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ΕΤΟΣ ΙΒ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1964 ΤΕΥΧΟΣ 266ον

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Ν  Μ Ε ΓΑ Λ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ν

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝ Ο ΣΕΟ Ι 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

Δ ημοσιενομεν κ ατω τέρ ω  ενγενώς παραχω ρη θεϊσαν  πανηγυρι
κήν ομιλίαν τον Π ρύτανεω ς τής Α .Σ .Ο .Ε .Ε . κ. Σ πυρίδω νος Κ α-  
λογεροπονλον— Σ τρα τή , επ ί τή  έπ ετ ε ίω  τής εκατονταετη ρίδας  τής  
'Ε νώ σεω ς τής 'Ε πτάνη σου  μ έ την 'Ελλάδα, γενομένην την 18.30' 
ώραν τής 21ης M atov έν τώ  κινηματογράφο) «Γ Ιαλ λ άς» τής Κ έρ 
κυρας, ενώπιον τής Α.Μ . τοϋ  Β ασ ιλ έω ς  Κ ω νσταντίνον κ α ί άλλων  
επ ισήμ ω ν, μ ετά  τής προσφ ω νήσεω ς τον  πρόεδρόν  τής Κ εντρικής  
’Ε π ιτροπ ή ς  εορτασμ όν  εκατονταετη ρίδας 'Ε νώ σεω ς 'Επτάνησον, 
Κ αθη γη τοϋ  τον  Π ανεπ ιστημ ίον  κ. Δ . Ζακνθηνοϋ.

Α'

Μ έσ στο  γιαλό τής Κ έρκυρας μ α ν ρ ’ ε ίμ α ι π έτρ α  κ ι’ έρμη  
κ ι’ είναι δ ικό  σον δ όξασμ α , δ ικό  σον πλούτος είναι, 
πνεύμα καλό, πού  σ ’ άρ εσ ε φωνή νά μού  χαρ ίση ς · 
κ ι’ άν μ έ  πατή ση ς, Β ασ ιλ ιά , βγάνω  β αγ ί κα ί δάφνη.

Τούς στίχους τούτους έγραψεν ό εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ότε 
ό πρώτος βασιλεύς τής Ελλάδος ’Όθων «έδιάβαινε τά νερά τής Κερκύρας». Μέ τούς 
αυτούς στίχους, οιτινες συμβολίζουν την διπλήν παράδοσιν τής εθνικής ιστορίας, 
έξ ονόματος τοϋ λαοϋ των Ε π τ ά  Νήσων χαιρετίζω, Κωνσταντίνε, την παρουσίαν Σου 
εις την Κέρκυραν κατά την επίσημον ταύτην ημέραν.

Εορτάζει ή Επτάνησος τήν πρώτην Εκατονταετηρίδα άπο τής Ε νώ σ εω ς 
μετά τής μητρος Ελλάδος. Συνεορτάζει ό Ελληνισμός ολόκληρος το πρώτον τοϋτο 
χαρμόσυνον γεγονός άπό τής συστάσεως τοϋ ελευθέρου Έλληνικοϋ Κράτους.

Ή  Έ ν ω σ ις τής Έπτανήσου ύπήρξε τό άποτέλεσμα μακρών άγώνων, θυ
σιών, δακρύων καί αίματος, συνεδέθη δέ άρρήκτως μέ τήν ίδρυσιν τής έθνικής Δυ
ναστείας καί μέ τήν άνοδον εις τον θρόνον τοϋ άειμνήστου προπάππου Σου, ό όποιος 
νεαρός, όπως καί Σύ, έπάτησε διά πρώτην φοράν τό έδαφος τών έλευθέρων Νήσων. 
'Υπήρξεν εύτυχής ό βασιλεύς εκείνος, διότι είδε πραγματοποιούμενον μέγα μέρος 
τοϋ άπελευθερωτικοϋ προγράμματος τοϋ Έλληνισμοΰ.

Κατά τήν επίσημον ταύτην ήμέραν, ή οποία είναι καί ήμέρα τής ονομαστι
κής Σου έορτής, εύχομαι ή άνατέλλουσα βασιλεία Σου νά είναι μακρά καί πλήρης 
έπιτεύξεων εθνικών, όπως ύπήρξε καί ή τοϋ προπάππου Σου.

Εντολή τής Κεντρικής ’Επιτροπής Εορτασμού Έκατονταετηρίδος Ε νώ σ εω ς
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Επτάνησου ό Πρύτανις τής Ά νω τάτης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών Ε 
πιστημών κ. Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής, θά εΐπη τον προσήκοντα πανη
γυρικόν λόγον.

Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ
Β'

1. Ή  13η καί τελευταία Βουλή του 'Ηνωμένου Κράτους τών Ίονίων Νήσων 
αποδέχεται τό ψήφισμα, τό όποιον ύπέβαλεν ό Πρόεδρος αυτής Στέφανος Παδοβάς.

Ή  Βουλή τής 'Επτάνησον
Έ κ λ ε γ ε ϊσ α  κατόπ ιν  προσκλή σεω ς τής Π ροσ τάτ ιδος  Δυνάμεω ς κ α ι σννελθοϋσα  

όπω ς όρ ιστικώ ς άποφανθή υπέρ τής εθνικής ά π οκ α τα σ τά σ εω ς  τον  Ίον ίου  Λ αόν, 
π ιστώ ς δέ έκδηλοϋσα τον διάπυρον πόθον κα ι την ανέκαθεν σταθερόν  αύτοϋ θέλησιν, 
σνμφώνως προς τάς προηγηθείσας ενχάς κα ι διακηρύξεις τώ ν ελευθέρου  Ίον ίω ν  Β ου 
λών,

Ψ η φ ί ζ ε ι
Α Ι νήσοι Κ έρκυρα, Κ εφαλληνία, Ζάκυνθος, Λ εύκάς, Ι θ ά κ η , Κ ύθηρα, Π α ξ ο ί  

κ α ί τ ά  εξαρ τή μ α τα  αυτών, ένοννται μ ετά  τον Β ασ ιλ είου  τής ' Ελλ.άδος, όπ ω ς έσαεί 
άποτελώ σιν  άναπ όσπ αστον  αυτού μ έρος εν μ ια  κ α ί άδ ια ιρ έτω  Π ολ ιτεία  υπό τό  Σ υν
ταγμ ατικόν  σκήπτρον τής Α υτού  Μ εγαλ.ειότητος τού  Β αα ιλ έω ς  τών 'Ελλήνων Γ εω ρ -  
γίον τού  Α  κ α ί τών διαδόχω ν Α υτού.

Έ γ έν ετο  έν τώ  Βουλευτηρίω .
Κ ερκύ ρα  τή  23  Σ επ τεμ βρίου  τού  Σ ω τηρίου  έτους 1863

Δ ι’ άνατάσεως καί επευφημιών όμοθύμως έγένετο δεκτόν τό ψήφισμα τοΰτο. 
'Ο Πρόεδρος καί οί Βουλευταί ήσπάσθησαν τήν δεξιάν τοϋ Μητροπολίτου ’Αθανα
σίου.

Τότε ό Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος Ν. Βιτάλης, κρατών τήν ελληνικήν 
σημαίαν, εισέρχεται εις τό Βουλευτήριον άναφωνών:

« 'Η  μήτηρ Ελλάς-εις τον κόλπον αυτής άποδέχεται τάς επτά αύτής θυγατέρας».
’Έξαλλος ό λαός πανηγυρίζει τήν Μεγάλην 'Ημέραν.
2. Ή  συνθήκη τοΰ Λονδίνου τής 13 ’ Ιουλίου 1863 μεταξύ Δανίας καί Μ. Δυ

νάμεων, διαλαμβάνει ότι «τά σύνορα (τής Ελλάδος) θέλουσιν έπεκταθή διά τής 
Προσενώσεως τών Ίονίων Νήσων τοϋ Ελληνικού Βασιλείου, εφόσον ήθελεν εύρεθή 
σύμφωνος προς τάς εύχάς τοϋ Ίονίου Κοινοβουλίου καί ήθελε τύχη τής συγκαταθέ- 
σεως τών Αυλών Αυστρίας, Γαλλίας, Πρωσσίας καί Ρωσίας».

Οί Μεγάλοι τής έποχής, συγκατατίθενται τέλος νά άποδώσουν τά Επτάνησα 
εις τήν Μητέρα Πατρίδα.

3. Τήν 18ην ’Οκτωβρίου 1864 ό νέος Βασιλεύς Γεώργιος ό Α ' άποβιβάζεται 
εις τόν Πειραιά. Ό  Πρόεδρος τής Έθνοσυνελεύσεως Μωραιτίνης υποδεχόμενος τον 
"Ανακτα άναφωνεϊ: «Εύλογημένος ό άπεσταλμένος ήμϊν παρά Κυρίου, έστεμμένος 
ήδη καί τούς επ τά  τοΰ Ιουνίου Πελάγους άδάμαντας».

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος Α' εις τήν πρώτην προκήρυξιν προς τό Ελληνικόν ’Έ 
θνος υπογραμμίζει: «άνερχόμενος εις τόν θρόνον έφ’ ού μέ έκάλεσεν ή ψήφος ύμών, 
ύπόσχομαι ύμΐν νά άφιερώσω τήν ζωήν μου σύμπασαν ύπέρ τής ευτυχίας ύμών. 
Ού μόνον θέλω σεβασθή καί τηρήσει εύσυνειδήτως τούς νόμους ύμών, προπάντων τό 
Σύνταγμα, τόν άκρογωνιαΐον λίθον τοϋ Νέου Έλληνικοϋ Πολιτεύματος, άλλά θέλω 
άσκηθή όπως άγαπώ τούς θεσμούς ύμών, τά ήθη σας, τήν γλώσσαν ύμών, παν ό,τι 
ύμεϊς λατρεύετε».

Καί πράγματι παρέμεινε πιστός εις τόν όρκον Του, μέχρι τής ημέρας τοΰ 
μαρτυρικοΰ Του θανάτου, οπότε είδε νά άνατέλλη ή άπελευθέρωσις τοϋ ύπολοίπου 
σκλαβωμένου Γένους καί ή άρχή τής πραγματοποιήσεως τοϋ Μεγάλου ονείρου τής 
Φυλής.
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Την εκατονταετηρίδα των τριών αυτών ιστορικών πράξεων, αί όποΐαι έθεμε- 
λίωσαν την Έ νω σιν τής Επτάνησου, έορτάζει σήμερον σύμπας ό Ελληνισμός.

Θεωροΰμεν ιερόν καθήκον νάέκφράσωμεν ειλικρινή καί εύγνώμονα αισθήματα 
προς την Α.Μ. τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, τον εκφραστήν τής έθνικής ένότητος καί 
συνεχείας, ό 'Οποιος ηύδόκησε νά λαμπρύνη διά τής παρουσίας Του, μετά τών με
λών τής Βασιλικής Οικογένειας, την έορτήν ταύτην.

Προς τους κ.κ. 'Υπουργούς καί προς τον έπί τών Εσω τερικώ ν Έπτανήσιον 
'Υπουργόν, αρμόδιον διά τόν λαμπρόν τούτον έορτασμόν, έκφράζομεν τάς βαθυτάτας 
ευχαριστίας μας.

Ε π ίσ η ς θερμαί εύχαριστίαι άπευθύνονται προς τούς σεπτούς Ίεράρχας, τά 
παρόντα μέλη τής Έθνικής μας ’Αντιπροσωπείας καί λοιπάς Ά ρχάς.

Τέλος προς τόν Δήμαρχον, τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τού Δημοτικού Συμβου
λίου Κερκυραίων, καθώς καί πρός τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής Κεντρικής ’Επι
τροπής τού εορτασμού τής Έκατονταετηρίδος, πλεϊσται οφείλονται εύχαριστίαι έκ 
μέρους τού όμιλητοΰ, διά την ύψίστην τιμήν τής άναθέσεως εις αύτόν τού Πανηγυρι
κού τής 'Ημέρας.

Οΐ τρεις αδται ίστορικαί πράξεις τής Μεγάλης σήμερον 'Ημέρας, άπετέλεσαν 
τά θεμέλια τής Έ νώ σεω ς τής Έπτανήσου:

α) 'Η  άδάμαστος θέλησις καί τό άγωνιστικόν σθένος τού Ίονίου Λαού,
β) 'Η  συγκατάθεσις τών Μεγάλων Δυνάμεων καί
γ ) Ή  εις τόν θρόνον άνοδος τού Βασιλέως Γεωργίου τού Α '.
’Αλλά ή συγκυρία αυτή δεν έπετεύχθη άνευ δυσχερειών, άπογοητεύσεων, θυ

σιών καί αίματος.

I

Είναι φαινόμενον μοναδικόν εις τήν ιστορίαν οί άγώνες τών Έπτανησίων διά 
τήν Έ νω σιν.

Λαός, πού ουδέποτε ύπετάχθη εις τούς Τούρκους, πού έζησε κάτω άπό πλού
σιον καί χριστιανόν κυρίαρχον, ό όποιος έγνώρισε άπό τούς δημοκρατικούς Γάλλους, 
τούς Ρώσους καί τόν Ναπολέοντα ικανοποιητικήν αύτοδιοίκησιν καί πρόοδον, καί 
πού κατώρθωσε νά σχηματίση αύτόνομον κρατίδιον, έστω καί ύπό προστασίαν, δια
σφαλίζουν άξιόλογα οικονομικά πλεονεκτήματα, άσφάλειαν καί άξιοπρεπή διεθνή 
παράστασιν καί ό όποιος εύρίσκετο εις άνώτερον πνευματικόν επίπεδον άπό δ,τι τό 
υπόλοιπον Έ θνος, ό Λαός αύτός έσάλπισεν άνά τά πέρατα τής γής τήν μυριόστομον 
ιαχήν: Έ νω σις.

Δεν έσταμάτησεν ούτε ενώπιον τής δυνάμεως καί τής αίγλης τής Προστασίας, 
ούτε εις τό σκληρόν καθεστώς τών Συνεδριών τής Βιέννης, ούτε εις τήν άδυναμίαν 
καί τήν έξαθλίωσιν τής μικράς έλευθέρας έλληνικής γής, ούτε είς τάς μηχανορραφίας 
τής υψηλής διπλωματίας, ή τήν προδοσίαν τών ολίγων προνομιούχων, τών καταχθο
νίων, ούτε είς τάς ταλαντεύσεις τών ψυχικώς άδυνάτων ή τήν άδιαφορίαν τών άπά- 
τριδων,άλλ’ ήρχισε τόν άγώνα του, ό Επτανησιακός Λαός, άπό τής πρώτης στιγμής 
πού ό Καταστατικός Χάρτης τού M aitland κατεπάτησε τά δικαιώματα καί τάς 
ελευθερίας τής Συνθήκης τών Παρισίων.

Δεν ήδύνατο νά άνεχθή τούς έξευτελισμούς τής βουβής Βουλής καί τήν στάσιν 
τών «κομεστάδων», τάς συνεχείς άναβολάς, διακοπάς καί διαλύσεις αύτής, τήν σπα
τάλην τού δημοσίου χρήματος, τά έξοδα διά τήν άνύπαρκτον έθνοφρουράν καί άμυ
ναν, τήν παχυλήν μισθοδοσίαν τών ολίγων, τήν προτίμησιν τών ξένων είς τά άνώ- 
τατα άξιώματα, τήν άδικον καί άνισον φορολογίαν, τά βάρη τού άγρότου, τόν παρα
μερισμόν καί τήν περιφρόνησιν τής έθνικής μας γλώσσης, τήν έκμετάλλευσιν τών 
άδυνάτων, τήν έλλειψιν ίσοπολιτείας καί τέλος τήν διαίρεσιν τής κοινωνίας είς τάξεις.

’Εκείνο δμως τό όποιον βαθύτατα έπλήγωσε τήν ελληνικήν ψυχήν, ήτο ή 
στάσις τού Άρμοστοΰ κατά τόν εθνικόν άγώνα τού 21, στάσις άντίθετος πρός έκείνην
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τοϋ Λόρδου Βύρωνος, πού προσέφερε τήν ζωήν του διά τήν Ελλάδα και τοϋ ναυάρ
χου Codrington, ό όποιος κατήνεγκε τό θανάσιμον κτύπημα εις τον βάρβαρον Δυ
νάστην εις τό Ναυαρϊνον. ’Από τής στιγμής αυτής ήνοιξε τό μέγα, τό άγεφύρωτον 
χάσμα μεταξύ Λαοϋ καί Προστασίας, άπό τό όποιον άνέβλϋσεν ή άπόφασις διά τον 
άγώνα πού έθεμελίωσε τήν άνένδοτον έθνικήν πολιτικήν.

Ά π ό  τούς πρώτους χρόνους τής Προστασίας προβάλλονται αί άξιώσεις: δημο- 
κρατικώτερον έκλογικόν σύστημα, υποχρεωτική κατ’ έτος σύνοδος τής Βουλής, ψή- 
φισις τοϋ προϋπολογισμού, έλευθερία τοϋ Τύπου, όλαι δηλαδή αί άτομικαί έλευθερίαι, 
αί όποϊαι έλάμπρυναν τον 19ον αιώνα, μέ κορωνίδα τήν άναγνώρισιν τής ’Αρχής 
των Εθνοτήτων καί τοϋ δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως των Λαών. Εις τά δί
καια αιτήματα τοϋ Λαοϋ, αί Ά ρχαί καί οί καταχθόνιοι άντιδροϋν μέ κωλυσιεργίας, 
τό ψεύδος καί τήν βίαν. 'Ο  Λαός έξεγείρεται καί τίθεται άντιμέτωπος τής Προστα
σίας, έχθρός τών καταχθονίων.

Εις τήν Λευκάδα, τήν Ζάκυνθον, τά Κύθηρα, τήν Κεφαλληνίαν καί εις τάς 
άλλας νήσους, οί άγρόται μέ έλληνικάς σημαίας εις τάς χεϊρας κτυποϋν τά όργανα τής 
κρατικής άσφαλείας, πυρπολούν τά κτίρια καί προσπαθούν νά καταλύσουν τήν εξου
σίαν. 'Π  λαϊκή έξέγερσις πνίγεται, άλλ’ ή ψυχή δέν υποδουλώνεται.

Αί μεγάλαι έπαναστάσεις τού 1848, προκαλοϋν τον σπινθήρα έκρήξεως καί 
δίδουν νέαν ζωογόνον πνοήν είς τούς απελευθερωτικούς άγώνας, μέ τό τριπλοΰν 
αίτημα: έθνικόν, πολιτικόν καί κοινωνικόν.

'Η  έξέγερσις τώ  1849 εις τήν Κεφαλληνίαν, μέ τάς τρομεράς θυσίας, σημειοΐ 
τό άποκορύφωμα τής άντιθέσεως Λαού καί Προστασίας καί προβάλλει έπί πλέον 
άνάγλυφον τήν έχθραν μεταξύ τών ολίγων καί τών πολλών. Οί Ριζοσπάσται βου- 
λευταί, οί φιλελεύθεροι δημοσιογράφοι, οί πνευματικοί ήγέται συναντώνται εις τά 
ξερονήσια.

«"Οπου ξένος βασιλεύει—έλεγεν άγωνιστής τής έποχής—τά πάντα είναι ψέμμα 
καί σκιά, ό νόμος είναι ένέδρα, ή δικαιοσύνη σκευωρία, ή άρετή έγκλημα, ή έλευθε
ρία κακούργημα, ή πατρίδα άδειο όνειρο καί ή οικογένεια πηγή άνεξάντλητη άπό 
πίκρες καί οδύνες.»

Τον πόνον τοϋ λαού έψαλλε καί πάλιν ό έθνικός μας ποιητής:

Έ φ ω νάξανε ώ ς τ' άστέρ ια  
τον Ίον ίον  τ ά  νησιά  
κ ι’ έση κώ σανε τ ά  χέρια  
γ ιά  νά δείξουνε χ αρά  
μ ’ δλον πουναι άλνσσω μένο  
τό  καθένα τεχνικά  
κα ι εις τό  μ έτomov γραμμένο  
έχει «ψεντρα ελευθερίά».

'Η  άπάνθρωπος καταστολή τού λαϊκού κινήματος είς τήν Κεφαλληνίαν, δη
μιουργεί ζητήματα είς τήν Κυβέρνησιν τού Λονδίνου, τόσον εις τήν Βουλήν τών Κοι
νοτήτων, όσον καί είς τον δημοσιογραφικόν φιλελεύθερον κόσμον τής Ευρώπης.

Ή  «Προστασία», ένώπιον τής άγωνιστικής τοπικής άντιστάσεως καί τής πι- 
έσεως τής κοινής γνώμης, ύποχωρεϊ καί τον Δεκέμβριον τού 1849 αποδέχεται ώρι- 
σμένας μεταρρυθμίσεις,αί όποϊαι έχουν ώς άποτέλεσμα τήν έκλογήν τής πρώτης—έλευ- 
θέρας Βουλής τών Ίονίων—ένάτης κατά σειράν—άπηχούσης τήν θέλησιν τού σκλα
βωμένου λαοϋ.

Είς τήν πρώτην συνεδρίαν καταγγέλλεται μέ παρρησίαν ή πολιτική τής Προστα
σίας καί γίνεται δεκτόν ότι «ή ελληνική φυλή, αν καί πολιτικώς χωρισμένη, έχει κοινά 
τήν καταγωγήν, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τάς άναμνήσεις καί τάς έλπίδας».

Είναι ή θεμελίωσις τού δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως.
Εις τήν ατμόσφαιραν αύτήν τής έθνικής έξάρσεως, οί Ριζοσπάσται ψηφίζουν
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τήν 25ην Μαρτίου, ώς ημέραν έθνικής εορτής καί καταθέτουν ψήφισμα μέ μοναδικόν 
αίτημα: τήν Έ νω σιν.

« Ή  πρώτη έλευθέρα Βουλή των Έπτανησίων—λέγει το ψήφισμα—διακηρύσ
σει δτι ή ομόθυμος, στερεά, άμετάτρεπτος θέλησις τοϋ Επτανησιακού Λαοϋ, είναι 
ή άνάκτησις τής έλευθερίας του καί ή ένωσις μετά τοϋ λοιπού "Εθνους.»

Τήν ιδίαν στιγμήν ό άντιπρόσωπος τοϋ Άρμοστοΰ διαλύει τήν σύνοδον.
Ή  θέλησις τοϋ Λαοϋ, έχει έπισήμως πλέον έκδηλωθή. Δέν υπάρχουν περι

θώρια δι’ ύποχώρησιν, συνδιαλλαγήν ή συμβιβασμόν.
'Η  πρώτη έλευθέρα Βουλή είχεν εϊπη, ώς πρώτην καί τελευταίαν, τήν μόνην 

λέξιν : "Ενωσις.
Έ κ το τε  ό άγων γίνεται ολοκληρωτικός. Προς το εθνικόν δνειρον συμπλέκε

ται καί ή πραγματικότης τής οικονομικής δυσπραγίας τοϋ λαοϋ καί ιδίως τοϋ άγρό- 
του. Καί δταν πλέον ή κατάστασις οϋρίμασε καί τό δνειρον έπλησίαζε νά γίνη πρα
γματικότης, τό διπλοϋν αίτημα, εθνικόν καί κοινωνικόν, προβάλλεται εις δλας τάς 
έκδηλώσεις. «"Ενωσις χωρίς δρους», «Έ νω σις χωρίς ψωμί», είναι τό γενικόν σύν
θημα. «Ζήτω ή "Ενωσις - Δικαιοσύνη -  ’Αγροτική άπελευθέρωσις», φωνάζει ό Λαός 
εις τον πρώτον "Ελληνα άντιπρόσωπον.

Ή  καθολική ψηφοφορία, ή όποια είχε καθιερωθή είς τήν έλευθέραν Ελλάδα, 
άποτελεΐ τήν παρηγοριάν καί τήν έλπίδα τοϋ χειμαζομένου λαοϋ, τοϋ άγρότου, τοϋ 
μικροαστοϋ, τοϋ πνευματικοϋ έργάτου.

Οί αγώνες τών Έπτανησίων είχον πλέον κατακτήσει τήν κοινήν γνώμην τής 
’Αγγλίας.

Ή  «Προστασία» είχε πλέον ύπερκερασθή. "Ολαι αί κατά καιρούς προσφο- 
ραί συνδιαλλαγής καί συμβιβασμοΰ άπέβησαν μάταιαι, ώς καί τό ταξίδιον τοϋ με
γάλου φιλέλληνος Γλάδστωνος. ’Από τής άφίξεώς μέχρι τής άναχωρήσεώς του μία 
φωνή ήκούετο : "Ενωσις.

Διά τό δικαίωμα εις τήν αύτοδιάθεσιν τών λαών, αί δημοκρατικαί άρχαί εί
χον πλέον κερδίσει τήν πλειοψηφίαν τής κοινής γνώμης καί τοϋ κυβερνώντος τήν 
’Αγγλίαν κόμματος. Αί άντικειμενικαί συνθήκαι είχον πλέον δημιουργηθή διά τήν 
άλλαγήν τοϋ καθεστώτος, τό όποιον έπέβαλεν επί τών νήσων τό Συνέδριον τής Β ι
έννης. 'Ο δρόμος πλέον είχεν άνοιχθή, διά τήν επάνοδον τής Έπτανήσου είς τον 
έθνικόν κρατικόν κορμόν.

II
Ή  τύχη τής Έπτανήσου έκρίθη είς τό Συνέδριον τής Βιέννης τώ  1815, τό 

όποιον άνεσυγκρότησε τον χάρτην τής Ευρώπης, μετά τήν πτώσιν τοϋ Ναπολέον- 
τος, καί καθώρισε τό πολιτικόν σύστημα διακυβερνήσεως τών λαών, συμφώνως μέ 
τάς άντιλήψεις τών ’Ανακτοβουλίων τής έποχής.

Αί Ίόνιοι νήσοι, άφοϋ έγνώρισαν διαφόρους κατακτητάς, προσηρτήθησαν, κα
τά τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος αΐώνος, είς τήν γαλλικήν Αυτοκρατορίαν καί άκο- 
λούθως ή κατοχή των περιήλθεν εις τήν ’Αγγλίαν, ώς έντολοδόχον τών Συμμάχων 
Δυνάμεων.

Ποικίλαι προτάσεις ύπεβλήθησαν είς τήν Βιέννην, ώς προς τήν τύχην τών 
Νήσων. 'Υπεβλήθη ή γνώμη δτι αί Ίόνιοι νήσοι έ'πρεπε νά παραχωρηθοϋν είς τήν 
Αύτοκράτειραν Μαρίαν Αουΐζαν ή είς τό Τάγμα τών Ιπποτώ ν τής Μάλτας.

Προεβλήθησαν καί άλλαι λύσεις, ή σοβαρωτέρα δμως ήτο ή έπέκτασις έπί 
τών Ίονίων τής κυριαρχίας τών 'Αψβούργων, ώς φυσικών κληρονόμων τής Έ ν ε- 
τίας, λύσιν τήν όπρίαν ύπεστήριξεν ό "Αγγλος άντιπρόσωπος.

Είς τήν λύσιν ταύτην άντέδρασε μέ δλας του τάς δυνάμεις, ό υπουργός τοϋ 
Τσάρου ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό όποιος, γνωρίζων τό άπολυταρχικόν πνεΰμα τής 
Βιέννης, έφοβεϊτο δτι ή αυστριακή κατοχή έπί τών νήσων θά κατέληγεν είς τήν 
καταστολήν παντός φιλελευθέρου κινήματος καί είς τήν κατάργησιν πάσης αύτονο-



534 Σπυρίδωνος Καλογεροπούλου —  Στρατη

μίας ή αύτοδιοικήσεως, άκόμη δέ καί της ελληνικής γλώσσης καί παιδείας. 'Ο Κα- 
ποδίστριας άπέβλεπεν είς τήν άνασύστασιν της Επτανησιακής Πολιτείας του 1800. 
'Ο  Τσάρος, πεισθείς άπό τον Καποδίστριαν, άπέκρουσε τάς άξιώσεις του M etter- 
nich καί προέτεινε τήν παραχώρησιν των Νήσων είς τήν ’Αγγλίαν.

Ή  ’Αγγλία άπεδέχθη τήν πρότασιν, άλλα ήξίωσε να έξομοιώση τάς νήσους 
προς απλήν άποικίαν τοΰ Στέμματος. Είς τοΰτο καί πάλιν άντέδρασεν ό Καποδί- 
στρίας καί τδ Συνέδριον παρέπεμψε τότε τήν ρύθμισιν του θέματος είς ειδικήν διά- 
σκεψιν, ή οποία, συνελθοΰσα είς Παρισίους, κατέληξεν είς τήν συνθήκην τής 5ης Νο
εμβρίου 1815.

Αί Ίόνιοι νήσοι άπετέλεσαν κατά τήν συνθήκην «ελεύθερον καί άνεξάρτητον 
κράτος, υπό τήν προστασίαν τοΰ Βασιλέως τής ’Αγγλίας, ύπό τό όνομα «'Η νωμέ- 
ναι Πολιτεϊαι των Ίονίων Νήσων».

'Η  άγγλική προστασία έμελλε νά άσκηθή επί των έξωτερικών σχέσεων των 
Ίονίων προς τά άλλα Κράτη, ένώ ή εσωτερική αυτονομία θά παρέμενε σεβαστή.

'Η  επί των Ίονίων νήσων Πολιτεία τής ’Αγγλίας παρέμενε ξένη προς τάς 
δοθείσας είς τον Καποδίστριαν υποσχέσεις καί προς τό γράμμα τής συνθήκης των 
Παρισίων.

Ούσιαστικώς, ή πολιτική τής Προστασίας έξηρτάτο άπό τούς έκάστοτε άρ- 
μοστάς, τό επικρατούν διεθνές κλίμα καί τό κόμμα τό όποιον έκυβέρνα τήν ’Αγ
γλίαν. 'Η  άθέτησις των υποχρεώσεων καί ή κακή πολιτική άφ’ ένός καί άφ’ έτέ- 
ρου ή άδάμαστος θέλησις τοΰ Ίονίου Λαοΰ διά τήν άπελευθέρωσίν του, ώδήγησεν 
είς μόνιμον σύγκρουσιν μεταξύ τοΰ Λαοΰ καί τής Προστάτιδος Δυνάμεως έπί μίαν 
ολόκληρον πεντηκονταετίαν.

'Η  ΐδρυσις τοΰ νέου Έλληνικοΰ Κράτους καί τό πνεΰμα των μεγάλων έπα- 
ναστάσεων τοΰ 1848 έπέδρασαν άποφασιστικώς έπί των σχέσεων Λαοΰ καί Προ
στασίας. Παραλλήλως δέ ή άνοδος είς τήν εξουσίαν είς Λονδΐνον τοΰ Φιλελευθέρου 
Κόμματος καί ή "Ενωσις τοΰ Βασιλείου τής Ιταλίας, έδημιούργησεν εύνοϊκάς συν- 
θήκας διά τήν μεταβολήν τοΰ έπιβληθέντος είς τήν Βιέννην καθεστώτος. 'Η  άφορ- 
μή έδόθη ότε ή ’Οκτωβριανή Έπανάστασις έθεσεν έπί τάπητος τό ζήτημα τής δια
δοχής τοΰ Θρόνου, μετά τήν έκπτωσιν τοΰ ’Όθωνος.

Τό ’Ανακτοβούλιον τοΰ 'Αγίου Ιακώβου, άφοΰ άπέκρουσε τήν προσφοράν 
τοΰ έλληνικοΰ Στέμματος προς "Αγγλον βασιλόπαιδα, λόγω τής διατάξεως τοΰ Πρω
τοκόλλου τοΰ Λονδίνου τής 3ης Φεβρουάριου 1830, διά τής όποιας αί ΙΊροστάτιδες 
Δυνάμεις άνελάμβανον άμοιβαίως τήν ύποχρέωσιν νά μή ύποδείξουν βασιλέα τής 
Ελλάδος μεταξύ των μελών τών Βασιλικών αυτών Οίκων, κατέβαλεν έμμονους 
προσπάθειας όπως έξευρεθή ήγεμών, τηρών έ'ναντι τής ’Αγγλίας ευμενή πολιτικήν.

