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ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1944

Ύ πό κ . Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Εφιαλτική άνάμνησις συνέχει και βαθέως συγκλονίζει των Ελλήνων τάς καρ
διάς. Άνάμνησις αίματος, δεινών καί συμφοράς, ή οποία έπαναφέρει είς τήν σκηνήν 
τής έπικαιρότητος, εις δλην αυτής τήν μακαβρίαν σκηνοθεσίαν, τήν ζοφεράν έποχήν 
του έρυθροϋ στασιαστικού κινήματος, τοϋ έπιχειρηθέντος τον Δεκέμβριον τοϋ 1944, 
υπό του κατ’ όνομα μέν ελληνικού κομμουνιστικού κόμματος, έν τή πράξει δέ 
ξένου κατασκοπευτικού καί έγκληματικοϋ κλιμακίου κρούσεως, δρώντος είς τήν 
υπηρεσίαν εχθρικών δυνάμεων.
|  Καί ή έξαπολυθεΐσα αυτή ύπουλος κατά τής Ελλάδος έπίθεσις έμφανίζεται 
ώς διπλοϋν προμελετημένον έγκλημα, έν ψυχρώ τελεσθέν εναντίον -τής έλληνικής 
^ατρίδος καί τής χριστιανικής θρησκείας, αφού έλαβε χώραν όλίγας στιγμάς μετά 
-ήν άπελευθέρωσιν τής χώρας μας άπό τον εχθρικόν ζυγόν, άπό τον όποιον αύτη 

*ξήρχετο καθημαγμένη καί νοσούσα καί όλίγας ήμέρας προ τής γεννήσεως τού Θείου 
Βρέφους, τού ένσαρκώσαντος τής ’Αγάπης τήν γλυκόλαλον έντολήν.

Οΰτω τό κομμουνιστικόν κόμμα άνέλαβεν ίστορικώς νά ένσαρκώση τον ρόλον 
τοϋ αιμοσταγούς Ήρώδου, τού όργανώσαντος τήν σφαγήν χιλιάδων άθώων νηπίων, 
διά νά θανατώση τον Υιόν τού Θεού. Καί αί όρδαί τών έρυθρών προδοτών ύπερέβα- 
λον είς θηριωδίαν καί αυτόν τον Ήρώδην, πλουτίσαντες τήν ήδη υπερπλήρη ιστορίαν 

\τοΰ διεθνούς κομμουνισμού μέ νέας σελίδας βαρβαρότητος, άσχημιών καί έγκλη- 
ιάτων.

f  ’Εντεύθεν καί ή άνάμνησις τών Δεκεμβριανών φρικαλεοτήτων υπογραμμίζει 
* χαρακτηριστικώς καί όμιλεϊ εύγλώττως διά τον έθνικόν προσανατολισμόν καί τήν 

άνθρωπιστικήν ποιότητα τού κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος (Κ .Κ .Ε .).
Τυφλόν, κωφόν καί άνάλγητον τό κόμμα αύτό τής έθνικής συμφοράς, έν ειρήνη 

μέν, χλευάζον τήν πίστιν τών πατέρων μας καί ύποσκάπτον τά θεμέλια τής έλλη
νικής οικογένειας, έν πολέμω δέ, έπιδιώκον τον έξανδραποδισμόν τού λαού μας, 
εδρε τήν ευκαιρίαν είς τάς δραματικάς έκείνας μεταπελευθερωτικάς στιγμάς τής 
αγωνίας καί τής κρίσεως, νά έπιδοθή είς ένα άκατονόμαστον όργιον βαρβαροτήτων
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αί όποια1, άπετέλεσαν στίγμα διά τον άνθρωπισμόν καί κηλϊδα διά τον έλληνοχρι- 
στιανικόν πολιτισμόν, τον άνθήσαντα διά των εύγενεστέρων καί ωραιότερων φιλο
σοφικών κατακτήσεων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.

H Σήμερον τό πανελλήνιον άναμιμνήσκεται μέ φρίκην την άδηφάγον καί κατα
στρεπτικήν μανίαν των κομμουνιστικών στιφών, τά όποια έπέπεσαν, ώς άρπακτικά 
όρνεα, έπί τοΰ βαρέως τραυματισμένου σώματος τής Ελλάδος, διά νά τό κατασπα
ράξουν καί νά τό άφανίσουν. Ενθυμείται τήν στυγνήν τρομοκρατίαν, τάς απάνθρω
πους εκτελέσεις, τούς διωγμούς, τά βασανιστήρια, τάς σφαγάς, τούς εμπρησμούς, 
τάς άνατινάξεις, τάς δηώσεις, τάς όμηρίας, τούς ομαδικούς τάφους, τά φρικτά δεινά 
τοΰ μαρτυρικοΰ λαοΰ μας.

Θά ένθυμήται πάντοτε εκείνον τον Δεκέμβριον ό έλληνικός λαός. Διότι ό 
’ίδιος ό κομμουνισμός επέτυχε νά έδραιώση καί νά παγιώση αυτήν τήν άνάμνησιν, 
κατά τοιοΰτον ζωηρόν τρόπον, ώστε, άπό τής έποχής έκείνης, έκαστος Δεκέμβριος 
εις τήν Ελλάδα ν’ άποτελή έσαεί ιστορικόν σταθμόν, προ τοΰ όποιου αί έπερχόμεναι 
γενεαί τών Ελλήνων νά αϊσθάνωνται τήν ύποχρέωσιν νά ίστανται μέ δέος, διά νά 
άντλήσουν διά τό μέλλον τά πικρά τοΰ παρελθόντος διδάγματα.

Καί τήν φρικτήν ταύτην άνάμνησιν δέν τήν έμπνέει τυφλής έκδικήσεως μανία 
ή διάθεσις άναμοχλεύσεως σιγάσάντων παθών. Τήν υπαγορεύει ή φωνή τοΰ αίματος 
χιλιάδων ήρωικών νεκρών, οί όποιοι, πιστοί εις τά κελεύσματα τής ιστορίας μας καί 
ύπακούοντες εις τάς έπιταγάς τοΰ ’Έθνους, έπεσαν μαχόμενοι ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος, ή εύρον τραγικόν θάνατον, μαρτυρήσαντες άπανθρώπως καί οίκτρώς 
κατακρεουργηθέντες. ’Αλλά συγχρόνως τήν έπαναφέρει εις τήν μνήμην τοΰ λαοΰ 
μας, ώς αίτημα τής έποχής μας καί ώς ζωντανήν έπικαιρότητα, ό πάντοτε έπί 
θύραις κίνδυνος, ό άπειλών καί πάλιν νά άσχημονήση εις βάρος τής χώρας μας. 
Διότι δέν μάς έπιτρέπει αύτός ούτος ό κομμουνισμός νά τον λησμονήσωμεν, όσην 
καλήν διάθεσιν καί έάν έπιδείξωμεν, άφοΰ άδιακόπως έμφανίζεται έν μέσω ήμών, 
κατά τον πλέον προκλητικόν καί έντυπωσιακόν τρόπον, άλλοτε άπειλών, άλλοτε 
κατασκοπεύων, άλλοτε προδίδων καί άλλοτε καπηλευόμενος τά ιερά καί τά όσια 
τής φυλής μας καί παριστών τον προστάτην καί τον σωτήρα τοΰ λαοΰ μας, τον 
όποιον έν τούτοις, εις πάσαν δοθεΐσαν εύκαιρίαν, έπεχείρησε άνάνδρως νά δολοφονήση.

Δ ι’ αύτόν τον λόγον έπιτακτικόν προβάλλει τό καθήκον ήμών νά τον ένθυμού- 
μεθα, διά νά σωφρονιζώμεθα καί διά νά άγρυπνώμεν.

'Ο Δεκέμβριος τοΰ 1944 δέν αντιπροσωπεύει απλώς μίαν συμβολικήν νίκην τής 
Ελληνικής άνδρείας, άπέναντι αιμοσταγών εισβολέων, άλλ’ άποτελεϊ μίαν άπό τάς 
πολλάς αίματηράς φάσεις ένός σκληροΰ άγώνος, ό όποιος συνεχίζεται πάντοτε, μέ 
τήν ιδίαν σφοδρότητα, ύπό άλλην όμως μορφήν.

'Ο Δεκέμβριος τοΰ 1944 μάς έπιτάσσει νά ίστάμεθα καλώς, νά ίστάμεθα ισχυ
ροί, νά γρηγορώμεν καί νά παραδειγματιζώμεθα άπό τάς πικράς άναμνήσεις έκείνης 
τής έποχής.

Αύτό είναι καί τό βαθύτερον καί ώφελιμώτερον νόημά του.
Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι ή νίκη τής Ελλάδος, κατά τήν άνανδρο ν 

έκείνην έρυθράν έπίθεσιν, υπήρξε νίκη κατ’ έξοχήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τοΰ λαοΰ μας. Οί άστυνομικοί τότε, διά τής γενναιότητος, τής αύτοθυσίας των καί 
τοΰ ύψηλοΰ άγωνιστικοΰ των φρονήματος, έδωσαν έν πικρόν μάθημα εις τον 
συρφετόν τών προδοτών, τούς οποίους, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, μέ τήν στενήν 
συνεργασίαν τών ένοπλων μας δυνάμεων καί τήν πολύτιμον συμπαράστασιν τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ, ήρωικώς άντεμετώπισαν καί γενναίως κατενίκησαν, σώσαντες 
τήν ελληνικήν πατρίδα άπό βέβαιον άφανισμόν. Διότι εις αύτούς έλαχεν ό τιμη
τικός κλήρος νά άντιπροσωπεύσουν, κατά τήν ζοφεράν έκείνην έποχήν, τό έλληνι-
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κόν κράτος, όμοϋ μέ τάς έθνικάς δυνάμεις τοϋ έπίσης διακριθέντος στρατού μας 
καί μέ τήν βοήθειαν των έθνικοφρόνων πολιτών. Πρέπει να είναι υπερήφανοι οδτοι, 
όχι μόνον δι’ όσα υπέροχα έξετέλεσαν, άλλα καί διότι πρωτίστως καί κυρίως εναντίον 
αυτών έστράφη ή μανία τών προδοτών. Διότι αύτοΐ ύψώθησαν ώς άνασχετικός 
φραγμός εις τήν εγκληματικήν πορείαν των.

Τό ’Έθνος δεν λησμονεί τήν προσφοράν των, τάς θυσίας των, τήν γενναιότητά 
των, τήν φιλοπατρίαν των, τήν άκλόνητον προσήλωσίν των εις τα υπέροχα ιδεώδη 
τοϋ έλληνο—χριστιανικού μας πολιτισμού.

Εις έκεΐνον τον σκληρόν άγώνα οί άστυνομικοί υπήρξαν οί ιδιαιτέρως διάκοι- 
θέντες. 'Υπέστησαν τα πάνδεινα χάριν τής Ελλάδος. Έπείνασαν, έδίψασαν, έταλαι- 
πωρήθησαν, έτραυματίσθησαν, έμαρτύρησαν, άλλα δέν ύπέκυψαν καί έχάρισαν εις τό 
’Έθνος τήν Νίκην.

Δι’ αύτό οί πολυάριθμοι χώροι τής ήρωικής άντιστάσεώς των θά παραμένουν 
υπέροχα σύμβολα, τιμώντα τήν ιστορίαν καί τον λαόν μας.

Τό ’Έθνος άποτίει εύλαβώς φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τάς στρατιάς 
τών ήρώων καί τών μαρτύρων, τών θυσιασθέντων εις τον βωμόν τής τιμής καί τοϋ 
καθήκοντος.

Ή  θυσία των άς μάς έμπνέη είς ύψηλάς πράξεις, διά τήν άξιοποίησιν καί θεμε- 
λίωσιν τής νίκης εκείνης, ή οποία μέ τόσον αΐμα έκερδήθη.

Οί αξιωματικοί καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έτυχον τής ευγνω
μοσύνης τοϋ ’Έθνους, δι’ όσα υπέρ τοϋ λαοΰ μας επραξαν, άλλά καί συγχρόνως 
γνωρίζουν καλώς τον κίνδυνον, ό όποιος ούδέποτε έπαυσεν υφιστάμενος. Δι’ αύτό 
καί πάλιν καλούνται νά πρωταγωνιστήσουν, ώς φορείς πολιτισμού, άλλά καί ώς σύμ
βολα άσφαλείας καί τάξεως.

'Ο πλειστάκις ήττηθείς έχθρός τής Ελλάδος δέν έπαυσε νά ονειρεύεται γύρους 
θανάτου.

’Αλλά τό ’Έθνος δέν άνησυχεΐ. Άπερίσπαστον έχει έπιδοθή εις ωραίους ειρη
νικούς άγώνας άναδημιουργίας καί προόδου. Διότι έχει στηρίξει είς τά Σώματα 
Άσφαλείας καί τάς ένοπλους Δυνάμεις τής Χώρας μας τάς έλπίδας καί τήν εμπιστο
σύνην του, βέβαιον ότι άγρυπνοϋν είς τάς γνωρίμους επάλξεις των. Πιστεύει είς τάς 
ικανότητας, τάς άρετάς καί τό υψηλόν των φρόνημα. Έκέρδησαν διά τών άρετών των 
τ ίν  θαυμασμόν του. Παρέμειναν άποφασιστικοί καί εύσυνείδητοι στρατιώται τής 
ειρήνης, περιφρουροϋντες τάς έλευθερίας καί τήν άσφάλειαν τοϋ λαοΰ μας καί προ- 
στατεύοντες άπό πάσης επιβουλής τήν Δημοκρατίαν μας, τής οποίας είναι οί ωραιό
τεροι φύλακες. Ν. Α.
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__________________  'Τπό 'Τπαστυνόμου Β' κ .  ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ --------------------------

« Έ  π ε ρ ί μ ε ν α  π ο λ λ έ ς  τ ι μ έ ς  ά π ό  τ ο ϋ τ ο  τ ο ν  π ό λ ε μ ο ,  
μ ά ο χ  ι κ α ί  τ ή ν  τ ι μ ή  ν ά  π ε θ ά ν ω γ ι ά  τ ή ν Έ λ λ ά δ  α», ήταν τά 
στερνά λόγια τοϋ μεγάλου πατριώτη καί ποιητή Λορέντζου Μαβίλη, πού σάν γνήσιος 
άπόγονος Σαλαμινομάχων καί Μαραθωνομάχων καί άγωνιστών τοϋ 1821, έπεφτε στα 
υψώματα τοϋ Δρίσκου, πριν πενήντα άκριβώς χρόνια άπό σήμερα, τήν 29η Νοεμβρίου 
1912.

Αλήθεια, πόσοι άπ’ όλους μας θά θυμηθοΰν, στά πλαίσια των έορτών της επο
ποιίας 1912-1913, καί τήν λαμπρή έτούτη σελίδα των νεοελληνικών άγώνων, μιά σε
λίδα άφθάστου ήρωισμοϋ καί μεγαλειώδους αύταπαρνήσεως τοϋ ήρωος ποιητοΰ Λο
ρέντζου Μαβίλη, πού κλείνει μέσα της τόση δραματικότητα καί άντάξια τοϋ ηρώα ποιη
τική ομορφιά. Πόσοι θά θυμηθοΰν τον έλληνολάτρη πλούσιο ευπατρίδη των Κορφών, 
τον ποιητή τόσων καί τόσων έλληνικών στοχασμών, τον τελευταίο εκπρόσωπο της 
Επτανησιακής λογοτεχνικής σχολής, πού, άφοΰ αγάπησε καί ύμνησε τήν Ελλάδα 
ίσως όσο κανένας άλλος πνευματικός όραματιστής, άφοΰ έδωσε τά υπάρχοντά του στον 
υπέρ πάντων άγώνα καί πολέμησε τούς εχθρούς τοϋ Γένους στή μισή του ζωή, έδωσε 
τελειωτικά καί τον έαυτό του, νέον άκόμα, στο βωμό τής Ελευθερίας.

’Αξίζει μέ τοϋτο το σύντομο σημείωμα(1) νά άνατρέξωμε έπετειακά στήν εύτυ- 
χέστερη έκείνη ήμέρα τής 29ης Νοεμβρίου 1912, ευτυχέστερη ήμέραγιάτόν ηρώα καί 
ποιητή Μαβίλη, άφοΰ τότε τοϋ έγινε «ή τ ι μ ή  ν ά  π ε θ ά ν η  γ ι ά  τ ή ν  Έ λ λ ά -  
δ α», όπως ψιθύρισε ικανοποιημένος στούς συντρόφους του πάνω στο Δρϊσκο. ’Αξίζει 
επίσης νά άνατρέξωμε στήν περίοδο τοϋ Σεπτέμβρη 1860-Νοέμβρη 1912, γιά νά δοΰ- 
με τί ύπήρξε ό μεγάλος ήρως τοϋ Δρίσκου καί ποιητής γιά τήν Ελλάδα του καί ή Ε λ 
λάδα γιά τύν όραματιστή σπάνιων ιδανικών ψυχοπνευματικοΰ μεγαλείου.

** *
Ή  Ιθάκη τοϋ 1860, έξ τοϋ Σεπτέμβρη, γέννησε τον μεγάλο πατριώτη καί έλ

ληνολάτρη ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Χρειάστηκε γιά τοϋτο νά έλθη στά Ίόνια νησιά 
ό Δον Λορέντζο Μαμπίλλυ Μπουλενύ, 'Ισπανός εύγενής, ώς γενικός πρόξενος τής 
χώρας του στήν Κέρκυρα άπό τό 1803 μέχρι τό 1812. Στή γή τών Φαιάκων, ό Δον Λο
ρέντζο Μαμπίλλυ Μπουλενύ, μέ τήν άποχώρηση άπό τό διπλωματικό στάδιο, θά νυμ- 
φευθή Κερκυραία καλλονή, γιά νά έπιτύχη τήν Ίονική υπηκοότητα, μιά υπηκοότητα 
πού τοϋ υπαγόρευε ό μεγάλος θαυμασμός καί ή άδολη άγάπη του προς τήν Ελλάδα. 
’Από τήν ένωση αυτή θά γεννηθή άργότερα ό Παΰλος Μαβίλης, ό σοφός ύστερα δικα
στής, μέ άκεραιότητα καί ήθος καί αύστηρές ήθικές αρχές, στά Κερκυραϊκά δικαστήρια. 
'Ο  Παΰλος Μαβίλης θά νυμφευθή τήν Κερκυραία άρχόντισσα ’Ιωάννα Καποδίστρια- 
Σούφη, τήν σπάνια αύτή ομορφιά, πού στις εξ τοϋ Σεπτέμβρη τοϋ 1860 θά φέρη στον 
κόσμο τον Λορέντζο Μαβίλη, σέ σύντομη παραμονή της στήν ’Ιθάκη.

Στό μεγάλο άρχοντικό τών Κορφών καί σέ άριστοκρατικό περιβάλλον, πού είχε 
δημιουργήσει ό ευπατρίδης πάππος του, ό Μαβίλης θά ζήση τά πρώτα νεανικά του 
χρόνια. Θά διδαχθή άπό μεγάλους δασκάλους τήν μουσική, τήν ξιφασκία, τις ξένες

1. Γιά τόν μεγάλο πατριώτη καί ποιητή Λ. Μαβίλη, βλέπε εκτενέστερα, μελέτες ύπο- 
φαινομένου στήν έφημερίδα «Βραδυνη» 2 7 /1 /6 0 , 3-10-17-24/2/60, 2 /3 /60 . 'Ομοίως στά 
«’Αστυνομικά Χρονικά», τεύχη 162-163, σελ. 7893, 7926.
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γλώσσες, τήν ελληνική φιλολογία καί θά πάρη παράλληλα μιά τέλεια ΐπποτική μόρ
φωση για τήν εποχή του στο όνομαστό εκπαιδευτήριο «Καποδίστριας», τοϋ Λεωνίδα 
Βλάχου. Πρώτος ό γυμνασιάρχης τοϋ «Καποδιστρίου» ’Ιωάννης Ρωμανός, σοφός 
έλληνιστής καί ιστοριογράφος, θά διάγνωση τά εξαιρετικά ψυχικά καί πνευματικά χα
ρίσματα τοϋ νεαρού μαθητου καί θά τον συστήση στήν «’Αναγνωστική Εταιρεία». 
Στήν Εταιρεία αυτή ό Μαβίλης θά γνωρίση ό,τι έ'χει σχέση μέ τό ελληνικό καί παγ
κόσμιο πνεύμα, άφοϋ άπό τό 1836 έχει γίνει τό εντευκτήριο δλων τών έξεχόντων Κερ- 
κυραίων στά γράμματα, στις τέχνες καί στις έπιστήμες, μεταξύ τών όποιων περιλαμ
βάνονται οί ποιηταί καί λογοτέχναι Γεράσιμος Μαρκοράς, Στέλιος Χρυσομάλλης, Γ. 
Καλοσγοΰρος, Ν. Κογεβίνας, Ν. Κονεμένος καί άλλοι πολλοί της Επτανησιακής σχο
λής.

Τό σπουδαιότερο δμως γιά τή ζωή καί τήν τέχνη τοϋ Μαβίλη υπήρξε στά νεανι
κά του χρόνια ή γνωριμία μέ τον μεγάλο κριτικό καί άπαράμιλλο μεταφραστή τοϋ 'Ο 
μήρου καί τοϋ Σαίξπηρ, ’Ιάκωβο Πολυλά. 'Ο Πολυλάς ένοιωσε άμέσως ότι εκείνο πού 
έπρεπε νά καλλιεργηθή περισσότερο άπό κάθε άλλο στο νεαρό Μαβίλη, ήταν ή πίστη 
του στήν Ελλάδα. Αυτή τήν πίστη, σάν πρωτόπλασμα, διέκρινε στο σοννέτο «II α- 
τ  ρ ί δ α», πού, παρά τις τεχνικές άδυναμίες του, περιέκλεινε μεγάλη έλληνολατρεία 
καί στοχασμό. ’Έμπαινε μόλις τότε στά δέκα οκτώ του χρόνια ό ποιητής Μαβίλης, 
δταν έγραφε στο σοννέτο «Πατρίδα» :

Μάννα μου 'Ελλάδα, τί δέν είσαι τώρα » 
σάν πρώτα ορθή' ψηλή, στεφανωμένη 
μέ δάφνες, τί δέν είσαι μέ τά δώρα 
τής άθάνατης Νίκης στολισμένη ;

Αύτά γιά τήν Ελλάδα τοϋ 1878, τήν μικρή καί καταπτοημένη γιά πολλούς πα
τρίδα μας, πού πάσχιζε νά βρή τον δρόμο προς τή μεγαλωσύνη καί τή δόξα μέ νεαρώ- 
τατο άκόμα τον Παλαμά μέ τις «Πατρίδες» του καί άκόμα νεώτερο —κατά ένα χρόνο— 
τον Μαβίλη μέ τήν πρωτόβγαλτη «Πατρίδα» του.

"Οπως καί νάναι, ή άγάπη αύτή τοϋ Μαβίλη γιά τήν Ελλάδα έκαμε τον ’Ιάκω
βο Πολυλά νά έπιδοθή στήν καλλιέργεια τοϋ έθνικών ιδανικών τοϋ νεαροΰ ποιητοΰ. 
Καί ή έξέλιξις τοϋ μαθητοΰ του Λορέντζου Μαβίλη τον έδικαίωσε άπόλυτα μέ τον καιρό.

Μέ συστατικά γράμματα τοϋ Πολυλά προς τον Χαρίλαο Τρικούπη καί άλλες 
έξέχουσες προσωπικότητες, βρίσκουμε τό Μαβίλη στά δέκα οκτώ του χρόνια φοιτη
τή στή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. "Ενα χρόνο άργότερα, τό 1879, ό 
Μαβίλης φεύγει στή Γερμανία, κατά σύσταση τοϋ Π ολυλά, άκολουθώντας τό ρεϋμα τοϋ 
νά σπουδάζουν οί νεαροί βλαστοί τών καλών έλληνικών οικογενειών στά γερμανικά 
Πανεπιστήμια. Στή Γερμανία ό ποιητής καί ίπποτικός Μαβίλης, εκρηκτικός καί ρι
ψοκίνδυνος καί πολύ ζωηρός, άλλά άριστοκράτης στούς τρόπους, γενναίος καί πολύ 
τολμηρός, μαθαίνει γρήγορα νά όμιλή πέντε γλώσσες, γίνεται τό ίνδαλμα τών φοιτη
τριών, πού τον άποκαλοΰν «νέον ’Απόλλωνα», άλλά, δπως μάς πληροφορεί ένα γράμμα 
τοΰ ’Ηλία Πανταζόπουλου άπό τό Στρασβούργο τοϋ 1883,«...δυστυχώς έμπλεξε μέ τά 
γερμανικά φοιτητικά σωματεία, πίνει πολύ μπύρα, μονομαχεί συχνά καί παραμελεί 
τά μαθήματά του...» 'Ωστόσο, τίποτα δέν τον εμποδίζει στά δέκα τέσσαρα χρόνια πού 
μένει στή Γερμανία νά μελετήση τά άριστουργήματα τοϋ άρχαίου κλασσικού κόσμου. 
Διευρύνει τά πνευματικά του ένδιαφέροντα καί πλουτίζει τήν ιδεολογική του υπόσταση, 
μέ τά φιλοσοφικά διδάγματα τοϋ Φίχτε καί τήν Καντιανή φιλοσοφία, παράλληλα δμως 
ποτίζεται άπό μιά μόνιμη φιλοσοφική άπαισιοδοξία. Ένωρίτερα μεταφράζει τούς 
κλασσικούς Λατίνους στήν έλληνική, στή γερμανική καί ιταλική καί δημιουργεί 
μεγάλη εντύπωση στούς Ευρωπαίους λόγιους μέ τή μετάφραση τής «Αίνειάδας» τοϋ 
Βιργιλίου, τής «Κατάρας τοϋ Τραγουδιστή» καί τοϋ «Τυφλοΰ Βασιλιά» τοϋ Ουντλαντ,
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τής «Λεονώρας» του Μπώργκερ, τής «Παριζιάνας» τοϋ Βύρωνος, τοϋ θρυλικού «Πα
ράπονου τής Δήμητρας» τοϋ Σίλλερ καί πολλών άριστουργημάτων τοϋ Σέλλεϋ καί τοϋ 
Τέννυσον. Εντελώς ιδιαίτερη εντύπωση προξενούν καί σήμερα οί μεταφράσεις στήν 
ελληνική τοϋ Δάντη καί τοϋ Λεοπάρντι, μεγάλων άριστουργημάτων πού μεταφέρθηκαν 
στη γλώσσα μας χωρίς τίποτα να χάσουν άπό τή χάρη καί τη δροσιά τοϋ πρωτότυπου.

’Άσβεστη πίστη στήν Ελλάδα καί τήν εθνική ’Ιδέα, στους βωμούς πού ήταν 
πρόθυμος νά θυσιάση τά πάντα, καίει στήν ψυχή τοϋ Μαβίλη δλη τήν περίοδο τών 
δέκα τεσσάρων χρόνων πού έμεινε στή Γερμανία. Το μαρτυρούν τοΰτο τά λαμπρά σον- 
νέτα πού έγραψε στήν περίοδο αύτή, όπως τά ϊδια σοννέτα μαρτυρούν καί το νόστο, τον 
πόθο νά ξαναγυρίση στήν πατρίδα ταπεινός προσκυνητής. Τούτο τό ποίημα τού 1888, 
γραμμένο στο Μόναχο, καθρεφτίζει δλη τήν έλληνολατρεία του μέ τρόπο τόσο απλό:

Κάθε μοσχοβολιά καί κάθε χρώμα, 
κάθε πουλιού κελάδημα ξυπνάει 
πόνο στά φυλλοκάρδια μου κι’ έλπίδα 
νά σοΰ ξαναφιλήσω τ ’ άγιο χώμα, 
νά ξαναδώ καί τό δικό σου Μάη, 
δμορφή μου, καλή, γλυκειά πατρίδα...

'Ένα άλλο ποίημα, γραμμένο στή Γερμανία τού 1890, λάμπει ολόκληρο άπό 
λατρεία στήν Ελλάδα καί έχει γίνει τό θούριο κάθε καλής κι’ εύγενικής προσδοκίας 
μέ τούς στίχους :

Πατρίδα σάν τον ήλιο σου, ήλιος άλλοΰ δεν λάμπει
πώς εις τό φώς σου λαχταρούν οί θάλασσες κι’ οί κάμποι!...

Ελλάς τό μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει
καί δίχως γνέφια τούς καιρούς ή δόξα σου διατρέχει.

“Οσες φορές ό ήλιος σου νά σέ φωτίση έρθή, 
θέ νά σ’ εύρή πεντάμορφη, στεφανωμένη, ορθή!...

** *
Μέ τό δίπλωμα τής φιλοσοφίας καί μέ πολλή γνώση παντός τού ύπαρκτοΰ καί 

τού φανταστικού, άλλά καί μέ άπέραντη άγάπη γιά τήνΈλλάδα, ό Μαβίλης γύρισε στήν 
Κέρκυρα σέ ήλικία τριάντα δύο χρονών καί άφοσιώθηκε στις μελέτες καί στήν τέχνη, 
σάν ιδιώτης. Ά πό  τήν έποχή αύτή άρχίζει καί τό γονιμώτερο ποιητικό του έργο, ένα 
έργο πού, άπό τό 1895 καί μετά τον άνέδειξε τόσο έπάξια σάν μεγάλο συνεχιστή 
τής Σολωμικής ’Ιδέας. Εκείνης τής ’Ιδέας, πού μέ τον θάνατο τού μεγάλου εθνικού 
μας βάρδου συνέχισαν ό Τερτσέτης καί ό Μάτεσης στή Ζάκυνθο, ό Τυπάλδος στήν 
Κεφαλλονιά, ό Βαλαωρίτης στή Λευκάδα, ό Μαρκοράς, ό Πολυλας καί ό Κονεμένος 
στήν Κέρκυρα. Καί στή συνέχεια αύτών ό Στέφανος Μαρτζώκης στή Ζάκυνθο, ό Λα- 
σκαράτος στήν Κεφαλλονιά, ό Καλοσγοΰρος, ό Χρυσομάλλης, ό Κογεβίνας, ό Κώστας 
Θεοτόκης καί ό Λορέντζος Μαβίλης στήν Κέρκυρα.

