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Ύπύ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΔΗ Μ . ΝΤΖΙΩΡΑ

I. Περί των σχέσεων του ποινικού κωδικός προς τούς ειδικούς ποινικούς νό
μους όμιλεΐ το άρθρον 12 αύτοϋ. Περαιτέρω διά του άρθρου 13 του κώδικος δίδεται ή 
έννοια βασικών τινων δρων αύτοϋ, χρησιμοποιουμένων έν τη διατυπώσει τής άντι- 
κειμενικής ύποστάσεως πολλών εγκλημάτων προς αποφυγήν δέ άμφιβολιών, δυνα- 
μένων νά άνακύψωσιν έν τη έρμηνεία τών, εις άς άναφέρονται ταΰτα, διατάξεων.

Έπιχειροϋμεν κατωτέρω την δι’ ολίγων άνάπτυξιν τών έν λόγω διατάξεων, ακ
τίνες παρουσιάζουν ού μόνον έπιστημονικόν, άλλα καί πρακτικόν ένδιαφέρον.

I I .  Το άρθρον 12 τοϋ κώδικος εχει ώς έξης :
’Άρθρον 12.

Ειδικοί ποινικοί νόμοι.
Αί διατάξεις τοϋ γενικοΰ μέρους τοϋ παρόντος κώδικος έφαρμόζονται καί έπί 

άξιοποίνων πράξεων προβλεπομένων έν είδικοΐς νόμοις, έφ’ δσον οί νόμοι οδτοι δεν 
ορίζουν άλλως διά ρητής αυτών διατάξεως^1)

Διά τής προκειμένης διατάξεως ό κώδιξ καθορίζει τήν σχέσιν καί ίσχύν τών δια
τάξεων αύτοϋ έν σχέσει προς τούς ειδικούς ποινικούς νόμους. Το άρθρον προσετέθη, 
κατ’ άπομίμησιν διατάξεων ξένων κωδίκων, ώς δέ καί ύπο τής αίτιολογικής έκθέσεως 
τονίζεται, έκρίθη· χρήσιμον καί παρ’ ήμΐν λόγοι τής πληθώρας τών ειδικών ποινικών 
νόμων καί τής ούχί πάντοτε καί έν πάση νομοτεχνικής αύτών άρτιότητος. Ή  παρατή- 
ρησις αδτη είναι άναμφισβητήτως ορθή, αν ληφθή ύπ’ δψιν δτι έλάχισται έκ τών χι
λιάδων παρ’ ήμϊν νομοθετικών διατάξεων, καταρτίζονται άπο άνθρώπους δυναμένους 
νά άνταποκριθοΰν πλήρως προς τάς άπαιτήσεις τής νομικής έπιστήμης, πολλώ μάλλον, 
δταν καταρτίζωνται έσπευσμένως καί άνευ τής ένδεδειγμένης κριτικής βασάνου, προ 
τής τελικής αύτών διατυπώσεως. "Οπως όρθώς παρατηρεί ό 'Υφηγητής Μαγκά- 
κης(2), συντάσσονται συνηθέστατα κατά τρόπον, ούτως είπεΐν, έμπειρικόν, ήτοι άφ’

1. 'Ως ειδικοί ποινικοί νόμοι νοούνται ού μόνον οί αυτοτελείς ποινικοί νόμοι, άλλά καί αί 
ποινικαί διατάξεις αί περιλαμβανόμεναι είς νομοθετήματα ούχί ποινικού έξ δλοκλήρου χαρακτηρος 
(ώς λ.χ. είναι τύ Ν.Δ. 4095/60).

2. Μαγκάκη, «Βασικαί άρχαί διέπουσαι τήν σύνταξιν ειδικών ποινικών διατάξεων » Ποιν. 
Χρον. Θ', σελ. 297.
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ενός μέν ούχί έν όργανικώ συνδέσμω μετά τής υπολοίπου ποινικής νομοθεσίας, άφ’ 
ετέρου δέ άνευ γενικωτέρας εποπτείαξ των περαιτέρω νομικών καί κοινωνικών συνε
πειών αυτών.

Σημειοΰμεν έπίσης ενταύθα, ότι εις τούς ειδικούς ποινικούς νόμους άφορώσι καί αί 
διατάξεις τών άρθρων 458, 462-468 καί 470-473 Π.Κ.

Προς πληρεστέραν κατανόησιν τού περιεχομένου τοΰ έξεταζομένου άρθρου παρα- 
θέτομεν τό κάτωθι π α ρ ά δ ε ι γ μ α  : Κατά τό άρθρον 23 παράγρ. 1 τοΰ Α.Ν. 
2078/15-11-1939 (Α. 489). «Περί ίδρύσεως οργανισμού άλιείας καί περί μέτρων 
προστασίας καί προαγωγής αύτής, επιβάλλεται ύποχρεωτικώς ή δήμευσις τών παρα- 
νόμως φερομένων έκρηκτικών ύλών, πλωτών μέσων, έν οΐς άνεκαλύφθησαν ταϋτα κλπ. 
άδιακρίτως τοΰ άν ταΰτα άνήκωσιν εις τον αύτουργον τής πράξεως ή συμμέτοχόν 
τινα ή τρίτον». 'Ο  Π.Κ. ορίζει έν άρθρω 76 ότι δύναται νά δημευθώσι τοιαΰτα άντι- 
κείμίνα (άντικείμενα δηλ. παραχθέντα διά κακουργήματος ή έκ δόλου πηγάζοντος 
πλημ/τος) κλπ., άλλά μόνον, έφ’ όσον άνήκωσιν είς τον αυτουργόν ή τινα τών συμ
μέτοχων τής πράξεως. Ουτο>ς δμως ό Α.Ν. 2078 ορίζει άλλως ή ό Π .Κ ., δι’ δ καί 
εφαρμοστέος ούτος καί ούχί ό Ποιν. Κώδιξ (Α.Π. 213/51 Ιίοιν. Χρ. Α. σελ. 368).

III . Ή  διάταξις τοΰ άρθρου 13 τοΰ κωδικός είναι διατυπωμένη ως κάτωθι :
"Αρθρον 13.

"Εννοια ορών τοΰ κώδικος.
Έ ν τή έννοια τοΰ παρόντος κώδικος :
α) υ π ά λ λ η λ ο ς  είναι πας, εις δν νομίμως είναι άνατεθειμένη έστω καί προ- 

σωρινώς ή άσκησις υπηρεσίας δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικοΰ 
προσώπου δημοσίου δικαίου.

β ) ο ι κ ε ί ο ι  είναι οί συγγενείς έξ αίματος καί έξ άγχιστείας κατ’ ευθείαν 
γραμμήν, θετοί γονείς καί θετά τέκνα, σύζυγοι, μεμνηστευμένοι, άδελφοί καί οί τού
των σύζυγοι καί μνηστήρες, ώς καί οί έπίτροποι ή έπιμεληταί τοΰ υπαιτίου καί οί 
ύπό έπιτροπείαν ή έπιμέλειαν αύτοΰ τελοΰντες.

