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ΞΟΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Ύ π ό  τοΰ  δικηγόρου 

κ .  Ξ Ε Ν . Χ Α ΤΖΗ ΣΑ ΡΑ Ν ΤΟ Υ

Πεντηκονταετία συμττληροΟται, κατά τον μήνα αυτόν, άφ’ ής 
ήλευθερώθη ή Μακεδονία καί υψώθη ή γαλανόλευκος σημαία εις την 
Χώραν του Φιλίππου καί τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ό  ελληνισμός ολό
κληρος πανηγυρίζει καί το "Εθνος σύσσωμον εορτάζει την μεγάλην 
καί ένδοξον αυτήν επέτειον, ένθυμίζουσαν τάς πλέον λαμπράς σελίδας 
τής έθνικής μας ιστορίας. Τό ώραΐον όνειρον, με το οποίον έγαλου- 
χήθησαν γενεαί έπί γενεών, άπό τής επομένης τής πτώσεως τής 
Βασιλίδος των Πόλεων, έγινεν ώραία πραγματικότης. Στρατός καί 
Ναυτικόν, ύπό γενναίους άρχηγούς, έδικαίωσαν τάς ένδόξους ιστο
ρικός παραδόσεις καί έμπλεοι των έθνικών ιδανικών κατήγαγον τρό
παια έπί τροπαίων, καταστήσαντες την εποχήν έκείνην μίαν τών 
ώραιοτέρων τής νεωτέρας έθνικής μας ιστορίας.

Ή  Ελλάς, ή χώρα τοΰ αιωνίου μεγαλείου, απέδειξε, διά μίαν 
άκόμη φοράν, ότι αποτελεί τήν κοιτίδα τών μεγάλων έμπνεύσεων, 
τών ισχυρών συγκινήσεων, τών ώραίων έξορμήσεων. Ή  ελληνική 
τρισχιλιετής ιστορία μάς διδάσκει, με τό πλήθος τών μεγάλων καί 
ένδοξων έπετείων, ότι αποτελεί τό τελειότερον δίδαγμα κοινωνικού, 
πατριωτικού, έθνικοΰ καί ιδιωτικού βίου, προς έκείνους οί όποιοι 
δύνανται νά έννοούν τάς ιστορικός άληθείας καί νά έπωφελούντα
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άτr’ αΰτάς. Καί διδάσκει ή ιστορία δτι διά τόν "Ελληνα δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο περισσότερον τίμιον καί άγιον άπό την άγάπην προς 
την πατρίδα, διά την οποίαν ό θείος Πλάτων έγραψεν ότι «Πατρός 
τε καί μητρός καί των άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερον έστίν 
ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά 
θεοίς καί παρ’ άνθρώποις τοϊς νοΰν έχουσι».

‘Η Ελλάς ολόκληρος, ευγνωμονούσα προς τά τέκνα της, τά ό
ποια έπεσαν υπέρ του μεγαλείου αυτής, κρατεί κλάδους δάφνης προς 
στέψιν των άλησμονήτων νεκρών των νεωτέρων Μαραθωνομάχων 
καί Σαλαμινομάχων. Πάντοτε δε αί σκιαί των πεσόντων θά καθοδη- 
γοΰν την σκέψιν καί τάς ένεργείας των νέων γενεών, αί όποϊαι θά 
τείνουν εις την άνύψωσιν καί τόν εξαγνισμόν τής εθνικής ψυχής 
καί καρδίας, διά την πραγμάτωσιν τών ελληνικών μας ιδεωδών.

Αί άφωνοι τών μαχών πεδιάδες καί αί κορυφογραμμαί τών Μα
κεδονικών όρέων θά μάς υπενθυμίζουν πάντονε το προς την πατρί
δα καθήκον.

ΞΕΝ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ



ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Ι Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ι

ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Τ Ο Υ  1 9 1 2 - 1 9 1 3

___________________ Ύ πό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑ Ν Ν Ο Υ Ρ Α Τ  Κ Ο Υ ------------------------------

"Οταν πρόκειται γιά την ελευθερία κανένα τίμημα δέν είναι 
τόσο μεγάλο καί καμμιά καταστροφή τόσο σπουδαία.

ΟΙ Βαλκανικοί πόλεμοι του 12 καί 13 ήταν, στη μακραίωνα Ιστορία τής πατρί- 
δος μας, ή συνέχιση των μεγάλων αυτής κατορθωμάτων, γιά τήν άπελευθέρωσή της 
άπ’ τη σκλαβιά των διαφόρων κατακτητών της. Στους άγώνες τοΰ 12 καί 13 άνδρώ- 
θηκε καί γιγαντώθηκε ή Μεγάλη ’Ιδέα των ελευθέρων Ελλήνων, πού ήταν ή πραγ
μάτωση των ονείρων των ραγιάδων, οί όποιοι πεντακόσια χρόνια στέναζαν κάτω 
άπό τό ζυγό μιας στυγνής δουλείας.

"Υστερα άπό τον ξεσηκωμό τοΰ 1821 καί τά γνωστά άποτελέσματα κείνης 
τής τιτανομαχίας, άρκετά άδέλφια μας παρέμειναν σκλαβωμένα, γιά χρόνια πολλά. 
Τά σύνορα τής πατρίδος μας βρίσκονταν στην ’Ελασσόνα, ενώ τά νησιά τοΰ Αιγαίου 
καί ή Κρήτη ζοΰσαν άκόμη κάτω άπ’ τή Τουρκική κυριαρχία. Οί έλεύθεροι "Ελλη
νες ζοϋσαν μ’ ένα όνειρο : νά δουν τούς υποδούλους άδελφούς νά άγκαλιάζουν τή 
κοινή τους μεγάλη Μητέρα, τήν Ελλάδα.

Γιά τό λόγο αύτό οί πόλεμοι τοΰ 12—13, συνέπεια τής πολεμικής άρετής καί 
τής γιά τήν έλευθερία άντιλήψεως των Ελλήνων,άποτελοΰν άναμφισβήτητατόν συνδε
τικό κρίκο τής νεώτερης Ελλάδος μέ τό πνεύμα τοΰ Μαραθώνα καί τής Σαλαμίνας.

Οί άγώνες τοΰ 12—13 είχαν θεμελιώδεις συνέπειες γιά τήν υποστήριξη τών 
ηθικών άξιών τοΰ πολιτισμοΰ, όχι μόνον γιά τήν Ελλάδα, άλλά καί γιά τήν άνθρω- 
πότητα ολάκερη. Είδικώτερα γιά τήν πατρίδα μας άπετέλεσαν τό πνευματικό καί 
ψυχολογικό θεμέλιο τοΰ Ό χ ι τοΰ 1940, τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι καί γενικά 
κάθε άγώνος της έναντίον τής βίας, όποθενδήποτε προερχομένης. Τό 12— 13, ή 
χρυσή σελίδα τής νεώτερης ιστορίας μας, θά παραμείνη σύμβολο αιώνιο γιά τούς 
άγώνες τ.ών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί άνέκαθεν ή πολεμική αρετή τών Ε λ 
λήνων υπήρξε καί είναι τό βάθρο τής ύπάρξεως τοΰ "Εθνους μας. Νά γιατί οί "Ελλη
νες πολεμισταί νικοΰν πάντοτε. Νικοΰν, γιατί πιστεύουν στήν ιερότητα τών άγώνων 
των, γιατί πιστεύουν στήν Έ λευθερία , πού γεννήθηκε καί θέριεψε σ’ αύτό έδώ 
τό μικρό κομμάτι τής γής, πού τό στολίζει ένας Παρθενώνας.

1912—1962
Πενήντα χρόνια πέρασαν άπό τότε. "Ας άφήσουμε γιά λίγο τις σκέψεις μας νά 

πετάξουν σέ κείνα τά χρόνια, πού ή έλληνική λεβεντιά, ή γνώριμη στούς αιώνες, 
μέ ηρωισμό κι’ αύτοθυσία άπαράμιλλη διέσπασε τά σύνορα τής τότε έλεύθερης 
Ελλάδος καί καλπάζοντας, σαρώνοντας στο πέρασμά της τούς άντιπάλους της, 
δημιούργησε τήν μεγάλη Ελλάδα, αύτήν πού σήμερα έμεϊς άπολαμβάνουμε. Ή  
έποποιία εκείνη, γιά μας τούς νεωτέρους, είναι σχεδόν άγνωστη. Κείνο τόν καιρό 
τό "Εθνος μας είχε βρή τόν εαυτό του, χάρις στήν ήθική του ένότητα καί τήν πίστη 
του στά μεγάλα πεπρωμένα. Τό είκοσιένα πρόσταζε τή συμπλήρωσή του.

Τούς άγώνες έκείνους, μέ τή συμπλήρωση πενήντα χρόνων, γιορτάζουμε τοΰτες 
τις μέρες, γιορτάζοντας συγχρόνως τόν έφεδρο πολεμιστή, πού τόσα, όταν οί περι
στάσεις τό προστάζουν, προσφέρει, καί τήν πολεμική άρετή τών Ελλήνων, πού 
δημιουργεί τά γνωστά θαύματα τής φυλής μας, έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια. Τά 
«’Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέχοντα στις πανελλήνιες γιορταστικές αυτές έκδη-
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λώσεις, δίνουν στο τεύχος τούτο, οσο τδ δυνατόν συνοπτικά, μια μικρή εικόνα τής 
ιστορίας των πολέμων 12—13, σαν έλάχιστο δείγμα τρανής κι’ αιώνιας εύγνωμο- 
σύνης σέ κείνους πού, πολεμώντας παλληκαρίσια, έ'πεσαν ένδοξα στα πεδία των μαχών.

’Οφείλουμε άπό τήν άρχή να σημειώσουμε κάτι πού καί σήμερα καί πάντοτε 
θά έ'χη τή θέση του καί τήν άξια του. "Οταν οί Βούλγαροι, τον Μάιο του 1912, 
δέχθηκαν νά υπογράψουν τήν έλληνοβουλγαρική συνθήκη συμμαχίας, πίστευαν 
άκράδαντα ότι οί Τούρκοι, σέ περίπτωση πολέμου, θά καθήλωναν γιά άρκετό καιρό 
τις λίγες ελληνικές μεραρχίες κι’ έτσι αύτοί θά προλάβαιναν νά καταλάβουν τό μεγα
λύτερο μέρος τής Μακεδονίας. Διαπιστώνουμε λοιπόν τήν πανουργία τής βουλγα
ρικής διπλωματίας, ή οποία, όπως τότε έτσι καί σήμερα δέν χάνει εύκαιρία νά 
άνακινή ζητήματα σχετικά μέ τήν Μακεδονία καί τον πληθυσμό της, ένώ στήν πραγ
ματικότητα ποτέ δέν υπήρξε «Μακεδονικόν ζήτημα», γιατί ή Μακεδονία 
ήτο, είναι καί θά μείνη γιά πάντα έλληνική.

Στις 30 Σεπτεμβρίου τού 1912 οί Βαλκανικοί σύμμαχοι (Ε λλά ς—Σερβία— 
Βουλγαρία—Μαυροβούνιου), άπαντώντας στο απειλητικό διάβημα των Μεγάλων 
Δυνάμεων, πού ζητούσαν νά προλάβουν τον πόλεμο κατά τής Τουρκίας,τις ειδοποίη
σαν πώς, αν ή Τουρκία δέν παρείχε τις έγγυήσεις καί τις μεταρρυθμίσεις πού είχαν 
ζητήσει γιά τήν ζωή των υποδούλων πληθυσμών των, θά άνελάμβανον μόνοι τους 
τον αγώνα τής άπελευθερώσεως τών άδελφών των. Ή  Τουρκία όμως, άντί νά δώση 
μίαν όποιαδήποτε άπάντηση, διεμήνυσεν ότι δέν δεχόταν καμμιά άνάμιξη στά εσω 
τερικά της, ένώ συγχρόνως άνακαλοΰσε τούς πρεσβευτάς της άπό τό Βελιγράδι 
καί τή Σόφια. "Οσο γιά τήν Ελλάδα, νόμιζε πώς δέν θά έμπαινε στον πόλεμο. Τό 
"Εθνος μας όμως, συνεπές στις συμμαχικές του υποχρεώσεις, δέν έκανε τό χατήρι 
τών Τούρκων.

Ά π ό  τις 17 Σεπτεμβρίου 1912  ή χώρα πήρε τ ’ άρματα. Ή  έπιστράτευση είχε 
συμπληρωθή στις 26  τού ίδιου μηνός. Ά π ό  κάθε γωνιά τής γής, "Ελληνες έθε- 
λονταί κατέφθαναν γιά νά άγωνισθοϋν. Ή  ψυχή τού "Εθνους είχε ξεσηκωθή. ΤΗταν 
ή έντολή τών αιώνων. Ό  άείμνηστος ιστορικός καί δημοσιογράφος Γ . Άσπρέας, 
στο βιβλίο του «Πολιτική ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος», γράφει σχετικώς, 
μεταξύ άλλων, τά έξής :

« Ή  ορμή καί τό τάχος τής νεολαίας ένεφάνιζε τήν ψυχραιμίαν μιας ενσυνειδήτου 
πεποιθήσεως προς τήν θυσίαν υπέρ τού καθήκοντος. 'Ο  ενθουσιασμός ήτο βαθύς 
καί λελογισμένος, ούχί μέθη ορμής άλλά διαίσθησις πεποιθήσεως__».

Κείνη τήν εποχή ό Κ . Παλαμάς έγραφε τούς στίχους :
«'Ορκίζομαι στή φλόγα τών 'Ομήρων—ηρώων γεννήτρα μέ τήν Ίλιάδα,—στοΰ 

λόγου, στής ιδέας καί στών ονείρων—ορκίζομαι στήν άσβηστην Ελλάδα.—'Ορκί
ζομαι στο φώς καί στήν ύγεία—στήν καθαρή τής άρετής λαμπάδα—στήν πίστη 
τών πατέρων τήν άγια,—τού χαμού καί τής νύχτας όδηγήτρα,·—πότε Άθηνά καί 
πότε Παναγία,—τού άλλόφυλου νικήτρα καταλήτρα.—'Ορκίζομαι στή γλύκα τής 
ειρήνης,—στά λιόφυτα γλαυκά, στά ξανθά κίτρα—στήν ομορφιά πού άπό τή βρύση 
χύνεις—τής τέχνης κι’ άπ’ τής φύσης τά μαστάρια,—ορκίζομαι, γή θεία τής Ρωμιο
σύνης—στ’ αρχαία σου καί στά νέα σου παλληκάρια,—Φωκάδες, Καραϊσκάκηδες, 
Λεωνίδες —στον "Ελυμπο τον κλέφτη, στά βλαστάρια—πού τά τρών τουρκομάνικες 
άκρίδες :—"Η τήν άσπίδα ή στήν ασπίδα επάνω !—'Ορκίζομαι σ’ ’Ε σέ, τούς Διγε- 
νήδες πού γεννάς' θά νικήσω ή θά πεθάνω».

Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ( κατά τών Τούρκων ).

Σαν άφορμές τού Α' Βαλκανικού πολέμου μπορούν νά θεωρηθούν άφ’ ένός μέν 
οί συνεχείς συμπλοκές, πού έλάμβανον χώραν στά σύνορα τής Τουρκίας μετά τής 
Βουλγαρίας, Σερβίας καί Μαυροβούνιου καί ή αύθαίρετη απόβαση στρατιωτικού
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τουρκικού τμήματος στή Σάμο, πού άπό το 1834 ήταν αύτόνομη, άφ’ έτέρου δέ οί 
άναίτιοι πυροβολισμοί, πού ρίφθηκαν έναντίον έλληνικοϋ έπιβατικοΰ άτμοπλοίου, 
πού προσήγγιζε στο λιμάνι τοϋ Βαθέος Σάμου.

'Η  φωτιά πού καιρό σιγόκαιγε, φούντωσε. Οί έλληνικές δυνάμεις της Θεσσα
λίας, μέ επί κεφαλής τον Διάδοχο Κωνστατΐνο, πέρασαν τή μεθόριο γραμμή, τήν 
5 -1 0 -1 9 1 2 .Άφοϋ στις 6 -1 0 -1 9 1 2  καταλήφθηκε, χωρίς μεγάλες προσπάθειες, ή ’Ελασ
σόνα, ή στρατιά τής Θεσσαλίας προσέβαλλε τά στενά τοϋ Σαρανταπόρου, πού Ιπρεπε 
μέ κάθε θυσία νά καταληφθούν. 'Η  κατάληψη τοϋ Σαρανταπόρου άπήτησε μάχες 
τριών ήμερων καί στοίχισε στο στρατό μας 151 νεκρούς καί 893 τραυματίες. Γιά νά 
γίνη αντιληπτό τό κατόρθωμα τοϋ Σαρανταπόρου,αρκεί νά σημειώσουμε δτι Γάλλος 
στρατηγός, οργανωτής τοϋ έλληνικοϋ στρατού, έλεγε δτι θά έχρειάζοντο 2 μήνες 
άγώνων καί πολλές δυνάμεις. Αυτός δμως άγνοοΰσε τήν ελληνική ψυχολογία, τήν 
ανδρεία καί τήν ορμή των άνδρών μας, οί όποιοι μέ τή λόγχη, ουσιαστικά μέσα σέ 
24  ώρες, πέρασαν τό Σαραντάπορο.

Μετά τή νίκη στο Σαραντάπορο, οί ελληνικές δυνάμεις, μέ μεγαλύτερο τώρα 
σθένος, προχωρούν άκάθεκτα προς τήν Θεσσαλονίκη. Σ έ λίγες μέρες είχαν καταλη- 
φθή τά Σέρβια, ή Κοζάνη, ή Βέρροια καί ή Κατερίνη. Τό πρωί τής 1 9 -1 0 -1 2  ό 
στρατός μας επιτίθεται κατά των Γιαννιτσών. Τό μεσημέρι τής έπομένης τά Γιαν
νιτσά βρίσκονταν στά ελληνικά χέρια, άφοΰ ή κατάληψή των στοίχισε 188 νεκρούς 
καί 785 τραυματίες. Ή  μάχη τών Γιαννιτσών καί ή κατάληψη αυτών ήτο σημαν
τικό, μετά τον Σαραντάπορο, γεγονός, γιατί έτσι ανοιγόταν ό δρόμος γιά τήν κατά
ληψη τής κεντρικής Μακεδονίας καί τής Θεσσαλονίκης, ή οποία άργότερα άπετέ- 
λεσε τή βάση γιά τις επιχειρήσεις κατά τών Βουλγάρων.

Οί Τούρκοι, περνώντας τον ’Αξιό, τήν 2 5 -1 0 -1 9 1 2  συμπτύχθηκαν πίσω άπό τον 
Γαλλικό ποταμό, 10 χιλ. δυτικά τής Θεσσαλονίκης. Τό άπόγευμα τής 2 5 -1 0 -1 9 1 2  
τό ελληνικό στρατηγείο διέταξε γενική επίθεση, άφοΰ ζήτησε άπό τούς Τούρκους 
τής Θεσσαλονίκης νά παραδοθοΰν. Τήν 26—10—1912 δ Τούρκος άρχιστράτηγος παρήγ- 
γειλε δτι δεχόταν τούς δρους. ’Έ τσ ι τήν 23η ώρα 2 6 -1 0 -1 9 1 2  ύπεγράφη τό πρωτό
κολλο παραδόσεως τής πόλεως καί τού τουρκικού στρατού, πού βρισκόταν μέσα καί 
γύρω άπ’ αυτή. Τήν 28  ’Οκτωβρίου ό Διάδοχος Κωνστατΐνος, έπί κεφαλής τής 
ίη ς μεραρχίας, εΐσήρχετο πανηγυρικά στήν .Θεσσαλονίκη. Μέ τήν κατάληψή της 
τελείωσε ή πρώτη καί κυρία φάση τής έλληνικής έκστρατείας τού Α ' Βαλκανικού 
πολέμου. ~ >

’Ενώ δμως έτσι είχαν τά πράγματα, ό Βούλγαρος στρατηγός Θεοδώρωφ, 
έπί κεφαλής τής 7ης βουλγαρικής μεραρχίας, μέσω τής κοιλάδος τοϋ Στρυμόνος, 
βάδιζε προς τήν Θεσσαλονίκη, καίτοι ό Κωνσταντίνος τού είχε παραγγείλει δτι ή 
παρουσία του δέν ήταν άπαραίτητη, γιατί ή Θεσσαλονίκη είχε καταληφθή άπό τις 
έλληνικές δυνάμεις. Παρά ταΰτα ό Θεοδώρωφ προχωρούσε, θέλοντας ν’ άποκτήση 
συγκυριαρχία στήν Θεσσαλονίκη. ’Από λόγους συναδελφότητος ό Κωνστατΐνος έπέ- 
τρεψε νά μποϋν στήν Θεσσαλονίκη 2 βουλγαρικά τάγματα, μέ τήν συμφωνία δτι 
αυτά θά έγκατέλειπαν τήν πόλη, μόλις τό ζητούσε ή ελληνική κυβέρνηση.

Μετά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης, σημαντικές έλληνικές δυνάμεις διε- 
τέθησαν γιά τήν άπελευθέρωση τής δυτικής Μακεδονίας, πράγμα πού, χωρίς μεγάλες 
προσπάθειες, κατώρθωσαν, γιατί τά άπομείναντα τουρκικά στρατεύματα είχαν 
ύποχωρήσει προς τήν περιοχή τών Ίωαννίνων. Στις 6—12—1912 κατελήφθη ή Κορυ- 
τσά. ’Έ τσ ι τελείωσε ή δευτέρα φάση τής έκστρατείας τής Μακεδονίας.

’Ενώ ή στρατιά τής Θεσσαλίας είχε επιτύχει τά δσα ώς τώρα σημειώσαμε, 
οί έλληνικές δυνάμεις τής ’ Ηπείρου, μέ διοικητή τόν συνταγματάρχη Σαπουν- 
τζάκη είχαν καταλάβει τήν Φιλιππιάδα, τήν Πρέβεζα καί τά Πέντε Πηγάδια. 
Ή  έλληνική κυβέρνηση παρήγγειλε στον Σαπουντζάκη δτι Ιπρεπε νά καταληφθούν
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τά Γιάννενα, πριν σταματήσουν οί έπιχειρήσεις στ’ άλλα μέτωπα. ’Έ τσ ι άρχισαν 
οί επιθετικές ένέργειες, για την κατάληψη τής ώχυρωμένης περιοχής, πού κάλυπτε 
τά Γιάννενα, τή γνωστή μέ τ ’ δνομαΜπιζάνι. Οί έπιχειρήσεις άρχισαν τήν 1 -1 2 —1912 
καί συνεχίσθηκαν ώς τις 10—1—1913, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Κείνη την επο
χή ό στρατός τής ’Ηπείρου ένισχύθηκε άπό δυνάμεις τής στρατιάς Θεσσαλίας καί 
τήν άνωτάτη διοίκηση άνέλαβε ό άρχιστράτηγος Διάδοχος Κωνστατΐνος.

Ό  Στρατηλάτη; Κωνσταντίνο; μετά τού ’ Επιτελείου του πλησίον ένό; μεγάλου 
τοπομαχικοΰ πυροβόλου, επειτα άπό τόν θρίαμβον τ ή ; π τώ σ εω ; τοΰ Μπιζανίου.

Τό πρωί τής 20 Φεβρουάριου άρχισε γενική έπίθεση κατά των οχυρών των 
Τούρκων, ή όποια είχε σάν άποτέλεσμα νά καταληφθή τό Μπιζάνι καί νά παραδο- 
θοΰν τά Γιάννενα. 'Ο  άγων των 'Ελλήνων στην ’Ήπειρο είχε κι’ έδώ στεφθή άπό 
επιτυχία. ’Αλλά παράλληλα καί στη Β . ’Ήπειρο τό ίδιο συνέβη. Τό ’Αργυρόκαστρο, 
τό Τεπελένι, ή Πρεμετή καί ή Κλεισούρα, μέχρι τής 5 -3 -1 9 1 3 , βρίσκονταν στά 
χέρια των Ελλήνων.

Στις 5 Μαρτίου τοΰ 1913 κι’ ένώ ό Βασιληάς τής Ελλάδος Γεώργιος Α' βρι
σκόταν στη Θεσσαλονίκη', ό φρενοβλαβής Σχινάς τόν δολοφόνησε.'Ολόκληρη ή Ε λ 
λάδα θρήνησε μέ ειλικρινή πόνο τόν τόσο άναπάντεχο χαμό τοΰ Βασιληά, πού, πε
νήντα ολόκληρα χρόνια, πρόσφερε στήν χώρα Του πολυτιμότατες υπηρεσίες. 'Ο  Κων
σταντίνος άνήλθε στο θρόνο, ένώ έξακολουθοΰσε νά παραμένη αρχιστράτηγος.

Ή  συνθήκη τοΰ Λονδίνου τής 17 Μαΐου 1913 τερμάτισε τό Α ' Βαλκανικό 
πόλεμο. Σύμφωνα μ’ αύτή ή Τουρκία περιωρίζετο στήν άνατολική Θράκη, μέχρι 
τής γραμμής Αίνου—Μήδειας, ένώ συγχρόνως έχανε τά νησιά τοΰ Αιγαίου καί 
τήν Κρήτη καί δημιουργεΐτο ή αυτόνομη ’Αλβανία, ή οποία περιέλαβε τήν Β . "Η 
πειρο καί τήν Σκόδρα.

Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος ( κατά τών Βουλγάρων ).

'Ο  πόλεμος αύτός, όφειλόμενος έξ ολοκλήρου στήν επεκτατική πολιτική τής 
Βουλγαρίας, διεξήχθη μεταξύ τής Βουλγαρίας άφ’ ένός καί τής Ελλάδος,^Σερβίας καί



Οί άπελευθερωτικοί πόλεμοι τοϋ 1912 -  1913 919

Μαυροβούνιου άφ’ ετέρου. 'Ό πω ς καθορίσθηκε μέ την συνθήκη τοϋ Λονδίνου, ή γραμ
μή διαχωρίσεως των βουλγαροελληνικών στρατευμάτων βρισκόταν 14 χιλ. έξω  άπ’ 
την Θεσσαλονίκη. ’Έ τσ ι ολόκληρο τό βόρεια και άνατολικά τής Θεσσαλονίκης έδαφος 
τής κεντρικής Μακεδονίας κατείχετο άπό τούς Βουλγάρους. 'Η  Βουλγαρία όμως 
δεν άρκείτο σ’ αυτά καί θέλοντας περισσότερα συνεχώς δημιουργούσε ζητήματα συγ
κυριαρχίας, τά όποια κατέληξαν σέ ένοπλες ρήξεις μέ τις έλληνικές δυνάμεις. 'Η  τα
κτική αυτή των Βουλγάρων άνάγκασε τήν Σερβία καί τήν Ελλάδα να άντιδράσουν 
στις έπεκτατικές ορέξεις των τελευταίων.’Έ τσ ι τήν 1 9 -5 -1 9 1 3  μεταξύ Ελλάδος καί 
Σερβίας ύπεγράφη συνθήκη συμμαχίας.

'Η  Βουλγαρία, αφήνοντας στήν άνατολική Θράκη λίγες στρατιωτικές δυνάμεις, 
συγκέντρωσε όλες τις άλλες δυνάμεις της στήν Μακεδονία, άπέναντι των έλληνοσερ- 
βικών, μέ άρχιστράτηγο τον Σαβώφ. 'Ο  Βούλγαρος στρατηγός Ίβάνωφ, θέλοντας να 
έπιτεθή κατά τής Θεσσαλονίκης, ζήτησε άπό τον Σαβώφ νά τον ένισχύση άνάλογα, 
πράγμα στο όποιο ό Σαβώφ, διαφορετικά σκεπτόμενος, άπάντησε άκαθόριστα.

Σ έ λίγο άρχισε ό Β ' Βαλκανικός πόλεμος. Στις 19-21/6/1913 έγιναν οί γνωστές 
μάχες τοϋ Κιλκίς, Λαχανά, Γευγελή, Νιγρίτας, στις όποιες νίκησαν οί "Ελληνες, ένώ 
στις 22-23/6/1913 ή μάχη τής Δοϊράνης. Τελικά οί Βούλγαροι ύπεχώρησαν προς τό 
Πέτσοβο καί προς τήν βόρεια έξοδο τής άνω κοιλάδος τοϋ Στρυμόνος (στενωπός Κρέ- 
σνας). Οί άγώνες των Ελλήνων θά είχαν καλύτερα άποτελέσματα αν οί Σέρβοι έδει
χναν έπιθετικώτερη στάση εναντίον των Βουλγάρων.

’Έ τσ ι αύτοί βρήκαν τήν ευκαιρία ν’ άποσύρουν δυνάμεις άπό τό σέρβικο μέτωπο 
καί νά ένισχύσουν μ’ αυτές τό έλληνικό. Τήν 13 ’Ιουλίου οί έλληνικές δυνάμεις 
βρίσκονταν στή στενωπό τής Κρέσνας, ένώ τά βουλγαρικά στρατεύματα υποχωρούσαν 
προς τήν Τζουμαγιά. Στις 15, 16 καί 17 ’Ιουλίου συνήφθηκαν σκληρές μάχες, πού 
κατέληξαν υπέρ τών Ελλήνων. Τήν 18 ’Ιουλίου συνήφθηκε 50ήμέρος ανακωχή. Ή  
Ρουμανία, έκμεταλλευομένη τήν περίσταση, μπήκε στον άγώνα, ως ένοπλος διαι

τητής, ένώ τήν ίδια μέρα τής άνακωχής ρουμανικός στρατός βρισκόταν 30 χιλ. έξω 
άπό τήν Σόφια. Έ ν  τώ  μεταξύ οί Τοϋρκοι είχαν κηρύξει τον πόλεμο κατά τής Βουλ
γαρίας καί τήν 11 ’Ιουλίου είχαν καταλάβει τήν περιοχή τής Άδριανουπόλεως.

Ή  συνθήκη ειρήνης τοϋ Βουκουρεστίου (2 8 -7 -1 9 1 3 ) έθεσε τέρμα στήν έμπόλεμη 
κατάσταση. 'Η  Βουλγαρία υποχρεώθηκε νά παραχωρήση στήν Ελλάδα, τήν Σερβία 
καί τό Μαυροβούνιο τό μεγαλύτερο μέρος τής Μακεδονίας, στή Ρουμανία, τήν Δοβρουτσά 
καί νά έπιστρέψη στους Τούρκους, τήν Άδριανούπολη καί τις Σαράντα ’Εκκλησίες, 
διατηρώντας μία έξοδο στο Αιγαίο, μέ τά λιμάνια τοϋ Πόρτο Λάγο καί τής Ά λεξαν- 
δρουπόλεως.

Ό  Βασιληάς Κωνσταντίνος, υστέρα άπό τήν συνθήκη αυτή, άπηύθυνε στούς συμ-
μαχητάς του τήν κάτωθι διαταγή : « ........’Αξιωματικοί, 'Τπαξιωματικοί, στρατιώται
» καί ναϋται. Σείς εΐσθε οί έργάται τής μεγαλυνθείσης ταύτης νέας Ελλάδος. Τό 
» αιμα σας, οί κόποι σας, οί άγώνες σας, αί στερήσεις σας, ή άνδρεία σας καί ή καρ- 
» τερία σας, έκαμαν τήν πατρίδα μας μεγάλην. "Οχι μόνον μεγάλην άλλά καί τετιμημέ-
» νην καί σεβαστήν καί ένδοξον εις όλον τον κόσμον........’Αλλά τό έργον σας δέν έτε-
» λείωσε. Πρ έπει ή Ε λλ ά ς νά γίνη ισχυρά, ΐσχυροτάτη. Θά 
» τον σκοπόν αύτόν....... »

Τά λόγια τοϋ άείμνηστου στρατηλάτου Βασιληά ας φωτίζουν τά βήματά μας κι 
ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Οί έχθροί μας καραδοκούν. Μέ γενναίο τό φρόνημα πάντα 
μπροστά γιά μιά Ελλάδα, πού νά τήν υπολογίζουν οί φίλοι καί νά τήν φοβούνται οί 
έχθροί.

