροφιάς μας!
«Ποιός είδε χδ ’Αμάραντο...
Σέ τΐ βουνά φυτρώ νει...».
. . . Φυτρώνει σ έ βουνά. . .

Μά καί αέ

Ά πό τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων μέ Α
γάπη. Ό ’Αρχηγός τσΰ Σώματος κ.
Κων) νος Γιαννσύλης Επιδίδει εις τόν
Πρόεδρον τής Κοινότητος Άμαράντου χρηματικόν ποσόν διά τάς άνάγκας τοΰ χωρίου.

»

ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΚΟΙ Ν ΩΝ Ι Κ Α
ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΔΗΜ Ο ΣΙΑΙ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ
Κυριακή πρωί. . . Λίγο μετά τό τέλος
τής έκκλησίας. Είμαστε μέ τά καλά μας
ρούχα, μ' ένα κομμάτι άντίδωρο οτό χ έ 
ρι καί μιά γλυκειά γαλήνη στήν καρ
διά..."Οπως κάθε φορά πού βγαίνουμε
άπό τό Ναό τού Θ εού. . . Συναντιόμα
στε έξω, καλημερίζει ό ένας τόν άλλον
μέ άγάπη καί βρίσκουμε τήν ευκαιρία
νά διαθέσουμε λίγο χρόνο γιά μιά ωφέ
λιμη καί εύχάριστη συΖήτηση. Πότε ατό
ένα σπίτι καί πότε στό άλλο.
Αύτή είναι ή συντροφιά μας καί ή
Κυριακάτικη άπασχόλησή μας. . . Είμα
στε γύρω στους δέκα πέντε ά ν δ ρ ε ς .. .
Ά π ό διάφορα έπαγγέλματα. . . Ε κ ε ίν η
τήν Κυριακή (μιά Κυριακή χαρά Θεού)
ήταν ή σειρά τού Θεολόγου νά μάς δεχθή στό σπίτι του. . . "Ενα σπίτι νοικο
κυρεμένο, πεντακάθαρο, λίγο κλασσικό,
καί λίγο μοντέρνο. . . Πολλά εικονίσμα
τα γύρω. . . τά πιό πολλά Βυζαντινά. . .
Καί στό μπαλκόνι δυό καναρίνια χαλού
σαν τόν κόσμο, μέ τό μελωδικό τους
τ ρ α γ ο ύ δ ι...
"Ενοιωθες πολλή άνεση,
πολλή ψυχική χαρά, μέσα σ' έκεϊνο τό
σπίτι. . .
Ό Καθηγητής άνοιΕε πρώτος τή συ
ζήτηση, γιά νά μάς μιλήση γιά τήν πρό
νοια τού Καλού Θεού, γιά τήν άστείρευτη καλωσύνη Του, γιά τήν άπέραντη
σοφία Του.
. . . Κ Γ ύστερα ή συζήτηση
κύλησε,
σάν ένα ρυάκι άνήσυχο, σέ λογής - λογής τ ό π ο υ ς.. . "Ωσπου έφθάσαμε στήν
Ά γόπ η τής έποχής μας, στό ιερό πά
θος τού σημερινού
Κράτους, γιά νά
κλείση πληγές καί νά φέρη τήν άνοιξη
τριγύρω. . .
. . . Αύτό ήταν τό πνευματικό όρντέβρ. . . Λίγο άπ' άλα μέχρι τό γεύμα. . .
Γιατί τό γεύμα, έκεϊνο τό Κυριακάτικο
πρωινό, ήταν « ο ί
δ η μ ό σ ι ε ς
σ χ έ σ ε ι ς » .
Ά νόμ εο ά μας κΓ ένα
κορίτσι, συγγενικό ένό ς τής συντροφιάς
μας.
Μιλήσαμε όλοι, καθένας άπ' τή
σκοπιά του. . . Είπαμε πολλά καί διάφο
ρα. . . ώσπου τό κορίτσι πήρε τό λό
γο. . . Μάς είπε πώς είναι σπουδόστρια
μιας Σ χο λής Δημοσίων Σ χ έσ εω ν . . .Τ ή ν

είδαμε μέ κάποια προκατάληψη. . . "Ενα
κορίτσι δέν είναι δυνατόν νά μπή στό
βάθος, ν' άγκαλιάση τά πλάτη, νά κολυμπήση μέσα στόν ώκεανό αύτού τού
παντοδύναμου
πελάγους
τής έποχής
μας, πού λέγεται: «δημόσιοι σχέσεις».
Κ Γ όμως, σέ λίγο, μάς έκανε νά τήν
άκοϋμε μέ π ρ ο ο ο χ ή .. .
Σταθήκαμε νά
συζητάμε κάθε φράση τ η ς . . . Ή τ α ν ή
έκληΕις τής ήμέρας.
. . . Πριν χωρίσουμε, μάς έδωσε κΓ ένα
κείμενό της. Νά τό διαβάσουμε, λέει,
καί νά τού κάνουμε κριτική. Νά πούμε
τις άπόψεις μας.
...Τ ώ ρ α δέν είναι πιά Κ υ ρ ια κ ή ...
Τετάρτη είναι. Τετάρτη πρωί. . . Πολύ
πρωί . . . ”ΕΕη σχεδόν. . . Τό μεγάλο
ήφαίστειο τής βιοπάλης δέν έχει άκόμα έ κ ρ α γ ή ... Κ Γ όμως, οί πρώτοι ύπόκωφοι θορυβοί του άκούγονται, καθώς
τά πρώτα αύτοκίνητα, τά πρώτα πουλιά,
οί πρώτοι άνθρωποι καί τά πρώτα πα
ράθυρα πού άνοίγουν, άρχίΖουν τό ρεφραίν τής Ν έας 'Ημέρας πού ξημερώ
ν ε ι. . .βρίσκομαι μόνος στό γραφείο, μ'
ένα τσιγάρο κΓ ένα καφέ γιά συντρο
φιά . . . Καί θέλω νά συνεχίσω τήν έ 
ρευνα, πού άρχισε τό Περιοδικό μας,
τόν περασμένο μήνα.
... Π ρ ι ν σκύψω στό χαρτί, ξεφυλλί
ζω τις κόλλες τής σπουδάστριας. . . Καί
σέ λίγο άνακαλύπτω, ότι δέν ύπάρχει
ωραιότερη τοποθέτηση τού θέματος άπ'
αύτήν.
Τήν εύχαριστώ, λοιπόν, γιά τήν βοή
θεια πού μοΰ προσέφερε. Καί, μέ τήν
άδειά της, άντιγράφω μερικά
άποσπάοματα άπό τό τόσο ένδιαφέρον κείμενόν
της.
«Η

ΙΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η ΤΩΝ
Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν »

Ύπό Φλώρας Ζερκούλη
«"Εχουν ρίΖες βαθιές, θεμέλια γερά,
ικανά νά κρατήσουν τό σημερινό βάρος
τής άξίας, τό μέγεθος, τήν σημασία καί
τήν σπουδαιότητα πού περικλείουν. Γ εν 
νήθηκαν μέ τήν έμφάνιση τής όμαδικής
Ζωής. Άναπτύχθησαν σάν κοινωνική,

οικονομική καί πολιτιστική δραστηριότη
τα, μέ τή γέννηση, ύπαρξη καί δημιουρ
γία, ώργανωμένης, όμαδικής, κρατικής
καί κοινωνικής συμβιώσεως.
Οί βασιλείς, οί αύτοκράτορες, οί δ ε
σπότες καί οί εύ γενεϊς τής άρχαίας Βαβυλώνος, τής Συρίας, τής Μεσοποταμί
ας, τής Αίγύπτου, τής 'Ελλάδος καί τής
Ρώμης, χωρίς νά γνωρίΖουν τις έννοι
ε ς τών Δ .Σ . χρησιμοποιούσαν εύρύτατα τήν τεχνική τους. Είχαν πρόγραμμα
νά πείθουν καί νά έμφανίΖουν κάθε τους
ένέργεια.
Τό πέρασμα τού χρόνου δίδει εύρύτερη έννοια στις σ χέσ εις αύτές.
Ά ρ χίΖουν οί οικονομικές σχέσεις.
Μέ τούς 'Ελληνικούς άποικισμούς δέν
ικανοποιείται άπλώς τό φιλοπερίεργον
τού "Ελληνος. Δημιουργεϊται συγχρόνως
έμπορικός καί οικονομικός άνταγωνισμός καί γίνεται προβολή τών 'Ελληνι
κών προϊόντων.
Επίσης, έπικοινωνοϋν
οί άνθρωποι καί
σχηματίζονται ήθικοί,
πνευματικοί καί πολιτιστικοί δεσμοί.
Αργότερα, οί μεγάλοι διδάσκαλοι τής
ώδής, ό Πίνδαρος, ό Σιμωνίδης καί ό
Βακχυλίδης, άμείθονται, γιά νά ύμνοϋν
τούς ήρωϊσμούς τών ήγεμόνων, νά πα
ρουσιάζουν τά καλά τής ήγεμονίας των
καί νά έγείρουν τό λαϊκόν πατριωτικό
αίσθημα, τό όποιο έγραψε σελίδες η
ρωισμού, λαμπρύνοντας τήν ιστορία τής
άρχαίας 'Ελλάδος.
Ό Περικλής, ό
μεγάλος πολιτικός,
στρατηγός καί ρήτορας, έθεσε τόν άν
θρωπο «μέτρον πάντων».
Διεμόρφωσε
τήν κοινή γνώμη τής πολιτείας, συνέθε
σε τό 'Αττικό θαύμα καί έδημιούργησε
τόν άρχαϊο Ελληνικό πολιτισμό.
Μία άκόμη αιτία γιά τήν σύνθεση τών
Δ .Σ . είναι οί πόλεμοι καί οί κατακτητι
κ ές διαθέσεις τών λαών.
Ο Μ. 'Αλέξανδρος υπέταξε κράτη,
κατέκτησε λαούς, χωρίς νά δουλώση τό
άνθρώπινο πνεύμα.
Στρεφόμενος στις
άνθρώπινες ψυχές, προσπαθεί νά προκαλέση τόν άνθρώπινο συναισθηματισμό
καί νά κερδίση ένα σύνολο άτόμων άπέναντι στήν πηγή, άπό όπου έκπορεύ-

εται όλη αύτή ή πολιτισμένη προσπάθεια,
γιά τήν δημιυργία ψυχικών δεσμών.
Ό Χριστιανισμός στήν «κοινήν· Ελ
ληνικήν γλώσσαν, ή όποια
διαδόθηκε
διά τοϋ Μ. Ά λεΕάνδρου, βρήκε τό όρ
γανο τής παγκοσμίου
διαδόσεως καί
εις τό κοσμοπολίτικο πνεύμα, πού έπεκρότησε κατά τούς Ελληνιστικούς χρό
νους, τήν κατάλληλη προετοιμοσία τών
πνευμάτων γιά νά δεχθούν τά κηρύγματά του.
Θά ήταν μεγάλη παράλειψη νά μή
άναφερθή τό ότι ό Χριστιανισμός είναι
ένας μεγάλος σταθμός ταυτόχρονα καί
άφετηρία γιά τις Δ .Σ . Φύονται καί καρ
ποφορούν οί κοινωνικές άρετές, άγάπη,
δικαιοσύνη. Αντικειμενικός σκοπός τών
'Αποστόλων ήταν ή έφαρμογή τών κα
ταλλήλων μέσων πρός δημιουργίαν ψυ
χικού συνδέσμου καί καλυτέρων άνθρωπίνων σχέσεων μεταΕύ όμάδων. Προσπά
θεια μεγάλη, στόχοι εύρύτατοι, προθέ
σεις ιερές.
Κατά τούς μεταχριστιανικούς χρόνους
καί τόν Μεσαίωνα οί Δ .Σ . έχρησιμοποιήθηκαν μέ έπιτυχία κυρίως-άπό τήν Χρι
στιανική έκκληοία. Οί κοσμικές άρχές
καί τά διάφορα ιδρύματα βραδυποροϋσαν στόν Τομέα αύτό μέχρι τόν 15σν
αιώνα. Τόν αιώνα αύτό οί Δ .Σ . παίρ
νουν όλλην μορφήν. Έ φ ευρέθη ό χάρ
της καί ή τυπογραφία, όπότε άνοίγει ή
όδός γιά τήν χρησιμοποίηση τού έντύπου λόγου, πρός έπηρεασμόν καί δια
μόρφωση τής κοινής γνώμης.
Τελειοποιούνται τά τεχνικά μέσα, επι
νοείται νέου τύπου πλοϊον (καραβέλλα)
χρησιμοποιείται ή ναυτική πυΕίς, μέ α
ποτέλεσμα, τήν άνοκάλυψη τών νέων
χωρών. Ωφελούνται έπίσης οί έπιστήμες καί συγχρόνως διαδίδεται ό πολιτι
σμός καί ό Χριστιανισμός. 'Εκτός τού
του, είσάγονται στήν Εύρώπη καθαρώς
Αμερικανικά
προϊόντα
(άραβόσιτος,
καπνός, κακάο, βανίλλια, πατάτα) εις
τήν 'Αμερική προβάλλονται τά Εύρωπαϊκά (λαχανικά, ίπποι, Ζαχαροκάλαμος
κλπ). Συνάπτοντας λοιπόν, σχέσεις καί
δημιουργεϊται οικονομικός καί έμπορικός
άνταγωνισμός.
Παρατηρεϊται μία φιλότιμη προσπά
θεια νά σπάση ό θεσμός τών Δημοσίων
Σχέσ εω ν τά δεσμό του μέ τήν έμπορική καί οικονομική σκοπιμότητα καί νά
άπλωθή σέ εύθύτερο κοινωνικό χώρο ή
καλύτερα νά στραφή στόν άνθρωπο!
Οί φιλόσοφοι τής άναγεννήσεως,
"Ερασμος, Μακαβέλλι, Βοκάκιος, Μολλιέρος, Γουλιέλμος Μπυτέ, μέ έπίκεντρο τόν άνθρωπο, έπιδιώκουν καί προ
σπαθούν νά μάθουν πώς νά έκτιμοΰν τις
δυνατότητες του καί νά σέβωνται τήν
προσωπικότητά του. Εδώ άκριβώς δέν
βρίσκεται ή βάσις τών Δημοσίων Σχέσενω ; Νά σπουδάσουν, δηλαδή, έντατικά τόν χαρακτήρα τοϋ άνθρώπου, 6
όποιος άποτελεϊ τό κοινό, καί νά έμποτισθοϋν μέ τις άρχές τού άνθρωπισμοϋ;
Κατά τήν 'Αμερικανική καί Γαλλική
έπανάσταση, οί Δημόσιες Σ χ έ σ ε ις χρη
σιμοποιήθηκαν σέ αύΕημένο βαθμό έντάσεως καί σέ εύρύτερη κλίμακα.
'Ιδιαίτερα εις 6 ,τι άφορά τήν Γαλλι
κήν έπανάστααιν, οί Γάλλοι φιλόσοφοι
τοϋ διαφωτισμού, Βολταίρος, Μοντεσκιέ κ.ά., όν καί δέν έπραγματοποίησαν
οί ίδιοι τήν έπανάσταση, έν τούτοις χρη
σιμοποιώντας όλες τις
γνωστές μεθό
δους τών Δημοσίων Σ χέσ εω ν, όπως τήν
δημοσίευση έπιφυλλίδων, έπιστολών καί

όλοκλήρων βιβλίων, συνέβαλαν στή δια
μόρφωση τής Γαλλικής έπαναστατικής
σκέψεως.
Στήν 'Αμερική, οί περίφημες έπιφυλλίδες τοϋ Τόμας Παίην ("Α γγλος συγγραφεύς πού κατετάγη στήν Αμερικα
νική έπανάσταση) συνέβαλαν σέ σημαν
τικό βαθμό γιά τήν σύνταΕη τής ΔιακηρύΕεως τής ΆνεΕαρτησίας, τοϋ κειμέ
νου αύτοϋ, πού βασιΖόταν «έπί τού σε
βασμού τής γνώμης τοϋ Παγκοσμίου
κοινού». Ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος, όπως
καί ό Βολταίρος, είχε βαθύτατα συναισθανθή τήν άΕίαν τής κοινής γνώμης.
Συμπεραίνομεν, λοιπόν, ότι οί Δημό
σιες Σ χ έ σ ε ις στηρίζονται σέ εύρύ πεδίο
γεγονότων. Δημιούργησε άρχικά ή πρα
κτική Ζωή τήν άνάγκη των, γιά νά άσχοληθή κατόπιν μέ αύτές θεωρητικά ή έπιστήμη.
Προτού άρχίση τό άνθρώπινο
πνεύμα νά
άσχοληθή μέ τά Ζητήματα
αύτά έπιστημονικά, προτού άρχίση νά έρευνήση μεθοδικά τις σχετικές λειτουρ
γίες καί πράΕεις έφήρμοσε καί προέβαινε σέ ένέρ γειες Δημοσίων Σ χέσ εω ν.
Ή σ α ν Δημόσιες Σ χ έσ εις, βασιζόμε
ν ες στήν πείρα καί τό ταλέντο.
Ή έΕέλιΕη, όμως, τοϋ
άνθρωπίνου
γένους, ή καλυτέρευση
τών βασικών
συνθηκών καί ή έπίτευΕη ύψηλοτέρων
ιδανικών καί σκοπών, ωθούν τήν έ Ε έ 
λιΕη τών Δημοσίων
Σ χέσ εω ν καί τήν
διαμορφώνουν.
Μέ τήν νεωτέρα
τους μορφή, σάν
μέσο δηλαδή προωθήσεως δραστηριότητος τών οικονομικών μονάδων καί έπεκτάσεως τοϋ κύκλου κυκλοφορίας προϊ
όντων των, οί Δ .Σ . έσημείωσαν ιδιαίτε
ρη άνάπτυΕη
άπό τόν Α ' Παγκόσμιο
Πόλεμο εις ΗΠΑ, χώρα όπου κατενόησαν τόν χαρακτήρα, τόν ρόλο, τήν ση
μασίαν των. Τό γεγονός οφείλει πολλά
στήν πρωτοβουλία ένός Αμερικανού
Δημοσιογράφου τού Ivy Lee, ό όποιος
συνέστησε τό πρώτο Παγκόσμιο γραφείο
Δ .Σ . στή Νέα Ύόρκη, τό 1906. Ό Ivy
Lee έθεσε τόν έαυτό του στή διάθεση
μεγάλων
βιομηχανικών
έπιχειρήσεων
τών ΗΠΑ, γιά τήν άλλαγή τής έχθρικής
κατ' αύτών γνώμης, πού προκαλούσε ώρισμένη ομάδα έργοδοτών μέ τις σκληρότητές της.
Μ έ τόν Ivy Lee οί Δ. Σ . άλλάΖουν
μορφήν. Συνίσταται πλέον στό σύνολον
τών μέσων, μέ τά όποια γνωστοποιούν
ται τόσο ατούς ειδικούς, όσο καί στό
εύρύ κοινό, οί άντικειμενικοί σκοποί καί
οί πραγματοποιήσεις διαφόρων οργανώ
σεων ή έπιχειρήσεων.
Ή διαδικασία
αύτή άποβλέπει στήν έΕυπηρέτηση τής
κοινής γνώμης καί όχι στήν καθυπόταΕη αύτής.
Πριν τού 1940, ή χρήση τών Δ .Σ . εις
Η .Π .Α . είχε έΕαπλωθή καί σέ πολύ μι
κρ ές έταιρίες.
Πράγματι, έταιρίες κά
θε μεγέθους καί κατηγορίας περιελάμβαναν στά
προγράμματά τους καί τις
Δ .Σ . Ή Αμερικανική κυβέρνηση χρησι
μοποιούσε τις Δ .Σ . πριν τόν Β ' Παγ
κόσμιο Πόλεμο, οέ πολλές
ύπηρεσίες
της. Ό Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος, παρ'
όλη τήν ακληρότητά του, δέν κατώρθωοε νά κλονίση τις Δ .Σ . Άντιθέτω ς τις
ύπέθαλψε.
Ά π ό τήν έπομένην τοϋ Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου, τό πεδίον δρόσεως τών
Δ. Σ . είναι άπέραντο καί ή άνάπτυΕή
των σταθερά.
Ό θεσμός των είσήχθη στή Γολλία

καί συνέχεια εις τήν 'Αγγλία, 'Ιταλία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Καναδό, Αύστραλία
κι' άλλες άναπτυγμένες τού έλευθέρου
κόσμου χώρες. Σ τις άρχές, σέ ώρισμένο άριθμό έπιχειρήσεων, ύστερα σέ ύ
πηρεσίες καί κοινωφελείς οργανισμούς,
όπως π.χ. εις τό Συμβούλιον Εύρώπης.
Μέ τήν όνομασία Δ .Σ . δημιουργήθηκε
σέ όλες αύτές τις χώ ρες μία ειδική έπαγγελματική δραστηριότητα. Ό θεσμός
καθιερώθηκε σάν κοινωνικό λειτούργη
μα, πού άπαιτεϊ προετοιμασία καί έΕοπλιισμό γιά τήν άσκησή του.
Στή σημερινή έποχή, τής δευτέρας
βιομηχανικής έπανοστάοεως, ή δραστη
ριότητα αύτή έπαψε νά είναι πολυτέλεια.
"Εγινε μία άνάγκη, μέ τελικό σκοπό όχι
μόνο οικονομικό, άλλά ταυτόχρονα κοι
νωνικό καί άνθρώπινο.
"Εγινε Τέχνη τής άναλύοεως, διαδό
σεως καί έρμηνείας τοϋ ρόλου, ένός
προσώπου, μιας ιδεολογίας, μιας κοινωνιικής όμάδος ή μιας έπιχειρήσεως, ή
όποια τέχνη άποβλέπει νά έπιτύχη τήν
άναγνώρισή τους σάν μονάδα πού έΕυπηρετεϊ τό κοινό συμφέρον.
Μετά δέ τόν Βον Παγκόσμιον Πόλε
μο, ώργανώθησαν έσωτερικά
εις τούς
όργανισμούς γραφεία Δημοσίων Σ χ έ σ ε 
ων.
Κατόπιν έφαρμόσθησαν όχι μόνο
άπό τις
ιδιωτικές έπιχειρήσεις, άλλά
καί τις Δημόσιες ύπηρεσίες (στρατός,
τουρισμός κ .λ .π .). Τό 1960, ίδρύθη ή
'Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σ χέσ εω ν.
Οί σελίδες τής ιστορίας άπέδειΕαν,
ότι οί Δημόσιες Σ χ έσ εις, σάν ιδέα, ύπήρΕαν πάντοτε. "Επειτα, ή ιδέα έγινε
λόγος, ό λόγος έπλάσθη καί ή δικαίωσή
του είναι ή πράΕη».
. . .Αύτό είναι τό κείμενο. Καί μέσα
άπ' αύτό περνούν οί μεγάλες καί οί μι
κρές στιγμές πού έΖησαν οί δημόσιες
σχέσεις, στό διάβα τοϋ χρόνου. "Ισως
γιά μερικά σημεία τοϋ κειιμένου νά ύπάρχη άντίρρηση. Θά ήταν πολύ εύχάριστο καί ωφέλιμο ν' άκούσουμε κάθε
άντίθετη όποψη, πού άμέσως θά δημο
σιεύεται στό περιοδικό μας.
Καί αύτό, γιατί είναι άνάγκη, είναι
αίτημα τής έποχής μας, νά έχουμε κα
λά νοιώσει ποιος είναι ό σκοπός, ποιά
είναι ή άποστολή, ποιές είναι οί κοινω
νικές καί έθνικές προσφορές τών δημο
σίων Σχέσ εω ν.
Γιά νά μπορούμε νά τις διακονοϋμε
μέ έπιστημονικές άΕιώσεις καί σοβαρό
τητα.
Γιατί «δημόσιες σχέσεις» δέν είναι νά
κάνης ένα γραφείο, νά πάρης μερικούς
συνεργάτες καί νά έμφανίΖεσαι στις δη
μόσιες τελετές καί συναθροίσεις. Αύτό
είναι ά τύπος. Πίσω, όμως, άπ’ αύτόν,
πάνω άπ' αύτόν, ψηλότερα άπ' αύτόν,
πρέπει νά φτερουγίΖη ή ψυχή. Πρέπει
νά κατευθύνη ή Πίστη. Πρέπει νά όδηγή τό πνεύμα.
Τό πόσον άπαραίτητες είναι στήν Ζωή
μας οί δημόσιες σχέσειςι θά τό δούμε
στήν συνέχεια. "Οπως έπίσης θά δούμε
τήν ιστορία τών δημοσίων σχέσεων στόν
τόπο μας, ποιός τις είσήγαγε, ποιά έ 
κταση έχουν πάρει σήμερα.
Ά λ λ ά πρώτα, θά πρέπει νά βρούμε
τί είναι «δημόσιες σχέσεις».
Αύτό, μέ τή βοήθεια τοϋ Θεού, θά
τό έπιχειρήσουμε στό έπόμενο τεύχος.
Εύχαριστώ γιά τήν καλωσύνη, πού
είχατε νά διαβάσετε τή στήλη μου.
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Εγραψαν πολλά γιά τό νέο δρόμο πού όδηγεϊ
στήν Επίδαυρο. Δημοσιογράφοι ξένοι καί δικοί μας
έτόνισαν τή σημασία τού κέρδους άπό τή συντομία
του καί τήν άποφυγή
κουραστικών κ ’ έπικίνδυνων
στροφών. Δ έν έτυχε όμως νά ίδοΰμε ένα δημοσίευμα
σχετικό μέ τήν ομορφιά του, μέ τις ομορφιές θέλω
νά πω πού μάς δίνει τήν εύκαιρία νά χαρούμε. Φαίνε
ται πώς όσοι περνούν άπ' αύτό τό δρόμο δέν έχουν
άλλο στή σκέψι τους άπό τό τέρμα, τό φτάσιμο στόν
γύρω άπό τό ιερό τού Ασκληπιού χώρο, τό περίφημο
Αρχαίο Θέατρο, καί τις άκρογιαλιές τού Πόρτο Χέλι,
τής Κόστας, τών Σπετσών καί τών άλλων γραφικο
τήτων τής Αργολίδας. Κ' έπειδή ή έπιοτροφή στήν
Αθήνα γίνεται συνήθως νύχτα, δύσκολα μπορεί κανείς
νά σχηματίση κάποιαν ιδέα γιά τις φυσικές καλλονές
πού ξετυλίγονται στό γοργό πέρασμά του.
Έ κάναμ ε κ' έμ εϊς τή διαδρομή αύτή γιά νά παρα
κολουθήσουμε μιά παράστασι τού Εθνικού Θεάτρου,
καί πρέπει νά όμολογήσουμε πώς δέν είδαμε παρά
μόνο πράσινες σιλουέττες δέντρων, πλατείες λουρί
δ ες θάλασσας, μικρογραφίες άπάνεμων λιμανιών καί
φευγαλέα σχήματα κτιρίων. Ό ταν όμως, ύστερο άπό
έπίμονες φιλικές συστάσεις, έπισκεφθήκαμε ώρισμένα
ποραλιακά σημεία τής περιοχής έκείνης, γοητευθήκαμε. Ό δρόμος τής Έπιδαύρου, πού τόν οφείλουμε στό
στοργικό ένδιαφέρον τής Εθνικής Κυθερνήσεως καί
τήν άκατόβλητη θέλησί της ν' άνομορφώση τή Χώρα,
είναι ένα έπίτευγμα, κ 1 είναι μιά πολύτιμη προσφορά
πού συμβάλλει στήν άνάπτυξι τού έξωτερικοϋ καί τού
έσωτερικοΰ τουρισμού. Μιά ένέργεια μέ άποκαλυπτικό χαρακτήρα. Πού ήτανε κρυμμένες τόσες χαριτω
μ ένες πτυχές τής γής, τόσοι κολπίσκοι κοντυλογραμ
μένοι, τόση άφτιασίδωτη χάρι;

"Αμα περάσης τόν Ισθμό τής Κορίνθου καί κά
νης άριστερά, βρίσκεσαι στήν άρχή τού νέου δρόμου.
Σά ν προχωρήσης λίγο, χαίρεσαι μιάν άτέλειωτη σειρά
μικρών όρμων πού φιλοξενούν ταπεινές ψαρόβαρκες
καί πολυτελή σκάφη, βλέπεις όλόγυρα σπιτάκια άγροτικά καί χαρτόπλεκτες καλύβες, συγχρονισμένα ξενο 
δοχεία κ" έγκαταστάσεις στρατιωτικές. "Εκεί κοντά
στό Καλαμάκι ύπάρχουν ήσυχαστήρια άνθρώπων πού
έχουν ταλαιπωρηθή άπό τόν πάταγο τής πολιτείας,
άπό τά καυσαέρια, άπό τόν καθημερινό μόχθο. Β λ έ 
πεις φωλιές έρωτευμένων, βλέπεις γήπεδα γιά παιχνί
δια μικρών καί μεγάλων. Πόσες ζωογόνες έστίες, πό
σα φίλτρα ζωής!
"Ενας γιαλός όλόλευκος, έξω , καί μέσα — στις
πρώτες οργιές, φυσικά —γιατί είναι γεμάτος άπό χα
λίκια παρόμοια μέ αύγά περιστεριών καί γλάρων κ" εί
ναι διάφανα τά νερά του — σέ κάνει νά οαστίζης μέ
τή γοητεία του. Πάς νά κολυμπήσης, καί βλέπεις ν"
άργοσαλεύουν ή ν" άκινητούν στό βυθό τής θάλασσας
μικρούτσικα σεντεφένια κοχύλια, σαλιγκάρια καί τζαβίδες, κι έπάνω σέ πέτρες μέ σχήματα, πού θά ζή
λευε ένας πιστός τής άφηρημένης τέχνης, πεταλίδες
γκριζωπές. Πού καί πού σέ ξαφνιάζουν, κι άν είσαι
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άπρόσεχτος σέ τσιμπούν, αύγωμένοι καστανόμαυροι
άχινοί — μ εζές πολύτιμος γιά τούς καλοφαγάδες.
Δέντρα γέρικα — πεύκα, κυπαρίσσια, έλ ιές —
καί νέα δέντρα διακοσμητικά καί τροφαντά χαμόκλα
δα καί λουλούδια φανταχτερά στολίζουν τήν άκρογιαλιά. Μερικά άπ" αύτά κατηφορίζουν ώς τήν ούγια τής
άκτής έκείνης τού Σαρωνικού, γιά νά καθρεφτισθοΰν
στά νερά καί νά δεχθούν τις διαμαντόσταλες τής άλισάχνης.
"Αμα πάς πιό πέρα, ν έ ε ς έκπλήξεις σέ περιμέ
νουν. "Αλλα μαγαζιά, άλλα άραξοβόλια, άλλες ισκιω
μένες μεριές, καί δεξιά σπιτάκια καί σπιταρώνες, έκκλησάκια καί ταβέρνες χωρικών άδολων μέ πιό άδο
λο ρετσινάτο.
Σ έ μιά άπ" αύτές έκοιμήσαμε τούς καημούς μας
ένα βράδυ, πλάι σέ μιά σειρά άπό γλάστρες καί τ εν ε
κ έδ ες μέ βασιλικά καί ματζουράνες, άντίκρυ άπό τή
νυχτωμένη γκριζομέλανη θάλασσα πού διασχίζανε δυό

στά μας Εετυλίγοταν τό βαθύχρωμο άτλάζι τής θάλασ
σας τό κυματιστό, γεμάτο ομορφιές συναρπαστικές,
γεμάτο μυστήριο. Πέρα, μακριά, τρεμοσάλευαν φωτά
κια χλωμά, κι άστέρια φεγγοβολούσαν στόν ούρανό
σάν άσημένια καρφιά. Μιά κυρία τής συντροφιάς, πού
λατρεύει τήν ποίηοι — καί γι’ αύτό άποφεύγει νά γράψη στίχους —θυμήθηκε τόν Πατρινό Ιω ά νν η Παπαδιαμαντόπουλο, τό Ζάν Μορεάς, πού πολύ δοξάστηκε
στή Γαλλία, γιά τις «Στροφές» του ιδίως. Είπε μέ φω
νή σιγανή, άλλά πόσο μελωδική, ένα άπό τά γνωστό
τερα τραγούδια του σέ μετόφρασι όσο γίνεται πιό
πιστή:

«θλιμμένη θάλασσα, πού δέν μπορώ νά σέ γνωρίσω,
σέ χρικυμιάν ανάλαφρη τυλίγεις με άπαλά.
Μόνος στήν άμμο τήν όγρή θαρθω νά περπατήσω
καί πολιτεία καί ζωή θά λησμονήσω πιά.
θάλασσα, ώ κύματα, πού άδιάκοπα έδώ κάτου
τδ βογγητό σας τ ’ άγριον αιώνια ξεψυχά,
έσείς λικνίστε τήν πικρή καρδιά μου, έως θανάτου,
πού μοναχά στίς δμορφιές τών ναυαγίων μεθά».

•
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βάρκες μέ πυροφάνι. Μιά όλάκερη οικογένεια είχε
άναλάβει νά μάς περιποιηθή. Ό πατέρας, ένας λιγνός
μεσοκαιρίτης, έσκυβε προσεκτικά πάνω άπό τά κάρ
βουνα, δπου ψηνόντουσαν κοκκάλια, πιασμένα πριν
άπό λίγο. Ή μητέρα, νέα άκόμα, παχουλή, κ' ώστόσο
σερπετή, πηγαινοερχότανε ατό σπίτι πού είναι δίπλα,
γιά νά φέρη τούτο κ' έκεϊνο. Τά δυό άγόρια σερβί
ρανε. Ψηλά, Εανθά τά παιδιά κι άμορφα καί γελαστά,
κάνανε δ,τι μπορούσαν γιά νά μάς εύχαριστήσουν.
Ρωτήσαμε τά μεγαλύτερο τί γράμματα Εέρ ει: «Σπου
δάζω στό Μικρό Πολυτεχνείο», μάς άποκρίθηκε σ ε
μνά, χωρίς νά σηκώση τό κεφάλι του άπό τό τραπέζι, πού έκείνη τή στιγμή τό σκέπαζε μέ πιάτα καί
μαχαιροπήρουνα, μέ ποτήρια καί μέ κανάτες.
Φύγαμε άπό τό πεντακάθαρο ταβερνάκι άργά πο
λύ, πήγαμε στό γειτονικό Εενοδοχεϊο δπου είχαμε έγκατασταθή καί τραβήξαμε ίσια στήν έρημη άκρογιαλιά. Κ ανένας μας δέν τόχε σκοπό νά κοιμηθή. Μπρο

Τό γλυκοχάραμα μάς βρήκε έκεϊ άσάλευτους,
άμίλητους, μεταρσιωμένους. "Ητανε μιά φαντασμαγο
ρία άπερίγροπτη. Μισός όλόχρυσος κρίκος πρόβαλε
άπό τήν κορυφή τ' άντικρυνοϋ βουνού σέ μιά στιγμή,
κι άμέσως έπειτα άρχισε ν' άνεβαίνη περήφανα καί
θριαμβευτικά ό Φοίβος. Γέμισε ό ούρανός στήν άνατολή άπό γά ζες άπέραντες πού είχαν όλα τά χρώμα
τα τής Ίρ ιδ α ς , κ' ή όψι τής θάλασσας πήρε σ' ένα
σημείο τό χρώμα τού άπριλιάτικου τριαντάφυλλου. Σ '
ένα άλλο στολίστηκε μέ πούλιες άσημόχρυσες.
Καί
κατά τή μεριά τού βράχου έγινε καφετιά μέ λαδοπράσινες άποχρώσεις.
Καλοθρεμμένα Θαλασσοπούλια, μέ κοντά, πλατιά
φτερά κατάμαυρα, άρχισαν νά βγαίνουν άπό κάποια
σπηλιά. Τραβούσαν γοργοπετώντας πρός τή δύαι σέ
μιά τάΕι πού μάς έκανε κατάπληΕι. Τό πρώτο τ' άκολουΘοϋσε τό δεύτερο κ' έκεϊνο τό άλλο κρατώντας
μιάν άπόστασι μετρημένη μέ τή μεζούρα. Κανένα δέν
πήγαινε πιό μακριά, πιό μπροστά ή πιό όπίσω, κανένα
δέν έφευγε άπό τή χαραγμένη γραμμή' Ό τ α ν ξεμά
κρυναν, ό αρχηγός έκανε άπότομα στροφή πρός τά
δεΕιά. Ό λ α τ' άλλα πουλιά τόν άκολούθησαν, ξεφω 
νίζοντας χαρωπό, χωρίς νά χαλάσουν τή σειρά, ώσρου
χάθηκαν άπό τά μάτια μας.
Γεμάτοι θάμπος έμείναμε έκεϊ ίσαμε τήν ώρα
πού ψήλωσε ό ήλιος. Είχε πιά σβυστή τ' όραμα τό
μαγικό κ' ή κίνησι τών παραθεριστών είχε άρχίσει.
"Ενας νέος ψαράς μισόγυμνος, μέ σώμα άθλητικό καί
χρώμα νέγρου, πήγε στό μικρό μώλο, έλυσε τό φτω
χικό του σκαρί, καί μέ τά κουπιά, πού άνσκάτευαν
άναλυτό καλάϊ, άρχισε νά λάμνη άγάλι - άγάλι, μουρ
μουρίζοντας τό γνώριμο θαλασσινό τραγούδι, πού έ 
χει συνθέσει άπό χρόνια ή λαϊκή μούσα:

«θάλασσα, πού δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις,
καί τά δικά μου δάκρυα πιές, πλατύτερη νά γίνης».
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ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΤΟ “ ΕΠΑΘΛΟΝ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ,,
«Φιλότιμοι καταβάλλονται προσπάθειαι έκ μέρους τής Τροχαίας διά
τήν διατήρησιν τοϋ όμαλοΰ κυκλοφοριακοϋ ρυθμού είς τήν πολυάνθρωπον καί πολυθόρυβον Ελληνικήν πρωτεύουσαν καί τον Πειραιά. Καί
είναι άξιοι παντός έπαίνου καί πάσης διακρίσεως οί ύπάλληλοι ταύτης,
διά τόν μόχθον, τάς έπιδόσεις καί τάς προσφοράς των. Αυτούς δλους
συμβολικώς τιμώμεν σήμερον».

ΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΤ ΠΕΡΑΣΕ έ
γινε στήν Τροχαία ’Αθηνών
μια συγκινητική γιορτή. Πέντε τρο
χονόμοι, πού έπελέγησαν άπό τήν
Τροχαία ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς
βραβεύθηκαν μέ το «Επαθλο 21ης
’Απριλίου». Τό έπαθλο αύτό καθιε
ρώθηκε άπό τόν έπιχειρηματία κ.
Νικόλαο Τριβιζά καί άνέρχεται σέ
50.000 δραχμές.
Οί άστυφύλακες, πού πρώτοι τιμή
θηκαν μέ τό έπαθλο αύτό, ήταν οί κ.
κ. Νικόλαος Φίλης, Ιωάννης Φοντης καί ’Αλέξανδρος Περδικομάτης
τής Τροχαίας ’Αθηνών καί Σωκρά
της Κόνιαρης καί Κωνσταντίνος
Σκρέτης τής Τροχαίας Πειραιώς.
Στήν τελετή παρέστησαν δ Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γεώρ
γιος Καλτσάς, ώς έκπρόσωπος τού
’Αρχηγού κ. Κωνσταντίνου Γιαννούλη, πολλοί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί,
πρώην ’Αρχηγοί, 'Γπαρχηγοί καί
διατελέσαντες διοικηταί. Τροχαίας
καί άλλοι έπίσημοι.
Τήν ώραία αύτή έκδήλωσι άνοι
ξε ή χορψδία τού Σώματος μέ θρη
σκευτικούς ύμνους. Έ π ειτα , ό διοι
κητής τής Τροχαίας ’Αθηνών, άστυ434

νομικός διευθυντής Β ' κ. Δημ. Καραγιαννόπουλος, προσφωνών τούς έπισήμους είστε:

Ή ομιλία τοϋ κ . *Υπαρχηγοΰ *Α σ τυ ν. Πόλεων

Ή ομιλία τοϋ κ . Καραγιαννοπούλου

«Κύριοι,

Ώ ς διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως
Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, αισθάνο
μαι τήν ύποχρέωοιν νά σάς ευχαριστή
σω διά τήν παρουσίαν σας είς τήν ση
μερινήν σεμνήν αύτήν γιορτήν, τήν ό
ποιαν διωργάνωσε τό Ά ρ χη γεϊο ν ’Αστυ
νομίας Πόλεων, έπ’ εύκαιρίρ τής άπονομής έπάθλων είς τούς καλλιτέρους
τροχονόμους τής Τροχαίας ’Αθηνών καί
Πειραιώς, μέ άθλοθετηθέντα χρηματικό
ποσά, έκ μέρους τοϋ κ. Νικολάου Τρι6ι2ά, τόν όποιον καί πάλιν προοωπικώς
εύχαριστώ, ώς ένα τεκμήριον καί μίαν
ένδειΕιν έκτιμήσεως καί άναγνωρίσεως
ταυτοχρόνως τοϋ έπιμόχθου έργου τό
όποιον έπιτελοϋν οί άστυφύλακες τρο
χονόμοι τής Ύποδιευθύσεως Τροχαίας
Κινήσεως Αθηνώ ν καί Πειραιώς.
Καί πάλιν σάς εύχαριστώ πάρα πολύ
κύριοι.

Μετά τήν προσφώνησι τών έπισήμων, μίλησε δ Ύπαρχηγός τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Γ. Καλτσάς, 6
όποιος είπε τα έξής:

Μέ έΕαιρετικήν ίκανοποίησιν χαιρετί
ζω τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν τοϋ άΕιοτίμου κ. Ν. ΤριβιΕά, επιχειρηματίου, όστις είχε τήν εόγενή καλωσύνην όπως
καθιερώση συμβολικόν χρηματικόν έπαθλον έκ 5 0.0 00 δραχμών έτησίως, πρός
άπονομήν σήμερον είς τούς έπιλεγέντας
πέντε όστυφύλακας τής ύπηρεσίας Τρο
χαίας Κινήσεω ς τής Αστυνομίας Πόλε
ων, οί όποιοι διεκρίθησαν είς σοβαρός
πράΕεις άντιμετωπίσεως καί καταπολεμήσεως τροχαίων άτυχημάτων.
Τό ώς άνω έπαθλον, συμφώνως τη έπιθυμίρ τοϋ προσφέροντος κ. ΤριθιΖά, όνομάίεται έπαθλον 21ης Απριλίου καί
τοϋ λοιπού θά χορηγήται τήν 21 ην Α
πριλίου έκάστου έτους. Τούτο δέ ϊνα
συμβολικώς άπονέμεται καθ’ έκαστον
έτος ή όφειλομένη τιμή είς τήν έθνικήν
ταύτην έπέτειον, ήτις άπετέλεσε άπαρχήν τής σωτηρίας καί τής δικαιοσύνης
τοϋ "Εθνους.
Δ ι’ όν λόγον καί μετά
συγκινήσεως άπεδέχθη τό Σώμα τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων τήν προσφοράν.
Πέραν τούτου, ό κ. ΤριβιΕάς διά τής
χειρονομίας του ταύτης έπιθυμεί νά ύπογρομμίση τήν έκ μέρους τοϋ κοινού
άναγνώρισιν τών προσφερομένων μεγά
λων ύπηρεσιών πρός τήν Πατρίδα ύπό

'Ο Επιχειρηματίας κ. Τριβιζά:,
συγχαίρει βραβευβέντα τροχονόμον.
Χειρονομία άγάπης καί άναγνωρίσεως τοΰ άνε-κτιμήτου Ιργου τής ’Αστυ
νομίας.

του Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων,
δπερ έώρτασε προοφάτως τήν 50ετηρίδα του βίου του.
Συγχαίρω τούς έπιλεγέντας τροχονό
μους καί πιστεύω, ότι ή προσγενομένη
εις αύτούς τιμή αντικατοπτρίζεται εις
όλους τούς συναδέλφους των, οί όποιοι
κατά τρόπον ενσυνείδητον καί ύποδειγματικόν άγωνίΖονται διά τήν έΕασφάλισιν συνθηκών όμαλής κυκλοφορίας.
Καί είναι γνωστόν, ότι ό κύκλος οΰτος
τής Αστυνομίας Πόλεων καί νευραλγι
κός είναι καί ύψίστης κοινωνικής σπουδαιότητος, καθ' όσον
άφορά εις τήν
προστασίαν τής όνθρωπίνης Ζωής.
Φιλότιμοι καταβάλλονται προσπόθειαι
έκ μέρους τής Τροχαίας 'Αθηνών διά
τήν διατήρησιν τοΰ όμαλοΰ κυκλοφοριακοϋ ρυθμού εις τήν πολυάνθρωπον καί
πολυθόρυβον έλληνικήν Πρωτεύουσαν.
Καί είναι άΕιοι παντός έπαίνου καί πό
σης διοκρίοεως οί ύπάλληλοι ταύτης διά
τόν μόχθον, τάς έπιδόσεις καί τάς προσ
φοράς των. Αύτούς όλους συμβολικώο
τιμώμεν σήμερον, όπως καί τούς άκαμάτους καί ικανούς συναδέλφους των
τής Τροχαίας Πειραιώς.
'Επωφελούμενος τής εύκαιρίας τής
ώραίας ταύτης έορτοστικής έκδηλώσεως, παρακαλώ όπως καταβάλλωμεν όλοι
μας κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν
μείωσιν τού άριθμοϋ τών έκ τής κυκλο
φορίας άτυχημάτων.
Περσινών, θά ήθελα νά συγχαρώ καί
νά εύχαριστήσω έκ μέρους τοΰ 'Αρχη
γού τής 'Αστυνομίας Πόλεων, τόν ό
ποιον έκπροσωπώ, τόν κ. Νικόλαον ΤριβιΖάν διά τήν εύγενή χειρονομίαν τής
κατ' έτος καθιερώσεως τού « Επάθλου
τής 21ης Απριλίου» καί νά εύχηθώ εις
όπαντας ύμάς όπως πάντοτε διά τών
ένεργειών καί πράΕεών σας προκαλήτε
τήν άγάπην καί τήν έκτίμησιν τού κοι
νού, τό όποιον άποτελεϊ πηγήν έμπνεύσεως καί δυνάμεως διά τό Σώμα τής
'Αστυνομίας Πόλεων.
Συνεργάται καί συμπαραστάται, ώς ό
άΕιότιμος κ. ΤριβιΖδς, μάς ένισχύουν ήθικώς καί έπαυΕάνουν τόν ύπηρεσιακόν
μας Ζήλον, έπί τή σκέψει ότι ή ύγιής
μερίς τής κοινής γνώμης άναγνωρίΖει
τό έργον ήμών.
Σ ά ς εύχαριστώ».

’Απάντων στδν κ. 'Γπαρχηγό, δ
Ιπιχειρηματίας κ. Τριβιζάς άναφέρθηκε στους λόγους πού τδν ώθη
σαν νά καθιερώση τδ Ιπαθλο καί
δμιλών είδικώτερα για τδ έργο τών
τροχονόμων είπε μεταξύ άλλων καί
τά έξής:

Ή όμιλία του κ . Τριβιζά
« . . . Οί άνθρωποι αύτοί, έν μέσω
τών καιρικών άντιΕοοτήτων προσφέρουν
σ' έμάς τήν Ζωήν, τήν άσφάλειαν. Χ ά 
ρις σ' αύτούς, χιλιάδες άνθρωποι σώΖωνται κάθε χρόνο. "Ολοι οί άστυνομικοί προσφέρουν εις τό άκέραιον τό κα
θήκον των.
Αύτό τό Εέρει ό καθένας
μας. Προτίμησα όμως τούς τροχονόμους
διότι έρχονται σέ συχνότερη έπαφή μαΖί τους. Καί τούς βλέπω, τούς Ζώ. Τούς
βλέπω μέσα ατό χιόνι, μέσα στήν παγω
νιά, μέσα ατό χειμώνα. 'Ενώ τούς άλ
λους, πού ίσως προσφέρουν καί αύτοί
τά 'ίδια, δέν τούς βλέπω.
Γι' αύτό προτίμησα νά άπονέμεται τό
έπαθλο έτηοίως ατούς τροχονόμους, τό
όποιον άπό αύτή τή στιγμή μετατρέπω
εις 5 0.000 έτησίως».

Έ κ μέρους τών βραβευθέντων τρο
χονόμων μίλησε δ άστυφύλαξ κ. Κ.
Σκρέτης πού τόνισε τά έξης:

Ή όμιλία τοΰ Ά σ τυ φ ύ λ α κος κ . Σκρέτη
Κύριε Ύπαρχηγέ, κύριοι 'Αστυνομι
κοί Διευθυνταί, κύριε ΤριβιΖά, Κυρίες
καί Κύριοι,
Πλημμυρισμένος άπό χαράν καί συγκίνησιν διά τήν έΕαιρετιτκήν τιμήν τής
βραβεύσεώς μου
καί ώς έκπρόσωπος
τών τροχονόμων τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων, έπιτρέψατέ μοι νά εύχαριστήσω

θερμώς τόν έπιχειρηματίαν κ. Νικόλαον
ΤριβιΖάν διά τήν θέσπισιν τού έτησίου
χρηματικού έπάθλου εις ύπαλλήλους
τών ύπηρεσιών Τροχαίας τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων. Νά μοιρασθώ τήν τιμήν
τούτην μέ όλους τούς συναδέλφους μου
τροχονόμους, οί όποιοι, μή ύστεροΰντες
ήμών, έργάΖονται έναγωνίως, έΕαντλητικώς καί ύπό τάς πλέον δυσμενείς και
ρικός συνθήκας, έΕασφαλίΖοντες οϋτω,
κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν, άνεσιν
εις τήν κυκλοφορίαν. 'Από τήν τιμητικήν
αύτήν διάκρισιν, προέχουσαν θέσιν έχει
ή ήθική άΕία, άπό τήν όποιαν θά άντλώμεν τό θάρρος καί τήν δύναμιν νά συνεχίσωμεν τό έργον μας καί μάλιστα
ύπό τάς παρούσας εύνοϊκάς συνθήκας,
άπό άπόψεως τάΕεως, άσφαλείας καί
τεχνικών μέσων, πού έΕησφάλισεν
ή
'Εθνική μας Κυβέρνησις.
Εύχαριστώ».

Ή τελετή τής βραβεύσεώς έκλεισε
μέ τήν άπονομή τών έπάθλων άπδ
τδν Ύπαρχηγδ τοΰ Σώματος κ. Γ.
Καλ'σά καί τήν χορήγησι ώρολογίων
«’Ωμέγα Τισσδ» άπδ τδν συνεργάτη
τοΰ κ. Τριβιζά κ. Κοχαρούνι, στούς
βραβευθέντας τροχονόμους.
’Έ πειτα, ή Τροχαία ’Αθηνών προσέφερε στούς προσκεκλημένους της
άναψυκτικά μέσα σέ μιά φιλική καί
Ιγκάρδια άτμόσφαιρα.
Γ.

Β Α Ξ Ε Β Α Ν ΙΔ Η Σ
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Δεξιά : ’Από τούς πρωτεργάτες
τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έξ αριστερών ό ’Αστυνομικός Δ)ντής
κ. Καλυβίτης ’Ιωάννης, ό έκ τών
μελών τής ’Αγγλικής ’Αστυνομικής
’Αποστολής Μπούμπιερ καί ό ’Α
στυνομικός Δ)ντής Γ. Παπαδημητρίου.
Κάτω : Μέτρα όσφαλείας κατά
τήν έπίσκεψιν είς τό ’Εθνικόν ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεΐον ’Αθηνών
τού Βασιλέως τής ’Ισπανίας Ά λφόνσου. ’Αριστερά μέ τά πολιτικά ό
άείμνηστος ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων 'Αγγελος Έβερτ είς
νεαράν ήλικίαν.
’Απέναντι : Μέτρα τάξεως κατά
τήν μεταφοράν είς τόν Σταθμόν Λαρίσσης τής σοροΰ τού Γεωργίου
Κονδύλη, ή όποια μετεφέρθη πρός
ένταφιασμόν είς τήν ιδιαιτέραν του
πατρίδα.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΟ

ΦΑΚΟΣ

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ίστορία δράσεως, ιστορία
άγώνων, ίστορία προσφοράς πρός τον Ελληνικόν λαόν καί την πατρίδα.
Τής ιστορίας αυτής έλάχιστο δείγμα αποτελεί «Τό Άλμπουμ τής’Αστυ
νομίας Πόλεων» είς τό όποιον δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα
παλαιαί ανέκδοτοι φωτογραφίαι.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ΠΟΛΕΩΝ

’Ά νω : Κέρκυρα 1932. Έ ξ Αριστερών: '0 Άστυν. Δ) ντής Κέρκυ
ρας Πολυχρονόπουλος, δ ’Αστυνόμος Ά βδής, δ Τπουργδς των Ναυ
τικών Βασιλειάδης, δ ’Αστυνόμος Δεδόπουλος καί δ 'Γπαστυνόμος κ.
Ίγγλεζάκης, εις Αναμνηστικήν φωτογραφίαν κατά τήν Ιπίσκεψιν
είς Κέρκυραν τοΰ πρίγκηπος τής Ουαλίας. Κάτω: Μία Αναμνηστική
φωτογραφία τοΰ 1958. Έ ξ Αριστερών πρδς τά δεξιά: I. Καλυβίτης
τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων. Σλόμαν, τέως Διοικητής τής ’Α
στυνομικής Σχολής Κέρκυρας (μέ τά γ κ ρ ί). Παναγ. Καλκάνης τ.
’Αστυνομικός Δ) ντής Α '. Γρηγόρης Πράτης τ. ’Αστυνομικός Δ) ντής
Α '. Νικόλ. ’Αρχιμανδρίτης ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' τό 1958. ’Α
πέναντι: Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν έκφοράν τής σοροΰ τοΰ Αειμνήστου Πρωθυπουργοΰ ΙΙαναγή ΤσαλδΑρη.

I

TO AKPITIKO
ύπερηφάνους φ ί λ ο υ ς κομισταί άδολου φιλίας καί αλη
θινής άγάπης. Θά ε ΐ μ ε θ α
πάντοτε συμπαραστάται καί
σ υ ν ε π ί κ ο ύ ρ ο ι είς πάσαν
πρόσκλησίν σας».
καρδιές . . . Καί γίνεται έμπνευση καί
συγκίνηση καί οίστρος καί έθνικόν πά
θος. . . Ό 'Αμάραντος Κονίτσης Ίωαννίνω ν. . .
. . . Νύχτα ατό χογιότι τού σπιτιού τού
κ. Μητσοπούλου. . . Νύχτα στόν Άμάραντον. . . Κ ι’ είναι άδύνατον νά κοιμη
θούμε, μέ τή σκέψη ότι αύριο θ' άποχωριστοΰμε αύτό τό μικρό βασίλειο τής
γαλήνης καί τών θρύλων, μέ τούς εύγενικούς,
καλωσυνάτους
άνθρώπους
τούς καινούργιους φίλους μας, τούς άδελφούς μ α ς. . .
Αύριο ξαναγυρίζουμε στή Α θ ή ν α ...
Καί θέλουμε νά κλείσουμε στή θύμησή
μας δσα μπορούμε περισσότερα άπό τό
ήρωϊκό καί χαμογελαστό τούτο άκριτικό χωριό. . .
Κ Γ ή νύχτα φεύγει όλόχαρη. . . Α π έ 
ναντι, μέσα ατά πυκνά δάση, πουλιά άγριόχοιροι, άκόμα κι' άρκοΰδες ζοΰν τή
δική τους ζωή, χωρίς νά ταράζουν τό
γαλήνιο χωριάτικο ρυθμό. . .
. . . Ό Θανάσης άρχίζει τις κυνηγετι
κ ές του διηγηγήσεις. . . Δ έν έχουμε, ό
ρεξη νά τόν πειράξουμε άπόψε. . . Για
τί όλων ή σκέψη είναι συγκεντρωμένη
σ’ αύτήν τήν ιστορία. . .
Μιά ιστορία
παραμυθένια. . .
Τί θά λέγατε άν καθόμουν νά σάς τήν
άφηγηθώ άπό τήν άρχή;
"Ετσι γιά νά
περάση ή ώρα! ! ! . . .
. . .« ’Ε ν άρχή ήν ό λόγος». . . Ό λό
γος διακεκριμένου έκπροσώπου τής 'Ε 
θνικής μας
Κυβερνήσεω ς. . . Ζητούσε
νά στρέψουν οί κάτοικοι τών πόλεων
τή στοργή τους, πιό ζεστή, στήν Ε λ λ η 
νική 'Επαρχία. . . Νά υιοθετήσουν χω
ριά. . . Νά ένωθή τό κέντρο μέ τά άκρα
τής χώρας μας. . .
Κ Γ ύστερα ένα έγγραφο τής Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ε λ λ ά δ ο ς...

Λίγα όμορφα λουλούδια μαζϋ μέ τήν
άπεραντη ευγνωμοσύνη καί έκτίμησιν τών κατοίκων τοΰ Άμαράντου
πρός τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων. Λίγα λουλούδια άπό τή μικρή
μαθήτρια Αλεξάνδρα Νάκου πρός
τόν ’Αρχηγό καί πρός δλους τούς δνδρας τής ’Αστυνομίας,

XQPTo

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΕΞΟΡΜΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΙΟΡΔΑΝΗ...

«Ίησοΰ Ίησοδ
γύρνα πίσω σέ μας για νά
μας σώσης άπό τήν μαριχου
άνα».
Ι Ν ΕΟ Ι Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι πάλι στό προ
σκήνιο των γεγονότων καί μάλι
στα στόν πρώτο ρόλο, άφοϋ ή Ζωή δέν
είναι τίποτ' άλλο παρά μιά άέναη κίνησι πρός τά . . . εμπρός καί άφοϋ «τά
πάντα ρεϊ» γιά νά γεννηθούν στήν Ιδια
θέση πράγματα καινούργια κΓ άγνωστα.
ΈΕορμοϋν λοιπόν οί Νέοι! "Η, γιά νά
είμαστε πιό ειλικρινείς, φεύγουν
άπό
τά σπίτια τους καί πάνε στό IB IZ A ή
τό Katmadou γιά μεταφυσικές ήδονές,
πότε στις Σπ ηλιές των Ματάλλων καί
στά δάση τού Ροβινσώνα γιά λουλού
δια, έρωτα, καί περισυλλογή καί πότε
— αύτό είναι κατοπληκτικό — στόν 'Ι 
ορδάνη τού Ειρηνικού γιά νά συναντή
σουν τό Χριστό!

Ο

Στούς τοίχους τής Χαίθ "Ασμπερυ
υπάρχει άκόμη τό σύνθημα: « Ό 'Ιησούς
τό είχε σκάσει άπό τό σπίτι του». Κ Γ
άφοϋ τό είχε σκάσει 'Εκείνος πού ήταν
Θ εός, άνεπιφύλλσκτα θά τόν μιμηθοϋν
καί οί Νέοι.
Μονάχα πού
προφανώς
τούτη τή φορά δέ θά περιπλανηθοϋν πο
λύ, δέ θά
κουραστούν.
Θά τρέΕουν
κατ' εύθείαν στό Πρεσβυτέριο τής Καλιφόρνιας, θά ύψώσουν τά χέρια τους
πρός τόν ούρανό, θά κλείσουν εύλαβικά τά μάτια καί θά πορακαλέσουν:
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«ΊησοΟ Ίησοδ
γύρνα πίσω σέ μάς
γιά νά μάς σώσεις
άπό τή μαριχουάνα».
(Ά πό τόν δίσκο Jessus)
Πολύ δύσκολα θά τό φαντασθή κα
νείς καί δυσκολώτερα άκόμη θά τό
πιστέψει ότι σ' αύτή τήν έποχή τών έπιτυχιών καί τών όπολαύοεων, μπορεί
νά γεννη0ή ένα τέτοιο κίνημα. Θά τό
θεωρήσει σχήμα όΕύμωρο καί άντιφατικό — καί δέ θάχει άδικο! Μέχρι χτές
Ιερείς, Γονείς καί Δάσκαλοι προσπα
θούσανε νά προσηλυτίσουν τούς νέους
στό
Χριστιανισμό μέ τά
Κατηχητικά
Σχολεία χωρίς νά
καταφέρουν ούσιαστικά άποτελέσματα. Σήμερα έντελώς
ξαφνικά καί αύτοπροαίρετα, οί νέοι ψά
χνουν άνάμεσα στό πλήθος, στή μυρμη
γκιά τών άνθρώπων, στή βουή τής πολι
τείας καί ρωτούν: «Πού κρύβεται ό 'Ι 
ησούς; Πού είναι; Κάπου ύπάρχει, κά
που κοντά μας γιατί ό Μεσαίας Εανάρθε,
ή καλλίτερα δέν είχε φύγει ποτέ άπό τή
Γή».
Οί Νέοι
Τόν αισθάνονται, βλέπουν
τόν "Ισκιο Του δίπλα τους, Τόν νοιώ
θουν όλοΖώντανον
Ό δηγητή στις πο
ρ είες τους, Λυτρωτή!
«"Ενας είναι ό

Θεό
μας» διακηρύσσουν ύψώνοντας
τό δείχτη τού δεξιού
χεριού πρός τά
πάνω. Έ ν α ς ήτον πάντοτε! Μόνο πού
έμ εν ε στόν ούρανό καί στόν Παράδει
σο, στήν έξωπραγματική
άτμόσφαιρα,
έκεϊ· πού ό νοϋς δέ φτάνει, άλλά πού
πολλές φορές άγγίΖει ή ψυχή μέ τά
φτερά τής πίστης.
Τώρα τά πράγματα άλλάΖουν. Ό 'Ι
ησούς κατεβαίνει άπό τά ύψη, περπατά
άνάμεσά μας, συμμετέχει σ' ό λες τις
έκδηλώσεις μας, ύφίσταται μ' όλη τήν
άνθρωπίνη Του ύπόστοσι. Τό αύγό έ 
σπασε. Ή μαγεία. . . χάθηκε. Ό νέος
δέ φοβάται πιά δπως δέ φοβάται καί ό
Ιππότης 'Αντόνιο Μπλόκ τής «"Εβδο
μης Σφραγίδας» τού Μπέργκμαν νά
πή: «Θέλω γνώση, όχι πίστη, όχι ύποθέσεις. Θέλω ό Θ εό ς νά μοϋ άπλώσει
τό χέρι Του καί νά μοϋ άποκαλυφθή, νά
μοϋ μιλήσει». Τόν Θέλουν λοιπόν οί ν έ
οι, καί Τόν Θέλουν περισσότερο άνθρω
πο παρά Θ εό. Ό χ ι πιά μακρινή μορφή
πού έΖησε καί δοξάστηκε πριν άπό
2.000 χρόνια άλλά ύπαρξη τωρινή καί
πανίσχυρη, Ζωντανή καί αιώνια πού θά
κινείται στούς δρόμους τής Ν έας Ύόρκης καί στά φτωχόσπιτα τού Περού,
στις φωτιές τής Σαϊγκόν καί στό Λευκό

Οίκο, στά πανεπιστήμια καί ατά νάϊτ κλάμπς. Παντού!
Ό ’ Ιησούς θά γίνει ό Γλυκύς σύν
τροφος, ό Μ εγάλος 'Αδερφός, «ό πανταχού παρών καί τά
πάντα πληρών»,
Κ Γ όταν λέμε «τά πάντα πληρών», δέν
εννοούμε πιά τις προσευχές πού μάθα
με παιδιά— «Κύριε Φύλαξε τή Μητέρα
καί τόν Π α τ έ ρ α ...» . "Ο χι! Έ δ ώ όλα
γίνονται ρεαλιστικά, δυνατά.— Δ έν ύπάρχει συναιοθηματιομός άλλά άγωνία:
«Κύριε ΦύλαΕέ με άπό τά L .S .D ., άπό
τήν συγκατοίκηση καί τό συνωστισμό,
άπό τά τΖούκ - μποξ καί τόν ίλιγγο τών
άφισσών, άπό τις διαφημιστικές ένέσ εις
πειθούς καί άπό. . . τό Βιετνάμ!
Μά
προπαντός ΦύλαΕέ με άπό τόν ίδιο μου
τόν έαυτό, άπό τήν πλήξη καί τό άγχος
άπό τή μόνωση καί τήν αύτοκτονία».
Πλήττει ό νέος. Άπεχθάνετοι τήν τυ
ποποιημένη
μορφή τής Ζωής, τά ρομ
πότ καί τά ραντάρ, τούς ήλεκτρονικούς
έπόπτες, τόν «καθωσπρεπισμό» καί τις
μπλαΖέ έκφράσεις.
Κουράστηκε άπό
τούς κανονισμούς καί τις άπαγορεύσ εις:

Μή φωνάζετε,
μή γελάτε δυνατά!
μήν κλαιτε δυνατά,
Μήν έχετε σκύλο - γάτα,
(μωρό παιδί,
μήν παίζετε κιθάρα, άκούγεστε
ατό κάτω πάτωμα!
Μή καί μή. Καί πάνω άπ' όλα ή όμοιομορφία, ή φριχτή αύτή άσθένεια πού
άτονεϊ τήν προσωπική οντότητα, πού
φθείρει τήν πρωτοβουλία καί πού μ' ένα
λόγο έκμηδενίΖει
δημιουργώντας έσωτερική παραφυάδα «τήν ψυχολογία τής
μάΖας».
Από ένα τέτοιο κακό προσπαθούν νά
σωθούν οί νέοι. Διαμαρτύρονται, άντιδροϋν, όμως άδικα. Ή Στατιστική με
τράει, κΓ όταν μετράει είναι άμείλικτη.
7.000.D 00 βγάΖει τούς Σπουδαστάς μο
νάχα' στήν Αμερική. Πώς λοιπόν θ' άμυνθή ό ν έο ς; Πώς θά λυτρωθή άπό τή
νομαδική συνείδηση;
Είναι άγνωστος
στό σύνολο. Έ χ ε ι άδιαίρετη ύπόσταση
καί συλλογική ιδεολογία. Δ έν είναι «αύτός», είναι «όλοι». Δέν είναι ό «ένας»
άλλά ό «χιλιοστός ένα ς». . .
Τούτη ή
αϊσθησι κομπλεξάρει καί άπωθεϊ τούς
νέους άπό τις ώ ρες τής διδασκαλίας.
Μάταια ό καθηγητής τού Πανεπιστημί
ου Μπέρκλεϋ, Ρίτσαρντ "Ηκιν προσπα
θεί νά προσελκύσει τούς μαθητές του
στις παραδόσεις μεταμφιεζόμενος — σά
Θεατρίνος πάνω
στήν έδρα, πότε σέ
Δαρβϊνο καί σέ Γκρέκορυ Μ έντελ καί
πότε σέ Ούίλιομ Χάρβεϋ. Τό άκροατήριο θά μείνει ψυχρό καί
άσυγκίνητο!
Θά υπολογίσει στό 1 δλεπτο διάλειμμα
γιά νά συΖητήσει τά καφτά προβλήματά
του, γιά νά ξεσπάσει καί νά άπαιτήσει
συνσντίληψη τών δασκάλων του στά αι
τήματα καί στά «πιστεύω» του γιά νά
δικασθή! «Τό σάλπισμα γιά τούς σύγ
χρονους νέους» λέει ό Σνόϊντερ Ρ ό ςς
δέν είναι « Ελάτε νά μορφωθήτε» ή άκόμη « Ελάτε νά πολεμήσετε». Πρέπει
νά πούμε σήμερα ατούς νέους «'Ελάτε
νά δημιουργήσετε
ένα νέο
πολιτισμό
καί νά έκπολιτισθήτε καί σείς. Γίνετε ή
ποίηση τού παρόντος. Ά ν ο ίξτ ε τό δρό
μο πρός τήν προσωπική ύπαρξη. Τρα
γουδήστε ένα ύμνο στή Ζωή».

Καί τή Ζωή τήν άγαποϋν οί νέοι. Γι'
αύτό άρνοΰνται νά πάνε στόν πόλεμο.
Συχαίνονται τό σκοτωμό. Γιά ποιά έλευθερία τάχα — συλλογιώνται — καί τί
πάει νά πή ήρωας άφού ό μύθος πού
πλέκεται γύρω άπό τόν ήρωα όση συγ
κίνηση κΓ άν προσφέρει, ποτέ δέν κα
τορθώνει νά ξεπεράσει τή συγκίνηση
τής ύπαρξης τής Ζωής; Θέλει ό νέος
νά Ζήσει σήμερα, νά Ζήσει μ' όλη του
τήν ένταση. Δέν έπιθυμεί μεταθανάτιες
τιμές καί άνδριάντες. Μισεί τά έπιδόματα άναπηρίας καί πιστεύει στήν άκεραιότητά του. Θέλει τό χέρια του καί τά
πόδια του. Τόν έαυτό του.
"Ετσι στέκεται παρατηρητής έξω άπό
«τό χορό τής φωτιάς καί τού θανά
του», καί τούτη τήν «έγώ είμαι άπ' έξω»
στάση του τήν κρίνει ό Γκύντερ Γκράς
σά μιά άνάγκη «νά βγούμε άπό τήν ι
στορία καί ν' άρχίσουμε άπό τό μηδέν».
Γιατί καί στήν καρδιά τού νέου δέ μίλη
σε πολύ ή Ιστορία, άπλώς τήν άποστήθισε ό νοΰς καί τή θαύμασε! Ό νέος
τής έποχής μας δέ γνώρισε ποτέ τό
Στάλιν, τό Χιτλερισμό, δέν κατάλαβε τί
σημαίνει Τείχο ς τού Αίσχους καί περισ
σότερο δέν δικαιολόγησε τήν άνοιχτή
πληγή τού Βιετνάμ. Ποιά είναι λοιπόν
καί πού έφαρμόΖεται αύτή ή περιλάλη

«Ποΰ κρύβεται ό ’Ιη
σούς; Πού είναι; Κάπου
υπάρχει, κάπου κοντά
μας γιατί ό Μεσσίας ξανάρθε, ή καλλίτερα δέν
είχε φύγει ποτέ άπό τήν
Γή».
τη διακηρυσσομένη άρχή τής «αύτοδιάθεσης τών λαών»;
Αμφισβητεί ή καινούργια Γενιά. Τά
άμφισβητεϊ όλα. Ακόμη καί πρός τούς
γονείς δέν δείχνει έμπιστοσύνη... «Χά
σμα Γενεών» γράφουν οί κοινωνιολόγοι.
Άποδυνάμωση
τών παλαιοτέρων νά
πλησιάσουν τήν καινούργια νοοτροπία,
όμυντική στάση
τών νέων νά κρατή
σουν άβατη τήν περιοχή τους. Στό
«Culture ab Comitment» τής Μάργκαρετ Μήντ έχει τοποθετηθή ό έξή ς θαυ
μάσιος διάλογος:
— Υπήρξα κάποτε νέος, ένώ έσύ δέν
ύπήρξες ποτέ ήλικιωμένος, λέει ό πα
τέρας στό γιό.
Καί ό τελευταίος σπεύδει ν' άπαντήσ ε ι:
— Εσείς δέν ύπήρξατε ποτέ νέος μέ
σα στόν κόσμο πού είμαστε έμεϊς.
Είναι φανερό ότι ή διάσταση μεγαλώ
νει, τά κενά μένουν άγεφύρωτα.
— «Μήν όμιλεϊτε, τ' αύτια έχουν τοί
χους» σπεύδουν νά ειρωνευτούν οί νέοι
τήν άπάθεια τών παλαιοτέρων γιά τά
θέματά τους καί τις ιδέες τους.
Ό λ η ή κοσμοθεωρία γκρεμίστηκε,
μέσα τους. Βρίσκουν πώς τά πάντα διαψεύστηκαν καί ή μόνη ιδέα πού έμεινε
όρθια καί σωστή, είναι ό Ιη σ ο ύ ς. Γι'

αύτό έτοιμάστηκαν νά Τόν προϋπαντή
σουν μέ « Ώσαννά» καί Πανηγυρισμούς,
μετατρέποντας τά. . . καμπαρέ σέ θρη
σκευτικούς χώρους χωρίς ψυχεδελικά
μανιφέστα, τρύκ καί σλόγκαν, χωρίς
φολκλορικούς πεσσιμισμούς καί άγριες
μουσικές τών 120 ήχων, χωρίς έκείνο
τόν έξαλλο καί σπαρταριστό ρυθμό, μέ
σα στόν όποιο πεθαίνανε τά νειάτα, χο
ρεύοντας.
Κ Γ έσπευσαν νά πετάξουν
τά φανταιΖί μπιχλιμπίδια άπό τό λαιμό
καί τά χέρια, τά παρδαλά χίπικα φορέμοτα, τις καλοτυλιγμένες «κούκλες»
τής μαριχουάνας καί ν' άντικαταατήσουν
τις «σέξυ» διαφανείς μπλοΰΖες, πού έ 
φερναν τις εύγλωτες λ έξεις Kis me καί
Love me ή τά πορτραϊτα ειδώλων σάν
τού Ντήλαν ή τών Μπήτλς, σέ σεμνά
πουκάμισα πού γράφουν: «Χαμογέλασε!
Ό Θ εό ς σ' άγαπά».
Στήν άκρη μένουν καί τά βιβλία τού
Χέρμερτ ΜορκοΰΖε καί τής Ά γκάθα
Κρίστι γιατί τή θέση τους τήν κέρδισε
ή Βίβλος.
Σταμοτήσανε καί οί φωνές τού Χέντριξ. Τώρα
ό ΤΖέρεμαν Φαίηθ μέ τήν
όρχήστρα τής έκκλησίας τού 'Αγίου
Ματθαίου στέλει ύμνους στό ΝαΖωραϊο,
ένώ
τό
μιούΖικαλ
«Γκόντσπελ»
έ
γινε δίσκος ιπτάμενος καί γυρίΖει στήν
ύφήλιο γιά νά κηρύττει τό Εύαγγέλιο.
Σ έ 4 00 .00 0 φύλλα κυκλοφορήσανε οί
μεγαλύτερες άπό τις 50 χριστιανικές έφημερίδες, στις όποιες δέν ύπάρχουν
πιά φωτογραφίες γυμνών στάρ άλλά ένα
γαλήνιο καί ιερό άρόσωπο, ένα «Φίνο
Παιδί» (όπως άποκαλοϋν τό Θ ε ό ), ό
« Ιησούς Χριστός Σούπερσταρ».
Παραλήρημα καί έκσταση. Δ έο ς καί
δάκρυα, άνάγκης μετάνοιας. . .
Μέ τούτο τό κίνημα οί νέοι ξεπέρασον τά όρια τής φαντασίας. Στό Πανχάντλ «τό σπίτι τού ’Ελέους» θά θρή ό
πεινασμένος ένα πιάτο φαγητό καί στό
«Σουΐτσμπορτ» θά προμηθευθή ό μή έχων πού τήν κεφαλή κλίναι κρεββάτι νά
περάσει τή νύχτα του.
Ό χ ι πιά στοΰ Μάνσον τή σατανική
δύνομη ή στού Τίμοθυ Λήαρ τις παρά
ξ εν ες τ ελετές! Ό χ ι στόν ομαδικό έρω
τα καί τις ψευδαισθήσεις! Τώρα ό 'Ιη 
σούς σκορπάει Ειρήνη καί 'Αγάπη, φώς
καί δύναμη.
Τώρα άδερφώνεται · ό Πρστεστάντης
μέ τόν Καθολικό, ό 'Εβραίος μέ τό Βου
διστή, ό κακός μέ τό καλό, ό μαύρος
μέ τόν άσπρο. Παντού 'Ενότητα.
Ή πίστη πρός τόν 'Ιησού είναι άναγεννητική.
«Βλέπω νά κατεβαίνει άπό τόν ούρανό καί ν' άνεβαίνει άπό τή γή ή νέα Ι 
ερουσαλήμ» λέει ό σύγχρονος φιλόσο
φος Shardin. "Ο λες οί προσπάθειες τού
άνθρώπου βιομηχανικές, αισθητικές, έπιστημονικές καί ήθικές δέν κάνουν τΙποτ' άλλο παρά νά
«τελειώνουν» τό
κορμί τού Χριστού.
"Ετσι θά πάψει ό άνθρωπος νά Ζη
τάει άπροσδιόριστα τό «ignoto deo» καί
οί νέοι θά σταθούν κάτω άπ' τό φώς
τού Ιησού γιά νά δημιουργήσουν καί νά
νικήσουν.
ΑΛΕΞΑ Ν ΔΡΟ Σ

Δ Ε Λ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝIΑΣ
Τ Ο Υ

ΝΤΕ ΓΚΟΛ
Άπό τόν ’Ιούλιο Καίσαρα, πού δολοφονήθηκε
στήν Ρώμη τύ έτος 101 π.Χ. μέχρι σήμερα τήν Ιστορία
τής άνθρωπότητος σημαδεύει μιά σειρά άπό πολιτι
κές δολοφονίες.Μιά άπό τις πλησιέστερές μας χρονικά
είναι αύτή πού έγινε κατά τοΰ Στρατηγού Ντέ Γκώλ·

