
Τεύχος 152ον

> > Η 35*ι*χ·ι·Λ ^ κ·Λ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Ζ & ·!·Χ ·^ Χ Φ *·Χ ^ ·Χ ·Χ ·Χ ·!···Χ ·Χ ·Χ *·ν·νΡ !ν;
•Ι'Χ ^Χ 'Χ ^Χ ^Χ 'Χ Ψ Χ Ψ Χ 'Χ ^Χ 'Χ 'Χ 'Χ Ψ Χ 'Χ Ψ Χ ^Χ ^Χ 'Χ ’Χ ’Χ ’Χ ’Χ νΧ ν* * -·

ΦΧ·Χ·Χ*Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·ΧνΧ*Χ·Χ·Χν·ν·ν·ν*ν< Φ Χ ·Χ £ Ψ Χ ·Χ ·Χ Φ Χ ·Χ *Χ ·Χ Φ Χ Ψ Χ *Χ ·Χ νΧ νΧ ν ·!·ί·ϊ*ϊ·φ·?·ϊ*ΐνΧ·Χ·Χ·Χ%·Χ·*·Χ·Χ*·*Χ*Χ*·*Χ*Χ*·*·*«·«*<

Λ ν  > ·ν♦ν<W i\ ν9φψ
^ « 5

%%%%··%·♦·< » ν · ν * ν » νίν Λ ν Λ ν  X w .V .V  X < W .W  
* ·♦···«>« ·% % ·*······#·% ♦· ♦ ♦ · · · · « <
·%%%%%%%

χ ·χ ·χ ·χ  
* : * : * » :

W M 8 m

- - « - Λ % ν * ν » ν * ν Λ  · *

■
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίς
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δρασις ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών κα'ι Κέρκυρας μέχρι λήξεως τοϋ 
κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ , υπό κ. Άστυν. Δ)ντοΰ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου 
(συνέχεια) ..................................................................... ........................................................  · . 7367
ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Πρός ΛαοδικεΤς Β' ’Επιστολή , έκπομπή άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό ’Αθηνών κατά
τή διάρκεια τοϋ συμμοριτοπολέμου, ύπό τοϋ Άκαδημαϊκοΰ κ. Στρατή Μυριβήλη 7372

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τά δακτυλικά άποτυπώματα—’Αδύνατος ή μεταβολή διά χειρουργικών έπεμ- 

βάσεων καί άλλων τεχνικώ ν μέσων, ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ. Κατσιμαγκλή 
(συνέχεια) ............................. ........................................... ..........................................................  7375

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Μέθοδοι ’Αστυνομικού Κράτους στή Σοβιετική Έ νω ση , ύπό κ. Ν. Ρουσσέτ,κατά

μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού, ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Χρ. Πατσούρη (συνέχεια) 7383

ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Διεθνής ’Αστυνομία (Interpol)—Πώς συνεστήθη—Πώς λειτουργεί—Ποια τά  έπι

τεύγματα αυτής, ύπό τ. Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Δ. Κορέσση (συνέχεια καί τέλος) 7387 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
«Ώ ρα μ ελέτη ς ...» , ύπό δοκίμου Άρχιφύλακος κ. Α. Καψοκαβάδη...............................  7392

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
’Αποκαλυπτήρια τοϋ μνημείου τώ ν ήρώων καί μαρτύρων τής ’Αστυνομίας Πό

λεων Πόλεων εις τό Σουληνάρι Κ αλαβρύτων ...................................................... 7393

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Κατασκηνώσεις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων στόν "Αγιο ’Ανδρέα, ύπό Ύ -

παστυνόμου Α' κ. Ί .  Ράϊκου................................................................................................  7397

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
’ Ιστορικοί περίπατοιστούς δρόμους τώ ν ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, ύπό Ύ π α 

στυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ...................................................................  7411

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ .................................................................................  7414

Σ η μ ε ί ω σ ι  ς :  Ή  συνέχεια τής μελέτης : «Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο», 
λόγω πληθώρας ύλης θά δημοσιευθή στό έπόμενο τεΰχος.

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑI ΑΠΙΙΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυποϋται είς τά  Τυπογραφικά Καταστήματα ’Α δελφών Γ . ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοΰ 40 — Ά θή να ι (τη λ . 522-512)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ  ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ :  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Ο θ .  Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΤΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881- 2 «

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 1 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμσΙ 72.—'Εξάμηνο? δραχμαί 36.—Τιμή ΤΕύχουί δραχμοΑ 3. 
I Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. -  Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Ζ.· ΑΘΗΝΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1?5? ΤΕΥΧΟΣ 152°ν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1-19 5 9 )

‘Ττώ Άσ-τυν. Δ/ντοϋ Α κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υνέχεια  άπό το  προηγούμενο)

ΙΘ'. ΔΡΑΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ1ΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ :

219. —Δράσις^τής ’Α στυνομίας Πόλεων Πατρών κατά  την π ο 
λεμ ική  περίοδο άπό 28ης 'Ο κτωβρίου 1940 μέχρ ι τέλη  
Μ αίον 1941.

220. —Περίοδος κατοχής άπό 1ης ’Ιουνίου 1941 μέχρ ι 7ης Σε
πτεμβρίου 1943.

** *

219. Δρασις της ’Αστυνομίας Πόλεων Πατρών κατά τήν πολεμική 
περίοδο άπό 28ης ’Οκτωβρίου 1940 μέχρι τέλους Μαΐου 1943.

Μόλις τό πρωί της 28ης ’Οκτωβρίου 1940 έγινε γνωστό ότι ή ’Ιταλία έπετέθη 
άπροειδοποίητα κατά της Ελλάδος, οπότε αύτομάτως είχαμε κατάστασι πολέμου, 
άμέσως ή ’Αστυνομία Πατρών εθεσε σ’ εφαρμογή τις διαταγές γιά τήν έκτέλεσι τοϋ 
μελετημένου προγράμματος, προς έξουδετέρωσιν των ενεργειών τών ’ Ιταλών καί 
προς τήρησιν της τάξεως της άσφαλείας στήν πόλι.

Καί πρώτα, πρώτα, ή Γενική ’Ασφάλεια Πατρών μέ ολη της τή δύναμι καί 
μέ τή δύναμι τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ένήργησε γιά τήν άμεσο σύλληψι τών 
μελών της ’ Ιταλικής Όργανώσεως «Φάτσιο» Πατρών, τά όποια είχαν έντολές, 
όπως δημιουργήσουν μεταξύ του πληθυσμού άναταραχήν, μέ συνθήματα ήττοπα- 
θείας καί μέ άπειλητικές καί άλλες εκφοβιστικές έκδηλώσεις. Ή  δουλειά αυτή δέν 
ήταν εύκολη γιατί οί ’Ιταλοί τών Πατρών είχαν άποθρασυνθή. Τις πρωινές μάλιστα 
ώρες της 28ης ’Οκτωβρίου 1940 κατώρθωσαν ’Ιταλοί πράκτορες καί δολιοφθορεΐς 
νά πετάξουν μιά χειροβομβίδα στους στρατώνες, πού βρίσκονται στο άκρο της πό- 
λεως, μέ σκοπό τή δημιουργία πανικού καί τή παρεμπόδισι της έπιστρατεύσεως. 
Έκτος αυτού πολλοί άπό, τούς ’Ιταλούς ύπηκόους πού έ'μεναν στάς Πάτρας, είχαν 
προφανώς εΐδοποιηθή εγκαίρως καί έξηφανίσθησαν, κατέφυγαν δέ καί έκρύβησαν
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σε διάφορα άπρόσιτα μέρη στά περίχωρα, μέ σκοπό δταν τούς δοθή κατάλληλη 
ευκαιρία να εισχωρήσουν στήν πόλι καί νά δημιουργήσουν ταραχές, προκαλώντας 
έτσι δυσχέρεια καί άντιπερισπασμό στον Εθνικόν άγώνα.

'Η ’Αστυνομία των Πατρών- όμως, αντιμετώπισε πρώτη άπό όλες σχεδόν τις 
πόλειςγτής Ελλάδος καί μια άλλη πολύ δύσκολη κατάστασι, γιατί άπό 9 π. μ. ώρας 
της πρώτης ήμέρας του πολέμου τα ’Ιταλικά αεροπλάνα άρχισαν σφοδρό καί συνεχή 
βομβαρδισμό του άμαχου πληθυσμού πού κατελήφθη αιφνιδιαστικά καί άπρόβλεπτα. 
’Αποτέλεσμα τού βομβαρδισμού αύτοΰ τού άμαχου πληθυσμού ύπήρξεν νά φονευ- 
θοΰν καί τραυματισθούν πολλά άτομα, νά καταστραφοΰν δέ καί άρκετά οικήματα καί 
έτσι οί περιουσίες των πολιτών πού προσεπάθησαν νά φυλαχθούν διά τής φυγής 
έ'μειναν στή διάθεσι των κοινών κακοποιών.

Ή  ’Αστυνομία λοιπόν άνέλαβε σκληρό άγώνα καί κατέβαλε σύντονες προσ
πάθειες γιά νά έπιτύχη τήν περισυλλογή τών νεκρών πού εύρίσκοντο στούς δρόμους 
ή έτάφησαν κάτω άπό τά έρείπια, καί την περίθαλψι τών τραυματιών. ’Επίσης έλα- 
βε δσα ήδύνατο μέτρα γιά τήν προστασία τών ιδιωτικών περιουσιών πού έγκατελή- 
φθησαν. Παράλληλα άπησχολήθη καί μέ άλλη έπείγουσα άνάγκη, δηλαδή τον έφο- 
διασμό τών κατοίκων πού παρέμειναν στήν πόλι, μέ τρόφιμα, δεδομένου δτι τά άρ- 
τοποιεΐα καί δλα τά άλλα καταστήματα έξυπηρετήσεως τού κοινού έκλεισαν καί άνέ- 
στειλαν τις εργασίες των έκ τού φόβου τών βομβαρδισμών, οί όποιοι εσυνεχίζοντο 
κατά διαστήματα. Πλεϊστοι δέ άπό αυτούς έφυγαν άπό τήν πόλι έγκαταλείψαντες 
τελείως τις έργασίες των.

Οί βομβαρδισμοί δυστυχώς έσυνεχίσθησαν έπί πολλές ήμέρες κατά τις όποιες 
οί άστυνομικοί ήργάζοντο νύχτα καί ημέρα γιά νά μπορέσουν νά βοηθήσουν τούς 
πολίτας καί ν’ άνταποκριθοΰν σ’ δλες τις άνωτέρω ύποχρεώσεις καί άπαιτήσεις τής 
έκτάκτου άνωμάλου καταστάσεως.

"Οταν οί βομβαρδισμοί τής πόλεως^άραίωσαν ή\’Αστυνομία έπρωτοστάτη- 
σεν ώστε νά κατασκευασθοΰν άπό τό Δήμο καταφύγια ή νά διασκευασθοΰν διάφοροι 
κατάλληλοι χώροι ως πρόχειρα καταφύγια καί έτσι άπεκατεστάθη οπωσδήποτε τό 
αίσθημα τής άσφαλείας οπότε οί κάτοικοι πού είχαν καταφύγει στά περίχωρα έπέ- 
στρεψαν. ’Έτσι κατωρθώθη νά άποκατασταθή ό ρυθμός καί ή κίνησις στή πόλι καί νά 
λειτουργήσουν τά διάφορα καταστήματα καί οί βιοτεχνίες.

Λόγω τής αιφνιδιαστικής έπιθέσεως κατά τών Πατρών άπό τά έχθρικά άερο- 
πλάνα προεκλήθησαν δυσκολίες γιά τον εφοδιασμό σέ τρόφιμα τών στρατιωτικών 
μονάδων, γιατί ή έπιστράτευσις δέν άνεκόπη. Καί γιά τό σπουδαιότατο αυτό ζήτημα 
ή ’Αστυνομία τών Πατρών έκινήθη ταχύτατα μέ πρωτοβουλία καί άποτελεσματικά. 
’Έφθασε μάλιστα στο σημείο νά παραλάβη τρόφιμα άπό διάφορα καταστήματα τά 
όποια είχαν έγκαταλείψει οί ιδιοκτήτες των καί νά τά παραδώση στις στρατιωτικές 
μονάδες.

Φυσικά στις περιπτώσεις αυτές συνετάσσοντο σχετικές καταστάσεις παρα- 
δόσεως καί παραλαβής, οί όποιες έχρησίμευορν γιά τήν καταβολή τής άξίας τών πα- 
ραλαμβανομένων ειδών άπό τό Κράτος στούς δικαιούχους.

Στις 6 ’Απριλίου τού 1941, οπότε καί ή Γερμανία έκήρυξε τον πόλεμο κατά τής 
Ελλάδος, τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών, προέβη αμέσως στή σύλληψι 
ύπερπεντήκοντα Γερμανών ύπηκόων, οί όποιοι ήργάζοντο σέ διάφορες επιχειρήσεις 
τών Πατρών, καθώς καί μερικών Ελλήνων Γερμανοφίλων, τούς όποιους άπεμόνωσε 
καί περιόρισε στήν έπαυλι «Μάνεγκολ» πού εύρίσκετο στήν Άγυιά . ’Εκεί παρέμει- 
ναν μέχρι τής 6 μ.μ. ώρας τής 26ης ’Απριλίου οπότε ύστερα άπό ένα σφοδρό βομβαρ
δισμό τής πόλεως πού άρχισε άπό τής 4 μ.μ. ώρας μπήκαν τά πρώτα τμήματα 
τού Γερμανικού Στρατού καί κατέλαβαν τήν πόλι.

Πρέπει έδώ νά σημειωθή ότι μέ τά πρώτα θύματα τού ’ Ιταλικού βομβαρδι-
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σμοϋ της πρώτης ημέρας των επιχειρήσεων ήτο και δ άστυφύλαξ Σταθόπουλος 
’Ιωάννης του Α' ’Αστυνομικού Τμήματος, ό όποιος περιπολοΰσε στη συνοικία τοϋ 
Αγίου Διονυσίου και έφονεύθη κατά τδ βομβαρδισμό πού έγινε στίς 9 π.μ. παρά την 
Άγγλικανική ’Εκκλησία.

Γενικώς πρέπει τά τονισθή ότι κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο γιά τό ’Έθνος 
ή ’Αστυνομία Πατρών, άπό τοϋ Διευθυντοΰ αυτής μέχρι καί τοϋ τελευταίου άστυφύ- 
λακος ένεστερνίσθησαν την ιερότητα τοϋ άγώνος, ό όποιος μάςέπεβλήθη καί έχόμενοι 
των ’Εθνικών παραδόσεων, ήργάσθησαν ό καθένας στον τομέα τής ευθύνης του μετά 
άπαραιτήτου ζήλου, προθυμίας καί αύτοθυσίας.

220. Περίοδος τής κατοχής άπό 1ης ’ Ιουνίου 1941 μέχρι τής 7ης 
Σεπτεμβρίου 1943.

Στίς 6 τό άπόγευμα τής 26ης ’Απριλίου 1941 οΐ Γερμανοί έμπαιναν στην 
πόλι των Πατρών. ’Έμειναν έκεΐ μέχρι τήν 1η ’Ιουνίου 1941, δηλαδή έπί 2 μήνες πε
ρίπου. Ή  άλήθεια είναι ότι κατά τό δίμηνο αυτό ή Γερμανική μονάδα κατοχής δεν 
έξεδήλωσεν έχθρικές διαθέσεις προς τούς πολίτες καί προς τις Ελληνικές ’Αρχές. 
’Έτσι ή ’Αστυνομία δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες στά καθήκοντά της.

Τον ’Ιούνιο όμως τοϋ 1941 ή Γερμανική μονάδα άπεχώρησε καί ήλθαν στήν 
πόλι ώς στρατός κατοχής Τμήματα τοϋ Ίταλικοΰ Στρατοΰ, τά όποια ήσαν πλαι
σιωμένα μέ άνάλογους καραμπινιέρους, δηλαδή άστυνομικούς τής Καραμπινιερίας. 
Ή  ’Ιταλική αύτή ’Αστυνομική Υπηρεσία έγκατέστησε τά γραφεία της στήν οικία 
Παπαγιαννοπούλου έπί τής Πλατείας 'Αγ. Γεωργίου.

Οί Καραμπινιέροι έγκατεστάθησαν σέ διάφορα οικήματα μέσα στήν πόλι. 
Οί ’Ιταλοί γενικώς στρατιωτικοί καί άστυνομικοί έφεραν βαρέως τον έξευτελισμό 
καί τήν πανωλεθρία πού έπαθαν στήν ’Αλβανία καί γ ι’ αύτό άρχισαν νά εφαρμόζουν 
καταπιεστικά μέτρα κατά τών πολιτών.

’Αλλά καί έναντι τών ’Αρχών ή συμπεριφορά τής ’Ιταλικής ’Αστυνομίας δέν 
υπήρξε διαφορετική.

'Ο Διοικητής λοιπόν τών Καραμπινιέρων μόλις έγκατεστάθη στήν πόλι έζή- 
τησε άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι Πατρών νά συντάξη καί ύποβάλη καταστά
σεις ονομαστικές όλων τών κομμουνιστών τής πόλεως. ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Πατρών ήτο τότε ό Διευθυντής Α' κ. Κιόλας Γεώργιος, Διοικητής τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας ήτο ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κοντοκόλιας Βασίλειος καί Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Διώξεως Κομμουνιστοΰ .ήτο τότε ό Άρχιφύλαξ κ. Παναγιωτόπουλος 
Νικόλαος. Οί άνωτέρω άπήντησαν στο έγγραφο τής Καραμπινιερίας ότι στήν πόλι
τών Πατρών δέν υπήρχαν κομμουνισταί, γιατί όλοι σχεδόν έπί Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως είχαν δηλώσει μεταμέλειαν καί είχαν διαγραφή τών κομμουνιστικών βι- 
ωλίων τά όποια καί κατεστράφησαν.

’Επίσης άνεφέρθη ότι όσοι ήσαν άμετανόητοι καί επικίνδυνοι κομμουνισταί 
είχαν έκτοπισθή στο χώρο τής Άκροναυπλίας, άλλά αύτοί άπελευθερώθησαν άπό 
τά Γερμανικά στρατεύματα καί είναι άγνωστος ό τόπος τής μεταβάσεως καί 
διαμονής των.

Ή  άπάντησις αύτή οφείλεται στ/j σύνεσι καί τον πατριωτισμό τών αστυνο
μικών μας, οί όποιοι έπ’ ούδενί λόγω έπρόκειτο νά παραδώσουν στους ’Ιταλούς 
Έλληνας’έστω καί αν αύτοί κατά τό παρελθόν έβυσοδόμουν κατά τής πατρίδος των.

Οί ’Ιταλοί όμως έξεμάνησαν γιά τ/]ν άπάντησι αύτή τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως καί έξεδήλωσαν τή μανία τους κατά τών άνωτέρω άστυνομικών, ήτοι τοϋ 
Διευθυντοΰ κ. Κιόλα Γεωργίου, τοϋ ’Αστυνόμου κ. Κοντοκόλια Βασιλείου καί τοϋ 
Άρχιφύλακος κ. ΙΊαναγιωτοπούλου Νικολάου, τούς οποίους έκάλεσαν στά γραφεία 
τής Καραμπινιερίας καί τούς περιώρισαν στον προθάλαμο έπί μιά ημέρα,£ύποχρεώ-



7370 ‘Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

νοντας’ αύτούς νά μένουν δρθιοι καί άπειλοΰντες δτι θά επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις 
για την άρνητική τους στάσι.

"Ετσι άρχισαν νά λαμβάνωνται άπδ τούς ’ Ιταλούς μέτρα κατά των άστυνομι- 
κών. 'Ο Διευθυντής κ. Κιόλας κατηγορήθη δτι άρνεΐται συνεργασία μέ [το στρατό 
κατοχής καί άπεμακρύνθη άπό την ’Αστυνομική Διεύθυνσι τή άξιώσει των ’Ιτα
λών. Πριν γίνη ή άντικατάστασις τοΰ κ. Κιόλα, στις 2 του μηνός ’Ιουνίου, ό 'Τπαστυ- 
νόμος Α' κ. Κουτας ’Ιωάννης πού ύπηρέτει στο Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας περκυ- 
ρίσθη ύπό τής ’Ιταλικής ’Αστυνομίας στο σπίτι του, γιατί δπως άνεκοινώθη, δεν 
έτήρησε κατά τή διάκεια του Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου καλή στάσι έ'ναντι των είς 
Πάτρας ’Ιταλών υπηκόων, έν συνεχεία δέ έξετοπίσθη άπό τούς ’Ιταλούς στις 22 
Αύγούστου γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα στο χωρίο Δουνέϊκα τοΰ Νομοΰ ’Ηλείας.

’Εν τώ μεταξύ παρουσιάσθησαν καί διάφοροι κακοποιοί καί καταδότες Έ λ
ληνες, οί όποιοι άπό εύτελή ελατήρια κινούμενοι καί σε συνεργασία μέ τά μέλη τής 
’Ιταλικής παροικίας πού ήσαν άρκετά, κατήγγειλαν διάφορα άσύστατα πράγματα 
καί έτσι έξέσπασε ενα κϋμα συλλήψεως πολλών πολιτών μέ ποικιλίες κατηγορίες καί 
γιά διάφορες άφορμές.

’Από τότε τό έργο τής ύπόδουλης καί ύπό καταθλιπτικές συνθήκες έργαζομένης 
’Αστυνομίας τών Πατρών έγινε εξαιρετικά δύσκολο καί λεπτό.

Έ ν τώ μεταξύ άπεστάλη ώς Διευθυντής Πατρών ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Α' κ. Κόκκινος Νικόλαος, εις άντικατάστασιν τοΰ κ. Κιόλα. *0 κ. Κόκκινος κατέ
στρωσε σχέδιο έξουδετερώσεως τών ενεργειών τών καταδοτών, είτε καταδιώκοντας 
αυτούς, έφόσον ήσαν γνωστοί καί σεσημασμένοι κακοποιοί, κλέπται ή διαρρήκται, 
ύπό τό πρόσχημα τής συλλήψεώς των ώς ύποπτων ή ενόχων διαφόρων κλοπών καί 
διαρρήξεων πού διεπράττοντο, είτε παρακολουθώντας τις ένέργειές τους είς βάρος 
Ελλήνων πολιτών, οπότε ειδοποιούντο έγκαίρως ουτοι νά διαφεύγουν καί νά προ- 
στατεύωνται ώστε νά μήν εύρίσκωνται καί συλλαμβάνωνται άπό τούς ’Ιταλούς.

"Ετσι ό ‘Τπαστυνόμος κ. Άσημάκης Γεώργιος πού ύπηρέτει τότε στο 
Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας παρακολουθών τούς 'Έλληνες καταδότες, διεπίστωσεν 
δτι δύο γνωστοί κακοποιοί, ό Γεωργόπουλος ή Άνδραβιδιώτης ’Ιωάννης καί ό 
Σελεχόπουλος ή Σελέχος Γεώργιος, είχαν προσληφθή ώς πληροφοριοδότες άπό τούς 
Καραμπινιέρους καί είχαν κατηγορήσει πολλούς έθνικόφρονες πολίτες, οί όποιοι 
συνελήφθησαν άπό τούς ’Ιταλούς καί έφυλακίσθησαν.

Έπεκοινώνησε τότε άμέσως μέ τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κ. Ν. 
Πλαστήραν καί τον ’Ανακριτήν κ. Κ. Ήλιόπουλον καί έν συννενοήσει μέ αυτούς 
συνέλαβαν αίφνιδιαστικώς τούς άνωτέρω κακοποιούς στούς όποιους άπηγγέλθη κα
τηγορία γιά κλοπή διά ρήξεως, πού έσκηνοθετήθη καταλλήλως."Ετσι οί δύο αυτοί κα
κοποιοί προεφυλακίσθησαν καί δέν μπόρεσαν νά συνεχίσουν τήν επαίσχυντη δράσι 
τους κατά τών πατριωτών τους.

Παράλληλα, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών κατά τήν κρισιμωτάτη αύτή 
περίοδο γιά τον' πληθυσμό τής πόλεως, φρόντισε νά προωθηθή ή συγκρότησις 
λαϊκών συσσιτίων, τών όποιων τήν έποπτείαν είχεν ό Διευθυντής Πατρών κ. Κόκ
κινος. Έ τσ ι ήλλ.ατώθη καί ή έκ τής άποβιταμινώσεως πού έμάστιζε τούς πολίτες 
θνησιμότης τους. ’Αλλά ένώ ή ’Αστυνομία διεξήγαγε τον άγώνα αυτό γιά τό λαό πού 
έπασχε καί ύπέφερε, παρουσιάσθη τό 1942 καί ή νέα μάστιγα. Συνεκροτήθη δηλαδή 
άπό τήν ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. τό ’Εθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) τό ό
ποιο, ώς γνωστόν, δέν ήτο τίποτε άλλο παρά συγκεκαλυμμένο (καμουφλαρισμένο) 
τό Κ.Κ.Ε. καί τό όποιο άποκλειστικό σκοπό είχεν, δχι τή φθορά τοΰ στρατοΰ κα
τοχής, άλλά τήν κατάστρωσι σχεδίων έξουδετερώσεως κάθε ένεργείας τών έθνι- 
κοφρόνων πολιτών πού άπόβλεπε στο συντονισμό τοΰ διεξαγομένου έθνικοΰ άγώνος. 
"Ετσι άρχισαν καί οί δολοφονίες άπό τούς κομμουνιστάς τών έθνικοφρόνων πολιτών
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πού δέν συμφωνούσαν προς αυτούς καί ποος τίς αντεθνικές βλέψεις καί σκοπούς των. 
’Ιδία έδολοφονοϋντο ώς δήθεν προδότες "Ελληνες ’Αξιωματικοί καί άλλες προσωπι
κότητες πού εύρίσκοντο στις έπαρχίες περιμένοντας τήν εύκαιρία να προσφέρουν 
τίς ύπηρεσίες των.

Το Ε.Α.Μ. δυστυχώς καί στην πόλι των Πατρών κατώρθωσε να εΐσδύση 
σ’ δλα τά στρώματα του πληθυσμού καί να στρατολογήση μεταξύ κυρίως τών α
φελών, μεγάλο άριθμο οπαδών, γιατί παρουσιάζετο ώς δήθεν προστάτης τών κατα- 
δυναστευομένων άπό τούς ’ Ιταλούς πολιτών καί ότι έπεδίωκε τήν άπελευθέρωσι 
τής πατρίδος.

’Αργότερα συνεκροτήθη καί ό Ε.Λ.Α.Σ., ό όποιος ώς γνωστόν έστρεψε αρ
γότερα τά όπλα κατά τού Κράτους.

Στις άρχές τού θέρους τού 1942 τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας, τού οποίου 
Διοικητής ήταν ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κοντοκόλιας, έν συνεννοήσει μετά τού ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ κ. Κόκκινου άπεφάσισαν νά άντιδράσουν στις ενέργειες τού Ε.Α.Μ.

Διέταξαν λοιπόν τον Προϊστάμενο τής Υπηρεσίας Ειδικής ’Ασφαλείας, Ύ - 
παστυνόμον κ. Καραμπούλην Παναγιώτην καί έ'καμε στενή παρακολούθησι ώρισμέ- 
νων στελεχών τού Κ.Κ.Ε. ’Έτσι κατωρθώθη νά διαλυθή ό παράνομος μηχανισμός 
πού διηυθύνετο άπό τά στελέχη τού Κ.Κ.Ε., Κων/νον Φ... καί Άνδρέαν Ρ ..., οί 
όποιοι έ'βλαπταν πολύ, γιατί έξουδετέρωναν καί πρόδιδαν κάθε κίνησι έΒνικοφρόνων 
πολιτών.