Πλάι στο μεγάλο αύτό πνευματικό έργο τού Μαβίλη, τό διανθισμένο μέ ώκεα- 
νούς έλληνολατρείας, αρχίζει τό μεγάλο έμπρακτο δημιούργημα τού θερμού πατριώ
τη. Τό 1896, ή έπανάσταση τής Κρήτης εναντίον τών Τούρκων τον κάμνει νά άφήση 
τήν ήρεμη πνευματική ζωή καί, σχηματίζοντας άνταρτικό σώμα μέ φίλους του, νά πε- 
ράση στο σκλαβωμένο νησί. Μέ τό άνταρτικό τούτο σώμα, πού ό Μαβίλης σχημάτισε 
άπό φίλους του έθελοντάς καί τό ώπλισε καί τό μισθοτροφοδοτοΰσε μέ άποκλειστικά 
δικά του έξοδα, πορεύεται στά Σφακιά, λαβαίνει μέρος σέ πολλές μάχες καί χάνει 
πολλούς άπό τούς συντρόφους του. Πολεμά καί έμπνέεται άπό τον άγώνα, άπό τή λε
βεντιά καί τό φρόνημα τών γενναίων του, άπό τήν φιλοξενία καί τον ήρωισμό τών
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κατοίκων της Κρήτης. Τό σοννέτο « Έ  ξ έ λ σ ι ο ρ» πού έγραψε στην Κρήτη τον 
Αύγουστο τοϋ 1896 καί έτελειοποίησε στην Κέρκυρα τό 1898, δπως καί τό σοννέτο 
«Κ ρ ή τ η», μας δίνουν την άπύθμενη σέ ηρωισμό καί μεγαλείο ψυχή τοϋ Μαβίλη 
καί των συντρόφων του στή Μεγαλόνησο. Άγανακτισμένος τον ’Ιανουάριο 1897 για 
τούς Τούρκους, γράφει καί τό σοννέτο « Π λ ή ρ ω μ α  τ ο ϋ  Χ ρ ό ν ο υ »  άπό τή 
Κρήτη, όπου βροντοφωνάζει:

Οί Τούρκοι είναι θεριά, δεν εϊν’ άνθρωποι, 
για χιλιοστή φορά πάλι σηκώσου !!
Τό τρισένδοξο θέλει ριζικό σου
θεριά νά σφάξης πού τά θρέφει ή Ευρώπη.

Κι’ ά σέ κρατούν πισθάγκωνα δεμένη 
κι’ ά χίλια μύρια βάσανα παθαίνεις, 
μά στο τέλος θέ νάβγης κερδεμένη— 
εισ’ αιμα έλληνικό καί δεν πεθαίνεις! !

"Αν είναι ένας θεός δικαιοκρίτης,
σύ θά τό δείξης, Λευτεριά τής Κρήτης !!

Μέ τό ΐδιο άνταρτικό σώμα, ένισχυμένο άπό μερικούς άλλους έθελοντάς, ό Μα
βίλης πέρασε στήν "Ηπειρο τό 1897 καί πήρε μέρος σέ πολλές φονικές μάχες. Οί κα
κουχίες τοϋ πολέμου δέυ τον έφόβιζαν γιατί άπό τήν έποχή πού κατετάγη στο στρατό 
νά έκπληρώση τή στρατιωτική του θητεία είχε άρνηθή κάθε προνόμιο καί κοιμόταν 
πάντοτε στο στρατώνα. Στή φονική μάχη τών Πέντε Πηγαδιών, δπου πληγώθηκε στο 
δεξί του χέρι καί μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο χειρουργείο, έθαύμασε τον ήρωικό θά
νατο νεαρού "Αγγλου φίλου του, τοϋ Κλ. Χάρρις, πού τοϋ άφιέρωσε τον ’Ιούλιο 1897 
τό λαμπρό σοννέτο «X ά ρ ρ ι ς». 'Η  στενότητα τοϋ χώρου δέν μάς επιτρέπει νά παρα
θέσουμε εδώ τό ήρωικό τοΰτο ποίημα, δπως καί τόσα άλλα λαμπρά δημιουργήματα 
τοϋ ποιητικού καί πατριωτικού οίστρου τοϋ Μαβίλη άπό τις μάχες τής Κρήτης καί 
τής ’Ηπείρου.

Ή ταν γραφτό ή άτυχία εκείνη τών ελληνικών δπλων τοϋ 1897 νά γεμίση μέ 
θλίψη τήν καρδιά τοϋ Μαβίλη, δπως τό Ϊδιο έκαμε καί στον Παλαμά πού άλλοΰ άνα- 
φέραμε. 'Όμως, δσο μεγάλη καί αν ήταν ή θλίψη εκείνη τοϋ Μαβίλη, δέν έκλόνισε τήν 
πίστη του προς τήν Ελλάδα. Μιά πίστη πού τόσο αισιόδοξα είχε καλλιεργήσει ό μεγά
λος ’Ιάκωβος Πολυλάς στον ποιητή καί ηρώα καί πού τά έπακολουθήσαντα γεγονότα 
έδικαίωσαν άπόλυτα δάσκαλο καί μαθητή.

’Αφήνουμε τά ειρηνικά σοννέτα-κειμήλια πού έγραψε ό Μαβίλης μέχρι τό κρί
σιμο σημείο τής θυσίας του, περιοριζόμενοι νά ποΰμε δτι σ’ αυτά καθρεφτίζεται ολό
κληρος ό άνθρωπισμός τοϋ μεγάλου Κερκυραίου τροβαδούρου, ένας κάποιος πεσσιμι- 
σμός καί μιά ρωμαντική δσο καί ήρωϊκή ψυχή. Σοννέτα πού λάμπουν άπό βαθύτατο 
άνθρωπισμό, δπως έκεΐνο μέ τον τίτλο «’Ά  λ κ η ς Π α λ α μ ά  ς», άφιερωμένο στον 
’Εθνικό ποιητή Κωστή Παλαμά, γιά ν’ άπαλύνη τον πόνο του δταν έχασε τό παιδί του 
στις 23 Φεβρουάριου 1898 καί πού τόσο έθρήνησε μέ τον «Τάφο» ό τραγικός πατέρας. 
Σοννέτα γιά τό μεγάλο ποιητικό δημοψήφισμα τοϋ 1898, ένα κοσμοϊστορικό δημοψή
φισμα πού έφερε επί κεφαλής τών ζώντων Ελλήνων ποιητών τον Κωστή Παλαμά. 
Σοννέτα άφιερωμένα στο μεγάλο του δάσκαλο ’Ιάκωβο Πολυλά, μά περισσότερο σον
νέτα άφιερωμένα στή μαγεμένη καί είδιλλιακή καί πανέμορφη Κέρκυρα, τή μικρή 
πατρίδα του, δπως τά « Ά  ν ε μ ό μ υ λ ο  ς», «"Ε ρ μ ο ν ε ς», «Κ έ ρ κ υ ρ α»,  « Π ό ρ 
τ α  Ρ  ι ά λ α»,  «Κ α ρ δ ά κ ι», « Π α λ α ι ο κ α σ τ ρ ί τ σ  α», «Σ ω κ ρ ά κ η», κ.ά. 
Σμίγει έδώ άρμονικά συνταιριασμένο τό ζωγραφικό, τό φανταστικό, τό μυθολογικό,
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τό ιστορικό στοιχείο μ’ ένα σπάνιο μουσικό καλλιτέχνημα σέ θαυμαστή ενότητα. Στό 
σοννέτο «Μ ο ύ χ  ρ ω μ α» φανερώνεται μέ ασύλληπτη μαγεία ένα άπό τα πολυτρα- 
γουδισμένα Κερκυραϊκά δειλινά, τα γεμάτα γαλήνη καί όμορφη μελαγχολία δειλινά 
των όπτασιασμών καί τοϋ μεθυσιού σάρκας καί ψυχής, όπου :

Φυσάει τ ’ άεράκι μ’ άνάλαφρη φόρα 
καί τές τριανταφυλλιές άργά σαλεύει' 
στες καρδιές καί στήν πλάση βασιλεύει 
ρόδινο σούρουπο, ώρα μυροφόρα,

χρυσή θυμητικών ονείρων ώρα...

Σ ’ άλλο σοννέτο καλοτυχίζει μια γέρικη έλιά, πού μέσα στό άκατάπαυστο θρόι
σμα των δένδρων καί τις μελωδικές σερενάτες των νερών τελειώνει τή ζωή της μέ τά 
φτερουγίσματα καί λαλήματα τών πουλιών καί τό βούισμα τών μελισσών. ’Αγαπημένο 
του ιδανικό της ευθανασίας ή έλιά καί ένα άπό τά άριστουργηματικώτερα σοννέτα 
τής νεοελληνικής ποιήσεως, μάς δείχνει ολόκληρη τήν αΐσθαντικότητα τοϋ Μαβίλη, 
όπως ολόκληρος ό κάποιος πεσσιμισμός του καί μιά πρόωρη μελαγχολία καθρεφτίζεται 
στό άθάνατο σοννέτο του «Λ ή θ η». Δέν θ’ άνθέξουμε στον πειρασμό νά παραθέσουμε 
εδώ τό άπό όλους τούς Ευρωπαίους άνθρώπους τών γραμμάτων θεωρούμενο σάν άμί- 
μητο άριστούργημα τής νεοελληνικής ποιήσεως σοννέτο «Λ ή θ η » :

Καλότυχοι οΐ νεκροί πού λησμονάνε 
τήν πίκρα τής ζωής. "Οντας βυθίση 
ό ήλιος καί τό σούρουπο άκολουθήσει 
μήν τούς κλαΐς, ό καημός σου οσος καί ν«ναι.

Τέτοιαν ώρα οί ψυχές διψούν καί πάνε 
στής λησμονιάς τήν κρουσταλλένια βρύση' 
μά βούρκος τό νεράκι θά μαυρίση, 
ά στάξη γ ι’ αύτές δάκρυ 0θε άγαπάνε.

Κι’ αν πιουν θολό νερό ξαναθυμοϋνται, 
διαβαίνοντας λειβάδια άπό άσφοδήλι, 
πόνους παλιούς, πού μέσα τους κοιμούνται.

”Α δέν μπορής παρά νά κλαΐς τό δείλι, 
τούς ζωντανούς τά μάτια σου ας θρηνήσουν.
Θέλουν —- μά δέ βόλεϊ νά λησμονήσουν...

Δέν θά μπορέσουμε επίσης, παραλείποντας, νά μή μνημονεύσουμε εδώ πώς μέ 
τήν εθνική άφύπνιση τού 1909, ό Μαβίλης παρακινήθηκε άπό πολλούς φίλους του 
εδώ καί στό έξωτερικό νά θέση υποψηφιότητα βουλευτοΰ. Καί εκλέγεται βουλευτής 
τό 1910 στον υπό τον Κ. Ζαβιτσιάνο συνδυασμό Κερκύρας, γιά νά σημειώση ένα 
μεγάλο σταθμό στό άνέβασμα καί τήν έπιβολή τής δημοτικής μας γλώσσας. Παρα
μένει ζωντανό μνημείο τού δημοτικισμού ή μεγαλειώδικη άγόρευση τού Μαβίλη, 
κατά τή συζήτηση τού σχετικού άρθρου τού Συντάγματος, όπου, σάν απάντηση στούς 
γλωσσαμύντορες τού Μιστριώτη, κατά τά γνωστά «Όρεστειακά» γεγονότα, άκού- 
σθηκε ό κεραυνός τού ποιητοϋ μέ τήν περίφημη άπό τότε άποστροφή τής 26ης Φε
βρουάριου 1911 :

«Δέν υ π ά ρ χ ε ι  χ υ δ α ί α  γ λ ώ σ σ α '  υ π ά ρ χ ο υ ν  μ ό ν ο ν  χ υ δ α ί ο ι
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ά ν θ ρ ω π ο  ι—κ α ί υ π ά ρ χ ο υ ν  π ο λ λ ο ί  χ υ δ α ί ο ι  ε ι ς  τ η ν  α ί θ ο υ 
σ α ν  α υ τ ή ν ,  π ο ύ  μ ι λ ο ύ ν  τ η ν  κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α .......».

** *
Τα χρόνια πού βρίσκονται στην περίοδο 1895-1909 χαρακτηρίζονται άπό τήν· 

μεγάλη πατριωτική καί ποιητική προσφορά τοϋ Λορέντζου Μαβίλη, μέ εΐδικώτερη 
προσπάθεια ένισχύσεως τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα κατά τα έτη 1900—1909. Τοϋτο,. 
έκτος των δσων είπαμε για τό ήρωικό πέρασμα τοϋ Μαβίλη στήν Κρήτη καί ύστερα 
στην "Ηπειρο, μέ έθελοντάς φίλους του μισθοδοτουμένους καί ώπλισμένους μέ χρή
ματα τοϋ ίδιου.

Ή  έθνική άφύπνιση τοϋ 1909, μέ πρωτεργάτη τον Κωστή Παλαμά, τον ένθου- 
σιάζει καί δικαιώνει την πίστη του στήν Ελλάδα καί στήν ελληνική ψυχή. Γίνεται, 
άφάνταστα ευτυχής άργότερα, δπως γράφει, γιατί βλέπει νά καρποφοροϋν στον 
τόπο δλα όσα πρόσμενε, μά είδικώτερα γιατί μέ τήν έκλογή του ώς βουλευτοΰ τό· 
1910 τοϋ δίνεται ή ευκαιρία τό 1911 νά ύπερασπισθή τή γλώσσα πού θεωρούσε ώς 
πηγή κάθε καλής προσδοκίας. Ή  ευτυχία του αυτή άποκορυφώνεται τον επόμενο 
χρόνο, μέ τον ένθουσιασμό πού φέρνει ό πόλεμος τοϋ 1912. Μά ό Μαβίλης τό 1912- 
δέν είναι ό πλούσιος άριστοκράτης τοϋ 1896, πού μπορούσε νά καταρτίζη άντάρτικα 
σώματα καί νά τά τροφοδοτή καί μισθοδοτή μέ δικούς του πόρους. Φτωχός σχεδόν 
ό Μαβίλης τώρα, έρχεται μέ τήν έκρηξη τοϋ πολέμου στο σώμα τών Γαριβαλδινών 
καί στή μονάδα έκείνη πού διοικούσε ό ’Αλέξανδρος Ρώμας, δπου ζητάει νά καταταγή. 
σάν άπλός στρατιώτης. Φαίνεται πώς ό ένθουσιασμός καί ή έπιμονή τοϋ Μαβίλη 
νά καταταγή ώς στρατιώτης τών πενήντα δύο χρόνων άπό τή μιά μεριά καί άπό τήν 
άλλη ή έπιμονή τοϋ Ρώμα νά τον δεχθή τουλάχιστον μέ τον βαθμό τοϋ λοχαγούς 
είχε ψυχράνει τούς δύο άνδρες γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα. Καί, φυσικά, τό 
δίκαιο ήταν μέ τό μέρος τού ’Αλεξάνδρου Ρώμα, άφοΰ οί Γαριβαλδινοί στρατιώτες 
ήσαν νέοι, κάτω άπό τά τριάντα χρόνια, καί οί κακουχίες τοϋ στρατοπέδου καί τής 
δλης διαβιώσεως γενικά πολύ σκληρές γιά τον σκληραγωγημένο ωστόσο Μαβίλη. 
"Οπως καί νάναι, ή έπιμονή τοϋ Ρώμα νίκησε στο τέλος καί ό ήρωας ποιητής κατα
τάχθηκε μέ τον βαθμό τοϋ λοχαγού, αν καί ποτέ στο λιγοστό διάστημα πού τού 
άπέμενε δέν έπωφελήθηκε τών προνομίων τού άξιωματικοΰ.

Σάν έθελοντής φτωχός ό Μαβίλης καί έχοντας τήν διοίκηση ένός λόχου τών 
Γαριβαλδινών, έλαβε μέρος σέ πολλές μάχες, μέχρι τήν τραγική ήμέρα τού θανά
του του. Πλάι στον Μαβίλη καί τον ’Αλέξανδρο Ρώμα πολέμησε ήρωικά σ’ όλες 
τις μάχες καί ή ’Ασπασία Χαλκοκονδύλη, τό γένος Μαυρομιχάλη, πού είχε έθελον- 
τικά καταταγή ώς νοσοκόμος στο πρώτο σώμα τών Γαριβαλδινών. Καί σημείωσε 
πραγματικό θρίαμβο τό σώμα τούτο τών Γαριβαλδινών μέ τον Ρώμα καί τον Μαβίλη 
καί τήν Χαλκοκονδύλη, δπως θρίαμβο σημείωσε καί τό δεύτερο σώμα πού διοικούσε 
ό Γαριβάλδης, μέ ήρωικές συμπαραστάτριες τήν σύζυγό του, τις δύο θυγατέρες του 
καί δύο ’Ιταλίδες φίλες των, πού είχαν έθελοντικά καταταγή κι’ αυτές ώς νοσοκόμες. 
"Ομως, οί μοίρα είχε πλέξει άπό νωρίς τό στεφάνι τού μαρτυρίου γιά τον Μαβίλη, 
πού, άφοΰ διέσχιζε τήν Μακεδονία, τήν Θεσσαλία καί τήν "Ηπειρο καί πατούσε 
πρώτος τά τουρκοκρατούμενα Γιάννενα, βρήκε τον θάνατο στά υψώματα τού Δρί
σκου, κοντά στον "Αραχθο.

'Η  φονική έκείνη μάχη τού Δρίσκου διήρκεσε τρεις ήμέρες καί στο διάστημα 
τούτο τό τουρκικό πυροβολικό είχε θερίσει κυριολεκτικά τούς Γαριβαλδινούς. Κάτω 
άπό τήν πίεση τών τουρκικών πυροβόλων, άποφασίζεται τήν νύκτα τής 28ης Νοεμ
βρίου 1912 καί σέ πολεμικό συμβούλιο ή υποχώρηση. 'Ο Μαβίλης όμως διαφωνεί 
καί τά ξημερώματα τής 29ης Νοεμβρίου έξακολουθεΐ νά άμύνεται μέ τον λόχο του-
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Σέ γενική έφοδο μέ τούς Γαριβαλδινούς του, δέχεται τήν πρώτη σφαίρα πού δια
πέρνα τις παρειές του. Πληγωμένος σύρεται μέχρι το μικρό παρεκκλήσιο τής κορυ
φής τοϋ λόφου, πού είχε μετατραπή σέ πρόχειρο χειρουργείο καί, ενώ στέκεται μια 
στιγμή νά ΐδή τούς μαχομένους στρατιώτες του καινά τούς ένθουσιάση, δέχεται δεύ
τερο διαμπερές τραύμα στον λάρυγγα. Μέ τή βοήθεια κάποιου πιστού Γαριβαλδινοϋ 
φθάνει μέχρι τό παρεκκλήσιο, όπου καί ξεψυχάει, προφέροντας τα άτίμητα έτοϋτα 
λόγια : « Έ  π ε ρ ί μ ε ν α  π ο λ λ έ ς  τ ι μ έ ς  ά π ό  τ ο ϋ τ ο  τ ο ν  π ό λ ε μ ο ,  
μ ά ο χ ι  κ α ί  τ ή ν  τ ι μ ή  ν ά  π ε θ ά ν ω  γ ι ά  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α  !..... ».

Τέτοιο υπήρξε τό τέλος τοϋ μεγάλου πατριώτη καί ποιητή, τοϋ ήρωικοΰ ήμί- 
θεου τοϋ Δρίσκου, Λορέντζου Μαβίλη. Πάνω στο λείψανο τοϋ ποιητή βρήκε ό Γαρι- 
βαλδινός ταγματάρχης Γιοβάνης δύο μισοτελειωμένα άκόμα σοννέτα, πού έφεραν 
πολλές λογοτεχνικές συζητήσεις καί πού συμπεραίνεται τελικά πώς ήταν στήν 
πραγματικότητα ένα μόνο ποίημα, μέ τίτλο «Τ ο ΰ κ ά κ ο  υ» καί ύπότιτλο «Γ ρ α μ 
μ έ ν ο  σ τ ο  ’ί δ ι ο  π λ ο ϊ  ο». Τό ποίημα τοϋτο θεωρείται ώς προγνωστικό τοϋ 
τέλους του άπό τον ίδιο τον Μαβίλη καί άλληγορικό γιά τήν ζωή καί τό θάνατο, 
παρ’ όλο πού ύπάρχουν καί άντίθετες άπόψεις.

Τό γεμάτο έλληνολατρεία καί υψηλούς στοχασμούς ποιητικό έργο τοϋ Μαβίλη, 
ταξινομήθηκε άπό τό στενό του φίλο Κώστα Θεοτόκη καί πρωτοδημοσιεύθηκε σέ 
βιβλία άπό τό περιοδικό «Γράμματα» τής ’Αλεξάνδρειάς τό 1915. Καί οί "Ελληνες 
καί ξένοι διανοηταί κατέταξαν τον π ο ι η τ ή  Μαβίλη στή θέση πού τοϋ άρμοζε. 
'Η  Ελλάδα, τιμώντας τον μ ε γ ά λ ο  η ρ ώ α  κ α ί  έ λ λ η ν ο λ ά τ ρ η  π ο ι η τ ή ,  
έδωσε τό όνομά του σέ μιά άπό τις πλατείες τής πόλης τής σοφίας καί τοϋ πνεύματος. 
Καί ή νεοελληνική γενεά στέκεται εύλαβικά, σέ στάση προσοχής, όταν φέρνει στή 
θύμηση τον άνθρωπο πού έδωσε τήν ψυχή καί τό πνεΰμα καί τή ζωή του άκόμα στο 
φωτεινό ελληνικό περπάτημα καί στο ένδοξο μεγαλείο τής πατρίδος.

Λίγα δροσερά λουλούδια στήν προτομή τοϋ ποιητή τής «Λήθης», ίσως τοϋ θυμί
σουν χαμένα όνειρα πολυθρήνητα μά καί ήρωικές έποχές γιά τό άνέβασμα τής Φυλής, 
γιά τήν έπιβίωση τοϋ Γένους καί γιά τήν πραγματοποίηση τών έθνικών διεκδική
σεων, πού μέ τό 1912, τό έτος τοϋ θανάτου του, ή Ελλάδα επέτυχε. "Ας δοθή στον 
μεγάλο πατριώτη καί ποιητή, τουλάχιστον αυτές τις ήμέρες τής λαμπράς έπετείου, 
μέρος άπό τό άπαύγασμα τής ελληνικής ψυχής πού λέγεται Ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η .

X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

--------------------------- 'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________ !
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Υ Ι. Ή  διαφθορά καί τά πορνεία είς τό Β υζάντιον.
Έ φ ’ δσον παρήοχοντο οί αιώνες, άπό την υπέρ των άνθρώπων θυσίαν καί 

άνάστασιν τοϋ Θεανθρώπου, καί ό χριστιανισμός, ώς θρησκεία πλέον, έξηπλοΰτο 
εις δλον τδ τότε γνωστόν κόσμον, ή υπέρμετρος αύστηρότης των ηθών καί ή εγκρά
τεια, τήν οποίαν έδίδασκον οί πρώτοι πατέρες τής εκκλησίας, ήρχισαν είς τό πολύ 
πλήθος να θεωρούνται άνεφάρμοστοι. Καί ή πυρκαϊά τών σαρκικών παθών, ούδέποτε 
κατασβεσθεΐσα άλλ’ ύποβόσκουσα, ήρχισε να άναζωπυροϋται. Τά πρώτα σαρκικά 
σκάνδαλα ήρχισαν νά πολλαπλασιάζωνται. Ά λλ’ ή χριστιανική εκκλησία τών 
πρώτων εκείνων αιώνων άντέδρασε δσον ήδύνατο. Οί πραγματικοί χριστιανοί καί 
αί πραγματικαί χριστιαναί, άκριβώς διά νά άποφύγουν τον πειρασμόν αυτόν τής 
σαρκός είς τάς πόλεις καί είς τά χωρία των, άπεσύροντο άπό τά εγκόσμια καί έγέ- 
νοντο κατ’ άρχάς μέν άναχωρηταί, ζώντες μόνοι καί μόναι είς σκήτας, διά νά ιδρύ
σουν καί νά συστήσουν κατόπιν τά κοινόβια καί τάς μονάς. Είς αύτάς έπεβάλλοντο 
αύστηρόταται δοκιμασίαι καί ποιναί, διά νά κατασιγάσουν τήν θύελλαν τών παθών. 
Καί πολλοί μοναχοί έφθανον άκόμη μέχρις ευνουχισμού, ενώ είς τά μοναστήρια γυναι
κών, μέ έξαντλητικάς νηστείας, μέ γονυκλησίας καί μέ νυχθημερόν προσευχάς, 
προσεπάθουν νά κατασιγάσουν «τών παθών των τον τάραχον». ’Έφθανον καλό- 
γραιαι μέ πεπυρακτωμένα σίδηρα νά καταστρέψουν τά γεννητικά των όργανα. Τοι- 
αύτη ήτο ή νοοτροπία τής κατασιγάσεως τών παθών είς τά γυναικεία μοναστήρια, 
ώστε άκόμη καί ή δικαστική άρχή έπί τών ήμερών μας, δηλαδή προ τριακονταετίας, 
επί άειμνήστου είσαγγελέως τών πλημμελειοδικών ’Αθηνών Παπανικολάου καί προ 
Ιδετίας, είς αιφνιδιασμόν τού τότε άντεισαγγελέως καί ήδη είσαγγελέως τών πλημ- 
μελειοδικών κ. Παπακαρυά, είς τήν παρά τήν άκτήν τής Κερατέας γυναικείαν μονήν 
τών παλαιοημερολογητών, είς τήν άκτήν τής Νέκρας θαλάσσης, δπως λέγεται ή 
άνωθεν τού Λαυρίου άκτή, ή δικαστική άρχή, διεπίστωσε, λέγω, ότι ή ήγουμένη 
Μαριάμ ήλειφε μέ ίώδιον καθημερινώς καί έκαυτηρίαζε τά γεννητικά όργανα τών 
νεαρών μαθητευομένων καλογραιών καί άκόμη καί τών μικρών κορασίδων, διά νά 
καταστρέψη τά αισθητήρια νεύρα καί νά τά άπαλλάξη διά παντός άπό τού σαρκικού 
πειρασμού ! ! ! Είς τήν τοιαύτην διαπίστωσιν παριστάμεθα καί οί άστυνομικοί συντά- 
κται τών εφημερίδων, οί όποιοι καί τά περιεγράψαμεν τότε έν έκτάσει είς τάς άθη- 
ναϊκάς έφημερίδας, είς τάς οποίας έργαζόμεθα.

’Αλλά τήν διά παντός τρόπου καταστολήν τού, ευθύς άπό τον πρώτων αιώνων 
τού χριστιανισμού, διαφαινομένου κύματος τής διαφθοράς, προσεπάθησαν νά κατα- 
στείλουν οί πρώτοι πατέρες τής εκκλησίας. Καί είς τάς πρώτας οίκουμενικάς συνό
δους έψηφίσθησαν τοιοΰτοι κανόνες διά τήν διαφθοράν, επειδή ή έκκλησία ένδιε- 
φέρετο περισσότερον καί διά τήν ηθικήν τών ιερωμένων καί επειδή τούς πρώτους 
αιώνας καί οί έπίσκοποι άκόμη έζων κατά κόσμον καί ήσαν νυμφευμένοι «δι’ δ καί 
άπροκριματίστως ειχον τάς έαυτών γαμετάς», τάς συζύγους των δηλαδή, δπως μάς 
εδίδασκεν ό μακαρίτης ό Ράλλης είς τό πανεπιστήμιον καί είς τό μάθημα τού Κανο
νικού ή ’Εκκλησιαστικού Δικαίου, έψηφίσθησαν οί «Άποστολικοί» λεγόμενοι κανόνες. 
Πολλοί μάλιστα ύποστηρίζουν δτι οί κανόνες αυτοί δέν έθεσπίσθησαν ύπό τών οικου
μενικών συνόδων, άλλά προϋπήρχον αυτών καί άπέρρευσαν άπό τών ’Αποστόλων. 
*0 ιζ' λοιπόν άποστολικός κανών ορίζει :

« Ό  δυσί γάμοις συμπλακείς μετά τό βάπτισμα ή παλλακήν κτησάμενος ού
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δύναται είναι επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ή διάκονος ή δλως τοϋ καταλόγου τοϋ Ιερα
τικού». Δηλαδή άπό τον τότε κόσμον ήσαν πάρα πολύ δίγαμοι καί «Κύριος οίδε» 
πόσοι καί πόσοι εΐχον παλλακάς, δηλαδή έρωμένας, ώστε οί λαϊκοί αυτοί να μή άπο- 
κλείωνται άπό τούς κόλπους τής εκκλησίας, άλλά νά μή δύνανται να γίνουν τοιοΰτοι 
άνδρες έπίσκοποι, ιερείς ή διάκονοι, διότι τό πράγμα θά έπήγαινε πολύ διά τήν 
εκκλησίαν.

Ά λλ’ ας ίδωμεν τί λέγει καί ιη' άποστολικός κανών :
«'Ο χήραν λαβών ή έκβεβλημένην ή έταίραν, ή οΐκέτιν, ή των επί σκηνής, ού 

δύναται είναι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή δλως τοϋ καταλόγου τοϋ ιερα
τικού». ’Άρα εκείνην τήν εποχήν ύπήρχον καί έταΐραι καί ύπηρέτριαι πορνευόμεναι,. 
οίκέτιδες καί ήθοποιοί, αί όποίαι παρεΐχον άφειδώς τά κάλλη των εις τούς πλη
ρώνοντας τάς σαρκικάς ήδονάς. Αυτοί πλέον πού εΐχον κάμει τά αύτά πράγματα 
δέν ήτο έπίσης δυνατόν νά γίνουν επίσκοποι ή καί απλώς κληρικοί. Καί βλέπομεν 
άκόμη άπό τον άποστολικόν αύτόν κανόνα δτι καί αί χήραι ή έκβεβλημέναι, δηλαδή, 
αί διεζευγμέναι, δέν έφημίζοντο διά τήν ήθικήν των, διότι δέν έννοοϋσαν νά ακολου
θήσουν τήν συμβουλήν τοϋ ’Αποστόλου Παύλου, ό όποιος διεκήρυσσεν εις τάς έπι- 
στολάς του δτι «ού δει τάς χήρας άφ’ έαυτών πυροΰσθαι», καί τάς συμβουλεύει παρά- 
νά άκολασταίνουν νά έρχονται εις δεύτερον καί τρίτον γάμον, έφ’ δσον δέν ήδύναντο 
νά καταστείλουν τον σαρκικόν πειρασμόν.

’Αλλ’ οί άποστολικοί κανόνες θά μάς διδάξουν καί άλλα άκόμη, διότι ό ιθ’ 
κανών έπιτάσσει :

«'Ο δύο άδελφάς άγαγόμενος ή άδελφιδήν, ού δύναται εΐσθαι κληρικός», πράγμα 
πού σημαίνει δτι άρκετός κόσμος, έκτος άπό τήν νόμιμον σύζυγον, είχε σχέσεις καί 
μέ τήν κουνιάδαν του ή μέ τήν κόρην τοϋ άδελφοΰ του, τής άδελφής του καί τοϋ· 
κουνιάδου ή τής κουνιάδας του ! ! ! Καί τέλος ό κ' κανών έπιτάσσει :

«Κληρικούς έγγύας διδούς καθαιρείσθω», άποδεικνύων δτι οΰτε τάς έγγύους 
δέν[έσέβοντο τότε οί κληρικοί, οί όποιοι, έφ’ δσον έκαμον τοιαΰτα δργια, καθηροΰντο.

