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Π ί σ τ η σ τ ο Θεό, π ί σ τ η σ τ η ν Ε λ λ ά δ α , π ί σ τ η σ τ ή
Λ ε υ τ ε ρ ι ά ή θ ά ν α τ ο ς . Αυτή ή άπέραντη πίστη καί τρομερή άπό<ραση των σκλαβωμένων Ελλήνων έδωσε τό θαΰμα τοΰ 1821.
Γι’ αυτό τήν μέρα που ή Χριστιανωσύνη γιορτάζει τον Ευαγ
γελισμό τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τήν 25η Μαρτίου, διάλε
ξαν οι σκλαβωμένοι "Ελληνες γιά τό μεγάλο ξεκίνημα, γιά τον άγώνα
τής άπελευθερώσεως τοΰ ’Έθνους.
Καί όπως γιά τήν Χριστιανωσύνη ή μέρα αυτή συμβολίζει τήν
αυγή τής σωτηρίας τής άνθρωπότητος, τό ί'διο θά γινόταν καί μέ τήν
Ελλάδα. Ή μέρα εκείνη, έπρεπε νά συμβολίζη τήν ’Ανάσταση καί τή
σωτηρία τοΰ ’Έθνους μας. Τέτοια έννοια είχε δώσει ή Φιλική Εταιρία
στόν ’Αγώνα καί γιά τοΰτο διάλεξε τή συμβολική αυτή μέρα γιά τήν
έναρξή του.
Καί όταν οί σκλαβωμένοι πήραν στά χέρια τους τ ’ άρματα, τρα
γουδούσαν με βουρκωμένα μάτια τό γνωστό θούριο τοΰ Ρήγα Φερραίου, πού μιλούσε καί γιά τή θρησκεία του Χριστού καί γιά τήν Πα
τρίδα καί γιά τή Λευτεριά καί πού έλεγε :
Γιά τον Χρίστον τήν πίστι τήν 'Αγία,
γιά τής Πατρίδος τήν Έλενθερία,
γι’ αντά τά δύο πολεμώ,
μ’ αντά νά ζήσω έπιθνμώ'
κι’ άν δεν τά αποκτήσω,
τί μ’ ωφελεί νά ζήσω ;
Ναί. Αύτό ήταν τό μεγάλο μυστικό τοΰ Άγώνος τοΰ 21. Ή π ί
στη δηλαδή ότι «ή Νίκη βρίσκεται στήν άπόφαση τοΰ θανάτου».
Μιάν άνοιξιάτικη λοιπόν μέρα, στις 21 Μαρτίου 1821, πάνω στά
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Καλάβρυτα, εκεί στην ιερά Μονή τής 'Αγίας Λαύρας, είχαν συγκεντρωθή πλήθη άγωνιστών, κρατώντας τά καριοφίλια καί ζωσμένοι τά
γιαταγάνια τους, μαζί
με αυτούς ήσαν οί γέ
ροντες καί τά γυναικό
παιδα γιά νά ακούσουν
άπό τό στόμα τού Δε
σπότη τή μεγάλη άπόφαση τού Γένους.
Σοβαροί όλοι, σιω
πηλοί, άναψαν τά κε
ριά πού κρατούσαν καί
άλλοι μπήκαν στο Βυ
ζαντινό εκκλησάκι τής
Ύπεραγίας Θεοτόκου
γιά νά προσκυνήσουν,
άλλοι δε έμειναν γύρω
απ’ αύτό, κάτω άπό
τήν ολόδροση φυλλω
σιά τού γέρο - πλάτα
νου, πού 500 χρόνια
στόλιζε τον άσύγκριτο
σε όμορφ ιά εκείνο χώρο.
Οί Δεσποτάδες μέ
σα στό ιερό φορούσαν
τά όλόχρυσά τους άμ
φια καί προσεύχονταν
με κατάνυξη.
Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
"Υστερα άπό λίγο
ΰψώνων τήν σημαίαν τής ελευθερίας.
πρόβαλε ό "Αγιος Ε π ί
σκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, έκανε τό σταυρό του, ξεκρέμασε
τό λάβαρο τής ώραίας Πύλης, τό ύψωσε πάνω σ’ ένα κοντάρι με τον
ολόχρυσο σταυρό καί προχώρησε άνάμεσα στούς πιστούς με τήν
ακολουθία, πού τήν άποτελούσαν τρεις άκόμη Δεσποτάδες καί ολό
κληρος ό κλήρος, κρατώντας τίς άναμμένες λαμπάδες, πού συμβόλι
ζαν τήν ανάσταση τού Γένους.
Καί ενώ τά θυμιάματα υψώνονταν στον ούρανό καί τά πλήθη
γονάτιζαν στό πέρασμα τού λαβάρου με τον Τίμιο Σταυρό, άκούστηκε άπό τά χείλη τού Δεσπότη ό θειος ψαλμός :
«Άναστήτω τό ’Έθνος καί διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί αύτοΰ».
Βούρκωσαν τά μάτια τών παλληκαριών, πού έσφιγγαν κείνη τή
στιγμή με τίς φούχτες των τά καριοφίλια καί τά γιαταγάνια τους. Οί
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μαννάδες αγκάλιαζαν σφιχτά τα παιδιά τους, κι’ οί γέροι σκυμέμένοι έκαναν τό σταυρό τους.
Ό Δεσπότης ευλογάει τώρα τις σημαίες και τά όπλα καί τελειώ
νοντας βροντοφωνάζει την άπόφαση του Γένους καί εξαγγέλλει τόν
ιερό όρκο γιά την σκλαβωμένη πατρίδα : «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ».
Χιλιάδες στόματα άντιλάλησαν τότε τη μεγάλη άπόφαση τοΰ
Γένους, επαναλαμβάνοντας τόν όρκο : «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ».
Και τά ελληνικά φαράγγια καί οι κάμποι καί οί βουνοκορφές άντήχησαν πέρα ώς πέρα τό τρομερό τούτο μήνυμα.
Ναί. Αυτή ήταν ή μεγάλη άπόφαση, ό φοβερός όρκος των υπο
δούλων Ελλήνων τοΰ 1821. Νά ελευθερώσουν τήν Πατρίδα ή νά πεθάνουν. Καί τόν έτήρησαν τόν όρκο τους με πίστη καί με πείσμα.
Αυτή ή μεγάλη πίστη στο Θεό, στήν Πατρίδα, καί στή Λευτεριά
των άγωνιστών του 21, κράτησε σταθερή σ' όλη τη διάρκεια τής έπαναστάσεως. 'Αλλά ή πίστη αυτή των άγωνιστών είχε γίνει πά
θος, στους όργανωτάς, στους άρχηγούς καί στους καπεταναίους. Είχε
ποτίσει τά κατάβαθα τής ψυχής τους, έτσι που σε κάθε στιγμή, σε
κάθε περίπτωση, παντού καί πάντοτε ξεχείλιζε καί φλόγιζε τίς καρ
διές όλων των Ελλήνων, προκαλώντας άφάνταστο ενθουσιασμό,
σπρώχνοντας σέ ήρωϊσμούς, αυτοθυσίες καί ολοκαυτώματα καί παρασύροντας ορμητικά κάθε επιφύλαξη, δισταγμό ή λιποψυχία.
Ή ιστορία τοΰ Άγώνος άναφέρει άπειρα παραδείγματα τής άφάνταστης αύτής πίστεως των Ελλήνων, οπουδήποτε κΓ άν βρίσκονταν.
Νάτους οί τρεις πρώτοι. Ό Σκουφάς κΓ ό Ξάνθος μέ τόν Τσακάλωφ,
στήν άρχή, μέ τόν Άναγνωστόπουλο ύστερα, ενώσανε τήν πίστη τους
σέ μιά ύπέροχη «Φιλική Εταιρία».
Άναψαν τό κερί τής Άναστάσεως καί μ’ αύτό φώτισαν τις ψυχές
όλων τών Ελλήνων, πού ζοΰσαν στή σκλαβωμένη πατρίδα καί στήν
ξενητειά. Δέν ύπήρξε κανένας άπό κείνους, πού πλησίασαν τήν ταπει
νή φλόγα τής ψυχής τών άνθρώπων αύτών τοΰ λαοΰ, πού νά μή
παρασύρθηκε άπό τήν αύθόρμητη, τήν άπέραντη πίστη τους, τήν
πίστη ότι ή άπελευθέρωση τοΰ Ελληνικού Έθνους έπρεπε νά στηριχθή στίς ίδιες τίς δυνάμεις τους. Ό Σκουφάς, τό φτωχόπαιδο πού ξε
κίνησε άπό τό Κομπότι τής ’Άρτας, ό ογκόλιθος αύτός τοΰ πελώριου
οικοδομήματος τής «Φιλικής Εταιρίας», ό πραγματικός οργανωτής
πού ειχεν εφεύρει τό μυστήριο τής «Αοράτου Αρχής», όταν τόν ’Ι
ούλιο τοΰ 1818 βρισκόταν βαρειά άρρωστος στο κρεβάτι του, συνέ
ταξε στή διαθήκη τόν κατάλογο τών δώδεκα Αποστόλων τής «Φι
λικής Εταιρίας» καί ύστερα έκλεισε γιά πάντα τά μάτια, μέ τό όρα
μα τής ’Ελεύθερης Πατρίδας.
Μά καί τοΰ Ξάνθου τά στήθια φλόγιζε ή πίστη στήν ιδέα τής άπελευθερώσεως τοΰ "Εθνους άπό τούς ίδιους τούς "Ελληνες. Καί όταν
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παρουσιάσθη στον πρίγκιπα Ύψηλάντη, τό στρατηγό τοΟ Τσάρου
τής Ρωσίας, έγινε τούτος ό υπέροχος διάλογος μεταξύ τους :
—Κύριε ποιος εισθε ; Ρώτησε ό Ύψηλάντης.
—"Εμπορος εξ Όδησσοΰ, Υψηλότατε, άπάντησε μέ ταπεινοφρο
σύνη ό Ξάνθος.
—Τί έμπορος ; έρωτα καί πάλιν ό πρίγκιψ.
Και τότε ό Ξάνθος, κοιτώντας κατάματα τον Ύψηλάντη, τού λέει
μέ πίστη : «’Έμπορος ψυχών Υψηλότατε».
"Ετσι, ύστερα άπό λίγο, άναψε την πυρκαγιά στά στήθη τού Ύ
ψηλάντη πού δέχθηκε όλα τά μεγάλα μυστήρια των Έλευσινίων, ό
πως τά λέγανε οί Φιλικοί.
Κι’ όταν άρχισε ή επανάσταση, ή πίστη των Ελλήνων ξέσπασε
σε άφάνταστες αύτοθυσίες, ήρωϊσμούς καί ολοκαυτώματα.
Πρώτος ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε', όταν τον ’Απρίλη τού 1821,
λίγες μέρες προ τού Πάσχα, οί Τούρκοι στήν Κωνσταντινούπολη άποφάσισαν τή δολοφονία του, οί φίλοι του πού τό έμαθαν τον παρακαλοΰσαν νά φύγη γιά νά σωθή, έδωσε τό παράδειγμα τής αύτοθυσίας, λέγοντας τούτα τά ύπέροχα λόγια :
«Μή μέ παρακινήτε νά φύγω. Μή θέλετε νά σωθώ. Ή ώρα τής
φυγής μου θά ήταν ώρα σφαγής. Είμαι ό Πατριάρχης γιά νά σώσω
τό λαό μου. Ό θάνατός μου ίσως χρησιμεύσει περισσότερο άπ’ όσο
θά ώφελήση ή ζωή μου. Οί ξένοι βασιλείς Θά ταραχθούν γιά τον άδι
κο Θάνατό μου. ’Ίσως δέν Θά ίδούν μέ άδιαφορία νά ύβρίζεται ή πίστη
τους στο πρόσωπό μου. Κάμετε, λοιπόν, υπομονή σ’ ό,τι συμβή. Σή
μερα είναι τών Βαΐων. "Ας φάμε στο τραπέζι ψάρια. Τήν άλλη βδο
μάδα ίσως φάνε κι’ αύτά άπό μάς. ’Ό χι. Δέν θά γίνω περίγελως τού
κόσμου. ’Εγώ πηγαίνω όπου μέ καλεϊ τό χρέος μας, ή μεγάλη μοίρα
τού "Εθνους καί ό Ούράνιος Θεός».
"Ετσι, στις 10 ’Απριλίου, τήν ημέρα τής Άναστάσεως, ό έθνομάρτης Γρηγόριος ό Ε' σύρθηκε μέ τά ίερά του άμφια άπό τήν ώραία πύ
λη στήν είσοδο τού Πατριαρχείου, όπου είχαν στήσει τήν κρεμάλα
καί τον άπαγχόνισαν. Ό θάνατος όμως τού Πατριάρχη συγκίνησε όλο
τον πολιτισμένο κόσμο καί οί άγωνιστές μας πολέμησαν σά λιοντάρια
γιά νά εκδικηθούν.
’Αλλά οί ηρωισμοί τών άγωνιστών, οί αύτοθυσίες καί τά ολοκαυ
τώματα συνεχίζονται.
"Οταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος μέ τά ένδεκα παλληκάρια του κλεί
στηκε στο κωδωνοστάσι τής Μονής τού Σέκου, καί οί Τούρκοι τον
περιεκύκλωσαν καί τον προσκάλούσαν νά παραδοθή, εκείνος άρνήθηκε.
Καί τότε, στις 23 Σεπτεμβρίου τού 1821, τή στιγμή πού οί Τούρκοι
έσπαζαν τήν πόρτα καί έμπαιναν μέσα στο Μοναστήρι, εκείνος άρ
παξε τό άναμμένο φυτίλι, έκανε τό σταυρό του καί μπροστά στά μά-
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τια τώυ τρομαγμένων Μουσουλμάνων, έβαλε φωτιά στο βαρέλι μέ τό
μπαρούτι. Μιά τρομακτική έκρηξη ακολούθησε και οι φλόγες ύψώθηκαν στά ούράνια. "Ετσι τινάχθηκαν όλοι στον αέρα καί κάτω άπό τά
ερείπια βρήκαν τό θάνατο πολλοί εχθροί.
Οι φλόγες άπό τό ολοκαύτωμα τού ’Ολύμπιου έφώτισαν σάν άστραπή την οικουμένη γιά μιά στιγμή, κι’ έκαναν κάθε ελεύθερο άν
θρωπο νά στρέψη τή σκέψη του στή χώρα, άπ’ όπου ή πύρινη φλό
γα σκόρπισε στούς αιθέρες τό μεγάλο νόημα τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καί τής
ΝΙΚΗΣ, τήν οποία οί "Ελληνες εύρισκαν μόνο στήν άπόφαση τοϋ ΘΑ
ΝΑΤΟΥ.
Αυτή ή ίδια πίστη καί ό όρκος έκανε καί τον ΓΓοπτφλέσσα όχι μό
νο φλογερό άπόστολο
τής Φιλικής Εταιρίας,
άλλά καί υπέροχο πο
λέμαρχο.
Κι’ όταν στο Μα
νιάκι μέ λίγους άνδρειωμένους άντιμετώπισε
τις μαύρες ορδές τού Ίμπραήμ, πολέμησε λιον
ταρίσια όσο κράτησε ή
μάχη, θέρισε εχθρούς,
καί έπεσε, κρατώντας
τό γιαταγάνι ξεγυμνω
μένο. Λένε, πώς ύστερα
άπό τις μάχες, γύρεψε
Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ό Ίμπραήμ τό πτώμα
του, γιά νά ΐδή άπό
κοντά καί νά θαυμάση τόν άντρειωμένοπολεμιστή, πού τού άντιστάθηκε μέ τέτοια όρμή, καί μόλις τόν είδε, έσκυψε καί τόν φίλησε. Δέν
τοϋ χρειάστηκε τέτοια τιμή του μεγάλου αύτοϋ Νεκρού.
Τόν Παπαφλέσσα έσκυψεν εύλαβικά καί τόν φίλησε θερμά στο ρμέτωπο καί μέ δάκρυα στά μάτια όλο τό Έθνος του, πού τού πρόσφερε θυσία τής ζωής του.
Καί ό ’Αθανάσιος Διάκος, πολεμώντας στο γεφύρι τής ’Αλαμάνας
τά στρατεύματα τού Όμέρ Βρυώνη, πληγώθηκε καί πιάστηκε ζων
τανός. Μά τή ζωή του δέν τήν λογάριασε καί πρόθυμα τή θυσίασε,
άντικρύζοντας παλληκαρίσια τό μαρτυρικό του θάνατο, πιστός στήν
άπόφαση πού είχε πάρει, νά έλευθερωθή τό ’Έθνος ή νά πεθάνη.
’Αλλά καί μέ τούς δαυλούς τού Χρήστου Καψάλη καί τοΰ Δεσπό
τη των Ρωγών έγράφτηκαν στον ούρανό τού Μεσολογγίου μέ πύρι
να γράμματα οί λέξεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Έκεΐ οί πολιορ-
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κημένοι άπό τό 1822 έως τή νύχτα της 10 ’Απριλίου του 1826, καίτοι
είχαν άπομείνει ζωντανά πτώματα, πολεμούσαν όρθιοι, ακατάβλη
τοι καί αλύγιστοι. Καί όταν πλέον ήλθε ή ώρα, έβάδισαν στη μεγάλη
θυσία, στο ΘΑΝΑΤΟ. Την τραγική εκείνη νύχτα τής εξόδου, τρεις φά
λαγγες μέ όπλα καί σπαθιά, πού τά κρατούσαν,τά κοκκαλιασμένα αν
δρικά καί γυναικεία χέρια, πηδούν άπό τό φράχτη καί σχίζουν μέ τά
σπαθιά τους τά άθλια μαύρα κορμιά των στρατιωτών τού Κιουταχή
καί τού Ίμπραήμ. Καί τελευταίος μέ τό σταυρό στο χέρι καί μέ τούς