’Επίσης πρέπει νά μνημονευθή ιδιαιτέρως ότι ό Διοικητής τού Τμήματος 
Γενικής ’Ασφαλείας, προκειμένου νά διευκολύνη τήν άπό τόπου εις τόπον μετακίνη- 
σιν καί κυκλοφορίαν τών ’Αξιωματικών τού Ελληνικού στρατού, τήν οποίαν είχαν 
άπαγορεύσει οί ’Ιταλικές άρχές κατοχής έξέδωκε πολλά δελτία ταυτότητος αύτών 
μέ πλαστά στοιχεία ταυτότητος καί έτσι κατώρθωσαν πολλοί άπό αυτούς νά δια
φύγουν εύκολα προς τή Μέση ’Ανατολή καί νά προσφέρουν τ ίς ’ύπηρεσίες των.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΠΡΟΣ ΛΑΟΔ1ΚΕΙΣ Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ
’Εκπομπή άπό το Ραδιοφωνικό Σταθμό. ’Αθηνών

______________  κατά τή διάρκεια τοϋ συμμοριτοπολέμου, ______________
ύπό τοϋ ’Ακαδημαϊκού κ. ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Σέ μια άπό τις Κυριακάτικες κουβέντες, πού μάς συγκεντρώνουν αυτή τήν 
ώρα γύρω άπό τό μικρόφωνο, είχαμε μιλήσει γιά τούς άνθρώπους πού κατοι
κούν μέν μέσα στήν Ελλάδα άλλα ή ψυχική τους ιθαγένεια βαστάσει άπό τή 
λαοδικεία τής Άποκαλύψεως. Οί άνθρωποι γιά τούς οποίους τό πνεύμα μίλησε 
προς τον προφήτη μέ αύτά τά μαστιγωτικά λόγια: «Ο Τδα σ ο υ  τ ά  έ ' ργ α  
κ α ί  έ ' γ ν ω ν  ό τ ι  ψ υ χ ρ ό ς  ο ύ τ ε  ε ΐ  ο ύ τ ε  ζ ε σ τ ό ς .  ’Ό φ ε ι λ ε ς  ψ υ 
χ ρ ό ς  ή ν  ή ζ ε σ τ ό ς .  Ν ΰ ν  δέ  δ τ ε  ο ύ τ ε  ψ υ χ ρ ό ς  ε ϊ  ο ύ τ ε  ζ ε σ τ ό ς ,  
ά λ λ α  χ λ ι α ρ ό ς ,  μ έ λ λ ω  σ ε  έ μ έ σ ε ι ν  έ κ  τ ο ύ  σ τ ό μ α τ ό ς  μ ο υ».

Προσπάθησα τότες να ξηγήσω τή δίκαιη οργή πού πάλλεται μέσα σ’ αύτές 
τις σκληρές φράσεις τού Ίωάννου, καί τίς κάνει ν’ άποτυπώνουνται σαν γράμματα μέ 
πυρωμένο σίδερο πάνω στούς λαοδικεΐς δλων των ήρωϊκών εποχών, των επο
χών πού ζητούν άπό τον άνθρωπο μια ίσια καί άνεπιφύλαχτη άπάντηση, τό μεγάλο 
«να ι»  ή τό μεγάλο « ό χ ι» τού ποιητή. Οί Λαοδικεΐς κάθουνται στή μέση καί ή 
σημαία τους γράφει «να ι μέν άλλα 8χι». Είναι ή σημαία της πονηριάς καί τού 
ύπολογισμοΰ, καί τό πνεύμα τού προφήτη τούς ξερνά μέ άηδία άπό το στόμα του 
«Νΰν δέ δτι ούτε ψυχρός εΐ, ούτε ζεστός, άλλα χλιαρός, μέλλω σε έμέσαι έκ τού 
στόματός μου».

Στήν ομιλία εκείνη σταμάτησα περισσότερο στούς λόγους της Λαοδικείας, 
καί προσπάθησα να καθορίσω τίς εύθύνες πού πέρνουν άπάνω τους τούτη τήν επο
χή τού χρέους άντίκρυ'στή ζωή τού λαού καί άντίκρυ στήν 'Ιστορία τούτης της 
Χώρας, καί ξήγησα πώς πέρνουν άπάνω τους αύτές τίς τρομερές εύθύνες, ίσα - ίσα 
γιατί άγωνίζουνται να μείνουν χωρίς καμμίαν ευθύνη, τήν ώρα πού κρίνουνται δ-, 
λες οί έλευθερίες μας, άκόμα καί ή ελευθερία τού νάχουμε μια πατρίδα, μια παρά
δοση καί μια εθνική φυσιογνωμία δπως μάς τήν έσφυρηλάτησαν άγώνες σκληροί 
καί ιεροί 3000 χρόνων. Έπέμεινα περισσότερο στούς "Ελληνες Λαοδικεΐς τού πνευ
ματικού τομέα, πρώτο γιατί τό τέταρτό μας τούτο προσπάθησε πάντα νά κινείται 
μέσα σέ μίαν άτμόσφαιρα πνευματική, καί δεύτερο γιατί όλοι τό ξαίρουμε καί τό 
πιστεύουμε, πώς: ό πνευματικός κόσμος ενός λαού βρίσκει τό πιο μεγάλο χρέος 
τής άποστολής του, καί έχτελεΐ τήν ύψηλότατη θητεία του, άκριβώς αύτές τίς 
κρίσιμες ώρες πού ή φυλή διεξάγει τον πιο σκληρό άγώνα γιά τήν ύπαρξή της.

'Η ομιλία γιά τούς άνθρώπους τής Λαοδικείας είχε τον άντίχτυπο πού είταν 
φυσικό νάχη. Οί Λαοδικεΐς πού άναπαύονταν στον άπυρόβλητον τομέα τής χλιαρής 
των ούδετερότητος, καί περίμεναν μέσα στο άπάγγειό τους τό τέλος τού άγώνα, 
γιά νά ΐδοΰν πού θ’ άποφασίσουν νά προσκολληθούν ώς ούραγοί, άναταράχτηκαν 
άπό τήν πέτρα πού έπεσε στή λίμνη τής καιροσκοπίας τους. Προσποιήθηκαν τούς 
οργισμένους καί άρχισαν νά φωνάζουν. Λέγω προσποιήθηκαν, γιατί οί άνθρωποι 
τής Λαοδικείας πραγματικά δέν οργίζονται. Γιά νά φτάση ένας πνευματικός άνθρω
πος ώς τήν οργή, χρειάζεται κάποια πίστη πού νάχη βιολογική σημασία γιά τον πι- 
στεύοντα, καί πού νά κακοποιείται άπό κάποιον. Χρειάζεται άκόμη κάποια θερμο
κρασία άνεβασμένη σέ ύψηλούς βαθμούς. Καί πώς θά γίνη δταν είναι γνωστό πώς 
ή πίστη πού φλογίζει λείπει όλότελα άπό τούς άνθρώπους τής Λαοδικείας, καί αύτοί 
εύρίσκονται σέ μιά διαρκή υποθερμία; Τί λογής φωτιά μπορεί ν’ άνάψη άπό ένα 
οργανισμόν υποτονικό, πού ψευτοζή μέσα στή χλιαρή ύποθερμία του; Οί άνθρωποι 
τής Λαοδικείας λοιπόν δέν οργίζονται. Μετρούν, υπολογίζουν, ψιθυρίζουν τίς ιδέες 
τους, κάμουν παραχωρήσεις άπ’ εδώ κι’ άπ’ εκεί, άλλά γιά νά όργισθούν, δέν ορ
γίζονται. Προσποιούνται λοιπόν τούς οργισμένους, βγάζουν μέ προσοχή τό κε-
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φάλι άπό τ’ άπάγγειο καί παραπονιούνται πώς τούς άδικοϋμε. Καί δχι μόνο τούς 
άδικοϋμε, άλλα—καί αύτό δα είναι τό πιο σπουδαίο—προσβάλλουμε τήν «έλευθε- 
ρία του πνεύματος» δηλαδή... τοϋ δικού τους πνεύματος, τού πνεύματος τήςΛαο- 
δικείας. Είχαμε, μάς λένε, ώς τώρα τούς «στρατευόμενους διανοουμένους», καί 
έννοοΰν τούς κόκκινους λύκους τού κομμουνισμού, πού άφοΰ οΐ ίδιοι υποδουλώθη
καν στον πνευματικό φασισμό ενός ξένου πολιτικού οργανισμού, θέλουν να παρα
σύρουν κι’ άλλους στο στρατόπεδο τού πνευματικού των Μποΰλκες. Τώρα έχουμε 
καί έσάς τούς άλλους. Τί είστε λοιπόν έσεΐς; Καί έσεΐς είστε «στρατευόμενοι» 
μιας παρατάξεως. Καί σείς λοιπόν είστε άνθρωποι τού πάθους. ’Εμείς όμως δεν 
είμαστε οΰτε μαζί σας, ούτε μαζί τους. ’Εμείς είμαστε χωρίς πάθος, καί πούρα 
θά μαζευτούμε γύρω σ’ ένα δημοσιογραφικό όργανο να άγωνιστοΰμε για τήν ελευ
θερία τού πνεύματος.

Οί καλοί μου οί άνθρωποι τής Λαοδικείας! "Αν νομίζουν πώς μπορούν να ξε- 
γλυστρήσουν έτσι εύκολα! Πρώτον: Μάς ορκίζονται πώς αύτοί δεν στρατεύονται, 
καί συγχρόνως όργανώνουνται γύρω σέ ένα δημοσιογραφικό όργανο για να άγωνι- 
στοΰν. ’Εναντίον τίνος; ’Εναντίον των άνθρώπων τού πάθους. Νά λοιπόν πού ξεκί
νησαν για έναν άγώνα, στρατεύονται για έναν άγώνα, συντάσσουνται σέ φάλαγ
γα μέσα στις σελίδες δικού των δημοσιογραφικού οργάνου, πού γίνεται έτσι όρ
γανο μάχης. "Η όχι; Πέφτει λοιπόν, πολύ εύκολα σκισμένη, ή προσωπίδα τού 
«μή στρατευομένου διανοούμενου». Τώρα μένει νά δούμε τά φλάμπουρα πού πρό
κειται νά διαφεντέψη αύτή ή νέα άγωνιστική ομάδα, ή ομάδα τής λαοδικείας. 
Δυο είναι τά συνθήματα πού ρίχνει στο μανιφέστο της. Πρώτο άγώνας γιά τήν 
ελευθερία τού πνεύματος· δεύτερο, άγώνας κατά τών άνθρώπων τού πάθους.

"Ας τό εξετάσουμε τό ένα ΰστερ’ άπό τό άλλο, νά δούμε μήπως πραγματικά 
υπάρχει κάποια ουσία καί κάποιο ιδεολογικό περιεχόμενο μέσα σ’ αύτά τά έμβατήρια.

Ό  άγώνας γιά τήν ελευθερία τού πνεύματος. Τί σόϊ πράμα είναι αύτή «ή 
έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ ή ς  λ α ο δ ι κ ε ί α  ς». 'Ως τώρα ή φράση 
αύτή έχρησιμοποιεΐτο γιά καμουφλάζ τών λογίων πού βρίσκουνται στή δούλεψη τής 
πέμπτης φάλλαγγας. 'Όλοι ξαίρουμε πιά σήμερα πόσο έπιστημονικά είναι (οργανω
μένη σ’ όλο τον κόσμο ή προπαγάνδα τής κόκκινης δικτατορίας. Οί έντολές καί τά 
συνθήματά της είναι άπόσταγμα πολύχρονης μελέτης πάνω στήν ψυχολογία τών 
όχλων. Τό όπλο της 'είναι ό λόγος. Τά βλήματα, οί λέξεις. ’Από τή στιγμή πού 
ό άμυντικός άγώνας τών δημοκρατικών λαών εναντίων τού φασισμού πήρε τή ρητή 
ιδεολογική του μορφή, τά συνθήματά του στάθηκαν, όπως εΐταν φυσικό, μιά σειρά 
άπό άρνήσεις ένάντια στά συνθήματα τού φασισμού. Δικτατορία ό Χίτλερ; Δημο
κρατία οί Σύμμαχοι. Κατευθυνόμενη σκέψη ό Χίτλερ; Πνευματική έλευθερία οί 
Σύμμαχοι. Ζωτικός χώρος ό Χίτλερ; ’Εθνική ένεξαρτησία τών λαών οί Σύμμαχοι. 
Καί πάει λέγοντας. Ό  άγώνας τών λαών πού πολέμησαν τό φασισμό είταν μιά 
σειρά άπό «οχι». Γύρω σ’ αύτές τις ιερές άρνήσεις γύρω σ’ αύτές τις φανατικές 
άντιδράσεις προς τό πνεύμα τής δουλείας, ταμπουρώθηκαν, πολέμησαν καί ματώ- 
θηκαν οί λαοί. Πολέμησαν καί ματώθηκαν οί λαοί πού πιστεύουν στις ιδέες καί τις 
κάμουν αίμα καί ζωή. Γιατί οί λαοί οί ελεύθεροι καί μή άγελαΐοι, θέλουν νά ξαίρουν 
γιατί πολεμούν καί γιατί πεθαίνουν. Τότε οί έπιστήμονες τού κόκκινου φασισμού 
κατέβασαν άμέσως τις σημαίες της μεγάλης Ρωσικής επανάστασης, πού είχανε 
γραμμένα άπάνω τους σύμβολα καλά μονάχα γιά τήν ειδική έκείνη ιστορική καί 
ψυχολογική περίσταση. Σκέπασαν τή ((δικτατορία τοϋ προλεταριάτου» καί 
μίλησαν καί κείνοι γιά «Δημοκρατία» μόνο πού τήν είπαν « ’Ανατολικού τύπου»  
καί αύτό έγινε σάν τελείωσε ό πόλεμος καί ύστερα. "Εκρυψαν τή σημαία τοϋ διωγ
μού τής θρησκείας, ή οποία ξαφνικά έπαψε νά είναι «τό δπιον τοϋ λαοΰ» καί ό 
διωγμός της εΐταν άντίθετος μέ τήν έλευθερία τοϋ πνεύματος πού κινούσε τούς λα
ούς τής Δύσεως. Καί παντοΰ πιά πάνω στις παληές έπιγραφές τής Δικτατορίας,
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βιαστικά κολνοϋσε ή έτικέττα της έλευθερίας. "Ετσι έχουμε καί στον τόπο μας τή λέξη 
κολλημένη σ’ όλα τα δημοσιογραφικά όργα της πέμπτης φάλαγγος. ’Ελεύθερη Ε λ 
λάδα, ’Ελεύθεροι Καλλιτέχνες, ’Ελεύθερα Γράμματα, ’Ελεύθερος ’Αγρότης.

((’Ελεύθερα Κέρκυρα» θά άπαντοϋσαν οί άρχαΐοι. "Ολοι αυτοί οί προπαγαν- 
τιστές της σκλαβιάς χαλκεύουν τις άλυσίδες στ’ όνομα της έλευθερίας. «Λευτεριά 
στο λαό—θάνατο στό φασισμό» φώναζαν οί όφθαλμορύχοι καί οί γυναικοσφα- 
γεΐς του Δεκέμβρη. Καί έξετέλεσαν 100 χιλιάδες γυναικόπαιδα, διότι δέν έπρό- 
φτασαν νά σφάξουν τά τρία εκατομμύρια των γνήσιων Ελλήνων πού είχε άποφα- 
σίσει ό "Αρης ό Βελουχιώτης. Είμαι βέβαιος πώς ή ελευθερία του πνεύματος γιά 
τήν οποία όργανώνουνται οί χαρτένιοι άλεξιπτωτιστές της Λαοδικείας δέν είναι 
ή έλευθερία των κουκουέδων. Ποιά είναι λοιπόν; Φαντάζομαι πώς εννοούν τήν ελευ
θερία τής καιροσκοπίας τους. Το πολύτιμο άπάγγειο τους νά μήν παραβιαστεΐ. 
Τί άλλο; Τί άλλο; 'Υπάρχει ώστόσο κάτι άλλο πού κάνουν πώς δέν το καταλα
βαίνουν τόσο οί άνθρωποι της Μακεδονίας τού Αιγαίου όσο καί οί άνθρωποι της 
Λαοδικείας. Καί αυτό το κάτι είναι πολύ άπλο καί πολύ, πάρα πολύ παληό. Είναι 
ή έθνική έλευθερία.

Καί νά γιά ποιά έλευθερία τούς καλούμε νά άγωνιστοΰν, έμεΐς, οί άνθρωποι 
τού πάθους. Καί έδώ άποκρινόμαστε στό δεύτερο σύνθημά τους. Ναί. Είμαστε οί 
άνθρωποι τού πάθους. ’Αγαπούμε μέ πάθος τήν έθνική μας έλευθερία γιατί ξαίρουμε 
τό περιεχόμενό της. Γιατί ξαίρουμε πώς χωρίς αύτή, τήν πρωταρχική, τή θεμελιακή, 
τήν ολοκληρωτική έθνική έλευθερία, δέν είναι βολετό νά ύπάρξη καμμιά άπό τις 
άλλες, τις έπί μέρους έλευθερίες. Οΰτε κοινωνική έλευθερία καί δικαιοσύνη, οΰτε 
έλευθερία τέχνης, οΰτε έλευθερία σκέψεως, οΰτε έλευθερία γνώμης, οΰτε έλευθερία 
τού ατόμου, οΰτε έλευθερία δημιουργίας καί χαρούμενης έργασίας. Καί γ ι’ αύτή 
τήν έλευθερία, γ ι’ αύτές τις έλευθερίες, άγωνιζόμαστε έμεΐς οί "Ελληνες διανοού
μενοι, μέ πάθος, μέ άληθινό πάθος, χωρίς νά μάς ένδιαφέρη ή πολιτική των κομ
μάτων. Μέ τό ίδιο αυτό πάθος, πού τόσο τό τρέμουν οί υποθερμικοί πάροικοι της 
Λαοδικείας, καί πού τόσο καλά τό ξαίρουν αύτοί πού πολέμησαν στήν Πίνδο, καί 
στή Γραμμή Μεταξά, καί στά καράβια, καί στούς ουρανούς, καί στήν ’Αφρική καί 
στήν ’Ιταλία. Είναι τό ίδιο πάθος πού έστρωνε στούς δρόμους μισό εκατομμύριο 
"Ελληνες νεκρούς στά χρόνια της Σκλαβιάς. Είναι τό ίδιο πάθος πού κινεί σήμερα 
τά έννιά δέκατα τού Ελληνικού λαού γιά νά κρατήση τή λεφτεριά του, είναι τό πάθος, 
τό άρχαΐο του πάθος, πού τον κρατά στό πόδι, άγρυπνον συνεχιστή τού άγώνα, πού 
άρχισε τήν 28η ’Οκτωβρίου 1940 καί ό όποιος δέν τέλειωσε άκόμα, καί πού θά 
τελειώση τή μέρα πού ή Ελλάδα θά άνήκη μόνο στούς "Ελληνες.

Σ’ αυτόν τον πόλεμο, πού είναι ό πιο μεγάλος πόλεμος των νέων μας χρόνων 
ΰστερ’ άπό τον πόλεμο τού 21α δέν χωράν ουδέτεροι. Έδώ είμαστε άπό τή μιά 
μεριά οί "Ελληνες κι’ άπό τήν άλλη οί Σλαΰοι, λίγοι έμεΐς, μιλλιούνια έκεΐνοι. *Η 
άτμόσφαιρα δέ μοΰ φαίνεται πολύ κατάλληλη γιά τήν παροικία τής φιλολογούσης 
Λαοδικείας. Θέλουν νά είμαστε «στρατευόμενοι», Είμαστε: στον άγώνα γιά τήν Ε λ 
λάδα. Μαζί μας έχουμε τον Κοραή, τό Σολομό, τό Βαλαωρίτη, τον Κάλβο, τον Πα- 
λαμά, τον Πολίτη, τον Καρκαβίτσα, τον Παπαδιαμάντη, τήν Κυρία Δέλτα, τον Ψυχά- 
ρη, τον Πάλλη, τόν Βερναρδάκη, τό Μαβίλη, τόσους καί τόσους, όλους τούς μεγά
λους "Ελληνες τού πάθους. Κανένας άπ’ αυτούς δέν κατάγεται άπό τή Λαοδικεία. 
Καί όλοι τους άγωνίστηκαν γιά τήν έλευθερία τού πνεύματος, άγωνίστηκαν μέ πά
θος καί όχι μέ φρόνημη υποθερμία, γιατί ξαίραν πώς έλευθερία τού πνεύματος δέν 
νοείται χωρίς έλευθερία τής Ελλάδας, καί έλευθερία τής Ελλάδας δέν νοείται μέ 
ένα στρατόπεδο χαρτανθρώπων, πού όνειρεύουνται τή δική τους έλευθερία τύπου Λαο- 
δικείας, όταν οί Σλαΰοι χτυπάνε τις πύλες των συνόρων μας άπό χίλιες μεριές, καί τά 
παιδιά τού Ελληνικού λαού σφάζονται σάν άρνιά, γιά νά κάμουν αυτοί άνετα τό ιδεο
λογικό κήρυγμα τής άνανδρείας τους. ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
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** *
12. Δακτυλικά αποτυπώματα κατεστραμμένα πλήρως έκ τραύματος.

Πλήρης θεωρείται - ή έπί της ραγός τοϋ δακτύλου δημιουργηθεϊσα ούλή ή 
έχουσα κατεστρέψει τελείως τάς θηλοειδείς γραμμάς του αποτυπώματος εις τοι- 
αύτην έκτασιν, ώστε νά μην δυνάμεθα μετ’ άκριβείας καί άσφαλείας νά κ α θ ο ρ ί- 
σ ω μ ε  τ ο ν  τ ύ π ο ν  αύτοϋ, ο ύ δ έ  ν ά  κ α τ α μ ε τ ρ ή σ ω μ ε  τ ά ς  
γ ρ α μ μ ά ς ,  δηλαδή τάς άπό τοϋ δ έ λ τ α  μ έ χ ρ ι  τ ο ϋ  κ έ ν τ ρ ο υ  εις τά 
τοϋ τύπου των λούπς καί την π ρ ο ε κ τ ε ι ν ο μ έ ν η ν ε ί ς τ ά  τοϋ τ ύ π ο υ  τ ω ν  
γ ό ρ ς .  " Ο θ ε ν ε ΐ ς  ας  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  το δάκτυλον είναι τόσον βαρέος 
τραυματισμένον, ώστε νά μην δυνάμεθα νά προσδιορίσωμε τον τύπον τοϋ άποτυ- 
πώματος αύτοϋ ο ύ δ έ  ν ά  τ ο ϋ  δ ώ σ ω μ ε  τ ά ς  υ π ο λ ο ί π ο υ ς  τ α 
ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς ,  τότε τοϋ δίδομε τον τύπον καί τήν ταξινόμησιν τοϋ έναντι αύτοϋ

ΕΙκών 24 ·

δακτυλικοΰ άποτυπώματος της άλλης χειρός, δηλ. άν φέρη ούλήν λ.χ. ό δ ε ξ ι ό ς  
δ ε ί κ τ η ς  τοϋ δίδομε τον τύπον καί τήν ταξινόμησιν τοϋ ά ρ ι σ τ ε ρ ο ΰ  δ ε ί κ τ ο υ .

Έ τ ι δέ τό κατεστραμμένον εντελώς ύπό της ούλής δακτυλικόν άποτύπωμα. 
λαμβάνει όλων των άλλων τύπων τούς χαρακτηρισμούς εις τούς οποίους δυνατόν 
νά άνήκεν. Αΐ υπόλοιποι ταξινομήσεις δηλαδή ή καταμέτρησις των γραμμών ή της 
προεκτεινομένης δέον νά βασίζονται καί νά επηρεάζονται άπό τόν τύπον εις τον 
όποιον μάλλον ώς διαφαίνεται θά άνήκεν τό δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα. Εις τήν
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εικόνα 24 εΐκονίζεται δακτυλικόν άποτύπωμα φ έ ρ ο ν πλήρη ουλήν. Τό δακτυλικόν 
αύτό άποτύπωμα έλαβε τήν ταξινόμησιν του έναντι αύτοϋ δακτυλικού άποτυπώματος 
τής άλλης χειρός, άλλ’ έχαρακτηρίσθη και δι’ όλων των άλλων τύπων εις τούς οποίους 
πιθανόν να άνήκεν.

"Οτε τό έναντι δακτυλικόν άποτύπωμα φέρει καί αύτό π λ ή ρ η  ουλήν, συ
νέπεια της οποίας είναι άδύνατος καί αύτοϋ ό προσδιορισμός του τύπου καί ή κα-

Εΐκών 25

ταμέτρησις των γραμμών ή της προεκτεινομένης, άμφότερα τά δακτυλικά άποτυ- 
πώματα λαμβάνουν τον αύθαίρετον χαρακτηρισμόν τοϋ τύπου των γόρς, μίτινγκ, 
ώς δείκνυται εις τήν εικόνα 25.
13 . Ούλαί έπί τμήματος μόνον τοΰ δακτύλου.

Ούλή έπί τμήματος μόνον της ραγός τοϋ δακτύλου θεωρείται τό τραϋμα συ
νέπεια τοΰ οποίου δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  ν α  κ α θ ο ρ ι σ θ ή  μετά τής άπαιτουμένης 
ά κ ρ ι β ε ί α ς  κ α ί  ά σ φ α λ ε ί α ς  ε ί τ ε  ό τ ύ π . ο ς  τοΰ δακτυλικού 
άποτυπώματος είτε ή καταμέτρησις των γραμμών εις τούς τύπους τών λ ο ύ π ς 
ή τ ώ ν  γ ό ρ ς :  1) Ό τε ή' ούλή έπί τμήματος μόνον τοΰ άποτυπώματος δέν μάς 
έμποδίζει νά καταμετρήσωμε τάς γραμμάς κατά τρόπον άσφαλή, μολονότι δέν 
δυνάμεθα μετ’ άκριβείας νά καθορίσωμε τήν τύπον τοΰ δακτυλικοΰ αύτοϋ άποτυ
πώματος, τότε τό άποτύπωμα αύτό λαμβάνει τ ο ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ν  τ ο ΰ  
τ ύ π ο υ  τ ο ΰ  έ ν α τ ν τ ι  α ύ τ ο ϋ  δ α κ τ υ λ ι κ ο ύ  ά π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς  
τής άλλης χειρός, άν υπάρχουν καί λογικαί ένδείξεις ότι δηλαδή τό φέρον τήν ούλήν 
δακτυλικόν άποτύπωμα είναι δυνατόν ν ά ά ν ή κ ε ν  ε ι ς  τ ή ν  α ύ τ ή ν  όμά -  
δ α .

'Οπωσδήποτε όμως αί λοιπαί ταξινομήσεις δηλαδή ή καταμέτρησις τών 
γραμμών κ.λ.π. εις τό άνωτέρω παράδειγα θά γίνουν έπί τή βάσει τοΰ δακτυλικού 
άποτυπώματος, τοΰ φέροντος τήν μερικήν ούλήν, διότι τούτο ώς είπομεν δύναται 
νά γίνη μετ’ άσφαλείας καί άκριβείας. Εις τήν εικόνα 26 εΐκονίζεται δακτυλικόν 
άποτύπωμα έπί τοΰ οποίου έφηρμόσθη ό άνωτέρω κανών, έτι δέ τό δακτυλικόν αύτό 
άποτύπωμα έχαρακτηρίσθη καί δι’ ετέρου π ι θ α ν ο ύ  τ ύ π ο υ  εις δν δυνατόν νά 
άνήκεν καί ό πιθανότερος ούτος τύπος ήτο ό τ ο ΰ  ο ΰ λ ν α  ρ— λ ο ύ π.
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'Η είκών 27 εΐκονίζει άποτύπωμα φέρον μερικήν ουλήν, συνεπεία της οποίας 
δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι μ ε τ ’ ά κ ρ ι β ε ί α ς  νά βεβαιωθή άν ήτο τύπου γ  ό ρ ς

Είκών 26

λ ο ύ π. Μή καθισταμένου λοιπόν δυνατού τοϋ προσδιορισμού τού τύπου αύτοΰ 
έπ’ άκριβεία, έστω καί κατόπιν έπισταμένης μελέτης τής ούλής, ό προαναφερθείς

Είκών 27
κανών δέον νά έφαρμοσθή καί εις την περίπτωσιν αυτήν. Τό δακτυλικόν αυτό άπο
τύπωμα δυνατόν νά ήτο τού αύτοΰ τύπου μέ τό έναντι αύτοΰ δακτυλικόν άποτύ-
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πώμα της άλλης χειρός. "Οθεν του δίδομε την τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ν  τ ο ύ  έ ν α ν τ ι  
αύτοϋ δακτυλικού αποτυπώματος της άλλης χειρδς καί την π λ έ ο ν  π ι θ α ν ή ν ,  
δηλαδή του τ ύ π ο υ  τ ω ν  γ ό ρ ς .

Αί γραμμαί δύνανται νά καταμετρηθώσιν μετ’ ακρίβειας καί ασφαλείας διότι 
δέν έχουν έπηρεασθή άπό τήν ουλήν.

