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«Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙΑ  ή Θ Α Ν Α ΤΟ Σ»

Οΐ δύο αυτές λέξεις « Ε λ ε υ θ ε 
ρία ή Θάνατος» υπήρξαν τό σύν
θημα τής Ελληνικής Έ παναστά- 
σεως τοϋ 1821.

« Ε λευθερία  ή Θάνατος » έφώ- 
ναζε στην ιερή μονή τής 'Αγίας 
Λαύρας την 21ην Μαρτίου τού 
1821 ό επίσκοπος Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, όταν ύψωσε πάνω  σ’ ενα 
κοντάρι τό λάβαρο της 'Ωραίας 
Π ύλης με τον ολόχρυσο σταυρό.

, « Ε λευθερία  ή Θάνατος » έπα- 
νέλαβαν χιλιάδες στόματα άγωνι- 
στών, πού είχαν συγκεντρωθή εκεί 
γ ιά  νά δώσουν τον τραγικό καίΜΑΚΡΥ ΓΙΑΝΝΗ^
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έπίσημο αύτό όρκο πού περιέκλειε τό μεγάλο μυστικό τοΰ' άγώνος 
ότι «ή  νίκη  βρ ίσ κετα ι στήν απόφ αση  τοΟ θ α νά το υ » .

Ναί! Λύτη ήταν ή μεγάλη άπόφασις, ό φοβερός όρκος των
υποδούλων Ελλήνων 
τού 1821.

Νά ελευθερώσουν την 
Πατρίδα ή νά πεθάνουν. 
Καί τον έτήρησαν τόν 
όρκο τους μέ π ίστη  καί 
με πείσμα

Τό πνε μα αυτό τής 
περιφρονήσεως προς τό 
Θάνατο γ ιά  τήν πίστη 
μας καί τη λευτεριά έξε- 
δηλώθη έντονο μέ τούς 
ηρωισμούς, τις αύτοθυ- 
σίες, τους βωμούς καί 
τα  ολοκαυτώματα των 
άγωνιστών.

-’Αλλά τι λέω;
Τό πνεύμα αύτό μέ 

τό όποιο άπεκτήθη ή 
ελευθερία, θρονιάζει μό
νιμα στις καρδιές όλων 
των Ελλήνων καί συμ
βολίζει τήν ’Ιδέα , έναν- 
τι τής ύλης καί τής 
β ία ς, συμβολίζει τον 
πολιτισμό καί τήν αρετή 
καί ορθώνεται ύπερή- 
φανο σέ κάθε καταχτη

τή μέ τήν οριστική άπόφασι τής ελευθερίας ή τού θανάτου.
Ή  άπόφασις λοιπόν αυτή καί ή απέραντη πίστη των σκλα

βωμένων έδωσε τό  θαύμα τού 1821.
Γι’ αύτό, τήν ημέρα πού ή Χριστιανωσύνη γιορτάζει τόν Ευαγ

γελισμό τής ύπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τήν 25 Μαρτίου, διάλεξαν 
οί σκλαβωμένοι "Ελληνες γ ιά  τό μεγάλο ξεκίνημα, πρός τόν άγώνα 
τής άπελευθερώσεως τοΰ "Εθνους.

Καί όπως γ ιά  τή  Χριστιανωσύνη ή μέρα αύτή συμβολίζει την 
αυγή τής σωτηρίας τής άνθρωπότητος, τό ίδιο καί γ ιά  τήν Ελλάδα 
συμβολίζει τήν Άνάστασι τού "Εθνους μας.

Ή  ιστορία τοΰ άγώνος αναφέρει άπειρα παραδείγματα τής
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Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΰψώνων τήν σημαίαν τη ; έλευθερία;
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αφάνταστης αύτής ττίστεως των Ελλήνων, οπουδήποτε κΓ άν βρί
σκονταν.

Πρώτοι, ό Σκουφάς κι’ ό Ξάνθος, μέ τον Τσακάλωφ στην άρχή, 
μέ τόν Ά ναγνωστόπουλο υστέρα, ενώσανε τήν πίστη τους σε μιά 
υπέροχη «Φ ιλική Ε τ α ιρ ία » .

Ά ναψαν τό  κερί τής Άναστάσεως καί μ’ αυτό φώτισαν τις ψυ
χές όλων των Ελλήνων που ζοΰσαν στή σκλαβωμένη πατρίδα καί στήν 
ξενητειά. Δεν υπήρξε κανένας άπό κείνους που πλησίασαν την ταπεινή 
φλόγα τής ψυχής των άνθρώπων αυτών του λαοΰ, που νά μη παρα
σύρθηκε άπό τήν αυθόρμητη, τήν απέραντη πίστη τους, τήν πίστη 
ότι ή άπελευθέρωσις 
τού "Εθνους έπρεπε νά 
στηριχθή στις ίδιες τίς 
δυνάμεις τους.

Ό  Σκουφάς, τό 
φτωχόπαιδο πού ξεκί
νησε άπό τό Κομπότι 
τής "Αρτας, ό ογκόλιθος 
αυτός τού πελωρίου οι
κοδομήματος τής «Φιλι
κής 'Εταιρίας», ό πρα
γματικός οργανωτής 
ποΰ είχεν εφεύρει τό μυ
στήριο τής ’Αοράτου 
’Αρχής, όταν τόν ’Ιού
λιο τού 1818 βρισκό
ταν βαρειά άρρωστος 
στό κρεβάτι του, συνέ
ταξε σάν διαθήκη, τόν 
κατάλογο τών δώδεκα 
Άποστόλω- τής «Φιλι
κής Εταιρίας» κι’ ύστε
ρα έκλεισε γ ιά  πάντα  
τά  μάτια, μέ τό  όραμα 
τής ελεύθερης Πατρίδας.

Μά καί τού Ξάν
θου τά  στήθεια φλόγιζε 
ή π ίστη  στήν ιδέα τής 
άπελευθερώσεως τοϋ "Εθνους ά πό  τούς ίδιους τούς "Ελληνες. Κι’ όταν 
παρουσιάσθη στόν πρ ίγκ ιπα  Ύψηλάντη, τό  Στρατηγό του Τσάρου 
τής Ρωσίας, έγινε τούτος ό υπέροχος διάλογος μεταξύ τους :

—Κύριε ποιος είσθε; ρώτησε ό Ύψηλάντης; ·

Ο ΣΚΟΥΦΑΣ, Ο ΞΑΝΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
δίδουν πρώ τοι τόν όρκον τώ ν Φιλικών
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—“Εμπορος εξ Ό δησσοϋ Υ ψ ηλότατε! απάντησε με ταπεινο
φροσύνη ό Ξάνθος.

—'ΤΙ έμπορος; έρωτα καί πάλιν ό πρίγκιψ.
Καί τότε ό Ξάνθος κοιτώντας κατάματα τόν Ύψηλάντη, τού 

λέγει με π ίστι « ’Έ μ πορος ψ υ χ ώ ν  'Υ ψ η λ ό τα τε» .
"Ετσι, ύστερα άπό λίγο, άναψε τήν πυρκαγιά υτά  στήθη τού

Ύψηλάντη, πού δέχθη
κε όλα τά  μεγάλα μυ
στήρια των Έλευσινίων, 
όπως τά  έγανε οί Φι
λικοί.

Κι’ όταν άρχισε ή 
επανάσταση, ή πίστη 
τών. ‘Ελλήνων ξέσπασε 
σε άφάνταστες αύτοθυ- 
σίες, ήρωισμούς καί ο
λοκαυτώματα.

Πρώτος ό Πατριάρ- 
χης Γρηγόριος ό Ε’, ό
ταν οί φίλοι του τον 
παρακαλοΰσαν να φύ- 
γη  γ ιά  νά σωθή, έδωσε 
τό παράδειγμα της αύ- 
τοθυσίας, λέγοντας τού
τα  τά  ύπέροχα λόγια :

—«Μή μέ παρακινήτε νά φύγω. Μή θέλετε νά σωθώ. Ή  ώρα 
» τής φυγής μου Θά ήταν ώρα σφαγής. Είμαι ό Πατριάρχης γ ιά  νά σώσω 
» τό λαό μου. Ό  θάνατός μου ίσως χρησιμεύση περισσότερο ά π ’ όσο 
» θά ώφελήση ή ζωή μου. Οί ξένοι βασιλείς Θά ταραχθούν γ ιά  τόν 
» άδικο θάνατό μου. “Ισως δέν θά ίδοΰν μέ άδιαφορία νά ύβρίζεται ή 
» πίστη  τους στο πρόσω πό μου. Κάμετε λοιπόν ύπομονή σ’ ό,τι 
» συμβή. Σήμερα τών Βαίων, ας φάμε στο τραπέζι ψάρια- τήν άλλη 
» βδομάδα ίσως φάνε κι’ αύτά άπό μάς. Ό χ ι ! δέν θά γίνω  περίγελως 
» τού κόσμου. ’Εγώ πηγα ίνω  όπου μέ καλεΐ τό  χρέος μας, ή μεγάλη 
» μοίρα τού “Εθνους καί ό Ούράνιος Θεός».

—Κι’ ό γέρος τού Μωρηά, ό άρχιστράτηγος τής ’Επαναστάσεως, 
ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχεν άπέραντη πίστη στό Θεό καί στήν 
Ελλάδα. "Οταν κατά τις πρώτες μέρες τής ’Επαναστάσεως οί "Ελληνες 
πολιορκούσαν τήν Καρύταινα, ισχυρός εχθρικός στρατός κινήθηκε 
γ ιά  νά τούς έπιτεθή. Οί κατεταναϊοι τότε άποφάσισαν όλοι ν’ άπο- 
χωρήσουν. Καί μόνον ό γέρος τού Μωρηά έπέμεινε νά μείνουν εκεί καί να 
κτυπηθούν μέ τόν εχθρό. Μά κανείς δέν συμφώνησε μαζί του καί έφυγαν.
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Έ τσ ι εμεινε ολομόναχος, μέ τό  άλογό του στα άγρια δασωμένα 
βουνά του Χρυσοβιτσιοΰ.

"Υστερα ξεκίνησε καί αυτός καί κατέβαινε τό βουνό. Στο δρόμο 
έφτασε σ’ ένα έρημοκλήσι τής Παναγίας πού βρίσκεται κοντά στην 
Πιάνα. Ή τα ν  άποσταμένος, στάθηκε, μπήκε μέσα, άναψε ένα κερί, 
γονάτισε μπρος στην εικόνα τής Παναγιάς, έκανε τό  σταυρό του καί 
κλαίγοντας είπε τούτη την προσευχή:

«Παναγιά μου, βλέπεις, μείναμε μονάχοι, εσύ κι’ έγώ. Βοήθησε 
» καί τούτη τη φορά τούς "Ελληνες νά εμψυχωθούνε καί νά λευτερωθή 
» ή Ελλάδα».

Τότε ό γέρο—Κολοκοτρώνης ένοιωσε μέσα του, όπως έλεγε άργό- 
τερα, ότι ή Παναγία τοΰ ύποσχέθηκε τήν άπελευθέρωση τοΰ "Εθνους, 
κι’ έτσι μέ πίστη τόνιζε πάντοτε πώς «'Ο Θεός έδωσε τήν ύπο- 
» γραφή του για  τή λευτεριά τής Ε λλά δ α ς καί δεν τήν  
» παίρνει π ίσ ω » .

—Αύτή ή ίδια πίστη έκανε καί τον Παπαφλέσσα όχι μόνο φλογερό
άπόστολο τής Φιλικής „ ______ ·______ _
Εταιρίας, άλλά καί ύ- Γ ' .

πέροχο πολέμαρχο. Κι’ 
όταν στο Μανιάκι μέ 
λίγους άντρειωμένους 
άντιμετώπισε τίς 
ορδές τοΰ Ίμπραήμ 
λέμησε λιονταρίσια, κι 
όσο κράτησε ή μάχη,
Θέρισε εχθρούς κι’ έπεσε 
κρατώντας τό σπαθί 
γυμνωμένο. Λένε, πώς 
ύστερα άπό τίς μάχες, 
γύρεψε ό Ίμπραήμ τό 
πτώ μα του, γ ιά  νά δή 
άπό κοντά καί νά Θαυ- 
μάση τόν ά'πρειωμένο 
πολεμιστή, πού τού άν- 
τιστάθηκε μέ τέτοια ορ
μή καί μόλις τόν είδε 
έσκυψε καί τόν φίλησε.
Δέν τοΰ χρειάστηκε τέ- '
τοια τιμή τοΰ μεγάλου νεκροΰ. Τόν Παπαφλέσσα έσκυψεν εύλαβικά 
καί τόν φίλησε στό μέτωπο, θερμά καί μέ τό δάκρυ στο μάτι, όλο τό 
"Εθνος του, πού τού πρόσφερε θυσία τή ζωή του.

Δέν ξεύρω τί νά μνημονεύσω τούτη τή στιγμή καί τί ν’ άφήσω, 
γ ιά  νά μη σάς κουράσω.

Ή  - ν Ι :ί’Ι | | ΐ Μ
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Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
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Μά δέν μπορώ νά λησμονήσω τον ένδοξο πυρπολητή, τον Κα- 
νάρη. "Οταν αυτός κι’ οί σύντροφοί του ετοιμάσθηκαν νά πάνε άπό 
τά  Ψαρά στή Χίο γ ιά  νά πυρπολήσουν τήν εχθρική άρμάδα, πριν 
μπούνε στά πυρπολικά τους, λειτουργήθηκαν στην έκκλησιά καί μετά
λαβαν.

Καί πάλι σάν γύρισαν μετά τό  κάψιμο τής ναυαρχίδας, πήγα ν 
αμέσως στήν έκκλησιά κι’ ευχαρίστησαν τό θεό.

Αυτή τήν π ίστη  ό ποιητής μας Γεώργιος Δροσίνης ψάλλει μ’ 
αυτές τις υπέροχες στροφές «ΣΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ»:

Μεσάνυχτα ό πυρπολητής έγύρισε 
καί πήδησε α π ’ τό  γρήγορο καΐκι 
πιστός, νά φέρη μέ τά  πόδια ολόγυμνα 
στήν έκκλησιά τό τάμα γ ιά  τή  νίκη.

*
Τό χέρι, πού άτρεμο έσπειρε τό  Θάνατο 
μέ τό  δαυλό—τό φοβερό τό χέρι— 
τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο 
στήν Παναγιά άνάφτει εν5 αγιοκέρι.

—Αύτή ή πίστη γ ιά  τή λευτεριά μεταδόθηκε καί στούς ξένους, 
πού άθρόοι έρχονταν νά βοηθήσουν πολεμώντας μαζί μέ τούς "Ελλη

νες. Καί ή πίστη αύτών 
των άνθρώπων υπήρξε 
πολλές φορές μεγαλειώ
δης. Ή  ιστορία αναφέ
ρει τούτο τό περιστα
τικό.

Στά 1824 έφτασε 
στο Ναύπλιο καί παρου- 
σιάσθη στον Κουντου- 
ριώτη, πού ή τα ν  πρό
εδρος τού ’Εκτελεστι
κού, ένας ’Ιταλός, υψη
λός, 40 περίπου έτών, 
άμέμπτου καί σοβαρού 
παρουσιαστικού.

—Γνωρίζω πολύ κα
λά, κύριε, ότι εϊσθε αν

δρείος στρατιώτης καί ένάρετος πολίτης.
Σάς έθαύμασα άπό μακρυά καί χαίρω όλοψύχως πού σάς βλέπω 

άπό κοντά. Μέ στέλλει ό κύριος Μαυροκορδάτος καί έρχομαι νά ζη
τήσω άδεια, όπως πολεμήσω κι’ έγώ  υπό τάς σημαίας σας.
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Ό  Κουντουριώτης εξακολουθούσε νά τον άκούη με προσοχή, 
χωρίς όμως νά μετριάση την έπιφυλακτικότητά του. Σε μιά δέ στιγμή 
τοΰ λέει:

—Έ ξ ονόματος τής πατρίδος μου σας ευχαριστώ. Α λλά φθά
νετε σε μιά στιγμή κατά 
τήν όποιαν δεν ή μπο
ρείτε νά περιμένετε άπό 
τήν Ελλάδα παρά μό
νον στεναχώριες.

Ό  ’Ιταλός εμεινεν 
άτάραχος. Και απάν
τησε :

—Είμαι συνηθισμέ
νος στις στεναχώριες.
Γνωρίζω ότι καί ή Ε λ 
λάδα βρίσκεται σέ στε
νάχωρη θέσι καί έχει 
ανάγκη των υπηρεσιών 
καί τοΰ τελευταίου στρα
τιώτου.

Είμαι λοιπόν στις 
διαταγές σας.

Ό  Κουντουριώτης 
μέ συγκίνησι τοΰ λέγει:

—Ή  Ελλάς δέχεται 
τάς υπηρεσίας σας. Σας 
ευχαριστώ.

Καί έδωσε τό χέρι ο Κωνσταντίνος καναρης

σ τον’Ιταλό αξιωματικό.
Αυτός τότε ακτινοβολώντας άπό χαρά, έσκυψε καί φίλησε τό 

χέρι τοΰ Προέδρου ψιθυρίζοντας. ·
—Γκράτ ε τάντε έτσελέντσα.
Ά λλ’ c Πρόεδρος παρ’ όλη τή συγκίνησί του, δεν είχε πεισθή 

ακόμη γ ιά  τήν άγνότητα τώ ν φιλελληνικών αίσθημάτων τοΰ άγωνι- 
στοΰ εκείνου έθελοντοΰ. ' ι ■

—Τώρα, τοΰ είπε, μένει νά κανονίσωμε ένα άλλο ζήτημα. Ποιο
βαθμό ζητάτε;

—Τον βαθμόν τοΰ στρατιώτου, είπεν αμέσως καί αποφασιστικά 
ό εθελοντής.

Ό  Πρόεδρος δοκίμασε μεγάλη έκπληξι καί ρώτησε μέ περιέργεια.
—Τοΰ στρατιώτου είπατε; τοΰ άπλοΰ στρατιώτου; ’Αλλά δεν 

είσθε αξιωματικός; Καί ποιόν βαθμόν έχετε στήν πατρίδα σας;
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—Υ πουργός τω ν Στρατιω τικώ ν!!
Τότε ή Ικπληξις τοΰ Προέδρου βγήκε άπό τά  όριά της. Ά λλα 

ό ξένος μέ τήν ίδια αταραξία έξηκολούθησε.
—Γνωρίζω, κύριέ Πρόεδρε, τή  σκληρή ζωή του στρατιώτου. 

Γνώρισα έπίσης τήν εξορία, τή φυλακή, τή δυστυχία, τήν πείνα καί 
καμμιά ανθρώπινη κακουχία δέν μοϋ είναι άγνωστη. ’Επιθυμώ νά 
καταταχθώ  ώς άπλοΰς στρατιώτης καί όχι ν’ αποκτήσω βαθμούς, 
τιμές καί πλούτη. Καί επειδή ό έχθρός σας έτοιμάζεται νά προσβάλη 
τή  Σφακτηρία, σας παρακαλώ νά μέ κατατάξετε στή φρουρά τής 
νήσου, υπό τήν σημαίαν τοΰ Μαυροκορδάτου. Κάτι θά μπορέσω νά 
κάμω κΓ εγώ.

Α συγκράτητος τότε ό Πρόεδρος άπό τήν έκπλτ ι καί μέ τά  δά
κρυα στά μάτια τον έρωτα.

—Πώς λέγεσθε κύριε ;
—Γεννήθηκα στο Πεδεμόντιο καί ονομάζομαι Σαντόρε Σαντα- 

ρόζα.
Ό  Κουντουριώτης «αγκάλιασε άμέσως τό  γενναίο καί εύγενή 

αύτόν φιλέλληνα καί στραφείς στον Παπαφλέσσα πού ήταν παρών 
του είπε.

—Φίλε μου, συνοδέυσε σέ παρακαλώ, τόν ένδοξο καί ειλικρινή 
αύτόν φίλον τής Ελλάδος μέχρι τής Σφακτηρίας.

Καί πές στο Μαυροκορδάτο, ότι ό Σανταρόζας έκανε τόν Κουν- 
τουριώτη νά κοκκινήση άπό ντροπή γ ιά  τή δυσπιστία καί τήν άπο- 
θάρρΰνσί του.

Αύτή λοιπόν ή π ίστη  τώ ν Ελλήνων στο Θεό, στήν Πατρίδα 
καί στή Λευτεριά έδωσεν άπειρα δείγματα ήρωισμοϋ, αύτοθυσιών 
καί ολοκαυτωμάτων, πού συνήγειραν σύσσωμο τό  "Εθνος καί προ- 
κάλεσαν τήν προσοχή όλου τοΰ Κόσμου, πού τελικά άναγνώρισε τό 
πανανθρώπινο δικαίωμα τής ελευθερίας καί τής αύτοδιαθέσεως τών 
Ελλήνων καί τώ ν λαών.

3Αλλά  καί πάντοτε μέ τήν ιδέα καί τήν πίστη στήν ελευθερία 
ύψώθη τό  κύμα τώ ν Ελληνικών Αιώνων, γ ια  νά σαρώση τά  ίχνη τών 
βαρβάρων άπό τά  ιερά άκρογιάλια, άπό τούς κάμπους καί τά  βουνά. 
ΚΓ έτσι, όλες οΐ ώρες, όλες οι στιγμές, οί καιροί, οί αιώνες τοΰ Ελλη
νισμού, δόρατα, σπαθιά καί καριοφύλια, ώρθώθηκαν γ ια  τήν ’Ελευθε
ρία.

Ή  Ελλάδα τής 25 Μαρτίου 1821 σηκώθηκε μέ μιά άπόφασι, 
νά πεθάνη οριστικά ή νά άναστηθή άπό τή στάχτη της.

Καί άνεστήθη καί θά ζή πλέον έλευθέρα εις Αιώνας Αίώνων.
Ν. Α.



ΔΙ ΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ Α . Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ US ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

« Ή  25η Μαρτίου είναι δι’ ημάς τούς "Ελληνας ημέρα αδελφο
σύνης και ένότητος. ’Ενισχνμένοι μέ αύτάς οι ηρωικοί πρόγονοί μας 
τοϋ 1821 έπετέλεσαν το άκατόρθωτον καί έκέρδησαν την ελευθερίαν, 

την οποίαν άπολαμβάνομεν σήμερον.
Την ιδίαν αδελφοσύνην καί ενότητα διέκρινα έντονον εις τα 

πρόσωπα των Ελλήνων κατά την πρόσφατον άνά την Κεντρικήν καί 
Βόρειον 'Ελλάδα περιοδείαν μου. Εΐχον, μετά τής οικογένειας μου, 
καί πάλ.ιν την ευτυχίαν νά έλθω εις άμεσον επαφήν μέ τον λαο'ν μου 
καί νά διαπιστώσω θερμήν καί ζωντανήν τήν βαθεϊαν αγάπην, ή όποια 
μας ενώνει.

Ή  πίστις μου εις τον λαόν μου, ή ακλόνητος προσήλωσις δλων 
μας εις τούς δημοκρατικούς θεσμούς, ή δραστηριότης καί ή αισιοδοξία, 
τήν όποιαν συνήντησα παντού, αμβλύνουν καί σβήνουν πάσαν τυχόν 
δυσκολίαν τοϋ παρελθόντος καί εξασφαλίζουν ευτυχές καί λαμπρόν 
το μέλλον τής fΕλλάδος.

Σήμερον τιμώ μεν τήν μνήμην των ηρώων τοϋ 21. Ά  ναπολοϋμεν 
τήν ευγένειαν, τήν φιλοπατρίαν, τήν καρτερίαν, τάς τρομεράις θυσίας 
των. "Ας ένθνμούμεθα πάντοτε καί τήν ενότητα, ήτις έκράτυνε τον 
σκληρόν αγώνα των, &ς παραμείνω μεν αντάξιοί των».

ΠΑΥΛΟΣ Β-



Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

«Ανεξάντλητος πηγή παραδειγματισμού παραμένει ή Έθνε- 
' γερσία τού 1821, την έπέτειον τής όποιας πανηγυρίζομεν σήμερον. 

Τό Γένος κατά τα σκληρά εκείνα έτη έφανέρωσεν δλας τον τάς αρετάς 
και δλας του τάς αδυναμίας. Ά λ λ ’ όπως εις κάθε κρίσιμον καμπήν 
τής πορείας τον, έπεκράτησαν και τότε τελικώς αί άρεταί των άδυνα- 
μιών και ή νίκη τό έστεφάνωσε.

Κάθε έποχή έχει τους αγώνας της. Και ή εποχή μας έχει τούς 
ίδικούς της ειρηνικούς μέν, αλλά δύσκολους αγώνας διά τήν έξασφά- 
λ.ισιν εις τάς τέκνα μας καί τά τέκνα τών τέκνων μας ενός εντυχε- 
στέρον μέλλοντος. Κατέχοντες μίαν κρίσιμον γεωγραφικήν θέσιν εν 
μέσο) ένός τεταραγμένου κόσμου όφείλομεν, διά νά ζήσωμεν ελεύθεροι, 
συνεχώς νά έπαγρνπνώμεν.

Λαμβάνομεν, εξ άλλου, αυτόν τον καιρόν τάς πλέον τολμηράς 
αποφάσεις διά τήν προσαρμογήν τής οικονομικής καί κοινωνικής μας 
ζωής εις τά πλαίσια τών νέων σχημάτων τά όποια υπαγορεύει ή ιστο
ρία. Καί πρέπει νά έχωμεν πλήρη έπίγνωσιν δτι κατά τήν προσπάθειαν 
αυτήν θά κληθή καί πάλ,ιν τό ’Έθνος νά απόδειξη δτι αί άρεταί του 
είναι επικρατέστεροι τών αδυναμιών του. ’Από τήν συνεχή καί στα
θερόν έπιδίωξιν τού μεγάλου αυτού σκοπού ονδέν τό άσήμαντον καί ά
σχετον προς τήν ζωήν του επιτρέπεται νά τό περισπάση.

Σκλ.ηρότατα δοκιμασθέν κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, γνω
ρίζει τό νΕθνος νά εκτιμά τά αγαθά τής εθνικής ένότητος καί τή: κοι
νωνικής γαλήνης, δπως γνωρίζει καλ.ώς καί από ποιους νπούλους 
έχθρούς οφείλει άόιαλείπτως νά τά προφνλάσση. ’Αλλά διά νά τά προ- 
στατεύση οφείλει νά μείνη συσπειρωμένοι· περί τά ιδανικά καί τά σύμ- 
βο/.α έκεϊνα τά όποια υπό αιώνων άπετέλεσαν δι’ αυτό πηγάς δημιουρ
γικής δυνάμεως καί ηθικής άνατάσεως.

Κατέχομαι από τήν άκλόνητον πίστιν δτι τό ’Έθνος θά άναδει- 
χθή καί σήμερον άξιον τής ιστορίας του. "Οτι θά άγωνισθή δι’ δλης τής 
ψυχής, τής σκέψεως καί τής δυνάμεως του διά νά άξιοποιήση τάς δη- 
μιουργηθείσας ήδη δυνατότητας με τήν βεβαιότητα δτι θά καταστή 
ταχέως ίσχυρότερον καί εύτυχέστερον».

Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

«'Η  25η Μαρτίου είναι ή συμβολική τοϋ 'Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού ημέρα. Είναι η ημέρα κατά την όποιαν έδόθη το άγγελμα 
της σωτηρίου έλεύσεως τοϋ Θεανθρώπου ’Ιησού εις τον κόσμον. Καί 
είναι ακόμη ή ημέρα τής ’Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

« Ε ύαγγελίζου γή Χαράν Μ εγάλην, αινείτε Ουρανοί Θεοΰ 
τήν Δ ό ξ α ν » , είναι τό ένα, το Χριστιανικόν σύνθημα.

«Ε λευθερ ία  ή Θάνατος» είναι τό άλλο, τό ’Εθνικόν μας 
σύνθημα.

Α ί δυο αύταί φράσεις τής 25ης Μαρτίου περιέχουν όλόκλ.ηρον τό 
νόημα των διδασκαλιών τοϋ Σωκράτους καί τοϋ Θεανθρώπου ’Ιησού.

Εις τάς διδασκαλίας αύτάς έπίστεφαν όλοι οι 'Έλ.ληνες, καί τάς 
διδασκαλίας αύτάς ένεκολπώθησαν σήμερον εκατοντάδες εκατομμυρίων 
ανθρώπων.

’Ελευθερία καί ’Αγάπη, ’Ελευθερία καί Δικαιοσύνη, είναι ή 
πίστις μέ τήν όποιαν έζησεν ή 'Ελλάς επί τόσας χιλιετηρίδας, είναι ή 
πίστις μέ τήν όποιαν οι πρόγονοί μας τό 1821 άπετίναξαν τήν τυραννίαν 
καί άπεκατέστησαν τήν ελευθερίαν καί τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν.

