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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

« Ή  Ιστορία αποκαλύπτεται μετά θαυμασμού ενώπιον τοιοντων γεγονότων καί 
ό ιστοριογράφος, ε ’ις τοΰ όποιου τό ” Εθνος άνήκονσιν ανδρες έπιτελοϋντες τοι- 
αϋτα, περιστέλλει μετά δυσχερείας την κατακλύζουσαν αυτόν συγκίνησιν, διότι 
τοϊς ποιηταϊς άπόκειται ή έξύμνησις αυτών. ’Εκεί οπού ή επιστήμη σιωπά, 
έρχεται νά όμιλήση ή Τέχνη».

Έπ. Κνριακίδης
Άρκάδι, 9η Νοεμβρίου 1866.

Τοΰτο το γραφικό φαράγγι καί αότή ή χρονολογία άναγκάζουν τον άνθρωπο νά 
στέκεται έκστατικός επί 96 ολόκληρα χρόνια, πού πέρασαν μέχρι σήμερα. Τοΰτο τό 
ορόσημο φώτισε ολάκερη την οικουμένη, γιά την απροσμέτρητη αξία τής ’Ελευθερίας 
καί τής Τιμής τοΰ "Ελληνος καί έκαμε ν’ άνθίσουν γιά μια φορά άκόμα στούς καταπτο- 
ημένους λαούς τά ιδανικά πού έσπειραν στήν παγκοσμιότητα οί Θερμοπύλες, ό Μαρα- 
θών, ή Σαλαμίς, οί Παλαιολόγοι καί τό Ζάλογγο.

’Ακόμα, έτοΰτο τό φαράγγι στις βορειοδυτικές κλιτΰς τοΰ όρους ’Ίδη τής Μεγα- 
λονήσου, κατέδειξε πόσο γόνιμο έδαφος εύρε ό σπόρος τοΰ Φεραίου στήν [χετεπαναστα- 
τική τοΰ 1821 Ελλάδα. Τό ηρωικό καί μεγαλειώδες σέ νόημα «Κ α λ ύ τ ε ρ α  μ ι α ς  
ώ ρ α ς  έ λ ε ύ θ ε ρ η  ζ ω ή ,  π α ρ ά  σ α ρ ά ν τ α  χ ρ ό ν ι α  σ κ λ α β ι ά  κ α ί  
φ υ λ α κ ή» δεν σταμάτησε στον καλόγερο Σαμουήλ καί στις τραγικές χορεύτριες τοΰ 
Ζαλόγγου, οΰτε στό κοσμοϊστορικό εκείνο έπος πού άρχισε ό Παλαιών Πατρών Γερ
μανός άπό την "Αγια Λαύρα. Καί οχι μόνο δέν σταμάτησε στό Κούγγι, στό Ζάλογγο, 
στήν ’Αλαμάνα, στά Δερβενάκια, στά Ψαρά, στη Χίο, στό Μεσολόγγι καί στά τόσα 
καί τόσα άλλα σμαράγδια τοΰ ξεσηκωμού πού όνειρεύθηκε ό Ρήγας Φεραϊος, μά έμελ
λε νά βρή την άποκορύφωσή του —στη συνέχεια τών ελληνικών άγώνων— στό εκθαμ
βωτικό άπό μεγαλείο καί δόξα καί τιμή Ά ρ κ ά δ ι  τ ο ΰ  1 8 6  6.

Γ ιορτάζουμε κάθε χρόνο τήν τραγική έπέτειο τοΰ « Ό  λ ο κ α υ τ ώ μ α τ ο ς  
τ ο ΰ  Ά  ρ κ α δ ί ο υ», μιά έπέτειο πού κλείνει μέσα της τόση άπεραντωσύνη τραγικό- 
τητος,δση άκριβώς άπεραντωσύνη μεγαλειώδους ψυχισμοΰ καίήρωικής αύταπαρνήσε- 
ως τοΰ αιωνίου "Ελληνος. Καί κάθε χρόνο καλείται σύμπασα ή άνθρωπότης, καί είδικώ- 
τερα ή αγέρωχος νέα ελληνική γενηά, νά απότιση φόρον τιμής στό άδούλωτο πνεΰμα 
καί τήν άδούλωτη ψυχή τοΰ μαρτυρικοΰ μας ξερόβραχου. Τό χρέος τοΰτο, άπειρο σέ 
μέγεθος σ’ ολη τήν πολιτισμένη άνθρωπότητα, έπιτάσσει τοΰτο μόνο: Ε υ γ ν ω μ ο 
σ ύ ν η  σ’ έ κ ε ί ν ο υ ς  π ο ύ  δ ί δ α ξ α ν  ά ν ά τ ά  π έ ρ α τ α  τ ή ς  ο ι κ ο υ 
μ έ ν η ς ,  π ώ ς  κ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ε ί ν α ι  ό θ ά ν α τ ο ς  ά π ό  τ ή σ κ λ α β ι ά .

** *
Ό  επισκέπτης τής ιστορικής Μονής τοΰ Άρκαδίου —ενός λαμπροΰ δημιουργή-
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ματος του ελληνισμού— πού κατ’ άλλους κτίσθηκε τό 641 άπο τον 'Ηράκλειο καί 
κατ’ άλλους τον 12ον ή 13ον αιώνα άπο τον αύτοκράτορα Άρκάδιο, διαβάζει καί σή
μερα σέ άναμνηστική έπιγραφή τοϋ κτιριακοϋ συγκροτήματος :

Αυτή ή φλόγα π ’ άναψε μέσα έδώ στην κρύπτην 
κ ι’ άπ’ άκρου’ ς άκρο φώτισε την δοξασμένη Κρήτην, 
ήτανε φλόγα τοϋ Θεοϋ, μέσα εις την οποίαν 
Κρήτες ώλοκαυτώθησαν για την ’Ελευθερίαν !

Την έπιγραφή αύτή ένετείχισε στην πυριτιδαποθήκη τής μονής το 1930 ό ’Ε 
πίσκοπος Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Τιμόθεος Βενιέρης. "Ας δοΰμε όμως, μέ τήν 
βοήθεια των ιστορικών καί μέ τήν ανεξάντλητη λαϊκή μοΰσα, τά πραγματικά γεγο
νότα, πού έφεραν στις παγκόσμιες δέλτους το δράμα τοϋ Άρκαδικοΰ ολοκαυτώματος.

Ή  Κρητική έπανάσταση για τήν άποτίναξη τοϋ τουρκικοΰ ζυγοΰ καί τήν ένωση 
μέ τήν Ελλάδα, φέρνει στο Άρκάδι, τήν 3η Μαΐου 1866, τήν πρώτη συγκέντρωση τών 
επαναστατών. Συγκεντρώνονται χίλιοι πεντακόσιοι έπαναστάται άπο τον νομό Ρεθύ- 
μνου καί μαζί μέ αυτούς πλήθος άπο γυναικόπαιδα, πού έφευγαν τήν λυσσώδη μανία 
τών Τούρκων. Δεκαεξαμελής έπιτροπή, ύπό τήν προεδρία τοϋ ήγουμένου τής Μονής 
Γαβριήλ Μαρινάκη, εποπτεύει τόσον τούς άνδρες έπαναστάτας όσον καί τά πλήθη τών 
γυναικοπαιδών.

Προκήρυξη τοϋ γενικού διοικητοΰ Κρήτης ’Ισμαήλ Πασά, τήν 28η ’Απριλίου 
1866, πού καλοΰσε τούς Κρήτες νά μή παρασύρωνται άπο τά έπαναστατικά 
μηνύματα καί νά άσχολοΰνται μέ τά ειρηνικά των έργα, δέν ευρίσκει άπήχηση 
στις ψυχές τοϋ ήρωικοΰ λαοΰ. Καί ό ’Ισμαήλ στέλνει στρατιωτικά άποσπάσματα άπο 
τό Ρέθυμνο, στα τέλη ’Ιουλίου 1866, για νά συλλάβουν τήν επαναστατική έπιτροπή στο 
Άρκάδι. Τό άποτέλεσμα τής πρώτης αύτής εκστρατείας ύπήρξεν ή βεβήλωση τοϋ 
ναοΰ καί ή καταστροφή τών εικόνων, μά σώθηκε ολόκληρο τό δυναμικό επαναστατικό 
στοιχείο τοϋ νομοΰ Ρεθύμνου μέ τήν έγκαιρη εγκατάλειψη τής Μονής, γιά νά πραγμα- 
τοποιηθή άργότερα ό διακαέστερος τών πόθων τών Κρητών: Ή  άποτίναξη τοϋ τουρκι
κοΰ ζυγοΰ καί ή 'Ένωση μέ τήν Ελλάδα.

Τήν 24η Σεπτεμβρίου 1866 φθάνει στήν έπαναστατημένη Κρήτη ό συνταγμα- 
τάρχης τοϋ ελληνικού στρατού Π. Κορωναϊος μέ ολίγους έθελοντάς, ογδόντα τυφέκια 
καί άνάλογα πολεμοφόδια. Μέ βοηθό τον γενναίο άνθυπολοχαγό ’Ιωάννη Δημακόπου- 
λο, ό Κορωναϊος άποβιβάζεται στον λιμένα Μπαλί τού Μυλοποτάμου καί κατευθύνε- 
ται στο Άρκάδι, προς διοργάνωση τών επαναστατών τού νομού Ρεθύμνου. Τό ίδιο, 
στον νομό Χανίων, έγένετο άπο τον Κρήτα ταγματάρχη ’Ιωάννη Ζυμβρακάκη.

Φύσει όχυρωτάτη τοποθεσία τό φαράγγι τού Άρκαδίου, έκρίθη άπο τον Π. Κο- 
ρωναϊο ώς κατάλληλος χώρος προς άμυνα κατά τών Τούρκων, λόγω τής τεραστίας 
δυσαναλογίας δυνάμεων εχθρού καί επαναστατών. Δυστυχώς γιά τούς "Ελληνες, ό Κο- 
ρωναϊος έπρότεινε στήν επαναστατική έπιτροπή τήν άμυνα ώς είδος κλεφτοπολέμου, 
πράγμα πού δέν εύρε σύμφωνους τον ήγούμενο Γαβριήλ καί τούς καπεταναίους. Στήν 
πείσμονα άντίσταση τού ήγουμένου Γαβριήλ, ό όποιος ύπεστήριζε νά δοθή ή μάχη 
μέχρις έσχάτων άπο τίς έπάλξεις τού κτιριακοϋ συγκροτήματος, ό Κορωναϊος άφησε 
ώς φρούραρχο τής Μονής τον ’Ιωάννη Δημακόπουλο καί έφυγε στις έπαρχίες προς στρα 
τολογία πολεμιστών.

’Από 3-7 Νοεμβρίου, οί Τούρκοι, γιά νά έκδικηθοΰν μεγάλες άπώλειες καί ήττες 
στον Μυλοπόταμο καί άλλοΰ καί γιά νά έκπορθήσουν τήν άκρως έπικίνδυνη γ ι’ αύτούς 
έστία τοϋ Άρκαδίου, άρχισαν νά βαδίζουν κατά τού οχυρού άπο όλες τίς κατευθύνσεις. 
Δώδεκα έως δέκα πέντε χιλιάδες τακτικού στρατού μέ 28 πυροβόλα, διακόσιους ιππείς 
καί σώμα χιλίων διακοσίων ’Αλβανών, ύπό τήν άρχιστρατηγίαν τού Μουσταφά Ναϊλή 
Πασσά, έβαινε κατά 964 άνθρώπων τής Μονής Άρκαδίου, έκ τών οποίων οί διακόσιοι
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πενήντα άσθενεΐς·ή τραυματίαι καί οί τετρακόσιοι δέκα γυναικόπαιδα. 'Η  φρουρά συνε
πώς του όχυροϋ ή το περίπου τριακόσιοι γενναίοι, υπό τον Ίωάννην Δημακόπουλον, ό 
όποιος εΐχεν ύποσχεθή στον ηγούμενο Γαβριήλ να ύπερασπισθή τό Άρκάδι «μέχρι 
τελευταίας πνοής» του. Καί ό γενναίος άνθυπολοχαγός των τριάντα τριών έτών, έξε- 
πλήρωσε πλήρως την υπόσχεσή του...

Παραμονές τοϋ ολοκαυτώματος καί φθάνει στή Μονή επιστολή του Μουσταφά 
Πασσά: Να φύγουν άπό τό Μοναστήρι ή επαναστατική έπιτροπή καί οί άνδρες πού 
φέρουν όπλα, άλλως ό τουρκικός στρατός θά κάψη συγκρότημα καί άνθρώπους! Καί 
οί ήρωικοί τριακόσιοι ύπερασπισταί, διά στόματος τοϋ ήγουμένου Γαβριήλ, τοϋ νεω- 
τέρου αύτοΰ Λεωνίδα τών Θερμοπυλών, άπαντοΰν έγγράφως:

« . . . Ά ν  θ έ λ η ς  π α σ σ ά  τ ’ ά ρ μ α τ ά  μ α ς ,  έ λ α  ν ά  τ ά  π  ά ρ η ς», 
,Ά ς ύποκλιθή ή άνθρωπότης εμπρός στήν περήφανη καί νεώτερη έτούτη έκδοση 

τοϋ «Μ ο λ ώ ν λ α β έ» τών Ελλήνων. "Ας ύποκλιθή στήν θαυμαστή συνέχεια τών 
Θερμοπυλών, πού όμοια καί άπαράλλαχτη πορεύθηκε στον τόπο μας μέχρι σήμερα καί 
θά συνεχίζη τήν πορεία της άνά τούς αιώνας...

** *

Τοΰτο τό τελεσίγραφο τοϋ Μουσταφά Πασσά εύρε τήν άπάντηση καί στή λαϊκή 
Κρητική ψυχή, μιά άπάντηση τραγουδισμένη μέ τούς στίχους:

Δεν χάνονται οί Κρητικοί, όσους κ ι’ άνέ σκοτώσης!
Κι’ άνέ σκοτώσης έκατό, μέ χίλιους θά πληρώσης !!...

'Η  χαραυγή τής 8ης Νοεμβρίου 1866, ήμέρα τών Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γα
βριήλ καί ονομαστική έορτή τοϋ ήγουμένου τής Μονής Γαβριήλ, φέρνει στούς ήρωι- 
κούς ύπερασπιστάς τοϋ Άρκαδίου τό όραμα τής άπό παντοΰ πολιορκίας. Έ ν τώ μεταξύ 
οί κώδωνες τοϋ Μοναστηριού καλοΰν τούς πολιορκουμένους στή Θεία Λειτουργία. Νέα 
«τελευταία Λειτουργία» γράφεται εκείνες τις στιγμές στήν ιστορία τοϋ ελληνισμού, 
ύπό τούς Βόλους τοϋ ’Αρκαδικού ναού τών Ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ελένης, 
νέος όρκος τών υπερασπιστών τής έλευθερίας δίνεται προς τον Παντοκράτορα. Θαυ
μαστή συνέχεια τού κλέους τών Βυζαντινών, μέ άσύγκριτη μεγαλοπρέπεια, στ’ αλή
θεια !!

Νά ό οπλαρχηγός Μάρκος Λουκάκης,πού πρώτος άκουσε τον κρότο τής «Νίκης», 
παλαιού βομβοβόλου, πού ανήγγειλε τήν έμφάνιση τών εχθρών στά ύψώματα τού Ά ρ 
καδίου. Τρέχει καί ειδοποιεί τό εκκλησίασμα ότι ήρθαν οί Τούρκοι, οπότε άνδρες καί 
γυναίκες συνωθοΰνται στά δώματα τού κτιριακοΰ συγκροτήματος. Βλέπουν «τήν Τουρ- 
κιά πού ήτανε σάν μαμμουνιά» καί γυρίζουν στο ναό. Είναι ή τελευταία στιγμή πριν 
άπό τον πάντων άγώνα. Ό  ήρωικός ήγούμενος Γαβριήλ υψώνει τά χέρια προς τον Πλά
στη καί φωνάζει άπό τον άμβωνα προς τό πλήθος : «Π α ι δ ι ά  μ ο υ ,  ά δ ε λ φ ο ί  
μ ο υ ,  γ λ υ κ ύ τ ε ρ ο ς  κ α ί  δ ι κ α ι ό τ ε ρ ο ς  θ ά ν α τ ο ς  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  
ά π ό  τ ό ν ’ ά π ο θ ά ν η  κ α ν ε ί ς  υ π έ ρ  Π ί σ τ ε ω ς  κ α ί  Π α τ ρ ί δ ο ς !  
Κ α τ ά  τ ό  ' Ι ε ρ ό ν  μ α ς  Ε ΰ α γ γ έ λ ι ο ν  θ ά ν α τ ο ς  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι ,  
ά λ λ ά  μ ε τ ά β α σ ι ς  ε ι ς  τ ο ύ ς  ο υ ρ α ν ο ύ ς .  " Ας  π ο λ ε μ ή σ ω μ ε ν  λ ο ι 
π ό ν  ή ρ ω ι κ ώ ς !  ! Ζ ή τ ω  ή ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α !  ! ! »

Νά καί ό άνδρεΐος φρούραρχος τής Μονής, άνθυπολοχαγός ’Ιωάννης Δημακόπου- 
λος, πού κραυγάζει στο εκκλησίασμα:

—«Θά πολεμήσωμεν ώς άνδρες γιά τήν Πίστιν καί τήν Πατρίδα, έδώ, όπως μάς 
πολιόρκησαν οί Τούρκοι!! Εις τάς θέσεις σας πολεμισταί!! Είςτάς θέσεις σας,παιδιά!!

Καί άπό βράχο σκελετωμένο, δύστυχος κήρυκας τού Μουσταφά Πασσά, φωνά
ζει στούς άνδρείους:
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—«Θά παραδοθήτε ή θά πολεμήσετε;»
•—«Θά πολεμήσωμεν !!! Θά πολεμήσωμεν !! » άκούγεται βροντώδης ή φωνή του 

ήγουμένου Γαβριήλ, πού πνίγεται στις ιαχές:
—«Θά πολεμήσωμεν !! !».

Πυροβολισμοί άκούγονται μέσα στο ναό καί στο προαύλιο. Πυροβολούν πρώτοι 
οί 'Έλληνες καπεταναΐοι, γιά νά σημειώσουν στούς έκθαμβους Τούρκους την έναρξη 
τού άγώνος...

** *

Τούτο το «σάλτο μορτάλε» των πολιορκημένων, τούτη ή μεγάλη άπόφαση των 
ελάχιστων ενάντια στην πλημμυρίδα τής Τουρκίας, δεν έμεινε χωρίς έξαρση κι’ άπο 
την λαϊκή ψυχή. Ή  κρητική μούσα τραγούδησε καί τραγουδά:

Τήν Τρίτη το ξημέρωμα, τσ’ οχτώ τού Νοεμβρίου,
Έπρεμαζώχτηκ’ ή Τουρκιά, στ’ Άρκάδι γύρου-γύρου.
Καί ή Τουρκιά ήτο πολλή —ώς είκοσι χιλιάδες—
Κι’ άπο μακρά φωνάζανε : «Προδώσετε ραγιάδες!»
Κι’ οί Χρισθιανοί των είπανε: «Καλώς ήρθετε άγάδες!
Σήμερο θά άνταλλάξωμε άντρίστικα τσοί μπάλλες!!»

Το ’Αρκαδικό δράμα άρχισε τό πρωί τής 8ης Νοεμβρίου. Τήν πρώτη ήμέρα, οί 
άπώλειες τών πολιορκημένων ήσαν ελάχιστες, ένώ έκατοντάδες Τούρκων έπεσαν στά 
κράσπεδα τής Μονής καί τούς γύρω χώρους. Ό  άποδεκατισμός τών Τούρκων έγένετο 
άπο τον ανεμόμυλο τής Μονής, όπου καί οί πλέον έπίλεκτοι τών έγκλεισθέντων. Με
γάλες δυνάμεις τών Τούρκων κατορθώνουν έν τούτοις νά ρίξουν φωτιά στο λινάρι τής 
άποθήκης τού άνεμόμυλου, πράγμα πού άναγκάζει πολλούς ύπερασπιστάς νά έξέλθουν 
άπο τήν πυρκαϊά. Όρμοΰν άκάθεκτοι κατά τών έχθρών, φονεύουν πολλούς άκόμα καί 
τελικά θυσιάζονται μέχρις ένός. 'Ο  σκληρός άγώνας συνεχίζεται, οί Τούρκοι άποπει- 
ρώνται άναρριχήσεις στή Μονή, νέα πυροβόλα φθάνουν στήν κεντρική πύλη καί τήν κα
νονιοβολούν καί νέα πρόταση τού Μουσταφά άπευθύνεται προς παράδοση τών πολιορ- 
κημένων. ’Απορρίπτεται μέ φρίκη καί αύτή ή πρόσκληση καί τό θαύμα τής ψυχής συνε
χίζεται. Γυναίκες καί παιδιά φέρνουν πολεμοφόδια καί νερό στούς μαχητάςκαί ή περιο
χή δονεΐται άπο τον ορυμαγδό τών όπλων, άπο τά βογγητά τών πληγωμένων, μά πάνω 
άπ’ όλα μέ τό τραγούδι τών πολιορκημένων γιά τήν άπόφαση τής αυτοθυσίας, πού τό 
φέρνει ό άνεμος προς όλες τις μεριές...

Ή  νύχτα τής πρώτης ήμέρας βρίσκει τούς μαχητάς στις έπάλξεις άκόμα. Μικρή 
άνάπαυλα δίνει τον καιρό στούς άρχηγούς νά γράψουν μηνύματα προς τον Κορωναΐο 
καί τούς ντόπιους οπλαρχηγούς, μηνύματα άνεκτίμητα πού χρησιμεύουν ώς κειμήλια 
φιλοπατρίας καί άδάμαστου ψυχικού σθένους. 'Ένα άπο τά πολλά αύτά κειμήλια- 
έγγραφα περιλαμβάνει:

«Ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε θ α  ε ι ς  σ τ ε ν ή ν  π ο λ ι ο ρ κ ί α ν  ά π ο  τ ό  π ρ ω ί .  
Ε ί μ ε θ α  δ υ ν α τ ο ί  κ α ί  δ υ ν ά μ ε θ α  ν ά  ά ν θ έ ξ ω μ ε ν  ό π ω ς  π ρ έ 
π ε ι .  Σ ά ς  π α ρ α κ α λ ο ΰ μ ε ν  ό μ ω ς  ν ά  μ ά ς  δ ώ σ ε τ ε  τ ή ν  β ο ή- 
θ ε ι ά ν σ α ς ,  τήν ο π ο ί α ν  δ ε ν  π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν  ν ά  μ ά ς ά π α ρ ν η θ ή -  
τ ε .  Σ ά ς  π ε ρ ι μ έ ν ο μ ε ν  κ α ί  ό Θ ε ό ς  β ο η θ ό ς . . . »

Προχωρεί ή νύκτα καί ό ηγούμενος χτυπά πάλι τις καμπάνες γιά προσευχή, μυ
σταγωγία καί παράκληση. Συγκεντρώνονται στο ναό μόνον γέροντες καί παιδιά, γιατί 
οί άλλοι άγρυπνοΰν στις επάλξεις τών κτιρίων. Τό πλήθος μεταλαμβάνει τά ’Άχραντα 
Μυστήρια άπο τον ήγούμενο καί προτρέπεται νά έχη πίστη στον Θεό Σωτήρα καί νά
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ζητήση συγχώρηση. Τελικά, όλοι άλληλοασπάζονται καί ζητούν συγχώρηση άπδ άλ- 
λήλους μέχρι πού ξημερώνει...

Ή  μάχη ξαναρχίζει καί ή πολιορκία γίνεται στενώτερη την χαραυγή τής 9ης Νοεμ
βρίου. ’Οβίδες καταρρίπτουν τήν δυτική πύλη (κεντρική) καί οί Τούρκοι εισορμούν 
μέ άλλαλαγμούς καί παρατεταμένους ήχους άπο τις σάλπιγγες. 'Ο  άγώνας τώρα διε
ξάγεται στήθος μέ στήθος. Σπαθιά, γιαταγάνια, μαχαίρια, ντουφέκια, ρόπαλα, χρησι
μοποιούνται μέ πυρετό. Πτώματα καλύπτουν τήν αύλή τού Μοναστηριού, πολλές γυ
ναίκες άλλοφρονούν, άλλες ζητούν τήν αύτοκτονία. Πώς δμως; ’Ιδού ή λύση, δπως 
περιγράφεται στο «'Ιστορικόν Άρχεΐον» τού Π. Κορωναίου:

«Κοράσιον, περιφέρον μικρόν φανόν εις τον χαλασμόν, ήρώτα: Ποιος θέλει νά έλθη 
εις τό λαγούμι;»

Καί ήτο τό «λαγούμι» ή υπόνομος τού Μοναστηριού, όπου εύρίσκετο ή πυριτι
δαποθήκη...

Μέθη τής μάχης κατέχει 'Έλληνας καί Τούρκους, δταν ό ηγούμενος Γαβριήλ, 
κατά μία άποψη, πέφτει νεκρός από σφαίρα εχθρική έπάνω στήν ταράτσα τού κελλιοΰ 
του, δπου έμάχετο υπεράνθρωπα. Κατά άλλη άποψη δμως, ό ήρωικός ηγούμενος δέν 
έπεσε άπο σφαίρα Τούρκων, άλλά πυροβόλησε αργότερα πρώτος τήν πυρίτιδα στο 
«λαγούμι» καί έγινε ή φοβερή άνατίναξη.Όπως καινά έχουν τά πραγματικά περιστατι
κά, γεγονός είναι ότι ή τρομερή καί φονικώτατη εκείνη συμπλοκή σώμα προς σώμα, 
μέσα στο κτιριακό συγκρότημα τής Μονής, έφερε τον άποδεκατισμό τών Ελλήνων, 
πολλοί τών οποίων συγκεντρώθηκαν στήν πυριτιδαποθήκη μέ σκοπό νά πεθάνουν άπο 
τήν άνατίναξη καί όχι από τουρκικά σπαθιά πλέον. "Οταν οί πολυάριθμες φάλαγγες 
τών Τούρκων έπέπεσαν κατά τών μαχητών Ελλήνων καί κάθε συνέχιση τού άγώνος 
έθεωρεΐτο άσκοπη, άφοΰ τά πολεμοφόδια έτελείωναν καί τά σπαθιά καί τά ρόπαλα ε ί
χαν θρυμματισθή, ό πολεμιστής Κ. Γιαμπουδάκης —κατά τήν μία άποψη— ό όποιος 
είχε λάβει προηγουμένως τήν εξουσιοδότηση τού ήγουμένου γιά τήν άνατίναξη, έκρα
ξε άποκαμωμένος :

—«"Οποιος θέλει τήν τιμή του, νάρθη καί νά καή μαζί μου !»
Τον άκολούθησαν πολλοί, ή άποθήκη ύπερπληρώθηκε άπο πολεμιστάς καί γυναι

κόπαιδα καί ό Γιαμπουδάκης ξαναφώναξε:
—-«Θά δώσω φωτιά στο μπαρούτι, γιά νά μή πέσουμε ζωντανοί στών σκυλιών 

τά χέρια!! "Οσοι θέλουν νά βγοΰν έξω, νά βγουν γιά νά μή έχω τό κρίμα τους!!!»
Φωνές πολλές άποκρίθηκαν τότε:

. —«Φωτιά στο μπαρούτι!!»
Καί όΓιαμπουδάκης πυροβόλησε μέ τήν πιστόλα στο χυμένο στο έδαφος μπαρού

τι. 'Η  φωτιά μεταδόθηκε στά βαρέλια, καί τρομακτική έκρηξη, πού άκούσθηκε στά 
Χανιά, συνεκλόνισε τά πάντα. Κατά τήν άλλη άποψη, τούτο έγένετο άπο τον ηγούμενο 
Γ αβριήλ.

Ά πο τήν έκρηξη έκείνη έμειναν ζωντανοί ελάχιστοι "Ελληνες, μερικοί τών όποι
ων, ύπό τον Δημακόπουλον, συνέχισαν νά μάχωνται στο ηγουμενείο καί στο ναό. Οι 
Τούρκοι έπυρπόλησαν τά δύο αυτά συγκροτήματα, μέ άποτέλεσμα νά καούν ζωντανοί 
καί οί τελευταίοι μαχηταί. Τό όλοκαύτωμα τού Άρκαδίου είχε συντελεσθή...

Κατά επίσημον κατάλογον τού Μουσταφά Πασσά, έπέζησαν τού ολοκαυτώμα
τος τού Άρκαδίου 114 άτομα, άπο τούς πολιορκημένους 964, καί 3-4 διέφυγαν. Οί νε
κροί "Ελληνες άνήλθαν στούς 846. ’Από τούς αιχμαλώτους, έπτά έτυφεκίσθηκαν στο 
χωριό Μέση καί οί λοιποί έταλαιπωρήθηκαν βάναυσα στις φυλακές Ρεθύμνου, μέχρις 
δτου άπέθαναν. Οί νεκροί Τούρκοι ήσαν 2.000 περίπου καί ισάριθμοι τραυματίαι.

Πέντε μήνες μετά τό ολοκαύτωμα τού Άρκαδίου, ό Ά γγλος δημοσιογράφος
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Ίλαρίων Σκίννερ, πού έπεσκέφθηκε το άπέραντο αύτό νεκροταφείο, έγραψε στο βιβλίο 
του «Σκληραγωγίαι έν Κρήτη κατά το 1867»: « ...’Εντός της Μονής Ικειντο πολλαί 
δεκάδες πτωμάτων εκτεθειμένων, ήμιχώστων, ήκρωτηριασμένων, κεκαυμένων...».

Μόνον τον ’Απρίλιο 1869, ήτοι μετά τριετίαν άπο το ολοκαύτωμα τοϋ Άρκαδί- 
δίου, ή τουρκική διοίκηση Ρέθυμνου άπήτησε άπο τούς Χριστιανούς των γύρω άπο το 
Άρκάδι χωριών νά μεταβοϋν καί νά ενταφιάσουν τούς νεκρούς Χριστιανούς καί Τούρ
κους. ’Επειδή οί Κρήτες άρνήθηκαν, έστάλη άπόσπασμα άπο όθωμανούς ζαπτιέδες 
(χωροφύλακες) καί μερικούς εντόπιους, πού, ύπο την έπίβλεψη τοϋ ίδιου διοικητοϋ 
Ρεθύμνου, ένεταφίασε πρόχειρα τούς σωρούς των άποσυντεθειμένων πτωμάτων...

