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υπό των κ.κ.  Δ.  Δαβάκη καί Θ. Ρακιντζή , κατά τήν ήμέραν του Πάσχα 
Κ ά τ ω :  Ή  Α.Β.Υ.  ό Διάδοχος παρακολουθεί Ελληνικούς χορούς.
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ΕΤΟΣ Γ. ΑΘΗΝΑΙ I ΜΑ Ι ΟΥ 1962 ΤΕΥΧΟ Σ 2Ι5ον

ΓΟΛΓΟΘΑΟ kaiANACTACIC
Υπάρχουν πολλά και αναρίθμητα τρόπαια τοϋ Χριστιανισμοί;. 

Αλλά τό κατ’ εξοχήν τρόπαιον των τροπαίων, πού στέκεται στους 
αιώνες ασύγκριτο, άπαράμιλλο, άφθαστο καί άνυπέρβλητο, είναι ό 
Γολγοθάς.

Ό  Γολγοθάς είναι ό ιερότερος τόπος τής γης. Ό  Γολγοθάς 
είναι τό φρικτό θυσιαστήριο. Πάνω στο Γολγοθά φαντάζει ό αίμα- 
τωμένος Σταυρός καί πάνω οπό Σταυρό είναι καθηλωμένος ό μεγά
λος Μυσταγωγός, που άποτελεϊ τήν υψηλότερη θυσία των αιώνων, 
τό ατελεύτητο σύμβολο της αγάπης καί πού συμβολίζει αύτή τη 
Θεότητα.

Δεν μπόρεσε, ούτε μπορεί νά συγκριθή ή μορφή του Θεαν
θρώπου με όποιαδήποτε φυσιογνωμία στον κόσμο. Στο πρόσωπο 
του ’Εσταυρωμένου ενώνονται καί ενσαρκώνονται άρμονικά οί ψυχο
λογικούς άσυνδύαστες ιδιότητες για όποιονδήποτε χαρακτήρα.

Καμμιά ιστορική προσωπικότης δεν μπορεί νά παραβληθή μέ 
τήν άπροσπέλαστη πρωτοτυπία τοϋ χαρακτήρα καί τής μορφής 
τοϋ Ίησοΰ Χρίστου.

Ό  χαρακτήρας τής μορφής τοϋ ’Εσταυρωμένου σκιαγραφεΐται 
ανώτερος καί ύψηλότερος παντός ιδεώδους.

Στή μορφή Αύτοΰ συνυπάρχουν τό μεγαλείο μέ τήν άπλότητα, 
ή άπλότης μέ τήν ταπεινοφροσύνη, ή ταπεινοφροσύνη μέ τό ύψος, 
τό ύψος μέ τήν πραότητα, ή πραότης μέ τήν παρρησία, ή παρρησία 
μέ τή συμπάθεια, ή συμπάθεια μέ τήν αύστηρότητα, ή αύστηρότης μέ 
τή συγκατάβαση ή συγκατάβασις μέτή δικαιοσύνη, ή δικαιοσύνη μέ 
τήν άγάπη, ή άγάπη μέ τή δύναμη καί ή δύναμι μέ τήν άγαθότητα.
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Αυτή λοιπόν ή μορφή του Θεανθρώπου είναι ασύλληπτη, είναι 
απαράμιλλη καί δείχνει τήν ήθική Αύτοΰ τελειότητα. Καί όταν τό 
μίσος ταπεινών ανθρώπων έφτανε στο έγκλημα, ’Εκείνος τούς έσυγχω- 
ροϋσε γιατί πίστευε ότι τελικά θά είναι ό νικητής. Καί τό χαρμό
συνο τής παρηγοριάς μήνυμα ήρθε: ’Ήταν ή Άνάστασις.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Τον άκάνθινο στέφανο τοϋ μαρτυρίου διαδέχεται ό φωτοστέφανος 

του θριάμβου- τή νεκρική σινδόνα καί τά εντάφια σπάργανα, άντικα- 
θιστα τό πασχαλινό λάβαρο της περίλαμπρης νίκης. Μετά τό σταυρό

τοϋ Γολγοθά έρχεται ό 
ζωοδόχος τάφος της Ά- 
ναστάσεως, ή πηγή τής 
ζωής καί τής άθανασίας. 
Ή χαρά καί ή άγαλλία- 
σις πλημμυρίζουν τις 
καρδιές των Χριστια
νών, σαν συναίσθημα 
θριάμβου, δόξας καί ά- 
συγκράτητου ενθουσι
ασμού.

Ό  άναστάς Λυτρω
τής διασαλπίζει στά πέ- 
ρατα τής οικουμένης τό 
έπινίκειο σάλπισμα τής 
άρετής καί τής άγάπης 
κατά τής κακίας. ’Εκεί
νος, ώς άρχηγός τής Ει
ρήνης καί τής άνθρωπό- 
τητος, που άκόμη δέν έ
κλεισε τις πληγές τοϋ 
άγριου πολέμου, άλλ’ ά- 
γωνια κάτω άπό τό φά
σμα τοϋ τρόμου μήπως 
ξεσπάση κΓ άλλος πόλε
μος πιό εξολοθρευτικός, 
καλεϊ τους πάντας να 

καταδικάσουν το ομαδικο έγκλημα καί νά μετάσχουν τής χαράς καί 
αγαλλιασεως που συμβολίζει το 'Αγιο Πάσχα τών Χριστιανών.

Πάνω στο βωμό τοϋ μαρτυρίου καί τοϋ θριάμβου τοϋ Χριστοϋ, 
ενθρονίζεται ή άγάπη , ή ειρήνη, ή φιλία καί ή ελευθερία.

Αυτή την ειρηνη ποθεί ο κόσμος κι’ αυτή τήν ειρήνη συμβο
λίζει ή Άνάστασις τοϋ Χριστοϋ. Α



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ 
Ή Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

--------------------------------------- Υπό χ. Ν, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ-----------------------------------------

Άπό πολλοϋ γίνεται μια προσπάθεια όπως ένωθοΰν τα Κράτη τής Δυτικής 
Ευρώπης καί άποτελέσουν την όμόσπονδον δημοκρατίαν των 'Ηνωμένων Πολιτειών 
τής Ευρώπης.

Τήν προσπάθειαν αυτή τήν ένισχύουν δλοι οί Χριστιανοί μέ την πεποίθησι δτι 
τό χριστιανικό πνεύμα θά έπιδράση άποτελεσματικά τόσο στις εθνικές, δσο καί στις 
διεθνείς υποθέσεις γιατί θά μεταδώση τήν άντίληψι δτι μόνον μέ τέτοια μέσα ή έθνι- 
κή καί ή διεθνής ζωή ήμποροϋν ν’ άπαλλαγοϋν άπό τήν αβεβαιότητα καί τήν άνωμα- 
λία.

'Η  σύγχρονος διεθνής κρίσις είναι κατά βάσιν κρίσις πνευματική. Αυτό δεν 
σημαίνει βέβαια δτι άρνούμεθα τήν άνάγκη τής πρακτικής μελέτης των οικονομικών 
καί πολιτικών άκόμη προβλημάτων. Ούτε νομίζομεν δτι ή άναγνώρισις τής αληθι
νής φύσεως τής κρίσεως θά μάς έπιτρέψη νά άποφύγουμε τήν άντιμετώπισι τών υλι
κών άναγκών τής στιγμής.

'Ο πεινασμένος δέν θά χορτάση καί ό γυμνός δεν θά ζεσταθή μόνο μέ λόγους, 
μέ υποσχέσεις καί μέ ευσεβή κηρύγματα.

Ή  προοδευτική δημοκρατία δέν θά μπορέση νά αντιμετώπιση τή βία τοϋ δια
λεκτικού ύλισμοϋ (Μαρξιστικού) καί νά διατηρήση ένα ώργανωμένο καί έλεύθερο 
πολιτισμό, στηριζομένη στο υλιστικό όππορτουνισμό (καιροσκοπισμό) ή στήν άπει- 
λή τής βίας. Χρειάζεται νά ύπάρχη καί ή ζωτική δύναμις τής πνευματικής καί ήθικής 
παρορμήσεως.

Τά ολοκληρωτικά καί τά άλλα υλιστικά καθεστώτα (κομμουνιστικά) δέν είναι 
μόνον επικίνδυνα γιά τήν επίδραση πού μπορεί νά έχουν σέ ώρισμένα ζητήματα, 
κοινωνικά ή καί πολιτικά, άλλά καί γιατί απειλούν δλες τις φιλελεύθερες καί χριστια
νικές άξιες, πού χωρίς αύτές ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  δπως έμεϊς τήν άντιλαμβανόμεθα, 
δέν θά μπορούσε νά έπιζήση. 'Η μάχη πρέπει νά δοθή στο πεδίο τών ιδεών. Καί δέν 
θά είναι μάχη τόσο μεταξύ δύο πολιτικών φιλοσοφιών, δσο ν μεταξύ δύο θρησκευτι
κών δοξασιών.

'Η μία, ύπέρ τής οποίας οφείλουν νά άγωνισθοΰν οί Χριστιανοί, διακηρύσσει 
οτι ό άνθρωπος πλασμένος κατ’ εικόνα τού Θεού καί προικισμένος μέ τή δύναμι καί 
τό προνόμιο τής έλευθέρας προσωπικότητος, είναι δημιούργημα υλικό καί πνευμα
τικό.

Κατά τήν άλλη, ό άνθρωπος είναι ένα μηχανικό όργανό τής κοινωνίας, ή οποία 
καθορίζει τό ρόλο του στήν άναπόφευκτη ιστορική κίνησι προς τον υλικό σκοπό
της· Η

Ή  σύγκρουσις λοιπόν μέσα στήν οποία βρισκόμαστε, είναι κυρίως σύγκρουσις 
μεταξύ διαφόρων δογμάτων, σχετικά μέ τή φύσι τού άνθρώπου. 'Ο Μαρξισμός πού 
είναι ή πιο λογική έκφρασις τής υλιστικής σκέψεως, είναι, δσο καί ό χριστιανισμός, 
θρησκεία. Έ χει τις έκκλησίες του, τον κλήρο του, τό δόγμα του. Οί οπαδοί του κη
ρύσσουν καί έφαρμόζουν τήν πίστη τους μέ ζήλο, πού θά έπρεπε νά κάνη πολλούς 
χριστιανούς νά ντρέπωνται. Μιά τέτοια πίστι πρέπει ν’ άντιμετωπιστη δχι μέ τή 
συναισθηματικότητα ή μέ τον άγώνα μόνον στο ύλικό πεδίο, άλλά μέ μιά δυνα-

1. ■
γράφει «ό

Ο Στάλιν γράφει ότι «ό άνθρωπος είναι μιά παραγωγική δύναμις». Καί ό Μάρξ 
άνθρωπος είναι ένα ζωο γιά νά παράγη εργασία».
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μική έκφρασι τής χριστιανικής πίστεως. ’Αλλά για πολλούς καί διαφόρους λόγους 
οί έκκλησίες δεν κατώρθωσαν ν’ άκουσθή τό μήνυμά τους στις μεγάλες μάζες των 
άνδρών καί των γυναικών.

Καί σήμερα χιλιάδες Χριστιανοί έξακολουθοΰν να λένε, ότι ή έκκλησία δέν 
πρέπει ν’ άναμιγνύεται στήν πολιτική καί τα οικονομικά ζητήματα. ’Αλλά οί χρι
στιανοί έχουν άσφαλώς βαρειά ατομική καί συλλογική εύθύνη γιά τή σημερινή 
κατάστασι τοϋ κόσμου, γιατί έως τώρα δέν μπόρεσαν νά έφαρμόσουν τις θεωρητικές 
άρχές στήν πράξη.

Τί ζητείται λοιπόν τώρα άπό τούς χριστιανούς ; Ζητείται νά διακηρύξουν φα
νερά καί θαρραλέα μέ λόγια καί μέ έργα τή σημασία πού είχε γιά τούς άνθρώπους 
ό Σ τ α υ ρ ό ς  του Χριστού καί ή ’Α ν ά σ τ α σ ί ς  Τ ο υ  καί νά επιβεβαιώσουν 
τήν πίστη τους στή θεία πρόνοια καί τήν έπίδρασί της στήν άνθρώπινη ιστορία. 
Πρέπει νά φανερώσουν δημοσία ότι ή δικαιοσύνη τοϋ Θεού καί ή άγάπη Του ήμποροϋν 
νά δώσουν νέα δύναμι καί ,ύγεία στά κατεστραμμένα σώματα καί τις άπελπισμένες 
ψυχές. Πρέπει νά κάνουν δ,τι μπορούν γιά νά έπηρεάσουν μέ τό πνεύμα τού Χρι
στιανισμού όλες τις άποφάσεις πού έχουν εθνική ή διεθνή σημασία.

Κατά τό παρελθόν ή ’Εκκλησία έχρησιμοποίησεν έναντίον τού κύματος τής 
βαρβαρότητος τον πνευματικό παράγοντα, ό όποιος ύπήρξεν ή δύναμις τής Ευρώ
πης καί πάνω σ’ αύτή τή δύναμι έστηρίχθη καί άνεπτύχθη ό δυτικός πολιτισμός μας. 
Καί παρ’ όλες τις άποτυχίες καί τις ελλείψεις της, γνώρισε τήν άποστολή της καί 
τήν έξεπλήρωσε κατά τό μεγαλύτερο μέρος.

Μόνον δέ μετά τήν Άναγέννησι καί τή Θρησκευτική Μεταρρύθμισι άρχισε νά 
μή βλέπη τον άληθινό σκοπό της. Καί ή άποτυχία της στο ν’ άντιληφθή τον άληθινό 
χαρακτήρα τής σημερινής δυστυχίας μας ύπήρξε συμφορά πρώτου μεγέθους. ’Αλλά 
υπάρχει άκόμη καιρός.

Θί έκκλησίες μέ τή χριστιανική δράση τους, ήμποροϋν νά γίνουν ή ένωτική δύ- 
ναμι μέσα σ’ ένα πολιτισμό πού άποσυντίθεται μέ ταχύτητα. ’Εναντίον των νέων 
καταστρεπτικών δυνάμεων πού άπειλοΰν τήν άνθρωπίνη ζωή, ή δρώσα χριστιανική 
ένότης ή μπορεί ΐσως νά κάνη τον κόσμο ν’ άντισταθή σ’ αύτές καί τελικά νά τις 
άποκρούση.

’Αλλά δέν χρειάζεται καί δέν μπορεί νά γίνη κανείς συμβιβασμός μέ υλιστικές 
δοξασίες. Πρέπει βέβαια νά ύπάρξη πλήρης άναγνώρισις τών υλικών άναγκών τού 
άνθρώπου. Ήμπορεΐ νά σχηματισθή μιά μεγάλη συμμαχία όλων έκείνων, οί όποιοι 
θεωρούν πολύτιμες τις χριστιανικές άξιες, πού έδημιούργησαν έως τώρα καί οί 
όποιοι είναι άποφασισμένοι νά τις διατηρήσουν μέ όποιαδήποτε θυσία.

"Ετσι τό κύμα τού κακού, πού τώρα έχει φτάσει στά πόδια .μας, μπορεί ν’ άνα- 
χαιτισθή μέ τό Σταυρό τού Χριστό, τον όποιο θά κρατούν σταθερά, σ’ όλα τά πεδία 
τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, έκεϊνοι οί όποιοι λένε ότι βρήκαν τήν άληθινή 
εύτυχία καί παραδέχονται τό Χριστό ώς Κύριο καί Σωτήρα.

’Αλλά ή Χριστιανική δράσι ύπέρ τών φιλελευθέρων καί χριστιανικών άξιών δέν 
πρέπει ποτέ, αν βέβαια κατευθύνεται άπό τήν ορθή κρίσι, ν’ άγνοήση τήν πραγματική 
κατάστασι, στήν οποία βρισκόμαστε. Θά έπιτύχη μόνον άν ή μάχη σχεδιασθή καλά 
καί άναληφθή μέ φρόνησι. Οί Χριστιανοί πρέπει νά γνωρίζουν πού άκριβώς πρέπει 
νά ύψώνουν τό Σταυρό γιά τήν άντιμετώπισι τών κακών, έναντίον τών οποίων άγω- 
νίζονται. Καί πρέπει νά παρέχουν τή βοήθειά τους σ’ όλους, όσοι, είτε είναι χριστια
νοί είτε όχι, ελπίζουν μέ ειρηνικά μέσα νά δημιουργήσουν μιά κοινωνία ελευθέρων 
πολιτών, πού νά αίσθάνωνται άμοιβαΐο σεβασμό.

Κατά τή στιγμή αύτή ή λαμπρότερη άχτίδα ελπίδας, πού φωτίζει τις καρδιές 
τών άνθρώπων, είναι οί προσπάθειες γιά τή δημιουργία μιας ένώσεως τών δυτικών 
εύρωπαϊκών έθνών.

Τά ένδιαφερόμενα έθνη πρέπει μέχρις ένός τουλάχιστον σημείου ν’ άφήσουν



ΑΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ι  ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ,  
ΕΞ Α Μ Ε Λ Ε Ι Α Σ  ΚΑΙ  ΔΙ ’ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

— ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ —
‘Υπό τοϋ Δημοσιογράφου

---------------------------------------κ. ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑ----------------------------------------

Μία μερίς τοϋ τύπου, κάθε ή μέρα προ βάλλει μέ φανταχτερό τρόπο καί μια 
περίπτωσι άνθρωποκτονίας. Περιγράφονται τα αίτια τοϋ φόνου, άλλες φορές άληθινά 
καί άλλες ψεύτικα, ό δράστης καί τό θΰμα καί δημοσιεύονται φωτογραφίαι άμφοτέ- 
ρων καί των συγγενών αύτών κατά τρόπον πού δημιουργεΐται ή έντύπωσις ότι ολό
κληρος ή Ελλάς άπό τοϋ "Εβρου μέχρι τοϋ Ταινάρου, των νήσων τοϋ Αιγαίου, 
τής Κρήτης καί των Ίονίων νήσων άλληλοεξοντώνεται τις πιο πολλές φορές γιά 
έντελώς άσήμαντες άφορμές. ’Αναμφισβήτητα ό "Ελλην είναι άψίκορος, θερμόαιμος 
καί δύσκολα συγκρατεϊ νά ένστικτά του. ’Έτσι μέσα στο θυμό του καί τά νεΰρα του 
πολλές φορές φθάνει καί στο έγκλημα. ’Αλλά αύτό δέν είναι άρκετό νά σχηματί
σουμε τήν γνώμη ότι οί "Ελληνες έξοντώνονται γιά ψύλλου πήδημα. Καί ή έντύπωσις 
πού δίνουν μερικά έντυπα είναι απατηλή πού δέν στηρίζεται στήν πραγματικότητα. 
Διότι αν διά πολλά άδικήματα δέν είναι δυνατόν νά έχομεν άκριβή στοιχεία διά τά 
έγκλήματα τοϋ φόνου δέν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 'Ο φόνος καί ή απόπειρα τοϋ φόνου 
δέν κρύβεται καί ό δράστης καί οί συνεργοί του κατά κανόνα συλλαμβάνονται καί 
τιμωρούνται. ’Έτσι μέ βάσι τά έπίσημα στατιστικά στοιχεία μπορούμε νά ποΰμε 
ότι τά έγκλήματα κατά τής ζωής βρίσκονται τά τελευταία χρόνια σέ πολύ χαμηλό 
έπίπεδο.

Ή  ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία στο σχετικό τεΰχος της γιά τήν έγκληματι- 
κότητα μάς δίδει τά άκόλουθα στοιχεία. Μέσα σ’ ένα χρόνο κατεδικάσθησαν σέ 
ποινές φυλακίσεως άπό τριών μηνών μέχρι θανάτου 532 άτομα, έκ τών οποίων 507 
άνδρες καί 25 γυναίκες. Εΐδικώτερα κατεδικάσθησαν διά άνθρωποκτόνίαν έκ προθέ- 
σεως 79 άνδρες καί 3 γυναίκες σέ ποινάς πρόσκαιρου καθείρξεως 75, ισοβίου 6 καί 
θανάτου 1, άπόπειρα καί συμμετοχή άνθρωποκτονίας 23 άνδρες καί 5 γυναίκες σέ 
ποινές φυλακίσεως άνω τοϋ έτους 6 άνδρες καί 2 γυναίκες, πρόσκαιρου καθείρξεως 
15 άνδρες καί 2 γυναίκες. Δι’ άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας κατεδικάσθησαν 154 
άνδρες καί 16 γυναίκες σέ ποινές άπό 3 μηνών μέχρις ένός έτους καί δι’άνθρωποκτο- 
νίαν έξ άμελείας δι’ αύτοκινήτου 250 άνδρες καί 1 γυναίκα σέ ποινή φυλακίσεως 
μέχρις 1 έτους.

’Από τά άνωτέρω στοιχεία γίνεται άντιληπτόν ότι τά έγκλήματα κατά τής

τήν παλαιά άντίληψι περί ’Εθνικής Κυριαρχίας. Καί τό χριστιανικό κήρυγμα περί 
άτομικής καί ομαδικής αύτοθυσίας χάριν τής άνθρωπίνης ευτυχίας ήμπορεί νά δώση 
στην ένωση αύτή τό πνεύμα τής άνιδιοτελείας πού θά τήν κάνη ένα ισχυρό προπύργιο 
για τήν ειρήνη, ένα άτρωτο πνευματικό όπλο έναντίον τών δυνάμεων τού κακού.

’Αληθινά, μόνον ή δύναμις τού Χριστιανισμού μπορεί νά φέρη τή σωτηρία στήν 
ανθρωπότητα καί νά σταματήση τις δυνάμεις τής άκρας άριστεράς ή τής άκρας δεξιάς 
που προσπαθούν νά θεμελιώσουν νέους ψεύτικους ναούς πάνω στά έρείπια τών αιω
νίων ελευθεριών τού άνθρώπου. Καί μόνον αν όλοι οί Χριστιανοί προσφέρουν τό άνώ- 
τατο όριο τής δυνάμεώς τους στήν έκστρατεία μιας θετικής χριστιανικής δράσεως, 
μονον τότε ό Χριστιανισμός θά παίξη τό ρόλο πού αρμόζει σ’ αυτό τον άγώνα, 
ο οποίος θά έχη άποφασιστική σημασία γιά τή μέλλουσα ειρήνη καί εύτυχία τού 
Χόσμου,

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ζωής είναι ασήμαντα ώστε νά μή δικαιολογήται ίδιάζουσα ανησυχία. Τουναντίον 
πρέπει νά έρευνηθοΰν τά αίτια μιας έκάστης περιπτώσεως άνθρωποκτονίας κυρίως 
έκ προθέσεως καί ή μορφωτική κατάστασις τοΰ έγκληματίου ώστε επί συγκεκρι
μένης έκάστοτε περιπτώσεως νά είναι άνάλογος καί ή ποινή καί σωφρονιστική 
άγωγή.

"Ενα άλλο σημεΐον πού πρέπει νά τύχη προσοχής είναι αί άνθρωποκτονίαι έξ 
άμελείας δι’ αυτοκινήτου. Οί αρμόδιοι άποδίδουν τον ηύξημένον αριθμό κατά πρώ
τον λόγον είς τήν άπότομο αυξησι τοΰ άριθμοϋ των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων 
τά τελευταία έτη, άνω των 100.000 αυτοκίνητα, καί τήν άδεξιότητα των οδηγών. 
Διά τον λόγον δέ αυτόν οί ειδικοί είναι τής γνώμης ότι ή παροχή άδειας όδηγήσεως 
πρέπει νά χορηγήται μετά περισσοτέρας αύστηρότητος καί μετά βεβαιουμένην 
έξάσκησιν έπί 6μηνον τουλάχιστον. Χαρακτηριστικό επίσης είναι τό στοιχεϊον ότι 
δι’ ανθρωποκτονίαν δι’ αυτοκινήτου κατεδικάσθη μόνον 1 γυναίκα μολονότι ό άριθμός 
τών σωφερινών είναι άρκετά μεγάλος. Τούτο άποδίδεται είς τό γεγονός ότι οί γυ
ναίκες είναι περισσότερο προσεκτικές κατά τήν όδήγησιν, ψυχραιμότερες καί συμ- 
μορφοϋνται μέ τούς κανονισμούς κυκλοφορίας. "Ενα δεύτερο στοιχείο κατά τούς 
αρμοδίους πού ύποβοηθεΐ τήν άπροσεξία τών οδηγών είναι καί αί χαμηλαί ποιναί 
πού έπιβάλλονται διά τά έγκλήματα κατά τής ζωής δι’ αυτοκινήτου. Ποιναί άπό 
3—12 μηνών καί μάλιστα μέ τήν δυνατότητα τής εξαγοράς τής ποινής ύποστηρίζεται 
είναι άσήμαντοι καί δέν νουθετούν τούς ερασιτέχνες κυρίως οδηγούς. Καί προτείνουν 
ότι θά έπρεπε νά μελετηθή καί άπό τής πλευράς αύτής τό θέμα ώστε διά τής θε- 
σπίσεως αύστηροτέρων ποινών μέχρι καί τής καθείρξεως μέχρι 10 ετών καί έν 
ύποτροπή καί έτι μεγαλυτέρας ποινής οί οδηγοί, έρασιτέχναι καί έπαγγελματίαι, 
νά γίνουν προσεκτικώτεροι καί σέβωνται περισσότερον τήν ζωή καί τήν σωματική 
άκεραιότητα τών πεζών συνανθρώπων των. Διότι έάν αί άνθρωποκτονίαι δι’ αύτο- 
κινήτου είναι μόνον 251 μέσα σ’ ένα χρόνο, αί σωματικαί βλάβαι άνέρχονται σέ 2.192 
περιστατικά έκ τών οποίων εύθύνονται διά τά 2.149 άνδρες οδηγοί καί 43 γυναίκες. 
Καί είς τάς περιπτώσεις αύτάς αί ποιναί δέν υπερβαίνουν τό 1 έτος καί κυρίως τούς 
3 μήνας μέ 1.366 περιστατικά. Τό θέμα τών άνθρωποκτονιών καί τραυματισμών δι’ 
αύτοκινήτου είναι τεράστιον. Ή  επιτροπή προλήψεως άτυχημάτων έχει ύποχρέω- 
σιν, παράλληλα μέ τά μέτρα πού είσηγεΐται διά τήν ομαλήν κυκλοφορίαν τών οχη
μάτων καί τήν παροχήν οδηγιών είς τάς αύτοκινητιστάς καί πεζούς, νά έξε- 
τάση καί τό θέμα τής διά σωφρονιστικών μέτρων περιστολής τών άδικημάτων αύ- 
τών. Διότι υποστηρίζεται ότι όταν ή ποινή είναι άνάλογος μέ τό άδίκημα ή προ- 
σοχή θά είναι μεγαλυτέρα καί ή όδήγησις προσεκτικωτέρα.

Ά πό τά στοιχεία πού μάς δίδει έπίσης ή Στατιστική 'Υπηρεσία προκύπτει 
ότι αί άνθρωποκτονίαι έκ προθέσεως κυρίως διεπράχθησαν είς οικισμούς κάτω τών 
2.000 κατοίκων, ενώ άντιθέτως αί άνθρωποκτονίαι δι’ αύτοκινήτου έλαβον χώραν 
είς πόλεις άνω τών 10.000 κατοίκων καί έπί δημοσίας οδού. "Οσον άφορά τήν έπο- 
χήν πρώτη έρχεται ή άνοιξις καί έν συνεχεία τό καλοκαίρι μέ τελευταΐον τον χειμώνα. 
"Ενα άλλο στοιχεϊον είναι ή ήλικία τού δράστου. Ειδικά διά τις άνθρωποκτονίες έκ 
προθέσεως έπί 110 περιπτώσεων οί 2 φονεΐς ήσαν 13—17 ετών, 9 άπό 18—20 έτών, 
17 άπό 21—24 έτών, 28 άπό 25—29 έτών, 10 άπό 30—34 έτών, 7 άπό 35—39 
έτών, 10 άπό 40—44 έτών, 7 άπό 45—49 έτών, 7 άπό 50—54 έτών, 4 άπό 55—59 
έτών, 9 άπό 60 έτών καί άνω. "Οσον άφορά τάς άνθρωποκτονίας δι’ αύτοκινήτου 2 
φονεΐς ήσαν 18 έτών, 4 ήσαν 20 έτών, 33 άπό 21—24 έτών, 73 άπό 25—29 έτών, 
48 άπό 30—34 έτών, 31 άπό 35—39 έτών, 23 άπό 40—44 έτών, 20 άπό 45—49 
έτών, 5 άπό 50—54 έτών, 1 άπό 55—59 έτών καί 5 άνω τών 60 έτών. Τά στοιχεία 
αύτά είναι έπαρκή διά νά συναχθοΰν χρήσιμα συμπεράσματα κυρίως διά τάς άνθρω
ποκτονίας δι’ αυτοκινήτου όπου οί νεαροί οδηγοί είτε λόγω άπειρίας περί τήν
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όδήγησιν εΐτε καί κακώς έννοουμένης υπέροχης έναντι των πεζών καί γενικά τών 
άλλων άνθρώπων άδιαφοροΰν καί γίνονται πρόξενοι θανατηφόρων δυστυχημάτων. 
'Η  αυτή άναλογία παρατηρεΐται καί εις τους τραυματισμούς δι’ αύτοκινήτου οπού 
107 νεαροί μέχρι 20 έτών οδηγοί αυτοκινήτου κατεδικάσθησαν διά τραύματα καί 
μάλιστα 3 κάτω τών 17 έτών. Καί γεννάται το έρώτημα έάν είναι λογικόν νά χο- 
ρηγήται άδεια όδηγήσεως εις τόσον νεαρά άτομα. Πέραν αύτοϋ πρέπει νά ληφθοϋν 
μέτρα κατά τών οδηγών έκείνων οί όποιοι γίνονται πρόξενοι άτυχήματος στερούνται 
όμως άδειας καί εις τάς περιπτώσεις τών άνηλίκων καί κατά τών γονέων καί κηδε
μόνων αυτών. Διότι κυρίως ή ευθύνη βαρύνει τούς γονείς οί όποιοι διαθέτουν τά 
μέσα εις τούς νεαρούς νά οδηγούν αύτοκίνητον άνευ ελέγχου καί ένώ γνωρίζουν ότι 
στερούνται άδειας.