'Η  πρώτη νύξις διά τήν "Ενωσιν έγένετο ύπό τοΰ ΙΙρωθυπουργοΰ Λόρδου 
Palm erstron προς τον τότε έπιτετραμμένον τής Ελλάδος Χαρίλαον Τρικούπην, τον 
Νοέμβριον τοΰ 1862.

"Ενα μήνα άργότερον ό ύπουργός τών Έξωτερικών Λόρδος Ρώσσελ, άνέφε- 
ρεν είς τον Τρικούπην τήν κατ’ αρχήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεώς του περί παρα- 
χωρήσεως τής Έπτανήσου, πλήν τής Κερκύρας. Προς τον σκοπόν αύτόν μάλιστα 
άπεστάλη είς τήν Ελλάδα ό E lliot.

Αί δυσχέρειαι όμως δέν έλλειψαν. Μεταξύ τής κατ’ αρχήν άποφάσεως καί 
τής πραγματοποιήσεως, άνέκυψαν πλεϊστα όσα ζητήματα, τά όποια έθεσαν είς κίν
δυνον τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως. 'Η  ’Αγγλία όμως συμφέρον είχε, πάση θυ
σία, νά κερδίση τήν συμπάθειαν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τήν όποιαν έχασε κατά τον πό
λεμον τής Κριμαίας, καί νά καταλάβη πρωτεύουσαν θέσιν είς ’Αθήνας. Διά τοΰτο 
έπίστεψεν ότι ή προσφορά τών Ίονίων παρέμενε τό μόνον αποτελεσματικόν μέσον.

Ό  Χαρίλαος Τρικούπης έξ άρχής κάτώρθωσε νά πείση τήν άγγλικήν κύβέρ-
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νησιν νά παραιτηθή της έξαιρέσεως τής Κέρκυρας, άλλ’ εκαλείτο έν συνεχεία νά 
άντιμετωπίση τάς έπιφυλάξεις των άλλων Δυνάμεων.

'Η  Ρωσία, εύμενώς άντεμετώπιζε το θέμα τής Έ νώ σεω ς, άλλ’ έθετεν όρους, 
ώστε νά μειώση κατά τδ δυνατόν τήν αγγλικήν επιρροήν εις τήν Ελλάδα. Ή ξ ίω - 
σεν δπως αί Νήσοι δοθούν ώς δώρον τής Ευρώπης καί ούχί τής ’Αγγλίας, δτι ή 
συγκατάθεσις του Ίονίου Κοινοβουλίου έπρεπε νά έκδηλωθή ρητώς καί οτι ή ’Α γ
γλία ούδέν πλεονέκτημα θά άπεκόμιζε καί οΰδέν προνόμιον θά διετήρει.

'Η  Γαλλία, άγωνισθεϊσα διά τον θρίαμβον τής ’Αρχής των Εθνοτήτων εις 
τήν ’Ιταλίαν, δεν ήδύνατο νά άποκρούση τήν λύσιν τής Έ νώ σεω ς, ή πολιτική της 
δμως μέχρι τίνος παρουσίαζε συμπτώματα ταλαντεύσεως.

'Η  Αυστρία, κατά βάθος, διέκειτο έχθρικώς προς τήν πρότασιν, διά τοΰτο 
προέβαλεν άξιώσεις, μέ σκοπδν νά καταστήση ταύτην τόσον έπαχθή, ώστε έν τέλει 
να άποκρουσθή ύπό των ένδιαφερομένων. Ή  Πρωσσία, ήκολούθει πιστώς τήν πο
λιτικήν τής Βιέννης. Σκοπός της ήτο νά φαίνεται ευχάριστος, τουλάχιστον μέχρι 
τής εποχής εκείνης.

Φυσικόν ήτο ή Τουρκία νά άντιμετωπίζη μέ δυσφορίαν πάσαν έπέκτασιν τοϋ 
Ελληνικού Βασιλείου καί μάλιστα τήν παρουσίαν τής Ελλάδος έναντι των ήπει- 

ρωτικών της άκτών.
Αί θέσεις αυται συνέπειαν είχον νά προκληθή σειρά θεμάτων, τά όποια πα- 

ρεκώλυον τήν λύσιν τοϋ προβλήματος.
Κατά τήν Ρωσίαν, ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, έπρεπε νά άνακηρυχθή ώς ή 

επικρατούσα θρησκεία εις τήν 'Επτάνησον, ενώ ή Γαλλία έπέμενε νά διατηρηθούν 
τα προνόμια των Δυτικών. Κατά τήν Αυστρίαν, συμφωνούσης καί τής Πρωσσίας, 
τά οικονομικά προνόμια τοϋ έμπορίου καί τής ναυτιλίας υπέρ αυτής έπρεπε νά τύ- 
χουν ιδιαιτέρας προστασίας καί ολόκληρος ή Επτάνησος ορθόν ήτο νά ύπαχθή εις 
τό καθεστώς τής διαρκούς ούδετερότητος, λύσιν τήν οποίαν έπεδίωκε καί ή Τουρ
κία. Τέλος, ή κατεδάφισις των φρουρίων έθεωρεϊτο ύπό τής ’Αγγλίας ώς έπιβε- 
βλημένη ενέργεια, ώς καί ή χορήγησις παχυλών συντάξεων είς τούς μέχρι τότε 
ύπαλλήλους τής Προστασίας. Ή  συνθήκη τοϋ Λονδίνου τής 2/14 Νοεμβρίου 1863 
υπο τών Πέντε Δυνάμεων υιοθέτησε τάς άνωτέρω έπιδιώξεις.

Εναντίον τής ήδη ύπογραφείσης συνθήκης έστράφη μέ θάρρος καί άποφασι- 
στικότητα ή Κυβέρνησις τών ’Αθηνών, άποστείλασα εις Λονδΐνον, ώς Πρέσβυν αύ- 
τής, τον Χαρίλαον Τρικούπην, πληρεξούσιον τότε είς τήν Έθνοσυνέλευσιν.

Παρά τό τετελεσμένον γεγονός, ό Τρικούπης άναλαμβάνει τον άγώνά τής άνα- 
θεωρήσεως τής συνθήκης, ή όποια έπροξένησεν άλγεινήν έντύπωσιν καί ερεθισμόν 
εις τήν Ελλάδα. 'Η  κατεδάφισις τών φρουρίων έχαρακτηρίζετο ώς «άνωφελής, επι
βλαβής, άδικος καί άδύνατος». Στερουμένη μέσων άμύνης ή Κέρκυρα έκινδύνευε 
νά γίνη άντικείμενον ληστρικών επιδρομών. Ά ντιθέτω ς τά φρούρια θά έπέτρεπον 
τήν άντίκρουσιν πάσης έπιθέσεως καί τήν άξιοποίησιν τής ένδεχομένης συμμαχικής 
βοήθειας. Τά οικονομικά προνόμια θά παρημπόδιζον τήν άφομοίωσιν τών Νήσων 
μέ τήν λοιπήν Ελλάδα, τά δέ θρησκευτικά δικαιώματα έπροστατεύοντο άποτελεσμα- 
τικώς ύπό τοϋ Συντάγματος.

Παρά τήν επίμονον άντίδρασιν, ιδίως τής Αυστρίας, ύπεγράφη τέλος ή ορι
στική συνθήκη τής 29 Μαρτίου 1864 ύπό τοϋ Τρικούπη καί τών τριών Προστατί- 
δων Δυνάμεων. 'Η  ούδετερότης περιωρίζετο είς τήν Κέρκυραν καί τούς Παξούς, 
τά οικονομικά προνόμια διετηροΰντο διά 15 έτη, τά δέ προνόμια τής Δυτικής ’Ε κ
κλησίας, έτυχον τής δεούσης προστασίας. 'Ο Ζα'ίμης ώς έκτακτος άπεσταλμένος 
παρελάμβανε τήν 21ην Μαιου 1864 τάς Ίονίους νήσους καί τήν 29ην άπεβιβάζε- 
το είς αύτάς ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Α\
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Ή  ιδέα τής Έ νώ σεω ς είχεν πλέον ωριμάσει. Τό άγωνιστικδν μένος τοϋ Ί -  
ονίου Λαοΰ είχε κατακτήσει τήν δημοσίαν γνώμην εις την Εύρώπην καί ιδίως εις 
την φιλελευθέραν τήν εποχήν εκείνην ’Αγγλίαν, ή Κυβέρνησις τής οποίας είχε πει- 
σθή δτι ή διατήρησις τοϋ καθεστώτος τής Προστασίας, μόνον ζημίαν ήδύνατο να 
προκαλέση εις τήν πολιτικήν της.

Άνεμένετο ή κατάλληλος στιγμή, ή άφορμή. Καί αυτή προέκυψε συνεπεία 
τής έκπτώσεως τοϋ ’Όθωνος. Ό  νέος Βασιλεύς, έπρεπε νά άναζητηθή έκτος των 
Βασιλευομένων Οίκων των τριών Προστατίδων Δυνάμεων, καί τό πρόσωπον αύ- 
τοΰ νά είναι κοινής εμπιστοσύνης. Παραλλήλως, ή διαφύλαξις τοϋ θεσμοΰ τής Βα
σιλείας έπεβάλετο έκ τών συνθηκών τής έποχής, ή δ’ εκλογή τοϋ νέου Βασιλέως 
έπρεπε νά τύχη τής ψήφου τής Συνελεύσεως τών ’Αθηνών.

Μετά τήν άποτυχίαν διαφόρων υποψηφιοτήτων, τύχη άγαθή, ή έκλογή έγέ- 
νετο υπέρ τοϋ πρίγκηπος Γουλιέλμου τής Δανίας, τήν υποψηφιότητα τοϋ οποίου 
ένίσχυσεν ιδίως ό Palm erstron καί ή οποία έγένετο δεκτή ύπό τών άλλων Δυνάμεων.

'Η  Συνέλευσις, μέ πρωτοφανή ενθουσιασμόν, άνεκήρυξε παμψηφεί Βασιλέα τον 
πρίγκηπα Γουλιέλμον, ύπό τό όνομα Γεώργιος Α ', τήν 18/30 Μαρτίου 1863.

Τήν 25/6 ’Ιουνίου, αί τρεις Δυνάμεις υπέγραψαν τό Πρωτόκολλον τοϋ Λον
δίνου μετά τής Δανίας, έπικυροΰν τήν έκλογήν τοϋ νέου Βασιλέως, ύπό τον ρητόν 
όρον τής Έ νώ σεω ς τής Έπτανήσου, όρος ό όποιος έπανελήφθη καί εις τήν οριστι
κήν συνθήκην τής 1 /13 ’Ιουλίου 1863.

Ή  Ευρώπη προσέφερεν ώς δώρον εις τον νέον Βασιλέα τήν Επτάνησον. Ό  
Βασιλεύς Γεώργιος δεν έδέχθη \ά άνέλθη εις τον Θρόνον, παρά μετά τήν ρύθμισιν 
όλων τών έκκρεμών ζητημάτων σχετικώς μέ τήν "Ενωσιν.

Ή  στάσις τοϋ νέου Ή γεμόνος συνέτεινεν εις τήν ταχυτέραν καί εύνοϊκωτέραν 
έπίλυσιν τών θεμάτων, μεταξύ τών Μ. Δυνάμεων άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου τής ’Α γ
γλίας καί Ελλάδος. Ηύτύχησεν όμως ό νέος Βασιλεύς νά έχη Κυβέρνησιν εθνικήν, 
ή οποία διεχειρίσθη τό δλον θέμα μέ πίστιν καί δεξιοτεχνίαν, έξασφαλίσασα τήν 
τελικήν νίκην.

Ή  έκφρασις τής εθνικής πολιτικής τής τότε Κυβερνήσεως διερμηνεύετο διά 
τοϋ άπεσταλμένου αύτής είς Λονδΐνον Χαριλάου Τρικούπη, ό όποιος κατώρθωσε 
νά κάμψη τάς τελευταίας άντιδράσεις καί επιφυλάξεις φίλων καί έχθρών καί νά 
άνατρέψη καί τετελεσμένα άκόμη γεγονότα.

IV
Πολλά διδάγματα προσφέρει ή ιστορία τοϋ άγώνος τών Έπτανησίων διά τήν 

άπελευθέρωσίν των καί τήν'Ένωσιν μέ τήν Μητέρα Πατρίδα. Ό  Ελληνισμός είς 
ούδεμίαν στιγμήν τής μακραίωνος ιστορίας του έθυσίασε τά εθνικά του ιδεώδη, έναν
τι οίασδήποτε ύλικής ώφελείας ή σκοπιμότητος. Τοΰτο καί έπραξεν ό Λαός τών I-  
ονίων. Πώς ήτο δυνατόν άλλως γενέσθαι, άφοΰ ό Λαός αυτός άποτελεΐ τμήμα τοϋ 
γένους τών Ελλήνων ; Είς τά ομηρικά έπη, Έπτανήσιοι βασιλείς πολεμοϋν διά τήν 
κοινήν ύπόθεσιν τών Ελλήνων. Είς τήν Κασταλίαν καί τήν ’Άλτιν άγωνίζονται ώς 
πολΐται τής Ελλάδος καί είς τον Πελοποννησιακόν πόλεμον μοιράζονται τάς τύ- 
χας μέ τούς ’Αθηναίους, τούς Κορινθίους, τούς Λακεδαιμονίους. Ή  Ρωμαϊκή κα- 
τάκτησις καί αί έπιδρομαί τών βαρβάρων διασπούν τήν ένότητα, άλλά τό Βυζάντιον 
ενώνει καί πάλιν τά Ίόνια μέ τήν τύχην τοϋ Ελληνισμού Μετά τήν πτώσιν τοϋ Β υ
ζαντίου παρελαύνουν διάφοροι κατακτηταί τών νήσων, οί Φράγκοι, οί Ε νετο ί, οί 
Γάλλοι, οί Ρωσοτοϋρκοι καί τέλος οί ’Άγγλοι.

Ή  λύσις τοϋ Συνεδρίου τής Βιέννης, ενώ ολόκληρον τό Έ θνος έστέναζε κά-
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τω  άπό τον βάρβαρον Δυνάστην, έπιτρέπει εις τά Επτάνησα νά διατηρήσουν, ώς 
ίεράν παρακαταθήκην, τον πολιτισμόν καί την γλώσσαν του ’Έθνους καί νά καλλι
εργήσουν τά γράμματα καί τάς τέχνας, νά ιδρύσουν το πρώτον Ελληνικόν Πανεπι- 
στήμιον, την Ίόνιον ’Ακαδημίαν, την άνασύστασιν τής οποίας προσμένει σήμερον 
ή πνευματική ήγεσία τής χώρας καί ό λαός τής Νήσου.

Καί δταν τό ίερδν σάλπισμα τής εθνικής έξεγέρσεως άντηχή, τότε αί έπτά 
νύμφαι τών Ίονίων προσφέρονται εις τον άγώνα, παρά την άντίδρασιν τής Προστα
σίας. Ή  Ζάκυνθος γίνεται ή φωλεά τών Φιλικών, οί Κεφαλλήνες μάχονται εις την 
Στερεάν, οί ’Ιθακήσιοι μετέχουν εις τον άγώνα μέ τά πλοία των, 200 Έπτανήσιοι 
χύνουν τό αίμα των μέ τον Καραϊσκάκην. Αί λάμψεις τοϋ Ναυαρίνου φωτίζουν την 
αυγήν τοϋ πρώτου ελευθέρου τμήματος τοϋ ’Έθνους, άλλ’ ή Επτάνησος παραμέ
νει άκόμη μακράν τής Εθνικής Ε στία ς.

’Από τό 1848 άρχίζει πλέον ή άποφασιστική μάχη διά τήν "Ενωσιν, ή οποία 
οδηγεί εις τήν τελειωτικήν νίκην.

Ή  πίστις τοϋ Λαοϋ εις τήν έλευθερίαν καί ή έπιμονή αύτοϋ εις τήν κατάκτη- 
σιν αυτής προδικάζουν τό άποτέλεσμα. Ή  ελευθερία, ώς πρωταξία τοϋ έλληνικοϋ 
κόσμου καί τό πολυτιμότερον άγαθόν τοϋ άνθρώπου, δεν προσφέρεται, άλλά κα- 
τακτάται, οί δέ αγώνες έπιτάσσουν θυσίας, καί τότε τά πάντα άνατρέπονται, αί 
άντιδράσεις κάμπτονται, αί ήθικαί δυνάμεις σφραγίζουν τήν νίκην.

Τον άγώνα καί τάς θυσίας τοϋ λαοϋ άξιοποιεΐ ή Κυβέρνησις, άποφασιστικήν 
άκολουθοϋσα πολιτικήν, εθνικήν, άνένδοτον, ή όποια έπιβάλλει τήν λαϊκήν θέλησιν, 
καλλιεργεί καί διαθέτει εύμενώς τήν διεθνή γνώμην καί κατακτά τέλος τούς υπευ
θύνους Κυβερνήτας. Έκφρασταί τής πολιτικής αύτής γίνονται άνδρες άφωσιωμένοι 
εις τον σκοπόν, μέ πίστιν εις τήν ιερότητα τοϋ άγώνος, μέ ψυχήν λαϊκήν καί παραλ- 
λήλω ς,'Η γεμώ ν μέ αγνότητα, όρθοφροσύνην, συνείδησιν τής υψηλής του αποστολής.

'Ο  Γεώργιος ό Α’ κατέρχεται εις τήν Ελλάδα, ώς Βασιλεύς τών Ελλήνων 
καί ούχί τής Ελλάδος. Βασιλεύς μέ τήν θέλησιν τής λαϊκής κυριαρχίας καί ούχί 
έλέω Θεού, ορκίζεται πίστιν εις τό Δημοκρατικόν Σύνταγμα καί παραμένει πιστός 
εις τον όρκον, καί τό Στέμμα του κοσμούν οί 7 άδάμαντες τοϋ Ίονίου. Μέγα πα
ράδειγμα άρμονικής συνεργασίας Λαοϋ, 'Ηγεσίας καί Βασιλέως, ή όποια, οσάκις 
κατέστη έφικτή, κατά τήν μακράν ιστορίαν τοϋ ελληνισμού, έπραγματοποίησε τά 
μεγάλα επιτεύγματα τοϋ γένους.

Μεγαλειότατε,

Κατά τήν Μεγάλην σημερινήν επέτειον, ή σκέψις όλων τών 'Ελλήνων εύγνω- 
μόνως στρέφεται προς τήν μαρτυρικήν μορφήν τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α ', τοϋ 
όποιου ή άνοδος εις τον Θρόνον συνδέεται μέ τήν παραχώρησιν τής Έπτανήσου εις 
τήν Μητέρα Πατρίδα.

’Αλλά κατά τήν επίσημον ταύτην στιγμήν, εύλαβώς στρέφεται ή έλληνική 
ψυχή προς τήν μνήμην τοϋ προσφάτως έκλιπόντος Βασιλέως Παύλου, τοϋ ΙΊατρός 
τής Ύ μετέρας Μεγαλειότητος. 'Π  Βασιλεία Του έσφυρηλάτησε τήν έθνικήν ένό- 
τητα καί έξησφάλισε τήν λειτουργίαν τών έλευθέρων δημοκρατικών μας θεσμών 
καί τήν όμαλότητα τοϋ πολιτικού μας βίου.

Εΐδικώτερον, διά τά Επτάνησα, έπέδειξεν ιδιαιτέραν στοργήν κατά τήν πε
ρίοδον τών δοκιμασιών έκ τής μανίας τών στοιχείων τής φύσεως καί παρεστάθη πάν
τοτε εις τον πόνον καί τάς δυσχερείας τοϋ Λαοϋ τούτου. 'Η  διαμονή του εις τήν 
Κέρκυραν κατά τούς θερινούς μήνας έδημιούργησε νέον δεσμόν μεταξύ Στέμματος 
καί Λαοϋ, καί μέ βαθυτάτην ίκανοποίησιν χαιρετίζομεν τό εύχάριστον γεγονός ότι 
τήν παράδοσιν ταύτην άκολουθεϊ καί ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης.
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Κατά τήν ίεράν ταύτην στιγμήν, σύμπας ό Ελληνισμός, εύλαβώς κλίνει τό 
γόνυ προς τούς συντελεστάς καί τούς ήρωας τής Έ νώ σεω ς, άπό του Βασιλέως μέ
χρι καί το,ΰ τελευταίου άγωνιστοϋ τής υπαίθρου. Τήν έλληνικήν όμως ψυχήν συνέ
χει σήμερον άνησυχία καί άγωνία διά τά διαδραματιζόμενα εις τήν μαρτυρικήν Κύ
προν. 'Η  πίστις όλων μας παραμένει ακράδαντος εις τήν δικαίωσιν τού έθνικοϋ τού
του άγώνος, τον όποιον άπό κοινού άνέλαβεν ή έλευθέρα Ε λλ ά ς καί ό Λαός τής 
Κύπρου.

Μεγαλειότατε,
’Ανήλθατε εις τον Θρόνον εις ήλικίαν πλησιάζουσαν έκείνην τοϋ άειμνήστου 

προπάππου Σας. Τήν σωματικήν Σας ρώμην καί άλκήν έπεδείξατε ήδη ώς Ό λυμ- 
πιονίκης. Έπιτρέψατέ μου νά άναμνησθώ τής τιμής ή όποια μοϋ έγένετο όταν, 
άπό άλλης θέσεως, είχον τό προνόμιον νά άπονείμω εις τήν Ύ μετέρα Μεγαλειότητα 
Χρυσοΰν Μετάλλιον. Τά πρώτα βήματα τής Βασιλείας Σας έξεδήλωσαν ήδη τήν 
ωριμότητα τής σκέψεώς Σας. Έ χ ε τ ε  παρά τό πλευράν Σας Κυβέρνησιν λαοπρό- 
βλητον, άκολουθοϋσαν εις τό Κυπριακόν εθνικήν πολιτικήν, θεμελιωμένην εις τάς 
ήθικάς άρχάς καί τά κελεύσματα τού διεθνούς νόμου. ’Έ χ ετε  Βουλήν προσφάτως 
προελθοΰσαν έκ τής θελήσεως τού Λαού καί συμπαραστάτην τού εθνικού αιτήματος. 
Καί ύπεράνω όλων έπίλεκτον τμήμα τού Ελληνικού Λαοΰ,άγωνιζόμενον εις τήν Κύ
προν διά τήν ελευθερίαν του καί διά τήν έθνικήν του άποκατάστασιν. Δέν νομίζω ότι 
χρειάζονται είδικαί ικανότητες καί μεγάλη διορατικότης διά νά διαπιστωθή ή εύ- 
τυχής συγκυρία των αύτών άντικειμενικών συνθηκών σήμερον εις τήν Κύπρον μέ 
έκείνας τής εποχής, τήν μεγάλην έπέτειον τής όποιας έορτάζουν σήμερον οί άπαν- 
ταχοΰ "Ελληνες.

Βασιλεύ Κωνσταντίνε,
'Η  Θεία δωρεά σφραγίζει τό μέτωπόν Σου. Ό  Λαός, σταθερώς πορεύετα1 

προς τά μεγάλα πεπρωμένα τού ’Έθνους. Οί οιωνοί τής ενδόξου πατρίδος μας 
είναι άριστοι.

Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ—ΣΤΡΑΤΗΣ

Ή  Κ ύ π ρ ο ς
Στήν άκρη στήν άνατολή 
στή θάλασσα τή μακρυνή 
ή Κύπρος ήταν στή σκλαβιά 
καί ζήταγε τή λευθεριά.

Δέν τήν τρομάξαν άπειλές 
τό αιμα κι’ οί καταστροφές 
πολεμούσε τούς Ρωμαίους 
Πέρσας, Φράγκους κι Ευρωπαίους.

'Ολόρθη πάλι πολεμά 
καί τήν οργή της'Αδέ βαστά 
δέ θέλει τον κατακτητή 
νά ζή ελεύθερα ζητεί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ0ΥΜ 0ΥΝΔ0ΥΡ0Υ
-------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ ----------

Τον κ. Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, το σεβαστό πρεσβύτη, τον ξέρουμε δλοι για 
πρώην ’Αρχηγό τοϋ Λαϊκού Κόμματος καί Πρωθυπουργό, μά πολύ λίγοι, -ηλικιω
μένοι φυσικά, θά θυμούνται στην ’Αθήνα δτι πριν καμμιά σαρανταριά χρόνια, τό 
δνομά του μπλέχτηκε σ’ ένα άπό τά πιο φοβερά έγκλήματα. Σέ μιά άγρια σφαγή 
μέ ελατήριο τη ληστεία. Τό θΰμα ήταν ό άπό τον πρώτο γάμο κουνιάδος του Π ε
ρικλής Παπαγεωργακόπουλος, ένα πλουσιόπαιδο τής Πάτρας. Καινά πώς, δπως θυ
μάμαι, άρχισε ή τραγική εκείνη ύπόθεσις.

“Αν μπορούσε κανείς νά βρή σήμερα τό άστυνομικό δελτίο πού έβγαζε τό
τε  ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Χωροφυλακής ’Αθηνών, καί πού άντίγραφό του είχα 
κρατήσει στο άρχεΐο μου, θά δή στις 29 Αύγουστου 1925, ανάμεσα στη σύλληψι 
ένός πορτοφολά πού είχε «βαρέσει» ένα πορτοφόλι μέ 125 δραχμές καί σέ μιά εν
τελώς άσήμαντη έναρξι πυρκαϊάς σέ κάποιο σπιτάκι τοϋ Βούθουλα, καί μιά αυτο
κτονία. Καί νά τί άκριβώς έγραφε τό δελτίο :

«Χθές καί περί ώραν 5ην μ.μ. είς την έπί τής όδοΰ Κουμουνδούρου 18 οικίαν 
τοϋ ίατροΰ Γιωργαντά Κωνσταντίνου άνευρέθη νεκρός ό Παπαγεωργακόπουλος Π ε
ρικλής τοϋ Κωνσταντίνου ετών 27, φοιτητής τής ιατρικής έκ Πατρών, φέρων τραύ
μα διά ξυραφίου είς τον λαιμόν. Έ ξ  άνευρεθέντος σημειώματος έξηκριβώθη δτι 
πρόκειται περί αύτοκτονίας όφειλομένης εις νευρασθένειαν».

“Αν δμως φυλλομετρήση κανείς τον τόμο τής «Καθημερινής» εκείνης τής 
χρονιάς θά βρή στο φύλλο τής ’ίδιας ημέρας την σχετική ε’ίδησι γιά τον Παπα- 
γεωργακόπουλο μέ αύτά τά λόγια :

«Χθές τό άπόγευμα είς την έπί τής όδοΰ Κουμουνδούρου 18 οικίαν του εύ- 
ρέθη νεκρός ό 27ετής φοιτητής τής ιατρικής Περικλής Παπαγεωργακόπουλος, φέ
ρων τεράστιον τραΰμα διά ξυραφίου είς τον λαιμόν».

Καί τίποτε άλλο.
Ή  διαφορά μεταξύ τού αστυνομικού δελτίου καί τής είδήσεως είναι ολοφά

νερη. “Αν καί πέρασαν τόσες δεκαετίες, θυμάμαι, σαν νάναι τούτη τή στιγμή, τό 
πτώμα τού μακαρίτου Παπαγεωργακοπούλου ξαπλωμένο άνάσκελα επάνω στο άνα- 
τομικό τραπέζι τού παλαιού ισογείου νεκροτομείου τής οδού Σωκράτους. Είχα πε
ράσει άπό τό νεκροτομείο, δπως έκανα κάθε άπόγευμα, δχι γιά την αύτοκτονία 
τοϋ φοιτητοΰ, πού δέν τής είχα δώσει στην αρχή σημασία, γιατί είχα πάρει τά σχε
τικά στοιχεία άπό τό φίλο μου, μοίραρχο τότε, Μαρκάκη, πού ήταν διοικητής τοϋ 
Σ Τ ' Τμήματος Χωροφυλακής, σεήν οδόν Γερανιού, άλλά γιά καμμιά άλλη είδη- 
σι, πιο ένδιαφέρουσα άπό μιά αύτοκτονία ένός νέου γιά νευρασθένεια. Βρήκα τον 
τότε έπιμελητή καί υστέρα καθηγητή τής ιατροδικαστικής Γρηγόριο Κάτσα, μακα
ρίτη τώρα, νά κοιτάζη μέ προσοχή τό πτώμα. “Αθελα μου τό πρόσεξα κι’ έγώ καί 
έφριξα. Θεέ μου! Τ ί τραύμα ήταν εκείνο ; Τί πετσόκομμα >αιμού; Ό  Παπαγεωρ
γακόπουλος, ένας νέος καλοκαμωμένος καί ομορφος, φορούσε μεταξωτές πι
τζάμες, πού είχαν κολλήσει έπάνω στο ξυλιασμένο κορμί του άπό τό πηχτό 
αίμα στο όποιο ήσαν βουτηγμένες. Τά μαύρα του μαλλιά ήσαν άνακατω- 
μένα καί κολλημένα σέ μερικές γραμμές στο κρανίο του μέ αίματα. Τά μαύ
ρα του μάτια, γουρλωμένα άγρια καί άκίνητα, ήσαν καρφωμένα προς τά τζάμια, μέ 
τά όποια ήταν σκεπασμένη ή στέγη τής φτωχής καί μικρής αίθουσας τοϋ νεκρο
τομείου. ’Εκείνο δμως πού μοϋ έκανε την πιο φοβερή έντύπωσι ήταν τό τραΰμα 
τοϋ λαιμού. Πελώριο, άπό τή μιά μεριά στήν άλλη. "Ενα μικρό, ελάχιστο μέρος, 
άπό τό δέρμα τού τραχήλου δέν είχε κοπή μέ τό ξυράφι. Τά κατακόκκινα κρέατα,
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κομμένα βαθειά μέ δύναμι, είχαν τραβηχθή επάνω πρός τό σαγόνι καί κάτω προς 
στο στήθος καί άφιναν νά ξεπροβάλλουν, μέσα στο κόκκινο φόντο τής σάρκας, οί 
σπόνδυλοι τοΰ λαιμού του.

—Λοιπόν ; Τ ί έμαθες κ. δημοσιογράφε ; μέ ρώτησε ό Κάτσας.
—Αύτοκτονία μοϋ είπαν. Αύτοκτόνησε ένώ φορούσε τις πιτζάμες του στο 

κρεβάτι του επάνω. ΤΗταν ψυχοπαθής καί τοξικομανής. ’Έπαιρνε άπό όλα. Μορ
φίνη, κοκκαίνη καί ηρωίνη. Πολλές φορές είχε κρίσεις μανιακές άπό τα ναρκωτικά. 
Δέν θά γράψω όμως πολλά. Δυο λέξεις μονάχα γιά νά μή λείπη ή είδησις. Είναι 
κουνιάδος τοΰ Ντίνου τοΰ Τσαλδάοη, πού είναι φίλος τής «Καθημερινής» καί τοΰ 
Βλάχου. Νομίζουν οτι σέ κάποια κρίσι επάνω άρπαξε τό ξυράφι του καί αύτοκτό
νησε. "Αφησε καί σημείωμα πού μοΰ το έδειξεν ό άστυνόμος.

—Δικό του ; μέ ρώτησε ό Κάτσας.
—Καί βέβαια δικό του.
— Περίεργο... Πολύ περίεργο. Πρώτη φορά μοΰ συμβαίνει... Μουρμούρισε ό 

Κάτσας.
— Γιατί ; ρώτησα.
— Γιατί, άν δέν υπήρχε τό σημείωμα, καθώς μοΰ λές, εγώ θά τό έλεγα γιά 

έγκλημα. Γιά δές έδώ στο λαιμό ; Φαίνονται χείλη άπό πολλές ξυραφιές στά κρέ
ατα επάνω. Ε π ίσ η ς δές τις πολλές χαρακιές πού είναι επάνω στούς σπονδύλους 
καί πού τις έκανε τό ίδιο ξυράφι ένώ έκοβε τό.λαιμό... Μά, κοίταξε... κοίταξε. Πρώ
τη, δεύτερη, τρίτη, έπτά ξυραφιές συνολικά στο λαιμό καί στούς σπονδύλους. 'Ό 
ση δύναμι καί νά έβαζε ό μακαρίτης, μέ την πρώτη ξυραφιά έκοψε καί λαρύγγι 
καί καρωτίδα καί όλα τά νεΰρα, τό αίμα όλο σχεδόν είχε φύγει άπό την καρωτίδα 
καί την σφαγίτιδα, ό εγκέφαλος δέν λειτουργούσε, τό χέρι του έπρεπε νά παρα- 
λύση, είχε πεθάνει. Πώς μπόρεσε ό πεθαμένος νά τραβάη ξυραφιές συνέχεια στο 
λαιμό καί νά κάνη τόσες χαρακιές έπάιω στη σπονδυλική του στήλη ;

’Εγώ όμως, πού είχα δή τό σημείωμα τοΰ «αύτόχειρος» στο Τμήμα, ήμου
να βέβαιος γιά την αύτοκτονία του καί, περισσότερο γιά νά πώ κάτι, έφερα μερι
κές αντιρρήσεις.