** *
Τοΰτο το φωτεινό μετέωρο, άπο τούς άγώνες τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ γιάτήν ελευ

θερία του, συνεκίνησεν όλες τις καρδιές καί έδωσε τή θαυμαστή συνέχεια τοϋ ελληνι
σμού στο πνεύμα τής ύπέρ όλων θυσίας. Το ολοκαύτωμα τοϋ Άρκαδίου άφύπνισε 
τις κοιμισμένες ξένες συνειδήσεις καί έκαμε τεράστιο το ρεΰμα τοϋ Φιλελληνισμού, μέ 
αποτέλεσμα πλείστους έράνους γιά τά άτυχα γυναικόπαιδα τής Μεγαλονήσου καί δι
καίωση των άγώνων τοϋ Κρητικού λαού άργότερα. Καί, κατά τό επιγραμματικό δί
στιχο τής κρητικής λαϊκής ψυχής,

Μες τές φλόγες ή Κρήτη ζωσμένη 
καί μέσ’ τό αίμα βουτημένη,

έπέτυχε την αποτίναξη τοϋ τουρκικού ζυγοΰ καί την πολυπόθητη ένωση μέ την μητέρα 
Ελλάδα, γιά νά συνέχιση, στούς γνωστούς μετέπειτα νεοελληνικούς στίβους των 
άγώνων, την κοινή λαμπρή πορεία των Ελλήνων προς τήν δόξα.

ΧΑΡ. ΣΤΑΜ Α ΤΗ Σ
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--------------- Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ . Δ . ΜΥΛΩΝΑ----------------

Μία τεραστία αλλαγή συστημάτων παρατηρεΐται τήν τελευταίαυ 50ετίαν εις τον 
τομέα τής σωφρονιστικής πολιτικής. Το ποινικόν σύστημα δλων των κρατών έχει 
ΰποστή τοιαύτας άλλαγάς, άναλόγως των σημειουμένων προόδων, ώστε ολατάκράτη, 
δι’ αναθεωρήσεων τής Ποινικής Δικονομίας, νά προσαρμόζωνται στά σημερινά δεδο
μένα. Εΐναι πολύ μακρινή ή εποχή, πού ό ένοχος, ό οΐοσδήποτε ένοχος καί παραβάτης 
των κειμένων νόμων,' ένεκλείετο σέ άνήλια μπουντρούμια προς σωφρονισμόν καί ύπε- 
βάλλετο σέ σωματικές κακώσεις. Τό σύστημα αύτό άπό πολλά χρόνια έχει έγκατα- 
λειφθή καί ή καταπιεστική τιμωρία τοϋ ενόχου έχει άντικατασταθή μέ τον σωφρονι
σμόν αύτοΰ, ώστε ν’άποβή, μετά τήν έκτισιν τής έπιβαλλομένης ποινής,παραγωγικόν 
κύτταρου τής κοινωνίας. ’Αποτέλεσμα τής τακτικής αυτής είναι ή κατάργησις των 
φυλακών-φρουρίων διά νέων συγχρόνων οικοδομημάτων, δπου οΐκατάδικοι έχουν σχε
δόν δλας τάς άνέσεις τους, άσχολοΰνται σέ παραγωγικές εργασίες καί γενικά αί φυλα- 
καί άντεκατεστάθησαν μέ τά άναμορφωτήρια. Καί στον τομέα αυτόν καί ή χώρα μας 
δέν ύστέρησεν. Ά πό  πολλά χρόνια έχουν καταργηθή τά μεσαιωνικά φρούρια, πού έχρη- 
σιμοποιοϋντο ώς φυλακαί. Νέα σύγχρονα κτίρια έχουν άνεγερθή καί τελευταίου τό ’Α
ναμορφωτικόν Κατάστημα τοϋ Κορυδαλλού. Πολύ σύντομα θά καταργηθοϋν καί αί 
φυλακαί Άβέρωφ καί θά λείψη ένα ακόμη σημάδι τής παληάς σωφρονιστικής τα
κτικής.

Σήμερα εις δλον τον κόσμον καί τήν Ελλάδα εφαρμόζεται τό σύστημα τής ά- 
ναμορφώσεως των έγκληματιών, τόσον κατά γόν χρόνον τής έκτίσεως τής ποινής, δσον 
καί μετά. Είδικώτερα τό σύστημα αύτό εφαρμόζεται εις τούς άνηλίκους εγκληματίας, 
άγόρια καί κορίτσια, δπου ειδικές ύπηρεσίες παρακολουθούν τούς άπολυομένους καί 
βοηθούν αυτούς διά τήν έπάνοδον εις τον ομαλόν κοινωνικόν βίον. Καί εύ^άριστόν απο
τέλεσμα τής έφαρμοζομένης σωφρονιστικής τακτικής εΐναι δτι έλάχισται εΐναι αί 
ύποτροπαί καί οί υπότροποι κατάδίκοι άποτελοϋν μικρόν ποσοστόν τοϋ συνόλου των 
κρατουμένων.

Φυσικά εις τήν Ελλάδα δέν μπορούμε νά ισχυρισθοΰμε δτι φθάσαμε σέ μιά ιδεώ
δη εφαρμογή τοϋ νέου σωφρονιστικοΰ συστήματος. Λείπουν άπό τον τόπο μας τά οικο
νομικά μέσα, πού θά επιτρέψουν τήν άνέγερσι συγχρονισμένων φυλακών εις δλα τά δια
μερίσματα, τον εφοδιασμό αυτών μέ τά άναγκαΐα καί κατάλληλα μέσα διαπαιδαγωγή- 
σεως καί άναμορφώσεως τών καταδίκων, τήν πρόσληψιν έπαρκοΰς σωφρονιστικού 
προσωπικού καί τήν μετεκπαίδευσι τών ήδη ύπηρετούντων. Πλέον αυτών καί ή άξίω- 
σις τών κατοίκων πόλεων τινώννάμή μεταφερθοϋν οΐκατάδικοι καινά καταργηθοϋν αί 
φυλακαί, δημιουργεί προ βλήματα εις τήν πολιτείαν. Φυσικά θά έπρεπε νά άνεγερθοΰν 
τέσσαρα-πέντε βασικά κτίρια φυλακών, δπου θά συνεκεντροΰτο τό σύνολον τών κρατου
μένων, τά όποια μαζί μέ τάς λεγομένας άγροτικάς φυλακάς θά έκρίνοντο επαρκή διά 
τήν εφαρμογή τοϋ συστήματος τής άναμορφώσεως τών έγκληματιών. Διά τοϋ τρόπου 
αύτοϋ θά ήτο δυνατόν νά περιορισθή ό άριθμός τοϋ προσωπικού τών φυλάκων καί ένα 
τμήμα τής Χωροφυλακής, πού άσχολεΐται μέ τήν φρούρησιν τών φυλακών, νά άπεδί- 
δετο εις τά κύρια καθήκοντα του.

Βασική άρχή τοϋ συστήματος άναμορφώσεως τοϋ έγκληματίου καί κυρίως τών 
νεαρών έγκληματιών, είναι ή κατά τον χρόνον έκτίσεως τής ποινής διαπαιδαγώγησις 
αυτών, παραγωγική άπασχόλησις καί στενή παρακολούθησις μετά τήν έξοδον έκ τοϋ
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αναμορφωτηρίου. Εις τήν ’Αγγλίαν, ειδικά, το σύστημα αύτό εφαρμόζεται εις μεγάλην 
κλίμακα καί έχει άποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ειδικά, διά τούς άνηλίκους 
έγκληματίας, άγόρια καί κορίτσια, χρησιμοποιούνται ώς άναμορφωτήρια μικρά ιδρύ
ματα, στά όποια τόπροσωπικόν αύτών, ειδικά κατηρτισμένον, καί οί τρόφιμοι μπορούν 
νά άναπτύξουν προσωπικές σχέσεις καί φιλίες. Τά ιδρύματα αύτά διαθέτουν έργαστή- 
ρια έκπαιδεύσεως καί έκμαθήσεως τέχνης, διαθέτουν χώρους διά σπόρ ώς καί αίθουσες 
ψυχαγωγίας. Πολλά άπό αύτά είναι «άνοικτά» καί οί κρατούμενοι είναι ελεύθεροι. Καί 
όμως έλάχισται άποδράσεις σημειοΰνται, οί περισσότεροι δέ έξ αύτών επανέρχονται 
μόνοι τους εις τό άναμορφωτήριον.

Τό σύστημα αύτό, τό διά της εργασίας καί άπασχολήσεως των κρατουμένων 
άναμορφώσεως αύτών, συναντά διά τούς ενηλίκους πολλάς δυσχερείας. Καί ή βασικώ- 
τερη είναι ή έλλειψις έπαρκοΰς εργασίας καί ή άντίδρασις τών βρεταννικών συνδικά
των, τά όποια άντετάχθησαν εις τήν παροχή εργασίας εις τούς κρατουμένους. Είδι- 
κώτερα τά βρεταννικά συνδικάτα δεν έδέχθησαν οί κρατούμενοι τών φυλακών νά προσ
φέρουν τήν εργασία τους εις επιχειρήσεις καί έργοστάσια μέ μειωμένα ήμερομίσθια. 
Καταβάλλεται όμως μιά προσπάθεια όπως, διά τής συνεργασίας τών άναμορφωτών 
τών κρατουμένων, τών έργοδοτών καί τών έργατικών συνδικάτων, αύξηθή ή χρησιμο
ποίησή φυλακισμένων-έργατών εις ώρισμένας βιομηχανίας, διά ειδικών συμβολαίων. 
Έ φ ’ όσον τελικά έξευρεθή, ώς πιστεύεται, βάσις συνεννοήσεως καί λυθή τό βασικόν 
αύτό πρόβλημα, ή διά της έργασίας διαπαιδαγώγησις τών κρατουμένων θά γενικευθή. 
Είναι χαρακτηριστικόν νά άναφερθή ότι σήμερον βαρυποινΐται φυλακισμένοι έχουν 
προσληφθή ώς έργάται καί υπάλληλοι, μέ πλήρες ήμερομίσθιον ώς καί οί ελεύ
θεροι έργάται. Οί φυλακισμένοι αύτοί έργάται στεγάζονται εις ειδικά κτίρια, είναι 
σχεδόν ελεύθεροι. ’Έ τσι οί φυλακισμένοι έπαναφέρονται εις τον κανονικόν ρυθμόν τής 
ζωής καί πριν έκτίσουν τήν ποινήν τους έχουν δημιουργήσει οχι μόνον έπαρκεϊς οικο
νομικές βάσεις αλλά καί έχουν έξασφαλίσει μίαν σταθερή καί μόνιμον εργασίαν τήν 
οποίαν καί συνεχίζουν. ’Επί πλέον διά τού προϊόντος τής έργασίας τους ένισχύουν τήν 
οΐκογένειάν τους καί διατηρούν τον δεσμόν μετ’ αύτής.

Πέραν όμως άπό τό σύστημα αύτό τής έργασίας, τό όποιον έφαρμόζεται καί εις 
τον τόπον μας είς τάς άγροτικάς φυλακάς διά καταδίκους μικρών ποινών, ή αγγλική 
σωφρονιστική υπηρεσία μελετά τήν έφαρμογή καί.νέων συστημάτων. Κατ’ αρχήν έχει 
άποφασισθή όπως είδικευμένον προσωπικόν τών φυλακών αύτών άναλάβη τήν παρα
κολούθησή κρατουμένων καί μετά τήν άποφυλάκισίν τους, ώς γίνεται διά τούς άνηλί
κους. Είς ώρισμένας έπίσης φυλακάς έφαρμόζεται τό σύστημα τής ομαδικής συζητή- 
σεως τών προβλημάτων τής φυλακής, εις τήν όποιαν συζήτησή μετέχουν φυλακισμένοι 
καί φύλακες καί έπιλύονται προσωπικά θέματα, άλλά καί γενικώτερα τοιαΰτα, άλλά 
καί έπιβάλλονται ποιναί εις τυχόν παρεκτρεπομένους.

Βασικόν έπίσης σύστημα διά τήν διαπαιδαγώγησιν τών κρατουμένων, πού έψαρ- 
μόζεται είς τήν ’Αγγλίαν, είναι ή ψυχοθεραπεία καί ψυχανάλυσις. Ειδικοί ψυχαναλυταί 
έρευνοΰν τήν ζωήν τού φυλακισμένου, προ τής καταδίκης αύτού, καί ανακαλύπτουν τά 
βαθύτερα αίτια πού τον ώδήγησαν είς τό έγκλημα. ’Εν συνεχεία, μέ πλήρη έκθεσι τής 
ζωής αύτού, παραπέμπουν τον φυλακισμένον είς τον ειδικόν ψυχοθεραπευτήν. Τό σύ
στημα αύτό πιστεύεται ότι θά άποδώση ικανοποιητικά αποτελέσματα. 'Η  έφαρμογή 
του όμως προϋποθέτει τήν έπάρκειαν προσωπικού είς ψυχιάτρους καί κοινωνικούς λει
τουργούς.

Φυσικά είναι τολμηρόν νά προτείνωμεν όπως καί είς τον τόπον μας έφαρμοσθοΰν 
άνάλογα συστήματα. Κατ’ άρχήν έλλείπουν τά άναγκαΐα οικονομικά μέσα, διά τήν δη
μιουργίαν έπαρκών 'Ιδρυμάτων καί τήν έπάνδρωσιν αύτών. ’Επί πλ.έον ή έργασία τών 
καταδίκων είς έργοστάσια θά έχη σοβαρόν άντίκτυπον είς τήν άγοράν τής έργασίας, 
όπου σημαντικός αριθμός έργατικών χειρών παραμένει άνεργος καί αναγκάζεται νά



Ή  έργασία βασικόν μέσον σωφρονισμού των καταδίκων 1017

μεταναστεύη προς άνεύρεσιν εργασίας. Θά ήτο δμως δυνατόν νά δημιουργήσωμεν προ
τύπους άγροτικάς φυλακάς, οπού οί κρατούμενοι θά ασχολούνται σέ ειδικές άγροτικές 
εργασίες. Θά ήτο δυνατόν νά έκπαιδεύσωμεν τούς κρατουμένους εις τήν χρήσιν γεωρ
γικών μηχανημάτων καί νά έφοδιάσωμεν τάς φυλακάς αύτάς μέ γεωργικά μηχανήματα, 
πού θά ετίθεντο εις τήν υπηρεσίαν των γεωργών τής περιοχής. Έκτος αυτού θά ήτο 
δυνατόν είς τάς φυλακάς τών αστικών κέντρων νά δημιουργήσωμεν έργαστήρια καί 
βιοτεχνίας πλήρους άποδόσεως, τό προϊόν δέ τής έργασίας τών φυλακισμένων νά διε- 
τίθετο είς τήν κατανάλωσιν, δι’ ειδικών πρατηρίων-καταστημάτων. Θά ήτο δυνατόν 
άκόμη νά χρησιμοποιήσωμεν τούς καταδίκους—όσους θέλουν— είς έργασίας τού δημο
σίου, ποικίλης μορφής, άναλόγωςτής είδικότητος έκάστου καί φυσικά νά καταβάλλεται 
είς αυτούς ικανοποιητικόν ημερομίσθιον. Πολλά θά ήτο δυνατόν νά προσφέρουν οί 
κατάδικοι. Καί είναι προτιμώτερον νά έργάζωνται, παρά νά παραμένουν άνεργοι, μή 
δυνάμενοι νά χρησιμοποιήσουν έπωφελώς τον χρόνον πού διαθέτουν. Θά ήτο δυνατόν, 
μέ τό προϊόν τής έργασίας τών καταδίκων —τμήμα αυτού— νά πλουτίσωμεν τάς φυ
λακάς μέ βιβλία, νά τάς έφοδιάσωμεν μέ ραδιόφωνα, μέ κινηματογραφικάς μηχανάς 
πού θά προβάλλωνται ειδικά παιδαγωγικά καί ψυχαγωγικά φίλμς. Δέν πρέπει νά λη- 
σμονώμεν ότι καί ό φυλακισμένος είναι άνθρωπος, πού έχει ανάγκες, όπως όλοι μας. Δέν 
είναι ορθόν, έπειδή ύπέπεσεν είς ένα άδίκημα,νά τού στερήσωμεν τά πάντα καινά τον 
κλείσωμεν σέ 4 τοίχους. ’Αντί σωφρονισμού θά τον κάνωμε έχθρόν τής κοινωνίας καί 
έναν έκ συστήματος άργόσχολον. 'Η  άρμοδία υπηρεσία τού υπουργείου Δικαιοσύνης, 
έφαρμόζει, κατά τό δυνατόν, τά σύγχρονα σωφρονιστικά συστήματα. Είναι δμως άνάγ- 
κη νά τήν έφοδιάσωμεν μέ τά απαραίτητα μέσα. Διότι ή θέλησις μόνον δέν είναι αρ
κετόν έφόδιον.

ΔΗΜ. Δ. Μ ΥΛΩ ΝΑΣ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν

Σέ κάποια κοσμική συγκέντρωση, μιά κυρία ρώτησε τον σοφό αστρο
νόμο Κάμιλλον Φλαμαριόν :

—Μπορείτε νά μοΰ πήτε τί υπάρχει πίσω άπό τό φεγγάρι ;
—Δέν ξέρω κυρία μου.
—Ακόυσα δτι ό "Αρης κατοικεΐται άπό άνθρώπους! Είναι άλήθεια ; 
—Δέν ξέρω...
'Η  κοσμική κυρία πήρε τότε ύφος ειρωνικό :
—Τότε, σέ τί χρησιμεύει νά είναι κανείς σοφός ;
Καί ό σοφός άστρονόμος άπήντησε :
—Στο νά άπαντά κανείς κ ά π ο τ ε  κυρία μου, δτι δέν ξέρει τίποτα!...



Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

-*Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

V . Ή  διαφθορά καί τά πορνεία εις τήν άρχαίαν Ρώμην.
Κατά τό ρωμαϊκόν δίκαιον, «πορνεία έστίν εξώγαμος μείξις άνδρός αγάμου ή 

εγγάμου μετά γυναικός μή έγγάμου (παρθένου ή χήρας) ή δήλον τω ίδίω σώματι πόρον 
έποιεΐτο». Δηλαδή πορνεία ΰφίστατο δταν υπήρχε σεξουαλική σχέσις ένός άνδρός, είτε 
αγάμου είτε έγγάμου, μέ γυναίκα μή έγγαμον, (τό «παρθένος» τοΰ ορισμού πρέπει νά 
ληφθή υπό τήν έννοιαν τοΰ άνύμφευτος), ή οποία δμως φ α ν ε ρ ά  παρεχώρει τό σώμα 
της διά σαρκικάς ήδονάς, λαμβάνουσα άμοιβάς.'Η πορνεία έθεωρεΐτο εργον αισχρόν 
καί ή πόρνη έστερεΐτο ώρισμένων δικαιωμάτων, ώς άτιμος καί άνήθικος. Δεν ήδύνατο 
νά συνάψη ένοχικάς συμβάσεις, παρά ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις καί δεν ήδύνατο νά 
λάβη τί έκ διαθήκης. Τό μόνον δικαίωμα τό όποιον παρείχετο εις τήν πόρνην ήτο νά 
λαμβάνη χρήματα, οσάκις έξεδίδετο, διότι κατά τούς Ρωμαίους νομομαθείς, «αίσχρώς 
ποιεί γυνή ούσα πόρνη άλλ’ ού λαμβάνει αίσχρώς δταν πόρνη έστί».

Κατά τούς χρόνους τών βασιλέων τής Ρώμης, δτε τά ήθη ήσαν αύστηρά, αί πόρ- 
ναι καί τά πορνεία ήσαν άγνωστα. "Οταν δμως έπί δημοκρατίας ήρχισεν αύξανομένη ή 
στρατιωτική δύναμις τής Ρώμης καί ήρχισεν αΰτη νά κατακτά καί νά ύποτάση χώ 
ρας τάς οποίας άπεμύζα, παραλλήλως μέ τήν ίσχύν αυτήν ηυξησε καί τό έμπόριον καί 
συνέρρευσε πλούτος άμετρος εις τήν κοσμοκράτειραν. "Ηρχισε τότε μία όλονέν αύξα
νομένη έκλυσις τών ήθών καί αί πόρναι καί τά πορνεία όλονέν έπολλαπλασιάζοντο,διά 
νά φθάσουν εις τό ζενίθ αύτών έπί αυτοκρατορίας καί έπί παρακμής. Αί πόρναι κατέ
στησαν πραγματική πληγή διά τήν ρωμαϊκήν κοσμοκρατορίαν, χωρίς μάλιστα νά ύ- 
πάρξη εις τήν Ρώμην ή μορφή τοΰ έταιρισμοΰ, δπως εϊχεν έξελιχθή, καθώς ε’ις τά 
προηγούμενα κεφάλαια είδομεν, εις τήν Ελλάδα. Διότι ή Κλαυδία, ή Μεσσαλίνα, ή ’Α
κτή,ή δούλη τοΰ Νέρωνος, ή Πάνθη, ή παλλακή τοΰ Λουκίου Βέρου, παρά τήν έκ πορ
νείων τών πλείστων προέλευσίν των, δέν είχον τί τό κοινόν μέ τάς Έλληνίδας έταί- 
ρας, άλλ’ ήσαν μάλλον παλλακαί καί εύνοούμεναι αύτοκρατόρων.

Τά πορνεία εις τήν Ρώμην εύρίσκοντο είς ιδιαιτέρας συνοικίας,πέριξ τών λόφων 
Σαβούρου καί Έσκουλίνου καί περί τον 'Ιππόδρομον,άπεκαλοΰντο δέ «Metrices» καί 
«Scortiae». Αί πόρναι δέν ήσαν Ρωμαΐαι πολίτιδες,άλλ’άπελεύθεραι δοΰλαι καί ξέναι, 
αί όποίαι ήρχοντο άπό τάς πτωχάς πόλεις ή νήσους των είς τήν Ρώμην, διά νά έμπο- 
ρευθοΰν τό σώμα των καί νά πλουτίσουν. Τ Η σαν ύποχρεωμέναι νά διαμένουν είς τά 
πορνεία, άλλ’ έκυκλοφόρουν καί είς δλην τήν πόλιν έλευθέρως. ^Ησαν ύποχρεωμέναι 
δμως, διά νά διακρίνωνται άπό τάς έντιμους Ρωμαίας, νά έχουν τήν κόμην κεκαρμένην, 
νά είναι δηλαδή σύρριζα κουρευμένες, νά φέρουν έπάνω είς τήν κεφαλήν των ένα είδος 
μίτρας, νά έχουν βραχύν χιτώνα προς διάκρισιν καί έπ’αύτοΰ μαύρην τήβεννον, καθώς 
οί άνδρες. "Οπως είς τήν Ελλάδα είχεν έπιβληθή τό πορνικόν τέλος, τοιουτοτρόπως καί 
είς τήν Ρώμην ό Καλλιγούλας έπέβαλε φόρον είς τάς πόρνας καί είς τά πορνεία.

Μέ E dicta διαφόρων πραιτόρων, τά διάφορα πορνεία ύπεχρεοΰντο νά είναι κα
θαρά, διά νά διακρίνωνται δέ άπό τάς άλλ ας πλησίον αύτών κειμένας,είς τούς άνωτέρω 
λόφους καί τον 'Ιππόδρομον,έλαχίστας έντιμους οικίας,τά διαφθορεία ήσαν υποχρεωμέ
να νά έχουν άνωθεν μέν είς τήν έξώθυραν διάκοσμον μέ φαλλούς καί ώς ρόπτρον είς 
τήν θύραν πάλιν φαλλόν έξ ορειχάλκου, τον όποιον έκρουεν ό καταφθάνων πελάτης. Τό 
τοιοΰτον ομοίωμα τοΰ άνδρικοΰ μορίου, δηλαδή τοΰ φαλλοΰ, έπαιζε τότε τον ρόλον πού 
είχαν παίξει καί είς τήν Ελλάδα,προ τεσσαρακονταετίας,τά κόκκινα φανάρια. ’Επίσης, 
κατά μαρτυρίας Ρωμαίων καί Ελλήνων συγγραφέων, οί οίκοι άνοχής είς τήν άρχαίαν
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Ρώμην ή σαν στολισμένοι μέ άσέμνους εικόνας καί μέ γυμνά άγάλματα εις προκλητικάς 
στάσεις. Εις τήν Πομπηίαν,ύπό τήν έκσκαφείσαν λάβαν, διεσώθησανκαί τά ήμικεκαυ- 
μένα ερείπια πολλών πορνείων, τά όποια μάς παρέχουν καί σήμερον έναργή εικόνα 
αύτών. Αί διασωθεΐσαι τοιχογραφίαι των είναι άκρως ένδιαφέρουσαι, δπως καί δλαι 
τής Πομπηίας, διά τήν ζωήν καί τά ήθη τής εποχής έκείνης. ’Εντός των διαφθορείων 
υπήρχε πάντοτε βωμός άφιερωμένος εις τήν θεάν Venus, δηλαδή τήν Άφροδίτην, τό 
μόνον λείψανον ακόμη ότι τά χαμαιτυπεία ειχον τήν αρχήν των είς τούς άρχαίους ναούς 
τής ’Αφροδίτης, δπου είς τά έντός ιερά καί είς τά περιβάλλοντα αύτά άλση έξεδίδοντο 
είς τήν Ελλάδα αί είς τήν θεάν αύτήν άφιερωμέναι ίερόδουλοι.

Άφοϋ ειχον τό δικαίωμα νά περιφέρωνται είς τούς δρόμους τής αιώνιας πόλεως, 
προς άγραν πελατών,φέρουσαι τήν χαρακτηριστικήν αύτών ένδυμασίαν καί τήν μίτραν 
μέ τήν μαύρην τήβεννον, τήν Togas, ώς άνωτέρω εϊπομεν, καί νά κάνουν καί τότε τό 
σημερινόν κοινώς λεγόμενον «καλντιρίμι» καί τό γαλλικόν «Trotoir», αί Ρωμαϊαι ίε- 
ρόδουλοι ειχον καί ένα άλλο δικαίωμα.Νά έκθέτουν τά κάλλη των προ τών διαφθορείων. 
Δηλαδή έξω άπό τά τοιούτου είδους οικήματα ύπήρχον ειδικοί ύψηλοί σκίμποδες, με
γάλα καί υψηλά σκαμνιά δηλαδή,έπάνω είς τά όποια έκάθηντο αί τρόφιμοι, βαμμέναι 
καί έψιμυθιωμέναι ύπερβολικά,έκθέτουσαι τά κάλλη των καί καλοϋσαι τούς πελάτας μέ 
κραυγάς.

'Όταν ηύξήθησαν κατά τούς χρόνους τής παρακμής τά διαφθορεία είς τήν Ρώμην 
καί δταν ό Καλλιγούλας έφορολόγησε τάς πόρνας,έγένετο ειδική άπογραφή αύτών καί 
αί πόρναι κατεγράφησαν είς καταλόγους τηρουμένους ύπό τών δημάρχων τής Ρώμης. 
Ή σαν δηλαδή «δηλωμένες»,δπως θά έλέγομεν σήμερον.’Επειδή δέ ήσαν,δπως άνωτέρω 
είπομεν, πρόσωπα αισχρά, άνευ δικαιωμάτων,έθεωρήθη δτι ήτο προσβλητικόν διά τον 
δήμαρχον καί διά τούς δημοτικούς ύπαλλήλους νά μεταβαίνουν είς τά πορνεία καί νά 
άπογράφουν τάς τροφίμους. Διά τούτο, άπαξ του έτους,αί τρόφιμοι τών διαφθορείων με- 
τέβαινον είς τον οίκον τού δημάρχου καί άπεγράφοντο,λαμβάνουσαι,τρόπον τινά, τήν 
άδειαν έξασκήσεως τού επαγγέλματος των, ή οποία ήτο διάρκειας ένός μόνον έτους καί 
ύπέκειτο είς άνανέωσιν.

’Εκτός δμως τών επισήμων διαφθορείων,ύπήρχον είς τήν άρχαίαν Ρώμην καί τά 
πανδοχεία καί τά καπηλεία, τά όποια ειχον τον ίδιον έπίσης προορισμόν. Διότι είς αύτά 
έσύχναζον αί αύλητρίδες, αί χορεύτριαι, αί μίμο., αί ήθοποιοί, αί μουσικαί, πρόσωπα 
καί αύτά αισχρά θεωρούμενα , αί όποΐαι έξεδίδοντο άναφανδόν. ’Επίσης ύπήρχον άπό 
τήν κατηγορίαν αύτήν ώραιόταται τήν μορφήν νέαι, δοΰλαι καί άπελεύθεραι, αί όποΐαι 
μέ τήν παρουσίαν των έτερπον κατά τά συμπόσιά των τούς πλουσίους, οχι μόνον διά τού 
χορού, τής μουσικής καί τού άσματός των, αλλά καί διά τού σώματός των καί συνέβαι- 
νον είς αύτά άκατονόμαστα οργιά.

Ή  παιδεραστία κατά τούς χρόνους τής βασιλείας έθεωρεΐτο κάτι τό φοβερά άτι- 
μωτικόν κακούργημα καί έτιμωρείτο διά θανάτου. Βραδύτερου δμως τό ολέθριου αύτό 
πάθος διεδόθη καί είς τήν Ρώμην, άπό τούς Τυρρηνούς καί τούς Κέλτας. Κατά τούς 
χρόνους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατέστη πραγματική πληγή είς τήν Ρώμην καί 
πλεΐστοι τών Ρωμαίων, διαδραματίσαντες ρόλον είς τήν ιστορίαν τής πατρίδας των, 
ήσαν καί πασίγνωστοι κίναιδοι ή παιδερασταί.