'Ο άγών τής Παλιγγενεσίας ήρχισε «γιά τής Πατρίδος τήν ’Ε 
λευθερία, γιά τοϋ Χριστού τήν Πίστη τήν 'Αγία», όταν ό Πα).αιών 
Πατρών Γερμανός άνεπέτασσε τήν σημαίαν.

’Επηκολούθησεν αίμα, δάκρυα καί αγωνία, άποφασιστικότης, 
αλλά καί άγών συνεχής, γενναιότης, θέλησις, τόλμη. ”Ομως, όταν, 
κατά τον Στρατηγόν Μακρυγιάννη «οί λίγοι αποφασίζουν νά πεθά- 
νους λίγες φορές χάνουν καί πολλές κερδίζουν». ’Έ τσι καί έγινε.

Εις όλους τους αγώνας μας μέχρι τώρα εκερδίσαμεν τήν ’Ελευ
θερίαν. Τήν ’Ελευθερίαν τού ατόμου, τήν ’Ελευθερίαν τοϋ ’Έθνους.

Καί όλα τά μέλη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής Πυροσβε
στικής 'Υπηρεσίας, συνεπή προς τά διδάγματα τού Σωκράτους καί 
τού Θεανθρώπου Ιησού, συνεπή προς τά παραδείγματα τών προγό
νων μας καί τών πατέρων ημών, διαβεβαιοΰμεν , δλ.ους εκείνους, 
οι όποιοι έθυσιάσθησαν εις τον βωμόν τής Πατρίδος, τής ’Ελευθερίας 
καί τής ’Αγάπης, ότι άγωνιζόμεθα διά τήν διατήρησιν τής ’Ελευθε
ρίας έν Δικαιοσύνη, καί ότι εΐμέθα αποφασισμένοι νά έγκατ αλείφω μεν 
εις τους έπιγενομένους καί ημείς τον εαυτόν μας παράδειγμα αν ή 
ανάγκη τό έπιβάλη».

Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ ΑΙ ΤΥΠΟΣ

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  ΤΟΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν  
Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Α Ρ Υ Σ Ι Ν  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  Σ Ο Μ Α Τ Ο Ι

— ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ —
—  *Τπό τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡ . ΛΕΩ ΤΣΑΚ Ο Υ----------------------

Νομίζω ότι δέν θά κάμω κατάχρησιν των φιλοξενών σελίδων των «’Αστυ
νομικών Χρονικών» χν ασχοληθώ μέ ένα θέμα κάπως λεπτόν. Τό θέμα των σχέ
σεων, αί όποΐαι πρέπει νά υπάρχουν μεταξύ ’Αστυνομικών καί Δημοσιογράφων γε
νικώς, και είδικώτερον μεταξύ τών ’Αστυνομικών άφ’ ένός, καί τών άστυνομικών 
ρεπόρτερς έξ άλλου, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγομαι καί έγώ άπο 46 ολοκλήρων 
ετών. Καί πράττω τούτο διότι τον τελευταΐον καιρόν άντελήφθην ότι ολίγοι, ελά
χιστοι μάλλον, άστυνομικοί παραγνωρίζουν καί την υψηλήν αποστολήν τού τύπου, 
καί τό κοπιώδες εργον τών δημοσιογράφων καί τών άστυνομικών ρεπόρτερς άγνο- 
οϋντες ότι ή έλευθεροτυπία είναι μία άπό τάς άτομικάς έλευθερίας τήν οποίαν όχι 
μόνον προστατεύει άλλα καί έγγυάται το Σύνταγμα, καί ολίγοι πάλιν, έλαχιστό- 
τατοι δημοσιογράφοι έξοργιζόμενοι άπο συμπεριφοράν άστυνομικών, τήν όποιαν 
θεουρούν ανοίκειον άπέναντι τοΰ δημοσιογραφικού επαγγέλματος δημιουργούν έπει- 
σόδια μή επιτρεπόμενα. Προκαταβολικούς άκόμη καί διά νά μή διανοηθή κανείς ότι 
έστω καί πόρρωθεν έννοώ νά θίξω τούς άγαπημένους μου "Ελληνας άστυνομικούς, 
πρέπει νά σημειώσω ότι τό πρόβλημα αύτό τών σχέσεων μεταξύ άστυνομικών καί . 
δημοσιογράφων, είχε δημιουργηθή προ πολλών ετών καί εις τό Λονδΐνον μεταξύ τής 
περίφημου Σκώτλανδ Γυάρδ καί τών "Αγγλων ’Αστυνομικών Συντακτών. Οί 
'Αγγλοι άστυνομικοί εννοούσαν νά μή φέρονται μέ καλόν τρόπον καί νά μή δίδουν 
ειδήσεις εις τούς "Αγγλους συναδέλφους τού άστυνομικού ρεπορτάζ, άλλά καί αυτοί 
εννοούσαν νά κάνουν τήν εργασίαν των κατά τρόπον απολύτως ελεύθερον, άδιαφο- 
ρούντες τελείως άν με τό είδος τών ερευνών τού αστυνομικού ρεπορτάζ πού έφήρ- 
μοζαν, έπήρχετο ή όχι ζημία καί εις τήν ’Αστυνομίαν καί εις τήν Δικαιοσύνην άφού 
χάρις εις τάς δημοσιευομένας εις τόν Τύπον πληροφορίας διέφευγον έγκληματίαι 
ή άλλοι δράσται άνεύρισκον εις τά δημοσιεύματα έλαφρυντικά καί δικαιολογίας τών 
όποιων δέν εδικαιούντο. Καί σύν τώ χρόνου ήρχισεν ένας πόλεμος μεταξύ τής Σκώ
τλανδ Γυάρδ, άποκρυπτούσης πλέον ειδήσεις καί τών άστυνομικών ρεπόρτερς τού 
Λονδίνου πού έννοούσαν νά γράψουν τό σόμπαν, άδιαφορούντες διά τήν προσγενο- 
μένην ζημίαν εις τό Κράτος καί τήν Δικαιοσύνην. 'Ο  πόλεμος όμως αύτός δέν διήρ- 
κεσε πολύ εύτυχώς. Διότι έπήλθε «συμφωνία κυρίων» μεταξύ τής Σκώτλανδ Γυάρδ 
άφ’ ένος καί τών έπί τού άστυνομικού ρεπορτάζ δημοσιογράφων έξ άλλου όπως ή 
πρώτη μή άποκρύπτη ούτε τήν παραμικρά·/ εΐδησιν ή λεπτομέρειαν ενός γεγονότος 
εις τούς δευτέρους, άλλά καί οί δημοσιογράφοι νά μή δημοσιεύουν λεπτομέρειας καί 
ειδήσεις πού δέν έπρεπε καθόλου ή προσκαίρως νά δημοσιευθούν διά νά μή δοθούν 
όπλα ή επιχειρήματα εις τόν εγκληματίαν. Καί εις τόν τόπον εκείνον όπου ή ελευθε
ροτυπία είναι κάτι περισσότερον καί άπό θρησκεία καί δόγμα ακόμα βλέπομε·/ τήν 
Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν τού Λονδίνου νά δίδη αμέσως εις τήν δημοσιότητα 
το σκάνδαλο·/ τής έπ’ αύτοφώρω συλλήψεως τού υφυπουργού τών Εξωτερικών, άκο- 
λασταίνοντος εις δημόσιον πάρκο·/ μέ ενα τών ανδρών τής ’Ανακτορικής Φρουράς. 
Καί κανείς δέν έξενίσθη μέ αύτό.

Άλλά πριν εξετάσω τό όλο·/ θέμα τών σχέσεων μεταξύ ’Αστυνομίας καί 
Τύπου καί νά έκθέσω τάς άντιλήψεις μου πρέπει νά εΐπω μερικά πράγματα διά τό 
τί οφείλει καί τό ' Ελληνικόν ’Αστυνομικόν Σουμα εις τόν Τύπον ή μάλλον εις τούς 
παρά τή ’Αστυνομία εκπροσώπους του, δηλαδή εις τούς ’Αστυνομικούς Συντάκτας 
τών ’Εφημερίδων. Πρώτα - πρώτα οφείλει τήν ΐδρυσίν του.



Ή  συμβολή των ‘Αστυνομικών Συντακτών ίΐς τήν ttpuctv τοϋ 'Αστυνομικού Σώματος 301

Ό  αείμνηστος ’Ελευθέριος Βενιζέλος όταν έγένετο πρωθυπουργός τής Ε λ 
λάδος μετά τό κίνημα τής Θεσσαλονίκης, κατά τον ’Ιούνιον τοϋ 1917, άπεφάσισε 
νά φέρη μίαν αποστολήν άπό Άγγλους αξιωματικούς τής Σκώτλανδ Γυάρδ όχι διά 
νά ίδρυση άστυνομικόν Σώμα, άλλά διά νά μετεκπαίδευση τμήμα τής Χωροφυλακή: 
εις τά καθαρώς καί μόνον αστυνομικά καθήκοντα. Καί τό μετεκπαιδευόμενον αυτό 
τμήμα τής Χωροφυλακής, χωρίς νά παύση νά άποτελή μέρος τοϋ ό π λ ο υ  τής 
Χωροφυλακής όλης τής Χώρας, θά άνελάμβανε αστυνομικά καθήκοντα εις τάς μεγα- 
λουπόλεις. Έ π ί τή βάσει ψηφισθέντος νόμου ήλθεν ή ΰπό τόν αείμνηστον σέρ Φρ. 
Χαλλιντέϋ καί μέ τούς μακαρίτηδες Μπούμπιερ καί Ρήντ, άν δέ μέ άπατα ή μνήμη, 
’Αγγλική Διοργανωτική ’Αποστολή καί έπελήφθη τοϋ έργου της καί αμέσως οί άν
θρωποι έπήγαν νά βάλουν σέ τάξι τά πράγματα ή μάλλον τά κακώς κείμενα. Εις τήν 
’Αγγλικήν ’Αποστολήν προσελήφθη ώς διερμηνεΰς ό ένωμοτάρχης τότε καί μετά 
άνθυπασπιστής τής Χωροφυλακής, ήδη δέ συνταξιούχος άπό έτών Ά στ. Διευθυντής 
κ. Δημοσθένης Κορέσσης, ό όποιος τότε ήτο ό μόνος ’Αγγλομαθής εις τήν τότε ’Α
στυνομικήν Διεύθυνσιν, Χωροφυλακής βέβαια, ’Αθηνών πού ήτο έγκατεστημένη 
εις τό έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Πατησίων καί Καποδιστρίου μέγαρον, όπου 
τάς άρχάς τοϋ αίώνος μας ή Πρεσβεία τής Αύστροουγγρικής Αυτοκρατορίας;

Ui Ά γγλο ι τής Σκώτλανδ Γ υάρδ άρχισαν αμέσως τό έργον τους άφοΰ κάπως 
κατετοπίσθησαν καί ίδρυσαν πρώτα άπ’ όλα ένα άπόσπασμα ή ούλαμόν άπό μίαν 
δεκαπεντάδα ή εικοσάδα χωροφυλάκων καί δύο ένωμοτάρχας εΐδικώς έπιλεγέντων καί 
διδαχθέντων άπό τήν ’Αποστολήν διά νά άσκήσουν καθήκοντα τροχονόμου. Καί τό 
τμήμα αυτό, τής πρώτης Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, έγκατεστάθη εις το ισόγειον 
τοϋ είς τάς άρχάς τής όδοϋ Μιχ. Βύδα κτιρίου, όπου ήτο έγκατεστημένη ή υπηρεσία 
Καταδ'ιώξεως Χωροφυλακής, όπως έλέγετο τώ καιρώ έκείνω ή Γενική ’Ασφάλεια 
τής σημερινής εποχής, υπό τόν μακαρίτην ταγματάρχην Ίωάννην Μαρούδαν, τον 
ιστορικόν πλέον Μπάρμπα—Γιάννην, περί τοϋ οποίου κάποτε πρέπει νά άσχοληθώ. 
Διοικητής τοϋ τμήματος αύτοϋ τών τροχονόμων Χωροφυλάκων έτοποθετήθη ό τότε 
άνθυπομοίραρχος καί ήδη ζών σεβαστός πρεσβύτης πλέον κ. Περικλής Καλαπόδ ή?» 
άπόστρατος άνώτερος άξιωματικός τής Χωροφυλακής. Είχα παρακολ.ουθήσει τότε, 
νεώτατος δημοσιογράφος, τήν κολοσσιαίαν έργασίαν πού έκαμεν τότε ή ΰπό τόν 
άείμνηστον Χαλλιντέϋ ’Αγγλική Διοργανωτική ’Αποστολή. Ό  Ρήντ καί ό Μπούμπιερ 
μέ τόν κ. Κορέσση ώς διερμηνέα καί άκολουθούμενοι άπό τούς ΰπό έκπαίδευσιν τρο
χονόμους έτρεχαν πρωί βράδυ είς τούς δρόμους καί έκαναν παρατηρήσεις είς τούς 
αμαξάδες νά μή κτυποϋν άλύπητα μέ τά καμουτσίκια τά άλογά τους καί στούς οδη
γούς τών κάρρων καί τών σουστών νά μή τά παραφορτώνουν καί υποφέρουν τά ζώα. 
Γιατί ποιος έδινε τότε σημασία εις τάς ’Αθήνας διά τέτοια ζητήματα. Καί παράλ
ληλα έδείκνυαν είς τούς τροχονόμους πώς πρέπει νά ρυθμίζουν τήν άραιοτάτην τότε, 
έν σχέσει μέ τόν σημερινόν ίλιγγον, διέλευσιν τών εκατοντάδων αμαξών καί 
τών έλαχίστων αύτοκινήτων είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος ή είς τάς δια
σταυρώσεις τών οδών Αιόλου—Σταδίου, Αιόλου καί Πανεπιστημίου καί Αιόλου 
καί Έρμοϋ. Διότι είς αύτά τά τέσσαρα σημεία έτοποθετήθησαν οί πρώτοι ακίνητοι 
τροχονόμοι. Καί φυσικά εις τούς τροχονόμους έδόθησαν ρηταί όδηγίαι άπό τόν σέρ 
Φρέντερικ Χαλλιντέϋ ότι μόνον τά τροχοφόρα έπρεπε νά προσέχουν καί νά ρυθμί
ζουν τήν κίνησίν των. Καί αυτός ό Βασιλεύς, άείμνηστος ’Αλέξανδρος, άν έπερνοϋσε 
δέν έπρεπε νά σηκώσουν τό χέρι,νά τό φέρουν _ις τόν γεΐσον τοϋ πηληκίου καί νά τόν 
χαιρετήσουν, θ ά  έσήκωναν τό χέρι άλλά διά νά τον σταματήσουν ή νά τοϋ δώσουν 
τό σημεΐον τής έλευθέρας διαβάσεως. Είς αύτό τό πράγμα είχαν έπιμείνει πολύ οί 
Αγγλοι άστυνομικοί.

Δεν είχαν περάσει παρά έλάχισται ήμέραι άπό τής έμφανίσεως τών πρώτων 
τροχονόμων ότε έτυχε νά περνά μέ τό άμάξι του ό μέγας καί πολύς Στρατιωτικός 
Διοικητής ’Αθηνών αντιστράτηγος τότε ’Ιωάννης Γενήσαρλης, πασίγνωστος κυρίως
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διά τό εύσταλές σώμα του, τό έκτακτον παράστημά του, τον αρειμάνιου μύστακά του 
καί τήν τέχνην του νά διευθύνη τούς ανακτορικούς χορούς έπί αειμνήστου Βασιλέως 
Γεωργίου τοϋ Α'.Τότε μάλιστα έκυκλοφοροϋσε καί το τραγουδάκι διά τήν Καίτην 
Χατζοπούλου ή Χατζηανέστη, μετέπειτα λαίδην Λώ καί κατόπιν καν Γ. Πειρου- 
νάκη, δεινήν χορεύτριαν :

Κι’ ό Γενήσαρλης της λέει 
Καίτη μή χορεύης πιά.

'Ο Γενήσαρλης λοιπόν αύτός περνάει μέ τό αμάξι του άπό τήν διασταύρωσιν 
των οδών Πανεπιστημίου καί Πατησίων καί ό έκεϊ τροχονόμος χωροφύλαξ, άντί 
ώς χωροφύλας νά σταθή «κλαρίνο» δηλαδή είς προσοχήν άπό άποστάσεως έξ βημά
των καί νά φέρη τήν δεξιάν εις τό γεϊσον τοϋ πηληκίου του διά χαιρετισμόν καί'νά 
μείνη είς τήν στάσιν αυτήν άκίνητος καί άφοϋ θά τόν είχε προσπεράσει ό Στρατιωτικός 
Διοικητής άλλα εξ βήματα, μέ σήμα έσταμάτησε τό αμάξι του διά νά μή συγκρουσθή 
μέ καθέτως διερχόμενον όχημα. Καί ό μέν οδηγός τοϋ Γενήσαρλη λοχίας άντιληφθείς 
τόν κίνδυνον έσταμάτησε, άλλ’ ό αντιστράτηγος—’Αναπληρωματικός Στρατιωτικός 
Διοικητής ’Αθηνών πού είχε γίνει σαν άστακός άπό τόν θυμόν του κατέβηκε άμέσως 
άπό το αμάξι του καί έβροντοφώνησε προς τόν δυστυχή χωροφύλακα τροχονόμον.

—Γιατί δέν άπένειμες τον κεκανονισμένον χαιρετισμόν άλλά μέ έσταμάτησες; 
Αέν ξεύρεις ποιος είμαι;

—Μάλιστα Στρατηγέ μου κ. ’Αναπληρωματικέ Διοικητά. ’Αλλά έχομεν εντο
λήν άπό τήν ’Αγγλικήν ’Αποστολήν όταν έκτελοϋμε καθήκοντα τροχονόμου...

Μά δέν έπρόλαβε νά άποτελειώση τήν φράσιν του ό δυστυχής εκείνος τροχο
νόμος διότι έδέχθη έπί τής δεξιάς παρειάς σφοδρότατου καί ηχηρότατου ράπισμα 
άπό τον έξαλλον στρατηγόν, ό οποίος έπιπροσθέτως τόν έτιμώρησε μέ 45θήμερον 
«αύστηράν φυλάκισιν» τό άνώτατον όριον τής δικαιοδοσίας του.

—Νά μάθης άλλοτε νά χαιρετάς.
Ό  Γενήσαρλης έπροχώρησε καί έφυγε μέ τό άμάξι του. ’Αλλά πριν ή ό τρο

χονόμος χωροφύλαξ έξέλθη τήν επομένην είς τήν άναφοράν καί «άναφέρη εύπειθώς 
ότι ετιμωρήθη διά 45θημέρου φυλακίσεως άπό τόν κ. Στρατιωτικόν Διοικητήν», ό 
φίλος μας άνθυπασπιστής τής εποχής εκείνης καί διερμηνεύς κ. Κορέσσης άφηγήθη 
τό επεισοδίου καί είς τόν τότε πρύτανιν τών άστυνομικών συντακτών καί μετέπειτα 
Πρόεδρον τής Ένώσεως Συντακτών Δημήτριον Άρνέλλον καί είς έμέ, διότι πολύ 
σωστά ενόμισεν ότι τό χαστούκι πού έδόθη αδίκως είς τόν Χωροφύλακα αφορούσε 
όλα τά όργανα τής Χωροφυλακής άλλά καί τήν ’Αγγλικήν ’Αποστολήν. Καί τήν 
επομένην τό επεισοδίου εκείνο έδημοσιεύετο έν έκτάσει είς τάς εφημερίδας καί 
εσχολιάζετο δυσμενώς διά τόν τότε άντιστράτηγον. ’Αλλ.ά καί ό άείμνηστος Χαλ- 
λιντέϋ τότε έχων σύμμαχόν του τόν τύπον όλόκληρον χάρις είς ημάς τούς άστυνο- 
μικούς ρεπόρτερς παρουσιάσθη τήν επομένην είς τόν τότε πρωθυπουργόν Βενιζέλον 
καί έδήλωσεν ότι τόσον αύτός όσον καί τά λοιπά μέλη τής ’Αποστολής θά έφευγαν 
άμέσως έάν δέν έτιμωρεϊτο άμέσως καί δέν άντικαθίστατο εις τήν ’Αναπληρωματικήν 
Διοίκησιν ’Αθηνών ό χειροδικήσας άντιστράτηγος. Καί ό άείμνηστος πολιτικός άντε- 
κατέστησευ αυθωρεί τον Γενήσαρλην, διότι έσκέφθη άμέσως τόν άντίκτυπον πού θά 
είχεν είς τήν Αγγλίαν καί είς τόν τότε πρωθυπουργόν της ή τυχόν άναχώρησις τής 
’Αγγλικής ’Αποστολής έξ ’Αθηνών δι’ ένα τοιοϋτον έπεισόδιον. Καί τότε ήσαν εκ
κρεμή άκόμη όλα τά Ελληνικά ζητήματα καί αί έθνικαί διεκδικήσεις ένώπιον τοϋ 
συμβουλίου τών Τεσσάρων. Μά μέ τήν εύκαιρίαν αυτήν ό σέρ Χαλλιντέϋ τοϋ άνέ- 
πτυξε καί τόν έπεισε νά καταθέση άμέσως είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου καί νά συγ
κρότηση καθαρώς αστυνομικόν Σώμα δι’ δλας τάς μεγάλας πόλεις. Καί οΰτω ίδρύθη 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

"Αν ό κ. Κορέσσης έφοβεΐτο καί έσίγα διά τό ράπισμα έκεϊνο τοϋ στρατιωτικοϋ 
διοικητοΰ κατά τοϋ Χωροφύλακος καί δέν τό έλεγεν είς ημάς τούς δύο άστυνομικούς
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
6. Σπουόαιότης καθημεοινί/ζ ετταψήζ.

♦* *
6. Σπουδαιότης καθημερινής επαφής.
Με-τά τήν εκκλησίαν καί το σχολείον ή ’Αστυνομία είναι ό κοινωνικός θε

σμός μέ τον όποιον έρχεται είς συχνοτέραν επαφήν ό πολίτης εν ‘Ελλάδι. Ούτος 
κατά κανόνα δέν γνωρίζει καί δεν ένδιαφέρεται νά μάθη τήν καλήν όργάνωσιν τής 
’Αστυνομίας, τήν εντιμότητα καί τήν δραστηριότητα των μελών αυτής, τήν ικανό
τητα των διοικούντων καί τόσας άλλας λεπτομέρειας. Ό  πολίτης σχηματίζει τήν 
γνώμην του διά τήν ’Αστυνομίαν άπό τάς δ η μ ο σ ί α ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά ς μ ε τ’ 
α ύ τ  ή ς έ π α φ ά ς .

Κατά τάς ’Αμερικανικές στατιστικάς, τάς ΰπαρχούσας εις το σύγγραμμα τοϋ 
Gourley (αί όποϊαι κατά πάσαν πιθανότητα ισχύουν καί παρ’ ήμϊν) τό 90%  εκ 
των έπαφών των άστυνομικών οργάνων μετά των πολιτών δέν άφοροΰν σύλληψιν 
έγκληματίου. Καθίσταται άρα εΰνόητον πόσον Οά έπηρεασθή τό κοινόν εις τάς περί 
’Αστυνομίας αντιλήψεις του, εάν ή επικοινωνία αύτοϋ μετά τών μελών τής αστυνομι
κής δυνάμεως είναι τοιαύτη, ώστε νά προκαλέση τήν έκτίμησιν, τόν σεβασμόν καί 
τήν συμπάθειαν τοϋ μέσου πολίτου.

Συνηθέστατα όμως ή πρώτη επαφή τοϋ πολίτου με τήν ’Αστυνομίαν λαμβάνει 
χώραν υπό δυσμενείς συνθήκας καί δύσκολους περιστάσεις έκ τών οποίων πολλάκις 
δημιουργοϋνται κακαί εντυπώσεις διά τήν ’Αστυνομίαν. Ή  π ρ ώ τ η  ε π α φ ή  
α π ο τ ε λ ε ί  ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό ν  π α ρ ά γ ο ν τ α  δ ι ά  τ ή ν  ε ί ς  τ ό  
μ έ λ λ ο ν  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν  έ ν α  ν τ ι  τ ή ς  Ά σ  τ  υ
ν ο μ ί α ς .

Ή  πεποίθησις τοϋ κοίνοϋ περί καλής ή μή ’Αστυνομίας θά σχηματισθή έκ 
τοϋ τρόπου μεθ’ ού αΰτη θέλει χειρισθή τήν έκάστοτε κατάστασιν. ’Από τήν πρώτην 
έπαφήν σχηματίζουν γνώμην περί τής μορφώσεως, τής έκπαιδεύσεως, τής νοημο
σύνης, τής άκεραιότητος καί τής επαγγελματικής καταρτίσεως τής ’Αστυνομίας. 
Άναλόγως τής έντυπώσεως, τό κοινόν μάς προσάπτει διαφόρους κατηγορίας, αί 
όποϊαι βεβαίως δέν τιμοϋν τό έπάγγελμά μας. Εις πείσμα τών δυσκολιών, αί όποια' 
παρουσιάζονται πρέπει νά καταβάλληται πάσα δυνατή προσπάθεια, ώστε νά δημι- 
ουργοϋνται όσον τό δυνατόν περισσότεραι εύνοϊκαί έπαφαί μεταξύ άστυνομικών καί 
κοίνοϋ. Ή  σταθερότης τών ευνοϊκών τούτουν έπαφών δημιουργεί πολλαπλασίους 
ευμενή προδιάθεσιν υπέρ τής ’Αστυνομίας. Διότι έκεϊνος, οστις θά έλθη εις έπαφήν 
μέ τόν αστυνομικόν καί θά άποκομίση καλάς εντυπώσεις θά μεταδώση ταύτας είς 
τόν κύκλον τών γνωστών του, καί οΰτω γίνεται ένας καλός προπαγανδιστής διά 
τό έργον τής ’Αστυνομίας. Ή  σ τ α θ ε ρ ό τ η ς  τ ώ ν  ε υ ν ο ϊ κ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν

συντάκτας καί δέν τό εξεμεταλλευόμεθα καί ημείς καταλλήλως, είναι ζήτημα άν θά 
ΰφίστατο σήμερον τό ’Αστυνομικόν Σώμα ή άν θά ίδρΰετο μεταγενεστέρους.

’Αλλά υπάρχουν καί μερικά άλλα επεισόδια τής συμβολής καί τής βοήθειας 
τήν οποίαν παρέσχε τό άστυνομικόν ρεπορτάζ είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Καί μέ 
αυτά θά άσ/οληθώμεν.

( Συνεχίζεται)
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π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  έ κ  τ η ς  π ρ ώ τ η ς  ε π α φ ή ς  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι  
κ α ί  τ ο ν  β α θ μ ό ν  τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν ,  α ί  ό π ο ΐ α ι  υ π ά ρ χ ο υ ν  
μ ε τ α ξ ύ  τ ή ς  δ υ ν ά μ ε ω ς μ ι ά ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  Δ ι ε υ θ ύ ν -  
σ ε ω ς  κ α ί  τ ο ΰ  κ ο ι ν ο ϋ . Ό  αστυνομικός όστις πλησιάζει τούς ανθρώπους 
κατά τάς στιγμάς τής δοκιμασίας των, εισέρχεται πολύ βαθέως είς τήν καρδίαν των 
κατά την σύντομον αύτήν έπαφήν άπό ότι εισέρχεται κατά τήν διάρκειαν ολοκλήρου 
καί μακροχρονίου σειράς άλλων επαφών.

Κατά κανόνα αί προσπάθειαι τής ’Αστυνομίας πρός έλεγχον τών πράξεων 
τών πολιτών συναντούν άντίδρασιν. Ό  πολίτης σχεδόν όλων τών χωρών τοΰ κόσμου 
καί φυσικά καί ό Έλλην πολίτης είναι άτομιστής κα ίσχυράς άντιδράσεως εις κάθε 
προσπάθειαν ελέγχου τών ελευθεριών του. Ό  άτομισμός καί ή άντίδρασις έναντίον 
τής άρχής—λαμβανομένου ενταύθα τού όρου άρχή, ύπό γενικωτάτην έννοιαν—είναι 
πατροπαράδοτος. Πλήν τής ’Αστυνομίας καμμία άλλ.η υπηρεσία δεν προξενεί τόσην 
α'σθησιν είς το κοινόν. Κατά τήν εφαρμογήν οίουδήποτε νόμου, οίουδήποτε μέτρου 
θά συναντήσουν τόν άστυνομικόν έκτελούντα το καθήκον του καί άπαγορεύοντα τήν 
ενέργειαν ώρισμένων πράξεων τών πολιτών ή έλέγχοντα τήν έν γένει διαγωγήν των. 
Έ ν  τή πραγματικότητι ό νόμος, ώς γνωστόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κυ
βερνητική επιταγή, άπαγορεύουσα, χάριν τού συνόλου, τάς ώρισμένας ένεργείας 
τών πολιτών. *0 ατομισμός όμως δέν δέχεται καί δέν βλέπει κυβερνητικήν ένέργειαν 
χάριν τού συνόλου, δημιουργεί αιτίαν άνησυχίας καί δυσφορίας τήν οποίαν φυσικά 
φυλάσσει διά τόν εκπρόσωπον τής Πολιτείας άστυνομικόν καί όχι δι’ άλλον, διότι 
αύτον βλέπει κατ’ εκείνην τήν στιγμήν.