/Λ

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Σ
Ντέ
Γκώλ, πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας
περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές
του στό κτήμα του τής Μπουασερί, ατό
χωριό Κολομπαί λ έ ντέ - Ζ - έγκλίΖ· Ό
καιρός δέν ήταν καί τόσο ευνοϊκός τό
δεύτερο εκείνο 1 δθήμερο τού -Αυγού
στου 1962. Ο ουρανός ήταν συννεφια
σμένος κι' έβρεχε συχνά.
Τό ήμερολόγιο έδειχνε 22 Αύγούστου. ’ Ηταν μιά Τετάρτη. Τό πρωί τής
ήμέρας έκείνης ό στρατηγός Ντέ Γκώλ
άνεχώρησε άπό τό Κολομπαί για τό Πα
ρίσι, όπου τό άπόγευμα έπρόκειτο νά
συνεδριάση, κάτω άπό τήν προεδρία του,
τό ύπουργικό συμβούλιο.
Τό υπουργικό συμβούλιο άσχολήθηκε
μέ τις τρέχουσες ύποθέσεις. Ό ύπουργός των Εσωτερικών Φρέϋ διάβασε ώριομένες άστυνομικές έκθέσεις. Μιά
άπό αύτές προέβλεπε μιά δολοφονική α
πόπειρα κατά τού άρχηγοΰ τού κράτους
Τήν προέλεγε γιά «προσεχή». Ή Γαλ
λία περνούσε τότε μιά ταραγμένη περί
οδο. Μ έ τήν πολιτική του «ειρήνης τών
γενναίων», ό στρατηγός Ντέ Γκώλ εί
χε έπιτύχει μιά συμφωνία μέ τούς έπαναστάτες τού « Απελευθερωτικού Μετώ
που» τής Αλγερίας. Είχαν ύπογραφή οί
συμφωνίες τού Έ βιάν. Τήν Ιη ν 'Ιουλίου
1962 ή Αλγερία είχε άνακηρυχθή έπίσημα άνεΕάρτητη.
Ή πολιτική αύτή τού στρατηγού Ντέ
Γκώλ τόν είχε φέρει σέ όΕύτατη σύγ
κρουση μέ ώρισμένους πολιτικοστρατιωτικούς κύκλους, πού ήθελαν νά κρατή
σουν τήν Αλγερία κάτω άπό τό παλιό
καθεστώς τής γαλλικής έπαρχίας. "Ενα
κίνημα πού ώργάνωσαν
ό στρατηγός
Σαλάν καί άλλοι άνώτεροι άΕιωματικοί
τών στρατιωτικών
δυνάμεων πού είχε
ή μητροπολιτική Γαλλία στήν Αλγερία,
άπέτυχε.
Μετά τήν άποτυχία
τού κινήματος,
πολλοί άδιάλλακτοι άΕιωματικοί μετέφε
ραν τήν συνωμοτική
δράση τους στό
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Παρίσι. "Ιδρυσαν μιά τρομοκρατική ορ
γάνωση, τόν Ο Α Σ ( Οργάνωση Μυστι
κού Στρατού). Συγκρότησαν μιά Εθνι
κή Επιτροπή Αντιστάσεως.
Μέσα στά πλαίσια τού τρομοκρατικού
έκείνου κινήματος δύο νέοι Γάλλοι ά·
ξιωματικοί, πού είχαν ύπηρετήσει στήν
Αλγερία, ό συνταγματάρχης - μηχανι
κός τής στρατιωτικής 'Αεροπορίας Ζάν
Πιέρ Μπαστιέν Τερύ καί ό τέως ύπολοχαγός τού πυροβολικού Αλαίν Μπουγκρέν, είχαν κατορθώσει νά συγκροτή
σουν μιά ομάδα δράσεως. Ό άρχηγός
Τερύ ήταν γνωστός ατούς συνεργάτες
του μέ τό ψευδώνυμο Ντιντιέ.
Ή ταν
φανατικός, θεωρούσε τόν Ντέ Γκώλ γιά
προδότη καί είχε διαθέσει άπό τήν ιδιω
τική περιουσία του ένα έκατσμμύριο
φράγκα έκείνης τής έποχής γιά τόν πα
ραμερισμό τού Ντέ Γκώλ έν άνάγκη διά
τής βίας.
Γύρω άπό τόν άρχηγό, τόν «Ντιντιέ»
είχε συγκροτηθή ένας μαχητικός πυρή
νας άδιαλλάκτων στοιχείων τής ακρας
ΔεΕιάς, πού κρυβόντουσαν
κάτω όπο
ψευδώνυμα. Τά πραγματικά τους ονό
ματα ήσαν Ζάκ Πρεβέ, Ζεράρ ΜπυΖόν,
Ά νρ ύ Μαγκάντ — ένας Γάλλος πού εί
χε γεννηθή στήν Αλγερία — ό Πασκαλ
Μπερντόν, ό Ά λ φ έ ν ς
Κοσταντέν καί
πολλοί άλλοι. Στήν όμάδα άνήκαν καί
τρεις Ούγγροι, πού είχαν δραπετεύσει
άπό τήν Βουδαπέστη, οί ΛάΖος Μάτρον,
Γκουΐλα Σάρι καί ΛάΖλο Βάργκα.
Ό άρχηγός Ντιντιέ καί τό πρωτοπαλλήκορό του παρακολουθούσαν όσο μπο
ρούσαν καλύτερα τις κινήσεις τού στρα
τηγού Ντέ Γκώλ. Α ς σημειωθή, ότι καί
πριν άκόμη άπό τά γεγονότα τής Α λ
γερίας, στις 8 Σεπτεμβρίου 1961, είχε
ήδη γίνει μιά δολοφονική άπόπειρα κατά
τοΰ Ντέ Γκώλ.
Στό Πόρ σύρ Σ έ ν , στήν όδό πρός τό
Κολομπαί, άπό τήν όποια ήΕερε πώς θά
περνούσε ό στρατηγός Ντέ Γκώλ, κά
ποιος μεσίτης άσφαλειών, ό Μαρσιάλ

ντέ Βιλπαντύ, είχε τοποθετήσει μιά «κα
ταχθόνια μηχανή». Ή βόμβα έΕερράγη,
άλλ' ό στρατηγός Ντέ Γκώλ δέν έπαθε
τίποτε. Τό μόνο πού είπε, όταν έμαθε
πώς έπρόκειτο γιά μιά δολοφονική άπόπειρα έναντίον του, ήταν:
—Τί άνοστα άστεία είναι αύτά;
Τόν Ιούνιο τού 1962 είχε γίνει έναν
τίον του άλλο «άνοστο άστεϊο»: Μιά νέα
δολοφονική άπόπειρα, τήν στιγμή πού ό
στρατηγός έφ ευγε γιά μιά περιοδεία του
στις έπαρχίες. Ούτε έκείνη ή άπόπειρα
έπέτυχε.
Οί αλλεπάλληλες άποτυχίες είχαν άποθαρρύνει τούς τρομοκράτες τού Ο Α Σ
Ό «Ντιντιέ» καί ή ομάδα του εϋρισκαν
πώς «κάτι έπρεπε νά γίνη», γιά νά μή
διαλυθή άδοΕα τό δίκτυο τού «Μυστικού
Στρατού». Ή όμάδα τους άπεφάσισε νά
δράση.
Θεώρησε πώς ή παρουσία τού
στρατηγού Ντέ Γκώλ στό Παρίσι καί ή
έπιστροφή του στό Κολομπαί ήταν μιά
εύκαιρία πού ή όμάδα δέν έπρεπε ν' άφήση νά χαθή.
Αργά τό άπόγευμα, τήν 22αν Αύγου
στου, 1962, άφού τελείωσε τό ύπουργικό συμβούλιο, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ
άπεχαιρέτησε τούς ύπουργούς του καί
έτοιμάσθηκε ν' άναχωρήση μέ τήν άκο
λουθία του γιά τό κτήμα του, τού Κ ο 
λομπαί.
Τό ύπουργικό συμβούλιο τελείωσε
στις 6.3 0 τό άπόγευμα. Μιά ώρα άργότερα, στις 7 καί 4 0 ', δύο μαύρες λιμουΖίνες άναχωροϋσαν άπό τό προεδρικό
μέγαρο.
Στήν πρώτη, στά πίσω καθί
σματα, ήταν ό στρατηγός ντέ Γκώλ καί
πλάι του ή γυγαίκα του κυρία Ύβόννη
ντέ Γκώλ. ΜαΖί μέ τό προεδρικό Ζευγά
ρι ήταν κι' ό γαμβρός τού
προέδρου
συνταγματάρχης Αλαίν ντέ Μπουαοσιέ.
Στή δεύτερη λιμουΖίνα ήσαν, έκτος
τοΰ σωφέρ καί τού στρατιωτικού για
τρού, δύο άνώτεροι άστυνομικοί τής ει
δικής ύπηρεσίας τής Προεδρίας, οί

Πουϊσσόν καί ΝτΖουέρ. Ακολουθούσαν
δύο μστοσυκλεττιστές.
Ό στρατηγός ντέ Γκώλ δέν άπέδιδε
σημασία στά Ζητήματα τής προσωπικής
όσφαλείας του καί
μέ τήν άδιαφορία
του, μέ τήν περιφρόνηση πρός τόν κίν
δυνο, είχε φέρει πολλές φορές σέ όπόγνωση τις υπηρεσίες
όσφαλείας, πού
ήταν ύπεύθυνες γιά
τή Ζωή του, σάν
άρχηγοϋ τού κράτους.
Ή μόνη παραχώρηση πού δέχθηκε,
ύστερα άπό πολλές συΖητήσεις, ήταν τό
δρομολόγιο πού είχαν καθορίσει οί ύπηρεσίες όσφαλείας του γιά τις τακτικές
μετακινήσεις του όπό τό Παρίσι ατό Κολομπαί. Γιά λόγους πρόνοιας είχε έπικρατήσει ή άρχή, ότι ό στρατηγός θά
πήγαινε μέ τό αύτοκίνητο μόνον ως τό
Βιλακουμπλαί. Ά π ό έκεϊ, τό ταξίδι συ
νεχιζόταν μέ έλικόπτερο έω ς τό Σαίν
ΝτιΖιέ. Από έκεϊ, κάτω άπό τήν προ
στασία ισχυρών κλιμακίων τής χωροφυ
λακής, κλιμακωμένων κατά μήκος τής
διαδρομής, τό ταξίδι πρός τό τέρμα, τό
Κολομπαί.
Γιά νά πάη άπό τό Παρίσι στό Βιλακουμπλαί, όπου τόν περίμενα κάθε φο
ρά ένα έλικόπτερο, ό στρατηγός ντέ
Γκώλ καί ή άκολουθία του άκολουθοϋσαν ένας άπό δύο δρόμους: ή τόν δρό
μο πού περνούσε άπό τό δάσος τού Μεντόν, ή τόν δρόμο πού περνούσε άπό τό
Κλαμάρ.
Ποιό άπό τό δύο δρομολόγια θ' όκολουθοϋσε ό στρατηγός, το
άποφάσιΖε
τήν τελευταία στιγμή ό γαμβρός του,
συνταγματάρχης ντέ Μπουασιέ, ή άν έ 
λειπε ό ύπασπιστής πού θά
συνόδευε
τόν στρατηγό.
Εκείνο τό βράδυ τής 22 Αύγούστου
1962 είχε προτιμηθή τό δεύτερο δρο
μολόγιο: ό δρόμος πού περνούσε άπό
τό Κλαμάρ.
Οί δύο μαύρες λιμουΖίνες, όπως έσημειώσαμε άνεχώρησαν άπό τό προεδρι
κό μέγαρο στις 7.4 0 τό βράδυ. "Υστερα
άπό πέντε μόλις λεπτά, ό Ντιντιέ, ό άρχηγός τής τρομοκρατικής όμάδος τών
συνωμοτών, ειδοποιήθηκε άπό έναν άπό
τούς πράκτορές του, πού παραμόνευαν
στά περίχωρα τού προεδρικού μεγάρου.
Ό «Ντιντιέ» περίμενε σ' ένα μπιστρώ,
ένα μικρό μπάρ. Μόλις έμαθε πώς ά
πρόεδρος καί ή άκολουθία του πήραν
τό δρόμο πρός τό Κλαμάρ, έσπευσε νά
θέση σ' ένέργεια τόν τρομοκρατικό μη
χανισμό τής όμάδας του.
Σ έ λίγο ό Ντιντιέ βρίσκεται κΓ αύτός στό Κλαμάρ. "Ενας άπό τό πρωτοπαλλήκαρα τής όμάδος του, ό Μαγκάντ,
περίμενε μ' ένα μικρό καμιόνι σέ μικρή
άπόσταση άπό έκεϊ.
Σ έ άλλο σημείο τής διαδρομής, στήν
στροφή τής όδοϋ ντέ λά Μουρσιγιέρ,
έξω άπό ένα πρατήριο βενΖίνης, άκρη
- άκρη στό πεΖοδρόμιο, είχε σταθμεύσει
μιά μικρή κίτρινη κούρσα. Στή θέση τού
σωφέρ ήταν καθισμένο άλλο μέλος τής
όμάδος, ό Βαργκά. Επιβάτες ήταν ό
ΜπυΖόν, ό Σαρί, ό Μπερνιέ κι' ό Μάρτον όπλισμένοι μέ ντουφέκια, περίστρο
φα κι' ένα μυδραλλιοβόλο. Τήν στιγμή
πού θά περνούσε ή πρώτη λιμουΖίνα τής
προεδρικής πομπής, θά τής «έρριχναν».
Θά τήν χτυπούσαν μέ ριπές στά λάστι
χα καί στό ύδραυλικό σύστημα γιά νά
τήν καρφώσουν έπί τόπου καί νά μπλο-

Τό αυτοκίνητο τοΰ στρατηγού Ντέ Γκώλ έγινε διάτρητο άπό τις σφαίρες, όπως
δείχνει ή φωτογραφία. Έ ν τούτοις όμως, ούτε ό Ντέ Γκώλ ούτε οί συνεπιβά
τες του έπαθαν τό παραμικρό.

κάρουν τό δεύτερο αύτοκίνητο, πού θά
έρχόταν πίσω της.
Μεταξύ τού Ντιντιέ καί τής κίτρινης
κούρσας μεσολαβούσε μιά άπόσταση
250 μέτρων. Μόλις θά έβλεπε άπό μα
κριά, τά δύο αύτοκίνητο τής μικρής προ
εδρικής
φάλαγγος, ό «Ντιντιέ» θά έ 
σπευδε νά δώση σινιάλο στόν Μπερνιέ,
πού περίμενε λίγο παραπέρα μέ τό μι
κρό καμιόνι έξω άπό τό πρατήριο βεν
Ζίνης.
Θά έδινε σινιάλο,
άνοίγοντας
μπροστά του μιά έφημερίδα. Είχε όμως
άρχίσει νά σκοτεινιάΖη. Ό Μπερνιέ θά
έβλεπε τήν έφημερίδα;
Οί δήμιοι τής όμάδος τού Ντιντιέ εί
χαν πάει στό Καλμάρ, όχι άπό τή με
γάλη δημοσιά, άλλ' άπό συντομώτερες
παρόδους κι' έφτασαν στό Καλμάρ πριν
άπό τήν προεδρική φάλαγγα. Είχαν με
λετήσει καλά τήν «έπιχείρηση» καί βρέ
θηκαν έγκαιρα ατά προκαθορισμένα πό
στα.
Ή ώρα ήταν 20 καί 8 ', όταν ό Ντιντιέ έδωσε τό σινιάλο. Ό Μπερνιέ δέν τό
είδε. Στις 20 καί 10 ό Ντιντιέ έπανέλαβε τό σύνθημα. Ή μικρή προεδρική
φάλαγγα έπλησίαΖε. Ό Μπερνιέ κι’ ά
Μάρτον άρχισαν τις ριπές.
Οί ριπές άστόχησαν. Οί δύο μαύρες
λιμουΖίνες
πέρσσαν μέ
κεραυνοβόλα
ταχύτητα. «Δέν ξέρουν νά σκοπεύσουν!»
είπε στούς συνεπιβάτες τού αύτοκινήτου
του ό στρατηγός ντέ Γκώλ.
Δύο μόνο σφαίρες είχαν πετύχει τήν
λιμουΖίνα τοΰ στρατηγού: ή μία στό λά
στιχο μιας άπό τις μπροστινές καί ή άλ
λη στό λάστιχο μιας άπό τις πισινές ρό
δες.
Ο στρατηγός, πάντως, έφτασε
σώος καί άβλαθής στό
Βιλακουμπλαί
καί σάν νά μήν είχε συμβή τίποτε, άνέβηκε στό έλικόπτερο, πού θά τόν πή
γαινε στόν Σαίν ΝτιΖιέ.
"Εφθασε στό
Σαίν ΝτιΖιέ στις 22 καί 10 καί έξακολούθησε τό ταξίδι του πρός τό Κολομ
παί μέ αύτοκίνητο.
Παρ' όλη τήν άπόπειρα, τό ώράριο

δέν είχε καθυστερήσει ούτε ένα δευτε
ρόλεπτο.
Κ ανένας δέν
πιστεύει σήμερα στά
θαύματα.
Κ Γ όμως, ό στρατηγός ντέ
Γκώλ έγλύτωσε έκείνο τό βράδυ ώς έκ
θαύματος.
"Οπως άνακοινώθηκε
άργότερα, τά
δύο αύτοκίνητο τής προεδρικής φάλαγ
γας
είχαν ύποστή κΓ άλλες
Ζημίες.
Εκτός άπό τά δύο λάστιχα πού έσκα
σαν, ένα βλήμα είχε
κάνει σκόνη τό
πλάγιο άριστερό
κρύσταλλο τού πίσω
μέρους τού αύτοκινήτου. "Α λλες σφαί
ρες είχαν πέσει στή στέγη τοΰ αύτοκινήτου, έπάνω άκριθώς άπό τή θέση,
όπου ήταν καθισμένος ό στρατηγός. ΚΓ
έπειδή ό μακαρίτης ήταν πολύ ψηλός,
τό κεφάλι του δέν βρισκόταν σέ μεγά
λη άπόσταση άπό τή σκεπή.
Ό στρατηγός έδ ειξε όχι μόνο ψυ
χραιμία, άλλά καί
σπάνια έτοιμότητα
πνεύματος. "Εσκυψε πρός τά έμπρός κΓ
έτσι τό -κεφάλι του βρέθηκε έκτός βο
λής, κάτω άπό τό έπίπεδο τών βλημά
των.
Ά π ό τούς έπιβάτες τού δεύτερου αύτοκινήτου κανένας, έπίσης, δέν έπαθε
τίποτε. Δέν τραυματίσθηκαν ούτε οί άνύποπτοι διαβάτες.
Κ Γ ένα ιδιωτικό αύτοκίνητο, φορτω
μένο όλόκληρη οικογένεια, πού γύριΖε
άπό μιά έκδρομή,
ένώ βρέθηκε μέσα
στή βροχή τών σφαιρών, βγήκε άπό τό
κακό συνοπάντημα άτρωτο.
Κ ανένας
δέν έπαθε τίποτε.
"Αν οί σκοπευτές τών τρομοκρατών
είχαν χρησιμοποιήσει έκρηκτικές ή έμπρηστικές σφαίρες, ή απόπειρα, άσφαλώς, θά είχε έπιτύχει.
"Αν είχαν στρέψει τις βολές τους
στό ύψος τών θυρών τών οχημάτων, τό
άποτέλεσυα θά ήταν ένα λουτρό αίμα
τος. Είναι, όμως, δύσκολο νά έπιτύχη
κανείς ένα στόχο — στή συγκεκριμένη
αύτή περίπτωση ένα άνθρωπο — πού
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ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΟΛ
μετατοπίζεται, μέ ταχύτητα 25 μέτρων
τό δευτερόλεπτο.
Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε αμέ
σως. Ή κίτρινη κούρσα, πού είχαν χρη
σιμοποιήσει οί τρομοκράτες, βρέθηκε
έγκαταλελειμμένη οέ απόσταση 800 μέ
τρων άπό τό σημεϊον, όπου έγινε ή α
πόπειρα. Οί συνωμότες, καθ' όλες τις
ένδείΕεις, είχαν σπεύσει
νά γυρίσουν
στό Παρίσι.
Ή Αστυνομία έΕαπέλυσε
έπί τό ίχνη τους τό καλλίτερα λαγωνι
κά της.
Οί μιοοί άπό τούς δράστες είχαν φύ
γει άπό τό Παρίσι. Ό Αρχηγός, όμως,
ό «Ντιντιέ», μέ τό πραγματικό του όνο
μα Μπαστιέν Τερύ, παρ' όλες τις έπίμονες προσκλήσεις πού τού είχαν γίνει
άπό τό Βέλγιο, δέν έφυγε.
Δέκα ήμέρες μετά τήν άποτυχοϋσα
απόπειρα,
μιά άστυνομική περίπολος
σταμάτησε ένα άπό τούς Γάλλους πρόσ
φυγες τής Αλγερίας, πού άπό τή Μασ
σαλία πήγαινε στό Παρίσι. Ή τ α ν ό Μαγκάντ.
Στήν άνάκρισι ώμολΐιγησε πώς ήταν
ένας άπό τούς άνδρες τού έκτελεστικοΰ
αποσπάσματος, τής 22ας Αύγούστου.
Στό τέλος, τό άπεκάλυψε όλα.
Ταυτόχρονα
συνελήφθη σ' ένα όπο
τό μεγάλα έμπορικά καταστήματα τοϋ
Παρισιού ό Μπερτόν. Ύ σ τ ερ α άπό τις

δύο αύτές συλλήψεις, ό κλοιός γύρω
όπό τά μέλη τοϋ έκτελεστικοΰ αποσπά
σματος, πού είχε μείνει στό Παρίσι, γί
νονταν όλο καί στενώτερος. Τ ρ εις άλ
λοι' οί Τοκναί, Πρεβέ καί ΜπυΖόν, συνελλήφθησαν στήν ρύ Μπέρτ, τήν στι
γμή πού έβγαιναν άπό ένα μικρό διαμέ
ρισμα, όπου είχαν τήν συνήθεια νά συ
ναντιόνται.
Σ τις 14 Σεπτεμβρίου, άνακοινώθηκε
πώς είχε συλληφθή κι' ό Μπαστιέν Τ ε 
ρύ, ό «Ντιντιέ», ό άρχηγός τής συμμο
ρίας.
Ό Μπαστιέν Τερύ δέν είχε πυροβο
λήσει, κι' ούτε καν είχε άποπειραθή νά
πυροβολήση. Τό μόνο πού είχε κάνει,
ήτον πώς είχε δώσει τό σύνθημα. Ή 
ταν, όμως, ό άρχηγός τοϋ έκτελεστικοΰ
άποσπάσματος.
Αύτό όχι μόνο δέν τό
έκρυψε, άλλά τό διεκήρυσσε μέ Ιδιαί
τερη ύπερηφάνεια στή δίκη του. Μαζί
μέ όλους τούς άλλους πού συνελήφθησαν, δικάστηκε άπό τό στρατιωτικό δι
καστήριο τής Β ενσέν στά τέλη τοϋ Ί ο
νουαρίου 1963.
Στήν άπολογία του ίσχυρίσθηκε πώς
σκοπός του δέν ήταν νά σκοτώσουν τόν
στρατηγό ντέ Γκώλ, αλλά νά τόν άπαγάγουν γιά νά τόν άχρηστεύσουν καί νά
τόν έΕουδετερώσουν. Θά τόν παρέπεμπαν, είπε, σ' ένα λαϊκό δικαστήριο, μέ

τήν κατηγορία τής έσχάτης προδοσίας.
— Κι' άν ό στρατηγός ντέ Γκώλ σας
έφερνε άντίσταση, τί θά κάνατε; ρώτη
σε ένας στρατοδίκης.
Μέ όλη τή σοβαρότητα ό κατηγορού
μενος άπάντησε:
— Θά τοϋ βγάζαμε τά γυαλιά του καί
τίς. . . τιράντες του!
Τό άκροατήριο Εεκαρδίστηκε στά γέ
λια.
Ό Μπαστιέν Τερύ μαΖί μέ δύο άλ
λους άπό τούς κατηγορουμένους, κατα
δικάσθηκε σέ θάνατο.
Στήν ίδια ποινή καταδικάσθηκαν έρήμην άλλοι τρεις,
οί Βαττέν, Μπερνιέ
καί Μάρτον. Μονάχα ό Τερύ έκτελέσθηκε. Τουφεκίσθηκε στις 11 Μαρτίου 1963
στό φρούριο τού Ίρβύ.
"Εω ς .τήν τελευταία στιγμή, οί συγ
γενείς του ήλπιΖαν πώς θά τοϋ δινόταν
ΧάρηΤό πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφη
μα άρχηγοϋ Εένου κράτους πού έλαβε
ό στρατηγός ντέ Γκώλ γιά τήν διάσωσή
του, ήταν άπό τόν Κέννεντυ, τόν 'Α με
ρικανό πρόεδρο, πού ήταν γραφτό νά
πέση λίγο άργότερα θύμα μιάς πολιτι
κής δολοφονίας.
M A U R IC E

A R N O LD Y

ΕΝΤΓΚΑΡ ΧΟΥΒΕΡ
Τήν νύκτα τής 1.6.72 άπεβίωσε, συνε
πείς καρδιακής προσβολής εις ήλικίαν
77 έτών, ό Αρχηγός τοϋ "Εφ - Μπί Αί, Ε Ν Τ Γ Κ Α Ρ Χ Ο Υ Β Ε Ρ . Ό έκλιπών
έγεννήθη εις Ούάσιγκτων τήν πρωτο
χρονιά τοϋ 1895. Τό 1915, διωρίσθη εις
τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης. Τό 1916,
έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ΤΖώρτΖ Ούάσιγκτων. Από
τοϋ 1919 μέχρι τοϋ 1921 διετέλεσεν ει
δικός βοηθός τού ύπουργοϋ Δικαιοσύ
νης, καί άπό τοϋ 1921 μέχρι τοϋ 1924
ήταν άναπληρωτής διευθυντής τού Γρα
φείου Ερευνών τοϋ προϋπάρΕαντος τοϋ
Έ φ - Μπί - "Αϊ όργανισμοϋ.
Ό τα ν τοϋ έπροτάθη ή άνάληψις τής
διευθύνσεως τού Ομοσπονδιακού Γρα
φείου Ερευνών, έπέμεινεν όπως τοϋ δοθή άπόλυτος έλευθερία, όπως έκκαθαρίση τήν ύπηρεσίαν έκ τών μή άποδοτικών στοιχείων καί έπιβάλη αύστηροτέραν πειθαρχίαν εις όλόκληρον τήν ύ
πηρεσίαν.
Μέχρι τής δεκαετίας τοϋ 1930 είχεν
όργονώοει μίαν δύναμιν, ή όποια παρα
μένει άνεΕίτηλος εις τήν φαντασίαν τοϋ
λαού. Ή έποχή τών ληστρικών συμμο
ριών τύπου «Μπόννυ καί Κλάϋντ» καί
αί έντυπωσιακαί άπαγωγαί έβοήθηοαν τό
Έ φ Μπί "Αϊ νά κερδίση διαρκώς φή
μην διά τήν άνωτέρας ποιότητος έργασίαν καί έρευναν.
Ό Χούβερ
έκαυχατο περισσότερον
παντός άλλου, διότι ή προσπάθεια δο
λιοφθοράς τών Ηνωμένων Πολιτειών
ύπό τών έχθρών της, κατά τήν διάρκει
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αν τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, έΕουδετερώθη σχεδόν κατά 100% χάρις εις
τάς προσπάθειας τών άνδρών του.
Θρύλος είχε δημιουργηθή γύρω άπό
τήν προσωπικότητα τοϋ Χοϋβερ, ό όποι
ος έθεωρεϊτο άδιάφθορος
καί άδέκαστος.
ΈΖοΰσεν ήσυχη Ζωή καί ήταν προση
λωμένος εις τό καθήκον του, όσον ολί
γοι κρατικοί λειτουργοί.
'Απέφευγε συστηματικώς τάς ιδιαιτέ
ρας σχέσεις μέ τούς ήγέτας τών διαφό
ρων πολιτικών
κομμάτων, καθώς καί
τήν δημοσιότητα, διά νά μή νομισθή πο
τέ ότι έΕωϋπηρεσιακοί λόγοι έπηρέαΖαν
τάς άποφάσεις του.
Ούδεμία άλλη μορφή εις τά ϋπατα
άΕιώματα τών Ηνωμένων Πολιτειών εί
ναι δυνατόν νά συγκριθή μέ τόν Έ ν γκαρ Χούβερ, τουλάχιστον ώς πρός τήν
άνεΕαρτησίαν, τήν όποιαν
διετήρησεν
έναντι τών άλλεπαλλήλων ύπουργών τής
Δικαιοσύνης καί τών Προέδρων, μολο
νότι ίεραρχικώς ήσαν προϊστάμενοί του,
κατά τόν ήμιου περίπου αιώνα, κατά τόν
όποιον διηύθυνε τό "Εφ Μπί "Αϊ.
Ο Πρόεδρος ΝίΕον έμφανώς συντε
τριμμένος έκ τοϋ θάνατου τοϋ Χοϋβερ,
διέταΕε νά άναρτηθοϋν μεσίστιοι αί σημαϊαι εις όλα τά δημόσια καταστήματα,
πλέκων δέ τό έγκώμιον τοϋ έκλιπόντος,
είπε μεταΕύ τών άλλων καί τά έΕή ς χα
ρακτηριστικά:
«Πάντες οί 'Αμερικανοί πενθούν τόν
θάνατον τοϋ "Εντγκαρ Χοϋβερ. 'Υπηρέ
τησε τό έθνος του ώς διευθυντής τοϋ
Έ φ Μπί "Αϊ έπί 46 έτη μέ άπόλυτον

νομιμοφροσύνην, άσύγκριτον ικανότητα
καί ύπερτάτην άφοσίωσιν.
Δύναται άληθώς νά λεχθή περί αύτοϋ ότι ύπήρΕε θρύλος τής ίδιας τής
έποχής του. ΔΓ έκατομμύρια άνθρώπων
ήταν τό σύμβολον καί ή ένσάρκωσις
τών άΕιών, τάς όποιας ό ίδιος έΕετίμά
περισσότερον παντός άλλου — τοϋ θάρ
ρους, τοϋ πατριωτισμού, τής άφωσιώσεω ς εις τήν χώραν του καί τής γρανι
τώδους έντιμότητος καί άκεραιότητός
του. Ε ις έποχάς δυσχερειών ό Χοϋβερ
ούδέποτε ύπήρΕεν ό άνθρωπος, ό όποι
ος θά άπέφευγε τήν μάχην. Ή ύπέροχος συμβολή του εις τό νά καταστήση
τήν χώραν αύτήν μεγάλην καί καλήν δέν
θά λησμονηθή ποτέ ύπό τοϋ άμερικανικοϋ λαοϋ. Θά λησμονηθούν, όμως, άμέσως, οί εύτελεϊς ψόγοι καί αί κακό
βουλοι έπικρίσεις τών συκοφαντών του.
Τό 'Έ φ Μπί "Αϊ τό όποιον κυριολεκτικώς είχεν ό ίδιος ιδρύσει καί έδραιώσει, θεωρείται σήμερον παγκοσμίως
ώς ή άρίστη όργάνωσις έπιβολής τοϋ
νόμου εις τόν κόσμον. Είναι τό αιώνιον
μνημείον, τό όποιον τιμά τόν μέγαν αύτόν Αμερικανόν».
Ή
Αστυνομία Πόλεων, τήν όποιαν
πολλάκις ό μεγάλος νεκρός παντοιοτρόπως έβοήθησεν, αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά έκφρόση τήν βαθυτάτην λύπην
της, πρός τούς συναδέλφους τής Α μ ε 
ρικής καί πρός τόν φίλον Αμερικανικόν
λαόν, διά τήν άπώλειαν τοϋ μεγάλου
άστυνομικοϋ, τοϋ μεγάλου ήγέτου.
«Α. X.»

ΔΕΙ Α ΙΝ Ο Ν

Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ Ν

Τοδ ΚΩΣΤΉ ΠΑΛΑΜΑ

Ρ

»

ΙΣ Τ Ο έρημικόν, έπί τών προπόδων
τού Λυκαβηττού, καί άπέναντι τού μουσικωτάτου Υμηττού, καφενεδάκι ή ήσυχία πώς άναπαύει καί πώς εύτυχίΖει τό
φώς. Ή ήσυχία είναι τόσο, όση άρκεϊ
διά νά άκούης, λησμονημένος εύφροούνως, -τό μονότονον τραγούδι τού ΖίΖικα
καί συμπληρωματικόν τού τραγουδιού
αύτού, τήν φωνήν τού άνθρώπου, ένός
άπό τούς τοκτικωτάτους θαμώνας τού
μικρού καφενέ. Ό άνθρωπος είναι τέκνον τού λαού, μέ τήν κλασσικήν έΕυπνάδα τού αιωνίου Ρωμιού, μέ τόν πο
λιτισμό τού νεωτέρου 'Αθηναίου, όστις
είναι ικανός, μέ έλαφρότητα πάντοτε,
καί κάποτε μέ χάριν πεταλούδας, νά τριγυρίΖπ έπάνω εις όλα τά προβλήματα
τού Θεού, τού άνθρώπου, καί τού κό
σμου, χωρίς νά χρονοτριβή εις τίποτε.
Πόσον είναι διασκεδαστική, άλλά καί δι
δακτική πόσον, διά τόν στοχαστικόν, ή
άκρόασις μιας άπό τάς αύτοσχεδίους
πολυώρους κοΖερί τού Αθηναίου πρός
τούς μέ οιωπήν καί μέ ύπομονήν άκροωμένους όμιλητάς του διάλεΕις, ή όποια
άρχι'Ζει άπό τόν έρχομόν τού Κέκροπος
εις τό κλεινόν "Αστυ καί καταλήγει εις
τούς θριάμβους τοϋ στρατάρχου Φός.
Καί τό φώς έκεϊ είναι τόσον όσον φθά
νει διά νά καθιστά όρεκτικώτερα τά
γράμματα καί ήδονικωτέραν τήν μ ελέ
την τού βιβλίου τό όποιον κουβαλεϊς εις
τό καφενεδάκι διά νά συμπληρώση τήν

έποπτείαν σου καί τήν άπόλαυσίν σου,
διά νά συντροφεύση τήν μόνωσίν οου,
καθώς γνωρίΖουν νά μάς δίδουν τήν
συντροφιά αύτήν τά ώραϊα μόνον καλο
προαίρετα καί καλόβολα βιβλία, παντός
είδους ένσαρκώσεις τού πνεύματος.
Αλλά τί είναι τό σοφόν ή διασκεδαστικόν βιβλίον έμπρός εις τήν άνεκφράστου ώραιότητος βίβλον, ή όποια διανοίγει τάς σελίδας της πρό τών όμμάτων οου, έκστατικών πάντοτε, άν καί
είναι ή μυριοστή φορά πού τελείται έμ 
πρός σου ή άποκάλυψις αύτή καί μέ
τήν βοήθειαν πάντοτε τού άττικοΰ φω
τός; Είναι τό φώς τού δειλινού. Ό Υ 
μηττός άπέναντι σου μυσταγωγός, προεΕάρχει τού χορού. Τό βουνόν αύτό δέν
έχει τίποτε σχεδόν άπό τά γνωρίσματα
πού διοκρίνουν εις τόν κόσμον τής φύ
σεως τούς αδελφούς του. ΝομίΖεις άτι
τό έγέννηοεν ή Τέχνη καί τό έρριψεν
εις τήν Φύσιν, διά νά τής δώση κάποιον
μάθημα καλλιτεχνικής ώραιότητος καί
νά ταπεινώση κάπως τήν άλαΖονίαν τής
παντοδυνάμου Κυρίας, ή όποια κατέχει
τά κλειδιά όλων τών άληθειών καί όλων
τών ώραιοτήτων. Ή φύσις εις τήν 'Ατ
τικήν μέ έν μόνον όνομα θά ήδύνατο
προσηκόντως νά χαρακτηρισθή φύσις
πνευματική. Καί ή άριστοκρατική αύτή
πνευματικότης, πόσον άπρόσιτος εις τάς
κοινός καί τάς χονδρός ιδιοσυγκρασίας
(καί άς κρύπτωνται κάτου άπό τά βερνι
κώματα όλων τών έΕευρωπαϊσμένων πο-

λιτιομών). Τό διανοητικόν ύψος τής άτ- _
τικής φύσεως, εις τήν όποιαν δέν άπορείς πώς άνυψώθηκαν οί Π αρθενώ νες^
καί πώς συνετέθησαν αί τραγωδίαι τού
Σοφοκλέους, προσλαμβάνει όλην του
τήν έκφρασιν καί δαψιλεύει όλην του
τήν πυκνήν εις νοήματα καί τήν σημαν
τικήν εύγλωτίαν του, κατά τήν ώραν
εκείνην τοϋ δειλινού' τήν ώραν πού ή
Ζέστη κάμνει συνήθως τούς άνθρώπους
νά βλασφημοϋν, καί τά ΖιΖίκια νά τρα
γουδούν τό μονότονον τραγούδι των,
τήν ώραν πού μέ φέρει εις τό έρημικόν
έπί τών προπόδων τού Λυκαβητοΰ, καί
άπέναντι τοϋ μουοικωτάτου 'Υμηττού, f—
καφενεδάκΓ όλα τά σπιτάκια εις τούς
πέριΕ λόφους έμφανίΖονται ώς λευκά εί
δύλλια, τά πεύκα συμπλέκονται μέ tcij
κυπαρίσσια, μελανοπράοινα φαντάσμα
τα, ποικίλλοντα έπί τό μελαγχολικώτερον τήν ειδυλλιακήν λευκότητα τών μι
κρών κλιμακωτά σπαρμένων σπιτιών, τ Γ
χρώματα έκτελοΰσιν άβροτάτας μούσι
κάς συμφωνίας έπί τών κορυφών τώ
λόφων καί εις τάς έκτάσεις τών όριΖόν-; >
των, συμφωνίας αί όποϊαι άπό λεπτού
εις λεπτόν έναλλάσσουν εις άποχρώσεις j p
δυσπεριγράπτους. Έ ν ώ τόν διαφανέστα-^^
τον άέρα, τόν όποιον πληροί μέ τήν άό
ρατον παρουσίαν της ή Εανθή 'Αρμονία
διασχίΖουν, ώς μεγάλα άρπακτικά όρνεα
άκρίδες ή "Αρπυιαι, ώς μεγάλα έν τούτοις καί θαύματα τοϋ άνθρωπίνου ν ο ϋ ,'
τό άεροπλάνα.
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