Έ ν  μέσω τού άχαλινώτου αυτού εκφυλισμού, ώρθώθη ή άπόλυτος αύστηρότης 
τών ήθών τής νέας θρησκείας τού Θεανθρώπου, ή οποία διεδέχθη τήν πολυθείαν καί τά 
σκάνδαλα τών θεών τού ελληνικού καί τού ρωμαϊκού πανθέου. Τά φοβερά καί τρο
μερά οργιά τών συμποσίων καί τά διαφθορεία, τήν χλυδήν καί τήν πολυτέλειαν τής ρω
μαϊκής αύτοκρατορίας, διεδέχθη καί έπολέμησεν ή θεία θρησκεία τού γλυκυτάτου 
Θεανθρώπου ’Ιησού. Τήν λαγνείαν, τον λαθραίου έρωτα καί τήν παιδεραστίαν,διεδέχθη 
ή θρησκεία τής πραγματικής αγάπης, τής άγάπης προς τον πλησίον, δπως τήν διεκή- 
ρυξεν ό Θεάνθρωπος, είς τήν έπί τού ορούς ομιλίαν του : «’Αγαπήσεις τον πλησίον σου
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ώς σεαυτόν» (Ματθαίου ΚΒ'. 39 καί Μάρκου ΙΒ '. 32), «’Αγαπάτε τούς έχθροΰς υ
μών» (Λουκά Ε '. 35) καί αί τελευταίαι λέξεις τοΰ Ίησοΰ προς τούς μαθητάς του καί 
Si’ αυτών προς τήν οικουμένην: «’Αγαπάτε άλλήλους» (Ίωαν. ΙΕ '. 12). Καί τήν 
πραγματικήν άγάπην, τήν άγάπην μέσα εις τάς καρδίας καί όχι εις τα σώματα διεκή- 
ρυξε καί ό ’Απόστολος Παύλος,ό όποιος είπεν ότι,αν δένέχομεν άγάπην,εϊμεθα χαλκοί 
κακώς ήχοΰντες καί κύμβαλα άλλαλάζοντα.

Καί όμως καί τήν εποχήν τοΰ Θεανθρώπου καί μέ όλα τά κηρύγματά του ύπήρ- 
χεν ή πορνεία,ή διαφθορά καί ή μοιχεία.Καί άπόδειξις αύτών είναι ότι ή Σαμαρεΐτις τοΰ 
Ευαγγελίου ήτο ενα είδος έταίρας τής έποχής, ή οποία άπό τά λεγόμενά της άπυδεικνύ
εται εχουσα καί κοινωνικήν ζωήν (Ίωαν. Κεφ. Δ '.). Ή  Μαρία ή Μαγδαληνή πριν ή 
άκολουθήση τον Κύριον είχε κοινωνικήν ζωήν, εκλεκτόν κύκλον θαυμαστών, πλούτη 
άφθονα καί έζη εις μεγάλην πολυτέλειαν. Μίαν επί πλέον άπόδειξιν τοΰ ότι ή μοιχεία 
καί ή πορνεία εύρίσκοντο είς ήμερησίαν διάταξιν κατά τήν έποχήν τοΰ Χριστού, μάς 
δίδουν δύο άκόμη περικοπαί τών Εύαγγελίων,όπου ό Θεάνθρωπος διεκήρυξεν ότι «έγώ 
λέγω είς ύμάς ότι όποιος διαζευχθή τήν γυναίκα αότοΰ έκτος διά λόγον πορνείας καθι
στά αυτήν μοιχαλίδα καί όποιος έχει σχέσιν σαρκικήν μέ διεζευγμένην διαπράττει μοι
χείαν. ’Επίσης καί ή γυνή ή οποία θά διαζευχθή τον σύζυγόν της καί θά έ'χη σχέσεις 
ή θά νυμφευθή άλλον άνδρα είναι μοιχαλίς. ’Εγώ δέ λέγω ύμΐν ότι δς αν άπολύση τήν 
γυναίκα αύτοΰ έκτος λόγου πορνείας ποιεί αυτήν μοιχάσθαι...» (Ματθαίος Ε '. 32) καί 
«δς αν άπολύση τήν γυναίκα αότοΰ...» (Μάρκος I'. 32 ) .

’Αλλά διά νά καταδείξω τό κΰμα τής διαφθοράς τό όποιον έπεκράτει, διαδοθέν 
άπό τήν άκόλαστον Ρώμην καί είς τήν Ίουδαίαν τούς πρώτους μετά τον Χριστόν χρό
νους, παραθέτω όπως έχει τήν εξής περικοπήν, άπό τήν Α ' πρός Κορινθίους έπιστολήν 
τοΰ ’Αποστόλου Παύλου: «όλως άκούεται έν ύμίν πορνεία, καί τοιαύτη πορνεία, ήτις 
ούδέ εν τοίς έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα τινά τοΰ πατρός έχειν» (A' Κορ. Ε '. 1) 
καί περαιτέρω «”Η ούκ οϊδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεοΰ ού κληρονομήσουσι; μή πλα- 
νάσθε- ούτε πόρνοι, ούτε είδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, οΰτε μαλακοί, ούτε άοσενοκοΐται» 
(Α' Κορινθ. ΣΤ '. 9).

Μά διά τήν παρά φύσιν άσέλγειαν υπάρχουν δύο άκόμη χαρακτηριστικαί περικο- 
παί είς τήν πρός Ρωμαίους έπιστολήν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου. Καί ιδού αύταί : 
«Διά τοΰτο παρέδωσεν αύτούς ό Θεός είς πάθη άτιμίας, αί τε γάρ θήλειαι αύτών μετήλ- 
λαξαν τήν φυσικήν χρήσιν είς παρά φύσιν».

«'Ομοίως δέ καί οί άρρενες άφέντες τήν φυσικήν χρήσιν τής θηλείας, έξενώθησαν 
έν τή όρέξει αυτών είς άλλήλους, άρσενες έν άρσεσι, τήν άσχημοσύνην κατεργαζόμενοι 
καί τήν άντιμισθίαν ήν έδει τής πλάνης αύτών έν έαυτής άπολαμβάνοντες» (Ρωμαίους 
Α '. 26).

’Ίσως λοιπόν νά μή ύπάρχη σήμερον τόση διαφθορά όση καί τότε.
’Αλλά θά συνεχίσωμεν άσχολούμενοι μέ τήν διαφθοράν καί τά διαφθορεία τοΰ 

Βυζαντίου.

(Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

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

—  ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΤΟΥ ΑΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ —
__________________ ____ Ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό  κ. Ρουστάνιο άνυπόμονα μέ ρώτησε.
•—Ποιον εννοείτε ;
—Πιστεύω νά ξεύρετε την ύπόθεσι της καταχρήσεως τής Λαϊκής Τραπέζης 

του Σαν Ρέμο.
—Ναί, την γνωρίζω καλά αυτή την ύπόθεσι. ’Έ χετε την γνώμη ότι μπορεί νά 

είναι ό ίδιος ;
—Νομίζω, τοϋ είπα, δείχνοντας τή φωτογραφία τοϋ Γάλλου βιομηχάνου. Τότε 

ο κ. Ρουστάνιο σήκωσε τό άκουστικό καί άρχισε νά συνομιλή μέ κάποιον στη γλώσσα 
του. "Οταν τέλειωσε τή συνδιάλεξι, μοΰ είπε.

—Σάς περιμένει στη πρεσβεία μας ό πρώτος γραμματεύς κ. Πελάντο.
"Υστερα άπό λίγη ώρα βρισκόμουν στήν Αθήνα, στην οδόν Λεωχάρους. 'Ο 

θυρωρός τής ιταλικής πρεσβείας, πού είχεν ειδοποιηθεί, μέ περίμενε στήν είσοδο.
—'Ο άστυνομικός κ. Δουκάκης ; μέ ρώτησε.
—Μάλιστα.
—Ό  κ. Πελάντο σάς περιμένει. Προχωρώντας στο βάθος τοϋ μεγάρου, στα

ματήσαμε μπροστά σέ κάποιο κλειστό γραφείο. Ό  θυρωρός άνοιξε τή πόρτα καί 
μοΰ είπε, νά περάσω.

Πλάι σ’ ένα πολυτελέστατο γραφείο στεκόταν ένας τριανταπεντάρης κύριος, 
λεπτός, ύψηλός, μελαχροινός, μέ κατάμαυρο μουστάκι. Πίταν ό κ. Πελάντο, πρώτος 
γραμματεύς τής ιταλικής πρεσβείας.

—Καθήστε, μοΰ είπε, μιλώντας έλληνικά καί μοΰ έδειξε ένα κάθισμα πλάι στο 
γραφείο του. Καί τώρα σάς άκούω.

Είπαμε πολλά γιά την ύπόθεσι τής καταχρήσεως τής Τραπέζης τοϋ Σάν Ρέ
μο καί τοϋ άνέφερα τής ύπόνοιες πού είχα γιά τό Γάλλο βιομήχανο.

Στο μεταξύ ό κ. Πελάντο σηκώθηκε καί πήρε ένα ντοσιέ άπό τή βιβλιοθήκη, 
τό άνοιξε πάνω στο γραφείο κι’ άρχισε νά ψάχνη. ΤΗταν δελτία καταζητουμένων 
τής ’Αστυνομίας Ρώμης. ’Ανάμεσα στά έγγραφα βρήκε αύτό πού ήθελε, τό διά
βασε καί μοΰ τό μετέφρασε έλληνικά. ’Ήταν άκριβώς τά ίδια στοιχεία πού μάς 
είχε δώσει άπό καιρό τό Τμήμα τής Ειδικής ’Ασφαλείας Πειραιώς.

—"Ολα αύτά τά γνωρίζω,τοϋ είπα,άπό την υπηρεσία μου. Κάτι νεώτερο ζητώ, 
καμμιά φωτογραφία. Τότε ό κ. Πελάντο χτύπησε τό κουδούνι κι’ έζήτησε άπό τή 
γραμματέα του νά τοϋ φέρη έναν άλλο φάκελλο άπό τό διπλανό γραφείο. Ψάχνοντας 
τό καινούργιο αύτό ντοσιέ πού τοϋ έφερε, βρίσκει ένα νέο έγγραφο τής ’Αστυνομίας 
Ρώμης, μέ τυπωμένη τή φωτογραφία τοϋ καταχραστοϋ.

—Νάτος, αυτός είναι ό Ρουστάνιο καί μοΰ δείχνει τό δελτίο άναζητήσεων.
Μόλις είδα τή φωτογραφία τήν παρέβαλα μέ κείνη πού είχα πάρει άπό τή 

γκαρσονιέρα. Δέν μοΰ έμεινε καμμιά πλέον άμφιβολία πώς καί οί δύο ήσαν ενα καί τό 
αύτό πρόσωπο.

'Ο κ. Πελάντο πήρε στά χέρια του τις δυο φωτογραφίες έκανε κι’ αυτός τή δική 
του σύγκρισι καί συμφώνησε άπόλυτα μαζύ μου.

—Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία, μοΰ είπε, είναι ό ίδιος!
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—Τώρα κ. Πελάντο δεν μένει τίποτε άλλο, παρά ή σύλληψίς του.
—Δεν έχω καμμιά άντίρρησι, θά περιμένετε μόνο τή διαταγή άπό τό 'Υπουρ

γείο σας των ’Εξωτερικών.
’Άλλο τίποτε δεν είχαμε νά ποϋμε μέ τό γραμματέα τής πρεσβείας. Τον χαι

ρέτισα κι’ έφυγα ένθουσιασμένος γιά τή μεγάλη μου έπιτυχία. ’Έφτασα μετά τό 
μεσημέρι στήν υπηρεσία μου, όπου άκόμα μέ περίμενε ό διοικητής. Έμεινε κα
τάπληκτος όταν του είπα ότι βεβαιώθηκα πώς ό Μπερανζέ είναι ό ’Ιταλός κατα
χραστής Ρουστάνιο.

—'Η  φωτογραφία του στήν ιταλική πρεσβεία μέ κείνη πού έχουμε στά χέρια 
μας είναι όμοιες.

—Τότε νά τον συλλάβουμε, μου είπε, χαρούμενος ό άστυνόμος.
—’Ό χ ι άκόμα. Θά περιμένουμε τή διαταγή τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών. 

Μείναμε σύμφωνοι καί ικανοποιημένος μου χτύπησε τήν πλάτη όταν έφευγα.
Τήν εποχή εκείνη ήταν δικτατορία στήν Ελλάδα, μέ δικτάτορα τον στρατηγό 

Θεόδωρο Πάγκαλο. Ή  δικτατορία του έστηρίζετο στούς στρατιωτικούς καί σάν 
στρατιωτικό Σώμα ή Χωροφυλακή έπρεπε νά ίκανοποιηθή άπό τήν κατάστασι. 
Τότε άφήρεσε άπό τήν ’Αστυνομία τών Πόλεων πολλά δικαιώματα Ασφαλείας, 
καί τήν καταδίκασε σέ περιορισμένο κύκλο δράσεως.

'Η  κατάστασις αυτή μάς είχε φέρει σέ δύσκολη θέσι. ’Έπρεπε νά βρούμε τον 
κατάλληλο τρόπο, γιά νά πετύχουμε τή σύλληψι τού ’Ιταλού καταχραστοΰ,χωρίς νά 
έρθουμε σέ σύγκρουσι μέ τό Σώμα τής Χωροφυλακής. 'Ό πως καί νά είχαν τά πράγ
ματα έπρεπε νά συνεργαστούμε μέ κάποια ύπηρεσία, γιά νά φέρουμε εις πέρας τήν 
πολύκροτη αύτή ύπόθεσι.

Συζητήσαμε τήν περίπτωσι μέ τον άστυνόμο Μαρουλάκο καί συμφωνήσαμε 
νά συνεργαστούμε μέ τήν Ειδική ’Ασφάλεια, πού ήταν έξάρτημα τής δικής μας 
’Αστυνομίας.

*
Τό άπόγευμα τής 21ης Αύγούστου 1927 ό άστυνόμος Μαρουλάκος μέ κάλεσε 

στο γραφείο του.
—·ΤΗρθε ή διαταγή τής συλλήψεως τού Μπερανζέ, μοΰ είπε χαρούμενος, ένώ 

έπαιρνε στο τηλέφωνο τον διοικητή τής Ειδικής ’Ασφαλείας.
—’Άκου, Μανωλάκη. Θέλω νά μάς βοηθήσης σέ κάποια ύπόθεσι πού τήν ξέρεις. 

’Έμειναν σύμφωνοι. Τήν έπομένη, πρωί-πρωί, πήγα στήν Ειδική ’Ασφάλεια καί 
πήρα τό συνάδελφό μου Παυλόπουλο, τον όποιο είχε διατάξει ό διοικητής του 
νά μάς βοηθήση στή σύλληψι, καί πήγαμε στήν όδό Μεσσηνίας, στή γκαρσονιέρα 
μέ τά κλειστά παράθυρα. Σταθήκαμε σέ μικρή άπόστασι άπό τό μέγαρο Σεραφείμ, 
καί είπα στον Παυλόπουλο.

—’Εσύ πού φορείς τή στολή θά πάς σ’αυτό τό γωνιακό σπίτι καί θά ζητήσης 
κάποιον Ρενέ Μπερανζέ, μέ τό πρόσχημα τού ελέγχου τού διαβατηρίου του. Αυτός 
είναι ό άνθρωπος πού ζητάμε.

Ό  Παυλόπουλος προχώρησε καί χτύπησε τό κουδούνι τής γκαρσονιέρας. 
'Η  πόρτα άνοιξε καί παρουσιάσθηκε ό Παρνίδης.

—Τί θέλετε ; τον ρώτησε.
—’Εδώ μένει κάποιος κ. Μπερανζέ ;
—Μάλιστα, εδώ μένει, συμβαίνει τίποτε ; τού είπε μέ κάποια άνησυχία.
—’Ό χι, τον παρακαλώ νά πάμε στο Τμήμα, γιά κάποιες διατυπώσεις τού δια

βατηρίου του.
Μέ τήν άπάντησι αύτή πού έδωσε ό Παυλόπουλος, ό Παρνίδης άσφαλώς δέν 

πονηρεύθηκε, καί φώναξε στο Μπερανζέ.
—Κύριε Ρενέ, σάς ζητούν.
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'Ο  ξένος,δτα.ν άντίκρυσε τον άστυφύλακα στήν είσοδο,προς στιγμήν ταράχθηκε, 
μά άμέσως καθησύχασε, δταν τοΰ εξήγησαν τούς λόγους πού τον ζητούσαν, γιατί 
ήταν βέβαιος δτι κανείς δεν ήξερε δτι μπορούσε νά είναι κάποιος άλλος.

Σέ λίγο καί οί τρεις μαζί προχωρούσαν προς τήν λεωφόρο Γεωργίου Α! γιά τήν 
Ειδική ’Ασφάλεια, ή οποία βρισκόταν κοντά στο λιμάνι στήν οδόν Μακράς Στοάς, 
ένώ έγώ τούς παρακολουθούσα άπό άρκετή άπόστασι.

"Οταν έφτασαν στο Τμήμα, ό Παυλόπουλος τούς είπε νά περιμένουν λίγο, 
έως δτου έλθει ό διοικητής καί τούς πέρασε στο πλαϊνό γραφείο.

"Οπως μπήκαν άμέριμνοι, ξαφνικά μέ άντίκρυσαν νά κάθουμαι σ’ ένα γωνιακό 
γραφείο κι’ έμειναν άναυδοι. Καί οί δυο μέ κοίταζαν μέ περιέργεια, γιατί δέν μπο
ρούσαν νά καταλάβουν τί ζητούσε έκεΐ μέσα, καθισμένος σέ γραφείο, ό βοηθός τοΰ 
μπάρμπα—Σιμού, 'ΐπωπτεύθηκαν πώς κάτι δυσάρεστο τούς περιμένει. 'Ο  Μπερανζέ 
σωριάστηκε σ’ενα κάθισμα άποκαμωμένος,ένώ ό Παρνίδης βημάτιζε νευρικά πάνω— 
κάτω στο γραφείο.

—Σίγουρα σάς φαίνεται παράξενο πώς βρίσκομαι εδώ μέσα- πιστεύω νά 
καταλάβατε πλέον τήν ιδιότητά μου κ. Ρουστάνιο.

'Ο καταχραστής δάγκωσε τά χείλη του, μά κατάφερε άμέσως νά συγκρατηθή 
καί μοΰ είπε μ’ ένα προσποιητό χαμόγελο.

—Δέν σάς καταλαβαίνω, κύριε.
—Θά μέ καταλάβετε καί πολύ γρήγορα, κ. Ρουστάνιο, γιατί τό ψεύτικο 

δνομα Μπερανζέ δέν καλύπτει τό πρόσωπο τοΰ διευθυντού της Λαϊκής Τραπέζης 
τού Σάν Ρέμο.

—Άπατάσθε, μοΰ άπήντησε ψύχραιμα. Είμαι Γάλλος υπήκοος, είπε καί 
άρχισε νά διαμαρτύρεται.

Μαζί του διεμαρτύρετο καί ό Παρνίδης, ίσχυριζόμενος πώς δλα αύτά είναι 
παραμύθια.

—Μή βιάζεσθε, κύριε Παρνίδη, θά έρθη καί ή σειρά σας· καί σείς κ. Ρου
στάνιο, άδικα επιμένετε καί θά σάς τό άποδείξω άμέσως, είπα, άνοίγοντας τό 
ντοσιέ πού είχε φέρει ό γραμματεύς τοΰ Τμήματος. ’Ακούστε, λοιπόν, τί λέγει γιά 
σάς ή ιταλική ’Αστυνομία.

«Ερρίκος Ρουστάνιο, γεννηθείς εις Ρώμην, ετών 32, άνάστημα μάλλον 
υψηλόν, οφθαλμοί γαλανοί. Φέρει ούλήν εις τήν άριστεράν προμετώπην, χωλαίνει 
έκ τού δεξιού ποδός, συνεπεία τραύματος πολέμου, διευθυντής τού υποκαταστή
ματος τής Λαϊκής Τραπέζης στο Σάν Ρέμο, διωκόμενος διά κατάχρησιν 2 1/2 
έκατομμυρίων λιρεττών».

’Αφού σηκώθηκα άπό τό γραφείο, τον πλησίασα καί τοΰ είπα.
—’Ακόμα επιμένετε κ. Ρουστάνιο ; ’Εκτός άπό τά λοιπά χαρακτηριστικά σας 

πού μάς δίνει ή ’Αστυνομία σας, είναι καί τό σημάδι αύτό, μέ τό όποιο ξεγελάσατε 
τή φίλη σας Άντελίνα, λέγοντας δτι τό έχετε άπό μονομαχία γιά μιά γυναίκα. 
Έ πειτα , τό σύρσιμο τού ποδιού σας- καί τού σηκώνω τό πανταλόνι, δπου φάνηκε τό 
πελώριο τραύμα του. Νά καί ή φωτογραφία πού σάς δείχνει αρκετά διαφορετικό,

Ρώμη, καί τού δείχνω τό συναρμολογημένο γράμμα, τό όποιον είχα κλέψει άπό τήν 
γκαρσονιέρα του.

Προς στιγμήν έχασε τήν ψυχραιμία του κι’ έσκυψε τό κεφάλι του, χωρίς νά 
μπορή ν’ άρθρώση λέξι. 'Ο  Παρνίδης, μιλώντας του γαλλικά, προσπαθούσε νά 
τον ένθαρρύνη καί νά τον συγκράτηση ,άλλά έπενέβην καί τού άπηγόρευσα τή συνο
μιλία. 'Ο  Ρουστάνιο κατώρθωσε καί πάλι νά συγκρατηθή καί νά έπιμένη.

(Συνεχίζεται)



ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
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*  0  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

------------------------ Ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ι Κ Ο Υ ----------------------------
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

(Συνέχεια ομιλίας κ. 9Ανδρέον Μαχαίρα)

Καί ’ίσως δεν έχει σημασίαν εδώ.
Σημασίαν εχει δτι άπό τήν δραματικήν εκείνην άναμέτρησιν νικητής έξήλθεν ό 

άνθρωπος.
Αυτόν, εις τήν εύγενεστέραν αποστολήν του, εις τήν άποστολήν τής αλληλεγγύης', 

τοϋ άλτρουϊσμοΰ καί τής αυτοθυσίας, έτίμησεν ό ύπαρχιφύλαξ Μαστοράκος.
Αυτόν εφερεν όπίσω εις τήν άποβάθραν τής Δήλου, μετά άγωνιώδη καί θανάσι- 

μον προσπάθειαν.
Τον συγχαίρομεν.
Καί βραβεύομεν μέ τήν άναγνώρισίν μας τήν άρετήν.

Κύριοι,
Είναι γεγονός πλέον δτι ή εντατική προσπάθεια προς άνάπτυξιν τής έπιστήμης 

έναντι τής προσπάθειας διά τήν ήθικήν άνοδον τοϋ άνθρώπου καί βελτίωσιν τούτου, 
είναι άσύμμετρος.

Καί νομίζω δτι είναι ή αιτία τοϋ σημερινού άγχους.
Ή  άπόστασις πού χωρίζει αυτές τις έπιδιώξεις είναι άκριβώς εκείνη πού μάς 

κάνει σκεπτικούς, δσον άφορά τήν βαθυτέραν άξίαν των τεχνικών επιτευγμάτων.
Διότι, ποιον άραγε νόημα μπορεί νά έχη ή παραβίασις τοϋ σύμπαντος δταν ό 

άνθρωπος, ή ψυχική ποιότης τών άνθρώπων δεν άνεβαίνει συγχρόνως ;
Νομίζω δτι ή δεσποτεία τής ύλης πιέζει σήμερα τήν ζωήν, τήν καθηλώνει εις 

μετριότητα καί, ίσως, τήν ωθεί εις κατευθύνσεις κάθε άλλο παρά συμφώνους μέ τό 
πραγματικό νόημά της.

’Ιδού δέ διατί κάθε πράξις, πού έρχεται νά σπάση αύτό τό πνιγηρό καθεστώς, κάθε 
τι πού είναι σκίρτημα ψυχικής έξάρσεως καί μαρτυρία δτι ό άνθρωπος δεν έχει νε- 
κρωθή, κάθε τ ι πού φθάνει μέχρις ήμών ώς μήνυμα διά τήν ΰπαρξιν αισθημάτων, 
πρέπει νά προβάλλεται, νά γίνεται παράδειγμα, νά φωτίζεται ώς ιδέα.

Διότι ή εποχή μας εχει άνάγκην ιδεών.
Καί άπό τάς εύγενεστέρας, τάς πλέον ωραίας είναι βεβαίως ή άνθρώπινη αλλη

λεγγύη σέ κάθε έμφάνισί της.
Αύτό, ή προς τον πλησίον άγάπη, τό ένδιαφέρον διά τούς συνανθρώπους καί διά 

τό σύνολον, άποτελοϋν τό πιστεύω τοϋ Ροταριανοϋ.
Τό μεγάλο σύνθημά του.
Τό μεγάλο καθήκον του.
Διά τούς Ροταριανούς ή άρετή δεν είναι έννοια παθητική.
Τήν πιστεύουν ώς γνησίαν καί άληθινήν μ ό ν ο ν  δταν παρακολουθήται άπό 

πράξεις.
Δεν τήν δέχονται άπλώς. ’Οφείλουν νά τήν άσκοϋν.
Γι’ αύτό χειροκροτούν άπόψε τον ήρωΐσμόν τοϋ Μαστοράκου. Διότι έναρμο- 

νίζεται πλήρως προς τούς σκοπούς τοϋ Ροταριανισμού.
Εις κρίσιμον στιγμήν ό άνώτερος αύτός άνθρωπος έξέφρασεν τό περιεχόμενον 

τοϋ άλτρουϊσμοΰ. ’Έδωσε άρετήν.
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Τοΰ έκφράζομεν τήν συγκίνησίν μας καί την άγάπην μας.
Καί παρακαλοΰμεν τον σεμνόν γέροντα πατέρα του, τον άγνόν "Ελληνα οικογε

νειάρχην, τον αγρότην τής σκληράς γης τής ύπερηφάνου Λακωνίας, πού έχομεν απόψε 
κοντά μας, να δεχθή καί αύτός τα συγχαρητήριά μας, διότι τοιαύτας άρχάς ένέπνευσεν 
εις τον υιόν του, καί να τον βεβαιώσωμεν ότι αί προς τούτον άπονεμόμεναι τιμαί άνή- 
κουν καί εις αυτόν κατά μέγα μέρος.

Παρακαλώ τον Κύριον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Ροταρια
νόν Συνάδελφον, καθώς καί τούς λοιπούς παρισταμένους, εκλεκτούς εκπροσώ
πους τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, όπως δεχθούν επίσης τά συγχαρητή
ριά μας.

Διότι ή πραξις τού άξιου μέλους τής ’Αστυνομίας Πόλεων άντανακλά καί λαμπρύ
νει ολόκληρον τό Σώμα. Θά όμολογήσωμεν δέ, κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην συνε- 
στίασιν, ότι οί Ροταριανοί αισθάνονται ψυχικόν δεσμόν μέ τήν ’Αστυνομίαν. Διότι ό 
ρόλος της εις τήν κοινωνικήν πρόοδον είναι μέγας. Δεν είναι μόνον όργανα τής τάξεως 
οί άστυνομικοί. Είναι κοινωνικοί λειτουργοί μοχθοΰντες μέ θαυμαστόν ζήλον καί 
πολλάς θυσίας διά τήν βελτίωσιν τού άνθρώπου, διά τήν άνοδον τού ήθικοΰ του επιπέ
δου, διά τήν ευημερίαν τού συνόλου.

Μέ αύτήν δέ τήν άναγνώρισιν διαδηλούμεν τήν χαράν μας καί αίσθανόμεθα τιμήν 
διότι άπόψε εύρίσκονται μαζί μας.

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κύριε Πρόεδρε τής ’Ακαδημίας, Κύριε Δήμαρχε, 
Κύριε Διευθυντά τής ’Αστυνομίας, Κύριοι,

Αίσθανόμεθα άμέτρητον χαράν ότι τιμώμεθα άπόψε διά τής παρουσίας σας, άλλά 
περισσότερον είμεθα ευτυχείς νά βλέπωμεν ότι ή Πολιτεία, τό Άνώτατον Πνευμα
τικόν 'ίδρυμα τής χώρας, ό Δήμος καί ή κοινωνία προσέτρεξαν μέ τόσον ένθουσιασμόν 
νά τιμήσουν μίαν ψυχικήν Ιξαρσιν, μίαν ήρωϊκήν πραξιν.

Ύπαρχιφύλαξ Άνδρέα Μαστορακο, άλτρουϊστή καί γενναίε !
Σοΰ άπονέμομεν περγαμηνήν άναγνωρίσεως τοΰ ήρωϊσμοΰ σου καί σού έπιδί- 

δομεν τό παρόν έ'παθλον, ώς έ'κφρασιν ευγνωμοσύνης τής κοινωνίας διά τον αθλον σου 
τής διασώσεως συνανθρώπου σου μέ κίνδυνρν τής ζωής σου. Σέ τιμώμεν καί σέ 
συγχαίρομεν».

Μετά τον κ. Μαχαίραν, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Καραμπέτσος, όμιλών 
άπό μικροφώνου καί ώς Διευθυντής ’Αθηνών, άλλά καί ώς μέλος τού Ροταριανού 
'Ομίλου, είπε τά εξής :

«Κύριοι Γενικοί Γραμματείς 'Υπουργείω'· ’Εθνικής Παιδείας καί Δημοσίων 
’Έργων, Κύριε Πρόεδρε τής ’Ακαδημίας, Κύριε Δήμαρχε, Συνάδελφε Ροταριανέ 
Πρόεδρε, Κύριοι,

Αισθάνομαι ιδιαιτέρως εύτυχής καί συγκινημένος, διότι παρίσταμαι εις τήν σε
μνήν πανηγυρικήν, προς τιμήν τού 'Υπαρχιφύλακος κ. Άνδρέου Μαστοράκου, συνε- 
στίασιν ύπό διττήν ιδιότητα. Τήν ιδιότητα τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
καί τήν τοΰ Ροταριανού.