’Αλλά οί κανόνες τών διαφόρων πατέρων τής έκκλησίας προς τούς έξομολό- 
γους ιερείς, οί δίδοντες εις αυτούς οδηγίας τίνας ποινάς νά έπιβάλουν εις τούς έξο- 
μολογουμένους παραπτώματα χριστιανούς, δέν περιέχουν φοβερά καί τρομερά πράγ
ματα, τά όποια συνέβαινον τότε καί δέν συμβαίνουν σήμερον, ίσως διότι τήν έποχήν 
έκείνην δέν ύπήρχεν ή τόσον ευχερής έκπλήρωσις τοϋ σεξουαλικού ένστικτου, δσον 
είναι σήμερον. Οί κανόνες αυτοί άποδεικνύουν δτι αί αίμομειξίαι, αί μοιχεΐαι, οί 
λεσβιασμοί, αί παιδεραστίαι ήσαν άπείρως συνηθέστεραι, ένώ σήμερον είναι ευτυ
χώς σπάνιαι. Καί ώς κάτι τό άνατριχιαστικόν θά αναφέρω τήν άρχήν έξομολογητικοϋ 
κανόνος πατέρος τής έκκλησίας, τον όποιον προ έτών μοϋ εΐχεν άνακοινώσει ό έκλε- 
κτός συνάδελφος καί διευθυντής τής βιβλιοθήκης τής Βουλής κ. Νικ. Βέρρος. 'Ο 
κανών αυτός ώριζεν: «Ό στις άρρενοκοιτήση τόν γαμβρόν αύτοΰ έντός νάρθηκος 
έκκλησίας, ξηροφαγεΐν ήμέρας ένενήκοντα καί μετανοίας ποιεΐν τρις τής ήμέρας 
τριάκοντα, ήμέρας ένενήκοντα». Δηλαδή αί φιλομόφυλοι σχέσεις πενθεροϋ προς τόν 
γαμβρόν του, δταν προφανώς αύτός ήτο νεαρός καί ωραίος, θά ήτο τί τό δχι καί 
άσυνήθιστον.’Αλλά μερικοί, διά νά μή γίνεται τό άνοσιούργημα αύτό είς τήν οικίαν των, 
κατέφευγον, φαίνεται, εις έρημοκλήσια καί δι’ αύτό έτέθη «κανών» δι’ όσους έπεχεί- 
ρουν τό άκατονόμαστον αύτό αίσχος... έντός νάρθηκος έκκλησίας. Καί μάλιστα ό κα
νών έχει καί συνέχειαν, διότι ορίζει πόση ποινή έπιβάλλεται, δταν τό άδίκημα έχη 
πλήρως τελεσθή, δτι ή ποινή μειοΰται δταν παραμείνη ήμιτελές καί δταν γίνουν... 
προπαρασκευαστικαί πράξεις, περιέχουσαι άρχήν έκτελέσεως. Ά λλ’ ή καταχώρησις 
τοϋ αρκετά μεγάλου αύτοΰ συγχωρητικοΰ κανόνος θά προσέκρουεν, άσφαλώς καί 
δι’ έπιστημονικόν άστυνομικόν περιοδικόν, εις τόν νόμον περί άσέμνων. Καί δλα 
αύτά τά άδικήματα συνεχωροΰντο τότε, άρκεϊ ό ύποπεσών εις τό άνοσιούργημα νά
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■νηστεύση μέ ξηρόν άρτον 90 ήμέρας καί νά κάμη έπί ΐσας ημέρας, 3 X 30 δηλαδή, 90 
μετάνοιες τήν ημέρα ! !!

Εις τό Βυζαντινόν, λοιπόν, κράτος ή κατάστασις, άπό άπόψεως διαφθοράς καί 
διαφθορείων, δέν ήτο καλυτέρα, άπό ο,τι εϊδομεν εις τήν Ρώμην. Παρά τήν έπιφα- 
νειακήν θρησκευτικότητα καί τήν «παπαδοκρατίαν», υπήρχε φοβερά διαφθορά. 
Τό Βυζάντιον ήτο τό «κλειδί», ό συνεκτικός δεσμός μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, 
μεταξύ Εύρώπης καί ’Ασίας, ό μεγαλύτερος σταθμός του διαμετακομιστικοϋ 
εμπορίου εκείνων των αιώνων. Πλούτος άπειρος είχε συρρεύσει καί αί πόρναι, διά 
τον λαόν καί διά τούς ναυτικούς, καί αί άνωτέρας κλάσεως έταϊραι, διά τούς εμπόρους 
καί διά τούς πλουσίους, κατέκλυσαν τήν Κωνσταντινούπολή, όπως είχον κατακλύ- 
σει τήν Βηρυτόν, τήν ’Αντιόχειαν, τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Θεσσαλονίκην καί τήν 
Σμύρνην. Πορνεία φανερά ίδρύθησαν καί τά πανδοχεία καί καπηλεία καί είς τάς 
πόλεις αύτάς, όπως καί εις τήν Ρώμην, είς διαφθορεία έξειλίχθησαν, όπου ό έρως 
επωλεΐτο καί ήγοράζετο. 'ΐπήρχον λοιπόν είς τό Βυζάντιον αί «δημόσιαι ή κοιναί 
γυναίκες», αί λαϊκαί, αί όποΐαι άπεκαλοΰντο καί «κοϋρβαι», όνομα τό όποιον δια
τηρείται έως σήμερον καί αί «πολιτικαί». 'Τπήρχον όμως καί αί άνωτέρας κλάσεως 
έταϊραι, αί όποΐαι έκαλοΰντο ((προϊστάμενα'.». Τά πορνεία, άναλόγως τού είδους 
καί τής ποιότητος τού εμπορεύματος πού προσέφερον, έκαλοΰντο χαμαιτυπεία, 
μαστροπεία, καί μιμαρεΐα. Είς τά τελευταία τρόφιμοι ήσαν αί μίμοι, αί άοιδοί καί 
αί γυναίκες τού 'Ιπποδρόμου.

’Αξίζει ένταΰθα νά σημειωθή ότι μία «κοινή» τού Βυζαντίου, έξελιχθεΐσα βραδύ- 
τερον είς έταίραν καί μορφωθεΐσα, άνήλθεν διά τής μορφώσεώς της, τής ώραιότη- 
τός της, άλλά καί τής μετάνοιας της όμως, είς τον αύτοκρατορικόν θρόνον, γενομένη 
Αύγούστα. ΤΗτο ή Θεοδώρα, ή κόρη τού Κυπρίου «άρκτοτρόφου», δηλαδή ένός 
υπηρέτου των θηρίων τού 'Ιπποδρόμου, όπου έξηκολούθουν άκόμη οί αγώνες των 
μονομάχων καί αί μάχαι άνθρώπων προς άγρια θηρία καί ιδίως άρκτους ή καί λύ
κους. Ό  πατήρ της άπέθανεν ή έφονεύθη νέος καί άφήκε τήν Θεοδώραν έπταέτιδα 
μόλις, μαζί μέ τήν κατά δύο έτη μεγαλυτέραν της άδελφήν Κομιτώ καί τήν κατά 
έν έτος μικροτέραν ’Αναστασίαν. Διά νά ζήσουν είργάζοντο είς τον 'Ιππόδρομον 
καί ύπηρέτουν τά έκεΐ συχνάζοντα μετά τούς άγώνας άποβράσματα τής κοινωνίας, 
ιδίως δαμαστάς θηρίων, μονομάχους καί γελωτοποιούς, οί όποιοι καί έβίασαν καί έξέ- 
δωκαν καί τάς τρεις αύτάς θυγατέρας τού «άρκτοτρόφου» άνήκοντος είς τό κόμμα των 
Πρασίνων. Ά πό  «κούρβαν» έξειλίχθη είς έταίραν περιωπής καί διά τήν έκπαγλον ω
ραιότητά της καί διά τό κάλλος της. Έθέλχθη πρώτος άπό τά θέλγητρά της ό άρχων 
Έκηβόλος, ό όποιος συνεδέθη καί τήν παρέλαβε μαζί του είς τήν Πεντάπολιν τής 
’Αφρικής, τής οποίας έγένετο διοικητής. Άλλά βραδύτερον τήν έξεδίωξε καί ή 
Θεοδώρα περιέπεσεν είς έσχάτην ένδειαν. Πορνευομένη διά νά ζήση περιήλθε τήν 
’Αφρικήν, τήν Μικράν ’Ασίαν καί κατέληξεν είς τήν Κωνσταντινούπολη/. Έ κεΐ, 
άπαυδήσασα άπό τον αισχρόν βίον είς τον όποιον άκουσίως έρρίφθη, έζησε βίον λιτόν 
καί έντιμον, γνέθουσα έρια καί ύφαίνουσα διά νά ζή μέ τήν τοιαύτην έργασίαν της. 
Τότε τήν έγνώρισεν ό διάδοχος τού θρόνου ’Ιουστινιανός, ό όποιος κατεθέλχθη άπό 
τήν καλλονήν της καί άπό τό κάλλος τής ψυχής της, προ πάντων. Τήν ήγάπησε παρα- 
φόρως καί, παρά τάς άντιρρήσεις της, διότι αυτή τού έξωμολογήθη δλον τον πρότερον 
βίον της, τήν ένυμφεύθη. Καί όταν τό 527 π.Χ. ό ’Ιουστινιανός άνεκηρύχθη συμ- 
βασιλεύς, τά πλήθη καί ιδίως ό 'Ιππόδρομος ό όποιος τήν έλάτρευσε πλέον, τήν 
επευφήμησαν ώς Αύγούσταν. Καί όταν ό ’Ιουστινιανός παρέμεινε μόνος αύτοκράτωρ 
ή Θεοδώρα έμεγαλούργησε καί έθαυματούργησεν ώς αύτοκράτειρα. Αύτή ήμπόδισε 
τον ’Ιουστινιανόν, κατά τήν αίματηράν στάσιν τού Νίκα, νά φύγη άπό τήν Κωνσταντι
νούπολή καί νά χάση τον θρόνον καί κατώρθωσεν ουτω νά καταστείλη τήν στάσιν, 
ώστε μετά νά δοξασθή καί νά μεγαλουργήση ό ’Ιουστινιανός. Ή  ιδία είσηγήθη τήν



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

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

-  ΑΝΑΚΑΛΥΦ1Σ ΚΑΙ ΣΥ Λ Λ Η Ψ ΙΣ  ΤΟΥ Δ ΡΑΣΤΟ Υ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
'ϊπ ό  τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου
X. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

καί τέλος)
—Είμαι Γάλλος, μοΰ έλεγε.
—Κι’ δμως τίποτε δέ σέ σώζει, ούτε τό ψεύτικο διαβατήριο, πού είναι στα 

χέρια μου, ούτε το μούσι καί το μουστάκι, ούτε τά μυωπικά γυαλιά, μπορούν να 
σέ καμουφλάρουν πλέον.

Στο μεταξύ έρχεται καί ό διοικητής τοϋ Τμήματος.
—Κύριε άστυνόμε, ό Ρουστάνιο είναι στά χέρια μας, μά έξακολουθεΐ νά έπι- 

μένη πώς είναι Γάλλος βιομήχανος.
'Ο αστυνόμος τοΰκαμε μια πρόχειρη έξέτασι καί πήρε στο τηλέφωνο τον 

πρώτο γραμματέα τής ιταλικής πρεσβείας κ. Πελάντο καί τοϋ ε ίπ ε : «αύτή τη 
στιγμή έχω στο γραφείο μου τον καταχραστή Ρουστάνιο».

Ό  συνομιλητής του τον παρεκάλεσε νά τον οδηγήσουμε στήν ιταλική πρε-- 
σβεία γιά άναγνώρισι.

Πριν φύγουμε είπα στον Παρνίδη νά περιμένη στο Τμήμα, μέχρις ότου επι
στρέφουμε. 'Ο  Παρνίδης θορυβήθηκε καί μέ ρώτησε.

—Μήπως είμαι κρατούμενος ;
—Αύτό θά τό δοΰμε!
Καί άμέσως έγώ καί ό άστυνόμος Σπανάκης μαζί μέ τον Ρουστάνιο ξεκινή

σαμε γιά τήν ιταλική πρεσβεία.
'Ο Ρουστάνιο δέν ήξευρε πού τον πηγαίναμε, όταν όμως φτάσαμε καί είδε 

τήν πινακίδα τής πρεσβείας, τρομοκρατήθηκε καί άρχισε έντονα νά διαμαρτύρεται 
καί νά φωνάζη.

—Είμαι Γάλλος καί δέν έχω καμμιά δουλειά έδώ.
'Ο θυρωρός όμως,πού μέ άνεγνώρισε άπό τή προηγούμενη έπίσκεψι, μάς πλη

σίασε καί μάς είπε ότι μάς περιμένει ό κ. Πελάντο καί μάς συνώδευσε μέχρι τοΰ 
γραφείου του.

'Ο άστυνόμος, άφοΰ αύτοσυστήθηκε, είπε στο γραμματέα.
—Σάς φέραμε κ. Πελάντο τον περίφημο Ρουστάνιο.
'Ο Πελάντο τον κοίταξε προσεκτικά καί άρχισε νά τοϋ όμιλή στή γλώσσα τους.
’Εκείνος έκανε πώς δέν καταλάβαινε καί απαντούσε γαλλικά, αλλά μέ άκρι- 

βεΐς καί ορθές απαντήσεις, πράγμα πού έκανε τον κ. Πελάντο άμέσως νά πεισθή καί 
νά μή άμφιβάλη γιά τήν πραγματική του ταυτότητα.

κατάργησιν τών μονομαχιών καί τών θηριομαχιών εις τον 'Ιππόδρομον, προέβη 
εις τήν εξαγοράν πλείστων όσων διεφθαρμένων έκ νεαράς ήλικίας νεανίδων, ώς έκείνη, 
καί τάς έβοήθησε νά γίνουν έντιμοι γυναίκες καί συνέβαλεν εις τήν άνοικοδόμησιν 
τοΰ ναοΰ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας καί πλείστων άλλων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων.

Βραδύτερον έν τούτοις, καί ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ κλήρου, έθεσπίσθησαν αύστη- 
ραί διατάξεις περί πορνών καί περί πορνείων, ύπό μεταγενεστέρων αύτοκρατόρων. 
’Αξιοσημείωτος είναι ή 26η Νεαρά τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολό- 
γου, ή έπιτάσσουσα τόν σωφρονισμόν τής πόρνης «κουρά καί διαπομπεύσει».

Εις τό έπόμενον θά συνεχίσωμεν διά νά ίδωμεν τί έγένετο κατά τόν μεσαίωνα.
(Συνεχίζεται)
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Στο μεταξύ βγάζει άπό τό ντοσιέ τού γραφείου το δελτίο τής ’Αστυνομίας 
τής Ρώμης καί τοϋ δείχνει τή φωτογραφία του.

—Λοιπόν, τί λέτε, εϊσθε ακόμη ό Γάλλος Ρενέ Μπερανζέ ;
'Ο Ρουστάνιο δέν μπορούσε πιά νά έπιμένη. Κάτι ψιθύρισε καί σωριάστηκε 

κάτωχρος σ’ ένα κάθισμα.
Ό  κ. Πελάντο μάς συνεχάρη καί μάς είπε.
—Σάς παρακαλώ νά τον κρατήσετε μέχρις ότου τελειώσουν οί διατυπώσεις.
ΤΗταν μεσημέρι, όταν ξεκινήσαμε άπώτήν πρεσβεία για τον Πειραιά. 'Ο  

άστυνόμος πήγε στο γραφείο του κι’ έγώ μέ τον Ρουστάνιο προχωρούσαμε για τό 
ρεστωράν «’Άριστον» τοϋ φίλου του Παρνίδη, όπου,όπως μου είπε,ήθελε νά γευ- 
ματίση.

Στο δρόμο μοϋ έκανε μιά κάπως τολμηρή πρότασι, μέ τά λίγα σπασμένα ελ
ληνικά πού ήξερε.

—Θά σοΰ δώσω 500.000 δραχμές αν μ’άφήσης, μοϋ είπε.
Τον κοίταξα μέ τόση αυστηρότητα, πού κατάλαβε οτι δέν είχα καμμιά τέτοια 

διάθεσι καί άλλαξε ύφος. ’Άρχισε τότε νά βρίζη τις γυναίκες καί τά χαρτιά, πού 
έγιναν άφορμή γιά τήν καταστροφή του.

“Οταν μάς είδε ό γερο-Παρνίδης νά μπαίνουμε στο κέντρο του, έτρεξε κοντά 
μας καί μέ ρώτησε μέ φανερή άγωνία.

—Συμβαίνει τίποτε μέ τον κύριο ; Ποΰ είναι ό γυός μου πού ήταν μαζί του
—'Ο κύριος είναι κρατούμενος, τοϋ άπήντησα ξηρά, χωρίς νά τοϋ δώσω 

άλλη έξήγησι.
Καθήσαμε σ’ένα τραπέζι καί ό Ρουστάνιο φώναξε τό γκαρσόνι καί τουδωσε πα

ραγγελίες. Φαγητά, μεταλλικό νερό καί φρέσκα λεμόνια. Τά φαγητά μόλις τά άγγιξε.
—-'Υποφέρω άπό τό στομάχι μου, μοϋ είπε, καί έρριχνε πότε—πότε κάτι 

μικρές άσπρες παστίλλιες στο νερό καί στις λεμονάδες πού έπινε.
—“Ισιος έτσι θά είναι καλύτερα, σιγομουρμούριζε λυπημένος. Σέ λίγο τή 

μελαγχολία του διαδέχθηκε μιά περίεργη ευθυμία. Γελούσε, γελούσε μ’ ένα νευ
ρικό καί παράξενο γέλιο. Κάτι πονηρεύτηκα καί τον ρώτησα.

—Γιατί γελάς ;
’Εκείνος μούδωσε τήν άπάντησι.
•—Γιατί δέν θά μπορέσετε νά μέ στείλετε στην ’Ιταλία.
Τά λόγια του αύτά μοϋ έκαναν έντύπωσι κι’ άρχισα νά τον προσέχω περισσό

τερο. “Οταν άπότομα σώπασε, χλώμιασε, τά μάτια του θόλωσαν, δάγκωνε συνεχώς 
τά χείλη του καί μιά έκφρασι οδύνης πήρε τό πρόσωπό του.
• —Τί έπαθες ; τον ρώτησα.

—Πονώ, πονώ εδώ μοϋ έλεγε μέ μπερδεμένα λόγια καί μοϋ έδειχνε τό στο
μάχι του. ^

—Κάτι έκανες, τοϋ είπα.
—Αυτό πού έπρεπε! ήταν ή άπάντησίς του. Θά παραδώσετε ένα πτώμα.
’Αμέσως σηκώθηκα, τον τράβηξα άπό τό κάθισμά του, μά δέν μπορούσε νά 

σταθή στά πόδια του. ΎΙταν έτοιμος νά σωριαστή. “Ετσι άναγκάσθηκα νά τον πάρω 
έπάνω μου.

"Ενα γκαρσόνι, πού είδε ν’ άγωνίζωμαι γιά νά τον συγκρατήσω, έτρεξε καί 
φώναξε ένα περαστικό ταξί. "Υστερα ήρθε, μ’ έβοήθησε καί τον βάλαμε μέσα.

—Γρήγορα, είπα στο σωφέρ, πήγαινέ μας στο Β' ’Αστυνομικό Τμήμα.
’Εκεί τον ξάπλωσα σ’ ένα κρεβάτι καί λέγω στον άστυφύλακα τής υπηρεσίας.
—Τρέξε γιά γιατρό.
Στο μεταξύ άρχισα νά ψάχνω τις τσέπες του, όταν στή μικρή τσέπη τοϋ
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πανταλονιού του βρίσκω ένα άδειο φιαλίδιο. "Οπως διάβασα ήταν «μπομύρ». Ποιος 
του τό έδωσε αύτό έμεινε μυστήριο.

—'Η  κατάστασίς του είναι σοβαρά, μάς είπε ό γιατρός. "Εχει δηλητηρια- 
σθή, καί πρέπει νά μεταφερθή άμέσως σέ νοσοκομείο.

Μέ τή βοήθεια δύο συναδέλφων μου, τόν σηκώσαμε άπό τό κρεβάτι καί μ’ 
ένα αυτοκίνητο τόν μεταφέραμε στο Ζάννειο.

'Ο  έφημερεύων ιατρός, στον όποιο έδειξα τό άδειο φιαλίδιο, μοϋ είπε :
—Αύτό είναι φάρμακο, μά σέ μεγάλη δόσι μετατρέπεται σέ δραστικό δηλη

τήριο.
Έμπιστεύθηκα τόν αύτόχειρα στους γιατρούς τοΰ Ζαννείου καί, σύμφωνα μέ 

τή διαταγή τοΰ άστυνόμου, έτοποθέτησα έναν άστυφύλακα για τή φρούρησί του 
καί έπέστρεψα στο Τμήμα, όπου βρήκα τόν Παρνίδη στο γραφείο νά περιμένη.

—Καί τώρα ή σειρά σου, κύριε Πέτρο. Χωρίς περιστροφές θά πής τήν άλή- 
θεια, γιατί τά ξέρουμε δλα. Τά διαμάντια πού πουλήσατε, τις καταθέσεις στην Ίονική 
Τράπεζα καί τό ρόλο πού έπαιξες σ’ όλη αύτή τήν ύπόθεσι. Φαίνεται ότι γνώριζες 
τήν κλοπή τής Τραπέζης στήν ’Ιταλία καί γ ι’ αύτό είχες πολιορκήσει τόν Ρουστάνιο.

—·Ναί, δέν άρνοϋμαι. Μοϋ τά είπε ό ίδιος, υστερ’ άπό μερικές μέρες πού τόν 
γνώρισα.

Πραγματικά ό Παρνίδης, θές άπό φόβο, θές γιά νά ξεφύγη τις εύθύνες, τά 
ώμολόγησε δλα, έκτος άπό τήν κατάθεσι τής Τραπέζης, τήν όποια προσπάθησε στήν 
άρχή ν’ άποκρύψη, μά δέν τά κατάφερε.

—Έ δώ  στάθηκες άτυχος κ. Πέτρο. Δέν μπόρεσες νά τσεπώσης τό ένάμισυ 
εκατομμύριο κι’ έτσι σου έμεινε όνειρο ή άγορά τοΰ καφενείου Ζαγκανά τοΰ είπα 
καί τοΰ κατέσχον τήν άπόδειξι τής Τραπέζης τήν οποία είχε στο πορτοφόλι του. 
Καί τώρα τά διαμάντια, συνεπλήρωσα.

—Τά διαμάντια—μοΰ είπε—τό ένα τό πούλησα ό ίδιος στήν ’Αθήνα καί τ ’ 
άλλο πουλήθηκε στή Βηρυτό άπό τόν Άλαμίδα.

Τό ίδιο άπόγευμα ό Άλαμίδας ήταν στά χέρια μας. "Οταν είδε στο Τμήμα 
τόν Παρνίδη τάχασε καί κάτι πονηρεύτηκε, γύρω άπό τήν ύπόθεσι μέ τό διαμάντι.

—’Έλα τώρα, γέρο κατεργάρη, τοΰ είπα, πού χώνεις τή μύτη σου σ’ όλες 
τις βρωμοδουλειές. Τί Ικανές τά χρήματα άπό τό διαμάντι τοΰ Γάλλου, πού πού
λησες στή Βηρυτό ;

—Μπας καί ήταν κλεμμένο ; μέ ρώτησε. Έ γώ  τό πούλησα στή Βηρυτό, 
μά τά χρήματα τάδωσα στον ίδιο, καί μοδδωσε τήν προμήθειά μου. Πίταν περίφημο 
διαμάντι. Χωρίς καμμιά πίεσι μοΰ έδωσε τή διεύθυνσι τοΰ καταστήματος.

Στο μεταξύ ό Εΐσαγγελεύς διέταξε τή σφράγισι τής γκαρσονιέρας μέ τά 
κλειστά παράθυρα καί τήν κατάσχεσι των χρημάτων, τά όποια βρέθηκαν στον 
Ρουστάνιο. "Οσο γιά τά διαμάντια, άνέλαβε γ ι’ αύτά ή ιταλική πρεσβεία ’Αθηνών.

Οί Παρνίδης καί Άλαμίδας, ύστερα άπό τις άποκαλυπτικές ομολογίες τους, 
άφέθησαν ελεύθεροι.

Τήν έπομένη, 3 Αύγούστου 1927,όλες οί έφημερίδες τής πρωτευούσης καί τοΰ 
Πειραιώς μέ μεγάλους, χτυπητούς τίτλους καί φωτογραφίες, δημοσίευαν τήν 
σύλληψι καί τήν απόπειρα αυτοκτονίας τοΰ Ίταλοΰ καταχραστοΰ, τοΰ άνθρώπου 
μέ τό σημάδι.

** *
Τό βράδυ εκείνο τό καμπαρέ «Περοκέ» ήταν άνάστατο. "Ολες οί χορεύτριες 

κρατούσαν άπό μιά εφημερίδα, είχαν περικυκλώσει τήν Άντελίνα καί τής έλεγαν 
γιά τόν φίλο της. ’Εκείνη καθόταν σέ μιάν άκρη σιωπηλή καί χαμένη, συλλογιζόταν 
τά περασμένα, τις ευτυχισμένες μέρες πού έζησε μαζί του καί μετά τήν έγκατά- 
λειψι, πού είχε γεμίσει τή ψυχή της μίσος καί έκδίκησι.
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Μά τώρα ένοιωθε κάποιο άλλο αίσθημα νά πλημμυρίζη τήν καρδιά της, έναν 
οίκτο, μια συμπόνια για κείνον πού άγάπησε μέ τόσο πάθος καί πού τώρα πέθαινε 
μόνος σ’ ένα νοσοκομείο.

'Όταν είδε στήν εφημερίδα τη φωτογραφία του στο κρεβάτι του πόνου, προς 
στιγμήν άμφέβαλε αν ήταν ό ’ίδιος, γιατί τον είδε αλλαγμένο,χωρίς μούσι, μουστάκι 
καί γυαλιά. Μά οί έφημερίδες έγραφαν ξεκάθαρα το ψευδώνυμο μέ το όποιο ζοϋσε 
στήν ’Αθήνα, τις δουλειές του καί τις σχέσεις του. Κι’ έτσι δεν τής έμεινε καμμιά 
άμφιβολία. ~Ηταν εκείνος.

Τότε άρπαξε το άκουστικό καί πήρε τό Ζάννειο Νοσοκομείο. Μέ τά σπασμένα 
έλληνικά της ρώτησε για τον ξένο πού αύτοκτόνησε. Ά πό  τήν άλλη άκρη τοΰ σύρ
ματος πήρε τήν πληροφορία πώς βρίσκεται σέ κίνδυνο.

—Θά ήταν δυνατό νά έλθω άμέσως νά τον δω;
—Δυστυχώς όχι, τής είπε ό διανυκτερεύων ιατρός, γιατί, έκτος τοΰ ότι βρί

σκεται σέ άφασία, τή νύκτα άπαγορεύονται οί επισκέψεις.
Πριν ακόμα ξημερώση ή Άντελίνα βρισκόταν στον Πειραιά, έξω άπό τό 

νοσοκομείο. Μόλις έπέτρεψαν τήν είσοδο, μπήκε πρώτη καί τρεχάτη έφτασε στον 
θάλαμο, οπού βρισκόταν έκεΐνος.

Ό  φρουρός άστυφύλαξ όμως τής άπηγόρευσε τήν είσοδο.
—-Θέλω μόνον νά τον δώ, είναι δικός μου άνθρωπος, τοΰ είπε μέ μεγάλο πόνο.
Ό  άστυφύλαξ τή λυπήθηκε, τής άνοιξε τήν πόρτα καί τον είδε. Είδε ένα πτώμα.
—Είναι άκόμα σέ άφασία, τής είπε ό φρουρός του.
’Εκείνη προχώρησε, πήγε κοντά του, τοΰ χάϊδεψε τά μαλλιά, μά δέν άντεξε 

άλλο. ’Έπεσε σ’ένα κάθισμα, σκέπασε μέ τά χέρια της τόμορφο πρόσωπό της καί 
ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα.

Πέντε μέρες πέρασαν καί ό Ρουστάνιο βρισκόταν στήν ίδια κατάστασι.’Από 
τήν έκτη όμως ή μέρα σιγά - σιγά άρχισε νά συνέρχεται καί ξέφυγε οριστικά άπό 
τό θάνατο. "Οταν άρχισε νά αισθάνεται καί νά μιλά, είπε στούς άστυνομικούς πού 
τον φρουρούσαν.

—Δέν θά πάω ζωντανός στήν ’Ιταλία, γνωρίζω τί μέ περιμένει καί λυπάμαι 
γιά τή καντάντια μου. Θέλω νά πεθάνω καί θά πεθάνω.

’Από κείνη τήν ήμέρα κήρυξε άπεργία πείνης.
Ή  Άντελίνα, πού ήταν διαρκώς πλάι του, οί γιατροί, καί οί νοσοκόμες προ

σπαθούσαν νά τον μεταπείσουν, μά έκεΐνος έπέμενε μέ πείσμα. "Ενα μήνα ολόκλη
ρο κράτησε ή έπιμονή του, ώσπου ό καθολικός γερο-παπάς Παμίδης μέ τίς συμ
βουλές του καί ή Άντελίνα μέ τά δάκρυά της καί τίς παρακλήσεις της, τόν έκαναν 
καί διέκοψε τήν άπεργία πείνης.

Ά πό  τόν Ρουστάνιο δέν είχε μείνει κυριολεκτικούς τίποτε. Στο κρεβάτι του 
έβλεπε κανείς μιά σκιά, ένα φάντασμα.

Σέ λίγες μέρες, πού τό σκελετωμένο έκείνο κορμί μπόρεσε νά σταθή στά πόδια 
του, ήλθε ή διαταγή γιά τήν παράδοσί του στις ιταλικές αρχές.

** *
18 ’Οκτωβρίου 1927. "Ενα έγγραφο τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών, πού 

ήλθε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι τοΰ Πειραιώς, διέτασσε νά παραδώσουμε τόν 
’Ιταλό καταχραστή στούς καραμπινιέρους,οί όποιοι ήλθαν νά τόν παραλάβουν. Ά πό  
τό πρωί τής έπομένης ό Ρουστάνιο βρισκόταν στό Τμήμα καί τό άπόγευμα τής 
ιδίας ήμέρας έγώ μέ ένα συνάδελφό μου τόν συνωδεύσαμε στό λιμάνι.