—"Ε χω  δή κοτόπουλα νά σφάζουν. Τούς κόβουν πέρα ώς πέρα τό κεφάλι 
καί τό άκέφαλο κορμί τους σπαρταράει γιά κάμποση ώρα. Πολλές φορές σηκώνον
ται μάλιστα κοψοκεφαλιασμένα καθώς είναι καί προχωρούν λίγο γιά νά ξαναπέ
σουν νεκρά. Δέν μπορεί επάνω σέ τέτοιους σπασμούς νά έγιναν οί χαρακιές ;

—Σωστή ή παρατήρησές σου. Αύτές όμως είναι σπασμωδικές, ένστικτώδεις 
κινήσεις. Δέχομαι ότι, καθώς μέ τήν πρώτη ξυραφιά έκοψε τό λαιμό του ίσα μέ 
τή σπονδυλική στήλη, τό χέρι μπορεί νά έκανε τέτοιους σπασμούς. Μπορούσε ίσως 
τό ξυράφι νά μάς κάνη επιπόλαιες τομές έπάνω στήν πρώτη, άλλά όχι νά κάνη καί 
άλλα έξ χαράγματα στή σπονδυλική στήλη...

•—Μά δέν έχει πή καί ό καθηγητής κ. Γεωργιάδης καί σύ ακόμα ότι οί ψυ
χοπαθείς κάνουν καί τις πιο άπίθανες καί περίεργες αύτοκτονίες ; Καί ό μακαρίτης 
ήταν ψυχοπαθής. Παραήταν μάλιστα.

—Τ ί νά σοΰ πώ ... Μπορεί... ’Αλλά εγώ ,άν δέν βρισκόταν ή έπιστολή του θά 
τό έλεγα γιά έγκλημα. Τίποτε δέν θά μέ έκανε νά άλλάξω γνώμη ότι κάποιος τον
tf yεσφαςε...

Δέν θέλησα νά πιστέψω τά όσα ύποστήριζε μέ επιμονή ό σοφός εκείνος έπι- 
στήμων, άλλά τά ξαναθυμήθηκε άθελά μου όταν πήγα άπέναντι στήν εφημερίδα 
μου καί κάθησα στο γραφείο μου γιά νά γράψω τήν σχετική είδησι. "Εγραψα ότι 
βρέθηκε τό πτώμα τοΰ Παπαγεωργακοπούλου μέ κομμένο τό λαιμό άπό ξυράφι, 
χωρίς νά άναφέρω λέξι ότι ήταν αύτοκτονία.

Ό  Παπαγεωργακόπουλος βρέθηκε άνάσκελα, σφαγμένος στο κρεβάτι του
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επάνω. Φορούσε τις πιτζάμες του που ήσαν πλημμυρισμένες στο αΐμα. Αίμα παν
τού, στά σεντόνια, στά μαξιλάρια, στο πάτωμα κάτω. 'Ένα αποτύπωμα νυχιάς στη 
μύτη. Τα μάτια τοΰ σφαγμένου γουρλωμένα και άγρια καί στο πρόσωπό του χυ
μένη άγωνία. Τά σεντόνια μισοτραβηγμένα προς τά έξω καί μισοπεσμένα στο πά
τωμα, επάνω στά αίματα. ’Ανακατωμένος ό έρχόμενος άπό τήν άκαταστασία μέσα  
στο  δωμάτιο. ’Ά δειες καί γεμάτες άμποΰλες άπό ναρκωτικά, πεταγμένες δεξιά καί 
άριστερά, δυο χρυσά ζάρια πεταγμένα πιο πέρα στο πάτωμα καί στο άλλο μέρος 
ένας σουγιάς ανοιγμένος. Κάτω άπό τό κρεβάτι ένα κλειδί της κάμαρας καί πιο 
έκεϊ ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, κινητό, τής Ίονικής τραπέζης πού είχε μέσα μό
νο 570 δραχμές, ένώ ό Παπαγεωργακόπουλος είχε πάντα σπίτι του καί επάνω του 
πολλές χιλιάδες, έκτος άπό τις καταθέσεις του σέ τράπεζες. Καί επάνω σ’ ένα τρα
πεζάκι ήταν ένα γράμμα μέ τυπωμένη τήν φίρμα του νεκρού, καί μέ λίγες λέξεις 
έπάνω χαραγμένες.

Π Ε ΡΙΚ Λ Η Σ  Π Α Π Α ΓΕ Ω Ρ ΓΑ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α  Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

’Αγαπητέ Θείε.
Τερματίζω αύτήν τήν μαρτυρικήν ζωήν.

Περικλής Κων.

'Ο θείος αυτός, πού άνεφέρετο στήν επιστολή ή μάλλον στο ολιγόλογο ση
μείωμα, ήταν ό Σπύρος Σπανόπουλος, άδελφός τής μητέρας του, πού τον έλάτρευε.

Αυτά όλα τά έμαθα τυχαίως τό ίδιο εκείνο βράδυ στο θέατρο «Κοτοπούλη» 
στήν 'Ομόνοια, όπου παιζόταν κάποια έπιθεώρησι, καί οπού είχα δή τό φίλο μου 
διοικητή τού Σ Τ ' Τμήματος Χωροφυλακής, μοίραρχο Μαρκάκη, καί κάναμε κου
βέντα γιά τήν αύτοκτονία τού πλουσιόπαιδου. Καί έθεώρησα καθήκον μου, άφοϋ 
έμαθα τις πάρα πάνω λεπτομέρειες, νά τού πώ καί τήν γνώμη τού Κάτσα γιά τις 
τομές τού λαιμού.

—’Αστεία πράγματα, ειπεν ό Μαρκάκης. Ό  Παπαγεωργακόπουλος κρατού
σε δυο δωμάτια στο σπίτι τού γιατρού τοΰ Γιωργαντά. 'Η  κρεβατοκάμαρά του 
βρέθηκε κλειστή. Ε π ειδή  δέν είχε κλειδί ή πόρτα, είχε βγάλει τό πόμολο καί αυτό 
βρέθηκε πεταγμένο μέσα στο δωμάτιο. Ό  μακαρίτης θά τήν είχε κλείσει άπό μέ
σα σπρώχνοντάς την καί άναγκασθήκαμε νά σπάσουμε τήν πόρτα, όταν είδοποιή- 
θήκαμε άπό τήν οικογένεια Γιωργαντά πού άνησυχοΰσε γιατί ό Παγαγεωργακό- 
πουλος δέν είχε δώσει σημεία ζωής. ’Ά λλω ς τε, καϋμένε, βρήκαμε καί τό σημείω
μα τής αυτοκτονίας του. Τ ί άλλο θέλεις ; Αλλού είναι τό ψαχνό σ’ αυτή τήν ύπό- 
θεσι. 'Ο  μακαρίτης ήταν βίος καί πολιτεία. Σωστό μυθιστόρημα ή ζωή του.

Καί μοΰ είπε ένα σωρό λεπτομέρειες γιά τον «αύτόχειρα». 'Ο  μακαρίτης Π ε
ρικλής Παπαγεωργακόπουλος ήταν άπό τήν πλουσιώτερη οικογένεια τής Πάτρας. 
Δεκάδες έκατομμύρια προπολεμικών δραχμών ή περιουσία του τότε. 'Ο πατέρας 
του, ό Κώστας Παπαγεωργακόπουλος, είχε πολλά κτήματα στήν Πάτρα, σπίτια 
κεντρικά καί εκεί καί έδώ. Τετράγωνα στήν οδόν Σταδίου παρακαλώ. Έ κ το ς  αύ- 
τών ύπήρχε καί περιουσία στο εξωτερικό άπό άγγλικά χρεώγραφα, μετοχές σέ έται- 
ρεΐες, δάνεια σέ χρυσό καί σέ δραχμές, καί καταθέσεις σέ ταμιευτήρια. 'Η  άδελφή 
του είχε παντρευθή τον τότε κατ’ έπανάληψι διατελέσαντα ύπουργό Κωνσταντίνο 
Τσαλδάρη, τον κατοπινό ’Αρχηγό τού Λαϊκού Κόμματος καί πρωθυπουργό, μά 
ύστερα άπό λίγα χρόνια χώρισε. 'Ο άδελφός τού Περικλή, ένα καλό παλληκάρι, ήταν 
δικηγόρος. 'Ο  μακαρίτης όμως ήταν περίεργος τύπος. Ε ίχε άφθονο χαρτζηλίκι άπό 
τον πατέρα του καί έννοοΰσε νά γλεντήση τή ζωή του, όπως αυτός καταλάβαινε. 
’ Ηταν κακομαθημένος. ΤΗλθε έδώ στήν ’Αθήνα γιά νά σπουδάση γιατρός καί έμει
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νε φοιτητής, γιατί χάρις στο χαρτζηλίκι του σπούδαζε το άνθρώπινο σώμα μόνο 
στις γυναίκες τοϋ έλαφροΰ θεάτρου καί των διαφόρων καμπαρέ. 'Ο  Παπαγεωργακό- 
πουλος άπό τις «σαντέζες» έμαθε τά ναρκωτικά. ’Έκανε κατάχρησι όλων, μορφίνης, 
κοκαΐνης καί ηρωίνης, έγινε κουρέλι καί ό πατέρας του πέθανε άπ’ αυτό τό μαράζι. 
Πεθαίνοντας άφησε καί στον Περικλή 20 .000  χρυσές λίρες, μέ τις όποιες εκείνος 
έξακολούθησε τά ναρκωτικά καί την άσωτη ζωή. Δεν άκουγε ούτε συγγενείς, ού
τε κανένα καί μόνο στο θείο του, τον Σπΰρο Σπανόπουλο, έδειχνε κάποιο σεβασμό. 
Καί αύτός προσπαθούσε νά τον συγκρατήση κάπως. Τον είχε βάλει οίκότροφο στο 
σπίτι τοϋ γιατρού Γιωργαντά, στην οδό Κουμουνδούρου 18, γιά νά έχη καί κάποια 
ιατρική έπίβλεψι. Τελευταία ό θείος του τον έπεισε, έπί τέλους, νά πάη στην Ευ
ρώπη, νά μπή σέ ειδική κλινική καί νά κάνη άποτοξίνωσι, γιά νά κόψη τά ναρκω
τικά. Θά έφευγε γιά την Πάτρα μέ τό βαπόρι «Μυκάλη» στις 7 τό βράδυ της Παρα
σκευής 27 Αύγούστου. Μά έχασαν τό βαπόρι καί άποφάσισαν νά φύγουν την άλλη 
μέρα τό Σάββατο. ’Αλλά την Παρασκευή έφυγε μόνον ό θειος του, γιατί ό μακα
ρίτης ό Περικλής ήταν ναρκωμένος άπό τά ναρκωτικά καί αύτός τον άφησε νά κοι
μάται. Θά τον περίμενε νά έλθη την άλλη μέρα. Μά τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας 
βρέθηκε σφαγμένος... 'Ο θείος του έν τώ  μεταξύ είχε ξεκινήσει γιά τον Πειραιά 
καί όσο πού νά τον άναζητήσουν είχε φύγει τό βαπόρι καί άναγκάσθηκαν νά τοϋ 
στείλουν τηλεγράφημα στην Πάτρα νά γυρίση άμέσως.

'Ο άστυνόμος τοϋ Σ Τ ' Τμήματος, μοίραρχος Μαρκάκης, άν καί δέν ειχεν 
άμφιβολίες γιά την αύτοκτονία, καί μάλιστα υστέρα άπό τό εσωτερικό κλείσιμο τής 
πόρτας τοϋ υπνοδωματίου καί τοϋ σημειώματος πού βρήκε γραμμένο ότι ό μακα
ρίτης ό Παπαγεωργακόπουλος είχε αύτοκτονήσει κόβοντας τό λαιμό του μέ τό ξυ
ράφι, άρχισε την άλλη μέρα τις τυπικές άνακρίσεις γιά την αύτοκτονία τής όδοϋ 
Κουμουνδούρου 18 καί έκάλεσε νά έξετάση διαφόρους μάρτυρες. 'Ο σπιτονοικοκύ
ρης, γιατρός Γιωργαντάς, είπε γιά τή χοήσι των ναρκωτικών πού έκανε ό Παπα
γεωργακόπουλος, πού ήταν πιά σωστό ερείπιο, καί πώς τις τελευταίες ημέρες ε ί
χε προσλάβει ό μακαρίτης γιά προσωπικό του υπηρέτη κάποιον Θανάση Παπαδά- 
το, ένα 28χρονο παλληκάρι άπό τή Κέρκυρα, πού τό ψάρεψε άπό τό γαλατάδικο 
«Π τί Παλαί», πού ήταν τότε στήν άρχή τής όδοϋ Εμμανουήλ Μπενάκη. Τό προη
γούμενο βράδυ ό Παπαγεωργακόπουλος ήταν σέ μιά φοβερή διέγερσι καί γιά νά 
μη τον πιάση μανιακή κρίσις άπό την στέρησι ναρκωτικών, ό θείος του Σπανό- 
πουλος τον άφησε νά κάνη ένεσι ιζέ μιά μεγάλη δόσι μορφίνης, πού τον έρριξε άμέ
σως σέ λήθαργο. 'Ο  θείος του έφυγε καί τον άφησε νά κοιμάται καί φεύγοντας εί
πε στον υπηρέτη του τον Παπαδάτο: «'Ο  Περικλής κοιμάται. Ά φ η σ έ τον καί μή 
τον ένοχλήσης». Κατόπιν ό σπιτονοικοκύρης έξέθεσε τις γνωστές στον άστυνόμο 
συνθήκες πού τήν άλλη μέρα άπό αύτή τή σκηνή ό Παπαγεωργακόπουλος βρέ
θηκε νεκρός καί αίμόφυρτος.

—'Ο  Παπαδάτος αυτός τί έγινε ; ρώτησε ό άστυνόμος.
—Καλά πού μέ ρωτήσατε. Ά π ό  τό βράδυ έκεϊνο πού έφυγε ό Σπανόπουλος 

γιά τήν Πάτρα δέν τον είδα. Τί ώρα άραγε νά έφυγε άπό τό σπίτι ; Δέν ήταν εκεί 
ούτε τό άλλο άπόγεμα πού βρήκαμε μέ τον κ. Γιαννακούρη, τον υπάλληλο τοϋ κ. 
Τσαλδάρη, τον Παπαγεωργακόπουλο μέ ξυραφιά στο λαιμό καί μέ τό ξυράφι του 
στο χέρι.

—Καλά. "Οταν τον δήτε νά τοϋ πήτε νά περάση άπό τό Τμήμα νά τον εξετά
σω γιά μάρτυρα.

(  Συνεχίζεται)



Ξ Ε Ν Α  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α

Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α  Β Ι Α Σ ΜΟ Υ  ΚΑΙ  Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  
Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  ΣΤΗΝ ΕΛΒΕ Τ Ι Α

— Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ  ΚΑΙ  Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ι Σ  Τ Ο Υ  Δ Ρ Α Σ Τ Ο Υ  -
Έ κ  τοϋ ’Αμερικάνικου περιοδικού «Λάιν άπ Ν τετέκτιβ», 
κατά μετάφρασιν τοϋ Ά στυφύλακος κ. A . Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

— Γκιζέλα, είπε στήν ξανθή σερβιτόρο. ’Εσείς βλέπετε όλους όσους άναχω- 
ροϋν μέ τό τραίνο. Ποιος άναχώρησε μέ τό τοπικό των έννέα χθές τό βράδυ για τή 
Β ίσ π ;

— Μόνον ό κύριος καί ή κυρία Χόχμπρουν, άπήντησεν ή σερβιτόρος, άναφέ- 
ροντας ένα άνδρόγυνο άπό τό χωριό.

— Ποιος μπήκε στο έστιατόριο μεταξύ έξη καί έννέα ή ώρα χθές τό βράδυ ;
'Η  σερβιτόρος άνέφερε έννέα άτομα καί ό "Ιμχοφ έγραψε τα όνόματά τους στο

σημειωματάριό του. ’Ιδιαιτέρως τον ένδιέφεραν αύτοί οί όποιοι έπρεπε να περάσουν 
άπό τον τόπο τοϋ έγκλήματος, όταν θά έφευγαν άπό τό εστιατόριο γιά νά επιστρέ
φουν στα σπίτια τους.

— Κούρτ, άπευθύνθηκε ό ’Ίμχοφ στον Άϊζενχάουερ. Πρέπει πρώτα νά εξετά
σουμε τούς κατοίκους έδώ. Πολλοί άπ’ αυτούς είναι έπιφυλακτικοί σ’ εμένα καί μέ 
θεωρούν ξένο, έπειδή ήλθα άπό τή Βίσπ. ’Αλλά σέ σένα έχουν εμπιστοσύνη. Θέλω 
σήμερα τό άπόγευμα νά κάνης τή διαδρομή προς τήν διεύθυνσι πού άκολουθοΰσε 
τό θϋμα καί νά έξετάσης τά άτομα πού έχω σημειώσει έδώ. Μερικοί μένουν μακρυά 
στή Ράντα, άλλά προλαβαίνεις νά έπιστρέψης γιά νά φάμε μαζί μέ τον Κουόνεν. 
’Ε γώ  θά πάρω τό τραίνο γιά τήν Τάες, όπου θέλω νά εξετάσω τον Κασπάρ Λάγκ, 
τον ιδιοκτήτη τοϋ πανδοχείου, πού είπε στήν "Ελεν ότι είχε ΐδή τήν άδελφή της 
στήν πλατεία τοϋ χωριοϋ στις δύο ή ώρα τό άπόγευμα. Πρέπει νά μάθω γιατί έκανε 
τόση ώρα νά φθάση έκεϊ μέ τό ποδήλατο.

'Ο Λάγκ άνέφερε στον άστυνομικό ότι ή νέα ήταν μόνη της όταν τήν είδε.
—Πίταν άκουμπισμένη στο ποδήλατό της κοντά στήν έκκλησία τοϋ χωριοϋ 

καί έπινε άπό ένα κύπελλο πού είχε βγάλει μέσα άπό τό σακκίδιό της, τό όποιο είχε 
κρεμασμένο στις χειρολαβές τοϋ ποδηλάτου της.

Πρόσθεσε δέ ότι ή ομορφιά τής νέας είχε κάνει έντύπωσι σ ’ αύτόν καί τή γυ
ναίκα του καί τήν παρατηροϋσαν μέχρις ότου εξαφανίστηκε προς τήν κατεύθυνσι 
τής Καλπετράν.

Δέν υπήρχε άμφιβολία ότι έπρόκειτο γιά τήν Τζερέϊν, γιατί τό άνδρόγυνο 
Λάγκ τήν περιέγραψε μέ κάθε λεπτομέρεια. ’Αλλά ό ’Ίμχοφ άπόρησε γιά τό κύπελλο 
καί τό σακκίδιό. Φυσικά ό καθένας πού ταξίδευε μέ ποδήλατο μπορούσε νά κουβαλά 
μαζί του τέτοια εφόδια, άλλά τό περίεργο ήταν ότι σακκίδιό καί κύπελλο δέν βρέ
θηκαν στον τόπο τοϋ έγκλήματος. Γιατί ό δολοφόνος πήρε τό σακκίδιό καί άφησε 
τό πορτοφόλι ;

'Ο  "Ιμχοφ έπρεπε τώρα νά έξετάση τήν άδελφή τής Τζερέϊν εάν πράγματι 
κουβαλούσε σακκίδιό. Στο μεταξύ έπρεπε νά έξακριβώση γιατί ή νέα έκανε τόση 
ώρα γιά νά φθάση στον τόπο τοϋ έγκλήματος.

— Νομίζω οτι μπορώ νά δώσω τήν άπάντησι σ’ αυτό, είπε ό Λάγκ. Ό  Έ μ ίλ  
Σνάϊντερ, πού μένει κάπου ένα μίλλι μακρυά άπ’ έδώ, κοντά στον παλιό άλευρόμυλο, 
ήλθε νά παίξη χαρτιά έδώ χθές τό βράδυ. Μοΰ εϊπεν ότι μιά νέα ’Αμερικανίδα, πού 
μιλοΰσε γερμανικά, σταμάτησε κοντά στο σπίτι του καί τοϋ ζήτησε νά τοϋ έπισκευά- 
ση τό σκασμένο λάστιχο τής μπροστινής ρόδας τοϋ ποδηλάτου της καί θά τον πλή
ρωνε καλά.

'Ο  Σνάϊντερ τό έπεβεβαίωσε. Ε ίπε στον άστυνομικό ότι τό ξεφουσκωμένο 
λάστιχο είχε βγή άπό τή στεφάνη (ζάντα) καί χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρις ότου
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νά τό βάλη ξανά στή θέσι του. Ή  νέα άναγκάσθηκε νά παραμείνη έκεΐ μέχρις τίς 
τρεις.

'Ο Σνάϊντερ περιέγραψε τή νέα μέ κάθε λεπτομέρεια καί είπε δτι ένα σακκίδιο 
ήταν πράγματι κρεμασμένο άπό τις χειρολαβές του ποδηλάτου. 'Η  νέα τοϋ είχε δη
λώσει δτι ήταν ’Αμερικανίδα καί δτι πήγαινε στή Βίσπ γιά νά συναντήση την άδελ- 
φή της.

'Ο  ’Ίμχοφ τούς εύχαρίστησε, πήρε το επόμενο τραίνο καί έπέστρεψε στήν 
Καλπετράν. Έ κ ε ΐ  βρήκε τον Άϊζενχάουερ, πού εϊχεν επιστρέφει άπύ τή Ράντα. 
Φαινόταν κουρασμένος καί άπογοητευμένος.

Στο μεταξύ ήρθε ένα σήμα άπό την ’Ασφάλεια τής Τζερμάττ. 'Ο  Κάρλ Γιούγκ, 
είχε φθάσει στήν πόλι άπο τήν διεύθυνσι πού είχε διαπραχθή τό έγκλημα, μερικές 
ώρες άργότερα, καί έκρατεϊτο γιά άνάκρισι.

— Θά πάω τό πρωί νά τον έξετάσω, εΐπεν, ό ’Ίμχοφ.
Μετά τό φαγητό, ό Κουόνεν διάβασε τις σημειώσεις του σχετικώς μέ τή πρό

χειρη ιατροδικαστική έξέτασι, στήν οποία είχε παρευρεθή τό άπόγευμα.
— Πέθανε άπό φοβερό θάνατο. Τό κρανίο της ήταν σπασμένο σέ τρία σημεία. 

Οί γιατροί Μπουργκένερ καί Καλμπερμάττερ πιστεύουν δτι έζησεν άρκετές ώρες 
καί ύπέφερε φοβερά άπό τις πληγές της καί άπό τό ψύχος τής νύκτας. Ύπελόγισαν 
δτι ό θάνατος έπήλθε κατά τις έπτά περίπου ή ώρα, δπως καί σεις είχατε πή.

—'Υπάρχει σεξουαλική προσβολή; ρώτησε ό ’Ίμχοφ.
—’Ό χι, δέν ύπάρχουν ίχνη βιασμού, παρ’ δλον δτι αυτή ήταν ή άρχική πρόθε- 

σις τού δολοφόνου. 'Η  έξέτασις των δακτυλικών άποτυπωμάτων πάνω στο ποδή
λατο καί στήν πέτρα άπέβη άρνητική, προσέθεσεν ό Κουόνεν. Οί τούφες μαλλιά 
πάνω στήν ματωμένη πέτρα ήσαν άπό τήν Τζερέϊν, καθώς επίσης καί τά αίματα.

— Αύτά είναι μιά πρόοδος, είπεν ό Κουόεν, άλλά δέν μάς μένει άρκετός καιρός.
Τού έξήγησεν δτι ή εΐδησις γιά τή δολοφονία είχε δημοσιευθή στις εφημε

ρίδες τής ’Αμερικής. Ε ίχε λάβει ένα τηλεφώνημα άπό μιά εφημερίδα τής Νέας 'Υ - 
όρκης πού ζητούσε περισσότερες πληροφορίες.

'Όταν ό "Ίμχοφ έφθασε στή Τζερμάττ τήν άλλη μέρα, πληροφορήθηκε δτι ό 
Κάρλ Γιούγκ είχεν ήδη άπαλλαγή καί εϊχεν άφεθή έλεύθερος. Ό  Γιούγκ άπέδει- 
ξεν δτι εϊχεν έρθει μέ τό τραίνο άπό τήν Βίσπ κατ’ εύθεϊαν στή Τζερμάττ.

Άπογοητευμένος ό άστυνομικός, άρχισε νά περπατά στούς δρόμους τής του
ριστικής πόλεως, περιμένοντας τό τραίνο γιά νά γυρίση.πίσω. Γιά νά σκοτώση τήν 
ώρα του έπισκέφθηκε τον Φρΐτς Σού, έναν παληό φίλο του, πού διατηρούσε κατά
στημα πωλήσεως καί επισκευής ποδηλάτων. Ό  Σού ήξερε πολλά άπ’ δσα συνέ- 
βαιναν στήν πόλι, καί πολλές φορές ήταν μιά πολύτιμος πηγή πληροφοριών. ’Αλλά 
γιά τή δολοφονία τής ’Ίμπερσχοφ δέν ήξερε τίποτε, έκτος άπ’ αύτά πού είχε 
διαβάσει στις έφημερίδες. Έ ν  τούτοις είχε μιά ένδιαφέρουσα πληροφορία νά δώση 
στον άστυνομικό.

— Περί τίνος πρόκειται ;
—"Ενας παλιός σας φίλος, πού λέγεται Βάλτερ Χάϊνριχ, μέ έπεσκέφθη τήν 

Τετάρτη μ’ ένα ποδήλατο πού ήθελε νά τό πωλήση. Ίσχυρίσθηκε δτι τό ποδήλατο 
ήταν ένός φίλου του άπό τήν Τάες. ’Αλλά έγώ ύπωπτεύθηκα δτι δέν μού έλεγε τήν 
άλήθεια καί δέν τό άγόρασα. Φοβάμαι δτι θά τό έχη κλεμμένο. Αυτός εδώ είναι ό 
άριθμός κυκλοφορίας του : Υ .Σ . 407.

Ό  ’Ίμχοφ ήξερε καλά τον Χάϊνριχ Βάλτερ. Τον είχε στείλει στήν φυλακή 
τον περασμένο χειμώνα γιά κλοπή ποδηλάτου. "Ηξερεν δτι ό Βάλτερ εϊχεν άφεθή 
έλεύθερος άπό τήν καντονιακή φυλακή Βαλαϊ τής Ζιόν τον ’Ιούλιο καί δτι έργαζόταν 
σ’ ένα άγρόκτημα στήν Τάες. Τον θεωρούσε κλέπτη, άλλά οχι επικίνδυνο κακοποιό.

Πήρε τό τηλέφωνο καί ζήτησε άπό τον Κουόνεν νά έλέγξη τον άριθμό κυκλοφο
ρίας. Πληροφορήθηκαν άμέσως δτι εϊχεν ΰποβληθή μιά άναφορά άπό τήν όποια 
προέκυπτεν δτι τό ποδήλατο είχε κλαπή άπό ένα γεωργό, κοντά στο ΣαίντΝίκλαους.
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Γιά τον ’Ίμχοφ ή πληροφορία ήταν σημαντική, γιατί ήταν ή δεύτερη φορά πού 
6ά ώδηγοΰσε τον Βάλτερ στήν άνάκρισι. 'Ο  κλέπτης κατοικούσε στή Γκρέχεν, ένα 
χωριουδάκι μισό μίλλι άπο την Καλπετράν, καί ήταν ένας άπο τά εννέα άτομα πού 
είχαν θεαθή στο εστιατόριο τού σιδηροδρομικού σταθμού κατά τή νύκτα πού διεπράχθη 
το έγκλημα.

'Ο  ’Ίμχοφ πήρε το τραίνο γιά την Καλπετράν, κατέβηκε στή Ράντα καί περ
πάτησε μέ τά πόδια τον ύπόλοιπο δρόμο. ’Ίσ ω ς νά εΰρισκε κανένα ίχνος κατά μήκος 
τού δρόμου ή νά εΰρισκε νά έξετάση κανένα άτομο, πού δεν το είχε έξετάσει ό Ά ϊ -  
ζενχάουερ.

’Αργά το άπόγευμα, περνούσε άπο μιά πλαγιά οπού μιά χήρα, ή Φρήντελ 
Έ γ κ εμ α , θέριζε. Τού άνέφερεν δτι τήν Πέμπτη είχεν ίδή μιά νέα μέ τά χαρακτηρι
στικά τής Τζερέϊν πού πήγαινε μέ το ποδήλατό της πρύς τήν Καλπετράν, κάπου μετά 
τίς έξη. Τήν θυμόταν καλά γιατί ή νέα τήν χαιρέτισε.

— Είδατε κανένα άλλο ;
Μάλιστα, είχεν ίδή. "Ενα ζευγάρι έρωτευμένους νέους πού είχαν περάσει λίγο 

πριν άπο τήν Τζερέϊν καί τον Χάϊνριχ Βάλτερ, πού πέρασε μετά άπ’ αυτήν μέ το 
ποδήλατό του μέ κατεύθυνσι προς τήν Τάες. Πίταν βέβαιη δτι ήταν ό Βάλτερ, γιατί 
τον έγνώριζεν άπο παιδί ακόμα.

Ό  "Ιμχοφ ξεκίνησε γιά τήν Καλπετράν, επιταχύνοντας το βήμα του. Σχεδόν 
έτρεχε τώρα, όταν πλησίαζε τήν πέτρινη γέφυρα. Πήγε κατ’ εύθεΐαν στο σιδηροδρο
μικό σταθμό.

— Γκιζέλα, είπε. Θέλω νά σκεφθής καλά. Είπες ότι ό Χάϊνριχ Βάλτερ έφαγε 
έδώ τήν Πέμπτη τό βράδυ. Τί ώρα βρισκόταν έδώ ;

Ή  κοπέλλα ζάρωσε τά φρύδια της.
— Δέν είμαι βέβαια, άλλά νομίζω δτι ήρθε κατά τίς έξη καί μισή περίπου 

καί έφυγε στις έπτά.
Ό  ’Ίμχοφ ήλεγξε τό βιβλίο ιδιοκτητών ποδηλάτων τής Καλπετράν, βοηθού- 

μενος άπο τον άστυνομικό Εύγένιο Μάγιερ. Δέν ύπήρχε ποδήλατο καταχωρημένο 
στο ονομα τού Βάλτερ άπο τής άποφυλακίσεώς του καί εντεύθεν.

'Ο  ’Ίμχοφ δανείσθηκε ένα ποδήλατο καί ξεκίνησε γιά τήν Γκρέχεν, δπου έμενε 
ό νεαρός Βάλτερ μαζί μέ τήν’ΈμμαΣνίντριγκ καί τον γυιό της, πού λεγόταν Χάϊνριχ.

Έ δήλωσε στήν κυρία Σνίντριγκ δτι ήλθε γιά ν’ άνακρίνη τό Βάλτερ σχετικά 
μ’ ένα κλεμμένο ποδήλατο.

— Είναι έπάνω στο δωμάτιό του, είπε νευρικά ή Σνίντριγκ. "Εχει νά βγή άπο 
τήν Πέμπτη άπο εκεί μέσα. Ούτε στή δουλειά του πήγε. Μέχρι τήν Πέμπτη γύριζε 
μ’ ένα ποδήλατο πού είχε, λέει, δανεισθή άπο κάποιον στο χωριό. ’Από τότε δμως 
δέν ξαναεϊδα τό ποδήλατο.