'Ως αστυνομικός όλως ιδιαιτέραν αισθάνομαι υπερηφάνειαν, διότι μεταξύ τών 
μελών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων συγκαταλέγεται ό κ. Μαστοράκος τοΰ 
οποίου ή διακεκριμένη πραξις τιμάται, κατά τήν σημερινήν σεμνήν συγκέντρωσιν. 
’Επωφελούμαι τής εύκαιρίας όπως καί δημοσία τον έπαινέσω καί τον συγχαρώ, διότι 
μέ τήν εύψυχίαν τήν οποίαν έπέδειξεν καί τον άλτρουι'σμόν του έσωσεν, άπό βέβαιον 
πνιγμόν, συνάνθρωπόν του καί μάλιστα άλλοεθνή επισκέπτην τής Χώρας μας. ’Ακόμη 
διότι έπέδειξεν πλήρη συνέπειαν προς τάς ωραίας παραδόσεις τοΰ ’Αστυνομικού Σώ 
ματος, χάρις εις τάς οποίας διετηρήθησαν εις ύψηλήν στάθμην μεταξύ τών ’Αστυνο
μικών υπαλλήλων, τά αισθήματα άνθρωπίνης άλληλεγγύης καί φιλαλληλίας καθώς
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καί ένα ιδιαιτέρως υψηλόν φρόνημα καί ίπποτικόν πνεΰμα μέ τό όποιον έπροικίσθη τό 
’Αστυνομικόν Σώμα άπό της ίδρύσεώς του, ύπό των θεμελιωτών αύτοΰ. Έ ξ  άλλου 
παρέσχεν άφορμήν ευμενών σχολίων καί έκδηλώσεων, όπως ιδιαιτέρως ή σεμνή τε
λετή τής εσπέρας αύτής, διά τών οποίων πλήν αύτοΰ τοϋ ίδιου, τιμαται, έν τελευταία 
άναλύσει, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είς τό όποιον άνήκει.

'Ως Ροταριανός σεμνύνομαι, διότι ό 'Όμιλος εις τον όποιον άνήκω καίτοι διά 
τής Διοικήσεως καί τών μελών του ως μονάδων λαμβανομένων πρωτοστατεί είς έργα 
άνθρωπίνης άλληλεγγύης καί κοινωνικής εύποιίας, διά τά όποια, μέ περισσήν φροντί
δα, άποφεύγει τάς τυμπανοκρουσίας καί μάλιστα, μέ έπιμέλειαν, τά καλύπτει μέ τον 
πέπλον τής έναρέτου σιγής, άντιθέτως μέ ιδιαίτερον ζήλον επιδίδεται είς τήν έπισήμαν- 
σιν, άναγνώρισιν καί έξαρσιν διακεκριμένων πράξεων κοινωνικής σημασίας, μή όφειλο- 
μένων είς τήν πρωτοβουλίαν καί τήν δραστηριότητα αύτοΰ τούτου τοΰ 'Ομίλου ή μελών 
του, άλλά είς τήν άρετήν προσώπων τά όποια δέν άνήκουν είς αύτόν.

Είναι φανερόν ότι ό Ροταριανός "Ομιλος μέ τάς έκδηλώσεις του, όπως ή σημερινή, 
έπιδιώκει έκτος τοΰ δημοσίου έπαίνου τών διακεκριμένων πράξεων καί τών φορέων 
των, νά ύποδαυλίση τόν άγαθοποιόν ζήλον καί τήν εύγενή άμιλλαν τών μελών τής κοι
νωνίας προς πολλαπλασιασμόν, τών άξιων ιδιαιτέρας έξάρσεως πράξεων καί επιτευγ
μάτων, μέ έντονον φιλάνθρωπον καί κοινωνικόν χαρακτήρα.

Αισθάνομαι ιδιαιτέρως εύτυχής, διότι ό παρασχών τήν άφορμήν τής παρούσης 
σεμνής τελετής είναι ό άστυνομικός Μαστοράκος, ό όποιος έχει είς τό ενεργητικόν 
του, κατά τό παρελθόν, όμοίαν άξιέπαινον πράξιν, διά τήν όποιαν άλλωτε έτιμήθη ύπό 
τής Πολιτείας, διά τής προαγωγής του είς τόν βαθμόν τόν όποιον κατέχει. Τοιουτο
τρόπως παρεσχέθη εύκαιρία όπως ύπογραμμισθή, επί παρουσία ιδιαιτέρως έκλεκτής 
μερίδος τής άθηναϊκής κοινωνίας, έκ μέρους τοΰ φιλτάτου Ροταριανοΰ κ. Α. Μαχαίρα, 
Προέδρου τοΰ Ροταριανοΰ 'Ομίλου ’Αθηνών, ή εύγενής πράξις τοΰ τιμωμένου καί 
ταυτοχρόνως τό έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μέ τήν εύκαιρίαν αυτήν έπιθυμώ νά παράσχω, κατά τήν σεμνήν αύτήν συνεστία- 
σιν, τήν διαβεβαίωσιν ότι οί άστυνομικοί υπάλληλοι δέν θά λείψουν άπό τοΰ νά παρέ
χουν, διαρκώς, δείγματα άφοσιώσεώς των είς τό ιδεώδες τοΰ ύπηρετεΐν τόν λαόν μέ 
σκοπόν τήν διασφάλισιν συντόμου, εύρύθμου καί πολιτισμένης διαβιώσεως τοΰ κοι- 
νωνικοΰ συνόλου».

Τέλος ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Τσουκαλάς, γνωστός δικανικός ρήτωρ, είπε τά
εξής :

«Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κύριε Πρόεδρε τής ’Ακαδημίας, Κύριε Διευ- 
θυντά, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Ροταριανοί,

Δέν είναι ή πρώτη φορά κατά τήν όποιαν ό Ροταριανός "Ομιλος μέ τιμά διά 
μιάς τόσον εύγενοΰς προσκλήσεως. Είχα πάντοτε βαθύ τό συναίσθημα τής σημα
σίας καί τοΰ ρόλου τόν όποιον παίζει είς τήν κοινωνίαν ό Ροταριανός "Ομιλος, μέ 
τό πνεΰμα τής φιλαλληλίας, τής άλληλεγγύης καί τής άγάπης προς τόν πλησίον. 
Είναι κάτι τό όποιον είς μίαν εποχήν, διατί νά τό κρύψωμεν, πτώσεως καί ίσως κα- 
ταπτώσεως τών ήθικών άξιών, άποτελεΐ μίαν φωτεινήν σελίδα είς τόν κόσμον καί είς 
τόν τόπον μας.

’Αλλά ή σημερινή έορτή άποτελεΐ μίαν έμπρακτον έπιβεβαίωσιν τών άρχών τοΰ 
Ρόταρυ καί είναι άξιοι συγχαρητηρίων εκείνοι οί όποιοι άνέλαβον τήν πρωτοβουλίαν 
νά συγκαλέσουν τήν συνεστίασιν αύτήν, διά νά βραβευθή μία τόσον μεγάλη, τόσον εύ
γενής, τόσον άνθρωπίνη πράξις.

'Ως Δήμαρχος τής πόλεως τών ’Αθηνών συμβαίνει πάρα πολύ συχνά νά είναι 
υποχρεωμένος κατά συνθήκην νά έκφράζω τάς άπόψεις καί τάς αντιλήψεις τών συν- 
δημοτών μου. Είμαι όμως άπολύτως βέβαιος ότι έκφράζω σήμερα τά θερμά συγχαρη-
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τήρια καί τήν βαθεϊαν συγκίνησίν μου προς τον ύπαρχιφύλακα Μαστοράκον, διά τήν 
ώραίαν καί μεγάλην πραξιν του, διερμηνεύων, χωρίς καμμίαν άμφιβολίαν,τά αισθήμα
τα ολοκλήρου του ’Αθηναϊκού λαοΰ.

Θά άπετέλει δμως παράλειψιν έάν δεν ύπεγράμμιζα τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τής 
τελευταίας περικοπής τής προσφωνήσεως τοϋ άξιοτίμου κ. Προέδρου τοϋ Ροταριανού 
'Ομίλου ’Αθηνών. 'Ο ύπαρχιφύλαξ Μαστοράκος έπετέλεσεν, δπως μέ τόσην σεμνό
τητα καί μέ τόσην μετριοφροσύνην έλέχθη, τό καθήκον του, καί τό έπετέλεσε διότι 
έζησε καί άνεπτύχθη καί έδιδάχθη καί έγαλουχήθη μέσα είς τούς κόλπους τής Ελληνι
κής ’Αστυνομίας. 'Ως άπλοΰς πολίτης, άλλά καί σήμερα μετά τρισήμισυ έτών άσκησιν

Ό  ’Αστυνομικό; Διευθυντή; ’Αθηνών κ. Ευάγγελο; Καραμπέτσο;, ό Διευθυντή; τη; Διευ- 
θύνσεω; ’Αλλοδαπών κ. Άδάμ Άδαμόπουλο;, ό Πρόεδρο; τοϋ Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθη
νών κ. Άνδρέα; Μαχαίρα; μετά του τιμηθέντο; ΰπαρχκρύλακο; κ. Μαστοράκου καί τοΰ 

πατρό; τούτου, μετά τό πέρα; τή; συνεστιάσεω;.

των δημαρχειακών καθηκόντων μου καί συνεργαζόμενος στενώτατα μέ την ’Αστυ
νομίαν ’Αθηνών, έ'χω το δικαίωμα νά έξάρω καί νά τονίσω δτι ή ’Αστυνομία μας 
εΰρίσκεται κάτι περισσότερον άπό το ύψος είς τό όποιον θά ήδύνατο νά εΰρίσκεται. 
Είμαι υποχρεωμένος νά τονίσω—τό ξέρουμε άλλωστε δλοι—δτι ή έπιτέλεσις τοΰ 
καθήκοντος δλων εκείνων οί όποιοι ύρπηρετοΰν είς τό εύγενέστατον τοΰτο Σώμα, 
τό όποιον έτάχθη είς την ύπερτάτην άποστολήν νά υπεράσπιση τήν άσφάλειαν τοϋ 
τόπου μας μέ τόσον πολιτισμόν καί μέ τόσην εύπρέπειαν, είμαι λέγω υποχρεωμένος 
νά τονίσω δτι παραδείγματα αύταπαρνήσεως καί αύτοθυσίας υπάρχουν άπειρα. Δέν 
ελαττώνει κατά τίποτε ή διαπίστωσις αυτή τήν ώραίαν καί εύγενή πραξιν τοΰ κ. 
Μαστοράκου.

Θά άπετέλει δμως, επαναλαμβάνω, παράλειψιν έάν δέν ύπεσημειοΰτο καί έάν
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δεν έπανελάμβανα διά μίαν άκόμη φοράν ότι εις τάς διαπιστώσεις αύτάς διά τήν 
’Αστυνομίαν μας διερμηνεύω καί πάλιν, είμαι βέβαιος, τά αισθήματα τοϋ άθη- 
ναϊκοΰ λαοΰ.

Ευχαριστώ καί πάλιν θερμότατα διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν καί άπευθύνω 
θερμότατα καί ειλικρινή τά συγχαρητήρια μου προς τον κ. Μαστοράκον, ευχόμενος 
τό παράδειγμά του νά εύρίσκη πάντοτε μιμητάς».

Στις 22.30' περίπου πήρε τέλος ή πανηγυρική συνεστίασις τοϋ Ροταριανού 
'Ομίλου ’Αθηνών, πού θέλησε νά βράβευση δημοσία ένα άστυνομικόν ό όποιος, 
παρέχοντας δείγματα αύτοθυσίας καί μεγάλης προς τον πλησίον άγάπης, μάς έκανε 
όλους νά πιστεύουμε ότι, παρά τή σκοτεινή άτμόσφαιρα πού επικρατεί, δεν έπαυ
σαν νά ύπάρχουν οί φωτεινοί ήλιοι, πού διαλύοντας γιά λίγο τά σύννεφα, μάς δί
νουν δυνάμεις γιά τήν πορεία μας στο δύσβατο μονοπάτι τής ζωής.

Συγχαίροντες έγκάρδια τύν όπαρχιφύλακα κ. Μαστοράκο, γιά τήν άνθρω- 
πιστική του αύτή πράξι, άλλά καί τον γέροντα πατέρα του, γιά τό ότι άνέθρεψε ένα 
τέτοιο παιδί, εύχαριστοϋμε θερμότατα τον Ροταριανό "Ομιλο ’Αθηνών, γιά τήν τιμή 
πού έκανε στο Σώμα μας καί θέλουμε νά τούς διαβεβαιώσουμε πώς οΐ άστυνομικοί, 
όπως στο παρελθόν έτσι καί σήμερα έτσι καί στο μέλλον, θά συνεχίσουν νά παρέχουν 
τούς εαυτούς των στήν υπηρεσία τών πολιτών.

I. ΡΑ-Ι ΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Οταν act? σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπάθησε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αίττό άπαγορεύεται καί προκαλεΤ συχνά δυστυχήματα.



Ε ΙΣ  ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΜΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣ

ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
'Τπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ. ΠΗΛΟΥ

...Φόρο βαρύ αίματος καί συμφοράς έπλήρωσε τα τελευταία χρόνια τό Ε λ 
ληνικόν Έθνος στήν έγκληματική μανία του προδοτικού κομμουνισμού.

Σέ κάθε γωνιά της Ελληνικής Γης κάποιος τάφος, ένας τύμβος ή ένα άπέριττο 
μνημείο θυμίζει στον περαστικό ότι ετούτος ό φτωχός καί άνεμοδαρμένος τόπος 
έδοκιμάσθηκε σκληρά άπό τήν κόκκινη λαίλαπα τού μίσους καί άπειλήθηκε με άφα- 
νισμό άπό τις ορδές των μισελλήνων πρακτόρων τού διεθνούς κομμουνισμού.

Έ νας τάφος... Καί γύρω του περιφέρονται μαυροντυμένες γυναίκες, ορφανά 
παιδάκια, χαροκαμμένες υπάρξεις, γράφοντας τον επίλογο μιας έφιαλτικής εποχής, 
πού τήν παρέδωσεν ή 'Ιστορία στήν κοινή άγανάκτηση...

Αίμα, θρήνοι, δάκρυα, καταστροφές, έρείπια... Αυτή είναι ή περίληψη των 
πεπραγμένων ένός Κόμματος πού έδρασε κάποτε στήν Ελλάδα σάν προκεχωρημένο 
φυλάκιο των πιο μισητών έχθρών της καί πού ποτέ δέν ύπήρξεν Ελληνικό...

’Έκαμε άπειρα έγκλήματα τό Κ.Κ.Ε. στη χώρα μας... ’Αλλά, ανάμεσα σ’ 
αυτά υπάρχουν καί μερικά τρομερά στη θηριωδία, απαίσια στήν εκτέλεση, πού υπο
βιβάζουν τον άνθρωπισμό μας κάτω άπό τό έπίπεδο των άγριων θηρίων καί πού 
δμοιά τους δέν υπάρχουν στήν πανανθρώπινη ιστορία των λαών τής Γής...

Έγκλήματα άποκρουστικά, δίχως κίνητρο, δίχως σκοπιμότητα, πού τά 
έσχεδίασαν άποβράσματα τού υποκόσμου καί τά έξετέλεσαν κακοποιά χέρια πού 
ηδονίζονται νά χύνουν αιμα καί άφήνουν άναρθρες κραυγές στη θέα ένός άθώου πού 
άργοπεθαίνει σπαράζοντας.

'Ένα τέτοιο έγκλημα, άδίστακτο, άπάνθρωπο, φοβερό καί άποκρουστικό έλαβε 
χώραν τον ’Απρίλιο τού 1944, κάπου κοντά στο Δερβένι Κορινθίας.

Μιά άμαξοστοιχία πού πήγαινε στήν Πάτρα μέ 40 νέους άστυφύλακες σταμά
τησε άπό μιά πολυάριθμη δύναμη έλασιτών, πού κατάφεραν νά έκτροχιάσουν τό 
τραίνο, προκειμένου νά συλλάβουν καί νά έκτελέσουν άνανδρα τούς νέους αστυφύ
λακες, οί όποιοι δέν είχαν προλάβει νά έκτελέσουν άστυνομικά καθήκοντα, γιατί μό
λις είχαν βγή άπ’ τή Σχολή.

Οί άστυφύλακες άμύνθηκαν, άλλά τελικά ύπέκυψαν μπροστά στήν άριθμητική 
ύπεροχή τών έγκληματιών.

Έ τσ ι, συνελήφθηκαν γιά νά οδηγηθούν στον τόπο τού μαρτυρίου τους.
’Επειδή, όμως, έξ άπ’ αύτούς είχαν βαρειά τραυματισθή κατά τήν συμπλοκή 

καί έφερναν εμπόδιο στά σχέδια τών ερυθρών κακοποιών, έκτελέσθηκαν άδίστακτα 
σ’ ένα μονοπάτι "καί άφέθηκαν έκεϊ τά κορμιά τους γιά νά τά φαν τά όρνεα.

Λίγο αργότερα μερικοί χωρικοί έμάζεψαν τά μαρτυρικά κορμιά τών ήρώων 
αύτών τού καθήκοντος καί τά έθαψαν πρόχειρα σέ μιά βουνοπλαγιά.

Μετά τήν άπελευθέρωση, τή συντριβή καί διάλυση τών κομμουνιστικών συμ
μοριών, άντιπροσωπεία τού ’Αστυνομικού Σώματος έθαψε τά οστά τών μαρτύρων 
άστυνομικών στο Νεκροταφεΐον Δερβενιού, άφοΰ έτέλεσε πάνδημον κηδείαν.

Τελευταίως τό ’Αστυνομικόν Σώμα μέ έρανον τών υπαλλήλων του άνήγειρεν 
έκεϊ κι’ ένα βωμό, εις μνήμην τής θυσίας των.

Αυτού τού βωμού τ’ άποκαλυπτήρια έγιναν τήν περασμένη Κυριακή, 11 
Νοεμβρίου, άπό τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Απόστολον Καθάρειον, έν μέσω 
εύλαβικής κατανύξεως τών παρισταμένων.

...Έ τυχε ν’ άποσταλοΰμε κι’ έμεϊς μεταξύ τών άστυνομικών πού άπεστα- 
λησαν ώς άντιπροσωπεία στο Δερβένι. Καί χρεωστοΰμε ευγνωμοσύνη στον Κον 
’Αρχηγόν τού ’Αστυνομικού Σώματος πού μάς συμπεριέλαβε μεταξύ τών άστυνο-
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μοκών, πού παρηκολούθησαν τήν σεμνή έκείνη έπομνημόσυνον δέη σ ον. Γοατο ζήσαμε 
εκλεκτές στογμές εύλαβείας κα'ο κατανύξεως πού ποτέ δέν θά τις ξεχάσουμε...

...Το απόγευμα τοϋ Σαββάτου φθάσαμε έκεο καί έμείναμε κατάπληκτοο άπό 
τό μαγευτοκό τοπίο πού άντοκρύσαμε.

Το Δερβένο εοναο μοά γραφοκή, πεντακάθαρη κωμόπολη, πού συνδυάζεο βουνό 
καί θάλασσα καί εΐναο κυκλωμένη άπό γαλήνη καί όμορφοά, καθώς βρόσκεταο κάτω 
άπό τά βουνά Κόκκονος Πετρίτης καί Γκούρα καί πλάι στον Κορονθοακό κόλπο.

Εοναο μοά άπό τις ώραοότερες γεωργοκές περοοχές τής χώρας μας καί άπο- 
τελεο ένα άροστο τουροστοκό θέρετρο καί ένα πολυσύχναστο συγκοονωνοακό κόμβο.

Ή  άμμουδοάτου, καθώς πλαο- 
σοώνεταο άπό πανύψηλα δένδρα, 

\  ( θυμίζεο Κέρκυρα καί έχεο μοά γο-
' "&χ ητεία δοκή της, πού προσελκύεο

κάθε χρόνο χολοάδες έποσκέπτες.
"Ενα ποταμάκο, ό Ζαχωλίτης, 

δοασχίζεο τό χωροό, άνεβάζοντας 
περοσσότερο τη γραφοκότητά του.

IIοό ’κεο βρόσκεταο καί ή Αί- 
γείρα, τό άρχαοον βασίλεοον τοϋ 
Παλαοοκάστρου μέ τό όνομαστό 
κυκλοκό του θέατρο...

...Αότότό ευλογημένοχωροου- 
δάκο έποσκεφθήκαμε συγκονημέ- 
νοο, κο’ υστέρα σταθήκαμε μπρο
στά στο βωμό.

ΕΙναο κτοσμένος στήν κεντρο- 
κή πλατεία τοϋ Δερβενίου, πού 
βρόσκεταο στο 141ον χολοόμετρον 
τής όδοΰ προς τήν Πάτρα, άνά- 
μεσα στο Δημοτοκό Σχολεοο καί 
στο ύπό άνέγερση Γυμνάσοο.

...Σταθήκαμε εύλαβοκά νά ά- 
ποτίσουμε φόρον τομής στούς μάρ
τυρες συναδέλφους μας... Καί ξα- 
φνοκά, ετσο όπως βρεθήκαμε κυ- 
κλωμένοο άπ’ τή γαλήνη τοϋ το
πίου κο’ ενώ τά πρώτα σκοτάδοα 
εοχαν άρχίσεο νά πέφτουν σάν α
ραχνοΰφαντο πέπλο πάνω στήν 
γη, νομίσαμε δτο άκούσαμε σφύ- 
ρογμα τραίνου... Κο’ είδαμε τά 
εύλογημένα παοδοά τής ’Αστυνο

μίας νά ταξοδεύουν χαμογελαστά προς τή Δοεύθυνση τών Πατρών... Γαλήνη ήταν 
χυμένη στο πρόσωπό τους... Νά μάντευαν άρά γε δτο λίγο ποό κεο καραδοκοΰσεν ό 
χάροντας;... Κο’ ό κόκκονος χάροντας, ό αίμοδοψής καί αίμοβόρος, έ'φτασε... Ξα- 
φνοκό φρενάροσμα ακούστηκε, βαγονοών συγκρούσεος κο’ ύστερα κλαγγές δπλων 
καί βροσοές... βρωμεροί ξεπετάχτηκαν οί βρυκόλακες...

Καί πήραν τούς συναδέλφους μας καί τούς ώδήγησαν στο θάνατο... Γοατί; 
ποοό \άναο άρά γε τό έγκλημά τους;

Καί πάλον Ήρωδοάς μαίνεταο. Καί πάλον τήν κεφαλήν τοϋ Ίωάννου ζητεο 
επί πίνακο.

Τό Ιν Δερβενίω ‘Ηρώον τών ύπό τώ κομμουνιστών 
έκτελεσθέντων άστυνομικών.
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’Αλλά ό ’Ιωάννης δεν πέθανε. Οί δίκαιοι, όχι, δέν πεθαίνουν... Ζοϋν καί βασι
λεύουν στις καρδιές μας, σάν γλυκεία ανάμνηση, σαν σύμβολα ενός ωραίου κόσμου, 
σαν επιταγή προς δλους μας : να μην άφήσωμε να πάη χαμένη ή θυσία τους...

*

...Ξημέρωσε κι’ ή άλλη μέρα... Κυριακή...
Συννεφιασμένη ήταν αύτή ή Κυριακή... Λες καί έστελνε κι’ αύτή τα δάκρυά 

της να ποτίσουν τό χώμα πού φιλοξενούσε τούς συναδέλφους μας...
"Ωρα 10... Τα πάντα έτοιμα...
Σεμνή καί πατριωτική ή διακόσμηση τού χώρου... Σημαίες, θυρεοί, άνθη κι’ 

έθνόσημα... "Ολα καλοβαλμένα γύρω... "Ετοιμα νά δεχτούν τούς ιερείς πού θά τελού
σαν τήν έπιμνημόσυνη δέηση...

Μικρόφωνα, μεγάφωνα, κινηματογραφικές μηχανές καί μαγνητόφωνα... 
"Ολα άνέμεναν τή μεγάλη στιγμή...

Σέ λίγο έφθασεν ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας... Ό  συνάδελφος κ. Μπου- 
κουβάλας τούς παρέταξε μπροστά στο βωμό. Κ ι’ υστέρα συντεταγμένους καί μέ 
τυμπανισμό τούς ώδήγησε στήν έκκλησία.

Οΐ Διευθυνταί Α' κ.κ. Καθάρειος ’Απόστολος καί Χανδρινός Δημοσθένης έδω
σαν τις τελευταίες οδηγίες, έκαμαν τή συμπληρωματικές ύποδείξεις τους καί με- 
τέβησαν πεζή στο Ναό, μαζί μέ τον Διευθυντή Β' κ. Τουζένη Κωνσταντίνον.

Η συχία  έπεκράτησε ύστερα... Τίποτε δέν άκούγονταν στον ιερό εκείνο χώρο...
"Ενα σμήνος γλάρων γυρόφερνε ψηλά στον ούρανό, σάν νά άπέδιδαν τιμές 

στούς άθανάτους νεκρούς...
Λίγα λεπτά κράτησεν αύτό... Γιατί, λίγο ύστερα, άκούστηκε τό έμβατήριον 

τής Φιλαρμονικής πού ερχόταν συντεταγμένη άπό τό Ναό.
Σέ δέκα λεπτά ό προ τού βωμού χώρος εϊχεν άσφυκτικά κατακλυσθή άπό ένα 

σωρό κόσμο κάθε τάξεως, κάθε ήλικίας καί κάθε επαγγέλματος.
Άνάμεσά τους ό δραστήριος Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενίων κ. Παλαιολό- 

γος Κουσουλός, καί οί Πρόεδροι τών πέριξ Κοινοτήτων τού τέως Δήμου Εύρωστίνης.
’Επίσης ό Διοικητής Χωροφυλακής Κόρινθου Άντισυνταγματάρχης κ. Θεό

δωρος Καρασοΰλος, ό Διοικητής τής Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής. Ξυλοκάστρου 
κ. Μπρούσαλης καί ό Διοικητής τού ’Αστυνομικού Σταθμού Δερβενιού κ. Εύ- 
θύμιος Παπαζαχαρίου.

’Ανοίγουμε έδώ μιά παρένθεση, γιά νά υπογραμμίσουμε τήν τάξη πού έπε
κράτησε, χάρις εις τά ευγενικά καί πολιτισμένα όργανα τής φίλης Βασιλικής Χωρο
φυλακής, τά όποια καί μάς παρείχαν κάθε διευκόλυνση. Πλήθος κόσμου είχε συγκεν- 
τρωθή.

Οί Διευθυνταί τών σχολείων κ.κ. Γεώργιος Δασίτης καί Κωνσταντίνος Πα- 
πασπυρόπουλος, ό Εϊρηνοδίκης κ. Γεώργιος Μεταξάς, ό Διευθυντής τού Υγειονομικού 
Σταθμού κ. Φίλιππος Γιαννούλης, ό Διευθυντής τής Αγροτικής Τραπέζης Δερβε- 
νακίου κ. "Οθων Γρηγοριάδης, ό Έφέτης κ. Χρίστος Καθάρειος, ό Διευθυντής τού 
Δημοσίου Ταμείου κ. Παναγιώτης Νικολατάτος, ό Διευθυντής ’Εφορίας κ. ’Ιωάννης 
Γραμμουσιάνος, ό ’Αγρονόμος κ. Γεώργιος Σπανός, ό Διευθυντής Τ.Τ.Τ. κ. Χρίστος 
Καΐτσας, ό ιατρός κ. Γρηγόριος Πανταζόπουλος, ό Τελώνης κ. ’Αθανάσιος Άθανα- 
σόπουλος, ό φαρμακοποιός κ. ’Αλέξανδρος Παπασπυρόπουλος, οί δικηγόροι κ.κ. 
Άνδρέας Σακελλαρόπουλος, Χρίστος Σπανορρήγας καί ’Ιωάννης Μπρίνιας, οί Κα- 
θηγηταί κ.κ. ’Ιωάννης Άναστασόπουλος καί Θ. Πανταζοπούλου, οί Δημοδιδάσκα
λοι: κ. Σωτήριος Σιετής, κα, Σμαράγδα Πανταζοπούλου καί κα Θεανώ Σιετή, ο 
έφεδρος ’Αξιωματικός κ. Άνδρέας Κουτρούληε καί άλλοι.

Σέ λίγο ήρθαν οί ιερείς αίδεσιμώτατοι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουσουρής, Γεώργιος 
Μποϊλές, Γεώργιος Κανελλάκης καί ’Απόστολος Κατσαρός καί άρχισεν ή έπιμνημό-
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Κάτοικοι τοΰ Δερβενιού παρακολουθούν μέ συγκίνησιν τήν τελετήν των άποκαλυπτηρίων.

ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται, συνήλθομεν ένταΰθα εύλαβεΐς προσκυνηταί διά να άπο- 
τίσωμεν εΐσέτι φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης προς αυτούς.

Νεαροί βλαστοί τής έλληνικής φυλής, παιδιά καί αύτά του λαοΰ τής υπαί
θρου, φέροντες τήν τιμίαν στολήν του Έλληνος ’Αστυνομικού, έδολοφονήθησαν 
κατά τον άγριώτερον τρόπον, τραυματίαι όντες, παρά πάσαν ηθικήν καί παρά πάντα 
ανθρωπισμόν. Διά τά θύματα αύτά πού έδωσαν τήν ζωήν των εις τήν έκτέλεσιν τοΰ 
προς τήν πατρίδα καθήκοντος των, τελοϋμεν σήμερον τήν σεμνήν πατριωτικήν ταύ- 
την τελετήν, των άποκαλυπτηρίων 'Ηρώου, εις αΐωνίαν μνήμην των.

'Ο ’Απρίλιος τοΰ 1941 ευρίσκει τήν πατρίδα μας ύπό ξένην κατοχήν. Οί κομ- 
μουνισταί έκτελοϋντες τυφλώς τά σχέδια τοΰ διεθνούς κομμουνισμού έδημιούργη- 
σαν τό εθνικόν άπελευθερωτικόν μέτωπον, τό ΕΑΜ δπως άπεκαλεΐτο, όργά- 
νωσιν δήθεν άπελευθερωτικήν, εις τήν πραγματικότητα δμως στρατιωτικήν μαχη
τικήν όργάνωσιν, διοικουμένην έξ ολοκλήρου ύπό τής κομμουνιστικής ηγεσίας. Αΰτη

συνη δέηση. Κατάνυξη. Εύλάβεια. Οί καρδιές δλες υψωμένες προς τά άνω, προς τον 
Θεόν τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γης, κοντά στον 'Οποίον εύρίσκονται οί ψυχές των δολο- 
φονηθέντων αστυνομικών...

'Όλοι προσηύχοντο, μαζί μέ τούς ίερεϊς... «"Οπως ό Κύριος τάξη τάς ψυχάς 
Αύτών έν σκηναΐς δικαίων...».