Κοντά στό τελωνείο ήταν άραγμένο τό ιταλικό καράβι «Ντάτσια». ’Εκεί 
μάς περίμεναν ένας άξιωματικός καί δύο καραμπινιέροι, μά μπρος στή σκάλα τοΰ 
βαποριοΰ έστεκε καί περίμενε καί ή Άντελίνα, δπως πάντα κομψή καί όμορφη.
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"Οταν μας είδε να πλησιάζουμε έτρεξε κοντά, έπεσε πάνω στον φίλο της, 
τον άγκάλιασε, τον φιλούσε καί τοϋ μιλούσε στην γλώσσα του. 'Ο  άξιωματικός καί οί 
καραμπινιέροι μας περίμεναν στο σαλόνι τοϋ βαποριού, μαζί μέ τό γραμματέα τοϋ 
προξενείου Πειραιώς. 'Ο  κ. Ριτσιάνο, μόλις μάς είδε, μάς παρέλαβε καί μάς συνέ
στησε στους συμπατριώτας του άστυνομικούς.

—Οί κύριοι, τούς είπε, είναι οί συνάδελφοί σας "Ελληνες άστυνομικοί,οί όποιοι 
συνέλαβαν καί σάς έφεραν τον καταχραστή.

Στο μεταξύ τούς παρέδωσα έναν φάκελο καί τον Ρουστάνιο.
Τό καράβι ήταν έτοιμο να σαλπάρη, όταν ξεκινήσαμε νά φύγουμε.
—Καλή τύχη, Ρουστάνιο, τοϋ είπα.
Εκείνος γύρισε καί μέ κοίταξε μέ κάποιο παράπονο, χωρίς νά προφέρη λέξι. 

Χαιρετήσαμε τούς ’Ιταλούς συναδέλφους καί μαζί μέ τον κ. Ριτσιάνο βγήκαμε 
άπό τό «Ντάτσια», πού είχε πια σηκώσει την άγκυρά του καί ξεκινούσε. Έ ξ ω  στην 
προβλήτα στεκόταν άκόμα ή Άντελίνα μέ δακρυσμένα μάτια καί κουνοϋσε τό μαν
τήλι της, χωρίς νά την βλέπη κανείς, γιατί ό άγαπημένος της 'Ερρίκο, βρισκόταν 
κλεισμένος στο κρατητήριο τοϋ βαποριού.

"Τστερα άπό ένα μήνα ό γραμματεύς τοϋ προξενείου Πειραιώς Ριτσιάνο καί 
ό νομικός σύμβουλος τής ιταλικής πρεσβείας έφεραν στο Τμήμα μιά διαταγή τοϋ 
Υπουργείου. 'Η  διαταγή έλεγε νά ειδοποιήσουμε τον Είρηνοδίκη Πειραιώς καί νά 
τούς συνοδεύσουμε στη γκαρσονιέρα μέ τά κλειστά παράθυρα. Σέ λίγο ό Εϊρηνοδί- 
κης έβγαζε τά βουλοκέρια άπό τή πόρτα τής γκαρσονιέρας καί παρέδιδε τό κλειδί 
στον νομικό σύμβουλο τής πρεσβείας.

"Οταν άνοιξαν την γκαρσονιέρα καί μπήκαμε γιά τον έλεγχο, άκουσα τόν κ. 
Ριτσιάνο νά λέη μέ πραγματική λύπη.

—Δύστυχε Ρουστάνιο 1
Τά λόγια αυτά μοΰ έκαναν έντύπωσι καί τόν ρώτησα.
-—Τί άπέγινε ό Ρουστάνιο, κ. Ριτσιάνο;
—Δέν τό μάθατε; Αύτοκτόνησε. "Επεσε άπό τό τραίνο σέ μιά στροφή, όταν 

τόν πήγαιναν στο Σάν-Ρέμο.
Είναι άλήθεια πώς κι’ έγώ τόν λυπήθηκα, γιατί δέν ήταν ένας κοινός κακο

ποιός. 'Η  άδυναμία τοϋ χαρακτήρος του τόν έσπρωξε στην πράξι του καί τόν έφερε 
σ’ αύτό τό τέλος, πού έκλεισε την ιστορία τοϋ άνθρώπου μέ τό σημάδι.

Γ. Δ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ

Σ η μ e ί ω σ ι ς.—Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 3989/13 ’Ιουνίου 1928 ήμερησίας διαταγής τοϋ 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έχορηγήθη ήθική καί υλική αμοιβή 25.000 δραχμών είς τούς 
άστυνομικούς οί όποιοι συνέβαλον εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ καταχραστοϋ τής 
Λαϊκής Τραπέζης τοϋ Σάν Ρέμο, Ρουστάνιο Ερρίκου.

Προς άποφυγήν παρεξηγήσεως, ϊνα μή θιγώσιν πρόσωπα άτινα άναφέρονται είς τήν παρού
σαν ύπόθεσιν, τά ονόματα είναι φανταστικά, πλήν τοϋ δράστου καί των άστυνομικών.

Γ. Δ.
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____________________ Ύπο Άστυν. Διευθυντοϋ Β' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ----------------- — _ _ _

Διαβάζοντας πολλές φορές τα περίεργα, παράξενα καί άπίστευτα νέα στις 
εφημερίδες, μένει κανείς κατάπληκτος, καί διερωτάται άν αύτά πού διάβασε είναι 
πραγματικά ή είναι φανταστικά παραμύθια, πού γράφουν οί δημοσιογράφοι, γιά νά 
γεμίζουν τις έφημερίδες καί νάχουν μεγάλη κυκλοφορία, δεδομένου δτι, το μεγαλύ
τερο ποσοστο των άναγνωστών, άρέσκεται σέ ψεύτικες, φανταστικές, παραμυθένιες 
καί άπίστευτες, άλλά άληθοφανεΐς ιστορίες, πού σερβίρονται ώς πραγματικές.

'Όμως, ή παρακάτω έγκληματική ιστορία πού διάβασα στο «Σάντεϋ ’Εξπρές» 
της περασμένης Κυριακής καί πού είναι πραγματική, ξεπερνά την ανθρώπινη 
φαντασία, καί, άν δέν ήταν παρμένη άπδ τά πρακτικά τής δίκης, θά λέγαμε δτι ό 
δημοσιογράφος πού την έγραψε ύπερέβη κάθε δριον φαντασίας. Ή  ιστορία αυτή 
μάς έρχεται, άπδ ποϋ άλλου βέβαια, άπδ τήν χώρα των παραδοξοτήτων, άπδ τήν 
χούρα πού συμβαίνουν δλα τά περίεργα, παράξενα καί έξωφρενικά γεγονότα καί συμ
βάντα, τήν ’Αμερική.

Ό  κοσμηματοπώλης Samuel Resnick 61 χρόνων, άπδ τήν Φόϊνιξ τής Ά ρ ι- 
ζόνας τής ’Αμερικής, διαβάζοντας τις μικρές άγγελίες στήν τοπική έφημερίδα, καί 
ιδιαιτέρως τις άγγελίες «Ζητούν έργασία», συνέλαβε τήν ιδέα καί άπεφάσισε τήν 
έκτέλεσι τού σχεδίου του. Άπήντησε σέ τέσσαρες τέτοιες άγγελίες, προσφέροντας 
έργασία στούς ζητοΰντας. "Οταν αύτοί έσπευσαν μέ χαρά στήν πρόσκλησί του καί 
μέ τήν έλπίδα δτι θ’ άνεύρισκον επί τέλους κάποια δουλειά, κατόπιν πολλών άνα- 
ζητήσεων, έδοκίμασαν μεγάλη καί τρομερή άπογοήτευσι άπδ δ,τι ακόυσαν, σχετικά 
μέ τήν έργασία πού τούς προσέφερε. Στδν καθένα, χωριστά, άπ’ αυτούς τούς τέσ
σαρες είπε : «Τό έργο πού θά σου άναθέσω είναι φόνος. Ζητώ νά μέ σκοτώσης».

Οί τρεις πρώτοι ήρνήθησαν, βέβαια, τήν προσφερομένη έργασία καί έφυγαν 
αμέσως τρομοκρατημένοι. Ό  τέταρτος συνεφώνησε καί δ φόνος έξετελέσθη. 'OSa- 
muel Resnick βρέθηκε άπηγχονισμένος.

'Η  άσύλληπτη, φανταστική, παραμυθένια καί άπίστευτη ιστορία, μάς έρχεται, 
ώς άνεφέρθη, άπδ τδ κακουργιοδικεΐον τής Φόϊνιξ τής Άριζόνας, δπου παρεπέμ- 
φθησαν οί δράστες καί έδικάσθησαν.

Στδ κακουργιοδικεΐο κατετέθη, δτι δ κοσμηματοπώλης Resnick ήταν άρρωστος, 
δτι ύπέφερε άπδ καρδιακδ νόσημα καί άλλες άρρώστειες καί δτι ήθελε νά πεθάνη. 
"Ομως, ήθελε νά δολοφονηθή, γιατί μόνον σ’ αυτή τήν περίπτωσι θά εΐσέπραττε 
ή γυναίκα του διπλάσιο ποσδ ώς άσφάλεια, ήτοι 80.000 δολλάρια, σύμφωνα μέ τούς 
δρους τού άσφαλιστηρίου.

Στήν αρχή άπετάνθη στδν κουρέα του Sloyd Musgave καί τού ζήτησε νά τού 
βρή ένα άνθρωπο, πού θά άνελάμβανε νά τδν σκοτώση. Ό  κουρέας, έφριξε στδ άκου
σμα τής προτάσεως καί τρομοκρατημένος προσεπάθήσε νά τδν άποτρέψη, άπδ ένα 
τέτοιο διάβημα.

"Ομως ό Resnick , προχώρησε σέ άνεύρεσι τρόπου έκτελέσεως τού σχεδίου 
του. Ήρεύνησε τις τοπικές έφημερίδες καί ιδιαιτέρως τις μικρές άγγελίες, άναζητή- 
σεως έργασίας.

Ό  Jam es O’Gradan, ένας άποστρατευθείς λοχίας τής ’Αεροπορίας, κατέθεσε 
στδ δικαστήριο δτι στήν άγγελία του, πρδς άνεύρεσι έργασίας, άπήντησε ό κοσμημα
τοπώλης Resnick, δ όποιος, όταν συνηντήθησαν, τού πρότεινε νά τον σκοτώση. «Μοϋ 
είπε δτι πάσχει άπδ καρκίνο καί δτι, άν έδολοφονεΐτο, θά εΐσέπραττε ή γυναίκα του 
διπλάσια άσφάλεια. Άρνήθηκα βέβαια καί προσεπάθησα νά τδν φέρω στά λογικά του».
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"Ενας οδηγός φορτηγού αύτοκινήτου, ό Άλφρέδος Ichroeder κατέθεσε τα έξης 
στην δίκη : «Είχα βάλλει μια μικρή άγγελία στήν εφημερίδα, ζητώντας εργασία. 
'Η  άγγελία είχε διατυπωθή ώς έξης : «’Αναλαμβάνω κάθε νόμιμη έργασία, άρκεϊ νά 
κερδίσω 1000 δολλάρια». "Εγινα κάτωχρος καί έμεινα άφωνος, δταν ακόυσα την 
προσφερομένη έργασία καί τό σχέδιο τοϋ Resnick. Τόση ήτο ή ταραχή μου στο 
άκουσμα της έργασίας, ώστε, φεύγοντας βιαστικά άπό τό σπίτι του, ξέχασα τό κα- 
πέλλο μου».

"Ενας υπάλληλος ένός βενζινάδικου, ό Higino Gutieror, κατέθεσεν επίσης τά 
έξης : «'Όταν πήγα στήν πρόσκλησι τοϋ Resnick, μέ τήν ελπίδα δτι θά έβρισκα μιά 
καλή έργασία, μοΰ προσέφερε ένα δακτυλίδι άξίας 5.000 δολλαρίων, αν άνελάμβανα 
νά τον σκοτώσω. Βέβαια άρνήθηκα μέ άηδία καί έφυγα».

Κατόπιν προσέρχεται ό 19ετής Clemmie Jackson, ό όποιος καταθέτει τά έξης : 
«Είχα βάλλει μιά μικρή άγγελία στήν έφημερίδα, ζητώντας μιά όποιαδήποτε έργα
σία. "Οταν μέ κάλεσε ό Resnick μοΰ είπε :... «σκότωσέ με καί σοϋ δίδω δλα τά 
χρυσαφικά καί κοσμήματα πού φέρω μαζί μου, καθώς καί δσα χρήματα έχω στις 
τσέπες μου». Συνεφώνησα νά τακτοποιήσω τήν όπόθεσι, σκεφθείς ν’ αναθέσω 
τήν δουλειά αυτή σέ κάποιον άλλο. Τήν πρότασι τοϋ Resnick άνεκοίνωσα στον άδελφό 
μου R. Jackson έτών 21 καί στούς τρεις φίλους μου John H enry Joues, έτών 21, 
Jesse Tillis 19 έτών καί E rnest Ipurlick, έτών 29».

Τώρα ό άδελφός του καί οί τρεις φίλοι του βρίσκονται στις φυλακές τής Ά ρι- 
ζόνας, καταδικασθέντες σέ ισόβια δεσμά, γιά φόνο έκ προμελέτης.

’Απολογούμενοι στο δικαστήριο κατέθεσαν τά έξής : «Δέν θέλαμε νά τον 
σκοτώσουμε, δταν δμως μάς παρακαλοΰσε καί μάς έκλιπαροϋσε, ύποκύψαμε καί τοϋ 
κάναμε αύτή τή χάρι».

Ό  Clemmie άθωώθηκε, γιατί δέν συμμετέσχε στήν έκτέλεσι τοϋ φόνου. «Δέν 
βαστοΰσε ή καρδιά μου νά ίδώ τον κ. Sam uel πεθαίνοντας», είπε.

Ή  ύπόθεσις αύτή προεκάλεσε σοβαρές συζητήσεις μεταξύ των νομικών κύ
κλων, σ’ ολόκληρη τήν ’Αμερική. 'Η  κατηγορούσα άρχή (εΐσαγγελεύς) στήν άγό- 
ρευσί του είπε : «Δέν έχει καμμιά σχέσι αν ό Resnick ζητούσε νά πεθάνη ή δχι. 
'Η  ύπόθεσις τών δραστών ν’ άναλάβουν τήν έκτέλεσι τοϋ φόνου, συνιστά τήν έγκλη- 
ματική πράξι των. ’Ακόμη καί άν ό Resnick άνέθεσε έπί άμοιβή νά τον σκοτώσουν, 
τά παιδιά αυτά θά έπρεπε νά πληρώσουν μέ τήν ζωήν των τό έγκλημά των, γιατί 
συνωμότησαν καί συνήργησαν γιά νά έκτελεσθή ό φόνος, έξετελέσθη δέ έκ προθέ- 
σεως, έκ προμελέτης καί έσκεμμένως, μέ τήν έγκληματική έλπίδα τοϋ άνομου κέρ
δους, ώς έλατήριο. Τό γεγονός δτι ό Resnick μπορεί νά έπιθυμοΰσε καί νά έπεδίωξε 
τον φόνο του, δέν μειώνει τήν έγκληματική πράξι καί τον βαθμό τοϋ έγκλήματος 
τών παιδιών αυτών».

Ή  ύπεράσπισις ΐσχυρίσθη, δτι τά παιδιά αύτά ήσαν κατωτέρας πνευματικής καί 
μορφωτικής καταστάσεως καί ένέδωσαν στις παρακλήσεις, νά διαπράξουν τον φόνο.

"Ενας συνήγορος, υπερασπιζόμενος ένα άπό τά παιδιά αύτά, είπε στήν άγόρευσί 
του : «'Τπήρχε βέβαια ένα σχέδιο καί πρόθεσις φόνου στήν ύπόθεσι αύτή, αύτά δμως 
δέν ήσαν στο μυαλό τών κατηγορουμένων, άλλά στο μυαλό τοϋ θύματος Resnick».

Τώρα ή ύπεράσπισις έκαμε άναίρεσι στον "Αρειο Πάγο, έναντίον τής καταδι- 
καστικής άποφάσεως σέ ισόβια δεσμά.

"Ετσι μιά άπό τις πιο παράδοξες, 'φανταστικές καί άπίστευτες έγκληματικές 
ύποθέσεις φόνου στήν ’Αμερική, φόνου κατά παραγγελίαν τοϋ θύματος, θ’ άνοιγή 
καί πάλιν καί θ’ άπασχολήση δικαστικές αρχές, ποινικολόγους καθώς έπίσης καί 
τήν παγκόσμιο κοινή γνώμη.

Δ. Μ ΟΡΟΣ
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Μ Ε Σ Α  Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Ν
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__________________Ύπά ’Αστυνόμου Β' κ. ΒΑΣ. ΚΡΥΟΥ ----------------------------

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων, άφ’ ής εποχής συνεστήθη μέχρι καί τοϋ έτους 1947, 
είχεν εις τήν διάθεσίν της, ώς μέσα διαβιβάσιως, τό ένσύρματον τηλέφωνον καί τον 
άγγελιοφόρον αστυφύλακα.

'Η  σημειωθεϊσα πρόοδος, όμως, εις τήν έν γένει άνέλιξιν των μέσων, διαρ- 
κοΰντος του Β' παγκοσμίου πολέμου, κατέδειξεν ότι τα υπό τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων χρησιμοποιούμενα μέσα διαβιβάσεων ήσαν, αν οΰχί άχρηστα, τουλάχιστον 
άνεπαρκή. Περαιτέρω άπόδειξιν, έπί τοϋ άσφαλοΰς τής γνώμης των αρμοδίων, παρέ- 
σχε καί ή μεσολαβήσασα περίοδος τής άναρχικής δράσεως έν έτει 1944-45, καθ’ 
ήν, τα τότε έν χρήσει μέσα διαβιβάσεων άπεδείχθησαν ότι, έν τεταραγμένη περιό- 
δ<ρ, δεν παρέχουσιν έχέγγυα διαρκούς, άσφαλοΰς καί ταχείας έπικοινωνίας.

Έ ν έτει 1947 ή 'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, εύρισκομένη 
έν πλήρη όργασμώ άρτιας όργανώσεως καί λειτουργίας τής Τεθωρακισμένης "Ιλης 
’Εφόδου, συνέλαβε τήν ιδέαν ότι έν ταύτώ ήδύνατο να εΐσαγάγη καί έφαρμόση νεώ- 
τερον σύστημα έπικοινωνίας, μέ προοπτικήν, άφ’ ένός μέν τήν άπαραίτητον σύνδεσιν 
των τεθωρακισμένων μονάδων τής νεοτεύκτου υπηρεσίας, άφ’ έτέρου δέ τήν δη
μιουργίαν φυτωρίου, έντός τής έπιλέκτου έκείνης άστυνομικής μάζης, προς περαι
τέρω έφαρμογήν ένός συγχρόνου καί πλέον άσφαλοΰς μέσου έπικοινωνίας εις τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Ως πλέον κατάλληλον τοιοΰτον μέσον έκρίθη ότι ήτο τό 
άσύρματον τηλέφωνον, κοινώς άποκαλούμενον «’Ασύρματος».

Δι’ εύστοχων ένεργειών τής τότε διοικήσεως τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών, τό Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατοΰ συγκατετέθη εις τήν διάθεσίν 
ειδικευμένων άξιωματικών καί τών άναγκαιούντων άσυρμάτων συσκευών. Διά τών 
διατεθέντων έκπαιδευτών άξιωματικών καί τών παραχωρηθέντων μέσων ήρχισεν 
ή έκπαίδευσις καί ή έφαρμογή άσυρμάτου έπικοινωνίας εις τήν Τεθωρακισμένην 
"Ιλην ’Εφόδου τής Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας.

Κατά τό πρώτον στάδιον, ή έκπαίδευσις τών έπιλεγέντων άξιωματικών καί 
κατωτέρων υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων έλαβε χώραν έντός τής Τεθωρακι
σμένης "Ιλης ’Εφόδου καί έπί τών φορητών άσυρμάτων συσκευών No 536.

Αί μονίμου, διά κρυστάλλων, συντονισμοΰ φορηταί συσκευαί άσυρμάτου No 
536 ήσαν μικράς έμβελείας, άκτϊνος περίπου 200 υαρδών, καί ή χρησιμότης αυτών 
συνίστατο εις τήν έπικοινωνίαν ομάδων ή άτόμων, δρώντων έντός έγγύς κειμέ
νων χαρακωμάτων καί οικοδομικών τετραγώνων. ’Ιδιαιτέρα σπουδαιότης αυτών 
διεπιστώθη κατά τήν ένέργειαν έρευνών, έντός τοΰ αυτοΰ οίκοδομικοΰ συγκροτή
ματος, όταν αί δρώσαι κατά διαμερίσματα καί ορόφους άστυνομικαί ομάδες, διά τών 
συσκευών No 536 έπετύγχανον πλήρη συντονισμόν εις τό έργον των, διότι υπήρχε 
τό μέσον διαρκοΰς καί πλήρους έπαφής μεταξύ των.

Διαρκούσης τής έκπαιδεύσεως έπί τών φορητών συσκευών άσυρμάτου No 536 
έπραγματοποιήθη ή παραλαβή ίκανοΰ άριθμοΰ άσυρμάτων συσκευών No 19, έκ κατα
σκευής καταλλήλων διά τήν έπικοινωνίαν μηχανοκινήτων μονάδων.

'Η  παραλαβή τών νέων, μεγάλης έμβελείας, μέχρις 20 μιλλίων, συσκευών No 
19, αίτινες λειτουργοΰν διά δυνάμεως υγρών στοιχείων, άπήτησε συνέχισιν τής έκ- 
παιδεύσεως, ήτις διήρκεσεν έπί 3μηνον καί έπερατώθη εις τό 487 Τάγμα Διαβιβά
σεων τοΰ Γ .Ε .Σ.

'Η  έκπαίδευσις έπί τών συσκευών No 19, έ'σχεν ώς άποτέλεσμα α) τήν έφαρ
μογήν πλήρους δικτύου έπικοινωνίας μεταξύ τών τεθωρακισμένων μονάδων τής 
’Αστυνομίας Πόλεων έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Πάτραις καί β) τήν όργάνωσιν δι-
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κτύου ασυρμάτου επικοινωνίας, εις ένίσχυσιν τοΰ ένσυρμάτου τηλεφωνικού δικτύου 
εις ημέρας γενικής κινητοποιήσεως των άστυνομικών δυνάμεων, ώς έκ της έπικρα- 
τούσης τότε καταστάσεως, συνεπεία τής δράσεως τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

Ένω τό νέον σύστημα έπικοινωνιών έτέθη εις εφαρμογήν μέ λαμπρά άποτελέ- 
σματα, ή έκπαίδευσις των εΐδικευθέντων υπαλλήλων συνεχίζεται εις τό Κέντρον Έ κπαι- 
δεύσεως Τεθωρακισμένων καί εις τό Κέντρον Έκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων τοΰ Γ.Ε.Σ.

Εις τό Κέντρον Έκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων τοΰ Γ .Ε .Σ ., έπραγματοποιήθη ή 
τελειοποίησις των έκπαιδευθέντων εις τά προηγουμένως διδαχθέντα συστήματα 
άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου εις τάς νεωτέρας συσκευάς No 22 καί 694, δι’ ών δεν κατωρ- 
θώθη να έφοδιασθή ή ’Αστυνομία Πόλεων, ελλείψει κονδυλίων. Εις τό Κέντρον τούτο 
διεχωρίσθη ή έκπαίδευσις των άστυνομικών υπαλλήλων καί ούτως οί φοιτήσαντες 
ήκολούθησαν ιδιαίτερα τμήματα, άναφερόμενα εις κεχωρισμένας ειδικότητας, ήτοι 
τοΰ αξιωματικού διαβιβάσεων, διά την όργάνωσιν υπηρεσίας καί δικτύων διαβιβά
σεων, τοΰ απλού διαβιβαστοΰ καί τοΰ τεχνίτου άσυρμάτου. Διά την τελευταίαν 
ειδικότητα οί πέντε έπιλεγέντες αστυφύλακες έφοίτησαν εις τήν σχολήν Τ Ε Σ Η Λ / 
Κ.Ε.Δ. επί Ιν έτος συνεχώς.

Διά τής καθιερώσεως τοΰ συστήματος άσυρμάτου επικοινωνίας, ή ’Αστυνο
μία Πόλεων άντεμετώπισε κατά πρώτον τον έπαπειλούμενον, άνά πάσαν στιγμήν 
εις τεταραγμένα περιόδους, κίνδυνον ένδεχομένης άχρηστεύσεως τοΰ ένσυρμάτου 
δικτύου καί κατά δεύτερον έπέτυχε τήν άμεσον καί ταυτόχρονον λήψιν ή μεταβίβασιν 
διαταγών, θέμα ύψίστης σημασίας διά τάς διοικήσεις τών μεγάλων άστυνομικών 
μονάδων, ώς αί άστυνομικαί Διευθύνσεις, αί 'Υποδιευθύνσεις Γενικής ’Ασφαλείας 
καί άλλαι ύπηρεσίαι.

Μετά ταΰτα, ή ήγεσία τοΰ Σώματος έμελέτησε καί άπεφάσισε τήν έφαρμογήν 
τοΰ συστήματος άσυρμάτου έπικοινωνίας καί εις τάς έπί μέρους ύπηρεσίας ’Αμέσου 
Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Οί ειδικευμένοι υπάλληλοι έφοίτησαν έκ νέου εις σχολάς, όργανωθείσας υπό 
τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, καί άπέκτησαν τάς άπαραιτήτους συμπληρωματικάς 
γνώσεις έπί τής συγχρόνου έξελίξεως, ένω ταύτοχρόνως παρελαμβάνοντο νεώτερα 
μέσα διαβιβάσεων. Ούτως, άπό δεκαετίας, έχομεν πλέον έν λειτουργία άρτίαν υπη
ρεσίαν τηλεπικοινωνιών. Σήμερον υπάρχουν παρά τή ’Αστυνομία Πόλεων :

α. Συγκροτήματα στατικών σταθμών άσυρμάτου.
β. Συγκροτήματα άναμεταδόσεως.
γ. Κινητοί σταθμοί άσυρμάτου έπ’ οχημάτων τύπου Motorolla.
δ. Κινητοί σταθμοί άσυρμάτου έπ’ οχημάτων τύπου Υ. R.G.

Τά άποτελέσματα έφαρμογής τοΰ συστήματος τηλεπικοινωνιών εις τάς άστυ- 
νομικάς ύπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως τυγχάνουν τοϊς πάσι γνωστά, διότι πληθύν 
περιστατικών άναφέρει ό καθημερινός τύπος, περί τής άστραπιαίας καί άποτελεσμα- 
τικής έπεμβάσεως τών άστυνομικών δυνάμεων, εις τούς άνά πάσαν στιγμήν παρου- 
σιαζομένους κινδύνους κατά τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τοΰ πολίτου.

Ένταΰθα θά άποφύγωμεν νά άναφέρωμεν έν λεπτομέρεια τάς κατά καιρούς 
σοβαράς ύπηρεσίας, ας προσέφερεν είς δρώσας μονάδας τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Πάτραις τό σύστημα τηλεπικοινωνιών, θά άναφέρωμεν 
όμως τήν πρόσφατον συμβουλήν αύτοΰ είς τήν προσπάθειαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
προς διάσωσιν τών πληγέντων έκ τής τελευταίας πλημμύρας έν Άθήναις, διότι, 
καταστραφέντος τοΰ ένσυρμάτου δικτύου τηλεφώνων τής περιοχής, οί άγωνιζό- 
μενοι άστυνομικοί προς σωτηρίαν τών πνιγομένων, ταύτοχρόνως, διά τών άσυρμά- 
των των, έπέτυχον τήν άποκατάστασιν έπαφής μετά τών αρμοδίων κρατικών ύπη- 
ρεσιών, διά τήν άποστολήν ένισχύσεων, προς διάσωσιν καί περαιτέρω περίθαλψιν 
τών πλημμυροπαθών.

Β. Κ ΡΥΟ Σ
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Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. ’Εναέριος ’Αστυνομία Τροχαίας.
2. Ελεγχος τής άποδόσεώς της.
3. Ή  φωνή τον μεγάλου αδελφόν.
4. Δέον να έφαρμοσθή και είς την ’Ελλάδα.

1 .  Εναέριος ’Αστυνομία Τροχαίας.
Μετά άπό τά τόσα μηχανικά καί επιστημονικά μέσα, τά όποια έ'χουν τεθη 

μέχρι σήμερον εις την διάθεσιν της ’Αστυνομίας, ήλθε καί ή σειρά τής ’Αεροπορίας 
νά παράσχη τάς υπηρεσίας εις αυτήν καί ιδίως εις την ’Αστυνομίαν Τροχαίας. ’Έχουν 
βεβαίως χρησιμοποιηθή μέχρι τώρα αεροπλάνα άπό τάς άστυνομικάς υπηρεσίας 
διαφόρων χωρών, διά διαφόρους σκοπούς, άλλ’ ώς πληροφορούμεθα άπό τον ξένον 
τύπον διά πρώτην φοράν συνισταται ειδική άεροπορική ύπηρεσία διά την ’Αστυνο
μίαν Τροχαίας, είς τήν Καλλιφόρνιαν τής ’Αμερικής.

Είς τήν Καλλιφόρνιαν, μέ τάς πολλάς καί μεγάλας έθνικάς οδούς καί τούς ω
ραίους αυτοκινητοδρόμους, είς τούς οποίους κυκλοφορούν 8.100.000 αυτοκίνητα 
καί οπού δέκα άτομα φονεύονται είς αύτοκινητιστικά δυστυχήματα άνά 24ωρον, 
οί οδηγοί, κατά τό παρελθόν, ήτο δυνατόν, νά διαφεύγουν τής προσοχής τής ’Αστυ
νομίας καί νά οδηγούν άντικανονικώς. Ή  Τροχαία όμως τής Καλλιφορνίας έ'θεσεν 
ήδη τέρμα είς τήν κατάστασιν αύτήν, διά τού σχηματισμού μιας έναερίου άστυνομι- 
κής όμάδος, άποτελουμένης έκ 18 άνδρών, έ'ργον τής όποιας είναι ό έλεγχος τής τρο
χαίας κινήσεως είς τάς οδούς τής πολιτείας αυτής, ύπό ειδικευμένων άστυνομικών, 
έπιβαινόντων μικρών άεροπλάνων, τά όποια είναι έφωδιαμένα μέ μικρόφωνα.

Ή  καινοτομία αυτή έβαπτίσθη « Ό  μεγάλος άδελφός σας σας παρακολουθεί 
άπό τον ουρανόν» καί ήρχισεν ήδη νά άποδεικνύεται έποικοδομητική.

2 . Έλεγχος τής άποδόσεώς της.
Τήν άποτελεσματικότητα τού μέτρου αυτού ήλεγχαν επί τόπου πολλοί άξιω- 

ματικοί, δημοσιογράφοι καί ιδιαιτέρως ό άνταποκριτής τού εβδομαδιαίου άμερι- 
κανικού περιοδικού «Νιούσγουήκ», συμμετασχών είς πτήσιν έπιδείξεως, τήν οποίαν 
έξετέλεσεν εις έκ τών άνδρών τής έναερίου Τροχαίας, ό έφεδρος ταγματάρχης τής 
άεροπορίας κ. Τζαίημς Σίμμονς.