Σχετικά μέ τήν οικογενειακήν κατάστασιν καί τήν μόρφωσιν τών καταδίκων 
άνθρωποκτονίας, τά στατιστικά στοιχεία μάς παρουσιάζουν τήν κάτωθι εικόνα : 
’Άγαμοι 112, έγγαμοι μετά τέκνων 68, έγγαμοι άνευ τέκνων 54, χήροι ή διαζευγμένοι 
13. Επίσης έκ τών 251 καταδίκων δι’ άνθρωποκτονίαν δι’ αυτοκινήτου οί 116 
είναι άγαμοι, 50 έγγαμοι μετά τέκνων καί 76 έγγαμοι άνευ τέκνων, διά δέ προξε- 
νηθέντα τραύματα έπί συνόλω 2.192 οί 1.029 άγαμοι, 563 έγγαμοι μετά τέκνων καί 
404 έγγαμοι άνευ τέκνων. Τά στοιχεία αύτά είναι έπαρκή νά σχηματισθή ή έντύπωσις 
ότι οί έγγαμοι μετά τέκνων όδηγοί είναι κατά πολύ προσεκτικώτεροι τών άγάμων 
καί τών έγγάμων άνευ τέκνων. ’Από πλευράς μορφώσεως δι’ άνθρωποκτονίαν έκ 
προθέσεως 21 είναι άγράμματοι, 196 στοιχειώδους μορφώσεως, 13 μέσης καί 2 
έπιστήμονες έν άντιθέσει μέ τούς καταδίκους δι’ άνθρωποκτονίαν δι’ αύτοκινήτου 
οπού 1 είναι άγράμματος, 122 στοιχειώδους, 12 μέσης, 6 έπιστήμονες καί 109 
άγνώστου. Διά τά άτυχήματα δι’ αύτοκινήτου 10 είναι άγράμματοι, 1.399 στοι
χειώδους, 145 μέσης, 75 έπιστήμονες καί 563 άγνώστου. Καί όμως διά τήν άπό- 
κτησιν άδειας οδηγού άπαιτεΐται ή προσκόμισις πιστοποιητικού σπουδών έστω καί 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως ώστε νά γεννάται ή άπορία διά ποιον λόγον χορηγείται 
άδεια εις άγραμμάτους. Τέλος πρέπει νά παρατηρηθή ότι ό μεγάλος άριθμός τών 
άγνώστου μορφώσεως καταδίκων όλων τών κατηγοριών άνθρωποκτονιών πρέπει 
εις τό μέλλον νά έκλειψη καί αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι οφείλουν νά συγκεντρώσουν τά 
σχετικά στοιχεία διότι έκ τούτων οί μελετηταί καί έρευνηταί θά συναγάγουν συμπε
ράσματα ώφέλιμα διά τήν λήψιν τών μέτρων περιορισμού τών σχετικών άδικημάτων.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ώσαύτως καί τά στο,ιχεΐα τού έπαγγέλματος έκ 
τών όποιων μπορεί νά συναχθούν ένδιαφέροντα συμπεράσματα. Κατά τά στοιχεία 
αυτά έπί συνόλου 82 έγκληματιών άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως 69 άνδρών καί 3 
γυναικών οί 2 ήσαν ύπάλληλοι, 1 έμπορος, 51 γεωργοί, 13 τεχνΐται, 7 υπηρετικόν 
προσωπικόν, 2 στρατιωτικοί καί 6 άγνώστου. "Οσον άφορά τάς άνθρωποκτονίας 
δι’ αύτοκινήτου έπί 251 καταδικασθέντων οί 10 άσκοΰσαν έλεύθερον έπάγγελμα, 7 
υπάλληλοι, 11 έμποροι, 12 γεωργοί, 162 σωφέρ, 33 τεχνΐται, 2 στρατιωτικοί καί 
14 άγνώστου έπαγγέλματος. 'Η  αύτή άναλογία παρουσιάζεται καί διά τούς καταδι- 
κασθέντας διά σωματικήν βλάβην δι’ αύτοκινήτου όπου έπί 2.192 περιπτώσεων οί 
97 άσκοΰσαν έλεύθερον έπάγγελμα, 3 άνώτεροι υπάλληλοι, 125 υπάλληλοι γραφείου, 
168 έμποροι, 103 γεωργοί, 1.125 σωφέρ, 370 τεχνΐται, 36 υπηρετικόν προσωπικόν 
25 στρατιωτικοί, 15 μαθηταί καί 125 άγνώστου έπαγγέλματος. Φυσικά θά άνάμενε 
κάνεις ότι οί έξ έπαγγέλματος όδηγοί αυτοκινήτου θά έπρεπε νά είναι περισσότερον 
προσεκτικοί καί σπανιώτατα νά υποπίπτουν σέ αδικήματα εΐτε άνθρωποκτονίας 
είτε σωματικής βλάβης. Τό γεγονός οτι κατέχουν τήν πρώτην θέσιν πρέπει νά δώση 
τήν άφορμήν τής μελέτης. Διότι άναμφισβήτητα κάτι οχι τό ορθόν συμβαίνει εις 
τήν προκειμένην περίπτωσιν πού πρέπει νά έξακριβωθή καί διορθωθή. Τό ΐδιο θά 
μπορούσαμε νά πούμε καί γιά τά όμοια άδικήματα τών γεωργών. 'Ο έφοδιασμός
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των άγροτών μέ έλκυστήρας, ή χρήσις των οποίων γίνεται κατά πλειονότητα άπό 
άνειδικεύτους οδηγούς, έχει ώς άποτέλεσμα τον ηόξημένον άριθμόν των άδικημάτων. 
Καί επί των δύο αύτών περιπτώσεων, νομίζομεν, δτι ή χορόγησις των έπαγγελματι- 
κών άδειων όδηγήσεως πρέπει νά γίνεται μετά περισσοτέρας προσοχής. ’Επίσης 
πρέπει νά έλέγχεται άνελλιπώς τό ώράριον εργασίας, διότι ή συνεχής όδήγησις καί 
μάλιστα τάς νυκτερινάς ώρας κατά κανόνα είναι ή κυρία αιτία των άδικημάτων αύτών.

"Ενα άλλο χαρακτηριστικόν στοιχείου είναι καί ή ήλικία τοϋ έγκληματίου. Κατά 
τά στοιχεία τής Στατιστικής Υπηρεσίας παρουσιάζεται ή κατωτέρω εικόνα δσον 
άφορά την άνθρωποκτονίαν.

’Ανθρωποκτονία
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Φυσικά, μολονότι είναι άσήμαντοι οί άριθμοί, τά στοιχεία πού δίδει ή Στατι
στική 'Υπηρεσία διά τούς άνηλίκους εγκληματίας έκ προθέσεως δέν είναι εύχάρι- 
στα. Τό παιδί μέχρι τά 20 χρόνια του πού έν ψυχρω αποφασίζει καί έκτελεί τήν 
ανθρωποκτονία δέν είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Καί πρέπει νά έρευνηθοΰν μετά 
προσοχής τά αίτια πού τό σπρώχνουν προς τό έγκλημα. Είναι άρά γε ή φύσις τοϋ 
άτόμου, ή διανοητική αύτοϋ κατάστασις, ή μόρφωσις ή μήπως οί συνθήκες ζωής ; 
’Ανάλογα μέ τά πορίσματα τής μελέτης αύτής πρέπει νά είναι καί τά μέτρα πού θά 
ληφθοϋν. Διότι δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται δτι πολλές φορές ό άνήλικος εγκλη
ματίας ωθείται προς τό έγκλημα άπό τή διαγωγή καί τή συμπεριφορά άπέναντί του 
ή άγαπημένων του προσώπων τών μεγάλων. Δηλαδή οί μεγάλοι είναι υπεύθυνοι 
κατ’ ουσίαν τοϋ έγκλήματος τοϋ άνηλίκου.

Οί έγκληματίαι άνθρωποκτονίας καί κυρίως έκ προθέσεως καταδικάζονται 
εις αύστηράς ποινάς φυλακίσεως πού φθάνουν ένίοτε καί μέχρι θανάτου. ’Αλλά οί 
έγκληματίαι πού στερούνται τής έλευθερίας τους, έπειτα άπό τήν έκτισιν τής ποινής 
τους άποδίδονται άποτοξινωμένοι εις τήν κοινωνίαν ; Διότι σκοπός τής ποινής είναι 
ό σωφρονισμός καί ή έπάνοδος εις τον ορθόν δρόμον τοϋ παρεκτραπέντος άτόμου. 
’Από τά στοιχεία πού μάς δίδει ή Στατιστική 'Υπηρεσία ό σκοπός αυτός δέν έπι- 
τυγχάνεται σέ δλες τις περιπτώσεις. Πολλές φορές παρατηρείται υποτροπή καί μά
λιστα εις άνησυχαστικόν βαθμόν. Κατά τά στοιχεία αυτά κατά τό ύπό κρίσιν χρο
νικόν διάστημα έχομεν 205 έγκληματίας κατά άδικημάτων κατά τής ζωής ύποτρό- 
πους έκ τών όποιων 195 άνδρες καί 10 γυναίκες. Έ κ τούτων 13 ύπέπεσαν εις τό 
αύτό άδίκημα έντός 1 έτους άπό τήν άποφυλάκισίν των, 15 έντός διετίας 20 έντός 
τριετίας, 15 έντός 4ετίας, 9 έντός δετίας καί 133 μετά τήν πενταετίαν. Φυσικά τό 
φαινόμενου αύτό δέν είναι δυνατόν νά καταγραφή είς τό ένεργητικόν τής Σωφρο
νιστικής 'Υπηρεσίας καί μάλιστα δταν ή υποτροπή είναι διά δευτέραν, τρίτην καί 
τετάρτην φοράν. Καί προς τοΰτο πρέπει νά έρευνηθοΰν τά αίτια. Διότι είτε τό σω
φρονιστικόν σύστημα δέν είναι τό κατάλληλον είτε ή πολιτεία διά τών άθρόων 
άπολύσεων έγκληματιών προ τής έκτίσεως τοϋ συνόλου τής ποινής ύποβοηθεΐ τούς 
έγκληματίας αυτούς στή διάπραξι καί νέου έγκλήματος. Κατά ηλικίαν οί υπότροποι
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παρουσιάζονται ώς κατωτέρω : Μέχρις 20 έτών ένας διά άνθρωποκτονίαν δι’ αυτο
κινήτου έντός 1 έτους άπό της άποφυλακίσεώς του, 21—29 υπότροποι 48 έκ των 
οποίων 9 έκ προθέσεως, 10 έξ άμελείας καί 23 δι’ αύτοκινήτου, 30—39 έτών 8 
έκ προθέσεως, 10 έξ άμελείας καί 36 δι’ αύτοκινήτου, 40—49 έτών 10 έκ προθέσεως 
έκ τών όμοιων 2 γυναίκες, 10 έξ άμελείας καί 28 δι’ αύτοκινήτου καί ηλικίας άνω 
τών 50 έτών 10 έκ προθέσεως, 8 έξ άμελείας καί 6 δι’ αύτοκινήτου.

Εις τό κεφάλαιον αύτό τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας, δηλαδή τών υποτροπών 
άνθρωποκτονίας δι’ αύτοκινήτου καί έκ προθέσεως πρέπει πολύ νά σταθούν οί μελε- 
τηταί καί έρευνηταί τού θέματος. Διότι τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας δέν είναι 
άπό τά συνήθη έγκλήματα καί ή άφαίρεσις τού πολυτιμοτέρου άγαθοϋ ένός άτόμου, 
τής ζ ω ή ς ,  δέν πρέπει νά μένη άπαρατήρητος. Διότι ό καθ’ έξιν έγκληματίας έκ 
προθέσεως πρέπει νά Θεωρήται ώς άτομον μη φυσιολογικόν καί φυσικά έπικίνδυνον 
καί νά καθίσταται άκίνδυνον. Τό αύτό καί μάλιστα εις ηύξημένον βαθμόν μπορεί νά 
ΐσχύση καί διά τον έγκληματία τού αύτοκινήτου. Τό «άτύχημα» μπορεί νά είναι διά 
την πρώτη έστω καί την δευτέρα άνθρωποκτονία. ’Αλλά όταν ό οδηγός, έπαγγελμα- 
τίας ή μή, έχη είς τό ένεργητικόν του άνθρωποκτονίας 3 καί 4 καί 5 τότε άναμφισβή- 
τητα δέν πρόκειται περί άτυχημάτων. 'Ο οδηγός τής κατηγορίας αύτής δέν στερείται 
μόνον προσοχής άλλά έχει καί μειωμένον τό αίσθημα τής εύθύνης καί ώς έκ τούτου 
είναι είς τό έπακρον έπικίνδύνος. Καί ώς τοιοϋτος δέν άρκεΐ μόνον ή άφαίρεσις τής 
άδειας άλλά καί ό κατάλληλος αύτοϋ σωφρονισμός έπί μακράν σειράν έτών είς ειδικά 
σωφρονιστήρια. Οί μελετηταί καί έρευνηταί τών θεμάτων αύτών πρέπει νά υπο
δείξουν καί τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοΰν διά νά προστατευθή τό κοινωνικόν σύ- 
νορον καί ή Πολιτεία υιοθετούσα τά υποδεικνυόμενα μέτρα νά λάβη τά άπαραίτητα 
νομοθετικά μέτρα. Διότι είναι καθήκον καί όποχρέωσις τών άρμοδίων νά προστατεύ
σουν τον έλληνικόν λαόν άπό τά έλάχιστα άτομα πού έπιλήσμονα τών ύποχρεώσεών 
τους προς τό κοινωνικόν σύνολον γίνονται υπεύθυνα έγκλημάτων.

Γενικά έξεταζόμενον τό θέμα τής έγκληματικότητος είς τον τόπον μας δέν 
παρουσιάζει έξαρσιν ώς έμφανίζεται ύπό μερίδος τού τύπου. Αί μεταπολεμικαί 
συνθήκαι καί νοοτροπίαι πού έπεκράτησαν σέ άλλα κράτη είς την Ελλάδα δέν βρήκαν 
πρόσφορον έδαφος. 'Ο Έλλην κατά κανόνα συντηρητικός καί νουνεχής σέβεται τά 
δικαιώματα τού συνανθρώπου του. Αί έλληνικαί παραδόσεις μέ τις όποιες διαπαι- 
δαγωγεΐται καί ή νέα γενεά άποκρούουν τήν άνθρωποκτονίαν καί γενικά τό έγκλημα 
κατά τής ζωής, τά δέ έλάχιστα κρούσματα πού παρουσιάζονται είναι ή συνέπεια 
πολλών καί ποικίλων παραγόντων. Καί αύτοί οί παράγοντες πρέπει νά έρευνηθούν 
καί τελικά νά έκλείψουν ώστε νά ύπάρξη καί ή άνάλογη περιστολή τής έγκληματι
κότητος.

ΔΗ  Μ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ



ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ
Ύπό ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β'

~κ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΖΕΝΗ “  Συνέχεια έκ το5 προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
10. Περιπτώσεις δημιουργίας ευνοϊκού διά την ’Αστυνομίαν κλίματος.
11. Συνδρομή τού κοινού πρός την ’Αστυνομίαν.

** *
10. Περιπτώσεις δημιουργίας εύνοϊκοϋ διά την ’Αστυνομίαν κλί

ματος .
"Ολοι γνωρίζομεν 6τι ή δημοσία γνώμη, «κοινή γνώμη», δημιουργεΐται έξ 

άφορμής γεγονότων πολλάκις περιοδικών, ών όμως ή πάροδος συνιστα καί την παρο- 
δικότητα τής δημιουργηθείσης έντυπώσεως. Π.χ. ή ένεργητικότης καί ή συμπερι
φορά τής ’Αστυνομίας έπί ασυνήθους περιπτώσεως μεγάλης πυρκαίας καθίσταται 
άφορμή δημιουργίας «κοινής γνώμης», ώς πρός την ενεργητικότητα καί τήν ικανό
τητα τής ’Αστυνομίας.

Είναι γνωστή έκ τής ιστορίας τοϋ Σώματος ή περίπτωσις τής μεγάλης πυρ- 
καϊας έν Πάτραις, κατά τα πρώτα έτη τής εκεί έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας, 
οτε έτραυματίσθη ό τότε Δ/ντής ’Αστυνομίας τής Πόλεως καί έφονεύθη ό άστυφύ- 
λαξ Καζής, πρώτα θύματα αύταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας έν τή έκτελέσει τής υπη
ρεσίας των. *Η αυτοθυσία τών άστυνομικών, ή αύταπάρνησίς των, ή πρός τό κα
θήκον προσήλωσις, προεκάλεσαν τεραστίαν έντύπωσιν περί τοϋ ποιου τοϋ νεαροΰ 
τότε Άστυνομικοΰ Σώματος.

Εις περιπτώσεις μεγάλων συναθροίσεων ή έπιτυχία τής ’Αστυνομίας, διά τήν 
έξασφάλισιν τής Τάξεως, επισύρει εύμενή σχόλια ύπέρ τοϋ Σώματος καί έξασφα- 
λίζει τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινοΰ.

Παράδειγμα τά λίαν εύμενή σχόλια τοϋ τύπου διά τάς συγκεντρώσεις τών τε
λευταίων έκλογών, τήν συγκέντρωσιν τής 1ης Μα'ίου 1961 καί άλλας, ένθα κατά τήν 
φρασεολογίαν τοϋ τύπου «προεκάλεσεν έντύπωσιν ή συναίσθησις τής ευθύνης τών 
άρμοδίων διά τήν τήρησιν τής τάξεως, αλλά καί ή άρτια όργάνώσις».

'Η  διαλεύκανσις ενός σοβαρού έγκλήματος προκαλεΐ εύχάριστον έντύπωσιν 
καί μεθ’ υπερηφάνειας τό κοινόν παρακολουθεί τάς ένεργείας τής ’Αστυνομίας. 
Είναι γνωστόν ότι ή πάλη τής ’Αστυνομίας πρός τό έγκλημα δεν άφίνει άδιάφορον 
τήν κοινήν γνώμην. Μετ’ ένδιαφέροντος παρακολουθεί δημοσιεύματα τών έφημερίδων 
σχετικά μέ μεγάλα έγκλήματά. Εις άλλας χώρας ’Αγγλίαν, ’Αμερικήν, Γαλλίαν, τό 
άστϋνομικόν μυθιστόρημα άπετέλεσε έν πραγματικόν φιλολογικόν είδος, μέ με
γάλους συγγραφείς καί άριστουργήματα εις τό είδος των. 'Ομοίως πλήν τών κινη
ματογραφικών ταινιών, τά προγράμματα τηλεοράσεως συχνότατα περιέχουν άστυ- 
νομικά θέματα.

Συμβάντα διασώσεως άτόμων, δραστηριότης ’Αστυνομίας εις περιπτώσεις 
πλημμυρών, συμβάντα άνευρέσεως χρημάτων παρ’ άστυνομικών καί παραδόσεως 
αύτών εις τούς κατόχους, συμβάντα γενικώς καλών πράξεων άστυνομικών, άποτε- 
λοΰν άφορμάς εύμενών σχολίων καί δημιουργίας εύνοϊκοϋ κλίματος καλλιέργειας 
καλών σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοινοΰ.

'Η  όργάνώσις τής έβδομάδος προλήψεως άτυχημάτων, ένθα προβάλλονται 
τό έργον καί αί προσπάθεια! τής ’Αστυνομίας εις τον τομέα Τροχαίας Κινήσεως 
διαφωτίζει τό κοινόν περί τής δραστηριότητος τής υπηρεσίας ταύτης.

'Ο "Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας είναι μία συνεχής προπαγάνδα, μεταξύ μά-
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λίστα άνωτέρας κοινωνικής τάξεως άτόμων, τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας καί των 
υπηρεσιών, άς αΰτη προσφέρει εις το κοινωνικόν σύνολον.

Καί παλαιότερον, άλλα καί προσφάτως, έδημοσιεύθησαν λίαν κολακευτικά 
σχόλια εις τάς έφημερίδας, σχετικώς μέ επιτυχίας τής υπηρεσίας Γεν. ’Ασφαλείας 
διά βεβαίωσιν παραβάσεων, αΐ όποϊαι συγκινοϋν την κοινήν γνώμην (ναρκωτικά, 
άδικήματα κατά των ηθών κλπ.). Αί περιπτώσεις αδται διαφωτίζουν τήν κοινήν 
γνώμην περί τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας καί προκαλοϋν ευμενείς έντυπώσεις.

'Ομοίως διά τήν υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως έξ άφορμής διαφόρων γεγονότων 
άμέσου έπεμβάσεως καί επιτυχίας (άνακάλυψις κλαπέντων αυτοκινήτων, σύλληψις 
ταραξιών κλπ.) έδημοσιεύθησαν ευμενή σχόλια καί έκρίθησαν «λίαν άποτελεσματικαί 
ένέργειαι έμπεδώνουσαι καλύτερον τήν άσφάλειαν εις τήν πρωτεύουσαν» κατά τήν 
έκφρασιν τών έφημερίδων.

'Η  έμφάνισις τής ’Αστυνομίας εις άλλας έκδηλώσεις π.χ. ποδοσφαιρική 
όμάς, Μουσική ’Αστυνομίας, άγώνες στίβου, προβολή κινηματογραφικών ταινιών 
ποικίλου περιεχομένου εις διαφόρους συνοικίας, ώς καθιερώθη άπό τίνος, είναι 
περιπτώσεις αί όποϊαι φέρουν τήν ’Αστυνομίαν πλησιέστερον προς τό κοινόν, τό όποιον 
τήν βλέπει καί άπό τήν άλλην δψιν της, καί ούχί μόνον κατά τήν βεβαίωσιν παρα
βάσεων.

Τό άπό τινων ετών έπικρατήσαν καί ενταύθα έθιμον τής προσφοράς δώρων 
εις τούς άκινήτους σκοπούς Τροχαίας, έπ’ ευκαιρία, τής πρωτοχρονιάς, δεικνύει 
έκτίμησιν καί συμπάθειαν τού κοινού προς τούς άστυνομικούς, διά τάς προσφερο- 
μένας παρ’ αυτών ύπηρεσίας. Καί έάν άκόμη ώς πολλάκις γίνεται διά σκοπούς δια
φημιστικούς, πάλιν επιτυγχάνεται μία άτμόσφαιρα ευνοϊκή.

11 . Συνδρομή τοΰ κοινού πρός τήν Α σ τυ νομ ία ν .
Διά να έπιτύχη ή ’Αστυνομία εις τήν σοβαρωτάτην άποστολήν της έχει άπό- 

λυτον άνάγκην τής κατανοήσεως καί τής συνδρομής τών μελών τής κοινωνίας.
'Ο πολίτης, ώς μέλος μιάς ώργανωμένης κοινωνίας, πρέπει νά άντιλαμβάνηται 

ότι δεν έχει μόνον δικαιώματα, άλλά καί ύποχρεώσεις. Τό θέμα τούτο, τό πώς δηλαδή 
ό κάθε πολίτης θά συναισθάνηται τάς υποχρεώσεις του έναντι τής πολιτείας, έδωσεν 
άφορμήν, τελευταίως παρ’ ήμϊν, νά συζητήται σοβαρώς τό έάν θά πρέπη νά είσαχθή 
είς τά σχολεία μέσης καί άνωτέρας έκπαιδεύσεως καί νά διδάσκηται τό μάθημα 
«τής άγωγής τοΰ πολίτου».

Τό θέμα μεταπολεμικώς άνεκινήθη, διά πρώτην φοράν, τον ’Ιούνιον τοΰ 
1949. 'Ο τότε 'Υπουργός τής Παιδείας προεκάλεσε τότε μίαν σύσκεψιν τών αρμο
δίων, δεν έπροχώρησεν όμως πέραν τούτου, διότι άντεμετώπισεν άντιδράσεις μερί- 
δος τού τύπου. Τον ’Οκτώβριον τού 1957, έξ άφορμής ένός λόγου τής Α.Μ. τού 
Βασιλέως εις τό Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, είς δν έτονίζετο 
ή άνάγκη πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως τών 'Ελλήνων, έπανήλθε πάλιν έπί τάπητος. 
Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1960 ή ’Εθνική Εστία, φιλοξενούσα περί το,ύς 80 γυμνασιάρ- 
χας έξ όλων τών περιοχών τής χώρας, ώργάνωσε δημοσίαν συζήτησιν έπί τοΰ θέμα
τος τούτου καί άνεπτύχθησαν διάφοροι γνώμαι. 'Ομιληταί ύπήρξαν ό τότε 'Υπουρ
γός κ. Κων. Τσάτσος, ό έπίσης τότε 'Υπουργός Παιδείας κ. Βογίατζής, πολλοί 
Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, καί άλλοι έκ τών φιλοξενουμένων καί έκ τών προσκεκλη
μένων. 'Υπεστηρίχθη ότι έχει άνάγκην ειδικής πολιτικής άγωγής ό 'Έλλην, διότι 
δεν γνωρίζει οΰτε διατί ύπάρχει τό Κράτος, ούτε πώς λειτουργεί, ούτε τί τού προ
σφέρει ούτε τί τοΰ 
Κράτος.

'Υπεστηρίχθη έπίσης ότι τού λείπει ή συνείδησις τοΰ πολίτου, ήτις είναι ερρι- 
ζωμένη είς άλλους λαούς, μολονότι ώς σύνολον έσημείωσεν έξαιρετικάς άνατάσεις, 
αιτινες προεκάλεσαν παγκόσμιον θαυμασμόν.

οφείλει, καί δι’ αυτό εύρίσκεται εις εχθρικας σχεσεις με το
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'Ο πολίτης άπό μαθητής ακόμη πρέπει νά διδαχθή πρώτον τ α  δ ι κ α ι ώ μ α τ ά  
τ ο υ  ώς άνθρώπου καί ώς πολίτου. Ποια είναι αυτά καί πώς τά διασφαλίζει ή 
πολιτεία. Πρέπει έπίσης νά διδαχθή τά κ α θ ή κ ο ν τ α  του ώς συνέπειαν καί 
απόρροιαν τών δικαιωμάτων του, ήτοι τον σεβασμόν τοϋ Νόμου, τήν ύποχρέωσιν 
ύπερασπίσεως τοϋ εδάφους τής χώρας του, τήν καταβολήν τών φόρων κ. λ.π.

Έάν λοιπόν ό πολίτης άπό μικρός μάθη ν ά σ έ β η τ α ι  τ ο ν  ν ό μ ο ν  τ ό τ ε  
σ υ ν τ ρ έ χ ε ι  τ ή ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ί α ν  ε ι ς  τ ή ν  έ κ τ έ λ ε σ ι ν  τ ο ϋ  
έ ρ γ ο υ  τ η ς .

Τό πολύμοχθον έργον τής ’Αστυνομίας έχει άνάγκην τής συνδρομής τών καλών 
πολιτών, ΐνα έλθη εις αίσιον πέρας. 'Η  προσπάθειά της πρέπει νά ένισχύηται παρά 
τοϋ νομοταγοΰς πολίτου. Πας πολίτης πρέπει νά κατανοήση ότι ή δίωξις τοϋ έγκλή- 
ματος αύτόν κυρίως εξυπηρετεί καί διά τοΰτο πρέπει νά μή παραλείπή τίποτε 
άπ’ δ,τι δύναται νά ένισχύση τήν προσπάθειαν τής ’Αστυνομίας.

'Η  πλειονότης τών πολιτών παραγνωρίζει δυστυχώς δλας τάς θυσίας τάς οποίας 
άπαιτοΰν αί συνεχείς προσπάθειαι τής ’Αστυνομίας. Πολλάκις γίνεται δεκτόν 
τό γεγονός δτι έργαζόμεθα πολύ, καί τοΰτο δταν παρουσιάζηται έν περιστατικόν 
χαρακτήρος άνησυχητίκοΰ. Τό προληπτικόν έργον τής ’Αστυνομίας, τό όποιον είναι 
καί τό σοβαρώτερον καί πολλάκις τό κοπιωδέστερου, δεν γίνεται άντιληπτόν άπό 
τό κοινόν. "Οσον περισσότερον προληπτική έργασία γίνεται τόσον μικραίνει ή κατα
σταλτική τοιαύτη, φθάνουσα πολλάκις εις τό μηδέν.

Κατά τάς έορτάς Χριστουγέννων καί Νέου έτους 1961—1962, ή 'Υποδ/νσις 
Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών είχε καταβάλει τόσας προσπάθειας διά τήν πρόληψιν 
κλοπών εις μέρη πολυσύχναστα, ώστε ούδεμία κλοπή νά σημειωθή πράγμα, δπερ 
ορπεκάλεσε λίαν εύμενή σχόλια τοϋ τύπου.

Κατά τάς προληπτικάς ένεργείας τής ’Αστυνομίας δύναται τό κοινόν νά παρέχη 
εις αυτήν συνδρομήν άθόρυβον καί θετικήν. Πολύ κακώς άντιλαμβάνονται τό κοι
νωνικόν καί τό άτομικόν των συμφέρον έκεΐνοι ,οί όποιοι έχουν ένδοιασμούς παροχής 
πληροφοριών εις τήν ’Αστυνομίαν. 'Ο κάθε πολίτης πρέπει νά γνωρίζη, δτι βοηθεϊ 
άνυπολογίστως αυτήν ταύτην τήν άσφάλειάν του, δταν ένημερώνη τήν ’Αστυνομίαν 
περί παντός υπόπτου ή επικινδύνου προσώπου ή πράγματος.

Πρέπει προς τον άστυνομικόν νά άποβλέπη ό πολίτης ού μόνον ώς τήν έγγύησιν 
διά τήν έξασφάλισιν πολυτίμων άγαθών, άλλά καί ώς σύμβολου τής ειρήνης, τής 
προόδου καί τοϋ πολιτισμού. Διά νά κατορθωθή δέ τοΰτο καί νά έκλειψη τυχόν ύπάρ- 
χουσα δυσχέρεια δεν είναι ζήτημα νοημοσύνης καί άντιλήψεως, άλλά καλής θελή- 
σεως έκ μέρους άμφοτέρων.

Ή  συνδρομή τοϋ κοινοϋ προς τήν ’Αστυνομίαν εύρίσκεται εις μεγάλην άνά- 
πτυξιν εις άλλας χώρας. Έ ν ’Αγγλία ιδίως τούς αστυνομικούς τούς βλέπουν, ούχί 
άπλώς ώς όργανα τής τάξεως, άλλ’ ώς φίλους τούς όποιους δεν διστάζουν, πολλά
κις, νά βοηθήσουν εις τό έργον των διά τήν επιβολήν τής έννόμου τάξεως. Προς 
τιμήν μάλιστα τοϋ Λοχαγοΰ Ράλφ Μπίνεΐ, δστις έφονεύθη έν Λονδίνω ύπό διαρρη
κτών κατά τήν καταδίωξίν τών, έχει καθορισθή καί ειδικόν παράσημου, δπερ άπο- 
νέμεται εις άτομα διακρινόμενα ιδιαιτέρως εις τάς ένεργείας των διά τήν τήρησιν 
τής δημοσίας τάξεως.

(Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  TQN 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 Δ Ρ Υ Σ Ι Ν  ΤΟΥ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
—ΠΩΣ ΕΤΟΡΠΙΛΙΣΘΗ Η ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΗΝ ΦΟΥΣΤΑΝ—

---------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ . ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------------

( Συνέχεια έκ  τοϋ προηγουμένου )

Άφοϋ είς τό προηγούμενον τεύχος εϊδομεν μέ ποιον τρόπον- οί άστυνομικοί 
συντάκται των εφημερίδων κατωρθώσαμεν νά μάθη ό κόσμος οτι ή περίφημος άστυ- 
νομική διάταξις διά την κοντήν φούσταν δεν άπέρρεεν άπό τον πρώτον ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν ’Αθηνών κ. Ίωάννην Καλυβίτην, άλλ’άπό τον τότε δικτάτορα στρατηγόν 
Πάγκαλον, πρέπει νά τονίσωμεν ότι οί άστυνομικοί συντάκται καί πάλιν κατωρθώσα
μεν νά θέσωμεν είς άχρηστίαν τήν γελοίαν εκείνην διάταξιν. Τότε, μετά τήν ά- 
ναγγελίαν τής πρώτης είδήσεως κατά τήν οποίαν όλος ό τύπος εγραψεν 
ότι ό Πάγκαλος διέταξε νά γίνη ή διάταξις καί φυσικά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
κειμένου τής διατάξεως, μεταξύ τοϋ τότε ’Αστυνομικού Διευθυντού καί τών άστυνο- 
μικών συντακτών συνήφθη μία συμφωνία κυρίων. Αί έφημερίδες έπρεπε μέ κάθε 
θυσίαν νά άφήσουν νά περιέλθή είς λήθην ή άμαρτωλή διάταξις διά τήν κοντήν 
φούσταν καί οί άστυνομικοί συντάκται έπαύσαμεν τελείως νά άσχολούμεθα μέ τό 
θέμα αύτό. Λέξις δέν άνεγράφετο διά τό έπίμαχον ζήτημα, οπότε μίαν ήμέραν ό 
άγαπητός μας καί φίλος όλων τών άστυνομικών συντακτών κ. I. Καλυβίτης μάς είπε 
καί πάλιν περίλυπος ότι διετάχθη εντός τής έβδομάδος νά έφαρμόση τήν άστυνομικήν 
διάταξιν καί νά δώση εντολήν νά συλλαμβάνουν καί νά προσάγουν εις τό Πταισ- 
σματοδικεΐον κάθε νέαν ή οποία θά ένεφανίζετο μέ κοντήν φούσταν. Τοΰ ύπεσχέ- 
θημεν όλοι, ό μακαρίτης ό Δημήτριος Άρνέλλος τοΰ «Βήματος» καί τών «Νέων», ό 
έν άπομαχία συνάδελφος κ. Βενιζέλος Ζερβέάς τοΰ «’Έθνους», ό κ. Δημήτρής Γιαν- 
ναράκος τής «Εστίας» καί ό υποφαινόμενος εργαζόμενος όπως είπα είς τήν «Βρα- 
δυνήν» ότι καί πάλιν θά έβοηθούσαμεν όπως ήμπορούσαμεν διά νά μείνη άλώβητον 
τό γόητρον τής ’Αστυνομίας άπό έκείνην τήν περιπέτειαν καί όλοι άμέσως άνηγγεί- 
λαμεν μέ πολύστηλα καί μέ εντυπωσιακούς τίτλους ότι ό τότε κ. πρωθυπουργός 
—γράφε δικτάτωρ— κάλεσε καί πάλιν τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Καλυβίτην 
καί τοΰ έδωσε ρητήν έντολήν νά έφαρμοσθή μέ πάσαν θυσίαν καί μέ όλην τήν αύστηρό- 
τητα ή διάταξις περί κοντής φούστας. Τήν έπομένην άνηγγέλλετο καί πάλιν ότι ή 
διάταξις θά έφηρμόζετο άπό τής προσεχούς Δευτέρας καί ότι είχον δοθή έντολαί 
εις τούς Πταισματοδίκας τοΰ αυτοφώρου νά είναι άτεγκτοι. Τήν άλλην ήμέραν 
έδημοσιεύαμεν ότι οί Πταισματοδΐκαι θά έπέβαλλον ποινήν κρατήσεως καί όχι 
προστίμου καί έκρούσαμεν τον κώδωνα τοΰ κινδύνου νά γνωρίζουν όσαι άκόμη έφο- 
ροΰσαν πολύ κοντήν τήν φούσταν των ότι έκινδύνευον νά εύρεθοΰν είς τό κρατητήριον 
ενός Τμήματος καί νά μείνουν εκεί άρκετάς ήμέρας, διότι έπέδειξαν είς τούς διαβάτας 
τάς καλλιγράμμους κνήμας των. Μέ ολον αύτόν τον θόρυβον δέν άπεβλέπαμεν είς 
τίποτε άλλο παρά νά συνετίσωμεν ολας τάς γυναίκας, ώστε μερικάς ήμέρας νά μή 
κυκλοφορούν μέ κοντάς φούστας, νά άναγράψωμεν ότι δέν εύρέθη καμμία παραβάτις 
καί‘έτσι νά άφήσωμεν νά κοιμηθή ή άμαρτωλή διάταξις.

Σύμφωνα μέ τό προδιαγεγραμμένον σχέδιον, έγράφαμεν οτι μεθαύριον θά 
έφαρμοσθή ή διάταξις καί ότι ό κ. Καλυβίτης διετάχθη άπό τον πρωθυπουργόν κ. 
Πάγκαλον νά καταρτίση ειδικά συνεργεία άπό πεπειραμένους άστυνομικούς καί 
την έπομένην καί πάλιν έτονίσαμεν ότι αύριον έπί τέλους τίθεται ή διάταξις είς έφαρ- 
μογήν, ότι αί γυναίκες πρέπει νά τό έχουν ύπ’ δψιν των καί ότι τό πρώτον συνεργεΐον 
κατηρτίσθη ήδη. 'Ως έπί κεφαλής τοΰ πρώτου συνεργείου είχεν όρισθή ό τότε 'Τ-
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παστυνόμος καί ήδη συνταξιούχος Διευθυντής Α' τάξεως κ. Κων. Σαρλής —νεώ- 
τατος καί ωραιότατος τότε—ό όποιος καί θά συνελάμβανε κάθε γυναίκα ή οποία 
θά έφοροΰσε φούσταν άπέχουσαν άπό τό έδαφος περισσότερον άπό τά 40 έκαστοστά 
τοϋ μέτρου. ’Ακόμη έτονίζαμεν δτι ό ίδιος ό Ύπαστυνόμος θά προέβαινεν εις τάς 
διαπιστώσεις τής παραβάσεως καί ότι είχεν έφοδιασθή μέ τό κατάλληλον μέτρον 
καί έγράψαμε ότι θά ήτο καί επί κεφαλής περιπόλου άπό άστυφύλακας πρός τήρησιν 
τής τάξεως.

Καί ενθυμούμαι ότι λίαν πρωί έγώ καί ό συνάδελφός μου κ. Ζερβέας, —οί 
όποιοι τότε είχομεν μαζί μας καί φωτογραφικάς μηχανάς καθ’ όσον έκτος τοϋ 
άστυνομικοΰ συντάκτου είχομεν έπωμισθή καί καθήκοντα φωτορεπόρτερ— είχομεν 
στήσει ένέδραν έξω άπό τό Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα, εις τήν οδόν Λέκκα, καί άνεμέ- 
ναμεν καρτερικώτατα νά έλθη νά άναλάβη υπηρεσίαν ό άγαπητός μας τότε Ύπα- 
στυνόμος καί νά έξέλθη διά νά συλλάβη όποιαν ή όποιες έφερον φούσταν όχι τόσον 
μακράν όσον τήν ήθελεν ό δικτάτωρ. 'Ο κ. Σαρλής διεμαρτυρήθη όταν μας είδε νά τον 
άκολουθοΰμεν καί οί δύο ρεπόρτερς σαν σκυλάκια, άλλά καί δεν έτόλμησε νά είπη 
τί, γνωρίζων ποίας έκτιμήσεως άπελαμβάνομεν τότε όλοι ήμεϊς οί δημοσιογράφοι 
άπό ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα άπό τοϋ ’Αρχηγού του σέρ Φρέντερικ Χαλ- 
λιντέϋ μέχρι τοϋ τελευταίου άστυφύλακος.

'Ο άγαπητός μας Σαρλής έπροχώρησε κατ’ άρχάς εις τήν όδόν Εύαγγελιστρίας 
καί είς μίαν στιγμήν έγώ καί ό Ζερβέας, οί όποιοι τον ήκολουθοϋμεν κατά πόδας, 
τον βλέπομεν νά συνομιλή μέ μίαν ώραίαν νέαν.

—Κλίκ...Κλάκ.
"Εκαναν άμέσως αί δύο φωτογραφικαί μας μηχαναί άποθανατίσασαι τήν στιγ- 

γμήν τής συλλήψεως τής πρώτης παραβάτιδος τής διατάξεως τής κοντής φούστας.
—Γιά τό Θεό, τί μοΰ κάνατε, διεμαρτυρήθη τότε ό Σαρλής. Βρε είναι ή πρώτη 

μου έξαδέλφη. Μήν κάνετε κανένα άστεϊο καί τά βάλη όλη ή φαμίλια μου μαζί μου...
—’Ένοια σου Κώστα, τον καθησυχάσαμε, δεν θά δημοσιεύσωμε τή φωτογραφία 

άλλ’ ύπό ένα όρον.
— Ποιόν ;
—Γιά νά μή παιδευώμαστε κι’ έμεϊς καί νά μή παιδεύεσαι καί σύ πιάσε έπί 

τέλους μιά κοντοφουστοϋσα νά ξεμπερδεύουμε. Καί σοϋ ύποσχόμεθα ότι θά γράψουμε 
έτσι τό ρεπορτάζ πού οότε σύ θά γίνεσαι ρεζίλι ασχολούμενος, ένας άξιωματικός τής 
’Αστυνομίας, μέ τό μήκος τής γυναικείας φούστας, σαν νά ήσουν μοδίστρα, οότε καί 
τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό όποιον πρέπει νά άσχολήται μέ τά κύρια έργα του καί όχι 
μέ αύτές τις γελοιότητες.

—’Ελάτε ντέ. Πέστε το ν’ άγιάση τό στόμα σας. Βαρέως τό φέρουμε όλοι.
Καί έπρόσθεσε :
—Καλά θά σάς βοηθήσω...
Σέ λίγο στήν όδόν 'Αγίου Μάρκου εύρέθη έπί τέλους τό θΰμα μας ή μάλλον τό 

θΰμα τοϋ τότε δικτάτορος. ΤΗταν μιά ώραιοτάτη κοπέλλα, ή δεσποινίς Βογιατζή, 
ένθυμοΰμαι καί τό όνομά της άκόμη, ή όποια έφοροΰσε μία φούστα πού άφηνε νά 
φαίνωνται όχι μόνον οί πραγματικά ώραιότατες γάμπες της, άλλά καί τά γόνατά της 
ακόμα.

—Γιατί δεσποινίς μου φοράτε τόσο κοντά τή φούστα σας; τήν ήρώτησε ό κ. 
Σαρλής, ό όποιος τήν έσταμάτησε. Δέν έδιαβάσατε ότι σύμφωνα μέ τήν αστυνομική 
διάταξι άπαγορεύεται αύτό ;

—"Οχι δέν τό διάβασα, άπήντησε ένώ κοκκίνιζε. Ταυτοχρόνως όμως προσπα
θούσε νά άφήση λίγο μάκρος είς τήν φούσταν της μέ τό νά λασκάρη τήν άπό έλαστικόν 
μέσην αύτής.

—Δεσποινίς μή προσπαθήτε νά τήν μακρύνετε. ΕΙσθε ήδη παραβάτις, είπεν ό
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κ. Σαρλής, ό όποιος έν τώ μεταξύ μέ ένα μακρύ καί λεπτόν ξϋλον εις τό όποιον είχεν 
έγχαράξει τό όριον τών 40 έκατοστών—τό ύψος τό όποιον έπετρέπετο νά έχη ή 
φούστα— είχεν ήδη διαπιστώσει τήν παράβασιν. Ή  φούστα τής δεσποινίδος Βογια- 
τζή άπεϊχε περισσότερον τοϋ ήμίσεος μέτρου άπό τό έδαφος.

—Λυπούμαι δεσποινίς μου προσέθεσεν ό κ. Σαρλής, άλλα σάς συλλαμβάνω 
διά παράβασιν τής άστυνομικής διατάξεως. '

Αύτόπται καί αύτήκοοι ημείς οΐ δύο άστυνομικοί συντάκται είδομεν άμέσως 
νά σχηματίζεται γύρω μας ένας κλοιός άπό περιέργους, οί όποιοι έσχολίαζαν τό 
ζήτημα. ’Άλλος έλεγεν ότι έπρεπε ή δεσποινίς νά μάς δείξη περισσότερα. Άλλος 
έφώναζε διά τήν έκλυσιν ήθών. Μά οί περισσότεροι είρωνεύοντο διά τήν διάταξιν, 
διά τήν σύλληψιν καί διά τήν έπέμβασιν τής ’Αστυνομίας εις τοιούτου είδους καθή
κοντα. Έν πάσει περιπτώσει ένας δυο άστυφύλακες πού συνώδευαν τον κ. Σαρλήν 
άπό μακρυά έσπευσαν καί άνοιξαν δίοδον εις τον 'Υπαστυνόμον, τήν παραβάτιδα 
καί εις ήμάς καί ουτω ήδυνήθημεν νά έπιβιβασθώμεν είς δύο ταξί, εις ένα ό 'Υπαστυ- 
νόμος καί ή παραβάτις καί είς άλλο οί δύο άστυνομικοί συντάκται καί φωτορεπόρ- 
τερς καί νά φθάσωμεν είς τό Πταισματοδικεΐον.

’Ανοίγω μίαν παρένθεσιν. Τό Πταισματοδικεΐον είχε τότε έγκατασταθή είς 
τήν είσοδον καί φουαγιέ συγχρόνως τού μακαρίτικου τοϋ Δημοτικού Θεάτρου, 
ενός κτιρίου υποδειγματικού κλασσικού τύπου, τό όποιον είχε κτισθή άπό τον άεί- 
μνηστον Άνδρέαν Συγγρόν-νομίζω ότι έθεωρεΐτο οικοδομικόν άριστούργημα τής 
εποχής του - πού κατείχε τό μέσον τής σημερινής πλατείας Κοτζιά καί πού έκρημνί- 
σθη διά νά κτισθή νέον χωρίς νά τό βλέπωμεν έπί μίαν ήδη 35ετίαν. Είς αύτό τό κτί- 
ριον ήσαν εγκατεστημένοι πρόσφυγες. Είς τά είς τρεις σειράς θεωρεία του διέμενον 
άπό μία οικογένεια είς καθέν, είς τήν πλατείαν καί είς τά παρασκήνια άλλαι, είς τό 
υπερώον επίσης καί φαντασθήτε τί άνεδίδετο άπό τήν διαμονήν τόσων εκατοντάδων 
δυστυχών άνθρωπίνων ύπάρξεων είς τόσον μικρόν χώρον μέ όλίγας σταγόνας ΰδατος 
άνά τριήμερον χορηγουμένας άπό τό Άδριάνειον 'Υδραγωγεΐον καί αί όποΐαι μόλις 
έπήρκουν διά νά μή πεθάνωμεν οί ’Αθηναίοι άπό τήν δίψαν. Είσοδος όλων τών οικο
γενειών, αί όποΐαι κατώκουν είς τήν πλατείαν τού θεάτρου ή είσοδος-φουαγιέ αύτοΰ, 
όπου καί τό Πταισματοδικεΐον τό όποιον κατείχε τήν προς τό ταχυδρομεΐον πλευράν. 
Είς τά άλλα μέρη τής μεγάλης αιθούσης ήσαν έγκατεστημένα τά άνακριτικά γραφεία 
τών πταισματοδικών. Γραφεία δηλαδή παληοτράπεζα κονιορτοβριθή, τά όποια 
διά νά χωρίζωνται τό ένα άπό τό άλλο είχον μερικά ράκη άπό άχρήστους κουβέρτας 
τού στρατού άνηρτημένας είς σχοινιά. Μέ τοιαΰτα ράκη έφράσσετο καί ή είσοδος 
έκαστου άνακριτικοΰ τμήματος, όπου είχε καρφιτσωθή χαρτί μέ γραμμένου τον ά- 
ριθμόν έκάστου άνακριτικοΰ τμήματος καί· τό όνομα τού Άνακριτοΰ-Πταισματοδί- 
κου. Έμφάνισις Κράτους φρικτή δηλαδή, ή οποία όμως έδικαιολογεΐτο πληρέστατα 
απο τήν μόλις προ τετραετίας έπελθοΰσαν Μικρασιατικήν συμφοράν.

Είς αυτό λοιπόν τό αυτόφωρον Πταισματοδικείου έφθάσαμεν άμέσως διά νά 
γινη ή δίκη. ’Αλλά μέ τά γραφόμενα τών έφημερίδων καί μέ τήν είσοδον τών δύο 
τότε άρκετά γνωστών είς τήν τότε ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν άστυνομικών συντακτών, 
τού 'Υπαστυνόμου καί τής νέας πλήθη κόσμου διησθάνθησαν τό τί συνέβαινε καί 
εσπευσαν νά κατακλύσουν τήν είσοδον-αίθουσαν τού Πταισματοδικείου καί τάς 
βαθμίδας τής κλίμακος τού Δημοτικού Θεάτρου. Ή  σχετική πρόγκα, τά ώ ώ, ώ, 
τα ου, ού, ού, οό, τάάχούχα καί τά άούα έδωσαν καί πήραν, ενώ είσηρχόμεθα είς τήν 
αίθουσαν. ’Αλλά προηγείτο άλλη δίκη καί μέχρις ότου αύτή τελείωση καί άρχίση ή 
δίκη τής παραβάτιδος τής κοντής φούστας ή αίθουσα είχε «πληρωθή μέχρις άσφυ- 
ξιας» διά νά μεταχειρισθώ άλλην μίαν φοράν τήν παλαιάν τυπικήν έκφρασιν.

Ή  ενώπιον τού Πταισματοδικείου διαδικασία υπήρξε συνοπτική. Κατέθεσε 
δύο μόνον λέξεις ό 'Υπαστυνόμος κ. Σαρλής καί άπελογήθη κλαίουσα ή κατήγορου-
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μένη. Είπε δ τ', δέν έφαντάζετο ότι έκαμνε κανένα φοβερόν έγκλημα επειδή είχε 
κοντήν τήν φούσταν της καί ύπεσχέθη νά μή τήν ξαναφορέση καί ό δικαστής τήν έτι- 
μώρησε μέ διήμερον κράτησιν, αν ένθυμοΰμαι καλώς καί φυσικά ό κ. Σαρλής τήν έπή- 
ρεν άμέσως άπό τό δικαστήριον καί τήν μετέφερε μαζί μέ ήμάς τούς δύο εις τό Α' 
’Αστυνομικόν Τμήμα διά νά έκτίση τήν ποινήν τής κρατήσεως. Τά συγκεντρωθέντα 
πλήθη έξω άπό τό Δημοτικόν Θέατρον ύπεδέχθησαν μέ ίαχάς καί μέ άγρίαν πρόγκαν 
τήν κατάδικον καί ήμείς έτρέξαμεν άμέσως εις τάς έφημερίδας μας διά νά έμφανίσω- 
μεν τάς φωτογραφίας καί νά γράψωμεν τρίστηλα καί τετράστηλα διά τήν σύλληψιν 
τής πρώτης παραβάτιδος τής «άστυνομικής» διατάξεως διά τήν κοντήν φούσταν. 
’Αλλά κατά τά συμφωνηθέντα μεταξύ μας καί διά τό γόητρον τοΰ Σώματος έτονίσαμεν 
δτι ό κόσμος άπεδόκίμασε τήν σύλληψιν, δτι έξεφράσθη συμπαθώς διά τό θύμα τής 
κοντής φούστας, άνεφέραμεν διά τά κλάματα τής δεσποινίδος Βογιατζή καί ένα σωρό 
άλλα πράγματα μέ τά όποια έγαρνίραμε τή σχετική είδησι. Καί αύτά έκτος των άλ
λων έφημερίδων τά είχα γράψει έγώ εις τήν «Βραδυνήν», ή οποία τότε έθεωρεΐτο 
ήμιεπίσημον δργανον τοΰ Παγκάλου. Καί ό Πάγκαλος έσκύλιασε δταν είδε τά δη
μοσιεύματα τοΰ τύπου καί ίσως διότι κάποιος άπό τό περιβάλλον του τοΰ είπεν δτι 
δέν ήτο σωστά αύτά τά πράγματα, ενωρίς τό άπόγευμα έπήρεν εις τό τηλέφωνον τον 
Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας κ. Ί .  Καλυβίτην καί διέταξεν ύπευθύνως νά άποφυλα- 
κισθή άμέσως ή δίς Βογιατζή καί νά πάη στο σπίτι της πριν προφθάσουν οί δημοσιο
γράφοι νά τής πάρουν άλλες συνεντεύξεις. ’Επίσης διέταξε πλέον νά μή έφαρμοσθή 
εις τό μέλλον ή διάταξις περί κοντής φούστας, ή οποία περιέπεσεν εις άχρηστίαν. 
Τό μόνον πού τήν θύμιζεν ήτο τό σατυρικόν τραγουδάκι τής έπιθεωρήσεως, τό όποιον 
έγράψαμεν εις τό προηγούμενον. Οί άστυνομικοί συντάκται ε’ίχομεν δώσει καί δευ- 
τέραν μάχην διά τό γόητρον τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος έξ άφορμής τής κοντής 
φούστας καί τήν εϊχαμεν κερδίσει περιτράνως.

(  Συνεχίζεται)

Υ .Γ . Εύχαρίστως κάμνω μίαν διόρθωσιν είς τό πρώτον μου άρθρον. Έσφαλμένως 
έγραψα δτι ή πρώτη Διοργανωτική τής ’Αστυνομίας ’Αγγλική ’Αποστολή άπετελεϊτο 
έκτος άπό τον άείμνηστον Σέρ Φρέντερικ Χαλλιντέΰ καί άπό τούς Μπούμπιερ καί 
Ρήντ. 'Ο φίλος συνταξιούχος ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δημοσθένης Κορέσσης, 
υπηρετών τό πρώτον ώς διερμηνεύς καί κατόπιν ώς ύπασπιστής τοΰ πρώτου ’Αρχη
γού, μοΰ υπενθυμίζει δτι μαζί μέ τόν Χαλλιντέΰ ώ ς’Αρχηγόν κατήλθον τό πρώτον 
μαζί του ώς μέλη τής άποστολής ό έπιθεωρητής ταξίαρχος τής ’Αστυνομίας Τζών 
Κούκανον ’Ιρλανδός καί ό Έρνεστ Χίλ έπιθεωρητής-ντέτεκτιβ. Οί Μπούμπιερ 
καί Ρήντ τούς διεδέχθησαν μετά μίαν διετίαν ή βραδύτερον. Εύχαριστώ τόν κ. Κο- 
ρέσσην διά τήν διόρθωσιν τής γηρασμένης μου μνήμης.

Σ.Λ.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί Ιγκυκλοπαιδικήν ϋλην τω ν, κατέ
στησαν 6 άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΟΝ ΛΙΡΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
-  ΑΝΑΚΑΛΥΙΜΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΙΙΙΙΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝΤΩΝ ΤΑΥΤΑΣ -

'Υπό τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου
------------------------------------------ χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ-------------------------------------------

"Υστερ’ άπ’ ένα χρόνο πού άνέλαβε την άστυνόμευσι τοΰ Πειραιώς, ή ’Αστυνομία 
Πόλεων επέτυχε  την έξάρθρωσιν μιας διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων χρυσού καί 
πλαστών ξένων χαρτονομισμάτων.

~Ηταν Αύγουστος τοΰ 1924. Στην τακτική εβδομαδιαία συγκέντρωσι πού 
έ'καμε ό Διοικητής τού Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, ’Αστυνόμος 'Ιππό
λυτος ’Αγέλαστος, μεταξύ άλλων θεμάτων πού μας άνέπτυξε, μάς είπε καί για κά
ποια ύπόθεσι παραχαράξεως.

—« Κύριοι, έχω πληροφορίες πώς στή χρηματαγορά, τώρα καί κάμποσες μέρες 
κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα ξένων κρατών, ήτοι δολλάρια, λιρέττες, 
λίρες ’Αγγλίας, μπαγκανότες Τουρκίας, ’ίσως καί άλλα χαρτονομίσματα ξένων 
χωρών. ’Ανοιχτέ τα μάτια σας». Καί άπευθυνόμενος ιδιαιτέρως στήν ομάδα έξε- 
ρευνήσεως σκοτεινών ύποθέσεων στήν οποία άνήκον μάς λέγει. «Σεις πρέπει να 
άνακαλύψετε αυτούς τούς άετονύχηδες». Μ’ αύτές τις τελευταίες συστάσεις καί 
έντολές του τελείωσε ή συγκέντρωσις.

Κείνη τήν εποχή, κάποιος γέρος πράκτορας τής ’Ασφαλείας μού έδωσε τήν 
πληροφορία δτι κάποιο χρηματιστικο γραφείο τού Γ.Κ., πού ήταν στύν Πειραιά, 
έστελνε λαθρεμπορικώς χρυσό στο έξωτερικό.

Τήν πληροφορία αύτή σιγά-σιγά τήν καλλιέργησα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
πολύ γρήγορα έπεσα στά ίχνη μιάς πολυμελούς διεθνούς σπείρας μέ τεραστία δράσι, 
σέ λαθρεμπόριον χρυσού, σιγαροχάρτου, άλλων μονοπωλιακών ειδών, πλαστών 
ξένων χαρτονομισμάτων, κλεμένων μετοχών τής Αιγυπτιακής Τραπέζης Χατζή 
Φορσιέ καί άλλων κλεμένων τιμαλφών άγορασμένων σέ έξευτελιστικές τιμές. Αυτός 
ήταν ό κύκλος τών έργασιών τής περιώνυμης σπείρας Πρινιωτάκη.

'Η  παρακολούθησις τοΰ χρηματιστικοΰ γραφείου τοΰ Γ.Κ., στήν άκτή Μιαούλη 
Πειραιώς, κοντά στο Τελωνείο, δεν ήταν εύκολη δουλειά. Οί μέρες περνούσαν καί 
εγώ πελαγοδρομούσα στήν παρακολούθησι. 'Ως τόσο σκέφθηκα πώς γιά νά πετύχω 
ό μόνος τρόπος ήταν νά διπλαρώσω κάποιον υπάλληλο τοΰ γραφείου.

Μά ποιόν ; καί πώς ; "Οπου .στο; τέλος διάλεξα ώς πιο εύκολοπλησίαστη τή 
μοναδική δακτυλογράφο τοΰ γραφείου. Κι’ άμέσως άρχισα τήν πολιορκία της. 
Σιγά—σιγά τά κατάφερα νά μπερδευτή μαζί μου ή Έλενίτσα καί χωρίς νά ξέρη 
ποιος είμαι καί τί δουλειά κάνω, έγινε χωρίς νά τό καταλάβη άκούσιος πράκτοράς 
μου. ΤΗταν έξυπνη κοπέλλα καί πολύ μπασμένη στά μυστικά τοΰ γραφείου πού 
δούλευε. "Οταν συναντιώμαστε, μέσα στις διάφορες συζητήσεις [λας, τής έκανα καί 
μερικές παραπειστικές έρωτήσεις, γιά χρυσό καί-γιά ξένο συνάλλαγμα λέγοντας 
ότι διάφοροι πλουτίζουν μέ κάτι τέτοια, δηλαδή έφερνα τήν συζήτησι γύρω από 
τις ύποπτες δουλειές τού γραφείου της. 'Η Έλενίτσα άνύποπτη καί ίσως άγανακτι- 
σμένη κι’ αύτή μού άποκάλυψε τόσα, δσα άρκοΰσαν γιά νά μπώ στά ίχνη τής σπείρας. 
Κάποια μέρα μού είπε, πώς ό βοηθός τοΰ προϊσταμένου της ό Εβραίος είναι πού 
κάνει τις χρυσές δουλειές μέ τό χρυσό πού στέλνει στο έξωτερικό.

—Καί μέ ποιο τρόπο γίνεται αύτή ή δουλειά, τή ρώτησα δήθεν άδιάφορα.
'Η  Έλενίτσα μέ παιδική άφέλεια μού άπάντησε.
—'Ο ’Αβραάμ είναι δαιμονισμένος άνθρωπος. Τό χρυσό τον λυώνει, τον κάνει 

πλάκες σέ σχήμα σοκολάτας καί τον περιτυλίγει μέ τήν ρεκλάμα τών εργοστασ ίω ν
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Παυλίδου. Κι’ έτσι τά καταφέρνει μια χαρά να τον στέλνη στην Κωνσταντινούπολι 
καί στην Αίγυπτο μέ άνθρώπους τής εμπιστοσύνης του.

—Αύτά μοϋ ή σαν άρκετά για κείνη την ημέρα, γιατί υπήρχε ό φόβος πώς 
μπορούσε κάτι ν’ άντιληφθή ή Έλενίτσα κι’ έτσι άλλαξα τό θέμα στη συζήτησί μας.

Την έπομένη έφρόντισα κι’ έμαθα ποιος ήταν άπό όλους πού μπαινόβγαιναν 
στο χρηματιστικό γραφείο ό περίφημος ’Αβραάμ. Ήταν ένας τριανταπεντάρης 
πανύψηλος, ξερακιανός, υπόξανθος μέ .πονηρά καταγάλανα μάτια καί άριστοκρατική 
έμφάνισι.

—'Όπως μου τον παρέστησε ή Έλενίτσα καί όπως είδα άπό τήν παρακολού- 
θησί του, ήταν άνθρωπος άθόρυβος, προσεκτικός καί πανούργος στις έπαφές πού 
έκανε.

—Ή ταν άδύνατον όμως νά μοΰ διαφύγη άνάμεσα στους πολυσύχναστους δρό
μους γιατί τό διακριτικό σημάδι του ήταν ένα σκουλαρίκι μέ μπλέ πετράδι, στο άρι— 
στερό αύτί του, πού τον πρόδιδε καί έτσι μπορούσα νά τον παρακολουθώ ξεκούραστα.

—Στο Διοικητή μου, ’Αστυνόμο ’Αγέλαστο, άνέφερα τις πληροφορίες πού 
είχα γιά τό χρηματιστικό γραφείο τής άκτής Μιαούλη. ’Έμεινε κατάπληκτος γιά 
τήν ύπόθεσι αύτή καί μέ διέταξε νά συνεχίσω. Στο μεταξύ κάλεσε στο γραφείο του 
τον ύπαστυνόμο κ. Θεοδωρουλάκη καί τον είπεν : «άπό σήμερα θά συνεργασθής 
μέ τον κ. Δουκάκη γιά κάποια ύπόθεσι γιά τήν οποία θά σέ κατατόπιση ό ίδιος μέ 
τις πληροφορίες πού έχει. Τό ζήτημα όπως φαίνεται είναι λεπτό ώς προς τά πρό
σωπα τής ύποθέσεως καί προσέξτε μήν εκτεθούμε». ’Από κείνη τήν ήμέρα ό 
ύπαστυνόμος κι’ έγώ καταπιαστήκαμε μέ τή συστηματική παρακολούθησι τού 
Εβραίου.