έργασθώ άνενδότως διά

ί. ΡΑ Ι  ΚΟΣ
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

-*Υπό του Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ -

( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

III . Εταιρισμός καί έταΐραι.
Μέσα από τα άδυτα των ναών καί των ιερών οίκων τής θεάς τοϋ έλευθέρου έ'ρωτος, 

τής ’Αφροδίτης,έκτος τών κοινών πορνών,έξεπήδησε μία άλλη τάξις γυναικών έκδιδομέ- 
νων επί χρήμασιν, ή τών έταιρών, μία τάξις κοκκοτών δχι πολυτελείας, άλλά υπερπολυ
τέλειας, δπως θάέλέγομεν σήμερον.' Η λέξις εταίρα δηλοϊ έτυμολογικώςτήν σύντροφον, 
τήν φίλην καί κατ’ άρχάς ό όρος έταίρα έχρησιμοποιήθη διά νά δηλώση τήν συντρο- 
φεύουσαν έναν άνδρα έλευθεριάζουσαν γυναίκα, ή οποία έκτος, άπό τον φίλον τής καρ
διάς της, έξεδίδετο καί εις περιωρισμένον κύκλον άλλων άνδρών, φίλων της έπίσης.’Αν
τίθετος μέ τήν έταίραν ήτο ή παλλακή ή παλλακίς ή οποία ήτο ή άνεπίσημος σύζυγος 
καί σύντροφος ενός καί μόνου άνδρός. Μέ τήν λέξιν έταίρα έπίσης προσεπεκαλεΐτο 
καί ή ’Αφροδίτη ώς προστάτις κατ’ άρχάς τής μεταξύ γυναικών ή κορασίδων φιλίας 
καί κατόπιν ώς προστάτις τών έταιρών-έλευθεριαζουσών νεαρών γυναικών. Μέ τήν 
τελευταίαν της σημασίαν ήρχισε νά χρησιμοποιήται ή λέξις άφ’ δτου πρώταιΣάμιαι 
έλευθεριάζουσαι νέαι έθεσαν έαυτάς ύπό τήν προστασίαν τής Άφροδίτης-Έταίρας. 
Εις τήν Λυδίαν έξ άλλου ύπήρχεν ιερόν άποκαλούμενον «'Εταίρας μνήμα» τό όποιον δέν 
ήτο παρά ένα πολύ μεγάλον αριστοκρατικόν διαφθορεΐον, δπου έσύχναζον καί έξεδίδον- 
το, έν όνόματι τής Άφροδίτης-Έταίρας, αί τρόφιμοι έταΐραι. Καί δταν τό έμπόριον 
ήρχισε νά προοδεύη καί τά ταξίδια Ίωνίας-Νήσων καί ήπειρωτικής Ελλάδος έγένον- 
το συχνώτερα, τούς άγάμους έμπορους ήκολούθησαν καί αί φίλαι των έταΐραι καί ό έ- 
ταιρισμός καί ή πορνεία μετεδόθησαν καί εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα.

Αί έταΐραι έξειλίχθησαν σύν τώ  χρόνιο καί δέν είχον τίποτε τό κοινόν μέτάςκοινάς 
γυναίκας τάς χαμαιτύπας ή ίεροδούλους. Είχον τύχει μεγάλης παιδείας καί φιλοσοφι
κής μορφώσεως καί έκτος τών πλουσίων φίλων τους τούς οποίους άπεμύζων είχον 
φίλους καί έραστάς φιλοδόξους, σοφιστάς, ρήτορας καί καλλιτέχνας. Τά μέγαρά των 
έγιναν περίφημα διά τάς εις τάς αίθούσας των φιλοσοφικάς συζητήσεις. Τό νά συχνά- 
ζη κανείς είςτά  χαμαιτυπεία έθεωρεΐτο άτιμωτικόν,ένώτόνά συχνάζη κανείς εις τούς 
οΐκους τών έταιρών έθεωρεΐτο προνόμιον τών ολίγων. 'Η  ιστορία μάλιστα άναφέρει 
δτι έπιφανεΐς ’Αθηναίοι μετέβαινον εις τούς οΐκους τών διασήμων έταιρών συνοδευό- 
μενοι άπό τάς νομίμους συζύγους των καί άπό τούς μεγάλους υιούς των, διότι έκεΐ 
συνεζητοΰντο ΰψιστα φιλοσοφικά θέματα. Καί δι’ αυτό ό μέγας ρήτωρ Δημοσθένης 
εις ένα τών λόγων του εΐπεν ότι «τάς μέν έταίρας ήδονήςένεκενέχομεν,τάςδέπαλλακάς 
τής καθ’ ήμέραν θεραπείας τοϋ σώματος, τάς δέ γυναίκας τοϋ παιδοποιεΐσθαι γνησίως 
καί τών ένδον φύλακας πιστάς έχειν». 'Ηδονήν ό Δημοσθένης δέν έννοεΐ τήν ταπεινήν 
ήδονήν τοϋ σώματος, άλλά τήν πνευματικήν ήδονήν τήν οποίαν ήσθάνετο κανείς τότε 
εις τούς οΐκους τών έταιρών καί δι’ αύτό άντιδιαστέλλει αυτήν μέ τήν σωματικήν 
ήδονήν τήν οποίαν προσέφερον αί παλλακαί. Καί αί νόμιμοι σύζυγοι έχρησιμοποι- 
οϋντο διά τήν άπόκτησιν νομίμων τέκνων καί ώς πιστοί φύλακες τής οικίας.

Αί έταΐραι δέν ύπήγοντο εις τούς περιορισμούς εις τούς όποιους ύπήγοντο αί ίε- 
ρόδουλοι καί αί χαμαιτύπαι τών δημοσίων ή τών ιδιωτικών πορνείων, άλλά περιεφέ- 
ροντο έλευθέρως εις τήν πόλιν, πλουσιώτατα ένδεδυμέναι. Έσύχναζον εις τήν άγοράν 
καί εις τούς ναούς τής ’Αφροδίτης καί άπέκτησαν σύν τώ  χρόνω καί τό δικαίωμα νά 
παρίστανται καί εις τά θέατρα, παρακολουθοΰσαι τάς διδασκομένας τραγωδίας καί κω 
μωδίας. Οί άρχαΐοι συγγραφείς μάς διέσωσαν τά ονόματα πλείστων έταιρών καί μερι-
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καί έξ αυτών κατέστησαν όνομασταί διά τον ρόλον τον όποιον διεδραμάτισαν εις τήν 
ιστορίαν, γενόμεναι άπό έταϊραι παλλακαί καί νόμιμοι ακόμη σύζυγοι βασιλέων, στρα
τηγών καί έξοχων πολιτευτών.

Πρώτη εις τήν ιστορίαν άναφέρεται ή Λέαινα, έταίρα δράσασα τον 6ον π .Χ . αιώνα. 
Αύτή ήτο ερωμένη ένός τών τυραννοκτόνων, άγνωστον αν τοΰ 'Αρμοδίου ή του Ά ρ ι- 
στογείτονος. Μετά τον φόνον τοΰ 'Ιππάρχου συνελήφθη ύπό του 'Ιππίου καί υπεβλήθη 
εις φρικτά βασανιστήρια άπό τον έπιζήσαντα τύραννον, διά νά έξαναγκασθή νά άποκα- 
λύψη όλους τούς μετέχοντας τής συνωμοσίας προς άνατροπήν τών τυράννων. Καί ή 
Λέαινα, φοβηθεϊσα μήπως ύποκύπτουσα είςτάς βασάνους όμιλήση καί προβή εις απο
καλύψεις, διά τών όδόντων της άπέκοψε τήν γλώσσαν της καί επτυσεν αύτήν εις τό 
πρόσωπον τοΰ τυράννου, ό όποιος καί τήν έθανάτωσεν. Καί οί ’Αθηναίοι, δτε άπηλλά- 
γησαν άπό τήν τυραννίαν καί μή δυνάμενοι νά άνεγείρουν συμφώνως μέ τά τότε ήθη 
άδριάντα εις τήν Λέαιναν, έπειδή ήτο έταίρα, άνέθεσαν εις τον περίφημον γλύπτην Ά μ -  
φιάρατον νά κατασκευάση χαλκοΰν άγαλμα πραγματικής λεαίνης καί έ'στησαν αυτό 
προ τών Προπυλαίων τής Άκροπόλεως, διάνά συμβολίζη τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον 
τής ψυχής τής έταίρας Λεαίνης.

Όνομαστή άπέβη ή έταίρα ’Ασπασία ή Μιλησία, ή θεία’Ασπασία, όπως άπεκλήθη. 
~Ηλθεν άπό τήν Μίλητον, είχεν άπέραντον μόρφωσινκαίή οικία της άπέβη τό κέντρον 
όλων τών έξεχουσών προσωπικοτήτων τοΰ χρυσού αίώνος τών ’Αθηνών. Τακτικός 
θαμών τής οικίας της, μεταβαίνων μετά τής συζύγου του, ήτο ό Σωκράτης καί οί μα- 
θηταί του, καθώς καί πλεΐστοι σοφισταί καί ρήτορες. ’Επίσης κατ’ άρχάς μετέβαινε,ν 
εκεί μετά τής συζύγου του καί ό Περικλής, ό όποιος όμως δέν έθέλχθη μόνον άπό τό 
πνεύμα τής ’Ασπασίας, αλλά καί άπό τό σώμα της. Καί ό μέγας Περικλής δέν έδίστα- 
σε, πανίσχυρος καθώς ήτο, νά διαζευχθή κατόπιν τήν σύζυγόν του καί νά νυμφευθή τήν 
’Ασπασίαν κατά τό 445 π .Χ ., μή λαμβάνων ύπ’ δψιν τά σκώματα τών έχθρών του καί 
τάς σατύρας τών κωμωδιογράφων, οί όποιοι καί διέδοσαν ότι ό περίφημος λόγος τοΰ 
ΙΙερικλέους ό «’Επιτάφιος» ήτο εργον τής ’Ασπασίας. Έ κ  τής ’Ασπασίας ό Περικλής 
άπέκτησεν υιόν, ό όποιος όμως έθεωρήθη κατόπιν νόθος, διότι ή μήτηρ του ήτο έταίρα. 
Μετά τον θάνατον τοΰ μεγάλου έραστού της, ή ’Ασπασία έξέπεσε καί ένυμφεύθη ένα 
προβατέμπορον. Ή  ιστορία διέσωσε καί τό όνομά του. Έ λέγετο  Λυσικλής.

Εις τήν ιστορίαν άναφέρονται ώς περίφημοι διά τήν καλλονήν καί τό πνεύμα των 
δύο έταϊραι μέ τά ονόματα Γλυκέρα. Ή  Γλυκέρα ή Θεσπιάς,ερωμένη τοΰ περιφήμου 
γλύπτου Πραξιτέλους καί ή Γλυκέραή Σικυωνίτχ, φίλη τού ζωγράφου Παράνου, ό όποι
ος τήν άπεικόνισεν ώς «Στεφανοπώλιδα».

Άξιόλογον ρόλον διεδραμάτισε μία άλλη Μιλησία έταίρα, ή Θαργηλία, ή οποία 
έθ εωρήθη ώς κατάσκοπος τών Περσών καί οτι είχεν έλθει εις τήν Ελλάδα διά νά 
νά άσκήση προπαγάνδαν υπέρ τής Περσίας. Άναφέρεται οτι είχε διαδοχικώς δέκα καί 
έξ ιθύνοντας εις διαφόρους έλληνικάς πόλεις έραστάς, τούς όποιους καί μέ τά θέλγη
τρά της παρεκίνησε νά ταχθούν μέ τό μέρος τού Πέρσου Βασιλέως. Κατόπιν έσαγή- 
νευσε κυριολεκτικώς τον Άντίοχον, βασιλέα τών Θεσσαλών, ό όποιος τήν ένυμ
φεύθη. Τον έκαμε καί αύτόν οργανον τών υπέρ τών Περσών μηχανορραφιών της καί 
μετά τον θάνατόν του άνήλθεν εις τον θρόνον τής Θεσσαλίας.

Έ χομ εν  ύστερα τήν Θαΐδα ή όποια ήκμασε κατά τον 4ον π .Χ . αιώνα. Ά π ό  όρχη- 
στρίς έγένετο φίλη τοΰ κωμωδιογράφου Μενάνδρου καί κατόπιν έξέλιχθεΐσα εις έταίραν 
κατέκτησε τον κατακτητήν, τον Μέγαν ’Αλέξανδρον. Τον ήκολούθησεν εις ολας τάς 
έκστρατείας του καί λέγεται ότι μεθυσμένη έκαυσε τήν Περσέπολιν, διά νά άπολαύση 
τό θέαμα μιας νυκτερινής μεγάλης πυρκαΐάς. Μετά τον θάνατον τού μεγάλου έραστού 
της, έγένετο σύζυγος τού βασιλέως Πτολεμαίου καί κατ’ άκολουθίαν βασίλισσα τής 
Αίγύπτου.

Ή  Λάμια, κόρη τοΰ Αθηναίου Κλεάνορος, γενομένη έταίρα, μετέβη εις τήν άκμά-



922 Σπ. ΛεωτσάκουΉ διαφθορά καί τά πορνεία άπό τήν άρχαιότητα μέχρι τής έποχής μας

ζουσαν τότε Αίγυπτον καί έγένετο ερωμένη τοϋ συζύγου τήςΘαίδος, Πτολεμαίου του 
Α '. Άκολουθήσασα τον εραστήν της εις τήν εκστρατείαν τής Κύπρου ήχμαλωτίσθη 
εις τήν εκεί γενομένην παρά τήν Σαλαμίνα, τής Κύπρου, ναυμαχίαν από τον Δημήτριον 
τον πολιορκητήν, τον όποιον όμως αύτή κυριολεκτικώς ήχμαλώτισε. Μ ετέσχε του είς 
τάς ’Αθήνας θριάμβου τοϋ νέου έραστοϋ της, ό όποιος διά τά καλυντικάτης τής έχάρισε 
τά 250  τάλαντα τά όποια τοϋ έχάρισαν οί ’Αθηναίοι. Καί όταν τότε τον έτίμησαν ώς 
Θεόν, άνήγειραν καί προς τιμήν τής Λάμιας ναόν τής ’Αφροδίτης. Μετά τον θάνατον 
τοϋ Πτολεμαίου μετέβη είς τήν Σικυώνα καί εκεί ίδρυσε τήν πρώτην πινακοθήκην τοϋ 
κόσμου. ’Έ κ τισ ε  τήν περίφημον Ποικίλην Στοάν όπου συνεκέντρωσε τά καλύτερα 
έ'ργα των περιφημοτέρων ζωγράφων τής άρχαιότητος.

'Η  Λαίς, ή Κορινθία έπονομαζομένη, ήτο πασίγνωστος καί περίφημος διά τό 
κάλλος της έταίρα τοϋ 5ου αίώνος. Σκληρά, ιδιότροπος καί φιλοχρήματος μέχρι σημεί
ου άπιστεύτου, έπωνομάσθη «άξίνη», διότι όπως ή άξίνη κόπτη τά χώματα, οότω καί 
έκείνη «έ'κοπτε», δηλαδή έκοβε τούς έραστάς της. Αί άμοιβαί της ήσαν ολόκληροι περι
ουσία'.. Δεν έδέχθη αντί κολοσσιαίου ποσοΰ τον Μύρωνα, τον γλύπτην, διότι ήτο πολιός, 
δηλαδή εΐχεν αρχίσει νά άσπρίζη καί δι’ ένα μήνα τό θέρος, άντί μιας περιουσίας, κάθε 
έτος ήκολούθει προς παραθερισμόν είς τήν Αίγιναν τον φιλόσοφον ’Αρίστιππον. Προέ- 
τρεπον κάποτε τον περίφημον κυνικόν φιλόσοφον Διογένην άντί εκατόν μνών νά τήν 
συντροφεύση διά μίαν νύκτα καί αύτός είπε τότε τά περίφημα «Λύχνου σβεσθέντος 
πασα γυνή Λαίς» καί τό άλλο «Ούκ ώνοΰμαι εκατόν μνών μεταμέλειαν», δηλαδή δέν 
άγοράζω διά εκατόν μνας κάτι διά τό όποιον μετά τήν άπόλαυσιν θά μετανοήσω, διότι 
τό ήγόρασα. Καί τότε ή Λαίς ή πείσμων τόσον έθύμωσε, ώστε έξεδόθη δωρεάν είς τον 
φιλόσοφον τον όποιον έθαύμαζε. Λέγεται έπίσης δι’ αυτήν ότι είχε σφοδρόν πάθος διά 
τον έκ Κυρήνης όλυμπιονίκην Εύβώταν ό όποιος τής εΐχεν ύποσχεθή ότι όταν έφευγε 
θά τήν παρελάμβανε είς τήν πατρίδα του. Ά λ λ ’ ό Εύβώτας διά τό πολυδάπανου τής 
Λαΐδος μετενόησε καί άντ’ αύτής φεύγων παρέλαβε διά λόγους οικονομίας τήν εικόνα 
της. Γηράσασα άφιέρωσε τό κάτοπτρου της είς τήν Άφροδίτην καί έγένετο μαστρω- 
πός. Μετά τον θάνατόν της οί Κορίνθιοι είς μνήμην της έστησαν μνημείου παριστά- 
νον λέαιναν σπαράσσουσαν ένα κριόν.

’Αλλά θά συνεχίσωμεν είς τό επόμενον άναφέροντες καί άλλας εταίρας πού διε- 
δραμάτισαν ρόλον είς τήν άρχαιότητα καί θά άσχοληθώμεν καί μέ δύο άλλας μορφάς 
εκτροπής των άρχαίων άπό τον κατά φύσιν έρωτα. Τήν παιδεραστίαν καί τον λεσβια
σμόν.

( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν , κατέ

στησαν 6 άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 

κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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ΤΟ 31ΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ
ΝΕΑ1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
■------------------------------ Ύ πό τοΰ Δημοσιογράφου χ. Δ Η Μ . Δ .  ΜΥΛΩΝΑ -----------------------------

'Η  δίωξις τοΰ έγκλήματος καί των πάσης φύσεως έγκλη ματιών, χάρις εις την 
συνεργασίαν των Κρατών, έχει καταστή πλέον εύχερεστέρα. Δέν παραγνωρίζεται 
φυσικά άπο τούς υπευθύνους ότι οί έγκληματίαι καί οίπαραβάταιτών νόμων χρησιμο
ποιούν δλα τά έπιτεύγματα της επιστήμης καί έφαρμόζουν νέας μεθόδους, πού πολλές 
φορές φέρνουν σέ δύσκολη θέσι τούς εντεταλμένους άπο τήν Πολιτεία, διά την έξι- 
χνίασι τοΰ έγκλήματος καί τήν σύλληψι τοΰ δράστου. ’Αλλά αν οί έγκληματίαι συγ
χρονίζονται, δέν μένουν άσυγχρόνιστες καί οί υπηρεσίες πού έχουν ταχθή εις τήν 
δίωξιν τοΰ έγκλήματος.

Σήμερα, μποροΰμε νά ποΰμε άδίστακτα, παρά τον υπερπληθυσμόν τής υδρογείου, 
τήν εύκολη καί ταχεία μετακίνησι από χώρα σέ χώρα καί άπο ήπειρο σέ ήπειρο, 
τό έγκλημα βρίσκεται σέ σχετική κάμψι. Πολλοί είνε οί παράγοντες πού όδηγοΰν στο 
συμπέρασμα αυτό. Βασικώτερος δμως δλων είναι τό δόγμα, πού δλοι πιστεύουν, δτι 
σήμερα κανένα έγκλημα δέν μένει άνεξιχνίαστο καί ούδείς έγκληματίας μένει 
άσύλληπτος, οπουδήποτε καί αν καταφύγη.

Διά νά φθάσουμε δμως στο ικανοποιητικό αυτό άποτέλεσμα, από άπόψεως διώ- 
ξεως τοΰ έγκλήματος, χρειάστηκε νά περάσουν χρόνια, νά συστηματοποιηθούν οί 
μέθοδοι διώξεως καί έξιχνιάσεως καί νά συνεργασθοΰν στενά αί Άστυνομίαι δλου 
τοΰ κόσμου, μέ άποτέλεσμα τή σύστασι της διεθνοΰς ’Αστυνομίας τό 1923, πού είναι 
γνωστή ώς Ίντερπόλ. ’Έ τσ ι σήμερα ή Ίντερπόλ έχει καταστή τό φόβητρον οχι τών 
διεθνών κακοποιών μόνον, άλλά καί τών κοινών έγκληματιών, πού νομίζουν δτι, έάν 
έγκαταλείψουν τή χώρα στήν οποία διέπραξαν ένα έγκλημα ή μιά άπάτη καί καταφύ
γουν σέ μιά άλλη χώρα μέ ξένο όνομα, θά διαφύγουν τή σύλληψι. Καί ή διεθνής αότή 
’Αστυνομία, πού είναι ή συνισταμένη τών ’Αστυνομιών δλου τοΰ κόσμου, δεδομένου 
δτι μετέχουν 85 κράτη, δέν παραλείπει ευκαιρία νά ένημερώνη τά μέλη της έπί 
πάσης νέας μεθόδου, πού οδηγεί άποτελεσματικώτερα εις τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος.

Τον παρελθόντα μήνα Σεπτέμβριον, 200  περίπου άστυνομικοί διευθυνταί τών 
85 κρατών-μελών τής Ίντερπόλ, έλαβον μέρος εις τό 31ον συνέδριον τής Ίντερπόλ, 
πού συνήλθεν εις τήν Ισπανική πρωτεύουσα. Ποικίλα ήσαν τά θέματα τοΰ συνεδρίου, 
πού σκοπό είχαν τήν άνεύρεσι νέων τρόπων καταπολεμήσεως τοΰ έγκλήματος. 
Σχετικώ ς άνεφέρθη δτι άπο τά 3 .2 0 0  έγκλήματα, πού άπησχόλησαν τήν Ίντερπόλ 
κατά τό 1961, τά περισσότερα διεπράχθησαν άπο κακοποιούς πού μετέφεραν τήν 
δρασι τους άπο τάς μεγάλας άμερικανικάς πόλεις εις τήν Ευρώπη. Άνεφέρθη δτι 
πολλοί κακοποιοί έξ ’Αμερικής, έκ τών 185.000 πού είναι κατεχωρημένοι εις τά άρ- 
χεΐα τής Ίντερπόλ, έχρησιμοποίησαν ιδιωτικόν άεροπλάνο καί διήνυσαν πολλά χιλιό
μετρα διά νά διαπράξουν ένα προμελετημένον έγκλημα.

Γενικά έπί τοΰ σημείου αύτοΰ συνεφωνήθη, άπο όλους τούς συνέδρους, δτι ή 
ταχεία μετακίνησις τών κακοποιών δυσχεραίνει κατά πολύ τό έργον τής έξιχνιάσεως 
τών έγκλημάτων, διότι δέν παρέχεται ή δυνατότης τής συλλήψεως τοΰ έγκληματίου, 
προ τής άναχωρήσεώς του. Καί τό θέμα αυτό ήτο τό βασικώτερο τών 40 θεμάτων 
πού άπησχόλησαν τούς συνέδρους καί πού είχε σχέσι μέ τάς νέας μεθόδους, πού χρη
σιμοποιούνται διά τον περιορισμόν τοΰ χρόνου τών άνακρίσεων καί τών έρευνών, 
ώστε νά εϊνε σύντομη καί ή σύλληψις τοΰ έγκληματίου.
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Κατά το .συνέδρων άνεπτύχθη άναλυτικά ένα νέον σύστημα, πού τίθεται σέ εφαρ
μογή καί πού επιτρέπει εις την αστυνομίαν να έχη, μέσα σέ λίγες ώρες, μίαν εικόνα 
τοϋ έγκληματίου, άπό τις περιγραφές των θυμάτων καί των μαρτύρων. Τόνέον αύτό 
σύστημα έγκειται εις την κατασκευή τοϋ πιθανού προσώπου τοϋ έγκληματίου εις 
τρεις διαστάσεις άπό πλαστική ύλη έκ τοϋ οποίου έν συνεχεία θά κατασκευάζεται 
μιά προσωπίδα σέ χιλιάδες άντίτυπα πού θά άποστέλλεται εις τις αστυνομίες 8λου 
τοϋ κόσμου, μαζί μέ φωτογραφίες τοϋ πρωτοτύπου. ’Έ τσ ι τά άστυνομικά όργανα, 
πού έλέγχουν τάς οδούς έξόδου έκάστης χώρας, έχουν τήν δυνατότητα νά παρακο
λουθούν όλους τούς άναχωροΰντας καί νά επισημαίνουν τούς ύποπτους. Διά τής τα
χείας αυτής ένεργείας επιτυγχάνεται ή έγκαιρος σύλληψις παντός ύποπτου καί ή 
έξακρίβωσις τής ταυτότητος αύτοΰ καί ή συμμετοχή του είς τό έγκλημα.

'Ένα δεύτερο σύστημα, πού συνεζητήθη καί τίθεται σέ έφαρμογή, είναι μιά ηλεκ
τρονική υπολογιστική μηχανή προς άναγνώρισι των δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
βάσει των άρχείων τής Ίντερπόλ, πού τηρεί είς τήν έδραν της, είς τό Παρίσι. Διά τής 
μηχανής αυτής όχι μόνον εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, αλλά είναι δυνατή ή άνα- 
γνώρισις των άποτυπωμάτων καί έξ ελάχιστων ιχνών αύτών. Σήμερον ένα πλήρες 
δακτυλικόν αποτύπωμα ήμπορεΐ νά άναγνωρισθή καί νά όδηγήση είς τήν σύλληψιν 
τοϋ έγκληματίου. "Ενα άτελές όμως δακτυλικόν άποτύπωμα χρειάζεται ήμέρες καί 
καί έβδομάδες άκόμη διά νά προσδιορισθή. Καί φυσικά, κατά κανόνα, οί έγκληματίαι 
εΐτε δέν άφηναν άποτυπώματα ή τά άποτυπώματα πού άφηναν ήσαν ατελή. Καί 
γίνεται άμέσως άντιληπτή ή σπουδαιότης καί ή σημασία πού παρουσιάζει τό νέον 
αύτό ηλεκτρονικόν μηχάνημα, μέ τό όποιον έχει έφοδιασθή ή Ίντερπόλ.

Παράλληλα μέ τά άνωτέρω δύο συστήματα, πού συνεζητήθησαν είς τό συνέ
δρων τής Μαδρίτης, οί σύνεδροι άνέπτυξαν διάφορα μέτρα χρησιμοποιήσεως τών 
ραδιοπομπών, τών πομπών τηλεοράσεως καί τοϋ τύπου, διά τήν καταδίωξιν τών 
έγκληματιών. ’Επίσης συνεζητήθη τό θέμα τής αύτομάτου φωτογραφήσεως τών 
έγκληματιών. Τό μέτρον τοΰτο, κυρίως, άφορά τήν τοποθέτησιν άοράτων φωτογρα
φικών μηχανών είς τραπέζας καί καταστήματα καί τήν λήψι φωτογραφιών τών κακο
ποιών κατά τήν είσοδόν τους. 'Η  λειτουργία τών φωτογραφικών αύτών μηχανών 
κρατείται μυστική καί είναι γνωστή είς τούς προϊσταμένους τών τραπεζών ή κατα
στημάτων, πού έφοδιάζονται μέ τοιαύτας μηχανάς.

Τό Συνέδρων τής Ίντερπόλ τής Μαδρίτης, έκτος τών άνωτέρω θεμάτων, συνε- 
ζήτησε καί πλήθος άλλα λεπτομερειακών τοιούτων, πού σκοπόν έχουν τήν άποτε- 
λεσματική δίωξι τοϋ έγκλήματος. Τά πορίσματα τοϋ συνεδρίου θά περιληφθοϋν 
είς ειδικόν τόμον, διά τοϋ οποίου θά έφοδιασθοΰν όλαι αί άστυνομίαι τών κρατών — 
μελών τής Ίντερπόλ, ώστε νά προσαρμόσουν καί τά δικά τους συστήματα είς τά 
διεθνή πλαίσια.

Κατά τήν διάρκεια τών έργασιών τοϋ συνεδρίου άνεφέρθησαν, άπό μέλη τοϋ 
συνεδρίου, διάφοροι μέθοδοι, πού έχρησιμόποιήθησαν προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
κακοποιών. Είδικώτερα άνεφέρθη ή τήρησις ποινικού μητρώου τών έγκληματιών, 
ώς μέσου άνακαλύψεως τοϋ έγκληματιών. Είναι παραδεδειγμένον ότι κάθε κακοποιός 
χρησιμοποιεί καί ίδικόν του σύστημα κατά τήν διάπραξι τοϋ έγκλήματος. Ε ν δ έ
χεται νά μήν έπαναλάβη τό σύστημά του. Συνήθως όμως δρά μέ τό αύτό σύστημα, 
πού έπαναλαμβάνει κατά χρονικά διαστήματα, άφοΰ νομίση ότι πλέον έχει λησμο- 
νηθή τό πρώτο του έγκλημα. ’Αλλά διά τήν ’Αστυνομίαν ένα άνεξιχνίαστον έγκλημα, 
πού δέν βρέθηκε ή λύσις του, δέν θεωρείται «κλεισμένο». Συνεχώς έρευνάται καί 
άναμφισβήτητα θά βρεθή ή λύσις του. Διότι αί μέθοδοι καί αί συνήθειαι τών έγκλη
ματιών, αί προσωπικαί τους ίδιοτροπίαι καί γενικά κάθε λεπτομέρεια πού καταχω- 
ρεΐται είς τό ποινικόν μητρώον άποβαίνουν άποτελεσματικαί καί διά τήν έξι- 
χνίασιν πλείστων έγκλημάτων. Τά έργαστήρια έγκληματολογικών έρευνών ώσαύ-
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ωσαύτως προσφέρουν ανεκτίμητους υπηρεσίας εις τα αστυνομικά όργανα, τα επιφορ
τισμένα μέ την έξιχνίασιν τοΰ κάθε έγκλήματος καί την σύλληψιν των δραστών. 
Καί δεν είνε σπάνιον, άπδ ένα άσήμαντον ίχνος, να ανακαλύπτονται οί έγκληματίαι, 
διότι οί έπιστήμονες πού έργάζονται εις τα έργαστήρια έγκληματολογικών έρευνών 
έρευνοΰν τα γεγονότα μέ επιστημονικά δεδομένα, χωρίς νά γνωρίζουν τάς συνθήκας 
πού διεπράχθη τό έγκλημα.

Τό συνέδριον τής Ίντερπόλ ήσχολήθη διά μακρών καί μέ τό λαθρεμπόρων τών 
ναρκωτικών, τό έμπόριον τής λευκής σαρκός καί τό λαθρεμπόρων τών άδαμάντων. 
Εΐδικώτερον ό γενικός διευθυντής τής Ίντερπόλ κ. Μαρσέλ Σικό έπρότεινεν όπως 
εις όλας τάς χώρας τοΰ κόσμου λαμβάνωνται τά δακτυλικά αποτυπώματα τών νεο- 
γεννήτων βρεφών, ώστε νά είναι δυνατή ή άναγνώρισις όχι μόνον τών εγκληματιών, 
αλλά καί τών θυμάτων εις περιπτώσεις καταστροφών. Έ π ί όλων τών θεμάτων 
αύτών καί τοΰ τρόπου διώξεως τών εγκληματιών άνεπτύχθησαν άπ'όψεις καί άπεκρυ- 
σταλλώθησαν συμπεράσματα, βάσει τών όποιων θά καταστή εόχερέστερον τό 
έργον τών άστυνομικών οργάνων. Τέλος τό συνέδρων άπησχόλησε τό θέμα τής 
κλοπής αυτοκινήτων, τό όποιον έχει λάβει τεράστιας διαστάσεις εις ολόκληρον τον 
κόσμον. Διότι ή κλοπή ένός αυτοκινήτου δέν εξετάζεται ώς άδίκημα αύτό καθ’ έαυτό, 
άλλά διότι οί περισσότεροι έγκληματίαι χρησιμοποιούν κλοπιμαία αυτοκίνητα» είτε 
διά τήν διάπραξιν τοΰ έγκλήματος, είτε διά τήν διαφυγήν το^ν. Εις τούς συνέδρους 
έπεδείχθη ένα μοντέλο άλεξικλόπου αυτοκινήτου πού φυσικά έφ’ όσον γενικευθή ή 
παραγωγή του θά έξασφαλίζωνται οί κάτοχοί του άπό τήν κλοπή.