γ ) έ γ γ ρ α φ ο ν  είναι παν γραπτόν προωρισμένον ή πρόσφορον νά άποδείξη 
γεγονός έχον έννομον σημασίαν καί παν σημεΐον προωρισμένον νά άποδείξη τοιοϋτον 
γεγονός.

δ) σ ω μ α τ ι κ ή  β ί α  είναι καί ή διά μέσων υπνωτικών ή ναρκωτικών ή άλ
λων άναλόγων περιαγωγή τίνος εις κατάστασιν άναισθησίας ή άνικανότητος προς άντί- 
στασιν.

ε) σ τ ρ α τ ό ς  είναι ό τής ξηράς, τής θαλάσσης καί τοΰ άέρος.
Καθ’ ά έλέχθη έν αρχή, διά τοΰ άρθρου 13 τοΰ κώδικος παρέχεται ή έννοια ώρι- 

σμένων δρων αύτοΰ, τούς οποίους χρησιμοποιεί συχνάκις ούτος έν τή διατυπώσει τής 
άντικειμενικής ύποστάσεως διαφόρων έγκλημάτων. Πράττει δέ τοΰτο ό κώδιξ προς 
άποφυγήν ένδεχομένων άμφιβολιών, δυναμένων νάάνακύψωσι κατάτήν έρμηνείαν τής 
έννοιας τών δρων τούτων, ώς καί προς έπίτευξιν ομοιομόρφου ερμηνείας καί έφαρμογής 
τών έπί μέρους διατάξεών του.

Οί δροι ούτοι είναι οί εξής :
α) υπάλληλος, β) οικείος, γ )  έγγραφον, δ) σωματική βία καί ε) στρατός.
Εΐδικώτερον έν τή έννοια τοΰ κώδικος : α) 'Υπάλληλος είναι πας είς δν είναι 

νομίμως άνατεθειμένη, έστω καί προσωρινώς, ή άσκησις υπηρεσίας δημοσίας, δημοτι
κής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Κατά ταΰτα, ώς υπάλ
ληλοι λογίζονται καί οί προσωρινώς άσκοΰντες δημοσίας υπηρεσίας ώς λ.χ. οί ένορ
κοι, τά μέλη τών έφορευτικών έπιτροπών κατά τάς έκλογάς κλπ. Τώρα, δσον άφορα 
τό ποιος άσκεΐ δημοσίαν υπηρεσίαν είναι θέμα ούχί τόσον εΰκολον, ή άνάπτυξίς του
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δέ έκφεύγει τού σκοπού τής παρούσης μελέτης. Δ ι’ δ καί περιοριζόμεθα εις τδ νά το- 
νίζωμεν δτι δημοσίαν υπηρεσίαν έκτελεΐ ό άσκών δημόσιον λειτούργημα, ήτοι περιβε- 
βλημένον μέ δημοσίας υποχρεώσεις, ένδιαφερούσας γενικώτερον τήν κοινωνίαν καί 
τήν πολιτείαν. Οΰτω καί οί υπουργοί, βουλευταί καί μέλη διοικητικών επιτροπών 
έκτος τών stricto sensu δημοσίων ύπαλλήλων(1), άσκοϋν δημοσίαν υπηρεσίαν. ’Εξ άλ
λου, ώς πρόσωπον δημοσίου δικαίου δέον νά χαρακτηρίσωμεν τό συνιστώμενον ούχί έξ 
ιδιωτικής συμβάσεως, άλλ’ άμέσως διά νόμου, είτε καί διά πράξεως τής διοικήσεως ώς 
φορέως τής δημοσίας έξουσίας, ύπό τον δρον περαιτέρω, δτι τούτο ενεργεί ούχί έπί 
σκοπώ πραγματοποιήσεως κερδών ή προς έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων μιας ό- 
μάδος, άλλ’ υπέρ γενικωτέρου συμφέροντος. Ταϋτα ούτως ύποκαθιστοΰν ώς έπί τό 
πλείστον αυτό τούτο τό κράτος εις τάς ένεργείας του, έ'στω καί αν ένίοτε έχουν ώς 
άντικείμενον τήν έκτέλεσιν οικονομικών πράξεων καί μάλιστα έμπορικής φύσεως. "Ο,τι 
πράττουν ταϋτα θά έπραττεν αύτό τούτο τό κράτος, έάν έκεΐνα δέν ύπήρχον. Τέλος 
καί τά δι’ ιδιωτικής μέν βουλήσεως άρχικώς συσταθέντα (σωματεία, ιδρύματα, έπι- 
τροπαί έράνων, έταιρίαι), διά νόμου δμως ύστερον έπιφορτισθέντα τήν έκτέλεσιν κρα
τικής τίνος λειτουργίας ή υπηρεσίας είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ούτω 
τά Ταχυδρομεία, οί ΣΕΚ, τό Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» κλπ. Άντιθέτως ό 
’Αναμορφωτικός Σύνδεσμος τών άπανταχοΰ Κορινθίων, είναι προφανώς νομικόν πρό
σωπον ιδιωτικού δικαίου.

β) Οικείοι είναι οί συγγενείς έξ αίματος καί έξ άγχιστείας κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν, θετοί γονείς καί θετά τέκνα, σύζυγοι, μεμνηστευμένοι, αδελφοί καί οί τού
των σύζυγοι καί μνηστήρες, ώς καί οί έπίτροποι ή έπιμεληταί τού υπαιτίου καί οί ύπό 
τήν έπιτροπείαν ή έπιμέλειαν αυτού τελοΰντες. Συγγενείς κατ’ εύθεΐαν γραμμήν έξ 
αίματος είναι προς τά άνω ό πατήρ, μήτηρ, πάππος, προπάππος, κλπ., καί προς τά 
κάτω, ό υιός, έγγονός, δισέγγονος κλπ., έξ άγχιστείας δέ προς τά άνω ό πενθερός, 
πενθερά κλπ., προς τά κάτω ό γαμβρός, νύμφη κλπ.., Έ κ  πλαγίου δέ έξ αίματος οί 
πρωτεξάδελφοι, δευτερεξάδελφοι κλπ., καί έξ άγχιστείας οί έκ πλαγίου συγγενείς τού 
ένός τών συζύγων προς τον έτερον (λ.χ. έγώ, ών έγγαμος, προς τούς πρωτεξαδέλφους 
κλπ. τής συζύγου μου).

