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Πρέπει εμείς οί "Ελληνες νά γνωρίσουμε καλά την Ελλάδα μας. Είναι ή πιο 
όμορφη χώρα τοϋ κόσμου. Καί ενώ οί ξένοι έρχονται άπό τά πέρατα της γης νά τήν 
προσκυνήσουν καί νά τήν καμαρώσουν, έμείς;... εμείς διστάζουμε όχι μόνον νά τα
ξιδέψουμε λίγο, άλλά καμμιά φορά....καί ν’ άνεβοΰμε...στήν Άκρόπολί μας ακόμη.

Γι’ αύτό ακριβώς, άφ’ ότου μου άνετέθη ή Διοίκησις της Αστυνομικής Σχο
λής, ξεσήκωσα τους δοκίμους καί έπισκεφθήκαμε τήν Πελοπόννησο (εκδρομή 
Μηκυνών—Ναυπλίου—Επίδαυρου), τά περίχωρα τής ’Αττικής (Τύμβο Μαρα- 
θώνος—Λίμνη Μαραθώνος κλπ.), τή Στερεά Ελλάδα (Θήβα—Λεβάδεια—Ά ρα- 
χωβα—Δελφούς), τή Μακεδονία. (Θεσσαλονίκη—’Έδεσσα κλπ.), καί τελευταία τή 
Ρόδο.

Κατά τήν έκδρομή λοιπόν τής Ρόδου, πού έγινε άπο τής 8 μέχρι τής 14ης 
Μαΐου 1956, κράτησα μερικές σημειώσεις.

Καί τώρα, ξεφυλλίζοντας τά χαρτιά μου προσπαθώ νά ζωντανέψω τίς άναμνή- 
σεις μου καί νά σας πώ καί γώ μερικά πράγματα πού μοϋ έκαναν εντυπωσι και που 
άλλοτε τά έβλεπα, μέ ορθάνοιχτα τά μάτια μου άπο έκπληξι και άλλοτε με κλειστά 
τά βλέφαρα, άλλά μέ άναμμένους τούς φακούς τής ψυχής και με όλη τή θέρμη τής 
καρδιάς μου.
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Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Είναι το πλοίο πού μας πήγε 
στη Ρόδο.

'Ολόλευκο σαν νυφούλα στέκει 
περήφανα στο λιμάνι τοΰ Πειραιώς. 
Μπαίνοντας μέσα, έχεις την αισθησι 
ότι βρίσκεσαι σ’ ένα κοσμικό κέντρο 
πρώτης τάξεως. "Ολα άνετα, πεντα
κάθαρα, καλοβαλμένα. Τα σαλόνια 
καί τά έπιπλα καμωμένα απο ςυλο 
έληάς καί στολισμένα μέ ώραιότατα 
κάδρα γνωστών ζωγράφον μας, δί
νουν μια εικόνα άσυνήθιστη για Ελ
ληνικά καράβια. Οί καμπίνες κάτα
σπρες, βαμμένες μέ ντοΰκο, άστρα- 
φταν πραγματικά καί σου υπόσχον
ταν ότι τις ώρες της νύχτας θά τις
πέρασης ευχάριστά, σαν θά γύρης

στα κατακαίνουργα καί άναπαυτικά κρεβατάκια· Οι σερβιτόροι και οι καμαρωτοί, 
μέ τις όλόλ.ευκες μπλούζες, τό μαύρο παντελόνι και το παπιγιον, δίνουν την εντυ- 
πωσι πώς θ’ άρχίση σύντομα κάποια δεξίωσι.

Στρωθήκαμε κι’ όλας στις άναπαυτικές 
πολυθρόνες καί πίνουμε τον καφέ μας, ώς 
πού σε λίγο νοιώθουμε πώς τό πλοίο σαλπά
ρει. Σηκωθήκαμε για να θαυμάσουμε τό πο
λυθόρυβο λιμάνι καί ν’ άποχαιρετήσουμε τήν 
Α θήνα, τήν Καστέλλα καί τις πανύψηλες 
καπνοδόχους των έργοστασίων πού στέλνουν 
στον Ούρανό τις ολόμαυρες τολύπες καπνού.
Χωρίς άλλο, τό καράβι μας είναι τέλειο, ό 
καιρός είναι έξαίρετος καί ή χαρά μπήκε άνά- 
μεσά μας, γιατί άπό τώρα βλέπω πώς τά 
πάντα ζωηρεύουν. "Ενα πνεύμα άλληλοεκτι- 
μήσεως έ'χει άπλωθή σ’ όλους τούς μαθη- 
τάς τής Σχολής, στους αξιωματικούς, στούς 
δοκίμους, στούς προσκεκλημένους μας.’Ασφα
λώς Οά περάσουμε ωραία- καί τό πλοίο μέ 
τούς ήχους μιας εύθυμης μουσικής πού άκοΰ- 
με άπό τά μεγάφωνά του υπερήφανο σχίζει 
τά νερά κι’ άνοίγεται στο Σαρωνικό. Στή γέφυρα,

’Εμπρός λοιπόν γιά τή Ρόδο....!
κυττάζοντα; τή γαλάζια 
θάλασσα.

** *
ΤΟ ΣΟΥΝΙΟ

’Αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, πώς φαντάζεις περήφανα στο βράχο αύτό τής 
’Α ττικής γ ή ς ! Οί κολώνες ολόρθες, κάτασπρες, γεμάτες φώς μάς φέρνουν διόμυσι 
χιλιάδες χρόνια πίσω, όταν εκεί στο άπόκρημνο άκροτήρι ένας θεόρατος ναός τοΰ 
Ποσειδώνα υψώνονταν. 'Ολόφωτος, πανόραμα γιά κάθε περαστικό ξένο, προσκύνημα 
γιά  όλες τις γενιές. Γέρνει ό ήλιος πίσω άπό τά έρείπια τοΰ άθάνατου ναοΰ'καί νο
μίζεις πώ ς οί ένδεκα κολώνες πού στέκουν έκεΐ άχτινοβολοΰν. Σέ μιά άπό τις κολώνες
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αυτές,ό Λόρδος Βύρων προσκυνώντας τες 
χάραξε τ’ όνομά του. Ναι! αύτός ό φι
λέλληνας, έδωσε την ψυχή του στην Ε λ 
λάδα, οπού γεννήθηκε ή Ελευθερία- 
έδωσε καί τή ζωή του.,.Μά τώρα;... 
Τώρα οί λόρδοι άρνιοΰνται σ’ ένα κομ
μάτι του Ελληνικού Λαοϋ τό δικαίωμα 
νά είναι έλεύθερο. Άλλα ή υπογραφή 
του Μπάϋρον μένει... Καί θά μένη για 
πάντα εκεί, κάτω στή βάσι μιας κολώ- 
νας τού Θεού Ποσειδώνα, σαν σύμβολο 
τής άκατάλυτης ιδέας τής ελευθερίας, 
πού μόνον οΐ έλεύθεροι κι’ ανώτεροι 
στον πολιτισμό άνθρωποι νοιώθουν.

Καί τό όραμα σβύνει καί χάνεται 
καθώς τό πλοίο μας μπαίνει άνάμεσα 
στα νησάκια μας, στις Κυκλάδες. ΣΟΥΝΙΟΝ : ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΞΕΣΠΟΥΝ
** *

Τό αεράκι μάς δροσίζει όλους. Κανένας δεν μπορεί νά καθήση σ’ ένα μέρος. 
Γυρίζουμε παντού. Ό  καθένας θέλει νά χορτάση, μέ τά μάτια, καί μέ τή ψυχή του 
την ωραιότητα τούτης τής φύσης. Πανώρια νησάκια περνούν μπροστά μας μέ τά

όλόασπρα σπιτάκια τους. Οί 
γλάροι γράφουνε κύκλους πάνω- 
θέ μας, καί μεΐς,... απολαμβά
νουμε..., όλο άπολαμ βάνουμε... 
Μά άπό κάπου έρχονται, χαρού
μενα ξεφωνητά καί σε λίγο άκού- 
γονται τραγούδια άπό καλοβαλ
μένες ολόδροσες φωνές. Φαίνεται 
πώς μαζί μας ταξιδεύει καί ό 
Άπόλλωνας μέ τή χορωδία του 
πού τήν άποτελοΰν σειρήνες άφρό- 
πλαστες. Προχωρούμε προς τήν 
πρώρα καί νάΙ.,.τό θαύμα.

Σαράντα ολόδροσα κορίτσια 
έχουν σχηματίσει μια ανθοδέσμη 
πολύχρωμη καί μέ τις γλύκες φω
νές τους τραγουδούν... Ν α ί! τρα
γουδούν μέ ξεφάντωμα χαράς, δί

νοντας ζωή σ’ όλους μας. Τά νειάτα ξεσποΰν σ’ έναν ύμνο προς τό θεό, προς τήν 
Ελληνική φύσι, πρός τό γαλάζιο τ’ ουρανού μας καί της θάλασσας.

Είναι τά κορίτσια τής Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Θηλέων ’Αθηνών, πού μέ 
το διευθυντή τους, τον εξαίρετο κ. Κωστούρο καί τούς καθηγητάς των αποφάσισαν 
νά κάμουν έκδρομή στη Ρόδο.

Χίλια λοιπόν εύγε στον άνθρωπο πού θέλησε νά γεμίση τις ψυχές των κορι- 
τσιών αυτών μέ τό Ελληνικό μεγαλείο. Χίλια εύγε στά κορίτσια αύτά πού μέ τό 
ήθος τους, τήν εύγένειά τους, τήν πολιτισμένη έμφάνισί τους, τήν άδολη καρδιά τους 
καί τήν άξιοπρέπειά τους, προκάλεσαν τά ενθουσιώδη σχόλια όλων. Οί καθηγηταί
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Ό  κ. Κωστοϋρος, 6 κ. ’Αρχιμανδρίτης, cl καθηγη- 
ταί καί αί τελειόφοιτοι τη; ’Εμπορική; Σχολής

των πρεπει να. είναι υπερήφανοι, 
γιατί μέ τούς κόπους των καί 
μέ τις Θυσίες των Θά παραδώ
σουν σέ λίγο στην Ελληνική κοι
νωνία τις νέες αυτές, μέ Ελλη
νική ψυχή καί καρδιά καί μέ 
άνώτερη άντίληψι των ύποχρεώ- 
σεών των έναντι τού Πολιτι
σμού μας.

Μά, νά!... τώρα, όλες οί κο- 
πέλλες μέ τούς καθηγητάς των, 
τούς πολυαγαπημένους των κ.κ. 
Ρούτσην, Μούντριχαν, Σταματο- 
γιαννόπουλον, τις κυρίες Δρού- 
τση—Βελιανίτου— Παναγιώτου— 
Σκοπέτου καί τή Δδα Πιτακά 
χορεύουν τούς άθάνατους Ε λ 
ληνικούς χορούς μαζί μέ τούς 

άξιωματικούς καί τούς δοκίμους τής Σχολής Ύπαστυνόμων. Πλημμυρίζει η ψυχή 
μου χαρά σαν βλέπω τά νειά- 
τα νά ξεσποϋν σ’ ένα ευγενικό 
καί άδολο ξεφάντωμα χαράς, 
πού μεταδίδεται σ’ δλο το 
πλοίο. Λές καί κάποιος αόρα
τος μαέστρος διευθύνει τά πάν
τα, έτσι πού δλοι ξεχνώντας 
τις πίκρες τής ζωής των νά 
χαίρωνται, δλοι νά γελούν στο 
πλοίο αυτό, πού άθόουβα σχί
ζει τά καταγάλανα νερά, προ
χωρώντας προς τήν Δωδεκά
νησο. Καί τό πλοίο προχωρεί 
καί ή χαρά, το τραγούδι, φτά
νουν στο ζενίθ. Ό  ήλιος κατα- 
κόκκινος βουτιέται τώρα στή 
Θάλασσα καί τή βάφει μέ χί
λιες δυο άποχρώσεις καί μάς κάνει νά σταθούμε για λίγο νά Θαυμάσουμε το ηλιο
βασίλεμα αύτό! 'Υπέροχη πραγματικά εικόνα!

Τώρα, σιγά-σιγά, το σούρουπο έρχεται ν’ άλλάξη τή σκηνοθεσία. Σκιές μα- 
κρυνές, σιλουέτες γεμάτες γοητεία καί μυστήριο διαγράφονται στο πέλαγος άπό τά 
νησάκια καί τις άκτές πού περνούμε.

Μά περίεργο! κανείς δέν φεύγει άπό τό κατάστρωμα τού πλοίου, πού τώρα 
είναι φωταγωγημένο σάν νά πανηγυρίζη κι’ οψτό για τη χαρά μας.

Καί τά νειάτα;...Τά νειάτα ξεσποΰν περισσότερο στο γλέντι. Οί ολόδροσες 
κοπέλλες καθισμένες γύρω άπό τήν άγαπημένη τους καθηγήτρια Κα Δρούτση πα
ρουσιάζουν ένα πρόγραμμα χορευτικό τόσο άρτιο, πού τό πλήρωμα ξεσπάει σέ άκρά- 
τητα χειροκροτήματα.

Ποιος μπορεί τώρα νά κοιμηθή; -
Καί τό πλοίο προχωρεί, καί τά νειάτα σεμνά κι’ άδολα, δλο δροσιά καί χαρι 

ξεφαντώνουν χαρούμενα σέ χίλιους δυο τόνους, χωρίς νά κουράζωνται, χωρίς νά
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σκέπτωνται τον ύπνο. Καί τά τραγούδια τους καί τα τρελλά ξεφωνητά τους αντι
λαλούν στο πέλαγος καί στις άχτές των νησιών μας πού σάν σκιές περνούν μπρο
στά μας.

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
«Καπετάνιε, Καπετάνιε χαμογέλα, 
ή αγάπη είναι φουρτούνα πού πέρνα, 
μην άφήνης, την καρδιά σου μιά κοπέλλα, 
σάν καράβι τώρα νά τήν κυβερνά».

Αύτό το τραγούδι ακούστηκε έξαφνα στον εξώστη τού πλοίου, έξω άπο το 
σαλόνι, δπου παίρναμε τον καφέ 
μας μέ τον καπετάνιο, τον εξαίρετο 
πλοίαρχο κ. "Εκτορα Δεναξά.

Ήταν ή χορωδία άπο τά κορί
τσια της Εμπορικής Σχολής Θηλέ- 
ων, τά όποια θέλησαν έτσι νά εύχα- 
ριστήσουν τον καπετάνιο πού μάς 
ταξίδευε τόσο ώοαΐα γιά τη Ρόδο.

Κι’ ό καπετάνιος χαμογέλασε 
χαρούμενος.

’Ασφαλώς θά χαίρεται τούτες 
τις στιγμές, καί ποιος ξέρει τί νά 
σκέπτεται; Πόσες άρά γε φουρτού
νες νά πέρασε στή ζωή του; ’Αλλά...
’Ό χ ι.. .!Μακριά οί θλιμμένες σκέψεις, 
μακριά οί άσχημες αναμνήσεις...Κα
πετάνιε χαμογέλα. Πάντα πρέπει νά 
χαμογελάς.

"Ολοι σέ κυττοΰν στά μάτια. Σύ 
κυβερνάς τούτη τη στιγμή τό κάτα
σπρο καράβι, σύ κυβερνάς τις ψυχές μας. Ή  χαρά σου είναι χαρά μας καί ή λύπη σου, 
λύπη μας.

’Αλλά σέ χαιρόμαστε όλοι, γιατί έχεις πλημμυρισμένη τήν καρδιά σου μέ υπέ
ροχα αισθήματα. Ξέρεις νά κυβερνάς τό πλοίο σου, μαζί όμως ξέρεις νά κυβερνάς 
καί τις ψυχές μας.

Καί τό τραγούδι συνεχίζεται άπο τά κορίτσια μας, τις Έλληνοποΰλες μας. 
Κι’ ό καπετάνιος σηκώνεται καί τούς χαμογελά μ’ δλη του τήν καρδιά. "Ως που στο 
τέλος, δλο αύτό τό τρελλό μελίσσι ξεχύνεται στο σαλόνι κι’ έτσι έγκαθίσταται εκεί 
ή Θεά τής χαράς καί τού κεφιού. *

Τά πάντα χαίρονται, τά πάντα γλεντούν, τά πάντα άναπνέουν τήν άνοιξι τής 
νειότης. "Ως που.,.τά φιώτα σβύνουν.

Ό  Καπετάνιος μάς καληνυχτίζει καί προχωρεί στή γέφυρα.
«Πηγαίνετε μάς λέγει ν’ άναπαυθήτε γιά νά μπορέσετε τό πρωί ν’ απολαύ

σετε τήν ανατολή τού ήλιου μέσα άπο τή θάλασσα».
"Ετσι, υστέρα άπο λίγο δέν άκούγονταν τίποτε άλλο, παρά μόνο τό νανούρισμα 

τής- μηχανής τού πλοίου μας.
"Ολοι κοιμούνται καί μόνον ό καπετάνιος πάνω στή γέφυρα κρατάει τό τι

μόνι τού πλοίου σιγοτραγουδώντας.
«Καπετάνιε, καπετάνιε χαμογέλα...»

Κι’ ό Καπετάνιος μας, ό άλησμόνητος κ. "Εκτορας Δεναξάς χαμογελάει 
ευχαριστημένος γιά δλα.
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θόλο έχουμε τό προνόμιο ν’ άπολαμβάνουμε.
"Ολοι λοιπόν βρεθήκαμε στο κατάστρωμα 

κι’ άναπνεύσαμε αχόρταγα 
τον φιλτραρισμένο στήν άλμη 
άγέρα- καί είδαμε τό θείο 
όραμα. Είδαμε τό πέλαγος 
νά χρωματίζεται μ’ ένα βα
σιλικό χρώμα πορφύρας, πού 
σιγά-σιγά ζωήρευε κι’ απλώ
νονταν όλο καί πιο πολύ, ώσ
που ό δίσκος τού ήλιου φά
νηκε μέ τό ολόχρυσο άρμα 
του καί σιγά-σιγά άνέβαινε 
στον ούρανό, πετώντας μέσα 
στις χρυσές άναλαμπές της 
θάλασσας τήν πορφύρα του 
στό βυθό, πού εξαφανίστηκε 
γιά ν’ άφήση έλεύθερο πιά 
τό χρυσό άρμα νά προχωρή- 
ση γοργά στό στερέωμα, 
ολόχαρα, σκορπώντας παντού 
τό φώς καί τη ζωή.

’Απολαμβάνοντας τις θαυ
μάσιες αύτές εικόνες, χωρίς 
νά τό νοιώσουμε φθάσαμε 
στήν Κώ, όπου γιά λίγο 
στάθηκε τό πλοίο μας.

'Όλο αυτό τό καταπράσινο 
νησί, πού είναι ή Πατρίδα 
του Θείου 'Ιπποκράτη, μάς 
έκανε νά σηκωθούμε εύλα- 
βικά καί νά προσκυνήσουμε 
νοερά, γιατί έχει κι’ αυτό, 
όπως κάθε γωνιά τής Ε λ 
λάδος, τήν ιδιαίτερη 'Ιστορία_του.

ΕΩΘΙΝΟΣ
Μιά χαρούμενη έλαφριά μου

σική άκούγεται σάν έωθινός άπό 
τά μεγάφωνα τού πλοίου.

Ό  Καπετάνιος φροντίζει νά 
μας ξυπνήση άπαλά άπαλά, γιά ν’ 
άπολαύσουμε τήν άνατολή τού ή
λιου.

’Έχει δίκηο.Τέτοιες εικόνες 
ζωντανές, φυσικές, δέ μπορεί κα
νείς εύκολα νά τις βρίσκη· καί 
μόνο έμεις οί "Ελληνες μέ τον κα- 
τακάθαρο ούρανό μας, μέ τις γαλά
ζιες θάλασσες καί μέ τις δροσο- 
σταλίδες πού πλαισιώνουν σάν α
ραχνοΰφαντο πέπλο τον ούράνιο

καί νοιώσαμε τό χάδι τής δροσιάς-

Ό  Ίπποκράτη;
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Μ’ άς μή ξεχνάμε ότι ταξιδεύουμε για τή Ρόδο. Καί τό πλοίο μας πηγαίνει 
ολοταχώς στον προορισμό του. Καί μεΐς;....’Εμείς δεν βλέπουμε την ούρα νά φτάση. 
Μετρούμε τά λεπτά πού περνούν κι’ έχουμε τά μάτια μας καρφωμένα προς τά εκεί, 
ψάχνοντας στον ορίζοντα.

** *
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Σιγά-σιγά καθώς πλησιάζουμε μέ τό «Μιαούλη» ξεχωρίζουμε τή Ρόδο. Ό  

καπετάνιος μοϋ δίνει τά ναυτικά κυάλια νά κυττάξω άπό μακριά τό ήλιογέννητο 
νησί.

Μέσα στους κύκλους των φακών βλέπω άχόρταγα ένα «πανόραμα». Κι’ όταν 
σιμώσαμε κάπως, ξεχωρίζω τή Ρόδο. Μπροστά, τό τεράστιο Μεσαιωνικό Φρούριο 
μέ τό Καστέλλο. 'Ήρεμο καί σοβαρό στέκεται ολόρθο, ανέπαφο άπό τις θύελλες καί

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ «ΡΟΔΟΣ»

τις καταιγίδες των αιώνων. Αύτό στάθηκε χρόνια καί χρόνια τώρα φύλακας καί 
προστάτης ενός πολιτισμού 3000 χρόνων, τού πολιτισμού τών Ροδίου, όλότελα 
Ελληνικού. Καί πίσω άπό τό φρούριο αύτό προβάλλει ολόδροση ή νέα Ρόδος ή ση
μερινή, πού μοιάζει σάν όνειρο, καθώς τά όλοκέντητα χτίριά της δείχνουν όλη τους 
την ομορφιά, καί οί άνεμόμυλοι στην παραλία γυρίζουν σιγά-σιγά τά κάτασπρα 
φτερά τους.

Κυττάζουμε δυο κόσμους ν’ άγκαλιάζωνται' τον παληό, μέ τό νέο. Καί μέσα 
στά καταγάλανα νερά μένει ολοζώντανη ή πανάρχαιη ψυχή μέ τό άσύλληπτο μυ
στήριο, μέ τό μεγαλείο καί μέ τά μυστικά τής ζωής έκείνων, πού οί άθάνατοι Θεοί 
της Ελλάδος τούς έφεραν στον ευλογημένο τούτο τόπο. Καί κεί στο καταστόλιστο 
λιμάνι, τά καινούργια χτίρια είναι ζο^σμένα άπό ένα δροσερό άέρινο στεφάνι, πού 
δίνει μιά όψι ήρεμη καί γοητευτική.

Στο βάθος προβάλλει ένα φόντο άπό βουνά καταπράσινα πού όσο ξεμακραί
νουν άλλάζουν χρωματισμούς καί χάνονται σμίγοντας μέ τό καταγάλανο στερέωμα 
τού ούρανοΰ.

’Από τις κορφές τών βουνών αύτών, όπου οί πρόγονοί μας έχτισαν τις Άκρο-
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πόλεις των κατεβαίνουν οί άναμνήσεις στην ήρεμη πολι, να στοχαστούμε και ν ανα- 
λογιστοΰμε τά περασμένα.

Άλλα μας συνεπήραν οΐ ονειροπολήσεις και το πλοίο σφυρίζει τώρα χαιρε
τώντας τη Ρόδο. 'Η  άγκυρα ρίχνεται στο λιμάνι καί ό καπετάνιος χαρούμενος και 
γελαστός μάς χαιρετάει όλους. Του σφίγγουμε το χέρι και μαζί πανοο στη γέφυρα .οΰ 
πανώριου πλοίου του παίρνουμε μαζί μια άναμνηστικη φωτογραφία.

Καί βιαστικοί όλοι πατάμε στη Ρόδο, μπαίνουμε στο ταξί καί^ τρέχουμε στα 
ξενοδοχεία μας, γιατί τό πρόγραμμα για τις επισκέψεις μας είναι έτοιμο.

** *
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Είμαστε καί δώ τυχεροί.
’Έχουμε για. ξεναγό μας έναν 
εξαίρετο άξιωματικό της υπη
ρεσίας του Τουρισμού, τον 
Υπομοίραρχο κ. Παν. Καρα- 
γιάννη. Πριν άκόμη φτάσουμε 
στη Ρόδο είχε κι’ όλας φρο
ντίσει γιά όλα. Γιά τά ξενο
δοχεία μας, γιά τά αυτοκίνητα και για κάθε εξυπη- 
ρέτησί μας. Χωρίς νά χάσουμε λεπτό συγκεντρωθή
καμε στο «Άκταϊο» τό ωραίο αυτό κέντρο και ακο
λουθώντας τον βαδίζουμε προς τό Μεσαιωνικό Κάστρο

των Ιπποτώ ν τοΰ Αγίου' Ίωάννου, 
όπου βρίσκεται ολόκληρη ή παλαια 
πολιτεία.

