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ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 ΤΕΥΧΟΣ 131°"

Ό  κόσμος, που πιστεύει στην έννοια τής ελευθερίας, στάθηκε ευ
λαβικά τήν ήμερα ετούτη, καθώς ή 'Ελληνική Φυλή ττιστή στις παρα
δόσεις των προγόνων της βροντοφώνησε ένα «ΟΧΙ» σ’ εκείνους πού 
θέλησαν ν’ αρπάξουν τά ιερά καί τά όσιά της· σ’ εκείνους, οί όποιοι 
μή γνωρίζοντας τή δύναμη πού άντλει ή Ελληνική Φυλή όταν πρό
κειται νά προστατεύση τά ιδανικά της, θέλησαν νά βάλουν βέβηλη 
χεϊρα στον τόπο αύτό όπου πρωτάνθισε το δέντρο τής ’Ελευθερίας.

Καί τότε, στίς βουνοκορφές τής άλύτρωτης ’Ηπείρου μας, άρχισε 
νά πνέη ό μπάτης τής ’Ελευθερίας πού τον έφερνε πίσω του ό "Ελληνας 
φαντάρος, ψηλός κι’ άντρειωμένος, γεμάτος αύτοπεποίθηση καί θάρ
ρος γιατί τού τάδινε ή πίστη στήν ’Ελευθερία, όπως τοΰ τήν δίδαξαν 
οί πρόγονοί του άπό τον καιρό τού Μαραθώνα.

Νέες δόξες, νέες δάφνες, καινούργιες σελίδες άνοίχτηκαν στο χρυ
σοποίκιλτο βιβλίο, πού γράφει ή Ιστορία άπό τά πανάρχαια χρόνια 
γιά τήν Ελληνική Φυλή. Γιά τή Φυλή αύτή, ή όποια στάθηκε παντού 
καί πάντοτε πρόμαχος στήν ελευθερία τής άνθρωπότητος καί ή όποια 
πότισε μέ τό αίμα των παιδιών της τό δέντρο εκείνο πού προστάτευσε 
καί έμελλε νά προστατεύση άπό τις καυτερές αχτίνες τής βαρβαρότη- 
τος τό σημερινό πολιτισμό της.

Οί σύμμαχοί μας, τότε, μάς κύτταξαν μέ θαυμασμό, γιατί είδαν πώς 
τό σελάγισμά μας εκείνο τούς έδωσε τή δύναμη καί τό θάρρος ν’ αντι
μετωπίσουν τον εχθρό. Οί πικρόχολοι μάς κύτταξαν μ’ απορία καί ό 
εχθρός μάς είδε σάν κεραυνό νά πέφτη στό κεφάλι του.

Μά για τον "Ελληνα, αύτό του τό κατόρθωμα δέν ήταν παρά ένα
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από τα πολλά θαύματα πού πραγματοποιεί όταν μάχεται ύπέρ βωμών 
καί εστιών.

’Έτσι γεννήθηκε, έτσι άναστήθηκε καί έτσι Θά πεθάνη ό "Ελληνας. 
Γιά τούτο, ό θάνατός του είναι μιά δύναμη ζωής καί σφρίγους γιά την 
άθάνατη Ελληνική Φυλή, πού ζή καί μεγαλουργεί μέσα στούς τόσους 
αιώνες, κάθε μέρα άπό τούς οποίους είναι γεμάτη μέ τήν πίστη τής 
άνθρωπότητος πώς ή Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.

Ή άρνηση είναι, πάντα, γιά τούς "Ελληνες ή άπάντηση στήν 
κατακτητική μανία τών βαρβάρων. Μά ή άρνηση αύτή όταν λέγεται 
άπό "Ελληνες αποτελεί μιά κατάφαση στο ερώτημα αν θά πρέπη νά 
μείνουν ελεύθεροι.

«"Οχι»! είπαν στούς Πέρσες, αλλά τό όχι αύτό γέννησε τις Θερμο
πύλες, τό Μαραθώνα, τή Σαλαμίνα...

«"Οχι»! είπαν στον Τούρκο τύραννο, καί τό όχι αύτό γέννησε τό 
Ζάλογγο, τό Σούλι, τό Μεσολόγγι, τά Δερβενάκια, τό Χάνι τής Γρα
βιάς, τήν ’Αλαμάνα...

«’Όχι»! είπαν στον ’Ιταλικό φασισμό καί τό όχι αύτό γέννησε 
τήν Πίνδο, τό Ίβάν, τό Μοράβα, τήν Κορυτσά, τό Τεπελένι, τήν Κλει
σούρα...

«"Οχι»! είπαν στον Γερμανικό ιμπεριαλισμό καί τό όχι αύτό 
έδημιούργησε ένα Ροΰπελ καί ένα Μπέλες!..

«Ό χι»! είπαν στον τύραννο κομμουνισμό καί τό όχι αύτό έδειξε 
πώς οί ελεύθεροι άθρωποι δημιουργούν τό Γράμμο, τό Βίτσι καί τή 
Μουργκάνα.

Κάθε « Ό χ ι»  ήταν πάντοτε ένα «Ναί», γιά ν’άνοιξη κΓ ένας και
νούργιος δρόμος γιά τήν ’Ελευθερία, ποτισμένη μέ τό άγιο αίμα τών 
ήρώων τής Ελληνικής Φυλής.

Λένε, πώς ή ιστορία, είναι ιστορία τών αρχόντων δέν είναι ιστο
ρία τών λαών. Μά ό Ελληνικός λαός είναι ζωντανός. Είναι ένα σύνολο 
μέ προσωπικότητες ήρώων, κάθε μιά άπό τις όποιες ξεχωρίζει. Κάθε 
ήρωας είναι κΓ ένας άρχοντας, κάθε άρχοντας κΓ ένας μάρτυρας. Ό  
"Ελληνας μέσα στή δύσκολη στιγμή ξεπετιέται, γιά νά φτειάξη εκείνο 
πού είπαν οί άλλοι «νίκη», μά πού γιά τον "Ελληνα σημαίνει «θυσία». 
Θυσία, πού στάθηκε πάντα νωπή καί πού στο βωμό της βρίσκεται 
πάντοτε ή Θεία φλόγα τής ελευθερίας αναμμένη καί πού καίγεται άπό 
τό αίμα τής στρατιάς τών ήρώων τής Ελληνικής Πατρίδος.

Αύτή είναι ή θεία μοίρα τών Ελλήνων. Ό  Θεός τής Ελλάδος τούς 
έταξε φρουρούς καί ύπερασπιστάς τής ’Ελευθερίας. Βρίσκονται πάντα 
στις επάλξεις, έτοιμοι γιά νά δημιουργήσουν κάποιο νέο παιάνα. Καί 
μετά άπό τήν περιπέτεια καί τή Θυσία ρίχνονται στήν περισυλλογή, 
αλλά πάντοτε όμως έτοιμοι γιά τήν Άργοναυτική εκστρατεία προς
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κατάχτηση τοΰ Χρυσόμαλλου δέρατος τής Κολχίδος τής Παγκοσμίου 
Ελευθερίας.

Με την επέτειο αυτή, μπαίνουμε στο 19ο έτος τής μάχης τής Αλβα
νίας. Ό  Ελληνικός λαός πέρασε πολλά δεινά, καί τά πέρασε με τό κε
φάλι ψηλά, γιατί ζοΰσε με την πίστη καί την υπερηφάνεια προς τά 
πεπρωμένα τής φυλής του. Έζησε όμως καί άπογοητεύσεις, που του 
τις έδωσαν οί ίδιοι άνθρωποι οί όποιοι τον χειροκρότησαν τότε γιά 
τη σωτηρία που τους χάρισε. Καί σήμερα όμως, όπως πάντα, βαδίζει 
με τό κεφάλι ψηλά, άγέρωχος, υπερήφανος. Πιστεύει ετούτη τή στιγμή 
καί πάντα θά πιστεύη σε μιά μεγάλη νίκη πού προσμένει.

Είναι ή νίκη πού θά στέψη τούς άγώνες τού Ελληνικού λαού τής 
μαρτυρικής Μεγαλονήσου μας τής Κύπρου.

Πιστεύει στή νίκη των Κυπρίων άδελφών μας, γιατί κι’ αύτοί όπως 
καί μεϊς τό 1940-41 « μ ε θ ο ύ ν  ά π ό  τ ’ α θ ά ν α τ ο  κ ρ α σ ί  
τ ο ΰ  εϊ κ ο σ ι ένα».

ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦ ΑΝΤΟ Σ  
Δοκ. 'Υπασχυνόμος
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\Ζ · Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

204. —’Αποφάσεις τής 4ης 'Ολομέλειας (28-7-1948) τής Κ. ί
τοϋ Κ .Κ .Ε ., σχετικά μέ τήν πολεμική κατάστασι και '■ ι 
καθήκοντα τοϋ κόμματος.

205. — Καθαίρεσι άπό τό Π .Γ. τοϋ Κ .Κ .Ε . τοϋ κλιμακίου ι .
Κ. Ο. Αθηνών.

** *

204. ’Αποφάσεις τής 4ης 'Ο λομέλειας (28-7-1948) τής Κ .Ε .  τοΰ 
Κ .Κ .Ε . , σχετικά μέ τήν πολεμική κατάστασι και τά καθήκοντα τοΰ 
κόμματος.

Στίς 28 ’Ιουλίου τοϋ 1948 συνήλθεν ή 4η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. 
ή οποία, σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωσι πού έκανε τό ΓΙ.Γ. τοϋ κομμουνιστικοϋ κόμ
ματος στίς 29 ’Ιουλίου, άπησχολήθη «μέ τήν πολεμική καί πολιτική κατάστασι» καί 
«τά καθήκοντα τοΰ κόμματος» καθώς καί μέ άλλα θέματα καί πήρε διάφορες άπο- 
φάσεις πού συνοψίζονται στα εξής : Πρώτα-πρώτα έξαίρει τό υψηλό φρόνημα, τή 
μαχητικότητα καί τήν άδιαφορία προς τις κακουχίες καί τούς κινδύνους τών συμμορι
τών τής Πίνδου, ώς έκδήλωσιν τής προσηλώσεώς των στίς εντολές τοΰ κόμματος, 
ένώ παράλληλα, γιά τούς κομμουνιστάς τών πόλεων, τούς οποίους χαρακτηρίζει 
ώς τήν σπονδυλικήν στήλην τοΰ διεξαγομένου άγώνος στα βουνά, εκφράζει τό παρά
πονο ότι δέν πραγματοποιήθηκαν οί άποφάσεις τής 3ης 'Ολομέλειας. Οί σχετικές 
άποφάσεις γράφουν έπί λέξει τά έξής : «Οί κομματικές οργανώσεις καί οί κομμουνι- 
» στές στήν ’Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Βόλο καί στίς άλλες μεγά- 
» λες πόλεις δέν έπραγματοποίησαν τά καθήκοντα πού τούς έβαλε ή 3η 'Ολομέλεια 
» καί τό Γράμμα τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου, πράγμα πού δημιουργεί στο Δημοκρα- 
» τικό Στρατό μεγάλο εμπόδιο γιά τήν πραγματοποίηση τής άποστολής του». Καί 
παρακάτω : «"Ολοι οί όππορτουνιστές καί συνθηκολόγοι, δλοι όσοι λυγίζουν στή 
» τρομοκρατία καί συμβιβάζονται μέ τον εχθρό, κάνουν τήν πιο μεγάλη προδοσία 
» άπέναντι στή πατρίδα καί τό λαό».

Στο τέλος δίνει έντολή όπως, όλα τά μέλη καί τά στελέχη τοΰ κόμματος 
καί όλες οί οργανώσεις του, άναπτύξουν στον ύπέρτατο βαθμό τις προσπάθειές τους 
γιά τό νικηφόρο τέρμα τοΰ άγώνος, στή νέα δέ τούτη έξόρμησι μπαίνουν οί έξής 
βασικές έπιδιώξεις :

α) 'Η  μονολιθική συγκρότησι τών κομματικών οργανώσεων, άπηλλαγμένων 
άπό στοιχεία συνδιαλλακτικά καί άδιάφορα.

β) Ή  δημιουργία φρονήματος στά μέλη κατάλληλου καί ίκανοΰ νά παρασύρη 
τοΰτα σ’ ένοπλο δράσι πάσης φύσεως, ήτοι ένταξι σέ συμμορίες, ενέργεια σαμποτάζ, 
διάπραξι εγκλημάτων κ.λ.π.

γ ) Διπλασιασμός τής ύπαρχούσης συμμοριακής δυνάμεως καί έξασφάλισις
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έτοιμοπολέμων καί στρατηγικών έφεδρειών γιά τά συμμοριακά συγκροτήματα, μέσα 
σέ καθωρισμένο χρόνο.

δ) ’Εφοδιασμός καί βελτίωσι τοϋ οπλισμού των μαχητικών τμημάτων.
ε) Όργάνωσι επιμελητείας γιά τις συμμορίες, 

στ) Πολιτική διαπαιδαγώγησι τών στελεχών τών μαχητικών τμημάτων καί 
τών κομματικών οργανώσεων προς συντήρησι της κομματικής πειθαρχίας τών με
λών καί έξαφάνισι τών αιτίων, τά όποια προκαλοϋν λιποταξίες συμμοριτών.

ζ) Στρατολογία γυναικών προς ένταξι στά μαχητικά τμήματα.
η) Προπαρασκευή τών οπαδών στην πολεμική τέχνη.
θ) ’Αποφασιστική δρασι προς δημιουργία πυρήνων μέσα στις μονάδες τοϋ 

Έθνικοΰ Στρατοϋ καί άνάπτυξι κατάλληλης προπαγάνδας γιά τήν έξουδετέρωσι 
τής μαχητικότητος αύτοΰ καί κάμψι τοϋ φρονήματος του.

ι) Όργάνωσι καί εύρύτερη χρησιμοποίησι έλευθέρων σκοπευτών καί σαμπο- 
ταριστών στά μετόπισθεν τών τμημάτων τοϋ Έθνικοΰ Στρατοϋ.

ια) Μαζική όργάνωσι έπαγρύπνησης, προς έξουδετέρωσι τών διαλυτικών καί 
κατασκοπευτικών ένεργειών τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας.

Τό συμπέρασμα άπό τις άποφάσεις τής 4ης 'Ολομέλειας είναι άφ’ ένός μέν ή 
διαπίστωσι τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. δτι οί οργανώσεις του στά άστικά κέντρα καί 
ιδίως στις μεγάλες πόλεις δεν έδικαίωσαν τις προσδοκίες του, πράγμα πού οφείλεται 
στήν μεθοδική, άδιάκοπο καί επιτυχή δράσι τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, άφ’ έτέρου 
δέ 8τι ή ήγεσία τοϋ κόμματος άντιμετωπίζει ως επιτακτική άνάγκη τήν έπέκτασι 
τοϋ άγώνος μέ ολοκληρωτική μορφή, τόσο στά άστικά κέντρα, δσο καί στις άγροτικές 
περιοχές, πού τελοΰν κάτω άπό τον έ'λεγχο τοϋ Κράτους. Τοΰτο δέ γιά δυο κυρίως λό
γους : Πρώτον, γιατί άντιλαμβάνεται πλέον ή ήγεσία τοϋ κόμματος δτι τό Κράτος 
δχι μόνον δέν αίφνιδιάσθη καί δεν ύπέκυψε, καίτοι ήταν σχεδόν άοπλον δταν άρχισε 
ή κομμουνιστική εισβολή άπό τις χώρες τοϋ Παραπετάσματος, άλλά άρχισε νά άντε- 
πιτίθεται καί νά καταφέρη καίρια πλήγματα κατά τών οπαδών της. Ή  δέ διατήρησι 
τής συμμοριακής δραστηριότητος έξηρτάτο έξ ολοκλήρου πλέον άπό τήν πραγματο- 
ποίησι άποφάσεων πού έλήφθησαν άπό τήν Κ.Ε. καί τήν ολοκληρωτική συμμετοχή 
τών δυνάμεων τοϋ Κ.Κ.Ε. στόν άγώνα του κατά τοϋ ’Έθνους. Δεύτερον, γιατί άρχισε 
πλέον σαφώς νά διαγράφεται ή ύποκίνησις καί ένίσχυσις τοϋ άνθελληνικοΰ 
άγώνος άπό έξω. Ή  δέ όλονέν ενεργότερη συμμετοχή τών Σλαυομακεδονικών στοι
χείων (Ν.Ο.Φ.), έκτος τοϋ δτι έ'φερε σέ δυσχερή θέσι τήν ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε., άπέ- 
ναντι τών αύθεντών της καί τών άλλων Βαλκανικών Κ.Κ., τήν άποστεροΰσε τοϋ προ- 
παγανδιστικοΰ έπιχειρήματος δτι ό συμμοριτισμός ήταν «έμφύλιος πόλεμος».

205. Καθαίρεσι άπό τό Π. Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. τοϋ κλιμακίου τής Κ. Ο· 
’Αθηνών.

Άλλά παρά τις άποφάσεις τής 3ης καί 4ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε., παρά τήν 
άπ’ ευθείας έ'κκλησι γιά τήν άνοικτή έπιστολή προς τούς κομμουνιστάς τών πόλεων 
καί μάλιστα τών ’Αθηνών καί προς τον έργαζόμενο λαό τών έργατουπόλεων, ή άποκαρ- 
διωτική κατάστασις γιά τήν ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. δέν μετεβλήθη. Ό χ ι  δτι έλλειψαν τά 
έμπειρα καί άποφασιστικά στελέχη, οΰτε τά ύλικά καί τά τεχνικά καί οικονομικά 
μέσα. Εκείνο πού έλλειψε ήταν ή πίστις στήν ορθότητα πλέον τής γραμμής τής ήγε
σίας τοϋ κόμματος καί στήν έπιτυχή έκβασι τοϋ άγώνος. Οί δέ δραστήριες ένέργειες 
τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί οί άλλεπάλληλες έπιτυχίες των, πού ώδήγησαν 
τούς προδότες νά δώσουν λόγο στή Δικαιοσύνη γιά τις πράξεις των, ή έξάρθρωσι 
τών συνωμοτικών οργανώσεων καί ή καθημερινώς έλαττουμένη δυνατότης δράσεως, 
αύξησαν τις έκδηλώσεις τών δισταγμών, τών ταλαντεύσεων καί τοϋ όππορτουνι- 
σμοΰ καί στή Κ.Ο.Α. καί στις άλλες συνωμοτικές οργανώσεις τοϋ Κ.Κ.Ε. Επίσης 
ή άπροθυμία τών έργατών νά συμμετάσχουν στήν άνταρσία τοϋ Κ.Κ.Ε. καί νά δώσουν 
προσοχή στά προδοτικά κηρύγματα τής ήγεσίας του έπεξετάθη, δπως καί παραπανω
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γράψαμε καί στούς εργάτες πού διέκειντο πιο πολύ συμπαθώς κατά το παρελθόν 
προς το κόμμα.

Τό γεγονός τούτο έξώργισε άκόμη περισσότερο την ηγεσία τού Κ.Κ.Ε. πού 
βρίσκονταν μακρυά άπό την Ελλάδα καί βυσσοδομοΰσε εναντίον αύτής καί τού Ε λ 
ληνικού λαού, ή οποία άπεφάσισε τελικά νά πάρη την άπόφασι της καθαιρέσεως τής 
καθοδηγήσεως τού κλιμακίου τού Π.Γ. καί τής καθοδηγήσεως τής Κ.Ο.Α., ώς 
κυρίως ύπευθύνων γιά τήν κατάστασι αύτή. Τήν άπόφασι αυτή έδημοσίευσε στις 
23 ’Οκτωβρίου 1948 στο παράνομο φύλλο τού «Ριζοσπάστη».

Ή  άπόφασις αυτή πού φανερώνει ολη τή λύσσα τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε., γιά 
τήν άποτυχία των σατανικών καί άντεθνικών σχεδίων της, άποτελεΐ τό μεγαλύτερο 
τίτλο τιμής γιά τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών.

'Η  ήγεσία τού κομμουνισμού στήν άπόφασι της αύτή διαπίστωσε τήν εύθύνη 
τής καθοδηγήσεως τής Κ.Ο.Α. ώς εξής : «’Ενώ ό Δημοκρατικός Στρατός τής Έ λ- 
» λάδας παλαίβει σ’ όλη τήν Ελλάδα καί ματαιώνει τά σχέδια τού μοναρχοφασι- 
» σμοΰ καί τής ’Αμερικανοκρατίας, καθυστερεί τό μαζικό παλλαϊκό κίνημα καί 
» ό ένοπλος αγώνας στήν ’Αθήνα. Οί αιτίες τής καθυστέρησης βρίσκονται στο ότι 
» ή καθοδήγηση τής κομματικής οργάνωσης τής ’Αθήνας, ή ’Επιτροπή Πόλης, δεν 
» έφάρμοσε τή γραμμή τής 3ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. καί συγκεκριμέ- 
» να τά καθήκοντα πού έβαλε γιά τήν ’Αθήνα. Δέν έφάρμοσε τις ύποδείξεις τού Π.Γ. 
» τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε., πού μέ τό άνοιχτό γράμμα τής 30/3/1948 προς τά μέλη 
» τού Κ.Κ.Ε. στήν ’Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη καί σ’ όλες τις πόλεις τόνιζε : 
» οί κομμουνιστές στις πόλεις πρέπει δίχως κανένα δισταγμό νά ριχτούν μ’ όλες 
» τις δυνάμεις τους καί επικεφαλής τών πλατειών λαϊκών μαζών στον ένοπλο άγώνα»...

Κατόπιν τής διαπιστώσεως τής ευθύνης αύτής, ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. εξήγγει
λε ότι πήρε τήν άπόφασι τής καθαιρέσεως τής καθοδηγήσεως τής Κ.Ο.Α. καί 
τού διορισμού νέας, πού άπετελεϊτο άπό πρόσωπα έμπιστα, τολμηρά καί δοκιμα
σμένα. Ή  σχετική περικοπή τής άποφάσεως πού δημοσιεύθηκε στο «Ριζοσπάστη» 
έχει ώς έξής : «Τό Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. άποφασίζει τήν καθαίρεσι τής Έ π ι- 
» τροπής Πόλης τής Κ.Ο.Α., γιατί άπέτυχε στο έργο της καί δέν άνταποκρίθηκε 
» στά σοβαρά καθήκοντα πού τό λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα βάζει μπροστά της. 
» ’Απαλλάσσει όλα τά μέλη τής καθαιρουμένης ’Επιτροπής Πόλης άπό κάθε κομ- 
» ματική δουλειά. Δίνει εντολή στά πρώην μέλη τής ’Επιτροπής Πόλης νά βγοΰν 
» στό βουνό καί νά ένταχθοΰν στο Δημοκρατικό Στρατό 'Ελλάδας. Τό Π.Γ. τής 
» Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. διορίζει νέα ’Επιτροπή Πόλης τής Κ.Ο.Α. καί καλεΐ όλα τά 
» μέλη τού Κόμματος καί τό Δημοκρατικό λαό τής ’Αθήνας καί ιδιαίτερα τούς έργα- 
» τοϋπαλλήλους νά βοηθήσουν τή νέα καθοδήγηση τής Κ.Ο.Α. στον άγώνα πού διε- 
» ξάγουμε».

'Η  ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. στήν άπόφασι αύτή, γιά νά έντείνη τή δραστηριότητα 
τών στελεχών καί μελών τού κόμματος, έχαρακτήριζε σάν προδότη κάθε στέλεχος 
ή μέλος τό όποιο θά ήρνεϊτο ή θά δίσταζε «νά πάρη μέρος στον ένοπλο άγώνα». Είναι 
χαρακτηριστική δέ ή έξής φράσις της : «όποιος καθοδηγητής, είτε στέλεχος δέν άφιε- 
» ρώνει όλες τις δυνάμεις στον ένοπλο άγώνα καί δέν οργανώνει τον άγώνα αύτό μέ 
» όλα τά μέσα, δέν μπορεί νά έχη σχέσι μέ τό Κ.Κ.Ε. καί πρέπει νά χαρακτηρισθή 
» σάν προδότης».

’Ιδού καί ένα μικρό χαρακτηριστικό σχόλιο πάνω στήν άπόφασι αύτή, πού 
δημοσιεύθηκε στον παράνομο «Ριζοσπάστη» τής ιδίας ήμερομηνίας (23-10-1948).

« 'Η  ’Αθήνα πού στήν πρώτη κατοχή στάθηκε στήν πρώτη σειρά τής πάλης 
» ενάντια στούς φασίστες καταχτητές, δχι μόνο σέ εθνική, άλλά καί σέ διεθνή κλίμακα, 
» στή δεύτερη κατοχή έμεινε πίσω. Καί έμεινε πίσω οχι γιατί ύποτάχθηκε ό άδού- 
» λωτος λαός της, όχι γιατί δέν βοηθούσαν οί άτικειμενικές συνθήκες, άλλά γιατί ή 
» καθοδήγηση τής ’Αθήνας δέν στάθηκε στό ΰψος τής άποστολής της.'Η  έπιτροπή
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» πόλης της Κ.Ο.Α. δεν εφάρμοσε τις υποδείξεις τοϋ Π .Γ .,πού στο άνοιχτό γράμμα 
» τόνιζε : οί κομμουνιστές στις πόλεις δίχως κανένα δισταγμό νά ριχτούν μ’ 
» δλες τις δυνάμεις τους καί έπικεφαλής των πλατειών λαϊκών μαζών στον ένοπλο 
» άγώνα. 'Η  Ε.Π . της Κ.Ο.Α. καθαιρέθηκε γιατί άπότυχε στο έργο της. Ή  Ά -  
» θήνα μέ τη νέα της καθοδήγηση πολύ γρήγορα θά ξαναβρή τόν έαυτό της. 'Η  Κ.Ο.Α. 
» πρέπει νά παλαίψη γιά ολα τά ζητήματα τών εργαζομένων, μέ δλες τις μέθοδες 
» πάλης πού σηκώνει κάθε φορά ή κατάσταση καί νά άνεβάζη τούς άγώνες αυτούς 
» ως τήν ένοπλη πάλη. Ή  συμμετοχή τής ’Αθήνας στον ένοπλο άγώνα πού διεξάγει 
» ο Δ.Σ.Ε. θά έχη άποφασιστική σημασία. "Οσο πιο δραστήρια καί άποφασιστική 
» θά είναι ή δράση τής ’Αθήνας, τόσο καί γρηγορώτερα θά έπιτευχθή ή Λ Α ΤΚ Η  
» ΝΙΚΗ».

Είχε δίκαιο ό «Ριζοσπάστης» δταν έγραφε αυτό γιά τή σημασία τών ’Αθηνών 
στον άγώνα. ’Αλλά τόσο ή σύνταξι τοϋ «Ριζοσπάστη», δσο καί ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε., 
πού μέ άγωνιώδεις επικλήσεις καί μέ άφορισμούς καί άπειλές καλοΰσε τούς οπαδούς 
νά έπεκτείνουν τόν κύκλο τής προδοσίας καί τών εγκλημάτων τοϋ Κ.Κ.Ε., έκαναν 
τούς λογαριασμούς των χωρίς νά υπολογίζουν, δτι οί άστυνομικοί γρηγοροΰσαν 
καί ήσαν δχι άπλώς ενήμεροι τών καταχθονίων σχεδίων των, άλλά καί πανέτοιμοι 
νά τά εξουδετερώσουν.

Πολύ άργότερα καί μετά τή συντριβή τοϋ προδοτικού συμμοριτισμού ό Ζαχα- 
ριάδης ώμολόγησε δτι ή ήττα στάς ’Αθήνας οφείλεται «στο γεγονός δτι παραγνώρι
σαν τήν άξια τής Γενικής ’Ασφαλείας».

(Συνεχίζεται)

ΑΝΩ ΤΩΝ 800 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΣΠΑΤΑΛΑ Η ΣΟΒ. 
ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

- Μ Ι Α  ΑΠΟΚΑΛΥΨ1Σ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ -

Κατά τήν έφημερίδα «Τάϊμς τής Νέας Ύόρκης», ή Σοβιετική "Ενωσις 
καί οί δορυφόροι της έδαπάνησαν συνολικώς ποσόν 700.000.000 καί πλέον 
δολλαρίων, κατά τό παρελθόν έτος, διά προπαγάνδαν μεταξύ τοϋ μή κομμου
νιστικού κόσμου. 'Η  άποκάλυψις αύτή έγένετο ύπό τοϋ κ. Τζώρτζ ’Άλλεν, 
διευθυντοΰ τής ’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας πληροφοριών, κατά τήν διάρκειαν 
γεύματος προς 100 ξένους δημοσιογράφους. 'Ο κ. "Αλλεν διηυκρίνησε, δτι δέν 
ύπολογίζει εις τό άνωτέρω ποσόν 100.000.000 δολλάρια πού έδαπάνησεν ή 
ή Σοβιετική "Ενωσις διά νά παρεμβάλη παράσιτα εις τάς ραδιοφωνικάς έκ- 
πομπάς τοϋ έλευθέρου κόσμου. Μεγάλα ποσά διαθέτει ή σοβιετική προπαγάνδα 
διά τήν λεγομένην «μορφωτικήν» έκδήλωσιν (τομεύς τής Τέχνης).

'Ο κ. Άλλεν, έτόνισεν, πάντως, δτι προς έξουδετέρωσιν τής έρυθράς 
προπαγάνδας έπιβάλλεται ή έντασις τής καλλιτεχνικής καί τεχνικής προ
παγάνδας τοϋ έλευθέρου κόσμου εντός τής Ρωσίας καί τών λοιπών χωρών τής 
άνατολικής Ευρώπης, ώς ή διοργάνωσις Εκθέσεων εις τάς χώρας τοϋ άνατο- 
λικοΰ συνασπισμού, μέ βάσιν τήν άμοιβαιότητα, διότι ή Δύσις δέν φοβείται 
τήν σύγκρισιν είς τόν πνευματικόν τομέα.

Έ κ της Εφημερίδας «Στρατιωτικά Νέα» τής 12.10.58
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ΕΞ ΟΜΟΛΟΓ ΗΣ Ε Ι Σ
ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΣΙΟ ΣΙΛΟΝΕ ΤΟΥ ΧΟΟΥΑΡΝΤ ΦΑΣΤ
ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡ Ρ Α Ι Τ  ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ
ΤΟΥ ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ ΤΟΥ ΜΙΛΟΒΑΝ ΤΖΙΛΑΣ

Άνατύπωσις άπό τό περιοδικό 
«ΓΝΩΣΕΙΣ», ’Ιανουάριου 1958

«’Ά ν ολόκληρος ό κόσμος σκεπαζόταν άπό μια πλάκα άσφάλτου, κάπου θά 
παρουσιαζόταν μια ρωγμή κι’ ή χλόη θά ξανάρχιζε νά βλαστάνη». Αύτή ή ωραία 
φράσι άνήκει στον σοβιετικό συγγραφέα Ή λ .’Έρεμπουργκ.’Ίσως νά μήν είναι τυχαίο 
πού ειπώθηκε άκριβώς άπό έναν σοβιετικό συγγραφέα. Γιατί ό κομμουνισμός στάθηκε 
πραγματικά μιά «πλάκα άσφάλτου» πού θέλησε νά σκεπάση τον κόσμο. Μά οί ρωγ
μές παρουσιάσθηκαν, κι’ ή χλόη βλάστησε άκόμα καί μέσα στα μονολιθικά κομμούνι-, 
στικά κόμματα καί στήν σοβιετική Ρωσία.