Τήν άγχιστείαν δημιουργεί ό γάμος. Τούτο σημαίνει δτι έκαστος τών συζύγων 
είναι συγγενής έξ άγχιστείας προς τούς έξ αίματος συγγενείς τού ετέρου, καί δήκατά 
τον αύτόν βαθμόν, καθ’ δν ό σύζυγος είναι συγγενής έξ αίματος πρός τούς ΐδικούς του 
συγγενείς.

(Συνεχίζεται)

1. Κατά τό άρθρον 1 παράγρ. 2 τοϋ υπαλληλικού κωδικός «Δημόσιοι υπάλληλοι εΐναι τά 
έμμεσα, έμμισθα όργανα τοϋ κράτους, τά διατελοϋντα έν προαιρετική άμέσω, υπηρεσιακή καί πει
θαρχική πρός αυτό σχέσεις :
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

27ης ΜΑΪΟΥ 1923-27η ς ΜΑΪΟΥ 1963

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

"Οπως προεβλέπετο άπό τήν ’Αστυνομία, τά πράγματα εις τήν πόλιν αύτήν 
δεν ήσαν καθόλου ευχάριστα, μέγας δέ κόπος καί μόχθος έδει νά καταβληθή προς 
περιστολήν τής πανταχόθεν κραυγαζούσης παρανομίας καί άθλιότητος. Ά πό έγκλη- 
ματικής πλευράς κατά πρώτον, ή κατάστασις παρουσιάζετο τραγική καί άφόρητος. 
Οί διάφοροι τύποι κακοποιών τοϋ υποκόσμου καί μή—παλληκαράδες, κουτσαβάκη
δες, σωματέμποροι, λαθρέμποροι καί κάθε είδους κοινωνικά άποβράσματα—έξα- 
σκοΰσαν τρομοκρατίαν εις τάς συνοικίας καί τό κέντρον τής πόλεως, έλυμαίνοντο 
δέ ολόκληρον τήν περιοχήν. Τό ώργανωμένον έγκλημα διά τής έκμεταλλεύσεως τών 
κοινών γυναικών καί τής προαγωγής εις πορνείαν άφελών υπάρξεων, ή παράνομος 
χαρτοπαιξία καί τό λαθρεμπόριον, τά αδικήματα κατά τής ζωής καί τής σωματικής 
άκεραιότητος, επιτεινόμενα άπό τήν τραγελαφικήν παράνομον όπλοφορίαν καί τούς 
πανταχόθεν ριπτομένους άσκοπους πυροβολισμούς, τά άδικήματα κατά τής περιου
σίας κ.λ. κ.λ. ήσαν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Έ κ  παραλλήλου, ή κατάστασις τών 
εργοστασίων καί άλλων βιομηχανιών καί βιοτεχνιών άπό πλευράς υγιεινής καί θο
ρύβων, τό πολυδαιδαλώδες ζήτημα τής-κοινής ήσυχίας καί τών θορύβων γενικώτε- 
ρον, ή μεγάλη εμπορική κίνησις τοϋ λιμένος, έν συνδυασμω προς τήν σημαντικήν αΰ- 
ξησιν τοϋ πληθυσμού τής πόλεως λόγω τής μικρασιατικής καταστροφής καί τοϋ ση- 
μειωθέντος κατά τά έτη 1920-1923 τεραστίου ρεύματος άστυφιλίας έκ τοϋ εσωτε
ρικού τής χώρας, τά διάφορα καταστήματα καί εργαστήρια πού δεν έγνώριζαν ’ώρας 
λειτουργίας των, ή δημοσία υγιεινή γενικώς καί ή καθαριότης τών οδών, πλατειών 
καί πάρκων, παρουσίαζαν οίκτράν τώ οντι κατάστασιν, όμολογουμένην εις τά παν- 
τοίας μορφής έντυπα τής έποχής. Πλήν τούτων, πολλαί χιλιάδες δυστυχών προσφύ
γων έκ τής Μικρασίας, οί όποιοι είχαν έγκατασταθή εις τάς συνοικίας άλλά καί εις 
αύτό τό κέντρον τής πόλεως, τήν πλατείαν Καραϊσκάκη, έπέτειναν τήν φοβεράν ει
κόνα τής γείτονος καί έδημιούργουν άπό τάς πρώτας στιγμάς τής έγκαταστάσεως 
έφιαλτικήν κατάστασιν διά τήν ’Αστυνομίαν. ’Ησαν λοιπόν πολλοί έκέΐνοι πού έπί- 
στευαν καλοπροαιρέτως δτι, προ τής τραγικότητος αυτής, ή ’Αστυνομία Πόλεων θά 
ήτο αδύνατον νά δημιουργήση καί νά έπιβληθή μέ τά γλίσχρα μέσα τά οποία διέθετε.

Διέθετε δμως ή ’Αστυνομία Πόλεων, προ παντός, πίστιν εις τήν άποστολήν 
της καί είχε κάμει πιστεύω τήν προστασίαν ζωής, τιμής καί περιουσίας'τοϋ πο
λίτου. Διέθετε, πλήν τοϋ ύψηλοΰ αύτοΰ ψυχισμού τών οργάνων της, τήν κτηθεΐ- 
σαν μεγίστην έμπειρίαν άπό τήν άστυνόμευσιν Κερκύρας καί Πατρών, καί, δπερ 
τό σπουδαιότερον, είχεν έξασφαλίσει διά τής φήμης τών έργων της όμόθυμον τήν 
συμπαράστασιν τύπου καί νομιμόφρονος κοινοΰ. ’Ιδού, έπί τοϋ τελευταίου τούτου 
κεφαλαιώδους παράγοντος, τό κύριον άρθρον τής έφημερίδος «Σφαίρα» τοϋ Πει
ραιώς τήν 29ην Μαίου 1923 καί υπό τον τίτλον « Ή  Ν έ α  Ά σ τ υ ν ο μ ί  α»:

«Ά πό τής χθές, ή πόλις μας άπέκτησε τήν ’Αστυνομίαν της, μίαν ’Αστυνομίαν 
«άνταξίαν αύτής, ώς μεγαλοπόλεως, ώς έμπορικοΰ λιμένος, ώς κέντρου, τέλος, πο- 
«λιτισμένου. Είναι ή ύπό τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. I. Καλυβίτην «Άστυνο- 
»μία Πόλεων», ή όφειλομένη εις τήν έμπνευσμένην καί μεθοδικήν όργάνωσιν τοϋ 
»Σέρ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ. Τί είναι ή ’Αστυνομία τών Πόλεων; Είναι άπλούστα- 
»τα ή ζώσα σφραγίς τοϋ πολιτισμού. Είναι ή άπόδειξις ύπάρξεως εις μίαν πόλιν τοϋ 
«σεβασμού προς τούς νόμους καί τάς άρχάς, τοϋ αισθήματος τής πεποιθήσεως προς
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»τήν Κρατικήν μηχανήν και τούς θεμελιώδεις αυτής τροχούς, τήν δικαιοσύνην, τήν 
«ισονομίαν, τήν άτομικήν ελευθερίαν. Είναι άκόμη, καθ’ ήμάς, ή άπόδειξις ύπάρξεως 
«χρηστών ηθών, εξευγενισμένων άντιλήψεων. Διότι, πράγματι, μόνον μίαν τοιαύτην 
«κοινωνίαν δύναται να διευθύνη ή μικροσκοπική λεπτή ράβδος του άστυφύλακος.