«Μετά άπό μίαν θεαματικήν άπογείωσιν άπό τό άεροδρόμιον τού Σακραμέντο, 
ό κ. Σίμμονς εδρε καί ήρχισε νά άκολουθή τον δημόσιον δρόμον ύπ’ άριθ. 99 άπό 
ύψους 5.280 ποδών. Τά οχήματα, παρ’ ολον ότι ό ήλιος δεν εΐχεν άνατείλει άκόμη, 
διεκρίνοντο καθαρώτατα νά διασχίζουν τήν άσφαλτον, έπί τής οποίας ήσαν άναγε- 
γραμμένοι εύκρινώς διάφοροι άριθμοί. "Οταν ένα αύτοκίνητον διέσχισε τήν μεταξύ 
δύο άριθμών άπόστασιν, είς χρόνον μεγαλύτερον τών 60 δευτερολέπτων, τούτο 
έσήμαινεν ότι ό οδηγός του ύπελείπετο κατά 5 μίλια τού έξ 65 μιλίων τήν ώραν 
άνωτάτου ορίου ταχύτητος, τό όποιον έχει καθορίσει ή ’Αστυνομία τής Καλλι- 
φορνίας.

Καθώς ό ήλιος άνήρχετο είς τήν οροσειράν τής Σιέρα Νεβάδα, ό Σίμμονς 
διέκρινεν ένα μαΰρον αύτοκίνητον, τό «παμπρίζ» τού όποιου ήτο κεκαλυμμένον άπό 
χιόνι παγωμένον. Τό χρονόμετρον τού άστυνομικού έδειξεν ότι τό αύτοκίνητον διέ
σχιζε τήν μεταξύ τών δύο σημείων άπόστασιν είς όλιγώτερα τών 45 δευτερολέπτων 
—μέ ταχύτητα δηλαδή, μεγαλυτέραν τών 80 μιλίων τήν ώραν. Τό άεροπλάνον
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κατήλθε με άπότομον «λούπινγκ» είς τούς 200 πόδας καί ό Σίμμονς ήρπασε το 
μικρόφωνόν του.

«Άεροπλάνον No 2 καλεϊ Μονάδα 6».
«Μονάς 6 προς άεροπλάνον No 2, σέ άκοΰμε», έφθασεν άμέσως ή άπάντησις.
«'Ένα μαύρο αυτοκίνητο μέ πάγους στο «παρμπρίζ», κατευθύνεται μέ με- 

γάλην ταχύτητα προς Έ λ κ  Γκρόβ. Ερευνήσατε».
«Έ ν τάξει, άεροπλάνο No 2. Τέλος».
Ό  Σίμμονς άνήλθεν είς 500 πόδας καί ήρχισε να παρακολουθή το αύτοκί- 

νητον. Έμπροσθεν του ήτο «παρκαρισμένο», είς τήν άκρην τοϋ δρόμου, ένα λευκόν 
περιπολικόν της ’Αστυνομίας, έπί τής οροφής τοϋ οποίου διεκρίνετο ό άριθμός 6. 
Καθώς άνύποπτος ό οδηγός τοϋ μαύρου αυτοκινήτου το προσεπέρασε, έτέθη άμέσως 
είς καταδίωξίν του, καί μετά έν περίμου μίλιον τον έκάλει νά σταματήση.

Μερικά λεπτά άργότερον ό Σίμμονς παρετήρησεν ένα αύτοκίνητον «παρκαρι- 
σμένο» είς τήν άκρην τής όδοϋ καί μίαν γυναίκα νά ΐσταται παρά το πλευρόν του. 
Το άεροπλάνον κατήλθεν τόσον χαμηλά ώστε διέκρινε δύο παιδάκια είς τό όπισθεν 
κάθισμα. Μέ τό μεγάφωνόν του ό Σίμμονς έφώναξε.

3 .  Ή  φωνή τοϋ μεγάλου άδελφοΰ.
«Σας όμιλεϊ ή εναέριος Τροχαία τής Καλλιφορνίας. Μπορώ νά σάς βοηθήσω ;».
Κατάπληκτος ή γυναίκα έκοίταξε υψηλά άπό όπου ήρχετο ή φωνή τοϋ «Μεγά

λου άδελφοΰ» καί ήρχισε νά κινή τάς χεΐρας της.
«’Ά ν δέν έχετε βενζίνη, υψώσατε τό δεξί χέρι σας», διέταξεν ό Σίμμονς. 'Η  

γυναίκα ύπήκουσε καί ό Σίμμονς είπε πάλιν :
«Θά σάς στείλω βοήθειαν. Περιμένετε είς τό αύτοκίνητον».
’Από τον πομπόν τής Τροχαίας ό Σίμμονς έπληροφορήθη περί ένός δυστυχή

ματος, τό όποιον είχε συμβή 15 μίλια μακρύτερον καί ότι ένα νοσοκομειακόν αύτοκί
νητον κατηυθύνετο ήδη έκεϊ. Μέ μεγάλην ταχύτητα εύρέθημεν μετ’ ολίγα λεπτά 
έπί τόπου καί άπό ύψους 750 ποδών έπεθεωρήσαμεν τήν σκηνήν. Πολλά αύτοκίνητα 
ειχον άκινητήσει καί ήμπόδιζον τήν κυκλοφορίαν, είς τρόπον ώστε υπήρχε κίνδυνος 
τό νοσοκομειακόν νά φθάση άργά. Διά τοϋ άσυρμάτου του ό Σίμμονς ήρχισε νά κα- 
τευθύνη τον οδηγόν τοϋ νοσοκομειακού διά παρόδων καί άτραπών, έπιτυγχάνων μέ 
τον τρόπον αύτόν τήν ταχυτέραν παροχήν βοήθειας προς τό θΰμα ή τά θύματα τοϋ 
δυστυχήματος.

4 .  Δέον νά έφαρμοσθή καί είς τήν Ελλά δα .
Έ φ ’ όσον άπεδείχθη τόσον αποτελεσματική ή εφαρμογή τοϋ μέτρου αύτοΰ, 

τής δι’ άεροπλάνων ελέγχου τής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ιδία είς τούς μεγά
λους συγκοινωνιακούς κόμβους καί τάς έθνικάς οδούς πολλών χωρών, θά ήτο λίαν 
έπωφελής ή έφαρμογή τοϋ μέτρου αυτού καί είς τήν Ελλάδα.

'Η  διάθεσις προς τον σκοπόν τούτον, μικρών άεροπλάνων, ώς εκείνα τά όποια 
χρησιμοποιούνται πολλάκις καί παρ’ ήμϊν διά διαφόρους διαφημίσεις, ούτε τόσον 
δύσκολος , άλλ’ ούτε καί τόσον δαπανηρά είναι.

Τό άπαιτούμενον, όλιγάριθμον άλλωστε, είδικευμένον προσωπικόν, τό όποιον 
θά άπαιτηθή προς τον σκοπόν τούτον, θά ήτο εΰκολον νά έξευρεθή μεταξύ τών πολυα
ρίθμων εφέδρων τής άεροπορίας, στρατολογουμένων υπό τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, είδικώς διά τον σκοπόν τούτον.

Γ. Κ ΑΝ ΕΛΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ



ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΟΙ Α' ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

------------------------  *Χπί> ‘Υπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ Ι ΚΟΥ -----------------------

Κάθε φορά πού οποιαδήποτε άστυνομική έκδήλωσις μάς δίνει, τήν ευκαιρία 
να άσχοληθοΰμε καί νά μιλήσουμε για τήν υπηρεσία μας καί το Σώμα πού υπηρε
τούμε, νοιώθουμε μια κάποια ξεχωριστή υπερηφάνεια. ’Ό χ ι γιατί κατεχόμαστε 
άπό αισθήματα έγωισμοΰ, άλλα γιατί διαπιστώνουμε σέ πόσο καλό δρόμο βρίσκονται 
σήμερα άρκετά άστυνομικά θέματα, πού παλαιότερα έθεωροΰντο όχι καί τόσο ση
μαντικά. Σήμερα αισθανόμαστε νά φυσάη γύρω μας ένα δροσερό άεράκι, προμήνυμα 
μιας καλυτέρας γιά τήν ’Αστυνομία αΰριον. Νοιώθουμε γύρω μας ένα οργασμό 
δραστηριότητος, πού μάς παρέχει τήν δυνατότητα νά έλπίζουμε ότι, πολύ γρήγορα, 
θά φθάσουμε σέ ζηλευτά επίπεδα έπιτυχίας.

Ξεκινώντας άπό τό γεγονός ότι ή ’Αστυνομία ζή καί κινείται μέσα σ’ ένα περι
βάλλον ζωντανών άνθρώπων, πού κάθε μέρα άγωνίζονται γιά κάτι τό καλύτερο, 
προσπαθώντας νά προσαρμοσθοϋν στις έκάστοτε κοινωνικές συνθήκες καί άπαιτή- 
σεις, καί βλέποντας ότι ή υπηρεσία μας, καίτοι έχει ν’ άντιμετωπίση σωρείαν σο
βαρών άστυνομικών θεμάτων, βρίσκει τον τρόπο νά δίνη προτεραιότητα καί ένεργό 
συμμετοχή σέ εκδηλώσεις πού, μπορεί νά πή κανείς, ξεφεύγουν άπό τήν αποστολή 
μας, θά ήταν τό όλιγώτερον άγνωμοσύνη νά μήν άναγνωρίσουμε τις προσπάθειες 
πού καταβάλλονται.

Σέ κάποιο προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού, παίρνοντας άφορμή άπό μιά 
άλλη άστυνομική έκδήλωσι, μάς δόθηκε ή εόκαιρία νά τονίσουμε ξεχωριστά τή ση
μασία πού έχουν καί γιά μάς τούς ίδιους άλλά καί γιά τούς πολίτας, πού παρακολου
θούν τήν κάθε μας κίνησι, οί διάφορες έκδηλώσεις μας καί μάλιστα σέ θέματα όχι 
καί τόσο τής άρμοδιότητός μας. Σήμερα μάς δίνεται ξανά ή εόκαιρία νά έξάρουμε 
τό γεγονός αυτό καί, άπόλυτα ικανοποιημένοι, νά διαλαλήσουμε .ότι μέ τέτοιο ρυθμό 
καί τέτοια ζωντάνια θά συνεχίσουμε τήν άστυνομική μας πορεία. Μόνο έτσι, βελτιού- 
μενοι καθημερινά, θά μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε μιάν ’Αστυνομία, πού τίποτε 
δέν θά έχη νά ζηλέψη άπό τις ξένες.
, 'Η  ’Αστυνομία Πόλεων έχει μιά ζωή πάνω άπό σαράντα χρόνια. Στά χρόνια 
πού πέρασαν, μέ τις θυσίες καί τις προσπάθειες τών υπαλλήλων της, δημιούργησε 
μιά ιστορία γιά τήν οποία θά πρέπει νά είμαστε υπερήφανοι καί ώς "Ελληνες καί ώς 
άστυνομικοί. 'Η  διαπίστωσις αυτή μάς δίνει τό δικαίωμα νά νοιώθουμε ύπερηφάνεια, 
άλλά παράλληλα μάς δημιουργεί καί τήν ύποχρέωσι νά εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας, πάντα γιά κάτι τό καλύτερο. "Οταν μέ τέτοια εφόδια ξεκινάμε δέν μπορεί παρά 
νά νικήσουμε. "Ας προχωρήσουμε λοιπόν θαρρετά, καί ας είμαστε βέβαιοι ότι έτσι 
θά διαψεύσουμε τις «ελπίδες» μερικών πού κάποτε, γιατί όχι καί τώρα, κακόπιστα 
διετείνοντο καί διατείνονται ότι δέν έχουμε νά έπιδείξουμε τίποτε τό ιδιαίτερο.

*
Είναι γνωστή στο πανελλήνιο ή συμβολή τής ’Αστυνομίας στον άθλητισμό τής 

χώρας μας. Χρόνια τώρα άστυνομικοί—άθληταί χάρισαν στήν πατρίδα μας διεθνείς 
νίκες. Σέ κάθε τομέα τού άθλητισμοΰ, ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει νά επίδειξη άξιό- 
λογη δραστηριότητα. ’Αλλά γιά τό θέμα αυτό, άλλοι άρμοδιότεροι άπό μάς, θά κά
νουν λόγο σέ κάποιο άλλο τεύχος. ’Εμείς θά περιορισθοΰμε στούς Α ' ετησίους σκο
πευτικούς άγώνες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού γιά πρώτη φορά έλαβον χώραν τήν
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24 καί 25 Νοεμβρίου, στην αστυνομική λέσχη τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών.

Το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων—Υπηρεσία ’Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας και 
Δημοσίων Σχέσεων—μέ σχετική διαταγή του, πού έκοινοποιήθη σ’ δλες τις υπηρεσίες 
τον Αύγουστο, προεκήρυξε τήν διεξαγωγή σκοπευτικών άγώνων, μέ άεροβόλα τυ
φέκια καί πιστόλια. 'Ύστερα άπό τή διαταγή αυτή οί ’Αστυνομικές Διευθύνσεις 
καί ή Σχολή ’Αστυνομίας προέκριναν καί έπρότειναν τούς σκοπευτάς πού θά έλάμ- 
βανον μέρος στούς αγώνες. ’Έ τσι, όταν τήν 24 Νοεμβρίου βρεθήκαμε στήν λέσχη 
τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, τά πάντα ήσαν έτοιμα, χάρις ιδιαιτέρως στις φροντίδες 
τού προϊσταμένου τού Τμήματος Σωματικής ’Αγωγής ’Αστυνόμου Β' κ. Βασι
λείου Κρύου, ό όποιος, έν προκειμένω, έξετέλει ρητές έντολές τού κ. Ά ι γηγοΰ.

Ή  λέσχη, κατάλληλα διαρρυθμισμένη, ήταν κατάμεστη άπό άσ;υνομικούς 
δλων τών βαθμών καί όλων τών Διευθύνσεων καί Υπηρεσιών. Τό Άρχηγείον ’Αστυ
νομίας, πολύ ορθά, θέλησε νά δώση έπισημότητα στούς άγώνες, πράγμα πού επέτυχε 
απόλυτα. Τίποτε δέν θά είχαν νά ζηλέψουν οί άστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες, 
άπό τούς επισήμους σκοπευτικούς άγώνες, πού διεξάγονται τακτικά στή χώρα μας. 
Οί ’Επιτροπές, πού προβλέπονται άπό τον κανονισμό σκοπευτικών άγώνων, είχαν 
καταλάβει τις θέσεις των, καθώς επίσης τά μέλη τής Γραμματείας καί ό άρχηγός 
βολής.

Τήν 9 π.μ. οί σκοπευταί πήραν τις θέσεις των καί, ύστερα άπ’ τις δοκιμα
στικές βολές των, άρχισε τό άγώνισμα τής ήμέρας, ήτοι βολή μέ άεροβόλο δπλο 
άπό άπόστασι 10 μέτρων. ’Ενώ οί σκοπευταί συνεχίζουν τις προσπάθειές των, κατά 
διαστήματα έγνωστοποιοϋντο τά άποτελέσματα κάθε σειράς σκοπευτών.

’Ά ς  άφήσουμε δμως τούς σκοπευτάς καί ας σάς παρουσιάσουμε τά μέλη τών 
διαφόρων ’Επιτροπών.

Α ) ’Ε π ί τ ι μ ο ι  Έ λ α ν ο δ ί κ α ι :
1) ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ρακιντζής Θεόδωρος, ώς Πρόεδρος.
2) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Καραμπέτσος Εύάγγελος.
3) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Καθάρειος ’Απόστολος.
4) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νούσιας Θωμάς.
5) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης.
6) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Άρχοντουλάκης ’Εμμανουήλ καί
7) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικητάκης Νικόλαος, ώς μέλη.

Β ) ’Α γ ω ν ό δ ι κ ο ς  ’Ε π ι τ ρ ο π ή :
1) ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Κωτσιάς ’Αθανάσιος, ώς Πρόεδρος.
2) ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Λυκούσης Παναγιώτης καί
3) ’Αστυνόμος Α' κ. Τσιοΰγκος Κωνσταντίνος ώς μέλη.
Γραμματεύς άνευ ψήφου ό ’Αστυνόμος Β' κ. Βασίλειος Κρύος.

Γ) ’Ε π ι τ ρ ο π ή  β α θ μ ο λ ο γ ί α ς  κ α ί  έ ξ α γ ω γ ή ς  ά π ο τ ε λ ε σ -  
μ ά τ  ω ν :

1) ’Αστυνόμος Α' κ. Σπυριούνης Κυριάκος, τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πειραιώς, ώς Πρόεδρος.

2) ’Αστυνόμος Β ' κ. Παπαφιλιππόπουλος Δημήτριος, τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως Πατρών.

4) Ύπαστυνόμος Α' κ. Κουτούγερας Νικόλαος,· τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως Κερκύρας καί
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5) Ύπαστυνόμος Α' κ. ΙΊιέρρος Ιωάννης, τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
’Αθηνών.

Δ) ’Α ρ χ η γ ό ς  Β ο λ ή ς  ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Ραυτόπουλος Παναγιώτης.
Ε ) Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  ’Α γ ώ ν ω ν :
1) Ύπαστυνόμος Α ' κ. Βλαχάκης Παναγιώτης.
2) Άρχιφύλαξ κ. Δαλιάνης Παναγιώτης.
3) Άρχιφύλαξ κ. Καλφακάκος Δημήτριος καί
4) Άστυφύλαξ - δακτυλογράφος κ. Βλαχόπουλος Δημήτριος.

Σ Τ ) Έ π ό π τ α ι  σ κ ο π ε υ τ ώ ν :
1) Ύπαρχιφύλαξ κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος.
2) Άστυφύλαξ κ. Σεργεντάνης ’Ιωσήφ.
3) Άστυφύλαξ κ. Μπέλμας Κωνσταντίνος.
4) Άστυφύλαξ κ. Φωτόπουλος Γεώργιος.
5) Άστυφύλαξ κ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης.
6) Άστυφύλαξ κ. Σκουτέλας Σταύρος.
7) Άστυφύλαξ κ. Τσαπάρας Παναγιώτης καί
8) Άστυφύλαξ κ. Παπαχρήστου Ευθύμιος.

Κατά την διάρκεια τών άγώνων καί έκτος τών άναφερθέντων μελών τών ’Επι
τροπών, παρευρέθησαν οίκ.κ.  Χανδρινός Δημοσθένης, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α '— 
Διευθυντής Γραφείων ’Αρχηγείου, Τασιγεώργος Κωνσταντίνος, ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Α '—Υποδιοικητής Γενικής’Ασφαλείας’Αθηνών καί οί Άστυνομικαί Διευ- 
θυνταί Β' κ.κ. Κατσάρης Κωνσταντίνος, Κρίντας Δημήτριος καί Μπιτούνης Δημή- 
τριος. Κατά τις 11.1 θ' ό κ. ’Αρχηγός έπεσκέφθη τήν αστυνομική λέσχη καί μέ 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον έζήτησε νά πληροφορηθή τήν πορείαν τών άγώνων. Τά άπο- 
τελέσματα τών άγώνων τής πρώτης ήμερας έχουν ώς έξής :

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1) Δοκ. Ύ π. Παντελάκης Γ. Ά στ. Σχολή

2) » Ά ρχ. Παπαχρήστος Χρ. » »

3) » » Ζησιμόπουλος Χρ. » »

4) Άστυφ. Καλαντζής Δημ. Α.Δ. Πατρών

5) Δόκ. Ύ π. Παρίσης Φώτιος Ά στ. Σχολή

6) Άστυφ. Άνθιμος Δημ. Α .Δ .’Αθηνών
7) » Δήμου Ίωάν. Α.Π. Πειραιώς
8) » Καλιακούδας Δημ. Α.Δ. Πατρών
9) » Γυφτάκης Δημ. Α .Δ .’Αθηνών

10) Άρχιφ. Γαλανάκης Φώτ. Α .Δ .’Αθηνών
11) Δοκ. Ά ρχ. Τζιγκουνάκης Μιχ. Ά στ. Σχολή
12) Άστυφ. Άντωνάκος Γ. Α.Δ. Πειραιώς
13) Άνθυπ. Νικολινάκος I. Α.Δ. Πειραιώς
14) Ά ρχιφ. Μακρής Λουκάς Α.Δ. Κερκύρας
15) Άστυφ. Ντζάνης Νικόλ. Α. Δ. Πατρών

ΟΜΑΔ. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

181/200 1η

173/200 2α

172/200 3η

171/200 4η

169/200 5η

169/200 
168/200 
168/200 
168/200 
165/200 
165/200 
164/200 
164/200 
163/200 
161/200

όμάε Ά στ. Σχολ.
688/800 

» Α.Δ. Πατρών 
660/800 

» Α.Δ. ’Αθηνών 
655/800 

» Α·Π. Πειρ.
642/800 

» Α.Δ. Κερκ. 
630/800
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16) Άρχιφ. Κόης Ίωάν. Α.Δ. Κερκύρας 160/200
1 7 )  Ύ π. Ά .  Μπέλμπας Νικόλ. Α.Δ. Πατρών 160/200
18) Ά ρχιφ. Άθανασιάδης Γ. Α.Δ. Κερκύρας 159/200
19) Άστυφ. Πάτρας Δημ. Α.Δ. Κερκύρας 157/200
20) 'Τ π. Β '. Λαγουβάρδος Γ. Α.Δ. ’Αθηνών 153/200
21) Άστυφ. Βασιλάκης Σπυρ. Α.Δ. Κερκύρας 148/200
22) Ύ π. Β '. Σαντας Στυλ. Α.Δ. Πειραιώς 147/200
23) Άστυφ. Χαρδίνης Μαργαρ. Α .Π. Πειρ. 145/200
24) Ύ π. Α '. Τοτώνης Γεώργ. Α.Δ. Πατρών 142/200
25) Άστυφ. Μεταξας Παναγ. Α.Δ. Αθηνών 124/200

Τό αποτέλεσμα τής βολής τών ύπ’ άριθ. 3, 19, 23, 24, και 25 σκοπευτών δεν 
έλήφθη ύπ’ 8ψι στήν ομαδική κατάταξι, καθ’ δ άναπληρωματικοί.

Την επομένη, Κυριακή 25 Νοεμβρίου, διεξήχθη το άγώνισμα σκοποβολής μέ 
άεροβόλα πιστόλια, άπό άπόστασι έξ μέτρων. Σ ’ αυτούς, έκτος τών μελών τών δια
φόρων ’Επιτροπών, παρευρέθησαν οΐ ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' κ.κ. Κατσάρης 
καί Παπαγιάννης. Τούς άγώνες αύτούς έτίμησε μέ τήν παρουσία του καί 
6 πρόεδρος τής σκοπευτικής ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο .Ε.) ναύαρχος κ. Λούν- 
τρας, ό όποιος συνεχάρη τούς παρισταμένους για τήν προσπάθεια τής Αστυνομίας 
καί έξέφρασε τήν πλήρη ίκανοποίησί του.

Τά άποτελέσματα τής δευτέρας ήμέρας έχουν ώς εξής :

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1 )  Ύ π. Α '. Πιέρρος Ίωάν. Α.Δ. ’Αθηνών 165/200
2) Άστυφ. Μπουρνέλος Νικ. Α.Δ. Αθηνών 158/200

3) Άρχιφ. Κιτσάκης Δημοσθ. Α.Δ. Πειρ. 157/200

4) Άστυφ. Δήμου Ίωάν. Α.Δ. Πειραιώς 156/200
5) Άστυφ. Πλέσσας Σωτ. Α.Δ. Πατρών 149/200

6) Δόκ. Ύ π. Άντωνόπουλος Κων. Ά στ. Σχολή 149/200

7) Άστυφ. Μπούτσαλης Παν. Α.Δ. ’Αθηνών 148/200

8 )  Ά ρχιφ . Μακρής Λουκάς Α. Δ. Κερκύρας 146/200
9) Δόκ. άρχ. Ντόκας Χρήστος Άστυν. Σχολή 145 /200

10) Ύ π. Β'. Άλεξόπουλος Σωκρ. Α.Δ. Πατρών 144/200
11) Άρχιφ. Κακούνης Κων /νος Α. Δ. Κερκύρας 144/200
12) Άστυφ. Παναγιωτόπουλος Κ. Α.Δ. Πατρών 142/200
13) » Γυφτάκης Δημ. Α.Δ. ’Αθηνών 142/200
14) » Άντωνάκος Γεώργ. Α.Δ. Πειραιώς 141/200
15) » Χάϊδος Ευριπίδης Α.Δ. Κερκύρας 139/200
16) » Ρ έππα ς’Αναστάσιος Α.Δ. Πατρών 137/200
17) Δόκ.’Αρχ.Οΐκονομόπουλος Στ. Ά στ. Σχολή 133/200
18) Άστυφ. Σταθόπουλος Βασ. Α.Δ. Πειραιώς 131/200
19) Δόκ.’Αρχ.Κώνστας Άναστ. Άστυν. Σχολή 130 /200
20) Άστυφ. Χάντζος Σταύρος Α.Δ. Κερκύρας 127/200
21) Δόκ. άρ. Μπέλλης Κων /νος Άστυν. Σχολή 126 /200
22) Άστυφ. Καλαντζής Δημ. Α.Δ. Πατρών 123/200

ΟΜΑΔ. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1η όμάς Α.Δ. ’Αθηνών 
579/800 

2α » Α.Δ. Πατρών 
572/800

3η » Α.Δ. Πειρ.
560/800 

4η » Ά στ. Σχολή 
557/800 

5η » Α.Δ. Κερκ.
535/800
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2 3 )  'Τ π. Β '. Σαντάς Στυλιανός Α.Δ. Πειραιώς 116/200
24) Άστυφ. Βιδάλης’Ιάκωβος Α .Δ .’Αθηνών 114/200
25) » Πουλής Γεώργιος Α.Δ. Κερκύρας 106/200

Τό αποτέλεσμα τής βολής των ύπ’ άριθ. 7, 14, 20, 21 καί 22 σκοπευτών δεν 
έλήφθη ύπ’ 0ψι στήν ομαδική κατάταξι, καθ’ δ άναπληρωματικοί.

*
Το πρόγραμμα τών σκοπευτικών άγώνων, έκτος άπό τό καθαρώς τελετουργικό 

μέρος, προέβλεπε καί την άπονομή βραβείων καί έπάθλων στους νικήτας καθώς καί 
δεξίωσι, πράγματα πού έγιναν τό άπόγευμα τής 25ης Νοεμβρίου καί άπό 18-20 
ώρας στή Σχολή ’Αστυνομίας.

Στις 17.45' βρεθήκαμε στήν ’Αστυνομική Σχολή. Ή  αίθουσα του διδακτη
ρίου τής Σχολής Ύπαστυνόμων, κατάλληλα διαρρυθμισμένη, ήταν κατάμεστη άπό 
άστυνομικούς προσκεκλημένους καί άλλους έπισήμους, ενώ μπροστά πάνω σ’ ένα 
τραπέζι βρίσκονταν τά βραβεία καί τα διπλώματα. Για τούς πρώτους νικήτας τών 
δύο άγωνισμάτων εΐχον διατεθή ώς βραβεΐον άπό ένα ώρολόγιον άκριβείας, ελβετι
κόν «Τισσότ» άδιάβροχο, άξίας περίπου 1200 δραχμών, καθώς καί δίπλωμα μέ 
χρυσοϋν μετάλλιον. Για τούς δεύτερους νικήτας άπό ένα στυλό πάρκερ No 21, άξίας 
250 περίπου δραχμών, καθώς καί δίπλωμα μέ άργυροΰν μετάλλιον, ένώ γιά τούς 
τρίτους άπό ένα στυλό—μολύβι πάρκερ, άξίας 180 δραχμών καί δίπλωμα μέ χαλκοϋν 
μετάλλιον. Γιά τις νικήτριες ομάδες στήν ομαδική βαθμολογία διετέθησαν άθλοθε- 
τηθέντα κύπελλα τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας καθώς καί διπλώματα.

Ά πό  στιγμή σέ στιγμή άναμένεται ό κ. ’Αρχηγός. Μέχρις άφίξεώς του, όμως, 
ας ρίξουμε μια ματιά στούς έπισήμους προσκεκλημένους.Έκτος τών μελών τών δια
φόρων ’Επιτροπών, τά όποια άνεφέρθησαν σέ άλλη σελίδα, διακρίνουμε τον έ.ά. ’Αντι
στράτηγον κ. Παπαρρόδου Νικόλαον, τον τέως ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Γεωργα- 
κόπουλον Παντελήν, τον Συνταγματάρχην—Διοικητήν Σχολής Χωροφυλακής κ. 
Άνδρικόπουλον Άνδρέαν, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α ' κ.κ. Παπασταφίδαν 
’Αγησίλαον, Βερελήν Νικόλαον, Χαλοΰλον Γεώργιον, Χανδρινόν Δημοσθένην, Βα- 
σιλάκον Δημήτριον καί Τασιγεώργον Κωνσταντίνον, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς 
Β' καί κ.κ. Παπαγιάννην, Βλάχον καί Κατσάρην, τον γενικόν γραμματέα τής πανελ
ληνίου σκοπευτικής εταιρίας κ. Ευσταθίου Νικόλαον, τον δημοσιογράφον κ. Γεωρ- 
γακάκον, τον δημοσιογράφον—άθλητικόν συντάκτην καί διευθυντήν τής έφημερίδος 
«Σπόρτς μαν» κ. Λιβέρην Γεώργιον, καθώς καί άρκετούς άξιωματικούς τών λοιπών 
βαθμών καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους, ώς επίσης καί δύο 'Υπομοι
ράρχους.

Στις 18.10' έφθασεν ό κ. ’Αρχηγός, συνοδευόμενος άπό τούς ’Αστυνομικούς 
Διευθυντάς Α' κ.κ. Καραμπέτσον, Νούσιαν, Καραχάλιον καί Άρχοντουλάκην. Άφοϋ 
ό κ. ’Αρχηγός ελαβε τήν κεκανονισμένην άναφοράν άπό τον ’Αστυνόμον Β ' κ. Κρϋον, 
άνήλθε στήν έδρα καί όμιλών άπό μικροφώνου, είπε τά εξής :

« 'Η  ’Αστυνομία Πόλεων, ώς έκ τής φύσεως τής άποστολής της, είναι μία έκ τών 
ολίγων κρατικών ύπηρεσιών, ήτις έχει άνάγκην τής όμοθύμου συμπαραστάσεως 
του Κοινού, διά τήν εύχερεστέραν καί ικανοποιητικήν έπιτέλεσιν τών καθηκόντων της.

'Η  συμπαράστασις αυτή προϋποτίθησιν τήν ύπαρξιν στενών σχέσεων, καί μά
λιστα φιλικών δεσμών, ’Αστυνομίας καί Κοινοϋ.

