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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ

'Υ πό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Ομοίως άναφερόμεθα εις τήν βλάβην τής υγείας συνεπείς τής κοπώσεως. Τοΰθ’ 
δπερ δέον νά συνδυασθή καί προς τό γεγονός ότι πολλοί νέοι διημερεύουσι καί διανυ- 
κτερεύουσιν έν τώ  κινηματοθεάτρω παρακολουθοΰντες κατ’ έπανάληψιν τήν αύτήν 
ταινίαν. Πράγμα, δπερ προεκάλεσεν έπανειλημμένως τάς διαμαρτυρίας των επιχει
ρηματιών των κινηματογράφων, οί όποιοι άπό τής ίδικής των σκοπιάς βλέπουν μό
νον τήν εντεύθεν προκαλουμένην μείωσιν των είσπράξεών των. Έ ν  συναφεία άναφέ- 
ρομεν δτι συνεπεία τής κοπώσεως καί τής μεμολυσμένης ατμόσφαιρας, άλλα καί άλ
λων λόγων σημειοϋνται ένίοτε καί λιποθυμίαι καί σκοτοδίναι διαφόρων θεατών.

Έ ν  συνεχεία άναφερόμεθα είς τήν βλάβην τής όράσεως, ιδίως δέ λόγφ τοϋ κα
μάτου τών οφθαλμών έκ τής συνεχούς προσηλώσεως καί τής συχνής καί ταχείας με
ταβολής τής λαμπρότητος τών επί τής οθόνης στροβιλιζομένων φωτεινών εικόνων, 
τών τυχόν ύποτρεμουσών εικόνων ή τών άποτόμων μεταπτώσεων άπό τοϋ σκότους 
είς τό φώς κ .τ.λ . (« Έ μ μ . Ν. Λαμπαδάριος, αυτόθι»),

'Ωσαύτως άναφερόμεθα είς τήν άπερισκεψίαν πολλών γονέων, οί όποιοι συμ- 
παραλαμβάνουσι τά μικράς ήλικίας τέκνα των, άκόμη καί τά νήπια, είς τούς κινη
ματογράφους, καθ’ δν χρόνον θά έπρεπε ταΰτα νά εύρίσκωνται, καί δή άπό μακροΰ, 
έπί τής κλίνης.

"Η άναφερόμεθα είς τήν βλάβην τής υγείας λόγω προωθήσεως προς κατά μά
νας άπόλαυσιν τών νεαρών θεατών έκ τών διαφόρων σκανδαλιστικών γενετησίων 
σκηνών καί εικόνων.

3) Βλάβη πνευματική.
Κατά δεύτερον λόγον, ό κινηματογράφος δέν ζημιοΐ μόνον τήν σωματικήν 

υγείαν, άλλά καί τήν πνευματικήν καί διανοητικήν.
Τοΰτο δέ, διότι έν πρώτοις ένεκα τής ύπερβολικής έντάσεως τής προσοχής καί 

τής ταχύτητος τής έναλλαγής τών παραστάσεων καταπονείται μεγάλως ό έγκέφα- 
λος, ό όποιος καί έξασθενεΐ, τελικώς δ’ έντεΰθεν σχεδόν πάς θεατής, ιδίως δέ ό νεα
ρός, κινδυνεύει νά ύποστή διανοητικόν κάματον. ’Αρκεί δέ νά λάβη τις ύπ’ δψιν δτι 
συμβάντα, τών όποιων ή άνάγνωσις θά άπήτει χρονικόν διάστημα πολλών ωρών, 
έξελίσσονται ζωηρώς καί γοργώς είς τάς κινηματογραφικάς παραστάσεις καί μόνον 
έντός έλαχίστων λεπτών (G aupp) (« Έ μ μ . Ν. Λαμπαδαρίου, αυτόθι» σ. 11 έπ .»).
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Κατά δεύτερον δμως λόγον ό κινηματογράφος παρέχει εις τούς έστερημένους 
πείρας άνωρίμους νεαρούς θεατάς καί μίαν ψευδή, άρα επικίνδυνον πνευματικήν τρο
φήν, ήτοι ψευδή εικόνα τής ζωής, ψευδή ψυχολογίαν των άνθρώπων καί άνυπάρκτους 
συνθήκας ζωής, ποτίζων κατ’ αύτόν τον τρόπον τον νοϋν διά ψευδούς εμπειρίας καί 
ψευδών έντυπώσεων.

4) Βλάβη της ψυχικής υγείας.
Κατά τρίτον λόγον 6 κινηματογράφος ζημιοϊ τήν ψυχικήν υγείαν καί των νεα

ρών θεατών ποικιλοτρόπως.
Τοιουτοτρόπως έν πρώτοις αί προβαλλόμεναι έπί τής οθόνης άνατριχιαστικαί 

καί φρικταί σκηναί κτηνωδίας, βαναυσότητος, τραχείας βίας καί τρόμου γεννώσιν 
υστερικούς παροξυσμούς, κεφαλαλγίας, άγρια δνειρα, νυκτερινάς φοβίας, σπασμούς, 
θρήνους καί έφιάλτας, άγχος καί άγωνίαν.

Κατά δεύτερον λόγον αί τοιαϋται φρικώδεις σκηναί συντελοϋσιν εις τήν δη
μιουργίαν νευρώσεων, εις τήν έκκόλαψιν σοβαρών ψυχώσεων, εις τήν άφύπνισιν τυ
χόν ύπαρχούσης νευρικής προδιαθέσεως, εις τήν παρώθησιν προς παρορμητικάς άντι- 
δράσεις κ.ο.κ.

Αί άνωτέρω δέ διαπιστώσεις άποκτώσιν ιδιαιτέραν δλως σημασίαν, έάν άνα- 
λογισθή τις δτι εις τάς κινηματογραφικάς παραστάσεις κατά τάς σχετικάς στατι- 
στικάς συχνάζουσι προ πάντων ψυχικώς άνώμαλα, όλιγοφρενή ή άπλώς άμβλύ- 
νοα ή ψυχωτικά νεαρά άτομα, άτινα άκριβώς λόγω τών τοιούτων άμαρτιών των 
καθίστανται καί πλέον έπιρρεπή εις τάς έκ τοϋ κινηματογράφου τοιαύτας βλάβας.

IV. ΕΙδικώς περί της ήθικής βλάβης της νεαρας ήλικίας έκ τοϋ 
κακού κινηματογράφου.

1. Γενικώς.
Καί νϋν μετά τήν σκιαγράφησιν τών σωματικών, πνευματικών καί ψυχικών 

ζημιών τής νεαράς ήλικίας έκ τοϋ κινηματογράφου, αί ζημίαι βεβαίως άσκοΰσιν 
έμμεσον έπιρροήν ώσαύτως έπί τήν ήθικήν, έρχόμεθα νά έξετάσωμεν τήν έπίδρασιν 
τοϋ κακοΰ κινηματογράφου ώς ά μ ε σ ο ν  δ ι ε ρ ε θ ι σ τ ι κ ή ν  πηγήν άνηθικό- 
τητος καί έγκληματικότητος.

Προς τοΰτο δεν άπαιτεϊται άλλο τι, ή νά παρακολουθήσωμεν βήμα προς βήμα 
τάς ο δ ο ύ ς ,  δι’ ών ή οθόνη προωθεί καί οδηγεί τούς νέους καί τάς νεάνιδας είς τήν 
διαφθοράν καί τον κατήφορον :

2. 'Οδός τής έλξεως τοϋ κινηματογράφον.
'Η  πρώτη δέ οδός, δι’ ής οδηγείται ό νεαρός θεατής είς τήν άνηθικότητα καί 

είς τό έγκλημα, είναι ό ο δ ό ς  τ ή ς  μ α γ ν η τ ι κ ή ς  έ λ ξ ε ω ς  ήν άσκεϊ ό 
κινηματογράφος έπί άνδρας καί γυναίκας, εύπορους καί πένητας, πεπαιδευμένους 
καί άναλφαβήτους, πολλώ δέ μάλλον έπί τούς νέους καί τάς νεάνιδας.

Διότι ό κινηματογράφος άποτελεϊ δέλεαρ διά τήν στερουμένην αυτοκυριαρ
χίας άνώριμον νεότητα, ή οποία δέν έχει τήν δύναμιν νά άντιστή είς τον πειρασμόν 
του. Καί κατ’ αύτόν τον τρόπον ή τοιαύτη κολοσσιαία έλκυστική δύναμις τοϋ κι
νηματογράφου γέννα άληθές πάθος καί συνιστα τήν πρώτην γαργαλιστικήν αιτίαν 
ήτις προωθεί πάντας μέν τούς άνηλίκους είς έγκατάλειψιν τής έργασίας των ή τών 
μαθημάτων των χάριν παρακολουθήσεως τοϋ κινηματογράφου, είδικώτερον δμως 
ρίπτει τούς στερουμένους χρημάτων προς άγοράν τοϋ εισιτηρίου τοϋ κινηματογρά
φου νέους καί νεάνιδας είς τον πειρασμόν μιας, κατ’ άρχάς οικογενειακής, μικρο- 
κλοπής ή μικροαπάτης ή είς τον πειρασμόν μιας μικροπορνείας.

Άνάλογον βεβαίως γίνεται καί παρατηρεΐται καί μέ άλλα επικίνδυνα δολώ
ματα, άτινα έλκύουσι τούς νέους καί τάς νέας, οίον μέ τό ποδόσφαιρον, τό σφαιρι-
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στήριον, το άπαράδεκτον Προ-πό, τήν μίσθωσιν ποδηλάτου, μοτοσυκλέττας ή αυ
τοκινήτου, την άπόκτησιν πολυτελών ένδυμασιών ή τήν άπόλαυσιν διαφόρων άλλων 
διασκεδάσεων.

Καί κατά τοιοϋτον τρόπον ό νέος καί ή νέα άρχίζουν άπό της πρώτης παρα- 
μελήσεως των καθηκόντων των, άπό της πρώτης μικράς άτιμίας καί της πρώτης 
διαφθοράς, ίνα, έάν δεν γίνη έγκαιρος έπέμβασις, προχωρήσωσι μικρόν κατά μι
κρόν, άλλ’ άσφαλώς εις τήν μείζονα έκβαναύσωσιν καί εις τήν μείζονα διαφθοράν 
καί ϊνα τελικώς καταλήξωσιν εις τήν καθ’ έξιν καί καθ’ υποτροπήν εγκληματικό
τητα, πορνείαν ή όμοιοφυλοφιλίαν.

Καί έρχόμενοι εΐδικώτερον εις τά έν Έλλάδι, παρατηροϋμεν ότι, ώς δεικνύ- 
ουσιν αί έλληνικαί έγκληματολογικαί στατιστικαί, τό συχνότερον έγκλημα των παι
διών καί των έφήβων είναι ή κλοπή, ή οποία άκριβώς ώς κύριον αίτιον έχει τον 
πειρασμόν μιας άπολαύσεως,κατ’έξοχήν δέ καί τής άπολαύσεως τοϋ κινηματογράφου.

Τοιαύτη δέ είναι καί ή πείρα των έλληνικών δικαστηρίων άνηλίκων.
Τοιαύτη λ.χ. είναι μία πρόσφατος περίπτωσις τοϋ Δικαστηρίου άνηλίκων ’Α 

θηνών, ήν έφερε παραδειγματικώς εις ήμάς ή παρ’ αύτώ έπιμελήτρια άνηλίκων Μα
ρία Κυριακάκη:

« Ό  Ν.Ν., ήλικίας 17 έτών, είναι τό τρίτον τέκνον άλιέως, ταξιδεύοντος εις 
τό έξωτερικόν, καί μιας άναλφαβήτου μητρός. Προ οκταμήνου έγκατέλειψε τήν 
εργασίαν του (βοηθός ξυλουργοϋ), διότι ήρχισε νά έπισκέπτεται τούς διαφόρους λαϊ
κούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών, ένθα παρέμεινε καθ’ δλην τήν διάρκειαν, πα
ρακολουθούν τό αύτό έργον, δίς καί τρις της αύτής ήμέρας. 'Ό τε έξηντλήθησαν τά 
χρήματά του, μετέβαινε πλησίον διαφόρων γνωστών τών γονέων του καί έζήτει δή
θεν δανεικά χρήματα καί διά λογαριασμόν τών γονέων του. "Ο τε έξηντλήθη καί ή 
τοιαύτη πηγή τοΰ πορισμοϋ χρημάτων διά τά εισιτήρια τοϋ κινηματογράφου, ό ά- 
νήλικος εΐσήλθεν εις Λύκειον, τοϋ οποίου οί λυκειάρχαι ήσαν γνωστοί εις τούς γο
νείς του, καί έκλεψεν άφ’ ένός 200 δραχμάς καί άφ’ έτέρου βιβλία έκ τής σχολικής 
βιβλιοθήκης, ίνα τά πωλήση καί έξοικονομήση έκεΐθεν καί άλλα χρήματα. Εύτυχώς 
μετά τά πρώτα παραστρατήματά του ταϋτα έπενέβη εγκαίρως τό Δικαστήριον άνη
λίκων ’Αθηνών καί ό νέος φαίνεται ότι διεσώθη άπό τής ήθικής καταστροφής».

’Ανάλογος είναι καί ή πείρα τών ξένων δικαστηρίων άνηλίκων. Χαρακτηρι- 
στικώς λ.χ. άναφέρομεν τον Γάλλον δικαστήν άνηλίκων τοϋ Σηκουάνα Je a n  Chazal 
(Περιοδ. «Educateurs». Mars—A vril 1950. Σχετικώς καί «’Αδελφότητος Θεο
λόγων «ή Ζωή». Κινηματογράφος καί νεότης. Άθήναι 1954». σ. 9 έ π .), ό όποιος 
έκφράζει τήν κατάπληξίν του έκ τοΰ άριθμοΰ τών κλοπών, αί όποΐαι διαπράττονται 
έκ μέρους νέων καί «αί όποΐαι έχουσιν ώς αίτιον τήν επιθυμίαν τής συχνής φοιτή- 
σεως εις τάς κινηματογραφικάς αίθούσας».

Χαρακτηριστική είναι καί ή έν τώ  ύπομνήματι τής Γενικής Εταιρείας προς 
προστασίαν τής παιδικής καί εφηβικής ήλικίας τής 27 ’Ιουλίου 1936 σχετική πε- 
ριγραφή:

«Καί έτσι ύπό τά δμματα όλων τών κοινωνικών οργανώσεων, ύπό τούς ρώ- 
»θωνας όλων τών ’Αρχών τής πρωτευούσης μέσα στις αίθουσες τών λαϊκών κινη- 
»ματογράφων, πού δέν λειτουργούν σ’ άπόμακρες συνοικίες, άλλά στήν καρδιά τής 
»πόλεως (περί τήν πλατείαν Όμονοίας) καί μέσα σ’ ένα όλότελα άνθυγιεινό καί 
«βρώμικο περιβάλλον μέ άνεπαρκέστατο άερισμό κ.τ.λ. έκατοντάδες παιδιών διη- 
»μερεύουν κυριολεκτικά έκεΐ... Σ ’ όλους τούς λαϊκούς κινηματογράφους οί περισ- 
»σότεροι θεαταί είναι φτωχόπαιδα άπό 12— 18 έτών. Μικρά λουστράκια μέ τά κασ- 
»σελάκια τους, μπακαλόπαιδα, πού έπωφελοϋνται τής μεσημεριάτικης διακοπής γιά 
»νά ΐδοΰν τό έργο, ή φτωχόπαιδα, πού άφήνουν τή δουλειά τους ή τό σχολείο τους, 
»γιά νά πάνε στον κινηματογράφο. "Ολα δηλαδή τά παιδιά τοΰ λαοΰ μέ μιά λέξι.
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3. 'Οδός τοϋ διεφθαρμένου περιβάλλοντος τον λαϊκού κινηματογράφον.
'Η  δευτέρα οδός, ή οποία έξοικειοϊ τούς νεαρούς θεατάς μέ την διαφθοράν καί 

τύ έγκλημα, οφείλεται εις τούς α ί σ χ ρ ο ύ ς  θ α μ ώ ν α ς  κ α ί  τ ο  δ ι ε φ θ α ρ 
μ έ ν ο  ν π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  το όποιον γέννα αναθυμιάσεις, τ ω ν  κ α λ ο υ μ έ -  
ν » ν  λ α ϊ κ ώ ν  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ω ν .

Κατά πλήθη λοιπόν συρρέουσιν εις τούς λαϊκούς κινηματογράφους οί παΐδες 
καί ο! έφηβοι των λαϊκών τάξεων, προς παρακολούθησιν τών κατά τήν έκφρασιν τοϋ 
συρμοϋ «ρεαλιστικών ταινιών», άλλά καί κατά πλήθη συρρέουσιν είς τούς αυτούς 
κινηματογράφους τά άποβράσματα καί οί πάσης φύσεως κτηνάνθρωποι προς άγραν 
θυμάτων.

Πλεΐστοι φαυλόβιοι, διαρρήκται, σάτυροι καί παιδερασταί, σωματέμποροι, 
άνώμαλοι, πόρναι ή άλλοι.

Καί ούτοι άγρεύουσι τά θύματά των έν μέσω μιας σκοτεινής αιθούσης, εις 
τήν όποιαν επικρατεί πανδαιμόνιον άπό οξείας καί διαπεραστικάς κραυγάς, επιδο
κιμασίας ή άποδοκιμασίας, ίαχάς καί άλλαλαγμούς, έπιφωνήματα θαυμασμού ή γιου
χαίσματα, χειροκροτήματα ή ποδοκροτήματα ή σφυρίγματα, ένώ άλλοι μέν ρίπτου- 
σι σαΐτας, κουκούτσια ή άλλα άντικείμενα, άλλοι δέ πτύουσιν, άλλοι έξάγουσι τά 
υποδήματά των, άλλοι χειρονομοΰσι κ.ο.κ. Πολλοί δέ άπό τούς θαμώνας τρώγουν 
έχεΐ. Ά π ό  τήν κακοσμίαν δέ, τήν όποιαν άναδίδουν αί αΐθουσαι τών λαϊκών κινη- 
μάτογράφων άντιλαμβάνεταί τις ότι καί άλλου είδους επίσης έπιτακτικαί άνάγκαι, 
έκτος τοϋ φαγητού, ίκανοποιοΰνται έντός τών αιθουσών προχείρως.

Δέν είναι άνευ σημασίας ότι ύπέρ τά 8 0 %  τών περιπτώσεων παιδεραστίας, 
περί ών έκρινεν ό δικαστής άνηλίκων τών Βρυξελλών, ήρξαντο ή έτελέσθησαν έντός 
αιθούσης κινηματογράφου (B erger). ('Όρα σχετικώς « Κ .Γ . Γαρδίκα. ’Εγκλημα
τολογία. Τόμος Α '. Έ κ δ . δ' Άθήναι. 1959». σ. 3 2 1 ).

( Σ υνεχίζεται)

ΟΙ αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Τ ΟΥ ΠΡΟΤΟΥ Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ο Υ
-ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΖΗΤΙΑΝΑΣ 

Μ Ο Σ Χ Ο Υ Λ Α Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ -

--------------------- ’Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ " '

Σ έ τρία χρόνια άκριβώς κλείνω πενήντα ολόκληρα χρόνια στην ενεργό δημο
σιογραφία, στον ίδιο τομέα πάντοτε τοΰ άστυνομικοΰ καί δικαστικού ρεπόρτερ, 
πού δεν θά τον άλλαζα μέ τίποτα άλλο μέσα στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, γιατί 
δίνει πάντα σ’ όποιον θέλει να κάνη ευσυνείδητα καί τίμια τό άστυνομικό ρεπορτάζ 
όλες τις συγκινήσεις ενός έρευνητοΰ. Ε ν ό ς πού προσπαθεί νά διαλευκάνη ένα μυστή
ριο καί νά ζητήση την άλήθεια πού μέ τόση επιμονή καί μαεστρία κρύβεται πολλές 
φορές καί ενός πού θέλει νά έχη τήν ίκανοποίησι νά δώση στον άναγνώστη του την 
δική του χαρά γιά τήν διαλεύκανσι ενός εγκλήματος καί γιά τήν άνακάλυψι ενός κα
κούργου. Γιατί ό άστυνομικός ρεπόρτερ, μαζί μέ τούς άστυνομικούς πρώτα, τον ια
τροδικαστή ύστερα καί τον εισαγγελέα καί τον άνακριτή κατόπιν, ζή κοντά τους όλες 
τις τραγικές λεπτομέρειες ενός φρικιαστικοϋ κακουργήματος καί χαίρεται μαζί τους 
τήν διαλεύκανσι τοΰ μυστηρίου, τήν άνακάλυψι καί τή σύλληψι τοΰ κακούργου, τήν 
τιμωρία του καί τήν απονομή της δικαιοσύνης. Καί λυπάται καί πάσχει όταν τό 
έγκλημα παραμένη μυστηριώδες καί ό δράστης άτιμώρητος.

Στον μισόν αυτόν αιώνα πού πέρασε είδα, έζησα καί περιέγραψα, σέ δεκάδες 
έφημερίδων πού έχω δουλέψει, στήν τόσο μακρυά καί πολύπειρη δημοσιογραφική 
μου ζωή, εκατοντάδες έγκλήματα μέσα στήν Αθήνα καί στά περίχωρα καί θεωρώ 
ύποχρέωσί μου πριν ό "Τψιστος θελήση νά μέ καλέση κοντά Του καί νά ξεκουράση 
τό πολυβασανισμένο μου κορμί, νά γράψω καί ν’ άφίσω τά άπομνημονεύματά μου, 
τά έγκληματολογικά, όχι μονάχα σαν κομματάκια άπό ζωντανά, άπό άληθινά αστυ
νομικά μυθιστορήματα, άλλά σαν κάτι τό χρήσιμο γιά τή κοινωνία καί μάλιστα γιά 
τούς άστυνομικούς μας πού θά είναι καί ένα πολύτιμο δίδαγμα μιας πρακτικής καί 
έφηρμοσμένηε, ας πούμε, εγκληματολογίας.

Σ . Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Σ
*

*  *

Ή ταν μιά παγερή νύχτα, έκεΐνο τό βράδυ τής Κυριακής 21 Νοεμβρίου τοΰ 
1915, όταν ό νεκροθάφτης τού A'  νεκροταφείου Γιάννης Γεωργίου ή Τομπούκης 
πού είχε βάρδυα νυχτοφύλακα, είχε τελειώσει τή βόλτα του άνάμεσα στούς τάφους 
γιά νά δή μήπως είχε πηδήσει κανένας άλήτης νά κλέψη κανένα ξύλινο σταυρό 
άπό τάφους γιά νά τον ματαπουλήση σβήνοντας τό όνομα τοΰ πεθαμένου ή νά σου- 
φρώση άπό τά καντήλια τών τάφων τίποτε λαδάκι γιά νά φάη καί γύριζε προς τό 
φυλάκιό του στήν είσοδο, πού ήταν, έκεϊνα τά χρόνια, πολύ φτωχική καί πολύ πιο 
μέσα άπό τό σημερινό θαυμάσιο μαρμάρινο προστύλιο, έκεΐ περίπου πού είναι ό τά
φος τοΰ μακαρίτη τοΰ Παναγή τοΰ Τσαλδάρη, όταν στάθηκε γιατί ακούσε πρώτα 
σαν κάτι φωνές καί ύστερα σαν μιά πιστολιά. Ό  νυχτοφύλακας-νεκροθάφτης έτρε- 
ξε αμέσως κοντά στήν είσοδο άπό όπου ακούσε τήν πιστολιά όταν είδε νά τρέχη προς 
τήν αρχή τής όδοΰ Άναπαύσεως, προς τό στενό καί μικρό τότε γεφυράκι τοΰ Ί λ ι-  
σοΰ, κοντά στήν 'Αγία Φωτεινή, έναν άντρα ψηλό μέ γκρίζο μακρύ παλτό. Αύτός, 
τον είδε καλά, γιατί είχε φεγγάρι, δέν σταμάτησε στις κραυγές τοΰ Γιάννη Γεωρ
γίου, άλλά έτρεξε καί χάθηκε προς τή συνοικία Πετρίδη, δηλαδή προς τήν αρχή τής 
όδοΰ Βουλιαγμένης.
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— Περίεργο πράγμα, σκέφτηκε ό νυχτοφύλακας. Γιατί να τρέχη έτσι μέ τα 
χέρια στις τσέπες; Αυτός θά πυροβόλησε καί τρέχει να φύγη. Μά γιατί;

Τό γιατί όμως δεν άργησε νά τό εξακρίβωση γιατί έκεϊ δεξιά στή σιδερένια 
έξώπορτα τοΰ νεκροταφείου άκουσε τά κλάμματα καί τις φωνές ένός μικρού κορι
τσιού.

—Μαμά... Μαμά... Μαμά μου, φώναζε ένα ξανθό κοριτσάκι ώς δύο χρόνων 
πού ήταν άνάμεσα στην άγκαλιά μιας γυναίκας ξαπλωμένης άνάσκελα μέσα στά χώ 
ματα. * 0  νυχτοφύλακας έπήγε νά σκουντήση την ξαπλωμένη γυναίκα μέ την ιδέα 
μήπως ήταν λιποθυμισμένη. Μά τότε είδε δτι αυτή δέν σάλευε καί 8τι άπό τό κεφά
λι της έτρεχε αίμα ζεστό άκόμα. Εκείνη τη στιγμή έφτασε γιατί είχε άκούσει κι’ αυ
τός τήν πιστολιά καί ένας γέρος υπάλληλος άπό ένα διανυκτερεΰον φερετροποιείο πού 
ήταν στήν οδόν Άναπαύσεως, ό Λευτέρης ό Θεοφίλου καί τότε υστέρα άπό συνεν- 
νόησι μεταξύ τους, ό μέν νυχτοφύλακας έτρεξε γιά νά εΐδοποιήση τό Α ' άστυνομικό 
τμήμα Πλάκας καί ό γέρος υπάλληλος τοϋ φερετροποιείου έμεινε νά φυλάη τήν κα- 
ταματωμένη γυναίκα καί τό μικρό ξανθό κοριτσάκι πού διαρκώς έκλαιγε καί φώνα
ζε τή μαμά του πού άλίμονο δέν έπρόκειτο ποτέ πιά νά τοΰ άπαντήση.

Τό Α ' άστυνομικό τμήμα ήταν τότε στήν οδόν Κυδαθηναίων, σέ ένα παληό 
σπίτι, κάπου άπέναντι άπό έκεϊ πού βρίσκεται σήμερα ή προτομή τοϋ Καμπούρο- 
γλου καί θά ήταν πιά περασμένες 9 1 /2 τό βράδυ δταν έφθασε ό νυχτοφύλακας τοΰ νε
κροταφείου Γιάννης Γεωργίου ή Τομπούκης γιά νά άναγγείλη στον ένωμοτάρχη τής 
ύπηρεσίας δτι «μιά γυναίκα σκοτώσανε ή τραυματίσανε πριν μισή ώρα στήν έξώ 
πορτα τοΰ νεκροταφείου». Συναγερμός άμέσως στο τμήμα καί σέ λίγο ό τότε ά- 
στυνόμος άνθυπομοίραρχος Διον. Τριανταφυλλίδης (πολλά χρόνια υστέρα ταγματάρ
χης καί διοικητής στήν Καταδίωξι, δηλαδή στήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών) άρπαξε ένα μό
νιμο καί μέ τό νυχτοφύλακα—νεκροθάφτη μαζί καθισμένο δίπλα στον αμαξά γιά ο
δηγό, καί μέ ένα ένωμοτάρχη έφτασε έπί τόπου γύρω στις 10 τό βράδυ πιά. Ή  γυ
ναίκα δέν σάλευε καί τό αίμα είχε πάψει πιά νά τρέχη άπό τό κεφάλι της, άλλά ό 
άστυνόμος δέν ήταν γιατρός καί νομίζοντας δτι μποροΰσε άκόμα νά ζή, τήν άρπαξε 
άμέσως στήν άγκαλιά του, τήν έβαλε στο μόνιππο καί τήν έφερε κάτω στήν 'Ομό
νοια, στήν Πολυκλινική. Καί έκεϊ οί γιατροί είπαν δτι ήταν πιά πεθαμένη άπό πολ
λή ώρα. Ε ίχε σκοτωθή μέ σφαίρα στο κεφάλι. Τότε φυσικά ό άστυνόμος έπήρε τό 
αίμόφυρτο πτώμα τοΰ θύματος, τό ξανακουβάλησε ξανά στον τόπο πού εϊχε γίνει τό 
έγκλημα καί άρχισε τις άνακρίσεις. Ποιά ήταν ή σκοτωμένη; Ποιο ήταν τό κοριτσά
κι; Μυστήριο στο πρώτο γιατί κοντά δυό 24ωρα ή ταυτότης τής σκοτωμένης γυ
ναίκας έμεινε άγνωστη. ’ Ηταν μιά μεγαλούτσικη στά χρόνια, καμμιά σαραντάρα, 
κακοπαθημένη καί πρόωρα γηρασμένη πού φοροΰσε κουρέλια κυριολεκτικά καί δχι 
φουστάνια άπάνω της. Τό άνάστημά της ήταν μέτριο καί τά μαλλιά της μαΰρα. Δέν 
φοροΰσε παπούτσια, άλλά παντοΰφλες έκ τών οποίων μόνο μία βρέθηκε στον τό
πο τοΰ έγκλήματος. 'Η  άλλη μπορεί καί νά τής είχε φύγει στο δρόμο καί νά ήταν 
μονοσάνδαλη.

Τ ί άντίθεσι δμως μέ τό κοριτσάκι τών δύο χρόνων πού βρέθηκε γαντζωμένο 
στήν άγκαλιά της καί τήν έφώναζε μαμά. ’Ενώ έκείνη ήταν μελαγχροινή καί μέ κα- 
τάμαυρα μαλλιά, τό κοριτσάκι ήταν παχουλό, κατάξανθο, γαλανωμάτικο καί μέ πο
λυτελέστατα ρουχαλάκια άπό βατίστα καί νταντέλλες μέ κεντημένα τά γράμματα
Μ. Μ.

Τό πτώμα τής σκοτωμένης μετεφέρθη στο νεκροτομείο πού ήταν τότε στήν 
οδόν Σωκράτους, άπέναντι στά σημερινά γραφεία τής «Καθημερινής», 8που έγινε 
έπιμελημένη νεκροψία καί νεκροτομή άπό τον άείμνηστο καθηγητή τής ’Ιατροδικα
στικής Γεωργιάδη, τον έπιμελητή του τον Κάτσα καί τούς ιατροδικαστές Ξάνθη καί 
Τρουπάκη, δλους μακαρίτες πιά. Προέκυψε δτι ή δολοφονία εϊχε γίνει μέ ένα πιστό-
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λι έπαναληπτικό «μπράουνιγκ» καί μέ μιά σφαίρα πού μπήκε άπο τήν αριστερή με
τωπιαία χώρα καί βγήκε άπο το δεξιό μέρος τοΰ αύχένος, κάτω άπο το ινιακόν ό- 
στοΰν. Το βλήμα άλλωστε βρέθηκε μέσα στα αίματα, στον τόπο τής δολοφονίας. Μά 
άπο τή νεκροψία βγήκε άκόμα καί κάτι άλλο. "Οτι μεταξύ δράστου καί θύματος 
είχε προηγηθή πάλη γιατί βρέθηκαν άμυχές καί νυχιές άπάνω στα μούτρα τής δο
λοφονημένης γυναίκας καί δακτυλιές καί κυανώσεις στο λαιμό της, γιατί πριν άπο 
τον μοναδικό πυροβολισμό πού έπροκάλεσε τό θάνατο, είχε γίνει καί άπόπειρα 
στραγγαλισμού της.