Μπαίνοντας μέσα στο Κάστρο, 
ένω ό κ. Κάραγιάννης μάς έξηγει 
την Ιστορία κάθε πέτρας καί κάθε 
χτιρίου, σιγά-σιγά ξεχνιώμαστε καί 
χάνουμε τήν αίσθησι τοΰ σύγχρο
νου κόσμου. Καί καθώς βαδίζουμε 
στη λεωφόρο των 'Ιπποτών νοιώ
θουμε σκιές νά κατεβαίνουν από 
τά μεσαιωνικά αύτά παλάτια. Είναι 
οί παληοί άρχοντες, μέ τις ήγεμο- 
νικές πανοπλίες τους, ήρωϊκοί 'Ιπ 
πότες καί εύγενικές δέσποινες πού 
άπλώνοϋν μέ χάρι τό χέρι γιά νά 
στηριχτούν στον αγαπημένο τους. 
Ζοΰμε χωρίς νά τό θέλουμε τις επο
χές εκείνες μέ τις πανοπλίες, μέ τ’ 
άστραφτερά κράνη καί τά σπαθιά. 
Οί παηλοί ιππότες κυκλοφορούν 
σοβαροί άνάμεσά μας κι’ έχουν μέ- 

Στή λεωφόρο των 'Ιπποτώ ν σα τους κάποιο νόημα, το αληθινό
νόημα της ιστορίας καί της δόξης.

Γι’ αύτό καί τό Μουσείο δέν μοιάζει σάν νεκρούπολις, μά στεγάζει ζωντανά τά 
κειμήλια μιας ζωής περασμένης, άλλά. άθάνατης.
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Καί περπατάμε στην πάλι των 'Ιπποτών καί συναντάμε παντού τό πνεύμα της 
εποχής εκείνης καί άνασταίνουμε τις σκηνές της δόξης καί όραματιζόμεθα τις με
γάλες ιστορίες, τούς έρωτες, τις άνησυχίες καί τά δάκρυα κείνου τού κόσμου.

Καμμιά, μά καμμιά πόλι δεν έχει τόσο πανόρια σέ μεγαλείο καί τόσο φαν
ταστική οψι, όσο τούτη έδώ" καμμιά δεν μαγνητίζει όσο αύτή μέ τό αιώνιο καί
ηρωικό πνεύμα της, τό- πνεύμα τής άνδρείας καί τής δόξας.

*
ΚΑΣΤΕΛΛΟ

'Η  βαρεία τεράστια πόρτα ανοίγει σιγά-σιγά. Μπαίνουμε στο Καστέλλο. 
'Ένα τεράστιο Παλάτι αφάνταστης πολυτέλειας καί πλούτου.

Οί δόκιμοι στην πλατεία τοϋ μεγάρου τών_Ίπποτώυ

Βέβαια δεν είναι πλέον στρωμένα χάμω τά πολυτελέστατα χαλιά τής ’Ανα
τολής, άλλά φαντάζουν σέ αρμονικότατες συνθέσεις καί σχέδια τά ροδίτικα ψηφι
δωτά, πού σέ κάνουν νά τά προσέχης καί νά φοβάσαι νά πατήσης πάνω τους.

’Απέραντες αίθουσες, άπειρα δωμάτια, τεράστιοι διάδρομοι στολισμένοι μέ 
τά φανάρια σέ στύλ φέρ φορζέ τής εποχής των 'Ιπποτών.

’Εδώ καί κεί υπάρχουν υπολείμματα, σαν κειμήλια πλέον τού πλούτου, με
ρικά βάζα κινέζικα, εξαίρετες άπλίκες πορσελάνης, άλάβαστρα έξαρτήματα, 
έπιπλα σαλονιών ολόχρυσα, παληές ροδίτικες κονσόλες, τραπεζαρίες, καθίσματα καί 
πολλά άλλα αντικείμενα, πού χρησιμοποιούσαν οί μεγάλοι Μαγίστροι τών ίππο- 
τικών χρόνων.

Κάθε φορά πού περνάμε από τή μιά αίθουσα στην άλλη έχουμε τήν έντύπωσι 
πώς στέκουν στις πόρτες καί στούς σκοτεινούς διαδρόμους άθόρυβες σκιές τών 
παλαιών πολεμιστών, τών έμπιστων σο^ματοφυλάκο^ν τών μεγάλων Μαγίστρων, 
μέ τις πανοπλίες τους καί τά σύμβολά τους. ’Αλλού πάλι οί εικόνες άλλάζουν καί μάς 
φέρνουν στις μεγάλες γιορτές τών χρόνων εκείνων, όπου οί 'Ιππότες συνώδευαντις 
μαρκησίες καί χόρευαν μέ χάρι μπροστά στις πριγκίπησσες καί στούς ήγεμόνες
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των, πού καθισμένοι στους ολόχρυσους θρόνους καί ντυμένοι μέ τις χρυσοκέντητες 
πορφύρες παρουσιάζουν τό θειο μεγαλείο τής αποστολής των.

Καί περπατάμε καί θαυμάζουμε καί άκούμε άπόκοσμες κλαγγές όπλο^ν καί 
βλέπουμε στρατιώτες μέ τόξα, μέ άσπίδες, μέ πανοπλίες νά τρέχουν για νά χτυπή
σουν τον εχθρό πάνω άπό τό κάστρο.

'Όλοι τούτοι οΐ παληοί πολεμιστές, πού σάν σκιές περνούνε άθόρυβα μπροστά, 
μας χάθηκαν σιγά-σιγά καί κοιμούνται στούς σκοτεινούς διαδρόμους των αιώνων.

"Ως πού υστέρα άπό δύο ώρες, όπου τελειώνουμε τό γύρο στις άπειρες αίθου
σες καί τά δωμάτια τού Καστέλλου, βρισκόμαστε πάλι στο διάδρομο τής έξόδου.

Κατεβαίνουμε τη σκάλα καί νάμαστε ξανά στη πόλι. Την παληά πόλι. Οί σκιές 
άρχισαν νά έξαφανίζωνται σάν παίρνουμε τό δρόμο προς την καινούργια πόλι. Ό  
ήλιος ολόχαρος μάς ζεσταίνει καί όδηγούμεθα κατ’ εύθεΐαν στά εστιατόρια. Είναι 
καιρός ν’ άναπαυθοΰμε λίγο, γιατί τό πρόγραμμα είναι σφιχτοδεμένο καί δέν αφήνει 
καθόλου περιθώρια.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στο μουσείο έχουν συγκεντρωθή όλα 

τά εύρήματα πού βγήκαν άπό τις άνα- 
σκαφές των πανάρχαιων πόλεων, τής 
Καμίρου, τής Ίαλισσοΰ καί τής Λίνδου, 
καθώς καί μέσα στη Ρόδο.

Κυττάζοντας κανείς τά άρχαΐα αύτά 
γλυπτά δέν ξεύρει τί νά πρωτοθαυμάση. 
Τις άδρές γραμμές, τή χάρι, ή τό ρυθμό; 
Μά στή μέση φαντάζει ένα άγαλμα γυ
ναίκας χωρίς χέρια. Τήν ώνόμασαν ’Αφρο
δίτη τής θάλασσας. Τήν έβγαλαν άπό τό 
βυθό χωρίς χέρια. Είναι μιά γυναίκα ά 
μορφη, μέ γυμνό τό στήθος καί τό επάνω 
μέρος τού κορμού. Τό άραχνουφαντο ύφα
σμα πού σκέπαζε τό κορμί της έχει γλυ- 
στρίσει άφίνοντας άκάλυπτο τό υπέροχο 
σώμα της καί έχει σταθή άκριβώς στο 
ηβικό τρίγωνο.

Σ ’ άλλη αίθουσα υπάρχει τό υπέ
ροχο άγαλμα τής Ά φ  ρ ο δ ί τ η ς  τ ή ς  
Ρ ό δ ο υ .  Είναι ολόγυμνη αλλά έχει τέ
τοια στάσι πού άναδεικνύονται όλοι οί καλ
λιτεχνικοί θησαυροί τού κορμιού της, χω

ρίς νά φαίνεται τίποτε πού δέν πρέπει. Μοιάζει σάν μόλις νά βγήκε άπό τά 
κύματα καί μέ τά χέρια της τινάζει τά νερά άπό τά πλούσια μαλλιά της.

Μά καί τά άλλα εύρήματα είναι μεγίστης άχραιολογικής καί ιστορικής ση
μασίας. Πλάκες έπιτύβμιες μέ υπέροχα γλυπτά, άγγεΐα μηκυναϊκά καί κρητικά. 
Τεράστια πυθάρια διακοσμημένα πού χρησιμεύουν καί γιά τάφοι μικρών παιδιών κλπ.

*

Ή ’Αφροδίτη της Ρόδου

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
638 ολόκληρα χρόνια οί κάτοικοι τής Ρόδου κράτησαν άσβυστη τή φλόγα 

τής Ελληνικής Πατρίδας καί θέρμαιναν τις ψυχές τους γιά την ημέρα τής λευτεριά.ς.
Μά γιά νά βλαστήση τό δέντρο αύτό τής λευτεριά,ς πότιζαν αδιάκοπα τή μυ- 

ρωμένη γή τους μέ τό άλικο αίμα τους.
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Τίποτε δεν μπόρεσε ν’ άλλάξγ) τό εθνικό φρόνημα των Δωδεκανησίων. Ή  Ρο- 
δ'ίτισσα μάννα μέσα στο σπίτι, ό Ροδίτης παππάς μέσα στο ιερό της εκκλησίας, 
ό Ροδίτης δάσκαλος στο απόμερο σχολειό, δούλευαν μέ υπομονή καί επιμονή, για 
νά μή μπορέσουν οί άσπονδοι εχθροί του καί άλλοι δήθεν φίλοι ν’ αλλάξουν τήν Ε λ 
ληνική τους ψυχή. Κι’ όταν οί άπιστοι χτυπούσαν τό Κάστρο, αύτοί στέκονταν ολό
ρθοι πλάγι στους'Ιππότες του 
'Αγίου Ίωάννου καί πολεμού
σαν σαν "Ελληνες γιά τά ιερά 
τους χώματα.

Κι’ όταν πάλι νέοι κατακτη- 
τές προσπαθούσαν νά τούς 
άλλάξουν τήν ’Εθνική τους

Κ
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Τό Μνημείο τής Πατρίδος

συνείδηση ώρθωναν τό άνά- 
στημά τους καί συνέτριβαν τό 
δολοφονικό χέρι...

Καί στήν τρομερή τελευταία 
παγκόσμιο σύγκρουσι οί δω- 
δεκανήσιοι έτρεξαν μέ τό όπλο 
στήν Πίνδο. Καί πάνω έκεΐ 
στήν Τσούκα έγυρε μέ τό η
λιοβασίλεμα τής 2ας Νοεμ
βρίου τού 1940 ό δωδεκανή- 
σιος αξιωματικός Άλέκος 
Διάκος, ό πρώτος ήρωας τού πολέμου προς τό φασισμό.

Γι’ αυτό οί δόκιμοι τής Σχολής μας μέ εύλάβεια μάζεψαν κλαριά δάφνης άπό 
τήν ’Αττική γή έπλεξαν ένα στεφάνι καί τό πήραν μαζί τους στή Ρόδο, γιά νά τό 
καταθέσουν στο μνημείο αύτό των υπέρ Πατρίδος Άθλησάντων Ροδίων.

Η τελετή τής καταθέσεως έγινε σεμνά τό άπόγευμα τής Τετάρτης. Οί δό
κιμοι μέ τούς άξιωματικούς πήγαν συντεταγμένοι καί παρατάχθησαν προ τού μνη
μείου. Καί ένώ όί επίσημοι μεταξύ των οποίων πρώτος ό Δήμαρχος κ. Πετρίδης, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Ρομαντζής καί άλλοι πολλοί, καθώς καί 
πλήθος Ροδίοον, έτήρησαν σιγήν, κατετέθη ό στέφανος καί κατόπιν έγινε ή άκόλουθη 
προσλαλιά προς τούς ένδοξους Δωδεκανησίους νεκρούς, γνωστούς καί άγνώστους:

«Εύλαβεΐς προσκυνηταί της αθάνατης ιδέας της ελευθερίας, κλίνομεν το γόνυ στο μνημείο 
» αύτό των ύπέρ Πατρίδος άθλησάντων Δωδεκανησίων.

«’Ερχόμενοι άπό τήν Πρωτεύουσα της Ελλάδος φέρνουμε μαζί μας καί καταθέτουμε μέ 
» συγκινησι τό στεφάνι αύτό, πού είναι πλεγμένο άπό τή δάφνη τής ’Αττικής γής, άπό δάφνη 
» ενός πολιτισμού τριών χιλιάδων έτών, πού έδημιουργήθη μέ ποταμούς αιμάτων καί μέ βουνά 
» ολόκληρα ηρώων καί μαρτύρων.

«Σείς, ένδοξοι τής Ελλάδος νεκροί, μέ τό παράδειγμά σας, δείξατε στούς έλεύθερους λαούς 
» τής οικουμένης, πώς τά δωδεκάνησα αν καί έζησαν 600 ολόκληρα χρόνια κάτω άπό βαρειές 
» άλυσσΐδες διαφόρων επιδρομέων, έγέννησαν κι’ άνάθρεψαν παιδιά μέ ψυχή, γνήσια Ελληνική. 
» Ή  Ρόδος, τό ήλιογέννητο νησί, 600 ολόκληρα χρόνια σήκωνε τό σταυρό τού μαρτυρίου της, μέ 
» αλύγιστη πάντοτε τήν Ελληνική ψυχή της. Στά χρόνια όμως αύτά, ποτέ δέν λύγισε, περίμενε 
» μέ άλησμόνητο πίστι την άγια ήμέρα, πού θά χτυπούσαν χαρμόσυνα τής λευτεριάς οί καμπάνες.

«Οί κατακτηταί, τρεις χιλιάδες χρόνια βεβήλωναν τ ’ άγια τής πατρίδος χώματα. Στο πέ
η ρασμα όμως των τριάντα αύτών αιώνιον, τά δωδεκάνησα δέν έλιποψύχησαν. Δώδεκα άδελφές 
» ενωμένες, σάν άχραντες καί άγνές παρθένες, περίμεναν τήν ώρα τής άπελευθερώσεως.

«Είναι δμως τρανή τής ιστορίας άλήθεια, πώς τό πάθος οδηγεί στή θυσία κι’ ό Γολ- 
» γοθάς στήν ’Ανάσταση. Ήλθε δμως κάποτε καιρός πού τά δώδεκα τού Αιγαίου διαμάντια, 
» έπεσαν στήν άγκαλιά τής μεγάλης δλων μας Μάννας, τής Ελλάδος.

«Κάποιο λοιπόν γαλάζιο άνοιξιάτικο πρωινό, ή Ρόδος ξύπνησε μέσα στούς γλυκούς ήχους, 
» πού σκόρπιζαν χιλιάδες καμπάνες. Τά μαύρα τής σκλαβιάς κοράκια εξαφανίστηκαν. Τά άπαί- 
» σια σύμβολά των σχίσθηκαν καί κουρελιάστηκαν. Ό  Δωδεκανησιακός λαός φόρεσε τά γιορτινά
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» του, κι’ ετρεξε στις εκκλησίες νά προ- 
» σφέρη τά ιερά τής ευγνωμοσύνης δάκρυα.
» Έτρεξε νά προϋπάντηση την πομπή 
» ποϋφερνε τον αραχνοΰφαντο μανδύα, τον 
» πλεγμένο μέ τά μαρτύρια, τις θυσίες καί 
» τη δόξα τριάντα αιώνων.

«’Αθάνατοι νεκροί! γνωστοί καί άγνω- 
» στοι. Πέσατε στο πεδίον τής τιμής καί 
» τοϋ καθήκοντος σάν άντάξιοι άπόγονοι 
» ήρωϊκών προγόνων, σάν αληθινοί "Ελ- 
» ληνες. Αύτό είναι άλλωστε τό χρέος 
» καί το καθήκον όλων, όσοι λέγονται 
» 'Έλληνες,

«Σείς μέ τό αίμά σας, ποτίσατε τό δέν- 
» δρο τής ελευθερίας τής Πατρίδος. Τό 
» παράδειγμά σας θά μείνη σάν φωτεινό 
» άστέρι στο ούράνιο τής Ελλάδος μας 
» στερέωμα καί θά μάς κατευθύνη σέ 
» νέους ορίζοντες, για τον πολιτισμό τής 
» άνθρωπότητος.

« Ή  γη αύτή, γέννησε κι’ άνάθρεψε 
» τον Άλέκο Διάκο, τον πρώτο τής θρυ- 
» λικής τοϋ 1940 εποποιίας, ό όποιος μέ 
» τό ήλιοβασίλεμα τής 2ας Νοεμβρίου τοϋ 
»1940, έπεφτε κατάκορφα στήν Τσούκα 
)) τής Γίίνδου. Ό  ήρωας αύτός στέκει 
» μπροστά στή στρατιά των ημιθέων τής 
» νεώτερης'Ελλάδας. 'Η  θυσία καί τό αίμα 
» τοϋ Διάκου, πότισε μαζί μέ τό δικό 
» σας αίμα, για μια ακόμη φορά, τό άει- 
» θαλές δένδρο τής ελευθερίας, τής Πα- 
» τρίδος μας.

«Τιμημένοι νεκροί μας! “Ας είναι έλα- 
» φρό τό χώμα πού σάς σκεπάζει. Άθά- 
» νατες ήροόων σκιές ! δεχθήτε τό στεφάνι 
» τοΰτο, πού σάς προσφέρουν οι νέοι 

Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης καταθέτει στέφανου δάφνης » άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
στο Μνημείο των πεσόντων Δωδεκαυησίωυ » μ’ έναν όρκο: ότι θ’ ακολουθούν τό

»παράδειγμά σας καί τό παράδειγ μα 
» τοϋ Άλέκου Διάκου καί όλων των ηρώων Δωδεκανησίων εις αίιονας αιώνων».

** *
Ο κ . ΔΗΜΑΡΧΟΣ

'Ο κ. Μιχαήλ Πετρίδης.
Ό  άξιος Δήμαρχος ένός άξι
ο—άτου λαοΰ. Πρώτος μάς 
ύπεδέχθη μέ εγκαρδιότητα 
στον Μιαούλη, κατά την 
άφιξί μας. Πρώτος μά.ς εσφι- 
ε τό χέρι μετά την κατά- 
εσι καί την προσλαλιά στο 

μνημείο της Πατρίδας.
Πρώτος προσεφέρθη νά 

μάς διαθέση εκδρομικά αύτο- 
κίνητα τοϋ Δήμου για νά 
έπισκεφΟοΰμε τις Άρχαιό- 
τ/)τες και την ^ύπαιθρο τής >ο κ. Δήμαρχος έν μέσω των άξιωμοπτκών ’Αστυνομίας κατά 
Ρόδου. την κατάθεσιν τοϋ στεφάνου στό Μνημείο τής Πατρίδος
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Φιλόξενος καί ενθουσιώδης ώργάνωσε δεξίωσι στο Δημοτικό Μέγαρο προς 
τιμήν μας, ή οποία όμως έματαιώθη λόγω του εθνικού πένθους γιά το θάνατο των δύο 
ηρώων εφήβων τής Κύπρου, τοϋ Καρολή καί τού Δημητρίου.

'Ο ίδιος ώργάνωσε πανηγυρική ύποστολή τής σημαίας την παραμονή τής άνα- 
/ωρήσεώς μας με παρέλασι των δοκίμων προηγουμένης τής φιλαρμονικής τοϋ 
Δήμου.

'Ο ίδιος τέλος μάς κατευόδωσε προσωπικώς όταν τήν Κυριακή άφήσαμε τή 
Ρόδο. ’Αλλά τί τά θέλετε. Οί Ρόδιοι ξέρουν νά εκλέγουν τον πρώτο τους πολίτη.Καί 
φαίνεται ότι έχουν πολύ ανεπτυγμένο τό αίσθημα τής αγάπης στήν πόλι τους.

Μοΰ ζήτησε ό κ. Δήμαρχος νά τοϋ πω τις έτυπώσεις μου γιά τή Ρόδο. Καί 
τοϋ απάντησα κείνο πού είδα καί πίστεψα, ότι δηλαδή στήν Ελλάδα, δεν ύπάρχει 
ωραιότερη πόλις άπό τή Ρόδο, γιατί, έκτος άπό τις φυσικές της καλονές, έχει καί 
τελεία συγ κρότησι άπό πάσης πλευρά.ς.

'Η  άρμονία των κτιρίων, ή καλλιτεχνική-τοποθέτησίς των πάντων, τά όλοπρά- 
σινα φόντα, ό φωτισμός,·ή άσφαλτόστρωσις, ή ΰδρευσις , ή άγαθότης των κατοίκων, 
ή νησιώτικη ευγένεια, τά πάντα, ένθουσιάζουν καί προκαλοΰν τό θαυμασμό.

Γι’ αύτό ακριβώς πιστεύω ότι ό κ. Πετρίδης είναι ό εύτυχέστερος Δήμαρχος 
τής Ελλάδος άλλά καί ό.... καλλίτερος.

Οί δόκιμοι όλοι τον εύχαριστοΰν θερμά κι’ εύχονται νά είναι ό... ισόβιος δή
μαρχος τής Ροδου.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Εχει και τούτο τό θαυμάσιο ή Ρόδος. Δίνει τήν ευκαιρία 
στους επισκεπτας της νά ζήσουν κυριολεκτικώς ύπό τήν θάλασσαν 
με τους τροφίμους του βυθού, πού είναι όμως εξημερωμένοι.

Μη σά.ς φαίνεται περίεργο. Πραγματικά κάτω άπό τό κτίριο 
τοϋ υδροβιολογικοΰ στάθμου υπάρχει ένας άριστοτεχνικά τοποθε- 
τημενος βυθός τής θαλασσας όπου ζοΰν λογής λογής ψάρια, μά 
και εξωτικά τέρατα τών ωκεανών, χελώνες, τεράστια χταπόδια, 
γαρίδες, αστακοί, άστέρια, άχινοί κι’ ότι (απορεί κανείς νά 
φαντασθή άπό τά ζούδια τής θάλασσας.

Κατεβαίνοντας λοιπόν στο βυθό, νοιώθεις πώς βρίσκεσαι σ’ 
ενα τεράστιο σκάφανδρο καί κάνεις άνετα τον περίπατό σου βλέ
ποντας ολοζώντανο όλο τό ζωικό κόσμο τής θάλασσας. Χρειάζε
ται τουλάχιστον μιά ώρα γιά νά κυκλοφορήσης στο δαίδαλο πού 
είναι φτιαγμένος έτσι, ώστε μπαίνοντας άπό τή μιά στοά, στο 
τέλος χωρίς νά τό νοιώσης νά βρίσκεσαι πάλι στο ίδιο μέρος, άπ’ 
όπου βγαίνεις άνεβαίνοντας τά στριφογυριστά σκαλάκια γιά νά 
βρεθής καί πάλι στήν επιφάνεια τής ξηράς.
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Τό βράδυ είμαστε έλεύθεροι νά κυκλοφορήσουμε δπου ήθελε 6 καθένας. ’Έτσι 

σχηματίσθηκαν εύθυμες καί χαρούμενες παρέες άπό τούς εκδρομείς δοκίμους, τούς 
κ. κ. καθηγητάς καί τις οίκογένειές των.

Σέ μια τέτοια παρέα βρέθηκα κι’ έγώ. Καί περπατούσαμε στην παραλία. Καί 
σταθήκαμε κάπου θαυμάζοντες τό πανόραμα πού παρουσίαζε ή καινούργια πόλις 
με τά χτίριά της, άπό τα όποια τά περισσότερα είναι δημόσια.

Τό Διοικητήριο, τό δαντελένιο αύτό χτίριο μοιάζει σαν τά μαγικά παλάτια 
των παραμυθιών μέ τά πολύχρωμα κρύσταλλα καί τις έναλλαγές τοϋ φωτισμού πού 
δίνουν την έντύπωσι ένός τεράστιου άριστουργήματος, στολισμένου μέ διαμαντόπε
τρες, μέ σμαράγδια, μέ σαπφύρους καί μέ λογής-λογής πολύτιμα πετράδια.

Τό δικαστικό μέγαρο μέ τις 
έπιβλητικές γραμμές του φω
τισμένο κι’ αύτό έπιβάλλεται 
στο θεατή.

Μά καί τό σύνολο όλης 
της παραλίας παρουσιάζει τέ
τοια μεγαλοπρέπεια, τέτοιο 
πλούτο στο φωτισμό καί στις 
φωτοσκιάσεις πού συλογγιέσαι 
μήπως δλα αύτά γίνονται γιά 
τούς έπισκέπτες.