—Ά πό τις καθημερινές έπαφές του μέ διαφόρους, έδινε τήν έντύπωσι πώς δέν 
ήσχολεΐτο μέ παρανομίες. Γιατί ή δουλειά πού έκανε ό ’Αβραάμ εϊχεν άπόλυτη συ
νάφεια μέ τό έπάγγελμά του. Τά πρωινά πού άνοιγε τό χρηματιστήριο πάντα έκανε 
τή συνηθισμένη βόλτα του στά διάφορα άργυραμοιβεία τής παραλίας, άγόραζε λίρες, 
δολλάρια, καί όποιες άλλες άξιες ευρισκε συμφέρουσες.

—"Οπως προσέξαμε μέ τον κ. ύπαστυνόμο, ό ’Αβραάμ εϊχεν ιδιαιτέρα συμπά
θεια καί συνεργασία μέ κάποιον άετονύχη άργυραμοιβό τής παραλίας. Τον Ήλία 
Πρινιωτάκη, ένα σωματώδη, πανύψηλο πενηνταπεντάρη άνδρα, γνωστό γιά τήν 
κατεργαριά του στή χρηματαγορά.

—Μέ τον άργυραμοιβό αύτό, όπως καταλάβαμε, είχε πολλά ιδιαίτερα- πήγαινε 
καί στο σπίτι του άκόμα στήν όδό Λαμψάκου 80 καί τον συναντούσε. ’Έμεναν έκεί 
ώρες ολόκληρες μαζί μά τί έκαναν δέν ήταν εύκολο νά μάθουμε, γιατί μιά πενέξυπνη 
καί σατανική γυναίκα πηγαινοερχόταν άπό τό δρόμο στο σπίτι πού παρακολουθού
σαμε. "Ήταν ή Καίτη, ή ερωμένη τού Πρινιωτάκη, μιά νεαρή χήρα, πού πριν άπό λίγα 
χρόνια, όπως μάθαμε, είχε χάσει τον άνδρα της.

—Οί μέρες περνούσαν καί ή συντροφιά στο σπίτι τού Πρινιωτάκη όλο καί 
μεγάλωνε. Μέσα στον κύκλο τους προσετέθησαν άκόμα καί άλλοι* οί δύο άδελφοί 
ό ’Ισαάκ καί ό Ραφαήλ Μποχόρ, Εβραίοι πανέξυπνοι καί ικανοί γιά όλα. Ήσαν 
χρηματισταί καί έστεγάζοντο σ’ ένα στενόμακρο μαγαζί τής άκτής Μιαούλη, δίπλα 
στο γνωστό χρηματιστικό γραφείο τού Κ.Γ. τής άκτής Μιαούλη. Μέ αυτούς συνερ
γάζονταν καί άλλοι δύο, δηλαδή ένας μπακάλης τής οδού τροχιοδρόμων, ό Πρό
δρομος Φαρασόπουλος, άνθρωπος πού φαίνοταν πώς κουτόφερνε, ήταν όμως διαβο
λεμένη ράτσα άπό τήν Πόλη, κι’ ένας άλλος, πού δέν έλλειπε σχεδόν ποτέ άπό τή 
συντροφιά, ό βαρκάρης Λαθούρας.

—Τί διάβολο ζήταγε μ’ αύτούς άναρωτιώμαστε μέ τον ύπαστυνόμο.
'Ως τόσο μάθαμε άπό τον πράκτορά μας, πώς ό βαρκάρης έπαιζε τό σπουδαιό

τερο ρόλο άνάμεσά τους.
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—Αύτός, δπως μας είπε, μεταφέρει το χρυσάφι στά βαπόρια τής γραμμής στο 
Φεζάρα καί Φαμάκα—εκεί τό παραλαμβάνουν οί άδελφοί Τσικουρέλα, έβραΐοι άπό 
τή Σμύρνη, τό μεταφέρουν καί τό παραδίνουν στον τρίτο άδελφό τους Μποχόρ—Μπέκ 
άργυραμοιβό στη Σμύρνη. Καί ό έκτος πού συνεπλήρωνε τή συντροφιά του Πρι- 
νιωτάκη ήταν ένας τυχοδιώκτης άπό τήν Αίγυπτο μέ πολλά ονόματα Γεώργιος Νι
κολάου, ή Δίπλας ή Κων /τίνου, ή Νικολαΐδης ίσως καί άλλων, πού εμείς δέν ξεύραμε. 
Γιαυτόν, δπως μάθαμε άπό τήν Αιγυπτιακή ’Αστυνομία, ή δουλειά του ήταν νά 
εξαπατά τούς άφελεϊς καί τα κατάφερνε περίφημα μέ τή γλωσσομάθειά του καί μέ 
τό άφθαστο επιχειρηματικό μυαλό του σέ δουλειές τέτοιας φύσεως. Σ’ αύτόν δώ
σαμε μεγαλύτερη προσοχή καί δυναμώσαμε τήν παρακολούθησί του. ΤΗταν νεο- 
φερμένος στήν Ελλάδα καί για πρώτη φορά άνοιγε παρτίδες μέ τήν ’Αστυνομία 
στον Πειραιά.

—'Ο Νικολάου έξ άλλου είχε προσκολληθή στον Πρινιωτάκη κατά τέτοιο 
τρόπο πού μάς έκανε έντύπωσι γιατί ήταν γνωστός άπατεών καί όχι λαθρέμπορος. 
Πήγαινε στο σπίτι του, συναντιόνταν στο καφενείο Στεφανουδάκη κοντά στο Τε
λωνείο έκεΐ πού άπό έξω είχε στήσει ό Πρινιωτάκης τό μπάγκο του.

—"Ενα πρωί, δπως παρακολουθούσα τον Νικολάου, τον βλέπω νά παίρνη βια
στικά τον Πρινιωτάκη άπό τό μπάγκο του καί νά τον όδηγή μέσα στή σάλα τού κα
φενείου. Τούς άφισα νά καθήσουν πρώτα σ’ ένα τραπέζι, οπότε προχώρησα καί 
κάθησα πίσω τους. ’Έβγαλα τήν έφημερίδα μου κι’ έκανα πώς διάβαζα. 'Ο Νικο
λάου γύρισε μέ κοίταξε κάπως ύποπτα καί δταν είδε πώς ήμουν άφωσιωμένος στο 
διάβασμα συνέχισε τή συζήτησί του χαμηλόφωνα. Τί έλεγαν δέ μπορούσα νά κα
ταλάβω, μόνο πότε πότε φευγαλέα έπαιρνε τ ’ αύτί μου, τιμές γιά λίρες, μετοχές καί 
γι’ άλλα χαρτονομίσματα. ’Εκείνο πού μοΰ έκανε μεγάλη έντύπωσι ήταν οί τιμές, 
οί τόσο εξευτελιστικές.

—Κατά τό μεσημέρι συναντήθηκα μέ τον ύπαστυνόμο καί τού άνέφερα τά 
δσα μπόρεσα ν’ άκούσω άπό τή συζήτησί των Νικολάου καί Πρινιωτάκη.

—Δέν σοΰ φαίνονται παράξενα δλα αύτά ; είπα στον ύπαστυνόμο.
—Ναί άλλά, μου είπε κάπως δύσπιστα, μήπως δέν άκουσες καλά ;
—"Οχι, δχι, αύτά τά άκουσα καθαρά καί συγκράτησα στό μυαλό μου τις τι

μές καί τήν ποσότητα άπό χαρτονομίσματα πού διαθέτει ό Πρινιωτάκης. Μιλούσαν 
γιά κέρδη τεράστια άπό αύτή τήν έπιχείρησι. 'Υποθέτω πώς πέσαμε πάνω σέ σπεί
ρα παραχαρακτών καί γιά νά βεβαιωθούμε νά σφηνώσουμε τον πράκτορά μας άνά- 
μεσά τους.

Μείναμε σύμφωνοι μέ τον ύπαστυνόμο καί τήν έπομένη τό πρωί πήγα καί 
συνάντησα τον πράκτορα σ’ ένα καφενεδάκι τής παραλίας δπου έσύχναζε.

—Καλή μέρα Δημήτρη, τού είπα καί κάθησα στό τραπέζι του.
—Κάτι πολύ πρωί βγήκες γιά ψάρεμα κ. Δουκάκη μου είπε γελαστός.
—Ναί γιά σένα ειδικά ξεκίνησα γιατί μοΰ χρειάζεσαι- ήρθεν ή ώρα νά μέ βοη- 

θήσης. Τό Νικολάου τόν ’Αλεξανδρινό τον ξέρεις ;
—Πώς ! αύτό τό μούτρο πού μάς παριστάνει τόν μεγαλοκτηματία τής Αΐγύπτου 

καί πού βραδυξημερώνεται στήν Τρούμπα καί κάνει τόν άγαπητικό στό καμπαρέ 
τού Κρανιδιώτη. Τόν ξέρω κι’ άπό τή καλή καί τήν άνάποδη. Καί τώρα τί θέλεις 
•άπό μένα ;

—Τότε, λοιπόν, άφού τόν ξέρης τόσο καλά θέλω νά τόν διπλαρώσης καί νά μάθης 
τί είδους δοσοληψίες έχει μέ τόν Πρινιωτάκη τόν άργυραμοιβό καί τήν παρέα του.

'Ο Δημητράκης ήταν άτσίδας καί κατατοπίστηκε άμέσως σ’ αύτά πού τού είπα, 
καί άπό τήν ίδια μέρα τά κατάφερε νά χωθή στή συντροφιά τού Νικολάου. 'Ο Νι
κολάου δέν παραξενεύτηκε πού τόν πλησίασε ό Δημητράκης γιατί ήταν κι’ αύτός 
ένας τρόφιμος τών καμπαρέ τής Τρούμπας καί πότε-πότε άνακατευόταν σέ 
πονηρές δουλειές.
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’Από τήν πρώτη συνάντησί τους άρχισε νά ψαρεύη το Νικολάου.
—Μεγάλη γκίνια, Γιώργο, έχω άπό δουλειά.
—Φαίνεσαι μπατηρισμένος τοΰ άπήντησε ό Νικολάου, δπως εκφράζονται στη 

γλώσσα τους.
-—Ναί, προσπαθώ νά τά οικονομήσω μά πού δεν υπάρχει έλεος στη πιάτσα. 

Κανένα μαυράκι, λίγο τσιγαρόχαρτο, πού άφίνουν μπόλικα ψιλά.
*0 Νικολάου σκέφθηκε για λίγο κι’ ύστερα άνοιξε τό πορτοφόλι του καί βγάζει 

ένα εγγλέζικο χάρτινο πεντόλιρο.
—Πιάστο Δημητράκη τοΰ είπε νά οίκονομηθής- προχθές μου τάστειλε άπό 

τήν Αίγυπτο ή μάννα μου. ’Ίσως νά φανή παράξενη ή χειρονομία αύτή τοΰ Νικολάου 
μά έτσι κάνουν συνήθως οί άνθρωποι τοΰ υποκόσμου· μοιράζονται τη φτώχεια καί 
άλληλοβοηθοΰνται άνάλογα μέ τήν περίστασι. Μά ή χειρονομία αύτή τοΰ Νικολάου 
ήταν πονηρή" θέλησε νά δη τί δυσκολίες θά προκόψουν άπό τό πλασάρισμα τοΰ ψεύ
τικου πεντόλιρου. Σαν καλός σκηνοθέτης έπαιξε αύτό τό κόλπο.

'Ο Δημητράκης πήρε τό πεντόλιρο τοβαλε στο πορτοφόλι του κι’ έφυγε χα
ρούμενος. Στο ύπόγειο κέντρο πού μοιάζει σαν κατακόμβη, τό ζαχαροπλαστεΐον 
« Παράδεισος» στο Πασαλιμάνι, είχα δώσει ραντεβοΰ στο Δημητράκη νά μέ συναντήση.

’Ηταν 20 ’Ιανουάριου 1925 άπόγευμα, καθισμένος στο βάθος τοΰ κέντρου 
«Παράδεισος», βλέπω νά κατεβαίνη τά σκαλοπάτια ό Δημητράκης. Μόλις μέ είδε 
κάθησε στο τραπέζι μου.

—Τσίμπησε τό ψάρι κ. Δουκάκη μου εϊπε γελαστός καί βγάζει άπό τό πορτο
φόλι του ένα διπλωμένο πεντόλιρο καί μοΰ τό δίνει. Τό πήρα στά χέρια μου, τό κοί
ταξα καλά, καμμιά διαφορά άπό τά γνήσια, τό κράτησα καί τοΰ έδωσα τό άντίτι- 
μον σέ δραχμές.

—Μπράβο Δημητράκη τοΰ είπα τά κατάφερες μιά χαρά. Θά συνέχισης νά τον 
συναντάς καί οπωσδήποτε θά σέ ρωτήση γιά τό πεντόλιρο, θά τοΰ πής πώς τό έξαρ- 
γύρωσες σ’ έναν άργυμαμοιβό στήν ’Αθήνα. Αύριο πάλι στις 9 τό πρωί έδώ. 'Ο 
Δημητράκης τράβηξε γιά τό λιμάνι κι’ έγώ στή Γεν. ’Ασφάλεια. ’Εκεί μέ περίμενε 
ό ύπαστυνόμος καί μόλις μέ είδε μοΰ είπε :

—Κάποιο εύχάριστο νέο έχεις- φαίνεσαι άπό τό πρόσωπό σου.
. *Ν αί, έχω στά χέρια μου ένα πεντόλιρο άπό τον πράκτορα μας. Αύριο τό πρωί 

πρέπει νά διαπιστώσουμε άπό τή Τράπεζα, άν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Τήν άλλη 
μέρα τό πρωί μόλις άνοιξαν οί μεγάλες σιδερένιες πόρτες τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
ό Διοικητής τοΰ τμήματος ’Αγέλαστος, έγώ καί ό ύπαστυνόμος Θεοδωρουλάκης μπαί
ναμε στο γραφείο τοΰ Γενικού Ταμίου.

—Σαν ειδικός, κοιτάξετε σάς παρακάλώ αύτό τό χαρτονόμισμα, άν είναι γνή
σιο- ειπεν ό αστυνόμος στο γενικό ταμία. Ό  ταμίας τό πήρε καί μέ διάφορα επιστη
μονικά όργανα άρχισε νά έξετάζη σχολαστικά τό χαρτονόμισμα. Σέ λίγο μάς είπε μέ 
πλήρη βεβαιότητα.

—Είναι πλαστό- δέν συμφωνοΰν οί ύδάτινες γραμμές άσφαλείας καί τά νού
μερα. Μά ώς τόσο θαυμάζω τήν έκτύπωσι- μπορεί νά τήν πάθη καί τό πιο πεπειρα
μένο μάτι. Μέ τήν άπάντησι αύτή τοΰ είδικοΰ τής Τραπέζης πήραμε τό χαρτονόμι
σμα καί γυρίσαμε στήν ’Ασφάλεια.

—Λοιπόν, μάς ειπεν ό Διοικητής, τώρα πρέπει νά έξακολουθήσετε μέ μεγαλύ
τερη προσοχή καί σύνεσι τήν παρακολούθησί τους. ~Ηταν ή ώρα τοΰ ραντεβοΰ μέ 
τον πράκτορα κι’ έφυγα γιά νά τον συναντήσω στο Ζαχαροπλαστείο « Παράδεισος», 
ένώ ό ύπαστυνόμος μέ τον άστυφύλακα Γκόγκορνα πήγαν στήν άκτή Μιαούλη γιά τήν 
παρακολούθησί τοΰ Εβραίου. Ό  πράκτοράς μου καθισμένος μπροστά στήν είσοδο 
μέ περίμενε άνήσυχος. 'Όταν μέ είδε νά κατεβαίνω ήρθε κοντά μου καί μοΰ είπε:

(Συνεχίζεται)
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Η ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΟΥ ΣΙΗΤΤΛ ΔΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Έ κ του άμερικανικοϋ περιοδικού «Reader's Digest», 
κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗ

Τό απόγευμα τής 14ης Φεβρουάριου παρελθόντος έτους (ημέρας του 'Αγίου 
Βαλεντίνου) μία ωραία ταμίας τής ’Εθνικής Λαϊκής Τραπέζης Ούασιγκτώνος εις 
τό Σίηττλ έπήγε σέ μια αυτόματη βρύση τής Τραπέζης γιά να πιή νερό, άλλα, όταν 
είδε τή βρύση άλλαξε γνώμη. ’Ολίγα δέ λεπτά τής ώρας αργότερα, κατά την διάρ
κειαν τοϋ γεύματος, είπε εις την παρέα των συναδέλφων της, πού έκάθηντο στό τρα
πέζι της «'Η βρύση είναι πάλι γεμάτη σκόνη προερχομένη άπό σοβάδες καί άπό 
μικροτεμάχια ελαιοχρώματος· τί νά συμβαίνη άρά γε εδώ μέσα;».

Καθ’ όλην την διάρκειαν τής έβδομάδος αύτής όλοι σχεδόν οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης παρετήρουν ότι άπό λεπτότατες ρωγμές των οροφών τών διαμερισμάτων 
τής Τραπέζης έπεφτε λεπτή σκόνη. Τό γεγονός τοϋτο πολλοί έκ τών υπαλλήλων 
άπέδωσαν εις τό ότι ή Τράπεζα εύρίσκετο πλησίον τοΰ άεροδρομίου τής πόλεως 
καί πολλά άεριοωθούμενα άεροπλάνα με τον έκκωφαντικόν τους θόρυβον προκαλοΰ- 
σαν κραδασμόν ολοκλήρου τοϋ κτιρίου τής Τραπέζης, πιθανόν δέ καί τις ρωγμές τών 
οροφών, άπό τις όποιες έπεφτε ή σκόνη.

Στην πραγματικότητα όμως συνέβαινε κάτι άλλο. Κατά τάς μεταμεσονυκτίους 
δηλαδή ώρας ολόκληρος ή Τράπεζα έκλυδωνίζετο άπό τάς εκρήξεις διά δυναμίτιδος, 
πού έπραγματοποιοϋσε ένας διαρρήκτης διά νά άνοιξη τό δρόμο του μέχρι τοϋ θη
σαυροφυλακίου τής Τραπέζης, έπρόκειτο δέ περί τής μεγαλυτέρας διαρρήξεως Τρα
πέζης κατά τό έτος 1961. Ή  διάρρηξις αύτή χρειάστηκε τέσσαρας μήνας διά νά 
πραγματοποιηθή καί άπέδωσε μέν εις τον ένα καί μόνον έρασίτέχνην διαρρήκτην 
(διότι μόνος του τήν έκαμε τήν διάρρηξιν) τό σεβαστόν ποσόν τών 45.000 δολ- 
λαρίων, πλήν όμως ό διαρρήκτης, πολύ πριν προλάβη νά έξοδεύση τά χρήματα αύτά, 
εύρέθη εις τάς φυλακάς.

Ήταν τον ’Οκτώβριο μήνα τοΰ 1960, πού ό Γουέλς Βάν Στίνμπερφ, ένας 
νέος 25 ετών, μέ καλό παράστημα καί καλούς τρόπους, άσχολούμενος μέ έμπορικάς 
επιχειρήσεις, ήσθάνετο σφοδράν τήν έπιθυμίαν νά άποκτήση πολλά χρήματα, οπότε 
τοΰ έγεννήθη ή σκέψις νά διαρρήξη μίαν Τράπεζαν. Πολλοί άνθρωποι, οί όποιοι 
εύρέθησαν εις οικονομικόν άδιέξοδον έκαμαν τοιούτου είδους σκέψεις, τις όποιες 
όμως λίαν έγκαίρως έγκατέλειψαν, ενώ ό Βάν Στίνμπερφ έφάνη πολύ άποφασιστικός 
καί έπροχώρησε εις τήν πραγματοποίησιν τής σκέψεώς του αύτής, νά διαρρήξη μίαν 
Τράπεζαν. Έμπήκε λοιπόν εις τό μπλέ αύτοκίνητόν του, μάρκας Ρενώ καί έκαμε 
μιαν κατατοπιστικήν διαδρομήν είς τούς δρόμους τοΰ Σίηττλ,καί προς στιγμήν άρ
χισε νά περιεργάζεται ένα υποκατάστημα τής ’Εθνικής Λαϊκής Τραπέζης Ούασιγ- 
κτώνος. Τό έν λόγω υποκατάστημα Τραπέζης περιβάλλεται άπό οικίας καί διάφορα 
μικροεργοστάσια. Ή  περιοχή αυτή κατά τήν ημέραν παρουσιάζει κάποιαν ζωηράν 
κινησιν, μόλις όμως σκοτεινιάση τά πάντα ερημοΰνται. Είς τό όπισθεν άκριβώς μέρος 
τής Τραπέζης υπάρχει ένας ιδιωτικός δρομάκος, πού έξυπηρετεΐ τά αυτοκίνητα τά προ- 
οριζόμενα γιά ένα ύπαίθριον κινηματογράφον εκεί πλησίον, όπισθεν δέ τοΰ κινηματογρά
φου υπάρχει ένας κενός άνοικτός χώρος μέ ένα ύδατοφράκτην. 'Ο Βάν Στίνμπερφ άπε- 
φάσισε νά μπή στήν Τράπεζα διά τής δυσκολωτέρας όδοΰ. "Αν καί δέν είχε ιδέαν 
απο σκάψιμο, άπεφάσισε νά σκάψη ένα ύπόγειο διάδρομο, άρχίζοντας άπό τον ύδατο- 
φρακτη, πού ήταν καλυμμένος μέ άγριόχορτα, θά περνοΰσε κάτω άπό τον ιδιωτικό δρο
μάκο τοΰ κινηματογράφου καί τελικά ήλπιζε ότι θά έφθανε μέχρι τής Τραπέζης. 
Άρχισε λοιπόν νά σκάβη/όταν δέ έφθασε σέ μήκος 3 περίπου μέτρων, τό τοΰνελ
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έπεσε καί παρ’ ολίγον νά καταπλακωθή άπό τά χώματα, έν τούτοις δμως δεν άπεγοη- 
τεύθη. ’Αμέσως την έπομένην ημέραν έτηλεφώνησε σέ ένα ξυλεμπορικόν κατάστημα, 
για τά άπαιτούμενα σανιδώματα καί μόλις έσκοτείνιασε έτέθη καί πάλιν έπί τό έρ- 
γον, βάζοντας πλέον καί προστατευτικούς δοκούς διά νά προλάβη τις χωματοπτώσείς, 
προχωρούσε δέ σκάβοντας κατεχόμενος άπό τό . ίδιο συναίσθημα, άπό τό όποιον 
κατέχεται καί ό χρυσοθήρας, πού νομίζει δτι έχει άνακαλόψει μίαν φλέβα χρυσού.

'Ο Βάν Στίνμπερφ σιγά-σιγά έγινε ένας άπό τούς σκληροτέρους σκαφτιάδες 
της πόλεως. Κάθε νύκτα καί ενώ ή πόλις έκοιματο, αύτός εΐργάζετο πυρετωδώς. 
Κατά τις προ τού ξημερώματος ώρες έβγαζε έξω τά χώματα καί άφοΰ έκαμουφλάριζε 
την είσοδο τού τούνελ μέ διάφορα χόρτα, κλαδιά θάμνων καί παληόξυλα, έπήγαινε 
κατάκοπος γιά ΰπνο.

’Αρκετές εβδομάδες έπέρασαν χωρίς ή ’Αστυνομία τού Σίηττλ καί οί ύπάλληλοι 
της Τραπέζης νά άντιληφθοΰν τό άνοιγμα τού τούνελ πού προχωρούσε προς τό θη
σαυροφυλάκιο τής Τραπέζης. Κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας επάνω άπό τό τούνελ 
ύπάλληλοι τής Τραπέζης έκαμαν συναλλαγάς μέ πελάτας τής Τραπέζης, ένώ 
’Αστυνομικοί τόσον κατά τήν ήμέραν, όσον καί κατά τήν νύκτα, έκαμαν τήν περιπο
λίαν των, ή οποία τούς έφερε λίγα βήματα πίό πέρα άπό τήν είσοδο τού τούνελ, κανείς 
δέ δέν έπρόσεξς τήν μπλέΡενώ τού διαρρήκτου, πού τόσο συχνά έστάθμευε έκεΐ κοντά, 
κατά τήν νύκτα.

Κατά τήν 31ην ’Οκτωβρίου, ό Βάν Στίνμπερφ έσκέφθη δτι είχε προχωρήσει 
άρκετά καί άρχισε νά κατευθύνη τό τούνελ προς τά άνω μέ τήν έλπίδα δτι σέ λίγο 
θά χτυπούσε τό πάτωμα τής Τραπέζης. ’Αντί δμως νά κτυπήση τό πάτωμα τής Τρα
πέζης εύρέθη κάτω άπό ένα ύπόγειον διάδρομον ύψους 1,50 μ. περίπου, ό όποιος 
ώδηγοΰσε εις τήν υδραυλικήν καί ήλεκτρικήν έγκατάστασιν τής Τραπέζης. Μέ τον 
φακό του άνεκάλυψε μίαν μικρήν άνεμόσκαλα, ή οποία ώδηγοΰσε σέ ένα πλατύσκαλο. 
Άνερριχήθη λοιπόν εις τό πλατύσκαλο αυτό, άπό δπου παρετήρησε δτι άπέναντί του 
εύρίσκετο ή έγκατάστασις (μηχανή) τού καλοριφέρ καί άκριβώς παραπλεύρως εύ
ρίσκετο τό θησαυροφυλάκιο. Φοβούμενος τον αύτόματον μηχανισμόν συναγερμού, 
ό Βάν Στίνμπερφ δέν έπροχώρησε περισσότερο, άφοΰ δέ ύπελόγισε δτι τό πάχος 
τού έκ μπετόν άρμέ θεμελίου κάτω άπό τό θησαυροφυλάκιον ήτο περίπου μισό μέτρο, 
έγύρισε πίσω εις τον ύπόγειον διάδρομον, στον όποιον μπορούσε νά κινηθή κάπως 
άνετα, διά νά άρχίση τό τρύπημα τού δαπέδου τού θησαυροφυλακίου, πού εύρίσκετο 
άκριβώς άπό πάνω του, χωρίς νά τον ένοχλή κανείς. “Αρχισε λοιπόν τό τρύπημα τού 
μπετόν άρμέ μέ ένα λοστό, άμέσως δμως άντελήφθη δτι έχρειάζετο άποτελεσματικώ- 
τερο μέσον. Έπήγε λοιπόν σέ ένα κατάστημα ένοικιάσεως οικοδομικών έργαλείων 
καί έζήτησε ένα έργαλεϊον διατρήσεως μπετόν άρμέ, τού έδειξαν ένα κομπρεσέρ καί 
ένα ήλεκτρικό τρυπάνι, τά όποια ήσαν αύτά πού έχρειάζετο. Τό βράδυ δέ διέρρηξε τό 
κατάστημα άπό τήν πίσω πόρτα καί έπήρε τά εργαλεία αύτά. “Ηδη τον άπασχολοΰσε 
ή προμήθεια τού ηλεκτρικού ρεύματος, διά τήν λειτουργίαν τών έργαλείων, δέν 
άργησε δμως νά βρή τήν λύσιν, διότι τώρα πλέον ήτο άπολύτως έξοικειωμένος μέ 
τό ύπόγειον περιβάλλον τής Τραπέζης. Τό ρεύμα τό πήρε άπό μίαν πρίζαν τού δωμα
τίου τής μηχανής τού καλοριφέρ καί ήδη ή ιδία ή Τράπεζα έπρομήθευε τό ήλεκτρικόν 
ρεύμα, διά τήν διάρρηξιν αυτής τής ιδίας.

Τήν πρώτην στιγμήν, πού ό Βάν Στίνμπερφ έθεσε εις ενέργειαν τό ήλεκτρικό 
τρυπάνι, αυτό προεκάλεσε τέτοιο τρομακτικό θόρυβο, πού τό πέταξε άμέσως καί 
έγκατέλειψε τό τούνελ, βέβαιος ών δτι εντός ολίγου οί σειρήνες τών άστυνομικών 
αυτοκινήτων θά ήκούοντο άπό παντού, πλήν δμως ούτε ένας άνθρωπος δέν φάνηκε, 
γιά νά ρωτήση τί συμβαίνει. Έν τούτοις δμως τά νεύρα τού πανικοβληθέντος διαρρή
κτου ύπέστησαν τοιοΰτον κλονισμόν, ώστε ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη γιά λίγο
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καιρό την προσπάθειαν του καί νά πάη νά περάση τις έορτές των Χριστουγέννων 
πλησίον των συγγενών του.

"Οταν έπέστρεψε εις τό έργον του έσκέφθη δτι θά ήταν πολύ έπικίνδυνον 
νά θέση έκ νέου εις λειτουργίαν τό ηλεκτρικό τρυπάνι, έσκέφθη λοιπόν δτι προτιμό- 
τερον θά ήτο νά άνοιξη μίαν οπήν είς τό τοίχωμα τοϋ θησαυροφυλακίου δι’ έκρηκτι- 
κών υλών. Προς τον σκοπόν τούτον έτηλεφώνησε σέ ένα κατάστημα έκρηκτικών υλών 
καί κατετοπίσθη γύρω άπό την προμήθειάν των καί τήν χρήσιν των διά τήν άνατίνα- 
ξιν βράχων. Τήν έπομένην ημέραν έπήγε εις μίαν άλλην πόλιν είς άπόστασιν 60 μιλ- 
λίων άπό τό Σίηττλ καί έπρομηθεύθη νιτρογλυκερίνην άξίας 25 δολλαρίων καί έπηγε 
είς τήν Δημοσίαν βιβλιοθήκην, δπου συνεβουλεύθη διάφορα βιβλία σχετικώς μέ τήν 
χρήσιν τών έκρηκτικών υλών.

Κατά τά μέσα τοϋ Φεβρουαρίου άρχισε νά διανοίγη όπάς είς τό τοίχωμα τοϋ 
θησαυροφυλακίου διά τήν τοποθέτησιν δυναμίτιδος. Μετά τήν τοποθέτησιν καί πυ- 
ροδότησιν της δυναμίτιδος άπεσύρθη είς τό δωμάτιον της μηχανής τοϋ καλοριφέρ 
καί έπερίμενε τό άποτέλεσμα τής έκρήξεως. 'Η  έκρηξις έσεισε έκ θεμελίων ολόκλη
ρον τό κτίριον τής Τραπέζης, άλλά είς τό τοίχωμα τοϋ θησαυροφυλακίου προεκάλεσε 
ρίψιν τοϋ μπετόν-άρμέ μόνον κατά 5 ίντσες.