2) "Οτε δακτυλικόν άποτύπωμα φέρει μερικήν ούλήν καί δέν δύναται, ώς 
διαφαίνεται, νά άνήκη ε ί ς τ ή ν  α ύ τ ή ν  γ ε ν ι κ ώ ς  ο μ ά δ α  είς τήν οποίαν 
άνήκει τό έναντι αύτοϋ δακτυλικόν άποτύπωμα της άλλης χειρός, άλλ’ είναι δυνατή 
επ’ άκριβεία ή καταμέτρησις των γραμμών ή της προεκτεινομένης, τό δακτυλικόν 
αύτό άποτύπωμα δύναται νά λάβη τον τύπον του π λ έ ο ν  π ι θ α ν ω τ έ ρ ο υ  
δ α κ τ υ λ ι κ ο ύ  ά π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς ,  άλλά θά λάβη τον χαρακτηρισμόν καί 
του τύπου τής όμάδος εις ήν, ώς εμφανίζεται τοΰτο συνεπεία της ούλής, κατά πάσαν 
πιθανότητα θά άνήκεν. 'Ώστε εις τάς περιπτώσεις τών κατά μέρους ούλών τά δα
κτυλικά άποτυπώματα ο υ δ έ π ο τ ε  λ α μ β ά ν ο υ ν  τ ή ν  τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ν  
τοϋ έ ν α ν τ ι  δ α κ τ υ λ ι κ ο ύ  ά π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς  της άλλης χειρός, 
αύ θ α ι ρ έ τ ω ς, άλλά μόνον καί άν κατά τήν κοινήν λογικήν ήτο δυνατόν νά έλάμ- 
βανον τήν αύτήν ταξινόμησιν, άν μή έφερον τήν ούλήν.

Ή  είκών 28 είκονίζει δακτυλικόν άποτύπωμα είς τό όποιον εφαρμόζεται ό 
άνωτέρω κανών, ή δέ καταμέτρησις τών γραμμών επιτυγχάνεται μετ’ άκριβείας.

ΕΙκών 28

Τό είς τήν εικόνα 28, στήλην 7 άποτύπωμα δέν άνήκει είς τήν αύτήν ομάδα 
είς ήν άνήκει τό της στήλης 2. "Οθεν τοΰτο δέν λαμβάνεται π α ν τ ά π α σ ι ν  ύπ’ 
δψιν διά τήν ταξινόμησιν τού φέροντος τήν ούλήν δακτυλικού άποτυπώματος.

'Ο τύπος τού δακτυλικού άποτυπώματος της άλλης χειρός, δηλαδή τού έναντι 
άπό τού φέροντος τήν μερικήν ούλήν άποτυπώματος (άλλ’ ούλήν τοιαύτης έκτάσεως, 
συνεπεία της οποίας νά μήν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμε μετ’ άκριβείας τον τύπον 
αύτοϋ, ούδέ νά καταμετρήσωμε τάς γραμμάς ή τήν έπεκτεινομένην) δέον νά είναι 
μόνον τής όμοιας γενικώς όμάδος διά νά ληφθή ύπ’ οψιν καί νά τό χρησιμοποιήσωμέν 
ώς παράγοντα διά τήν ταξινόμησιν τού φέροντος τήν ούλήν άποτυπώματος.

Ώ ς παράδειγμα άς ληφθή ύπ’ δψιν τό είς τήν εικόνα 29 στήλην 9 άποτύπωμα
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τύπωμα της στήλης 4 είναι άπίθανον νά ήτο οΰλναρ—λούπ.
Εντεύθεν οσάκις λοιπόν τό άπτύπωμα τής άλλης χειρός τό έναντι άπό τό

Είκών 29
φέρον την ούλήν είναι της όμοιας γενικώς όμάδος λ.χ. λούπ καί τό φέρον την ούλήν 
δακτυλικόν άποτύπωμα θά λάβη κατά προτίμησιν την ταξινόμησιν τοϋ λούπ ράντιαλ, 
άλλα θά λάβη καί τον χαρακτηρισμόν καί τοϋ πιθανού άλλου τύπου, δηλαδή τοϋ 
γ0ρζ· Σημειωθήτω δτι τά φέροντα την ούλήν άποτυπώματα των εικόνων 26 καί 
29 στήλη 7 καί 4 άνήκουν εις την άύτήν γενικώς ομάδα (είναι εν καί τό αύτό άπο
τύπωμα), άλλ’ έταξινομήθησαν διαφορετικά. Τοΰτο άποδεικνύει την έπίδρασιν τήν 
όποιαν άσκεΐ επί τοϋ φέροντος τήν ούλήν άποτυπώματος, τό έναντι δακτυλικόν 
άποτύπωμα της άλλης χειρός καί ώς προς τον χαρακτηρισμόν τοϋ τύπου καί ώς 
προς τάς λοιπάς ταξινομήσεις αύτοΰ.

3) 'Ότε δακτυλικόν άποτύπωμα φέρει μικράν ούλήν καί δύναται νά θεωρηθή 
ώς ώρισμένου τύπου, άλλά δεν δύνανται μετ’ άκριβείας νά καταμετρηθώσι αί γραμ- 
μαί ή ή προεκτεινομένη αύτοΰ, τότε τό δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα λαμβάνει τάς 
γραμμάς ή τήν προεκτεινομένην τοϋ έναντι αύτοΰ δακτυλικοϋ άπτυπώματος, της 
άλλης χειρός, άν όμως καί κατά τήν κοινήν λογικήν αί γραμμαί αύται ή ή προεκτει- 
νομένη θά ήτο δυνατόν νά καταμετρώντο, άν μή έφερε τό άποτύπωμα τήν ούλήν, 
άλλά καί έφ’ όσον είναι καί τό δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα τ ή ς  ό μ ο ι α ς  γ ε 
ν ι κ ώ ς  ό μ ά δ ο ς .

Εις τήν εικόνα 30 τό φέρον τήν μερικήν ούλήν δακτυλικόν άποτύπωμα έχα- 
ρακτηρίσθη δτι άνήκει εις τήν ιδίαν ομάδα ώς τοΰτο έμφανίζεται συνεπεία τής 
ούλής. Ή  πιστή εφαρμογή τοΰ άνωτέρω κανόνος εις τό δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα 
άπαιτεΐ νά τοΰ δοθή ή προεκτεινομένη γραμμή τοΰ έναντι αύτοΰ άποτυπώματος 
τής άλλης χειρός καί ώς δευτερεύουσαι αί άλλαι πιθαναί προεκτεινόμεναι γραμμαί. 
'Οπωσδήποτε όμως είς·τήν περίπτωσιν τής μερικής ουλής, δπου ό τύπος τοΰ δακτυ- 
λικοΰ άποτυπώματος διακρίνεται, άλλ’ ή άκριβής ταξινόμησις είναι άδύνατος, άν 
τό έναντι αύτοΰ άποτύπωμα τής άλλης χειρός δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ή ς  ό μ ο ι α ς  γ ε -
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LEFT HAND
Είκών 30

τ ή τ ω ς  τ ά ς τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς  τ ο ϋ  τ ύ π ο υ  τ ου .
'Η είκών 31 δίδεται ώς παράδειγα του άναφερομένου κανόνος δπου ή°μερική

•10,. L i t t l e

ν ι κ ώ ς  ό μ ά δ ο ς ,  τότε τό άποτύπωμα αυτό λαμβάνει τήν πλέον πιθανήν κατα- 
μέτρησιν των γραμμών ή της προεκτεινομένης και ώς δευτερευούσας ά π α ρ α ι-

' M id d l e  t m g e r

Είκών 31
ούλή παρέχει τήν δυνατότητα χαρακτηρισμού τοϋ τύπου, μετ’ άκριβείας, ώς γόρς, 
άλλ’ ή ούλή δεν έπιτρέπει τον μετ’ άκριβείας καθορισμόν τής προεκτεινομένης γραμ-
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μής. "Οθεν εΐναι άναγκαΐον νά δώσωμε τήν προεκτεινομένην γραμμήν τήν οποίαν 
κατά τήν πλέον πιθανήν εκδοχήν θά είχεν τό δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα, πριν

■ Q fin  get. ^ - 9 f*»ng fmger
., > / * > -  Χ,κ.;.·.·$>· . ,..V./,,A'S,V.:W/ , - ·. ..v.ss. '  ..X-Xvy.waww$t t6ό
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\  " ο υ
Είκών 32

ή ύποστή τό τραύμα. ’Αλλά θά δώσωμε καί τάς άλλας πιθανάς ταξινομήσεις των 
προεκτεινομένων γραμμών.

Πολλαί ούλαί αν καί μονίμου φύσεως επί τής περιφερείας του τύπου τοϋ δα-

Είκών 33

κτυλικοΰ άποτυπώματος δεν έ'χουν άπαλείψει έν τούτοις ζωτικά σημεία έπίτή βάσει 
των οποίων ένεργεΐται ό χαρακτηρισμός τοϋ τύπου ή ή ταξινόμησις τοϋ δακτυλικού 
άποτυπώματος καί οΰτω δεν κατέστησαν αδύνατον τήν έπ’ άκριβεία ταιξινόμησιν
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αύτοΰ. "Οθεν ό τύπος ούτος των ούλων δεν δημιουργεί προβλήματα διά τε τον χα
ρακτηρισμόν τοϋ τύπου καί τήν ταξινόμησιν, διότι ταΰτα χαρακτηρίζονται καί ταξινο
μούνται ώς έμφανίζονται καί έπομένως ούδείς έκ των προαναφερθέντων κανόνων 
παρίσταται άνάγκη νά έφαρμοσθή.

Αί εικόνες 32 καί 33 παρουσιάζουν άποτυπώματα των οποίων αί ούλαί δέν 
εμποδίζουν τον άκριβή χαρακτηρισμόν τού τύπου ούδέ τής ταξινομήσεως. Εις τήν 
εικόνα 32 τό δακτυλικόν άποτύπωμα τής στήλης 4 φέρει ούλήν ήτις δέν κατέστρεψε 
τον τύπον ούδέ τάς γραμμάς λόγω της μικράς της έκτάσεως.

Ό  τύπος τού δακτυλικού άποτυπώματος άπεικονίζεται καθαρά καί δύναται 
νά χαρακτηρισθή ώς οΰλναρ—λούπ μέ καταμέτρησιν γραμμών έως 5. "Οθεν άδια- 
φοροΰμεν διά τον τύπον ή τάς λοιπάς ταξινομήσεις τού έναντι δακτυλικού άποτυ
πώματος της άλλης χειρός καί χαρακτηρίζουμε καί ταξινομούμε άκριβώς ώς τό 
δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα εμφανίζεται. Τό άποτύπωμα της εΐκόνος 32 εις τήν 
στήλην 9 έμφανίζεται μέ μεγάλην ούλήν μονίμου φύσεως καί εύρισκομένην εις τό 
κέντρον αύτοΰ. ’Αλλ’ ή έξέτασις τού άποτυπώματος μάς παρέχει τήν δυνατότητα νά 
προσδιορίσωμε τον τύπον αύτοΰ καί τήν προεκτεινομένην γραμμήν. Σημειωθήτω 
ότι ούδέν έκ των δύο δέλτα έχει καταστραφή έκ της ούλής καί ουτω δηλοΰται 
εύκρινώς ό τύπος τού γόρς.

'Η προεκτεινομένη γραμμή εις τό έν λόγω παράδειγμα εΐναι^έπίσης άνέπαφος 
έκ της ούλής καί ουτω έπιτρέπει νά τό χαρακτηρίσωμε ώς μίτινγκ μετ’ άκριβείας.

'Η εΐκών 33 είκονίζει έν επί πλέον παράδειγμα δακτυλικού άποτυπώματος 
έπί τού οποίου ή ούλή δέν δημιουργεί προβλήματα διά τε τον επ’ άκριβεία χαρα
κτηρισμόν καί τήν ταξινόμησιν τού δακτυλικού άποτυπώματος.

Τό άποτύπωμα τής στήλης 2 είναι τύπος καθαρού γόρς μέ τήν γραμμήν 
προεκτεινομένην πλέον των 3 γραμμών προς τά έσω, ήτοι ίνερ. 'Η ούλή έχει τάμει 
τήν προεκτεινομένην γραμμήν, άλλ’ είναι δυνατόν νά τήν διαπιστώσουμε καί τήν 
διαπιστώνομε κατά μήκος τών μή φυσικών διακοπών της καί ουτω φθάνομε εις 
ώρισμένον σημεΐον, δηλαδή εις δ σημεΐον αΰτη καταλήγει. 'Η στήλη 7 δεικνύει 
ούλήν ήτις ούτε τον τύπον ούτε τήν καταμέτρησιν τών γραμμών κατέστησε άδυ- 
νάτους. (Συνεχίζεται)

ΟΔ ΗΓ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  ΓΙ Α Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Εις τάς διασταυρώσεις, Θέλοντας νά στρίψετε αριστερά, πρέπει νά προσέξετε, ώστε 
νά προσπεράσετε τό κέντρο της διασταυρώσεως. Έ τσι Θά βρεθητε κανονικά εις τό δεξιό 
μέρος τοϋ δρόμου, όπου θέλετε νά μπητε. ’Εάν όμως ΰπάρχη ε!ς τήν διασταύρωσι άστυ- 
φύλαξ ρυθμιστής τής Τροχαίας θά άκολουθήσετε τήν πορεία, πού θά σας ύποδείξη.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

5. Α ί όμαδικαί έξορίαι.
’Επί πλέον των αποφάσεων του Ειδικού Συμβουλίου, (αί όποΐαι συμφωνούν 

προς τα εις τα προηγούμενα κεφάλαια άναφερθέντα διατάγματα καί αί όποΐαι άπο- 
τελοϋν την κανονικήν διαδικασίαν της Νικαβεντέ) ή πολιτική ’Αστυνομία τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
άναλαμβάνει εκτάκτως όμαδικάς επιχειρήσεις—αί όποΐαι είναι συνήθεις εις περιόδους 
έντάσεως ή κρίσεως ή εξαπολύονται όταν προσαρτώνται νέα έδάφη—όταν κατα- 
λύωνται άπασαι αί μορφαί της νομιμότητος. Τοιαύτη ήτο ή μάχη εναντίον των Κου
λάκων (-1) όταν «έκολλεκτιβοποιήθη» ή γεωργία καί ,ίδρύθησαν τα Κολχόζ (Κοινο
τικά άγροκτήματα) τό 1930—32, περί των όποιων ό Βισίνσκι έγραψε :

«'Η  Διοικητική άντιμετώπισις των καπιταλιστικών καί άντιδραστικών στοι
χείων επιτυγχάνεται διά διαφόρων μεθόδων, ούχί δικαστικών καί άνευ της τυπικής 
διαδικασίας (διοικητική εξορία ή έκτόπισις τών τέως Κουλάκων, έφαρμοσθεΐσα τό 
1930—31, στέρησις τών δικαιωμάτων διαμονής εις ώρισμένας πόλεις, εις περίπτω- 
σιν μή χορηγήσεως διαβατηρίων κλπ. )· (2)

Αί εΰρείας κλίμακος έκτοπίσεις, αί όποΐαι έξετελέσθησαν εις τήν Σοβιετικήν 
Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Λιθουανίας τήν άνοιξιν του 1941, δύνανται να χρησι
μοποιηθούν εις άλλον παράδειγμα. (3)

’Ολίγον μετά τήν ένσωμάτωσιν τής Δημοκρατίας τής Λιθουανίας ύπό τής 
Ε.Σ.Σ.Δ. καί συμφώνως προς τήν ύπ’ άριθ. 001223 Διαταγήν τής Νικαβεντέ τής 
Ε.Σ.Σ.Δ. ή Νικαβεντέ τής Λιθουανίας έξέδωσε προς τάς υπηρεσίαςαύτήςδιαταγήν 
νά θέσουν ύπό «επιχειρησιακήν παρακολούθησιν» ώρισμένας κατηγορίας πολιτών, 
ώς δυναμικών «άντιΟοβιετικών στοιχείων». Αί κατηγορίαι αύταί τών πολιτών περιε- 
λάμβανον τά πρώην μέλη τών άντικομμουνιστικών κομμάτων, πρώην μέλη τής ’Α

Σ. Μ. (1) Τό οίκονομικώς άνώτερον στρώμα τών Ρώσων Χωρικών, οί όποιοι άπετέλουν 
έστίαν άντιδράσεων είς τήν οικονομικήν πολιτικήν.

2. Α. ϊ .  Βισίνσκυ καί Β. Σ. Ούντρέβιτς, σελ. 70. Πρέπει ν’ άναφερθή, ότι είς άλλο βιβλίον 
τοΰ Βισίνσκυ παρατίθενται τ ’ άκόλουθα στοιχεία περί της μάχης εναντίον τών Κουλάκων. 'Υπολο
γίζει ότι τό 1913 ό άριθμός τών κουλάκων άνήρχετο είς τό Ρωσικόν έδαφος είς τά 13 %, ένώ τό 
1937 είς 0%  (σελ. 117). Περιγράφει δι’ όλίγων τήν μάχην έναντίον τών Κουλάκων ώς έξης : 
«Ή  έξολόθρευσις τών Κουλάκων ώς τάξις δι’. έξασφάλισιν βάσεως διά τήν κολλεκτιβοποίησιν είχεν 
» ώς άποτέλεσμα ώστε τό 1930—31 οί σοβιετικοί έκλογικοί κατάλογοι ήσαν περισσότερον άπό 
» οίανδήποτε άλλην φοράν έκκαθαρισμένοι έκ τών Κουλάκων, τών κερδοσκοπούντων έμπορων καί 
» τών άλλων στοιχείων, ξένων προς τήν (Σ. Μ. έργατικήν) τάξιν. Μερικά άπό τά παιδιά τών 
» Κουλάκων ήκολούθησαν τήν έντιμον ζωήν της κοπιώδους έργασίας».

(A. Υ. Βισίνσκυ «Ό  Νόμος τοΰ Σοβιετικού Κράτους, Νέα Ύόρκη, 'Εταιρία Μακμίλλαν, 
1948, σελ. 669).

3. Τά πρωτότυπα τών παρατιθεμένων κατωτέρω είς τό κεφάλαιον αυτό έγγράφων, άνηρπά- 
γησαν ύπό τών Λιθουανικών δυνάμεων άντιστάσεως κατά τήν διάρκειαν της έθνικής έξεγέρσεως 
τοΰ ’Ιουνίου 1941 καί άπεστάλησαν κρυφά είς τήν Σουηδίαν. Είς τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην της 
Ν. 'Υόρκης διατίθενται μικροφίλμ τών πρωτοτύπων αύτών.
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στυνομίας καί της Χωροφυλακής, πρώην αξιωματικούς, ώς και άλλοδαπούς καί άλ- 
λογενεϊς καί άτομα άλληλογραφοϋντα μέ ξένας χώρας—άκόμα έσπεραντιστάς καί 
φιλοτελιστάς.

’Ολίγον μετέπειτα, αΐ όδηγίαι αύταί έλαβον συγκεκριμένην μορφήν εις μίαν 
διαταγήν, έκδοθεϊσαν την 8 Νοεμβρίου 1940.

ΑΤΣΤΗΡΩ Σ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

άπό τον ’Επίτροπον των ’Εσωτερικών τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Λιθουανίας, διά το ’έτος 1940,

ΑΦΟΡΩΣΑ

αμέλειαν περί την παρακολούθησιν των άντι-Σοβ ιετικώ ν κα ι κοινωνικώς ξένων στοιχείων.
Κάουνας 28 Νοεμβρίου 1940

Ά ριθ 0054
’Επειδή ή Δημοκρατία τής Λιθουανίας μαστίζεται εις ύψιστον βαθμόν έκ των 

άντι-Σοβιετικών καί κοινωνικώς ξένων στοιχείων, ή παρακολούθησις ^αύτών άπαιτεϊ 
πρωταρχικήν σημασίαν.

“Ινα προετοιμασθή τό έργον τής έκκαθαρίσεως, είναι άναγκαία ή γνώσις τοΰ 
άριθμοϋ τών τέως άστυνομικών, τών μελών τοΰ Λευκού Στρατού, τών πρώην άξιω- 
ματικών, τών μελών τών άντι-Σοβιετικών πολιτικών κομμάτων καί οργανώσεων 
κλπ., οί όποιοι εύρίσκονται τώρα έντός τής Λιθουανικής ’Επικράτειας, οπού τα 
στοιχεία αυτά έ'χουν καταφύγει.

Τά στοιχεία αυτά είναι άπαραίτητα διά τον υπολογισμόν τών άντιεπαναστα- 
τικών δυνάμεων καί διά τήν πλήρη κατεύθυνσιν τών υπηρεσιών παρακολουθήσεως, 
όταν έπέλθη ή στιγμή τής έξουδετερώσεως καί διαλύσεως τών δυνάμεων αύτών.

Παρ’ δ,τι, όμως, τό θέμα τούτο έχει μεγάλην σημασίαν, αί άρμόδιαι διά τήν 
παρακολούθησιν ύπηρεσίαι μας δεν έπιδεικνύουν εις τον τομέα αύτόν τήν άπαραίτητον 
φιλοπονίαν.

Αΐ συγκεντρούμεναι πληροφορίαι υπό τών υπηρεσιών παρακολουθήσεως «χώ
νονται» εις τά συρτάρια τών γραφείων καί έτσι παραμένουν άνεκμετάλλευτοι.

Έν συνεχεία τής ύπ’ άριθ. 001223 διαταγής τής Λαϊκής ’Επιτροπείας ’Εσω
τερικών τής Ε.Σ.Σ.Δ. σχετικώς μέ τήν παρακολούθησιν τών άντι-Σοβιετικών στοι
χείων καί ΐνα τεθή τέρμα εις τήν παρατηρουμένην άμέλειαν εις τον τομέα-αυτόν,

Δ ι α τ ά σ σ ω, όπως :
1. Οί άρχηγοί τών κεντρικών επιχειρησιακών τομέων καί οί άρχηγοί τών 

τμημάτων καί διοικήσεων ένεργήσουν έντός τριημέρου τήν καταγραφήν τών εύρετη- 
ρίων καί φακέλλων τού Πρώτου Ειδικού Τμήματος, ώς καί υπό ιδίαν ευθύνην έξα- 
σφαλισθή ή έξακρίβωσις τών άτόμων πού ταΰτα άφοροΰν.

2. Άναλάβουν τήν παρακολούθησιν, έντός δεκαημέρου, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Πρώτου Ειδικού Τμήματος, απάντων τών άντι-Σοβιετικών στοιχείων, τά όποια 
είναι καταχωρημένα εις τό άλφαβητικόν εΰρετήριον.

3. Διεξαγάγουν άνάκρισιν ταύτοχρόνως άπάντων τών άντι-Σοβιετικών καί 
κοινωνικώς ξένων στοιχείων, τά όποια εύρίσκονται έντός τής Λιθουανικής’Επικρά
τειας καί άναφέρουν τάς περιπτώσεις των εις τό άρμόδιον Πρώτον Ειδικόν Τμήμα.

4. Ταξινομήσουν εις τό Ειδικόν Τμήμα τοΰ ’Επιτρόπου ’Εσωτερικών τής Δη
μοκρατίας τής Λιθουανίας, άπαντα τ ’ άναφερόμενα άτομα εις τό εΰρετήριον τών πρα
κτόρων καί εις τάς άλφαβητικάς καταστάσεις. Πρός τον σκοπόν αύτόν οί τομείς, τά 
περιφερειακά τμήματα τής ’Επιτροπείας ’Εσωτερικών, ώς καί ή ’Επιτροπή τής 
Πόλεως Βίλνα νά συμπληρώσουν τά δελτία δι’ έκαστον άτομον καί νά ύποβάλλουν
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ταϋτα προς το Πρώτον Ειδικόν Τμήμα τού ’Επιτρόπου ’Εσωτερικών τής Σοβιετι
κής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Λιθουανίας.

5. ’Αρχίσουν την σύνταξιν άλφαβητικών καταλόγων πού νά περιλαμβάνουν 
κάθε άτομον, τό όποιον ένεκα του πολίτικου ή κοινωνικού του παρελθόντος, τών 
έθνικών καί σωβινιστικών του αντιλήψεων, τής πολιτικής ή ηθικής άνακολουθίας 
άντιτίθεται προς τό σοσιαλιστικόν καθεστώς και είναι έφικτόν νά χρησιμοποιηθή 
ύπό τής ξένης κατασκοπίας καί τών άντιεπαναστατικών έστιών δι’ άντι-Σοβιετικούς 
σκοπούς.

Τά στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν : α) "Απαντα τά τέως μέλη κομμάτων, 
οργανώσεων καί ομάδων, τά όποια είναι άντι-Σοβιετικά : Τροσκισταί, επαναστα
τικοί σοσιαλισταί, μενσεβίκοι, σοσιαλδημοκράτες αναρχικοί καί άλλοι, β) "Απαντα 
τά μέλη τών έθνικών καί σοβινιστικών κομμάτων, οργανώσεων καί ομάδων, Λι
θουανικής Νεολαίας, άντάρτας τού Βολντεμάρας (Πρωθυπουργού τής Λιθουανίας 
άπό τό 1927—28), λαϊκούς, χριστιανοδημοκράτας, μέλη τής όργανώσεως «Σιδε
ρένιοι Λύκοι» (Galezinis V ilkas) ενεργά μέλη τών φοιτητικών οργανώσεων, 
ένεργά μέλη τής όργανώσεως « ’Ελεύθεροι Σκοπευταί» (Saulim Sajunga), μέλη 
τής τρομοκρατικής όργανώσεως « ’Άσπρο Άλογο» (Baltas Zirgas). γ ) Πρώην 
άστυνομικοί καί χωροφύλακες, υπάλληλοι τής πολιτικής καί έγκληματολογικής 
άστυνομίας, φύλακες φυλακών, δ) Πρώην άξιωματικοί τού Τσαρικού Στρατού, τού 
Πετλούρα (Ούκρανοΰ ήγέτου, άγωνισθέντος υπέρ τής Ουκρανικής άνεξαρτησίας, 
μετά τό τέλος τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου) καί λοιπών Στρατιωτικών Σχη
ματισμών. ε) Πρώην αξιωματικοί καί μέλη τών Στρατοδικείων εις τά Στρατεύματα 
τής Λιθουανίας καί τής Πολωνίας, στ) Πρφην πολιτικοί έγκληματίαι καί έθελονταί 
τού λευκού ή άλλου Στρατού, ζ) Πρόσωπα άποβληθέντα τού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος καί τής Κομμουνιστικής Νεολαίας λόγω παραβάσεων εναντίον τού Κόμματος, 
η) Άπαντες οί λιποτάκται, πολιτικοί φυγάδες, πολιτικοί φιλοξενούμενοι έπαναπα- 
τρισθέντες καί οί «παράνομοι», θ) Άπαντες οί αλλοδαποί καί ήμεδαποί αλλογενείς, 
άντιπρόσωποι ξένων οίκων, «'Υπάλληλοι» 'Ιδρυμάτων ξένων Κρατών, πρώην υπάλ
ληλοι ξένων άποστολών, οίκων, «παραχωρήσεων» καί έταιριών, αί όποΐαι συνεργά
ζονται μέ ξένους, ι) Πρόσωπα διατηροΰντα προσωπικάς σχέσεις ή άλληλογραφίαν 
μέ τό έξωτερικόν, ξένας άποστολάς καί προξενεία, ’Εσπεραντισταί καί Φιλοτελι- 
σταί. ια) Πρώην υπάλληλοι τών διαφόρων'Υπουργείων (οχι υπηρετικόν προσωπικόν), 
ιβ) Πρώην συνεργάται τού ’Ερυθρού Σταυρού καί τών Πολωνών Προσφύγων, ιγ) Οί 
λειτουργοί θρησκευτικών οργανώσεων (ιερείς κλπ .), οί αρχηγοί καί τά ένεργά μέλη 
αύτών. ιδ) Πρώην εύγενεΐς ΐδιοκτήται άκινήτου περιουσίας, καταστηματάρχαι, 
χονδρέμποροι, τραπεζίται, έπιχειρηματίαι—έργοδόται, ΐδιοκτήται ξενοδοχείων καί 
έστιατορίων.

6. "Ινα συνταχθοΰν τά άλφαβητικά «άρχεία» είναι άπαραίτητον νά χρησιμο
ποιηθούν δλαι αί δυναταί πηγαί πληροφοριών, μεταξύ άλλων καί αί έξής: άναφοραί 
πρακτόρων, τά πορίσματα ειδικών άναζητήσεων, λεπτομέρειαι παρασχεθεΐσαι ύπό 
Σοβιετικών ’Οργανώσεων καί τού Κόμματος, «καταθέσεις» πολιτών, πληροφορίαι 
παρασχεθεΐσαι ύπό φυλασκισμένων κλπ. Είναι άναγκαΐον, όπως δλαι αί «καταθέ
σεις», μαρτυρίαι καί λοιπά έγγραφα διαπιστοΰνται δι’ άναφορών τών πρακτόρων.