Στήν αυτοψία, πού έγινε τήν άλλη μέρα τό πρωί, τής Δευτέρας 22 Νοεμβρίου 
1915 άπο τούς δύο ιατροδικαστές, τον άστυνόμο άνθυπομοίραρχο Τριανταφυλλί- 
δη καί τον τότε άστυνόμο στήν Καταδίωξι, μοίραρχο Μαρούδα, τόν θρυλικό Μπάρ- 
μπα-Γιάννη, βρέθηκαν ένα εισιτήριο έπιστροφής τού σιδηροδρόμου’Αθηνών— Πει
ραιώς βγαλμένο στις 21 Νοεμβρίου, στο Ν. Φάληρο, καί μιά σημείωσι μέ γράμματα 
γυναικεία καί μέ μπόλικες άνορθογραφίες πού έγραφε γιά τα χρεωστούμενα μιας 
γυναίκας στο μπακάλη της. Πιστόλι δέν βρέθηκε. Μοναδικός μάρτυρας τό μικρό κο
ριτσάκι πού βρέθηκε στήν αιματοβαμμένη άγκαλιά τής σκοτωμένης καί πού τή φώ
ναζε μαμά, παρά τή διαφορά τών χαρακτηριστικών πού είχαν άναμεταξύ τους. ’’Ηταν 
φανερό δτι ή τό θύμα μέ τό κοριτσάκι της είχαν φθάσει έκεΐ μαζί μέ τόν κατοπινό 
δολοφόνο της ή δτι αυτός τήν περίμενε έκεί. Πάντως προηγήθηκε μεταξύ τους καυ
γάς καί άφοΰ ήλθαν στά χέρια καί ό άντρας πήγε νά πνίξη τή γυναίκα χωρίς νά τά 
καταφέρη, τής έρριξε μιά πιστολιά κατάμουτρα καί χωρίς καν νά δή τό άποτέλεσμα, 
τό έβαλε στήν τρεχάλα καί έφυγε. Δολοφόνος πρέπει νά ήταν ό ψηλός μέ τό γκρίζο 
παλτό καί μέ τά χέρια στις τσέπες πού τόν είχε δή ό νυχτοφύλακας νά τρέχη.

Οί εφημερίδες τής Δευτέρας 22 Νοεμβρίου δέν έγραψαν λέξι γιά τό έγκλημα 
τού νεκροταφείου γιά τό όποιον πρωτόγραψαν τήν Τρίτη στις 23 τοΰ μηνός. Τρίτη 
καί Τετάρτη τίποτε ούτε γιά θύμα καί φυσικά ούτε γιά δράστη. Ό  τύπος χάλασε τόν 
κόσμο γράφοντας στήλες γιά τό μυστήριο τής δολοφονημένης ζητιάνας καί περιγρά- 
φοντας τις αύτοψίες, τις νεκροψίες καί τις έρευνες τοΰ είσαγγελέως τών Πλημμελειο- 
δικών Πίκουλα, τού άνακριτοΰ Μεϊντάνη καί τοΰ άστυνόμου Μαρούδα. Τό έγκλημα 
άρχίζει νά μπαίνη σέ κάποιο δρόμο τήν Τετάρτη 25 τό πρωί, δπότε ό τότε άστυνόμος 
στήν Καταδίωξι Ά γγελέτος (ό μετέπειτα στρατηγός διοικητής τής Ειδικής ’Ασφα
λείας) είχε συναντηθή σ’ ένα κέντρο έξω άπο τόν σταθμό τής 'Ομονοίας, πού ήταν 
τότε στήν άρχή τής οδού ’Αθήνας, μέ μιά γνωστή του κυρία όνόματι Πελαγία Μαυ- 
ράκη, μοδίστα στήν οδόν Άχαρνών 5, καί μέ τήν κόρη της "Αννα. ΤΗλθε κου
βέντα γιά τό φλέγον ζήτημα τής ήμέρας, γιά τό έγκλημα τοΰ νεκροταφείου, καί 
ένώ ή μητέρα σώπαινε ή κόρη πέταξε ξαφνικά μιά κουβέντα:

—"Ας είναι... ’Ε μείς ξέρουμε τό δολοφόνο...
Δέν είπε τίποτε άλλο δμως γιατί ό πανέξυπνος άνθυπομοίραρχος Ά γ γελέ

τος είδε ξαφνικά τή φίλη του κυρία νά κάνη άπεγνωσμένα νοήματα στήν κόρη της 
«νά βουλώση τό στόμα της». Καί φυσικά έξανέστη καί χωρίς νά χάση καιρό άφοΰ 
έπετίμησε τήν φίλη του κυρίαν γιά τή σιωπή της «μιά πού ήξερε», έπήρε άμέσως 
τήν Μαυράκη καί τήν κόρη της καί τις έπήγε στο νεκροτομείο δπου τό πτώμα τής 
σκοτωμένης διετηρεΐτο μέ πρόχειρη ταρίχευσι άκριβώς μήπως βρεθή γανένας γιά 
νά τό άναγνωρίση.

—Καλέ μαμά. Αύτή είναι ή κακομοίρα ή Μοσχούλα ή ζητιάνα, έφώναξε ή κό
ρη Μαυράκη, ένώ έβούρκωναν τά μάτια της γιά τό θέαμα πού άντίκρυζε καί ή μη
τέρα της κατακίτρινη σαν τό φλωρί επιβεβαίωνε δτι ή σκοτωμένη γυναίκα ήταν ή 
Μοσχοΰ ή Μοσχούλα ’Αναστασίου άπο τήν Κώ.

Ά λ λ ’ άμέσως ή μοδίστα καί ή κόρη της προσήχθησαν κατόπιν είς τόν Εισαγ
γελέα Πίκουλαν καί τόν άνακριτήν Μεϊντάνην καί έξητάσθησαν επί ώρες ολόκληρες.
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'Ο  τύπος ανέγραψε ότι τό θΰμα ήταν ή ζητιάνα ή Μοσχοΰ άπό τον Πειραιά και δτι 
ή δολοφονία αρχίζει να διαλευκαίνεται καί τήν ίδια εκείνη ήμέρα συνελήφθη ώς δο
λοφόνος καί ό πρώην έραστής τού θύματος καί πατέρας του μικρού κοριτσιού της 
τής Μαιρούλας, πού στο μεταξύ την κράτησε ένας πολύτεκνος πού είχε δλο άγό- 
ρια για νά τήν υίοθετήση. Δολοφόνος ήταν ένας πασίγνωστος τότε στήν ’Αθήνα νέος 
οδοντίατρος σπουδάσας στο Παρίσι, ό Σίγμα Δέλτα, πού ποτέ δεν ώμολόγησε τήν 
ένοχή του. Δεν γράφω τό δνομά του γιατί μετά έσταδιοδρόμησε καί σήμερα ζή ά- 
κόμη ύπέργηρος.

’Αλλά άς δούμε τί βγήκε καί τί δεν βγήκε τότε άπό τήν άνάκρισι καί μέ ποιά 
στοιχεία προφυλακίσθηκε τότε καί καταδικάσθηκε ό συλληφθείς γιά δολοφόνος οδον
τίατρος πού δέν έχει παύσει νά διαρρηγνύη άκόμα τά ίμάτιά του, νά διαμαρτύρεται 
γιά τήν άθωότητά του καί νά έπιμένη δτι είναι θΰμα δικαστικής πλάνης.

'Η  Μοσχούλα ’Αναστασίου ήταν ένα φτωχό κοριτσόπουλο άπό τήν Κ ώ, ούτε 
δμορφο οδτε άσχημο, μέ μιά κοινή φυσιογνωμία εργατικής κόρης τού λαού. Πατριώ
της της καί γείτονάς της, πολύ μικρότερος άπ’ αύτήν, ό Σίγμα Δέλτα, ενα φτωχό
παιδο. Κάποιο ειδύλλιο άρχισε νά πλέκεται μεταξύ τους έκεί στο νησί τους, στήν πα
τρίδα τού 'Ιπποκράτη, πού συνεχίστηκε άργότερα δταν καί οί δυό τους βρέθηκαν στά 
'Ιεροσόλυμα αυτός προσκαλεσμένος άπό τον συμπατριώτη καί θείο του άρχιμαν- 
δρίτη Ίνοκέντιον Βιτσέντζον ό όποιος τον έβαλε καλογεροπαίδι στη θεολογική Σχολή 
τού Τίμιου Σταυρού γιά νά γίνη μελλοντικός παπάς καί ή Μοσχοΰ ή Μοσχούλα γιά 
οικονόμος του καί ύπηρέτρια. ’Έμεναν καί οί δυό στήν ίδια στέγη τού άρχιμανδρί- 
τη δταν, καθώς είπε ύστερα στήν άπολογία του, ό Σίγμα Δέλτα, άντελήφθη δτι έκτος 
άπό τήν οικονόμο ή Μοσχούλα είχε καί άλλου είδους δοσοληψίες μέ τον προστάτη 
της. Καί καθώς ώμολόγησε νεαρός τότε καί αυτός έπωφελήθη τής ευκαιρίας νά νέ- 
μεται τά θέλγητρα τής Μοσχούλας. Μά άφοΰ πήρε τό δίπλωμα τής Θεολογικής Σχο
λής ό Σίγμα Δέλτα πέταξε τά ράσα καί ήλθε στήν ’Αθήνα, ένώ ό προστάτης καί θείος 
του πεθαίνοντας άφησε μέ τή διαθήκη του στη Μοσχούλα 8 .000  δραχμές, ποσόν άρ- 
κετά καλό γιά την εποχή, καί σ’ αυτόν 2 .000  μόνο γιά νά συνέχιση τις σπουδές του.

Τό Σεπτέμβριο τού 1910 ό Σίγμα Δέλτα καί ή Μοσχοΰ ήλθανε μαζί στήν ’Α 
θήνα καί έκείνος μέν γράφηκε στήν οδοντιατρική σχολή, ένώ αυτή έμενε δίπλα του 
σαν γυναίκα του. Τά λεφτά τά δικά του σωθήκανε καί ή Μοσχούλα, δπως άποδεί- 
χθηκε, ξόδιασε τά δικά της τά λεφτά γιά νά τού τελειώση τις σπουδές καί δταν πήρε 
τό δίπλωμά του, τον Μάη τού 1912, νά τού άνοιξη τό οδοντιατρείο του στον Π ει
ραιά, στήν οδόν Άθηνάς καί Μουνιχίας. 'Η  Μοσχούλα φανταζότανε δτι ό φίλος της 
θά τήν στεφανωνότανε καί δλο τον έτρωγε γιά τό γάμο μέχρις δτου ένα πρωινό αυ
τός πούλησε τό οδοντιατρείο του καί τά εργαλεία του στον οδοντίατρο Μαϊχό καί 
έφυγε γιά τό Παρίσι, γιά νά τελειοποιηθή στήν έπιστήμη του ή γιά νά γλυτώση άπό 
τή Μοσχούλα, πού τού είχε γίνη φόρτωμα γιά τό γάμο. Καί ένώ αύτή έρραβε τά νυ
φικά της, έμεινε στούς πέντε δρόμους καί μέ ένα βρέφος ξανθό καί γαλανό, δπως ό 
Σίγμα Δέλτα. Τότε κι’ αυτή πήρε τά μάτια της καί τό κοριτσάκι της καί μετηνά- 
στευσε στήν ’Αμερική, άλλά μέ τό μωρό δέν μπόρεσε νά σταδιοδρομήση καί νά βρή 
δουλειά. Γύρισε τότε πίσω καί άρχισε νά ζητιανεύη καί μέ τά λεπτά τής ζητιανιάς 
έστειλε άλλες 200 δραχμές στο φίλο της στο Παρίσι γιά νά έλθη νά τή στεφανωθή, 
μά_ αυτός τά κράτησε γιά τις σπουδές του καί έμεινε έκεί.

Τό Σεπτέμβριο τού 1914, πού κηρύχθηκε ό πρώτος πόλεμος, ό Σίγμα Δέλτα 
έφυγε άπό τό Παρίσι καί γυρίζοντας στήν Ελλάδα έγκατεστάθη στήν 'Ύδρα, δπου 
άνοιξε οδοντιατρείο. Έ κ ε ί  ετοιμαζότανε νά παντρευθή μία πλούσια καί δμορφη κο- 
πέλλα. Μά έμαθε πού ήταν καί ή Μοσχούλα πήγε έκεί μέ τό μωρό της καί τού έκα
νε φασαρίες. Αυτός τήν έδιωξε μέ τήν ’Αστυνομία, άρνούμενος τήν πατρότητα τής 
κόρης του καί άποκαλώντας την έκβιάστρια, άλλά τό συνοικέσιό του έματαιώθη. Μετά
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ό οδοντίατρος πήγε στρατιώτης στην Κόρινθο καί μόλις τό έμαθε πήγε καί ή Μοσχούλα 
μαζί του. Μείνανε μαζί εκεί, άλλ’ ή Μοσχούλα πήγε στον συνταγματάρχη του τότε 
καί τοϋ ζήτησε νά πείση τό φίλο της νά τη στεφανωθή για χατήρι τοϋ παιδιού της. 
Αύτός άρνήθηκε καί δταν άπολύθηκε άπό τό στρατό γύρισε στην ’Αθήνα, ενώ εκεί
νη κατήντησε καί πάλι ζητιάνα στον Πειραιά. Καί λίγες μέρες πριν άπό τό έγκλη
μα ό Σίγμα Δέλτα τυχαίως τήν είδε στο «Ρολόι')) νά ζητιανεύη καί τη λυπήθηκε καί 
τής έδωσε 15 δραχμές. Ό  Σίγμα Δέλτα τότε έμενε σέ ένα οικοτροφείο τής κυρίας 
’Άννας Χρυσοσφαιρίδου, στήν διασταύρωσι των οδών Έρμου καί Φωκίωνος καί έκεϊ 
είχε καί τό νέο του οδοντιατρείο μέ άρκετή πελατεία. ’Εκείνη έμενε σέ μιά τρώγλη 
μέσα σ’ ένα Δημοτικό σχολείο τοϋ Πειραιώς πού την είχε βάλει άπό ψυχικό ό άπό 
τήν άδελφή γαμβρός της δημοδιδάσκαλος Κουρτζής, μά τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου 
1915, τήν ήμέρα τοϋ έγκλήματος, μέ διαταγή τοϋ έπιθεωρητοΰ τήν έπέταξαν έξω. 
Καί έπήρε τό κοριτσάκι της τών δύο χρόνων καί έφυγε. Τά ίχνη της πια χάνονται 
μέχρι τής 9  τό βράδυ έκείνης τής ήμέρας πού βρίσκεται σκοτωμένη μέ μιά σφαίρα 
στο κεφάλι, δεξιά στήν έξώπορτα τοϋ Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών, μέ ένα εισιτήριο 
επιστροφής τοϋ ήλεκτρικοΰ γιά τή διαδρομή Άθηνών-Ν. Φαλήρου. Ποιους είδε στο 
μεταξύ; Ποΰ συναντήθηκε μέ τό δολοφόνο της; Π ώς βρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο; 
Τό πιστόλι ήταν τοϋ δράστου ή δικό της; Γιατί κατετέθη ότι ή Μοσχούλα είχε άγο- 
ράσει ένα πιστόλι καί έλεγε δτι μέ αύτό θά σκότωνε τό φίλο της πού τήν είχε αισχρά 
κοροϊδέψει, τής είχε φάει τά λεφτά της καί δέν ένδιαφερότανε ούτε γιά τό παιδί 
τους πού ήταν «φτυστός ό γιατρός». Σ ’ αύτά τά ερωτήματα δέν μπόρεσε νά άπαν- 
τήση ή άνάκρισις. Πιστόλι δέν βρέθηκε πάντως κοντά στο πτώμα καί ή σφαίρα είχε 
ριχτή άπό άπόστασι, άφοΰ είχεν άποτύχει μετά άπό πάλη ή άπόπειρα στραγγαλι
σμού της.

Ά π ό  τήν πρώτη στιγμή πού συνελήφθη, αν καί χωρίς καμμία άπόδειξι γιά 
δολοφόνος, ό Σίγμα Δέλτα, έδημιουργήθη ένα θέμα εις βάρος του. Γιατί αύτός είπε 
στήν άρχή δτι δλη εκείνη τή νύχτα τοϋ Σαββάτου άπό ένωρίς τήν πέρασε στο σπίτι 
του, παίζοντας χαρτιά μαζί μέ τή σπιτονοικοκυρά του καί μέ τό γυιό της. Μά αυτοί 
τό άρνήθηκαν καί λέγανε άλλα. ’Αλλά καί ό κατηγορούμενος είπε υστέρα δτι είχε κά
νει λάθος καί είπε χαρτί καί καλαμάρι πώς έπέρασε τήν ώρα του. Ίσχυρίσθη καί έ- 
πέμεινε δτι τό πρώτο βγήκε μόνος νωρίς τό άπόγευμα, πήγε καί άγόρασε άπό τήν 
άποθήκη Μωρίς Φαράτζη οδοντιατρικά έργαλεΐα καί γύρισε σπίτι του δπου έμεινε 
έως τις 8  τό βράδυ, παίζοντας χαρτιά μέ τον άνεψιό του, τή σπιτονοικοκυρά του καί 
τό γυιό της. "Υστερα πεταχθήκανε άπέναντι καί φάγανε στο γειτονικό εστιατόριο 
μέ τον άνεψιό του καί ξαναγυρίσανε σπίτι δπου στίς 8 1 / 2  έφυγαν οί τέσσαρες καί 
πήγαν στον κινηματογράφο «Παλλάς», στήν δδόν Σταδίου, δπου είδαν τήν «Κυρία 
μέ τάς Καμελίας», περίφημη ταινία τοϋ βωβοΰ κινηματογράφου μέ τήν ’Ιταλίδα 
γόησα Φραντζέσκα Μπερτίνι. Στο διάλειμμα μάλιστα τον είδαν ένα σωρό γνωστοί 
του καί τον χαιρέτισαν.

Τό περίεργο είναι δτι καί δ άνεψιός καί ή σπιτονοικοκυρά καί ό γυιός της έπε- 
βεβαίωσαν αύτούς τούς ισχυρισμούς καί τό «άλλοθι» τοϋ κατηγορουμένου. Μά οί άλ
λοι θεαταί είχαν δή τον «γιατρό» στο διάλειμμα τών δέκα τό βράδυ μέσα στήν αίθου
σα τοϋ κινηματογράφου. Ή  άνάκρισις δμως έπέμενε δτι ό «γιατρός» έλεγε'ψέμματα καί 
δτι γιά νά τον σώσουν έλεγαν ό άνεψιός, ή σπιτονοικοκυρά καί ό γυιός δτι δέν έφυγε 
άπό πλάι τους. Κανένας άλλος δέν είχε συμφέρον νά κάνη τό έγκλημα, παρά μόνον 
αύτός καί έθεώρησαν βέβαιον δτι ό Σίγμα Δέλτα είχε συναντηθή μυστικά μέ τή Μο
σχούλα άπό νωρίς καί μετά τήν έξωσί της, δτι τής είχε δώσει ραντεβού γύρω στίς 
9 τό βράδυ στήν είσοδο τοϋ νεκροταφείου γιά νά τής πάη λεφτά. Έ κ ε ϊ  έπεχείρησε 
νά τήν πνίξη καί δταν αυτή πήγε νά βάλη τις φωνές, τήν έξετέλεσε καί έφυγε. Τό πι
στόλι θά τό πέταξε κάπου, σέ ύπόνομο ίσως, καί ξέροντας δτι οί άλλοι πήγαν εις τον
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κινηματογράφο έπήγε κι’ αύτός εκεί, έκαμε τήν έμφάνισί του για να δημιουργήση 
τό «άλλοθι» καί γύρισε στο σπίτι τά μεσάνυχτα μαζί τους. Έπιβαρυντική περίπτωσις 
έθεωρήθη δτι τό παλτό τοϋ «γιατρού» ήταν γκρίζο καί αυτός τή Δευτέρα τό πρωί 
τό είχε βάψει μαΰρο. Αύτός δμως έπέμενε δτι τό είχε δώσει τό Σαββατόβραδο γιά 
βάψιμο. Θέλησαν εκείνη τήν έποχή να τοϋ κόψουν τά νύχια του καί νά τά εξετάσουν 
μέ τό φασματοσκόπιο, γιά νά δουν μήπως υπήρχαν ’ίχνη αίματος άπό τις γραντζου- 
νιές πού βρέθηκαν στη Μοσχούλα, γιά νά ύπάρχη μιά άπόδειξι, άλλά ό Σίγμα Δέλ
τα, πού έντονα άρνήθηκε τήν ένοχή του, δεν τά έχασε καί είπε:

—Μήν ξεχνάτε δτι είμαι οδοντίατρος καί δτι βγάζω δόντια. Καί νομίζετε δτι 
δέν θά βρήτε αίμα άνθρώπινο στά νύχια μου, δσο καλά καί αν πλένομαι;

Παρά τις άρνήσεις του, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες γιά τήν άθωότητά του 
καί δτι ήταν θΰμα μοιραίων συμπτώσεων, ό Σίγμα Δέλτα έμεινε μήνες καί μήνες 
προφυλακισμένος. Παρεπέμφθη γιά «φόνο έκ προμελέτης δι’ δπλου πλήρους πυρί- 
τιδος καί σφαιρών», παράνομον όπλοφορίαν καί οπλοχρησίαν καί μετά έπανειλημ- 
μένες άναβολές, ή δίκη του έγινε στις 24  Νοεμβρίου 1917. Μά δέν έβγαινε τίποτε 
άλλο, έκτος άπό τή φρικτή διαγωγή τοϋ «γιατρού» προς τήν έρωμένη του καί προς τό 
σπλάχνο του καί τό δτι έκτος άπ’ αύτόν, πού είχε βάλει τότε στά σκαριά άλλο συ
νοικέσιο, πάλι κανένας άλλος δέν είχε συμφέρον νά δολοφονήση τή δυστυχισμένη τή 
ζητιάνα. 'Ο  Εΐσαγγελεύς τής έδρας, μακαρίτης Γιαμαρέλος, καταλάβαινε δτι δέν θά 
μπορούσε νά «κρατήση» τήν ύπόθεσι στο φόνο. Παραδέχθηκε δτι ή Μοσχούλα τοϋ 
είχε γίνει φόρτωμα γιά τό γάμο, δτι τοϋ έκανε σκηνές καί δτι σέ μιά τέτοια σκηνή 
καί άφοΰ ήλθαν στά χέρια άναγκάστηκε νά τήν σκοτώση σέ βρασμό ψυχικής ορμής. 
Μάταια προσπάθησε νά τον σώση ό συνήγορός του, ό άείμνηστος Χρήστος Λαδάς, 
σέ μιά άπό τις πρώτες μνημειώδεις άγορεύσεις του περί δικαστικής πλάνης. Οί ένορ
κοι τον έκήρυξαν ένοχο άναιρέσεως μέ δλα τά έλαφρυντικά καί μέ μετρία σύγχυσι 
καί οί σύνεδροι τον κατεδίκασαν σέ 9ετή ειρκτή. Καί ό Σίγμα Δέλτα σαν άκουσε τή 
καταδίκη του λιποθύμησε. ’Έκανε τήν ποινή του, βγήκε έξω , ξανάνοιξε τό ιατρείο 
του, σταδιοδρόμησε καί έγινε πρώτης τάξεως άνθρωπος. ’ Ηταν θΰμα πλάνης ή ένο
χος; ό Θεός ας τον κρίνη...

Σ . Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Σ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

27ης ΜΑΪΟΥ 1923-2 7 η ς  ΜΑΪΟΥ 1963
'Υ π ό  Ύπαστυνόμου Α ' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜ ΑΤΗ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Εις τό άκανθώδες αύτό πρόβλημα άπεφάσισε νά δώση τέλος ή ’Αστυνομία 
Πόλεων κατά ριζοσπαστικόν τρόπον καί άπό των πρώτων της βημάτων εις τήν πό- 
λιν τοϋ Πειραιώς. Ή  άρσις της άσχημίας καί της άθλιότητος άπό τό κεντρικώτατον 
εκείνο σημεΐον της πόλεως καί ό τρόπος κατά τον όποιον έ'λαβε τέλος ένα πολύπλο- 
κον θέμα διαμαρτυριών καί άντεγκλήσεων έπανηγυρίσθη άπό όλα τά έντυπα, μέ χα- 
ρακτηριστικώτερον έκπρόσωπον τήν έφημερίδα «Σφαίρα» τοϋ Πειραιώς ή οποία 
εις σχόλιόν της της 6ης ’Ιουνίου 1923 καί ύπό τον τίτλον « Έ  π ί τ έ λ ο υ ς ! »  
παρατηρεί:

« 'Ό , τι δεν κατώρθωσαν έπί τόσον χρόνον τόσοι καί τόσοι άλλοι άρμόδιοι καί 
»άναρμόδιοι, παρά τάς έπανειλημμένας υποσχέσεις των εις τάς διαμαρτυρίας όλων 
»τών περίοικων, τό έπραξεν εις μίαν καί μόνην ώραν, μέ μίαν αιφνιδιαστικήν ένέρ- 
«γειάν της ή νέα ’Αστυνομία τών Πόλεων, ή οποία τήν 5ην ώραν τής σημερινής χα- 
»ραυγής «άπήγαγεν» δλους τούς πρόσφυγας, τούς κολλήσαντας δίκην οστράκων 
»εΐς τήν πλατείαν Καραϊσκάκη, καί διά φορτηγών αυτοκινήτων τούς μετέφερεν εις 
»τήν Κοκκινιάν.

«Τοιουτοτρόπως, τό πολυθρύλητου άγος τής πλατείας Καραϊσκάκη έξηλεί- 
»φθη περίπου, ή έστία τής βρώμας έκαθαρίσθη καί οί περίοικοι ήμποροΰν τώρα ν’ 
«αναπνέουν μέ κάποιαν άνακούφισιν, εύλογοϋντες τήν δραστηριότητα καί τήν πρω- 
«τοβουλίαν τοϋ άληθώς ρέκτου Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας μας κ. Καλυβίτου, έπι- 
«τελέσαντος όμολογουμένως άθλα τοϋ 'Ηρακλέους μέ τούς σταύλους τοϋ Αύγείου.

«“Ηδη άπομένουν μόνον τά γύρω τής πλατείας περίπτερα, τά όποια βαθμη- 
»δόν θά άρθοΰν».

'Η  δράσις τής νέας ’Αστυνομίας προς πάσαν άλλην κατεύθυνσιν τής άρμοδιό- 
τητός της, μαρτυρεΐται άπό δύο άντιπροσωπευτικά άκόμη δημοσιεύματα. 'Τπό τον 
τίτλον «Κ  α τ α κ τ ή σ ε ι ς »  ή έφημερίς «Καθημερινή» τής 7 -6 -1923  σημειώνει 
τά άκόλουθα :

« ’Αγνώριστος ό Πειραιεύς μέ τήν κατάκτησιν τής άγγλομαθημένης Ά σ τυ - 
«νομίας. "Οσοι τον έγνώριζον δύσκολα θά τον άναγνωρίσουν. Μία μαγική ράβδος 
»ώς νά έβγήκε κατ’ εύθεΐαν άπό τον Παράδεισον καί έσάρωσε κάθε άκαθαρσίαν, 
«άσπρισε κάθε τοίχον, έβαλε τον κάθε κατεργάρην στον πάγκον του καί τον κάθε 
«πάγκον εις τήν’ θέσιν του.

«’Άραγε πότε θά γίνη καί τών ’Αθηνών ή ευλογημένη κατάκτησις... Λέγουν 
»δτι ή κατάκτησις αύτή θά γίνη τον Σεπτέμβριον. Καί άλλοίμονον, άπό τον Σεπτέμ- 
«βριον μάς χωρίζει ολόκληρον έκατονθήμερον!».

Καί ή «Σφαίρα» τοϋ Πειραιώς, ύπό τον τίτλον «Μ π ρ ά β ο τ η  ς» , πα
ρατηρεί εις τό φύλλον τής 13-7 -1923»  :

«Δέν ήμποροΰμεν νά μή συγχαρώμεν είλικρινώς τήν ’Αστυνομίαν μας διά τάς 
«άκαμάτους προσπάθειας, τάς οποίας καταβάλλει ν’ άπολυμάνη καί νά καθαρίση 
»τήν πόλιν μας ήθικώς καί ύλικώς. Εύχαρίστως δέ πληροφορούμεθα δτι έλαβεν ύπ’ 
»δψιν της τήν σύστασιν διά τήν περισυλλογήν τών πολυαρίθμων άλητοπαίδων καί 
»τόν περιορισμόν των εις φιλανθρωπικά άσυλα, δπου έκμανθάνοντα μίαν τέχνην θά 
«γίνωνται τίμιοι καί χρήσιμοι πολΐται».
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Ποιος άνεμος ενθουσιασμού έπνεεν διά τον "Ελληνα πολίτην των μεγαλοπό- 
λεων, δταν ή ’Αστυνομία Πόλεων έπεξετείνετο εις τον Πειραιά καί προοιωνίζετο λίαν 
σύντομος καί ή έπέκτασίς της εις ’Αθήνας, άντικατοπτρίζεται, πλήν των όσων ά- 
ναφέραμε, εις σωρείαν άλλων εκδηλώσεων τοΰ τύπου, πανηγυρίζοντος καί παντοιο- 
τρόπως έπιθυμοϋντος να έξάρη τό εργον καί τήν άποστολήν της νέας ’Αστυνομίας. 
’Από τήν πληθΰν των δσων διθυραμβικών έγράφοντο τάς ημέρας έκείνας άντλοΰμεν 
δύο χρονογραφήματα άκόμη, μέ τήν ελπίδα δτι, δπως καί τά τόσα άλλα δημοσιεύ
ματα πού είδαμε ώς τώρα, πολλά θά μάς διδάξουν καί σήμερα καί πολλά θά διδά
σκουν εις τον αστυνομικόν οΐασδήποτε έποχής. Τό πρώτον χρονογράφημα εύρίσκε- 
ται εις τήν έφημερίδα «Έ θνος» της 2ας ’Ιουνίου 1923 καί έχει τίτλον «'Ο  π ό λ ι σ- 
μ α ν  σ τ ο ν  Π ε ί ρ α  ι ά». ’Ιδού λοιπόν:

«Εις τον Πειραιά έ'γινε μέ τήν ’Αστυνομία εκείνο πού έπερίμενα. Τό έγραψα 
»οχι προ πολλών ημερών. Εις τον Πειραιά ζοΰν τά πλέον άνυπότακτα, τά περισσό- 
»τερο άναρχούντα στοιχεία. "Οταν δμως αύτά τά στοιχεία έπείσθησαν δτι ή Ά σ τυ - 
»νομία τών Πόλεων δεν υπηρετεί κόμματα, δεν κάνει έξαίρεσιν γιά κανένα, φρουρεί 
»δλους καί επιβάλλεται εις δλους μέ τό ίδιο μέτρο του ενδιαφέροντος καί τής αύστη- 
»ρότητος, τήν αγάπησαν τήν νέαν ’Αστυνομίαν, τήν έβαλαν έπάνω άπό τό κεφάλι 
»τους καί τώρα άντί νά τήν άποφεύγουν, τήν ύπακούουν τυφλώς καί τής παρέχουν 
»τήν συνδρομήν των.

«"Ενα παράδειγμα διά τό οποίον ήγαπήθη είναι καί τούτο: "Οταν γιά πρώτη 
»φορά ό πόλισμαν έπαρουσιάσθη στήν άγορά, έφεραν μερικές κασσέλες ψάρια. Ά -  
»μέσως έτρεξαν πολλοί άγορασταί ποιος νά πρωτοπάρη ψάρια. 'Ο  πόλισμαν έπενέ- 
»βη. Καί τούς έβαλε στή γραμμή. Έ σχημάτισε τήν λεγομένην «ουράν». "Ολοι έπρο- 
«θυμοποιήθησαν νά υποταχθούν εις τήν άστυνομικήν διαταγήν. Καί τοιουτοτρόπως 
»χωρίς φωνές, σπρωξίματα, φασαρίες, ένας-ένας έψώνιζε γρήγορα καί έφευγε έν- 
«θουσιασμένος.