01 Α Λ Λ Ο Ι Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι
ΤΗΣ ΚΩΝ)ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Υπό Ύπαστ. Α' κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
Υποδεέστεροι, τοϋ Έπαρχου, τοϋ
Πραίτωρος καί τοϋ Κοιαίστορος, άλλ' όπωσδήποτε κατέχοντες σημαντικήν θέσιν εις τήν βυζαντινήν διοικητικήν ιε
ραρχίαν, περιβεβλημένοι δέ αστυνομικά
καθήκοντα ήτο καί άλλοι άρχοντες έκ
τών ώποίων τινές μέν εις τήν Κων)πολιν τινές δέ εις τάς Επαρχίας τής Αύτοκρατορίας. Οί έν Κων) πόλει ήτο κυ
ρίως ό "Επαρχος έπί τοϋ Σίτου, ό Κ ό 
μης τών Ύδάτων, ό Κόμης τών οχθών
καί τών Υπονόμων καί ό 'Επιμελητής
τής Πόλεως.
Ό
" Ε π α ρ χ ο ς
έ π ί
τ ο ύ
Σ ί τ ο υ ,
ώς βεβαίως καί οί ύπόλοιποι άστυνομικοί άρχοντες έχει τήν
άρχή του εις τήν Ρώμην, ένθα άπό τοϋ
Ε" π.Χ. αίώνος καί μετά μακράν διακο
πήν άπό τού έτους 57 π.Χ. ύφίστατο
ειδικός έπί τοϋ σίτου άρχων καλούμε
νος Praefectus annonae. Ό έπί τοϋ Σ ί
του "Επαρχος διετηρήθη εις τήν Κων)
πολιν κατά τούς πρώτους αιώνας τής
Ζωής τής Αύτοκρατορίας, άλλά δέν ήτο
ώς έν Ρώμη άνεΕάρτητος καί αύτεΕούσιος άρχων, διατελών ύπό τήν δικαιοδο
σίαν τοϋ Έπάρχου τής Πόλεως. Βασικώς
ήτο ύπεύθυνος άπέναντι τοϋ Έπάρχου
καί τού Αύτοκρότορος, διά τήν έΕασφάλισιν σιτάρκειας καί τήν πρόληψιν λιμού
ιδίως εις περιτώσεις πολέμου, πολιορ
κίας, ή έσωτερικής άναταραχής. Ωφειλεν έπίσης νά καταδιώκη τούς αίσχοκερδοϋντας έκ τού σίτου καί τού άρτου,
οί όποιοι έκμεταλλευόμενοι άνωμάλους
κατοστάσεις άποθήκευαν, τόν οϊτον καί
ένεφάνιΖαν τούτον εις περιόδους μεγά
λης Ζητήσεως κατά τάς όποιας ή τιμή
του άνήρχετο κατσκορύφως. "Ωσαύτως
ύπεχρεούτο νά πληροφορείται τάς τιμάς
εις τάς όποιας έπωλοϋντο τά δημητρια
κά εις τάς έπαρχίας καί ιδίως εις τήν
"Ασίαν, ώστε νά προσαρμόΖωνται αύται
άναλόγως εις τήν άγοράν τής Κων) πό
λεως. Τούτο έπεβάλλετο έκ τού λόγου,
ότι αί τιμαί τών σιτηρών έπαρουοίαΖον
τεράστιας διακυμάνσεις. Οϋτω π.χ. ένώ
τό έτος 1213 ό σίτος έπωλήθη άντί ήμίοεος ύπερπύρου κατά μόδιον, τό έτος
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1230 ή άΕία τού μοδιού άνήρχετο εις
ύπέρπυρον έν καί 14 κεράτια ( ' ) . Εις
τήν Κω ν) πολιν
ύπήρχον καί Κρατικοί
σιτοποθήκαι τών όποιων τήν έν γένει
διαχείρησιν καί έπιμέλεισν εϊχεν ό έπί
τού Σίτου "Έπαρχος βοηθούμενος ύπό
κατωτέρων ύπαλλήλων, τών Σιτω νώ ν(2)
οί όποιοι μέ τό αύτό όνομα καί πλέον
ηύΕημένας άρμοδιότητας ήτο γνωστοί
καί έν Α θήνοις(3) καί έν Λακωνική καί
έν Θυατείροις(4 ) καί άλλαχοΰ. Ό έπί
τού Σίτου παρηκολούθει έπίσης τούς σι
τεμπόρους καί τούς σιτοκοπικούς (μυ
λωνάδες) νά μή νοθεύουν τόν σίτον μέ
βρώμην, κριθήν, ή άλλα δημητριακά.
Τ έλ ο ς έπέβλεπεν, όπως διανέμωνται
κατά τρόπον δίκαιον καί άνελλιπώς, ό
σίτος καί ό άρτος, ό όποιος πολλάκις
τή πρωτοβουλία τού Αύτοκρότορος έδίδετο δωρεάν εις τούς άπόρους τής
Κω ν)πόλεω ς. Μάλιστα άναφέρεται πε·
ρίπτωσις κατά τήν όποιον ό Αύτοκράτωρ Κ ω ν)νο ς Δούκας, έντός τού χώ
ρου
τής "Αγίας Σοφ ίας κατεσκεύασε
άρτοποιεϊα, τά όποια διαρκώς έχορήγουν άρτον καί σίτον εις τούς πένητας.
«Ούτος
(ό αύτοκράτωρ
Κ ω ν)νο ς
Δούκας) καί τοϊς έν τη Πόλει πένησι
καί δεομένοις άρτους ήμερησίους χορηγηθεϊοαι εις τό διηνεκές έν τή τής με
γάλης έκκλησίας φιάλη παρεσκεύασε,
μαγκιπεϊα καί άρτοποιούς, καί σίτου
διαρκή χορηγίαν εις τούτο τάΕας καί άφορίσας, καί τηλικαύτην φιλοπτωχίαν
καί
οικονομίαν
πρώτος
έπιδειΕάμεν ο ς» (5).
Ό
Κ ό μ η ς
τών
Ύ δ ά τ ω ν
Ρωμαϊκής καί αύτός προελεύσεως άρ
χων, τελών ώσαύτως ύπό τάς διαταγάς
τού Έπάρχου τής Πόλεως, διηύθυνε καί
έπέβλεπε διά τήν καλήν
λειτουργίαν
τών ύδραγωγείων τής Πρωτευούσης,
τών όποιων τό ύδωρ έφθανε συνήθως
έκ μοκροτάτων άποστάσεων.
Εις τήν
διάθεσίν του είχεν κατώτερον προσωπι
κόν, όπως άρχιτέκτονας, γραμματείς, ύπηρέτας καί έργάτας, οί όποιοι έχρησιμοποιοϋντο εις περιπτώσεις βλάβης τού
ύδραγωγείου. "Εκτός τοϋ ύπό τήν δικαι

οδοσίαν τού προσωπικού, ήλεγχεν καί
τούς ιδιωτικούς έργολάβους, οσάκις ούτοι άνελάμβαναν τήν
έκτέλεαιν δημο
σίου, σχετικού μέ τήν ύδρευοιν έργου.
Τούς βλάπτοντας καθ’ οίονδήποτε τρό
πον τά ύδραγωγεϊα ή μολύνογτας τό ύ
δωρ συνελάμβανεν
καί πρός τιμωρίαν
παρέπεμπεν εις τόν "Επαρχον.
Ό
Κ ό μ η ς
τ ών
ο χ θ ώ ν
καί
τών
ύ π ο ν ό μ ω ν ,
άντικατέστησεν εις τό ΒυΖάντιον τούς έν
Ρώμη έπιμελητάς, τής κοίτης καί τών
οχθών τού Τιβέρεω ς. Τό σπουδαιότερον
έργον του ήτο ή ύπηρεσία τών ύπονό
μων τής Κων) πόλεως.
Παρηκολούθει
τήν καλήν λειτουργίαν τούτων, έτιμώρει παραπέμπων εις τόν "Επαρχον τής
Πόλεω ς τούς βλάπτοντας τό άποχετευτικόν σύστημα τής Βοσιλευούσσης καί
έπεσκεύαΖε τούτο διά τής χρησιμοποιήαεως έργατών, όσάκις παρίστατο σχετι
κή άνάγκη.
Ό
"Επι με λητής
τής
Πό
λ ε ω ς
καί ή άστυνομική αύτοϋ δι
καιοδοσία κατά τούς πρώτους χρόνους
τής Αύτοκρατορίας άναφέρονται εις τήν
έκκλησιοστικήν ιστορίαν τού Εύοεβίο υ (6) . Ούτος φαίνεται ότι άντικατεστησε κάποιον έκ τών πολλών "Επιμε
λητών (Curatores) τής Ρωμαϊκής διοι
κητικής ιεραρχίας, πλήν όμως λεπτομέ
ρειας περί τών καθηκόντων του δέν δυνάμεθα έΕ ούδεμιάς πηγής νά άρυσθώμεν.
"Εκτός τών μέχρι τοΰδε βυΖαντινών
αρχόντων τούς όποιους συναντήσαμεν έν
Κων) πόλει νά άσκοΰν καθήκοντα κατά
κανόνα άστυνομικά
πρέπει δι" όλίγων
νά άνοφερθώμεν καί εις άλλους τινάς,
οί όποιοι παραλλήλως πρός τάς ύπολοίπους άρμοδιότητας εϊχον καί μερικά
άστυνομικούς ώς νοΰμεν ταύτας σήμε
ρον. Έ κ τούτων σπουδαιότεροι ήτο οί
Κουράτωρες ή Ρεγεωνάρχαι, ό ΠαλατοφύλαΕ, ό Σιλεντιάριος, οί Κουβικουλάριοι, οί Σπαθάριοι καί ό Μάγιστρος.
Ο ί
Κ ο υ ρ ά τ ω ρ ε ς
έκ τοϋ
λατινικού (curator) ή Ρ ε γ ε ω ν ά ρ -

κατοίκων, τήν εύνομίαν, τήν ισότητα καί
τήν άπονομήν τού δικαίου. Καί τού δια
τάγματος τούτου τό κείμενον, θεωροΰμεν σκόπιμον, χάριν τών
άναγνωστών
μας νά παραθέοωμεν. Τό διάταγμα δημοσιευθέν έν Έλλάδι
ύπό τού Κ . Ν.
Σάθα έν τω τόμω 6, σελίς 643 τής «Με
σαιωνικής Βιβλιοθήκης» έχει ώς έΕ ή ς:

χ α ι προίσταντο μιάς Ρεγεώ νος (regiones) ή τμήματος η κλίματος, ή τούρμας, ή δήμου, ώς εκαλούντο τά δεκατέσσαρα τμήματα εις τά όποια διηρέθη ή
Κω ν)πολις ύπό τού Μ. Κ ω ν )ν ο υ (7).
"Εργον έκαστου Κουράτωρος, ό ό
ποιος είχεν ύπό τάς διαταγάς του ένα
διαγγελέα ή ύπηρέτην καί πέντε δεύτε ρεύοντας υπαλλήλους ή τοποτηρητάς,
ήτο ή διενέργεια ιδίως κατά τάς νύκτας
περιολιών, πρός πρόληψιν κλοπών καί
άλλων αδικημάτων. Πλήν τούτων καί άλ
λοι συνάρχοντες των Κουρατόρων (collegiatos, όπως τούς έλεγον οί Ρωμαίοι,
προερχόμενοι δέ έκ τών προκριτωτέρων
των συντεχνιών, έβοήθουν, συνήθως εις
περιπτώσεις πυρκαϊών. Κατά τούς όψιμώτερους χρόνους τής Αύτοκρατορίας
Κουράτωρ έκαλεϊτο ό Επιμελητής τών
βασιλικών άνακτόρων εις άλλην δέ περίπτωοιν ό Επίτροπος ή κηδεμών άνηλίκων ή άλλων χρηΖόντων έπιμελεία ς ( 8).
Ό
Π α λ α τ ο φ ύ λ α Ε,
ώς καί
ή όνομασία τούτου ύποδηλοί ήτο ό
ύπεύθυνος διά τήν άσφάλειαν τών έν τή
πρωτευάύοη άνακτόρων
τών Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων, έχων ύπός τάς διαταγάς του πολυάριθμον προσωπικόν έκ
στρατιωτών καί άλλων υπαλλήλων. Εις
τόν άρχοντα τούτον, ό όποιος ώς είναι
φυσικόν έτύγχανεν τής άπολύτου έμπιστοούνης τού Αύτοκράτορος, άναφέρεται καί βασιλικόν διάταγμα τού ύπ' άρ.
2511 Παρισινού Κωδικός ( 9) , τό όποιον
ένεκα τής σπουδαιότητος του κρίνομεν
σκόπιμον νά παραθέοωμεν ένταύθα.

«Παλατοφυλακάτον.
* Ή βασιλεία μου διά τοΰ παρόντος αύτης προοτάγματος έχει θέλημα καί διορί
ζεται ώς δν είιρίσκεται. .. είς παλατοφύ
λακα τών θεοφρουρήτων παλατίων της βα
σιλείας μου' δθεν καί όφείλει δ τοιοΟτος
έπιμελεϊοθαι κατά πάντα τδν δυνατόν αύτφ τρόπον της περιποιήοεως καί άνακτίσέως καί λοιπής πάσης άσφαλείας τών
τοιούτων θεοφρουρήτων παλατίων ϊνα συ
ν ίοτανται καί φυλλάασωνται καλώς εύδοκούντος τού θεού».
Ό
Σ ι λ ε ν τ ι ά ρ ι ο ς
ήτο έπιφορτισμένος μέ τήν τήρησιν τής τάΕεως
καί ήσυχίας τών άνακτόρων τής Κων)
πόλεως, άλλά καί τών μεγάρων τών με
γάλων άρχόντων
«. . . σιλεντιάριοι, οί
βοσιλεϊ έν παλατίω τά είς τήν ήσυχίαν
ύπηρετούντες('Ό) .
Ο ί
Κ ο υ β ι κ ο υ λ ά ρ ι ο ι
θε
σμός καί αύτός Ρωμαϊκός (cubiculariu s ) , άπετέλουν τήν προσωπικήν άσφάλειαν τού Αύτοκράτορος.
Ό άρχηγός
των ήτο έκ τών σπουδαιοτέρων λειτουρ
γών τού Κράτους μέ τεράστιον έπίδραοιν έπί τού βασιλέως καί τής βασιλίσσης.
"Απαντες ήοαν εύνοΰχοι καί οί πλεϊστοι
διεφθαρμένοι.
Τόν περισσότερον χρό
νον τής ύπηρεσίας των παρέμενον είς τό
θειον κουβούκλιον, δηλαδή είς τό διαμέ
ρισμα τών άνοκτόρων, τό περιλαμβάνον
τούς κοιτώνας τών βασιλέων. "Οσοι έ£
αύτών έφερον καί τόν τίτλον τού Σπα
θαρίου έκαλοΰντο Σπαθαροκουβικουλόριοι.
Οί
Σπαθάρι οι
άπετέλουν τήν
σωματοφυλακήν τού Αύτοκράτορος καί

τών μεγαλυτέρων άρχόντων κατά τάς
έκτος τών άνοκτόρων έΕόδους τ ω ν (” ).
ΈστρατωνίΖοντο είς οίκημα έντός τού
περιβόλου τού παλατιού, τό όποιον έκαλεϊτο Σπ αθαρίκιον('2) . Ενίοτε συνεκρότουν σώμα μέ τήν ίδιαν βεβαίως άποστολήν, μετά τών Κανδιδάτων, άτε έκαλούντο Σπαθαροκανδιδάτοι.
Μέ τόν
καιρόν τό άΕίωμα τού Σπαθαρίου κατήντησε νά άποτελή άπλοΰν τιμητικόν τί
τλον.
Ό
Μά γ ι σ τ ρ ο ς .
(Λατ. Magister) ήτο ό άνώτατος άρχηγός τής βα
σιλικής φρουράς (ήγεμών τών έν τη αύλη τάΕεων καί
ήγούμενος τών φρουρούντων τόν βασιλέα στρατοπέδων» ύ
πεύθυνος άπέναντι τού άνωτάτου άρχον
τας διά τήν τάΕιν, τήν ήσυχίαν καί τήν
άσφάλειαν τών άνακτόρων, συντονιστής
τής δρόσεως όλων τών
σχετιΖομένων
μέ τήν αύλήν άρχόντων καί ύπαλλήλων.
Προϊόντος δμως τού χρόνου ή δύναμίς
του έμειώθη, διότι προϊστάμενος μέν τών
άνακτόρων έγινε ό Κουροπαλάτης, τά
δέ τμήματα τής
προσωπικής φρουράς
τού Αύτοκράτορος είχον ίδιους άρχον
τας.
Τελευτώ ντες μέ τούς άστυνομικούς
τής Κωνσταντινουπόλεως άρχοντας καί
τάς άρμοδιότητας τούτων, πρέπει νά
διευκρινήσωμεν, ότι έντελώ ς διάφορον
άπό άστυνομικής άπόψεως καθεστώς 1σχυεν είς τάς έπαρχίας τής Αύτοκρατο
ρίας, άλλά καί είς αύτά έτι τά προάστεια τής πρωτευούσης. "Οσον άφορά
είς τά τελευταία αί σχετικά! πρός τό
θέμα μας πηγαί είναι άκρως έλλιπείς.
Έ ν τούτοις όμως δυνάμεθα, στηριΖόμενοι είς βασιλικόν διάταγμα νά ύποθέσωμεν, ότι κατά τούς τελευταίους τούλάχιστον αιώνας οί
τοπικοί άρχοντες
είχον μετά τών άλλων γενικών Αρμοδιο
τήτων καί τήν Αστυνομικήν έΕουσίαν.
Ε ίς τό έν θέματι διάταγμα ύπ' άριθ.
2511 τού Παρισινού Κώδικος, ύποχρεοΰται ό Δήμαρχος νά
φροντίΖη έκτος
τών άλλων καί διά τήν άσφάλειαν τών

«Βασιλικόν Διάταγμα.
Διορισμός δημάρχου γειτονίας Κων
σταντινουπόλεως. Ή βασιλεία μου έχει
θέλημα καί διορίζεται διά τοΟ παρόντος
προστάγματος είναι καί εύρίσκεσθαι τόν...
είς δήμαρχον της κατά τήν θεοφύλακτοι
καί θεοδόςαστον καί θεομεγάλυντον Κωνσταντινούπολιν γειτονίας καί εν ο ρ ία ς...
όφείλοντα φροντίζειν καί έπιμελεϊοθαι της
άσφαλείας καί περιποιήοεως καί άποβιγλίσεως καί πάσης ά λ λ η ς ... έκάστου
κάστρου τοΰ έκεϊσε μέρους, έτι δέ τής εύνομίας καί ίσότητος καί δικαιοπραγίας
τών έκεϊσε ευρισκομένων και κατοικού;των, ώς δν διαφυλάσσηται καλώς σύν άντιλήψει Θεού, διά μεαιτίας τής ύπεραγίας
Θεοτόκου καί της ΙΙρεσβείας τού άγίου ένδόξου μεγαλομάρτυρος καί θαυματοργού
Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου' όφειλόντων
καί αύτών, τών κατοικούντων έν τη τοιαύτη ένορία έχειν εις τούτον τιμήν, (« α 
κοήν καί εύπείθειαν τήν προσήκουσαν, ό
σα καί είς δήμαρχον αύτών, καί πείθεαθαι τούτψ έφ’ οίς μέλλει λέγειν πρός
αύτούς άφορώσιν εις αύστασιν καί οικι
σμόν καί άσφάλειαν αύτών καί είς έκπλήρωσιν τών έπερχομένων δουλειών της βα
σιλείας μου, όφείλοντος καί αΰτοΰ λαμβάνειν έξ αύτών καί άρκεϊσθαι είς μόνα
τά κατά εύλογον συνήθειαν, άπαιτούμενα
της δημαρχίας δίκαια, καί μηδέν πλέον
λαμβάνειν παρά τό εύλόγως διατεταγμένον, καί τό δίκαιον, έπεί τούτου ένεκεν
έγένετο αύτφ τό παρόν της βασιλείας μου
πρόσταγμα».
E ic τό έπόμενσν θά άναφερθώμεν είς
τά άστυνομικά πράγματα τών έπαρχιών
τής ΒυΖαντινής Επικράτειας.

1. Microsich — Muller, Acta et Diplom ata Craeca. Τόμ. 6, σελίς 163 « . . . ε ι ς
όπέρπυρον έν' έν ώ καί έλάβομεν τούτο έκ
χειρών σου σίτου μοδίους δύο».
2. Άναφέρονται ύπό Γρηγορίου Ναζ. 1,
341 Β.
3. Δημοσθένους 310 « . . . έπειθ’ αίρούμενος σιτώνην έκ πάντων έμ’ έχειροτόνησεν δ δήμος».
4. Άναφέρονται είς άνευρεθείσας έπιγραφάς.
5. 'Ανωνύμου Σύνοψις χρονική (Κ. Μ.
Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Τόμ. 7, σ.
166).

6. θ, 6', 2.
7. Β. Σκαρλάτου. Ή Κων)πόλις Τ. Α ',
σελ. 63.
8. Πάππος: « . . . τούς υιούς μου πατρωνεύεσθαι καί κουρατορεύεσθαι έως δν
έπαυξήσωνται τήν ήλικίαν, παρά τού δεί
να».
9. Κ. Ν. Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθή
κη. Τόμ. 6, σελ. 649.
10. Προκοπίου, περί τοΰ Περσικού Πο
λέμου, 2, 21.
11. Ίωάννου Λυδοΰ. Περί Μηνών 4,
28.
12. Κων)νου Πορφυρογενήτου. "Εκθεσις
1, 21, 125.
(ΣυνεχίΖεται)
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝ ΕΚΔΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΑΙΑΙ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤοΟ κ. Σ. Α.
Στρατηγός Ράγκος.

«Παρακαλώ τό εξοχον ύπουργεϊον τής ’Αστυνο
μίας νά προ νόηση τούλάχιστον περί ό λ ί γ η ς
τίνος έξοικονομήσεως προς τό παρόν, έπειδή
υστερούμαι διόλου των άναγκαίων».

ΣφραγΙς τής Γενικής 'Αστυνομίας
______
Ναυπλίου.
Μετά τήν 'Εθνεγερσίαν τοΰ 1821 καί
τήν άπελευθέρωσιν ένός τμήματος τοΰ
Ελληνικού
εδάφους, κατεδλήθη, κατά
τά πρώτα χρόνια τής ανεξαρτησίας, άγωνιώδης προσπάθεια, νά όργανωθή ό
σο τούτο ήτο δυνατόν ή Κρατική μηχα
νή, γιά νά μπορέοη καλλίτερα τό νεοσύ
στατο Ελληνικό Κράτος νά άνταπεξέλθη κατά τών μυρίων 'Εξωτερικών, άλλά
καί
Εσωτερικών κινδύνων, πού
άπό
στιγμή σέ στιγμή άπειλοϋσαν νά τό έξαφανίσουν. Στό πλαίσια τής προσπάθειας
αυτής πρέπει νά έντάΕουμε τήν Ιδρυσι
μεταξύ τών άλλων καί τού Υπουργείου
τής Αστυνομίας, τού όποιου βεβαίως
άντικειμκνικός σκοπός ήτο ή άποκατά-
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«Τό ύπουργεϊον τούτο (του δ ι κ α ί ο υ ) ειδοποιεί
καί προσκαλεϊ τό τής ’Αστυνομίας, νά διατάξη
και ύποχρεώση τον Βενέδικτον νά άποδώση οσον
τάχιστα τά διά τό μουλάρι ληφθέντα γρόσια».
στοσις καί ή
έν συνεχεία διαφύλαξις
τής τάξεως καί τής άσφαλείας πραγμά
των τόσον όπαραιτήτων, κατά τις δύ
σκολες ώρες πού περνούσε τό "Εθνος.
Τό Υπουργεϊον τής Αστυνομίας προσεπάθησε νά όργανώση στις περιοχές
πού έλευθεροϋντο άστυνομικές υπηρεσί
ες, μέ τό διορισμό 'Αστυνόμων, οί όποι
οι ήσαν έπιφορτισμένοι μέ όλα τά θέ
ματα, πού απασχολούν τις σύγχρονες
Αστυνομίες. Οί τοπικοί αυτοί άστυνομικοί άρχοντες, ώς Κρατικοί υπάλληλοι
έπληρώνοντο βεβαίως όπό τό δημόσιο
Ταμείο ή εις ώρισμένας περιπτώσεις
άπό τούς κατοίκους τής 'Επαρχίας, τήν
όποιαν άστυνόμευαν. Αύτό όμως, όπως

είναι φανερό, είχε στό μεγαλύτερο μ έ
ρος του θεωρητική μόνο ισχύ, άφοϋ τό
Δημόσιο τομεϊο δέν έκάλυπτε ούτε τις
έπείγουσες άνάγκες τού πολέμου, οί δέ
κάτοικοι
έξουθενωμένοι καί κατεστραμένοι έστεροϋντο καί αύτών τών πλέον
όπαραιτήτων γιά μιά στοιχειώδη έπιβίωσι. Παρά ταϋτα, πολλοί άστυνόμοι, οί
οποίοι κατά κανόνα ήσαν έκ τών έπιφανεστέρων τής έπαρχίας των πολιτών,
οτήν προσπάθειάν των νά έκτελέσουν
εύόρκως τό χρέος των κατεστράφησαν
οίκονομικώς καί ήναγκάσθηοαν νό ζητή
σουν άπό τό Ύπουργεϊον τής Αστυνο
μίας τήν πληρωμήν τών άποδοχών των.
Στό πρώτο έγγραφο πού άκολουθεϊ ό

'Αστυνόμος 'Αρκαδίας Πανάγος ΤΖακάλαλης, άφοϋ περιγράφει τήν τραγική
θέση στήν όποια περιήλθε άπό τήν έμφάνισι τοϋ Ίμπραήμ στήν Αρκαδία, έν
συνεχείς παραθέτει τό ποσόν πού τοϋ
όφείλεται καί πρέπει νά καταθληθή. Ή
άναφορά τοϋ ΤΖακάλαλη (Φ. 25, 1 — 12
Ιουνίου τοϋ 1825. Ύπουργ. 'Αστυνο
μίας, Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους) έχει
ώς έ ξ η ς :
Πρός τό έΕοχον Ύπουργείον τής
Αστυνομίας
Ο υποφαινόμενος Αστυνόμος
Αρκα
δίας έπειδή κατά τήν 22 τοϋ παρελθόν
τος Μαΐου δΓ άνελπίστης όδοϋ είοήλθον οί κατά τό Νεόκαστρον έχθροί εις
τήν 'Αρκαδίαν, καί έκαμαν τούς σκοπούς
των, καθώς περί τούτων είναι πληροφορημένον βέβαια τό έΕοχον ύπουργείον,
ήναγκάσθην ν' άναχωρήσω έκεϊθεν γεγυμνομένος χωρίς νά ήμπορέσω νά λά
βω τίποτε μαΖύ μου.
"Ενεκα τούτων
παρρησιάΖομαι ήδη καί περικλείω τόν
λογαριασμό μου καί παρακαλώ θερμώς
νά ένεργηθή ή έΕόφλησίς του κατά τήν
τάΕιν.
Είμαι δέ πρόθυμος καί έπιθυμώ νά διαταχθώ νά έπιστρέψω εις τό ύπούργημά
μου
ένθα είσί συναγμένοι οί κάτοικοι
τής Αρκαδίας, καί έλπίΖω νά φανώ εύάρεστος έφ' ώ καί μένω μέ τό προσήκον σέβας.
Ο εύπειθής πατριώτης
τη 3η Ιουνίου
1825, Ναύπλιον
Έκθέτεται καί ό λογαριασμός μου
άπό: 2 0: Ιουλίου έω ς : 2 2 :Μαΐου Μην:
1 1 :1 5 0 : γρόσια: 1650:
ομοίως τοϋ
Γραμματέως:
Μ ή να ς:
1 1 : 60:
»
660:
όσα έΕοδα
διά χαρτί .......................................»
2 0:
ήτοι γρόσια: δύο χιλιάδες
τριακόσια τριάντα
»
2330
ό άστυνόμος άρκαδίας
Πανάγος ΤΖακάλαλης
Χαρακτηριστική είναι καί ή άναφορά
τοϋ Γενικού Αστυνόμου καί Λιμενάρ
χου Πραστοϋ πρός τό Ύπουργείον τής
Αστυνομίας.
(Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κρότους:
Ύπουργ. 'Αστυνομίας Φ 25, 1 82 5).
Περίοδος Γ.
Ά ρ ιθ. 50.
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
Πρός τό έΕοχον ύπουργείον τής
'Αστυνομίας
Ή Γενική Αστυνομία Πραστοϋ
'Επειδή παρήλθον τέσσαρες ήδη μή

νες, καί πόρος έΕοικονομήσεως δέν μοί
έγεινεν άπό τήν έπαρχίαν Πραστοϋ, ώς
μή έχουσαν έθνικάς προσόδους, άναφέρομαι πρός τό έΕοχον ύπουργείον τού
το, έπειδή ύστεροϋμαι διόλου τών άναγκαίων παρακαλώ νά προνοήσπ τούλάχιστον περί ολίγης τίνος έΕοικονομήσεως
πρός τό παρόν, άναφερόμενον, όπου άνήκη.
Έν

Ναυπλίω τή 4η 'Ιουλίου 1825
ό Γ. άστυνόμος καί
λιμενάρχης Πραστοϋ
Παναγιώτης (έπών. δυσανάγνωστον)
Μετά τις οικονομικές «διεκδικήσεις»
τών μοκρυνών ήρωϊκών συναδέλφων
είναι νομίΖουμε ένδιοφέρον νά ίδοϋμε
μέσα άπό τούς φακέλλους τής άλληλογραφίας τών χρόνων έκείνων μερικές
άπό τις άστυνομικές των άρμοδιότητες
καί νά γνωρίσουμε τόν τρόπον ένεργείας, πού άκριβώς δείχνουν έκείνο πού
είπομε στήν άρχή.
Τ ις άπεγνωσμένες δηλαδή προσπάθειες
νά ύπάρΕη Κράτος Δικαίου καί (οργανω
μένη Πολιτεία. Στό πιό κάτω έγγραφο
τό Υπουργείο τοϋ Δικαίου (Δικαιοσύνης)
παραγγέλλει στό Υπουργείο τής 'Αστυ
νομίας νά έκτελέση άπόφασίν του καί
νά δικαιώση τόν πτωχόν Πρασάν, τόν
όποιον άδίκησε ό Στρατηγός Ράγκος.
(Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους: Ύ πουργ. 'Αστυνομίας Φ. 25, 1 8 2 5 ).
Περίοδος Γ '
Άριθ. 978
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό ύπουργείον τοϋ Δικαίου
Πρός τό ύπουργείον τής 'Αστυνομίας
Ό Νικόλαος Πρασάς, κάτοικος ήδη εις
Μεσολόγγιον, έχει διαφοράν μέ τό 'Ιε 
ρομόναχον Βενέδικτον, άπό τόν όποίον
ήγόρασεν έν μουλάρι, καί έπειτα ώς ά
δικόν του τό έπήρεν ό στρατηγός 'ράγ
κος.
Αύτούς διεύθυνε πρός τό Έπαρχεϊον
Ναυπλίου τό
ύπουργείον τοϋτο, όπερ
καί θεωρήσαν τήν διαφοράν των ταύτην,
έκρινε κατά τήν ύπ' άριθ: 1 62 0: άποφασίν του νά έπιστρέψη ό Βενέδικτος
πρός τόν Πρασάν όσα έλαβεν άπό αύτόν διά τήν τιμήν τοϋ μουλαριού.
Τό ύπουργείον τοϋτο έγκρίναν τήν άπόφασιν, ειδοποιεί καί προσκαλεϊ τό τής
Αστυνομίας εις ένέργειαν αύτής, νά
διατάΕη καί ύποχρεώση τόν Βενέδικτον
νά άποδώσπ όσον τάχιστα τά διά τό
μουλάρι ληφθέντα γρόσια, καθότι ό πτω
χός Πρασάς δέν έχει κανένα άλλον πό
ρον κυβερνήσεως. καί άγκαλά................
κατά τήν ύπ' άρ: 7 7 7 7 : διαταγήν τής
Διοικήσεως έμποδίΖοντας πρός τό πα
ρόν νά θεωρώνται τοιαύται ύποθέσεις,
πλήν εις αύτόν πρέπει νά γένη έΕαίρε-

οις, καί διά τήν δυστυχίσν του, καί διά
τήν άνάγκην τής έν Μεσαλογγίψ πολιορκουμένης οικογένειας του, καί διότι άπό
τούς παράδες τού αύτοϋ μουλαριού πε
ριέμενε νά πορισθή τά πρός τό Ζήν.
Ταϋτα προσκαλήται νά έκτελέση τό ύπουργεϊον τής 'Αστυνομίας, καί έγκαίρως νά άναφέρη καί πρός τό ύπουργεϊον τοϋτο πρός άμοιβαίαν είδοποίησιν.
Έ ν Ναυπλίω τή 1. 'Ιουνίου 1825
Ό

ύπουργός τού Δικαίου
Ιωάννης Θεοτόκης
ό Γεν. Γρομματεύς
Μ. Βερνάρδος

Πρό τής ώς άνω διαταγής τοϋ 'Υ 
πουργείου τής Δικαιοσύνης, φαίνεται,
ότι ό Πρασάς προσέφυγε εις τό Έπαρχεϊον Τριπόλεως, Ζητών τό δίκαιόν του.
Τό Έπαρχεϊον διέταΕε τόν Στρατηγόν
Ράγκον νά έπιστρέψη τό μουλάρι στόν
ποραπονούμενον, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Κατόπιν τούτου ήρκέσθη νά χορηγήση στόν άδικηθέντα Πρασά τήν πιό
κάτω δηλώσι (βεβαίωσι) τήν όποιαν ό
τελευταίος ύπέβαλε στό Ύπουργείον
τής Δικαιοσύνης.
(Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους:
πουργ. 'Αστυνομίας Φ. 25, 1 8 2 5 ).
Περδ: Γ ' '
Άριθ. 382

V-

Προσωρινή Διοίκησις τής Ε λ λ ά δ ο ς
Τό Έπαρχεϊον ΤριπολιτΖάς
δηλοποιεί
ότι διά τό κριτολογούμενο μουλάρι όποΰ
είχεν άγοράσει ό Κολιός Πρασάς άπό
τόν 'Ιεροδιάκονον Βενέδικτον, καί τό
έΖητοϋσεν ό στρατηγός ράγκος ώς έδικόν του, τό όποιο μουλάρι μή δεχόμενος
ό 'ράγκος μήτε μαρτυρίες, μήτε άποδεικτικά γράμματα τό έπήρε χωρίς νά συσταχθή άπό τό Επαρχείο, διό καί δίδε
ται τό παρόν άποδεικτικόν τού κολιού
πρασά, διά νά ύποβληθή άπ' όπου άνήκει.
τή 2 4 : μαίου 1825: ΤριπολιτΖά, διά τόν
έπαρχον
ό Γεν. Γραμματεύς
( Τ : Σ :) Αναστάσιος Μαρομάτης
Αριθ: 1591 ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω
Έ ν Ναυπλίω τή 2 : Ιουνίου 1825
ό Γεν. Γραμμ: τοϋ ύπουργείου τοϋ
Δικαίου
Μ. Βερνάρδος
Μέ άνάλογες «γραφικές» άρμοδιότη
τες τής 'Αστυνομίας τών μετεπαναστατικών χρόνων, θά άσχοληθοϋμε, διερευνώντας πάντοτε τά πολύτιμα Γενικά Αρ
χεία τού Κράτους, εις τά έπόμενα.
Σ . Α.
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Η Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΥΙΟ Θ Ε ΤΕ Ι

Φωτογραφίαι τοϋ Φωτογραφικοί) Σ υ ν ερ 
γείου του Αρχηγείου Α.Π.

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Κονίτοης καί Πωγωνίου, ό
κ. Νομάρχης Ίωαννίνων καί ό κ.'Αρχη
γός Άστυν. Πόλεων μετά τής συΖϋγου
του, πλαισιούμενος άπό όμάδα 'Αξιωμα
τικών, κατά τήν διάρκειαν τής τελετής
τής υιοθεσίας.

Ό
Αρχηγός 'Αστυνομίας Πόλεων κ.
Γιαννούλης όμιλών εις Άμάραντον, πα
ρουσία τοϋ Σεβαομιωτάτου Μητροπολί
του, τού κ. Νομάρχου Ίωαννίνων καί
άντιπροσωπείας Ά ξ )κ ώ ν τοϋ Σώματος.

ΜαΘηταί καί μαθήτριαι τοϋ δημοτικού
Σχολείου Άμαράντου εις χαρακτηριστι
κόν στιγμιότυπον κατά τήν διάρκειαν
πατριωτικού σκέτς.

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Κονίτοης καί Πωγωνίου, ό
κ. Νομάρχης Ίωαννίνων, ό Αρχηγός
τής Ά στυν. Πόλεων μετά τής συΖύγσυ
του καί Ά ξ )κ ο ί τοϋ Σώματος εις χαρα
κτηριστικόν στιγμιότυπον κατά τήν τε
λετήν τής υιοθεσίας.

ΕΝΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ

«Ή σφαγή τής ημέρας τοδ 'Αγί
ου Βαλεντίνου» παραμένει καί σή
μερα άκόμη, Ανεξιχνίαστο μυστήριο
καί ταυτόχρονα ένα άπό τά λίγα
φρικαλέα εγκλήματα τής ίστορίας
πού έμειναν ατιμώρητα. Ή «σφαγή
τής ήμέρας τοΰ 'Αγίου Βαλεντίνου»
υπήρξε έπίσης το τελειότερο δείγμα
«έπικερδοΰς έγκλήματος» όλων τών
εποχών. Οί δολοφόροι είσέπραξαν
κατ’ άρχήν Αμοιβή 10.000 δολλαρίων ό καθένας ποσό πού Αντιπροσω
πεύει 300.000 σημερινές δραχμές,
ΑλλΑ έκείνη τήν έποχή είχε ίσως
διπλΑσια Αγοραστική Αξία.

0 ΑΑ ΚΑΠΟΝΕ
καί η σφαγή της «Ήμέρας τού Αγίου Βαλεντίνου»
ΡΩΊ- τής 14ης Φεβρουάριου 1929
Τ Οή Πθερμοκρασία
στδ Σικάγο ήταν dκτώ βαθμοί ύπδ τό μηδέν. Παγωμένος ά
νεμος φυσοδσε άπδ τήν λίμνη Μίτσιγκαν,
σάρωνε τούς δρόμους μέ νιφάδες χιονιού
καί δικαιολογούσε τήν όνομασία «άνεμοδαρμένη πόλις», δπως άποκαλοδσαν συνή
θως τό Σικάγο. Τρεις δνδρες, δ Μπάγκς
Μόραν, δ Ούίλλι Μάρκς καί δ Τέντ Νιούμπερρυ, κατευθύνονταν μέ μεγάλα βήματα
πρδς τδ γκαράζ Χάγιερ, στδν άριθμδ 2122
τής Νόρθ Κλάρκ Στρήτ. Είχαν πράγματι
άργήσει, καί στδ γκαράζ αΰτδ τούς περίμενε μιά έξαιρετικά σημαντική ύπόθεσις.
Τήν προηγουμένη νύχτα δ Μπάγκς Μόραν
είχε δεχθή ένα τηλεφώνημα, πού τόν πλη
ροφορούσε δτι ένα φορτίο λαθραίων οινο
πνευματωδών ποτών πρδς 57 δολλάρια τό
κιβώτιο θά τού παραδιδόταν στίς δέκα καί
μιαή.
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Ό Μπάγκς Μόραν ήταν δ άρχηγδς τής
«συμμορίας» τού Νόρθ Σάϊντ, τοδ βορείου
τομέως τοδ Σικάγου, δπου είχε τόν έλεγ
χο τής πωλήσεως τών άπηγορευμένων πο
τών, καθώς καί τήν έπίσης άπηγορευμένη
έκμετάλλευσι τών χαρτοπαικτικών λεσχών
καί τών οίκων ανοχής. “Ολες αδτές οί
δραστηριότητες, δσο άπηγορευμένες καί
άν ήσαν, γνώριζαν έξαιρετική άνθησι στήν
δεύτερη κατά σειρά πόλι τών Ηνωμένων
Πολιτειών. Ό Μπάγκς Μόραν,, ωστόσο,
δέν είχε έπαγγελματική συνείδησι... δπως,
έξ άλλου, καί κανενός είδους συνείδησι.
Τούς τελευταίους μήνες, Ιδιαίτερα, έδει
χνε μιά άξιοκατάκριτη τάσι νά ξεπερνά
τά δρια τοδ τομέως του καί νά μπαίνη
στδν τομέα τοδ «συναδέλφου» του τοδ Σάουθ Σάιντ, τοδ νοτίου τομέως, κάποιου
“Αλ Καπόνε, πού τόν δνόμαζαν «Σημαδε
μένο».