Τό ολοκαύτωμα τού ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΎΑΛΗ

παπάδες καί τούς διάκους πλάγι του ό Δεσπότης τού Μεσολογγίου,
ό Ρωγών Ιωσήφ, εύλογεΐ τούς πάντας, ενώ τά λαβωμένα γυναικό
παιδα, οί ανίκανοι νά περπατήσουν, οΐ γέροντες, οϊ άρρωστοι καί οί
τραυματίες, καρτερούν τό θάνατο, μαζεμένοι στο σπίτι τού Καψάλη.
Μά ύστερα άπό λίγο μιά λάμψη τεράστια, φώτισε τήν ατμόσφαιρα.
"Ήταν ή λάμψη πού ανέβασε τούς αθανάτους στον Ελληνικό ούρανό.
Καί τό πνεύμα αύτό τής περιφρονήσεως προς τό θάνατο γιά τήν
λευτεριά, εκδηλώθηκε έντονο, μέ τον τραγικό σέ μεγαλείο χορό τού
Ζαλόγγου, καί έκλεισε μέ τό ολοκαύτωμα τού ήγουμένου Γαβριήλ στο
Άρκάδι τής Κρήτης.
Γιά τήν απέραντη αύτή πίστη στή Λευτεριά τών καπεταναίων
αναφέρει ή Ιστορία καί τούτα τά ασύγκριτα σέ μεγαλείο περιστατι
κά :
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Ό Γέρος τοΰ Μωρηά, ό αρχιστράτηγος τής Έιταναστάσεως, ό Θεό
δωρος Κολοκοτρώνης, εϊχεν απέραντη πίστη στο Θεό καί στην Ε λ 
λάδα. "Οταν, λοιπόν, κατά τις πρώτες μέρες τής Έπαναστάσεως οί
"Ελληνες πολιορκούσαν τήν Καρύταινα, ισχυρός εχθρικός στρατός κι
νήθηκε γιά νά τους έπιτεθή. Οί καπεταναΐοι τότε άποφάσισαν δλοι νά
άποχωρήσουν. Καί μόνον ό γέρος του Μωρηα έπέμενε, νά μείνουν εκεί
καί νά χτυπηθούν με
τον εχθρό. Μά κανείς
δεν συμφώνησε μαζί
του καί ξεκίνησαν νά
φύγουν.
Φεύγοντας, μάλι
στα, λέγει κάποιος κα
πετάνιος σ’ ένα παιδί.
«Μείνε εσύ όρέ μαζί
του μήν τον φάνε τίπ
οτες λύκοι». ΚΓ ό Κο
λοκοτρώνης άπάντησε
μ’ αύτά τά λόγια: «’Ό 
χι. Δεν έρχομαι μαζί
σας, θά μείνω σε τούτα
τά βουνά. Κάλλιο νά
με φάνε τά όρνια καί
οί λύκοι τού τόπου
μου, πού με γνωρίζουν
πιο πολύ». ’Έτσι έ
μεινε ολομόναχος με
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
τό άλογό του, στά ά
γρια δασωμένα βουνά τού Χρυσοβιτσιοΰ.
"Υστερα ξεκίνησε καί κατέβαινε τό βουνό. Στο δρόμο έφτασε σ’ ένα
έρημοκκλήσι τής Παναγίας, πού βρίσκεται κοντά στήν Πιάνα. ~Ηταν
άποσταμένος, στάθηκε, μπήκε μέσα, άναψε ένα κερί, γονάτισε μπρος
στήν εικόνα τής Παναγιάς, έκανε τό σταυρό του καί είπε τούτη τήν
προσευχή.
«Παναγιά μου ! Βλέπεις μείναμε μονάχοι. Έσύ κΓ έγώ. Βοήθησε
καί τούτη τή φορά τούς "Ελληνες νά εμψυχωθούνε καί νά λευτερωθή
ή Ελλάδα».
Τότε ό γέρο - Κολοκοτρώνης ένοιωσε μέσα του, όπως έλεγε άργότερα, ότι ή Παναγιά τού ύποσχέθηκε τήν άπελευθέρωση τού ”Εθνους,
κι’ έτσι με πίστη τόνιζε πάντοτε πώς «ό Θεός έδωσε τήν ύπογραφή
του για λευτεριά τής Ελλάδος καί δεν τήν παίρνει πίσω».
Μά δεν μπορώ νά λησμονήσω τον ένδοξο πυρπολητή, τον Κανά-
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ρη. "Οταν αυτός κι’ οί σύντροφοί του ετοιμάσθηκαν νά πάνε από τα
Ψαρά στή Χίο, γιά νά πυρπολήσουν την τούρκικη άρμάδα, πριν μπού
νε στά πυρπολικά, λειτουργήθηκαν καί μετάλαβαν. Καί πάλι σάν γύ
ρισαν μετά τό κάψιμο τής ναυαρχίδος, πήγαν άμέσως ξυπόλυτοι στήν
εκκλησία νά εκπληρώσουν ένα τάμα πού είχε κάμει ό πυρπολητής.
Αύτή τήν πίστη ό ποιητής μας Γεώργιος Δροσίνης ψάλλει μ’ αύτές τίς ύπέροχες στροφές, στο ποίημά του «Τό τάμα τού Κανάρη» :
Μεσάνυχτα ο πυρπολητής έγνρισε
καί πήδησε απ’ τό γρήγορο καΐκι
πιστός, νά φέρη με τα πόδια ολόγυμνα
στήν εκκλησία τό τάμα γιά τή νίκη.
Τό χέρι, που άτρεμο έσπειρε τό θάνατο
μέ τό δαυλό — τό φοβερό τό χέρι —
τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο
στήν Παναγιά άνάφτει εν’ άγιοκέρι.
Αύτή ή πίστη γιά τή λευτεριά μεταδόθηκε καί στούς ξένους πού
άθρόοι έρχονταν νά βοηθήσουν, πολεμώντας μαζί μέ τούς "Ελληνες.
Καί ή πίστη αύτών των άνθρώπων ύπήρξε πολλές φορές μεγαλειώ
δης. Ή ιστορία άναφέρει τούτο τό περιστατικό :
Στά 1824 έφτασε στο Ναύπλιο καί παρουσιάσθηκε στον Κουντουριώτη, πού ήταν πρόεδρος τού ’Εκτελεστικού, ένας ’Ιταλός, ύψηλός,
40 περίπου ετών, άμέμπτου καί σοβαρού παρουσιαστικού.
Ό Πρόεδρος τον έδέχθη μέ ψυχρή επιφυλακτικότητα καί περίμενε νά τού μιλήση. ’Εκείνος ύποκλίθηκε καί είπε :
—Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε, ότι είσθε άνδρεϊος στρατιώτης καί ε
νάρετος πολίτης. Σας έθαύμασα άπό μακρυά καί χαίρω όλοψύχως πού
σας βλέπω καί άπό κοντά. Μέ στέλλει ό κύριος Μαυροκορδατος καί
έρχομαι νά ζητήσω τήν άδεια όπως πολεμήσω καί εγώ ύπό τάς ση
μαίας σας.
Ό Κουντουριώτης εξακολουθούσε νά τον άκούη μέ προσοχή, χω 
ρίς όμως νά μετριάση καί τήν έπιφυλακτικότητά του. Σέ μιά στιγμή
τού λέει:
—Έξ ονόματος τής Πατρίδος μου σας εύχαριστώ. ’Αλλά φθάνετε σέ
στιγμή, κατά τήν όποιαν δέν ήμπορεϊτε νά περιμένετε άπό τήν Ε λ
λάδα παρά μόνον στενοχώριες.
Ό άγνωστος ’Ιταλός έμεινε άτάραχος. Καί άπάντησε :
—Είμαι συνηθισμένος στις στενοχώριες. Γνωρίζω ότι καί ή Ελλά
δα βρίσκεται σέ στενόχωρη θέση καί έχει άνάγκη των ύπηρεσιών καί
τού τελευταίου στρατιώτου. Είμαι λοιπόν στις διαταγές σας.
Ό Κουντουριώτης μέ συγκίνηση λέγει :
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—Ή Ελλάς δέχεται τις υπηρεσίες σας. Σας ευχαριστώ. Καί έδωσε
τό χέρι στον ’Ιταλό αξιωματικό.
Αυτός τότε, ακτινοβολώντας άπό χαρά, έσκυψε και φίλησε τό
χέρι τοΰ Προέδρου, ψι
θυρίζοντας :
—Γκράτσιε τάντε
έτσελέντσα.
Ά λλ’ ό Πρόεδρος,
παρ’ όλη τη συγκίνη
σή του, δεν είχε πεισθή
ακόμη για τήν αγνό
τητα των φιλελληνικών αισθημάτων τοΰ
αγνώστου εκείνου έθελοντοΰ.
—Τώρα, τοΰ είπε,
μένει νά κανονίσουμε
ένα άλλο ζήτημα. Ποιο
βαθμό ζητάτε;
—Τον βαθμό τοΰ
στρατιώτου, είπεν αμέ
σως άποφασιστικά ό
εθελοντής.
Ό Πρόεδρος δοκί
μασε μεγάλη έκπληξη
καί ρώτησε με περιέρ
γεια :
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
—Τοΰ στρατιώτου
είπατε ; τοΰ άπλοΰ στρατιώτου ; ’Αλλά δεν είσθε αξιωματικός ;
—Μάλιστα γενναιότατε. Είμαι άξιωματικός.
—Καί ποιόν βαθμόν έχετε στήν πατρίδα σας ;
—Υπουργός των Στρατιωτικών!
Τότε ή έκπληξη τοΰ Προέδρου βγήκε άπό τά όριά της. ’Αλλά ό ξέ
νος με τήν ίδια αταραξία εξακολούθησε :
—Γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, τή σκληρή ζωή τοΰ στρατιώτου. Γνώ
ρισα επίσης τήν εξορία, τή φυλακή, τή δυστυχία, τήν πείνα καί καμμιά άνθρώπινη κακουχία δεν μοΰ είναι άγνωστη. ’Επιθυμώ νά καταταχθώ ώς άπλοΰς στρατιώτης καί όχι ν’ αποκτήσω βαθμούς, τιμές καί
πλούτη. Καί επειδή ό εχθρός σας ετοιμάζεται νά προσβάλη τή Σφακτη
ρία, σάς παρακαλώ νά με κατατάξετε στή φρουρά τής νήσου υπό τήν
σημαίαν τοΰ Μαυροκορδάτου. Κάτι θά μπορέσω νά κάμω καί εγώ. . .
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’Ασυγκράτητος τότε ό Πρόεδρος άττό την έκπληξη και με δάκρυα
στα μάτια τον έρώτησε.
—Πώς λέγεσθε κύριε ;
—Γεννήθηκα στο Πεδεμόντιο καί λέγομαι Σαντόρε Σανταρόζα.
Ό Κουντουριώτης αγκάλιασε άμέσως τό γενναίο καί εύγενή αυτόν
φιλέλληνα και στραφείς στον Παπαφλέσσα, πού ήτο παρών, του εί
πε : «Φίλε μου συνοδέυσε σε παρακαλώ, τον ένδοξο και ειλικρινή αύτό φίλο τής Ελλάδος μέχρι τής Σφακτηρίας. Καί πες στο Μαυροκορδάτο, ότι ό Σανταρόζας έκανε τον Κουντουριώτη νά κοκκινίση άπό
ντροπή γιά τη δυσπιστία καί τήν άποθάρρυνσή του».
Αύτή, λοιπόν, ή πίστη τών Ελλήνων στο Θεό, στήν Πατρίδα καί
στη Λευτεριά, έδωσε άπειρα δείγματα ήρωϊσμοΰ, αύτοθυσιών καί ολο
καυτωμάτων, πού συνήγειραν σύσσωμο τό ’Έθνος καί προκάλεσαν τήν
προσοχή όλου τού κόσμου, πού τελικά άνεγνώρισε τό πανανθρώπι
νο δικαίωμα τής ’Ελευθερίας καί τής αύτοδιαθέσεως τών Ελλήνων καί
τών λαών.
Καί τό πνεύμα τής περιφρονήσεως προς τό θάνατο γιά τή λευτε
ριά, Θρονιάζει στις καρδιές όλων τών Ελλήνων καί συμβο?νίζει τήν ’ Ι
δ έ α έναντι τής ύ λ η ς κ α ί τ ή ς β ί α ς , συμβολίζει τον π ο λ ι 
τ ι σ μ ό καί τήν ά ρ ε τ ή , καί ορθώνεται ύπερήφανο σε κάθε κατακτητή μέ τήν οριστική άπόφαση τής ’Ελευθερίας ή τού Θανάτου.
Προς τή μνήμη όλων αύτών τών ηρώων τής Έπαναστάσεως στρέ
φει σήμερα τή σκέψη του τό Πανελλήνιο. Αύτοί μέ τήν πίστη τους
καί τήν περιφρόνηση προς τό θάνατο, έδωσαν σέ μάς τό δικαίωμα νά
ζούμε ελεύθεροι ώς άνθρωποι καί ώς "Ελληνες. Προς αύτούς άνήκει ή
αΐωνία εύγνωμοσύνη μας.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ Λ ΕΩ ΤΣΑ Κ Ο Υ ---------------------------(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Ό Κομπότης, έχοντας πάντα μαζί του καί τον φίλο του φαντάρο Μάλιαρη,
βγήκε από τό δπλοπωλείο Βεργή έχοντας ένα σωρό κουτιά μέ σφαίρες τις όποιες
είχε αρπάξει μέ εκβιαστικό ή μάλλον αυτόχρημα ληστρικό τρόπο, προτείνοντας τό
πιστόλι του ατούς κατάπληκτους ύπαλλήλους καί άπειλώντας ότι θά «τούς καθαρίση» δλους, χωρίς φυσικά καί νά δώση πεντάρα. ’Ανέβηκαν στο αυτοκίνητο καί ό
σωφέρ Ρέλας, βλέποντας τόν άνθυπομοίραρχο Μαθιουδάκη νά κουβεντιάζη μέ τον
άλλο σωφέρ κατάλαβε δτι δ τελευταίος τόν ειδοποίησε, γιατί τόν είδε νά ρίχνη μα
τιές στο ταξί του καί στούς δύο φαντάρους πού ήταν μέσα, καί γιά νά τοϋ δώση
καιρό νά έπέμβη προσεποιήθη δτι είχε πάθει βλάβη τό αμάξι του καί δτι προσπα
θούσε νά τό διορθώση. Ό Ανθυπομοίραρχος όμως, καίτοι καλό παλληκάρι άπό την
Κρήτη, υπηρετούσε έκείνη τήν έποχή σέ κάποια γραφείο καί ήταν άοπλος, μή έ
χοντας δέ συναίσθησι τί κάθαρμα καί τί είδους κακοποιός ήταν δ Κομπότης, έπλησίασε καί άρχισε νά έρωτά τούς δύο φαντάρους τής «Δημοκρατικής Φρουράς» σέ
ποιά μονάδα υπηρετούσαν. Προσπαθούσε νά πιάση κουβέντα μαζί τους, καθώς είπε
ύστερα, περιμένοντας μήπως περάση τυχαίως κανένας ώπλισμένος Αστυφύλακας γιά
νά τόν καλέση νά έπέμβουν μαζί.
— Καλά, τούς είπε δ Ανθυπομοίραρχος, βλέπω δτι είσατε φαντάροι. Δείξτε
μου δμως τις άδειές σας γιά νά βεβαιωθώ δτι δέν εΐσαστε λιποτάκτες.
— Τί χαρτιά ζητάς κύριε Ανθυπομοίραρχε άπό έμάς ; τού είπε δ Κομπότης.
Σάς είπα δτι είμαστε φαντάροι. ’Άλλως τε καθώς ξέρετε μόνο Αξιωματικός τού
Φρουραρχείου (τότε δέν υπήρχε Ε.Σ.Α .), μπορεί νά μάς κάνη έλεγχο.
— Αφήστε αυτά πού ξέρετε, είπε δ Ανθυπομοίραρχος. Τά χαρτιά σας γρήγορα.
Ό Κομπότης, χωρίς νά χάση καιρό, έβγαλε τό πιστόλι του καί τό πρότεινε
στόν άνθυπομοίραρχο λέγοντας :
-— Φεύγα Από μπρός μου γιατί σ’ έφαγα.
— Σωφέρ, έχεις κακοποιούς καί λιποτάκτες στό Αμάξι σου. Μήν ξεκινάς γιατί
θά βρής τόν μπελά σου, έφώναξε ό Ανθυπομοίραρχος στόν όδηγό τού ταξί, Ινώ συγ
χρόνως έκανε μιά κίνησι σάν νά ήθελε νά μπή κι’ αύτός στό δπλοπωλείο Βεργή νά
δπλισθή καί αύτός μέ περίστροφο ή μέ πιστόλι γιά νά Αντιμετώπιση τούς κακοποι
ούς. Ό Κομπότης ρίχνει δύο πιστολιές πρός τό μέρος τού Ανθυπομοιράρχου χωρίς
εύτυχώς νά τόν έπιτύχη, Αλλά μάλλον γιά έκφοβισμό καί γυρίζοντας τό πιστόλι
πρός τόν δδηγό τοϋ ταξί τού φώναξε :
— Ξεκίνα Αμέσως άτιμε γιατί σοΰ τίναξα τά μυαλά.
Συγχρόνως πήδησε στό διπλανό στό σωφέρ κάθισμα δ φίλος τού Κομπότη
στρατιώτης Μάλιαρης, άρπαξε τό τιμόνι άπό τόν όδηγό Ρέλα καί έβαλε άμέσιος
μπρός τή μηχανή.
’Αναστατώθηκε ή δδός Έρμου άπό τήν Ασυνήθιστη γιά τήν ’Αθήνα γκαγκστερική έκείνη σκηνή καί οί διαβάται, άντρες καί γυναίκες, κατελήφθησαν άπό πα
νικό καί έτρεχαν νά φύγουν μακρυά άπό τό ταξί, άπό τό όποιο πυροβολούσε δ φα
ντάρος. Τό ταξί έν τώ μεταξύ, δδηγούμενο άπό τό Μάλιαρη, κατέβηκε σάν βολίδα
τήν δδόν Έρμου, Ινώ δ Ανθυπομοίραρχος, καταλαβαίνοντας δτι θά έχανε τό παιγνί
δι άν έμπαινε μέσα στό δπλοπωλείο γιά νά δπλισθή καί νά ξαναβγή, έτρεξε νά μπή
μέσα στό πρώτο ταξί πού βρέθηκε μπροστά του, φωνάζοντας στόν δδηγό του νά παρακολουθήση τό προπορευόμενο μέ τούς δύο φαντάρους ταξί καί νά προσπαθήση νά
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μήν τδ χάση άπδ τά μάτια του. Ό άνθυπομοίραρχος, δπως είπε υστέρα, φαντάσθηκε
ότι σ’ δλη την δδόν Έρμου θά εδρισκε ίσως κανένα άστυφύλακα ώπλισμένο για νά
τδν πάρη μαζί του και νά συνεχίσουν τήν καταδίωξι ή νά τδν παρακαλέση νά τού
δανείση τδ περίστροφό του, διά νά δράση αυτός, άντιπυροβολώντας τούς τρομοκρά
τες Φαντάρους.
Τδ καταπληκτικό έκεΐνο κυνηγητό τοΰ αυτοκινήτου των τρομοκρατών φαντά
ρων άπδ τδ αυτοκίνητο τοΰ άνθυπομοιράρχου, διήρκεσε ίσα μέ τήν διασταύρωσι
τών δδών Έρμου καί Ευαγγελίστριας. Έ κεΐ δ Κομπότης άρχίζει πάλι τούς πυρο
βολισμούς. Τδ αυτοκίνητο μέ τδν άοπλο άνθυπομοίραρχο καταφθάνει τδ ταξί τών
κακοποιών, τδ προσπερνά καί τοΰ μπαίνει μπρδς μέ τήν πρόθεσι ίσως νά τδ άναγκάση νά σταματήση. Τδ ταξί τοΰ Κομπότη δμως, άνεβαίνοντας μέ τά δεξιά λάστιχα
απάνω στο πεζοδρόμιο, κατορθώνει καί πάλι νά προχωρήση καί φθάνει στήν Καπνικαρέα, δπου καί στέκεται. Έ κεΐ σταματοΰν ξαφνικά οι δυδ κακοΰργοι τδ ταξί τοΰ
Ρέλα καί πηδοΰν άπδ αύτό. Συνεννοημένοι τδ βάζουν άμέσως στά πόδια καί άκολουθοΰν χωριστή δ καθένας κατεύθυνσι, έλπίζοντας δτι οί διώκται τους θά χάσουν
τά ίχνη τους καί δτι κάποιος άπδ τούς δύο θά κατώρθιννε νά ξεφύγη.
Έ ν τώ μεταξύ, άρκετοί θαρραλέοι διαβάται καί κάνα δυδ άστυφύλακες τοΰ
Α ' Τμήματος, πού άκουσαν τή φασαρία, τδ ξέφρενο έκεΐνο κυνηγητό τών αύτοκινήτων στήν δδδν Έρμοΰ καί τις πιστολιές πού ερριχνε δ τρομοκράτης Κομπότης,
είχαν κυνηγήσει τδ αυτοκίνητο τρέχοντας καί δταν έπήδησαν οί κακοποιοί τούς
έκυνήγησαν. Ό Μάλιαρης ετρεξε καί τρύπωσε σ’ ένα κατάστημα στήν πλατεία
Καπνικαρέας, δπου καί οί διώκται του τδν έπιασαν, Ινώ δ Κομπότης, πυροβολών
τας μέ τδ πιστόλι του καί άνοίγοντας δρόμο στούς κατατρομαγμένους διαβάτες, κατώρθωσε νά φθάση στήν δδδ Μητροπόλεως καί, διά τών δδών Ντέκα καί Βραχείας,
είς τδ Μοναστηράκι, νά άνακατευθή μέ τούς διαβάτες καί νά διαφύγη.
’Ανάστατη καί πάλιν ή ’Αστυνομία καί ειδικά ή Γενική Ασφάλεια άπδ τά
νέα «κατορθώματα» τοΰ τρομοκράτου καί μέλους τής συμμορίας Χριστοφιλέα Κομπότη ή ’Αρκούδα ή ’Άγριου. Ε μείς, οί άστυνομικοί συντάκται, είχαμε ξεθεωθή
καί στδ ρεπορτάζ καί στδ γράψιμο. Στήλες δλόκληρες γράφαμε. Ό κ. Κουτσουμάρης, δ δποΐος είχε πάρει πολύ επί πόνου τδ ζήτημα καί έφερε βαρέως δτι ένας
κοινός σωματέμπορος, διαρρήκτης καί χασισοπότης μέ τά κατορθώματα ή μάλλον
μέ τούς τραμπουκισμούς καί γκαγκστερισμούς του κατώρθωνε νά κατεξευτελίζη κά
θε έννοιαν Κράτους, ήταν έξω φρενών. Θυμάμαι δτι δ κ. Κουτσουμάρης μάς έκάλεσε, έμάς τούς άστυνομικούς συντάκτες, είς τδ γραφείο του καί μάς άνεκοίνωσε
έπισήμως δτι αύτδς προσωπικώς, δ ύποδιοικητής του δ μακαρίτης μετέπειτα Ά ρχηγδς Θεόδωρος Αιονταρίτης καί δλοι οί άξιωματικοί τής Γενικής ’Ασφαλείας
από τούς πάντα γλίσχρους μισθούς των έκαναν έρανο καί θά έδιναν πέντε χιλιά
δες δραχμές σέ δποιον άστυνομικδ ή πολίτη ήθελε συντελέσει είς τήν κατάδοσι τοΰ
κρησφυγέτου καί είς τήν σύλληψι τοΰ τρομοκράτου λιποτάκτου τής «Δημοκρατι
κής Φρουράς». Καί αύτή ή προσφορά ίσχυε καί θά ϊσχυε μέχρις δτου τεθή είς κίνησιν δλη ή γραφειοκρατική καί δυσκίνητη διαδικασία τών αρμοδίων, ώστε δ Κομ
πότης νά έπικηρυχθή έπισήμως ώς ληστής καί δρισθή μεγαλύτερη άμοιβή διά τήν
κατάδοσιν τοΰ κρησφυγέτου του καί διά τήν σύλληψιν ή τδν φόνον του.
Έ ν τώ μεταξύ έξακριβώθηκε δτι δ Κομπότης είχε ειδοποιήσει πρδ διημέρου
μία άπδ τις φιλενάδες του πού έξεμεταλλεύετο καί ή δποία δούλευε ώς γκαρσόνα
στή «Δροσιά» τοΰ πατέρα Χριστοφιλέα, δτι θά τήν σκότωνε γιατί είχε μαρτυρήσει
στούς άστυνομικούς, δτι δ Κομπότης θά πήγαινε στά Ήλύσια καί ή Ασφάλεια τοΰ
είχε στήσει μπλόκο έκεΐ γιά νά τδν π*άση χωρίς καί νά τδ κατορθώση. ‘Ύστερα
άπδ αύτή τήν πληροφορία, ή Γενική ’Ασφάλεια, ή δποία βέβαια έπιτηροΰσε μέ
λίγους άστυνομικούς μέ πολιτικά τήν περίφημη ή μάλλον τήν κακόφημη «Δροσιά»,
έστειλε καί έζωσε μέ άστυνομικούς μέ πολιτικά δλο τδν άραιοκατωκημένο τότε
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συνοικισμό μέ την ελπίδα ότι θά Ικανέ τήν έμφάνισί του εκεί δ Κομπότης, διά νά
πραγματοποίηση τήν άπειλή του γιά τήν έρωμένη του. Ό Κομπότης όμως δέν
φάνηκε. Ή ταν προφανές δτι ό Κομπότης, πριν πάη εκεί, θά έστειλε κάποιο φίλο
του, κάποιον συνεργάτη του καί αυτός δταν άντελήφθη τό καρτέρι, πού τοΰ είχε
στήσει ή Γενική ’Ασφάλεια, τόν ειδοποίησε νά μήν έμφανισθή ξανά άπό εκεί. ’Έτσι
άλλη μιά φορά άπετύγχαναν δλες οί τόσον φιλότιμες προσπάθειες τής ’Ασφαλείας.
Ό κ. Κουτσουμάρης δταν τό διεπίστωσε έσκύλιασε καί πάλι.
— Καταλαβαίνεις, φίλε μου Λεωτσάκο, μοΰ έλεγε σέ μιά άπό τις ιδιαίτερες
συνομιλίες μας, σέ τί αιώνα ζοΰμε... Δέν πάμε καθόλου καλά... Μά καθόλου. Αυ
τό τό παληοτόμαρο έχει φίλους καί μάς κατασκοπεύει. Πληροφορείται δλες τις
κινήσεις μας καί τά στρατηγήματά μας καί ένώ αότός μάς χτυπά, έμεΐς δέν κατορ
θώνουμε νά τοΰ άνταποδώσωμε τά χτυπήματα. Μέ δσους κι’ άν πιάσαμε κακοποι
ούς ή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια ή ή συμμορία Χριστοφιλέα έχει άκόμα παρα
κλάδια πού δέν έχουν συλληφθή καί δρουν...
Μετά τά νέα του «κατορθώματα», ό Κομπότης, τό άλλο Σαββατόβραδο, κατά
τις 8 ή ώρα, έκανε τήν έμφάνισί του στόν "Αγιο Διονύσιο τοΰ Πειραιώς, στή ση
μερινή δηλαδή Δραπετσώνα, στά περίφημα Βούρλα τοΰ Πειραιώς γιά τά όποια
έχω γράψει καί άλλοτε στή μελέτη μου «Ή διαφθορά καί τά διαφθορεία διά μέ
σου τών αιώνων». Γιά δσους δέν είχαν παρακολουθήσει στά «’Αστυνομικά Χρονι
κά» τή μελέτη μου έκείνη, σημειώνω δτι τά Βοΰρλα ήταν μικρά καί ισόγεια κα
μαράκια μέσα σέ μιά πελώρια μάνδρα δπου τό επίσημο Κράτος είχε θέσει υπό πε
ριορισμό τά κατακάθια τών κοινών γυναικών καί δσα άλλα γύναια οί άστυνομικές
αρχές έκλειναν έκεΐ διά πειθαρχικούς λόγους. Έ κεΐ έμεναν κλεισμένες καί έξεμεταλλεύοντο τόν έαυτό τους μέ τίμημα έπισκέψεως κάτι τό έλάχιστο. Τήν μίαν καί
μόνην δραχμήν. Οί γυναίκες αύτές δέν μπορούσαν νά βγοΰν έξω άπό τήν τρόπον
τινά άπαισία έκείνη διοικητική φυλακή καί έκεΐ έδέχοντο καί τούς «άγαπητικούς
τους», δηλαδή τούς έκμεταλλευτάς τους, εις τούς όποιους καί παρέδιναν τις εισπρά
ξεις τους. Έ κεΐ λοιπόν είχε έγκλειστες γιά πειθαρχικούς λόγους διάφορες φιλενά
δες του καί ό Κομπότης καί έκεΐ έκανε τήν έμφάνισί του τό άλλο Σαββατόβραδο γιά
νά τά «οίκομονήση», δηλαδή νά τούς μαζέψη τις εισπράξεις τους καί νά έχη τό χαρτζηλίκι του. Θά μοΰ πήτε δέν είχαν φρουρά τά Βοΰρλα αύτά ; Καί βέβαια είχαν
γιά φρουρά ένα ύπενωμοτάρχη καί δυό - τρεις χωροφύλακες. ’Αλλά τί νά σοΰ κάνουν
αυτοί οί τρεις - τέσσερις άνθρωποι έκεΐ πού μαζευόντουσαν κάθε βράδυ δλα τά κα
θάρματα, οί διαρρήκτες, οί σωματέμποροι καί οί μαχαιράδες τής Τρούμπας, τών
Λεμονάδικων καί των Καρβουνιάρικων τοΰ λιμανιοΰ ; Καί είχαν άπό πάνω καί νά
φυλάξουν καμμιά διακοσαριά τρακόσες κοινές γυναίκες τις πιό χειρότερες πού μπο
ρούσε νά γίνη. Σωστές μαινάδες.
Ό Κομπότης λοιπόν κατά τις 8 τό βράδυ μπήκε μέσα στη αύλή τών Βούρλων.
Έ κανε ένα γύρο άπό τό καφενείο πού μαζευόντουσαν οί «γυναίκες» καί οί άγαπητικοί ή οί ύποψήφιοι πελάτες καί ύστερα πήγε στό καμαράκι μιάς άπό τις φιλενάδες
του, τής Κατίνας Δημητρίου. Άφοΰ πήρε τά λεφτά της, άρχισε νά φέρνη βόλτα καί
τά διπλανά καμαράκια καί νά ζητάη χρήματα καί άπό τις άλλες γυναίκες, φωνάζοντας δτι ήταν ό άτρόμητος Κομπότης ή ’Αρκούδας καί δτι θά τις «κόνταινε μερικές
πιθαμές» ή θά τούς χάραζε μέ τό μαχαίρι τά μοΰτρα τους, γιά νά τις μάθη τόν
τρόπο τοΰ φέρεσθαι. Μοίρασε μερικά χαστούκια σέ δσες τοΰ έκαναν τό ζόρικο καί
δέν τοΰ έδιναν άμέσως λεφτά καί ένώ έκεΐνες ξεφώνιζαν καί στριγκλιάζανε, αύτός,
σάν νά μή συνέβαινε τίποτε, ξαναγύρισε στό καφενείο τών Βούρλων, πού τό διηύθυνε
τότε ένας Βαγγέλης Παπαδάκης. Κάθησε σ’ ένα τραπεζάκι καί φώναξε τό γκαρσό
νι πού λεγόταν Φίλιππας :
— Τσακίσου ρέ καί φέρε μου ένα κατοσταράκι ούζο. Καί μεζέδες έν τάξει.
— Καί γιατί νά τσακιστώ ; ρώτησε τό γκαρσόνι.
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— Γιατί εγώ είμαι δ Κομπότης ρέ. "Αντε χάσου καί κάνε γρήγορα.
Ό Κομπότης, βλέποντας δτι τδ γκαρσόνι δέν τοΰ έδινε καμμιά σημασία, έβγαλε
άμέσως τήν ξιφολόγχη του καί έκαμε μέ αύτήν μιά χαρακιά στο μάγουλο τοΰ γκαρ
σονιού, πού τδ έβαλε άμέσως στα πόδια καί βγήκε έξω άπδ τδ καφενείο, φωνάζοντας νά τδν σώσουν. Μά καί δ καφεπώλης δ Παπαδάκης δταν είδε τδ τί επαθε τδ
γκαρσόνι του, τδ εβαλε κι’ αυτός στα πόδια καί άρχισε νά τρέχη.
Ό Κομπότης άρχισε νά ωρύεται, νά βλαστημάη καί νά απειλή τδ σόμπαν καί
κυνήγησε καί τδ γκαρσόνι καί τδν Παπαδάκη, αλλά καί τις γυναίκες πού ήταν μέσα
στδ καφενείο καί πανικόβλητες έφευγαν γιά νά σωθούν άπδ τδν Κομπότη, πού τδν
ήξεραν γιά θηρίο ανήμερο καί τδν τρέμανε.
Τά Βούρλα αναστατωθήκανε. “Ενας άλλος θαμώνας τοΰ καφενείου εκείνου των
Βούρλων, δ ’Αριστοτέλης Τσιρτσίκος, πήγε γιά μιά στιγμή νά τδν συγκρατήση καί
νά τοΰ άποσπάση τδ μαχαίρι, άλλά τδ εβαλε καί αύτδς στά πόδια, γιατί δ Κομπότης
έπέρασε άμέσως τδ μαχαίρι - ξιφολόγχη του στδ άριστερδ χέρι, γιά νά βγάλη μέ τδ
δεξί τδ μπιστόλι του μέ τδ δποΐο καί έρριξε τέσσερες μπιστολιές στδ καφεπώλη, στδ
γκαρσόνι, στις γυναίκες καί στδ Τσιρτσίκο, χωρίς ευτυχώς νά τραυματίση κανένα.
Φανταζόσαστε τδ τί έγινε μέσα στά Βοΰρλα, ένώ δ Κομπότης έτρεχε μέσα
στούς στενούς διαδρόμους, άνάμεσα στά καμαράκια - τρώγλες τών γυναικών, ωρυό
μενος, πυροβολών καί σκορπίζοντας τδν τρόμο. Τδν άνευ προηγουμένου πανικό. 'Ο
σώζων εαυτόν σωθήτω.
Ή σκηνή αύτή δέν είχε βαστάξει παρά λίγες στιγμές μονάχα καί δ θυρωρός τών
Βούρλων Γιάννης Ρόζος, μόλις άκουσε τις μπιστολιές καί τή φασαρία, θεώρησε
σκόπιμο νά κλείση τήν εξώπορτα γιά νά μήν μπορέση νά φύγη δ τρομοκράτης
καί γιά νά δώση τδν καιρό στήν εύάριθμη φρουρά νά άρπάξη τά δπλα της καί νά
έπέμβη γιά νά πιάση τδ δράστη. ’Εκείνες δμως τις τραγικές στιγμές ή φρουρά ετυχε νά βρίσκεται στδ πιδ μακρινό σημείο τής άπέραντης εκείνης μάντρας, πού έκλει
νε μέσα της τά Βοΰρλα, γιατί είχε πάει σέ ένα άλλο καμαράκι κοινής γυναικός,
οπού είχαν τσακωθή μεθυσμένοι σωματέμποροι καί πελάτες καί είχαν βγή καί μα
χαίρια.
Στούς πυροβολισμούς, δ ένωμοτάρχης καί οί τρεις χωροφύλακες έτρεξαν άμέ
σως νά πάρουν τδν δπλισμό τους καί νά σπεύσουν έκεί δπου γινόταν δ καινούρ
γιος καυγάς, άλλά έν τώ μεταξύ δ Κομπότης, μέ τδ μαχαίρι - ξιφολόγχη στδ άρι
στερδ χέρι καί μέ τδ πιστόλι στδ δεξί, είχε φθάσει στήν εξώπορτα τήν δποία μόλις
είχε κλείσει δ θυρωρός Ρόζος.
— "Ανοιξε βρέ τδ Θεό σου τήν πόρτα νά μή σοΰ δώσο) νά φας τά μυαλά σου
καί τδ μεδούλι σου.
Ό θυρωρός τρομοκρατημένος ξανάνοιξε τήν πόρτα καί δ Κομπότης έφυγε
ξελαρυγγιαζόμενος άπδ τά ούρλιαχτά καί τις φωνές καί ρίχνοντας άλλεπάλληλες
μπιστολιές γιά νά σπείρη τδν πανικό. Μέσα σ’ ένα λεφτό τής ώρας φθάσανε στήν
εξώπορτα ώπλισμένοι πιά μέ τούς γκράδες τους δ ένωμοτάρχης καί οί τρεις χωρο
φύλακες τής φρουράς.
Ό Κομπότης είχε γίνει άφαντος στά στενοσόκακα τής Δραπετσώνας.
Τά νέα «κατορθώματα» τοΰ τρομοκράτου λιποτάκτη τής «Δημοκρατικής Φρου
ράς» καί μέλους τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια μαθεύτηκαν άμέσως καί στδν
Πειραιά καί στήν ’Αθήνα καί δεκάδες δεκάδων άστυνομικοί καί βαθμοφόροι άπδ
τήν Διεύθυνσι καί άπδ τή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς, άφοΰ ώπλίσθησαν μέ τά
υπηρεσιακά τους περίστροφα, έσπευσαν μέ ένοικιασθέντα ταξί, στή Δραπετσώνα,
στά Ταμπούρια καί στά Λιπάσματα καί άρχισαν νά τά δργώνουν γιά νά βροΰν τά
ίχνη τοΰ τρομοκράτη. Πράγματι έμαθαν άμέσως δτι είχε περάσει άπδ διάφορα ου
ζάδικα καί άλλα ύποπτα κέντρα τής Δραπετσώνας καί άφοΰ στδ καθένα είχε κατε
βάσει άπδ ένα - δύο έκατοσταράκια ούζο, είχε φύγει, φωνάζοντας δτι θά «καθαρίση
δλους μέ τδ μαχαίρι του καί μέ τδ πιστόλι του».
(Συνεχίζεται)
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ «AMERICAN EXPRESS COMPANY»
Ύπο τοϋ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο (

Επιασα νά γράψω επιστολή στό σπίτι μου, για νά περάση ή ώρα, αλλά καί
για νά δικαιολογήται ή παραμονή μου, δταν βλέπω τόν θυρωρό νά συνοδεύη μιά κο
πέλα στο σαλόνι καί νά τής λέη :
— Περάστε νά περιμένετε λίγο, δεσποινίς, οπού νάναι θά έρθη δ πατήρ Κύ
ριλλος.
— Ευχαριστώ πολύ, είπε ή κοπέλα καί κάθησε.
Κ ι’ εγώ ξεσηκώθηκα ολόκληρος όταν ακόυσα πώς ή κοπέλα ζητούσε νά δή
τόν παπά. Μάζεψα δπως - δπως τό γράμμα, άρπαξα μιά εφημερίδα καί έκανα πώς
διαβάζω γιά νά μπορώ, άπό τά πλάγια, νά τήν περιεργάζωμαι.
Ή ταν μιά νέα πολύ δμορφη, υψηλή, λεπτή μέ θαυμάσια ξανθά μαλλιά ριγμέ
να στους ώμους της. Ντυμένη μέ ένα απλό φουστανάκι, πού σκέπαζε μέ χάρη τις
Ομορφιές τού λυγερού σώματός της.
Τό σύνολό της άπό μακρυά έδειχνε πώς ήταν ξένη, άκόμα καί άπό τόν τρόπο
πού καθόταν στήν πολυθρόνα.
Ή ώρα περνούσε καί ή κοπέλα άρχισε νά άδημονή. Σηκώθηκε, έκανε λίγες
βόλτες, κοίταξε στούς τοίχους τά κάδρα μέ τά τοπία, ξεφύλλισε ένα - δυο περιοδι
κά, χάϊδεψε τά λουλούδια τού βάζου, καί ύστερα ξανακάθησε.
Σκέφθηκα νά πιάσω κουβέντα μαζί της, μά δέν θά μπορούσα κατόπιν νά τήν
παρακολουθήσω. Κ ι’ έτσι περιορίσθηκα νά τήν κρυφοκοιτάζω πίσω άπό τήν έφημερίδα.
Σέ λίγο ξανασηκώθηκε κι’ άρχισε νά βηματίζη μέ φανερή νευρικότητα, δπου
νά καί έρχεται ό θυρωρός καί τής λέει.
— Δεσποινίς, δπως φαίνεται δ πατήρ δέν θά έρθη απόψε. Θέλετε νά τού πώ
εγώ τίποτε ;
— Ναί, σάς παρακαλώ είπε μέ καθαρά ξενική προφορά, βγάζοντας συγχρόνως
άπό τήν τσαντούλα της ένα γράμμα. Δόστε το αύτό στόν πατέρα Κύριλλο.
— Μάλιστα δεσποινίς, θά τού τό δώσω μόλις ερθη.
-— Ευχαριστώ, είπε καί έφυγε τρεχάτη, πεταχτή.
Χωρίς νά χάσω καιρό έτρεξα ξοπίσω της, κατεβαίνοντας τρία - τρία τά σκα
λοπάτια, καί άπό τό θυρωρείο δ θυρωρός, πού πήγε νά φυλάξη τό γράμμα γιά τόν
παπά, μού έστελνε τά πιο πονηρά του χαμόγελα.
Ή κοπέλα είχε τραβήξει τό δρόμο πρός τά επάνω, καί παρά τή μεγάλη κίνη
ση, μπορούσα άνετα νά τήν παρακολουθώ, γιατί ξεχώριζε τό ομορφο κεφάλι της μέ
τά μεταξένια χρυσά μαλλιά.
Προχώρησε άρκετά, έφθασε στή συνοικία «Ντεπό», έστριψε σ’ ένα δρόμο καί
σέ λίγα μέτρα μπήκε σ’ ένα μεγάλο διώροφο σπίτι. Περίμενα άρκετή ώρα, στή γω
νιά, μά ή κοπέλα δέν ξαναβγήκε.
Ζήτησα πληροφορίες γιά τό διώροφο σπίτι καί έμαθα πώς ήταν ή γνωστή πανσιόν τής μαντάμ Ρολάν.
Κ ι’ άρχισαν πάλι σωρό τά ερωτήματα νά στριφογυρίζουνε μέσα στό μυαλό
μου. Ποιά νά ήταν ή κοπέλα καί τί έκανε στήν πανσιόν; "Ενοικος; Ποιά ή σχέση
της μέ τόν παπά, κι’ άπό ποιόν νά ήταν έκεΐνο τό γράμμα;
— Νομίζω πώς άρχίζει τό πανηγύρι, είπα στόν όπαστυνόμο, δταν σέ λίγο
συναντηθήκαμε.
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Τοΰ αφηγήθηκα δλα τα νεώτερα, τοΰ περιέγραψα μέ λεπτομέρειες την κο
πέλα, δπως καί τδ δρόμο δπου βρισκόταν ή πανσιδν τής μαντάμ Ρολάν, για νά
πήγαινε εκείνος στη παρακολούθησή της κΓ έγώ νά συνέχιζα τις συναντήσεις μου
μέ τδν πατέρα Κύριλλο.
Καί τό άλλο πρωί πού συναντηθήκαμε μέ τδν παπά στην έξοδο τοΰ ξενοδο
χείου, τδν καλημέρησα καί τοΰ είπα.
— Είμαι γιά καφέ, πάτερ, πάμε νά σάς κεράσω.
— Εύχαρίστως νά πάμε, παιδί μου, είπε καί τραβήξαμε γιά τδ καφενείο.
Μά δπως προχωρούσαμε, πήρε τδ μάτι μου ένα νέο ύψηλό, άδύνατο νά βρί
σκεται σέ μικρή άπόσταση διαρκώς πίσω μας. Γιά νά δοκιμάσω αν πράγματι μάς
παρακολουθούσε, δεν καθήσαμε στδ πρώτο καφενείο πού συναντήσαμε, τραβήξαμε
άρκετά νά βροΰμε άλλο. Καί δέν είχα γελαστή. Ό νέος συνέχεια πίσω μας, άκόμα
καί στδ καφενείο πού καθήσαμε. Δέν μάς άφηνε λεπτδ άπδ τά μάτια του.
— Τώρα μάλιστα, είπα μέ τδ νοΰ μου, αύτδ μάς έλειπε. Μά ποιος νά ήταν;
Μέ έτρωγε ή περιέργεια καί ρώτησα χαμηλόφωνα τδν παπά.
— Δέν μοΰ λέτε, πάτερ, μήπως γνωρίζετε τδ νέο πού κάθεται σ’ έκείνο έκεϊ
τδ τραπέζι;
— Ναι τδν ξέρω, είναι δ Καραγιαννάκης, άνθυπασπιστής τής Χωροφυλακής.
Είναι πατριωτάκι καί καλδ παιδί. ’Αλλά αν δέν έχης δουλειά έλα νά πάμε μέχρι
τδ τηλεφωνικδ κέντρο νά πάρω ώρα γιά συνδιάλεξη μέ τδν ξάδελφό μου τδν Μιχάλη, στδν Πειραιά.
’Άλλο πού δέν ήθελα νά πάω μαζί του, πρώτα νδ μάθω τήν ώρα γιά τήν
συνδιάλεξη καί έπειτα μήπως καί μπορέσω νά έξακριβώσω αν ή παρακολούθηση
τοΰ άνθυπασπιστοΰ ήταν γιά τδν παπά ή γιά μένα.
Μόλις βγήκαμε άπδ τδ καφενείο δ παπάς σταμάτησε ένα αμαξάκι πού περ
νούσε καί πήγαμε στδ τηλεφωνικδ κέντρο. Ζήτησε καί πήρε ώρα γιά συνδιάλεξη
μέ τδν ξάδελφό του, στή 1 μετά τδ μεσημέρι.
Γυρίσαμε πίσω μέ τά πόδια κουβεντιάζοντας, καί νά, στήν δδδν Έγνατίας, πάλι
πίσω μας δ άνθυπασπιστής. Τότε άρχισε νά μέ πιάνη κάποια άνησυχία, άν ή παρα
κολούθηση ήταν γιά μένα ή άκόμα καί γιά τούς δυό μας καί τολμούσε δ άνθυπασπιστής νά μάς σταμήση καί ζητήση τήν ταυτότητά μου. Τότε τδ παιγνίδι θά χα 
νόταν δριστικά. Καί γιά νά προλάβω αύτδ τδ δυσάρεστο ενδεχόμενο, έπρεπε νά έγκαταλείψω τδν παπά. Κοίταξα τδ ρολόι μου καί τοΰ είπα:
-— Μέ συγχωρεΐτε. πάτερ, είναι ή ώρα ένδς «ραντεβοΰ» γιά τή δουλειά μου καί
θά σάς άφήσω, άλλά άν θέλετε νά φάμε μαζί τδ μεσημέρι.
— Εύχαρίστως, θά σέ περιμένω στδ ξενοδοχείο.
ΚΓ έτσι χωρίσαμε μέ τδν παπά. Μόνος, πήγαινε κι’ ερχόταν. Θά μποροΰσα νά
άντιμετωπίσω δποιοδήποτε ενδεχόμενο, πού παρά τή σοβαρότητά του, είχε καί τήν
κωμική πλευρά, άστυνομικδς εναντίον άστυνομικοΰ, δ παρακολουθώ; παρακολουμενος.
Δέν είχα προχωρήσει καί πολύ δταν ξαφνικά νοιώθω ένα βαρύ χέρι νά πέφτη
στδν ώμο μου καί μιά βραχνή φωνή νά ζητή νά σταματήσω.
Κατάλαβα πώς ήταν δ άνθυπασπιστής. Γύρισα καί τδν ρώτησα ψυχρά.
— Τί συμβαίνει, κύριε;
— Είμαι άστυνομικδς καί θά μέ άκολουθήσης στδ Τμήμα.
— Καί άν δέν σέ άκολουθήσω τί θά γίνη; άπήντησα, έτσι γιά νά παίξω λίγο
μαζί του.
— θ ά μεταχειρισθώ βία, είπε φουρκισμένος. Πώς δνομάζεσαι;
— Είμαι άνώνυμος.
— Είσαι βλέπω θρασύς. Δόσε μου τήν ταυτότητά σου.
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Κι αν δεν εχω; Μα δέν μπόρεσα άλλο νά κρατηθώ, τοΰ έδειξα τήν ταυτό
τητά μου καί πιάσαμε καί οΐ δυό μαζί χά γελοία.
Να παρη η δργη. ΠοΟ να μαντέψω πώς είσαι συνάδελφος. Μέ συγχωρεΐς.
^Δεν πειράζει, άγαπητε μου. Αυτό ας γίνη άφορμή νά γνωριστούμε, νά γ ί
νουμε φίλοι, ακόμα καί νά συνεργασθοΰμε.
Χαιρετιστήκαμε κι έφυγα τρέχοντος. Συνάντησα τόν ύπαστυνόμο σ’ ένα μικρό
καφενείο, κοντά στην «πανσιόν», πού καθόταν γιά νά παρακολούθηση, τοΰ άνέφερα
ολα τα πρωινά, την παρακολούθησή μου άπό τόν άνθυπασπιστή Καραγιαννάκη, καί
γιά τήν τηλεφωνική συνδιάλεξη τοΰ παπά μέ τόν ξάδελφό του, στόν Πειραιά.
~ Κρίμα, είπε δ ύπαστυνόμος, δέν προλαβαίνουμε νά έπικοινωνήσουμε μέ τήν
Ασφαλεία νά παρακολουθήσουν τό πρόσωπο πού θά μιλήση μέ τόν παπά στό τηλε
φωνικό κέντρο, ί ί θά μπορούσαμε νά κάνωμε ώστε νά ματαιωθή ή συνδιάλεξη;
Γο βρήκα, είπα στόν ύπαστυνόμο. Τό μεσημέρι έχω καλέσει τόν παπά νά
φάμε μαζί. Μέ τήν κουβέντα θά προσπαθήσω νά τόν κάνω νά καθυστερήση καί νά
χάση τήν ώρα τής συνδιαλέξεως.
Ακριβώς 11.30' ή ώρα ήμουν στό ξενοδοχείο τών «Παρισίων». Ό παπάς μέ
περίμενε καί άμέσως τραβήξαμε γιά εστιατόριο πού νά βρίσκεται κοντά στό ταχυ
δρομείο.
Φάγαμε καί πίνοντας κατόπιν τόν καφέ μας, τοΰ άνοιξα μιά μακρόσυρτη συζή
τηση γιά τήν περιπέτεια πού είχε κάποια συγγενής του άπό τόν άτυχο γάμο της.
Τόσο δέ άφοσιώθηκε ό παπάς, πού δταν κοίταξε τό ρολόγι του ή ώρα ήταν 1.05 μ.μ.
— Τήν έπαθα, είπε, πάμε μήπως καί προλάβω.
Τό τηλεφωνικό κέντρο ήταν πολύ κοντά, μά δταν φθάσαμε ό ύπάλληλος τοΰ
είπε:
— Χάσατε, πάτερ, τή συνδιάλεξη.
’Έτσι άναγκάσθηκε νά κάνη νέα πρόσκληση γιά τις 10.20 τό βράδυ.
Συνόδευσα τόν παπά στό ξενοδοχείο γιά νά ξεκουραστή καί έγώ πήγα κατ’ ευ
θείαν στό «Αύγουστος Πάλλας», νά δώ τόν ύπαστυνόμο.
— Τά κατάφερα μιά χαρά. Ό παπάς έχασε τή συνδιάλεξη καί έδωσε νέα γιά
τις 10.20 τό βράδυ.
— Περίφημα, έχομε άρκετό καιρό. Θά πάω άμέσως νά επικοινωνήσω μέ τήν
’Ασφάλεια Πειραιώς καί στις 10 ή ώρα θά είμαι στό τηλεφωνικό κέντρο νά παρα
κολουθήσω τή συνδιάλεξη τοΰ παπά μιά πού δέν μέ γνωρίζει. ’Εσύ θά άσχοληθής μέ
τήν «πανσιόν» καί τήν κοπέλλα.
Μείναμε σύμφωνοι, καί δλο σχεδόν τό άπόγευμα έκείνο τριγύριζα στό Ντεπό
καί παρακολουθούσα τήν «πανσιόν» τής μαντάμ Ρολάν, δταν, άργά πιά τό βράδυ,
είδα τήν κοπέλλα νά βγαίνη, άκόμα πιό δμορφη μαζί μέ ένα κομψό νεαρό. Προχώ
ρησαν πρός τή λεωφόρο καί έγώ στό κατόπιν τους. Σταμάτησαν ένα άμάξι καί ακόυ
σα νά λέη δ νέος στόν άμαξά:
— Στό μικρό Καραμπουρνοΰ, στό κέντρο «Υποβρύχιο».
Δέν έχασα καιρό, πήρα κι’ έγώ ένα άμάξι καί σέ λίγο βρισκόμουν στό μοντέρνο
κέντρο έκείνης τής έποχής.
Μέ μιά ματιά στή κατάμεστη σάλα του, άντελήφθην τό ζευγάρι καθισμένο σ’
ένα τραπέζι. Κάθισα κάπως κοντά τους γιά νά μπορώ νά τούς παρακολουθώ. ’Έδωσα
παραγγελία στό γκαρσόνι καί γιά νά είμαι έτοιμος σέ κάθε στιγμή, προπλήρωσα, Α
φήνοντας σκόπιμα ένα γενναίο φιλοδώρημα. Τό γκαρσόνι άπομακρύνθηκε μέ πολλές
εύχαριστίες καί δταν γύρισε μέ τήν παραγγελία, τόν ρώτησα:
— Σέ παρακαλώ πολύ, μήπως γνωρίζης τήν ξανθή έκείνη κοπέλλα καί τό νέο
πού κάθεται μαζί της σ’ έκείνο τό τραπέζι;
— Μάλιστα, άπάντησε πρόθυμα τό γκαρσόνι, έρχονται τακτικά έδώ. Είναι καί
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αί δύο ξένοι. Ή κοπέλλα ξέρω πώς είναι καμαριέρα στήν «πανσιδν» Ρολάν στό Ντε
πό. Για τον νέο δμως δέν ξέρω ούτε πού έργάζεται, ούτε ποΰ μένει.
Ευχαρίστησα τό γκαρσόνι καί έμεινα αρκετά ικανοποιημένος μέ τις πληροφο
ρίες του.
’Έμαθα έπί τέλους ποιά ήταν ή ξανθή έκείνη κοπέλλα καί τί δουλειά έκανε
στήν «πανσιάν».
Σέ λίγη ώρα, άφοΰ πλήρωσαν τόν λογαριασμό τους, σηκώθηκαν καί έφυγαν.
Τράβηξαν μέ τα πόδια κουβεντιάζοντας χαρούμενοι καί έφθασαν στό Ντεπό. Ε κ εί
καληνυχτήθηκαν μέ χειραψία, ή κοπέλλα μπήκε στήν «πανσιβν» καί δ νέος τράβηξε
λίγο δρόμο καί σέ μια πάροδο τής δδοϋ Γεωργίου Α ', μπήκε σ’ ένα ισόγειο σπίτι μέ
κήπο.
"Αν καί περασμένα μεσάνυχτα πήγα στό «Αύγουστος — Παλλάς» καί είπαμε
μέ τόν ΰπαστυνόμο τα τής ήμέρας. Τή δική μου, τήν παρακολούθηση τοΰ ζευγαριού
στό κέντρο καί δ,τι έμαθα άπό τδ γκαρσόνι γιά τήν κοπέλλα, καί τα δικά του, ή πα
ρακολούθηση τού παπά καί πώς κατάφερε νά πάρη τ’ αύτί του λίγες σκόρπιες λέξεις
άπό τήν τηλεφωνική συνδιάλεξη. Λέξεις γιά δποιον άλλον δίχως νόημα, γιά μάς
όμως αρκετά σημαντικές, πού μάς κατετόπισαν γιά τή φυγή τοΰ άνεψιοΰ του. "Επρε
πε πιά νά βιαστούμε. Οί έπαφές μου μέ τόν παπά ήταν πλέον περιττές. Δέν θά βγά
ζαμε πλέον τίποτα. "Αλλωστε καί δ ίδιος μοΰ τό είχε ξεκόψει νά μή ξαναναφέρω ούτε
τό όνομα τοΰ άνεψιοΰ του. Μιά παρακολούθησή του άπό μακρυά ήταν άρκετή. Γι’
αυτό άποφασίσαμε μέ τόν ύπαστυνόμο ν’ άναλάβη εκείνος τόν πατέρα Κύριλλο καί
έγώ νά εγκατασταθώ άμέσως στήν «πανσιόν».
Κι’ έτσι τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί, βρέθηκα στήν «πανσιόν» καί ζήτησα δω
μάτιο άπό τήν διευθύντρια. Ή μαντάμ Γολάν, μιά μεσόκοπη ΙΙαριζιάνα, πού είχε παραμείνει στήν Μακεδονική πρωτεύουσα άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, διατηροΰσε ακόμα τήν έντυπωσιακή ομορφιά της, μέ δέχθηκε μέ σοβαρότητα στό γραφείο της
καί μοΰ είπε:
— Είσθε τυχερός, κύριε, έχομε ένα δωμάτιο διαθέσιμο.
'Ύστερα πάτησε ένα κουμπί πάνω στό γραφείο καί άμέσως παρουσιάστηκε ή ό
μορφη καμαριέρα.
— Δεσποινίς Ζανέτ, όδηγήστε τόν κύριο στό δωμάτιο 5.
Στό βάθος τοΰ διαδρόμου ή καμαριέρα άνοιξε μιά πόρτα καί μπήκε. Τράβηξε
τις κουρτίνες ενός παραθύρου πού έβλεπε σέ κήπο.
— Περάστε, κύριε, είναι τό καλύτερο καί τό πιό ήσυχο δωμάτιο τής «πανσιόν».
Είσθε ’Αθηναίος;
— Μάλιστα, άπάντησα, μόλις έφθασα, έχω άφήσει τή βαλίτσα μου σ’ ένα γνο>στό γραφείο.
— Καί δ κύριος πού έμενε μέχρι προχθές, ήταν άπό τήν ’Αθήνα, είπε.
Πραγματικά τό δωμάτιο ήταν πολύ ώραίο. Κάθισα στήν άνετη πολυθρόνα του
καί άρχισα νά σκέπτωμαι πώς νά άρχίσω καί δσο τό δυνατόν πιό γρήγορα, γιατί δέν
ύπήρχε καιρός γιά χάσιμο.
Μά δ Θεός, άλήθεια είναι, πώς άγαπά τόν κλέφτη, άγαπά δμως καί τόν νοικο
κύρη καί τά πράγματα ήρθαν μόνα τους κι’ άμέσως.
(Συνεχίζεται)

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
-------------------------- Ύπό τοϋ Ύπαστυνάμου Α' χ. ΣΠΥΡΟΥ

ΠΗΛΟΥ_________________
(Συνέχεια άπό το τεϋχος 331)

• ΤΟ Π Α ΙΔ Ι Κ Α Ι ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ
• ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Κ Α Ι ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Κα ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

* Τό πρόβλημα τής άνατροφής των παιδιών, στην έποχή μας, πούναι άλλαπρόσαλλη καί γεμάτη άγχος, είναι όξύτατο καί δεν μπορεί νά λυθή μέ προχειρότη
τες καί ημίμετρα. Τά παιδιά πλάθονται κΓ άνατρέφονται κατ’ εικόνα δική μας καί
ομοίωση... Κληρονομούν τά πάθη καί τις άδυναμίες μας καί παίρνουν τό σχήμα καί
τό καλούπι τοΰ αίώνος μας, καί τις ιδέες του. "Αν θέλουμε, λοιπόν, νά διορθώσουμε
τά παιδιά μας, πρέπει πρώτα νά διορθώσουμε τούς έαυτούς μας.
Έγίναμε, τον τελευταίο καιρό, άθελά μας ή καί θεληματικά, κατήγοροι τών
πάντων καί άρνηταί τών παραδόσεων τής Φυλής μας. Μάς έχει παρασύρει ένας φο
βερός άνεμος άναρχίας, πού ρημάζει τά πάντα. ’Έχουμε γίνει όργανα τής κομμου
νιστικής προπαγάνδας καί έχουμε καταληφθή άπό αμόκ καταστροφής. Πικρή ή
αλήθεια, μά αλήθεια. Ή Θρησκεία, ή Φιλοπατρία, οί δμορφες παραδόσεις μας, έχου
νε γίνει στόχος άδυσωπήτων έπιθέσεων. Καί ξεχνούμε δτι έκεΐ άκριβώς επάνω στη
ρίζεται τό αστικό μας οικοδόμημα. Πόλεμος κατά πάντων. Πόλεμος κατά ιερών
καί όσιων. Πόλεμος κατά θεσμών καί ιδανικών.
Θέλετε παραδείγματα ; ”Ας πάρουμε μερικά άπό τήν καθημερινή ζωή... Τά
πιο κτυπητά κΓ ένδιαφέροντα.
Σύμβολον ένότητος, πηγή έμπνεύσεων καί εθνικών Ιλπίδων, ό Βασιλικός μας
Οίκος. Ιερ ά παρακαταθήκη όλων τών πόθων καί τών ονείρων μας. Γι’ αυτό, εναντί
ον του συγκεντρώνονται μέ μανία τά πυρά τών εχθρών τοΰ έθνους μας, πού θέλουν
νά μάς αφανίσουν, καί οί όποιοι, μέ κακόπιστες καί συκοφαντικές διαδόσεις, έπιχειρούν νά κλονίσουν τό γερό αυτό θεμέλιο τού λαού μας. Δυστυχώς δμως, παρασύ
ρουν άφελεΐς καί βλάκες. Καί παρασύρουν συνοδοιπόρους καί υπόπτου προελεύσεως
πολίτες. Εμείς, δμως, οί άλλοι τί κάνουμε ;
Στόχος δ Βασιλικός μας Οίκος. Καί οί άνθρωποι τού σκότους καί τής κατα
στροφής, πού κατευθύνονται καί καθοδηγούνται άπό εξωτερικούς μισητούς έχθρούς
μας, δέν έσεβάσθησαν τόν πόνο μιάς ένάρετης καί ύψηλόφρονος συζύγου, τής λαοφι
λούς Βασιλομήτορος Φρειδερίκης, ή Ό ποια μόνον εύγνινμοσύνης έδικαιοΰτο άπό τόν
λαό μας, γιά δσα μεγάλα επετέλεσε καί ή Ό ποια έμόχθησε καί έργάσθηκε μέ
δλες Της τις δυνάμεις, γιά τήν άνακούφιση τών πασχόντων, γιά τήν ίδρυση παιδουπόλεων, γιά τήν προστασία τών όρφανών παιδιών, γιά τήν έμψύχωση τών στρα
τιωτών μας καί έθεμελίωσε ένα μεγαλειώδες έργο δημιουργίας.
Οί εχθροί μας επιτίθενται. Εμείς, δμως, τί κάνουμε ; Γιατί δέν κηρύσσουμε τό
λόγο τής ’Αλήθειας στά παιδιά μας, ώστε νά μή γίνωνται θύματα τής άνθελληνικής
προπαγάνδας ;
Ή Βασιλομήτωρ, σέ κάθε δύσκολη στιγμή τού ’Έθνους μας, σέ σεισμούς, σέ
θεομηνίες, σέ ξενοκίνητους άνταρτοπολέμους, σέ κάθε μεγάλη φάση τής ιστορίας
μας, μέ τό χαμόγελο πάντα στά χείλη, έσπευσε πάντα νά δώση τό σωτήριο «πα
ρών» Της καί νά προσφέρη τις πολύτιμες ύπηρεσίες Της, σάν στοργική μάννα τού
λαού μας.
Καί δμως!!! Πόσα διέδωσαν τά χείλη τών άσεβών!!! Αυτά τά χείλη πρέπει
νά τά καταστήσουμε άλαλα καί άκίνδυνα, άντιτάσσοντες στό ψέμμα τήν ’Αλήθεια,
στή συκοφαντία τήν πραγματικότητα, στήν κακοπιστία τήν πίστη μας, στήν άμφι-
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βολία τά γεγονότα... Έ π ί τέλους... Πρέπει νά τεθή πιά Ινας φραγμός στή μανία
καταστροφής των έχθρών μας, οί όποιοι παρασύρουν τούς αφελείς.
"Αν σήμερα έχη κάτι για νά ύπερηφανευθή τό "Εθνος μας, αύτό είναι δ Βα
σιλικός μας Οίκος, από Τον Όποιον έκπορεύεται Ό ,τ ι ’Αγαθό, "Ο,τι 'Γψηλό, "Ο,τι
’Ωραίο...
Ήθέλησε δ καλός Θεός τής Ελλάδος, σ’ αυτές τΙς χαλεπές στιγμές μας, νά
έχωμε ’Αρχηγό τοϋ ’Έθνους μας, ένα γενναίο παλληκάρι, τό δημοφιλή Βασιλέα
Κωνσταντίνον, τόν συνετό, τό φλογερό πατριώτη, τό δίκαιο, πού Ιχει κλείσει μέσα
στήν καρδιά Του τήν Ελλάδα καί την ευτυχία τοϋ Λαοΰ Του...
Συνεχίζοντας τή λαμπρή καί ένδοξη παράδοση τοϋ Ελληνικού Βασιλικού Οί
κου, δ λεβέντης Όλυμπιονίκης Βασιλεύς Κωνσταντίνος, έχει άφιερώσει δλόκληρη
τή ζωή Του στήν ύπηρεσία τοϋ ’Έθνους μας καί άποτελεί γίά, τόν τόπο μας φω
τεινό Φάρο στις άγριες χειμωνιάτικες νύκτες πού ζοΰμε καί έλπιδοφόρα εγγύηση
δτι τό Αύριο θά είναι ευτυχέστερο από τό σήμερα. Πρός Αυτόν στρέφονται τά βλέμ
ματά μας στίς μεγάλες στιγμές τής ζωής μας, δταν δ μανιασμένος βορριάς απειλή
νά σωριάαη τά πάντα σ’ έρείπια.
Πλάϊ Του, ή άξια σύντροφός Του, ή τιμημένη μας Βασίλισσα, ή Πρώτη Κυρία
τής Πατρίδος μας, ή Α. Μ. ή Βασίλισσα ’Άννα - Μαρία. ’Αγάπησε τόν τόπο αύτό
σά δικό Της. Μάς έτίμησε καί τήν τιμούμε. Μάς άγάπησε καί τήν λατρεύουμε. Πρώ
τη καί καλύτερη σέ κάθε ευγενικό έργο φιλανθρωπίας καί άγάπης. Ή καλωσύνη Της,
ή άδολη χριστιανική καλωσύνη Της, έχει συγκινήσει βαθύτατα τό λαό μας, πού
νοιώθει περηφάνεια καί λατρεία, άλλά καί άφοσίωση, στήν πανέμορφη Βασίλισσά
Του.
Ό Ελληνικός Βασιλικός Ο ίκ ο ς... Κυριαρχεί στήν 'Ιστορία μας, όμορφοντύνει τούς θρύλους καί τίς παραδόσεις μας, πλημμυρίζει συγκίνηση τις καρδιές μας...
«...Τόν είδες μέ τά μάτια σου, γιαγιά τόν Βασιλέα ;
νΗ, μήπως, σοΰ έφάνηκε σάν δνειρο νά πούμε, σάν παραμύθι τάχα ;»
Είναι ποίημα πού έμάγευσε τίς καρδιές καί τήν φαντασία άμέτρητων χιλιάδων
παιδιών τού αίώνος μας...
’Όθων... Γεώργιος δ Α '... Κωνσταντίνος Στρατηλάτης... ’Αλέξανδρος... Γεώρ
γιος δ Β '... Παύλος, δ σοφός Βασιλεύς... Κωνσταντίνος δ Όλυμπιονίκης... Είναι
όνόματα πού γράφτηκαν μέσα στίς καρδιές των Ελλήνων μέ λουλουδιασμένα γράμ
ματα καί πού κλείνουν μέσα τους δλο τό μεγαλείο τής φυλής μας...
Καί πλάϊ τους, μιά δμάδα φωτισμένων γυναικών πού έθεμελίωσαν τήν ύπαρ
ξή Τους πάνω στήν Χριστιανική ’Αγάπη, πού σκόρπισαν χαμόγελα έλπίδος, πού
έχυσαν βάλσαμο παρηγοριάς σέ πληγές, πού εθεμελιωσαν ένα δικό Τους πανέμορφο
καί άκριβό κόσμο.
’Από τήν ’Αμαλία καί τή Σοφία ίσαμε τή Φρειδερίκη καί τήν "Αννα - Μαρία,
έγραψαν οί ύπέροχες Αύτές Βασίλισσες, σελίδες πανίερες στή δική μας ιστορία.
Καί τίς έγραψαν μέ ιδρώτα, μέ μόχθο, μέ πίστη, μέ αυτοθυσία καί αυταπάρνηση,
σέ καιρούς παράξενους, άδυσώπητους, καιρούς παραζάλης...
Καί ή ιστορία τοϋ Ελληνικού Βασιλικού Οίκου, συνεχίζεται λαμπρή καί δο
ξασμένη στά χρόνια τά δικά μας... Καί θά συνεχίζεται πάντοτε δσο θά υπάρχουν
Έλληνες... Αυτή είναι ή πραγματικότης... Μιά πραγματικότης πού δέν Ιπιδέχεται
άμφισβήτηση... Ό Βασιλεύς άντιπροσωπευει για μάς, φύσει και θεσει, την Ιστορία,
τήν Δημιουργία, τήν Πρόοδο, τήν Ευημερία, την Τάξη... Είναι ιδανικό... Είναι θοσμός. Είναι δ άκρογωνιαϊος λίθος τού άστικοΰ μας οικοδομήματος.
Ό τα ν, λοιπόν, βάλλωμε έναντίον Του, τότε βάλλομε έναντίον τής Ελλάδος.
Καί δταν τά παιδιά μας άκοϋνε άπό τό στόμα μας φράσεις άσεβείς καί συκοφαντι
κές, κΓ δταν τά μαθαίνωμε νά μήν σέβωνται τόν ’Ανώτατο "Αρχοντα τοϋ "Εθνους
μας, τότε δέν είναι δυνατόν νά σεβαστούν άπολύτως κανένα καί θ’ άφηνιάσουν. Έ -
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κεΐ βρίσκεται ή ρ ί ζ α
τ ο ΰ κ α κ ό ΰ... ’Αναρχία σπέρνουμε ; ’Αναρχία
θά θερίσουμε. Μίσος σπέρνουμε ; Μίσος θά θερίσουμε. Κομμουνιστικές ιδέες έδιδάξαμε ; ’Ινστρούχτορες θά βγάλουμε. Συνεργοί των κομμουνιστών γινόμαστε ; Καπεταναΐοι τοΰ βουνοΰ θά γίνουν τά παιδιά μας... Είναι δύσκολο αυτό νά τό καταλά
βουμε ;
Τ ί γυρεύουν τά παιδιά μας στά πεζοδρόμια, ανάμεσα στους ερυθρούς Λαμπράκηδες, νά βρίζουν καί νά ώρύωνται ; "Αν θέλουμε νά βγάλουμε καλά παιδιά, πρέ
πει νά τά άναθρέψουμε «Ιν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου». Πρέπει νά τά μάθουμε
νά σέβωνται τούς θεσμούς καί τά Ιδανικά μας, καί νά διατηρούν, ώς κόρην δφθαλμοΰ, τά δχυρά τής Δημοκρατίας μας. Δηλαδή, τη Βασιλική μας Οικογένεια, τη
Θρησκεία των πατέρων μας, τήν άδέκαστη Δικαιοσύνη τής Πατρίδος μας, τόν γεν
ναίο μας Στρατό, τά Σώματα ’Ασφαλείας, τήν πανέμορφη γλώσσα μας, τά γραφι
κά μας ήθη καί τις παραδόσεις μας. Δίχως αύτά δεν γίνεται τίποτα. "Η, μάλλον,
γίνεται κάτι. Γίνεται χάος, αναρχία, μηδενισμός, άσυδοσία καί κομμουνιστική διά
βρωση.
Αυτά είχε νά πή ή στήλη ετούτη, μέ συναίσθηση ευθύνης, χωρίς φόβο καί
χωρίς πάθος...
Καί, ό έχων ώτα άκούειν, άκουέτω...
*
*