Ά λλά πριν κλείσουμε τό σημείωμά μας αύτό πρέπει νά πούμε ότι έκτος τών 
επιστημονικών μεθόδων, πού χρησιμοποιεί σήμερον ή ’Αστυνομία καί τής στενής 
συνεργασίας, βασική προϋπόθεσις άνιχνεύσεως τοΰ έγκλήματος είναι ή καλή όργά- 
νωσις, ή υπομονή καί ή ήρεμία τοΰ άστυνομικοΰ οργάνου, πού έχει άναλάβει τήν 
έξιχνίασί του. Ή  ζωή είνε γεμάτη άπό απρόοπτα καί γεγονότα, πού πολλές φορές 
δέν είνε όπως παρουσιάζονται. Δ ι’ αύτό ένας καλός αστυνομικός δέν πρέπει νά 
βιάζεται διά νά βγάλη τό συμπέρασμά του. ’Οφείλει νά έξετάση, νά έρευνήση, νά 
πεισθή καί νά είναι σέ θέσι νά πείση καί τις δικαστικές άρχές, ένώπιον τών οποίων 
θά παραπέμψη προς τιμωρίαν τον έγκληματία.

Δ Η  Μ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



«Ε Ν Α  ΕΓΚΛ Η Μ Α ΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ Ϊ ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΤΟΥ ΣΑΝ ΡΕΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

-  ΑΝΑΚΑΑΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΑΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΑΑ -
'Τπό τοϋ τ . Άνθυπαστυνόμου_______________________________
X. Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Δ Ο Υ Κ Α Κ Η  (Συνέχηα tx  τοϋ προηγουμένου)

"Υστερα άπό όλιγόλεπτο συζήτησι τοϋ διευθυντοΰ τοΰ καταστήματος μέ τον 
Γάλλο βιομήχανο, ό τελευταίος βγάζει άπό τό πορτοφόλι του ένα μικρό άντικείμενο 
καί τοΰ τό δίνει. 'Ο  χρυσοχόος τό πήρε στα χέρια του, τό κοίταξε προσεκτικά καί 
τότε φώναξε έναν υπάλληλο άπό τό εργαστήριό του. 'Ό πω ς είδα καί οί δυο μαζί 
άρχισαν μέ φακούς νά περιεργάζωνται τό άντικείμενο, καί ύστερα άπό πολλές συ
ζητήσεις μέ τον υπάλληλό του, ό καταστηματάρχης άνοίγει τό χρηματοκιβώτιό 
του, βγάζει μια δέσμη χαρτονομίσματα, τα μετρά καί τα δίνει στον Μπερανζέ.

Μετά τη συναλλαγή, ό Μπερανζέ καί οί σύντροφοί του χαιρέτησαν τον καταστη
ματάρχη καί γύρισαν πάλι πίσω, παίρνοντας τον ίδιο δρόμο γιά τον Πειραιά. Τό 
ίδιο άπόγευμα άσχολήθηκα νά μάθω τί ήταν εκείνο πού πούλησε ό Μπερανζέ στον 
’Αναστασίου καί γρήγορα κατάφερα νά πληροφορηθώ άπό κάποιο φίλο μου χρυσοχόο, 
πού τό όνομά του θά άποφύγω νά άναφέρω, ότι τό μικρό εκείνο άντικείμενο ήταν ένα 
πολύτιμο καί πανάκριβο διαμάντι. "Αν καί τσακισμένος άπό τήν κούρασι πέρασα τό 
βράδυ άπό τό Τμήμα όπως συνήθιζα, γιά νά μάθω αν ύπάρχη καμμιά διαταγή πού 
νά μέ ένδιαφέρη. Διάβασα στον πίνακα άνακοινώσεων ότι ό Διοικητής τοΰ Τμήματος 
ζητούσε νά περάσω τό πρωί άπό τό γραφείο του.

Τήν έπομένη δέν πήγα πουθενά γιατί άπό πολύ πρωί βρισκόμουν στό Τμήμα 
καί όταν ήλθε ό άστυνόμος Μαρουλάκος μέ φώναξε στό γραφείο του.

— Πώς πηγαίνει ή παρακολούθησι τοΰ Παρνίδη καί τοΰ Γάλλου βιομηχά- 
νου; μέ ρώτησε.

Άνέφερα ότι είχα πολλά νέα καί τοΰ έδωσα τό δελτίο πού είχα ετοι
μάσει μέ όλες τις λεπτομέρειες τής παρακολουθήσεως τής προηγουμένης ήμέρας. 
Γιά τό διαμάντι πού πούλησε ό Μπερανζέ στον ’Αναστασίου, τις επαφές του μέ τον 
’Αλαμίδα καί κάθε άλλο περιστατικό πού έπεσε στην άντίληψί μου. Ό  άστυνόμος 
τό διάβασε, τό ξαναδιάβασε καί όταν τελείωσε γύρισε καί μέ κοίταξε χαμογελαστός.

—Μπράβο, σπουδαία τά κατάφερες, καί τώρα πές μου τή γνώμη σου καί τί υ
ποψιάζεσαι γιά τον άνθρωπο αυτό.

— Πολλά είναι τά ύποπτα,γι’αυτό μοΰ είναι δύσκολο νά βγάλω ένα ξεκάθαρο 
συμπέρασμα. Πάντως δέν μοιάζει γιά κλέφτης ούτε καί κακοποιός· κάτι άλλο συμ
βαίνει, ίσως νάναι κατάσκοπος ή διεθνής λαθρέμπορος σέ πολύτιμα πετράδια. Έ κ ε ΐ  
έπάνω στριφογυρίζουν οί υποψίες μου.

— Δέν έχεις άδικο, είπε ό Διοικητής καί όπως βλέπω, αν δέν σκοντάψουμε 
κάπου,πολύ γρήγορα θά ξεσκεπάσουμε τον Μπερανζέ καί τήν κλίκα πού τον περιστοι
χίζει. 'Ω ς τόσο ας περιμένουμε τήν άπάντησι τής γαλλικής ’Αστυνομίας κάτι θά 
φωτισθοΰμε κι’ άπ’ έκεΐ γι’ αυτόν τον άνθρωπο.

"Αλλο τίποτε δέν είχαμε νά πούμε μέ τον αστυνόμο,μοΰ ευχήθηκε καλή έπιτυχία 
κι’ έφυγα.

**  *

"Οπως έχω άναφέρει σέ προηγούμενο κεφάλαιο ή φήμη διά τήν άγορά τοΰ χρη
ματιστηρίου των έμπόρων άπό τό γέρο Παρνίδη έχει κι’ αύτή τήν ιστορία της.
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Μετά άπό τήν πρότασι πού είχε κάνει κάποια μέρα ό Μπερανζέ στον Πέτρο 
για νά συνεργασθοϋν σέ κάποια έπιχείρησι μέ κεφάλαια δικά του, ό γέρο Παρνί- 
δης φαίνεται πώς κάτι τό ύποπτο μυρίστηκε καί εΐχε άπό κοντά το γυιό του.

—’Άκου Πέτρο παιδί μου τοϋ είπε, όπως βλέπεις ήρθε μιά μεγάλη τύχη μέσα 
στο σπίτι μας μέ τον άνθρωπο πού γνώρισες. Πρόσεξε νά μή τον χάσουμε, έχει 
χρήματα πολλά. Τώρα ποϋ τά βρήκε δέν μάς ένδιαφέρει νά μάθουμε. Έ σ ύ  πρέπει 
νά παίξης έξυπνα το ρόλο σου. Ά ρπ α ξε τήν εύκαιρία νά τον καταφέρης νά άγορά- 
σουμε το καφενείο Ζαγκανά πού είναι μιά πρώτης τάξεως έπιχείρησι στον Πειραιά.

Στήν περίπτωσι αυτή έμειναν καί οί δύο σύμφωνοι, καί ό Πέτρος άρχισε νά 
βραχυκυκλώνη τό Γάλλο βιομήχανο γιά τήν άγορά του καφενείου. Τό κόλπο πέτυχε 
κι ό γέρο Παρνίδης άρχισε νά κάνη λογαριαμούς, μά χωρίς τον ξενοδόχο. Δέν άφησε 
μεσίτη όλους τούς έπιστράτευσε καί μαζί μ’ αυτούς κι’ ένα σωρό άλλους γιά νά πε- 
τύχη τό γρηγορώτερο τήν άγορά τού καφενείου πού ήταν ή έπιθυμία του.

’Εκείνη τήν ήμέρα μ’ έφεραν σέ δύσκολη θέσι κατά τήν παρακολούθησί τους 
ό γέρο Παρνίδης καί ό γυιός του άπό τή διαρκή καί πυρετώδη κίνησί τους.

Σαν τρελλοί πηγαινοερχόντουσαν στο καφενείο Ζαγκανά, άλλοτε συνοδεύον- 
τες τον Μπερανζέ, άλλοτε μόνοι καί τις περισσότερες φορές άκολουθούμενοι άπό 
πρόσωπα πού μοϋ ήσαν τελείως άγνωστα.

Στήν άρχή δέν μπορούσα νά δώσω καμμιά έξήγησι στις άλλεπάλληλες επαφές 
τού γέρο Παρνίδη καί τού γυιοϋ του μέ τό διευθυντή τού καφενείου Ζαγκανά. "Οταν 
όμως έμαθα τις διαπραγματεύσεις τής άγοράς τού καφενείου, τότε θυμήθηκα τή 
φήμη πού κυκλοφορούσε, καί άπό περιέργεια ήθελα νά μάθω ποιος ήταν ό χρηματο
δότης πού κρυβόταν πίσω τους.

Μιά άπό τις πολλές φορές πού συναντήθηκαν βρήκα τήν εύκαιρία νά καθί
σω πίσω άπό τό τραπέζι τους, κι’ έτσι τά κατάφερα νά άκούσω άρκετά άπό τή συ- 
ζήτησι πού είχαν.

Σ έ κάποια στιγμή, όπως κουβέντιαζαν, πήρε τ ’ αυτί μου έναν άριθμό πού 
μοΰ έκανε κατάπληξι γιατί ήταν άστρονομικός.

—Ένάμισυ έκατομμύριο δραχμές είναι ή αξία του, είπε ό διευθυντής τού κα
φενείου στον Παρνίδη, ό όποιος χωρίς νά κάνη καί πολλά παζαρέματα έδωσε τά χέ
ρια κι’ έτσι έκλεισε ή συμφωνία.

— Είναι δικό μου τό μαγαζί είπε στο συνομιλητή του, καί σηκώθηκαν.
Ό  γέρο Παρνίδης προχώρησε προς τό έστιατόριον «Βυζάντιον» κι’ ό γυιός του 

πήρε τό δρόμο γιά τήν γκαρσονιέρα τού Γάλλου φίλου του. Μετά άπό λίγη ώρα 
βλέπω τον Πέτρο νά συνοδεύεται άπό τό φίλο του πού κρατούσε μέ προσοχή ένα 
δέμα στά χέρια καί νά προχωρούν καί οί δύο μαζί προς τό λιμάνι.

Τούς'άφησα καί προχώρησαν κι’ ύστερα τούς παρακολούθησα. "Οταν έφθασαν 
στήν όδό Φίλωνος, έστριψαν δεξιά τό δρόμο καί μπήκαν στήν Τράπεζα «Άμέρικαν 
’Εξπρές».

’Ε κ εί δέν κάθισαν σχεδόν καθόλου- ρώτησαν κάτι καί βγήκαν καί οί δύο μαζί 
μέ τό ίδιο δέμα στά χέρια. Γύρισαν τον ίδιο δρόμο προς τά πίσω καί τούς είδα νά 
μπαίνουν στήν παραπλεύρως Τράπεζα, τήν Ίονική. Γιά νά τούς προλάβω έτρεξα 
μέ γρήγορα βήματα,άναμίχθηκα μέ τον κόσμο πού μπαινόβγαινε στήν Τράπεζα, προ
χώρησα στο βάθος τής αιθούσης καί άπό έκεΐ παρακολουθούσα γιά νά δώ τήν έξέλιξι.

Ό  Μπερανζέ καί ό Παρνίδης έπειτα άπό μερικές διατυπώσεις πού έκαναν στά 
διάφορα τμήματα τής Τραπέζης προχώρησαν καί στάθηκαν καί οί δυο μαζί μπροστά 
στό δεύτερο κατά σειράν γ κ ισ έ! ’Ε κεί ό Μπερανζέ άνοιξε τό δέμα, όπου, όταν είδα 
τον όγκο πού έβγαλε άπό μέσα σέ δέσμες άπό ξένα χαρτονομίσματα θόλωσαν τά 
μάτια μου.

— Ποιο μυστήριο σκεπάζει τον άνθρωπο αυτό ; είπα μέ τον νού μου. Έ κατομ-
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μύρια, διαμάντια, γυναίκες, γλέντια, γκαρσονιέρες κι’ ένα σωρό άλλα παράξενα πράγ
ματα, είναι νά χάνη κανείς τό μυαλό του, όταν δεν είναι σέ θέσι να δώση μια έξήγησι 
σ’ δλα αύτά.Έν τώ  μεταξύ ό ταμίας πήρε στα χέρια του τα χρήματα,τά ξαναμέτρησε 
προσεκτικά καί δταν τελείωσε έδωσε στο Μπερανζέ μιά άπόδειξι κι’ υστέρα έφυγαν 
πάλι καί οί δύο μαζί.

Προχώρησαν προς την όδό Τσαμαδοΰ καί δταν έφτασαν στο έστιατόριον «Βυζάν
τιον» είδα τό γέρο Παρνίδη νά στέκεται μπροστά στην είσοδο κάπως άνήσυχος. 
"Οταν μπήκαν μέσα φαίνεται πώς κάτι θά τοϋ είπε ό γυιός του γιά την κατάθεσι 
πού έκανε ό Μπερανζέ στην Τράπεζα κι’ άρχισε ό γέρο Παρνίδης νά τρίβη τά χέ
ρια του χαρούμενος.

Πλησίαζε μεσημέρι, δταν τελείωσα την παρακολούθησι τοϋ Μπερανζέ καί 
πήγα κατ’ ευθείαν εις τό Τμήμα γιά νά συναντήσω τό Διοικητή μου. Ό  άστυνόμος 
μέ είδε ξαφνικά νά μπαίνω στο γραφείο του, μέ κοίταξε μέ άπορία καί μέ ρώτησε.

— Πώς άπό εδώ αυτή την ώρα; έχουμε τίποτε τό νεώτερο;
— Πολλά καί περίεργα πράγματα συμβαίνουν κ. αστυνόμε μέ αύτό τό διαβολάν

θρωπο πού μπλέξαμε καί τοϋ άνέφερα την έπίσκεψί τους στην Ίονική Τράπεζα 
μέ κάθε λεπτομέρεια.

Πριν άκόμα τελειώσω την άναφορά μου χτύπησε ή πόρτα καί παρουσιάζεται ό 
γραμματέας τοϋ Τμήματος μ’ ένα ντοσιέ τό όποιο άφησε στο γραφείο τοϋ Διοικητοΰ 
κι εφυγε.

Ό  άστυνόμος διέκοψε τή συζήτησι πού είχαμε, πήρε τό ντοσιέ στά χέρια του, 
τό άνοιξε κι’ άρχισε νά διαβάζη τό περιεχόμενο. "Οπως προχωρούσε στήν άνάγνωσι 
τοϋ εγγράφου δλο καί περισσότερο διαγραφόταν στο πρόσωπό του μιά γκριμάτσα 
έκπλήξεως καί ίκανοποιήσεως μαζί.

— Αύτό δέν τό περίμενα, μοΰ είπε ό άστυνόμος. Τώρα βλέπω πώς είχες δίκαιο 
νά έπιμένης πώς κάποιο μυστήριο κρύβεται σ’ αυτόν τον άνθρωπο, πού άθελά μας 
τον προσέξαμε άπό την άσυλλόγιστη σπατάλη του. Είμαι περίεργος νά δώ τί θά 
βγή άπό την ύπόθεσι αυτήν ύστερα άπό τήν άπάντησι πού πήραμε. Ή  Γενική ’Ασφά
λεια τών Παρισίων μάς πληροφορεί δτι ό Μπερανζέ είναι πρόσωπο άνύπαρκτο καί 
μοϋ διαβάζει τό έγγραφο τό όποιο κρατούσε άκόμα στά χέρια του.

— Μιά καί καταπιαστήκαμε μ’ αύτό τον άνθρωπο, συνέχισε ό άστυνόμος, άπό 
μάς έξαρτάται νά τοϋ βγάλουμε τή μάσκα μέ τήν οποία κυκλοφορεί. Νά προσέξουμε, 
σχολαστικά τις επαφές του, γιατί σέ κάποια άπ’ αύτές θά σκαλώση καί θά ξεσκε- 
παστή. ’Έ τσ ι μπορεί νά μάθουμε ποιάς έθνικότητος τυχοδιώκτης καμουφλάρεται 
πίσω άπό τό δνομα Μπερανζέ μέ τό γαλλικό διαβατήριο.

•— Αύτό είναι σωστό είπα στον άστυνόμο κι’ άρχισα νά τοϋ άραδιάζω διάφορα 
ονόματα άπό τις γνωριμίες του.

Τον Παρνίδη, τον ’Αλαμίδα, τις άδελφές Δαβιλοπούλου,τήν έρωμένη του Ά ντε- 
λίνα καί άριθμό άπό ελευθέριες γυναίκες, γνωριμίες τής στιγμής. Τώρα ποιος 
άπ’ δλους μπορεί νά ξέρη τό μυστικό τοϋ Μπερανζέ; Οί μόνοι πού μπορεί κατά τή 
γνώμη μου νά έχουν κάτι μυριστεί είναι ό Παρνίδης καί ή Άντελίνα.

— Αύτούς τούς δύο πρέπει νά πλησιάσουμε, μοΰ είπε ό άστυνόμος.
—Αύτό είναι κάπως δύσκολο νά τό πετύχουμε- ό Παρνίδης είναι πονηρός καί 

δπως ξέρω έχει συμφέροντα άπό τό Μπερανζέ νά έχη κλειστό τό στόμα του. Τώρα 
ή Άντελίνα είναι γυναίκα καί πάντα οί γυναίκες είναι επιπόλαιες καί μάλιστα, δταν 
περιφρονοΰνται, άπό έκδίκησι αν ξέρουν κάτι θά μάς τό ποϋν καί μέ τήν προϋπό- 
θεσι αύτή ξεκίνησα.

"Υστερα άπό κάμποσες μέρες τά κατάφερα νά μπώ στο περιβάλλον τής Ά ν τε- 
λίνας καί νά γίνω φίλος της.

(Συνεχίζεται)
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•Υπό χ .  Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

’Έ τσ ι, μέσα σέ μια «ατμόσφαιρα άδελφική, περάσαμε τό βράδυ. Μείναμε σέ 
καινούργιο πολυτελέστατο ξενοδοχείο και τήν επομένη, Σάββατο πρωί, άναχωρήσαμε 
για τή Στοκχόλμη, όπου φθάσαμε τό μεσημέρι.

"Ολες οΐ πόλεις απ’ δπου περάσαμε είναι ωραιότατες μέ μεγάλη άπλοχωριά 
καί άφθονο πράσινο. Στη Στοκχόλμη μείναμε στο φοιτητικό ξενοδοχείο Domus.

. Είναι ενα τεράστιο ξενοδοχείο, πού δεν είναι ξενοδοχείο, άλλα τό σπίτι τοϋ φοι- 
τητοϋ. Λειτουργεί τό χειμώνα για τούς φοιτητάς έτσι πού ό καθένας έχει τό δωμά
τιό του πλήρως έξωπλισμένο, μέ ιδιαίτερο λουτρό κλπ. Καί τό καλοκαίρι λειτουρ
γεί ως ξενοδοχείο. "Ετσι τό κράτος, γιατί δλα αύτά είναι κρατικά, έκμεταλλεύεται 
κατά τήν νεκρή σχολική περίοδο τήν έπιχείρησι.

Τό προσωπικό άποτελεΐται άπό φοιτήτριες καί φοιτητές, πού δουλεύουν μέ 
μισθό. Μείναμε τρεις μέρες στή Στοκχόλμη καί είδαμε άρκετά πράγματα, ώστε νά 
δώσουμε μερικές εικόνες, τις άκόλουθες :

α) Ή  πόλις είναι χτισμένη σέ έκατοντάδες νησάκια, πού δλα μαζί φτειάχνουν 
ένα άρμονικό σύνολο. Τά κτίρια, τά δημόσια πάρκα, ή δπερα, τ ’άνάκτορα κλπ., δλα 
είναι επιβλητικά.

Οί άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί, άλλά δέν έχουν τό ζωηρό καί τό θορυβώδες 
τών μεσογειακών τύπων. Πήγαμε στήν άγορά τής Στοκχόλμης καί στά καταστήματα, 
πού είναι πλουσιώτατα μά πολύ άκριβά, ώστε νά μείνουμε κατάπληκτοι γιά τήν 
άκρίβεια. Έ ν α  άγγούρι τό πληρώσαμε 20 δραχμές καί ένα κουτί τσιγάρα 28 δραχ
μές κλπ. "Ετσι πολύ λίγα ενθύμια μπορέσαμε τά ψωνίσουμε. Έπισκεφθήκαμε τον 
κήπο της", ό όποιος ταυτοχρόνως είναι καί ζωολογικός, χωρίς δμως μεγάλο ενδια
φέρον. Έ κ ε ΐ  υπάρχει τό περίφημο συντριβάνι μέ τούς υδάτινους έγχρωμους πίδακες 
μετά μουσικής, μά δέν τό άπολαύσαμε, γιατί δέν λειτουργεί πάντοτε.

β) Οί άξιωματικοί τής Τροχαίας έχουν σπαθί. Ζητήματα σταθμεύσεως δέν 
υπάρχουν, δέν πρέπει νά υπάρχουν, γιατί ύπάρχει μεγάλη εύρυχωρία παντού καί στο 
κέντρο. Έ ν  τούτοις στούς χώρους σταθμεύσεως χρησιμοποιούν, σ’ δλα τά σκαν- 
διναυικά κράτη, τά ειδικά ωρολόγια. ’Έ τσ ι σ’ ένα χώρο σταθμεύσεως θά μείνουν 
τόσα αύτοκίνητα δσα τά ρολόγια, πού πρέπει νά τίθενται σέ λειτουργία, σέ κάθε 
περίπτωσι σταθμεύσεως αυτοκινήτου, άπό τον οδηγό. Κάποτε είχα προτείνει 
τό σύστημα αυτό νά έφαρμοσθή καί στήν ’Αθήνα. 'Υπάρχουν κι’ εδώ οί έφιπποι 
άστυνομικοί, πού περιπολοΰν καμαρωτά—καμαρωτά.

γ ) 'Η  άντιαλκοολική όργάνωσις τής Σουηδίας τό μεσημέρι τής Κυριακής μας 
προσέφερε γεύμα σ’ ένα ώραιότατο προάστιο, στο όποιο πήγαμε μέ τον υπόγειο 
σιδηρόδρομο, δπου διασταυρώνονται πολλές γραμμές προς όλες τις κατευθύνσεις

Ι
τής πόλεως. Στο κέντρο δπου προσεφέρθη τό γεύμα, προφανώς κατόπιν ειδικής 
έντολής, σέ κάθε τραπέζι μπήκε κι’ άπό μιά κανάτα νερό παγωμένο. Σωθήκαμε 1
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γιατί όμολογουμένως όχι μόνο ύποφέραμε, προσπαθώντας να βρούμε νερό, άλλα 
όταν ζητούσαμε τό απλό αύτό πραγματάκι μάς κοιτούσαν σά νά είμαστε κάτι τό 
αξιοπερίεργο. Τό προάστιο έλέγετο Vo llingbk καί ήταν εξαιρετικά ωραίο, μέ μια 
πλατεία στρωμένη με ψηφιδωτά, μέ ωραιότατα κέντρα, δρόμους φαρδεΐς καί κατα
στήματα. Τό άπόγευμα ή ίδια άντιαλκοολική έταιρεία μάς πήγε σέ άλλη συνοικία 
τής πόλεως, σέ ένα ιδιόρρυθμο τοπικού χρώματος κέντρο, όπου προσεφέρθη τσάι 
μέ πλουσιώτατους μεζέδες, σέ τρόπο ώστε ν’ άποτελή ένα πλήρες δείπνο. Κατόπιν, 
μέ τή συνοδεία μιας φυσαρμόνικας, ωραιότατες κοπέλλες μέ νέους χόρεψαν τοπικούς 
χορούς, όπως κι’ έμεΐς χορέψαμε τούς δικούς μας. Σ έ λίγο 'Έλληνες καί Σουηδοί 
ένώθηκαν καί χόρεψαν μαζί σουηδικούς καί έλληνικούς χορούς. Τό κέφι μεγάλωσε 
καί τό γλέντι συνεχίστηκε μέχρις άργά τό βράδυ, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα ειλι
κρινούς φιλίας καί άγάπης.

δ) Θά μπορούσε κανείς νά όνομάση τή Στοκχόλμη, πού έχει περίπου 900 .000  
κατοίκους, ώς τήν πόλι μέ τά χίλια γεφύρια. Πραγματικά ή άπέραντη σέ έκτασι 
αύτή πόλις, πού κάθε συνοικία της είναι κτισμένη σ’ ένα πλήθος νησάκια, άποτελεΐ 
ένα αρμονικό σύνολο άπειρων γεφυριών, μικρών καί μεγάλων, πού ένώνουν τά νησά
κια αύτά μέ τέτοιο τρόπο, πού νομίζει κανείς ότι τά περίφημα φιόρδ τής Νορβηγίας 
μετεφέρθησαν μέσα στήν πρωτεύουσα τής Σουηδίας. Ή  πόλις αύτή γίνεται άκόμα 
πιο φαντασμαγορική τό βράδυ, μέ τον άπλετο καί πλούσιο φωτισμό της.

ε )  Πτωχοί δέν φαίνεται νά ύπάρχουν έδώ, άλλά μήτε καί πλούσιοι. Ή  κοινω
νική σύνθεσις των κατοίκων είναι τέτοια, ώστε όλοι νά άπολαμβάνουν μιας άστικής 
ευπορίας. Ή  άμοιβή τής έργασίας τούς επιτρέπει νά ζοΰνε μέ όλες τις άνέσεις στο 
ιδιόκτητο σπίτι, πού τούς παρέχει τό κράτος καί τό όποιο άποπληρώνουν μέ μικρές 
δόσεις. Ό  κάθε Σουηδός φροντίζει μόνο γιά τό παρόν, γιατί τό μέλλον, τόσον αύτοΰ 
όσον καί των παιδιών του,τό έχει άναλάβει τό κράτος. Ή  κοινωνική πρόνοια, γιά 
όλες τις ηλικίες, είναι πλήρης καί έξησφαλισμένη. ’Έ τσ ι είδαμε τούς σκουπιδιαρέους, 
άψογα ντυμένους, νά φορούν χοντρά γάντια. Ό  ένας σκούπιζε τό δρόμο καί ό άλλος 
έρριχνε τά σκουπίδια σέ μιά μεγάλη χαρτοσακκούλα, πού ήταν πάνω σ’ ένα καρότσι 
μέ καουτσούκ ρόδες. "Οταν γέμιζε ή σακκούλα έτοποθετεΐτο σέ ώρισμένη θέσι άπ’ 
όπου περνούσε καί τήν έπαιρνε τό αύτοκίνητο. ’Εννοείται ότι ή καθαριότης τής 
πόλεως είναι ιδανική. ’Ακόμα καί στούς εθνικούς δρόμους έχουν τοποθετήσει ειδικά 
καλάθια γιά νά ρίχνουν οί διαβάτες τά άπορρίμματα. Σ ’ όλους τούς δρόμους πού 
συνδέουν τήν πόλι ύπάρχουν τηλεφωνικές συσκευές, άνά κάθε περίπου 300  μέτρα, 
ώστε σέ περίπτωσι άνάγκης νά ζητή ό καθένας βοήθεια.

στ) Στο πανεπιστήμιο διδάσκει, ώς καθηγητής τής ιατρικής, ό 'Έλληνας άπό 
τήν Πελοπόννησο κ. Λειβαδίτης. "Οπως μάς είπε άμείβεται πλούσια καί ζή πολύ 
καλά, δέν μπορεί όμως νά κάνη περιουσία.Αύτό είναι τό μυστικό τού κοινωνικοοικο
νομικού έθνικοΰ σοσιαλιστικού συστήματος, πού εφαρμόζεται στή Σουηδία.

ζ )  'Η  ήλιοθεραπεία μέ 17 βαθμούς γίνεται, είτε στά πάρκα καί στις παραλίες, 
είτε στά άπειρα κεντρικά γκαζόν.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ—ΧΑΛΣΙΝΜ ΠΟΡΓΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ—ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ— 
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
Δ ε υ τ έ ρ α ,  1 6  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. ’Αρχίζουμε τήν έπιστροφή μας προς 

τήν κεντρική Εύρώπη. Προορισμός μας ή παραλιακή πόλις Χάλσινμποργκ, οπού 
καί τά σύνορα Σουηδίας-Δανιμαρκίας. Περνώντας άπό ωραιότατες πόλεις φθάσαμε 
τό βράδυ στή Χάλσινμποργκ. Πόλις πανοραματική μέ πλουσιώτατο φωτισμό. Τό 
πρωί χαρήκαμε μιά κομψή πολιτεία μέ φαρδεΐς λουλουδιασμένους δρόμους, μέ άγάλ- 
ματα καί μέ κτίρια άληθινά κομψοτεχνήματα. Έντύπωσι κάνει ή άγορά της, πού 
μοιάζει μέ ολάνθιστη συνοικία. Νομίζει κανείς ότι κάποιο μεγάλο πανηγύρι γίνεται 
εκεί.
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Μ έ το μικρό φέρυ-μπόουτ αποβιβαζόμαστε στην άπέναντι ακτή τής Δανιμαρ- 
κίας, στο Έλσινορ. Διασχίζοντας καί πάλι τή Δανιμαρκία περνούμε άπό την Κοπεγ
χάγη καί φτάνουμε στο Γκέντσερ, δπου πήραμε τό μεγάλο φέρυ-μπόουτ καί περά
σαμε στην άπέναντι άκτή τής Γερμανίας. Τό φέρυ-μπόουτ αύτό είναι τό δεύτερο 
σέ μέγεθος στην Ευρώπη, γιατί, έκτος άπό τα πολυάριθμα αυτοκίνητα, παίρνει καί 
ολόκληρο σιδηροδρομικό συρμό. ’Ε κεί υπάρχει καί μια πρωτοτυπία. Στην τραπεζα
ρία υπάρχουν έκτεθειμένα πολλά καί ποικίλα φαγητά. Πληρώνωντας 60 δραχμές 
τρώτε όσο βαστά ή ψυχή σας καί πίνετε ένα μπουκάλι μπύρα.

'Η  έπιστροφή μας στη Γερμανία συνεχίσθη μέσο) τής Κοπεγχάγης, τής ωραιό
τερης πόλεως τής Εύρώπης, πού τή βλέπουμε για δεύτερη φορά, καί μέσω του 'Α μ
βούργου, μέ προορισμό μας τό Άννόβερο, δπου καί διανυκτερεύσαμε. Τό Άννόβερο, 
ή πατρίδα τής Α.Μ . τής Βασίλισσάς μας Φρειδερίκης, είναι μια ωραιότατη πόλις μέ 
τό τοπικό χρώμα στα κτίρια, μέ πλουσιώτατα πάρκα καί μέ φαρδεΐς δρόμους. Οί 
καταστηματάρχαι, μαθαίνοντας δτι είμαστε "Ελληνες,μάς υποδέχθηκαν μέ χαρά καί 
μάς έκαναν σχετική έκπτωσι σ’ δτι ενθύμια άγοράσαμε. Ό  πόλεμος δέν Ιπληξε 
ολοκληρωτικά τήν πόλι, έκτος άπό τή συνοικία πού βρίσκεται γύρω άπό τό σταθμό.

ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ -  ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΟΝΑΧΟΝ
Τ ε τ ά ρ τ η ,  1 8  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. Συνεχίζουμε τήν έπιστροφή μας 

προς τήν Ελλάδα τήν οποία δσο πλησιάζουμε τόσο καί περισσότερο νοσταλγούμε. 
'Η  πορεία μας είναι σχεδόν ή ίδια μέ έκείνη τής μεταβάσεως κι’ έτσι απολαμβά
νουμε γιά δεύτερη φορά τήν υπέροχη φύσι καί τις ωραίες πόλεις καί κωμοπόλεις πού 
συναντούμε. Προορισμός μας είναι τώρα τό Μονάχον, άλλά έπειδή ή διαδρομή 
είναι μεγάλη, σταθμεύσαμε στήν πόλι Βίρτσμπουργκ. Είναι κι’ αυτή μία άπό τις 
μεγάλες πόλεις τής Γερμανίας, δπου φτάσαμε, άφοΰ περάσαμε άπό τήν περιοχή τού 
Κάσσελ καί άπό ευφορώτατες πεδιάδες. Ή  άλήθεια είναι δτι σ’ δλη τή διαδρομή, 
παρατηρώντας τον έδαφικό πλούτο καί τις ομορφιές αυτής τής χώρας, διερωτώμεθα 
γιατί άπό τό 1915 μέχρι σήμερα οί κυβερνήτες της προκάλεσαν δυο φορές παγκό
σμιο πόλεμο καί έρριξαν τήν άνθρωπότητα σέ συμφορές. Τ ί τούς έλειπε; Είναι 
φανερό δτι, δχι, δπως ισχυρίζονται γιά νά δικαιολογούνται, ή στενότης τής χώρας, 
άλλά τό ιμπεριαλιστικό πνεύμα τών κυβερνητών ήταν ή αιτία τών συμφορών αύτών. 
"Ας είναι. Τά παθήματα πρέπει νά γίνωνται μαθήματα καί ίσως γιά τελευταία φορά 
ή Γερμανία νά έγινε αιτία συμφοράς,γιατί τώρα τό μαχαίρι έφτασε στον κόμπο καί 
πρέπει καί ή χώρα αύτή ν’ άποτελέση μέλος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Εύρώ
πης, αν θέλουμε τήν ειρήνη καί τήν έλευθερία στή γέρικη ήπειρό μας καί δέν θέ
λουμε νά μάς κάτακλύση ή κίτρινη καί ή κόκκινη λαίλαπα, μ’ δλες τις συμφορές.

Στο Βίρτσμπουργκ φτάσαμε ένωρίς τό απόγευμα κι’ έτσι μάς δόθηκε ό χρό
νος νά περιεργαστούμε κάπως τήν όμορφη αύτή πόλι. Έντύπωσι μάς έκαναν τά, 
σέ γερμανικό ρυθμό, ωραιότατα κτίρια, οί φαρδεΐς δρόμοι καί τά άγάλματα πού 
στολίζουν τις πλατείες καί τούς δρόμους. Ή  έμπορική κίνησις ήταν πολύ μεγάλη 
καί μπορούσε κανείς μέ άνεσι νά ψωνίση δ,τι ήθελε.

Διανυκτερεύσαμε σ’ ένα ώραιότατο ξενοδοχείο καί τήν έπομένη τό πρωί ξεκι
νήσαμε γιά τό Μόναχο. 'Η  διαδρομή ήταν υπέροχη γιατί περνούσαμε άπό δασω
μένες εκτάσεις καί τοπία μαγευτικά, μέσα στά όποια ήταν κυριολεκτικά σπαρμένα 
τά χωριά καί οί πόλεις, μέ τά ιδιόρρυθμα λουλουδιασμένα σπιτάκια τους, έτσι πού σέ 
κάθε βήμα έβλεπε κανείς πίνακες, πού τούς παρουσίασε σέ άπειρες εναλλαγές ή 
φύσις. "Εχει καί τούτος ό τόπος τις χάρες του.

Στο Μόναχο, τήν τεράστια πολιτεία άπ’ δπου ξεκίνησε ό παράφρων Χίτλερ 
γιά τή συμφορά τής Γερμανίας καί τού κόσμου ολόκληρου, φτάσαμε τήν Πέμπτη, 
1 9 -7 -6 2 . ’Εδώ μείναμε τρεις μέρες κι’ έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία, τριγυρνώντας 
στήν πόλι, νά έπισκεφθοΰμε μερικά άπό τά άξιοθέατά της.
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Το τεράστιο πλάτος των δρόμων καί ή κυκλοφοριακή κίνησις μέ τράμ, αυτο
κίνητα, τρόλλεϋ καί σιδηροδρόμους, δημιουργεί την αΐσθησι της πολυθόρυβης μεγα- 
λουπόλεως. Ή  άγοραστική κίνησις τοϋ πληθυσμού, μέ τούς ντόπιους καί τούς ξέ
νους, είναι πολύ μεγάλη. Το ελληνικό στοιχείο άρκετό, άφοΰ σέ κάθε μας βήμα 
συναντούσαμε "Ελληνες, εργάτες, φοιτητές καί τουρίστες. Έντύπωσι μάς έκανε 
ό σταθμός, ό όποιος κι’ εδώ βρίσκεται στο κέντρο τής πόλεως, μέ το μέγεθος του 
καί το πλήθος των συρμών, πού κινούνται προς δλες τις κατευθύνσεις. Είδαμε τά 
ύπερμοντέρνα καταστήματα στα όποια βρίσκει κανείς δ,τι θέλει, άπό παγωτό καλα
μάκι, κότες ψητές, καί κάθε γαστριμαργικο είδος μέχρι καί τά πιο άπίθανα είδη 
ρουχισμού, κουζίνας κ .λ .π ., καί άναλόγως μέ τό βαλάντιό του ψωνίζει.

Τά κτίρια είναι τεράστια καί ευτυχώς οί βομβαρδισμοί τού πολέμου δέν τά 
ισοπέδωσαν δλα. ’Έ τσ ι τά 3/4 σχεδόν τών οικοδομών παραμένουν δπως ήταν, έπι- 
βλητικά σέ δγκο καί πλούτο. Κοντά στά παλαιά φαντάζουν τά νέα μοντέρνα κτίρια, 
σέ ρυθμό πολυκατοικιών καί ούρανοξυστών. Δέν είχαμε τό χρόνο, άλλά οδτε καί τά 
μέσα νά ζήσουμε, έ'στω καί λίγο, στά πολυτελή κέντρα διασκεδάσεως. Κατωρθώσαμε 
δμως καί πήγαμε σέ μιά άπό τις περίφημες μπυραρίες τού Μονάχου, δπου κάθε 
μέρα γίνεται τό τοπικό γλέντι. "Ενα τεράστιο κτίριο μέ εύρύχωρες αίθουσες διακο
σμημένες μόνιμα, ώστε νά δίνουν την έντύπωσι συνεχούς πανηγυριού. Τό βράδυ 
κόσμος πολύς κατακλύζει τά κέντρα αύτά. Μπήκαμε, μέ είσοδο 15 δραχμές καί μέ 
δυσκολία βρήκαμε τραπέζι καί παραγγείλαμε τή μπύρα, πού σερβίρεται σέ μεγάλο 
ποτήρι, χωρητικότητος τεσσάρων συνηθισμένων μπυρών. ’Έ τσ ι, ξεροσφύρι, πίναμε 
μπύρα. Βέβαια έμείς μέ δυσκολία καταφέραμε νά πιούμε μία, μά οί Γερμανοί πί
νουν, πίνουν συνεχώς, δύο, τρία ποτήρια μέχρι δέκα. ’Έ τσ ι, άλλοι εύθυμούν άπλώς, 
άλλοι μεθούν, ένώ ή ορχήστρα παίζει συνεχώς χορούς ευρωπαϊκούς καί τοπικούς. 
Ό λοι μαζί τραγουδούν καί κουνιούνται στά τεράστια τραπέζια,πηγαίνοντας δεξιά κι’ 
άριστερά, ώ στε νομίζει κανείς δτι άποτελούν μιά παρέα. Τό γλέντι ξεφαντώνει σ’ 
αύτό τό ρυθμό μέχρι τό πρωί. Τό Μονάχον είναι ή πατρίδα τού πρώτου βασιλιά τής 
Ελλάδος Ό θω νος καί έδώ υπάρχουν οί τάφοι τού Ό θω νος καί τής ’Αμαλίας. Πολλοί 
άπό τούς εκδρομείς τούς έπεσκέφθησαν.

Μή σάς κάνει έντύπωσι δτι κι’ έδώ συναντήσαμε έ'φιππο άστυνομική περίπολο. 
’Από ύπνο ύποφέραμε, γιατί τό ξενοδοχείο μας βρισκόταν απέναντι άπό τό σταθμό 
κι’ δλη τή νύχτα ή κίνησις τών οχημάτων ήταν τέτοια, ώστε, αν μέναμε μιά μέρα 
άκόμη, θά βουρλιζόμαστε.

Ή  άλήθεια είναι δτι κουραστήκαμε καί γι’ αύτό περιμέναμε τήν Κυριακή νά 
συνεχίσουμε τό ταξίδι μας γιά τήν Ελλάδα, ή οποία μάς τραβούσε τώρα σάν ένας 
τεράστιος μαγνήτης. "Ολοι μας τήν είχαμε νοσταλγήσει.

ΜΟΝΑΧΟΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ — ΒΙΕΝΝΗ
Σ ά β β α τ ο  ν, 2 1  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. ’Αποχαιρετάμε τό Μόναχο καί 

προχωρούμε στά σύνορα τής Αυστρίας. Περνάμε άπό τό Σάλτσμπουργκ, μιά πάρα 
πολύ δμορφη πολιτεία τής Αύστρίας καί προχωρούμε προς τή Βιέννη. Τό τοπίο 
έδώ φτάνει στό αποκορύφωμα τής χάρης καί τής ομορφιάς. Βιαζόμαστε νά μπούμε 
στήν πόλι τού βάλς, τή χιλιοτραγουδισμένη πρωτεύουσα μέ τό γαλάζιο Δούναβι, 
καί φτάνουμε έκεΐ τό βράδυ τού Σαββάτου. Διανυκτερεύσαμε στό ξενοδοχείο «Πάρκ», 
ένα άπό τά πολυτελέστερα ξενοδοχεία, πού βρίσκεται άπέναντι άπό τό θερινό άνά- 
κτορο τού άλλοτε βασιλιά τής Αύστρίας, τό περίφημο Σεμπρούν. Τό πρωί τής Κυ
ριακής έπισκεφθήκαμε τό άνάκτορο, τό όποιο διατηρείται, γιά λόγους τουριστικούς, 
δπως ήταν έπί τού αύτοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ καί τής Μαρίας Τερέζας. 
Τά άνθοστόλιστα πάρκα, ό ζωολογικός κήπος καί τό άνάκτορο δείχνουν τον πλούτο 
καί τήν πολυτέλεια. Μένει κανείς κατάπληκτος μπροστά στην πλούσια καλλιτεχνική 
διακόσμησι τών 23 δωματίων καί αιθουσών τών άνακτόρων. Δέν υπάρχει τίποτε
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άπό τή παγκόσμια καλλιτεχνική κίνησι τής έποχής εκείνης, πού νά μήν έχει συμ- 
βάλει στο νά παρουσιάζη κάτι τό εξαιρετικό. Ή  περιγραφή θά έχρειάζετο πολλές 
σελίδες, χωρίς κανείς νά μπορέση ν’ άποδώση τήν πραγματικότητα.

Κατόπιν μπήκαμε στήν άπέραντη πόλι καί καμαρώναμε τά τεράστια κτιριακά 
συγκροτήματα, πού, δλα μαζί καί τό καθένα ξεχωριστά, αποτελούν καλλιτεχνήματα. 
Τό συγκρότημα των παλαιών άνακτόρων, ή όπερα, τά καταστήματα καί γενικώς 
ή έμφάνισις τής πόλεως μαγεύει. Ή  κίνησις είναι πυκνή καί οί τροχονόμοι, άνε- 
βασμένοι σέ ειδικά μόνιμα κιόσκια μέ τηλέφωνο κλπ., κατευθύνουν τήν κίνησι. 
Πρέπει νά τονισθή ότι στις περισσότερες διαβάσεις ή κίνησις ρυθμίζεται μέ φωτεινά 
σήματα, όχι αυτόματα, άλλά ρυθμιζόμενα άπό τούς τροχονόμους.

'Ο  Δούναβις διασχίζει τήν πόλι, ένώ οί άπειρες γέφυρες τών παραποτάμων, 
στολισμένες μέ λουλούδια, τονίζουν τήν ομορφιά τής αύστριακής πρωτεύουσας. 
Τό βράδυ πήγαμε σ’ ένα κελλάρι (ταβέρνα) τής Βιέννης καί είδαμε ότι καί οί Βιεν- 
νέζοι γλεντούν πίνοντας τό κρασάκι τους μέ κιθαρίτσες κι’ άκορντεόν. Νομίζει κανείς 
καί πιστεύει ότι τό κρασί ένώνει τούς άνθρώπους όλου τοΰ κόσμου, σε μιά κοινωνία 
κεφιού καί γλεντιού. Μά ή Βιέννη είναι μιά άπέραντη πόλις καί είναι αρκετά δύσκολο 
νά τή γνωρίση κανείς μέσα σέ δυο μέρες. ’Έ τσ ι στή φαντασία μας παραμένει ένα 
κενό, πού θά συμπληρωθή μόνον όταν κάποτε θά μπορέσουμε νά ζήσουμε στήν πρω
τεύουσα αύτή άρκετές μέρες.

’Εδώ θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι σ’ όλες τις πρωτεύουσες, πού έπισκεφθή- 
καμε, τό κυριώτερο λαϊκό μέσο συγκοινωνίας είναι τό τράμ. Δικαιολογημένα λοιπόν 
μπορούμε νά ύπερηφανευώμαστε γιά τήν ’Αθήνα, πού βγήκε πρωτοπόρα στήν κατάρ- 
γησι τοΰ άναχρονιστικοΰ αύτοΰ μέσου συγκοινωνίας. Καί κάτι άλλο. Ή  ’Αθήνα 
μας δέν έχει νά ζηλέψη τίποτε άπ’ τό φωτισμό τής Βιέννης, γιατί τό βράδυ προκαλεΐ 
έντύπωσι, ότι ή ωραία αύτή πόλις δέν έχει επαρκή φωτισμό. ’Ακόμη θά τονίσουμε 
καί τούτο. 'Η  έμφάνισις τών άστυνομικών μας καί γενικά τής άστυνομίας μας είναι 
πολύ καλύτερη άπό πολλές άστυνομίες τών πρωτευουσών πού έπισκεφθήκαμε.

ΒΙΕΝΝΗ—ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Τ ρ ί τ η ,  2 3  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. Πλησιάζουμε στήν Ελλάδα μας. "Οσο 

πλησιάζουμε τόσο καί άγωνιοΰμε. Γιατί άραγε; Τό γιατί βρίσκεται στήν ψυχή μας 
κι’ είναι τό άποτέλεσμα τής μεγάλης αύτής εκδρομής στις βόρειες καί κεντρικές 
χώρες τής γηραιάς Εύρώπης, γιά τις όποιες είχαμε ακούσει τόσα πολλά καί είχαν 
κεντρίσει τή φαντασία μας. Καί τό άποτέλεσμα έβγαινε άθελα μόνο του άπό τή σύγ- 
κρισι καί τήν αύτοκριτική, πού ό καθένας μας έκανε καί πού κατέληγε στο συμπέ
ρασμα ότι «ή Ελλάδα είναι ή ωραιότερη χώρα τοΰ κόσμου καί οί "Ελληνες οί πιο 
καλοί στήν ψυχή άνθρωποι». Αύτό μάς έκανε νά κοιτάμε πίσω μας θαυμάζοντας τά 
τοπία, ζηλεύοντας τον πλούτο καί μένοντας κατάπληκτοι άπό τά έργα τέχνης, άλλά 
σάν στρέφαμε τό νού μας στο γαλάζιο ούρανό μας καί χάιδευε τό πρόσωπό μας ή 
πνοή τής Ελλάδος, τότε κοιτούσαμε μακρυά, πολύ μακρυά,στήν άπεραντωσύνη καί 
βλέπαμε πώς όλες τούτες τις χώρες τις σκέπαζε μιά αιθέρια πολιτεία, κάτι άσύγκριτο 
σέ πνεύμα καί σέ κάλλος, πού πρόβαλλε έπιβλητική μ’ένα εκτυφλωτικό φώς, τό φώς 
τοΰ Π.αρθενώνα, τό όποιο φώτιζε καί θά φωτίζη αιώνια όλο τον κόσμο.

’Έ τσ ι προχωρώντας φτάσαμε στήν Γιουγκοσλαβία καί διανυκτερεύασμε στή 
πόλι Σλάβο—Βόντα. ’Από κεΐ τό πρωί τής Τετάρτης ξεκινήσαμε γιά τό Βελιγράδι, 
όπου φτάσαμε τό μεσημέρι. ’Εδώ συνέβη σ’ εμένα ένα άτύχημα, γιατί χτύπησα στο 
κρύσταλλο τής πόρτας ένός καταστήματος πού έσπασε καί μοΰ έκοψε βαθειά τό 
χέρι. ’Έ τσ ι μπήκα στο νοσοκομείο τού Πανεπιστημίου, όπου οί χειρουργοί μοΰ 
έρραψαν τό χέρι. Τό άτύχημα αυτό μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία, μένοντας στο Βελιγράδι 
τρεις μέρες, νά δώ άρκετά πράγματα καί νά κάνω ώρισμένες παρατηρήσεις. Πρώτα- 
πρώτα έξετίμησα τήν επιστημονική κατάρτισι τού προσωπικού τοΰ νοσοκομείου, 
γιατί τόσο ό χειρουργός κ. Ζίφκοβιτς όσο καί ή ιατρός άναισθησιολόγος κ. Ά λ ε-



934 Ν. ’Αρχιμανδρίτου : Καλπάζοντας στά βόρεια

ξάνδρα καί οί βοηθοί τους έκαναν την δουλειά τους μέ τόση τέχνη καί ευσυνειδησία^ 
τήν οποία έξετίμησαν καί οί έδώ χειρουργοί, πού είδαν το άποτέλεσμα της χειρουρ- 
γήσεως. ’Αλλά καί το κατώτερο προσωπικό καί οί άλλοι άσθενεΐς τής αιθούσης 
στην οποία έμεινα, μέ περιέβαλλαν μέ συμπάθεια καί έκαναν τό παν για νά μέ ευχα
ριστήσουν. "Οταν τό Σάββατο παρεκάλεσα τον κ. καθηγητή νά μοϋ έπιτρέψη νά 
φύγω, ένέκρινε, ύπό τον δρον, άμέσως μόλις φτάσω στην Ελλάδα, νά συνεχίσω τή 
θεραπεία στους δικούς μας χειρουργούς, τούς οποίους έμνημόνευε μέ ενθουσιασμό, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά, δτι είναι μεγάλοι χειρουργοί. ’Έ τσ ι, ολόκληρο σχεδόν 
τό Σάββατο, μέχρις δτου πάρω τό τραίνο, γύρισα στο Βελιγράδι μέ τή βοήθεια ένός 
φοιτητοϋ υποτρόφου τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, άσχολουμένου μέ τήν μελέτη 
τοϋ δικαίου τής Γιουγκοσλαβίας, έν σχέσει μέ τό Βυζαντινό Δίκαιο κλπ.

Μεταξύ των άλλων, ό νεαρός "Ελληνας μάς ώδήγησε στο πάρκο τοϋ Βελιγρα
διού, πού είναι πολύ καλό. Στο βάθος τοϋ πάρκου υπάρχει τό περίφημο φρούριο, τό 
όποιο, δπως δλη ή περιοχή, κατά τούς χρόνους προ τής Έλληνικής’Επαναστάσεως, 
άνήκε στούς Αυστριακούς. Έ κ ε ΐ  οί Αύστριακοί φυλάκισαν τον εθνομάρτυρα Ρ ή γ α  
Φ ε ρ ρ α ΐ ο  καί τον παρέδωσαν στούς Τούρκους, γιά νά βρή τό γνωστό τραγικό 
θάνατο. Μοϋ έδειξε τό σημείο δπου βρισκόταν τό κελλί τοϋ Φερραίου, άκριβώς στή 
βάσι τοϋ τεράστιου φρουρίου καί έκεΐ δπου ό Δούναβις ένώνεται μέ τον ποταμό 
Σάβα. 'Ομολογώ δτι, μόλις περνούσα τις υπόγειες στοές τοϋ φρουρίου καί άντίκρυσα 
τον τόπο, δπου άφησε τήν τελευταία του πνοή ό τροβαδούρος τής έθνεγέρσεως, 
έ'ννοιωσα μεγάλη συγκίνησι καί σκέφθηκα νά ρίξω έκεΐ λίγα δαφνόφυλλα, μά δέ 
βρήκα. "Αθελά μου άφησα ένα δάκρυ, προσπαθώντας νά δώ τή μορφή έκείνου, πού 
ώραματίσθηκε ελεύθερη τήν Ελλάδα, μά πού δέν τήν είδε, εΐμή μόνο μέ τά μάτια 
τής ψυχής του.

Τήν έπόμενη μέρα μπήκαμε στήν Ελλάδα, καλπάζοντας προς τήν πρωτεύουσα. 
’Έ τσ ι έφτασε στο τέλος της μιά εκδρομή στις βόρειες χώρες.

*
Είναι αληθινά περίεργο δτι σάν μπαίνη κανείς στήν Ελλάδα, ύστερα άπό ένα 

μακρυνό ταξίδι στις βόρειες χώρες, πού τις παρουσιάζουν παραμυθένιες σέ ομορφιά 
καί πλοΰτο, νοιώθει πολύ παράξενα καί προσπαθεί νά έξηγήση τό πνεΰμα πού δη- 
μιουργεΐται μέσα του. Τ ί νά συμβαίνη; Μήπως ένας έθνικός σωβινισμός προσπαθεί 
νά έπιβληθή στήν ψυχή τοϋ ταξιδιώτη ; Μάλλον δχι. Νομίζω πώς μιά αυτόματη 
κριτική καί σύγκρισι έρχεται τή στιγμή έκείνη νά έκδηλωθή πηγαία καί αυθόρμητα, 
γιατί πραγματικά στις βόρειες χώρες βλέπει κανείς τον πλούτο νά συμβαδίζη μέ 
τό ύψηλό κόστος τής ζωής, τήν ευγένεια μέ σχετική παγερότητα, τή σοσιαλιστική 
ισότητα μέ περίεργη κοινωνική άνισότητα στις άπολαύσεις τής ζωής καί γενικά 
βλέπει καί αισθάνεται κάτι πού δέν δίνει έκεΐνο πού λέμε χαρά. ’Αντίθετα, στήν 
Ελλάδα,άπό τις άκραΐες περιοχές της, συναντά κανείς ένα πνεΰμα ζωής καί χαράς. 
"Οταν, καλπάζοντας μέ τό τραίνο στούς κάμπους,βλέπαμε κατά τή χαραυγή καί 
μέσα στο μισοσκόταδο τούς χωρικούς μέ τις γυναίκες τους καί τά παιδιά τους νά 
δουλεύουν στά χωράφια, είπαμε άθελά μας « έ σ ύ  ε ί σ α ι  ή Ε λ λ ά δ α ,  ε ί σ α ι  
ή ζ ω ή  κ α ί  ή χ α ρ ά  π ο ύ  δ έ ν  ζ η τ ά ς  π λ ο ύ τ η ,  ά λ λ ά  μ ό χ θ ο  κ α ί  
δ έ ν  χ α ί ρ ε σ α ι  π α ρ ά  μ έ  τ ο ν  ι δ ρ ώ τ α  σ ο υ ,  δ τ α ν  τ ο ν  σ κ ο υ π ί -  
ζ η ς  ά π ό  τ ό  μ έ τ ω π ό  σ ο  υ».

Κ ι’ δταν φτάνοντας στήν ’Αθήνα άντικρύσαμε τό άριστούργημα τών αιώνων, 
τον Παρθενώνα νά προβάλη τό πρωινό μέσα στήν αιθέρια άτμόσφαιρα, είπαμε :
« Ά θ  ά ν α τ η  Ε λ λ ά δ α  δ τ ι  κ α ί  ν ά  κ ά ν ο υ ν  δ λ ο ι  ο ί  λ α ο ί ,  δ λ α  
τ ά  έ θ ν η ,  δ έ ν  θ ά  μ π ο ρ έ σ ο υ ν  ν ’ ά ρ ν η θ ο ΰ ν  τ ό  π ν ε ΰ μ α  Σ ο υ  
κ α ί  τ ό  κ ά λ λ ο ς  Σ ο υ .  Κ ά τ ω  ά π’ τ ή  σ κ ι ά  τ ο υ ς  θ ά  ζ η τ ο ύ ν  
π ά ν τ ο τ ε  ν ά  ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ω ν τ α ι  κ α ί  ν ά  π α ί ρ ν ο υ ν  δ ύ ν α μ ι » .

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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Ο «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ»
ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Υπό Ύπαστυνόμου Β ' κ. X .  ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

'Ο  προφήτης πού κοιτάζει 
μέ τά μάτια του 'Οραμάτου 
κι’ ό Προφήτης πού κηρύττει 
μέ τοϋ Αύριο το στόμα

κι’ άπο ποιά πνοή δεν ξέρω 
τραβηγμένος, πνοή κι’ έκεΐνος, 
παρατώντας τά δικά του, 
τούς άητούς καί τά λιοντάρια

καί τ ’ άπόκρυφα βιβλία, 
πήγε κάτου άπο τη μονιά του 
κι’ ήρθε μέσα στούς ανθρώπους, 
μέσ’ στον Τσίρκο τον άπέραντο 
τύ μαρμαροστυλωμένο.

Κ ι’ ό προφήτης μέσ’ στον Τσίρκο 
χτίσματα καί θάματα είδε.
· · · ·  · .................................................................. ι
Κ ι’ είδε τά είδωλα πανώρια, 
βάρβαρα κι’ άπο τούς καιρούς 
κι’ άπο τούς χρόνους κουρσεμένα.

Κ ι’ είδε πλούσιο άρχοντολόϊ 
καί βαρύ καί φαντασμένο 
καί σάν άλυσοδεμένο 
καί σοφά βάλτο σέ τάξη 
γύρω - γύρω στο ρηγάρχη, 
στο Θεοδώρητο δεσπότη.

Καί ήταν οί Ά κριτες, καί ήταν 
σκόρπιοι καί παρατημένοι, 
τρίψαλα καί άπομεινάρια.
Κ ι’ ανατρίχιασε ό Προφήτης^!

Είδε ύστερα καί τον Ρηγάρχη ό Προφήτης :

Καί τον είδε μέ τούς μίμους 
καί τον είδε μέ τούς νάνους, 
μέ τοϋ Τσίρκου τούς Παλιάτσους, 
μέ τοϋ Τσίρκου τούς ήρώους.

Καί τούς πράσινους τούς είδξ
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και τούς Βένετους τούς είδε'
καί είδε το σκυλί πού ξέρει,
νά ύποτάζεται, σά γλείφει,
νά λυσσάει καί νά σπαράζει·
το σκυλί το καμωμένο
κι’ άπο πίστη κι’ άπο δόλο..........

Κ ι’ είδε τό μαντατοφόρο 
Λογοθέτη του πολέμου 
κι’ άκουσε το μήνυμά του :
Βασιλιά κι’ άφέντη! Άνάψαν 
όλοι οί φάροι οί μουντάδες, 
άπ’ του Μησυριοΰ του Όλύμπου 
τις κορφές ώς έδώ πέρα 
στη Χρυσόπολη άποπάνου,
Σ τ ’ "Αγιου Ά ξέντιου μπρος τη ράχη 1

Κ ι’ άποκρίθη άπόκοτα ό Ρηγάρχης:
—Λογοθέτη, λούφαξε κιοτή !

Τίποτε δέ δύνεται νά κλείσει 
την ορμή μου, τή χαρά μου, τη γιορτή !

"Ύστερα άπο τον ’Έ ν α τ ο  λόγο, πού τιτλοφορείται «το βιολί», έρχεται ή 
άπολύτρωση καί ή άνάνηψη τοϋ Γύφτου. Το βιολί του ζητεί τώρα την άναγέννηση 
τοΰ κόσμου μέ τή βοήθεια τής αγνής τέχνης, ένώ άνασταίνονται οί σπουδαιότερες 
άξιες: ή Ά  γ ά π η, ή Π α τ  ρ ί δ α, οί Θ ε ο ί καί ή ’Ι δ έ α  γενικά. Σάν ιδεαλιστής 
ό Παλαμάς, άνασταίνει τώρα καινούργιες τις αιώνιες άξιες πού γκρέμισε καί γε
μάτες άπο πνεύμα καθαρμού καί άπολύτρωσης.

Διάχυτο είναι το πνεύμα τής άπολύτρωσης καί τής άνάνηψης στον Δ έ κ α τ ο  
λόγο, όπου κυριαρχεί τού ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη το «’Ά  ν ε ί μ α ι  χ ά ρ ο ς  χ α 
λ α σ τ ή ς — ε ί μ α ι  κ α ί  χ ά ρ ο ς  π λ ά σ τ η  ς», καί ό «Ζαρατούστρας» τοΰ 
Νΐτσε μέ τή ρήση « μ ό ν ο ν  έ κ ε ϊ  π ο ύ  ε ί ν α ι  Τ ά φ ο ι ,  έ κ ε ΐ  ε ί ν α ι  κ α ί  
Ά  ν ά σ τ  α σ η ...... ».

’Ακολουθεί ό Ε ν δ έ κ α τ ο ς  λόγος μέ το «Π  α ρ α μ ύ θ ι τ ο ΰ  Ά  δ ά κ ρ υ- 
τ  ο υ». Ποίημα σπαρτιατικό το τραγούδι τούτο πού έ'φερε ώς τά σήμερα ή παράδοση 
καί πού ό Ζαρατούστρας άρεσκόταν νά τραγουδάει. Στούς στίχους τοΰ ’Αδάκρυτου 
καί τής ’Αγέλαστης σκοτώνονται οί προλήψεις καί οί σάπιες κληρονομιές γιά νά 
φανερωθή πώς ή μελλοντική γενιά, ή άψεγάδιαστη, θά σπαρθή άπο γονιούς πού κα
ταφρονούν τά γέλια καί δέν καταδέχονται τά δάκρυα. Φιλοσοφία περισσότερο τού 
Νίτσε καί λιγώτερο τοΰ Κωστή Παλαμά στο ταίριασμα ’Αγέλαστης καί ’Αδάκρυτου. 
Ό  ’Αδάκρυτος καί ή ’Αγέλαστη θά καταφύγουν στά παρθένα δάση γιά νά πλάσουν 
νέο κόσμο μέ νέους άνθρώπους.

Γιά νά κατανοηθή το αίνιγμα πού δεσπόζει στο «Παραμύθι τοΰ ’Αδάκρυτου» 
καί γιά νά μή δοθοΰν άλλες ιδέες στούς στίχους άπο εκείνες πού ό ποιητής θέλησε νά 
δώσει, πρέπει νά γνωρίζουμε το σχετικό μύθο. 'Ο  ’Αδάκρυτος πούλησε τον πατέρα 
του καί μέ τά χρήματα πού πήρε άγόρασε ενα άλογο. Πούλησε καί τή μητέρα του 
καί μέ το άντίτιμο άγόρασε ροΰχα. Καταδικάστηκε γιά τις πράξεις του αύτές καί όταν 
περνοΰσε άπο κάποιο ερημικό μέρος έκαμε τάσι το «κιτάπι» τής καταδικαστικής 
άποφάσεως γιά νά μαζέψει νερό καί νά πιει άπο πηγή πού μόλις είχε μιά ελάχιστη 
ποσότητα. Άρρώστησε αργότερα καί ένώ τον περιποιόταν ή βασιλοπούλα Ά γ έ -
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λαστη έκαμε αίνιγμα αυτό το άτομικό του δράμα και το πρότεινε στην κόρη για 
να τό λύσει. ’Ά ν τό έλυνε, ό ’Αδάκρυτος θά συνέχιζε την περιπλάνηση μέ την κα
ταραμένη του μοίρα, μόνος. Μά ή ’Αγέλαστη δεν μπόρεσε νά βρει τή λύση καί γι’ 
αυτό άναγκάστηκε νά γίνει γυναίκα τοϋ ’Αδάκρυτου.............