Τοιαΰται σχέσεις δημιουργοϋνται, καλλιεργούνται καί άναπτύσσονται, οχι μόνον 
δι’ εκδηλώσεων καί ενεργειών τής ’Αστυνομίας στενώς ύπηρεσιακών, ώς είναι ή 
καλή όργάνωσις, ή Ικανοποιητική άπόδοσις τών άστυνομικών ύπηρεσιών, ή εύγε- 
νής συμπεριφορά καί ή άμερόληπτος άσκησις τών άστυνομικών καθηκόντων των έκ 
μέρους τών άστυνομικών, άλλά καί δι’ άλλων εκδηλώσεων καί ενεργειών, άναγο-
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μένων εις τομείς έξωυπηρεσιακής δραστηριότητας, μεταξύ ών προέχουσαν θέσιν κα- 
τέχουσιν οί τομείς Ψυχαγωγίας καί κυρίως του ’Αθλητισμού, δι’ ών έπιτυγχάνεται 
άμεσος έπαφή, φιλικής μορφής, μεταξύ ’Αστυνομίας καί πολιτών.

Το Άρχηγεΐον, έν όψει τούτων καί συνεχίζον προγενεστέρας προσπάθειας, 
κατήρτισε, άπό ενός καί ήμίσεος έτους, καί εθεσεν εις έφαρμογήν εύρύ σχετικόν πρό
γραμμα.

Ουτω:
Έφωδιάσθη μέ δύο κινηματογραφικά συνεργεία καί κατήρτισεν ειδικήν υπη

ρεσίαν, δ’ ής προβάλλει άπό Μαΐου μέχρις ’Οκτωβρίου, σχεδόν καθημερινώς, εις τάς 
συνοικίας Άθηνών-Πειραιώς-Πατρών καί Κερκύρας ταινίας ποικίλου καί ένδιαφέ-

Ό  Άρχηγόξ τοΟ ‘Αστυνομικού Σώματο$ κ. Θ. Ρακιντζήξ συγχαίρει τόν πρωτεύσαντα 
είξ τήν δι’ άεροβόλου πιστολίου βολήν Ύπαστυνόμον Α' κ. Πιέρρον Ίωάννην.

'ροντος περιεχομένου. Δεν άναφέρεται περίπτωσις καθ’ ήν οΐ έκάστοτε παρακολου- 
θούντες τάς προβολάς ταύτας θεαταί νά ήσαν όλιγώτεροι τών 1500 καί νά μήν κα- 
τεχειροκρότησαν ένθουσιωδώς τήν προσπάθειαν ταύτην.

Κατά τήν χειμερινήν περίοδον, έν συνεννοήσει μέ τό 'Τπουργεΐον Παιδείας, 
προβάλλονται ταινίαι διδακτικού καί εθνικού περιεχομένου εις τά σχολεία Δημο
τικής καί Μέσης έκπαιδεύσεως. Εις δλας αύτάς τάς περιπτώσεις δίδεται ευκαιρία 
εις τόν προϊστάμενον τής υπηρεσίας ταύτης νά λέγη καί ολίγα τινά περί τού έ'ργου 
τής ’Αστυνομίας. Γενικώς τά συμπεράσματα είναι ά,κρως ικανοποιητικά, δικαιολο- 
γούντα πάσαν αίσιόδοξον πρόβλεψιν διά τό μέλλον.

Κατεβλήθη καί καταβάλλεται προσπάθεια διά τήν καλλιτεχνικήν έξύψωσιν τού 
μουσικού συγκροτήματος τής ’Αστυνομίας, διά τής συστηματικής έκπαιδεύσεως τών 
μουσικών καί μετεκπαιδεύσεως τούτων εις τό ’Ωδειον.

Έπρομηθεύθημεν πολλά έλλείποντα μουσικά όργανα καί έπρογραμματίσαμεν 
τήν αΰξησιν τών έκτελεστών άπό 52 εις 74.

Ό  τομεύς τού ’Αθλητισμού έφείλκυσε τό δλως ιδιαίτερον ένδιαφέρον τού Ά ρ-
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χηγείου καί δεδικαιολογημένως, διότι, έκτος του έπιδιωκομένου άποτελέσματος, 
δημιουργίας τούτέστι σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού, ό αθλητισμός, όπως 
άναφέρεται εις έν έμβατήριον των μαθητικών μου χρόνων, «Κρατάγει τό σώμα καί 
άνδρίζει την ψυχήν» του άθλουμένου.

Κατά τάς κατατάξεις τοϋ 1961 καί λήγοντος έτους έπεδιώχθη, παντί σθένει, 
ή άναζήτησις, έξεύρεσις καί κατάταξις εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν σημαντικού 
άριθμοΰ νεαρών στρατευσίμων άθλητών στίβου καί ποδοσφαίρου, μέ άποτέλεσμα νά 
ένισχύσωμεν έπαρκώς τάς ύφισταμένας ομάδας καί καταστώσιν αύται ΐσχυραί καί 
λίαν υπολογίσιμοι. Προ ήμερών ή όμάς ποδοσφαίρου, εις φιλικόν άγώνα μέ τήν ομά
δα Α' κατηγορίας «Αιγάλεω», κατήγαγε περιφανή νίκην, παρ’ ότι δύο ποδοσφαι- 
ρισταί, διεθνείς άθληταί, δέν έλαβον μέρος, λόγω άπουσίας των εις τό έξωτερικόν δι’ 
αγώνας.

Ή  μέριμνα τοϋ ’Αρχηγείου διά τό άθλημα τής σκοποβολής υπήρξε καί είναι 
ολως έξαιρετική. Τό άθλημα τής σκοποβολής διά πιστολιού είναι καί πρέπει νά είναι 
άθλημα κατ’ έξοχήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς προσιδιάζον προς τά καθήκοντα 
καί τήν άποστολήν αυτών.

Συνεκροτήσαμεν σκοπευτήρια εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις Πειραιώς- 
Πατρών-Κερκύρας καί έφωδιάσαμεν ταϋτα μέ τά άναγκαΐα όπλα καί λοιπά έφόδια, 
διά τήν προπόνησιν τών αστυνομικών, μέ άντικειμενικόν σκοπόν, τό μέν διά νά άνα- 
πτύξωσι τάς σκοπευτικάς των ικανότητας, τό δέ νά έπιλέξωμεν νέους σκοπευτάς, 
προς ένίσχυσιν τών υφισταμένων σκοπευτικών ομάδων.

Τό Άρχηγεΐον, άποδίδον τήν προσήκουσαν σημασίαν εις τό άθλημα τής σκο
ποβολής:

Προεκήρυξε τούς διεξαχθέντας χθές καί σήμερον παναστυνομικούς σκοπευ
τικούς άγώνας καί ήθλοθέτησε σημαντικής άξίας έπαθλα διά τούς νικητάς.

Έπρογραμμάτισεν διά τό μέλλον τήν διεξαγωγήν, άπαξ τοϋ έτους, σκοπευ
τικών άγώνων κατά ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν καί διά τάς Άστυνομικάς Σχολάς καί 
άπαξ παναστυνομικών άγώνων. Διά τών άγώνων σκοπεΐται ή δημιουργία πνεύ
ματος εύγενοϋς άμίλλης καί άθλητικής συνειδήσεως εις τούς άστυνομικούς.

Συγχαίρω άπαντας τούς άστυνομικούς, τούς λαβόντας μέρος εις τούς άγώνας 
καθώς έπίσης καί έκείνους οίτινες προεπονήθησαν, έστω καί άν δέν προεκρίθησαν, 
καί τοΰτο διότι άξιοι δέν κρίνονται μόνον οί έπιτυγχάνοντες, άλλά καί έκεϊνοι ο'ίτινες 
καταβάλλουσι προσπάθειαν εύγενή καί φιλότιμον ίνα έπιτύχωσιν.

Τέλος, έκφράζω τήν ευαρέσκειάν μου εις τά μέλη τών’Επιτροπών όργανώσεως 
καί διεξαγωγής τών άγώνων καί τούς οπωσδήποτε συμβαλόντας προς τοΰτο».

*
Τήν ομιλία τοϋ κ. Άρχηγοΰ έκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα. Έ ν 

συνεχεία ό κ. ’Αρχηγός, άπονέμων τά βραβεία καί τά σχετικά διπλώματα, συνεχάρη 
τούς νικητάς καί ηύχήθη εις αυτούς καί άλλας νίκας. 'Ύστερα άπ’ αυτά όλοι οί προσ
κεκλημένοι κατεβήκαμε στή μεγάλη αίθουσα τοϋ έστιατορίου τής Σχολής, όπου 
τά κατάμεστα άπό ορεκτικούς μεζέδες καί μπϋρες τραπέζια μάς άνέμεναν.Μέσα σέ 
άτμόσφαιρα πλήρους έγκαρδιότητος, καί ένώ όλοι συζητούσαμε τά άποτελέσματα τών 
άγώνων, ή μικρή άλλά πλούσια δεξίωσις κράτησε σχεδόν μέχρι τής 20ής ώρας. 
Κατά τήν διάρκειαν αυτής τμήμα τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων παιά
νιζε εύθυμους σκοπούς, ένώ γιά πολλή ώρα οί έλληνικοί χοροί έδωσαν ένα ξεχωριστό 
τόνο ζωντάνιας καί κεφιού. Τήν δεξίωσι έτίμησε μέ τήν παρουσία του καί ό τέως 
άρχίατρος καί γενικός γραμματεύς τοϋ άθλητισμοΰ ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Παπα- 
ρέσκος Νικόλαος, ό όποιος, γνωρίζοντας τήν συμβολή τής ’Αστυνομίας είς τον άθλη- 
τικόν τομέα τής χώρας, έξεφράσθη ευμενέστατα διά τον ’Αστυνομικόν Σώμα καί 
ηύχήθη όπως συνεχίσουμε τό ώς τώρα στον άθλητισμό λαμπρό μας έργο.
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Κλείνοντας τήν περιγραφή των Α ' ετησίων άστυνομικών σκοπευτικών αγώνων, 
αισθανόμαστε τήν άνάγκη να έκφράσουμε μέ σεβασμό τή βαθειά μας εύγνωμοσύνη 
στον κ. ’Αρχηγό για τήν υπέροχη πρωτοβουλία του καί, συγχαίροντας τούς άθλητάς 
πού πήραν μέρος, άσχετά αν έπρώτευσαν ή οχι, νά συγχαρούμε, παράλληλα, όλους

Οί νικητοά των άστυνομικών σκοπευτικών άγώνων έν μέσω τών έπισήμων προσκεκλη
μένων είς τήν δεξίωσιν της ’Αστυνομικής Σχολής.

εκείνους πού μέ τήν όποιαδήποτε συμβολή τους συνήργησαν στήν άπόλυτη επιτυχία 
τών άγώνων. Ευχόμαστε ολόψυχα όπως οΐ Β ' άστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες στε- 
φθοϋν μέ μεγαλύτερη έπιτυχία, πράγμα πού πιστεύουμε άπόλυτα, τόσο γιά τό καλό 
τού Σώματος πού υπηρετούμε, όσο καί γιά τό καλό τών ιδίων, δοθέντος ότι τό 
άθλημα της σκοποβολής είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά τό επάγγελμά  μας.

I. ΡΑ -Ι-Κ Ο Σ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν

'Ο  Ούΐνστων Τσώρτσιλ, γνωστός γιά τό περίφημο πνεύμα του, έδινε κάποτε 
ένα οικογενειακό γεύμα. ’Ανάμεσα στούς συνδαιτημόνες του ήταν καί ό γαμπρός 
του Μάρρεϋ, πού πάντοτε έφερνε σέ δύσκολη θέσι τό γηραιό πολιτικό, ύποβάλ- 
λοντάς του τις πιό άπρόοπτες έρωτήσεις. Σέ μιά στιγμή λοιπόν ό Μάρρεϋ ρώτησε 
τον πενθερό του.

—Κατά τήν γνώμην σας, ποιος ύπήρξεν ό πιό θαρραλέος πολιτικός στόν Β ' 
παγκόσμιο πόλεμο ;

Ό  Τσώρτσιλ σκέφθηκε λίγο καί δστερα άποκρίθηκε:
—Ό  Μπενίτο Μουσολίνι!
—Ό  Μουσολίνι; λέει κατάπληκτος ό γαμβρός τού πατέρα τής νίκης. Καί 

γιατί αυτό;
— Γιατί ήταν, άγαπητέ μου, ό μόνος πού είχε τό θάρρος νά έκτελέση τό ν .. .  

γαμβρό του! . .



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

«...Τί νά γράψω;;;...»
Ύπό * Υπαστυνόμου Β’ χ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

( Συνέχεια Ι χ  τού προηγουμένου)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'

III . Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ

γ )  "Α λλη μ ια  σ ύ ντο μ η  π α ρ έ ν θ ε σ η .

... 'Η  στήλη αυτή δοκιμάζει συχνά μια μεγάλη ικανοποίηση... Διαπιστώνει, 
δηλαδή, δτι οί γραμμές της διαβάζονται μέ προσοχή, κουβεντιάζονται πολλές φορές 
ζωηρά, καί γίνονται κάπου - κάπου άντικείμενον σχολίων και κρίσεων άπό τούς 
άναγνώστες της.

Αύτό τής προξενεί πολλή χαρά καί, συγχρόνως, τη βοηθεΐ ν’ άντλή θέματα καί 
δυνάμεις άπο την προσοχή καί τη συνεργασία των φίλων της.

Δέν είναι (καί δέν πρέπει νά είναι) μονόλογος... Διάλογος έχει γίνει, ένας ωφέ
λιμος διάλογος περιοδικού καί άναγνωστικοΰ κοινού, πού προάγει το δεύτερο καί 
συντελεί στην επιτυχία των σκοπών του πρώτου. ’Έ τσι, κάθε τόσο καί λιγάκι, άναγκά- 
ζεται ν’ άνοίγη παρενθέσεις, γιά ν’ άκούση, νά παραθέση καί νά σχολιάση τις γνώμες 
πού διατυπώνονται άπο ένα σωρό κατευθύνσεις.

Γιατί, κοντά στά τηλεφωνήματα, λαμβάνει κάθε φορά δεκάδες γράμματα, 
ενδιαφέροντα, χαρούμενα ή καί θυμωμένα άκόμα.

'Η  δράση πού φέρνει την δημιουργική άντίδραση.
Το βότσαλο πού πέφτει μέσα στήν ήρεμη λίμνη, γιά νά τήν γεμίση κύκλους 

πού ολοένα μεγαλώνουν.
Πόσο πολύ χαίρεται γ ι’ αύτό!!!...
Χωρίς, λοιπόν, νά ένοχληθή γιά τή νέα διακοπή, άνοίγει καί πάλι μιά άκόμα 

παρένθεση, γιά ν’ άπαντήση σ’ένα έκλεκτό φίλο καί άριστο συνάδελφο, ό όποιος διε- 
τύπωσε προσφάτως μερικές άντιρρήσεις, πάνω σέ μερικά σημεία αυτής τής ταπεινής 
εργασίας, πού έχουν τήν καλωσύνη νά φιλοξενούν τά «’Αστυνομικά Χρονικά», πλάι 
στις ένδιαφέρουσες μελέτες των.

Θυμωμένος είναι, δπως καταλαβαίνω, ό φίλος έπιστολογράφος. Καί γ ι’ αυτό 
μου είναι ιδιαιτέρως συμπαθής καί άξιοπρόσεκτος. Καί άνεβαίνει στήν είσαγγελική 
έδρα γιά νά άπαγγείλη τδ δριμύ κατηγορητήριό του, άφοϋ μέ τοποθετήσει πρώτα 
εμένα στο έδώλιο τού κατηγορουμένου.

Αύτο δέν μέ ένοχλεΐ. Δέν σχίζω άδιάφορος το γράμμά του. Δέν άντιπαρέρχομαι 
τις απόψεις του. ’Ίσα - ίσα. Θά σταθώ νά τις συζητήσω. Θά σταθώ ν’... άπολογηθώ, 
δπως έπιθυμεΐ.

’Αλήθεια! Πόσο ωραία είναι ή Δημοκρατία τών δυτικών ελευθέρων κρα
τών !!!

Κι’ ύστερα άπο δλα έτοΰτα, τά έν είδει προλόγου παρατεθέντα, ας μοΰ έπι- 
τρέψη νά τού πώ κι’ έγώ ελεύθερα τή δική μου γνώμη, πού δέν πρέπει νά τον στενο- 
χωρήση, δπως δέν στενοχώρησε κι’ έμένα το γράμμα του.

Κατ’ άρχήν, λοιπόν, μοΰ φαίνεται δτι κάπως παράξενα είναι διατυπωμένες 
οί γραμμές του. Δέν ρωτά νά μάθη. Δογματίζει. Δέν παρακαλεΐ. ’Απαιτεί. Δέν δια
τυπώνει άπορίες. 'Υποδεικνύει. Δέν ζητεί τήν γνώμην μου. Ζητεί νά έπιβάλη τή 
δική του.

Πόσο μεγάλο είναι το λάθος αύτό τού, κατά τά άλλα, άγαπητοΰ μου φίλου 1! 1!
Μ’ αυτόν τον τρόπο, δμως, μας βοηθεΐ νά έπαναλάβουμε δσα κάποτε άναφέ- 

ραμε, στο πρώτο σημείωμά μας, σχετικά μέ τις εκθέσεις. Έλέγαμε τότε δτι ή έκθεση
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δέν πρέπει νά κυριαρχήται άπό έγωιστική μανία προβολής, άλλα πρέπει να την δια- 
κρίνη σεμνότης καί ταπεινό ύφος, ώστε νά προκαλή άμέσως τή συμπάθεια.

Τό «έγώ» πρέπει νά διαγραφή άπό τό κείμενο τής έκθέσεως, καί τά άντιλεγό- 
μενα σημεία πρέπει (είναι άνάγκη) νά καλύπτωνται άπό ένα μανδύα ταπεινοφρο
σύνης.

Συχνά πρέπει νά χρησιμοποιοϋμεν εύχάριστες φρασοΰλες, σαν αυτές: «νομί
ζουμε ότι ... », « ... ίσως νά ... », « ... δεν άποκλείεται νά ... », « ...άς μας έπιτραπή 
νά εκφέρουμε τή γνώμη μας...» "Η , μια άντίρρησις, πιο καλά θά ήταν νά διετυπώνετο 
σάν έρώτησις ... ’Αντί, δηλαδή, νά πούμε: « ... αύτό είναι έτσι», είναι πιο ώραϊο νά 
πούμε: « μήπως αύτό είναι έτσι;».

Στο θέμα αύτό πρέπει νά καταβληθή ιδιαίτερη προσοχή, γιατί παρουσιάζεται 
σάν τρωτό σημείο σέ μερικές άναφορές, καί δίνει ένα ελαφρό άντιπειθαρχικό χρώμα 
σ’ αύτές.

Άναφερόμενοι σ’ ένα ζήτημα δέν πρέπει νά κάνουμε κρίσεις, ούτε νά έμφανι- 
ζώμεθα σάν παντογνώστες, βλέποντας τούς άλλους σάν ... κουνούπια.

’Ά ς μή ξεχνάμε ότι «κάθε θέμα έχει δύο όψεις»—όπως λένε οί Γερμανοί, καί τό 
«έν οίδα οτι ούδέν οΐδα», πού είπεν ό Σωκράτης, ό πατέρας τής ήθικής φιλοσοφίας.

Τό πρώτο, λοιπόν, πράγμα πού παρατηρώ στο κείμενο τού φίλου μου είναι 
αύτό, τό κάπως αυταρχικό ύφος του, πού έρχεται σέ κτυπητή άντίθεση, άφ’ ένός μέν 
στο ταπεινό ΰφος αυτής τής στήλης, άφ’ ετέρου δέ σέ όσα άνεφέρθησαν εδώ, γύρω άπό 
τις εκθέσεις.

"Ενα άλλο πράγμα πού παρατηρώ είναι ή γλώσσα, πού στην άρχή είναι καθα
ρεύουσα, υστέρα γίνεται δημοτική καί στο τέλος παρουσιάζεται πολύ άκατάστατη 
καί άσυγχώρητα άτακτοποίητη.

Φίλοι μου, όταν γράφουμε ένα κείμενο δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ή ελληνική 
διάλεκτος έχει τρεις μορφές...Τήν άρχαία,πού μένει στά παλαιά κείμενα πού διδάσκον
ται στά σχολεία, τήν καθαρεύουσα, πού χρησιμοποιείται άπό τό έθνος μας στις επί
σημες, πλευρές τής δραστηριότητός του καί τή δημοτική, πού είναι ή γλώσσα τής 
ποιήσεως, τής λογοτεχνίας καί τής καθημερινής ζωής.

Τέταρτη μορφή, δυστυχώς, δέν υπάρχει. Κι’ ούτε έπιτρέπεται νά παίρνουμε 
λίγο άπό κάθε μιά καί νά φτειάχνουμε σαλάτα. Θά είναι πολύ άνοστη. Καί ΐσως 
άκατάλληλη «προς βρώσιν».

Γράφοντας μιά έκθεση πρέπει νά χρησιμοποιούμε τήν καθαρεύουσα, τήν άπλή 
καθαρεύουσα τών έφημερίδων καί τών δημοσίων εγγράφων. ’Απαγορεύεται δέ, έπί 
ποινή θανάτου, νά τήν μπερδεύουμε μέ τήν δημοτική καί νά τήν κακοποιούμε.

’Αλλά, άς άντιπαρέλθουμε κι’ αύτό τό ζήτημα, κι’ άς έρθουμε στο περιεχό
μενο τής έπιστολής τού έπιστολογράφου μου.

Διαμαρτύρεται, λοιπόν, ό φίλος συνάδελφος, γιατί ή στήλη αύτή παρέθεσε με
ρικές φράσεις άπό εκθέσεις άποτυχόντων υποψηφίων τών ’Αστυνομικών Σχολών. 
Καί ύποστηρίζει ότι δέν πρέπει αύτές οί έκθέσεις νά βλέπουν τό φώς τής δημοσιό- 
τητος, γιατί μπορεί νά βρεθή ένας νά ύποθέση ότι οί άστυνομικοί... είναι ... άγράμ- 
μ ατο ι...

Συνταυτίζει, δηλαδή, τήν έκθεση ένός άστυφύλακος μέ τό πελώριο θέμα τής 
προβολής τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Τάδε έφα ό φίλος.
Κατόπιν τούτου, λαμβάνω τήν τιμήν, άπολογούμενος έπί τής έν λόγω έπι

στολής, ν’ άναφέρω τά κάτωθι:
Στις έξετάσεις τής Σχολής Άρχιφυλάκων (άπό τις όποιες ήταν παρμένες οί 

εκθέσεις), λαμβάνουν μέρος πάνω άπό χίλιοι άστυφύλακες καί έπιτυγχάνουν οί μισοί 
περίπου. Ά πό  αύτούς μπαίνει στή Σχολή ένας μικρός μονάχα άριθμός. ’Έ τσι έχουμε 
τρεις νοητούς κύκλους. Τον πρώτο, πού είναι άπέραντος καί στον όποιον συμπερι-
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λαμβάνονται ένα σωρό ’Αστυφύλακες διαφόρου μορφώσεως καί προσόντων, τον δεύ
τερο στον όποιον περικλείονται οί έπιτυγχάνοντες, καί τον τρίτο, τον μικρότερο, ό 
όποιος περιλαμβάνει τούς είσαγομένους στή Σχολή.

Οί δυο τελευταίοι αύτοί κύκλοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιά την πνευματική 
υπόσταση τής ’Αστυνομίας.

Τό ζήτημα δεν είναι αν βρέθηκεν ένας ’Αστυφύλακας νά κάνη 5 ή 10 ορθογρα
φικά λάθη, άφοϋ αυτός έχει άπορριφθή, άλλά αν αυτοί πού μπαίνουν στις Σχολές 
είναι ικανοί ή όχι.

Καί επί τοϋ σημείου αύτοϋ όλοι συμφωνούν ότι οί βαθμοφόροι της ’Αστυνο
μίας, περνώντας άπό ένα σωρό δοκιμασίες, εξέρχονται τής Σχολής πάνοπλοι καί τ ι
μούν τον έαυτό τους καί τό ’Αστυνομικό Σώμα. Αύτή, λοιπόν, ή έργασία δέν άπευθύ- 
νεται σ’ αύτούς, άλλά στους άλλους. Στους άποτυχόντας. Κι’ έχει σκοπό νά τούς 
θυμίση μερικά άπλά πράγματα, πού μέσα στό σάλο των έξετάσεων φαίνεται ότι 
λησμονούν. Μάθημα, ας πούμε, γίνεται. Διάγνωση μιας άσθενείας. Καί ό γιατρός δέν 
συνιστά μονάχα άσπιρίνη, άλλά υποδεικνύει καμμιά φορά καί εισαγωγή στό νοσο
κομείο.

Είναι άξιοκατάκριτος γ ι’ αύτό;
Κι’ όταν υπάρχουν μερικοί ’Αστυφύλακες πού πιστεύουν ότι άδικήθηκαν καί 

τά βάζουν μέ τις Επιτροπές, πώς θά τούς δώσουμε νά καταλάβουν ότι φταίνε γιά 
τήν άποτυχία τους;

Μέ ποιο τρόπο θά τούς υποδείξουμε τά λάθη τους; Είναι άρκετό, άρά γε, νά 
-ούς δίνουμε μονάχα συνταγές εκθέσεων; ή μήπως πρέπει, κάπου - κάπου, νά τούς 
παρουσιάζουμε τά ίδια τά κείμενά τους, ώστε βλέποντάς τα νά διδάσκονται καί νά 
διορθώνονται;

Κι’ όταν παραθέτουμε ένα κακό κείμενο, κατά ποιαν λογικήν βλάπτουμε τήν 
’Αστυνομία;

’Ίσα - ίσα πού, μ’ αύτόν τον τρόπον, άποδεικνύουμε ά δ ι ά ψ ε υ σ τ α  ότι ό 
υγιής πνευματικώς ’Αστυνομικός ’Οργανισμός, πού τον διακρίνει ή μόρφωση καί ή 
πνευματική ώριμότης, άντιδρά καί έξανίσταται, όταν άντικρύζη εικόνες σάν αύτές.

Οί άποτυγχάνοτες σ’δλες τις Σχολές δέν είναι πάντα οί κακοί, άλλά καί οί καλοί 
μαζί, πού πιθανόν νά ήταν άπρόσεκτοι ή άφηρημένοι ή καί νά έτυχε νά βρεθούν σέ μιά 
κακή μέρα. Πώς νά τούς βοηθήσουμε;

Κάποτε ό σεβαστός μου καί εκλεκτός δημοσιογράφος κ. Αίμ. Χουρμούζιος, 
στήν‘τακτική του στήλη: «Σημειώσεις ένός’Αθηναίου» στήν έφημερίδα «Καθημε
ρινή», συνεκέντρωσε μερικά τέτοια μαργαριτάρια άπό τίςέξετάσεις τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών καί τά έδημοσίευσεν, ώς είχαν, μέ πολύ καυστικά σχόλια.

Μ’ αύτό, τάχα, τον τρόπο ήθελε ν’ άποδείξη ότι οί φοιτηταί είναι άγράμματοι; 
’Ή  μήπως ήθελε νά βλάψη τό υπέροχο πνευματικό έργο τού Πανεπιστημίου;

Ά π α γε  τής βλασφημίας! ! ! Πρόθεσή του ήταν νά ώφελήση. Άλλά καί μαζί 
νά υπογράμμιση ότι στις Πανεπιστημιακές εξετάσεις έπιτυγχάνουν οί άριστοι.

Λοιπόν; Ποιον τό έγκλημά μου;
Δέν πρέπει νά λησμονή ό φίλος συνάδελφος οτι άπειρες φορές παρέθεσα μέ θαυ

μασμό περικοπές άπό υπέροχες έκθέσεις συναδέλφων, οί όποιες άποτελοΰν ύμνο γιά 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων.

Άλλά, δέν μπορώ νά βλέπω μονάχα τή μιά όψη. Γιατί αύτή ή στήλη δέν 
είναι ποίημα, ούτε μυθιστόρημα. Μάθημα είναι. Καί μάλιστα πολύ πεζό. Καί ποιη
τικήν άδειαν δέν έχω, ώστε νά γράφω δ,τι μοΰ άρέσει.

’Ασχολούμαι μ’ ένα πολύ ειδικό θέμα πού τό διαβάζουν πολύ πιο ειδικοί άπό 
μένα. Γ ι’ αύτό πρέπει νά είμαι πάντα κοντά στήν άλήθεια καί μέσα στήν πραγμα
τικότητα.

Ά πό  άλλους τομείς μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά διακονήσω τά άστυνομικά ΐδε-
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ώδη και νά τά προβάλω. ’Από τή στήλη αυτή είμαι άναγκασμένος νά κινούμαι μέσα 
σέ επιστημονικά, όσο μπορώ, πλαίσια, κρίνοντας άλλά καί άδιακόπως κρινόμενος, 
όπως άποδεικνύει ή βροχή των επιστολών πού ραντίζουν τις γραμμές μου καί τις 
ζωογονούν.

Μή ταρασσέσθω υμών ή καρδία, φίλε Μάρκο.
"Οσα γράφονται σ’ αύτό τό περιοδικό υπηρετούν κάποιαν σκοπιμότητα. Δεν 

γράφονται τυχαίως. Κρίνονται, έλέγχονται, έπιλέγονται.
Πολλά είναι τά κείμενα πού υποβάλλονται καί λίγα δημοσιεύονται. Έ χουσι 

γάρ οί φύλακες τήν γνώσιν. Καί. ή ύπαρξη μονάχα αύτοΰ τού περιοδικού άποδεικνύει 
δτι στήν ’Αστυνομία υπάρχει πνευματική άνθηση, πού όμοιά της δεν γνώρισεν άλλοτε 
τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

"Ολα, έτούτη τήν έποχή, υπηρετούν τήν ’Αστυνομική ’Ιδέα. Ό  τύπος, τό ρα- 
διόφωνον, ό κινηματογράφος, τά μέσα ψυχαγωγίας, ό αθλητισμός.

Άλλά μή μπερδεύης τά πράγματα.
’Εδώ δεν είναι ήμερολόγιον ’Αστυνομίας. Είναι μαθήματα έκθέσεως. Είναι 

οδηγίες. Είναι υποδείξεις. Καί πρέπει νά κινήται ή έργασία αύτή μέσα σέ ειδικά 
πλαίσια. Παρά ταΰτα δμως, καθώς θά διαπιστώνης, δποτε της δοθή ή ευκαιρία, εξέρ
χεται τών άρμοδιοτήτων της, γιά νά μιλήση μέ θαυμασμό γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα. 
Τέλος, έπίτρεψέ μου νά σοΰ αναφέρω δτι τά θέματα τής προβολής τού Σώματός μας 
δεν αντιμετωπίζονται μέ τον τρόπον πού τά άντιμετώπισες έσύ. Πίνοντας τό καφε
δάκι σου στο καφενείο καί διαβάζοντας ή κουβεντιάζοντας. ’Αντιμετωπίζονται κά
πως διαφορετικά. Καί τά τελευταία δύο χρόνια, στον τομέα αύτόν, ή ’Αστυνομία έχει 
νά έπιδείξη μιά πολύπλευρη, άθόρυβη καί άποδοτική έργασία, τής οποίας τούς καρ
πούς θ’ άπολαύσης κάποτε μέ συγκίνηση. 'Η  προβολή τού Σώματός μας έχει δυο 
πλευρές: Τή δική σου καί τής υπεύθυνης ήγεσίας τής ’Αστυνομίας.