*

• "Ας έρθουμε τώρα στην τακτική μας συνομιλία μέ ένα Ικπρόσωπο τοΰ
πνευματικού μας κόσμου, ώστε ν’ άκούσουμε τίς γνώμες τών ειδικών.
Σήμερα θά δημοσιεύσουμε τίς άπόψεις μιας διακεκριμένης έπιστήμονος καί συγγραφέως, πού έχει άφιερώσει τή ζωή της στά προβλήματα τής παιδικής ήλικίας.
Ή γνώμη της είναι έγκυρη καί βαρύνουσα, γιατί στηρίζεται πάνω στήν πείρα
της καί τά πλούσια πεπραγμένα της. Πρόκειται γιά τήν Κυρία ’Αντιγόνη Μεταςά,
τήν γνωστή στον παιδόκοσμο σάν «Θεία Λένα».
Ή Κυρία ’Αντιγόνη Μεταςά, είναι κόρη τού Λυκειάρχη Γεωργίου Μεταξά καί
γεννήθηκε στήν ’Αθήνα.
Μετά τίς γυμνασιακές της σπουδές, έσπούδασε Παιδαγωγική στό Παρίσι. "Οταν γύ
ρισε στήν Ελλάδα, γράφτηκε στή Δρα
ματική Σχολή τού Ελληνικού ’Ωδείου, άπό
δπου άπεφοίτησε μέ χρυσοΰν μετάλλιον.
Έργάσθηκε σάν πρωταγωνίστρια στό ΘΕ
ΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ τού Σπύρου Μελά καί,
κατόπιν, στό θίασο Βεάκη, στά Διονύσια.
Έ π ί πολλά χρόνια έδίδαξε απαγγελία καί
υποκριτική στή Δραματική Σχολή τού
Ελληνικού Ωδείου, Τό 1933 ίδρυσε, γιά
πρώτη φορά στήν Ελλάδα, μόνιμο παιδι
κό θεατρικό δργανισμό, τό Θέατρο τού Παι
διού, πού λειτούργησε συνεχώς ώς τά χρό
νια τής Κατοχής, όπότε άπαγορεύθηκε ή
λειτουργία άπό τούς ’Ιταλούς. ’Από τό
1936 έργάσθηκε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό
’Αθηνών, ώς τακτική συνεργάτις, καί άπό
τό 1942 έως τό 1966, ώς Προϊσταμένη
τής «“Ωρας τού Παιδιού», δημιουργήσασα
πλήθος Ικπομπών γιά δλες τίς παιδικές
ήλικίες, άπό νηπιακής, μέχρι καί τής ε
φηβικής.
Παράλληλα, μέ τίς πρωτότυπες αύτές έκπομπές, διωργάνωσε τακτικούς έράνους γιά τά άπορα παιδιά, διαγωνισμούς, έκθέσεις ζωγραφικής στις αίθουσες τοΰ
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Σταθμού καί στο «Ζάππειο», διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιού, μάθημα παιδικού
σχεδίου, μάθημα ώδικής, κλπ.
’Από τό 1945, καί παράλληλα μέ τή θεατρική καί ραδιοφωνική της δράση,
ασχολήθηκε καί μέ τήν έκδοση παιδικών, εξωσχολικών λογοτεχνικών βιβλίων, άναλαμβάνοντας τή διεύθυνση τών παιδικών έκδόσεων τού οίκου : «ΟΕ Φίλοι τού Βι
βλίου», δπου έξεδόθησαν, υπό τήν διεύθυνσή της περί τά δέκα βιβλία. Έ ν συνεχεία
άνέλαβε τή διεύθυνση τών έκδόσεων τών οίκων Άλικιώτη, Πεχλιβανίδη καί άλλων
εκδοτικών οίκων. Τά βιβλία αύτά άνέρχονται σέ 200, από τά όποια τά 41 είναι πρω
τότυπα δικά της.
Τά βιβλία τής Κυρίας Αντιγόνη Μεταξά, χαρακτηρίζονται γιά τήν Ελληνι
κότητά τους, γιά τήν πρωτοτυπία τους — δεδομένου δτι κάθε σχεδόν βιβλίο της
έκάλυπτε καί έξακολουθεΐ άκόμα νά καλύπτη κενούς χώρους στήν ελληνική, παιδι
κή βιβλιογραφία, καί γιά τήν καλαίσθητη έμφάνισή τους, δημιουργώντας έτσι μιά
παράδοση πού δέν είναι εύκολο πιά ν’ άγνοήται από τούς συγγραφείς καί έκδότας
παιδικών βιβλίων.
Ή «Νέα ’Εγκυκλοπαίδεια τού Παιδιού» κυκλοφορεί ήδη σέ έβδομαδιαΐα τεύ
χη, ένημερωμένη καί συγχρονισμένη μέχρι σήμερα. Ή δίτομη «Βιογραφική της
Εγκυκλοπαίδεια» (ΧΙΛΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ) έπελέγη άπό τήν κριτική έπιτροπή τού
πουργεΐο Παιδείας, σάν κατάλληλο σχολικό άνάγνωσμα.
σμό ΑΝΤΕΡΣΕΝ. Ή «έφημεριδούλα τής Θείας Λένας» έχει έγκριθή άπό τό Ύπουρεγΐο Παιδείας, σάν κατάλληλο σχολικό άνάγνωσμα.
Ή Κυρία ’Αντιγόνη Μεταξά, ύπήρξε ή πρώτη στήν Ελλάδα πού έξέδωσε
παιδικούς φωνογραφικούς δίσκους, μέ παραμύθια καί άλλη ψυχαγωγική ύλη, καί
μάλιστα μέσα σέ πολύχρωμους φακέλους, μέ δλόκληρο τό κείμενο τών παραμυθιών
καί τών τραγουδιών. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 15 δίσκοι.
Ή ’Ακαδημία τών ’Αθηνών, τόν Δεκέμβριο τού 1965, έβράβευσε τήν Κυρία
’Αντιγόνη Μεταξά - Κροντηρά, γιατί «άόκνως καθ’ άπαντα τόν βίον αύτής έργασθεϊσα, πολλάς ύπηρεσίας προσήνεγκεν εις τήν Ελληνικήν Νεότητα καί τήν Ελληνικήν
Παιδείαν».
’Επίσης, κατά τόν αύτόν μήνα τού ίδιου έτους, ή Α. Μ. δ Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος ηύδόκησε ν’ άπονείμη είς τήν Κυρίαν ’Αντιγόνη Μεταξά τό παράσημο τού Τ άγ
ματος τής Εύποίΐας.
Τόν ’Ιανουάριο τού 1967, οί πέντε Ικδοτικοί οίκοι πού συνεργάσθηκαν μέτ ήν
Κυρία Μεταξά, μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως δΟετίας τής παιδαγωγικής καί
συγγραφικής της δράσεως, ώργάνωσαν στις αίθουσες τού Πρακτορείου Πνευματικής
Συνεργασίας, έκθεση δλων τών έργων της, πρωτοτύπων καί έκδοθέντων ύπό τήν
διεύθυνσή της. Είναι ή πρώτη άτομική έκθεση συγγραφέως πού γίνεται στή χώρα
μας. Ή ιδία είχεν όργανώσει στις αίθουσες τής ΧΕΝ τήν πρώτη έκθεση Βιβλίου
Παιδικού στόν τόπο μας.
*
* *
Τήν Κυρία Μεταξά έπισκεφθήκαμε σπίτι της, γιά νά τήν παρακαλέσουμε νά
λάβη μέρος στήν έρευνά μας γιά τό παιδί καί τά προβλήματά του. Βρήκε τήν πρω
τοβουλία μας επαινετή καί καρποφόρα καί τήν έπήνεσε μέ ένθουσιασμό. Καί πρό
θυμα καί εύγενέστατα, άπήντησε άμέσως στά Ιρωτήματά μας.
ΕΡ.: Πώς βλέπετε, Κυρία Μεταξά, αυτήν τήν πρωτοβουλία τού ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων ;
ΑΠ. : Είναι πραγματικά άξιέπαινη ή πρωτοβουλία τού ’Αστυνομικού Σώματος
νά βοηθήση στήν άντιμετώπιση τού σοβαρού προβλήματος πού παρουσιάζεται σή
μερα, σχετικά μέ τήν διαπαιδαγώγηση τού παιδιού. Πρόκειται, στ’ άλήθεια, γιά
οξύ καί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, πού ή λύση του ώστόσο δέν έξαρτάται τόσο
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από τά παιδιά δσο κυρίως από τούς υπεύθυνους γ ι’ αυτά : τούς γονείς, τούς δα
σκάλους, τό κράτος, τήν ήγέτιδα πνευματική τάξη !
ΕΡ. : Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν, Κυρία Μεταξά, κάποια κοινωνική
ιδιομορφία ;
ΑΠ. : Φυσικά, παρουσιάζουν κάποια ιδιομορφία. Τήν Ιδιομορφία έκείνη πού
οημιουργεΐται άπό τήν διαφοροποίηση των κοινωνικών συνθηκών καί έθίμιον πού
επικρατούν έκάστοτε καί άπό τις τάσεις πού έκδηλώνονται σέ κάθε Ιποχή, διαφο
ρετικές, οχι τόσο στό περιεχόμενο, άλλά στή μορφή. Βασικά, τό παιδί παραμένει
τό ίδιο. Οι συνθήκες διαβιώσεώς του δμως, ή εκπαίδευσή του καί τά μέσα τής ψυ
χαγωγίας του, πού άλλάζουν καί έξελίσσονται, τού δημιουργούν άλλα ενδιαφέρον
τα άπό τά παιδιά τών παλαιοτέρων εποχών. "Οταν ή ζωή, γύρω στό παιδί, γίνε
ται τόσο άγχώδης καί παράλογη, φυσικό είναι νά Ιπηρεασθή καί αύτό. Προσπαθεί
νά μιμηθη τό παράδειγμα τών μεγάλων, νά ζήση σέ μικρογραφία δπως ζοΰν καί
έκεΐνοι. ’Έτσι, ερχόμαστε στά βαθύτερα αίτια τού φαινομένου πού άντιμετωπίζουμε σήμερα καί πού άναφέρει τό τρίτο έρώτημά σας. Καί τά αίτια αυτά, νομίζω δτι
πρέπει νά τ’ άναζητήσουμε σέ μάς τούς μεγάλους.
ΕΡ. : Ποιά, δηλαδή, δδό άκολουθούν τά παιδιά σήμερα ;
ΑΠ. : Τά παιδιά σήμερα άκολουθούν τό νόμο τής «ελάσσονος προσπάθειας».
Πολύ κέρδος, μέ λίγο κόπο. Γι’ αύτό δέν ένδιαφέρονται γιά βαθμούς, γ ι’ αυτό άδιαφορούν γιά πνευματικά ζητήματα, γ ι’ αυτό μιμούνται δουλικά κάθε τι πού προσφέρεται σέ μιάν άκοπη προβολή τους, γ ι’ αύτό φέρονται αύθάδικα καί μεγαλίστικα.
Φυσικά, δλα αύτά δέν άναφέρονται σ’ δλα γενικώς τά παιδιά, άλλά στήν πλειονό
τητα. Μά ή πλειονότητα μάς ενδιαφέρει καί δχι ή μειονότητα.
ΕΡ. : Τί πρέπει ν’ άνησυχήση τό Κράτος καί τούς γονείς ;
ΑΠ. : Τό Κράτος πρέπει νά άνησυχήση... άπό τήν άδιαφορία τού ίδιου τού
Κράτους. Γιά νά καταλάβετε πόσο άκριβές είναι αύτό πού σάς λέω, σάς παραπέμπω
στις διαφημίσεις έλληνικών μά καί ξένων κινηματογραφικών ταινιών στις εφημε
ρίδες μας, πού δέν μπορώ νά σάς περιγράφω τήν ήθελημένη, έπαναλαμβάνω τήν
ηθε λημένη,
αίσχρότητά τους, τόσο άπό τήν άποψη τών άσέμνων φωτογρα
φιών τους, δσο καί τής καταπληκτικής διατυπώσεώς τους. Διατυπώσεις άπευθυνόμενες στά πιό κτηνώδη ένστικτα. Θά μπορούσα νά σάς τις κατονομάσω μιά - μιά
τις ταινίες αύτές. ’Αλλά τό Κράτος δέν συνεκινήθη, ούτε φαίνεται πρόκειται νά
συγκινηθή. Δέν συγκινοΰνται δμως ούτε οί γονείς. Καί άφήνουν τά παιδιά τους νά
παίρνουν στά χέρια τους τις έφημερίδες πού δημοσιεύουν αύτές τις άθλιότητες, χωρίς
νά σκέπτωνται τις συνέπειες. ’Έχουν ώστόσο, συλλόγους, σωματεία, δμοσπονδίες
καί πολλές άλλες ποικιλώνυμες δργανώσεις. Γιατί δέν διαμαρτύρονται στό Υπουρ
γείο Παιδείας ; Καί γιατί δέν έπεμβαίνει ό είσαγγελεύς ; Εύτυχώς, έπενέβη ή ’Α
στυνομία, δχι βέβαια γιά ν’ άπαγορεύση τή δημοσίευση τών αισχρών διαφημίσεων,
άλλά γιά νά ξεκολλήση, μέ τά όργανά της, άπό τούς τοίχους άφίσες καταπληκτι
κής σεξουαλικής ώμότητας. Αύτό ήταν μιά καλή άρχή. Καί άς εύχόμαστε νά έξακολουθήση ή έφαρμογή τού μέτρου, ώστε νά άφυπνισθοΰν καί οί άλλες αρμόδιες δη
μόσιες ύπηρεσίες.
ΕΡ.: Τί έχετε νά μάς πήτε, Κυρία Μεταξά, γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγω
γίας τών παιδιών μας ;
ΑΠ. : Τό σημερινό μέσον ψυχαγωγίας γιά τό παιδί είναι μόνο τό Θέατρο. Κ ι
νηματογράφος καί μουσική δέν ύπάρχουν. Κινηματογράφος ύπάρχει στήν τηλεόρα
ση, άλλά εκεί ύπάρχουν έπίσης καί οί διαφημιστικές σκηνές τών έργων πού θά
παιχθούν άργότερα, σκηνές έντελώς άκατάλληλες γιά παιδικά μάτια. "Οσο γιά τό
θέατρο, ύπάρχουν μερικοί θίασοι, άλλά δέν είναι έκεΐνο πού θά εύχόταν κανείς.
Τό κράτος έπρεπε καί έδώ νά φροντίση, μέ τή δημιουργία ένός Παιδικού Κρατικού
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θεάτρου ή τουλάχιστον μέ τήν οργάνωση ειδικών παιδικών παραστάσεων, παιγμέ
νων από κλιμάκια τών κρατικών μας θεάτρων, σέ βρισμένες μέρες καί ώρες.
ΕΡ. : Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά τό πρόβλημα ΠΑΙΔΙ τούς γονείς ;
ΑΠ. : Τό παιδί πάντα άπασχολεΐ τον γονέα, του. Τό θέμα είναι ό τρόπος πού
απασχολείται μ’ αυτό καί τά μέσα πού μεταχειρίζεται γιά τή διαπαιδαγώγησή του.
'Η άλήθεια είναι δτι σήμερα ελάχιστοι γονείς επιβάλλονται πραγματικά στα παιδιά
τους. Χρειάζεται περισσότερη τόλμη, περισσότερη άπασχόληση κυρίως.
ΕΡ. : Γιά τό περιβάλλον τί έχετε να μάς πήτε ;
.
ΑΠ. : Τό περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο στήν άνάπτυξη τοΰ παιδιού. Τό παι
δίμεγαλώνει, μέ τά μάτια του καρφωμένα έπάνω ατούς γονείς του, ατούς δικούς
του. Εκείνοι τούς δίνουν τό καλό παράδειγμα — είτε τό κακό— καί τό παιδί άκολουθεΐ.
ΕΡ. : Θά ήμποροϋσε ή Εκκλησία νά βοηθήση στόν τομέα αυτόν ;
ΑΠ. : Ή Εκκλησία θά μπορούσε, άλλά δέν μπορεί πραγματικά. Τά Κατηχη
τικά Σχολεία δέν άποδίδουν Ικεΐνα πού άνεμένοντο άπό αυτά. "Ας μην έπιμείνωμε
στο ερώτημα.
ΕΡ. : Ή ’Αστυνομία, κυρία Μεταξά ;
ΑΠ. : Ή ’Αστυνομία βοήθησε ήδη, τό άνέφερα παραπάνω. Μέ παρόμοιες κα
τασταλτικές Ινέργειες μπορεί νά προσφέρη πολλά. ’Αλλά καί προληπτικά μπορεί
νά βοηθήση, μέ έλέγχους στά ύποπτα κέντρα, στά διάφορα κλάμπ, στις λέσχες,
ατούς κινηματογράφους, καί γενικά σέ κάθε κέντρο άκατάλληλο, δπου θά μπορούσε
νά παρασυρθή ένα παιδί.
ΕΡ. : Τί έχετε νά μάς πήτε, Κυρία Μεταξά, γιά τήν προστασία τών άνηλίκων στή χώρα μας ;
ΑΠ. : Οί ανήλικοι δέν προστατεύονται. "Αν προστατεύονταν, δέν θά συνέβατ
ναν αύτά πού δλοι βλέπουμε γύρω μας.
ΕΡ. : Μέ ποιά συμπεράσματα θά θέλατε νά κλείσουμε τή σημερινή μας συζή
τηση ;
ΑΠ. : Τά συμπεράσματά μου θά μπορούσαν νά ήταν τά έξης : Μάς χρειάζε
ται περισσότερο θάρρος γιά ν’ άντιμετωπισθοΰν βρισμένα βασικά θέματα σ’ αυτόν
τόν τόπο.
Είναι καιρός νά ε’πωθούν μερικά πράγματα έξω άπ’ τά δόντια, καθαρά, σταράτα, μέ ειλικρίνεια καί τόλμη.
Καί, προ πάντων, είναι καιρός νά ληφθούν βρισμένα δραστικά μέτρα, γιά νά
ξεκαθαρίση ή ατμόσφαιρα, νά πάψη αυτή ή σύγχυση πού διαπιστώνετε καί σείς,
ή αμφιβολία καί ή έλλειψη πίστης σέ θεσμούς καί άξιες, ή άνησυχία γιά τό μέλ
λον, δ ήθικός πανικός. Δέν είναι δύσκολη ή θεραπεία. 'Απλώς πρέπει νά κινηθούν,
νά λειτουργήσουν οί νόμοι. Νά λάβη ένεργά μέτρα τό κράτος καί νά θεσπισθοΰν
καί άλλοι άκόμη νόμοι, άν χρειάζεται, πού ν’ άνταποκρινωνται στις νέες καταστά
σεις πού δημιουργήθηκαν. ’Αλλά οί νόμοι αυτοί ν ά έ φ α ρ μ ό ζ ω ν τ α ι .
Τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων αισθάνεται τήν ύποχρέωση νά εύχαριστήση
θερμά τήν Κυρία Μεταξά, γιά τήν πολύτιμη βοήθειά της καί τήν τιμητική συμμετο
χή της στήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας.
(Συνεχίζεται)

•—· Ο ΚΛΕΠΤΗΣ εις βάρος πελατών ξενοδοχείων Χαρ. Γεωργαντάς, ετών 17,
συνελήφθη κα.ί δμολόγησε 7 κλοπές.
— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ γυναικείων τσαντών Άθηνά Μαγγανά, έτών 45, συνελή
φθη Ιπ’ αύτοφώρω. Ή μέθοδός της ήτο ή έξης: Πήγαινε μέσα στα καταστήματα
ώς δήθεν πελάτισσα χωρίς νά κρατά τσάντα. Παρηκολούθει άλλες πελάτισσες πού
ψώνιζαν καί οΕ όποιες, για νά έξετάσουν τά άγοραζόμενα είδη, άκουμποΰσαν κά
που τις τσάντες τους. Τότε αυτή την έπαιρνε καί έφευγε, κρατώντας την φανερά.
'Ομολόγησε 48 κλοπές τσαντών πού περιείχαν 63.814 δραχμές, Συνελήφθη κατόπιν
παρακολουθήσεως σέ καταστήματα, υπό άστυνομικών τής ’Ασφαλείας, στό κατάστη
μα κλωστών Μεντή.
— ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ στην πλάτη τήν άδελφή της Παρασκευή Μαυράκη, έτών
25, ή Ελευθερία Μαυράκη, έτών 24, στό σπίτι τους, στήν δδό Λακωνίας 26 τής Νί
καιας, υστέρα άπό συμπλοκή μεταξύ τους.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Δημ. Γαλάτης, έτών 31, άεργος, συνελήφθη γιατί
ύπεχρέωσε άπό 2ετίας καί πλέον τή γυναίκα του Μυροφόρα Χατζησυμεωνίδου, έτών
23, νά δεχθή τό χαρακτηρισμό τής άσεμνου καί τήν έγκατέστησε στην περιοχή
τής Τρούμπας, δπου τήν έξεμεταλλεύετο, άποζών έξ όλοκλήρου εις βάρος της.
— ΟΙ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΕΣ Ζαφ. ή Ά θ. Γαλανόπουλος, έτών 25, Β. Μητράπουλος, έτών 36 καί Σπ. Τσιμπίδης, έτών 39, συνελήφθησαν, γιατί ένήργησαν Αγορα
πωλησία 48 γραμμαρίων χασίς άντί δραχμών 2.000.
— ΤΟ ΓΡΙΣΤΕΣ αλήτες, τρωγλοδύτες, διαρρήκτες καί τοξικομανείς, έννέα
τόν αριθμό, συνελήφθησαν άπό τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Πρώτος συνελήφθη
επί άλητεία ό Ελβετός Τζόννυ Τζουκάτι, έτών 17, ό όποιος δμολόγησε διάρρηξη
τοΰ έπί τής όδοΰ Δημοκρίτου 27 παντοπωλείου, άπ’ δπου έκλεψε τρόφιμα. Τά τρό
φιμα βρέθηκαν στά «Άναφιώτικα», δπου έμενε σέ μιά τρώγλη. Έ κεΐ συνελήφθησαν
καί όκτώ άλλοι ξένοι τουρίστες, δ Γερμανός Μάγερ, έτών 24, ό όποιος κατείχε
κλεμμένο άπό αύτοκίνητο ραδιομαγνητόφωνο, ό Γάλλος Ζώρζ Λωρένς, έτών 22,
ό όποιος δμολόγησε δτι διέπραξε διάρρηξη τοΰ έπί τής όδοΰ Πινδάρου 2 καταστήμα
τος δπτικών τοΰ κ. Ε. Άναστασιάδη, άπό τό όποιο άφήρεσεν αντικείμενα άξίας
150.000 δρχ., δ Γάλλος Άντρέ Λαλίς, έτών 24, δ όποιος κατεΐχεν 7,5 γραμμάρια
χασίς καί τεμάχια δπίου, ό ’Αμερικανός Ούΐλλιαμ Μύλλερ, έτών 19 καί οι Γάλλοι
Μισέλ Άλμπουίς, έτών 21, Φράνς Τριό, έτών 36, Πατρίκ Λεμπλακέ, έτών 24 καί
ό Σέργιος Τζανισί, έτών 19. Έ κ τών άνωτέρω, οΕ Λωρένς, Λαλίς καί Μάγερ προεφυλακίσθησαν. ΟΕ λοιποί άφέθησαν έλεύθεροt καί διετάχθησαν νά άναχωρήσουν
έξ Ελλάδος.
— ΟΙ ΔΙΑΓΓΗΚΤΕΣ Θ. Παπανικολάου καί Ε. Ξυπολιτάκης κατεδικάσθησαν
σέ φυλάκιση 3 έτών, γιατί είχαν κάμει 60 κλοπές, κατά τις όποιες είχαν άποκομίσει 100.000 δρχ. Προτιμούσαν τά τροχοφόρα καί τά περίπτερα, ιδιαίτερα μάλι
στα τά λεωφορεία. Κατεσχέθησαν διάφορα είδη άπό τά κλοπιμαία.
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— ΜΕ ΠΕΡΙΕΡΓΟ τέχνασμα νεαρός άγνωστος κλέπτης πήρε άπό τό περί
πτερο τής δδοΰ ’Αρεοπαγίτου (Κολωνάκι) δραχ. 2.500. Ό νέος, περνώντας άπό
τό περίπτερο, πέταξε στό δρόμο αρκετές κάρτ - ποστάλ πού ήταν κρεμασμένες εξω
άπό αυτό. Κατόπιν είπε στην περιπτεριοΰχο Σοφία Λαγκαδινοΰ δτι τΙς κάρτες τις
πήρε δήθεν ό άέρας καί αύτή βγήκε να τίς μαζέψη. Τή στιγμή εκείνη δ νέος
άνοιξε τό ταμείο τοΰ περιπτέρου καί πήρε τά λεπτά.
— ΓΙΑ TENT ΓΜΠΟ'ΓΣΜΟ καί έξύβριση κατεδικάσθη σέ 5μηνο φυλάκιση δ
Σπ. Μαραγκός, ετών 31, γιατί μέσα σέ λεωφορείο γραμμής 'Αγίας Βαρβάρας, έρράπισε τήν Ά γγελ. Νέγρη, έτών 19, επειδή δέν έδέχετο τάς διά νευμάτων προτά
σεις του πρός γνωριμίαν.
— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ άπατης συνελήφθη δ Γ. Μέρμηγκας εργολάβος, που ζή
τησε χρήματα άπό τον Γ. Κωνσταντινίδη για νά μεσολαβήση δήθεν καί εκδοθή
άπόφαση άναστολής κατεδαφίσεως οικίας.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΠΣ Π. Γιαννοΰτσος συνελήφθη. στη Μάνδρα Ελευσίνας, έπ’
αύτοφώρψ πού είχε διαρρήξει τό εκεί πρατήριο βενζίνης τοΰ Θ. Κονιωτάκη καί
είχε κλέψει 6.000 δραχμές.
— Ο ΐ ΚΑΕΠΤΡΙΕΣ ύπάλληλοι Γ. Δημητρακοπούλου καί I. Διακάκη συνελήφθησαν γιατί είχαν κλέψει άπό τό κατάστημα παιδικών ειδών Κανάρη 10, δπου
έργάζονταν, είδη άξίας 22.000 δραχμών.
— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΑΝ σοβαρά τόν άστυφύλακα Α. Φωτόπουλο, οι Η., I. καί
Δ. Καραματίας, καί δ Μ. Χαραλαμπίδης, έπειδή έπενέβη νά τούς διαχωρίση δταν
είχαν συμπλακή, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Δ. Χρηστολένης κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 4 έτών, γιά
κλοπές σέ σπίτια, καταστήματα, τράπεζες καί τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών. Είχεν
άποκομίσει 70.000 δραχμές.
— ΟΙ ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ X. Παπανάϊκος, έτών 23 καί Γ. Μάρκου, έτών 27, κα
ταζητούνται, γιατί άρπαξαν άπό τά χέρια τοΰ Ν. Παυλή, έργάτου δραχ. 110, δταν
αυτός θέλησε νά τούς άνταλλάξη ένα ΙΟΟδραχμο μέ δύο πενηντάδραχμα πού τοΰ
έζήτησαν.
— ΣΠΕΙΡΑ άπατεώνων, διά τής μεθόδου άγοράς μέ δόσεις, άπεκαλύφθη άπό
τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Συνελήφθησαν τά έξής μέλη : Ν. Κοκαβέσης, έτών
29, Χρ. Καγκαρής, έτών 17, Κ. Μακρής, Χρ. Μπόκης, Λ. Γούσης, Δήμητρα Παπαθεοδώρου (άρχηγός τής σπείρας). Καταζητοΰνται καί 10 άλλα άτομα, πού είναι
15 πελάτες πού άγόρασαν τό λεξικό «Λαρούς» καί τήν έγκυκλοπαιδεία «Άμερικάνα» άντί 12.000 δραχμών γιά νά τήν πωλήσουν στό Μοναστηράκι άντί 3.Ο0Ο δρα
χμών. Τά θύματα ύπερβαίνουν τούς 20 καταστηματάρχες. ’Από τά είδη πού άγόρασε
ή σπείρα άνεκαλύφθησαν 6 ψυγεία, 3 κουζίνες, 3 σειρές έγκυκλοπαιδείας, μαγνητό
φωνα, πικάπ κλπ. Έ ν συνόλω είχαν υπεξαιρέσει είδη 1.000.000 δραχμών, τά δποΐα
πούλησαν άντί 300.000. Τό σύστημα έξαπατήσεως τών έμπορων ήταν νά παρουσιάζωνται ώς πλασιέ τά γυναικεία μέλη καί νά έγγυώνται γιά τούς άλλους πού τούς
παρουσίαζαν ώς καλοπληρωτάς πελάτες.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ σοβαρά μέ περίστροφο τόν Κ. Γάτσιο, έτών 29, δ γεωρ
γός Έ λ. Κατσαβριάς, γιά κτηματικές διαφορές, στό χιυριό Πολυδάμιο τών Φαρσά
λων. Ά πό τίς σφαίρες τραυματίσθηκε καί δ Περικλής Κ. Γάτσιος, πού περνούσε
άπό έκεί.
— ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ραδιοσταθμό συνελήφθησαν οί Θεόδ. Νικολάου καί Γ.
Μίχος, στην Τύρινθα καί κατεδικάσθησαν άπό τό πλημμελειοδικείο Ναυπλίου σέ
φυλάκιση 45 ήμερών.
Ν.Α.