«Ούτως έκλαμβάνομεν, οΰτω δικαιούμεθα να κρίνωμεν τήν άπόφασιν περί έγκα- 
» ταστάσεως εις τήν πόλιν μας τοϋ νέου άστυνομικοϋ θεσμού. 'Ο Πειραιεύς δικαιούται 
» να ύπερηφανεύεται διά το πολύτιμον άπόκτημα.

«’Αλλά καί έχει άπό σήμερον μίαν ίεράν ύποχρέωσιν. Νά καταστήση όσον δύναται 
» ευχερές τό έργον των νέων ’Αστυνομικών ’Αρχών. 'Ο άστυφύλαξ έδιδάχθη είς τήν 
« σχολήν του δτι ό πολίτης δεν είναι έχθρός του, δεν είναι καν υποδεέστερός του. Έ -  
» διδάχθη νά σέβεται τον πολίτην, έδιδάχθη δτι οφείλει νά είναι φίλος του καί προστά- 
» της του, αν παρουσιασθή άνάγκη, έδιδάχθη δτι οφείλει νά είναι υπάλληλος τού Κρά- 
« τους καί τών πολιτών του καί δχι Κερίμ ’Αγάς. Οί Πειραιεΐς πολΐται έχουν ήδη 
» τήν ύποχρέωσιν νά διδάξη έκαστος έαυτδν τάς απέναντι τών άρχών ύποχρεώσεις του. 
» "Οταν τούτο συντελεσθή, θά έπέλθη αύτομάτως μία στενή συνεργασία πολιτών καί 
» ’Αστυνομίας, συνεργασία ή οποία θά άποτελέση τήν ίδεωδεστέραν έγγύησιν διά τήν 
» τήρησιν της τάξεως, διά τήν έκμηδένισιν τών κακοποιών στοιχείων, διά τήν έπιβο- 
» λήν τών Νόμων, διά τήν άπονομήν τής Δικαιοσύνης. 'Ο Πειραιεύς ας ύπογράψη 
» νοερώς μετά τής νέας του ’Αστυνομίας συμβόλαιον άμοιβαίας συνεργασίας, μέ ίσο- 
» βαρείς όρους ύποχρεώσεων καί δικαιωμάτων έκατέρωθεν. Θά έμφανίσουν τοιουτο- 
» τρόπως τήν πόλιν μας, τήν δευτέραν έλληνική πόλιν, ώς.πόλιν άνταξίαν τής άποστο- 
» λής της, άνταξίαν τού πολιτισμού της«.

Καί άλλα άρθρα καί παντοίας μορφής σχόλια, χρονογραφήματα κ.λ. έκθειάζουν 
το έργον τής ’Αστυνομίας καί προβλέπουν λαμπράν καί τήν μελλοντικήν πορείαν της. 
Άντλοΰμεν άπό τήν πληθώραν αυτήν τό κατωτέρω σχόλιον τής έφημερίδος «’Ελεύ
θερον Βήμα» τής 29-5-1923 :

« 'Η  έπέκτασις τής λειτουργίας τού θεσμού τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων είς τον 
» Πειραιά —δπου κατ’ έξοχήν συγκεντρώνονται κακοποιά στοιχεία— πληροί μίαν 
» άνάγκην τού έπινείου τής πρωτευούσης, άποτελεΐ δέ συγχρόνως καί βήμα προς τήν 
» πρόοδον καί τον πολιτισμόν τής χώρας. Τά άγαθά άποτελέσματα, τά οποία άπέ- 
» δωσεν ή έφαρμογή τού άγγλικοΰ τούτου συστήματος είς τάς Πάτρας καί τήν Κέρ- 
» κυραν, παρέχουν τήν έλπίδα δτι θά βελτιωθή σημαντικώς καί ή κατάστασις τής γεί- 
» τονος άπό τής άπόψεως τουλάχιστον τής έπικρατήσεως τής τάξεως είς τήν τόσον 
» πολυθόρυβον αυτήν πόλιν»,

Χαρακτηριστικόν δμως μέρους τής έπικρατούσης καταστάσεως είς τήν πόλιν τού 
Πειραιώς τήν έποχήν έκείνην, τής ψυχολογίας τού «ρωμηοΰ», τών ελπίδων έπιτυχίας 
τής ’Αστυνομίας, άλλά καί άμυδρών φόβων άποτυχίας είς τό έργον της λόγω ελληνικής 
ψυχοσυνθέσεως καί δύστροπου χαρακτήρος τού κοινού, είναι τό πρώτον άθηναϊκόν 
χρονογράφημα ώς προς τήν ’Αστυνομίαν Πειραιώς. Τό εύρίσκομεν είς τήν έφημερίδα 
«Καθημερινή» τής 28ης Μαΐου 1923, παρατίθεται δέ ένταΰθα ολόκληρον λόγω τού 
έντελώς ίδιάζοντος περιεχομένου του καί ύφους. 'Υπό τον τίτλον « Ή  τ ώ ν  Π ό λ ε- 
ω ν» ό χρονογράφος «έκμυστηρεύεται» τά άκόλουθα :

«Περιδιαβάζων, χθές, είς τάς οδούς τής γείτονος είδον άποτσίγαρον, φυσικά, πα- 
» τημένο. Ή το  καμμένο μονοπλεύρως καί τό γυμνόν, υγρόν πέλμα, πού τό έπάτησε, 
» τό διεγράμμισε κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά όμοιάζη μέ μορφήν μουστακοφόρου 
» καί άξυρίστου άνδρός, ό όποιος φορούσε γρονθισμένην είς τά πλάγια ρεμπούμπλικαν 
» καί είχεν ύφος ίφ ! Πλησίον του ύπήρχον μερικά υγρά σημεία. Φαίνεται δτι πριν 
Λ πέση ή ένώ έπιπτεν έπί τού πεζοδρομίου, τό έν λόγω άποτσίγαρον, έκαμε τήν σχε- 
» τικήν θορυβώδη άπόχρεμψιν : «Χρρρράπ, φτοΰ!».