Τήν 27-8-1959, συνεζητεΐτο εις τήν Βουλήν τό Ν.Δ. 3990/59 (Α. 199) «περί 
τής άναθέσεως εις τάς Άστυνομικάς Άρχάς τής έκδικάσεως αστυνομικών παρα
βάσεων τιμωρουμένων διά προστίμου κλπ.». Κατά τήν συζήτησιν, λαβών τον λόγον 
ό βουλευτής καί τέως 'Τπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων, καί τά

«Κύριοι συνάδελφοι εάν κανείς θελήση γενικώτερον νά άναλ,ύση τό κυκλοφο- 
ριακόν πρόβλημα κατά τήν προσωπικήν μου, τουλάχιστον, πεποίθησιν, πέραν όλων 
τών άλλων, όφείλει νά σταθή είς ένα βασικόν συντελεστήν τής πειθαρχήσεως τού 
ανθρωπίνου παράγοντος, είτε αυτός είναι οδηγός αυτοκινήτου, είτε είναι πεζός. 
Είς τόν τόπον μας, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, είλικρινώς, άντιμετωπίζομεν καί 
σήμερον βαρύτατον πρόβλημα, διότι οί "Ελληνες έξ ιδιοσυγκρασίας εΐμεθα άπεί- 
θαρχοι καί έγωισταί καί δυσκόλως συμμορφούμεθα είς άναγκαίας άστυνομικάς καί 
κρατικάς διαταγάς, καί όφείλομεν όλοι νά κατανοήσωμεν ότι έάν τοιαύτη πειθάρ- 
χησις δέν ΰπάρχη δέν είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή τό βαρύτατον κυκλοφοριακον 
πρόβλ.ημα. Χρειάζεται πρώτον πειθάρχισις καί δεύτερον σχετικαί όμιλίαι τών έπί 
μέρους ατόμων ή τών ομάδων. Έάν αύτά τά δύο πράγματα δέν συμβούν τό κυκλο- 
φοριακόν πρόβλ.ημα είς την Ελλάδα δέν θά λυθή ποτέ καί. κατ’ εξοχήν είς τάς ’Αθή
νας, όπου τό πρόβλημα είναι όξύτατον. Ή  κυκλοφοριακή' συμφόρησις είς «ορι
σμένα σημεία τής Πρωτευούσης παρουσιάζεται μεγαλ.υτέρα καί άπό τό πλέον πολ.υ- 
σύχναστον σημεϊον τής Εύρώπης, τάς Βρυξέλλας.

Κατά συνέπειαν νομίζω ότι επί τής άρχής τού Νομοσχεδίου τήν άρχήν δηλ. 
τής πειθαρχήσεως, διότι αύτή είναι ή άρχή του, καί τής άναγκαίας έπιβολ.ής κυρώ
σεων δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη ούδεμία άντίρρησις. Τό μέτρον αύτό εφαρμόζεται 
άπό'πολλσύ είς τάς χώρας τής Δυτικής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής. "Αλλωστε 
ασχέτως, ότι έκ πρώτης όψεως έμφανίζεται σκληρόν τό μέτρον αύτό έν τούτοις 
είναι άπείρως έπιεικέστερον διά τόν τιμωρούμενον, άπ’ ότι είναι ή κλήσις, ή όποια 
έχει ώς συνέπειαν νά άπασχοληθή ένα ολόκληρον πρωινόν διά^νά πάη είς τό Δικα- 
στήριον. Κατά συνέπειαν έπιεικέστερον είναι τό Νομοθέτημα αύτό άπ’ ότι είναι ή 
προϊσχύουσα νομοθεσία.



305Σχέσεις ’Αστυνομίας καί Κοινού

'Η  ’Αστυνομία κατά την ιδικήν μου-γνώμην σήμερον έπιτελεΐ εξαίρετα έργα. 
Έάν πας νόμος πρέπει νά τηρήται άνευ έξαιρέσεων κατ’ εξοχήν αί κυκλοφοριακαί 
διατάξεις δεν επιδέχονται ούδεμίαν έξαίρεσιν. Κατ’- έπανάληψιν έγράφη είς τόν 
τύπον αύτό τό όποιον συνέβη είς την ’Αγγλίαν.

«Εις την ’Αγγλίαν ό Μπάτλερ, 'Υπουργός των Οικονομικών, μεταβαίνων 
είς την Βουλήν διά νά καταθέση τον προϋπολογισμόν καί έχων καθυστερήσει, έκαμε 
μίαν παράβασιν τοϋ κανονισμού της Τροχαίας καί έτιμωρήθη. Οί βασιλείς τής ’Α γ
γλίας, παραβαίνοντες τάς κυκλοφοριακάς διατάξεις επίσης τιμωρούνται. Εις τήν 
Δυτικήν Γερμανίαν συχνά τιμωρούνται οί 'Υπουργοί παραβιάζοντες τάς κυκλο- 
φοριακάς διατάξεις. Σας είναι γνωστόν, ότι έτιμωρήθη ό 'Υπουργός Στρατιωτικών 
διά παράβασιν Τροχαίας όχι προς πολλοΰ χρόνου. Είς τον τόπον μας δυστυχώς δεν 
συμβαίνει αυτό. Δεν έπιτρέπεται νά παραβιάζη κανείς τούς κανονισμούς της Τρο
χαίου; οίοσδήποτε καί αν είναι.

’Επίσης κατά τήν αύτήν συζήτησιν ό νϋν 'Υπουργός κ. Δ. Δαβάκης είπε, μεταξύ 
άλλων, τά έξης :
' .. ......... ........................................................)...............

«Είμαι συνεπώς υπέρ τών αύστηρών κυρώσεων. Διότι δέν πρέπει νά μας 
διαφεύγη καί αύτό τό όποιον εϊπεν ό συνάδελφος κ. Μητσοτάκης, 8τι ήμεϊς ζητοϋ- 
μεν τήν αύστηράν τήρησιν τών νόμων άπό όλους καί ήμεϊς έπιδιώκομεν τήν έξαί- 
ρεσίν μας.

«’Επίσης επιθυμώ νά θίξω καί ένα άλλο θέμα συναφές μέ αύτό, τό όποιον 
εϊπον προηγουμένως. Δέν θά πρέπει δηλαδή νά καταφερώμεθα κατά τών οργάνων 
τής Τροχαίας, τά όποια έπιτελοϋν δυσχερέστατον ύπό τάς σημερινάς συνθήκας 
έργον. Καί διά νά άντιληφθήτε σάς άναφέρω τό έξής παράδειγμα. Τήν έπομένην 
τής έφαρμογής τοϋ μέτρου περί «φώτων τών αυτοκινήτων» ώδήγουν τό αύτοκίνη- 
τόν μου καί ήμουν παραβάτης τής διατάξεως. Μέ έσταμάτησε τό όργανον τής Τρο
χαίας καί μέ παρετήρησε. Τοϋ εϊπον ότι «έχεις δίκαιον καί λυποΰμαι, διότι δέν μπο
ρείς νά μέ τιμωρήσης» ."Ο  άστυφύλαξ μέ άνεγνώρισε καί μοϋ είπε «εϊσθε ό πρώτος 
ό όποιος μοϋ μιλεΐτε κατ’ αύτόν τον τρόπον, διότι όσοι άλλοι έπέρασαν μέ ύβρισαν 
διά τήν παρατήρησιν πού τούς έκανα».

Έάν αί σχέσεις τοϋ κοινοΰ έναντι τής ’Αστυνομίας δέν είναι όπως πρέπει νά 
είναι, κάθε προοδευτική προσπάθεια τής ’Αστυνομίας θά είναι άδύνατος καί θά 
εύρεθή είς δύσκολον θέσιν νά έφαρμόση κάποιο μέτρον. 'Υπάρχουν πολλά μέσα νά 
κερδηθή καί νά διατηρηθή ένα πνεΰμα καλής συνεργασίας ’Αστυνομίας καί· κοινοΰ. 
Έάν ύπάρξη αυτή ή συνεργασία ή στάθμη τοϋ ήθικοϋ τών άστυνομικών θά είναι 
βελτιωμένη, θά δώση θάρρος είς αύ-ίούς νά αύξήσουν τάς προσπάθειας των καί νά 
προοδεύσουν αί άστυνομικαί ύπηρεσίάι. Θά έπέλθη αΰξησις τής άστυνομικής δρα- 
στηριότητος, ή 'ποια θά εΐχεν ώς άποτέλεσμα αύξησιν τής έκτιμήσεως τής ’Αστυ
νομίας καί θά ' μιουργήση έπιθυμίαν έκ μέρους τοϋ πολίτου νά τηρή τούς νόμους. 
Χωρίς τήν συνεργασίαν, τό έργον τής ’Αστυνομίας καθίσταται δυσκολώτερον. Είς 
τήν εισηγητικήν-έκθεσιν τοϋ ίδρυτικοΰ Νόμου τής ’Αστυνομίας (Ν. 2461/1920), 
ό τότε 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, άείμνηστος Ρακτιβάν έγραφε, μεταξύ άλλων, 
τά έξής. «Προς εύόδωσιν τοϋ άστυνομικού έργου έν ταϊς πόλεσι , ανάγκη νά άνα- 
πτυχθή ή συμπάθεια τών πολιτών, όπερ είναι δυσχερές άν τά άστυνομικά καθή
κοντα έκτελή στρατιωτικόν σώμα καί ο.δ τά όργανα ύπόκεινται είς συχνάς μετα
θέσεις».

(Συνεχίζεται)
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Ή  απεργία δικαίωμα άπορρέον έκ της ελευθερίας τοϋ ατόμου καί συναντώ- 
μενον εις τάς Δημοκρατίας των ελευθέρων κρατών χρησιμεύει. ως όπλον τοϋ 
εργάτου κατά τοϋ εργοδότου, συντελεί εις την αύξησιν των άποδοχών του καί εις 
την εν γένει βελτίωσιν της θέσεώς του. Δεν υπάρχει αμφιβολία o n  ή άνοδος τής 
υλικής ευημερίας των εργαζομένων καί ή έξύψωσις τής ήθικής αυτών προσωπικό- 
τητος είναι προτιμοτέρα μέ μέσα ειρηνικά καί οχι μέ βίαια ώς ή άπεργία, ήτις 
γέννα εχθρότητα μεταξύ τών εργατών καί εργοδοτών. Είναι όμως μάλλον βέβαιον 
δτι ή άπεργία είναι μέσον εις την διάθεσιν τοϋ εργάτου, έν οψει πραγματοποιήσεως 
τοϋ οποίου ό εργοδότης γίνεται λογικώτερος καί όλιγώτερον έγωιστής, όταν σκε- 
φθή τά άποτελέσματα μιας πιθανής άπεργίας εις την έπιχείρησίν του.

Καίτοι οί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την παΰσιν έργασίας, ώς μέσον άνυ- 
ψώσεως τοϋ βιοτικού των επιπέδου, έν τούτοις, αί άπεργιακαί έκδηλώσεις πλήτ
τουν έπικινδύνως τήν παραγωγήν καί τό εθνικόν εισόδημα τών Κρατών, δημιουρ
γούν σοβαρά ζητήματα δημοσίας τάξεως καί έν γένει υπονομεύουν αυτήν ταύ- 
την την ύπόστασιν τών Κρατών, λόγω τής έκμεταλλεύσεως τούτων έκ μέρους τών 
κομμουνιστών.

"Ηδη προβαίνομεν εις την έξέτασιν τών συνεπειών τούτων :
1. Ο ί κ ο ν ο μ ι κ α ί  σ υ ν έ π ε ι α  ι .
Αί άπεργίαι σήμερον στρέφονται κυρίως κατά τοϋ Κράτους καί τής κοινωνικής 

όλότητος καί δευτερευόντως κατά τών έργοδοτών. 'Επομένως είναι αύται άναμφι- 
σβητήτως καταστρεπτικαί διά την έθνικήν οικονομίαν καί διά τήν κοινωνίαν.'Η 
συνέχεια τής οικονομικής ζωής κατά την διάρκειαν τούτων διασπάται καί ή κοι
νωνία κλονίζεται σοβαρώς. Σπατάλη δυνάμεων καί δυστυχία κυριαρχούν. Ο ί ίδιοι 
οί άπεργοί ζημιόϋνται ώς'έκ τής άπωλείας τών ημερομισθίων τών ήμερών αποχής 
έκ τής έργασίας των μέ άποτέλεσμα τήν πενίαν καί δυστυχίαν αύτών τούτων καί 
τών οικογενειών των.

Αί μεγάλαΐ άγγλικαί άπεργίαι τοϋ Μεσοπολέμου ήσαν έκ τών αιτίων τής κρί- 
σεως, ή οποία έκαμψε τήν άγγλικήν οικονομίαν καί συνετέλεσαν όμοϋ βεβαίως μέ 
τά έπακόλουθα τών δύο παγκοσμίων πολέμων νά άπολέση αύτη τήν προέχουσαν 
θέσιν, τήν όποιαν κατεϊχεν άπό αιώνων εις τήν παγκόσμιον άγοράν.

Αί μεγάλαι Γαλλικαί άπεργίαι τών έτών 1947, 1950 καί 1953 έκλόνισαν σοβα
ρώς τήν έθνικήν οικονομίαν τής Γαλλίας. ’Αρκεί νά σημειωθή ότι κατά το 1947 
άπωλέσθησαν εις τήν χώραν ταύτην συνεπεία τών απεργιών 22 εκατομμύρια ήμερο- 
μισθίων, κατά δέ τό θέρος καί τό φθινόπωρον τοϋ έτους 1953 εις μόνον τάς έθνικο- 
ποιημένας βιομηχανίας, τάς μεταφοράς καί τάς τηλεπικοινωνίας, άπωλέσθησαν 13 
έκατομμύρια ημερομισθίων. Έ κ  τών άριθμών τούτων προκύπτει ποΐαι πρέπει νά 
είναι αί παρεπόμεναι ζημίαι έκ τής κατά τό μάλλον ή ήττον μακράς διακοπής τής 
παραγωγικής δραστηριότητος τών κλάδων, ένθα έξεδηλώθησαν αί άπεργίαι. Αί 
έκδηλωθεΐσαι άπό τής λήξεως τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τοϋ ’Ιουνίου 
1946 άπεργίαι εις ’Αμερικήν, έσχον τάς έξής οικονομικές συνέπειας : Άπωλέσθησαν
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έν συνόλω 113.305.000 ημερομίσθια εργατών, άντιστοιχούντα εις τό ποσόν τού 
ενός δισεκατομμυρίου πεντήκοντα έκατομμυρίων δολ>,αρίων. Ή  παραγωγή χάλυ- 
βος, λόγω απεργιών, έμειώθη κατά 11.400.000 τόννους επί συνολικής παρα
γωγής 75.000.000 τόννων. 'Η  παραγωγή άνθρακος έμειώθη κατά 113.000.000 
τόννους επί συνολικής παραγωγής 580.000.000 τόννων. 'Η  παραγωγή αυτοκινήτων 
έμειώθη κατά 2.900.000 οχήματα, δηλ, κατά 50%. 'Η παραγωγή οικοδομήσιμου 
ξυλείας κατά 1 δισεκ. κυβικά μέτρα καί τέλος ή παραγωγή ήλεκτρικών ψυγείων 
ήλαττώθη κατά 1.008.000 καί τών ήλεκτρικών κουζινών κατά 415.000.

Εις τήν χώραν μας βάσει στατιστικών στοιχείων, παρασχεθέντων μοι έκ μέρους 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εργασίας, κατά τό έτος 1957 έγένοντο 181 άπεργίαι καί άπω
λέσθησαν 169.474 ήμερομίσθια, κατά τό έτος 1958 έγένοντο 113 άπεργίαι καί 
άπωλέσθησαν 109.260 ήμερομίσθια, κατά το έτος 1959 έγένοντο 100 άπεργίαι καί 
άπωλέσθησαν 59.909 ήμερομίσθια καί κατά τό έτος 1960 έγένοντο 135 άπεργίαι 
καί άπωλέσθησαν 81.268 ημερομίσθια, ήτοι, κατά τήν διάρκειαν μιας 4ετίας έγέ
νοντο 529 άπεργίαι καί άπωλέσθησαν 419.908 ήμερομίσθια.

Προστιθεμένων καί τών παρεπομένων ζημιών, τάς οποίας ύπέστη ή έθνική 
μας οικονομία έκ τής κατά τό μάλλον ή ήττον διακοπής τής παραγωγικής δρα
στηριότατος τών κλάδων, ένθα έξεδηλώθησαν αί άπεργίαι, ώς καί τών συναφών 
τοιούτων, έξάγεται τό μέγεθος τών ζημιών της έθνικής μας οικονομίας.

2. Κ ο ι ν ω ν ι κ ά  ί κ α ί  π ο λ ί τ ι κ α  ί σ υ ν έ π ε ι α ι .
Ή  συνέχισις υπό τών έργοδοτών της έργασίας των διά τών προσερχομένων 

άπεργοσπαστών, ή δι’ άλλων έλευθέρων έργατών, ώς είναι εύνόητον, βάλλει κατά 
τών άπεργών καί κατ’ αυτής ταύτης τής άπεργίας, ής τήν έπιτυχίαν θέτει έν κιν- 
δύνω. Διά τον λόγον άκριβώς τούτον οί άπεργοί προς ένίσχυσιν τών άπόψεών των 
καί προς διατήρησιν τοΰ άπεργιακοΰ άγώνος, προβαίνουν, ούχί σπανίως, εις πρά
ξεις βίας κατά τών άπεργοσπαστών καί εις φθοράς μηχανικών έγκαταστάσεών κ.λ.π. 
Κατά τήν διάρκειαν τών άπεργιακών έκδηλώσεων πολλά καί δύσκολα προβλήματα 
Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας δημιουργοΰνται. Πολλάκις αί άπεργίαι καταλή
γουν εις ογκώδεις διαδηλώσεις τών άπεργών έν άνοικτώ χώρω καί παρέχουν 
ουτω πρόσφορον έδαφος μαζικών έπαναστατικών ψυχώσεων, προκαλουμένων έντέ- 
χνως ύπό τών κομμουνιστών, μέ άποτέλεσμα νά λαμβάνουν χώραν όξύταται συγ
κρούσεις καί πραγματικαί μάχαι νά διεξάγονται μεταξύ τών άπεργών καί τών 
αστυνομικών. 'Ως παράδειγμα ένταΰθα άναφέρομεν τήν κατά τό έτος 1960 έν 
Αθήναις γενομένην απεργίαν τών οικοδόμων, ήτις έντός ολίγων λεπτών τής ώρας, 

τή υποκινήσει τών κομμουνιστών, μετετράπη εις άληθή μάχην μέ άποτέλεσμα τον 
τραυματισμόν πεντί κοντά (50) άστυνομικών καί τεσσαράκοντα (.40) άπεργών ώς κα£ 
την πυρπόλησιν δύ (2) αυτοκινήτων καί πολλών άλλων ζημιών εις άστικά άκίνητα.

3. Έ  κ. μ ε - λ λ ε υ σ ι ς  τ ώ ν  ά π ε ρ γ ι ώ ν  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ο ΰ  δ ι ε 
θ ν ο ύ ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ .

'Ο διεθνής κομμουνισμός, ένώ ούδεμίαν άπεργίαν έπιτρέπει εις τήν χώραν του 
και θεωρεί ταύτην ώς έγκλημα έσχάτης προδόσίας, έν τούτοις διά τών κατά τόπους 
κομμουνιστικών κομμάτων έκμεταλλεύεται τάς άπεργίας καί χρησιμοποιεί ταύτας 
ως μέσον διά τήν διάβρωσιν τών έλευθέρων Δημοκρατιών καί διά τήν έφαρμογήν 
των επεκτατικών του σχεδίων.

Ό  κατά τό έτος 1930 διατελέσας γενικός γραμματεύς τοΰ παγκοσμίου έπα- 
ναστατικοϋ συνδικαλισμού Λ. Λοζόφσκυ, εις δοθεΐσαν διάλεξίν του, εις τήν 
ΛενΙστικήν Σχολήν τής Μόσχας, κατά μήνα ’Ιανουάριον 1930, μέ θέμα «ή άπερ- 
για σάν μάχη», ύπενεθύμισε προς τά συνδικαλιστικά στελέχη τών κομμουνιστικών 
κομμάτων όλου τού κόσμου ότι ό Λένιν εις τήν άπόφασιν τοΰ XI συνεδρίου τού
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κομμουνιστικού, κόμματος, κατά το έτος 1922, είπεν ότι «τελικός σκοπός τοΰ 
άπεργιακού άγώνα έπί καπιταλισμού είναι τό τσάκισμα τοΰ κρατικού μηχανισμού, 
τό γκρέμισμα της δοθείσης ταξικής εξουσίας καί επομένως δέν έπιτρέπεται νά ξε
χωρίζουν οί κομμουνιστα'ι τήν οικονομική άπό την πολιτική άπεργία, καθόσον 
οΐ οικονομικοί καί πολιτικοί άγώνες είναι ταύτισμένοι μεταξύ τους καί τό (δικόν 
τους καθήκον συνίσταται εις τό νά μετατρέψουνε επιδέξια κάθε οικονομική άπερ
γία σέ άγώνα πολιτικό». Συνεχίζων τήν διάλεξίν του έτόνισεν ότι ή άπεργία ώς 
σύγκρουσις μεταξύ τάξεων είναι μία μάχη, καί ώς τοιαύτη διέπεται άπό ώρισμένους 
κανόνας καί άρχάς στρατηγικής καί τακτικής όπως καί ή πολεμική τέχνη.

*0 ίδιος, δηλαδή ό Λοζόφσκυ, εις δοθείσας διαλέξεις του, «περί ενιαίου 
μετώπου», λέγει τά έξής : «όσο ή έργατική τάξη πλησιάζει στους αποφασιστικούς 
άγώνες τό πρόβλημα τοΰ ενιαίου μετώπου στό εργοστάσιο γίνεται ολοένα καί 
σπουδαιότερο. Ξέρουμε τήν τεράστια επαναστατική δύναμη π ' j άντιπροσωπεύουν 
οΐ άνεργοι καί μάλιστα τώρα πού είναι πολλές δεκάδες εκατομμύρια, κι’ ωστόσο 
πρέπει νά τό τονίσουμε, είναι οΐ μή άνεργοι έργάτες πού θά άποφασίσουν τό ζήτημα 
γιατί ή προετοιμασία των άποφασιστικών αγώνων γιά τήν κατάληψι τής εξουσίας 
άπαιτεΐ τό ξεχαρβάλωμα τοΰ μηχανισμού τού άστικοΰ κράτους, πράγμα πού είναι 
αδύνατο χωρίς μαζικές άπεργίες των προλεταρίων πού βρίσκονται μέσα στις επι
χειρήσεις. . . Καί γ ι' αύτό τά μεγάλα μαζικά κινήματα (άπεργίες κ .λ .π .), 
θά ΐσοδυναμοΰσαν μέ τό γκρέμισμα τής σοσιαλδημοκρατίας καί των ρεφορμιστικών 
συνδικάτων... Πρέπει νά κάνουμε μιχτές επιτροπές άπό άντιπροσώπους τών. επα
ναστατών καί ρεφορμιστών τών συνδικάτων γιά τήν καθοδήγηση τών άγώνων, τών 
εκδηλώσεων, τών άπεργιών κ.λ.π.».

Έ φ ’ όσον λοιπόν, ώς προκύπτει σαφώς έκ τών -άνωτέρω, ό κομμουνισμός 
καθιστά τήν άπεργίαν κύριον μέσον πάλης πρός έπικράτησίν του, άκολουθεΐ ούτος 
καί ώρισμένους κανόνας στρατηγικής καί τακτικής.

Εις τούς κανόνας τής στρατηγικής άνάγονται αί μέθοδοι όργανώσεως καί αί 
κατευθυντήριοι γραμμαί τών άπεργιών, εις δέ τούς κανόνας τής τακτικής αί μέθο
δοι καί ό χαρακτήρ καθοδηγήσεως τών απεργών κατά τήν διεξαγωγήν αυτών. 
Διά τήν επιτυχή έφαρμογήν τών κανόνων τούτων καί άποτελεσματικήν όργάνωσιν 
καί επιρροήν έπί τού συνόλου, κατά τό δυνατόν, τών εργατικών μαζών, τό κομμου
νιστικόν κόμμα άναπτύσσει άρτιώτατον οργανωτικόν σύστημα πολιτικής εργασίας 
συνιστάμενον εις τήν όργάνωσιν καί άνάπτυξιν κομμουνιστικών πυρήνων εις όλους 
τούς τόπους εργασίας καί εις τήν συγκέντρωσιν καί συσπείρωσιν τών κομματικών 
δυνάμεων πέριξ τών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ωσαύτως τό κομμουνιστικόν 
κόμμα, μέ βάσιν τάς άρχάς τού επαναστατικού συνδικαλισμού εις τον τομέα τής 
άπεργιακής πάλης, εφαρμόζει καλώς μελετημένην τεχνικήν πρός έξασφάλισιν τής 
επιτυχίας τών σκοπών του.

Ή  όλοκλήρωσις τής τεχνικής τής κομμουνιστικής ήγεσίας έν τή οργανώσει, 
καθοδηγήσει καί διεξαγωγή τών άπεργιακών άγώνων συντελεΐται διά τής συγκρο- 
τήσεως τών ένιαιομετωπικών άπεργιακών επιτροπών. Ή  τοιαύτη εξέλιξες άπο- 
δεικνύει ότι ή καθοδήγησις πλέον τών άπεργών περιέρχεται έξ ολοκλήρου είς τήν 
κομμουνιστικήν συνδικαλιστικήν ηγεσίαν.

(Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
________________________  'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' ___________________________

χ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

4 . Γενικά.
Ή  ’Αστυνομία μα; διαρκώ; συγχρονίζεται. Τά διάφορα νέα έπιστημονικά καί 

τεχνικά μέσα, άφοϋ τό πρώτον έ χ ρ η σ ι μο πο ι ή Οχ σ α ν διά τήν έξυπηρέτησιν πλείστων 
στρατιωτικών καί άλλων βιοτικών άναγκών τών άνθρώπων, μηδέ τών κακοποιών 
έξχιρουμένων, έρχονται, μέ κάποιαν βραδύτητα πάντοτε, νά εξυπηρετήσουν καί τήν 
’Αστυνομίαν.

Μετά άπό τήν αύτόματον σηματοδότησιν, ήτι; διαρκώ; έπεκτείνεται εΐ; τά; 
σπουδαιοτέρα; διασταυρώσει; τώ οδών τή; πρωτευούση; καί ή οποία άφ’ ένδ; μέν 
τά μέγιστα έξυπηρέτησε καί εξυπηρετεί τήν κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων καί 
άφ’ έτέρου κατέστησε πλέον άνετον το έργον τών σκοπών τή; τροχαία;, καί μετά 
άπδ τά ’Αστυνομικά αυτοκίνητα τή; Αμέσου Δράσεω;,τάόποια κατέστησαν δυνατήν 
τήν έν παντί άμεσον παρουσίαν καί έπέμβασιν τή; άστυνομία;, έν άλλο έξοχον τεχνι
κόν μέσον έρχεται νά έξυπηρετήση τά μέγιστα τήν ’Αστυνομίαν Τροχαία; : Τά 
ραντάρ.

Τά εΐ; όλου; σχεδόν γνωστά ραντάρ, άνεκαλύφθησαν υπό τών ’'Αγγλων κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί έβοήθησαν τά μέγιστα εί; 
τήν άμυναν τών Βρεταννικών νήσων, αλλά καί τών συμμάχων γενικώ; έκ τών άερο- 
πορικών επιδρομών τών Γερμανών. Μετέπειτα, άφοϋ έξυπηρέτησαν διαφόρου; 
άλλου; στρατιωτικού; σκοπού; ήλθε καί ή σειρά τή; ειρηνική; χρησιμοποιήσει·); 
τούτων, άπό την οποίαν .δεν ήτο δυνατόν νά λειψή καί ή ’Αστυνομία.

’Ή δη, άπό τινων έτών, έχει άρχίσει ή ύπό τή; ’Αμερικανική; ’Αστυνομία; 
χρησιμοποίησι; μικρών συσκευών ραντάρ διά τον έλεγχον τή; ταχύτητο; τών 
αυτοκινήτων, ή οποία έπεξετάθη καί εΐ; άλλα; χώρα; τή; Ευρώπη;, κυρίω; τήν Γερ
μανίαν, διά νά φθάση τά; τελευταία; ημέρα; εί; τήν χώραν μα;.