Νά τί λένε μερικοί κομμουνιστές για τό πρώην ιδανικό τους.
ΙΓΚΝΑΤΣΙΟ ΣΙΛΟΝΕ

Γεννήθηκε τό 1900 άπό ίταλ,ούς μικροχωρικούς. 17 χρόνων στον πρώτο πόλεμο Οργανώνει 
τούς νέους αγρότες και μετέχει ενεργά στον άντιπολεμικό άγώνα. Τό 1921 είναι άπό τά ιδρυτικά 
μέλη τον Κ.Κ. άναλαμβάνει την ευθύνη γιά τον κομματικό τύπο καί μετά την άνοδο τον φασισμόν 
δουλεύει γιά πολλά χρόνια στήν παρανομία. Μετά αντοεξορίστηκε στήν 'Ελβετία. ’Από τό 1930 
Άρχισε νά διαφωνή με τον κομμουνισμό καί τό 1940 προσεχώρησε στους σοσιαλιστές.

«'Η  μέρα πού έφυγα άπό τό Κόμμα, ήταν γιά μένα ήμέρα πένθους γιά τά χα
μένα μου νειάτα. 'Η  θητεία στο Κ.Κ. άφίνει στο χαρακτήρα σημάδια γιά όλη τή 
ζωή. Εύκολα άναγνωρίζονται οί πρώην κομμουνιστές. ’Αποτελούν μιάν ιδιαίτερη 
κατηγορία άνθρώπων όπως καί οί πρώην στρατιωτικοί ή οί πρώην κληρικοί. 'Ο άρι- 
θμός των πρώην κομμουνιστών άποτελεΐ πιά σήμερα ολόκληρη λεγεώνα. «'Ο τε
λικός άγώνας», είπα μιά μέρα άστειευόμενος στον Τολιάτι, «θά διεξαχθή άνάμεσα 
στους κομμουνιστές καί στούς πρώην κομμουνιστές».

ΡΙΤΣΑΡ Ρ Α Ι Τ
Γεννήθηκε τό 1908 άπό οικογένεια φτωχών νέγρων, κάπου στις όχθες τον Μισσισιπή. 'Ο  

πατέρας τον παράτησε τή μάννα του, κι όταν αύτή γίνηκε παράλυτη, ό Ρίτσαρ κλείστηκε σ’ ένα 
όρφανοτροφειο. ’Από κεί βγήκε αέ ηλικία 15 χρονών καί έκανε διάφορες δουλειές. ’Εγκαταστάθηκε 
στο Σικάγο οπού έγινε κομμουνιστής. ”Εγραφε βιβλία γιά τον κομμουνισμό, μά όταν άντιλήφθηκε 
δτι αυτός έσήμαινε εξαφάνισι τής προσωπικότητας, τον έγκατέλειιρε.

«Κάποτε διαφώνησα προς τήν «γραμμή ».~Η ρθα έτσι σέ άντίθεσι προς τήν πλειο- 
ψηφία, καί τότε έκανα μιά άλλη καταπληκτική άνακάλυψι. Διεπίστωσα πώς άκόμα καί 
μερικοί πού ήξερα ότι συμφωνούσαν μαζί μου, δέν τολμούσαν νά μέ υποστηρίξουν καί 
νά άντιταχθοΰν στή θέλησι τού Κόμματος.

"Ηταν κάτι τό άσύλληπτο γιά μένα, άν καί είχα άνατραφή μέσα στήν άτμό- 
σφαιρα τού φυλετικού μίσους τού Νότου, νά μή μπορή ένας άνθρωπος νά έχη τή 
γνώμη του. Αύτό μ’ έκανε ν’ άντιταχθώ στο Κόμμα».

ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ
Γεννήθηκε τό 1869 στο Παρίσι. ”Εγινε άπό τούς πιο χαρακτηριστικούς συγγραφείς τής άμέ- 

σως μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο γενεάς. ’Ενδιαφέρθηκε γιά τό Ρωσικό πείραμα καί ενθου
σιάστηκε μέ αύτό. Τό 1936 προσκλήθηκε στή Ρωσίαλ'Ο,τι είδε τόν απογοήτευσε. Στο τέλος άπο- 
μακρύνθηκε οριστικά άπό τόν κομμουνισμό. Τό 1947 πήρε τό βραβείο Νόμπελ. γιά τή λ.ογοτεχνία.

«’Εκείνο πού μου έκανε τήν περισσότερη έντύπωσι ήταν ή τέλεια άδυναμία των 
Ρώσων κομμουνιστών νά συζητήσουν γνώμες άντίθετες προς τις δικές τους. 'Όποιος 
προβάλλει άτιρρήσεις, κηρύσσεται προδότης. 'Ένας καλόπιστος άντίπαλος είναι κάτι 
τό άσύλληπτο γιά τόν Ρώσο κομμουνιστή. Μιά μέρα προσπαθούσα έπί ώρες νά εξη
γήσω σέ μιάν διευθύντρια τού έκδοτικοΰ μηχανισμού, ότι θά έπρεπε νά ντρέπεται
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πού οί σοβιετικοί συγγραφείς ζοϋν σέ άτμόσφαιρα φόβου. ~Ηταν άδύνατο νά μέ 
καταλάβη.

Ελευθερία,, της είπα, είναι ή δυνατότητα νά άμφιβάλλης, νά κάνης λάθη, νά 
έρευνας, νά λες «’Ό χι»  σέ όποιαδήποτε έξουσία». «Μά αύτό, ψιθύρισε έντρομη, είναι 
άντεπανάστασι».

ΧΟΟΥΑΡΝΤ ΦΑΣΤ
Γεννήθηκε τό 1914 στη Νέα Ύόρκη. Κομμουνιστής έγινε το 1932 και μέλος τοϋ Κόμματος 

τό 1943. Σαν συγγραφέας προσπάθησε μέ τό έργο του νά υπηρέτηση τον κομμουνισμό. 'Εργαζό
ταν στον κομματικό τύπο. Τιμήθηκε μέ τό βραβείο Στάλιν. 'Εγκατέλειψε τον κομμουνισμό μετά τά 
ουγγρικά καί τά τέλη τον 1957 έξέδωσε τό βιβλίο του « Ό  γυμνός θεός» οπού εξηγεί τούς λόγους 
τής αποστασίας του.

«Τό ότι βρισκόμαστε στή ζωή, οί άμερικανοί κομμουνιστές διανοούμενοι, 
τό οφείλουμε στο ότι οί ηγέτες τοϋ Κόμματος δέν άπόκτησαν τή δύναμι νά μπορούν 
νά μάς έκτελέσουν. ’Αφιερώσαμε τή ζωή μας στην ύπόθεσι της άνθρωπότητος καί 
τώρα ξέρουμε πώς ή άμοιβή μας θά ήταν ό θάνατος. Μέσα στο Κ.Κ. δοκιμάζουμε 
έξευτελισμούς. Ποτέ στή ζωή μου δέν δοκίμασα κάτι τέτοιο έξω άπό το Κ.Κ. ’Α
κόμα κι’ ό δεσμοφύλακας, όταν έζησα μία ποινή ώς πολιτικός κατάδικος, μοϋ 
φέρθηκε μέ συμπόνια. Μόνο άπό τό Κ.Κ. καί τούς ηγέτες του είδα μιά τόσο σκληρή 
συμπεριφορά άπέναντι στούς άνθρώπους. ’Αγωνίστηκα γιά τον κομμουνισμό καί 
φυσικά βρήκα δυσκολίες. ’Εξακολούθησα όμως νά ζώ καί νά γράφω. Συνάδελφοί μου 
στή Σοβ. "Ενωσι έκαμαν πολύ λιγώτερο κακό στήν κυβέρνησι της χώρας τους άπ’ 
ο,τι έγώ της δικής μου. Δέν τής έκαμαν άντιπολίτευσι. Δοκίμασαν μόνο νά διαμαρ- 
τυρηθοϋν γιά ζητήματα σχετικά μέ τή δουλειά τους. Καί δέν συνέχισαν οΰτε νά 
γράφουν οΰτε νά ζοϋν...

Τό Κ.Κ. σήμερα είναι μιά φυλακή των ώραιοτέρων καί τολμηροτέρων ονείρων 
τοΰ,άνθρώπου. Τό αύριο άνήκει σ’ έκείνους πού γκρεμίζουν τά τείχη της φυλακής κι’ 
οχι σ’ έκείνους πού τά χτίζουν».

ΜΠΟΡΙΣ ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ
Γεννήθηκε τό 1890 στή Μόσχα. Ξεχώρισε σάν συγγραφέας γύρω στά 1920. Μέ τήν σταλινική 

τρομοκρατία υποχρεώθηκε νά σωπάση. Μέ τον άποσταλινισμό νόμισε δτι μπορούσε νά δημιονργήση 
κάπως ελεύθερα καί έγραφε τον «Δόκτορα Ζιβάγκο». Τελικά τό μυθιστόρημα αυτό άπαγορειιθηκε 
στή Σοβιετική "Ενωσι καί κυκλοφόρησε, στά τέλ.η τοϋ 1957, μόνο στή Δύσι.

«Δέν ξέρω κανένα άλλο ρεΰμα σκέψεως περισσότερο απομονωμένο καί άπομα- 
κρυσμένο άπό τήν πραγματικότητα άπ’ ο,τι είναι ό μαρξισμός. Γιά νά άποκρυβή 
ή χρεωκοπία, έπρεπε μέ όλα τά μέσα τής τρομοκρατίας, ό λαός νά ξεμάθη νά κρίνη 
καί νά σκέπτεται. ’Έπρεπε νά ύποχρεωθή νά βλέπη αύτό πού δέν ύπήρχε. Γιά νά μάς 
κάνουν νά ξεχάσουμε τή συνήθεια νά σκεπτόμαστε έξαπέλυσαν τήν άνευ προηγουμέ
νου τρομοκρατίαν τής έποχής Γιέζωφ. ’Έ τσι μιά μέρα ή Φιοντόροβνα συνελήφθη στο 
δρόμο. Πέθανε ή χάθηκε, ποιος ξέρει ποΰ, σάν ένα όποιοδήποτε νούμερο σ’ ένα κατά
λογο, πού ξέπεσε σ’ ένα άπό τά άναρίθμητα στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοϋ Βορρά».

ΜΙΛΟΒΑΝ ΤΖΙΛΑΣ
Έ κ  των ηγετών τοϋ Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας καί άντιπρόσωπός του εις τήν Κόμινφορμ. 'Εκ 

των στενών συνεργατών τον προέδρου Τίτο. *Ηρχισε νά διαφωνή προς τον κομμουνισμόν όταν τον 
είδε ώς άποκρυσταλλωμένον πλέον κοινωνικόν σύστημα. Αί πρώται του διαφωνίαι έξεδηλώθησαν 
τό 1954. Σήμερον ενρίσκεται εις τάς φνλακάς καί τό βιβλίον τον « Ή  νέα τάξις» άποτελ,εϊ τό μεγα- 
λύτερον κατηγορώ κατά τοϋ κομμουνισμού.

«Στά κομμουνιστικά συστήματα καταργεΐται ή έλευθερία τής έργασίας, ή 
οποία μετατρέπεται σέ καταναγκαστική. 'Η  κυρίαρχος τάξις των γραφειοκρατών 
έγκαθιδ'ρύει τό μονοπώλιό της στήν άγορά τής έργατικής δυνάμεως, πού ό έργάτης 
πωλεΐ κάτω άπό όρους πού δέν ύπόκεινται στον έλεγχό του, γιατί δέν μπορεί νά 
βρή άλλον έργοδότη. ’Έτσι, ή ύποδούλωσι τοϋ έργάτη είναι άπεριόριστη. Δέν έχει 
οΰτε πραγματικά συνδικάτα, οΰτε τό δικαίωμα τής άπεργίας. Αύτό έχει σάν άποτέ-
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ*
ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

--------------------------------------- Τπό χ ΑΡ . ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ___________________________

"Ενα άπό τά κρισιμώτερα θέματα τής εποχής μας πού απασχολεί ειδικούς 
επιστήμονες, τις κυβερνήσεις των διαφόρων Κρατών καί τούς διανοουμένους τού γη
ραιού πλανήτη μας, είναι ή καταπληκτική αυξησις τής έγκληματικότητος των ανη
λίκων καί γενικώς τών νέων. 'Ο  κόσμος ολόκληρος άντιμετωπίζει μέ εύλογη άνη- 
συχία το σοβαρώτατον τούτο κοινωνικόν πρόβλημα, πού έξεκολάφθη μέσα στο χάος 
πού έδημιουργήθη άπό τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλεμον καί έχει φθάσει σέ 
άφάνταστη οξύτητα τά τελευταία χρόνια.

Στη χώρα μας, τό χρόνο πού έ'κλεισε, ή έγκληματικότης τών νέων άνθρώ- 
πων ξεπέρασε κάθε προηγούμενη ειρηνική περίοδο. Τόσο, πού άδίστακτα τό 1957 
μπορεί να χαρακτηρισθή ώς «τό έτος τού έγκλήματος». Πράγματι τό 1957 χαρα
κτηρίζεται όχι μόνον άπό τά πολλά εγκλήματα πού έγιναν μέσα σ’ αυτό, άλλά καί 
άπό τή σκληρότητά τους.

Οί προβλέψεις γιά τό χρόνο πού άρχισε, είναι περισσότερον άπογοητευτικές. 
Ή  ψυχρή καί άδιάφορη έπιστήμη γιά τή χώρα μας κάνει τήν εξής καταπληκτική 
ομολογία γιά τήν έκτασι τής έγκληματικότητος. Είκοσι τρία στα εκατό 
παιδιά έχουν πάρει τήν κατηφόρα τού έγκλήματος. Π εντακόσιες, τούλά- 
χιστον, χιλιάδες παιδιά βαδίζουν άργά άλλά σίγουρα γιά τίς φυλακές καί 
τήν παρανομία. Μέ άλλα λόγια, νέοι άνθρωποι, μέ ψυχές καί συνειδήσεις 
άνεύθυνες, προχωρούν στο Γολγοθά τών φυλακών καί τών αναμορφωτηρίων όπου 
γερά σώματα άρρωσταίνουν, ζεστές καρδιές παγώνουν καί σκληραίνουν. "Απλαστες 
σκέψεις σέρνονται σ’ ένα βούρκο παθών καί αισθημάτων, όνειρα άργοσβήνουν καί 
άσχημάτιστοι άνθρωποι άποσυντίθενται ή οπλίζονται μέ ζωώδη κακία.

Είναι άπιστευτο, έν τούτοις όμως άληθινό, ότι 23—45 στούς 100 νέους μας, 
μέ τή βαρειά κατηγορία τού έγκληματία, θά περάσουν μιά μικρή ή μεγάλη περίοδο 
τής ζωής τους πίσω άπό τά κάγκελλα ανήλιαγων κελλιών, μέ τή λαχτάρα στά μάτια 
τού ήλιου καί στήν ψυχή τού πολυτιμοτάτου αγαθού τής έλευθερίας.

Οί συντηρητικοί πού έχουν κάποια σχετική γνώσι τής έγκληματικότητος στή 
χώρα μας, δέν τήν συγκρίνουν μέ τών άλλων χωρών, γιατί δέν μπορούν νά έννοή- 
σουν ότι τρυφερά βλαστάρια δέκα πέντε καί δέκα έπτά ή είκοσι χρόνων τής άθάνατης 
Ελληνικής γενηάς μπορούν νά έχουν σχέσιν μέ τούς περιωνύμους «Κλοσάρ» (άστέ- 
γους άλήτες τών γεφυρών τού Σηκουάνα) τού Παρισιού, τούς νεαρούς γκάγκστερς 
τής Νέας Ύόρκης καί τού Σικάγου, τούς «Τέντυ-Μπόϋς» τού Λονδίνου καί τούς 
«Χουλιγκάδες» τής Μόσχας καί τών άλλων σοβιετικών πόλεων. Οί ίδιοι άνθρωποι 
φθάνουν στο σημείο, έξ αφορμής τής έγκληματικότητος τών νέων μας, νά. έκφρά-

* 1 Αναδημοσίευσή έκ τοϋ περιοδικού «ΓΝΩΣΕΙΣ», Ιανουάριου 1958.

λεσμα τήν άδιαφορία τού έργάτη γιά τήν παραγωγή, πού προκαλεΐ μιά τεράστια 
σπατάλη έργατικής δυνάμεως. Ή  άργή, μή άποδοτική έργασία εκατομμυρίων άδια- 
φόρων άνθρώπων άποτελεΐ μιά γιγαντιαία σπατάλη πού κανένα κομμουνιστικό 
καθεστώς δέν μπορεί νά άποφύγη. Οί κομμουνισταί ήγέται διευθύνουν τήν οικονομία 
αύθαιρέτως. Στο τέλος τά σπασμένα τά πληρώνει ό έργαζόμενος λαός. "Ολα υποτάσ
σονται στά συμφέροντα τής άρχούσης τάξεως. Τό γενικό βιοτικό έπίπεδο είναι ή 
τελευταία φροντίδα, τών νέων ιδιοκτητών».
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ζουν φόβους γιά τό μέλλον της φυλής μας καί την άγωνία τους μήπως κάποια μέρα 
τό κακό κτυπήσει τήν πόρτα καί τοϋ δικού τους σπιτιού.

Κατά τήν διεξαγωγή τής παρούσης έρεύνης μας μπορέσαμε, χάρις εις τήν 
βοήθειαν εκλεκτών επιστημόνων μας, νά σημειώσωμε μια σειρά άπό τις αιτίες πού 
προκαλοΰν τήν έγκληματικότητα των νέων μας, δεν μπορέσαμε όμως νά προσδιο
ρίσομε τήν άξια άκριβώς κάθε μιας καί νά τις κατατάξωμε σέ ανάλογη θέσι. Γι’ αύτό 
θά τις άναφέρωμε μέ τή σειρά πού τις σημειώσαμε καί θ’ άφίσωμε γιά τούς φίλους 
άναγνώστες μας τήν κρίσι καί τήν άξιολόγησί τους.

Σημειώσαμε σάν μιά άπό τις βασικώτεοες αιτίες τής έγκληματικότητος τήν 
ύπερβολική έλευθερία πού δίδεται στούς νέους. Νέα, άγόρια καί κορίτσια, σέρνονται
σε ύποπτα κέντρα, χωρίς καμ- 
μιά έπιτήρησι καί έπιστρέ- 
φουν στά σπίτια τους τις 
πολύ προχωρημένες ώρες τής 
νύχτας, χωρίς νά έλέγχωνται 
ή νά έπιτηρώνται γ ι’ αύτό άπό 
τούς γονείς τους. Μιά άλλη 
αιτία τοΰ έκτραχηλισμοΰ αυ
τού είναι ό κλονισμός τής συγ
χρόνου οικογενειακής ζωής 
καί σ’ αύτό συντείνουν καί 
τά διαζύγια. 'Υπάρχουν δυ
στυχώς στή χώρα μας χιλιάδες 
παιδιά πού δεν έ'χουν νοιώσει 
τή στοργή τής μάννας, τό φιλ- 
τρικό, τό τόσο άπαραίτητο 
στήν άνάπτυξι καί την διαπαι- 
δαγώγησι τής ύπάρξεώς τους.
Νέοι πού ζοϋν καί μεγαλώ
νουν μακρυά άπό τήν φυσική 
τους μητέρα καί κοντά στήν 
παράνομη, στήν ερωμένη τοϋ 
πατέρα. Σ ’ ενα νόθο περιβάλ
λον άλλες φορές πού άποτε- 
λεΐται άπό παρανόμους πατρυ- 
ούς καί μητρυές, άπό άδέλφια 
άλλης μητέρας ή άλλου πα
τέρα, Σ ’ ενα τέτοιο περιβάλ
λον πού κατά κανόνα ή έλλειψις οικογενειακής θαλπωρής επιφέρει ψυχικό καί σω
ματικό μαρασμό, ήθική κατάπτωσι καί περιφρόνησι προς τούς «γονείς», τών ο
ποίων παρίστανται μάρτυρες σφοδρών συζυγικών διαπληκτισμών.

Τό κακό οικογενειακό περιβάλλον, ύποστηρίζει ό Διευθυντής τοΰ Ψυχολο
γικού ’Εργαστηρίου τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καθηγητής κ. Γ. Σακελλαρίου, 
είναι ή ύπ’ άριθ. 1 αιτία τής παιδικής έγκληματικότητος. ’Εκ παραλλήλου ό Διευ
θυντής τοΰ Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου τής ’Ακαδημίας τού Παρισιού κ. Άντρέ 
Μπέρζ ύποστηρίζει :

« Ή  έγκληματικότης τών νέων οφείλεται, έν πολλοΐς, καί εις τό γεγονός οτι 
οί γονείς δεν έ'χουν δημιουργήσει εύνοϊκάς σχέσεις μέ τά παιδιά των. ’Ακόμη νομίζω 
ότι αί σχέσεις τής πρώτης παιδικής ήλικίας έξασκοΰν αποφασιστικόν ρόλον. 'Όταν 
εύρισκώμεθα προ ένός νεαρού έγκληματίου άνατρέχομεν εις τήν ζωήν του. Καί άπο-

Περισσότερα νηπιαγωγεία αγροτικού τύπου εΐσηγήθη 
ή Μεγάλη έπΐ τής Παιδείας ’Επιτροπή. Μέτρο άπαραί
τητο όχι μόνο γιά τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά 
καί γιά  τήν καταπολέμησι τής έγκληματικότητος 

τών άνηλίκων.
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καλύπτομεν σχεδόν πάντοτε δτι τό αίτιον δεν είναι τό διαζύγιον, άλλα ή έλλειψις τοΰ 
καταλλήλου οικογενειακού κλίματος, διότι αυτοί οί νέοι δέν έγνώρισαν εις τήν οικο
γενειακή των έστίαν, ούτε τήν στοργήν, οΰτε τήν άσφάλειαν, πού είναι φυσιολογικαί. 
Καί εκείνο πού κατ’ έξοχήν προσδιορίζει τήν ψ υχικήν ιδιοσυγκρασίαν 
του παιδιού είναι αί σχέσεις του μέ τήν μητέρα του» .

Μέ τήν άποψι αύτή διαφωνούν πολλοί άλλοι δικοί μας καί ξένοι επιστήμονες 
οΐ όποιοι υποστηρίζουν άντιθέτως δτι ή υπερβολική στοργή προς τά παιδιά είναι 
πολλές φορές ή αιτία των ψυχικών τους άνωμαλιών. 'Η  έ'λλειψις έπίσης αύστηρότητος 
έναντι των νέων προς αποφυγήν «δημιουργίας πλεγμάτων», θεωρείται ώς μία άπό 
τις αιτίες της έγκληματικότητος. Έ ξ  αυτού καί τό συμπέρασμα δτι καί οί υπερ
βολικά αυστηροί γονείς δπως καί οί ύπερβολικά «φιλελεύθεροι» έναντι των νέων 
είναι «κακοί γονείς».

Ώ ς  αιτία της αύξήσεως τής έγκληματικότητος των νέων θεωρείται καί ή 
βαθειά άνατροπή καί ή άναστάτωσις πού έπροκάλεσε ό πρόσφατος παγκόσμιος πό
λεμος καί εΐδικώτερα στήν Ελλάδα ό συμμοριτοπόλεμος. Παράλληλη της αιτίας 
αυτής θεωρείται καί ή έπίδρασις τής λεγομένης «μαύρης λογοτεχνίας». Εσφαλμένα 
υποστηρίζεται άπό παιδαγωγούς, ειδικούς έπιστήμονες καί τήν ’Εκκλησία στήν 
Ελλάδα, δτι ώρισμένα είδη τού τύπου, περιοδικά καί εφημερίδες γιά έμπορικούς 
λόγους παραβλέπουν τήν παιδαγωγική άποψι καί τροφοδοτούν τούς νέους μέ σκαν- 
δαλιστικά άναγνώσματα πού τούς ωθούν σέ πάσης φύσεως εγκλήματα. Παραγνω
ρίζεται στήν προκειμένη περίπτωσι δτι τό είδος αύτό τού τύπου μπορεί νά έπηρεάση 
έλάχιστα τούς νέους πού δέν έχουν άλλη πνευματική τροφή, καί κυρίως δτι ή «μαύρη 
λογοτεχνία» μπορεί νά δώση στήν εγκληματικότητα τό «στύλ»της, θά λέγαμε, άλλά 
δέν είναι εκείνη πού πρωταρχικούς τήν δημιουργεί.

'Ο  κινηματογράφος, επιμένουν πολλοί, καί κυρίως τά αστυνομικά φίλμς έπιδρούν 
έντονα στήν ψυχή των νέων καί τούς σπρώχνουν στήν εγκληματικότητα. Ά πό  καιρού 
δέ εις καιρόν κάποιος νέος εμφανίζεται μετά τήν σύλληψί του άπό τ ις ’Αστυνομικές 
’Αρχές νά δικαιολογήση έγκληματική του πράξι μέ τήν έπίδρασι κάποιου κινηματο
γραφικού φιλμ πού προηγουμένως είδε. Είναι δμως άλήθεια αύτό; Τίθεται αυτό τό 
ερώτημα δταν είναι γνωστό δτι εις τον κινηματογράφον όποιοδήποτε καί άν είναι τό 
φιλμ, δλοι οί λησταί καί οί κακοποιοί γενικώς καταλήγουν τελικά ή στή φυλακή 
ή στό... νεκροτομείο. Κι’ άν είναι αλήθεια, γ ια τί οί νέοι νά έπηρεάζωνται λιγώτερο 
άπό τό τραγικό τέλος τών ήρώων τών κινηματογραφικών φίλμς καί περισσότερο 
άπό τήν έγκληματική δράσι τους; ’Εμείς θά μπορούσαμε νά ύποστηρίξωμε τον κι
νηματογράφο σάν κάτι πού έπιδρα στήν ψυχολογική σύνθεσι τών νέων οχι δμως καί 
σάν αιτία τής έγκληματικότητος.

Μερικές χαρακτηριστικές ομολογίες τροφίμων Άναμορφωτικών-Σχολών στήν 
χώρα μας, κατά μιά έρευνα πού έγινε, υποστηρίζουν άρκετά τις αιτίες πού άναφέ- 
ραμε καί κυρίως τήν έπίδρασι τοΰ οικογενειακού περιβάλλοντος. ’Επειδή είναι χα
ρακτηριστικές τις άναφέρομε :

—"Ολες τις κλοπές, άπήντησε ένας τρόφιμος, τις έκανα μέσα σέ 20 ημέρες, 
επειδή είχα τσακωθή μέ τον πατέρα μου καί δέν είχα νά φάω.

—Είχα τσακωθή, είπε άλλος, μέ τον πατρυό μου καί έπειδή δέν μοΰ έδιναν νά 
τάω άναγκάσθηκα νά κλέψω.

—'Ο  πατέρας μου γύριζε κάθε βράδυ στό σπίτι μεθυσμένος καί μέ κτυποΰσε, 
άπήντησε τρίτος.

—Οί γονείς μου, είπε ένας άλλος, καυγάδιζαν καθημερινά καί ή μητέρα μου 
βρισκόταν δλη μέρα στό δρόμο.

Μιά σύντομη ματιά στό ’Αρχηγείο τής Ε ταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων
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δίνει, μιά άνατριχιαστική πράγματι εικόνα, οχι μόνον των αίτιων άλλα καί τής 
έκτάσεως τής έγκληματικότητος στή χώρα μας. Νέοι καί νέες άπό 14—18 έτών 
κατεδικασθησαν ή κατηγοροϋνται γιά μιά σειρά εγκληματικών πράξεων, όπως π.χ. 
κλοπές, άμβλώσεις, βιασμούς, μοιχείες, φόνους, άπόπειρες φόνων, άποπλανήσεις κλπ.

Περί των αιτίων τής έγκληματικότητος μιά στατιστική άπό έρευνα πού έγινε 
σέ άναμορφωτικά ιδρύματα άναφέρει καί τά εξής καταπληκτικά :

Τά 44%  των νέων αύτών τά ώθησε εις έγκληματικάς πράξεις ή απόλυτη  
φτώχεια. Τά 28% οί κακές συναναστροφές. Ποσοστόν 59,7% είχε καταδικασθή 
γιά κλοπές, 14,3% γιά βια
σμούς, 9,10% γιά άσέλγεια,
7,8 % γιά άνθρωποκτονία 
2.6%  γιά ληστεία καί γιά 
διάφορα άλλα άδική ματα,
6,5% . 'Η  ήλικία των νέων 
αυτών έκυμαίνετο άπό 14 
έως 18 έτών. Τ ά 9%  τών κα
ταδίκων νέων ήσαν κανονικής 
εύφυΐας καί τά 55,9%  ά- 
φυεΐς(χαζοί). Μπορούμε έτσι 
νά είποϋμε ότι ή άφυΐα είναι 
ένας σημαντικός παράγων 
έγκληματικότητος. Έ κ  τών 
νεαρών τούτων εγκληματιών 
τά 12,2% ήσαν άγράμμα- 
τοι, 75,3% είχαν μερικήν 
έκπαίδευσιν, 18% ήσαν άπό- 
φοιτοι δημοτικών σχολείων 
καί ελάχιστοι είχαν Γυμνα
σιακή μόρφωσι. Τούτο ση
μαίνει ότι ή άνεπαρκής παι
δεία είναι ακόμη μια αίτια σχολεία γιά τούς ανηλίκους που ΐδρυσεν ή Βασιλική 
έγκληματικότητος. Πρόνοια καταπολεμείται μέ τήν έθνική αγωγή καί τή μόρ-

Πολλά έπίσης τρομακτι- φωσι ό έκτροχιασμός τοΰ ενστίκτου ποΰ όδηγεϊ στήν 
κά εγκλήματα έχουν σάν αΐ- εγκληματικότητα,
τία τους τήν ψύχωσι άπό
τήν οποίαν πάσχουν πολλά άτομα άνεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής άναπτύξεως, 
πλούτου καί πνευματικής μορφώσεως. Στίς περιπτώσεις αυτές ή άνθρωπίνη λογική 
δέν έχει καμμιά άξία. Οί έγκληματίαι τοΰ τύπου αυτού είναι άπόλυτα προσηλωμένοι 
στήν ψυχική τους άρρώστεια, δέσμιοι τής τρομακτικής έπιβολής τών νεύρων τους καί 
άνίσχυροι γιά κάθε άντίδρασι. "Ενα τέτοιο συνταρακτικό έγκλημα μέ αιτία τήν οικο
γενειακή ψύχωσι έγινε στήν ’Αθήνα τό χρόνο πού έληξε, καί είχε τέσσαρα θύματα.

’Ανώμαλες ψυχοσυνθέσεις καί φυσικές καταστάσεις οπωσδήποτε καί κατά 
ένα βαθμό σημαντικό επενεργούν σ’ ώρισμένα άτομα καί τά ωθούν σέ άνατριχια- 
στικά έγκλήματα.

Στούς άνθρώπους πού άσχολοΰνται στήν Ελλάδα μέ τό έγκλημα γενικά, 
είτε ώς κυνηγοί του, είτε ώς κολασταί καί σ’ αυτούς άκόμη πού άσχολοΰνται μέ 
τήν άγωγή τών νέων είτε γονείς είναι, είτε παιδαγωγοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, τά 
αίτια τής έγκληματικότητος είναι γνωστά.