Κι’ δμως ο χ ι! αυτή είναι ή 
συνηθισμένη νυχτερινή δψι της 
Ρόδου. Γιατί, κάποτε-κάποτε, 
στις επίσημες μέρες, ντύνεται 
καί στά γιορτινά της, καί 
τότε!... τότε τό θαύμα υπερ
βαίνει κάθε φαντασία. Ή  

Ρόδος μοιάζει σάν μιά νύφη στολισμένη πού περιμένει τον καλό της.
’Έτσι ήταν ντυμένη ή Ρόδος, δταν στις 7 Μαρτίου δέχτηκε τό Βασιληά μας, 

τη Βασίλισσα καί τό Διάδοχο. Φορούσε τά γιορτινά της τήν ήμέρα εκείνη ραμμένα 
απο ολοκάθαρο μπλέ καί άσπρο μετάξι καί κεντημένα μέ ολόχρυσους θυρεούς της 
Ελληνικής Πατρίδος πού πρόβαλαν άπό κάθε παράθυρο, άπό κάθε γωνιά τού δρόμου. 
Καί τό βράδυ όλη ή Ρόδος ήταν βουτηγμένη σ’ έ'ναν εξωτικό φο^τισμό τέτοιο πού 
λίγες πόλεις τού κόσμου έ'χουν νά παρουσιάσουν.

Εύτυχισμένοι οί ά,νθρωποι πού ζοΰν μέσα στο περιβάλλον αύτό τού πολι
τισμού, της άγνότητος καί τής λαμπρότητος.

** *
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ—ΚΑΜΙΡΟΣ—ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ—ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ

Διοικητήριο τής Ρόδου

Πρωί—πρωί στις 7 ή ώρα 6 άγαπητός 'Υπομοίραρχος κ. Καραγιάννης έχει 
έτοιμα τρία λεωφορεία. Έπιβιβαζόμεθα καί ξεκιμάμε γιά τήν πρώτη έκδρομή.

Παίρνουμε τον παραλιακό δρόμο καί άπολαμβάνουμε τήν υπέροχη Ροδιακή 
φυσι, τήν πλούσια βλάστησι, τή χαρά καί τήν άνοιξι. 'Ο κ. Καραγιάννης πάντοτε 
γλυκομίλητος καί πρόθυμος μάς εξηγεί. Περνάμε άπό τό Τριάντα, άπό τή Κρεμα
στή κι’ άπό τό Παραδεΐσι. 'Η  φύσις είναι οργιαστική σέ βλάστησι γιατί παντού 
υπάρχουν άφθονα νερά πού τά άντλοΰν άπό τά πηγάδια μέ εκατοντάδες άνεμό- 
μυλους.

Άλήθ ε ια ! τί υπέροχη εικόνα συνθέτουν οΐ άνεμόμυλοι αύτοί μέ τά ολόλευκα
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πανιά τους πού κινούνται νοσταλγικά στο φύσημα του αγέρα. Κάπου-κάπου άκού- 
γεται καί το τρίξιμο τού 
άξονά τους καί τότε οΐ ανε
μόμυλοι αυτοί θυμίζουν 
τον μεγάλο ονειροπαρμένο 
'Ιππότη, τον Δον Κιχώτη 
καί τον πιστό του σύντροφο 
τον Σάντζο. Παντού όπου 
περνάμε, όποιο χωριό κι’ 
άν διασχίζουμε συναντάμε 
καλόκαρδους άνθρώπους 
πού μάς χαιρετούν γελαστοί 
καί βλέπουμε τάξι, πά
στρα, ρυθμό.

Παντού καινούργια σχο
λεία πού έχτισε ή Ελλη
νική Πατρίδα στά τελευ
ταία χρόνια υστέρα άπό τήν άπελευθέρωσι των Δωδεκανήσων. Παντού έργα δη
μοτικά, παντού ζωή, αισιοδοξία για τήν πρόοδο. Καί τά αυτοκίνητα έξακολουθοΰν

νά τρέχουν στον καλοστρωμένο δρόμο χου- 
ρίς φόβο νά τιναχθοΰμε άπό κανένα λάκκο, 
γιατί τέτοιος δεν υπάρχει πουθενά.

Προχωρούμε στο Θολό, στο Σορόνι, 
στις Φάνες καί διασχίζοντας τήν πεδιάδα 
αρχίζουμε ν’ άνεβαίνουμε στο βουνό τού 
Προφήτη Ήλία ('Υψόμ. 800 μέτρα).

Τά αυτοκίνητα προχωρούν άνετα χω
ρίς κόπο, έτσι πού σύντομα φτάνουμε σ’ 
ένα παραδεισένιο μέρος. Κατεβαίνουμε 
καί μένουμε έκπληκτοι.

Δεν έχω πάει στήν Ελβετία, άλλά πι
στεύω πώς τούτο εδώ τό κομμάτι μπορεί 
θαυμάσια νά διεκδικήση τά πρωτεία σέ 
κάθε παρόμοιό του ξένης χώρας.

'Ο Θεός δέν παράλειψε τίποτε γιά νά 
στολίση αύτό τό μέρος. Πεύκα, κυπα
ρίσσια, κουκουναριές, έληές, πλατάνια, κα
ρυδιές, θάμνοι κάθε ποικιλίας καί άφθονα 
λουλούδια κάνουν τον αέρα νά εύοδιάζη. 
'Ένα μεγάλο ξενοδοχείο «τό ’Ελάφι» σέ 
στύλ Ελβετικό είναι χτισμένο στο βράχο, 
πάναι άπό τή χαράδρα καί άπό τις βεράν
τες του βλέπει κανείς ν’ άπλώνεται μιά 
τεράστια καταπράσινη χαράδρα- στο βάθος 
διακρίνονται σάν αγγελούδια μέ άνοιγμέ- 
να τά φτερά τους κάτασπρα χωριουδάκια 

Προφήτης Ήλίας: Μέ τά ελάφια καί κάτι σάν φίδια, σάν πολύ μεγάλα φί
δια, όί άσφαλτοστρωμένοι δρόμοι κουλου- 

ριάζονται δεξιά κι’ άριστερά στο βουνό, καί στον κάμπο. Πιο πέρα ή καταγάλανη 
θάλασσα κλείνει μ’ ένα άραχνούφαντο πέπλο κι’ άκόμη πιο μακριά διακρίνονται τά
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βουνά της Τουρκίας. Καθίσαμε 
λίγο στο τουριστικό περίπτερο, 
πήραμε τον καφέ μας κι’ υστέρα 
άνηφορήσαμε προς την κορφή τοΰ 
βουνοϋ.

’Εκεί υπάρχουν χτισμένες πάνω 
στούς βράχους δυο βίλλες μέ άφθα
στη πολυτέλεια. ΤΗσαν άλλοτε έπα- 
ύλεις του ’Ιταλού Διοικητού Μά
ριο Λάγκο καί του περίφημου Ντε 
Βέκκι. Τώρα ή 'Ελληνική Διοίκησι 
τις έπισκευάζει γιά να χρησιμο
ποιηθούν ώς ξενώνες.

Σέ λίγο άκοΰμε χαρούμενες φω
νές. Είναι οί φωνές των παιδιών

Προφήτηζ Ήλίας: Στό ξενοδοχείο «”Ελαφος» ττού παίζουν μέ ήρεμα έλάφια πού
υπάρχουν έκεΐ, μέσα σ’ ένα ευρύ

χωρο συρματοπλεγμένο χώρο. Βέβαια, έλάφια, τά όποια είναι τά ιερά ^ζώα της 
Ρόδου υπάρχουν παντού έκεΐ καί τά προστατεύουν οί νόμοι γιατί απαγορεύεται 
νά τά σκοτώνουν.

’Αλλά ξεχαστήκαμε τόσο άπό την ωραιότητα της φύσεως, ώστε σχεδόν δέν 
προσέξαμε τό θαυμάσιο βυζαντινό μοναστήρι τοΰ "Αη Λια.

Μά σάν συνήρθαμε λίγο, τρέξαμε έκεΐ, νά ευχαριστήσουμε τό Θεό γιά τά μεγα
λεία του καί γιά τήν εύτυχία πού μάς χαρίζει.

Θά θέλαμε νά μείνουμε πολλές ώρες έκεΐ ν’ άναπνεύσουμε τον καθαρό αγέρα, 
μά πρέπει νά συνεχίσουμε τήν 
πορεία μας.

Καί ξεκινάμε κατηφορίζον- 
τες. Τά αύτοκίνητα τρέχουν 
πολύ καί γρήγορα φθάνουμε 
στά. ερείπια της αρχαιότερης 
πόλης τής Ελλάδος, τής 
Κ α μ ί ρ ο υ. Μιά ολόκληρη 
πόλις βρέθηκε σχεδόν άνέπα- 
φη. Βλέπει κανείς ολοκάθαρα 
τις λεωφόρους, όπου οΐ άρ- 
χαΐοι σοφοί περιπατούσαν καί 
δίδασκαν. Βλέπει τά σπίτια, 
ένα θαυμάσιο υδραγωγείο γιά 
όλη τήν πόλι, τά δημόσια κτί
ρια, τήν άγορά, τούς βοησούς.
Βλέπει τούς νόμους γραμμέ
νους πάνω σέ πέτρες.

Βλέπει τά προπύλαια τών Στις αρχαιότητες τής Καμίρου
Κυβερνητικών κτιρίων της
Καμίρου πού στέκουν ολόρθα μέ τον καθαρά 'Ελληνικό ρυθμό τους.

'Ο κ. Καραγιάννης, ακούραστος, γλαφυρότατος, ένημερώτατος μάς τά_έξηγεΐ 
όλα μέ χάρι καί μέ κάποιο χιούμορ.

Μά εΐναι μεσημέρι καί τά στομάχια άρχισαν νά διαμαρτύρωνται. ’Εμπρός 
λοιπόν γιά τις Πεταλούδες. ’Εκεί, έκτος άπό τό υπέροχο τοπίο μάς περιμένει καί τό
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γεύμα. Τό σπεσιαλιτέ του άγαθοΰ Ροδίτη έστιάτορα, πού ισχυρίζεται πως φτειαχνει 
τήν ωραιότερη μακαρονάδα του 
κόσμου.

Καί γρήγορα φτάνουμε στις 
πεταλούδες. Μιά χαράδρα ονειρώ
δης σε βλάστησι καί άπο το πάνω 
μέρος της χαράδρας ένας καταρ
ράχτης σχηματίζει άλλεπάλληλες 
λιμνοϋλες μέ ανάλογα γεφυράκια.
'Όλοι τρέχουν έκεΐ καί στηρίζον
ται στα δένδρα, πού μοιάζουν σαν 
πλατάνια, άλλα δέν είναι πλατά
νια. Λέγονται «ζυγές».

Μά στα χέρια μας κολάει μιά ύλη 
σαν λάδι. Είναι το «ζυγόλαδο» πού 
μοσχοβολάει. Έ !! αύτό, δπως μάς 
εξηγεί ό κ. Καοαγιάννης, είναι ή ,
τροφή των πεταλούδων πού τις κά- Αρχαιότητες της Κάμψου
νει νά μένουν κατά χιλιάδες έκεΐ. , , ,
Φυσικά τήν εποχή αυτή δέν βρήκαμε πεταλούδες, γιατί ε κκολαπτονται ακόμη, μα 
ή χαράδρα αύτή μέ τά σκαλάκια, τά γεφυράκια, τούς καταρράχτες, τά νούφαρα,

Πεταλούδες—Καταρράκτης Χαράδρα τώυ Πεταλούδων

το πράσινο, τό άρωμα τής ζυγιάς, δίνει τήν έντύπωσι, πώς κάποιος μυστηριώδης 
Θεός κατοικεί έκεΐ. Νάναι άρά γε 6 Θεός των πεταλούδων; Μπορεί. Ποιος ξευρει.

Μά ή μακαρονάδα σερβίρεται κι’ δλας καί τά μυστικά του μάγειρά Ροδίτη 
άποδεικνύονται πραγματικά σπουδαία. 'Η  μακαρονάδα με άφθονη^μπυρα, μέ τυρί 
καί μέ σαλάτα καταβροχθίζεται από δλους μέ βουλιμία. Κι ο μάγειρος που μας 
παρακολουθεί χαμογελάει, λέγοντας μέ τη Ροδίτικη προφορά «μέσα στην σαλτσαν
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είναι τό μυστικόν». Μά κάποιος καλαμπουριτζής μαντεύει εύκολα το μυστικό αύτό 
λέγοντας πώς σίγουρα ό μάγειρας έχει ρίξει μέσα στη σάλτσα ζυγόλαδο, γιατί μας 
πέρασε για πεταλούδες. Φάγαμε λοιπόν, ήπιαμε, πληρώσαμε, εύχαριστήσαμε τον
καλό μας μάγειρα, μας ευχαρίστησε κι’ αύτός καί κατόπιν__  δρόμο παίρνουμε—
δρόμο αφήνουμε...

Περνάμε άπό τό Μαριτσά καί πηγαίνουμε κατ’ εύθείαν στή Φ ι λ έ ρ η μ ο ,  
όπου υπαρχουν τα έρείπια της δεύτερης άρχαίας πόλης της Ί α λ ύ σ σ ο υ .  'Η

Φιλέρημος είναι μια άπό τις 
γραφικώτερες έξοχες της Ρό
δου. Ά πό τό ίδιο τό όνομα 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι τό 
μέρος αύτό είναι ιδεώδες για 
τούς φίλους της μοναξιάς, βρί
σκεται, δέ σχετικώς κοντά 
στή Ρόδο. ’Αφού ό κ. Καρα- 
γιάννης μάς εξήγησε τις αρ
χαιότητες, έπισκεφθήκαμε τη 
μικρή δισυπόστατη έκκλησία 
γοτθικού ρυθμού, είδαμε τά 
έρείπια ένός μικρού βυζαντι
νού έξωκκλησιοϋ τού Αγίου 
I εωργίου καί κατόπιν άκολου-

Μοναστηρι στή Φιλέρημο T° V δΡ°Ρ° τ °ν
1 ολγοσα.

Είναι ενα δρομάκι ανηφορικό πού οί Ιταλοί τό ώνόμασαν «stra ta  di m ar- 
tirio». Στο δρομάκι αύτό καί σέ κάθε δέκα μέτρα υπάρχει καί άπό ενα πέτρινο εικο
νοστάσι μέ σιδερένιο σταυρό στήν κορυφή. Σέ κάθε εικονοστάσι ένα χάλκινο ανά
γλυφο παριστάνει τήν πορεία τού ’Ιησού προς τό Γολγοθά. ’Έ τσι βλέπουμε άνά- 
γλυφα με παραστάσεις που γραφουν «ο Χρίστος φορτώνεται τό σταυρό». «'Ο Χριστός 
πέφτει για πρώτη φορά». « 'Η  Α γία  Βερονίκη σπουπίζει τον ίδρωτα του». « Ό  Σ ι
μών ο Κυρηναΐος τον βοηθεί».... 'Υπάρχουν δέκα τέσσαρα τέτοια εικονοστάσια. 
Καί στο τέρμα τού δρόμου αυτού ύπάρχει μια μικρή πλατεία, όπου ήταν στημένος 
ένας μ,εγαλος τσιμεντένιος Σταύρος, που τώρα δεν υπάρχει γιατί τον τίναξαν κατά 
τον πόλεμο οί ίδιοι οί ’Ιταλοί επειδή έδινε στόχο στά συμμαχικά άεροπλάνα.

Σε λίγο συγκεντρωνόμαστε καί ξεκινάμε γιά τήν έπιστροφή μας στή Ρόδο.
Είμαστε κουρασμένοι όλοι, μά καί χαρούμενοι, έτσι, πού φθάνοντας στη Ρόδο, 

αφού πλυθήκαμε στά ξενοδοχεία μας, βγήκαμε στήν πόλι νά κάνουμε περίπατο νά 
χορτάσουμε όσα είδαμε στο χτεσινό απόγευμα.

*
*  *

ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
Γυρίζοντας άπό τήν τόσο εύχάρι- 

στη έκδρομή μας στον Προφήτη Ή - 
λία, στην Κάμ.ιρο καί στή Φιλέρημο 
μάθαμε τά θλιβερά γεγονότα τής ’Α
θήνας. Ό  Έλλην ικός Λαός μ’ ένα 
τεράστιο συλλαλητήριο στήν Πρωτεύ
ουσα θέλησε νά προλάβη τό τρομερό 
έγκλημα των Άγγλων, τήν έσκεμμέ- 
νη δολοφονία των δύο έφήβων πα
τριωτών Κυπρίων, Μιχαήλ Καραολή κ Άνδρέα Δημητρίου. Καί μέ μιά μυριόστομη
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κραυγή πού βγαίνοντας άπό τά χείλη τού ’Αρχιεπισκόπου έφτασε ώς τά πέρατα τής 
οικουμένης, έζήτησε νά σταματήση ό δήμιος τό δέσιμο τής αγχόνης. Καί οί άστυνο- 
μικοι ένωσαν τότε ευλαβικά τη φωνή τους μέ τή φωνή τοϋ λαού, κι’ ευχήθηκαν κι’ 
αυτοί στο Θεό των Χριστιανών νά φωτίση τό σκοτισμένο άπό τό πάθος μυαλό των 
Αγγλων, κι’ ευχήθηκαν καί κάτι άλλο: «νά βοηθήση ό Θεός καί νά φωτίση τούς "Ελ

ληνες νά κρατήσουν τις καρδιές τους καί νά μή παρασυρθοΰν άπό ώρισμένους εγκλη
ματίες, πού παραφύλαγαν γιά νά σπρώξουν εμάς τούς ίδιους νά χύσουμε αίμα Ελλη
νικό, πριν ακόμη οί "Αγγλοι σταματήσουν την άναπνοή των νεαρών έφήβων άγωνι- 
στών τής Κύπρου».

Δυστυχώς ή θύελλα ξέσπασε. Κάποιοι κακούργοι κατώρθωσαν νά βάψουν 
την άσφαλτο τών ’Αθηναϊκών δρόμων μέ αίμα Ελληνικό, μέ τό αίμα τών άστυνο- 
μικων και μέ τό αίμα άθώων πατριωτών. Οί σκοτεινοί αύτοί άνθρωποι θά γελούν 
χαιρέκακα. Ν αί! κατώρθωσαν νά στείλουν στο τάφο τά παιδιά αύτά τού λαού, μά 
δέν κατώρθωσαν ν’ άτιμάσουν τό Ελληνικό όνομα, τό Ελληνικό Κράτος πού μέ τά 
όργανά του, μέ τούς αστυνομικούς, τούς έφραξαν άποτελεσματικά τό δρόμο προς τό 
έγκλημα εις βάρος τών ξένων, πού μένουν στήν Ελλάδα, έστω κι’ αν αύτή τή στιγμή 
φέρονται αύτοί σκληρά κι’ άπάνθοωπα στους άδελφούς μας Κυπρίους.

Αύτή ή θλιβερή παρένθεσι στήν εκδρομή μας, μάς γέμισε πικρία καί μάς 
έκανε να κλάψουμε κρυφά, όταν άργότερα άκούσαμε τά ραδιόφωνα νά εκπέμπουν 
τις πένθιμες νότες τού Σοπέν. Οί άπαίσιες αγχόνες σταμάτησαν την άναπνοή τών 
νέων αύτών Κυπρίων έφήβων άγωνιστών τού 'Ελληνικού στίβου υπέρ τής ’Ελευ
θερίας τής Πατρίδος των, υπέρ τής απέραντης έννοιας τής έλευθερίας τών άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτοον.

’Αλλά λησμόνησαν οί "Αγγλοι ότι ή αγχόνη τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού 
Ε . ώδήγησε στήν ’Ελευθερία τής 'Ελλάδος τό 1821 καί τώρα ή αγχόνη τών δύο 
εφήβων Κυπρίων θά δδηγήση άσφαλώς στήν ’Ελευθερία τής Κύπρου.

*
* *

\
I

I

Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ
Παρασκευή. Μεγάλη Χριστιανική γιορτή τής Ζωοδόχου Πηγής. Ξεκινάμε 

γιά τη Λίνδο, την τρίτη άπό τις προροδιακές άρχαΐες Ελληνικές πόλεις.
ϋεκινάμε λοιπόν άπό τήν 

παραλία, περνάμε άπό τή με
γαλόπρεπη καθολική έκκλησία 
τού 'Αγίου Φραγκίσκου τής 
Άσσίζης καί άπό τή Μεσαιω
νική έκκλησία τής 'Αγίας 
’Αναστασίας, άφήνουμε δεξιά 
μας τό Ροδίνι, τό υπέροχο 
Πάρκο τής Ρόδου καί άνοι- 
γόμαστε στο ύπαιθρο. Περ
νούμε μέ μεγάλη ταχύτητα 
τις Καλλιθιές μέ τά ωραία 
σταφύλια, φτάνουμε στο "Αφα
ντο χωριό πού τό βλέπουμε 
σάν άπό άεροπλάνο κάτιυθέ 
μας. Κατόπιν βλέπουμε τό 
’Ιταλικό χωριό Κολύμβια, πού
σήμερα εΐνοα μια εςαιρετη Ελ- Στό ιη^σαρι μέ τού; άγαθοΐ/s κατοίκου;
ληνική παιόουπολις. 'Υστερα
άφήνουμε δεξιά μας τό παληό βυζαντινό μοναστήρι τού Τσαμπίκα, περνάμε τις
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Ό  Ναό; τη ; Λινδία; Άθηυδζ 'Η Ά κρόπολι; τή ; Λίνδου

έπτά πηγές, δπου βλέπουμε 
ένα θαυμάσιο καταρράχτη νά 
χύνη άπδ ψηλά τά άφρισμέ- 
να νερά του.

Και προχωρούμε συνεχώς 
ώς που φτάνουμε στον ’Αρ
χάγγελο, το πιο μεγάλο χω
ρίο της Ρόδου, μέ τούς πορ
τοκαλεώνες του, πού φημίζον
ται για τον ωραίο χρυσό καρ
πό τους.

’Από κεΐ ολοταχώς προ
χωρούμε στη Μαλώνα καί 
φτάνουμε στο Μάσαρι. ’Εκεί 
σταματάμε, γιατί τη στιγμή 
έκείνη οί χωρικοί ντυμένοι 

Υπό τήν σκιάν τώυ ερειπίων τοΰ Ναοΰ τή ; Λινδίας ’Αθήνας στα γιορτινά τους πήραν την
εικόνα της Παναγίας καί τήν 

πάνε με τον παππά τους στο Μοναστήρι τής 
Ζωοδόχου Πηγής, πού βρίσκεται μερικά χιλιό
μετρα πιο πέρα. Έπισκεφθήκαμε τήν εκκλησία 
καί μιλήσαμε μέ τούς χαρούμενους αυτούς 
άνθρώπους.

Μετά ολοταχώς προχωρούμε προς τον Κάλαθο, 
όπου υπάρχει τεράστιο άεροδρόμιο καί άπό έκεΐ 
κατ’ εύθεΐαν γιά τή Λίνδο.

Τέλος φθάσαμε ! Εύτυχώς 6 καιρός είναι συνε- 
νεφιασμένος κι’ έτσι θά μπορέσουμε άνετα καί 
χωρίς νά ιδρώσουμε ν’ άνεβοΰμε στήν Άκρό- 
πολι τής Λίνδου. —

Προχωρούμε λοιπόν τον καλοστρωμένο μέ 
βότσαλα άνηφορικό δρόμο καί φτάνουμε στήν είσοδο τοΰ Κάστρου, γιατί ή άρχαιο- 
τατη αύτή Ελληνική Άκρόπολι άργότερα κτίστηκε. μέσα σ’ ένα ισχυρότατο Κά
στρο απο τούς 'Ιππότες γιά νά προφυλάσσωνται οί κάτοικοι άπό τούς πειρατάς.

Τό λιμάνι όπου άπεβιβάσθη 6 ’Από
στολο; Παϋλο; τό 52 μ. X.
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Μά αμέσως πριν άρχίσουμε ν’ ανεβούμε τη σκάλα, μας τραβάει την προ
σοχή ένα τεράστιο άρχαΐο καράβι σκαλισμένο στο Βράχο. Οί γραμμές του καρα
βιού είναι ζωηρότατες και νομίζει κανείς πώς πρόκειται για κάποιο απολίθωμα τής 
Παλαιολιθικής εποχής. Καί δίπλα ύπάρχει ή έπιγραφή:

«ΑΘΗΝΑΙ ΛΙΔΙΑ Ι ΚΑΙ ΔΗ ΠΟΛΙΕΙ ΛΙΝΔΙΕΙ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗΝ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΡΟΔΟΝ»

Δηλαδή «Στή Λινδία Άθηνά καί στο Δία, ή πόλις των Λινδίων αφιερώνει».
’Ανεβαίνοντας άτέλειωτα σκαλοπάτια 

,μπαίνουμε στο Κάστρο, όπου ό φύλακας 
Λίνδιος κ. Κολιάδης ’Ιωάννης άποδεικνύε- 
ται υπέροχος ξεναγός. Είναι άριστα καταρ
τισμένος καί κατατοπισμένος καί έχει 
πλούσιο χιούμορ’, πού τό σκορπίζει μέ 
γούστο τονίζοντας τήν Λινδιακή προφο
ρά του.