7. Τά τμήματα επιχειρήσεων, τόσον τού τομέως δσον καί τής περιοχής, κα
λούνται νά συντάξουν εΐδικάς καταστάσεις τών «άποδρασάντων» καί νά λάβουν παν 
ένδεικνυόμενον άναγκαΐον μέτρον διά την σύλληψίν των.

"Εντυπα περί τών ατόμων τά όποια έξηκριβώθησαν νά συμπληρωθούν καί νά 
υποβληθούν εις τό Πρώτον ’Εθνικόν Τμήμα.

8. Συμφώνως προς τά συλλεγέντα στοιχεία περί τών άντι-Σοβιετικών, ένερ-
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γειών, νά καταρτισθοΰν φάκελλοι διά τά άτομα αυτά καί τά πρφην μέλη των πολι
τικών κομμάτων καί οργανώσεων (Τροσκιστάς, μενσεβίκους, επαναστατικούς σο- 
σιαλιστάς, έθνικιστάς κλπ .), τούς άντιεπαναστατικούς ήγέτας των «πιστών» (κλη
ρικών της Καθολικής καί ’Ορθοδόξου Εκκλησίας), ύπευθύνων συνεργατών τών 'Υ 
πουργών, τής ’Αστυνομίας, τών ξένων οΐκων κλπ. δέον νά τεθούν ύπό αύστηράν πα
ρακολούθησή ύπο πρακτόρων.

9. 'Ο ’Αρχηγός τού Πρώτου Τμήματος τής Λαϊκής ’Επιτροπείας ’Εσωτερι
κών τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Λιθουανίας, νά μοΰ ύποβάλλη 
καθημερινώς άναφοράν, περί τής έκτελέσεως τής διαταγής αύτής.

10. 'Η παρούσα διαταγή ν’ άναπτυχθή εις τάς συγκεντρώσεις τών πρακτόρων 
καί νά καθορισθοΰν συγκεκριμένα μέτρα διά την έκτέλεσίν της.

ΓΚΟ ΥΖΓΑ ΒΙΚ ΙΟ ΤΣ 
Λαϊκός Ε π ίτροπος ’Εσωτερικών τής  

Σοβ ιετικής Σ οσ ιαλ ιστ ικής Δ ημοκρατίας τής 
Λιθουανίας

’Εκτος τών καταδήλων άντι-Σοβιετικών ένεργειών, οί τεθέντες ύπο την επι
χειρησιακήν ταύτην παρακολούθησιν, δεν έκινδύνευον.

'Η κατάστασις αυτών μετεβλήθη όταν «συνέβησαν» άντι-Σοβιετικαί εκδη
λώσεις, συνδεόμεναι μέ τήν ύποχρεωτικήν παράδοσιν τού σίτου τύν Μάϊον τού 1941. 
Τότε ό Λαϊκός ’Επίτροπος ’Εσωτερικών τής Ε.Σ.Σ.Δ. έζήτησεν επειγόντως άνα
φοράν επί τής καταστάσεως έκ τών 'Υπηρεσιών του εις τήν Λιθουανίαν. Μετά τήν 
λήψιν τής άναφοράς έξεδόθη ή διαταγή έκτοπίσεως «εις άπομεμακρυσμένας περιο- 
χάς τής Ε.Σ.Σ.Δ.» τών άντι-Σοβιετικών στοιχείων.

Ά κρως άπόρρητος
Ε.Σ.Σ.Δ.
Λαϊκή 'Ε πιτροπεία ’Ασφαλείας τον Καθεστώτος 
Μόσχα, Π λατεία Ν τζερζίνσκυ 2 
Προς τόν Λαϊκόν 'Επίτροπον 'Ασφαλείας 

τον Καθεστώτος
Σύντροφον Ταγματάρχην Γλάντκοβ ·
Κάουνας

31 Μ αίου 1941
Κατόπιν μελέτης τής ειδικής άναφοράς, ύπ’ άριθ. 1.933 τής 10 Μαίου 1941 

περί άντι-Σοβιετικών εκδηλώσεων τών τέως έθνικιστών (Tautininisa) καί τών 
’Ελευθέρων Σκοπευτών (Sauliu), τών αστυνομικών πρακτόρων καί τών Κουλά
κων, έξ άφορμής τής υποχρεωτικής παραδόσεως τού σίτου, ό Λαϊκός ’Επίτροπος 
’Ασφαλείας τού Καθεστώτος τής Ε.Σ.Σ.Δ., Σύντροφος Μερκούλοβ, διέταξε :

Νά προετοιμασθή ή έκτόπισις εις άπομεμακρυσμένας περιοχάς τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
τών άτόμων εκείνων, τά όποια εμφορούνται έξ άντισρβιετικών φρονημάτων καί 
βαρύνονται μέ άντεπαναστατικήν δράσιν.

Παρόμοια μέτρα διετάσσοντο ταύτοχρόνως εις Λεττονίαν καί ’Εσθονίαν. Ό 
Σερώβ, βοηθός τού Μερκούλωβ, άπέστειλε τάς ακολούθους οδηγίας, σχετικώς προς 
τάς λεπτομέρειας τής έκτοπίσεως, αΐ όποϊαι ΐσχυον δι’ άπάσας τάς Βαλτικάς Δημο
κρατίας.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
( I N T E R P O L )

-Π ίΰ Σ  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ — Πίι3Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
-Π Ο ΙΑ  ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ-

‘Υπό τ. Άστυν. Δ /ντοϋ κ. Δ . ΚΟΡΕΣΣΗ 
(Συνέχεια έκ τον  ποοηγουμένου κα ί τέλος)

Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
IV. Αί πρόοδοι μ ετά  τον Β ' Π αγκόσμιον πόλεμον.
V. Τά Γραφεία διεθνούς Συνεργασίας.

VI. Π αραδείγματα δράσεως τής «INTERPOL».
** *

IV . Α ί πρόοδοι μετά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον.
Ή  αναστάτωσές την οποίαν έπέφερεν ό Β' παγκόσμιος πόλεμός, καί τά έπα- 

κολουθήσαντα τούτον διεθνή γεγονότα έπέβαλον καί τήν άναπροσαρμογήν καί συγ
χρονισμόν του καταστατικού της «Interpol». Ουτω κατά τάς συνόδους των Γεν. 
Συνελεύσεων τώ 1955 (Κωνσταντινούπολή) καί 1956 (Βιέννην) ένεκρίθη ύπό 
των συνελθόντων αντιπροσώπων 58 εθνών—μελών αύτης τό καί σήμερον ΐσχύον 
καταστατικόν.

Κατ’ αύτό ή Γεν. Συνέλευσις του ’Οργανισμού συνέρχεται ύποχρεωτικώς

Μία άττοψίί τω ν συνεδριάσεων Tfjs Γεν. Συνελεύσεω; κατά τήν σύνοδον 
τοϋ 1957 ε!$ τήν Λισσαβώνα.

άπαξ τοϋ έ'τους καί εκτάκτως, άν παραστή άνάγκη. Ή  επίσημος γλώσσα κατά τάς 
συνόδους αύτης είναι ή Γαλλική, ’Αγγλική καί 'Ισπανική.

Διά τήν εφαρμογήν τών άποφάσεων τών Συνελεύσεων μέριμνα ή ’Εκτελεστι
κή ’Επιτροπή, ή έκλεγομένη ύπό της Γεν. Συνελεύσεως, άποτελουμένη άπό τόν 
Πρόεδρον (τόν καί πρόεδρον της Συνελεύσεως), δύο ’Αντιπροέδρους καί !ξ  ’Αντιπρο
σώπους, διαφόρων χωρών. Κατά σιωπηράν συμφωνίαν, τρεις έκ τούτων είναι εύ- 
ρωπαΐοι, δύο τών χωρών ’Ασίας—’Αφρικής καί εις ’Αμερικανός. 'Ο Πρόεδρος
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εκλέγεται διά τέσσαρα έτη τά δέ λοιπά μέλη δεν δύνανται νά έπανεκλεγώσιν 
διά τήν άμέσως έπομένην τριετίαν.

'Η ’Εκτελεστική ’Επιτροπή συνεδριάζει ύποχρεωτικώς δίς τοϋ έτους, της 
δευτέρας συνεδριάσεώς της λαμβανούσης χώραν ολίγους μήνας προ της συνόδου 
της Γεν. Συνελεύσεως.
■ *Τό κύριον αυτής έργον είναι, πλήν τής έπιμελείας τής έκτελέσεως των άποφά-

Έγκληματολογική έρευνα διωκόμενων sis τήν Γεν. Γραμματείαν.

σεων τής Γεν. Συνελεύσεως, νά προετοιμάζη τήν ήμερησίαν διάταξιν διά τήν προ
σεχή αυτής σύνοδον, καί νά έλέγχη τήν διαχείοισιν τής Γεν. Γραμματείας.

Μία έκ των σπουδαιοτέρων προόδων τοΰ οργανισμού είναι ή σύστασις τοϋ 
θεσμού τής Γεν. Γραμματείας. Τό καταστατικόν τοϋ 1956 όμιλεΐ τό πρώτον περί 
Γενικής Γραμματείας, ένω και προηγούμενα άνέφερον μόνον περί Γενικοϋ Γραμ- 
ματέως. Είναι άναμφισβήτητον ότι ή Γεν. Γραμματεία ήτο απαραίτητος διότι έξα- 
σφαλίζει τήν διοικητικήν συνέχειαν είς τήν δράσιν τοϋ όργανισμοΰ τής «Interpol»
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καί έπιτυγχάνει την καθιέρωση/ ομοιομορφίας καί εις την διοίκηση/ αύτοΰ. ’Αποτελεί, 
τρόπον τινά, τό Γεν. Έπιτελεΐον αύτοϋ, μέ αρχηγόν τον Γενικόν Γραμματέα, μόνον 
υπεύθυνον έναντι της ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί τής Γενικής Συνελεύσεως.

Τμήματα τής Γεν. Γραμματείας εΐναι:
1) Τό διοικητικόν, άσχολούμενον μέ την τρέχουσαν υπηρεσίαν τοϋ οργανισμού. 

Εις την αρμοδιότητα τούτου υπάγεται καί ό Κεντρικός Ραδιοτηλεγραφικός Στα
θμός.

2) Τό Τμήμα «Έγκληματολογικών Μελετών καί Δικαστικής ’Αστυνομίας». 
Εις τό Τμήμα τοΰτο υπάγεται καί ή κατάρτισις καί συντήρησις τής συναφούς βι
βλιοθήκης, συγκεντρούσης ήδη 1.536 τόμους, μή ύπολογιζομένων των 1728 περιο
δικών έκδόσεων ’Αστυνομικών ’Επιθεωρήσεων.

3) Τό Τμήμα «Συγκεντρώσεως καί Άρχειοθετήσεως Έγκληματολογικοΰ 
'Υλικού». Κύριον έργον τούτου είναι ή ταξινόμησις τών φωτογραφιών, δακτυλικών 
άποτυπωμάτων καί συναφών κατ’ ειδικότητας ανθρωπομετρικών στοιχείων. Είναι 
άξιοσημείωτος ή πείρα καί ή εξαιρετική μνήμη δι’ ής είναι προικισμένοι οι εις τό 
τμήμα τοΰτο ύπηρετοΰντες υπάλληλοι τής Interpol.

4) Τό Τμήμα έκδόσεως τής «Διεθνούς Έπιθεωρήσεως Έγκληματολογικής 
’Αστυνομίας». Τοΰτο είναι έπιφορτισμένον μέ την έκδοσιν τής έπιθεωρήσεως είς την 
Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν. Τό Κεντρικόν ’Εθνικόν Γραφεΐον τής Μαδρίτης εκδίδει 
τήν’Επιθεώρηση/ εις τήν ’Ισπανικήν καίτό τοιοΰτον τού Βισμπάντεν εις τήν Γερμανι
κήν. Καί τών τεσσάρων τούτων έκδόσεων, διευθυντής τής συντάξεως είναι όΓεν. 
Γραμματεύς τού ’Οργανισμού. Μεταξύ τών διαφόρων άρθρων τών δημοσιευομένων 
είς τήν έπιθεώρησιν αύτήν, ιδιαιτέρως άξιοσημείώτα καί ένδιαφέροντα εΐναι τά άφο- 
ρώντα τεχνικά ζητήματα, έπιστημονικάς έφαρμογάς, ή ιατροδικαστικά θέματα. 
Συντάκται τούτων εΐναι οι «Τεχνικοί καί ’Επιστημονικοί Σύμβουλοι» τού οργανισμού, 
ο'ι πλαισιοϋντες τό έπιτελεΐον αυτού καί παρέχοντες τά «φώτα» των διά τήν διαλεύ
κανση/ σκοτεινών υποθέσεων. Είς πλεΐστας περιπτώσεις α'ι έκθέσεις τούτων, τίθενται 
ύπ’ οψει τών Γεν. Συνελεύσεων είς τάς συνόδους τών οποίων, καλούνται νά παρευρί- 
σκωνται, ώς παοατηρηταί, δυνάμενοι νά μετέχωσιν καί τών συζητήσεων αύτών.

5) Τό είς Χάγην έγκατεστημένον «Γραφεΐον Πλαστών καί Παραποιημένων 
Νομισμάτων». Τοΰτο έκδίδει καί τό Διεθνές Δελτίον Πλαστών Νομισμάτων είς τό 
όποιον περιέχονται καί φωτογραφικώς πάσαι αΕ λεπτομέρειαι αί άφορώσαι πλαστό- 
τητας καί παραποιήσεις νομισμάτων, είκονιζομένων τών τε πλαστών καί τών αύ- 
θεντικών τοιούτων. Έν τώ πλαισίω τών προσπαθειών έξυπηρετήσεως τού διεθνούς 
κοινού είς τον τομέα τούτον, τό Γραφεΐον διατηρεί μίαν πλουσίαν καί διδακτικωτά- 
την συλλογήν κιβδήλων νομισμάτων, λίαν ένδιαφέρουσαν άπό αστυνομικής πλευράς.

V . Τά Γραφεία Διεθνούς Συνεργασίας.
Ώ ς εύνόητον, ή έπιτυχής άπόδοσις ενός «Διεθνούς ’Οργανισμού ’Αστυνομικής 

Συνεργασίας» έξαρτάται κυρίως έκ τής «καλής θελήσεως» τών έθνών—μελών αύτοϋ, 
έκδήλωσις τής οποίας είναι ό τρόπος τής συστάσεως καί λειτουργίας τών παρ’ έκά- 
στη Χώρα «Γραφείου Συνεργασίας» μετά τού ’Οργανισμού τής Interpol.

Είς τά κράτη—μέλη τού οργανισμού έχει άφεθή άπόλυτος έλευθερία ώς προς 
τον τρόπον τής όργανώσεως καί λειτουργίας τών Γραφείων τούτων, ώς δέ είναι 
φυσικόν καί επόμενον, ό ρυθμός τής όργανώσεως τής άστυνομικής υπηρεσίας καί γενι
κώς, ή στάθμη τού πολιτισμού, έκάστου τόπου, έχουν έπηρεάσει καί τά τής λειτουρ
γίας τών γραφείων αύτών.

Παρ’ ήμΐν τό άνάλογον Γραφεΐον συνεργασίας μετά τής Interpol, λειτουργεί 
παραδειγματικούς ύπό τήν άμεσον διεύθυνση/ τοϋ Καθηγητοΰ κ. Γαρδίκα, Προϊ
σταμένου τής Γεν. Διευθύνσεως Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας, είς τά γραφεία τής 
οποίας καί είναι έγκατεστημένον.
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V I . Παραδείγματα δράσεως τής «IN TERPO L».
α) Προ ολίγων μηνών εις τδ γραφεΐον της όδοϋ Paul Valery 37β (την έν 

Παρισίοις έδραν της «Interpol») έλήφθησαν άλληλοδιαδόχως τηλεγραφήματα άπδ 
τδ Λονδΐνον, τδ Παρίσι, τδ Δ. Βερολΐνον καί την Βηρυττδν άναφέροντα ότι ένας 
άπατεών ύπδ διάφορα ονόματα παρουσιαζόμενος, άλλου μέν ώς ’Αμερικανός, 
άλλου ώς Γερμανός καί άλλου ώς Βραζιλιανός, εΐχεν έξαπατήσει πολλούς εύπιστους 
έμπορους, άπδ τούς όποιους, εΐχεν εΐσπράξει ώς προκαταβολήν, μεγάλα χρηματικά 
ποσά, πωλών δήθεν εις αυτούς διάφορα εΐδη άπδ ωρολόγια καί διάφορα μηχανήματα 
μέχρι αυτοκινήτων καί πλοιαρίων αλιείας. ΤΗτο άψογου έμφανίσεως καί ταξίδευε 
πάντοτε άεροπορικώς. Οί ειδικοί της Interpol, δέν άργησαν νά διαπιστώσουν, ότι 
έπρόκειτο εις όλας αύτάς τάς περιπτώσεις, περί τοΰ ΐδίου άτόμου, άλλα έστεροϋντο 
κάθε στοιχείου (φωτογραφίας, δακτυλικών άποτυπωμάτων κλπ .) ΐνα προσδιορί-

Τό Μουσεϊον τω ν κίβδηλων νομισμάτων.

σουν την ταυτότητα του. Εις όμως παλαιός υπάλληλος, έκ τής περιγραφής τών χα
ρακτηριστικών του καί ιδία έκ τοΰ ότι έ'φερε γυαλιά τής παλαιας έποχής, (έκεΐνα 
πού έστηρίζοντο μέ σούστες εις την μύτην) ένεθυμήθη έναν Αυστριακόν απατεώνα 
καλούμενον Ράκιν τού οποίου ύπήρχον όλα τά στοιχεία εις τδ άρχεΐον τής «Inter
pol» καί έξ ού προέκυπτεν, ότι αυτός εΐχεν μεταναστεύσει εις Η.ΓΙ.Α. πρό 5ετίας. 
"Ενα τηλεγράφημα στην Ν. Ύόρκην έπεβεβαίωσεν, τάς βάσιμους, άλλωστε, υπο
ψίας του. Ό  Ράκιν είχε γίνει ’Αμερικανός υπήκοος μέ τδ όνομα Γούντερ, όνομα τδ 
όποιον άνεγράφετο καί εις τδ διαβατήριον του. Την έπομένην ήλθεν άεροπορικώς καί 
ή φωτογραφία του. ’Αμέσως εΐδοποιήθησαν μέ τδν άσύρματον τά γραφεία, τών 
’Ινδιών, τής ’Ιαπωνίας καί τής νέας Ύόρκης. Μετά τρεις ήμέρας συνελήφθη εις τδ 
άεροδρόμιον τοΰ Τόκιο. '

β) Δύο κατάδικοι διά κυκλοφορίαν πλαστών δολλαρίων άπεφυλακίσθησαν 
σχεδδν συγχρόνως άπδ μίαν άναμορφωτικήν φυλακήν τών Η.Π.Α. Δύο μήνες αρ
γότερα (ήταν ή τουριστική σαιζόν) μερικά άπδ τά μεγαλύτερα ξενοδοχεία τής Φλώ- 
ριδος καί τού Τέξας προσεκόμισαν εις τάς Τραπέζας έπιταγάς χωρίς άντίκρυσμα, 
άρκετών χιλιάδων δολλαρίων. ’Εκδότης έφέρετο ή American Expres καί κομισταί 
ό "Αγγλος Πόρτερ καί ό ’Αμερικανός Γούντ. Σέ λίγο καιρό, παρόμοιες έπιταγές 
άλλης Τραπέζης έκυκλοφόρησαν είς Ά γ . Φραγκίσκον, Κούβαν, Παναμάν καί Βενε
ζουέλαν. Οί έξαργυρώνοντες παρουσιάζοντο μέ άλλα ονόματα, άλλά ή F.B.I. ήτο 
πεπεισμένη έκ τής άντιπαραβολής τών υπογραφών, ότι έπρόκειτο περί τών ιδίων
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πλαστογράφων, οί όποιοι δμως έπωφελούμενοι τής χειμερινής τώρα τουριστικής 
εποχής και κυκλοφοροΰντες άεροπορικώς, έξηφανίζοντο άστραπιαίως. ’Επειδή 
καί οί τέως κατάδικοι εϊχον έξαφανισθή από τον τόπον πού εϊχεν όρισθή ώς διαμονή 
των, έκυκλοφόρησαν παντού τάς φωτογραφίας αυτών, άλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Περισσότεροι άπό εκατόν συνοδοί άεοοπλάνων καί υπάλληλοι πρακτορείων είχαν 
άνακριθή χωρίς όμως νά καταλήξουν εις ώρισμένα συμπεράσματα διά τούς διωκο- 
μένους. 'II Scotland Yard έβεβαίωσεν τήν «Interpol» δτι ό Πόρτερ μετεχειρίζετο

Ό Κεντρικός Ραδιοηλεκτρικός Σταθμός τής Interpol εξασφαλίζει τήν ταχεϊαν επαφήν 
(σννδεσιν) μέ τά  ευάριθμα ’Εθνικά Γραφεία τω ν διαφόρων ’Εθνών.

5-6 διάφορα ονόματα καί κατεζητεΐτο καί ύπ’ αυτής. Τά αύτά περίπου άνέφερεν καί ή 
F.B.I. διά τον Γούντ. Άπό τάς πληροφορίας αύτάς άποσαφηνίζεται πλέον δτι οί 
φερόμενοι μέ τά ονόματα Πόρτερ καί Γούντ είναι οί τέως κατάδικοι τής άναμορφωτι- 
κής φυλακής. ’Εντατική κυκλοφορία μέσω τής «Interpol» των φωτογραφιών, μέ 
πλήρη περιγραφήν τών χαρακτηριστικών των καί τών άλλων στοιχείων καί ιδία 
τών ονομάτων πού συνήθως μετεχειρίζοντο εις τάς Χώρας δπου εκυκλοφήρησαν αί 
κίβδηλοι έπιταγαί, έπέφεραν τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Μετά τρεις εβδομάδας ό 
ένας συνελήφθη εις τό Καράκας καί, ολίγον άργότερα, ό άλλος είς τό άεροδρόμιον τής 
Βαρκελώνης.

Έ κ τών παραδειγμάτων αύτών είναι τόσον εμφανής ή άνάγκη τής συνεργασίας 
τών άστυνομικών δυνάμεων, δλων τών Χωρών, προς αποτελεσματικήν άντιμετώπισιν 
τού εγκλήματος, ώστε κάθε άλλο έπιχείρημα περί τής χρησιμότητος τής «INTER
POL» νά περιττεύη.

Δ. Μ . Κ .
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«"Ωρα μελέτης...»
‘Υπό Δοκ. Άρχιφύλακος κ. Α . ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ

Είναι βράδυ... γλυκό βράδυ... ή μυρουδιά τής άνοιξης κτυπάει στήν οσφρησι 
όμορφα καί απαλά...

Τό μαύρο πουλί, ή νύχτα έχει για καλά σκεπάσει το φως τής ήμέρας... ’Έξω 
ήσυχία... άπόλυτη ησυχία. ’Απόψε τά παιδιά δεν παίζουν στον διπλανό χωματένιο 
δρόμο. Μόνο κάπου-κάπου τό βήμα του άραιοϋ περπατητή, άλλοτε αργό καί άλλοτε 
γρήγορο, διακόπτει την άπόλυτη ήσυχία. ’Απόψε ή ήσυχία των έ'ξω βάλθηκε νά συνα- 
γωνισθή την νεκρική σιγή πού έπικρατεϊ στήν μεγάλη αίθουσα πού είναι σχεδόν 
πάνω άπό τό χωματένιο δρόμο... Μπορεί νά πή κανείς πώς μέσα εκεί δεν είναι 
κανείς... Καί όμως είναι πολλο ί!!! Είναι έκατόν ε ίκο σ ι!!! "Ολοι τους σκυμένοι 
πάνω σέ μεγάλα βιβλία, οΐ περισσότεροι στηρίζοντας τό κεφάλι τους μέ τά δυό 
τους χέρια... λες καί πρόκειται νά πέση άπό τό βάρος των γραμμάτων...

...Δεν άκούγεται τίποτα... άπολύτως τίποτα... κάπου-κάπου μόνο κάποιος 
ξερός βήχας καί σπάνια κάποιος ψίθυρος άπό τό βάθος τής αιθούσης, ή μάλλον 
άπό τό Καλπάκι, όπως κάποιος σεβαστός καθηγητής χαρακτήρισε τά τελευταία 
θρανία. ’Αμέσως όμως ό θεματοφύλαξ τής ησυχίας μέ κέρβερον ύφος άποκαθιστα 
τήν τάξιν άπό τήν υψηλή έδρα του, χτυπώντας δυό τρεις φορές τό μολύβι του σάν 
δικαστής...

’Επίσης συχνά, αρκετά συχνά, ένας καλός, πολύ καλός παρατηρητής θά δή 
μιά άκρη τοϋ μεγάλου παραβάν άπό τό μέρος του εύπροσβλήτου Καλπακίου νά 
άνασηκώνεται αθόρυβα καί μιά μαύρη σκιά νά μπαίνη σιγά, πολύ σιγά, νά στέκεται 
γιά λίγο άκίνητη, υστέρα νά περιέρχεται τήν μεγάλη αίθουσα καί νά φεύγη χωρίς 
πολλές φορές νά καταλάβη κανείς... τήν επίσκεψη... πλήν λίγων, πολύ λίγων άνη- 
σύχων.

Τήν νεκρική όμως σιγή κάποια στιγμή διακόπτει ένα μακρύ παρατεταμένο 
διαπεραστικό σφύριγμα κι’ άμέσως.... τότε... έκατόν είκοσι ελατήρια τρέχουν προς 
τήν έ'ξοδο καί υστέρα άπό λίγα λεπτά ή σκοτεινή καί ήσυχη αύλή ζωντανεύει... Έδώ 
καί έκεϊ σάν πυγολαμπίδες ανάβουν άμέσως τά τσιγάρα καί παρέες-παρέες συζητούν 
άλλοι ζωηρά... άλλοι σιγά... καί σέ κάποια γωνιά μιά παρέα ρωμαντικών σιγοτρα- 
γουδα παληές, γλυκιές, νοσταλγικές μελωδίες... Αύτά όμως ολα μόνο γιά λίγο. 
Γιατί άκούγεται καί πάλι παρατεταμένο διαπεραστικό τό σφύριγμα... καί τότε 
άμέσως, λές καί θεϊκό χέρι σταματά τά πάντα καί βλέπει κανείς έκατόν είκοσι 
άγάλματα... στοιχημένα, ζυγημένα μέ άπόλυτη μαθηματική άκρίβεια...................

...'Η  δευτέρα, αριστερά, βάδην... μάρς.,.Καί μετά άπό λίγο πάλι νεκρική σιγή 
στή μεγάλη αίθουσα πού είναι σχεδόν πάνω άπό τό χωματένιο δρόμο...

Α. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ



ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
_________________________  'Υπό τοϋ κ. Π . -----------------------------------------

τοϋ

«Ώ ς γνωστόν, την 14ην ’Απριλίου 1944, ή μέραν τοϋ  Π άσχα, τ εσσα 
ράκοντα ένας αστυνομ ικο ί υπάλληλοι, άοπλοι, π α ιδ ιά  δλα το ν  λαόν, έ τα ξ ί- 
δενον σιδηροδρομικώς δ ιά  Π άτρας, ινα άναλάβουν εκ ε ί τ ά  καθήκοντά τω ν  
ώς φρουροί τή ς  τάξεως κα ι τής  ασφαλείας. Κ αθ’ οδόν δμως ό συρμός 
προσεβλήθη υπό κομμουνιστών κα ί σννελήφθησαν ο ί αστυνομ ικο ί όδηγη- 
θέντες εις θέαιν Σουληνάρι Καλαβρύτων δπον εκρεονργήθησαν.