«’Ενώ λοιπόν, έψώνιζαν ήσυχα καί τακτικά, νά καί παρουσιάζεται στήν εϊσο- 
»δο τής αγοράς ό φρούραρχος Πειραιώς. Έπήγαινε νά ψωνίση ψάρια. Οί σχηματί- 
»ζοντες τήν ούράν καί οί άλλοι περίεργοι πού έπαρακολουθοΰσαν τό περίεργο διά 
»τόν Πειραιά θέαμα τής πειθαρχίας καί υποταγής προς τήν ’Αστυνομίαν, έστράφη- 
»σαν δλοι προς τον πόλισμαν. Προς τά ψάρια έπροχωροΰσε ό άνώτατος στρατιω- 
»τικός άρχων τοΰ Πειραιώς. 'Η  ’Αστυνομία τών Πόλεων έδινε εξετάσεις ΐσότητος 
«απέναντι τού λαού έκεΐ. 'Ο  φρούραρχος έπλησίασε. Καί ό πόλισμαν εύγενής, άκα- 
«μπτος, ήρεμος:

«—Κύριε φρούραρχε, στή σειρά σας.
«'Ο  φρούραρχος έρριξε μιά ματιά καί άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο. Καί 

«εννόησε—ώς εύγενής στρατιώτης—τί τοΰ έπεβάλλετο νά κάμη καί ποιον παράδει- 
»γμα σεβασμού προς τήν ’Αστυνομίαν έπρεπε νά δώση άδιστάκτως εις τον λαόν. 
«Έστράφη, λοιπόν, άμέσως καί έπήγε καί έστάθη τελευταίος εις τήν ούράν μέ δλα 
»τά γαλόνια καί τά παράσημά του.

«Οί άνυπότακτοι, οί μουρμούρηδες, οί τσαγκοί άγορΐτες τοΰ Πειραιώς, τό 
»εΐδαν τό καταπληκτικό, τό άπίστευτο, τό έξαίσιον θέαμα, έτριψαν τά μάτια τους. 
»Δέν έπίστευαν στά μάτια τους. "Ετρεξαν καί έφεραν μέσα στήν άγορά άλλους συ- 
»μπολίτας των νά ίδοΰν.

«—Μωρέ γιά κοίταξε έκ εΐ! Τον φρούραρχο στή γραμμή πίσω άπό ένα βαρ- 
»κάρη νά περιμένη νά~ψωνίση ψάρια! Αυτή είναι ’Αστυνομία!

«—Αύτή είναι ’Αστυνομία, διελάλησαν δλοι εις τά’τέσσερα άκρα τού Πειραιώς. 
»"Ολοι, εργατικοί, έπιστήμονες, παπάδες, γυναίκες, ό φρούραρχος έμπήκαν στή σει- 
»ρά. Καί ό πόλισμαν είχε τό νού του.

«— Πόσες οκάδες μπαρμπούνια έχεις;
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«— Τόσες.
Έ ρ ρ ιξε  μια ματιά στήν ούρά.
«—’Από τριακόσια δράμια θά δίνης γιά νά πάρουν όλοι.
«Καί έπήραν όλοι μπαρμπούνια μέ μουστάκι καί μέ τή διατίμηση.
« Έ τ σ ι  έπεβλήθη ή ’Αστυνομία Πόλεων εις τον Πειραιά μέ τάς πρώτας έ- 

»νεργείας της. "Ας έλπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θά μάς τήν φέρουν καί εις την πρω- 
»τεύουσα».

Τό δεύτερον χρονογράφημα, έκ τής καταπληκτικής πληθώρας ώς προεϊπον, 
είναι τής έφημερίδος «Σφαίρα» Πειραιώς τής 5ης ’Ιουνίου 1923. 'Υπό τον τίτλον 
« Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  τ ά κ τ »  γράφει ό χρονογράφος τής έποχής:

«”Αν ό Πειραιεύς δεν γίνη Λονδΐνον καί οί Πειραιεϊς δεν άποκτήσουν τό φλέ- 
»γμα καί τον έκπολιτισμόν των Λονδρέζων, πάντως όμως υπάρχουν πολλαί πιθανό- 
υτητες ότι θ’ άλλάξη πολύ τήν κοινωνικήν του μορφήν, χάρις εις τό άγγλικόν σύ- 
»στημα τής ’Αστυνομίας των Πόλεων, τό όποιον—προς τιμήν του Διευθυντοϋ της 
»κ. Καλυβίτου— φαίνεται ότι έφαρμόζεται μέ πολύ τάκτ έκ μέρους καί των κατωτέ- 
»ρων άκόμη οργάνων.

«Είναι γνωστή ή παροιμία «έξ όνυχος τον Λέοντα».
«Τό κατωτέρω έπεισόδιον είναι άρκετά χαρακτηριστικόν ποιαν βαθμιαίαν 

«έξημέρωσιν θά μάς φέρη ή νέα ’Αστυνομία, αν έξακολουθήση—καί τό έλπίζομεν—μέ 
τον ίδιον ζήλον καί τον αυτόν ένθουσιασμόν τήν έφαρμογήν του αγγλικού έκπολι- 
»τιστικοϋ συστήματος.

« Ά λ λ ’ ας έλθωμεν εις τό έπεισόδιον.
«Κάποιος φρουρός άστυφύλαξ άντελήφθη ένα μεθυσμένον περί τό μεσονύκτιον 

»καί τον παρηκολούθησεν εις τήν έλικοειδή πορείαν του. Είσήλθεν εις τό πρώτο 
»οίνοπωλεϊον πού συνήντησεν έμπρός του διά νά συμπληρώση τά ... «ποτηράκια» 
»του. Έκένωσεν άπνευστί, ωσάν νά έδιψοΰσε, δύο ποτηράκια καί άπήλθε χωρίς 
»νά πληρώση παρά τάς διαμαρτυρίας του οΐνοπώλου. Έ π ειτα  είσήλθεν είς δεύτερον 
»ύπόγειον οίνοπωλεΐον, τοϋ οποίου παρ’ ολίγον νά έμετροΰσε τά σκαλοπάτια, αν 
»δέν τον συγκρατοϋσε έγκαίρως ό έκούσιος άκόλουθός του άστυφύλαξ. Έπήρεν άλ- 
»λο ένα έκατοσταράκι νά φθάση είς τό ... «ντουζένι» καί έπειτα έξεκίνησε τραγου- 
»δών προς τό σπίτι του. ’Αλλά ή τρικυμία τοϋ... κρανίου του είχε τόσον δυναμώσει, 
»ώστε έφέρετο κλυδωνιζόμενος δεξιά καί αριστερά, μέ τον κίνδυνον νά σπάση... 
»κανένα στύλον τοϋ ήλεκτρικοΰ ή κανένα τοίχον. 'Ο  άκολουθών αυτόν άστυφύλαξ 
»τοΰ προσέφερε εύγενώς τον βραχίονά του ώς στήριγμα καί τον ώδήγησεν είς τό Ά -  
»στυνομικόν Τμήμα, όπου τοϋ προσέφερε καί τ ό ... κρεββάτι του.

«'Όταν τό πρωί έξύπνησεν, έσπευσεν υποχρεωτικός πάντοτε, ό άστυφύλαξ, 
»νά τον έρωτήση τί άφέψημα παίρνει στο σπίτι του.

«—Γάλα, άπήντησε ό κρατούμενος, τοϋ οποίου τον στόμαχον έπλήρουν θερμαί 
»έξατμίσεις, συνέπειαι τής νυκτερινής κρασοκατανύξεως.

«Τό γάλα έκομίσθη μετ’ ολίγον άχνίζον.
«—Καί τώρα, τοϋ λέγει ό άστυφύλαξ, περάστε άπό τό Πταισματοδικείων νά 

«πληρώσετε, αν εύαρεστήσθε, δραχμάς όγδοήκοντα πρόστιμον.
«—Καί θά είμαι έλεύθερος;
«—’Ό χ ι άκόμη. Θά πάμε νά πληρώσετε καί τούς δύο οίνοπώλας, πού χθές 

»τό βράδυ άρνηθήκατε έν τή μέθη σας νά τούς πληρώσετε.
«—Μάλιστα. Δίκαιον είναι καί αυτό!...
«Τό «έπεισόδιον» όμως δέν έτελείωσεν. Ό  

»τούς δύο οίνοπώλας είς τό Τμήμα..
«—Έπληρωθήκατε κύριοι;
«—Μ άλιστα!

άστυφύλαξ έκάλεσε κατόπιν καί
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«—Τώρα νά πληρώσετε καί σείς πρόστιμου διότι έδώσατε κρασί εις ένα προ- 
»φανώς μεθυσμένου, άντί νά τον συμβουλεύσετε νά πήγαινε στο σπιτάκι του.

»Καί οί οίνοπώλαι έπλήρωσαν τό πρόστιμου, όρκιζόμενοι ότι δεν θά ξανα- 
»δώσουν κρασί εις μεθυσμένου.

« ’Αμφιβάλλετε λοιπόν τώρα, ότι σιγά-σιγά ό Πειραιεύς έξημερώνεται;».

(Σ υνεχ ίζετα ι)

Σ η μ είω σ ις  : Σ χετικώ ς  μ έ την διαδοχικήν έγκατάστασ ιν  τής 'Αστυνομίας Π όλεων εις
τά ς  διαφόρους πόλεις, έλάβομεν επιστολήν τον εν συντάξει Αστυνομικού διενθνντοϋ Β ’ και 
δικηγόρου κ. Δ ημοσθέιους Κ ορέσση , τον όποιον κα ι ευχάριστου  μεν δ ιά  τ ά  εύγενή του  λόγια. 
’Ο μοίως, π αρ ά  τού  Ιδιον μ άς άπεατάλη  εκ  τού  αρχείου του  τό  πλήρες κείμενον τής προσφω- 
νήσεως τον δημάρχου Π ειρα ιώ ς Ά ν α σ τ . Π αναγιω τοπούλου, προς τ ά  Αστυνομικά όργανα κα ι 
τόν λαόν τού  Π ειρα ιώ ς  κ α τά  τήν τελετήν τής 27-5-1923 . Ή  προσφώνησις εχει ου τω :

«’Αγαπητοί συνδημόται,

«Είς τά πρόσωπα όλων μας είναι ζωγραφισμένη μία ιδιαίτερη χαρά, άλλά καί 
»μία υπερηφάνεια διά τήν γενομένην εις τήν πόλιν μας τιμήν τής έγκαταστάσεως 
»τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας των Πόλεων, λειτουργούσης, ώς γνωστόν, κατά τό 
«πρότυπον της άστυνομίας του Λονδίνου. 'Ο  κ. άρχηγός τής ’Αστυνομίας μάς έξέ- 
«θεσε, τόσον ζωντανά προ ολίγου, τόν τρόπον καί τάς μεθόδους εργασίας τοϋ Σ ώ - 
»ματος αύτοϋ, ώστε δυνάμεθα νά έχωμευ άπόλυτον έμπιστοσύνην προς τά νέα άστυ- 
»νομικά όργανα καί νά άποβλέπωμεν προς αυτά ώς ιδεώδεις φρουρούς τής ζωής, τής 
«τιμής καί τής περιουσίας μας.

«Θά πρέπει όμως καί ήμεΐς, οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης, νά τούς βοηθή- 
«σωμεν εις τό δύσκολου, άσφαλώς εις τήν άρχήν, καί επίμοχθον έ'ργον αύτών. Καί, 
«κατά πρώτον λόγον, θά πρέπει νά ύπακούσωμεν εις τάς έντολάς καί οδηγίας των 
«αστυνομικών οργάνων μέ τήν πεποίθησιν ότι αύταί δίδονται διά τό καλόν όλων μας. 
«Μόνον μέ τόν τρόπον αύτόν ό Πειραιεύς θ’ άλλάξη όψιν καί θά μεταβληθή εις πολι- 
«τείαν άνταξίαν τοϋ προορισμού της ώς πρώτου λιμένος τής χώρας καί έπινείου τής 
«πρωτευούσης.

«’Εγώ  προσωπικώς καί τό Δημοτικόν μας Συμβούλιου θά καταβάλωμεν πά- 
«σαν προσπάθειαν, μή φειδόμενοι καί τών άναγκαίων δαπανών, όπως συνδράμωμεν 
«τό έ'ργον τής νέας ’Αστυνομίας. Αί περιστάσεις όμως δέν θά είναι άπολύτως εύνοϊ- 
«καί, παρ’ όλην τήν καλήν θέλησίν μας, διότι τό ’Έθνος μας διέρχεται μίαν βαθεΐαν 
«κρίσιν, άπότοκον τής μικρασιατικής καταστροφής.

«Διά τούς λόγους αύτούς ή έπιθυμία—καί ή παράκλησις όλων μας—είναι τά 
όργανα τής ’Αστυνομίας νά προβαίνουν άργά καί βαθμιαίως εις τάς ένεργείας των 
» προς διόρθωσιν τών κακώς έχόντων. Εϊμεθα βέβαιοι ότι θ’ άποφευχθοΰν σπασμω- 
» δικαί ένέργειαι καί αύστηραί ποινικαί διώξεις προς τούς τυχόν—κατ’ άνάγκην— 
παραβάτας τών άστυνομικών διαταγών.

«Αύτή είναι ή παράκλησις μας καί είμεθα πεπεισμένοι ότι θά είσακουσθή. 
» Εύχαριστοϋντες τήν σεβαστήν κυβέρνησιν διά τήν άπόφασιν τής έγκαταστάσεως 
» τής νέας ’Αστυνομίας είς τήν πόλιν μας, ώς καί τόν κ. άρχηγόν τοϋ Σώματος καί 
»"τά μέλη τής βρεταννικής άστυνομικής άποστολής διά τούς κόπους τούς όποιους 
» κατέβαλαν καί καταβάλλουν διά τήν έπιτυχίαν τοϋ όλου έργου των, άπευθύνω έκ 
» μέρους τής πόλεως τό «καλώς ώρίσατε» προς τά μέλη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 
» καί τήν εύχήν, όπως φέρουν είς αίσιον πέρας τό έργου αύτών—έργον προόδου καί 
» πολιτισμού».
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑί
Έ κ  τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

------------------------------Χουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τοϋ F .B .I .» , κατά μετάφρα--------------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ( Συνέχεια έχ τοδ- ■ ■ - ....... ................ . -  ■ ■■ ■■ ■ προηγουμένου)

Ό  Γερουσιαστής Μπάρτον Κ . Χουήλερ, άπό τήν Μοντάνα, ήταν ένας άπό 
τούς ηγέτες τής παρατάξεως πού έβαλε κατά τοΰ Ντώγκερτυ. Οί ρεπουμπλικα- 
νοι έματαίωσαν άρκετές προσπάθειες τοϋ Κογκρέσσου προς έλεγχο, άλλα τήν 1 
Μαρτίου 1924, σέ μια άπόφασί της, καί κατόπιν εΐσηγήσεως τοϋ Χουήλερ, ή σύγκλη
τος έψήφισε υπέρ της διενεργείας άνακρίσεων, σχετικώς μέ τήν διαχείρισι της 
υπουργίας τοΰ Ντώγκερτυ. Μόνον ό Γερουσιαστής Ντέϊβις ’Έλκινς, τής δυτικής 
Βιργινίας, έδωσε άρνητική ψήφο.

’Ενώ ή σύγκλητος άσκοΰσε έλεγχο έπί τοΰ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης καί ό 
ίδιος ό Χουήλερ κατηγορήθηκε άπό κάποιον όνόματι Γκρέητ Φλώς τοΰ δικαστηρίου 
τής Μοντάνα, δτι είχε λάβει χρήματα άπό ένα συνδικάτο πετρελαιοπαραγωγών μέ 
τήν ύπόσχεσι δτι θά έπειθε τό 'Υπουργείο Εσω τερικώ ν νά παραχωρήση στο συν
δικάτο τήν άποκλειστική παράτασι τής έκμεταλλεύσεως τών πετρελαίων. 'Ο  Χουή
λερ διαμαρτυρήθηκε άμέσως δτι ήταν θΰμα τής άντιδράσεως τοΰ 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης. 'Η  «Ράλλυ» τής Βορείου Καρολίνας, ή «Νιούς» καί ή «Όμπσέρβερ» 
έγραφαν δτι ή κατηγορία αύτή ήταν ένα έφεύρημα τών Γουίλλιαμ Μπέρνς, τοΰ Χάρ- 
ρυ Ντώγκερτυ καί τής διοικούσης έπιτροπής τοΰ ρεπουμπλικανικοΰ κόμματος.

Οί έξελίξεις άπέδειξαν δτι αύτά πού ΐσχυρίζετο ό τύπος ήσαν άληθή. 'Η  σύγ
κλητος τής Γερουσίας καί έν συνεχεία ή δίκη τής Μοντάνα, έκήρυξαν τον Χουήλερ 
άθώο. 'Η  έφημερίς «Ρέκορντ» τής Φιλαδέλφειας έγραφε δτι ή δίκη αύτή ήταν «μία 
άπό τις πλέον ποταπές καί εκδικητικές έκδηλώσεις τοΰ πολιτικού κόσμου πού έ- 
γνώρισε ποτέ ή χώρα». Κατά τον ένεργηθέντα έλεγχο κατά τοΰ Ντώγκερτυ, ό Μπέρνς 
άπεκάλυψε δτι είχε στείλει τρεις ύπαλλήλους τοΰ Γραφείου ’Ερευνών στή Μοντά
να γιά νά άναλάβουν τήν ύπόθεσι Χουήλερ. Οί υπάλληλοι αύτοί, πού ήσαν λογισταί, 
ώς προκύπτει άπό τό άρχεϊο τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, άνήκαν μέν στή δύ- 
ναμι τοΰ Γραφείου, αλλά διετέλουν όπό τις διαταγές τοΰ Τζών Πράττ, εΐδικοΰ βο- 
ηθοΰ τοΰ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης καί άνεφέροντο μόνο σ’ αύτόν άπ’ εύθείας ( Χ) .

'Ο  έλεγχος έπί τοΰ Ντώγκερτυ δέν θά είχε όλοκληρωθή χωρίς τον παλιό φί
λο τοΰ Μπέρνς, τον Γκάστον Μήνς. 'Ο  Μήνς έκαμε θεαματική τήν έμφάνισί του καί 
άπεκάλυψε τήν παρακολούθησι πού ένηργεΐτο καί σ’ αυτούς τούς ίδιους τούς Γερου-

1. Κατά τήν έποχή έκείνη ήταν σύνηθες φαινόμενο νά άποσπώνται υπάλληλοι τοϋ Γρα
φείου ’Ερευνών σέ ειδικές άποστολές, χωρίς τό Γραφείο νά τούς έλέγχη. Ή  Διεύθυνσις τοΰ Γρα
φείου ’Ερευνών δέν ένημερώνετο σχετικώς μέ τό ποΰ εύρίσκοντο οί υπάλληλοι αύτοί καί μέ τί 
ήσχολοΰντο. Καί στην ύπόθεσιν τοΰ Χουήλερ ή διενέργεια τοΰ κεντρικοΰ έλέγχου καί της έπιβλέ- 
ψεως τών ύπαλλήλων αύτών ύπό τοΰ Γραφείου, άνεστάλη.'Ο Χοΰβερ είχε ύποβάλει παράπονα δτι 
οί ύπάλληλοί του διετίθεντο ύπό τάς διαταγάς τοΰ Α ' ή Β ' είσαγγελϊως η διευθυντοΰ τοΰ 'Υπουρ
γείου. 'Υπογράμμισε τίς άπόψεις του έπί της κακής χρησιμοποιήσεως τών ύπαλλήλων είς την 
ύπόθεσιν τοΰ Χουήλερ, μέ ένα ύπόμνημά του της 8/4/1928 πρός τόν συνταγματάρχη Ντόνοβαν, 
βοηθό τοΰ Υπουργοΰ Δικαιοσύνης. Είς τό ύπόμνημά αυτό έλεγε : «"Οταν άνέλαβα τά καθήκοντα 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Γραφείου... διεπίστωσα δτι οί λογισταί—ύπάλληλοί πού ήσχολοΰντο μέ τήν 
ύπόθεσιν αύτήν... είχαν άποσπασθή άπό τό Γραφείο... καί είχαν τεθή στή διάθεσι τοΰ 
είδικοΰ βοηθοΰ τοΰ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης Πράττ. Δέν έγνώριζα άκόμη ούτε ποΰ εύρίσκοντο οί 
ύπάλληλοί αύτοί. Καί μόνον ύστερα άπό άρκετούς μήνες κατώρθωσα νά προκαλέσω τήν έκδοσιν 
διαταγών, άπό τίς όποιες έπί τέλους κατώρθωσα νά μάθω πού εύρίσκοντο οί άνδρες αύτοί... ’Εγώ 
οΰτε τήν έργασίαν των κατηύθυνα, οΰτε έλάμβανα άναφοράς των, οΰτε έγνώριζα μέ τί ήσχολοΰντο». 
'Ο  Χοΰβερ σιγά -  σιγά κατώρθωσε νά τροποποιήση τόν κανονισμό, ώστε δλοι οί ύπάλληλοι^πού 
έπληρώνοντο άπό τό Γραφείο, νά είναι ύπεύθυνοι μόνο πρός τόν διευθυντή τους.
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σιαστάς. 'Ο  Μήνς είχε αναθέσει σέ υπαλλήλους τοϋ Γραφείου ’Ερευνών, οί όποιοι 
έ'μπαιναν κρυφά μέσα στά γραφεία των Γερουσιαστών, άνοιγαν την άλληλογραφία 
τους, έψαχναν τούς φακέλους των καί γενικώς τούς παρακολουθούσαν προσπαθών
τας να άνακαλύψουν κάτι το ενοχοποιητικό, τό όποιο θά έχρησιμοποιεΐτο γιά νά 
άποκρούσουν τις κατηγορίες πού διετυπώνοντο κατά τοϋ Ντώγκερτυ. 'Ο Μήνς έδή- 
λωσε ότι τις άναφορές του τις παρέδιδε στον Τ ζές Σμίθ.

Σ έ ένα σημείο ό Γερουσιαστής Χουήλερ είπε: «'Ο  Γερουσιαστής Μόζες (της 
Νιού Χάμσάϊρ) μέ συμβουλεύει ότι μπορώ νά κερδίσω χρόνο μέ την έρώτησι: ποιούς 
Γερουσιαστάς δεν έχετε ελέγξει».

'Ο  Μήνς άπήντησε ότι αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Έ ν  συνεχεία ό Μήνς εξήγη
σε στούς Γερουσιαστάς πώς έργάζεται ένας «ντέτεκτιβ»: «’Ερευνά όλη τήν άλληλο
γραφία, όλα τά χαρτιά, ό, τι δήποτε ύπάρχει γύρω. "Ο, τι βρίσκεται μέσα στήν κα
τοικία. 'Ό πω ς άκριβώς εσείς... κύριοι Γερουσιασταί όταν διεξάγετε έρευνα γιά τήν 
διαλεύκανσι ένός εγκλήματος... δίδει άναφορά γιά όλα όσα υποπίπτουν στήν άντί- 
ληψί του καί εάν ενοχοποιούν τον παρακολουθούμενο, χρησιμοποιούνται έναντίον 
του».

Κατά πόσον ή άποκάλυψις αυτή ήταν άληθής, φανταστική ή συνεδύαζε καί 
τά δύο, μόνον ό Μήνς τό έγνώριζε. 'Η  άποκάλυψις αύτή ήταν όμως χαρακτηριστι
κή της γενικής είκόνος διαφθοράς, τής όποιας καί αύτή άποτελοΰσε ένα μέρος, 'Ω ς 
ιστορικός ό Σάμουελ Χόπκινς "Ανταμς έγραψε άργότερα, οτι τό 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης είχε «φτάσει τό χαμηλότερο έπίπεδο ήθικής, ήθικών άξιών καί ίκανο- 
τητος, παρ’ όλον πού διέθετε πολλούς ικανούς ύπαλλήλους, οί όποιοι δεν ήδύναντο 
νά άντιδράσουν γιατί τό διεφθαρμένο σύστημα τών Ν τώγκερτυ-Τζές Σμίθ-Μπέρνς 
τούς έπεβάλετο έκ τών άνωθεν».

Τήν 28ην Μαρτίου 1924, ό Πρόεδρος Κούλιτζ άπήτησε καί άπεδέχθη τήν πα- 
ραίτησιν τού Ντώγκερτυ άπό 'Υπουργού Δικαιοσύνης. ’Επί τέλους ή ώρα γιά τήν 
μεγάλη έκκαθάρισι τού κρατικού μηχανισμού είχε φθάσει.

VII. Ή έκκαδάρισις τού Χοϋβερ
Μιά μέρα τού Μαρτίου τού 1924, ό Πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ δέχθηκε στο 

γραφείο του, στο Λευκό Οίκο, ένα μεγαλόσωμο άνδρα άπό τήν Νέα ’Αγγλία, πού 
είχε τήν έμφάνισι έπαρχιώτου. 'Ο  έπισκέπτης αυτός ήταν ό Χάρλαν Φίσκ Στόουν, 
ένας ρεπουμπλικάνος, πού είχε γεννηθή στο Χάμσάϊρ τής Νέας 'Υόρκης, νομομαθής, 
πρώην κοσμήτωρ τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Ό  Πρόεδρος συνεζήτησε μέ τον Στόουν έπί άρκετή ώρα. ’ Ηταν ό άνθρωπος 
πού ό Κούλιτζ έσκόπευε νά άναθέση τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, καί τού όποιου ή 
γρανιτώδης άκεραιότης έπιστεύετο ότι μπορούσε νά άποκαταστήση τήν εμπιστοσύ
νην τού κοινού προς τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, τό όποιο δικαίως άπεκαλεϊτο « 'Υ 
πουργείου τής εύκολης άρετής». "Οταν ό Στόουν έγκατέλειψε τον Λευκό ΟΖκο, 
είχε ήδη κλεισθή ή συμφωνία γιά νά άναλάβη καί νά άναδιοργανώση τό 'Υπουργείο, 
καί. ιδιαίτερα τό Γραφείου ’Ερευνών.

Τήν 2αν ’Απριλίου ό Κούλιτζ άνήγγειλεν ότι τον Χάρρυ Ντώγκερτυ θά τον 
διαδεχόταν στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης ό παλιός συμμαθητής του Στόουν. Τό Κογ- 
κρέσσο, έκτος άπό μερικές έξαιρέσεις, έπιδοκίμασε τον διορισμό τού Στόουν. Κατά 
τήν συνεδρίασι διεξήχθη μιά σημαντική συζήτησις γύρω άπό τον Στόουν. Κατά τό 
Ι 9 ΐ 9 ό  Στόουν είχε έπικρίνει τις «άντικομμουνιστικές έπιδρομές» τού Πάλμερ καί είχε 
υψώσει τήν φωνήν του γιά νά ύπερασπισθή συνειδητούς άντιδραστικούς κατά τήν διάρ
κειαν τού Α ' Παγκοσμίου Πολέμου. ’Αργότερα ό Γερουσιαστής Τόμ Χέφφιν άπό τήν 
’Αλαμπάμα, άπεκάλεσε τον Στόουν: «πληρωμένο τής τραπέζης Μόργκαν», γιατί κά-
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ποτέ ό Στόουν είχε συνεργασθή ώς δικηγόρος μέ ένα γαμβρό τοΰ χρηματιστή Μόρ- 
γκαν. Έ θεω ρεΐτο δέ ότι έπαιζε διπλό παιγνίδι, τοΰ φιλελευθέρου καί τοΰ άντιδρα- 
στικοΰ. 'Η  σύγκλητος όμως έδέχθη μέ μεγάλη πλειοψηφία την πρότασιν τοΰ Κού- 
λιτζ για τον διορισμό τοΰ Στόουν καί την 6ην ’Απριλίου άνέλαβε τό Υπουργείο Δ ι
καιοσύνης, όπου κέρδισε τήν πλήρη άναγνώρισι για τήν άδιάβλητη τιμιότητά του καί 
τό ήθικό του θάρρος.

'Ο  Στόουν πριν προβή σέ ενέργειες προς άναδιοργάνωσί του, κατατόπίσθη- 
κε πρώτα μέ προσοχή στα θέματα τοΰ 'Υπουργείου. Δέν ήταν ένας άνδρας πού 
έπαιρνε έκ τοΰ προχείρου άποφάσεις καί άναμφιβόλως θά ήθελε να είναι βέβαιος 
δτι έκλέγει τούς καταλλήλους ανθρώπους γιά τις κατάλληλες θέσεις. Πρώτα όμως 
έπρεπε να γίνουν έκκαθαρίσεις. 'Η  «Γκαζέτ Τάϊμς» τής Πίτσμπουργκ έγραφε: « ('Ο  
Στόουν) θά βρή άρκετή σαπίλα στο 'Υπουργείο τήν οποία πρέπει νά περιορίση πριν 
ν’ άρχίση τήν πραγματική έργασία».

'Ένα μήνα καί έπτά ήμέρες μετά τον διορισμό του, ό Στόουν δέχθηκε τήν πα- 
ραίτησι τοΰ Γουίλλιαμς Μπέρνς ώς διευθυντοΰ τοΰ Γραφείου ’Ερευνών. 'Η  παλιά 
περίοδος γιά τό Γραφείο είχε λήξει.

'Ο  Στόουν έψαχνε τώρα νά βρή τον κατάλληλο άνδρα, γιά νά τοΰ άναθέση τό 
Γραφείο ’Ερευνών. Σ ’ ένα 'Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρευρίσκετο καί ό Χέρμπερτ 
Χοΰβερ, 'Υπουργός ’Εμπορίου, ό Στόουν έθιξε τό ζήτημα τής διοικήσεως τοΰ Γρα
φείου ’Ερευνών. 'Όταν ό Χοΰβερ έπέστρεψε στο γραφείο του, άνεκοίνωσε στο βοη
θό του Λάρρυ Ρίτσεϋ, οτι ό Στόουν έψαχνε νά βρή ένα εύφυή νέο γιά νά τοΰ άναθέ
ση τό Γραφείο.

Ό  Ρίτσεϋ τότε τοΰ άπάντησε: «Μά γιατί ψάχνουν μακρυά άφοΰ έχουν κοντά 
τους τόν κατάλληλο άνδρα πού τούς χρειάζεται—ένα νέο καί μορφωμένο δικηγόρο, 
πού λέγεται Χοΰβερ».

—«Νομίζεις ότι αύτός είναι ικανός νά άναλάβη τή θέσι τοΰ διευθυντοΰ;» ρώ
τησε ό 'Υπουργός.

—«Είμαι βέβαιος ότι μπορεί» άπάντησε ό Ρίτσεϋ. «Είναι ένας άπό τούς κα
λυτέρους φίλους μου».

Μερικές ήμέρες άργότερα, ό Χέρμπερτ Χοΰβερ άποφάσισε νά κάμη τήν πρό- 
τασιν στον Στόουν—'Υπουργό τής Δικαιοσύνης, νά δοκιμάση τόν νεαρό Χοΰβερ.

Τήν δεύτερη ημέρα μετά τήν παραίτησιν τοΰ Μπέρνς, ό 29ετής Έ ντγκαρ Χοΰ
βερ έκλήθη στο γραφείο τοΰ Στόουν. ΤΗταν ή 10 Μαΐου τοΰ 1924. 'Η  εΐδησις περί 
τής παραιτήσεως τοΰ Μπέρνς είχε ήδη κυκλοφορήσει στο Γραφεΐον ’Ερευνών. 'Ο 
Χοΰβερ όμως δέν ήταν βέβαιος έάν θά τόν διαδεχόταν ή όχι. ΤΗταν γνωστό ότι ό 
Στόουν ήταν τραχύς καί σκληρός.

'Ο  Χοΰβερ μπήκε στο γραφείο τοΰ Στόουν, όπου βρήκε τόν μεγαλόσωμο 'Υ 
πουργό νά κάθεται στή θέσι του. ΤΗταν πάνω άπό 1.80 μ. ύψος. ’Ακίνητος σάν ά
γαλμα σκαλισμένο σέ σκληρή πέτρα, κοίταξε γιά μιά στιγμή τόν Χοΰβερ.