'Η  Σνίντριγκ άνέφερεν άκόμα δτι ό Βάλτερ είχεν έρθει κατά τίς έννέα ή ώρα 
τήν Πέμπτη τό βράδυ καί ήταν τόσο ταραγμένος, ώστε ό γυιός της άνέβηκε επάνω 
στο δωμάτιό του γιά νά ίδή τί έχει.

’Αργότερα ό γυιός της τής είπεν δτι βρήκε τό Βάλτερ νά κάθεται πάνω στο 
κρεβάτι του καί ν’ άνακατεύη κάτι κάρτες από τή Γερμανία καί άλλα μέρη, άνάμεσα 
στις όποιες ήσαν καί κάτι φωτογραφίες μέ δύο νέες μέ ποδήλατα.

Τήν άλλη μέρα ό Βάλτερ τού ζήτησε νά τίς κάψη. ’Αντί δμως νά τίς κάψη, ό 
γυιός τής Σνίντριγκ τίς φύλαξε, καί εξήγησε δτι τής φαινόταν περίεργο πού βρήκε 
τίς φωτογραφίες αύτές ό Βάλτερ.

'Ο  Χάϊνριχ, ό γυιός τής Σνίντριγκ, σχεδίαζε νά τίς πάη στήν ’Αστυνομία- καί 
ν’ άναφέρη σχετικώς, δταν έφθασεν ό "Ιμχοφ. Τήν στιγμή εκείνη είχε πάει κάπου 
σέ μιά δουλειά, άλλά μόλις έπέστρεφε ήταν πρόθυμος νά τού τίς δείξή’ δέν θ ’ άρ- 
γοϋσε πολύ.

'Ο  "Ιμχοφ καί ό Μάγιερ κτύπησαν τήν πόρτα τού δωματίου τού Χάϊνριχ Βάλ
τερ καί αυτός τούς δέχθηκε.
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— Θέλω νά σέ ρωτήσω σχετικώς για ένα κλεμμένο ποδήλατο, ειπεν ό ’Ίμχοφ.
'Ο  νεαρός πού διάβαζε στο κρεβάτι, φορώντας τις πιτζάμες του, σηκώθηκε

κι’ άναψε ήσυχα ένα τσιγάρο. Άρνήθηκε δτι τήν Τετάρτη προσεπάθησε νά πωλήση 
στον Φρίτς Σοϋ ένα κλεμμένο ποδήλατο.

— Αύτό τό ποδήλατο άνήκε σ’ ένα φίλο μου. Τοϋ τό έπέστρεψα τή Πέμπτη, 
ειπεν, άρνούμενος δμως ν’ άναφέρη τον φίλο του.

— Πώς έπέστρεψες στο σπίτι, δταν έφυγες άπό τή δουλειά σου τήν Πέμπτη 
τό βράδυ; τον ρώτησε ό ’Ίμχοφ.

— Μέ τα πόδια, άπήντησεν ό Βάλτερ.
— Πές μου Χάϊνριχ, πού βρισκόσουν τήν Πέμπτη στις έπτά ή ώρα;
— Στο εστιατόριο τοϋ σιδηροδρομικού στάθμου της Καλπετράν.
— Καί ποΰ πήγες κατόπιν άπό έκ εϊ;
— Πήγα περίπατο.
Ό  Βάλτερ κοίταξε κατάματα τον ’Ίμχοφ.
— Γιατί μέ άνακρίνετε γιά τό φόνο; Δεν ξέρω τίποτα, έκτος άπ’ αύτά πού γρά

φουν οί έφημερίδες.
Καί πριν προλάβη ό ’Ίμχοφ νά τοΰ ύποβάλη άλλη έρώτησι, ό Βάλτερ φώναξε:
— Σήμερα είναι ή δεκάτη ένάτη έπέτειος των γενεθλίων μου. Δεν πρόκειται 

ν’ άπαντήσω σέ καμμιά άπό τις άνόητες ερωτήσεις σας. Νά φύγετε άμέσως.
Ό  ’Ίμχοφ κίνησε προς τήν πόρτα.
— Θά παραμείνης έδώ στή Γκρέχεν μέχρις δτου σέ ειδοποιήσω έγώ, τον 

διέταξε.
'Ο  Χάϊνριχ Σνίντριγκ έδειξε στον ’Ίμχοφ τις κάρτες καί τις φωτογραφίες 

πού είχε σώσει άπό τή φωτιά. ’Ανάμεσα σ’ αύτές υπήρχαν πολλές φωτογραφίες των 
αδελφών “Ιμπερσχοφ μέ τά ποδήλατά τους.

Ό  "Ιμχοφ τις πήρε μαζί του στην Καλπετράν. Τώρα μπορούσε νά συλλάβη 
τον Βάλτερ γιά τήν κλοπή τοΰ ποδηλάτου, άλλά καί ώς ύποπτο γιά τήν δολοφονία. 
Προτίμησε δμως νά περιμένη.

Δέν μπόρεσε νά κλείση μάτι δλη τή νύκτα. Σκεπτόταν τό κλεμμένο ποδήλατο. 
Μήπως ό Βάλτερ τό πέταξε γιά ν’ άπαλλαγή άπ’ αύτό, γιατί ύπωψιάσθηκε οτι ό Σοϋ 
είχε δώσει τον άριθμό κυκλοφορίας του στήν ’Αστυνομία, ’ίσως νά είχεν αίματα ή 
άλλα ίχνη πού νά τό συνέδεαν μέ τό έγκλημα ;

Ενωρίς τό πρωί τήν άλλη μέρα,—ήταν Κυριακή—ό ’Ίμχοφ πήρε ένα τηλε
φώνημα άπό τον Κουόνεν, πού τοϋ έλεγεν δτι ό ’Αμερικανός Πρόξενος στή Γενεύη, 
ζητούσε άπό τήν ’Ασφάλεια στοιχεία σχετικώς μέ τήν πρόοδο τής άνακρίσεως. Με
ρικές ελβετικές έφημερίδες είχαν έκδόσει παραρτήματα καί έπέκριναν τή βραδύτητα 
μέ τήν όποια έκινείτο ή ’Αστυνομία. ’Εφημερίδες τής Νέας Ύόρκης καί τοΰ Κλή- 
βελαντ τηλεφωνούσαν καί ζητούσαν περισσότερα στοιχεία γιά τήν ύπόθεσι.

— Πές τους νά περιμένουν, ειπεν ό ’Ίμχοφ άτάραχος. Θά τούς δώσω πληρο
φορίες δταν θά συλλάβω κάποιον ύποπτο διαπράξεως τοΰ έγκλήματος.

Ό  Κουόνεν τοΰ άνέφερεν δτι ή "Ελεν "Ιμπερσχοφ είχεν άρχίσει νά συνέρχεται 
άπό τό σοκ καί ήταν πλέον σέ θέσι ν’ άναφέρη καί νά βοηθήση τήν άνάκρισι, δπου 
μποροΰσε.

— Θά έρθω στή Βίσπ νά μιλήσω πάλι μαζί της, ειπεν ό "Ιμχοφ.
Τήν στιγμή πού κάθισε νά προγευματίση, τον πλησίασε ό Αύγουστος Κρότζ, 

ένας ύψηλός άντρας μέ ψαρά μαλλιά. "Οπως καί δλοι οί άλλοι κάτοικοι τής περιοχής, 
ό Κρότζ συνεδύαζε στο έπάγγελμά του τον τσοπάνο, τον ξυλουργό, τον γεωργό κλπ. 
καί έκανε μιά άπλή, άλλά άνετη ζωή.

'Ο Κρότζ έσκυψε καί ψιθύρισε στον "Ιμχοφ.
— Είδα τήν προκήρυξι στήν πόρτα τοΰ δημαρχείου μέ τήν οποία ζητάτε πλη

ροφορίες γιά τό έγκλημα.
'Ύστερα άπό μισή ώρα ό αστυνομικός άκολουθοΰσε τον Κρότζ πού τον ώδη-
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γοΰσε σέ μια δασοσκέπαστη πλαγιά, πιο πέρα άπό την κατοικία της Έγκεμαν. Ό  
Κρότζ κοίταξε γύρω κι’ έδειξε πίσω άπο κάτι άκανθώδεις θάμνους.

— Να έκεΐ είναι, είπε.
Έ ν α  ποδήλατο βρισκόταν έκεΐ, σχεδόν κρυμμένο μέσα στο πυκνό φύλλωμα. 

Στις χειρολαβές του ήταν ένα σακκίδιο δεμένο. Πάνω στον πισινό τροχό υπήρχε μια 
πινακίδα μέ άριθμό κυκλοφορίας Β .Σ . 407. Ή ταν τό κλεμμένο ποδήλατο πού ό 
Χάϊνριχ Βάλτερ ήθελε νά πωλήση στον Σού, στή Τζερμάττ. Μέσα στο σακκίδιο 
υπήρχε μια γυναικεία κτένα, ένας καθρέπτης, μια μπλούζα, ένα πουλόβερ κι’ ένα 
ζευγάρι κοντές κάλτσες. 'Υπήρχαν έπίσης και διάφορες επιστολές άπο την ’Αμερική 
πού άπευθύνονταν προς τήν δίδα Τζερέϊν ’Ίμπερσχοφ, μέσω ενός διεθνούς τουριστι
κού γραφείου. Τό κύπελλο δέν υπήρχε.

’Ενώ ό ’Ίμχοφ έφερνε τό ποδήλατο πίσω στήν Καλπετράν, ό Κρότζ του εξή
γησε ότι τό είχε άνακαλύψει ψάχνοντας νά βρή τή φωλιά μιας άλεποϋς πού έκανε 
επιδρομές στά ζώα του. 'Υπωπτεύθηκε άμέσως ότι τό ποδήλατο τό είχε κρύψει κά
ποιος πού είχε σχέσι μέ τή δολοφονία τής Άμερικανίδος.

'Ο  ’Ίμχοφ άφησε τό ποδήλατο σ’ ένα άσφαλές μέρος καί πήγε άμέσως στή Γκρέ- 
χεν γιά νά συλλάβη τον Βάλτερ ώς ένοχο.

— Δέν ξεύρω τίποτε γιά όλα αύτά, έπέμενεν ό νεαρός, ένώ ό άστυνομικός 
τον μετέφερε μέ τό τραίνο στή Βίσπ, τήν Κυριακή τό βράδυ.

’Εξακολουθούσε νά έπιμένη ότι ήταν αθώος, παρά τις πιέσεις τού ’Ίμχοφ καί 
τού Κουόνεν μέχρι τό βράδυ τής Δευτέρας, οπότε τελικά ώμολόγησε.

— Τήν Πέμπτη τό βράδυ κατά τις έπτά ή ώρα, μετά τό φαγητό, πήγαινα μέ 
τό κλεμμένο ποδήλατο στή Καλπετράν. Στο δρόμο μέ συνάντησε ή υψηλή ’Αμερι
κανίδα μέ τό ποδήλατο καί μού ζήτησε πληροφορίες. Μοΰ ήρθε τότε μιά επιθυμία 
νά τής έπιτεθώ.

’Αφού προσπέρασε ή νέα, συνέχισεν ό Βάλτερ, αύτός κατέβηκε άπο τό ποδή
λατό του καί περίμενε. Αύτή κατέβηκε στή βρύση γιά νά πιή νερό. Τότε αύτός σύρ
θηκε πίσω της έρποντας καί τήν άρπαξε καθώς έσκυβε νά πιή. ’Αλλά ήταν δυνατή 
καί πάλαιψαν άρκετή ώρα καί κυλίσθηκαν κάτω στο δρόμο καί στό γρασίδι.

— Αύτή άρχισε νά φωνάζη καί νά ζητά βοήθεια. Τότε εγώ πήρα μιά πέτρα καί 
τήν κτύπησα πολλές φορές. Μετά σταμάτησε νά φωνάζη.

’Έκρυψε μετά τό σώμα τής νέας καί τό ποδήλατο πίσω άπο τό σωρό τις πέ
τρες. ’Από τό φόβο του δέν έψαξε τά ροΰχμ της, άλλά πήρε μόνο τό σακκίδιο της κι’ 
έφυγε μέ τό κλεμμένο ποδήλατο προς τή Ράντα, περνώντας κοντά άπό τό κτήμα τής 
’Έγκεμαν. ’Έκρυψε τό ποδήλατο στους θάμνους, πήρε τις φωτογραφίες καί τό κύπελλο 
άπό τό σακκίδιο καί περίμενε στό δάσος μέχρις οτου νύκτωσε, οπότε έπέστρεψε 
στή Γκρέχεν. Ίσχυρίσθηκε ότι τό κύπελλο τό πέταξε στό ποτάμι μέσα.

Ή  Έ λ εν  ’Ίμπερσχοφ άναγνώρισε τό σακκίδιο καί τά πράγματα τής άδελφής 
της καί άναχώρησε γιά τό κρεματόριο τής Λωζάνης μαζί μέ τό πτώμα. ’Αργότερα 
έπέστρεψε στήν ’Αμερική, μεταφέροντας τήν τεφροδόχο τής Τζερέϊν. Τήν έθαψε 
δίπλα στους τάφους τών πατέρων της στή Γουέαρ τής Μασσαχουσέττης, πού είναι 
κοντά στό κολλέγιο Σμίθ όπου φοιτούσε.

Οί ψυχιατρικές εξετάσεις άπέδειξαν ότι ό Βάλτερ Χάϊνριχ δέν ήταν ψυχοπαθής 
καί ώδηγήθηκε στό δικαστήριο, οπού καταδικάσθηκε σέ 15 χρόνια καταναγκαστικά 
έργα, έπειδή ήταν ηλικίας μικροτέρας τών 23 ετών καί δέν μπορούσαν νά τον 
δικάσουν περισσότερο. Τρία χρόνια άργότερα, τό 1935, ό Βάλτερ πέθανε μέσα στήν 
φυλακή τής Ζίον σέ ήλικία 23 έτών. Ό  ύπαρχιφύλακας ’Ίμχοφ προήχθη σέ άρχιφύ- 
λακα καί παρασημοφορήθηκε γιά τις εξαίρετες υπηρεσίες του.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Ολη αυτή ή ιστορία του «Σαμίρ» πέρασε σαν κινηματογραφική ταινία άπό τή 
σκέψι μου δταν είδα τον Ξάνθο καί τον Μέλο μαζί μέ τον Βύρωνα καί τούς συντρό
φους του νά στέκωνται μπροστά στήν είσοδο τοϋ γερμανικού φρουραρχείου Πειραι
ώς. Κάτι θά σκαρώνουν σκέφθηκα καί περίμενα πίσω άπό ένα περίπτερο τής πλατείας 
νά τελειώσουν τή συζήτησι καί νά τούς παρακολουθήσω. Καθώς περίμενα είδα ένα 
Γερμανό άξιωματικό νά τούς πλησιάζη, κάτι νά τούς λέη κι’ έπειτα νά ξεκινούν όλοι 
μαζί προς τήν όδό Καραΐσκου. Έ γ ώ  γιά νά δικαιολογήσω τή θέσι μου, φόρεσα τό σήμα 
υπηρεσίας καί προσποιούμενος οτι περιπολοϋσα τούς πήρα άπό κοντά. "Οταν έφθα- 
σαν στον κήπο τής Τερψιθέας τούς είδα νά στρίβουν στήν όδό Κωνσταντίνου Παλαιο- 
λόγου καί νά μπαίνουν στο οίκημα πού έστεγάζετο ή γερμανική ύπηρεσία. "Οπως 
είδα, ή είσοδος δεν έφρουρεϊτο άπό Γερμανό στρατιώτη καί πέρασαν δλοι τους 
ελεύθερα καί δταν μπήκαν καί δταν έφυγαν. "Ετσι έπροστάτευαν τούς προδότες οί 
Γερμανοί άπό τά βλέμματα τών πατριωτών.

Μετά άπό μερικές ημέρες, άκριβώς στις 17 ’Ιουνίου 1942, μέ άνέβασαν στά 
ίδια σκαλοπάτια, μά δεν κατέβηκα ελεύθερα, δπως ό Βύρων καί ή παρέα του. 
Οί συνοδοί μου, δύο Γερμανοί στρατιώτες, μέ μετέφεραν στά ’Έ ς - Έ ς  τής όδοϋ Μέρ- 
λιν γιά άνάκρισι, ώς ύποπτον άντικατασκοπείας. Μέσα στά κελλιά τών Έ ς - Έ ς , .  
παρά τήν έξάντλησι άπό τήν καθημερινή άνάκρισι καί τά βασανιστήρια, δέν βγήκε 
λέξι άπό τό στόμα μου. Ή ταν σφραγισμένο. "Ετσι τά κατάφερα νά σω θώ καθώς 
καί οί άλλοι τής άστυνομικής όμάδος «ΟΜ» Μέ βοήθησε ένα γεμάλο ψέμμα πού είχε 
προστεθή άνάμεσα στήν πραγματικότητα καί τήν αλήθεια, δτι δηλαδή μαζί μέ άλλο 
άστυνομικό είχαμε μεταβή στή Μυτιλήνη. Σανίδα σωτηρίας, γιά νά μή πώ θαύμα, 
μου παρουσιάσθηκε ή περίπτωσις αυτή στήν άνάκρισι. Πάνω σ’ αύτό στηρίχθηκα καί 
γλύτωσα άπό τά χέρια τους.

"Οταν μ’ άφησαν οί Γερμανοί ξεκίνησα νά πάω στο σπίτι μου στον Πειραιά. 
Τά μάτια μου ήσαν θολωμένα άπό τις κακουχίες τής φυλακής. "Ο ,τι έβλεπα γύρω μου 
μοΰ φαίνονταν άγνωστα καί ξένα. Καθώς προχωρούσα στήν πλατεία Δημοτικού Θε
άτρου, κοντά στο σπίτι μου, είδα στο γωνιακό καφενεδάκι τής γειτονιάς μου νά κά
θεται άπ’ έξω ό Νούλης. Μέ ήξερε καί τον ήξερα καλά, μά έγώ έκαμα πώς δέν τον 
είδα, καί τράβηξα τό δρόμο μου. "Ηθελα νά άποφύγω τή συνάντησι αύτή. Αυτός δμως 
μέ φώναξε:

— Στάσου Γιώργο, θέλω νά σοϋ πώ.
Στάθηκα, τον κοίταξα πικρά, τον πλησίασα καί τον ρώτησα:
— Συμβαίνει τίποτε Παντελή;
— Ναί, μοϋ είπε. Ένδιαφέρεσαι νά μάθης ποιος σέ πρόδωσε στούς Γερμανούς;
—"Οχι, τού άπήντησα, ξηρά κι’ άδιάφορα καθώς έφευγα.
Προδότη Νούλη, μουρμούρισα, κάποιος σ ’ έβαλε νά μοϋ κάνης αύτήν τήν έρώ- 

τησι. Κάτι θέλεις νά μοΰ μαγειρέψης μέ τούς Γερμανούς, μά δέν θά τά καταφέρης. 
Μετά άπό τριών μηνών άπουσία πού βρισκόμουνα στις φυλακές, δπως είδα καί παρα
κολούθησα, οί επαφές τού Βύρωνα μέ τις γερμανικές μυστικές ύπηρεσίες φανέρωναν 
ξεκάθαρα πώς ή άντικομμουνιστική όργάνωσις «Ο Ε Δ Ε » ήταν μιά παγίδα.

Οί Γερμανοί γιά νά έχουν εξασφαλισμένα τά νώτα τους άπό κάθε άντίδρασι
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πού θά παρουσιάζετο στις κατεχόμενες χώρες, καί για να προλαμβάνουν τον ξεση
κωμό μετεχειρίζοντο διάφορα σατανικά τεχνάσματα. "Ενα άπό τά πολλά πού το 
χρησιμοποίησαν στην Ελλάδα κατά τήν κατοχή, ήταν ή ψευτοεθνικιστικές οργανώ
σεις πού έδημιούργησαν. Μ ’ αύτο δεν ήθελαν βέβαια νά δυναμώσουν οΐ Γερμανοί τήν 
εθνική μας συνείδησι, άπεναντίας, κάτι άλλο ζητούσαν άπο τις οργανώσεις αυτές, 
πού έφτειαξαν μέ τόση μυστικότητα καί τις πλαισίωσαν άπο μερικούς κακούς "Ελ
ληνας. Ά π ο  τις οργανώσεις αυτές ζητούσαν νά στρατολογήσουν πράκτορες καί κατα
δότες.’Έ τσ ι ξαφνικά ξεφύτρωσε στον Πειραιά ή «Ο Ε Δ Ε » μέ πρόεδρο τον τυχοδιώκτη 
Βύρωνα. Ποιος τον διώρισε έκεΐ κανείς δέν ήξευρε, όπως καί κανείς δέν μπορούσε 
νά μάθη ότι πίσω άπο αυτή τήν όργάνωσι κρυβόταν ύπουλα καμουφλαρισμένη ή γερ
μανική κατασκοπεία. Ή σαν άπατηλά καί ψεύτικα τά έλληνικά χρώματα καί το σύν
θημα—άντικομμουνιστικός άγων—πού έ'δωσαν οί Γερμανοί σ ’ αυτές τις οργανώσεις 
στήν Ελλάδα. Μέ αύτο τό έξυπνο κόλπο πού μεταχειρίσθηκαν οί Γερμανοί, νά παρου- 
σάσουν δηλαδή τήν «Ο ΕΔ Ε» σάν μιά έλληνική έθνική όργάνωσι, ήθελαν νά παρασύρουν 
στήν παγίδα οσο πιο πολύ περισσοτέρους πράκτορες γιά νά τούς μεταχειρισθοΰν άργότερα 
’Έ τσ ι ξεκίνησε ή γερμανική κατασκοπεία γιά νά πετύχη εκείνο πού ήθελε. Δέν τά 
κατάφερε όμως γιατί πολύ γρήγορα ξεσκεπάσθηκε άπό τούς άνθρώπους πού είχαμε 
τοποθετήσει άνάμεσά τους.

'Ω ς τόσο έμαθα πού βρισκόταν ό φίλος μου Περικλής καί όταν συναντηθήκαμε 
χωρίς περιστροφές τού έκαμα τήν πρότασι:

—Α κούσε Περικλή, τού είπα. Πρέπει νά όργανωθής στήν «Ο ΕΔ Ε»
— Γιατί; ρώτησε μέ κάποιο δισταγμό; Δέν νομίζεις πώς είναι επικίνδυνο;
—'Ο  κίνδυνος Περικλή σήμερα είναι παντού, μά πρέπει νά δουλέψουμε γιά 

τήν άπελευθέρωσι.
Μέ τά λόγια αύτά τον έπεισα καί ώργανώθηκε.
Κάθε μέρα ό Περικλής μάθαινε όλο καί περισσότερα πράγματα. ΤΗταν άνθρω

πος έξυπνος καί πολύ γρήγορα άπέκτησε τήν εμπιστοσύνη τού Βύρωνα, ως πού τά 
κατάφερε νά μπή μέσα στο επιτελείο του. Έ κ ε ΐ  ό Περικλής γνώρισε τον Ξάνθο 
καί τον Μέλο, οί όποιοι, όπως εΐδε, ήσαν έμπιστοι των Γερμανών καί διεδραμάτιζαν 
άφ’ ύψηλοΰ τό ρόλο τους, χωρίς νά φαίνωνται στήν όργάνωσι, "Υστερα γνώρισε τον 
Νούλη, αύτή τή μαύρη ψυχή, τό Ρίζο, τον Στράτο, την Κατερίνα, πού ήταν άσχημη 
σάν τέρας, καί άλλους πού είχαν γίνει τυφλά όργανα τού Γερμανού φρουράρχου Π ει
ραιώς, λοχαγού Λίτκε. Μέσα σ’ αύτή τή σφηκοφωλιά έβαλαν τή μύτη τους, γιά νά μή 
χάσουν τήν εύκαιρία κάθε λογής κακοποιοί.

Ώργανώθηκαν στήν «Ο Ε Δ Ε » όπως δικαιολογήθηκαν μετά τήν άπελευθέρωσι, 
όχι γιά νά προδώσουν, αλλά μέ τό σκοπό νά κάνουν έλεύθερα τή μαύρη άγορά. ’Έ τσ ι 
κατάφερε ή γερμανική κατασκοπεία καί στρατολόγησε όσους πράκτορες μπόρεσε 
νά παγιδεύση άπό τις οργανώσεις πού έφτειαξε. Τούς κράτησε μυστικούς καί άθέα- 
τους άπό τά μάτια τών πατριωτών. "Υστερα άπό τήν έξαρσι τών έθνικών οργανώσεων 
στήν Ελλάδα καί στις άνάγκες πού παρουσιάσθησαν στά δίκτυα κατασκοπείας τής 
Μ. ’Ανατολής, ή γερμανική κατασκοπεία άλλαξε πρόγραμμα κι’ έχάραξε καινούργιες 
γραμμές. Γιά νά μή μπορούν νά άντιδράσουν οί πράκτορες πού είχαν στρατολογήσει 
καί υποχρεωτικά ν’ ακολουθήσουν τή νέα τακτική τούς έβγαλε τό προσωπείο για 
νά έκτεθοΰν, καί άναγκαστικά ακολούθησαν τό δρόμο τής προδοσίας.

Έ ν  τώ μεταξύ αν κανένας άπ’ αύτούς φανέρωνε κάποια άντίδρασι ή άνυπακοή, 
οί Γερμανοί έπαιρναν τον άλλο δρόμο, τό δρόμο τής βίας, τής αναγκαστικής δουλειάς; 
τής όμηρίας καί τής έξαφανίσεως.

"Ενα μεσημέρι πού βρισκόμουν στο  σπίτι μου κτύπησε τό τηλέφωνο. *Ηταν 
ό Περικλής.
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— Σας Θέλω, μοϋ είπε. Είναι άνάγκη να συναντηθούμε άμέσως. Θά σέ περι
μένω στοΰ «Τζίτζικα» στο Νέο Φάληρο.

"Εκλεισα το τηλέφωνο καί σέ λίγο βρισκόμαστε μαζί.
— Τ ί συμβαίνει Περικλή; τον ρώτησα ανήσυχα.
—’Έ χ ω  σπουδαία νέα γιά τήν όργάνωσι.
Μέ μεγάλη προφύλαξι μοϋ έδωσε ένα σημείωμα καί συνέχισε.
—"Ολους αυτούς πού θά διαβάσης τούς έκπαιδεύουν οΐ Γερμανοί σέ στρατιω

τικές μονάδες στην ’Αθήνα, άλλους στον άντιανταρτικό άγώνα, άλλους στον άσύρματο 
καί άλλους πώς νά κάνουν σαμποτάζ.

"Τστερα άπό τις πληροφορίες καί τήν κατάστασι μέ τά ονόματα πού μοϋ έδω
σε ό Περικλής, τήν όποια έκρυβα ανάμεσα στή φόδρα τοϋ πηλικίου μου, έφυγα.

"Οπως διάβασα άργότερα οί περισσότεροι πού άνέφερε ή κατάστασις ήσαν γνω
στοί κακοποιοί, όπως ό Τσίρος καί ό Παρασκευάς, πού τούς είχα πιάσει άλλοτε γιά 
παραχάραξι χιλιοδράχμων, ό Νούλης, ό Στράτος καί πολλοί άλλοι.

Είναι άλήθεια ότι ό Περικλής δούλευε καλά. ’Έ π αιζε θαυμάσια τό ρόλο του 
μέσα στήν όργάνωσι. Ξεσκέπασε σχεδόν όλους εκείνους πού ή γερμανική κατασκοπεία 
είχε προωθήσει στις στρατιωτικές μονάδες γιά έκπαίδευσι. Κατώρθωσε νά μπή 
άνάμεσά τους καί νά προχωρήση άκόμα καί μέσα στις γερμανικές μονάδες «3 .000», 
«2 .000» καί «Σ .Δ .» .

Μετά άπό τις πληροφορίες πού πήρα άπό τον Περικλή έπρεπε νά πάω στήν ’Α 
θήνα νά συναντήσω τον άστυνόμο Τσενόγλου στο καφενεδάκι πού βρίσκεται στο ύπόγειο 
τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, στήν όδό Σωκράτους 60 , πού είχαμε ως κέντρο 
συναντήσεως.

Ό  άστυνόμος μέ περίμενε. Μιλήσαμε γιά διάφορα καί μέ μεγάλη προφύλαξι, 
τοϋ έδωσα καθώς έφευγα όσες σημειώσεις μέ πληροφορίες είχα συγκεντρωμένες.

Τήν έπομένη πού ξανασυναντηθήκαμε πάλι στο ίδιο μέρος ρώτησα τον άστυ
νόμο πώς τοϋ φάνηκαν οί πληροφορίες πού τοϋ έδωσα.

'Ο  άστυνόμος Ικανοποιημένος μοϋ είπε:
— Ακούσε Γιώργο. "Αν πραγματικά είναι άληθινές οί πληροφορίες αύτές τοϋ 

άνθρώπου μας, πού είναι μέσα στήν όργάνωσι «Ο Ε Δ Ε », είναι μεγάλης άξίας. Τώρα 
πρέπει νά μάθη γιά πιό σκοπό έκπαιδεύονται οί πράκτορές τους στις γερμανικές μο
νάδες.

Αύτά μιλήσαμε μέ τον άστυνόμο Τσενόγλου έκείνη τήν ήμέρα κι’ έφυγα γιά νά 
συναντήσω τον Περικλή καί νά τοϋ δώσω τις νέες οδηγίες πού πήρα.

Τό ίδιο άπόγευμα συναντήθηκα μέ τον Περικλή καί τοϋ είπα πώς είναι άνάγκη 
νά μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αύτούς τούς προδότες πού έκπαιδεύονται 
άπό τούς Γερμανούς στήν Κηφισιά καί στο Σούνιο. Ό  Περικλής μοϋ ύποσχέθηκε πώς 
πολύ γρήγορα θά μοϋ έδινε άπάντησι. Έ ν  τώ  μεταξύ μιά πληροφορία πού πήρα άπό 
άλλη πηγή μάς άνοιξε άργότερα τό δρόμο νά μάθουμε τή λυκοφωλιά τοϋ Γερμανού 
Φόν Κάλλ Κέλερμαν.

Ή ταν Μάρτιος τοϋ 1943. Παρακολουθώντας στήν πλατεία τοϋ Δημοτικού 
Θεάτρου Πειραιώς τήν στρατοπαίδευσι μιας γερμανικής μονάδος Έντελβάϊς, πού 
έτοιμαζόταν νά φύγη γιά τήν Κρήτη, όπως έμαθα, μέ πλησίασε κάποιος φίλος μου. 
Ή ταν ό άπόστρατος άντισυνταγματάρχης Καλούδης.

—Έ λ α  μαζί μου Γιώργο. Κάτι σέ θέλω.
Τον άκολούθησα καί πήγαμε στο ραφείο τοϋ άδελφοΰ του, πού ήταν σέ μικρή 

άπόστασι άπό τήν πλατεία.
(Συνεχίζεται)
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Δ Υ Τ Ι Κ Η  Ε Υ Ρ Ω Π Η
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΙΑ , ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ

------------------------------ 'Υ π ό τοϋ κ. Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ ----------------------------------

Στο τουριστικό γραφείο «Βαλκάνια», ’Ακαδημίας 91, είδα μια διαφήμισι 
πού έλεγε: «Βιέννη—Μόναχο—Βενετία» άπό 25 ’Απριλίου μέχρι 10 Μαίου.

Πήρα αμέσως την άπόφασι νά μετάσχω τής πασχαλινής αύτής εκδρομής. 
Δεν πρόκειται νά κάμω περιγραφή γιά όλη τή διαδρομή, άλλα θά δώσω μερικά χα
ρακτηριστικά στιγμιότυπα καί εικόνες πού μου έκαναν έντύπωσι καί μοϋ άφησαν 
ζωηρή άνάμνησι.