Τό περιοδικόν « Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  προ πενταετίας  
διετύπωσεν τήν^ γνώμην όπως, εις τον βράχον, δστις  νψοϋται ΰπερθεν 
τον τόπου, δπον έμαρτνρησαν ο ί 41 αστυνομ ικο ί, άνεγερθή μνημειον. 
Διέθεσαν δέ προς τον σκοπόν τούτον τό  ποσόν τών 2.000 δραχμών. Ή  
γνώμη τοϋ περ ιοδ ικού νίοθετήθη υπό τοϋ ’Α ρχηγείου ’Α στυνομίας Πό
λεων κα ί οΰτω, δ ιά  τής συμβολής όλων τών άστυνομικών, έπραγματο 
πο ιήθη ή άνέγερσις τοϋ μνημείου τούτου, τοϋ  όποιου τ ά  άποκαλνπτήρια  
έγένοντο την 29-9-59, ή το ι την  ημέραν τής επετείου τής συντριβής 
τοϋ κομμουν ιστοσνμμορ ιτισμοϋ .»

*  *
*

Δέκα πέντε ’/ρονιά έχουν περάσει άπό τότες.,.άπό εκείνο
1944...

τό αξέχαστο Πάσχα

Π άσχα!!! Πόσο όμορφα, πόσο γλυκά, πόσο παρήγορα άντηχεϊ αύτή ή λέξη 
σέ κάθε χριστιανική καρδιά ! ! !

Άνασταίνεται ό Χριστός, ή άγάπη νικάει τά μίση, τά ψέμματα, τό θάνατο, 
καί στήνεται πανέμορφη καταμεσίς της γης... Την ώρα κείνη πού ήχοϋνε τών ναών 
τά σήμαντρα -ξεκλειδώνονται οί ψυχές, μαλακώνουν, γέρνουν καί προσκυνούν τον 
Βασιληά τής ειρήνης...

Κι’ όμω ς!!!
Εκείνο τό Πάσχα διάλεξαν οί άνόσιοι γιά νά τελέσουν τό έγκλημά τους...
Δειλοί, πεπωρωμένοι, αναίσχυντοι, δεν κάνουν εκλογή στιγμών. Δολοφονούν 

όποτε νάναι.
Π άσχα!!! Τί είναι γ ι’ αυτούς; Τί άντιπροσωπεύει; Μιά «μοναρχοφασιστική 

άπάτη». Τί νά σεβασθοΰν;...
Πάσχα έδολοφόνησαν τον Λαδά, τον μάρτυρα Υπουργό της Δικαιοσύνης... 

Τήν ίδια μέρα διάλεξαν γιά νά θερίσουν μέ τά βρωμερά δρεπάνια της ατιμίας τους, 
41 πανέμορφες ζωές, αφιερωμένες στής πατρίδος τήν υπηρεσία... Τί; Δεν τό ξέ
ρετε; Δεν τό άκούσατε; Δεν τό διαβάσατε πότες σας;

Κι’ όμ ω ς!!! Μέ βουρκωμένα μάτια τελέσθηκε προχθές τό μνημόσυνό τους... 
'Υπήρξαν ήρωες... 'Υπήρξαν μάρτυρες.. Καί έκέρδισαν τήν ’Αθανασία... "Ας 
μείνη αιώνια ή όμορφη μνήμη τους...

"Ανοιξη ήταν... Καταπράσινη, λουλουδιασμένη ή φύση... Μυρωμένο φυσούσε 
τ ’ άγέρι τών κάμπων... Καί δίπλα στήν άνθοστόλιστη φύση ό Χριστός πού νικούσε 
τό θάνατο κι’ έστελνε στά πέρατα τής οικουμένης τό θείο μήνυμα...

Κι’ έπί Γής ειρήνη...
Μέσα στήν πανέμορφη αύτή σκηνοθεσία τής άνεμώνας καί τής πίστεως βγήκαν 

νά πρωταγωνιστήσουν στής Ζωής τό Θέατρο τά 41 παλληκάρια τής ’Αστυνομίας... 
Σαράντα ένας λεβέντες άπ’ όλες τις γωνιές τής αιματοβαμμένης Ελλάδας...

Μόλις είχαν δώσει τον όρκο τής πίστεως τους καί ξεκίνησαν άπ’ τήν ’Αθήνα 
άοπλοι, ένθουσιώδεις, γεμάτοι όνειρα γιά τό μέλλον... Ξεκίνησαν νά πάνε έκεϊ πού 
ή φωνή τής πατρίδας καί τού καθήκοντος τούς καλοΰσε...

Αύτή ήταν ή'άρχή τής σταδιοδρομίας τους, μά καί τό μαρτυρικό τέλος’τής ζωής
τους...
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Χαρμόσυνα κτυποΰσαν οί καμπάνες... Δεήσεις καί τροπάρια άκούγονταν 
ολόγυρα, καθώς τό τραίνο μέ τούς 41 καινούργιους αστυφύλακες τραβούσε για τήν 
Πάτρα, τοϋ άγέραστου Μωρηά τήν γραφική πρωτεύουσα...

"Ολο χαρά καί ζωντάνια τά παλληκάρια της ’Αστυνομίας άπελάμβαναν το 
υπέροχο θέαμα πού άντίκρυζαν τριγύρω. Τούς κάμπους, τις λαγκαδιές, τα γαργαρα 
νερά, τις βουνοπλαγιές, τά πρόβατα, τά λούλουδα, τά. δαντελωτά ακρογιάλια, τούς 
άπότομους γκρεμούς...

Ρουφούσαν άπληστα το ζωογόνο αγέρι τής Ελληνικής φύσης... Ή ταν το 
τελευταίο σκίρτημα τής καρδιάς τους.

Γιατί άξαφνα, αναπάντεχα, άπρόσμενα φρενάρισε το τραίνο. Μια χούφτα 
,—τ-'τ-τ'-ττ · τ ΐ;:τ~—πττ~  ληστών μέ προτεταμένα όπλα

* σταμάτησαν τήν πορεία του... 
[ ί§ ’ . Τί ήθελαν οί λησταί μιά

ή;|ί ’ ' τέτοια μέρα; Ζητούσαν τούς
41 αστυφύλακες..,

fS S S m m  ' ’Αγόγγυστα, παλληκαρή-
σια, χωρίς νά λυγίσουν οί 41 

Μ  . λεβέντες εστάθηκαν αντίκρυ
“Η , ' στούς κακούργους... « ’Εμείς

είμαστε... τί θέλετε;...».
Κι’ ύστερα... "Ω ύστε

ρα... Καρδιά μου μήν κλαΐς... 
Μάλλον στάσου σ’ εύλαβική 
προσοχή κι’ οραματίσου τον 
ανηφορικό Γολγοθά τού Θε- 
ανθρώπου-Λυτρωτοϋ...

’Έτσι κι’ οί 41 ...’Ανέ
βηκαν τό Γολγοθά, άλύγι- 
στοι... κι’ εκεί <$το Σουληνάρι 
των Καλαβρύτων έδέχτηκαν 
τον θάνατο μέ εγκαρτέρηση...

Φοβερός άκούστηκεν ύ
στερα ό απαίσιος κρότος των 
πολυβόλων, πού άλύπητα έθέ-
ρισε τά  περήφανα κορμιά τους 

Ό  κ. Ν. Νέρη? καί Θ. Ψαρρ* μετά του τιμητικού απο- , & βουνάτοΰ Σουληνα- 
σπασματοξ και τω ν τοπικών αρχών προ του μνημείου , *·,_ ■_ , ,. 1

τω ν σφαγιασθέντων αστυνομικών. ριου... Ε κεί τους εξετε/.εσαν
οί άθεοι, οί κακούργοι... ’Εκεί 

τούς δολοφόνησαν άπάνθρωπα οί κομμουνισταί... Καί μισοπεθαμένους τούς έ'ρριξαν 
στήν κοιλάδα τού θανάτου..

Γιατί λοιπόν; Τί έφταιξαν τά άοπλα αυτά παιδιά; Ποιόν πείραξαν; Ποιο είναι 
τάχα τό έγκλημά τους;

Προσμένετε απάντηση; Μεγάλη ή αφέλειά σας... 'Υπάρχει άνθρωπισμός 
στής ζούγκλας τά θεριά; 'Υπάρχει λογική στ’ άρπακτικά όρνια; Καί όμως...

Κάποια συνθήματα γιά ειρήνη, γιά λευτεριά, γιά λήθη, γιά ψωμί βγαίνουν 
άπ’ τά στόματά τους... ’Αλήθεια! ! !  Πόσο άναίσχυντος είναι ό κομμουνισμός... Δέν 
έχουμε εμείς άνάγκη νά καταφύγουμε σέ θεωρίες γιά νά άντικρούσουμε τά ύποκρι- 
τικά έπιχειρήματα τους... Μονάχα τον ομαδικό τάφο τού Σουληναρίου θά τούς δεί
ξουμε... Κι’ εκεί επάνω θά τούς ρωτήσουμε : «Αυτοί τί έφταιξαν άναίσχυντοι κα
κούργοι; Γιατί κορέσατε τά κτηνώδη ένστικτα τού μίσους σας πάνω σ’ έτοΰτα τ ’ 
άθωα παλληκάρια; Ποιο είναι το έγκλημά τους;... ’Αναίσχυντοι... Ξεδιάντροποι,
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λησταί... Δεν κλαΐμε... Δεν Θρηνούμε... Μονάχα αυτόν τον τάφο ανοίγουμε μέσα 
στην καρδιά μας, γιά νά μάς θυμίζουν έσάς καί την κτηνωδία σας...»

14 ’Απριλίου 1944... 41 άστυνομικές ζωές έπέταξαν στον Ουρανό... Έβρήκαν 
την αιώνια άνάπαυση, τήν γαλήνη καί την σιωπή...

Γονατιστοί, μπροστά στον άγιο'τάφο τους, δεόμεθα γιά τις ψυχές τους...
"Ομως... Οί ήρωες πρέπει νά διακοίνωνται άνάμεσά μας, 6χι μονάχα σάν ανά

μνηση, μά πιο πολύ σάν Σύμβολο.
Γι’ αυτό είναι άξιέπαινοι δσοι είχαν τήν πρωτοβουλία κι’ δσοι έργάσθηκαν 

γιά την άνέγερση τοΰ Μνημείου των 4 i Ήρώων στο Σουληνάρι των Καλαβρύτων.
15 χρόνια πέρασαν άπό τότες, δταν προχτές έγιναν τά άποκαλυπτήριά του...
Μέ κοινή εισφορά δλων των άστυνομικών υπαλλήλων άνεγέρθη σ’ εκείνη τήν

αίματοβαμένη θέση ένα άπέριττο αλλά επιβλητικό μνημείο έργο τοϋ καλλιτέχνου 
κ. Βασιλείου Μερτζάνη, τέως αστυνομικού, εις μνήμην εκείνων πού, συνεχίζοντες 
την χρυσή παράδοση τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, έπεσαν γιά τήν πατρίδα.

’Έτσι τό πρωινό τής 29 Αύγούστου μιά σιωπηλή συνοδεία έπερνε τό δρόμο γιά 
τό Σουληνάρι Καλαβρύτων, δπου έπρόκειτο νά τελεσθοΰν τά αποκαλυπτήρια τοΰ 
μνημείου αύτοΰ. Ή ταν μιά τιμητική συνοδεία, πού τήν άποτελεΰσαν : ό Έπιθε- 
ρητής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαος Νέρης, ό Διευθυντής τής Άστυν. 
Δ/νσεως Πατρών κ. Θωμάς Έαρράς, ό 'Υπασπιστής τής Δ/νσεως κ. Παναγιώτης 
Στασινόπουλοε, ό Ύπαστυνόμος κ. I. Γώγος, τιμητικό άπόσπασμα άπό έναάρχιφύ- 
λακα καί δώδεκα άστυφύλακες, ό εκπρόσωπος τής Στρατιωτικής ’Αρχής Λοχαγός 
κ. Μιχαλακάκης, ό ’Εκπρόσωπος τής Πολιτικής ’Αρχής κ. Μπούρας οί συγγενείς 
των δολοφονηθέντων μαρτύρων καί κόσμος πολύς άπό τήν γύρω μαρτυρική περιοχή.

Ρίγη δέους καί συγκινήσεως κυριαρχούσαν μέσα στήν κάθε καρδιά, καθώς τό 
αυτοκίνητο, πού ήταν γεμάτο προσκυνητάς τοΰ άγιου τόπου τής θυσίας των αδελφών 
μας, περνούσε άνάμεσα άπό άπάτητες πλαγιές καί άγρια δάση καί υστέρα έφθανε 
τό ήρεμο τοπίο τής θυσίας των 41 άστυνομικών...

Ποιά άνθρώπινη ψυχή δέν θά λύγιζε στή σκέψη δτι εκεί σιμά άκούστηκεν ό 
σπαρακτικός χαιρετισμός τών μελλοθανάτων: «Χαΐρε πατρίδα, γλυκεία Ελλάδα... 
Ζήτω ή Ε λευθερία». Μονάχα τά άψυχα δένδρα τοΰ γειτονικοΰ δάσους μποροΰσαν 
νά μαρτυρήσουν δσα είδαν, δσων στάθηκαν άσυγκίνητοι μάρτυρες...

Οί ’Αρχές τών γύρω χωριών, ό Δήμαρχος μετά τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου 
Δάφνης κ. Σπηλιόπουλος Γ., οί Πρόεδροι τών Κοινοτήτων μετά τοΰ Συμβουλίου 
αυτών, Λεχουνίου κ. Άναγνωστόπουλος Κ., Λεσινίου κ. Ζαφειρόπουλος Φ., αί Έ κ- 
παιδευτικαί Άρχαί, οί ιερείς Δάφνης κ. Καραθανάσης Π., Λεχουνίου κ. Χρονόπου- 
λος Κ., Λεσινίου κ. κ. Ζαφειρόπουλος Σ. καί Σταθόπουλος Ν., αί ’Αστυνομικαί 
Άρχαί, καί πλήθη κόσμου περίμεναν τήν άφιξη τοΰ αυτοκινήτου.

"Ωρα 11.10'. Μπροστά στο μνημείο τών πεσόντων, πού άποτελεϊται άπό ένα 
βάθρο ύψους 2.10 μ. καί άπό ένα καλλιτεχνικό σταυρό ύψους 5.60 μ., πού φέρει πάνω 
σέ μιά πλάκα τό σήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί χαραγμένα τά ονόματα τών 
ηρωικών νεκρών, παρατάχτηκε τό τιμητικό άπόσπασμα. ’Απέναντι οί επίσημοι...

Καί ή έπιμνημόσυνη άκολουθία άρχισε... Ό  Ναός τής φύσεως έδέχτηκε τούς 
ψαλμούς καί τ ’- απαλό μωραίτικο αγέρι, τούς μετέφερε σέ κάθε άνθρώπινη ψυχή...

ΓΙαντοΰ ολόγυρα ήσυχία... Ούτε οί κλάδοι τών δένδρων δέν κουνιώνται... Θαρ
ρείς καί έκεϊνοι ένοιωθαν τήν ιερότητα τής στιγμής.

"Ωρα 11.15'. Άρχισε τό προσκλητήριο τών νεκρών άστυνομικών... ένφ ό ήλιος 
έφώτιζε παράξενα τό μνημείο, καί οί άναπνοές είχαν σταματήσει... Δάκρυα άνέβη- 
καν στά μάτια, τά ξεχείλισαν... Πόση πονεμένη μεγαλοπρέπεια είχεν ή στιγμή...

...Βραχνή άπό τον πόνο, μά σταθερή ή φωνή τοΰ Ύπασπιστοΰ τής Δ/νσεως 
Πατρών καλοΰσε ένα-ένα τά παλληκάρια νά δώσουν τό ήρωϊκό τους «παρών». Καί
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ή άπάντηση έρχότανε άπδ τά χείλη τοϋ 'Υπαστυνόμου, πάντα ή ίδια, αργή, πονε- 
μένη,.μά καί περήφανη μαζί.

« ’Απών. Έφονεύθη τήν 14ην ’Απριλίου τοϋ 1944 ύπο των έαμοκομμουνι- 
στών εις θέσιν «Σουληνάριον Καλαβρύτων».

'Όλα τά μάτια είχαν δακρύσει...
Κι’ δμ ω ς!!! Δεν άκούστηκχν γοερές κραυγές. Δεν έκτύπησαν λυττητερά οί 

καμπάνες. Δεν άντήχησαν μοιρολόγια καί σπαραγμοί.
Το βουβό κλάμμα δλων των παρισταμένων άνέβαινε σαν δέηση προς τον

Θεδν καί Έξουσιαστήν της Ζωής καί τοϋ 
Θανάτου να άναπαύση τις αγνές ψυχές των 
άδικοσκοτωμένων παιδιών. Καί αύτδ ή- 
αν τδ καλλίτερο μνημόσυνο, 

τ ...Τδ προσκλητήριο κάποτε τέλειω- 
σε... Μά, όλοι είχαν μείνει μαρμαρωμένοι 
στις θέσεις τους... Ποια άνεμοζάλη άνα- 
μνήσεων τούς είχε ρίξει σ’ ετούτη τήν πο- 
νεμένη έκστατη ! ! !

"Υστερα μίλησε ό ’Αστυνομικός- 
Διευθυντής Πατρών κ. Ψαρράς... 'Απλά 
λόγια είπε, μά ήταν τόσο πειστικός, τόσο 
άνθρώπινος, τόσο συγκινη μένος ! ! !

Στή συνέχεια ό ’Επιθεωρητής τοϋ 
’Αστυνομικού Σώματος κ. Νέρης άπεκά- 
λυψε τον καλλιμάρμαρο Σταυρό... Καί, 
ένώ τδ τιμητικό άπόσπασμα άπέδιδε τ ι
μές, κατέθεσε καταφανώς συγκινη μένος 
στέφανο στδν τάφο τών μαρτύρων, έκ 
μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Έπηκολούθησε κατάθεσις στεφά
νων έκ μέρους τοϋ κ. Δημάρχου Δά
φνης καί τών κ.κ. Προέδρων τών Κοινο- 
τήτοιν Λεχουνίου καί Λεσινίου.

Τέλος, τηρήθηκεν ένδς λεπτοΰ σι
γή, εις μνήμην τών νεκρών ήρώων, καί 
ή σεμνή εκείνη καί άξέχαστη τελετή έ
κλεισε μέ τδν ’Εθνικόν "Υμνον, τδν όποιον 
έψαλλαν οί άνδρες τοϋ Τιμητικού άπο- 
σπάσματος.

’Αξέχαστοι συνάδελφοι. Δέν πήγε χαμένη ή θυσία Σας. Για μάς δέν είστε νε
κροί... Ζήτε. Καί θά ζήτε παντοτινά στήν καρδιά μας, σάν αιώνιο Σύμβολο τιμής, 
καθήκοντος, ήρωϊσμοΰ.

Τά ονόματα Σας θά μείνουν γιά πάντα χαραγμένα μέ χρυσά γράμματα μέσα 
στήν όλοφώτεινη ιστορία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Αίω νία ας βΐναι ή μνήμη σας.

'Ο κ. Ν. Νέρης καταθέτει στέφανον εις τό 
μνημεϊον τών σφαγιασθέντων αστυνομικών.

77.
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Κατασκηνώσεις
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων 

στον "Αγιο Άνδρε α
Χριστέ, στίς σκηνές μαζεμένο, 
μέσα στης νύχτας τήν σιγή, 
τά  παιδιά ψάλλουν στόν πλάστη 
μιά προσευχή ευλαβ ική .

(Σ τ ίχ ο ι ά π ό  τήν  βραδννή  προσευχή  
τής κατασκηνώ σεω ς)

Συγκινεΐται κανείς καί αισθάνεται υπερήφανος δταν βρίσκεται σέ μιά παιδική 
κατασκήνωσι, δπως είναι ή κατασκήνωσι τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 
στον "Αγιο ’Ανδρέα.

Μόνον οποίος γεννήθηκε 'Έλληνας κι’ έχει συγχρόνως τήν τιμή να είναι 
άστυνομικός, μπορεί να νοιώση τά άνώτερα αισθήματα της κοινωνικής άλληλεγγύης. 
Μόνον αυτός, μακρυά άπό κάθε μικρόψυχη σκέψι καί προκατάληψι, θά μπορέση νά 
έκτιμήση σ’ δλη της τήν εκτασι, τήν δημιουργική προσπάθεια πού κατεβλήθη άπό 
τον κ. ’Αρχηγό της ’Αστυνομίας Πόλεων γιά νά φθάση στο σημερινό της έπίπεδο 
ή παιδική κατασκήνωσις τής ’Αστυνομίας. "Οσο κακόπιστος κι’ άν είναι δσο jji’ 
αν έκ χαρακτήρος άρέσκεται νά κρίνη καί κατακρίνη τις έπιτυχείς προσπάθειες των 
άλλων, δεν μπορεί παρά θά σταθή μέ δέος καί έκστασι μπροστά στο μεγάλο έ'ργο 
πού έ'γινε, μέσα σέ τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

Μ’ αύτές τις σκέψεις ξεκινώντες καί μακρυά άπό κάθε υπόνοια υπερβολής, 
θά προσπαθήσουμε φίλοι αναγνώστες, νά σάς μεταφέρουμε νοερά στήν κατασκήνωσι 
το.ϋ 'Αγίου ’Ανδρέου, πιστεύοντας πώς έτσι καί σείς δπως κι’ εμείς, θά ζήσετε 
λίγες ευχάριστες στιγμές. Είναι έπιτακτική ύποχρέωσις δλων μας νά εκτιμούμε 
κάθε προσπάθεια, ή οποία γίνεται γιά τό καλό του συνόλου καί άκόμη περισσότερο 
δταν ή προσπάθεια αύτή άφορά τον ίδιο μας τον εαυτό, τήν ίδια μας ύπόστασι, ώς 
άστυνομικών. Πρέπει νά μάς διακοίνη εύθύτητα κρίσεως καί νά λέμε άπερίφραστα 
τήν άλήθεια καί νά έπαινοϋμε τον όποιονδήποτε δταν πρέπει, δπως παράλληλα 
νά υποδεικνύουμε κάθε παράλειψι πού ύπέπεσε στήν άντίληψί μας, χωρίς καμμιά 
κακή πρόθεσι, άλλά μέ σκοπό νά διορθωθή κάτι, νά γίνη καλλίτερο.

Δέν πρέπει δμως νά ξεχνάμε δτι πάντοτε ή αρχή είναι δύσκολη κι’ είναι φυ
σικό νά παρουσιασθοΰν ατέλειες. ’Εκείνο τό οποίον έχει σημασία, σέ κάθε παρόμοια 
προσπάθεια, είναι ή πρόθεσις, ή ψυχική διάθεσις καί ή δρεξις γιά κάτι τό καλλί
τερο, αύτών πού σήκωσαν στούς ώμους των ένα τόσο βαρύ φορτίο. Λένε πώς ή 
άρχή είναι τό ήμισυ τής επιτυχίας. Αύτό είναι μία πραγματικότης, τήν οποία κανένας 
δέν αμφισβητεί.

Σ’ αύτόν πού είχε τήν σκέψι τής δημιουργίας τής παιδικής κατασκηνώσεως, 
υπήρχε καί καλή πρόθεσις καί ψυχική διάθεσιε, άλλά πρίν άπ’ δλα ύπήρχε δρεξις 
γιά δουλειά. 'Υπήρχαν σ’ αύτόν δλα εκείνα τά προτερήματα καί ψυχικά προσόντα, 
καθώς καί ή επιστημονική κατάρτισις, ή οποία χρειάζεται σέ παρόμοιες εκδηλώσεις.

Πίστευε σ’ ένα σκοπό καί μέ τήν προσωπική του σφραγίδα, έθεσε τά θεμέλια 
τής έπιτυχίας. Πίστευε στήν έκπλήρωσι ένός ιερού καθήκοντος πού είχε προς τούς 
υφισταμένους του, καί μέ τίς σκέψεις αύτές, έπέτυχε απόλυτα. Πίστευε σ’ ένα 
δνειρο, τό όποιον άν κάποτε γιά μερικούς φαινόταν άπραγματοποίητο, έγινε τώρα 
πραγματικότης. Πίστευε καί πιστεύει, δτι μόνο μέ τέτοιες έκδηλώσεις, παράλληλα
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βεβαίως μέ άλλες πού διαγράφονται άπό τούς κανονισμούς κ.λ.π., είναι δυνατόν νά 
σταθή σ’ άνώτερο πολιτιστικό έπίπεδο ή 'Υπηρεσία πού υπηρετεί. Πίστευε σέ πολλά, 
πιστεύει σ’ άκόμη περισσότερα, κι’ όποιος πιστεύει σέ κάτι, στο τέλος πάντοτε είναι 
νικητής, τροπαιοΰχος. 'Η πίστις του, ή οποία στηρίζεται στην άγάπη, τό σεβασμό 
καί τήν έκτίμησι των υφισταμένων του, του δίνει φτερά για νέες δημιουργίες, νέες 
επιτεύξεις, τις όποιες όλοι περιμένουμε, άλλα καί πού σύντομα θάρθουν.

Έφτασε τό πλήρωμα του χρόνου. Πέρασε ή εποχή τής άδιαφορίας καί του 
«όσα πάνε, όσα έρθουν». Μια νέα πνοή\δημιουργίας άρχισε νά δροσίζη τά μέτωπά 
μας καί νοιώθουμε γλυκό τό χάδι της. Ήλθε ή ώρα, τά όνειρα νά γίνουν πραγματι- 
κότης. ’Αλήθεια! γιατί τόσα χρόνια νά φύγουν χαμένα; Γιατί νά μην είχε γίνει ή 
αρχή πριν άπό πολλά χρόνια, τότε πού καί ευκαιρίες παρουσιάσθησαν καί τά πρό
σωπα καί πράγματα ήσαν στην διάθεσί μας; ’Ίσως τά αίτια τ ’ άναζητήση κανένας 
στις άνώμαλες έκεϊνες καταστάσεις. Προς Θεοϋ όμως. Μη βρίσκουμε εύκολα τις 
δικαιολογίες γιά νά καλύψουμε τήν άδράνειά μας.

Ποτέ όμως δέν είναι άργά. Κάλλιο άργά παρά ποτέ. Στον ορίζοντα φάνηκε 
ένας φωτεινός δίσκος, ένας ήλιος πού άρχισε νά θερμαίνη τις ως τώρα χλιαρές ψυχές. 
Σκορπίζει τό φως, δίνει τήν λάμψι, τήν πνοή, τό κουράγιο καί τήν ελπίδα, γιά έναν 
όμορφο άστυνομικό κόσμο. "Ας είναι καί τώρα. ’Ά ς σταθούμε κοντά σ’ αύτόν πού 
πίστευσε καί πιστεύει σέ πολλά, μέ τήν βεβαιότητα πώς όλα θά πάνε καλά.

Ή  ψυχή καί ό ένσαρκωτής τής παιδικής άστυνομικήε κατασκηνώσεως, τό 
«Πιστεύω» τής προσπάθειας αύτής, δέν είναι άλλος άπό τον Σεβαστόν μας ’Αρχηγό 
κ. Κόκκινον Νικόλαον. ’Εμείς οί νεώτεροι άξ/κοί καί κατώτεροι άστυνομικοί, δια- 
πιστώνοντες τό στοργικό ένδιαφέρον των προϊσταμένων μας καί ιδία τού ήγήτορος 
τού Σώματος, νοιώθουμε τίς καρδιές μας νά πάλλουν άπό ενθουσιασμό, γιατί όσο 
κ ι’ αν θέλουμε νά τό άποκρύψουμε, πιστεύουμε πώς κάποτε θά μάς δοθή ή εύκαιρία 
νά συνεχίσουμε τό έργο πού αύτοί άρχισαν. Κι όταν στις σκέψεις μας πρυτανεύει ή 
πίστις καί ή εμπιστοσύνη προς τούς ήγήτορες, άναμφίβολα, τό μέλλον τής ’Αστυνο
μίας θά είναι μεγάλο, άπό κάθε άποψι.

Εύχόμεθα μόνο, μέσα άπό τήν καρδιά μας, ό μελλοντικός ήγήτωρ τού Σώ
ματος νά βαδίση στ’ άχνάρια τού σημερινού ’Αρχηγού καί νά αύξήση τά πεπραγμένα 
του, γιατί έτσι μόνον θά δούμε τήν ’Αστυνομική Σημαία νά κυματίζη περήφανα στά 
μεσούρανα, χωρίς φόβο χέρι άνθρώπινο ποτέ νά τήν ύποστείλη. ’Αλλά δέν μπορεί 
νά γίνη κι’ άλλιώς, γιατί τά έργα των σημερινών ήγητόρων μας, θάναι γιά τούς 
έπερχομένους μιά μεγάλη ιερή παρακαταθήκη καί κανένας ποτέ δέν θά τολμήση νά 
ίεροσυλήση τό ιερό, τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Καί τώρα ελάτε μαζί μας σ’ ένα περίπατο, στήν παιδική κατασκήνωσι τού 
'Αγίου Άνδρέου.