'Ο Ούίλλι Μάρκς ήταν σωματοφύλακας
τοδ Μπάγκς Μόραν, καί δ Τέντ Νιούμπερρυ ένας άπδ τούς μεταπωλητάς ούίσκυ.
Παρ’ δλο πού έσπευδαν πρδς τόν άριθμδ
2122 τής Νόρθ Κλάρκ Στρήτ, δ Μόραν έν
τούτοις δέν άνηαυχοδαε. Λίγο πρίν είχε
μιλήσει στό τηλέφωνο μέ τόν Φράνκ
Γκούζενμπεργκ, έναν άπδ τούς πιδ έμπι
στους άνθρώπους του, καί ήξερε δτι δλο
τό έπιτελείο τής συμμορίας του βρισκόταν
έπΐ τόπου, έτοιμο νά παραλάβη καί νά μεταφέρη τδ έμπόρευμα. "Οταν δ Μόραν καί
οί δυδ σύντροφοί του έφθασαν σέ μικρή άπόστασι άπδ τό γκαράζ, είδαν μέ κατάπληξι ένα αύτοκίνητο τής άατυνομίας σταματημένο μπροστά στήν είσοδο. Δυδ άνδρες μέ στολή κατέβηκαν καί μπήκαν στδ
γκαράζ.
— Μοδ φαίνεται πώς πρόκειται γιά έ
φοδο τής άστυνομίας, είπε ήρεμα δ Μόραν.

Μετά τή -δράσι» ό "Αλ Καπόνε έπάνω
στήν πολυτελή θαλαμηγό του.
Τόν έ 
θελγε τό ψάρεμα.

“Ας πάμε νά κάνωμε μιά βόλτα κάπου άλλοΟ ϊω ς δτου ήσυχάσουν τά πράγματα.
Οί τρεις άνδρες είχαν απομακρυνθώ μό
λις πενήντα μέτρα δταν άντήχησε τδ κροτάλισμα ένός πολυβόλου. ΤΗταν ένδεκα
παρά δέκα.
Λίγες οτιγμές πιό πρίν, οτδ σπίτι της
πού συνόρευε μέ τό γκαράζ Χάγιερ, μιά
νοικοκυρά, ή κυρία Τζάνετ Λάντεσμαν, Ι 
κανέ τό νοικοκυριό της. 'Επτά άνδρες βρί
σκονταν ήδη μέσα στό γκαράζ, ένα μονώ
ροφο κτίριο μήκους δώδεκα μέτρων καί
πλάτους έπάνω άπό σαράντα πέντε. "Ηταν
δ Άδ.άμ Χάγιερ, Ιδιοκτήτης τοΰ γκαράζ
καί τών φορτηγών αύτοκινήτων, πού χρη
σίμευαν γιά τήν μεταφορά τών ποτών δ
Φράνκ Γκούζενμπεργκ, πού είπαμε παρα
πάνω, άλλοτε τρόφιμος τών σωφρονιστι
κών φυλακών τού Λήβενγουωρθ καί ύπεύθυνος μιάς κλοπής 400.000 δολλαρίων
άπό τά άμερικανικά «Τ.Τ.Τ.»- δ Πήτ
Γκούζενμπεργκ, άδελφός του, Ινας «Stick
up man» (ένοπλος ληστής) · δ Τζάκ
Μαίυ, διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων καί
ευτυχής οικογενειάρχης μέ έπτά παιδιάδ Ά λ Ούάινσανκ, ιδιοκτήτης παρανόμου
μπάρ- δ Τζίμ Κλάρκ, γαμπρός τοΰ Μπάγκς
Μόραν, ληστής τραπεζών καί έπαγγελματίας παίκτης τοΰ «κράπς» (άγγλικό πο
δόσφαιρο) .
*0 έβδομος άνδρας χρειάζεται νά μνημονευθή ιδιαίτερα... Τό ποινικό του μη
τρώο ήταν λευκό. Κανονικά έπρεπε νά
βρίσκεται μακριά άπό τόν τόπο τοΰ έγκλήματος.
ΤΗταν κάποιος «δόκτωρ» Ράινχαρτ Α. Σουίμμερ, πού έκεινο τό πρωί έ
δειξε έλλειψι διορατικότητος, σφάλμα άνεπίτρεπτο, ιδιαίτερα γιά έναν όφθαλμίατρο. Ό νεαρός δόκτωρ Ράινχαρτ, ένας
άπό τούς όφθαλμολόγους τής μόδας στούς
άριστοκρατικούς κύκλους τοΰ Σικάγου τής
έποχής έκείνης, είχε ένα σνομπισμό κοινό
σέ δλους τούς «σίκ» άνθρώπους δλων τών
έποχών. Τοΰ άρεσε νά παριστάνη τόν «χυ
δαίο» συναναστρεφόμενος τούς «σκληρούς»,
μέ τήν έλπίδα νά άποκτήση αύτό τό ειδι
κό κΰρος πού διαθέτουν οί «παλιάνθρωποι»
άπέναντι στίς γυναίκες.
Ά πό τήν δική του προσωπική άποψι, δ
δόκτωρ Ράινχαρτ βρισκόταν σίγουρα μέ

τήν κατάλληλη παρέα. Γιατί ποτέ άλλοτε
«σκληροί» δέν δπήρξαν πιό σκληροί άπύ
τούς «σκληρούς» τών έτών 1925— 1930 τοΰ
Σικάγου. Τό γεγονός αύτό δέν άπέκλειε
κάποια ιδιαίτερη κομψότητα άπό τούς έξη
συντρόφους του έκείνου τοΰ ψυχρού πρωινοΰ τής 14ης Φεβρουάριου 1929. Τά έπικίνδυνα αύτά πρόσωπα ήσαν, πράγματι,
ντυμένα μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή πα
τροπαράδοτη κομψότητα τοΰ «γκάγκλαντ»
τών γκανγκστερικών κύκλων τής έποχής:
μεταξωτά πουκάμισα, μεταξωτές γραβά
τες, μικρές γκέττες, μεγάλα γνήσια δια
μάντια, κολώνια άπό τό έξωτερικό, χον
τρά μάτσα δολλάρια στήν τσέπη...
Κάτω άπό ένα φορτηγό τοΰ Χάγιερ δ
πελώριος άστυνομικός του σκύλος μούγ
κριζε στήν άκρη τής άλυσίδας του. Οί
έπτά άνδρες κολάτσιζαν έλαφρά φροντί
ζοντας νά μή χύσουν τόν καφέ έπάνω στά
άψογα κουστούμια τους, δταν άκούσθηκε
τδ καμπανάκι ένός άστυνομικοΰ αύτοκινήτου (οί άστυνομικές σειρήνες άρχισαν
νά χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια άργότερ α ). Αυδ άνδρες μέ στολές άστυνομικών, δπλισμένοι μέ κυνηγετικά τουφέκια,
βγήκαν άπό τό αύτοκίνητο καί μπήκαν στό
γκαράζ. Οί έπτά έπισκέπτες δέν έξεπλάγησαν. Ή άστυνομία έκανε συχνά ψεύτι
κες «έφόδους», γιά νά δίνη τήν έντύπωσι
δτι δέν έμενε άδρανής, προκειμένου νά
κατευνάζη τά πνεύματα τών όπαδών τής
ποτοαπαγορεύσεως καί
τών μελών τών
διαφόρων όργανώσεων έγκρατείας πού
ήσαν κυρίως άσχημες γεροντοκόρες.
Στήν χειρότερη περίπτωαι, σκέπτονταν
οί έπτά σύντροφοι, αύτό θά έσήμαινε ένα
μικρό ταξίδι Οπό συνοδείαν» ώς τό άστυνομικό τμήμα τής συνοικίας, ένα τηλεφώνη
μα σέ έναν άπό τούς δικηγόρους τής συμ
μορίας καί μιάς ώρας άναμονής έως δτου
έλθει δ δικηγόρος μέ τά χρήματα πού θά
τούς έπέτρεπαν νά άφεθοΰν έλεύθεροι «έπί
έγγυήσει».
Γι’ αύτό τόν λόγο παρέδωσαν ήσυχα τά
δπλα τους στούς άνθρώπους μέ τίς στολές
καί μπήκαν χωρίς άντίρρησι στήν γραμμή,
δρθιοι, μέ τά χέρια ψηλά καί τό πρόσωπο
γυρισμένο πρός τόν τοίχο στό βάθος τοΰ
γκαράζ.

Δυό άνδρες μέ πολιτικά βγήκαν τότε
άπό τό αύτοκίνητο καί μπήκαν μέ τή;
σειρά τους στό γκαράζ. "Ησαν δπλισμένοι
μέ δπλοπολυβόλα Τόμαον. "Οταν δόθηκε
τό προκαθορισμένο σύνθημα, χωρίς νά
βγάλη λέξι, δ ένας άπό τούς δυό άνδρες
άρχισε νά πυροβολή άπό τά δεξιά πρός
τά άριστερά μέ τδ δπλο του. Τήν ίδια
στιγμή, δ άλλος άρχισε νά θερίζη τά θύ
ματα άπό τά άριστερά πρός .τά δεξιά μέ
τό δικό του. Ό ένας πυροβολούσε ψηλά,
δ άλλος χαμηλά. Έρριξαν άλλεπάλληλες ριπές. "Επειτα, οί άλλοι δυό άδειασαν τά χοντρά σκάγια τών τουφεκιών τους
στά σώματα τών θυμάτων. *0 σκύλος τοΰ
Ά νταμ Χάγιερ άρχισε νά ούρλιάζη παρά
ξενα.
Ά πό τό διπλανό σπίτι, ή κυρία Λάν
τεσμαν άκουαε τούς πυροβολισμούς καί έτρεξε ατό παράθυρό της. Είδε, καθώς εί
πε άργότερα, «δύο άατυνομικούς πού δδηγοΰσαν δυό άνδοες σέ ένα αύτοκίνητο Οπό
τήν άπειλή τών τουφεκιών τους». Δέν άναγνώρισε τούς άνδρες πού είχαν «αυλληφθή» μέ αύτό τόν τρόπο, καί κατέβηκε
στό κατώφλι τής πόρτας' της γιά νά δή
τί συνέβαινε. Τό αύτοκίνητο είχε ήδη άπομακρυνθή, μέ τούς τέσσερεις έπιβάτες
του, δταν ή κυρία Λάντεσμαν πήγε ώς τήν
πόρτα τοΰ γκαράζ καί τήν άνοιξε... "Ο
ταν έφθασαν ή άστυνομία καί οί δημοσιο
γράφοι, βρήκαν έξη πτώματα πού κοίτονταν άνάσκελα μέ τά καπέλλα τους άκόμη στό κεφάλι. Τό ένα άπό αύτά ήταν
σχεδόν έντελώς άποκεφαλισμένο. *0 έβδο
μος άνδρας, δ Φράνκ Γκούζενμπεργκ, ζοΰσε άκόμη. Ε ίχε άκουμπήσει τδ κεφάλι του
σέ μιά καρέκλα, στήν δποία είχε συρθή.
Ό σκύλος τραβούσε τήν άλυσίδα του μέ
δλες του τίς δυνάμεις, γαυγίζοντας ξέ
φρενα.
Ό Φράνκ Γκούζενμπεργκ— πραγματικός
«σκληρός» ώς τήν τελευταία στιγμή —
πέθανε λίγο άργότερα, άρνούμενος νά δμολογήση ποιός τόν είχε
πυροβολήσει.
"Οταν δ «coroner», δ Αμερικανός άνακριτής, πού ήταν έπιφορτιαμένος ειδικά νά
προβαίνη στίς πρώτες διαπιστώσεις σέ πε
ριπτώσεις βιαίου θανάτου, έξήτασε τά
πτώματα, μέτρησε περισσότερες άπό πε-

ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ
νήντα σφαίρες ή σκάγια αχόν καθένα, ί 
λες σφηνωμένες μεταξύ τού ύψους τών
αύτιών καί τών μηρέον. Μεγάλες λίμνες
αίματος Απλώνονταν έπάνω ατό τσιμέντο
τοδ γκαράζ. 'Η έκτέλεαις είχε κρατήσει
δκτώ λεπτά συνολικά, καί είχε προκαλέσει τήν προσοχή μόνο τής κυρίας Λάντεσμαν. Οί άλλοι γείτονες καί οί περαστι
κοί σκέφθηκαν δτι δ κρότος των πυροβο
λισμών μπορεί νά ήταν δ θόρυβος τών Εκπυρσοκροτήσεων τών κινητήρων τών φορ
τηγών μέσα στδ γκαράζ. Ή μηχανή τών
αύτοκινήτων τής έποχής προκαλοδσε φυ
σικά άκόμη τέτοιου είδους θορύβους.
Τήν Ιδια Ακριβώς στιγμή πού Αντηχού
σαν οί πυροβολισμοί, δ Ά λ Καπόνε, δ ό
ποιος περνούσε τις χειμερινές του διακο
πές στήν Ιπαυλί του στήν Φλόριντα, φλυα
ρούσε φιλικά μέ τόν εισαγγελέα τοδ Μαϊάμι. Κατά περίεργη, σϋμπτωσι, δ Ά λ
(Άλφόνσος) πέρασε μπροστά άπδ τό σπί
τι τοδ είσαγγελέως άκριβώς πριν άπδ τις
δέκα καί μισή, καί Αποφάσισε νά μπή γιά
νά τοδ πή άπλώς μιά καλημέρα, σάν γ ε ί
τονας.
Κ
Κανείς δέν καταδικάσθηκε, ούτε κάν Ενοχοποιήθηκε ποτέ, γιά τούς φόνους πού
πέρασαν στήν Ιστορία τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών μέ τήν δνομασία «Ή σφαγή
τής ήμέρας τοδ Αγίου Βαλεντίνου». Σύμ
φωνα μέ τις διαδόσεις πού κυκλοφορούσαν
ατούς γκανγκστερικούς κύκλους, ή Εκτέλεσις έγινε δπδ τήν άρχηγία τοδ «σκλη
ρού τών σκληρών», τοδ «Machine - gun
Jack Mac Gum» «Τζάκ Μάκ Γκέρν, τδ
'Οπλοπολυβόλο»), τοδ κυριωτέρου Εκτελεστοδ τών μεγάλων έπιχειρήαεων τοδ Ά λ
Καπόνε, βοηθουμένου άπδ δυδ άλλες
«τορπίλλες» (έμμισθους δολοφόνους) τής
συμμορίας: τδν Τζών Σκαλίσε καί τόν
Ά λμπερτ Άνσέλμι. "Οσο γιά τδν τέταρτο
άνδρα, ίσως νά ήταν κάποιος Τζδ Λολόοντο, τοδ δποίου δ άδελφδς Πασκουάλε εί
χε Εκτελεσθή πρόσφατα άπδ τούς δολοφό
νους τοδ Μπάγκς Μόραν.
Οί ψίθυροι άνέφεραν καί άλλα όνόματα.
Οί δυδ ψευτοαστυνομικοί μπορεί νά ήσαν
δ Φρέντ Μπέρκ καί δ Τζέιμς Ραίυ, άνθρω
ποι τοδ Καπόνε έπίσης. "Ετσι, οί δολο
φόνοι γίνονταν πέντε ή έξη, ένώ ή Αστυ
νομία δεχόταν δτι τό έγκλημα διεπράχθη
άπδ τέσσερεις μόνο άνδρες. Τδ συμπέρα
σμα δμως αύτδ βασίσθηκε κυρίως στήν
κατάθεσι τής κυρίας Λάντεσμαν, πού είχε
δή τούς δολοφόνους κατά τήν φυγή τους
τήν ώρα πού Ανέβαιναν στδ αδτοκίνητό
τους. "Ενας ή δυδ άλλοι θά μποροδσαν νά
βρίσκωνται ήδη μέσα στδ δχημα τήν στι
γμή έκείνη. Ή σφαγή διεπράχθη χωρίς
κανένα μάρτυρα καί ποτέ κανένας δέν μ ί
λησε. Ή Αστυνομία δέν μπόρεσε ποτέ νά
συσχετίση τήν δολοφονία μέ δποιοδήποτε
μέλος τής συμμορίας τοδ Καπόνε, ούτε μέ
καμμιάς άλλης. «Ή σφαγή τής ήμέρας
τοδ Αγίου Βαλεντίνου» παραμένει, καί σή
μερα άκόμη, Ανεξιχνίαστο μυστήριο καί
ταυτόχρονα ένα άπδ τά λίγα φρικαλέα
έγκλήματα τής ιστορίας πού έμειναν Ατι
μώρητα. Ή «σφαγή τής ήμέρας τοδ Αγίου
Βαλεντίνου» ύπήρξε έπίσης τδ τελειότερο
δείγμα «έπικερδοδς έγκλήματος» δλων
τών έποχών.
Ά πδ τούς δποτιθεμένους δολοφόνους, οί
δυδ δέν χάρηκαν παρά μόνο τρεις μήνες
τά κέρδη πού τούς άπέφερε τό έγκλημά
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τους. *0 Ά λμπερτ Άνσέλμι καί δ Τζών
Σκαλίσε σκοτώθηκαν μέ δπλοπολυβόλο στις
7 Μαίου 1929. Ό Τζάκ Μάκ Γκέρν, δ Επονομαζόμενος «'Οπλοπολυβόλο», δολοφο
νήθηκε σέ ένα «μπόουλινγκ» τδ 1936. 'Ο
πωσδήποτε, είναι πιθανόν δτι οί Εκτελεσταί, δποιοι καί άν ήσαν, δέν έπέζησαν
ώς τήν «συντάξιμη ηλικία», γιατί τά πο
σοστά θνησιμότητος ήσαν πολύ ύψηλά στδ
«έπάγγελμα». Επτακόσιοι τρεις γκάνγκστερς άλληλοδολοφονήθηκαν στά δεκα
τέσσερα χρόνια πού κράτησε ή ποτοαπα
γόρευσή (άπδ τις 16 Ίανουαρίου 1920
έως τις 5 Δεκεμβρίου 1933). Μέ τήν εύ·
καιρία αύτή άς ποδμε δτι ή λέξις «γκάνγκστερ» δέν είναι πιά τής μόδας στις 'Η 
νωμένες Πολιτείες, δπου έχει άντικατασταθή μέ τήν λέξι «μόμπστερ». Ό δρυς
«γκάνγκστερ» χρησιμοποιείται μόνο γιά νά
ύποδηλώση τούς ληστάς τών έτών 1925—
1935.
Ό Μπάγκς Μόραν καί δ Ά λ Καπόνε,
οί δυδ «ισχυρές δυνάμεις» τών παρασκηνί
ων τής σφαγής τής ήμέρας τοδ Αγίου Βα
λεντίνου, πέθαναν καί οί δυδ στά κρεβά
τια τους. 'Ο Μόραν, πού κρατήθηκε μέ
σύνεση στήν άφάνεια μετά τήν δπόθεσι, 6-

Τά ποσοστά θνησιμό
τητος είναι πολύ ύψη
λά στό «έπάγγελμα» τοΰ
γκάνγκστερς. Επτακό
σιοι τρεις άπό αυτούς
άλληλοδολοφονήθηκαν
στά δεκατέσσερα χρόνια
πού κράτησε ή ποτοα
παγόρευσή (άπό τις 16
Ίανουαρίου 1920 έως
τις 5 Δεκεμβρίου 1933).

πέκυψε σέ καρκίνο τοδ πνεύμονος, τδ
1957. Ό Καπόνε, πού έφθασε στδ Από
γειο τής ισχύος του μετά τήν έξόντωσι
τής συμμορίας τοδ Μόραν, πέθανε άπδ Επι
πλοκή συφίλιδος, στις 25 Ίανουαρίου
1947, στήν έπαυλί του στήν νήσο Πάλμ.
'Ο Αδελφός του Ράλφ μοίραζε ζεστό καφέ
καί παξιμαδάκια στούς δημοσιογράφους
πού στριμώχνονταν στό κιγκλίδωμα τοδ
πάρκου, άκριβώς δπως στριμώχνονται
μπροστά στδ κιγκλίδωμα τοδ Ανακτόρου
τοδ Μπάκιγχαμ, δταν συμβαίνουν δχι λιγώτερο σημαντικά ιστορικά γεγονότα.
Αύτδ μάς θυμίζει δτι Ά λ Καπόνε δέν
είχε τδ έπαίσχυντο τέλος πού τοδ Αποδί
δουν συνήθως στις κινηματογραφικές ται
νίες ο! ύπεύθυνοι τής αμερικανικής λογο
κρισίας. Ό «Σημαδεμένος» είχε έκτείσει
ποινή έπτάμισυ έτών — γιά φοροδιαφυγή,
άς μήν τό ξεχνάμε — στις φυλακές τής
Ά τλάντας καί τοδ Άλκατράζ. Α λλ ά άφοδ
βγήκε άπδ αύτή τήν τελευταία φυλακή,
τόν Ιανουάριο τοδ 1939, πέρασε δκτώ
ειρηνικά χρόνια ύπερπολυτελοδς ζωής στήν
κατοικία του στήν Φλόριντα.
Δοκίμαζε
δλες τις Απολαύσεις τις δποίες μποροδσαν
νά τοδ Εξασφαλίσουν οί Απεριόριστοι οι
κονομικοί πόροι πού διέθετε.
Μιά άπδ

αύτές^ήταν τδ ψάρεμα μέ τδ καλάμι.
Ό Ά λ έγκατέλειψε γιά τελευταία φο
ρά τήν νήσο Πάλμ, μέ π ο λ ύ ... σεμνό τρό
πο, σέ ένα Απλό φέρετρο 1.000 δολλαρίων. Τδν Νοέμβριο τοδ. 1924, ώστόσο, δέν
δίστασε νά προσφέρη ένα φέρετρο άξίας
10.000 δολλαρίων γιά τόν Ντάιον Ο’ Μπάνιον, ένα τρομερό Ιρλανδό, πού ύπήρξε
τδ μεγαλύτερο έμπόδιο πού δ Ά λ είχε νά
παραμερίση άπδ τδν δρόμο του πρδς τήν
απόλυτη κυριαρχία τής άγοράς τών παρα
νόμων ποτών τοδ Σικάγου. Πίσω άπδ τό
πολυτελές φέρετρο,
κατασκευασμένο μέ
μπροδτζο, άσήμι καί κρύσταλλο, τοδ θ '
Μπάννιον— δ όποιος είχε γεμίσει προσωπικώς ή είχε βάλει άλλους νά γεμίσουν δε
κάδες φέρετρα ένόαφ ζοδσε— Ακολουθού
σαν είκοσι χιλιάδες κάτοικοι τοδ Σικάγου
θλιμμένοι καί διψασμένοι συγχρόνως
(μεταξύ τών δποίων καί πέντε δικασταί)
καί είκοσιέξη αύτοκίνητα φορτωμένα μέ
λουλούδια άξίας τών 50.000 δολλαρίων.
Ό Ντάιον Ο’ Μπάννιον ήταν άκριβώς
Ανθοπώλης — τουλάχιστον Επιφανειακώς
— καί τδ κατάστημά του, πού δέν ξανάνοιξε ποτέ, κατέληξε νά θεωρήται
ένα
είδος «Ιστορικού μνημείου». Μέσα στδ κα
τάστημα αύτδ δυδ άνδρες Αδέιασαν τά π ι
στόλια τους στδ σώμα τοδ ’Ιρλανδού, ένώ
ένας τρίτος τοδ κρατούσε τό χέρι, δήθεν
γιά νά χαιρετίση. Πράγματι, δ Ο’ Μπάννιον άπομάκρυνε τό χέρι του άπό τδ δικό
του πιστόλι μόνο γιά νά σφίξη τδ χέρι
ένδς φίλου. Τό τραγικό κατάστημα βρί
σκεται στδν άριθμό 738 τής Νδρθ Σταίητ
Στρήτ.
Μέσα στά βουνά τών λουλουδιών, πού
συνόδευαν τόν Ο’ Μπάννιον στήν τελευ
ταία του κατοικία, ξεχώριζε
ιδιαίτερα
ένα πελώριο «πέταλο» άπό τριαντάφυλλα
καί όρχιδέες. Στήν μέση του κρεμόταν ένα
μεγάλο καλάθι άπδ τριαντάφυλλα. Κρε
μασμένα άπδ τήν μιά πλευρά τοδ πετά
λου, δυδ περιστέρια άπδ πορσελάνη κρα
τούσαν στό ράμφος τους μιά ταινία πού έ
φερε μέ χρυσά γράμματα τήν άφιέρωσ,:
«Άπδ τδν Ά λ πρδς ένα σύντροφο». Αύ:ή
ή λεπτή ύπόμνησις, φόρος τιμής τοδ νικητοδ στήν μνήμη τοδ γενναίου Αντιπάλου
ήταν μιά άπδ τις πιδ προσφιλείς παραδό
σεις ένδς «Αμείλικτου πολέμου», άπδ τδν
δποίο δέν έλειπε δ ίπποτισμδς, δπως έξ
άλλου καί άπδ δλους
τούς «πολέμους»
πού ακολούθησαν.
"Ενας άπδ τούς πιδ
άπησχολημένους
Ανθρώπους τής συμμορίας τοδ Ά λ Καπό
νε ήταν πράγματι δ ειδικός, δ Επιφορτισμένος μέ αύτδ τδ θλιβερό καθήκον πρδς
τά θύματα τοδ «πολέμου τών συμμοριών».
Τδ πρόγραμμα Εργασίας τοδ Εντεταλμένου
γιά τά νεκρικά στεφάνια ήταν τόσο φορ
τωμένο, ώστε κάποια ήμέρα συνέβη νά
στείλη τά λουλούδια μέ τήν Απαραίτητη,
φυσικά, άφιέρωσι στήν κατοικία τοδ Εν
διαφερομένου, πριν αύτός δολοφονηθή άπδ
τούς συναδέλφους του πού ήσαν Επιφορτι
σμένοι μέ τίς Εκτελέσεις. Ά ν καί οί
γκάνγκστερς δέν προκίλοδν πιά αϊσθησι
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, άν καί ή «σφα
γή τής ήμέρας τοδ Αγίου Βαλεντίνου» δέν
είναι παρά μιά μακρινή άνάμνησις, «ή ή 
μέρα τοδ Αγίου Βαλεντίνου» Εχει γίνει,
ώστόσο, μιά άπδ τις πιδ μεγάλες εύκαιρίες Αποστολής λουλουδιών, εύτυχώς δχι
τόσο μακάβριων.
R . DELORME

ΑΠΟΣΤΑΙΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο Λ Λ Α όδικά άτυχήματα, Ιδίως συγκρούσεις μεταξύ
αύτοκινήτων άκολουθούντων τήν αύτήν κατεύθυνσιν
οφείλονται στήν μικρόν άπόστασιν, ή όποια τηρείται
μεταξύ των αυτοκινήτων κατά τήν πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν κίνησιν αύτών.
'Υποτίθεται ότι ό όδηγός 'έκάστου αύτοκινήτου θά προ·
ειδοποιήση διά καταλλήλου σήματος τόν άκολουθοϋντα αύτόν όδηγόν περί τών προθέσεων του, δηλαδή περί τού άν
σκοπεύη νά άλλάξη κατεύθυνσιν ή λωρίδα κυκλοφορίας ή
καί νά σταματήση.
Εκτός όμως τοϋ ότι αύτό, κακώς, δέν συμβαίνει πάν
τοτε καί, όταν άκόμη συμβή, δέν είναι πάντοτε δυνατόν ό
άκολουθών όδηγός νά λάθη έγκαίρως άποτελεσματικά μέ
τρα, ώστε νά μή έπιπέση έπί τοϋ προπορευομένου αύτοκινήτου.
Ά π ά τότε πού ό όδηγός θά άντιληφθή διά μιας τών αί-
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Ω Ρ ΙΑ ΙΑ Τ Α Χ Υ Τ Η Σ
Ε Ι Σ ΧΛΜ.
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Εάν τώρα ύπολογίσωμεν καί τάς άποστάσεις πού θά
διανυθοϋν άπό τήν στιγμήν πού θά πατηθή τό φρένον έω ς
Ω Ρ ΙΑ ΙΑ Τ Α Χ Υ Τ Η Σ
Ε Ι Σ ΧΛΜ.

Ό κατωτέρω πίναξ δίδει τήν άπόστασιν πού διανύει
ένα όχημα άναλόγως τής ταχύτητος καί τοϋ χρόνου άντιδράσεως, κατά τήν διάρκειαν τούτου.

Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Α
Κ Α Ι Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν Α Ν Τ ΙΔ Ρ Α Σ Ε Ω Σ
1 /4"

3 /4"
4.20
3.30
10.40
12.50
14.60
16.60
20.80
25.00

1 ''
5.50
11.10
13.90
16.70
19.50
22.20
27.80
33.30

ότου σταματήση τό όχημα έντελώ ς έχομεν τούς άριθμούς
τοϋ κατωτέρω πίνακος.

Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Η Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ι Σ Π Ε Δ Η Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Α
Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν Π Ε Δ Η Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Α
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σθήσεών του ότι πρέπει νά σταματήση καί έω ς ότου ύπάρχη ή άντίδρασις καί κινηθή τό πόδι νά πιέση τό ποδόφρενον, μεσολαβεί ένα χρονικόν διάστημα πού είναι διαφορε
τικόν σέ κάθε άνθρωπον. Αύτό τό χρονικόν διάστημα όνομάΖεται χρόνος άντιδράσεως.
'Από τήν στιγμήν πού θά πατήσωμεν τό ποδόφρενο με
σολαβεί καί άλλο χρονικόν διάστημα πού έξαρταται άπό τήν
ταχύτητα τοϋ αύτοκινήτου, τήν κατάστασιν τών φρένων καί
τών έλαστικών καί τήν κατάστασιν τού οδοστρώματος. Αύ
τό τό διάστημα λέγεται χρόνος πεδήσεως.
Κατά τό διάστημα τοϋ χρόνου άντιδράσεως όσον καί
τού χρόνου πεδήσεως, τό όχημα έξακολουθεϊ νά προχωρή,
έως ότου σταθή θά διανύση λοιπόν ώρισμένον μήκος δρό
μου. Πόσον;
"Α ς δούμε πώς μεταφράζεται εις διανυομένην άπόστασιν ή ωριαία ταχύτης τοϋ αύτοκινήτου:

3.80
12.60
18.80
26.20
34.90
45.30
68.40
96.90

1 /2"
5.20
13.30
22.20
30.30
39-70
50.90
75.40
105.30

Αί άποστάσεις αύταί ισχύουν έάν τό κατάστρωμα είναι
στεγνόν καί ύπό τάς προϋποθέσεις πού άναφέραμεν εις
τήν άρχήν. Εάν τό κατάστρωμα είναι ύγρόν, τότε οί άνωτέρω άριθμοί δ ι π λ α σ ι ά ζ ο ν τ α ι ,
εις δέ τήν
περίπτωσιν παγωμένου καταστρώματος τ ρ ι π λ α σ ι ά 
ζ ο ν τ α ι .
Βλέπομεν λοιπόν ότι ή άπόστασις μεταξύ δύο αύτοκινήτων κινουμένων πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν είναι σημαντικωτάτη, σημαντικωτέρα άπό ό,τι συνήθως νομίΖεται.
'Επειδή δέν είναι εϋκολον, όταν όδηγώμεν, νά κάνωμεν λογαριασμούς ή νά ένθυμούμεθα τούς άριθμούς τοϋ
πίνακος ή τέλος έπειδή έλάχιστοι είναι έκεϊνοι πού έχουν
μετρήσει τόν χρόνον άντιδράσεως των, ύπάρχει εις πρα
κτικός καί εύκολος κανών: άσφαλής άπόστασις ύπάρχει

3/4"
6.60
18.10
25.70
34.50
44.60
56.50
82.30
113.60

1' '
7.90
20.90
29.20
38.70
49.40
62 00
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121.90

κατά τήν όδήγησιν, όταν μεταξύ προπορευομένου καί έπομένου αύτοκινήτου ύπάρχη μήκος ένός μήκους όχήματος
διά κάθε 15 χμ. ώρισίας ταχύτητος. Δηλαδή διά ταχύτη
τα 15 χμ. έν μήκος, διά 30 χμ. δύο, διά 45 χμ. τρία καί
οϋτω καθ' έξής.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον μπορούμε νά εϊμεθα βέβαιοι ότι
έάν τό όχημα πού προπορεύεται σταματήση άποτόμως, θά
στοματήση τό ίδικόν μας έγκαίρως, χωρίς νά έπιπέση έπί
τοϋ προηγουμένου.
Περιττόν ίσως είναι νά ύπενθυμίσωμεν ότι κατά τήν νύ
κτα χρειάΖονται μεγαλύτερα περιθώρια, διότι ή έκτίμησις
τής άποστάσεως είναι δυσκολωτέρα.
A. Τ. Μ Ο Μ Φ Ε Ρ Α Τ Ο Σ
Διπλ. Μηχανικός
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Άβτυνομιιιές Ιστορίες

Η ΛΟΥ ΑΡΓΗΣΕ
ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΗ
0 ΣΟΛ έτρεφε πΑντοτε Απέραντο θαυ
μασμό γιΑ τΙς έκπληκτικές μεθόδους πού
έφήρμοζε 6 Αρχηγός του στήν έξιχνίασι
τών έγκλημΑτων. Πίστευε, μέ Αλλα λό
για , αύτό πού πίστευαν κα! πολλοί Αλλοι
στήν μικρή περιοχή τού Ρόστον: "Οτι δ
έπιθεωρητής Ρός ήταν μιΑ μεγαλοφυΐα
πρωτοφανής στΑ ΑστυνομικΑ χρονικΑ.
ΚΑΘε τόσο συνέβαιναν περιστατικΑ πού
έπιβεβαίωναν αυτή τή γνώμη τού Σόλ.
ΚΑΘε μέρα σχεδόν ή κρίσι καί ή πείρα τού
Ρός Αποδειχνόταν πολύτιμη γιΑ τήν Ανακάλυψι κΑποιου έγκληματία, γιΑ τήν διαλεόκανσι ένός έγκλήματος — ή Ακόμη καί
γιΑ τήν πρόληψί του!
’Απ’ δλες 8μως τίς περιστΑσεις πού ή
κρίσι τού Ρός έλυσε περίπλοκα ΑστυνομικΑ προβλήματα, Απ’ δλες τίς ύποθέαεις
στις όποιες ή παρατηρητικότητΑ του καί
ή ΑγΑπη του γιΑ τίς λεπτομέρειες έδωσαν
θεαματικΑ Αποτελέσματα, ό Σόλ δέν ΘΑ
ξεχΑοη ποτέ μιΑ: τήν ύπόθεσι Μπέκ.
'Η ιστορία Αρχισε ένα μεσημέρι τού Σε
πτέμβρη, δταν οί δυο συνεργάτες περίμεναν πλήττοντας στό γραφείο τους νΑ αυμ6ή κΑτι — ή έστω, Απλώς, νΑ κυκλοφορή
σουν οί μεσημβρινές έφημερίδες.
"Ενας Αστυνομικός Ανήγγειλε στόν Ρός
τήν έπίσκεψι τής κυρίας Μόρρισον.
Μπήκε στό γραφείο τού Ρός, ίδρωμένη
Από τήν Αγωνία της. Παχουλή, μεσόκο
πη, βαμμένη πολύ, ή κυρία Λού Μόρρισον διατηρούσε πΑνω της τΑ ίχνη κΑποιας, μεγΑλης ίσως, όμορφιΑς τού παρελ
θόντος.
— Λέγομαι Λού Μόρρισον, είπε. Ό κ.
Ρός;
— Ό ίδιος.
— Πρέπει νΑ σΑς πώ, δτι σήμερα τό
πρωί συνέβη στό σπίτι μου κΑτι πού μέ
Ανησυχεί...
— ΣΑς Ακούω.
— Είμαι χήρα. Δέν έχω Αλλο εισόδη
μα έκτός Από τΑ νοίκια πού είσπρΑττω.
ΝοικιΑζω σέ φοιτητΑς καί σέ έργαζομένους τΑ δωμΑτια τού σπιτιού μου. . . δηλα
δή τών δύο όρόφων.
— Στόν τρίτο μένετε έσεϊς;
— ’Ακριβώς.
Τόν κοίταξε μέ περιέργεια. Μπορούσε
νΑ συνεχίζη τίς φρΑσεις της;
— Λοιπόν;
— Λοιπόν, μιΑ νοικΑρισσΑ μου, ή δε
σποινίς ΜΑρθα ΧΑγκερτυ, μέ είχε ειδο
ποιήσει Από ΑργΑ χθές τό βρΑδυ νΑ τήν
ξυπνήσω στίς 6. "Ηθελε, λέει, νΑ πΑη στό
Αεροδρόμιο πρίν Από τή δουλειΑ της. Έ 

πρεπε νΑ παραλΑβη κΑποιο δέμα πού ΘΑ
τής έστελνε δ πατέρας της Από τό ΧΑμπερτον. .
— Λοιπόν;
— Κατέβηκα λοιπόν νΑ τήν ξυπνήσω.
Ξεκλείδωσα τό δωμΑτιό της. Κοιμόταν ή
συχα. Τής φώναξα, ΑλλΑ δέν Ακούσε. Πή
γα κοντά, τήν κούνησα, τής φώναξα καί
πΑλι, ΑλλΑ δέν κινήθηκε. Στό τέλος τής
έδωσα μερικούς μπΑτσους στό πρόσωπο.
Δέν ξυπνούσε.
— Φαίνεται δτι νύσταζε πολύ. ..
— "Οχι. Ε ίχε κοιμηθή Από νωρίς. ’Αλ
λΑ ήταν σΑν Αναίσθητη. ΣΑν νΑ είχε πΑ;
ρει χλωροφόρμιο... Σκέφτηκα, γιΑ μιΑ
στιγμή, μήπως είχε πιή ύπνωτικΑ. Κοίτα
ξα στό κομοδίνο της, δέν βρήκα τίποτε,
κανένα μπουκαλΑκι.
— Καί ήταν Αδύνατο νΑ τήν ξυπνήσετε;
— ’Αδύνατον. Περίμενα μέχρι τώρα, μέ
τήν έλπίδα δτι ΘΑ ξυπνούσε Από μόνη της.
’ΑλλΑ ή ίδια κατΑστασι συνεχίζεται. Δέν
ξυπνΑ.
— Γιατί ήρθατε έδώ, Αντί νΑ μΑς τη
λεφωνήσετε;
— Δέν έχω τηλέφωνο.
— "Εχετε καμμιΑ ύποψία;
— Δέν ξέρω τί νΑ ύποθέσω.. .
— Τ ί τύπος είναι αύτή ή μίς ΧΑγκερτυ;
— "Ησυχο κορίτσι. ΔακτυλογρΑφος σέ
μιΑ φαρμακευτική έταιρία. ΚατΑγεται Από
τό ΧΑμπερτον, ΑλλΑ έγκαταστΑθηκε έδώ
Αφ’ δτου βρήκε αύτή τή δουλειΑ. Έ δώ καί
ένα χρόνο. ..
— Μένει Από τότε στό σπίτι σας;
— Ναί.
— Πώς περνΑ τίς έλεύθερες ώρες της;
— ΤΩ, σπάνια βγαίνει. Συνήθως κΑθεται μέσα. Βλέπει τηλεόρασι.
— Δέν έχει φίλους;
— "Εχει ένα. "Η μΑλλον δυό. "Οχι,
μΑλλον ένα.
— Δέν καταλαβαίνω ...
'Η Λού χαμογέλασε.
— ΘΑ σΑς έξηγήσω. ΚΑΘε βρΑδυ σχε
δόν δέχεται τήν έπίσκεψι αύτοΰ τού κυρίου,
τού "Αμπερτ Μπέκ. Είναι ένας τριαντΑρης, μΑλλον πρόχειρα ντυμένος, μέ πολύ
χλωμό πρόσωπο. Δέν τής ταιριΑζει καθό
λου, ΑλλΑ φαίνεται δτι τΑ πΑνε καλΑ
μ α ζί. . .
— Καί δ Αλλος;
— ’Εμένα δέν μέ νοιΑζει. "Ο,τι κΑνουν
είναι δική τους δουλειΑ. Δέν έχω πουριτανικές Αντιλήψεις. . .
— 'Ο Αλλος;
— 'Ο Αλλος είναι ένα μυστηριώδες πρό