—«Καθήστε» είπε μέ τήν βλοσυρότητα πού τόν διέκρινε πάντοτε. 'Ο  Χοΰ
βερ κάθησε. Ό  Στόουν τόν κοίταξε καλά-καλά πάνω άπό τά γυαλιά του καί τά βλέμ
ματα τών δύο άνδρών διασταυρώθηκαν. Μετά, ό Στόουν είπε άπότομα: «Νεαρέ,
σάς θέλω ν’ άναλάβετε ώς προσωρινός διευθυντής τοΰ Γραφείου ’Ερευνών».

'Ο  Χοΰβερ άντιλήφθηκε τό κομπλιμάν. ’Από τή στιγμή εκείνη ήξερε ότι ό 
'Υπουργός Δικαιοσύνης είχε άπορρίψει τά επιχειρήματα πού είχαν προβληθή, ότι 
δηλαδή ήταν πολύ νέος γιά τή θέση αύτή. Καί τό σπουδαιότερο, ήξερε τώρα ότι ό 
Στόουν δέν τόν θεωροΰσε ύπεύθυνο γιά τά λάθη, τήν πολιτική καί τήν διαφθορά αυ
τών πού διηύθυναν τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης καί τό Γραφείο ’Ερευνών κατά τό 
παρελθόν.
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Τελικά, ό Χοΰβερ άπάντησε: « ’Αναλαμβάνω κ. Στόουν, άλλά ύπό ώρισμένους 
ορούς».

—«Τί ορούς;»
—«Τό Γραφείο πρέπει νά άνεξαρτητοποιηθή καί νά μείνη μακριά άπό τήν πο

λιτική. Να μή χρησιμοποιήται ώς δργανο άπδ κάθε πολιτικό. Οί διορισμοί πρέπει 
νά γίνωνται βάσει των προσόντων, καθώς επίσης καί οί προαγωγές των υπαλλήλων 
νά γίνωνται βάσει τής άποδεδειγμένης ίκανότητός των. Τό Γραφείο νά είναι υπεύ
θυνο μόνον άπέναντι τοϋ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης».

'Ο  Υπουργός Δικαιοσύνης συνωφρυώθηκε καί άπάντησε: «Ούτε κι’ έγώ θά 
σάς διώριζα ύπό οίουσδήποτε άλλους όρους. Είμαστε σύμφωνοι. Καλή μέρα».

’Έ τ σ ι, ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ Χάρλαν Φίσκ Στόουν, ό Χοΰβερ άνέλαβε τήν 
διεύθυνσι τοϋ Γραφείου ’Ερευνών, κατ’ άρχάς ώς προσωρινός διευθυντής καί έπτά 
μήνες άργότερα ώς μόνιμος.

Κατά τούς πρώτους αυτούς μήνες, ό Χοΰβερ στηρίχθηκε κυρίως στήν άμέρι- 
στη ύποστήριξι τοϋ Στόουν. Τό Γραφείο είχε άποκτήσει κακή φήμη. Σ ’ όλη τή χώ 
ρα ήκούοντο διαμαρτυρίες καί έτονίζετο ότι τό Γραφείο έπρεπε νά διαλυθή ή δέ έρ- 
γασία του νά κατανεμηθή καί νά άνατεθή σέ άλλες κρατικές ύπηρεσίες.

'Ο  Χοΰβερ όμως πίστευε άκράδαντα ότι τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης θά τοΰ 
έξασφάλιζε τούς εκπαιδευμένους ύπαλλήλους (νομομαθείς καί λογιστάς) πού τοΰ 
έχρειάζοντο γιά τήν συλλογή πληροφοριών καί μαρτυρικών στοιχείων. "Εβλεπε 
ότι πολλές φορές τά συμφέροντα τοΰ κράτους δέν έπροστατεύοντο όπως έπρεπε για
τί τά μαρτυρικά στοιχεία συγκεντρώνονταν πρόχειρα καί άπό άπειρους ύπαλλήλους. 
'Η  συλλογή τών μαρτυρικών στοιχείων ήταν κάτι τό βασικό γιά τήν άπόδειξι τής 
ενοχής ή τής άθωότητος.

'Ο  Στόουν μέ τον Χοΰβερ δέν δυσκολεύθηκαν νά συμφωνήσουν έπί τής άκο- 
λουθητέας τακτικής καί τής βασικής έργασίας τοΰ Γραφείου. Τρεις μέρες μετά τον 
διορισμό τοΰ Χοΰβερ, άποφάσιζαν τά κατωτέρω:

1. —Τό Γραφείο ’Ερευνών θά καθίστατο ένας οργανισμός συγκεντρώσεως στοι
χείων καί οί ένέργειές του θά περιωρίζοντο άποκλεΐστικά στήν έρευνα έπί τών πα
ραβάσεων τών ομοσπονδιακών νόμων.

2. —Οί έρευνες θά διενηργοΰντο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύ
νης.

3 . —Διά τήν καλήν διεξαγωγήν τής ύπηρεσίας, τό προσωπικόν θά έλαττώνετο 
εις όσους ήταν άπαραίτητοι μόνον.

4 . —Οί άνίκανοι καί άναξιόπιστοι θά άπελύοντο τό ταχύτερον.
5 . —'Όλοι οί προσωρινώς διωρισμένοι καί οί έκτακτοι ύπάλληλοι, θά διεγρά- 

φοντο άπό τήν δύναμι τοΰ Γραφείου.
6 . —Δέν θά έπραγματοποιοΰντο νέοι διορισμοί χωρίς τήν έγκρισιν τοΰ 'Υπουρ

γοΰ Δικαιοσύνης,, καί θά έπροτιμώντο οί ικανοί καί καλοΰ χαρακτήρος άνδρες, πού 
θά είχαν καί τήν άνάλογο μόρφωσι.

'Η  συμφωνία αυτή, πού διατυπώθηκε ύπό τύπον καθοδηγητικοΰ ύπομνήμα- 
τος, έδωσε στον Χοΰβερ τή δύναμι νά έργασθή. ’Ά ρχισε νά έκδίδη σειρά διαταγών 
προς τούς ύπαλλήλους τοΰ Γραφείου, οί όποιοι έμεναν κατάπληκτοι άπό τό ξαφνικό 
καί άναπάντεχο αυτό ενδιαφέρον τής Ούάσιγκτων προς αυτούς. Ά π ό  τά άρχεΐα τοΰ 
Γραφείου προκύπτει ότι πολλοί ύπάλληλοι θεώρησαν τήν κατάστασι αυτή ώς πα
ροδική καί αν κρατοΰσε πολύ θά άναγκαζόντουσαν νά γράψουν στους πολιτικούς προσ- 
τάτας των. Ά λ λοι ύπάλληλοι έξεδήλωναν τήν ίκανοποίησίν των γιατί διεφαίνετο 
ή έλπίς τής άναδιοργανώσεως τοΰ σώματος, γιά τό όποιο θά ήταν ύπερήφανοι.

(Συνεχίζεται)
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"Αρθρον 96.

Φορτίον όχημάτων—Κινητά έξαρτήματα.
1. Οί οδηγοί είναι υπεύθυνοι διά τήν διάταξιν του φορτίου των όχημάτων των, 

ΐνα μη παρεμποδίζηται ή περιορίζηται τό πεδίον όρατότητος, ή έλευθερία κινήσεως καί 
καί μή δημιουργήται κίνδυνος πτώσεως του φορτίου.

2. 'Ομοίως οί οδηγοί ύποχρεοϋνται δπως λαμβάνωσι τα άναγκαϊα μέτρα προς 
άποφυγήν ζημιών έν γένει ή κινδύνου εις οχήματα καί πεζούς, δταν τό φορτίον λόγω 
των διαστάσεων του έξέχη του οχήματος. Ή  τοιαύτη προεξοχή δεν δύναται να είναι 
μείζων των 3/10 τοϋ μήκους τοϋ οχήματος εις τό δπισθεν μέρος αύτοϋ, οπότε έπιβάλ- 
λεται να έπισημαίνηται αδτη διά πινακίδος διαστάσεως 50 X 50 έκατοστών, λευκού 
χρώματος μέ διαγώνιους έναλλασσομένας έρυθράς λωρίδας. "Αν δεν είναι άντανακλα- 
στική οπλίζεται εις τάς γωνίας αύτής διά τεσσάρων άνταυγαστήρων ερυθρού χρώματος. 
Ή  πινακίς τοποθετείται άμετακινήτως είς τό δπισθεν άκρον τού φορτίου καί εις τό 
κέντρον αύτοΰ.

3. Οί οδηγοί ύποχρεούνται δπως λαμβάνωσιν ειδικήν άδειαν, προκειμένου νά 
μεταφέρωσιν άντικείμενα, τά όποια σύρονται έπί τού εδάφους, καί αν έτι τμήμα τού
των στηρίζεται έπί τροχών, πάντα δέ τά κινητά έξαρτήματα δεν πρέπει νά έξέχωσι 
τών ορίων τού οχήματος ή νά σύρωνται έπί τού έδάφους. Έ π ί  μοτοσυκλεττών καί 
μοτοποδηλάτων οί οδηγοί ύποχρεούνται νά προσδένωσι στερεώς τά μεταφερόμενα 
άντικείμενα, καί νά μή μεταφέρωσι τοιαΰτα τά όποια έξέχουσι καθέτως μέν προς τον 
άξονα υπέρ τά 50 έκατοστά έξ αύτοΰ, κατά μήκος δέ υπέρ τά 50 έκατοστά πέραν τών 
άκραίων σημείων τού οχήματος.

4. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προσ
τίμου τούλάχιστον τριών χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως τούλάχιστον 
15 ήμερών ή δι’ άμφοτέρων τών ποινών τούτων.

"Αρθρον 97.

Μεταφορά πραγμάτων διά ζωηλάτων όχημάτων.

Τό συνολικόν βάρος τών μεταφερομένων πραγμάτων υπό ζωηλάτων όχημάτων 
δέν δύναται νά ύπερβή τό άναγραφόμενον έπί τής ειδικής πινακίδος τού οχήματος.

"Αρθρον 98.

Μεταφορά πραγμάτων διά μηχανοκινήτων όχημάτων καί 
ρυμουλκουμένων.

Οί οδηγοί μηχανοκινήτων καί ρυμουλκουμένων όχημάτων ύποχρεούνται νά συμ- 
μορφοΰνται προς τάς έκάστοτε ΐσχυούσας περί ωφελίμου φορτίου διατάξεις.
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Άρθρον 99.

Μεταφορά προσώπων δι’ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί
μοτοποδηλάτων.

Οί οδηγοί παντδο οχήματος ύποχρεοΰται δπως έξασφαλίζώσι κατά την όδήγησιν 
πλήρη την ελευθερίαν των κινήσεών των, ινα ένεργώσιν άκωλύτως τούς άναγκαίους 
χειρισμούς.

Είδικώτερον :
α) ’Επί των αύτοκινήτων νά μή έπιτρέπωσι να λαμβάνωσι θέσιν επί τοΰ εμπρό

σθιου καθίσματος πλείονα πρόσωπα των άναλογούντων αύτώ καί έν συνόλω πλείονα 
των έν τή άδεια κυκλοφορίας άναφερομένων.

β) ’Επί των μοτοσυκλεττών νά μή μεταφέρωσι πλείονα πρόσωπα τοΰ άριθμοϋ 
τοΰ έν τη άδεια κλυκλοφορίας καθοριζομένου.

γ ) ’Επί των μοτοποδηλάτων νά μή μεταφέρωσιν άλλο πρόσωπον, έκτος έάν ύ- 
πάρχη θέσις καί προβλέπεται έν τή άδεια κυκλοφορίας.

’Άρθρον 100.

Χρήσις όμματοϋαλίων ή έτέρων βοηθητικών όργάνων 
κατά τήν όδήγησιν.

1. Οί οδηγοί οχημάτων ύποχρεοΰνται δπως φέρωσι καί χρησιμοποιώσι κατά τήν 
όδήγησιν όμματοϋάλια ή άλλα βοηθητικά δργανα περί ών αναγράφεται έν τή άδεια, 
οί δέ οδηγοί μοτοσυκλεττών ύποχρεοΰνται νά φέρωσι καί όμματοϋάλια κατά τοΰ 
άνέμου.

2. 'Οδηγοί καί έπιβάται δικύκλων μοτοσυκλεττών ύποχρεοΰνται δπως φέ
ρωσι προστατευτικόν κράνος.

3. Δ ι’ αποφάσεων τοΰ 'Τπουργοΰ Συγκοινωνιών θέλουσιν όρισθή τά χαρα
κτηριστικά τών προστατευτικών κρανών καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άναγκαία 
διά τήν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης. Διά τών αυτών άποφάσεων αί άνωτέρω 
διατάξεις δύνανται νά έπεκταθώσιν έπί τών οδηγών ή έπιβατών καί τών τρικύκλων 
μοτοσυκλεττών.

Άρθρον 101.

* 0  παραβαίνων τάς διατάξεις τών άρθρων 97 έως 100 τοΰ παρόντος, τιμω 
ρείται διά προστίμου τουλάχιστον πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

Άρθρον 102.

Χρονικά δρια όδηγήσεως λεωφορείων καί φορτηγών αύτοκινήτων.

Οί οδηγοί λεωφορείων καί φορτηγών αυτοκινήτων άπαγορεύεται νά όδη- 
γώσι πέραν τών χρονικών ορίων τών έκάστοτε καθοριζομένων κατά τάς κειμένας 
διατάξεις.

(Συνεχίζεται)



ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠ ΩΣΕΙΣ

L O S  A N G E L E S
Τττο κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

‘ Ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός της τοϋ Θεοϋ Σοφίας.
Κυριακή 16-6 -1963 . Είναι ή πρώτη μέρα τής παραμονής μου στό Los A n

geles. "Ετσι μοΰ δόθηκε ευκαιρία ν’ άρχίσω τις εντυπώσεις μου για τη μεγάλη καί 
χαρούμενη αύτή πόλη άπό τό μητροπολιτικό ναό τής ορθόδοξης έλληνικής κοι- 
νότητος τής Καλλιφορνίας. ΤΗταν για μένα μια έκπληξις όταν έφτασα μέ τό φίλο 
μου S tev e Callas στην πλατεία όπου βρίσκεται ή έπιβλητική αύτή έκκλησία, ή 
οποία χτίστηκε μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ άείμνηστου έλληνοαμερικανοϋ Κωνσταν
τίνου Σκούρα καί μέ τήν ένίσχυσι των προσπαθειών του άπό όλους τούς "Ελληνας 
πού έχουν έγκατασταθή στήν μεγάλη αύτή χώρα.

Ε ξω τερικά  ό καθεδρικός αύτός ναός έκτος τοϋ ότι έπιβάλλεται μέ τον όγκο 
του καί τον βυζαντινό σχεδόν ρυθμό του, πλαισιώνεται άπό όλες τις πλευρές μέ πρα
σιές καί μέ κήπο έτσι πού τό σύνολό του είναι εναρμονισμένο στό γενικό περιβάλλον 
καί τό ρυθμό τής πόλεως.

Στήν άνατολική πλευρά του κήπου είναι χτισμένο μεγαλοπρεπέστατο τό μαυ
σωλείο τοϋ άείμνηστου Κωνσταντίνου Σκούρα, όπου ώς ευγνωμοσύνη των συγχρό
νων τοϋ έλληνοαμερικανοϋ καί των νεωτέρων καίει διαρκώς μιά καντήλα καί σκορ- 
ποΰν τ ’ άρώματά τους ώραιότατα λουλούδια τοποθετημένα δίπλα στό κοιμητήριό του 
ποδναι σκεπασμένο άπό μαΰρα άλαβάστρινα μάρμαρα. 'Ο  κάθε 'Έλληνας επισκέπτης 
νοερά αισθάνεται τήν άνάγκη νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του προς τον μεγάλο αυ
τόν χριστιανό, ό όποιος έδωσε τήν ψυχή του γιά τό έργο αύτό, τό πνευματικό καί 
κοινωνικό όπως θά δοΰμε.

’Απέναντι άκριβώς άπό τον καθεδρικό ναό υπάρχει τό συγκρότημα τοϋ H all, 
τών αιθουσών δηλαδή όπου συγκεντρώνονται τά διάφορα έλληνοαμερικανικά σω
ματεία τοϋ Los Angeles καί όπου λειτουργεί έλληνικό σχολείο γιά τά μικρά παι
διά, σέ τρόπο ώστε νά μή λησμονούν τήν πατρική τους γλώσσα. Τό οίκημα αύτό χτί
στηκε μαζί μέ τόν καθεδρικό ναό καί σαν συμπλήρωμά του, τρόπον τινά, γιατί έκτος 
τών αιθουσών έχει τεράστιο περίβολο, έχει κατοικία γιά τούς ιερείς καί τόν δεσπότη 
καθώς καί παιδικό σταθμό, όπου οί μητέρες μποροΰν ν’ άφίνουν τά μικρά παιδιά τους 
όταν έκκλησιάζωνται ή όταν παρίσταται σχετική άνάγκη. Καί τό συγκρότημα αύτό 
έχει μπροστά εύρυχωρότατη πλατεία μέ ώραιότατο συντριβάνι πού όταν λειτουργή 
είναι φαντασμαγορικό, καί περιβάλλεται άπό κήπο μέ ωραία δέντρα καί άφθονα λου
λούδια, στά όποια χαρακτηριστικά είναι οί ιβίσκοι σέ τρία χρώματα τό κόκκινο, τό 
άσπρο καί τό πορτοκαλί προς τό τριανταφυλλί. "Ετσι άφοΰ είδαμε τήν εξωτερική 
τοποθέτησι τοϋ ναοΰ, ήρθε ή ώρα γιά τή θεία λειτουργία, τή δεύτερη (ώρα 11 π .μ .) 
γιατί γίνεται καί πρώτη (άπό 9 -1 0  π .μ .) . Μπήκαμε λοιπόν μέσα καί άντικρύσαμε 
ένα μεγαλόπρεπο θέαμα. 'Έναν ορθόδοξο δηλαδή ναό μέ όλη του τή βυζαντινή έπι- 
βλητικότητα προσαρμοσμένον προς τό σύγχρονο πνεΰμα τοϋ νέου κόσμου. Μετά 
τήν είσοδο υπάρχει άμέσως ό πρόναος (προθάλαμος) ντυμένος μέ μάρμαρα όπου βρί
σκονται τά προσκυνητήρια καί τά παγκάρια πωλήσεως κεριών. Ό  πρόναος αυτός 
είναι χωρισμένος άπό τήν μεγάλη αίθουσα τής εκκλησίας καί τοΰτο γιά νά μήν ά- 
κούγεται κανένας άπολύτως θόρυβος κατά τήν ώρα τής θείας λειτουργίας. ’Από τόν 
πρόναο μπαίνουμε στήν αίθουσα τής έκκλησίας. Τό δάπεδο τής αιθούσης είναι στρω-
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μένο μέ χρωματιστό μάρμαρο καθώς καί οΐ τοίχοι σέ δψος ένός μέτρου είναι ντυμέ
νοι μέ μάρμαρο Νάξου σέ χρώμα μπεζ μέ άποχρώσεις. Τάπητες μονόχρωμοι κόκ
κινοι είναι στρωμένοι στους εύρύχωρους διαδρόμους, ένώ στον υπόλοιπο χώρο είναι 
τοποθετημένα καθίσματα άπό όξυά, έν συνόλω 850. Μπροστά άπό τά καθίσματα καί 
πριν άπό τό τέμπλο (τό είκονοστάσιο) υπάρχει ό χώρος της κινήσεως τών ιερέων, 
δπου ό θρόνος του δεσπότη, ό άμβωνας καί δύο τεράστια χρυσά βάζα πάνω σέ δυο 
κολώνες γεμάτες λουλούδια, δηλαδή κρίνα, γκλαδιόλες κ.λ.π. 'Ο  χώρος αύτός είναι 
στρωμένος μέ τάπητα, μονόχρωμο γκρί μπέζ. Τό τέμπλο είναι άριστούργημα τέ
χνης μέ σκαλίσματα βυζαντινής διακοσμητικής. 'Η  ίδια γλυπτική διακοσμητική 
υπάρχει είτε σέ μάρμαρο, είτε σέ ξύλο σ’ δλο τό ναό, δηλαδή στις κολώνες, στα κορ
νιζώματα, στον τρούλο, στά παράθυρα κ.λ.π. Ή  γλυπτική δέ αύτή διακοσμητική εί
ναι ζωγραφισμένη κυρίως σέ γνήσιο χρυσό έτσι πού δίνει τήν αίσθησι τού πλούτου. 
‘ Η είκονογράφησις σέ εικόνες βυζαντινής τέχνης, έπηρεασμένης δμως κάπως άπό 
τήν άναγέννησι είναι τέλεια. 'Ο  τρούλος μέ τον Παντοκράτορα, ή κόγχη στο βάθος 
τής 'Αγίας Τραπέζης μέ τήν Παναγία στή Πλατυτέρα τών Ουρανών. Οι εικόνες τού 
τέμπλου, οί παραστάσεις τού Θείου δράματος στους τοίχους, άπό κάτω μέχρι έπά- 
νω έχουν μια μεγαλοπρεπή αρμονία. Σημειωτέον δτι οί εικόνες τουλάχιστον οί περισ
σότερες φωτίζονται μέ κρυφό φωτισμό πού τις κάνει να φαίνωνται ωραιότερες. ’Αλλά 
εκείνο πού αποτελεί άριστούργημα είναι οί εικόνες (βιτρώ) τών 12 παραθύρων. ’Έ 
χουν έγχρωμες εικόνες τών 12 άποστόλων, πλαισιωμένες μέ διακοσμήσεις πολύχρω
μες, σέ τρόπο πού μέ τό φυσικό φωτισμό τής ήμέρας οί εικόνες αύτές φαίνονται 
τρισδιάστατες. Τήν δλη εικόνα τού εσωτερικού τού ναού τήν πλαισιώνουν οί 16 πο
λυέλαιοι (μουράνο) σέ σχήμα κλαριών δένδρων μέ έκατοντάδες λαμπιόνια (κεριά) 
πού δταν άνάβουν δημιουργούν τή λαμπρή άτμόσφαιρα τής Θεότητος τού φωτός. 
Αύτή είναι μιά περιγραφή πιστή. Μά δσο πιστή καί ζωντανή καί αν είναι δέν μπορεί 
νά άναπληρώση τήν εικόνα πού σχηματίζει κανείς δταν μέ τά ίδια του τά μάτια, μέ 
δλες του τις αισθήσεις παρατηρήση τό άριστούργημα αύτό τής σύγχρονης έκκλησια- 
στικής τέχνης.

Θ ε ί α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α :  'Η  θεία λειτουργία άρχισε στις 9  π.μ. άκριβώς.
Τό εκκλησίασμα, πού άπετελεΐτο δχι μόνον άπό ομογενείς άλλά καί άπό πολλούς 
ξένους (τουρίστες) πού έρχονται νά δοΰν τον περίλαμπρο αύτό ναό, γέμισε καί δλοι 
πήραν τις θέσεις τους στά καθίσματα. 'Η  χορωδία πού είναι μικτή άπό γυναίκες καί 
άνδρες, μέ τή συνοδεία άρμονίου ήρχισε τή δοξολογία σέ ψαλμωδία δμως δχι βυζαν
τινή, πάντως σύγχρονη καί πολύ πετυχημένη. Οί ιερείς, τρεις τον άριθμό, είναι ό 
πατήρ "Ομηρος, ό πατήρ Γαβριήλ καί ό πατήρ Κανέλλης. "Ολοι είναι νέοι, ήλικίας 
μέχρι 35 έτών. 'Υπάρχει καί τέταρτος ίερεύς, ό πατήρ Κόντος πού βρίσκεται τώρα γιά 
μετεκπαίδευσι στο Αονδΐνο, γιατί προορίζεται γιά 'ιεροκήρυκας. Τέλος υπάρχει καί 
ό έπίσκοπος τής Καλλιφορνίας μέ έδρα τό Los Angeles.

Κάνει έντύπωσι πώς συνέπεσε ώστε δλοι οί ιερείς νά είναι νέοι. ’Αλλά δπως 
μοΰ εξήγησαν, ό κύριος ιδρυτής τού ναού άείμνηστος Κωνσταντίνος Σκούρας, δταν 
τό 1958 έτελείωσε τό κολοσσιαίο αύτό έργο καί έπρόκειτο νά παραδοθή στήν εκκλη
σία τό ίδρυμα αύτό, ήξίωσε οί ιερείς πού θά λειτουργούν νά είναι νέοι καί νά προέρ- 
χωνται άπό έλληνοαμερικανούς πού γεννήθηκαν στήν ’Αμερική. Αύτό πραγματικά 
ήταν πολύ ψυχολογημένο, γιατί έτσι ύπήρξε καί ύπάρχει προσαρμογή προς τό πε
ριβάλλον καί ψυχικός συντονισμός. Βέβαια γιά έναν πού έρχεται άπό τήν Ελλάδα 
κάνει έντύπωσι τό γεγονός αύτό, γιατί έχουμε συνηθίσει στήν έμφάνισι τού γενειο- 
φόρου ιερέα, τού άσπρομάλλη, τού άτημέλητου καμμιά φορά. ’Εδώ δμως τά πρά
γματα άλλάζουν. 'Ο  παππάς είναι νέος, ώραΐος, φρεσκοξυρισμένος, γελαστός καί 
χαρούμενος, χωρίς έτσι νά έρχεται σέ άντίθεσι προς τό περιβάλλον.

'Η  ιερουργία έγινε καί άπό τούς παραπάνω τρεις ιερείς, μέ άπόλυτη άνεση,
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μέ αύστηρή τήρησι των κανόνων καί μέ εύλάβεια πολλή. Ή  σοβαρότητα των λει
τουργών αυτών παρά την νεότητά τους έδέσποζε καί έπεβάλλετο, οί δέ κινήσεις τους, 
οί ευχές καί οί ψαλμωδίες τους είχαν πλήρη συντονισμό καί άρμονικότητα προς τήν 
χορωδία.

Τό εκκλησίασμα τηρούσε άπόλυτη σιγή καί εόλάβεια. 'Όλοι κάθονται σέ κα
θίσματα καί σηκώνονται μόνον, δταν άκούγουν τό χτύπημα (σύνθημα) μέ ένα καμ
πανάκι πού δίνει ό λειτουργός (σύστημα καθολικών). Τό γεγονός αυτό μάς έκα
νε εντύπωσι, γιατί έρχεται σέ άντίθεσι μέ τήν οχλαγωγία πού συνήθως έπικρατεΐ 
στις εκκλησίες τής Ελλάδος. "Οταν πλησιάζει ή λειτουργία στήν πρόσκλησι τοϋ ίε- 
ρέως γιά τήν 'Αγία μετάληψι «"Οσοι πιστοί προσέλθετε» βγαίνει ό λειτουργός μέ 
τό δισκοπότηρο καί μεταλαμβάνει τών άχράντων μυστηρίων έκείνους πού προσέρ
χονται, ένώ μία ελαφριά μελωδική κωδωνοκρουσία καλύπτει δλο αυτό τον χρόνο τής 
θείας μυσταγωγίας. Κατόπιν συνεχίζεται ή λειτουργία προς τό τέλος της. Τον κα
νόνα πίστεως «Πιστεύω εις ένα Θεόν κ.λ.π .» καί τήν εωθινή προσευχή «Πάτερ ή- 
μών ό έν τοΐς ούρανοίς κ.λ.π .» τήν λένε όλοι μαζί οί έκκλησιαζόμενοι. ’Επακο
λουθεί μετά ή διανομή άντίδωρου μέ άπόλυτη τάξι πού τήν ζηλεύει κανείς καί δέν 
πιστεύει (τουλάχιστον αν είναι επισκέπτης άπό τήν Ελλάδα) δτι είναι δυνατόν νά 
τηρηθή άπό... "Ελληνες. Καί δμως ή προσαρμογή προς τό περιβάλλον τό έπέτυχε 
καί αυτό. Τό κήρυγμα τοϋ ιερωμένου καλό κατά τά άλλα, έπασχε άπό πνοή καί ζέ
ση. Μοϋ έξήγησαν δμως δτι ό ιεροκήρυκας κ. Κόντος πού μετεκπαιδεύεται έχει ικα
νότητες εξαιρετικές, τόσον, πού πολλοί ’Αμερικανοί άλλων εκκλησιαστικών άπο- 
χρώσεων έρχονται γιά νά τον άκούσουν.

Εορτή τοΰ Πατέρα -  Έλληνοαμερικανική νεολαία.
Μετά τήν θεία λειτουργία μάς προσκάλεσαν στήν παράπλευρη αίθουσα 

πού ανήκει στήν εκκλησία, δπου εϊχεν όργανωθή γιά τήν 1 μ.μ. γιορτή γιά τον 
Πατέρα, μέ συνεστίασιν. Κυρίες τής έλληνικής κοινότητος, μέ νεαρά έλληνό- 
πουλα, άγόρια καί κορίτσια, είχαν δημιουργήσει μπάρ δπου προσεφέρετο πιάτο 
στο κάθε άτομο μέ έλληνικώτατο περιεχόμενο, δηλαδή ένα χορταστικό σου
βλάκι άπό κρέας μοσχαρίσιο, σαλάτα μαρούλι, τυρί φέτα, έλληνικό, ψωμί καί... 
καφέ άμερικάνικο. Καθίσαμε καί φάγαμε σέ τραπέζι πού τό προστάτευαν άπό τον 
ήλιο μεγάλες πολύχρωμες όμπρέλλες, ένώ τά μεγάφωνα μετέδιδον έλληνικά τρα
γούδια. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι ή έλληνοαμερικανική νεολαία μέ έξέπληξε γιά 
τήν έλληνικότητά της καί γιά τήν βαθειά άγάπη προς τήν πατρίδα τών πατεράδων 
τους. Τίποτε δέν έδειχνε δτι τά παιδιά αύτά πού γεννήθηκαν στήν ’Αμερική θά ήσαν 
γνήσια έλληνόπουλα; καί τό μόνο πού έπρόδινε τήν γέννησί τους καί διαβίωσί τους 
στή μεγάλη αύτή χώρα ήταν ή ομιλία τους, πού έπηρεασμένη άπό τήν άγγλική γλώσ
σα, παρουσιάζει τό ιδιόρρυθμο ιδίωμα στήν προφορά.

Τό θαϋμα αύτό είναι βέβαια έργο τών γονέων τους πού δέν ξεχνούν ποτέ τήν 
Ελλάδα, άλλά καί τής κοινότητος ή οποία σέ συνεργασία μέ τήν έκκλησία έχει συ
στήσει καί λειτουργεί έλληνικό κατηχητικό σχολείο στήν ιδίαν αίθουσα τοϋ καθε- 
δρικοΰ ναοΰ δπου δυο φορές τήν έβδομάδα πηγαίνουν τά ελληνόπουλα καί διδά
σκονται «Ελληνική γλώσσα». Κατά σύμπτωσι μάλιστα τήν ίδια ήμέρα καί κατά 
τις 4 μ.μ. πήγαμε σέ μιά διπλανή αίθουσα καί παρακολουθήσαμε τις έξετάσεις τοΰ 
σχολείου αύτοΰ, σέ ένα πλούσιο πρόγραμμα άπαγγελίας ποιημάτων, τραγουδιών 
παλαιών καί μοντέρνων, σκέτς καί χορούς μπαλέτου κ.λ.π. (μέχρι χασάπικο). Τό 
πρόγραμμα έγραφε χαρακτηριστικά στο τέλος. « ’Εάν θέλετε νά έχετε ένότητα καί 
χαρά στήν οΐκογένειά σας, φροντίστε νά διδάξετε καί νά όμιλήτε έλληνικά στά παι
διά σας».

Ή  γιορτή έκλεισε μέ τον εθνικό ύμνο τής ’Αμερικής καί τής Ελλάδος. 
’Ακολούθως προσεφέρθησαν άναψυκτικά καί χαρούμενα τά παιδιά άποχωρήσανε.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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'Υπό τοΰ Άστυν. Διευθυντοϋ Α ’ κ. ΔΗΜ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Τον παρελθόντα μήνα καί άπό 1—27, έπραγματοποιήθη ή δευτέρα εκδρομή 
άστυνομικών εις την δυτικήν Ευρώπην.