2. Ή  έπίδειξις τοϋ ραντάρ είς Φάληρον.
Μία ’Αμερικανική Εταιρεία, ή οποία άσχολεΐται μέ τήν παραγωγήν «Ραντάρ— 

μετρητών ταχύτητο; οχημάτων», ένδιεφέρθη διά τήν διάθεσιν τοιούτων μετρητών 
εί; τά; ’Αστυνομικά; υπηρεσία; τή; χώρα; μα;.

Πράγμα- ό ενταύθα έκπρόσωπο; τή; έταιρεία; αυτή;, ό όποιο; δεν είναι άλλος 
άπό τον γνω -όν Υποπτέραρχον έ.ά. κ. Κωνσταντίνον Έξαρχάκον, ήλθεν εί; έπα- 
φήν μετά τή.' ηγεσία; τών ' Ελληνικών ’Αστυνομικών Σωμάτων καί άπεφασίσθη ή 
διεξαγωγή πειραμάτων, προκειμένου νά καταδειχθή ή πρακτική άξια καί χρησι- 
μότη; τών ραντάρ.

Τά πειράματα καί ή έπίδειξι; τών νέων αύτών συσκευών έγένοντο, μέ μεγάλην 
επιτυχίαν, τήν 12 Φεβρουάριου 1962 καί άπό 10—12 ώρα;, παρά τον ’Ιππόδρομον 
Φαλήρου, παρουσία τοΰ Διοικητοϋ τή; Τροχαία; ’Αθηνών, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
Α' κ. ’Αγησιλάου Παπασταφίδα, τοϋ Υποπτεράρχου έ.ά. κ. Κ. Έξαρχάκου καί τών 
είδικώ; έκπαιδευθέντων εί; ’Αμερικήν Ύπαστυνόμων κ.κ. Σκαρμαλιωράκη, Ά γγε- 
λοπούλου καί Άθανασούλη.

Διά τήν διεξαγωγήν τών επιδείξεων τών «ραντάρ—μετρητών ταχύτητο;» έχρη- 
σιμοποιήθησαν δύο ’Αστυνομικά αύτοκίνητα τής ύπηρεσία; .’Αμέσου Δράσεω;. Ά πό
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τα πειράματα -μετρήσεως της ταχύτητος, τόσον των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 
όσον καί ιδιωτικών τοιούτων, άπεδείχθη ή μεγάλη άκρίβει* καί ή πρακτική χρησι- 
μότης τών «ραντάρ—μετρητών» διά τήν βεβαίωσιν τών παραβάσεων υπερβολικής 
ταχύτητος τών αυτοκινήτων, ύπό τών οργάνων της τροχαίας.

3. Τό ραντάρ — μετρητής ταχύτητος S —5.
Κατόπιν τών επιτυχών αυτών πειραμάτων, ένδιαφέρει να γνωρίσωμεν τί" είναι 

καί πώς λειτουργεί τό «ραντάρ — μετρητής ταχύτητος».
Τό Ραντάρ τοϋτο, τό όποιον είναι υποδείγματος S—5, έχει κατασκευασθή καί 

παράγεται ύπό τοϋ ’Αμερικάνικου Οίκου L aboratory  for Electronics.
Τό σύστημα τοϋτο ραντάρ έχει σχεδιασθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή τοπο- 

θέτησίς του έπί οχημάτων νά είναι άπλουστάτη καί ό χειρισμός του εύκολος. Τό 
ολον σύστημα είναι μεγάλης άντοχής τόσον εις συνεχή χρήσιν, όσο καί εις τήν κα
κοκαιρίαν, μή υποκείμενον εις έμπλοκάς καί μικροβλάβας.

Τό ραντάρ τοϋτο άποτελεϊται άπό τρία μέρη :
α) Τήν κεραίαν.
β) Τήν μονάδα πλαισίου.
γ)' Τον ένδείκτην ταχύτητος οχημάτων.

4 . Ή  κεραία τοΰ ραντάρ.
Ή  κεραία τοΰ S—δ περικλείει τάς πλέον συγχρόνους εξελίξεις 

σκευήν ραντάρ, αίτινες καί είναι άποκλειστικότης τοΰ μηχανήματο
εις τήν κατα- 
ς τούτου.

Αύτη παράγει μίαν εξαιρετικά καλώς διαγραφομένην όριζοντίαν δέσμην τών 
17 μοιρών, ήτις έπιτρέπει νά έστιάζεται ή δέσμη τής εκπομπής έπί μιας ώρισμένης 
ή ώρισμένων σειρών αυτοκινήτων, εις τάς οδούς, μετ’ άκριβείας. ,

'Η  άνωτέρω δέσμη τοϋ ραντάρ δύναται νά μεταβάλη κατεύθυνσιν, κατά τήν 
έπιθυμίαν τοϋ χειριστοϋ. Παρέχει δε αύτη καΟαράν καί σταθεράν άνάγνωσιν, ώστε ό 
χειριστής νά δύναται εύκόλως νά άναγνωρίση, τό σημειούμενον έπί τοΰ ένδείκτου 
του όχημα.

'Η  κεραία περικλείεται έντός πλαισίου ώστε νά παρουσιάζη όψιν ένός άπλοϋ 
καί άθωου προβολέως οχήματος καί είναι άπολύτως αύτάρκης μή έχουσα προβαλ
λόμενα ή έξέχοντα μέρη.

Είναι τελείως άσφαλής άπό κακοκαιρίαν, άνταποκρινομένη πλήρως εις τάς 
δρκιμάς τής προδιαγραφής Mil—Ε—4970Λ τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως διά 
πτώσιν βροχής 9 εκατοστών άνά ώραν. Δεν άπαιτεΐται κάλυμμα διά τήν προφύλα- 
ξίν της έκ τής βροχής.

'Η  κεραία συνοδεύεται ύπό στηρίγματος, όπερ τοποθετείται έπί τοΰ παραθύρου 
τοϋ όδηγοϋ τοΰ οχήματος άνευ τής ανάγκης χρησιμοποιήσεως εργαλείων. Κλείοντες 
τό παράθυρον, αύτη εξασφαλίζεται εις σταθεράν θέσιν δι’ όλας τάς ταχύτητας όδη- 
γήσεως.

'Η  βάσις τής κεραίας είναι τοΰ κανονικοΰ τύπου τοΰ χρησιμοποιουμένου διά 
εξωτερικούς προβολείς αυτοκινήτων καί δύναται ούτω νά τοποθετηθή εύκόλως έπί 
οχήματος, τριπόδου ή άλλου τύπου βάσεως τοποθετήσεως τοιούτων μηχανημάτων.

'Η  κεραία περιλαμβάνει καί μίαν λυχνίαν νέας σχεδιάσεως καί κατασκευής, 
τύπου Klystron, ήτις έξασφαλίζει τήν μεγίστην δυνατήν άπόδοσιν λειτουργίας τοΰ 
ραντάρ καί μακράν διάρκειαν ζωής τούτου άνευ φθορών καί τών συνήθων βλαβών 
τών παρουσιαζομένων εις άντίστοιχα μηχανήματα.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΟΝ
-ΑΙΛίΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡΑΕΤΟΥ ΙΤΟ Ε;ΟΤΕΡΙΚΟ-ΑΝΑΚΑΛΥ·ΙΙ ΚΑΙ ΙΥΛΛΗΜ ΤΟΥ ΓΤΗΗΙΤΑΑΙΑ-

- ‘Υπό τ. ΆνΟυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ-
( Συνέχει* xxl τέλος)

Στήν κατάστασι πού παρέδωσε ό πλοίαρχος τοϋ «Providence», ό Διο
νύσιος Τ. έφέρετο ώς επιβάτης, άλλα κατώρθωσε νά δραπετεύση άγνωστο σέ ποιο 
λιμάνι. Ποϋ; στη Ν. Ύόρκη; στή Λισσαβώνα; στ-/·, Μασσαλία, στή Νεάπολι; "Υ
στερα άπό τή πρόχειρη αυτή έξέτασι, οί ’Αστυνομικοί κοίταξαν τής καρτέλλες των 
καταδιωκομένων καί όταν είδαν πώς το όνομα Τ. δέν είχε δοσοληψίες μέ την 
έλληνική δικαιοσύνη την άφησαν ελεύθερη.

’Έ τσι ή κ. Π. τά κατάφερε νά ξεφύγη χωρίς άλλη περιπέτεια καί νά έγκα- 
τασταθή πάλι στο ξενοδοχεϊον «Ν. Βυζάντιον».

Πέπλος μυστηρίου έκάλυψε την νέα έξαφάνισι τοϋ Π. Ποιο λιμάνι άπ’ ολα 
νά είναι εκείνο πού τον φιλοξένησε. ’Άλλο μέσο δέν είχα γιά .νά μάθω κάτι παρά νά 
έγκατασταθώ ξανά στο ξενοδοχείο μέ την ελπίδα πώς ή καμαριέρα θά τά καταφέρη 
νά μέ βοηθήση. ΤΗταν έξυπνη καί πρόθυμη κοπέλλα καί ήξερε καλά τί ζητούσα.

Ή  κ. Π. έμενε κλεισμένη όπως καί πριν στο δωμάτιό της. Ό  καιρός περ
νούσε καί καμμιά ύποπτη κίνησι δέν παρουσιάστηκε, έκτος άπο τις επισκέψεις τοϋ 
’ίδιου δικηγόρου. ’Έ τσι άναγκάστηκα 'νά φύγω άπο τό ξενοδοχείο άφοϋ προηγου
μένως συνεννοήθηκα μέ τή καμαριέρα νά μέ κρατά ενήμερο γιά ό,τι καινούργιο θά 
έβλεπε. Τής έδωσα έναν άριθμό τηλεφώνου καί όταν θά είχε κάτι τό σοβαρό νά μοϋ 
πή νά συναντηθούμε.

Πέρασαν λίγες μέρες πού έγκατέλειψα τό ξενοδοχείο καί παίρνω ένα τηλε
φώνημά της.

—Πρέπει νά συναντηθούμε μοϋ είπε.
Καί τής έδωσα ραντεβού τό άπόγευμα, σ’ ένα καφενείο.
—"Εχουμε νεώτερα; τή ρώτησα μόλις ήρθε.
—’Έ τσι νομίζω μοϋ είπε χαρούμενη καί μοϋ έδωσε ένα τσαλακωμένο φάκελο 

πού βρήκε όταν τακτοποιούσε τό δωμάτιο τής κ. Π.
"Οπως είδα ό φάκελος ήταν άπο τό εξωτερικό γιά τήν κ. Π. καί όπως διά

βασα άποστολεύς ήταν ό Διονύσιος X., οδός Πριγκ'.πίσσης Μαργαρίτας No 104— 
Νεάπολις.

Ή  καμαριέρα συνέχισε.
—’Έ χω  καί άλλα νέα άκόμη. Προχθές μέ ένα γράμμα πού τής έδωσα έγινε 

αφορμή νά σχε-ισθώ περισσότερο μαζί της.
Κουβεντιάσαμε πολλά γιά τήν ίδια, γιά τά παιδιά της καί τον άνδρα της.
’Από τή συζήτησι πού κάναμε κατάλαβα πώς περιμένει κάποιο μήνυμα γιά

νά φύγη· γιά ποϋ όμως δέν μοϋ είπε.
—Τώρα πρέπει νά προσέξης είπα στή καμαριέρα νά μή μάς φύγη ξαφνικά

καί χάσουμε τά ίχνη της.
Τό γνωστό όνομα X. μοϋ έκανε έντύπωσι. Θέλεις είπα μέ τό νοΰ μου νά 

είναι ό καταχραστής Π. καί ν’ άλληλογραφή μ’ αύτό τονομα; Διαψεύστηκα όμως 
από τήν άναχώρησι τής γυναίκας του ύστερα άπο λίγες μέρες στήν Αίγυπτο. Κι’ έτσι 
τ όνομα X. πού μπορούσε νά μεταχειρίστηκε ό καταχραστής έμεινε ώς μιά απλή 
υπόνοια.

ΟΙ πληροφορίες πού είχα καί ή ξαφνική άναχώρησι τής Π. φανέρωναν ξε
κάθαρα ότι πάει νά συνάντηση στήν Αίγυπτο τον άνδρα της.

Μέχρι τώρα είχα στά χέρια μου τά δύο ψευδώνυμα τοϋ καταχραστή Π., 
ήτοι Κ. καί Τ. άλλα άπό τον τσαλακωμένο φάκελο πού μούδωσε 4ή καμαριέρα
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παρουσιάστηκε κι’ ένα τρίτο για τό όποιο δεν ήμουν άκόμα βέβαιος. ’Από τό τε
λευταίο όνομα καί τη διεύθυνσι πού έγραφε ξεκίνησα μέ την ελπίδα πώς ίσως αύτό 
γίνει αφορμή νά άνοιχθή ό δρόμος γιά νά βρω τά ίχνη τοϋ καταχραστοϋ. “Εγραψα τη 
διεύθυνσι αυτή σ’ έναν φίλο μου Προξενικό υπάλληλο στο κ. Χρηστό Καντά, στή 
Νεάπολι της Ιταλίας, καθώς καί τά  τέσσαρα ονόματα πού χρησιμοποίησε.

Ύστερα άπό μερικές μέρες, στις 20 ’Οκτωβρίου 1926, πήρα τήν άπάντησι 
άπό τό φίλο μου, πού δπως μοϋ εγραφε στήν οδόν Πριγκιπίσσης Μαργαρίτας No 104 
είναι ενα ελληνικό κέντρο, της κακίας ώρας, πού τό διευθύνει ένας Κεφαλλωνίτης 
ό Παναγιώτης Ζ. ’Εκεί συχνάζουν δλοι οί “Ελληνες ξέμπαρκοι ναυτικοί καί παρα- 
στρατημένοι. -

’Από τά ονόματα τό ένα είναι γνωστό. “Ητοι Διονύσιος Κ ξέμπαρκος ναυ
τικός πού είναι φιλοξενούμενος τοϋ Ζ. μέ τήν οίκογένειά του.

“Οταν διάβασα τήν πληροφορία αύτή τοϋ φίλου μου έτριβα ~ μάτια μου. Δέν 
μοϋ έμενε πιά καμμιά άμφιβολία πώς ό X. πού έγραφε στήν Π. είναι ό άνδρας της. 
Τώρα, πώς βρέθηκε ή οίκογένειά του άπό τήν Αίγυπτο στήν Νεάπολι, αύτό ήταν 
ίσως ένα παραπλανητικό κόλπο.

■’Εφοδιασμένος μέ τις πολύτιμες πληροφορίες πού είχα, παρουσιάζομαι στον 
’Αστυνομικό Διευθυντή.

—Κε Διευθυντά άπό δύο χρόνια κυνηγώ τόν Παν. Π. καί τώρα βρίσκομαι στά 
ίχνη του, έχω στά χέρια μου δλα τά ψευδώνυμα πού μεταχειρίστηκε καί τή διεύ
θυνσι δπου διαμένει στο εξωτερικό.

—Σέ ποιο Κράτος βρίσκεται; μ’ έρώτησε ό ΔιευθυντήςΓ
—Στήν ’Ιταλία καί τοϋ δείχνω τό γράμμα τοϋ φίλου μου.
'Ο Διευθυντής μου κ. Τρύφωνας, άνθρωπος λεπτολόγος στή δουλειά του καί 

Ικανοποιημένος άπ’ δσα τοϋ άνέφερα, μ’ έρώτησε.
—Ποιόν άπ’ τούς άξιωματικούς θέλεις γιά συνεργάτη σου ;
—Τόν Ύπαστυνόμο κ. Λυμπερόπουλο, τοϋ είπα.
“Εμεινε σύμφωνος καί χτύπησε τό κουδούνι δπου παρουσιάζεται ό προϊστά

μενος τοϋ Έμπιστευτικοϋ Τμήματος.
—Νά έτοιμάσης κ. Λυμπερόπουλε, διέταξεν, ένα έπεϊγον έγγραφον προς τό 

Άρχηγεΐον. Θά φύγης έσύ καί ό Δουκάκης γιά τή ’Ιταλία.
Ύστερα άπό μερικές ήμέρες καί άφοΰ είχαν έτοιμασθη δλα τά άπαραίτητα 

καί τό ένταλμα συλλήψεως, μάς κάλεσε ό διευθυντής στο γραφείο του.
—’Ακούστε κύριοι μάς είπε· είναι ή πρώτη ύπόθεσις κατά τήν όποια θά δράση 

ή ’Αστυνομία μας στό έξωτερικό. Τό νοΰ σας γιατί πρέπει νά έπιτύχη.
Στο μεταξύ βγάζει άπό τό ντοσιέ τοϋ γραφείου του δύο Special διαβατήρια 

καί μάς τά δίδει.
Τό μεσημέρι, στις 16 Νοεμβρίου 1926, παρουσιαζόμαστε καί οί δυό μας στό 

Διευθυντή.
—Κε Διευθυντά, τοϋ άνέφερεν ό Ύπαστυνόμος, σήμερα στάς 4 φεύγει γιά τό 

Μπρίντεζι τό Α /Π  «Υπεροχή», μποροϋμε νά φύγουμε ;
—Μάλιστα νά φύγετε διέταξε ό Διευθυντής καί μάς εύχήθηκε καλή επιτυχία.
Πρώτος άνέβηκα έγώ στό «Υπεροχή» καί υστέρα άπό 2 1 /2  ώρες ήρθε καί 

ό κ. Λυμπερόπουλος.
Ξημερώματα της 18ης Νοεμβρίου 1926 τό «Υπεροχή» άγκυροβόλησε στό 

λιμάνι τοϋ Μπρίντεζι καί μετά άπό τις συνηθισμένες διατυπώσεις τοϋ Τελωνείου 
καί της ’Αστυνομίας μπήκαμε ελεύθερα στή πόλι.

Ή  πρώτη μας δουλειά ήταν νά έπισκεφθοϋμε τό Προξενείο μας κι’ υστέρα 
τήν Διεύθυνσι ’Αστυνομίας. Έ κ εΐ θεωρήσαμε τις άδειες όπλοφορίας καί στό 
μεταξύ ζητήσαμε άπό τόν έλεγχο διαβατηρίων νά μάς πληροφορήση άν είναι γραμ
μένη καμμιά άφιξις της Π. στά βιβλία του μέ τά γνωστά ψευδώνυμα.
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Μετά άπό λίγο ό προϊστάμενος τη ς ' Υπηρεσίας μας πληροφορεί πώς ή κ. 
’Άννα Κ. μπήκε στο Ιταλικό έδαφος τώρα τελευταίως και δπως δήλωσε θά έγκα- 
τασταθή στη Νεάπολι, στη συνοικία Vomero.

"Οπως μάθαμε άπό τούς ’Ιταλούς συναδέλ.φους μας ή συνοικία αυτή είναι 
ή πιο ωραία καί άριστοκρατική της Νεαπόλεως.

Τό απόγευμα της ίδιας ημέρας μέ τις πληροφορίες τοϋ έλέγχου διαβατηρίων 
πήραμε την άμαξοστοιχία τοϋ προορισμού μας.

Μετά άπό πολύωρο καί κουραστικό ταξίδι την επομένη τό πρωΐ φτάσαμε 
στη Νεάπολι. Καταλύσαμε σ’ ένα Ελληνικό ξενοδοχείο τοϋ Ά δαμ. Τομάζου στη 
Via Francia, άφίσαμε τις άποσκευές μας καί τραβήξαμε γιά τη Via Mendina 
N o '72, στο Προξενείο μας.

ΤΗταν άκόμα πολύ πρωί καί τό υπαλληλικό προσωπικό τοϋ Προξενείου άπου- 
σίαζε. Ό  Θυρωρός Γιάννης Γαρύφαλος μας είπε νά περιμένουμε καί καθήσαμε στήν 
αίθουσα άναμονής.

Δεν πέρασε πολύ καί βλέπο» νά έρχεται πρώτος ό φίλος μου Χρηστ. Καντάς, 
Α ' γραμματεύς τοϋ Προξενείου.

Ό  Καντάς μέ χαιρέτισε καί τοϋ φάνηκε παράξενο πού με είδε.
—Πώς έδώ κ. Δουκάκη ; Δεν σέ περίμενα.
—Θά τά ποϋμε, τοϋ είπα. Καί μας κάλ.εσε νά πάμε στο γραφείο του.
—Θυμάσαι πού σοϋ έγραψα γιά κάποιον κ. X. στην όδό Πριγκιπίσσης Μαρ

γαρίτας 104; -
—Μά σοϋ άπάντησα πώς είναι άγνωστος στη Νεάπολι.
—Λοιπόν φίλε μου, αύτός είναι ό Κ. πού μοϋ έγραφες ότι φιλοξενείται άπό 

τό Γαζή στην όδό Πριγκιπίσσης Μαργαρίτας 104. Τό πραγματικό του όνομα είναι 
Παν. Π. καί κατηγορεΐται γιά μιά μεγάλη κατάχρησι στην 'Ελλάδα.

Ό  Καντάς έμεινε έκπληκτος καί μοϋ είπε :
—Τώρα έξηγεϊται τό μεγάλο ένδιαφέρον τοϋ Προέδρου της 'Ελληνικής Παροι

κίας γιά τόν Κ. "Οπως φαίνεται ό γιατρός Τ. ήξερε τή κατάχρησι τοϋ Π. καί γιά 
νά τον προστατεύση ζήτησε άπό τό Προξενείο νά τοϋ* δοθή τό πιστοποιητικό μέ 
τ ’ όνομα Κ. 'Ο Πρόξενός μας κ. Ίωαννίόης εϊχεν άπόλυτο έμπιστοσύνη στο Πρόεδρο 
γιατρό Τ. γιατί ήταν άλλοτε'επίτιμος Πρόξενος έδώ στην Νεάπολι.

Στο μεταξύ ό φίλος μου Καντάς βγάζει ένα φάκελο άπό τό άρχεΐο καί μοϋ 
τόν δίδει.

'  —Μπορείς νά διαβάσης κ. Δουκάκη.
“Οπως είδα μέσα στό φάκελο υπήρχε μιά ύπεύθυνος δήλωσις υπογεγραμμένη 

άπό τό γιατρό Διονύσιο Τ. πρόεδρο τής Ελληνικής Παροικίας Νεαπόλ,εως καί άπό 
τόν Π»ναγ. Γαζή, διευθυντή τοϋ Κέντρου τής όδοϋ Πριγκιπίσσης Μαργαρίτας 104.

Καί οί δύο έβεβαίωναν πώς ό φιλοξενούμενος των είναι έκ Κεφαλληνίας καί 
όνομάζεται Διον. Κ. ναυτικός τό έπάγγελμα πού σ’ ένα ναυάγιο έχασε τά χαρτιά του.

—“Ετσι έπεισαν τό Πρόξενο κ. Ίωαννίδη μοϋ είπε ό φίλος μου καί τοϋ έξεδώ- 
σαμε στις 7 Μαίου 1926 τό ύπ’ άριθμ. 292 προσωρινό πιστοποιητικόν γιά νά δικαιο- 
λογηθή ή παραμονή του στήν ’Ιταλία.

"Οπως μιλούσαμε μέ τόν Καντά διάφορα γύρω άπό τήν ύπόθεσι τοϋ Π. μάς 
διακόπτει τή συζήτησι ό θυρωρός τοϋ Προξενείου.

—Κύριε Καντά τοϋ είπε, ό κ. Πρόξενος είναι στό γραφείο του.'
Σηκωθήκαμε όλοι μαζί καί ό Καντάς άνέλαβε νά μάς παρουσιάση στον κ. 

Πρόξενο.
—Ό  κ. Λυμπερόπουλος καί ό κ. Δουκάκης άστυνομικοί άπό τήν 'Ελλάδα 

τοϋ είπε.
'Ο κ. Πρόξενος μάς ρώτησε.
—Σέ τί όφείλεται ή άφιξίς σας στήν ’Ιταλία . -
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—Κάποιον δικό μας καταδιωκόμενο ήλθαμε να συλλάβουμε τοϋ είπε ό ύπα- 
στυνόμος κ. Αυμπερόπουλος καί του δίδει τούς φακέλους μέ τα έγγραφα τοϋ 
'Υπουργείου Εξωτερικών.

—Μένει έδώ στήν Νεάπολι ; καί πώς λέγεται ; μας ρώτησε ό Πρόξενος.
—Παν. Π. ή Τ. ή X. ή Κ. τοϋ είπα.
—Βλέπω τον φίλον πλούσιον σέ ονόματα, μας λέγει ό Πρόξενος καί άρχισε 

να διαβάζη μ' ενδιαφέρον τά έγγραφα τοϋ Υπουργείου.
—Κύριε Γενικέ, τοϋ είπε ό κ. Καντάς, ό άνθρωπος πού ζητοϋν οί αστυνομικοί 

μας, είναι εκείνος τον όποιον προστατεύει ό ιατρός Τ. καί τοϋ έξεδώσχμε τό προ- 
σο>ρινο πιστοποιητικό καί τοϋ δίδει το φάκελο τοϋ κρατούσε.

Ό  κ. Πρόξενος δέ μίλησε, πήρε τό ακουστικό καί επικοινώνησε μέ τή Πρε
σβεία μας στη Ρώμη.

—τΗρθαν δύο αστυνομικοί από την Ελλάδα για τή σύλληψι ενός "Ελληνος 
κακοποιού.

Ποια άπ αν τη σι πήρε ό κ. Πρόξενος δέ ξεύρω, αμέσως όμως έδωσε εντολή 
στο Καντά να έτοιμάση ένα έγγραφο για τή Λιεύθυνσι ’Αστυνομίας.

Τήν επομένη τό προ/ι εγώ, ό κ. Αυμπερόπουλος καί ό Καντάς πήραμε τό 
έγγραφο πού είχεν υπογράψει ό Πρόξενος καί τραβήξαμε για τή πλατεία Monitsi- 
pio. Σ ένα Ένετικοϋ ρυθμού μέγαρον ήταν ή Λιεύθυνσι ’Αστυνομίας. Ό  σκοπός 
τής πύλης άνέλαβε να μάς όδηγήση στο γραφείο τοϋ Λιευθυντοϋ. Μπρός σ’ ένα 
πολυτελέστατο γραφείο καθόταν ένας μεσόκοπος καί’μέτριου αναστήματος. κύριος, 
ήταν ό 'Αστυνομικός Διευθυντής τής πόλεως. Ό  κ. Καντάς μάς συνέστησε.

—Κε Λιευθυντά, τοϋ είπε. Οί κύριοι είναι "Ελληνες άστυνομικοί άπ’ τήν 
Ελλάδα, ό κ. Αυμπερόπουλος καί ό κ. Δουκάκης ήρθαν για να συλλάβουν ένα 
"Ελληνα κακοποιό πού βρίσκεται άπό καιρό έδώ καί τοϋ δίδει τό έγγραφο τοϋ 
Προξένου.

—Ποιος εΐν’ αυτός : μάς ρώτησε καί πώς λέγεται ;
— Π., Τ., X.. Κ. ’Εδώ είναι γνωστός μέ το τελευταίο Κ. καί όπως ξέρουμε 

συχνάζει στήν όδό ΙΙριγκιπίσσης Μαργαρίτας 104. 'Ίσως να κάθεται εκεί κοντά.
Ό  Διευθυντής τότε χτύπησε τό κουδούνι καί παρουσιάζεται ένας αξιωματικός.
—Κοίταξε τοϋ είπε άν ύπάρχη φάκελος στήν Υπηρεσία ξένων μέ το όνομα 

Κ. νά μοϋ τον φερνής άμέσως.
Ό  άξιονματτκ.ός έφυγε καί σέ λίγο επιστρέφει μέ ένα φάκελο τον όποιο έδωσε 

στό Διευθυντή.
—Σαν πολλές διευθύνσεις βλέπω. Σέ κάποια άπ’ όλες θά τον πετύχουμε· 

τώρα νά ειδοποίησης νά έλθη ό Marecialo Centore Frangesco, είπε στον άξιω- 
ματικό.

Μετά λίγη ώρα έρχεται ό 'Αστυνόμος Centore, άνδρας μέτριου άνχστήμχτος, 
ζωηρός καί έξυπνος.

— Οί κύριοι είναι "Ελληνες Αστυνομικοί, τοϋ είπε ό Διευθυντής. Θά συνεργα- 
σθής μαζί τους γιά κάποια σοβαρά ύπόθεσι. Διάλεξε τούς καλύτερους άστυνομικούς 
πού έχεις στή διάθεσή σου, πάρε άπό τό φάκελόν του τις διευθύνσεις, καί θά 
κάνετε άναζητήσεις μέ τούς άνδρες σας. Τελευταία θ' άφήσης τή διεύθυνσι τής οδού 
ΙΙριγκιπίσσης Μαργαρίτας 104. τήν όποια έχουν οί "Ελληνες άστυνομικοί.