Μετά τήν δέησιν ή Φιλαρμονική έπαιάνισε μιά γλυκειά μελωδία νεκρώσιμη.
Κι’ ύστερα ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Απόστολος Καθάρειος πλησίασε 

στο μικρόφωνο καί, καταφανώς συγκεκινημένος, είπε τά εξής :
«Μετά τήν μνημόσυνον δέησιν τής εκκλησίας, όπου πάντες άπό βάθους ψυχής 

ηύχήθημεν εις τον Πανάγαθον, ινα, τάξη τάς ψυχάς τών 'Ηρωικών Νεκρών μας,
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έξωπλίζετο καί έλάμβανε τάς έντολάς έξωθεν μέ (αντικειμενικόν σκοπόν τήν, εις πρώ- 
την ευκαιρίαν, κατάληψιν τής ’Αρχής προς έπικράτησιν τής κομμουνιστικής ιδεολο
γίας καί τήν παράδοσιν τής πατρίδος μας εις τον ρωσικόν κομμουνισμόν.

Τα καμουφλαρισμένα πατριωτικά καί άπελευθερωτικά συνθήματα τοΰ ΕΑΜ 
κατ’ άρχάς παρέσυραν πολλούς έθνικόφρονας πολίτας, οί όποιοι μή γνωρίζοντες τούς 
σκοπούς του προσεχώρησαν εις αύτό διά νά βοηθήσουν εις τήν άπελευθέρωσιν τής 
πατρίδος μας.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας, μόλις έξεδηλώθη τό ΕΑΜ, μέ τά συνθήματά του 
κατ’ άρχάς καί βραδύτερου μέ τάς πράξεις του, άντελήφθησαν εγκαίρως ύπό τίνων 
διοικεϊτο ή όργάνωσις αύτη καί τίνας προδοτικούς σκοπούς εΐχεν. Οί άστυνομικοί 
κατετόπιζαν τούς έθνικόφρονας πολίτας έπισημαίνοντες ιδιαιτέρως τον άπειλού- 
μενον διά τήν πατρίδα μας σοβαρώτατον κίνδυνον.

Οί κομμουνισταί πεισθέντες άκραδάντως ότι έκυριάρχουν καί ήδη έβαινον 
προς τήν εξουσίαν, ήρχισαν νά έφαρμόζουν πρόγραμμα έξοντώσεως των στρατιω
τικών, άστυνομικών, κληρικών καί έθνικοφρόνων πολιτών, άπέβαλον πλέον τήν 
μάσκαν τών άπελευθερωτών καί άπεκαλύφθησαν αί πραγματικαί έθνοκτόνοι προ
θέσεις των.

Φωτιά, αιμα, πόνο καί άγωνία θανάτου, έσκόρπιζαν στο πέρασμά τους, οί 
κομμουνιστικές ορδές καί τρόμος είχε καταλάβει τούς νομιμόφρονας πολίτας, οί 
όποιοι ήσαν προσηλωμένοι εις τά όσια καί ιερά τής ελληνικής φυλής. Αί πνευμα- 
τικαί καί ήθικαί άξίαι κατεπατήθησαν άπό τούς ξενοδούλους κομμουνιστάς.

’Αντιμέτωποι στήν φουρτουνιασμένη θάλασσα τής συμφοράς καί τοΰ ολέθρου, 
στάθησαν άκλόνητοι μαζύ μέ τούς έθνικόφρονας πολίτας καί τά όργανα τών Σω 
μάτων ’Ασφαλείας, τά όποια συμφώνως προς τάς διαταγάς τών άνωτέρων των ένερ- 
γώς πλέον άνθίσταντο καί έματαίωνον τάς προδοτικάς έπιδιώξεις τών κομμουνι
στών, διά τούτο καί έπέσυρον έξ ολοκλήρου τό μίσος αυτών εναντίον των.

Δολοφονίαι άστυνομικών κατ’ άρχάς μεμονωμέναι έξεδηλώθησαν καί βρα
δύτερου πλεΐσται ώργανωμέναι έπιθέσεις τών κομμουνιστών έλαβον χώραν εναντίον 
άστυνομικών ύπηρεσιών τής ύπαίθρου, τών πόλεων καί εντός αυτής τής πρω- 
τευούσης.

Εις πολλάς έκατόμβας άνέρχονται οί νεκροί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, θύ
ματα τής κομμουνιστικής θηριωδίας. "Απαντες έτήρησαν πιστώς τον όρκον τον 
όποιον έδωσαν καί έπεσαν ήρωικώς κατά τήν έκτέλεσιν τού προς τήν πατρίδα καθή
κοντος των.

Μέσα στήν χορείαν τών ήρωικών τούτων νεκρών άνήκουν καί οί σήμερον 
τιμώμενοι ήρωικοί νεκροί τής ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής.

. Τον ’Απρίλιον 1944, κατόπιν διαταγής τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 
42 άστυνομικοί,έκ τών όποιων οί περισσότεροι άρτι έξελθόντεςτής’Αστυνομικής Σχο
λής, μετέβαινον σιδηροδρομικώς εις Πάτρας πρός ένίσχυσιν τής έκεΐσε άστυνομικής 
δυνάμεως, μαζί τους έταξίδευεν καί εις Χωροφύλαξ. Οί κομμουνισταί πληροφο- 
ρηθέντες εγκαίρως τήν άναχώρησιν έξ ’Αθηνών τής αμαξοστοιχίας μέ τούς άστυνο- 
μικούς, άπεφάσισαν νά τούς έξοντώσουν. Πράγματι πολυάριθμοι κομμουνιστοσυμ- 
μορΐται, άφοϋ άπεσυνέδεσαν μερικάς σιδηροτροχιάς μικράς γέφυρας χειμάρρου τής 
περιφέρειας Πεταλοΰς, προεκάλεσαν έκτροχίασιν τής άμαξοστοιχίας, ευθύς δέ άμέ- 
σως ήρχισαν διά βαρέων όπλων έξ έπικαίρων σημείων νά βάλλωσι καταιγιστικώς 
εναντίον τών άνυπόπτων επιβατών. Οί άστυνομικοί, καί το ι αΐφνιδιάσθησαν, άπήν- 
τησαν άμέσως εις τά πυρά καί ήμύνθησαν σθεναρώς, τραυματισθέντες άρκετοί έξ 
αυτών, πλήν όμως ύπέκυψαν τελικώς εις τον μέγαν άριθμόν τών έπιτεθέντων καί τήν 
συντριπτικήν υπεροχήν τού οπλισμού των.

"Απαντες οί άστυνομικοί, τραυματίαι καί μή, συνελήφθησαν καί ώδηγήθησαν
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πεζή εις Ζάχολην, δπου καί παρέμειναν έπί τινας ήμέρας,προπηλακιζόμενοι καί βασα
νιζόμενοι ύπό των άνταρτοκομμουνιστών. ’Ακολούθως έδόθη ή έντολή ύπό τής κομ
μουνιστικής ήγεσίας νά προωθηθώσιν εις περιοχήν Καλαβρύτων.

Έ κ  των συλληφθέντων άστυνομικών οί Άρχιφύλακες Μουτζουρός Σπυρίδων, 
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος,Δημακόπουλος Παΰλυς,ό Άστυφύλαξ Σιδέρης Γεώρ
γιος, ό Χωροφύλαξ Άγγελόπουλος Θεόδωρος καί ό Άστυφύλαξ Σταματόπουλος 
Γρηγόριος γεννηθείς έν Δερβενίω εΐχον τραυματισθή κατά την συμπλοκήν μετά των 
κομμουνιστών καί δεν ήτο δυνατόν εις αυτούς νά άκολουθήσουν πεζή τήν φάλαγγα 
δι’ δ καί άπεφασίσθη ή έπί τόπου έκτέλεσίς των.

'Ένα πρωινό μία όμάς συμμοριτών παρέλαβε τούς άνωτέρω καί τούς έξε- 
τέλεσεν άπανθρώπως,ώς κοινούς έγκληματίας,διά πολυβολισμών εις μίαν έρημικήν 
χαράδραν τής περιφερείας Ζαχόλης καί τούς έγκατέλειψεν άτάφους, βορά τών κυνών 
καί ορνέων.

'Η  απέχθεια τών έθνικοφρόνων κατοίκων πρός τό συντελεσθέν κακούργημα, 
παρά τον φόβον νά κατηγορηθώσι ώς φασίσται καί άντιδραστικοί, ώδήγησε τά 
βήματα μερικών πατριωτών χωρικών, εις τον τόπον τής σφαγής, ΐνα ένταφιάσωσι 
προχείρως τούς έκτελεσθέντας.

Κατά Μάρτιον 1945,όπόταν άπεκατεστάθη ή νόμιμος τάξις έν τώ Κράτει καί 
οί κομμουνιστοσυμμορΐται διελύοντο, άντιπροσωπεία του ’Αστυνομικού Σώματος, 
εις ήν συμμετέσχεν καί ό υποφαινόμενος, κατήλθεν ένταΰθα, έμερίμνησε διά τήν 
εκταφήν των καί έτέλεσεν εις τον 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Ίωάννου πάνδημον κηδείαν, εις 
ήν συμμετέσχον δλοι οί κάτοικοι Δερβενιού καί τών πέριξ χωρίων.

Βραδύτερον τά οστά τών θυμάτων τού καθήκοντος, άλλα μέν παρελήφθησαν 
παρά τών οικείων των καί τά άλλα έναπετέθησαν εις τό τελευταίως άνεγερθέν με- 
ρίμνη τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κοινόν Μαυσωλείου,τών έν τή περιοχή 
Καλαβρύτων όμαδικώς σφαγιασθέντων υπολοίπων άστυνομικών ύπαλλήλων.

’Ή δη σήμερον,τιμώντες τήν μνήμην τών έν τή έκτελέσει τού πρός τήν πατρίδα 
καθήκοντος, δολοφονηθέντων έν τή περιοχή Δερβενιού συναδέλφων μας, προσήλθομεν 
μέ άνέκφραστον συγκίνησιν ένταΰθα, δπως, μέ τήν καθολικήν συμπαράστασιν τών 
κατοίκων τής περιοχής, άποκαλύψωμεν τό άνεγερθέν δι’ εράνου τών ύπαλλήλων τού 
’Αστυνομικού Σώματος Ήρώον, τό όποιον έσαεί θά συμβολίζη εις τάς έπερχομένας 
γενεάς τήν ύπέρ πατρίδος ύπερτάτην θυσίαν. τών έκτελεσθέντων άστυνομικών καί 
θά έκφράζη έπίσης αιώνιον στίγμα κατά τής κομμουνιστικής θηριωδίας.

Εϊμεθα ευλαβείς προσκυνηταί τών ιερών σκιών τών ύπέρ πατρίδος ήρωικώς 
πεσόντων καί άπανθρώπως σφαγιασθέντων συναδέλφων μας.Ή  θυσία των θά είναι 
δι’ ήμάς ύποθήκη τής συνεχούς καί άμειλίκτου καταπολεμήσεως τού κομμουνισμού, 
ό όποιος άπεργάζεται τον ολοσχερή όλεθρον τής πατρίδος μας καί τής έλληνικής 
φυλής.

Τό καλλιμάρμαρον τούτο Ήρώον, άνεγερθέν έν τώ μέσω τών δύο Σχολείων τού 
Δερβενιού, θά είναι ό φάρος καταυγασμού έθνικών ιδεωδών καί έκδηλώσεως πα
τριωτικών πράξεων πρός τήν σημερινήν καί έπερχομένην νεότητα καί, μαζί μέ τόσα 
άλλα παρόμοια πατριωτικά σύμβολα,θά διδάσκη δτι δλοι οί 'Έλληνες, εξαιρέσει βε
βαίως τών κομμουνιστών καί τών έφιαλτών είναι καί θά είναι πάντοτε, άντάξιοι 
τών ήρωικών προγόνων των.

Η ρωικοί καί τιμημένοι νεκροί! Έπέσατε ύπέρ πατρίδος καί τής έλευθερίας. 
Ή  θυσία σας καί ή θυσία τών πολλών άλλων συναδέλφων σας δέν άπέβη έπίματαίω. 
Μάς άφήσατε ίεράν παρακαταθήκην. Σεβόμενοι τήν μνήμην σας όρκιζόμεθα, δτι 
θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα κατά τών προδοτών τής πατρίδος μας καί θά τούς κτυ- 
πώμεν άλύπητα δπου καί άν εύρεθώμεν καί οπουδήποτε αυτοί εύρίσκωνται.

Κύριε Πρόεδρε τής Κοινότητος. Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποκα-
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λύπτει κα'ι παραδίδει δε’ έμοΰ σήμερον τήν (αναθηματικήν ταύτην στήλην, εις ύμας 
καί δε’ ύμών εις τήν Κοινότητα Δερβενιού, μέ τήν παράκλησιν όπως διαφυλαχθή ώς 
ιερά παρακαταθήκη διά τούς νεωτέρους, προς τούς όποιους θά ύπομιμνήσκη πάντοτε 
τήν ύπερτάτην ύπέρ πατρίδος θυσίαν των τιμωμένων νεκρών μας.

Έ ξ  ονόματος των ύπαλλήλων τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, καταθέτω, έπί τού 
ιερού τούτου βωμού, στέφανον δάφνης, ώς έλάχιστον δείγμα τιμής καί εύγνωμοσύ- 
νης, προς τούς έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος θυσιασθέντας συναδέλφους μας».

'Ύστερα ό κ. Καθάρειος άπεκάλυψε τον Βωμόν των δολοφονηθέντων αστυνο
μικών καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος, ένφ, ύπό τούς 
ήχους τής Φιλαρμονικής, έτηρεΐτο ένος λεπτού σιγή εις μνήμην των.

Μεθ’ δ άνεκρούσθη ό ’Εθνικός Ύμνος.
’Εν συνεχεία ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενιού κ. Παλαιολόγος Καυ- 

σουλος άπηύθυνε τον εξής χαιρετισμόν προς τούς Νεκρούς:

Οί εκπρόσωποι των Σωμάτων ’Ασφαλεία? καί οί έπίσημοι προσκεκλημένοι, μετά τό πέρα? 
τη? τελετή? των άποκαλυπτηρίων.

«Οί κάτοικοι όχι μόνον τού Δερβενιού, άλλά καί τών άλλων γειτονικών χωρίων 
τού τέως δήμου Εύρωστίνης, συμμετέχουν μέ συγκίνησιν καί πραγματικό ψυχικό 
πόνο, εις τά ύπο τής ’Αστυνομίας Πόλεων τελούμενα άποκαλυπτήρια τού 'Ηρώου, 
τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων καί άγρίως έκτελεσθέντων ύπο τών κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών έν τή περιφερεία μας άνδρών της.

'Η  σημερινή ήμερα επαναφέρει εις τήν μνήμην δλων μας τις ζοφερές ήμέρες 
τής στυγνής κατοχής πού τά άπαίσια έγκλήματα, ένίων ελληνοφώνων καί ξενοκινή- 
των κομμουνιστοσυμμοριτών, άμαύρωσαν τήν ένδοξον ελληνικήν ιστορίαν, άλλά 
συνάμα έπανέφερον, τήν άνδρείαν, τον άπαράμιλλον ήρωισμον καί τά ήρωικά κατορ
θώματα τών άνδρών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έν αϊς καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
γιά τά όποια είμεθα υπερήφανοι καί ή Ελλάς θά είναι γιά πάντα ευγνώμων.

Τύ έθνικον τούτο Μνημεΐον θά μείνη έσαεί δίδαγμα εις τάς έπερχομένας γε
νεάς, διά τήν έπιτέλεσιν τού προς τήν θρησκείαν καί πατρίδα καθήκοντος, καί γιά
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τό λόγο αύτό ή κοινότης Δερβενιού ευχαριστεί άπείρως την ’Αστυνομίαν Πόλεων καί 
υπόσχεται νά διαφυλάξη τοϋτο.

Τιμημένοι νεκροί!
'Ως έκπρόσωπος της κοινότητος Δερβενιού καί των άλλων κοινοτήτων τής 

περιφέρειας, καταθέτω τό δάφνινο αύτό στεφάνι εις ένδειξιν ελάχιστου φόρου 
τιμής καί εύγνωμοσύνης.

Αΐωνία σας ή μνήμη».
Τέλος, πλησίασε στο μικρόφωνο ό Διοικητής Χωροφυλακής Κορίνθου, Ά ντι- 

συνταγματάρχης κ. Θεόδωρος Καρασοϋλος, καί μέ φωνήν παλλομένην άπό συγκί- 
νησιν είπε τά έξής :

«Δεν ειχεν άκόμη στεγνώσει τό αίμα των ήρώων,οί όποιοι ύπερήσπισαν τάς 
έθνικάς πύλας εις τον ελληνικόν βορραν καί ή τέφρα έκαιεν είσέτι επί των ερειπίων 
τής συμφοράς του 1940, όταν ή βαρβαρική ιδεολογία του έγκλήματος ή οποία ως 
λάβα καυτή έξεχύθη άπό τάς σιβηρικάς στέππας,ήνοιξε τάς φλέβας του ’Έθνους καί 
τό έ'συρεν άσπαϊρον εις τό χείλος τής άβύσσου.

Ή  φρικαλέα εκείνη φλεβοτομία, ή άπάνθρωπος εκείνη ιδεολογία τοϋ κομμου
νιστικού μίσους, πού ώς σύνθημα είχε τον άφανισμόν, δέν ήδύνατο ν’ άφήση μακράν 
τής σφαγής τά ήρωικά Σώματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Χωροφυλακής.

’Απεναντίας οί μητραλοϊαι καί πατροκτόνοι, οί όποιοι έβαψαν τούς μαστούς 
των μητέρων μέ τά αίμα των βρεφών, έσταύρωσαν τόν Παπα-Γιώργην Σκρέκαν ώς 
Ναζωραίον καί ή ιταμή δράσις των κατήσχυνε τήν ήβην των παρθένων, ώς κύριον 
στόχον εΐχον τά Σώματα ’Ασφαλείας, τήν άλκήν δηλαδή τού ’Έθνους,ή όποια άδραξε 
τά όπλα διά νά περισώση τήν τιμήν του.

Προσφορά εις τόν βωμόν τής Πατρίδος είναι καί ή απώλεια των γενναίων 
αύτών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι μέ μεστήν τήν καρδίαν άπό τό 
ιδανικόν νά ταχθούν φρουροί τής Πατρίδος, έπεσαν θύματα δολίας παγίδος πριν ή 
προλάβουν νά εκπληρώσουν τό ιδανικόν τής τίμιας άποστολής των.

Δίπλα των ό άνδρας τής Βασιλικής Χωροφυλακής, ώς σύμβολον άδελφότητος 
καί κοινής πίστεως.

Εις τόν άπέριττον τούτον βωμόν, τό ιερόν τέμενος καί τό άκατάλυτον σύμβο
λον τής θυσίας, ή Βασιλική Χωροφυλακή καταθέτει ολίγα φύλλα δάφνης άπό τήν 
στοργικήν Κορινθιακήν γήν, εις ένδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης. Διότι οί νεκροί 
αύτοί έξελθόντες των επάλξεων τής θυσίας διέβησαν τής άθανασίας τά προπύλαια».

. . .Ή  βροχή έν τω μεταξύ έδυνάμωσε... Παρά ταΰτα κανείς δέν έκινήθη άπό 
τήν θέσιν του. ’Έμειναν όλοι εκεί, γιά νά υπογραμμίσουν μέ τήν παρουσία τους τή 
συμμετοχή τού λαού στήν συγκινητική αύτήν έκδήλωση εις μνήμην των μαρτύρων 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μετά τήν λήξιν τής τελετής ή μουσική τής ’Αστυνομίας έπαιξε θούρια καί πα
τριωτικά έμβατήρια, κλείνοντας ολόκληρο τό πρόγραμμα.

Φεύγοντας άπό εκεί είχαμε κλείσει μέσα στις καρδιές μας τήν ανάμνηση τής 
θυσίας των συναδέλφων μας, σάν ένα φυλακτό πίστεως καί οδηγό στή ζωή μας.

Αΐωνία ας μείνη ή μνήμη Τους.

Σ. Π Η ΛΟ Σ
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( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Ή  συγκοινωνία γίνεται μέ τις περίφημες γόνδολες. ’Από τα μικρά καταστήματα, 
πού είναι πάμπολλα, αγοράσαμε ένα σωρό ενθύμια. Τα 2.149 μικρά λιθόστρωτα 
στενά δρομάκια, πού ένώνουν τις 249 μικρές πλατείες, άποτελοΰν ενα πραγματικό 
λαβύρινθο, πού είναι δύσκολο νά προχωρήσης χωρίς οδηγό. Περνούμε την έλληνική 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί πηγαίνουμε στήν ξακουσμένη πλατεία τοΰ'Αγίου 
Μάρκου, πού είναι καί τό κέντρο τής πόλεως. ’Εδώ θαυμάζουμε την παγκοσμίου φή
μης έκκλησία τοΰ 'Αγίου Μάρκου. Κτίσθηκε σέ σχήμα ελληνικού σταυροΰ μέ 5 
θόλους. Γύρω στήν πλατεία είναι τά άνάκτορα καί, παραπλεύρως τής έκκλησίας, 
τό Δουκικό ανάκτορο, πού ενώνεται μέ τις περίφημες μεσαιωνικές φυλακές, μέ την 
διαβόητη γέφυρα των στεναγμών. Στήν πλατεία, σκιάζουν τον ήλιο, χιλιάδες 
περιστέρια, πού τρέχουν στά χέρια τών έπισκεπτών γιά νά πάρουν σπόρους. Είχε 
νυχτώσει όταν πήραμε τό μικρό βαποράκι στο μεγάλο κανάλι γιά τήν πλατεία Ρόμα. 
Τό θέαμα είναι μαγευτικό. Ζοΰμε ενα όνειρό.

19- 7-1962. Τό πρωί προ τής άναχωρήσεώς μας άρρώστησε ξαφνικά ό 
οδηγός τοΰ αύτοκινήτου γ ι’ αυτό καί πήραμε τήν άπόφασι νά παραμείνουμε άκόμη 
μία ήμερα στήν Πάδοβα. "Ετσι μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά πάμε πάλι στή Βενετία 
καί νά άπολαύσουμε τήν μαγευτική μουσική άπό τις ορχήστρες τών κέντρων τής 
πλατείας τοΰ 'Αγίου Μάρκου, πού σκορποΰν γλυκούς ρυθμούς.

20- 7-1962. Στις 6 τό πρωί άφήσαμε τή Πάδοβα. Μετά δύο ωρών διαδρομή 
φθάσαμε στήν Φεράρα. Συνεχίζοντας τήν διαδρομή μας στις 9 μπήκαμε στή Μπο- 
λώνια. 'Η  Μπολώνια κυκλοΰται άπό άρχαΐο τείχος, σέ έκτασι 8 χιλιομέτρων. 
Στο κέντρο της βρίσκεται ή ώραία πλατεία Ματζιόρε. 'Η  πόλις έχει πολλές στοές. 
’Αφήνοντας τήν Μπολώνια, ή διαδρομή μας τώρα συνεχίζεται στά Άπέννινα βουνά, 
σ’ ενα στενό δρόμο γεμάτο στροφές καί καμπΰλες, μέσα άπό πυκνή βλάστησι 
άγριοδένδρων, πού παρουσιάζουν ενα θέαμα μαγευτικό. ’Από τή ψηλότερη κορυφή 
ντέ—φούντα άπολαύσαμε τή μαγεία τοΰ τοπίου, σέ μιά εκτασι πού τό μάτι δέν 
μπορεί νά πιάση. Στήν Φλωρεντία φτάσαμε στή 1 μετά τό μεσημέρι. 'Η  Φλωρεντία, 
γιά τούς δασοσκεπεΐς λόφους της, τις πολυτελείς έπαύλεις, τούς παλαιούς πύργους, 
τά μοναστήρια, τις φυσικές καλλονές καί τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς, ονομάζεται 
«ή ωραία». ’Επίσης ώνομάσθηκε «Άθήναι» τής ’Ιταλίας, γιατί ύπήρξεν ή βάσις τοΰ 
νεώτερου ιταλικού πολιτισμού.

Καμμιά πόλις τής ’Ιταλίας δέν μπορεί νά παρουσιάση τόσα άξιοθέατα, δσα ή 
Φλωρεντία. Μιά άπό τις μεγαλύτερες καί μεγαλοπρεπέστερες έκκλησίες τής ’Ιτα
λίας είναι ή μητρόπολις τής Φλωρεντίας, πού έχει θαυμάσιο θόλο μέ τοιχογραφίες 
καί ύελογραφίες. Ή  Φλωρεντία έχει όνομαστά άνάκτορα, δπως τό Παλάτσο Βέκιο, 
πού δεσπόζει σ’ ολόκληρη τήν πόλι, μέ τις πολεμίστρες του καί τό πανύψηλο πύργο 
του, υψους 94 μ. Αυτά τά λίγα γιά τήν κοσμοξακουσμένη Φλωρεντία, πού μάς 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μετά άπό 1.30' ώρας διαδρομή σταματήσαμε γιά φαγητό στήν Πίζα. Ή  Πίζα 
είναι μιά μικρή πόλις τής ’Ιταλίας. Είναι γνωστή σ’ δλο τον κόσμο καί συγκε
ντρώνει χιλιάδες επισκέπτες. ’Εκείνο πού μάς κάνει ιδιαίτερη έντύπωσι είναι ή 
μαρμάρινη μητρόπολις, θαυμάσιο δείγμα ρωμανικού ρυθμοΰ, καί ό περίφημος κε-
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κλιμμένος πύργος, το θαϋμα αυτό της αρχιτεκτονικής, πού άρχισε νά κτίζεται τό 1174 
καί τελείωσε δύο αιώνες άργότερα. "Υστερα από δύο ώρες, φύγαμε άπό την Πίζα 
για τη Ρώμη. Δεξιά μας βλέπουμε τη νήσο "Αλφα, πού έξωρίσθηκε τήν πρώτη φορά 
ό Μέγας Ναπολέων. Τα μεσάνυχτα μπήκαμε στη Ρώμη καί τακτοποιηθήκαμε 
στο ξενοδοχείο.

21- 7-1962. Τό πρωί μεταφερθήκαμε σέ άλλο ξενοδοχείο, πού βρίσκεται πιο 
κοντά στο κέντρο τής πόλεως. 'Η  Ρώμη άπλώνεται σέ μιά τεράστια εκτασι καί δια- 
κρίνεταιστή νέα πόλι,μέτά ώραΐα σύγχρονα κτίρια καί τις πολυτελείς έπαύλεις καί στην 
παλιά πόλι, μέ τά μεγάλα σκούρα μέγαρά της. Ή  Ρώμη ή όπως λέγεται ή κεφαλή 
τού κόσμου, κέντρον τού κόσμου, αίωνία πόλις, είναι ή ένδοξότερη μετά τήν ’Αθήνα. 
Είναι κέντρο τού καθολικισμού, έδρα τού άρχηγυΰ τής Δυτικής Εκκλησίας καί 
πρωτεύουσα σήμερα τού ’Ιταλικού κράτους. Είναι κτισμένη στις όχθες τού ποταμού 
Τίβερη. Βρίσκεται επί επτά λόφων, γ ι’ αυτό ονομάζεται επτάλοφος. Γύρω ύπάρ- 
χουν περίφημα προάστια, πού προσελκύουν έκατοντάδες χιλιάδες ξένους επισκέ
πτες. Σήμερα στή Ρώμη κυκλοφορούν 500.000 αύτοκίνητα, τά περισσότερα ιταλι
κής κατασκευής. 'Η  πόλις παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνησι στον κό
σμο. Στο κέντρο της βλέπουμε τά άνάκτορα, ένα πελώριο κτιριακό συγκρότημα, 
πού σήμερα χρησιμοποιείται γιά κατοικία τού προέδρου τής Δημοκρατίας. Κοντά 
έδώ, είναι καί ή περίφημη πλατεία Βενετίας. Σ ’ αύτή υπάρχει τό μέγαρο «Παλάτσο 
Βενέτσια», πού άπό τον έξώστη του ό Μουσολίνι άνήγγειλε τό πρωί τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940 τήν έπίθεσί του κατά τής Ελλάδος.

Τό απόγευμα ήλθε στο ξενοδοχείο μας ένας φίλος τού άρχηγοΰ, ό κ. Τζο- 
βάνι Σκόρτσια. "Ενας περίφημος άνθρωπος μέ μεγάλη καρδιά, γεμάτος ευγένεια 
καί ψυχική καλωσύνη, πού πρόθυμα άναλαμβάνει νά μάς ξεναγίοη στήν πόλι. 
Σ ’ αυτόν οφείλουμε πολλά κατά τήν παραμονή μας στήν Ρώμη, γ ι’ αύτο καί εκφρά
ζουμε τις ευχαριστίες μας. Ή  Ρώμη είναι τόσο μεγάλη πού δέν ύπάρχει καιρός γιά 
χάσιμο. Το άπόγευμα έπισκεπτόμαστέ τήν εκκλησία τού 'Αγίου Παύλου, σχήματος 
Βασιλικής. Στο προαύλιο, πού περιβάλλεται άπό κίονες, ύπάρχει τεράστιο άγαλμα 
τού ’Αποστόλου Παύλου μέ τό σπαθί στο χέρι καί μπροστά στήν είσοδο όμοια άγάλ-ν 
ματα των ’Αποστόλου Πέτρου καί Παύλου. Στήν κορυφή τού εσωτερικού τής έκλκη- 
σίας είναι οί εικόνες όλων των Παππών τής καθολικής εκκλησίας μέ άρχηγό αύτών 
τον ’Απόστολο Πέτρο. Στο βάθος τού ναού είναι ό τάφος τού ’Αποστόλου Παύλου.

Ό  ήλιος άρχισε νά γέρνη προς τή δύσι, όταν πήραμε τήν ιστορική Ά ππία  
οδό γιά νά πάμε στό όμορφο χωριουδάκι Τιβόλι. Περνούμε ένα μικρό λοφίσκο, 
όπου βρίσκεται ή θερινή κατοικία τού Πάππα. Στις 8.45' τό βράδυ φθάσαμτ στό 
χωριό Τιβόλι καί έπισκεφθήκαμε τήν βίλλα Ν τέ’Έστε μέ τούς θαυμαστούς κήπους 
της. Ή  είσοδος είναι 400 λιρέττες. "Οποιος πέρασε άπό τήν Ρώμη καί δέν έπισκέφ- 
θηκε τή βίλλα αυτή μπορώ νά πώ ότι δέν είδε τίποτα. "Ενα σωρό άγάλματα στολί
ζουν τον κήπο, πού τρέχει νερό άπό διάφορα μέρη τού σώματος, άμέτρητοι τεχνικοί 
καταρράκτες, πανύψηλα συντριβάνια καί πλέον άπό χίλιες βρύσες μέσα σέ πυκνά 
δέντρα, πού κάνουν τό μέρος μαγευτικό καί τή θέα φαντασμαγορική.