«—Βρέ, τού είπα, τί ξαπλώθηκες έτσι μετά τών υγρών δορυφόρων σου καταμεσίς
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» τοϋ πεζοδρομίου; Θά σέ ίδή ή ’Αστυνομία των Πόλεων καί θά σέ βάλη σέ περιορισμό.
«—Τό δρόμο σου, κύριος, περικαλώ !
«—"Οπως άγαπάς, άλλά ή ’Αστυνομία των Πόλεων δεν αστειεύεται. 'Υπεσχέθη 

» ότι καί σένα θά σέ βάλη στη θέση σου. "Οπου κ’ αν έπέρασε, κακόμοιρο, ό Σερ 
» Χαλλίντεϋ, έφερε τήν καθαριότητα, τήν τάξη, τον πολιτισμό. Θά σέ πετάξη στο 
» χαντάκι.

«—’Εμένα, ρέ ; ’Εμένα δέν μ’ έπέταξαν στο χαντάκι ό βούρδουλας, τό χαστούκι, 
» τά ζεστά αύγά, τά μπουντρούμια, οί σαρδέλλες, καί θά μέ πετάξουν οί τζιριτζάν- 
» τζουλες καί τά «σέ παρακαλώ»; ’Εγώ, πού μέ βλέπεις, είμαι, ρέ, άγωνιστής! ’Έ χω  
» ιστορία, ρέ εγώ ! "Οπως τά βρήκαμε κι’ όπως τά μάθαμε. Πάππου, προσπάππου, ρέ, 
» έγώ, πέφτω όπου θέλω, ξαπλώνομαι όπως καί όπου μ’ άρέσει, κάνω ό,τι μοΰ κατε- 
» βάσει, γιατί, ρέ, του 'Έλληνα ό τράχηλος ζυγό δέν υποφέρει!

«—Καλά, άποτσίγαρον της παραδόσεως, άλλά έγώ σοϋ λέω πώς ή ’Αγγλική Ά -  
» στυνομία δέν παίζει. «Καθαροί δρόμοι, καθαρή ’Αστυνομία, λέει ό ’Άγγλος. Εύτα- 
» ξία, .ευσυνείδητος ’Αστυνομία. ’Εκεί όπου ό καθένας κάνει τό κέφι του ή ’Αστυνομία 
» είναι δουλοπρεπής. ’Από τήν έμπατή, άπό τη σκάλα, άπό τήν κουζίνα, άπό τήν αύλή 
» ένός σπιτιού θά καταλάβης αν ό κυβερνήτης τοϋ σπιτιού είναι άνθρωπος ή όχι. Κατά- 
» λάβες, άποτσίγαρον;

«—Ρέ, άσε με χάμου ! Δέ θέλω νά καταλάβω τίποτα! Ά ς  έ'ρθουν οΰλοι οί άστυ- 
» νόμοι τής ’Αγγλίας, τής ’Αμερικής καί τής Ελβετίας. Κανείς δέ θά μπορέση νά μέ 
» ξεβαφτίση καί νά μ’ άλλάξη τις συνήθειές μου. "Οπου κι’ αν πας, θά μέ βρής μπρο- 
» στά σου. Δεξιά νά πας, θά μέ βρής μπροστά σου. ’Αριστερά νά πας, πάλι μπροστά 
» σου. Οί δρόμοι, τά πεζοδρόμια, τά τράμ είναι δικά μου καί θά τά κάμω όπως θέλω. 
» Θά ξαπλωθώ όπως μ’ άρέσει, θά σέ κλωτσήσω, θά σέ σκουντήξω, θά κάμω «χράπ 
» φτοϋ!» καί θά σέ λερώσω. Σοϋ τόπα καί στο ξαναλέω, πώς οί δρόμοι καί τά πεζο
ύ δράμια είναι δικά μου, γιατί ή πολιτεία είναι τό σπίτι μου. Τί ρέ; Θά σέ βάλω σένα 
» ξεταχτή καί κυβερνήτη στο σπίτι μου; Θέλω νά χύσω τά βρωμόνερα στο δρόμο; 
» Θά τά χύσω ! Καί τά σκουπίδια μου έκεϊ θά τά πετάξω .! Καί θά βγώ στο μπαλκόνι 
» μου νά φτύσω, νά τινάξω τό χαλί μου, ν’ απλώσω τό πουκάμισό μου! Θέλω νά 
» πάρω τήν καρεκλίτσα μου καί νά ξαπλωθώ στο πεζοδρόμιο ν’ άναπνεύσω άέρα. 
» Ποιος ρέ θά μέ μποδίση ; Δικό μου δέν είναι ; Σπίτι μου δέν είναι ; Γι’ αύτό θά 
» στήσω μιά φουφού μέ κάστανα, ένα ταβλά μέ στραγάλια, ένα καλάθι μέ φυστίκια 
» άράπικα, καί θ’ άραδιάσω στο πεζοδρόμιο όλα τά σαρδελοβάρελα καί τά τυροβάρελα 
» καί ρεγγοβάρελα τοϋ μαγαζιού μου, καί τή σάπια ρέγγα θά τήν πετάξω στο δρόμο 
» καί τό σαρδελοζούμι έκεΐ θά τό χύσω καί τή λεμονόκουπα έκεϊ θά τή ρίξω, έκεϊ 
» καί τό σεσκλόφυλλο καί τήν πεπονόφλουδα καί τό παλιό μου παπούτσι έκεΐ θά τ ’ άφή- 
» σω. Ποιος μπορεί, ρέ, νά μέ μποδίση ;

«—Σοϋ είπα, ό Σέρ Χαλλίντεϋ!
«—Ρέ, έννοια σου. Θά στον κάμω έγώ τον Σέρ Χαλλίντεϋ κύριο Χαλλιντεόπουλο! 

» Περίμενε καί θά τό ΐδής.
«—Περιμένω».

** *
Μέ τά έφόδια πού διέθετε ή ’Αστυνομία Πόλεων, ήρχισε άπό τής πρώτης ημέρας 

καί έπέτυχε, διά τών καλώς έκπαιδευμένων οργάνων της καί έφαρμόζουσα νέα συ
στήματα καί ιδίας μεθόδους, νά έπιβάλη τάξιν, καθαριότητα καί ησυχίαν είς τήν πό- 
λιν τοϋ Πειραιώς. ’Επέτυχε διά γενικών καί συνδυασμένων ένεργειών, διά τοϋ καλοϋ 
τρόπου καί τών άλλεπαλλήλων συστάσεων, νά δημιουργήση συνείδησιν είς τούς κατοί
κους περί τής έπιτακτικής άνάγκης δημοσίας υγείας καί άποσυμφορήσεως τών οδών 
καί τοϋ λιμένος.

(Συνεχίζεται)
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

---------------------Ύπό τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------
(Συνέχεια έκ  τοΰ προηγουμένου)

X IX . Τό καταργητικόν σύστημα.