Δέν έχει όμως συνειδητοποιηθή τό γεγονός ότι ή έξάπλωσις τής έγκληματι
κότητος δέν οφείλεται μόνον σέ ήθικά αίτια, άλλά καί σέ κοινωνικά καί οικονομικά,
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που επιβάλλεται νά άρθοϋν για νά μήν πάρη τό κακό μεγαλύτερη έκτασι.'Όπως πολύ 
σωστά παρατηρεί συνάδελφος σέ σχετική μελέτη της, δεν άλλάζουν οί άνθρωποι μέ 
ήθικές παραινέσεις, άλλα μέ σχολεία καί δασκάλους.

Μέ κοινωνική δικαιοσύνη, μέ έργα κοινής ώφελείας, μέ λαϊκές κατοικίες πού 
δέν θά στεγάσουν στο ίδιο δωμά.τιο, πολλές φορές στο ίδιο κρεβάτι, γονείς καί παιδιά. 
Μέ κοινωνική πρόνοια, περίθαλψι της άρρώστειας καί των γηρατειών.

Πρέπει νά καταπολεμηθούν ή άνεργία, ή πείνα, οί καταθλιπτικές καί φρικτές 
συνθήκες τής ζωής, των αγροτικών κυρίως πληθυσμών μας, ό άναλφαβητισμός καί 
ή άγραμματωσύνη. ’Αποσκελετωμένοι, ρακένδυτοι καί πεινασμένοι χωρικοί, είναι 
πάντοτε προάγγελοι κοινωνικών αναταραχών καί ειδεχθών έγκλημάτων.

Μέ συζητήσεις, άρθρα καί λόγια δέν γίνεται τίποτε. Χρειάζεται μία άντιεγκλη- 
ματική σταυροφορία έκ μέρους όχι μόνον τών ήθικοπλαστικών οργανώσεων ή μεμο
νωμένων άτόμων, άλλά καί άπό τό ίδιο τό Κράτος.

'Η  συμβολή τής ’Εκκλησίας εις τήν άμβλυσιν τούλάχιστον τής εγκληματι
κότητας θά μπορούσε νά ήταν άξιόλογη καί σέ άπειρες περιπτώσεις σωτηρία γιά πολ
λούς νέους. Ό  νέος ’Αρχιεπίσκοπος μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν δραστηριότητα έχει 
νά έπιτελέση, πολλά καί θά έπιτύχη είς οίανδήποτε προσπάθειάν του, άρκεΐ όλοι νά 
τον ένισχύσωμεν ολόψυχα σέ μιά άντιεγκληματική σταυροφορία του μέ πραγματικό 
συναγερμό όλων τών εκκλησιαστικών παραγόντων.

Στήν ’Αθήνα υπάρχει καί ή Εταιρία Προστασίας ’Ανηλίκων. Τό έργον της 
είναι πολύμοχθον καί άφάνταστα λεπτό. Μέχρι σήμερα έχει πετύχει πολλά είς τον 
τομέα τής περισσυλογής νέων καί νεανίδων από τον δρόμον τού έγκλήματος καί τής 
άμαρτίας καί τούς έχει κρατήσει μακρυά άπό.τήν καταστροφήν. ’Έ χει όμως άνάγκην 
άπό τήν ήθικήν ένίσχυσιν όλων καί άπό τήν υλικήν τού Κράτους.

’Αρκεί τέλος ή καλή διάθεσις ή ή συναίσθησις τού τρομερού κακού πού πλα- 
νάται άνάμεσα στούς νέους μας, γιά νά τούς προφυλάξωμε άπό το θεοσκότεινο χάος 
πού ξανοίγεται στο δρόμο τους. Σιωπηλοί ή άδιάφοροι στο κακό, πού τήν έκτασί του 
δώσαμε όσο μάς έπέτρεπε ό χώρος, δέν επιτρέπεται νά μείνωμε άλλο. ’Ά ν παραμεί- 
νωμε έτσι θά είμαστε στείροι, σκληροί καί βάρβαροι. 'Ο  ισχυρότατος άνθρώπινος 
πόθος τής ύλικής ώφελείας πού μάς κυριαρχεί τήν μεταπολεμική τούτη εποχή καί ό 
«ώχαδερφισμός» δέν πρέπει νά μάς εμποδίσουν νά κάνωμε τό καθήκον μας. Είμαστε 
νέοι καί έξ ονόματος τών 500.000 νέων πού στήν Ελλάδα τραβούν τό δρόμο προς τις 
φυλακές καλούμε σέ μιά σταυροφορία. Οί πρωτοπόροι αυτής τής σταυροφορίας θά 
είναι άξιοι τής πατρίδος καί τής κοινωνίας, οί εύεργέτες τής παραπαιούσης Νεο
λαίας μας. “Οχι άλλοι νέοι στις φυλακές, όχι άλλα θύματα.

Α. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ



ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
ΣΤΗΝ

ΠΑ Λ ΗΑ  ΑΘΗΝΑ
'Υπό τοΰ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ’Αθηναίων 

κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ  Ι Ο Υ  Σ Κ Ο Υ Ζ Ε

Εις το σημερινό σημείωμά μου θά προσπαθήσω νά παρασύρω τούς άναγνώ- 
στας των «’Αστυνομικών Χρονικών» σ’ ένα νοσταλγικο περίπατο επί τοϋ κατα
στρώματος δύο θυμάτων τοϋ σημερινού πολιτισμού και νά περιγράφω πώς ήσαν 
στην παληά ’Αθήνα μία ιστορική πλατεία, πού επαθε πολλές συμφορές καί κατήν- 
τησε κουτσουρεμένη δπως έμεινε σήμερα καί πώς ήτο μιά ωραία δενδροστοιχία 
πού έκαναν τον περίπατόν τους οί ’Αθηναίοι τον παληό καλό καιρό, πού ήσαν όλοι 
σχεδόν γνωστοί μεταξύ των.

’Ά ς κάνωμεν λοιπόν μαζί μιάν άναδρομήν είς τά παληά καί όμορφα χρόνια 
της μικρής τότε ’Αθήνας καί άς δοΰμε πώς ήσαν τήν παληάν έποχήν ή πλατεία τοϋ 
Συντάγματος, καί ή οδός Σταδίου, ό άρχοντικός τότε δρόμος τών ωραίων μεγάρων 
πού ώς επί τό πλεϊστον περιεστοιχίζοντο άπό μεγάλους άνθόκηπους, καί ό όποιος 
σήμερον κατήντησε ό πλέον εμπορικός, ό πλέον κοσμοβριθής άπό λογιών-λογιών 
άγνώστους καί ό πλέον θορυβώδης δρόμος τής πρωτευούσης καί προ παντός ένα άπό 
τά μεγάλα βάσανα τών τροχονόμων τής Τροχαίας μας.

Οί παλαιότεροι ’Αθηναίοι, θά θυμούνται τήν μεγάλην πλατείαν τοϋ Συντάγ
ματος πού περιεστοιχίζετο άπό άρχοντόσπιτα μέ κήπους καί είχε στο κέντρο της μιά 
εξέδρα άπό Πεντελικόν μάρμαρον, έπί τής οποίας έπαιάνιζε δυο φορές τήν έβδομάδα 
Πέμπτη καί Κυριακή ή μουσική Μπάντα τής Στρατιωτικής φρουράς, ένώ λίγο παρα
πάνω ύπήρχε μία καλαίσθητη μαρμάρινη λιμνούλα, μέ χρυσόψαρα, πού έπαιζαν 
ολόγυρά της οί πιτσιρίκοι τής εποχής.

Τήν έποχήν έκείνην σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα μία μόνον Στρατιωτική Μπάντα 
ύπήρχε, άπό τήν οποίαν ξεπήδησαν μεγάλοι μαέστροι, όπως ό Λαυράγκας, οί άδελφοί 
Καίσαρη, ό Καλομοίρης καί άλλοι νεώτεροι.

'Η  Στρατιωτική αύτή μουσική, έκτος άπό τήν πλατεία τοΰ Συντάγματος 
έπαιάνιζε καί κάθε Κυριακή μεσημέρι μετά τήν άλλαγήν τής φρουράς άπό τάς δώδεκα 
έως τήν μίαν καί μισή, τήν ώρα δηλαδή τοΰ Βασιλικοΰ γεύματος, δίπλα στον κήπον 
τών άνακτόρων προς τήν δεξιάν πλευράν, όπου ήτο ή τραπεζαρία τών Βασιλέων.

Τότε άκόμη δέν ύπήρχε ό «’Άγνωστος Στρατιώτης» καί δέν είχε διαμορφωθή, 
όπως σήμερα βλέπουμε ό χώρος έμπρός άπό τά παληά άνάκτορα. Ό  χώρος αύτός 
έμοιαζε σά μιά κατηφορική πλατεία, μέ διάφορα θαμνοειδή φυτά καί δένδρα. Ά πό  
μακρυά δέ ‘έξεχώριζαν δυο συστάδες άπό ψηλόκορμες φοινικές γύρω άπό τις όποιες 
ήσαν φυτευμένες φουντωτές ροδοδάφνες.

’Εκεί λοιπόν σ’ αυτήν τήν άπλόχωρη κατηφοριά, τήν ώρα πού ή μουσική έπαιζε 
συνήθως παληές Γαλλικές όπερέττες τοΰ ’Όφεν Μπάχ, τοΰΆεκόκ, τοΰ Όντράν καί 
άλλων πού ιδιαιτέρως ήρεσαν εις τον Βασιλέα Γεώργιον τον Α ', ή χρυσή νεολαία 
τής έποχής μεταξύ τών οποίων διεκρίνοντο οί άδελφοί Πιερράκη Μαυρομιχάλη, πού 
ήσαν κ ι’ οί τρεις ’Αξιωματικοί καί τούς ώνόμαζον λέ φόρ, λέ μπώ, έ λέ σαβάν, (δη
λαδή ό εύσωμος, ό ώραΐος καί ό σοφός), ό πραγματικά ώραΐος καί πάμπλουτοςϊΔανός 
φίλος των Κώστας Φούνκ μέ τον θαυμάσιον γκρίζο μεγαλόσωμον σκΰλον του Δανικής 
ράτσας, τύπος παληάς άρχοντιάς, ό έν άντιθέσει προς τό όνομά του πάντοτε συνοφρυω-
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μένος ’Ανθυπίλαρχος Μπεμπές Ρικάκης, ό πανύψηλος καί γλυκομίλητος 'Υπολοχαγός 
τοΰ μηχανικού Κώστας Σουλτάνης, ό καρδιοκατακτητής Κώστας Σταμπελόπουλος, 
ό Νίκος Κωστής, πού καμμιά φορά ένεφανίζετο μαζί μέ τήν αχώριστη παρέα του 
τούς Άνθυπιλάρχους Γεώργιον Βάσσον καί Πέτρον Μάνον, ό μέγας γλεντζές ποΰ άφή- 
κεν εποχήν στήν ’Αθήνα, 'Υπίλαρχος Πρίγκιψ Γεώργιος Μουρούζης.

'Η  χρυσή αυτή νεολαία πηγαινοήρχετο καί άντήλλασε χαιρετισμούς, υποκλίσεις 
καί καπελλαδοϋρες μέ τις ωραίες άτθίδες της έποχής εκείνης, πού ήσαν τόσες πολλές 
καί πού δυστυχώς έλάχιστες ακόμη ύπάρχουν.

Μεταξύ αύτών μου φαίνεται ότι άκόμη βλέπω δύο ωραιότατες εκπροσώπους 
της κλασσικής'Ελληνικής ομορφιάς, τάς δεσποινίδας Μαρία Μίλτου Λεβίδη καί Ρόζα 
Καρατζά, τάς ήδη κυρίας Μαρία Ύψηλάντη καί Ρόζα Καλαμάρη.

Θά ήταν παράλειψις νά μήν άναφέρω τήν χαριτωμένη τότε Δίδα Ρεγγίνα Λιδω- 
ρίκη, πού συνωδεύετο πάντοτε άπο τήν μητέρα της καί ή οποία είχε πολλούς θαυμα- 
στάς.

Κατά τήν διάρκειαν της μουσικής, ό περίπατος συνεχίζετο κάτω άπο τις πιπε
ριές τής λεωφόρου ’Αμαλίας έως τάς άρχάς τοΰ Ζαππείου πού ήτο ό συνηθισμένος 
τόπος περιπάτου τής χρυσής νεολαίας των χρόνων έκείνων. Πολλές δέ φορές κατέληγε 
είςτά  γνωστά τότε ζαχαροπλαστεία τής ’Αθήνας πού ήσαν στήν άρχήν τής όδοϋ Πανε
πιστημίου Γιαννάκη καί Ντορέ, γιά νά πάρουν τύ ούζο μέ γκροσέΐγ καί νά παρακο
λουθήσουν τήν άποχώρησιν τής στρατιωτικής μουσικής.

Τά ζαχαροπλαστεία έκεΐνα πού εύρίσκοντο τό ένα απέναντι στο άλλο, ώνομά- 
ζοντο Δαρδανέλλια, γιατί όσοι έπερνοΰσαν άπο έκεΐ έδέχοντο τά διασταυρούμενα 
πυρά των βλεμμάτων καί των σχολίων των καθημένων εις αύτά.

Κάτω άπο τήν πλατεία των άνακτόρων άπλώνετο ή πλατεία τοΰ Συντάγματος 
μέ τά κομψά μέγαρα γύρω της καί τούς μεγάλους δρόμους. Έ κ εΐ λοιπόν τά άπογεύ- 
ματα. τής Πέμπτης καί Κυριακής, ένα πυκνό άκροατήριο συνεκεντρώνετο τις ηλιόλου
στες προ πάντων ήμέρες γύρω άπο τήν μαρμάρινη έξέδρα, διά νά παρακολουθήση μέ 
θρησκευτική, μπορεί νά πή κανείς, κατάνυξιν τήν μουσικήν πού έσκόρπιζεν ή μπάντα 
κάτω άπο τον γαλάζιο θόλο τοΰ άττικοΰ ούρανοΰ.

Τό μουσικόν πρόγραμμα άπετελεΐτο ώ ς επί τό πλεΐστον άπο εμβατήρια, διά
φορα μικρά κλασσικά κομμάτια καί προ παντός ιταλικές όπερες. Πράγματι, ή στρα
τιωτική αυτή μουσική προσέφερε τότε είς τούς ’Αθηναίους μία σπουδαία ψυχαγωγία 
καί ειχεν άποκτήσει πολλούς οπαδούς.

'Όταν όμως άργότερα ή πρωτεύουσα έπήρε μεγαλύτερη έκτασι καί κατά συνέ
πειαν ό πληθυσμός της ηΰξανε καί έπρεπε νά έξυπηρετηθή μέ εύρύτερον συγκοινωνια
κόν δίκτυον, άπεφασίσθη νά γκρεμίσουν αυτήν τήν έξέδραν προκειμένου νά διάσχιση 
τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος τό ίπποκίνητον τράμ τοΰ Βωτύ. Πράγμα τό όποιον 
καί δυστυχώς έγινε. ’Έτσι χάρις' στήν άνάγκη τής συγκοινωνίας έθυσιάσθη, προσωρινά 
όμως, ή μουσική ψυχαγωγία τών ’Αθηναίων, πού τούς έδινε τόση χαρά δυο φορές 
τήν έβδομάδα.

Στήν ΐδια πλατεία ένα ψηλό ρολόϊ μέ τέσσερις όψεις, πού έδειχνε τήν ώρα στούς 
διαβάτας άπο όλα τά σημεία, είχε τήν ΐδια τύχη.'Η  πλατεία λοιπόν τοΰ Συντάγματος 
άπο τά παληά χρόνια παρουσιάσθηκε πολλές φορές μέ, καινούργια 0ψι, μέχρι πού έγινε 
όπως σήμερον κατήντησε.

’Αλλά καί οί δρόμοι τής ’Αθήνας έχουν τήν δική τους ιστορία. "Ενας άπο 
αυτούς καθώς είπαμε καί παραπάνω, είναι ή οδός Σταδίου, ό πλατύς καί πολυθόρυβος 
σήμερα κεντρικός δρόμος πού άπο τήν εποχήν τής χαράξεώς του πολλές φορές μετέ- 
βαλλεν οψιν.

Έ ν πρώτοις θά ήθελα νά διευκρινίσω ότι ή ονομασία τής όδοΰ Σταδίου δέν έχει 
καμμίαν σχέσιν μέ τό έπειτα άπο πολλά χρόνια άνεγερθέν καλλιμάρμαρον Στάδιον, 
πού ώς γνωστόν έδώρησε στήν πόλιν μας ό μεγάλος εύεργέτης Γεώργιος Άβέρωφ,
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άλλά διότι τό μήκος καί τό πλάτος τής όδοϋ Σταδίου ήταν ένα στάδιον, δηλαδή περί
που χίλια μέτρα, καί φυσικά μήκος δρόμου πρωτοφανές για τήν ’Αθήνα τής παληάς 
εποχής.

Στα πολύ παληά χρόνια ό δρόμος αυτός γιά αρκετό χρονικό διάστημα εύρίσκετο 
εις άθλίαν κατάστασιν, τόσο ώστε κανείς δεν έπίστευε ότι ήτο δρόμος μιας πόλεως 
καί οχι χωρίου.

’Αρκετά χρόνια έπέρασαν ώσπου νά γίνουν αί συνεννοήσεις καί νά κλεισθή 
έ'να ρέμμα μεγάλο πού έχώριζε τήν οδόν Σταδίου καί τό όποιον κατεβαίνοντας άπό 
τό Λυκαβηττό, διερχόταν άπό τήν οδόν Κοραή, καί κατέληγε στήν παληά πλατεία 
Λουδοβίκου, μπροστά στο Δημαρχείο, πού τόσον άδίκως μετωνομάσθη έπ’ εσχάτων. 
Γιατί αί Άθήναι οφείλουν πολλά εις τον πατέρα τοϋ πρώτου Βασιλέως τής Ελλάδος 
’Όθωνος πού έφερε τό όνομά του.

'Ο κόσμος έπερνοϋσε τότε άπό τήν μιά πλευρά τής όδοϋ στήν άλλη άπό μερικές 
κατά άποστάσεις τοποθετημένες ξύλινες γέφυρες, πού έπειδή εξυπηρετούσαν κάπως 
τούς διαβάτας δέν έσκέφθησαν οί άρμόδιοι ότι έπρεπε κάποτε νά τις ξυλώσουν καί νά 
φτιάσουν τόν δρόμον πού άργότερα τόσον έστόλισε τήν μικρή ’Αθήνα τής εποχής 
έκείνης.

’Έπειτα άπό πολλά χρόνια, όταν έπεκράτησε τό υπέρ τοϋ έξωραϊσμοϋ τής πό
λεως πνεΰμα τοϋ ρέκτου τότε Δημάρχου ’Αθηνών Δημητρίου Σούτσου, ή οδός Στα
δίου μέ τήν νέαν της όψιν άρχισε μέ τόν καιρόν νά γίνεται ένας άπό τούς καλλίτε
ρους καί πλέον πολυσύχναστους δρόμους τής πρωτευούσης. Κατά τούς πρώτους 
χρόνους τής διαμορφώσεως τής όδοϋ Σταδίου εις δενδροστοιχίαν, έκτίσθησαν μερι
κές έπαύλεις καί ελάχιστα μαγαζιά γύρω άπό τήν Βουλήν.

Μέ τό πέρασμα όμως τοϋ χρόνου άνηγέρθησαν πολλά άθηναϊκά άρχοντικά 
μέγαρα, τά όποια περιεβάλλοντο ώς έπί τό πλεϊστον άπό μεγάλους άνθόκηπους. Τά 
σπουδαιότερα άπό αύτά ήσαν τό μέγαρον τοϋ Βούρου, όπου σήμερον είναι ό κινηματο
γράφος ’Αττικόν, τό μέγαρον Καραπάνου όπου σήμερον είναι τό κτίριον τοϋ Τ.Σ.Α.Υ. 
τά μέγαρα επίσης τοϋ Όρφανίδη στήν ομώνυμον στοάν, τοϋ Δεμερτζή καί τοϋ Σαρό- 
γλου, έπί τής διασταυρώσεως των οδών Σταδίου καί Αιόλου, όπου στο βάθος ειχεν 
ένα ώραΐον κήπον.

Καί, τέλος, εκεί κοντά ήτο τό παλαιόν καί άρχοντικόν μέγαρον τοϋ ’Αρσάκειου, 
πού γύρω-γύρω περιεκυκλώνετο άπό μεγάλον κήπον, ό όποιος δυστυχώς κατελήφθη 
άπό τό νεώτερον καί άκαλαίσθητον κτίριον αύτοΰ, όπου σήμερον είναι τά εις λυπηράν 
κατάστασιν Δικαστήρια.

Τόσο δέ εξαιρετικά έπεριποιήθησαν αύτόν τόν δρόμον, ώστε έπειτα άπό λίγα 
χρόνια ή οδός Σταδίου έγινε ό προσφιλής τόπος περιπάτου των παλαιών ’Αθηναίων 
καί τοΰτο, διότι ό δρόμος αυτός έθεωρεϊτο τότε λίγο εξοχικός. Πράγματι όμως ήτο, 
άφοΰ τό κέντρον τής πόλεως περιωρίζετο γύρω άπό τήν παληά άγορά μέχρι τής 
Μητροπόλεως.

Δέν είχαν άδικο οί κάτοικοι τής ’Αθήνας τότε νά προτιμούν τήν οδόν Σταδίου 
γιά τόν περίπατόν τους, γιατί δυο σειρές άπό φουντωτές άκακίες πού τις έκλάδευαν 
μέ πολλή τέχνη γιά νά σχηματίσουν μέ τήν φυλλωσιά τους δροσερή όμπρέλλα, έπρο- 
στάτευαν άπό τόν ήλιο τούς περιπατητάς.

Στον άρχοντικό λοιπόν αύτό δρόμο τής ’Αθήνας πού χαιρόταν τό μάτι τό 
παλαιών ’Αθηναίων νά βλέπουν μήκος καί πλάτος πρωτοφανές γιά τήν έποχήν 
τους, κάθε άπόγευμα όταν ό καιρός τό έπέτρεπε, πολλοί γνωστοί τύποι τής παληάς 
’Αθηναϊκής κοινωνίας έκαμαν τόν περίπατόν τους.

Λόγω δέ αυτής τής καθημερινής κινήσεως καί ιδίως τάς ώρας τής προσελεύ- 
σεως καί τής άναχωρήσεως των νεαρών άρσακειάδων, πού φυσικά μετέβαιναν όλες 
πεζή εις τό Σχολεΐον των, ό δρόμος αυτός έπροτιμάτο άπό πολλούς νέους καί μη
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νέους. Πολλά δέ τετράστιχα έγράφησαν δι’ αύτάς καί άπό τούς μέν καί άπό τούς δέ, 
τά όποια διεσώθησαν μέχρι της εποχής μας.

Μεταξύ των καθημερινών περιπατητών της όδοϋ Σταδίου, ήσαν καί μερικοί 
τύποι της παληάς ’Αθήνας πού αν καί έξέλειπον έ'μειναν όμως εις την μνήμην όσων 
ηύτύχησαν να τούς γνωρίσουν.

Ό  ωραίος ως ’Απόλλων λόγιος Σπΰρος Παγανέλης, ό Περικλής Γιαννόπουλος, 
ό θαυμαστής τών άτθίδων ποιητής Νέης, ό γλωσσαμύντωρ τής καθαρευούσης καθη
γητής Μηστριώτης, πού έβάδιζεν περίεργα δύο βήματα μπρος καί ένα πίσω, ό 
'Τποφρούραρος ’Αθηνών Ταγματάρχης Γιάννης Γεννήσαρλης, τύ φόβητρον όλων τών 
στρατιωτικών καί τόσοι άλλοι τύποι πού άφήκαν έποχήν...

Μέ τήν πάροδον τών έτών διάφοροι έπιχειρηματίαι εύρήκαν κατάλληλη τήν 
περίστασιν γιά να άνοίξουν έκεϊ καταστήματα των άνδρικών ειδών, διότι όλα τά 
είδη άμφιέσεως πού άφοροΰσαν τήν γυναίκα, ύπήρχαν εις τά καταστήματα τής 
όδοϋ Έρμου.

Μεταξύ τών μεγάλων γνωστών καταστημάτων θά σάς άναφέρω διά τήν ιστο
ρίαν, διότι δέν ύπάρχουν πλέον, τά καταστήματα τών άδελφών Ίωάννου καί Βασιλείου 
Κασδόνη, πού άγόραζαν καπέλλα όλοι οΐ σεβόμενοι τον έαυτόν τους ’Αθηναίοι, τύ 
"Ολ Ντίγκλαντ, τοϋ Κανδρεβιώτη, τά καταστήματα τών γνωστών παλαιών 'Υποδη
ματοποιών Περπινιά καί Τσάμη, τών μεγάλων έμπορορραπτών Τσόχα καί Κανελ- 
λοπούλου πού είχαν πελάτας τήν Αύλήν καί τούς γνωστότερους κομψούς τύπους τής 
παληάς έποχής, καί το γνωστόν μεγάλο κατάστημα τών άδελφών Κονταράτου, πού 
έπωλοϋσεν άνδρικά είδη καί πού ήτο έκεϊ όπου σήμερον εύρίσκεται το Ταμιευτήριον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Έ τσ ι όταν μετά άπο καιρόν έπύκνωσαν τά καταστήματα καί ή οδός Σταδίου 
έπήρε δψιν εμπορικού δρόμου οί κήποι έξηφανίσθησαν, τά μεγάλα σπίτια πού όλα 
ήσαν μονοκατοικίες άλλαξαν μορφήν, πολυκατοικίες προς έκμετάλλευσιν έκτίσθησαν 
καί ιδίως περιεκόπησαν τά πεζοδρόμια χάρις εις τήν άναγκαίαν διαπλάτυνσιν τοϋ 
δρόμου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον μέ τον κόσμο καί τον θόρυβον, επαψε ό άλλοτε άρχον- 
τικός ήσυχος αύτός δρόμος νά εϊναι ό τόπος τοϋ περιπάτου τών ’Αθηναίων, πού τούς 
έχάριζε τόση ψυχική ξεκούρασι μέ τήν ήρεμη ομορφιά του.

’Εδώ δυστυχώς πρέπει νά προσθέσω, ότι έπειτα άπό λίγα χρόνια οί θαυμάσιες 
άκακίες τής όδοϋ Σταδίου έπέρασαν όλες άπό τό τσεκούρι τοϋ δημίου, οί γραμ
μές τών ίπποκινήτων τράμ άφηρέθησαν καί τό κατάστρωμα τοϋ δρόμου έφάρδυνε καί 
σιγά-σιγά, χάριν τής κυκλοφορίας έλαβε τήν σημερινήν του μορφήν.

’Εδώ όμως δέν τελειώνει ή άφήγησίς μας διά τήν οδόν Σταδίου, διότι έχει 
μεγάλην ιστορίαν. ’Επειδή στά παληά χρόνια εύρίσκετο έκεϊ ή Βουλή, ό δρόμος 
αύτός έγνώρισε πρωτοφανή οχλαγωγία. Διαδηλώσεις, λαϊκές εξεγέρσεις καί καυγάδες, 
έγιναν πολλές φορές άφορμή αιματηρών επεισοδίων άπό τούς πάντοτε ευέξαπτους 
πολίτες τής ’Αθήνας, πού έρράντισαν κατά καιρούς μέ τό αϊμά τους τά πεζοδρόμια 
τοϋ δρόμου, ιδίως κατά τάς δημαρχιακάς έκλογάς τών παλαιών Δημάρχων Λάμπρου 
Καλλιφρονά καί Σπύρου Μερκούρη.

Στό μέσον τής όδοϋ εύρίσκετο τό έστιατόριον «’Άστυ», όπου άκριβώς σήμερον 
εϊναι ό κινημαρογράφος ’Άστορ, τό όποιο εϊδε πολλές προσωπικότητες πνευματικών 
άνθρώπων τής ’Αθήνας. Σ ’ αύτό έσυνήθιζαν νά τρώγουν τήν παληάν έποχήν ποιηταί, 
καλλιτέχναι τοϋ θεάτρου καί τής όπερέττας καί διάφοροι λόγιοι.

’Ακριβώς άπέναντι άπό τήν παληά Βουλή άνοιξε κατόπιν τάς πύλας του τό 
έστιατόριον Άβέρωφ, πού ήτο τό έν τέταρτον περίπου τοϋ σημερινού καί έθεωρεΐτο 
ένα άπό τά πλέον άριστοκρατικά ρεστωράν τής έποχής έκείνης, μέ τήν καλλίτερη 
καί πολυπληθέστερη πελατεία. Έ κ εϊ τακτικά έτρωγαν πολλοί πατέρες τοϋ "Εθνους 
καί έσύχναζαν 'Υπουργοί καί Στρατιωτικοί καί ένα σωρό άλλοι πολιτευταί, ένώ τά



ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ε ΝΑΣ  Κ Α Λ Ο Γ Η Ρ Ο Ι  
Ο ΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ

-  0  ΥΠΟΚΟΣΜ ΟΣ ΒΡΗΚΕ Σ ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ Π Ρ Ο ΣΤΑΤΗ  ΤΟ Υ  -
Άπό τό Γαλλικόν περιοδικόν «Selection» Σ/βρίου 1958, 
κατά μετάφρασιν ’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ . ΜΟΡΟΥ

Είχαν συγκεντρωθή δλοι εκεί : Ό  Τζιόρτζο Μπιγκόντι, ό άλλοτε διαβόητος 
Ύπαρχηγός του τρομεροί) Άρχιγκάγκστερ Ντίλιγκερ, οΐ Γκιουζέπε καί Μαρτσέλλο 
Φάλκο, οί δύο άχώριστοι δολοφόνοι, πού επί μία δεκαετία ολόκληρη ήργάσθησαν για 
τον Άλμπέρτο Άναστάζια, τον τρομερό καί ειδεχθή κακούργο, τον ’Αρχηγό του Συν
δικάτου τοϋ έγκλήματος τής ’Αμερικής, πού δολοφονήθηκε έδώ καί λίγους μήνες άπό 
άγνωστους κακοποιούς, ό Τζιάκομο Αιγκουόρι, ό ειδικός γκάγκστερ στο συνδικα
λισμό των Νέγρων, ό Λουΐτσι Σεπράνο πού διηύθυνε τό πιο μεγάλο καί λωποδυτικό 
χαρτοπαίγνιο στή Νέα ’Ορλεάνη, μέχρι τότε πού κατεστράφη τούτο άπό ένα άντίπαλο 
γκάγκστερ, ό Φράγκ Φριντζένι, τό δεξί χέρι τού ’Άλ-Καπόνε, όταν ό τελευταίος 
εύρίσκετο άκόμη στή ζωή. "Ολοι οί άνωτέρω καί πολλές άλλες διασημότητες τού 
Έγκληματολογικοΰ Πανθέου τής ’Αμερικής, άπό τή Νέα Ύόρκη μέχρι τον "Αγιο 
Φραγκίσκο, είχαν συγκεντρωθή έκεί, άπελαθέντες άπό την 'Ομοσπονδιακή ’Αστυ
νομία τής ’Αμερικής ώς «έπικίνδυνοι εχθροί τής δημοσίας άσφαλείας».

Ήλιοκαμμένοι άπό τον Αυγουστιάτικο ήλιο καί καταϊδρωμένοι, έψαλλαν, παρά 
τήν 'άφόρητη ζέστη καί τήν άποπνικτική άτμόσφαιρα. Τετρακόσιοι κακοποιοί παν
τός είδους καί πάσης κατηγορίας, άπό τούς μικρεμπόρους λαθρέμπορους μέχρι τις 
μεγαλύτερες διασημότητες τού έγκληματολογικοΰ Πανθέου, έβάδιζαν ψάλλοντες ένα 
ύμνο, μία ψαλμωδία, στο στενό μονοπάτι πού οδηγεί στο Μοναστήρι τού Μπελάγκρα 
στή Κεντρική ’Ιταλία.