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
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0 ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΛΙΕΥ0ΥΝΣΕΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ Σ Ε . . . ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΟΙ ΛΑΪΟ ΝΣ ΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ 1 9 6 6
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ “ ΚΟΣΜΙΚΟ Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ ,,-Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τ ΣΑ Ϊ-Π ΙΝ Α Κ Λ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α ' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Α Π Ο Κ ΡΙΑ ΤΙΚ ΕΣ Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ Η ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ
ΤΗ ΓΙΟ ΡΤ ΙΝ Η ΑΥΛΑΙΑ

Ή ’Αποκριά αναστάτωσε τή ζωή μας, σκορπίζοντας γύρω κέφι, θόρυβο, χα
ρά... Τηρήθηκε καί πάλιν έφέτος το παλιό έθιμο, μέ τρόπο πολύ εντυπωσιακό. Στο
λίστηκαν οι αίθουσες, έγινε ανάλογη προμήθεια κομφετί, σερπαντίνας καί άλλων
αποκριάτικων... πυρομαχικών καί ξαφνικά δλα τέθηκαν σέ κίνηση σάν κουρδισμένα.
Πιερότοι, κολομπίνες, άρλεκίνοι, μαρκησίες, πειραταί, Εππόται, σταυροφόροι, ένα σω
ρό μορφές άπό τό νοσταλγικό χθές καί σκίτσα άπ’ τό πεζό σήμερα, μπλέχτηκαν σ’
ένα παράξενο σύμπλεγμα κεφιού. Γύρω - γύρω όλοι, στη μέση ή ’Αποκριά.
Κ ι’ δλα ετούτα, τα πολύχρωμα, τά πολυθόρυβα, τά παραμ,υθένια, πλαισιώθηκαν
άπό λογής - λογής καλλιτεχνικά προγράμματα, πού διατήρησαν τό κέφι μέχρι τό
πρωί.
Ναί ! Ξεφάντωσε πάλι δ άνθρωπος τής έποχής μας, ξέσκασε, χάρηκε, έζησε
ενα τρελλό, άπιαστο δνειρο, στροβιλίστηκε σέ δνειρεμένους κόσμους.
Χρήσιμα είναι αύτά ; Αύτό είναι μιά άλλη ιστορία. Πάντως, έτούτη ή στήλη
βρήκε πολλές φορές την ευκαιρία νά υπογράμμιση δτι τέτοια παραζάλη δέν ται
ριάζει στις δύσκολες ώρες πού περνούμε.
’Οφείλει δμως επίσης, ή στήλη αύτή, νά δμολογήση δτι υπήρξαν καί άρκετές
άποκριάτικες συγκεντρώσεις πού συνδύασαν ταιριαστά την τέρψη καί τή χρησιμό
τητα. Συγκεντρώσεις πού δέν ξέφυγαν άπό κάποια σωστά γιορτινά δρια καί δέν
έγιναν άσυγκράτητο ξεφάντωμα. Συγκεντρώσεις πού πραγματοποιήθηκαν μέσα σ’
ένα περιβάλλον σεμνής λιτότητος καί έπέτυχαν οχι μονάχα νά ψυχαγωγήσουν τό
σώμα, άλλά καί ν’ άφήσουν κάποια πνοή εύτυχίας μέσα στην άνήσυχη άνθρώπινη
καρδιά.
Πολλές τέτοιες συγκεντρώσει έτυχε νά παρακολουθήσουμε. Συγκεντρώσεις πού
έτήρησαν τό πατροπαράδοτο έθιμο, χωρίς νά πάρουν τή μορφή παράλογου ξεφαντώματος. ΚΓ αυτές οΕ συγκεντρώσεις είναι — κυρίως -— πού ένδιαφέρουν έτούτη
τή στήλη. Καί χαίρεται δ γράφων νά υπογραμμίση μέ συγκίνηση δτι τέτοιες συγ
κεντρώσεις άντάμωσε μέσα σέ ’Αστυνομικά οικήματα. Καί τις χάρηκε. Καί θέλει
νά τις μνημονεύση.
Στό περασμένο τεύχος τού περιοδικού μας, διαβάσατε τήν περιγραφή τού
τόσον έπιτυχημένου καί άξέχαστου ’Αποκριάτικου χορού τής Σχολής των Α ξιω 
ματικών ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τήν ίδια έπιτυχία Ιγνώρισε καί ό χορός τής Σχολής Άρχιφυλάκων. Είναι μιά
παράδοση, πού τήν τηρούν, μέ άξιο καί θαυμαστό τρόπο, δ κ. Διευθυντής καί οΕ κ.
κ. ’Αξιωματικοί τών ’Αστυνομικών Σχολών, δημιουργώντας τά πιό ενθουσιώδη, τά
πιό κολακευτικά, γιά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σχόλια στην κοινή γνώμη.
’Αρχίζουμε άπό τή Σχολή μας, γιατί είναι πάντα στενά κΓ άναπόσπαστα δε-
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μένη ή θύμησή μας, ή θύμηση δλων μας, μέ τήν έποχή πού ζήσαμε κοντά της,
κάτω από τή στέγη των πνευματικών πτερύγων της.
Καί γιατί, άκόμα, ή Σχολή μας είναι ή ακριβή Κιβωτός τοΰ Σώματός μας, μέ
σα στήν οποίαν φυλάσσονται τα ιερά καί τα όσια τοΰ ’Αστυνομικού θεσμού.
Πρωτοπόρα ή Σχολή μας σέ όλα. Πρωτοπόρα καί στις εκδηλώσεις καί τα γλέντια της. Πόσο ύπέροχη είναι αυτή ή διαπίστωση !
Ή Σχολή, λοιπόν, Ύπαστυνόμων άνοιξε τή γιορτινή αυλαία. Καί τά σχόλια
υπήρξαν άληθινά συγκινητικά.
"Ας δοΰμε τώρα τις κυριώτερες ’Αστυνομικές έκδηλώσεις τής ’Αποκριάς.
*

*

*

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗ Σ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ Α ΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Άκολούθησεν δ Πειραιάς, ή δεύτερη Ελληνική πόλη. Μια πόλη στενά δε
μένη μέ τούς θρύλους καί τις παραδόσεις τοΰ Άστυνομικοΰ θεσμοΰ. Καί διακρίθηκε, συνεχίζοντας τή δική της ’Αστυνομική 'Ιστορία.
Σέ ζηλευτό σημείο οί σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινοΰ στό πρώτο λιμάνι τής
χώρας μας. Καί οί Πειραιώτες σπεύδουν πάντα να Ινισχύσουν κάθε προσπάθεια τής
Αστυνομίας τους. "Οπως αυτή τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως
Πειραιώς, πού δόθηκε τις νυκτερινές ώρες τής Πέμπτης, 9 Μαρτίου, στό Εστιατό
ριο τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
ΤΗταν ένα γλυκό, άνοιξιάτικο βράδυ, καθώς κατευθυνόμαστε πρός τόν Πει
ραιά, υστέρα άπό μιά ευγενική πρόσκληση τών κ.κ. ’Αξιωματικών τοΰ Μηχανοκι
νήτου Πειραιώς. ’Έπαιξε κρυφτό μέ τά σύννεφα τό φεγγάρι, ψηλά στόν ουρανό,
περικυκλωμένο άπό έκατομμύρια άστέρια πού έλαμπαν τρεμοσβήνοντας σάν φλόγες
άπό άναρίθμητα κεριά.
Ό Πειραιάς έμοιαζε σάν σελίδα παραμυθιοΰ, πλά'ί στή θάλασσα μέ τ’ άραγμένα
πλοία πού ξεκουράζονταν στό μώλο.
Κ ι’ υστέρα απ’ τόν ταπεινό ρεμβασμό, ή θερμή κι’ έγκάρδια φιλοξενία μέσα
στό Εστιατόριο... Μάς αγκάλιασε άμέσως ή θαλπωρή καί ή αγάπη...
Τί όμορφη διακόσμηση δλόγυρα !!! Γουστόζικα μπιμπελώ, όλα καλοβαλμένα...
Μιά αίθουσα πού ξεκούραζε τό μάτι καί γαλήνευε τήν καρδιά...
Ό Διευθυντής τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής Ύποδ) νσεως, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β ' κ. Κυρ. Σπυριούνης, είχε δημιουργήσει ένα απλό, μά τόσο συμπαθη
τικό πλαίσιο, πού σοΰ σκλάβωνε τήν καρδιά καί σέ πλημμύριζε χαρούμενα αισθή
ματα. Πλά'ί του, άξιος συνεργάτης, δ ’Αστυνόμος Β ' κ. Γεώργιος Παναγόπουλος,
πού έμόχθησε, πού ξενύκτισε, πού έργάσθηκε υπεράνθρωπα γιά νάναι όλα έτοιμα
γιά τήν μεγάλη στιγμή. Βοηθός πολύτιμος καί τών δύο, δ Ύπαστυνόμος κ. Φώτης
Παρίσης, πού συνέβαλε τά μέγιστα στήν έπιτυχία τής έκδηλώσεως, όπως καί δ συνά
δελφός του κ. Δημήτρης Βασιλείου.
Ή αίθουσα ήταν γεμάτη όταν μπήκαμε. ’Ασφυκτικά γεμάτη. Διακρίναμε τόν
γνωστό ιατρό τοΰ Πειραιώς κ. Βασίλειο Κατσιβαρδάκο, τόν Στρατηγό κ. Νικόλαο
Κουρκουλάκο, τόν Γυμνασιάρχη κ. Ρογκάκο, τόν δικηγόρο κ. ’Ιωάννη Γιατράκο,
τόν Διοικητή τής Τροχαίας Πειραιώς, ’Αστυνόμο κ. Νικόλαο Δεβοΰρο καί πλήθος
έκλεκτοΰ κόσμου.
Γύρω στις 10 άρχισε τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ή μάλλον άρχισε ή παρέ
λαση τών καλλιτεχνών, πού έδωσαν στή συγκέντρωση μιά ξεχωριστά έπιτυχημένη
όψη. "Ολοι εύγενώς προσεφέρθησαν. Ποιόν νά πρωτοαναφέρουμε καί ποιόν νά πρωτοευχαριστήσουμε ;
Τό Θύμιο Βασιλείου ; Τόν Γκρεκόρ ; Τό ζεύγος Κουλαξίζη ; Τόν Πίκκολο
Σατάν ; Τόν Γιάννη Λιβέρη ; Τόν Λώρη ; Τόν Καψοκέφαλο ; Τήν Νίτσα Άβαταγγέλου ; Τόν Σπΰρο Ζαγοραΐο ; Τό άκροβατικό Άτλαντίκ ; Τούς άδελφούς Γι-
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ούργα ; ’Ή τούς ξένους πού παρήλασαν κατά κύματα καί έδωσαν δλο τους τον
εαυτό για τήν επιτυχία τής έκδηλώσεως αυτής ;
Ζογκλέρ, ακροβάτες, μίμοι, ταχυδακτυλουργοί, χορευτικά νούμερα... “Ενα άπέραντο ειρηνικό στράτευμα χαράς. Γιά κάθε γούστο...
Καί ένα τραπέζι πλούσιο, μέ άφθονους εκλεκτούς μεζέδες καί ποτά διάφορα.
Καί δ χορός πήρε καί έδωσε... Ταγκώ, βάλς, σουΐγκ, μπούκυ, τσάρλεστον,
σέ'ίκ, τουίστ, μπόλλα - μπόλλα, γιάκα, μποστέλλα. Ξεβιδώθηκαν τά νεαρά ζευγάρια,
ΐ ό ερριξαν έξω καί οί μεγάλοι.
Καί ή παρέλαση των καλλιτεχνών συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ά λλ’ εκείνο πού άξιοποίησε δλες αυτές τις προσπάθειες καί τό μόχθο των

διευθύυσεως Πειραιώς.

όργανωτών αυτής τής Θαυμάσιας έκδηλώσεως, ήταν ή πραγματικά έμπνευσμένη,
αύτοσχέδια, όμιλία τού ’Αστυνομικού ΔιευΘυντοΰ κ. Σπυριούνη, ό όποιος — μέ πο
λύ παραστατικό τρόπο — άναφέρθηκε στις σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού καί ύπεγράμμισε τις πολλαπλές προσφορές τού ’Αστυνομικού Σώματος προς τόν "Ελληνα
Πολίτη καί τήν Ελληνική Πατρίδα. Χειροκροτήθηκε θερμά καί έπί πολλά λεπτά
ό κ. Σπυριούνης, γιά τά λόγια του, πού συγκίνησαν καί ένθουσίασαν.
’Έτσι, μέσα σέ πλαίσια χαράς, κύλησαν οί ώρες μέχρι τό πρωί.
Έγνώρισε, στ’ άλήθεια, πολύ μεγάλη επιτυχία έφέτος δ χορός τής Μηχανο
κινήτου ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως Πειραιώς καί άφησε διαλεκτές άναμνήσεις
σέ οσους είχαν τήν ευκαιρία νά τόν παρακολουθήσουν.
Τελειώνοντας, δφείλουμε νά υπογραμμίσουμε τήν πολύτιμη συμβολή στήν έπιτυχία αύτής τής έκδηλώσεως τών άδελφών ΙΙαρασκευά, πού προσέφεραν δωρεάν ό
λες τις μικροφωνικές καί μεγαφωνικές εγκαταστάσεις καί έπέβλεψαν γιά κάθε τε
χνική λεπτομέρεια τού χορού.
Παλιοί φίλοι καί συνεργάτες τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Πειραιώς, οί άδελφοί
Παρασκευά, δίνουν πάντα τό ευγενικό «παρών» τους, σέ κάθε ’Αστυνομική εκδήλωση.
Τούς εύχαριστούμε μ’ δλη μας τήν καρδιά.
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Η ΑΜΕΣΟΣ Δ Ρ Α Σ ΙΣ Σ Ε . . . Α Π ΟΚ ΡΙΑ ΤΙΚ Η ΔΡΑ ΣΗ

Τήν άλλη μέρα, Παρασκευή, 10 Μαρτίου, ήλθε ή σειρά τής ’Αμέσου Δράσεως
νά παρουσίασή τό χορό της, που κάθε χρόνο γνωρίζει μια μεγάλη έπιτυχία. Καί
αυτό γιατί ή Άμεσος Δράσις, τό γνωστό 100, είναι μια άπό τις πιό αγαπημέ
νες ’Αστυνομικές Υπηρεσίες τής πρωτευούσης. Είναι ή ’Αστυνομική Υπηρεσία
πού συγκεντρώνει τον καθολικό θαυμασμό καί τήν άνεπιφύλακτη άγάπη τοΰ κοινού.
Ή ’’Αμεσος Δράσις τιμά τό ’Αστυνομικό Σώμα καί τιμάται άπό τα πλήθη. Καί
νοιώθουμε όλοι οί ’Αστυνομικοί, όλων των βαθμών, άληθινή περηφάνεια για τούς
εκλεκτούς συναδέλφους μας τής ’Αμέσου Δράσεως, τούς ύψηλόφρονες καί άκαταπόνητους αυτούς εργάτες τής ’Αστυνομικής ’Ιδέας, πού συντελούν, μέ τόν πιό απο
τελεσματικό τρόπο, στην άνάπτυξη σχέσεων συνεργασίας καί αγάπης ’Αστυνομίας
καί κοινού.
Ή ’’Αμεσος Δράσις διακρίνεται σ’ όλους τούς ’Αστυνομικούς τομείς δραστηριότητος. Καί διακρίθηκαν έφέτος οί υπάλληλοί της καί σέ ειρηνική... αποκριάτικη
δράση μέ τόν τόσο πολιτισμένο καί επιτυχημένο χορό τους, πού δόθηκε στό Φαληρικό Δέλτα καί πού κράτησε μέχρι τα ξημερώματα τοΰ Σαββάτου.
Στό χορό αυτό τής ’Αμέσου Δράσεως παρέστησαν δ Διευθυντής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως ’Αθηνών κ. Κων) νος Τασιγιώργος, ό πρώτος Υποδιευθυντής ’Αθηνών,
Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. ’Αναγνωστόπουλος, δ Β ' Υποδιευθυντής ’Αθηνών,
Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Τζίνος, δ Διευθυντής τής Μηχανοκινήτου ’Αστυ
νομικής Τποδιευθύνσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Σπυρ. Κάκκος,
ό Διοικητής τής Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσειος, ’Αστυνόμος Β ' κ. ’Αγγελόπουλος,
οί Ύπαστυνόμοι τής ’Αμέσου Δράσεως κ.κ. Γεώργιος Γεωργίου, Γ. Νηστικούλης,
Αδ. Κακαβάς, Δημ. Μανδραγώνης καί Καλαφατάκης, όλοι οί ’Αστυνομικοί συντάκται τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων, οί κ.κ. υπάλληλοι τής Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράοεως μέ τις οίκογένειές τους, φίλοι τής ’Αστυνομίας άπό όλες τις κοινωνικές τάξεις
καί πλήθος εκλεκτού ’Αθηναϊκού κόσμου.
Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε, μέ μεγάλη έπιτυχία, δ Ύπαστυνόμος τής ’Αμέσου Δράσεως κ. Καλαφατάκης, πού πολλές φορές χειροκροτή
θηκε ένθουσιωδώς. "Ενα μεγάλο καλλιτεχνικό επιτελείο εκλεκτών φίλων καλλιτε
χνών, έπλαισίωσεν ευγενικά τό πρόγραμμα, τό δποΐον ενθουσίασε τούς πάντες.
’’Ελαβαν μέρος ή Δούκισσα, δ Βοσκόπουλος, ή Παμέλα, δ Ζαμπέτας, ή Μανταλένα, δ Γιάννης Βογιατζής, δ ΙΙάρης Λαμπράκος, δ Γιώργος Οίκονομίδης, δ Βαγ
γέλης Περπινιάδης, ή Ρία Νόρμαν, τό ’Αττικό Τρίο, δ Αίκκολο Σατάν, δ Μάριο
Νιόκα, ή Βιεννέζα Εδα, δ Τσίλτο Ρενώ καί Σιμ. Σιμόν, τό συγκρότημα γιέ - γιέ Κουαντίνο, ή ορχήστρα τού «ΚΟΓ'ΓΝ ΑΝΝΑ» Τσίλμες καί άλλοι διαλεχτοί καλλιτέχναι, τούς δποίους θερμά ευχαριστούμε γιά τήν πολύτιμη βοήθειά τους.
...ΙΙλούσιο τό πρόγραμμα... Τά λεπτά κυλούσαν γρήγορα... έφευγαν γοργά οί
ούρες... ξημέρωσε... ΚΓ όμως, κανείς δέν έλεγε νά φύγη... Ή άποκριάτικη αυτή εκ
δήλωση τής ’Αμέσου Δράσεινς, πέρα άπό τις όμορφες στιγμές πού χάρισε σ’ όσους
τήν παρηκολούθησαν, κατάφερε νά φέρη άκόμα πιά κοντά τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων μέ τό πλατύ κοινό... Κ ι’ αυτή ήταν ή πιό όμορφη περιπολία τής Α 
μέσου Δράσεως μέσα στήν λαϊκή καρδιά... Μιά περιπολία άγάπης, πού άπέδωσε
πλουσίους καρπούς.
Συγχαρητήρια ειλικρινή σέ όσους κόπιασαν γιά νά μάς παρουσιάσουν αυτό τό
άκριβό θέαμα.
Τέτοιες συγκεντρώσεις άφήνουν βαθειά ίχνη μέσα στήν συνείδηση τής κοινής
γνώμης.
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ΟΙ ΛΑΙ-ΟΝΣ ΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ 1966
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Είναι, γνωστή ή παγκόσμια ’Οργάνωση των Λά'ίονς, πού στηρίζεται στα εύγενέστερα άνθρώπινα ιδεώδη. Κι’ είναι επίσης πολύ γνωστή ή ευεργετική δραστηριότη
τα αύτής τής όργανώσεως, πού ένισχύει καί βοηθεΐ κάθε καλή προσπάθεια, ατομι
κή ή δμαδική.
Μέ σύνθημα : «Ελευθερία καί Διανόηση, ασφάλεια των Εθνών» δ Λαϊονισμός
εξαπλώθηκε σ’ δλόκληρο τόν κόσμο, ίδρυσε Λέσχες, πρωτοστάτησε σέ μεγάλα έργα
γενικωτέρας κοινωνικής σημασίας καί ανέπτυξε μια σπουδαιοτάτη καί άξιόλογη δρά
ση επί διεθνούς επιπέδου.

"Ο Πρόεδρο? τη? Λέσχη? « Λάιον?» ’Αθηνών, στρατηγό? κ. Γ. Πέταλα?, απονέμει τό
μετάλλιο τιμή? εί? τόν ’Αστυφύλακα κ. Λεωνίδα Καραΐσκο.