"Ωρα 3. Πέμπτη 3 Αύγούστου. Δύο αύτοκίνητα—λεωφορεία τής ’Αστυνομίας 
ξεκινούν άπό τήν Μηχανοκίνητο 'Υποδιεύθυνσι.

Στο γήπεδο τού Παναθηναϊκού επιβιβάζεται ή μπάντα τής ’Αστυνομίας υπό 
τήν διεύθυνσι τού μαέστρου μας, 'Υπαστ. Β' κ. Μπουκουβάλα Δημ. Τά χιλιόμετρα 
φεύγουν γρήγορα κάτω άπό τίς ρόδες των αυτοκινήτων μας. ΓΙερνώτας τά τόσο 
μαγευτικά τοπία τής ’Αττικής, στήν διαδρομή πού άκολουθοΰμε, φθάνουμε κατά τίς 
4 ώρα, έξω άπό τήν κατασκήνωσι. Μιά μεγάλη σιδερένια πόρτα, βαμμένη πράσινη, 
κλείνει τήν είσοδο. Πάνω άπ’ αυτή διαβάζω. « Παιδικαί Κατασκηνώσεις 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων».

Είναι ή ώρα τού μεσημβρινού ύπνου καί γ ι’ αύτό δέν βλέπουμε νά μάς περιμένη 
κανένας. Μιά ήσυχία άπαλή καί ειδυλλιακή απλώνεται παντού. Μόνο τά τζιτζίκια, 
ψηλά στά πεύκα, ταράζουν μέ τίς φωνές τους τήν γαλήνη τής περιοχής. Τά πάντα 
είναι μαγεία, όνειρο. Ή  ψυχή βγαίνει άπό τον σάρκινο κλοιό της, πετάει στούς αι
θέρες, μακρυά άπό κάθε γήϊνη σκέψι. Νοιώθεις νά πλημμυρίζη τό Είναι σου άπό τά
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πλέον ευχάριστα συναισθήματα. Μακρυά άπό τήν τύρβη της πόλεως, έδώ, το πνεύμα 
σου συγκεντρώνεται, ή καρδιά σου σκιρτάει. Λίγο πιο κάτω, σ’ άπόστασι 200 πε
ρίπου μέτρων, ή θάλασσα βρέχει χαδιάρικα τήν έξαίσια αυτή ’Αττική τοποθεσία. 
Πάνω μας δεξιά, ορθώνεται επιβλητική ή Πεντέλη. Στο βάθος διακρίνεται ή Εύβοια. 
Γύρω μας, δσο φθάνει τό μάτι, το πράσινο άγκαλιάζει τα πάντα. "Ενας άληθινος 
επίγειος παράδεισος.

Αύτός έδώ ό τόπος είναι ό πιο κατάλληλος για παιδικές κατασκηνώσεις. Γι’ 
αυτό τό λόγο, φιλοξενεί πολλές άπ’ αυτές. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στήν εκ
λογή τοΰ μέρους πού πρόκειται ν’ άναπτυχθή μια παιδική κατασκήνωσις.

Ξεκινώντας άπό τήν σκέψι, δτι ένας άπό τούς πρωταρχικούς σκοπούς της 
κατασκηνώσεως είναι ή τόνωσις της υγείας τών παιδιών, μέ τήν φυσική ζωή στο 
ύπαιθρο, χωρίς, άντίρρησι ή εκλογή της περιοχής καί τού χώρου, δπου θά γίνη ή

Μερικά κοριτσάκια της κατασκηνώσεως στήν είσοδο αύτής.

κατασκήνωσις, έχει μεγάλη σημασία για τήν άπό κάθε πλευρά επιτυχία τών σκοπών 
της.  ̂  ̂ ; ^

'Η περιοχή τής κατασκηνώσεως πρέπει νά έχη γλυκό καί ξηρό κλίμα, κατάλ
ληλο υψόμετρο, ατμόσφαιρας διαύγεια, πλούσια φυτεία κ.λ.π. Τέτοιες περιοχές, 
κρίνονται ώς κατάλληλες οί ορεινές ή παραθαλάσσιες, μακρυά άπό χωριά ή συνοι
κισμούς, βιομηχανικά κέντρα, ποτάμια,χειμάρρους,λιμνάζοντα νερά κ.λ.π. Βέβαια, ή 
άπόστασις τής κατασκηνώσεως άπό κατωκημένους χώρους δέν πρέπει νά είναι μι
κρότερη τών 15-20 χιλ., ούτε μεγαλύτερη τών 60-70 χιλ. καί τούτο γιά νά είναι 
δυνατή ή έξυπηρέτησις σέ περίπτωσι άτυχήματος, άσθενείας, άλλά καί γιά τήν 
προμήθεια τροφών κ.λ.π.

’Αφού βρεθή ή κατάλληλη περιοχή, πρέπει στή συνέχεια νά βρεθή ό κατάλλη
λος χώρος. 'Ο χώρος αύτός πρέπει νά καλύπτεται έξ ολοκλήρου ή τουλάχιστον κατά 
τά 2/3 τής έπιφανείας άπό άφθονη φυτεία, κυρίως δέ άπό έλατα καί πεύκα, υψηλό— 
κορμα καί σκιερά) γιά νά είναι δυνατή κάτω άπ’ αύτά ή άνάπτυξις τών συγκροτη
μάτων τής κατασκηνώσεως καί κυρίως τών σκηνών τοΰ ύπνου.
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Ό  χώρος αυτός πρέπει επίσης νά μπορή νά έξυπηρετηθή μέ μια οδική αρτη
ρία. Κυρίως δμως πρέπει νά ύπάρχη άφθονο καί υγιεινό νερό για ολόκληρο τό 24ωρο. 
Ή  μορφή τής έπιφανείας του χώρου πρέπει νά είναι ομαλή, χωρίς φυσικές άνωμα- 
λίες, πού μπορεί νά εμποδίζουν τήν έλεύθερη κ ι’ άκίνδυνη κίνησι των παιδιών. Πρέ
πει επίσης: 1) Νά έχη έλεύθερη θέα. 2) Νά εχη κοντά μέρη κατάλληλα γιά εκδρομές 
καί περιπάτους. 3) Νά μήν προσβάλλεται άπό ισχυρούς άνέμους. 'Η εκλογή τού 
χώρου, γίνεται άπό ’Επιτροπή, τής οποίας βασικόν μέλος είναι ό γιατρός. 'Όσο γιά 
τήν έ'κτασι του χώρου τής κατασκηνώσεως, ώς είναι φυσικόν, θά είναι άνάλογη μέ 
τά παιδιά καί τό προσωπικό τής κατασκηνώσεως.

Ή  λειτουργία τών έπισήμων παιδικών κατασκηνώσεων, δέν έπαφίεται στήν 
ατομική προσπάθεια τών ένδιαφερομένων, άλλά ελέγχεται καί παρακολουθεΐται 
αρκετά άπό τό Ύπουργεΐον Κοιν. Προνοίας, τό όποιον έχει τον πρώτον λόγον στις 
παιδικές κατασκηνώσεις.

'Η γενιά μας, πέρασε άπό δύσκολες εποχές. Πόλεμος, κατοχή, άνταρσία, 
όλα αύΐά γέμισαν τις ψυχές μας λύπες, πικρίες, στενοχώριες. Ή  έποχή έκείνη 
βέβαια πέρασε. Τώρα μιά δημιουργική πνοή φυσάει σ’ ολόκληρη τήν 'Ελλάδα. Έ 
κείνη όμως ή έποχή δέν άφισε άθικτο τό παιδί. Γέμισε τήν ψυχούλα του πικρία, 
τό έκανε πρόωρα ώριμο, τοϋ άφήρεσε τό αγνό, παιδικό καί άφελές. Μέσα στήν κα- 
τασκήνωσι, τοϋ παρέχεται ή εύκαιρία γιά μιά άποτοξίνωσι τής ψυχής του. Οί ιθύ
νοντες τής κατασκηνώσεως, πρέπει νά γεμίσουν τήν ψυχή του άπό χαριυπές εικόνες, 
ν’ άποκαταστήσουν τήν κλονισμένη υγεία του, νά τό πλουτίσουν μέ ωραία ηθικά, 
εύγενή καί κοινωνικά συναισθήματα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά γυρίση στήν πόλι 
ροδοολό, ύγιές καί αισιόδοξο γιά τό μέλλον τό δικό του καί τής κοινωνίας ολόκληρης.

Τά παιδιά αύτά πρέπει νά τά βλέπουμε, ώς παράγοντας τής πατρίδας, οΐ ό
ποιοι στο μέλλον θά παίξουν σημαίνοντα ρόλο. Γι’ αυτό, ή άγάπη καί ή άφοσίωσις 
τών κατασκηνωτών προς τά παιδιά, πρέπει νά είναι άπεριόριστη. 'Η κατασκήνωσις 
πρέπει νά είναι μιά διαρκής πηγή ευχάριστης ζωής. Τό έλεύθερο περιβάλλον, στο 
όποιο θά ζήσουν τά παιδιά, άπαιτεΐ γνώσεις ειδικές καί κόπους καί προσοχή μέγάλη * 
άπό τά στελέχη τής κατασκηνώσεως. Μέσα στήν κατασκήνωσι καλλιεργείται στά 
παιδιά, ή φιλία καί ή συνεργασία, χαίρονται τά έργα τών χεριών τους, νοιώθουν 
καλλίτερα τήν έννοια τής ευθύνης καί μαθαίνουν στήν τάξι, τήν οποίαν τά ίδια έπι- 
βάλλουν στον έαυτό τους. 'Η ένεργητική καί έσωτερική αύτή πειθαρχία τών παιδιών, 
άσκεϊ σημαντική έπίδρασι στή ζωή τοϋ παιδιού.

Θεώρησα σκόπιμο νά γράψω αύτά τά λίγα περί κατασκηνώσεων, γιατί είναι 
στοιχεία πού βοηθούν ν’ άντιληφθή κανένας, σ’ όλη τήν έκτασι τό άξιόλογο έργο πού 
έφερε τά βήματά μου έδώ.

Άλλά, νά. 'Ο κύρ-Χρϊστος ό Κοντός έρχεται τρεχάτος στήν πόρτα. Οί πόρ
τες οί βαρειές άνοίγουν. Μιά καί ή κουβέντα γιά τον κύρ-Χρϊστο, ό όποιος σημειω- 
τέον είναι βαρύκοος, είναι ό άνθρωπος τής καθαριότητος τών κοινοχρήστων χώ
ρων. Τό έλάττωμά του είναι, ότι φωνάζει δυνατά. Φαντάζεται πώς καί οί άλλοι δέν 
άκοϋν. Κι’ δμως είναι άρκετά συμπαθητικός καί άγαπητός σ’ όλους. Πρόθυμος γιά 
όλα, μέ τό χαμόγελο στά χείλη.

Προχωρούμε πρός τό κτιριακό συγκρότημα πού στεγάζονται τό Άρχηγεΐον 
καί 'Υπαρχηγεΐον. Συναντούμε τήν 'Υπαρχηγό τής κατασκηνώσεως, τήν εξαιρετικά 
ωραία καί γλυκειά Δ/δα Χρυσομαλλάκου. Πλούσια τά ψυχικά χαρίσματά της, μάς 
ένθουσιάζουν, σαν πρώτη έντύπωσις. Μάς προσφέοονται καθίσματα, άλλά ό υπο
φαινόμενος στο έργο του. Βρίσκω τήν εύκαιρία νά ρίξω μιά ματιά σ’ όλη τήν έκτασι 
τοϋ χώρου τής κατασκηνώσεως, χωρίς ξεναγό. Θέλω οί έντυπώσεις μου νά είναι 
άντικειμενικές.

Προχωρώ στδ κέντρο τής κατασκηνώσεως.'Ένα όμορφο παρκάκι, μέ μερικά
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παγκάκια, μέ άσπρα πετραδάκια γαρνιρισμένο, σέ προδιαθέτει εύχάριστα. Πιο ’κεϊ 
υψώνεται ό ιστός της σημαίας. 'Η γαλανόλευκη κυματίζει περήφανα. Γύρω άπό τον 
ιστό, μια μεγάλη πλατεία στρωμένη μέ ψιλή άμμο, χρησιμεύει ώς τόπος συγκεν- 
τρώσεως των παιδιών στις ώρες των προσκλητηρίου καί των άλλων εκδηλώσεων 
τής κατασκηνώσεως.

Μετρώ τα κτίρια, 1, 2, 3.... 7 συνολικά. Μικρά, περιποιημένα, κουκ>ίστικα. 
Τά κτίρια πού βλέπει κανένας σήμερα τόσο όμορφα καί περιποιημένα, δέν ήσαν 
έ'τσι άπό τήν άρχή. Στη θέσι τους υπήρχαν μερικά ίχνη κτιρίων, τά όποια όμως μέ 
πολλούς κόπους έγιναν όπως είναι σήμερα. ’Αποχωρητήρια, ντούς καί άλλοι βοη
θητικοί χώροι δέν υπήρχαν. "Ολα όμως έγιναν χάρις στήν πρωτοβουλία καί τό προ-

Προετοιμασίες γ ιά  τήν γιορτή τη ; επετείου του Γράμμου.
σωπικό ένδιαφέρον τοΰ κ. ’Αρχηγού μας. ’Αλήθεια! Τί μπορεί νά κατορθώση κανένας, 
όταν θέλη! Θαύματα, γιατί σαν θαύμα μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τό έργο τής 
κατασκηνώσεως. Σκηνές, 1, 2, 3, 4... 15. "Ομορφα στημένες, καθαρές γύρω-γύρω 
καί μέσα τά κοριτσάκια κοιμούνται ήσυχα καί γαλήνια. ’Ονειρεύονται. Τί τάχα; 
Μόνο αύτά τό ξέρουν. "Ας περιμένω νά ξυπνήσουν καί τότε τά ρωτώ. ’Ελπίζω καί 
σείς νά περιμένετε. .

Σ’ ένα κτίριο διαβάζω άπ’ έξω: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ». "Ας ρίξω μιά ματιά μέσα. 
Π ώ ! Πώ! ’Ατυχία. Κλεισμένη. Μά πού νά ξέρουν πώς μεσημεριάτικα θά βρισκό
μουνα έγώ έδώ, ορεξάτος. Δέν πειράζει. ’Αργότερα θά δούμε τί έχει μέσα.

Βρίσκομαι στά κτίρια τών μαγειρείων, εστιατορίου κ.λ.π. Συναντώ τον μά
γειρα, τον μάστρο-Σταΰρο Τσαούση. Πα>ηός καί ένθερμος φίλος τής ’Αστυνομίας, 
είναι άγαπητός άπό τά παιδιά, γιά τήν καλωσύνη του καί τήν άριστη μαγειρική 
του τέχνη. Καθαριότης άψογη. "Ολα καλοβαλμένα. Τίποτε τό άτακτο. Πιο έκεΐ 
συναντώ τον άποθηκάριο 'Τπαρχ/κα κ. Μπέη Γεώργιο. Κάνει ζέστη καί ή φαλά
κρα του, παρά τήν δροσιά κάτω άπό τό πεύκο, γιαλίζει προκλητικά! Άσχολεΐται 
μέ τήν διανομή τοΰ γλυκού πού θά δοθή ώς πρόδειπνο άργότερα. Βοηθεΐται άπό τις 
τραπεζοκόμες καθώς καί άπό τήν κοινοτάρχη υπηρεσίας.
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'Ο μπακλαβάς μέ προσκαλεΐ. ’Ασυναίσθητα οί σιαλογόνοι άδένες μπαίνουν 
σ’ ένέργεια. Προσπαθώ ν’ άποφύγω τον πειρασμό. Μοΰ προσφέρεται ευχαρίστως. 
’Αποποιούμαι όχι γιατί δεν τον... τραβάει ή ορεξις μου, άλλά για λόγους άξιοπρε- 
πείας. Προ παντός άξιοπρέπεια. ’Ακόμη δεν ήρθα, νά τούς ζημιώσω; Τά τραπέζια 
στρώθηκαν. 'Η ώρα περνάει. Κυττάζω τό ρολόι, 4,25'. Σ’ ένα κορμό ενός πεύκου, 
διαβάζω τό πρόγραμμα τής κατασηνώσεως. ’Ά ς ρίξω μιά ματιά.

7,30' έγερτήριον, 7,35' γυμναστική, 8,15' προσευχή-έ'παρσις σημαίας, 8,30' 
πρόγευμα, 9 τακτοποίησις σκηνών, 10,30' έπιθ/σις, 11 ελεύθερη ώρα, 12,30' 
γεϋμα, 13,15' κατάκλισις, 16,30' έγερτήριον, 17 πρόδειπνον, 18 παιδιαί, 19 υπο
στολή σημαίας, 19,30' ελεύθερη ώρα, 20 δεΐπνον, 21,15' προσευχή, 21,30' κατά- 
κλισις.

Πρόγραμμα μελετημένο άπό κάθε πλευρά. 'Υπάρχουν ώρες παιδιών καί έλεύ- 
θερες. Τά πάντα είναι ρυθμισμένα μαθηματικώς. Τίποτε τό άπρογραμμάτιστο. 
"Ετσι μαθαίνει τό παιδί στήν τάξι. Ξέρει πότε θά φάη, πότε θά παίξη, πότε θά κοιμη- 
θή καί πότε θά έπικοινωνήση μέ τό Θεό. Τό παιδί, ζώντας μέσα στήν κατασκήνωσι, 
θαυμάζει τά δημιουργήματα τοϋ Θεοϋ κ ι’ έ'τσι πηγαίνει πιο κοντά σ’ Αυτόν. ’Ανα
πτύσσει τον αύτοσεβασμό καί ελαττώνει τις έγωϊστικές τάσεις. Τό παιχνίδι, ή παι
δαγωγική, ή γυμναστική, ή προσευχή, ή αύτενέργεια καί ό ρωμαντισμός, άνακατε- 
μένα δλα αύτά, επιδρούν σημαντικά στήν ψυχοσύνθεσι τού παιδιού. Μή ξεχνάμε, οτι 
ή παιδική ήλικία είναι ή ένεργητικώτερη, ή ζωηρότερη άπ’ όλες τις ήλικίες. Μοιά
ζει μέ τήν υπόγεια φλέβα πού κτύπησε ή άξίνα καί τό νερό ξεπηδάει κοχλάζοντας, 
συρίζοντας, ζητώντας πλάτος καί ελεύθερη διέξοδο.

Ή  άνήσυχη ήλικία, βρίσκει στήν κατασκήνωσι τον πιο θερμό προστάτη. Τά 
ζιζάνια τών πειρασμών, δέν βρίσκουν τόπο νά φυτρώσουν. Ή  φιλοτιμία έξάπτεται, 
ή άλληλοβοήθεια καί ή άμιλλα πρωταγωνιστούν. *Η θέλησις αύτό τό άτίθασσο, 
άγριο καί επαναστατικό πράγμα, κάμπτεται καί μαθαίνει νά ύπακούη.

Αύτές οί σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου, καθώς διάβαζα τό πρόγραμμα. Ξα
φνικά άκούγεται ένα καμπανάκι. Μά τί συμβαίνει; "Εγινε τίποτε τό άνησυχητικό; 
"Οχι. Μή φοβάσθε. Είναι τό σήμα τού έγερτηρίου. Τά παιδιά γρήγορα-γρήγορα 
σηκώνονται, φτιάχνουν τά κρεβατάκια τους καί μέ τις πετσέτες όπό μάλης, δρόμο 
γιά τις βρύσες. Σέ λίγο μαζεύονται στο ύπαίθριο εστιατόριο καί τρώνε τό γλυκό 
τους. 'Ο φωτογράφος στή δουλειά του.

Καιρός όμως νά γυρίσω στο κέντρο τής κατασκηνώσεως. Βλέπω μακρυά νά 
έρχεται ό ’Αρχηγός τής κατασκηνώσεως, ’Αστυνόμος κ. Άθανασόπουλος. 'Υποβάλλω 
τά σέβη μου καί τού άναφέρω τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου. 'Η χαρά του είναι 
έκδηλη στο πρόσωπό του, άλλά μοΰ φαίνεται καί λίγο σκεπτικός. «Ξέρετε, μοΰ λέγει, 
ετοιμαζόμαστε γιά μιά πρόβα κάποιας γιορτούλας πού θά γίνη τήν ήμέρα τής λήξεως 
τής κατασκηνωτικής περιόδου κι’ είμαστε άνω-κάτω. Μή μάς παρεξηγήσετε καί 
προ παντός επιείκεια στις κρίσεις. Φοβάμαι λίγο τις... δημοσιογραφικές έπισκέψεις». 
Τον διαβεβαιώνω δτι θάμαι άρκετά έπιεικής, αν καί δέν χρειάσθηκε, γιατί τά πάντα 
ήσαν ρυθμισμένα μέ άκρίβεια.

"Ερχεται κοντά μας ό διαχειριστής τής κατασκηνώσεως 'Υπαστυν. Α' κ. 
Διαμαντάρης. "Ενας εξαίρετος άξ/κός άλλά καί υπέροχος άνθρωπος. Πρόθυμος 
γιά κάθε έξυπηρέτησι, στάθηκε στήν έπίσκεψί μου πολύτιμος ξεναγός. Δέν θέλησα 
ν’ άπασχολήσω τον κ. ’Αστυνόμο, γιατί είχε τήν φροντίδα τής πρόβας. Καλλίτερα. 
Μέ τον συνάδελφό μου τά πράγματα θά πάνε πιό ευχάριστα. Ξέρετε, βαριέμαι 
λίγο τις τυπικότητες.

'Ο κ. Διαμαντάρης μέ οδηγεί στό γραφείο του. Μοΰ προσφέρεται καφές, οχι 
βέβαια καί τσιγάρο, γιατί ό ξεναγός μου δέν καπνίζει. Ευτυχής; Τό ζήτημα στα
σιάζεται. "Εχομε μπροστά μας άρκετή ώρα. Οί ερωτήσεις πέφτουν βροχή. Οί άπαν-
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τήσεις άπόλυτα κατατοπιστικές και λεπτομερείς, φανερώνουν πώς ό συνομιλητής 
μου κατέχει πολύ καλά τα της κατασκηνώσεως. Αύτό μέ ένθουσιάζει και ή έξομολό- 
γησις συνεχίζεται. ’Αλλά ας _ μεταφέρω εδώ τί άκριβώς έμαθα άπο την συζήτησι 
αυτή.

'Όπως καί στην αρχή έγραψα, ψυχή και ενσαρκωτης της κατασκηνώσεως 
ύπήρξεν ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας. Το πώς καί μέ τί μέσα καί μέ τί κόπους, 
μπόρεσε νά κρατήση τον σημερινό χώρο τής κατασκηνώσεως, είναι κάτι πού δέν έν- 
διαφέρουν άμέσως. Πάντως ένα είναι το γεγονός. ’Έγινε μάχη καί νικητής βγήκε— 
ποιος άλλος; ό κ. ’Αρχηγός. ’Εκείνο πού μπορώ νά σημειώσω έδώ είναι ότι, ένώ 
κατ’ αρχήν είχαμε ύπό τον έλεγχό μας τήν διπλάσια άπο τήν σημερινή έκτασι, 
τώρα έ'χομε αυτή πού έχομε γιατί ή υπόλοιπη δόθηκε στο ’Αδελφό Σώμα τής Χω-

‘Ο ‘Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ν. Κόκκινος μέ τούς συνεργάτες του, εις τό έστιατόριον
τής κατασκηνώσεως.

ροφυλακής. Κι’ έτσι είμαστε γείτονες καί φίλοι αγαπημένοι, όπω ς' παντού καί 
πάντοτε.

Το Ύπουργεΐον Οικονομικών, υστέρα άπο σχετικές ενέργειες, διέθεσε, μέσω 
του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, ώς έξοδα έγκαταστάσεως καί λειτουργίας, 270.000 
δρχ. Ά π ’ αυτά, μέχρι σήμερα, ξοδεύτηκαν 157.350 δραχ. καί άναλυτικά τά έξοδα 
έχουν ώς εξής: 1) Έξοδα έγκαταστάσεως 23.000 (έδώ θά πρέπει νά σημειώσουμε 
ιδιαιτέρως τήν συμβολή τών δοκίμων άστυφυλάκων, οί όποιοι δούλεψαν μέ ψυχή καί 
όρεξι). 2) Φωτισμός 7.700 δραχ. 3) Μή άναλώσιμο ύλικό (άξΐνες, φτιάρια κ .λ .π .) 
7.800 δραχ. Τά ύπόλοιπα διετέθησαν γιά τροφοδοσία καί γενικά έξοδα (γραφικά- 
μισθοδοσία προσωπικού—ψυχαγωγία—καθαριότης κ.λ.π.).

Έκτος άπο τά χρήματα τού 'Υπουργείου Οικονομικών, πολλοί καί διάφοροι 
δωρητές, φίλοι τής ’Αστυνομίας ένθερμοι, έδωσαν τό παρόν στήν λειτουργία τής 
κατασκηνώσεως. ’Αξίζει ν’ άναφερθοΰν:

1) 'Η ’Αμερικανική βιβλιοθήκη Πειραιώς, έχορήγησε προσωρινώς συσκευήν 
Κιν/φου. 2) 'Η Α.Ε. «ΕΛΑΤΈ», διέθεσε τό άναγκαΐο γιά όλη τήν περίοδο ΒΙΤΑΜ. 
3) 'Ο κ. Κρ. Δηλαβέρης, 300 κεραμίδια. 4) 'Η «Α.Ε. κυλινδρόμυλοι Γ. Καλαμάκης», 
3 σάκκους άλεύρι. 5) ‘Η «Α.Ε. κυλινδρόμυλοι’Αττικής», 3 σάκκους άλεύρι καί 2 συ-
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μιγδάλι. 6) ή Α.Β.Ε. «ΗΛΙΟΣ», 30 κιλά χρώματα. 7) 'Ο καφές «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ», 
διέθεσε τό κακάο, για δλη την θερινή περίοδο. 8) 'Ο Ε.Ε. Σταύρος τό τυρί (’Αμερικής) 
τό ρύζι, καί τό γάλα σκόνη, γιά δλη τήν περίοδο. 9) 'Ο σύλλογος ’Εμπόρων παλαιών 
σιδήρων, ό «Χάλυψ» τοϋ Πειραιώς, μαζί μέ τήν«Α.Ε . άδελφών Μάνεση καί Βογια- 
τζή», τούς πασσάλους περιφράξεως. 10) 'Η «Ο.Ε. Γ. Καρακάσης καί Μ. Βέγκος», 
ήλεκτρικά είδη, άξίας 2000 δρ. περίπου. 11) 'Ο Ο.Κ.Φ.Α. -Πειραιώς προσέφερε 
άρκετό κατασκηνωτικό υλικό καί 12) 'Η 'Ιερά Σύνοδος, διά τουάρχιγοαμματέως της, 
’Αρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνού, τις περισσότερες σκηνές.

Σ’ δλους αυτούς τρανή κι’ άπέραντη ή ευγνωμοσύνη τών άνδρών της ’Αστυνο
μίας Πόλεων. ’Απευθύνομε ένα εγκάρδιο καί ολόψυχο Ευχαριστώ.

'Η δλη εκτασις τού χώρου τής κατασκηνώσεως, είναι 15 στρέμματα καί πε
ριβάλλεται άπό συρματοπλέγμα υψους 1,60 μ. ’Έτσι καθίσταται αδύνατη, ή είσο
δος ή έξοδος καθενός, πλήν άπό τήν κυρία είσοδο. Γειτονικές κατασκηνώσεις είναι, 
τής ’Αεροπορίας, τής Χωροφυλακής, τοϋ'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας.’Ανατολικά 
βρίσκεται σέ μικρή άπόστασι, ή παραλία.

ΟΙ άγορές γίνονται κυρίως άπό τον Πειραιά, τήν Ν. Μάκρη καί τήν Ραφίνα 
(γιά τά φρέσκα ψάρια). Μεσολαβεί ολόκληρη διαδικασία γιά τήν άγορά τών τροφί
μων κ.λ.π. 'Υπάρχει τριμελής επιτροπή, ή οποία σύμφωνα μέ τον κανονισμό περί 
κατασκηνώσεων εναλλάσσεται καί μετέχει, κατά νόμον, ό διαχειριστής. Τ’ άγορα- 
ζόμενα, προκειμένου νά είσαχθοϋν στήν καταακήνωσι, παραλαμβάνονται άπό τον 
άποθηκάριο καί τήν κοινοτάρχη ύπηρεσίας, συντασσομένου πάντοτε σχετικού πρ<ο- 
τοκόλλου παραλαβής. Τηρούνται πολλά διαχειριστικά βιβλία, τά όποια συχνά ελέγ
χονται έξονυχιστικά άπό άρμόδιο Έπιθ/τή τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας.