’Από έκεΐ μια σκάλα μέ 72 σκαλοπάτια 
οδηγεί στήν κυρίως Άκρόπολι. Έ κεΐ επά
νω υπάρχουν τά ερείπια τού ναού τής Αιν- 
δίας ’Αθήνας καί κάτω άπό τήν Άκρό- 
πολι είναι τά ερείπια τού ναού τού ’Απόλ
λωνα. Πιο κάτω λίγο δεξιά, διακρίνεται 
ένα γραφικό λιμανάκι, όπου κατά τήν παρά- 
δοσι αποβιβάστηκε ό ’Απόστολος των 
’Εθνών ΙΙαύλος. "Υστερα άπό τήν έπίσκεψι 
όλου αυτού τού αρχαίου μεγαλείου κατε- 
βήκαμε προς τό χωρώ. ’Επισκεπτόμαστε 
μιά άρχαία βυζαντινή εκκλησία μέ σκα
λιστό σέ ξύλο τέμπλο πού μένει άνέπαφο 
άπό-τό 1440. ’Αφού τελειώσαμε τις επισκέψεις μας πήραμι 
κινήσαμε γιά τήν επιστροφή στη Ρόδο.

Μιά Εύθυμη παρέα εκδρομέων pas μέ τά 
διαβολάκια της.—Κάτω... ή Άλέκα... πάνω 

ή ’Αγγέλα

τα αυτοκίνητα και ςε-

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Στο γυρισμό άπό τή Λίνδο 

περνάμε άπό τήν Καλλιθέα. 
Πρόκειται γιά. ένα άριστούρ- 
γημα τεχνικής πού οφείλεται 
στούς ’Ιταλούς.

Οί πηγές τής Καλλιθέας 
φημίζονται γιά τό θεραπευτικό 
τους νερό. ’Έτσι οί ’Ιταλοί 
εκμεταλλευόμενοι τό θεραπευ
τικό αύτό νερό έχτισαν ένα 
συγκρότημα κήπων, στοών, 
βεσπασιανών καί λιμνών πού 
παρουσιάζουν το μέρος τόσο 
ώραΐο καί καλλιτεχνικό, αιστε 

Είσοδος Καλλιθέας δικαίως πρέπει κανείς νά τό
έπισκεφθή όταν φθάση στή 

Ρόδο. Μετά τήν έπίσκεψι μας στήν Καλλιθέα γυρίσαμε στή Ρόδο ευχαριστημένοι 
καί χαρούμενοι.
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ANTI ΣΑΝΔΑΛΛΑ, ΜΠΟΤΕΣ
Πηγαίνοντας στα ερείπια της Λίνδου, δπου

ό φιλόσοφος της αρχαιότητας ό Κλεόβουλος 
δίδασκε τό «Παν μέτρον άριστον», νομίζαμε 
πώς θά βρίσκαμε άντρες καί γυναίκες, πού θά 
έμοιαζαν αρχαίοι μέ τα σανδάλια στά πόδια καί 
τις χλαμύδες tojv.

Μά αντί γ ι’ αύτά είδαμε πά>ς οί γυναίκες 
φορούσεν κάτι πλατειές μπότες, πού όπως έ
βγαιναν κάτω άπο τά χοντρά ρούχα έμοιαζαν 
σάν ξύλινες φουτουριστικές κολώνες. Μας έκα
ναν έντύπωσι τά περίεργα αύτά παπούτσια καί 
ρωτήσαμε γιατί τά φορούν ιδίως οί γυναίκες.

Τότε μάθαμε ότι τά φορούν για νά προφυ- 
λασσωνται άπο τά φίδια, πού είναι άφθονα σ’ 
δλη τη Ρόδο αύτή την εποχή καί γι’ αύτό λέγεται 
Ρόδος καί Ό φ  ι ο ϋ σ α. ’Ίσως επίσης γ ι’ αύτό 
καί τό έμβλημα τών ιατρών νά είναι τό φίδι, 
γιατί ό ιδρυτής τής ’Ιατρικής ό Θειος 'Ιππο
κράτης κατήγετο από τήν Κώ των Δωδεκανήσων.

Πάντως νομίζουμε πώς δέν δικαιολογούνται 
τά ανθυγιεινά καί βαρειά αύτά παπούτσια νά 
φοριώνται καί μέσα στήν πόλι, δπου είδαμε τούς 

χωρικούς νά κυκλοφορούν, σέρνοντας κυριολεκτικά τά πόδια τους, γιατί ασφαλώς 
τά φίδια δέν θά κάνουν περίπατο καί στήν άσφαλτο. ’Εδώ δέ πού τά λέμε, καίτοι 
ιχα τήν επιθυμία νά συναντήσουμε κανένα φίδι γιά ποικιλία, δέν τό πέτυχα που- 
ενά κι’ άς γυρίσαμε τό μισό νησί.

Οί μπότες γιά τά φίδια

** *
ΡΟΔΙΝΙ
’Έχουμε καί στήν ’Αθήνα τά πάρκα μας, τό Ζάππειο, τον ’Εθνικό κήπο, τό

’Άλσος τού Άρεως κλπ. Μά τό Ροδίνι είναι άλλο πράγμα. Πρέπει νά τά έπισκεφθή 
κανείς γιά νά νοιώση τή γοητεία του.
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Τοκαναλι του με τις άλλεπάλληλες γέφυρες, μέ τις έξαίρετες Ροδίτικες βου- 
καμβιλιες που στολίζουν με τά λουλούδια τους τά περίπτερα καί τούς φράχτες, οί 
υβισκοι ζωντανοί και προκλητικοί, τά αρώματα άπο τις άγγέλικες, σέ κρατούν 
δέσμιο.Κι’ υστέρα τά νούφαρα 
στις άπειρες λιμνοΰλες σέ κά
νουν νά κάθεσαι ώρες νά τά 
κυττάζης.

Κάποιος έγραψε γιά τη ψυ
χή τού νερού κι’ είπε:

«'Η ψυχή τού νερού είναι 
» κάτι διάχυτο, πού δροσίζει 
» καί ζωογονεί άπ’ άκρη σ’
» άκρη. Ν α ί...........................
» στήν Ελλάδα μας ξέρουμε 
)) τί θά πή ψυχή τής θάλασσας 
» μέ τις χάρες καί μέ τούς 
» καϋμούς της. Μά ή ψυχή 
» τής θάλασσας είναι κάτι πού 
» μένει μακρινό άπο τή στε- 
» ριά, κάτι πού στέκεται πέρα 
» άπο το σύνορο τού γυαλοΰ,
» κάτι ξένο κι’ άπιαστο, πού 
» κυττάζει άπο μακριά τή 
» στεριά καί τής στέλνει μονάχα τήν ευλογία του ή τήν κατάρα του.

«Φεύγει ό θαλασσινός κι’ οί δικοί του θαρρούν πώς ή θάλασσα «τον παίρνει» 
» —κι’ αληθινά τον παίρνει σ’ έναν άλλον κόσμον, μέ τούς δικούς του νόμους καί 
» μέ τά δικά του πεπρωμένα. 'Η  θάλασσα είναι κοντά μά καί μακριά μαζί. Είναι 
» ή αιώνια άσυμφιλίωτη μέ τή στεριά, είναι ή πάντα επίφοβη.

«Ή  ψυχή τής θάλασσας δέ σμίγει μέ τή ψυχή τού ανθρώπου, καθώς ή αρμύρα 
» τού νερού της δέ γεύεται στο στόμα.

«"Ομως ή ψυχή τού νερού, τού νερού τής στεριάς είναι άλλο πράγμα. Αύτή 
» ή ψυχή τού γλυκού νερού φτερουγά εδώ παντού καί κελαρίζει καί σου δροσίζει 
» καί τό σώμα καί τά μάτια καί τήν καρδιά. 'Η  ψυχή τού νερού, είναι ήρεμη ψυχή,
)) πού τή νοιώθεις, πού τήν κλείνεις στήν παλάμη καί τή φιλείς, καί τή γεύεσαι.
» 'Η  δροσιά της περνά στις φλέβες σου καί στούς ιστούς σου καί γίνεται όλότελα 
» δική σου. Κι’ ή καρδιά σου, ή ψημένη στήν άλμύρα τών θαλασσοδαρμένων βράχων 
» μας, νοιώθει έξαφνα έδώ πέρα νά λύνεται, σ’ αύτή τή φρέσκη δροσιά τού νερού,
» καί ν’ άνοίγη σαν το πράσινο τρυφερό βλαστάρι.

«Φεύγει τό λιόκαμα από τό μέτωπο κι’ ή άντηλιά άπο τά θαμπωμένα μάτια.
» Τό βαθύ, τό μουσκεμμένο πράσινο σέ καλεΐ τριγύρω, νά ξεκουράσης τό βλέμμα,
» νά ξαπλώσης τά κορμί, ν’ άνοιξης τά πέταλα τής καρδιάς σου, γιά νά όρμήση μέσα 
» τούτη ή καταπράσινη δροσιά».

Αυτό είναι τό Ροδίνι, τό ολόδροσο, τό καμάρι τής Ρόδου.
*

ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Ο εξαίρετος Δήμαρχος Ρόδου 6 κ. Πετρίδης, παρεκάλεσε, όπως κατά τήν 

υποστολή τής σημαίας τού Σαββάτου, ή Σχολή τών Ύπαστυνόμων άποτελέση τό 
τιμητικό άπόσπασμα.

Δεχτήκαμε μέ ευχαρίστηση γιατί ή σημαία ύψώνεται στο Μνημείο τής πα
τρίδας καί έτσι μάς έδίδετο ευκαιρία ν’ άποχαιρετήσουμε τούς άγνωστους Δώδεκα-
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Παρέλασις δοκίμων κατά τήν υποστολήν τής Σημαίας

Εύχαριστοΰμε θερμά τον κ. Δήμαρχο γιά τήν 
νέους άξιωματικούς της ’Αστυνομίας πόλεων.

*

νησίους ήρωες καί μαζί μ’ 
αυτούς τις ψυχές των νέο̂ ν 
ηρώων τής ελευθερίας Καρα- 
ολή καί Δημητρίου.

’Έ τσι τό Σάββατο τό άπό- 
γευμ,α μέ τή δύσι τοϋ ήλίου 
ή Σχολή 'Υπαστυνόμων μέ 
έπί κεφαλής τή μουσική τοϋ 
Δήμου παρήλασε στον παρα
λιακό δρόμο τής Ρόδου.

Ό  κόσμος χειροκρότησε 
καίτοι οί καταρράκτες τοϋ 
ούρανοϋ άνοιξαν τήν ώρα έ- 
κείνη. Λένε, πώς ?ή βροχή 
είναι ευτυχία. ’Άμποτε να 
ευτυχήσουν οί νέοι αυτοί ά- 
ξιωματικοί καί νά εκπληρω
θούν τά ορεινά τους για τό 
καλό τής Πατρίδας μας ! 

τιμή αύτή, πού έκαμε στούς

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ
Δεν μπορώ νά ξεχάσω τούς 

άγαπητούς κ.κ. καθηγητάς πού 
μαζί μας άντιπροσώπευσαν τή 
Σχολή 'Υπαστυνόμο.>ν κατά τήν 
εκδρομή στή Ρόδο.

'Ο κ. Παπαζαχαρίου μ.έ τήν 
εξαίρετη καί χαριτωμένη κυρία 
του έδωσε ευχάριστο τόνο καί 
βρήκε τήν ευκαιρία νά κάμη δύο 
υπέροχες διαλέξεις μέ θέματα κοι
νωνικά γύρω άπό τούς ανηλί
κους, πού προεκάλεσαν έντύπωσι.

Οί φίλοι μας καί οί καθηχηταί κ.κ. Τσίπης, Γλυκο- 
, ΦρίδηςΛΔεμερτζής καί Τσόχας

ρέα το υ .,.τή  μεγάλη κα ί τή ...
μικρή. 'Η  κ. Τούση σύζυγος τοϋ άγαπητοΰ μας άντεισαγγελέως Άρείου Πάγου 
καί καθηγητοΰ τής Σχολής μας μέ τή χαρούμενη κορούλα των, ό κ. Σπυρόπουλος, 
ό κ. Τσίπης, ό κ. Τσόχας μέ τήν κυρία του καί τόσοι άλλοι νέοι καί νέες, συγ
γενείς καί φίλοι, έδωσαν ευχάριστο τόνο στήν έκδρομή μας.

Μά φίλους πολλούς βρήκαμε καί στή Ρόδο. Τον άγαπητό μας Εισαγγελέα 
Έφετών κ. Βασιλόπουλο, τον εξαίρετο συνάδελφο τής Χωροφυλακής κ. Ρ^μαντζή 
καί τον κ. Άνδριστόπουλο Διοικητή τής Σχολής Χωροφυλακής, τό Γενικό ’Επι
θεωρητή Μέσης έκπαιδεύσεως κ. Νικόλαο Χαλιάσο, τον Νομομηχανικό Ρόδου κ. 
Νικήτα Άβραμέα, τον Έφέτην κ. Βροντάκην καί τόσους εκλεκτούς δημοσίους 
υπαλλήλους καί Ροδίους...

Δεν λησμονόΤκαί τον φίλτατο έμπορο κ. Άσπράκη, πού τόσο μέ εξυπηρέτησε

Δικαίως κατεχειροκροτήθη.
Ό  κ. Γλυκοφρίδης μέ τήν πα-
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κάνοντάς μου τον ξεναγό σέ διάφορες έπισκέψεις μου και πού διέθεσε 
το αύτοκίνητό του. Σ ’ αυτόν, στήν εξαίρετο κυρία του καί στα παιδιά - 
ολόδροση καί χαρούμενη ζωή.

** *

εύγενέστατα 
του εύχόμεθα

ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Μέ τό μικρό κομπόδεμα πού είχε κάμει ό καθένας μας, όλοι κατωρθώσαμε 

νά πάρουμε μερικά χρήσιμα πράγματα καί ένθύμια άπό τή Ρόδο. ’Έτσι τήν Κυριακή 
τό πρωί έ'βλεπε κανείς, τό ωραίο ιδίως φύλο των εκδρομέων τής Σχολής, νά είναι 
έξωπλισμένο μέ ομπρελίνα, μ.έ δέματα καί μέ λογής-λογής πράγματα. Ά λλα τό 
τελωνείο; Τί θά γίνη; Έ  ! 1 οφείλω νά τονίσω ότι όλοι οί υπάλληλοι τού Τελωνείου 
άπό του Διευθυντοϋ κ. ΓΙόγκα μέχρι του θυρωρού έπέδειξαν κατανόησι καί μέ λε
πτότητα έπέβαλον τή δίκαιη καί λογική φορολογία των ειδών, πού οί έκδρομείς πήραν 
άπό τήν Ρόδο. Τούς ευχαριστούμε όλους γιά τή συναδελφική κατανόησι. Επίσης 
τούς ευχαριστεί θερμά καί ή ... κούκλα τής κορούλας μου, πού ό κ. Τελώνης δεν τής 
λέρωσε τό φουστάνι μέ τήν κιμωλία του κι’ έτσι ταξίδεψε...καθαρή, καθαρή.

**
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Στις 10.30' μπήκαμε στο «Αικατερίνη» καί αποχαιρετώντας τή Ρόδο άνοι- 

χτήκαμε στο πέλαγος.
’Αλλά... άλλά ή φουσκοθαλασσιά έκαμε τούς περισσότερους νά τρέξουν στις 

καμπίνες τους καί νά ξαπλωθούν γιατί οί συνέπειες άρχισαν νά έκδηλώνωνται.
"Οσοι τάχανε καλά μέ τή θάλασσα γελούσαν.

’Αλήθεια; πού κρύφτηκαν τά δυο δια
βολάκια τής εκδρομής; Αύτή ή... Άλέκα 
καί ή άλλη ή... ’Αγγέλα;

Σάν τά γατάκια χώθηκαν στις κου
βέρτες... Μπράβο θάλασσα! πού φρονη- 
μέβεις τά παιδιά. ’Έτσι θά μπορέσουμε 
καί μεΐς νά ησυχάσουμε άπό τά διαβολά
κια αύτά, πού δέν άφησαν κανένα ήσυχο 
στο ταξίδι.

Τό ταξίδι τής επιστροφής δέν μπο
ρούμε νά πούμε ότι ήταν άνετο γιατί δυ
στυχώς τό πλοίο παραφορτώθηκε μέ έπι- 
βάτες σέ βαθμό έπικίνδυνο. Βέβαια δέν 
έχουμε αρμοδιότητα άλλά θά πρέπει κάποιο 
όριο νά ύπάρχη στον άριθμό τών έπι- 
βατών καί προ παντός νά γίνεται έλεγ
χος γιά τήν τήρησιτοΰ ορίου αυτού, γιατί 
ή κατάστασι τού πλοίου τό πρωί τής 
Δευτέρας παρουσίαζε όμολογουμένως τήν 
εικόνα βομβαρδισμένης ναυαρχίδας μέ θύ
ματα άπειρα, πού στο προκείμενο τά ά- 
ναπαρίστον οί επιβάτες, οί όποιοι κοι
μόντουσαν στους διαδρόμους κατάχαμα, 
στις σκάλες καί σέ κάθε γωνιά τού 
πλοίου. Γιά ν’ ανέβω στο κατάστρωμα χρειάστηκε νά δρασκελίσο:) δυο τρεις κυ
ρίους πού κοίτονταν φαρδεΐς, πλατείς χάμω...Τί νά έκανα;

Πάντως στις 10.30' τή Δευτέρα φτάσαμε στον Πειραιά κι’ έτσι πήρε τέλος 
μιά έκδρομή πού μάς άφησε τις ώραιότερες άναμνήσεις.

Νοσταλγία
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ
Πέντε μέρες μόνον μείναμε στη Ρόδο 

καί μέ νοσταλγία φύγαμε άπό τό γοη
τευτικό νησί. Τόσο ζωντανές, τόσο (αληθι
νές, τόσο γοητευτικές είναι οΐ εικόνες πού 
είδαμε.

"Ενα ολόδροσο καί ολοκάθαρο νησί, 
όπου υπάρχει τάξι, σύστημα καί γαλήνη.

'Η  ψυχή των άνθρώπων αύτών πλα
νιέται συχνά στούς θρύλους πού πέρασαν 
καί μέ τά μεγάλα φτερά της φαντασίας 
καί τής ποίησης γεμίζουν τά κάστρα τις 
χαράδρες καί τις άκρογιαλιές. 'Οάγέρας 
πού κατεβαίνει άπό τον Άτάβυρο καί τον 
"Αη Λιά δροσίζει τά ήσυχα χωριά. Κι’ ύ
στερα, περνώντας τούς ωκεανούς με τ’ από
κοσμα ήχολογήματα φτάνει στούς ξενη- 
τεμένους Δωδεκανησίους καί τούς γεμίζει 

πιστι στην πατρίδα τους, τρυφερότητα καί αγάπη.
Καί τότε άπό κάπου άκούγεται τούτη ή κατανυχτική προσευχή στην Πα

τρίδα πού σέ χίλιους γλυκούς φθόγγους άπλώνεται στούς αιθέρες:
«—’Ώ  πατρίδα μου, ώ πατρική μου χώρα, πόσο βαθειά, πόσο θερμά σ’ άγαπώ !
«'Ωραιότατο ρόδο, κι’ άν όλα μαραθούν καί σβύσουν, όμως εσύ ευωδιάζεις 

» στην έρημή μου άκρογιαλιά.
» Πατρίδα μου, Ελλάδα μου, πατρική μου γη !

«—Καθώς φτωχός, μά ξένιαστος, ξένες χώρες περνούσα, τη 
» βασιλική λάμψη τών βουνουν σου άντίκριζα κι’ ήμουν, περήφανος 
» γιά σένα. "Οσο ήμουν μακριά σου, ώ πατρίδα μου,
» πόσο βαθειά σέ ποθούσα! Καί γνώρισα πάλι τή χαρά, καθώς 
» είδα τό χρυσό σου ήλιο! 'Ωραιότατο ρόδο μου, πατρίδα μου,
» πατρική μου χώρα !

« —’Ώ  Ελλάδα μου, σύ ’σαι όλη ή ζωή μου κι’ ή χαρά μου!
))"0ταν ή σκληρή ουρά θέ νάρθη, όταν δέ θά μπορώ πιά νά 
» δουλεύου γιά σένα, μή μοΰ άρνηθής έναν ήσυχο τάφο. Καί 
» δέομαι πάντα στο Θεό καί Κύριό μου, νά λάμπη πάντα τό 
» χρυσό σου άστρο, πάνω στήν επίγεια πατρίδα μου—πάνω στήν 
» Ελλάδα, τήν γη τών πατέρων μου». ’ Ν, ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗΣ
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Ε πίλογος

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)

** %
ΥΙΙΙ. Δεκτικοτης τής αναμορφωτικής άγωγής.
1. Ε ν ν ο ι α .  Ο ημετερος ποινικός κώδιξ εισάγει εμμέσως την έννοιαν 

της «ικανοτητος» ή «δεκτικότητος» τής αναμορφωτικής άγωγής (τών προβλεπο- 
μένων αναμορφωτικών μέτρων) (Erziehungsbedtirftigkeit). 'Ως τοιαύτη νοητέα 
η δεκτικοτης αναμορφώσεως του χαρακτήρος καί άνακοινωνικοποιήσεως του ανη
λίκου έγκληματιού διά τών ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένων αναμορφωτικών μέτρων.
Αλλαις λεξεσι πρόκειται περί έξετάσεως ύπό τοϋ δικαστηρίου τοϋ θέματος του 

_προσφορου ή μη τών αναμορφωτικών μέτρων, προς συγκράτησιν τοϋ ανηλίκου άπό 
τής τελέσεως νέων εγκλημάτων.

2. Χ ρ ό ν ο ς .  'Η  τοιαύτη δεκτικοτης δέον νά ύφίσταται κατά τον χρόνον 
τής εκδικασεως τής πραξεως, ενδεχομένως τής έκτελέσεως τής δικαστικής άπο- 
φάσεως.

ο. Ε κ τ α σ ι ς. Αομω είναι δεκτικοί άναμορφωτικής άγωγής οί παΐδες, 
ανεπίδεκτοι δέ οί συμπληρώσαντες τό 21ον έτος τής ηλικίας των. Ενδεχομένως 
είναι ανεπίδεκτοι τοιαυτης αγωγής, τοϋθ’ οπερ πρόκειται νά κριθή ύπό τοϋ δικαστη
ρίου ανήλικων εν έκαστη συγκεκριμένη περιπτωσει, οί έφηβοι ή οί άγοντες κατά την 
εκδικασιν ή εκτελεσιν την μετεφηβικήν ηλικίαν. Οί κατά την φάσιν τής μετεφηβι- 
κής ηλικίας τελεσαντες έγκλημα, είναι νόμω ανεπίδεκτοι άναμορφωτικής άγωγής, 
τοϋθ’ δπερ άποκρουστέον de lege ferenda.

Έ κ πρώτης δψεως Οά άπεκόμιζέ τις την έντύπωσιν ότι οί ανήλικοι, οί κρινό- 
μενοι ως δεόμενοι θεραπευτικών μέτρων, καθ’ ά νοσηροί, είναι ανεπίδεκτοι άνα- 
μορφωτικών μέτρων. Ουχ ήττον, κατ’ εύρεΐαν ερμηνείαν, ύποστηρίζομεν ότι χωρεΐ 
συρροή άναμορφωτικών καί θεραπευτικών μέτρων.

4. Κ ρ ι τ ή ρ ι ο  ν. Το δικαστηριον, εν τή κρισει του περί δεκτικότητος ή 
[λη τής αναμορφωτικής αγωγής, οφείλει να έξετάση, κατά πόσον ή φθορά τοϋ χα
ρακτήρος τοϋ ανήλικου εχει χωρησει επί τοσοΰτον, ώστε νά μή άρκή πλέον ή άνα- 
μορφωτικη αγωγή προς ανακοινωνικοποιησιν του, άλλ’ άπαιτεΐται νά έπιχειρηθή 
η δραστικωτερα ((σωφρονιστική)) άγωγή. Μή λησμονώμεν ότι κατ’ ουσίαν καί 6 
περιορισμός του έφηβου εγκληματιου εν σωφρονιστικό) καταστήματι συνιστα ά- 
γ ω yj] ν. Μάλιστα ό παιδαγωγικός χαρακτήρ προέχει τοϋ ποινικού. Έ π ί περιο
ρισμού εν σωφρονιστικό) καταστήματι πρόκειται περί παιδαγωγικής μεταχειρί- 
σεως ποινικής χροιάς. Αντιθετως επι τών ποινών κατά της ελευθερίας κατά τών 
αγόντων τήν μετεφηβικήν ήλικίαν πρόκειται περί ποινικής μεταχειρίσεως παιδα
γωγικής χροιάς.
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5. Δ ι ά ρ κ ε ι α. Ό  κώδιξ ορίζει ότι τά ύπό του δικαστηρίου διαταχθέντα 
αναμορφωτικά μέτρα παύουσιν αυτοδικαίως άμα τη συμπληρώσει του 21ου έτους 
τής ηλικίας.

Κατά την ήμετέραν κρίσιν θά έδει νά έπεκταθή τό έν λόγω όριον μέχρι του 
25ου έτους, περί ό περίπου επέρχεται ή βιολογική ένηλικιωσις. Πρόοδος στέρησις 
τής άναγκαιούσης άναμορφωτικής άγωγής άποβαίνει βλαπτική.