Τό αίνιγμα πού ό Παλαμάς έκαμε άπό τό μΰθο είναι :
Στον πατέρα μου καβάλλα, 
τή μητέρα μου φορώ 
καί ήπια γιά νά ξεδιψάσω 
μέ τό χάρο μου νερό......

Μέ τήν άψεγάδιαστη γενιά τή μελλοντική καί τό στήριγμα τής πλάσης σ’ αύτή, 
ό ποιητής τελειώνει τον ένδέκατο λόγο (Παραμύθι τοϋ ’Αδάκρυτου):

Μέσ’ στους γύρους των κύκλων τά πάντα 
φεύγουν, έρχοντ’ άλλάζουν, εϊν’ ’ίδια· 
καί μιά μέρα θά φτάσει 
ραγισμοΰ καί σεισμού γιά τά πάντα, 
καί, ώ παιδιά μου, έσεΐς μόνο θά μένετε 
ορθοί στύλοι, κρατώντας τήν Πλάση...

Καί τελειώνει ό «Δωδεκάλογος τοϋ Γύφτου» μέ τον Δ ω δ έ κ α τ ο  λόγο, τόν 
«Κόσμο», πού είναι ύμνος προς τήν έπιστήμη καί τή φύση. Παρουσιάζεται στο ποίημα 
μεγαλόπρεπα ή επιστημονική καί ιδεατή ύψη τής άλήθειας πού βρήκε ό Γύφτος. "Ο 
μως, νά τό πρόβλημα τής Παλαμικής ’Ιδέας καί ή Παλαμική λύση στον περίφημο 
Δωδέκατο λόγο :
Που εΐν’ ή άλήθεια ; Μή πλανάν εσέ 
βαθειονόητα λόγια τάχα- 
τήν πηγή της δέν τήν βρίσκεις 
μέσα σου, ’Άνθρωπε, μονάχα.

Θά τή βρεις παντού στο ταίριασμα 
— ώ άρραβώνας λυτρωτής !—

τής καρδιάς σου καί τοϋ νοΰ σου 
μέ τά πάντα τής ζω ής........

** *
Πρέπει νά ομολογήσουμε δτι περισσότερο βαθυστόχαστο ποίημα άπό τό «Δωδε- 

κάλογο τοϋ Γύφτου» δέν βρίσκεται πουθενά στήν παγκόσμια λογοτεχνία. Ά ν  σκε- 
φτοΰμε δτι γράφτηκε σχεδόν στήν ίδια έποχή μέ τό άλλο μεγάλο έπος, τήν ((Φλογέρα 
τή Βασιλιά», άν σκεφτοΰμε δτι περισσότερο άπό κάθε άλλη συμφωνία νεοέλληνα ποιη
τή συνάπτονται στά δύο αύτά «γερότερα παιδιά» τοϋ Παλαμά καί οί τρεις περίοδοι τοϋ 
’Έθνους μας, θά συμπεράνουμε άβίαστα πώς ό Παλαμάς υπήρξε πραγματικά 
Μ ε γ ά λ ο ς  π ο ι η τ ή ς  τοϋ Γένους. Μάλιστα, άν λάβουμε ύπ’ δψιν δτι τό ποιη
τικό κήρυγμα των δύο αυτών έργων σέ ήρωικό πνεΰμα ύπήρξε σωτήριο γιά τό έ'θνος, 
ύστερα άπό τήν άτυχία τών ελληνικών όπλων τό 1897, άν δέν άγνοήσουμε δτι ό Πα
λαμάς, ακολουθώντας τήν άναγεννητική προσπάθεια τοϋ τέλους τοϋ δεκάτου ενάτου 
αιώνα, ύπήρξε μέ τόν «Δωδεκάλογο» καί τή «Φλογέρα» ό όρα'ματιστής καί έμπνευ- 
στής τής Μεγάλης ιδέας, θά δικαιώσουμε απόλυτα τή φήμη τοϋ ποιητή σάν ενός 
έπιφανοΰς Ρίλκε τής Ελλάδος. Γιατί ή άναγεννητική προσπάθεια τοϋ τέλους τοϋ 
19ου αιώνα καί τής αρχής τοϋ 20οΰ έ'δωσε στούς στίχους τοϋ Παλαμά τό σφυρηλά- 
τημα τών ιδανικών τοϋ ’Έθνους καί ή καλλιέργεια τής Μεγάλης Εθνικής ’Ιδέας 
έφερε τό δραμα καί τήν έμπνευση γιά τήν επέκταση τής πατρίδας μέ τούς Βαλκα
νικούς πολέμους τοϋ 1912-1913.
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Πάντοτε ό Κωστής Παλαμάς έπίστευε ότι μέ το πνεύμα της υπέρτατης θυσίας 
είναι δυνατή ή επίτευξη τής άναγεννήσεως τοϋ ’Έθνους. Πίστευε άπόλυτα στη Σολω
μική ’Ιδέα καί το μόνο πού ώραματιζόταν περισσότερο άπό κάθε άλλο ήταν τά ιδανικά 
της άναγεννημένης Ελλάδος καί ή ολοκλήρωση των εθνικών μας πεπρωμένων. Πιο 
πολύ καταφαίνεται τοΰτο στύ έπος «Φλογέρα τοϋ Βασιλιά», πού, τρία μόνον χρόνια 
ύστερα άπό τον «Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου», φέρνει το κήρυγμα της άνάγκης τοϋ πολέ
μου. ’Ανάγκη ή επιστροφή στο ήρωικο πνεύμα, ανάγκη ό πόλεμος στο τέλος τοϋ δεκά- 
του ένάτου αιώνα καί στή χαραυγή τοϋ εικοστού, σαλπίζει ό Παλαμας μέ τή «Φλογέ
ρα». ’Ανάγκη ενός πολέμου πού δχι μόνον θά γκρεμίσει άλλά καί θά πλάσει τή νέα 
ζωή, διακηρύττει καί μέ τον «Δωδεκάλογο». 'Ο  πόλεμος αύτός θ’ άναστήσει τήν η
ρωική εποχή τής άρχαίας Ελλάδος, θά κάμει νά ξαναζήσουν οΐ μορφές τοϋ ήρωικοΰ 
μεσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ καί θά χαρίσει στήν Ελλάδα τή νεώτερη τό φέγγος καί τήν 
ακτινοβολία πού ή πολεμική Άθηνά χάρισε στον Παρθενώνα. ’Έ τσ ι ή Ελλάδα θά 
βρει καί θά συνεχίσει τον ιερό της προορισμό γιά νά πλάσει νέους αυριανούς κόσμους 
πού θά σέβονται τον ’Όλυμπο.

«...Δέν είμαι άπό εκείνους πού άνοίγουν προγράμματα στο έργο τοϋ ποιητή», λέ- 
» γει ό Παλαμας κάπου γιά τον «Γύφτο» του άκόμα.«’Ελεύτερα νά δουλέψει ό ποιητής 
» καί χωρίς προγράμματα καί χωρίς συνταγές καί μόνον άκούγοντας τήν οποία φωνή 
» τής καρδιάς του. Μά ή άλήθεια αυτή δέν μ’έμποδίζει νά στοχάζουμαι πώς ή έθνική 
» μας ποίηση θ’ άποχτήσει τά πολύτιμα λουλούδια της αν ακολουθήσει τήν παραγγε- 
» λία τοϋΤΒαλαωρίτη, (Σ . Συγγρ.: ’Εννοεί στον πρόλογο τής «Κυρά Φροσύνης») 
» αν άκουμπήσει στήν έθνική ιστορία, αν γίνει ήρωική, τουτέστιν ’Ε π ική .Ό  μελλού- 
» μένος μεγάλος ποιητής τής Ρωμηοσύνης, ό βασιλιάς των ποιητών της, θά βρεθή πώς 
» αντάμωσε μέ τή λεβέντικη πνοή τοϋ «Διάκου» καί τοϋ «Φωτεινοΰ», τή συνθετική 
» δύναμη τών « ’Ελεύθερων Πολιορκημένων». Τ ά  μ ε γ ά λ α  έ θ ν ι κ ά  ί δ α ν ι -  
» κ ά ,  δ τ α ν  ά ν θ ί ζ ο υ ν  κ α ί  ζ ο ΰ ν ε  σ τ ο  σ π ί τ ι  τ ο ϋ  κ α θ ε ν ό ς ,  ό 
» π ο ι η τ ή ς  τ ο ύ ς  χ τ ί ζ ε ι  π α λ ά τ ι α *  τ ά  μ ε γ ά λ α  έ θ ν ι κ ά ί δ α ν ι -  
» κ ά ,  δ τ α ν  ξ ε π έ φ τ ο υ ν  κ ι  ό κ α θ έ ν α ς  τ ά  δ ι ώ χ ν ε ι  ά π ό τ ό σ π ί -  
» ”τ  ι τ ο υ ,  ό π ο ι η τ ή ς  τ ά  π α ί ρ ν ε ι  σ τ ο  κ α λ ύ β ι  τ ο υ  κ α ί  ά σ υ λ ο  
» τ ο ύ ς  δ ί ν ε ι . . . » .

Αύτά φυσικά τά αγνοεί δλα ό Ζαχαριάδης καί γενικά οί Μαρξισταί καί δέν βλέ
πουν στο «Δωδεκάλογο» παρά μόνον κάποια «θολά σοσιαλιστικά στοιχεία», πού καί 
αύτά τά μετατρέπουν αυθαίρετα σέ κομμουνιστικά. Τά «θολά σοσιαλιστικά στοιχεία» 
τά παίρνουν άπό καλοπροαίρετους άνθρώπους τοϋ πνεύματος πού, κατά τήν ταπεινή 
μου γνώμη, παρεξήγησαν τον εθνικό μας τροβαδούρο ξεκινώντας μ’ αφορμή τό ύφος 
τοϋ ’ίδιου τοϋ ποιητή. Πέρα άπ’ αύτά ό Ζαχαριάδης καί οί οπαδοί του άγνοοΰν δτι ό 
«Δωδεκάλογος» είναι ένας άπό τούς καρπούς τοϋ μεγάλου κινήματος τοϋ δημοτικισμού. 
Άγνοοΰν αύτό τό γεγονός, δπως άγνοοΰν καί ολόκληρο εκείνο τό τεράστιο ανανεωτικό 
κίνημα πού έφερε ό Έυχάρης μέ δλους τούς διαλεκτούς τής λογοτεχνικής πλειάδας 
τοϋ νεοελληνικού Παρνασσού. ’Έχουν φυσικά σοβαρούς λόγους γι’ αύτό. Γιατί ό 
δημοτικισμός δέν ήταν μόνο ένα γλωσσικό κίνημα ενάντιο στο λογιωτατισμό, μά καί 
μιά μεγάλη έξόρμηση γιά άνανέωση, αλλαγή καί γόνιμη άναδιοργάνωση τής πνευ
ματικής εθνικής μας κληρονομιάς,>μέ σκοπό τήν ολοκλήρωση τών εθνικών επιδιώξε
ων τού 1821. Καί αύτό ό κομμουνισμός έχει δίκαιο νά τό άρνήται, γιατί βλέπει τούς 
πόθους του καί τούς έγκληματικούς του στοχασμούς νά μή βρίσκουν έδαφος πραγμα- 
τοποιήσεως στον εθνικό μας βάρδο Κωστή Παλαμά, στον πρωτεργάτη καί θεμελιωτή 
τοϋ γνήσιου δημοτικισμού.

Γενικά μπορούμε νά πούμε δτι ό «Δωδεκάλογος τού Γύφτου» είναι πρώτα άπ’ 
δλα ένα εθνικό έπος καί ένας ύμνος στο άτομο. «Είμαι ό ποιητής τού καιρού μου καί 
τοϋ Γένους μου», λέει ό ίδιος ό ποιητής. "Ολο τό έργο διαπνέεται άπό μιάν έντονη έ-
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. ...'Η  θερινή περίοδος έτελείω σε... Έ τελείω σε μέ τις τελευταίες βροχές καί τις 
πρώτες φθινοπωριάτικες ψύχρες... Μαζί της τερματίζονται καί οί θερινές δημόσιες 
κινηματογραφικές προβολές τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, προς μεγάλη 
λύπη τοΰ παιδόκοσμου...

’Από αύριο τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο θ’ άρχίση τις χειμε
ρινές προβολές του στα σχολεία, στα διάφορα ιδρύματα, στις τεχνικές σχολές, στα 
εργοστάσια καί στα νοσοκομεία, τόσον τής πρωτευούσης οσον καί τοΰ Πειραιώς...

Μιά νέα περίοδος αρχίζει... Περίοδος τετάρτη... Χειμερινή περίοδος 1962—63. 
’Εντατικά προχωρούν οί προετοιμασίες, ώστε να συνεχισθή καί να συμπληρωθή τό 
Ιργο πού μέ τόσους κόπους θεμελιώθηκε καί τοΰ οποίου ή πρωτοβουλία άνήκει στον 
’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας κύριον Θεόδωρον Ρακιντζήν.

...Κ αθώ ς, λοιπόν, βρισκόμαστε στα σύνορα τών δύο αυτών περιόδων, χρήσιμο 
είναι νά σταθούμε, να ρίξουμε μιά βιαστική ματιά στά πεπραγμένα τοΰ καλοκαιριού, 
ώστε νά βγάλουμε τά συμπεράσματα πού χρειάζονται γιά τον καινούργιο δρόμο πού 
πρόκειται νά διανυθή.

*
* *

. .  .Ο ί θεα τα ’ι τοΰ έφετεινοΰ καλοκαιριού υπήρξαν έντυπωσιακά πολυπλη
θέστεροι άπό κάθε άλλη φορά... Πάνω άπό 250 .000  υπολογίζονται... ’Έ τσ ι τό ’Α
στυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο κ α τ έ ρ ρ ι ψ ε  κάθε ρεκόρ στον τομέα του...

Κ ι’ ίσω ς νά ύποθέση κανείς δτι ήταν τό δωρεάν θέαμα πού τράβηξε τόσο κόσμο. 
’Αλλά, αύτό είναι λάθος. Γιατί μαζί μέ τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνερ
γείο έκινήθησαν στούς ίδιους τόπους καί άλλα συνεργεία, έξαίρετα άπό κάθε πλευρά 
καί έπίσης παρουσιάζοντα δωρεάν ένα ωραίο θέαμα. ’Αλλά κανένα άπολύτως δέν 
κατάφερε νά συγκεντρώση τό πλήθος τών θεατών πού συνεκέντρωσε τό Συνεργείο

παναστατική διάθεση, μιά επαναστατική διάθεση δμως Έθνοαναγεννητική καί δχι 
κομμουνιστική, δπως τήν θέλουν οί Μαρξισταί. 'Ο Παλαμάς-Γύφτος μετατρέπεται 
σέ προφήτη τοΰ έθνους γιά νά καταδικάσει τά κακώς κείμενα καί νά προετοιμάσει τό 
έδαφος γιά τήν ’Ανάσταση τοΰ γένους πού έρχεται τό 1912-13. Πέφτει,λοιπόν τόσο 
άδοξα ή διαστρεβλωμένη γνώμη γιά τον «’Αληθινό Παλαμά» τών κομμουνιστών, πού 
είναι «εναντίον ούτοπιστικών θεωριών δπως ή Μ. ’Ιδέα» καί υπέρ τής κοινωνικής 
άνατροπής πού θά τήν πραγματοποιήσουν «οί ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις τοΰ το- 
που».’Ά ν σκεφτή κανείς μάλιστα δτι τακτική τοΰ Μαρξισμού είναι νά βάλλει έναντίον 
στόχων πολύ επικίνδυνων γιά τήν ιδεολογική του επικράτηση καί δτι δέν υπήρξε μέχρι 
σήμερα σημαντικό επίτευγμα τοΰ Έλληνισμοΰ πού νά μή καταβλήθηκε προσπάθεια 
προσαρμογής του στήν κομμουνιστική μεθοδολογία καί άνερυθρίαστης έκμεταλλεύσεως, 
θά έξηγήσει τήν προσπάθεια κομμουνιστικοποιήσεως τοΰ Παλαμά τοΰ «Δωδεκάλο- 
γου». Τοΰ Παλαμά πού έκαμε τον Ελληνισμό νά ζήσει καί νά ξαναστήσει στά πεπρω
μένα τής έλληνικής ιδέας μέ τό ξεσήκωμα τοΰ δέκατου ένατου καί τοΰ εικοστού αιώ
να γιά νέα άνεβάσματα. Τοΰ «Γύφτου» ποιητή, πού ή Παλαμική’Ιδέα θά συμπληρω
θή δταν ή Ελλάδα άποκτήσει ξανά «Τά φτερά τά πρωτεινά της τά μεγάλα».

Χ Α Ρ . Σ Τ A M A T Η Σ
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τής ’Αστυνομίας. Καί τοΰ λόγου τό ασφαλές έβεβαίωσαν έπτά συναντήσεις, πού κατά 
τύχην είχεν ή ’Αστυνομία μέ άλλα συνεργεία στον ίδιο χώρο προβολής. Τό ’Αστυ
νομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο ύπεχώρησε καί άπεμακρύνθη, παραχωρώντας 
τη θέση του σ’ αύτά. "Ομως συνέβη κάτι τό άπροσδόκητο, τό συγκινητικό, τό τόσο 
τιμητικό για την ’Αστυνομία. 'Ο  κόσμος, μέ τά καθίσματά του, μέ τα παιδιά του, 
μέ τις γυναίκες του, μέ τον ένθουσιασμό του ολόκληρο, ακολούθησε τό ’Αστυνομικό 
Συνεργείο στο νέο χώρο προβολής, άποδεικνύοντας δτι δέν είναι τό «δωρεάν θέαμα» 
ό λόγος πού τον έφερνε κοντά στην ’Αστυνομία, άλλά κάτι άλλο.

Καί αυτό τό «άλλο» πρέπει ν’ άξιοποιηθή μέ πιο συγκεκριμένο τρόπο.
. . . Ή  έπιτυχία τών προβολών τής ’Αστυνομίας ύπήρξε συνάρτησις πολλών 

παραγόντων... 'Ο  κύριος όγκος τών θεατών τών αστυνομικών προγραμμάτων άπε- 
τελεΐτο άπό άκροατάς τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν οποίαν οί 
διευθυνταί προγράμματος του Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνά
μεων 'Ελλάδος βρίσκουν νά εΐποΰν τά πιο ωραία λόγια. Τήν φέρνουν γιά παράδειγμα.

’Έ τσ ι, οί προβολές αύτές παρουσιάσθηκαν σάν μιά δεύτερη ’Εκπομπή καί ύπη- 
ρέτησαν πολύ άποδοτικά τις σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού.

Αυτός είναι ό ένας λόγος τής επιτυχίας των. 'Ένας δεύτερος, επίσης σοβαρός, 
είναι ή λαϊκή έμφάνιση τοΰ Συνεργείου. Σ έ γειτονιές μακρινές, μέ άσχημάτιστους 
δρόμους, μέ φτωχούς έργατικούς άνθρώπους, ήρθε τό Συνεργείο τής ’Αστυνομίας, 
σάν άντιπρόσωπος τοΰ Κράτους, νά φέρη ένα μήνυμα άγάπης. Καί έκολάκευσε τή 
φιλοτιμία τοΰ Έλληνος καί έκέρδισε τή συμπάθειά του.

"Ενας τρίτος λόγος ήταν τό πλούσιο καί προσεκτικά διαλεγμένο κινηματογρα
φικό του πρόγραμμα, πού όχι μόνον δέν κούραζε, άλλά ήλέκτριζε τά πλήθη, τέρ- 
ποντας καί διδάσκοντας.

'Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις όποιες πλησίαζαν μεσάνυχτα καί ό κόσμος δέν 
έ'λεγε νά φύγη καί ολοένα ζητούσε κι’ άλλο έ'ργο... κι’ άλλο... κι’ άλλο...

"Ενας τέταρτος λόγος ήταν τό μουσικό μέρος τών προγραμμάτων... Τά τραγού
δια... Πολύ κοντά στο λαϊκό αίσθημα... Πολύ δικά του τά ένοιωθεν ό θεατής καί τά 
σιγοντάριζε δυνατά. Πολλές φορές παρουσιάστηκεν ή εικόνα νά τραγουδούν όλοι 
μαζί τά τραγούδια πού μετέδιδε τό μεγάφωνο.

Τέλος, ό πέμπτος λόγος ήταν ή συμπεριφορά τών άστυνομικών τοΰ Συνεργείου. 
’Ιδίως τών άστυφυλάκων. Τούς περικύκλωναν άνυπόμονα παιδιά, τούς εμπόδιζαν 
στο έργο τους, τούς πολιορκούσαν μέ ερωτήσεις. Αυτοί—καί είναι προς τιμήν τους— 
μέ τό χαμόγελο στά χείλη ήξεραν νά γίνωνται φίλοι μέ τά παιδιά, νά δείχνουν κατα
νόηση, νά τά χαϊδεύουν, νά κουβεντιάζουν φιλικά μαζί των. Αύτό έπροξενούσε μιά 
πάρα πολύ εύχάριστη έκπληξη...

. . . Έ ξ  αφορμής αυτής τής καθολικής έπιτυχίας μερικοί ύπεστήριξαν ότι 
ή ’Αστυνομία πρέπει νά δημιουργήση πολλά συνεργεία . Δέν θέλουμε νά ύποστηρί- 
ξουμε ότι όποιος ζητάει τά πολλά χάνει καί τά λίγα, άλλά βρίσκουμε λίγο άψυχο- 
λόγητη τήν πρόταση. "Ενα μεγάλο άτοΰ τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας είναι ότι 
κατάφερε όλα έτοΰτα μέ τήν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  δ υ ν α τ ή  ο ι κ ο ν ο μ ί α  π ρ ο 
σ ώ π ω ν  καί χωρίς ν’ άπασχολή τούς αστυνομικούς άπό τά κυρίως άστυνομικά 
των καθήκοντα. Τέσσαρα—πέντε πρόσωπα μονάχα διετέθησαν γι’ αυτή τή δουλειά 
κι’ έτσι προέκυψε πολύ μεγάλη ώφέλεια, άπό άστυνομικής άπόψεως. "Υστερα γιά 
νά γίνουν πολλά συνεργεία χρειάζονται πολλές μηχανές, πολλές ταινίες, πολλά μεγά
φωνα. Πού νά βρεθούν ; Κ ι’ αν τήν ίδια μηχανή τήν παραλαμβάνουν κάθε μέρα άλλα 
πρόσωπα, ποιος θά έγγυηθή γιά τήν άσφάλειά της ; Ή  μηχανή θέλει λάμπες, εξαρ
τήματα, ιμάντες κι’ ένα σωρό άλλα πράγματα. "Ολα έτοΰτα τά έξοικονομεί ή ’Αστυ
νομία εντελώς δωρεάν, γιατί ύπάρχει ευθύνη άτομική καί κυρίως κ α λ ή  
σ υ ν τ ή ρ η σ η  μηχανών καί ταινιών. 'Υπάρχει περίπτωση όμως ν’ άναζητήσης
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ευθύνες καί νά έπιτευχθή καλή καί ομοιόμορφη συντήρηση όταν οί χειρισταί άνέρ- 
χωνται σέ δεκάδες ; Πέραν όμως αύτοΰ, τό πράγμα δεν είναι τόσο άπλό,όσον έκ πρώ
της όψεως φαίνεται. Τό ηλεκτρικό ρεύμα είναι θανατηφόρο. Καί απαιτείται έ π η υ- 
ξ η μ έ ν η  π ρ ο σ ο χ ή .  Καί τα βαρεία μηχανήματα άν πέσουν δεν θά πάθουν 
μονάχα βλάβη. Μπορεί καί νά τραυματίσουν.

Στά δύο, όμως, χρόνια πού κινείται τό ’Αστυνομικό Συνεργείο δεν σημειώθηκεν 
ούτε τό παραμικρό ά τ  ύ χ η μ α. ’Έ τσ ι ή ’Αστυνομία έ'χει ήσυχο τό κεφάλι της, 
γιατί έχει ειδικευμένα πρόσωπα, πού μέρα—νύχτα άσχολοΰνται μέ τήν ΐδια δουλειά 
κι’ έχουν ήδη άποκτήσει μίαν άξιόλογη πείρα καί συγχρόνως έχουν αγαπήσει τήν 
ειδική αύτή υπηρεσία τους.

. . . 'Ο  ενθουσιασμός τού πλήθους τό φετεινό καλοκαίρι ξεπέρασε κάθε προσ
δοκία. 'Υποδέχονταν τό ’Αστυνομικό Αύτοκίνητο μέ ζητωκραυγές, ιαχές, καί τρα
γούδια... Καί μέ τήν προσκοπική κραυγή :

« ... Ιπ ι... ιπι... ισατε.
Καλώς ώ ρ ίσ α τε......

Τά χειροκροτήματα των μεγάλων ενώνονταν μέ τις φωνές των μικρών, κι’ 
αύτή ή εικόνα σσΰ έφερνε δάκρυα στά μάτια...

Τά ευχαριστήρια έγγραφα, τά τηλεφωνήματα καί οί έπαινοι βροχή... Καί οί 
αιτήσεις γιά τό Συνεργείο πάμπολλες... ’Από όλες τις γωνιές τής Ελλάδος ζητούν 
τό Συνεργείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Κ ι’ όλα αύτά δείχνουν ότι έγινε μιά «καλή 
δουλειά»....

...Κ α ί τό κέρδος τής ’Α στυνομίας; Τεράστιο καί έλπιδοφόρο. Π ρ ώ τα - 
πρώτα ήρθε σέ άμεση έπαφή μέ τό κοινόν, τού χαμογέλασε, τό έψυχαγώγησε, τού 
έτεινε φιλικά τό χέρι. Διέλυσε, συγχρόνως, παρεξηγήσεις, έγεφύρωσε χάσματα, 
έκαλλιέργησε αισθήματα άγάπης προς τό ’Αστυνομικό Σώμα, έσπειρε τον σπόρον 
τών άστυνομικών ιδεωδών σέ κάθε γειτονιά. Παράλληλα έδωσε τήν εύκαιρία νά 
ξεπεταχθή ή άγάπη τού κοινού προς τήν ’Αστυνομία, πού βρίσκονταν σέ λανθά- 
νουσα κατάσταση στήν καρδιά τού λαού. ’Αλλά—τό κυριώτερο—ένεφύσησε ενθου
σιασμό τ ώ ν  π α ι δ ι ώ ν  προς τήν ’Αστυνομία. Οί πατεράδες παλαιοτέρων εποχών 
έφοβέριζαν τά παιδιά μέ τήν ’Αστυνομία... «Θά φωνάξω τον άστυφύλακα......

χαμογελώντας : «Μακάρι νά φωνάξετε τήν ’Αστυνομία. Θά μάς παίξη έτσι κανένα 
άπό τά ώραΐα έργα πού παίζει». ’Αλλά, καί μιά γενικώτερη έθνική σκοπιμότητα 
υπηρέτησε τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό· Συνεργείο.... Έ φ ερ ε  τό επίσημο 
Κράτος κοντά στον λαό.... Τό έφερε μέ τή χαμογελαστή μορφή μιάς παραστάσεως, 
ή οποία ένθουσίασε__

Τέλος, βρήκε τήν εύκαιρία ή ’Αστυνομία νά μελετήση άπό κοντά τήν επικρα
τούσα κατάσταση σέ κάθε γειτονιά καί νά βγάλη τά συμπεράσματα πού θέλει, όχι 
άπ’ τά βιβλία, άλλά άπ’ τήν πράξη καί τή ζωή. Έ τ σ ι  τό ’Αστυνομικό Κινηματο
γραφικό Συνεργείο εμφανίστηκε καί σάν ένα είδος κινητού γραφείου μελετών καί οί 
παρατηρήσεις του καί τά συμπεράσματά του είναι χρήσιμα στήν καλύτερη αστυνό
μευση τών συνοικιών πού έπισκέφθηκε__  Πηγαίνοντας εκεί συνάντησε τον άστυ
φύλακα νά κάνη τήν υπηρεσία του, παρακολούθησε τό πλήθος στις εκδηλώσεις του, 
είδε τά καταστήματα, τά αυτοκίνητα, ακούσε σχόλια, ακούσε κρίσεις, παρατήρησεν 
όσα δέν μπορεί νά παρατηρήση ό έν υπηρεσία άστυνομικός. Καί τά συμπεράσματά 
του αύτά θά τά ύποβάλη προς τούς προϊσταμένους του έν εϊδει έκθέσεως__

...Στατιστική τώ ρα.... Μιά πάρα πολύ σύντομη στατιστική.
Πρώτη άπ’ τις γειτονιές σέ όγκο καί σ’ εκδηλώσεις ή Καισαριανή.... Κοντά 

της τά Ταμπούρια τού Π ειραιώς.... ’Επίσης ό Βύρωνας, τό Μοσχάτο, τά Κάτω 
Πατήσια, ό Νέος Κόσμος, ή Άμφιάλη τού Πειραιώς, τό Μπουρνάζι, τά Σφαγεία,
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ή Ά μφιθέα, ή Νίκαια του Πειραιώς, το Νέο Φάληρο, ή Κυψέλη, το Θησείο, ή Δρα
πετσώνα....

Καί όλες γενικώς οί γειτονιές..."Ο λες διεκρίθησαν.... ’Αριθμούς δεν χρειάζεται 
να παραθέσουμε....

Μονάχα ευχαριστίες θέλουμε νά έκφράσουμε προς όσους μάς βοήθησαν στην 
μικρή μας αυτή προσπάθεια....

...Κ α ί τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο έδωκεν έξετάσεις έ'ξω
άπό τήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά__  Σ έ δυο άλλες μεγάλης πόλεις.... Στήν Πάτρα
καί στήν Κέρκυρα....

Καί ιδού ό άπολογισμός......
*

Σ Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Α . . .
__Στις τρεις το μεσημέρι τής 16 Αύγούστου έ.ε. ξεκινήσαμε μέ το άσπρο

αυτοκίνητο τού Συνεργείου για τήν πρωτεύουσα τοϋ Μωρηά.... Τή διαδρομή δεν θά 
σάς τήν περιγράφω. Γιατί συμβαίνει αύτήν τήν εποχή τύ περιοδικό νά είναι γεμάτο
άπό ταξιδιωτικές περιγραφές καί δέν είναι σωστό νά τό παραφορτώσουμε......
"Αλλοτε τήν κάνουμε αυτή τήν περιγραφή μέ τήν ήσυχία μας, γιατί άξίζει τον κόπο... 
Έ δ ώ  θά περιορισθώ σέ δσα αύστηρώς περιλαμβάνονται στήν άρμοδιότητά μου. 
Δηλαδή σέ δσα έχουν σχέσιν μέ τήν ’Αστυνομία καί τις προβολές.

Λοιπόν, στο δρόμο άλλη συζήτηση δέν είχαμε άπό τό τί θά συναντήσουμε εκεί. 
Θά επιτύχουμε άρά γε ; Θά φέρουμε σέ πέρας τήν άποστολή μας ; "Ολο γύρω άπ’ 
αύτό τό θέμα περιεστρέφετο ή συζήτησή μας.... "Ε τσ ι δέν δώσαμε μεγάλη προσοχή 
στήν διαδρομή.

Είμαστε τρεις.... τρεις συνάδελφοι πού μάς ενωνεν ό ίδιος μεγάλος πόθος.... 
Νά βγάλουμε άσπροπρόσωπη τήν υπηρεσία μας. Καί λέγαμε τί πρέπει νά κάναμε, 
καταστρώναμε σχέδια, ψάχναμε νά βρούμε κάτι καινούργιο καί πιο έντυπωσιακό....