Αφού ευχαριστήσαμε τό Διευθυντή τον χαιρετίσαμε, περάσαμε στο γραφείο 
τοϋ ’Αστυνόμου Centore καί καταστρώσαμε καί οί τρεις το σχέδιο τής έξορμήσεως. 
Ό  κ. Centore κάλεσε τούς Brigadier di Ρ. S. Κ.Κ. Saiello Antonio, Montanino 
Paolino, Bernardino <1 i Martino. L'mberto di T urns καί Frangesco Adderucia.

—’Ακούστε παιδιά τούς είπε ό Αστυνόμος Centore οί κύριοι είναι "Ελληνες 
’Αστυνομικοί μέ τούς όποιους Οά συνεργασθοϋμε γιά μιά σοβαρή ύπόθεσι. Αύριο 
πρωί-πρωί θά συναντηθούμε όλοι έδώ στό γραφείο μου γιά τό πρώτο ξεκίνημα.
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Την έπομένη 18 Νοεμβρίου 1928 πήγαμε n-.it Yomero, δηλαδή στην πρώτη 
ΔιεύΟυνσι του φακέλου, καί όπως μάθαμε ό Π. ή Κ. είχε φύγει προ πολλοϋ. Ε π ί 
σης τό ΐδιο καί στο Posilipo καί στη Νέα Πομπηία.

Άφοϋ ήρευνήθησαν όλες οί διευθύνσεις τοΰ φακέλου, έμενε νά στραφούμε στην 
όδό Πριγκιπίσσης Μαργαρίτας 104, στο κέντρον τοΰ Π. Γαζή καί Καβαλιεράτου.

Πριν ακόμα ξεκινήσουμε γιά τό κέντρο τού Γαζή θεωρήσαμε πιο σωστό 
νά πάω μόνος μου γιά τη πρώτη άνίχνευσι καί κείνοι νά περιπολούν άπ’ έξω.

’Έ τσι θά μπορούσαμε νά βεβαιωθούμε γιά τήν παρουσία τού Π. καί της γυναί
κας του, πού τήν ήξερα καλά. Ά πό  τήν επομένη τό πρωί 19-11-1926 έγινα πελά
της τού κέντρου Γαζή. Ό  ύπαστυνόμος Λυμπερόπουλος καί οί συνεργάτες μας 
’Ιταλοί άστυνομικοί κάθησαν σ’ ένα άλλο κέντρο, λίγο πάρα κάτω, στον ίδιο δρόμο 
καί μέ τήν σειρά τους ένας ένας άπό τούς Brigadier, περιπολούσε.

Κανείς άπό τούς θαμώνας δεν μέ πρόσεξε· μόνο ό καταστηματάρχης πού μέ 
σερβίρισε καί τού μίλησα Ελληνικά μ' έρώτησε άπό πιό μέρος είμαι καί γιατί 
ήρθα στη Νεάπολι.

• —Είμαι μετανάστης τοΰ είπα καί πρόκειται νά φύγω γιά τήν Αμερική μέ 
τό υπερωκεάνιο «Roma».

Γιά νά δικαιολογήσω τήν πολύωρη παραμονή μου ξεφύλλιζα περιοδικά πού 
είχα άγοράσει άπό ένα περίπτερο τής P iatsa Galeria καί μέ τρόπο παρακολουθούσα 
τούς πελάτες. Σέ κανέναν άπ’ αυτούς δέν είχα βρή τά χαρακτηριστικά τού 
άνθρώπου πού ζητούσα. Μετά άπό άρκετή ώρα βλέπω νά στέκεται στήν είσοδο 
τού Κέντρου ένα ζευγάρι. Ή  σιλουέττα τής γυναίκας μού έκανε εντύπωσι γιατί 
κάπου τήν είχα ξαναδή. Ό  κύριος πού τή συνώδευε τήν άφησε καί προχώρησε στό 
βάθος τού κέντρου καί κάθησε σ’ ένα τραπέζι μόνος του. "Οπου ακούω τή γυναίκα 
νά τού φωνάζη Ελληνικά: «Δέν θ’ άργήσης Παναγιώτη».

Δέν ήθελα περισσότερα πράγματα γιατί στή γυναίκα πού συνώδευε ό κύριος 
άναγνώρισα τήν ’Αγγέλα Π. καί τό όνομα πού άκουσα μέ βεβαίωνε πώς ό συνοδός 
της ήταν ό άνδρας της. Ρίχνω μιά γρήγορη ματιά στή φωτογραφία του, πού είχα 
πρόχειρη στό πορτοφόλι μου καί είδα ότι ήταν πραγματικά ό ίδιος. Βάζω τότε τό 
καπέλλο μου χαμηλά, γιά νά μού κρύψη τό πρόσωπο καί μέ γρήγορα βήματα βγαίνω 
άπό το κέντρο. Προχώρησα στό άπέναντι περίπτερο, προσποιήθηκα πώς κάτι θά 
ψωνίσω, καί λέω στό Brigadier πού βρισκόταν κείνη τή στιγμή έκεϊ.

—Ό  φίλος είναι μέσα καί ή κυρία πού προχωρεί μέ τό πράσινο φόρεμα είναι 
ή γυναίκα του.

Ό  Μπριγκαντιέρος τήν πήρε στό κατόπιν, καί έγώ γύρισα πάλι στή θέσι 
μου καί περίμενα.

Μετά άπό λίγα λεπτά βλέπω νά μπαίνη ό ύπαστυνόμος κ. Λυμπερόπουλος 
καί ό Marecialo Centore Frangesco, μέ τούς δύο Μπριγκαντιέρους, οί άλλοι δύο 
σταμάτησαν στήν είσοδο τού Κέντρου, ενώ ό τρίτος παρακολουθούσε τό σπίτι στο 
οποίο μπήκε ή ’Αγγέλα Π. στον ίδιο δρόμο καί σέ λίγη άπόστασι άπό τό Κέντρο.

Σηκώθηκα πήρα θέσι καί μ’ ένα νεύμα υπέδειξα στον Marecialo Centore 
ποιος είναι ό καταζητούμενος.

Ό  Κ. Centore τότε τον πλησίασε καί μέ ύφος αυστηρό τόν ρώτησε πώς 
ονομάζεται.

—Διονύσιος Κ. τού άπάντησε κάπως άνήσυχος.
—Ετοιμάσου γιά τήν ’Ασφάλεια.
—Γιατί; τον ρώτησε ταραγμένος, έγώ είμαι τίμιος άνθρωπος δέν έχω κάνει 

τίποτε, τού έλεγε μέ μπερδεμένα λόγια.
—Αυτό θά τό βρούμε στήν Αστυνομία συνέχισε ό Marecialo, άκολούθησέ μας.
Μέχρις εκείνης τής στιγμής ό Π. δέν είχε ύποπτευθή τήν πραγματικότητα, 

όταν όμως άκουσε νά μού μιλά ό ύπαστυνόμος κ. Λυμπερόπουλος 'Ελληνικά, ότι
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εγώ πρέπει νά τον συνοδεύσω στήν Ασφάλεια, ενώ εκείνος θά πήγαινε στο σπίτι 
του για ερευνά, κατάλαβε, τί συνέβαινε. Προσπάθησε νά δραπέτευση, μά δέ το 
κατάφερε. Το ’Αστυνομικό αυτοκίνητο πού στεκόταν έξω άπό το κέντρο μάς παρέ
λαβε μέ τούς τρεις Μπριγκαντιέρους καί σέ λίγα λεπτά βρισκόμαστε στην Ασφάλεια.

Ό  'Τπαστυνόμος Λυμπερόπουλος, ό .Marecialo Centore καί οί λοιποί Ιταλοί 
αστυνομικοί πήγαν γιά το σπίτι του,, στο No 104.

Χτύπησαν τή πόρτα καί ανύποπτη τούς ανοίγει ή ίδια ή γυναίκα του.
—Εΐμεθχ αστυνομικοί καί θά κάνωμε μιά έρευνα στο σπίτι.
—Γιατί ; τούς ρώτησε.
—Ό  άνδρχς σου είναι στη φυλακή, της άπαντά ελληνικά ό κ. Λυμπερόπουλος.
Τότε εκείνη τά έχασε, κάθησε χωρίς νά μπορή απ' τή ταραχή της νά μιλήση, 

ενώ οί ’Αστυνομικοί κάνοντας την ερευνά τους βρήκαν τά στοιχεία καί τά πειστήρια 
πού ήθελαν. Δηλαδή τά πλαστά διαβατήριά τους.

"Οταν γύρισαν άπό τήν έρευνα στήν .’Ασφάλεια, ό Marecialo ωδή γη σε στο 
γραφείο του τον κρατούμενο καί άρχισε τήν άνάκρισι.

—Πές μας τώρα Κ. του είπε, ποιο είν’ άπ’ όλα το πραγματικό σου όνομα, 
Κ., Τ., X. ή Π. : Εκείνος μέ επιμονή έλεγε ότι ονομάζεται Διονύσιος Κ.

—Μή ματαιοπονής, τοΰ είπε, είσαι ό Παναγιώτης Π. καί τοϋ δείχνει τή φω
τογραφία του.

Ό  Π. κατάλαβε πώς δε μπορούσε πιά νά έπιμένη καί μέ κατάπτωσι ομολογεί.
—Χαί είμαι ό Π. Μέχρις εδώ τά κατάφερα, μάς είπε λυπημένα.
Στο μεταξύ χτύπησε ή πόρτα καί παρουσιάζεται ή γυναίκα του, καταπτοημένη 

καί μέ λυγμούς /άγει στον κ. Centore.
—Θά τον κρατήσετε στή φυλακή :
—Βεβαίως-μέχρις ότου τον παραλάβουν οί κύριοι, καί μάς δείχνει, οί όποιοι 

είναι "Ελληνες "Αστυνομικοί καί θά τον πάνε στήν Ελλάδα.
"Οταν γύρισε καί μέ κοίταξε έμεινε άναυδη καί μοΰ είπε μέ κομμένα λόγια.
—Κάπου, σάς έχω ξαναδή.
—Χαί, στο ξενοδοχείου «Βυζάντιον».
—Μάλιστα, σάς θυμούμαι πολύ καλά, μήπως άπό τότε μέ παρακολουθούσατε ;
Τήν ίδια μέρα οί εφημερίδες τής Χεαπόλεως καί των ’Αθηνών άπό τό τηλε

γράφημά μας πρός τήν Υπηρεσία μας. έδημοσίευαν μέ κτυπητούς τίτλους τή σύλ- 
ληψι τού ανθρώπου μέ τό εκατομμύριου τών Πατρών.

Ό  Πρόξενος Χεαπόλεως κ. Ιωαννίδης μ’ ένα έγγραφόν του προ; τάς Ίτα - 
λικάς Άρχάς παρακαλούσε για τήν κράτησί του, μέχρις ότου τακτοποιηΟή ή έκδο- 
σίς του διά τής διπλωματικής οδού.

Έ π ί τέλους ή ύπόθεσις Π. ύστερα άπό δύο χρόνια παρακολούθησι, άναζητή- 
σεις καί περιπέτεια τέλειωσε καί περιμέναμε τήν έκδοσί του. Στις 28—12-1026 
ό Γεν. Πρόξενος κ.’Ιωαννίδης μάς κοινοποιεί τήν υπ’ άριθμ. 789 έγγραφον διαταγήν.

«Συμμορφούμενος πρός τήν ύπ' άριθ. .'18988 άπό 27 Δεκεμβρίου έ.έ. τηλεγρα
φικήν διαταγήν τού Υπουργείου Εξωτερικών, άνακοινώ ύμίν ότι κατά διαταγήν 
τού Υπουργού τών ’Εξωτερικών οφείλετε νά επανέλθετε αμέσως εις ’Αθήνας».

Πέρασαν οί γιορτές τής πρωτοχρονιάς καί έτακτοποιήθησαν αί σχετικές νόμι
μες διατυπώσεις..

Παραλάβαμε τον κρατούμενο καί ήρθαμε στήν Ελλάδα.
Ό  άστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς Δημήτριος Τρύφωνας καί ό ’Αρχηγός 

τής ’Αστυνομίας Σέρ Φρειδερίκος Χαλιντέϋ μάς συνεχάρησαν προφορικώς καί 
έγγράφως γιά τήν πρώτην επιτυχίαν τής καινούργιας 'Αστυνομίας στό εξωτερικό.

Ό  Π. μετά άπό λίγο καιρό καταδικάσθηκε σέ 18 χρόνια ειρκτή καί έτσι 
τιμωρήθηκε κι’ αυτός σάν κι’ άλλους, πού θέλησαν νά πλουτίσουν παράνομα, κατα- 
χρώμενοι το δημόσιον χρήμα.

Γ. Δ Ο ΥΚ Α Κ Η Σ
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΓΡΑΙΑΣ
— ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ-

Ά πό τό Αμερικανικόν -εριοβικόν «Front Page Detective»,
κατά μετάφρασ.ν Άστυφύλαχο; κ· A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ ,.·,.„·χ„ α

’Αλλά αυτό δεν έσήμαΐνε ότι ήταν άθωος. Μήπως συνάντησε κανένα φίλο του. 
είδαν τή Μπρέκενμπρίτζ νά βγαίνη άπό το θέατρο καί σκάφθηκαν νά τή ληστεύσουν: 
Πιθανώς νά συνήλθε μετά την πράξι του καί νά πήγε στο μπαρ.

’Αλλά πώς νά το αποδείξουν; Ή  Κα Μπρέκενμπρίτζ ήταν ακόμα σέ κωματώδη 
κατάστασι καί δεν μπορούσε νά τον αναγνώριση.

’Επί τοΰ παρόντος δεν είχαν παρά νά τον άφήσουν ελεύθερο καί νά τον θέσουν 
ΰπό παρακολούθησι. "Ισιος νά νόμιζε ότι ή αστυνομία έπαυσε νά τον υποψιάζεται καί 
νά πήγαινε νά συνάντηση το φίλο του καί έτσι χωρίς νά το καταλάβη ν’ άποκαλύψη 
την ένοχή του στο έγκλημα.

Αίγο μετά τά μεσάνυκτα, μεταδόθηκε ή τραγική είδησις άπο τό νοσοκομείο. 
Ή  Κα Μπρέκενμπρίτζ, ή θρησκόληπτη καί εργατική ηλικιωμένη γυναίκα, άπεβίίοσε.

Πώς θά ώδηγοΰντο οί δολοφόνοι της στή δικαιοσύνη;
Τή Τρίτη τό άπόγευμα γύρισε άπο το σχολείο ό 1 δετής Ρόμπερ Φονταίν καί 

άρχισε νά παίζη μπάλα μπροστά στο σπίτι του. ΙΙετοϋσε τή μπάλα πρός τή σκάλα 
τοΰ σπιτιού. Σέ μιά στιγμή όμιος ή μπάλα πέρασε πάνω άπο τό κεφάλι του, κύλισε 
κάτω στό δρόμο καί άπο εκεί μέσα σέ μιά υπόνομο, στή γωνία τών οδών Κρόουσον 
καί Γκάρετ, μερικά τετράγωνα άπο τον τόπο διαπράξεως τοΰ έγκλήματος.

Ό  Ρόμπερ πήρε ένα λοστό, σήκωσε τό κάλυμμα τής υπονόμου καί κοίταξε 
μέσα. Είδε τή μπάλα άλλά καί κάτι άλλο μιά γυναικεία τσάντα.

"Εσπρωξε μέ τό λοστό τή μπάλα καί τήν έβγαλε έξιυ καί έν συνεχεία τράβηξε 
καί τήν τσάντα.

Καθώς έβγαζε τήν τσάντα, περνούσε μιά γειτόνισσα. τΗταν ή Κα Κάθριν 
Χώλλ, ή οποία συμπτωματ-ικώς έπέστρεφε άπό μιά επίσκεψη μιας φιλενάδας της, 
τή σύζυγο τού αστυνομικού Σέλτον Μπράουν, πού άνήκε στήν ομάδα έξιχνιάσεως τής 
ΰποθέσεως Μπρέκενμπρίτζ. Ή  σύζυγος τοΰ άστυνομικοϋ εΐχεν άναφέρει στήν Κα Χώλλ 
ότι ένα άπό τά άντικείμενα πού έψαχναν νά βρουν οί άστυνομικοί, ήταν καί ή τσάντα 
τού θύματος.

Μήπως ήταν αυτή πού έβγαλε τό παιδί μέσα άπό τήν υπόνομο; Ή  Κα Χώλλ 
έπεκοινώνησε άμέσως με τήν Κα Μπράουν, ή οποία μέ τή σειρά της τηλεφώνησε στό 
σύζυγό της. Σέ λίγο κατέφθασεν επί τόπου ό άστυνομικός Μπράουν. Ή  άνευρεθεΐσα 
τσάντα είχε όλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής τσάντας τοΰ θύματος.

Ό  άστυνομικός πήρε τήν τσάντα καί έτρεξε στό γραφείο τοΰ υπαστυνόμου 
Γουώτερ. Ό  ΰπαστυνόμος τήν έψαξε καί βρήκε μέσα τό δελτίο κοινωνικής προνοίας 
τοΰ θύματος, ένα βιβλίο προσευχών, κάτι χάνδρες, ένα κλειδί καί φωτογραφίες. 
Χρήμ ατα δέν υπήρχαν.

’Επί πλέον τό εσωτερικό τής τσάντας ήταν καψαλισμένο. ’Αναμφισβήτητα 
οί δράστες είχαν προσπαθήσει άνεπιτυχώς .νά τήν κάψουν.

Έ ν συνεχεία ή τσάντα εστάλη στό έργαστήριο σημάνσεως.
"Ισως οί ειδικοί ν’ άνεκάλυπταν (ορισμένα δακτυλικά άποτυπώματα ή άλλα 

ίχνη τά όποια θά άπεκάλυπταν τόν ένοχο.
Οί άστυνομικοί έν τούτοις δέν είχαν πολλές έλπίδες. Διότι όχι μόνο δέν είχαν 

μπορέσει νά άνακαλύψουν τούς δράστες, άλλά είχαν χάσει καί τούς δύο κύριους μάρ-
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τυρες, τον μοτοσυκλεττιστή πού είχε σταματήσει, για νά βοηθήση το Θϋμα και τή γυ
ναίκα ή οποία είχεν αναφέρει ότι είδε τούς δύο νεαρούς νά παρακολουθούν τήν Μπρέ- 
κενμπρίτζ στό δρόμο.

Μήπως οί άνθρωποι αύτοί δεν —αρουσιάσθηκαν νά καταθέσουν γιατί δέν ήξε
ραν -όσο σπουδαία ήταν ή μαρτυρία τους στή ύπόθεσι;

Έάν ήταν έτσι, οί αστυνομικοί ήλπιζαν ότι οί μάρτυρες αύτοί θά παρακολου
θούσαν τις ανακρίσεις άπό τις εφημερίδες. Καί θά διάβαζαν ότι ή άστυνομία έψαχνε 
νά τούς βρή γιά νά τούς πάργ, κατάθεσι.

Θά έπροθυμοποιούντο λοιπόν νά προσέλ.θουν στή άστυνομία ή μήπως θά φο
βόντουσαν νά μπλεχθοϋν στήν ύπόθεσι;

Μέχρι τό απόγευμα τής Τρίτης εκείνης οί άστυνομικοί προσπαθούσαν άπεγνω- 
σμένα νά προουθήσουν τήν άνάκρισι» Είχαν άνακρίνει περισσότερα άπό 100 νέους, 
άκολουθούντες διάφορες υποδείξεις καί ύποθέσεις, άλλά έκ τής άνακρίσεως δέν προέ- 
κυπτε τίποτε, έκτος άπό ότι τό θύμα είχε βρεθή ξαπλωμένο αναίσθητο μέσα στό 
δρόμο. Έ ν  τούτοις δέν άπογοητεύθηκαν καί συνέχισαν νά άνακρίνουν δεκάδες άλλους 
νέους τής περιοχής, έρευνώντες καί άκολ.ουθούντες κάθε ίχνος, ίσον καί άν έφαίνετο 
ότι τούτο τούς άπομακρύνει άπό τήν ύπόθεσι.

"Ετσι είχαν τά πράγματα, μέχρις ότου άργά τή νύκτα έπληροφορήθηκαν τήν 
περίπτωσι ενός άκατοίκητου σπιτιού.

Μιά γυναίκα πού κατοικούσε στό 6.600 μπλοκ 'τής οδού Κουίνσυ, άνέφερε 
στήν αστυνομία ότι διάφοροι νεαροί κάνουν ύποπτες συγκεντρώσεις μέσα σ’ ένα άκα- 
τοίκητο σπίτι τής οδού εκείνης.

—«Ή  πίσω πόρτα είναι ανοιχτή. "Εχω ίδή διάφορους νέους νά μπαινοβγαίνουν 
άπό εκεί. Λέν ξέρω τί συμβαίνει, άλλά νομίζω ότι ή άστυνομία είναι άρμοδία νά τό 
εξακρίβωση».

—«Ξέρετε κανένα άπό τούς νεαρούς;».
—«.Μόνον ένα, τον Μπόμπυ Μάκ Κένζυ. Κάθεται δίπλα στό σπίτι αυτό».
Τό πρωί τής Τετάρτης, οί άστυνομικοί μετέβησαν στήν άνωτέρω διεύθυνσι 

καί ερεύνησαν τό σπίτι. Λέν βρήκαν τίποτε κατεστραμμένο, τίποτε πού νά έχη σχέσι 
μέ τό έγκλημα. Τό μόνο πού βρήκαν ήταν λίγο ψωμί καί περιτυλίγματα διαφόρων 
άλλων προχείρων τροφίμων. Φαίνεται ότι οί νεαροί τό είχαν ρίξει στό φαί έκεΐ μέσα. 
’Αποφάσισαν νά άνακρίνουν τον Μπόμπυ Μάκ Κένζυ.

Ό  νεαρός μέ φοβισμένο πρόσωπο, παραδέχθηκε αμέσως ότι είχε μπή στό σπίτι

—«’Αλλά δέν έσπασα τίποτε. Λέν σκεφθήκαμε ποτέ νά κάνουμε ζημιά».
—«Τί κάνατε εκεί μέσα;» ρώτησε ό ύπαστυνόμος Άρκάο.
—«Παίζαμε μόνο. Μερικές φορές τή νύκτα παίρναμε κεριά, τ ’ άνάβαμε καί 

διηγούμαστε ιστορίες γιά φαντάσματα. ’Αλλά δέν πειράξαμε τίποτε».
—«Πού ήσαστε τήν Κυριακή τό βράδυ;».
—«Ή μουνα στό σπίτι. Είχα κλεισθή στό δωμάτιό μου άπό τίς οκτώ ή ώρα καί 

μελετούσα».
—«Ποιά είναι τά άλλα παιδιά πού έρχονται στό σπίτι;».
'Ο Μάκ Κένζυ σκεφθηκε λίγο. Μετά μέτρησε μέ τά δάκτυλά του καί τά ώνό- 

μασε ένα-ένα, άνεβάζοντας τον άριθμό τους εις ένδεκα.
Επειδή δέν προέκυπτε κανένα στοιχείο πού νά έχη σχέσι μέ τό έγκλημα, οί 

άστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο, άφού τού έκαναν αύστηρές συστάσεις νά μή μπαίνη 
σέ άκατοίκητα σπίτια άλλη φορά. Άρχισαν ν' άνακρίνουν καί τούς άλλους νέους. 
Καί σ’ αύτούς επίσης δέν βρήκαν καμμιά ένοχή.

Γιά μιά στιγμή φάνηκε ότι υπήρχαν έλ.πίδες διαλευκάνσεως ής ύποθέσεως,
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άλλά τώρα πάλι άπογοήτευσις κατέλαβε τούς άστυνομικούς. Το άπόγευμα στις 4.30 
ή ώρα, παρουσιάσθηκε μιά γυναίκα στο τμήμα. ΤΗταν ηλικίας 40 ετών καί τό πρόσωπό 
της προσέδιδε την ανησυχία της καθώς απευθυνόταν προς ένα αστυνομικόν τοϋ τμή
ματος της όδοϋ 'Γζέρμαντάουν. Ό  γυιός της εϊχεν έξαφανισθή, είπε. Ή τα ν  16 ετών 
καί λεγόταν Στέφεν Χέφνερ.

—«Πόσο καιρό απουσιάζει;».
—«’Από χθες το πρωί. ’Από τότε δεν έπέστρεύε ξανά στο σπίτι καί πληροφο- 

ρήθηκα ότι ούτε καί στό σχολείο πήγε».
—«Μήπως τόν μαλώσατε;».
—« Ό χι» .
—«Το έχει ξανακάνει άλλη φορά;».
—« Ό χ ι. Ποτέ. ’Ακόμα καί όταν έβγαινε έξω μέ παλιόπαιδα καί είχε μπλεξί

ματα)).
—«Τί μπλεξίματα;».
Ή  μητέρα, πού φάνηκε ότι στεναχωρέθηκε πού άνέφερε αυτό, είπε ότι ό γυιός 

της είχε ζήσει στη Νέα Ύόρκη όπου είχε σμίξει μέ κακής φήμης νέους καί είχε 
συλληφθή για αλητεία.

—«’Αλλά τότε ήταν 13 ετών καί άπό τότε πού'ήρθαμε έδώ είναι καλό παιδί».
Ό  άστυνομικός έχοντας ΰπ’ όψιν ότι ό Χέφνερ κατοικούσε μόλις τρία τετρά

γωνα άπό τον τόπο τοϋ έγκλήματος, έστειλε άμέσως υπαλλήλους να εξετάσουν σχε- 
τικώς.

—«Ξέρετε πού ήταν ό Στέφεν την νύκτα τής Κυριακής;» ρώτησε ούπαστυνόμος 
Άρκάρο τή μητέρα.

—«Είχε βγή έξω, άλλά δεν ξέρω ποϋ πήγε».
—«Ξέρετε τί ώρα έπέστρεύε στό σπίτι;».
—« Ό χ ι. Είχα πάει γιά ύπνο στις δέκα ή ώρα. Πρέπει νά έπέστρεύε μετά. Μά 

γιατί;» ρώτησε μέ δισταγμό.
’Αντί άπαντήσεως ό άστυνομικός τή ρώτησε «Ξέρετε μέ ποιόν ήταν μαζί;».
—«Ό χι,δεν ξέρω».
Νά ήταν ό Στέφεν Χέφνερ ένας άπό τούς δράστες; Νά νόμισε ότι άναγνωρίσθηκε

καί γ ι’ αυτό έξαφανίσθηκε;
Οί αστυνομικοί άρχισαν ν’ άνακρίνουν όλους τούς φίλους τού Στέφεν. Άλλά 

κανείς δέν ήξερε ποϋ βρισκόταν καί ύπεστήριξαν κι’ αυτοί την άποψι τής μητέρας 
του, ότι δηλαδή θά έμπλεξε μέ καμμιά κακή παρέα. Μήπως αύτός ήταν ό λόγος πού 
εγκατέλειψε τό σπίτι του; ’Ή  μήπως εϊχεν έπαναλάβει την εγκληματική του δρασι;

’Ενώ οί άστυνομικοί συνέχιζαν τις άνακρίσεις τους καί τις αναζητήσεις, ένας 
ανδρας παρουσιάσθηκε στο τμήμα. ΤΗταν άπό τή Νόριστάϋον, λίγη άπόστασι άπό 
τή Φιλαδέλφεια. Παρουσιάσθηκε στό γραφείο παραπόνων καί άνέφερεν ότι σύμφωνα 
με πληροφορίες του, τον ζητοϋσεν ή άστυνομία.

Ή ταν ό μοτοσυκλεττιστής πού είχε ίδή πρώτος τό αναίσθητο θϋμα. Εξήγησε 
στούς άστυνομικούς ότι είχε διαβάσει σέ μιά έφημερίδα τής Φιλαδέλφειας ότι τόν 
■,ητοϋσαν οί άρχές.