Τό πρόγραμμα της εκδρομής έφηρμόσθη πλήρως. Τό αύτοκίνητον έκινεΐτο 
άνέτως κατά τό καθορισθέν δρομολόγιον καί μόνον διαρκούσης τής ήμέρας. 'Η  άφιξις 
εις τάς προγραμματισθείσας πόλεις έπραγματοποιεϊτο κατά τήν όρισθεϊσαν ώραν 
άνευ ούδεμιάς καθυστερήσεως.

Τά ξενοδοχεία ήσαν δλα καλά καί μας άνέμενον χωρίς νά παρουσιασθή ή 
παραμικρά άνωμαλία.

Τά άνωτέρω παρέσχον εις ήμάς τήν εύκαιρίαν νά έπωφεληθώμεν όσον τό 
δυνατόν περισσότερον του διατεθέντος χρόνου προς έπίσκεψιν των άξιοθεάτων έκά- 
στης χώρας καί πόλεως.

'Η  άναχώρησις έξ ’Αθηνών έπραγματοποιήθη περί τήν 12.30 ' ώραν τής 1-6-63 . 
Ή  πρώτη χώρα τήν όποιαν έπεσκέφθημεν, διερχόμενοι, ήτο ή Νοτιοσλαυία. *Η κατά- 
στασις τοΰ όδικοϋ της δικτύου σχετικώς καλή, άλλωστε τήν σχεδόν άνετον κίνησίν 
μας διηυκόλυνε καί ή έλλειψις πολλών τροχοφόρων. 'Η  διαδρομή μέσω Σερβίας είναι 
εύχάριστος μέ τάς έναλλασσομένας γραφικότητάς της. Μία σύντομος περιήγησις 
τής πόλεως Νίς, όπου ώς γνωστόν έγεννήθη ό Μέγας Κωνσταντίνος, μάς έδωσε τήν 
εύκαιρίαν νά έπισκεφθώμεν τό φρούριον δπου μέ φρίκην παρετηρήσαμεν τά ύπό τών 
Τούρκων έντειχισθέντα κρανία τών φονευθέντων Σέρβων κατά τήν συναφθεΐσαν, 
τον περασμένον αιώνα, εκεί σκληράν μάχην μεταξύ Τούρκων καί Σέρβων. Τό Βελι
γράδι είναι ωραία πόλις. 'Η  παραμονή μας ήτο σύντομος καί δεν μάς έδόθη ή ευκαι
ρία έπισκέψεως τών άξιοθεάτων τής πόλεως. ’Επίσης πολύ καλαί αί πόλεις Ζάγ
κρεμπ καί Μάριμπορ.

Έ ν  συνεχεία ή Αύστρία μάς εντυπωσιάζει διότι έκεΐ ή φύσις δεν έφάνη 
φειδωλή, άλλά καί οί άνθρωποι ένα σκοπόν φαίνεται νά έχουν, τό πώς νά συμπληρώ
σουν τήν φύσιν καί νά καταστήσουν τήν χώραν των παράδεισον. Ούδαμοΰ, δσον 
καί αν προσπαθήση κανείς, θά άντιληφθή σημεία άθλιότητος! ! !  "Ολαι αί κατοικίαι 
καί τά λοιπά κτίρια έχουν καλαισθησίαν καί παρουσιάζουν αρμονικόν σύνολον. Εις 
τήν διαδρομήν μας προς Βιέννην παρενεβάλλετο τό θαυμάσιον δρος Σέμμεριγκ. 
Είναι δυσπερίγραπτος ή καλλονή τοΰ δλου τοπίου, είναι, άλλωστε, άπό τά πλέον 
προτιμώμενα δρη διά τά χειμερινά σπόρ (χιονοδρομίες). Μία σύντομος παραμονή 
μας έκεϊ έπέτρεψε τήν άνοδόν μας μέ τό θαυμάσιον «τελεφερίκ» εις τήν κορυφήν 
περίπου τοΰ ορούς. ~Ητο πράγματι δι’ ήμάς μία ωραία έκπληξις ή άνάβασις αδτη 
καί ή έκεΐθεν θέα τών πέριξ.

'Η  Βιέννη μία τών ώραιοτέρων πόλεων τοΰ κόσμου παρέσχεν εις ήμάς τήν 
δυνατότητα νά έκτιμήσωμεν τήν θαυμασίαν όργάνωσιν μιάς μεγαλοπόλεως 2.000. 
000 κατοίκων.

'Ο  Δήμος τής Βιέννης, ώς μάς έλέχθη, είναι ό καλύτερον ώργανωμένος Δήμος 
τής Ευρώπης. Παρετηρήσαμεν δτι οί άστυνομικοί ήσαν δλοι άψογου έμφανίσεως, 
ευγενικοί καί σταθεροί. Τοϋτ’ αυτό παρετηρήθη καί είς δλας τάς άλλας πόλεις τής 
διαδρομής μας. Είδικαί παρατηρήσεις περί τής έν γένει άστυνομεύσεως τών χωρών 
έξ ών διήλθομεν, θά άναπτυχθώσιν είς άλλο σημείωμα.

Είς τήν Βιέννην έπεσκέφθημεν, έκτος τών άλλων, τον έλληνικόν ναόν καί 
τήν παλαιάν ελληνικήν συνοικίαν, δπου διέμειναν οί πρώτοι κήρυκες τής ελλη
νικής παλιγγενεσίας καί οί πρώτοι Φιλικοί.

Τό* Κάλεμπεργκ, τό μαγευτικόν προάστιον τής Βιέννης, παρά τον Δούναβιν,
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μας ένεθύμισε μέ την πληθώραν των έκεΐ μνημείων, ναών καί ανδριάντων, την ιστο
ρικήν μάχην, όπου έλαβε, έκεΐ, χώραν καί κατά την οποίαν οί Βιενναΐοι κατενίκησαν 
τούς επιδρομείς Τούρκους καί άνεχαίτισαν διά παντός την προς την δυτικήν Ευρώπην 
προέλασιν των τελευταίων. "Οπως μαρτυρούν αί έκεΐ έπιγραφαί ή Νίκη της Βιέννης 
έσωσεν τήν Ευρώπην άπο τά Τουρκικά στίφη τοϋ Καρα-Μουσταφα, άλλως ή έξέ- 
λιξις της άνθρωπότητος θά ήτο διάφορος! !!

'Οδεύοντες προς Μονάχον παρεμείναμεν έπ’ ολίγον εις τήν έτέραν ώραίαν 
πόλιν τής Αυστρίας Σάλσμπουργκ, γνωστήν άλλωστε, διά τά έκεΐ έτήσια φε
στιβάλ μουσικής.

Το Μονάχον, το όποιον έν συνεχεία έπεσκέφθημεν, παρέσχεν είς ήμάς τήν 
ευκαιρίαν συγκρίσεως τής άλματώδους άναπτύξεως τής γερμανικής βιομηχανίας. 
Εΐχομεν τήν τύχην νά συναντηθώμεν έκεΐ μέ καλούς "Ελληνας σπουδαστάς τοϋ 
περιφήμου Πολυτεχνείου τής πόλεως, οί όποιοι πολλαπλώς μάς έξυπηρέτησαν είς 
τήν έπίσκεψιν των άξιοθεάτων καί γενικώτερον τήν δημιουργίαν έντυπώσεων περί 
τής κινήσεως καί τής συγχρόνου ζωής τής πόλεως ταύτης.

Έπεσκέφθημεν τήν πλατείαν μέ τά έκεΐ μνημεία καί κτίρια άρίστου έλλη- 
νικοϋ ρυθμοϋ καί κάλλους, τά όποια άνήγειρεν ό μέγας φιλέλλην Λουδοβίκος, πατήρ 
τοϋ Βασιλέως "Οθωνος.

Άναχωροϋντες έκ Μονάχου έπεσκέφθημεν τό Νταχάου. Τον χώρον τής μεγα- 
λυτέρας άνθρωποσφαγής 2 .000 .000  άνθρώπων έν ψυχρώ. Οί θάλαμοι άερίων, οί 
κλίβανοι καί άλλα ύπολείμματα τής άνθρωποσφαγής μάς έπροκάλεσαν αληθή φρίκην.

Έ τέρ α  πόλις τής Γερμανίας, τήν οποίαν έπεσκέφθημεν, ήτο ή Στουτγάρδη. 
Μάς έπροξένησεν άρίστην έντύπωσιν. Είναι τώ δντι μία θαυμασία άπό πάσης πλευράς 
πόλις.

Μετά ταΰτα μέ ένδιάμεσον διανυκτέρευσιν, είς τήν ώραίαν πόλιν Στρα
σβούργον έπί τοϋ Ρήνου, κατηυθύνθημεν προς Παρισίους.

Κατά τήν διαδρομήν μας μέχρι Παρισίων διήλθομεν τήν Λωραίνην, τήν πολυ
θρύλητου αύτήν περιοχήν τής Γαλλίας. Έ ν  συνεχεία τήν Καμπανίαν μέ τούς ιστο
ρικούς ποταμούς Μάρνην καί Μοζέλαν καί τάς άλλας έκεΐ ίστορικάς θέσεις, αΐτινες 
μάς ένεθύμισαν τάς σκληράς μάχας τοϋ Α! Παγκοσμίου Πολέμου. ’Επίσης διήλθο
μεν έκ τοϋ σημείου έκείνου, δπου έ'λαβε χώραν κατά τον Δ ' μ. X . αιώνα ή περίφημος 
μάχη τών Εθνώ ν, καθ’ ήν κατενικήθησαν οί θύννοι ύπό τον ’Αττίλαν καί δέν κατε- 
λήφθη ή Γαλλία, οπότε προφανώς θά ήλασσε καί πάλιν ή δψις τής άνθρωπότητος.

Περί τήν 17ην ώραν άφίχθημεν είς Παρισίους. Ή  πρώτη έντύπωσις ούχί ή 
άναμενομένη, άλλά δταν παρήλθον δύο ήμέραι παραμονής, δχι μόνον ήλλαξεν ή έντύ- 
πωσίς μας, άλλά έδικαιολογήσαμεν τήν κομπορρημοσύνην τών Γάλλων «δτι δταν 
κανείς παρατείνη έκεΐ τήν παραμονήν του πέραν τοϋ μηνός... δέν φεύγει ποτέ».

Ή  πληθύς τών ιστορικών έκεΐ μνημείων καί ή σημασία των χρήζει λεπτο
μερούς έκθέσεως πράγμα δπερ καθίσταται αδύνατον έλλείψει χώρου.

Είς τήν Γενεύην δπου έν συνεχεία μετέβημεν, ήσθάνθημεν δ,τι καί διά τό 
Παρίσι. Τά τοπεΐα πού περιβάλλουν τήν πόλιν ταύτην καί ή περίφημος λίμνη μάς 
ένεθουσίασαν κυριολεκτικώς. Έ κ ε ΐ  εΐχομεν καί μίαν έ'κπληξιν. Άνεγνώσαμεν οδόν 
φέρουσαν τό δνομα τοϋ Ίωάννου Καποδιστρίου, τον όποιον καί αύτοί θεωρούν ώς 
ήρωά των, διότι συνετέλεσεν είς τήν ενωσιν τής Γενεύης μέ τήν Ελβετίαν. 'Η  παρα
μονή μας έκεΐ ήτο σύντομος διότι, έλλείψει ξενοδοχείου, είχε προγραμματισθή δια- 
νυκτέρευσις είς τήν πόλιν Μπρίγκ έπί τών υπωρειών τών "Αλπεων.

Ή  έκλογή αυτή μάς έδικαίωσε διότι ή πόλις αυτή είναι έκ τών γραφικωτέρων 
τής Ε λβ ετία ς. Άπεκομίσαμεν τάς ώραιοτέρας τών έντυπώσεων. Τό ξενοδοχείου 
ήτο θαυμάσιου μέ δλας τάς άνέσεις, τόσον ώστε μέ λύπην τό έγκατελείψαμεν. 'Ο
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ξενοδόχος, ένας καλοκάγαθος έπαγγελματίας, εις έρώτησίν μας περί της κινήσεως 
τοϋ ξενοδοχείου μας άπήντησεν ότι, όταν ό περιηγητής παραμείνη έκεΐ έπί μίαν 
νύκτα, είτε θά έπανέλθη, εϊτε, αν δύναται, θά παρατείνη την παραμονήν του έπί τρεις 
καί τέσσαρας ημέρας... καί δεν είχεν άδικον. Ή  διάβασις έν συνεχεία των ’Άλπεων 
μάς ήφνιδίασε κυριολεκτικώς. Τά ορη αυτά είναι κατάφυτα. Ποια δέ ή έκπληξίς μας 
όταν ή διαδρομή έφθασεν εις τάς χιονοσκεπείς κορυφάς. Διηρχόμεθα μέσω χιόνων 
(16 Ιο υ ν ίο υ !!!) . 'Ωριαία στάθμευσις εις τήν ύψηλοτέραν κορυφήν (2009 μ .) έπέ- 
τρεψεν εις τούς εκδρομείς νά έπιδοθώσι καί είς... χιονοπαιδιάς! ! μή δυνάμενοι 
άλλως νά έκφράσωσι τον ένθουσιασμόν των. Είναι γεγονός ότι τό ΰψος έλαττώνει 
τήν βαρομετρικήν πίεσιν μέ έπακόλουθον τήν γενικήν ευφορίαν καί ευεξίαν.

'Η  συνέχισις τής διαδρομής παροχθίως των περιφήμων λιμνών Ματζιόρε, 
Λουγκάνο, Κόμο παρέσχε τήν εύκαιρίαν νά παρατηρήσωμεν παν δ,τι τό καλύτερον 
προσφέρει είς φυσικάς καλλονάς ή Ε λβ ετία  καί ή ’Ιταλία. 'Ωραιοτάτη ήτο ή πόλις 
Λουγκάνο, ώς έπίσης καί ή Κόμο.

Εις τό Μιλάνον εΐχομεν έκτος των άλλων καί τήν καλήν τύχην νά έγκατα- 
σταθώμεν εις ξενοδοχεϊον διαθέτον δλας τάς συγχρόνους άνέσεις (λουτρά, τηλέ- 
φωνον, κλιματισμόν).

Είς τήν Βενετίαν, όπου κατόπιν θαυμασίας διαδρομής μετέβημεν, μάς έδόθη 
άλλη μία εύκαιρία νά θαυμάσωμεν τήν ώραιότητα τής ΐδιορρυθμοτέρας πόλεως του 
κόσμου, ή όποια παρουσιάζει τό θέαμα πόλεως άναδυομένης έκ τής θαλάσσης.

Μετά τήν Βενετίαν κατηυθύνθημεν είς τήν Φλωρεντίαν, ή οποία ένθυμίζει τάς 
σοβαράς καί μεγαλοπρεπείς πόλεις τοϋ Μεσαίωνος καί τής ’Αναγεννήσεως. Περι
κλείει είς τά Μουσεία της θησαυρόν καλλιτεχνημάτων άνεκτίμητον. Δ ι’ ήμάς τούς 
'Έλληνας ένεθύμισεν έτι πλέον τήν μετά τόν Μεσαίωνα ’Αναγέννησιν τοϋ έλληνικοΰ 
πνεύματος καί πολιτισμού. Έ κεϊθεν ώς γνωστόν, ήρξατο ή ’Αναγέννησις μέ πρω- 
τοστάτας τρεις 'Έλληνας σοφούς ύπό τήν προστασίαν τοϋ άρίστου Βασιλέως Κοσμά 

των Μεδίκων.
'Η  Ρώμη τήν οποίαν έν συνεχεία έπεσκέφθημεν μάς έδημιούργησε τήν έντύ- 

πωσιν ότι εύρισκόμεθα είς πόλιν κατά τό ήμισυ έλληνικήν, διότι όσην προσπάθειαν 
καί αν κατέβαλλεν ό ρωμαϊκός πολιτισμός νά δημιουργήση κάτι τό ίδιον δεν έπραττε 
τίποτε άλλο είμή νά μιμήται τούς "Ελληνας. Έ π ί αιώνας άλλωστε προ τοϋ ρωμαϊκού 
πολιτισμού ήκμαζε ό έλληνικός!!  ! άλλά καί αυτούσια κτίσματα ήσαν έργα τών 
Ελλήνων π .χ. ή περίφημος αγορά τοϋ Τραϊανοΰ ήτο έργον τοϋ "Ελληνος άρχιτέ- 
κτονος ’Απολλοδώρου. Δέν πρέπει άλλωστε νά λησμονώμεν ότι όλοι σχεδόν οί Ρ ω 
μαίοι Αύτοκράτορες ήσαν γνώσται τής έλληνικής γλώσσης καί έσπούδασαν είς 
τάς ’Αθήνας (’Ιούλιος Καΐσαρ, Αύγουστος, Άδριανός, Τραϊανός, ’Αντώνιος, κλπ. 
καί αύτός ό Νέρων ! ! ! ) .

Έ ν  συνεχεία ή προς τά νότια διαδρομή μάς άπεκάλυψε μέ τήν έλληνικήν 
ρίζαν πλείστων τοπωνυμιών τήν πάλαι ποτέ άκμάσασαν έκεΐ έπί αιώνας «Μεγάλην 
Ελλάδα».

Ή  Νεάπολις μάς άπεγοήτευσε, μάλλον, διότι έκεΐ παρετηρήσαμεν τήν άθλιό— 
τητα τών μεγάλων λιμένων. Έάν δέν ύπήρχεν ή περίπτωσις τής Πομπηίας, ή κατά 
τά άλλα τόσον εύχάριστος διαδρομή μας θά έκλειε μέ μίαν άπαγοήτευσιν.

'Η  διά τοϋ Φέρρυ-Μπόουτ «Ά ππία» έπάνοδος είς τήν Ελλάδα μάς ικανο
ποίησε πολλαπλώς, διότι τό πλοΐον αύτό προσφέρει όλας τάς συγχρόνους άνέσεις διά 
θαλασσίαν έκδρομήν άπό Βρινδήσιον είς Πάτρας.

Έ ν  γενικότητι αύτή ήτο ή διαδρομή μας χωρίς λεπτομέρειας, αίτινες διά νά 
γραφώσιν άπαιτεΐται χρόνος καί χώρος πολύς. "Ισως είς άλ.λην εύκαιρίαν έκτεθώσιν 
αί πράγματι ένδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι τής έκδρομής.

Κατά τήν έκδρομήν μας αυτήν έπεσκέφθημεν τά Μουσεία τών ’Ανακτόρων
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Σέμπρουν εις την Βιέννην καί έν συνεχεία τον έκεΐ περίφημον Ζωολογικόν Κή
πον. ’Επίσης τά Μουσεία τοϋ Λούβρου έν Παρισίοις, τό Άνάκτορον καί τό Μου- 
σεΐον των Βερσαλλιών, τό Μουσεΐον τοϋ Βατικανού, τήν Πομπηίαν κλπ. Τά έπεσκέ
φθημεν άπλώς, διότι λεπτομερής έπίσκεψις καί έρευνα θά άπήτει έβδομάδας. Εϊδο- 
μεν πάντως εις αύτά δλα τά σπάνια δημιουργήματα τοϋ πνεύματος καί της τέχνης. 
Έθαυμάσαμεν τούς ώραιοτέρους πίνακας των διασημοτέρων ζωγράφων τοϋ κό
σμου, Ραφαήλου, Νταβίντσι, Μιχαήλ ’Αγγέλου, Τισσιανοΰ, Ρέμπραντ κλπ. επίσης 
καί τά έλληνικά μεγαλουργήματα άφαιρεθέντα κατά καιρούς άπό τήν Ελλάδα καί 
ήσθάνθημεν ρίγη ύπερηφανείας, άλλά καί λύπης. Έπεσκέφθημεν τον ναόν όπου 
φυλάσσεται ό περίφημος πίναξ τοϋ Νταβίντσι, ό πολυθρύλητος «Μυστικός 
Δεΐπνος». ’Επίσης καί τά θαυμάσια δημιουργήματα τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου 
«Μωϋσής» εις εκκλησίαν τής Ρώμης καί τήν «Π ιέτα» (Άποκαθήλωσις) εις τον 
ναόν τοϋ 'Αγίου Πέτρου. Σημειωτέον ότι δ ναός τοϋ 'Αγίου Πέτρου είναι ό 
μεγαλύτερος τοϋ κόσμου. ’Επίσης έπεσκέφθημεν πλείστους άλλους ναούς θαυμάσιου 
κάλλους καί μεγαλοπρεπείας. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν δι’ ήμάς τούς "Ελληνας έπρο- 
ξένησεν ή Βασιλική τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, —βυζαντινοΰ ρυθμοΰ—διότι 
εις τήν άνοικοδόμησίν της έλαβον μέρος καί 'Έλληνες άρχιτέκτονες καί διότι εις τήν 
πρόσοψίν της έχουν τοποθετηθή οί περίφημοι όρειχάλκινοι ίπποι τοϋ Έλληνος δια- 
σήμου καλλιτέχνου τής άρχαιότητος Λυσίππου. Είναι ή μόνη σωζομένη τέθριππος 
ζεΰξις έν τώ  κόσμω. 'Η  άξια τοϋ μεγαλουργήματος αύτοϋ είναι άνυπολόγιστος. 
’Αρκεί νά λεχθή ότι οί ίπποι άφηρέθησαν έξ 'Ελλάδος ύπό τοϋ Νέρωνος, δστις μέ 
αύτούς έκόσμισε τήν άψΐδα του εις Ρώμην. Έ κεΐθεν  μετά 200 περίπου έτη μετε- 
φέρθησαν ύπό τού Μεγάλου Κωνσταντίνου εις Κωνσταντινούπολή καί έτοποθετή- 
θησαν είς τήν πύλην τής 'Αγίας Σοφίας. "Οταν τό 1204 οί «Σταυροφόροι» 'Ενετοί 
έλεηλάτησαν τήν Κωνσταντινούπολή, μετέφερον τούτους είς τήν Βενετίαν καί τούς 
έτοποθέτησαν άνω τής πύλης τοϋ 'Αγίου Μάρκου. 'Ο  Μέγας Ναπολέων δταν κατέ
λαβε τήν Βενετίαν τούς μετέφερεν είς Παρισίους καί έκόσμησε τήν άψΐδα «Καρου- 
ζέλ». Τέλος τό έτος 1870 δταν οί Αύστρογερμανοί ένίκησαν τούς Γάλλους προ τής 
ύπογραφής τής συνθήκης ήξίωσαν (ό Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ τής Αύστρίας) 
νά μεταφερθώσιν οί ίπποι είς τήν Βενετίαν καί τοποθετηθώσιν είς τήν προτέραν 
των θέσιν. Σήμερον εκατοντάδες χιλιάδες περιηγητών θαυμάζουν τό άριστούργημα 
αύτό τής έλληνικής τέχνης. 'Η  άπαρίθμησις καί τών άλλων έξαιρετικής σημασίας 
ιστορικών μνημείων είναι άδύνατος είς τό περιληπτικόν τοΰτο σημείωμα.

Κατά τήν έκδρομήν αύτήν μάς έδόθη έπίσης ή εύκαιρία νά παρατηρήσωμεν 
καί τήν σύγχρονόν ζωήν τών χωρών καί τών πόλεων, άς έπεσκέφθημεν. Υπολογί
ζεται δτι τό ένδιαφέρον διά τον τομέα τούτον τών έπισκεπτών υπερβαίνει τά 60 %  
τοϋ δλου ένδιαφέροντος. Κατά τον προγραμματισμόν τής έκδρομής έλήφθη τοΰτο 
ύπ’ δψει καί άφέθησαν ήμέραι έλεύθεραι—έκτος δηλ. ξεναγήσεων—διά νά δοθή ή 
εύκαιρία έπισκέψεως τών πράγματι άξιολόγων έκθέσεων βιομηχανικής παραγωγής 
ώς καί τών περιφήμων καταστημάτων τής Βιέννης—Μονάχου— Παρισίων—Ρώμης 
κλπ. 'Η  τελωνειακή εύχέρεια άγοράς ειδών άτομικής χρήσεως 50 δολλαρίων κατ’ 
άτομον άνευ καταβολής δασμοΰ, έπέτρεψεν είς πλείστους νά προμηθευθώσιν είς λίαν 
χαμηλήν τιμήν τά άναγκαΐα δι’ άτομικήν των χρήσιν είδη.

’Επί τή εύκαιρία ώς προς τον τελωνειακόν έλεγχον έχομεν νά παρατηρήσωμεν 
δτι οσάκις ύφιστάμεθα τοιοϋτον διερχόμενοι έκ τών συνόρων έκάστης χώρας, άντε- 
μετωπίσαμεν παντοΰ εύγενή καί πολιτισμένην συμπεριφοράν καί μέ καταφανή τήν 
έφεσιν δλων προς έξυπηρέτησίν μας. Ά τυχώ ς κατά τήν έξοδόν μας έκ τών ελλη
νικών συνόρων έταλαιπωρήθημεν έπί τρίωρον ! !  ! άπό τάς έλληνικάς άρχάς, άνευ 
ούδεμιάς εύλογοφανοΰς αιτιολογίας. Έ ν  άντιθέσει δμως κατά τήν είσοδόν μας είς 
Ελλάδα είς τό τελωνεΐον Πατρών, διεπιστώσαμεν μετά μεγίστης ίκανοποιήσεως
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δτι ή συμπεριφορά όλων εκεί των τελωνειακών υπαλλήλων τόσον προς ήμάς, όσον 
καί προς τούς άλλους έπιβάτας, ήτο έφάμιλλος της των συναδέλφων των των πλέον 
έξηλιγμένων κρατών της Ευρώπης. Ά ρίστη συμπεριφορά καί ταχύτης έξυπηρετή- 
σεως διέκρινε πάντας.

Περαίνοντες το παρόν σημείωμά μας έχομεν νά προσθέσωμεν, οτι αί δα- 
πάνας μας καί δη διά φαγητον (διότι δλαι αί άλλαι δαπάναι εϊχον άναληφθή άπό 
το Πρακτορεϊον εις τά πλαίσια τοϋ συμφωνηθέντος ποσού) ποικίλλουσαι άπό χώ 
ρας εις χώραν μέ εύρεΐαν δμως χρήσιν καθ’ οδόν της λεγομένης «ξηράς τροφής», 
δεν ύπερέβησαν τό ποσόν. τών 50—60 δραχμών κατ’ άτομον ήμερησίως διά τούς 
έπιθυμοΰντας βεβαίως οικονομικήν διαβίωσιν.

Ή  προς ημάς έξυπηρέτησιςτοΰ Πρακτορείου ύπήρξεν άνωτέρα τής ύπολογι- 
σθείσης, προκειμένου, ιδία, νά καταστήση άνετον την διαμονήν μας εις τά ξενοδοχεία. 
'Υπολογίζεται δτι ή διανυκτέρευσις μετά πρωινού ύπερέβη κατά μέσον δρον τάς 
100 δραχμάς ήμερησίως κατ’ άτομον. Σοβαρά έξυπηρέτησις ήτο ή κατά δόσεις 
καταβολή τού ποσού συμμετοχής. Ούδέν άλλο Πρακτορεϊον εις δ είχομεν άπευθυνθή 
έδέχθη μέ το ποσόν αύτό τής συμμετοχής νά πραγματοποιήση τήν εκδρομήν, ούτε 
συζήτησιν δέ διά τήν καταβολήν του εις δόσεις, γνωστού δντος, δτι διά τήν άντι- 
μετώπισιν τής δλης δαπάνης έν τώ  Έ ξω τερικω  ή πληρωμή ύπό τού Πρακτορείου 
έγένετο, βεβαίως, τοϊς μετρητοΐς.

'Υπό τάς έκτεθείσας συνθήκας ή έκδρομή επέτυχε πλήρως άπό πάσης πλευράς. 
Ε ις τούτο συνετέλεσαν έκτος τής πληρότητος τού προγραμματισμού καί ή άρίστη 
κατάστασις τού λεωφορείου καί ή ίκανότης τού 
προσπάθεια τού Πρακτορείου.

Ευχής έργον θά ήτο εις μελλοντικόν προγραμματισμόν νά παρατηρηθή μεγα- 
λυτέρα έφεσις τών άστυνομικών καί δή τών άγάμων άξιωματικών προς συμμετο
χήν, διότι ή ωφέλεια έκ μιάς τοιαύτης έκδρομής είναι πολλαπλή.

Δ . Χ Α Ν Δ Ρ ΙΝ Ο Σ

οδηγού του, άλλά καί ή άξιέπαινος

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

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι

κών , οΐ όποιοι Ινδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



Μία εκδρομή τού Α' ’Αστυνομικού 
Τμήματος Άδηνών στή Ναύπακτο

Ύ πό Άστυφύλαχος κ. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  ΣΚΟΥΡΑ

'Ένα ολοκαίνουργιο πούλμαν, σταματημένο μπροστά στήν αίθουσα του «Παρ
νασσού» μας περίμενε. ’ Ηταν πρωινό της 22ας ’Ιουνίου, Σάββατο. 'Η  άνατολή 
σχεδόν «ολοκληρωμένη και ό ουρανός έδειχνε καλοκαιριάτικη πράγματι ήμέρα. 'Ο 
ήλιος είχε χρυσώσει τό Λυκαβηττό, την ’Ακρόπολη, τα κτίρια καί τό πρωινό άεράκι 
χάϊδευε τα πρόσωπά μας. Γύρω μας ησυχία άκόμα, οί άνθρωποι δεν είχαν γεμίσει 
τούς πολυσύχναστους δρόμους.

Στις 6 άκριβώς ήμαστε κιόλας έτοιμοι. Χαρούμενοι καί γεμάτοι όρεξη καθή- 
σαμε στις άναπαυτικές θέσεις του πούλμαν άφοϋ έγινε ένα γρήγορο προσκλητήριο. 
’Αλλά πριν περιγράφω την άξέχαστη αύτή ήμέρα, αισθάνομαι υποχρεωτικήν τήν 
άνάγκην, νά εύχαριστήσω έκ μέρους των συναδέλφων μου άστυφυλάκων τοϋ Α' Τμή
ματος, τον άγαπητό διοικητή μας άστυνόμον Α' κ. Γεώργιο Τσατούχα, ό όποιος διωργά- 
νωσε καί άπεφάσισε τήν έκδρομή αύτή. Πρόθυμος γιά τή διοργάνωσή της, μάς έδω
σε τήν ευκαιρία νά γνωρίσωμε τις φυσικές καί τεχνητές καλλονές τοϋ τόπου μας. 
Μάς έδωσε τήν εύκαιρία νά θαυμάσωμε άπό κοντά κάτι τό ώραϊο, τό όμορφο καί 
νοσταλγικό μέσα στή φύση. Μεγάλο προνόμιο σέ όσους μπορούν νά γίνουν αύτόπται 
έπισκέπται των γραφικών μας περιοχών.