Καί πάλιν, συνεπεία τής έκρήξεως, έπανικοβλήθη ό διαρρήκτης καί έτράπη είς 
φυγήν μέ τον φόβον, δτι κάποιος θά άντελαμβάνετο τήν έκρηξιν. Πράγματι πολλοί 
υπάλληλοι τής Τραπέζης άρχισαν νά παραπονοΰνται, δτι είς τούς τοίχους τών δια
μερισμάτων ήνοίγοντο ρωγμές άπό τις όποιες συνεχώς έπεφτε σκόνη. "Αρχισε λοι
πόν συστηματική έρευνα διά τήν άνακάλυψιν τής αίτιας τοϋ κακοΰ αύτοΰ, άλλά ή 
έρευνα έγινε προς τά άνω, άντί νά γίνη προς τά κάτω. "Οταν δέ ή έπιτροπή έρεύνης 
έφθασε είς τον 2ον δροφον, άδυνατοΰσα νά άνεύρη τήν πραγματικήν αιτίαν τοϋ κακοΰ, 
τό άπέδωσε είς τάς έξατμίσεις τών άεριοωθουμένων άεροπλάνων καί ώς έκ τούτου 
κανέν μέτρον προς άντιμετώπισιν τοϋ κακοΰ έφαίνετο δτι ήτο δυνατόν νά ληφθή. Τό 
θησαυροφυλάκιον τής Τραπέζης περιεΐχεν περί τις 150.000 δολλαρίων. Κατά τις 
11 τό βράδυ ό Βάν Στίνμπερφ έπέστρεψε είς τό έργον του κάτω άπό τήν Τράπεζαν, 
άνοιξε περισσότερας όπάς είς τήν βάσιν τοϋ θησαυροφυλακίου, έτοποθέτησε διπλήν 
δόσιν δυναμίτιδος καί μετά τήν πυροδότησιν άπεμακρύνθη άπό τό τοΰνελ. Τήν 14ην 
νυκτερινήν ώραν έπραγματοποιήθη ή έκρηξις ή οποία σχεδόν έσήκωσε τό κτίριον τής 
Τραπέζης άπό τά θεμέλιά του. Φοβούμενος τώρα ό Βάν Στίνμπερφ, δτι συνεπεία 
τής έκρήξεως θά έτίθετο είς ένέργειαν ό μηχανισμός συναγερμού τής Τραπέζης, 
έπήγε μέσα στό αύτοκίνητόν του, διά νά δύναται ένδεχομένως νά άπομακρυνθή τα
χέως. Ό  κρότος τής έκρήξεως ήκούσθη άπό πολλούς γείτονας. "Ενα τετράγωνο πιο 
κάτω δύο γυναίκες, πού παρακολουθούσαν τήν τηλεόρασιν, αίφνιδιάσθησαν άπό τήν 
έκρηξιν, άλλά άπέδωσαν τον τρομακτικόν αυτόν κρότον είς τάς έκκωφαντικάς έξατμί-' 
σεις τών άεριοωθουμένων άεροπλάνων.

Τό απόγευμα τοϋ Σαββάτου έπέστρεψε προσεκτικά είς τήν Τράπεζαν ό Βάν 
Στίνμπερφ καί άπό σχετικής άποστάσεως προσεπάθησε νά έξακριβώση τό άποτέλε- 
σμα τής έκρήξεως καί ένώ άνέμενε νά ίδή σοβαράς ζημίας είς’τό κτίριον, τοιοΰτον τι 
δέν έφαίνετο έξωτερικώς τούλάχιστον. ’Εντός δμως τής Τραπέζης παρηπονέθη σέ 
κάποιον ύπάλληλο ό φύλαξ δτι τό δάπεδον τών κοινοχρήστων χώρων τής Τραπέζης 
ήτο γεμάτο άπό σκόνη, μικροτεμάχια έλαιοχρώματος κ.τ.λ. καί διηρωτάτο αν είχε 
γίνει καμμιά έπισκευή στούς χώρους αύτούς τής Τραπέζης, κατά τον χρόνον τής 
απουσίας του, ό ύπάλληλος δμως δέν μπορούσε νά τού δώση καμμίαν έξήγησιν.
Απορημένος ό φύλαξ άφοΰ έκλεισε τήν πόρτα τών κοινοχρήστων χώρων έφυγε, 
όπως έφυγε καί ό ύπάλληλος τής Τραπέζης κατά τό τέλος τού άπογεύματος.

’Ακριβώς τά μεσάνυκτα ό Βάν Στίνμπερφ εύρίσκετο καί πάλιν είς τό τοΰνελ, 
όταν δέ έφθασε είς τό θησαυροφυλάκιον, είδε δτι είς τό δάπεδόν του ειχεν άνοιχθή
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μία οπή άρκετά μεγάλη γιά νά είσέλθη δι’ αύτής είς το θησαυροφυλάκιον. Κατά δια
βολικήν εύνοιαν τής τύχης ή οπή άνοιξε, χωρίς καθόλου νά θιγή ό μηχανισμός συνα
γερμού. Εΐσήλθεν λοιπόν εντός τοϋ θησαυροφυλακίου καί μέ ενα κατσαβίδι άνοιξε 
τά συρτάρια καί καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής νυκτός πηγαινοερχόταν μεταξύ τοϋ 
θησαυροφυλακίου καί τοϋ αυτοκινήτου του, είς τό όποιον μετέφερε περί τις 45.000 
δολλάρια. Τήν Κυριακή τό βράδυ έπέστρεψεν είς τον τόπον τοϋ εγκλήματος, διά νά 
καταστρέψη κάθε ίχνος, τό όποιον θά μπορούσε νά τον προδώση καί τέλος άπεμα- 
κρύνθη από τό τούνελ διά τελευταίαν φοράν.

Τήν 8.45' ώραν τής Δευτέρας οί υπάλληλοι τής Τραπέζης διεπίστωσαν, ότι ό 
διαρρήκτης είχε άφαιρέσει ενα άρκετά σεβαστόν ποσόν άπό τά μετρητά. Κατάπληκτοι 
οί ’Αστυνομικοί άπό τό κοπιώδες έργον τού τούνελ, υπέθεσαν αμέσως ότι έπρόκειτο 
περί έξ έπαγγέλματος διαρρήκτου καί πάραυτα άρχισαν τις άναζητήσεις προς άνα- 
κάλυψιν τού δράστου μεταξύ των γνωστών διαρρηκτών. ’Αστυνομικοί τού F.B.I. 
(’Έφ-Μπί-’Ά ι ) ^χρησιμοποίησαν έρευνητικά μηχανήματα υπογείων χώρων καί διά
φορα άλλα ήλεκτρονικά μέσα. Ή  τοπική ’Αστυνομία ήρεύνησε τήν περιοχήν σπιθα
μήν προς σπιθαμήν, διά τήν άνεύρεσιν ίχνους τινός.

"Αν ποτέ υπήρξε μία διάρρηξις, ή όποια θά μπορούσε ν’ άποφύγη τήν άνακά- 
λυψίν της όσον άφορα είς τον δράστην, ήταν αυτή εδώ. ’Αλλά ό Βάν Στίνμπερφ τά 
έβλεπε τά πράγματα πολύ εύκολα, όσον άφορα τήν διάθεσιν τών κλοπιμαίων. Έπή- 
γε λοιπόν σέ μία Τράπεζα, είς τό κέντρον τής πόλεως, καί άνοιξε λογαριασμόν κατα- 
θέσεως ύπό προθεσμίαν, έπλήρωσε δλας τάς όφειλάς άπό έξοδα τής οικίας του καί 
χρησιμοποιών χρήματα έκ τών κλοπιμαίων, αγόρασε ένα αύτοκίνητον «Στέσιον 
Βάγκον» άντί 1.000 δολλαρίων.

Οί ’Αστυνομικοί τής F.B.I. ήλεγχον δλας τάς κάπως σοβαράς άγοραπωλησίας 
είς τό Σίηττλ. Οί αριθμοί τών χαρτονομισμάτων μέ τά όποια ό διαρρήκτης άγόρασε 
τό αύτοκίνητον «Στέσιον Βάγκον», ήσαν όμοιοι μέ τούς αριθμούς τών χαρτονομισμά
των τού διαρρηχθέντος θησαυροφυλακίου τής Τραπέζης. Τήν πρωίαν τής έπομένης 
ημέρας πράκτορες τής F.B.I. περιεκύκλωσαν τήν οικίαν τού δράστου, οστις συλ- 
ληφθείς, κατεδικάσθη είς κάθειρξιν 20 ετών.

Καί έτσι ό νεαρός εγκληματίας, ό όποιος κατά τρόπον θρασύν καί χονδροειδή 
είχε φθάσει σχεδόν τά όρια τού τελείου έγκλήματος, θά περάση τά καλύτερα χρόνια 
τής ζωής του εγκάθειρκτος.

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία καί στον εαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.
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Έ κ του Γερμανικού περιοδικού « Kriminalistik »,
κατά μετάφρασιν Αστυφύλακας κ. ΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ Χο0 προη-

γουμένου καί τέλος)

'Η  κ. Στ. κατέθεσεν.έν συνεχεία δτι κατά τις 11.30 ή ώρα βγήκε για νά ψάξη 
για τήν κόρη της. Τώρα πήρε μαζί της το άμαξάκι μέ τό βρέφος καί τό γυιό της. 
Τό σπουδαίο είναι δτι ή γυναίκα αύτή άνέφερε τούς δρόμους άπό τούς οποίους πέρασε, 
οί όποιοι άργότερα ώδήγησαν στον τόπο δπου βρέθηκε νεκρή ή μικρή Άννελίζε. 
Καταθέτοντας αύτά, ήταν βέβαιη δτι δεν τήν είχαν ίδή μάρτυρες κατά τήν κρίσιμη 
στιγμή στο σημείο έκεϊνο. Στήν έρώτησι γιατί άκολούθησε αύτούς τούς δρόμους— 
πού ήταν πράγματι μακρυά άπο τό κατάστημα του Β—δικαιολογήθηκε δτι έκεϊ 
εργαζόταν ό άδελφός της καί είχε τή γνώμη δτι αύτός θά είχε πάρει τή μικρή’Αν- 
νελίζε καί θά τήν είχε πάει εκεί. 'Η  έξήγησις αυτή δεν μπορούσε ν’ άπορριφθή αμέ
σως, άλλά ή ύποπτος δεν είχεν ύπολογίσει δτι αύτή θά ελεγχόταν. 'Ο αδελφός της δεν 
εργαζόταν πλέον στο μέρος έκεϊνο άπο έτους καί πλέον καί αύτό τό έγνώριζε ή κ. 
Στ. Στις 13.30' ή ώρα, ή' κ. Στ. σταμάτησε νά ψάχνη γιά το παιδί καί πήγε στήν 
άστυνομία δπου δήλωσε τήν έξαφάνισι. ’Από τήν κατάθεσι αύτή άλλαξε μόνο τή θέσι 
της δταν οί ισχυρισμοί τηξ άποκρούσθηκαν.

Γιατί πολύ γρήγορα τά μαρτυρικά στοιχεία κατέρριψαν τούς ισχυρισμούς τής 
ύποπτου. ’Αμέσως μέ τήν πρώτη μάρτυρα ήρθε σέ άντίθεσι. Μιά γειτόνισσα κατέ- 
θεσεν δτι ή κ. Στ. τής είχε πή δτι έχασε τό παιδί στο κατάστημα τού Μ. καί όχι στο 
κατάστημα τού Β.

"Ενας άλλος μάρτυς είδε τή μητέρα τήν κρίσιμη έκείνη ήμέρα στις 9 ή ώρα 
στο κέντρο τής πόλεως, καί μάλιστα σ’ ένα δρόμο, ό όποιος δέν ώδηγοΰσε προς τό 
κατάστημα τού Β. Σύμφωνα μέ τήν κατάθεσι τού μάρτυρος τούτου, ή κ. Στ. συνω- 
δευόταν μόνο άπο τον 4ετή γυιό της Μάνφρεντ.

Οί άντίθετες αύτές μαρτυρίες, έσήμαιναν δτι ή κ. Στ. έκρυβε κάτι. Ή  πε
ραιτέρω συμπεριφορά της—πήγε στο χορό τήν ίδια μέρα πού εξαφανίσθηκε τό παιδί 
της—έδείκνυε κάτι τό ιδιόρρυθμο. Παρ’ δλο δτι ή ύποπτος είχε πέσει σέ μεγάλες 
άντιφάσεις δέν τής έγινε γνωστό δτι τήν υποπτεύονταν. Άντιθέτως μέ τίςάνακοινώ- 
σεις μέσω τού ραδιοφώνου τήν καθησύχασαν.

Κατά τις επόμενες ήμέρες κατεβλήθησαν προσπάθειες γιά νά συγκεντρωθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες περί τής διαμονής τής Άννελίζε κατά τις τελευταίες ήμέρες.

’Εξακριβώθηκε δτι ή Άννελίζε άπο τον Αύγουστο 1957, οπότε είχε βγή άπο 
το νοσοκομείο, είχεν παραληφθή άπό τή γιαγιά της, πού κατοικούσε σ’ ένα χωριό.
Η γρηά αύτή γυναίκα δέν μπορούσε νά συντηρήση τό παιδί καί τό έστειλε πίσω στή 

μητέρα του, στή Ράγκενσμπουργκ, στις 22-9-1957, δηλαδή πέντε ήμέρες προ τής 
εξαφανίσεώς του μαζί μέ τή μητέρα του. ’Εάν είχε προηγηθή'κακομεταχείρισή προ 
τής εξαφανίσεώς, έπρεπε νά βρεθούν μάρτυρες, οί όποιοι θά προσεκόμιζαν στοιχεία 
περί τής κακομεταχειρίσεως αύτής. Ή  μητέρα άπέρριψε τήν έρώτησι αύτή άμέσως: 
«Τό παιδί μου κατά τις ήμέρες αύτές δέν βγήκε καθόλου άπό τό σπίτι». Πράγματι 
δέν βρέθηκε κανένας μάρτυρας ό όποιος νά είχεν ίδή κατά πρόσωπο τήν Άννελίζε 
κατα τήν ήμέρα έκείνη. "Οταν μιά μάρτυς κατέθεσεν δτι είχε πάει πολλές φορές στο 
σπίτι τής ύποπτου καί είχε μπή καί μέσα στο ύπνοδώμάτιο χωρίς νά ίδή- τό παιδί, 
ή μητέρα προέβαλε τον ισχυρισμό δτι τό πρωί κάθε μέρα έστελνε τήν Άννελίζε στήν 
αδελφή της καί τήν έπαιρνε πίσω ξανά τό βράδυ. Ό  ισχυρισμός αύτός άποδείχθηκε 
ψευδής.

Ήταν γνωστό δτι ή μητέρα δέν ήθελε τήν Άννελίζε. Αύτό προέκυπτεν άπό τις 
καταθέσεις των μαρτύρων σχετικώς μέ τις εκδηλώσεις τής μητέρας: «Δέν τό θέλω
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τό παιδί. Είναι βλάκας. Δέν το θέλω καί έπειδή είναι βλάκας τό δέρνω. Δεν το 
θέλω το παιδί, είναι γουρούνι. Μακάρι νά πέθαινε».

Σύμφωνα μέ τις καταθέσεις αύτές καί τη συμπεριφορά τής μητέρας προς το 
παιδί, έπρεπε ή γυναίκα αύτή νά έχη έγκληματίσει. 'Ο καιρός περνούσε καί ή μητέρα 
δέν μπορούσε ν’ άφεθή ελεύθερη καί άνεξέλεγκτη. Στις 2 ’Οκτωβρίου τήν συνέλαβαν. 
Δέν είχε βρεθή δμως οδτε το παιδί ούτε τό πτώμα του. 'Η  θέσις τοϋ άνακρίτικοΰ 
υπαλλήλου δέν ήταν καθόλου εύχάριστη. 'Η ύπόθεσις ήταν μπερδεμένη.

Κατά τις βραδυνές ώρες τής ίδιας ήμέρας, κάτι παιδιά πού έπαιζαν, άνεκάλυψαν 
τό πτώμα τής Άννελίζε σέ μιά άμμώδη όχθη ενός παραποτάμου τοϋ Δουνάβεως. 
Τό πτώμα έφερε πουκαμισάκι, κυλόττα καί παπούτσια. 'Ολόκληρο τό πτώμα 
ήταν γεμάτο λάσπες, όπως άλλως τε ήταν καί ολόκληρος ό χώρος γύρω του. Τό 
πτώμα ήταν σχετικώς νωπό καί ελάχιστα άποσυντεθημένο.

Τό πτώμα έκειτο προς τήν άριστερή πλευρά, τό άριστερό χέρι ήταν χωμένο 
μακρυά άπό τό νερό. Αυτό ήταν μιά έξήγησις γιά τό γδάρσιμο πού εΐχεν ύποστή 
τό άριστερό χέρι. Αύτό ένίσχυε τή γνώμη δτι τό έγκλημα διαπράχθηκε στή θέσι αύτή, 
γιατί δπως άποδείχθηκε άπό πειράματα κολυμβήσεως, τό ποτάμι, λόγω τής φύσεως 
τής δχθης καί τοϋ ρεύματος, δέν έκανε προσχώσεις έκεϊ. Τό ρεϋμα, στο χώρο πού 
βρέθηκε τό πτώμα, είναι πολύ ήσυχο καί δταν άκόμα πλημμυρίζη τό ποτάμι, δπως 
άλλως τε φαινόταν καί άπό τό ομοιόμορφο λάσπωμα τοϋ πτώματος.

Ό  χώρος αύτός ήταν κατάλληλος γιά τή διάπραξι τοϋ εγκλήματος, γιατί δέν 
φαίνεται άπό καμμιά πλευρά. ’Εκτός τούτου, τό χώρο αύτό τον επισκέπτονται σπα- 
νίως μόνο ψαράδες, ώστε τό έγκλημα μπορούσε νά διαπραχθή καί τήν ημέρα άκόμα.

Μετά τήν παραλαβή τοϋ πτώματος, ό χώρος φρουρήθηκε άπό άστυνομικούς 
έν στολή κατά τή νύκτα, ώστε νά μπορέσουν τήν έπομένη ημέρα νά μελετήσουν πρα- 
κτικώς τά ίχνη.

Μέ τήν κατάστασι δμως τών πραγμάτων δέν έπρεπε νά περιμένουν νά βροΰν 
ίχνη, γιατί άπό τήν ημέρα τής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος είχαν περάσει άρκετές 
ήμέρες καί στο μεταξύ είχε βρέξει. "Ετσι δέν βρέθηκε καί πάλι τό περίφημο κουμπί, 
παρ’ δλον δτι οί υπάλληλοι τής υπηρεσίας άναζητήσεων είχαν εξετάσει κάθε τετρα
γωνικό χιλιοστό τοϋ έδάφους μέ μεγεθυντικό φακό. 'Απλώς βρέθηκαν μόνο σπασμένα 
κλαδιά, τά όποια δμως ήταν δυνατόν νά τά είχαν πετάξει ψαράδες ή παιδιά πού 
έπαιζαν έκεϊ.

Τά πατημένα χόρτα τοϋ μονοπατιού, πού ώδηγοΰσε στο σημείο αύτό, έδειχναν 
τήν κατεύθυνσι τήν οποίαν άκολούθησε άπομακρυνόμενος ό δράστης. Έλήφθησαν 
μέ προσοχή φυτά καί χώμα άπό τό χώρο αύτό καί έφυλάχθησαν.

Οί ασχολούμενοι μέ τήν έξιχνίασι εγκλημάτων γνωρίζουν τά αισθήματα 
πού δημιουργοΰνται σέ κάθε άνακριτικό ύπάλληλο δταν πιστεύη δτι βρίσκεται πολύ 
κοντά στο στόχο του. Έ ν τούτοις είναι πολύ αισιόδοξος έκεΐνος, ό όποιος πιστεύει 
δτι μέ τήν άνεύρεσι τοϋ πτώματος ή ύπόθεσις μπορεί νά διαλευκανθή γρηγορώτερα. 
Είναι μιά παλιά συνήθεια νά όδηγήται ό ύποπτος ή ό δράστης μπροστά στο θΰμα του 
καί υπό τήν πίεσιν τής ψυχολογικής έπιδράσεως νά χάνη τήν αύτοπεποίθησί του καί 
νά προβαίνη σέ ομολογία. Πράγματι μέ τή μέθοδο αύτή θά έχουμε άποτελέσματα, 
τά όποια δμως σέ πολλές περιπτώσεις δέν άναγνωρίζονται, γιατί ό Ποινικός Νόμος 
δέν άναγνωρίζει τήν υπό τοιαύτας συνθήκας άποσπασθεΐσαν ομολογίαν ώς αύθόρμητη 
καί άξιόπιστη.

Σέ ποιόν άπό τούς άσχολουμένους μέ τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος δέν έχουν τύχει 
παρόμοιες περιπτώσεις; Δέν υπάρχουν κανονισμοί σύμφωνα μέ τούς οποίους πρέπει νά 
έξακριβώνεται ή ταυτότητα τοϋ θύματος. ’Επίσης καί ή άνάκρισις τής ύποπτου 
κοντά στο πτώμα τοϋ παιδιού της ύπό τό βάρος τής ένοχής της, μπορούσε σύμφωνα 
μέ τήν ψυχολογία νά τήν κάνη νά αΐσθανθή τήν εύθύνη της. Γιατί ή κυρία αύτή δέν
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είχε ποτέ μέχρι τώρα συγκινηθή και ό θάνατος τοΰ παιδιού της ήταν φανερό δτι την 
άφηνε τελείως άδιάφορη.

Άλλα καί ή ένέργεια αύτή δέν έφερε το άποτέλεσμα πού άνεμένετο. ' Η μητέρα 
δέν έδειχνε καμμιά έσωτερική συγκίνησι καί έπανελάμβανε πάντοτε τα ίδια λόγια: 
«Δέν έχω κάνει τίποτε στο παιδί».

Αυτό τύ «δέν έχω κάνει τίποτε στο παιδί» ήταν το μόνο έρεισμα πίσω άπό το 
όποιο άμύνονταν σέ όλες τις άνακρίσεις, δταν άπό τό δίλημμα των ψευδολογιών της 
δέν εδρισκε τίποτε άλλο να πή. Αυτή, πού δέν τό ήθελε τό παιδί καί κατά πάσαν πι
θανότητα τό είχε σκοτώσει, μπορούσε να είχε βρή τό έγκλημα ώς μια λύσι για ν’ 
άπαλλαγή. Αύτό δμως δέν τής τό συγχωρούσε κανείς.

Ή  νεκροψία έδωσε σπουδαία στοιχεία στον άνακριτή. Διαπιστώθηκε δτι 
έσωτερικώς υπήρχαν πολυάριθμα σημεία αιμορραγίας στούς ύποδορείους ιστούς. 
Είχαν βάθος μέχρι 5 έκατοστά καί είχαν προκληθή κατά τό χρόνο πού τό θϋμα ήταν 
έν ζωή άκόμα. Κυρίως τά περισσότερα σημεία αιμορραγίας βρίσκονταν στο άνω 
καί κάτω μέρος τοΰ χεριοΰ, καί είχαν προξενηθή άπό τις έξ ένστικτου κινήσεις αύτο- 
αμύνης. Έ ξ  αύτοΰ προέκυπτεν δτι κατά τό θάνατο τοΰ παιδιοΰ προηγήθηκαν κτηνώ
δεις κακοποιήσεις.

Οί διαπιστώσεις τής νεκροψίας έπί τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ πτώματος έδωσαν τό 
σπουδαιότερο μαρτυρικό στοιχείο. Τό λεπτό έντερο ήταν τρύπιο στο σημείο δπου 
στηρίζεται ό ύποδόρειος ιστός. Παρατηρήθηκαν επίσης τά συμπτώματα ί ν ώ- 
δ ο υ ς περιτονίτιδος. 'Η  έξέτασις των λεπτών ίνών πού έγινε έν συνεχεία διαπί
στωσε τήν παρουσία πυριτικών άλάτων.

’Απ’ αυτά έβγαινε τό συμπέρασμα δτι τό παιδί εΐχεν όδηγηθή ζωντανό στο 
Δούναβι καί πνίγηκε έκεϊ.

Τώρα ήταν δυνατόν νά προσδιορισθή κατά τό δυνατόν άκριβώς ό χρόνος τοΰ 
θανάτου. Τό παιδί έκειτο πάνω σέ μιά άμμώδη όχθη, ή όποια μόνο κατά διαστήματα 
κατακλύζεται άπό τά νερά τοΰ ποταμοΰ. Ά πό τον άκριβή ύπολογισμό τής στάθμης 
τών ύδάτων, ή οποία στή Ρεκενσπούργκ καταγράφεται κάθε ώρα, διαπιστώθηκε δτι 
ή γλώσσα αυτή γής κατακλύσθηκε γιά πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου καί περί τήν 
6η ώρα καί γιά τελευταία φορά τήν ίδια μέρα καί περί τήν 23η ώρα, κατά τρία έκα
τοστά. Στο ενδιάμεσο αυτό χρόνο ή παλίρροια έφτασε στήν υψηλότερη στάθμη, 
κάπου 35, έκατοστά, τήν 13ην ώρα καί μετά άρχισε νά πέφτη συνεχώς.

Σύμφωνα μέ τούς λογικούς ύπολογισμούς, τό παιδί μποροΰσε νά έχη πνιγή 
μόνο στις 27 Σεπτεμβρίου μεταξύ τής 6ης καί 23ης ώρας. Τό δτι ή δράστις είχε ρίξει 
σκοπίμως τό παιδί στήν όχθη έκείνη, ήταν λάθος πού δέν έπρεπε νά ληφθή ύπ’ οψιν, 
γιατί ό χώρος έκεΐνος μόνο κατά ώρισμένα χρονικά διαστήματα καλύπτεται άπό άκά- 
θαρτα νερά. 'Η  δράστις επειγόταν νά ξεφορτωθή τό φορτίο της δσο τό δυνατό γρη
γορότερα.

Τό σύνολο τών συγκεντρωθέντων στοιχείων ήταν θετικώς άποδεικτικά μέχρι 
τοΰ σημείου τούτου. 'Η  άπόδειξις δτι τό παιδί δέν ήταν άγαπητό, δτι έκακοποιεΐτο, 
οί άντιρρήσεις τής μητέρας κατά τήν άνάκρισί της καί ό χρόνος τοΰ θανάτου καθι- 
στοΰσαν τις ύποψίες βάσιμες.

Καί μετά τήν προφυλάκισί της ή ύποπτος έπέμενε σταθερά στρύς ισχυρισμούς 
της. Γρήγορα συνήθισε στήν ψύχωσι τής συλλήψεως καί σέ κάθε άνάκρισί γινόταν 
πιο επίμονη. Έν τούτοις ή αύτοπεποίθησή της κλονίσθηκε γρήγορα έκ νέου. Έπληρο- 
φορήθηκε άρκετές λεπτομέρειες τών γενομένων έξακριβώσεων κλπ. καθώς έπισης 
δτι μέσα στήν κυλόττα τοΰ παιδιοΰ δέν εύρέθησαν άνθρώπινα κόπρανα. Φαινόταν 
τώρα δτι ειχεν άντιληφθή δτι ή άμυνά της έστηρίζοταν πάνω σέ πήλινα πόδια. "Ολα 
αυτά τά σκέφτηκε καί τήν άλλη μέρα ζήτησε νά παρουσιαστή στον άνακριτή γιατί 
ήθελε νά δώση μιά νέα κατάθεσί.
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Το περιεχόμενο της νέας αύτής καταθέσεως εΐχεν ώς έξης :
«’Ήθελα νά πάω μέ τα παιδιά μου στο κατάστημα τοϋ Β. "Οταν απομακρύν

θηκα άπό τό σπίτι μου περί τα 100 μέτρα, μέ σταμάτησε έ'νας οδηγός αυτοκινήτου 
καί μου είπε νά μέ πάη μέ τα παιδιά μαζί στην πόλι. Μπήκα στο αυτοκίνητο μαζί μέ 
τά παιδιά καί ό άγνωστος οδηγός μέ έ'φερε στο κατάστημα πού ήθελα. ’Εκεί κατέ
βηκα μέ τό γυιό μου. Ή  Άννελίζε έ'μεινε μέσα στο άμάξι—καί πήγα στο κατάστημα 
γιά νά κάνω τά ψώνια μου. "Οταν μετά δέκα περίπου λεπτά έπέστρεψα, τό αυτοκίνητο 
μέ τό παιδί μου είχεν έξαφανισθή».

’Επίσης κι’ ό άγνωστος αυτός οδηγός μπορούσε νά είναι ό μεταφορεύς καί δο
λοφόνος τοϋ παιδιού. Ή  κ. Στ. ίσχυρίσθηκε ότι στην πρώτη της κατάθεσι είχε πή 
άλλα, γιατί φοβόταν ότι ό σύζυγός της θά την κτυποΰσε εάν έπληροφορεϊτο ότι είχε 
μπή στο αυτοκίνητο ένός αγνώστου.

Ή  ιστορία αύτή τής μητέρας ήταν πράγματι έξυπνη. Είχε βγάλει μ’ αυτή 
ένα κρίκο άπό την αλυσίδα των μαρτυρικών στοιχείων.

Τώρα όμως-τά πράγματα διευκρινίζονταν: πώς τό παιδί έφτασε στο Δούναβικαί 
τί μεταφορικό μέσο είχε χρησίμοποιηθή; Στο μεταξύ παρέμεινε άκόμα άπαπάντητη ή 
έρώτησίς εάν ό άγνωστος οδηγός μπορούσε νά είναι ό δράστης. Ή  νέα κατάθεσις τής 
μητέρας δεν μπορούσε ν’ άγνοηθή, έφ’ όσον δεν υπήρχε άλλη πού ν’ άποδεικνύη τό 
άντίθετο..

Οΐ συχνές δημοσιεύσεις στον τύπο δεν έφεραν κανένα άποτέλεσμα. Κανένας 
μάρτυρας δεν είχε βρεθή, ό όποιος νά εΐχεν ίδή τή μητέρα στις 27 Σεπτεμβρίου νά 
πηγαίνη προς τον τόπο τοϋ εγκλήματος ή νά βρίσκεται κάπου έκεϊ κοντά.

Στις 10 ’Οκτωβρίου παρουσιάσθηκε στον άνακρίτή μιά τρομαγμένη γυναίκα. 
Αύτά πού κατάθεσε έμοιαζαν μέ άστυνομικό μυθιστόρημα. Ή  μάρτυς αυτή ίσχυρί
σθηκε ότι κατά την ημέρα εκείνη, ή κ. Στ. έπέστρεψε άπό την πόλι καί τής διηγήθηκε 
γιά την έξαφάνισι τής κόρης της. Ή  ’ίδια μάρτυς είχε βοηθήσει τή μητέρα νά μετα- 
φέρη τό αμαξάκι μέ τό βρέφος, γιά νά τό κατεβάση άπό τις σκάλες. Τής φάνηκε τότε, 
ότι τό μωρό ήταν άσυνήθως ψηλά μέσα στο άμάξι καί ότι τό άμαξάκι ήταν πολύ βαρύ. 
’Εκτός τούτου έλειπαν άπό τό άμάξι τά προστατευτικά καλύμματα. Ή  μάρτυς 
κατέθεσεν ότι τό άμαξάκι αύτό ήταν πριν δικό της καί μ’ αυτό έβγαζε περίπατο τά 
τρία παιδιά της όταν ήταν μικρά. Τό εϊχε πουλήσει στην κ. Στ. πριν έξη μήνες.