IX. Τά έπ'ι μέρους αναμορφωτικά μέτρα.
1. Ό  Π.Κ. ά. 122 καθορίζει περιοριστικός τά ποικίλα άναμορφωτικά μέτρα. 

'Η  περιοριστική άπαρίθμησις ύποδηλοΐ δυσπιστίαν του νομοθέτου έναντι του δικα- 
στοΰ άνηλίκων, μή έχοντος έλευθέοας τάς χεϊρας του, όπως διαμορφώση καί κατα- 
γνώση καί έτερα κατά τήν κρίσιν του ένδεικνυόμενα παιδαγωγικά μέτρα προς σω
τηρίαν του ανηλίκου. ’Άλλως τό σχέδιον (ούχί ό τελικός ψηφισθείς νόμος) του γερ
μανικού νόμου περί δικαστηρίων άνηλίκων έτους 1923.

2. Τά προβλεπόμενα άναμορφωτικά μέτρα είναι τά επόμενα:
α) «Έ  π ί π λ η ξ ι ς τ ο υ  ά ν η'λ ί κ ο υ ». ΓΙροκριτέος ό όρος «νουθεσία», 

άποδίδων πληρέστερου τό παιδαγωγικόν περιεχόμενον του μέτρου. Ή  έπίπληξις 
δεν πρέπει νά ένεργήται ενώπιον τρίτων, διότι τότε έξευτελίζει τήν προσωπικότητα 
του άνηλίκου καί ένσταλάζει μίσος έν τή ψυχή του. Συνιστωμεν, όπως ή έπίπληξις 
γίνηται προφορικός καί μετά πατρικής προσήνειας, σοβαρότητος καί ούχί άγοιό- 
τητος. Όμοίιυς συνιστωμεν, όπως παρακολουθήται καί έλέγχηται τό άποτέλεσμα τής 
άναμορφώσεως του άνηλίκου έν τή πράξει κατόπιν τής γενομένης έκ μέρους του δι
καστηρίου άνηλίκων έπιπλήξεως· έν περιπτώσει δ’ άποτυχίας του έπιβληθέντος 
τοιούτου παιδαγωγικού μέτρου, δέον νά καταγινώσκηται έκ μέρους του δικαστηρίου 
άνηλίκων έτερον προσφορότερου άναμορφωτικόν μέτρου. Τοιαύτη δ’ είναι, καθ’ 
ήμας κριτάς, άφορμωμένους άπό παιδαγωγικόν κριτηρίων, συμφώνως προς τό νέον 
πνεύμα του καθιερουμένου ύπό του νέόυ Ελληνικού Ποινικού Κώδικος νέου «ΓΙ α ι- 
δ α γ ω γ ι κ ο ΰ Ποινικού Δικαίου ’Ανηλίκων», ή ορθή ερμηνεία τού Π.Κ. ά. 124 
περί μεταβολής των καταγνωσθέντων άναμορφωτικόν μέτρων.

β ) « Θ έ σ ι ς τ ο ύ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν ύ π ε ύ θ υ ν ο ν έ π ι μ έ 
λ ε ι  α ν τ ω ν  γ ο ν έ ω ν , ,  έ π ι τ ρ ό π ω ν  ή κ η δ ε μ ό ν ω ν α ύ τ ο ΰ ». Συνι- 
στόμεν τό μέτρου, οσάκις οί οικείοι τού άνηλίκου είναι καλής πίστεως, οπότε θά 
γίνωσι παραστάται καί συναντιλήπτορες τής ήθικής σωτηρίας τού άνηλίκου. Άντεν- 
δείκνυται πάντως, εις ήν περίπτωσιν τό οικογενειακόν περιβάλλον είναι ήθικώς σα
θρόν. Ό  δικαστής άνηλίκων έν τή πράξει δέον τακτικός έν παιδαγωγικό οικογε
νειακό συμβουλίω μετά των καλής πίστεως γονέων νά έρευνα την πορείαν τής ήθι
κής άγωγής τού άνηλίκου. Ά ς  μή έπαναπαύηται εις τήν απλήν έφ’ άπαξ έξαγγελίαν 
τού μέτρου.

Έ ν συνεχεία συνιστόμεν καί ένταΰθα τά προκειμένου περί τού άναμορφω- 
τικοΰ μέτρου τής έπιπλήξεως λεχθέντα, ήτοι όπο^ς παρακολουθήται καί έλέγχηται 
έν τή πράξει τό άποτέλεσμα τής άναμορφώσεως τού άνηλίκου κατόπιν τής γενομένης 
έκ μέρους τού δικαστηρίου άνηλίκων παραπομπής τού άνηλίκου ύπό τήν ύπεύθυνον 
έπιμέλειαν των γονέων, έπιτρόπων ή κηδεμόνων (τοιαύτη δ’ είναι καθ’ ήμας ή ορθή 

'έρμηνεία τού Π.Κ. ά. 124 περί μεταβολής τών καταγνωστέων άναμορφωτικόν 
μέτρων).

γ) « Θ έ σ ι ς  τ ο ύ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  π ρ ο σ τ α 
τ ε υ τ ι κ ώ ν  ε τ α ι ρ ι ώ ν » .  Συνιστωμεν τήν συνεργασίαν μετ’ έγκριτων καί 
σεμνών θρησκευτικών σωματείων, μετά τών εύγενών σωμάτων τών προσκόπων 
καί των όδηγοίν, καί τέλος μετά σεμνών καί εύγενών άθλητικων σωματείων. ’Έ γ 
κριτος ό έν Άθήναις άπό τού έτους 1924 λειτουργών Σύλλογος «Μέριμνα Άνη-
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λίκων», ύπέρ της εύτυχίας του οποίου ήνάλωσαν τήν προσωπικότητά των αί αεί
μνηστοι μεγάλαι φιλάνθρωποι, Γαλλοΰ Γεωργαντά καί ’Αμαλία Ψάλτη, πλήν καί 
άλλαι εύγενεϊς Έλληνίδες. Οί δικασταί καί εισαγγελείς άς προωθήσωσι τήν δη
μιουργίαν προστατευτικών έταιριών έν τή περιφερεία παντός δικαστηρίου άνηλίκων.

δ) « Θ έ σ ι ς  τ ο υ  α ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  ε π ι μ έ λ ε ι α ν  ί δ ρ υ 
μά  τ ω ν». Συνιστώμεν τήν συνεργασίαν μετά του άόκνως προμαχομένου υπέρ 
πάσης εύποιίας ’Εθνικού 'Ιδρύματος των Βασιλέων, περί ού καί ό προβλέπουν τήν 
συνεργασίαν ταύτην νόμος 1616 (1950), μετά τοϋ έπιδείςαντος λαμπράν δράσιν 
Π.Ι.Κ.Π.Α. καί μετά τοϋ 'Ιδρύματος τοϋ Εράνου Βορείων ’Επαρχιών.

ε) « Θ έ σ ι ς  τ ο ϋ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  ε π ι μ έ λ ε ι α ν  ε ι δ ι κ ο ύ  
ε π ι μ ε λ η τ ο  ϋ». 'Ο έπιμελητής έσεται ό έν παντί «φύλαξ άγγελος» τοϋ άνη
λίκου, όστίς θά προστατεύση αυτόν κατά παντός κινδύνου καί θά άνδρίση αύτόν προς 
κτήσιν τής ήθικής εύτυχίας.

'Ο διορισμός ώς ειδικών έπιμελητών έντιμων καί άγαθών οικογενειαρχών 
εμπνευσμενο^ν έκπαιδευτικών (οραματίζομαι αυτήν τήν στιγμήν τήν φυσιογνωμίαν 
τοϋ άειμνήστου μεγάλου διδασκάλου καί Γυμνασιάρχου μου έν τώ Προτύπου Κλασ
σικέ» Γυμνασίου τοϋ Διδασκαλείου Μέσης Έκπαιδεύσεως Δημητρίου Γουδή) .ή 
πεφωτισμένων ιερέων (τοιαύτη φερ’ είπεΐν είναι ή εΐκονιζομένη έν τώ μυθιστορήματι 
άγια μορφή τοϋ ίερέως Γρηγορίου ύπό τοϋ Σώτου Χονδροπούλου «Στον άγρό τοϋ 
θερισμού» (β' έκδ., Άθήναι 1955), ούχ’ ήττον τοιαύτη είναι καί ή μή άποτελοΰσα 
πλασμα φαντασίας, άλλά σήμερον ζώσα Ελληνική μορφή τοϋ άνωτέρας πνοής Αΐδε- 
σιμωτάτου Ίερέως Έλευσΐνος Γεωργίου ΓΙειρουνάκι) θά έπιτρέψη τήν έν τή πράξει 
άναπλήρωσιν τοϋ κενοΰ τοϋ νόμου, άγνοοΰντος δυστυχώς τά άναμορφωτικά μέτρα 
τής τοποθετήσεως παρά ξένη έντιμου καί άγαθή οικογένεια, τής παραπομπής εις τάς 
σχολικάς άρχάς καί τέλος τής παραπομπής του άνηλίκου ύπό τήν έπιμέλειαν τής 
έκκλησίας.

στ) « Τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς  τ ο ϋ  ά ν η λ ί κ ο υ  ε ι ς  ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ν  
κ α τ α σ τ η μ α». Τά λειτουργοΰντα, ούσιαστικώς δύο, άναμορφωτικά ιδρύματα 
(εν δι’ άρρενα καί έτερον διά θήλεα) τοϋ Υπουργείου έπί τής Δικαιοσύνης δεν άπο- 
δίδουσι, παρά τήν άφοσίο^σιν τοϋ προσωπικού. ’Απαιτείται ή πρόκρισις ποικίλων 
μικρών, οικογενειακούς λειτουργούντων, άναμορφο»τικών ιδρυμάτων, έπιτυγχανο- 
μένης οϋτω τής κατ’ έξατομίκευσιν άγωγής. "Οσον περισσότερον είναι τό πλήθος 
τόυν τροφίμων έν ένί Εδρύματι, κατά τοσοΰτον μειοϋνται τά ποσοστά τής έπιτυ- 
χίας. Κτίρια δίκην στρατώνων, οιον τό τοϋ Κορυδαλλού άποκρούονται μετά δυνά- 
μεως.

ζ ) « Έ  π ι β ο λ ή  ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  ε ι ς  τ ό ν ά ν ή λ ι κ ο  ν». Διά τού 
δικαιώματος προς έπιβολήν τοιούτων ύποχρεώσεοον δύναται ό έμπνευσμένος δικα
στής άνηλίκων νά άναπτύξη πλουσιωτάτην άναμορφοοτικήν δρασιν. Μεταξύ τών άλ
λων συνιστώμεν τήν ένέχουσαν πλούσιον ήθικόν περιεχόμενον ύποχρέωσιν τού άνη
λίκου, όπως έκ τής ιδίας του έργασίας άποζημιώση παν θύμα τής έγκληματικής του 
δράσεως καί όπως προβαίνη έκ παραλλήλου εις άγαθοεργίας. ’Ανάγκη πάντως νά 
προπαρασκευασθή ό άνήλικος καταλλήλως, ώστε αυτοβούλους νά συνεργή εις τό Ιργον 
τής έπουλουσεως τών πόνων τών συνανθρώπου.

X . Συναισθήματα τών παιδαγωγούντων.

’Αλλά γενικώς είπεΐν ώς άπαραίτητον προϋπόθεσιν τής έπιτυχίας οίουδήποτε 
έργου ήθικής άναμορφώσεως τού έγκληματήσαντος άνηλίκου θεωροϋμεν τήν συναί- 
σθησιν πραγματικής άγάπης έναντι αυτού έκ μέρους παντός τεταγμένου οργάνου, 
δικαστοϋ άνηλίκων ή έτέρου. Άποκρούομεν πάση δυνάμει τήν συμμετοχήν προσώ
πων, μή έμφορουμένων ύπό άφθονων συναισθημάτων κοινουνικής φιλαλληλίας, άδό-
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λου χριστιανικής αγάπης προς τούς συνανθροόπους, καί είδικώτερον καί άγνής στοργής 
προς τούς άνηλίκους.

’Αληθώς το μέγα μυστικόν τής Παιδαγωγικής ’Επιστήμης είναι ή άγάπη. 
Διά τής άγάπης, ήτις «μακροθυμεί, χρηστεύεται, ούκ άσχημονεϊ, ού ζητεί τά έαυ- 
τής, ού παροξύνεται, πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει». 
Διά τής άγάπης, ήτις «ούδέποτε εκπίπτει». (Παύλου Πρώτη προς Κορινθίους 
’Επιστολή, XIII).

Κατά τον X. Γκιτακον : «Δεν νομίζετε δτι δ ψυχολογικός άμβων του Adler 
ευρίσκεται έν άρμονία προς τον άμβωνα τής ήθικής διδασκαλίας τής χριστιανικής 
εκκλησίας, τής εκκλησίας τής άγάπης; "Οτι το κήρυγμα του μετά λόγου βιώσαντος 
σοφού είναι κήρυγμα των αιωνίων τής χριστιανικής ημών πίστεως άληθειών, άκουό- 
μενον άπό τού επιστημονικού πεδίου;»

’Επίλογος
Τελευτώντες άναφερόμεθα εις το κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον. «"Ος, έάν 

δέξηται παιδίον τοιοΰτον έ'ν, έπί τώ όνόματί μου, έμέ δέχεται» ! Διά τών ολίγων 
τουτο_>ν λέξεο^ν ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χρίστος άπένειμε τήν δέουσαν μεγαλειώδη 
άξίαν εις τήν παιδικήν ήλικίαν καί τήν υπέρ αύτής κοινωνικήν πρόνοιαν. Μεγίστη 
προσκλησις προς τούς άνθρώπους. Διότι ή νεότης συνιστα τάς πρώτας άκτΐνας 
τής αύγής, αίτινες δύνανται νά προμηνύωσι λαμπράν, πλήν όμως, ίσως, δυστυχώς 
καί σκοτεινήν ήμέραν. Πολιτεία σώφρων τού Κράτους καί τής Κοινωνίας ύπέρ τής 
προς τελειότητα άγωγής τής νεολαίας ύπισχνεΐται ελπίδα καί ένθάρρυνσιν, προς 
γενικήν άνωτέρας πνοής προαγωγήν τής άνθρωπότητος. Άντιθέτως οίαδήποτε κατα- 
φρόνησις τής τοιαύτης πολιτικής θά θεμελιώση γενικήν ήθικήν πτώσιν καί διάλυσιν, 
άνευ ετέρου δέ θά φονεύση τήν εύτυχίαν τού άνθρωπίνου γένους.

Τ Ε Λ Ο Σ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Κ*1 ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΡΟΥΖΒΕΑΤ
«Έορτάζομεν σήμερον τήν έπέτειον τής ’Ανεξαρτησίας τής Ελλάδος, 

άναλογιζόμενοι τάς ένδοξους παραδόσεις τού παρελθόντος, τάς οποίας ή Ε λ 
λάς ήκολούθησεν έπί πολλά έτη. 'Η παράδοσις αύτή, ώς καί ή Ελληνική 
Ιστορία,υπήρξαν πρότυπον διά πολλούς λαούς οί όποιοι έκέρδισαν τήν έλευ- 

θερίαν των τά τελευταία έτη.
«Τώρα, εις ολόκληρον τον κόσμον, έξαπλοΰται ή άγάπη διά τήν Έ?ιευ- 

θεριαν. Οί λαοί, εις ολόκληρον τον κόσμον, έπιθυμοΰν νά καταστούν έλεύθε- 
ροι. Ταυτοχρόνως συνησπίσθησαν έν τώ πλαισίω τού ’Οργανισμού 'Ηνω
μένων ’Εθνών, μέ τήν έλπίδα δτι θά λυτρώσουν τον κόσμον άπό τά δεινά τού 
πολέμου, θά άναπτύξουν πνεύμα καλλιτέρας άλληλοκατανοήσεως καί θά χα
ρίσουν εις δλους τούς λαούς τού κόσμου μεγαλύτερον βαθμόν εύτυχίας. Διά 
να επιτευχθούν αύτά, άπαιτεΐται πολύ μεγαλύτερος βαθμός γνώσεως άλλή- 
λων καί έπιθυμίας προς συνεργασίαν.

«Πιστεύω οτι ή Ελλάς θά άποτελέση δι’ ήμας τό πρότυπον. Σήμερον, 
απευθυνομεν τά συγχαρητήριά μας προς αύτήν, τήν Κυβέρνησίν τής καί τον 
λαόν της, εύχόμενοι εύτυχίαν καί μακροημέρευσιν».
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ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ιπ ο  του Συμβούλου τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

—--------  καί Διδάκτορος τού Δικαίου ---- ----------------------- ------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I. Προεισαγωγικοί σκέψεις.
** *

I. Προεισαγωγικά! σκέψεις.
< Τοσον ζίς τας δημοσίας υπηρεσίας, όσον καί εις τάς ΐδιωτικάς έπιχειρήσεις, 
οις και εις κάθε οργανισμόν κοινής ώφελείας, ύφίσταται πάντοτε οξύ τό πρόβλημα 
των ικανών και άξιων στελεχών, τών καταλλήλων ηγετών.

Πολλοί λογοι συντελούν ώστε εις τήν χώραν μας νά παρατηρήται ελλειψις τών
καταλλήλων προσώπων, τά όποια νά μή φοβούν
ται τήν άνάληψιν ευθυνών καί νά είναι έμποτι- 
σμενα μέ την άνο^τέραν πνοήν τού καθήκοντος 
και της αύτοθυσίας, χάριν τού γενικωτέρου συμ
φέροντος.

’Ίσως εις τούτο νά συντελούν ώρισμένοι ειδικοί 
λογοι, όφειλόμενοι κυρίως εις τήν ελλειψιν καταλ
λήλου διαπαιδαγωγήσεως τών νέων, διά τήν άπό- 
κτησιν κοινωνικής άγωγής, εις τήν ελλειψιν τού 
πνεύματος τής ομαδικής συνεργασίας καί τον 
άκρατον άτομισμόν, πού ενδημεί δυστυχώς εις 
τήν Πατρίδα μας.

'Ως έκ τούτου, διά νά διαμορφωθούν κατάλλη
λα ηγετικά στελέχη εις οίονδήποτε τομέα δράσεως, 
είναι επιβεβλημένη ανάγκη άφ’ ενός μέν νά κατα
πολεμηθούν αί τόσον δυσάρεστοι καί επιβλαβείς 
εις το κοινωνικόν σύνολον τάσεις καί έκδηλώσεις 
τού ατομισμού, άφ’ έτέρου δέ νά καλλιεργηθούν 
και να διδαχθούν έκ παραλλήλου προς τάς εΐδικάς 

, t t t γνώσεις τού επαγγέλματος των, αί κατ’ έξοχήν κοι-
νωνικαι αρεται,^ως είναι η αγαπη προς τον πλησίον, ή εύπροσηγορία, ή γενναιοφρο- 
συν̂ ), η αυταπαρνησις, η φιλανθρο^πια, η δικαιοσύνη, ή επιείκεια, ή μετριοφροσύνη, 
ιο πνεύμα τής συνεργασίας, η φιλαλήθεια, ή ολιγάρκεια, ή άγαθοεργία, κλπ.

/ Συνήθως επικρατεί- η γνώμη, ότι ό ρόλος τών ήγετικών στελεχών ανήκει 
μονον  ̂είς ολίγους εκλεκτούς, οί όποιοι είναι προικισμένοι έκ φύσεως μέ όλως εξαι
ρετικά  ̂προσόντα, πνευματικά και ψυχικά. Έν τούτοις ή άποψις αύτη δεν εύσταθεΐ, 
διότι η πείρα αποδεικνυει οτι κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, έχων τον κοινοΰν νοΰν 
καί θέλησιν, έάν κατανοήση καί έφαρμόζη ώρισμένας κοινωνικάς άρετάς, έάν κατέχη 
ια τού επαγγέλματος του, δυναται να γινη επιλεκτον ηγετικόν στέλεχος, ήτοι ικανός 
καί άξιος προϊστάμενος.

Δια ν άσκηση όμως αποτελεσματικώς καί καρποφόρως τό λειτούργημά του, 
είναι ανάγκη νά συγκεντρώνη ώρισμένας ιδιότητας, άνευ τών οποίων θ’ άποτύχη 
αφευκτως.
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Εις τά άρθρα πού θά έπακολουθήσουν θά γίνη έν λεπτομέρεια λόγος περί των 
ιδιοτήτων τούτων, έκ των οποίων άλλαι μεν είναι έμφυτοι, άλλαι δε επίκτητοι. 
Προηγουμένως όμ.ως, θεωροϋμεν σκόπιμον νά παραθεσωμεν ωρισμενας γ ε  ν ι κ ά ς  
σ κ έ ψ ε ι ς ,  αί όποϊαι θά υποβοηθήσουν τον αναγνώστην ώστε να συλλαβή το ολον 
ζήτημα άπό της εύρυτέρας του σκοπιάς, καί νά τό κατανόηση καλλιτερον.

Οΰτω, κάθε προσπάθεια πού γίνεται δι’ οίονδήποτε γενικώτερον σκοπον, 
προϋποθέτει τρία βασικά στοιχεία :

Π ρ ώ τ ο ν ,  εν έργον, το όποιον πρόκειται να εκτελεσθή.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  τό κατάλληλον πρόσωπον, το οποίον ως υπευθυνος πρόκειται 

ν’ άναλάβη νά τό πραγματοποιήση καί
Τ ρ ί τ ο ν ,  τό κατάλληλον έμψυχον υλικόν, μέ την βοήθειαν καί συνεργασίαν 

τού οποίου θά έλθη εις πέρας τό έργον.
’Επί τή βάσει όθεν των γενικών κριτηρίων τούτων, δυναμεθα να καταταξωμεν 

εις τρεις κατηγορίας, τάς βασικάς ιδιότητας, περί ών ανωτέρω έγινε λογος, τας 
οποίας οφείλει νά συγκέντρωση τό ήγετικόν στέλεχος.

'Η  π ρ ώ τ η  κ α τ η γ ο ρ ί α  τών ιδιοτήτων τούτων, άνάγεται είς τα εξής 
κυρίως σημεία :

α ) Ε ί ς τ ό  ν ά  κ α τ έ χ η  τ η ν  α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α  κ α ι τ η ν β α
θ ε ΐ α ν  γ ν ώ σ ι ν  τ ώ ν  σ χ ε τ ι κ ώ ν  προς τον κλαόον τής υπηρεσίας ή τής 
έπιχειρήσεως όπου υπηρετεί, ζητημάτων καί επαγγελματικών γνωσεων.

β ) Εις τό νά κατέχη τ η ν  σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν τ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  
γ ) Είς τό νά έχη πίστιν είς τ ό μ ε γ α λ ε ΐ ο ν  κ α ι  τ η ν  υ ψ η λ η ν  

α π ο σ τ ο λ ή ν  τ ο υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  τ ου .
δ ) Είς τό νά έμφορήται άπό π ί σ τ ι ν  π ρ ο ς  τ ο ν  Θ ε ό ν ,  καί προς τον 

πλησίον καί ά γ ά π η ν π ρ ο ς  τ η ν  Π α τ ρ ί δ α .
' Η δ έ υ τ έ ρ α  κ α τ η γ ο ρ ί α  τών ιδιοτήτων, τάς οποίας οφείλει νά 

κατέχη τό ήγετικόν στέλεχος είναι συνυφασμένη μέ τήν προσωπικότητά του καί 
έχει σχέσιν μέ τήν άπόκτησιν αύτοκυριαρχίας, ενεργητικότητας, προβλεπτικοτητος, 
άξιοπρεπείας, επιβολής, σταθερότητος κλπ.

'Η  δέ τ ρ ί τ η κ α τ η γ ο ρ ί α  τ ώ ν  ι δ ι ο τ ή τ ω ν  τοΰ ηγετικού στε
λέχους άφορα τάς σχέσεις αύτοΰ, προς τ ο ύ ς  ά ν ω τ έ ρ ο υ ς  τ ο υ  (πειθαρχία, 
άξιοπρέπεια, ευγένεια, σέβας, κλπ.), προς τ ο ύ ς  ί σ ο υ ς  π ρ ο ς  α υ τ ό ν ,  
προς τούς «άγαπητούς συναδέλφους του» (πνεύμα συνεργασίας, κατανοησεως, 
έγκαρδιότητος, αλληλεγγύης, κλπ.) καί προς τ ο ύ ς  υ φ ι σ τ α μ έ ν ο υ ς  τ ου ,  
έναντι τών οποίων θ’ άσκήση τό κύρος καί τήν έξουσίαν του ώς προϊστάμενος, τους 
οποίους οφείλει νά καθοδηγη καί νά κατευθύνη, έκδιδων διαταγάς, έπιβαλλων κυ
ρώσεις κατά τών άπειθούντων, ή άμελώς έκτελούντων τό καθήκον των, βραβεύουν 
καί έπαινών τον ζήλον, τήν επιμέλειαν καί τήν προς τό καθήκον άφοσίωσιν. Είς 
όλας δέ τάς περιπτώσεις ταύτας οφείλει νά κατέχη καί νά έκδηλώση ιδιότητας αι 
όποϊαι έξωτερικεύουν τον έσωτερικόν του κόσμον, τήν ψυχοσύνθεσίν του και αι 
όποϊαι είναι δυνατόν ή νά τον άναδείξουν ώς τον άξιον καί ικανόν προϊστάμενον, ως 
έμψυχωτήν μεγάλων έργων ή νά τον χαρακτηρίσουν ώς άτομον έστερημενων ηγε
τικών προσόντων.