'Ο ευζωνας. Ή  Γευγελή είναι τό σημείο εξόδου καί εισόδου γιά τό ελλη
νικό έδαφος. Οί άστυνομικές καί τελωνειακός υπηρεσίες έλέγχου είναι εγκατεστη
μένες στήν τοποθεσία «Ευζωνας», όπου υπάρχει καί ωραιότατο 
τουριστικό περίπτερο, πού δέν έχει τό όμοιο του σέ καμμιά ευ
ρωπαϊκή χώρα.’Εκεί 6 ταξιδιώτης άναπαύεται γιά λίγο καί άπο- 
θαυμάζει τό τοπίο μέχρις δτου τελειώση ό άστυνομικός καί τε
λωνειακός έλεγχος κατά τήν είσοδο στήν Ελλάδα καί κατά τήν 
έξοδό του άπό αυτή. Ε κείνο  όμως πού εντυπωσιάζει καί ενθου
σιάζει "Ελληνες καί ξένους είναι ό Ευζωνας, ό πανύψηλος τσο
λιάς, πού λίγες δεκάδες μέτρα πέρα άπό τις υπηρεσίες αυτές στέ
κεται σέ στάσι προσοχής μέ τό όπλο του καί χαιρετά τούς 'Έ λ 
ληνες καί ξένους πού περνούν. Δίκαια άποσπά τά χειροκροτή
ματα των ταξιδιωτών καί προκαλεϊ υπερήφανα αισθήματα γιά 
τούς 'Έλληνες.

Ή  Κυρία ’Αναστασία Γ α ζή . Λένε ότι άν πρόκηται κα
νείς νά παντρευτή, καλό είναι νά κάνη προηγουμένως ένα ταξι- 
δάκι μέ πούλμαν, στο όποιο νά φροντίζη ώστε νά συνταξιδεύη 
καί ό μέλλων ή ή μέλλουσα σύζυγος. Καί τούτο γιατί κατά τήν 
αναγκαστική τρόπον τινά πολυήμερη συμβίωσι δείχνεται ό ελεύ
θερος καί όχι ό τεχνητός χαρακτήρας τού καθενός. Ε κ ε ί  διαπιστώνονται τά έλατ- 
τώματα καί τά προτερήματα πού δέν μπορείτε μέ άλλο τρόπο νά δήτε. Θά διαπιστώ
σετε άν είναι τσιγκούνηδες, άν έχουν καλή καρδιά, άν είναι στριμμένοι χαρακτήρες, 
άν δέρνοτνται άπό εγωισμό, άν εί^αι καυγατζήδες καί γενικά τά ελαττώματα και τά 
προτερήματα τού καθενός. Καί θά δήτε ότι σπάνια υπάρχουν άτομα μέ μόνο προ
τερήματα καί χωρίς ελαττώματα. 'Ένα τέτοιο άτομο κατά τό ταξίδι μας ήταν ή σε
βαστή δέσποινα κυρία ’Αναστασία Γαζή. ’Έ χ ει περάσει στά χρόνια τά τρία τέταρτα 
τού αίώνος. Καί έν τούτοις είναι εύγενική, χαμογελά διαρκώς, χωρίς ποτέ νά δια- 
μαρτυρηθή γιά τίποτε, πρόθυμη γιά όλα, άκούραστη. θαρραλέα καί άποφασιστική. 
παρουσίασε κείνο πού λέμε «φαινόμενο». Τής εύχόμεθα νά συμπληρώση πλήρη αι
ώνα καί νά είναι πάντα υπόδειγμα καί παράδειγμα γιά τούς νεώτερους.

Περίπατος στή Βιέννη . ’Έ χ ει πολλά νά θαυμάση κανείς στή χαριτωμένη 
αύστριακή πρωτεύουσα. 'Ο  Δούναβις,πού τά νερά του κυλάνε γαλήνια καί πού κάπου- 
κάπου στροβιλίζονται σάν τά βάλς τού Στράους, τά άνάκτορα υπερπολυτέλειας τού 
Σεμπρούν, όπου ή Μαρία Τερέζα έδινε τούς όνομαστούς χορούς τριγυρισμένη άπό τά 
18 παιδιά της, τό περίφημο πράτερ, ή εκκλησία τού 'Αγίου Στεφάνου μέ τά έξαιρετι- 
κής τέχνης βιτρώ καί τήν τεράστια καμπάνα, τέλος ή όνομαστή σ’ όλο τον κόσμο 
όπερα, οπού παίζονται τά έργα τών διασημοτέρων μουσουργών καί πολλά άλλα, δί
νουν τήν εικόνα μιάς αρχοντικής χαρούμενης πρωτεύουσας. Μά κείνο πού κάνει έν-
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τύπωσι είναι τά μόνιππα τά όποια κυκλοφορούν σάν δείγμα τής παλιάς αρχοντιάς 
καί τοϋ ρωμαντισμοϋ πού εννοεί νά απλώνεται άκόμη κάτω άπό τις σκιές των φιλυ
ρών, όπου στέκονται οί άνδριάντες τόσων καί τόσων μουσουργών, οί όποιοι μέ τις 
άθάνατες μελωδίες σαγηνεύουν καί συγκινοϋν άκόμη τούς λάτρες τής μουσικής καί 
του ωραίου. Οί αμαξάδες φοράνε μαϋρο κουστούμι καί τό άπαραίτητο τρικαντό, 
τό σκληρό δηλαδή μαϋρο καπέλλο πού φορούσαν άλλοτε τά επίσημα πρόσωπα. ΙΙερ- 
πατώντας συνάντησα ένα μικροσκοπικό λαντώ, ένα δηλαδή μικρό άμαξάκι κατα- 
πράσινο πού τό οδηγούσε ένα μικρό άλογάκι καί ό οδηγός του φορούσε καταπράσινη

στολή καί ψηλό καπέλλο. ΙΙαρακάλεσα νά σταματήση καί πήρα μιά φωτογραφία. 
Χαρακτηριστικό κι’ αύτό μιας περασμένης εποχής.

Έντύπωσι κάνει καί τό Δημαρχείο, πού είναι ένα τεράστιο κτίριο, άληθινό 
κομψοτέχνημα. ’Αλλά κείνο πού εντυπωσιάζει περισσότερο είναι τά κτίρια τής Βου
λής. Τά έκτισε ό ίδιος άρχιτέκτων πού έκτισε τή δική μας ’Ακαδημία, τό ΙΙανεπι- 
στήμιο καί τήν Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι κτισμένα σέ καθαρά έλληνικό ρυθμό καί 
μπροστά άπό τά προπύλαια φαντάζει τό άγαλμα τής Παλλάδος ’Αθήνας μέ τήν περι
κεφαλαία, τήν άσπίδα καί τό δόρυ. Αύτό, έμάς τούς "Ελληνες, μάς γεμίζει υπερηφά
νεια, γιατί διαπιστώνουμε τήν έπίδρασι τοϋ ελληνισμού σέ κάθε βήμα μας στις ξέ
νες αυτές χώρες.

Τό Σέμερικ καί τό Σάλτσμπουργκ . 'Η  άνάβασις μέ τό πούλμαν στις 
"Αλπεις είναι μαγευτική. 'Ο δρόμος περνάει ανάμεσα άπό πυκνά δάση χιονισμένα, μέ 
καταρράκτες καί λίμνες. Τό Σέμερικ είναι μιάκωμόπολις μαγευτική, όπου γίνονται 
χιονοδρομίες. 'Υψόμετρο 1.200. Γιά νά φτάσουμε σέ μιά άπό τις κορυφές τών "Αλ
πεων χρησιμοποιούμε τό κρεμαστό τελεφερίκ, καθόμαστε δηλαδή στις καρέκλες 
πού κρέμονται άπό ένα καλώδιο καί ό ένας πίσω άπό τον άλλο, σάν σταφύλια, φτά
νουμε στήν κορυφή. Ε κ ε ί  τά χιόνια δέν λυώνουν ποτέ. Τό θέαμα είναι υπέροχο. Λί
γος χιονοπόλεμος μάς ζεσταίνει.

"Αλλη χάρι έχει ή πόλις Σάλτσμπουργκ, πού είναι κι’ αυτή χτισμένη πάνω στις
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’Ά λπεις. Τό μεσαιωνικό φρούριο δεσπόζει κι’ άνεβαίνουμε μέ ηλεκτρικό τελεφερίκ 
(βαγονέτο), σχεδόν κάθετα. Τό φρούριο μάς δίνει υπέροχη θέα.

Μόναχο. Έ κ ε ϊ  στην ορθόδοξη εκκλησία «Α γία  Τριάς» παρακολουθήσαμε 
τον Επιτάφιο καί κάναμε Άνάστασι. Έντύπωσι κάνει ή θρησκευτικότητα των 
Ελλήνων πού έργάζονται στην πολιτεία αύτή. Έπισκεφθήκαμε τήν περίφημη πινα
κοθήκη του Μονάχου, πού θεωρείται, ως ή πλουσιώτερη καί ή μεγαλύτερη στον κόσμο. 
Ε π ίση ς έπισκεφθήκαμε τά ανάκτορα μέ* τον ωραιότατο βασιλικό κήπο. Στά άνά- 
κτορα αύτά γεννήθηκε ό πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, ό αείμνηστος ’Όθων. Καί 
στά δημόσια κτίρια του Μονάχου έπικρατεϊ απόλυτα ό κλασσικός ελληνικός ρυ
θμός.

Χαρακτηριστικές είναι καί οί μπυραρίες τού Μονάχου όπου μπορεί νά δια- 
σκεδάση κανείς ομαδικά καί πίνοντας άπό τά μεγάλα ποτήρια τού ένός κιλού μπύρα. 
Περάσαμε έκεϊ μιά ωραία βραδυά.

Ν ταχάου . Μερικά χιλιόμετρα έξω άπό τό Μόναχο, είναι ή πόλις Νταχάου. 
Έ κ ε ϊ  ήταν τό γνωστό σ’ όλο τον κόσμο στρατόπεδο συγκεντρώσεως άπό τούς Να- 
ζιστές τού Χίτλερ, όλων των άντιπάλων του καί κατά τον πό
λεμο όλων των ύποπτων άπό τις χώρες πού είχεν προσωρινά 
κατακτήσει. Τό στρατόπεδο αύτό είχε μεγάλη έκτασι καί θέ
λησαν οί Γερμανοί νά τό ισοπεδώσουν. ’Αλλά οί ’Αμερικανοί 
έχώρισαν τούς τόπους έκτελέσεως. βασανιστηρίων καί κρεμα
τορίων καί τό διατηρούν σήμερα ώς «Μουσείο τού αίσχους 
καί τής βαρβαρότητος». 'Η  είσοδος φρουρεΐται καί σήμερα 
άπό ’Αμερικανούς στρατιώτες. Μπαίνοντας άντικρύζουμε ένα 
χάλκινο άγαλμα μέ τήν επιγραφή στό βάθρο το υ : « DEN ΤΟ - 
ΤΕΝ  Z I R  Ε Η Β  DEN L E B E N D E N  Z U R  MAHNUNG» δη
λαδή, «ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ  Φ Ο Ν ΕΤΘ ΕΝ ΤΩ Ν , Δ ΙΑ  ΝΑ 
ΕΝΘΥΜ ΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΖΩ Ν ΤΕΣ »

'Όσο προχωρούμε προς τούς τόπους έκτελέσεως καί τά 
κρεματόρια αισθανόμαστε κατάθλιψι. Καί τό άποκορύφωμα τού 
αίσχους τό νοιώθουμε όταν μπαίνουνε στά κτίρια οπού διατη- 
ορύνται τά κρεματόρια καί οί θάλαμοι άερίων. Στην αίθουσα 
υπάρχουν πολλές φωτογραφίες τών θυμάτων σέ κατάστασι πού 
προκαλεΐ οχι μόνο θλίψι, άλλά καί άγανάκτησι γιά τά τερατουρ
γήματα τών ναζιστών τού Χίτλερ. Πήραμε άπό τήν αίθουσα 
έκθέσεως διαφόρων στατιστικών στοιχείων καί ένα φυλλάδιο στήν ελληνική. Τό δια
βάζουμε καί μάς πιάνει φρίκη. Μεταφέρω έδώ μερικά άπό τά άναφερόμενα :

«’Αξιότιμε έπισκέπτα,

» Εύρίσκεσθε έπί τού έδάφους τού άλλοτε χώρου συγκεντρώσεως Νταχάου. 
» 'Υπήρξε ν εις τών πολλών τόπων τούς οποίους κατεσκεύασε τό κόμμα τών ναζιστών 
» διά τήν έξολόθρευσιν τών έχθρών του. ’Αναρίθμητοι άνθρωποι έκακοποιοΰντο έδώ 
» καί πολλοί έξ αύτών άπέθανον ή έξετελέσθησαν καί δέν ήδυνήθησαν νά ίδουν τήν 
» ήμέραν τής έλευθερίας. Σήμερον ό τόπος αύτός κατοικεΐται, μέ έξαίρεσιν τών δια- 
» τηρουμένων πύργων φρουράς καί τού κρεματορίου. Διά νά φέρωμεν εις τήν μνήμην 
» τών άπογόνων ,τί έσήμαινε ναζισμός, πρόκειται νά μετατραπή ό χώρος συγκεντρώ- 
» σεως εις ένα άξιόλογον τόπον μνημείων συνέσεως ».

« Ο ί κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι .  Μετά τήν έναρξιν τού πολέμου προσήχθησαν οί 
» πρώτοι Πολωνοί. ΤΗσαν περίπου 80 άτομα, υπερήλικες καί νεαροί, ώς έπίσης καί 
» καθολικοί ιερείς μεταξύ αύτών. ’Ώφειλον νά τυφεκισθούν άμέσως εις τήν πλατείαν 
» έκτελέσεων καί πρός τούτο έτοποθετήθησαν έμπροσθεν αύτ,ών τά φέρετρά των.
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«Επειδή  όμως μέχρι τής στιγμής αύτής οΐ E S -E S  δεν είχαν συνηθίσει εις τάς ομα- 
» δικάς έκτελέσεic ήρνήθη ό διοικητής τοϋ εκτελεστικού άποσπάσματος τήν ά\ά- 
» ληψιν τής έκτελέσεως καί οΰτω οί βαπτισμένοι εις τον θάνατον άπηλλάγησαν προ- 
» σωρινώς τής έκτελέσεως. Τήν άνοιξιν τοϋ 1940 κατέφθασεν πλήθος μεταφορών, 
» έκάστη έκ 1000 άνδρών άπο Πολωνίαν. Μετά τήν κατοχήν ύπό των γερμανικών 
» στρατευμάτ ων τών Βαλκανικών χωρών μετεφέροντο κατά σειράν άτομα άπδ τήν 
«Γιουγκοσλαβίαν, Βουλγαρίαν, ’Αλβανίαν καί Ελλάδα. Μετά τήν έπίθεσιν κατά 
» τής Σοβιετικής Έ ν ώ σ :ω ς έχωρίσθη έν τμήμα διά τούς Ρώσους. Το τμήμα δμως 
» παρέμεινεν επί άρκετόν χρόνον κενόν, διότι οί άποσταλέντες Ρώσοι αιχμάλωτοι 
» έξετελέσθησαν άμέσως υπό τών E S -E S  εις τήν πλατείαν. ΤΗσα.ν περίπου .6.000 
« άνδρες. Πολλοί άνδρες καί γυναίκες έκ τών άνηκόντων εις τήν κίνησιν άντιστάσεως 
» άπό τις καταληφθεϊσες χώρες, ήτοι Γαλλίαν, Βέλγιον, 'Ολλανδίαν, Λουξεμβοϋρ- 
» γον καί Νορβηγίαν, συνελαμβάνοντο καί άπεστέλλοντο έδώ. Μετά τήν κατάληψιν 
» τής Ιταλίας, Ουγγαρίας καί Ρουμανίας ύπήρχον πλέον υπήκοοι όλων τών έθνών 
» τής Ευρώπης. Δεν έσεβάσθησαν ούτε άτομα χρήζοντα σεβασμού. Ουτω ιερείς 
» όλων τών δογμάτων,ές αιτίας τής διαμαρτυρίας των εις τά απάνθρωπα προγράμματα 
« θανατώσεων τών Ναζί, συνελαμβάνοντο καί άπεστέλλοντο εις Νταχάου καί άλλους 
» τόπους συγκεντρώσεως».

« Τ ο  « λ ο υ τ ρ ό » .  Έχρησίμευε ώς τόπος έκτελέσεως δι’ άγχόνης. Εις 
» τον προθάλαμον εκειντο τά αναρίθμητα σκελετωμένα σώματα τών φυλακισμένων. 
« Έ δ ώ  παρετηροϋντο ’ίχνη κανιβαλισμού».

« Κ ρ α τ η τ ή ρ ι α  μ έ  α υ λ ή ν  κ α ί  τ ό π ο ν  έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς  δ ι ά  
« τ υ φ ε κ ι σ μ ο ύ .  Εις τήν αυλήν τοϋ κρατητηρίου τούτου έγένοντο συχνά αί έκτε- 
» λέσεις άπροσδιορίστου άριθμοϋ κρατουμένων, ώς καί αί καθημεριναί ποιναί, ήτοι 
» μαστίγωμα καί αγχόνη».

« Α ί θ ο υ σ α  ν ε κ ρ ώ ν .  'Η αίθουσα αυτή ήτο πάντοτε πλήρης πτωμάτων.
« Δ ω μ ά τ ι α  π ε ι ρ α μ ά τ ω ν .  Εις τούς χώρους αυτούς έγένοντο τά πει- 

» ράματα υψηλής πιέσεως καί ύποψύξεως.Τά πειράματα αύτά, μέ θανατηφόρον τέλος,
» άνήκον εις τό πρόγραμμα πει-, 
» ραμάτων.

« Τ ά φ ρ ο ς  έ κ τ ε λ έ σ ε -  
» ω ν. 'Η  τάφρος έκ χαλικίων ήτο 
» εις έκ τών φοβεοωτέρων τό- 
» πων έκτελέσεων.

« Κ ρ ε μ α τ ό ρ ι α .  "Οταν 
» ηύξήθη ή θνησιμότης, άνηγέρ- 
» θη ενα κρεματόριον μέ φούρνον. 
» Προηγουμένως μετεφέροντο οί 
» νεκροί διά κάψιμ,ον είς Μόνα- 
» χον. Συντόμως όμως καί τό κρε- 
» ματόριον αύτό δέν ήρκει πλέον. 
» Διά τήν έφαρμογήν τής σχε- 
» διασθείσης ομαδικής έξολοθρεύ- 

» σεως ήρχισεν μέ μεγάλην βίαν ή κατασκευή μεγαλυτέρου κρεματορίου, μέ 
«αίθουσαν φωταερίου καί 4 φούρνους. 'Ημέραν καί νύκτα άνήρχετο έκ τής καπνο
ύ δόχου τούτου ό καπνός τών άναριθμήτων θυμάτων. 'Η αίθουσα φωταερίου είς 
» Νταχάου δέν ήδυνήθη, ένεκα γενομένου σαμποτάζ, νά τεθή είς λειτουργίαν.

« E S - E S .  Τ ό π ο ι  έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς  δ ι ά  τ υ φ ε κ ι σ μ ο ύ .  Είς τούς 
» τόπους αύτούς έγένοντο αί όμαδικαί εκτελέσεις διά τυφεκισμού. Μέγας άριθμός
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» κρατουμένων, μεταξύ αυτών περίπου 6 .000 Ρώσοι αιχμάλωτοι, έξετελέσθη διά 
» τών πυροβόλων τών E S -E S .

« Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ΐ ο ν  έ π ί  τ ο ύ  Λ ό φ ο υ  Λ ά ϊ τ ε ν .  Έ δ ώ  κεΐνται θαμ- 
« μένοι περίπου 6 .500 υπήκοοι δλο,ιν τών εύρωπαϊκών εθνών. Τά πτώματα έ'πρεπε 
» νά μεταφερθοΰν εις τον λόφον αύτόν, καθ’ δσον δεν ήρκει πλέον ή άπόδοσις τών κρε- 
» ματορίων.

« Ά  ρ ι θ μ δ ς  σ υ ν ό λ ο υ  κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  κ α ί  ά π ο θ ν η σ κ ό ν -  
» ν τ  ω ν .

» Κρατούμενοι έπί τή βάσει καρτών έγγραφης 177.447
» Κρατούμενοι έπί τή βάσει πληροφοριών Εβραίων 188.358

Σύνολον 365.805
» Έ π ί πλέον άγνωστος άριθμός αιχμαλώτων, οίτινες μετεφέρθησαν άπό άλλα 

» στρατόπεδα, χωρίς νά είναι έγγεγραμμένοι :
» Θανόντες κατά την διάρκειαν τής φυλακίσεως 27.734
» Θανόντες μετά τήν άπελευθέρωσιν 1.704

Σύνολον 29.438

» Έ π ί πλέον άγνωστος άριθμός κρατουμένων, οί όποιοι άπέθανον ολίγον προ 
» καί μετά τήν άπελευθέρο>σιν, ό θάνατος τών όποιων δεν κατεχωρήθη εΐσέτι εις 
» τά άρχεΐα.

»Έ κτός τούτων υπάρχουν καί πολλαί χιλιάδες αιχμαλώτων, οί όποιοι έξετε- 
» λέσθησαν κατ’ άγνωστον τρόπον ή άπέθανον κατά τήν μεταφοράν.

« 'Τ  π ο λ ο γ  ι σ μ ό ς  ά π ο δ ό σ ε ω ς  έ κ  τ ή ς  έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς  
» τ ώ ν  κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  κ α ί  τ ώ ν  π τ ω μ ά τ ω ν .

» Κέρδος έκ του καθημερινού μισθού κατά μέσον δρον 6 γερμ. μάρκ.
» Μεΐον έ'ξοδα διατροφής καί ρουχισμού 0,70 » »
» Διάρκεια ζωής κατά μέσον δρον 9 μήνες, ήτοι 270 X 5 ,3 0 =  1.431 » »
« ’Οφέλη έκ τής άξιοποιήσεως τών πτωμάτων, χρυσών όδόν- 
» των, άντικειμένων αξίας, ένδυμασιών, χρημάτων 202 « »
» Μεΐον έξοδα καύσεως τών πτωμάτων 2 » »

» Κέρδος κατά μέσον δρον 200 « »

«Σύνολον κερδών μετά 9 μήνες 1.631 » »
« Έ π ί πλέον κέρδη έκ τής πωλήσεως τών όστών καί τής στάκτης».

Ή  συμφορά τοϋ Π ιάβε . Περνώντας τις αυστριακές ’Ά λπεις, μέ τις μαγευ
τικές χιονισμένες όροσειρές, φθάνουμε στο ’Ίνσμπουργκ, δπου τό θέαμα είναι υπέ
ροχο. Το ’Ίνσμπουργκ είναι θέρετρο καί τόπος γιά χειμερινά σπόρ. Έ κ ε ΐ  συγκεντρώ
νονται δλες οί διεθνείς προσωπικότητες. Μετά τό ’Ίνσμπουργκ μπαίνουμε στήν ’Ιτα
λία. 'Ο  έ'λεγχος τών διαβατηρίων γίνεται συζητώντας άπό τον άστυνομικό μέσα στο 
πούλμαν. Παρακαλεΐ νά κρατούμε τά διαβατήρια στο χέρι μας. ’Αντιλαμβάνεται ότι 
ό ναύαρχος έ.ά. κ. Ροΰσσος δέν κρατεί διαβατήριο, γιατί είναι κοινό μέ τή γυναίκα 
του καί φωνάζει: « Έ ! μαέστρο! πασπόρτ;» ’Έ τσ ι έξετίμησε τον κ. Ροΰσσο, όχι 
ναύαρχο άλλά . . . μαέστρο κι’ άς μή κράτησε ποτέ του μπαγκέτα. 'Υπό τά γέλια 
δλ.ων τελειώνει ό έλεγχος καί μπαίνουμε στήν ’Ιταλία. Προχωρούμε στήν κοιλάδα τού 
Πιάβε, δπου είδαμε τό περίφημο φράγμα, πού λόγω καθιζήσεως ενός βουνού ξε-
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χείλισε κι’ έφερε τήν περυσινή καταστροφή. Είδαμε τήν πολιτεία καί τα χωριά στον 
κάμπο δπσυ πέρασε ορμητικά τό νερδ νά έχουν κυριολεκτικός κονιορτοποιηθή. Τ ί
ποτε δεν έμεινε όρθιο. 'Η  συμφορά ήταν μεγάλη γιά τήν ’Ιταλία, πού ώρισε 3ήμερο 
εθνικό πένθος. ’Από το Πιάβε προχωρούμε προς τήν Βενετία.

'Η  Βενετία . ’Αναμφισβήτητα έχει το δικό της χρώμα ή ωραία Βενετία. ’Έ χ ει 
μιά μεγάλη  πρωτοτυπία. Μιά ολόκληρη πολιτεία μέ τά δαντελένια άνάκτσρα των 
δόγηδων καί των πριγκήπων χτισμένη πά\ ω σέ ύπερεκατόν νησάκια καί πού, άντί 
γιά δρόμους, ή επικοινωνία καί ή συγκοινωνία γίνεται μέ τά περίφημα κανάλια, δη
λαδή τις ύδάτινες λεωφόρους καί δρόμους. Περίπου 250 γέφυρες ένώνουν άπο ξηρας 
τά νησάκια αύτά, πού το καθένα άποτελεΐ τρόπον τινά καί μιά συνοικία τής Βενε
τίας. Τί νά πρωτοθαυμάση κανείς; Μιά άτέλειωτη σειρά άπο δαντελένια άνάκτορα 
δίνουν τήν έντύπωσι παραμυθένιας πολιτείας. Ή  εκκλησία τού 'Αγίου Μάρκου, μέ ' ά 
ύπέροχα ψηφιδωτά καί τά κλεμμένα άπο τήν Άκρόπολι άλογα πού κοσμούν τήν 
πρόσοψι, μάς πλησιάζει προς το Βυζάντιο. ’Ακόμη καί τό παρεκκλήσιο, πού βρίσκε
ται μέσα μέ τήν θαυματουργή ορθόδοξη εικόνα τής Παναγίας, μάς πλησιάζει ακόμη πε
ρισσότερο προς τό Βυζάντιο.

Καί έξω ή πλατεία τού 'Αγίου Μάρκου, μέ τήν πληθώρα των περιστεριών πού 
έρχονται καί κάθονται επάνω σας ή στά χέρια σας ζητώντας τροφή. Τό θέαμα είναι 
γοητευτικό. Δίπλα είναι τό άνάκτορο των δόγηδων. Τό έπεσκέφθημεν μέ ξεναγό τον 
κ. Βιαννέλι, ό όποιος οχι μόνο μιλούσε άριστα τήν ελληνική, άλλά καί άνέπτυσσε 
τήν δλη πνευματική, πολιτική, οικονομική καί κοινωνική κατάσταση τής εποχής. 
Είδαμε τις αίθουσες των κοινοβουλίων, γιατί μολονότι ύπήρχε Μεσαίων, ή Βενε
τία είχε άριστοκρατικό δημοκρατικό πολίτευμα καί γιατί κατώρθωσε νά γίνη κο- 
σμοκράτειρα. Οί δόγηδες δέ πού έπελέγσντο μεταξύ των εύγενών διώκησαν επί μίαν 
χιλιετηρίδα τήν Βενετία.

Έντύπωσι προκαλεϊ τό μουσείο όπλων, πού θεωρείται άπό τά πλουσιώτερα τού 
κόσμου καί περιέχει αύθεντικά όπλα, πανοπλίες, πυροβόλα δπλα, μέχρι καί μυδραλ- 
λιοβόλα τής εποχής έκείνης. Μάς έδειξαν καί μία ζώνη άγνότητος, ή όποια έχρησι- 
μοποιείτο άπό τούς εύγενείς γιά τις γυναίκες τους. Τέλος είδαμε καί τις φυλακές, 
καθώς καί τά μπουντρούμια, όπου ένεκλείοντο οΐ ύπόδικοι καί κατάδικοι.

Τέλος έπισκεφθήκαμε καί τήν περίφημη πλάζ «Λίντο», πού δέν έχει όμως νά 
ζηλέψη τίποτε άπό τις δικές μας σύγχρονες πλάζ. Οί Βενετοί άγαπούν πολύ τά έλ- 
ληνικά τραγούδια, συνέπεσε δέ κατά τήν έπίσκεψί μας νά προβάλλεται καί ή ελληνική 
ταινία «Τό παιδί καί τό δελφίνι» μέ τή Σοφία Λώρεν. Τό βράδυ, τό θέαμα μέ τις φω
τισμένες γόνδολες καί τούς τραγουδιστές, πού τρέχουν καί αύλακώνουν τά κανάλια, 
είναι έξαίσιο. Μείναμε δύο μέρες στή Βενετία καί άπό έκεί, μέσω Τεργέστης καί 
Βελιγραδιού, έπιστρέψαμε στήν Ελλάδα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

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

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των αστυνομι

κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν .



ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ  
ΜΕ ΤΗΝ Υ.Γ.Α. ΑΘΗΝ&3Ν
-------  'Υ πό τοΰ Ύπαστυνόμου Λ ’ κ. Χ Α Ρ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η  -------

Ενα ταξίδι, έστω καί γιά λίγες ώρες, είναι για όλους μας επιτακτική άνάγκη καί 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις δταν τδ πραγματοποιούμε. Γ ι ’ αύτδ καί οί εκτενείς 

περιγραφές σέ περιοδικά κΓ έφημερίδες, γι’ αύτδ καί οί πολύωρες έκεϊνες συζητήσεις 
στά σαλόνια καί άλλους χώρους συγκεντρώσεων μετά, άλλα καί πριν άπ’ τδ ταξίδι. 
'Ο  παράγων «προσμονή» βλέπετε είναι άκατανίκητος στδν άνθρωπο πού πρόκειται 
νά ταξιδεύση.

Τδ ταξίδι πρδς τήν "Υδρα, πού πραγματοποιούμε τδ πρωινδ τής 28  Μαίου 
μέ τήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, είναι νομίζω μιά άπό τις μεγα-

Ύ δ ρ α :  Άποψ ι;

λύτερες . . . εξορμήσεις τής υπηρεσίας αύτής στδν τομέα τοΰ τουρισμού καί όχι τού 
εγκλήματος, βρισκόμαστε πάνω στδ «Καμέλια» διακόσιοι άστυνομικοί καί μαζί 
μ’ εμάς τριακόσια μέλη των οικογενειών μας μαζί μέ τούς προσκεκλημένους. Πεντα
κόσιες ψυχές λοιπόν ξανοιγόμαστε μέ τδ πλοίο στά γαλανά νερά τού Σαρωνικού 
καί μέ θαυμάσιες καιρικές συνθήκες άτενίζουμε τις πορφυρένιες άκτές τών νησιών 
μας, τά σπίτια, τις μορφές τών άνθρώπων πού σκύβουν σέ πλεούμενα—στά λιμάνια 
καί τούς δρμους τής Αίγινας καί τού Πόρου—τις άλλες μορφές τού τοπίου πού ύμνη
σαν δλου τού κόσμου οί ποιηταί καί πού κλείνει μέσα του τδ όραμα «Ελλάδα».

Τδ ξεκίνημα έγινε στις 8 τδ πρωί άπδ τον Πειραιά καί δλα δείχνουν δτι ή 
ήμερήσια αύτή εκδρομή θά έπαληθεύση τις προσδοκίες έκείνων πού τήν διωργάνωσαν 
καί έκείνων πού συμμετέχουν. ’Έχουν λάβει μέρος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ.
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Δ. 'Υφαντής, Διοικητής τής Υ .Γ .Α . ’Αθηνών, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. 
Δ . Κρίντας, 'Υποδιοικητής, καί οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β ' επίσης κ.κ. Γ . Πα- 
ναγούλιας καί Π. Θάνος. ’Από τούς ’Αστυνόμους Α' συμμετέχουν οί κ.κ. Δ . Τ ζέ- 
μος, Ε . Καπετανίδης, Ν. Σταφίδας καί X . Κοτικιάς, καί άπό τούς ’Αστυνόμους Β ' 
οί κ.κ. X . Τριανταφυλλόπουλος, Δ . Μυρίλλος, Ν. Κουντουριώτης, Ε . Πλεύρης, Π. 
Βαρκάρης, Π. Παπαχρήστου, Β . Λατουσάκης, I. Δήμου ή Παπαγεωρχίου, Α. Γαϊ- 
τανίδης, Π. Καλτσάς, Δ. Καραγιαννόπουλος, Γ . Δημουλάς καί Κ. Γιαννημάρας. 
’Ανάλογος είναι ή συμμετοχή των συναδέλφων Ύπαστυνόμων καί των άλλων άστυ- 
νομικών υπαλλήλων μέχρι συμπληρώσεως τοϋ άριθμοϋ διακοσίων συνολικά άστυ- 
νομικών. ’Από πλευράς προσκεκλημένων συμμετέχουν ό προϊστάμενος τής ’Ιατροδι
καστικής 'Υπηρεσίας ’Αθηνών κ. Δ . Καψάσκης—πού ωστόσο έχει χάσει τό «Καμέλια» 
καί παίρνει, τό «Ε ξπ ρ ές» , για νά βρεθή στήν "Υδρα μια ώρα σχεδόν πριν άπό μάς— 
ό ιατροδικαστής κ. Γ . Άγιουτάντης καί οί άστυνομικοί συντάκται κ.κ. Σ . Λεωτσά- 
κος, Ν. Μαράκης, Ε . Μαθιουδάκης, Τ. Χιόνης, Α. Βούρβουλης καί Α. Ξυπολυτίδης. 
Ά π ό  τούς ύπολοίπους άστυνομικούς συντάκτας ό κ. Σ. Άρνέλλος αντιπροσωπεύεται 
άπό τήν σύζυγόν του καί οί κ.κ. Η. Μαλάτος, Δ. Μηλιάδης καί Δ. Μαρούδας μάς δια
μηνύουν τήν λύπη τους διότι λόγοι έπιτακτικοί τούς άναγκάζουν νά μή άνταποκριθοϋν 
στήν πρόσκληση του κ. Διοικητοΰ Υ .Γ .Α . Αθηνών.