’Επικεφαλής αυτών εύρίσκετο ένας σαραντάρης, πού φορούσε ένα παληό χιλιο- 
μπαλωμένο ράσο άπό χονδρό μάλλινο ύφασμα, ένας Φραγκισκανός καλόγηρος, πού 
έψαλλε μέ μιά έξαίσια φωνή τενόρου καί οί στροφές έπαναλαμβάνοντο κατόπιν άπό 
δλους αύτούς τούς παράξενους οδοιπόρους.

Στή Νεάπολι είναι γνωστοί πια μέ τό δνομα «Οί γκάγκστερ τού καλού θεού». 
Στήν αρχή βέβαια αυτό ήτο ένα ειρωνικό παρατσούκλι, άλλα έπαυσαν πια να τούς 
κοροϊδεύουν, καθώς έπίσης καί τον ’Αρχηγό τής περίεργης αύτής Όμάδος, τον Πάτερ 
Μπλαντίνο τού Σταυρού.

Στο Μπελάγκρα πού βρίσκεται τό Μοναστήρι αυτό, ό "Αγιος Φραγκίσκος πρό

Σαββατόβραδα πολλές γνωστές οικογένειες των ’Αθηνών έπαιρναν έκεί τό δείπνο 
τους.

ΤΗταν μιά συνήθεια πού έκράτησε πολλά χρόνια. ’Αργότερα, δταν ό ιδιοκτήτης 
του Μιχαήλ Λεκός, ένας έξαιρετικά εύγενής καί εύχάοιστος τύπος παλαιού’Αθηναίου, 
άπέθανε, τό έστιατόριον αύτό έπήγε σέ ξένα χέρια καί έπήρε καινούργια έμφάνισιν, 
δπως άλλαξε καί ή οδός Σταδίου, άλλά στήν δική μας μνήμη θά μείνη πάντοτε σάν 
ένας άπό τούς πιό αρχοντικούς δρόμους τής παληάς καλής ’Αθήνας μας, πού δσοι 
τον έβάδιζαν ήσαν δλοι σχεδόν γνωστοί μεταξύ των καί πού κάθε κομμάτι του θά 
φωτίζεται άπλετα άπό τήν νοσταλγική αγάπη αύτών πού τήν έγνώρισαν στο παρελ
θόν σάν ήσυχη καί ρωμαντική λεωφόρο τής'παληάς καλής ’Αθήνας.

Δ. ΣΚ Ο ΥΖΕ Σ
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700 χρόνων προσηλύτισε καί μετέπεισε τρεις κλέπτες ν’ άλλάξουν ζωή, καί στο ’ίδιο 
Μοναστήρι τό 1850 τρεις δολοφόνοι μετανοήσαντες ήλθαν καί κατέθεσαν τά όπλα 
των μπροστά στήν 'Αγία Τράπεζα πριν παρουσιασθοΰν καί παραδοθοϋν στην ’Αστυ
νομία.

’Ιδού λοιπόν γιατί ό «Δον Μπλαντίνο» έδιάλεξε τό Μπελλάγκρα γιά να οργά
νωση τήν σταυροφορία του υπέρ των παραστρατημένων αύτών υπάρξεων, ένα έργο 
στο όποιο άφοσιώθηκε ολόψυχα άπό τρία χρόνια.

'Η  'Ιστορία άρχισε ώς έξης :
'Ένα βράδυ κατά τον μήνα ’Οκτώβριο του 1955 ό Πάτερ Μπλαντίνο στρατολό

γησε τά πρώτα μέλη της παράξενης αυτής ύπό τήν προστασία του 'Ομάδος.
Περνούσα, λέγει, μπροστά στο Ξενοδοχείο Μπελαβίστα πού σημαίνει Καλλι

θέα, καί πού παρά τό όνομά του βρίσκεται μέσα σ’ ένα άπό τούς πιο σκοτεινούς 
δρομίσκους τής Νεαπόλεως, όταν ήκουσα τρεις άνθρώπους νά διαπληκτίζωνται καί 
λογομαχούν μέ τον θυρωρό τού Ξενοδοχείου.

Διεμαρτύροντο καί διεκπληκτίζοντο γιατί ό θυρωρός ήρνεϊτο νά τούς παράσχη 
δωμάτιο νά κοιμηθούν. Δέν τούς έδέχετο δέ, γιατί έστεροΰντο δελτίων ταυτότητος.

Οί άνωτέρω τρεις πού έφαίνοντο νά είναι πενηντάρηδες σχεδόν, ήσαν οί Λιγκου- 
όρι, Σεπράνο καί Φριντζέντι. Είχαν έλθει προσφάτως άπ’ τήν ’Αμερική άπ’ όπου 
άπελάθησαν ώς άνεπιθύμητοι, καί έστεροΰντο χρημάτων, στέγης, καθώς καί πιστο
ποιητικών καλής διαγωγής. Ό  Φριντζέντι, τό άλλοτε δεξί χέρι τού Άλ-Καπόνε, 
τού μεγαλυτέρου λαθρέμπορου καί άρχιγκάγκστερ πού γνώρισε ποτέ ή άνθρωπότης, 
μάταια προσπάθησε νά πωλήση στις έφημερίδες μερικές παληές φωτογραφίες τών 
«Περασμένων Καλών 'Ημερών», πού παρουσίαζαν τον Άλ-Καπόνε μέ τό πιστόλι 
στο χέρι, ή καθήμενο μπροστά σ’ένα τραπέζι έπάνω στο όποιο έποζάριζε ένα πολυ
βόλο.

Γιά ν’ άρχίσω, λέγει, ό Πάτερ Μπλαντίνο, έσκέφθηκα, οτι ένα δείπνο καλό 
δέν θά τούς έκαμε κακό, καί έτσι τούς έκάλεσα νά πάμε νά δειπνήσωμε στο εστιατόριο 
τού «Τζακομίνο» πού έσέρβιρε τήν καλλίτερη μακαρονάδα μέ σάλτσα στή Νεά- 
πολι.

«Πιστεύω ότι, ένα άπ’ τά πρώτα καί βασικά δικαιώματα πού εχει κάθε άνθρω
πος είναι τό δικαίωμα νά έχη στέγη», είπα, στούς νέους φίλους μου, καί τό πιο έκ- 
πληκτικό πράγμα πού διεπίστωσα μ’ αύτή τήν συζήτησι, είναι ή μεγάλη άφέλεια 
αυτών τών άνθρώπων, λέγει ό Πάτερ Μπλαντίνο. "Οταν τούς είπα ότι τούς χρειάζεται 
μιά στέγη, μέ εύχαρίστησαν σάν νά έπρόκειτο νά τούς προσφέρω τοιαύτην τήν έπο- 
μένην.

Κατάλαβα τότε ότι χωρίς νά τό θέλω είχα άναλάβει μιά ιερά ύποχρέωσι, νά 
τούς έξεύρω κατοικία.

Τό ίδιο βράδυ ένας άπό τούς έξέχοντας πελάτες τού έστιατορίου εύρίσκετο σ’ 
αύτό. Αύτός ήτο ό διάσημος βαρύτονος Μπενζαμίνο Τζίλι, πού είχε προσκληθή έκεΐ 
άπό κάτι φίλους του. Στο τέλος τον παρεκάλεσαν νά τραγουδήση προς χάριν των καί 
ό Τζίλι έδέχθη πρόθυμα. 'Ο Πάτερ Μπλαντίνο προικισμένος καί αύτός μέ μιά εξαι
ρετική φωνή, ήτο επίσης ένας άριστος βιολίστας καί πιανίστας, καί πρόθυμα έδέχθη 
ν’ άκομπανιάρη τον Μπεντζαμίνο. Λίγα λεπτά άργότερα ό καλόγηρος έκάθητο στο 
τραπέζι τού Μπεντζαμίνο Τζίλι καί έκεϊ τού ήλθε ή μεγάλη έμπνευσις.

Έσκέφθη ότι ό βασιλεύς τής ’Ιταλικής "Οπερας θά μπορούσε νά τον βοη- 
θήση. Τον παρεκάλεσε λοιπόν νά δώση μιά συναυλία δωρεάν, καί τό προϊόν αύτής, 
νά τό διαθέση γιά τήν άνέγερσι ένός οϊκου γ ι’ αύτούς πού έξήρχοντο άπ’ τις φυλακές 
καί στερούνται στέγης.

Ό  Τζίλι χωρίς κανένα δισταγμό έδέχθηκε πρόθυμα τήν πρότασι, καί δέν έμεινε 
παρά νά βρεθούν τά χρήματα γιά νά ένοικιασθή ή αίθουσα, νά δημοσιευθοΰν διαφημι
στικές ρεκλάμες καί νά τυπωθούν τά προγράμματα.
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«Θά τά πληρώσω δλα εγώ», είπε κάποιος άπδ τό γειτονικό τραπέζι.
Ό  άνθρωπος πού προσεφέρθη νά πληρώση δλα τά έξοδα της συναυλίας πού θά 

έδίδετο, είχε μιά προφορά βαρειά Αμερικάνικη. Έ ν τούτοις ή φυσιογνωμία του ού- 
δεμία άμφιβολία άφινε δτι είναι ’Ιταλός καί μάλιστα άπό τή Νότιο ’Ιταλία.

«Εύχαριστώ. ’Αλλά ποιος εΐσθε»; ήρώτησε ό Πάτερ Μπαλτίνο.
« Ό  Σαλβατόρε Λουκάνια» άπήντησε ό ξένος.
Ή  συναυλία είχε μιά πρωτοφανή επιτυχία καί τό ίδιο βράδυ ό Πάτερ Μπλαν- 

τίνο έθεμελίωνε «Την Συνεργατική της Θεϊκής ’Αγάπης».
Οί παληοί γκάγκστερ πού άπελαύνοντο άπ’ τήν ’Αμερική ώς άνεπιθύμητοι, 

θά μπορούσαν νά κτίσουν μόνοι τους τό σπίτι τους. ’Από εκείνο πλέον τό βράδυ, τού 
δείπνου στο εστιατόριο τού Τζιακομίνο, παρουσιάσθησαν έκτος άπό τούς άναφερο- 
μένους τρεις, πολλές δεκάδες άπ’ αύτά τά παραστρατημένα παιδιά τής ’Αμερικής 
πού είχαν έπίσης άπελαθή ώς ανεπιθύμητοι.

"Ολοι τους έπανελάμβαναν τό ίδιο πράγμα.
«Πεθαίνομεν άπ’ τήν πείνα. Μάς έδιωξαν στή χώρα τής καταγωγής μας 

» χωρίς κάν νά γνωρίζωμε τήν ’Ιταλική γλώσσα. Πολλοί μάλιστα άπό έμάς, μέχρι 
» τή στιγμή πού μάς επιβίβασαν στο ’Αεροπλάνο, αγνοούσαμε δτι είχαμε γεννηθή 
» στήν ’Ιταλία. Τί θ’ άπογίνωμε έδώ;»

Σέ δλους ό Πάτερ Μπλαντίνο, άπαντοϋσε τά ίδια. «Θά κτίσετε τό σπίτι σας».
«Ή  Συνεργατική τής Θεϊκής ’Αγάπης» έπαιρνε τέτοια έκταση τώρα, πού ό 

Πάτερ Μπλαντίνο ήναγκάσθη νά δημιουργήση καί άλλες παρόμοιες καί τελικά νά 
δημιουργήση τήν «’Εθνική "Ενωσι των Συνεργατικών αυτών, τής Θεϊκής ’Αγάπης 
»τών Παλαιών Φυλακισμένων».

Πώς αύτό τό άποτέλεσμα έπετεύχθη άπ’ αυτόν τον εύθυμο καί ένθουσιώδη 
καλόγηρο, πού κάθε άλλο παρά άσκητικό βίο έκαμε; Τό άληθές μυστικό τής ύπέροχης 
καί θεαματικής αυτής έπιτυχίας τού Πάτερ Μπλαντίνο, πρέπει ν’ άναζητηθή στον 
άνώτερο άνθρωπισμό αύτοϋ τού καλόγηρου καί στή βαθειά άγάπη του προς τήν 
έλευθερία, «τήν έλευθερία, λέγει, τό καλλίτερο καί τό πιο ωραίο δώρο τού Θεού».

Γεννηθείς στο Βισάνς τής Βενετίας ό Πάτερ Μπλαντίνο είχε πάρει τον καλό 
τρόπο ομιλίας, τον γενναιόψυχο χαρακτήρα καί τήν τόλμη καί θερμότητα τής ’Ιτα
λικής Γκασκόνης, αυτής τής περιοχής στήν οποία έζησε έπί πολλά χρόνια. ’Ακόμη δέ 
καί αυτός ό πόλεμος, δεν μπόρεσε νά μεταβάλη αύτόν τον εύθυμο καί χαρούμενο 
τύπο.

’Εν τούτοις, ένα έπεισόδιο μυστικό τής ζωής τού νεαρού Παπά, έξηγεΐ τό βαθύ 
νόημα τής θρησκευτικής του δράσεως.

Τότε πού ήτο Παπάς τής Μεραρχίας ’Ιουλίου, στήν έκστρατεία κατά τής 
’Αλβανίας, έπεσε στά χέρια μιάς Όμάδος ’Αλβανών ’Ανταρτών. Δώδεκα ολόκληρες 
ήμέρες είχε κλεισθή μέσα σέ ένα μικρό καταφύγιο ύψους 1,30 μ. καί πλάτους 1 μέτ. 
Σ ’ αύτή τήν μικροσκοπική φυλακή, πού δέν είχε ούτε ένα φεγγίτη καί πού ούτε δρθιος 
μπορούσε νά σταθή άλλά ούτε καί ξαπλωμένος νά παραμείνη, έμεινε δλες τής παρα
πάνω ή£ιέρες. Καταδιωκόμενοι οί φρουροί του άπό τής ’Ιταλικές Μονάδες στρατού, 
τον έγκατέλειψαν μέσα σ’ αύτόν τον τάφο, δπου τον άνεΰραν μισοπεθαμένο άπό τήν 
πείνα καί τή δίψα, οί στρατιώτες τού ίδιου τού Συντάγματος.

'Ο Πάτερ Μπλαντίνο δέν όμιλεΐ ποτέ πιά γ ι’ αύτό τό θλιβερό έπεισόδιο, τού 
έχει μείνει δμως τόσο έντυπωσιακό μέσα στή μνήμη του πού ποτέ δέν θά σβυση. 
Αύτό τό έπεισόδιο είναι ή άφορμή καί ή αιτία τής έντονης δράσεως, πού ό Μπλαντίνο 
άρχισε ευθύς άμέσως μετά τή λήξι τών εχθροπραξιών, υπέρ τών φυλακισμένων.

Γι’ αύτόν, ένας φυλακισμένος, δσο άνετος καί αν είναι ή κράτησίς του, παρα
μένει μιά ύπαρξις στερημένη τού φωτός καί τής θερμότητος καί πού άγωνιά μέσα στήν 
άπελπισία.
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Παρά την ίλιγγιώδη άνάπτυξί της, η Εθνική "Ενωσις Συνεργατικών τοϋ Πάτερ 
Μπλαντίνο συχνά έδοκίμαζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

’Αλλά πάντοτε σ’ αυτές τις περιπτώσεις ένα χέρι της Θείας Πρόνοιας, πάντοτε 
τό ίδιο, προσέφερε τό άπαιτούμενο χρηματικό ποσό, διά την πληρωμή τοϋ λήγοντος 
γραμματίου.

'Ο Πάτερ Μπλαντίνο, πράγματι, ούδέποτε έκαμε μάταια έκκλησι προς τον 
Σαλβατόρε Λουκάνια, τον άνθρωπο πού συνήντησε γιά πρώτη φορά στο 'Εστιατόριο 
τοϋ Τζιακομίνο τό βράδυ έκεϊνο μέ τον Μπεντζαμίνο Τζίλι.

'Ο  Σαλβατόρε Λουκάνια ήτο περισσότερο γνωστός μέτό όνομα ΛάκυΛουτσιάνο.
Έ τσ ι λοιπόν τελικά, χάρις στή βοήθεια τοϋ Λάκυ Λουτσιάνο, τοϋ άλλοτε 

«Βασιληά των Ναρκωτικών», προς τον πτωχό Φρανσισκανό καλό γη ρο, οίκοδομήθηκε 
σέ άπόστασι 12 χιλιομέτρων άπό τήν Ρώμη, στή λεωφόρο Κατινίνα, τό άστυ—κατα
φύγιο τών παλαιών γκάγκστερς—Οίκος τοϋ ’Ελέους.

Πώς ό τρομερός καί άπαίσιος Λάκυ Λουτσιάνο πού καί άπ’ τή Νεάπολι άκόμη 
έφαίνετο νά έσπείρη τό τρόμο σέ όλους τούς παληούς συνεργάτες καί συνενόχους 
στήν ’Αμερική, πώς ό σκληρός αυτός εγκληματίας έφθασε σ’ αύτό τό σημείο;

’Εγκατεστημένος μέσα στο ύπερπολυτελές διαμέρισμά του πού δεσπόζει 
προς τον λιμένα της Νεαπόλεως, αυτός ό κομψός καί άψογος στήν έμφάνισι τύπος, 
αύτός ό σαδιστής καί ληστής τών νυκτερινών κέντρων, αύτός ό /αρτοπαίκτης καί έκ- 
βιαστής τών πιο μεγάλων χαρτοπαιγνίων, πού έφαίνετο νά μή έχη καμμιά άφοσίωσι 
πέραν τών τεσσάρων μικρών σκυλιών του, Τσιχονάχουα, Μπάμπυ, Τσίπι καί Τζόνι, 
ύποχωρεΐ τώρα στήν παραμικρότερη παράκλησι τοϋ Πάτερ Μπλαντίνο. Πώς 'εξη
γείται αύτό τό φαινόμενο;

Τό ότι όλοι οί άποτυχημένοι γκάγκστερς πού άπελάθησαν άπό τήν ’Αμερική, 
συνεκεντρώθησαν στή Νεάπολι ύπό τήν ποιμενικήν ράβδον τοϋ Πάτερ Μπλαντίνο, 
είναι κάτι τό μεγαλειώδες, αλλά καί κάτι τό πολύ φυσικό, καί πολύ ευεξήγητο. 
"Ολοι τους, ναυαγοί στ-'/] ζωή, άοπάχτηκαν πρόθυμα άπό τή σημαδούρα πού τούς έτεινε 
ό ανθρωπιστής καλόγηρος Μπλαντίνο. ’Αλλά ό Λάκυ Λουτσιάνο ούδεμία άνάγκη είχε' 
άπό τον καλόγηρο Μπλαντίνο.

«Μάλιστα, είχε άνάγκη άπό μένα ό Σαλβατόρε Λουκάνια», άπαντα ό Παπάς, 
πού ποτέ δέν τον άποκαλεΐ μέ τό παρατσούκλι Λάκυ, μέ τό όποιο ήτο γνωστός σ’ 
όλους τούς παληούς κακοποιούς καί σ’ όλο τον κόσμο.

« Ό  Σαλβατόρε Λουκάνια είχε τά πάντα, έκτος άπό ένα φίλο. Τώρα έχει ένα» 
έξακολουθεϊ ό Πάτερ Μπλαντίνο.

*0 Λάκυ Λουτσιάνο ήλθε στή Νεάπολι προ ΙΟετίας καί πλέον. “Ολος ό κόσμος 
στο λιμάνι γνωρίζει τή σιλουέττα του : λίγο βαρύς, μέ μαλλιά σχεδόν γκρίζα, κτενι
σμένα καί μπριγιαντισμένα μέτόν πιο άψογο τρόπο, φέρει δέ γυαλιά μυωπίας μέ χρυσό 
λεπτό σκελετό. Ό  κόσμος προ παντός, τον διακρίνει άπό τήν παράξενη ομιλία του, 
πού είναι ένα κράμα Σικελιανής διαλέκτου μέ μερικές λέξεις τής όμιλουμένης ’Ιτα
λικής γλώσσης καί τής ’Αμερικανικής τοιαύτης.

Είναι άλήθεια, ότι άπ’ τον καιρό πού άπελάθη άπό τήν ’Αμερική δέν διέπραξε 
τό παραμικρότερο έγκλημα. Αυτή όμως ή διαγωγή του καί ή σύνεσις, δέν άφώπλισαν 
τούς ’Ιταλούς άστυνομικούς. *0 Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Νεαπόλεως, έπί τη 
βάσει ένός Κανονισμού ’Ασφαλείας, ύπεχρέωσε τον. Λάκυ Λουτσιάνο νά τελή σέ μιά 
συνεχή καί συστηματική παρακολούθησι καί αστυνομική έπιτήρησι.

Ό  Ίταλο-Άμερικανός άρχιγκάγκστερ δέν είχε το δικαίωμα νά έξέλθη τής 
οικίας του πέραν τής 18,30’ ώρας καί μέχρι 7,30 πρωινής κατά τον χειμώνα, καί τής 
19,30’ μέχρι 6,30’ τό καλοκαίρι. Πλέον τούτου, τοϋ ήτο αύστηρώς άπηγορευμένο νά 
συχνάζη σέ μέρη δημοσίων συναθροίσεων καί συγκεντρώσεων.

Ό  Λουτσιάνο ήτο υποχρεωμένος ν’ άπαρνηθή τά νυκτερινά κέντρα, μή δυνά-
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μένος δέ νά συχνάζη στά 'Ιπποδρόμια, έδιάλεξε καί ένοίκιασε ένα σπίτι πού έδέσποζε 
προς το 'Ιπποδρόμιο της Νεαπόλεως καί άπό έκεϊ παρακολουθούσε τακτικά μέ τά 
κυάλια τις κούρσες, ένώ ένας φίλος του πήγαινε καί έπαιζε γιά λογαριασμό του.

’Αργότερα όμως μια άπόφασις τού Άνωτάτου ’Ιταλικού Δικαστηρίου έκήρυξε 
άντισυνταγματική κάθε στέρησι της προσωπικής έλευθερίας, μέσω των ληφθέντων 
διοικητικών μέτρων ύπο της ’Αστυνομίας, χωρίς τήν έπέμβασι τού τακτικού δικα- 
στού, καί κατήργησε μέ μιά πενιά όλους τούς περιορισμούς στούς οποίους είχε ύπο- 
βληθή ό Λάκυ άπό τούς Ναπολιτάνους άστυνομικούς.

Οί τελευταίοι δεν άπεγοητεύθησαν άπό τήν άπόφασι τού ’Ανωτάτου Δικα
στηρίου. Συνέλαβαν καί παρέπεμψαν τότε τον Λάκυ ένώπιον τού Δικαστηρίου κατη- 
γορούντες αυτόν ότι τυγχάνει «λίαν επικίνδυνος διά τήν δημοσίαν ασφάλειαν της 
Χώρας». Ή  δίκη αυτή έγινε κατά τον περασμένο Μάρτιο. Ό  δικηγόρος συνήγορος 
ύπεστήριξε ότι ό Λάκυ Λουτσιάνο διάγει μιά ζωή πολυτελή καί πολυδάπανη, άλλά 
αύτό οφείλεται στά πολλά χρήματα πού έφερε άπ’ τήν ’Αμερική, καί πλέον, ότι 
αύτό δέν άντίκειται στον ’Ιταλικό Νόμο.

’Επίσης παρεδέχθη ότι ό πελάτης του συνέβαινε νά συναναστρέφεται πολλάκις 
τούς άπελαθέντας έξ ’Αμερικής πρώην κακοποιούς, άλλά καί στήν περίπτωσι αύτή 
δέν υπάρχει διάταξις Νόμου νά τό άπαγορεύη. "Οσον άφορα τήν μυστηριώδη άπουσία 
του άπό τή Νεάπολι, αυτή ήτο μυστηριώδης μόνο γιά τό δικαστήριο. Πράγματι, 
καμμιά τριανταριά δημοσιογράφοι πού είχαν μεταβή στή Μοντεκατίνι, νά παρα
κολουθήσουν τήν κηδεία τού Κρίστιαν Ντιόρ, τού άποβιώσαντος Βασιλέως τής Μόδας 
άνεκάλυψαν έκεϊ ότι ό Λουτσιάνο ήτο εγκατεστημένος σ ’ένα δωμάτιο παραπλεύρως 
τού διαμερίσματος τού μεγάλου ράπτου καί ύπεβάλλετο έκεϊ καθημερινώς σέ θεραπεία 
διαθερμική, πίνων καί μεταλλικό νερό σύμφωνα μέ τις οδηγίες τών ιατρών, έκτος 
Πέμπτης καί Κυριακής οπότε παρευρίσκετο στις κούρσες τής Φλωρεντίας. Προ τής 
καταρρεύσεως τών κατηγοριών τής ’Αστυνομίας, τό δικαστήριο έλαβε μιά άπόφασι 
διά τής οποίας άνεγνωρίζετο ότι, ό «Κύριος Σαλβατόρε Λουκάνια διάγει μιά ζωή 
άπολύτως κανονική καί πρέπει νά τυγχάνη μεταχειρίσεως άναλόγου, σάν έλεύθερος 
καί νομοταγής πολίτης, ώς τοιούτος, δέ, δέν είναι έπιτρεπτόν νά ύποβάληται είς 
ούδεμία στέρησι τής προσωπικής του έλευθερίας παρά τών ’Αστυνομικών ’Αρχών».

"Ολο τό πλήθος πού εύρίσκετο στήν αίθουσα καί στόν περίβολο τού δικαστηρίου 
έχειροκρότησε τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν. ’Εκείνος όμως πού έξεδήλωσε τήν μεγαλύ
τερη καί ζωηρότερη χαρά ήτο ένας καλόγηρος, πού είχε παρακολουθήσει τή δίκη 
άπό τήν αρχή μέχρι τό τέλος.

Ό  Πάτερ Μπλαντίνο τού Σταυρού, παρά τήν μήνιν τής ’Αστυνομίας κατά τού 
Λάκυ Λουτσιάνο, παραμένει πράγματι πιστός στο φίλο του. Γιά τό παρελθόν τού 
Λάκυ δέν θέλει νά γνωρίση τίποτε. Στά μάτια του είναι πάντοτε ή παρούσα δια
γωγή καί συμπεριφορά τού Σαλβατόρε Λουκάνια.

Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, βέβαιοί ό καλόγηρος, ένα προτέρημα καί άρκεϊ 
νά τό άνακαλύψωμε γιά νά έκδηλωθή καί άνθιση.

Ό  Σαλβατόρε Λουκάνια, άκόμη καί όταν ήτο ό γνωστός ώς Λάκυ Λουτσιάνο, 
ποτέ δέν ήρνήθη νά σπεύση νά βοηθήση οίονδήποτε πού εύρίσκετο σέ άπελπισία καί 
άπόγνωσι. Είναι μεγαλόψυχος καί αύτή ή μεγαλοψυχία του πρέπει ν’ άποτελέση τό 
κλειδί τής άπολυτρώσεώς του έκ τού κακού παρελθόντος.

Ό  παπάς τής ένορίας τού Α γίου Σεβαστιανού τό γνωρίζει πολύ καλά. Ά ν  
αύτός κατώρθωσε νά τελειώση τήν άνοικοδόμησι τού Γεροκομείου τής ’Ενορίας του, 
αύτό έγινε χάρις στις 6.000.000 λιρέττες πού έλαβε κατά καιρούς άπό τον Λάκυ 
Λουτσιάνο, κατόπιν παρακλήσεως τού Πάτερ Μπλαντίνο.

Παρ’ ολα αυτά δέν πρέπει νά νομίσετε ότι ό Λουτσιάνο προσπαθεί μέ τά εκα
τομμύριά του νά έξαγοράση τήν άποκατάστασί του, λέγει ό Πάτερ Μπαλντίνο, πού
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άρέσκεται νά διηγήται και νά έπιμένη δτι κατώρθωσε νά διεισδύση βαθειά μέσα στήν 
καρδιά του, καί ν’ άνακαλύψη τ ’ άνθρωπιστικά αισθήματα, πού έκρύπτοντο βαθειά 
σ’ αύτον τον παραστρατήσαντα άνθρωπο.

'Όλες τις ήμέρες ό Λουτσιάνο επισκέπτεται ένα άπό τούς γειτόνους του, τον 
δωδεκαετή Νικολίνο Σπυρίτο, πού εύρίσκεται καρφωμένος στο κρεβάτι του άπό 
μιά τρομερή παράλυσι έπειτα άπο μια προσβολή άπο πολυμυελίτιδα. Τον γεμίζει 
μέ παιχνίδια καί περνά άρκετή ώρα κρατώντας συντροφιά αυτό το άμοιρο παιδί. 
Τά περασμένα Χριστούγεννα θέλησε νά τού προσφέρη ένα δώρο καλλίτερο καί πιο 
εντυπωσιακό άπο τά συνηθισμένα, καί ρώτησε τούς γονείς του, τί θά ήτο έκεΐνο πού 
θά του προξενούσε μεγαλύτερη χαρά καί εύχαρίστησι. Παιγνίδια; “Εχει άφθονα άπο 
αύτά άπήντησαν οί γονείς του. Δεν άγαπα πράγματι, παρά ένα μόνο πράγμα πού τώρα 
λόγω τής άσθενείας του το έχει στερηθή. «Τή θάλασσα καί τά πλοία».

’Έ  λοιπόν, λέγει ό Πάτερ Μπλαντίνο, άφοϋ ό Νικολίνο δεν μπορούσε νά πάη 
στή θάλασσα, ό Σαλβατόρε Λουκάνια τού έφερε τή θάλασσα μέσα στο δωμάτιό του.

Ό  Λάκυ Λουτσιάνο παρήγγειλε καί κατασκεύασαν, μέ άρκετά μεγάλη δαπάνη, 
μιά δεξαμενή άπο πλαστική ύλη μπλέ, έστρωσαν τον πυθμένα της μέ λεπτή άμμο καί 
κογχύλια καί τήν έτοποθέτησε μέσα στο δωμάτιο, κοντά στο κρεβάτι τού παραλυτικού 
παιδιού. Οί δύο σωματοφύλακές του έπεφορτίσθησαν νά μεταφέρουν νερό άπο τήν 
θάλασσα κάθε εβδομάδα καί νά τή γεμίζουν γιά νά πλέη σ’ αύτον ό στολίσκος των 
ιστιοφόρων, πολεμικών καί φορτηγών πλοίων (παιγνιδίων) πού ό Λουτσιάνο προσέ- 
φερε στο μικρό Νικολίνο.

’Αλλά ό Μάτερ Μπλαντίνο είχε καλά άντιληφθή, δτι οί ’Αστυνομικές ’Αρχές 
δέν θά έσυγκινοΰντο άπό αύτά τά μικροπράγματα. Πράγματι ή ’Αστυνομία τής Νεα- 
πόλεως κατέφυγε έκ νέου στο ’Ανώτερο Δικαστήριο καί προσεπάθη ν’ άκυρώση 
τήν δικαστικήν άπόφασι πού άπέδιδε δλα τά δικαιώματα ενός έλευθέρου καί νομοτα
γούς πολίτου στον Λουτσιάνο.