σωπο. "Ερχεται κι αύτός πΑντοτε μαζί μέ
τόν Μπέκ. ’ΑλλΑ δέν νομίζω δτι είναι φί
λος της, τελικΑ. Είναι μΑλλον φίλος τού
Μπέκ.
— Πώς τό ξέρετε;
— Τό δποθέτω. Γιατί ένώ φθΑνουν πΑν
τοτε μαζί, δ Αλλος φεύγει μόνος του μετΑ Από λίγο. Στήν Αρχή ύπέθεσα δτι αύ
τός δ Αλλος έρχόταν μόνο καί μόνο γιΑ
νΑ ύποβαστΑζη τόν Μ π έκ ...
— Είναι ΑνΑπηρος;
— Κουτσαίνει. "Οχι πολύ, λίγο. ’Αλ
λΑ φαίνεται δτι τό Αριστερό του πόδι δέν
είναι καί τόσο γερό. Ό Αλλος, λ ο ιπ ό ν ...
— Δέν ξέρετε τό δνομΑ του;
— "Οχι. Δέν ρώτησα τή ΜΑρθα. θύμω
σε καί δταν τή ρώτησα γιΑ τόν Μπέκ. Μέ
τό ζόρι μοδ είπε πώς τόν λένε. Λοιπόν κι
έγώ δέν ξαναρώτησα.
— Συνεχίστε.
— Είναι λοιπόν λίγο κουτσός, δ Μπέκ.
Μόνο μιΑ φορΑ τόν είδα νΑ τρέχη, ένα
βρΑδυ πού έφυγε ΑργΑ, μετΑ τΑ μεσΑνυχτα, πολύ βιαστικός. Φαίνεται δτι ήθελε
νΑ προλΑβη κΑτι. "Ετρεχε σΑν σίφουνας.
— Καί δέν κούτσαινε;
— Παραδόξως, δχι. "Ισως αύτή ή Ανα
πηρία του νΑ μήν είναι τόσο σπουδαία.
Μπορεί νΑ τόν πειρΑζη μόνον δ καιρός, 8πως κι έμένα μέ τούς ρευματισμούς μου.
* * *

******

Ο ΣΟΛ γύρισε Από τό σπίτι τής Λού
μια ώρα Αργότερα, μαζί μέ τόν γιατρό.
Είχαν καταφέρει νΑ ξυπνήσουν τή ΜΑρθα.
ΤαρΑχτηκε πολύ δταν κατΑλαβε τ! έγινε,
ΑλλΑ προσπΑθησε νΑ μήν τό δείξη.
— ΘΑ μπορούσαμε νΑ σταματήσουμε έδώ
τίς έρευνες, είπε δ Σόλ, ΑλλΑ έχουμε μιΑ
ένδειξι Από τό χημείο. Τής πήραμε μερι
κές σταγόνες αίμα. Βρέθηκαν λοιπόν ίχνη
πεντοθΑλης.
— Τ ί;
— ΜΑλιστα. ΚΑποιος τής έδωσε ναρ
κωτικό. ’Εκτός δν τό πήρε μόνη της. Άρκοΰσε βέβαια μιΑ πολύ μικρή ποσότητα σ’
ένα ποτήρι μέ πορτοκαλΑδα. . . Χτές είχε
πΑει έκεΐ αύτός δ Μπέκ.
— Μέ τόν φίλο του. . .
— "Οπως πΑντα.
— Ή μίς ΧΑγκερτυ πώς έξήγησε τόν
ύπνο της;
— Είπε πώς είναι Ανεξήγητο, ΑλλΑ α ι
σθανόταν πολύ καλΑ. Κοιμήθηκε, λέει, 6αθειΑ. Αύτό είναι δλο. ’ΑλλΑ δέν τήν π ι
στεύω.
— Καί τό δέμα;
— Τή ρώτησα. ΘΑ πΑη νΑ τό πΑρη τό

άπόγευμα. Δέν είναι έντέλει καί τόσο βια
στικό, είπε.
Τηλεφώνησαν στό άεροϊρόμιο. Δέν ύ
παρχε κανένα ίέμα γιά καμμιά Μάρθα
Χάγκερτυ.
Κάποση ώρα έμειναν σκεφτικοί. 'Ο Ρός
καί δ Σόλ γύριζαν μέσα στό μυαλό τους
τά δεδομένα πού είχαν γ ι’ αύτή τήν 6πόθεσι.
θά ήταν εύκολο νά βρούν τήν άκρη,
σκεφτόταν δ Σόλ. "Αν αύτδς δ Μπέκ πή
γαινε κάθε βράδυ στής Μάρθας, δέν είχαν
παρά νά τού στήσουν καρτέρι άπόψε καί
νά τδν άνακρίνουν. Μπορεί νά ήξερε πολύ
περισσότερα. Μπορεί κιόλας νά ήταν δ έ
νοχος — τδ πιθανώτερο.
Α ύτός... ή δ φίλος του.
'Ο Σόλ είχε άρχίσει νά βλέπη τώρα πιό
καθαρά. Πόσο άπλό! σκεφτόταν. Στά χ ε ί
λη του είχε ζωγραφιστή ένα πλατύ χαμό
γελο. Κοιτούσε έξω άπδ τδ παράθυρο μέ
τδ βλέμμα χαμένο σάν νά ρέμβαζε.
Ό Σόλ πρόσεξε τδ ύφος του καί κάρ
φωσε τδ βλέμμα στδν Ρός σάν αποβλακω
μένος. Γιά μισό λεπτό φαίνονταν κι οί δυδ
σάν δπνωτισμένοι.
ΕΠΕΙΤΑ δ Ρδς μίλησε!
— "Εχουμε μιά κοπέλλα πού δουλεύει
σέ φαρμακευτική έταιρία, έχει δηλαδή
κάθε έπαφή μέ δηλητήρια, φάρμακα...
καί ναρκωτικά. "Εχουμε κάποιο φίλο της
πού τήν έπισκέπτεται κάθε βράδυ μαζί μ’
ένα τρίτο. Ή κοπέλλα δέν βλέπει άλλους
ανθρώπους. Γιατί;
— Γιατί;
— Γιατί, άπλούστατα, ή ζωή της είναι
ύποπτη. Γιατί, πιθανώτατα, δποκλέπτει
ναρκωτικά άπδ τήν έταιρία της καί τά
διοχετεύει στήν άγορά μέσω αότών τών τύ
πων.
— Πιθάνόν.
— Βέβαιον, Σόλ! "Ακου τή συνέχεια.
Ό μεσίτης της είναι ένας κουτσός τριαν
τάρης. ’Αλλά μήπως δέν είναι κουτσός;
Γιατί, σέ ώρα ανάγκης, τδ έβαλε στά πό
δια καί δέν κούτσαινε καθόλου; Μήπως δ
άλλος είναι άπλώς φίλος του; ’Αλλά για 
τί τδν ύποβαστάζει στδν δρόμο; Μήπως...
μήπως δ μεσίτης είναι τυφλός;
Ό Σόλ άνοιξε τδ στόμα του μιά πήχυ.
— "Ας ακεφτούμε τώρα Σόλ. Ή κοπέλ
λα βιάζεται νά ξυπνήση τδ πρωί, γιά νά
τακτοποιήση τήν δπόθεσι κάποιου δέματος.
Μπορεί νά είναι κάποιο δέμα μέ χρήμα
τα πού πρέπει νά παραλάβη άπδ κάπου, ή
κάποιο δέμα μέ ναρκωτικά, πού θέλει νά
παραδώση σέ άλλο προμηθευτή. 'Ο Μπέκ
τήν προηγούμενη έχει μαντέψει τά σχέ
διά της καί θέλει νά τήν έξουδετερώση.
Τής ρίχνει λίγο ναρκωτικό ατό νερό, ή
στό ούΐσκυ της. Κι αύτή, μέ τδν άπλούστερο τρόπο, ξυπνά τδ μεσημέρι καί δέν
άνησυχεί γιά τδ παράξενο αύτδ φαινόμε
νο τού ύπνου τη ς. . .
Ό Ρδς σταμάτησε. Καθάρισε τή φωνή
του. Καί συνέχισε:
— Σκέψου, τώρα, Σόλ. Ξέρουμε κανένα
λαθρέμπορο ναρκωτικών τριαντάρη, τυφλό;
— 'Ο Κέμπ! έκανε δ Σόλ.
— ’Ακριβώς. Καί τδ ψευδώνυμό του εί
ναι ή άντιστροφή τού όνόματός του: Μπέκ.
Είχε καιρό νά μάς δώση αφορμές, αλλά
φαίνεται ή φυλακή δέν τδν δίδαξε τίποτα.
Είναι καιρός νά ξαναμπή, δέν νομίζεις;
Μπορεί τώρα νά μάθη κ ά τ ι...
Σέ δυδ λεπτά είχαν μπή σέ ένα περι
πολικό καί ξεκινούσαν μαζί μέ τέσσερες
άνδρες ακόμη γιά τδ λημέρι τού Κέμπ...
SAM HALMAN

ΕΥΘΥΜΟ

Τί

καλά

Τό χτήμα τοϋ σινιόρ ΤΖιάκομο Πελβέντε βρισκόταν πλάι στή λίμνη, στήν
“ Αχτίδα τοϋ Ήλιου» —τήν ωραιότερη
έΕοχική τοποθεσία τής πολίχνης Λαβίνια. "Ηταν κάπου πεντακόσια στρέμματα,
φυτευμένα πορτοκαλιές, κερασιές, αχλα
διές καί διάφορα άλλα όπωροκηπευτικά. Στή μέση τοϋ περιβολιού, μιά τε
ράστια καρυδιά άπλωνε περήφανη τά κλα
διά της κΓ έρριχνε τή σκιά της στήν με
γάλη βεράντα τοϋ σπιτιοϋ πού έΕυπηρετοϋσε άνόγκες
τοϋ σινιόρ Πελβέντε
καί τής οικογένειας του,
Γιά τήν καρυδιά αύτή — ήλικίας του
λάχιστον
ένάμισυ αιώνα — ό σινιόρ
Πελβέντε έτρεφε παθολογική άδυναμία.
"Ηταν ή μεγάλη άγάπη του, μιά καί —
όπως έλεγαν οί κακές γλώσσες τής Λαβίνια — τό βάρος τών έΕήντα τόσο
χρόνων του δέν τοϋ έπέτρεπε πιά άλ
λου είδους άγάπες. . .
Ό σινιόρ Πελβέντε (πού τόν φώναΖαν — φυσικά όχι μπροστά του —«κλεφτοΖύγη»)
διατηρούσε τό
μοναδικό
παντοπωλείο τής μικρής πόλεως —κλη
ρονομιά άπό τόν πατέρα του, ό όποιος
στά νιάτα του, έλεγαν οί έπαίοντες τής
Λαβίνια, είχε καταδικασθή γιά άποπλάνησι μιάς πρώτης του έΕαδέλφης . . .
Ό σινιόρ ΤΖιάκομο, σάν
καθαρόαιμος
έμπορος, δέν παρέλειπε νά κ λ έβ η . . . ,
έπιμελώς τούς πελάτες, οί όποιοι, είτε
τό άντιλαμβάνονταν
είτε όχι, έκαναν
«στραβά μάτια» γιά νά μή τούς κόψη
τήν πίστωσι... Ε π ίσ η ς φρόντιΖε μέ σχο
λαστική άκρίβεια νά Εεφορτώνεται τήν
«σκαρταδούρα» τού
μαγαΖιοϋ καί νά
διατηρή τις τιμές
σέ ύψηλά έπίπεδα,
μουρμουρίζοντας στούς
δυσφοροΰντες
άτι γι’ αύτό «φταίγανε οί μεγαλέμποροι
στήν πρωτεύουσα πού πίνουν τό αίμα
τοϋ κοσμάκη καί... έπεκτείνουν τις κοι
λ ιές τους». Υπονοείται άτι, σέ τακτι
κά διαστήματα, κάποιο δωράκι γλίστρα
γε στά χέρια τοϋ
Ντ1 Άνούτσιο, τοϋ
χωροφύλακα...
Ε κ ε ίν η τήν Κυριακή, ό σινιόρ Πελ
βέντε, μόλις Εύπνησε, έτοιμάστηκε νά
πάη στό χτήμα του γιά νά δή πώς πήγριναν τά πράγματα έκεϊ (κυρίως άν
ώρίμασαν τά καρύδια) καί νά δώση τις
άπαραίτητες συμβουλές —πάντοτε λαν
θασμένες — στόν έπιστάτη του, έναν
τεμπέλαρο Σικελό πού Ζοϋσε έκεϊ, σέ
ένα καμαράκι, στήν άκρη τοϋ χτήμα
τος, μαΖί μέ τήν γυναίκα του. Ά φ ο ϋ ...
έβρισε, σάν καλός σύΖυγος, τήν κυρία
Πελβέντε — πού γκρίνιαΖε ότι «συνε
χώς τήν παραμελεί καί σηκώνεται καί
φεύγει» — μπήκε στήν «"Αλφα - Ρομέο» του καί Εεκίνησε...
. . .Τ ή ν Ιδια σκέψι γιά τό άν ώρίμα
σαν τά καρύδια, έκεϊνο τό κυριακάτι
κο πρωινό, είχαν κάνει καί καμμιά δ ε
καριά πιτσιρικάδες τής Λαβίνια — μέ
έπικεφαλής ένα διαολάκι πού κρυβόταν
πίσω άπ' τήν μορφή
όνθοώπου, τόν
Μάριο — οί όποιοι όντες βέβαιοι, ότι ή
ταν πιά καιρός τους, είχαν Εεκινήσει,
πρωί - πρωί, γιά τό χτήμα τοϋ σινιόρ
ΤΖιάκομο. Μόλις έφτασαν έΕαγοράσανε τόν Σικελό φύλακα άντί... τεμαχίου
χαλβά καί ρίχτηκαν στό έργο: Δέσανε
στή μέση τους μιά λουρίδα —γιά νά μή

ΔΙΗΓΗΜΑ

π αιδάκια...
πέφτουν άπό κάτω — κΓ άρχισαν νά
γεμίΖουν
τόν κόρφο
τους καρύδια,
Σκαρφαλωμένοι στά κλαδιά τού δέν^
τρου.
Ό σινιόρ Πελβέντε μόλις έφθασε στό
χτήμα, παρκάρισε τό αύτοκίνητο μπρο
στά στό σπίτι καί, βγαίνοντας τεντώ
θηκε, είσπνέοντας
τόν καθαρό άέρα
τής έΕοχής. Έ π ειτα σήκωσε τό βλέμ
μα του
καί τό «άπλωσε» χαϊδευτικά
στήν άγαπημένη του καρυδιά. Οί «μπόμπιρες»,
πού άντελήφθησαν
έγκαίρως
τήν άφιΕί του, είχαν κρυφθή άνάμεοα
στά πλούσια φυλλώματα καί δέν φαί
νονταν. Ό σινιόρ Πελβέντε ήταν έ 
τοιμος νά πάη πρός τό σπιτάκι τοϋ Σικελοϋ, άφοϋ βεβαιώθηκε γιά τήν . . .
ύγεία τής
καρυδιάς τους, όταν ένας
σωρός καρύδια έπεσε, μέ πάταγο, στό
κεφάλι του!
Κάποιου
πιτσιρίκα είχε
σπάσει ή Ζώνη στή μ έση . . .
Έ Ε α λ λ ο ς άπό θυμό καί πόνο, κα
τάλαβε τί συνέβαινε καί ούρλιάΖοντας
άπειλοϋσε θεούς καί δαιμόνους. Οί πιτσιρικάδες,
έκεϊ ψηλά,
μοιάΖανε μέ
τρομαγμένα σπουργίτια.
— Κατεβήτε κάτω καί σάς ύπάσχομαι
ότι τό μόνο πού θά σάς κάνω είναι νά
σας... πολτοποιήσω τό κεφάλι!
Ε κ ε ίν η τήν στιγμή έν α ς. . . τερατώ
δης σκύλαρος έκανε τήν έμφάνισί του
καί πήγε καί στάθηκε στά πόδια τοϋ
κυρίου του. Χαμογελώντας σαδιστικά ό
οινιόρ ΤΖιάκομο παρώτρυνε τούς μι
κρούς νά κατέβουν, μέ τήν ύπόσχεοι
ότι δέν θά τούς πείραΖε ό ίδιος, άλλά
θά άφηνε νά τούς... περιποιηθή ό σκύ
λος του!
. . Ή «στρατιά» τών πιτσιρικάδων έκα
νε ένα γρήγορο πυλεμικό .συμβούλιο
καί ό Μάριο άνέλαβε νά παίΕη τό τε
λευταίο τους χαρτί... ΦώναΕε άπό ψη
λά στόν παντοπώλη:
— Σινιόρ Π ελβέντε..., ή παίρνετε τό
κοπρόσκυλό σας καί φεύγετε, ή σάς ρημάΖουμε τήν καρυδιά! Καί γιά νά έπιβεβαιώση τοϋ λόγου του τό άληθές, άρπάΖει ένα κλαδί καί τό ρίχνει καταγής.
Μπροστά σέ τέτοιο θέαμα ό σινιόρ ΤΖιά
κομο κόντεψε νά πάθη συγκοπή. Μέ τά
μάτια έτοιμα νά βγοϋν έΕω άπό τις κόγ
χ ες ούρλιασε:
— Παιδιά τοϋ Σατανά! Τέρατα τής
κολόσεω ς! Θά πεθάνετε ό λο ι! . . .
Σά ν άπάντησι, όμως, οί πιτσιρικάδες
τσάκισαν δέκα κλαδιά
τής καρυδιάς
κα! τά πέταΕαν άψυχα μπροστά στά πό
δια τοϋ σινιόρ Πελβέντε, πού μιλώντας
πρός τόν. . . σκύλο του, ύπεγράμμισε
τήν. . . χρησιμότητα ένό ς Ηρώ δη στήν
έποχή μας καί άπεφάσισε νά συνθηκολογήση. 'Απέσυρε, λοιπόν, τις... δυ
νάμεις του καί σύμφωνα μέ τις ύποδείΕεις τών μικρών, μπήκε στό αύτοκίνητο καί έφυγε γιά νά έπιστρέψη έπειτα
άπό μισή ώρα.
Φυσικά
στό γυρισμό, σ τ ό . . . πεδίο
τής μάχης δέν ύπήρχαν πιά, παρά σπα
σμένα κλαδιά, πατημένα φύλλα, σκορπεσμένα καρύδια, κΓ ένας ήλίθιος Σικελός, πού, κρατώντας ένα κομμάτι . . .
χαλβά στό χέρι, πλησίαΖε, χαμογελών
τας βλακωδώς, τό άφεντικό τ ο υ . . .
M B . Π.

ΤΗΛΕΘΕΑΤΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΣΚΩΤΛΑΝΤ ΓΥΑΡΝΤ
Κάθε Κυριακή βράδυ έκατομμύρια Βρεταννοί χάβονται Αναπαυτικά είς τά σπίτια
των καί μετατρέπονται είς «ντετέκτιβς τής
πολυθρόνας», παρακολουθοδντες τήν τηλε
οπτική έκπομπή «’Αστυνομία 5». Ή έκπομπή αύτή καλεί τδ κοινόν νά βοηθήση τήν
αστυνομίαν διά τήν έξιχνίασιν δποθέσεων,
πού κυμαίνονται άπό έγκλήματα έως τή;
κλοπήν αύτοκινήτων ή μιάς θερμάστρας
άντίκας. Ή έκπομπή αυτή έχει γίνει μία
άπό τάς δέκα δημοφιλεστέρας. Οί τηλεθεαταί δέν τήν παρακολουθούν μόνον διά
ψυχαγωγία καί τούτο καταδεικνύεται άπό
τήν αξιόλογου άνταπόκρισιν τού κοινού
πρός τάς άστυνομικάς έκκλήσεις. ’Αποτέ
λεσμα τών έκκλήσεων αύτών είς 13 έκπομπάς «’Αστυνομία 5» ήτο νά συλληφθούν
44 πρόσωπα είς διάστημα τριών μηνών.
’Εξετάζονται δέ άκόμη ώρισμέναι πληρο
φορίας αί δποΐαι θά δδηγήσουν πιθανόν
καί είς άλλας συλλήψεις. Μεταξύ τών 44
αυλληφθέντων ήσαν καί τρεις άνδρες, οί
δποΐοι κατηγορήθηααν διά τόν φόνον ένός
ύπαλλήλου γραφείου στοιχημάτων.
Δύο είναι οί λόγοι τής έπιτυχίας τής
έκπομπής αύτής, τής δποίας παραγωγοί
είναι ή Ε τα ιρ εία Τηλεοράσεως Ούήκ 'Ε ντ
τού Λονδίνου καί ή Σκώτλαντ Γυάρδ. Ό
πρώτος λόγος είναι τό μεγάλο ένδιαφέρον
τού κοινού διά τά έγκλήματα καί δ δεύ
τερος ή προσωπικότης τού παρουσιαστού
Σώ Τέηλορ. Ή έκλογή ένός ήθοποιοΰ άντ!
ένός Αστυνομικού ήτο πολύ ψυχολογημένη,
διότι έξουδετερώνει τήν ψυχρότητα τής έπισήμου προσεγγίσεως. Ή προσωπικότης
του, τό φανερόν ένδιαφέρον καί ή είλικρίνειά του έπηρέασαν τούς τηλεθεατάς καί
τούς έκαμαν νά θέλουν νά συνεργααθοδν.
Καί πράγματι συνεργάζονται. Έ π ί συνό
λου 73 έκκλήσεων, πού έγιναν είς 13 έκπομπάς «’Αστυνομία 5», μόνον τό 8,2%
δέν έτυχον άνταποκρίσεως. "Οπως λέγει
ό κ. Τέηλορ: «"Ολοι μετέχομεν είς τόν
άγώνα έναντίον τού έγκλήματος».

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΤΥΧΗ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ
«ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ»
Ή Κόνστανς Ραστέλλι, σύζυγος τοΰ
ήγετικοϋ στελέχους τής Μαφίας τής
Ν έας Ύ όρκης Φίλιπ Ραστέλλι, συνερ
γάστηκε -τίμια» μέ τήν έγκληματική αύτή όργάνωσι, όσον καιρό ό Φίλιπ τής
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παρέμενε πιστός. Ό τα ν όμως αύτός τήν
άπάτησε, ή Κόστανς πήγε στην “Εφ Μπί - Αϊ, καί όπεκάλυψε όσα μυστικά
ήΕερε γιά τήν δραστηριότητα του συζύ
γου της καί τής Μαφίας γενικώς. Καί
γι' αύτό οί μαφιόΖοι τήν έΕετέλεσαν.
Ή Ντόρις Κόπολλα είχε ακούσει τόν
όνδρας της, τόν Μάϊκ Κόπολλα, ση
μαντικό παράγοντα τής Μαφίας, νά δί
νη έντολές ατά «παιδιά» του νά Εεκαθαρίοουν» ένα συνεργάτη του. Κ ι’ όταν
ή άστυνομία τήν συνέλαβε, πρόδωσε τό
μυστικό. Αποτέλεσμα: Ή Ντόρις βρέ
θηκε μιά μέρα νεκρά, κατόπιν «αιφνί
διας καρδιακής κρίσεως», ώς άνεφέρετο στήν νεκροψίαν.
Η διάδοχός της, δευτέρα
σύΖυγος
του Μάϊκ Κόπολλα, ή Ά ν ν Κόπολλα,
είχε κΓ αύτή «κελαϊδήσει» όταν τήν συνέλαβον οί άστυνομικοί, μέ άποτέλεσμα
νά «αύτοκτονήση» λίγο
άργότερα μέ
ούίσκυ καί υπνωτικό.
Τ Ρ Α Γ ΙΚ Η

ΤΥΧΗ

Ή περίπτωσις τής Κόνστανς, τής
Ντόρις καί τής "Αν είναι χαρακτηριστι
κά παραδείγματα του τραγικού τέλους
πού άνομένει τις γυναίκες πού άπό έ 
ρωτα ή συμφέρον, συνδέουν τήν Ζωή
τους μέ ήγετικά στελέχη τής Μαφίας.
Καί ή τύχη έκείνων πού ύπολογίΖουν
ότι έτσι θά έΕασφαλίσουν τουλάχιστον
πλούτη καί άνεσιν, είναι άκόμη τραγικώτερη, γιατί άπό τής άπόψεως αύτής
ή άπογοήτευσις πού τούς περιμένει εί
ναι σκληρή.
Οί πολύτιμες γούνες, τά μέγαρα καί
οί βίλλες πού χαρίΖουν δήθεν οί βασιλείς
τοΰ ύποκόσμου στις εύνοούμενές τους,
ύπάρχουν μόνο στις άστυνομικές ταινί
ες τοΰ Χόλλυγουντ.
Οί μαφιόΖοι, πού
γνωρίΖουν ότι ή έφορία τις παρακολουθή μέ προσοχή, γιατί είναι ή μόνη άρχή
πού μπορεί νά άποκαλύψη τήν παράνο
μη δραστηριότητά τους, φροντίΖουν νά
μή κάνουν έπίδειΕι τοΰ πλούτου τους,
καί ιδιαίτερα, νά μή δίνουν λαβή σέ ύποψίες οί γυναίκες τους μέ έπείδιΕι ύ
ποπτου πολυτελείας.
Συμβαίνει μάλιστα τελευταίως οί γυ
ναίκες γνωστών ήγετών τού ύποκόσμου
νά κυκλοφορούν ντυμένες
σχεδόν μέ
κουρέλια, γιά νά «καμουφλάρουν» μέ
τήν «σεμνή» τους έμφάνισι τά μεγάλα
κέρδη τών συΖύγων καί έραστών τους.
Αύτό συνέβη π.χ. προσφάτως μέ τήν
Λουοίλ Κολόμπο, τήν σύΖυγον τοΰ πε
ριωνύμου ΤΖό Κολόμπο, ή όποια σέ μιά
δεΕίωσί του ένεφανίσθη μέ τόσο πενι
χρή περιβολή ώστε νά προκαλέση τόν
οίκτο τών συνδαιτημόνων.
Αύτή όμως ή ύποχρέωσι νά διάγουν
μιά μικροαστική Ζωή δέν είναι τίποτε

Ό Κόππολα μέ τή σύζυγό του Ντόρις.
μπροστά στό άγχος πού βαραίνει τήν
Ζωή τών γυναικών αύτών λόγω τών μυ
στικών πού κατέχουν καί πού σέ περίπτωσι κοινολογήσεώς των, τις όδηγοΰν
στό
έκτελεστικό άπόσπασμα.
Γιατί ή
Μαφία δέν αστειεύεται. Κάθε μέλος της
ύποχρεοΰται είς άπόλυτον έχεμύθειαν,
καί κάθε παράβασις τοΰ κανόνος αύτοΰ
σημαίνει θάνατον, άσχέτως έάν πρόκει
ται περί «άφεντικοΰ» ή άπλού μέλους,
περί άνδρός ή γυναικός.
Ι Ε Ρ Α Ρ Χ ΙΑ
Αλλά συμβαίνει καί κάτι άλλο. Ή
Μαφία στήν Αμερική είναι τόσο καλά
οργανωμένη, ώστε νά άποτελή ένα εί
δος άνεΕόρτητης φεουδαρχικής κοινω
νίας, όπου έπικρστεϊ αύστηρή ίεράρχησι όχι μόνον στήν έπαγγελματική δρα
στηριότητα, άλλά καί στόν τρόπο Ζωής.
Ή γυναίκα ένό ς άπλοΰ «άρχηγοΰ», δέν
έπιτρέπετοι νά ντυθή μέ
περισσότερη
πολυτέλεια καί νά κυκλοφορή μέ άκριβώτερο αύτοκίνητο άπ' τή σύΖυγο ένός
«συμβούλου», καί ή τελευταία
πρέπει
νά είναι πάντοτε πιό «σεμνή» σέ έμφά
νισι καί τρόπο Ζωής άπό τήν σύΖυγο
τοΰ «οικογενειάρχη» όπως λέγονται οί
«τοποτηρηταί» τής Μαφίας στις διάφο
ρ ες μεγαλουπόλεις τής 'Αμερικής.
"Ετσι ή θέσις τής συΖύγου ένό ς «άφεντικού» τής Μαφίας δέν είναι τώρα
τελευταία καί τόσο Ζηλευτή, άκόμη κι'
όταν αύτή Εέρει νά
«κρατάη καλά τή
γλώσσα της».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤ. ΣΧΟΛΗΝ

ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Την ΙΟην ώραν τής 8.6.72 παρουσία του Ύπαρχηγοΰ Άστυν. Πόλεων κ. Γ. Καλτσα, τοΰ
Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Οικονόμου, τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ.
Καρβουνάκη, τοΰ Ύποδιοικητοΰ κ. Δημοπούλου καί τών Ά ξ)κ ώ ν τής Σχολής ελαβε χώραν ή δρκωμοσία 460 νεοεισαχθέντων εις τήν Σχολήν πρδς έκπαίδευσιν δοκίμων ’Αστυφυλάκων τοΰ 243
έκπαιδευτ. τμήματος. Μετά τδν δρκον άνεγνώσθη ή Ημερήσια Διαταγή τοΰ Διοικητοΰ τών ’Α
στυνομικών Σχολών καί Ιν συνεχεία πρδς τους νέους άστυνομικούς ώμίλησεν δ κ. Ύπαρχηγός, δ
δποίος είπε μεταξύ άλλων καί τά εξής
Νέοι Δόκιμοι

Αστυφύλακες,

Μ έ ιδιαιτέραν χαράν, άλλα καί πολλήν συγκίνησιν, έν
μέσω τής λαμπρός ατμόσφαιρας, παρηκολουθήσαμεν απόν
τες τήν ώραίαν καί σεμνήν αυτήν τελετήν.
'Από τής στιγμής ταυτης, καθ' ήν έπισήμως έδώοατε
τόν όρκον Πίστεως τού Δημοσίου λειτουργού, ασφαλώς θό
αίσθόνεοθε ένδομύχως, ότι κάποιος δεσμός, κάποια ίδιαΖούοης φύοεως σχέοις, έδημιουργήθη μεταξύ υμών, άφ' ένός
καί τής πολιτείας, άφ' έτέρου.
Δεσμός, ό όποιος δέν έξοπλίξει ύμάς άπλώς διά δικαιω
μάτων μόνον, άλλά κυρίως σάς έπιφορτίξει διά σοβαρών
καθηκόντων καί ύποχρεώσεων πρός τε τό Σώμα τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων καί τήν Πατρίδα
Νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες,
Εύρισκόμενοι εις τόν χώρον τούτον, όστις άποτελεϊ
τό φυτώριον τού Σώματος, δέν θά ήτο, νομίΖω, άσκοπον
νά λεχθώοιν όλίγα τινά, έν γενικαϊς γραμμαϊς, καί άπό
αύτής μάλιστα τής στιγμής, άτινα ό όμιλών θά έπεθύμει
νά έγχαραχθώσι βαθέως εις τάς καρδίας όλων σας.
Θά κληθήτε νά έκπληρώαητε τάς υποχρεώσεις σας
καί νά άστυνομεύσητε εις τάς μεγαλυτέρας πόλεις τής χώ
ρας, εις τάς όποιας τό Σώμα, έπί δΟετίαν ολόκληρον καί
πλέον έδημιούργησε ποράδοσιν καί έγραψεν Ιστορίαν
Φωτεινός όδηγός καί στόχος πάντοτε άντικειμενικός
θά είναι ή ύπηρεσία πρός τήν Πατρίδα καί τήν Κοινωνίαν.
Ό Αστυνομικός πρέπει νά είναι, έν παντί, ό συμπα
ραστάτης, ό σύμβουλος καί ό
αυναντιλήπτωρ εις πάσαν
χαράν, λύπην ή δυστυχίαν τού πολίτου. Θά πρέπει ό ίδιος
νά είναι ύπόδειγμα φιλονόμου, τίμιου καί εύσυνειδήτου πο
λίτου, χρηστού ήθους καί άκεραίου χαρακτήρος.
Διά τών άρετών τούτων, άλλά καί διά τής καλλιέργειας
άγαθών σχέσεων μεταξύ τοΰ κοινού καί τής 'Αστυνομίας,
θά έπιτευχθή ή προσέγγυσις τοΰ στόχου, ή έπίτευξις καί
έκπλήρωσις ένός άκόμη ιδανικού, τούτέστιν τής άγάπης καί

Εις τούς συναδέλφους εύχά

τής απολύτου έμπιστοσύνης, άπάντων τών μελών τής κοι
νωνίας, πρός τε τήν Αστυνομίαν κάί τά Αστυνομικά όργα
να.
Ή έκπλήρωσις τού σκοπού τούτου θά εχη καί έτερα
αξιόλογα άποτελέσματα. Καί είναι αύτά. Κοινωνική εύρυθμία, άρμονική συμβίωσις, άγάπη, σύμπνοια καί εύκολωτέρα έφαρμογή τών Νόμων, άλλά σεβασμός καί συνεργα
σία έπί συγχρόνων καί πολιτισμένων βάσεων μεταξύ λαού
καί φορέων τής Κρατικής έξουσίας.
Θά πρέπει, τέλος, νά έϊσθε έτοιμοι νά προαφέρητε καί
τήν Ζωήν σας άκόμη εις τήν ύπηρεσίαν τής κοινωνίας καί
τοΰ Κράτους, ώς άλλωστε έπραξαν μέχρι τοΰδε, κατά τάς
διαφόρους ιστορικός περιπέτειας τής Πατρίδος, πολλοί
συνάδελφοί σας.
Ή έκπλήρωσις τών άνωτέρω δέν άποσκοπεί εις τήν
πρόσκτησιν ιδιαιτέρας τινός ύλικής άντομοιβής καί δέν προσ
δοκά τήν άπονομήν ιδιαιτέρων τιμών καί έπαίνων.
Νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες,
Οί καιροί είναι καλοί, οί οιωνοί άριστοι. Μέ άκμαϊον
ήθικόν καί ώς Λαός μέ ύψηλά τήν κεφαλήν, πρέπει ήνωμένοι, ώς μία ψυχή, νά βαδίσωμεν τάν χαραχθέντα δρόμον
τής Εθνικής Αναδημιουργίας, πρός έπίτευξιν, έπί τέλους,
τών άπό αιώνων ιδανικών τού Έθνους.
Προσβλέπων ύμάς, αισθάνομαι βέβαιος, ότι άντιπροοωπεύετε, ό,τι καλόν, εις έμψυχον ύλικόν, διαθέτει σήμε
ρον τό "Εθνος καί έπομένως εις καλάς χεϊρας άνατίθενται
αί ύποχρεώσεις τού Αστυνομικού Σώματος, δι' ό καί δέν
απομένει εις τόν όμιλούντα νά σάς εύχηθή άρίστην έπίδοσιν έν τή Σχολή καί εύδόκιμον περαιτέρω σταδιοδρομίαν
έν τω 'Αστυνομική Σώματι καί νά σάς προσκαλέσω νά άνα·
φωνήσωμεν.
Ζ ή τ ω
Ζ ή τ ω
Ζ ή τ ω

τό
Έ θ ν ο ς
ή
Ε θ ν ι κ ή
Έ π α ν ά σ τ ά σ ι ς
ή ' Α σ τ υ ν ο μ ί α
Π ό λ ε ω ν .

ία καί ημείς καλήν πρόοδον καί άτομικήν ευτυχίαν.
«Α. X.»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ ΝΕΑ
Τήν 7 .6 .7 2 , ή ποδοσφαιρική όμός τού
'Αρχηγείου Άοτυν. Πόλεων, συνοδευομένη υπό τοΰ Προϊσταμένου τής Ύποδ)
νσεως Σωμ. καί Πνευμ. ‘Αγωγής, Ά σ τ.
Δ)ντοϋ Β ' κ.

Αχιλ. Τσιπρούδη, καί τοϋ

προϊσταμένου τοϋ Τμήματος Αθλητισμού
Ύπαστ. Α ' κ. Πάν. Κατσέρη, μετέβη εις
Χίον καί άντεμετώπισεν εις φιλικόν άγώνα τήν τοπικήν όμόδα «Παγχιακός».
Ό

αγών θεαματικός καί άθλητικώτατος

ίκανοποίηοεν

άπολύτως τούς τε έπισή-

μους καί λοιπούς φιλάθλους, τό δέ απο
τέλεσμα διεμορφώθη εις τέρματα 6 — 1
υπέρ τής 'Αστυνομικής όμάδος.
Εις τάς φωτογραφίας.
"Ανω: Ό
Δ )ντής τής Υ Σ Π Α κ. Τσιπρούδης Ά χιλλεύς μετά τοϋ Νομάρχου Χίου κ. Μάλλιαρη Αναστασίου, κατά τήν έπίσκεψίν
του εις τό γραφεϊον τοϋ τελευταίου
Κάτω: Οί λαβόντες μέρος εις τόν όγώνα άθληταί τής Αστυνομικής όμάδος.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Πρός τόν
ΆΕιότιμον Κύριον
'Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
Κωνσταντίνον Γισννούλην

'Ενταύθα
Κύριε 'Αρχηγέ,
Επί τή λήΕει των Πανελληνίων 'Α
γώνων, τών 'Αγώνων Ε λ λ ά δ ο ς - Ιτα
λίας καί ιδία τών V I' Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Ω Ν
'Αγώνων
Σκοποβολής ή Σκοπευτική
Ομοσπονδία τής Ελλάδος θεωρεί χρέ
ος της νά εύχαριστήση
ιδιαιτέρως τό
Σώμα τής 'Αστυνομίας καί "Υμάς προ
σωπικούς διά τήν
μεγάλην συνδρομήν
τήν όποιαν είχατε τήν καλωσύνην νό
μας παρόσχητε, εις άνδρας καί μέσα,
χάρις εις τό όποια ήδυνήθημεν νά διεΕαγάγωμεν κανονικώς τούς άνωτέρω
Αγώνας.
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Ή σημαντική καί έπιτυχής καλλιέρ
γεια ύπό τοϋ Τμήματος
Αθλητισμού
τοϋ Σώματος τής 'Αστυνομίας Πόλεων
τοϋ έθνικοϋ καί άνδροπρεπούς αθλήμα
τος τής Σκοποβολής καί ή τόοον πρό
θυμος συνδρομή καί συμπαράστασις 'Υ 
μών καί τών Υπηρεσιών τοϋ Σώματος
εις τάς κατά καιρούς Σκοπευτικός έκδηλώσεις τής Σ Κ .Ο .Ε . διευκολύνουν
τά μέγιστα ήμός εις τήν έπιτέλεσιν τοϋ
έργου μας, δι' ό καί πάλιν παρακαλοϋμεν νά δεχθήτε τάς ειλικρινείς εύχαριστίας μας.