Έ σύ προβάλλεις τό ’Αστυνομικό Σώμα δταν μελετάς, δταν μορφώνεσαι, δταν 
είσαι καθαρός καί κανονικά ντυμένος, δταν φέρεσαι ευγενικά προς τούς πολίτας, 
δταν κάνης καλά τή δουλειά σου.

Κάνε δλα αύτά μέ ενθουσιασμό καί άσε τις αρμόδιες υπηρεσίες τής ’Αστυνο
μίας νά κάνουν τή δουλειά τους μέ τον τρόπο πού ξέρουν. Μέ μέθοδο, μέ πρόγραμμα, 
μέ σύστημα, μέ περίσκεψη. Νοιώσε ενθουσιασμό γ ι’ αύτό. Γιατί ή ’Αστυνομία δια
θέτει, έτούτη τήν ώρα, απεριόριστη λαϊκή δύναμη, γιά νά διάκονήση τά εύγενή ιδεώδη, 
υπέρ τών οποίων έθυσιάσθησαν σέ ταραγμένες έποχές άλλοι συνάδελφοί μας.

'Η  δουλειά σου, οί κοινωνικές προσφορές σου, οι άρετές σου, μήν άνησυχής, 
προβάλλονται μέ τον καλύτερο τρόπο. Κι’ δλα τά σύγχρονα μέσα έχουν χρησιμοποιηθή 
γιά τον σκοπό αύτό.

Κατά δεκάδες περνούν άπ’ τό αρμόδιο γραφείο δημοσίων σχέσεων οί ένθου- 
σιασμένοι πολίτες. Κατά δεκάδες φθάνουν τά γράμματα, ένα σωρό άνθρώπων, άπό δλα 
τά σημεία τής δικαιοδοσίας μας. 'Ο  σπόρος ό καλός σπέρνεται, δπως πρέπει καί μέ 
τον τρόπο πού πρέπει, άδιάκοπα.

Μήν σέ άνησυχοΰν έτοΰτα τά λεπτά ζητήματα. Άφοσιώσου άπερίσπαστος στή 
δουλειά σου κι’ άσε τούς άλλους νά δίνουν τις μάχες, νά κερδίζουν έδάφη, νά τραυμα- 
τίζωνται, άλλά νά νικούν.

Άλλά, άρκετά τό κουβεντιάσαμε, νομίζω, τό θέμα. ’Ελπίζω δτι μέ κατάλαβες.
Τώρα, μέ τήν άδειά σου, θά προχωρήσω στή συνέχεια τής μελέτης μου, κλεί

νοντας αύτήν τήν παρένθεση, πού μέ υποχρέωσες ν’ ανοίξω.
Ευχαρίστως νά ξαναφιλοξενήσω τις άντιρρήσεις σου.
Διάβασε τις έπόμενες γραμμές καί ίσως κάτι νά έχης πάλι νά μοΰ πής. Εύχα- 

ριστώ.
(Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΑΠΕΑΕΥ0ΕΡΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

---------------------  'Υπό Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΟΛΔΑΣΕΑ ----------------------

Τό πρωί της 23ης ’Οκτωβρίου, δύο λεωφορεία της ’Αστυνομίας ξεκινούν άπό 
την Σχολήν μέ τούς Δοκίμους 'Υπαστυνόμους, τούς οποίους τώρα συνοδεύουν ό 
υποδιοικητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Λυκούσης Παναγιώτης, 
ό κοσμήτωρ, ’Αστυνόμος Β 'κ. Παπαθανασίου Λεωνίδας καί οί 'Υπαστυνόμοι Α ' κ.κ. 
Κουβέλης Κωνσταντίνος καί Χατζάκος Δημήτριος, διά να τούς μεταφέρουν είς 
τήν Θεσσαλονίκην, οπού θά συμμετάσχουν είς τάς έορτάς, επί τή συμπληρώσει 
πεντήκοντα έτών άπό τής άπελευθερώσεως τής Μακεδονικής πρωτευούσης.

'Ο έορτασμός τής κατά τήν 28ην Όκτωρβίου 1940 ,άνατάσεως του νεωτέρου 
ελληνικού μεγαλείου συνεδυάσθη, κατ’ εξοχήν εφέτος, μέ τον εορτασμόν τής πεν- 
τηκονταετηρίδος των ένδοξων Βαλκανικών πολέμων.

'Η  Θεσσαλονίκη, ή ζηλευτή κόρη τού τιμημένου έλληνικοΰ Βορρά, υπήρξε καί 
πάλιν, κατά δικαίαν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως, τό κέντρον των πανηγυρικών 
αυτών έκδηλώσεων, αΐτινες διά μίαν άκόμη φοράν έπέπρωτο νά μεταδώσουν, άνά τό 
πανελλήνιον καί τον κόσμον ολόκληρον, τον ιερόν έκεΐνον παλμόν τής φιλοπατρίας, 
τού άκαταβλήτου ψυχικού σθένους τής αίωνίας ελληνικής φυλής, ή οποία, εις κρί
σιμους τής ιστορίας της στιγμάς, έγνώρισε καί γνωρίζει νά μάχεται καί νά νικά.

Καθ’ δν χρόνον μεταφερόμεθα είς Θεσσαλονίκην, 'ίνα διά πρώτην φοράν συμμε- 
τάσχωμεν είς τον έορτασμόν τής άπελευθερώσεως τής πόλεως, ό νοΰς μας πετά πολύ 
πίσω καί διαβάζει μέ θάμβος καί κατάνυξι σελίδας χρυσας τής έλληνικής ιστορίας, 
δταν ό έλληνικός λαός, ήνωμένος ύπό τήν δεξιάν ήγεσίαν τού στρατηλάτου Διαδόχου 
καί μετέπειτα Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τού οξυδερκούς πρωθυπουργού ’Ε
λευθερίου Βενιζέλου, έθραυε τά δεσμά τής δουλείας καί έφερνε τό χαρούμενο 
μήνυμα τής ελευθερίας είς τούς άλυτρώτους άδελφούς του, τής άείποτε έλληνικής 
Μακεδονίας.

Ό  πολιούχος καί προστάτης τής πόλεως, μεγαλομάρτυς Δημήτριος, έδωσε 
φτερά είς τήν έλληνικήν ψυχήν καί έκράτυνε τά ελληνικά δπλα, διά τον νεώτερον 
θρίαμβον τής χριστιανωσύνης. Τό μακρυνόν όραμα μιας έλληνικής Θεσσαλονίκης έγι
νε καί πάλιν πραγματικότης. Ναί ! ή Θεσσαλονίκη έλληνική, όπως-καί χριστιανική.

’Ενώ τά λεωφορεία προχωρούν, διασχίζοντα άδιάκοπα τό δμορφο έλληνικό 
τοπίο, πού ξετυλίγεται εμπρός μας, σάν μία πανοραματική οθόνη, ή άπόστασις πού 
μάς χωρίζει άπό τήν συμπρωτεύουσα τού Βορρά, δλο καί μικραίνει, μικραίνει, γιά 
νά "βρεθούμε, μετά άπό ευχάριστη διαδρομή δέκα περίπου ωρών, ξαφνικά μέσα στήν 
ολόθερμη αγκαλιά της. "Ομορφη Θεσσαλονίκη! Μοιάζεις τρανή βασίλισσα, καθώς 
άπλώνεσαι μέ χάρι στή γόνιμη πεδιάδα τού ’Αξιού, ένώ-τά πόδια σου βρέχονται 
άπό τά καταγάλανα νερά τού Θερμαϊκού. Οί σύγχρονες πολυκατοικίες, άλλά καί 
οί πολυάριθμες Βυζαντινές εκκλησίες, προσδίδουν μίαν άσύγκριτη μεγαλοπρέπεια 
στήν δμορφη αυτή πόλι. ’Εδώ τά παιδιά τής Ελλάδος προσήλθον καί πάλιν, άπο- 
τίοντα φόρον τιμής στήν προγονική δόξα, γιά νά γιορτάσουν τάς δυο Εστορικάς επε
τείους. 'Η  πόλις πλέει στή γαλανόλευκον. 'Ο έορταστικός τόνος διάχυτος σκορπίζει 
ρίγη ενθουσιασμού στις ψυχές δλων μας.

Ξημερώνει ή 26η Όκτωρβίου, ημέρα διπλής χαρμοσύνου εορτής γιά τούς 
Θεσσαλονικεΐς. Είναι ή ημέρα τής μνήμης τού πολιούχου άγιου των, άλλά καί 
ή ημέρα τής εθνικής άπελευθερώσεως των. Μετά τήν δοξολογίαν, ένώπιον τών
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Βασιλέων, τοϋ Διαδόχου, τού Πρωθυπουργού καί λοιπών έπισήμων καί περί ώραν 
12ην, άρχίζει ή μεγαλειώδης παρέλασις. Παρελαύνουν τά παιδιά τής Ελλάδος, 
παρελαύνει τό ’Έθνος ολόκληρον. Προηγείται τό αΰτοκίνητον τό φέρον τούς παλαιούς 
πολεμιστάς των ένδοξων πολέμων τοϋ 1912-1913. Δικαία τιμή ! ’Ακολουθούν τά 
μηχανοκίνητα, τά πεζοπόρα τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ή Χωρο
φυλακή καί τήν παρέλασιν κλείνει, όπως πάντα, τό άντιπροσωπευτικόν τμήμα τών 
δευτεροετών δοκίμων ύπαστυνόμων, εχον έπικεφαλής τον κ. κοσμήτορα καί τούς 
δύο ύπαστυνόμους, ύπό τάς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς τοϋ παραληροϋντος άπό 
ενθουσιασμόν πλήθους. ’Έ τσι, μέσα σ’ ενα άσύγκριτον τόνον εθνικών έκδηλώσεων, 
κλείνει ή ιστορική αύτή γιά τήν Θεσσαλονίκην ήμέρα. "Οσοι τήν έζήσαμε θά τήν 
ένθυμούμεθα γιά πάντα. 'Υπήρξε μία άπό τις καλύτερες ήμέρες τής ζωής μας.

Τήν έπομένην έπεσκέφθημεν τά μαγευτικά προάστια Πανόραμα (Ά ρτακλή)καί 
Μηχανιώνα, ώς καί διάφορα άλλα άξιοθέατα τής πόλεως. ’Αλλά οί ήμέρες περνούν 
καί ή ώρα τής επιστροφής πλησιάζει. Πριν όμως πάρουμε τό δρόμο τοϋ γυρισμού 
πρέπει νά θυμηθούμε όλους εκείνους-, οί όποιοι μάς προσέφερον τήν εγκάρδια φιλο
ξενία τους καί ιδιαιτέρως τον άρχίατρον τού 472 Στρατιωτικού Νοσοκομείου κ. 
Μαρκόπουλον, καθώς καί τό πρόθυμον ύπ’ αύτόν διοικητικόν προσωπικόν. Τούς 
εύχαριστοΰμεν όλους θερμώς καί τούς διαβεβαιοΰμεν, ότι διατηροΰμεν άπό όλους 
τους, ώς καί άπό τον λαόν τής Βορείου Ελλάδος έν γένει, τάς καλυτέρας τών άνα- 
μνήσεων.

29-10-62. "Ωρα 7η πρωινή. Έπιβιβαζόμεθα καί πάλι τών λεωφορείων πού θά 
μάς φέρουν στήν ’Αθήνα. ’Αφήνομε πίσω μας τήν όμορφη Θεσσαλονίκη, βυθισμένη 
ακόμη στή νυκτερινή της νάρκη. Προχωρούμε, όλο καί προχωρούμε. Διασχίζομε 
τήν όμορφη κοιλάδα τών Τεμπών καί νά σέ λίγο σταματούμε είς τον παρά τον 
Πλαταμώνα Λαρίσης ιερόν ναόν τής 'Α γ. Παρασκευής, έκτισμένον είς τούς πρόποδας 
ύπερυψήλου καί άποκρήμνου βράχου. Κάνουμε τό σταυρό μας ευλαβικά καί θαυ
μάζομε τό υπέροχο τοπίο. Καί τό ταξίδι τού γυρισμού συνεχίζεται. "Ωρα 19.45'. 
Μπροστά μας εχομε καί πάλι τήν ’Αθήνα, ναι τήν ομοφρη ’Αθήνα μας, άπό τήν 
οποίαν έδώ καί λίγες ήμέρες ξεκινήσαμε, γιά νά συμμετάσχωμεν είς τάς μεγαλει
ώδεις έθνικάς εκδηλώσεις τής πεντηκονταετηρίδος, άπό τής άπελευθερώσεως τής 
πόλεως τής Θεσσαλονίκης. Τό όμορφο ταξίδι μας έτελείωσε, άλλά ή ιστορία τής 
Ελλάδος συνεχίζει πάντοτε τήν δοξασμένη πορεία της, προς τά αιώνια πεπρωμένα 
τής ελληνικής φυλής.

Π . ΓΙΟ Λ ΔΑ ΣΕ Α Σ

ΟΙ άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.
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Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού καί διασκευήν, 
τοϋ άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Γιά πολύ καιρό ό λοχίας Έ μ μ ετ Ντάν, πού υπηρετούσε στις βρεταννικές δυνά
μεις κατοχής στη Γερμανία, στο Ντούϊσμπούργκ, μελετούσε τή δολοφονία τού 
καλυτέρου φίλου του, τοϋ λοχία Τίτς Γουώτερς. Ή  αίτια ήταν ή γυναίκα του. 'Ο 
Γουώτερς είχε παντρευτή μια νεαρή Γερμανίδα, μέ την όποια ό Ντάν άργότερα τα 
είχε φτειάξει.

Ό  Γουώτερς ύπωπτεύθηκε ότι ή γυναίκα του τον άπατοΰσε άλλα δεν ήξερε 
μέ ποιόν. ΤΗταν συναισθηματικός τύπος καί ζηλιάρης και άρχισε νά κακομεταχει
ρίζεται τή γυναίκα του, βρίζοντάς την, πολλές φορές δέ τον έπαιρνε τό παράπονο 
και δήλωνε ότι θά τή σκότωνε καί μετά θά αύτοκτονοΰσε. Τή δήλωση αύτή τήν 
έκανε πολλές φορές καί δημοσία.

Τήν νύκτα τής 30 Μαρτίου 1953, ό Ντάν προσκάλεσε στο αύτοκίνητό του τό 
φίλο του Γουώτερς γιά νά κάνουν ένα περίπατο. "Οταν βρέθηκαν έξω άπό τούς 
στρατώνες, ό Ντάν σταμάτησε τό αύτοκίνητο καί μέ ένα αιφνιδιαστικό κτύπημα 
ζίου-ζίτσου στο λαιμό, άφησε στον τόπον τον Γουώτερς.

Ό  Ντάν τοποθέτησε τότε τό πτώμα στο πίσω μέρος τού αύτοκινήτου καί τό 
σκέπασε μέ μιά κουβέρτα. Περίμενε κάπου μισή ώρα, πριν νά ξεκινήση γιά τό στρα
τόπεδο, ώστε οί στρατιώτες νά είναι μαζεμένοι στήν αίθουσα συγκεντρώσεως καί
έτσι νά μήν υπάρχει κανείς στά προαύλια. 'Όταν έφτασε στο στρατόπεδο ό Ντάν 
μετέφερε τό πτώμα μέσα σ’ ένα έρημο κτίριο, οπού τό κρέμασε σ’ ένα δοκάρι. 
Κατόπιν πήγε ήσυχος νά παίξη χαρτιά.

Μερικές ώρες άργότερα διαπιστώθηκε ή άπουσία τού Γουώτερς καί άρχισαν 
οί άναζητήσεις μέσα στο στρατόπεδο προς άνεύρεσίν του. Στις αναζητήσεις αύτές 
έλαβε μέρος επίσης καί ό Ντάν, ό όποιος, συνοδευόμενος καί άπό ένα άλλο στρα- 
τιτώτη, «άνακάλυψε» τό πτώμα.

Οί σχετικές άνακρίσεις ήταν πολύ σύντομες. Πολλοί είχαν άκόύσει τό Γουώτερς 
νά δηλώνη ότι θά αύτοκτονοΰσε καί ολα έδειχναν πράγματι ότι έπρόκειτο γιά αυτο
κτονία. Αύτό ήταν καί τό επίσημο πόρισμα τών άνακρίσεων. ’Έ τσι δέν ξανάγινε 
λόγος γιά τον Γουώτερς.

Έ π ί δέκα πέντε μήνες ό Ντάν άπέφευγε τή δικαιοσύνη.' "Οταν μετατέθηκε 
πίσω στήν ’Αγγλία, τον ακολούθησε καί ή χήρα τού Γουώτερς, όπου καί παντρευ
τήκανε,

Κάποιος όμως στρατιώτης, πού ύπηρετοϋσε μαζί του στο Ντούϊσμπούργκ 
κατά τήν εποχή εκείνη, είδε μιά μέρα τό ζευγάρι νά περπατά στο δρόμο καί ύπω
πτεύθηκε τί είχε συμβή.

'Ο στρατιώτης άνέφερε τήν ύπόθεσι στή μονάδα του, πού έξακρίβωσε ότι ό
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Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Ύπ6 Ύπαστυν. Β' κ. X. ΣΤΑΜΑΊΉ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο κα ί τέλος)

—Θα δω τήν κατάθεση του Άγάθου καί θά σάς πω άμέσως κύριε Διευθυντά. 
Καθήστε.

—’Άφησε τήν κατάθεση του Άγάθου. Δεν θά βρής τίποτα πού νά ξεδιαλύνη 
τις σκέψεις σου γιατί τώρα μόλις ζήτησε κι’ αυτός ν’ άκυρωθή ή πρώτη του κατά
θεση κι’ έδωσε δεύτερη. Ά πό  τις καταθέσεις τής Ντάρας καί της Νάνσυ λοιπόν τί 
συμπεραίνεις ;

—Μπορεί νάναι άλήθεια αυτά πού καταθέτουν κύριε Διευθυντά καί οί δυό τους ;
—Μάλλον. Συμφωνούν μέ τη δεύτερη κατάθεση τού Άγάθου.
—Συμφωνούν! φώναξα πελαγωμένος άκόμα περισσότερο. Τότε ποιος σκό

τωσε τό Θέμο Βότσικα ; 'Η  Ντόρα καταθέτει ότι «κάποιος υπαινιγμός τού Άγάθου 
ότι θά μαρτυρούσε γιά τό έγκλημά της άν δεν τού μετρούσε ογδόντα χιλιάδες, τήν 
ώδήγησε στήν άπόπειρα»! 'Η  Νάνσυ καταθέτει πάλι μέ τόσες λεπτομέρειες ότι τό 
έγκλημα τό διέπραξε ό Ά γά θος! Ποιά λέει τήν άλήθεια ; Μέ ποιά συμφωνεί ή κατά
θεση τού Ά γά θου; ’Έπειτα, ποιός υπαινιγμός τού Άγάθου έγινε προς τήν Νάνσυ 
τή νύχτα της άπόπειρας, άφού ή Νάνσυ καταθέτει ότι ύστερα άπό τό πάρτυ τής Λε- 
φάκη έλαβε τά μέτρα της γιά  νά μήν ξανασυναντήση τον Άγάθο, πού οπωσδήποτε 
θά τήν ξεμπέρδευε ;

—Αυτά μάς βασάνιζαν όλους άγαπητέ μου ώς τή στιγμή πού ό Άγάθος έδωσε 
τή δεύτερη κατάθεση. Ακούσε λοιπόν: 'Η  Ντόρα λέει τήν άλήθεια γιά τήν άπόπειρα 
τής Νάνσυ. Μόνο πού ή άπόπειρα ήταν εικονική καί άπέβλεπε νά κλειστή γιά μιά 
νύχτα ή Νάνσυ στόν «Ευαγγελισμό» καί νά μπορέση έτσι νά άποφύγη τον Άγάθο 
πού τή ζητούσε έπίμονα. "Οσο γιά τά άλλα σημεία τής καταθέσεως τής Νάνσυ, 
συμφωνούν άπόλυτα μέ τήν πραγματική εικόνα τής ύποθέσεως Βότσικα.

Ντάν συναντούσε συχνά τή σύζυγο τού Γουώτερς, όταν ό άνδρας της βρισκόταν 
μακρυά έν υπηρεσία. Ή  ύπόθεσις έφτασε στο ζενίθ, όταν ό στρατιώτης θυμήθηκε 
ότι είχε δή τον Ντάν νά τριγυρίζη κοντά στο άδειο κτίριο—τον τόπο τής αύτοκτονίας— 
μερικές ώρες προ τής άνευρέσεως τού πτώματος τού Γουώτερς.

Τά στοιχεία ήταν αρκετά γιά νά έπαναληφθοΰν οί άνακρίσεις, άλλά καί πάλι 
δέν μπορούσε νά άποδειχθή τό έγκλημα.

Τότε άποφασίσθηκε άπό τις γερμανικές αρχές τού Ντούϊσμπούργκ νά γίνη 
εκταφή τού πτώματος, γιά νά ένεργηθή νεκροψία.

Φυσικά οί γιατροί δέν μπορούσαν ν’ άποφανθοΰν εάν τό κτύπημα στο λαιμό 
ε προξενηθή άπό τήν άγχόνη ή άπό άλλη αιτία. Άλλά όταν οί Γερμανοί καί οί 

Ά γγλ ο ι παθολόγοι ένήργησαν άπό κοινού τή νεκροψία, τότε άποκαλύφθηκε τό δολο
φονικό σχέδιο τού Ντάν.

Ά πό  τί λοιπόν κατάλαβαν οί γιατροί ότι είχε διαπραχθή έγκλημα καί ότι δέν 
έπρόκειτο περί αύτοκτονίας ;

Α . Β Ο ΓΙΑ ΤΖΗ Σ
ΣημεΙωσις:

1. “Οσοι εκ των άναγνωστών μας άσχοληθοΰν μέ τήν λύσιν τοϋ άνωτέρου προβλήματος, 
παρακαλοϋνται νά μας άποστείλουν τάς άπαντήσεις των μέχρι της 20/12/1962.

2. Τό άστυνομικόν πρόβλημα «Ποιος έκλεψε τό περιδέραιον;» έλυσαν έπιτυχώς καί οί 
άναγνώσται μας ’Αστυνόμος Β' κ. ’Αλέξανδρος Αυγνός, ’Αρχιφύλαξ κ. Σταύρος Φωτιάς καί δ 
«Τακτικός άναγνώστης Κ.Χ.».
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’Έμεινα σκεπτικός. Τά πράγματα περιπλέκονταν περισσότερο τώρα στο μυαλό
μού,

—Σέ ποιόν άνήκε τό μοναδικό δακτυλικό άποτύπωμα πού βρήκαμε ; ρώτησα.
—Στη Βασούλα, τή Βάσω Άγάθου! άποκρίθηκε σκεφτικός κι’ ό 'Υποδιευθυντής.
—Αυτό κάπως τό ύποπτεύθηκα, δταν διάβασα πώς βρισκόταν μια νέα κοπέλλα 

στο αυτοκίνητο πού έφυγε ό Ά γάθος μετά τό έγκλημα, ψιθύρισα. 'Ώστε ή Νάνσυ 
λέει την άλήθεια ; 'Ο  ’Αγάθος είναι δολοφόνος ;

—Μάλιστα φίλε μου, είπε ό 'Υποδιευθυντής. 'Ο  Άγάθος! Και βρισκόταν εδώ, 
ανάμεσα σέ μάς, δλο αυτό τό διάστημα πού τον είχαμε στη Μελβούρνη της Αυστρα
λίας. 'Ο  Πουλίδης κατώρθωσε να μάς έξαπατήση τόσο άριστοτεχνικά μέ τό πήγαινε 
έλα στον πρόξενο της Αυστραλίας, Κάποιο άλλο άτομο ταξίδεψε μέ πλαστό δια
βατήριο καί μέ τό όνομα Δημήτρης Άγάθος. Κι* ό πραγματικός Ά γάθος βρισκόταν 
στην Αθήνα, κάτω άπό τήν προστασία τής Λεφάκη. Δολοφόνησε τό Θέμο Βότσικα 
λοιπόν εκείνο τό κυριακάτικο άπόγευμα καί δλα έγιναν δπως τά καταθέτει ή Νάνσυ. 
Τή Βασούλα Άγάθου, τήν ετεροθαλή άδελφή του, τήν πήρε ό δολοφόνος καί τήν πήγε 
στο δωμάτιο του Βότσικα γιά νά άφήση τό δακτυλικό άποτύπωμα καί νά μπορέση 
έτσι νά τήν ένοχοποιήση άργότερα γιά τό φόνο. Θά έμενε έτσι ήσυχος άπό ένα βάρος 
πού τό θεωρούσε μεγάλο, γιατί ή Βασούλα σκεπτόταν μόνο τίς σπουδές της καί τον 
αθλητισμό. Ε κτός άπ’ αυτό, ήξερε δτι τον μισούσε θανάσιμα γιά κάποιο άνατρι- 
χιαστικό έγκλημα εις βάρος της άπό τά δέκα τέσσερα χρόνια της.....

—Είδε τό πτώμα τού Βότσικα ή Βάσω Άγάθου ;
—•’Ό χι. Δέν τήν έβαλε καθόλου στο άτελιέ. Τήν πήγε στο δωμάτιο καί τήν 

έβαλε ν’ άνοιξη τό παράθυρο. "Εμεινε έτσι ένα δακτυλικό άποτύπωμα στον παρα
στάτη. "Υστερα τής υπέδειξε πώς θά κλείση τό παράθυρο μέ τό γαντοφορεμένο χέρι 
της καί αυτός πήδησε άπ’ τό παράθυρο στήν άύλή.

—"Ολα τά περί μένα άπό τόν’Αγάθο, ψιθύρισα.’Έπαιρνα δμως όποιοδήποτε όρκο 
γιά τήν εντιμότητα τής κυρίας Λεφάκη. Ποτέ δέν περίμενα δτι αυτή ήταν τό τρίτο 
πρόσωπο στήν άρχηγία τής σπείρας! Καί δμως, μαζί μέ τον Πιέρ καί τό Σπΰρο 
Λάβδα είχε διοργανώσει τόσο άριστα τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τούς έκβιασμούς, 
τίς άπάτες καί τή δολοφονία τού Θέμου Βότσικα...

—Καί κάποιο άπίστευτο δίκτυο άπό σωματεμπόριο, πρόσθεσε ό 'Υποδιευθυν
τής, κουνώντας θλιβερά τό κεφάλι του. "Υστερα άπό τήν Δώρα, τήν Άλικη, τήν 
Έ φ η , τή Ντόρα, τήν Ρίτα καί τή Νάνσυ, άλλες έφτά κοπέλλες, δεκαοχτώ έως είκο- 
σιτριών ετών, άναφέρονται στήν απολογία της. Τον τελευταίο καιρό είχε προσπαθήσει 
νά μπλέξη στά δίχτυα της καί τήν Έλενα, χωρίς νά τό κατορθώση. Κάτι παρόμοιο 
πρότεινε μέ τέχνη καί στή Μίνα δταν τή γνώρισε, μά ή Θεία Πρόνοια τή φύλαξε, 
αυτή τουλάχιστον. Ά π ’ τίς έφτά κοπέλλες πού άναφέρει στήν άπολογία της άκόμη, 
βρήκαμε χθές τή νύκτα τέσσερες καί σήμερα έλπίζουμε νά βρούμε καί τίς άλλες 
τρεις.

—"Εχω άπογοητευθή, είπα απελπισμένος. Πόσα πράγματα δέν είχαμε προ- 
βλέψει καθόλου! Πόσα...

—Δέν πρέπει νά άπογοητεύεσαι φιλαράκο μου, άπάντησε ό 'Υποδιευθυντής, 
χτυπώντας φιλικά στον ώμο μου. Ά ν  άπογοητευθής γιά τίς σκέψεις πού έκανες άπ’ 
τή στιγμή πού ξεκίνησες γιά τό δολοφόνο τού Βότσικα, τότε είσαι ζημιωμένος. 
Θά πέρασης άπό πολλά στάδια παρόμοια γιά νά χωνέψης δτι δλη ή άστυνομική σου 
ζωή θά είναι γεμάτη άπό απρόοπτα κι’ εξελίξεις πού δέν μπορούν νά προβλεφθοΰν 
μέ βεβαιότητα. Θυμάσαι τά γεγονότα άπό τήν άρχή ; Κανένας δέν ύποπτεύθηκε 
δτι ή Ντόρα ήταν δυνατόν νά περιμένη τρεις νύχτες μέσα στο ταξί γιά ν’ άρχιση η 
σκηνοθεσία. Ούτε φανταζόταν κανένας δτι ό Μπρουσούρης μέ τό Γρηγόρη Άνανιάδη 
περίμεναν τρεις νύχτες κι’ αυτοί ώπλισμένοι στις γωνιές. "Ολοι νομίσαμε τότε δτι
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ή Ντάρα ήταν το υποψήφιο θύμα, τή συμπαθήσαμε για λίγο μάλιστα καί στενοχωρη
θήκαμε «πού οί σφαίρες μας σκότωσαν τον Κουήν», ώσπου ή ίδια μας άπεκάλυψε πώς 
τον σκότωσε ό Μπρουσούρης. ’Έπειτα, ποιος ύποπτεύθηκε ότι ή Ντόρα ήταν το σπου
δαιότερο στέλεχος τής σπείρας, ότι κάτω άπό τό δημοσιογραφικό ψευδώνυμο «Χα
ρίλαος Μαρκέζης» κρυβόταν αυτή ή σατανική 'γυναίκα των είκοσιτριών χρόνων ; 
Φαντασθήκαμε ποτέ ότι «ή  ’ Επ οχή» είχε στή σύνταξη αυτόν τον θηλυκό σατανά ; 
Κανένας άπό τό προσωπικό τής εφημερίδας δέν την ύποπτεύθηκε μέσα σ’ ένάμισυ 
χρόνο για τή διπλή της προσωπικότητα. ’Έπειτα, δέν ύποπτεύθηκε κανένας ότι τή 
Λεφάκη τήν έφερε ή Ντόρα στοϋ Ζαβορίτη κι’ ότι αυτή έκαμε τό τηλεφώνημα για 
νά,τή συλλάβου με καί νά βρούμε έπάνω της έκεΐνο τό άπόγευμα δυο γράμματα τού 
Πιέρ, πού τήν ενοχοποιούσαν σέ μεγάλο βαθμό. "Οσο για τή Ρένα Βότσικα, έπρεπε 
νά ύποψιασθοΰμε ότι ερχόταν στήν Ελλάδα κάπου-κάπου καί δέν παρέμενε στα 
τοπικά δρομολόγια τής Β.Ε.Α. στο Λονδίνο, όπως μάς πληροφόρησαν...