—«Μήπως είδες ποιοι έπετέθηκαν στό θϋμα;».
'—«Μάλιστα τούς είδα!».
Άνέφερε ότι προχωρούσε έπί τής λεωφόρου Τζέρμαντάουν, όταν μπροστά του, 

εις απόστασι 30 μέτρων περίπου, είδε τούς δύο νεαρούς νά πηγαίνουν πίσω άπό τη 
γυναίκα πού στεκόταν στό πεζοδρόμιο. Ό  ένας άπό τούς νέους τήν κτάπησε άπό 
πίσω στον τράχηλο καί ή γυναίκα έπεσε κάτω. Άμέσως έτρεξε προς τό άπέναντι 
πεζοδρόμιο, ένω ό φίλος του έσκυψε καί πήρε κάτι άπό τό έδαφος. Μετά έτρεξε κι’ 
αύτός καί έξαφανίσθηκε.
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—((Σταμάτησα τη μοτοσυκλέττα μου καί έτρεξα να τη βοηθήσω. Τή ρώτησα 
άν κτύπησε, άλλα αύτή δεν άπαντοϋσευ Τότε ήρθε κάποιος καί τοΰ είπα νά καλάση 
τήν άστυνομία. Μαζεύθηκε ένα πλήθος άπό κόσμο γύρω της καί εγώ τότε άνεχώρησα 
μέ τή μοτοσυκλέττα μου». - ·

—«Γιατί δεν παραμείνατε έκεΐ;».
—«Έπρεπε νά περίμενα, άλλά υποθέτω ότι τήν ώρα εκείνη θά ήμουν συγχυ

σμένος καί δεν κατάλαβα πόσο πράγματι άπαραίτητη ήταν ή μαρτυρία μου. Τά παι
διά δεν τά είδα στό πρόσωπο γιατί είχαν τις πλάτες τους προς τό μέρος μου γυρισμέ
νες. Καί νά τά ίδώ δεν μπορώ νά τ’ άναγνωρίσω».

'Ο  μοτοσυκλεττιστής είπεν ότι οί νεαροί φορούσαν σκούρα ενδύματα καί μαν
τήλια στο κεφάλι. Δεν μπορούσε νά πή μέ θετικότητα έάν τά μαντήλια έκάλυπταν 
καί τό πρόσωπό τους. Φαινόταν νά είναι ηλικίας μέχρι 16 ετών.

. 'Ο  αστυνόμος λίπράουν θυμήθηκε τότε ότι τό θύμα είχεν άναφέρει ότι τό είχαν 
χτυπήσει μέ ένα βαρύ άντικείμενο. «Μήπως τη χτύπησαν μέ όπλο;».

—« Ό χ ι. Ό  νεαρός τή κτύπησε μέ τό χέρι του».
Μήπως τό θύμα είχε γελαστή; ’Ή  μήπως έκανε λάθος ό μάρτυρας;
Καί στις δύο περιπτώσεις τό ,άποτέλεσμα ήταν άποθαρρυντικό. 'Η  άστυνομία 

έπληροφορεΐτο ελάχιστα έπί πλέον εκείνων, πού ήδη έγνώριζεν. Τώρα έμενε ό δεύ
τερος σπουδαίος μάρτυρας, ή γυναίκα πού είχεν ίδή τά παιδιά νά παρακολουθούν τό. 
θύμα. Ποιά ήταν αυτή; Γιατί δεν παρουσιάσθηκε;

"Ολη τή νύκτα συνεχίσθηκαν οί άναζητήσεις γιά τήν άνεύρεσι τού Χέφνερ, ό 
όποιος όπως είχεν άναφερθή από τή μητέρα του, είχε'/ έξαφανισθή. Επίσης συνεχί- 
σθηκε ή έξέτασις τών νέων τής περιοχής τής Τζερμαντάουν καί Μάουν Αίρυ. Οί άστυ- 
νομικοί ήξεραν καλά ότι ό Χέφνερ μπορούσε νά είναι άθώος. Οί δράστες μπορεί νά 
ήταν δύο άγνωστοι, οί όποιοι δεν είχαν άνακριθή άπό τήν άστυνομία. Πιθανόν έπί- 
σης νά μή ήταν άπό τήν περιοχή εκείνη καί γιά νά μήν άναγνωρίζωνται δρούσαν σέ 
ξένη περιοχή καί όχι στή δική τους.

Μέχρι τό πρωί ό συνολικός άριθμός τών έξετασθέντων νέων άνήλθε εις 200 
περίπου. Καί όμως ούτε ένα ίχνος δεν προέκυψε, κανείς δεν άπεδείχθη ύποπτος.

Κατά τις εννέα καί μισή π.μ. ή άστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα. Μιά γλυκειά 
καί ευτυχισμένη φωνή μιλούσε στό τηλέφωνο.

—«’Εμπρός. ’Εδώ κυρία Χέφνερ. Μέ θυμάσθε, πού σας άνέφερα χθες βράδυ 
τήν έξαφάνισι το γυιού μου; Θέλω νά σάς πληροφορήσω ότι τώρα μόλις έπέστρεψε 
στό σπίτι. Χά μή ψάχνετε πλέον καί νά τόν ξεχάσετε. Χαίρει άκρας ύγείας».

Οί αστυνομικοί κοίταξαν ό ένας τόν άλλο. Χά μή ψάχνουν πλέον; Νά τόν ξε- 
χάσουν;

Εντός είκοσι λεπτών ό Στέφεν Χέφνερ ήταν στό Τμήμα.
—«Δέν τώσκασα» επέμενε. «Κάναμε άπλώς ένα ταξιδάκι μέ τόν Μίκυ».
—« ΓΙοιός είναι ό Μίκυ;» ρώτησε ό αστυνόμος Μπράουν.
ΤΗταν ό Μίκυ Βέρμπεν, ένας καινούργιος φίλος του, τού οποίου τό όνομα δέν 

βρισκόταν μεταξύ τών έξετασθέντων.
—((Π οϋ πήγατε;».
—« Ό  Μίκυ είχε αυτοκίνητο καί τραβήξαμε μακρυά. Έπισκεφθήκαμε τή Νέα 

Ύόρκη, τή Κονέκτικουτ καί άλλα μέρη. Θέλαμε νά ίδούμε τ ’ άξιοθέατα».
—«Πού κοιμόσαστε;?». ·
—«Σέ τουριστικά ξενοδοχεία».
—«Σέ ποιά ξενοδοχεία;».
—«Μά δέν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν."Ηταν κάπου κοντά στό δημόσιο δρόμο».
—«Γιατί δέν είπες στή μητέρα σου πού θά πήγαινες;».
—«Γιατί ήξερα ότι δέν 0ά μ’ άφηνε».
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—«Τη νύκτα της Κυριακής πού βρισκόσαστε;».
—«"Ήμουνα μέ τό Μίκυ. Είχαμε πάει έξω μέ κάτι κορίτσια».
—«Ποιά είναι τα κορίτσια;».
"Έδωσε στους άστυνομικοΰς τά όνόματά τους, άλλα δεν θυμόταν τα επίθετά 

τους. Ίσχυρίσθηκε ότι είχαν βρή τά κορίτσια μέ τό Μίκυ στο πάρκο Φαιρμάουντ 
καί έμειναν μαζί τους μέχρι τις ένδεκα καί μισή περίπου.

• —«Τά κορίτσια τά πήγατε στά σπίτια τους;».
—«“Οχι δεν ήθελαν. Τά άφήσαμε εκεί, άκριβώς έξω άπό τό πάρκο. Μας είπαν 

ότι δέν ήθελαν νά ίδοΰν οί δικοί τους ότι ήταν έξω μέ νέους».
Έ ν τώ μεταξύ βρέθηκε καί ό Μίκυ Βέρμπεν καί ώδηγήθη στο τμήμα. Ή τα ν  18 

ετών, ψηλός καί σκυθρωπός. Κι’ αύτός είπε τά ίδια πού είπε καί ό φίλος του.
Έάν έλεγαν ψέμματα, πώς θά ήταν δυνατόν νά τούς κάνουν νά είποϋν την άλή- 

θεια, όταν οί καταθέσεις τους ήταν τέτοιες πού δέν επιδέχονταν άμφισβήτησι;
Έ νώ συνεχιζόταν ή άνάκρισις τών δύο νέων, άλλοι άστυνομικοί εξακολου

θούσαν νά ψάχνουν γιά την άνακάλυψι πειστηρίων πού θά βοηθούσαν στην διαλεύ- 
κανσι τού έγκλήματος. Οί άστυνομικοί Κρίστιν Σέφρετ καί Σκάουλς ώργωναν την 
περιοχή. Πιθανώς νά τούς είχε διαφύγει κανένας σπουδαίος μάρτυς. "Ίσως νά εόρι- 
σκαν κανένα πού νά θυμόταν ώρισμένα πράγματα. Γύριζαν άπό σπίτι σέ σπίτι καί 
άπό κατάστημα σέ κατάστημα. Ή ταν  τελείως κατάκοποι καί άπογοητευμένοι. Τώρα 
έμπαιναν σ’ ένα μεγάλο κατάστημα τροφίμων.

"Οσοι ύπάλληλοι ρωτήθηκαν δέν μπορούσαν νά βοηθήσουν σέ τίποτε. Δέν 
ήξεραν περισσότερα άπ’ όσα είχαν άκούσει άπό τις διάφορες συζητήσεις πελατών τού 
καταστήματος, ότι δηλαδή είχε κτυπηθή μιά γυναίκα.

. —«Λυπούμαι, άλλά ούτε κι’ έγώ μπορώ νά βοηθήσω» εΐπεν ό διευθυντής τού 
καταστήματος «άκουσα πολλούς νά συζητούν γιά την ύπόθεσι αύτή, άλλά άπλώς 
έκαναν κρίσεις καί σχόλια. “Ελεγαν δηλαδή ότι είναι ντροπή νά μη μπορή πλέον κανείς 
νά περπατά άσφαλής στους δρόμους».

—«Τί είδους άτομα είναι οί υπάλληλοί σας. Μήπως σάς φαίνεται κανένας ύπο
πτος;».

—«Έ γώ  τουλάχιστον δέν έχω άντιληφθή κανένα».
—«’Εργάζονται όλοι κανονικά άπό τότε πού διεπράχθη τό έγκλημα;».
—«Μάλιστα. Είναι όλοι καλά παιδιά».
—«Ξέρετε κανένα νεαρό στη γειτονιά σας πού νά έχη έξαφανισθή;».
—«“Οχι δέν ξέρω κανένα».
—«Μήπως ξέρετε δύς νέους όνόματι Στέφεν Χέφνερ καί Μίκυ Βέρμπεν;».
Ό  καταστηματάρχης σκέφθηκε λίγο. «“Οχι, τά ονόματα αύτά μού είναι τελείως 

άγνωστα. ’Επειδή όμως κατά σύμπτωσι τό έφερε ή συζήτησις, νομίζω ότι θά μπο
ρούσατε νά μέ β · ηθήσετε σέ μιά δική μου ύπόθεσι».

—«Τί ύπόθεσι;».
—«Νά τώρα μόλος ύπέπεσε στην προσοχή μου οτι μού λείπουν μερικά πράγμα

τα άπό τό μαγαζί μου. Κάτι μικροπράγματα, δηλαδή κουλούρια, κέικ, ψωμί».
«“Εχετε γιά κανένα υποψίες;».
—«“Οχι. Κάποιος περαστικός τά έκλεψε άπό τά κιβώτια πού είναι έκτεθειμένα 

έςω. Παιδιά πρέπει νά ήταν. Μπορεί όμως νά- ήταν καί κανένας τακτικός πελάτης».
—«’Εμείς θά κάνωμε σχετική άναφοοά» είπεν ό Σέφερτ.
Οί άστυνομικοί βγήκαν άπό τά κατάστημα καί διηρωτώντο πού άλλ.ού νά πάνε, 

εεαφνικά ό Κρίστιν σταμάτησε μέ μιά παράξενη έκφρασί στο πρόσωπό του.
—«Τί συμβαίνει;».
—«“Ηθελα νά ελέγξω κάτι» είπε σιγά καί γύρισε πίσω στό κατάστημα.
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Ό  καταστηματάρχης πού βρισκόταν στο βάθος τοϋ καταστήματος, γύρισε 
πρός τον Κρίστιν καί ρώτησε: «Τί συμβαίνει;».

—«'Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως μιλήσατε για  τά πράγματα πού 
σας, έκλεψαν. Μήπως σας λείπουν επίσης καί πατάτες ή λουκουμάδες;».

Οί άλλοι άστυνομικοί κατάλαβαν τότε τί εννοούσε ό Κρίστιν καί κοίταξαν κι’ 
αυτοί μέ ενδιαφέρον τ ί θά έλεγε ό καταστηματάρχης.

«Μάλιστα καί τέτοια είδη μοϋ λείπουν».
Τά περιτυλίγματα των τροφίμων αυτών είχαν βρεθή μέσα στο ακατοίκητο 

σπίτι της όδοϋ Κουίνσυ.
Παρ’ δλον δ'τι οί άστυνομικοί κατάλαβαν τί είχε συμβή, έντούτοις έδίστασαν 

νά καταλήξουν σέ συμπεράσματα, γιατί δέν είχαν άποδείξεις 6τι πράγματι τά παι
διά.είχαν κλέψει τά τρόφιμα. Καί άν άκόμα τά είχαν κλέψει αυτό δέν σημαίνει ότι 
είχαν κτυπήσει καί την Μπρέκενμπρίτζ.

, —«’Εάν έκ συστήματος προβαίνουν σέ τέτοιες πράξεις, τότε μπορεί νά δια-
πράξοΟν καί βαρύτερες έγκληματικές πράξεις» εΐπεν ό Σέφερτ όταν βγήκαν έξω.

’Αλλά πώς νά. τό· άποδείξουν;,’Ακόμα καί άν ήταν άλήθεια ότι οί δολοφόνοι 
είχαν χρησιμοποιήσει τό ακατοίκητο σπίτι γιά κρησφύγετο, ποιά άπό τά ένδεκα παι-1 
διά πού σύχναζαν στο σπίτι αυτό ήταν οΐ δράστες;

Μέχρι τής στιγμής ή. άνάκρισις ήταν τυπική καί συνήθης όπως καί σέ κάθε 
άλλη περίπτωσι. Τώρα όμως ή άστυνομία άποφάσισε νά έλέγξη καί τό περιβάλλον 
τμ>ν νέων, τις πρόσφατες κινήσεις τους, τούς γειτόνές τους, τούς καθηγητάς των καί 
τούς εργοδότες τους.

Κατά τις έξη ή ώρα είχαν πληροφορηθή καί κάτι άλλο άκόμα: 'Ο  Μπόμπυ 
Μάκ Κένζυ* πού κατοικούσε δίπλα στο άκατοίκητο σπίτι, δέν είχε πατήσει καθόλου 
στό σχολείο του τήν περασμένη έβδομάδα.

’Αλλά τί άποδεικνυόταν μ’ αυτό; ’Ασφαλώς τό πράγμα απείχε πολύ άπό τή 
διάπραξι τής δολοφονίας.

Ί σ ω ς  σκέφθηκαν οί άστυνομικοί, ν’ ακολουθούσαν λανθασμένη κατεύθυνσι. 
Πιθανόν νά είχαν άφήσει ελευθέρους τούς πραγματικούς δολοφόνους. Τόν Στέφεν Χέ- 
χνερ καί Μίκυ Βέρμπεν—τούς οποίους άναγκάσθηκαν ν’ άφήσουν έλευθέρους λόγω 
άνεπαρκών _ στοιχείων.

Νά ήταν αύτοί οί πραγματικοί ένοχοι;
Ξαφνικά ό άστυνόμος Μπράουν έσφιξε τά χέρια του καί κοίταξε τόν ύπαστυ- 

νόμο Γοΰωτερς. Τό πρόσωπό του έχασε τήν κατήφεια.
—«Θυμάμαι καλά; Πού ήταν τή νύκτα τής Κυριακής ό Μάκ Κένζυ; Μάς 

είπε ότι ήταν στό. σπίτι καί μελετούσε».
Δέν είχε τελειώσει τή λέξη «μελετούσε» καί ό Γουώτερς κατάλαβε τ ί είχε 

κατά νοΰ ό άστυνόμος. ΤΗταν δυνατόν ένας τέτοιος νέος νά περάση τήν Κυριακή βράδυ 
μελετώντας, έάν σκόπευε ν’ άπουσιάση άπό τό σχολείο ολόκληρη έβδομάδα;

Μήπως έλεγε ψέμματα;
Παρ’ ολον ότι οί άστυνομικοί δέν είχαν αποδείξεις, οί ελπίδες τους αναπτερώ

θηκαν πάλι, μέ τήν άμφισβήτησι τού «άλλοθι» τού Μάκ Κένζυ. Παρ’ δλον ότι συνέχι
σαν τις αναζητήσεις τους μέ περισσότερη δρεξι, καί ή ημέρα έκείνή άπέβη άκαρπος.

Κατά τις έπτά τό βράδυ έφεραν στό τμήμα ένα νέο, τόν όποιο δέν είχαν έξετάσει 
άκόμα. ΤΗταν ένα άπό τά παιδιά .πού είχεν αναφέρει ό Μάκ Κένζυ ότι σύχναζαν στό 
άκατοίκητο σπίτι. Λεγόταν. Ντόλαν.

—«Πού ήσουνα τήν Κυριακή τή νύκτα;» Τόν ρώτησε ό άστυνόμος Μπράουν.
—«Κοιμήθηκα σ’ εκείνο' τό άκατοίκητο σπίτι τής οδού Κουίνσυ».
—«ΤΗταν κανένας άλλος μαζί σου;».

’— Ο Ντόλαν‘δέν απαντούσε.
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—«Σάς ρώτησα: ήταν κανένας άλλος μαζί σου;».
'Ο Ντάλαν, κατέβασε τό κεφάλι καί ψιθύρισε: «'Ο Μπόμπυ Μάκ Κένζυ».
Τώρα πού είχαν άποδείξεις ότι αύτά πού ΐσχυρίσθηκε ό Μάκ Κένζυ δτι κατά 

την νύκτα της διαπράξεως τοϋ εγκλήματος βρισκόταν στο σπίτι του, ήταν ψέμματα 
καί τον κουβάλησαν πάλι άπό τό σπίτι του.

Πρό της μαρτυρίας τοΰ Ντάλαν, ό Μπόμπυ έκάμφθη καί παραδέχθηκε τήν ένο
χή του. ; . „· ι

—«'Ο Ντάλαν ήταν συνεργός σου;» τον ρώτησαν.
’Αλλά πρός εκπληξι των άστυνομικών κούνησε άρνήτΐκά τό κεφάλι του. Ά νέ- 

φερε, δτι συνεργός του ήταν κάποιος άλλος νέος πού ήταν κι’ αυτός ένας άπό τούς 
θαμώνες τοϋ σπιτιού της όδοΰ Κουίνσυ. Λεγόταν Κάλβιν Τόμσον, ήλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα μέ τό άνακοινωθέν πού έξέδωσεν άργότερα ή άστυνομία, ό Μάκ Κένζυ 
κατέθεσεν δτι αύτός καί ό Τόμσον περιεφέροντο στο δρόμο γίά ν'αρπάξουν τό πορτο
φόλι κανενός άγαθοϋ άνθρώπου καί νά έξασφαλίσουν έτσι χρήματα γιά τήν ημέρα 
της επετείου των πεσόντων ύπέρ πατρίδος (30 Μαΐου). Είχαν άντιληφθή τήν Μπρέ- 
κενμπρίτζ νά βγαίνη άπό τό θέατρο. ’Ενώ ό Τόμσον παραφύλαγε, ό Μάκ Κένζυ τή 
κτύπησε καί της άρπαξε τή τσάντα. "Υστερα τδβάλαν στά πόδια καί όΊ δυό τους. 
Ή  τσάντα περιείχε πέντε δολλάρια, τά όποια ξόδεψαν ’Αργότερα προσπάθησαν νά 
τήν κάψουν σ’ ένα έρημο μέρος, άλλά δέν τό κατώρθωσαν. Καψολίσθηκε μόνο τό 
έσωτερικό της καί τήν πέταξαν μέσα στήν ύπόνομο.

Ό  Μάκ Κένζυ ΐσχυρίσθηκε δτι άργότερα πήγε στο άκατοίκητο σπίτι δπου 
συνάντησε τον Ντάλαν, ό όποιος ήταν άθώος καί δέν είχε καμμιά σχέσι μέ τό έγκλημα. 
*0 Τόμσον γύρισε στό σπίτι του. Ό  Μάκ Κένζυ παραδέχθηκε έπίσης δτι ήταν έκεΐ- 
νος-πού είχε κλέψει τά τρόφιμα άπό τό κατάστημα. ' · ' ■*· .

Ό  Τόμσον συνελήφθη κι’ αύτός καί παραδέχθηκε τή συνενοχή του στό έγκλημα.
Στις 27 Μαίου 1961 τούς άποδόθηκε ή κατηγορία διαπράξεως ανθρωποκτο

νίας. Ή  περαιτέρω άνάκρισις διεκόπη μέχρις δτΟυ άποφασισθή εάν θά έπρεπε νά 
δικασθοϋν άπό τά κοινά δικαστήρια ή άπό δικαστήριο άνηλίκων. Στις “5 ’Ιουλίου διε- 
τάχθη δπως οΐ δύο “νέοι μεταφερθοϋν στό “κακουργίοδίκεΐο προκειμένου νά δικασθοϋν 
ώς ενήλικοί. "Ηδη άναμένουν τήν ημέραν της εκδικάσεις της ύποθέσεως.

Έ ν τώ μεταξύ βρέθηκε καί ή γυναίκα, ή οποία ύπετίθετο δτι εΐχεν ίδή τούς 
δύο νέους νά παρακολουθούν τό θΰμα.' Στήν πραγματικότητα δέν ήταν αύτόπτης 
μάρτυς τοϋ έγκλήματος, άλλά εϊχεν ίδή τούς δύο νέους νά περνούν μπροστά άπό μιά 
βιτρίνα ενός καταστήματος κατά τον χρόνο πού διεπράχθη τό έγκλημα.

*- * ■ ' ·. * λ. ' ·*’
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ' τήν πλουσίαν  
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τ ω ν , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τω ν άστύνομι- 
κ ώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον α ύ τώ ν.
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Η Ρ Ω Ι Κ Ο  Τ Ρ Ι Π Τ Υ Χ Ο
Ύπά Ύπαβτυνόμου Β' κ. X ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

«Συνέσεισας τήν γήν καί συνετάραξας αύ- «Τό χάσμα κ άνοιξε ό σεισμός,
τή ν Ιασον τά συντρίματα αυτής δτι έσα- ευθύς έγέμισ’ άνθη...»
λεύθη...»

(Ψαλμ. 59, 4) (Δ. Σολωμός)

Κάθεται τ ’ άγουρο τό παλληκάρι στο πεζούλι της αυλής καί φέρνει τό βλέμμα 
του πρός δλες τις μεριές. Μιά τηράει τον ήλιο πού πάει νά βασιλέψει κατά τή νεραϊ- 
δοσπηλιά καί χρυσώνει τά πλεούμενα, μιά τό βλέμμα πλανιέται σ ά μισάνοιχτα 
μπουμπούκια τής κληματαριάς καί μιά κοιτάζει τή σημαία τ ’ "Αη- 1‘ιαννιού, κάτω 
κεϊ στο ξέφωτο τής ’Ιτιάς. ’Αναστενάζει κι’ δλο συχνορωτάει τον άνθρωπο πού βρί
σκεται κοντά του :

—Παππού,· δέ θά διαβάσεις τώρα εκείνα τά γράμματα;
’Ανακάθεται εκείνος στο πεζούλι κι’ δσο περνάει ή ώρα δείχνει πώς χολώνεται 

λιγώτερο μέ τήν παράκληση τού παλληκαριοϋ. 'Ύστερα πέφτει ξανά στή ρέμβη του 
καί τό σιγανό τραγούδι πού κόπηκε μέ τό ρώτημα ξαναβρίσκει τή συνέχεια :

((....κι’ αν μάς ρθοϋν άπ’ τήν άραπιά, . 
θά σηκώσουμε πανιά...».

—Παππού, έ ! μ’ άκοϋς; Δέ θά μού διαβάσεις τά γράμματα άπόψε;
Αφήνει πάλι τό τραγούδι ό γέρος μέ τή φλοκάτη πουκαμίσα καί συλλογάται. 

Τού φαίνεται πώς έχει δίκηο τό παλληκάρι. Χρόνια τώρα τού ύπόσχεται πώς σά με
γαλώσει θά τού διαβάσει τά γράμματα, κείνα τά κιτρινισμένα έγγραφα πού φυλάει 
κλειδίυμένα στο σεντούκι. Γιατί νά τού άρνηθεϊ αύτό τώρα, τούτο τό χρόνο πού πα
τάει στά δεκαεφτά του καί μπορεί νά καταλάβει' δλο καί περισσότερα ;

Παρ’ δλο τούτο, τό σιγανό τραγούδι συνεχίζει ν’ άπλώνεται άπ’ τά ρυτιδιασμέ
να του χείλη :

«....Θά πάμε καί θά πάρουμε, 
πίσω τήν "Αη-Σοφιά...».

—" Ε ! Παππού!!!...
Τούτη ή φωνή τον συνεφέρνει. Κόβεται γιά καλά τό τραγούδι τώρα κι’ ό γέρος 

άργοσηκώνεται. Βλέπει τον ήλιο πού κάθησε στή ράχη τής θάλασσας, πέρα άπ’ τά 
νερά τής Παναγιάς τής Βαγγελίστρας, καί βιάζεται νά μπει στήν κάμαρα τού νότου, 
νά πάρει τή μπαλάσκα μέ τά κιτρινισμένα γράμματα άπ’ τό σεντούκι καί νά ξανάρθει 
κοντά στον έγγονο, δσο ύπάρχει άκόμα ώρα μέ φως.

—Θά στά διαβάσω παιδί μου κι’ ύστερα θά στά χαρίσω, λέει μέ φωνή πού 
τρέμει στον έφηβο. Πρόσεξε δμως νά τά φυλάξεις γιά νά μή χαθούν, νά τά δώσεις 
μέ τον καιρό στά παιδιά σου καί κείνα τό κατόπιν στά δικά τους...Τέτοιες γραφές 
δέν πρέπει νά χάνωνται... ’Εμένα μού τάδωσε ό κύρης μου δώ κι’ έξήντα χρόνια, 
έκεινού ό πάππος μου κι’ εκείνου ό πατέρας του, πού πέθανε κατά πώς ξέρω στά 
ογδόντα του... Θά πεθάνω καί γώ παιδί μου δπου νάναι καί καταλαβαίνεις... Δέν 
πρέπει νά χαθούν τά γράμματα...

—Σού τό ύπόσχομαι παππού, άπαντάει ό έφηβος καί τά μάτια του δακρύζουν 
δπως τον βλέπει νά σφουγγίζει τον ιδρώτα. Δώσε μου παππού νά τά διαβάσω έγώ 
γιατί θά κουραστείς...

Πέφτει ό ήλιος κι’ άπλώνεται τό μούχρωμα στό χωριό. ’Αρχίζουν νά σιγοπε-
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τάνε οί γλάροι προς τή μεριά τοΰ λιμανιού κι’ ό άνεμος κυματίζει τη σημαία τ ’ "Αη- 
Γιάννη βλο καί πιο περήφανα στο καμπαναριό. Στ’ άλήθεια, μεγάλη επέτειο ή σημε
ρινή στο Ψαροχώρι, μεγάλη καί τρανή δπως σ’ δλη τήν Ελλάδα καί κοντολογής 
στήν οικουμένη όλάκαιρη, σ’ δλους τούς λαούς πού άγάπησαν τή λευτεριά. Φωνές 
άκούονται άπ’ δλες τις μεριές τοΰ Ψαροχωριού γιατί ό δάσκαλος είπε άπύ προψές 
στά παιδιά νά μαζευτούν στο σχολειό γιά τή λαμπαδηφορία, μά πέρα κεϊ στήν άκρια, 
κάτω άπ’ τό κυπαρίσσι τού κάστρου, ήσυχία βασιλεύει στο σπιτικό τού'Παπανέστη.

—Τούτο είναι τό πρώτο γράμμα έγγονέ μου, λέει ριγώντας ό γέρο-Παπανέ- 
στης στο παλληκάρι δπως φοράει τά γυαλιά του. Θά στο διαβάσω έγώ γιατί έχω 
άκόμα τό φως μου. Ά κου το μέ προσοχή τό λοιπόν :

Πάνω απ’ τά Γιάννενα, Φλεβάρης τον 1821.

Παιδί μου Γεώργιε,
Σβήνουν σιγά-σιγά τά φώτα τού μοναστηριού καί μόνο δυο καντήλια κάνουν 

τις σκιές νά χοροπηδούν στά εικονίσματα. Παιδί μου, νοιώθω δτι σβήνει κι’ ή ζωή 
μου σέ λίγο καιρό καί γ ι’ αυτό είπα νά σού γράψω άπόψε έτοΰτο τό γράμμα.

’Έπαψε τό τουφεκίδι άπ’ τό σούρουπο καί συναχτήκαμε δλοι στήν έκκλησιά, 
κάπου σαράντα νοματαίοι. Μας λείπει άπόψε ό Καστρόνικος μά καρτεράμε νά φανεί 
ώς τήν αύγή, μιας κι’ ό Ρουμελιώτης αύτός είναι κατά πώς λέμε έφτάψυχος. Λογα
ριάζουμε νά ξεγελάσει τούς ’Αρβανίτες, σάν φτάσουν στά Γιάννενα, καί νά στείλει 
μάλιστα καί μαντάτο στούς Μετσοβϊτες, νάρθουν κι’ έκεΐνοι καί νά κάνουμε γιου
ρούσι τή Λαμπρή στά καμποχώρια...