Στήν αρχή τής ιστορίας αύτής έλέχθη ότι ό σκοπός άστυφύλαξ τής άστυνο- 
μικής διευθύνσεως πρόσεχε τό παιδί, όταν τό άμαξάκι εΐχεν άφεθή στο προθάλαμο τής 
άστυνομικής διευθύνσεως. Κι’ αυτός θυμόταν πολύ καλά ότι τό παιδί ήταν κανονικά 
βαθειά μέσα στο άμάξι καί ότι τά προστατευτικά καλύμματα είχαν άφαιρεθή.

Ή  νέα αύτή κατάστασις τών πραγμάτων ήταν λίγο δύσκολη. Ή  σκέψις ότι ή 
κ. Στ. είχε τοποθετήσει μέσα στο άμάξι τήν Άννελίζε καί πάνω άπ’ αύτή τό μωρό 
της έθύμιζε έγκληματολογικά μυθιστορήματα. Παρ’ όλα ταΰτα ή σκέψις αύτή δεν 
ήταν καί τόσο άνόητη γιά νά μή γίνη άποδεκτή. Ή  κ. Στ. άναχώρησε άπό τό σπίτι 
της μέ τό υπερφορτωμένο άμαξάκι της, πού τοϋ είχε βγάλει τά καλύμματα, στις 
11.30' ή ώρα, καί δύο ώρες αργότερα πήγε στήν άστυνομική διεύθυνσι, όπου διαπι
στώθηκε ότι τό μωρό της ήταν βαθειά καί κανονικά μέσα στο άμάξι, έλειπαν όμως τά 
καλύμματα. ’Έπρεπε λοιπόν ή κ. Στ. κατά τήν διάρκεια τών δύο αύτών ώρών νά έχη 
κάνει κάποια μεταβολή στο άμάξι. Μπορούσε ή αλλαγή αύτή νά σημαίνη ότι κατά 
τον χρόνο αύτό απαλλάχθηκε άπό τό παιδί της; ’Ηταν τοΰτο δυνατόν, δηλαδή σέ 
διάστημα δύο ώρών νά πάη άπό τό σπίτι της στον τόπο τοϋ έγκλήματος;

Έκλήθη τότε μιά γυναίκα αστυνομικός, ή οποία συνοδευομένη άπό έναν άνα- 
κριτικό υπάλληλο έπραγματοποίησε τήν ύποτιθεμένη διαδρομή άκριβώς μέσα σέ μιά 
ώρα καί 45 λεπτά. Ή  άναπαράστασις αύτή ήταν σπουδαία, γιατί οί ισχυρισμοί τής 
υπόπτου,'ή όποια έφερεν αντιρρήσεις, ότι ή διαδρομή αύτή χρειαζόταν 2%  περίπου
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ώρες, κατερρίπτοντο τώρα. Πρέπει επίσης νά λεχθή έδώ,ότι ή δραστις μόνη της είχε 
προσδιορίσει τό χρόνο.

Ευθύς έξ άρχής κατά την άνάκρισιν, τό αμαξάκι είχε θεωρηθή ύποπτο ώς 
χρησιμοποιηθέν ώς μεταφορικό μέσον, όπως επίσης καί τό αυτοκίνητο τοϋ άγνώστου 
όδηγοΰ πού εϊχεν άναφέρει ή κ. Στ. ’Από τούς τροχούς των δύο οχημάτων έλήφθη 
χώμα τό όποιον έστάλη στο Μόναχο προς άνάλυσι. Τό χώμία πού έλήφθη άπό τούς 
τροχούς τοϋ παιδικού αμαξιού, έδωσε κατά την άνάλυσι τά ϊδια στοιχεία πού έδωσε 
καί τό χώμα πού είχε ληφθή άπό τον τόπο τοϋ εγκλήματος.

'Η  διαλεύκανσις τοϋ έγκλήματος τούτου θ’ άποτύγχανε έκατό τοϊς εκατό χωρίς 
τη συμβολή τής έπιστήμης καί ιδίως τής ιατροδικαστικής. Μόνον ό γιατρός ήταν 
εκείνος πού μπορούσε νά πιστοποιήση έάν τό παιδί κατά τήν 27ην Σεπτεμβρίου ήταν 
σέ θέσι νά πάη μέ τή μητέρα του στήν πόλι. 'Η  άπάντησις στήν έρώτησι αύτή εϊχε 
σπουδαιοτάτη σημασία.

Στο πτώμα είχαν διαπιστωθή πολυάριθμα σημεία αιμορραγίας, τά όποια 
είχαν προξενηθή όταν τό παιδί ζοΰσε άκόμα. 'Η έξέτασις καί τό βάθος τών τραυμά
των αύτών μαρτυροΰσαν δυναμική ενέργεια. Έσήμαιναν οτι τό παιδί εϊχε κακοποιηθή 
άπό κάποιον, ό όποιος άσυναισθήτως καί τυφλά τό κτυποΰσε.

Κατά τή νεκροψία διαπιστώθηκε περιτονΐτίς. Μιά διάτρησίς τοϋ λεπτοΰ εν
τέρου εϊχε προκαλέσει τήν άσθένεια αύτή. Σέ πολύ σπάνιες περιπτώσεις ή ιατρική 
συνέβαλε στο έργο τοϋ έγκληματολόγου τόσο όσο στήν προκειμένη περίπτωσι. ’Αλλά 
ή σειρά τών μαρτυρικών στοιχείων δεν εϊχε κλείσει άκόμα. Ό  τελευταίος κρίκος τής 
άλυσίδας αύτής ήτο έάν πράγματι ή Άννελίζε κατά τήν 27ην Σεπτεμβρίου ήταν εις 
θέσιν άπό άπόψεως ύγείας νά πάη στήν πόλι, πράγμα πού έπρεπε νά πιστοποιηθή 
άπό τούς γιατρούς. 'Η μητέρα τηρούσε σιωπή στο σημείο αύτό, άλλά οί άνακριταί 
βρήκαν τήν άπάντησι. 'Η  νεκροψία πιστοποίησε τήν παρουσία πυώδους περιτονίτΐ- 
δος καί έμβολή πνευμόνων καί έγκεφάλου, πού ήσαν συνέπεια τών τραυμάτων πού 
προξενήθηκαν κατά τις κακοποιήσεις. ’Επειδή δέ τά τραύματα εϊχαν έπιφέρει τήν 
περιτονίτιδα καί τήν έμβολή, οΐ ειδικοί πιστοποίησαν στο δικαστήριο ότι οί κακο
ποιήσεις εϊχαν γίνει τουλάχιστο 36 ώρες προ τοϋ θανάτου τοϋ παιδιού καί ότι άπο- 
τέλεσμα τούτων θά ήταν ό θάνατος, έάν τό παιδί δέν έπνίγετο. Ή  άπάντησις στήν 
έρώτησι έάν ή κ. Στ. εϊχε φέρει τό παιδί νεκρό στο Δούναβι, εϊχε μεγίστη σημασία. 
’Από τήν άπάντησι αύτή έξηρτάτο αν ή γυναίκα αύτή έπρεπε νά δικασθή γιά φόνο 
ή γιά θανατηφόρους σωματικές βλάβες. Ή  γνωμάτευσις τού ΐατροδικαστοΰ ειχεν 
έν συντομίφ ώς εξής :

«Τό παιδί άνέπνεε γρήγορα καί έτινάσσετο, εύρίσκετο τουλάχιστο εις κατά- 
στασιν υπνηλίας καί δέν μιλούσε».

Ή  γνωμάτευσις αύτή τού ΐατροδικαστοΰ έπρεπε νά κάνη έντύπωσι έπίσης καί 
στή μητέρα, γιατί σύμφωνα μ’ αύτή, εϊχε πράγματι ρίξει μέσα στο ποτάμι ένα παιδί 
πού ζοΰσε άκόμα.

. 'Ο εΐσαγγελεύς κατηγόρησε τήν κ. Στ. ώς ένοχο διαπράξεως φόνου. Ή  κατη
γορουμένη έψεύδετο συνεχώς μέχρι τής έκδόσεως τής καταδικαστικής άποφάσεως 
διά τής όποιας κατεδικάζετο εις ισόβιο κάθειρξι.

Γιά μιά φορά άκόμα προσπάθησε ή κ. Στ. νά στρέψη τον ροΰν τών πραγμάτων 
ύπέρ αύτής. Μιά μέρα όμως μετά τήν καταδίκη της, ζήτησε νά παρουσιασθή στον 
εισαγγελέα γιά νά δώση νέα κατάθεσι. Τώρα παραδέχθηκε ότι είχε κακοποιήσει τό 
παιδί καί τό εϊχε πληγώσει. Ώ ς έκ τούτου τό παιδί άρρώστησε καί πέθανε τό πρωί 
τής 27ης Σεπτεμβρίου. Μέσα στήν άγωνία της δέν ευρισκε άλλη διέξοδο καί τοπο
θέτησε τό δήθεν νεκρό παιδί μέσα στο άμαξάκι της καί πάνω άπ’ αύτό τό βρέφος 
της. Συνοδευομένη δέ άπό τό γυιό της, πήγε κατά τις 11.30' ή ώρα περίπου στο Δού- 
ναβί καί έρριξε τό παιδί μέσα στο ποτάμι.

Τό άναθεωρητικό δικαστήριο άπέρριψε τήν κατάθεσι αύτή ώς άστήρικτη.
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"Ολα είχανε πουληθή. Δεν είχε μείνει τίποτα πού να θυμίζη πώς κάποτε, 
αύτό το σπίτι ήτανε ένα παληο αρχοντικό.

Στήν άρχή οί πίνακες, ύστερα τά ασημικά, μετά τα χαλιά, τα έπιπλα. "Ολα 
πουλήθηκαν για το τίποτα. Κατάντησε νά μείνουνε μόνο μέ δυο καρέκλες, κι’ ένα 
διπλό κρεβάτι, πού σ’ αύτό κοιμώτανε ή παληά άρχόντισσα Ειρήνη, μέ τη κόρη της.

Πόσα όνειρα δεν είχανε κάνει μέ τον άνδρα της γ ι’ αυτή τη μοναχοκόρη.
—Τό λουλούδι μου έλεγε ό πατέρας. Τό μοσχομυρισμένο μου λουλούδι, ή 

κόρη μου.
Θεός σχωρέστονε. Πέθανε στήν άρχή τής κατοχής, αύτός δέν άντεξε στο 

ξεπούλημα τής ζωής του, όπως έλεγε.
—"Οχι. Μή πουλάτε αύτό τό άσημένιο ποτήρι, είναι κειμήλιο άπό τον παππού 

μου. Μή κόρη μου...
—Δέν γίνεται πατέρα μου. Κι’ αύτό θ’ άκολουθήση τή τύχη των άλλων. 

Πρέπει νά ζήσουμε πατέρα γιά τον έαυτό μας καί γιά τή πατρίδα μας.
—Μή τό δώσης όμως σ’ αυτήν. "Οχι σ’ εκείνη πού δέν ξέρει τήν άξια του.
’Εκείνη ήτανε ή πλούσια τής εποχής. 'Η  έπιτήδεια, ή καταφερτζού, πού δέν 

είχε συνείδησι ελληνική. Τί μεγάλη ειρωνεία όμως!!!
Συμμαθήτριες μέ τή κόρη τής άρχόντισσας Ειρήνης. "Ιδια μόρφωσι. 'Η  μιά 

τις ξένες γλώσσες τις ξαργύρωνε μέ λίρες, ή άλλη πουλούσε τήν ιστορία τού σπιτιού 
της γιά νά κρατήση στή ζωή τούς γονιούς της καί τήν άξιοπρέπειά της.

Θαρρείς καί ήτανε ό κρυφός πόθος εκείνης, νά κάνη γιά κορνίζα της, όλα αύτά 
τά άληθινά πού τό καθένα μίλαγε μιά ξεχωριστή γλώσσα!!! Μάτωνε ή καρδιά 
τής γρηάς άρχόντισσας, τής χήρας τού άγνοΰ όνειροπόλου, σάν έβλεπε κάθε μέρα 
ν’ άδειάζη καί πιότερο τό σπίτι καί νά σέρνεται μέσα στις άδειες κάμαρες πού 
στούς τοίχους είχανε μείνει μόνο τά σημάδια άπό τούς πίνακες καί άπό τά έπιπλα.

—Μά τί ώρα είναι άράγε είπε μόνη της. "Εχει τόση ώρα πού νύχτωσε καί δια
βάτες δέν άκούγονται νά περνούν. Μήπως σταμάτησε ή κυκλοφορία ;

Πώς δέν ήρθε άκόμη τό παιδί μου, τό κορίτσι μου ; Φαίνεται εκείνη τή κρά
τησε πιότερο άπόψε. Δύστυχο κορίτσι!!! ’Εσύ ή άρχοντοπούλα σχεδόν υπηρέτρια 
έκείνης I !!

Δέν είχε άδικο ή μητέρα. Άπό δυο εβδομάδες πριν ή κόρη της έργαζότανε 
στο σπίτι έκείνης.

Μιά μέρα πού δέν ύπήρχε πιά τίποτα άλλο νά πουληθή έπήγε σ’ εκείνη. Τής είπε 
πώς είχε άνάγκη άπό δουλειά γιά λίγο φαγητό καί γιά τό ένοίκιο.

—Μά ήρθες πάνω στήν ώρα τής είπε. Θά έρχεσαι έδώ. Δέν μπάζω έγώ στο 
σπίτι μου όποια όποια! ! ! Οί δουλειές σου θά είναι πολύ λίγες. Θά ψωνίζης, θά 
μαγειρεύης, λίγο θά φροντίζης καί τά έσώρρουχά μας καί τό άπόγευμα θά φεύγης 
γιατί έγώ συνήθως τρώω έξω τό βράδυ.

Δέν άπάντησε άμέσως. "Εσφιξε τή καρδιά της καί τά χείλη της, γιατί τής ήρθε 
μιά άσχημη, πολύ άσχημη λέξι νά τής πή.

Μά πάλι τί νά έκανε ; Καφτερά δάκρυα έννοιωσε νά αύλακώνουνε τά μάγουλά 
της. Ή  εικόνα τού θανάτου τού πατέρα της ήρθε άπρόσκλητη νά σταθή μπροστά της.

Τον έβλεπε κεϊ έτούτη τή στιγμή, σάν κείνο τό πρωί νά μουρμουρίζη μέ σι
γανή φωνή, γεμάτη άπό πόνο καί ικεσία.

—"Ενα ζεστό. Παγώνω. "Ενα ζεστό ! ! !
Οί λεπτομέρειες τού θανάτου του είχανε χαραχθή βαθειά σττή μνήμη της καί
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τήν κυνηγούσαν σαν κακός βραχνάς.
Δεν ήθελε να δη νεκρή καί τη μητέρα της.
—’Άν διαρκέση δμως αυτή ή κατάστασή είπε δυνατά.
—Ποια κατάστασι ; ρώτησε έκείνη.
Συνήλθε. Σταμάτησε τά καφτερά δάκρυα καί έκρυψε βαθειά τό πόνο της.
—’Από πότε μέ θέλεις ; ακούσε τή φωνή της να λέη.
—Μά καί τώρα άν είναι δυνατόν, άπάντησε έκείνη. Καί έτσι κλείστηκε ή 

συμφωνία.
Συμφωνία για τή παράτασι τής ζωής, για λίγο άκόμα διάστημα, τής μητέρας 

της καί τής δικής της.
Σαν τέλειωσε τις δουλειές της κι’ έφυγε μ’ ένα κατσαρόλι γεμάτο φαγητό- 

λαχταριστό κρέας καί δυο πανιότες κάτασπρες καί ολόφρεσκες, σκέφθηκε μήπως θά 
πρέπει να άμφιβάλλη για τή δικαιοσύνη του 'Τπέρτατου ’Όντος, άφοϋ άφηνε άτι- 
μώρητους αύτούς πού ήρθανε να πνίξουν μέσα στήν άδικία έναν τιμημένο λαό καί δέν 
έστελνε δλους τούς κεραυνούς, του νά τούς κάψη τήν ώρα πού γελάγανε μέ τό μεγάλο 
του σπαραγμό..!!!

"Υστερα, πώς μπορούσε αύτό τό δένδρο, πού λέγεται Ελλάς τό ποτισμένο μέ 
αίμα τόσων μυριάδων ήρώων στά χρόνια τής ιστορίας του, νά έχη καί σάπια φύλλα ;

"Ενα σάπιο φύλλο ήτανε πραγματικά έκείνη ή παληά της συμμαθήτρια.
Μά δέ μπορούσε νά κάνη άλλοιώς.
Είχε γίνει ή συμφωνία. Συμφωνία σχεδόν αίματος.Πριν νυχτώση κάθε μέρα 

βρισκότανε στο σπίτι της.
'Η  μητέρα της είχε άρχίσει νά συνέρχεται, αύτή δμως πιότερο κιτρίνιζε.

Τί καί άν έτρωγε διάφορα φαγητά, πηγαίνανε άδικα. 'Υπέφερε τόσο πολύ ψυχικά.
Σάν έρχότανε ή στιγμή τού μεσημεριού πού σερβίριζε έκείνην καί στεκότανε 

ορθή μπροστά της, έννοιωθε πώς ή ζωή της σωνότανε σιγά-σιγά. Δυό βδομάδες 
αύτή ή ζωή ! ! ! !

Είχε σχεδόν τελειώσει τις δουλειές της κι’ αύτή τή μέρα καί θά έφευγε δταν 
άκουσε έκείνη νά τής λέη.

—Ξέρεις άπόψε έχω τρεις φίλους μου τραπέζι. Τώρα μόλις μοΰ τηλεφώνησαν. 
Θά φάνε έδώ. Θά φέρουνε έτοιμα φαγητά, μόνο πού πρέπει νά μάς σερβίρης.

Δέν φαντάζομαι νά έχης άντίρρησι ;
Καί έμεινε. Καί τούς σερβίρισε. Καί...
—Κάνε μας καφέ καί φέρε καί τά λικέρ, φώναζε τά σάπιο φύλλο ! ! !
Νόμιζε πώς τήν ταπείνωνε. Τί κουτή. Τί άδεια. Τί βρώμικη ! 1 !
—Πάρε δλο τό φαί πού έμεινε, ψωμί, καί φύγε τώρα. Μήν έρθης πολύ πρωί 

γιατί θά κοιμάμαι, ή νά κάνης πολύ σιγά τις δουλειές σου μή μέ ξυπνήσης.
"Α! ξέχασα πάρε καί λίγα κόκκινα αύγά, γιατί αύριο είναι Πάσχα, είπε πάλι τό 

σάπιο φύλλο.
, Πάσχα ή ήμέρα τής χαράς. Τό ξεπέταγμα τού κλώνου γιά νά ρθή τό πουλί νά 

στήση τή φωληά του.
Πάσχα. Γίνεται άληθινό τό δνειρο. Στο φρέσκο νοτισμένο χώμα οί δροσοστα- 

λίδες λές καί είναι χιλιάδες μικρά ματάκια καί μάς κοιτούν.
Πάσχα. ’Αγάπη. Νέα πνοή στή ζωή πού ξεπηδάει μέσα άπό ένα τάφο Πανάγιο.
Μά αύτό τό Πάσχα ήτανε Πάσχα σκλαβιάς. Δέν είχε άνοίξει άκόμη ό τάφος 

νά ξεπεταχτη πανέμορφη άπό μέσα ή Λευτεριά καί τό τραγούδι της νά πάρουνε οί 
λόγγοι, τά βουνά, οί χαράδρες καί νά τό ήχοβολήσουνε παντού . . .

—"Αν φοβάσαι νά πας άκούστηκε πάλι έκείνη, είναι πρόθυμος ό ένας κύριος . . . 
νά σέ πάη. Δέν άπάντησε. Τρέχοντας κατέβηκε τις σκάλες καί τρέχοντας πέρασε δυό 
δρόμους. Σχεδόν πλησίαζε στο σπίτι της δταν είδε μπροστά της νά ξεπροβάλη τρι
κλίζοντας ένας κατακτητής.
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Καλοφαγωμένος. Καλοπιωμένος τοΰ έλλειπε το συμπλήρωμα . . .  ή γυναίκα.
’Άνοιξε τά χέρια του νά τήν άρπάξη, ένω χυδαίες λέξεις βγαίνανε άπό τό 

στόμα του. Δεν πρόφθασε όμως. Τή σιωπή τής νύχτας διέκοψε έ'να μπάμ άπό όπλο, 
ένω δυο άνθρωποι άκουστήκανε νά τρέχουνε.

"Ενας σωτήρας βρέθηκε. "Ενας άστυφύλακας. ’Έκανε τή νυχτερινή βάρδια του 
καί είδε τή σκηνή. Σάν "Ελληνας έπενέβη άμέσως για νά σώση άπό τά νύχια του όρ
νιου ένα πουλί, μιά Έλληνίδα.

"Ολη τή νύχτα σχεδόν οί δυο νέοι άγρύπνησαν πλάϊ-πλάϊ μέσα σέ κάτι χαλά
σματα μακρυά άπό τό σπίτι της.

Πέρα στήν ’Ανατολή ή αύγή άρχιζε νά θέλη νά βγή, τό σκοτάδι πάλευε νά κρα- 
τηθή, μά υποχωρούσε καί ό ούρανός χαρούμενος δεχότανε τά πρώτα μηνύματά της.

Τί νά ψιθύριζε άραγε ή πρωινή αΰρα στ’ αυτί του νέου πού συλλογισμένος στε
κόταν έκεΐ άκίνητος ; Τί μήνυμα νά του έφερνε τό άρωμα των λουλουδιών τής μι
κρούλας πασχαλιάς πού βρέθηκε νά είναι έκεΐ κοντά τους ;

—Περάσαμε τόσες ώρες μαζί καί άκόμα δεν σοϋ είπα ποιος είμαι. Είπε ό 
άστυφύλακας.

Δέ σέ ρωτώ σύ ποιά είσαι γιατί τό ξέρω. Παρακολουθούμε συνεχώς τό σπίτι 
έκείνης, μάθαμε τή θυσία σου γιά τή μητέρα σου καί είσαι άξιέπαινη σάν Έλληνίδα.

Έ γώ  είμαι άστυφύλακας καί ας φορώ πολιτικά. Είμαι δέ ευχαριστημένος 
πού έλαχε σέ μένα νά σέ σώσω άπό τά βρωμερά χέρια αύτοΰ τοΰ κτήνους.

Μά γιατί δέν άπαντας ;
Συλλογισμένη καί άμίλητη κοίταζε γύρω της τά χαλάσματα. ’Έτσι χαλασμένη 

θά ήτανε καί ή δική της ή ζωή, αν δέν βρισκότανε αύτό τό παλληκάρι.
—Τί νά πώ ; Εύχαριστώ ; Είναι μιά λέξι πού δέν μπορεί νά πή αύτό πού 

νοιώθω. Σκέπτομαι. Σκέπτομαι έσένα μήπως κινδυνεύσεις, είπε μέ τρεμάμενη φωνή.
—Δέν θά τό ήθελες τή ρώτησε τό παλληκάρι. Σέ πιστεύω. Οί ώρες αύτές πού 

μείναμε έδώ στά χαλάσματα, στή μοναξιά, έγώ ένας "Ελληνας καί σύ μιά Έλληνίδα, 
μάς ένωσαν.

Άγνωστοι πριν λίγες ώρες, χωρίς ό ένας νά ξέρη τήν υπαρξι τοΰ άλλου, τώρα 
μάς έχει ένώσει ό κοινός πόθος τής σωτηρίας μας.

Μή φοβάσαι όμως. Πρέπει νά έχης έμπιστοσύνη σέ μένα καί νά άκούσης καί 
νά ύπακούσης εις ο,τι σού πώ.

Σέ λίγα λεπτά θά χωρίσουμε. Σύ θά πάς στή διεύθυνσι αύτή (καί τής είπε όδό 
καί άριθμό) είναι τό σπίτι μου, οί γονείς μου καί ή άδελφή μου. Έ γώ  πηγαίνω άμέ
σως.στο σπίτι σου νά πάρω τή μητέρα σου. Έ κεΐ θά εΐσαστε καί οί δυο άσφαλισμένες 
καί θά μοιραζώμαστε αύτό πού έχουμε. Σύμφωνοι ;

Μιά δεύτερη συμφωνία έκλεισε. Αύτή τή φορά όμως ήτανε μία τίμια συμφωνία. 
Μιά συμφωνία άγάπης. Μιά συμφωνία πού έσωνε μιά κοπέλλα άπό τό βραχνά νά 
περιποιήται μιά έκείνη, ένα σάπιο φύλλο.

—-Σ’ εύχαριστώ, είπανε τά άχρωμα χείλη τής κοπέλλας. Σ ’ ευχαριστώ.
’Αλλά μή φύγης άκόμα.
"Εψαξε στο δεματάκι της καί έβγαλε άπό μέσα δυο αύγά. Δυο κόκκινα αύγά. 

Τά μάτια της λάμπανε. ’Έδωσε τό ενα στόν υπερασπιστή της καί προστάτη της καί 
τοΰ είπε :

—’Απόψε ήτανε μιά μεγάλη νύχτα γιά μάς. "Ας δεηθοΰμε ότό Θεό μέ τό χά
ραγμα τής πασχαλιάτικης αυγής, νά ρθή γρήγορα καί ή χαραυγή τής Αευτεριάς. 
Πάρε τό αύγό.

—; Χριστός Άνέστη! είπε ή κοπέλλα, μέ λένε Λένα.
—’Αληθώς Άνέστη ! άπάντησε τό παλληκάρι. Τό όνομά μου είναι Πέτρος καί 

τά χέρια τους ένώθηκαν μαζί καί οί καρδιές τους.
ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ



ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
* 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ
* ΚΑΙ 01 ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ

'Τ πο  'Χπαστυνόμου Β' 
χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

....Είναι δειλινό.... ένα παράξενο δειλινό....

....Φτερουγίζει ολόγυρα της νύχτας ή ψυχή.... Χλωμή ή έκφραση του ’Απεί
ρου.... "Ολα σιγά - σιγά σκοτεινιάζουν, ναρκώνονται, σωπαίνουν, μελαγχολούν....

....Δειλινό.... Μιά νοσταλγία κυκλώνει τό νοϋ.... Στιγμή ονείρων !!!!

....Γαλήνη μέ κυκλώνει.... Κι’ είμαι—σάν πάντα—μονάχος μέσα στο τετρά
γωνο, μικρό γραφείο μου, μέ συντροφιά τούς ήχους μιας βελούδινης μουσικής....

Μά, ξαφνικά, ή μουσική σταματά κι’ άπό τον ξένο σταθμό άκούγεται μιά ψαλ
μωδία.... Καί, τί περίεργο !, ψαλμωδία βυζαντινή....

((....’Ερχόμενος ό Κύριος προς τό έκούσιον πάθος,
τοΐς Άποστόλοις ελεγεν έν τή όδώ : ’Ιδού ! άνα- 
βαίνομεν είς 'Ιεροσόλυμα καί ό υιός τοΰ ’Ανθρώ
που παραδοθήσεται—καθώς γέγραπται περί αυτού......

....Αυτή ή ψαλμωδία !.... Πόσο βαθειά μιλάει στήν καρδιά!.... Πόση επανα
στατική συγκίνηση κρύβει μέσα της ! Σέ συγκλονίζει !!!....

....’Έξω εξακολουθούν πάντα νά πέφτουν οί στάλλες τής νύχτας.... Σκούρες, 
άδιάφανες, άθόρυβες, ολοένα καί χλωμιάζουν περισσότερο τή φύση.....

Καί μέσα στο γραφείο μου πού τίποτε δεν φαίνεται πιά, έ'ρχεται άπό τό μικρού- 
τσικο φωτάκι τού ραδίου ή ψαλμωδία γιά νά ξεχυθή τριγύρω, χύνοντας μαζί ένα 
γλυκό βάλσαμο κατανύξεως πού σέ μουδιάζει, σέ κάνει νά καρδιοκτυπάς, σού λέει 
νά προσευχηθής στον πλάστη των όλων....

Αύτό τό τροπάρι, ετούτη ή γαληνεμένη πρώτη νύχτα κι’ ή βαθειά μοναξιά πού 
μέ τυλίγει τραβούν άνάλαφρα τις βελούδινες κουρτίνες τοΰ παρελθόντος γιά νά μέ 
κάνουν νά ξαναζήσω ένα όνειρο.... Τά πρώτα παιδικά μου χρόνια....

’Αναμνήσεις !!!!
Θυμάμαι ξεχωριστά ένα-ένα τό κάθε Πάσχα τής ζωής μου.... τό σουβλιστό 

άρνί.... τά κόκκινα αύγά.... τό φιλί τής άγάπης.... τό Χριστός Άνέστη.... τις κατά- 
λευκες λαμπάδες μέ τις πολύχρωμες κορδέλλες στο μέση....

....Κι’ ακόμα πρίν, θυμάμαι τά Δώδεκα Εύαγγέλια, τήν ’Αποκαθήλωση, τον 
’Επιτάφιο, τά δάκρυα των μεγάλων, τήν συντριβή των γερόντων, τήν ταπείνωση 
των γυναικών. "Ολα έτοΰτα μοιάζουν μ’ ένα γλυκόλαλο παραμύθι....

_ Κι’ όμως__ Είναι τό πιο άληθινό παραμύθι τής ζωής....
'Η Πίστη τών πατέρων μας.... ή δική μας πίστη.... των παιδιών μας ή εύλά- 

βεια.... τά πάθη τοΰ Χριστού....
Ή  Θρησκεία !!!! Τήν είπαν «όπιο» τοΰ λαού, ξεσήκωσαν διωγμούς τρομερούς 

έναντίον της, τής κατάφεραν μέ λύσσα πολλές σφιγμένες γροθιές, τήν ειρωνεύτηκαν....
Καί τ’ άποτέλεσμα ;.... Κάθε χρόνο σταυρώνεται ό Χριστός.... Καί κάθε χρόνο 

πλημμυρίζουν οί ναοί κόσμο.... Οί τάξεις τών πιστών πυκνώνουν.... Δέν άραιώνον- 
ται.... Κι’ έκεϊ άκόμα, στο σκοτεινό νεκροταφείο τών ήθικών άξιών, στή χώρα τού 
μίσους καί τής τύφλωσης, κι’ εκεί άκόμα κάποια μικρούτσικα φωτάκια προοιωνί
ζουν τό φώς πού θ’, άκολουθήση....

Ξεχωριστά όμως γιά μάς τούς "Ελληνες ή Πίστη δέν είναι άπλή έκφραση τής
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ζωής.... Είναι (ανάγκη.... Είναι αίτημα.... Είναι ό αγέρας πού αναπνέουμε.... Είναι 
το θεμέλιο πάνω στο όποιο έχουμε κτίσει την ύπαρξή μας....