Ύπό τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών ’Α
γώνων άπεστάλη εύχαριστήριος επιστολή
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν, διά τήν παρασχεθεϊσαν συμβολήν τής ’Αστυνομίας κατά τήν
διεξαγωγήν τής Λαμπαδηδρομίας τών XI
χειμερινών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, τήν
όποιαν καί παραθέτομεν.

Μετά πόσης τιμής

Έ π Ι τή λήξει τών Χορταστικών έκδηλώσεων τής ’Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομί
ας έπ’ εόκαιρίφ τής τελέσεως εις Σαππόρο ’Ιαπωνίας τών ΧΓ Χειμερινών ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων 1972, σπεύδομεν νά διαβιβάσωμεν πρός 'Γμάς τάς θερμοτάτας εύχαριστίας τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών
’Αγώνων, διά τήν παρασχεθείααν πολΰτι-

Ό

Πρόεδρος

Ό

Ν. Π Α Π Α Ρ Ρ Ο Δ Ο Υ

Είδ. Γραμματεύς
Ε. Χ Ρ Υ Σ Α φ Η Σ

( Αντιστράτηγος έ.ά .)

*

Πρός τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
Γραφεϊον κ. Άρχηγοΰ
Έ ν τ α 0 θ α
Κύριε ’Αρχηγέ,

μον συμβολήν σας είς τήν επιτυχίαν τής
διεξαγωγής τής Λαμπαδηδρομίας έντός
τής χώρας μας.
Δέν παραλείπομεν νά σας άναφέρωμεν
τήν άληθώς προθυμοτάτην καί άφωσιωμένην προσφοράν των δμετέρων δργάνων, άτινα είργάσθησαν λίαν φιλοτίμως καί εύσυνειδήτως, προκαλέααντα τά ευμενή σχό
λια τών ξένων αντιπροσώπων καί εις :ά
δποΐα παρακαλοΟμεν, δπως διαβιβασθώσιν
αί εΰχαριστίαι τής ’Επιτροπής ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων.
Εύελπιστοδντες 8τι καί είς τδ μέλλον
θέλετε συντρέξει τδ έργον τής ήμεχέρας
’Επιτροπής,
Διατελοδμεν μετά πάσης πρδς 'Γμάς τιμής
δ Γενικδς Γραμματεύς
ΕΙΙΑΜ. θ. ΙΙΕΤΡΑΛΙΑΣ
*

Τ πδ τοδ Δημάρχου Καισαριανής, κ.
θεμ. Ιναρακάση, άπεστάλη πρδς τδ Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων ή κάτωθι
έπιστολή, σχέσιν έχουαα μέ τήν συμβολήν
τής ’Αστυνομίας είς τδ κοινωνικδν καί έκπολιτιστικδν έργον τής Δημοτικής ’Αρχής.
Πρδς
Τδ Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
Είς ’Αθήνας
Κοιν. ’Αστυνομικήν Διεόθυνσιν ’Αθηνών
’Αθήνας
ΘΕΜΑ: «Περί γενομένης αίμοδοσίας δπδ
Προσκοπικών Τμημάτων Περιφέ
ρειας Δήμου Καισαριανής».
Έ χομ εν τήν τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν δμών, δτι έγένετο είς τήν έν τή πε
ριφερείς μας Σχολήν Βενιζέλου αιμοδο
σία τών Προσκοπικών Τμημάτων τής π ε
ριοχής τοδ Δήμου ήμών, δπδ Υγειονομι
κών Συνεργείων τοδ Έρυθροδ Σταυροδ.
Κατά τήν τελετήν τής ένάρξεως τής αί
μοδοσίας, έπί παρουσίς πλήθους Δημοτών,
πρωτίστως έδόθη αίμα δπδ τοδ δποφαινομένου, έν συνεχείς δέ, δπδ τοδ Διοικητοδ
τοδ έν τή περιφερείς μας έδρεόοντος ΚΑ’
Άστυνομικοδ Τμήματος, κ. Κωνσταντίνου
Τσάκαλου, καί ακολούθως δπδ τών Τμη
μάτων τών Προσκόπων καί τών 'Οδηγών
τής περιοχής μας.
Έθεωρήσαμεν σκόπιμον ν’ άπευθύνωμεν
τήν παρούσαν μας πρδς Τ μ άς, διά νά έκφράσωμεν τάς θερμάς μας εύχαριστίας,
διότι τοιαδται πράξεις τιμούν τδ ένδοξον
Άατυνομικδν Σώμα καί δημιουργούν τούς
άρρήκτους δεσμούς τών οργάνων αδτοδ καί
τών πολιτών, τόσον άναγκαίους είς τδν
εύπαθή Δήμον μας.
Δραττόμενοι τής εύκαιρίας, γνωρίζομεν,
ωσαύτως, δτι ή καθ’ ήμάς Δημοτική ’Αρ
χή, συνεργαζομένη έν αγαστή συμπνοίς
μετά τής ’Αστυνομικής τοιαύτης τής πε
ριφέρειας μας, διωργάνωσεν κατ’ έπανάληψιν τελετάς, διαλέξεις, έράνους, έξορμήσεις καθαριότητος κλπ., αϊτινες έστέφθησαν πάντοτε δπδ μεγάλας έπιτυχίας
και έδημιούργησαν άρίστας έντιυπώσεις
μεταξύ τών πολιτών.
Μετά τιμής
Ό Δήμαρχος
ΘΕΜ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
*

Ή Βρεττανίς Υποπρόξενος Κερκύρας κ.
Ε. Μ. Μπρούκ — Τσατσοπούλου, άπέστειλε πρδς τδν κ. Νομάρχην Κέρκυρας εύχαριστήριον έπιστολήν, διά τήν συμπαράστασιν τών ’Αρχών τής Νήσου είς τδ έργον,
ήν καί παοαθέτομεν:
Πρδς
Τδν Άξιότιμον Κύριον
Νομάρχην Κερκύρας
Έ ν τ α ΰ θ α
’Αξιότιμε κ. Νομάρχα,
Διά τής παροϋσης μου έπιθυμώ νά έκφράσω τάς θερμάς εδχαριστίας μου, διά
τήν πρόθυμον συμπαράστασιν καί τάς άόκνους προσπάθειας, άς κατέβαλον αί Τ πηρεσίαι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής Χω
ροφυλακής, τοδ Λιμεναρχείου, τοδ Τελω
νείου, ώς καί δπασαι αί λοιπαί Τπηρεαίαι τοδ Νομοδ πρδς έξυπηρέτησιν καί βοή
θειαν τών Βρεττανών ύπηκόων καί έμοδ
προσωπικώς, είς τήν έκτέλεαιν τών προ
ξενικών καθηκόντων μου.
θά σάς ήμην εδγνώμων, έάν αί εύχαριστίαι μου διαβιβασθώσι πρδς τάς άνωτέρω Υπηρεσίας.
Μετά τιμής
Ε. Μ. Μπρούκ - Τατσοπούλου
Βρεττανίς 'Υποπρόξενος
Κερκύρας
★
Πρός τήν
Ύ π οδ)νσιν Τροχαίας Κινήσεως
Τμήμα Ο .Τ .Α .

' Εν ταύ θ α
"Εχω τήν τιμήν νά
γνωστοποιήσω
Ύ μϊν τήν λήψιγ τού
κοινοποιηθέντος
μοι ύπ' άριθ. 1 0 1 2 6 )2 4 .4 .7 2 Ύμετέρου
έγγραφου
πρός τόν κ. Κωνσταντίνου
Γεώργ., δι' οΰ πληροφορείτε ήμας δτι
τό αύτοκίνητον, τό προξένησαν όημίας
κατά τάς άρχάς Απριλίου έ .έ . είς τρία
άκινητοΰντα έπί τής όδοϋ Κλεομένους
αύτοκίνητα Ι.Χ ., μεταξύ τών όποιων τό
έν ίδικόν μου, ήτο τό ύπ' άριθ. 238202
Ι.Χ.Φ, τό όποιον ώδηγεϊτο ύπό τίνος όνόματι Χαλκιά Κων)νου.
Ή ταχύτης, ή μεθοδικότης, ή ευσυ
νειδησία καί ή ακρίβεια, μεθ' ών ένήργησαν τά Ύ μέτερα όργανα καί έπέτυχον τήν άνακάλυψιν τού ύπαιτίου έντός
βραχέος χρόνου, σχετικώς μέ τά έλλιπώς
ύιρ' ήμών πορασχεθέντα
αύτοϊς
στοιχεία, μοί έπροξένησον κατάπληξιν άφ' ένός καί άφ1 έτέρου μέ υπο
χρεώνουν νά τά συγχαρώ θερμότατα,
ώς καί τόν Κον Διοικητήν προσωπικώς,
διά τήν άρτίαν όργάνωσιν καί λειτουρ
γίαν τής ύπ' αύτόν Ύποδιευθύνσεως.
Μετά προσηκούσης τιμής
ΑΝ ΔΡΕΑΣ

Πολύ μέ εύχαριστήσατε διότι τυγχάνω
θαυμαστής τού εύγενοϋς Σώματος τής
Αστυνομίας Πόλεων, καί θέλω νά μέ
θεωρήτε ώς θερμόν φίλον σας. Θά αι
σθάνομαι ιδιαιτέραν
χαράν λαμβάνουν
κατά μήνα τά «'Αστυνομικά Χρονικά».
'Επίσης Σ ά ς εύχαριστώ άπείρως διά
τάς ώραίας φωτογραφίας πού μοϋ άπεστείλατε. Παρακαλώ διαβιβάσατε τάς εύχάς μου
καί είς τούς άλλους δύο Κυρίους πού
μάς έπεσκέφθητε.
Καί πάλιν Σ ά ς εύχαριστώ
Μετ' ένθέρμων εύχών καί άγάπης
Ά ρ χιμ . Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Σ
Γενικός 'Αρχιερατικός 'Επίτροπος
ΣΥΡΟ Σ

¥
'Γπδ τοδ Δ)ντοδ τοδ 51ου Δημ. Σχο
λείου ’Αθηνών, Η’ ’Εκπαιδευτικής Περι
φέρειας, άπεστάλη ευχαριστήριος έπιστο
λή πρδς τδν Διοικητήν τής Τποδ)νσεως
Τροχαίας ’Αθηνών, έχουσα οδτω:
ΘΕΜΑ: «Έκφρααις Εύχαριστιών».
ΣΧΕΤ.

Τ π ’ άριθ. 34268)15.1.1972 καί
33844)19.1.1972 Τμέτερα έγγρα
φα.
Έ χομ εν τήν τιμήν, είς άπάντησιν τών
δπερθεν σχετικών δμών, νά έκφράσωμεν
Τ μ ίν τάς θερμάς εύχαριστίας τόσον ή
μών, προσωπικώς, 8σον καί τών Γονέων
καί Κηδεμόνων τών μαθητών τοδ καθ’ ή
μάς Σχολείου, διά τά ληφθέντα δφ’ Τ μών σύντονα μέτρα πρδς προστασίαν τής
ζωής τών μικρών μαθητών μας.
Έ π ί τούτοις, διαβεβαιωθήτε περί τών
αισθημάτων άγάπης, σεβασμού καί θαυμα
σμού ύφ’ ών διακατέχονται οί μικροί μαθηταί μας έναντι τοδ εύγενοδς Σώματος
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δπερ έπιτελεΐ
άθόρυβον έργον πρδς έξασφάλισιν καί προ
στασίαν τής ζωής τών πολιτών.
Μετά τιμής
Ό Δ)ντής τοδ Σχολείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ
¥
Τ πδ τοδ Ναοδμ Δημητρίου, κατοίκου
’Αθηνών (δδδς Μητροπόλεως άριθ. 2 4 ),
άπεστάλη έπιστολή, δι’ ής έκφράζει τήν
έπιθυμίαν, δπως τό ύπ’ αδτοδ άνευρεθέν
χρηματικόν ποσδν τών 101,40 δραχμών
καί έπιστραφέν αύτψ λόγφ μή^ άνευρέσεως τοδ κατόχου του, κατατεθή δπέρ τής
οικογένειας τοδ φονευθέντος Άστυφύλακος Κωνσταντάγκα ’Αθανασίου. Τδ έν λόγφ χρηματικόν ποσδν κατετέθη ήδη είς
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έπ’ όνόματι τοδ
πατρός τοδ άειμνήστου συναδέλφου.
¥

Μ ΠΟΥΚΑΡΗΣ
★

Πρός τόν Δ)ντήν Υ Σ Π Α κ. Τσιπρούδην άπεστάλη ή κάτωθι έπιστολή:
'Αγαπητέ μοι Κ ε Διευθυντά,
Εύχομαι όπως ή παρούσα μου Σ α ς
εύρη έν ύγεία καί χαρά.
Διά τής παρούσης έπιθυμώ νά σάς
εύχαριστήσω έγκαρδίως διά τά άποσταλέντα δύο βιβλία τά άναφερόμενα είς
τήν δράσιν τής
'Αστυνομίας Πόλεων.

Πρός τήν Ύποδ) νσιν Τροχαίας

Αθηνών

'Αξιότιμοι Κύριοι,
Θεωρώ βαθυτάτην ύποχρέωσίν μου
νά σάς εύχαριστήσω θερμότατα, διότι
φροντίσατε
ταχύτατα καί κανονίσατε
τήν συγκοινωνίαν Δ. Σούτσου καί Δορυλαίου, ή όποια καθημερινώς παρου
σίαζε δυσάρεστα άπρόοπτα.
Δέν θά παραλείψω όμως νά Σ ά ς ευ
χαριστήσω όλοψύχως διά τήν άμεσον
δράσιν τού θαυμαστού 100.
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Λίγα δώρα καί πολλή άγάπη γιά τά παι
δάκια τοϋ Άμαράντου. Δώρα τών άστυνομικών μας, πού δίνει ατούς μικρούς
άκριτες ό
Αστυνομικός Δ )ν τή ς
κ.
Τσιπρούδης.

Ό Νομάρχης Ίωαννίνων, ό Πρόεδρος
καί ό Γρομματεύς τής Κοινότητος Ά μ α 
ράντου πίνουν εις ύγείαν τοϋ 'Αρχηγού
καί τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων.

Ό Νομάρχης Ίωαννίνων, ό κ. Φλούδας
τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής, ό Αρ
χηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων, ό Δ ή 
μαρχος Κονίτσης, αί λοιπαί στρατιωτι
κοί, πολιτικοί καί άστυνομικαί άρχα'ι τής
περιοχής, πρό τοϋ υίοθετηθέντος χωρίου
'Αμάραντος.
<

Ό

κ. Νομάρχης Ίωαννίνων όμιλών κα
τά τήν τελετήν τής υιοθεσίας.

Πρό 10 ημερών επεσα στήν οδόν Μ ε
νάνδρου 15 καί κτύπηαα βαρύτατα εις
τό κεφάλι καί τό αριστερό πόδι.
Σ έ διάστημα 5 καί μόνον λεπτών έφθασε τό περίφημο 100 καί μέ μετέ
φερε στό Ι.Κ .Α . τής Λεωφ. Ά λεΕά νδρας, όπου μοϋ παρεσχέθησαν αί πρώ
τοι βοήθειαι.
Τό εκλεκτόν Σώμα τής 'Αστυνομίας
Πόλεων είναι τό τελειότερον όργανωμένον καί τιμά καί τήν 'Ελλάδα μας, άλ
λα πρέπει καί νά
ύπερηφανεύεται διά
κάθε του πρόΕιν, φθόνον πολλάκις σέ
αυτοθυσίαν.
Σ ά ς ευχαριστώ καί σάς ευγνωμονώ
Κα "Αννα Γ. Τσαγκρίδα
Χατζηκώστα 8α
602, Άθήναι

Ψ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά τής δπ’ άριθ. 1806 Φ216.10 άποφά
σεως τού κ. ’Αρχηγού, έχδοθείαης έν Ά θήναις τήν 25)4)72 καί δημοαιευθβίσης
εις τό δπ’ άριθ. (τ. Γ ') τής 2 9 )4 )7 2 , βά
σει: 1) τών διατάξεων α) τού Ν.Δ. 1119)
1972 (Α' 44), 6) τού Ν.Δ. 649)1970,
γ) τού Ν.Δ. 974)1971 (Α' 189), 2) τού
δπ’ άριθ. 8 άπό 14)4)72 Πρακτικού τού
Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως Τ παξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων καί 3)
τής 6π’ άριθ. 1206 Ψ 216.10 άπό 22)4)
72 άποφάσεως, προήχθησαν, πρός κάλυψιν
κενών όργανικών θέσεων, οί κάτωθι Άρχιφύλακες είς τόν βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου, έκ των έν ισχύει πινάκων προακτέ
ων τού έτους 1972, ώς ακολούθως: Δασκαλάκης Κ., Μεγαλακάκης Κ., Γιαννακόπουλος Γ., Ρεμπελάκης Κ., Μαρκάκης X.,
Καλαϊτζίδης Κ., Μπλουγουράς Γ. καί Γκριτζάκης Ν., κατ’ έκλογήν καί ΙΙαυλάκης
Ί . , Άθανασόπουλος Σ. καί Σταθακόπουλος Ά ., κατ’ άρχαιότητα.
Δ ι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού καί
βάσει τών διατάξεων τού Κ.Ν. 4971)31,
τής 6π’ άριθ. 10 άπό 14)6)71 άποφάσεως
τού Πειθαρχικού Συμβουλίου Κατωτέρων
’Αστυνομικών Υπαλλήλων καί τής &π’ ά
ριθ. 39 άπό 27)1)71 γνωμοδοτήσεως τού
Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους, προήχθη είς τόν βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος ό
Άστυφ. Μανιός Ή λία ς, πρός πλήρωσιν υφισταμένης κενής όργανικής θέσεως. 'Ο
μοίως, δΓ άλλης άποφάσεως τού κ. ’Αρ
χηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Κ.Ν.
4971)31, τής &π’ άριθ. 10 άπό 14)6)71
άποφάσεως τού Πειθαρχικού Συμβουλίου
Κατωτέρων ’Αστυνομικών Υπαλλήλων καί
τής £ιπ’ άριθ. 39 άπό 2 7 )1)72 γνωμοδοτή
σεως τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους,
προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος δ Άστυφ. Μαυρακάκης Γεώργιος, πρός
πλήρωσιν ύφισταμένης κενής όργανικής
θέσεως.
'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ.
’Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ. 974)71, τού ΰπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τοΰ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων καί τού Οπό τούτου καταρτισθέντος
έτησίου πίνακος 1972 προακτέων Τ παρχιφυλάκων, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού
Άρχιφύλακος, Ικτός όργανικών θέσεων οί
Τπαρχιφ. Καρκατσούλης θ ., Μπουγάς Π.,
Μπουζούλας Ί . , Λιόντας Ά . , Τσοδγκος
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Ν., Άναστασόπουλος Κ., Άντωνόπουλος
Ά ., Ματθαίος Ά ., Τζοΐτης Ά ., Γρυπονησιώτης Γ., Τσούνας Ί . , Καυκάς Ν., Γαλάνης θ ., Παπαϊωάννου Γ., Ροΰσσος Ν.,
Λεριώτης Κ., Παπαδάτος Ή ., Καναδός
Ν., Βορρέας Γρ., Καραΐσκος X., Γιαννί
σης Ν. καί Νταής Κ.
'Ωσαύτως δι’ άλλης άποφάσεως τού κ.
’Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τοΰ Ν.
Δ. 974)71, τού Οπ’ άριθ. 4 άπό 21)12)
72 πρακτικού τού ΙΙρωτοβαθμίου Συμβουλί
ου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών ’Αστυνομίας
Πόλεων, κα! τοΰ δπό τούτου καταρτισθέντος έτησίου πίνακος 1971— 1972 προακτέ
ων ’Αστυφυλάκων, προήχθησαν είς τόν βα
θμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος πρός πλήρωσιν
υφισταμένων κενών όργανικών θέσεων οί
Αστυφύλακες Μαρτίνος Κ., Μαρτσούκας
II., Σέγκος Δ., Σφυράκης Έ μμ. Κρεμμύδας Ί . , Μαγκαφάς Ί . Παναγιωτόπουλος
Ά ., Νταντής Π., Καπελώνης Μ., Καπαρός II., Σπυροΰλιας X., Σκοβάλας Ά .,
Τζωρτζής Ν., Παναγόπουλος Ή ., Σκεπάρνης Έ ., Βουτσελάς Ί . , Μπόκος Γ., Άρμενιάκος Μ., Κουμεντάκος Β., Άνδριανόπουλος Έ ., Χρηστίδης Σ. καί Νιώτης Ά .
'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως τού κ.
’Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τοΰ Ν.
Δ. 97471, τού Οπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας ΙΙόλεων καί τοΰ ύπό τούτου καταρτισθέντος
έτησίου πίνακος προακτέων Τπαρχιφυλάκων είς τόν βαθμόν τού Άρχιφύλακος,
προήχθη είς τόν βαθμόν τού Άρχιφΰλακος, έκτός όργανικών θέσεων, ό 'Γπαρχ.
Ζητουνιάτης Θεόδωρος.
'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ.9Η4)71, τού 5π’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τοΰ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων καί τού ύπό τούτου καταρτισθέντος
πίνακος προακτέων 'Γπαρχιφυλάκων είς τόν
βαθμόν τού Άρχιφύλακος, προήχθη είς τόν
βαθμόν τού Άρχιφύλακος, έκτός όργανι
κών θέσεων, ό Τ παρχ. Χατζηβασιλείου Γε
ώργιος.
’Επίσης, δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων καί τοΰ Οπό τούτου καταρτισθέντος
πίνακος προακτέων 'Γπαρχιφυλάκων είς
τόν βαθμόν τού Άρχιφύλακος, προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος έκ
τός όργανικών θέσεων, οί Τπαρχ. Μικελάτος Γεράσιμος καί Φιλιππάκος Πέτρος.
'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ.984) 71, τοΰ δπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων καί τού δπό τούτου καταρτισθέντος
έτησίου πίνακος προακτέων Τπαρχιφυλάκων είς τόν βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος,
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ Ά ρχιφύ
λακος έκτός όργανικών θέσεων, οί Τ παρχ.
Πύρης
Εύάγγ., Νίτσος Θεοφάνης καί
ΙΙαπαπαναγιώτου Εύστάθιος.
'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως τοΰ κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 4 άπό 21)12)
71 πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλί
ου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων καί τοΰ δπό τούτου καταρτισθέντος

πίνακος προακτέων Αστυφυλάκων είς τόν
βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος, προήχθησαν
είς τόν βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος, πρός
πλήρωσιν δφισταμένων κενών όργανικών
θέσεων οί Άστυφ. Μηχόπουλος ή Κατσαρδής Γεώργιος καί Κοτινάς Γεώργιος.
Ωσαύτως δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού
.Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 4 άπό 21)12)
71 Πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβου
λίου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων καί τοΰ Οπό τούτου καταρτισθέντος πίνακος προακτέων Αστυφυλάκων είς
τόν βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος, προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος,
πρός πλήρωσιν δφισταμένων κενών όργα
νικών θέσεων, οί Άστυφ. Μάλλης Παντε
λής καί Ά γγ ελ ή ς ’Ιωάννης.
'Ωσαύτως δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού
.Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 4 άπό 21)12)
71 Πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβου
λίου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων καί τού δπό τούτου καταρτισθέντος πίνακος προακτέων Αστυφυλάκων είς
τόν βαθμόν τού 'Γπαρχιφύλακος, προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος,
πρός πλήρωσιν δφισταμένων κενών όργα
νικών θέσεων οί Άστυφ. Γαλατσάτος Φ ,
Καραχάλιος Δ., Γιαννόπουλος Δ., Βελημβααάκης Έ . καί Κωστελέ :ος Ν.
'Ομοίως δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων καί τού δπό τούτου καταρτισθέντος
πίνακος προακτέων 'Γπαρχιφυλάκων είς
τόν βαθμόν τού Άρχιφύλακος, προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τού Άρχιφύλακος, έκτός
όργανικών θέσεων, οί 'Γπαρχιφύλακες Νικολόπουλος
Νικόλαος,
Άντωνόπουλος
Κωνσταντίνος, Χρυσάκης Γεώργιος, Μαστοράκης Εύστράτιος καί Άθανααακόπουλος Αλέξανδρος.
'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως τοΰ κ.
Αρχηγού καί βάσει τών διατάξεων τού Ν.
Δ. 974)71, τού δπ’ άριθ. 7 άπό 12)4)72
πρακτικού τού Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων καί τοΰ δπό τούτου καταρτισθέντος
πίνακος προακτέων 'Γπαρχιφυλάκων είς
τόν βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος, προήχθησαν
είς τόν βαθμόν τού Άρχιφύλακος, έκτός
^όργανικών θέσεων, οί Τ παρχ. Δημητρακό"πουλος ’Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος ’Ιω 
άννης καί Κουτιάνης Νικόλαος.
¥

ΑΜΟΙΒΑΙ
Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Γεν. Γραμματέως
τοΰ Τπουργείου Δημ. Τάξεως έχορηγήθη
δλική άμοιβή καί έπαινος είς τόν Άστυφ.
Παπαδάκην Γεώργιον, διότι έκτελών διατεγμένην δπηρεαίαν όδηγοΰ τοΰ δπ’ άριθ.
Α.Π. 774 περιπολικού αύτοκινήτου, έπιδειξάμενος άπαράμιλλον έργατικότητα, δπερβάλλοντα ζήλον, ψυχραιμίαν καί θάρρος,
έπέτυχε τήν 17ην ώραν τής 19)1 )72, νά
συλλάβη κατόπιν καταδιώξεως πεζή τόν
καταζητούμενον καί έπικίνδυνον κακοποι
όν Παξιμαδάκην Γεώργιον, μεθ’ οδ τελικώς συνεπλάκη παρά τήν τεραστίαν μυϊ
κήν του δύναμιν, έντός δπογείου τής ένταΰθα καί έπί τής δδοΰ Σουφλίου 2 πολυ
κατοικίας, μέ άποτέλεσμα, διά τής παρα
πομπής τούτου είς τήν δικαιοσύνην, νά τ$-

θή τέρμα εϊς τήν κακοποιόν δρδσιν του.
Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΟ κ. Γ. Γραμματέως τοϋ Ύπ. Δημ. Τάξεως έχορηγήθη
Ολική αμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις
τόν Άστυφ. Μιχαλόπουλον Ταξ., διότι Iχων βαθεΐαν έπίγνωοιν τής αποστολής του
καί χάρις είςτήν άξιόλογον δραστηριότητα
καί παρατηρητικότητα του, τόν έξαίρετον
ζήλον του πρός τήν Οπηρεσίαν καί τήν άφοσίωσίν του εις τό καθήκον, κατώρθωσε
μόνος, έντός όλίγων ήμερων, νά έπισημάνη τούς έπικινδύνους διεθνείς κλέπτας,
πορτοφολίων, 1) Μωχάμεντ Ά λή Σολιμάν,
2) Χασάν Μορσί Χασάν Ίμπραήμ καί 3)
Ά μπτέλ Μενεΐμ Ραμαντάν Μούσι, νά έντοπίση τήν κακοποιόν δράσιν των, άρξαμένην άπό 17)12)72, καί διά τής συνεχοΟς καί μεθοδικής παρακολουθήσεως, νά
έπιτύχη τήν 13.50' ώραν τής 21)12)71,
έντός ήλεκτροκινήτου αύτοκινήτου τής
γραμμής Λαρίσης — Καλλιθέας τήν έπ’
αύτοφώρψ σύλληψιν τούτων, έφ’ ών άνευρέθησαν χρήματα προερχόμενα, καθ’ Ομο
λογίαν των, έκ τοιούτων κλοπών, μέ άποτέλεσμα ν’ άποδοθοΰν εις τούς περισσοτέ
ρους τίΰν παθόντων, προκαλέσας οδτο) τά
εύμενή σχόλια τού τύπου καί του κοινού
Οπέρ τής ’Αστυνομίας.
Δ ι’ άλλης άποφάσεως τού κ. Γεν. Γραμματέως τού Υπουργείου Δημ. Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος εις τόν Ύπαστ. Α'
Σκλατινιώτην Σπυρ. Ωσαύτως έχορηγήθη
Ολική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις
τούς Άστυφ. Τριάντην Δημ. καί Ρίκκον
Στεφ., διότι, Οπό τήν άμεσον καί έπιδεξία καθοδήγησιν τού πρώτου των άνωτέρω, δντος Διοικητοΰ τοϋ Τμήματος ’Αγο
ρανομίας Κέρκυρας, ένήργησαν τήν 12.12.
71 Άγορανομικόν έλεγχον εις τό έπί τής
όδοϋ Μητροπολίτου Μεθοδίου 20 πρατήρι
ου Γάλακτος τής Α.Ε.Β.Ε.Κ. καί έν συνε
χ ε ίς εις τά ψυγεία τής Α.Ε. «ΠΟΛΓΧΗΜΙΚΗ», έπί τής όδοϋ Μιλτιάδου Μαργαρίτη
άριθ. 22 ένθα άνεϋρον ποσότητα τριών χ ι
λιάδων όκτακοσίων έβδομήκοντα δύο (3.
S72) χιλιογράμμων μαλακοϋ τυροϋ (φέττας) άκατάλληλον πρός δρώσιν καί επι
κίνδυνον εις τήν δημοσίαν Ογείαν, ματαιώσαντες τήν διάθεσίν της εις τήν κατανάλωσιν, διά τής καταστροφής ταύτης.
'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ.
Γεν. Γραμματέως τοϋ Υπουργείου Δημ.
Τάξεως, έχορηγήθη Ολική άμοιβή καί ά
πενεμήθη έπαινος εις τούς Ύπαστ. Α'
Κωνσταντόπουλον Παναγ. καί Ά ρχ. Λουκάν Άθαν. διότι ύπηρετοϋντες εις τό Κ Ε'
Παρ)μα ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έπεδείξαντο έξαιρετικόν ζήλον καί άφοσίωσιν πρός
τό καθήκον καί έπέτυχον τήν σύλληψιν των
λίαν έπικινδύνων κακοποιών Νικολάου Χαριδήμου καί Παξιμαδάκη Γεωργίου
καί
τήν έξιχνίασιν τών Οπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών - διαρρήξεων κατά τόν μήνα
’Ιανουάριον τοϋ έτους 1972.
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Γπουργοΰ Δημ.
Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος εις τούς Ύπαστ. Α’ Σπανόν Γεώργιον, Ύπαρχ. Καλλιτέρην ’Αλέξανδρον, Άστυφ. Βασιλείου
Κων)τϊνον, Ζεμπερλΐγκον Χαράλ. καί Χαριτάκην Ή λίαν, διότι άξιοποιήσαντες κα
ταλλήλως πληροφορίαν, άρυσθείσαν Οπό
τοϋ Ύπαστ. Σπανοϋ Γεωργίου καί Άστυφ.
Βασιλείου Κων)νου,
ένήργησαν έρευναν
έν τοϊς γραφείοις τοϋ Γρηγοροπούλου Εύαγγέλου καί άνεϋρον 1) 'Έ ν περίστροφου
έξάσφαιρον πλήρες φυσιγγίων, εϋχρηστον
καί έν καλή καταστήσει, μάρκας RG —
10 No 614855 καί έτερα 39 φυσίγγια τής

αύτής διαμέτρου, 2) δύο άποδείξεις κατα
θέσεων παρ’ Ε λβετική Τραπέζη, συνολι
κού ποσοϋ 20.020 δολλαρίων Η1ΙΑ, 3) 500
μετοχάς άλλοδαπής έταιρείας, ώς καί άπόδειξιν άγοράς τούτων, έξ ής προκύπτει,
8τι δ άνωτέρω Γρηγορόπουλος είχε κατα
βάλει τό ποσόν τών 4.590.000 δραχμών εις
Αμερικανόν Δικηγόρον, κάτοικον ΗΠΑ,
ποσόν δπερ έξήχθη λάθρα εις τό εξωτερι
κόν.

Π Ε Ν Θ Η
Παναγιώτης Δεδούσης

Η Αστυνομική Οικογένεια έθρήνησε,
πρό όλίγων ήμερων, τήν απώλειαν ενός
εκλεκτού μέλους της. Τήν 1 3 )5 )7 2 άπεθίωαεν ό ΆστυφύλαΕ Παναγιώτης Δεδούσης. Τήν κηδείαν του γενομένην τήν
έομένην εις τό Νεκροταφεϊον τής Καισαριανής, παρηκολούθησε
πλήθος κό
σμου, ώς καί αντιπροσωπεία τής Δ )νσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών καί
πολλοί έν ένεργεία καί συντάΕει 'Αστυ
νομικοί.
Κατέθεσε στέφανον έπί
τής σοροΰ
του καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ό 'Α
στυνόμο Β ' κ. Σκορδάς 'Αντώνιος, όστις έν μέσω καταφανούς συγκινήσεως
τών παρευρισκομένων, είπε, μεταΕύ άλ
λων:

Α γαπητέ καί άξέχαστε Παναγιώτη Δεδούση!
Έκπληροΰντες Ιερόν χρέος καί Οψιστον
καθήκον, προαήλθομεν σήμερον εις τόν ί
ερόν τοϋτον χώρον, ϊνα, μετά τής βαρυπενθοόσης οικογένειας σου καί λοιπών
συγγενών καί συμπολιτών σου, σοϋ άπευθύνωμεν τόν δστατον χαιρετισμόν καί α
σπασμόν καί σέ προπέμψωμεν εις τήν τελευταίαν σου κατοικίαν.
Εις έμέ, άείμνηστε συνάδελφε Πανα
γιώτη, άνετέθη τό σκληρόν καθήκον, ώς
άμεσον συνεργάτην καί προϊστάμενόν σου,
ϊνα άπευθύνω Ολίγα άποχαιρετιστήρια λό
για.
Δέν δύναμαι νά έκφράσω τήν βαθυτά-

την θλϊψιν, ή δποία συνέχει δλους μας.
Οί προϊστάμενοί σου, τούς όποιους τόσο
πολύ έσέβεσο καί οί συνάδελφοί σου, τούς
Οποίους Οπερδολικά άγαποϋσες καί σέ άγαποΰσαν καί σέ έκτιμοϋσαν, θρηνούν τόν
πρόωρον θάνατόν σου, συμπάσχουν δέ μετά
τής βαρυαλγούσης οικογένειας σου, διά τό
μέγα κενόν πού άφησες. Α λλ ά ή μοίρα
τών θνητών είναι γνωστή καί τό πεπρω
μένου φυγεΐν άδύνατον. Έ φ υ γες νέος καί
δέν έπρόφθασες νά χαρής τούς καρπούς
τών κόπων σου καί νά άξιοποιήαεις τά ι
δανικά διά τά δποία έζης. Δέν σέ έχάρηκε ή οίκογένειά σου, οί συγγενείς σου, οί
φίλοι σου, οί συνάδελφοί σου ή Αστυνο
μία. Ή μνήμη σου θά μείνη σέ δσους έκ
τοϋ πλησίον σέ έγνώρισαν αίωνία καί οί
ευχές μαξ Οπέρ άναπαύσεως τής άγνής καί
άδόλου ψυχής σου θά σέ συνοδεύουν διά
πάντα.
Ό Παναγιώτης Δεδούσης έγεννήθη τό
έτος 1926 εις τό χωρίο Χρυσότοπον Μεσ
σηνίας.
Μετά τήν άφυπηρέτησίν του έκ τοϋ
στρατεύματος, γεμάτος ιδανικά, έλπίδες
καί δνειρα κατετάγη τήν 8.11.1951 εις τό
εύγενές Σώμα τής Αστυνομίας τών Πόλε
ων. Μετά τήν έξοδόν του έκ τής Σχολής
Αστυφυλάκων, λόγφ τοϋ ώραίου παραστήματός του έπελέγη διά τήν Τποδ) otv Τρο
χαίας Κινήσεως Αθηνών, δπου ύπηρέτησεν έπί Οκταετίαν. Έ ν συνεχεία έτοποθετήθη εις τό Γ ’ Αστυνομικόν Τμήμα Α θη 
νών καί άπό 16.8.68 εϊς τήν Δ)ναιν Έ γ κλημ)κών 'Γπηρεσιών.
Άφωσιωμένος εις τό καθήκον καί τά
ιδανικά τής Πατρίδος, τής θρησκείας καί
τής Οικογένειας, υπήρξε Οπόδειγμα άπό
πάαης άπόψεως. Αληθινόν κόσμημα άρετών. Οπήρξεν ύπέροχος άν
θρωπος, Οποδειγματικός Αστυνομικός καί
άδαμάντινος χαρακτήρ.
Διερμηνεύων τό αίσθημα τοϋ συνόλου
τών Οπαλλήλων τοϋ Αστυνομικού Σώμα
τος, έκφράζω έκ βάθους καρδίας τά ειλ ι
κρινή συλληπητήριά των, πρός τήν άγαπημένην καί προσφιλή οΐκογένειάν του.
Είθε δ Πανάγαθος θεός δπως ένσταλάξη
δάλσαμον παρηγοριάς εις τούς οικείους
του, τάξη δέ τήν ψυχήν αύτού έν σκηναΐς
δικαίων, δπου οί δίκαιοι άναπαύονται.
Ά ς είναι έλαφρόν τό χώμα τής Α τ 
τικής γής, πού σέ λίγο θά τόν σκεπάση,
ή δέ μνήμη του αίωνία.
Ή Δ.Ε.Γ. καταθέτει δι’ έμοΰ έπί τής
σοροΰ του στέφανον, ώς έλάχιστον φόρον
τιμής καί εύγνωμοαύνης, διά τάς προσφερθείσας εις τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων καί τήν Πατρίδα Οπηρεσίας του.
Αίωνία σου ή μνήμη άείμνηστε συνάδελ
φε Παναγιώτη.
Έ κ μέρους τού Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων, άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν
καί κατέθεσε
στέφανον ό Αστυνόμος
Β ' ΚαραμίντΖιος Γεώργιος.
ΣυμμεριΖόμενοι τήν θλϊψιν τών οικεί
ων του, διά τήν άδόκητον άπώλειαν τού
προσφιλούς των καί έκλεκτού συναδέλ
φου ήμών, έκφράΖομεν
πρός αύτούς
συλλυπητήρια καί ένούμεν
μετ' αύτών
τήν πρός τόν "Υψιστον εύχήν, διά τήν
αίωνίαν άνόπαυσιν αύτού.
Αίωνία ή μνήμη του.
«Α. X . ·
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Κ Λ Α Δ Ο Σ Υ Γ Ε ΙΑ Σ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Α Σ Τ Υ Ν . ΠΟ ΛΕΩΝ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ 1971

Ε Σ 0 Λ A

Ε 3 0 ΔΑ
'Γγειον. Περίθαλψις Ήσφαλισμένων
Δαπάνη έξων. - Φαρμ. ΙΙεριθάλψεως
Δαπάνη Νοαηλ.
είς Ίδιω τικάς
Κλινικάς
Δαπάνη Νοσηλ. είς Δημ. Νοσ. Ί δρύματα
Δαπάνη Νοσηλ. είς 'Ιδρύματα Ι.Δ .
Α.Π.
Δαπάνη Νοσηλ. είς Φυχιατρ. άντι.
καρ. κ.λ.π.
Δαπάνη ’Οδοντιατρικής καί θεραπ.
Περιθαλ.
Δαπάνη Νοσηλ. έν τφ έξωτερικφ
Δαπάναι Διοικήσεως
Άποζημίωσις Μελών Δ. Συμβουλίου
»
Καθαρίστριας
Ένοίκιον
Κοινόχρηστα
Τ α χ)κά - Τ ηλ)κά Τέλη
Γραφική 'Ύλη
'Εντυπα - Βιβλία - Σφραγίδες
Διάφορα Έ ξοδα
ΣυνδρομαΙ Εφημερίδων
Δ)νσις Πατρών
Δ)νσις Κερκύρας
ΙΙρομήθειαι
Χαρτόσημον
Συντήρησις Άσφαλ. Άνελκυστήρος
'Ύδοευσισ ακινήτου
Φόροι
Δαπάναι Προληπτικής Δράαεως
Ένίσχυαις παιδ. κατασκηνώσεων
'Γγειον. Υπηρεσία Αρχηγείου Α.
Πόλεων

4155464,25
3229626,05
484033,20
68307—
286049—
67992—
1853—
17604—

ΚαταβολαΙ Ήσφαλισμένων
Κρατήσεις έν ένεργείφ
’Αστυνομική Δ) νσις
’Αθηνών
384124015
’Αστυνομική Δ)νσις
Πειραιώς
99287930
’Αστυνομική Δ) νσις
ΙΙατρών
29209130
’Αστυνομική Δ) νσις
Κερκύρας
147.447,45
Κράτησις έκ τών
Συνταξιούχων

316033,20
23800—
39683,40
120000—
32427,60
28367,10
6474,20
4160,40
41687,10
790,70
851—
2858,30
1118,10
14,50
5150—
2368.80
36282—

’Αστυνομική
’Αθηνών
’Αστυνομική
Πειραιώς
’Αστυνομική
Πατρών
’Αστυνομική
Κερκύρας

7011743,05
5273658,20

1738084,85

Δ) νσις
1377749,75
Δ)νσις
254237,75
Δ)νσις
62423,70
Δ) νσις
43673,65

Διάφορα 'Εσοδα
'Γπό'λοιπον άχθέν
είς πίστωσιν τού λο
γαριασμού τούτου λόγψ
έλλείψεως Δ)κών
Πρόσοδοι Περιουσίας
Τόκοι Τραπεζών
πρόσοδοι ακινήτου (ένοίκια)

357,70

402829,60
368079,60
34750-

733691,60
609539,10
124152,50

’Αποσβέσεις - Σκευών - Μηχ)των
Τακτικόν Άποθεματικδν
Έκτακτον Άποθεματικδν
Πλεόονασμα Χρήσεως 1971

19660,70
60000—
50000—
2050080,60

7.414.930,35

7414930,35
’Ακριβές άντίγραφον
Έ ν Άθήναις τή 24 Μαρτίου 1972
Ό Προϊστάμενος τού Λογιστηρίου
ΣΠΓΡΙΔΩΝ ΚΟΛΕΓΡΗΣ
’Αστυνόμος Α'

Άστυν. Δ)ντής Α'
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΓ
Ό Διευθυντής

Έ ν Ά θήναις τή 6η Μαρτίου 1972
*0 Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου
Κ2Ν)ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗΣ
Α ρχηγός Άστυν. Σώματος

ε .τ .υ . α .π

.