Έ κ  τών ανωτέρω γενικών σκέψεων προκύπτει ότι τό ήγετικόν στέλεχος διά 
νά έπιτελέση τήν άποστολήν του κατά τρόπον ικανοποιητικόν, θά πρέπει νά κατέχη 
πολλάς ψυχολογικάς καί πνευματικάς ιδιότητας, είς τρόπον ώστε χωρίς να μετέρ
χεται μέσα πού νά συντρίβουν τήν θέλησιν, τήν πρωτοβουλίαν καί τήν αξιοπρέπειαν 
τών υφισταμένων του, νά είναι είς θέσιν μέ τήν πειθώ, μέ τό κύρος, μέ τήν ανωτε
ρότητα τού χαρακτήρός του καί μέ τό γόητρον τής προσωπικότητός του,νά επιτυγ- 
χάνη τήν καλήν συνεργασίαν τού εμψύχου υλικού τό όποιον διοικεί καί τό «μάξιμουμ» 
τής άποδόσεως αύτών χάριν τοΰ γενικωτέρου κοινωνικού καλού. (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
—Μέντιουμ πού βλέπουν μέ τ ά . . .  αύτιά. 'Η κόρη πού έβλεπε μ ε ...  
δεμένα μάτια. "Ανθρωποι πού μαντεύουν μέ τ ό . . .  στομάχι των καί 

γεύονται μέ τήν άιρή ! Πώς διαβάζονται κλειστά βιβλία ! . .

Τοΰ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ
________________________ Προέδρου της Ελληνικής Έ - __________________________

τοαρείας Ψυχικών Ερευνών

Εί'δαμε προηγουμένως ότι ή ΐδιότης μερικών μέντιουμ νά βλέπουν διά μέσου 
της όλης, σάν νά ήταν άπό γυαλί, πρέπει νά θεωρηθή ώς ζωνταναί—αν επιτρέπεται 
ή έκφρασις—άκτΐνες Ραΐντγκεν.

Ά λλ’ ή Διόρασις έχει πολλάς μορφάς. ’Εκτός τής Ραβδοσκοπίας πού έμε- 
λετήσαμεν διακρίνομεν, άκόμη τήν μετάθεσιν των αισθήσεων, τήν Ξενογλωσσίαν 
καί τήν Ψυχομετρίαν κλπ.

Μετάθεσις των αισθήσεων

Αυτή είναι ή ΐδιότης μερικών ατόμων, εξαιρετικούς λεπτού νευρικού συστή
ματος, ιδίως ύστεροπαθών, νά διαβάζουν χωρίς τήν βοήθειαν τής όράσεως, άπό άλλα 
μέρη τοΰ σώματος, άσχετα προς τά μάτια. Π.χ. μέ τό μέτωπον, μέ τό στήθος, 
ιδίως δέ μέ τήν στομαχικήν χώραν.

Ό  Λομπρόζο πού έσπούδασε έκ τών πρώτων τό φαινόμενον αύτό γράφει τά
έξης :

«Έθεράπευα τήν κόρην ένός άνώτερου υπαλλήλου, ή οποία επροσβαλλετο απο 
ισχυρούς υστερικούς παροξυσμούς. Αύτοί συνωδεύοντο ύπό φαινομένων, τά όποια 
ούτε ή παθολογία ούτε ή φυσιολογία ήμποροΰν νά έξηγήσουν.

. « Κάποτε τά μάτια της έχαναν εντελώς τήν ιδιότητα τής όράσεως καί ή ασθε
νής έβλεπε τότε μέ δεμένα μάτια, διά τού πλαγίου μέσου τής κεφαλής, μέ... τά 
αύτιά. Ή  μπορούσε νά διαβάζη τοιουτοτρόπως άξιόλογα μερικάς γραμμάς εντύπου 
πού τής παρουσίαζαν εις τό μέρος αύτό. Ά ν  άκόμη έβαζαν ένα φακόν μεταξύ τοΰ 
ίδιου μέρους καί τοΰ ήλιου, ήσθάνετο καύσιν εις τά μάτια καί παρεπονεΐτο ότι ήθελαν 
νά τήν τυφλώσουν. "Ομοια γεγονότα έχουν παρατηρηθή άπειρα. "Ενα εκ τών ισχυ- 
ροτέρων παλαιώιν μέντιουμ, ό ’Αλέξης έπαιζε συχνά χαρτιά χωρίς λάθος μέ δεμένα 
μάτια. Επίσης μιά τυφλή καλογρηά εις τήν μονήν τοΰ Σαίν-Λωζάν, έζωγράφιζε 
τακτικά εντός τοΰ λευκώματος της υδατογραφίας, ένούπιον μάλιστα διαφόρων περι
έργων καί μέ αύστηρόν έλεγχον. Μολαταύτα οχι μόνον τό σχέδιόν της ήτο άξιό- 
λογον, άλλά κατόπιν συνεπλήρωνε καί οσα μέρη τής έφαίνοντο κενά ή άτελή. Τό 
μόνον πού δέν άντελαμβάνετο, ήταν όταν τής άντικαθιστοΰσαν ένα χρώμα με άλλο».

’Ήδη άπό τοΰ 1800, ό Γάλλος ιατρός Πετετέν έσημείωσε παραδείγματα υστε
ρικών άνθρώπων πού μπορούσαν νά μαντεύσουν τό είδος τών παιγνιόχαρτων με 
απλήν τοποθέτησίν των επί τοΰ στομάχου, καθώς καί τήν γεΰσιν διαφόρων ούσιών 
διά τής επαφής τοΰ άκρου τών δακτύλων. Έμάντευαν π.χ. τό γάλα, τό ψητό κρέας, 
τό ξύδι, τό λεμόνι, τή ζάχαρη κλπ.

Ό  Ρώσος ιατρός Σόβριν, διευθυννής τοΰ νοσοκομείου τοΰ Ταμποΰ, διεξή- 
γαγεν άποτελεσματικώς όμοια πειράματα, μετά τ<ών μελών τοΰ ίατρικοΰ συλλόγου 
τής πόλεως, έπί μιας ύστερικής, ονόματι Σοφίας Άλεξανδρόβνας.

’Έγραφεν μικροσκοπικάς φράσεις έπί φωτογραφικού χάρτου, διά να αποκλει- 
σθή κάθε ιδέα δόλου δι’ άνοίγματος τοΰ φακέλλου καί ή Σοφία άνεκοίνωνε τό περιε-
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χόμενον μέ τάς ιδίας λέξεις ή εικόνας. ’Έκαμε π.χ. περιγραφήν ενός Αφρικανικού 
τοπειου, από την έντύπωσιν ότι έβλεπε άμμους καί φοίνικας. Επίσης έμάντευσε 
χρώματα εντός φακέλλων, διέγνιυσε την γεϋσιν διαφόρων φαρμάκων κλπ.

’Ενδιαφέροντα πειράματα είναι καί εκείνα πού έκαμαν οί Τίσνερ καί Βασσι- 
λιεφσκυ επί μιας δεσποινίδος. Αύτή όχι μόνον εΰρισκε φράσεις γραμμένας έντός 
φακέλλων καί έντός ξύλινων κιβωτίων, άλλα έμιμείτο καί τον γραφικόν χαρακτήρα 
των. ’Έμεινε άκόμη ιστορικόν τό μέντιουμ Ρής, μέ τό όποιον έπειραματίσθησ&ν ό 
Έδισσων, ό Μάξγουελ καί ό Φόν Σρέτς Νότζινκ. 'Ο Ρής αύτός κατώρθο>σε να εύρη 
εντός των βιβλίων μιας μεγάλης Εταιρείας τήν σελίδα όπου ύπήρχε ένα σημαντικόν 
λογιστικόν σφάλμα, διά τό όποιον έπρεπε νά γίνουν κοπιαστικαί έρευναι. Εννο
είται ότι άντημείφθη διά τήν έπιτυχίαν του γενναίως. "Οταν τό 1919 ό ίδιος συνε- 
λήφθη έν Νέα 'Υόρκη ύπό άμαθών άστυνομικών ώς άπατεών, έπέδειξε πειραματικώς 
πρό του δικαστηρίου τήν ιδιότητά του καί ήθωώθη πανηγυρικώς.

Μέ αύτούς έπειραματίσθη καί ό ήμέτερος Δρακούλης μέ 18 έν όλω έρωτήσεις, 
τάς οποίας έθεσε προς αποφυγήν μεταβιβάσεως τής σκέψεως εις διάφορα συρτάρια 
κατα τύχην ή έντός όμοιων φακέλλων, τούς οποίους έπειτα άνακάτωσε.

Μετά τον θάνατον του Ρής, τό μεγαλύτερου σύγχρονον μέντιουμ είναι ό Πο- 
λο^νός μηχανικός Όσσοβιέσσυ, μέ τον όποιον έπειραμ.ατίσθησαν ό καθηγητής Ρισέ, 
ο Σελέ καί έσχάτο^ς ό ’Όστυ. Ό  ίδιος έδωσε καταπληκτικά δείγματα τής έξαιρε- 
τικής ιδιοφυίας του ενώπιον του δευτέρου διεθνούς ψυχοφυσικού συνεδρίου (1923) 
έν Βαρσοβία. Επίσης ό Γερμανός Μούντβιχ Κάν κατέχει εις μέγιστον βαθμόν τήν 
ικανότητα προς «άνάγνωσιν διά μέσου στερεών σωμάτων» ύπό πάντα δυνατόν 
έλεγχον.

Ίσχυράν διόρασιν έχει καί ό 17ετής 'Ισπανός εύπατρίδης Ιωακείμ Άργκα- 
μασιλλια, ο οποίος μέσά εις 2'—10' λεπτά καί μέ δεμένα μάτια μπορεί νά διαβάση 
γραμματα έντός κιβωτίων έξ αργύρου άλουμινίου, λευκού μετάλλου, ξύλου, πάχους 
1 /a—8 χιλιοστών. Εις αυτόν παρετηρήθη πολλάκις ότι μιά πλάκα άργυρά έμποτι
σμένη μέ άλας ραδίου έπροκάλει αύτοστιγμεί τήν άνάγνωσιν, ενώ ένα φύλλο χαρτί ή 
απο πορσελάνην 8 χιλιοστ. τήν έμπόδιζεν έντελώς. Τά νεώτερα πειράματα έπί τής 
μορφής αυτής τής διοράσεως έγιναν ύπό τού Φίσσερ, καθηγητοΰ τής νευρολογίας 
εις τό Πανεπιστήμιου τής Πράγας μέ τό μέντιουμ Σέρμαν.

Εκ τής απλής αναγραφής τών ανωτέρω γεγονότων φαίνεται πόσον εύκολος 
είναι ή σύγχυσις τής μορφής αυτής τής Διοράσεως μετά τής Μεταβιβάσεως τής σκέ
ψεως, άν δέν ληφθή προηγουμένως πρόνοια νά άγνοοΰν άπολύτως τάς ερωτήσεις, 
πού πρόκειται νά τεθούν.

 ̂Απλουστερον είναι τό πείραμα τού Κρούξ, ό όποιος πειραματιζόμενος έπί 
τού θέματος αυτού εβαλε έξαφνα τό δάκτυλόν του εις μίαν έφημερίδα τοποθετη- 
μενην επι τής τραπέζης όπισθέν του καί ήρώτησε τό μέντιουμ άν μπορή νά διαβάζη 
την κρυμμένην λέξιν. Τό μέντιουμ άνέγνωσε πράγματι τήν λέξιν However (=όμως), 
ή οποία έσκεπάζετο άπό τό δάκτυλον.

Ακόμη ασφαλέστερου όμως είναι νά δίδεται εις τό μέντιουμ ένα βιβλίου 
κλειστόν και να προκαλήται νά διαβάση όποιανδήποτε σειράν ώρίσμένης, άγνωστου 
όμως εις όλους σελιδος, ή να εύρη τήν ώραν εις ένα ώρολόγιον κλειστόν, τού όποιου 
νά μετακινώνται οί δεΐκται.

, / Ε ξ η γ η σ ι ς.̂  Προφανώς εις τήν μορφήν αύτήν τής Διοράσεως εύρισκόμεθα
προ νέας θαυμαστής ιδιοτητος τού ύποσυνειδήτου ψυχοδυναμισμού, ό οποίος φανε
ρώνεται να διαπέρνα την ύλην όπως αί άκτΐνες X. Εις τήν περίστασιν όμως αύτήν ή

lomov άντίληψιν καί μνήμην, άλλά 
ένσυνείδητον τού μέντιουμ, περί 

ίς τήν τηλεκινητικήν μορφήν τής

Ujjtuua μορφή της ενεργειας, φαίνεται, οτι έχει όχι 
και κεντρομόλον δύναμιν, διά νά πληροφορήση τ< 
τής εξετασεώς της. Τό αύτό παρετηρήσαμεν καί



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΜΕΤΑΧΕΙΡ1ΣΙΣ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

_______________________  'ϊπ δ  κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ . ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοΰ της ’Ιατροδικαστικής

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

3. Νεκροτομιαι προς ιατροδικαστικούς σκοπούς καί διδασκαλίαν τής 'Ιατροδικαστικής.
** *

> , ^ π ι, τ0^ θε^ατ°ζ τ °ύτου θέλομεν έπεκταθή πως, παρασυρόμενοι ΐσως έκ τής 
ιδιοτητος ημών ως Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής.

( Αί ττρος ιατροδικαστικούς σκοπούς νεκροτομιαι επιβάλλονται υπό του Νόμου 
προς επιλυσιν διάφορων ζητημάτων καί διαφώτισιν τής Δικαιοσύνης, εις την προσπά
θειαν αυτής προς ανεύρεσιν τής αλήθειας καί ορθήν απονομήν τοΰ δικαίου. Έ π ί τοι- 
ουτων  ̂περιπτώσεων ή μη συγκαταθεσις των συγγενών προς ένέργειαν τής νεκροτο- 
μιας εκμηδενίζεται, είναι δέ υποχρεωμένος ό λαβών τήν έντολήν ιατρός νά έξε- 
ταση ^μικροσκοπικώς τά διάφορα όργανα τοΰ πτώματος, νά παραλάβη σπλάγχνα 
η,ρος ιστολογικην, ή τοξικολογικήν ή καί μικροβιολογικήν έξέτασιν έάν κρίνη ταΰτα 
αναγκαία.

Εξουσιοδοτείται όε ο ιατρός προς τήν ιατροδικαστικήν έξέτασιν τοΰ πτώ
ματος δι ωρισμενων άρθρων τής Ποινικής Δικονομίας. Έ κ  τούτων άναφέρομεν τά 
κάτωθι:

Π ό τ ε  δ ι α τ ά σ σ ε τ α ι  π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η .
; Αρθρον 183. Αν προς ακριβή διαγνωσιν καί κρίσιν έπί τίνος γεγονότος 
απαιτούνται ειδικαι γνώσεις επιστήμης ή τέχνης τινός, οι έπί τής άνακρίσεως 
υπάλληλοι η τό δικαστήριον δύναται αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει τινός τών διαδί- 
κων ή τοΰ εισαγγελέως νά δια τάξη πραγματογνωμοσύνην.

τηλεπάθειας, εις την οποίαν ο ίδιος δρών παράγων, ό υποσυνείδητος ψυχοδυναμισμός, 
Υποδεικνύεται δτι κρατα έξω τοΰ ζώντος σώματος άντίληψιν, μνήμην, βούλησιν καί 
δυναμικήν ένέργειαν.

Η Διόρασις έκτος τών άναφερθέντων παρουσιάζει καί μιάν μορφήν έξαιρε- 
τικώς ένδιαφέρουσαν: Τήν διάγνωσιν άσθενών διά τοΰ καθορισμού τών άλλοιώσεων 
που υφιστανται τα σπλάγχνα εντός του σώματος τοΰ άρρωστου.

Πράγματι δέ, άφοΰ αί άπλαΐ άκτΐνες Ραΐντγκεν διατρυπούν τήν ύλην σάν νά 
ήταν απο̂  γυαλί, αι ζωταναι ομοιαι ακτίνες αί προερχόμεναι άπό τον άνθρώπινον 
οργανισμόν επρεπε νά έχουν καί αύταί όμοίαν δύναμιν.

Εςαιρετικοΰ ενδιαφέροντος σχετικά πειράματα έδημοσίευσεν ό διευθυντής 
τοΰ Μεταψυχικού Ινστιτούτού τών Γίαρισιων ιατρός Όστύ, δ όποιος έπειραματίσθη 
επί μακρόν μέ ανάλογα μέντιουμ.

Τό σημαντικόν εις τά έν λόγοι πειράματα είναι δτι αί άκτΐνες αύταί, αί έκπε- 
μπόμεναι^ άπό τον άνθρώπινον οργανισμόν, οπωσδήποτε καί άν τάς όνομάσωμεν, 
άποδεικνύουν ένέργειαν ενσυνείδητον. Διότι δεν άρκοΰνται μόνον νά διαπεράσουν 
τον ^οργανισμόν καί νά έξακριβώσουν τάς αλλοιώσεις του, άλλ’ επιστρέφουν εις τον 
εγκέφαλον, εις τό̂  λογικόν ένσυνείδητον τοΰ μέντιουμ, διά νά τό ειδοποιήσουν περί 
τών παρατηρήσεών το^ν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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Άρθρον 184. 1. ’Εάν δεν είναι δυνατή ή ένέργεια πραγματογνούμοσύνης 
έν είδικώς υπό του νόμου καθιδρυμένω έργαστηρίω, καθώς καί εις άλλας έξαιρε- 
τίκάς περιπτώσεις διορίζονται δύο ή πλείονες πραγματογνώμονες. Εις περιπτώσεις 
έπειγούσας ή ήσσονος σημασίας δύναται νά διορισθή εις μόνον. 'Ο διορισμ.ός αύτών 
εις κατεπειγούσας περιστάσεις δύναται νά γίνη καί προφορικώς, έπακολουθεΐ όμως 
ή σύνταξις του . εγγράφου.

"Αρθρον 185. 'Υποχρέωσις άποδοχής διορισμού πραγματογνωμόνων. 'Ο 
διορισθείς πραγματογνώμων, ύποχρεοϋται νά άποδεχθή τήν άνατεθεΐσαν αύτω 
έντολήν.................. άλλως τιμο^ρεϊται έπί άπειθεία κατά τάς διατάξεις τοϋ ποι
νικού κώδικος.

Εύνόητον ότι ή κρίσις τού ίατροδικαστοΰ βαρύνει πολύ έπί τήν τοϋ Δικαστοϋ, 
διό άπαιτεΐται ιατροδικαστική μόρφωσις, γενικώς μέν άπάντων των ιατρών, 
ειδική δέ τών έφιεμένων προς ιατροδικαστικήν είδικοποίησιν. δυστυχώς όμως 
μή νομιμοποιηθεΐσαν είσέτι παρ’ ήμΐν.

Τοιαύτ/] μόρφωσις κατορθοΰται διά φοιτήσεως εις τό ’Ιατροδικαστικόν Έργα- 
στήριον τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου καί τό Νεκροτομεΐον τούτου. 'Υποχρεωτικώς 
παρακολουθοΰν άριθμόν τινα νεκροτομιών οί φοιτ/]ταί της ’Ιατρικής καί έπί διετίαν 
οί δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι της Σχολής Χωροφυλακής καί κατ’ έκλογήν θεμάτων 
οί δόκιμοι ' Υπαστυνόμοι.

Έ ν τώ Νεκροτομείο) τοϋ ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου άνατέμνονται τά 
πτώματα τών έκ βιαίου τίνος θανάτου θανόντων ή τών αίφνιδίως θανόντων, διά τούς 
όποιους δεν υπάρχει δήλωσις ιατρού περί τής αιτίας τοϋ θανάτου. Άποστέλλονται 
όμως καί τά πτώματα άτόμων είσαχθέντων εις τι Νοσοκομεΐον τής πόλεως, θα
νόντων όμως προ τής παρελεύσεως 24 ωρών άπό τής εισόδου των, έστω καί άν 
κατά τό όλιγόωρον διάστημα κατωρθώθη ή διάγνωσις τής νόσου.

'Η  ποικιλία τών αιτίων θανάτου, άτινα άποκαλύπτονται διά τής νεκροτομίας 
τών θανόντων καί ό σχετικώς μέγας άριθμός τών πτωμάτων καθιστώσι τό Νεκροτο
μεΐον τοϋ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου πραγματικόν κέντρον ιατροδικαστικής μορφώσεως.

Ύπηρετήσαντες έπί μακρόν έν τώ ’Ιατροδικαστική Έργαστηρίω άπεκομί- 
σαμεν έντυπώσεις τινάς τάς οποίας προ έτών—μετά τών τότε συνεργατών μου Κ. 
'Ηλιάκη, νΰν Καθηγητοΰ καί Β. Κωνσταντέλου, νΰν Ύφηγητοΰ—έδημοσιεύσαμεν 
εις έκδοθέντα πρακτικά τής έν τώ Έργαστηρίω έργασίας. Τάς έντυπώσεις ταύτας 
κρίνομεν καλόν νά ύπομνήσωμεν καί πάλιν. Τοιαΰται δέ είναι :

1) Τό θήλυ φΰλον κατά πολύ σπανιώτερον ή τό άρρεν άποτίθεται εις τήν νε- 
κροτομικήν τράπεζαν. Τούτο άσφαλώς προέρχεται έκ τής ιδιαιτέρας ζωής τής γυ- 
ναικός, ήτις δέν έκτίθεται τόσον συχνά είς ούς ό άνήρ κινδύνους, σπανιώτεραι δέ 
έπί τών γυναικών είναι—μέχρι τοΰδε τουλάχιστον—αί άφορμαί αί έπιταχύνουσαι 
έπί τών άνδρών τον έκ νόσου τίνος θάνατον, ώς έπαγγελματικαί νόσοι, τοξικομανία, 
σύφιλις κλπ.

2) 'Η  πληθύς τών τροχαίων δυστυχημάτων καί δή τών έξ αύτοκινήτων καί 
μοτοσυκλεττών κινεί τό ένδιαφέρον πάντων. Κατά μέσον όρον τό εν τρίτον των απο- 
στελλομένων είς τό Νεκροτομεΐον πτωμάτων υπήρξαν θύματα τροχαίου τινός δυ- 
στυχήματος. 'Η  έξέτασις τών πτωμάτων αποκαλύπτει ούχί μόνον τάς θανατηφό
ρους κακώσεις, άλλά καί τάς συνθήκας ύφ’ ας έ'λαβε χώραν τό δυστύχημα. Ή  κατά 
κανόνα δέ άπαράβατον ένεργουμένη έν τώ Έργαστηρίω έξέτασις τοϋ αΐματος-τών έκ 
τροχαίων δυστυχημάτων θανόντων, εδειξε πολλάκις μέθην έ'ντονον έξ άλκοόλης καί 
διηυκρίνησε τάς συνθήκας, ύφ’ ας έπετελέσθη τό δυστύχημα, ύπαιτιότί)τι τοϋ οδη
γού, άλλά καί τών συνεπιβατών.

3 ) Ά πό  κοινωνικής τάξεως τά άποσταλέντα πτώματα άνήκον είς πάσας τάς 
τάξεις τής Κοινωνίας. Πλεονάζουσι βεβαίως άτομα έργατικών τάξεων, δέν έλειψαν
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όμως άντιπρόσωποι των διανοουμένων, ώς λογοτέχναι, ιατροί, δικηγόροι, άξιωμα- 
τικοί άνώτατοι καί κατώτατοι, επίσης ιερωμένοι, έπίσης δέ έπιχειρηματίαι, έμ- 
ποροι κλπ.

4) Κατά παν έτος σχεδόν άποστέλλονται εις τό Έργαστήριον πτώματα 
άγνωστων άτόμων. Πολλών έκ τούτων καθωρίσθη ή ταυτότης χάρις εις τά ύπό τής 
'Υπηρεσίας Εγκληματικών ’Αναζητήσεων ('Υπηρεσία Σημάνσεως) κατά κανόνα 
λαμβανόμενα αποτυπώματα των δακτύλων. ’Εάν οί θάνατοι έν ζωή ειχον ποτέ 
δακτυλοσκοπηθή δι’ οίανδήποτε αιτίαν, ό καθορισμός τής ταυτότητος άποβαίνει 
ασφαλής.

Παραλείπομεν άλλας τινάς τών έντυπώσεών μας. Αί νεκροτομαί, ώς ένερ- 
γοΰνται έν τώ Νεκροτομείω άποβαίνουσιν ωφέλιμοι ούχί μόνον ώς διαφωτίζουσαι 
την Κοινωνίαν, άλλά καί διότι άποκαλύπτουσι νόσους λοιμικάς, ή κατάδειξις τών 
οποίων θά έξεγείρη τό ένδιαφέρον τών αρμοδίων 'Υγειονολογικών ’Αρχών προς 
λήψιν τών αναγκαίων μέτρων προς περιστολήν του κακού.