Ή  ώρα ήταν 6 .15  όταν ξεκινήσαμε. Ό  πεπειραμένος οδηγός μας, τεχνίτης τοϋ 
βολάν, προσεκτικά καί άκίνδυνα μάς έβγαλε έξω άπό τήν ’Αθήνα διά τής λεωφόρου 
Καβάλας. Τό πούλμαν κυλούσε τώρα άθόρυβα καί γρήγορα πάνω στήν οφιοειδή καί 
λεία άσφαλτο, ένώ παράλληλα τό κέφι είχε κιόλας έκδηλωθή καθώς άφήναμε πίσω 
μας κοιμισμένη άκόμα τήν ’Αθήνα. Μισοτράγουδα, αστεία, γέλια καί πολύ χιοΰμορ! 
Τό μικρόφωνο πλάϊ στον οδηγό, πολύ εξυπηρετικό. Στή διάθε<τή μας κι’ αυτό πρό
θυμο νά μεγαλώση καί νά μεγαλοποιήση τή φωνή τών... ταλαντούχων. Καί δέν ήταν 
λίγοι έκεϊνοι πού μέ τό χιουμοριστικό πνεΰμα τοϋ κομφερασιέ, μάς διασκέδασαν. 
Σχεδόν όλοι καί άνάλογα μέ τήν επίδοση, έλάμβανον καί τον θορυβώδη έπαινο τών 
χειροκροτημάτων. Διασκεδαστικά τά άνέκδοτα τοϋ κ. διοικητοΰ μας, ώς έπίσης τοϋ 
συναδέλφου μου Κρέτση καί άλλων. ’Αστεϊσμοί καί πειράγματα μέσα στά πλαίσια 
τοϋ εύγενοϋς καί τοϋ ώραίου μάς διασκέδαζαν, ένώ συγχρόνως άπολαμβάναμε καί 
τή μαγεία τής φύσεως. Τί ψυχικό σκίρτημα! ψυχική άπεραντοσύνη μέσα στοέκπα- 
γλο θέαμα τής έξοχής. Μιά φύση έντελώς ζωντανή, γεμάτη φώς καί καθαρόν άέρα. 
Μιά φύση ζωντανεμένη άπό τό κελάδημα τών πουλιών καί τό πρασίνισμα τών δέν
δρων. Τό ένα τοπεΐο διαδέχεται τό άλλο, καθ’ ένα μέ τό δικό του φόντο καί τονισμέ
νο μέ τό όμορφο καί γραφικό κύλημα τοϋ πούλμαν. Άφοϋ περάσαμε τήν ’Ελευσίνα, 
τά Μέγαρα, τήν Κακιά Σκάλα, τήν ώραία πλάζ τής Κινέττας, βρεθήκαμε ξαφνικά 
πάνω σέ μιά σιδηρένια γέφυρα πάνω άπό μιά βαθειά τεχνητή έδαφική τομή. Είναι 
ό ισθμός τής Κορίνθου πού ένωσε τον Σαρωνικό μέ τον Κορινθιακό κόλπο γιά τή 
διευκόλυνση τής θαλασσινής συγκοινωνίας. Καί νά τώρα, βρισκόμαστε στο θρυλικό 
Μωριά. Το πούλμαν τρέχει πάνω σ’ ένα εύρύ άσφαλτοστρωμένο δρόμο, μέσα άπό 
δενδρόφυτες περιοχές. ’Αριστερά μας πράσινο καί δεξιά μας λίγα μέτρα ή άκρογια- 
λιά. Πρόσφορο μέρος εδώ γιά τή σύνθεση ένός ζωγράφου, ένός ποιητοΰ, ένός λογο
τέχνου. Συνδυασμοί χρωμάτων τοποθετημένοι άρμονικά άπό τό Μεγάλο Δημιουργό. 
Βουνό καί θάλασσα, άπόκρημνο καί ομαλό, κατάφυτο καί άμμουδιά, ίσκιος καί άν- 
τηλιά, άποκορυφωμένα σέ μιά μαγεία καί ίλιγγο. Διαδρομή γιά πολλή ώρα πλάϊ 
στήν ήσυχη θάλασσα. Νά ή Κόρινθος, τό Ζευγολατιό, ή Κοκώνη, τό Κιάτο, τό Ξυλό-
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κάστρο, ή Λυκοποριά, τό Δερβένι, τό Αίγιο, σκορπισμένα μέσα στο κατάφυτο. Το 
ξεφάντωμα πού γίνεται μέσα στο πούλμαν προκαλεΐ τήν προσοχή των άμέριμνων 
περαστικών. Τούς χαιρετούμε μέσα από τα παράθυρα καί συμμετέχουν κι* αυτοί 
στο μεθύσι τής χαράς μας μέ το κούνημα των χεριών τους. Τουρίστες έ'χουν κατα- 
κλύσει τή γραφική αύτή ζώνη κατά μήκος τής παραλίας καί δέχονται άχόρταγα τήν 
εύεργετική επίδραση τού ήλιου καί τής θαλάσσης. Περνάμε άπο τά Σελιανίτικα, τις 
Καμάρες, φθάνομε στο Ρίο. ’Απο δώ ένα κάτασπρο φέρυ-μπόουτ, το «Παλίρροια» 
μάς διεκπεραίωσε άπο τον άθάνατο Μωριά, στή χιλιοτραγουδισμένη Ρούμελη. 'Ο 
έλισσόμενος δρόμος γύρω άπο τις έδαφικές εξάρσεις τελειώνει καί να προβάλλει ή 
ομορφη Ναύπακτος! ' Η ώρα είναι 11 καί ό έπιδέξιος οδηγός μας σταματάει εκεί 
κάπου νά κατεβοΰμε.

Κατεβήκαμε. Μια πρόχειρη οπτική άνασκόπηση τής πόλεως. "Ομορφο στολί
δι ή Ναύπακτος στήν άκρη τοϋ Κορινθιακού. Νά καί το Κάστρο ! Στήν κορυφή τής 
πόλεως υψώνεται επιβλητικό καί υπερήφανο σάν στέμμα. 'Η  οψη του δείχνει πολύ 
παλαιό, ποιος ξέρει άπο τότε καί πόσες φορές άναχαίτισε βαρβάρους επιδρομείς... 
Περπατήσαμε γιά πολύ ώρα κατά μικρές παρέες θαυμάζοντας τά άξιοθέατα, μέχρι 
πού τό στομάχι μας μάς θύμισε ότι ήταν ώρα γιά φαγητό. Στις 1 ήταν όλα έτοιμα, 
στήν έντέλεια ψητά, σαλάτες, φρούτα... Κάτω άπο τά γέρικα πλατάνια, κοντά σέ τρε
χούμενα νερά πού έπεφταν στή θάλασσα, άρχίσαμε τό φαγοπότι. Στο Γρίμποβο, πού 
τό λένε, μιά τοποθεσία πού μάς άνοιγε τήν όρεξη. ’Ακολούθησε ό χορός, τό γλέντι, 
μέ τά τραγούδια, τά σφυρίγματα, τά χειροκροτήματα, τις επευφημίες. Χορέψαμε 
σχεδόν όλοι. Τό κέφι καί ό χορός τού κ. διοικητοΰ μας μάς ένεθουσίασε κυριολεκτι
κά. Μάς έδειξε ότι όχι μόνον ξέρει νά μάς διοική καί νά μάς συμβουλεύη, άλλά καί 
νά διασκεδάζη μαζί μας κάνοντας εύχάριστη καί ζηλεμένη συντροφιά. 'Η  ώρα όμως 
πέρασε. Τό κορνάρισμα τού οδηγού μάς θύμισε τό «άνοστο ήμαρ». "Επρεπε όμως νά 
γυρίσωμε γιά νά συνεχίσωμε τήν άλλη ήμέρα τήν υπηρεσία μας μέ τή σοβαρή άπο- 
στολή καί τις υποχρεώσεις πού έχομε άπέναντι τής κοινωνίας.

Στις 6 τό άπόγευμα πήραμε τό δρόμο τού γυρισμού μέ τό ίδιο κέφι, ρίχνοντας 
τις στερνές ματιές μας στή Ναύπακτο. Μετά άπο δύο ώρών διαδρομή, τό πούλμαν 
άναψε τούς προβολείς, ένώ άφηνε πίσω του γρήγορα τά χιλιόμετρα.

Τέλος άπο μακρυά άκόμα, άπο τό άναβο-σβύσιμο τών πολύχρωμων έπιγρα- 
φών καί τήν πλημμύρα τών φώτων καταλάβαμε ότι φθάσαμε στήν ’Αθήνα, στις 12 
περίπου.

'Ο  κ. διοικητής μας μάς εύχαρίστησε.
Τον εύχαριστήσαμε κι’ εμείς, κλείνοντας έτσι τον έπίλογο μιάς ήμέρας ή ο

ποία θά μάς μείνη όμολογουμένως άξέχαστη καί ζωντανή εικόνα στήν άστυνομική 
μας ζωή.

Γ .  Σ Κ Ο Υ Ρ Α Σ
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"Οχι μόνον άστυνομικοί, άλλά καί άντιπρόσωποι των γραμμάτων καί των τε
χνών, μιλώντας για τό έργο της ’Αστυνομίας καί για τις υπηρεσίες πού προσφέρουν 
στη κοινωνία οί άστυνομικοί όλων των βαθμών καί όλων τών υπηρεσιών, είπαν ότι 
οί άστυνομικοί δεν έκτελοϋν έπάγγελμα, άλλά λειτούργημα. Προσωπικά πιστεύου
με ότι ή διαπίστωσις αύτή είναι άπόλυτα ορθή καί άντιπροσωπεύει τήν πραγματι
κότητα, γιατί δεν μπορούμε νά έννοήσουμε τον άστυνομικό έκτελοϋντα τήν υπηρε
σία του μέσα στά πλαίσια τού αύστηρώς επαγγελματικού καθήκοντος. Γιά μας ό 
άστυνομικός έ'χει μιά περισσότερο υψηλή άποστολή στήν κοινωνία. Καλείται νά γί- 
νη ό φρουρός της τάξεως καί της άσφαλείας τού πολίτου, παράλληλα όμως νά προ- 
στατεύση τήν τιμή καί τήν ήθική του ύπόστασι.

Χωρίς καμμιά διάθεσι περιαυτολογίας αισθανόμαστε τήν άνάγκην νά τονί
σουμε, γιατί άπλούστατα τό πιστεύουμε, πώς γιά μας ή έκπλήρωσις τών έκ τών κα
νονισμών καί τού οργανισμού τού Σώματος ύποχρεώσεών μας, δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά μιά μικρή εικόνα τού έ'ργου πού καλούμεθα νά έκτελέσουμε καί πού έκτελοΰ- 
με μέ άγάπη προς αύτό. ’Έ ξ ω  όμως άπό τις γραπτές διατάξεις τών νόμων καί τών 
κανονισμών, καί πάντοτε προς τό συμφέρον τού πολίτου καί της κοινωνίας γενικώ- 
τερα, έμεΐς είμαστε έκεΐνοι, πού άδιαφορώντας γιά τούς κόπους καί τις προσωπικές 
στερήσεις κάποτε, σαν οί περιστάσεις τό άπαιτήσουν δίνουμε τήν ίδια μας τή ζωή, 
νοιώθοντας, γι’ αύτή μας τή χειρονομία, μιά ξεχωριστή ίκανοποίησι. Κ ι’ όλα αύτά 
γιατί; Γιατί πιστεύουμε πώς δέν έκτελοΰμε άπλώς ένα έπάγγελμα, άλλά ένα λειτούρ
γημα. Τ ί κι’ αν κάποτε πικρόχολα μας κρίνουν, ξεχνώντας ότι ζούμε σέ κοινωνία 
άνθρώπων κι’ όχι σέ κοινωνία άγιων; Συνηθίσαμε νά ύπηρετοΰμε πιστά τον πολίτη, 
όλες τις μέρες κι’ όλες τις ώρες, γιατί πιστεύουμε πώς αύτό τό νόημα είχε ό όρκος 
πού δώσαμε.

Καλούμενοι νά ιερουργήσουμε στο ύψηλό λειτούργημά μας, προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας, χειμώνα καί καλοκαίρι, μέ κρύο καί μέ ζέστη, προσδοκώντας άπλώς 
μιά μικρή άναγνώρισι τών κόπων μας. Κ ι’ όταν αύτή ή άναγνώρισις προέρχεται άπό 
τούς άνθρώπους πού ύπηρετοΰμε, αύτό καί μόνο είναι γιά μάς ή μεγαλύτερη εύχαρί 
στησις, ή πιο σημαντική ίκανοποίησις, γιατί διαπιστώνουμε ότι τό έργο μας άναγνω- 
ρίζεται άπό τήν κοινή γνώμη. Δέν έργαζόμαστε έπιδιώκοντες σαν έμποροι τό κέρ
δος, σαν ήρωες τή δόξα. Μάς άρκεϊ ένας καλός λόγος, μιά μικρή έμπρακτη έκδήλω- 
σις. Τίποτε περισσότερο, τίποτε τό όλιγώτερο. Ά ρα γε είναι πολύ αύτό πού ζητάμε;

Αύτές τις σκέψεις κάναμε σαν βρεθήκαμε τήν 11ην ώρα της 2 5 -6 -63  στο άλ
σος τού πεδίου τού Ά ρ εω ς, όπου έπρόκειτο νά γίνη έπίσημα ή παράδοσις δέκα «λα- 
μπρεττών», στήν Ύποδιεύθυνσι Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, εύγενής δωρεά της έ- 
ταιρείας εισαγωγών άδελφών Ζέη. Γ ι’ αύτό αν σάς κουράσαμε γράφοντας τά πιο 
πάνω, συγχωρήστε μας καί δικαιολογήσατέ μας γιά τήν χαρά πού νοιώσαμε. Μάς 
δόθηκε ή εύκαιρία νά δούμε άπό κοντά τήν έμπρακτη έκδήλωσι, νάάκούσουμε τό κα
λό λόγο, άπό έκείνους πού έμεΐς ύπηρετοΰμε. Δέν μάς κάνει ξεχωριστή έντύπωσι τό
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υλικό μέρος της χειρονομίας αν κι’ αυτό δεν πρέπει νά παραγνωρίζεται. Μας ένδια- 
φέρει αποκλειστικά καί κυρίως τό ηθικό μέρος, αυτή ή ίδια ή εύγενής σκέψις.

Μπροστά στο μνημείο των Νεοζηλανδών Φιλελλήνων βρίσκονταν παρατετα- 
γμένες σέ μια γραμμή, οί δέκα «λαμπρέττες», όλόασπρες σαν μικρές νυφοϋλες καί δί
πλα στη κάθε μιά, καμαρωτός καί λεβεντόκορμος ό γαμβρός, ό τροχονόμος Ά σ τυ - 
φύλαξ. ’Αριστερά καί δεξιά τους σαν τιμητική φρουρά, τις πλαισίωναν ισάριθμες μο- 
τοσυκλέττες «χάρλεϋ», τό βαρύ πυροβολικό της Τροχαίας. Μπροστά στή πλατεία, 
μιά άλλη τιμητική συνοδεία, άπό ’Αστυφύλακες τής Τροχαίας ’Αθηνών καί μέ έπί

Ή Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών παραλαμβάνει τις δωρηθεϊσες άπό τήν Εται
ρεία ’Αδελφών Ζέη δέκα «Λαμπρέττες»·

κεφαλής τον Ύπαστυνόμο κ. Γιαμπουρα, άπέδιδε τις κεκανονισμένες τιμές στους 
προσκεκλημένους πού προσήρχοντο στην... γαμήλιο τελετή.

Καί νά στις 11 περίπου προσήλθε ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεό
δωρος Ρακιντζής. Τον ύποδέχθηκαν ό ’Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας καί Διευθυν
τής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Ευάγγελος Καραμπέ- 
τσος καί ό Διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. ’Αγη
σίλαος Παπασταφίδας, πού είχε καί τήν γενική φροντίδα τής τελετής. Ό  κ. ’Αρχη
γός χαιρέτα εγκάρδια τον κ. ’Αριστοτέλη Ζέη καί σέ λίγο πήρε τον λόγο ό κ. Παπα- 
σταφίδάς, ό οποίος μέ λίγα, άλλα μεστά περιεχομένου λόγια, ηύχαρίστησε τον πα- 
ριστάμενο κ. Ζέη για τήν ευγενική προσφορά τής έταιρείας των, πού γιά μας τούς 
άστυνομικούς θεωρείται σαν συμβολική άναγνώρισις τοϋ δυσκόλου έργου τής Τρο
χαίας. Στή συνέχεια, παίρνοντας τον λόγο, ό κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησε ιδιαίτερα τούς 
δωρητάς τονίσας ότι ή προσφορά τους θεωρείται σημαντική γιά τήν ηγεσία τοϋ Σ ώ -
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ματος καί τούς άστυνομικούς έν γένε.ΐ, γιατί έτσι νοιώθουμε την ΐκανοποίησι δτι οί 
θυσίες μας καί οί κόποι μας αναγνωρίζονται άπό τό κοινό πού αστυνομεύουμε.

Καί ό κ. ’Αρχηγός έκλεισε τή μικρή του ομιλία μέ τα έξης λόγια: «Εύχαρι- 
στοϋμεν καί πάλιν θερμώς τούς άδελφούς.Ζέη διά την τοιαύτην ευγενικήν των προσ
φοράν, έκφράζομεν τήν εύγνωμόσύνην του Σώματος της ’Αστυνομίας των Πόλεων 
καί εύχόμεθα όπως ή ύμετέρα χειρονομία εύρη μιμητάς».

'Ο  παριστάμενος κ. ’Αριστοτέλης Ζέης, μιλώντας τέλος εΐπεν ότι άπό πολλά 
χρόνια παρακολουθεί έκ του πλησίον τό έργο της Τροχαίας ’Αθηνών, λόγω του άντι- 
κειμένου τής έπιχειρήσεώς των, καί αναγνωρίζοντας τις τόσες δυσκολίες τής Τρο
χαίας στο έπίπονο έργο της, άπεφάσισαν νά προσφέρουν τις δέκα λαμπρέττες, πιστεύ
οντας ότι έτσι συμβάλλουν καί αύτοί κατά κάποιο τρόπο τό τραχύ έργο τής Τροχαίας 
Έξέφρασε στη συνέχεια, τήν ΐκανοποίησι του γιά τήν άπό κάθε πλευρά έπιτυχή έκ- 
τέλεσι του έργου τής Τροχαίας καί ηύχήθη όπως ή μικρή συμβολική τους προσφορά 
βοηθήση τήν Τροχαία ’Αθηνών στήν δύσκολη άποστολή της.

Μετά τήν έπιθεώρησι τών δωρηθεισών «λαμπρεττών» όλοι οί προσκεκλημένοι 
έδέχθησαν διάφορα άναψυκτικά καί επιδόρπια, πού βρίσκονταν σέ ειδικά τραπέζια, 
κάτω άπό τά δένδρα καί γιά τά όποια είχε φροντίσει ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Σπυρίδων 
Δούσκας. Στή γιορτή αύτή παρευρέθησαν μεταξύ τών άλλων, ό Διοικητής τής Ύ π ο- 
διευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Ιωάν
νης Καραχάλιος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β ' κ.κ. Στρατής, Μώρος, Διαβάτης, Πα
ρίσης, Κρίντας, Κατσώλης, Γεωργουλέας, Βλαχάκης καί Τζΐνος, οί ’Αστυνόμοι τής 
Τροχαίας κ.κ. ’Αρβανίτης, Καββαθας, Άνδρικόπουλος, Λιόντος, Κορομπίλης καί 
Μαραβελλάκης, οί 'Υπαστυνόμοι τής Τροχαίας κ .κ . Άθανασούλης, Σκαρμαλιωρά- 
κης, Βολιώτης, Μιχελιουδάκης, Τζαβάρας, Κατσαρέας, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Γεωρ- 
γακάκος καί Άργυρόπουλος κ.ά.

Μετά τήν λήψι τών άναψυκτικών έγένετο παρέλασις τών «λαμπρεττών» καί 
τών «χάρλεϋ», μπροστά άπό τούς επισήμους καί έν συνεχεία στο κέντρο τών ’Αθη
νών. Γιά  τήν ιστορία καί μόνον άναφέρουμε ότι ή άξια τών «λαμπρεττών» υπερβαίνει 
τις 100 χιλιάδες δραχμές..

’Από τις στήλες αύτές εύχαριστοΰμε κι’ εμείς θερμότατα τούς άδελφούς Ζέη 
γιά τήν τόσο ευγενική προσφορά τους καί τούς διαβεβαιοΰμε πώς ή προσφορά τους 
έξετιμήθη όπως πρέπει, γιατί μάς έδωσαν έτσι τήν μικρή ΐκανοποίησι πού ζητάμε 
έμεΐς οί άστυνομικρί, έκτελώντας τό λειτούργημά μας.

**  *
ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μιά ευγενική καί πάλιν πρόσκλησις του Διοικητοϋ τών Σχολών ’Αστυνομίας, 
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη, έφερε, τήν 18.30 ώραν 
τής 1 -7 -6 3 , τά βήματά μας στή Σχολή ’Αστυνομίας, όπου έπρόκειτο νά γίνη ή ορ
κωμοσία 52 νέων ύπαστυνόμων καί 120 νέων άρχιφυλάκων. Κάθε φορά πού όποια- 
δήποτε αιτία μάς δίνει τήν ευκαιρία νά έπισκεφθοϋμε τις άστυνομικές Σχολές νοιώ
θουμε κάποια ξεχωριστή χαρά, γιατί ξαναζούμε γιά λίγο νοερά τις μέρες πού περά
σαμε εκεί σαν δόκιμοι Αστυφύλακες καί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι. Κ ι’ άν τότε οί μέρες 
εκείνες ήταν γιά μάς μιά δοκιμασία καί περιμέναμε τήν πολυπόθητη ημέρα τής εξό
δου άπό τις Σχολές σαν λύτρωσι άπό τό κουραστικό πρόγραμμα, τώρα αισθανόμαστε 
πόσο επιπόλαια τότε σκεπτόμαστε. Τώρα πού δέν ζοΰμε μέσα στο περιβάλλον τής 
Σχολής, εκτιμούμε όπως πρέπει τό δημιουργικό έργο πού εκεί μέσα έπιτελεΐται. Κ ι’ 
άν τότε λέγαμε πώς έξερχόμενοι τών Σχολών, δέν θά περνούσαμε καν άπ’ έξω , τώ 
ρα, τουλάχιστον έμεΐς, αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά έπισκεπτώμαστε τις Σχολές
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καί νά ραντιζώμαστε λίγο άπό τά νερά της κολυμβήθρας τοϋ Σιλωάμ, όπως σέ κά
ποια άλλη μας περιγραφή κάποτε χαρακτηρίσαμε τις Σχολές.

’Αλλά σκοπός μας τούτη τή φορά δέν είναι νά πλέξουμε έγκώμια γύρω άπό τις 
Σχολές. Eivat τόσο παραγωγικό καί ζωντανό τό έργο των πού δέν έχουν άνάγκη ιδι
αιτέρων έπαίνων. Μιλάει μόνο του. Σκοπός μας είναι νά σας μεταφέρουμε νοερά 
στη γιορτή της ορκωμοσίας. "Αν όμως ξεφύγαμε λίγο άπό τό θέμα μας στήν άρχή 
της περιγραφής μας, αύτό ήταν κάτι αύθόρμητο, κάτι πού κάποια έσωτερική δύναμι 
άκατανίκητη μάς τό επέβαλε. Έ ξ  άλλου μιλήσαμε γιά τις Σχολές, γιά κάτι πού εί
ναι τό θέμα μας. Πάντως συγχωρήστε τήν άταξία μας.

Δευτέρα, 1 ’Ιουλίου 1963. Καινούργιος μήνας, μιά καινούργια σελίδα στήν

*0 Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. ’Ιωάννη; Δασκαλόπουλο;, συνοδευόμενο; ύπό τού ’Αρχηγού 
τη ; ’Αστυνομία; Πόλεων κ. θεοδώρου Ρακιντζη, έπιθεωρεί τού; νέου; Ύπαστυνόμου;.

έπαγγελματική σταδιοδρομία των νέων βαθμοφόρων. Γ ι ’ αύτό άλλωστε ή χαρά τους 
είναι καταφανής. "Υστερα άπό κόπους καί ξενύχτια, δρέπουν τώρα τούς καρπούς των 
μόχθων των καί καλούνται νά προσφέρουν τις γνώσεις καί τήν πείρα των στήν υπη
ρεσία τής Κοινωνίας. Μεγάλες οί ύποχρεώσεις πού άναλαμβάνουν, άλλά καί τρανή 
ή ίκανοποίησις πού θά αίσθάνωνται υπηρετώντας τον πολίτη. Αύτοί, τό νέο άστυνο- 

•μικό αίμα, καλούνται νά συνεχίσουν μιά παράδοσι φορτωμένη μέ λαμπρή ιστορία. 
Πιστεύουμε πώς θά φανούν άξιοι τής άποστολής των, όπως φάνηκαν τόσοι άλλοι 
προηγουμένως συνάδελφοί των. Καλούνται νά γράψουν νέες σελίδες στο μεγάλο βι
βλίο πού λέγεται ’Αστυνομία Πόλεων. Πιστεύουμε πώς πράγματι θά τις γράψουν 
χρησιμοποιώντας γιά μελάνι τον ιδρώτα τους καί τό αίμα τους αν κάποτε χρειασθή. 
Καί θά τό κάνουν αύτό γιατί έτσι έδιδάχθησαν στις Σχολές, γιατί έτσι ύποσχέθηκαν 
μέ τον όρκο πού έδωσαν. "Ετσι αύτοί μέν θά ικανοποιούν τις εύγενέστερες έπιδιώ-
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ξεις των, έμεϊς δέ θά τούς καμαρώνουμε καί θά τούς περιβάλλουμε μέ τήν αγάπη καί 
την πείρα μας, πού τόσο θά έχουν πάντοτε άνάγκη.

Πέρα γιά πέρα γιορταστική ή άτμόσφαιρα. Σημαίες, θυρεοί, ή παράταξις των 
προς ορκωμοσίαν νέων βαθμοφόρων, οί προσκεκλημένοι, τά μέλη των οικογενειών 
των νέων βαθμοφόρων πού τά πρόσωπά των άστράπτουν άπό τή χαρά, τά πάντα δί
νουν ένα ξεχωριστό τόνο έγκάρδιας καί φιλικής άτμόσφαιρας. Ό  καθένας στην προ- 
καθωρισμένη θέσι του. Καμμιά άταξία. "Ολων τά βλέμματα είναι έστραμμένα στούς 
νέους βαθμοφόρους. Τούς καμαρώνουμε πού στέκουν λεβεντόκορμα καί μέ άετίσιο 
τό βλέμμα. "Ετοιμοι νά έξορμήσουν στον πεδίο της μάχης. "Ετοιμοι νά δώσουν τή 
ζωή τους στο κοινωνικό συμφέρον, στή φωνή της πατρίδος. ’Ακίνητοι καθώς στέ-

01 νέοι Άρχιφύλακε; παρελαύνουν, μετά την όρκωμοσίαν των, ένώπιον των παρευρεθέντων
έπισήμων.

κουν, σοβαροί άλλα καί χαμογελαστοί, γεμάτοι ζωντάνια, μάς φέρουν στή σκέψι μας 
τό άθάνατο έλληνικό μεγαλείο, τήν πανώρια έλληνική φυλή, πού τρεις χιλιάδες τώρα 
χρόνια θαυματουργεί στον παγκόσμιο ορίζοντα.

Σ τις 18 .50 προσέρχεται ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας κ. Θεόδωρος Ρακιντζής 
καί συνοδευόμενος υπό του Διοικητοϋ των Σχολών επιθεωρεί τά παρατεταγμένα τμή
ματα, ένώ ή μουσική της ’Αστυνομίας υπό τήν διεύθυνσι τοΰ 'Τπαστυνόμου κ. Μπου- 
κουβάλα παιανίζει. ’Από στιγμή σέ στιγμή άναμένεται ό νέος 'Υφυπουργός τών ’Ε 
σωτερικών, ό άξιότιμος κ. ’Ιωάννης Δασκαλόπουλος, αντιστράτηγος έ.ά. Καί νά 
στις 19.5 ό κ. 'Υφυπουργός μέ τον Γενικό Διευθυντή της ’Αστυνομίας στό 'Υ 
πουργείο ’Εσωτερικών, ’Αστυνομικό Διευθυντή Α ' κ. Άδαμόπουλον, εισέρχεται στό 
προαύλιο. Τον υποδέχονται ό κ. ’Αρχηγός καί ό κ. Άρχοντουλάκης. Ό  κ. 'Υφυπουρ
γός επιθεωρεί τούς νέους βαθμοφόρους καί λαμβάνει τήν θέσι του. Ή  τελετή της
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ορκωμοσίας άρχιζε!.. 'Ο  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρυσόστομος 
χοροστατεί.

Οί ευχές τής έκκλησίας ύπέρ των διδασκόντων καί διδασκομένων στις Σχολές 
καί ή όλη τελετουργική άκολουθία δονούν την άτμόσφαιρα. Συγκινητική ή στιγμή 
τής απαγγελίας τοϋ όρκου. Μια φωνή, βγαλμένη άπό 172 στόματα. «'Ορκίζομαι νά 
φυλάττω πίστιν...». Κ ι’ είναι ή φωνή αυτή, φωνή καθήκοντος σκληρού καί έπιπόνου. 
Τ ί σημασία όμως έχει; ’Αρκεί τό γεγονός ότι τα χείλη, πού αυτή τή στιγμή, ενώπιον 
Θεοΰ καί άνθρώπων, προφέρουν τον όρκον, είναι ικανά καί νά τον τηρήσουν πιστά. 
Ή  ήμερησία διαταγή, πού άναγινώσκει ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. Ραυτόπουλος, ή τό
σον έμπνευσμένη καί μεστή περιεχομένου, οί ζητωκραυγές ύπέρ τής πατρίδος μας 
καί τοϋ Βασιλέως καί ή ιδιόχειρη, άπό τον κ. Υφυπουργό, άπονομή των διπλωμάτων 
στούς νέους Ύπαστυνόμους, κλείνουν τό πρώτο μέρος τής γιορτής.

Ή  παρέλασις των όρκισθέντων νέων βαθμοφόρων μπροστά άπό τον κ. Υ 
φυπουργό, τήν ήγεσία τοϋ Σώματος καί των άλλων προσκεκλημένων, ήλεκτρ.ίζει τίς 
ψυχές μας κι’ όλοι μας ξεσποΰμε σέ θερμά χειροκροτήματα. Μιά είναι ή ένδόμυχη 
εύχή γιά τούς νέους βαθμοφόρους πού παρελαύνουν μπροστά μας: Γειά σας παιδιά 
τής 'Ελλάδος, παιδιά τοϋ τιμημένου Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Προχωρή- 
τε τον δρόμο τοϋ καθήκοντος, πιστοί στον όρκο πού δώσατε, μέ τό κεφάλι πάντα ψη
λά. Σάς συντροφεύουν οί εύχές των συναδέλφων σας, των γονιών σας, τών γυναικών 
σας, τών άδελφών σας, όλων αύτών πού τώρα σάς άντικρύζουν κι’ όλων έκείνων πού 
δέν μπόρεσαν νάρθουν νά σάς καμαρώσουν. Κρατήστε ψηλά τό λάβαρο τών ιδανικών 
μας καί μήν έπιτρέψετε ποτέ χέρι βέβηλο νά τά μιάνη. Όρθόστητοι καί άγέρωχοι, 
πάντα μπροστά γιά μιά Ελλάδα δοξασμένη, γιά μιά ’Αστυνομία Πόλεων καύχημα 
καί στολίδι τής χώρας μας. 'Ο  Θεός κι’ έμεΐς θάμαστε πάντα κοντά σας.

"Υστερα άπό τήν παρέλασι, όλοι οί προσκεκλημένοι, άλλοι μέσα στήν αίθουσα 
δεξιώσεων τής Σχολής, κι’ άλλοι στο προαύλιο, έχουμε τήν ευκαιρία νά γευθοΰμε 
διάφορα άναψυκτικά, μεζέδες ορεκτικούς καί πικάντικους, καθώς καί παγωτά. Ό ρ - 
γάνωσις τέλεια. ’Επιτυχία άπόλυτη. Θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους εκείνους πού 
φρόντισαν γιά τήν επιτυχία.