Γ ι’ αύτό, ό τελευταίος, κατόπιν τών συμβουλών τού Πάτερ Μπλαντίνο, άπε- 
φάσισε καί άφοσιώθηκε σοβαρά στήν εργασία. 'Ένας Ναπολιτάνος μηχανικός καί 
έφευρέτης μιάς χειρουργικής τραπέζης καί χειρουργικών έργαλείων, προωρισμένων 
γιά τις πιο λεπτές έγχειρήσεις τού εγκεφάλου, πού έκτύπησε δλες τις πόρτες γιά νά 
έξεύρη τ’ άναγκαιοΰντα χρήματα, βρήκε επί τέλους στύ πρόσωπο τού Λουτσιάνο 
τύν άναζητούμενο χρηματοδότη καί ένα ένθουσιώδη συνεταίρο.

Αύτο πού είναι το πιο καταπληκτικό στή συμπεριφορά τού Λουτσιάνο άπο 
τότε πού στά σοβαρά άπεφάσισε νά έργασθή καί ν’ άλλάξη ζωή, είναι ή τακτική τήν 
οποία ήκολούθησε.

Ό  παληύς ’Αρχηγός τού Συνδικάτου τού ’Αμερικανικού έγκλήματος άκολου- 
θεϊ τήν τακτική ένός υπαλλήλου πού είναι παράδειγμα γιά τούς λοιπούς.

Στις 9 π.μ. κάθε μέρα εύρίσκεται στο κατάστημά του, πού άνοιξε κοντά στήν 
Πολυκλινική.

"Οπως είναι ολίγον σωματώδης, συχνά ζεσταίνεται πάρα πολύ καί άναγκάζεται 
νά βγάζη τό σακάκι του, πράγμα πού άφίνει νά φαίνωνται τά τατουάζ (στίξεις) 
πού έχει στά χέρια του. Μιά γυναίκα μέ μαγιό στο δεξί μπράτσο καί μιά κούρσα στο 
άριστερό.

«Νά γιατί διατηρής τήν κακή φήμη» είπε γελώντας ό Πάτερ Μπλαντίνο! 
Ποτέ δέν θά πάρης οριστική άφεσι άμαρτιών άπό τό Έφετεΐον δταν ξανασυζητηθή 
ή ύπόθεσίς σου τον προσεχή χειμώνα, δταν τά τατουάζ πού έχεις στά μπράτσα είναι 
εις κοινήν θέαν.

Τήν άλλη ήμέρα ό Πάτερ Μπλαντίνο πέρασε στο κατάστημα τού Λουτσιάνο 
καί τού έφερε μιά ώραία μπλούζα άπό λινό λευκό, σαν κι’ αυτές πού φορούν οί ’Ια
τροί.
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’Έτσι, ό Λουτσιάνο μπορεί νά δέχεται τούς πελάτες του χωρίς νά ύποφέρη άπό 
τή ζέστη, καί χωρίς νά διατρέχη τον κίνδυνο νά σκανδαλίζη αυτούς πού τον έπισκέ- 
πτονται μ’ αύτο το καταρραμένο τατουάζ.

Τώρα διαμαρτυρήθηκε μέ τή σειρά του ό Λουτσιάνο γιά το χιλιομπαλωμένο 
ράσο τοϋ καλόγηρου, πού παρά τά κακά του χάλια εξακολουθούσε νά το φορή. Τελικά 
κι’ αυτός ύπεχρεώθη νά τύ άντικαταστήση μέ ένα καινούργιο, πού τού προσέφερε 
ό νϋν έ'μπορος Λουτσιάνο.

Ό  Πάτερ Μπλαντίνο έκαμε κάποτε μιά έπίσκεψι στο Μοναστήρι Σάντα Τσιάρα 
καί έκεΐ άκουσε τήν παρακάτω ιστορία άπό το θυρωρό καλόγηρο τοϋ Μοναστηριού :

Τήν περασμένη εβδομάδα ένα βράδυ κατά τις 10 μ. μ. τρεις άνθρωποι κτύ- 
πησαν τήν πόρτα τοϋ Μοναστηριού καί ζήτησαν νά ίδοΰν τον καλόγηρο ράπτη. 
Είπαμε σ’ αύτούς ότι είναι πολύ άργά καί οί κανονισμοί δεν επιτρέπουν τέτοια ώρα 
επισκέψεις, έπειδή όμως έπέμειναν πάρα πολύ ήναγκάσθημεν νά ύποχωρήσωμεν. 
Τότε έζήτησαν άπό τό ράπτη καί ήγόρασαν ένα ράσο άπό μαύρο μάλλινο ύφασμα καί 
έπλήρωσαν δεκαπλάσια άπό τή πραγματική του άξια, προσφέροντάς τα γιά ήμάς 
τούς πτωχούς. Τούς ήρώτησα γιά ποιά χρήσι τό προώριζαν καί άπήντησαν ότι θέ
λουν νά το κάμουν δώρο.

’Αλλά ποιοι εΐσθε σείς, ήρώτησα τότε;
«Η μείς» , άπήντησε ένας έξ αυτών πού είχε πάρει τό πακεταρισμένο ράσο, 

«εΐμεθα γκάγκστερς».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν περνάτε άπό έκκλησίες ή θέατρα κατά τήν ώρα τής λειτουργίας καί άπό 
κλινικές ή νοσοκομεία, που έχουν σήμα «Ησυχία», πρέπει νά Ιλαττώνετε τήν τα
χύτητα τοϋ αυτοκινήτου σας, άπό άποστάσεως 50 μέτρων νά μή κορνάρετε, καί 
νά περνάτε άθόρυβα. Τό ίδιο πρέπει νά έχετε ύπ ’ όψει σας, όταν περνάτε άπό

στρατώνες ή σχολεία.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Η ΜΕΡΑ
ΤΟΥ

ΠΑΙ ΔΙ ΟΥ. . .
'Υπό Άρχιφύλακος κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

« . . . ’Εάν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μή 
είσέλθητε εις τήν Βασιλείαν τών Ο υρανώ ν...

...Κ α Ιδςέά ν δέξηται παιδίον τοιοϋτον §ν έπΐ τώ όνόματί 
μ ου , έμέ δέχεται· δς δ’ &ν σκανδαλίστ) ένα τών μικρών 
τούτω ν, συμφέρει αύτώ ΐνα κρεμασθί) μύλος όνικός εις τόν 
τράχηλον αύτοΰ καί καταποντισθη έν τώ πελάγει τής θα
λάσσης . . .»

(Ματθ. ιη. 1.)

6 ’Οκτωβρίου 1958.
'Υπό μορφήν έπικαιρότητος είναι γραμμένο τό βιαστικό έτοϋτο σημείωμα. Καί 

άφιερώνεται στό παιδί.Τό παιδί τό δικό σου, φίλε μου... τοϋ γείτονά σου... τό δικό 
μου... της κοινωνίας ολόκληρης... στό μικρούτσικο κι’ άδύναμο αυτό πλασματάκι 
πού στέκει στό περιθώριο της ζωής, σαν εύθυμο σκίτσο μάλλον, παρά σαν κοινωνική 
μονάδα... Μέσα στήν εικόνα της βιοπάλης, τήν ποτισμένη μέ τόν ίδρωτα καί τό μό
χθο της γενηάς μας, τό παιδί μοιάζει σαν μια ζωηρή πινελλιά στό βάθος, άπροσδιό- 
ριστη καί χαμένη μέσα στήν άπεραντωσύνη τής Δημιουργίας... ’Αντιπροσωπεύει τό 
άγνωστο αύριο, σ’ αύτήν τήν συγκλονιστική εποχή δπου τό παρόν έχει στραγγαλίσει 
κάθε όνειρο, κι’ έχει πνίξει κάθε προσδοκία... ’Έ τσι ή ζωή κυλά δίχως να τό προσέχη 
καί δίχως να τό άφίνη νά διαγράψη τόν κύκλο τής ΰπάρξεώς του, μέσα στα φυσιολο
γικά πλαίσια τών δικαιωμάτων του...

Το παιδί μένει παιδί... φλύαρο, άτακτο, κωμικό... παιχνίδι στά χέρια τών 
μεγάλων... Καί όμως...

Προχτές τό έπίσημο Κράτος άνοιξε μιά παρένθεση καί τοΰδωσε τήν ευκαιρία 
νά πρωταγωνιστήση μέσα στόν αγώνα τής ζωής, σάν μονάδα κοινωνική, σάν θεμέλιο, 
πάνω στό όποιο πρέπει νά κτίση ή ’Ανθρωπότητα τή ζωή της...

Ή  μέρα τού παιδιού γιορτάστηκε μέ έπισημότητα... Καί άνοιξαν τά στόματα 
τών μεγάλων, γιά νά τό καλέσουν νά «άρθή στό ύψος τών παραδόσεων του...». Μ’ 
αύτόν τόν τρόπο τό θέμα έγινε προς στιγμήν έπίκαιρο, ύστερα μάλιστα άπ’ τ ’ άηδια- 
στικά κρούσματα τοϋ άνεκδιήγητου «τεντυμποϋσμοΰ» πού άπασχόλησαν πρόσφατα 
τήν κοινή γνώμη. Κι’ υμνήθηκε τό παιδί, κι’ έγίνηκε ’Ελπίδα γιά τό μέλλον τοϋ κό
σμου.

Μά, ας είμαστε πιο ειλικρινείς. ”Ας έχουμε τό θάρρος νά ομολογήσουμε ότι 
είναι κωμική καί όψιμη κάποτε-κάποτε ή έκρηξη τοϋ ένδιαφέροντός μας γιά τό παιδί, 
πού ολόκληρο τό χρόνο τό ξεχνάμε γιά νά τό θυμηθοΰμε μονάχα σέ τέτοιες μεγάλες 
στιγμές. Κι’ ας ρωτηθούμε μήπως ε’ίμαστε τραγικοί φταίχτες καί ένοχοι άπέναντί 
του, καί εφαρμόζεται στήν περίπτωσή μας τό γνωστό γνωμικό : «'Αμαρτίαι γονέων 
παιδεύουσι τέκνα».

Τό έπίσημο Κράτος καλά έργάζεται προς τήν κατεύθυνση αυτή. Κι’ ή ’Εκκλη
σία έπίσης. "Ομως οί γονείς;

Σάν έρχεται ό πατέρας τό δειλινό στό σπίτι του, γυρίζοντας άπ’ τή δουλειά του, 
είναι κουρασμένος, ίσως κακόκεφος ή βιαστικός νά ξαναφύγη γιά τήν ταβέρνα ή τόν
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καφενέ... Καί το παιδί πού καρτερεί ετούτη τή στιγμή σαν δική του νά παίξη καί νά 
κουβεντιάση μέ τον πατέρα του, μένει στήν άκρη, παραπονεμένο, άνικανοποίητο, μέ 
κάποιο τραύμα στήν καρδιά...

Είναι μιά σκηνή πολύ συνηθισμένη στή χώρα μας έτούτη. Ή  έπιστροφή τοϋ 
άσωτου πατέρα... Καί πάνω σ’ αυτήν έχει οΐκοδομηθή ένας όλάκαιρος κόσμος παρα- 
στρατημένων παιδιών, άκολουθούντων... ευσυνείδητα (!) τά πατρικά βήματα. Κι’ 
ή μάννα; Νά πούμε τήν άλήθεια, είναι συνήθως καλλίτερη. Μά όχι, τέλεια. Παραμελεί 
κι’ αυτή τά καθήκοντά της άπέναντι τού παιδιού της, τ ’ άρνεΐται καί καταπιάνεται 
καί τυρβάζει «περί πολλά».

Καί το παιδί μεγαλώνει. Πώς; Μέ φαγητό ζεστό, σύμφωνοι. Μέ ρούχα ζεστά, 
έχει καλώς."Ομως μέ καρδιά κρύα. Τότε, έχει κακώς. Καί πολύ μάλιστα. Μέσα στήν 
άδιαφορία καί τήν ψυχική παγωνιά τοϋ παιδιού, άναπτύσσονται κι’ εύδοκιμοΰν δλα 
τά σπέρματα τοϋ κακού, πού σιγά-σιγά τό κατακυριεύουν καί το ύποτάσσουν σέ τυραν
νικές έξεις.

Τί νά τά κάνη λοιπόν τά όμορφα λόγια, τις πομπώδεις φράσεις καί τις άρχοντικές 
χειρονομίες τών ρητόρων τό παιδί; ’Αγάπη ζήτα. Προστασία. Στοργή. Φώς θέλει. 
Καί ζεστασιά. Χάδι λαχταράει καί οικογενειακή θαλπωρή.

Νά γιατί, άντί γιά λογοτεχνικό διθύραμβο πάνω στήν παιδική ήλικία, προτιμά 
ό γράφων ν’ άσκήση μιά κριτική. Αύστηρή ’ίσως, μά δίκαιη, καί έντελώς άντικειμενική.

’Ά ν σας πώ ότι τό παιδί είναι ή ελπίδα της αΰριον, είναι τό μέλλον της Φυλής 
μας, είναι ό διάδοχός μας, κι’ αν σας τά πώ δλα αύτά όμορφα, μέ πολύν λυρισμό, μέ 
φλόγα καί μέ ρομαντικά πετάγματα τής φαντασίας, ίσως νά εύχαριστηθήτε καί νά 
μου πήτε «Μπράβο». Μά δέν βγαίνει τίποτε μ’ αύτό.

Προτιμώ λοιπόν νά σάς δυσαρεστήσω καί νά κρούσω τον κώδωνα τού κινδύνου, 
γιατί έτσι κάτι μπορεί νά βγή. Νά βγή έστω κι’ ένας μεγάλος άπ’ τόν έγκληματικό 
λήθαργο τής άδιαφορίας του καί ν’ άναλογισθή τις ευθύνες του άπέναντι τών παιδιών 
μας.

"Ας μή πλανώμαστε κι’ άς μή έπαιρώμαστε γιά τή σοφία μας. "Οσο μεγάλοι 
καί σπουδαγμένοι κι’ αν είμαστε, δέν μπορούμε νά φτάσουμε τό ΰψος τής ήθικής 
λαμπρότητος ένός παιδιού.. Τό είπεν ό ί'διος ο Χριστός : «’Εάν μή στραφήτε καί γένη- 
σθε ώς τά παιδία, ού μή εΐσέλθητε εις τήν βασιλείαν τών Ουρανών».

Έ ! λοιπόν! Αυτήν τήν ήθική λαμπρότητα τής παιδικής ήλικίας άς προσπα
θήσουμε νά τήν διατηρήσουμε καί νά τήν ώραιοποιήσουμε, κι’ άκόμα νά τήν συνειδη
τοποιήσουμε μέσα στις καρδιές τών παιδιών μας. ’Ετούτη είναι ή άποστολή μας. Νά 
κουρασθοΰμε. Ν’ άγωνισθοΰμε γιά νά γλυτώσουμε τά παιδιά μας άπ’ τούς κινδύνους 
πού τά περικυκλώνουν.

Κι’ οί κίνδυνοι αυτοί είναι άπειροι καί φοβεροί. Ή  άθεία, ό κομμουνισμός, 
ό άλκοολισμός, ή άνηθικότητα, τό χαρτοπαίγνιο, ή εύκολη ζωή τής άνομίας. "Ας 
δώσουμε όπλα στο παιδί, γιά νά μπορή νά πολεμάη. "Ας τού φυτέψουμε αρχές, άρχές 
ύγιεΐς, Ελληνικές, χριστιανικές, ώραϊες. Κι’άς σταθούμε κοντά του, δχι σάν τιμωροί 
μά σάν φίλοι.

Τό μικρό παιδί είναι μιά ευπλαστη ζύμη. ’Εμείς θά τού δώσουμε τό σχήμα 
τής προσωπικότητάς του.

Δέν είναι μόνον τά ύλικά άγαθά πού χρειάζεται. Είναι κυρίως ή πνευματική 
τροφή πού έχει ανάγκη. Τό καλό παράδειγμα, τό καλό βιβλίο, τήν καλή διαπαιδαγώ
γηση, τή στοργή, καί πάνω άπ’ δλα τήν άγάπη, αύτή τήν πανέμορφη θύελλα πού έχει 
τή δύναμη νά μετακινή βουνά.

Αύτές δέν είναι συμβουλές. Είναι σκέψεις. Λίγες, άπλές, πρακτικές σκέψεις, 
έξ άφορμής τής ήμέρας τού παιδιού. Καί δέν άκολουθοΰν λυρικό στύλ, άλλά υιοθετούν
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μιαν άνησυχία... αύτήν πού νοιώθεις κι’ εσύ, καλέ φίλε άναγνώστη, όταν διαβάζης 
στις εφημερίδες τά εγκλήματα άνήλικων παιδιών. Αυτή ή άνησυχία άς γίνη αίτημα. 
Το αίτημα των καιρών μας, πού νά ξεσηκώση μιάν όλάκαιρη, μιαν επιβλητική σταυ
ροφορία για τή σωτηρία της παιδικής ήλικίας.

Τό παιδί δεν είναι παιχνίδι, είναι γελοιογραφία στή σκηνοθεσία της ζωής 
μας. Είναι το δέντρο πού μεγαλώνει καί πού πρέπει κάποτε νά δώση σκιά, πού πρέπει 
νά δεχτή στά κλαριά του πουλιά, καί νάύψωθή άσάλευτο στούς βορρηάδες καί στις 
καταιγίδες.

'Η  μέρα τοϋ παιδιού πρέπει νά γίνη αιώνας...'Ο κόσμος σείεται έκ θεμελίων, 
τρίζει τό οικοδόμημα τοϋ πολιτισμού μας. 'Η  ύλη δεν μπορεί νά μας γλυτώση άπ’ 
τή φθορά. Θά μας γλυτώσουν μονάχα οί ήθικές αξίες, αν γίνουν τό Σύμβολο τής 
πίστης μας. ’Έχουμε άνάγκη νέου αίματος. Νά μπή στον άρτηριοσκληρωμένο 
οργανισμό μας καί νά τον στηρίξη. Τά παιδιά είναι οί αιμοδότες τού μέλλοντος μας. 
’Απ’ αυτά έξαρτάται τό ποσοστόν τής πνευματικής θνησιμότητος τής Κοινωνίας μας.

Εμπρός λοιπόν. Δώδεκα παρά πέντε. Γονείς γρηγορεΐτε. Διδάσκαλοι, κατη- 
χηταί, πνευματικοί ήγέται, σώστε τό παιδί...

Κι’ έσείς, παιδιά, νοιώστε καλά τήν άποστολή σας. Ή  ζωή σάς καρτερεί 
πολλές φορές σκληρή, κάποτε μάλιστα αδυσώπητη. Γίνετε γενναίοι καί όμορφοι 
άγωνισταί, γίνετε στρατιώτες τής ιδέας καί τού πνεύματος, κλείστε τ ’ αύτιά στις 
σειρήνες τοϋ κακού. Κι’ έτοιμαστήτε. Γεμίστε τίς καρδιές σας μέ πίστη, ξεχειλί
σετε άπό άρετές, όπλιστήτε μέ φιλοπατρία καί θυμηθήτε, θυμηθήτε καλά, π  ο ι α- 
ν ώ ν  α π ό γ ο ν ο ι  ε ί σ τ ε .  ’Αγαπήστε τήν πρόοδο, τή δουλειά, τό μόχθο, τήν 
άρετή... ’Εμείς σάς καμαρώνουμε. ’Επάνω σας έχουμε στηρίξει τίς πιο όμορφες έλ- 
πίδες μας.

Παιδιά τής Ελλάδος, άγόρια καί κορίτσα, άκοϋστε, άπό τά βάθη τών αιώνων, 
τήν προσταγή τής Φυλής μας. Καί νοιώστε περηφάνεια γιατί είστε 'Έλληνες καί κα
τοικείτε σ’ αύτόν τον ένδοξο τόπο.

’Ώ !  να ί!!! «Σήκω επάνω, Ελληνική Νεολαία. Δέν ύπάρχει γιά σέ άλλη πραγ- 
ματικότης, π α ρ ά  ή Ε λ λ η ν ι κ ή  Π α τ ρ ί ς ...»

** *
Τώρα κοντεύουν Μεσάνυχτα... 'Η  μέρα του παιδιού τελειώνει... Μουγγριζει 

έξω ό αέρας μανιασμένος. Μακάβρια είναι ή σκηνοθεσία τής άγριας έτούτης νύχτας. 
'Ένα παγωμένο σκοτάδι τυλίγει τή γή... Κάπου-κάπου κάποιο άγριο ουρλιαχτό 
ένός άγριεμένου σκύλου έρχεται νά προσθέση μιάν άγρια μεγαλοπρέπεια στήν άπει- 
λητική νύχτα...

Μά, μέσα στήν καμαρούλα του, κοιμάται ήσυχο κι’ άμέριμνο τό παιδί μου... 
Κοιμάται... Κοιμάται βαθειά... Κι’ άπ’ τά πυκνά σκοτάδια τής νύχτας, άκούγεται 
μιά γλυκειά φωνή νά τό γλυκονανουρίζη στοργικά, ένώ οί κτύποι τού ρολογιού άκκο- 
μπανιάρουν τούς στίχους της... ’Ίσως νάναι ή φωνή τής Γλυκειάς Παναγιάς, τής 
μάννας τών παιδιών όλου τού κόσμου!!!

Κοιμάται τό χρυσό μου τό πουλάκι 
κι’ έχει κρυφό χαμόγελο γλυκό 
στο κόκκινο του επάνω στοματάκι, 
φιλάκι τών άγγέλων μυστικό.

*

Κοιμάται γελαστό κι’ εύτυχισμένο 
μές στή ζεστή τής μάννας του άγκαλιά. 
Κοιμάται έν’ άγγελάκι χορτασμένο 
μέ τόσα χάδια, γέλια καί φιλιά.
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Μά δεν μπορεί για πάντα έτσι νά μείνη 
στον ξέγνοιο των αγγέλων το χορό.
Μια μέρα θάρθη πού άντρας θά μου γίνη 
καί μες στον κόσμο θάμπη τον σκληρό.

*
Καί τότες θάρθουν βάσανα καί πόθοι, 
παλμοί καί λύπες, έγνοιες καί δουλειά. 
Χρυσά καί τότες όνειρα θά νοιώθη 
σάν τώρα σέ μαννούλας άγκαλιά;

*
Δέσποινα Παναγιά, γλυκειά Παρθένα, 
σώζε το ’Εσύ άπό κάθε συμφορά· 
όπως κι’ ’Εσύ, τδχω, Παρθένα μου ενα 
μόνη μου ελπίδα μόνη μου χαρά.

*
Κάμε το το ταξίδι νά περάση 
τοϋ κόσμου αύτοϋ καλόκαρδο κι’ αγνό, 
νά ζήση εύτυχισμένο, νά γεράση 
καί νά τό ξαναβρώ στον Ούρανό.

*
Κοιμοΰ, μικρό μου, άθωο μου πουλάκι.
Μακάρι ενα χαμόγελο γλυκό 
στον ύπνο πάντα νάχης στο χειλάκι, 
φιλάκι των άγγέλων μυστικό!!!...

Σ. Π Η ΛΟ Σ
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ΜΕΡΟΣ

Ε λ λ η ν ι κ ό
Μη ν ο λ ό γ ι ο

Τπο Ά ρχ ιφύλαχος κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
«Τραγουδώ καθώς κελαδεΐ τό πουλί πού φω λιάζει 
στά κλαριά. Τό τραγούδι πού βγαίνει άπό τό στόμα 
μου είναι ή πλούσια αμοιβή μ ο υ . . . »

Γ Κ Α ΙΤ Ε
Άφίσαμε τελευταία τα δημοτικά τραγούδια τοΰ λαοϋ μας γιά νά μπορέσουμε 

να δοϋμε μέ κάθε λεπτομέρεια το σπουδαιότερο τοΰτο στοιχείο της Ελληνικής 
Λαογραφίας. Λόγοι καθαρώς άντικειμενικοί, μάς ώθησαν προς τοΰτο καί λόγοι 
ψυχολογικοί μάς άνάγκασαν νά άφίσουμε τελευταίο στην ταξινόμηση ένα στοιχείο, 
πού δονεί τις αισθήσεις κάθε άνθρώπου.

’Αποτελούν τά δημοτικά τραγούδια την άσφαλέστερη άφετηρία καί τό στερεώ- 
τερο θεμέλιο κάθε δημιουργίας της Ελληνικής τέχνης. Τελειώτερο καί μονιμώτερο 
είναι τό έργο τοΰ ποιητοϋ καί τοΰ καλλιτέχνου όταν έχει τις ρίζες του στο πάτριο 
έδαφος, όταν τήν όλη μορφή χαρακτηρίζη ή ιθαγένεια. Καί τοΰτο άκριβώς έχει ή 
Ελληνική δημοτική ποίηση, πράγμα πού τό βλέπουμε αν τήν συγκρίνουμε μέ τά 
άλλα είδη τοΰ λόγου καί περισσότερο μέ τά στοιχεία εκείνα πού συνθέτουν τον όρο 
Λ α ο γ ρ α φ ί α .

Σ ’ ολα τά άλλα, συγγενή μέ τά δημοτικά τραγούδια, στοιχεία τής λαογραφίας, 
ήτοι στις παροιμίες, στούς μύθους, στά παραμύθια καί στά αινίγματα πού ή μετάδοση 
άπό τον ένα λαό στον άλλο είναι εύκολη καί συνηθισμένη, βλέπουμε ότι τά ξενικά 
στοιχεία πού είσέδυσαν, καθιστούν δύσκολη τή διάκριση τοΰ ξένου άπό τό καθεαυτό 
Ελληνικό. Δέν συμβαίνει όμως τοΰτο στά δημοτικά μας τραγούδια καί στις παρα
δόσεις, όπου ό εθνικός χαρακτήρας άποτυπώνεται άκραιφνής καί άκίβδηλος. Στά μέν 
δημοτικά τραγούδια κατοπτρίζεται μέ πίστη καί τελειότητα ό βίος, τά ήθη, τά συν
αισθήματα καί ή διανόηση τοΰ Ελληνικού λαοΰ, όπου μέ τον έξωραϊσμό τοΰ ποιητικού 
διακόσμου άναζωπυροΰνται οί άναμνήσεις των εθνικών περιπετειών. Στις παραδόσεις 
δέ συνάπτονται στενά πάτριες καί φιλικές μορφές, εμφανίζονται μέ πλαστικότητα 
τά έθνικά ιδεώδη, καί άποδεικνύεται 6τι ή άρχική μυθοπλαστική δύναμη τοΰ Ε λ 
ληνικού λαοΰ διατηρείται άμείωτη.

Γ ι’ αυτό λοιπόν ή δημοτική ποίηση είναι ή άσφαλέστερη άφετηρία καί τό στε- 
ρεώτερο θεμέλιο κάθε δημιουργίας τής Ελληνικής τέχνης. Κι’ άφοΰ τό έργο τοΰ ποιη- 
τοΰ καί τοΰ καλλιτέχνου γενικά είναι μονιμώτερο καί τελειότερο όταν έχη τις ρίζες 
του στο πάτριο έδαφος, ας δώσουμε έδώ τό λόγο στο Σολωμό, μέ τήν ελπίδα ότι
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θά στυλώσουμε μονιμώτερα κάτι πού σέ πολλούς θά φανή παράλογο : «'Ο θεμελιώδης 
ρυθμός, έλεγε ό βάρδος της ελευθερίας μας, άς στυλωθή εις το κέντρον τής Έθνικό- 
τητος και άς υψώνεται κάθετα, ένώ το νόημα άπό το όποιο πηγάζει ή ποίησις, καί το 
όποιον αύτη υπηρετεί, άπλώνει βαθμηδόν τούς κύκλους του...)).

'Οπωσδήποτε, ή δημοτική ποίηση είναι τό τελεσφορώτερο όργανο τής ’Εθνι
κής άγωγής, άφοΰ έκτρέφει καί συντηρεί τό ’Εθνικό φρόνημα. Πέρα άπ’ αυτό όμως, 
γιά κάθε "Ελληνα, ή δημοτική ποίηση χαρακτηρίζεται ώς άνάγκη τής καρδιάς, ώς 
δίψα τής ψυχής, άφοΰ σ’αύτήν οφείλεται τό εύεργετικό τονωτικό τής αισιοδοξίας καί 
ή βαθύτερη καλλιέργεια τής ψυχής. Ξεπήδησε άκάθεκτη άπ’ τό λαό καί σ’ αύτόν 
οφείλει τήν ύπαρξή της, άφοΰ ανέκαθεν άπετέλεσε τό ύστατο καταφύγιο κάθε κατα- 
πτοημένης άλλά καί κάθε εύτυχισμένης στιγμής. Μαζί μέ τήν ποίηση άπετέλεσε τήν 
ποιο εξαίσια ψυχική τροφή τοΰ άνθρώπου, ύψωσε ώς τό θείο καί συμφιλίωσε κι’ 
έξίσωσε τήν συνείδηση, δίνοντας τήν αίσθηση τοΰ φυσικοΰ καί ανθρώπινου μεγαλείου 
άλλά καί τής γήινης ματαιότητας.

Τραγουδά ό λαϊκός ποιητής όχι γιατί τοΰ τό ζήτησαν ή γιατί θέλει νάκάνη 
γνωστό τό όνομά του ή γιατί έχει φιλολογικές φιλοδοξίες, άλλά μόνο καί μόνο γιατί 
αισθάνεται επιτακτική άνάγκη νά έξωτερικεύση σέ ρυθμικούς στίχους τό συναίσθημα 
πού τον κατέχει. Είναι δέ άπειρα τά συναισθήματα άπό τά όποια κατέχονται οί λαϊ
κοί τραγουδισταί, όλα δίνουν εσωτερική φλόγα μέ ύμνους στούς οποίους ό άνθρωπος 
τής κάθε έποχής βρίσκει τό νάμα τής παρηγοριάς καί τό άντίδωρο τής άγάπης. 
Τό συναίσθημα τής άγάπης προς τή φύση, τής άγάπης γιά τή ζωή, γιά τον έρωτα, 
τό συναίσθημα τοΰ φόβου γιά τό θάνατο, όλα τοΰτα είναι καταστάσεις ψυχικές πού 
γίνονται αιτία ν’ άναβλύζουν κρουνοί ολόκληροι άπό γνήσια λαϊκή ποίηση. Τήν ποί
ηση αύτή θά εξετάσουμε στή συνέχεια τοΰ « Έ  λ λ η ν ι κ ο ΰ  Μ η ν ο λ ο γ ί ο υ »  
κι’ αύτή τήν ποίηση θά προσπαθήσουμε νά κάνουμε όσο μπορούμε πιο άγαπητή στο 
άναγνωστικό μας κοινό.

** *
Είπαν πολλοί, καί ιδίως ξένοι συγγραφείς, ότι ή δημοτική ποίηση είναι έργο 

ο μ α δ ι κ ό .  'Υπεστήριξαν μ’ άλλους λόγους ότι τό δημοτικό τραγούδι είναι έργο 
τοΰ συνόλου, έργο πού καθιερώθηκε ύστερα άπό κοινή συνεργασία.

’Εδώ θά παρατηρήσουμε ότι τό δημοτικό τραγούδι είναι έργο μόνον τοΰ ε ν ό ς  
στήν αρχή, στήν πρωτεινή του σύλληψη καί έκτέλεση, έργο δέ π  ο λ λ ώ ν στήν μετέ- 
πειτα έπεξεργασία πού τοΰ έκανε ό λαός, ήτοι στις π α ρ α λ λ α γ έ ς .  Θ’ άναγνωρί- 
σουμε ώς λαϊκό ποιητή μόνον τον πρώτον διδάξαντα, άλλά δέν θ’ άρνηθοΰμε τό δικαί
ωμα τής ποιήσεως καί σ’ έκεΐνον πού διεσκεύασε τό πρότυπο ή πού τό μετεποίησε 
σέ καλλίτερο ή καί σέ ... χειρότερο.