Παρέκει μου κάθεται ό ήγούμενος πολύ συλλογισμένος. Τού πήραν τή. χρυσή 
Παναγιά οί Τούρκοι χτές καί κομμάτιασαν τό Σταυρό, πριν δυο βδομάδες τοΰ πήραν 
δλα τ ’ άσημικά καί σκύλισαν καί τον τάφο τοΰ Δεσπότη. Γ ι’ αύριο περιμένουμε ν’ 
άνεβεϊ πολλή Τουρκιά κατά τό μοναστήρι, έτσι μάθαμε. Γt’ αύτό ό ήγούμενος συλ- 
λογάται πολύ άπόψε καί θαρρώ πώς έχει καί φόβο. Μά ό θεός, Γεωργιε, θά μάς 
βοηθήσει κι’ αύριο νά νικήσουμε, νά ρίξουμε τούς ’Αρβανίτες προς τά κεϊ, κατά τή 
μεριά τής λίμνης...

Πάνω άπ’ τό μοναστήρι φαίνεται καλά ή χιλιοτράγουδη λίμνη, μ’ δλο πού 
είναι πνιχτό τό σκοτάδι. Είδα γιά τελευταία φορά άπόψε τή λίμνη άπ’ τό καραούλι 
καί δέν ξέρω άν θά τήν ξαναδώ αύριο. Γι’ αύτό θά σού γράψω έδώ ένα άπ’ τά τραγού
δια τής λίμνης, ένα τραγούδι πού λέμε δλοι δσοι βρισκόμαστε στούς λόγγους καί τις 
ράχες τής ’Ήπειρο καί τής Ρούμελης καί τού Μωρηά, γιά νά τό μάθουν οί φαμίλιες 
μας καί νά τό φέρουν στον τόπο μας όταν λευτερωθή. Τραγουδιστάδες καθώς είναι 
ολοι στις φαμίλιες μας, πές τους νά τό τραγουδάνε, νά μή τό άποξεχάσουν ποτέ εκεί 
στα ξένα πού βρίσκονται, κι’ άν ό Θεός δώσει καί λευτερωθούμε άπ’ τή Τουρκιά, 
να τό μάθουν και στούς συντοπίτες μας, άν δέν τό ξέρουν δλοι. Τούτο .είναι τό τρα
γούδι, παιδί μου Γεώργιε :

Τ ’ άκούσατε τί γίνηκε στά Γιάννενα, στή λίμνη, 
πού πνίξανε τις δεκαεφτά μέ τήν κυρά Φροσύνη;
Ά χ ,  Φροσύνη παινεμένη, 
τί κακό παθες καημένη!

*

Ά λλη καμμιά δέν τδβαλε τό λιαχουρί φουστάνι, 
πρώτ’ ή Φροσύνη τδβαλε καί βγήκε στό σιργάνι.
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“Αχ, Φροσύνη παινεμένη, 
καί στόν κόσμο ξακουσμένη!

• ■ ' · ' ■ /  *
Δέ στόλεγα Φροσύνη μου, κρύψε τό δαχτυλίδι,

■ γιατί άν τό μάθει ό Άλήπασας θέ να σέ φάει τό φίδι.
. “Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου, .

μοδκαψες τά σωθικά . μου !
. *

• «— Εις τό βεζύρη τά φλουριά, τά δάκρυα δέν περνάνε, - 
καί σένα μ’ άλλες δεκαεφτά, τά ψάρια θά σάς φάνε»
“Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου, 
τ ί κακό παθες κυρά μου!

*
■ Νάταν οί πέτρες ζάχαρη, νά ρίχνανε .στη λίμνη, 

γιά νά γλυκάνει τό νερό γιά τήν κυρά Φροσύνη.
“Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
μέσ’ στη λίμνη ξαπλωμένη!

*» . Γ % . . · ·
Φύσα βοριά, φύσ* θρακιά, γιά ν’ άγριέψει ή λίμνη, 
νά βγάλει τίς άρχόντισσες καί τήν κυρά-Φροσύνη.
“Αχ, Φροσύνη παινεμένη, 
μέσ’ στη λίμνη παγωμένη!

·. ; · · ■' *
Φροσύν’ σέ κλαίει τό σπίτι σου, σέ κλαϊνε τά παιδιά σου, 
σέ κλαϊν’ δλα τά Γιάννενα, κλαϊνε τήν όμορφιά σου.
“Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου, 
μοδκαψες τά σωθικά μου !

“Αν δέν ξέρεις τίποτα γ ι’ αυτό τό τραγούδι, παιδί μου Γεώργιε, μάθε δτι 
μοιρολογάει τό χαμό καί ύμνεϊ τήν όμορφιά της κυρά-Φροσύνης, της δέσποινας τοΰ 
έμπορα Δημήτρη Βασιλείου, πούχε χάρες καί μεγάλη μόρφωση. Λένε πώς άπάτησε 
τόν άνδρα της μέ τόν Μουχτάρ, τό γιο τοΰ Άλή πασά, δταν ό έμπορος έλειπε στή 
Βενετία. “Ελα δμως πού ό Άλή-πασάς άγαποϋσε πολύ τή Φροσύνη, τήν πανώρια 
Έλληνοπούλα πού έσωσε εκατοντάδες Χριστιανούς άπό τά νύχια του... “Εκανε 
δρκο λοιπόν ό ’Αλή νά τήν πνίξει μέ τά ϊδια του τά χέρια, καί πραγματικά, τά μεσά
νυχτα της 11 ’Ιανουάριου 1801, τήν έρριξε στή λίμνη μέ δεκαεφτά άκόμα γυναίκες. 
"Ολοι πιστεύουν τώρα δτι τά θύματα ήταν τίμια καί γ ι’ αυτό ή λίμνη φεγγοβολάει 
περισσότερο στό μέρος πού πνίγηκαν, δπως τήν παρατηράς άπό τό καραούλι.

. Τραγουδάμε πολλά τραγούδια,· πολεμώντας τούς Τούρκους νύχτα καί μέρα. 
Τραγουδάμε τά βάσανα πού μάς ζώνουν, τίς λύπες γιά τό χαμό των συντρόφων μας, 
τίς χαρές δταν λευτερώνουμε χριστιανούς καί νικάμε τά λεφούσια της ’Αρβανιτιάς. 
Προσευχόμαστε στό θεό καί λειτουργάμε τά δπλα δταν μάς έρχεται βολετό., ’Αλλά μέ 
συνεπηρε τό τραγούδι άπόψε παιδί μου στό λημέρι καί μιά καί σοϋ μίλησα γιά τή 
λίμνη παραπάνω, θά σοϋ πω τώρα καί γιά ένα άλλο τραγούδι, έκεϊνο πού μοΰ είπε ό 
ήγούμενος σάν ήρθε τό'λιόγερμα στό καραούλι, γιά νά μοΰ φέρει βόλια καί ψωμί. 
Μιλάει τό τραγούδι πού έμαθα άπ’ τόν ηγούμενο γιά μιά άλλη γυναίκα, μιά λύκαινα, 
πού έβαλε φωτιά στή μπαρούτι καί τινάχθηκε ό πύργος στον άέρα. Τόν Πύργο τόν 
λέμε «Κούλα τοΰ Δημουλά» καί μάθε πώς εκεί μέσα κλείστηκε ή Δέσπω Μπότση,
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μαζί με δέκα θυγατέρες, νύφες καί άγγόνια, δταν κάθε αντίσταση στον τύραννο 
φαινόταν άσκοπη. Ρώτησε καί τούς δέκα ή Δέσπω άν προτιμούν τό θάνατο ή τή 
σκλαβιά, κι’ δταν δλοι της άπάντησαν πώς καλλίτερος είναι ό θάνατος, έβαλε φωτιά 
στην πυρίτιδα καί δέν άπόμεινε κανένας. Τούτο τό κακό, τόσο δμορφο στή λεβεντιά καί 
τή θυσία των Ελλήνων, γένηκε πριν άπό δέκα οχτώ χρόνια, παιδί μου, άνήμερα Χρι
στουγέννων τού 1803. Νά τό τραγούδι, πού μοΰ είπε ό ήγούμενος γ ι’ αύτή τή θυσία :

’Αχός βαρύς άκούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ γάμο ρίχνονται, μήνα σέ χαρακόπι;
Ούδέ σέ γάμο ρίχνονται, ουδέ σέ χαρακόπι, 
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ1 άγγόνια.
’Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στοϋ Δημουλα τον Πύργο.

«— Γιώργαινα, ρίξε τ’ άρματα, δέν είν’ εδώ τό Σούλι. .
«’Εδώ είσαι σκλάβα τού Πασά, σκλάβα τών ’Αρβανιτών».
«—'Τό Σούλι κ ι’ άν προσκύνησε, κ ι’ άν τούρκεψε ή Κιάφα, 

ή Δέσπω άφέντες Λιάπηδες δέν έκανε, δέν κάνει!».
Δαυλί στό χέρι άρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει:

«—Σκλάβες Τουρκών μή ζήσωμε, παιδιά μ’ μαζί μου ελάτε!».
Χίλια φυσέκια ήταν έκεϊ, κι’ αύτή φωτιά τούς βάνει, 
καί τά φυσέκια άνάψανε κι’ δλοι φωτιά γινήκαν...

Ραγίζεται ή καρδιά μου, παιδί μου Γεώργιε, γιατί άπόψε έχουμε μαζί μας καί 
πολλούς Παργίανούς, πού κλαΐνε τό χαμό της έμορφης πατρίδας τους. Καί μιά καί 
παρασύρθηκα άπ’ τά τραγούδια, άκου καί τούτο πού συνέβη στήν πατρίδα. Πριν 
δύο χρόνια, στις 28 ’Απρίλη τού 1819, επισημοποιήθηκε τό πούλημα της Πάργας 
στούς Τούρκους άπ’ τούς ’Εγγλέζους. Σκέψου, Γεώργιε, δτι ή Πάργα είναι ή τε
λευταία ύστερα άπό τις πόλεις της Ρούμελης καί τού Μωρηά, πού υποδουλώνεται 
στούς Τούρκους. Σέ κατατοπίζω δτι άπ’ τις αρχές τού 15ου αιώνα βρισκόταν στούς 
’Ενετούς, περιήλθε στά χέρια τών Φραντσέζων μαζί μέ τά Ίόνια νησιά δταν κατα
λύθηκε ή Ένετική Πολιτεία, καί ύστερα παραδόθηκε στούς Εγγλέζους τσ  1814, 
πού τό 1817 τήν πούλησαν στούς Τούρκους, επισημοποιώντας τήν πώληση στις 28 
τού ’Απρίλη 1819. Πριν άπό τήν έπισημοποίηση αύτή, Γεώργιε, οί τέσσερες χ ι
λιάδες Παργινοί έσκαψαν τούς τάφους τών πατέρων τους, μάζεψαν τά οστά καί τά 
έκαψαν στήν πλατεία της άγοράς γιά νά μή βεβηλωθοΰν άπ’ τούς Τούρκους. Πολε
μάνε λοιπόν οί Παργινοί, παιδί μου, άπό χτές μαζί μας, μά ή καρδιά μου λυώνει δσο 
ακούω άπόψε τά τραγούδια τους, πίσω άπ’ τό ιερό τού μοναστηριού πού βρίσκονται 
συναγμένοι. Σοΰ γράφω τό ένα εδώ καί κοίταξε νά ξεσηκώσεις δσο μπορείς περισσό
τερους ξένους γιά τον άγώνα μας έκεϊ πού βρίσκεσαι, κάνε δ,τι μπορείς γιά νά π ι
στέψουν δτι εϊμ στε άξιοι νά μάς συμπαθήσουν, νά μάς στείλουν βοήθεια καί νά 
πάψουν νά βλέπουν μέ καλό μάτι τήν Τουρκιά :

Μαύρο πουλάκι πούρχεται άπό τ’ άντίκρυ μέρη,
πές μου τί κλάψες θλιβερές, τί μαύρα μοιρολόγια, :
άπό τήν Πάργα βγαίνουνε, πού τά βουνά ραγίζουν; '
Μήνα τήν πλάκωσε Τουρκιά καί πόλεμος τήν καίει;

«—Δέν τήν έπλάκωσε Τουρκιά, πόλεμος δέν τήν καίει.
«Τούς Παργίνούς έπούλησαν σά γίδια, σά γελάδια,
«κι’ δλοι στήν ξενητειά θά πάν’ νά ζήσουν οί καημένοι.

*
«Τραβούν γυναίκες τά μαλλιά, δέρνουν τ’ άσπρα τους στηθια, 
«μοιρολογούν οί γέροντες μέ μαύρα μοιρολόγια,
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«παπάδες μέ τά δάκρυα γδύνουν τις εκκλησίες τους.
«Βλέπεις έκείνη τή φωτιά, μαϋρο καπνό πού βγαίνει;
«Έ κεϊ καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα άντρειωμένων,
«πού τήν Τουρκία τρομάξανε καί το Βεζύρη κάψαν.
«ΈκεΓναι κόκκαλα γονιοϋ, πού τό παιδί τά καίει,
«να μή τά βρουν οί Λιάπηδες, Τούρκοι μή τά πατήσουν.
«Άκοϋς τον θρήνο τον πολύ, δπου βογγοϋν τά δάση;
«καί τό δαρμό πού γίνεται, τά μαύρα μοιρολόγια!
«Είναι π ’ άποχωρίζονται τή δόλια τήν πατρίδα'
«φιλούν τις πέτρες καί τή γη, κι’ άσπάζονται τό χώμα...».

Πιο σπαρακτικό είναι ένα άλλο τραγούδι, Γεώργιε, γιά τήν Π άργακι’ αυτό, 
πού τό σιγοτραγουδάνε έμορφες Παργινές κόρες καί κλαϊνε. ’Ακούω τό θρήνο τους 
άπ’ τό γυναικωνίτη τού μοναστηριού καί άνατριχιάζω, ή γραφίδα πεφτει άπ’ τά χέ
ρια μου. Νά τί μοιρολογάνε οί κόρες τής Πάργας, πού πολέμησαν χτες σάν άντρες 
μαζί μας καί θά μάς βοηθήσουν κι’ αύριο νά ρίξουμε τούς Τούρκους κατά τή μεριά 
τής λίμνης. Ό  γυναικείος τούτος θρήνος μόΰ φέρνει δάκρυα στά μάτια, μά πρέπει 
νά φανώ σκληρός καί νά σοΰ άποτελειώσω τό γράμμα:

Τρία πουλιά άπ’ τήν Πρέβεζα, διαβήκανε στήν Πάργα, 
τόνα κυττάει τήν ξενητειά, τ ’ άλλο τον "Αη-Γιαννάκη, 
τό τρίτο τό κατάμαυρο μοιρολογάει καί λέει:

«—Πάργα, Τουρκιά σέ πλάκωσε, Τουρκιά σέ τριγυρίζει.
«Δέν έρχεται γιά πόλεμο, μέ προδοσιά σέ παίρνει.
«Βεζύρης δέ σ’ ένίκησε μέ τά πολλά τ ’ άσκέρια. *
«’Έφευγαν Τούρκοι σά λαγοί τό Παργινό τουφέκι,
«κι’ οί Λιάπηδες δέν ήθελαν νάρθουν νά πολεμήσουν.
«Είχες λεβέντες σά θεριά, γυναίκες άντρειωμένες,
«πότρωγαν βόλια γιά ψωμί, μπαρούτι γιά προσφάγι.
«Τ’ άσπρα πουλήσαν τό Χριστό, τ ’ άσπρα πουλούν καί σένα...».

*
Πάρτε, μαννάδες τά παιδιά, παπάδες τούς Αγίους.
■Άστε, λεβέντες τ’ άρματα κι’ άφήστε τό ντουφέκι.
Σκάψτε πλατειά, σκάψτε βαθειά, δλα σας τά κιβούρια, 
καί τ’ άντρειωμένα κόκκαλα ξεθάψτε τού γονιού σας.
Τούς Τούρκους δέν έπροσκύνησαν, Τούρκοι μήν τά πατήσουν...

Πολλά τραγούδια σοΰγραψα απόψε, παιδί μου Γεώργιε, μά τδχει φαίνεται ή 
στιγμή πού θέλω νά ξαλαφρώσω τήν καρδιά, λέγοντάς σου γιά πρώτη φορά τί κά
νουμε έδώ στήν πατρίδα, πώς άγωνιζόμαστε καί τί καρτεράμε. ’Αλλά τί καρτεράμε 
δέν σού τό είπα άκόμα. Πιστεύουμε καί καρτεράμε, παιδί μου, νά ξεσηκωθούμε όλοι 
σέ λίγο καιρό, νά διώξουμε τήν Τουρκιά καί νά λευτερώσουμε τον τόπο. “Αν ζήσω 
θά σού γράψω καί άλλα γράμματα όταν λευτερωθούμε. Πρόσεξε νά μήν έρθεις στήν 
Ελλάδα άκόμα, άλλά μείνε έκεϊ, προσπάθησε νά ξεσηκώσεις όσους μάς άγαπάνε 
σάν φυλή, σάν λαό καί χώρα πού έδωσε τό φώς στον κόσμο δλον, φρόντισε τις φα
μίλιες μας καί σπούδαζε. Καί πέρασε στήν Ελλάδα μόνον όταν φτάσει έκεϊ τό μή
νυμα τού μεγάλου ξεσηκωμού.

Ό  πατέρας σου 
Μ ΙΧ Α Η Λ  Π Α Π Α Ν Ε Σ Τ Η Σ

(  Συνεχίζεται)
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Τοπωνυμικά τω ν όδών ’Αθηνών κατ’ άλιραβητικήν σειράν
Ευρυτανίας.
Πάροδος της όδοϋ Κηφισίας 125, απέναντι άπό την στάσι Ζερβά. ’Οφείλει την 

ονομασία της στον ομώνυμο νομό της Στερεά; Ελλάδος πού έχει για πρωτεύουσα 
το Καρπενήσι. 'Η  ονομασία τοϋ νομού αποδίδεται στον μυθικό ήριυα Εύρυτον. 
Οί αρχαίοι Εύρυτάνες ήσαν λαός αΐτωλικός, φημιζόμενος γιά την τραχύτητα, του. 
Σήμερα, όπως καί στην άρχαιότητα, καταλέγονται μεταξύ των πιό ρωμαλέων καί 
εύσταλών Ελλήνων. ’Εκκλησιαστικής ή Ευρυτανία υπάγεται στην Μητρόπολη 
Ναυπάκτου.

Ευρώπης.
Πάροδος της όδοϋ Άγλαύρου 4, κοντά στην «Παιδική Χαρά» τοϋ Κουκακίου. 

Η Ευρώπη, κατά τον Ησίοδο, ήταν κόρη τοϋ Φοίνίκος καί τής Τηλεφάσσης. 
Σύμφωνα μέ τον μύθο, ό Ζεύς γέννησε άπ’ αυτή τον Μίνωα, τόν Ραδάμανθυ καί 
τον Σαρπηδόνα. ’Αργότερα την πάντρεψε μέ τόν βασιληά τής Κρήτης, Άστέριον. 
'Ο μύθος αυτόν είναι ό επικρατέστερος όλων των άλλων πού υπάρχουν. 

Εύρωστίνης.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίας Σοφίας 24, πίσω άπό τόν Σταθμό Πελοποννήσου. 

'Η  Εύρωστίνη είναι χωριό τής επαρχίας καί τοϋ νομού Κορινθίας. "Εδρα ομωνύ
μου κοινότητος, υπάγεται σ’ αυτή καί το χωριό "Ανω ΑΙγιαλός.

Εύρώτα.
ΓΙάρο’δος τής όδοϋ Σινώπης 7, κοντά στό Ίπποκράτειο Νοσοκομείο. ’Οφείλει 

τήν ονομασία της στον ομώνυμο ποταμό τής Λακωνίας, τόν γνωστό καί μέ τό όνομα 
’Ιρις. Πηγάζει άπό τίς ορεινές περιοχές τοϋ Πάρνωνος καί τοϋ Ταϋγέτου καί χύνεται 
στον Λακωνικό κόλπο. Τήν ονομασία του οφείλει στον μυθικό βασιληά τής Σπάρ
της, Εύρώτα. Κοντά στή δεξιά του όχθη βρισκόταν ή αρχαία Σπάρτη, τήν οποίαν 
ϊίχον κτίσει οΐ Δωριείς, όταν έφθασαν στή Λακο^νία, ακολουθώντας το ρεύμα τοϋ
Εύρώτα. *
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Εύταξίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μηλιαράκη 11, κοντά στή δεύτερη στάσι μετά τήν γέφυρα 

τής όδοϋ Άχαρνών.
’Οφείλει τήν ονομασία της στούς: α) Εύταξίαν ή Παπαλουκάν ’Αθανάσιον, 

οικονομολόγον καί πολιτικόν, ό όποιος γεννήθηκε στό Δαδί τής Λοκρίδος τό 1849 
καί πέθανε το 1931. Διετέλεσε συντάκτης ’Αθηναϊκών έφημερίδων καί έξελέγη 
πολλ.άκις βουλευτής, γιά πρώτη φορά δέ, τό 1885. Χρημάτισε επανειλημμένους 
'Τπουργός καί τό 1926 έγένετο Πρωθυπουργός. Τό 1929 έξελέγη άριστίνδην Γερου
σιαστής. Δημοσίευσε άρκετές ενδιαφέρουσες μελέτες, καί β) Εύταξίαν Ίωάννην, 
αδελφόν τοΰ προηγουμένου, Καθηγητήν τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου, Διοικητήν 
Εθνικής Τραπέζης καί πολιτικόν, ό όποιος γεννήθηκε τό 1845 στό Δαδί. Χρημάτισε 
πρύτανις τού Πανεπιστημίου τό 1903-1904 καί τό 1926 έξελέγη βουλευτής Φθιώ- 
τιδος καί Φωκίδος. *Ως μέλος τής επιτροπής γιά τήν έπεξεργασία τού ’Αστικού Κω
δικός, συνέταξε τις γενικές αρχές καί τό ενοχικό δίκαιο. Πέθανε τό 1927.

Ευτυχίας.
Πάροδος τής όδού Άχαρνών 162, κοντά στήν στάσι ’Ιθάκης.

. Πρόκειται γιά τό υπέρτατο άγαθό, τήν εύτυχία πού όλοι οί άνθρωποι ζητάμε 
νά βρούμε καί ή οποία ποτέ δέν κάθεται μαζί μας γιά πολύ καιρό. Τό υπέρτατο 
αυτό άγαθό βρίσκει καθένας μας σε κάτι τό ξεχωριστό, όπως στά πλούτη, στις 
τιμές, στις υλικές άπολαύσεις, στήν ηθική τελείοποίήσι κ.ο.κ. Είναι 6μως γεγονός 
ότι ή άλ.ηθινή καί μόνιμη εύτυχία βρίσκεται κοντά στό Θεό, καί συνίσταται στήν 
ηθική τελ.ειοποίησι τού άνθρώπου. "Οταν ό άνθρωπος νοιώθη τό Είναι του λουσμένο 
στά νάματα τής Χριστιανικής Θρησκείας, ή εύτυχία είναι ό πιο πιστός καί μόνιμος 
σύντροφος τής ζωής του. Τότε γ ι’ αύτόν ή εύτυχία δέν είναι όνειρο «θερινής νυκτός» 
ούτε οπτασία. Είναι πραγματικότης.

Εύτυχίδου.
Πάροδος τής Πλατείας Πλαστήρα, στό Παγκράτι.
Ό  Εύτυχίδης, Σικυώνιος χαλκοπλάστης, γλύπτης καί ζωγράφος, μαθητής 

τού Λυσίππου, έζησε τον 4ον π.Χ. αιώνα. ’Από τά έργα του, περίφημο ήτο τό χάλ
κινο άγαλμα τής Θεάς Τύχης. Λέγεται ότι ή «Νίκη τής Σαμοθράκης», πού βρί
σκεται στό μουσείο τοΰ Λούβρου, είναι έργο τού Εύτυχίδου.

Εύφήμου.
Πάροδος τής όδού Δικαιάρχου 124, κοντά στήν πλατεία καί τήν ’Εκκλησία 

Ά γ . ’Αρτεμίου. Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, ό Εύφημος, ήρως τής άργοναυτικής 
εκστρατείας, ήτο γυιός τοΰ Ποσειδώνος καί τής Μητιονίκης. Κατά τήν παράδοσι, 
ήτο ύποπηδαλιούχος τής «’Αργούς».

Εύφορίωνος.
Πάροδος .τής όδοϋ Έρατοσθένους 5, κοντά στό Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ό  Ευφοριών, επικός καί έλεγειακός ποιητής τής Ελληνιστικής περιόδου, 

γυιός τού Πολυμνήστου, γεννήθηκε στή Χαλκίδα περί τό 276-272 π.Χ. Τόσο πολύ 
αγάπησε τήν ’Αθήνα, ώστε ό Έλλάδιος τόν χαρακτηρίζει «φύσει μέν Χαλκιδέα, 
θέσει δέ Άθηναΐον». "Οταν ό Άντίοχος έγινε βασιληάς (223 π.Χ .), άνέλαβε τήν 
φροντίδα τής βιβλιοθήκης τής ’Αντιόχειας, θέσι τήν οποία διατήρησε μέχρι τό 
θάνατό του (200 π.Χ .).

(Συνεχίζεται)
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Γ ΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
Τ πΙ» *Τπαστυν. Β' χ,Χ .ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

(Σ υνέχε ια  ά π ό  τ ύ  προηγούμενο)

Τή στιγμή εκείνη, μιά γυναίκα φάνηκε ν’ άνεβαίνη. Π to πίσω της διακρινόταν 
στο σκοτάδι ένας άντρας νά την παρακολουθή. Φορούσε στολή σωφέρ καί προχωρούσε 
λαβαίνοντας πολλές προφυλάξεις.

«—’Αγάπη μου, ακόυσα το σωφέρ νά ψιθυρίζη στή γυναίκα πού άκολουθοϋσε, 
φως μου, λατρεία μου!.. "Ελα μαζί μου για μιά ώρα καί γώ θά σέ κάνω πλούσια, θά 
σέ κάνω ευτυχισμένη!...».

’Εκείνη προχωρούσε προς το μέρος μας βιαστικά χωρίς νά δίνη άπάντηση.
«—'Ωραία μου δεσποινίς, συνέχισε ό σωφέρ πιο ευγενικά τώρα. Πέστε μου μιά 

λέξη μόνον... Ύποσχεθήτε μου ότι θά έλθετε τό άπόγευμα νά πάρουμε ένα γλυκό 
μαζί. Σάς ικετεύω...)». .

—Διώξτε τον σάς παρακαλώ, μάς ψιθύρισε. “Εχει μισή ώρα πού μέ πήρε άπό 
πίσω καί δέν λέει νά ξεκολλήση.

Γέλασα. Ή  Κάτια νά μοϋ ζητάη νά διώξω έναν ενοχλητικό θαυμαστή της. 
Μοϋ φάνηκε πολύ αστείο. Προχώρησα όμως μερικά βήματα προς τον σωφέρ καί τότε 
έκεϊνος γύρισε πίσω κι’ έφυγε.

—Ποιοι είναι έπάνω; ρώτησα τον άνθρωπο πού χτύπησε τό κουδούνι, γυρί
ζοντας προς τήν είσοδο.

—Κανένας, άποκρίθηκε κοιτάζοντας έπίμονα τήν Κάτια. Ποϋ θέλετε νά ξέρω;
Κοίταξα τήν Κάτια. Είχε καρφωμένο τό βλέμμα της στόν άνθρωπο εκείνον 

κοιτάζοντας μέ τρόμο. Στο πρόσωπό της ήταν διάχυτος ό φόβος καί ή άπέχθεια πού 
δοκίμαζε κοιτάζοντας μέ προσοχή.

Στράφηκα προς τον άνθρωπο έκεϊνον πάλι.
—“Αφησε τ’ άστεϊα καί άποκρίσου σ’ ό,τι σέ ρώτησα, είπα θορυβημένος λίγο. 

Λέγε: Ποιος είναι έπάνω;
—Δέν ξέρω, τραύλισε. Πάντως, άν άγαπάτε τή ζωή σας, άκοϋστε μιά συμβου

λή πού θά σάς δώσω: Φύγετε γρήγορα πριν περάσουν δέκα λεπτά!
'Ο Μένιος κ ι’ ό Κότσυφας γέλασαν μέ τήν καρδιά τους άκούγοντας τήν απειλή.

' Η Κάτια στεκόταν σάν άπολιθωμένη άκόμα, κοιτάζοντας μέ τό ίδιο τρομαγμένο 
βλέμμα τον άνθρωπο εκείνον. Τά μάτια της είχαν μεγαλώσει άσυνήθιστα. Πλησίασα 
και τήν έπιασα άπ’ τό μπράτσο.