’Ενθουσιασμένοι άργά τό βράδυ γυρίζουμε στή Ρώμη. Τό τραγούδι καί τό 
κέφι είναι άνευ προηγουμένου καί κάνει μερικούς νά χορεύουν μέσα στό αυτοκί
νητο. "Ετσι τελείωσε ή πρώτη μέρα στή Ρώμη.

22- 7-1962. Σήμερα είναι Κυριακή. Μετά τό πρωινό μας, πού τό πήραμε στό 
ξενοδοχείο, πήγαμε στό Βατικανό. Τό Βατικανό είναι ένα μικρό άνεξάρτητο κρατί
διο μέ άρχηγό τον Πάππα καί έδρα τής άνωτάτης αρχής τής ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας. 'Ο  Νέρων είχε έδώ 'Ιππόδρομο, όπου ρίχνανε τροφή στά θηρία τούς 
χριστιανούς καί κατά τήν παράδοσι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο οί κορυφαίοι 
’Απόστολοι Πέτρος καί Παύλος. Στον ίδιο χώρο, στούς πρόποδες τού λόφου τού
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Βατικανού, είναι κτισμένη ή Βασιλική τοΰ 'Αγίου Πέτρου. 'Η  εκκλησία τοΰ 'Αγίου 
Πέτρου είναι ή μεγαλύτερη χριστιανική έκκλησία τοΰ κόσμου καί άποτελεΐ ένα άπό 
τά σημαντικώτερα μνημεία τής χριστιανικής άρχιτεκτονικής. 'Η  έκκλησία έχει 
ΰψος 119 μέτρα, μήκος 187 καί πλάτος 25. Στό κέντρο της υπάρχει ό τάφος τοΰ 
’Αποστόλου Πέτρου.

Τό Βατικανό περιέχει πολλούς άμύθητους θησαυρούς τής άρχαίας, μεσαιωνι
κής καί νεώτερης τέχνης. Στις άπέραντες αίθουσες τής πινακοθήκης του έχουν 
συγκεντρωθή άπειρα έργα μεγάλων ζωγράφων τής άναγεννήσεως. Στό άρχαιολο- 
γικό μουσείο βρίσκονται τά άγάλματα τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ Λαοκόοντος, κλπ., στό 
δέ μουσείο Κεραμόντε, μέ τον άτελείωτο διάδρομό του, υπάρχουν 3.700 άγάλματα. 
Μπορεί νά πή κανείς, χωρίς ν’ άπέχη άπό τήν πραγματικότητα, δτι ολόκληρη ή 
Ρώμη άποτελεΐται άπό ένα άπέραντο μουσείο άριστουργημάτων καί πάσης φύσεως 
μνημείων.

Είναι άδύνατη ή περιγραφή τής Ρώμης, γιατί αυτό θά ήθελε ολοκλήρους τόμους. 
’Αναφέραμε τά σπουδαιότερα, γιά μιά γενική εγκυκλοπαιδική γνώσι. Τό βράδυ 
περπατήσαμε στό φημισμένο δρόμο, πού φέρει τό όνομα τής Βενετίας καί συγκεν
τρώνει όλο τον καλλιτεχνικό καί αριστοκρατικό κόσμο τής Ρώμης. Σήμερα 
είναι ή τελευταία ήμέρα στή Ρώμη. "Ολοι μαζί αργά τό βράδυ πήγαμε στήν πλατεία 
Ναβόν καί είδαμε τήν περίφημη κρήνη Τρέβι, πού φέρει τό όνομα «Κρήνη των ποτα
μών», μέ τό γλυπτό σύμπλεγμα τοΰ Τρίτωνος.

23- 7-1962. Πρωί-πρωί άφήνουμε τή Ρώμη. Τό πούλμαν τρέχει σάν δαιμο
νισμένο πάνω στήν άσφαλτο. Στή Νεάπολι φθάσαμε στήν 1 μετά τό μεσημέρι καί 
εγκατασταθήκαμε στό ξενοδοχείο «Στρένα», πού βρίσκεται στήν πλατεία Γαριβάλδη. 
Στό άνατολικό μέρος τής πόλεως, σέ άπόστασι 8 χιλιομέτρων, δεσπόζει τό ήφαίστειο 
τοΰ Βεζούβιού καί ύπάρχουν γραφικώτατα προάστια. Κάναμε τον περίπατό μας μέσα 
στον εθνικό κήπο, μέ τό θαυμάσιο ενυδρείο καί τά πάμπολλα άγάλματα όνομαστών 
καλλιτεχνών. Θαυμάσαμε τον μητροπολιτικό ναό μέ τήν επιβλητική επισκοπική έδρα 
καί τά πλούσια παρεκκλήσια, πού ένα άπό αύτά περιέχει θήκη μέ τό αίμα τοΰ πολιού
χου τής πόλης 'Αγίου ’Ιανουάριου. ’Από τά σπουδαιότερα κτίρια τής Νεαπόλεως, εί
ναι τό άνάκτορο στή πλατεία δημοψηφίσματος. 'Η  Νεάπολις φημίζεται γιά τήν 
εύθυμία, τό φιλέορτο καί τό φιλόμουσο τών κατοίκων. Είναι ή θορυβωδεστέρα 
πόλις τοΰ κόσμου καί ή περισσότερον παρουσιάζουσα τοπικό χρώμα. "Ενα σωρό 
πλανοδίους πωλητάς, σαλτιμπάγκους, τραγουδιστάς, έπαίτας, συναντάς σέ κάθε 
βήμα σου, ένώ στις λαϊκές συνοικίες, πού χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ή 
άκαθαρσία, παρουσιάζεται δημοσία ή οικογενειακή ζωή στούς δρόμους, άκόμα καί 
τά άπλωμένα άσπρόρρουχα πού κάνουν στοές. Είναι κάτι πού δέν περνά άπαρατήρητο.

’Απέναντι στή Νεάπολι είναι τό Κάπρι, ένα βραχώδες νησάκι στολισμένο μέ 
πολυτελείς βίλλες καί πολύ πράσινο, σάν θεατρίνα μπογιατισμένη, πού προβάλλεται 
κάθε στιγμή άπό τούς ’Ιταλούς στή διεθνή σκηνή. Τίποτα, άπό αύτό δέν έχουν νά 
ζηλέψουν τά σμαραγδένια έλληνικά νησάκια μέ τις δαντελλένιες άκκρογιαλές τους.

24- 7-1962. Σήμερα τό πρόγραμμα προβλέπει έπίσκεψι στήν Πομπηία. Στις 9 
τό πρωί ξεκινήσαμε. Στις 9.20' μπήκαμε στό Σορένο. Τοΰτο είναι γεμάτο ομορφιά 
απερίγραπτη μέ τά πολυτελή ξενοδοχεία καί κέντρα του. Ό  δρόμος προς τό Άμάλφι, 
είναι κάτι πού προκαλεΐ τό δέος καί τό θαυμασμό καί εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. 
Στενός μέ πολλές στροφές, κυριολεκτικά σκαρφαλωμένος πάνω σέ πανύψηλα βράχια 
πού καταλήγουν σέ άπότομους γκρεμούς. Σέ πιάνει ίλιγγος καί φόβος καθώς κοιτάς 
κάτω, στό βάθος τοΰ άπότομου βράχου, τή θάλασσα. Τά μικρά σπιτάκια, άπλωμένα 
στό καταπράσινο βραχώδες βουνό, μοιάζουν σάν κοπάδια άπό πρόβατα, ένώ στήν κο
ρυφή τοΰ βουνοΰ φαντάζει, καρφωμένο σάν άετοφωλιά, τό ωραιότερο καί πολυτελέστερο 
ξενοδοχείο τοΰ κόσμου, πού ήταν πρώτα ή μονή τοΰ Άμαλφιτανών. Ά ξιον προ-
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σοχής έδώ είναι, ή μητρόπολης τοϋ 'Αγίου Άνδρέου, πού μέσα σέ μια κρύπτη της 
φυλάσσεται το σκήνωμα του 'Αγίου ’Ανδρέου, πού μεταφέρθηκε άπό τήν Κωνσταν- 
τινούπολι. Ή  διαδρομή μας είναι το ίδιο μαγευτική μέχρι τό Σαλέρνο, πού ό βυθός 
τοϋ κόλπου του παρουσιάζει φαντασμαγορικό θέαμα καί κρατά στο βάθος του άρί- 
στης ποιότητος κοράλλια. Ά πό  δώ καί εμπρός ό δρόμος είναι ίσιος καί καλός μέχρις 
τήν Πομπηία, πού φθάσαμε στη 1 μετά τό μεσημέρι. Σέ λίγο μπήκαμε κατόπιν 
εισιτηρίου στην νεκρή πόλι τής χλιδής καί τής διαφθοράς άλλοτε, πού τήν μετέβαλε 
σέ στάχτη ή πυρωμένη λάβα τοϋ Βεζούβιού. 'Ο Βεζούβιος ορθώνεται άπέναντί μας 
περήφανος για τό κατόρθωμά του, καπνίζει ήσυχος, άλλα έτοιμος νά ξεχύση τούς 
κρουνούς τής λάβας καί νά καταστρέψη τά πάντα στο ξύπνημά του, μοιάζει σάν 
θεριό πού χορτασμένο κρύβει τήν άγριότητά του. 'Η  Πομπηία κατεστράφη 
τελειωτικά στις 23 Αύγούστου τοϋ 79 μ.Χ ., άπό τήν έκρηξι τοϋ ύπερκειμένου σέ 
αύτή περιφήμου ήφαιστείου τοϋ Βεζούβιού, πού ή διάπυρος λάβα του καί τά μαζί 
μέ αύτά παρασυρόμενα υλικά έθαψαν κάτω άπό παχύ στρώμα τήν πόλι. Περνούμε 
μέσα άπό έκκλησιές, άρχοντικά σπίτια, γεμάτα τοιχογραφίες, πού άλλες μαρτυρούν 
πολυτέλεια καί άλλες διαφθορά. ’Αφήσαμε τή νεκρή πόλι μέ τό τραγικό τέλος, υστέρα 
άπό δυο ώρες. Στή Νεάπολι φθάσαμε τις άπογευματινές ώρες καί γυρίσαμε μόνοι 
μας μέσα σ’ αύτή θαυμάζοντες τά άξιοθέατα.

25-7-1962. Σήμερα είναι ή τελευταία ήμέρα τής έκδρομής μας στο εξωτε
ρικό. Δέν μπορέσαμε νά καταλάβουμε πόσο γρήγορα πέρασε τόσος καιρός. Νομί
ζουμε οτι ζήσαμε ένα όμορφο όνειρο. 'Ένα όνειρο γλυκό, πού δέν θά θέλαμε ποτέ νά 
τελειώση. Στις 7.30' τό πρωί άφήσαμε τή Νεάπολι μέ τή ξένοιαστη ζωή, τούς 
μποέμηδες τύπους καί τούς τραγουδιστάς τής ταραντέλλας. Μετά άπό λίγα χιλιό
μετρα διαδρομή, μέσα άπό θερισμένα χωράφια, άρχίζουμε νά διασχίζουμε τήν ορεινή 
περιοχή τοϋ όρους Τερμίνιε. Περνούμε άπό ωραίες πόλεις, όπως τό Άβελΐνο καί 
τούς γραφικούς ποταμούς Γκαλόρε καί Καραπέλε. Τήν 12.15' φθάνουμε στήν πόλι 
Φότζια. ’Αξιόλογη έδώ είναι ή μητρόπολις τού ΙΒ ' αίώνος, μέ σπουδαίες τοιχογρα
φίες καί διακοσμήσεις. 'Η  διαδρομή συνεχίζεται, μέσα άπό έκτάσεις μέ έλιές, καί 
κατά τήν 1.50' ώρα μετά τό μεσημέρι άντικρύζουμε τή θάλασσα, πού μάς συντρο
φεύει μέχρι τήν πόλι Μπάρι, πού έχει άξιόλογα ιστορικά μνημεία. Γιά φαγητό 
καθίσαμε κοντά στήν πλατεία καί μετά περιωδεύσαμε γιά λίγο τήν πόλι μέ τις 
ωραίες πλατείες, τις λεωφόρους καί τά μεγαλοπρεπή κτίρια. Δέν καθόμαστε πολύ καί 
συνεχίζουμε τήν διαδρομή μας. Στις 5.30' τό άπόγευμα φθάσαμε στο Πρίντεζι. 
Τό Πρίντεζι είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα λιμάνια τής ’Ιταλίας μέ μεγάλη κίνησι 
πλοίων στήν Άδριατική καί στήν Μεσόγειο. Τό βράδυ στις 9.30 μπήκαμε στο πο
λυτελέστατο φέρυ — μπόουτ «Ά ππία» καί τακτοποιηθήκαμε στις καμπίνες μας. 'Ο 
καιρός είναι ώραΐος. Τό πρωί μάς ξύπνισαν κάτι μικρές ήλιακτΐδες, πού ξεπή- 
δησαν μέσα άπό τό στρογγυλό φιλιστρίνι καί μάς φίλησαν γλυκά στο πρόσωπο. 
’Ήταν τό πρώτο καλημέρισμα στήν άγαπημένη μας πατρίδα.

26-7-1962. Πρωί, ώρα 7.30'. Μπροστά μας ή Κέρκυρα, τό όμορφο νησί μέ τις 
άπαράμιλλες ομορφιές καί χάρες. ’Ανεβαίνουμε στο κατάστρωμα καί ή ψυχή μας 
γεμίζει χαρά καί άνακούφισι. Στις 10.30' πατήσαμε τά άγια χώματα τής πατρίδος 
μας. Ό  τελωνειακός έλεγχος τελείωσε σύντομα καί φεύγουμε γρήγορα διασχί
ζοντας πανύψηλα κακοτράχαλα βουνά γεμάτα πέτρες, πού άποτελοΰν κτυπητή 
άντίθεσι στήν οργιώδη βλάστησι τών βουνών πού στο έξωτερικό περάσαμε. Τό μεση
μέρι μπήκαμε στά Γιάννενα καί στά ελληνικά πλέον εστιατόρια τής πλατείας χορ
τάσαμε μέ τά φαγητά τού τόπου μας. ’Απέναντι ή γραφική λίμνη, πού μέσα σ’ 
αύτή ό Ά λή Πασσάς έπνιξε τή κυρά—Φροσύνη. Έ δώ  έπισκεφθήκαμε τό σπήλαιο, 
μέ τούς περίφημους σταλακτΐτες καί σταλαγμίτες, πού χιλιάδες χρόνια εργάστηκε 
ή φύσις γιά νά δώση σ’αύτούς τόση ομορφιά καί νά σχηματίση άφάνταστες μορφές
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άνθρώπων καί αντικειμένων. Μερικοί σταλακτίτες όταν τούς κτυπάς μέ το χέρι 
σου άφήνουν μια γλυκεία μελωδία,πού γεμίζει δλο το υπόγειο αυτό μυθικό ανάκτορο. 
Καθίσαμε κάτω άπό ένα μεγάλο πλάτανο για λίγο στο μικρό χωριό. Οί κάτοικοι 
μάς πρόσφεραν καρέκλες, καί μέ τά ροζιασμένα χέρια τους άπό τό μεροδού
λι, γεμάτοι καλοσύνη μάς έφεραν κρύο νερό να δροσιστοΰμε. Μιά καλοσύνη καί 
εύγένεια, πού δέν είδαμε πουθενά σέ τόσο κόσμο πού γυρίσαμε. Μιά καλο
σύνη πού άξίζει ένα κόσμο ολόκληρο. Μιά καλοσύνη πού μάς φέρνει δάκρυα στα 
μάτια, μάς γεμίζει υπερηφάνεια, πού μάς έρχεται νά τούς άγκαλιάσουμε όλους καί 
νά τούς φιλήσουμε. Δέν άργοΰμε πολύ έδώ, γιατί ή διαδρομή μας είναι μεγάλη. 
Στις 4.15' τό άπόγευμα περνούμε άπό τήν’Άρτα, μέσα άπό ένα κάμπο λεμονοπορτο
καλιές, καί βλέπουμε τό ξακουστό τραγουδισμένο γεφύρι της.’Ακολουθούμε τό παρα
λιακό δρόμο πού τον γεμίζει δροσιά ή θαλασσινή αύρα, μπουκωμένη άπό τήν 
μοσκοβολιά τού θυμαριού. Ε ίχε άρχίσει νά νυχτωνη όταν μπήκαμε στην ’Αμφιλο
χ ία .Ό  ούρανός, σκεπασμένος μέ ένα ρόδινο χρώμα, καθρεπτίζεται στην καταγάλανη 
θάλασσα, πού τόσα μυστικά κρύβει στα βάθη τής άπεραντωσύνης της. ’Αέρας δέν 
φυσούσε καί μιά άπόλυτη γαλήνη άπλώνεται παντού. Μόνο μερικά τζιτζίκια, ξέγ
νοιαστοι τραγουδισταί, έδιναν μέ τό μονότονο τραγούδι τους μιά ξεχωριστή νότα 
τής ζωής. Περάσαμε άπό τό Άντίρριο στο Ρίο, βαθειά τά μεσάνυχτα,καί φθάσαμε 
μέ κέφι καί τραγούδια στη γεμάτη ομορφιές ’Αθήνα, τό γλυκοχάραμα. ’Εδώ τελείωσε 
ή εκδρομή μας, πού ήταν τόσο όμορφη καί επαγωγική. Ποτέ όμως δέν θά σβύσουν 
άπό τήν ψυχή μας αύτά πού είδαμε,θαυμάσαμε καί άπολαύσαμε, γ ιατί, μάς άφησαν 
γλυκειές άναμνήσεις, πού νοσταλγικά θά ζοϋμε όσο τά χρόνια περνούν. 'Όλα αύτά 
πρώτα ήταν ένα όνειρο, πού ζωντάνευε στον κόσμο τής φαντασίας μας. Τώρα έγιναν 
μιά ζωντανή πραγματικότης, πού μάς γεμίζει γλυκειά νοσταλγία.

I. Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό Απαραίτητος σύντροφος των Αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'

III. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ

β) Μερικοί αξιόλογοι πρόλογοι.

...Στο προηγούμενο τεύχος των «’Αστυνομικών Χρονικών» είχαμε λεπτο
μερώς αναπτύξει τούς κανόνες πού πρέπει νά τηρούνται κατά την σύνταξη τού προ
λόγου μιας έκθέσεως. Έ ν συνεχείς δέ, ολοκληρώνοντας τό θεωρητικό μέρος τού θέ
ματος, είχαμε άρχίσει νά κουβεντιάζουμε πάνω σέ μερικούς καλούς προλόγους, 
παρμένους άπό διάφορα κείμενα άστυνομικών, όλων τών βαθμών.

Στο σημερινό, λοιπόν, τεύχος έπρόκειτο νά δούμε μερικούς άκόμα καλούς προ
λόγους καί νά κλείσωμε τό κεφάλαιο αύτό, ώστε νά μπορέσουμε νά μπούμε πιά στο 
νευραλγικό καί κατ’ εξοχήν σοβαρό κεφάλαιο τού «κυρίως θέματος».

’Έ τσι είχαμε κατά νοΰ νά κάνωμε.
’Αλλά, άλλαι μέν βουλαί τού γράφοντος άλλα δέ εις επιστολογράφος κελεύει.
Γεννηθείτω τό θέλημά του.
Τις τελευταίες, δηλαδή, μέρες μεσολάβησε ενα δυσάρεστο γεγονός, πού αναγκάζει 

τον συντάκτη αύτής της στήλης, άντί νά προχωρήση στήν εργασία του, νά σταθή καί 
νά γυρίση πίσω, γιά νά θυμίση στούς άναγνώστες του καί «δι’ αύτών παντί τώ δια- 
γωνιζομένω λαώ» ενα κίνδυνο πού άρκετές φορές έπεσήμανε, έρεύνησε καί ύπε- 
γράμμισε.

Έ τσ ι, τό γεγονός αύτό μέ αναγκάζει ν’ ανοίξω μιά μικρή παρένθεση, καί νά 
ύψώσω φωνήν διαμαρτυρίας, ελπίζοντας ότι ή φωνή αύτή δέν θά βοήση έν τή έρήμω.

’Αλλά, ας γίνω σαφέστερος.
Στις φιλολογικές αύτές κουβεντοΰλες μας είχαμε κάποτε άναφέρει ότι μιά 

άσχήμια, κτυπητή καί άπαράδεκτη, κατά τήν περίοδον τών έξετάσεων είναι ή λεγο- 
μένη άντιγραφή, πού μαρτυρεί άσέβεια προς τήν ιερότητα τών έξετάσεων, κρύβει 
άδιαφορία προς τον μόχθο τών άλλων διαγωνιζομένων, δείχνει περιφρόνηση προς 
τήν νοημοσύνη τής ’Επιτροπής καί προδίδει τεμπελιά χαρακτηριστική, άμάθεια 
άπερίγραπτή καί παντελή έλλειψη σοβαρότητος καί πρωτοβουλίας.

Σ ’ αύτό είχατε όλοι συμφωνήσει.
Μά, πάνω στήν ώρα συνέβη τό... «μοιραίο», μέ θύμα τον γράφοντα καί δράστη 

ενα φίλο ακροατή τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας, συμπαθέστατο κατά τά άλλα 
άστυνομικό.

Αύτός, λοιπόν, ό καλός φίλος, πού φαίνεται ότι παρακολουθεί τακτικά τήν 
άστυνομική εκπομπή, άκουσε σ’ ένα πρόγραμμά της ότι μελετούμε νά καθιερώ
σουμε, μεταξύ άλλων πρωτοτυπιών, καί ένα ειδικό πεντάλεπτο γιά τήν μετάδοση 
ένός αστυνομικού προβλήματος, τού οποίου τή λύση θά έδιναν οί άκροαταί.

Ή  ιδέα αύτή ενθουσίασε τό φίλο μας (δέν πρόκειται ν’ αναφέρω τό όνομά 
του, γιατί αύτή είναι ή άρχή τής στήλης μου) καί έσπευσε νά μέ... «βοηθήση», στέλ- 
νοντάς μου ενα «δικό του» άστυνομικό πρόβλημα, μέ τήν παράκληση νά μεταδοθή, 
ώς έχει, άπό τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας.

Σ ’ αύτές τις περιπτώσεις συνήθως έλέγχω τά  κείμενα πού παίρνω, τόσον άπό 
λογοτεχνικής καί ραδιοφωνικής άπόψεως, όσον καί άπό πλευράς... καταγωγής των.
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Αύτήν τήν άρχή τήν τηρεί ή εκπομπή της ’Αστυνομίας κατά τή διάρκεια των 
δέκα ετών της ζωής της.

Καί γ ι’ αύτό το λόγο άκριβώς ποτέ δέν παρουσιάστηκε ζήτημα αντιγραφής.
Μάλιστα, άπό 10 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έπέστρεψα σέ επιστολογράφους 

δέκα τέσσαρα τέτοια κείμενα «ύποπτα κλοπής».
Αυτή τή δουλειά είμαι υποχρεωμένος νά τήν κάμω, γιά κάθε λογοτεχνικό κεί

μενο. Δέν μπορώ 8μως (προς Θεοΰ!) νά κάμω τό ί'διο καί γιά τά άνέκδοτα ή τά άστυ- 
νομικά προβλήματα πού λαμβάνω, γιατί τέτοια υπάρχουν εκατομμύρια σ’ ολο τον 
κόσμο καί άδιάκοπα επαναλαμβάνονται, άπό στόμα σέ στόμα, κ ι’ άπό περιοδικό σέ 
περιοδικό, ώστε νά μήν είναι δυνατόν νά βρεθή μιά άκρη.

’Επί τοϋ προκειμένου, λοιπόν, ή εργασία του άκροατοϋ δέν ήταν δυνατόν νά 
έλεγχθή.

"Αν ήταν, βέβαια, ενα έλληνικό λογοτεχνικό κείμενο, θά ήταν σέ θέση ό γρά- 
φων νά βεβαιωθή γιά τήν ... πατρότητά του.

"Ομως, πώς είναι δυνατόν νά σταθώ ν’ αναζητήσω ολα τά προβλήματα τοϋ 
κόσμου γιά νά τά παραβάλω μ’ αύτό πού έλαβα καί νά εξακριβώσω έάν αύτό ήταν 
δημιούργημα τοϋ φίλου άκροατοϋ ή άλλου τίνος "Ελληνος ή ξένου ή καί «άγνωστου 
πατρός;»

"Ετσι, τό δέχτηκα μέ χαρά καί εύχαρίστησα μάλιστα τον άποστολέα γιά τήν 
συνεργασία του.

Τί, νομίζετε, όμως, δτι άπεδείχθη έκ τών υστέρων; "Οτι αύτό τό άστυνομικό 
πρόβλημα ήταν μεταφρασμένο άπό ξένο περιοδικό, καί δτι είχε δημοσιευθή καί στο 
περιοδικό μας, ώς εργασία άλλου μεταφραστοΰ.

Θά μοΰ εΐπήτε ίσως δτι δέν υπάρχει τίποτε κακό σ’ δλη ετούτη τήν ιστορία, 
άφοΰ ενα ξένο κείμενο μπορεί εύχερώς νά μεταφρασθή άπό πολλά συγχρόνως πρό
σωπα καί δτι τά προβλήματα, τά αινίγματα καί τά άνέκδοτα μοιάζουν κάπως μέ τις 
παροιμίες, τών οποίων τήν πηγή δέν μπορείς εύκολα νά άνακαλύψης.

Σύμφωνοι, άλλά γιατί ό χριστιανός νά έμφανίση μιά ξένη έργασία σάν δική του 
καί νά μή μνημονεύση στο γράμμα του δτι τήν έχει μεταφράσει άπό ενα γερμανικό 
περιοδικό;

Μ’ αύτόν, άλλως τε, τον τρόπο θά Ικαμε καί μιάν έπίδειξη γνώσεων, άφοΰ—ώς 
διεπιστώθη—γνωρίζει καλά τήν άγγλική γλώσσα. Ό μ ω ς ό φίλος δέν θέλησε ν’ 
άκολουθήση τήν εύθεΐαν οδόν, προτιμώντας νά έξαπατήση τον γράφοντα καί νά τον 
μεταβάλη άπό... «γιατρό», σέ... «παθόντα».

Αύτό είναι τό «γεγονός» πού μέ άναγκάζει νά έπανέλθω στο ίδιο, στό αιώνιο 
θέμα τής άντιγραφής.

’Αλλά, μ’ αύτόν τον τρόπο, έξυπηρετεΐται συγχρόνως καί καλύτερα ή στήλη 
αύτή, άφοΰ είναι σέ θέση νά κάνη μιά έμπρακτη επαλήθευση τών θεωριών της.

Ούδέν κακόν, βλέπετε, άμιγές καλοΰ.
Κ ι’ άφοΰ έψέξαμε τό κακόν, ας βγάλουμε τά χρήσιμα συμπεράσματα άπό τήν 

περίπτωση.
'Η  άντιγραφή !!!.. Μιά μελανή κηλίδα σέ κάθε έξεταστική περίοδο, πού κάνει 

τήν ’Επιτροπή τής έκθέσεως νά μελαγχολή καί νά έκνευρίζεται.
Τ ί είναι, λοιπόν;
’Αντιγράφω σημαίνει βάζω μπροστά μου κάποιο κείμενο καί τό ξαναγράφω 

αύτούσιο σέ μιά κόλλα χαρτί, «χωρίς νά προσθέσω ή νά παραλείψω τί».
Αύτή είναι μιά άσκηση γιά τά παιδιά τών σχολείων, γιά νά συνηθίσουν νά βλέ

πουν σωστά καί νά γράφουν ορθά τις διάφορες λέξεις, έξασκούμενα τόσον στήν ορθο
γραφία δσον καί στήν καλλιγραφία.

Στις εξετάσεις δμως τών ’Αστυνομικών Σχολών οί διαγωνιζόμενοι δέν είναι
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(ευτυχώς) μικρά παιδάκια για νά βάλουν κάτω τδ βιβλίο καί σαλιώνοντας τδ μολύβι 
ν’ αρχίσουν νά γράφουν μέ προσοχή ένα - ένα γράμμα, ώστε νά γνωρίσουν καλά τις 
ελληνικές λέξεις.

Είναι άνδρες. Είναι υπάλληλοι. Είναι άξιόμαχες κοινωνικές μονάδες. Καί κα
λούνται νά συντάξουν ενα δικό τους κείμενο, γιά νά κριθή ή πνευματική τους ικανό
τητα καί νά μπορέσουν νά καταλάβουν μιά άνώτερη ίεραρχική βαθμίδα.

Κείμενο δικό τους, γιατί κάτω άπδ τήν μπλέ κόλλα έχουν σημειώσει τδ δικό 
τους ονομα κι’ όχι τοϋ Ούράνη ή του Καβάφη.

Κι’ όταν άντί νά παραθέτουν τις ιδέες τους άντιγράφουν, δεν κάνουν τίποτε 
άλλο άπδ κλοπή καί απάτη, «πλανώντες καί πλανώμενοι».

Κοντά, μάλιστα, στά άλλα ή άντιγραφή μαρτυρεί αμάθεια, δειλία, άνειλικρί- 
νεια καί κουτοπονηριά.

Κι’ όλα έτοϋτα είναι απαράδεκτα γιά τδν άστυνομικδ τής έποχής μας, πού 
πρέπει νά τδν διακρίνη φιλομάθεια, θάρρος, ειλικρίνεια καί εύθύτης.

Σκεφθήτε πόσο κωμικό θά είναι νά γράφη δ άστυνομικός γιά τήν κλοπή στις 
έξετάσεις καί τήν ώρα εκείνη νά ... κλέβη δ ίδιος άπδ τδ διπλανό του λέξεις, φράσεις 
ή καί κείμενο ολόκληρο...