Γεγονός όμως παραμένει παρ’ όλα αύτά—καί τοΰτο θέλουμε νά τονίσουμε— 
ότι ή δημοτική ποίηση είναι έργο άτομικό καί όχι ομαδικό. " Ε ν α ς  είναι ό πρώτος 
τραγουδιστής, πού έδωσε τό συναίσθημα πού τον κατείχε, καί π ο λ λ ο ί  είναι εκείνοι 
πού πήραν τούς στίχους καί τούς διεσκεύασαν άνάλογα μέ τήν τοπική τους γλώσσα, 
τά τοπικά τους ήθη καί έθιμα καί τήν τοπική νοοτροπία. Ή  μετασκευή αύτή όμως είναι 
άσήμαντη, γιατί άσήμαντες είναι καί οί μεταβολές πού έγιναν. Ό  τραγουδιστής πού 
παρέλαβε τό τραγοΰδι άπό τον πρώτον, έπέφερε ελάχιστες μεταβολές καί τοΰτο γιατί 
σ υ μ φ ω ν ο ύ σ ε  μέ τήν όλη ύφή τοΰ ποιήματος. Είχε καί ό δεύτερος τραγουδιστής 
τήν αύτή μόρφωση μέ τον πρώτον, είχε τήν ίδια ψυχική διάθεση όταν τό τραγούδησε 
κι’ αύτός, είχε όμως τήν ά π α ί τ η σ η  ν’ άποκαταστήση πληρέστερα τήν συμφωνία 
τοΰ πρώτου μέ τά δικά του συναισθήματα. Γι’ αύτό προσέθεσε κάτι στό πρότυπο, 
άφαίρεσε ή μεταποίησε στό μέλος. Τό αύτό συνέβη καί μέ τον τρίτο, τον τέταρτο, τον 
πέμπτον κ.ο.κ. χωρίς όμως νά μπορούμε νά πούμε ότι δέν ήταν πολλοί οί τραγουδισταί 
πού άφισαν τό τραγοΰδι ό π ω ς  ά κ ρ ι β ώ ς  τ ό  β ρ ή κ α ν .  «Ταυτότης άντιλή-
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ψεων», θάλεγε κανείς καί θά είχε άπόλυτα δίκηο αν δεν υπήρχε στη μέση ό σ ε β α- 
σ μ ό ς  κ α ί  ή ά γ ά π η  π ρ ο ς  τ ή ν  π α ρ ά δ ο σ η ,  προς κάτι πού άφισαν 
προγενέστεροι δλων των τραγουδιστών πού διανοήθηκαν ή άπετόλμησαν τήν μετα- 
σκευή. Αύτον τον σεβασμόν κι’ αύτή τήν άγάπη αΐσθάνθηκαν πολλοί καί δεν έπέφεραν 
καμμιά μεταβολή στο πρωτότυπο. Θέλησαν νά λάμπη στούς αιώνες το έποχικο φώς 
μιας περιόδου, ή στιγμιαία άναλαμπή μιας εποχής, πού θά περνούσε δπως πέρασαν 
καί περνούν τόσες καί τόσες εποχές.

Διαφορετικά δμως είναι τά πράγματα στήν περίπτωση τής τ ε χ ν ι κ ή ς  
π ο ι ή σ ε ω ς . Παρατηρούμε έδώ δτι ό λαός παραλαμβάνει έργα τεχνικά καί, προσ
παθώντας νά τά μεταπλάση ή νά τά καταστήση κατανοητά στούς συνανθρώπους του, 
τά διαφθείρει καί τά καταστρέφει. 'Ο λόγος γιά τον όποιον παραλαμβάνει τά τραγού
δια αυτά, είναι ή μουσική των. Εύχαριστεΐται άπό τήν μουσική λοιπόν ό λαϊκός 
τραγουδιστής καί άρχίζει νά τραγούδα τό άλφα τεχνικό τραγούδι. Τον βλέπουμε τότε, 
άλλοτε νά παραλείπη τά μέρη πού δεν έννοεϊ, άλλοτε νά άπλοποιή καί άλλοτε νά άφαιρή 
ολόκληρα τεμάχια άπό τό δλο σώμα. Επέρχονται έτσι παραλλαγές τραγουδιών, πού 
είναι δυστύχημα νά μνημονεύωνται ώς «δημιουργήματα τού λαού». Δ η μ ι ο υ ρ 
γ ή μ α τ α  τ ο ύ  λ α ο ύ  ε ί ν α ι  μ ό ν ο ν  ε κ ε ί ν α  τ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  
π ο ύ  β γ ή κ α ν  ά π ό  τ ή ν  ά δ ο λ η ,  τ ή ν  ά π λ ο ϊ  κ ή λ α ϊ κ ή  ψ υ 
χ ή ,  κ α ί  δ χ ι  ε κ ε ί ν α  π ο ύ  π α ρ α π ο ι ή θ η κ α ν  έ π ε ι δ ή  ή τ α ν  
ά κ α τ ά λ η π τ α  σ τ ο ν  λ α ό .

’Ίσως ν’ άντιτείνη κανείς, δτι κι’ εκείνα πού παραποιήθηκαν καί έκεϊνα πού 
κατεστράφησαν, χαρακτηρίζονται άπό τον δρο «δημιουργία τού λαού», άφοΰ ούτως 
ή άλλως είναι ό δράστης. Θ’ άπαντήσουμε σ’ αύτό, δτι ό δρος «δημιουργία» άποδί- 
δεται στον λαό μας μόνον γιά έπιτεύγματα δικά του, γιά πράξεις πού έκαμε παρορ- 
μούμενος άπ’ τήν δημιουργική του ψυχή. Γιά έκεϊνα πού ό λαός μας κατέστρεψε, 
προσπαθώντας νά τά κάμη καλλίτερα—κατά τήν γνώμη του—ή προσπαθώντας νά τά 
κάμη καταληπτά καί γιά τούς άλλους όμοιους του—κατά τήν γνώμην του πάλι— 
ισχύει τό άκαταλόγιστο, τό άνεύθυνο σέ δλη του τήν έκταση.

** *
Σάν έπαλήθευση γιά τά παραπάνω, θά παραθέσωμε έδώ ένα τετράστιχο τού 

πιο γνωστού στιχουργοΰ δημοτικών τραγουδιών τών νεοελληνικών χρόνων. Είναι 
στίχοι τού Τσοπανάκου—Παναγιώτη Κάλα, άπό τήν Δημητσάνα— πού γεννήθηκε 
τό 1789 καί βοήθησε πολύ στήν προεργασία καί στά πρώτα χρόνια τής 'Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. Τό τετράστιχο αύτό τού Τσοπανάκου, μαρτυρεί γιά τήν έφεση τών 
λαϊκών τραγουδιστών νά μεταποιούν τεχνικά καί μή άσματα, ήτοι νά έπιφέρουν τις 
παραλλαγές άπό τήν πρώτη σύνθεση τού τραγουδιού. Τραγούδησε λοιπόν ό Τσοπα
νάκος.

«Δότε Φραντζέζοι μαρτύριά, 
πού εϊσαστε στά φανερά" 
μιά γολέττα τού Τομπάζη, 
τήν άρμάδα τήν τρομάζει...».

'Ο λαός δμως μεταποίησε άργότερα, ίσως πιο επιτυχημένα καί πιό καταληπτά: 
«Μαρτυράτε το Φραντζέζοι, 

πέστε το καί σείς ’Εγγλέζοι, 
πώς μιά σκούνα τού Τομπάζη 
τήν Τουρκιά τήνε τρομάζει».

Γιά τήν ιστορία, θ’ άναφερθοΰμε έδώ στο δλο έργο τού Τσοπανάκου, άφοΰ 
αύτός υπήρξε ό μεγαλύτερος μά καί ό πέρα ώς πέρα άποτυχημένος στιχουργός δημο
τικών τραγουδιών τών προ καί άμέσως ύστερα άπ’ τήν ’Επανάσταση τού 1921 χρό-
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νων. Μά πριν προχωρήσουμε στο έργο του πάνω στο δημοτικό τραγούδι, άς τον 
δοϋμε σαν άνθρωπο μιά καί συμβαίνει έδώ τό σχετικώς παράδοξο να κρίνεται ό άν
θρωπος άπ’ τό έργο του ή καί άντιστρόφως.

Γεννήθηκε χωλός στην Δημητσάνα τό 1789. ’Άνθρωπος μέ μέτριο άνάστημα, 
άδέξιες κινήσεις, μέτρια μόρφωση καί ένα χοντρό μπαστούνι πάντοτε στα χέρια, 
ό Παναγιώτης Κάλας, έπωνομάστηκε «Τσοπανάκος» κατ’ άλλους μέν άπό την ιδιό
τυπη φωνή του—έμοιαζε μαθαίνουμε ή φωνή του σαν τό σφύριγμα τοϋ Τσοπανάκου, 
τοϋ πουλιού έκείνου πού άφθονεΐ στή χώρα μας—κατ’ άλλους δέ διότι άπό μικρός 
μπήκε στήν ποιμενική ζωή, φυλάγοντας τα πρόβατα των πλουσίων τής περιοχής.

Κοντά στη φυσική δυσμορφία τού Τσοπανάκου όμως, υπήρχε ένα μεγάλο 
προτέρημα, πού, άλλοίμονο έμελλε να μην άναγνωρισθή άπό πολλούς τής μετέπειτα 
έποχής. Ή ταν τό προτέρημα τής στιχουργικής δεινότητος, πού άπό παιδί τον κατεί
χε. Συνέθετε στίχους δημοτικών τραγουδιών μέ μεγάλη εύκολία καί πρώτος φυσικά 
τούς τραγουδούσε, δίνοντας £τσι σ’ αύτούς καί τήν προσωπική σφραγίδα τού συνθέτη. 
Ή  στιχουργική του αύτή ικανότητα υπήρξε αιτία νά όνομασθή Τυρταίος τού 1821,άν 
καί τούτη ή ονομασία τού δόθηκε κατά πολλούς διότι έμοιαζε μέ τον δύσμορφο καί 
χωλό Λάκωνα ποιητή τής άρχαιότητος, τον θρυλικό Τυρταίο.

Μέ τήν άρχή τής έπαναστάσεως τού 1821, ό Τσοπανάκος προσκολλάται στον 
Νικηταρά καί άρχίζει τό μεγάλο έργο του. ’Ακολουθεί παντού τον Νικηταρά στον 
άγώνα, συναναστρέφεται μέ τούς άγωνιζομένους, τούς οποίους ενθουσιάζει μέ τά 
στιχουργήματά του γύρω άπό τά διάφορα πολεμικά γεγονότα. Παρά τό γεγονός τού 
ότι ήταν θρασύς καί άθυρόστομος—χαρακτηριστικό τών άδικημένων άπό τή φύση—, 
έν τούτοις, ό Τσοπανάκος, όταν έρχόταν στή μάχη δέν άργούσε νά κυκλωθή άπό τά 
παλληκάρια, πού άνυπόμονα περίμεναν νά άκούσουν τις καινούργιες συνθέσεις του 
πάνω στά δημοτικά τραγούδια. Μαζί μέ τον ενθουσιασμό τών πολεμιστών όμως γιά 
τον ποιητή Τσοπανάκο, υπήρχε καί ή έφεση γιά σκώμματα καί πειράγματα γιά τον 
δύσμορφο καί χωλό Τυρταίο. Ή  κωμική φυσιογνωμία του γινόταν άθελα άφορμή 
γιά πειράγματα καί χοντροκομμένα άστεΐα, στά όποια όμως ό ποιητής άντιδροΰσε 
ομοια μέ τον Όδυσσέα. "Οπως δηλαδή ό πανούργος βασιληάς τής ’Ιθάκης άπεστόμωσε 
τον 'Ομηρικό Θερσίτη μέ ένα κτύπημα τής ράβδου του, έτσι καί ό Τσοπανάκος 
έπετίθετο μέ τον χοντρό μπαστούνι του, έναντίον εκείνων πού μέ χυδαιότητα τον περι
γελούσαν καί τον ύβριζαν. Πάνω σ’ αύτό, ό Κολοκοτρώνης μάς άφισε άρκετές άφη- 
γήσεις άπό κωμικά έπεισόδια μεταξύ τού Τσοπανάκου καί τών άγωνιστών, όπως λ.χ. 
τήν πανικόβλητη φυγή τών τελευταίων στο άντίκρυσμα τής άνυψωμένης μαγγούρας 
τού πρώτου ή τήν κωμική σκηνή τής καταδιώξεως τών άγωνιστών άπό τον άμοιρο 
τον Τσοπανάκο. Ή  σκηνή τής καταδιώξεως γίνεται πιο κωμική, όταν λάβουμε ύπ’ 
δψιν ότι ό Τσοπανάκος ήταν πολύ βραδυκίνητος καί άναγκαζόταν νά βαδίζη μέ 
πολύ δυσκολία, έξ αιτίας τής άναπηρίας του.

Τόσο βραδυκίνητος ήταν ό δύστυχος ό Τσοπανάκος, ώστε σ’ ένα ποίημά του 
παρουσιάζει τον Νικηταρά ώς άγγελο μέ φτερά. 'Ο χαρακτηρισμός αύτός μπορεί ν’ 
άποδοθή καί στον θαυμασμό πού έτρεφε ό Τσοπανάκος γιά τον οπλαρχηγό, άλλά καί 
στήν άγάπη τού Νικηταρά γ ι’ αύτόν. Γεγονός είναι, ότι ό Νικηταράς τον άγαποΰσε 
πολύ, άπό λύπη δέ γιά τήν αναπηρία του τού είχε δωρήσει κι’ ένα άλογο άπό τά τουρ
κικά λάφυρα γιά νά μπορή νά μετακινήται. Μά ό άμοιρος ό Τσοπανάκος ήταν πολύ 
φτωχός, άργότερα δέ έπεσε σέ τόση φτώχεια, πού τό άλογο κινδύνεψε νά ψοφήση 
άπό τήν πείνα. Κάθησε τότε κι’ έγραψε τό παρακάτω έμμετρο γράμμα στον Νικηταρά : 

«Τό δώρο σου Νικηταρά, 
είν’ άλογο χωρίς ούρά.
"Η μοΰ στέλλεις καί κριθάρι 

ή σοΰ στέλλω τό τομάρι...».
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Δέν γνωρίζουμε αν συγκινήθηκε ό Νικηταράς άπ’ το γράμμα αύτό, αν καί μπο
ρούμε νάμαστε βέβαιοι δτι θά έκανε ο,τι μπορούσε ό οπλαρχηγός για τον Τυρταίο 
του. ’Εκείνο πού γνωρίζουμε όμως, είναι δτι ό Τσοπανάκος πέθανε πάνω σ’ εκείνη 
τη φτώχεια του νέος πολύ καί λίγα χρόνια μετά τήν έναρξη της Έπαναστάσεως, τό 
έτος 1824. Γιά τον θάνατο του μεγάλου έμψυχωτή του αγώνα, άλλά καί τοϋ προδρό
μου των μετά τήν έπανάσταση δημοτικών τραγουδιών, μαθαίνουμε άπό τήν παράδοση 
τά έξης πεζά... : Είχε πεινάσει πολύ, ύστερα άπό μεγάλη πεζοπορία—τό άλογο φαί
νεται νά ψόφησε έν τώ μεταξύ—καί γιά νά χορτάση έφαγε άφθονα άγουρα κορόμηλα 
άπό δένδρο πού συνάντησε στο δρόμο του. "Υτερα άπό λίγες μέρες, λοιπόν, πέθανε 
άπό...δυσπεψία.

Αύτά μας λέει ό σχετικός θρύλος γιά τόν θάνατο τού νεωτέρου Τυρταίου, τού 
Τσοπανάκου. Είναι παράδοξος θρύλος, μά δέν πρέπει νά μάς φαίνεται περίεργο τούτο 
αν λάβουμε ύπ’ όψιν μας δτι άνέκαθεν ό 'Ελληνικός λαός έπεδίωκε νά πλάθη άπί- 
στευτους θρύλους γύρω άπό τόν θάνατο μεγάλων ποιητών του. ’Αναζητώντας κι’ 
έδώ κάτι σχετικό άπό τά βάθη τής άρχαιότητος, βρίσκουμε τόν Αισχύλο νά πεθαίνη 
μέ σπασμένο κρανίο άπό ολέθριο κτύπημα χελώνας, πού ένας άετός άφισε νά πέση 
άπό τά ύψη έκλαμβάνοντας τή φαλάκρα τού μεγάλου τραγικού ώς βράχο. Μά ό 
άλλος τραγικός, ό Σοφοκλής; Έ !  Αυτός πνίγηκε άπό ρόγα σταφυλιού. 'Όσο γιά τόν 
Ευριπίδη, μαθαίνουμε δτι είχε πολύ πεζότερο θάνατο: Κατεσπαράχθη άπό τά σκυλιά, 
δταν περπατούσε άφηρημένος σ’ ένα έρημικό σημείο, βυθισμένος στούς στοχασμούς 
του γιά τις «Φοίνισσες», τήν «Εκάβη» καί τόσες άλλες τραγωδίες του...

Δέν είναι παράξενη λοιπόν ή έφεση τού λαού μας γιά θρύλους γύρω άπό τούς 
θανάτους μεγάλων ποιητών. Μά ό Τσοπανάκος, ό θρυλικός Δημητσανίτης Τυρταίος, 
ήταν μεγάλος ποιητής;

’Εδώ θ’ άκούσουμε τή γνώμη τού μακαρίτη θεμελιωτή τής Ελληνικής Λαο
γραφίας, τού καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Ν. Πολίτη. ’Ό χ ι, λοιπόν—κατ’ εκείνον. 
Ό  Τσοπανάκος δέν υπήρξε ποτέ μεγάλος ποιητής γιατί, πλήν τών στίχων τής στιγ
μής, πού προωρίζονταν γιά τούς μαθητάς τού 1821 έπί τό πλεΐστον—δέν μάς άφησε 
τίποτα άπό εκείνο πού λέμε άξιόλογο δ η μ ο τ ι κ ό  α σ μ α . Τ ό  γιατί, είναι πολύ 
άπλό : Ό  Τσοπανάκος ήταν άνθρωπος μέ μόρφωση πού μόλις ύπερτερούσε άπό τούς 
πολλούς. ΤΗταν λοιπόν ή μ ι μ α θ ή ς, πού προσπαθούσε δμως νά δημιουργήση κάτι 
άνώτερο, κάτι πιο τέλειο. Καί γ ι’ αύτό άπέτυχε. Διότι έ ν ώ  δ έ ν  ε ί χ ε  τ ή ν  
δ ύ ν α μ η  ν ά  φ θ ά σ η  σ τ ή ν  τ ε χ ν ι κ ή  π ο ί η σ η ,  ά π ο ξ ε ν ώ θ η κ ε  
κ α ί  ά π ό  τ ή  δ η μ ο τ ι κ ή .

’Έ τσι μόνον έξηγεΐται—κατά τόν Ν. Πολίτη πάντοτε—τό δτι ό Τσοπανάκος, 
άνθρωπος μέ στιχουργική δεξιότητα καί μέ μόρφωση άνώτερη άπό τούς πολλούς, 
δέν κατώρθωσε νά κάμη τραγούδια εφάμιλλα τών καλών δημοτικών. Τό έργο του 
έκρίθη νόθο καί γ ι’ αύτό καταδικάσθηκε στήν άποτυχία. Κι’ ή αιτία συνοψίζεται στο 
δτι άποξενώθηκε άπό τήν δημοτική ποίηση, στήν οποία μπορούσε νά θριαμβεύση, 
καί τράπηκε προς τήν τεχνική πού άπαιτοΰσε έπιστημονικές γνώσεις.

"Ας μάς συγχωρήση ή μνήμη τού άξέχαστου λαογράφου μας, πού θά παρατη
ρήσουμε έδώ, δτι ό Τσοπανάκος ήταν άμόρφωτος καί ώς ά μ ό ρ φ ω τ ο ς  έκανε 
τά δημοτικά στιχουργήματά του- τό έάν τό έργο του κρίνεται νόθο καί καταδικασμένο 
σε άποτυχία, έπειδή παρεξέκλινε άπό τήν δημοτική ποίηση στήν τεχνική, είναι κάτι 
πού δέν πρέπει νά κριθή άπό τά αύστηρά πανεπιστημιακά έδώλια έάν ληφθή υπ’ 
δψιν ή εποχή καί ή διάρκεια τής ζωής τού ποιητού.

** *
Χαρακτηριστικό τού δημοτικού τραγουδιού είναι ή άγάπη προς τήν φύση, 

ή άγάπη προς κάθε τί πού έχει σχέση μέ τήν άνθρώπινη ύπόσταση, ή άγάπη, τέλος,
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προς τήν πατρίδα καί τήν Ελληνική φυλή. Για τό μεγαλείο τής Ελληνικής ψυχής, 
τής Ελληνικής γής καί τοϋ κάθε Ελληνικού στοιχείου όμιλοϋν τα δημοτικά μας 
τραγούδια, για τό μεγαλείο δμως όλων αύτών μαζί όμιλοϋν μέ θαυμασμό οί ξένοι 
πού άγάπησαν τούτη τήν χώρα καί τήν άνεκήρυξαν σέ δεύτερη πατρίδα των.

Θά παραθέσουμε έδώ μερικούς στίχους τοϋ Γουσταύου Λαφφόν, τοϋ εύγενι- 
κοΰ φιλέλληνα, πού στήν ογκώδη συλλογή «Τά τραγούδια μου»—τυπώθηκε στήν 
’Αλεξάνδρεια τό 1896—άφίνει να λάμψη τό πνεύμα τοϋ 'Ελληνισμού, άλλα καί ή 
θερμή άγάπη άπό τήν οποία διαπνέεται για τήν Ελλάδα. Πολλά ποιήματα τοϋ Λαφ
φόν τά θερμαίνει βαθύς καί άγνός έρως προς τήν Ελλάδα καί τήν Ελληνική ύπαιθρο. 
’Αντλούμε άπ’ αύτά «Τ ό  π α ρ ά π ο ν ό  μ ο  υ», ένα παράπονο γεμάτο ειλικρίνεια, 
άγάπη καί μεγάλη άλήθεια :

«Φράγκικος είναι ό χορός, φράγκικα τά τραγούδια, 
μέ φράγκικα ονόματα βαφτίζουν τά λουλούδια...
"Αχ ! πέστε μου πού τραγουδούν τής κλεφτουριάς τραγούδια, 
πού οί κοπέλλες άγαποΰν τοϋ κάμπου τά λουλούδια;
Πού τό συρτό χορεύουνε μέ κεντητό μαντήλι, 
πού έχουν χρώμα κερασιού των γυναικών τά χείλη;
’Εκεί ευθύς νά πορευθώ, νά εύφρανθώ, νά ζήσω, 
μέ τού βουνού τ ’ άρώματα μονάχα νά μεθύσω...».

Δική μας είναι ή χώρα πού ό Λαφφόν νοσταλγεί. Τήν ομορφιά της τήν τονίζουν 
οί λαϊκοί τραγουδισταί, οί άνθρωποι τού θερισμού, τοϋ οργώματος, τού βουνού καί τής 
θάλασσας. Τραγουδούν τά συναισθήματα πού κατακλύζουν μόνο καί μόνο τήν καρδιά 
τους, τραγουδούν τούς στίχους δπως τούς νοιώθουν, δπως τούς βλέπουν καί τούς 
άκοΰνε στις καθημερινός σκηνές τού άγροτικοΰ, ναυτικού καί ποιμενικοΰ βίου. "Αλλοι 
τραγουδούν τούς στίχους γιά πρώτη φορά, άλλοι τούς παίρνουν καί τούς τροποποιούν 
γιά νά τούς τραγουδήσουν δεύτερη, τρίρη, τέταρτη... χιλιοστή φορά. ’Έ τσι δημιουρ- 
γεΐται κι’ έτσι δημιουργήθηκε ή γνήσια λαϊκή ποίηση, τό γνήσιο δημοτικό τραγούδι 
μέ τις διάφορες τοπικές καί γλωσσολογικές παραλλαγές.

’Εποχικά καί τοπικά, διακρίνουμε τά δημοτικά τραγούδια σέ πολλές κατηγο
ρίες. ’Έχουμε τραγούδια ιστορικά, άκριτικά, κλέφτικα, εργατικά καί βλάχικα, τρα
γούδια τής άγάπης καί τής ξενητειάς, μοιρολόγια κ.λ.π. "Ας τά δούμε λοιπόν σ’ ένα 
σύντομο άπάνθισμα τών πιο άντιπροσωπευτικών κάθε κατηγορίας.

( Συνεχίζεται)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

‘Υπό Ύπαστυνόμου Β' χ. I ■ ΡΑΊ'ΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ! ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
ΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ή  ιδέα για την σύνταξι της μελέτης αύτής, οφείλεται άποκλειστικά στο σε
βαστό μας Διευθυντή των «’Αστυνομικών Χρονικών» κ. Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην.

’Οφείλουμε νά παραδεχθούμε, ότι καί εύστοχη καί πρωτότυπη είναι. Συγκεν
τρώνει τ’ άνωτέρω πλεονεκτήματα, γιατί άξίζει στ’ άλήθεια νά γνωρίσουμε άπό κοντά 
τήν πόλι στήν όποια ζοϋμε καί γενικώτερα τήν Πρωτεύουσα του Κράτους μας.

Παράλληλα μέ τό «γνώθι σ’ αύτόν» τών άρχαίων προγόνων μας, τήν ίδια περί
που άξια, νομίζω, έ'χει καί τό «γνώρισον τήν πόλιν έν ή κατοικείς».

Κάθε μέρα, γυρίζοντας στους δρόμους τών ’Αθηνών, διαβάζουμε στις γωνίες 
των, διάφορες ονομασίες. Γιά πολλές άπ’ αύτές κάτι γνωρίζουμε, κάτι έχουμε άκού- 
σει. Γιά τις περισσότερες όμως, ασφαλώς δεν ξέρουμε πώς καί γιατί πήραν τήν ονο
μασία των.

’Εξετάζοντας τό πώς καί γιατί ένας δρόμος πήρε τήν ονομασία του, μεταβάλ
λουμε αύτή άπό γράμμα νεκρό, σέ ζωντανή ιστορία. Μ’ αύτόν τον τρόπο, γνωρίζουμε 
εκείνους, τό όνομα τών οποίων πήραν οί δρόμοι καί τούς οποίους, χάριν τών μεγάλων 
προς τήν κοινωνία καί τήν Πατρίδα υπηρεσιών των, ή Πατρίς φρόντισε νά διατηρήση 
άνεξάλειπτα στή μνήμη τών έπιγενομένων, σάν ελάχιστο φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης.

’Από τή σκέψι αύτή ξεκινώντας, θά προσπαθήσουμε άπό τις φιλόξενες στήλες 
τών «’Αστυνομικών Χρονικών» νά γράψουμε λίγα πράγματα, έχοντας πάντοτε σάν 
οδηγό τήν ιστορική πλευρά τών θεμάτων, μέ τά όποια θά άσχοληθοϋμε.

Στή συνέχεια αύτής τής εργασίας θά μάς δοθή ευκαιρία νά γνωρίσουμε όλα τά 
άρχαΐα καί ιστορικά μνημεία καί γενικώτερα κάθε τί πού σήμερα συγκεντρώνει 
τήν προσοχή μας.

Στή προσπάθειά μας αύτή, σκοπός μοναδικός είναι, νά δώσουμε τήν εύκαιρία 
στούς άγαπητούς άναγνώστας τών «’Αστυνομικών Χρονικών» νά γνωρίσουν άπό 
κοντά τήν πόλι τοϋ φωτός, τήν ’Αθήνα.

Θεωρούμε σκόπιμο καί άπαραίτητο νά κάνουμε άρχή τής παρούσης μελέτης 
μέ μιά βραχεία έπισκόπησι τών ’Αθηνών, τόσο άπό ιστορικής όσο καί άπό γεωγραφι
κής πλευράς. Παρόμοια βραχεία έπισκόπησις θά γίνη καί στο μέρος τής μελέτης πού 
άφορά τον Πειραιά.

Δέν προσδοκούμε ούτε επιδιώκουμε λογοτεχνικές ή ιστοριοδιφικές δάφνες. 
Γ ι’ αυτό τό λόγο, γι/χ κάθε σφάλμα ή παράλειψι, πού παρά τή προσπάθειά μας ήθελε



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 6379

παρατηρηθή, έπικαλούμεθα έκ των προτέρων τήν έπιεικεστέραν κρίσιν των φίλων 
άναγνωστών.

ΙΩ ΑΝΝΗ Σ ΡΑ-ΓΚΟ Σ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Βραχεία έπισκόπησι των ’Αθηνών
’Ε τυ μ ο λ ο γ ία : Άθήναι.
Τό πώς καί γιατί έλαβε αύτή τήν ονομασία, υπάρχουν διάφορες γνώμες. Μια 

άπ’ αύτές αναφέρει δτι προέρχεται άπδ τή λέξι «’Άθος», πού σημαίνει ’Άνθος.
’Αντίθετα ό Doederlein παράγει το δνομα άπο τή λέξι «Θάω» (θήσαι =θη- 

λάσαι), εξηγώντας αύτή σάν εύφορη γη.Άλλοι, σχετίζουν τήν ονομασία μέ το δνομα 
της θεάς ’Αθήνας (Άθήνη, Άθηναίη, ’Αθηναία, Άθηνάα, Άθηνά). Πάνω στήν τε
λευταία έκδοχή, δυύ γνώμες έχουν σοβαρή θέσι. ”Η δτι ή θεά πήρε το δνομα άπο 
τήν πόλι ή δτι ή πόλις έλαβε το δνομα άπο τήν θεά.

Μια ιδιότυπη έτυμολογία, πρότεινε τελευταία ό έκ Θεσσαλονίκης Β. Τσιστι- 
μπάσης, ό όποιος ύποστηρίζει δτι αί Άθήναι ίδρύθησαν άπο τούς Άτλαντες. Έ ν 
συνεχεία λέγει δτι ή λέξις «’Αθήνα» είναι σύνθετη έκ τών «Ά θ» ή «Ά θι»  καί «ήνα». 
Τό πρώτο σημαίνει τον άριθμό δέκα, τό δεύτερο έξηγεϊται ωσάν ή δπως. Μ’ αύτές 
τις σκέψεις συμπεραίνει, δτι έλεύθερα, ή ’Αθήνα, έξηγεϊται «ωσάν ή δπως δέκα».

Τή θεωρία του αύτή στηρίζει, στο γεγονός δτι κατά τή γνώμη του αί Άθήναι 
έλαβον αύτή τήν ονομασία άπο τήν προσφιλή στούς Άτλανταίους πρωτεύουσάν των, 
ή όποια έκαλεϊτο «Ά θι», άπ’ τον άριθμό τών 10 πολιτειών πού συγκροτούσαν τήν 
Άτλαντίδα.

Ποιά άκριβώς άπ’ τις άνωτέρω έκδοχές είναι ή πλέον σωστή, δεν δόθηκε μέχρι 
σήμερα συγκεκριμένη άπάντησις.

Στή Δωρική διάλεκτο, συναντάται σάν «Άθάναι». Στο Μεσαίωνα, οί Φράγκοι 
άπεκάλουν αυτήν «Σετίνα», οί δέ Τούρκοι «Άτινα», «Σετίνα» καί «Άτίνιαχ».