Τά φαγητά παρασκευάζονται άπό τά καλλίτερα υλικά. Νά τό εβδομαδιαίο
πρόγραμμα φαγητού, το 
Κυριακή : Μεσημέρι :

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

Σάβ βατόν

όποιον είναι σχεδόν μόνιμο.
Κρέας Βράδυ: Αυγό, γιαούρε

τοσαλάτα
εομα-

Κοτόπουλο „
Κιμάς μακαρόνια 
Τομάτ. γεμιστές-έληές 
Παστίτσιο
Μελιτζάνες ΐμάμ-έληές

» Κριθαράκι γιουβέτσι-τυρί 
» Κρεατόσουπα-αόγό-τυρί 
» Μπριάμι-τυρί 
» Κρεατόσουπα-αύγό-τυρί 
» Πατάτες τηγανιτές-τυρί-το- 

ματοσαλάτα
Ψάρι τηγ.-τοματοσαλάτα Κιμάς μακαρόνια-τυρί 

Τό φρούτο, καθημερινό. Πρόγευμα: Γάλα σκόνη καί έβαπορέ-κακάο-μαρμε- 
λάδα-βιτάμ. Πρόδειπνον : Χαλβάς-ριζόγαλο-γλυκό ταψιοΰ-κρέμα (τό καθένα άπ’ 
αύτά εναλλάξ).

Αύτή μέ λίγα λόγια είναι ή Οικονομική Όργάνωσις.’Ά ς δούμε τώρα τήν Διοι
κητική. Τής κατασκηνώσεως προΐσταται, ό ’Αρχηγός αύτής, βοηθούμενος ύπό τής 
Ύπαρχηγοΰ καί τών Κοινοταρχών. ’Ανάλογα μέ τον άριθμό τών φιλοξενουμένων 
παιδιών, είναι καί οί Κοινότητες. Τώρα είναι δύο Κοινότητες μέ Κοινοτάρχες τάς 
Δ/δας : Φιλιππάκου Αικατερίνην (καθηγήτριαν τής Γυμναστικής) καί Πατέλη 
Ειρήνην (Δημοδ/σαν). Κάθε κοινότης έχει 3 ομάδες καί κάθε ομάδα 9-10 παιδιά. 
Κάθε ομάδα, διαμένει σέ μιά σκηνή.

'Υπάρχουν έπίσης οί άστυφ/κες-τεχνικοί, Γεωργιάδης Γαβρ. καί Ήλιάκης 
Νικ., οί όποιοι καίτοι έγγαμοι, παραμένουν στήν κατασκήνωσι, προσφέροντες πο
λύτιμες υπηρεσίες. Στήν διάθεσι τής κατασκηνώσεως υπάρχει καί αύτοκ/τον, γιά 
τήν μεταφοράν τών τροφίμων κ.λ.π. 'Η υγειονομική υπηρεσία έχει ώς προϊστάμενο 
τον έξαίρετο έπιστήμονα-ίατρό, ’Αστυνόμον κ. Πάγκον, ό όποιος καί διαμένει 
μετά τής οικογένειας του έντός τής κατασκηνώσεως (προβλέπεται ειδικά). Πολύ-
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τιμος βοηθός του, ό νοσοκόμος Γιάγκος ’Ιωάννης. Υπάρχει καί άναρρωτήριο για τις 
ελαφρές περιπτώσεις άσθενειών.

Ψυχαγο:>γία: Κάθε δεύτερη ή τρίτη ημέρα, Κινημ/κή παράστασις μέ ταινίες 
μορφωτικού περιεχομένου, κωμωδίες, ζουρνάλ, Μίκυ-Μάους κ.λ.π. ’Επίσης Καρα
γκιόζης, Φασουλής κ.λ.π. Υπάρχουν κούνιες, τραμπάλες, πίγκ-πόγκ, γήπεδο βόλ- 
λεϋ καί συχνά οργανώνονται διάφορα παιχνίδια. Τό θαλάσσιο μπάνιο γίνεται πάντοτε, 
ύστερα άπό ύπόδειξι του γιατρού, ό όποιος λαμβάνει ύπ’ δψιν του τις καιρικές συν
θήκες, τήν θερμοκρασία τής θαλάσσης κ.λ.π. 'Η κολύμβησις γίνεται ομαδικά. Μπρο
στά άπό τά παιδιά, σχηματίζεται άπό τις Κοινοτάρχες καί 'Ομαδάρχες ζώνη άσφα- 
λείας κι’ έτσι τό παιδί βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχον, γιά κάθε ενδεχόμενο 
ατυχήματος. Στο μπάνιο, παρίσταται υποχρεωτικά ό ’Αρχηγός τής κατασκηνώσεως 
ή ό Διαχειριστής, οί όποιοι είναι καί υπεύθυνοι.

Οί σχέσεις μέ τις γειτονικές κατασκηνώσεις είναι άριστες καί πολλές φορές

‘Η ώρα τοϋ πρόδειπνου, στό υπαίθριο έοπιατόριο.

εκπρόσωποι αύτών άνταλλάσσουν επισκέψεις καί παρακολουθούν διάφορες εκδη
λώσεις.

Σέ κάθε λήξι κατασκηνωτικής περιόδου γίνονται γιορτές, πού σημειώνουν 
πάντα επιτυχία. Οί γονείς των παιδιών καθώς καί οί έπιθυμοΰντες νά έπισκεφθοΰν 
αύτά, μπορούν έλεύθερα,κάθε Τετάρτη καί Κυριακή 5-7 μ.μ. νά βρεθούν στην κα- 
τασκήνωσι. 'Η εισαγωγή τροφών, γλυκών κ.λ.π. έκ μέρους τών έπισκεπτών άπαγο- 
ρεύεται.

'Η κατασκήνωσις άρχισε νά λειτουργή τήν 13/7/59 καί φιλοξένησε, ώς σή
μερα (σέ περιόδους), περίπου 350 άγόρια καί κορίτσια. Κάθε αποστολή (περίοδος), 
παραμένει στήν κατασκήνωσι 21 ήμέρες. 'Ο κ. ’Αρχηγός, επισκέπτεται τακτικά 
τήν κατασκήνωσι καί πάντοτε κάτι έχει νά υπόδειξη, νά διορθώση. Τήν έπισκέφθηκε 
επίσης καί ό Γενικός Δ/ντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στό 'Υφυπουργεΐον ’Εσωτε
ρικών, ’Αστυν. Δ/ντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.

Οί δείχτες τού ρολογιού τρέχουν άκούραστα. ’Εμείς όμως (έγω καί ό ξενα
γός μου), κουραστήκαμε. Ά ς  κάνουμε μιά βόλτα τώρα πού δέν άρχισε άκόμη ή
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γιορτή. Στή πλατεία, ή μουσική παίζει εύθυμους σκοπούς. Τά βήματά μας, μας 
φέρνουν στο βωμό. Ναι στο βωμό! Μην απορείτε. 'Απλός, απέριττος, περιποιημέ- 
νος όμως καί πεντακάθαρος, μέ τό καντηλάκι του καί την εικόνα της Θεοτόκου, 
είναι ό τόπος τής προσευχής. ’Εκεί μπροστά στήν Παναγία, τά παιδάκια γονατί
ζουν κι’ εύλαβικά στέλνουν θυμίαμα ευγνωμοσύνης στήν Πάναγνη Μητέρα. Είναι 
ή καλλίτερη στιγμή τής ήμέρας.

'Ο ξεναγός μου φεύγει. Κάτι έχει νά τακτοποιήση. Κι’ έγώ βρίσκω εύκαιρία 
νά ικανοποιήσω τήν περιέργεια μου, σχετικά μέ κάποια βιβλιοθήκη καί κάτι παιδικά 
όνειρα. Μπαίνω στήν α’ίθουσα τής βιβλοθήκης. Τά βιβλία τακτοποιημένα μέ τάξι 
καί γούστο. Είναι διάφορα κλασσικά, παιδικά άναγνώσματα, περιοδικά κ.λ.π. Είδα 
πολλά παιδάκια νά κρατούν στά χέρια τους παρόμοια βιβλία πού τά διάβαζαν μέ 
ενδιαφέρον.

Ρωτώ, στήν τύχη, ένα ΙΟχρονο, μέ ξανθά μαλλάκια κοριτσάκι, πώς τά περ
νάει, άν είναι εύχαριστημένο κι’ αν εχη κανένα παράπονο. Οί έρωτήσεις μου τό 
ξαφνιάζουν καί μιά πού είμαι άγνωστος, ζητεί νά μάθη, τί ρόλο παίζω. Περιέργεια 
βλέπετε. Φίλος, τοϋ είπα, πού σ’ άγαπάει καθώς καί τ ’ άλλα κοριτσάκια. Ξέρεις, 
έχω κι’ γώ μιά κορούλα, μικρούτσικη άκόμη, πού είναι όμορφη σαν κι’ εσένα. Τί; 
Πώς τήν λένε; Μπελίντα (όμορφούλα) τής άπαντώ. Τώρα γίναμε φίλοι καί μέ θάρ
ρος, μου λέγει ότι ή ζωή της στήν κατασκήνωσι είναι ώοαία, περνούν ευχάριστα καί 
πώς όλοι τ ’ άγαποϋν, τά προσέχουν καί κάνουν ό,τι μπορούν γιά νά τά εύχαριστή- 
σουν. ’Αλήθεια, τό ρωτώ, μήπως είδες κανένα όνειρο τό μεσημέρι; «Καί βέβαια 
μοϋ άπαντάει». Τί τυχερός πού είμαι. Μ’ ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια. «Είδα ότι 
ήμουν στον σχολείο καί πώς ή δασκάλα μου μέ παρετήρησε γιατί δέν ήξερα κάτι 
πού μέ ρωτούσε. ’Από τήν ταραχή μου, ξύπνησα καί είδα ότι βρισκόμουν έδώ. 
’Όνειρο, βλέπετε, ήταν».

Ναί, καλή μου, μικρή. ’Όνειρο. "Οπως ένα όνειρο είναι κ ι’ ή ζωή μας. Σέ λίγο 
θ’ άρχίσουν τά σχολεία. Φρόντισε νά είσαι καλή μαθήτρια. ’Έτσι, ούτε τήν δασκάλα 
σου θά στενοχωρής, ούτε τούς δικούς σου; ούτε θά πετάγεσαι στον ύπνο σου. Μά 
τό σπουδαιότερο, θά γίνης ένας καλός άνθρωπος, μιά καλή γυναίκα, μιά καλά) μητέρα. 
Μή ξεχνάς πώς ή κοινωνία μας έχει άνάγκη άπό καλές μητέρες. Σοΰ τό εύχομαι, 
μ’ όλη μου τήν καρδιά. Μου δίνει τό χεράκι της καί τρέχει βιαστική.

Μά τί συμβαίνει; Τίποτε τό σοβαρό. 'Απλώς οί προετοιμασίες τελείωσαν. 
'Η πλατεία γέμισε άπό θεατές. Είναι τά παιδιά τής κατασκηνώσεως, καθισμένα 
σέ πάγκους μαζί μέ τά γειτονόπουλα τής Χωρ/κής. 'Η μουσική είναι έτοιμη. Τό 
μικρόφωνο καί τά μεγάφωνα στήθηκαν. Ό  ’Αρχηγός τής κατασκηνώσεως, προαναγ
γέλλει τό πρόγραμμα. Μιά μικρή γιορτή, γιά τήν έπέτειο τής νίκης τοϋ στρατού μας 
εναντίον τών συμμοριτοκομμουνιστών στο Βίτσι καί στο Γράμμο. Κρατάμε ί '  
λεπτού σιγή, προς τιμήν τών ήρωϊκά άγωνισθέντων καί πεσόντων. 'Η καθηγήτρια 
τής Γυμναστικής Δις Φιλιππάκου Αικατερίνη, μέ λίγα άλλά μεστωμένα άπό ’Εθ
νικό περιεχόμενο λόγια μάς όμιλεί γιά τήν σημασία τής νίκης έκείνης. Τό τέλος 
τής ομιλίας της έκάλυψε τό παρατεταμένο χειροκρότημα όλων μας. 'Η άτμόσφαιρα 
δονείται άπό τό εμβατήριο. «Πάνω ’κεΐ στής Πίνδου...» καί στή συνέχεια, άπό μιά 
επιλογή τραγουδιών άπό όλη τήν Ελλάδα.

Μιά γυναίκα, ντυμένη μ’ ένα ρούχο πού μοιάζει σαν ράσο, προχωρεί προς τό 
κέντρον τής πλατείαν, σκυμμένη, σέρνοντας μέ δυσκολία τά βήματα. Μά, νά, κι’ 
ένας ξύλινος σταυρός μπηγμένος. Τί συμβαίνει τέλος πάντων; 'Η 'Τπαρχηγός Δις 
Χρυσσομαλάκου, μάς κατατοπίζει γ ι’ αύτό πού θά δούμε. Πρόκειται γιά ένα μικρό 
άπόσπασμα άπό τό χρονικό τοϋ Δοκ. 'Υπαστυνόμου κ. Σπ. Γίηλοΰ, πού δημοσιεύ- 
θηκε στο προηγούμενο τεύχος, μέ τίτλο, «ό γυρισμός τού Γιάννου».

Στο ρόλο τού ρασοφόρου, ή Δις Φιλιππάκου καί τού άντάρτη ή Δις Σταθο-
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πούλου Λούλα. Θερμά συγχαρητήρια. ΤΗσαν υπέροχες. Μέ λίγη άκόμη προετοιμασία 
καί θά έφθαναν το τέλειο.

Ή  μουσική παίζει την «Ταξιαρχία». ’Ακολουθεί έπίδειξις χορών της πατρί- 
δος μας, μέ τοπικές γραφικές ενδυμασίες. 'Η γιορτή κλείνει μέ τήν υποστολή της 
σημαίας καί τον ’Εθνικό ύμνο.

Γίνεται προσκλητήριο. Κραυγές άκούγονται. Τί είναι; Είναι τά ομαδικά ξε
φωνητά πού άκολουθοΰν, υστέρα 
άπό το προσκλητήριο. Κάθε ό- 
μά.δα έχει τή δική της κραυγή.

Το πανηγύρι τελείωσε. Το 
ρολόι δείχνει 7.45' μ.μ. Πρέπει 

' νά φύγουμε, γιατί σέ λίγο θ’ ά- 
κολουθήση τό δείπνο. Πώς ; Τί 
είπατε; ’Έπρεπε νά μείνουμε ά
κόμη. Ό χι, όχι. ’Αρκετά τούς... 
ζαλίσαμε. Έξαλλου, άπό τό σπί
τι λείπω, άπό ορθρου βαθέος. * Η 
Μπελίντα μου, θά περιμένη στή 
γωνία, φωνάζοντας Μπά-μπά.
Αέν νομίζετε ότι δέν πρέπει νά 
τό στενοχωρήσω ; Μέ δικαιολο
γείτε; Ευχαριστώ.

Φθάνουμε γύρω στ’ αυτο
κίνητα. Μάς προσφέρεται γλυκό.
Ό  υποφαινόμενος, μένει ρέστος.
Νά πού είμαι κι’ άτυχος. ’Ά !  
όχι, μέ συγχωρεΐτε. Ή  Δις II α- 
τέλη, άντελήφθηκε τήν παράλειψι 
καί τρέχει στο έστιατόριο. Τό 

•γλυκό ήλθε κι’ έτσι κανένας... 
παραπονούμενος στήν άναφορά.

'Υποβάλλω τά σέβη μου , ,  _ , , , Λ ,, , .  r  , _ 1 1 1 , Τα στελεχη της κατασκηνωσεως και τα  φιλοςενου-
στον Αρχηγό της κατασκηνω- μ 6 ν α  π αιδιά, λίγο πρΙν άπό τή γιορτή τοΟ Γράμμου, 
σεως καί στον Γιατρό κ. Πάγ
κο. Χαιρετούμε τήν 'Υπαρχηγό, τις Κοινοτάρχες καί τ ’ άλλο προσωπικό. 
Σφίγγω τό χέρι τού ξεναγού μου καί τον εύχαριστώ γιά τήν πρόθυμη συνδρο
μή του. 'Έτοιμοι γιά άναχώρησι. 'Όλα πήγαν καλά. Καλλίτερα άπ’ ό,τι μπορούσε νά 
φαντασθή κανένας. Παίρνομε τό δρόμο τής επιστροφής. Γυρνάμε ξανά στήν τύρβη 
τής πόλεως, στ’ άνθρώπινο μελίσσι. 'Η ’Αθήνα λουσμένη στά φώτα μάς υποδέχεται, 
όπως συμβαίνει πάντοτε άδιάφορα. Μόνο στο βάθος ό Παρθενώνας φωτισμένος 
άπλετα, μάς θυμίζει τήν πανάρχαιη ιστορία τής πόλεως.

Βρισκόμουνα στο τέλος αυτής τής καμπάνιας, όταν στο γραφείο μου, έφθασε 
ένα γράμμα. Τ’άνοίγω, χωρίς χρονοτριβή. Διαβάζω: «ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΑΣ ΠΟΛΕΩΝ—ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ». Παρα-
καλεΐσθε, όπως τιμήσητε τήν τελετή λ,ήξεως τών παιδικών κατασκηνώσεων, ήτις 
θέλει λάβει χώραν τήν 7 μ.μ. ώραν τής 12 Σεπτεμβρίου.

Ά φίνω  τήν πέννα καί κλείνω τά χειρόγραφα. Δέν πρέπει νά περάση άπαρατή- 
ρητη μιά τέτοια γιορτή. *Ας περιμένω τό Σάββατο καί τότε τά λέμε ξανά.

Καί νάμαστε Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 1959. Μ ετά τού κ. Διευθυντού τού 
περιοδικού μας καί Γενικού Διευθυντού τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Αρχιμανδρίτου,
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στις 6.45' μ.μ. μπαίνουμε στήν κατασκήνωσι. Τώρα, παντού (σ’ άντίθεσί με τήν 
περασμένη έπίσκεψί μου) παρατηρεΐται μια άσυνήθιστη κίνησι. Τά παιδάκια, πάνε 
κ ι’ έρχονται, οί κατασκηνωτές δίνουν τις τελευταίες οδηγίες. Ό  κ. Άθανασόπουλος, 
μέ τό έπιτελεΐο του, μάς υποδέχεται. Προχωρούμε προς το κέντρο τής κατασκηνώ- 
σεως. "Ολα, δπως τήν περασμένη έβδομάδα. Μόνο πού ή διαρρύθμισις του χώρου της 
πλατείας, έχει αλλάξει. Μπροστά από τήν αίθουσα κινηματογραφικών παραστά
σεων, μια σκηνή θεάτρου είναι στημένη. 'Απλή, περιποιημένη, μ’ ολα της τά κομφόρ, 
μάς προδιαθέτει γιά τό θέαμα πού θά δούμε. Τό Δημοτικό Θέατρο Πειραιονς καθώς 
καί ό μηχανικός σκηνοθέτης του, στάθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες.

'Η πλατεία, γεμάτη καθίσματα, τοποθετημένα σέ δυο μεγάλες σειρές. Μπρο
στά, μερικές σαίζ-λόγκ καί καρέκλες, περιμένουν τούς επισήμους. Στη μέση, ένα τρα
πέζι, σκεπασμένο μ’ ένα πεντακάθαρο τραπεζομάντηλο κ ι’ ένα μπουκέτο λουλούδια, 
μεγαλώνει τήν μαγεία τού περιβάλλοντος. Λίγο δεξιά, ή μουσική μας έχει τή θέσι 
της. Παντού πρώτη καί καλλίτερη, σέ κάθε έκδήλωσι.

"Ας δούμε όμως, ποιοι άπό τούς επισήμους, τίμησαν τήν γιορτή. Διακρίνω τον 
'Υγειονομικόν Διευθυντήν Α' κ. Κουρμέντελον. Τον Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πει
ραιώς, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Κορωνάκον, τον κ. Πάγκον, τούς αρχη
γούς τών γειτονικών κατασκηνώσεων, μαζί μέ τούς έκπροσώπους τους.

Ή  μουσική παίζει τήν «γέφυρα τού Κβάϊ». Ξαφνικά σταματάει. "Ολοι κυτ- 
τάζουν προς τήν είσοδο. Γιατί τάχα; Μά, νά, έρχεται ό ’Αρχηγός τού Σώματος τής 
’Αστυνομίας κ. Κόκκινος Νικ. Βλέπω μαζί του τον τ. Γενικόν Διευθυντήν τής ’Αστυ
νομίας καί ήδη ’Αρχηγόν έ.σ., κ. Κόλλιαν Δημ. μετά τής έριτίμου κυρίας του. Ό  κ. 
’Αρχηγός χαιρετάει διά χειραψίας, τούς επισήμους, τον άρχηγό καί τό έπιελεΐο 
τής κατασκηνώσεως. Γελαστός, επιβλητικός καί κεφάτος, παίρνει τήν θέσι του. 
"Ολα είναι έτοιμα. Νά όμως καί ή ένθερμη φίλη τής ’Αστυνομίας καί πρόεδρος τού 
Ο.Κ.Φ.Λ. Πειραιώς κ. Δηλαβέρη, μαζί μέ τήν κ. Δαρδάνου καί Δ)δα Σακελλαρίου 
(μέλη τού Ο.Κ.Φ.Λ.), κάνουν τήν έμφάνισί τους.

Τά φώτα σβύνουν. 'Π αυλαία άνοίγει. Τά βλέμματά μας καρφώνονται στή 
σκηνή. Μιά σιγή απόλυτη βασιλεύει. Κρατάμε τήν αναπνοή μας. Μόνο, λίγο πιο 
κάτω, άκούγεται ρυθμικά ό φλοίσβος τών κυμάτων. "Ενα απαλό καί λίγο τσουχτερό 
άεράκι, μάς χαϊδεύει παιχνιδιάρικα. Μά, νά !

Ή  'Υπαρχηγός, έμφανίζεται στή σκηνή. Μάε λέγει τί θά πρωτοδοΰμε, άν καί 
περιττό, γιατί, όλοι μας, κρατάμε στά χέρια μας τό άρτια γραμμένο πρόγραμμα τής 
τελετής. Ρίξτε καί σείς μιά ματιά, γιά νά παρακολουθήσετε νοερά,πιο άνετα: 1)Ποο- 
μηθεύς, 2) Φλόγα ΓΙρομηθέως (τραγούδι), 3) Στή φωτιά (τραγούδι), 4) Νησιώ- 
τικοι καϋμοί, 5) Νεράκι καθαρό (τραγούδι), 6) Γενναίο παλληκάρι (ποίημα), 7) Κι
νέζικο κουτσομπολιό (διάλογος), 8) Στο σπίτι δέν γυρνώ (τραγούδι), 9) Μουσική, 
10) Τό γιοφύρι τής "Αρτας Μουσική—διάλειμμα, 11 ) ’Επιστροφή τής ’Ασώτου, 12) 
Τό δάσος δροσάτο (τραγούδι), 13) Γαλλικό τραγούδι, 14) 'Η φοιτήτρια τ ή ς ’ Ια
τρικής (κωμωδία), 1 5 ) ’Εβγήκε κυνηγός (τραγούδι), 16) Μουσική, 17) Σάτυρα, 
18) Ελληνικοί χοροί, 19) Προσφώνησις καί 20) Εθνικός "Υμνος—Προσευχή.

"Υστερα από μιά σύντομη άναπαράστασι τού μύθου τού Προμηθέως, ή 'Υ 
παρχηγός, ντυμένη άρχαϊκά καί κρατώντας στά χέρια της μιά δάδα, ανάβει γύρω- 
γύρω άπό τούς θεατάς, μικρές φωτιές καί καταλήγει σ’ ένα σωρό άπό καυσόξυλα. 
'Η φωτιά φουντώνει, τά πρόσωπά μας φωτίζονται καθ<»ς ή λάμψι τής φωτιάς σχίζει 
τό σκοτάδι. Νοιώθουμε τήν έπιθυμία νά πλησιάσουμε, γιατί ή ψύχρα δυναμώνει. 
’Ακολουθούν οί νησιοότικοι καϋμοί, πού γεμίζουν τήν ψυχή μας, νοσταλγικές θύμησες 
άπό τά δαντελλένια νησιά τής θαλασσοβρεγμένης μας πατρίδος.

Σταματώ στο ποίημα «Γενναίο παλληκάρι» πού άπάγγειλε ή μικρόχοονη 
"Ολγα Μπακοδήμου. "Υφος, μέτρο, τόνος, άρθρωσις, όλα πολύ καλά. Καί νά ό διά
λογος «Κινέζικο κουτσομπολιό». Στή σκηνή επάνω, ντυμένες, κάπως, κινέζικα, οί
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Δδες Χουσομαλλάκου και Σταθοπούλου. Μέ τις φορεσιές τους, τις βεργολυγερές 
κορμοστασιές, τά μικρά-μικρά κινέζικα βηματάκια, μέ το νάζι τους καί μέ μια στάμνα 
στους ώμους, μας δίνουν μια εικόνα γυναικείου κινέζικου κουτσομπολιού. ’Απόλυτα 
έπιτυχεμένο, προκάλεσε τ’ αύθόρμητα γέλοια όλων.

Σειρά τώρα έχει τό τραγούδι. Τά παιδάκια, δονούν την άτμόσφαιοα, μέ τις 
απαλές, βελούδινες, φωνίτσες τους. Στη συνέχεια, ή μουσική άποδεικνύει την άρτιό- 
τητά της, σέ μιά επιλογή τραγουδιών άπ’ δλη τήν Ελλάδα. ’Έτσι, φθάνουμε στο 
τέλος τοΰ πρώτου μέρους του προγράμματος. Πρόκειται γιά τό δράμα «Γιοφύρι τη ; 
’Άρτας». Στο ρόλο τοΰ πρωτομ.άστορα ή 'Υπαρχηγός, τοΰ γέροντα ή Δις Πατέλη καί 
τής λυγερής ή Δις Σταθοπούλου. «Τρεις άδερφάδες ειμασταν κι’ οί τρεις κακογραμ
μένες. Ή  μιά έστησε τον Δούναβι, ή άλλη τον Άφράτη κι’ ή τρίτη, ή μικρότερη, τής 
Άρτας τό γιοφύρι». Ξαναφέρνουμε γρήγορα στή θύμησί μας τό σχετικό θρϋλο κ ι’ 
άνατριχιάζουμε στους κοπετούς τής λυγερής; πού χτίσθηκε, γιά νά στεριώση τό 
γιοφύρι. Θερμά συγχαρητήρια στις πρωταγωνίστριες άλλά καί στις κομπάρσους.

Ό  κ. ’Αρχηγός καί ό κ. ’Αθαυασόττουλος μαζί μέ κατασκηνώτριες κατά τήν τελετή τής
λήξεως τής Α' περιόδου.

"Υστερα άπό ένα μικρό διάλειμμα ή αυλαία ανοίγει ξανά. Καί πάλι δράμα. Είναι ή 
« ’Επιστροφή τής ’Ασώτου». Στούς κυρίους ρόλους οί Δδες Χουσομαλλάκου—Πα
τέλη—Σταθοπούλου—Τ σαγγαράτου.

Τραγούδι καί πάλι τραγούδι, ώσπου φθάνουμε στήν κωμωδία «ή φοιτήτρια 
τής ’Ιατρικής». Φοιτήτρια, ή Δις Παρέλη. Καμαριέρα, ή Δις Χρυσομαλλάκου. Δια- 
σκεδαστική κωμωδία, άφισε, μπορώ νά πώ τις καλλίτερες εντυπώσεις.

Ό  κ. Αρχηγός τοΰ Σώματος, άπέρχεται. Πρέπει νά δώση τό παρόν καί στήν 
γιορτή τοΰ Σταδίου, δπου τραγούδησε ό «κανταδόρος τής ’Αθήνας», Μοσχονάς. 
'Ένα θερμό χειροκρότημα τον συνοδεύει ώς τ ’ αυτοκίνητό του. Τον ευχαριστούμε 
γιά τήν παρουσία του, πού ήτο άπαραίτητη, γιατί έτσι έθεσε τή τελεία, στήν έφετεινή 
μεγάλη προσπάθειά του. Φεύγουν καί οί κυρίες τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Χίλια εύχαριστώ 
αξιότιμες κυρίες, γιά τήν εύγενική, τιμητική παρουσία σας. Γνωρίζουμε τήν αγάπη 
σας καί τό άδιάπτωτο ένδιαφέρον γιά μάς καί σάς ευχαριστούμε.