’Εκτός έκείνων πού ώς τώρα άναφέραμε, παρευρέθησαν στήν ορκωμοσία καί 
οί κ .κ . Καλυβίτης καί Σπόρου, τ. ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας, Μανιαδάκης, τ. υπουργός 
καί ήδη βουλευτής, Κυριάκης, 'Υποστράτηγος Χωροφυλακής, Καραβέλλας, 'Υ πο
στράτηγος, Διοικητής Σχολής Εύελπίδων, Γιαννοΰτσος, Κόλλιας καί Νούσιας, τ .  
’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' τάξεως, Καραμπέτσος, ’Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας 
-Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως, Καραχά- 
λιος, Μοϋροόσιας, ’Αναστασίου, Παπασταφίδας, Νικητάκης, Χαλοΰλος, Χανδρινός, 
Βασιλάκος, Τασιγιώργος, Κοτσιάς καί Τουζένης, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' τά- 
τάξεως, Γιαννόπουλος, Κεφαλάς, Μώρος, Λυκούσης, Άναστασόπουλος, Γιαννό- 
πουλας, Κρίντας καί Κατσάρης, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β ' τάξεως, Κρέτσας καί 
Άδριανόπουλος, Συνταγματάρχαι τής Χωροφυλακής, Διοικηταί τών Σχολών ’Α ξιω
ματικών καί 'Οπλιτών τής Χωροφυλακής, Τούσης, άντεισαγγελεύς τοϋ Άρείου 
Πάγου, καθηγητής τών Σχολών, Γλυκοφρύδης, Σύμβουλος τής ’Επικράτειας, καθη

γητής τών Σχολών, Πρόκος, καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου καί τών Σχολών, Γα 
λανός, υφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου καί καθηγητής τών Σχολών, Άγιουτάντης, 
ιατροδικαστής, Μαρκαντωνάτος, διευθυντής 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, Φραγκιαδά- 
κης τ. γυμνασιάρχης, Λουκάς, Γκιουζέπης, Καμπαφλής καί άλλοι καθηγηταί τών 
Σχολών, άντιπροσωπεΐες ’Αστυνόμων καί 'Υπαστυνόμων, άντιπροσωπεΐες τών Στρα
τιωτικών Σχολών καί άλλοι.

I. Ρ Α  Γ Κ Ο Σ
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________________  'ϊπό 'Χπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ __________________

(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

Καί στή συνέχεια ή Θεσσαλονίκη καί οί Σλάβοι, σέ προφητεία πού θά άπα- 
σχολει πάντοτε τον Ελληνισμό :

Κ ι’ άπάνου άπ’ δλα ή δόξα του πάει προς τη χώρα πού είναι
το Πάγγαιο το λογάρι της κι’ είν’ ή Θεσσαλονίκη
βασίλισσά της, κι’ ή "Εδεσσα μάννα της, βρυσομάννα,
κ ι ’ ε ί ν α ι  τ ο υ  Σ λ ά β ο υ  τ ό ν ε ι ρ ο  κ α ί  τ ο ϋ  Ρ ω μ ι ο ύ  ή λ α χ τ ά ρ α .
'Απλώνεται καί οργώνεται κι’ άνθίζει καί πατιέται
στή μέση τοϋ ’Αλιάκμονα καί τοϋ ’Αξιου πού πάντα
ποτάμια ντεληπόταμα, Βαρδάρι καί Βιστρίτσα,
δέ στέκουν, δλο ξέχειλαν κι’ άγριεύουνε καί τρέχουν,
καί τη φυλάγουν καί τη ζοΰν τή Χώρα, μά τοϋ κάκου,
γιατί νεροσυρμές λαών κι’ έθνών καταποτήρες
κυλάνε πάντα άπάνου της καί τήνε πλημμυρίζουν,
πολιτισμένοι, βάρβαροι, παλιές καινούργιες φάρες,
καί τιποτένιοι καί άκουστοί γοργά κι’ άργά διαβαίνουν,
ψάχνουν έδώ, σκάφτουν έκεϊ, χτυπάν, παραμονεύουν,
σάν νά ζητάν δλοι νά βρουν κάπου στά χώματά της
το γιγαντένιο τ ’ άγαλμα, χρυσοπελεκημένο,
πού κάποτε στυλώνονταν καί θάμπωνε τά μάτια
στο Σλατοβρένι το βουνό, σέ μιά κορφή του άπάνου

Κ ι’ άπάνου άπ’ δλα ή δόξα του πάει κι’ έρχεται στη χώρα 
καί διαβατάρα άπο παντού, σπιτώθηκ’ έδώ, καί ήρθε, 
κι’ ή δόξα του, γεράκι, άϊτός, γύπας, λιοκόρνο, πάντα, 
ή δόξα του έγινε τσουκνιάς, έγινε ψαροπούλι 
κι’ έφαγε τήν άφάγωτην ακρίδα τή βουργάρα.

Κ ι’ άφοϋ άγωνίστηκε τρανός το δοξασμένο άγώνα,
στάθηκε. ’Ανάπαψη; Ποτέ. Στο στρατηλάτη πάντα
μιά σκέψη γιά περπάτημα, μιά ορμή γιά δρόμο, πάντα!

Συνεχίζεται ή περιπλάνηση στήν Αίγυπτο, Παλαιστίνη καί δλους τούς άλλους 
χώρους πού ό Μέγας ’Αλέξανδρος έκπολίτισε. Ή  κατάληξη έρχεται μέ ΰμνους φιλο
σοφίας στήν ’Αθήνα :

Έ σ ’ είσαι πού κορώνα σου φορείς το Βράχο ; Έ σ ’ είσαι,
Βράχε, πού το ναο κρατάς, κορώνα τής κορώνας ;
Ναέ, καί ποιος νά σ’ έχτισε, μέσ’ στούς ωραίους ωραίο, 
γιά τήν αιωνιότητα, μέ κάθε χάρη ’Εσένα ;
Σ ’ έσέ άποκάλυψη ό ρυθμός, κάθε γραμμή, καί Μούσα-
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λόγος τό μάρμαρο έγινε, κι’ ή ιδέα τέχνη, καί ήρθες 
στη χώρα τη θαυματουργή πού τα στοχάζεται δλα 
μέ τη βοήθεια των 'Ωρών των καλομετρημένων, 
ήρθες άπάνου άπ’ τούς λαούς κι’ άπάνου άπ’ τις θρησκείες, 
κυκλώπειε, λυγερόκορμε, καί σά ζωγραφισμένε.

Ή  στοιχειωμένη φλογέρα συνεχίζει τούς ύμνους στήν καλή εποχή 6,τι τοϋ 
ελληνικού, άλλα καί δέν παραλείπει νά έπιτιμά πράξεις καί σκέψεις ζοφερές γιά τήν 
ύπόσταση της φυλής. Συνεχίζεται καί στον τ έ τ α ρ τ ο  Λόγο ό έπαινος καί ό θαυ
μασμός προς τήν ’Αθήνα καί την Ελλάδα γενικώτερα της άκμής μέ τούς έπιγραμ- 
ματικούς στίχους:

Χαρά σ’ εσάς, Έλλαδικοί, δόξα σ’ έσάς, Πολίτες, 
δράκοι καί δρακοντόπουλα, ρωμαίϊκη λεβεντιά· 
σας έφαε, Βούργαροι, ’Άβαροι καί Ροΰσοι καί ’Αρβανίτες, 
ή Ελληνική Φ ω τιά !

"Υστερα μέ μια λυρική άποθέωση τού Παρθενώνα καί μέ χαιρετισμό στούς 
Κεφαλλονΐτες, Ζακυνθινούς, Κερκυραίους, Λευκαδίτες, Μανιάτες, Θεσσαλούς, Μω- 
ραΐτες, Λακεδαιμόνιους, Άργείους, Άναπλιώτες, Μονεμβασιώτες, στήν Πάτρα, 
Καλαμάτα, Άνδριανούπολη, Δυρράχιο, "Αρτα, Θεσσαλονίκη, Καρπενήσι, ’Αττική, 
Λιάκουρα καί Λειβαδιά, Γκιώνα καί Σάλωνα, Γαλαξείδι, Γιάννενα, "Αγραφα καί 
γενικά σ’ εκείνους πού θά « δ ι α φ ε ν τ έ ψ ο υ ν  τ ή ν  ψ υ χ ή  τ ο ύ  Γ έ ν ο υ ς  
κ α ί  τ ή  δ ό ξ α » ,  ξανοίγει επιγραμματικό χαιρετισμό στήν ουράνια χάρη της 
ελληνικής γής καί ξανάρχεται στήν ’Αθήνα, πού φοράει γιά κορώνα της το βράχο. 
Άκούγονται οί Διγενήδες καί οί ’Ακρίτες πού τραγουδούν άπο τή σύγχρονη 'Ελλά
δα το μεγαλείο τού μεσαιωνικού ελληνισμού, πού δέν άφήνουν τήν παράδοση χωρίς 
συνέχεια:

Γ ή ς ,  κ ι ’ αν  τ ο ν  κ ρ α τ ά ς ,  δ έ ν  τ ο ν  έ φ α γ ε ς ,  " Α δ η .
Δ έ ν  π έ θ α ν ε .  Μ α ρ μ ά ρ ω σ ε .  Κ ο ι μ ά τ α ι .  Θ ά  ξ υ π ν ή σ η !

Στήν ’Αθήνα ό Βουλγαροκτόνος θά κάμει το ιερό προσκύνημα τής Μεγαλό
χαρης Παρθένου. Οί τελευταίες στροφές τού τετάρτου λόγου μάς δίνουν δλο το φέγ
γος καί τήν άκτινοβολία τού προσκυνήματος αύτοΰ:

—ΤΩ Στρατηλάτισσα Κυρά, σ’ ’Ε σέ τά νικητήρια 1 
Λαοί τον ύμνο πλέκουνε, σάν τύν στεφανοπλόκο, 
μέ χίλια βάγια δοξασμοΰ, κρίνα λαχτάρας μύρια, 
στή Χάρη σου, Θεοτόκο!
Μακεδονίτισσα, ’Αθηναία, Πολίτισσα 1 'Η  Βλαχέρνα 
γιομάτη άπο το θάμα σου. Τού Σκύθη ώ καταλύτρα, 
τού κολασμένου ή δέηση, καί τού έλέους ή στέρνα, 
τής γής Παρηγορήτρα!
Τράβα άπο μάς τής αμαρτίας τον κίνδυνο. Σπλαχνίσου.
Τού πονηρού τού λογισμού το άκάθαρτο ζωόφι 
μέσα μας πάτα το. Σ ’ ’Εσέ ταμένοι είν’ οί λαοί σου.
Χαΐρε, άπάντρευτη νύφη !

'Η  έπίκληση τής υγρής φωτιάς, τού άκαταμάχητου αύτοΰ βυζαντινού δπλου, 
έρχεται σάν συμβολισμός τής αιώνιας φωτιάς πού καίει στά στήθη των Ελλήνων. 
'Η  επική φλογέρα εξακολουθεί νά παρουσιάζει τήν Ελλάδα δλων των αιώνων. Περ
νάει τον Βουλγαροκτόνο άπο τή Θεσσαλία καί χαιρετίζει τήν δόξα τού Θεσσαλικού
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κάμπου. 'Η  μυθική άκολουθία τοϋ Φάουστ στα Θεσσαλικά χώματα, ή έμφάνιση 
τοΰ ίδιου τοϋ Φάουστ στη Θεσσαλία, ή μαγική ομορφιά πού φέρνει ή ωραία Ελένη. 
Καί μετά το δραμα τοϋ Παρνασσοΰ καί της Λιάκουρας, πού προσκαλοΰν τον άνδρει- 
ωμένο στρατύ τοΰ Βουλγαροκτόνου νά μεθύσει άπό ΰμνους άρχαίας καί μελλοντι
κής πλάσης. 'Ο  Παρνασσός καί ή Λιάκουρα σ’ ένα βαθύ συμβολισμό τοΰ άρχαίου 
καί τοΰ νέου: "Ενας «Άντρόγυνος». 'Ομολογία λατρείας προς τήν κορυφή τοΰ Παρ
νασσοΰ, μά σέ συμβολισμό ομολογία λατρείας καί της ήρωικής κορυφής τής ιστο
ρίας, πού βρίσκεται ό Βασίλειος Β , ό βασιλιάς τής Φλογέρας.

Σ τις δύο συμβολικές κορυφές ή στή μοναδική μία, πλανιέται τραγούδι όπέ- 
ροχο γιά τήν έλληνική φύση καί γιά τήν Μοΰσα τοΰ Παρνασσοΰ. Κοντά στον Παρ
νασσέ καί ή Λειβαδιά μέ τύν Έλικώνα, ή Θήβα μέ τον ψάλτη τύν Άσκραϊο καί ένας 
ΰμνος γιά τά λαϊκά ζωντανά ονόματα πού άντικατέστησαν τά κλασσικά τής άρχαι- 
ότητος. Συνεχίζεται ό άρχαϊκός ύμνος μέ έπίκεντρο τούς στίχους τοΰ Π έ μ π τ ο υ  
Λόγου:

Γή πού τον Ξέρξη χάλασες, κ ’ έπλασες τον Αισχύλο...

'Η  στοιχειωμένη «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» άφήνει ΰμνους στή συνέχεια 
πάλι στήν ’Αθήνα, τήν μαρμαρωμένη πολιτεία. Ό  Βράχος πού δεσπόζει μέ δλα τά 
μαγέματα τής έλληνικής τέχνης, «άκόμα άχάλαστα». Στο Βράχο έρχεται ό "Αρης, 
ό πολεμικός θεός, γιά νά κάμει επίσκεψη τής ερωτικής θεάς ’Αφροδίτης, πού κά
θεται προκλητική στον Παρθενώνα. Γιατί ή ’Αθήνα πού περιμένει τον Βουλγαροκτό- 
νο είναι είδος Άθηνάς καί ’Αφροδίτης μαζί, δπως μάς φανερώνεται άπό τούς στί
χους τοΰ έ κ τ ο υ  καί περισσότερο τοΰ έ β δ ο μ ο υ  Λόγου:

Κ ι’ αν ούρανοί καί κόσμοι εσείς, δέ μοΰ μιλάτε, αφήστε, 
άφήστε ’Ολύμπιο νά τον πώ, νά κράξω: Έ σ ’ είσαι ό "Α ρης!».
Νά κράξω: «'Ο  "Αρης εΐσ’ έσύ, κι’ ας έρχεσαι άπό τόπους 
άγριους καί ξένους, βάρβαρος κι’ ας δείχνεσαι- δέν είσαι.
Χίλιωνε δρόμων ό ίδρωτας σταλάζει άπ’ τό κορμί σου, 
χίλιων πολέμων οί φωτιές μέσ’ στις ματιές σου καίνε, 
κι’ ας άλλαξες κι’ άς έρχεσαι μ’ άλλο δνομα, κι’ άς πήρες 
γλώσσα άλλη, πολεμόχαρε. Σ έ μάντεψα: ήρθες, ό "Αρης.
Ό  "Αρης είσαι κι’ έρχεσαι καί κλεϊς μεσ’ στήν καρδιά σου 
μέ μιά καινούρια δύναμη τήν ίδια τήν Ελλάδα 
κι’ άκόμα πιο βαθύτερα κρατάς μέσ’ στήν καρδιά σου 
τή σαϊτιά τοΰ "Ερωτα πού καίει καί πού σέ σπρώχνει 
στήν ’Αφροδίτη. Πόθησες τήν ’Αφροδίτη. Σοΰ είπαν:
—ή ’Αφροδίτη κάθεται στο βράχο τοΰτο—.Καί ήρθες.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κ λεισθένους.

Πάροδος της όδοϋ Σοφοκλέους 28 , πίσω άπδ την Δημαρχία ’Αθηνών.
Ό  Κλεισθένης, ’Αθηναίος πολιτικός, ήταν γυιός του Μεγακλέους καί της Ά γ α - 

ρίστης καί εγγονος τοϋ συνωνύμου τυράννου της Σικυώνος. Ό  Κλεισθένης, ώς αρχη
γός του οίκου των Άλμεωνιδών, έπρωτοστάτησε στην έκδίωξι των Πεισιστρατιδών 
(510 π .Χ .). Έ χοντας μέ τό μέρος του τον λαό, προέβη σέ μεταρρυθμίσεις (508 π .Χ .), 
πού άπέβλεπον στην τοποθέτησι του κρατοϋντος πολιτεύματος σέ δημοκρατικώτερες 
βάσεις, γι’ αύτό καί θεωρείται ώς πραγματικός ιδρυτής της άθηναϊκής δημοκρατίας.

Οί κυριώτερες μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένους ή σαν : 1 )  ή άπόκτησις πολι
τικών δικαιωμάτων άπ’ όλους τούς ελευθέρους κατοίκους τής ’Α ττικής, 2 )  ή κατα
νομή τών πολιτών σέ δέκα φυλές καί τριάκοντα δήμους, 3 )  ή σύστασις τής βουλής 
τών πεντακοσίων, 4 )  ή εισαγωγή του περί όστρακισμοϋ (ή διά ψηφοφορίας άπομάκρυν- 
σις άπό την πόλι πολιτικού άνδρός, ό όποιος έκρίνετο, άπό τον λαόν, ώς επικίνδυνος 
για τό καθεστώς) νόμου, για την άσφάλεια τής δημοκρατίας, 5 )  ή έπαναφορά τής διά 
κλήρου έκλογής καί σ τ ') ή κατάλληλη διαρρύθμισις τής 'Ηλιαίας, ώστε νά δοθή μεγα- 
λυτέρα δικαστική εξουσία στούς πολίτας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι).

Κ λεισόβης.
Πάροδος τής οδού Θεμιστοκλέους 28 , κοντά στή πλατεία Κάνιγγος.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή νησίδα πού βρίσκεται στή λιμνοθάλασσα τού Μεσολογ

γίου. 'Η  Κλείσοβα άπετέλεσε προπύργιον άμύνης, κατά τήν δευτέρα πολιορκία τού 
Μεσολογγίου. 'Η  φρουρά πού εύρίσκετο σ’ αύτήν, μέ άρχηγό τον Παναγιώτη Σω τη- 
ρόπουλο, άντέστη ήρωικά τήν 25η Μαρτίου 1826, ήτοι 15 ήμέρες προ τής ’Εξόδου, 
σέ έξ μεγάλες έφόδους τών Τούρκων τού Κιουταχή καί σέ πέντε τοϋ Ίμπραήμ. Στή 
Κλείσοβα υπάρχει μνημείο τών πεσόντων κατά τόν ’Αγώνα.

Κλεισούρας.
Πάροδος τής οδού Διοχάρους 33 , πίσω άπό τό νοσοκομείο Συγγροϋ.
'Η  Κλεισούρα, χωριό τής Βορείου ’Ηπείρου, είναι γνωστή άπό τή μάχη πού συνή- 

φθη έκεί τήν 21η Φερβουαρίου 1913, μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων καί κατέληξε
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υπέρ των Ελλήνων. Κατά τον έλληνοϊταλικό πόλεμο τοϋ 1940, ή Κλεισούρα κατελή- 
φθη άπό τον έλληνικό στρατό τήν ίΟην Ίανουαρίου 1941. (Συνώνυμη οδός υπάρχει 
στο Ψυχικό καί τό Περιστέρι).

Κλειτομάχου.
Πάροδος της όδοϋ Δικαιάρχου 1, στο Μ έτς.
Ό  Κλειτόμαχος, Έ λλην φιλόσοφος, γεννήθηκε στη Καρχηδόνα τό 187 π .Χ . Σέ 

ηλικία 40 χρόνων ήλθε στην ’Αθήνα καί έγένετο μαθητής τοϋ Καρνεάδου, τον όποιο 
καί διεδέχθη στην διεύθυνσι της ’Ακαδημίας (127 π .Χ .) .  Λέγεται ότι έγραψε περί 
τις 400 φιλοσοφικές πραγματείες. Άπέθανε τό 109 π .Χ .

Κ λείτου.
Πάροδος της όδοϋ Νυμφαίου 15, στα ’Ά νω  Ή λύσια.
* 0  Κλεΐτος, ό επικαλούμενος Μέλας, Μακεδών εύγενοΰς καταγωγής, ίππαρχος 

τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, έγινεν όνομαστός, γιατί έσωσε τήν ζωή τοϋ Μεγάλου ’Α 
λεξάνδρου στή μάχη τοϋ Γρανικοΰ, άποκόψας τόν ώμο τοϋ Πέρσου Σπιθριδάτου, τή 
στιγμή πού αυτός ήταν έτοιμος να τόν κτυπήση έκ των όπισθεν. ’Αργότερα έφονεύθη 
άπό τόν Μ. ’Αλέξανδρο, επειδή κατέκρινε τήν δεσποτική διαγωγή του.

Κλεμανσώ Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Κασομούλη, στοΰ Κυνοσάργους.
'Ο  Γεώργιος Κλεμανσώ, Γάλλος πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφεύς καί 

άκαδημαϊκός, γεννήθηκε τό 1841 καί άπέθανε τό 1929. ’ Ηταν άντίπαλος των Βαλν- 
τέκ-Ρουσσώ καί τοϋ Ερρίκου Πουανκαρέ. Διετέλεσεν επί έξαετίαν πρωθυπουργός 
σέ δύο περιόδους (1906-1909  καί 1917 -1920) καί μέ τήν σθεναρά του πολιτική ε
πέτυχε τήν νίκη τής Γαλλίας κατά τόν Α ' παγκόσμιο πόλεμο.

Ό  Κλεμανσώ υπήρξε σ’ όλες τις περιπτώσεις θερμός καί ειλικρινής φίλος 
τής Ελλάδος καί γιά πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος τοϋ Γαλλοελληνικοϋ Συνδέσμου 
των Παρισίων.

Κλεοβούλης.
Πάροδος τής όδοϋ Παπαδιαμαντοπούλου, πίσω άπό τόν "Αγιο Θωμά, στο

Γουδί.
*Η Κλεοβούλη, κόρη τοϋ Γήλωνος τοϋ ’Αθηναίου, ήταν μητέρα τοϋ ρήτορος 

Δημοσθένους. "Υστερα άπό τόν θάνατο τοϋ συζύγου της, τοϋ Δημοσθένους τοϋ Παι- 
ανιέως, παρά τό γεγονός ότι οί έπίτροποι κατεσπατάλησαν τήν περιουσία της, κα- 
τώρθωσε νά άναθρέψη καλώς τά παιδιά της, ήτοι τόν Δημοσθένη καί τήν κατά δύο 
χρόνια μικρότερη άδελφή του.

Κλεοβούλου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αμβροσίου Φραντζή 43 , στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  Κλεόβουλος, τύραννος τής Ροδιακής πόλεως Λίνδου, καί ένας των επτά 

σοφών τής άρχαιότητος, έζησε τόν Σ Τ ' π .Χ . αιώνα. Σ ’ αύτόν αποδίδονται τά γνω- 
μικά «παν μέτρον άριστον», «ήδονής κράτει» κ.ά. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοϋ Διο
γένους τοϋ Λαερτίου, ό Κλεόβουλος άπέθανε σέ ήλικία 70 χρόνων καί στο τάφο του 
έπεγράφη τό άκόλουθον επίγραμμα: «Άνδρα σοφόν Κλεόβουλον άποφθίμενον κα- 
ταπενθεϊ ήδε πάτρα Λίνδος πόντωι άγαλλομένη» (Τόν σοφόν άνδρα Κλεόβουλον 
άποθανόντα κλαίει αύτή έδώ ή πατρίς του ή Λίνδος, ήτις λαμπρύνεται υπό τής θα
λάσσης).

(Σ υ νεχ ίζετα ι)
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Η κάθαρσις τής μεγάλης έγκληματικής ύποθέσεως διαρρήξεως χρυσοχοείου Ση
μαντήρα του Πειραιώς, πού ήλθεν αύτάς τάς ημέρας μέ τήν αύστηράν καταδίκην 
τοϋ κυρίως δράστου καί των συγκατηγορουμένων του(1) έφερε πολλάς συζητήσεις ως 
προς τον «σκληρόν πυρήνα» εγκληματιών τής έλληνικής κοινωνίας, καί ιδίως τής 
πρωτευούσης καί δύο-τριών άκόμα μεγαλοπόλεων τής χώρας. Αί συζητήσεις περιε- 
στράφησαν άφ’ ενός περί τήν ικανότητα τής έλληνικής ’Αστυνομίας να άνακαλύπτη 
τούς δράστας καί άφ’ έτέρου περί το εάν πράγματι εις τήν χώραν μας ένδημή το 
μεγάλο έγκλημα. Το συμπέρασμα, άν δύναται να έξαχθή άπό άνεπισήμους συζητή
σεις, είναι δτι εις τήν Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε κατά σμικρογραφίαν Ιστω  ό στυ
γνός εγκληματικός παράγων άλλων, περισσότερον ή όλιγώτερον άπό ήμας, προηγ
μένων χωρών. 'Ομιλούν περί τούτου αί διάφοροι στατιστικαί παραστατικώτερον, 
ομιλούν τά είδησεογραφικά τηλεγραφήματα τών ξένων πρακτορείων, καί άκόμη ε
κείνοι πού έπισκέπτονται τάς διαφόρους χώρας καί μελετούν τήν ζωήν μέ τά ποικι
λόμορφα φαινόμενα. Περισσότερον παντός άλλου όμιλεΐ διά τήν ΐδικήν μας έλαχί- 
στην σκληράν έγκληματικότητα-τηρουμένων δλων τών άναλογιών—ένα τηλεγράφη
μα τών «Τάϊμς» τού Λονδίνου, πού φίλος άναγνώστης έθεσεν ύπ’ δψιν μου. Τό μετα
φέρω λοιπόν έδώ αυτούσιον γιά νά καταφανή πού εύρίσκεται ή πραγματικά μεγά
λη έγκληματικότης, έν συνδυασμώ δέ μέ δσα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεο- 
γραφίαν κατεχώρησα μέχρι τώρα είς τάς στήλας τών «Εικοσιτετραώρων» νά γίνη άπό 
τόν καθένα άνάλογος άντιπαραβολή μέ δσα ή έλληνική κοινωνία ύφίσταται άπό τον 
ΐδικόν της κόσμον τού εγκλήματος. Θά βγή τό συμπέρασμα δτι ζώμεν καί κινού- 
μεθα μεταξύ... άγγέλων σχεδόν, άν έξαιρέσωμεν ώρισμένα περιστατικά τών κατά 
τής ζωής έγκλημάτων.

** *
«Τό Λονδΐνον, άναφέρεται είς τό τηλεγράφημα πού καταχωρεί καί μεγάλη 

»άπογευματινή έφημερίς τών ’Αθηνών, θεωρείται τελευταίως παράδεισος τών λη- 
»στών καί κλεπτών. Οί «μελετημένες» δουλειές, «αμερικανικού τύπου» δπως τις 
»άποκαλούν μέ κακία οί "Αγγλοι, έχουν τεραστία επιτυχία. Οί ληστείες έχουν αύ- 
»ξηθή κατά 2 0 0 %  τουλάχιστον (5 έκατομμύρια δολλάρια) τήν τελευταία δεκαετία, 
»ένώ οί κλοπές τών χρημάτων μισθοδοσίας έχουν σημειώσει άπό τό 1960 μόνον, αΰ- 
»ξησιν 5 0 0 %  !!  'Ο  κύριος λόγος αύτοΰ τού φαινομένου είναι δτι ό ύπόκοσμος διευθύ

ν ε τ α ι  τώρα άπό σπουδαία μυαλά μέ σπάνιες οργανωτικές ικανότητες, πού κατορ- 
»θώνουν νά παραπλανούν τά λαγωνικά μπερδεύοντας τόσο άριστοτεχνικά τά ίχνη 
«τους.

1. Ώ ς  γνωστόν, τό πενταμελές έφετεΐον ’Αθηνών έπέβαλεν εις τόν διαρρήκτην Βαβούρην 
κάθειρξιν 7 1/2 έτών καί 4ετη στέρησιν τών πολιτικών του δικαιωμάτων. Οί επτά συγκατηγορού
μενοί του κατεδικάσθησαν δι’ αποδοχήν κλοπιμαίων ό ’Ιωάννης Θωμόπουλος ή Μπαλωμένος είς 
φυλάκισιν 3 έτών, ό Θ. ’Αλεξας είς 2.1 /2 έτών, ό ’Ιωάν. Χειλάς είς 2 έτών, ό Σταμ. Χειλάς είς 1 
έτους καί 3 μηνών, ό I. ’Αλεξιάδης είς 1.1/2 έτους, ό X . Χαβιαρ ύπουλος είς 10 μηνών καί ή Χρ. 
Μπεζαζόγλου είς 2 μηνών μέ τριετή άναστολήν. Λεπτομερείας της διαρρήξεως κ.λ. δύναται νά 
εύρη ό άναγνώστης είς τό ύπ’ άριθ. 233 τεύχος τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», σελίς 113.
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«Είναι επίσης μοναδικοί στυλίστες. Τον τελευταίο χρόνο μια συμμορία έμφα- 
»νίσθηκε κάμποσες φορές στίς πρώτες σελίδες τών έφη μερίδων μέ τις κλοπές άση- 
»μικών αξίας άπό άρχοντικά, τών οποίων οί ιστορικοί τοίχοι, καθώς φαίνεται, δέν 
«ύφίστανται οΰτε τήν παραμικρή δόνηση όταν οί κακοποιοί άνατινάζρυν τις τεθωρα- 
»κισμένες αποθήκες τους. 'Ένα άπό τά θύματα, ό μαρκήσιος του Μπρίστολ, έπλη- 
»ροφορήθη προσφάτως ότι τά άξίας 56 .000  δολλαρίων άσημικά, τά όποια έκλάπη- 
)>σαν άπό τήν έπαυλίν του, τον Φεβρουάριο, βρίσκονται τώρα στήν Ρωσία.

« ’Άλλο ένα θεαματικό «κόλπο» πού γοήτευσε τούς Βρεταννούς ήταν ή περ- 
»σινή αιφνιδιαστική εισβολή στο άεροδρόμιο του Λονδίνου οκτώ κομψοτάτων κυ- 
»ρίων μέ σκληρά καπέλλα, σκούρα κοστούμια καί κλειστές περιποιημένες όμπρέλ- 
»λες ύπό μάλης, οί όποιοι άρπαξαν τά 175.000 δολλάρια πού προωρίζοντο για τήν 
«μισθοδοσία τών ύπαλλήλων του άερολιμένος καί άπεχώρησαν άξιοπρεπέστατα μέ- 
»σα σέ δύο όμοιες γαλάζιες «Τζάγκουαρ».

«Τήν εβδομάδα αύτή τέλος (Χ) όλη ή χώρα δέν συζητούσε τίποτε άλλο άπό τό 
«ψυχραιμότατο κατόρθωμα τεσσάρων κακοποιών πού μέ τήν ήσυχία τους, τήν ώρα 
«τού μεσημεριανού φαγητού, άφήρεσαν μισό τόννο χρυσού άπό μία άποθήκη χρυσού 
«τής οικονομικής περιοχής τής πόλεως. Α φού έδεσαν ένα φύλακα, φόρτωσαν μέ όλη 
«τους τήν άνεση σαράντα ράβδους χρυσού 27 λιμπρών (άξίας 560 .000  δολλαρίων) 
«σ’ ένα μπλέ ήμιφορτηγό, σταθμευμένο πλάι στο πεζοδρόμιο, κι’ υστέρα έφυγαν ό- 
«λοταχώς άντιθέτως προς τήν φοράν τού μονοδρόμου. Γιά να προλάβη τήν φυγά- 
«δευσιν τής λείας τους στο εξωτερικό ή Σκώτλαντ Γυάρντ τοποθέτησε άνδρες σέ κά- 
»θε άεροδρόμιο καί σέ κάθε λιμένα τής Βρεταννίας καί ήρεύνησε κάθε μικρό χυτή- 
«ριο μετάλλων τού Λονδίνου μήπως συλλάβη τήν συμμορία στήν προσπάθειά της 
«να διαλύση τις ράβδους χρυσού σέ μικρότερα τεμάχια. Οί κακοποιοί όμως έξακο- 
«λουθοΰν να παραμένουν άσύλληπτοι, κρυμμένοι, όπως πιστεύει ή Σκώτλαντ Γυάρντ, 
«κάπου στο Λονδίνο. Ά ντιθέτω ς πρός τήν συμμορία τού Ά λ εκ  Γκίννες πού έλειω- 
»σε τον χρυσό τής ληστείας σέ καλούπια μικρών πύργων τού Ά ϊφ ελ  γιά τουριστικά 
«σουβενίρ καί τά μπάρκαρε στήν Γαλλία, οί πραγματικοί κακοποιοί σκοπεύουν νά 
«τον έξαγάγουν καθώς φαίνεται στήν ’Ινδία, όπου ό χρυσός έχει τήν διπλάσιά άξια 
«τής παγκοσμίου άγοράς. «Δέν νομίζω ότι θά κατορθώσουν νά τούς πιάσουν, έδή- 
«λωσεν ένας ειδικός. Είχαν ήδη κανονίσει έκ τών προτέρων τήν πώλησή του καί δέν 
«θά συναντήσουν δυσκολίες».