’Αλλά, ας πούμε ότι κατάφερες, φίλε υποψήφιε, νά ξεγελάσης τήν ’Επιτροπή 
άντιγράφοντας. Τελειώνει άράγε έτσι τδ θέμα τής έκθέσεως;

Μέσα στή Σχολή, τί θά κάνης; Πάλι θ’ άντιγράψης;
Κι’ όταν βγής άπδ τή Σχολή καί βρεθής σ’ ενα γραφείο άξιωματικοΰ υπη

ρεσίας καί κληθής νά κάμης μιάν έγγραφή στδ βιβλίο συμβάντων, τί θά κάνης τότε;
Τδ θέμα δέν είναι πώς νά μπούμε στή Σχολή, άλλά πώς θά μπορέσουμε νά 

συνεχίσουμε τήν άστυνομική ιστορία, άπδ όποια θέση κληθούμε νά διακονίσουμε 
τήν ’Αστυνομική ’Ιδέα. Οί συνθήκες τής έποχής μας, σκληρές καί άδυσώπητες, 
άπαιτοΰν πολλά έφόδια, κυρίως πνευματικά, γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημά
των πού θά μάς παρουσιασθοΰν.

’Άλλοτε μ’ ένα χαρτί Γυμνασίου ήσουν ό καλύτερος τού χωριού. Σήμερα οΰτε 
τδ πανεπιστημιακό πτυχίο δέν είναι άρκετό. Καί σ’ όποια θέση θελήσης νά καταλάβης 
σέ ρωτούν: «’Έ χεις άλλες γνώσεις; ξέρεις λογιστικά, γραφομηχανή; ξένες γλώσσες;»

Αυτό σημαίνει ότι έχει σημαντικά άνέβει τδ έπίπεδο τδ πνευματικό τής κοι
νωνίας μας. Καί οί άπαιτήσεις της ολοένα αύξάνονται.

'Ο αστυνομικός τού 20οΰ αίώνος πρέπει νά είναι ένας κομψός, γλυκομίλητος 
διπλωμάτης, πού οί γνώσεις του νά έπεκτείνωνται σέ όσο τδ δυνατόν μεγαλύτερο καί 
βαθύτερο πνευματικό χώρο.

Καί βάση όλων αυτών πρέπει νά είναι ό λόγος, δ προφορικός καί ό γραπτός.
Τδ λέει καί τδ Εύαγγέλιο. «Έ ν άρχή ήν ό Λόγος».
*0 Λόγος!!!
Είναι αυτό πού λέει ό λαός: « 'Η  γλώσσα κόκκαλα δέν έχει καί κόκκαλα τσα

κίζει».
Μάθε, λοιπόν, φίλε μου, νά μιλάς. Μάθε νά γράφης. Μάθε νά έκφράζεσαι. 

Είναι χρέος σου καί αίτημα τής έποχής μας. Καί άσε τις έξυπνάδες καί τούς άκρο- 
βατισμούς.'Η άντιγραφή δέν σέ ωφελεί σέ τίποτε. Σέ βλάπτει. Καί βλάπτει καί τήν 
’Αστυνομία. Καί άδικεΐ όλους έκείνους τούς συναδέλφους σου πού προσέρχονται 
«μετά φόβου Θεού» καί κατάνυξη στήν αίθουσα καί αγωνίζονται νά φανούν συνεπείς 
στις άπαιτήσεις τών έξετάσεων.

Αύτή είναι ή άλήθεια. Καί θά συμφωνής άσφαλώς κι’ έσύ μαζί μου.
Ά ς  κλείσουμε τώρα αύτήν τήν παρένθεση, πού ύποχρεώθηκα ν’άνοίξω, κι’ ας 

συνεχίσουμε τήν κουβέντα μας πάνω σέ μερικούς καλούς προλόγους, ώστε νά κλεί
σουμε στδ σημερινό τεύχος αύτδ τδ κεφάλαιο.
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*# *
Μία έκθεση: «Το χρήμα ώς παράγων πολιτισμού, άλλα καί ώς μέσον δια

φθοράς».
Κι’ ένας καλός μου φίλος και εκλεκτός συνεργάτης τοϋ περιοδικού, την αρχίζει 

μ’ αυτόν τον ωραιότατο πρόλογο :
«... Ζηλεύσασα, κατά την άρχαιότητα, ή Ρωμαία Ταρπηία τά χρυσά των Σα- 

βίνων βραχιόλια, έμήνυσεν αύτοΐς κρυφίως δτι, αν τή τά δώσωσιν, ευχαρίστως θά 
εΐσαγάγη τούτους διά μυστικής εισόδου εις τήν Ρώμην, ήν οί Σαβΐνοι προ πολλοΰ 
έπί ματαίω έπολιόρκουν. Ό  άρχηγός των Σαβίνων Τάτιος άποδεχθείς τήν συμφωνίαν 
τής Ταρπηίας, επέτυχε τήν κατάληψιν τής Ρώμης, έκτελών δέ τήν ύπόσχεσίν του 
εκβάλλει ταΰτα εις τούς πόδας τής Ταρπηίας. Τοϋτ’ αύτό πράττουσι καί οΐ στρατιώται 
του καί εις διάστημα δμως ολίγων λεπτών αί άσπΐδες καί τά βραχιόλια κατεκάλυψαν 
τήν άφιλόπατριν καί ό σωρός τούτων έγένετο ό τάφος της...».

Πόσο παραστατικός, ωραίος καί κατατοπιστικός αύτός ό πρόλογος!!!.
’Αρχίζει μέ μιά εικόνα... Μιά εικόνα μέ χρώματα ζωηρά καί δίνει άμέσως 

μιά ιδέα ολοκλήρου τού θέματος. Χρειάζεται σχόλια αύτός ό πρόλογος; Μάλλον με
λέτης έχει άνάγκην.

Είναι, άναμφισβήτητα, ένας άπό τούς ωραιότερους προλόγους πού έχω διαβάσει.
...Πάμε τώρα στήν πάρα κάτω γειτονιά.
Θέμα δεύτερον «Χρόνου Φείδου».
Καί ό πρόλογος ενός άλλου συναδέλφου έχει ώς εξής :
«...'Όταν ό άνθρωπος εύρίσκεται εις τά πρώτα βήματα τής ζωής του καί 

άρχίζη βαθμηδόν νά κατανοή τον εαυτόν του, ποτέ δεν σκέπτεται σοβαρώς ώρι- 
σμένα βασικά ζητήματα, τά όποια θά διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλον διά τήν 
μελλοντικήν σταδιοδρομίαν του. Τούτο οφείλεται κυρίως είς τήν νεαράν ήλικίαν, 
γνώρισμα τής οποίας άποτελοϋν ή άμεριμνησία, ή ζωηρά φαντασία καί τά μεγάλα 
όνειρα...

Ποιος εις τήν παιδικήν ήλικίαν έφαντάσθη δτι ή ζωή είναι τόσον σύντομος; 
«’Άνθρωπος ώσεί χόρτον αί ήμέραι αύτοΰ, ώσεί άνθος τού αγρού ούτως έξανθήσεται» 
λέγει πολύ σοφά ό Προφητάναξ Δαυίδ εις τούς ψαλμούς...».

...Μέσα άπό τις λίγες αύτές γραμμές τού ή έννοια τού χρόνου άγαπητοΰ συ
ναδέλφου, προβάλλει μέ μιά χαριτωμένη μορφή. Πρόλογος ποιότητος κι’ αύτός....

Καί μιά τρίτη έκθεση: «Ούδαμοΰ δει άδικεΐν ούτε άνταδικεΐν».
Τρίτος φίλος καί συνάδελφος τήν άρχίζει έτσι:
«... Δι’ αύτών τών χρυσών ρήσεων, έπεσφράγισε τήν δύναμιν καί τό μεγα- 

λεϊον τής διδασκαλίας του, ό μέγας τών αιώνων φιλόσοφος Σωκράτης.
Εις τάς ρήσεις αύτάς, εμπεριέχεται ολόκληρον τό υψηλόν νόημα τής Σωκρα

τικής φιλοσοφίας, ή οποία άποτελεϊ τήν έκφρασιν τής άθανάτου έλληνικής δια- 
νοήσεως.

«Ούδαμοΰ δει άδικεΐν ούτε άνταδικεΐν».
’Ό χ ι μόνον δέν πρέπει ν’ άδικης, άλλά καί δταν άδικήσαι, δέν πρέπει ν’ άντα- 

ποδίδης τό κακόν».
Δυο - τρεις φράσεις καλοβαλμένες, καλόηχες, ζωηρές, γεμάτες έννοια καί πε

ριεχόμενο. Καί ό άναγνώστης προκαταλαμβάνεται ευχάριστα.
"Οπως επίσης προκαταλαμβάνεται εύχάριστα στον πάρα κάτω πρόλογο, μέ 

τον όποιον άρχίζει τήν έκθεση: « 'Η  άγνοια καί ή ήμιμάθεια» ένας άλλος συνάδελφος, 
ό όποιος γράφει:

«... 'Η  άγνοια συνοδεύει τον άνθρωπον άπό τής πρώτης στιγμής, καθ’ ήν άντι- 
κρύζει τό φώς τού ήλιου. Ά πό  τής στιγμής άκριβώς αύτής γεννάται καί τό μυστή
ριον τό όποιον άναποσπάστως συνοδεύει τόν άνθρωπον. Καί είναι μέγα μυστήριον,
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διά τήν λύσιν του οποίου ούδεμίαν γνώσιν φέρει ό άνθρωπος άπό της κοιλίας της 
μητρός του. Ό  κόσμος όστις τον περιβάλλει είναι κάτι τό άγνωστον, τό μυστηριώ
δες. Ό  ήλιος, τά άστρα, ή σελήνη, ή γη ολόκληρη είναι δι’ αύτόν άνεξερεύνητα οντα. 
'Η  φύσις εμπρός του συνυφαίνεται μέ δυσεξήγητα φαινόμενα καί τό κάθε τί τό βλέπει 
νά κινήται, νά ζή, νά αισθάνεται, νά διαιωνίζεται, ν’ άποθνήσκη, χωρίς νά γνωρίζη 
τό διατί, τό πώς, τον τρόπον, τό πότε. "Ολα είναι μυστήρια καί δι’ δλα έχει άγνοιαν...»

Τελειώνουμε, τώρα, τήν παράθεση τών προλόγων μ’ έναν άκόμα, παρμένο 
άπό μιά έκθεση τοϋ υποφαινομένου, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις τής Σχολής 
Άρχιφυλάκων τής ΙΒ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου.

Θέμα: « Ή  συγκοινωνία ως παράγων πολιτισμού».
«... Αί άνθρώπιναι κοινωνίαι, έν τή προσπάθεια των δπως καταστήσουν τήν 

ζωήν άνετον καί άχθοϋν είς τό σημερινόν σημεΐον τελειότητος τοϋ πολιτισμού των, 
έπέρασαν διά «πυρός» καί «σιδήρου» άπειρους φάσεις δημιουργίας καί αγώνων, 
άντιμετωπίζουσαι παμμεγίστους δυσκολίας καί άντιξοότητας, αίτινες έγραψαν μίαν 
καταπληκτικήν ιστορίαν ΐδρώτος καί αίματος.

Ή  ιστορία δμως αΰτη, τής άνθρωπίνης προόδου, συμπίπτει, κατά τρόπον 
άπόλυτον—δύναταί τις νά υποστήριξή—μέ τήν ιστορίαν τής άναπτύξεως τής συγκοι
νωνίας, ήτις άπετέλεσε τον άκρογωνιαΐον λίθον τοϋ δλου οικοδομήματος τοϋ πολι
τισμού.

Οδτω ή ιστορία τοϋ πολιτισμοΰ τής γής συμβαδίζει, στενώς συνυφασμένη, 
μέ τήν έμφάνισιν, άνάπτυξιν καί πρόοδον τής συγκοινωνίας. Καί όχι μόνον συμβα
δίζει άπλώς, άλλά στηρίζεται έπ’ αύτής καί επιλύει διά ταύτης τάς άνάγκας του...»

*  *  
*

...’Εδώ τελειώνει τό κεφάλαιο τοϋ προλόγου κάθε έκθέσεως.
Παρέθεσα έν κατακλεϊδι προλόγους όχι εκπαιδευτικών ή λογοτεχνών, άλλά 

άστυνομικών, γιατί επιθυμεί ή στήλη αύτή νά είναι όλότελα άστυνομική, σέ κάθε 
γραμμή της. ^

Περισσότερα υποδείγματα προλόγων θά δοθοϋν στο τέλος, δταν όλοκληρωθή 
καί τό κεφάλαιο τοϋ κυρίως θέματος καί τοϋ έπιλόγου, καί παρατεθοΰν 25 έκθέσεις 
πάνω σέ διάφορα θέματα.

’Έ τσι, μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεοΰ, άπό τό άλλο τεΰχος τοϋ περιοδικοΰ θά μιλή
σουμε γιά τό «κυρίως θέμα», συμβουλευόμενοι προς τοΰτο καί τά γράμματα πού θά 
πάρουμε.

Γιά μιά άκόμα φορά σάς ευχαριστώ πού μέ διαβάσατε.

(Συνεχίζεται)

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Στον Ούίνστων Τσώρτσιλ πρόσφερε κάποιος "Αγγλος συγγραφεύς μιά 
συλλογή άνεκδότων τοϋ ίδιου γηραιού πολιτικοΰ. "Υστερα άπό λίγο καιρό, 
ό δωρητής συγγραφεύς έλάμβανε μιά εύχαριστήριο επιστολή τοϋ Τσώρτσιλ 
στήν οποία διελαμβάνοντο τά εξής : «Μου άρεσαν πολύ τά  άνέκδοτα καί
ιδιαιτέρως εκείνα πού δέν είχα άκούσει ή σκεφθή μέχρι σήμερα!...».



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ή Τροχαία Άδηνών
( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )

'Υπό του τ. Άστυν. Διευθυντοϋ κ. ΔΗΜ. ΚΟΡΕΣΣΗ

Άρχομένου τοϋ έτους 1914 ύπηρέτουν μέ τον βαθμόν τοϋ ενωμοτάρχου είς τό 
Τμήμα Καταδιώξεως ’Αθηνών (την σημερινήν 'Τποδιεύθυνσιν ’Ασφαλείας), άρχικώς 
ύπό τον περίφημον-ύπομοίραρχον τότε-’Ιωάννην Μαρούδαν καί άργότερον τον επίσης 
άξιόλογον διά την έποχήν έκείνην μοίραρχον Εύάγγελον Δημητρίου. Είς εμέ ειχεν 
άνατεθή είδικώς ή φρούρησις κατά τό διάστημα τής νυκτός (8 μ.μ. - 8 π .μ .) τοϋ τρι
γώνου Σταδίου-Αίόλου-Έρμοϋ, δηλαδή τοϋ εμπορικού τμήματος τής πόλεως τών ’Αθη
νών. Τά ’Αστυνομικά Τμήματα τότε δεν διέθετον επαρκή δύναμιν διά τήν κανονικήν 
φρούρησιν τής πόλεως καί διά τον λόγον αυτόν άνελάμβανε τήν ευθύνην τό Τμήμα Κα
ταδιώξεως. 'Η  υπηρεσία αύτή διεξήγετο ύπό τήν άμεσον έπιτήρησίν μου,διά δυνάμεως 
δύο υπενωμοταρχών καί 8 χωροφυλάκων, όλων εκλεκτών καί πεπειραμένων άστυνομι- 
κών. Οί όπλϊται αύτοί, όπως καί εγώ, καθ’ ολόκληρον περίπου τό έτος αύτό οΰτε μίαν 
νύκτα δέν έκοιμήθημεν.

’Αλλά παρεσύρθην άπό τήν πρώτην μου αύτήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν, πραγματι
κήν τή άληθεία επιτυχίαν, διότι ούδεμία διάρρηξις είς τό φρουρούμενον αύτό τμήμα τής 
πόλεως συνέβη, ένώ άντιθέτως εΐχομεν είς τό ενεργητικόν μας τήν σύλληψιν τεσσάρων 
σεσημασμένων διαρρηκτών, έξ ών δύο έπ’ αύτοφώρω, άποπειρωμένων νά διαρρήξουν 
λουκέττα, καί έλησμόνησα ότι ή έπικεφαλίς τοϋ σημειώματός μου άφορά άλλο θέμα, 
τήν Τροχαίαν ’Αθηνών. "Ας ομιλήσω λοιπόν δι’ αύτό.

'Ο έλεγχος τής τροχαίας κινήσεως τής πόλεως ύπήγετο τότε καί αύτός ύπό τό 
Τμήμα Καταδιώξεως καί διεξήγετο ύπό... δύο ( αριθμός 2 ) χωροφυλάκων ύπό τήν 
έπίβλεψιν τοϋ ένωμοτάρχου καί ήδη συνταξιούχου ταγματάρχου κ. Περικλέους Καλα- 
πόδη,ό όποιος όμως, αν καί άνήκε καί αύτός είς τό Τμήμα Καταδιώξεως, ειχεν εΰρει 
καί ένα μικρόν κιόσκι-κάτι σάν εξοχικόν περίπτερον-εύρισκόμενον είς τό βάθος τοϋ 
κηπαρίου τής πλατείας Συντάγματος, όπου έφύλασσε τάχαρτιάτου καίτά  βιβλία του. 
Αύτό λοιπόν τό φυλάκιον, τό όποιον ό κ. Καλαπόδης ώνόμαζεν «’Αστυνομικόν Σταθ
μόν», ήτο ή έδρα τής διοικήσεως τής Τροχαίας ’Αθηνών, ή οποία μοί άνετέθη διά πε
ρίοδον 15 ή μερών ύφ’ ας συνθήκας κατωτέρω έξιστορώ.

'Ένα πρωινό (θά ήταν τέλος Αύγούστου, αν ενθυμούμαι καλώς) μόλις έτελείωσε 
ή «άναφορά» τών βαθμοφόρων προς τον διοικητήν μας μοίραρχον Δημητρίου, ούτος 
στραφείς πρός με, διέταξεν:

— 'Ο ενωμοτάρχης κ. Κορέσσης θ’ άναλάβη άπό σήμερον καί τήν Τροχαίαν, κατά 
τό διάστημα τής έν άδεια άπουσίας τοϋ κ. Καλαπόδη.

'Η  «άναφορά» έτελείωσεν καί ό άγαπητός συνάδελφος κ. Καλαπόδης μέ πλησιά
ζει καί μειδιών «έπιχαρήτως» μέ πληροφορεί.

— Θ’ άπουσιάσω 15 ήμέρες. Φεύγω σέ μιά ώρα. Θά πάω στο χωριό νά κανο
νίσω μέ τούς συγγενείς μου κάτι κληρονομικά. Δέν πρόκειται νά έπιβαρυνθής οΰτε 
ν’ άπασχοληθής μέ τίποτε, γιατί οί χωροφύλακές μου είναι παλαιοί καί «ψημένοι» 
στή δουλειά.

Καί πριν προφθάσω νά ζητήσω εξηγήσεις προσέθεσε:
— Νά, άπ’ εδώ είναι ό Εύάγγελος Σκλαβοϋνος, ό έπιλεγόμενος «Μολύβης» καί 

εκείνος είναι ό Δημήτριος Μπότσης.'Ο Σκλαβοϋνος έχει δικαιοδοσίαν τήν πλατείαν 
'Ομονοίας καί τήν οδόν Σταδίου. «Μολύβην» τον έβγαλαν οί αμαξάδες τής Όμονοίας, 

γιατί διαρκώς κρατά ένα μολύβι καί τούς γράφει στο σημειωματάριό του μέ τήν πα- 
ραμικράν παράβασιν πού θά κάνουν. 'Ο  Μπότσης έχει τήν πλατείαν Συντάγματος καί
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τάς οδούς Έρμου καί Μητροπόλεως. Εις την πλατείαν Μητροπόλεως, κατά τάς δο
ξολογίας καί παρατάξεις, δπως καί την πλατείαν Μοναστηρακίου, όταν τυχόν ανεβαί
νουν μέ τον σιδηρόδρομο έπίσημοι, παρίσταμαι κι’ έγώ μαζί μέ τούς βοηθούς μου. 
Λοιπόν ελπίζω κατά τήν άπουσίαν μου νά μη σάς τύχη καμμιά αναποδιά, γιατί θά 
τό ’χω στην ψυχή, άφοϋ έγώ σέ ύπέδειξα γιά άντικαταστάτη μου...

’Έ τσι τελείωσε ή «τελετή» τής παραδόσεως καί παραλαβής παρ’ έμοϋ τής... 
διοικήσεως τής Τροχαίας ’Αθηνών. Άφοϋ άπεχαιρέτησα τον συνάδελφόν μου καί τον 
παρεκάλεσα νά μή τυχόν ζητήση παράτασιν τής άδειας του, έγύρισα προς τούς 
«συνεργάτας» μου.

—Θά σάς παρακαλέσω, τούς είπα, νά έξακολουθήσετε τήν ύπηρεσίαν σας σάν 
νά μην έφευγε ό κ. Καλαπόδης. Έ γώ , δπως θάχετε μάθει, έχω πολλές άλλες σκουτοΰ- 
ρες, ώστε ή Τροχαία νά μοΰ περισσεύη...

Μέ έχαιρέτησαν κανονικά καί ύποκλινόμενοι έλαφρώς άπεχώρησαν.
Ύ π ’ αυτάς τάς συνθήκας έγινα διά 15 ημέρας διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών 

τοϋ 1914, δηλαδή δταν ό πληθυσμός τής πρωτευούσης ήταν 250-300 χιλιάδες άτομα 
καί τά άγοραϊα τροχοφόρα, ίππήλατα βέβαια, δχι περισσότερα τών 130, κατά τό πλεΐ- 
στον μόνιππα. 'Ως εύνόητον, αυτούς τούς 130—ή έστω 150— αμαξάδες, δπως καί τούς 
ολίγους σωφέρ μερικών πλουσίων καί έλαχίστων ξένων πρεσβειών, πού διέθετον αύτο- 
κίνητα, τούς έγνώριζαν έξ άποστάσεως «απ’ έξω κι’ ανακατωτά» οί χωροφύλακες τοϋ 
κ. Καλαπόδη (δπως καί αύτός ό ίδιος βεβαίως) καί ουτω καί διά τήν παραμικράν πα- 
ράβασιν τής τροχαίας κινήσεως ή άλλην συναφή άστυνομικήν ύπόθεσιν (ως τήν άπώ- 
λειαν άντικειμένων λησμονηθέντων εις τι όχημα κλπ. ),ήρκουν ολίγα λεπτά τής ώρας 
διά νά δοθή ή πρέπουσα λύσις.

"Οταν δέ, ως άνωτέρω, λέγω τούς έγνώριζαν «άπ’ έξω κι’ άνακατωτά» έννοώ 
δχι μόνον τ ’ όνομά των ή τον αριθμόν τοϋ οχήματος έγνώριζον, αλλά δπως μοΰ είχε 
δοθή τότε ή ευκαιρία δι’ υπηρεσιακούς λόγους νά έξακριβώσω, έγνώριζον κάθε στοι- 
χείον σχετικόν μέ αύτούς, άπό τήν κατοικίαν των μέχρι λεπτομερειών σχετικών μέ τήν 
οικογενειακήν των κατάστασιν (έγγαμος-άγαμος κλπ.), ώς καί τά τυχόν έλαττώματά 
των, ώς οινοποσίαν, χαρτοπαιξίαν ή άλλο τι.

'Η  υπηρεσία πάντως διεξήχθη άπολύτως κανονικά, χωρίς καλά-καλά νά άντιλη- 
φθώ έγώ ό διοικητής τήν άλλαγήν πού είχε συμβή εις τήν διοίκησιν τής Τροχαίας ’Α
θηνών (!) καί δταν έπέστρεψεν ό κ. Καλαπόδης, τον συνήντησα πάλιν εις τήν άναφο- 
ράντοΰ διοικητοϋ τήςΚαταδιώξεως, όπου έγώ περιωρίσθηκα μετριοφρόνως νά ψελλίσω: 

—Ή  Τροχαία «ούδέν». Θά παραδώσω σήμερον εις τον έπανελθόντα έξ άδείας συνά
δελφόν μου.

'Ο κ. διοικητής συγκατένευσεν, άφοϋ έψέλλισεν καί αύτός ένα «μάλιστα» καί έτσι 
έτελείωσεν ή υπηρεσία μου ώς διοικητοϋ τής Τροχαίας ’Αθηνών, ή οποία οΰτω συνε- 
χίσθη διεξαγόμενη μέχρι τοϋ έτους 1918 δταν, δπως έγραψεν ήδη ό αγαπητός φίλος 
καί άξιότιμος δημοσιογράφος κ. Λεωτσάκος εις τά «’Αστυνομικά Χρονικά» (τεΰ- 
χος 213 σελ. 302-303), ή ύπό τον Σέρ Φρέντερικ Χάλλιντέϊ βρεταννική άποστολή άνέ- 
λαβε καί τήν όργάνωσιν τής τροχαίας, έγώ δέ έκαμα τον πρέποντα θόρυβον, δταν ό τότε 
φρούραρχος ’Αθηνών Γεννήσαρλης, έρράπισε τον πρώτον τροχονόμον χωροφύλακα, 
πού είχεν τοποθετήσει ή άποστολή εις τά Χαυτεϊα, διότι δέν τον έχαιρέτησε διερχόμε- 
νον. Ή  πράξις μου έκείνη ήτο, ώς εύνόητον, βαρυσήμαντος, διότι καί έγώ, ώς υπηρε
τών εις τήν Χωροφυλακήν, διετέλουν ύπό τάς διαταγάς τοϋ φρουράρχου ’Αθηνών. Καί 
δμως έτόλμησα νά κάμω τον θόρυβον καί νά καταγγείλω τήν πράξιν, καί έτσι έδημι- 
ουργήθη ή «’Αστυνομία Πόλεων», δπως, πολύ σωστά, καί ό κ. Λεωτσάκος γράφει είς 
τό άνωτέρω μνημονευόμενου άρθρον του,

Α Η  Μ. Κ Ο Ρ Ε Σ Σ Η Σ
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*Τπό Δοκ. Άστρφύλακος κ. Γ ■ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΑΟΥ

Μιά Κυριακή απόγευμα, άπεφάσισα νά έπισκεφθώ το φίλο μου ύπαστυνόμο
τής ’Ασφαλείας κ. Εύτυχίδη, πού υπηρετούσε στο τμήμα.....

Είχεν άρχίσει νά ψιλοβρέχη όταν πήρα το λεωφορείο καί κατέβηκα στη στάσι 
πού βρισκόταν κοντά στο τμήμα. Βρήκα τό φίλο μου τον ύπαστυνόμο καί καθίσαμε 
στο γραφείο του, καπνίζοντας καί πίνοντας τον καφέ μας. Συζητώντας, ενώ εξακο
λουθούσε νά σιγοβρέχη, πέρασε μιά ολόκληρη ώρα.

Σέ μιά στιγμή κτύπησε το τηλέφωνο τού άστυφύλακος ύπηρεσίας, ό όποιος 
ήρθε άμέσως καί άνέφερε στον ύπαστυνόμο ότι κάποιος τηλεφωνεί γιά μιά αύτοκτο
νία, πού έγινε στήν όδό Φοίβου 5, μέσα στο σπίτι τού Ίωάννου Κιτρίδου. 'Ο  ύπαστυ- 
νόμος διέταξε νά γίνη έπαλήθευσι τού τηλεφωνήματος καί άφοΰ έβεβαιώθη ότι έπρό- 
κειτο περί γνησίου τηλεφωνήματος, μοΰ λέγει :

-—Πάμε νά δούμε τί συμβαίνει ;
Μαζί του πήρε καί τον άστυφύλακα τής ύπηρεσίας. 'Η  βροχή είχε σταματή

σει τή στιγμή έκείνη κ ι’ έτσι περπατώντας φθάσαμε μετά πέντε λεπτά στο σπίτι 
τής οδού Φοίβου 5. 'Ο  ύπαστυνόμος κτύπησε το κουδούνι τής πόρτας καί σέ λίγο 
άνοίγει ή πόρτα καί παρουσιάζεται ένας κύριος υψηλός, περίπου 30 έτών, ό όποιος 
συγκινημένος καί χωρίς νά πή λέξι μάς ώδήγησε σ’ένα δωμάτιο, πού έχρησιμοποιεΐ- 
το ώς γραφείο άπό τό Γιάννη Κιτρίδη καί μάς έδειξε τό πτώμα του.

'Ο Γιάννης Κιτρίδης ήταν κτυπημένος στο δεξιό κρόταφο μέ σφαίρα άπό περί
στροφο γκόλτς, τό όποιο κρατούσε άκόμη σφιχτά στο χέρι του. Μιά πρόχειρη αύτο- 
ψία έδειξε ότι κανένα έπιπλο δεν είχε μετακινηθή. 'Ο ύπαστυνόμος τότε ρώτησε τον 
κύριο πού μάς ύπεδέχθη, ποιος ήταν.

—Είμαι ό άνεψιός του Γεώργιος Νέβος, άπήντησε.
—’Έ χετε πολλή ώρα έδώ; ρώτησε ξανά ό ύπαστυνόμος.
—’Ό χ ι, μόλις τώρα ήλθα. Βρήκα τό θείο μου σκοτωμένο κι’ άμέσως σάς τηλε

φώνησα.
—'Όταν ήρθατε ή πόρτα ήταν κλειδωμένη;
—Μάλιστα, άλλά, όπως πάντοτε, μέ τό θάρρος πού είχα άνοιξα καί μπήκα μέσα.
—Πώς ήρθατε έδώ;
—Μέ τήν κούρσα μου, πού βρίσκεται έξω στο δρόμο.
Ό  ύπαστυνόμος έκάλεσε τότε τον άστυφύλακα,πού είχε μαζί του,καί τού έδωσε 

ώρισμένη έντολή, νά πάη δηλαδή έξω νά έξετάση τό αύτοκίνητο καί νά έξακριβώση 
κάτι πού μπορούσε νά έχη σχέσι μέ τό θύμα καί τον άνεψιό του.

Στο μεταξύ έσκυψε, πήρε τό περίστροφο καί τό δίπλωσε προσεκτικά σ’ένα 
χαρτί. "Τστερα άπό λίγα λεπτά τής ώρας γύρισε ό άστυφύλαξ καί άνέφερε χαμη
λόφωνα στον ύπαστυνόμο τό αποτέλεσμα τής έξετάσεώς του.
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Ό  ύπαστυνόμος άπευθυνόμενος τότε προς τον ανεψιό τοΰ θύματος του λέγει:
—Κύριε δεν πρόκειται περί αύτοκτονίας, άλλα περί δολοφονίας τοΰ θείου σας. 