Τό καταργητικόν σύστημα, δπως έφηρμόσθη εις την Ελλάδα μέ τον νόμον 3310 
τοΰ 1955, άντί νά έπιφέρη καλόν εις την κοινωνίαν, άντιθέτως, μέ τον σκοπόν τον 
όποιον έπεδίωξεν ό νομοθέτης, έπέφερε μέγα κακόν, διότι έξηπλώθησαν άμέσως εις 
σημεΐον άνησυχαστικόν και ή σωματεμπορία καί ή μαστρωπεία καί ή μετάδοσις των 
άφροδισίων νοσημάτων.

'Η  αΰξησις των ίερειών τοΰ έρωτος άπό 165 εις τούς οκτώ οίκους άνοχής προ 
τοΰ νόμου καί των 60 ελευθερίων γυναικών της στατιστικής των άρχών τοΰ 1955 
καί ή αιφνίδια αΰξησις αυτών είς χιλίας τετρακοσίας, δεν άνησύχησεν υπερβολικά 
τήν ’Αστυνομίαν, άλλα τουναντίον κατ’ άρχάς τήν ηύχαρίστησε, διότι άπεδείκνυεν 
δτι κατά τά προηγηθέντα έτη έκατοντάδες γυναικών, παρ’ δλα τά λαμβανόμενα μέτρα, 
έπωφελούμεναι τών άναστατώσεων πού είχον προκαλέσει είς τήν κοινωνίαν ό 
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ή κατοχή, τό έπάρατον Δεκεμβριανόν κίνημα καί κα
τόπιν ό άπαίσιος συμμοριτοπόλεμος, μέ άμεσον αντίκτυπον την είς σοβαρώτατα προ
βλήματα άπασχόλησιν τοΰ συνόλου τής άστυνομικής δυνάμεως ’Αθηνών καί Πειραιώς, 
ή όποια πυροβολουμένη καί φονευομένη είχε νά έπιτελέση τό ιερόν καθήκον νά άποκα- 
θάρη τήν κοινωνίαν άπό τούς κομμουνιστοσυμμορίτας, έπεδίδοντο κρυφίως καί άνε- 
ξελέγκτως είς τον εταιρισμόν. *Ή «δήλωσίς» των λοιπόν είς τήν ’Αστυνομίαν καί ή 
άδεια έξασκήσεως τοΰ πορνικοΰ επαγγέλματος έσήμαινε, θεωρητικώς τουλάχιστον, 
δτι αύταί είς τό μέλλον θά έξητάζοντο ύπό ίατροΰ καί δέν θά μετέδιδον, δπως πρίν, 
άφροδίσια νοσήματα, τά όποια δέν θά ήδύναντο νά θεραπεύσουν.

Ά λλ’ ό νόμος 3310, θελήσαςάκριβώς νά μείωση τον φόρτον εργασίας τής άστυϊα- 
τρικής υπηρεσίας, επιφορτισμένης μέ τόσα καί τόσα καθήκοντα, άπό τήν έξέτασιν τών 
κοινών γυναικών ή οποία, καθώς είδομεν, έγένετο είςέλαχίστην ώραν καί εντελώς έπιφα- 
νειακώς, καθιέρωνεν δπως αί κοιναί καί αί έλευθέριαι γυναίκεςείςτό μέλλον έξετάζωνται 
άπό ιδιώτην ιατρόν τής έκλογής των, ό οποίος θά έβεβαίωνε ύπευθύνως δτι ή έξετασθεΐσα 
δέν έφερεν εκδηλώσεις άφροδισίου νοσήματος. Καί τήν βεβαίωσιν αυτήν αί ίερόδουλοι 
προσήγαγον είς τό υγειονομικόν κέντρον τό οποίον καί άπλώς τήν έσφράγιζε, πιστο
ποιούν τυπικώς τήν υπογραφήν τοΰ έξετάσαντος ιδιώτου ίατροΰ. Καί μέ αύτό τό μα
γικόν χαρτάκι ή έταίρα ήτο έλευθέρα νά έταιρίζεται, έστω καί αν είχε καταφανείς 
εκδηλώσεις δλων μαζί τών άφροδισίων νοσημάτων. Διότι εύρέθησαν μερικοί, έλαχι- 
στώτατοι ευτυχώς, άσυνείδητοι ίδιώται ιατροί, άνευ πραγματικής πελατείας, οί οποίοι 
τό είχον πλέον ώς κύριον έπάγγελμα νά εκδίδουν έλευθέρως βεβαιώσεις δτι αί έξετα- 
σθεΐσαι γυναίκες έχαιρον άκρας υγείας. 'Υπήρχον άλλως τε καί μεσάζοντες, πωλοΰντες 
άντί εκατονταδράχμου καί διακοσιοδράχμου τοιαύτας βεβαιώσεις, γνήσιας ή καί πλα- 
στάς άκόμη, χωρίς καν ή ίερόδουλος νά κάμη τον κόπον νά έμφανισθή καί νά έξετα- 
σθή άπό ιδιώτην ιατρόν. 'Υπήρχον άκόμη καί ίδιώται ιατροί οί οποίοι άνελάμβανον 
τήν θεραπείαν τών πασχουσών έξ άφροδισίων νοσημάτων ίεροδούλων καί έχορήγουν 
βεβαιώσεις υγείας, ενώ διήρκει ή θεραπεία των, μέ άποτέλεσμα νά μεταδίδουν άσθε- 
νείας.’ Ή  'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών τής Γενικής ’Ασφαλείας κατά τά έτη έκείνα 
τής πρώτης έφαρμογής τοΰ νόμου άπησχολήθη πολλάκις μέ αύτό τό ζήτημα καί 
άνεκάλυψε τοιαύτας πλαστάς βεβαιώσεις καί γνήσιας άκόμη άσυνειδήτων ιατρών. 
’Αλλά μέ τάς τοιούτου είδους βεβαιώσεις, παρ’ δλην τήν μείωσιν τοΰ κρυφίου έταιρι-
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σμοΰ, άπότοκον της καταργήσεως τοϋ διακανονιστικοΰ' συστήματος, έπήλθεν άνησυ- 
χαστική αυξησις των άφροδισίων νοσημάτων.