Στον τόπο μας, οί Λά'ίονς, έχουν ιδιαιτέρως διακριθή. Σ ’ αυτούς πολλά οφείλει
ή Ελληνική Κοινωνία. Μέ πρόεδρό τους μιά διαλεκτή προσωπικότητα, τον Στρατη
γό Γεώργιο Θ. Πέταλά, οί “Ελληνες Λά'ίονς, εόρέθησαν πάντα πρωτοπόροι στις μεγα
λύτερες πνευματικές μάχες τής Φυλής μας. Ή ένθάρρυνση πού παρέχουν σέ τίμιους
κοινωνικούς άγωνιστάς, άποτελεΐ πηγή ευγενικών εμπνεύσεων καί δυνάμεως για τόν
σκληρό άγώνα τής βιοπάλης.
Οί συνεστιάσεις πού πραγματοποιούν στή χώρα μας οί "Ελληνες Λάϊονς άφήνουν
πάντα έποχή καί έχουν τις αγαθές επιπτώσεις των πάνω στήν κοινωνική μας ζωή.
Νά γιατί πάντα ή εκλεκτότερη μερίδα τής ’Λθηναϊκής κοινωνίας σπεύδει νά δώση
τό «παρών» σέ κάθε πνευματικό προσκλητήριο τών Λά'ίονς.
’Έτσι, κι’ εφέτος οί Λάϊονς τών ’Αθηνών έπραγματοποίησαν μιά πολύ επιτυ
χημένη συνεστίαση στο ξενοδοχείο : «ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», τις βραδυνές ώ
ρες τής Κυριακής, 26 Μαρτίου. Μέ τή συνεστίαση αυτή, οί Λάϊονς, έώρτασαν τήν
146η έπέτειο τής ’Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας, εδεξιώθησαν Γάλλους συναδέλφους
των έκδρομεΐς καί έτίμησαν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, βραβεύοντας τόν
καλύτερο ’Αστυφύλακα τού 1966, μέ τό Μετάλλιο Τιμής καί μέ χρηματικό βρα
βείο.
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Καί εφέτος ώς καλύτερος Άστυφύλαξ τοΰ περασμένου χρόνου, έκρίθη δ Άστυ
φύλαξ κ. Λεωνίδας Καραίσκος, λόγω εξαιρετικού ήθους καί χαρακτήρος, όξυτάτης
άντιλήψεως καί εύστροφου πνεύματος, Ιχεμυθείας καί έργατικότητος καί διότι έκτελεΐ τά καθήκοντα του, μέ Ιξαιρετικό ζήλο καί αφοσίωση.
Ό κ. Καραίσκος, ύπηρετών τό 1966 στην Υπηρεσία, Διώξεως Διαρρηκτών
τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργάσθηκε φιλότιμα καί ύποδειγματικά καί συνέβαλε στήν ανακάλυψη καί σύλληψη πλήθους διαρρηκτών, οί
δποΐοι ήσαν σεσημασμένοι κΓ έπικίνδυνοι καί παρέσχε πολύτιμες πληροφορίες στήν
άρμοδία υπηρεσία γιά τη σύλληψη παραχαρακτών χαρτονομισμάτων δολλαρίων. ΓΓ
αύτές τις υπηρεσίες του, άπενεμήθησαν στον κ. Καραΐσκο πολλαπλές ήθικές καί
υλικές άμοιβές έκ μέρους των Προϊσταμένων του ’Αρχών.
Γεμάτη ή αίθουσα τοΰ ξενοδοχείου, πού είχε κατάλληλα καί γουστόζικα διακοσμηθή. Γεμάτη άπό έκλεκτό κόσμο, μεταξύ των δποίων διακρίναμε τδν Υφυ
πουργό Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, σοφό Καθηγητή κ. Δημήτριο Νιάνια, τόν
Πρόεδρο τών Γάλλων Αάϊονς κ. Gugard καί άλλους.
’Από πλευράς ’Αστυνομικού Σώματος, διακρίναμε τόν ’Αρχηγό τοΰ ’Αστυνομι
κού Σώματος κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, μέ τή σύζυγό του καί τήν κόρη του,
τόν ’Αστυνομικό Διευθυντή ’Αθηνών κ. Κων) νο Τασιγιώργο, τόν Γενικόν Διευθυν
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων παρά τφ Ύπουργείψ Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικό Δι
ευθυντή Α ' κ. ’Αθανάσιον Στρατήν, τόν Διευθυντή τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικό Διευθυντή Α ' κ. Βασίλειο Σακελλαρίου, τόν Προ
ϊστάμενο τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, καί
άλλους. Επίσης παρέστη καί ό έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεράσιμος
Λιαρομμάτης.
Παρέστησαν, τέλος, εκπρόσωποι τοΰ ’Αθηναϊκού Τύπου, συνεργεία τηλεοράσεως καί τών Ραδιοφωνικών Σταθμών καί φωτορέπορτερ.
Προηγήθη δείπνο, κατά τή διάρκεια τοΰ δποίου δ τιμώμενος Άστυφύλαξ κ.
Καραίσκος έκάθισε μεταξύ τής Κυρίας Νιάνια καί τοΰ Προέδρου τής Λέσχης τών
Αάϊονς Αθηνών, Στρατηγοΰ κ. Γ. Πέταλά.
Έ ν συνεχεία δέ, έλαβε τόν λόγο δ κ. Πεταλάς, δ δποΐος, θερμώς καί ζωηρώς
χειροκροτούμενος, είπε τά έξής :
«’Απόψε συνεκεντρώθημεν ήμεΐς οί Αάϊονς ’Αθηνών εις Συνεστίασιν διά νά
έορτάσωμεν τήν 146 έπέτειον τής ’Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, νά δεξιωθώμεν
Γάλλους Αάϊονς έδρομεϊς, καί νά τιμήσωμεν τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.
Εύρισκόμεθα εις τό έτος 1821. Τό στυγνόν τής Τέρας Συμμαχίας τής Βιέννης
κυριαρχεί έφ’ δλοκλήρου τής Ευρώπης. Καί δμως οί ήρωϊκοί πρόγονοί μας έξεγείρονται, έντελώς άοπλοι, κατά τοΰ άδυσωπήτου Τυράννου, τής πανισχύρου στρατιιοτικώς, ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, διά νά άποτινάξωσι τόν κτηνώδη ζυγόν τής
δουλείας καί νά άνακτήσωσι τήν ’Ελευθερίαν των. Τό σύνθημά των είναι : «Ε Α Ε Γ Θ Ε Ρ Ι Α Η ΘΑΝΑΤΟΣ».
Μέ συγκίνησιν άναμνησκόμεθα δτι πλεΐστοι Γάλλοι Φιλέλληνες έπεσαν άγωνιζόμενοι παρά τό πλευρόν τών Προγόνων μας. Μετά συνεχείς δεκαετείς άγώνας ή
Χώρα μας άπέκτησε τήν άνεξαρτησίαν της. Τό πνεύμα τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είχε
νικήσει.
Τύχη άγαθή είς τήν συνεστίασιν συμπαρίστανται καί Αάϊονς τής Λέσχης
A S N IE R E S = B O IS —COLOMBES, μετά Κυριών, οΐτινες ύπό τήν έμπνευσιν τοΰ
μεγάλου φίλου καί λάτρου τής Χώρας μας CAMILLE GUT ARD, PAST P R E S I
DENT τών Αάϊονς ASNIERES, ώργάνωσαν περιήγησιν είς τήν χώραν μας^ «έπί
τών ιχνών τοΰ Πυθαγόρα». Δεσμοί μακράς φιλίας καί κοινοΰ Πολιτισμοΰ συνδέουσι
τάς χώρας μας, είς δέ τούς δύο παγκοσμίους πολέμους οί λαοί μας έπολέμησαν καί
έχυσαν τό αίμα των υπέρ τής κοινής ’Ελευθερίας των.
Α λλά μεθ’ ήμών άπόψε συνεορτάζουσι καί Αάϊονς τοΰ BARI, οΐτινες μετά
τοΰ Προέδρου των Ά νν. ANCHILEE TARSA INCURIA καί Κυριιϋν ήλθον, έπί
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τή ευκαιριφ της 50ετηριδος τοΰ Λαϊονισμοΰ, άπό τήν αντίπεραν όχθην τοΰ ’Ιουνίου
Πέλαγους, να μάς^ φερωσι τον χαιρετισμόν τής χώρας των καί νά συνδέσωσι τήν Λέσχην των μέ την ιδικην μας διά των δεσμών τής Διδυμοποιήσεως.
Φορευς τοΰ πνεύματος τοΰ Ελληνικοΰ Πολιτισμού άπό των αρχαίων χρόνων
6 Ιταλικός Λαός, τδν ανέπτυξε καί τον μεταλαμπάδευσεν εις τήν Δύσιν κατά τόν
Μεσαίωνα, δτε μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, ούτος φεύγων τήν _βαρβαρότητα, κατέφυγεν εις τήν φιλόξενον γήν τής ’Ιταλίας. Φο
ρείς δέ τοΰ πνεύματος τοΰ Λαϊονισμοΰ τά νεώτερα τέκνα της, ήλθον εις τήν πόλιν
μας νά συσφίξωσι καί άναπτύξωσι τούς Λαϊονικούς δεσμούς διά τής Διδυμοποιήσεως.
Φίλοι Λάϊονς, Πρόεδρε GUrARD, Πρόεδρε INGURIA,
Οί Λάϊονς των ’Αθηνών είναι εύτυχεϊς υποδεχόμενοι εις τήν άποψινήν έορταστικήν έκδήλωσίν των τούς Λάϊονς τών Λεσχών ASNIERES — BOIS — COLOMBES καί BARI, συνάπτοντες συνάμα αιώνιον καί άκατάλυτον δεσμόν Διδυχαρίστους εντυπώσεις έκ τής χώρας μας. Πιστεύομεν δέ δτι αί επισκέψεις αύται
Λέσχης μας, τήν όποιαν σάς έπιδίδου, ή άνάμνησις τής σεμνής μας έορτής.
Επανερχόμενοι εις τάς ωραίας χώρας σας, έλπίζομεν νά συναποκομίσητε εύχαρίστους εντυπώσεις έκ τής χώρας μας. Πιστεύομεν δέ δτι αί έπισκέψεις αύται
είτε ώς άπλαϊ περιηγήσεις, είτε ως Διδυμοποιήσεις, προάγουσι διά τών Λαϊονικών
δεσμών τό πνεΰμα τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί τής φιλίας τών λαών καί έδραιώνουσι τό πνεΰμα τής Ειρήνης, έπ’ άγαθώ τής άνθρωπότητος.
Υψώνω τό ποτήριόν μου καί προπίνω εις ύγείαν Υμών καί τών άγαπητών
φίλων Λάϊονς μετά τών οικογενειών των καί εύχομαι πάσαν πρόοδον τών Λεσχών
μας καί υπέρ τής ευημερίας τών ευγενών λαών τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας.
’Απόψε δμως θά τιμήσωμεν, ώς εκπρόσωποι τής Κοινωνίας μας καί τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τάς πολλαπλάς υπηρεσίας, τάς όποιας προσφέρουσιν
άδιακόπως εις τήν κοινωνίαν αί Υπηρεσία του. ’Ιδία δέ ή Υπηρεσία τής Ά μέ'
σου Δράσεως, ή όποια άπέκτησεν έν βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι τήν άπόλυτον εμπιστοσύνην τοΰ κοινοΰ. Προστατεύουσαι τήν Ελευθερίαν τοΰ άτόμου ύφ’ δλας
της τάς μορφάς. θ ά τό τιμήσωμεν έν τώ προσώπω τοΰ Άστυφύλακος Λεωνίδα ΚΑΡΑ'ΓΣΚΟΓ τοΰ Ίωάννου, τόν όποιον θά βραβεύσωμεν ώς τόν καλύτερον ’Αστυνο
μικόν τοΰ έτους 1966 μέ τόν Μετάλλιον Τιμής, μετά χρηματικοΰ βραβείου, διότι
είναι έξαιρετικοΰ ήθους καί χαρακτήοος, όξυτάτης άντιλήψεως καί εύστρόφου πνεύ
ματος, έχέμυθος καί πειθαρχικός, έκτελεϊ τά καθήκοντά του μετ’ έξαιρετικοΰ ζή
λου καί άφοσιώσεως, κατά δέ τό έτος 1966, υπηρετών εις τήν Υπηρεσίαν Διώξεως
Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, είργάσθη φιλστίμως καί ύποδειγματικώς, συμβαλών τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν
πλήθους κλεπτών διαρρηκτών, οΐτινες έτύγχανον σεσημασμένοι καί έπικίνδυνοι κα
κοποιοί καί παρέσχε πολυτίμους πληροφορίας εις τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν διά τήν
σύλληψιν παραχαρακτών χαρτονομισμάτων δολλαρίων, δι’ άς υπηρεσίας τώ άπενεμήθησαν πολλαπλαϊ ήθικαί καί ύλικαί άμοιβαί παρά τών Προϊσταμένων του ’Αρχών.
Άστυφύλαξ Λεωνίδα Καραΐσκο, ή Λέσχη Λάϊονς ’Αθηνών σάς συγχαίρει καί
σάς άπονέμει τό Μετάλλιον «ΤΙΜΗΣ» μέ τάς λέξεις «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΓΕΙΝ» καί
σάς εύχεται παντοΰ καί πάντοτε νά άριστεύετε.
ΔΓ υμάς τούς Λάϊονς, ή ’Ελευθερία είναι τό σύμβολόν μας. ’Ελευθερία καί Αιχνόησις είναι τό σύνθημα τοΰ Λαϊονισμοΰ. Κοιτίς δέ τής Ελευθερίας καί τής Διανοήσεως ύπήρξεν ή χώρα μας καί ή Ιδία ή πόλις τοΰ Άριστογείτονος καί τής Παλλά
δας Άθηνάς, τό κλεινόν ’Άστυ».
Πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής όμιλίας τοΰ
κ. Προέδρου τής Λέσχης Λάϊονς, δ όποιος συνέχαρη θερμά, κατά τήν άπονομή τοΰ
μεταλλίου, τόν τιμώμενον ’Αστυφύλακα.
Καί τώρα δ κ. Καραίσκος. Πλησιάζει στό μικρόφωνο, καταφανώς συγκεκινημένος άπό τις ευγενικές έκδηλώσεις τοΰ πλήθους.
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Καί λέγει, μέ σεμνότητα πού σχολιάστηκε ευμενέστατα, τά έξης, άπευθυνόμενος πρός τόν κ. Πεταλάν :
Κύριε Πρόεδρε της Λέσχης τών Λάϊονς,
Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν αποδέχομαι τήν τιμήν ή όποια μοΰ γίνεται, διά τής
άπονομής του μεταλλίου τής Λέσχης σας καί σάς ευχαριστώ θερμώς.
Έπιτρέψατέ μου να θεωρώ δτι τό μετάλλιον τιμής συμβολικώς άπενεμήθη εις
εμέ καί δτι ούσιαστικώς άνήκει εις δλους τούς συναδέλφους μου τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, καί, είδικώτερον, τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, οι όποιοι, ύπό
τάς πολυτίμους όδηγίας τών Προϊσταμένων των, μοχθούν νυχθημερόν διά νά προ
στατεύσουν τήν τιμήν, ζωήν καί περιουσίαν τών πολιτών τών ’Αθηνών.
Βεβαιωθήτε, Κύριε Πρόεδρε, δτι αί εύγενικαί έκδηλώσεις τής Λέσχης σας
ερμηνεύονται ύπό τών ’Αστυνομικών ως πανηγυρική άναγνώρισις τών επιμόχθων
προσπαθειών των, χάριν τού κοινωνικού συνόλου. Ή άναγνώρισις δέ αύτη δεν
άποτελεϊ μόνον τιμητικήν ίκανοποίησιν, άλλά καί μεγαλυτέραν ένθάρρυνσιν τών
’Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρός έξακολούθησιν, μετά τού αυτού ζήλου καί περισ
σοτέρου ένθουσιασμοΰ, τής άποστολής των, τής όποιας τελικός σκοπός είναι ή Ιξασφάλισις αρμονικής καί πολιτισμένης συμβιώσειος τών μελών τής κοινωνίας.
Καί πάλιν σάς εύχαριστώ».
Τόν τιμώμενον ’Αστυφύλακα διαδέχεται στό μικρόφωνο δ ’Αρχηγός τού ’Αστυ
νομικού Σώματος κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, Ινώ οι παρευρισκόμενοι χειρο
κροτούν ζωηρά. Καί δ κ. ’Αρχηγός λέγει :
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίαι καί Κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, διότι μοΰ δίδεται σήμερον ή εύκαιρία νά εύρεθώ μεταξύ τών Ιπιλέκτων τής γνωστής εις δλους μας διεθνούς δργανώσεως «ΛΑ'ΓΟΝΣ», ήτις αποτελεί μίαν άπό τάς πλέον δραστήριας καί πλέον άντιπροσωπευτικάς
οργανώσεις έξυπηρετήσεως τού Κοινωνικού συνόλου.
Αισθάνομαι, επίσης, βαθεϊαν συγκίνησιν, διότι ή Λέσχη «ΛΑ'ΓΟΝΣ», δργανώσασα τήν σεμνήν ταύτην τελετήν, ίνα άποτίσωμεν φόρον τιμής εις τήν μνήμην
τών αθανάτων ήρώων τής ’Εθνικής μας άνεξαρτησίας, άπεφάσισε συγχρόνως νά
βραβεύση τόν καλύτερον ’Αστυνομικόν τού Ιτους 1966, διά τήν έξαίρετον αστυνομι
κήν δράσιν του.
Ή βράβευσις τών καλυτέρων ’Αστυνομικών διά τής άπονομής μεταλλίων τιμής
καί χρηματικών βραβείων, έγκαινιασθεΐσα τό πρώτον ύπό τής Λέσχης «ΛΑ'ΓΟΝΣ»,
τό έτος 1956, συνεχίζεται εκτοτε κατ’ έτος μέχρι σήμερον.
Ή προσγενομένη σήμερον έν τώ προσώπφ τού βραβευθέντος ’Αστυνομικού τι
μή, άντανακλά εις όλόκληρον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τοιαΰται πράξεις, ώς ή σημερινή, άποτελοΰν δημοσίαν άναγνώρισιν τών νυ
χθημερόν προσφερομένων πολυτίμων υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, υποδαυλί
ζουν τόν δημιουργικόν ζήλον τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων, καλλιεργούν μεταξύ
των τό αίσθημα τής εύγενοΰς άμίλλης, τονώνουν τό ήθικόν των, καί τούς ενισχύουν
εις τήν έκπλήρωσιν τής κοινωνικής καί εθνικής των άποστολής.
Διά τοιούτων άμοιβών ικανοποιούνται αί ήθικαί άξίαι, αί όποΐαι, παρά πάσαν
κρίσιν, παραμένουν αίώνιαι καί σταθεραί, ίδια δι’ ήμάς τούς "Ελληνας, οί όποιοι
άνέκαθεν διά κλάδον δάφνης άγωνιζόμεθα.
Καί τούς άστυνομικούς υπαλλήλους τίποτε άλλο δεν ικανοποιεί περισσότερον,
άπό τήν άναγνώρισιν ύπό τής κοινωνίας καί τής Πολιτείας τού έπιπάνου καί πολυ
μόχθου Ιργου των.
Αύτήν άκριβώς τήν ίκανοποίησιν μάς παρέχει σήμερον ή έξαίρετος κοινωνική
όργάνωσις τών «ΛΑ'ΓΟΝΣ», πρός τήν όποιαν, διά τούτο, ώς έκπρόσωπος τού Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπευθύνω θερμοτάτας εύχαριστίας.
Αισθάνομαι, τέλος, τήν άνάγκην, δπως συγχαρώ τόν τιμώμενον ’Αστυφύλακα
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της Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραΐσκον Λεωνίδαν, καί έν
τψ προσώπψ του άπαντας τούς άστυνομικούς, διά τόν ένθουσιασμόν, την πίστιν καί
την έκτακτον άφοσίωσίν των εις τό καθήκον, διά τήν συμβολήν των εις τήν τήρησιν
τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας, προϋποθέσεων αναγκαίων διά τήν πρόοδον
καί ευημερίαν τοΰ Ελληνικού λαοϋ καί τής φιλτάτης Πατρίδος μας, τής Ε λ λ η 
νικής Πατρίδος».
Καί πάλιν τό έκλεκτό πλήθος ξεσπά σέ ζωηρές έπευφημίες καί παρατεταμένα χειροκροτήματα, καθώς δ κ. ’Αρχηγός τελειώνει τήν ομιλία του.
Στή συνέχεια πλησιάζει στό μικρόφωνο δ Πρόεδρος των Γάλλων Λάϊονς, κ.
Γκυγιάρντ, ό όποιος, μέ πολύ πνεύμα καί λεπτό Γαλατικό χιούμορ, άναφέρεται

*0 ’Α ρχη γό; τού Σώ ματο; ’Αστυνομία; Πόλεων κ. ’Εμμανουήλ Ά ρχοντουλάκη;
απευθύνει ευχαριστηρίου; λ ό γο υ ; εί; τ ά μέλη τ η ; Λέσχη; τω ν « Λ ά ιον;» ’Αθηνών,
έξ αφορμή; τ η ; βραβεύσεω; τοΰ άστυφύλακο; κ. Λ. Καραίσκου, ώ ; τοΰ καλυτέρου
αστυνομικού τοΰ ετου; 1966.

στήν ιδέα τού Λαϊονισμού καί στήν έφαρμογή της άνά τόν κόσμο. Βρίσκει, επίσης,
τήν ευκαιρία ό εκλεκτός ξένος μας νά απότιση φόρο τιμής στό αθάνατο Ελληνικό
Πνεύμα, στις φωτεινές εκλάμψεις τοΰ όποιου όφείλεται δ σύγχρονος πολιτισμός.
Καί τόν κύκλο των ομιλιών, κλείνει δ Υφυπουργός τής Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Καθηγητής κ. Δημήτριος Νιάνιας, δ όποιος συναρπάζει τούς άκροατάς του καί συ
νεχώς διακόπτεται άπό αυθόρμητα καί ζωηρά χειροκροτήματα.
Ό κ. Υπουργός λέγει τά έξής :
«Κύριε Πρόεδρε,
Ή γυναίκα μου καί εγώ, σάς εύχαριστοΰμε θερμώς διά τήν εύγενή πρόσκλησίν σας νά παραστοΰμε εις αύτήν τήν εύγενή καί ειλικρινή συνάθροισιν άνθρώπων
οι όποιοι κινούνται άπό ανιδιοτελή κίνητρα εις τήν διακονίαν ένός κοινωνικού σκο
πού. Είμαι, επίσης, Ιδιαιτέρως εύτυχής, διότι ή Λέσχη ΛΑΊ'ΟΝΣ έορτάζει άπόψε
τήν επέτειον τής Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, τής δποίας τό νόημα δφείλομεν νά τονίζωμεν έκάστοτε, διότι — εις αυτούς τούς χαλεπούς χρόνους — ή λήθη είναι είς
έκ τών μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ω ν
ε θ ν ι κ ώ ν
κ ι ν δ ύ ν ω ν . Καί, κατά συνέ
πειαν, πάσα άναφορά είς τό Εθνικόν ’Ιδεώδες άποτελεΐ Κ α θ ή κ ο ν ,
τό δποΐ-
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oy όφείλομεν νά έπιτελώμεν πάλιν καί πάντοτε, μηδέποτε αισθανόμενοι κοπιώντες
Ικ τοΰ έργου τούτου.
Καί βεβαίως ή διαδρομή εκείνου τοΰ άγώνος είχε περιστατικά έν πολλοΐς θλι
βερά, διότι υπήρξε διάστασις καί διότι ό άγών έκινδύνευσεν εκ των άντιμαχομένων μερίδων.
Ά λλ’ ό άγων είχεν έκβασιν. Καί ή έκβασις ήτο ή Νίκη τοΰ ’Έθνους. Καί ή
έκβασις έστηρίχθη εις τήν Εθνικήν Σύνεσιν καί είς τήν Εθνικήν Φρόνησιν. Ύπήρχεν είς τάς καρδίας δλων μία σθεναρά Εθνική Νοημοσύνη περί τοΰ τί πρέπει
νά γίνη διά τδ ’Έθνος καί πώς είναι δυνατδν νά ύπερβαθοΰν καί νά ύπερκερασθοΰν
οί κίνδυνοι, οί έξ ήμών προερχόμενοι καί οί κίνδυνοι οί έκ των άλλων, των εχθρών
τής Ελλάδος, άνακύπτοντες. Κατά συνέπειαν, άποτελεΐ χρέος δλων ήμών, πέραν
τής άναμνήσεως τών μεγάλων κατορθωμάτων τοΰ άγώνος, νά έμβαθύνωμεν είς τήν
ένδοχώραν τών νοημάτων τοΰ Έθνικοΰ Άγώνος καί νά συλλαμβάνωμεν τό νόημα
τοΰ άγώνος, τό όποιον είναι ή Νίκη τής Συνέσεως έναντίον τών έθνικών έλαττωμάτων. Καί ή Νίκη τής Συνέσεως ήτο ή Νίκη τής Όμονοίας, ήτο ή Νίκη τής ταυτίσεως δλων τών έπί μέρους είς μίαν μόνην έπιδίωξιν, τήν Ελευθερίαν τοΰ ’Έθνους.
Καί ό Ελληνισμός έκτοτε ενώ δυστυχώς δεν άπέβαλε τά έλαττώματά του, συχνάκις
άποδεικνύει δτι έχει άκόμα τήν ιδίαν Φρόνησιν καί τήν ίδιαν Σύνεσιν.
Σάς φέρω, Κύριοι, τόν χαιρετισμόν τής Κυβερνήσεως καί έν τούτψ σάς φέρω
τήν προσωπικήν μου έκτίμησιν τοΰ γεγονότος τής σημερινής καταστάσεως, δτι, πέ
ραν τών άντιγνωμιών καί τής διχοστασίας καί τών αντιθέσεων, όφείλομεν συνεχώς
νά δπλίζωμεν τό ’Έθνος μέ τήν Φρόνησιν εκείνην ή όποια θά κατισχύση έναντίον
τών άντιγνωμιών μας καί θά φέρη τόν τόπον είς καλυτέρας ήμέρας. Δέν δικαιούμε
θα νά έορτάζωμεν τήν 25ην Μαρτίου, κατ’ αύτάς τάς ήμέρας, έάν δέν έχωμεν ύπ’
οψιν μας δτι ή Νίκη τοΰ ’Έθνους ώφειλε νά είναι Νίκη τής Όμονοίας καί τής ’Α
γάπης έναντίον τών άντιθέσεών μας.
Θέλω τώρα νά τονίσω τό δεύτερον σημεΐον, δτι είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής διό
τι απόψε τιμάται έδώ ή ’Αστυνομία Πόλεων. Είς τό χάος τής καθημερινής κακότητος καί είς τό χάος τής καθημερινής αταξίας, υπάρχει είς συνεχής καί αφανής,
έν πολλοΐς, ήρως, είς τόν όποιον όφείλομεν περισσότερα από δ,τι είναι δυνατόν νά
συνειδητοποιοΰμεν. Καί αυτός, ό προστάτης τοΰ καθημερινοΰ μας βίου, δ ταυτιζό
μενος προς τάς μεγάλας έκκινήσεις τοΰ ’Έθνους, είναι ή ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ.
Είναι, διά τοΰτο, δτι αισθάνομαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι εύρίσκομαι απόψε έδώ,
καθ’ ήν στιγμήν οί Λάϊονς τιμοΰν τήν ’Αστυνομίαν. ’Ό χ ι μόνον είς τάς ταραχώδεις
ήμέρας, άλλά καί είς τάς ήμέρας τής πλήρους ευτυχίας καί τής πλήρους εύφορίας,
οχι μόνον κατά τάς νύκτας τοΰ τρόμου καί τών διαδηλώσεων, άλλά καί κατά τάς ή
μέρας κατά τάς οποίας έκχυνόμεθα άπό τήν πρωτεύουσαν πρός τάς έπαρχίας διά
νά έορτάσωμεν είτε τό Πάσχα είτε άλλας επετείους, όταν, θέλω νά πώ, εύρισκόμεθα
είς αύτήν τήν ευφορίαν τής ευτυχίας, άτομικώς ή κοινωνικώς, πάλιν είς δλας μας
τάς στιγμάς υπάρχει μία προϋπόθεσις: δτι έμπιστευόμεθα τήν τάξιν τής ύποθέσεως
καί τοΰ σπιτιοΰ μας τήν άσφάλειαν καί τήν άσφάλειαν τής πόλεως, καί τών πό
λεων, άλλά καί τήν τάξιν καί τήν βεβαιότητα τής έπιστροφής μας, είς μίαν όργάνωσιν ή όποια ζή καί κινείται συστηματικά μέ αυτοθυσίαν τήν όποιαν πολύ ολίγοι
δύνανται νά συνειδητοποιήσουν καθ’ βλον αυτής τό μέγεθος. Καί αυτή είναι ή ΑΣ Τ Γ Ν Ο Μ Ι Α ΠΟΛΕΩΝ.
Ή θελα άπό πολλά έτη νά έκφράσω αύτάς τάς ιδέας καί είμαι, είλικρινώς,
ευτυχής δτι μοΰ δίδεται ή ευκαιρία άπόψε νά είπω αύτάς τάς δλίγας λέξεις, αί
όποΐαι προέρχονται άπό μεγάλην καί βαθυτάτην έκτίμησιν πρός τό έργον τής ’Αστυ
νομίας. Τό λέγω τοΰτο δχι μόνον ώς Υπουργός, άλλά τό λέγω καί ως άτομον, τό
όποιον άπολαμβάνει τά άγαθά τής ’Ασφαλείας καί τής Τάξεως. Καί διά τοΰτο, κύ
ριε Καραΐσκο, στο πρόσωπόν σας συγχαίρω οχι μόνον ύμάς, άλλά συγχαίρω καί
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, καί γνωρίζω δτι μαζί μέ ύμάς υπάρχουν πολλά παραδεί
γματα τά όποια σείς τόσον καλώς καί τόσον εύγενώς έκπροσωπεΐτε.
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Καί πάλιν σάς ευχαριστώ πολύ διά την πρόσκλησιν αυτήν να παραστώ εις το
γεύμα σας. Ευχαριστώ πολύ».
Ζωηραί έπευφημίαι καί χειροκροτήματα γράφουν τδ τέλος τής ομιλίας τοΰ
κ. Υπουργού. Καί, στή συνέχεια, δ Στρατηγός κ. Πεταλάς δίδει τδ σύνθημα γιά
την μετάδοση τοΰ Εθνικού μας Ύμνου, γιά νά λήξη αυτή ή αξέχαστη συνεστία
ση, μέσα σε μιά ατμόσφαιρα εθνικής εξάρσεως καί ευγενικών παλμών.
Τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων αισθάνεται τδ χρέος νά ύπόβάλη τις θερ
μές ευχαριστίες του στους εκλεκτούς Λά'ίονς τών ’Αθηνών, οί όποιοι, μέ έκδηλώσεις σάν αύτές, τονώνουν τδ υπηρεσιακόν φρόνημα τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων
καί τούς παρέχουν ελπιδοφόρα ένθάρρυνση, στδ δύσκολο έργο τους.
Οί Λά'ίονς τών ’Αθηνών έχουν κερδίσει τη βαθύτατη εύγνωμοσύνη καί τήν
άγάπη μας. Οί προσευχές μας τούς συνοδεύουν.
*
* *
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ «ΚΟΣΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ». —Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καί πάλιν στδν Πειραιά. Τώρα ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς έχει τδ
λόγο, καθώς παρουσιάζει τον καθιερωμένο πιά άποκριάτικο χορό της, πού θεωρεί
ται «ώς τδ μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός τοΰ Πειραιώς».
’Από πολλές μέρες πριν δ ακούραστος Υπασπιστής τής ’Αστυνομικής Διευ-

Στιχμιότυττο α π ό τόν αποκριάτικο χορό τή ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
'Ο Διευθυντής τής Α στυνομίας Πειραιώς κ. Δημήτριος_, Βασιλάκος καθ’ ήν στιγμήν
σύρει έλληνικόν χορόν.