Αύτά άναφέρει τό τηλεγράφημα. Ά ν  σκεφθοΰμε οτι πολύ φοβερώτερα πρά
γματα συμβαίνουν στίς Η .Π .Λ . καί δλας σχεδόν τάς χώρας τής ’Αμερικής, ότι άνά- 
λογα μέ τό Λονδίνο μαστίζονται καί τό Παρίσι, ή Ρώμη καί άλλες μεγάλες πρωτεύ
ουσες τής Εύρώπης, θά βγάλουμε τό συμπέρασμα πού έσημείωσα: “Οτι σχεδόν ζώ - 
«μεν καί κινούμεθα σέ κόσμον... άγγέλων, μέχρι τού παρόντος τουλάχιστον.

• **  *
Υ
^ η μ ειο ΰ τα ι έξαρσις—έν σχέσει πρός τούς παρελθόντας μήνας τού 1963—ωρι- 
σμένης φύσεως δυστυχημάτων αυτόν τον καιρό, ιδίως τών τροχαίων καί τών έργατι- 
κών. Ώ ς  πρός τά τροχαία δυστυχήματα ή Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Α 
θηνών έδωσε στήν δημοσιότητα στατιστικήν έκ τής οποίας προκύπτει, ότι κατά τον 
μήνα Μάϊον, έν συγκρίσει μέ τον αύτόν μήνα τού 1962, παρετηρήθη ή αισθητή μείω- 
σις 3 .3 % , ήτοι ποσοστόν ικανοποιητικόν έάν ληφθή ύπ’ δψιν ή έν τώ  μεταξύ σημειω- 
θεϊσα σημαντική αυξησις τών κυκλοφορούντων οχημάτων. Νεκροί, μάς λέγει ή στα
τιστική, κατά τον εφετινόν Μάϊον 4  έναντι 8  τού 1962, τραυματίαι 462 έναντι 529. 
Καί πλεϊστα άλλα στοιχεία περιέχονται εις τήν στατιστικήν αύτήν, όπως λ.χ. τό ότι 
ό άριθμός τών κυκλοφοριακών παραβάσεων κατά τον μήνα Μάϊον άνήλθεν εις 11.

1. Σ .Σ .: Τελευταία τοϋ ’Ιουνίου.



668 Συνεργάτου «X»

835 έκ των οποίων αί σπουδαιότερα1,: 605 περιπτώσεις παραβιάσεως σήματος σημα
τοδότου ή τροχονόμου, 483 διελεύσεως πεζών έκτος διαβάσεων ή παρά τό άπαγο- 
ρευτικόν σήμα τροχονόμου ή σηματοδότου, 451 υπερβολικής ταχύτητος, 2099  πα
ρανόμου σταθμεύσεως αυτοκινήτου κ.λ. κ.λ. Έ κ  των κυριωτέρων αιτιών τών δυστυ
χημάτων άναφέρονται: παραβάσεις πεζών 145, μη παραχώρησις προτεραιότητος εις 
έτερον όχημα 60, υπερβολική ταχύτης 59, άδεξιότης όδηγοΰ, μή έγκαιρος ή άπότο- 
μος τροχοπέδησις 50. Άναφέρεται έπίσης ότι τα περισσότερα δυστυχήματα έση- 
μειώθησαν κατά τάς ήμέρας Παρασκευήν καί Σάββατον, καί ώραν 12-14  καί 18-20 , 
είς τάς τοποθεσίας 'Αγίου Κωνσταντίνου-Μενάνδρου καί Άλεξάνδρας-'Ιπποκράτους 
(άνά 3 δυστυχήματα), ώς έπίσης καί 'Αγίου Μ ελετίου-Γ' Σεπτεμβρίου, Πατησίων 
- ’Αλεξάνδρας, Πατησίων-Ίουλιανοϋ (άνά δύο δυστυχήματα). Τέλος ή στατιστική 
άναφέρει μεταξύ τόσων άλλων άκόμα στοιχείων ότι τά κατά σειράν υπαίτια δυστυ
χημάτων οχήματα είναι τά εξής: Ι .Χ . έπιβατικά 232, μοτοποδήλατα 111, μοτοσυ- 
κλέττες καί σκούτερ 72, λεωφορεία 66, Δ .Χ . έπιβατικά 59, φορτηγά 52. « 'Ο  νοών 
νοείτω» περί τών όδηγούντων Ι .Χ . έπιβατικά καί μοτοποδήλατα λοιπόν.

**  *
’Ιδού έκ παραλλήλου καί όλίγα στοιχεία τελευταίας στατιστικής τών Η .Π .Α ., 

πού αύτάς τάς ήμέρας άνέφεραν οί έφημερίδες. 'Ό σοι έπιθυμοϋν άς συγκρίνουν αύτά 
τά στοιχεία προς τά ΐδικά μας μέ μαθηματικούς υπολογισμούς. Λοιπόν: Νεκροί άπο 
τροχαία δυστυχήματα κατά το έφετινον πεντάμηνον Ίανουαρίου-Μαΐου 15.190, πρά
γμα πού έπισημαίνεται ώς ρεκόρ όλων τών άπο τής έμφανίσεως του αύτοκινήτου 
έτών. 'Ο  άριθμος αύτος άποτελεΐ αΰξησιν κατά 6 %  έναντι του άριθμοϋ νεκρών του 
άντιστοίχου πενταμήνου 1962, αν καί ή αΰξησις τών κυκλοφορούντων οχημάτων ά- 
νήλθε μόνον είς 4 % . Κατά τον Μάϊον τοϋ 1963 έσημειώθησαν 3 .5 6 0  θανατηφόρα 
δυστυχήματα, έν συγκρίσει δέ μέ τον Μάϊον 1962 6 άριθμος αύτος άποτελεΐ αΰξησιν 
κατά 1 3 % . "Οσον διά τούς τραυματίας, κατά το πεντάμηνον ’Ιανουαρίου-Μαΐου 1963 
άνω τοϋ ένος εκατομμυρίου άτόμων ύπέστησαν σοβαράς καί έλαφράς σωματικάς 
βλάβας άπο τροχαία δυστηχήματα.

** s|e
Τά έργατικά δυστυχήματα, αν καί δεν υπάρχει στατιστική προς σύγκρισιν, φαί

νεται οτι σημειώνουν άνοδον αύτάς τάς ήμέρας έν συγκρίσει τόσον μέ το 1962 όσον 
καί μέ τούς πρώτους πέντε μήνας τοϋ 1963. Ε ίς διάστημα έξ ήμερών μόνον τοϋ 
τελευταίου δεκαημέρου τοϋ ’Ιουνίου έσημειώθησαν τρεις θάνατοι καί ένας άκρωτη- 
ριασμος είς βάρος έργατών. Το πρώτον θανατηφόρον δυστύχημα συνέβη ύπο άνα- 
τριχιαστικάς συνθήκας, όταν έπολτοποιήθη άπο άσανσέρ έντος δευτερολέπτων σέ 
πολυκατοικία τής όδοΰ Πατησίων δεκαοκταετής άνειδίκευτος έργάτης, άσχολούμε- 
νος μέ τήν έπισκευήν τούτου. Το δεύτερον παρόμοιον συνέβη όταν έργάτης 46  έτών 
κατέπεσεν άπο άνεγειρομένην οικοδομήν τοϋ Νέου Κόσμου καί έφονεύθη. Το τρίτον 
θανατηφόρον δυστύχημα, άνατριχιαστικον όσον καί το πρώτον, είναι έκεΐνο τής κεν
τρικής άγοράς, όπου, έκραγεΐσα φιάλη οξυγόνου κατά τήν όξυγονοκόλλησιν ψυγείου 
κρεοπωλείου άπέκοψε το κεφάλι Ιδετοΰς έργάτου. Καί το τέταρτον δυστύχημα, στον 
Πειραιά αύτό, έφερε βαρεΐαν σωματικήν βλάβην σέ έργατοτεχνίτην κλωστηρίου, ή- 
λικίας 45 έτών, όταν ένεπλάκη ή χειρ του είς μηχάνημα περιτυλίξεως νημάτων καί 
άπεκόπησαν τά τέσσερα δάκτυλα. Το σοβαρώτατον φαινόμενου τόσον ολίγων ήμε
ρών διδάσκει, ότι είναι άνάγκη νά ένταθή ό σχετικός έλεγχος τών πάσης'φύσεως υ
πευθύνων.

**  *
Τ'

ής άπάτης ό «θεσμός», παλαιός όσον καί ό κόσμος βεβαίως, δέν έκαμε σημαν
τικά καί πρωτότυπα βήματα... προόδου αύτάς τάς ήμέρας. Παρουσιάσθη μέ τάς
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τετριμμένα? καί κοινοτόπους μεθόδους του ψευδοϊερωμένου, του ψευδόϊατροϋ κ.λ. 
κ.λ. 'Ο  ψευδοϊερωμένος Κ .Μ . των 45 ετών λοιπόν, διατηρών τό ιερατικόν σχήμα άν 
καί από τριακονταετίας εΐχεν άποσχηματισθή, έκαμε την έμφάνισίν του εις τον κή
πον τής Τερψιθέας Πειραιώς καί—ώ τής δόξης τοϋ διαβόλου—ήρχισε νά κάμνη ά- 
σέμνους χειρονομίας προς άνηλίκους. 'Ω ς νά μή έφθαναν αύτά όμως, ό «καλός πα
τήρ» εξύβρισε χυδαιότατα καί τα άστυνομικά όργανα πού τον έκάλεσαν νά τά άκο- 
λουθήση στο τμήμα, έν συνεχεία δέ κατέπεσεν εις τό έδαφος καί, διαρρηγνύων τά 
ίμάτιά του, άρχισε νά αύτοτραυματίζεται μέ διάφορα άντικείμενα. Τελικώς άπεστά- 
λη εις την εισαγγελίαν βεβαίως. 'Ο  ψευδοϊατρός έξ άλλου, μή έχων ουδέ άπολυτή- 
ριον γυμνασίου, προέβαινεν εις εύρεΐαν—καί... άνώδυνον είναι ή άλήθεια—έξαγωγήν 
όδόντων τών Πειραιωτών, παριστάνων τον κάτοχον πτυχίου οδοντιατρικής έπιστή- 
μης. Εΐχεν άνοίξει τό «ΐατρεΐον» του ό καλός αύτός όδοντοτεχνίτης, έχαιρε φήμης κα
λού «οδοντίατρου» καί είχε πολλήν πελατείαν, ώσπου κάποιος τον άπεκάλυψε καί 
ώδηγήθη στο τριμελές πλημμελειοδικείων τής γείτονος, άπό τό όποιον άπεχώρησε 
μέ έξ μήνας φυλακίσεως. Τρίτος «άσσος», ό Γ .Π . τών 45 έτών καί πρώην υπάλλη
λος τοϋ Γενικού Λογιστηρίου, παριστάνων τον έχοντα «μεγάλα μέσα» καί ώς έκ τού
του τον δυνάμενον νά προμηθεύη καί άπολυτήρια γυμνασίου εις «κούτσουρα» καί μή, 
άπέσπασε άπό δύο νεαρούς 3 .000  καί 1.000 δραχ. καί άπό νεαράν 2 .000  δραχ. ’Α 
πήλθε δέ καί έκτοτε, μέχρι τής προ ολίγων ημερών συλλήψεώς του, ήτο άφαντος 
εις τά θύματά του. Πιστεύεται πάντως ότι ύπάρχουν καί πολλά άλλα θύματα τοϋ 
«εύφυοΰς», τά όποια παρακαλοΰνται νά παρουσιασθοΰν καί νά καταγγείλουν σχετι- 
κώς τά παθήματα. Τέταρτος, τέλος, άπό τον όγκον τής τελευταίας συγκομιδής άπα- 
τεώνων μεγαλειωδών καί μή, ό γεωργός Ι .Β . τών 41 έτών, ό όποιος έλαβε σημαντι
κήν ποσότητα ξυλείας άπό ξυλεμπορικόν κατάστημα γυναικός καί έδωσε πλαστήν 
συναλλαγματικήν.

*
*  *

ηπ
JL ό ’ίδιο μπορούμε νά πούμε—ότι λείπει δηλαδή καί ή πρωτοτυπία καί ή πρόοδος— 

διά τον κόσμον τών άλλων «σκληρών» έγκληματιών κατά τον τελευταϊον καιρό. 
'Ωστόσο ξεχωρίζουν μερικοί όλως έπικίνδυνοι διαρρήκται, μερικοί «ποντικοί» οχι 
ξενοδοχείων άλλά... λεωφορείων, μερικοί λαθρέμποροι ναρκωτικών κ.λ. κ.λ. "Αξιοι 
τή ς ... τιμής τών στηλών τών «Εικοσιτετραώρων» άπό τούς διαρρήκτας οί εξής: Π .Φ . 
τών 28  έτών, πρώην σωματέμπορος καί νΰν έπίλεκτον στέλεχος τού είδους, άφοΰ 
καταληφθείς νά «ξυλώνη» κατάστημα τής οδού Πειραιώς καί υποβληθείς εις άνά- 
κρισιν ώμολόγησεν ότι τό αύτό έκαμεν έντός διμήνου μόνον σέ είκοσι καταστήματα 
τής οδού Σωκράτους καί τών πέριξ, «ξυλώματα» δηλαδή πού τού άπέφεραν 70.000 
δραχ. «κέρδη». Δ .Σ . τών 23 έτών, μέ πρόσφατον «ενεργητικόν» 25 διαρρήξεων-κλο- 
πών καί πλήθος άπατών ή προς τήν Γερμανίαν διευκόλυνσις μεταβάσεως καί ό διο
ρισμός εις οργανισμούς καί επιχειρήσεις ήσαν ύποσχέσεις-δολώματα διά τών οποίων 
άπέσπα τά χρήματα τών άφελών. Τ .Κ . τών 20 έτών, μονολιθικός στο επάγγελμα  αύ
τός, ό όποιος τελευταίως διέρρηξεν 11 καταστήματα τής Κυψέλης, Πατησίων καί Ά -  
χαρνών."Αξιοι τής τιμής άπό τούς «ποντικούς λεωφορείων» έκεϊνοι οί δύο «άετοί» πού 
άφήρεσαν «λάχανα»—-πορτοφόλια γιά τούς μή κακοποιούς—στον συνωστισμό τών 
λεωφορείων Παγκρατίου-Κυψέλης. "Αξιοι παράγοντες άπό τούς λαθρέμπορους ναρ
κωτικών δύο έκπρόσωποι τοϋ άσθενοΰς φύλου, αί Ρ .Σ . τών 35 καί Ε .Ι . τών 36 έ
τών, καθώς καί ό φίλος τής δευτέρας Χ .Κ . τών 39 έτών. Σύζυγος ευρισκομένου εις 
τάς φυλακάς λαθρέμπορου ναρκωτικών ή Ρ .Σ ., έπεδίδετο εις την έμπορίαν ηρωίνης 
μετά τών δύο άλλων στον Πειραιά, είχε δέ μεταβάλλει τήν κατοικίαν της σέ ((πα
ράδεισο» τών μεμυημένων μέ σύνεργα πάσης μορφής. Καί άλλοι, καί άλλοι «άξιοι» 
τών στηλών μου, τούς οποίους όμως άποσιωπώ διά καθαρώς... χωρικούς λόγους.
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Ε^χουν όμως καί οί θερμόαιμοι, οί θρασείς, οί «φιλότιμοι» κ.λ. τήν θέσιν των έδώ 
αύτάς τάς ημέρας. ’Επί κεφαλής των θερμόαιμων ίσως νά εύρίσκεται ό Π. Γ . των 
52 ετών, ό όποιος θεωρών τήν πενθεράν του υπεύθυνον διά πολλά άπεπειράθη νά τήν 
δολοφονήση μέ άμφίστομον μάχαιραν 11 έκατοστών καί σφυρί. Εύτυχώς πού οί φω
νές του υποψηφίου θύματος συγκέντρωσαν γείτονας καί άστυνομικούς καί τό έγ
κλημα παρέμεινε μόνον στήν άπόπειραν. ’Ακολουθεί έκεϊνος ό κάπως δυστυχής πα
τέρας Ν .Χ ., ό όποιος όδηγήσας τό οκταετές παιδί του στον σταθμό πρώτων βοηθειών 
Ι.Κ .Α . μεσάνυχτα, καί ενώ έκεϊνο έχειρουργεϊτο έσπευσμένως άπό τούς ιατρούς λό
γω θλαστικού τραύματος, συνεκινήθη άπό τάς κραυγάς του καί έπετέθη κατά τών 
ιατρών εντός τού χειρουργείου. Ή  έγχείρησις διεκόπη τότε, έκλήθη ή ’Αστυνομία, 
άλλά ό Ν .Χ . έπετέθη καί κατά τών άστυφυλάκων, ευρών μάλιστα καί κάποιον «ύπο- 
στηρικτήν» άσθενή, εις έμπρακτον καί ύπ’ αύτοϋ έπίθεσιν. ’Επί κεφαλής τών θρασυ- 
τάτων οί δεκαοκταετεϊς τεντυμπόϋς Ε.Μ . καί Δ .Κ ., οί όποιοι άφοϋ συνήντησαν καθ’ 
οδόν 18έτιδα μαθήτριαν καί τής άπηύθυναν αισχρολογίας, παρά τό ότι συνωδεύετο 
άπό τον δεκαενναετή άδελφόν της, έπετέθησαν κατά τού τελευταίου εις τάς διαμαρ
τυρίας του, τον έγρονθοκόπησαν άνηλεώς καί τού έξέσχισαν τά ενδύματα. Καί έπί 
κεφαλής έκείνων πού νοιώθουν τό «φιλότιμο» νά θεριεύη μέ άσημάντους άφορμάς 
ό Λ .Χ . τών 34 ετών, ό όποιος έτραυμάτισε στον Πειραιά, διά μαχαίρας, δύο γυναί
κες τών 55 καί 32 έτών.

** *

Ε^λάχιστα τώρα άπό τον τεράστιον όγκον τής ξένης άστυνομικής εΐδησεογραφίας 
αύτών τών ή μερών:

*  'Ομαδική ύστερία, σέ πρωτοφανή βαθμό, κατέλαβεν είκοσι χιλιάδας τέντυ- 
μπόϋς στήν πλατεία Νασιόν τών Παρισίων κατά μίαν βραδυνήν έορτήν τουίστ. Τρία 
είδωλα τού ξέφρενου αύτοϋ χορού, ό Τζώνυ Χαλλινταίη, ή Συλβί Βαρτάν καί ό Ρίσαρ 
’Άντονυ, είχαν συγκεντρώσει πλήθος 200 .000  ένθουσιώντων νέων εις μίαν δημοσίαν 
έορτήν-έπίδειξιν, δτε μέ τά πρώτα τραγούδια καί τούς χορούς «έγκαλέσθησαν» άνω 
τών 20 .000  τέντυ-μπόϋς. 'Ο  άπολογισμός ύπήρξεν: δύο βιασμοί νεαρών κοριτσιών 
δημοσία, δέκα τραυματισμοί βαρείας μορφής καί εκατοντάδες έλαφράς τοιαύτης, 
δεκάδες κατεστραμμένα αύτοκίνητα, πάμπολλες βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, 
άνω τών τριακοσίων λεηλασίαι καταστημάτων κ.λ. κ.λ. 'Ομάδες τέντυ-μπόϋς άφή- 
ρεσαν πολλά περίστροφα τών άστυνομικών, οί όποιοι ήταν άδύνατον νά άντιδράσουν 
στον άπρόβλεπτο χαλασμό. «Έπρόκειτο, τονίζει άστυνομική άνακοίνωσις, περί μιας 
ομαδικής ύστερίας ή όποια έπέτρεψε σέ πολλούς τέντυ-μπόϋς νά προβοΰν σέ πρωτο
φανείς βιαιότητες».

*  Πολύ κουράζονται τά λαγωνικά τής Σκώτλαντ Γυάρντ αύτόν τον καιρό. Μέχρι 
νά έντοπίσουν δύο φοβερούς ληστάς οί όποιοι είχον διαπράξει σωρείαν ληστειών καί 
διαρρήξεων, μόνον ό θεός γνωρίζει σέ ποιους άγώνας άπεδύθησαν. "Οταν τούς άνε- 
κάλυψαν έπιτέλους εύρέθηκαν σέ τραγικήν κατάστασιν μέχρι νά τούς άνακρίνουν 
πλήρως καί νά τούς οδηγήσουν στήν δικαιοσύνη. ΤΗσαν δίδυμοι άδελφοί, όμοιάζον- 
φες καταπληκτικά, καί τό «μπέρδεμα» έδημιουργοΰσε κωμικοτραγικάς καταστάσεις 
διά μάρτυρας καί άστυνομικούς. Έ ξ  ίσου κουράζονται καί άγωνιοϋν τώρα διά νά 
άνακαλύψουν τρεις άλλους ληστάς πού, άφοΰ έδεσαν καί έφίμωσαν δύο οικονόμους, 
άφήρεσαν κοσμήματα 8 .400 .000  δραχμών άπό κεντρικήν οικίαν ενός ταγματάρχου.

*  ’Αλληλοεξόντωσις τών γκάγκστερς άρχισε στο Μπροΰκλιν τής Νέας 'Τόρ- 
κης. Μεταξύ τών άλλων καί τό πτώμα τού φοβερού "Αλφρεντ Μορέλλο, σπουδαίου 
παράγοντος τής συμμορίας τών άδελφών Γκάλλο, βρέθηκε «κόσκινο» άπό σφαίρες 
σέ κεντρική πλατεία.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ  « X »
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—Δ ι’ άποφάσεως το ί κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας Πόλεων, ό Άστυφύλαξ 
κ. Σπυρίδων Παπασταματίου προήχθη είς τον βαθμόν τοϋ Ύπαρχιφύλακος έκ τοϋ κα- 
ταρτισθέντος υπό τοϋ Πειθαρχικοί Συμβουλίου οικείου πίνακος ικανών προς προα
γωγήν διά τό Ιτος 1963,προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

*
A M Q IBA I Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας, έπηνέθησαν ο ί : 1 ) ’Αστυ
νόμος Β ' κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, 2 )  Ύπαστυνόμος Α ' κ. Δημήτριος Γκίκας, 3 )  
Άρχιφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης καί 4) ’Αστυφύλακες κ. κ. Παναγιώτης 
Τάτσης, Άνδρέας Κανναβάς καί ’Ιωάννης Κυριακάκης, διότι άπαντες οί άνωτέρω 
έν τώ  κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί 
άφοσιώσεως προς τό καθήκον, έπέτυχον άφ’ ενός μέν τήν σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου 
κακοποιοί Νικολάου Κρανάκη, άφ’ ετέρου δέ την έξιχνίασιν σωρείας κλοπών διά ρή
ξεως καταστημάτων κλπ., ας ό κακοποιός ούτος είχε διαπράξει είς την περιφέρειαν 
πρωτευούσης καί προαστίων.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική 
άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ .κ . Ίωάννην Άναστασόπουλον καί Σωτήριον Γ ε -  
ωργαλάν, διότι τήν 2 6 -2 -6 3  άμφότεροι άξιοποιήσαντες πληροφορίαν εμπίστου των 
προσώπου, συνέβαλον τά μέγιστα είς τήν σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου κακοποιοί 
Σπυρίδωνος Δραγομάνοβιτς, δστις είχε καταστή ή μάστιξ τών έν Έλλάδι άφικνου- 
μένων ξένων τουριστών.

Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1 ) ’Αστυνόμος Α ' κ. ’Ιωάννης Πουρ- 
ναρόπουλος, 2 )  'Υπαστυνόμοι Α ' κ.κ. Δημήτριος Γιαλαμάςκαί Περικλής Ρερρές καί 
3 )  ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Αλέξανδρος Μαντέλος, Ευθύμιος Καλαράς καί Λεωνίδας Κυ- 
ριακούλης, διότι άπαντες καί έν τώ  κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέν
τες μετά ζήλου καί άφοσιώσεως προς τήν υπηρεσίαν, συνέβαλον είς τήν σύλληψιν τοϋ 
ώς ειρηται κακοποιοί καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτοί διαπραχθεισών κλοπών.

*
*  *

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

—Δ ι’ άποφάσεως το ί κ. 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών, έγένετο άποδεκτή ή 
παρά το ί Άνθυπαστυνόμου κ. Ίωάννου Δρούγα ύποβληθεΐσα παραίτησις έκ το ί 
βαθμοί του καί τής έν τώ  Άστυνομικώ Σώματι θέσεώς του.

Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ  Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, 
ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν ευαρέσκειάν του.

—Δ ι’ άποφάσεως το ί κ. 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών, άπηλλάγη έκ τών καθη
κόντων του, κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας καί άπολυτέος 
διά λόγους υγείας, ό Άνθυπαστυνόμος κ. Ή λίας Γκρέκος καί άπενεμήθη αύτώ ό 
βαθμός το ί Ύπαστυνόμου Β ' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοίς πραγματικής 
υπηρεσίας, έξ ής δετή τοιαύτην είς τον βαθμόν το ί Άνθυπαστυνόμου.

Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ  Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, 
ό κ. ’Αρχηγός τής Αστυνομίας, έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέσκειάν του.

■—Δ ι’ άποφάσεως το ί κ. 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών, μετετάγη είς τήν κατά- 
στασιν τής μονίμου διαθεσιμότητος καί είς τήν Β ' κατηγορίαν, ό Άνθυπαστυνόμος 
κ. ’Αντώνιος Φαλδαμής, ώς καταστάς, λόγω παθήσεως, άνίκανος προς έκτέλεσιν ά
στυνομικής υπηρεσίας.

— Παρητήθησαν το ί ’Αστυνομικοί Σώματος οί Ύπαρχιφύλακες κ.κ. Λουκάς 
Παπασπύρου καί Σταύρος Μουτσάκης. Είς τούτους διά τήν υπέρ 25ετή εύδόκιμον 
έν τώ  Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίαν των, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέ- 
φρασε τήν ευαρέσκειάν του.
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Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε ΙΣ  ΝΕΩΝ ΐΠ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν

—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, οί όρκισθέντες τήν 
1/7/1963 πεντήκοντα δύο ( 5 2 )  νέοι 'Υπαστυνόμοι Β ' τάξεως, έτοποθετήθησαν ώς 
ακολούθως :

Α '. Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν :
1)  Ρεβελάκης Εύάνθης τοΰ Μάρκου, 2 )  Σωτήρχος Λουκάς τοΰ Γεωργίου, 

3 )  Κόκκινος Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, 4 )  Φωτόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Σπηλιού, 5 )  
’Αντωνίου ’Αναστάσιος τοΰ Κων/νου, 6 )  Κόγιας Κωνσταντίνος τοΰ Νικολάου, 
7 )  Άγλαμίσης Μιχαήλ τοΰ Γεω ργ., 8 )  Παυλόπουλος Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, 
9 )  Μπαρμπούνης Παναγιώτης τοΰ Δημητρίου, 10) Οικονόμου Γεώργιος τοΰ 
Βασιλ., 11 ) Βαΐτσης Χρηστός τοΰ Θωμά, 12) Σαρρής Δημήτριος τοΰ Κωνστ., 
13 ) Κιακτύπης Νικόλαος τοΰ Παρνασσοΰ, 14) Άντωνιάδης Μιλτιάδης τοΰ Κωνστ., 
15 ) Μανδραγώνης Δημήτριος τοΰ ’Αθανασίου, 16) Καραμίντζιος Γεώργιος τοΰ 
Παναγ., 17) Γιολδασέας Πέτρος τοΰ Ή λία, 18) Καρακανδάς Μιχαήλ τοΰ Ίω ά ν- 
νου, 19 ) ’Αντωνίου ’Αντώνιος τοΰ Σταύρου, 2 0 ) Μποΰτος Σωτήριος τοΰ Βασιλ., 
2 1 ) Άντωνόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Χρήστου, 2 2 ) Περάκης Χρηστός τοΰ Ίωάννου, 23 ) 
Κατσαμπέκης Μάρκος τοΰ Θωμά, 2 4 ) Ραγκαβάς Γεώργιος τοΰ Ίωάννου, 25 ) 
Τσουραπάς Βλάσιος τοΰ Κωνστ., 2 6 ) Λιακόπουλος Γεώργιος τοΰ Παναγ., 27 ) 
Παπακωστόπουλος Χρηστός τοΰ Δημητρίου, 2 8 ) Ρήγας Νικόλαος τοΰ Κωνστ., 
2 9 ) Δήμος ’Αντώνιος τοΰ Σπυρίδωνος.

Β '.  Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :
1)  Άρκουδέας Νικόλαος τοΰ ’Αντωνίου, 2 )  Μουρλάς Άνδρέας τοΰ Πα- 

ρασκ., 3 )  Θεοδωρολέας Κυριάκος τοΰ Ίωάννου, 4 )  Παπαδόπουλος Μιλτιάδης τοΰ 
Ίωάννου, 5 )  Φιλόπουλος Παναγιώτης τ ο ΰ ’Ιωάν., 6 )  Παπασταματίου Κωνσταντίνος 
τοΰ ’Ιωάν. 7 )  Καλογεράς ’Ιάκωβος τοΰ ’Ιωάν. 8 )  Φελώνης Ματθαίος τοΰ Σπυρ., 
9 )  Λάσκαρης Ή λίας τοΰ Ίωάννου, 10) Τσάκαλος ’Ιωάννης τοΰ Δημητρ., 11) Κα- 
ραμπάτος 'Ηρακλής τοΰ Γεωργίου, 12) Βακαλάκης ’Αλέξανδρος τοΰ Φιλίππου. 

Γ '.  Ε ί ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν :
1)  Ζαροδήμος Στυλιανός τοΰ Δημητρίου, 2 )  Γιαννούλιας ’Αθανάσιος τοΰ 

Παύλου, 3 )  Βέργης Κωνσταντίνος τοΰ Σταματίου, 4 )  Κραβαρίτης ’Ιωάννης τοΰ Βα- 
ίου, 5 )  Πολυχρονόπουλος Πολύβιος τοΰ Λυκούργου.

Δ '. Ε ί ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :
1)  Πανουτσόπουλος Παναγιώτης τοΰ Νικ., 2 )  Γιαννακούρας Παναγιώτης 

τοΰ Κωνστ., 3 )  Άντωνόπουλος Λάμπρος τοΰ Ίωάνν., 4 )  Δημητρίου Δημήτριος τοΰ 
Εύαγγέλου, 5 )  Ρεντζής Κωνσταντίνος τοΰ Χαριλάου, 6 )  Γεωργιόπουλος Βύρων 
τοΰ ’Αναστασίου.

*
*  *

Η Φ ΙΛ Α ΡΜ Ο Ν ΙΚ Η  Τ Η Σ  Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π ΟΛ ΕΩΝ

Ώ ς  κατ’ έτος, ή Μουσική τής ’Αστυνομίας Πόλεων έλαβε μέρος είς τάς έορ- 
ταστικάς έκδηλώσεις τής Ναυτικής Έβδομάδος, παιανίσασα εκλεκτά μουσικά 
τεμάχια καί προκαλέσασα οδτω τά χειροκροτήματα τοΰ πολυπληθοΰς άκροατη- 
ρίου ώς καί τά εύμενή σχόλια αύτοϋ υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

Αί συναυλίαι έδόθησαν ώς κάτωθι :
23/6/1963 είς Ν. Φάληρον (άκτή)
24/6/1963 » Π . » (πλατεία)
26/6/1963 » Ν. »
28/6/1963 » Πασαλιμάνι
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