’Άλλη άτέλεια τοϋ νόμου εκείνου ήτο ότι, ενώ φαινομενικώς κατήργησε τούς μέ 
πολλάς τροφίμους οίκους άνοχής, διά νά καταργήση την «άνεγνωρισμένην» 
μαστρωπείαν της «μαμάς» ή «ματρώνας» έπί των ίεροδούλων καθιέρωσε τόν, 
ολιγομελή οίκον άνοχής καί αύτό διότι έπέτρεψε την συνοίκησιν δύο μαζί έταιρών 
εις το ίδιον διαμέρισμα. Καί καθώς είδομεν εις τά εξακόσια περίπου διαμερίσματα 
των ’Αθηνών, τά όποια ένοικιάσθησαν παρά έταιρών, έξεδίδοντο δχι διπλάσιαι, άλλά 
χίλιαι τετρακόσιαι πλέον γυναίκες μετά την έφαρμογήν τοϋ νόμου καί αύτό διότι κρυ
φίως ΰπό την αυτήν στέγην εμενον καί τρεις γυναίκες καί περισσότεραι άκόμη. Καί 
αποτέλεσμα ήτο ή μία πόρνη νά γίνεται μαστρωπός μιας ή δύο νεωτέρων τής ηλικίας 
της συνοίκων συναδέλφων της, άπό τάς οποίας έλάμβανε καί πάλιν τό ήμισυ τών πορ
νικών εισπράξεων διά τό δωμάτιον τό όποιον ύπενοικίαζεν εις αύτάς καί διά την τρο
φήν τήν όποιαν τάς παρείχε. Μά τί άλλο έκαμεν ή διευθύντρια τών παλαιών οίκων 
άνοχής ; Καί μαζί μέτήν ίερόδουλον μαστρωπόντών άλλων ένεφανίσθησαν καί πάλιν ένα 
πλήθος υπανθρώπων σωματέμπορων, διά νά έκμεταλλευθοΰν τά δυστυχήαΰτάπλάσματα.

Ά λλο φοβερόν πού έκαμεν ό έν σπουδή γενόμενος εκείνος νόμος περί καταργή
σεως τοϋ διακανονιστικοΰ συστήματος ήτο δτι άφινε πλήρη έλευθερίαν εις τήν ίερό
δουλον εις τήν έκλογήν τοϋ διαμερίσματος της μέ έλαχίστους περιορισμούς. Καί τό 
αποτέλεσμα ύπήρξε νά ένοικιάσουν αδται, άντί μεγάλου ένοικίου ή καί νά αγοράσουν 
άκόμη διαμερίσματα μέσα είς πολυκατοικίας εις τάς όποιας έκάθηντο τίμιαι οίκο- 
γένειαι. Καί φαντασθήτε τί έγένετο δταν οί εισερχόμενοι τάς νύκτας έκτύπων τό 
κουδούνι τοϋ άπέναντι διαμερίσματος ή τών διαμερισμάτων τών άλλων ορόφων καί 
έπέμενοννά'τούςάνοίξουν,έκστομίζοντες δτανήσαν μεθυσμένοι καί διαφόρους βωμολο
χίας, τάς όποιας ήκουον αί γυναίκες, αί θυγατέρες καί τά μικρά τών ένοικων. Επίσης 
φαντασθήτε τί έγένετο δταν ένέσκηπτον άγήματα ξένων στόλων άπό ναύτας καί κατω- 
τέρους βαθμούχους, διατελοϋντας έν κραιπάλη μέθης. Άνεστατώνετο δχι μόνον ή πο
λυκατοικία, άλλά καί ή συνοικία ολόκληρος καί έπρεπε νά καταφθάση ή άστυνομικήπε- 
ρίπολοςτοΰ ξένου πολεμικού διά νά περισυλλέξη τούς έν κραιπάλη μέθης διατελοϋντας.

"Ολοι οί διοικηταί καί οί άξιωματικοί τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’ Ηθών, άπό τοϋ 
1955 καί μέχρι τών άρχών τοϋ 1962, είχον έκθέσει είς τούς προϊσταμένους των δλα 
αυτά, τά έκ τής κακώς έννοουμένης έλευθερίας τών έλευθερίων γυναικών, προκύ- 
ψαντα κακά καί οί διοικηταί τής Γενικής ’Ασφαλείας κ.κ. Θ. Ρακιντζής, ό ήδη ’Αρ
χηγός τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, πρώτος, ό κ. Ε. Καραμπέτσος, ό ήδη έπιθεωρητής 
τοϋ Σώματος καί άστυνομικός διευθυντής ’Αθηνών καί ό ήδη διοικητής κ. I. Καραχά- 
λιος, καθ’ δ διάστημα ειχεν άναπληρώσει τόν προηγούμενον, είχον ύποβάλει έπανει- 
λημμένως άναφοράς καί προς τό 'Υπουργεϊον τής 'Υγιεινής, τονίζοντες τήν άνησυχα- 
στικήν έξάπλωσιν τών άφροδισίων νοσημάτων, μέ τήν περίφημον έξέτασιν τών κοινών 
γυναικών καί τήν μή άποστολήν τών πασχουσών έξ αυτών είς τό νοσοκομεΐον Συγ- 
γροΰ, άλλά τήν δήθεν υποβολήν τους είς «κατάλληλον θεραπείαν» άπό τούς προσωπικούς 
των ιατρούς, καί προς τό 'Υφυπουργεΐον τών ’Εσωτερικών, τονίζοντες τήν άνακύψα- 
σαν μαστρωπείαν τής μιας ίεροδούλου έπί τής άλλης τής συνοικούσηςή τής τρίτης ,τής 
έμφανιζομένης ώς έπισκεπτρίας φίλης, τήν αυξησιν τής σωματεμπορίας καί τήν άνα- 
ότάτωσιν χιλίων διακοσίων πολυκατοικιών τών ’Αθηνών, άπό τά ένοικιαζόμενα ήπω - 
λούμενα είς ίεροδούλους διαμερίσματα. Καί αί διαμαρτυρίαι καί αί άναφοραί αύται 
έτελεσφόρησαν, διότι μετά πενταετίαν άπό τήςέκδόσεως τοϋ πρώτου νόμου, τοϋ καθι- 
ερώσΟντος τό καταργητικόν σύστημα, έθεσπίσθη ό νέος ισχύων τοιοΰτος, τό Ν.Δ.
4095 τοϋ 1960.

Μέ τό νομοθετικόν αύτό διάταγμα άρκετά άπό τά κακώς κείμενα τοϋ πρώτου καταρ- 
γήσαντος τόδιακανονιστικόν σύστημα νόμου διωρθώθησαν καίπρωταρχικώς άπηγορεύ-
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Οη ή συνοίκησις δύο ίεροδούλων, δι’ ους λόγους άνωτέρω έξεθέσαμεν. ’Επίσης πλέον 
άπηγορεύθη ή ένοικίασις διαμερισμάτων εις πολυκατοικίας καί ώρίσθη δτι τοϋ λοιπού 
αί κοιναί γυναίκες έπρεπε νά εγκατασταθούν εις άνεξάρτητα διαμερίσματα, έχοντα 
ιδιαιτέραν είσοδον καί μή συγκοινωνοΰντα οπωσδήποτε μέ τήν άνωθεν αυτών πολυ
κατοικίαν, ώστε έν ούδεμια περιπτώσει νά ενοχλούνται οί ένοικοι των άλλων διαμερι
σμάτων, δπως έγένετο προηγουμένως. Άλλα τό σπουδαιότερον δλων ήτο τό δτι 
έτέθη τέρμα πλέον εις τήν βιομηχανίαν των ετοίμων καί πλαστών ιατρικών βεβαιώ
σεων. ’Από τής εφαρμογής τοϋ νόμου αί ίερόδουλοι προσέρχονται καί εξετάζονται 
ύποχρεωτικώς άπαξ τής έβδομάδος από τούς ιατρούς τοϋ ύγειονομικοϋ κέντρου τοϋ 
νομοΰ, άπό μονίμους δηλαδή κρατικούς υπαλλήλους ιατρούς, οί όποιοι καί υπογρά

φουν τά βιβλιάρια υγείας καί άποστέλλουν τάς ασθενείς προς θεραπείαν εις τό νοσο- 
κομεϊον Συγγροΰ.