Δέον ενταύθα νά προστεθή ότι αί προς ιατροδικαστικούς σκοπούς ένεργού- 
μεναι νεκροτομίαι γίνονται διά τούς παρακολουθοΰντας ταύτας φοιτητάς άφορμή 
άναλύσεως τών εις τά μαθήματα τής ’Ανατομικής καί Παθολογικής—’Ανατομικής 
διδαχθέντων ύπό τών οικείων Καθηγητών. Συνειθίζουν εις την οψιν τών πτωμάτων, 
άπεχθοΰς πολλάκις έμφανίσεως, λόγω προκεχωρημένης σήψεως. ’Άνευ αταραξίας 
έπί τή θέα πτωμάτων καί δη τών σεσηπότων καί οζόντων δεν θά δυνηθή ό ιατρός, 
ενεργών ώς ιατροδικαστής, νά έργασθή ώς έμπρέπει καί τά πορίσματα τής δήθεν 
έξετάσεως θά είναι εσφαλμένα.

Τήν αύτήν ώφέλειαν έκ τής άταραξίας έπί τή θέα πτωμάτων δοκιμάζουν καί 
οί Δόκιμοι Άνθυπομοίαρχοι καί 'Υπαστυνόμοι.

Δεν πρέπει νά παραλείψοηχεν ότι έν τώ Νεκροτομείω τού ’Ιατροδικαστικού 
’Εργαστηρίου συντελεΐται άλλο τι έργον ύψίστης Κοινωνικής ώφελείας. Τούτο δέ 
είναι ή χρησιμοποίησις τών οφθαλμών τού πτώματος προς άποκατάστασιν τής όρά- 
σεως άνθρώπου τινός, τυφλωθέντος διά παθήσεο^ς τού κερατοειδοΰς χιτώνος τών 
οφθαλμών του. ’Εάν ό κερατοειδής χιτών, ό φυσιολογικώς διαυγής δι’ αιτίαν τινά 
—καί είναι πολλαί— Θολωθή, 6 άνθρωπος τυφλοΰται, καθ’ όσον αί ακτίνες τού φωτός 
δεν δύνανται νά εΐσδύσουν εις τό βάθος τού οφθαλμού καί νά προκαλέσουν τήν αίσθη- 
σιν τής όράσεως.

Μέχρι προ ολίγων έτών οί παθόντες θόλωσιν τού κερατοειδοΰς καί κατά τούς 
δύο οφθαλμούς παρέμενον ίσοβίως τυφλοί. Ή  χειρουργική όμως οφθαλμολογία 
προώδευσεν είς βαθμόν ώστε νά άφαιρή τον θολωθέντα κερατοειδή καί νά άντικα- 
θιστα αύτόν δι’ άλλου διαυγούς, άπ’ άλλου τινός άνθρώπου ληφθέντος. ’Επειδή 
όμως ή έξόρυξις οφθαλμού υγιούς άνθρώπου προς χρησιμοποίησιν τού κερατοειδοΰς 
του δεν είναι έπιτετραμμένη, ούτε νομικώς ούτε ηθικώς, χρησιμοποιούνται οφθαλμοί 
πτωμάτων, έφ’ όσον κατεδείχθη ότι οί οφθαλμοί τούτων είναι χρησιμοποιήσιμοι 
καί 4—5 ώρας μετά τον θάνατον.

Έν τώ Ίατροδικαστικώ Έργαστηρίω ή έκάστοτε Διεύθυνσις έπέτυχε τήν 
συναίνεσιν τών συγγενών τού θανόντος προς έξόρυξιν τών οφθαλμών του καί χρη- 
σιμοποίησιν αυτών ύπό όφθαλμολόγου πρός έπάνοδον τής όράσεως εις τυφλόν τινα.

Δεν είναι τού παρόντος άρθρου ή περαιτέρω άπασχόλησις έπί τού θέματος 
τούτου, προσθέτομεν μόνον ότι τέως τυφλοί άναβλέψαντες διά τής χρησιμοποιήσεως 
οφθαλμών χορηγηθέντων ύπό τού Νεκροτομείου προσήλθον ϊνα εύχαριστήσωσιν 
ήμας καί δεηθώσιν ύπέρ τής ψυχής τού δωρήσαντος τούς οφθαλμούς του.

Οί οφθαλμοί λαμβάνονται έκ πτωμάτιον άτόμων ύγιών, θανόντων λόγω βι- 
αίας τινός αιτίας (αυτοκίνητα, φόνοι κλπ.).

Τ Ε Λ Ο Σ



Η ΠΛΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
'1 πο χ. ΑΑΕΞ . Κ ΡΟ Κ ΙΔΗ , ’Αστυνόμου ΈΓ

Παρ’ ολίγο νά άφήσωμε τούς άναγνώστας μας χωρίς το καθιερωμένο «αστυ
νομικό πρόβλημα», πού δημοσιεύεται κάθε μήνα στα «’Αστυνομικά Χρονικά» καί 
τούτο γιατί όταν ό Συντάκτης μας έπεσκέφθη τον Συνεργάτη μας ΑΣΤΥΝΟΜΟΝ 
«X» στο γραφείο του για τή συνηθισμένη «συνέντευξι», τον βρήκε τόσο άπησχο- 
λημενο καί έκνευρισμένο πού δεν τόλμησε ούτε καν νά τού άναφέρη περί «προβλή
ματος», θάφευγε δέ άπρακτος άν ένας ηλικιωμένος κύριος δέν έμπαινε κείνη την ώρα 
στο γραφείο, τον όποιον ό ίδιος ό Συνεργάτης μας ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ((X» είχε καλέσει 
προς έξέτασι, κι’ έτσι δόθηκε ή εύκαιρία στο Συντάκτη μας νά παρακολουθήση 
την ύπόθεσι για την οποίαν ό ανωτέρω κύριος είχε κληθή στο Τμήμα καί ιδού ή 
ύπόθεσις αύτή οπούς την περιγράφει :

« Ό  έν λόγω κύριος, ό όποιος όπως κατάλαβα ήτο συνταξιούχος στρατιω
τικός, είχε παραλάβη προ μηνός περίπου άπό κάποιο φίλο του ένα ζευγάρι σκου
λαρίκια μέ δύο μικρά μπριγιάν, μέ την παράκλησιν νά φροντίση νά τά πουλήση αντί 
ωρισμενου ποσού. Πλήν μετά πάροδον 20 περίπου ήμερων, ουτος παρουσιάσθη στο 
φίλο του στον όποιον έδήλωσεν ότι τά σκουλαρίκια τού είχαν κλαπή άπό κάποιο 
άγνωστο. Κατά την έξέτασι πού έπηκολούθησε άπό τό Συνεργάτη μας ΑΣΤΥ
ΝΟΜΟ «X», ώς προς τον τρόπο τής κλοπής, ό συνταξιούχος άνέφερε τά άκό- 
λουθα :

«Την Κυριακή τής Σταυροπροσκηνύσεως, δηλαδή στις 8 ’Απριλίου 1956 τό 
απόγευμα, έπιστρέφοντας σιδηροδρομικής άπό τη Λάρισσα όπου είχα πάει γνώρισα 
στο δρόμο ένα χρυσοχόο, πού όπως μοΰ είπε ώνομάζετο Α... καί διατηρούσε κατά
στημα στη Θεσσαλονίκη έπί τής όδοΰ Τσιμισκή άριθ. 386. Νόμισα ότι ήταν εύκαι
ρία νά εξυπηρετήσω τό φίλο μου καί όταν φθάσαμε στάς ’Αθήνας τον προσεκάλεσα 
στο σπίτι μου όπου μένω μέ τή σύζυγό μου. ’Εκεί αμέσως τού έδειξε τά σκουλαρί
κια τά όποια τού άρεσαν πολύ καί ένδιεφέρθη νά τά άγοράση, πλήν όπως μοΰ 
είπε, γιά νά έκτιμήση τήν αξία τους θά έπρεπε νά έξετάση τά μπριγιάν στο φως 
τού Φεγγαριού. ’Έτσι μέ τις πρώτες άχτίδες πού μπήκαν άπό τό παράθυρο τού σα
λονιού, έτοποθέτησα τά σκουλαρίκια μαζί μέ τή θήκη άνοιχτή πάνω σέ μιά καρέκλα 
κοντά στο παράθυρο καί έσβησα τά φώτα. 'Ο χρυσοχόος άφοΰ τά έξήτασε μέ προ- 
σβΖ.γ)ι εξέφρασε κατ’ αρχήν ενδοιασμούς ώς προς τήν άξια τού μπριγιάν, μοΰ ζήτησε 
δε λίγο λάδι μέ τό όποιον τά άλειψε καί τά όποια, όπως μοΰ έδήλωσε, θά έξήταζε 
έκ νέου υστέρα άπό λίγη ώρα.

’Άφησα τά σκουλαρίκια όπως ήσαν πάνω στήν καρέκλα καί πήγαμε μέ τον 
χρυσοχόο στήν κρεβατοκάμαρα, μέ τό σκοπό νά τού δείξω ένα δικό μου άτομικό 
δακτυλίδι, τό όποιον ήθελα έπίσης νά πουλήσω. Ή  σύζυγός (Ιου, παρέμεινε στο σα
λόνι.Ήτο πράγματι ένα ωραίο δακτυλίδι, ενθύμιο τού πατέρα μου τό όποιον άρεσε 
ιδιαιτέρως στο χρυσοχοο. Γην έυρα όμως πού εγώ έψαχνα νά βρώ καί ένα ζευγάρι 
παληά κουμπιά μανικετιών, πού ήθελα απλώς έκ περιέργειας νά τό δείξω, έπί τη
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ευκαιρία, αύτός βγήκε άπό το δωμάτιο καί πήγε στο σαλόνι για νά έξετάση τό δα
κτυλίδι όπως μου είπε. Μετά άπό λίγο βρήκα τά κουμπιά καί πήγα στο σαλόνι όπου 
ευρισκετο μονον ή σύζυγός μου, ή οποία μέ πληροφόρησε ότι ό χρυσοχόος είχε πάρει 
τα σκουλαρίκια άπό τή καρέκλα καί βγήκε έξω στον κήπο γιά νά τά ΐδή, τής είπε, 
καλλίτερα. Βγήκα άμέσως στον κήπο, έ'ψαξα παντού άλλά ματαίως, γιατί αυτός είχε 
εξαφανισθή μαζί μέ τά σκουλαρίκια καί τό δακτυλίδι. Την άλλη μέρα τό πρωί πήγα 
στη Θεσσαλονίκη όπου τον άνεζήτησα παντού άνευ όμως άποτελέσματος.

«Καλά καί στη διεύθυνσι πού σού έδωσε, Τσιμισκή 386;», τον ρώτησε ό Συνεο- 
γάτης μας.

«’Ασφαλώς έκεΐ πήγα πρώτα άπ’ όλα, ήτο τελείως άγνωστος» άπήντησεν 
ό Συνταξιούχος.

«Ποτέ επέστρεψες άπό τή Θεσσαλονίκη;»
«Έμεινα έκεΐ τρεις μέρες ψάχνοντας παντού καί την Παρασκευή έπέστρεψα.
Τό Σάββατο τό πρωί συνήντησα τό φίλο μου στον όποιο έξέθεσα τά τής κλο

πής».
«'Ώστε έκτος άπό τά σκουλαρίκια έχασες μ,αζί καί τό δαχτυλίδι; Καί μάλι

στα υπεβλήθης σ’ έξοδα νά πας στή Θεσσαλονίκη νά βρής τό δράστη, τον όποιο 
δέ βρήκες, έτσι δεν είναι;»

«’Ασφαλώς», άπάντησε.
«Καί τά πιστεύης πράγματι όλα αύτά πού μάς είπες;» συνέχισε ό Συνεργάτης 

μας Α Σ Τ \ ΝΟΜΟΣ «X» φιλομετρώντας άδιάφορα τό ήμερολόγιο τού γραφείου του.
((Σάς παρακαλώ», άπήντησε έκεΐνος μέ θυμό, «είμαι πρώην άξιωματικός καί 

δε μπορείτε νά μέ θίγετε κατ’ αύτό τον τρόπο, χωρίς νά έξετάσετε πρίν, καλέστε 
τή σύζυγό μου, έλάτε...».

«Δέν έχω νά κάμω τίποτε άπ’ όλα αύτά», τον διέκοψε ό Συνεργάτης μας. «Πα- 
ρα νά σέ στείλω άμέσως στον Εισαγγελέα» καί ταυτοχρόνως κτύπησε τό κουδούνι. 
"Οταν παρουσιάσθη δ άστυφύλαξ τον διέταξε: «Κλείσε τον κύριο στο Κρατηρήριο».

Μετά τήν άποχώρησι τού συνταξιούχου τού οποίου οί διαμαρτυρίες καί απει
λές" είχαν άναστατώσει ολόκληρο τό Τμήμα, είπα στο Συνεργάτη μας.

«Μέ συγχωρεΐς, άλλά δέν νομίζω ότι αυτή ήταν σωστή ένέργεια. Ό  κύριος 
έχει άπόλυτο δίκη ο νά διαμαρτύρεται. Πώς άμέσως καί χωρίς νά έξετάσης έβγαλες 
τήν άπόφασι, ότι αύτά πού είπε ήταν όλα ψέμματα; Γιατί δέν έξετάζεις καί τή σύ
ζυγό του; ΐσο^ς έπεφταν σέ καμμιά άντίφασι, αν πράγματι όλα αύτά πού είπε είναι 
ψέμματα. ’Έπειτα μιά αύτοψία δέ θά πείραζε, νά δής πού βρίσκεται τό σαλόνι, 
το ύπνοδωμάτιο κ.λ.π.».

«Μά άγαπητέ μου», μοΰ άπάντησε γελώντας, «δέν χρειάζεται τίποτα άπ’ όλα 
αύτά, γιατί κάτι μέσα σ’ όλα αύτά πού άνέφερε δείχνει ότι όλη αύτή ή ιστορία είναι 
πλαστή».

«Δέν σέ καταλαβαίνω», τού άπήντησα.
Μήπως μπορείτε νά τον καταλάβετε σείς άγαπητοί άναγνώσται; ( ')

1. Ή  λύσις θά 8οθη στο επόμενον. Έν τω μεταξύ ήμποροΰν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοί νά άποστείλουν μέχρι της 6 Ιουνίου έ.έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθη ή 
σωστή’πού θά λύση τό πρόβλημα.

^  Οα.Ο.



! ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΡΩΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αύτοί ε ίνα ι:

Οί άγιοι τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Πατρίδος μάρτυρες, οί ό

ποιοι , έφ ηβοι ό ντες , ύψ ω σαν τό ανάστημά τους καί έ- 

γιναν γ ίγα ντες τής ιδέας τής Ε λευ θερ ία ς τής Κ ύπρου.

Οί προτομές το υ ς , θά στηθούν αύριον στην έ- 

λεύθερη Κύπρο γ ια  νά συμβολίζουν εις αιώ νας αιώνων 

τά  Ε λ λ η ν ικ ά  ηρω ικά νειάτα καί την άδάμαστο θέλησι 

όλων τω ν ελευθέρων ανθρώ πω ν γ ιά  τά  Ιδανικά τής ελευ

θερίας καί τής π ίσ τεω ς στην πατρ ίδα .



Ο ΚΡΥΦΟΣ ΤΑΦΟΣ
-τωΝ ΗΡωωΝ μας καραολη και δημητριου-

’ Απόψε π νύχτα είναι βαρεία 
άγκομαχοΰν οί κάμποι, 
ό ουρανός έμαύρισε 
κι’ ούτε ενα άστρο λάμπει.

*
Μάννα, μαννούλα μου γλυκειά,
κάνε κουράγιο άπόψε
κι’ ά π ’ τον δροσάτο κήπο μας,
λίγα λουλούδια κόψε
καί σκόρπισε τα την αυγή
στο άδειο μου κρεβάτι.

*
Θά λείψω μάννα γιά καιρό 
θά μαραθούν οί κρίνοι 
καί έρμο τό κρεβάτι μου 
στο σπίτι μας θά μείνη.

*

Βάλε στο προσκεφάλι μου 
μυρωδικά λουλούδια, 
τής μαντζουράνας τούς άνθούς 
τής λεμονιάς κλωνάρια...

*

Κάνε κουράγιο μάννα μου 
καί θάρθη ή άγια μέρα 
νά βρής τον τάφο τον κρυφό 
ν’ άνάψης τό καντήλι.

*
Καί Λευτεριάς ξεφάντωμα 
ν5 άνάψη ά π’ άκρη σ’ άκρη 
καί θάναι μόνο τής χαράς 
κι’ όχι σκλαβιάς τό δάκρυ.

Β. I. Π.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ Δ Ο Κ . ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ

Σ ά ν  Μ ν η μ ό σ υ
Μάιος 1956...
Ή  στήλη αύτή άς ύποστείλη τή Σημαία των αγώνων της απόψε... κι' άς 

σταθή μαυροντυμένη καί σέ στάση προσοχής μπροστά σ’ ένα φρεσκοανοιγμένο τάφο, 
καθώς ολόγυρα συνεχίζεται αδιάκοπο τής ζωής τό γοργό κατρακύλισμα...

Ποτέ μου δεν σάς μίλησα γιά τέτοια θλιβερά, ζητήματα... "Ομως άπόψε τοχω 
αυτό τό δικαίωμα...Γιατί Αύτός πού κοιμάται τον αιώνιο ύπνο Του, κάτω άπό τό 
χώμα, είναι ένας συνάδελωός μου, ένας φίλος μου καλός κι’ ευγενικός...

Σκοτώθηκε, δεν πέθανε. Τον σκότωσαν. Στυγεροί κι’ άνανδροι δολοφόνοι,
κρυμμένοι καλά πίσω άπό τού 
όχλου την εθνική αντάρα, έμπη
ξαν δολοφονικό τό μαχαίρι τής 
προδοσίας στό φτωχό μου συνά
δελφο...

Κι’ ’Εκείνος, έγειρε τό κεφά
λι, όλο ομορφιά μά καί πλημμυ
ρισμένος παράπονα, καί παράδω- 
κε τό πνεύμα Του στό θεό τής 
’ Αγάπης...

Στώμεν καλώς. Στώμεν με
τά φόβου.

Ή  στιγμή παίρνει μιά φρι
χτή επισημότητα, καθώς άπό 
μακριά άκούγονται σπαραχτικές 
οί κραυγές τής μαννούλας του...

Πώς τον κήδεψαν τον συνά
δελφό μου;... Γιατί δέν τέθηκε 
σέ λαϊκό προσκύνημα;... Γιατί 
δέν έκφωνήθηκαν λόγοι καί δέν 
κατέβηκαν μεσίστειες οί σημαίες 
τών σπιτιών;...Δέν ήτανε άρά γε 
ένας ηρωικός άγωνιστής, ένας 
γενναίος στρατιώτης, πού έπεσε 
πάνιο στήν εκτέλεση τού καθή
κοντος του;... ’Αλλοίμονο!!!...

Πέθανε σάν αστυφύλακας. Καί κηδεύτηκε επίσης σάν άστυφύλακας... "Αν 
όμως οί άλλοι, 6 Τύπος, τό Ραδιόφωνο, οί ’Οργανώσεις, ή Πολιτεία τού άρνήθηκαν 
τό δικαίωμα νά πάρη τή θέση πού κατέκτησε μέ τό θάνατό Του, εγώ—ό συνάδελφός 
του—δέν θά σιωπήσω... Θά υψώσω τή φωνή μου πέρα γιά πέρα... Θά πάρω όλα 
μαζί τά κλάμματα τών συναδέλφων του καί θά τά κάνω ένα σπαραχτικό μοιρολόγι...

"Ανω σχώμεν τάς καρδίας...
Ν α ί! "Ας υψώσουμε τό βλέμμα κεΐ πάνω... στούς Θύρανούς... κι’ ας άγκα- 

λιασουμε στή μνήμη μας τό ολόδροσο παλληκάρι πού στα τελευταία αίματηρά j /εγο- 
νότα τού συλλαλητηρίου υπήρξε τό πιο τραγικό θύμα...

Δέν άδικοσκοτώθηκε. Σκοτώθηκε πάνω στό Καθήκον του. "Ομως δ τρόπος 
πού δολοφονήθηκε, φτάνει γιά νά δείξη καλά τό ποιόν τού δράστη καί τήν ποιότητα 
τής συχαμερής πράξης του...

Πιστεύω στό Θεό καί συγχωρώ πάντα τούς εχθρούς μου. "Ολοι τό ξέρετέ αύτό. 
Μά ετούτον τον ά.νανδρο, τόν δειλό, τό σατανικό δολοφόνο τού συναδέλφου μου δέν
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μπορώ δεν έχω τή δύναμη νά τόνε συγχωρήσω... Σφιχτόδεσα μέσα στή θύμησή μου 
τήν πράξη^του, για νά μπορώ) νά θυμάμαι, άδιάκοπα νά θυμάμαι την έγκληματικό- 
τητα, την κακοήθεια, καί τήν σατανικότητα των κομμουνιστών, πού άρπαξαν τό 
αίτημα τού λαού για τήν ένωση της Κύπρου καί τό μετάβαλαν σά μέσον έξοντώσεως 
αθώων συνανθρώπων τους.

"1 ά χτήνη, τά ανθρωπόμορφα χτήνη τής κομμούνας, τά ψωριασμένα σκυλιά 
τών υπονόμων τής ζωής, τά αποβράσματα τής κοινωνίας!!!... Ποτέ, μά ποτέ, δέν 
πρεπει να σταματήσουμε νά τούς χτυπάμε όπου τούς βρέσκουμε, ποτέ δέν πρέπει νά 
κάνουμε έστω κι’ ενός λεπτού ανακωχή μ,αζί τους...

Καί ό άστυφύλακας Γιαννακούρας, στέκει αμίλητος, μέ κλειστά τά μάτια, μέ 
δεμενα τα χέρια, παγωμένος, μέσα στήν φτωχική κάσα του, ένώ ολόγυρά του οί 
κόκκινοι καννίβαλοι άσχημονοΰν εις βάρος τής πάναγνης μνήμης Του.

'Όμως εμείς, μακριά άπό τήν αλλοφροσύνη τών άνθρώπων καί τήν ακατα
στασία τών καιρών, άς; κυκλώσουμε τό λουλουδιασμένο τάφο του γιά νά τού κά
νουμε—έ'στω—ένα άπλό μνημόσυνο... Δέν τ ’ άξίζει; . . . .

** *
Καλέ μου φίλε,
Στέκουμαι δίπλα σου καί σέ κυττάζω Σέ καμαρώνω, κι’ άς είσαι Νεκρός. 

Αν η καρδιά σου δέν χτυπά χτυπάν χιλιάδων άλλων άνθρώπων οι καρδιές για Σένα.
Νά!, δές μας όλους εδώ κοντά Σου, τούς συναδέλφους Σου, τούς φίλους Σου, 

τούς γνωστούς Σου...
Λίγα λουλουδάκια σοΰ φέραμε, αγαπημένε μας... Λουλούδια τής ’Αττικής 

Γης απ’ αύτά πού ποτίζονται κάθε τόσο καί λιγάκι άπό τό τίμιο, αίμα τών ήρώων 
Της...

Πρεπει νάσαι περήφανος Κώστα. Γιατί οί στυγεροί Σου δολοφόνοι, άθελά 
τους, σέ τοποθέτησαν κοντά στο Λαδά, κοντά σέ τόσους καί τόσους Νεομάρτυρες 
τής 'Ιστορίας μας... '

Κοιμήσου ήσυχα καί τίποτα άς μήν ταράξη τον ύπνο Σου... ’Εγώ θά μείνω 
λιγάκι ακόμα κοντά Σου, πλάι στον ξύλινο σταυρό τής νεκρικής σου κάμαρας... Θά 
μείνω νά σου κρατήσω συντροφιά αύτή τήν ήσυχη, γαληνεμένη νύχτα, πού χιλιάδες 
αστέρια τήν πολιορκούν, καί πυκνό μυστήριο τήν περιζώνει...

Στέκουμαι κοντά σου καί σέ κυττάζω. Προσπαθώ) νά σ’ άγκαλιάσω μέ τό 
βλέμμα μου. Πασχίζω νά σοΰ ανοίξω κι’ εγώ ένα πιο μεγάλο τάφο, μέσα στήν 
καρδιά μου.

Κι’ αναρρωτιεμαι, όλο άναρρωτιέμαι, τί νά ζητάς έσύ, εσύ τό ολόδροσο παλ- 
ληκάρι τής ζωής, μέσα στο χώμα...

Ώρες άτέλειωτες θά καθήσω άντικρύ σου...
Η κίνηση τού δρομου, ή φύση, οί άνθρωποι, τά γεγονότα καί τά προβλήματα 

τής ζωής όλα, μά όλα, μοΰ είναι αδιάφορα... Μονάχα τή μαννούλα σου συλλογί- 
ζουμαι. Και κλαιο) κι’ εγώ μαζί της. Καί πονάω. Καί σέ ζητώ, άδιάκοδα σέ ζητώ 
με τό παράπονο ενός μικρού παιδιού.