Ό  οδηγός στο τιμόνι__  Ό  Βασίλης μέ άνοιχτούς τούς χάρτες. Καί ό ύποφαι-
νόμενος νά ταξινομή καί νά γράφη τις ταινίες__ ’Έκανε ζέστη .... τρομερή ζέστη ....
καί τό κλειστό αυτοκίνητο είχε μεταβληθή σ’ ένα μικρό φούρνο__  ’Έ τσ ι, στήν
Κόρινθο κατεβήκαμε γιά μιά λεμονάδα....

Ω ραία είναι ή Κόρινθος καί.... ’Αλλά, είπαμε.... Ά λ λη  φορά τις περιγραφές....
'Ο  κύριος πού μάς σέρβιρε μάς έδωσε τήν πρώτη ένθάρρυνση... ΤΗταν μιά 

έκπληξη γιά μάς... Μεγάλη έκπληξη... « ...Γ ιά  τήν Πάτρα πάτε, κύριοι ; Τό διά
βασα στις εφημερίδες... Σπουδαία δουλειά ή δική σας... τήν παρομοιάζω μέ τά 
άσυρματοφόρα αύτοκίνητα... ’Έ χ ω  παρακολουθήσει προβολή σας στήν Άμφιθέα, 
πριν δυο μήνες... 'Ωραία πράγματα... Έ δ ώ  πότε θά κάνετε προβολή ;...» .

Κοιταχτήκαμε μέ συγκίνηση... Μάς γεννήθηκεν ή επιθυμία νά τον φιλήσουμε... 
Μάς είπε πολλά ένδιαφέροντα πράγματα... Συνέβη ν’άκούη καί τήν Εκπομπή τής 
’Αστυνομίας... Πόσο γλυκειά μάς φάνηκεν ή λεμονάδα πού ήπιαμε... Καί σάν ξεκι
νήσαμε πιάσαμε τήν κουβέντα γύρω άπ’ αύτά πού ακούσαμε... "Ενα άλλο μεγάλο 
κέρδος γιά τήν ’Αστυνομία φέρνουν οί προβολές αυτές. Δημιουργούν μιά φήμη. 
"Ολες οί έφημερίδες γράφουν κάθε μέρα τό πρόγραμμα καί οί ραδιοφωνικοί μας 
σταθμοί κάθε μεσημέρι τό μεταδίδουν... Καί κάπου-κάπου κάνουν καί κανένα έγκω- 
μιαστικό σχόλιο... Πόσο έξυπηρετεί αύτό τήν ιδέα τής ’Αστυνομίας ! ! !  Ποτέ άλλοτε 
ή ’Αστυνομία δέν άνεφέρετο τόσο επίμονα άπό τις στήλες τών εφημερίδων...

...Κ αί οί ώρες κυλούσαν... Σάν σέ κινηματογραφική ταινία περνούσαν καί χά
νονταν άπό μπροστά μας ένα σωρό τόποι... βουνά,λαγκάδια,θάλασσες... ώσπου στις 9 
τό βράδυ μπήκαμε στήν Πάτρα... Τό πρώτο πράγμα πού μάς τράβηξε τήν προσοχή 
ήταν ή ρυμοτομία της... ’Αλλά, ας άποφύγουμε τις περιγραφές...



... To !Αστυνομικά Κινηματογραφικά Συνεργείο παρουσιάζει... 543

Κόσμος πολύς γύρω μας... Ξένοι άφθονοι...'Όλα τά βλέμματα έπεσαν επάνω 
μας... Παρατηρούσαν τήν άσπρη καντιλάκ πού διέσχιζε περήφανη τούς φωτισμένους 
δρόμους καί στέκονταν να τήν καμαρώσουν... Καί διερωτώντο, τί νάναι αύτό το 
αυτοκίνητο ; ’Επιβραδύναμε τήν ταχύτητά μας... Κι’ έτσι μπόρεσαν να διαβάσουν 
τήν επιγραφή : «Κινηματογραφικόν Συνεργείου Αστυνομίας Πόλεων». Μό
λις σταματήσαμε μάς περικύκλωσαν. Δειλά στήν άρχή, μέ θάρρος ύστερα... Τούς 
έξηγήσαμε γιά ποιο σκοπό ήρθαμε... Κ ι’ έτσι σέ λίγο ή είδηση, από στόμα σέ στό
μα, μετεδόθη άστραπιαΐα σ’ δλη τήν πόλη κι’ έγινε τό θέμα τής ήμέρας, ή μάλλον 
τής νύχτας... 'Η  ’Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών μάς έπεφύλαξε θερμή κι’ έγκάρ- 
δια υποδοχή. ’Ιδίως οί άστυφύλακες ένθουσιάστηκαν. Κ ι’ ήρθαν κοντά μας γιά νά 
μάς πουν πώς είναι μεγάλη ή χαρά τους πού ήρθαμε στήν Πάτρα.

Σ έ μιά ώρα μέσα στο δωμάτιο τού ξενοδοχείου είχαμε λύσει τή μηχανή κι’ 
έκάναμε μιά τελευταία επιθεώρηση. 'Η  σκόνη τής διαδρομής είχε καθίσει στο 
φακό. Τον ξεσκονίσαμε... Κ ι’ ύστερα πέσαμε νά κοιμηθούμε...

Νά κοιμηθούμε ! ! !  Τρόπος τού λέγειν, δηλαδή. Τό ένα τσιγάρο μετά τό άλλο... 
Καθένας μας σκεφτότανε τήν αύριανή μέρα...

Κ ι’ ή άλλη μέρα έφθασε... Φωτεινή, χαρούμενη... Μέ τον συνάδελφο καί καλό 
φίλο, τον κ. Σύφαντο, ξεκινήσαμε γιά τις διάφορες γειτονιές, γιά νά ορίσουμε τό
πους προβολής...

Ό  'Υποδιευθυντής Πατρών, ό κ. Άναστασόπουλος, μάς συνεκίνησε μέ τά λόγια 
του. Τό ίδιο ό κ. Μπέλμπας, ό κ. Κουρέττας, ό κ. Τσαμαντάς, ό κ. ’Αλεξόπουλος.

Τό ίδιο βράδυ στήν Πλατεία Κρητικών... Σάν πήγαμε δέν βρήκαμε νά μάς 
περιμένουν οΐ χιλιάδες τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς... Καμμιά πενηνταριά άνθρω
ποι ήταν μαζεμένοι. Κ ι’ αύτό μάς έπίκρανε... Έβάλαμε τά μηχανήματα, κι’ ύστερα 
έθέσαμε σέ λειτουργία τό μαγνητόφωνο.

’Έ χ ετ ε  ΐδή τήν νύχτα τής Άναστάσεως πώς φεύγει ό κόσμος άπ’ τήν ’Εκκλησία 
σέ πυκνές ομάδες, μέ τή λαμπάδα στο χέρι ; ’Έ τσ ι, σέ λίγο, άρχισαν νά καταφθά
νουν τά πλήθη μέ καρέκλες, μέ σκαμνάκια, μέ χίλια δυο άντικείμενα στο χέρι...

Κ ι’ δταν βάλαμε τήν πρώτη ταινία, τό θαύμα είχε συντελεσθή... Ή  πλατεία 
είχεν άσφυκτικά γεμίσει. Πήραμε θάρρος... Τό ήθικό μας άναπτερώθηκε... Καί, 
παίρνοντας τό μικρόφωνο, έφέραμε τό χαιρετισμό δλων τών άστυνομικών υπαλ
λήλων τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς προς τον εύγενικό λαό τών Πατρών, μέ τον 
όποιον τόσες άναμνήσεις συνδέουν τήν ’Αστυνομία Πόλεων... Έθυμηθήκαμε τά 
πρώτα χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Κ ι’ ένοιώσαμε μιά βαθειά συγκίνηση στή 
σκέψη ότι σ’ αυτά τά χώματα κοιμάται ό ’Ιωάννης Καζής, τό πρώτο .ήρωικό θύμα 
στήν όλοφώτεινη ιστορία τού ’Αστυνομικού Σώματος... Μάς καταχειροκρότησαν... 
’Αλλά, κι’ εμείς θέλαμε νά τούς χειροκροτήσουμε γιά τήν άγάπη τους...

Τήν άλλη μέρα διέκοψε τήν άδειά του κι’ ήρθε νά μάς συναντήση ό ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Πατρών κ. Παν. Καραμπούλης... Ποτέ δέν θά ξεχάσουμε τήν καλωσύνη 
του καί τά εμπνευσμένα λόγια του...

'Όλοι οί άστυνομικοί τών Πατρών μάς συνεκίνησαν μέ τή στάση τους... Τούς 
θυμώμαστε ένα—ένα μέ άγάπη... Τον κ. Γιαννόπουλο, τον κ. Μοιρισκλάβο, τον κ. 
Άντωνάτο, τον κ. Ραυτόπουλο, τον κ. Χρυσαυγή, τον κ. Φιλινή. "Ολους, μά δλους...

Ή  Πάτρα μάς έπροξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, άπό άστυνομικής πλευράς, σέ 
δυο σημεία. Στήν Τροχαία καί τήν ’Ασφάλεια. Οί κομψές πινακίδες τών δρόμων 
μαρτυρούν γιά τό άποδοτικό έργο τών οργάνων τής Τροχαίας Κινήσεως καί οί λεβέν
τες ρυθμισταί τής κινήσεως συντελούν άσφαλώς στήν δμορφη εμφάνιση τής πόλεως. 
’Αλλά έκεί πού ιδιαιτέρως διακρίνεται ή Πάτρα—καί τό βλέπει καλά αύτό κάθε 
ξένος—είναι στήν ’Ασφάλεια... Ό  ύπαστυνόμος κ. Κουρέττας, τον όποιον συναντή-
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σαμε στο γραφείο του στις δύο μετά τά μεσάνυχτα, μάς έκανε ν’ άπορήσουμε καί νά 
θαυμάσουμε... Τέσσαρα 24ωρα οί υπάλληλοι της ’Ασφαλείας Πατρών δεν είχαν 
οΰτε για ένα λεπτό μετακινηθή άπ’ τις θέσεις τους... Κ ι’ αυτό συμβαίνει πολύ συχνά.

Δουλειά πολλή... Καί πιο πολλή ακόμη φιλοτιμία καί υπαλληλική ευσυνειδησία..
...Κ αί οί προβολές συνεχίστηκαν... Πλατεία Βορείου ’ Ηπείρου (μάς προσέφεραν 

άνθοδέσμες) ...Γήπεδον ’Ολυμπιακού (καθώς φεύγαμε έφώναζαν ρυθμικά « Ά — 
στυ—νο—μ ί-α » )... Βορείου ’Ηπείρου (μάς υποδέχτηκαν μέ παρατεεαμένα χειρο
κροτήματα)... 'Αγία Τριάδα (μάς προσεφώνησεν ένας μικρός καί άπεκάλεσε την 
’Αστυνομία ((όνειρο τής ζωής του»)... Στάδιον Παναχαϊκής... (κοντέψαμε νά ξημε
ρωθούμε βάζοντας ταινίες) καί Πλατεία Παιδικού Σταθμού (στά άπαχαιρετιστήρια 
λόγια μας άπήντησαν : «Ζήτω ή ’Αστυνομία» καί επί δέκα πέντε λεπτά χειροκρο
τούσαν καί φώναζαν)...

« ... 'Ο  τοιοΰτος ένθουσιασμός, ύπήρξεν έκδηλος κατά την διάρκειαν των παρα
στάσεων, κυρίως δέ εις τούς προσφυγικούς καί πολύ λαϊκούς συνοικισμούς, εις τούς 
οποίους οί θεαταί έξέσπων εις παρατεταμένα χειροκροτήματα, τόσον κατά την διάρ
κειαν των προβολών, όσον καί κατά την άφιξιν καί άναχώρησιν τού Συνεργείου. 
Εΐδικώτερον ό τύπος, έδημοσίευσε λίαν κολακευτικά σχόλια άναφερόμενα, τόσον 
εις την πρακτικήν ωφέλειαν των προβολών, όσον καί την έν γένει δραστηριότητα τού 
Σώματος, προς την κατεύθυνσιν άναπτύξεως τών σχέσεων αύτοΰ προς τούς πολίτας, 
έχαρακτήρισε δέ τήν κίνησιν τού Συνεργείου, ώς μέσον δημιουργίας κλίματος ψυχι
κής επαφής τής ’Αστυνομίας καί τών πολιτών........».

Αυτή ή επίσημη έκθεση είναι αρκετά ενδεικτική τής μεγάλης έπιτυχίας τών 
κινηματογραφικών προβολών τής ’Αστυνομίας στην Πάτρα.

Καί τήν ύπεγράμμισεν όλος ό Πατραϊκός τύπος μέ αλλεπάλληλα ένθουσιώδη 
δημοσιεύματά του.

Παραθέτουμε έν συνεχεία ένα άπ’ αύτά—τό πιο αντιπροσωπευτικό—πού έδη- 
μοσιεύθη εις τήν μεγαλυτέραν εφημερίδα τής Πελοποννήσου «Πελοπόννησος», τήν 
22—8—62. Έγράφη άπό τον έκλεκτόν δημοσιογράφον καί συνεργάτην τού ’Εθνικού 
'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας κ. Ίωάννην Καραλήν καί έχει ώς εξής :

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη υποχρέωση άπό τις στήλες αυτές νά εύχαριστήσω 
τον άξιότιμον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ρακιντζήν καί τον ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν Πατρών κ. Καραμπούλην, γιατί έκαναν δεκτό τό αίτημά μου νά 
έλθη έδώ τό κινηματογραφικόν συνεργείου τού Σώματος καί νά προβάλη δωρεάν 
ταινίες στις συνοικίες τής πόλεως.

Οί χιλιάδες φτωχοί άνθρωποι, γέροι καί γερόντισσες, παιδιά, εργάτες, εργά
τριες, ένας ολόκληρος κόσμος, πού δέν έχει τήν οικονομική δυνατότητα νά πληρώνη 
εισιτήρια γιά θεάματα, είδε—καί, μάλιστα, κοντά στο σπίτι του—μιά θαυμάσια 
προβολή, πού τον έψυχαγώγησε, τον μόρφωσε, τού έδωκε χαρά.

’Έργο άπό τά πιο πολιτισμένα αύτό. Προσφορά στον άνθρωπο άνεκτίμητη.
Μά, νομίζω, καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας βγήκε κερδισμένο. Γιατί ήρθε σέ 

ψυχική έπαφή μέ χιλιάδες άνθρώπους. Έ δειξεν , ότι ό άστυνομικός δέν είναι «μπα
μπούλας», άλλά ό ύπάλληλος μέ έπηυξημένη εύθύνη καί μέ ιερά καθήκοντα. Φυλάτ- 
τει, αγρυπνεί, πάσχει, ύποφέρει γιά τό σύνολο, γιά τό εύρυθμον τής κοινωνίας. Σκο
πός τής ’Αστυνομίας δέν είναι μόνο ή σύλληψις τού κακοποιού. Είναι ή παροχή 
στον πολίτη τού αισθήματος τής άσφαλείας καί τής εμπιστοσύνης προς αύτή. Είναι 
ή δημιουργία κλίματος ψυχικής έπαφής μεταξύ τού ένός καί τού άλλου. Είναι ή 
παροχή τής βεβαιότητος, ότι ό άστυνομικός δέν είναι ό αύθέντης, άλλά τό οργανον 
πού έπιτελεϊ μέ εύσυνειδησίαν τήν άποστολήν του.
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Οί έπαφές αυτές, δπως τις έδημιούργησαν οί προβολές των κινηματογραφικών 
ταινιών—φυσικά, κι’ άπό άλλα γεγονότα—σφυρηλάτησαν περισσότερο τούς δεσμούς 
μεταξύ πολιτών καί άστυνομίας καί έδωσαν την ευκαιρίαν να έκτιμήσουμε την κατα- 
βαλλομένην προσπάθειαν έκ μέρους του ’Αρχηγείου της ’Αστυνομίας στο νά κάνη 
τούς πολίτες καλύτερους. Ευχόμαστε, ή άπαρχή πού έγινε καί πού τόση λαμπρή έπι- 
τυχία έσημείωσε, νά συνεχισθή».

...Μ έσα σ’ αύτές τις συνθήκες έκύλησαν οί μέρες... "Οπου σταθήκαμε κ ι ’ δπου 
βρεθήκαμε μάς έπεφύλαξαν μιά θερμή καί φιλόξενη ύποδοχή... Καί γρήγορα κατα
κτήσαμε τις καρδιές τους.

. . . ’Έ τσ ι έφθασε ή ήμέρα τής άναχωρήσεώς μας... 24  Αύγούστου... ώρα ένδεκα 
το πρωί...

Ξεκινήσαμε μέ βαρεία καρδιά... Δεν θέλαμε ν’ άφήσουμε ετούτη τήν δμορφη 
καί φιλόξενη πόλη, κοντά στήν οποίαν ζήσαμε διαλεχτές στιγμές.......

"Ετσι, στο δρόμο τής έπιστροφής σταθήκαμε δλοι άμίλητοι, κυκλωμένοι άπό 
τις άναμνήσεις μας....

'Η  Πάτρα μάς είχε κλέψει τήν καρδιά... Έφθάσαμε στήν ’Αθήνα στις 6 το 
άπόγευμα... Μέ τή βοήθεια του Θεοϋ, είχαμε φέρει σέ αίσιο πέρας τήν αποστολή μας...

Κλείνοντας τώρα το βιαστικό αυτό σημείωμα, νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά 
στείλουμε άπό τό περιοδικό γιά μιά άκόμα φορά τις ευχαριστίες καί τήν άγάπη μας 
πρός τον φιλόξενο κι’ εύγενικό λαό τών Πατρών, γιά τά αισθήματα φιλίας πού μάς 
έδειξε καί τά όποια τόσο μάς τιμούν.

*

ΣΤΗΝ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α ...

« ... Πάπια πού κορφολούζεσαι 
στοΰ Ίονίου τά νερά,
Κέρκυρα, άνθοστόλιστη, 
εφτά νησιών Κυρά...».

...Α ύτό τό τραγουδάκι, σιγοτραγουδοΰσε μιά ομάδα Κερκυραίων κανταδόρων 
μέσα στο φέρρυ—μπώτ, καθώς πλησιάζαμε ,στήν Κέρκυρα...

Ή ταν νύχτα... 9 τό βράδυ... Νύχτα σκοτεινή... Μαύρος ό ουρανός άπό πάνω... 
Κ ι’ ή θάλασσα γαληνεμένη καί σιωπηλή... Τά φώτα τού πλοίου άνοιγαν δεξιά κι’ 
άριστερά ένα φωτερό αυλάκι μέσα στήν θάλασσα, πού έσβηνε άμέσως πίσω καί χα
νόταν, καθώς τό φέρρυ—μπώτ γλυστροΰσε άνάλαφρα μέσα στήν ύδάτινη επιφάνεια...

Καί πάλι είμαστε τρεις... Τά ίδια πρόσωπα ... Καί πάλι έπιβιβαστήκαμε στήν 
άσπρη καντιλάκ, ταξιδεύοντας γιά τήν Κέρκυρα... τό χιλιοτραγουδισμένο νησί τών 
Φαιάκων...

Χθές τό βράδυ ξεκινήσαμε... Καί φθάνουμε τό άλλο βράδυ, υστέρα άπό άρκετές 
ταλαιπωρίες στή διαδρομή... Είμαστε κουρασμένοι... Νυστάζουμε... Μά, ξαφνικά 
δλα ζωηρεύουν γύρω μας κι’ ή νύστα κι’ ή κούραση χάνονται, καθώς άντικρύζουμε 
τήν Κέρκυρα.

Τ ί κρίμα πού συμφωνήσαμε στην άρχή νά μή κάνουμε περιγραφή ! ! !  "Ετσι 
μούρχεται νά άθετήσω τό λόγο μου καί νά σταθώ νά τραγουδήσω ετούτα τά παρα
μυθένια καντούνια, τό βενετσιάνικο κάρτ—ποστάλ πού άνταμώνω, τό νησί τής μου
σικής καί τών λουλουδιών... Νά τραγουδήσω τις ομορφιές του... Νά σκύψω νά τό 
προσκυνήσω μέ εύλάβεια, γιατί έτοΰτο τό νησί είναι τό νησί τών ποιτέρων μου...
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"Ομως, είπαμε... Δέν κάνει... Δεν πρέπει νά γίνη πρόχειρα ή περιγραφή... 
"Ας τήν φυλάξουμε για μια άλλη φορά... "Ισω ς γιά τον Δεκέμβριον, στη γιορτή του 
'Αγίου...

Τώρα, άς τά ξεχάσουμε όλα ετούτα, κι’ ας έρθουμε στην άσπρη καντιλάκ πού 
βγαίνει άπό τό φέρρυ-μπώτ... 'Ο  συγκεντρωμένος στο λιμάνι κόσμος παρατηρεί... 
Παρατηρεί χωρίς νά σαλεύη άπ’ τη θέση του... Έ δ ώ  τό κοινό έχει άλλη φινέτσα... 
"Εχει τήν άπάθεια του κοσμοπολίτη... "Ε χει τον άγέρα τοϋ κοσμικού... Παρατηρεί, 
συζητεΐ, σχολιάζει, άλλα δέν πλησιάζει κοντά μας... Μονάχα όταν ρωτούμε ένα 
μικρό νά μάς δείξη κάποιο ξενοδοχείο, μονάχα τότε άνοίγονται διάπλατα οί πύλες 
τής Κερκυραϊκής ψυχής γιά νά παρουσιάσουν τό ακριβό σαλονάκι τής κορφιάτικης 
εύγενείας καί φιλοξενίας... Δέν προλάβαμε νά ρωτήσουμε τό μικρό κι’ ένα σωρό 
άνθρωποι σπεύδουν νά μάς άπαντήσουν... ’Επιμένουν νά μάς εξυπηρετήσουν, θέλουν 
νά μάς φανούν χρήσιμοι. Γοητευόμαστε... Καί πιο πολύ μέ τή μελωδική τους γλώσσα... 
τραγουδούν, δέν μιλάνε...

Σ έ λίγο είμαστε στο ξενοδοχείο, κι’ ένα τέταρτο άργότερα στην ’Αστυνομική 
Διεύθυνση Κερκύρας. Μάς υποδέχεται ό ίδιος ό κ. Διευθυντής τής Κερκύρας, ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α' κ. Εύαγ. ’Αναστασίου. ’Εκδηλώνει τον ενθουσιασμό του γιά 
τήν έκεΐ παρουσία μας καί πλέκει, σέ ειδική συγκέντρωση, τό έγκώμιο τοϋ ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν επιτυχημένη αυτή πρωτοβουλία των κινηματο
γραφικών προβολών. Έ ν  συνεχείς τακτοποιεί όλες τις λεπτομέρειες τής έκεΐ παρα
μονής μας καί μάς κατατοπίζει έπάνω στις κρατούσες τοπικές συνθήκες καί μάς 
μιλάει γιά τούς τόπους τής προβολής... "Ολα τά έχει μελετήσει καί τά έχει διευθε
τήσει μέ τον πιο καλό τρόπο. .. .

"Ύστερα μάς κυκλώνουν οί κ.κ. άξιωματικοί καί άστυφύλακες τής Διευθύνσεως... 
Χαρά καί αισιοδοξία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους... ’Εδώ δέν άκοΰμε 
ούτε παράπονα, ούτε έπιφυλάξεις... Οί άστυνομικοί τής Κερκύρας ενατενίζουν τό 
υπηρεσιακό μέλλον μέ πολλή αισιοδοξία...

’Ακούσαμε πάρα πολλά γιά τά επιτεύγματα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Κερκύρας σ’ όλους τούς τομείς καί κυριολεκτικά άπορήσαμε καί θαυμάσαμε...

’Οργασμός δουλειάς...
Έμάθαμε οτι ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. ’Αναστασίου, πού άνέλαβε τήν 

Διεύθυνση Κερκύρας άπό 1—1—62, συνέχισε μέ πολλή όρεξη τό γόνιμο έργο τού προ- 
κατόχου του κ. Σταυροπούλου, ό οποίος άπεχώρησε λόγ<ρ ορίου ήλικίας. Κ ι’ ότι, 
μέ τήν άμέριστη καί πολύτιμη συμπαράσταση τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού 
Σώματος, έμερίμνησε γιά όλα τά θέματα πού άπασχολοΰν τήν Διεύθυνση καί τά 
όποια άντιμετώπισε κατά τρόπο δημιουργικό.

Είχαμε νά έπισκεφθοΰμε τήν Κέρκυρα πάνω άπό τρία χρόνια (είχαμε πάει 
Εκδρομή μέ τήν ’Αστυνομική Σχολή) καί στο διάστημα αυτό φαίνεται ότι έγιναν 
πολλές ένδιαφέρουσες άλλαγές.

"Ε τσι, είδαμε κτίρια καινούργια, εύπρεπισμό τών παληών, αστυνομικά εστια
τόρια... τον άλλοτε Σταθμό Γαρίτσης τον είδαμε Τμήμα θαυμάσιο καί συγχρονι
σμένο.

’Επίσης διαπιστώσαμε, μέ πολλή χαρά, ότι ή Διεύθυνση είχε έφοδιασθή μέ τά 
άπαραίτητα τεχνικά μέσα, πού άπαιτοΰνται γιά τήν καλύτερη άστυνόμευση τής 
πόλεως. Καί γιά πρώτη φορά συναντήσαμε στήν Κέρκυρα χρονόμετρο γιά τήν υπη
ρεσία τής Τροχαίας.

’Επίσης κάτι άλλο άξιόλογο. Συναντήσαμε άκίνητους σκοπούς σ’ όλα τά ση
μεία τού νησιού, πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τής ’Αστυνομίας. Αύτό προδιαθέτει 
ευχάριστα καί διευκολύνει σημαντικά τό άστυνομικό έργο .

"Ολα ώραία...



. . .Τ ο  ’Αστυνομικά Κινηματογραφικό Συνεργείο παρουσιάζει... 94?

Τήν άλλη μέρα έτέθημεν ύπό τάς διαταγάς τοϋ ’Αστυνόμου κ. Γεωργίου, 
πού έχει μιά ιδιαίτερη συμπάθεια καί αγαπά το Κινηματογραφικό Συνεργείο τής 
’Αστυνομίας. Στο πρόσωπό του βρήκαμε κατανόηση, άγάπη καί βοήθεια... Γ ι ’ 
αυτό καί υποβάλλουμε έτούτη τήν ώρα τις ευχαριστίες μας....

Τό βράδυ έδόθη ή πρώτη μάχη... Γιατί περί άληθινής μάχης έπρόκειτο... 
"Επρεπε να ειμεθα ά μ ε μ π τ ο ι  για ν’ αρέσουμε στο αύστηρό αύτό κοινό, πού δέν 
ανέχεται ούτε συγχωρεί προχειρότητες... ’Εάν επιτυγχάναμε εδώ, είχαμε τή βε
βαιότητα για τήν αξία τοϋ Συνεργείου μας, γιατί θά είχαμε πιά τό πιστοποιητικό 
ένός ώριμου κοινού...

Μάς συνείχε, λοιπόν, μιά άγωνία... Καί ή άγωνία μας έγινε μεγαλύτερη όταν 
μάθαμε ότι θά πραγματοποιούσαμε τήν προβολή στήν "Ανω Πλατεία, έκεΐ όπου 
είχαν έμφανισθή οί μεγαλύτερες μπάντες τοϋ κόσμου, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης 
άπ’ τον Κορφιάτικο Λαό... 'Η  οθόνη τοποθετήθηκε... ΟΕ μηχανές έστήθηκαν... 
'Ό λα έτοιμα... τά φώτα έσβησαν...

Κ ι’ άρχισε πρώτα τό μουσικό μέρος, πού περιελάμβανε στο πρώτο του μέρος 
τά έξής : α) Έμβατήριον ’Αστυνομίας, β) Κερκυραϊκό χορό, γ )  Τραγούδι τής 
’Αλίκης Βουγίουκλάκη, δ) Μουσικά πορτραΐτα μέ τό Τρίο Κορφοΰ καί τό Τρίο 
Μπελκάντο, ε )  τό Βάλς τών σπαθιών καί στ) Χαρακτηριστικά άποσπάσματα από 
έργα Μπετόβεν, Μουσόρσκυ καί Στράους... ’Ακίνητα τά σώματα... τά μάτια νά 
κοιτάζουν ψηλά, κατά τον ούρανό... Οΰτε άναπνοή δέν άκουγες... Καί μέσα σέ τούτη 
τή σκηνοθεσία τής γαλήνης καί τής έκστάσεως άρχισεν ή κατά μέτωπον έπίθεσις. 
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων παρουσιάζει.... Καί τ ’ άποτέλεσμα ήταν κατα
πληκτικό... ’Από τήν πρώτη κι’ δλας ταινία οί θεαταί είχαν λυγίσει... Παραδόθηκαν 
άνευ όρων... Τά χειροκροτήματα ήταν τόσο παρατεταμένα κι’ ένθουσιώδη, ώστε 
ένας άπό μάς έκλαψε... "Οχι δάκρυσε, έκλαψε, συνεπαρμένος άπό δ,τι άκουγε καί 
έβλεπε. Κ ι’ οΕ θεαταί δέν ήσαν χίλιοι, ή δυο χιλιάδες. Σέ οκτώ χιλιάδες υπολογί
ζονται... Κ ι’ ίσω ς καί πάρα πάνω, άφοΰ έγέμισαν άσφυκτικά άπό όλες τις μεριές 
ολόκληρη τήν "Ανω Πλατεία καί μέρος τής Κάτω.

'Π  Κέρκυρα έσπασε κάθε ρεκόρ... Καί πέρασε πρώτη σέ άριθμό θφατών... Κα
νείς δέν μπορεί νά τής διεκδικήση τά πρωτεία...

Αυτή δέν ήταν προβολή... ΤΗταν λουτρό πνευματικό, ήταν χίλιες τονωτικές 
ένέσεις... γιά τό ήθικό τό δικό μας καί γιά τήν αισιοδοξία μας. Κ ι’ υστέρα όλα σώ- 
πασαν... Κ ι’ άπομείναμε μόνοι κάτω άπό τό Φρούριο, άπέναντι άπό τή θάλασσα, 
μέσα στο εύλογημένο έτοΰτο περιβάλλον τής γαλήνης καί τής όμορφιάς. ..

Δέν πήγαμε νά κοιμηθούμε... Σταθήκαμε στό υπόγειο τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως νά κάνουμε καθάρισμα, λίπανση καί συντήρηση τών μηχανών. Αύτό κρά
τησε έως τις 6 τό πρωί...

Κ ι’υστερα βγήκαμε νά σεργιανίσουμε στούς δρόμους, άφοΰ ήπιαμε άπό ένα γάλα...
Μιά άκόμα εύχάριστη διαπίστωση... ’Εφέτος αύξήθηκε σημαντικά ή δύναμη 

τής Τροχαίας, τοποθετήθηκαν σέ κεντρικά σημεία τής πόλεως βάσεις γιά τούς 
τροχονόμους, ή δέ άλλαγή, κατά τήν παράδοση καί παραλαβή τής ύπηρεσίας, περνά 
συντεταγμένη μέ τέτοιο θεαματικό καί τόσο ομοιόμορφο τρόπο, ώστε πρόκαλεΐ 
αίσθηση στούς πολλούς ξένους πού φιλοξενεί ή Κέρκυρα καί οΕ οποίοι παίρνουν 
φωτογραφίες τών συντεταγμένων άστυφυλάκων.

’Επίσης έμάθαμε ότι εις τό θέμα τής συμπεριφοράς ή Διεύθυνση Κερκύράς 
άποδίδει ιδιαίτερη σημασία, καί, χάρη στήν άψογή τους συμπεριφορά, οι άστυνομικοί 
είναι τά πιο συμπαθή πρόσωπα στήν Κερκυραϊκή κοινωνία.