—Μικρολεπτομέρειες, ψιθύρισα. Ψιλοπράγματα όλα αύτά, πού έχουν όμως τόσο 
μεγάλη σημασία. Τά σοβαρά τεχνάσματα τής σπείρας καί τά σοβαρά γεγονότα πάν
τως, τά προβλέψαμε όλα νομίζω.

—Δέν λέω τό άντίθετο. "Οσα περισσότερα όμως προβλέπεις καί όσα πιθανά 
καί άπίθανα φαντάζεσαι στο κυνήγι τού έγκλήματος, τόσο κερδισμένος βγαίνεις. 
Φεύγω τώρα γιατί μέ περιμένει ό Διευθυντής. Πρέπει νά βγάλουμε τή Νάνσυ άπό 
τήύ άγωνία γιά τό τί ύπήρξε ό Θέμος Βότσικας γι’ αυτήν. Θά τής πούμε ότι υπήρξε 
ένας επιπόλαιος στον έρωτα νέος καί ότι ήταν ό περισσότερο τυχερός άνθρωπος τού 
κόσμου. Θά τής πούμε ότι μπορεί τώρα νά τον δή καί νά περιμένη τήν άποφυλάκισή 
της γιά νά τον παντρευτή, αν τον άγαπάει όσο λέει.......

«Τρελλάθηκε ό Υποδιευθυντής!!!» σκέφθηκα μέ πανικό. Πετάχτηκα σάν ήλεκ- 
τρισμένος άπό τό κρεβάτι μου καί τού έπιασα τρέμοντας τά χέρια.

—Πώς είπατε κύριε Ύποδιευθυντά!! Πώς είπατε ; τραύλισα νοιώθοντας άπα- 
νωτά ρίγη νά μέ συγκλονίζουν. Πώς ;...

—'Υπαστυνόμε Σκαλιώτη : τον ακόυσα νά προφέρη άργά, μέ τό πιο επίσημο 
ΰφος του. ’Έδωσες έξετάσεις στο μεγαλύτερο άστυνομικό λαβύρινθο τής έλληνικής 
’Αστυνομίας καί πέτυχες. Ξεκίνησες γιά τό συνταρακτικώτερο έγκλημα τής έλλη
νικής κοινωνίας καί μαζί σου ξεκινήσαμε όλοι οί άλλοι γιά νά σέ βοηθήσουμε στήν 
άνακάλυψη τής πιο σκοτεινής άλυσίδας λαθρεμπορίου ναρκωτικών, έκβιαστών καί 
σωματέμπορων. Βρήκατε αύτά πού ζητούσαμε καί πολλά περισσότερα, μέ άφορμή 
ένα πτώμα πού δέν ύπήρξε, μιά δολοφονία πού δέν έγινε π ο τέ!! Ό  Θέμος Βότσικας 
ζή αγαπητέ μου!.. Τό τραύμα δέν τού έκοψε τις κύριες άρτηρίες καί άπέφυγε τό 
θάνατο, δύο μέρες υστέρα άπό τό άπόγευμα εκείνο. Μά αν άφήναμε νά φανή ότι ή 
δολοφονία τού Βότσικα άπέτυχε, ό Πιέρ δέν θά έρχόταν ποτέ στήν Ελλάδα καί ή 
Λεφάκη θά έξακολουθοΰσε τή σκοτεινή δράση της, χωρίς νά μπορέσουμε νά τήν ξεσκε
πάσουμε ποτέ. Τό ότι έφυγε άπό τή μέση ό Θέμος Βότσικας ήταν μιά άνακούφιση 
γιά τούς Λάβδα καί τή Λεφάκη- έτσι συνέχισαν τό εγκληματικό τους όργιο, χωρίς 

ίο ν’ άποκαλυφθούν. Αυτό πίστευαν τουλάχιστον, άφού ό Βότσικας πού άντιδρούσε
στούς εκβιασμούς τής Ό λγα ς Άπέργη καί τής Βιργινίας Κλάουξ, δέν ύπήρχε πλέον 
γ ι’ αυτούς. ’Έπειτα, ό Θέμος άντιδρούσε πολύ καί στή μέθοδο τής Λεφάκη γιά τή 
στρατολογία νεαρών γυναικών, μέ προορισμό τά ύποπτα άθηναϊκά σπίτια καί τά 
καταγώγια τής Μέσης ’Ανατολής. Κάπως πιο άνθρωπινώτερη ήθελε αύτός τή σωμα
τεμπορία.... Τά πράγματα όμως στήν ούσία δέν ήταν καί τόσο δύσκολα γιά μάς, 
άπό τή στιγμή πού ένωσες τις δυο ύποθέσεις σέ μία. 'Ως τή στιγμή δηλαδή πού 
προχωρώντας γιά τό φονιά βρήκες στο δρόμο σου καί τά ναρκωτικά. Ά πό  τή στιγμή 
έκείνη, μπορούσαμε νά δώσουμε στή δημοσιότητα ότι ό Θέμος Βότσικας ζή. Αύτό 
όμως τό αφήσαμε γιά τήν τελευταία στιγμή, γιατί κανένας δέν μπορούσε νά προ-
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βλέψη μέ βεβαιότητα πώς θ’ άντιδροϋσαν στην άποκάλυψη ή "Ελενα καί ή Νάνσυ. 
’Ίσως νά μειωνόταν λίγο καί ό ζήλος των υπαλλήλων μας. Βλέπεις, διαφορετικά βαδίζει 
κανείς για την άνακάλυψη ένός στυγεροϋ δολοφόνου καί διαφορετικά γιά κάποιον πού 
είναι υπαίτιος σωματικών βλαβών. "Ολα αυτά όμως ίσως νά είναι θεωρία καί τίποτα 
άλλο. Στην πράξη, υπήρχε ένας σοβαρός, πολύ σοβαρός λόγος πού άφήσαμε νά πιστεύε
ται μέχρι σήμερα ότι ό Βότσικας δολοφονήθηκε: *0 ζωγράφος Θέμος Βότσικας, στήν 
πραγματικότητα, δεν υπήρξε ποτέ! 'Υπήρξε ό παραπλανημένος άειθαλής φοιτητής 
τής φιλοσοφίας Διονύσης Παπέρας, πού σκοπεύει νά ζήση τήν υπόλοιπη ζωή του μα- 
κρυά άπό τό έγκλημα καί τήν άμαρτία, χωρίς τίποτα πού νά τοϋ θυμίζη τον προηγού
μενο εαυτό του. Θέλησε νά «δολοφονήση» ό ίδιος δηλαδή τον εγκληματικό «Θέμο Βότσι- 
κα» καί νά βγή στήν κοινωνία ένας καινούργιος άνθρωπος, ένας άναγεννημένος νέος. 
Αύτό ήταν άγαπητέ μου καί τό σπουδαιότερο πού μάς έκανε ν’ άφήσουμε νά πεθάνη 
ό «Θέμος Βότσικας», ό έρασιτέχνης ζωγράφος τών άθηναϊκών σαλονιών καί ό συμ
μέτοχος στο μεγαλύτερο κοινωνικό έγκλημα : Στο εμπόριο τοϋ λευκού θανάτου καί 
τής ρόδινης γυναικείας σάρκας. Μάς παρεκάλεσε λοιπόν, μάς ίκέτευσε νά άφήσουμε 
νά φανή πώς πέθανε ό «Θέμος Βότσικας», γιά νά βγή στήν κοινωνία μέ τό πραγμα
τικό του όνομα καί νά ζήση τίμια. Πρέπει νά ξέρης ότι στήν Ελλάδα ήρθε δέκα 
έξη ετών καί είναι γνωστός εδώ μόνο μέ τό ψευδώνυμο «Θέμος Βότσικας». ’Ακόμα 
πρέπει νά ξέρης οτι όταν τελείωση μέ τήν Δικαιοσύνη, θά ξαναφύγη στήν Αίγυπτο 
ένας εντελώς άγνώριστος άνθρωπος έσωτερικώς καί έξωτερικώς. Ε κ ε ί θά περάση 
τίμια τήν ύπόλοιπη ζωή του...

Σ ’ άφήνω τώρα γιά νά σκεφθής καλύτερα όλη τήν ύπόθεση τοϋ φακέλου Ε. 28 
Φ. 202/47375 4-9-5..., πού τήν βαφτίσαμε άπό σήμερα τό πρωί «Γυμνό μοντέλο»). 
Θά δής έτσι πόσο παράξενη ύπαρξη είναι ό άνθρωπος καί πόσα άγνοεΐ στή ζωή, 
όταν προστάζη τό χρήμα καί ή σάρκα καί ναρκώνεται τό πνεύμα...

X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ

Τ Ε Λ Ο Σ

Σημείωσις :

Τό μυθιστόρημα τοΰτο άφιερώνεται σέ όλους όσους άγάπησαν μέ πάθος τό 
άστυνομικό έπάγγελμα, σέ όσους άγωνίσθηκαν σκληρά σέ όλους τούς τομείς τής 
’Ασφαλείας καί Τάξεως καί σέ όσους πόνεσαν πραγματικά, όταν όποιαδήποτε έγκλη- 
ματική ύπόθεσις δέν άκολούθησε τό σωστό της δρόμο. ’Αφιερώνεται άκόμα σέ όλους 
τούς συνεργάτες μου στον άστυνομικό στίβο, σ’ εκείνους πού μέ τό παράδειγμα καί 
τήν συμβουλή μέ άνέδειξαν, καί, εΐδικώτερα, στούς εύγενεΐς άναγνώστες τών όσων 
κατεχώρησα στά « ’Αστυνομικά Χρονικά» μέσα στήν έπταετία τής άστυνομικής 
μου ζωής καί άλλου άπό τά εφηβικά μου χρόνια.

Περιττόν νά προσθέσω έδώ ότι όποιαδήποτε άναδημοσίευσις, μετάφρασις ή 
κινηματογράφησή τοϋ «Γυμνοΰ Μοντέλου» πρέπει — σύμφωνα μέ τό νόμο άλ
λωστε— νά τύχη τής έγκρίσεώς μου.

X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ
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ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· V ΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών * Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Ίσσοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ Άβύδου 19, κοντά στο "Αλσος Συγγροΰ (Κουπονίων).
'Η  ’Ισσός, μεγάλη καί πλούσια πόλις τής Κιλικίας τής Μ. ’Ασίας, στο μυχό 

τοϋ Ίσσικοΰ κόλπου, είναι γνωστή γιά δυο σημαντικές μάχες πού διεξήχθησαν κοντά 
της, ήτοι τήν μεταξύ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τοϋ βασιληά τής Περσίας Δαρείου τοϋ 
Κοδομανοϋ (333 π .Χ .), μέ νικητή τον Μ. ’Αλέξανδρο καί τήν μεταξύ τοϋ Σεπτιμίου 
Σεβήρου καί τοϋ Πεσκεννίου Νίγρου (194 μ. X .), μέ νικητή τον πρώτο καί μέ 
άποτέλεσμα τήν έπίτευξι τής άλώσεως τοϋ Βυζαντίου.

’Ιτέας.
Πάροδος τής όδοϋ Ευρυτανίας 48, κοντά στο τέρμα τής λεώφ. γραμμής «"Αγιος 

Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων.
'Η  Ί  τέα, κωμόπολις τής επαρχίας Παρνασσίδος, τοϋ Νομοΰ Φωκίδος, έκτίσθη 

πριν άπό 90 περίπου χρόνια καί είναι επίνειο τής Άμφίσσης,άλλά καί όλης τής Παρ
νασσίδος. "Εχει περίπου 2900 κατοίκους καί εξάγει σημαντικές ποσότητες βρωσίμων 
έλαιών καθώς καί βωξίτη.

’Ιφιγένειας.
Πάροδος τής όδοϋ Κηφισοϋ, άπέναντι στήν έκκλησία τοϋ ’Εσταυρωμένου, 

μετά τό Δημόσιο Καπνεργοστάσιο τής Κολοκυνθοΰς.
Πρόκειται γιά τήν κόρη τοϋ Άγαμέμνονος καί τής Κλυταιμνήστρας, τήν οποίαν 

έθυσίασε ό πατέρας της στον βωμό τής θεάς Άρτέμιδος, πού βρισκόταν στήν Αύλίδα, 
γιά νά τήν έξευμενίσει καί επιτρέψει τον άπόπλου τοϋ στρατού. Τήν ωρα όμως τής 
θυσίας, ή "Αρτεμις άνήρπασε τήν ’Ιφιγένεια, άφήνοντας στο βωμό ένα έλάφι, καί τήν 
πήγε στό ναό της πού βρισκόταν στήν Ταυρίδα, όπου καί έγινε ιέρεια. "Οταν άργό- 
τερα ό άδελφός της Όρέστης, καταδιωκόμενος άπό τις Έρινύες, τήν βρήκε, τήν 
έπανέφερε στήν ’Αττική, όπου καί παρέμεινε ιέρεια τής Άτέμιδος στήν Βραυρώνα, 
μέχρι τό θάνατό της.



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς 1101

’Από τον μϋθο της ’Ιφιγένειας ένεπνεύσθησαν πολλοί άρχαϊοι καί νεώτεροι 
συγγραφείς. Εΐδικώτερα οί τρεις μεγάλοι τραγικοί της άρχαιότητος (Σοφοκλής— 
Αισχύλος—Ευριπίδης), έδραματοποίησαν την ύπόθεσι της θυσίας της ’Ιφιγένειας. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).

Ίφικράτους.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Μεσολογγίου (Παγκράτι) καί τελειώνει στην οδό 

Βασ. Κωνσταντίνου (Βύρων).
Ό  Ίφικράτης, ’Αθηναίος στρατηγός τοΰ Δ ' π. X. αΐώνος, ύπήρξεν εφευρέτης 

πολλών στρατηγημάτων καί θεωρείται ώς ένας άπό τούς μεγαλυτέρους στρατιωτι
κούς μεταρρυθμιστάς καί όργανώτας της άρχαιότητος. Πέθανε, μάλλον, τό 351 π.Χ.

Ιω ακείμ Πατριάρχου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Κολωνακίου (Φιλικής Εταιρίας) καί τελειώνει 

στη Μαράσλειο ’Ακαδημία.
Ό  ’Ιωακείμ ό Γ ', Πατριάρχης Κων/λεως σέ δυο περιόδους (1878—1884 

καί 1901—1912), γεννήθηκε τό 1834 στο προάστιο τοΰ Βοσπόρου Βαφεοχώριο 
(Μπογιατζήκιοι). Συνέστησε διάφορα άγαθοεργά ιδρύματα καί σχολεία καί είργά- 
σθη γιά τήν ένότητα τής ’Ορθοδοξίας στά Βαλκάνια. Πέθανε τό 1912, σέ στιγμή 
έθνικής έξάρσεως, μετά τήν είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στήν Θεσσαλο
νίκη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Ίωαννίνων.
’Αρχίζει πίσω άπό τό σταθμό ΣΠ Α Π  καί τελειώνει στήν όδό Κρέοντος, στο 

τέρμα τής λεωφ. γραμμής «Λόφος Σκουζέ».
Πρόκειται γιά τήν πρωτεύουσα τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων, τά γνωστά Γιάννενα 

ή Γιάννινα, πού είναι κτισμένα στήν δυτική άκτή τής ομώνυμης λίμνης.
Τά Γιάνεννα έκτίσθησαν κατά τον I' αιώνα άπό τούς Νορμανδούς. Μετά τήν 

κατάκτησι τής Κων/πόλεως (1204) άπό τούς Φράγκους, περιήλθον στο έλληνικό 
δεσποτάτο τής ’Ηπείρου καί τό 1430 στούς Τούρκους. Τό 1778, όταν ό ’Αλή Πασάς 
Τεπελενλής άπεστάτησε άπό τήν Πύλη, έκανε τά Γιάννενα πρωτεύουσα τοΰ άνεξαρ- 
τήτου τουρκικοΰ κράτους τής ’Ηπείρου. Τήν 21 Φεβρουάριου τοΰ 1913 ό ελληνικός 
στρατός κατέλαβε τά Γιάννενα.

’Απέχουν άπό τήν ’Αθήνα 466 χιλ., είναι εμπορικό καί συγκοινωνιακό κέντρο 
τής Β.Δ. 'Ελλάδος καί έχουν περίπου 35.000 κατοίκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ 
πολλές συνοικίες).

’ Ιωάννου.
Πάροδος τής όδοΰ Άρχιμήδους 59, στο Μέτς. -,
’Οφείλει τήν ονομασία στο έπώνυμο άγωνιστών τοΰ 1821, διαφόρων περιο

χών τής Ελλάδος, οί όποιοι προσέφερον πολύτιμες υπηρεσίες, γιά τήν άπελευθέ- 
ρωσι τοΰ Γένους άπό τον τουρκικό ζυγό.

’ Ιωάννου Γενναδίου. (Βλ. Γενναδίου ’Ιωάννου).
’ Ιωάννου Θεολόγου.
Πάροδος τής όδοΰ Παιανίας, κοντά στήν 'Αγία Τριάδα τοΰ Ζωγράφου.
'Ο  ’Ιωάννης Θεολόγος ή Εύαγγελιστής, ένας άπό τούς 12 ’Αποστόλους τόΰ 

Χριστοΰ, γεννήθηκε στή Βησθαϊδά καί ήταν γυιός τοΰ Ζεβεδαίου καί τής Σαλώμης, 
άδελφός τοΰ ’Ιακώβου καί ό πιο άγαπητός μαθητής τοΰ Ίησοΰ. Θεωρείται άπό τον 
’Απόστολο Παΰλο, ώς ένας τών στριών στύλων τής Χριστιανικής Εκκλησίας. (Οί 
άλλοι δύο είναι ό Ιάκωβος καί ό Πέτρος). ’ -

Έ ρ γα  τοΰ ’Ιωάννου, πού περιλαμβάνονται στήν Καινή Διαθήκη, είναι τό όμώ^
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νυμον Ευαγγέλιο, οί τρεις «Καθολικαί Έπιστολαί» καί ή «Άπρκάλυψις». Ή  ’Ορθό
δοξη Εκκλησία γιορτάζει τή μνήμη του στις 26 Σ/βρίου καί στις 8 Μαίου.

’ Ιω λκοΰ.
Πάροδος τής όδοϋ Θερμοπυλών 64, πιο κάτω άπό τή πλατεία Μεταξουργείου.
Ή  Ίωλκός, άρχαιοτάτη πόλις τής Μαγνησίας στους πρόποδες του Πηλίου, 

όπου σήμερα ό Βόλος, ίδρύθη άπό τον γυιό του Αιόλου τον Κρηθέα καί ύπήρξεν 
έδρα τοϋ ΙΤελίου, κατά διαταγή του οποίου ώργανώθη άπό τον Ίάσονα ή Άργοναυ- 
τική έκστράτεία. "Τστερα άπό την κτίσι τής Δημητριάδος (290 π. X .), ή Ίωλκός 
παρήκμασε οριστικά.

’ Ιωνίας.
Πάρυδος τής όδοϋ 'Αγίου Μελετίου 160, στην ομώνυμη γέφυρα τοϋ ήλεκτρικοΰ 

σταθμοΰ.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη χώρα τής άρχαιότητος, πού βρισκόταν 

στα δυτικά παράλια τής Μ. ’Ασίας. Κατ’ άρχήν έσχημάτιζε τήν ’Ιωνική δωδεκάπολι, 
άργότερα όμως προσετέθη καί ή αιολική Σμύρνη. 'Η  ’Ιωνία άπετέλεσε σημαντικό 
κέντρο τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού καί ήταν κοιτίς τής ελληνικής έπιστήμης, λογοτε
χνίας, τέχνης κ.ά. Τό 1922, κατόπιν τής συνθήκης τής Λωζάννης, οί κάτοικοι τής 
’Ιωνίας κατέφυγον στήν Ελλάδα καί έγκατεστάθησαν σέ ομωνύμους συνοικισμούς 
των μεγάλων πόλεων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

’Ίωνος (Κοτοπούλη).
Βρίσκεται στήν πλατεία Όμονοίας, μπροστά στον Κιν/φο «Κοτοπούλη».
'Ο ’Ίων, μυθολογικός γενάρχης καί άρχηγέτης των Ίώνων, ήταν γυιός τοϋ 

Ξούθου, έγγονος τοϋ Έλληνος καί άδελφός τοϋ Άχαιοΰ. Σύμφωνα μέ τήν έπικρατέ- 
στερη άττική παράδοσι ό ’Ίων διεδέχθη στο θρόνο των ’Αθηνών τον πάππον του 
Έρεχθέα καί κατένειμε, πρώτος αυτός, τούς κατοίκους τών ’Αθηνών στις 4 Ιωνικές 
φυλές (Όπλητες, Γελέοντες, Άργαδεΐς,- Αίγικορεΐς). Γύρω άπό τό μΰθο τοϋ ’Ίω 
νος, υπάρχουν πολλές εκδοχές.

’ Ιώνων.
Πάροδος τής όδοϋ Τριών Ιεραρχών 117, πιο κάτω άπό τήν έκκλησία «Τρεις 

Ίεράρχαι».
Οί Ίω νες, μέγας κλάδος τών άρχαίων Ελλήνων, ώς πιστεύεται, κατήλθον άπό 

τά βόρεια στήν ήπειρωτική 'Ελλάδα, στίς.άρχές τής δεύτερης χιλιετηρίδας. ’Αρχικά 
έγκατεστάθησαν στήν Δ. Πελοπόννησο, Μεγαρίδα, ’Αττική, Εύβοια, καθώς καί στά 
περισσότερα νησιά τών Κυκλάδων. ’Αργότερα μετώκησαν στά δυτικά παράλια τής 
Μ. ’Ασίας, όπου καί έδημιούργησαν σημαντικές αύτόνομες άποικίες, οί όποιες, μέ τό 
έμπόριο, τήν ναυτιλία καί τήν βιομηχανία, ήκμασαν σημαντικά καί ιδίως τον Ζ' 
αιώνα π. X. Τότε έδημιουργήθη ό Ιωνικός πολιτισμός. 'Ύστερα άπό πολλές ιστο
ρικές διακυμάνσεις, τό 129 π.Χ ., οί ’Ιωνικές πόλεις προσηρτήθησαν άπό τούς Ρω
μαίου στήν έπαρχία τής ’Ασίας.

Ή  συμβολή τών Ίώνων στον ελληνικό πολιτισμό υπήρξε σπουδαιοτάτη. Οί 
’Ίωνες διεκρίνοντο γιά τήν οξύτητα καί τήν ευστροφία, τήν άγάπη προς τή ποίησι 
καί τις καλές τέχνες, καθώς καί γιά τήν κλίσι των πρός τις περιπέτειες καί τις με
τακινήσεις.

’ Ιωσήφ τού Ρωγών.
Πάροδος τής όδοϋ Διάκου 20, κοντά στήν άρχή τής λεωφόρου Συγγροϋ.
'Ο ’Ιωσήφ, επίσκοπος ’Άρτης, μέ τον τίτλο Ρωγών καί Κοζύλης, γεννήθηκε 

στά Άμπελάκια τό 1776. Διετέλεσε μητροπολίτης Μεσολογγίου καί υπήρξε στενός 
φίλος τοϋ λόρδου Βύρωνος. ΤΗταν πρόεδρος τοϋ συμβουλίου πού πήρε τήν άπόφασι
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τής εξόδου και ό ίδιος ύπερήσπισε τήν νησίδα του ’Ανεμομύλου. "Οταν όμως διε- 
πίστωσε τό μάταιο τής άμύνης, άνετίναξε τον μύλο, στον όποιο ήτο ώχυρωμένος μέ 
τούς λίγους μαχητάς του. Οί Τούρκοι, μολονότι τον βρήκαν βαρεία τραυματισμένο, 
τον άπηγχόνισαν πάνω στα ερείπια τοϋ μύλου. Στο Η ρώ ο τοϋ Μεσολογγίου 
υπάρχει μνημείο προς τιμήν του, μέ άνάγλυφη τήν προτομή του.

Κ
Καβάλας (Λεωφόρος ’Α θ η ν ώ ν ) .
Πάροδος τής λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 155, στη πλατεία Ράμνες (’Ε 

λαιοτριβείων) τοϋ Μεταξουργείου.
Πρόκειται για την γνωστή πόλι τής άνατολικής Μακεδονίας, τήν πρωτεύουσα 

τοϋ ομωνύμου νομοΰ, πού βρίσκεται στη θέσι τής άρχαίας πόλεως ΝεαπόλεωςΓ Μέ 
τήν σημερινή της ονομασία ή Καβάλα είναι γνωστή άπό τό 1380, τήν εποχή, δηλαδή, 
πού έκυριεύθηκε άπό τούς Τούρκους.

Στήν Καβάλα γεννήθηκε ό ιδρυτής τής αιγυπτιακής βασιλικής δυναστείας, 
Μωχάμετ ’Άλη (1769) καί ό περίφημος "Ελλην λόγιος Θεόδωρος Καβαλιώτης, ό 
όποιος τον 18ον αιώνα συνέδεσε τό ονόμά του μέ τήν άκμή τής έλληνικής ’Ακαδη
μίας τής Μοσχοπόλεως. ’Έ χει 45 χιλιάδες περίπου κατοίκους καί ανεπτυγμένο 
έμπόριο καπνού, ιδίως έξαγωγικό. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν "Ανω Δάφνη καί 
σ’ άλλες συνοικίες).

Καβαλλότι.
Πάροδος τής όδοϋ Μητσαίων 9, πίσω άπό τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μα- 

κρυγιάννη. .;
Ό  Καβαλλότι Φήλιξ-Κάρολος-Έμμανουήλ, ’Ιταλός πολιτικός, συγγραφέύς, 

ποιητής καί θερμός φιλέλλην, γεννήθηκε στο Μιλάνο τό 1842 καί πέθανε τό 1898. 
Ύπήρξεν οπαδός καί συναγωνιστής τοϋ Γαριβάλδη. Για τά φιλελληνικά του αισθή
ματα, ή πατρίς μας τον έτίμησε μέ τον χρυσό Σταυρό τοϋ Σωτήρος.

Καβάσιλα.
Πάροδος τής όδοϋ Βατατζή 52, κοντά στα «Παναθήναια» τής λεωφόρου ’Α

λεξάνδρας.
Πήρε τήν ονομασία αυτή πρός τιμήν τής συνώνυμης ’Ηπειρωτικής ή ’Αρκαδι

κής οικογένειας, ή όποια κατά τό 1450 έγκατεστάθη στήν Κέρκυρα καί άνέδειξε 
διαφόρους άξιωματούχους στο στρατό καί τήν ’Εκκλησία.

Καβάφη.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 360, κοντά στον "Αγιο ’Ελευθέριο.
Ό  Καβάφης Κωνσταντίνος, "Ελλην ποιητής καί κύριος εκπρόσωπος τής ’Αλε

ξανδρινής σχολής καί των συγχρόνων ποιητικών τάσεων, γεννήθηκε στήν ’Αλε
ξάνδρεια τό 1868 καί πέθανε έκεϊ τό 1933. Ή  ποίησις τοϋ Καβάφη παρουσιάζει 
μιά ισχυρή προσωπική ιδιορρυθμία. Τά ποιήματά του, 160 περίπου, μποροϋν νά 
διακριθοϋν σέ τρεις κατηγορίες: σκέψεως, ιστορικά καί ήδονιστικά.

Κ α β β α θ α .
’Αρχίζει άπό τήν όδό Παπαδιαμαντοπούλου, πίσω άπό τον "Αγιο Θωμά, καί 

τελειώνει στον "Αγιο Θεράποντα τοϋ Ζωγράφου.
Ό  Καββαθάς Νικόλαος, άγωνιστής τοϋ 1821 άπό τό Καστρί τής Φωκίδος, 

πήρε μέρος σέ πολλές μάχες καί τελικά τραυματισθείς στή μάχη τής Άραχώβης 
ύπέκυψε στά τραύματά του τό 1826.

(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεων του κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, προήχθησαν εις τον βαθμόν 
τού'Υπαρχιφύλακος οι ένΜονίμω Διαθεσιμότητι ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Μπα- 
κής καί Παναγιώτης Σταθόπουλος, ώς συμπληρώσαντες 4ετίαν εις τον βαθμόν του 
Άστυφύλακος καί διότι προήχθησαν νεώτεροί των εις τον άνώτερον βαθμόν.

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Αθανάσιος 
Καπετάνος, Δημήτριος Καλιακάτσος, Ή λίας Παπαδάς, Γεώργιος Μωραΐτης, Λεω
νίδας Μπέλλος καί Παναγιώτης Κούγιας.

—’Επίσης παρητήθη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. ’Επαμει
νώνδας Καστανάς, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, διά τήν 20ετή περίπου 
εύδόκιμον υπηρεσίαν του έν τώ Άστυνομικώ Σώματι, έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του.

***
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Δημήτριον Πλέτσιαν καί Ή λίαν Χανιώτην, διότι τήν 
νύκτα τής 12—13/8/1962, έκτελοΰντες περιπολίαν καί έργασθέντες μετ’ έξαιρε- 
τικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί παρατηρητικότητας, έπέτυχον τήν έπισήμανσιν 
καί έν συνεχείς τήν σύλληψιν τοϋ επικινδύνου κακοποιού Δη μητριού Δεβελιάδη, δρά
στου διαρρήξεως κεντρικών καταστημάτων ’Αθηνών. 'Ωσαύτως άπενεμήθη υλική 
άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Ίωάννην Γκούρλαν, διότι συνέβαλεν ιδιαιτέρως εις 
τήν σύλληψιν τοϋ έν λόγω κακοποιού, χάρις είς τήν φιλότιμον προσπάθειάν του.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική 
καί υλική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Χειλουδάκην Γεώργιον, διότι χάρις είς 
τόν έξαιρετικόν του ζήλον καί ένδιαφέρον προς τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας, έπε- 
δείξατο ιδιαιτέραν προσοχήν καί σημασίαν είς παρασχεθεΐσαν αύτω τήν 2—8—62 
πληροφορίαν, ήν άνέφερεν είς τόν Διοικητήν του καί άξιοποιηθεΐσα αυτή ύπό τής 
'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, συνέβαλε πρωταρχικώς καί άναμφισβητήτως 
είς τήν σύλληψιν τού έμπορου ναρκωτικών Άντωνιάδου Μιχαήλ καί τήν κατάσχεσιν 
15 δενδρυλλίων ινδικής καννάβεως καί κόνεως.

*
*  *

ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ  ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική των 
έορτή, είς τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Μουρούσιαν Άνδρέαν, είς τόν ’Α 
στυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Χρυσανθόπουλον Άνδρέαν, ώς καί είς άπαντας τούς 
κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