*
*  *

Μ ιά πόρτα κλείνει έρμητικά πίσω μας όσο προχωρούμε. Πρέπει ν’ άφήσουμε τις 
ύπηρεσιακές μέριμνες, νά διώξουμε πολλές άπό τις σκέψεις τής καθημερινής 

βιοπάλης γιά νά μπορέσουμε νά χαροΰμε νή μαγεία πού συναντάμε άπ’ όλες τις 
μεριές. Δεν είναι μόνο τά άπειρα χρώματα τοϋ αίγινίτικου τοπίου, δέν είναι οί τόσες 
φωτοσκιάσεις καί οί λαμπυρισμοί τής θάλασσας στήν άνταύγεια τών χρυσωμένων 
άκτίνων έκεΐνο πού σέ συνεπαίρνει, μά είναι περισσότερο ή ένταση καί ή διαύγεια 
έδώ προς τις άκτές τού Πόρου, τό μούχρωμα έκεϊ προς τά βουνά τής Άργολίδος, ή 
σιγή καί ή γαλήνη τών νερών πού τό μαγιάτικο τούτο πρωινό θαρρείς πώς ναρκώ
νονται. Σκέπτεσαι σ’ αυτές τις στιγμές ότι οί θάλασσες καί οί στεριές τής Ελλάδας 
μας μόνον έχουν τό προνόμιο νά σέ μεθάνε καί νά σ’ αιχμαλωτίζουν, σκέπτεσαι ότι 
αυτός ό χώρος μόνον κατέχει τό μυστικό νά σέ συνεπαίρνει, νά σέ συγκλονίζη, καί 
νά φέρνη ευφορία στο πνεύμα καί στήν ψυχή.

Πλησιάζουμε όμως στήν "Υδρα, τό κοσμοπολίτικο νησί μέ τούς τόσους θρύ
λους καί τήν τεράστια διεθνή προβολή. Τό γαλάζιο χρώμα τού Αιγαίου γίνεται έντο- 
νώτερο όπως μπαίνουμε στο λιμάνι κι’ άντικρύζουμε τή σπάνια μεγαλοπρέπεια τών 
ύδραίϊκων άρχοντικών. Πλανιώνται έδώ οί μορφές Μιαούληδων καί Κουντουριωτών, 
Τομπάζηδων καί τόσων άλλων θαλασσινών πολεμάρχων, πού χωρίς αυτούς άλλη θά 
ήταν ή μοίρα του Γένους. Τό είπε αυτό ολόκληρη ή έλληνική συνείδηση βλέποντας 
νά κατανικώνται οί δισταγμοί τών 'Υδραίων καί τών Σπετσιωτών καί ν’ άναλαμβά- 
νουν τήν διεξαγωγή τού ναυτικού άγώνος άνθρωποι προωρισμένοι άπό τή Θεία Πρό
νοια γιά μεγαλουργήματα. Τό είπε ή λαϊκή μούσα όταν στον τεράστιο κύκλο τών 
δημοτικών μας τραγουδιών δέν παρέλειψε νά έντάξη καί τούτο τό τετράστιχο:

Μαρτυράτε το Φραντζέζοι, 
πέστε το καί σείς Εγγλέζοι" 
ή γολέττα τού Τομπάζη 
τήν Τουρκιά τηνέ τρομάζει . . .

Έ ν ώ  τό πλοίο προχωρεί προς τήν αποβάθρα πόσα δέν μάς έρχονται στο νού 
άπό τήν ιστορική πραγματικότητα. Σκέπτομαι άθελα έκείνους τούς δισταγμούς τών 
'Υδραίων καί τών Σπετσιωτών γιά τήν αρχηγία τού κατά θάλασσαν άγώνος, διστα
γμούς πού δέν ήταν αστήρικτοι. ’Έβλεπαν τήν σοβαρότητα πού είχε τό σκοπούμενο 
εγχείρημα καί άπό αυτό μόνον έπήγαζαν οί δισταγμοί. Ά ν  όμως οί σώφρονες πρό-



Μια ημέρα στην "Υδρα 559

κριτοι έβλεπαν εμπόδια, ό λαός διαφορετικά σκεφτόταν και ένεργοϋσε. Καί αύτή ή 
διαφοροποίηση γνώμης καί ένεργείας έφερε την έπανάσταση τοϋ λαοΰ τής "Υδρας, 
την καθαίρεση τοϋ αντιπροσώπου τής τουρκικής έξουσίας Νικολάου Κοκοβίλα καί 
την άναγόρευση τοϋ ’Αντωνίου Οικονόμου, που φλεγόταν άπό τό πνεΰμα τοϋ ξεση- 
κωμοΰ. Μέσα σέ μιά νύκτα μόνον οί 'Υδραίοι συγκέντρωσαν άπό έρανο 32.000 ισπα
νικά τάλληρα για νά συγκροτήσουν τον στόλο τους, έπεισαν τούς προκρίτους νά παρα- 
δεχθοϋν τήν έπανάσταση, καί την 29 Μαρτίου υπέγραψαν τό πρακτικό εκείνο πού 
επέβαλε ν’ άναλάβουν οί ίδιοι τις δαπάνες τοϋ ’Αγώνα. Καί κατώρθωσαν, μαζί μέ τούς 
Σπετσιώτες καί τούς Ψαριανούς, νά διατηρήσουν τον ναυτικόν αγώνα μέ μεγάλες 
χρηματικές θυσίες, γιά ολόκληρη τήν έπταετία καί μέ ελάχιστες κυβερνητικές συν
δρομές άπό τ ’ άγγλικά δάνεια τοϋ 1824 καί τοϋ 1825. Τό άποτέλεσμα γνωστό σέ 
ολη τή φοβερή του τραγικότητα: Εκκενώθηκαν τελείως τά πλούσια ταμεία, καί 
όταν τό ’Έθνος άπελευθερώθηκε καί οί κάτοικοι τής Στερεάς κατέλαβαν τά κτήματα 
τών Τούρκων, οί κάτοικοι τών τριών νησιών βρέθηκαν χωρίς πλοία γιατί είχαν φθαρή 
στον άγώνα, βρέθηκαν χωρίς χρήματα γιατί τά είχαν διαθέσει σ ’ αύτόν, βρέθηκαν 
χωρίς εργασία άπό έλλειψη πλοίων καί κεφαλαίων. Καί άναγκάσθηκαν, δπως ό Λά
ζαρος Κουντουριώτης διεκτραγώδησε στον κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδίστρια, νά 
καταταχθοΰν στον στόλο τοϋ Σουλτάνου καί τοϋ Μ εχμέτ Ά λή  γιά νά κερδίσουν 
τή ζωή τους. "Οσο γιά τις έκατόμβες τών θυμάτων μίλησε εύγλωττα ό Δ. Σολωμός 
γιά τών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη. 'Η  ιστορία άνεβάζει σέ 619 τούς 'Υδραίους πού 
έπεσαν στις ναυμαχίες, έσφαγιάσθηκαν ή άπέθαναν κατά τις εκστρατείες . . .

Καιρός δμως ν’ άποβιβαστοϋμε καί νά προσγειωθούμε στήν σημερινή πραγμα
τικότητα τοϋ νησιοΰ μέ τις 3 .000 περίπου ψυχές —μιά πραγματικότητα πού στον 
πληθυσμιακό τουλάχιστον παράγοντα δημιουργεί θολά συναισθήματα δταν άνα- 
λογισθοϋμε ότι κατοικούσαν έδώ 16.000 άνθρωποι προ καί κατά τήν έπανάσταση. 
Τό «Καμέλια» έχει πλευρίσει καί πλάι στον κ. 'Υφαντή εύρίσκονται κιόλας ό 'Υ πο
μοίραρχος κ. Π. Κοντός,Διοικητής τοϋ Τμήματος "Υδρας, καί ό υπενωμοτάρχης τοϋ 
τουρισμού κ. ΓΤ. Κακογιαννάκης. Στον κ. Κοντό θά οφείλουμε σέ λίγο τήν άπροσδό- 
κητη ξενάγηση στο άρχοντικό τών Κουντουριωτών, πού μόνον χάρις στήν εύγενική 
του έπιμονή θά πραγματοποιηθή, καί στον κ. Κακογιαννάκη θά οφείλουμε πολλές άπό
τις γνώσεις μας πάνω στα τουριστικά ας 
ριστοϋμε θερμά προκαταβολικώς.

ιοθέατα τοϋ νησιού. Καί τούς δύο :ους ευχα-

Βρισκόμαστε πλέον στήν "Υδρα, τήν «'Υδρέαν» τών προγόνων μας πού τήν 
άναφέρουν περήφανα στά συγγράμματά των ό Έκαταϊος ό Μιλήσιος, ό 'Ηρό

δοτος, ό Παυσανίας, δ 'Ησύχιος ό Άλεξανδρεύς, ό Στέφανος Βυζάντιος, ό Κ. ΓΙαπαρ- 
ρηγόπουλος καί τόσοι άλλοι "Ελληνες διανοηταί. Βρισκόμαστε στήν «Sidra», δπως 
τήν ονόμαζαν οί Έσπέριοι καί δπως άναφέρεται σέ έγγραφο τοϋ 1263, σέ χάρτες τών 
έτών 1388 καί 1462 πού έχει παραθέσει ό Μύλλερ στο σύγγραμμά του «Φραγκοκρα
τία έν Έλλάδι», στήν H ydra τών Λωζιέ, Καστελλάνου, Πουκεβίλ καί άλλων νεοο- 
τέρων ξένων ιστορικών καί συγγραφέων. Βρισκόμαστε στο άνυδρο νησί πού τόσα έχει 
νά μάς πή άπό τήν έποχή πού τό κατοίκησαν οί Δρύοπες καί οί Δωριείς, άπό τήν έπο- 
χή πού οί δεσπότες τοϋ Μυστρά ’Εμμανουήλ Καντακουζηνός καί Θεόδωρος Πα- 
λαιολόγος έκάλεσαν πολλούς πληθυσμούς νά έποικήσουν τήν έρημωμένη άπό τήν 
μανία τοϋ Μωάμεθ τοϋ Πορθητοϋ Πελοπόννησο. ’Απόγονοι αυτών τών πληθυσμών 
άποβιβάσθηκαν άργότερα στήν "Υδρα, γιά νά τραποΰν άπό τή στενότητα καί τό άγονο 
τοϋ έδάφους στή θάλασσα καί νά γίνουν άριστοι ναυτικοί, νά εύνοηθοϋν άπό τούς 
Ναπολεόντειους πολέμους καί νά συναθροίσουν θησαυρούς πού διετέθησαν ολόκληροι 
στον βωμό τής έθνικής μας άνεξαρτησίας . . .

'Η  παραμονή μας έδώ άρχίζει μέ έπίσκεψη τοϋ κ. 'Υφαντή καί τοϋ κ. Κρίντα 
στον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη "Υδρας, Αίγίνης καί Σπετσών κ. Προκόπιον.
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'Υποβάλλονται ευχές, δεχόμαστε τις ευλογίες τοΰ μητροπολίτου καί κατευθυνόμαστε 
στον καθεδρικό ναό τής πόλεως, άφιερωμένον στην μνήμη τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, όπου μας υποδέχεται ό άρχιμανδρίτης κ. Α. Κουλούρας, εφημέριος τοΰ ναοΰ. 
’Επιβλητικός ό ναός αυτός, ωραίος καί πλούσια διακοσμημένος υψώνει την βυζαντι
νή του μεγαλοπρέπεια στον μυχό τοΰ λιμανιού έδώ καί διακόσια χρόνια περίπου. Ξ ε
κίνησε βέβαια άπό μοναστήρι άνδρών κατά τούς προ τής έπαναστάσεως χρόνους, 
άλλα αύτό είναι πού τοΰ δίνει μια ξεχωριστή αίγλη άφοΰ έδώ έμόνασαν άνδρες επι
φανείς για την μετέπειτα προσφορά τους στον άγώνα. Περιερχόμαστε τα διαμερί
σματα στο ολο κτιριακό συγκρότημα καί μέ την ύποχρεωτική ξενάγηση τοΰ κ. Κου
λούρα βλέπουμε πολλά άπό έκεΐνα πού στηρίζουν τήν έθνική καί θρησκευτική ύπόστα- 
ση τοΰ Έλληνισμοΰ: Τά ύποδήματα (παντόφλες) καί ιά έπιμανίκια τοΰ μάρτυρα 
πατριάρχη Γρηγορίου τοΰ Ε ', τό χέρι καί τις κνήμες τοΰ 'Αγίου Εύθυμίου, τήν κάρα 
τοΰ Ά γιου Κωνσταντίνου τοΰ 'Υδραίου, τήν μοναδική στήν Χριστιανοσύνη εικόνα 
τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου—έ'ργο μεγάλων διαστάσεων, κεντημένο μέ σπάνια τέχνη καί 
μέ θαυμάσια άπόδοση των χαρακτηριστικών στά πρόσωπα, πού τοποθετείται στήν 
εποχή τοΰ 1700 σχεδόν—καί τό εύαγγέλιο τής κυρά Φροσύνης, βαρύτιμο δώρο τοΰ 
Ά λή  Πασά στήν έλληνίδα γυναίκα πού έδάμασε τήν ατίθαση ψυχή τοΰ τυράννου.

Βγαίνουμε άπό τό ναό μέ πολλή περισυλλογή στά εθνικά καί θρησκευτικά 
ιδανικά τοΰ Γένους καί οδεύουμε προς τό άρχοντικό τών Κουντουριωτών. Ή  ώρα 
πλησιάζει δώδεκα καί οί λιγοστοί ξένοι πού συναντάμε στον παραλιακό δρόμο, γε- 
νειοφόροι οί περισσότεροι καί κοπέλλες μέ στενά άσπρογάλανα πανταλόνια, μάς πεί
θουν ότι ή τουριστική έποχή μόλις άρχίζει γιά τήν "Υδρα.

** *

Π ολλή ήρεμία, πολλή γαλήνη καί μυστικοπάθεια σέ κυκλώνουν όταν άπό τον 
κάθετο βράχο πού βρίσκεται χτισμένο τό κουντουριώτικο άρχοντικό ξανοί

γεις τό βλέμμα προς τή θάλασσα καί τις ύδραίϊκες άκτές. "Εχουμε περάσει άπό τήν 
ξακουστή «Λαγουδέρα», τό «νάϊτ κλάμπ» πού έδόξασαν τόσες διεθνείς προσωπικό
τητες τοΰ κινηματογράφου, τοΰ θεάτρου, τοΰ χρωστήρα καί τών γραμμάτων, μεγι
στάνες τοΰ πλούτου καί άπλοι άστοί, άνηφορίσαμε τον κάθετο βράχο πού δεσπόζει 
πανοραματικά τής δυτικής πλευράς τοΰ λιμανιοΰ καί πλησιάζουμε στήν πύλη τοΰ 
ένδοξου άρχοντικοΰ, πού οί Κουντουριώτηδες έκτισαν έδώ καί διακόσια χρόνια σχε
δόν. Νοιώθεις νά σέ συνεπαίρνει ό χώρος τοΰτος τών ήρώων καί έπιφανών πολιτικών 
άνδρών, μαζί μέ τό γαλάζιο τής θάλασσας πού άπλώνεται στά πόδια μας καί τις 
άπειρες φωτοσκιάσεις τοΰ άτίθασου γκρεμοΰ. Βλέπουμε τον τάφο τοΰ ναυάρχου καί 
προέδρου τής Δημ.οκρατίας Παύλου Κουντουριώτου στο κτήμα τοΰ άρχοντικοΰ, πα
ρατηρούμε ένα άλλο κλειστό άρχοντικό, στήν πόρτα τοΰ οποίου διαβάζουμε «Οικία 
ναυάρχου Γιακουμή Τομπάζη» . . . Καί ύστερα άπό μιά μικρή διαδρομή άνάμεσα 
σέ όργιο κηπευτικών λουλουδιών σταματάμε μπροστά στήν ερμητικά κλεισμένη πόρτα 
τοΰ άρχοντικοΰ Κουντουριώτη.

’Εδώ τά πράγματα δέν είναι καί τόσο εύχάριστα. Ό  σημερινός οικοδεσπότης 
κ. Π. Κουντουριώτης άπουσιάζει καί βάσιμες άντιρρήσεις τοΰ προσωπικού—πιθανόν 
νά ύποχωρήση τό δάπεδο σέ ώρισμένα εύπαθή σημεία κ.λ. — προβάλλονται γιά τήν 
επίσκεψή μας. Κι’ έτοιμαζόμαστε νά άποχωρήσουμε, μέ πολλή απογοήτευση είναι 
άλήθεια, όταν μάς άναγγέλλεται ότι θά γίνη ευχαρίστως δεκτός ένας μικρός άριθμός 
έπισκεπτών καί μόνον άπό άστυνομικούς καί μέλη τών οικογενειών των.

Οί πενήντα «τυχεροί» λοιπόν πού δρασκελίζουμε τό κατώφλι τοΰ άρχοντικοΰ 
δέν έχουμε τί νά πρωτοθαυμάσουμε. Τ ις πανοπλίες τοΰ ναυτικού άγώνα τοΰ Είκο- 
σιένα, τά έπιπλα τής ίδιας καί παλαιότερης εποχής, τις προσωπογραφίες τής μεγί
στης καί έπιφανεστάτης αύτής οικογένειας τής "Υδρας, τά σκεύη, τό ύδραγωγεϊο, 
τούς κήπους πού μάς μεθάνε μέ τά χρώματα καί τό άρωμα τών λουλουδιών, τον



Μιά ημέρα στήν 'Ύδρα 561

υπαίθριο χώρο δεξιώσεων μέ τή μαγευτική θέα προς τή θάλασσα καί τις γραφικές 
άκτές . . . Δέν είναι προσιτό στο μεγάλο κοινό τό άρχοντικό καί θεωρούμε τούς εαυ
τούς μας ευτυχείς γιά δσα άντικρύζουμε στήν σύντομη επίσκεψη. Μά τό μεγαλείο 
καί ή δόξα τής γενεάς των Κουντουριωτών, πού τόσα έδωσε καί στήν Ελλάδα τή 
νεώτερη, είναι προσιτά σέ όποιον θελήσει ν’ άνοιξη τήν ιστορία τοϋ τόπου μας καί νά 
δη μέσα άπ’ αυτήν τό μεγαλείο καί τήν αίγλη όλων των έποχών.

Ή  μεγάλη αύτή οικογένεια, άπό τό πραγματικό επώνυμο «Ζέρβας» έφθασε 
στο «Κουντουριώτης» άπό τό μέλος της Χατζή— Γεώργη Ζέρβα, πού επειδή παρέ- 
μεινε γιά καιρό στά Κ ο ύ ν τ ο υ ρ α  τής Μεγαρίδος μέ κανένα λόγο δέν δέχθηκε 
όταν γύρισε στήν "Υδρα ν’ άποβάλη τήν κουντουριώτικη φορεσιά του. Τό «παρατσού
κλι» λοιπόν «κουντουριώτης» στήν άρχή, άπό τήν παράξενη γιά τούς 'Υδραίους φο
ρεσιά των μεγαρίτικων Κούντουρων, έγινε πραγματικό έπώνυμο άπό τήν εποχή τοϋ 
υίοΰ τοϋ Χατζή-Γεώ ργη, τοϋ Άνδρέα Κουντουριώτη. Δέν θά ήταν άσκοπη έδώ μιά 
μικρή άναδρομή στά επισημότερα μέλη τής οικογένειας: Ό  Λ ά ζ α ρ ο ς  Κ ο υ ν 
τ ο υ ρ ι ώ τ η ς  (1769—1852), ό θρυλικός ναύαρχος τοϋ Εΐκοσιένα πού πρώτος διέ- 
γνωσε ότι ό ένδεδειγμένος γιά τήν αρχηγία τοϋ ύδραίϊκου στόλου ήταν ό Άνδρέας 
Μιαούλης. Στο άρχοντικό του τον έπεσκέφθηκαν πολλές προσωπικότητες, καί μεταξύ 
αύτών ό Καποδίστριας, ό "Οθων καί ή ’Αμαλία, χωρίς ποτέ νά άνταποδώση τις 
έπισκέψεις. Δέν πολιτεύθηκε ποτέ του, παρά τις κατ’ έπανάληψιν προτάσεις πού τοϋ 
έγιναν, καί πέθανε μέ τον τίτλο τοϋ γερουσιαστοΰ. ΤΗταν μονόφθαλμος καί γι’ αυτό 
έκάλυπτε πάντοτε τή θέση τοϋ δεξιού του ματιοΰ μέ επίδεσμο. 'Ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  
(1782—1858), κατά 13 χρόνια νεώτερος άδελφός τοϋ Λαζάρου, πού διακρίθηκε ώς 
πολιτικός τής άναγεννωμένης Ελλάδος. Πρόεδρος τοϋ Εκτελεστικού καί ύπουργός 
τών Ναυτικών όταν τον διαδέχθηκε ό Κ. Κανάρης. 'Ο Ά ν δ ρ έ α ς  (1820—1895), 
υιός τοϋ Γεωργίου, πού διακρίθηκε ώς πολιτικός καί διπλωμάτης. Τό 1885 πρεσβευ
τής στήν Κωνσταντινούπολη, βουλευτής τής "Υδρας ύστερα, ύπουργός ’Εξωτερικών 
στήν κυβέρνηση Άνδρέα Μιαούλη, ύπουργός τών Εσω τερικώ ν, ύπουργός τών Ε κ 
κλησιαστικών στήν κυβέρνηση Λ. Κουμουνδούρου, πρεσβευτής μετέπειτα κ.λ. Τό 
1888 διωρίσθηκε Μέγας Αυλάρχης τοϋ βασιλέως Γεωργίου τοϋ Λ ', θέση πού γιά πρώτη 
φορά ιδρύθηκε καί στήν οποία παοέμεινε μέχρι τοϋ θανάτου του. Ό  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  
(1851—1908), υιός τοϋ .Άνδρέα, άπεφοίτησε τής ναυτικής σχολής πού στεγαζότανε 
πάνω στήν κορβέττα «Μεσολόγγιον»—άργότερα «Λουδοβίκος»—καί μετεκπαιδεύ- 
θηκε στή ναυτική σχολή Δανίας. 'Υπηρέτησε σέ πολλές θέσεις μέ ναυτικές άρμοδιό- 
τητες καί τελικά τον προσέλαβε ό Γεώργιος Α' ώς υπασπιστή του. Ό  Π α ύ λ ο ς ,  
ό ένδοξος ναύαρχος καί πρόεδρος τής Δημοκρατίας γεννήθηκε στήν "Υδρα τήν 9 
Απριλίου 1855. Τό 1901 έξετέλεσε ώς άντιπλοίαρχος τον πρώτο μέ ελληνικό πολε- 
μικό διάπλουν τοϋ Ατλαντικού προς τήν Αμερική μέ τό εΰδρομο «Ναύαρχος Μιαού
λης», τό 1905 διωρίσθηκε ύπασπιστής τοϋ Γεωργίου Λ' καί τό 1912 άρχηγός τοϋ 
στόλου Αιγαίου, δταν καί ύψωσε τό σήμα του στο καταδρομικόν «Ά βέρωφ», μέ κυ
βερνήτη τής σημαίας καί άρχιεπιστολέα τον Σ. Δούσμανη καί ύπαρχο τον Κ. Βούλ
γαρη. Τήν 5—18/10/1912, ημέρα πού κηρύχθηκε ό πρώτος βαλκανικός πόλεμος καί 
κατά τήν κατευόδωση άπό τον βασιλέα καί άπό τήν κυβέρνηση τοϋ στόλου προή- 
χθηκε σέ ύποναύαρχο. Οί τεράστιες ύπηρεσίες του κατά τούς Βαλκανικούς Πολέ
μους, πού μέ τή λήξη των προήχθηκε σέ άντιναύαρχο, τά δσα μεγάλα προσέφερε ώς 
ύπουργός τών Ναυτικών τό 1915, ώς άντιβασιλεύς μετά τον θάνατο τοϋ Αλεξάνδρου, 
ούς άντιβασιλεύς πάλι άργότερα, καί ώς πρόεδρος τής Δημοκρατίας, σφραγίζουν τήν 
πολυτάραχη έκείνη έποχή μέχρι τοϋ Αύγούστου 1935, πού πέθανε στο Π. Φάληρο καί 
ή σορός του μεταφέρθηκε στήν "Υδρα. Ά ς  σημειωθή ότι δύο φορές έγινε απόπειρα 
δολοφονίας του, ή πρώτη λίγο μετά τήν παράδοση τής άντιβασιλείας στήν βασίλισσα 
’Όλγα καί ή δεύτερη τό 1926, μπροστά στο Δημαρχείο Αθηνών καί δταν ήτο πρόε
δρος τής Έθνοσυνελεύσεως. Ό  ’Ι ω ά ν ν η ς ,  άδελφός τοϋ Παύλου καί πολιτικός,
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γεννήθηκε στην "Υδρα το 1866 καί έσπούδασε νομικά στην ’Αθήνα καί το Παρίσι. 
Άπέθανε το 1933 καί άφοΰ διετέλεσε βουλευτής "Υδρας, πρεσβευτής, πρόεδρος τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καί πρόεδρος τοϋ διοικητικού συμβουλίου τραπέζης ’Α
θηνών. Ό  Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,  υιός τοϋ Παύλου καί υποναύαρχος, έλαβε ένεργόν μέρος στήν 
’Εθνική ’Αντίσταση, τον συνέλαβαν οί ’Ιταλοί τον Φεβρουάριο τοϋ 1942 καί τον κατε- 
δίκασαν σέ θάνατο άλλα διασώθηκε μέ τήν έπέμβαση τοΰ στρατηγού Παγκάλου 
στον στρατηγό Τζε>όζο. Μεταφέρθηκε στήν ’Ιταλία καί φυλακίσθηκε, κατώρθωσε 
ν’ άποδράση, καί τό 1944 έφθασε στήν Μέση ’Ανατολή οπού άνέλαβε άμέσως υπη
ρεσία. Τον Φεβρουάριο τοϋ 1945 έγινε υφυπουργός των Ναυτικών καί τό 1949 προ- 
ήχθηκε σέ υποναύαρχο.

** *

Η ώρα είναι μία καί φαίνεται καθαρά δτι το τεράστιο πλήθος τών πεντακοσίων 
άτόμων έρωτοτροπή μέ τό «’Αρχοντικόν», τήν «"Υδρα» καί τήν «Σκούνα.», 

πού έχουμε κλείσει για τό μεσημβρινό μας φαγητό. Ή  κ. Υφαντή τό άντιλαμβάνεται 
καί κάτι ψιθυρίζει στον άνδρα της, εκείνος δείχνει άπόλυτη κατανόηση καί σέ λίγο 
πλημμυρίζουν τα τραπέζια στήν άκτή. Κάνει ζέστη είναι άλήθεια, αν καί βρισκόμα
στε καλά προφυλαγμένοι κάτω άπό τις μεγάλες τέντες καί ή παρουσία τόσων όμορ- 
φιν κυριών, δεσποινίδων καί άνθοδοχείων μέ γαρύφαλλα καί τριαντάφυλλα σ’ όλα 
τά τραπέζια έπρεπε κανονικά νά.,.μήν τήν έπιτρέψουν. Ω στόσο δλα βοηθοϋν νά έξα- 
φανισθή ώς διά μαγείας τό πρώτο πιάτο-φρέσκο ύδραίΐκο ψάρι-νά άδειάσουν οί 
πιατέλες μέ τις σαλάτες, νά στοιβάζωνται τά άδεια μπουκάλια μπύρας καί πολλοί 
ν’ άδημονοϋν γιά τό ; «δεύτερο γϋρο». Ή  θερμή πρόποση τοϋ κ. Λεο;τσάκου, μιά 
πρόποση συγκινητική «γι’ αύτούς πού μάχονται στον τομέα τοϋ σκληρού εγκλή
ματος καί άπεκάλυψαν τόσο πανηγυρικά τελευταία τον δολοφόνο τής Μπα- 
βέα», τά συγχαρητήρια δλων τών άστυνομικών συντακτών, οί εύχαριστίες τοϋ 
κ. 'Υφαντή καί τά χειροκροτήματα πού έπακολουθοϋσαν είχαν δώσει τον τόνο 
μιας πραγματικά εύτυχισμένης στιγμής στά δύσκολα ημερονύκτια τών ύπαλλήλων 
Υ .Γ .Α . ’Αθηνών. Δέν άργησαν ν’ άκουσθοϋν καί μερικά άπό τά άμίμητα άνέκδοτα 
τοϋ κ. Καψάσκη, δέν άργησαν νά ολοκληρωθούν οί γαστριμαργικές άπολαύσεις, καί 
νά χορευθοϋν στή συνέχεια οί άθάνατοι έλληνικοί χοροί μέ τούς ήχους ορχήστρας δη
μοτικών τραγουδιών. Οί ώρες δμως περνούν σύντομα καί ή σειρήνα τοϋ «Καμέλια» 
μάς κάνοί νά συγκεντρωθούμε κατά τις τέσσερες καί μισή στήν άποβάθρα. ’Αντίο 
"Υδρα,, μέ τις τόσες συγκινήσεις πού μάς έπεφύλαξες . . .

** >;:

Ω ρα 8 φθάνουμε στον Πειραιά, πλημμυρισμένοι άπό τή μαγεία ενός ταξιδιού 
ανάμεσα στά γραφικά μας νησιά καί μέ πολύ φώς άπό τον ύδραίΐκο χώρο. 

’Απευθύνεται ένα μεγάλο εύχαριστώ άπό τούς προσκεκλημένους καί άπό τούς αστυ
νομικούς υπαλλήλους καί τις οΐκογένειές μας στον κ. Υφαντή, ευχαριστούμε τον 
καπετάνιο τοϋ πλοίου κ. Βατικιώτη καί άποβιβαζόμαστε. Αύριο θά συνεχισθή ό 
αγώνας μας άνάμεσα στον κόσμο τών τετραγωνικών μεγαθηρίων, στις λαϊκές γει
τονιές καί σ’ δλα εκείνα τά σημεία πού υπάρχει τό έγκλημα καί ό νόμος.

ΧΑΡΛΛ. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ
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Πριν άπό χρόνια πολλά, κάπου γύρω στά 1950, οί ’Αστυνομικές Σχολές διωρ- 
γάνωναν κάθε χρόνο, μέ τήν λήξι των μαθημάτων, άθλητικές και γυμναστικές επι
δείξεις, πού άφηναν τις καλλίτερες εντυπώσεις. Μέ τήν πάροδο όμως των χρόνων 
σταμάτησαν οί επιδείξεις, γιατί δέν υπήρχε κατάλληλος χώρος για τήν προετοιμασία 
τους καί έλλειπαν συγχρόνως τά απαραίτητα μέσα πού χρειάζονται γιά μια έπιτυ- 
χημένη τέτοια έκδήλωσι.