- Τ ί  σοϋ συμβαίνει; τήν ρώτησα άνήσυχος.
Μέ τράβηξε προς τό μέρος της καί ψιθύρισε.
—Ό  άνθρωπος αύτός είναι ό «Γρηγόρης». Είναι εκείνος πού παρά λίγο νά με...
Τής έκλεισα τό στόμα μέ τήν παλάμη μου.
—Μή φοβάσαι, τήν καθησύχασα. “Επρεπε νά τόχω καταλάβει άπ’ τον τρόπο ,

πού τόν κοιτούσες. “Ελα, ηρέμησε.
Στο μεταξύ ό Γρίβας είχε άνοίξει μιά μεγάλη πόρτα πού βρισκόταν δεξιά 

α.π τό διάδρομο καί μοΰκανε νόημα νά πλησιάσω. "Εσπρωξα προς τό βάθος τόν 
«Γρηγόρη» καί πλησίασα στο άνοιγμα της πόρτας.

—Τό βλέπετε; ψιθύρισε ό Γρίβας ταραγμένος καί δείχνοντας μέ τό χέρι του 
μέσα στο άνοιγμα. Γιά κοιτάξτε!

Πλησίασα πιο πολύ καί κοίταξα προς το σημείο πού μούδειχνε. "Ενα μικρό 
φώς άναβε κι’ έσβυνε ρυθμικά, σέ βάθος δέκα μέτρων περίπου άπ’ τό άνοιγμα της 
μεγάλης πόρτας, καί μιά άνυπόφορη μυρουδιά μούχλας έφτασε στή μύτη μας.
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—Φυσικά τό βλέπω, άποκρίθηκα ήρεμα. Γιατί όμως τόχουν ν’ άναβο- 
σβύνη έτσι; ,

—Δεν εννοώ τό φως, ψιθύρισε πάλι ό Γρίβας. ’Εννοώ εκείνο πού φαίνεται 
δίπλα άπ’ τή μικρή βιβλιοθήκη, έκεΐ κοντά στο...

~=—Π5ίψε! είπα πιάνοντας νευρικά το χέρι του. Ναί. Τό βλέπω τώρα!!! "Ενα 
γυναικείο πτώμα, έ;

"Αναψα τό φανό μου καί μπήκα μέσα. Κάνοντας λίγα βήματα κατρακύλησα 
σέ μιά τσιμεντένια σκάλα και βρέθηκα πάνω σ’ ένα σωρό άπό τούβλα. "Ενοιωσα δυ
νατούς πόνους στο αριστερό μου πλευρό καί άνασηκώθηκα βλαστημώντας.

. —Μείνε έκεΐ πού είσαι! φώναξα στον Γρίβα πού κατέβαινε τη σκάλα. ’Ανε
βαίνω πάλι...

Σηκώθηκα με κόπο κι’ άνέβηκα τη σκάλα. Φτάνοντας στην κορυφή έκανα μιά 
μεγάλη προσπάθεια καί πήδησα άπέναντι, έκεΐ πού βρισκόταν τό φώς. Ό  Γρίβας 
πήδησε κι’ αυτός άπό πίσω μου.

—’Αναπνέει ακόμα! είπε σκύβοντας πάνω στο πτώμα. "Εχει χάσει όμως πολύ 
αίμα. Κοιτάξτε!..

Μιά λίμνη άπό αιμα είχε σχηματισθή γύρω άπό τό κορμί τής γυναίκας. Κοί
ταξα γύρω μου. Πίσω μας βρισκόταν μισάνοιχτη μιά πόρτα πού ώδηγοϋσε στην 
αυλή. ’Από τό άνοιγμα τής πόρτάς εκείνης φαινόταν μιά σκάλα στο βάθος τής αύλής, 
πού ώδηγοϋσε στόν δεύτερο όροφο τού σπιτιού. Πήραμε γρήγορα τή γυναίκα στα 
χέρια καί την βγάλαμε στην αυλή.

—Τρέξε στον «Γρήγορή» καί ρώτησέ τον άν ύπάρχη τηλέφωνο έδώ κοντά, 
είπα στό Γρίβα. "Αν δεν ύπάρχη κοίταξε νά βρής ένα ταξί.

Ρίχνοντας τό φώς τού φανού μου στό πρόσωπο τής γυναίκας έμεινα άναυδος. 
Ή  γυναίκα πού ψυχορραγούσε ήταν ή Έλενα. Στη βάση τού άριστερού της στήθους 
ήταν καρφωμένο ένα στιλέτο πού μόλις διακρινόταν ή λαβή του. Άνάσαινε βαρεία 
κι’ άπ’ τήν πληγή είχε πάψει νά βγαίνη αιμα...

Τήν ίδια στιγμή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε έξω άπό τήν αύλή. Ή  μικρή καγ- 
κελόπορτα άνοιξε με δύναμη καί φάνηκε ή Κάτια νά τρέχη προς τό μέρος μου. Πίσω 
της άκολουθούσε ό Γρίβας κ ι’ ό ενοχλητικός σωφέρ πού είχα διώξει πριν λίγη ώρα.

—Κάντε γρήγορα, φώναξε λαχανιασμένη. "Ακόυσα πού λέγατε ότι άναπνέει 
άκόμα, τή στιγμή πού πέσατε στις σκάλες κι’ έτρεξα στή λεωφόρο. Βρήκα ένα ταξί 
καί τοφερα. ’Ελάτε ! Μά... γυναίκα είναι ;

—Ναί ! Βοηθήστε κι’ οί τρεις σας νά τή μεταφέρουμε γρήγορα. Είναι ή 
"Ελενα Άπέργη.

—Πώς ; ξεφώνησε ή Κάτια. Ή  "Ελενα ; Μά, θεέ μου ! Γιατί ; Τί τούς έκανε ;
—Έ λα, δεν είναι καιρός γιά συγκινήσεις. Θά τήν πας στού Σουρέλη καί θά 

τηλεφωνήσης νάρθη άμέσως ό γιατρός Βάλμας. "Υστερα φύγε καί περίμενε τηλε
φώνημα στήν ’Ασφάλεια.

Βάλαμε τήν "Ελενα στό ταξί. Μπήκε κι’ ή Κάτια κι’ ό ερωτύλος οδηγός άνέ- 
πτυξε τή μεγαλύτερη ταχύτητα πού είδα ποτέ. Τό ταξί χάθηκε προς τό κέντρο σάν 
αστραπή.

Γύρισα κοντά στον Κότσυφα. "Ενοιωθα τήν έπιθυμία νά πνίξω έκείνη τή 
στιγμή τό κάθαρμα πού άκουγε στό όνομα «Γρηγόρης». Μά ό «Γρηγόρης» στε
κόταν γαλήνιος καί με τήν πλάτη ακουμπισμένη στόν τοίχο, ένώ άπ’ τό στόμα του 
κρεμόταν ένα έγγλέζικο τσιγάρο.

—Ποιος χτύπησε τή γυναίκα ; τόν ρώτησα προσπαθώντας νά φανώ ήρεμος. 
Σήκωσε τό κεφάλι καί μέ κοίταξε χωρίς ν’ άπαντήση.

—Ποιοι βρίσκονται έπάνω ; ξαναρώτησα.
’Ανασήκωσε τούς ώμους :
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—Δεν ξέρω...
—Γ'.ατί χτύπησες το κουδούνι μόλις μας είδες ; Ποιους ειδοποίησες ; Λέγε!
—Φύγετε... Ά ν  άγαπάτε τή ζωή σας φύγετε, ήταν ή απάντηση.
Ό  Κότσυφας μέ πλησίασε. Έσκυψε καί μοΰ ψιθύρισε στ’ αύτί :
—"Οταν μεταφέρατε την "Ελενα στο ταξί, ακόυσα μιά πόρτα πού έτριξε δεξιά 

άπ’ το κεφαλόσκαλο τοϋ δεύτερου ορόφου. Μιά σκιά κατέβηκε τρία σκαλοπάτια καί 
σταμάτησε. Πρέπει νά προσέξουμε πολύ όταν Θ’ ανεβαίνουμε...

Κοίταξα προς τό κεφαλόσκαλο τοϋ δευτέρου πατώματος. Τίποτα δεν σάλευε.
—Μείνε εδώ καί νά παρακολούθησης κάθε κίνηση, τοΰ είπα. Έ χ ε  καί το 

περίστροφο έτοιμο για καλό καί γιά κακό. Θ’ άνεβώ μαζί με τον Γρίβα.
Έγνεψα στο Γρίβα νά μέ άκολουθήση καί έσπρωξα μπροστά τον «Γρήγορή». 

Τον έβαλα στην πόρτα πού βρισκόταν δεξιά στο διάδρομο καί τον ώδήγησα έκεϊ 
πού κοιτύταν χτυπημένη ή "Ελενα. Το μέρος εκείνο έμοιαζε μέ καλοφτιαγμένο κρα- 
τητήριο. Μόνον πού δέν αεριζόταν καί το πάτωμα ήταν σάπιο. Το μικρό φως συνέ
χιζε ν’ άναβοσβύνη καί στούς τοίχους χαλασμένοι σωλήνες άφηναν το νερό νά ποτίζη 
τού.ς σοβάδες καί νά λιμνιάζη στο πάτωμα. "Αφησα έκεϊ τον «Γρήγορή» καί κλεί
νοντας καλά τις δυο πόρτες βγήκα άπό την αύλή καί γύρισα στον Κότσυφα.

—Θά μείνης όπως είσαι καί θά προσέξης νά μή διαφύγη κανείς, τοΰ είπα. 
’Εγώ θ’ άνεβώ άπό τή σκάλα αύτή στον δεύτερο όροφο καί ό Γρίβας θά πάη άπό τή 
σιδερένια τής αύλής. Γιά τον «Γρηγόρη» μην άνησυχής. Ά ν  έπιστρέψουν στο μεταξύ 
ό Γεωργίου μέ τό Μένιο, πές τους τί έγινε καί νάχουν τό νοΰ τους.

—Μάλιστα. Προσέξτε όμως γιατί θά μάς έχουν στήσει παγίδα. ’Εκείνος στο 
κεφαλόσκαλο...

—Μή νοιάζεσαι γ ι’ αύτόν, είπα. Κάνε όπως σοϋ είπα.
Καί όμως. Ό  Κότσυφας είχε δίκιο. 'Ένας άνθρωπος στο σημείο εκείνο, 

ήταν άρκετά έπικίνδυνος. Πώς νά τον άγνοήσω καί ν’ άνεβώ ; Καλά άν ήταν άοπλος. 
Μά άν ήταν (οπλισμένος ;

Προχώρησα ώς τή βάση τής σκάλας. Είπα στον Γρίβα νά πάη άπ’ την αύλή 
καί νά κανονίση ώστε σέ τρία ακριβώς λεπτά νά βρίσκεται στή κορυφή τής σκάλας, 
στον δεύτερο όροφο. Θά αΐφνιδιάζαμε έτσι τον άνθρωπο πού βρισκόταν τρία σκαλιά 
πιο κάτω καί θ’ άποφεύγαμε τον κίνδυνο.

’Ανέβηκα ένα σκαλοπάτι καί κοίταξα πάνω.. Ναί ! Έ νας άνθρωπος μέ πυ- 
τζάμες διακρινόταν στο τρίτο σκαλοπάτι άπ’ την κορυφή. Είχε τά χέρια πίσω καί 
στηριζόταν στον τοίχο, κοιτάζοντας σάν αυτόματο, πότε κάτω, πότε άπάνω, προς 
τή γωνά πού σχημάτιζε ό τοίχος στήν κορυφή τής σκάλας. ’Από τή γωνιά εκείνη 
θά έπρεπε νά έπιτεθη ό Γρίβας ·στά τρία λεπτά άκριβώς. Στάθηκα καί πρόσεξα τις 
κινήσεις τοΰ κεφαλιού του. Είδα ότι κοιτούσε πιο πολλές φορές προς τή γωνιά τής 
κορυφής παρά προς τά κάτω στο μέρος πού στεκόμουνα έγώ.

Κράτησα σφιχτά τό περίστροφο καί μέ χίλιες προφυλάξεις άνέβηκα δύο σκα
λιά άκόμα. Ευχαρίστησα τό Θεό γιατί τά σκαλιά ήταν καινούργια καί δέν έτριζαν, 
κι’ άνέβηκα άλλα δύο. Ό  άνθρωπος μέ τις πυτζάμες εξακολουθούσε νά κοιτάζη 
όπως καί πρίν. τΗταν φανερό πώς δέν μέ είχε άντιληφθή ν’ άνεβαίνω.

’Ανέβηκα πέντε σκαλοπάτια άκόμα καί σταμάτησα. Βρισκόμουνα στο πρώτο 
πλατύσκαλο. Στο έβδομο σκαλοπάτι άπό κεΐ πού στεκόμουνα ήταν ό άνθρωπος πού 
κοίταζε άνήσυχος πότε προς τά πάνω καί πότε προς τά κάτω.

"Εσκυψα καί τον κοίταξα , μέ προσοχή. Είχε τά χέρια πίσω καί στηριζόταν 
στον τοίχο. ’Ανάμεσα όμως στά δάχτυλα έπαιζε νευρικά ένα πιστόλι.

Ξαφνικά ένα χέρι πρόβαλε άπό τή γωνιά πού σχημάτιζε ό τοίχος στήν κορυφή 
τής σκάλας. Μού έκανε νόημα νά πλησιάσω άκόμα προς τά πάνω. Κοίταξα τό ρο-
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λόϊ μου. Τό φώσφορο έδειχνε πώς τά τρία λεπτά είχαν συμπληρωθή. Λίγα δευτερό
λεπτα άκόμα κι’ ή σιλουέττα τοϋ Γρίβα πρόβαλε δειλά άπ’ τή γωνιά.

Είχε σημάνει ή ώρα. Μέ δύο μεγάλα βήματα βρέθηκα κοντά στον άνθρωπο 
με τίς πυτζάμες καί τον άρπαξα άπ’ τό κεφάλι. Ταυτόχρονα, ό Γρίβας πήδησε προς 
τά κάτω. Τό περίστροφο τοϋ άντιπάλου έκπυρσοκρότησε. 'Ένα μεγάλο κομμάτι 
σοβάδες ξεκόλλησε άπό τον άπέναντι τοίχο καί κατέπεσε με θόρυβο στο διάδρομο.

Επακολούθησε άγρια πάλη στο πλατύσκαλο, πού βρεθήκαμε κι’ οΐ τρεις, 
κατρακυλώντας τά σκαλοπάτια, καί σέ λίγο ό άνθρωπος με τίς πυτζάμες βρισκόταν 
στη διάθεσή μας. Έτρεμε ολόκληρος καί μέ τά χέρια υψωμένα άναγκάστηκε ν’ άνεβή 
τά  σκαλιά καί νά προχωρήση στο βάθος τοϋ δεύτερου ορόφου χωρίς νά μιλήση.

—"Οχι άπό δώ, μοϋ ψιθύρισε ό Γρίβας. Νά τον πάμε καλύτερα προς τον 
άπέναντι διάδρομό, στο δωμάτιο εκείνο με τη τζαμόπορτα. Ακόυσα ψίθυρο έκεϊ 
μέσα όταν ερχόμουνα προς τη σκάλα.

Προχωρήσαμε πρός τά έκεϊ μέ χίλιες προφυλάξεις. Ά πό κάτω άκούστηκε 
θόρυβος.

Έ να  δυνατό χτύπημα της εξώπορτας στην άρχή... υστέρα βήματα σιγανά 
πού ανέβαιναν τή σκάλα. *0 άνθρωπος μέ τίς πυτζάμες πού βάδιζε μπροστά σταμά
τησε κι’ άφουγκράστηκε.

Έξαφνα ή τζαμόπορτα άνοιξε καί μιά βαρειά φωνή άκούσθηκε νά προστάζη:
—Πετάξτε τά περίστροφα καί γυρίστε πίσω! Φύγετε άμέσως !
Τήν ίδια στιγμή, ό άνθρωπος μέ τίς πυτζάμες έφυγε τρέχοντας καί χώθηκε 

στην τζαμόπορτα. Τρεις άνθρωποι στέκονταν έκεϊ μέ τά πιστόλια καταπάνω μας.
—Ά ν  άγαπάτε τή ζωή σας κάνετε αυτό πού είπα! διέταξε άγρια ή ίδια φωνή. 

’Εκτός άν άγαπάτε τά αίματα... Σηκώστε ψηλά τά χέρια ! !
Τά βήματα πού άκούστηκαν προ ολίγου στη σκάλα δυνάμωναν. "Υστερα ακού

στηκαν νά προχωρούν πρός τό μέρος μας. Έγνεψα στο Γρίβα νά σηκώση τά χέρια 
χωρίς ν’ άφήση τό περίστροφο. Τό ίδιο έκανα καί γώ.

—Πετάξτε τά περίστροφα καί γυρίσέε πίσω ! πρόσταξε βραχνά ή ίδια φωνή 
πάλι. Διαφορετικά πυροβολούμε ! !

Τά βήματα πού άκουγα είχαν άπομακρυνθή πρός τό πίσω μέρος τής τζαμό
πορτας τώρα. ’Απογοητεύτηκα. Μόνον ένα θαϋμα θάσωζε καί μένα καί τό Γρίβα, 
όπως βρισκόμαστε μπερδεμένοι. Νά πετάξουμε τά περίστροφα καί νά γυρίσουμε 
πίσω μοϋ φαινόταν πολύ ατιμωτικό καί γελοίο. ’Αλλά πάλι νά σκοτωθούμε έτσι ; 
Τόσο άδοξα ;...

Έ ν  τάξει ! είπα στον άνθρωπο πού διέτασσε, προσπαθώντας νά κερδίσω κά
ποιο χρόνο. Θά πετάξουμε τά περίστροφα καί θά γυρίσουμε πίσω άμέσως. Μπορείς 
όμως νά μοϋ ύποσχεθής ότι...

’Ανατρίχιασα καί σώπασα άμέσως. *0 Γρίβας κατέβαζε τό χέρι του σιγά πιέ
ζοντας τή σκανδάλη.

—Μή ! τοϋ φώναξα. Κάνε ό,τι σοΰ λένε !...
Μέ κοίταξε μέ τό βλέμμα σκοτεινό. Τούκλεισα συνθηματικά τό μάτι καί συμ

μορφώθηκε. Ύψωσε ξανά τό χέρι μέ τό περίστροφο.
—Θά μοϋ ύποσχεθητε λοιπόν ότι δέν θά...
Δέν πρόφθασα νά τελειώσω. Δύο άντρες πρόβαλαν ξαφνικά άπ’ τό αριστερό 

μέρος της τζαμόπορτας καί χύμηξαν πάνω στούς τρεις πού μάς είχαν καθηλώσει. 
Ή τα ν  ό Γεωργίου μέ τό Γιαννόπουλο, πού τόση ώρα άκουγα ν’ άνεβαίνουν τίς σκά
λες I ! !...

(Συνεχίζεται)
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ
Παρητήθη έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Γιαννούλης 

Νικόλαος και άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, λόγω συμπλη- 
ρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης εις τόν βαθμόν τοϋ 
Ύπαστυνόμου Α ' τάξεως. Διά την μακροχρόνιον έν τω Άστυνομικω Σώματι εύδό- 
κιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω την εύαρέ- 
σκειάν του.

Παρητήθησαν έκ τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Κα- 
πώνης Κωνσταντίνος και Τάγκαλος Φίλιππος.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ '
Δι’ εγκυκλίου διαταγής τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη τό 

’Αναμνηστικόν Μετάλλιον Εθνικής ’Αντιστάσεως είς τόν ’Αστυνομικόν Διευθυν
τήν Β' κ. Γιαννόπουλον Βασίλειον.

Δι? άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος καί ύλι-, 
κή αμοιβή είς τόν αστυφύλακα κ. Σκρέτην Κωνσταντίνον, διότι τήν 18-1-1962 καί 
ώραν 2.30, χάρις είς τήν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα, τό έπιδειχθέν θάρρος καί 
τήν άναπτυχθεϊσαν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρω τόν 
Καραίσκον ’ Ηλίαν τοϋ Θεοδώρου, διαρρηγνύοντα περίπτερον καί δστις, εξεταζόμενος 
βραδύτερον είς τό Τμήμα, ώμολόγησεν έτέρας δύο διαρρήξεις περιπτέρων.

•* *
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διά Β.Δ., δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθ.27 τής 30-1-62 Φ.Ε.Κ. (τεϋχος Γ"), 
άπενεμήθη ό Σταυρός των Ταξιαρχών τοϋ Βασιλικού Τάγματος τοϋ Φοίνικος, είς 
τούς κατωτέρω άξιωματικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων :

'Υγειονομικούς αξιωματικούς, ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β ' τάξεως κ.κν 
Γεώργιον Γριτσόπουλον, Νικόλαον Κιούπην, Δημήτριον Κλεπετσάνην καί Γεώργιο. 
Κουτσούρην.

’Αστυνόμους Α' τάξεως κ.κ. Γεώργιον Τσατούχαν. Πολύκαρπον Μπρικόλαν, 
Γεώργιον Σταματόπουλον, ’Αντώνιον Αεοντΐνον, Δημήτριον Μητσάκην, Ίωάννην 
Πάρχαν, Χρήστον Καραχάλιον, Νικόλαον Παπαναστασίου, Νικόλαον Παναγιωτό- 
πουλον, Δανιήλ ’Ιωακείμ, Κωνσταντίνον Μπακήν, Πέτρον Σαμολαδάν, Γεώργιον 
Παπαλεξόπουλον, Σταύρον Κωτσόπουλον Χρήστον Καμπούρην, Γεώργιον Άγγελό- 
πουλον, Κωνσταντίνον Τσιοϋγκον, Κωνσταντίνον Δημητρόπουλον, Γεώργιον Κυ- 
ραγιάννην, Εύθύμιον Μανον, Κωνσταντίνον Σταθ07ΐουλον, Σπυρίδωνα Κάκον, Ή 
λιον Ίατρόπουλον, Παναγιώτην Καρυοπούλην, Πέτρον Σηφάκην, Δημήτριον Άνδρώ- 
νην, ’Αναστάσιον Άνδρινόπουλον, Βάϊον Παπασταθόπουλον, ’Αντώνιον Τσουρήν, 
Νικόλαον Ψαλλίδαν, Εμμανουήλ Δριχκάκην, Άνδρέαν Φιλίπ7του, Ίωάννην Κασίμην, 
Αθανάσιον Κιτσοπανίδην, Κωνσταντίνον Παπασπυρόπουλον, Κωνσταντίνον Σταυ- 

ρόπουλον, ’Αθανάσιον Γεωργουλέαν, Εύθύμιον Σταθόπουλον, Γεώργιον Κυρχΐτσον, 
Χρήστον Παπαπαναγιώτου, Δημήτριον Σιχμαράν, Χρήστον Μαραγούσην, Ά λκι- 
βιάδην Σταματόττουλον, Βασίλειον ’Αρβανίτην, ’Ηλίαν Διακουμήν, Βασίλειον
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Άνδρεόπουλον, Ήλίαν Μπούραν, Άνδρέαν Λαλιώτην, Εμμανουήλ Δρυλλεράκην, 
Κωνσταντίνον Σούτην, Κωνσταντίνον Πολίτην, Πέτρον Παπαδόγκωναν, Χρηστόν 
Σπυρογιαννόπουλον, Γεώονιον Χαλατσάν, Χρηστόν Νικολουλέαν, Ήλίαν Πολίτην, 
Νικόλα ον Καρυδάκην, Σπυρίδωνα Τριανταφύλλου, Παϋλον Λάζον, Θεμιστοκλήν 
Χίκαν, ’Αντώνιον Κρητικίδην, Γεώργιον Σωτηρόπουλον, Βασίλειον Κούτραν, Γεώρ
γιον Κουτρούλην, Θεόδωρον Άναγνωστόπουλον, ’Αθανάσιον Καββαθάν, Γεώργιον 
Αυμπέρην, Θεόδωρον Σκάρπαν, ’Αγησίλαον Κοτρώτσον, Ίωάννην Λυράκην, Γεώρ
γιον Τσακανίκαν καί Γεώργιον Βλητάκην.

** *
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν 18ην Μαρτίου 1962, εις την ’Αστυνομικήν Λέσχην τής ’Αστυνομικής 
Λιευθύνσεως Πειραιώς, έδόθη χοροεσπερίς, εις τήν οποίαν παρευρέθησαν άνω των 
590 ατόμων.

Εις τήν ανωτέρω συγκέντοωσιν παρέστησαν εκ των επισήμων, οΐ : κ.κ. Δη- 
μήτριος Βρανόπουλος, Υπουργός Συγκοινωνιών, Δημήτριος Δαβάκης, Υφυπουργός 
Εσωτερικών, Δημήτριος Άλιπράντης, Υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Ρα- 
κιντζής, ’Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων, οί βουλευταί Πειραιώς: κ.κ. Άνδριανό- 
πουλος, Σαββόπουλος, Σκορδίλης καί Μπουγάς. 'Ωσαύτως παρευρέθησαν οΐ κ.κ. Γ. 
Κυριακάκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς, Ε. Παπαντωνάκος, 
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς, Ε-ΰγενικός, Εΐσαγγελεύς Πει
ραιώς. Άγγελόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιώς, Σιγκούρης, Πρόεδρος 
Δικαστηρίου ’Ανηλίκων Πειραιώς, Παππάς, πλοίαρχος, Ναυτικός Διοικητής Πει
ραιώς, Καλίτσης, πλοίαρχος Α.Σ., Λιμενάρχης Πειραιώς, Θεοχάρης, Διευθυντής 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημήτριος Κούμς, Πρόεδρος ’Εμπορικού Συλ
λόγου Πειραιώς, Σπυρίδων Βαμβακάς, Πρόεδρος Ύφασματεμπόρων Πειραιώς, Π. 
ΙΙαπαμαρινόπουλος, Πρόεδρος ’Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου Πειραιώς, Κο
σμάς Άναγνωστόπουλος καί Πέτρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος καί ’Αντιπρόεδρος, 
αντιστοίχους, τού Συλλόγου ’Αρτοποιών Πειραιώς,’Ιωάννης Κασιμάτης καί Σταύρος 
Καλαρούτης, Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς, άντιστοίχως, τού ’Εργατικού 
Κέντρου Πειραιώς, ΓΙροκοπίδης, Διευθυντής τού 'Ιδρύματος Προστασίας ’Ανηλίκων 
«6 Καλός Ποιμήν» μετά τής Γραμματέως δίδος Σακελλαρίου, έκ τών διευθυντών 
τών Πειραϊκών εφημερίδων οί κ.κ. Γ. Πιτσάκης, Κ. Φραγκούλης καί Ά ν. Χαρ- 
βαλιας, αί Κυρίαι τού «'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας» Γερανέα, Δαρδανού, 
Κατσιβαρδάκου, Γουργουρή, ’Άννα Δούλου, Γ. Γραμματεύς τής «Λέσχης Εργαζο
μένου Κοριτσιού Πειραιώς» καί πολλά ετερα επίλεκτα μέλη τής ’Αθηναϊκής καί 
Πειραϊκής Κοινωνίας, ώς επίσης καί πλειστα μέλη τής εν Έλλάδι ’Αμερικανικής 
’Αστυνομικής ’Αποστολής.

Επίσης εις τήν ούς άνω χοροεσπερίδα παρευρέθησαν οί τέως ’Αστυνομικοί 
Διευθυνταί .V κ.κ. Γεώργιος Κοντογεώργος καί Νικόλαος Ταβουλάρης, οί ’Αστυνο
μικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Νικόλαος Νικητάκης, Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, 
’Αριστείδης Παπαδόπουλος,Άδάμ Άδαμόπουλος, Δημοσθένης Χανδρινός, Δημήτριος 
Βασιλάκος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' κ.κ. Άθαν. Κωτσιάς, Κωνστ. Κατσάρης, 
Στέφαν . Μανέττας, Γεώργ. Κατσικαβέλος καί ό υγειονομικός Διευθυντής Β' κ. Θ. 
Κισκήρας.

"Απαντες οί άνωτέρω προσήλθον μετά τών μελών τών οικογενειών των.
Κατά τήν συγκέντοωσιν παρουσιάσθη πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα μέ 

συμμετοχήν καί τής ’Ορχήστρας τής «Πειραϊκής Λυρικής Σκηνής» ύπό τον κ. Λυ- 
κιαρδόπουλον καί έκτελεστάς εις μελωδίας άπό τήν οπερέτταν τού Ν. Χατζηαπο- 
στόλου «Γκρεμισμένη Φωληά» τούς κ.κ. Η. Ζάκκαν, Γ. Κρίνον, Κ. Μανιατάκην καί 
Ά ρ. Χρυσοχόου.