Διαχείρισις Οικονομικού Έτους 1971

Παροχαι και Δαπάναι
ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

από 1ης ’Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1971
19.133.260,20

Χορήγηοις
έφ’ άπαξ βοηθήματος
είς 231 μετόχους
19084052—
’Επιστροφή Κρατήσεων είς 9 διαγραφ. μετόχους
μή δικαιουμ.
βοηθήματος
4920820
54.429,30

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
άποζημίωαις μελβν Δ.Σ.
Γραφική "Γλη
’Ενοίκια
"Εντυπα - Βιβλία - Σφραγίδες
Διάφορα "Εξοδα
Τηλεφωνικά Τέλη

19.500—
78950
25.000—
142-—
4.677—
4.32080

ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Συντήρησις ’Ακινήτου
’Ασφάλιστρα ΙΙυρδς ’Ακινήτου
Φορολογική 'Γποχρ. ’Ακινήτου

11.07660
558—
68.262—

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΓ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1971

79.896,60

26.010—
8.539.043,50

Καταβολαί Ήσφαλ.
Τακτικαί
έκ κρατήσεων 3%
έπΐ τοδ λαμβανομέν. ,παρ’ έκάστου μετόχου
μηνιαίου Β.Μ.
έξ ήμίσεως Β. Μ.
παρ’ έκάατου με
τόχου
έκ διαφ. μισθοθ
ένός μηνός συνεπ. προαγ.
ΕίδικαΙ
κράτησις έπί άποζημ. εκτός έ
δρας
κράτησις έπί άποζημ. διά
συμ
μετοχήν είς Συμ
βούλια καί ’Επιτροπάς
Κράτησις έπί άμοιβέον νόμου περ
Λαθρεμ.
κράτησις έπί δικαιμάτων έκτελέσεως
Ποινικβν Δικογρά
φων
κράτησις έπί άμοιββν δι’ έκτ. Είδ.
Τπηρεσ.
ΚοινωνικαΙ ΕίαφοραΙ
έκ διαθέσεως Άστυν.
’Ενσήμου
έξ άπομεν. κλασματ.
δπολοίπων έκ τβν
άποδόαεων έπί τβν
άμοιβ. στοιχ. 'Ι π 
ποδρόμου
έκ διακαιωμ. σφραγ.
Μέτρων καί Σταθμβν
έκ παραδόλων θεά 
τρων & Κινημ.
έκ Δωρεων
Διάφορα "Εσοδα
Πρόσοδοι Περιουσίας
Τόκοι Τραπεζβν
Τάκοι Δανείων
Τόκοι 'Ομολ. Λαχειοφ. Δανείων
’Ενοίκια Διαμερισμά
των
’Επιστρ. Βοηθ. &
Κρατήσεων
"Εσοδα Παρελθ.
Χρήσεως

27.832.239,60

'Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΓ
Άστυν. Δ)ντής Α’

’Εν Άθήναις τή 29η Φεβρουάριου 1972
'Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΓΙΛΝΝΟΓΛΗΣ
’Αρχηγός Άστυν. Σώματος

Έσοδα
13231825,50

12153533,40

11274716,60
596268,60
282548,20
1078292,10
282312—

42882—
49311—

3770,70
700016,40
13238759,10
4832890—

7297493,10
1079971—
24405—
4000—
30881,35
896504,05
653372,25
79910,80

1221—
162000—
381889,60
52780—
27.832.630,60

'Ο Προϊστάμενος τοδ Λογιστηρίου
ΣΠΓΡΙΔΩΝ ΚΟΛΕΓΡΗΣ
Αστυνόμος Α'

1 2 3 4

5 6 7 8 9

Ι Ο 11

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ω Ν

A Ρ I θ.

6 3

ΚΑΘ ΕΤΟ Σ
1.

Αρχαίος φιλόσοφος έ ξ 'Εφέσου, ό πρώτος άντιληφθείς
τόν συμβολικόν χαρακτήρα τής θρησκείας (ένάρθρω ς).

2.

Επαναλαμβανόμενον προδίδει σπουδήν — Τό χαρακτη

ρίζει ή ϋπαρξις βάρους,
3. Ν εοέλλην έξ 'Αργοστολιού γλύπτης, φιλοτεχνήσας τό
άνάγλυφον τοϋ Μνημείου 'Αγνώστου
'Αθήνας (έπώ ν.)

Στρατιώτου

εις

— Παραπεμπτικόν — Σύγχρονον ύ-

ποθετικόν.
4. Λέγονται καί μ εν εξέδ ες

— Ή σ α ν οί Μάγοι τών Χρι

στουγέννων — Δεικτικόν.
5. Συνήθως αύτοί βραβεύονται.
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ

6. Επόμενον κάθε άρχής — Κοινή όνομασία ποικιλίας λαθύρου έκ τοϋ όποιου παράγεται ή φάβα.

1. Τό πρώτον όνομα τοϋ Άβηναίου φιλοσόφου Πλάτωνος

7. Ε ις τήν

(ένάρ θ.).
2. Τά πρώτα ήσαν χωμάτινοι τύμβοι καί έφερον εις τήν κο
ρυφήν μαρμαρίνην ένεπίγραφον στήλην— Εις τάς συγ

Ελλάδα, ώς άθλημα, ένεφανίσθη τά έτος 1859

(δημοτ. άντιστρόφ.).
8. Ε ις τόν κινηματογράφον έχουν τήν. . . πρώτην καί
πτην θέσιν

χρόνους κουΖίνας ύπάρχει καί αυτόματον.

βατος (ένάρθ.)

3. Πρώτον συνθετικόν παλαιού μοντέρνου χορού — Άντιστρόφως, άρχαϊος Σπαρτιατικός στρατιωτικός σχηματι

— Ή

— Κτητική άντωνυμία (θηλ.).

9. Προηγούμενα τοϋ 4α όριΖοντίως δίδουν ξυριστικήν λ ε 
πίδα εις τήν αιτιατικήν — Κατάληξις μετοχών — Ναυ

σμός — Συνταξιοδοτεί καί δανειοδοτεί Στρατιωτικούς

τικόν κέλευσμα (άνστρ.).

(άρχικά).
4. Υποθετικόν — Σημαίνει καί μεταβολήν κατευθύνσεως

10.

Ύ φ ' οίασδήποτε συνθήκας, πάντοτε, είναι όδυνηρά —
"Εχει τάς έδρας του ήριθμημένας.

ή έξελ ίξεω ς — Δίφθογγος.
5. Ή διό λόγου έκφρασις τών ουσιωδών γνωρισμάτων έν 

11.

Μητέρα τοϋ βασιλέως τών Περσών Δαρείου, ήτις,

ώς αιχμάλωτος τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου, έτυχε σεβασμού

νοιας.
6. "Οταν έ χ ο υ ν .. . ούρά σημαίνουν άμετρος πλούτος (δη-

καί τιμής.

(Ι.Κο).

μοτ.) — Συναντάται εις τά συστατικά τών φυτών καί
τών Ζώων ώς άπαραίτητος ούοία διά τήν διατήρησιν

ΛΥΣΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΡΙΘ.

τής Ζωής των (πληθ.).
7. Υ ιό ς τοϋ βασιλέως τών Ή λείω ν Ένδυμίωνος, άδολος
φονεύς τοϋ "Απιδος, υίοϋ τοϋ Ίάοονος (Μ υθ.).
8. Ό

9.

άριθμός 12.

— Γνωστή κωμόπολις τής

Επαρχίας

2
3

Υπήρξεν ό πρόδρομος τής

4

Όλυμπιοκής

Αεροπορίας

(άρχικά) — 'Επαναλαμβανόμενον άντιστρόφως δίδει άποταμός τών. . . σταυρολέξων.

10. Σύγχρονος πόλις καί λιμήν τής Μεσογείου, ίδρυθεϊσα
ύπό τών Μαυριτανών — Τά χρώματά της έχουν τήν
σειράν τοΰ Ηλιακού φάσματος (όνομαστ, άντιστρόφ.)
11. Ή πλήρης συνείδησίς τίνος, ή' έπίγνωοις.
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—-Έχεις bn’ δψει σου νεαρέ πόσο είναι ή καράβασις γιά τούς πεζούς; Πενήντα δραχμές
τό άτομο!..

Ά π ό 18 -19.30 ώρας τής 23-5-72 έπραγματοποιήθη εις τό 'Υπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως Ενημερωτική σύσκεψις υπό τήν Προεδρείαν τού
Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανού Ιΐαττακοΰ. Εις τήν σύσκεψιν
έλαβον μέρος πλήν τού κ. ’Αντιπροέδρου ό Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Βελλιανίτης, ό Γεν. Γραμματεύς τού Ιδιου Υπουργείου κ. Ά ναστασόπουλος,
οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος
ό Δ)ντής τής Δ.Ε.Υ. είσαγγελεύς κ. Τζαβούλης καί άλλοι υπηρεσιακοί παρά
γοντες. Εις τάς φωτογραφίας μας σχετικά στιγμιότυπα.

Ό Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Ιωάννης Καλογεράτος μετά τής συ
ζύγου του, έν μέσψ των Αστυνομικών τοΰ συνεργείου Προβολών τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κατά τήν διάρκειαν γεύματος πού παρέθεσε στό συνεργεΐον είς τήν 'Ιεράν Πόλιν τοΰ Μεσολογγίου.
Ζητούσε άπό τό Αρχηγείο Αστυνομίας
Πόλεων νά
υίοθετήση ένα ηπειρωτικό
χωριό. . .
Καί ή ήγεοία τού Σώματος πήρε μιά
άπόφαση πού τήν τιμή. . . Δ έν σκέφθηκε νά
υίοθετήαη ένα κοντινό χωριό,
κοντά σέ θάλασσα ή μέ σημαντική του
ριστική κίνηση, γιά νά συνδυάση τό ω
φέλιμο μέ τό τερπνό.
Σ έ σύσκεψι 'Ανώτατου έπιπέδου έλέχθη!
«...
Εθνικοί
λόγοι έπιβάλλουν νά
προτιμήσουμε ένα παραμεθόριο χωριό...
Ή υιοθεσία δέν είναι μιά τελετή έπιδείΕ εω ς. . . Πρέπει νάναι μιά προσφορά».
'Έτσι, προτιμήθηκε τό ορεινό, άκριτικό χωριό Αμάραντος Κονίτσης Ίωαννίνων.
Γιά έπιτόπια έΕέταση, μελέτη όργανώσεως καί ρύθμιση των λεπτομερειών
τής υιοθεσίας, προηγήθη μιά όμάς τού
Τμήματος Δημοσίων Σ χέσ εω ν, πού τήν
άποτελοΰσαν ό γράφων καί τρεις 'Αστυ
φύλακες.
Ξεκινήσαμε τό Σάββατο, 13 Μαίου,
τό μεσημέρι καί φθάσαμε στόν 'Αμάραν
το τήν άλλη μέρα τό πρωί...
Κατά τήν διαδρομή στήν Ιερή Πόλη
τού Μεσολογγίου συναντηθήκαμε μέ
τόν έξαίρετο, δραστήριο καί Εεχωριατά
δημοφιλή σ' όλο τό Νομό Νομάρχη κ.
Ιωάννη Καλογεράτο. . . Πόση ήταν ή
συγκίνηση καί ή χαρά μαςΙ ! ! Μάς έφιλοΕένησε. . . Καί βρήκομε τήν εύκαιρία,
γιά μιά άκόμη φορά, νά Εανακούσουμε
τις πολύτιμες συμβουλές του, καί νά Ζήσουμε γιά λίγο άΕέχαστες στιγμές ’Εθνι
κής έΕάρσεως καί Χριστιανικού παλμού
κοντά του. . .
. . . Τ ό ν εύχαριστοϋμε θ ερ μ ό τ α τ α ...
ΚΓ άπό τόν έπίσημο αύτό χώρο, τού
στέλνουμε τούς θερμούς
χαιρετισμούς
τής Αστυνομίας Πόλεων.
Εδώ, συναντούμε τόν έΕαίρετο Διοι
κητή τής
Πυροσβεστικής
Υπ ηρεσίας
Μεσολογγίου κ. 'Ιωάννη Καππή, έναν
περίφημο
καί φιλοπρόοδο άΕιωματικό
τού Πυροσβεστικού Σώματος.
. . . Κ Γ ύστερα, καί πάλι τ α Ε ίδ ι...
Κλεισορέματα. . .
Φραγκουλέϊκα. . .
Συ κιά. . . Χαλίκι. . .
Α γ ρ ίν ιο ... ή μεγαλύτερη πόλη τής
Αιτωλοακαρνανίας, στήν άγκαλιά ένός
κάμπου γεμάτου έλ ιές καί καπνοχώρα<ρα.
. . . Ά π ό τόν γραφικό λόφο τού Ά 
γιου Κω ν)νου, τό ιδιότυπο τοπίο τής
Δυτικής Ρούμελης. . .
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Τό Αγρίνιο έχει ώραιότατο Πάρκο,
πού έγινε μέ δωρεά τών φιλοπροόδων
άδελφών Παπαστράτου, θαυμάσια ρυμο
τομία, Εενοδοχεϊα μοντέρνα, λογής - λογής κέντρα γιά κάθε γούστο, άΕιόλογα
κέντρα καί πολλά άΕιοθέατα. Ά π ό τό
δααύλλιο τού Ά γιου Χριστοφόρου έχου
με πανοροματική θέα τής πόλεως καί ό
λου τού κάμπου μέχρι τόν Αχελώο.
. . . Αφήνουμε τό Αγρίνιο καί συνε
χίζουμε . . .
Σπολάϊτα. . .
Γέφυρα Α χ ελ ώ ο υ . . .
Ματσούκι. . .
Στράτος. . .
Σ φ ή να . . .
Μπροστά μας ή λίμνη Ά μ β ρ ο κ ία . . .
Διαβαίνουμε τό στενόμακρο γεφύρι,
πού χωρίΖει τή λίμνη οτά δύο. . . Α μ φ ι
λοχία. . . (Κ α ρ β α ο α ρ ά ). . .Μιά γλυκειά
χαριτωμένη πόλη μέ ώραία προκυμαία
στό μυχό τού Άμβρακικοϋ κόλπου. . .
Στόν κόλπο Ζούν δισεκατομμύρια φωσφορίΖοντες μικροοργανισμοί. ΔιαβάΖουμεΐ
« Ά ν κολυμπίση κανείς τό βράδυ
βγαίνοντας άπό τή θάλασσα, τό σώμα
του χρυσίΖει. . . Έ ν α εύχάριστο νυκτε
ρινό μπάνιο, σέ μιά Ζεστή θ ά λ α σ σ α ...
Στό φώς τής ήμέρας τά νερά τοΰ μυ
χού, είναι γαλάΖια, σάν τό Ίόνιο».
. . . Καί συνεχίζουμε, πάνω άπό τις
γραφικές άκτές τού Ά μ β ρ α κ ικ ο ϋ ...
Κρίκελο. . . Τό γραφικό Μενίδι, μέ
τις άποικίες τών μυδιών. . . Κομπότι, ή
όμορφη πατρίδα τοΰ Νίκου Σκουφά. . .
Μέσα σ' ένα καταπράσινο τοπίο, όπου
κυριαρχούν οί λεύκες, οί έλιές, καί οί
πορτοκαλιές. Προχωρούμε δίπλα στόν
"Αραχθο. . .
. . . "Αρτα . . . Ξαπλωμένη ναΖιάρικα
οτό κάμπο καί ατούς μικρούς λόφους
είναι ντυμένη στό πράσινο τής πορτοκα
λιάς.
Καί ΕσναδιαβάΖουμε! «Παλιά Πολιτεία,
κρατάει Ζωντανά τά δείγματα μιάς πλού
σιας σέ ιστορία Ζωής καί δείχνει ότι δέν
μένει πίσω άπό τις σύγχρονες άπαιτήσεις».
. . ' Η Ά ρ τα έχει πολλά ά Ε ιο θ έ α τ α ...
Έ χ ε ι τό Μουσείο, τό τάφο τού Κ . Κρυστάλλη, ΒυΖαντινές έκκλησίες, τό όνο
μαστό Γεφύρι της, τόν ιστορικό πλάτα
νο καί ά λλα . . .
. . .'Αφήνουμε τήν Ά ρ τ α . . . ΔιασχίΖουμε ένα κάμπο γεμάτο πορτοκαλιές...
Γέφυρα Λούρου . . . Φιλιππιάδα . . .
"Αγιος Γεώ ργιος. . . Υδροηλεκτρικά έργοστάσιο τής Δ .Ε .Η .. . . παλιό Ρωμαϊκό
Υδραγωγείο. . . Φράγμα Λούρου. . . Κεροσώνα. . . Χάνια Τερόβου. . . Χάνι Έ μίν — Ά γ ά , όπου ήταν έγκατεστημένο

τό Ε λλ η νικ ό στρατηγείο κατά τήν πο
λιορκία τών Ίωαννίνων ( 1 9 1 3 ) . . .
. . .Τ ά ιστορικό ΜπιΖάνι. . .
Ιωάννινα. . . Ή πανέμορφη ήπειρωτική πρωτεύουσα, σημαντικός συγκοινω
νιακός κ ό μ β ο ς .. .
Ή πόλη είναι κτισμένη δίπλα στή με
γάλη λίμνη καί δίνει τήν έντύπωση ότι
βρίσκεται κοντά στή θάλασσα. . .
. . .Τ ά Ιωάννινα μάς
κλέβουν τήν
καρδιά, μάς κατακτούν, όπως κάθε χρό
νο πού τά έπισκεπτόμαστε.
Ά π ό τά Γιάννενα
άκολουθοϋμε τό
δρόμο Β .Δ . δίπλα στή Λίμνη.
Ελεούσα. . . Α φ ήνουμε άριστερά τό
δρόμο πού οδηγεί πρός Ηγουμενίτσα.
Άσφάκα. . .
Προχωρούμε. . . Πλατάνια καί λεύκες
μέ πολύ ίσκιο. . . Άριστερά τό Μνημείο
πεσόντων κατά τόν πόλεμο τού Σαράν
τα.
. . . Άριστερά
ό δρόμος πρός τήν
Μονή Β ελ λ ά . . . Καλπάκι, πού έχει συνδεθή μέ τις πρώτες μεγάλες μάχες τού
Έλληνοϊταλικού πολέμου.
Στήν περιοχή αύτή ό Στρατός μας
κοτώρθωσε νά άνακόψη τήν έχθρική
προέλαση καί μέ άντεπιθέσεις άνάγκασε
τόν έχθρό σέ ύποχώρηση.
Ά π ό τό Καλπάκι άνηφορίΖουμε. . .
. . .Δ εΕιά Άρίστη, Βίκο, Πάτηγο. . .
Άριστερά ό δρόμος γιά τήν Γέφυρα τής
ΜέρτΖανης. . .
Μπαίνουμε στήν έπαρχία Κονίτσης, καθώς ό δρόμος φθάνει
στις φιδωτές στροφές τής Βίγλας. Ά π ό
έδώ τό θέαμα είναι μονοδικής ομορφιάς.
Κατεβαίνοντας τις στροφές, φθάνου
με στό ποταμό Βοϊδομάτη, μέ τις περί
φημες
πέστροφες, τόν περνούμε
καί
συναντούμε τά Καλύβια, συνοικισμό τοΰ
χωριού Κλειδωνιά, πού βρίσκεται πίσω
άπό τό βουνό. Προχωρούμε στήν όχθη
τού Α ώ ου, φθάνουμε στό στόμιο τής
έπιβλητικής χαράδρας του, τό φαράγγι
τής Τύμφης. Ό δρόμος περνά στήν νέα
Γέφυρα τού Α ώ ο υ . . .
Κόνιτσα. . .
Ή όμορφη αύτή πολιτεία είναι άμφιθεατρικά κτισμένη στις πλαγιές τοΰ βου
νού Τύμφη, καί συνυπάρχει μέ τήν πα
λιά.
Ή Κόνιτσά, μέ τό σταυρό καί τή ση
μαία γιά έμβλημα νίκης, συνέτριψε τις
όρδές τών κατσαπλιάδων καί πρόσθεσε
μιά άκόμα λαμπρή σελίδα στήν Νεώτερη 'Ιστορία μας.
Εύλαβικό προσκύνημα... "Ενα καφέ...
Θερμά λόγια άγάπης. . . όπό τόν εύγενέστατο κύριο Παπαμιχαήλ καί Εεκινάμε
καί πάλι.
Ακολουθούμε τό δρόμο πού συνδέει
τά κύρια χωριά τής Επαρχίας . . . Περ
νούμε τήν Πλάκα καί συναντούμε λίγο
πιό κεϊ μιά διακλάδωση. Ό ένας δρό
μος δεΕιά οδηγεί πρός Πυρσόγιαννη. . .
Εμείς
άκολουθοϋμε τόν
άριστερά
δρόμο. . . Μαγευτική ή διαδρομή. Ά Ε έ χαστη . . . Βουνά,
ποτάμια, γέφυρες,
δέντρα, θυμάρι, φύση γλυκυτάτη. . .
«Πάντα έν σοφία έποίησε», συλογιΖόμαστε. Καί βρίσκουμε τήν εύκαιρία νά
άνοίΕουμε μιά θερμή Χριστισνική συΖήτηση.
Έ Εοχή. . .
. . . Ά γ ια Βαρβάρα. . .
>
Α μ ά ρ α ν τ ο ς . . . Τό τελευταίο
Ελληνικό χωριό σ' αύτή τή διαδρομή...
Α μ έσ ω ς μετά άρχίΖει ή Α λβα νία...

>

,

'Αμάραντος. . . Στούς πρόποδες καί
στις πλαγιές τοϋ βουνού. . . κυκλωμένο
άπό πυκνά δάση.
. . ." Ε ν α χωριό άλλοιώτικο άπ' τ' άλ
λα . . . Αποθέωση τής γαλήνης τού φυ
σικού μεγαλείου τής ομορφιάς. . . Καί
λίγο έξω άπό τό χωριό τά πασίγνωστα
Άτμόλουτρα Άμαράντου, τά μοναδικά
στήν Εύρώπη.
. . . " Α ν ε τ α , μοντέρνα δωμάτια γιά ύ
πνο. 'Εκλεκτή κουΖίνα. Τέλεια έξυπηρέτησις. Στήν είσοδο τοϋ χωριού μάς περίμεναν. Σ κ η ν ές πού φέρνουν δάκρυα
ατά μάτια . . . "Ανθρωποι άγνοί, άμορ
φοι, χαμογελαστοί, λεβέντες,
περήφα
ν ο ι . . . Γρήγορα μάς κατέκτησαν. Γρή
γορα γίναμε φίλοι. Γίναμε άδελφοί. Ό
Πρόεδρος τής Κοινότητος κύριος Πα
ναγιώτης Στεργίου. Ό άντιπρόεδρος κ.
Κ ω ν )ν ο ς Παπαμιχαήλ, ό Γραμματεύς κ.
Γεώργιος Μάκκας, οί σύμβουλοι κ. κ.
Απόστολος Τσώχος, Νικόλας Παπαδήμας καί Χρηστός Γκούντος.
Ακόμα ό αίδεσιμώτατος Ί ε ρ ε ύ ς Σ ω 
τήριος Ζιάκος
(έφημέριος τοΰ 'Ιερού
Ναού 'Αγίου Γεω ργίου), ό
Δημοδιδά
σκαλος κ. Εύάγγελος Μπέλλος, ό δασο
φύλακας κ. Στέφανος Τσιάτσης, ό κλη
τήρας κ. Γεώργιος Ζιώγας, ό κ. Χρήστος Τάσσης, ό κ. Γεώργιος Μητσόπουλος, ό κ. 'Απόστολος Παπαμιχαήλ, ό κ.
Φώτιος Τσάτσης, ό κ. Λεωνίδας Στέρτσιος, ό κ. Γεώργιος ΤΖάφος.
Κ Γ άκόμα οί κ. κ. Θωμάς Ζιάκος,
Χρήστος Ζιάκος, Ζήκος Τσώχος, Νικό
λαος Τσιάτσης, Νικόλαος Ζιάκος, Κω ν
σταντίνος Κούκης, Γεώργιος Κούκης,
Κ ω ν )ν ο ς Ζιάκος, Χαράλαμπος Τσέρτσιος, Θωμάς Τσέρτσιος, 'Ιω άννης Παπαίωάννου, Χαράλαμπος Ψαρράς, Κ ω ν)νο ς
Πορφυρής, Χρήστος Τάσσης καί άλλοι.
Γίναμε γρήγορα μιά συντροφιά, μιά
οικογένεια.
Ά νάμ εσά μας, έπίσης, ό
γνωστός ιστορικός κ. Δημήτρης ΛαΣογεώργος - Ελληνικός, πού εϊχε τήν καλωσύνη νά μάς άκολουθήση σ' αύτό τό
ταξίδι. Πολλά μάθαμε άπό τόν κ. ΛαΖογεώργο. Τόν εύχαριστοϋμε θερμότατα.
Οί 'Αστυνομικοί τοϋ Συνεργείου (ό
κ. 'Αθανάσιος Ά νδρεούλης, ό κ. Γεώρ
γιος ΤραχανατΖής, ό κ.
Δημ. Γιαννόπουλος, καί ό κ.
Χρήστος Κοντοχρηστος) γρήγορα
ένώθηκαν ψυχικά μέ
τούς φίλους κατοίκους τοϋ χωριού.
Ψυχή τοΰ χωριού καί πηγή δραστηριότητος καί έμπνεύσεων, ό Γραμματεύς
ό κ. Μάκκας. "Ολοι κάτι τοϋ οφείλουν.
Κ Γ έμ εϊς δέν θά τόν Εεχάσουμε.
'Ακούραστος κΓ εύγενικός φίλος, ό
Φάνης, έκανε, ό,τι μπορούσε γιά νά κά
νη ποιό εύχάριστη τή διαμονή μας.
Έξυπηρετικώτατοι καί καλωσυνάτοι ό
Πρόεδρος κ. Στεργίου κΓ ό 'Αντιπρόε
δρος κ. Παπαμιχαήλ.
Λαμπρός ό ίερεύς, φωτισμένος, Χρι
στιανός καί έκλεκτός άνθρωπος ό Παππά Σωτήρης, πού όλοι τόν σέβονται
καί όλοι τόν συμβουλεύονται.
"Ενας δάσκαλος ύπέροχος, ό κ. Μπέλ
λος, άριστος έκπαιδευτικός, περίφημος
νέος άνθρωπος. Έ κ τ ελ εϊ ύψηλόν 'Εθνι
κόν έργον σ' αύτή τήν άκριτική γωνιά.
Κ Γ άκόμα, ό έξαίρετος Σταθμάρχης
τοϋ Σταθμού 'Αγίας Βαρβάρας,
'Ενω 
μοτάρχης Χ ω ρ )κή ς κ. Χρήστος Καράμπαλης.
Μάς ύπεδέχθη έγκάρδια, μάς
βοήθησε στό έργο μας, μάς φιλοξένη

Ή Αντιπροσωπεία τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια παρέστη ε!ς τας
έχδηλώσεις τής υιοθεσίας τοΰ χωριοΰ ’Αμάραντος.

σε, τόν εύχαριστοϋμε θερμότατα καί του
ύποσχόμαστε ποτέ νά μήν τόν ξεχύσου
με.
Έπισκεφθήκαμε τό Κοινοτικό Κατά
στημα, όπου
Ζηλευτή τάξη βασιλεύει,
χάρις εις τόν κ. Μάκκα. . . Έπισκεφθήκαμε τόν Ιε ρ ό Ναό τοϋ Ά γ . Γεωργίου,
μέ τά παλιά εικονίσματα καί τις τοιχο
γραφίες του, όπου κυριαρχεί ό Παπά Σωτήρης, μέ τήν άγνή πίστη του καί τήν
άπέραντη άγάπη του. . . Έπισκεφθήκα
με τά καφενεία, όπου ό Φάνης, πανταχοϋ παρών, προνοοΰσε άγρυπνα γιά τά
πάντα. . . Έπισκεφθήκαμε τό Νέο, σύγ
χρονο, πανέμορφο σχολείο, όπου τά παι
διά μάς πρόσφεραν ολόκληρη τήν άγά
πη τους, κΓ όπου ό δημοδιδάσκαλος κ.
Μπέλλος πραγματοποιεί θαύματα.
. . . Κ Γ ύστερα, γνωρίσαμε στό χωριό
κΓ ένα άλλο έξαίρετο έκπαιδευτικό, τόν
κ. Ελευ θ έρ ιο Χριστοδούλου, δημοδιδά
σκαλο τού 2ου Δημοτικού Σχολείου Κονίτσης.
Θαυμάσιος άνθρωπος, εύχάριστος, έντυπωσιακός, τοϋ στέλνουμε, άπ'
αύτό τό περιοδικό, θερμότατους, φιλι
κούς χαιρετισμούς, μαΖ'ι μ' ολόκληρη τήν
έκτίμησή μας.
. . . Μέσα σ' αύτό τό έγκάρδιο κλίμα
έξετάσθησαν, συΖητήθησαν καί καθωρίσθησαν όλες οί λεπτομέρειες τής τελε
τής υιοθεσίας.
Καί έγινε τό πρόγραμμα, τό όποιον
περιελάμβανε τά έ ξ ή ς :
"Ωρα 11,15' Πέρας παραχάξεως Φιλαρ
μονικές ’ Αστυνομίας Πόλεων.

"Ωρα 11,20 Πέρας παραχάξεως Τμημά·
των.
“Ωρα 11,30 Πέρας προσελεύσεως κοινού.
“Ωρα 11,40 Πέρας προσελεύσεως Αντι
προσωπειών.
“Ωρα 11,50 Πέρας προσελεύσεως Άνωτέρων ’Αξιωματικών.
“Ωρα 11,55' Προσέλευσις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου — κ. Νομάρχου — κ.κ.
Άνωτάτων ’Αξιωματικών, λοιπών έπισήμων, ώς καί τού κ. ’Αρχηγού ’Αατυν. Πό
λεων.
"Ωρα 12.00' Δοξολογία.
"Ωρα 12,20' Καταθέσεις στεφάνων εις
ΜνημεΤον Πεσόντων.
"Ωρα 12,25' Ά πα γγελία ι Σκέτς.
"Ωρα 12.40' 'Ομιλία Διδ)λου κ. Εύαγγέλου Μπέλλου.
"Ωρα 12,40' 'Ομιλία κ. ’Αρχηγού ’Α
στυνομίας Πόλεων.
"Ωρα: 13.10' Έπίδοσις πράς κ. ’Αρχη

γόν ’Αστυνομίας Πόλεων Αναμνηστικού —
άνάγνωσις υπό Γραμματέως Κοινότητος κ
Γ. Μάκκα ψηφίσματος Κοινοτικού Συμβου
λίου άνακηρύξεως κ. ’Αρχηγού ’Αστυν.
Πόλεων, ’Επιτίμου Δημότου Άμαράντου.
"Ωρα 13.25' Παράδοσις δπό τού κ. ’Αρ
χηγού ’Αστυνομίας Πόλεων εις τόν κ.
Πρόεδρον Κοινότητος 50.000 δραχμών.
"Ωρα 13.35' Διανομή Οπό Δ)ντού Γ.Π.
Σ.Α. κ. Ά χιλλ έα Τσιπρούδη δεμάτων εις
μαθητάς Δημοτικού Σχολείου Άμαράντου.
"Ωρα 13.40’ ’Εθνικός "Γμνος. Πέρας
τελετής.
"Ωρα 13.50' Γεύμα είς προαύλιον Δημο
τικού Σχολείου. Δημοτικά Ασματα μέ τήν
Φιλαρμονικήν τής Αστυνομίας Πόλεων.
"Υστερα, έτακτοποιήθησαν
όλες οί
λεπτομέρειες τής τελετής καί έγινε μιά
μικρή πρόχειρη δοκιμή.
Κ Γ όταν όλα έρρυθμίσθηκαν, ξαναπήραμε τό δρόμο τοΰ γυρισμού.
Ή μάχη τής προετοιμασίας μετεφέρθη στήν Α θ ή να , όπου ήδη τριμελής Ο ι
κονομική Επιτροπή, άποτελουμένη άπό
τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν Β ’ κ. Δημήτριον Γιαλαμά, ώς πρόεδρον, καί τόν
Αστυνόμον κ. Περικλή Ρ ε ρ έ καί Αστυ
νόμον Β ' κ. Σπυρίδωνα Μηλιώνη, ώα
μέλη ήσχολεϊτο μέ οικονομικά θέματα
τής υιοθεσίας.
Στή συνέχεια, έξεδόθη διαταγή, ή ό
ποια ώριΖε ότι θά μεταθή στόν Α μ ά 
ραντο μιά άντιπροσωπεία τής Αστυνο
μίας Πόλεων.
Ή άντιπροσωπεία αυτή
άπετελέσθη άπό: Τόν Αστυνομικόν Δ)
ντήν Β ’ κ. Ά χ ιλ λ έα Τσιπρούδην, τόν
Αστυνόμον Α ' κ. Αθανάσιον Παπαθεοδώρου, τόν Αστυνόμον Β ' κ. Μιχαήλ
Καλαφατάκην, τόν Ύπαστυνόμον Α ' κ.
Αθανάσιον Νίκον, τόν Ύπαστυνόμον Β '
κ. Θωμάν Αποστόλου, τόν Άνθυπαστυνόμον κ. Ή λίαν Άργυρακόπουλον, τόν
Άρχιφύλακα, κ. Παύλον Οίκονομάκον,
τόν Ύπαρχιφύλακα κ. Ά γ γ ελ ο ν Ά γ γ ελόπουλον, τόν Αστυφύλακα κ. Χρήστον
Παφίλην, τήν Αστυφύλακα δίδα Γεω ρ
γίαν Κανελλοπούλου καί τήν Αστυφύ
λακα δίδα Βασιλικήν Δημητριάδου.
Έπ ίσης, ώριΖε ότι θά μετέβαιναν 20
άνδρες τής Φιλαρμονικής τής Αστυνο
μίας Πόλεων, μέ τόν Διοικητή τους, καί
τό ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό καί φωτο
γραφικό συνεργείο τοϋ Τμήματος Δημο
σίων Σ χέσ εω ν γιά νά διακοσμήση τόν
χώρον, νά όργανώση τήν τελετήν, νά
πραγματοποιήση κινηματογραφική προβο
λή στόν Άμάραντον στις 1 0.6.72 καί νά
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