Ε φ έτο ς ή ’Αστυνομική Σχολή τάραξε γιά λίγο τά λιμνάζοντα ώς τώρα νερά 
καί μέ τις εκδηλώσεις πού έ'λαβον χώραν τό απόγευμα τής 4 /6/1964 στο προαύλιο των 
’Αστυνομικών Σχολών, παρουσία πλέον τών 600 θεατών, ζωντάνεψε γιά λίγο το 
παρελθόν καί μάς έκανε νά ελπίζουμε πώς σύντομα, όταν πλέον οί Σχολές θά μετα
φερθούν στο νέο οίκημα τής Φιλοθέης, θά έχουμε τήν ευτυχία νά χειροκροτούμε, όπως 
κάποτε, τις αστυνομικές γυμναστικές επιδείξεις.

’Οφείλουμε νά συγχαρούμε εγκάρδια όλους έκείνους πού είχαν τήν έμπνευσι 
μιας τέτοιας έκδηλώσεως, καθώς καί έκείνους πού μέ τήν παρουσία τους ή τήν συμ
μετοχή τους συνέβαλον στήν άπό κάθε άποψι επιτυχία. ’Ιδιαίτερα θέλουμε νά ευχα
ριστήσουμε τούς ξένους άθλητάς καί τό προεδρείο τής Πανελληνίου Παλαιστικής 
'Ομοσπονδίας, πού μέ τήν παρουσία τους έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο στήν μικρή 
γιορτή τής Σχολής.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό άνεπίσημο πρόγραμμα, άφού καί οί εκδηλώσεις πού 
έγιναν ήσαν άνεπίσημες, διεξήχθησαν άγώνες έλευθέρας έλληνορωμαϊκής πάλης, 
πυγμαχίας καί ζίου-ζίτσου. Στο μέσον περίπου τού προαυλίου είχεν έπιμελώς στηθή 
τό ρίγκ, πάνω στο όποιο θά έγίνοντο τά διάφορα αγωνίσματα. Μπροστά σ’ αύτό, σ’ 
ένα τραπέζι, ό πρόεδρος τής Π .Π .Ο . κ. Ρεπούσης καί τά μέλη κ.κ. Χατζηδάκης καί 
Νταλιάνης έχουν πάρει τις θέσεις των, ώς έλλανόδικος έπιτροπή. Ό  διεθνής μας άθλη- 
τής καί καθηγητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. ’Αθανάσιος Καμπαφλής, πού έχει 
καί τό γενικό πρόσταγμα, δίνει τό σύνθημα τής ένάρξεως τών άγώνων.

Πριν οί πρώτοι άθληταί άνεβούν στο ρίγκ, ό διοικητής τών ’Αστυνομικών 
Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, κατατοπίζει 
άπό μικροφώνου τούς θεατάς γιά ό,τι πρόκειται νά ΐδοΰν καί εκφράζει παράλληλα τις 
ευχαριστίες τού ’Αστυνομικού Σώματος προς τούς ξένους άθλητάς καί τήν Π .Π .Ο . 
πού αφιλοκερδώς δέχθηκαν νά πάρουν μέρος στις έπιδείξεις τής Σχολής.

Οί άγώνες άρχισαν στις 18 .30 '. Θά πρέπει νά σημειώσουμε οτι άπό νωρίς 
τμήμα τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας, ύπό τήν διεύθυνσι τού Υπαστυνόμου Α' 
κ. Αημητρίου Μπουκουβάλα, παιάνιζε εύθυμους σκοπούς, προετοιμάζοντας έτσι εύχά- 
ριστα τήν άτμόσφαιρα. Γιά όλους τούς θεατάς ύπήρχον καθίσματα. Τά πάντα έγιναν 
μέ οργανωτικό πνεύμα, γεγονός πού συνετέλεσε στήν έπιτυχία.

Οί επιδείξεις άρχισαν μέ άγώνα έλευθέρας ελληνορωμαϊκής πάλης, διάρκειας 
10 λεπτών, μεταξύ τών άθλητών Γεωργιάδου—Γερολυμάτου καί μέ διαιτητή τον 
άστυφύλακα κ. ’Ιωάννη IΙούλη. Μετά οί δόκιμοι άστυφύλακες ’Αλεξίου— Γιαννέτσος
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καί Άλεξιάδης— Μοσχοβάκης, μέ διαιτητή τον αστυφύλακα κ. Άνδρέα Καρέλλα, 
έδωσαν άγώνα πυγμαχίας 3 γύρων των 2 '.

Έ ν  συνεχεία οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι: Σπανός—Κουρής, Χριστόπουλος— 
Παπαδόπουλος, Κάϊλας—’Ιωνάς καί Κοτταρίδης—Κάντας, μέ την έπίβλεψι του κ. 
Καμπαφλή, έξετέλεσαν επιδείξεις ζίου-ζίτσου (άντιμετώπισις καί σύλληψις κακο
ποιών, άμυνα καί άπόκρουσις διά μαχαίρας, πιστολιού, ράβδου κ .λ .π .), πού ένεθου- 
σίασαν ιδιαίτερα τούς θεατάς, λόγω τής άκριβείας των καί τής τελειότητάς των. Μετά

Οι Δόκιμοι Ύτταστυνόμοι Κάϊλας καί Ίω να ς κατά τήν Ιττίδειξιν άσκήσεως ζίου - ζ ίτσου

τό ζίου-ζίτσου, οί άθληταί Σιδέρης— Παφίλης, μέ διαιτητή τον κ. Χαρισιάδη, έδωσαν 
άγώνα έλευθέρας πάλης 8 '.

Τέλος οί άνεπίσημες αύτές εκδηλώσεις έκλεισαν μέ τόν κύριο άγώνα έλευθέρας 
πάλης (3 γύροι των 4 ')  μεταξύ των Καμπαφλή—Νίκολσον καί μέ διαιτητή τόν κ. 
Χαρισιάδη. Νικητής τοϋ δυναμικού και θεαματικού τούτου άγώνος άνεδείχθη ό 
Καμπαφλής, συνεπεία έγκαταλείψεως τού άντιπάλου του στο 2 ' τού β' γύρου.

Κλείνοντας τό άγωνιστικό μέρος τού προγράμματος, ό κ. Άρχοντουλάκης, 
πριν έπιδώση στούς άγωνισθέντας τά ειδικά διπλώματα μέ χρυσά μετάλλια, ηύχα- 
ρίστησε καί πάλιν τούς συμμετασχόντας άθλητάς, καθώς καί τούς άλλους θεατάς πού 
τίμησαν τή μικρή γιορτή τής Σχολής. Μετά τήν έπίδοσι των διπλωμάτων, προσε- 
φέρθησαν σ’ όλους άναψυκτικά. ’Εδώ θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι τις ανωτέρω 
εκδηλώσεις παρηκολούθησεν άπ’ άρχής ό γνωστός ραδιοσχολιαστής-δημοσιογράφος 
κ. Χρίστος Χαρικέπουλος.

Ό  διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκης, ένώ ήμασταν έτοι-
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μοι νά φύγουμε, μας έπεφύλασσε μια ενδιαφέρουσα καί ευχάριστη έ’κπληξι. Παρε- 
κάλεσε τούς ξένους άθλητάς, το προεδρείο της Π .Π .Ο ., τον κ. Χαρικέπουλο, τον κ. 
Καμπαφλή κ.λ.π. νά περάσουν σέ μια μικρή αίθουσα, δπου καί πήραμε μέρος σέ μια 
μικρή δεξίωσι. Μέ τον τρόπο αύτό ήθελε νά ευχαρίστηση δλως ιδιαιτέρως τούς ξέ-

Ό  δ ιεθν ή ?  α θ λ η τ ή ?  κα ί κ α θ η γ η τ ή ?  τ ω ν  Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν  ’Α θ α ν ά σ ιο ?  Κ α μ π α φ λ ή ? , 
α ν α γ κ ά ζ ε ι εϊ? ε γ κ α τ ά λ ε ιψ ιν  τ ό ν  α ν τ ίπ α λ ό ν  τ ο υ  Ν ίκ ο λ σ ο ν .

νους, πού μέ -την συμμετοχή τους χάρισαν στούς μαθητάς των Σχολών καί στις οϊκο- 
γένειές των (ήταν ήμερα έπισκέψεως) ένα ευχάριστο απόγευμα.

Φεύγοντας εύχαριστήσαμε τον κ. Άρχοντουλάκη γιά τήν πρωτοβουλία τής 
διοργανώσεως των έπιδείξεοον, καθώς καί γιά τήν άπύ κάθε πλευρά εύχάριστη έκεϊ 
παραμονή μας. Εύχόμαστε τοΰ χρόνου, στο δικό μας πλέον οίκημα, νά χειροκροτή
σουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άθλητικών καί γυμναστικών αστυνομικών 
επιδείξεων.

Ν ΕΑ  Α Σ Υ Ρ Μ Α Τ Ο Φ Ο Ρ Α  Ο Χ Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Α Μ Ε Σ Ο Υ  Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  Σ Τ Η Ν  Υ Π Η 
Ρ Ε Σ ΙΑ  Τ Η Σ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται, σέ λίγο καιρό, άπο τότε πού ή ’Ά μεσος Δρά- 
σις τής ’Αστυνομίας Πόλεων άνέλαβε υπηρεσία στήν ’Αθήνα. Πέντε χρόνια δημιουρ
γικών προσπαθειών καί επιτευγμάτων, γιά τά όποια είναι υπερήφανη τόσον ή Ά 
μεσος Δρασις, όσον καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα γενικώτερον. Τό ξεκίνημα τής 
προσπάθειας έκείνης ενθουσίασε όλους, γιατί ήταν λίαν αισθητή ή έλλειψις άσυρμα-
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τοφόρων οχημάτων. Καθώς τά χρόνια περνούσαν, διαπιστώθηκε ή μεγάλη συμβολή 
τής ’Αμέσου Δράσεως στην πρόληψι καί την καταστολή τοϋ εγκλήματος. Για τό 
λόγο αύτό όλοι μας, πολίτες καί αστυνομικοί, αγκαλιάσαμε μέ στοργή τή νέα, τότε, 
Υπηρεσία.

’Αφορμή για τό μικρό μας τούτο σημείωμα, ήταν ή γιορτή πού εγινε τήν 
11η ούρα τής 10 τρέχοντος μηνός μπροστά στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, 
έπ’ εύκαιρία τής παραλαβής ύπό τής ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων 20 
νέων άσυρματοφόρων οχημάτων, έκ των οποίων τά 16 έτέθησαν στήν διάθεσι τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί τά υπόλοιπα 4 στή διάθεσι τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πειραιώς. ’Επί πλέον παρελήφθησαν, γιά τήν ώρα τουλάχιστον, 
καί τά δύο ειδικά οχήματα, πού άρχισαν ήδη νά χρησιμοποιούνται ώς κινητά άνα- 
κριτικά γραφεία άπό τό τελευταίως συσταθέν στήν Ύποδιεύθυνσι Τροχαίας Κινή- 
σεως ’Αθηνών Τμήμα 'Οδικών Τροχαίων ’Ατυχημάτων.

Στήν τόσον σεμνή, άλλά καί επιβλητική γιορτή τού αγιασμού, παρέστησαν: 
'Ο  ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ό Γενικός 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων στο Ύφυτουργεΐον ’Εσωτερικών κ. Ά δάμ 
Άδαμόπουλος, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Γεώργιος Κανελλάκης, 
ό Α ' Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών κ. Δημοσθένης Χαν- 
δρινός, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Δημήτριος Βασιλάκος, ό Διοικητής 
τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Ά θηιώ ν κ. Δημήτριος 'Τφαντής, ό Διευ
θυντής Επιμελητείας τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Δημήτριος 
Γιαννόπουλος, ό Διοικητής τής 'Τποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών κ. 
Γεώργιος Χατζηελευθερίου, ό Διοικητής τής 'Τποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας ’Α 
θηνών κ. ’Αθανάσιος Στρατής, ό Διοικητής τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας Πειραιώς κ. Γεώργιος Ταμιολάκης, ό Διοικητή Μηχανοκινήτου 'Τπο-
διευθύνσεως ’Αθηνών κ. Άνδρέας Λαλιώτης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β ' κ.κ. 
Ή λίας Φίλος, Εύάγγελος Διαβάτης, Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος καί Δημήτριος 
Τσάδαρης, οί Διοικηταί Τμημάτων καί Προϊστάμενοι 'Τπηρεσιών τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Λεωτσάκος, Μαράκης, Μαλάτος 
Καρατζαφέρης, Βούρβουλης, Μαθιουδάκης καί ό αρχισυντάκτης τών «Νέων» κ. 
Πασσαλάρης, εκπρόσωποι τής αμερικανικής πρεσβείας κ.ά.

Μετά τον αγιασμό ό κ. Κανελλάκης λαβών τον λόγον είπε τά εξής:
« Κύριε ’Αρχηγέ,
Κύριοι,
Ώ ς  ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών θεωρώ έαυτόν ευτυχή, διότι άπό σή

μερον 16 νέα, κομψά καί ταχυκίνητα, άσυρματοφόρα αύτοκίνητα έντάσσονται εις τήν 
δύναμιν τής 'Τπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως, τής ύπ’ εμέ ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Είναι ώς αν 16 επί πλέον Πρεσβευταί καλής θελήσεως προσφέρουν άπό τοΰδε 
καί εις τό έξής, τάς υπηρεσίας των άνά πάσαν στιγμήν, ημέρας τε καί νυκτός, 
εις τήν προσπάθειαν τής έτι πλέον στενω-τέρας συσφίξεως τών διαρκώς βελ,τιουμένων 
σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού. Διότι οί πάντες γνωρίζουν ότι ή 'Τπηρεσία ’Αμέσου 
Δράσεως είναι αυτήν τήν στιγμήν, άναμφιβόλως, τό πλέον συμπαθές, εις τό Κοινόν 
Τμήμα τής ’Αστυνομίας.

Τούτο οφείλεται εις τό γεγονός ότι ή ’Ά μεσος Δράσις είναι ή 'Τπηρεσία έκεί- 
νη ή οποία είναι διαρκώς, καί άνά πάσαν στιγμήν, έτοιμη νά σπεύση, εντός ελάχι
στου χρόνου, εις οίονδήποτε σημεΐον τών ’Αθηνών, διά νά προσφέρη τάς καλάς υπη
ρεσίας της εις τούς ’Αθηναίους, χωρίς, ποτέ, ούδέν νά ζητή παρ’ αυτών. Εις τό διά
στημα τής δετούς ζωής της, ή Ά μ εεο ς  Δράσις προσήρχετο καί προσέρχεται πρό
θυμος καί συχνά σωτήριος άρωγός, μυριάδων πολιτών, οί όποιοι εύρέθησαν εις δυ
σχερή θέσιν καί οί όποιοι έγνώρισαν καί μέ ευγνωμοσύνην άπεδέχθηεαν τήν εύερ-
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γετικήν δραστηριότητά της. Αύτός είναι ό λόγος διά τον όποιον ή ύψη)ή κοινωνική 
άποστολή της έχει άπό πολλοϋ ήδη χρόνου καταστή κοινή συνείδησις. Ή  πάγκοινος 
αυτή άναγνώρισις θεμελιοϊ δι’ έμέ τήν ύποχρέωσιν, όπως, μιμούμενος τό παράδειγμα 
τοϋ προκατόχου μου ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ’Αθηνών καί ήδη ’Αρχηγού κ. Ευαγ
γέλου Καραμπέτσου, περιβάλω τήν Υπηρεσίαν τής ’Αμέσου Δράσεως μέ όλην τήν 
στοργήν καί καταβάλω κάθε, δυνατήν, προσπάθειαν, προκειμένου να έξασφαλίσω 
τάς άναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν έξακολούθησιν τής άνοδικής πορείας αύτής, τής 
οποίας ή άγαθοποιός δράσις τιμά τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών έν τώ  συ- 
νόλω της.

'Υπόσχομαι, προς 'Υμάς Κύριε ’Αρχηγέ, ότι δεν θά φεισθώ φροντίδων καί 
κόπων διά τήν πραγμάτωσιν τοϋ ώς άνω τεθέντος σκοπού.

"Ηδη μάλιστα φέρω εις γνώσιν 'Υμών ότι, μετά περισσής έπιμελείας, έπε- 
λήφθην τοϋ έργου τής επιλογής καί συγκροτήσεως τών πληρωμάτων τών νέων αύ- 
τοκινήτων, δεδομένου οτι ύψίστην σημασίαν αποδίδω εις τό έμψυχον υλικόν κάθε 

εσίας, καί δή έκείνης τής ’Αμέσου Δράσεως. Θέλω νά πιστεύω ότι οί έπιλε- 
γέντες θά θελήσουν νά δικαιώσουν τάς έλπίδας, τάς οποίας ή 'Υπηρεσία στηρίζει 
έπ’ αύτών. Τό κατ’ έμέ, τούς βεβαιώ ότι θά πράξω παν τό δυνατόν, διά νά καταστήσω 
τό εργον των εύχερέστερον καί άποδοτικώτερον ».

Μετά τον κ. Κανελλάκη, λαμβάνοντας τον λόγο ό Διοικητής τής ’Αμέσου Δρά
σεως, ’Αστυνόμος Β ' κ. Γεώργιος Άγγελόπουλος, είπε τά έξής:

«Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριε Γενικέ Διευθυντά, Κύριε Διευθυντά,
Τ Ι δημοσία άναγνώρισις τοϋ ύπό τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως έπιτελου- 

μένου έργου, μάς ικανοποιεί βαθύτατα καί μάς ενισχύει τήν άπόφασιν νά συνεχί- 
σωμεν τό έργον μας μέ περισσότερον ένθουσιασμόν. Μέ τήν διάθεσιν τών καινουρ
γών άσυρματοφόρων οχημάτων, θά έχωμεν τήν ευχέρειαν ταχυτέρας έξυπηρετήσεως 
τών πολιτών.

Εις τον τομέα τών τηλεπικοινωνιών έπετελέσαμεν εν μεγάλο βήμα. ΑΙ άνάγ- 
και τής 'Υπηρεσίας μας εις μέσα τηλεπικοινωνιών καί άσυρματοφόρα οχήματα είναι 
πάρα πολλαί. ' Η όργάνωσις τοϋ τηλετυπικοΰ δικτύου, ή έπέκτασις τοϋ τηλεφωνικοΰ 
τοιούτου καί ή έπέκτασις τοϋ συστήματος τηλεπικοινωνιών, είναι αί μολλοντικαί 
επιδιώξεις μας.

Δέν άμφιβάλλομεν ότι θά έχωμεν καί εις τό μέλλον τήν ήθικήν καί ύλικήν 
ένίσχυσίν σας. Έ κ  μέρους τών άξιωματικών καί τών πληρωμάτων τής 'Υπηρεσίας 
’Αμέσου δράσεως σάς εύχαριστώ θερμώς καί σάς ύποσχόμεθα ότι δέν θά παύσωμεν 
νά προσφέρωμεν τάς ύπηρεσίας μας προς τό Κοινόν, τό όποιον πιστεύομεν ότι θά 
έξακολουθήση νά μάς περιβάλη μέ τήν αύτήν έμπισεοσύνην καί άγάπην».

Μόλις έτελείωσαν οί σύντομες ομιλίες ό κ. ’Αρχηγός, συνοδευόμενος άπό 
τούς κ.κ. Άδαμόπουλον, Κανελλάκην κ.λ.π., έπεθεώρησε τά σέ σχήμα πετάλου στα- 
θμευμένα νέα οχήματα μέ τά πληρώματα, των, τά όποια έν συνεχεία, ύπό τήν τιμη
τικήν συνοδείαν δύο παλαιών άσυρματοφόρων, δι ήλθαν, κάμνοντας χρήσιν τής σει
ρήνας των, μπροστά άπό τούς έπισήμους. Τέλος στο ζαχαροπλαστείο τοϋ Ζαππείου 
(Παπασπύρου) προσεφέρθησαν σ’ όλους τούς προσκεκλημένους καί τά πληρώματα 
τών οχημάτων άναψυκτικά, τά όποια προσέφερεν ή εταιρεία αυτοκινήτων «Ford».

Εύχόμαστε ολόψυχα στήν ’Άμεσο Δράσι κάθε έπιτυχία στήν άποστολή της 
καί παράλληλα έκφράζουμε τήν εύχή όπως όλοι οί άρμόδιοι άντιληφθοϋν τή μεγάλη 
σημασία πού έχει ό έφοδιασμός τής Αστυνομίας μέ σύγχρονα τεχνικά μέσα. Καί 
αύτό γιά τό καλό όλων μας, γιά τό καλό τής πατρίδος μας.

/. PA'I KOS
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Ή  'Υποδιεύθυνσής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, στην προσπάθεια της για 
τήν έξασφάλισι ομαλής καί άκινδύνου κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών, παρα- 
καλεΐ θερμώς καί τούς πεζούς καί τούς οδηγούς, νά κυκλοφορούν σύμφωνα μέ 
τούς κανόνας τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, ύπακούοντας μέ προθυμία στά 
σήματα τών πινακίδων, τών διαγραμμίσεων, τών Τροχονόμων καί τών φωτεινών 
σηματοδοτών.

Ειδικά για τήν επομένη εβδομάδα ύπενθυμίζει στούς οδηγούς τή σημασία 
καί τήν σπουδαιότητα τών διαγραμμίσεων καί τούς παρακαλεΐ νά τις τηρούν μέ 
σχολαστικότητα.

Διακεκομμένες άπλές κατά μήκος γραμμές, χωρίζουν το οδόστρωμα σέ λω
ρίδες ή τής ’ίδιας κατευθύνσεως (μονόδρομοι) ή άντιθέτου. Κάθε λωρίδα είναι προ- 
ωρισμένη γιά μιά σειρά οχήματα καί άλλαγή λωρίδος έπιτρέπεται μόνον όταν ύπάρ- 
χη ανάγκη (προσπέρασμα, στροφές, σταμάτημα), πάντοτε όμως μέ προσοχή καί 
ύπ’ εύθύνη τού οδηγού πού τήν πραγματοποιεί. Πορεία τού οχήματος ιππαστί, δη
λαδή δρασκελώντας τις γραμμές αυτές, άπαγορεύεται.

Γραμμές κατά μήκος διπλές, χωρίζουν τό οδόστρωμα σέ λωρίδες άντιθέτου 
κατευθύνσεως καί τά οχήματα άπαγορεύεται νά τις πατούν καί νά τις παραβιά
ζουν. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή παραβίασίς τους, όταν άποτελούνται άπο μία 
συνεχή καί μία διακεκομμένη, άλλά μόνον άπο τά οχήματα πού έχουν στήν άρι- 
στερή τους πλευρά τήν διακεκομμένη.

Βέλη επί τών λωρίδων κυκλοφορίας σημαίνουν ύποχρέωσι τών οδηγών τών 
οχημάτων νά άκολουθούν τήν κατεύθυνσι πού δείχνουν τά βέλη τής λωρίδος έπάνω 
στήν οποία κινούνται.

Ή  παραβίασίς τών σημάτων τού οδοστρώματος έκ μέρους τών οδηγών, δη
μιουργεί μεγάλες κυκλοφοριακές ανωμαλίες καί κινδύνους άτυχημάτων, ιδίως στις 
πολυσύχναστες οδικές άρτηρίες, πού παρουσιάζουν κίνησι πυκνή καί ταχεία.

Διαγραμμίσεις πού άφορούν τούς πεζούς είναι οί διαβάσεις. "Οπου υπάρχουν, 
πρέπει νά χρησιμοποιούνται άπο όλους.

"Ετσι, ή' σήμανσις τού οδοστρώματος (διαγραμμίσεις), συντελεί σημαντικά 
στήν όμαλότητα καί τήν άσφάλεια τής κυκλοφορίας.

Γ ι ’ αύτο παρακαλοΰνται άλλη μιά φορά καί οί πεζοί καί οί οδηγοί νά τήν 
προσέχουν, νά είναι δέ βέβαιοι, ότι έτσι εξυπηρετούν καί τον εαυτό τους καί τούς 
συνανθρώπους τους.

'Η  'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών τρέφει αγάπη καί εμπιστο
σύνη στούς ’Αθηναίους οδηγούς καί πεζούς, πιστεύει, ότι, μέ τήν πολύτιμη βοή- 
θειά τους, οί παραβάσεις καί τά άτυχήματα τής έρχομένης έβδομάδος θά είναι 
όλιγώτερα καί τούς εύχεται ή Θεία Πρόνοια \ά τούς προστατεύη άπο τούς κινδύ
νους τών τροχών,



ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

Μέ τίτλους όπως «Το 100 έγινε άγρυπνος συμπαραστάτης όλων» κ.λ., ό τύ
πος δεν παύει νά μνημονεύη καθημερινώς γεγονότα καί περιστατικά πού τι

μούν την ’Άμεσον Δράσιν καί έξυψώνουν το γόητρον τού ’Αστυνομικού Σώματος. 
Σταχυολογώ μερικά άπο το πλήθος των όσων έγράφησαν τάς τελευταίας ήμέρας : 
«Μία γυναίκα άπο τον συνοικισμό Ζωοδόχος Πηγή τής Νέας Ελβετίας, χρειάσθη- 
» κε προχθές τήν έπέμβαση τής. . . ’Αμέσου Δράσεως γιά νά γεννήση. Καί στην 
» περίπτωση αύτή, ή άεικίνητη αύτή υπηρεσία τής ’Αστυνομίας ένήργησε κεραυ- 
» νοβόλα καί άποτελεσματικά. 'Ένα χαριτωμένο άγοράκι ήλθε στο φως τής ζωής. 
» Οί άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως σκέπτονται τώρα νά το βαφτίσουν ομαδικά. 
» Τά γεγονότα μέ τή σειρά τους συνέβησαν ως έξής : Προχθές, στις 3 τό πρωί, 
» τηλεφώνησαν στην Ά μ εσ η  Δράση ότι κάπου στο συνοικισμό Ζωοδόχου Πηγής 
» μία γυναίκα διέτρεχε κίνδυνο γιατί είχε ανώμαλο τοκετό. ’Έπρεπε νά βρεθή μαι- 
» ευτήρας. Ή  οικογένεια τής γυναίκας ήταν φτωχή. Ή  νύχτα προχωρημένη. Ποιόν 
» νά ειδοποιήσουν ; Σκέφθηκαν τήν Ά μ εσ η  Δράση. Ό  άξιωματικός. . . έ'δωσε άμέ- 
» σως «σήμα» στο περιπολικό τής περιοχής. Πρώτη δουλειά ήταν ή έξεύρεσις για- 
» τροΰ. Ό  γιατρός βρέθηκε σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τό περιπολικό πήγε 
» καί τον πήρε από τό σπίτι του καί τον. μετέφερε στή Νέα Ελβετία . Ή  γυναίκα, 
» μέ τήν βοήθεια τού γιατρού γέννησε ένα χαριτωμένο άγοράκι. Ή  ’Ά μεση Δρά- 
» ση παρακολουθούσε τον τοκετό μέχρις ότου διαπιστώθηκε, ότι μητέρα καί μω- 
» ρό δέν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. Οί άστυνομικοί έφυγαν χαρούμενοι. Δυο - τρεις 
» άπ’ αύτούς έχουν παιδιά καί έχουν γευθή τή χαρά, πού φέρνει ή έμφάνιση ένός 
» νεογέννητου στον κόσμο. ' Ο έπί κεφαλής τού περιπολικού πληροφορούσε τον άξιω- 
» ματικό υπηρεσίας ότι « έπεισόδιον διηυθετήθη». 'Ύστερα άπο λίγο, όλοι μαζί οί 
» άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως, πού είχαν λάβει μέρος στήν νυχτερινή « επιχείρηση 
» - τοκετός», άπεφάσισαν νά βαφτίσουν από κοινού τό μωρό. Νά τούς ζήση ! !». 
Καί εις άλλην ήμερομηνίαν : «Τρία χαρακτηριστικά γεγονότα μέσα σέ μιά μόνο 
» ήμέρα άπο τή δράση τής ’Αμέσου Δράσεως : μιά γρηούλα είχε χάσει τό δρόμο 
» στήν ’Αθήνα καί δέν ήξερε τί νά κάνη. Τηλεφώνησε στο 100 καί τό πλησιέστερο 
» περιπολικό τής ’Αμέσου Δράσεως ήλθε καί τήν βρήκε. Οί άνδρες τού αύτοκινή- 
» του τήν ώδήγησαν στήν άφετηρία των λεωφορείων Βουλιαγμένης — εκεί ήθελε νά 
» πάη ή γρηούλα — τήν έβαλαν μέσα στο λεωφορείο καί τής έβγαλαν άκόμη καί 
» τό εισιτήριο. Τό δεύτερο περιστατικό : τό πλήρωμα ένός άλλου περιπολικού έτρε- 
» ξε κι’ έβγαλε άπο τό. . . μπάνιο της, όπου είχε κλεισθή, μιά κυρία. Περιστατικό 
» τρίτο : πάλι ή Ά μ εσ η  Δράση έσπευσε κι’ έξησφάλισε στέγη σ’ ένα γέροντα έπαρ- 
» χιώτη πού ήλθε στήν ’Αθήνα γιά εγχείρηση»... Ά ς  σημειωθή έπί τή ευκαιρία ότι 
κατά τον μήνα ’Απρίλιον ή Ά μ εσος Δράσις έλαβε τηλεφωνικώς 3 .792 κλήσεις προς 
παροχήν βοήθειας έναντι 3 .226 τού ’Απριλίου 1963, τά περιπολικά της δέ έπενέ- 
βησαν συνολικώς εις 4 .800 περιπτώσεις έναντι 3 .466  τού ’Απριλίου 1963. Καί κατά 
τον μήνα Μάϊον, αί κλήσεις προς παροχήν βοήθειας άνήλθον*εις 4 .808 έναντι 3.171 
τού Μαίου 1963, έπενέβησαν δέ τά περιπολικά εις 5 .462 περιπτώσεις έναντι 3 .279
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τοϋ Μαΐου 1963. Οί αριθμοί αυτοί, ρεκόρ πού καταρρίπτονται άπό μηνός εις μήνα, 
καταδεικνύουν τον μέγα ρόλον τής υπηρεσίας αυτής εις μίαν σύγχρονον κοινωνίαν.

** *

Σ υντριπτικά πλήγματα κατά τής ώργανωμένης σωματεμπορίας κατεφέρθη- 
σαν αύτάς τάς ημέρας ύπό τής Τ .Γ .Α . ’Αθηνών. Τηλεγράφημα σκοτεινόν καί 

μυστηριώδες του έντιμοτάτου «Ντιμαρέζ», έκ Καΐρου, προς τον έδώ έντιμότατον 
«Νιτλέρ», άπεκάλυψε μέ τήν κατάλληλον «άποκρυπτογράφησιν» του τμήματος ήθών 
Τ .Γ .Α . ’Αθηνών μίαν εΰρείας έκτάσεως έμπορίαν λευκής σαρκός, τήν μεγαλυτέραν 
ίσως τών μεταπολεμικών ετών, μέ έδραν τάς ’Αθήνας. Ή  ύπόθεσις γνωστή άπό. . . 
τόσα κινηματογραφικά φίλμς τής διεθνούς παραγωγής : Έστρατολογοΰντο νέες καί 
άπειρες υπάρξεις, έγένοντο «γκέρλς», μπαλλέτα ύστερα άπό ολίγα μαθήματα χο
ρού, έμάθαιναν νά φέρωνται «όπως πρέπει» καί, μαζί μέ πεπειραμένες ιέρειες τής 
’Αφροδίτης κατάλληλα «καμουφλαρισμένες» άναχωροΰσαν διά τά νυκτερινά κέν
τρα τών λιμανιών τού εξωτερικού. Έ ν  άγνοια των ίσως, άφοΰ τούς έλεγαν δτι θά 
γίνουν «καλλιαέχνιδες» καί θά γνωρίσουν τήν «μεγάλην ζωήν», πού είναι όνειρό 
κάθε έλαφρόμυαλης κοπέλλας... Αύτά συμβαίνουν παντού σχεδόν καί είναι τόσον 
γνωστά άπό μυθιστορήματα καί κινηματογραφικάς ταινίας, νά δμως πού συνέβη- 
σαν τώρα καί έδώ, καί άκριβώς δπως...... εις τον κινηματογράφον καί τά μυθιστο
ρήματα. Ή  ύπόθεσις μάλιστα παρουσιάζει μεγάλην «πλοκήν» άφοΰ τό «έμπόρευμα» 
έξήγετο προς Καζαμπλάνκαν, προς το Γιβραλτάρ, το Κάΐρον, τήν ’Αλεξάνδρειαν, 
τήν Ά ντίς Άμπέμπα, τήν Άλεξανδοέτταν, τήν Βεγγάζην, τό Χαρτούμ κ.λ. κ.λ., 
άφοΰ έχρειάσθησαν μεγάλαι άστυνομικαί παρακολουθήσεις καί πολλοί κόποι μέχρις 
δτου άποκαλυφθή 6τι ό εντιμότατος «Νιτλέρ» ήτο ό χορογράφος τών ’Αθηνών καί 
«ιμπρεσάριος» Ν.Τ. τών 44 έτών, κάτοικος Χολαργοΰ, δρών προς τήν κατεύθυν- 
σιν αυτήν άπό τό 1952 καί βοηθούμενος μάλιστα ύπό τής συζύγου του. . Πέραν αυ
τών ύπάρχουν οί πράκτορες τοϋ «Νιτλέρ», ύπάρχει ή συνεργασία του μέ τό καλλι
τεχνικόν γραφεϊον «Δημαρέξ» τού Καΐρου, τό κατασχεθέν πλήρες φωτογραφικόν 
άρχείον διαφόρων «καλλιτεχνικών ομάδων» πού ό «Νιτλέρ» άπέστελλεν εις τήν Βό
ρειον ’Αφρικήν καί τήν λίέσην ’Ανατολήν, ύπάρχουν τέλος οί στίχοι τού ποιητού : 
«’Όμορφος κόσμος, ήθικός, άγγελικά πλασμένος. . .».