Γ ε ω γ ρ α φ ία :
Βρίσκονται στο νότιο τμήμα τού λεκανοπεδίου πού σχηματίζουν τά δρη : 

'Υμηττός ή Τρελλός (1.006μ.), Πεντελικόν (1.019μ.), Πάρνης (1.413μ.), Ποικίλον 
(Ζαχαρίτσα—450 μ .), καί Αιγάλεω (468 μ .). Νοτιοδυτικά τό λεκανοπέδιο αύτό 
κλείνει ό κόλπος τού Σαρωνικοΰ. Είναι τό νοτιώτερο, μεγαλύτερο καί ωραιότερο άπο 
τ ’ άλλα λεκανοπέδια τής Αττικής.

Τό γεωγραφικόν μήκος τών ’Αθηνών, έπί τού μεσημβρινού κύκλου τού Α σ τε
ροσκοπείου είναι : 23,43' άνατολικά τού Γκρήνουϊτς, ήτοι 1 ώρα 34' καί 52,07".

Τό γεωγραφικό πλάτος είναι : 37°, 58' καί 19,07" βόρειον.
Οί λόφοι πού περιλαμβάνονται στή περιοχή τών ’Αθηνών έχουν τά κατωτέρω 

ύψη : Τουρκοβούνια (338), Λυκαβητός (277), Άκρόπολις (156), Άρειος Πάγος 
(115),· Άρδητός (133), Φιλοπάππου (147), Λόφος Νυμφών - ’Αστεροσκοπείου— 
(104,8), λόφος Σικελίας (δεξιά τής λεωφόρου Συγγρού μετά τή γέφυρα Ίλισ- 
σού—(78) καί Κολωνός (56).

Δύο χείμαρροι διασχίζουν τή πόλι τών Αθηνών. Άνατολικά ό Ίλισσός, δστις 
πηγάζει άπο τον Υμηττό καί δυτικά ό Κηφισός άπ’ τή Πάρνηθα καί τή Πεντέλη.

Τό κλίμα τών Αθηνών καί γενικώτερα τής ’Αττικής, φημίζεται άπο τήν άρ- 
χαιότητα άκόμη, τόσο γιά τήν θερμοκρασία τού άέρος δσο καί γιά τή ζωηρότητα 
καί καθαρότητα τής άτμοσφαίρας.

Ή  άνοιξις είναι μικράς διάρκειας γιατί ό χειμώνας είναι μερικές φορές όψιμος 
καί τό θέρος πρώιμο. Ή  καλλίτερη έποχή γιά τήν ’Αθήνα είναι τό φθινόπωρο, πού 
άρχίζει στά μέσα τού Σεπτεμβρίου καί παρατείνεται καμμιά φορά μέχρι τό δεύτερο 
ΙΟήμερο τού Δεκεμβρίου. (Συνεχίζεται)
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Αί Πάτραι, πρώτα-πρώτα ή ουσιαστική Πελοποννησιακή πρωτεύουσα, ή 
νύμφη τοϋ Πατραϊκοϋ, ή τετάρτη τής Ελλάδος σέ πληθυσμό πόλις, ωραία, μεγαλο
πρεπής καί δραστήρια.

’Άλλοτε στα τέλη τοϋ 19ου αΐώνος βρισκόταν σέ μεγίστη άκμή καί συναγωνι
ζόταν τήν ’Αθήνα σέ οικονομική άλκή, πνευματική καί κοινωνική ζωή. Άλλα καί 
σήμερα, διατηρεί τήν παλαιά της αρχοντιά καί είναι άπό τα άξιολογώτερα έπαρχιακά 
κέντρα. Αί Πάτραι είναι σοβαρό Τουριστικό καί Συγκοινωνιακό κέντρο. ’Απ’ αύτήν 
διέρχεται ό καλός Αυτοκινητόδρομος ’Αθηνών—Πύργου—Δυτικής Πελοποννήσου 
καί μέσω τών Πατρών πέρνα τό ογκώδες ρεϋμα τών Τουριστών προς τήν ’Ολυμπία.

Πόλις ωραία, μεγαλοπρεπής καί δραστήρια... Δραστήριος όμως κι’ό ’Αστυνο
μικός της Διευθυντής κ. Κ.Τσίπης, δστις άνέλαβε σοβαρό άγώνα κατά τής εύρυθμίας 
τής κυκλοφορίας τών οχημάτων καί τήν διευκόλυνσι καί προστασία τών πεζών.

’Έ χει κι’ ή Πάτρα τήν κίνησίν της καί μάλιστα πολλές χιλιάδες άριθμοΰν τά 
υπό τών κατοίκων της χρησιμοποιούμενα δίκυκλα οχήματα. 'Η  μεγάλη αύτή κίνησι 
τών δικύκλων είναι κυρίως ή άφορμή πολλών καθημερινών δυστυχημάτων. Διά τούτο 
έκτος τοϋ έντυπου ύλικοϋ, τό όποιον κατά πρώτον φρόντισε νά φέρη στήν Πάτρα ό κ. 
Διευθυντής καί τό όποιον μοιράστηκε σέ όλους τούς οδηγούς, είχε τήν έ'μπνευσι, 
ή πόλις αύτή, νά στεγάση εις τήν έπί τής όδοϋ Μαιζώνος, Δημοτικήν βιβλιοθήκην, 
τήν έκθεσι Τροχαίας ’Αστυνομίας Πόλεων γιά ένα 13ήμερον.

Είναι Κυριακή, 21η Σεπτεμβρίου 1958’ ό ήλιος μαστιγώνει τή γή άλυπη τα. 
'Ο ίδρώς τρέχει άδιάκοπα άπό τά μέτωπα... κι’ όμως, προσωπικώς ό κ. Διευθυντής, 
πολλοί άξιωματικοί καί κατώτεροι, άγωνίζονται μέ μεγάλη θέλησι καί προσοχή νά 
τακτοποιήσουν τά εκθέματα τής Τροχαίας.

Τήν 6ην μ.μ. τής αυτής, έγένοντο εις τήν αίθουσα τής Δημοτικής βιβλιοθήκης 
τά εγκαίνια τής «Έκθέσεως Τροχαίας».

Πλήθος κόσμου παρακολουθεί. Εις τούς προσκεκλημένους ώμίλησεν ό ’Αστυ
νομικός Δ/ντής κ. Τσίπης, δστις έτόνισε τον σκοπόν τής έκθέσεως καί τήν συμβολή 
ταύτης εις τήν κατανόησιν τών μεγάλων κινδύνων έκ τής παραβάσεως τών κανόνων 
τών ρυθμιζόντων τήν Τροχαίαν κίνησιν. Τήν ταινίαν τής Έκθέσεως έκοψε, είσελθών 
πρώτος εις αύτήν, ό 'Υπουργός ’Εμπορίου κ. Λέων. Δερτιλής. ’Ακολούθως οί έπί- 
σημοι τής πόλεως περιήλθον τά έκθέματα, τά όποια άπεικονίζουν παραστατικώς τούς 
κινδύνους άπό τά τροχοφόρα καί παρέχουν κατατοπιστικάς καί χρησίμους πληροφορίας.

'Η  «’Έκθεσις Τροχαίας» άπετέλεσε γιά τήν Πάτρα κάτι τό καινούργιο, τό 
πρωτότυπο... Μία έκθεσις πού άφισε έποχή καίτό πέρασμά της θά τό θυμούνται δλοι...

Πολλά έχουν γραφή περί «Έκθέσεως Τροχαίας», δυό λόγια δμως κρίνονται 
άπαραίτητα γιά τό περιεχόμενο τής Έκθέσεως Πατρών.

Στήν είσοδο τής Έκθέσεως, προβάλλεται συνεχώς μία διαφημιστική κινημα
τογραφική ταινία, τήν οποίαν παρακολουθεί πλήθος κόσμου, μετά τό τέλος τής οποίας 
ίεσέρχεται εις τήν αίθουσα. Τούς έπισκέπτας ύποδέχονται δύο καλόκαρδοι καί γε
μάτοι καλωσύνη κι’ εύγένεια 'Υπαστυνόμοι.

Στο βάθος τής εισόδου, υπάρχει ένας αύτόματος ρυθμιστής κυκλοφορίας, τοϋ
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οποίου τά έκπεμπόμενα χρωματιστά φωτεινά σήματα, κατευθύνουν τούς έπισκέπτας 
στη μεγάλη αίθουσα της έκθέσεως. Στάσου... κύτταξε... βάδισε προς την έκθεσι... 
είναι εδώ τά συμβατικά του ρυθμιστοΰ χρώματα καί εισερχόμενος, βλέπεις τις διά
φορες εικόνες πού έχουν τοποθετηθή μέ άπόλυτο καί ζηλευτή τάξι, πράγμα πού δει
κνύει ότι αυτοί πού άσχολήθηκαν μέ την εκθεσι είχαν πολύ γούστο κι’ εργάστηκαν μέ 
θέλησι καί μεγάλη προσοχή.

Το ρεύμα των έπισκεπτών τής έκθέσεως, σέ σπρώχνει μπροστά καί μιά λε
ζάντα άποσπά άμέσως την προσοχή σου, «ή ζωή είναι χαρούμενη», κι’ ένω μέ τή 
φαντασία σου τρέχεις νά χάρης τή ζωή, λίγο πιο κάτω... στο έπόμενο βήμα... παρα
μονεύει ό Θάνατος.

'Ένας όμιλος μαθητών, στέκεται μέ θαυμασμό μπροστά σέ μιά εικόνα πού 
παριστάνει τον άστυφύλακα τής Τροχαίας, κρατώντας στό χέρι του τό μπλοκ καί τό 
μολύβι, έτοιμος γιά νά... ένω οί προς τά δεξιά του επιγραφές μάς πληροφορούν ότι, 
«Είμαι ύποχρεωμένος νά προστατεύω όλους», «είμαι ύποχρεωμένος νά προστατεύω 
άκόμη καί τον παραβάτη» καί τέλος «είμαι ύποχρεωμένος νά έφαρμόζω τούς νόμους». 
Αύτό σημαίνει ότι δέν είναι έχθρός κανενος, δέν άντιδικεΐ μέ κανένα καί έχει γιά σκο
πό του νά μάς προστατεύη όλους.

Φθάνοντας οί έπισκέπται στήν είσοδο τής έκθέσεως, ένας 'Υπαστυνόμος δίδει 
ένα φάκελλο στον κάθε επισκέπτη μέ διαφημιστικά φυλλάδια, «ένα γράμμα στά καλά 
παιδιά άπό τήν Τροχαία καί μιά ύπόσχεσι τού άστυφύλακος τής Τροχαίας, ότι πάντα 
θά είναι ό φρουρός τής ζωής μας». Τις κρίσεις καί τις έντυπώσεις γιά τήν έκθεσι τις 
γράφει καθημερινώς ό Πατραϊκός Τύπος, ή άγάπη όμως τών έπισκεπτών, προς 
αυτήν, έκδηλώνεται στό «βιβλίο έντυπώσεων» πού βρίσκεται στήν έξοδο τής έκθέσεως.

'Ο 'Υπουργός τού ’Εμπορίου κ. Λέων. Δερτιλής, γράφει: « 'Η  συμπτωματι- 
κή μου έπίσκεψις εις τάς Πάτρας, μοΰ προσέφερε τήν εύκαιρία νά θαυμάσω μία 
πλευρά τών ύπηρεσιών πού προσφέρει εις τήν κοινωνίαν ή «’Αστυνομία Πόλεων». 
Κάποια μαθήτρια: «'Υποσχόμεθα νά τηρήσουμαι τούς νόμους τής Τροχαίας» κι’ άλ
λος: «Έκθεσις άρίστη», καί χίλιες άλλες έπαινετικές φρέσεις πού γεμίζουν τό βιβλίο 
έντυπώσεων τής έκθέσεως.

’Αξίζει, πράγματι ένα μεγάλο «εύγε» ώς άμοιβή τών μόχθων τών οργάνων τής 
Τροχαίας, πού άγωνίζονται μέ τή ζέστη καί τό κρύο, μέ τή βροχή καί τό χιόνι, νά 
κρατήσουν τούς δρόμους μακρυά άπό τό θάνατο.

Εις τό πλαίσιον τής έκδηλώσεως ταύτης, οί μαθηταί τών σχολείων τής πόλεως, 
έπεσκέφθησαν ομαδικά τήν έκθεσιν καί παρηκολούθησαν τήν εις τόν κινηματογράφον 
«Rex» προβαλλομένην ειδικήν ταινίαν σχετικώς μέ τήν Τροχαίαν Κίνησιν.

’Εδώ, έκλεισεν ή παρένθεσις τής Έκθέσεως Τροχαίας, άλλά συγχρόνως άνοιξε 
μία άλλη, πού μάς δίδει τήν εικόνα τών προσπαθειών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πατρών, πού άγωνίζεται νά ρυθμίση κατά τόν καλλίτερον τρόπον τήν Τροχαίαν 
Κίνησιν έντος τής πόλεως. Προς τούτο, έν τώ πλαισίω τής άρξαμένης άπό πολλού 
προσπάθειας της, προήλθεν τελευταίως καί εις τήν λήψιν άλλων σχετικών άποφα- 
σεων. Εις τάς κεντρικάς οδούς τής πόλεως καί προς τήν δεξιάν πλευράν, εις άπόστασιν 
ενός μέτρου άπό τών ρείθρων τού πεζοδρομίου, θά δημιουργηθοΰν ειδικοί διάδρομοι 
διά τήν διέλευσιν τών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων καί γενικώς τών πάσης φυσεως 
δικύκλων οχημάτων. Οί διάδρομοι αυτοί θά σχηματισθοΰν δι’ ειδικού χρώματος 
προς διάκρισιν. Πρόθεσις, δηλαδή τής ’Αστυνομίας είναι νά ρυθμίση τό θέμα τής 
Τροχαίας κινήσεως διά συστάσεων καί ύποδείξεων, βασιζομένη εις τήν βοήθειαν 
καί κατανόησιν έκ μέρους τού κοινού- καί θάτό έπιτύχη «χάρις εις τόν μεγάλο άγώνα» 
διά νά γίνη προσεκτική ή όδήγησις καί νά καταστή μακρύτερη ή ζωή, διότι τό αυτο
κίνητο δέν είναι φονικό όργανο καί έχθρός τού πεζού, άλλά μέσον έξυπηρετήσεως τού 
κοινωνικού συνόλου, προόδου καί πολιτισμού.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Κυρίες τού Ο.Φ.Α. σάς εύγνωμονοϋμε...»
'Υπό Άρχιφύλακος κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

’Οκτώβριος 1958.
'Ο σάλος των εξετάσεων πέρασε... Ξαναβρήκε ή Σχολή τον ήσυχο πρωινό 

ρυθμό της... Έπέρασε ή ταχυπαλμία του φόβου καί της άβεβαιότητος, κι’ άπόμεινε 
μονάχα ή άγωνία πού την πλαισιώνουν οί υπολογισμοί των υποψηφίων, οί προσθέσεις, 
οί πολλαπλασιασμοί καί ό μέσος όρος.

Ή  υπηρεσιακή ζωή άποκαταστάθηκε... Γαληνεμένη θάλασσα οί ώρες γραφείου 
8-13 καί 17-19, ή κάτι τέτοιο... Καί τό ήμερολόγιό μου ξανανοίγει μπροστά στά 
μάτια μου, περιμένοντας συνέχεια... Συνέχεια πράξεων, σκέψεων, πορείας πάνω στ’ 
άχνάρια τοϋ χιλιοτραγουδισμένου άστυνομικοϋ καθήκοντος...

Τό πνεύμα τής Σχολής μέπερικύκλωσε απλό, έρωτιάρικο, ζεστό, πλημμυρισμένο 
νοσταλγία... Γαλάζια κύματα σπρώχνουν τή σκέψη μου στους γνώριμους τόπους των 
ιδανικών μου... Κι’ ή ίδια πάντα πίστη, άσάλευτη καί άνεξάρτητη άπό πίκρες καί 
άπογοητεύσεις, χαϊδεύει τήν καρδιά μου καί τήν κάνει νά οραματίζεται... Για τις 
εξετάσεις καί για τό πνεύμα τής Σχολής θάθελα πολύ νά σάς κουβεντιάσω... Μά, αύτό 
ας γίνη άλλοτε... Στο άλλο τεύχος τοϋ περιοδικού... ’Απόψε νοιώθω τήν άνάγκη νά 
σταθώ μ’ εύλάβεια μπροστά σέ ένα ορόσημο, γύρω άπό τό όποιο έχει θεμελιωθή μιά 
Γαλάζια πολιτεία... ’Απόψε φέρνω στο μυαλό μου κάποιους άλλους, έκτος τοϋ ’Α
στυνομικού Σώματος, άνεξάρτητους άπ’ τήν γιγάντια πορεία του, πού όπως στηρίζουν 
τά βήματά μας, άγωνίζονται πλάϊ μας τον καλό άγώνα, έχουν τάξει γιά σκοπό τής 
ζωής τους τήν βοήθεια καί τήν άνακούφιση τών οικογενειών τών άστυνομικών υπαλ
λήλων... Μεγάλη ή άποστολή τους!!! πολύτιμη!!! "Οσοι είστε παντρεμμένοι, όσοι 
έχετε οικογένεια, παιδιά, γυναίκες, θά μέ καταλάβετε καλύτερα...

"Οταν ό στρατιώτης μάχεται στήν πρώτη γραμμή τού μετώπου, δεν υπάρχει 
άποτελεσματικώτερη τόνωση τού ηθικού του άπό τήν σκέψη ότι πίσω, μακρυά, στήν 
ειρηνική πατρίδα, ή οίκογένειά του έχει μιά τιμητική θέση στήν κοινή συνείδηση... 
Κάθε βοήθεια πού δίνεται στήν οικογένεια τοϋ φαντάρου είναι ένα όπλο στά χέρια 
του, είναι τά φτερά πού τον βοηθούν νά πετάξη ψηλά, πάνω άπό ραχούλες καί βουνο
κορφές καί νά γράψη μέ αυτοθυσία τήν έποποιΐα τής Νίκης...

Κάτι τέτοι συμβαίνει καί μέ μάς... Έ ν  παντί τόπω καί χρόνω στρατευμένοι 
στον έξαντλητικό άγώνα τών πόλεων, νοιώθουμε τόση γαλήνη, τόση άνακούφιση, 
τόση χαρά όταν βλέπουμε τούς δικούς μας νά άπολαμβάνουν μιάς προστασίας άπό τήν 
κοινή γνώμη, πού ξεχνάμε τούς κόπους καί τήν έξάντλησι τής δουλειάς μας καί προ
χωρούμε ήσυχοι, ένδυναμωμένοι, άπερίσπαστοι... Τό έργο έτοΰτο τό σπουδαίο καί 
τό τρανό τό άνέλαβεν αύτεπαγγέλτως καί μέ συγκινητική χριστιανική άγάπη μιά 
ομάδα γυναικών... 'Ο 'Όμιλος Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών... Καί παράλληλα μέ τή 
φροντίδα καί τήν άνακούφιση τών άστυνομικών οικογενειών, γίνεται αύτή ή ύπέροχη 
ομάδα κήρυκας καί προπαγανδιστής τών άστυνομικών ιδεωδών καί πληθαίνει τούς 
φίλους τής ’Αστυνομίας καί συνειδητοποιεί τήν άγάπη τού κοινού γιά κάθε άστυνομι- 
κό καί γενικώτερα γιά όλο τό ’Αστυνομικό Σώμα, μέ άποτέλεσμα τήν συνεργασία 
τού κοινού μέ τήν ’Αστυνομία... Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αύτό; Είναι ένα έργο πο
λύτιμης συνεργασίας, έπάνω στήν οποίαν στηρίζεται κάθε άσστυνομική έπιδίωξις.

Τί νά τήν κάνης τήν άρτια οργάνωση, τό καλό σύστημα, τήν άριστη επαγγελ
ματική κατάρτιση, όταν ζής καί κινείσαι ανάμεσα σ’ ένα κόσμο προκατειλημμένο, 
εχθρικό ή καί άπλώς άδιάφορο;.. Είναι ένα θέμα όχι απλώς λεπτό, άλλά ούσιώδες, 
είναι ό ακρογωνιαίος λίθος τής έπιτυχίας τού έργου μας. Αύτά προπαγανδίζει μέ δυο
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λόγια καί αυτές είναι οί αρχές καί οί επιδιώξεις τοΰ λαμπρού έτούτου 'Ομίλου των 
Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, πού τον άποτελοΰν κυρίες καί δεσποινίδες των πιο 
εκλεκτών άθηναϊκών οικογενειών καί πού λόγω της κοινωνικής θέσεώς τους αύτής 
είναι σέ θέση νά προσφέρουν πολλά στήν υπηρεσία της ’Αστυνομίας. Καί προσφέρουν... 
Καί προσφέρουν άπειρα... Μέ πίστη πολλή, μέ αυταπάρνηση, μέ αγάπη, μέ έπιμονή, 
μέ Χριστιανική έγκαρτέρηση. Πλούσιος είναι ό άπολογισμος τών πεπραγμένων τους...

'Η  στατιστική παράθεση άριθμών καί πεπραγμένων, νομίζω, περιττεύει... 
Τί νά τούς κάνης τούς άριθμούς, όταν μιλάει ή καρδιά, όταν σκιρτά, όταν μεθά άπό 
εύγνωμοσύνη; Καί οί καρδιές όλων τών άστυνομικών, άνεξαρτήτως βαθμού είναι 
γεμάτες άπό εύγνωμοσύνη προς τις εύγενικές καί ύπέροχες αύτές ήρωίδες τοϋ κα
θήκοντος, πού άθόρυβα καί άνώνυμα νύκτα καί μέρα, στέκουν κοντά μας άγγελοι 
παρηγοριάς καί προσωπικότητες άλτρουισμοϋ καί εύγενικής προσφοράς.

’Ά  ! Μη μοϋ πήτε ! Δέν ύπάρχει πιο εύγενικό αίσθημα άπ’ τήν εύγνωμοσύνη !!! 
Είναι τό πρώτο κριτήριο της ήθικής άξίας... ’Αλλοίμονο σ’ έκεϊνον πού φέρνεται αχά
ριστα στούς εύεργέτες του!!! Μέσα στον ύλικό σάλο της εποχής μας, οπού ό άτομι- 
σμός καί τό συμφέρον ρυθμίζει τις σχέσεις τών περισσοτέρων άνθρώπων, οί έκδηλώ- 
σεις άγάπης είναι ελάχιστες. Γ ι’ αύτό πρέπει νά ύπογραμμίζωνται καί νά έξαίρωνται 
άδιάκοπα. Γιατί, κοντά στά άλλα, άποτελοΰν παράδειγμα προς μίμηση. Νοιώθω ένα 
ξεχωριστά βαθύ σεβασμό προς τήν άξια καί τήν σπουδαιότητα της εύγνωμοσύνης 
καί δέν νομίζω ότι θά είχα κανένα λόγο ύπάρξεως αν άπομακρυνόμουνα άπ’ τήν άρχή 
μου αύτή. Γ ι’ αυτό μέ συναντάτε τόσες καί τόσες φορές ξεχειλισμένο άπό πίστη νά 
ομολογώ καί νά εύγνωμονώ έκείνους πού μέ τήν συμπεριφορά τους έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στήν ζωή μου. Μέ συνεπαίρνει ή εύγνωμοσύνη καί ταπεινώνουμαι καί άρνούμαι 
νά σιωπήσω όταν ή ψυχή μου φωνάζει καί μέ γεμίζει σεβασμό καί χαρά...

'Η  εύγνωμοσύνη λοιπόν ας μάς όδηγήση μπροστά στ’ άπλά καί άπέριττα γρα
φεία τοΰ Ο.Φ.Α. γιά νά ποΰμε, έστω καί βιαστικά, δυο λόγια άγάπης στις καλές 
αύτές κυρίες, πού έταξαν γιά σκοπό της ζωής τους τήν δική μας χαρά καί άνακούφιση.

Προχτές ό Ο.Φ.Α. έδωσε μιά άκόμα λαμπρή γιορτή, μιά άπ’ τις τόσες άξέχα- 
στες κι’ έπιτυχημένες, καί ή συμμετοχή τοΰ κοινοΰ υπήρξε έπιβλητική καί ομαδική 
κατά τρόπο μάλιστα συγκινητικό.

Έσπευσε ό κάθε λογής καί τάξεως πολίτης νά παρευρεθή γιά νά ένισχύση τήν 
όμορφη αύτή γιορτή, κι’ έδωσε μέ τον όγκον του καί τις θερμές εκδηλώσεις του ένα 
άκόμα δείγμα τοΰ έκτελουμένου άπ’ τον Ο.Φ.Α. μεγάλου έργου. ’Από νωρίς οί κερκί
δες τοΰ Παναθηναϊκού γηπέδου, πού βρίσκεται στήν λεωφόρο ’Αλεξάνδρας, είχαν 
κατακλυσθή άσφυκτικώς άπό χιλιάδες κόσμου, κάθε κοινωνικής τάξεως καί κάθε 
ήλικίας... ’Έβλεπες έκεΐ γέρους, νέους, παιδιά, άνάπηρους, γυναίκες, ιερωμένους, 
έπαγγελματίες, στρατιωτικούς, άπλούς βιοπαλαιστές, γνωστούς βιομηχάνους, 
κόσμο, κόσμο, κόσμο άμέτρητο, συγκεντρωμένο πρόθυμα, αύθόρμητα, ειρηνικά... 
"Ενα σωστό Δημοψήφισμα γιά τήν ’Αστυνομία, πού τά καταπληκτικά άποτελέσματά 
του ήταν ένα πανάκριβο παράσημο στις κυρίες αύτές πού έπέτυχαν μέ τήν άθόρυβη 
έργασία τους νά ολοκληρώσουν ένα υπέροχο έργο.

Κι’ όταν, λίγο άργότερα στο καταπράσινο, μοντέρνο γήπεδο τοΰ Παναθηναϊκού 
έπρόβαλλαν τά λεβεντόκορμα παλληκάρια τών δυο μεγαλυτέρων Ελληνικών Σωματείων 
τοΰ Παναθηναϊκού καί τοΰ 'Ολυμπιακοΰ, όλος αυτός ό κόσμος έξέσπασε σ’ ένα άσυγ- 
κράτητο θυελλώδες χειροκρότημα... Χειροκρότημα συμβολικό γιά τόν Ο.Φ.Α. καί 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων. "Ενας άγων ποδοσφαίρου, μέσα στά πλαίσια τής εύγενοΰς 
άμίλλης, ίσως νά συμβόλιζε τόν μεγάλο εύγενικό κοινωνικό άγώνα τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος, μέσα στο στίβο τής βιοπάλης, όπου θριαμβεύει καί επιβάλλεται.

Οί νεαροί ποδοσφαιριστές καί τών δύο ομάδων μάς έδωσαν ένα παιχνίδι ποιό- 
τητος, ταχύ, συναρπαστικό, μοντέρνο, μέ πλούσιες φάσεις καί συναρπαστικές σκη-
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νές. ’Ά ς μην έπεκταθοϋμε σέ κριτική. Τό ισόπαλο άποτέλεσμα μας δίνει αύτό τό 
δικαίωμα (0—0). Πάντως καί οί δυο ομάδες έπαιξαν πρακτικό φούτ-μπώλ καί 
δίκαια καταχειροκροτήθηκαν.

Στην όμορφη έτούτη γιορτή παρέστη καί τήν έτίμησε μέ τήν παρουσία του ό 
φίλαθλος καί άκούραστος Υφυπουργός έπί των Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαν- 
τζής, πού έδωσε ιδιοχείρως τα δυο βαρύτιμα κύπελλα στις άγωνισθεΐσες ομάδες καί 
πού έτυχε θερμής παλλαϊκής ύποδοχής. Παρέστησαν άκόμα ό ’Αρχηγός του Άστυν. 
Σώματος κ. Κόκκινος, ό Γενικός Δ/ντής τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κάλλιας, 
ό ’Αστυνομικός Δ/ντής ’Αθηνών κ. Ρακιντζής, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιώς κ. 
Κανελλόπουλος, ό Διοικητής τής Ύποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας κ. Καραμπέτσος, 
ό κ. Ζαγκλής καί πολλοί άλλοι ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας. Έτίμησεν 
άκόμα μέ τήν παρουσία του τήν γιορτή καί καταχειροκροτήθηκε ό παλαίμαχος 
’Αστυνομικός Διευθυντής καί Βουλευτής ’Αθηνών κ. Δημήτριος Βρανόπουλος.

Μεταξύ τών εκλεκτών έπισήμων διεκρίναμε τούς εξαιρετικούς άρχηγούς τοϋ 
Παναθηναϊκού καί τοϋ ’Ολυμπιακού καί πολλές άλλες ’Αθηναϊκές προσωπικότητες. 
Μετά τον αγώνα προσεφέρθησαν έκ μέρους τοϋ Ο.Φ.Α. άπό ένα κάνιστρο μέ σπάνια 
λουλούδια εις τούς άρχηγούς τών ομάδων, κόκκινο γιά τον ’Ολυμπιακό καί πράσινο 
κιά τον Παναθηναϊκό.

Λεπτομέρειες καί σκίτσα άπ’ τήν άξέχαστη αύτή γιορτή δέν είναι δυνατόν 
ν’ άναφέρω μέσα στον περιωρισμένο έτοϋτο χώρο τής στήλης μου. ΤΗταν πάντως 
μια γορτή πού γνώρισε πρωτοφανή έπιτυχία κι’ άφισε διαλεχτές άναμνήσεις σέ 
όσους είχαν τήν τύχη νά παρευρεθοϋν. ’Έ τσι έκλεισε ένα άκόμα κεφάλαιο δραστηριό
τητας τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, ένα άπ’ τά πολλά, άπ’ τά αμέτρητα, πού γεμίζουν τήν 
ιστορία καί τά πεπραγμένα του...

Ό  Ο.Φ.Α. άς είναι βέβαιος ότι έκέρδισε τήν ευγνωμοσύνη ολοκλήρου τοϋ 
’Αστυνομικού Σώματος.

Οί ευγενικές, οί άκούραστες καί διαλεχτές κυρίες του είναι γραμμένες στήν 
καρδιά μας.

Κυρίες τοϋ Ο.Φ.Α., γιά μιά άκόμα φορά, δεχθήτε έπίσημα, άπ’ τήν στήλη 
έτούτη, ολόκληρη τήν αγάπη μας, μαζί μέ τις ευχές μας νά σας σκέπη καί νά σάς 
ένδυναμώνη στο ευγενικό σας έργο, ό Καλός Θεός.

Ποτέ δέν^σάς ξεχνούμε στις"προσευχές μας.1
277. Π Η ΛΟ Σ
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1 ~ο QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άνάπνευσε, άπομάκρυνε τά τελευταία κλαδιά, καί ξαφνικά βρέθηκε αντι
μέτωπος μέ τούς Ντερύ, τούς θετούς του γονείς.

’ Ηταν έκεϊ μπροστά του κι’ οί δυό, μέ μαύρα ρούχα, κόκκινο πρόσωπο, ξενι
τεμένοι, συγκινητικοί. Πολλές λύπες καί μερικές τύψεις τούς είχαν φέρει έως εδώ... 
Τόχαν σχεδιάσει άπό καιρό...

Είχαν καταστρώσει αύτό τό σχέδιο τόσες φορές... το είχαν ζήσει έκ των προ- 
τέρων...