Θύνσεως Πειραιώς, ’Αστυνόμος κ. Κ. Παπαλυμπέρης, είχε ρεχθή στδν άγώνα, γιά
τήν καλύτερη προετοιμασία τοΰ χορού, δ όποιος — όπως κάθε χρόνο — έπρεπε ν
άφήση εποχή.
ν
, .
“Ολα έτοιμα... Καί μέσα στήν δμορφα διακοσμημένη αίθουσα, ετοιμες κι οι
μικροφωνικές κι’ οί μεγαφωνικές έγκαταστάσεις, προσφορά τών εκλεκτών φίλων
τής ’Αστυνομίας άδελφών Παρασκευά, που σπεύδουν πάντα νά προσφέρουν τις κα
λές τους ύπηρεσίες άνιδιοτελώς σέ κάθε έκδήλωση τής ’Αστυνομίας.
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“Ενα δνειρο δλα... "Ενα παραμύθι... Πού τό έζησαν τόσοι καί τόσοι άνθρωποι
μαγεμένοι... Καί χάρηκαν στιγμές διαλεκτές καί πλημμύρισαν θαυμασμό γιοι τό ’Α
στυνομικό Σώμα.
Έ τυ χ ε κι’ έμεΐς νά κληθούμε σ’ αυτή τήν άξέχαστη εκδήλωση. Κ ι’ δσα είδα
με, κι’ δσα άκούσαμε δέν πρόκειται ποτέ νά τά ξεχάσουμε.
Κανείς ποτέ χορός, καμμιά ποτέ έκδήλωση ή συγκέντρωση, δέν έγνώρισε τέ
τοια έπιτυχία.
Φαγητό πλούσιο, καμπανίτης καί μπύρα άφθονα, περιποίηση άψογη, φιλοξενία
έγκάρδια, τάξη ζηλευτή, κέφι πηγαίο κι’ ευγενικό, καλλιτεχνικό πρόγραμμα απολαυ
στικό μέχρι τό πρωί. Αυτά είναι τά χαρακτηριστικά αυτής τής υπέροχης έκδηλώσεως τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Καί τά σχόλια ; “Γμνοι γιά τήν ’Αστυνομία.
’Αντί, λοιπόν, νά κάνουμε έμεΐς τήν περιγραφή καί νά μεταφέρουμε στιγμιό
τυπα, προτιμούμε νά αναδημοσιεύσουμε, ως έχει, δημοσίευμα τής ήμερησίας Πειραϊκής έφημερίδος : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ», ή όποια στό ύπ’ άριθ. 6.800 φύλλο της,
τής 27ης Μαρτίου, μέ τόν τίτλο : «ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ,
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» γράφει τά έξής :
«Διά τήν πόλιν τού Πειραιώς τό μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός είναι άναμφισβητήτως δ χορός τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, δ δποΐος έγινε καί εφέ
τος εις τήν αίθουσαν Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη τού Πειραϊκοΰ Συνδέσμου.
"Ο,τι έπίσημο καί εκλεκτό έχουν νά παρουσιάσουν αί δύο πόλεις συνεκεντρώθη
εις τόν χορόν αύτάν, έν μέσω ειλικρινούς ατμόσφαιρας έγκαρδιότητος καί αγάπης.
"Ολη αυτή ή θαυμαστή όργάνωσις δφείλεται εις τόν ρέκτην Διευθυντήν τής
’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκον καί εις τόν άκαταπόνητον υπασπιστήν του
κ. Κ. Παπαλυμπέρην οί δποΐοι έπαξίως έδέχθησαν τά συγχαρητήρια δλων ανε
ξαιρέτως τών παρευρεθέντων.
Εις τό κοσμικόν αυτό γεγονός παρέστησαν μετά τών κυριών των δ Νομάρχης
κ. Κακούρης, δ Δήμαρχος κ. Γ. Κυριακάκος, οί βουλευταί κ.κ. Γ. Άνδριανόπουλος, Χρ. Μπουγάς καί Ί ω . Παπασπύρου, δ πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου Πει
ραιώς κ. Α. Κωνσταντινίδης, δ Γενικός Γραμματεύς τού Δήμου κ. Γ. Πιτσάκης, δ
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Άρχοντουλάκης, δ Γενικός Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Ά θ. Στρατής, δ Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Τασιγιώργος, δ Λιμενάρχης Πειραιώς κ. Γράβαρης, δ Στρατιωτικός Διοικητής Χωροφυ
λακής Πειραιώς κ. Γουνελάς, καί δ Γενικός Διευθυντής τού Ο.Λ.Π. κ. Καλόγνω
μος·
’Επίσης παρέστησαν μετά τών κυριών των δ πρόεδρος τής όμοσπονδίας Έ παγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος κ. Σπέντζος, δ πρόεδρος τού Δικηγορικού Συλ
λόγου Πειραιώς κ. Ν. Πειρουνάκης, δ πρόεδρος τού ’Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
κ. Μ. Μπακούρης, δ πρόεδρος τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς κ. Μ. Σβορώνος, δ πρόεδρος τού ’Επαγγελματικού ’Ε πιμελητηρίου Πει
ραιώς κ. Π. Παπαμαρινάπουλος, δ Μέγας Ευεργέτης τού Πειραιώς κ. Ά ντ. Σαμπάνης, δ πρόεδρος τού Χρηματιστηρίου ’Εμπορευμάτων Πειραιώς κ. Π. Λεβέντης,
δ Διευθυντής τής Ίωνιδείου Σχολής Πειραιώς κ. Χρ. Κεφάλας, δ πρόεδρος τού
Πειραϊκοΰ Συνδέσμου κ. Ε. ΙΙερράκης, δ πρόεδρος τών Γηγενών Πειραιωτών κ.
Κρ. Δηλαβέρης, δ Έφορος Προσκόπων Πειραιώς κ. Ά . Αένος, δ δικηγόρος κ. Κ.
ΙΙιττάκης, τό διοικητικόν συμβούλιον τού Ο.Κ.Φ.Α. άποτελούμενον άπό τάς κυρίας
Ά θ. Δηλαβέρη, Φλέγκα Γερανία, Καλαμάκη, Δαρδανού, Κυπριώτου, Κατσιβαρδάκου, Κασάπη, Παπαδοπούλου, Παπατέστα, Δαυίδ καί ’Άννα Λούλου, οί Δίδες Πόπη καί ’Άννα Παλασοπούλου.
Έ κ μέρους τού δημοσιογραφικού κόσμου παρέστησαν μετά τών κυριών των οί διευθυνταί τών Πειραϊκών έφημερίδων κ.κ. Γ. Πιτσάκης καί Κύπρος Φραγκούλης, δ
διευθυντής τού περιοδικού «Γυναίκα» κ. Ε. Τερζόπουλος, δ υίός του κ. Χρ. Τερζόπου-
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λος, μετά της κυρίας Κατερίνας Τερζοπούλου - Βασιλάκου, οΕ δημοσιογράφοι κ. κ.
Σάββας Παπαδόπουλος, I. Καραμήτσος, Η. Μαλάτος, Σ. Σαραντάκος, X. Σταματόπουλος καί Στ. Σταυρακόπουλος, καθώς και δ κ. καί ή κ. Ί ω . Καραλάκη.
Έ κ των άστυνομικών διευθυντών έκτος τοΰ κ. Βασιλάκου, καί τοΰ κ. Βλητάκη, οΕ κ.κ. Μπιτούνης, Τσάδαρης, Άγγελόπουλος, Μπρικόλας, Ίατρόπουλος και
Νικολουλέας, 6 πολιτευτής Πειραιώς κ. Β. Χατσιβαρδάκος, Ιατρός.
Τό καλλιτεχνικόν μέρος τό όποιον ή το πλουσιώτατον διηύθυνε μέ έξαιρετικήν
όπως πάντοτε έπιτυχίαν ό κ. Κίμων Άρέτας. Επίσης είς τό καλλιτεχνικόν μέρος
συνέβαλε καί δ άστυφύλαξ τοΰ Τμήματος ’Αλλοδαπών ’Αθηνών κ. Άβούρης.
Τέλος άξιοι συγχαρητηρίων είναι καί οί ακούραστοι καί φιλότιμοι συνεργάται
τοΰ κ. ύπασπιστοΰ, ό άνθυπαστυνόμος κ. Γ. Μπερδούσης καί ό ύπαρχιφύλαξ κ. Ά θ.
ΙΙετρόπουλος.
Έλαβον μέρος ή ορχήστρα τοΰ κ. Στ. Ρουχωτά, ή τραγουδίστρια Κωνσταντοπούλου, μετά τοΰ μαέστρου κ. Μωράκη, ή τραγουδίστρια Τζένυ Βάνου, τά λαϊκά
συγκροτήματα τής Δούκισσας καί τοΰ Βοσκόπουλου, τοΰ Π. Γαβαλά ηαί τής Ρίας
Κούρτη, τά χορευτικά συγκροτήματα Φλαμέγκο καί Καμπαλέρος, ταχυδακτυλουργός,
άκροβάται, ζογκλέρ, μίμοι καί άλλοι. Τέλος ένεφανίσθη ό έλληνογάλλος τραγουδι
στής Ζώρζ Γκεταρύ».
Ενώνουμε καί τά δικά μας ειλικρινή συγχαρητήρια προς δσους συνετέλεσαν
στήν μεγαλειώδη έπιτυχία αότής τής γιορταστικής έκδηλώσεως, ή όποια έγοήτευσεν δσους είχαν την τύχη νά την παρακολουθήσουν.
*
* *
ΤΣΑ-Ι-- ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου έ.ε., στή Λέσχη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, ελαβε χώραν μιά θαυμασία καί άπολύτως έπιτυχημένη κοσμική συγκέντρωση

Σ τιγμ ιότυ πο ά π ό τό τσ άι - πινάκλ τοΰ ομίλου Κυριών Φίλων 'Αστυνομίας I Ιειραιώς.

καί άπό την ’Αθήνα καί άπό τον Πειραιά, πού την ώργάνωσε καί τήν παρουσίασε
δ λαμπρός “Ομιλος Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς. Έπρόκειτο γιά ένα τσάι
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— πινάκλ πού παρετέθη σέ εγκάρδια ατμόσφαιρα καί τό όποιο διανθίσθηκε μέ πα
ρέλαση Ανοιξιάτικων μοδέλων τού γνωστού Μεγάλου Οίκου Ευδοκία.
Τά μοδέλα αυτά παρουσίασε ό γνωστός κομφερανσιέ Κίμων Άρέτας, μόνιμο στέ
λεχος των καλλιτεχνικών Iκδηλώσεων της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Παρευρέθησαν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως καί ή κυρία Σ. Τζανετή, ό Νομάρχης Πειραιώς καί ή κυρία Άριστομένους Κακούρη, δ ’Αρχηγός της ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί ή κυρία ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη, οί κ.κ. Δήμαρχοι Πειραιώς
καί Ν. Φαλήρου Γεώργιος Κυριακάκος καί Νικόλαος Κατσουλάκος μετά τών κυ
ριών των. Ή κυρία Νίτσα Κανελλοπούλου, Αρχηγού τής Ε.Ρ.Ε., ή κυρία Λίνα
Τσαλδάρη, ή Πρόεδρος τού Ο.Κ.Φ.Α.Π. κυρία ’Αθήνα Δηλαβέρη, οί κυρίες τού
Διοικητικού Συμβουλίου Μάνια Γερανέα,-Μαρία Καλαμάκη, ’Αφροδίτη Δαρδανού.
Σοφία Κατσιβαρδάκου, ’Ισμήνη Παπατέστα, Αικατερίνη Ίωάννου, Ρέα Κασάπη,
Ιωάννα Δαυίδ, ’Αφροδίτη Κυπριώτου.
’Επίσης, οί κυρίες Θεοδώρου Ρακιντζή, Δημητρίου Άλιπράντη, Μαρία Ράλλη,
Τέτη Νομικού, Μαίρη Μπάλτα, Γεωργίου Τζατζάνη, Καίτη Μπελδέκου, ’Άννα
Αούλου, Ευαγγελία Βερέμη, ’Άννα Κονδύλη, Αναστασία ΙΙαραβάντη, Άδελαίς Πάτση, Καραγιάννη Άθηνά, Πιπίτσα Παπαγιαννοπούλου, Ματίνα Γιαμάκου, Χρυσή
Παπαγεωργίου, Νίτσα Βανδώρου, Α. Χερουβείμ, Μαρία Λογοθέτου, Π. Άλμπάνη,
Μαρία Άνδρουλιδάκη, Μαρία Χρονοπούλου, Βαλσαμίνη Κοκκινογιώργή, Ασπασία
Παπαϊωάννου, Λούλα Παπαδοπούλου, Μαίρη Παπαγεωργίου, Ελένη Μονοχάρτζη,
Σωσώ Κανέλλη, Νίτσα Άβαταγγέλου, Αντωνία Σπυροπούλου, Ελένη Γαβαλά, Κική Παυλάκη, ’Άννα Βέτιμη, Καίτη Καβαλιεράτου, Τασία Χρονοπούλου, Πιπίτσα
Νικολαϊδου, Κική Τσιρώνη, Βασιλική Λειβαδίτου, Ελένη Χατζηανδρέου, ’Έφφη
Νομίδου, Λούλα Κρονδηρά, Κική Γιαννακοΰ, Μαγδαληνή Άλεξοπούλου, Συριώτη,
Σ. Παπαδοπούλου.
Επίσης ό κύριος καί ή κυρία Δημητρίου Βρανοπούλου, ό βουλευτής Πειραι
ώς κ. Γεώργιος Άνδριανόπουλος, δ κ. Κρίτων Δηλαβέρης, δ κ. Βασίλειος Κατσιβαρδάκος, δ κ. καί ή κυρία Κυπρίου Φραγκούλη, δ κύριος καί ή κυρία Βασιλείου Παρασκευοπούλου, δ κύριος καί ή κυρία Γεωργίου Πιτσάκη - Γενικός Γραμματεύς
Δήμου Πειραιώς, ή κυρία καί δ κύριος Ή λίας Ίατρόπουλος Υποδιευθυντής τού Ε.
Τ.Γ.Α.Π., δ κύριος Γεώργιος Βλητάκης, Διοικητής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Α
σφαλείας Πειραιώς, δ κύριος Κυριάκος Σπυριούνης, Διοικητής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως Πειραιώς καί άλλοι πολλοί φίλοι καί ύποστηρικταί τού 'Ομίλου.
’Επίσης δ Γενικός ’Επόπτης Αγορανομίας καί ή κ. Μανέττα, δ Δ) ντής τής
Α ' Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως Πειραιώς κ. Γεώργιος Άγγελόπουλος, δ Διοικη
τής τού Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς, Αστυνόμος κ. Δεβοΰρος, δ Διοικητής τού Β '
Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς, Αστυνόμος κ. Παν. Παπαρρηγόπουλος, δ τ. Γε
νικός Γραμματεύς Υπουργείου Κοινωνικής ΙΙρονοίας κ. Γεώργιος Τζατζάνης, ή Κυ
ρία ’Άννα Τένζερη, διδασκάλισσα κοπτικής Ο.Κ.Φ.Α., ή κυρία Ανθή Σιταρά, ή
κυρία Χαρβαλιά, δ κ. Βασ. Παρασκευόπουλος, ή κυρία Μαρία Δρίτσα, ή κυρία Σο
φία Τατάρογλου, ή κυρία Βασιλική Στανγχάουερ, ή κυρία Αικατερίνη Παραβάντη,
ή κυρία Καίτη Βλάχου, ή κυρία Ειρήνη Σιδεράτου, ή κυρία Αλεξάνδρα Νικολοπούλου, ή κυρία Αναστασία Πισκιτζή, ή κυρία Δέσποινα Άβαροπούλου, ή κυρία
Δώρα Μονοχάρτζη, καί πολλά άλ.λα έκλεκτά μέλη τής Αθηναϊκής καί Πειραικής
Κοινωνίας.
Μιά δμορφη κοσμική συγκέντρωση, κατά τή διάρκεια τής δποίας οί Αστυνο
μικοί Υπάλληλοι βρήκαν την ευκαιρία νά έκφράσουν προς τήν Ακούραστο, δραστή
ρια καί εύγενεστάτη Πρόεδρο τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κυρία Δηλαβέρη καί τις άξι
ες συνεργάτιδές της, έκλεκτές κυρίες καί δεσποινίδες τού λαμπρού αυτού Όμίλου,
τά ευγνώμονα αίσθήματά των γιά οσα μεγάλα προσφέρουν προς τό Αστυνομικό Σώ
μα, σάν δίκαιη Αναγνώριση Ινός πολύτιμου Ιργου Α γάπης, στήν υπηρεσία τής Α 
στυνομίας Πόλεων.
ΣΠ ΥΡΟΣ Π Η ΛΟ Σ

(Σ υ νέχ« α *πό

τό προ η γο ύ μ ενο )

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Σλϊμαν Σ οφίας.
Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισιάς 80, κοντά στήν «'Αγία Τριάδα».
’Οφείλει την δνομασία στη σύζυγο τοΰ Ερρίκου Σλϊμαν, τοΰ γνωστού άρχαιολόγου, τη Σοφία, τό γένος Καστριώτου, ή όποια βοήθησε σημαντικά τον σύζυγό της
στις διάφορες άρχαιολογικές του έρευνες.

Σμίθ ’ Ιουλίου. Βλέπε ’ Ιουλίου Σμίθ.
Σμολένσκη Κ ω νσ τα ντίνο υ .
Πάροδος τής δδοΰ 'Ιπποκράτους 111.
Ό Κωνσταντίνος Σμολένσκης (1843— 1 915), γυιός τοΰ Πολωνού φιλέλληνος
Σμολένιτς, κατετάγη στδν έλληνικό στρατό (1862) ώς άνθυπασπιστής τού πυροβολι
κού, όντας άπόφοιτος τής Στρατιωτικής Σχολής Βρυξελλών. 'Ως λοχαγός έλαβε μέ
ρος στήν Έπανάστασι τής Κρήτης (1866— 1867) δπου καί διακρίθηκε. Τό 1881
συνέταξε τόν κανονισμό τής έλληνοτουρκικής μεθορίου καί τό 1885— 1886 έπεστάτησε στήν όχύρωσι των έλληνικών συνόρων. Γιά πολύ καιρό διετέλεσε καθηγητής
τής όχυρωματικής στή Σχολή Ευελπίδων. Τό 1897, δντας συνταγματάρχης, άνέλαβε
τήν διοίκησι τής 3ης ταξιαρχίας καί άμύνθηκε στά στενά τού Ρεβενίου. Γιά τήν μετέπειτα αποτελεσματική του άμυνα στό Βελεστϊνο προήχθηκε σέ υποστράτηγο καί έ
γινε τό ίνδαλμα τοΰ έλληνικοΰ λαού, δ δποΐος τόν έτίμησε κατ’ έπανάληψιν, εκλέγον
τας αυτόν βουλευτήν Άττικοβοιωτίας. Στήν Κυβέρνησι Ζαίμη (1897) καί Θεοτόκη
(1903) διετέλεσεν υπουργός των Στρατιωτικών. Τό 1909 προήχθη σέ Αντιστράτηγο,
μέ νόμο τής Βουλής.

Σ μόλικα.
Πάροδος τής δδού Δυρραχίου 79, κοντά στό «Ροσινιόλ» τών Σεπολίων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό ορος τής Πίνδου στήν ’Ήπειρο (2636 μ .), δπου κατά
τήν διάρκεια τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου τό 1940— 1941 καί κατά τις έπιχειρήσεις
τοΰ άνταρτοπολέμου (1948), συνήφθησαν σοβαρές συγκρούσεις. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στό Ψυχικό καί στήν Ή λιούπολι).

Σμύρνης.
Πάροδος τής δδού Άχαρνών 43, κοντά στή στάσι «Ηπείρου» τών λεωφορείων
τής γραμμής Άχαρνών (6).
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Πρόκειται για τή γνωστή μεγάλη παράλια πάλι τής Δ. Μικράς ’Ασίας, πού βρί
σκεται στον μυχό του ομωνύμου κόλπου. Πρωτεύουσα νομού, έχει σήμερα περί τίς 400
χιλ. κατοίκους. Είναι ή πλέον εμπορική πόλις τής Τουρκίας καί διατηρεί, εδώ καί
τρεις χιλιάδες χρόνια, μια άπό τίς πρωτεύουσες θέσεις άπό οικονομικής καί πνευμα
τικής δραστηριότητος. Πρό τού 1922 ή Σμύρνη είχεν έντονον έλληνικόν χαρακτήρα
καί οί κάτοικοί της, "Ελληνες καί μή, ώμίλουν τήν έλληνική γλώσσα, γ ι’ αυτό καί
οί Τούρκοι τήν ώνόμαζον γκιαούρ Ίζμ ίρ, δηλαδή Σμύρνη τών άπιστων. Σύμφωνα μέ
τήν παράδοσι, ή πόλις ιδρύθηκε στό διάστημα τών προϊστορικών χρόνων. Τό 1919
καταλήφθηκε άπό τόν ελληνικό στρατό καί ώρίσθηκεν ώς πρωτεύουσα τής ελληνοκρατουμένης περιοχής τής Μ. ’Ασίας καί έδρα ύπάτου άρμοστοΰ. Οί έλληνικές άρχές διατηρήθηκαν σ’ αύτήν μέχρι τήν 27 Αύγούστου 1922, όπότε καταλήφθηκε ύπό
άτάκτων Τούρκων. Ό χριστιανικός της πληθυσμός έξετέθηκε καί πάλι στή μήνι τού
όχλου καί τήν ομαδική σφαγή. "Γστερα άπό 4 ημέρες πυρπολήθηκαν άπό τούς
Τούρκους τά περισσότερα μέρη στα όποια διέμεναν οί "Ελληνες καί ή αρμένική συν
οικία. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σογδιανής.
Πάροδος τής οδού ’Αβύδου 44, στα ’Άνω Ήλύσια.
Ή Σογδιανή, αρχαία χώρα τής ’Ασίας, χωριζομένη άπό τήν Βακτριανή 0ta
τού ποταμού "Ωςου καί κατοικουμένη ύπό τού πολεμικού λαού τών Σόγδων, τήν έποχή τού Κύρου έγινεν έπαρχία τού περσικού κράτους, άργότερα δέ ύπετάγη ύπό τού
Μ. ’Αλεξάνδρου (329— 328 π.Χ.) δ όποιος ίδρυσε σ’ αυτή τήν πόλιν ’Αλεξάνδρειαν
Έσχάτην.

Σολιώτη Νικολάου.
Πάροδος τής δδοΰ Πιπίνου 75, κοντά στον «"Αγιο Παντελεήμονα» τής δδού Ά χαρνών.
Ό Νικόλαος Σολιώτης, Φιλικός καί άγωνιστής τού 1821 άπό τά Καλάβρυτα,
έλαβε μέρος στήν έπίσημη κήρυξι τής Έπαναστάσεως πού έγινε στήν Α γ ία Λαύρα,
έπολέμησε σέ διάφορες μάχες, μετέσχε στίς κατά τού Δράμαλη έπιχειρήσεις καί τών
κατά τού Ίμβραήμ αγώνων μέχρι τέλους τής Έπαναστάσεως. Τήν εποχή τού ’Όθωνος τού άπενεμήθη βαθμός άνωτέρου άξιωματικοΰ. Πέθανε τό 1841.

Σολομωνίδου Σωκράτους.
Πάροδος τής δδού ’Εθνικού Σκοπευτηρίου 27, στήν Καισαριανή.
Ό Σωκράτης Σολωμονίδης (1858— 1932), λόγιος καί δημοσιογράφος άπό τήν
Σμύρνη, έξέδωκε τό περιοδικό «Βίων» καί ήταν συνδιευθυντής, μέ τόν Γ. Υπερείδη,
τής έφημερίδος «’Αμάλθεια» (1882— 1922) τής Σμύρνης. "Εγραψε τό έργο: «Ό
ελληνικός Τύπος έν Σμύρνη». (Συνώνυμη δδός υπάρχει στόν Υμηττό καί στή Ν.
Σμύρνη).
(Συνεχίζεται)

Μέ τη

μελέτη π λ ο υ τίζο υ μ ε τ ίς γ ν ώ σ εις μας

καί έτσι

έπιτελοΟμε ά ποτελεσματικώ τερα τά καθήκοντα μας ώ ς
αστυνομικοί καί ώ ς άνθρωποι.