Συντριπτικά πλήγματα κατά τού «οργανωμένου σωματεμπορίου κατεφέρθησαν 
καί μέ τήν συνέχειαν τής ύποθέσεως «Σάσα». Τό δίκτυον τής φοβέρας αυ
τής μαστροπού πρέπει νά έξηρθρώθη πλέον μέ τήν άποκάλυψιν οκτώ άκόμη «στε
λεχών» της, νέων ήλικίας 20 - 27 έτών, οί όποιοι έλυμαίνοντο τήν Φωκίωνος Νέ- 
γρη καί τά πέριξ καί έστρατολόγουν θύματα διά τήν Σάσα καί μόνον. Έ κ το ς  έάν 
τά πράγματα αποδείξουν δτι ή ύπόθεσις αυτή, δπως καί ή άλλη τού «Νιτλέρ», δέν 
τελειώνει έδώ. Πράγμα πού, μαζί μέ τόσα άλλα άιάλογα περιστατικά τού παρελ
θόντος, θά κατάδειξη δτι ό χώρος δπου έγεννήθη καί έλατρεύθη ή ’Αφροδίτη πη
γαίνει νά καταλάβη «περίοπτον» θέσιν εις τον διεθνή τομέα τών ήθών. . .

**  *

Φαίνεται δτι ή ΰφεσις πού παρετηρήθη εις τήν δραστηριότητα τών διαρρηκτών 
καί λοιπών κλεπτών, άλλά καί τών άπατεώνων, θά συνεχισθή καί ίσως νέα 

έποχή άνατείλη προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Ή  άντίδρασις πού έφοβοΰντο αί στή- 
λαι αύταί όταν έπεσήμαιναν τό μέγα πράγματι γεγονός δέν έξεδηλώθη, ύπάρχουν 
δέ βάσιμίΐ έλπίδες δτι καί άπό δσα σημειώνονται τώρα δέν θά . . . «θιγούν» οί αξιό
τιμοι. Ή  σοβαρά πάντως πλευρά τού ζητήματος κάπου άλλού τοποθετείται, κά
που αλλού έχει τάς ρίζας του τό «φαινόμενον». Καί δέν είναι τίποτε άλλο έκτος 
άπό μία φυσική συνέπεια πού είχαν τά (αλλεπάλληλα πλήγματα κατά τού κόσμου
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των διαρρηκτών, κατά των κλεπτών αυτοκινήτων, γυναικείων τσαντών κ.λ., καί 
κατ εκείνων τών «έξυπνων» πού έξεμεταλλεύθησαν εις μεγάλον βαθμόν την άγνοιαν 
άλλά καί την αφέλειαν. Πέραν αύτών μία μεγάλη «κακοτυχία» φαίνεται νά μαστί- 
ζη τούς κύκλους αυτούς τών εγκληματιών, δπως άποδεικνύουν μερικά περιστατι
κά τών τελευταίων ήμερών. Είχε ξεφύγει λ.χ. ένα; επιφανής τοΰ υποκόσμου τών 
διαρρηκτών, καί το έφερε, εκεί πού έγύριζε εις τήν οδόν ’Αθήνας νά πωλήση ένα 
δακτυλίδι, νά έχη συγκινητικήν συνάντησιν μέ ένα αστυφύλακα . . . Σύλληψις λοι
πόν, άνάκρισις, καί διαπίστωσις δ τι έπρόκειτο περί τοΰ καταζητουμένου Π .Φ . τών 
24 ετών, δράστου 18 κλοπών είς βάρος διαφόρων χρυσοχοείων μέ τό πρωτόγονον 
σύστημα τής πέτρας. ’Έ σπαζε δηλαδή το τζάμι τοΰ καταστήματος μέ μία πέτρα, 
έβαζε τό χέρι του καί έλάμβανε όσα τιμαλφή εύρίσκοντο είς τό σημεΐον έκεΐνο τής 
προθήκης. ’Άλλος «κακότυχος» είναι εκείνος ό περιώνυμος «παπατζής» Α .Τ . τών 
22 έτών, πού άφοΰ κατώρθωσε νά πηδήση άπό τό παράθυρον κεντρικού άστυνομι- 
κοΰ τμήματος τών ’Αθηνών, έπεσε κυριολεκτικά είς τήν. . . θερμήν άγκάλην δια- 
βαίνοντος τήν οδόν άστυφύλακος, μέ άποτέλεσμα νά ματαιωθή ή διαφυγή του άλ
λά καί νά τραυματισθή ελαφρώς ό άστυνομικός. "Οσον διά τό ώραίον καί «άσθε- 
νές» φΰλον, ή κακοτυχία τό κατέτρεξε καί αύτό. Συνελήφθησαν τρεις έκπρόσωποι 
κάποιας νέας φεμινιστικής κινήσεως περί τήν υψηλήν λωποδυτικήν τέχνην, αί Β .Α . 
τών 29, A.M. τών 28 καί Γ.Μ . τών 25 έτών, αί όποΐαι μέ τήν μέθοδον τής άπα- 
σχολήσεως ιών υπαλλήλων έλεηλάτησαν επί είκοσαήμερον αρκετά καταστήματα 
τοΰ Πειραιώς.

** *

Τό θέμα τών θορύβων γενικώς, ένα θέμα πού άνάγεται είς τον τομέα τής κοι
νής ήσυχίας ύπό τήν εύρεΐαν αύτής μορφήν, πρέπει νά μάς άπασχολή σοβα- 

ρώτατα πάντοτε καί ιδιαίτερα τώρα μ.έ τήν θερινήν περίοδον. Υπάρχουν τόσαι πη- 
γαί άνησυχίας τοΰ κοινοΰ - ραδιόφωνα, οίκοδομαί, φωνασκίαι, κορναρίσματα αυ
τοκινήτων κ.λ. κ.λ. — πολλαί τών οποίων δταν λαμβάνουν μορφήν υπερβολικών θο
ρύβων, ή έγγίζουν τά δρια μονίμου καθεστώτος, πρέπει νά επισύρουν περισσότερον 
τήν προσοχήν μας καί κατά τάς ώρας πού εύρίσκονται έκτος τής μεσημβρινής καί 
νυκτερινής κοινής ήσυχίας. Είς τήν κατηγορίαν τών θορύβων πού έγγίζουν τά δρια 
μονίμου καθεστώτος — ή μάλλον έπαναφοράς είς μίαν τραγελαφικήν κατάστασιν — 
τοποθετείται τό κορνάρισμα τών αυτοκινήτων, άντί δέ τών ίδικών μας άπόψεων 
ας ίδωμεν μερικάς σκέψεις άπό δσα σημειώνει έπ’ αύτοΰ ό χρονογράφος μεγάλης 
πρωινής έφημερίδος τών ’Αθηνών. Γράφει : « . . .  Άρχισαν διακριτικά, σεμνά, σι
γά. 'Ένα τού - τού - τού. "Ενα άπλό άκούμπημα τοΰ χεριού στο ελατήριο τής κόρ- 
νας καί τό τού - τού - τού έγινε θόρυβος, σκούξιμο, σφύριγμα, ένόχλησις, καί απει
λεί νά πάρη διαστάσεις. Καί τό χειρότερο, χωρίς λόγο. Τις περισσότερες φορές, 
έτσι, γιά σαχλαμάρα, γιά έπίδειξι, γιά νά ξαφνιάσουνε τον μπροστινό τους, γιά νά 
τρομάξουν ένα άνύποπτο πεζό, μιά κοπέλλα πού αγωνίζεται μέ τά τακούνια της 
νά ίσορροπήση στον χαλασμένο δρόμο. Γιά νά περάσουν, επειδή βιάζονται, καί δέν 
μπορούν νά τρέξουν, καί κορνάροντας έχουν τήν ψευδαίσθησι πώς θά φθάσουν γρη- 
γορώτερα άπό τούς άλλους. 'Όλα αύτά υπήρχαν άνέκαθεν στήν ενδόμυχη διάθεσι 
τών οδηγών. 'Υπήρχε, δμως, μιά άπαγόρευσι, μιά άστυνομική διάταξι, πού δέν 
έπέτρεπε τό κορνάρισμα καί προστάτευε τά αυτιά μας, τά νεΰρα καί τήν ήσυχία 
μας. Τώρα, μέ τήν άνεύθυνη καί άνόητη κουβέντα ί1), επηρεάσθηκαν φαίνεται τά 
όργανα τής Τροχαίας καί κάνουν πω ς  δέν άκοΰνε τά άδικαιολόγητα κορναρίσματα

(1) Τήν διάδοσιν δτι θά έπιτραπή δοκιμαστικώς τό «κορνάρισμα», άν κ α ί— ας μοϋ συγ
χωρήσει ό επιφανής χρονογράφος τήν παρατήρησιν—δέν οφείλεται είς αυτόν τόν λόγον μόνον το 
φαίνόμενον, άφοΰ προϋπήρχεν τής άνοήτοο διαδόσεως.
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πού πάνε νά γενικευθούν. Γιατί δεν μπορώ νά φαντασθώ πώς πάνε νά καταργήσουν 
ένα τόσο χρήσιμο καί πολιτισμένο μέτρο στά μαλακά, στην «ζούλα», όπως λέει 
καί ό λαός, άφήνοντας τά πράγματα νά εξελιχθούν μόνα τους προς τό κακό καί τό 
συφοριασμένο. Καί έπειδή πιστεύουμε ότι ή άπαγόρευσι ισχύει καί δεν θά τολμή- 
ση κανείς νά την καταργήση, άς δοθούν αύστηρές διαταγές στά όργανα τής Τρο
χαίας γιά νά προληφθή τό κακό στην άρχή του, πριν είναι πολύ άργά».

**  *

Μέ έρωτοΰν πολλοί τελευταίως : «Διατί βάζετε τά άρχικά μόνον των έπιφανών 
εγκληματιών τού δεκαπενθημέρου καί δεν παραδίδετε ολόκληρον τό όνομα- 

τεπώνυμον εις την δημοσιότητα, άκόμη καί τάς διευθύνσεις τών έγκληματούντων ; 
Δέν νομίζετε ότι μέ την μεγάλην δημοσιότητα εκείνων πού παρανομούν ήμπορεΐ 
νά μειωθή κάπως ή έγκληματικότης ;». Τό ερώτημα ομολογώ ότι έχει βάσιν, άφο- 
ρα όμως περισσότερον τον ημερήσιον τύπον καί τά μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικά, 
καί όλιγώτερον τά «’Αστυνομικά Χρονικά». 'Ο  ίδικός μας σκοπός είναι νά έπιση- 
μανθή ή πράξις, τό χαρακτηριστικόν ή τό πρωτότυπον μιας εγκληματικής ένεργείας 
καί άπό αύτό νά εξαχθούν συμπεράσματα. Τά ονοματεπώνυμα έπομένως ούδένα 
σκοπόν έξυπηρετούν, προκειμένου μάλιστα δι’ ένα περιοδικόν πού κυκλοφορεί με
ταξύ τών άστυνομικών κατά τά 9 5 %  περίπου. ’Ά λλω ς έχει τό ζήτημα διά τον ημε
ρήσιον καί περιοδικόν τύπον μεγάλης κυκλοφορίας εις τό εύρύ κοινόν. ’Εκεί, πέ
ραν τών ύπό τού νόμου έπιβαλλομένων περιορισμών, ή δημοσίευσις ονομάτων τών 
παρανομούντων ήμπορεΐ νά συμβάλη εις τον περιορισμόν τής έγκληματικότητος, 
άν καί δι’ αύτό υπάρχουν σοβαραί άντιρρήσεις. Γεγονός είναι πάντως ότι εις την 
πολιτείαν τής Μοντάνα, παρετηρήθη εσχάτως μείωσις τής έγληματικότητος τών 
ανηλίκων έξ αιτίας ενός προσφάτου νόμου πού έπέβαλε νά δημοσιεύωνται όχι μό
νον τά ονόματα τών έγκληματούντων ανηλίκων, άλλά καί τά ονόματα τών γονέων 
των καί αί διευθύνσεις των. . . Γεγονός είναι έπίσης ότι εις τήν ’Ιταλίαν ήρχισεν, 
άπό τής 1ης ’Ιουνίου, ή φωτογράφησις τών παραβάσεων τών αυτοκινητιστών άπό 
δύο χιλιάδας έπαγγελματίας καί έρασιτέχνας φωτογράφους. Οί φωτογραφίες θά πα- 
ραδίδωνται εις ειδικήν έπιτροπήν τής τοπικής «Έ λπ α », ή όποια επιτροπή μετα
ξύ τών πάσης μορφής κυρώσεων καί ποινών θά έπιβάλλη καί τήν διά τού τύπου 
διαπόμπευσιν τών παραβατών. Μάλιστα, ώρίσθη ότι ό φωτογράφος μέ τό πλέον 
εντυπωσιακόν στιγμιότυπον αύτοκινητιστικής παραβάσεως, πού θά δημοσιεύεται εις 
τον τύπον, θά λαμβάνη ώς βραβεΐον ένα . . . αύτοκίνητον ! Καί τούτο όχι άπό τάς 
εφημερίδας, άλλά άπό τήν «’Έ λπα». . .

Ολίγα τώρα «μυστικά» άπό τήν ξένην άστυνομικήν εΐδησεογραφίαν τών τελευ
ταίων ημερών :

* ' Εκατοντάδες έξαλλοι «ρόκερς» καί «μόντς» καί τών δύο φύλων — μέ δερ
μάτινα σακκάκια μοτοσυκλεττιστών οί πρώτοι καί μέ έξεζητημένην περιβολήν οί 
δεύτεροι — έπέδραμον καί πάλιν εις Μάργκαιητ, Μπράητον καί Μπουνμάουθ (’Αγ
γλία). "Οπως καί εις τήν λουτρόπολιν τού Κλάκτον κατά τό Πάσχα, εισέβαλαν καί 
έδώ εις οικίας παραθεριστών, έσπασαν προθήκας καταστημάτων, έδειραν πολίτας 
κ.λ., διά νά ικανοποιήσουν τά «άπωθημένα» τους, καί τελικώς συνεπλάκησαν με
ταξύ των. Πάντα ταύτα ύπό τον έκκωφαντικόν θόρυβον τών σκούτερς καί τών μο- 
τοσυκλεττών καί ύπό τάς δαιμονιώδεις κραυγάς τών νεαρών «κοριτσιών» τους, πού 
εις ούδένα υστέρησαν. Έχρειάσθη νά κινητοποιηθούν μεγάλαι άστυνομικαί δυνά
μεις διά νά άναχαιτισθοϋν οί τέντυ - μπόϋς καί τά τέντυ - γκέρλς, νά συλληφθοϋν 
διακόσιοι περίπου «άκούρευτοι, διανοητικώς άσταθεΐς, μικροί Καίσαρες οί όποιοι 
ευρίσκουν το θάρρος νά έπιτίθενται μόνον κατ’ άγέλας», όπως έχαρακτηρίσθησαν
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Α) Κατά τον μήνα Μάϊον έ.έ. καί άπό 1—31 
Κέρκυραν :

εις Άθήνας-Πειραιά-Πάτρας καί

1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
2 ) )) εις ιατρεία » » ))
3 )  ' Ιΐαρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θερα

πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια
4 ) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις 

καί Κερκύρα
5) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής 

των
6 ) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια
7 ) ΙΙαθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματο- 

ποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τού Νοσοκο
μείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου Υ γεία ς ’Αθη
νών - Πειραιώς'

8 )  Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δρχ. 11.937 εις

1.764
2.266

Μέλη
»

1.916 »

8 »

214 »
34 νέα »

5.178 μ
42 »

"Ητοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 10.522 »
9 )  Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής εκλογής των 6 .528  

συνταγαί.
Ά π ο  οικονομικής πλευράς ό μην ’Απρίλιος 1964 έχει ως έξής :
’Έ σ ο δ α  τακτικά Δρχ. 584 .027,25

» έκ συμμετοχ. Δημοσίου » 657 .782 ,90

Σ ύ ν ο λ ο  ν εσόδων » 1 .241.810,15
’Έ ξ ο δ α  ). 1 .058.818,95
Β )  Έπικειμένης τής θεωρήσεως των άτομικών βιβλιαρίων ύγείας, διά τό 

έτος 1964, δέον άπαντες οί προστατεύοντες γονείς καί άγάμους άδελφάς όπως προσ-

ύπο τοΰ προέδρου ένός δικαστηρίου, καί νά προσαχθοϋν ένώπιον τών δικαστηρίων 
156. Πλείστοι τούτων κατεδικάσθησαν εις τρίμηνον κράτησιν εις κέντρα άναμορ- 
φώσεως καί πρόστιμον.

* Τέσσαρας κλέπτας ποτών άξίας 3Q0.000 ρουβλίων (10 έκατομμυρίων δρα
χμών περίπου), άπεκάλυψεν ή ’Αστυνομία τής Μόσχας. Κατεδικάσθησαν καί έξε
τελέσθησαν διά τυφεκισμού, ώς άνεκοινώθη κατ’ αύτάς.

* 'Όσοι άγοράζουν οινοπνευματώδη ποτά εις την Σουηδίαν, ύποχρεοΰνται άπό 
τής 7 ’Απριλίου έ.έ. νά έπιδεικνύουν μίαν ειδικήν ταυτότητα, μέ τήν φωτογραφίαν 
τους καί δείγμα τής ύπογραφής τους. Οί ξένοι θά έπιδεικνύουν τά διαβατήριά τους. 
Σκοπός τής σχετικής διατάξεως είναι νά συλληφθοΰν οί 13.209 άλκοολικοί, τών 
οποίων τά ονόματα έχουν δοθή εις τά σχετικά καταστήματα.

* Καί τό τελευταΐον : Οί παρισινοί κακοποιοί τρέμουν τό νέον οπλον τών οδη
γών ταξί, πού ό ΓΙιέρ Άλιντιέρ, υστέρα άπό επτά έπιθέσεις έναντίον του, άνεκάλυ- 
ψεν. Πρόκειται δι’ ένα ρόπαλον, εις τήν μίαν άκρην τού οποίου ύπάρχει χαλύβδινη 
σφαίρα μέ άκάνθας καί εις τήν άλλην συρίκτρα συναγερμού. ’Επί πλέον, μέ τήν 
πίεσιν σφαιριδίου άπό έλαστικόν (δίκην σφενδόνης), τό «οπλον» έκσφενδονίζει έρυ- 
θράν άνεξίτηλον μελάνην, ή οποία σημαδεύει τον κακοποιόν. . .

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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κομίσωσιν ήμϊν, τό ταχύτερου, βεβαιώσεις, περί των μηνιαίων προσόδων τού έτους 
1964, των τυχόν υπαρχόντων άδελφών των, δι’ έκαστον κεχωρισμένως, έφ’ όσον 
εις τάς δηλώσεις των ΐσχυρίζωνται ότι αύται δεν ύπερβαίνουσι τάς 2 .000 δραχμάς 
κατά μήνα καί έφ’ όσον δεν άνενέωσαν τάς περί ών πρόκειται βεβαιώσεις διά τό 
έτος 1964.

Τοιαϋται βεβαιώσεις λ.χ. δέον νά έκδίδωνται διά τούς ιδιωτικούς ύπαλλήλους, 
ύπό ττών Διευθύνσεων των εις άς εργάζονται έπιχειρήσεων, διά τούς δημοσίους ύπαλ
λήλους, ύπό τής άρμοδίας^Υπηρεσίας καί διά τούς έξ ετέρων πηγών έχοντας προσό
δους, ύπό των οικείων οικονομικών έφοριών κ.λ.π.

Διά τούς δηλοΰντας εις τάς συντασσομένας δηλώσεις, ότι οί άδελφοί των 
έχουν μηνιαίας προσόδους κατωτέρας τών 2 .000 δραχμών καί μή άποδεικνύοντας 
τούτο, συμφώνως προς τ ’ άνωτέρω, θά λαμβάνηται ύπ’ 6ψει, ύπό τής 'Υπηρεσίας 
ημών, οτι οΐ περί ών ό λόγος άδελφοί των έχουν προσόδους άνωτέρας τών 2 .000 
δραχμών καί κατά συνέπειαν θά έφαρμόζωνται τά έκ τών περιστάσεων έπιβαλλό- 
μενα μέτρα, ύποκειμένους εις άναλόγους συμμετοχάς έπί τών δαπανών των.

Γ )  Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Ε .Τ .Υ .Α .Π ., διά τής ύπ’ άριθ. 275/111 
άπό 18.5 .64 άποφάσεώς του, ένέκοινεν όπως, άπό 1 .1.1965, χορηγώνται ώς δά
νεια, εις τούς αστυνομικούς καί διοικητικούς ύπαλλήλους τά κάτωθι ποσά, έφ’

αποφασις «ΰτη έγκριθή καί ύπό τής Νομισματικής Επιτροπής.

1) Εις τούς άστ/κας καί διοικ. ύπαλ. μέχρι 10 βαθμού μέχρι 3 .000  Δρ
2) )) 'Υπαρχ/κας )) » » » 9 )) )) 3 .500 »
3 ) )) Άρχιφύλακα Ό )) » » » 8 )) )) 4 .000 ))
4 ) )) Άνθ/μους )) » » » 7 )) 4 .500 ))
5) )) 'Υπαστ/μους Β ' )) » » » 6 » )) 5 .000 ))
6 ) )) » A )) » » » 5 )) )) 5 .500 ))
7) » ’Αστυνόμους Β )) » » » 4 )) )) 6 .000 ))
8 ) )) » A )) » » » 3 )) )) 6 .500 ))
9 ) )) ’ Αστ. Δ /ντάς A » » » » 2 )) )) 7.000 ))

10) )) » A )) » » » 1 )) )) 7.500 ))
11) )) ’Α ΡΖ'όΎού? ’Αστ'υνομίι Πόλεων 8.000 »

Δ) Καθίσταται γνωστόν ότι, αί προσκομιζόμεναι προς έςόφλησιν άποδείςεις 
τών φυσιοθεραπευτών, δέον άπαραιτήτως νά ώσι θεωρημέναι παρά τής οικείας Οι
κονομικής ’Εφορίας Ελευθερίων έπαγγελμάτων, άλλως δέν θά γίνωνται δεκταί.

'Ο ’Αρχηγός
Ώς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΡΛΜΠΕΤΣΟΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφ ή.
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—Διά άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού Εσω τερικώ ν προήχθη, προς πλήρω- 
σιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως, κατ’ άρχαιότητα, εις τον βαθμόν τοϋ ’Α 
στυνόμου Β ' τάξεως, ό 'Τπαστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αντώνιος Μεσημέρης.

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ Εσω τερικώ ν, ό ιδιώτης ιατρός κ. Γ ε 
ώργιος Άναστασόπουλος, διωρίσθη υγειονομικός άξιωματικός τοϋ Άστυνομικοϋ 
Σώματος μέ τον βαθμόν τ ο ϋ ’Αστυνόμου Β ',  κεκτημένος τά προς τοϋτο προσόντα, 
προς πλήρωσιν όφισταμένης κενής οργανικής θέσεως. Ουτος, δι’ έτέρας άποφά
σεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ, άπεσπάσθη εις την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πει
ραιώς, προς έκτέλεσιν υπηρεσίας.

ο*
ΙΙΛ Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν

Παρητήθησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σ ώ μ ατος: 1 ) ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Δημή- 
τριος Σουρτζόπουλος, έκφρασθείσης αύτώ εύαρεσκείας, υπό τοϋ κ. ’Αρχηγού διά 
την μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, καί 2 ) ό 
Ύπαρχιφύλαξ κ. Σταΰρος Σταμοκώστας καί οί ’Αστυφύλακες κ. κ. Παναγιώτης 
Μάμαλος, Γεώργιος ’Αλευράς καί Γεώργιος Χανής.

' *He *
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε ΙΣ  Α ΣΤΤΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, καί λόγω υπηρεσιακών 
άναγκών, οί κάτωθι άξιωματικοί έτοποθετήθησαν όριστικώς ώς άκολούθως :

Α) Ε ι ς  Γ ε ν ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  ’ Α μ ύ ν η ς  Χ ώ 
ρ α  ς, ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. ’Ιωάννης Πρατικάκης, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεο^ς ’Αθηνών.

Β )  Ε ι ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’ Α θ η ν ώ ν  οί : 1)  ’Α 
στυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Γεώργιος Άναστασόπουλος, έκ τής Γενικής Διευθύν- 
σεως ’Εθνικής Ασφαλείας, 2 ) Αστυνόμος Α' κ. Αλκιβιάδης Σταματόπουλος, έκ 
τής 'Υπηρεσίας Προστασίας Έθνικοϋ Νομίσματος, 3 )  Αστυνόμοι Β ' κ.κ. Τηλέ·* 
μαχος Βασιλάκης καί Καλόποθος Μπεχράκης, έκ τής Διευθύνσεως Αλλοδαπών, 4 ) 
Αστυνόμος Β ' κ. Νικόλαος Βρεττάκος, έκ τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραι
ώς, 5 )  'Τπαστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Κακαριάδης, έκ τής Γενικής Έποπτείας Α 
γορανομίας, 6 )  'Τπαστυνόμοι Α' κ.κ. Γεώργιος Ακριβός καί Δημήτριος Ρϊζος, έκ 
τής 'Τπηρεσίας Προστασίας Έθνικοϋ Νομίσματος, 7 ) Άνθυπαστυνόμος κ. Θωμάς 
Σκούρας, έκ τής Διευθύνσεως Αλλοδαπών καί 8 ) Άνθυπαστυνόμος κ. Α ριστοτέ
λης Άντωνόπουλος, έκ τής 'Τπηρεσίας Προστασίας Έθνικοϋ Νομίσματος.

Γ )  Ε ι ς  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :  1)  ό Α 
στυνόμος Β ' κ. Μιχαήλ Δαβάκης, έκ τής 'Τπηρεσίας Προστασίας Έθνικοϋ Νομί
σματος καί 2 )  ό ’Αστυνόμος Β ' κ. ’Ιωάννης Παπαχρήστου, έκ τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως Εθνικής Ασφαλείας.

Δ )  Ε ΐ ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ  ρ ώ ν, ό Αστυνόμος 
Β ' κ. Γεώργιος Καλτσάς, έκ τής Διευθύνσεως Αλλοδαπών.

Ε ) Ε ί ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α ν  Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  Έ θ ν ι κ ο ϋ  Ν ο μ ί σ μ α τ ο ς  
οί : 1)  Αστυνόμος Α' κ. Αντώνιος Λεοντϊνος, έκ τής Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Αθηνών, 2 )  Αστυνόμος Β ' κ. Ή λίας Γιαννακόπουλος, έκ τής Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως Πειραιώς, 3 )  'Τπαστυνόμοι Α ' κ.κ. Κωνσταντίνος Φρυδάς καί Ά δάμ Κα- 
λαϊτζάκης, έκ τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, 4 ) 'Τπαστυνόμοι Α' κ.κ. 
Θεόδωρος Μπάρος καί Αθανάσιος Αθανασίου, έκ τής Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πειραιώς.
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Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθη ύλική άμοιβή 
εις τούς : i  ) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Κωνσταντίνον Λιολίτσαν, 2 )  Άρχιφύλακα κ. Σ ω 
τήριον Τσιούνην καί 3 )  ’Αστυφύλακας κ.κ. Σωτήριον Παπαθανασίου, Παναγιώτην 
'Υφαντήν, ’Αθανάσιον Φώτην καί Νικόλαον Περούλιαν, διότι άπαντες, ύπό τήν ά
μεσον έποπτείαν καί καθοδήγησιν τοΰ πρώτου έργασθέντες, χάρις εις τήν ύπ’ αύ- 
τών άναπτυχθεΐσαν παρατηρητικότητα καί μεθοδικότητα κατώρθωσαν νά συλλά- 
βουν έπ ’ αύτοφώρω τον κακοποιόν Δημήτριον Νομικόν, έντός τοΰ έπί τής όδοϋ 
'Αγίου Μελετίου 27 άρτοποιείου τήν 02 ,15 ' ώραν τής 23/2/64.

Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Κων
σταντίνος Γιαννημάρας, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Λέανδρος Καρυώτης καί οί 
Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδέας καί Νικόλαος Παπακωνσταντί
νου, διότι άπαντες, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, έρ
γασθέντες μετ’έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των 
κεκανονισμένων ωρών εργασίας κατά τήν έξέτασιν τοΰ άνωτέρου κακοποιοΰ, συνετέ- 
λεσαν είς τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών κλοπών.

Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Δ Ω Ρ Ε Α Ι

'Υπό τοΰ τ. 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δημητρίου Ρώσση, καί είς μνήμην τών άπο- 
βιωσασών έξαδέλφων του Βιβής Π ετμεζα καί Λιλής Χόρς, κατετέθησαν είς Ε θ ν ι
κήν Τράπεζαν ύπέρ τοΰ Ε .Τ .Υ .Α .Π . 600 δραχμαί.

Π Ε Ν Θ Η

Ή λ ί α ς  Τ σ ο ύ μ α ς
Τήν 2αν ’Ιουνίου 1964 άπεβίωσεν εις τό νοσοκομείου «Εύαγγελισμός», συνέ

πεια γαστρορραγίας, ό έν ένεργεία Ύπαρχιφύλαξ Ή λίας Τσούμας, υπηρετών τε 
λευταίως είς Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Κατά τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ 
ίεροΰ ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής (’Ά νω Δάφνης), παρευ- 
ρέθησαν πολλοί αστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι,
απεόοοησαν όε αι κεκανονισμεναι τιμαι υπο αντιπροσω
πείας τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος. Τον νεκρόν άπεχαιρέ- 
τισεν ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος, όστις 
καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τών διοικητικών καί 
άστυνομικών ύπαλλήλων τής Γ .Δ .Α .Π . Στέφανον έπίσης 
κατέθεσεν, έκ μέρους τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό Α 
στυνόμος Β ' κ. Σπυρίδων Άγγουράκης, διοικητής τοΰ Λ Β ' 
Άστυνομικοΰ Τμήματος.

Ό  Ή λίας Τσούμας έγεννήθη είς Κομποτάδες Φθιώτι- 
δος τώ  1913 καί τώ  1937 κατετάγη είς τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων. Τ ώ  1960 προήχθη είς Ύπαρχιφύλακα. Δια- 

κρινόμενος διά τήν προς τό καθήκον άφοσίωσίν του καί τήν πραότητα τοΰ χαρακτήρος 
του, έξετιμάτο ιδιαιτέρως ύπό προϊσταμένων καί ύφισταμένων.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα όπως ό Θεός άνα- 
παύση τήν ψυχήν τοΰ έκλιπόντος συναδέλφου.

Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε Ή λ ία .