’Εκείνος κρατούσε τήν βαλίτσα του δεμένη μέ σπάγγο γεμάτο κόμβους, πού 
τό παιδί άμέσως άνεγνώρισε... εκείνη κρατούσε ένα καλάθι γεμάτο μικρά δέματα...

Ό  Άλλέν Ρομπέρ αΐσθάνθηκε τό σώμα του εντελώς άδειο, τόσο πού νόμισε 
όσι θά έπεφτε κάτω φαρδύς-πλατύς. Οί άλλοι τού χαμογέλασαν μέ καλωσύνη...

—«Καλή μέρα μικρέ!..» Τού είπαν εγκάρδια.
—«Τί κάνετε εδώ;» τούς ρώτησε μέ βραχνή φωνή καί μέ άπότομο ύφος πού 

τούς πλήγωσε...
—«Μά έπρεπε νάρθουμε... ’Έπρεπε νά περάσουμε νά σέ φιλήσουμε; ’Έ τσι 

νομίζαμε δτι έπρεπε νά κάνουμε; Έσύ δέν τό ήθελες λοιπόν;..» εΐπεν ό γέρος μέ κα
λωσύνη, κι’ εξακολούθησε νά τού δίνη έξηγήσεις μέ φιλοφροσύνη, γιατί πίστευε ότι 
ό μικρός είχε κιτρινίσει άπ’ τή χαρά του....

—«Φύγετε άπ’ τό στρατόπεδο άμέσως. Σάς άηδιάζω» φώναξε ό Άλλέν Ρο
μπέρ άγριεμμένος.

—«Τί εΐπες;» τόν ρώτησαν έκπληκτοι.
Είχαν έρθει άπό τόν κόσμον αύτόν της σιωπής, τού κόπου, τού φόβου πού 

ήταν ή ζωή τους, είχαν έρθει ντυμένοι στά Κυριακάτικά τους, μέ τά χέρια γεμάτα 
γλυκά πού τού είχαν ετοιμάσει πριν άπό μέρες... Καί νά! άπέναντί τους, αύτος ο 
μικρός γελοίος τών ένδεκα χρόνων, αύτό τό παιδί πού τούς είχε κάνει τόσα νά ίδοΰν, 
αύτό τό παιδί πού ποτές του δέν τούς είχεν άγαπήσει, τούς έδιωχνε...

Ν α ί! Τούς έδιωχνε... Δέν είχε γονείς ό Άλλέν Ρομπέρ. ’Ή  μάλλον ήταν τό 
παιδί μιάς πόρνης...

«Σάς άηδιάζω» ξανάπε τό παιδί μέ τά μάτια άγριεμμένα, μέ τά μαλλιά άναση- 
;;ωμένα, γεμάτος μίσος...

—«Π άμε!!!» εΐπεν ό χωρικός στή γρηά γυναίκα του... «Πάμε νά φύγουμε άπό 
έδώ !!!».. ’Εκείνη κοντοστάθηκε.

«Μά αύτά;» ρώτησε, δείχνοντας τά δέματα, σάν νά έλεγε: «Θά τά ξαναπάρουμε 
πίσω;..»

—«Άδιασέ τα έκεϊ καί νά φύγουμε... Π ά μ ε!!!» εΐπεν εκείνος κοφτά.
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Εκείνη έδίσταζε... Μέ χέρια πού έτρεμαν, τής άρπαξε τύ καλάθι καί σκόρπισε 
τό περιεχόμενό του πάνω στο παγωμένο χόρτο... Το πρόσωπό του είχε γίνει κάτα
σπρο, σάν πανί.

’Άσπρος άπδ οργή ; “Οχι! ’Από λύπη!.. Εκείνη τό ήξερε καλά... Γι’ αύτό τοϋ 
ψιθύριζε συνεχώς μέ χαμηλή φωνή. «Δέν πειράζει! Δεν είναι τίποτε! Δεν είναι τ ί
ποτε!» ένω τα δώρα σκορπίζονταν πάνω στο χώμα: τα τυριά άπό γάλα κατσίκας, 
τά μήλα, τό βάζο μέ τό μέλι...

«Δέν είναι τίποτε!!!». Τό πρώτο τους ταξίδι ύστερα άπό την έκθεση τοϋ 1937, 
οί κόποι, ή άγωνία, τό άογό κλείσιμο τών ματιών άπ’ τη νύστα μέσα στο τραίνο, τό 
χαμόγελο άνακουφίσεως σάν ξύπνησαν σήμερα τό πρωί... 'Όλα αυτά δέν είναι τ ί
ποτε !!! Ν α ί! «Δέν είναι τίποτε !!! Δέν πειράζει!!!».

'Όταν ξανασήκωσαν τό κεφάλι τους, προτού νά γυρίσουν νά φύγουν, ό μικρός 
εΐχεν έξαφανισθή...

«Δέν μπορούν νά προσέξουν αυτοί οί δύο γέροι;» φώναξε νευριασμένος ό κύ
ριος Ντουμπλέ (Άντεισαγγελεύς στο Δικαστήριο ’Ανηλίκων), γυρίζοντας τό τιμόνι 
τοϋ αυτοκινήτου άπότομα προς τά δεξιά, γιά ν’ άποφύγη ένα χωρικό καί μιά γυναίκα, 
πού βάδιζαν καταμεσής τοϋ δρόμου άφηρημένα καί άπρόσεκτα, σάν ν’ άδιαφοροΰσαν 
γιά τή ζωή τους... Τήν ίδια στιγμή ό Δικαστής Λαμύ, πού καθότανε δίπλα του, 
στο μπροστινό κάθισμα, άπλωσε τό χέρι κατά τό μέρος τους, γιά νά τούς χαιρετήση... 
Κι’ έπειδή έκεΐνοι δέν τον πρόσεξαν γύρισε τό κεφάλι πίσω, γιά νά τούς παρακολου- 
θήση μέ τό βλέμμα του, ένω τό αύτοκίνητο άπομακρυνότανε. ’Έστρεψε ύστερα άργά- 
άργά τό κεφάλι προς τόν ’Αντεισαγγελέα καί, κυττάζοντάς τον, είπε σχεδόν ψιθυρι
στά :

—«Μά τήν πίστη μου λοιπόν, Ντουμπλέ, αύτοί οί δυο δέν είναι γέροι... Είναι 
κάτι άλλο...».

—«Τί είναι, κύριε Δικαστά;» ρώτησεν άπορημένος.
Ό  κύριος Λαμύ συνωφρυώθηκε... Τό σοβαρό του πρόσωπο γέμισε ρυτίδες...
—«Είναι δυο δυστυχισμένοι. Κι’ έχουν κάποιο παιδί, εδώ στο Τερνεραί... Θά- 

πρεπε νά σταματήσουμε καί νά τούς μιλήσουμε... ’Ίσως αύτοί οί άνθρωποι νά μάς 
έχρειάζοντο...».

—«Δέν άποκλείεται. Μά μήν ξεχνάτε δτι σήμερα είναι Κυριακή. Αύτήν τουλά
χιστον τήν μέρα έχετε τό δικαίωμα, νομίζω, νά ξεκουρασθήτε...» απάντησε ψυχρά 
ό Άντεισαγγελεύς.

Τό πρόσωπό του δέν ήταν άγριο, μά πλαδαρό... Τά μαλλιά του ξανθά... Τά 
βλέφαρά του σχεδόν κόκκινα... τό βλέμμα του πράσινο, αλλά ψυχρό, σάν εκείνη την 
άγέρωχη λίμνη τοϋ βουνοΰ.. Τό πρόσωπό του δέν ήταν γερασμένο... Κι’ ούτε έπρό- 
κειτο νά γεράση γρήγορα άφοϋ δέν τόν τυραννοΰσαν μεγάλες σκέψεις, κι’ άφοΰ ή ζωή 
του κυλοΰσε ομαλά μέσα στήν άλύγιστη δικαστική συνείδηση του, τις κανονικές του 
συνήθειες, τήν πεποίθησή του δτι δέν είναι άναμορφωτής τής Κοινωνίας, άλλά «κα
τηγορούσα αρχή» πού μοναδικό του καθήκον είχε νά τιμωρή τό έγκλημα, σ’ όποια 
μορφή το συναντούσε, χωρίς νά νοιάζεται καί πολύ γιά τά αίτια πού τό προκαλε- 
σαν...

Δίπλα του ό φιλότιμος, ό εύαίσθητος, ό ευσυνείδητος κύριος Δικαστής, αύτός 
πού χρόνια καί χρόνια τώρα σήκωνε πάνο) του τόν Σταυρό τόσων καί τόσων παοα- 
στρατημένων παιδιών, φαινότανε πρόωρα γερασμένος, έτσι δμως άδιάκοπα τόν εκυ- 
κλωναν οί βασανιστικές σκέψεις γιάτό μέλλον αυτών τών παιδιών, πού τά είχε κλεί
σει στήν καρδιά του σάν νά ήτανε δικά του... Ξαναγύρισε πάλι πίσω τό κεφάλι κι’ 
κι’ είδε τις σιλουέττες τών δύο χωρικών εκεί κάτω, πέρα μακουά, σάν δυο μαύρες 
πίκες μέσα στήν άπεραντωσύνη τής χειμωνιάτικης εξοχής.

(Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ:

■—Προήχθη εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως ό μέχρι, τοϋδε Ύπαστυ- 
νόμος Α' τάξεως κ. Οικονόμου Νικόλαος.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες : Μουλίνος Νι
κόλαος, Μπαλάνος ’Αντώνιος καί Δημακόπολος Γεώργιος.

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεων τοϋ Πειθαρ- 
χικοΰ Συμβουλίου ό δόκιμος Άρχιφύλαξ Σπυρόπουλος Σπυρίδων, ό ΰπαρχιφύλαξ 
Ξένος Δημήτριος καί οί άστυφύλακες : Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος καί Σα- 
ξιώνης Κίμων.

—Διεγράφη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, άποβιώσας ό άστυφύλαξ Βεργανε- 
λάκης Δημήτριος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :

-—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα Γεωργιλάν Σωτήριον, διότι διά της έπιτευχθείσης 
φιλότιμου προσπάθειας του καί εξαιρετικής του δραστηριότητος καί παρατηρητικό- 
τητος έπέτυχε την σύλληψιν κατόπιν καταδιώξεως τοϋ νεαροΰ καί επικινδύνου κακο
ποιού Βούρβαλη Κωνσταντίνου.'Ωσαύτως διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική 
άμοιβή εις τούς άστυφύλακας: Γαλανάκην Φωτ. καί Γιαννόπουλον Γεώργ., διότι έπι- 
δειξάμενοι ζήλον καί έξαιρετικόν υπηρεσιακόν ένδιαφέρον συνέβαλον εις τήν έξιχνία- 
σιν των ύπό τοϋ άνωτέρω δράστου διαπραχθεισών πολυαρίθμων κλοπών.

*★  *
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

’Από τής 27 Σεπτεμβρίου 1958 έως σήμερον παρουσιάσθησαν εις τήν ’Αστυ
νομικήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων 529 υποψήφιοι προς έκπαίδευσιν εις αυτήν καί τών 
οποίων τά μαθήματα ήρχισαν ήδη άπό τής 6/10/58. Είς τούτους εύχόμεθα τό «καλώς 
ήλθαν» εις τήν Σχολήν καί λαμπράν σταδιοδρομίαν είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Οί παρουσιασθέντες είναι οί κάτωθι :
Άδαμόπουλος Χρ., Άθανασούλης Ζήσ., Άλεβυζάκης Γεώργ., Άνδριανός 

Μ., Άντωνόπουλος Γ. τοϋ Δ., Άντωνόπουλος Γ. τοϋ Κ., ΆντωνόπουλοςΜ., Βλάχος 
Κων/νος, Γεωργούσης Ή λίας, Γιαννακόπουλος Ή λ., Γιαννουλάκης Νικ., Γκικό- 
πουλος Κων., Δαλμάτσος Δημ., Ζερβάκης Στυλ., Ζιάννης Παναγ., Θεοδωρακόπουλος 
Νικ., Θειακός Σπυρ., Καρράς Κομνηνός, Κατσουλίδης Βασ., Κιτσάκης Δημοσ., 
Κολοκύθας Άθαν., Κουρής Στ.,Κούρτης Νικ., Κοντόρης Βασιλ., Κουτσοΰκος Δημ., 
Κουφάκης Παναγ., Λυμπερόπουλος Πο>., Μακρής Σπυρ., Μανιάτης Άνδρ., Ματθαι- 
ακάκος Κων., Μητρόπουλος Χαράλ., Μπίθαρης Εύστρ., Μπούρας Κων/νος, Μουντανέ- 
ας Άναστ., Ντάζος Βασ., Ντρέκος Νικόλ., Παπαγεωργίου Στυλ., Παπαδόπουλος 
Νικ., Πανουτσακόπουλος Ίωαν., Πέζος Παναγ., Πιστεύος Νικολ., Ρώσης Κων/νος, 
Σακελλαρόπουλος Γρ., Σαραντόπουλος Παν., Σταυριανόπουλος Διον., Σουρανάκης 
Έμμαν., Τετρακόπουλος Μετρ., Τσαγκαλάκης Μιχ., Τσεκούρας Γεώργ., Χρήστου 
Στέφαν., Σαλίχος Μιχ., Μαρματάκης Γεώργ., Ζαφειρόπουλος Γεώργ., Βεμβληδά- 
κης ’Αντώνιος, Μαρκετάκης Χαράλ., ’Αθανασίου Νικ., Άλαμπουρτζίδης Παν., 
Άλεξάκης Ίωάνν., Άναστασόπουλος Γεώργ., Βαμβακάς Παν., Βασιλάκης Παν.,
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Βολβολάκος Κων., Γεωργιάδης Βασ., Γιάγκου Γιώργ., Γιαννακοδήμος Γεωργ., 
Γιαννόπουλος Θεοδ., Γιαννουλάκης Εύαγ., Γκολφ ινόπουλος Διον., Γκοΰζος Διονυσ. 
Γούνης Ίωάν., Δαλάλας Φρίξος, Δεφϊγγος Νικ., Δρακόπουλος Κων., Δρακούλης 
Ίωάν., Κακαβούλας Ά χιλ ., Καλλίνικος Νικολ., Καλογερόπουλος Ά θ., Καλογιάννης 
Άνδρ., Κάτσιος Χρ., Καχιουτέας Βασιλ., Κολοβός Άθαν., Κομιανός Άριστ., Κου
μπούρας Άναστ., Κυρίμης Κων/νος, Κωστόπουλος Γεώργ., Λάμπας Ζαχαρ., Λει- 
βαδίτης Εύάγγ., Λούτας Σπήλιος, Μακριδάκης Γαβρ., Μοντέλος ΙΊαναγ., Μαυρο- 
ειδής Κων., Μοσχολιός Ά ριστ., Μπέλος Λέων., Μπιλίσης Ή λίας, Παρασκευόπουλος 
Χρ., Πετρϊχος Βασ., Πολυζωγόπουλος Εύθ., Πούλιος Θεόδ., Σαλίκας Πέτρ., Σα- 
φρίδης Σταυρ., Σιδηρόπουλος Έλευθ., Τζουβέλης Ίωάνν., Τσερμπής Γεώργ., 
Τσιώρος Γεώργ., Χατζηλίας Κων., Γεωργοτάς Γεώργιος, Κουτουβάλας Κων/νος, 
Κυριακόπουλος Παν., Πουλόπουλος Άθαν., Σαμψάγης ’Όθων., Άβραμάκος Άντων., 
Βαμβέτσης Λύμπ., Βαβουλογιάννης Παν., Βάγγης Βασιλ., Βασιλάκης Σπυρ., 
Βασιλείου Γεώργ., Βενέτης-Χρ., Βρεττέας Βασ., Γαλαΐος Γεώργ., Δημητρόπουλος 
Ίωαν., Διαμαντής Σπυρ., Δρακωνάκης Ίωάν., Καλαλές Δημ., Καλκίνης Ίωάν., 
Κατσίφης Χρ., Κίσσας Παναγ., Κουντουρογιάννης Μ., Κράλιοβιτς Δημ., Κυζέρης 
Ίωαν., Κυριαζόπουλος Στ., Κωνσταντινίδης Περ., Λάμπρου Ίωάν., Λουπασάκης 
Γεώργ., Μαντζουράνης Άνδρ., Μαργαρίτης Nut., Μαρκόπουλος Ή λίας, Μισιχρόνης 
Γεώργ., Μιχελής Ά ν., Μπελογιάννης Ίωαν., Μυλωμάς Ή λίας, Ξηρομερίτης Σπ., 
ΙΙαναγιωτόπουλος Νικ., Παπαθανασίου Ίωαν., ΓΙαπακωστόπουλος Σπ., Πάσχος 
Γεώργ., Πισινάρας Κων., Πολυδώρου Εύστρ., Πολύζος Βασ., Ρήγας Άνδρ., Σταυ- 
ρόπουλος Μαρ., Τσέτας Παναγ., Τσιάκας Γεώργ., Τσινιάς Νικ., Φουρτούνης Γεωργ., 
Φώτης Χρ., Φωτόπουλος Τιμ., Χαλκιάς Νικ., Σιούλας Λάμπρος, Κραβαρίτης Εύθ., 
Πανόπουλος Βασ., Τζουβάρας Χαρ., Μαυρογεώργης Έ μμ ., Θαμνίδης Δημ., Άδαμό- 
πουλος Κων., Άλιβιζάκος Παντ., Αναγνώστου Φώτ., Άντίοχος Άθαν., Ανυφαντής 
Γεώργ. Βελισαρείου Εύαγ., Βεργεάδης Βασ., Γεωργακόπουλος Ταϋγ., Γλοβίτης Θεόδ., 
Γεωργακάς Άθαν., Δοϋρος Κων., Εύθυμιόπουλος Ίωάν., Ζαφειρόπουλος Άριστ., 
Ζωγράφος Άθαν., Θαλασσινός Διον., Θαλασσινός Γεώργ., Κοκώλης Γεώργ., Κο- 
λόξυλος Πέτρ., Καλτσάς Σωτήρ., Κατσογιάννης Άριστ., Καραγιάννης Ά θ., Κα
τσούλας Άθαν., Κουτουλάκος Σταυρ., Μανώλης Δημ., Μαρκάκης Ίωάν., Μαρτίνος 
Έ μμ., Ματσούκης Νικ., Μίνης Άθαν., Μπακογιάννης Εύαγ., Μπαλντάς Άλέξ., 
Μπονάτσος Καλημ., Μπραιμης Ίωάν., Μπάτσας Νικ., Νιάρχος Παναγ., Νιάσκος 
Ίωαν., Νικολακόπουλος Ίωαν. ΙΙαπαδέας Εύαγ. Παπαδημητριού Ίωαν., Πισκοπά- 
κης Νικ., Ραμαντάνης Χρ., Ρωμανός Άντων., Σπιχόπουλος Χαράλ., Σταυρόπουλος 
Παναγ., Σταθόπουλος Άλέξ., Στρίγγος Περικ., Τσαπαρής Χρ., Τσαρμιόπουλος Γεώρ. 
Τσαβούλης Γεώργ., Φλαράκος Κων., Φώτης Παναγ., Χριστόφαλος Γεώργ., Ά να- 
γνωστόπουλος Λέων., Άντωνογιαννάκης Γεώργ., Άργυρόπουλος Κων., Βουρνάς 
Κων/νος, Βυθούλκας Σπυρ., Γεωργακόπουλος Γεώργ., Γκότσης Νικολ., Γκρίτζαλης 
Έ παμ., Γκρίτζαλης Κων., Γουρνέλος Άριστ., Δημητρακόπουλος Πέτρ., Ελένης 
Δημ., Εύθυμιόπουλος Εύθ., Καλαμαράς Άθαν., Καλογήρου Χαρ., Καρακουλάκης 
Εύάγ., Καραμποΐκης Εύστ., Κασιάδης Γεώργ., Κατσένιος Άθαν. Κοντόσταυλος 
Ίωάν., Κουρκουτής Σπυρ., Κουταβάς Γερ., Κραββαρίτης Ή λίας, Λειβαδίτης Δημ., 
Δυμπερόπουλος Ίωαν., Μπούρας Περικλ. ,Νικολακόπουλος Ίωαν., Παληοθό- 
δωρος Σπ., Παπασημακόπουλος Δημ., Πατσούρης Βασ., Παραδημητρίου ή 
Πεταχτής Κων., Ρήγας Κων., Ριτσινιάς Βλάσ., Ρουμελιώτης Νικ., Σελινόπουλος 
Κων., Σκαρμοΰτσος Εύγ., Σκλαβοϋνος Λέων., Σμυρνιός Κων., Σπυράκης Παναγ., 
Στάθης Έ παμ., Σωτηρόπουλος Σπηλ. Ταβουλάρης Ή λίας, Τομαράς Κων/νος, 
Τσοΰμπος Θεόδ., Φέλερης Γεώργ., Καλαϊτζίδης Άνδρ., Λαμπέας Μάριος, Παπαδά- 
τος Άριστ., Πατρίκιος ή Μήδας Σπυριδοανέστης, Άβραμόπουλος Νικ., Βόγκας Διον., 
Βουρτσάνης Ά λέξ., Γαλόνης Δημ., Γεωργάτος Ίωαν., Γιαννακόπουλος Δημ., Γκί-
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ζας Δημ., Δούλης Χρ., Ζυγουρίτσας Εύθ., Κακαβάς Κλεομ., Καλογερόπουλος Γεώογ., 
Κακαβάς Ίωάν., Καραδήμας Άνδρ., Κεκάκος Δημ., Κλουδάς Χρ., Κορνέτας Δημ., 
Κρτσέτας Κων., Κουνουπιώτης Χρ., Κυριακάκης Ίωάν., Λαγούδης Κυρ., Λαμπρό- 
πουλος Θεόδ., Λιάπης Χρ., Λουκόπουλος Μιχ., Μάλλας Βασίλ., Μαραγκός Παντ., 
Μέξας Κων., Μιχαλάκος Βασ., Μϊχος Νικολ., Μπαλαγιάννης Κων., Μπαλόκας Σπυρ., 
Μπούσιας Δημ., Νίκου Νικόλ., Νικηφόρας Βασ., Παγάνης Δημ., Παπαβασιλόπου- 
λος Γ., Παναγόπουλος Παν. τοϋ Χρ., Παναγόπουλος Παν. τοϋ Ίωάν., ΓΙαπανανιάδης 
Εύαγ., Παππάς Ή λ., Πιπίρος Ά λ ., Πολυζωγόπουλος Ν., Πολίτης Θεόδ., Σαζακλής 
Σταμ., Σαραντόπουλος Ά ρ., Στεχανής Άντων., Στοϋρος Έλευθ., Τσαπάρας Παναγ., 
Τσουραμάνης Εύθ., Χρήστου Ίωάν., Χρονόπουλος Παναγ., Άγγελής Ίωαν., Ά γ -  
ναντόπουλος Ίωαν., Άδρασκέλας Άδάμ, Άναστασάκης Μηνάς, Άνδριανόπουλος 
Διονύσιος, Βαρουξάκης Βελής, Θεοδώρου Γεώργ., Κανέλλος Δημ., Καντάς Σπυρ., 
Καντιάνης Βασ., Καραΐσκος Λέων., Καράκος Κων., Κατσιφαράκης Εύστ., Κοκολά- 
κης Νικ., Κονιδάρης Ά γ γ ., Κοντοβράκης Προκ., Κοτσώνης Νικολ., Κουλούρης 
Γεώργ., Κρανίτης Διον., Λαρεντζάκης Ίωάν., Λέβας Ά ποστ., Λευθεριώτης Ή λ., 
Λύτρας Ιωάννης, Μαγουλάς Γεώργ., Μπακόλης Νικ., Μαστάλης Μιχ., Νικολακό- 
πουλος Θεοδ., Νΐτσος Ά χ ., Παπαζαχαρίου Ίωαν., Παπαδόπουλος Άναστ., Πα- 
παδόπουλος Δημ., Παπαδόπουλος Κων., Παππάς Λάμπρος, Πλάγεσσης Φώτιος, 
Πολυχρονάκης Έ μμ ., Ποντικάκης Έ μμ., Πουρναοάκης Κϋρκος, Ρέμπελος Σπυρ., 
Άλεβιζάκης Βασ., Άνδρουτσόπουλος Παναγ., Άντωνόπουλος Θεόδ., Άργύρης 
Γεώργ., Άργυρόπουλος Εύστ., ’Λργυρόπουλος Θεοδ., Άσημίδης Παναγ., Βαγγαλά- 
της Παναγ., Βασιλάκης 'Ά γγ., Βασιλάκης Στέφ. ή ΓΙαναγ., Βασιλακόπουλος Άνδρ., 
Βασιλόπουλος Νικ., Βλάσσης Εύστ., Βλαχόπουλος Σπυρ., Γαλανόπουλος Γεώργ., 
Γερογιώργης Γεώργ., Γιαννόπουλος Σπυρ., Γιατράκος Σπυρ., Γκέβρος Άλέξ., 
Γλύπτης Μαργ., Γούλας Νικ., Δελόπουλος Άθαν., Δασκαλάκος Βασ., Δελέγκος 
Ίωαν., Διαμαντόπουλος Δημ. Δρακάκης Ά ντ., Δρακάκης Γεώργ., Ζάχος Δημ., 
Ζέρβας Άριστ., Ζησόπουλος Γεώργ., Ζουμπουλάκης Έ μμ., Θάνος Εύθ., Θεοδωρό- 
πουλος Ttav., Ιωνάς Χρ., Κανελλόπουλος Άναστ., Καραμήτσος Βασ., Καραμπάτσος 
Άποστ., Καραμπουτσούνης Παντ., Καρβέλης Στ., Κασιάρης Ά πόστ., Καστρινάκης 
Γεώργ., Κοντοδημητρόπουλος Νικ., Κοτόπουλος ή Κοντός Άλεξ., Κοσμάς Γεώργ., 
Κοσμάς Δημ., Κόττος Παναγ., Κουβεδάκης Άθαν., Κουρσούμης Σωτ., Κουτσογιαν- 
νόπουλος Βασιλ., Κυριακόπουλος Παναγ., Κωνσταντακάκης Κων/νος, Κωστόπουλος 
Πανταζής, Λαγαράκης Νικ., Λύρατζης Σωτ., Λύτρας Χρύσ., Μαθιουδάκης Νικ., 
Μαντέλος Άλεξ., Μαντές Άπόστ., Μιχόπουλος Διον., Μπαλατσός Βασ., Μπαλέζος 
Μιχ., Μπάμπουρας Μαναγ., Μπαμπούσης Θεοδ., Μπάρλος Νικ., Μπερεδήμας Δημ., 
Μοναχογυιός Βασ., Μουσουλέας Γεώργ., Νικολάου Ίωαν., Νταλαχάνης Βασ., Πα- 
λαιολόγος Βασίλ., Παλληκάρης Δημ., Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Παπαγεωρ- 
γίου Δημ., Παπαδημητρόπουλος Νικ., Παπανδρέου Άριστ., Παράκης Νικ., Παρα- 
σκευόπουλος Άπόστ., Πεντάρης Παναγ., Πετρίδης Γεώργ., ΠοθάκοςΝικ., Πριονάς 
Διον., Ρούβαλης Κων/νος, Σιμιγιάννης Γεώργ., Σιώζος Χρ., Σκέρτσος Χρ., Σκοτί- 
δας Παναγ., Σπυριδάκης Πέτρος, Σταθόπουλος Φρειδ., Σταματόπουλος Εύστ., 
Στάσης Ίωαν., Σταυρουλάκης Γεώργ., Στρατάκος Παναγ., Στιβακτάκης Μιχαήλ, 
Σούκερας Νικ., Τασιγιώργος Γεώργ., Τσαπλαρής Κων., Τσαπόγας Διον., Τσατσού- 
λας Δημ., Τσερεμής Κων., Τσερώτας Δημ., Φραγγέας Ή λ., Χαζίρογλου Λέων., 
Χαλίκης Γεώργ., Χαντζής Σπυρ. Χιντάκης Μιχ., Χριστάκος Νικ., Χριστοδούλου 
Βασ., Χοχλάκης Γεώργ., Έυχογίδης Κων, Ακριβός Άθαν., Βάρσος Κων., Βαρλά- 
μης Δημ., Καραχρήστος Κων., Λυμπέρης Ίωάν., Ματζώρος Ίωαν., Ντούνας Γεώργ., 
Τσιρώνης Ίωαν., Γκουζέλος Μιλτ. Μακρής Γεώργ., ’Αλεξίου Άλέξ., Κακάσης Δημ. 
Κοντογιάννης Δημ., Καραντζής Σωτ., Λαμπαδιάρης Άντών. Νίκου Νικ., Παυλής 
Κων., Σκλατινιώτης Σπυρ., Σοφιανός Χρ., Τσουκνίδας Κων., Τσιαφούτης Άριστ.,
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Ψαλλίδας Λουκάς, Βεβόπουλος Βασ., Βασιλακόπουλος Χρ., Γιαννόπουλος Κων., 
Γλυκός Παναγ., Κούτρης Κων., Κοντογιάννης Ά λεξ., Καϊτσιώνης Νικ., Λάμπρου 
Άνδρ., Μανώλης Κων., Μάνιος Δημ., Μπουγούλιας ’Αλκ. Μουζαινίτης Σπυρ., Ντζΐ- 
μας Κων., Οΐκονομόπουλος Στ., Παπαγεωργακόπουλος ΓΤ., Παταριάς Χρ., Πολίτης 
Δημ., Πολϋζος Άριστ. Ράπτης Δημ., Σαρδέλης Κων., Σταματόπουλος Δημ., Σα- 
λεύρης Χαρ., Τσεργάς Νικ., Τριανταφύλλου Νικ., Τσιρώνης ’Ά γγ ., Τριανταφυλλής 
Δημ., Φούντας Άθαν., Χανής Γεώργ., Χριστοφόρου Δημ., Τζαβάρας Παναγ., Ση- 
μαντηράκης 'Ηρ., Σηφογιαννάκης Δημ.. Σκαρμοΰτσος Παναγ., Σταυρόπουλος 
’Ά γγ ., Στιβακτας Άριστ., Στρατουδάκης Δημ., Τερζόπουλος Μιχ., Ταμβακολόγος 
Χρ. Φακιδάρης Γρηγ., Φραγκάκης Δημ., Χαλβατζής Ίωαν., Χατζηνικολαΐδης 
Ίωαν., Χριστίδης Χρ., Χριστοδούλου Θεόδ. καί Ψύχας Άθαν.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ευχάριστη, πάντα, . πλούσια καί διδακτική ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, εξακολουθεί τις μεγάλες ραδιοφωνικές έπιτυχίες της.

*
Στο πρόγραμμα τής 15/10/58, πού άνοιξε καί έ'κλεισε μέ κινηματογραφική 

μουσική υπόκρουση, μετεδόθησαν παληά έλαφρά Ελληνικά τραγούδια καί δημοτική 
μουσική. ’Επίσης σκίτσα άπ’ τή φύση, καθοδηγητικές υποδείξεις προς το κοινό, καί 
απόσπασμα τοϋ 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπ’ τον Άρχιφύλακα 
Σπΰρο Πηλό.

*
—Στο πρόγραμμα τής 22/10/58 μετεδόθη ένα ποικίλο έλαφρο 'Ελληνικό πρό

γραμμα, κατ’ εκλογήν των άκροατών.
(Κείμενα, επιμέλεια κ.λ.π. 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών τής ’Α

στυνομικής Σχολής. Τό πρόγραμμα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).
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