Το θέμα είναι επίκαιρο.... ’Απ’ άκρο σ’ άκρο τής χώρας μας άντηχοϋν πασχα
λινά τροπάρια καί άναστάσιμα ψαλτήρια..,. Γλέντια τρικούβερτα στήνονται σέ κάθε 
γωνιά τής Ελλάδος, γύρω άπό τη σούβλα μέ τ’ άρνί.... Πανηγυρική ύψη έχουν 
πάρει τά χωριά καί οί πόλεις....

Κι’ ό καθημερινός χαιρετισμός άντικαταστάθηκεν άπό τό : «Χριστός Άνέστη!». 
Γι’ αύτό καί ή στήλη ετούτη πού άκολουθεϊ τήν έπικαιρότητα, θέλει τίς πρώτες 
έτοϋτες γραμμές της νά τίς άφιερώση στήν λαμπερή αύτή χριστιανική επέτειο, 
πού ό ρωμαντικός κι’ ευγενικός λαός μας τήν όμορφοντύνει μέ τούς κτύπους τής 
καρδιάς του....

Δεν ύπάρχει πιό άσάλευτο θεμέλιο στή ζωή του άπό τήν πίστη του.... 'Η  πίστη 
αύτή τον συντρόφευσεν, άπό τά πολύ παληά χρόνια, καί τον βοήθησε νά φτειάξη 
τον πολιτισμό του, πού άπετέλεσε τον άκρογωνιαΐο λίθο τού παγκόσμιου πολιτισμού..

....Καί πίστη θά πή άγάπη.... Καί ή άγάπη διώχνει μακριά τό μίσος, φέρνει 
τήν κατανόηση, τή συμπάθεια, τή συγχώρεση....

Αύτό είναι τό βαθύτερο νόημα των αγίων ήμερων πού ζήσαμε.... Αύτή είναι 
ή πιό άληθινή άξιοποίησή τους....

Πάσχα, λοιπόν.,..
Γιορτινά δλα γύρω.... Καί χαρούμενα....
'Η  στήλη ετούτη στέλνει στούς άναγνώστες της τίς πιό καλύτερες εύχές της 

γιά κάθε χαρά, ύγεία, ευτυχία καί προκοπή....
Είθε τό φως τής Άναστάσεως νά φωτίζη τή ζωή όλων των άνθρώπων καί νά 

τούς πλημμυρίζη ικανοποίηση....
Είθε νά φέρη στήν ’Ανθρωπότητα τήν ειρήνη τής ’Αγάπης καί τήν πρόοδο !!....
Πάσχα....
Οί άνδρες τού ’Αστυνομικού Σώματος δεν βρήκαν τον καιρό νά «ξεφαντώσουν».... 

Οί ώρες τής δουλειάς τους πολλαπλασιάστηκαν—δπως κάθε χρόνο τέτοιαν εποχή.... 
Οί άναστάσιμες καμπάνες τούς βρήκαν στο δρόμο «έν υπηρεσία».... Κι’ οί δμορφες 
αυτές ώρες τής χριστιανωσύνης τούς άντάμωσαν μέ τό σήμα υπηρεσίας στο χέρι, 
ν’ άκολουθοΰν τό δρομολόγιο τής σκοπιάς τους....

Μιά θυσία κι’ αύτή στήν υπηρεσία των συνανθρώπων τους....
Μιά άπό τίς πολλές κοινωνικές προσφορές τους, στο βωμό τού καθήκοντος.... 

"Ας είναι πάντως βέβαιοι δτι ή κοινωνία άναγνωρίζει τίς υπηρεσίες τους. Τίς εκτιμά 
καί τίς θαυμάζει....

Αύτό τό επιβεβαιώνουν τά άναρίθμητα γράμματα πού φθάνουν άπό παντού 
κάθε μέρα καί πού είναι άφιερωμένα στον άστυφύλακα....

"Ετσι, προτιμάμε, άντί γιά ευχές προς δλους τούς συναδέλφους, νά παραθέσωμε 
ένα ποίημα πού έγραψεν ό κ. Φ. Γραμμένος (’Αμφιτρίτης 8—Παλαιόν Φάληρον) 
μέ τον τίτλον : «Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ».

«....Ξημέρωμα 1 ’Αχός κανείς.
Στο δρόμο πού βαδίζω.
Παντού ερημιά καί σκοτεινιά.
Τά μόνα π’ άντικρύζω.

*
Χλωμά τά φώτα στίς γωνιές,
Καί τ’ άστρα τρεμοσβύνουν 
Χίλιες μορφές φανταστικές, 
είς τίς σκιές τους σβύνουν.
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Καί δμως νά ! άπ’ τή γωνιά 
Κάποιος έκεΐ προβάλλει....
Βαδίζει άργά καί σταθερά.
Ψηλά έχει τό κεφάλι.

*
Ποιος νάν’ αύτός ό σιωπηλός 
Κι’ ακούραστος διαβάτης ;
Είναι της νύχτας "Άρχοντας 
καί των πτωχών προστάτης.

*
Τής γειτονιάς μας ό καλός 
Ό  Ά γγελος ό φύλακας 
Γιά μάς εκείνος ξενυχτά
Είναι ό....."Αστυφύλακας.

*
Ένω έμεΐς κοιμώμαστε,
Ζοϋμε τά όνειρά μας,
Ό  ’Αστυφύλακας γυρνά 
Είναι τόσο κοντά μας.

*

Τής κάθε πόλεως φρουρός 
μέ ήλιο καί μέ μπόρα 
Παντού θά τρέξη αυτοστιγμεί 
οποία καί νάν’ ή ώρα. '"·

*
Τον κλέπτη θά πιάση άπ’ τό λαιμό 
Τό γέρο άπ’ τό χέρι 
"Ας είναι βράδυ ή πουρνό 
"Ας είναι μεσημέρι !

*
Θά βοηθήση τά παιδιά 
νά πάνε στο σχολειό τους 
καί οί κακούργοι θέ νά βροΰν 
Κι’ αύτοί τό δάσκαλό τους.

*
Νόμος κι’ άγάπη 1 Στέκει έκεΐ 
τής πόλεως ό φύλακας 
μ’ έκτίμησ’ δλοι τον κοιτούν 

• Είναι ό....’ Αστυφύλακας » .
** *

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ΤΟΥ

....Βρήκαμε καί άλλοτε την εύκαιρία νά σάς μιλήσωμε γιά τό ’Αστυνομικό 
Κινηματογραφικό Συνεργείο', πού έδημιούργησεν ό κύριος ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος, τό περασμένο καλοκαίρι, μέσα στο πλαίσιο τοΰ προγράμματος 
σχέσεων κοινού καί ’Αστυνομίας__ Γράφοντας δμως πάνω σ’ αύτό τό θέμα μετα
φέραμε τις δικές μας άντιλήψεις καί τά δικά μας συμπεράσματα άπό τίς κινηματο
γραφικές προβολές τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. ;q<,y

Καί μερικοί φίλοι άναγνώστες μάς ρώτησαν : «'Ο κόσμος τί λέει γι’αυτές ;
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Οί διδάσκαλέ ; Οι μαθηταί ; Πολύ θά μας ένδιέφερε νά διαβάσωμε καί τις κρίσεις 
τους......

Δίκαιη ή ερώτηση καί λογική ή παρατήρηση....
Γι’ αυτό άπο σήμερα θά άρχίσωμε νά παραθέτωμε μέ κάθε ευκαιρία τις κρί

σεις των κ.κ. Διευθυντών των Σχολείων γύρω άπο τά κινηματογραφικά προγράμ
ματα πού παρηκολούθησαν. Καί οί κρίσεις αύτές—δπως θά διαπιστώσετε—είναι 
πολύ έλπιδοφόρες καί τιμητικές γιά την ’Αστυνομία.... Είδικώς δέ γιατί προέρχον
ται άπο πνευματικούς άνθρώπους, οί όποιοι άθόρυβα καί φιλότιμα εργάζονται γιά τό 
μεγαλείο τής αυριανής 'Ελλάδος.

Οί κ.κ. διευθυνταί των σχολείων είναι έν προκειμένω όχι άπλώς βοηθοί πολύ
τιμοι του ’Αστυνομικού Κινηματογραφικού Συνεργείου, εις τό όποιον επιφυλάσσουν 
ένθουσιώδη υποδοχή, άλλά καί ύμνηταί τού έργου τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τό όποιον φέρουν ώς παράδειγμα προς μίμηση.

Βλέπουν σ’ αυτήν τήν προσπάθεια πολλή άνθρωπιά καί έκφράζουν τήν πεποίθηση 
οτι ή έπαφή αύτή παιδιών καί οργάνων τάξεως θά άποδώση πλουσίους κοινωνικούς 
καρπούς. Παράλληλα έπαινοΰν άνεπιφύλακτα τό καλό κινηματογραφικό φίλμ πού 
παρακολουθούν καί τον άψογο τρόπο μέ τον όποιον γίνονται οί άστυνομικές προ
βολές.

Πολλά κι’ ένδιαφέροντα μας γράφουν. 'Ο χώρος δέν μάς επιτρέπει νά παρα- 
θέσωμε γράμματα εκπαιδευτικών. Μιά μέρα όμως όλα έτοΰτα τά σχόλια καί οί κρί
σεις θά ένσωματωθοΰν ίσως, σ’ ένα ειδικό καλλιτεχνικό λεύκωμα πού κάποτε θά 
έτοιμάση τό Κινηματογραφικό καί Ραδιοφωνικό Τμήμα τού ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

Τώρα ας κλείσωμε αύτό τό θέμα μέ τή γνώμη τής Διευθυντρίας Δημοτικού 
Σχολείου Κυψέλης (Στροφάδων 4) Κας Β. Σταυρουλάκη, ή όποια άναφέρει 
τά εξής :

«....Είναι πραγματικώς έπαναστατικόν θάλεγε κανείς ότι ή ’Αστυνομία άφισε 
γιά λίγο ή τουλάχιστον ένα μέρος της τούς κακοποιούς καί πλησιάζει τήν παιδικήν 
ηλικίαν. Μία κίνησις πού θάπρεπε νά ένθουσιάση τον καθέναν. Τον καθένα πού 
πιστεύει πώς ό φόβος δέν μπορεί ποτέ νά χαρίση τήν ειρήνην καί τήν άσφάλειαν. 
Φιλία, άγάπη, κατανόησις, θάταν τά καλύτερα άπ’ όλα μέ τά όποια θά μπορούσαμε 
νά καταπολεμήσωμε τό κακό σέ όλες του τις εκδηλώσεις. Είναι κάτι πού μόνο 
άπο τά παιδιά μας θά μπορούσαμε ν’ άρχίσωμε νά τούς τό κάνωμε συνειδητό βίωμα. 
Κι’ ίσως αύτή ή έξόρμησις ή φιλική καί γεμάτη κατανόησι πού βγαίνει άπο τό 
Σώμα πού άκριβώς σκοπό του έχει τή διατήρησι τής ήρεμίας καί γαλήνης, είναι 
τό πρώτο δειλό βήμα γιά τή δημιουργία μιας πιο ήρεμης καί ύπεύθυνης συνειδητά 
γιά τις ποάξεις της κοινωνίας».

Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ  
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

Στροφάδων 4
***

ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
Τό πρόβλημα : «’Αστυνομία καί Παιδί» είναι άπέραντο καί άπο τά πιο δύ

σκολα τής καθημερινής ζωής.... Πολλοί ειδικοί καταπιάστηκαν μ’ ετούτο τό 
σοβαρό θέμα καί έπρότειναν διάφορες λύσεις.... Λύσεις επιστημονικές καί πολύπλο
κες.... Μά, ας μάς συγχωρέσουν γιά τήν γνώμη πού θά διατυπώσωμε.... Θά μάς 
έπιτρέψουν νά μή συμφωνήσωμε.... Δέν χρειάζονται ούτε μελέτες, ούτε έπιστημο- 
νικές θεωρίες τά παιδιά.... Τό πράγμα είναι άπλό.... Θέλουν άγάπη.... Θέλουν προ- 
σέγγισι.... Διψούν γιά ένα χαμόγελο, γιά ένα καλό λόγο.... Κι’ύστερα ούτε πρόβλημα 
ύπάρχει, ούτε άνησυχία....
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Τις πιο πολλές φορές φταίμε εμείς οί μεγάλοι για τή στάση των παιδιών μας.... 
Αύτή είναι μια μεγάλη άλήθεια πού δέν μπορεί κανείς να την άμφισβητήση....

Παράδειγμα μερικοί γονείς πού συνήθιζαν παλαιότερα νά φοβερίζουν τά παι
διά τους μέ τον ’Αστυφύλακα, καλλιεργώντας στις άθωες καρδούλες τους, ένα κατα- 
θλιπτικο αίσθημα φόβου πού τά συντρώφευε σ’ όλη τους τή ζωή.... «Φάε, γιατί 
θά σε δώσω στον αστυφύλακα», ((κοιμήσου γιατί θά σε πάρη’ό^άστυφύλακας», «αν 
δέν καθήσης καλά θά φωνάξω τον άστυφύλακα......

’Άδικες καί βάρβαρες φράσεις πού δείχνουν έπιπολαιότητα καί μαρτυρούν 
μιάν έγκληματική άφέλεια, καταστρεπτική γιά το παιδί καί αντικοινωνική....

Αύτά, βέβαια, υποθέτουμε ανήκουν πιά στο παρελθόν.... Καί το σπίτι βοηθεί 
το παιδί καί καλλιεργεί στήν ψυχή του το αίσθημα τής άγάπης προς τήν έννομη τάξη 
καί τούς φρουρούς τοΰ νόμου....

’Αλλά, πρέπει νά γίνουν ακόμα πολλά, γιά νά έχωμε τ’ άποτελέσματα πού 
θέλουμε....

'Ο όρος «δημόσιαι σχέσεις» περιλαμβάνουν καί τό θέμα αότό.... Καί ένα μέσον 
έπικοινωνίας παιδιού καί ’Αστυνομίας ύπήρξεν καί ό μορφωτικός κινηματογράφος 
τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πήλεων, ό όποιος έλειτούργησε μέ άξιόλογα άποτε
λέσματα.

’Έτσι, ’ οί χειμερινές προβολές τής ’Αστυνομίας Πόλεων άρχισαν άπό τά 
σχολεία....

Λαμπρή ιδέα καί τήν υιοθέτησαν—όπως είδαμε—μέ μεγάλο ενθουσιασμό 
οί κ.κ. διευθυνταί των σχολείων.

Ά ς  δούμε, όμως, τώρα καί τις έντυπώσεις των μικρών μαθητών, πού παρηκο- 
λούθησαν τά ’Αστυνομικά Κινηματογραφικά προγράμματα. Χρήσιμη είναι ετούτη 
ή ερευνά. Ειδικώς γιά τήν συναγωγή ώφελίμων συμπερασμάτων. Θά παραθέσωμε, 
λοιπόν,, ένα άντιπροσωπευτικό γράμμα, πού προέρχεται άπό τον μαθητή τής 5ης 
τάξεως τοΰ 77ου Δημοτικού Σχολείου Ά νω  Πετραλώνων, Γεώργιον Φωτιάδην, 
ό όποιος μας γράφει :

«.... Άπό τήν άγαπημένη μου έκπομπή τής ’Αστυνομίας πού τήν άκούει μέ 
προσοχή ολόκληρη ή γειτονιά μου, θέλω νά ευχαριστήσω τό ’Αρχηγείο τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων γιά τις ώραΐες ταινίες πού είχε τήν καλωσύνη νά προβάλη σήμερα 
δωρεάν στο μικρό μου Σχολείο.

~Ηταν μεσημέρι κι’ όλα τά παιδιά περιμέναμε μ’ άγωνία τό αύτοκίνητο τής 
’Αστυνομίας πού θά έφερνε τον κινηματογράφο στο σχολείο μας. "Οταν ήρθε καί 
βγήκανε τρεις άστυνομικοί άπ’ αύτό, τούς χειροκροτήσαμε μέ μεγάλο ένθουσιασμό. 
Γιατί τούς βλέπαμε σάν μεγάλους φίλους πού ήρθαν νά μάς φέρουν λίγη χαρά, Κι’ 
ύστερα στήν αίθουσα. Τούς βλέπαμε νά τοποθετούν τά μηχανήματα, νά βάζουν 
τις κουρτίνες στά παράθυρα καί νά δουλεύουν χαμογελαστοί, καί σκεπτόμαστε 
πόσο καλοί είναι καί πόσο μάς άγαποΰν, άφοΰ τόσο κουράζονται γιά μάς. Μετά 
μά,ς είπαν άπ’ τό μικρόφωνο ωραία λόγια, πού δέν θά τά ξεχάσωμε ποτέ. Καί πάλι 
τούς χειροκροτήσαμε. 'Ύστερα άρχισαν τά έργα. Τί ωραία έργα! Πόσο διδακτικά! 
Μίκυ-Μάους, ένα παιδάκι πού χάθηκε μέσα σ’ ένα ζωολογικό κήπο κι’ έμεινε μέ 
ζώα πού γιά πρώτη φορά τά βλέπαμε, μιά κωμωδία πού μάς έκανε νά ξεκαρδιστούμε 
στά γέλοια, άνθρωπολογία, γεωγραφία, δυό—τρεις άκόμα κωμωδίες καί πολλά 
άλλα ωραία έργα. Φωνάζαμε, χειροκροτούσαμε, τραγουδούσαμε, κι’ είπαμε άνέκ- 
δοτα άπό τό μικρόφωνο.

’Αλήθεια ! 'Η  σημερινή ήμέρα ήταν μιά άπό τις ωραιότερες γιά τό μικρό μας 
Σχολείο. Γι’ αύτό ευχαριστούμε μέ όλη μας τήν καρδιά τούς καλούς ’Αστυνομικούς, 
καί τούς υποσχόμαστε πάντα νά τούς θυμώμαστε, πάντα νά τούς άγαπάμε καί νά 
άκοΰμε πρόθυμα τις συμβουλές τους.,.,».
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’Αλλά, άς μή παραθέσομε άλλο γράμμα.... Αύτό είναι αρκετό. Καί ενδεικτικό 
της άπηχήσεως πού βρήκε στις τρυφερές καρδιές των μικρών μαθητών ή πρωτο
βουλία αυτή του ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Αποτελούν κι’ αύτά μια λουλουδιασμένη λύση στο μεγάλο άστυνομικοκοι- 
νωνικό πρόβλημα : «’Αστυνομία καί παιδί».

’Ελάτε—αν άμφιβάλλετε—μαζί μας σ’ ενα σχολείο την ώρα τής προβολής. - 
Ελάτε να ΐδήτε τα ευτυχισμένα χαμόγελα καί τα χαρούμενα παιδικά προσωπάκια, 
ν’ άκούσετε τις φωνοϋλες καί τά χειροκροτήματα, να ζήσετε άπό κοντά αυτές τις 
άλησμόνητες στιγμές άγάπης....

’Ελάτε.... Καί θά ΐδήτε πόσο εύκολα άπλουστεύεται τό πρόβλημα.... Καί 
θά διαπιστώσετε δτι οί διψασμένες γι’ άγάπη καί στοργή παιδικές καρδιές εύκολα 
παραδίνονται στούς ωραίους κόσμους τών μεγάλων, δταν αυτοί οί μεγάλοι θελή- 
σουν νά δείξουν λίγη κατανόηση στών παιδιών τήν πολύπλοκη ψυχοσύνθεση....

Βέβαια, σκοτούρες πολλές έχομε στο κεφάλι μας, άγωνιώδη προβλήματα μάς 
περιζώνουν.... "Ομως, άξίζει τόν κόπο νά καταπιαστούμε σοβαρά μ’ έτοϋτο τό 
πελώριο πρόβλημα.... Γιατί αύτά τά παιδιά, πού σήμερα παίζουν στούς δρόμους 
άμέριμνα καί μέ τήν ζωηρότητά τους κάποτε—κάποτε μάς εκνευρίζουν, θά γίνουν 
αύριο ή συνέχεια τής δικής μας ζωής καί θά μάς διαδεχθούν στήν βιοπάλη, σάν κοι
νωνικές προσωπικότητες.

Στήν ’Αστυνομία παρουσιάζονται άπειρες εύκαιρίες νά πλησιάση τά παιδιά, 
νά ζεστάνη τις καρδούλες τους, νά τά διδάξη, νά τά κατευθύνη σέ ωραίους προσανα
τολισμούς.

Σχολείο, ’Αστυνομία καί ’Εκκλησία, μαζί μέ τούς γονείς, άς συνεργασθοΰν 
στον τομέα αύτό. Καί τ’ άποτελέσματα θάναι. έλπιδοφόρα.

Κι’ δλα θά πάνε καλά.
Οί κινηματογραφικές προβολές τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άς γίνουν 

τό παράδειγμα γιά δλους τούς άνδρες τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Προ 14 ακριβώς ετώ ν, τήν Ιην Μαΐου τοΰ 
1948, παραμονήν τοΰ Π άσχα, ανόσιοι και 
άνίεροι κομμουνισταί έγκληματίαι έδολο- 
φ όνησαν, στήν Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου 
Καρύτση, τήν ώραν καθ’ ήν έξήρχετο τής 
έκκλησίας, τόν άείμνηστον 'Υπουργόν έπί 
τής Δικαιοσύνης Χρίστον Λαδαν.

'Η δολοφονία τοΰ ‘Υπουργού έξέγειρεν 
όχι μόνον τόν Ε λλη νικ όν λα όν, άλλα καί 
σύμπαντα τόν έλεύθερον κόσμον.
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Πάσχα στην ’Αστυνομική Σχολή
Ύπό Ύπαστυνέμου Α' χ. Π. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος γιορτάσαμε τό Πάσχα στήν ’Αστυνομική 
Σχολή μέ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια.

Χάρις στή προσωπική έπίβλεψι καί φροντίδα τοΰ Διοικητοϋ τής Σχολής, άπό 
τή παραμονή τοΰ Πάσχα τά πάντα ήταν έτοιμα μέ υποδειγματική τάξι καί μαθη
ματική ακρίβεια.

"Ετσι τό πασχαλιάτικο πρωί βρήκε τή Σχολή όμορφοστολισμένη, πεντακά
θαρη καί χαρούμενη, άναμένουσα τούς ευγενικούς έπισκέπτες της.

’Από τις δέκα καί μισή άρχισαν νά προσέρχωνται στή Σχολή τό διοικητικόν 
προσωπικόν, οΐ δόκιμοι ύπαστυνόμοι καί τά μέλη των οικογενειών των.

Ή Α .Β .Υ . ό Διάδοχος τσουγκρίζει τό αύγό Του μετά δοκίμων Ύπαστυνόμων.

Μέσα σέ μια άτμόσφαιρα άγάπης καί χαράς άνταλλάσσουν όλοι εύχάς μέ τό 
«Χριστός Άνέστη», άπολαμβάνουν τούς οβελίας, οΐ όποιοι είναι παρατεταγμένοι 
επι τριών ζυγών εις τον όπισθεν του περιπτέρου τής Σχολής χώρον καί έν συνεχεία 
εισέρχονται στήν αίθουσα τελετών, όπου καταλαμβάνουν τάς καθωρισμένας έκ τών 
προτερων θέσεις των.

Άπό τις ένδεκα άρχίζει ή προσέλευσις τών προσκεκλημένων, τής άντιπροσω- 
πείας τοΰ Σώματος καί βραδύτερον τών επισήμων.
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Πρώτος έκ των επισήμων άφικνεΐται ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας'κ. Θεόδωρος 
Ρακιντζής, ό όποιος γίνεται ένθουσιωδώς δεκτός καί- επευφημείται ζωηρότατα άπό 
όλους με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Μετ’ ολίγον φθάνει ό 'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης Δημήτριος, 
τον όποιον ζητωκραυγάζουν και χειροκροτούν πάντες μέ άκράτητον ενθουσιασμόν.

'Ο κ. 'Υφυπουργός και ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας περιέρχονται άπό τρα
πέζι σέ τραπέζι, τσουγκρίζουν κόκκινα αύγά καί λένε τό «Χριστός Άνέστη» έν 
μέσω ζωηροτάτων επευφημιών καί χειροκροτημάτων.

Δώδεκα παρά δέκα εισέρχεται εις τό προαύλιον τής Σχολής ή Α.Β.Υ. ό Διάδο-

Ό  Υπουργός Ιπΐ των Εσωτερικών κ. Γ. Ράλλης τσουγκρίζει τό αυγό του μετά δοκίμων
Ύπαστυνόμων.

χος Κωνσταντίνος, τοϋ όποιου ή ύψηλή παρουσία άνάμεσά μας έδωσε μια ξεχω
ριστή λαμπρή επισημότητα στο έφετεινό πασχαλινό μας γλέντι.

Τον Διάδοχον υποδέχονται ό 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών , ό ’Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ό Διοικητής τών Σχολών 
καί άλλοι άνώτατοι αξιωματικοί τοϋ Σώματος.

Μέ τήν άφιξι τοϋ Διαδόχου στή Σχολή ξεσπά μια ασυγκράτητη θύελλα χειρο
κροτημάτων καί ζωηρών έκδηλώσεων άγάπης.

Οί ιαχές «Ζήτω ό Διάδοχος», «Ζήτω ό Όλυμπιονίκης», «Κωνσταντίνος», 
«Νά μάς ζήσης», διερμηνεύουν τα πιο αγνά αισθήματα άγάπης καί άφοσιώσεως τών 
άστυνομικών προς τον 'Υψηλότατο.

'Ο Διάδοχος άπλός καί καταδεκτικός τσουγκρίζει κόκκινα αύγά μέ τούς μαθη- 
τάς καί τούς άλλους παρισταμένους καί παρακολουθεί στήν αίθουσα τελετών τής
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Σχολής χορούς τής έλληνικής λεβεντιάς άπό το χορευτικό συγκρότημα του κ. Κουσιάδη.
Άποχωρών ό Διάδοχος άποθεώνεται κυριολεκτικώς από τάς ζητωκραυγάς 

καί τα χειροκροτήματα.
Έν τώ μεταξύ τό γλέντι έχει ανάψει. Τό πρόγραμμα πλαισιώνεται κανονικά, 

χωρίς κανένα κενό, μέ χορούς καί τραγούδια.
Άθρόα προσέλευσι καλλιτεχνών, διαλεχτών, οί όποιοι προσεφέρθησαν αφιλο

κερδώς καί προθύμως, χαρίζουν ένα κέφι καί μια άτμόσφαιρα χαρμόσυνο άνευ προη
γουμένου.

Τά έδέσματα είναι πλουσιώτατα. Κοκορέτσι, ψητό άρνί τής σούβλας, τυριά,

'Ο Υφυπουργό; Ιπί των ’Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάκη; τσουγκρίζει τό οίύγό του μετά υίοϋ 
εκπαιδευόμενου εί; τήν Σχολήν αστυνομικού.

σαλάτες, αυγά, ορεκτικά, φρούτα, γλυκίσματα καί άφθονος μπύρα κοσμούν τά τρα
πέζια τών παρισταμένων, οί όποιοι εξυπηρετούνται ταχύτατα άπό ειδικούς σερβι
τόρους, τούς οποίους έπιβλέπουν οί άξιωματικοί τής Σχολής.

Ό  Διοικητής τής Σχολής άκούραστος πάντοτε παρακολουθεί έπισταμένως 
πάσαν λεπτομέρειαν. ’Έχει ώς αρχήν του να μελετά προσεκτικώς καί να προβλέπη 
τα παντα. Γι’ αύτό κι’ οί έπιτυχίες όλων τών εκδηλώσεων τής Σχολής προσεγγίζουν 
πάντοτε τό άπόλυτον. Διακαής του πόθος είναι να χαρίση είς όλους εύτυχεϊς στιγμές 
καί νά άπέλθουν εύχαριστημένοι.

Καί τούτο ώς είναι φυσικόν επιτυγχάνεται. ’Αλησμόνητες μένουν οί στιγμές 
τής Πασχαλινής μας γιορτής. Παντού έπαινοι καί θαυμασμοί άκούονται.

Αλλά τό ξεφάντωμα άποκορυφώνεται κατά τις τέσσερες τό άπόγευμα, όταν 
εις τήν Σχολήν άφικνοΰνται έκατόν δέκα Κύπριοι Τραπεζιτικοί, υπάλληλοι (άνδρες 
και γυναίκες), οί όποιοι φιλοξενούνται είς τήν ’Εθνικήν Εστίαν.
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Τούς άδελφούς μας Κυπρίους ύπεδέχθησαν μέ ζητωκραυγάς καί έναγκαλισμούς 
οί μαθηταί τής Σχολής, οί όποιοι έγκατέλειψαν τα τραπέζια καί έσπευσαν να τούς 
προϋπαντήσουν. Τούς Κυπρίους άδελφούς προσεφώνησε μέ υπέροχα καί εμπνευσμένα 
σέ πατριωτικό τόνο λόγια ό Διοικητής τής Σχολής. Τον Διοικητήν ηύχαρίστησε μέ 
συγκινητικά λόγια ό έπί κεφαλής τούτων καί έν συνεχεία πάντες έζητωκραύγασαν 
ύπέρ τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μέχρις ότου γίνουν τά άνωτέρω ειχεν έν τώ μεταξύ έτοιμασθή πλουσιώτατον 
μενού έξω, στο προαύλιο τής Σχολής—βλέπετε τά πάντα μελετημένα—δπου έκάθη- 
σαν όλοι καί ύπό τούς ήχους τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας άπολαύσανε ενα 
αλησμόνητο πασχαλινό δειλινό. Τραγουδήσανε, χορέψανε μέχρις άργά τό βράδυ, 
όπότε άνεχώρησαν διά την ’Εθνικήν Εστίαν κατενθουσιασμένοι καί κατασυγκι- 
νημένοι διά τήν θερμοτάτην υποδοχήν τής όποιας έτυχον, διά τήν έξαιρετικήν περι- 
ποίησιν καί τήν καθαρή έλληνική άτμόσφαιρα μέσα στήν όποια έζησαν γιά λίγες 
ώρες.

Τή γιορτή τού Πάσχα έκτος άπό τούς άξιωματικούς τής Σχολής, τούς δοκίμους 
καί τάς οικογένειας των, έτίμησαν καί οί κάτωθι :

Οί 'Υπουργοί ’Εσωτερικών κ. Ράλλης Γ. καί Συγκοινωνιών κ. Βρανόπουλος 
Δημ., ό ’Αρχηγός τής Ε. Β. Χωρ /κής κ. Βαρδουλάκης Γ., ό ’Αρχηγός τού Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
’Αντιστράτηγος κ. Φροντιστής Άθαν., ό τ. ’Αρχηγός Άστυν., Πόλεων κ. Σπόρου I., 
οί Άστυν. Διευθυνταί κ. κ. Καραμπέτσος Εύάγγ., Μουρούσιας Άνδρέας, Βερελής 
Νικόλ., Ζερβόπουλος Σ., Βούλγαρης Μιχαήλ, ό Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλό- 
πουλος Άναστ., οί δημοσιογράφοι κ.κ. Γεωργακάκος, Φιλιππάκης καί Πασπα- 
λιάρης, ό Δ/ντής καί 'Υποδ/ντής τής Λεόντειου Σχολής, οί καθηγηταί τής Σχολής 
'Υπαστυνόμων κ.κ. Γαλανός Δ., Μαγκάκης Γ., Τσοΰτσος Ά θ., Πολυμενάκος Ίω ., 
Σταυρίδης’Ελευθ., Γιαννόπουλος Βασίλ., Κοκκινάκης Δημ., Λουκάς Ίωαν., ΙΊατσού- 
ρης Χρ. καί πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου.