Κ ι’ όλα έτοΰτα βαδίζουν παράλληλα καί ταιριαστά μέ τήν έφαρμογή τών νό
μων καί διατάξεων ούτως ώστε κοινόν καί τύπος κατ’ έπανάληψη έπλεξαν ένθου- 
σιωδώς τό εγκώμιο τής ’Αστυνομίας. Κατά δέ τις πολλές θρησκευτικές τελετές 
καί λιτανείες ή ’Αστυνομία διεκρίθη καί συνήρπασε.
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"Ενα άλλο σοβαρό σημείο, πού ιδιαίτερα πρόσεξε ή ’Αστυνομική Διεύθυνση 
Κέρκυρας, ήταν τό νευραλγικό θέμα του Τουρισμού. ’Έ τσ ι όλοι οί ξένοι έμειναν 
κατενθουσιασμένοι άπό την γρήγορη έξυπηρέτηση και την έν γένει διαγωγή των 
άστυνομικών υπαλλήλων... 120 .000  άτομα πέρασαν άπό τα έπιπλωμένα γραφεία 
τού ’Ελέγχου Διαβατηρίων και εξυπηρετήθηκαν μέ τον πιο ευγενικό τρόπο.

Ή  ίδια έπίδοση στήν ’Αγορανομία, στήν ’Ασφάλεια, στο Νόμισμα... σέ όλους 
τούς τομείς...

Αυτά όλα πού ακούσαμε, μαζί μέ τήν μεγαλειώδη επιτυχία τής προβολής, μάς 
έδωσαν φτερά καί μάς πλημμύρισαν πίστη καί υπηρεσιακό ζήλο.

...Κ αί μέ περισσότερη όρεξη έπιδοθήκαμε στο έργο μας... Οί προβολές διεδέ- 
χοντο ή μία τήν άλλη...

..."Ανω Πλατεία... Γαρίτσα... Σαρόκκο... Λιμάνι.... Μαντούκι... Κάτω Πλα
τεία ... Πλατεία Νέου Φρουρίου... "Ανω Πλατεία...

...Κ όσμος.... κόσμος... ’Ενθουσιασμός... χαρά... ζητωγκραυγές, χειροκροτή
ματα, έπαινοι....

Καί τήν προτελευταία ήμέρα ό κύριος Διευθυντής τής Κερκύρας πήρε μιά άπό- 
φαση, πού ευρύτατα σχολιάσθηκε καί έγινε άφορμή των πιο εύμενών σχολίων γιά 
τήν ’Αστυνομία. "Ωρισεν ώς τόπον προβολής τό Δημόσιο Ψυχιατρείο Κερκύρας... 
Οί άσθενεΐς δέν ήξεραν πώς νά έκδηλώσουν τήν εύγνωμοσύνη τους. Τό επιστημο
νικό προσωπικό έκαμε διάλεξη «Περί ’Αστυνομίας» καί τήν έπομένη όλη ή Κέρκυρα 
μιλούσε γι’ αύτό...

. . .Έ τ σ ι ,  έφτάσαμε στο φινάλε... Στήν τελευταία προβολή, τή νύκτα τής 17ης 
Σεπτεμβρίου./.

’Από τό μικρόφωνο τούς έστείλαμε τό χαιρετισμό καί τήν άγάπη μας. Φαίνεται 
ότι είχαμε συγκινηθή... Κ ι’ αύτό τούς έκανε έντύπωση...

'Π  "Ανω Πλατεία έδονεϊτο έπί δεκάλεπτο άπό ιαχές καί χειροκροτήματα... 
Πίταν ό έπίλογος μιας γαλάζιας ιστορίας... 'Η  ’Αστυνομία ήταν ή μεγάλη νικήτρια 
τής συναντήσεως...

...Τήν έπομένη, πρωί-πρωί, μέ τό πρώτο φέρρυ—μπώτ, ξεκινήσαμε... Μιά 
μεγάλη βροχή άνταμώσαμε στή μέση τού πελάγους... Τήν ίδια ώρα στήν καρδιά 
μας έπεφτε άδιάκοπα μιά άλλη βροχή... βροχή άπό άναμνήσεις...

Ένοιώθαμε ότι φεύγοντας είχαμε άφήσει στά γραφικά Κερκυραϊκά καντούνια 
ένα κομμάτι άπ’ τήν καρδιά μας.

Φίλε συνάδελφε, ή σύντομη αύτή επισκόπηση μιας δραστηριότητας τής ’Αστυ
νομίας αύτό τό καλοκαίρι, έτελείω σε...

"Ισω ς νά βρούμε μιά άλλη φορά τήν εύκαιρία νά έπανέλθουμε... Κ ι’ έτσι θά 
μπορέσουμε νά δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό ’Αστυνομικό Κινηματο
γραφικό Συνεργείο, πού άποτελεΐ ένα άκούραστο πρεσβευτή τής ’Αστυνομίας στίς 
λαϊκές τάξεις.

Σήμερα έπιθυμοΰμε νά κλείσουμε ετούτο τό σημείωμα μ’ ένα σύντομο σχόλιο, 
πού έδημοσίευσεν ή « ’Απογευματινή», στο φύλλο της τής 2 7 -9 -1 9 6 2  :

« ... 'Η  πρωτοβουλία τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν διορ- 
γάνωσι δωρεάν προβολών κινηματογραφικών ταινιών σέ συνοικίες τών ’Αθηνών, 
τού Πειραιώς, τών Πατρών καί τής Κερκύρας, είναι άξια γιά κάθε έπαινο. Τό χάσμα 
πού συχνά ύπάρχει άνάμεσα στούς πολίτας καί τήν ’Αστυνομία, πρέπει νά γεφυρώ- 
νεται όσο είναι δυνατόν. Καί ή ψυχαγωγική καί μορφωτική αύτή προσφορά προς 
τό ευρύτερο λαϊκό κοινό, είναι ένα θαυμάσιον μέσον, γι’ αύτό πρέπει νά συνεχισθή 
καί νά έπεκταθή».

Σ. ΠΗΛΟΣ
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’Εκδρομή Σχολής Ύτταστυνόμων
Ύπό δοκ. 'ΐπαστυνόμου κ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ  ΓΙΟ Λ Δ Α ΣΕΑ

Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου έ.έ. ένα ομορφο όνειρο των δοκίμων Ύπαστυνό- 
μων γίνεται πραγματικότης. Πρόκειται για την έκδρομή της Σχολής μας, της οποίας 
ή πραγματοποίησις οφείλεται άποκλειστικώς εις την άξιέπαινον καί ευγενικήν 
προσπάθειαν του σεβαστού μας Διοικητοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. ’Εμμα
νουήλ Άρχοντουλάκη.

Μέ δύο πολυτελή πούλμαν, συμμετεχόντων έκτος του Διοικητοϋ μας καί των 
κ.κ. Παπαθανασίου Λεωνίδα, κοσμήτορος τής Σχολής, καί των Ύπαστυνόμων κ.κ. 
Γεωργάκη Κωνσταντίνου καί Κουβέλη Κωνσταντίνου καί μέ τήν ψυχήν ύπερπλήρη 
άπό τήν προσδοκία του άγνωστου, ακόμη δέ μέ τραγούδια καί παντός είδους ξεφαν- 
τώματα έγινε τό ξεκίνημα, τό ξεκίνημα πού θά μας έφερνε μακρυά άπό τήν ’Αθήνα 
σέ δικούς μας, άλλά καί σέ ξένους τόπους. Καί ένώ τα πούλμαν έτρεχαν τήν λεω
φόρο ’Αθηνών—Κορίνθου, μαζί των φεύγανε κοπαδιαστές οί σκέψεις μας σέ δ,τι 
δικό μας αφήναμε πίσω μας, σέ ο,τι άγαπούσαμε καί μας αγαπούσε. Ό  καθαρός 
αέρας τής ελληνικής ύπαίθρου μας έδιδε τώρα άληθινά καινούργια ζωή. Τό έλλη- 
νικό τοπίο διαρκώς απλωνόταν έμπρός μας δλο καί πιο ομορφο, δλο καί πιο συναρ
παστικό. Κάθε έποχή είναι όμορφη στήν πατρίδα μας, γιατί τήν ομορφιά της τήν 
οφείλει, έκτος άπό τό γαλάζιο ούρανό της καί τις δαντελένιες άκρογιαλιές της, στή 
διαρκή έναλλαγή τού τοπίου, πού τόσο ξεκουράζει τις αισθήσεις.

Τώρα περνάμε τον ’Ισθμό καί σέ λίγο νά ! Έμπρός μας ή Κόρινθος, πού καί 
σήμερα μεγάλη, ύπήρξεν άσυγκρίτως μεγαλύτερη κατά τήν άρχαιότητα, μέ τήν 
δύναμι, τον πλούτο καί τή φήμη της. Μετά διαδρομήν ολίγων ώρών έφθάσαμε εις 
τό Ρίον άπό δπου τό φέρρυ—μπώτ μάς έφερε εις τό Άντίρριον καί έν συνεχεία στο 
ιστορικό Μεσολόγγι, τήν πολιτεία τών έλευθέρων πολιορκημένων, πού τήν τρα
γούδησε, ώς τήν τελευταία πνοή τής ζωής του, ό φιλέλλην ποιητής Λόρδος Βύρων. 
Μετά τήν κατάθεσι στεφάνου εις τό Ήρώον τών πεσόντων καί μέτήν συνοδεία τού 
ξεναγού μας κ. Μαυρομμάτη Χρίστου έπεσκέφθημεν τά ιστορικά τείχη τής πόλεως, 
εις τάς έπάλξεις τών οποίων, κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821, έμεγαλούργησεν ή 
ελληνική ψυχή, άγωνιζομένη τών ύπέρ πάντων άγώνα. Έ ν  συνεχεία έπεσκέφθημεν 
τό Δημαρχιακόν μέγαρον, δπου μάς ύπεδέχθη ό Δήμαρχος τής πόλεως κ. Εύαγγελά- 
τος Χρίστος, γιά νά εύρεθοΰμε σέ λίγο έκθαμβοι προ τών σεπτών μορφών τών ήρώων 
τού 1821, οί όποιες κοσμούν τάς αίθούσας τού Δημαρχιακού μεγάρου. Μετά τό 
Μεσολόγγι έφθάσαμε εις τό ’Αγρίνιο καί έπειτα χωρίς σταθμό, στήν ’Ά ρτα, γνωστή 
άπό τό πολυτραγουδισμένο γεφύρι της καί τήν βυζαντινή έκκλησία της, τήν Παναγία 
Παρηγορήτισσα μέ τά ύπέροχα ψηφιδωτά καί μωσαϊκά της. Μετά τήν "Αρτα 
περνάμέ τό Έ μ ίν  ’Αγά, ένώ έμπρός στά μάτια μας ξεπροβάλλουν οί θρυλικές κορυ
φογραμμές τού Μπιζανίου καί μαζί τους ή ιστορική μορφή τού' άειμνήστου στρατη
λάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καί νά μας τώρα στά Γιάννενα, όμορφη, καθαρή 
θαρρείς άέρινη πόλις, καθώς καθρεπτίζεται στά ήρεμα νερά τής λίμνης της. Δέν τήν 
ζωντανεύει μόνον ό θρύλος τού Ά λή  Πασσά καί τής Κυράς Φροσύνης, άλλά καί οί 
άγώνες της γιά τήν ’Ελευθερία τή δική της καί τής Ελλάδος, άγώνες πού ξεκινούν 
άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας καί φθάνουν, μέ μιά άδιάσπαστη συνέχεια, στο 
έπος τής ’Αλβανίας. Τό μουσείο της αποτελεί αληθινό κειμήλιο. Τήν μεθεπομένην, 
4—9—62 άπό τήν 'Ηγουμενίτσα μέ φέρρυ—μπώτ περάσαμε εις τήν Κέρκυραν, στο 
όμορφο νησί τών Φαιάκων, μέ τό Άχίλλειον Άνάκτορόν του, τήν Παλαιοκαστρίτσα 
καί τις τόσες άλλες άπαράμιλλες φυσικές καλλονές του. Στή Κέρκυρα αΐσθανόμεθα 
συγκινημένοι, διότι εύρέθημεν εις τήν πόλιν,Γ_0που τό πρώτον έξεκίνησεν έδώ καί
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τεσσαράκοντα ένα χρόνια τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τά μεγάλα πεπρω
μένα του. Στάς 7 -9 —62 έπιστρέφομε μέ τό φέρρυ—μπώτ στήν 'Ηγουμενίτσα καί έν 
συνεχεία στήν ήρωική Κόνιτσα, δπου μάς ΰπεδέχθησαν οί κ. κ. ’Έπαρχος καί Δή
μαρχος τής πόλεως. Είναι γνωστόν ότι εις τήν πόλιν αύτήν τό 1947 τά τέκνα τής 
Ελλάδος έγραψαν μέ τό αιμά τους μιά άπό τις ένδοξότερες σελίδες τής νεωτέρας 
ιστορίας μας, πολεμώντας τις ορδές των συμμοριτών, πού εδώ καί λίγα χρόνια 
ξεκίνησαν διά νά υποδουλώσουν τήν ελληνική πατρίδα. Ε ις τό στρατιωτικόν νεκρο- 
ταφεϊον έγένετο κατάθεσις στεφάνου εις μνήμην τών ήρωικώς πεσόντων, τό δέ ιστο
ρικόν τής μάχης μάς έξιστόρησεν ό άνθυπολοχαγός κ. Ζώτος. Μετά τήν Κόνιτσα 
καί πάλι στά ’Ιωάννινα, στο ’Ορεινό Μέτσοβο, στάς άποκρήμνους χαράδρας τής 
Κατάρας, Καλαμπάκα—Μετέωρα, δπου έπεσκέφθημεν τήν επί τών βράχων των 
ίεράν μονήν, ξεναγηθέντες ύπό του πατρός ’Ισιδώρου. Μετά περάσαμε τά Τρίκαλα- 
Λάρισα—Κατερίνη γιά νά φθάσουμε στήν πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά, τήν 
δμορφη Θεσσαλονίκη, τό βράδυ στάς 7 -9 -6 2 . Τήν έπομένην έπεσκέφθημεν ιστορικά 
μνημεία καί διάφορα άξιοθέατα τής πόλεως. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν μάς έπροξένη- 
σαν οί βυζαντινές έκκλησιές της. Διά τήν ιστορίαν τής πόλεως μάς ώμίλησε μέ 
σαφήνεια ή άρχαιολόγος κ. Κυριάκού. ’Έντονο καί εδώ, δπως παντού, τό ελληνικό 
χρώμα, ζωντανεμένο, ιδία τάς ήμέρας αύτάς, άπό τήν Διεθνή Έ κ θ ε σ ι ,’τήν οποίαν 
έπεσκέφθημεν. Στάς 9 - 9 -6 2  αφήσαμε τήν Θεσσαλονίκη καί περνώντας τήν Ά μ φ ί- 
πολιν—Καβάλα—Ξάνθη—Κομοτηνή, έφθάσαμε εις τήν Άλεξανδρούπολιν, άκρό- 
τατο σταθμό τής πρώτης άνά τήν Ελλάδα περιοδείας μας, δπου καί διανυκτερεύσαμε.

Τήν έπομένη περνάμε τον ποταμόν Έ β ρ ο  (σύνορα Ελλάδος—Τουρκίας) καί 
διασχίζοντας ένα άπέραντο κάμπο, φθάνουμε τήν 15ην ώραν στήν άρχαία πρωτεύουσα 
τού ελληνικού βυζαντινού κράτους, στήν βασιλίδα τών πόλεων, στήν ιερή γιά μάς 
τούς 'Έλληνας πόλι τού Μ. Κωνσταντίνου καί τών τόσων άλλων βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων, τήν Κωνσταντινούπολή, τήν πόλιν τής 'Αγίας Σοφίας, τήν πόλιν τού θρύ
λου, πού νανούρισε τά παιδικά μας όνειρα μέ τό μαρμαρωμένο Βασιλιά της, άλλά καί 
τήν πόλιν τής θυσίας, ή άλωσις τής οποίας είναι συνυφασμένη μέ τήν πιο άποφράδα 
ήμέρα τού έλληνισμοΰ. Πεντάμορφη πόλις καθώς καθρεπτίζεται στά διάφανα νερά 
τού Βοσπόρου. Τό όνειρό μας έγινε πραγματικότης. Εΐμεθα άλήθεια στήν πόλι 
πού μόνο τά παραμύθια τής γιαγιάς έφερναν τήν παιδική ψυχή μας. 'Η  'Αγία Σοφία 
ύψώνεται άκόμη έπιβλητική, άλλά μαζί της, άλλοίμονο ! δέν ύψώνεται καί ό σταυρός, 
σύμβολον τής Χριστιανοσύνης καί τού Ελληνισμού. 'Ο  άλλοτε περικαλλής ναός 
έχει μεταβληθή σέ ιστορικό βυζαντινόν μουσεΐον, πού καί σήμερον άκόμη προκαλεΐ 
τό δέος, άλλά καί τήν έθνικήν υπερηφάνεια, γιά τό μεγαλούργημα τών προγόνων μας. 
Πόσο άλήθεια θά θέλαμε νά ξαναρχίση ή μισοτελειωμένη λειτουργία, νά ηχή
σουν τά σήμαντρα καί οί καμπάνες καί νά ξυπνήση άπό τό βαθύ λήθαργο του δ μαρ- 
μαρωμένος Βασιλιάς. ! Τ ί νά πρωτοθαυμάση κανείς στήν κοιτίδα τής ’Ορθοδοξίας! 
Τ ις πολλές βυζαντινές έκκλησίες της, τό Πατριαρχεΐον της, άπομεινάρι τών παλαιών 
καλών χρόνων, ή τά σύγχρονα τουρκικά μουσεία, δπου φυλάσσονται άμύθητοι θη
σαυροί, δπως τό τουρκικό θησαυροφυλάκιο καί τό άνάκτορο τού Ντολμά Μπαξέ ! 
Γιά ολα αύτά μέ γλαφυρότητα μάς ώμίλησεν δ’ ξεναγός τών Πατριαρχείων κ. Μου- 
τσόπουλος ’Αλέξανδρος. 'Η  ελληνική κοινότης, δπως πάντοτε άνθούσα καί μέ τό 
έθνικόν φρόνημα άκμαΐον, μάς ύπεδέχθη μέ έγκαρδιότητα. Εΐδικώτερον στήν Πρίγκηπο 
περάσαμε άλησμόνητες στιγμές. ’Εξαιρετικές οί φροντίδες τής έκεϊ άκμαζούσης 
λέσχης έργαζομένου κοριτσιού. Κατανυκτικός καί έγκάρδιος ό χαιρετισμός τού σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου, εύστοχος, θερμή καί συγκινητική ή ευχα
ριστήριος άπάντησις τού κ. Διοικητού μας. Πρέπει έδώ νά σημειώσωμεν άκόμη 
ότι έπηκολούθησε γνήσιος ελληνικός χορός τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί τών 
Έλληνίδων τής προαναφερθείσης Λέσχης. Ά ς  μή τελείωναν ποτέ αύτές οί στιγμές,
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καθώς ή σκέψις λικνίζονταν άνάλαφρη άνάμεσα στο παρελθόν καί το παρόν, τήν ιστο
ρία καί τήν σημερινή πραγματικότητα. ’Αλησμόνητη επίσης θά μάς μείνη ή δεξίω- 
σις στήν ιστορική θεολογική Σχολή τής Χάλκης, άκόμη δέ περισσότερον ή ευλογία 
τής Α. Θ. Π. τοϋ Πατριάρχου κ. Άθηναγόρα, άνήμερα του Σταυροΰ, στήν ’Εκκλη
σία τοϋ Πατριαρχείου. Μετά τήν λειτουργία ό σεπτός Πατριάρχης μάς έδέχθη 
ιδιαιτέρως καθώς μάς έπαρουσίασεν ό κ. Διοικητής μας καί μάς άπηύθυνεν εμπνευ
σμένου έθνικόν καί χριστιανικόν λόγον, άναμνησθείς καί τής ίδρύσεως τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων εις τήν πόλιν τής Κερκύρας, όπου τότε ύπηρέτει ώς Μητροπολίτης. 
Συγκεκινημένος τέλος μάς κατησπάσθη όλους καί μάς παρεκάλεσε νά μεταφέρωμεν 
τάς ευλογίας του είς ολόκληρον τό ελληνικόν έθνος. Έφύγαμε άπό τό Πατριαρ-

Οΐ έκδρομεΐ; προ τοϋ ναού τής 'Ayiocs Σοφία;.

χεΐον πλημμυρισμένοι άπό μίαν θείαν συγκίνησι καί άπέραντο θαυμασμόν, διά τήν 
μεγίστην κορυφήν τής ορθοδοξίας, πού όμολογουμένως τιμά καί τήν θρησκείαν, άλλά 
καί τήν έλληνικήν ιδέαν. ’Αξίζει άκόμη νά άναφέρωμεν είς τάς τόσας έπισκέψεις 
μας καί τήν έπίσκεψιν τής έν τώ  Πατριαρχείω κλειστής Πύλης, όπου ώς γνωστόν 
άπηγχονίσθη ό έθνομάρτυς Πατριάρχης Χρυσόστομος.

Μ έ'αύτά τά λίγα, άλλά καί μέ τά άπειρα πού θά κρατήση γιά πάντα ή ψυχή 
μας, άς μάς έπιτραπή νά άφήσωμεν τήν Κωνσταντινούπολή, παίρνοντας τον δρόμο 
τοϋ γυρισμοΰ προς τήν πατρίδα. Είς τάς 1 5 -9 -6 2 , έπιστρέφομε περνώντας τον 
"Εβρο — Άλεξανδρούπολιν — Κομοτηνή — Ξάνθη, διά νά διανυκτερεύσωμεν είς τήν 
Καβάλα. Τήν έπομένη φθάσαμε είς Φιλίππους, τήν άρχαία γενέτειραν τοϋ Βασιλέως 
Φιλίππου. Έ ν  συνεχεία Δράμα, κατ’ έξοχήν καπνοπαραγωγικόν κέντρον, τον ιστο
ρικόν Λαχανά άπό τούς βαλκανικούς πολέμους, όπου ό λοχαγός κ. Φωτιάδης μάς 
έπέδειξε τά πεδία των ιστορικών μαχών καί μάς ώμίλησε διά τήν όλην ιστορία των. 
Τό βράδυ φθάσαμε καί πάλιν είς τήν Θεσσαλονίκη. Τήν έπομένην, 1 7 -9 -6 2 , έπεσκέ- 
φθημεν τήν άρχαία Πέλλα, πρωτεύουσα τοϋ άρχαίου Μακεδονικοΰ κράτους, έπειτα 
τήν Έ δ εσ α , μέ τούς περιφήμους καταρράκτες, τήν Φλώρινα, ώς επίσης καί τό 
επί τών έλληνογιουγκοσλαβικών συνόρων άκριτικόν φυλάκιον «νίκη», όπου ό 
ταγματάρχης κ. Περδικούρης μάς ξενάγησε καί μάς προσέφερεν άναψυκτικά.
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Μετά είδαμε τήν Καστοριά, τής οποίας φημίζονται τα γουναρικά, τδ βράδυ φθάνου
με στην Κοζάνη, οπού μάς ύπεδέχθη ό έκεϊ Διοικητής Χωροφυλακής άντισυνταγμα- 
τάρχης κ. Παπαδόπουλος. Τήν έπομένη περάσαμε τά ιστορικά στενά τοϋ Σαραντα- 
πόρου, τήν ’Ελασσόνα — Τύρναβο — Λάρισα γιά νά διανυκτερεύσωμε τό βράδυ 
εις τον Βόλο, μιά άπό τις γραφικωτερες καί μεγαλύτερες πόλεις τής πατρίδος μας. 
Στάς 1 9 -9 -6 2  διασχίσαμε τό μαγευτικό Πήλιον, τό καλύτερον ίσω ς θέρετρον μέ τήν 
οργιώδη βλάστησιν καί τήν αφάνταστη ποικιλία των οπωρώνων του. Τό έσπέρας τής 
ιδίας ήμέρας έφθάσαμε εις τήν Μακρυνίτσα, όπου ό κ. Διοικητής μάς έδεξιώθη όλους,

γιά νά περάσωμεν έν συνε
χεία μερικές άπό τις πλέ
ον ευχάριστες ώρες μας.

2 0 -9 -6 2 . Τό ώραϊο όνει
ρο έγγίζει προς τό τέρμα 
του." Οπως κάθε τι τό ώ- 
ραΐον, έτσι καί ή έκδρομή 
μας πλησιάζει νά τελειώση 
πιο γρήγορα άπ’ ότι φαν
ταζόμασταν. ’Αξίζει, προ
τού τελειώσουμε, νά θυμη
θούμε τήν Λαμία καί τό προ
σκύνημά μας στον τόπον του 
μαρτυρίου του ’Αθανασίου 
Διάκου, άκόμη τις ιστορικές 
Θερμοπύλες, οπού οί τρια
κόσιοι του Λεωνίδα, μέ τό 
«Μόλων λαβέ» τοϋ βασιληά 
τους, έδειξαν άπαράμιλλον 
ευψυχίαν,άντιταχθέντες, μία 
δράξ αυτοί, εις τάς μυριά
δας των βαρβάρων... ’Ε 
δώ μπορούμε νά ποϋμε ό
τι έκλεισε ούσιαστικά ή έκ
δρομή μας μέ τις θερμές ευ
χαριστίες τοϋ σεβαστού μας 
Διοικητοΰ, χάρις εις τήν 
πρωτοβουλίαν τοϋ όποιου 
περάσαμε τις πιο άλησμό- 

νητες ίσως ήμέρες τής ζωής μας. ’Αξίζει άκόμη νά λεχθή, ότι τό άδελφόν Σώμα 
τής Ε . Β . Χωροφυλακής έπραξε τό παν διά νά μάς έξυπηρετήση κατά τήν διέλευσιν 
καί παραμονήν μας εις τάς διαφόρους πόλεις. Τοϋ εϊμεθα όλοι εύγνώμονες καί υ
ποχρεωμένοι. 20 -7 -62 , ώρα 20ή. ’Εμπρός στά μάτια μας έχομε καί πάλι τήν ’Α
θήνα μας, όμορφη βασίλισσα μέσα στή φωτοπλημμύρα της. ’Έ τσ ι έτελείωσε τό ό
μορφο όνειρό μας, πού τό ζήσαμε όμως στήν πραγματικότητα καί πού θά τό έν- 
θυμούμεθα πάντα σάν κάτι τό πλέον πολύτιμο μέσα στο επίπονο διάβα τής ζωής μας.

01 εκδρομείς εις τό φυλάκιου « Νίκη » των Έλληνογίουγ- 
κοσλαβικών συνόρων.

17. ΓΙΟΛΔΛΣΕΛΣ



Ποιος έκλεψε τό περιδέραιον;
’Από σήμερα τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» καθιερώνουν έκ νέου τήν στήλην 

τοϋ «άστυνομικοϋ προβλήματος» και καλούν τούς άναγνώστας των νά άσχοληθοϋν 
μέ τήν έπίλυσίν του.

**  *
«’Άφησα κάπως ένωρίτερα εκείνο τό βράδυ τό γραφείο καί μετά άπό ένα περί

πατο στους κεντρικούς δρόμους τής ’Αθήνας, κατέληξα στο συνηθισμένο καφενείο 
τής όδοΰ Πειραιώς. Εϊναι ενα ήσυχο' κέντρο χωρίς ορχήστρα ή ραδιόφωνα, μέ 
άρκετή πολυτέλεια, μέ μαρμάρινα τραπέζια, μέ δερμάτινους καναπέδες μέ γκαρ
σόνια πού φορούν λευκά καθαρά σακκάκια καί μέ άφθονες εφημερίδες, όπου μπορεί 
κανείς νά περάση εύχάριστα τήν ώρα του.

Κάθησα μόνος μου σ’ ενα τραπέζι, παρήγγειλα έναν καφέ καί...παρακολου
θούσα τούς διάφορους θαμώνες τού κέντρου. Μία παρέα, στο παραπλεύρως μέ τό δικό 
μου τραπέζι, μοΰ κίνησε κάπως περισσότερο τό ενδιαφέρον. Ή τα ν  τέσσαρες άν- 
δρες καί μία γυναίκα.

’Έξαφνα σέ μιά στιγμή τά φώτα έσβυσαν καί ολόκληρο τό κέντρο βυθίστηκε στο 
σκοτάδι. ’Εγώ  όμως, μέ τήν παρατηρητικότητα πού μέ διακρίνει, είχα έν τώ μεταξύ 
«μελετήσει» τόσο καλά τά μέλη τής παρέας, πού μπορώ τώρα νά τά περιγράφω μέ 
κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν :

Ό  πρώτος, ένας νεαρός 20 - 22 χρόνων, διεκρίνετο γιά τήν άπόλυτη σιωπή του 
καί τούς άσχημους τρόπους του. "Οταν μιλούσε, είχε τά πόδια του άπλωμένα σ’ 
ένα δεύτερο κάθισμα, γελούσε χωρίς λόγο καί κάπνιζε άδιάκοπα, τά δέ «άποτσίγα- 
ρα» πετούσε σ’ ένα μεγάλο άνθοδοχεΐο πού εύρίσκετο πλάι του. «Ερωτοδουλειές» 
είπα μέ τό νού μου καί «πέρασα» στον έπόμενο

Ή ταν τής ιδίας σχεδόν ηλικίας, άψογα ντυμένος καί έδινε τήν εντύπωση «δανδή». 
Καθώς έπινε γρήγορα μέ μεγάλες «γουλιές» τον καφέ του, παρετήρησα ότι, τό μικρό 
δάκτυλο τού δεξιού χεριού, μέ τό όποιο κρατούσε τό φλυτζάνι, ήταν δεμένο λόγω 
μικροτραύματος, γιά τό οποίο είχε μιλήσει έν έκτάσει λίγο πρωτύτερα στήν παρέα.

Ό  τρίτος, κάπως μεγαλύτερος άπό τούς άλλους καί άξιοπρεπέστερος, έφερε 
μιά μαύρη γενειάδα τόσο πυκνή, πού σπάνια συναντά κανείς. Πίσω άπό τούς χον
δρούς φακούς πού φορούσε, διεκρίνοντο δύο μικρά μυωπικά γαλανά μάτια. Μέ στα
θερές λέξεις καί ζωηρές χειρονομίες, περιέγραφε στο διπλανό του τις έξαιρετικές 
ιδιότητες μιας φωτογραφικής μηχανής, πού κρατούσε τήν ώρα άκριβώς πού έσβυ- 
ναν τά φώτα.

'Ο  τέταρτος, άδύνατος μέ άδρά χαρακτηριστικά καί ρυτίδες, είχε στηρίξει τό κε
φάλι του στο δεξί χέρι κι’ άκουγε μέ μεγάλη προσοχή τήν μακράν περιγραφήν τού «γε- 
νειοφόρου», ένώ μέ τό άριστερό έπαιζε μ’ ένα κουτί σπίρτα, πού ήσαν πάνω στο τρα
πέζι. 'Ένα μισογεμάτο ποτήρι μέ κόκκινο κρασί βρισκόταν μπροστά του. Τά μαλλια 
του, παρ’ όλο τό έπιμελημένο κτένισμα καί τή χωρίστρα, ήταν κάπως δύσκολο νά σάς 
πείσουν ότι ήσαν φυσικά καί όχι περούκα.
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Τό πέμπτο καί τελευταίο μέλος ήταν μία γυναίκα άρκετά δμορφη, καίτοι έφαί- 
νετο κάπως κουρασμένη καί ωχρή. Καθισμένη στον καναπέ, μέ τίς πλάτες προς 
τον τοίχο, μιλούσε πολύ λίγο. Στο λαιμό της φορούσε έ'να κολιέ άπο μικρά άλλά 
ωραία μαργαριτάρια.

"Οταν λοιπόν έσβυσαν τά φώτα, άπότομα μείναμε στο σκοτάδι. Τότε, άμέσως 
σχεδόν, άπο τον μπουφέ τού καταστήματος άκούστηκαν ζωηρές φωνές. "Ενα τσι
γάρο άναψε στο τραπέζι τής παρέας. "Ενα κάθιστα άκούστηκε να μετακινήται καί 
άμέσως κατόπιν άκουσα την κυρία νά λέει κάπως άνήσυχα : «Μά τ ’ είναι αυτό ;» 
Συγχρόνως άκουσα κάτι νά πέφτη στο πάτωμα, καθώς καί το κρότο ένος ποτηριού 
πάνω στο τραπέζι.