Μουσική καί τραγούδι. Καί πάλι στή σκηνή ή 'Υπαρχηγός, στήν σάτυρα τής
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κατασκηνώσεως. Τό «Σινέ κατασκήνωσις» παρουσιάζει τό κατασκηνωτικό προσω
πικό, δίνοντας στον καθένα, τον κατάλληλο χαρακτηρισμό. 'Η σκηνή τώρα γεμίζει 
άπό λυγερόκορμα κορίτσια, πού θά χορέψουν άντιπροσωπευτικούς χορούς άπ’ δλη 
τήν Ελλάδα, ντυμένα τσολιάδες κλπ. 'Ο Κερκυραϊκός, το τσάμικο, ό Καλαματιανός 
κ.ά. χοροί, γεμίζουν τήν ψυχή μας ρωμέϊκο ενθουσιασμό καί Ελληνική λεβεντιά.

'Η 'Υπαρχηγός, απευθύνει λίγα ευχαριστήρια λόγια στον κ. Άθανασόπουλο. 
Αυτός άντευχαριστεί. 'Ο Εθνικός ύμνος καί ή προσευχή, κλείνουν τό πρόγραμμα. 
Καί τώρα λίγα λόγια, έντελώς αντικειμενικής κριτικής. Σέ τέτοιες γιορτές, τά δρά
ματα δέν πρέπει να έχουν θέσι, γιατί βαραίνουν τις παιδικές ψυχούλες. Τό πρόγραμμα, 
μποροϋσαι νάναι πιο σύντομο, γιατί, εΐν’ αλήθεια πώς κράτησε αρκετά. Χρειάζεται 
δηλαδή δχι ποσότης άλλα ποιότης προγράμματος. Αυτές μας οί διαπιστώσεις, δέν

μειώνουν καθόλου τον ενθουσιασμό μας, για τήν δλη προσπάθεια πού κατεβλήθη.
’Ά ς μας έπιτρέψετε τοόρα να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τήν πολύτιμη συνερ

γασία τής Δ /σεως τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως, ή όποια, μέ τούς φι
λότιμους οδηγούς της, πού πάντα μας βγάζουν άσπροπρόσωπους, βοήθησε άρκετά 
τό έργο τής παιδικής κατασκηνώσεως.

Θερμά συγχαρητήρια σ’ δλους. 'Ένα μεγάλο εύχαριστώ, βγαλμένο άπό τά 
βάθη τής καρδιάς μέσα σ’ δλους. Συνεχίστε, φίλοι μας καλοί, τό έ'ργο σας, μέ τήν 
ίδια θέρμη, τήν ίδια δημιουργική φλόγα.

Σέ σά.ς, παιδιά τής κατασκηνώσεως, εμείς οί μεγαλύτεροι πού ζοΰμε στήν 
’Αστυνομία, ύποσχόμεθα ότι θά σταθούμε κοντά σας χαρίζοντας σέ σάς τήν ίδια 
τήν ψυχή μας. Παιδιά Ελλήνων άστυνομικών, πού οί πατέρες σας τόσα πρόσφεραν 
καί προσφέρουν στήν υπηρεσία τής γλυκείας μας Πατρίδος, συνεχίστε, σαν γνήσια 
Ελληνόπουλα τήν ιστορία τής δοξαμένης χώρας μας. Τιμή σέ σάς, γιατί είσθε 
παιδιά άστυνομικών. Τιμή σέ μάς, πού έχουμε τέτοια παιδιά. Άνοίξτε διάπλατα 
τήν καρδιά σας καί κλείστε μέσα ολάκερη τήν 'Ελλάδα. Θά νοιώσετε τότε, νά φουν- 
τώνη μέσα σας κάθε μεγαλείο. Σείς είσθε τό αύριον, ή αύριανή Ελλάς, τό μέλλον 
τής Πατρίδος μας.

Καλήν άντάμωσι λοιπόν τού χρόνου, στο ίδιο μέρος τό γνωστό. ’Αλλά ώς τότε, 
. Γειά σας. I . ΡΑ Ι  ΚΟ Σ

Τραμπάλες, κούνιες, π ΐγκ-πόγκ κλπ. είναι τά  μέσα διασκεδάσεως τω ν παιδιών.
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------------------ --------------------- Ύπό 'Τπαστυνόμου A' κ. I .  ΡΑ Ί'Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά  τ ω ν  οδώ ν ’Α θ η νώ ν  κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή ν  σ ε ιρ άν
Ά ναχάρσιδος.
Πάροδος της όδοϋ Προαιρεσίου 12, στο Παγκράτι.
Ό  Άνάχαρσις, άρχαΐος φιλόσοφος τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, κατήγετο άπό τή 

Σκυθία κι’ ή το φίλος καί μαθητής τοϋ Σόλωνος. Θαυμαστής άλλα καί γνώστης τοϋ 
Ελληνικού Πολιτισμού, θέλησε να μεταφυτεύση αύτόν, στους συμπατριώτες του, 
πλήν όμως θεωρήθηκε σαν άσεβής καί σκοτώθηκε άπό τον άδελφό του Σαύλιον, βα
σιλέα των Σκυθών. Περίφημα είναι τά άποφθέγματα τοϋ Άναχάρσιδος. Όνειδι- 
ζόμενος, για τήν καταγωγή, άπό τον ’Αττικό, ε ίπ ε :« Έμοί μέν όνειδος ή πατρίς, 
σύ δέ τη πατρίδι ». Σ’ αύτόν άναφέρεται καί ό ομώνυμος διάλογος τοϋ Λουκιανοϋ.

’ Ανδοκίδου.
Πάροδος τής όδοϋ Λυσίου 2, στή παλαιά άγορά.
Ό  ’Ανδοκίδης, γυιός τοϋ Λεωγόρου, άπό τό Δήμο Κυδαθηναίων, γεννήθηκε 

μάλλον τό 441 π.Χ. ΤΗτο ένας άπό τούς επιφανείς πολιτικούς καί ρήτορες των 
’Αθηνών. Στήν περίφημη δίκη τών Έρμοκοπιδών ( 415 π.Χ. ), ήτο ένας άπό τούς 
κυριωτέρους κατηγορουμένους για τήν άνόσιο πράξι. Ή  ζωή του πέρασε τυχοδιω
κτικά. Ή  ρητορική του τέχνη, δεν δικαιολογεί τήν κατάταξί του στούς 10 άρί- 
στους ρήτορες.

Άνδραίμονος.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 179, στή Γούβα.
Κατά τήν μυθολογία, ό Άνδραίμων, ιδρυτής τής ’Οζολικής Λοκρίδος ( ’Ά μ 

φισσα ), παντρεύτηκε τήν Γόργη, κόρη τοϋ Βασιλέως τής Καλυδώνος Οΐνέως, τον 
οποίον καί διαδέχθηκε στο θρόνο. Ό  γυιός τοϋ Άνδραίμονος, Θόας τ ’ όνομα, είναι 
ό άρχηγός τών Αΐτωλών, στο Τρωϊκό πόλεμο.

Άνδρεάδου.
Άπό Παπαντωνίου 30, στον Ά γ ιο  ’Ελευθέριο Άχαρνών.
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Ό  Άνδρέας Άνδρεάδης, καθηγητής της Νομικής Σχολής καί ’Ακαδημαϊκός, 
γεννήθηκε στή Κέρκυρα τό 1876 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1935.

’Άριστος οικονομολόγος, άσχολήθηκε είδικώτερα στήν ερευνά τής σύγχρονης 
δημοσιονομικής έπιστήμης. ’Αμείλικτος διώκτης των οικονομικών πειραματισμών 
καί τών φορολογικών απαλλαγών. 'Υπήρξε συγχρόνως έχθρός τής γραφειοκρατίας. 
"Αριστος διδάσκαλος, οδηγός καί προστάτης τών μαθητών του, υπήρξε συνάμα καί 
άριστος ’Ακαδημαϊκός. Κατά τον Βέλγο Ελληνιστή καί Βυζαντινολόγό ’Ερρίκο 
Γκρεγκονάρ, ό Άνδρεάδης ήτο « ό μεγάλος Εύρωπαϊος πνευματικός πρέσβυς τής 
Ελλάδος ».

Άνδρεοπούλου.
Παράλληλος τής όδοϋ Στρουθιών, στο Γαλάτσι.
'Ο Μιχαήλ Άνδρεόπουλος, ήτο γραμματικός κ ι’ έζησε κατά τό δεύτερο ήμισυ 

του 11ου αΐώνος, στήν ’Αρμενία. Είναι ό μεταφραστής έκ τής Συριακής στήν Ελλη
νική, του έργου « 'Ιστορικόν τοϋ Συντύπα, του φιλοσόφου ».

Ά νδροκλέους.
’Από Φιλολάου 199, στή Γούβα.
'Ο ’Ανδροκλής, δημαγωγός τών ’Αθηνών, έκ τοϋ Δήμου Πίτθου, εζησε κατά 

τό 2ον ήμισυ τοϋ Πελοπον. πολέμου κι’ ήτο φοβερός άντίπαλος του Άλκιβιάδου, 
τοϋ όποιου προκάλεσε καί τήν πτώσι στή δίκη τών Έρμοκοπιδών. ’Εμποδίζοντας 
τήν επάνοδο τοϋ Άλκιβιάδου στήν ’Αθήνα, δολοφονήθηκε δολίως.

’Ανδρομάχης.
Πάροδος τής όδοϋ Θ. Δεληγιάννη 25, στο Στ. Λαρίσης.
Ή  ’Ανδρομάχη κόρη τοϋ Ήετίωνος, βασιλέως τής Κιλικίας, ήτο σύζυγος 

τοϋ ήρωος τής Τροίας, Έκτορος. Τόσο πολύ αγαπούσε τον "Εκτορα ώστε όταν 
αυτός έφευγε γιά τό πόλεμο τοϋ είπε: «'Έκτορ άτάρ, σοί μοι έσσι πατήρ καί πότνια 
μήτηρ ήδέ κασίγνητος, σύ δέ μοι θαλερός παρακοίτης » (σύ λοιπόν "Εκτωρ μοΰ 
είσαι πατέρας καί σεβαστή μητέρα, σύ καί αδελφός καί άκμαϊος σύζυγος. Ίλιάς 
Ζ. 29—30 ). "Υστερα άπό τήν καταστροφή τής Τροίας καί τον θάνατο τοϋ "Εκτορος, 
τήν πατρεύτηκε δ Νεοπτόλεμος κι’ άπέκτησαν τρία παιδιά : Τον Μολοσσόν, τον 
Πίελον καί τον Πέργαμον.

'Η ’Ανδρομάχη, άπό τις συμπαθέστερες φυσιογνωμίες τοϋ όμηρικοΰ έπους, 
θεωρείται ώς σύμβολο πιστής συζύγου καί φιλοστόργου μητέρας. Τόσο ή ποίησι 
οσο καί ή εικαστική τέχνη, άσχολήθηκαν αρκετά μέ τήν ζωή τής ’Ανδρομάχης.

’Ανδρονίκου.
Πάροδος Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 46, στο Ρούφ.
Ό  ’Ανδρόνικος Παναγιώτης, Έλλην άξ/κός τοϋ Ρωσικοΰ στρατού, άπό τήν 

Δημητσάνα, μαζί μέ τον άδελφό του Γεώργιο ( σκοτώθηκε στή μάχη τοϋ Δραγα
τσανίου τήν 7 ’Ιουλίου 1821 ώς έκατόνταρχος τοϋ ίεροΰ λόχου ), φεύγοντες άπό τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τους, έγκατεστάθησαν στή Βεσσαραβία. Ό  ’Ανδρόνικος υπήρξε 
μέλος τής Φιλ. Εταιρίας. Πέθανε τον Μάιο τοϋ 1820 άπό καρδιακό νόσημα.

Άνδροσθένους.
Πάροδος Έξάρχου 35, στή Γούβα.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στον ’Αθηναίο γλύπτη Άνδροσθένη, μαθητή τοϋ 

Εύκάδμου. Άπετελείωσε τό δυτικό άέτωμα τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος τών 
Δελφών, τό όποιον είχεν άρχίσει ό Πραξίας.

Ά νδ ρ ο υ .
Άπό Πατησίων 118, στή στάσι Άγγελοπούλου.
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'Η ’Άνδρος, είναι ή μεγαλύτερη νήσος των Κυκλάδων. Το κλίμα της είναι 
εξαιρετικό κι’ έχει άξιόλογη κτηνοτροφία καθώς καί σχετική βιομηχανία. Πήρε 
τ’ όνομα άπό τό γυιό τοΰ Εύρυμάχου, Άνδρο ή Άνδρέα.

Παλαιότεροι κάτοικοί της είναι οί Κάρες, άκολουθοΰν δέ οί Φοίνικες καί οί 
Κρήτες μέ τον στρατηγό τοΰ Μίνωος, Ραδάμανθυ. Περίφημος στήν άρχαιότητα 
ήτο ό έκεΐ ναός τοΰ Διονύσου. Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1790, συνήφθη ναυμαχία μεταξύ 
τοΰ Έλληνικοΰ στόλου, (Λάμπρος Κατσώνης) καί τοΰ Τουρκικοΰ. 'Η ’Άνδρος 
είναι ή ιδιαίτερη πατρίδα τής γνωστής οικογένειας εφοπλιστών, ’Εμπειρικού.

Άνδρούτσου Γεωργίου.
Πάρολος τής όδοΰ Βεικου 123, στο Κουκάκι.
'Ο Γεώργιος Άνδροΰτσος ή Κολιανδροΰτσος, ναύαρχος άπό τις Σπέτσες, 

διετέλεσε ναύαρχος τοΰ 'Ελληνικοΰ στόλου άπό τό 1824—1827, οπότε άνέλαβε τήν 
άρχηγίαν ό Κόχραν. Πέθανε στις Σπέτσες τό 1851.

Άνδρούτου Ό δυσσέως.
Πάρολος τής όδοΰ Μάρκου Μπότσαρη 38, στο Κουκάκι.
'Ο Όδυσσεύς Άνδροΰτσος, γυός τοΰ Άνδρέου καί τής ’Ακριβής ( τό γένος 

Τσαρλαμπά ), γεννήθηκε στή Πρέβεζα ή στήν ’Ιθάκη τό 1788 ή 1790. Άνάδοχός 
του, ήτο ή χήρα τοΰ Λάμπρου Κατσώνη, Μαρία, καί ό, άπό τήν ’Ιθάκη, Ζαβός. 'Ι 
στορικά, κατέχει έξέχουσα θέσι, μετά τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Καραϊσκάκη.

’Ορφανός άπό πατέρα, παρελήφθη άπό τόν Ά λή—Πασσά των Ίωαννίνων,ό 
όποιος ήτο φίλος τοΰ πατέρα του. Δέκα πέντε χρόνων, έγινε σωματοφύλακας τοΰ 
Άλή. Τα εναντίον των Χριστιανών όργια τοΰ Άλή, γέννησαν στή ψυχή τοΰ Όδυσ- 
σέώς φοβερό μίσος κατά τών τυράννων. Γιά τό λόγο αυτό, ένωρίς μυήθηκε στά τής 
Φιλικής Εταιρίας.

'Ο Άλής, έκτιμώντας τήν άνδρείαν του, τόν διώρισε Δερβεναγάν τής ’Ανατο
λικής Στερεάς Ελλάδος, μέ τήν έντολή νά έξολοθρεύση τούς κλέφτες τής περιοχής 
καί νά ταπεινώση τούς ’Αγάδες τής ’Αττικής. Τόν πάντρεψε μέ τήν κόρη τοΰ πλου
σίου, Καρέλλα Χρήστου, Ελένη. 'Όταν ό Άλής έπεσε στή δυσμένεια τής Πύλης, 
ό Όδυσσεύς, έμπιστεύθηκε τήν όπλαρχηγία τής Λεβαδειάς στο Διάκο, έφυγε στήν 
Άράχωβα καί άπ’ έκεϊ, στις αρχές τοΰ 1821, βρίσκεται στή Λευκάδα, όπου καί συ- 
ναντάται μέ τόν Καραϊσκάκη, τόν Βαρνακιώτη, τόν Κ. Μαυρομιχάλη, καί άλλους ο
πλαρχηγούς τής Πελοποννήσου καί τής Στερεάς. ’Εκεί σχεδιάστηκαν τ ’ άφορών- 
τα τήν Έπανάστασι.

Μαθαίνοντας τόν μαρτυρικό θάνατο τοΰ Διάκου, έρχεται στήν ’Άμφισσα καί 
σπεύδει σέ συνάντησι τοΰ Πανουργία καί Δυοβουνιώτου, μέ σκοπό νά έμποδίση τήν 
κάθοδο τοΰ Όμέρ—Βρυώνη. Κλεισμένος στο χάνι τής Γραβιάς μαζί μέ 120 παλλη- 
κάρια, άλύπητα κτύπησε τις δυνάμεις τοΰ Όμέρ, άποσπάσας τόν θαυμασμόν καί 
τούς έπαίνους τοΰ Έλληνισμοΰ. 'Η Κυβέρνησις, ύστερα άπό τόν θρίαμβο αύτό, τόν 
εξέλεξε ’Αρχιστράτηγο τής ’Ανατολικής Ελλάδος.

Ό  φθόνος όμως τών άλλων οπλαρχηγών, δέν άργησε νά φέρη τά δυσάρεστα 
άποτελέσματα. Ό  Όδυσσεύς, χάνει τήν Αρχιστρατηγία, οί σωματοφύλακές του, άπό 
λάθος, σκοτώνουν τούς Παλάσκαν καί Νοΰτσαν (’Αρχιστρατήγους), οί όποιοι πή
γαιναν ν’ αντικαταστήσουν τόν Όδυσσέα. Έ ξ αιτίας αύτοΰ τοΰ συμβάντος, επικηρύσ
σεται άπό τήν Κυβέρνησι άντί 500 χιλ. γροσίων καί ό 'Υπουργός τής Θρησκείας τόν 
άφορίζει. Παρ’ όλο τόν κατατρεγμό, ό Άνδροΰτσος, δέν έπαυσε νά μάχεται γιά τήν 
’Ελευθερία.

Τό 1822 ό Άνδροΰτσος έγινε άρχηγός τών ’Αθηνών, σέ λίγο όμως φεύγει στο 
Μεσολόγγι, γιά νά βοηθήση τόν Μαυροκορδάτο. Οί ραδιουργίες όμως, τ ί παράξενο, 
συνεχίζονται. 'Η Κυβέρνησις στέλνει τόν Γκούρα (άλλοτε υπασπιστή του) καί συλ-
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λαμβάνει τον Άνδροΰτσο. Φυλακίζεται στην Άκρόπολι των ’Αθηνών. Διέρχεται 
μέρες σκοτεινές, υπομένει τα βασανιστήρια και δλα αύτά γιά ν’ άποκαλύψη τάχα τδ 
«θησαυρό πού είχε κρυμένο». Μέ την έγκρισι του Γκούρα, ό παληός εχθρός τοΰ ’̂Ο- 
δυσσέως, ό Μήτσος της Τριανταφυλλίνας, μαζί μέ τον Μαμούρη ’Ιωάννη καί^τόν 
Παπακώστα, στραγγάλισαν τον Άνδροΰτσο καί τον ερριξαν μισοζώντανο κάτω άπό 
τήν Άκρόπολι, άφοΰ προηγουμένως έδεσαν ένα σχοινί (τί σατανικότης ;) έξω άπό 
το παράθυρό του, γιά νά νομισθή πώς στην άπόπειρά του νά δραπετεύση, σκοτώθηκε. 
(’Ιούνιος 1825).

Μέ αυτόν τον φρικιαστικό θάνατο, χάθηκε τόσο άποτρόπαια, ό Άνδροΰτσος, 
τον καιρό πού ή παρουσία του ήτο, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, άπαραίτητη. 
'Ο χαμός του, έγινε αισθητός μέχρι τέλους του άγώνος.

Χωρίς άντίρρησι, πολλές άτυχίες του Άνδρούτσου, οφείλονται στο βίαιο κ ι’ 
αυταρχικό του χαρακτήρα. ’Αναμφισβήτητα δμως υπήρξε ένας γεννημένος αρχηγός, 
μια δυνατή προσωπικότητα καί στο βάθος, πάντοτε, ένας άληθινός καί γνήσιος πα
τριώτης.

Ά νη φ ο ρ ίτη .
Πάροδος Βερναρδάκη 31, στά Τουρκοβούνια.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν τοποθεσία πού βρίσκεται στά παράλια τής 

Στερεάς, άπέναντι άπό τήν Χαλκίδα. ’Εκεί, στούς άγώνες τοΰ 21, έγιναν πολλές 
συμπλοκές Ελλήνων καί Τούρκων, οί όποιοι κυρίως έξορμοΰσαν άπό τήν Εύβοια.

Ά νθε ίας .
Πάροδος τής όδοΰ Κρίσσης 73, στή Κυψέλη.
Άνθεια, είναι επίθετο τής θεάς "Ηρας, ή οποία έλατρεύετο στο Άργος, ώς 

προστάτης του γάμου. Προς τιμήν της, υπήρχε καί ναός τής Άνθείας "Ηρας.
’Ανθεμίου.
’Αδιέξοδος τής όδοΰ Μομφεράτου 78, στοΰ Γκύζη.
Ό  ’Ανθέμιος, άπό τις Τράλλεις τής Μ. ’Ασίας, μηχανικός καί άρχιτέκτων τοΰ 

6ου μ.Χ. αΐώνος, πέθανε στήν Κωνσταντινούπολι τό 534 μ.Χ. Μαζί μέ τούς ’Ισί
δωρον καί ’Ιγνάτιον, ανοικοδόμησαν τον ναό τής Ά γ . Σοφίας, ό όποιος είχε καεί 
στή στάσι τοΰ Νίκα (532). 'Ο ’Ανθέμιος είδικώτερα, έκανε τά σχέδια τοΰ ναοΰ καί 
τοΰ θόλου, πού γιά πρώτη φορά, έμφανίζεται στήν ’Αρχιτεκτονική.

Άνθηδόνος ή ’Ανθηδώνος.
Πάροδος Παλαμηδίου 42, στο Κολωνό.
'Η Άνθηδών, πόλις τής άρχαίας Βοιωτίας στον Εύβοϊκό κόλπο, βρισκόταν 

κοντά στο σημερινό χωριό, Λουκίσια. Μετείχε τής Βοιωτικής 'Ομοσπονδίας κ ι’ εϊχε 
άλσος των Κάβειρων καθώς καί ιερό τής Δήμητρας.

’Ανθίμου Γαζή.
Πάροδος Θ. Κολοκοτρώνη 4, στήν Παλαιά Βουλή.
'Ο Άνθιμος Γαζής γεννήθηκε τό 1758 στις Μηλιές τής Θεσσαλίας. Διετέλεσε 

έφημέριος κι’ ’Αρχιμανδρίτης τοΰ ορθοδόξου ναοΰ των Ελλήνων στή Βιέννη. Συνέ
ταξε τρίτομο Ελληνικό λεξικό. Τό 1811 ίδρυσε τον «Λόγιον Έρμήν» μέ τον όποιον 
ύπεδαύλιζε τήν μέλλουσα νά έκραγή έπανάστασιν. Τό 1817, μυήθηκε στά τής Φι
λικής Εταιρείας καί έγινε ό μοχλός τής Έπαναστάσεως στή Θεσσαλία. Πήρε 
μέρος σέ πολλές κατά των Τούρκων μάχες. Τον Μάϊο τοΰ 1821, έγινε πρόεδρος στή 
Βουλή τής ΘεσσαλομΛγνησίας καί άργότερα τοΰ Άρείου Πάγου. Πέθανε στή Σΰρο 
τόν Νοέμβριο τοΰ 1828.

(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒ0ΛΑ1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : ό ' ’Αστυνόμος Α' κ. Κων. 
Μουστακούνης, ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. Έμ. Πρεβεζάκης καί οί αστυφύλακες : Πο- 
λυζώης Κων., Παπαθανασόπουλος ’Ιωάν., Λουκάς Δημ., Τσιάμης Παν., Περράκης 
Στυλ., Μπαλατσιός Βασ., Κατσέλης Νικ., Ρουμάνας Νικ., Γαμβρουλας ΙΤαν., ’Αλέ
ξιος Νικ., Γκίκας Ά θ. καί Άργύρης Ά θ.,

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : ό 'Υπαστυνόμος Β' κ. Γεώργ.· 
Μαργαρίτης, διά λόγους υγείας, καί οί άστυφύλακες : Βλασίδης Χρ., διά λόγους 
υγείας, καί Διδασκάλου Θεοφ. καί Δημητρόπουλος Νικ. διά λόγους πειθαρχίας.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

—Κατόπιν άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική 
άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς : 'Υπαστυνόμον κ. Γεώργ. Φασούλκαν, 
Άρχιφύλακα Κωνσταντακόπουλον Γεώργ. καί αστυφύλακας : Καναβόν Άνδρ., 
Τερζήν Άνδρ., Φόφολον ’Ιωάν, καί Ζαχαρόπουλον Γεώργ. 'Ομοίως άπενεμήθη 
έπαινος εις τούς : ’Αστυνόμον Β' κ. Νικ. Παναγιωτόπουλον, Διοικητήν Τμήματος 
’Ασφαλείας Πατρών καί ’Αστυνόμον Β' κ. ’Ιωάν. Μπΐκον, 'Υποδιοικητήν διότι ά- 
παντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού Διοικητοΰ καί 'Υποδιοικητοΰ των, έργα- 
σθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργα
σίας, έπέτυχαν τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σεσημασμένου διαρρήκτου.

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ή  Εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων μεταδίδεται τώρα κάθε Παρασκευή, 
στή μιάμισυ τό μεσημέρι, μέ τήν ’ίδια πάντα επιτυχία καί ανάμεσα σέ ένθουσιώδεις 
έκδηλώσεις τοΰ κοινού.

—Στις 29-7-1959 μετεδόθη ένα υπέροχο πρόγραμμα, άφιερωμένο στήν Παληά 
’Αθήνα, μέ συγκινητική πρόζα καί όμορφα παληά τραγούδια.

*
—;Στό πρόγραμμα της 5-8-59 μετεδόθη ενα ελαφρό μουσικό πρόγραμμα μέ τή 

Δανάη, τήν Ν. Κωνσταντοπούλου, τήν Μπελίντα καί τήν Κυριακίδου, καί μέ τον 
Μαρούδα, τον Πολυμέρη καί τό Τρίο Μπελκάντο. Στήν εκπομπή αυτή μετεδόθησαν 
έπίσης καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου 
άστυνομικοϋ ένδιαφέροντος.

*
—-'Η Εκπομπή τήε 12-8-59, ήταν άφιερωμένη στήν μεγάλη γιορτή της Μεγα

λόχαρης, μέ Θρησκευτικά σκίτσα καί εθνικά στιγμιότυπα άπ’ τον τορπιλλισμό της 
«ΕΛΛΗΣ» καί άπό τήν νεώτερη ιστορία τής Ελλάδος. Στο πρόγραμμα αυτό μετε
δόθησαν γιορταστικά τραγούδια, ελαφρά, νησιώτικα, δημοτικά, άφιερωμένα σέ όσους 
γιορτάζουν τό Δεκαπενταύγουστο. .

*
—Στις 19 καί στις 28 Αύγούστου μετεδόθησαν δύο άντικομμουνιστικά προ

γράμματα άκρως ενδιαφέροντα, διαφωτιστικά, μέ έντονο εθνικό παλμό καί ποικιλία 
πατριωτικών συνθημάτων καί εμβατηρίων. ’Επίσης καί άπόσπασμα, έπιτυχημένου 
ημερολογίου της ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τό δόκιμο'Υπαστυνόμο κ. Σπύρο Πηλό, 
μέ τίτλο: «'Ο γυρισμός τοϋ Γιάννη» μέ υπέροχη μουσική υπόκρουση.

(Κείμενα, έπιμέλεια κλπ. : Γενικής Διευθύνσεως’Αστυνομίας Πόλεων'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος κ. Σπό
ρος Πηλός).



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 1.30'-2 μ. μ.

Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων από 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