ΠΕΝΘΗ

Ιωάννης Κροντήρης
Τήν 28ην Μαρτίου 1.1. άπεβίωσεν ό έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής Α '
’Ι ω ά ν ν η ς Κρ ο ν τ ή ρ η ς, εις έκ των πλέον έκλεκτών Αξιωματικών τοΰ ’Α
στυνομικού Σώματος, ιδιαιτέρως διακριθείς έν αύτφ, και είλικρινώς άγαπώμενος τό
σον έκ μέρους των ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, δσον καί έκ μέρους τής ’Αθηναϊκής
κοινωνίας, εις τήν όποιαν προσέφερε πολυτίμους έθνικάς ύπηρεσίας.
Ό θάνατός του έβύθισεν εις πένθος βαρύ τό
’Αστυνομικόν Σώμα, τήν δε κηδείαν του παρηκολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι, παντός έπαγγέλΐτατος καί πάσης τάξεως, μέ έπικεφαλής τήν
Φιλαρμονικήν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί τι
μητικά άποσπάσματα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Ή νεκρώσιμος ’Ακολουθία έψάλη εις τόν
'Ιερόν .Ναόν τής Μητροπόλεως Χαλανδρίου τήν
5ην άπογευματινήν ώραν τής αυτής, 28ης Μαρ
τίου, προ τής σοροΰ του δέ έξεφώνησεν έπικήδειον δμιλίαν ό βουλευτής ’Αθηνών, καί διατελέσας Προϊστάμενός του εις τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν τής 4ης Αύγουστου, κ. Κων) νος Μανιαδάκης, ό όποιος είπε τά έξής:
«Μέ τήν ψυχήν βαρυαλγοΰσαν διά τόν πρό
ωρον θάνατόν σου, πολύκλαυστε Γιάννη Κροντήρη, προσέρχομαι ως ευλαβής προσκυνητής, ένώπιον τής τιμίας σοροΰ σου, τήν ό
ποιαν έπαξίως καλύπτει ή κυανόλευκος διά νά σέ άποχαιρετήσω καί νά σοΰ κατα
θέσω στέφανον έκ δάφνης, έλάχιστον δείγμα τιμής διά τάς πολυτίμους καί έξοχους
ύπηρεσίας τάς οποίας έπί μακράν σειράν έτών προσέφερες εις τήν χειμαζομένην
Πατρίδα.
»'Όταν μετά τήν ιστορικήν Μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου, ανέλαβα τό Ύπουργεΐον Δημοσίας ’Ασφαλείας σέ είχα κοντά μου ώς νεαρόν ’Αξιωματικόν εις τόν
τομέα τής διώξεως τοΰ Κομμουνισμοΰ.
»Μέ παρηκολούθησες πώς έσκεπτόμουν, πώς ένήργουν καί πώς καθοδηγούσα
τήν Μάχην έναντίον τοΰ έπαράτου Κομμουνισμού καί είχες παρακολουθήσει έξ Απο
τελέσματος πώς τότε κατωρθώσαμεν νά τόν διαλύσωμεν κυριολεκτικούς καί νά τόν κα'ταστήσωμεν Ανίκανον νά βλάπτη τό κοινωνικόν σύνολο ν καί νά Αποτελή κίνδυνον
διά τήν Πατρίδα.
»Καί είχες τότε παρακολουθήσει ότι τό έργον αύτό έπετεύχθη εις τήν Ελλάδα
χωρίς νά χυθή ούτε μία ρανίς Αδελφικού αί'ματος καί χωρίς νά φορέση μαύρα μία
μάννα ή μία Αδελφή.
»"Οταν μετά μακράν ύποχρεωτικήν Απουσίαν έπέστρεψα εις τήν Ελλάδα τό
1950, σέ βρήκα νά διαχειρίζεσαι υπευθύνως εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών
τόν τομέα τής διώξεως τοΰ Αντεθνικοΰ Κομμουνισμού, ό όποιος είχεν έπί τοσοΰτον
άνδρωθή Από έξωθεν βοήθειαν, ώστε παρ’ όλίγον νά έσκότωνε τήν Ελλάδα.
»'Όταν έμαθα τήν δρασιν σου, τάς έπιτυχίας σου καί τήν τεχνικήν τήν όποιαν
έφήρμοζες διά τήν συλλογήν Από τούς συλλαμβανομένους Κομμουνιστάς πολυτίμων
πληροφοριών, αί όποϊαι διωχετεύοντο εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις, διά τήν Μάχην
τής Ελλάδος, σέ συνεχάρην έπανειλημμένως καί σέ ένίσχυσα νά συνέχισης τό έργον
σου μέ τήν καλωσύνην καί Αγαθότητα ή όποια πάντοτε σέ διέκρινε.
»Άπό τάς όλονυκτίους Απασχολήσεις σου μέσα εις τά κελλιά τών Κομμουνιστών
καί εις τούς φακέλλους τών Κομμουνιστών, χωρίς νά ύπολογίζης ούτε τήν οικογένειάν σου, ούτε τήν ύγείαν σου, ή ύγεία σου έκλονίσθη έπικινδύνως καί τοιουτοτρό
πως ώδηγήθης πρόωρα εις τόν θάνατον.
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»'Όταν μέ τό άκάτιον τοΰ Χάρονος θά διέρχεσαι την Άχερουσίαν λίμνην θά εί
σαι Ιλαφρύς, διότι δεν θά εχης μαζί σου ούτε χρυσόν, οϋτε άργυρον, ούτε βαρειά πα
ράσημα, παρά μόνον τήν άδολην Ελληνικήν ψυχήν σου την όποιαν υπέρ πάν άλλο
αφιέρωσες εις τήν Ελλάδα.
»Ή πάνδημος συνοδεία εις τήν τελευταίαν σου κατοικίαν δλοκλήρου τοΰ Χαλαν
δρίου, καί αί τιμαί τάς οποίας σοΰ άπένειμε τό έντιμον Σώμα τής ’Αστυνομίας Ιΐόλεων, τό όποιον τόσον πολύ Ιτίμησες, ή παρουσία εδώ δχι μόνον τών ύφισταμένων
σου, αλλά καί τών Προϊσταμένων σου μέ ειδικήν τιμητικήν συνοδείαν από Άνωτέρους ’Αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποτελεΐ τήν άπόδειξιν τής καθολικής
έκτιμήσεως τής όποιας άπελάμβανες καί τούτο ας άποτελέση τήν μεγαλυτέραν πα
ρηγοριάν διά τήν σύζυγόν σου καί τήν μονάκριβον κόρην σου.
»Ή υινήμη σου θά παραμείνη αιωνία, άλησμόνητε Γιάννη».
’Επίσης τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν, έκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό
Διευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Α ' κ. Βασ. Σακελλαρίου, είπών τά εξής :
Μεγάλε μας διδάσκαλε,
Σεβαστέ καί άξέχαστε προϊστάμενε,
’Αγαπητέ συνάδελφε,
Πολύκλαυστε ’Ιωάννη ΚΡΟΝΤΗΡΗ,
Είναι δυσβάστακτος ή όδύνη καί μεγίστη ή θλΐψις, τήν οποίαν τό άγγελμα τοΰ
θανάτου σου έσκόρπισεν εις όσους σέ έγνώρισαν.
’Αείμνηστε Διευθυντά ΚΡΟΝΤΗΡΗ, συνεκεντρώθημεν σήμερον έδώ πρό τοΰ
σ'/.ηνώματός σου διά νά άποτίσωμεν τόν ύστατον φόρον τιμής, προς σέ, τόν ύπέροχον
άνθρωπον, τόν εξαίρετον οικογενειάρχην, τόν έξοχον ’Αστυνομικόν, βαρυαλγεϊς καί
συντετριμμένοι.
Ό ’Ιωάννης ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ έγεννήθη τό έτος 1899 εις τήν Θουρίαν τοΰ Νο
μού Μεσσηνίας, Ιπεράτωσε τάς Γυμνασιακάς του σπουδάς εις Καλαμάταν καί έν συ
νεχεία ένεγράφη καί έφοίτησεν εις τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών,
τής όποιας κατέστη τελειόφοιτος.
Κατετάγη εις τόν Στρατόν τήν 1.7.1919 καί άπελύθη μετά 4ετίαν όλην, άφοΰ
ελαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν τής Θράκης καί τής Μικράς ’Ασίας καί διεκρίθη
εις όλας τάς μάχας τάς όποιας συνήψε τό 14ον Σύνταγμα Πεζικοΰ, είς δ άνήκε,
διεκρίθη δέ, έντελώς ιδιαιτέρως, είς τάς μάχας τοΰ Έσκί - Σεχήρ καί τοΰ Σαγγαρίου, δΡ δ καί τοΰ άπενεμήθησαν δ Πολεμικός Σταυρός, τό Διασυμμαχικόν Μετάλλιον «ΝΙΚΗ» καί τό Άργυροΰν Άριστεΐον ’Ανδρείας. Σημειωτέον ότι τό 1921 ετραυματίσθη έκεϊθεν τής Κιουταχείας.
Είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη μέ τόν βαθμόν τοΰ Άστυφύλακος τήν
3.11.1924, άπεχώρησε δέ τοΰ Σώματος, καταληφθείς ύπό τοΰ δρίου ήλικίας, τήν
1.1.1957, άφοΰ έν τή μεταξύ, είχεν άνέλθει όλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας τών
’Αξιωματικών μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ.
Κατά τό μέγιστον τμήμα τής ’Αστυνομικής του ζωής ύπηρέτησεν είς τήν Γε
νικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών καί είδικώτερον είς τάς υπηρεσίας Διώξεως Λαθρεμπο
ρίου, Ναρκωτικών Φαρμάκων, ’Ηθών, κυρίως όμως είς τήν υπηρεσίαν Διώξεως Κομ
μουνισμού.
Είς τήν τελευταίαν ταύτην υπηρεσίαν διέπρεψεν, άναλώσας, κυριολεκτικώς,
εαυτόν.
Ό ’Ιωάννης ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ πεπροικισμ,ένος δΓ έξόχων ψυχικών καί πνευμα
τικών προσόντων, τά όποια έθεσεν δλοψύχως, είς τήν διάθεσιν τής υπηρεσίας, κατέκτησεν έπαξίως τήν άπέραντον εκτίμησιν τών Προϊσταμένων του, τήν άγάπην τών
συναδέλφων του καί τόν σεβασμόν τών υφισταμένων του, οί όποιοι τόν έθεώρουν,
πάντοτε, πολύτιμον διδάσκαλον καί σοφόν δδηγόν.
Ό ’Ιωάννης ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ κατέστησεν έαυτόν υπόδειγμα ’Αστυνομικού ύπαλλήλου χάρις είς τάς πολλαπλάς άρετάς του. ’Ιδία δέ χάρις εις τήν άπόλυτον άφοσίω-
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σίν του είς τά Εθνικά ’Ιδεώδη καί τδ καθήκον, τό ύψηλδν αίσθημα ευθύνης, τδ
όποιον τδν συνείχε καί τδ όποιον ήτο δ μοναδικός δδηγός του είς κάθε υπηρεσιακήν
του ενέργειαν, μέ μοναδικήν ικανότητα καί μεθοδολογίαν του είς την ιχνηλασίαν
τοΰ έγκλήματος καί τήν ’Αστυνομικήν άνάκρισιν, την όποιαν άνήγαγεν είς περιωπήν καί έδημιούργησε, δύναμαι άδιστάκτως να είπω, ΣΧΟΛΗΝ καί άφήκεν έποχήν.
Παροιμιώδης ύπήρξεν ή ιώβειος υπομονή του καί άνεξάντλητος ή άντοχή του. Περιεφρόνει κυριολεκτικώς τδν χρόνον, είχε, συχνότατα, καταργήσει τδν ύπνον καί δέν
ησύχαζε παρά μόνον όταν ή' άνάκρισις έφθανεν είς τδ επιθυμητδν καί αίσιον τέρμα
τη ς.

Καί ταΰτα πάντα μέ παροιμιώδη πραότητα, προσήνειαν καί μειλίγιον ύφος,
άλλά καί ευψυχίαν ανυπέρβλητον καί αποφασιστικότητα άναντίλεκτον.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ’Εθνοκτόνου Δεκεμβριανού Κινήματος έπολέμησεν
ήρωϊκώς εναντίον των ξενοκινήτων Ελληνοφώνων ορδών. Έ ν συνεχεία δέ, δταν ή
κατά τοΰ ’Έθνους επάρατος επιβουλή έπανελήφθη, προσέφεοεν άνεκτιιιήτους υπηρε
σίας πρδς τδ ’Έθνος καί τήν γαλήνην τοΰ τόπου, συντελέσας δσον ελάχιστοι είς τήν
άποκάλυψιν των, έαμοσλαβικής έμπνεύσεως, καθοδηγήσεως καί δραστηριοποιήσεως,
κατασκοπευτικών δικτύων, τά πλεΐστα τών οποίων άπεκάλυψε καί έξήρθρωσε, παραδώσας τά στελέχη αυτών είς τήν Ελληνικήν Δικαιοσύνην.
Τεράστιον υπήρξε τδ Ιργον τοΰ Ίωάννου ΚΡΟΝΤΗΡΗ, άλλά τεραστία ύπήρ
ξεν επίσης καί ή φθορά τής ύγείας του, τής δποίας εν έπιγνώσει ύπέσκαψε τά θε
μέλια, ύποστάς βαρείας στηθικάς προσβολάς λόγω τών άτελευτήτων ωρών συνεχοΰς
άνακριτικής εργασίας καί άγχώδους άγωνίας ή όποια τδν συνείχε μέχρις ότου έκάστη συγκεκριμένη προσπάθειά του στεφθή ύπδ επιτυχίας.
Ό ’Ιωάννης ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ εδιδε καθ’ έκάστην μάχην Ικ τοΰ συστάδην πρδς
τδν θάνατον διά τής άοκνου έργατικότητός του καί ώδήγει μέ μαθηματικήν βεβαιό
τητα καί μέ σταθερά βήματα τδν έαυτόν του είς τδν τάφον, δ όποιος μετ’ όλίγον
πρόκειται νά τόν καλύψη καί νά τοΰ προσφέρη έπί τέλους άνάπαυσιν καί αίωνίαν
γαλήνην. Έβάδιζεν άγερόχως πρδς τδν θάνατον διά τής περιφρονήσεως τών βιολο
γικών κανόνων, οί όποιοι θέλουν τδν άνθρωπον σάρκινον καί ούχί χαλύβδινον κατα
σκεύασμα, πεπερασμένης καί ούχί άπεράντου Αντοχής.
Ό θάνατός του υπήρξε σκληρά άπώλεια δχι μόνον διά τήν άπορφανισθεΐσαν
οίκογένειάν του, άλλά καί διά τήν ’Αστυνομίαν καί τούς έν αύτή πολυπληθείς φί
λους καί μαθητάς του, μεταξύ τών όποιων έχω τήν δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν η ν
τ ι μ ή ν νά συγκαταλέγωμαι.
'Γπήρξεν εύνοια τής τύχης, δι’ έμέ, καί προνομίαν υψηλόν τδ δτι επί σειράν
έτών είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών συνειργάσθην καί έμαθήτευσα παρ’ αύτώ. Τοΰτο δμως άκριβώς τδ προνόμιον είναι καί ή άφορμή τής ηύξημένης θλίψεως
τήν όποιαν εδοκίμασα έκ τοΰ θανάτου τοΰ προσφιλούς μεταστάντος.
"Ας είναι δμως ήρεμος, άλλ’ έν ταυτώ καί υπερήφανος διότι δ μόχθος του
δέν άπέβη επί ματαίω. Καί ή έσωτερική άσφάλεια τοΰ ’Έθνους έχει έδραιωθή καί
σειράν όλην στελεχών κατέλιπεν, άτινα μίαν μόνον φιλοδοξίαν έχουν : Ν ά τ ι 
μ ή σ ο υ ν
τδ δ ν ο μ ά
τ ο υ , άνταποκρινόμενα πλήρως είς τήν αποστο
λήν των.
’Αγαπητέ διδάσκαλε, φίλε καί συνάδελφε,
Έ κ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καταθέτω τδν στέφανον τούτον είς ένδειξιν άπεράντου τιμής πρδς τήν μνήμην σου, ή όποια έπί έτη μακρά θά παραμείνη
δι’ ή μάς δλους, τής ’Αστυνομικής οικογένειας, προσφιλής.
Πρδς τήν εκλεκτήν οίκογένειάν σου έκφράζω τά ειλικρινή συλλυπητήρια τοΰ
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είς τδ όποιον τόσον άφωσιώθης καί τδ όποιον
τόσον πολύ διά τοΰ έργου σου έτίμησες».
Τέλος, έκ μέρους τής Υπηρεσίας Πληροφοριών τής 'Γποδιευθύνσεως Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών, κατέθεσε στέφανον ό Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας ταύτης, ’Α
στυνόμος κ. Βασίλειος Λάμπρου, είπών τά έξής :
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»’Αείμνηστε καί σεβαστέ μου Διευθυντά,
Μέ σφιγμένη τήν ψυχή καί την καρδιά, καταθέτω στέφανον έπί τής σοροΰ Σου,
εξ άνθέων τής Αττικής Γής, έκ μέρους των υπαλλήλων τής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, τής οποίας διετέλεσες
ΙΙροίστάμενος, έπί σειράν ετών, σάν έλάχιστον δείγμα τιμής, αγάπης καί ευγνωμοσύ
νης, διά τον πατριωτικόν σου παλμόν καί τάς υπέροχους έθνικάς υπηρεσίας, τάς
οποίας προσέφερες εις τήν Κοινωνίαν, εναντίον τοΰ επαράτου Κομμουνισμού.
Σέ διαβεβαιοΰμε δτι θά συνεχίσουμε τόν αγώνα τούτον, έμπνεόμενοι πάντοτε
από τό φωτεινό σου παράδειγμα, καί ποτέ, μά ποτέ, δέν θά σέ λησμονήσουμε».
Πολυαρίθμους στεφάνους κατέθεσαν επίσης τά Σώματα ’Ασφαλείας, διάφοροι
σύλλογοι καί οργανώσεις καί έκατοντάδες άτομα.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», διερμηνεύοντα τά αισθήματα ολοκλήρου
τού ’Αστυνομικού Σώματος, εύχονται δπως δ Κύριος τάξη τήν ψυχήν τοΰ μεταστάντος έν τόπω άναψύξεως, ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται, χαρίση δέ εις τούς οι
κείους του τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Αίωνία θά μείνη ή μνήμη του.
ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ
Ύπό τοΰ χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

’Αναμφισβήτητα δ Γιάννης Κροντήρης άπετέλεσε προσωπικότητα στήν ’Αστυ
νομία Πόλεων δπου μπήκε μέ τόν κατώτερο βαθμό καί βγήκε μέ τό βαθμό τοΰ ’Α
στυνομικού Διευθυντού Α ' τάξεως, γιά ν’ άποχωρήση άπό τά εγκόσμια στις 28
Μαρτίου.
Υπήρξε άπό τά πρώτα βασικά στελέχη τού νέου αστυνομικού θεσμού καί διεκρίθη πάντοτε στόν τομέα τής διώξεως τού κοινού καί ιδίως τού αντεθνικού εγκλή
ματος, δπου δούλεψε σχεδόν δλα τά χρόνια τής άστυνομικής του ζωής καί διέπρεψε. Σάν προϊστάμενος, σάν συνάδελφος, σάν συνεργάτης καί σάν φίλος κατά τήν
αποστρατεία μας, έξετίμησα πάντοτε τις έξαίρετες άρετές μέ τις όποιες ήταν προι
κισμένος άπό τή φύσι, άλλά καί εκείνες, τις όποιες άπέκτησε μέ τήν αλύγιστη
θεληματικότητα καί έργατικότητά του, ώστε νά τόν καθιστούν αστυνομική καί μά
λιστα άνακριτική ιδιοφυία.
Ή μνήμη του ήταν απέραντη. Πρόσωπα καί πράγματα πού γιά μιά φορά έστω
τόν άπησχόλησαν, μένανε γιά πάντα στή μνήμη του ζωηρά σέ δλες τους τις λεπτο
μέρειες, έτσι πού δίκαια οί συνάδελφοί του τόν άποκαλούσαμε «κινητό άρχεϊο».
’Αλλά εκείνο πού έκανε κατάπληξι ήταν ή άνεξάντλητος υπομονή του καί επι
μονή στήν έξερεύνησι τών υποθέσεων τοΰ κομμουνισμού. ’Από πολλά χρόνια είργάζετο στόν δύσκολο καί επικίνδυνο αύτό τομέα. ’Έτσι καί κατά τήν εποχή τής Δε
κεμβριανής κομμουνιστικής έπαναστάσεως τού 1944, καί κατά τόν συμμοριτοπό
λεμο, άπετέλεσε κεντρικό βασικό στέλεχος στήν άνάκρισι καί τή διαχείρισι τών πολυπλόκων καί δυσχερεστάτων έγκληματικών υποθέσεων, κατά τής ζωής τών έθνικοφρόνων πολιτών καί κατά τής άσφαλείας τοΰ Κράτους. Έ πί συνεχή είκοσιτετράιορα έμενε άγρυπνος, ήρεμος καί έπίμονος, έξερευνώντας άπειρες υποθέσεις καί παραδίδοντας τελικά στη Δικαιοσύνη τούς έγκληματίες καί προδότες τής Πατρίδος μας.
Δέν ύπελόγιζε τή ζωή του καί στις άπειλές τών κομμουνιστών άπαντοΰσε μέ πε
ρισσότερη υπομονή καί επιμονή στή δουλειά του, έτσι πού έφθειρε τήν υγεία του.
Καί δταν έξάντλησε τό δριο τής ήλικίας άπεχώρησε μέ μιά άσθένεια πού τόν έκα
νε πάντοτε προσεκτικό στή ζωή του, τήν όποια άφιέρωσε πλέον στήν οίκογένειά
του καί στήν καλλιέργεια τού κήπου του.
Καθημερινώς στό δροσόλουστο Χαλάνδρι συζητούσαμε τις άναμνήσεις μας καί
πάντοτε μάς εντυπώσιαζε μέ τή μνήμη του καί τις λεπτομέρειες γεγονότων καί
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προσώπων τα όποια έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στή σύγχρονη έθνική ζωή καί ή
καρδιά του έπαλλε πάντοτε για κάθε τι τό Ελληνικό, ενώ τδν κατελάμβανε άγχος
στήν περϊπτωσι πού έβλεπε ότι κερδίζουν έδαφος Αντεθνικές ιδέες ή πρόσωπα.
Είχαμε σκεφθή να γράψη σαν απομνημονεύματα όσα μυστικά γνώριζε για τις
σοβαρώτατες υποθέσεις πού πέρασαν από τά χέρια του, μά πάντα Ανέβαλλε γιατί
τόν βασάνιζε ή έπισφαλής υγεία του, ώς πού Απεχώρησε για πάντα Από τον κό
σμο αυτό. Ή μνήμη του όμως καί ή ισχυρή φυσιογνωμία του θά μείνη για πάντα
στήν ’Αστυνομία Πόλεων, πού τόν συνώδευσε στήν τελευταία κατοικία του μέ ένα
δάφνινο στεφάνι.
Στήν οίκογένειά του εύχομαι θεϊκό ψυχικό βάλσαμο.
Ν.Α.

Ιωάννης Κορκόντζελος
Τήν 11ην Μαρτίου 1967, Απεβίωσεν εις τό
Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός», εις τό όποιον ένοσηλεύετο, ώς πάσχων έκ κιρρώσεως τοΰ ήπατος, δ ύπαρχιφύλαξ τοΰ Ζ ' Αστυνομικού Τμή
ματος Πειραιώς ’Ιωάννης Κορκόντζελος.
Ό μεταστάς έγεννήθη εις Τρίκορφου Δωρίδος τφ 1921 καί κατετάγη εις τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων έν έτει i943, προαχθείς προσφάτως εις τόν βαθμόν τοΰ ύπαρχιφύλακος. Ό
θάνατός του έβύθισεν εις τό πένθος συγγενείς,
φίλους, προϊσταμένους καί υφισταμένους του,
παρά τών οποίων όλως ιδιαιτέρως ήγαπάτο καί
έξετιμάτο, λόγω τοΰ καλοΰ χαρακτήρος του, τών
χριστιανικών του Αρχών καί τών πλουσίων ψυ
χικών .χαρισμάτων του, διά τά όποια διεκρίνετο.
Ή κηδεία τοΰ Αειμνήστου Ίωάννου Κορκοντζέλου έγένετο τάς μεσημβρινάς ώ
ρας τής 12.3.1967, έκ τοΰ Τεροΰ Ναοΰ Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου, μέ τήν συμ
μετοχήν πλήθους κόσμου καί Αντιπροσωπείας έξ Αστυνομικών υπαλλήλων τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Έ κ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς Απεχαιρέτησε τόν έκλιπόντα δ ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. λάσκαρης Ήλίας, έκ μέρους δέ τών έν Άθήναις καί
Πειραιεϊ συμπολιτών του, δ ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Πιέρρος Ιωάννης. ’Ιδιαιτέ
ρως συγκινητικός ύπήρξεν, δ Αποχαιρετιστήριος λόγος τοΰ υίοΰ του Θέμη, φοιτητοΰ
τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όστις είπε τά εξής:
«Θέλω νά σοΰ πώ κι έγώ δυό λόγια, πατέρα, πριν φύγης.
»Ό έργάτης, δ άοκνος, δ πατέρας, δ καλός πατέρας, χάθηκε. Πήρε τό δρόμο
γιά κεί, πού ούτε πίκρες ύπάρχουν, ούτε βάσανα.
»’Αγκαλιά μέ τό Χριστό, τόν βλέπω ν’ Ανεβαίνη σ’ Αγια δώματα, σέ φωτεινούς
κόσμους, αιώνιους, αϋλους, δμορφους.
»Σέ ήθελε κοντά του Εκείνος, πατέρα, νά τοΰ δμορφαίνης τδν κόσμο του, τόν
κόσμο τών καλών, στόν δποΐο είναι Αρχηγός. Νάσαι λοιπόν ευχαριστημένος πού διά
λεξε κι έσένα.
»Νιώθω, δμως, πατέρα, τήν υποχρέωση, νιώθω τήν μεγάλη υποχρέωση, νά σοΰ
μιλήσω λίγο γιά τή μικρή σου ζωή, μέ τό μεγάλο της Αποτέλεσμα
χΠρώτα - πρώτα ήσουν έργάτης καί φύλακας τής κοινωνίας. Ρίχνω μιά ματιά
έδώ μέσα, κι Αντικρύζω τά βλέμματα τών συναδέλφων σου καί συνεργατών σου. Πίστεψέ με, σέ διαβεβαιώ δτι αισθάνονται κάποιο χάσμα, κάποιο κενό νά δημιουργήται
άνάμεσά τους. ’Ανάμεσα στήν οίκογένειά τους. Λέω οικογένεια, γιατί δλοι έσεϊς μαζί,
καί δ πατέρας μου, ζούσατε, Αγαπιόσαστε, σκεπτόσαστε κατά κάποιο τρόπο, σάν μιά
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οικογένεια. Θέλω νά πιστεύω, πατέρα, δτι τώρα, τούτη τή στιγμή, κάπου εδώ μέσα
ή ψυχούλα σου μ’ άκούει. Θέλω λοιπόν, νά τής πω να στέκεται — ας μοΰ έπιτραπή
ή έκφρασις — μέ τό κεφάλι ψηλά. Τό χρέος σου, λοιπόν, πατέρα, στήν κοινωνία τό
έκανες. Καί ήταν χρέος δύσκολο, πού ήθελε υπομονή, επιμονή, δύναμη. Κι απ’ αυτήν
τήν τελευταία, πατέρα, είχες πολλή έσύ. Την μοίραζες λοιπόν τή δύναμή σου, στους
δίπλα σου. Γνώστης τής μεγάλης σου άποστολής, καί τοΰ καθήκοντος, δεν παρέλειψες κάτι, δεν έδωσες τό δικαίωμα στόν όποιονδήποτε νά πή κάτι, για τό δνομά σου.
»Μή νομίζης, πατέρα, δτι ξέχασα τά βάσανά σου. ’Ό χ ι, κάθε άλλο.
«Σέ θυμάμαι, λοιπόν, για δλα, μά πιό πολύ, πιό έντονα, τότε πού μικρός Ιγώ,
σκεπασμένος καλά στό κρεβάτι μου, ξεκίναγες έσύ γιά υπηρεσία. Στό κρύο καί στό
χιόνι, στήν καλοκαιρινή λαύρα, έσύ καί στό πρόσωπο τό δικό σου, δλοι σου οι συνά
δελφοι, ξεκίναγες κι άνέβαινες, αργά μά σταθερά, ιδρώνοντας, κου ασμένος, μά μέ
τό κουράγιο καί τήν έπιμονή ζωηρή, άνέβαινες, λέω, τό στενοσόκκακο τής δύσκολης
ζωής. Κι έφτασες στό τέρμα.
«Νικητής τοΰ μεγάλου στίβου, πού λέγεται ζωή, περνάς, πατέρα, τούτη τή στι
γμή άκριόώς, άλαλάζοντας, τή μεγάλη πύλη τοΰ φωτεινού σου θριάμβου.
»Κι έρχομαι τώρα νά θίξω τό σημείο έκεΐνο, γιά τό όποιο είχες δοθή, ψυχή τε
καί σώματι, στήν οίκογένειά σου. Τή γυναίκα σου, κι έμάς τά παιδιά σου. Τί νά πώ,
γ ι’ αυτό τό σημείο; Δειλιάζω μήπως καί δεν καταφέρω νά σάς δώσω μέ λέξεις, νά
καταλάβετε, νά νιώσετε τό νόημά του, τό πώς τά κατάφερε.
»Όπου βρισκόταν, μόνη του σκέψη, μοναδική του άπασχόληση, τά παιδιά του.
»Πάλαιψες γιά μάς, πατέρα. Λέω πάλαιψες, γιατί μόνο αυτή ή λέξη κρύβει άπέραντη, υπέροχη δύναμη. Τό ένδιαφέρον σου, γιά τήν οίκογένειά σου, άνεξάντλητο.
»Νά μή λείψη τίποτα. Τοΰτο ήταν ή μοναδική σου σκέψη μέχρι τό τέλος.
«Καμάρωνες, έσύ, κι εγώ, κρυφά άπό μέσα μου, καμάρωνα γιά τό λεβέντη, πού
μ έφερε στόν κόσμο, καί πού ζοΰσε γιά μάς.
«Μούδωσες δ,τι μπορούσες, καί πέρα άπό τις δυνάμεις σου.
»Θέλω νά πιστεύω δτι κι εγώ, λίγο, άπειροελάχιστα, σ’ εύχαρίστησα.
«Αισθάνομαι οι ώμοι μου νά γέρνουν άπό τό βάρος τής ευθύνης, πού μοΰ
άναθέτεις. Δέν φοβάμαι μή τυχόν δέν τά καταφέρο.'. Σ’ ευχαριστώ, πατέρα, γιά τό
φορτίο πού μοΰ δίνεις νά βαστάξω. Γιατί μόνο φορτωμένος δταν είναι κανείς, δεί
χνει αν άξίζη.
«Κοιμήσου ήσυχα. Πιστεύω δτι κληρονόμημα άπό σένα, τό νοΰ, τό δαιμόνιο νοΰ
τό δικό σου, δχι άπόλυτα, άλλά λίγο.
«Τόσο, ώστε νά μπορέσω νά σοΰ φανώ, αν δχι άντάξιος, τουλάχιστον νά σέ πλη
σιάσω. Τοΰτο τό τελευταίο, στό δρκίζομαι καί στό υπόσχομαι.
«Σήκωσε, μάννα, τό κεφάλι σου, ψηλά. Δέν θέλει δάκρυα ό πατέρας. Κάνε κου
ράγιο κι υπομονή γιά νά τόν θυμόμαστε.
«Στήν άρχή, πατέρα, είπα δτι «θέλω νά σοΰ μιλήσω πριν φύγης».
«’Έσφαλα. Δέν θά φύγης. Θά μείνης μονάχα ριζωμένος βαθειά μέσα στις καρ
διές μας, δίνοντας άπό έκεί συμβουλές, κι άπολαμβάνοντας άπό έκεί τούς καρπούς,
τούς γλυκείς καρπούς, τών κόπων σου.
«Πιστεύω καί πάλι, δτι θά μοΰ συγχωρήσης αύτό μου τό σφάλμα, έτσι δπως
μοΰ συγχωροΰσες καί τά άλλα μου σφάλματα.
«Εύχομαι, πατέρα, νά γαληνέψης, νά ήσυχάσης λίγο, γιατί σοΰ λείπει γαλήνη
καί ύπνος.
«Τό χώμα πού θά σέ σκεπάση, ας είναι έλαφρό, τόσο, δσο ελαφριά καί καλή
ήταν ή καρδιά σου.
«Γειά σου, πατέρα».
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος, άπευθύνουν εις τούς οικείους τοΰ μεταστάντος τά θερμά συλλυπητήριά των,
ευχόμενα τήν έξ 'Ύψους παρηγοριάν.
«ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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