"Ενα λεπτό άργότερα τά φώτα άναψαν καί νά τί παρετήρησα τότε :
Τον σιωπηλό νέο νά πετά ένα άποτσίγαρο στο βάζο καί νομίζω, πώς άκουσα 

το «σύριγμα» τού τσιγάρου στο νερό.
Τον νεαρό «δανδή», παραπλεύρως τού «σιωπηλού», νά φέρνη μέ τό άριστερό χέρι 

σιγά καί μέ προσοχή τό φλυτζάνι τού καφέ στο στόμα, κάτω άπο τό όποιο είχε άπλώ- 
σει την παλάμη τού δεξιού χεριού γιά νά μην πέση τυχόν καμμιά σταγόνα καφέ 
στο καινούργιο φρεσκοσιδερωμένο πανταλόνι του.

'Ο  «γενειοφόρος», πού έφαίνετο σαν τρομοκρατημένος γιά όσα συνέβησαν, κρα
τούσε σφιχτά τη φωτογραφική μηχανή καί κοιτούσε σάν χαζός, μέ μισάνοιχτο στό
μα τό διπλανό του μέ τήν περούκα.

Ό  τέταρτος κρατούσε κι’ αυτός μέ τά δυο χέρια τό κεφάλι του, φοβούμενος, προ
φανώς, μή τυχόν κανείς, επωφελούμενος τού σκότους, τού άφαιρέση τήν περούκα. 
Τό ποτήρι είχε πέσει πάνω στο τραπέζι καί τό κρασί είχε χυθή στο πάτωμα. Κανείς 
άπο τούς τέσσερες δέν είχε προσέξει τή γυναίκα, ή οποία καθόταν στο κέντρο τής 
παρέας καί ή οποία έφαίνετο νά τάχη κυριολεκτικώς χαμένα. Μέ τά δυό της χέρια 
έψαχνε τό λαιμό της καί ξαφνικά πετάχτηκε άπο τό κάθισμα φωνάζοντας «Τό κολ- 
λιέ μου! Μοΰ έκλεψαν τό κολλιέ».

Σηκώθηκα άμέσως καί διέταξα νά μή κινηθή κανείς άπο τά μέλη τής παρέας, 
παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε τους κίνηση. Δυό άστυφύλακες έφθασαν σχεδόν 
άμέσως. Ούδεμία άμφιβολία ύπήρχεν ότι ένας άπο τούς τέσσαρες είχε κλέψει τό κολιέ.

"Ολοι κατά σειράν ώδηγήθηκαν στο παραπλεύρως δωμάτιο καί έρευνήθηκαν λε
πτομερώς χωρίς άποτέλεσμα.

«Βρέ θρασύτης», φώναξε ό γενειοφόρος, «νά μοΰ ψάξουν ως καί τά γένεια».
«Ε μ ένα  μοΰ έβγαλαν καί τον επίδεσμο άπο τό δάκτυλο, λές καί μπορούσε νά 

κρυφθή εκεί τό κολλιέ», είπε ό «δανδής».
«Ξέρετε τί μούκαμαν έμένα;» είπε ό άδύνατος, «στο τέλος μού έψαξαν καί τήν 

περούκα».
Ό  «σιωπηλός» τής παρέας άναψε καί νέο τσιγάρο χωρίς νά πή τίποτε. Πήρα τή 

φωτογραφική μηχανή καί τήν έψαξα έκ νέου, χωρίς άποτέλεσμα. Κοίταξα έπάνω στο 
τραπέζι : «Πού είναι τό κουτί μέ τά σπίρτα ;» ρώτησα. «Νομίζω πώς έπεσε κάτω 
άπο τό τραπέζι» άπήντησε ό κύριος μέ τήν περούκα. Πράγματι βρέθηκε χωρίς τό 
κολιέ. ’Ακολούθως έψαξα τό βάζο στο όποιο βρέθηκαν μόνο τ ’ άποτσίγαρα.

Χωρίς νά άπογοητευθώ όμως άρχισα νά έξετάζω έκ νέου άπο τήν άρχή τήν όλη 
ύπόθεση λεπτομερώς, όπου πράγματι ένα «σημείο» κίνησε ιδιαίτερα τήν προσοχή μου. 
Αυτό άκριβώς τό σημείο ήταν τό κλειδί τής μυστηριώδους αύτής ύποθέσεως.

Μπορείτε νά καταλάβετε τί έννοώ;
«Μ»

Οί άναγνώσται μας παρακαλοΰνται νά στείλουν τάς λύσεις των μέχρι τής 15 /11/62, 
ότε καί θά δημοσιευθοΰν τά ονόματα έκείνων, πού έστειλαν έπιτυχεΐς άπαντήσεις.
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Ύπά 'Υπαστυνέμου Α' χ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ‘Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’ Ιθάκης.
’Αρχίζει άπό την οδόν Άχαρνών 156 καί τελειώνει στον "Αγιο Γεώργιο τής 

Κυψέλης.
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τοϋ Ίονίου πελάγους πού βρίσκεται στα νότια 

τής Λευκάδος. ‘ Η έ'κτασίς του άνέρχεται στα 94 ,84  τετρ. χιλιόμετρα καί ό πληθυ
σμός του στις 5 .250  κατοίκους.

Κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους, ή ’Ιθάκη ή το πρωτεύουσα τοϋ βασιλείου 
τοϋ Λαερτίου καί τοϋ Ό δυσσέως. "Οσον άφορά την ταύτισι τής ’Ομηρικής ’Ιθάκης 
προς την σημερινή, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, δηλαδή άλλοι παραδέχονται την 
ταύτισι καί άλλοι θεωρούν την Λευκάδα ή την Κεφαλληνία, ως τό 'Ομηρικό νησί. 
Τό 1185 ή ’Ιθάκη κατελήφθη άπό τούς Νορμανδούς καί περί τον 15ον αιώνα άπό 
τούς 'Ισπανούς. ’Από τό 1499— 1797 βρισκόταν υπό την κυριαρχία τών Ε νετώ ν. 
"Εκτοτε ακολούθησε την τύχη τών άλλων νησιών τοϋ Ίονίου (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει στο· Καλαμάκι καί στούς Ά γιους ’Αναργύρους).

Ίθώ μ η ς.
Πάροδος τής πλατείας Κυκλοβώρου, στο τέρμα τής Λεωφορ. γραμμής «Γκύζη».
Πρόκειται για τήν γνωστή κωμόπολι τής Μεσσηνίας, ή οποία, στήν άρχαιό- 

τητα, χρησίμευσεν ως φρούριο τών Μεσσηνίων, τήν εποχή τοϋ Α ' καί Γ ' Μεσση- 
νιακοΰ πολέμου. "Υστερα άπό τήν, ύπό τοϋ ’Επαμεινώνδα, κτίσι τής Μεσσήνης, ή 
Ίθώ μ η  έγινε ή άκρόπολις τής πόλεως (369 π .Χ .).

Λέγεται πώς ιδρύθηκε άπό τήν τροφό τοϋ Διός, Ίθώ μ η , άπό τήν όποια καί 
διετήρησε τήν επωνυμία (Συνώνυμη οδός υπάρχει στον Βύρωνα).

Ίκαριέων.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 112, άπέναντι άπό τήν Δημοτική άγορά τοϋ Ρούφ.
Οί Ίκαριεΐς ήσαν οί κάτοικοι άρχαίου δήμου τής Α ττική ς. 'Ο  γενάρχης 

αυτών Ίκάριος ή Ίκαρίων, ’Αθηναίος τήν καταγωγήν, ήτο γυιός τοϋ Πανδίονος
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καί πατήρ τής Ήριγόνης. ’Από τον Διόνυσο διδάχθηκε την καλλιέργεια τής άμπέλου 
καί την οινοποιία καί έγινε έτσι ό πρώτος άμπελουργός καί οΐνοποιός τής ’Αττικής.

’ Ικάρου.
Πάροδος τής οδού Μεγίστης 58, κοντά στη πλατεία Κυψέλης.
*0  ’Ίκαρος, γυιός τοϋ Δαιδάλου καί τής Ναυκράτης, φυλακίσθηκε, μαζί μέ τον 

πατέρα του, άπό τον Μίνωα στον Λαβύρινθο, έπειδή, σύμφωνα μέ τις ύποψίες τοϋ 
Μίνωος, ό Δαίδαλος βοήθησε τις σχέσεις τής Πασιφάνης μέ τον ωραίο ταΰρο, έκ 
των οποίων γεννήθηκε ό Μινώταυρος. Τόσον ό Δαίδαλος δσον καί ό γυιός του’Ίκαρος, 
δραπέτευσαν άπό τον Λαβύρινθο, πετώντας μέ φτερά τά όποια κατεσκεύασε καί 
συγκόλλησε μέ κερί ό Δαίδαλος. Παρά τις συμβουλές τοϋ Δαιδάλου, ό ’Ίκαρος 
ύψώθηκε άρκετά μέ άποτέλεσμα νά λυώση τό κερί, άπό την ήλιακή θερμότητα καί 
νά πνιγή στο πέλαγος τό όποιον έκτοτε ώνομάσθηκε Ίκάριον (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στην Κηφισιά).

Ίκονίου.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 147, πιο κάτω άπό τη στάσι ’Ιθάκης.
Τό Ικόνιο, πόλις σήμερα τής Ν .Δ. κεντρικής Τουρκίας, άναφέρεται άπό τον 

Ξενοφώντα στην «Κύρου Άνάβασιν». Τήν εποχή των Βυζαντινών τό Ίκόνιον έγινε 
πολιτικό καί στρατιωτικό κέντρο. ’Αργότερα, δταν κατελήφθη άπό τον Σελτζουκίδη 
σουλτάνο Κιλίτς—Άρσλάν, έγινε πρωτεύουσα τοϋ κράτους του μέχρι τό 1466, δτε 
κατελήφθη άπό τούς Τούρκους καί ή πρωτεύουσα μετεφέρθη στήν Κωνσταντινού- 
πολι. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες.

’ Ικτίνου.
Πάροδος τής όδοϋ Κλεισθένους 11, πίσω άπό τό Δημαρχείο.
Ό  ’Ικτίνος, περίφημος άρχιτέκτων τής άρχαιότητος, ήκμασε κατά τό δεύτερο 

ήμισυ τοϋ Ε ' π .Χ . αίώνος. ’Από τούς άρχαίους συγγραφείς άναφέρεται ώς έργασθείς, 
βοηθούμενος άπό τον Φειδία καί τον Καλλικράτη, στήν άνοικοδόμησι τοϋ Παρθε- 
νώνος. ’Έργα τοϋ ’Ικτίνου ήτο ό ναός τοϋ ’Απόλλωνος στή Φιγαλεία καί τό Τελε- 
στήριο τής Έλευσΐνος.

Ίλιάδος.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Πλυτα (Γούβα) καί τελειώνει στήν όδό Φρύνης, 

κοντά στή πλατεία Σμύρνης τοϋ Βύρωνος.
Πρόκειται γιά τον τίτλο τοϋ γνωστού έπους τοϋ 'Ομήρου. Στήν «Ίλιάδα» ό 

'Όμηρος άφηγειται τήν μήνι τοϋ Ά χιλλέω ς κατά τοϋ Άγαμέμνονος, τά γεγονότα 
πού έλαβον χώραν, δστερα άπ’ αυτή καθώς καί άλλα περιστατικά τοϋ τρωικού 
πολέμου. 'Η  «Ίλιάς» διαιρείται σέ 24 ραψωδίες καί περιλαμβάνει περί τούς 16.000 
στίχους. 'Η  σπουδαιότερη έκδοσις τής «Ίλιάδος», κατά τήν άρχαιότητα, έγινε άπό 
τον ’Αριστοτέλη, ή πρώτη δέ έντυπη έκδοσις έξεπονήθη στήν Φλωρεντία τό 1488, 
άπό τον Δ . Χαλκοκονδύλη.

Ίλισ ο ΰ .
Πρόκειται γιά τήν παράλληλη όδό τοϋ ομωνύμου ποταμού, ή οποία άρχίζει 

άπό τό «Γουδί» καί τελειώνει στο Π. Φάληρο.
’Οφείλει τήν ονομασία στον ομώνυμο ποταμό τών άρχαίων ’Αθηνών, ό όποιος, 

πηγάζοντας άπό τις βορειοδυτικές κλιτύες τοϋ 'Υμηττού, εξέβαλλε στο Φάληρο. 
Κοντά στις όχθες του υπήρχε τό Ιερόν τών «Ίλισιάδων Μουσών». Κοντά στον 
’Ιλισό οί δικασταί έδιδον τον «ήλιαστικόν δρκον». Ό  ποταμός έλατρεύετο ώς Θεός.

Σήμερα, τό μεγαλύτερο τμήμα τής κοίτης τοϋ ’Ιλισού δέν υπάρχει, γιατί 
πάνω σ’ αυτή κατεσκευάσθη εύρεϊα λεωφόρος κάτω άπό τήν όποια τά λίγα νερά τοϋ 
’Ιλισού κατευθύνονται μέ οχετό προς τή θάλασσα. (Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
'Τπ6 Ύπαστυν. Β ' χ . X .  Σ Τ Α Μ Α Τ Η  

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

— Βάσω Ά  γ ά θ ο υ κύριε 'Υπαστυνόμε! ψιθύρισε. Μ άλιστα! Βασούλα Ά γ ά - 
θου!..

— Δηλαδή ;
-— Χ ά ! χ ά ! χ ά ! Βρε πώς έμαθα να γελάω !!  Χ ά ! χάααα! ! ! . . .
—Άργύρη Σκαβάντζο! είπα αύστηρά. Ξεχνάς την ιδιότητά σου ;
— Ό χ ι ! για τό Θεό, ο χ ι!!  Είμαι άστυφύλακας κύριε 'Υπαστυνόμε. Ποτέ δεν τό 

ξεχνάω αύτό, άν και έχω δυο μήνες νά παρουσιαστώ στην υπηρεσία μου. Ξέρετε 
όμως που βρισκόμαστε ;

•— Ποϋ βρισκόμαστε ;
— Ούτε στην άρχή άκόμα! Πήραμε λανθασμένη κατεύθυνση καί αύτό μόνο 

πού πετύχαμε είναι τό ότι άνακαλύψαμε μια άτέλειωτη σπείρα άπό λαθρέμπορους 
ναρκωτικών, άπό σωματέμπορους τοϋ χειρίστου είδους... Μά ό δολοφόνος τοϋ Θέμου 
Βότσικα δεν υπάρχει άνάμεσά το υ ς! Τ ’ άκοϋτε κύριε 'Υπαστυνόμε ; 'Ο  δολοφόνος 
τοϋ Βότσικα δέν...

— Πάψε! φώναξα άγριεμένος. Τί είναι εκείνο πού σέ κάνει τόσο βέβαιο γι’ αύτό ;
—-’Ακουστέ μ ε : ’Έ χ ετ ε  τη γνώμη, πώς άν ήταν ό Άγάθος δολοφόνος θά έμενε

έδώ;
Π ώ ς; Τ ί;
— Ε ίστε άτυχος κύριε 'Υπαστυνόμε. 'Όταν τηλεφώνησα χθες τό βράδυ ζήτησα 

πρώτα εσάς νά σάς πώ τά νέα καί ότι έπρεπε σήμερα νά κατεβήτε στον ’Άλιμο. 
Δυστυχώς δέν σάς βρήκα καί άνέφερα σχετικά στον κύριο Βέλιο καί τον κύριο Διευ
θυντή. Ό  Άγάθος είναι έδώ κύριε 'Υπαστυνόμε. Μάλιστα! Έ δ ώ , στην ’Αθήνα!! 
Τόσο καιρό κινείται άνάμεσά μας ξεγλυστρώντας σάν τό φίδι! Μά όμως...

— Γιά  ξαναπέστο αύτό Σκαβάντζο ! Μά την πίστη μου, θά μέ τρελλάνης!.. Ό  
Άγάθος βρίσκεται έδώ ; Στην ’Αθήνα ό Άγάθος καί όχι στην Αύστραλία ;

— Χά, χάααα! σάρκασε πάλι ό Άργύρης. Βρέ πώς έμαθα νά γελάω, κοντά σ’ 
αυτούς τούς άνθρώπους! ! !  Μάλιστα κύριε 'Υπαστυνόμε μου. Έ δ ώ , στην ’Αθήνα 
βρίσκεται ό Άγάθος καί όχι στην Αύστραλία! ! ! . . .

—'Ώ σ τ ε !...  ώ στε... Ό  Άγάθος βρίσκεται έδώ καί οχι στήν Αύστραλία! Καί τό 
λές αυτό μέ τόση άπάθεια. Καί είσαι βέβαιος πώς αυτός δέν είναι ό δολοφόνος ! ! ! .  Δέν 
μου λές Άργύρη, έπαθες τίποτε παιδί μου; Είσαι ό Άργύρης πού άφησα τη νύχτα 
εκείνη στο Χολαργό ; Είσαι ό Άργύρης έπάνω στον όποιο είχα στηρίξει τόσες 
ελπίδες ; Τ ί είναι αύτά πού λές παιδί μου ;

Μέ κοίταξε σά νά μη καταλάβαινε.
— Πώς μ’ άρέσει αύτό τό πατρικό ύφος!... ’Ελάτε τώρα κύριε 'Υπαστυνόμε. 

’Ελάτε. ’Αρκετά πληρώσατε γιά κείνη την άναφορά πού κάνατε πρόπερσι, θυμάστε; . 
Γιά κείνη τήν άναφορά λέω, πού είπατε ότι παρασύρομαι άπό τις γυναίκες...Τό 
είχα όρκισθή νά σάς κάνω μιά μικρή λαχτάρα οπότε μπορούσα... Τώρα πληρώσατε. 
’Αρκετά σάς τήν έσκασα μέσα σέ λίγα λεπτά. ’Ελάτε τώρα νά κεράσετε τις μπΰρες 
καί νά μάθετε τί συμβαίνει.

Τό άκολούθησα σάν παιδί. Πήγαμε καί καθήσαμε στο υπόστεγο καί παρήγγειλα 
δύο μπΰρες. Πόσο άλλάζουν άλήθεια οΐ στυγνές επαγγελματικές συνθήκες... Αυτή 
ή ιεραρχία!... «Οί άνώτεροι πρέπει νά κρατούν εις τήν άρμόζουσαν άπόστασιν τούς 
ύποδεεστέρους αύτών καί νά μή...»

— Νά ή Βασούλα, διέκοψε τις σκέψεις μου ό Άργύρης άδειάζοντας τό ποτήρι
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του. Φέρνει τό κανώ της προς τά εδώ. ’Όμορφη γυναίκα μά την άλήθεια. Μά, ό 
κύριος Βέλιος δεν σας είπε τίποτε άπ’ αυτά πού τηλεφώνησα; Ούτε ό κύριος Διευ
θυντής ;

Τον κοίταξα χωρίς νά μπορέσω νά κρύψω ένα χαμόγελο γεμάτο ικανοποίηση.
— Μέ ειδοποίησαν νά κατεβώ στον ’Άλιμο κατά τις έντεκα σήμερα. Θά συναν- 

τώμεθα καί θά μου εξηγούσαν. Περίμενα δμως ώς τις δώδεκα χωρίς νά φανούν. 
’Αποφάσισα έτσι νά κάνω μερικές βουτιές ώσπου νά έρθουν. ’Αντί γι’ αύτούς όμως 
ήρθες έσύ, ή μάλλον έγώ ήρθα σέ σένα κολυμπώντας... Τ ί έλεγες ; *Α ! πώς είναι 
όμορφη ή Βασούλα σου. Έ χ ε ις  δίκιο...

— Κ ι’ όταν σέ φιλάη αυτή ή γυναίκα νομίζεις πώς βρίσκεσαι στον έβδομο ου
ρανό!... ψιθύρισε.

— Τήν γνωρίζεις πολλές ημέρες ; τον ρώτησα.
— Πάνε είκοσι μέρες περίπου. Ή τα ν  απαραίτητο γιατί ή παρακολούθηση τού 

Άγάθου άρχισε νά γίνεται προβληματική τον τελευταίο καιρό. Κινδύνευα!
—  Ξέρει τίποτα αυτή ;
—'Όλα τά ξέρει, όπως είναι φυσικό άλλωστε. Δέν μιλά όμως γιά τίποτα. Φο

βάται γιά τή ζωή μου...
■— Σ ’ άγαπάει πολύ, έ ;
— Ναί, πάρα πολύ. Τόσο, όσο μισεί τον έτεροθαλή άδελφό της, πού τής έκαμε 

μαρτυρική τή ζωή.
— Σ έ βοήθησε τέ  τίποτα ;
—’Ό χι άμέσως. Μοΰ είναι όμως άρκετό πού βρίσκομαι μαζί της καί δικαιολο

γώ έτσι τήν παρουσία μου, τώρα πού τό λαθρεμπόριο τελείωσε. Ξέρετε δμως τί 
σκέπτομαι ; Σκέπτομαι πώς θά συλλάβουμε αύτούς τούς δύο πού είδατε μέ τή Μαίρη 
καί τήν Κάτια. Είναι τρομερά επικίνδυνοι...

— Λές νά τούς... βοηθήσουν ή Μαίρη καί ή Κάτια ;
— Μην τό θεωρείτε τόσο άστείο. Είναι κι’ οί δυό τους άρκετά έπικίνδυνοι. 

’Αλήθεια, θυμώσατε πού βρέθηκε εδώ ή Μαίρη;
— Αυτό είναι άλλη υπόθεση. ’Αλλά γιατί σηκώνεσαι ;
•—’Ε λ ά τε! ’Ελάτε γρήγορα. Αυτός είναι ό Ά γ ά θο ς!
'Ένα άτομο έβγαινε άπό τήν καμπίνα νούμερο έντεκα καί κατευθυνόταν στην 

έξοδο. Φαινόταν τριάντα πέντε χρονών πάνω κάτω καί βάδιζε μέ μεγάλα βήματα. 
Τήν ίδια στιγμή, άπό τή δωδεκάτη καμπίνα βγήκε ό ’Αστυνόμος.

— Κάθησε, έδώ, είπα στον Άργύρη. Δέν χρειάζεται νά καταλάβη ότι τον 
πρόδωσες...

— Μά οπλοφορούν καί οΐ δύο. Είναι έπίφοβοι κύριε 'Υπαστυνόμε!..
— Κάθησε, σοΰ είπα. Δέν βλέπεις τον Σωτηρίου μέ τον 'Υποδιευθυντή κοντά 

στο ταμείο ;
"Ανοιξα τό βήμα μου καί βρέθηκα στήν έξοδο. Ό  ’Αστυνόμος μοΰ έκανε νόημα 

νά προχωρήσω πιο γρήγορα ένώ αυτός πλησίαζε τον Άγάθο.
Σίμωσα άπό τά πλάγια.
— Προχώρα χωρίς νά κάνης καμμιά κίνηση ! Πρόσταξε ό ’Αστυνόμος τον Άγάθο, 

πιάνοντας τό χέρι του. "Ακόυσες ; Καί χωρίς νά κοιτάξης πίσω αν θέλης τό καλό σου. 
’Αστυνομία έδ ώ !

Είχα  πλησιάσει πολύ.
— Σ έ συμφέρει νά ύπακούσης, είπα δείχνοντας καί γώ τήν ταυτότητά μου......

( Συνεχίζεται)
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— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί : Ύπαρχιφύλαξ κ. Κων- 
σταντάκος ’Ιωάννης, εις δν ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας έξέφρασε την ευαρέ
σκειάν του διά την ύπερ25ετή εύδόκιμον έν τω  Άστυνομικω Σώματι υπηρεσίαν του 
καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πανίτσας Κωνσταντίνος, Μάνδυλας Νικόλαος, Παπακω- 
στόπουλος Γεώργιος καί Ψύχαλος Κωνσταντίνος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α στυ
φύλακες κ.κ. Λαβίδας Δημήτριος, Φραγκάκης Δημήτριος καί ό μαθητευόμενος 
Άστυφύλαξ κ. Χαμπέσης Παναγιώτης.

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπηλλάγη έκ των καθη
κόντων του, ώς κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικης υπηρεσίας καί άπολυ- 
τέος διά λόγους υγείας, ό 'Υπαστυνόμος Β ' κ. Στάππας Γεώργιος καί άπενεμήθη 
αύτώ ό βαθμός τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς συντα
ξίμου υπηρεσίας, έξ ής δετοΰς τοιαύτης είς τον βαθμόν τοϋ 'Υπαστυνόμου Β ' τάξεως.

Εις τον είρημένον ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας, διά την μακροχρόνιον έν τω 
Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, έξέφρασε την εύαρέσκειάν του.

*
*  *

ΕΚ Δ ΡΟ Μ Α Ι Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ

’Εν σχέσει μέ τάς έκδρομάς ’Εξωτερικού παρέχονται αί κάτωθι πληροφορίαι :
Τό πρακτορεΐον ταξιδίων, τό όποιον προέτεινε την άνάληψιν των έκδρομών της 

’Αστυνομίας μέ τμηματικήν καταβολήν τοϋ άντιτίμου, δέχεται διά τήν πραγματοποίη
σ ή  της έκδρομής των 25 διανυκτερεύσεων έν Εύρώπη τήν τιμήν των 4 .000  δραχμών 
κατ’ άτομον, διά δέ τήν τών 30  διανυκτερεύσεων τιμήν 5 .000  δραχμών. Τό ποσόν θά 
καταβληθή τό μέν 1 /3 προκαταβολικώς, τά δέ 2 /3 είς δώδεκα δεκαπενθημέρους 
δόσεις μετά τήν έπάνοδον. Είναι κατά τι η,ύξημένη ή τιμή τής δευτέρας έκδρομής, 
διότι αί διανυκτερεύσεις είς τάς πόλεις τής 'Ολλανδίας καί Νίκαιαν Γαλλίας είναι 
άκριβώτεραι τών άλλων πόλεων, προς δέ περιλαμβάνει διαδρομήν 7 .500 χιλιομέτρων, 
ήτοι 500  χιλιόμετρα πλέον τής πρώτης. Αί προτάσεις πάντως μελετώνται μετά 
προσοχής.

Ε ίς τάς ώς άνω τιμάς συμπεριλαμβάνονται όλαι αί δαπάναι κινήσεως, ύπνου 
είς ξενοδοχεία Β ' καί Γ ' κατηγορίας τουριστικά μετά πρωινού, διοδίων, πορθμείων 
κλπ., πλήν τοϋ φαγητού, καθ’ ύλην δέ τήν διάρκειαν θά συνοδεύη τούς έκδρομεΐς 
ξεναγός.

Αί δαπάναι τών τοπικών ξεναγήσεων καί τών τοιούτων είς τά μουσεία, δέν 
συμπεριλαμβάνονται, διότι είναι προαιρετικαί καί ώς έκ τούτου δέν έπιδέχονται 
προσυμφωνίαν, είναι άλλωστε πολύ μικραί—ούχί άνώτεραι συνολικώς τών 100 
δραχμών κατ’ άτομον.

Τά έξοδα διατροφής ποικίλλουν άπό πόλεως είς πόλιν καί άπό χώρας είς χώραν, 
είναι δμως δυνατή ή κατανάλωσις έτοιμων φαγητών, ώς καί τό αύτοσερβίρισμα, 
οτε ή δαπάνη είναι πολύ κατωτέρα άπό τήν έστίασιν είς έστιατόρια, είς τά οποία 
γενικώς αί τιμαί είναι διπλάσιαι καί τριπλάσιαι τών έν Έλλάδι.

Είς τό πρόγραμμα τοϋ ’Αρχηγείου θά ληφθή μέριμνα άναγραφής τών είς έκά- 
στην πόλιν ίσχυουσών τιμών τροφίμων καί έτοιμων φαγητών.

’Επαναλαμβάνεται ή σύστασις τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων περί τής 
δσον τό δυνατόν εΰρυτέρας συμμετοχής τών άστυνομικών καί δή τών νέων άξιωμα- 
τικών είς τάς έν λόγω έκδρομάς. Οί τυχόν έπιθυμοϋντες καί μή δηλώσαντες είσέτι, 
δύνανται νά δηλώσουν συμμετοχήν μέχρι τέλους τοϋ έτους.
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Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Δ Ω Ρ Ε Α Ι

'Η  σύζυγος τού προ έτους άποβιώσαντος ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' τάξεως 
’Αθανασίου Τασιοπούλου, κ. ’Αναστασία Τασιοπούλου, άπέστειλε προς τον κ. 
’Αρχηγόν της ’Αστυνομίας την κάτωθι έπιστολήν :

Έ ν  Άθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1962
Κύριε ’Αρχηγέ,

’Επί τη συμπληρώσει έτους από τοϋ θανάτου τοϋ λατρευτού μου συζύγου ’Αθα
νασίου Τασιοπούλου, άποστέλλω Ύ μ ΐν  έσωκλείστως ποσόν 2 .000  δραχμών καί 
παρακαλώ όπως εύαρεστηθήτε καί διαθέσητε τοΰτο άντί μνημοσύνου του κατά την 
'ΐμετέραν κρίσιν.

Μ ετ’ εξαίρετου τιμής 
Α. Τασιοπούλου

Εις την άνωτέρω έπιστολήν, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας άπήντησεν ώς 
έξης :

Άθήναι τη 1 ’Οκτωβρίου 1962
Έρίτιμον Κυρίαν 
’Αναστασίαν Τασιοπούλου 

οδός Άχαρνών 121 
Έ  ν τ  α ΰ θ α

Έλάβομεν τήν άπό 2 9 -9 -1 9 6 2  έπιστολήν σας, ώς καί την έκ δύο χιλιάδων 
δραχμών δωρεάν σας, ήν είχατε τήν εύγενή καλωσύνην νά άποστείλητε ήμΐν άντί 
μνημοσύνου τοϋ άειμνήστου συζύγου σας καί σας έκφράζομεν τάς πλέον θερμάς 
ευχαριστίας μας, γνωρίζοντες δτι τό ποσόν τοΰτο κατατεθήσεται εις τό Ε .Τ .ΐ .Α .Π . 
υπέρ τών Παιδικών Κατασκηνώσεων τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ό  ’Αρχηγός 
Ευάγγελος Καραμπέτσος 

Ά στυν. Διευθυντής Α'

—Ό  Διευθυντής τής Τραπέζης 'Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μελαχροινός, 
σύμβουλος τοϋ διοικητικού συμβουλίου τού ’Επικουρικού Ταμείου 'Υπαλλήλων 
’Αστυνομίας Πόλεων (Ε .Τ .Υ .Α .Π .) καί Κλάδου 'Υγείας,έδώρησεν εις τό Ε .Τ .Υ .Α .Π . 
ολόκληρον τήν έξ 119,85 δραχμών άποζημίωσίν του, διά τήν συμμετοχήν του εις 
τάς συνεδριάσεις τού διοικητικού συμβουλίου άμφοτέρων τών Ταμείων, κατά τό Γ ' 
τρίμηνον τού οικονομικού έτους 1962.

—'Υπό τού ’Αμερικανού περιηγητού Henru Duffu διετέθησαν υπέρ τού Ε .Τ . 
Υ .Α .Π . 300  δραχμαί, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης προς τήν ’Αστυνομίαν Τουρισμού 
διά τον εύσυνείδητον, ταχύν καί άποτελεσματικόν τρόπον έπιλύσεως τού μεταξύ 
τούτου καί έλληνος έπαγγελματίου, άναφυέντος ζητήματος.

*$ *
Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ Ι

'Ο  τακτικός έθελοντής αιμοδότης κ. Δημήτριος Σταθόπουλος, προσέφερε τήν 
24ην Σεπτεμβρίου 1962 εις τό κέντρον αιμοδοσίας τού Μαιευτηρίου « ’Αλεξάν
δρα», 700 γραμμάρια αίματος διά τάς άνάγκας τών επιτόκων μητέρων, συζύγων 
άστυνομικών υπαλλήλων, νοσηλευομένων εις τό ώς είρηται ίδρυμα, καί εις μνήμην 
τής θανούσης τήν 24—9—62, εις Γαλλίαν, Πριγκιπίσσης Μαρίας, χήρας τού άειμνή- 
στου Πρίγκιπος Γεωργίου τής Ελλάδος.
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