’Επίσης τήν Σχολήν έτίμησαν καί ξένες προσωπικότητες, ώς ό ’Αρχηγός τής 
’Αμερικανικής Άστυν. ’Αποστολής κ. Miles Furlong μετά τής συζύγου του καί τής 
κόρης των καί ό σύμβουλος έπί τών τηλεπικοινωνιών, κ. Neal Zackson. 'Ομοίως 
παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τής Δημοκρατίας Σομαλίας Στρατηγός 
Mohamet Abscir Moussa μετά τού λοχαγού Καραμπινιέρων Stelano Gionannone, 
ό Προϊστάμενος τής έκτελεστικής Γραμματείας τού Ν.Α.Τ.Ο. λόρδος κ. Coleradge, 
ό ’Αρχηγός ’Ασφαλείας Ν.Α.Τ.Ο. κ. Lucaen Hoebece καί ό Προϊστάμενος Γρα
φείου Ασφαλείας Ν.Α.Τ.Ο. κ. Zames Nugent.

’Έτσι τό φετεινό γλέντι τής ’Αστυνομικής Σχολής μέ τό πηγαίο κέφι του, τό 
πλούσιο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα καί μέ τον ένθουσιασμό τών παρισταμένων 
συνεχίστηκε μέχρις άργά τό βράδυ καί έγνώρισε μιά άνευ προηγουμένου έπιτυχία.

Π. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Ύπο 'Υπαστυνόμου Α ' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ζακύνθου.
Πάροδος της όδοΰ Κυψέλης 59, κοντά στους 'Αγίους ’Αποστόλους της Κυ- 

ψέλης.^
'Η  Ζάκυνθος, ή διεθνώς γνωστή ώς Zante, άνήκει στο συγκρότημα των 

Ίονίων νήσων. Τό όνομά της ή νήσος τό οφείλει στον γυιό τοϋ βασιλέως τής Τροίας 
Δαρδάνου, Ζάκυνθον, ό όποιος, κατά την παράδοσι, εγκατασταθείς άρχικά στην 
Ψωφίδα τής ’Αρκαδίας, διεπεραιώθη άργότερα εκεί καί έκτισε πόλι στήν οποία 
έδωσε τό όνομά του.

Πριν τον Τρωικό πόλεμο, ή Ζάκυνθος ύπήγετο στο βασίλειο τοϋ Όδυσσέως. 
Μ’ αυτόν οί Ζακυνθινοί πήραν μέρος στήν εκστρατεία τής Τροίας. "Υστερα όμως από 
τήν επιστροφή τοϋ Όδυσσέως καί τον θάνατο των «μνηστήρων» τής Πηνελόπης, 
οί Ζακυνθινοί έπανεστάτησαν κατά τοϋ Όδυσσέως καί έγκατέστησαν δημοκρατικό 
πολίτευμα. Τόσο κατά τήν άρχαιότητα, όσο κι’ άργότερα ή Ζάκυνθος γνώρισε πολ
λούς κατακτητάς. Τό 1484 παραχωρήθηκε, διά συνθήκης, στους Ενετούς, οί όποιοι 
τήν έκράτησαν μέχρι τό 1797, 0τε τήν κατέλαβον οί Γάλλοι. (Σχετικά γιά τήν 
περαιτρω τύχη της, βλέπε στήν οδόν Έπτανήσου).

'Η  Ζάκυνθος είναι, άπό τήν άρχαιότητα, τό νησί μέ τις φυσικές καλλονές. 
Πολλές είναι οί προσωνυμίες πού δόθηκαν σ’ αυτήν, όπως : «Τζάντε, τό φιόρο τοϋ 
Λεβάντε», «άνθος τής ’Ανατολής», «πλωτός κήπος», «νύμφη τοϋ Ίονίου» κ.λ.π. 
Στή Ζάκυνθο γεννήθηκε ό κορυφαίος των νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων καί 
’Ακαδημαϊκός, Γρηγόριος Ξενόπουλος. Στή πόλι τής Ζακύνθου, βρίσκεται τό λεί
ψανο, τοϋ πολιούχου τής νήσου, τοϋ'Αγίου Διονυσίου. ('Ομώνυμοι οδοί υπάρχουν καί 
σ’ άλλες συνοικίες).

Ζαλεύκου.
Πάροδος τής όλοϋ Διοχάρους 22 (Γεωργίου Β '), κοντά στή πλατεία Προ

σκόπων.
Ό  Ζάλευκος, νομοθέτης τής στήν Κάτω ’Ιταλία Ελληνικής πόλεως Λοκροί
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Έπιζεφύριοι, ήκμασε γύρω στο 660 π.Χ. καί θεωρείται ώς ό πρώτος νομοθέτης 
της Ευρώπης, πού διατύπωσε γραπτά τήν νομοθεσία του, αν καί μερικοί άμφισβη- 
τούν τήν ύπαρςίν του. Δύο ιδεώδη χαρακτηρίζουν τήν νομοθεσία τοϋ Ζαλεύκου: Ή  
ρύθμισις των σχέσεων των άνθρώπων μέ βάσι τις αρχές τής δικαιοσύνης καί ή έξα- 
σφάλισις στή πολιτεία ένός σταθερού νομικού καθεστώτος. 'Η έπίδρασις τής νομο
θεσίας τού Ζαλεύκου, υπήρξε τεραστία.

Ζ αλόγγου.
Πάροδος τής οδού Ζωοδόχου Πηγής 5, κοντά στήν ομώνυμη έκκλησία.
Πρόκειται γιά το γνωστό ιστορικό βουνό τής ’Ηπείρου, άπό τό όποιο οί 

Σουλιώτισσες, γιά νά μή πιαστούν ζωντανές στά χέρια τών Τούρκων, πήδησαν στο 
γκρεμό, σέρνοντας μιά-μιά τό τελευταίο τους χορό καί τραγουδώντας «στή στεριά 
δέν ζή τό ψάρι ούτ’ άνθος στήν άμμουδιά, κι’ οί Σουλιώτισσες δέν ζοΰνε δίχως τήν 
ελευθερίά. ’Έχετε γειά βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες», άφοΰ προηγουμένως 
έρριξαν ζωντανά τά βρέφη τους στο γκρεμό. (18 Δεκεμβρίου 1803). 'Ομώνυμοι 
οδοί υπάρχουν σέ πολλές συνοικίες.

Ζαλοκώστα.
Πάροδος τής οδού Β. Σοφίας 3, έναντι τής Βουλής.
Ό  Ζαλοκώστας Γεώργιος, άγωνιστής τού 21, στρατιωτικός καί ποιητής, 

γεννήθηκε στο Συράκον τής ’Ηπείρου τό 1805 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τήν 15 
’Ιουλίου 1858. Πήρε μέρος στήν άμυνα καί τήν ήρωική έξοδο τού Μεσολογγίου, 
μαζί μέ τον άδελφό του Νικόλαο. Έκτος τών έθνικών καί πατριωτικών ποιημάτων 
έγραψε καί μερικά ερωτικά. Ό  θάνατος τών έπτά άπό τά έννέα παιδιά του, έπέδρασε 
σημαντικά στή ποίησί του. Μέ τό ποίημά του «Τό Μεσολόγγιον» πήρε τό 1851 τό 
πρώτο βραβείο στο Α' Ράλλειο ποιητικό διαγωνισμό. Ή  ζωή του ολόκληρη ήταν 

' ένας συνεχής κύκλος σφυροκοπημάτων τής μοίρας, μιά περίεργη καταδρομή.
Ζ αμπελίου.
Πάροδος τής οδού Πατησίων 328, έναντι τού εργοστασίου Κλωναρίδου.
Πήρε τήν ονομασία αύτή,πρός τιμήν τών: α ) ’Ιωάννου Ζαμπελίου. (Γεννήθηκε 

στή Λευκάδα τό 1787, δπου καί πέθανε τό 1856. Έκτος τού δτι ύπήρξεν ένας άξιό- 
λογος νεοέλλην δραματικός ποιητής, παράλληλα υπηρέτησε μέ επιτυχία τήν Θέμιδα, 
διατελέσας άνώτερος δικαστής στήν Κεφαλληνία (1826) καί άνώτατος δικαστικός 
σύμβουλος στή Κέρκυρα (1834). Στον άγώνα τού 21 προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες) 
καί β) Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, γυιοΰ τού Ίωάννου. (Γεννήθηκε στή Λευκάδα 
τό 1813 καί πέθανε στο Ζούγκ τής Ελβετίας τό 1881. 'Ιστορικός συγγραφεύς, ήταν 
παράλληλα ένας άπό τούς πρώτους σπουδαιοτέρους "Ελληνες βυζαντινολόγους καί 
ιστοριοδίφης τής Νέας Ελλάδος).

Ζάν Μωρεά.
Πάροδος τής οδού Βεΐκου 95, κοντά στο έργοστάσιο ΦΙΞ.
'Ο Ζάν Μωρεάς, (φιλολογικό ψευδώνυμο τού ’Αθηναίου Έλληνογάλλου ποιη- 

τοΰ καί λογοτέχνου Ίωάννου Α. Παπαδιαμαντοπούλου, ό όποιος διέπρεψε στο 
Παρίσι), γεννήθηκε τό 1856 καί πέθανε τό 1910. Στο Παρίσι 'ίδρυσε τήν «Ρωμα
νική σχολή», ή οποία έπανάφερε τις κλασσικές τάσεις στή γαλλική λογοτεχνία. 
'Ο Ζάν Μωρεάς έξέδωκε πολλές ποιητικές συλλογές, σειρά διηγημάτων κ.ά.

Ζάππα Ε ύα γγέλου .
Πάροδος τής οδού ’Ιβύκου 4, κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
'Ο Ευάγγελος Ζάππας, Εθνικός εύεργέτης, γεννήθηκε στο Λάμποβο τής 

επαρχίας Τεπελενίου (Β. ’Ήπειρος) τό 1800 καί πέθανε τό 1865. Μαζί μέ τον 
έξάδελφό του Κωνσταντίνο, πολέμησαν κατά τού Άλή—Πασσά κι’ αργότερα,
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ύπέρ αύτοΰ, κατά των σουλτανικών στρατευμάτων. 'Ο Εύάγγελος άναδείχθηκε πρω- 
τοπαλλήκαρο του Μάρκου Μπότσαρη καί μαζί μέ τον έξάδελφό του, πήραν μέρος 
σέ πολλές μάχες τής έπαναστάσεως τοΰ 21. Μετά τήν έπανάστασι έγκατεστάθησαν 
στη Ρουμανία, όπου άσχοληθέντες μέ το εμπόριο, άπέκτησαν πολλά χρήματα. Μέ 
διαθήκη των, άφησαν όλη τήν περιουσία τους στην Ελλάδα. Τά άπ’ αυτούς κληρο- 
δοτηθέντα ποσά άνήρχοντο στο ενα έκατομμύριο λίρες. Οί άνδριάντες τους βρίσκον
ται έκατέρωθεν τής εισόδου τοΰ Ζαππείου μεγάρου.

Ζαρίφη.
Πάροδος τής όδοϋ Ά χιλ. Παράσχου 95, κοντά στή στροφή τής Λ. ’Αλεξάν

δρας γιά τό Γκύζη.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τοΰ Γεωργίου Ζαρίφη, "Ελληνος τραπε

ζίτου καί έθνικοΰ ευεργέτου, έκ Κωνσταντινουπόλεως. "Ιδρυσε τήν Μεγάλην τοΰ
Γένους Σχολήν, στήν Κωνσταντινούπολι, καθώς καί άλλα σχολεία. Πέθανε τό 1884.

«
Ζάρκου.
Πάροδος τής όδοΰ Μύλων 72, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Τό Ζάρκο, κωμόπολις τής έπαρχίας Τρικάλων, εϊναι ιστορικά γνωστό άπό 

τις πολυήμερες μάχες πού διεξήχθησαν έκεϊ κοντά, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 
τοΰ 1897.

Ζαφειροπούλου.
Πάροδος τής όδοϋ Ζ. Παπαντωνίου, κοντά στήν πλατεία καί ’Εκκλησία, 

'Αγία Παρασκευή, τής όδοϋ Άχαρνών.
’Οφείλει τήν ονομασία στο έπώνυμο πολλών άγωνιστών τοΰ 21, οί όποιοι 

προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον ιερόν άγώνα.
Ζαχαράτου.
Πάροδος τής όδοϋ Π. Κυριάκου, όπισθεν τοΰ Μαιευτηρίου τής Έλενας Βε- 

νιζέλου.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ γνωστοΰ καφενείου 

τής πλατείας Συντάγματος Σπυρίδωνος Ζαχαράτου, ό όποιος διέμενε στο δρό
μο αύτό, τότε πού ζοΰσε. Τό καφενεϊον «Ζαχαράτου» λειτουργεί, στήν σημε
ρινή του θέσι, άπό τό 1895. 'Υπήρξε κάί είναι τό εντευκτήριο πολιτικών, στρα
τιωτικών, ποιητών καί λογοτεχνών τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

Ζαχαρία.
Πάροδος τής όδοΰ Μπουκουβάλα 15 (Λ. ’Αλεξάνδρας 109), κοντά στο τέρμα 

'Ιπποκράτους.
'Ο Ζαχαρίας Γεώργιος, ’Αθηναίος άγωνιστής, έφονεύθη τό 1827, προ τής 

Άκροπόλεως.
Ζαχαρίτσα.
Πάροδος τής όδοΰ Δράκου 28, στή Γαργαρέτα.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη ’Αθηναϊκή οικογένεια, προκρίτων καί 

αγωνιστών, τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν στήν έπανάστασι τοΰ 1921.

(Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
'Τπ& ‘Τπαστυν. Β' κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχβια άπό τό  προηγούμενο)

—Μάλιστα κύριε Εΐσαγγελεΰ. ΟΙ άλλοι είναι δλοι τους γνήσιοι "Ελληνες... 
’Ελάτε όμως να δήτε τώρα ένα χημικό έργαστήριο, άπδ εκείνα πού μόνον στήν Κίνα 
καί στις ’Ινδίες λειτουργούν.

Πήρε τον Εισαγγελέα άπό τό μπράτσο καί μοόγνεψε να τούς άκολουθήσω.
—Χαιρετισμούς άπο τη Δώρα Δελάκου, ψιθύρισε ό Μένιος ένώ έφευγα για 

ν’ άκολουθήσω τον Διευθυντή μέ τύν Εισαγγελέα. Είναι κατενθουσιασμένη μαζί 
σας...

Δεν μπόρεσα να γελάσω μέ το άστεϊο τοϋ Μένιου. Θυμήθηκα δμως την 
κοπέλλα πού πριν δυο ώρες μέ προκαλοϋσε κυνικώτατα. Καί πού, ύστερα άπο 
λίγη ώρα έπεφτε στα πόδια μου, παρακαλώντας να την άφήσω να κανονίση ένα 
πολύ σοβαρό καί επείγον ζήτημα...

Μπήκα μέ τον Εισαγγελέα καί τον Διευθυντή στο έργαστήριο των ναρκω
τικών. 'Ο Είσαγγελεύς τό περιεργάστηκε κι’ ύστερα σταμάτησε στη δυτική γωνιά.

Βλέπετε αύτή τή μικρή ντουλάπα; τον ρώτησε ό Διευθυντής.
-—Ναί 1 Πιστεύω να είναι γεμάτη άπο μπουκάλια καί κάθε είδους μικροπράγ

ματα, χρήσιμα στήν επεξεργασία τοΰ οπίου, άποκρίθηκε 6 Είσαγγελεύς.
Σήκωσε τό πόδι του ό Διευθυντής κι’ έδωσε μια ώθηση άκόμα στή ντουλάπα. 

Τό κομμάτι τοϋ τοίχου ύπεχώρησε πάλι, δπως καί πρίν, σέ μέγεθος κανονικής πόρ
τας.

—Μά ποϋ βρισκόμαστε; ψιθύρισε κατάπληκτος ό Είσαγγελεύς. Τί είναι αυτό;
—’Εδώ μέσα βρήκαμε δυο νέους, ψιθύρισε ό Διευθυντής. Δέν μπορεί βέβαια 

να μαντέψη κανείς εύκολα τήν ύπαρξη αυτής τής άποθήκης. Είναι κατασκευασμένη 
μέ άριστοτεχνικό τρόπο, τόσο τέλεια πού ό 'Τπαστυνόμος ούτε καν φαντάσθηκε 
πώς ή μικρή ντουλάπα άποτελοϋσε τήν βάση τής πόρτας αύτής δταν άνακάλυψε 
τό έργαστήριο. Παρατήρησε δμως τήν θέση ώρισμένων άντικειμένων κι’ έφυγε. 
"Οταν σέ λίγο έπιστρέψαμε μαζί, μου είπε δτι μερικά πράγματα δέν υπήρχαν στή 
θέση τους. Είχαν έξαφανισθή. 'Η  ντουλάπα αύτή μοΰ κίνησε τήν περιέργεια τότε. 
Σκέφθηκα στήν άρχή δτι δέν ύπήρχε κανένας λόγος νά είναι τόσο χαμηλά. "Τστερα 
μουκανε έντύπωση τό γεγονός τοΰ δτι ήταν χωνευτή. Πιο πολύ άπ’ δλα αύτά δμως 
μέ βοήθησε ένα σχεδιάγραμμα πού μελέτησα δυο βράδυα συνέχεια, χωρίς νά βγάλω 
κανένα θετικό συμπέρασμα άκόμα. 'Υπάρχει πάντως στο σχεδιάγραμμα έκεϊνο 
κάτι σχετικό μέ τήν πόρτα αύτή. "Οταν σήκωσα για πρώτη φορά τό πόδι μου νά 
δώσω κλωτσιά στήν ντουλάπα, νόμιζα δτι τό μόνο πού θά πετύχω θά είναι νά σπά
σουν τά γυαλικά πού βρίσκονταν μέσα. Ευτυχώς δμως πού έπαλήθευσαν οί λίγες 
ύπόνοιες πού είχα άπό τό σχεδιάγραμμα....

Σφραγίσαμε τό έργαστήριο καί παίρνοντας τά έξη άτομα βγήκαμε στο δρόμο. 
Πήραμε δύο αυτοκίνητα καί σέ τρία λεπτά βρεθήκαμε ξανά στήν ’Ασφάλεια. Ό  
Διευθυντής άνέβηκε στο γραφείο του μέ τόν Εισαγγελέα κι’ έγώ παίρνοντας πάλι 
τόν Γεωργίου μέ τόν Μένιο καί τόν Κότσυφα ξεκίνησα γιά τό Μοναστηράκι.

*
*  *

—Τί έγινε μέ τόν Γρηγόρη καί τή Ντάρα ; ρώτησα τόν Κότσυφα ένώ βαδί
ζαμε γρήγορα γιά τό Μοναστηράκι. Γιατί δέν μέ ειδοποίησες;

—Μακάρι νά είχα τόν καιρό νά σάς ειδοποιήσω, άποκρίθηκε σκεπτικός ό Κό
τσυφας. Κι’ ύστερα άπό λίγο συνέχισε :
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—Δεν πρόφθασα νά κάνω τίποτα. Μόλις εξουδετερώσατε τον Πιέρ στις σκά
λες φάνηκε μια σκιά έξω άπ’ την πόρτα πού προσπαθούσε νά την άνοιξη. Δεν τά 
κατάφερνε και προχώρησε προς τον πόρτα της αύλής. Τότε είδα δτι ήταν ή Ντάρα. 
’Άνοιξε τήν αυλόπορτα καί κοίταξε γύρω της σάν ν’ άναζητοΰσε κάποιον. Δεν είδε 
τίποτα καί φώναξε σιγά :

«Γρηγόρη!... Γρηγόρη!...»
Δεν πήρε καμμιά άπάντηση καί προχώρησε στο βάθος της αύλής. Μπήκε 

άπ’ τήν άλλη πόρτα μέσα καί κατευθύνθηκε στο μέρος πού είχατε κλείσει τον Γρη- 
γόρη. Έ κεΐ χτύπησε ελαφρά τήν πόρτα καί φώναξε το όνομα τής Έλενας. Φαίνεται 
νά ήξερε ότι είχαν φυλακίσει έκεΐ τήν 'Έλενα, μά όχι κι’ ότι τήν μαχαίρωσαν άργό- 
τερα. ’Αντί γιά τήν "Ελενα τής άπάντησε ό Γρηγόρης. Τής είπε ότι είναι κλειδωμένος 
έκεΐ μέσα καί τήν παρακάλεσε νά τού άνοιξη. ’Εκείνη έβγαλε τότε ένα άντικλείδι 
καί άνοιξε τήν πόρτα.

«Μά πού είναι έκείνη ή ξετσίπωτη ;» τον ρώτησε έννοώντας τήν "Ελενα.
«Σσσστ!» "Εκαμε ό Γρηγόρης. «Είναι ή ’Ασφάλεια έπάνω. Τήν βρήκαν έδώ 

μέσα μισοπεθαμένη καί τήν πήραν... Είμαστε χαμένοι! Κάποιος μάς πρόδωσε!!... 
Πάμε νά φύγουμε γρήγορα...».

«Καλά! Καί ποιος τήν πλήγωσε;» τον ρώτησε ή Ντόρα.
«’Εγώ!... Τήν κάρφωσα μέ τήν κάμα μου στο στήθος! Ό  Πιέρ μου είπε ότι δεν 

πρέπει νά ζήση καί μέ διέταξε νά τήν χτυπήσω. ’Έδωσε δίκιο στον Παναγιώτου 
πού ύπεστήριζε άπό μέρες νά τήν ξεκάνουμε... ’Έλα τώρα, πάμε νά φύγουμε, πριν 
μάς δουν. Μοΰ φαίνεται ότι έπάνω έγινε μεγάλος σαματάς. Ακόυσα πυροβολισμό !!..».

«Καί έγώ τον άκουσα», ψιθύρισε ή Ντόρα. «’Ήμουνα έπάνω στή σοφίτα κι’ έτρε
μα γιατί δύο άστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι κι’ άνοιξαν όλα τά δωμάτια. Δεν βρήκαν 
τίποτα κι’ ετοιμάζονταν νά μπουν στήν κουζίνα. Τότε άκούστηκε ό πυροβολισμός 
άπό έδώ κι’ έφυγαν τρέχοντας γιά νά βοηθήσουν... Βγήκα στή βεράντα καί τούς 
είδα νά τρέχουν προς τά κάτω. 'Ο ένας ήταν ό Γιαννόπουλος, έκεΐνος πού πήρε τήν 
Κάτια προχθές, όταν τήν κυνήγησες γιά νά...»

«Χμμ!» έκανε ό Γρηγόρης. «"Ηρθαν γιά νά ένισχύσουν τούς άλλους... Άκουσα τήν 
πόρτα πού άνοιξε καί όστερα άκουσα βήματα στή σκάλα πού άνέβαιναν... Πάμε..!».

Βγήκαν στον κήπο καί προχώρησαν μέ χίλιες προφυλάξεις. Βγήκα καί έγώ άπ’ 
τήν είσοδο καί μόλις φάνηκε ό Γρηγόρης στήν αύλόπορτα τον έπιασα. Μουδωσε 
μιά κλωτσιά στο γόνατο, άλλά τον κατάφερα γρήγορα. Δέν θά χωνέψω όμως ποτέ 
αύτό τό διαβολοθήλυκο τή Ντόρα! Μοΰ κατέσχισε τό πρόσωπο μέ τά νύχια τη ς! Νά 
κοιτάξτε!!...

Τότε πρόσεξα ότι ό καημένος είχε μεγάλες γρατσουνιές στο πρόσωπο.
—Δέν πειράζει, είπα. " Γυναίκα είναι...
—Καταλαβαίνετε ότι άναγκάστηκα νά τήν πιάσω άπό τά μαλλιά, συνέχισε ό 

Κότσυφας. Προχώρησα λίγο καί γιά καλή μου τύχη, βρέθηκε μπροστά μου, ποιος 
νομίζετε; Ό  σωφέρ!. ’Εκείνος πού έρωτοτροποϋσε μέ τήν Κάτια!... Τον φώναξα 
νά μέ βοηθήση καί έκεΐνος δέχτηκε πρόθυμα. Μόλις ήρθε όμως κι’ έπιασε τον Γρη
γόρη άπό τόνα χέρι, νά καί... ή Κάτια! Γύριζε άπό τήν κλινική πού μετέφερε τήν "Ε
λενα. "Αλλωστε μόλις είδα τό σωφέρ κατάλαβα ότι κάπου έκεΐ κοντά θά έπρεπε νά 
ήταν καί ή Κάτια...

—Λές νά τά ψήσανε ;
—Μπά! Ή  Κάτια μοΰ είπε, όταν πηγαίναμε στήν ’Ασφάλεια τό Γρηγόρη καί 

τή Ντόρα, ότι μόλις βγήκε άπ’ τού Σουρέλη είδε μπροστά της τό σωφέρ. Τήν πήρε 
πάλι άπό κοντά καί τή έφερε ώς έκεΐ. Φαίνεται νά είναι άπό έκείνους πού έπιμένουν...

—Γιά στάσου!, τον διέκοψα.
Μπαίναμε στή μικρή πλατεία τού Μοναστηρακίου άπ’ τήν όδό ’ Αθηνάς κι’ έβλεπα
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κατάπληκτος ότι οί πληροφορίες τού ’Αστυνόμου έβγαιναν άληθινές. 'Ένα φορτηγό 
αύτοκίνητο, γεμάτο άπό άδειανά βαρέλια βενζίνης, βρισκόταν έκεϊ. "Ολα στην πλα
τεία, τήν ώρα εκείνη, ήσύχαζαν άκόμα.

’Έκανα ένα γϋρο στην πλατεία καί υστέρα άπό ένα τέταρτο ρίζωσα στο ιερό 
της μικρής εκκλησίας, μαζί μέ τούς δυο άστυφύλακες. Πλησίαζε πέντε ή ώρα. 'Η 
ήμέρα έκείνη ξημέρωνε γελαστή κι’ οί μικροπωληταί κυλούσαν ήσυχα τάκαρροτσάκια 
τους προς τις διάφορες γωνιές τής πλατείας. 'Ο ηλεκτρικός είχε άρχίσει κι’ αύτός τή 
συγκοινωνία κι’ ό έργατόκοσμος κατευθυνόταν βιαστικά προς τό σταθμό.

—Γιατί ήρθαμε στο Μοναστηράκι; ρώτησε ξαφνικά ό Γεωργίου, πλησιάζοντας 
κι’ αύτός στο ιερό τής έκκλησίας. Έ χετε τήν γνώμη δτι ή Νάνσυ θά ερθη μόνη της 
νά φύγη γιά τήν Κόρινθο, άφοΰ πιάσαμε τήν Ντόρα καί τον Λάβδα; Δεν τό πολυπι- 
στεύω αύτό...

•—Ξέρεις καλά Γεωργίου δτι καμμιά πληροφορία δεν βγήκε σωστή άπόλυτα 
απάντησα. Δεν νομίζεις δτι μπορεί νά ύπάρχη κάποια παγίδα σ’ αύτά πού κατέθεσαν 
τά δυο άτομα τής «Μασσαλιώτιδας» στον ’Αστυνόμο; ’Έξαφνα, πώς σοϋ φαίνεται 
τό δτι βρήκαμε τον Πιέρ στά Έξάρχεια; Δεν θάπρεπε νά βρίσκεται στήν Κόρινθο 
κατά τις πληροφορίες πού είχαμε; Λοιπόν; Τίποτα δέν άποκλείει νά φανταζώμαστέ...

Κούνησε τό κεφάλι του χωρίς ν’ άπαντήση.
Είπα στον Κότσυφα νά πλησιάση στο φορτηγό καί νά χτυπήση έλαφρά τό 

κλάξον. Πήγε καί τό πίεσε δυο φορές. Τίποτα... Κανείς δέν φάνηκε νά προχωρήση 
προς τά έκεΐ.

’Άναψα ένα τσιγάρο καί πήγα νά καθήσω σέ κάποιο κιβώτιο σφυρίζοντας ένα 
τραγούδι. 'Ό Μένιος μέ πλησίασε κι’ αύτός κρατώντας ενα καφάσι. Τδβαλε κάτω καί 
κάθησε. 'Ένας άστυφύλακας πού περιπολοΰσε ήρθε κοντά μας τότε.

—Τί κάνετε εσείς εδώ ; μάς ρώτησε πλησιάζοντας. ’Έχετε ταυτότητες ;
"Εβγαλα τήν ταυτότητα καί τού τήν έδειξα. Άρκέσθηκε νά γελάση καί μου 

ψιθύρισε :
—’Αναζητάμε δύο άτομα πού διέρρηξαν ένα ψιλικατζίδικο. Τό τηλεφώνημα 

περιγράφει τον έναν σάν κι’ έσάς : «Σακκάκι γκρι τριμμένο, παντελόνι μαύρο 
έφθαρμένο καί σχισμένο στο μηρό......

"Εφυγε. Τον κοίταξα γιά λίγο πού άπομακρυνόταν κορδωμένος καί γύρισα προς 
τον Μένιο.

-—Τί έγινε μέ τήν Δελάκου; τον ρώτησα.
—"Α ! Τήν πήγα μαζί μ’ έναν άστυφύλακα τής Καλλιθέας ώς τό Μαράσλειο, 

μοΰ άποκρίθηκε. Μπήκε στήν οδό Μαρασλή 118 καί παρέμεινε ένα τέταρτο περίπου. 
Βγήκε ύστερα καί πήγαμε πάλι στήν Καλλιθέα. Μπήκε στο δωμάτιο τής κ. Κλάουζ 
καί κατόπιν μάς δήλωσε δτι είναι έτοιμη νά μάς άκολουθήση. Τήν πήγαμε στήν 
’Ασφάλεια καί τήν παραδώσαμε στον κ. Κρόμα.

—Στον κ. Κρόμα; Μά σηκώθηκε ό κ. Κρόμας; ρώτησα παραξενεμένος.
—Ναί. Πήγε στο γραφείο του άπό τις. δύο τή νύχτα. Έ χει ένα τραύμα δεμένο 

μέ επίδεσμο. Πάντως, άπό τό πρωί θ’ άρχίση άνακρίσεις.
—Δέν κατάφερες νά μάθης τίποτα άπό τή Δελάκου; ρώτησα κοιτάζοντας 

έναν λωποδύτη πού έστριβε στή γωνιά μόλις μάς είδε. Θά κατάλαβε οπωσδήποτε δτι 
κάτι τό ύποπτο συμβαίνει σ’ αύτή τήν κοπέλλα.

( Συνεχίζεται)
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