Καί ό δολοφόνος εΐσθε σείς. Σας συλλαμβάνω.
1) Τ ί διεπίστωσεν ό ύπαστυνόμος ώστε νά άχθη είς τήν σκέψιν ότι μάλλον 

πρόκειται περί έγκλήματος;
2) Τ ί άραγε ή το εκείνο τό όποιον άνέφερεν ό άστυφύλαξ είς τον όπαστυνόμον 

ώς διαπίστωσιν καί τό όποιον έν συνδυασμώ μέ τήν υπό τοΰ ίδιου γενομένην δια- 
πίστωσιν παρέσχεν είς τοΰτον τήν άπόδειξιν ότι πρόκειται περί δολοφονίας διαπρα- 
χθείσης υπό τοΰ άνεψιοΰ τοΰ θύματος;

Γ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ

Σ η μ είω σις:

1. 'Όσοι έκτων άναγνωστών μας Ασχοληθούν μέ τήν λύσιν τοΰ άνωτέρω προβλήματος’ 
παρακαλοϋνται νά μας άποστείλουν τάς Απαντήσεις των μέχρι της 5 /12 /1962.

2. Τό δημοσιευθέν είς τό ύπ’ άριθ. 226 τεύχος τοΰ περιοδικού μας Αστυνομικόν πρό
βλημα «Ποιος έκλεψε τό περιδέραιον;» μετεφράσθη έκ γερμανικού περιοδικού καί διεσκευάσθη 
ύπό τού έν συντάξει Αστυνόμου Α' κ. ’Αλεξάνδρου Κροκίδη.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
« Ποιος έκλεψε τό περιδέραιον; »

Δράστης τής κλοπής ήτο ό «Δανδής».
’Εκείνο πού βοήθησε τον ντέτεκτιβ στήν άνακάλυψι τοΰ δράστου ήταν τό

εξής :
Πριν διακοπή τό ρεΰμα ό «Δανδής» έπινε γρήγορα καί μέ μεγάλες 

γουλιές τον καφέ του. Πώς τότε, όταν άναψαν τά φώτα, τό φλυτζάνι βρέθηκε 
γεμάτο καί ό «Δανδής» φρόντιζε νά μή χυθή ό καφές στά ροΰχατου; ’Ασφα
λώς μέ τό σβύσιμο τών φώτων ό «Δανδής» έρριψε τό περιδέραιο μέσα στο 
φλυτζάνι.

Συνένοχός του ήταν καί τό γκαρσόνι πού, στο κατάλληλο χρόνο, άφή- 
ρεσε τήν άσφάλεια τοΰ ήλεκτρικοΰ καί άργότερα πήρε άπό τό τραπέζι τό φλυ
τζάνι μέ τό καφέ.

’Από τούς άναγνώστας μας έλυσαν έπιτυχώς τό άστυνομικόν πρόβλημα 
οί ’Αστυφύλακες: κ .κ . Σταμόπουλος Ά γγελος, Περιβολιώτης Γεώργιος καί 
Κυριακόπουλος Παντελής, οί Δόκιμοι ’Αστυφύλακες κ. κ. Βαλδίρκας ’Ιωάν
νης καί Άλαμπάσης ’Αριστείδης, ή Δεσποινίς Δαναδή Ειρήνη καί ό κ. Πλευ- 
ράκης Εμμανουήλ.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ* άλφαβητικήν σειράν
‘Ιππονίκου.
Πάροδος τής όδοϋ Λασσάνη 21 (Α. Φραντζή 37), κοντά στήν εκκλησία «Κοί

μησις της Θεοτόκου», τοϋ Κυνοσάργους.
Ό  Ίππόνικος, γυιός τοϋ Καλλίου καί της Ελπινίκης (άδελφής τοϋ Κίμωνος), 

πενθερός τοϋ Άλκιβιάδου, ώς στρατηγός, μαζύ μέ τον Εύρυμέδοντα καί τον Νικία, 
ένίκησε τό 427 π. X. τούς Θηβαίους καί τούς Ταναγραίους. Έθεωρεϊτο ό πλουσιώ- 
τερος των συγχρόνων του άλλα καί άρκετά φιλάργυρος, γ ι’ αυτό καί έσατιρίσθη 
άπο τούς κωμικούς ποιητάς.

'Ιππώ νακτος.
Πάροδος της όδοϋ ’Αμβροσίου Φραντζή 53, στη στροφή των λεωφορείων για 

τον "Αγιο Γεώργιο.
'Ο Ί-πώ ναξ, Έφέσιος σατιρικός ποιητής, ήκμασε τον Ε ' αιώνα π. X. ’Από 

τά ποιήματά του έσώθησαν άποσπάσματα στα όποια διακωμωδεί καί διασύρει την 
άνηθικότητα καί την πολυτέλεια των ιωνικών πόλεων καί επιτίθεται μέ σφοδρότητα 
κατά τής τυραννίας. Θεωρείται έφευρέτης τοϋ τροχαϊκοΰ τετραμέτρου καί τής παρω
δίας.

Ίριδος.
Πάροδος τής όδοϋ Μελισσοΰ 6, κοντά στον Προφήτη Ή λία  τοϋ Παγκρατίου.
Ή  ~Ιρις, κόρη τοϋ Θαύμαντος καί τής Ήλέκτρας, ήταν άκόλουθος καί άγγε- 

λιοφόρος τών ’Ολυμπίων θεών. Φέρουσα στούς ώμους πτέρυγας κατήρχετο άπό τον 
ούρανό πότε σαν βροχή καί πότε σαν χαλάζι. Στον Παρθενώνα άπεικονίζεται στο 
δυτικό άέτωμα.

(Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες).
’ Ισαίου.
Βρίσκεται κοντά στον Προφήτη Ή λία  τοϋ Παγκρατίου καί είναι πάροδος 

τής όδοϋ Νεοπτολέμου 13.
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'Ο  Ίσαΐος, ένας των δέκα ’Αττικών ρητόρων τοϋ Δ' π. X. αΐώνος, γεννήθηκε 
στην Χαλκίδα καί ήταν γυιός τοϋ Διαγόρου, μαθητής τοϋ Ίσοκράτους καί δάσκαλος 
τοϋ Δημοσθένους. ’Από τούς 50 θεωρουμένους ώς γνησίους λόγους τοϋ Ίσαίου, 
εσώθησαν 11 πλήρεις.

Ίσα υρίδη .
Πάροδος τής όδοΰ Ρουμπέση 71, κοντά στην έκκλησία «'Άγιος Γεώργιος», 

τοϋ Κατσιποδίου.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Κύπριο τήν καταγωγήν, Ίσαυρίδη Ζήνωνα, άγω- 

νιστήν τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821, ό όποιος έσκοτώθη στην μάχη τοϋ Άναλάτου 
(1827).

’ Ισαύρω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Ίπποκράτους 117, πιο κάτω άπό τη στάσι Καλλιδρομίόυ.

’Οφείλει τήν ονομασία στην συνώνυμη δυναστεία τοϋ Βυζαντίου, ή όποια έβασί- 
λευσε κατά τήν περίοδο 717 - 797, τότε πού άνήλθον στο θρόνο ό Λέων Γ' καί οί 
διάδοχοί του Κωνσταντίνος Ε ', Λέων Δ' καί Κωνσταντίνος Σ Τ '.

Λέγεται πώς ό Λέων Γ' εϊχε έπωνομασθή Ίσαυρος όχι γιατί κατήγετο άπό 
τήν Ίσαυρία (ορεινή χώρα τής Μ. ’Ασίας), άλλά έξ αιτίας τής τραχύτητος του.

’ Ισιδώρου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Ραιδεστοΰ 20 (γέφυρα ΣΕΚ Πλ. ’Αττικής) καί τελειώνει 

στήν όδό Χειμάρρας (Ά γιος Μελέτιος Σεπολίων).
Ό  Ισίδωρος, άρχιτέκτων καί μηχανικός άπό τήν Μίλητο, μαζύ μέ τον έκ 

Τράλλεων ’Ανθέμιο έξεπόνησαν τά σχέδια γιά τήν οίκοδόμησι τής Α γίας Σοφίας. 
Έ ζησε τον Ε ' μ. X. αιώνα.

Ισ μ ή νη ς .
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Κολωνοΰ καί τελειώνει στήν όδό Φιλιππουπόλεως. 

(Ά γιος Μελέτιος Σεπολίων).
Πρόκειται γιά τό κυριώτερο πρόσωπο τής τραγψδίας τοϋ Σοφοκλέους «’Αντι

γόνη» τήν Ισμήνη, πού ήταν κόρη τοϋ Οίδίποδος καί τή ς’Ιοκάστης καί άδελφή τής 
’Αντιγόνης. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει καί στή Δάφνη, κοντά στήν Γυμναστική ’Ακα
δημία καθώς καί σ’ άλλες συνοικίες).

Ίσοκράτους.
Πάροδος τής όδοΰ Ίακωβάτων 26, κοντά στον Ά γ ιο  Λουκά Πατησίων.
Ό  Ισοκράτης, ένας τών δέκα ’Αττικών ρητόρων (436 - 338 π. X .), γυιός τοϋ 

Θεοδώρου καί τής Ήδυτοΰς, είναι ό ιδρυτής ιδίας σχολής καί ό δάσκαλος έπιφανών 
ρητόρων, όπως τών Ίσαίου, Λυκούργου, Αίσχίνου, Ύπερείδου, τών ιστορικών 
Εφόρου, Θεοπόμπου κ. ά.

Υποστηρίζοντας μιά πανελλήνιο πολιτική, πού θά έπετύγχανε τήν ενωσι τών 
Ελλήνων κατά τών βαρβάρων, συνέγραψε σχετικές παραινετικές επιστολές, τις όποιες 
έστειλε στον Διονύσιο τών Συρακουσών, τον Άρχίδαμο τής Σπάρτης καί τον Φί
λιππο τής Μακεδονίας. Ά πό  τό έργο του έσώθησαν 21 λόγοι, 10 έπιστολές καθώς 
καί άποσπάσματα τής «ρητορικής τέχνης».

Σημαντικώτερος λόγος τοϋ Ισοκράτη είναι ό «Πανηγυρικός». Λέγεται ότι 
σέ ήλικίαν 98 χρόνων ηύτοκτόνησε λίγο μετά τήν μάχη τής Χαιρωνείας (338 π .Χ .), μή 
θέλοντας νά έπιζήση τής κατάλύσεως τής έλευθερίας τών ’Αθηνών. Οί ’Αθηναίοι, 
τιμώντας τον Ισοκράτη, τον έθαψαν πάνω σ’ ένα λόφο, κοντά στοΰ Κυνοσάργους, 
όπου εΐχον ταφεί καί οί γονείς του. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει κοντά στο Δημαρχείο 
Ζωγράφου).

(Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Υπό ‘Υπαστυν. Β' χ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Π έταξα σαν τρελλός την κατάθεση τής Ντόρας κι’ άναζήτησα στο χαρτοφύ
λακα τή νέα κατάθεση τής Νάνσυ. Τή βρήκα κι’ άρχισα να τη διαβάζω μέ πυρετό :

«.......’Αγαπούσα μ’ όλη μου την ψυχή τό Θέμο Βότσικα καί ύπέφερα νά τον
βλέπω στην άγκαλιά τής "Ελενας Άπέργη. 'Η  τελευταία μου προσπάθεια νά τον 
ξανακερδίσω έφερε κάποιο άποτέλεσμα, μά τόσο σύντομο. "Οσο κι’ άν του έπλήρωνα 
όλα τα χρέη πού είχε στο Λάβδα, όσο κι’ άν γινόμουνα πάντοτε ένα άστεϊο παιγνίδι 
στα χέρια του, δεν μπόρεσα νά τον κρατήσω. Τήν τελευταία του μέρα πήγα στο άτε- 
λιέ του. Μου ζήτησε τότε νά ποζάρω γιά κάποια κινηματογραφική διαφήμηση καλ
λυντικών, μά δεν δέχθηκα γιατί έπρεπε σέ μιά ώρα νά βρίσκωμαι στο «Πίγκαλς». 
Είχε κάμει κατάχρηση κοκαΐνης εκείνο τό άπόγευμα καί μιλούσε σάν μανιακός. 
Μού έπανέλαβε φωναχτά ότι αυτός μέ άνέδειξε, ότι χρωστούσα σ’ αύτόν όλα όσα 
είχα επιτύχει ώς μοντέλο καί χορεύτρια καί κατόπιν άξίωσε νά τού δοθώ έστω 
καί γιά τελευταία φορά. 'Υπέκυψα στήν έπιμονή του καί υστέρα από τον έρωτα 
έμεινα γυμνή, γιά νά κάμη τό διαφημιστικό πορτραΐτο πού τού χρειαζόταν. ΤΙΙταν 
ή εκατοστή φορά ΐσως πού ποζάριζα γυμνή, άλλά έκεϊνο τό άπόγευμα στεκόμουνα 
στή θέση μου χωρίς τή θέλησή μου. Είχε προχωρήσει ό πίνακας άρκετά, όταν ξαφνικά 
είδα τό πράσινο παραπέτασμα πού χώριζε τό άτελιέ νά σαλεύη. Ρίγισα σύγκορμη 
καί πριν προφτάσω νά ρίξω κάτι έπάνω μου, οί κουρτίνες άνοιξαν καί πρόβαλε ό 
Άγάθος. Ό  Θέμος έξακολουθοΰσε νά ζωγραφίζη χωρίς νά καταλάβη τήν παρουσία 
τού Άγάθου. Μέ τά μάτια ορθάνοιχτα είδα τότε τον Άγάθο νά σηκώνη τό δεξί του 
χέρι καί νά βυθίζη ένα μαχαίρι άνάμεσα στις πλάτες τού Θέμου. ’Εκείνος κατέπεσε 
μπροστά μ’ ένα βαθύ βογγητό, ένώ έγώ έπεφτα στο πάτωμα άπό τή λιποθυμία, χωρίς 
νά μπορέσω ν’ άρθρώσω λέξη άπό τό φόβο μου. Σέ λίγο συνερχόμουνα άπό τή λιποθυ
μία μέ δυνατά χτυπήματα τού Άγάθου στο πρόσωπο. Ά πό  τό στόμα τού δολοφόνου 
έμαθα τότε ότι ό Θέμος είχε βάλει κάποιο στοίχημα μαζί του γιά τήν έπιρροή πού 
έξασκούσε έπάνω μου κ ι’ ότι τον κάλεσε νά παρακολουθήση όσα δέν πίστευε γιά τις 
σχέσεις μας. ’Έμαθα άκόμα ότι τό κίνητρο τής δολοφονίας ήταν ό έρωτας πού αι
σθανόταν γιά μένα ό Δημήτρης Άγάθος καί τίποτα άλλο. Είχε έρθει στο άτελιέ 
όστερα άπό πρόσκληση τού Βότσικα καί μέ τήν άπόφαση νά τον σκοτώση, άν ήταν 
άλήθεια όσα τού έλεγε πώς θ’ άντικρύση μέσα άπό τά βελούδινα παραπετάσματα. 
Μού είπε υστέρα γιά τις στενές σχέσεις τού Θέμου μέ τήν "Ελενα καί προσπάθησε 
νά μέ γεμίση μίσος γιά τον άνθρωπο πού τόσο άγάπησα. Καί τό κατώρθωσε, 
γιατί ένοιωσα μιά άγρια χαρά όπως τον είδα πεσμένον στο πάτωμα, μέ τό αίμα 
νά λιμνάζη γύρω του. Ό  έξευτελισμός πού μούκανε μέ τό στοίχημα τού Άγάθου, μέ 
έκανε τρελλή άπό φθόνο. ’Έ τσι άφέθηκα άβουλη στή δικαιοδοσία τού Άγάθου 
τότε. ’Εκείνος μέ βοήθησε νά σηκωθώ, φόρεσε ένα ζευγάρι γάντια στά χέρια μου καί 
μ’ έβαλε νά καθίσω σέ μιά καρέκλα. Φόρεσε κατόπιν κι’ αυτός τά γάντια του καί 
σκούπισε καλά όλα τά μέρη πού έθιξε, τά μέρη πού ήταν δυνατόν νά έπιασα έγώ 
καί μέ πήρε νά φύγουμε. Είχε νυχτώσει όταν βγήκαμε στο δρόμο. "Ενα αυτοκίνητο 
περίμενε στή γωνιά, μέ σβυσμένα τά φώτα καί μέσα βρισκόταν μιά νεαρή κοπέλλα 
πού σιγοτραγουδοΰσε. Μέ έβαλε στο αυτοκίνητο καί μένα καί ύστερα είπε στήν 
κοπέλλα νά βγή γιά λίγο καί νά πάη μαζί του. Είδα ότι μπήκαν στο σπίτι πού έγινε 
τό έγκλημα καί άνατρίχιασα. Γιατί τήν πήγαινε έκεΐ μέσα ; Ποιά ήταν αυτή ή κο
πέλλα ; "Ακόυσα ένα παράθυρο ν’ άνοίγη. "Υστερα, ένας γδούπος στήν αύλή καί 
τίποτα άλλο. Δυό λεπτά άργότ·ρα, ό Άγάθος μέ τήν κοπέλλα φάνηκαν νά έρχονται
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προς τό αυτοκίνητο. 'Η  κοπέλλα κρατούσε τον μισοτελειωμένο πίνακα μέ τό πορ- 
τραΐτο μου καί φαινόταν ήρεμη. Αύτό μέ παραξένεψε. Μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο 
καί φύγαμε ολοταχώς προς τό Σύνταγμα. Για δυο νύχτες δεν μπόρεσα νά κλείσω 
μάτι. ’Έβαλα τά δυνατά μου νά άνταποκριθώ στις υποχρεώσεις πού είχα στο «Π ίγ- 
καλς» καί σκεφτόμουνα διαρκώς τί έπρεπε νά κάμω. Τό έγκλημα τοΰ Άγάθου 
μέ γέμιζε φρίκη κι’ δσο συνερχόμουνα άπό τον κλονισμό, τόσο ένοιωθα πόσο μου 
έλειπε ό Θέμος. Τί ήταν γιά μένα ό Θέμος Βότσικας ; Νά τό ερώτημα πού μέ βασά
νιζε άπό τη δεύτερη κιόλας μέρα: ’Ηταν πραγματικά ό άπαίσιος τύπος, πού έβαλε 
στοίχημα μέ τό φοβερό έγκληματία γιά την άγάπη καί τήν ηθική μου, ή ό Άγάθος 
τον σκότωσε γιατί τον θεωρούσε έμπόδιο στο νά μέ κατακτήση κι’ ύστερα προσπά
θησε νά τον συκοφαντήση γιά νά τον μισήσω ; ’Ή  μήπως τον σκότωσε γιά νά μείνη 
ή "Ελενα άδέσμευτη καί νά καρπωθή ό ’Αγάθος μέ τό Μπούκη τήν κληρονομιά της ; 
Πολλά έρωτήματα μέ βασάζιναν καί μέ βασανίζουν άκόμα γιά τό Θέμο Βότσικα. 
“Ηταν ένα κτήνος ή ένας άγγελος άστατος στον έρωτα ; ’Έπεσε στη διαφθορά βέβαια, 
όπως πέσαμε όλοι δσοι βρεθήκαμε θύματα τών Λάβδα καί τής Λεφάκη, άλλά αύτό 
δέν φανερώνει πωρωμένη συνείδηση. Τό κατρακύλισμα δέν αργεί, δταν γίνεσαι αιχ
μάλωτος τών ναρκωτικών κ ι’ δταν άναγκάζεσαι νά ζητήσης σ’ αύτά τη λήθη γιά 
τις πίκρες πού σέ πότισαν οί άνθρωποι, κόβοντας τά φτερά τού ενθουσιασμού σου 
στά πρώτα σου βήματα. Τέτοιο είναι τό κατρακύλισμα τής ’Αλίκης, τής Έ φης, 
τής Ρίτας, τής Δώρας, τής Ντόρας, τό δικό μου. Κάτι παρόμοιο είναι καί τοΰ Θέμου 
Βότσικα, τοΰ Μπάρλα, τοΰ Γραμμένου, τοΰ Μπούκη, τοΰ χορευτή Άρτέμη καί πολλών 
άλλων πού έμειναν στην άφάνεια ώς τώρα. Συμφώνησα πάντως μέ τήν πρόταση πού μου- 
κανε ό Άγάθος δυο μέρες ύστερα άπό τό έγκλημα: Θά κρατούσα κλειστό τό στόμα 
μου, αν ήθελα νά ζήσω καί αν δέν ήθελα νά μπώ στη φυλακή πολλά χρόνια γιά τό 
λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών πού έκανα πριν άπό τό φόνο. ’Επί πλέον, θά άγνοοΰσα 
τον Άγάθο δταν έμπλεκα μέ τήν άστυνομία, καί, αν βρισκόμουνα σέ δύσκολη θέση 
θά άφηνα νά έννοηθή δτι έφυγε γιά τήν Αυστραλία. Τό μόνο σημείο, πού θά συναν
τούσα τον Άγάθο, θά ήταν τό σπίτι τής Λεφάκη καί κανένα άλλο. "Οταν θά άκουγα 
νά μέ άποκαλοΰνε «Γυμνό μοντέλο», έπρεπε νά καταλάβω δτι ή άστυνομία βρι
σκόταν κοντά μου. Γιά τον κίνδυνο αύτό μέ ειδοποίησαν δυο φορές στο «Πίγκαλς» χωρίς 
νά ύπάρχη πραγματικά. "Οταν δμως μέ ειδοποίησαν τήν τρίτη φορά στο πάρτυ τής 
Λεφάκη καί κατάλαβα πώς πραγματικά ό κίνδυνος βρισκόταν κοντά μου, άποφάσισα 
νά δώσω ένδείξεις στήν άστυνομία, μέ τήν ελπίδα νά γλυτώσω άπό τό μαρτύριο 
πού μέ βασάνιζε: Χτύπησα μέ δύναμη τό τακούνι μου στο σανίδι καί τδσπασα, γιά 
νά πεταχτοΰν τά ναρκωτικά πού είχα κρυμμένα έκεϊ. 'Ύστερα έλαβα τά μέτρα μου 
γιά νά άποφύγω τον Άγάθο, ώς τή στιγμή πού θά παραδινόμουνα στήν άστυνομία 
ή θά μέ συνελάμβαναν...........»

Είχα μείνει πελαγωμένος. Τί συνέβαινε ; 'Η  Ντόρα ή ή Νάνσυ έλεγε τήν άλή- 
θεια γιά τον δολοφόνο ;

Πήρα τήν κατάθεση τοΰ Άγάθου μέ τήν βεβαιότητα δτι κάτι θάβρισκα εκεί 
μέσα πού νά φωτίζη τά πράγματα. ’Ένοιωσα δμως ένα χτύπημα στήν πλάτη καί 
στράφηκα πίσω. Ό  Υποδιευθυντής Κρόμας στεκόταν πίσω μου χαμογελώντας.

—"Εχω πάνω άπό πέντε λεπτά εδώ πού παρακολουθώ τις κινήσεις σου καί 
ομολογώ δτι δέν περίμενα νά παραξενεύεσαι τόσο καί νά χτυπάς τό χέρι σου στο 
κρεβάτι, είπε. Τ ί βρίσκεις άνεξήγητο λοιπόν ;

(Συνεχίζεται)
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Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962

Μέλη
»

Α) Κατά τον μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά— 
Πάτρας καί Κέρκυραν:
1ί Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι 1.069
2. Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των 1.696
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής

των 253
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια 25 νέα
5. Έξητάσθησαν είς εξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί τοϋ

Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς 5.639

’Ή τοι το Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω 8.682 »
6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής εκλογής των συν-

ταγαί 7.025

’Από οικονομικής πλευράς ό μην Σεπτέμβριος 1962 έχει ώς έξής :

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί 344.772,45
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 431.491.00

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 776.263,45
Έ ξ ο δ α  » 845.182,80

Β ) Έφιστάται ή προσοχή τών ήσφαλισμένων παρά τώ Ταμείω μελών έν 
ένεργεία καί συντάξει, παρ’ ών προστατεύονται γονείς καί άγαμοι άδελφαί, όπως, 
κατά την σύνταξιν τών έκάστοτε σχετικών δηλώσεων προς λήψιν φαρμάκων, εντο
λών δι’ ιατρούς ή παρακλινικάς έξετάσεις ή εισιτηρίων διά νοσηλευτικά ιδρύματα 
κλπ., άναγράφωσι τούς τυχόν ύπάρχοντας άδελφούς των αγάμους ή εγγάμους ύπο- 
χρεωτικώς μέ διεύθυνσιν κατοικίας, τό συγκεκριμένου επάγγελμά των καί τό σύ
νολον τών μηνιαίων προσόδων αύτών έξ οίασδήποτε πηγής ή αιτίας.

Γ) Έ ν 0ψει έφαρμογής πιθανόν άπό 1.1.1963 τοϋ νέου συστήματος παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως είς τά μέλη τών έν ένεργείφ καί συντάξει άστυ- 
νομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων, ώς καί τούς ίδιους συνταξιούχους, βάσει τοϋ 
δημοσιευθέντος ύπ’ άριθ. 665/18.10.1962 Β. Δ/τος, διά τής παραδόσεως ύπό τοϋ 
Δημοσίου νέων βιβλιαρίων άσθενείας, άτομικοΰ δι’ έκαστον δικαιοΰχον μέλος καί 
ούχί οικογενειακού τοιούτου, καλούνται άπαντες οΐ έν ένεργεία, οίτινες παρέλειψαν 
δι’ οίονδήποτε λόγον νά παραδώσωσιν είς τάς ύπηρεσίας των φωτογραφίας τών προ- 
στατευομένων μελών οικογένειας των ή παρέλειψαν νά δηλώσωσιν άπαντα ταΰτα, ώς 
μέχρι σήμερον έχουσι πράξει τινές προς άπο φυγήν πληρωμής τήςέκ 2 ο/ο κρατήσεως 
έκ τών άποδοχών των ύπέρ τοϋ Κλάδου 'Υγείας, ή έχουσιν οίανδήποτε άμφισβή- 
τησιν ή έκκρεμότητα περί τό θέμα τής υγειονομικής περιθάλψεως, νά διέρχωνται έκ 
τοϋ Ταμείου πρός λήψιν οδηγιών.

Ό  ’Αρχηγός
Ώ ς  Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ’Υγείας 

ΘΕΟΔ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ ΖΗ Σ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Βουτσιάδης 
Λυσίμαχος, Κατσιφής Δημήτριος, Άθανασόπουλος Διονύσιος, Μπενέτος Κωνσταν
τίνος, Παναγιωτόπουλος ’Ιωάννης, Κραχτίδης Βασίλειος, ’Ιατρού Βασίλειος, Ά θα- 
νασόπουλος Διονύσιος καί Χρήστου Εύστάθιος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άκατάλληλοι προς μονι- 
μοποίησιν, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες κ.κ. Καραγεωργίου ’Ιωάννης καί Μπού- 
στρας Γεώργιος.

** *
Τό έν Πάτραις ’Ορφανοτροφεΐον ’Επαγγελματικού Προσανατολισμού « Ε λ 

ληνική ’Αναγέννησις» άπέστειλεν εις τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, την
κατωτέρω παρατιθεμένην έπιστολήν.

’Εν Πάτραις τή 26-10-62
Π ρ ο ς

Τον άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
’Α θ ή ν α ς

Προς υμάς καί τήν εΰανδρον καί τιμημένην ελληνικήν ’Αστυνομίαν Πόλεων 
άπευθυνόμενοι, παρακαλοΰμεν δεχθήτε τάς θερμοτάτας ευχαριστίας τοϋ διοικητικού * 
συμβουλίου καί των τροφίμων τοϋ ’Ορφανοτροφείου Έπαγγελματικοΰ Προσανα- 
τολισμοΰ, διά τον δοθέντα, τή έγκρίσει ύμών, ποδοσφαιρικόν άγώνα, μεταξύ των ι 
ομάδων ’Αστυνομίας Πόλεων καί Μικτής Πατρών, ουτινος αί εισπράξεις διετέθη- 
σαν ύπέρ τοϋ εύαγοΰς τούτου 'Ιδρύματος καί τοϋ ’Ασύλου ’Ανιάτων.

Ούτω διά τής εύγενοΰς αύτής πρωτοβουλίας σας έφάνητε συμπαραστάται 
εις τό βαρύ καί δύσκολον έργον, τό όποιον έπωμίσθη ό σύλλογός μας μέ την ΐδρυ- I 
σιν τοϋ ’Ορφανοτροφείου.

Τοιαΰταί χειρονομίαι τιμούν τήν ελληνικήν ’Αστυνομίαν, καθ’ δτι συνδυάζουν 
τον άρχαιοπρεπή έλληνικόν άθλητισμόν μέ τήν εύγενή άγαθοεργίαν.

Άρίστην έντύπωσιν μάς προεκάλεσεν ή άθλητική παράστασις, τό ήθος καί ή 
εύγένεια των άγωνισθέντων αθλητών, διό καί συγχαίρομεν.

Βεβαιωθήτε δέ κ. ’Αρχηγέ δτι, κάθε προσφορά οχι μόνον ένισχύει οΐκονομι- 
κώς τό Όρφανοτροφεΐον, άλλά καί πλημμυρίζει τήν ψυχήν των ορφανών άπό συναι
σθήματα χαράς, αισιοδοξίας καί ευγνωμοσύνης, έδραιώνεται δέ εις αύτά ή πίστις διά 
τήν στοργικήν συμπαράστασιν τής κοινωνίας.

Εύχαριστοΰντες έκφράζομεν καί αύθις τήν βαθεΐαν ευγνωμοσύνην τών ορφα
νών καί εύχόμεθα δπως ό Κύριος χαρίζη εις σάς μέν προσωπικώς καί τούς οικείους | 
σας υγείαν, εις τήν τιμημένην δέ ελληνικήν ’Αστυνομίαν εύόδωσιν τοϋ πολυπλεύρου 5 
έργου της.

Μετά πλείστης καί έξαιρέτου τιμής 
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Ό  Πρόεδρος ’Επίτιμος Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
Νικ. Φωτόπουλος Ίάκ. Λιαρομμάτης Άθαν. Μούλιας

Έ π ίτ . Γυμνασιάρχης ’Αρχιμανδρίτης "Εμπορος '
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