Εφυγες από κοντά μας χωρίς νά προλάβης ούτε νά μάς χαιρετήσης. Γι’ 
αυτό, μέσα στη βιασύνη σου, ξέχασες τήν καρδιά σου εδώ κάτω, Κούστα, καλέ μου 
φίλε.

Κάποτε είπες ότι το περιοδικό αύτό είναι τό βαρύ πυροβολικό τής ’Αστυ
νομίας. "Ομως τά κανόνια μας απόψε θά τά στρέψουμε κατά τον Ουρανό. Θά βά
λουμε λουλούδια μέσα καί θά στείλουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. "Ισως νά τά πάρουν
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οί άγγελοι και νά στά φέρουν. ΓΙέθανες για την Κύπρο μας. Μέ τ ’ όνομά της στά 
χείλη Σου ξεψύχησες...

Κατάρα στους άνανδρους δολοφόνους Σου! ! ! Τό έγκλημά τους θά βαραίνη 
πάντα τη συχαμερή ιστορία τους.

Κρύφτηκαν αύτοί ανάμεσα στον ευγενικό λαό... Καί χτύπησαν, καί σκότωσαν 
καί ματοκύλησαν την ’Αθήνα.

’Αλλά μή νομίζης, άγαπημένε μου φίλε, ότι άδικα πέθανες... Πονεμένοι, 
αλλά άλύγιστοί, θά συνεχίσουμε τήν ’Αστυνομική 'Ιστορία... Καί θάχουμε Εσένα 
πάντα μπροστά, γιά 'Οδηγό καί γιά Σύμβολο...

Ό  πόνος είναι ή δύναμή μας...

Παιχνιδίζουν τούτη τή νύχτα τ’ άστέρια σ’ άκρολιμνιές, κι’ οί λάμψεις τους 
πνίγονται μέσα σέ πεντακάθαρα ρυάκια... Μέσα στην καλοκαιριάτικη άχνόθαμπη 
νύχτα, κυττάζω μέ δέος τη φύση πού είναι τόσο όμορφη!!!...

'Απλώνω τά χέρια μου στο άπειρο σάν νά ζητώ κάτι πού μου λείπει—χοκρίς 
νά. ξέρω τί είναι αύτό...

Ό  στοχασμός μου τρέχει σέ γαλάζιες άπεραντωσύνες, σέ κόσμους πού ποτέ 
δεν είδα, μά πού είναι καί λίγο δικοί μου, άφοϋ σ’ αύτούς κατοικεί χρόνια καί χρόνια 
τώρα ή νεκρή μαννούλα μου...

Σέ μαγεμένα μέρη τρέχει ό λογισμός μου.·..
Ά λλ’ άνήμπορος μένει πάντα εδώ, κοντά σου, μπροστά στον απέριττο τάφο

Κάτι μου λείπει απόψε... Μάς λείπει σ’ όλους...
Κυττάζω τό φεγγάρι, θυμάμαι τ’ ολόχρυσο βλέμμα σου, τήν όμορφη καρδιά 

σου, πού σκορπά μιά πανέμορφη μαγεία μέσα στήν όψη της νύχτας, καί βρίσκω 
τί μάς λείπει... Μάς λείπεις εσύ, καλέ μας συνάδελφε...

Γιατί έφυγες τόσο γρήγορα;...
’Ώ , φεγγαράκι μου καλό, βρες τον συνάδελφό μας, καί κράτα του συντροφιά 

τις άτέλειωτες νύχτες της ζωής!!!...
Κι’ ’Εσύ, Πανάγιε Κύριε, ανάπαυσε τήν ψυχούλα Του...
"Ας είναι έλαφρύ—σάν πούπουλο—τό χώμα πού Τον σκεπάζει...

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 
(Σ. Κ. Π.)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστυφ. Αιμίλιος ’Ιωάννης, Σαλα- 
βράκος Ά π ., Νανόπουλος ’Απόστολος, Μπούκαρος Γεώργ., Γεο^ργορλης Ήλίας, 
Μαρίνης Κωνστ. καί Παρασχάκης Ζαφείριος.

—’Απελύθησαν του ’Αστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, ό 'Υπαρχ. 
Βούλγαρης Γεώργ. καί Άστυφ. Χασάπης Κηρΰκος, Πολυτσέρης Ζαχαρίας, Κόκκι
νης Παναγ., Ζωγράφος; Γεώργιος καί Πανουσάκης ’Αναστάσιος, διά λόγους δέ υ
γείας, οί αστυφύλακες Βασσιός Πρόδρομος καί Νικολαΐδης Νικόλαος.

—Έπανεφέρθησαν εις την ενεργόν υπηρεσίαν, οί έν μονίμω διαθεσιμότητι 
τελοΰντες άστυφύλακες Άρφαριώτης Άνδρέας, καί Φιλιππακόπουλος Κων/νος.

—Δι’ άποφάσεων του κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τα
κτικοί άστυφύλακες οί μέχρι τοϋδε μαθητευομενοι τοιοΰτοι:

Δουβίκας Σ., Καραγιαννόπουλος Α., Μπότσης Γ., Τσιγκέλης Γ., Άλεξό- 
πουλος Γ., Ζαροδήμος Σ., Καλονόμου I., Κυριάκου Π., Γλυμίτσας Κ., Δανόπου- 
λος Σ., Παλαιοδήμος Κ., Ζιάννης Ν., Κολοτοΰρος Α., Μπουγάς Φ., Νικολακόπου- 
λος Δ., Κοσμάς Β., Χριστιάς Σ., Κατσαρέλης Α., Γιάγκος Ε., Καραχάλιος Μ., 
Βούλγαρης Θ., Ζερβολέας Γ., Δασκαλόπουλος Δ., Μάκος Κ., Ραγκαβάς Γ., Ουρα
νός Μ., Σινόπουλος Α., Γεωργίου Γ., Άντωνόπουλος Δ., Παπαγγελής Κ., Λαχανάς 
Α., Τσαντίλας Δ., Τσικνιάς I., Γκέκης I., Παπασπηλίου Κ., Ρίγκος Ν., Κλωνής 
I., Μεσιακάρης Β., Παπαδόπουλος Λ., Χολέβας Ν., Γαλανόπουλος Γ., Κούκος Α., 
Τσούνης Α., Μπιμπλής Σ., Νικάκος Γ., Ρουμανάς I., Λερούνης I., Δεμπεγιώτης 
Π..,·· Θεριστόπουλος Α., Μανιατάκος Θ., Γουρζής Γ., Τόλιζας Κ., Κωτσάκης Δ., 
Κάντας Σ., Ψάχαλος Κ., Φαράντος Α., Κοτσαύτης Δ., Ματθαίου Π., Δαμαλάς 
Β., Λαμπρόπουλος Ζ., Διαμαντής Γ., Βλαχονικολός Α., Βελουδάκης Σ., Πάνου Π., 
Τσακαλάκης Κ., Παπαδόπουλος Φ., Μπουχοΰτσος Δ., Νόνας Κ., Στεντούμης Γ., 
Άναστασόπουλος I., Καλαμπάκας Γ., Ντερμπεντέρης Κ., Κουτούπης Σ., Ξουραφάς 
Γ., Κουρμπέτης Π., Τσαπατσάρης Β., Γαλανόπουλος X., Μελάς Γ., Νινάσιος Β., 
Τσιούγκρας X., Μουλατσιώτ^ς Κ., Κουής I., Μαυροειδής Γ., Θερριός Π., Δια- 
κουλάκης Β., Χρονόπουλος Κ., Καντόλας Ν., Τζοίτης Η., Κολεύρης Κ., Σταματόπου- 
λος Δ., Δημήτρουλας Διονύσιος, Παλαιοδήμος Άλέξ., Παπαθανασίου ’Ιωάννης, 
Κασιμιώτης Παναγιώτές, Μαρνέρας Θεόδωρος, Γιαννόπουλος Σωκράτης, Άλε- 
ξανδρόπουλος Νικόλαος, Κανέλλος Γεώργιος, Λυδιώτης Δημήτριος, Βασιλείου Δη- 
μήτριος, Γκρίτζαλης Θεόδωρος, Μηλιώτης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Παναγιώ
της, Μπιλιλής Νικόλαος, Σπυρόπουλος Πέτρος, Μπαδιώτης Γρηγόριος, Γκότσης 
Βασίλειος, Δημόπουλος Κάρολος, Χηνόπουλος Νικόλαος, Ράϊκος Κων/νος, Βάσος 
’Επαμεινώνδας, Μαλαγκωνιάρης ’Ιάκωβος, Πρωτοπαπαδάκης Λάζαρος, Σιγιάννης 
Μιχαήλ, Πετούμενος Βασίλειος, Γκουρβέλος Άδάμ, Άνδρικόπουλος ’Αθανάσιος, 
Παπαδόγκωνας Νικόλαος, Χάντες Βασίλειος, Μιχαλολιάκος Κων/νος, Κοσμάς 
Απόστολος, Έσκιδαρλής ’Ιωάννης, Άγγελίδης Βασίλειος, Άγραπίδης Δημήτριος, 
Κατσιμπάρδης Θεμιστοκλής, Βουτιέρος Παναγιώτές, Ζέρβας Βασίλειος, Κοφι- 
νάκος Νικόλαος, Χρονόπουλος Κων/νος, Άλεξιάδης Δημήτριος, Άρώνης Λεωνίδας, 
Κουτσουμπέλης Φώτιος, Λυγδής Γεώργιος, Σεφερλής Παναγιώτης, Μακρυνώρης 
Δημήτριος, Ματθαίος Παναγιώτης, Πασχάλης Παύλος, Βλάσσης Άγγελος καί 
Πάτσιος Κων/νος.
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— Δι’ έτέρας άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού του ’Αστυνομικοί! Σώματος προήχ- 
θησαν εις τον βαθμόν του 'Υπαρχιφύλακος οΐ κάτωθι αστυφύλακες:

Κριεζής Δημήτριος, Κομποθέκλας Στυλ., Συνάπης Χρ., Σο^τηρόπουλος Σπυρ., 
Λεμούσιας Χρ., Λούλης Νικόλ., Παπαγιάννης Άναστ., Τσαϊμίδης Στέργιος, Καρα
βίδας Γεώργ., Σπηλιωτόπουλος Λέων., Τουμπανάκης Βασίλ., Κατσοΰτος Λέων., 
Χόζος Γεώργ., Κονδύλης Δημήτρ., Παπαϊωάννου Γεώργ., Νικολόπουλος Νικόλ. και 
Εύαγγελόπουλος Άνδρέας.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—'Ο κ. ’Αρχηγός του Άστυν. Σώματος, έξέφρασε την άκραν αυτού ευαρέσκειαν 
προς τούς 'Υγειον. Άξ/κούς κ.κ. Οικονόμου Δημήτριον Άστυν. Δ/ντήν Β', Μπα- 
κογιάννην Χρηστόν Άστυν. Α' καί Κάππον Δημ. Άστυν. Β', διότι κατά την ένερ- 
γηθεΐσαν υγειονομικήν έξέτασιν διά την κατάταξιν εις τό Άστυν. Σώμα νέων άστυ- 
φυλακων, έπεδείξαντο εύσυνειδησίαν, άντικειμενικότητα, ζήλον καί ενδιαφέρον, εις 
τροπον ώστε νά έπιτευχθή ή κατάταξις των πλέον ικανών υποψηφίων.

Δ ι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τους Αστυν. Β' κ. Σακελλαρίου Βασ., Ύπαστ. Α' κ.κ. Παπαδάκον Νικ. καί Λεκά- 
κον Νικ., Αρχ/κας Άντίοχον Άπόστ. καί Θαλάσσην Γεώργιον, Ύ παρχ/κας Παν- 
τελακον Μιχαήλ, Λυμπερόπουλον Γ., Ί σαγκάρην Λ. καί άστυφύλακας Τομαδάκην 
Εμμ. κάι Κραβαρίτην Ίωάννην, διότι ό μέν πρώτος ώς προϊστάμενος του Δ' Παρ / 

τος Ασφαλείας, εργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί δράστη ριότητος καί κατευ- 
θυνας λίαν επαξιως τούς ύπ’ αυτόν υπαλλήλους, έπέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλ- 
ληψιν δράστου κλοπής εις βάρος του Δ/ντοΰ του παρά τήν Πλατείαν Όμονοίας, 
εστιατορίου «Μεγ. Αλέξανδρος», οι δέ λοιποί έργασθέντες φιλοτίμως καί μεθοδικώς 
και πέραν τών κεκανονισμένων ώρών συνέβαλον εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς άνω 
ύποθέσεως.

Δι ετερας άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έ'παινος 
εις τούς 'Υπαστ. Α' κ.κ. Βαλσαμάκην Εύάγ., Ταραβήραν Δημήτριον, Ά ρχ/κα  Σάββαν 
Αντ., αστυφ. Λιναρδατον Γεωργ. και Φωτόπουλον Ίωάννην, διότι χάρις εις τάς 

προσπάθειας των και την ενεργητικότητά των, έπετεύχθη ή άνεύρεσις καί σύλληψις 
των δραστών κλοπής αυτοκινήτου ιδιώτου καί εντεύθεν ή δημιουργία ευμενών σχο- 
λιοιν υπέρ τής Αστυνομίας ώς καί ή διάθεσις ύπό τού παθόντος 500 δρχ. υπέρ τών 
φυματικών αστυνομικών.

Προήχθη εις 'Υγειον. Δ/ντήν Α' Τάξεως, ό Ύγειον. Δ/ντής Β' κ. Αντώνιος 
Λάσκαρης.

*
*  *

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
—Ώ ς άνεγράφη εις προηγούμενον τεύχος τού περιοδικού, κατά τούς Β' Σκο

πευτικούς Αγώνας Άνωτάτων Σχολών, διεξαχθέντας τήν 21ην καί 22αν ’Απρι
λίου ε.έ., η ’Αστυνομική Σχολή ήθλοθέτησεν ώραιότατον έ'παθλον, διά τήν νικήτριαν 
ομαδα τών αγωνων. Ως γνωστόν νικήτρια όμάς άνεδείχθη ή τής ’Αστυνομικής Σχο
λής Ί  παστυνομο^ν, αναδειχθεΐσα άμα καί Πρωταθλήτρια μεταξύ όλων τών Στρα
τιωτικών καί Πολιτικών Σχολών.

Η Σκοπευτική 'Ομοσπονδία Ελλάδος άπέστειλε τ ό ύπ’ άριθ. 144 άπό 27- 
4-1956 συγχαρητήριον έγγραφον προς τον Διοικητήν τής Σχολής, έχον οΰτω :

Κύριε Διοικητά,
Εχομεν την τιμήν να ευχαριστήσιομεν υμάς θερμώς διά τήν άθλοθέτησιν
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Επάθλου κατά τούς Β' Σκοπευτικούς ’ 
των την 21ην καί 22αν ’Απριλίου έ.έ.

Τ ο  ω ρ α ι ό τ α τ ο υ  Έ  π α θ λ ό ν σ α ς  περιήλθεν εις την ομάδα τής 
καθ’ Υ μάς Σχολής, νικήτριας της Γενικής των αγώνων Βαθμολογίας.

Επι τουτοις δραττόμεθα τής ευκαιρίας όπως έκφράσωμεν συγχρόνως καί τά 
συγχαρητήρια τής ημετέρας 'Ομοσπονδίας τόσον διά τή συμμετοχήν τής Σχολής 
\  παστυνόμων όσον καί διά τάς ώραιοτάτας έπιτυχίας καί την έξαίρετον έμφάνι- 
σιν των σκοπευτών αυτής εις τούς άγώνας, άναδειχθείσης καί Πρωταθλητρίας μεταξύ 
όλων των Πολιτικών καί Στρατιωτικών Σχολών.

Συγχαίροντες καί πάλιν 'Υμάς, διατελουμεν 
Μετά πάσης τιμής

Ο Πρόεδρός Ο Γεν. Γραμματεύς
Δ. Λούνδρας Δ. Στάθης

—Κατά την άναδασωτικήν περίοδον 1955—56 ή ’Αστυνομική Σχολή ’Αστυ
φυλάκων, συμμετέσχεν εις το εργον τής αναδασωτέους τής Χουρας.

Δια τας προσφερθείσας υπηρεσίας ύπο τών ’Αξιωματικών, άνδρών καί μα
θητών τής Σχολής άπεστάλη ύπό τού Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος το ύπ’ άριθ. 
40164 άπο 2-5-1956 ευχαριστήριον έγγραφον, οπερ έχει ώς άκολούθως :

Προς την Σχολήν ’Αστυφυλάκων Άστυν. Πόλεων
Κύριε Διευθυντά, ’Ε ν τ α ύ θ α
’Επί τή λήξει τής άναδασωτικής περιόδου 1955—56 το Βασιλικόν ’Εθνικόν 

"Ιδρυμα έχει τήν τιμήν νά παρακαλέση ύμάς, έπους δεχθήτε τάς θερμάς ευχαριστίας 
του, δια την συμμετοχήν τών κ.κ. ’Αξιωματικών, άνδρών καί μαθητών τής ύμε- 
τερας Σχολής εις το έργον τής άναδασώσεως, ώς καί διά τήν έπιδειχθεΐσαν πλήρη 
κατανόησιν καί προθυμίαν κατά τήν φύτευσιν τών δενδρυλίων.

Διατελουμεν μετά τιμής 
Νικ. Νέρης

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Σάν μιά μεγαλειουδης επιτυχία πού ξεπέρασε κάθε άλλη προηγούμενη, ακού
στηκε άπο τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας, στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής Μεγά
λης Τετάρτης 2-5-56, ή ραδιοφουνική σκηνή τού Διευθυντοΰ τού Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής, κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου^'Ο κόκ
κινος δολοφόνος τοϋ 'Υπουργού».

'Η  ραδιοφωνική αυτή σκηνή, πού τήν πλαισίωσε άριστουργηματική μουσική 
ύπόκρουσις καί τήν ζωντάνεψαν οί έκλεκτότεροι καλλιτέχναι τού Βασιλικού Θεά
τρου καί τής Λυρικής Σκηνής, ήταν άφιερωμένη στή δολοφονία τού 'Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά, πού—οπο^ς είναι γνωστό—δολοφονήθηκε άνανδρα άπο 
τούς κομμουνιστάς, τό Πάσχα τού 1948.

'Ένα κείμενο σφιχτοδεμένο, μέ άπαράμιλλη λογοτεχνική χάρη καί άσύγκριτης 
ομορφιάς έκφράσεις καί σκηνές, άπέδωσε άψογα όλην εκείνη τήν συγκλονιστική 
ιστορία και μ.ετεφερε τούς άκροατάς του στήν ατμόσφαιρα εκείνης τής εποχής.

Μετά τήν μετάδοσι τού σκέτς, πολυάριθμοι άκροαταί τηλεφωνικώς έξεδή- 
λωσαν τον ενθουσιασμόν τους προς τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής Σχολής, 
γιά τό εκλεκτό αυτό κείμενο, πού έγοήτευψε τούς πάντας.

’Από τά πολλά γράμματα πού ελήφθησαν παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό 
τού κ. Ελευθερίου Συνοδινοΰ, Χημικού, Διευθυντοΰ τού Γεν. Χημείου τού Κράτους 
καί Τακτικού Καθηγητοΰ έν τή Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή, ό όποιος γράφει 
τά έξης :

Αγώνας τών Άνωτάτων Σχολών διεξαχθέν-
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’Αγαπητέ μου Κύριε ’Αρχιμανδρίτη,
Χρίστος Άνέστη. Αύτήν την στιγμήν ήκουσα άπό τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν 

των ’Ενόπλων μας Δυνάμεων τήν εργασίαν εις μνήμην τοϋ άειμνήστου 'Υπουργού 
Χρ. Λαδα, «'Ο κόκκινος δολοφόνος τοϋ 'Υπουργού».

Συγκεκινημένος σάς συγχαίρω θερμώς διότι τοιαΰται έκπομπαι είναι μεγί
στης άξίας καί χαλυβδώνουν τήν ψυχήν των νέων οί όποιοι είναι ζύμη εΰπλαστος, 
ήτις άπαιτεΐ ικανήν προσοχήν.

Εύχομαι όπως ό Θεός Σάς ένισχύη εις τό έργον Σας, τό όποιον άληθώς είναι 
πολύτιμον.

Μετά μεγάλης έκτιμήσεως 
Έλευθ. Ε. Συνοδινός

'Υπήρξε τόσος ό ενθουσιασμός τού κοινού για τήν έκπομπή αύτή ώστε τό Τμήμα 
Πνευματικής ’Αγωγής τής Σχολής κατόπιν πιέσεων άπό πολλά μέρη, άναγκάσθηκε 
ν’ άναμεταδώση καί στο πρόγραμμα τής 9-5-56 τήν ραδιοφωνικήν αύτήν σκηνήν 
τού κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου.

Ή  πρωτοφανής αύτή καί ένθουσιώδης προτίμησις χιλιάδων άκροατών προς 
τό σκέτς αύτό έγινε άφορμή ν’ ακουστούν τά πιό κολακευτικά λόγια γιά τήν ’Αστυ
νομία ολόκληρη καί γιά τό έργο της.

(Κείμενον, ραδιοσκηνοθεσία, έπιμέλεια : ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Νικο
λάου ’Αρχιμανδρίτου. Τεχνική έπεξεργασία Γιάννη Πορετσάνου, Αφηγητής ό. Θά- 
νος Κωτσόπουλος. Τεχνική βοήθεια Γιώργου Ντούμα).

** *
ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

Εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν εις τούς άναγνώστας 
μας, ότι εις τό έπιτελεϊον των συνεργατοίν μας προσετέθη καί ό εκλεκτός έπιστήμων 
καί διανοούμενος, πολυγραφότατος δέ, κ. Δημήτριος Μαγκριώτης.

Ό  κ. Μαγκριώτης συνδυάζει μέ επιτυχίαν τήν ιδιότητά του ώς Συμβούλου τοϋ 
Έλεγκτ. Συνεδρίου μέ τήν ένασχόλησιν εις θέματα κοινοτικά έξαιρετικώς ενδιαφέρον
τα. Μέ δλως ίδιάζουσαν γλωσσικήν γλαφυρότητα άναπτύσσει τά ζητήματα τά όποια 
έχουν σχέσιν μέ τήν νεότητα καί χαρίζει μέ εύχαρίστησι τήν πολυετή πείρα του εις 
έκείνους έκ των διοικούντων πού, νέοι άκόμη, έχουν άνάγκην αύτής.

’Από τού τεύχους λοιπόν τούτου άρχεται ή δημοσίευσις εις συνεχείας τής πρώ
της μελέτης, τήν οποίαν ό νέος συνεργάτης μας είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά μάς 
άποστείλη ύπό τον τίτλον: «Πώς νά διοικής ή πώς θά γίνης καλός προϊστάμενος».
Ταύτην συνώδευσε διά τής παρατιθεμένης επιστολής του, ή οποία πλημμυρίζει άπό 

ολα τά εύγενή αισθήματα τοϋ άνθρώπου, πλαισιωμένα μέ τον φωτοστέφανον τής 
μετριοφροσύνης.

'Η  έπιστολή του έχει ώς εξής :
’Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,
Μέ πολλήν εύχαρίστησιν έλαβον τήν επιστολήν σας καί προσεπάθησα ν’ άντα- 

ποκριθώ εις τήν έπιθυμίαν σας, άποστέλλων εις υμάς τό πρώτον άρθρον επί τοϋ θέ
ματος, δι’ δ έξεδηλώσατε ένδιαφέρον καί τό όποιον θέλω συνεχίσει τακτικώς.

Θεωρώ ιδιαιτέραν μου τιμήν διότι μέ συγκαταλέγετε μεταξύ τών συνεργα
τών τού εξαιρετικού περιοδικού τής ύμετέρας Σχολής καί επιθυμώ πολύ όπως δι- 
δομένης μοι εύκαιρίας γνωρίσω ύμάς καί προσωπικώς διά νά σάς συγχαρώ διά τήν 
λαμπράν έκδοσιν ταύτην καί τήν άνωτέραν πνοήν εξ ής αΰτη έμπνέεται.

Δεχθήτε παρακαλώ τήν έκφρασιν τής βαθείας προς ύμάς ύπολήψεως 
Δημήτριος Μαγκριούτης
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΡΩΟΝ ΚΥΠΡΟΥ
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

'Ο κρυφός τάφος τώ ν ήρώων μας Καραολή καί Δημητρίου ..............................  3571
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Σ η μ ε ί ω σ ι ς .  Λόγω πληθώρας ύλης, αί συνέχειαι τών μελετών : 1) 'Ο
κόκκινος Δεκέμβρης, 2) ’Έγκλημα καί ’Αστυνομία καί' 3) 'Ο κλασσικός άθλητισμός 
εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, θά δημοσιευθοϋν εις τό επόμενον τεύχος.

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυπούται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοϋ 40 — Ά θήναι (τη λ. 52-512)



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

"Αστυνομίας Πόλεων.

Ή  εκπομπή τής "Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής-αξίας 

και ώφελιμότητος αυτής. .