Ά π ό  τής εφαρμογής πλέον τοϋ άνωτέρω νομοθετικού διατάγματος έλειτούργη- 
σαν καί λειτουργούν ήδη εντός τής πόλεως τών ’Αθηνών καί κατόπιν άδειας τής άστυ- 
νομικής αρχής, ή οποία εξετάζει τήν καταλληλότητα αύτών άπό άπόψεως οικήματος 
εισόδου καίμή παρενοχλήσεως περίοικων, 230 περίπου πορνεία, εις ικανήν άπόστασιν 
άπ’ άλλήλων, εντός έκάστου τών οποίων έκδίδεται άνά μία καί μόνον κοινή γυνή.

Μέ τον νέον νόμον, καί παρά τάς εις τήν αρχήν τής έφαρμογής του προκυψάσας 
δυσχερείας, ιδίως ώς προς τήν έξεύρεσιν καταλλήλων οικημάτων, δύναται νά λεχθή 
δτι τό καταργητικόν σύστημα έπέτυχε πλήρως είς τάς ’Αθήνας. Ή  'Υπηρεσία μάλιστα 
’Ελέγχου ’Ηθών τό κρίνει ώς Ιν έκ τών άριστων, διότι έξασφαλίζει καί τον άστυνομι- 
κόν, αλλά καί τον υγειονομικόν έλεγχον καί συγχρόνως ανυψώνει κάπως τήν γυναίκα 
καί έξαλείφει άπό αύτήν σταδιακώς τό συναίσθημα τής κατωτερότητος ύπό τοϋ οποίου 
αυτή κατείχετο, διαβιοΰσα άγεληδόν καί δίκην σκλάβας είς τούς καταργηθέντας οί
κους άνοχής, έν μέσω άλλων πορνών. Καί άποτέλεσμα αύτής τής έστω καί βραδείας 
έξυψώσεώς της είναι ή βαθμηδόν άπαλλαγή της άπό τούς έκμεταλλευτάς της σωμα
τέμπορους.

ΠρέπεΓνά τονισθή δτι καί αύτός 6 ισχύων σήμερον νόμος 4095 έχει άρκετάς άτε- 
λείας καί ή ’Αστυνομία προσπαθεί νά διαφώτιση τούς άρμοδίους διά τήν έξάλειψίν 
των, διά νεωτέρου συμπληρωματικού νομοθετήματος. Αί άτέλειαι αύτΛαί, προελθοϋσαι 
κυρίως έκ τής σπουδής μετά τής όποιας συνετάχθη καί ένεκρίθη διά νομοθετικού 
διατάγματος ό ισχύων νόμος, συνίστανται είς τό δτι δι’ αύτοΰ δέν άναφέρεται ούδε 
λέξις περί τής ήλικίας τήν οποίαν πρέπει νά έχη ή.έταιριζόμένη διά νά χαρακτηρισθή 
ώς άσεμνος καί νά λάβη άδειαν έλευθέρας έξασκήσεως τοϋ επαγγέλματος της, 
άπολαύουσα καί τής άστυνομικής προστασίας, ύπάρχουν δέ παραδείγματα δτι έχο- 
ρηγήθησαν άπό τήν άρμοδίαν έπιτροπήν άδειαι είς γυναίκας αί όποΐαι δέν εΐχον άκόμη 
συμπληρώσει τό· 21ον έτος τής ήλικίας των, ένώ πρέπει νά θεσπισθή διά νόμου δτι 
χορηγείται άδεια μόνον είς τάς ένηλίκους. Ή  'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών φρονεί δτι 
ή ίερόδουλος πρέπει νά είναι τούλάχιστον 21 ετών δταν θά λάβη μίαν άπόφασιν νά 
άκολουθήση τον άσεμνον βίον καί υποστηρίζει, δικαιώτατα κατά τήν γνώμην μου, 
δτι πρέπει νά θεσπισθή καί ώς ποινικόν άδίκημα, μέ βαρεΐαν ποινήν, ό εταιρισμός άνη- 
λίκου νέας, διότι οΰτω καί μόνον θά τεθή τέρμα είς τήν στρατολογίαν νεαρών κορασίδων 
μέ τά οποία έμπλουτίζονται τά μυστικά διαφθορεία. ’Άλλως τε άφοΰ κατά τό άρθρον 
1352 τοϋ ’Αστικού Κώδικος μία νέα δέν δύναται νά συνάψη νόμιμον γάμον άνευ τής 
συγκαταθέσεως τού άσκοΰντος τήν πατρικήν εξουσίαν:, έφ’ δσον είναι άνήλικος, πώς 
είναι δυνατόν νά δύναται νά έκλέγη ώς βιοποριστικόν επάγγελμα ισόβιον τήν πορνείαν ;

’Επίσης διά νέου νόμου πρέπει νά όρισθή δτι άπαγορεύεται είς τάς άσκούσας 
τό έπάγγελμα τής ίεροδούλου νά προσλαμβάνουν ώς υπηρέτριας καί θυρωρούς άνηλί- 
κους νέας καί κορασίδας άκόμη, διότι αύται διδάσκονται εκεί τον εταιρισμόν καί θάττον 
ή βράδυον διαφθείρονται. Άκόμη θά πρέπει νά άπαγορευθή ή χρησιμοποίησις κιναί-



ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΦΡΙΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ

---------------------------- 'Υπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡ. ΔΟΥΚΑΚΗ----------------------------

'0  Β ' παγκόσμιος πόλεμος έγραψε κι’ αύτός τις σελίδες του στην ιστορία, σε
λίδες μέ τά μελανώτερα χρώματα πού έγνώρισε ποτέ ή άνθρωπότης.

Στο πέρασμά του σκόρπισε τή φρίκη, τήν άγωνία, τον τρόμο, τό θάνατο στον άμα
χο πληθυσμό πού δεν έφταιγε σέ τίποτε, σέ τέτοιο σημείο πού δυσκολεύεται νά συλλά- 
βη ή άνθρώπινη φαντασία.

Γι’ αύτο οί Ναζί καί οί φασίστες, πού ή σαν οί πρωτεργάτες τοΰ πολέμου αυτού, 
θά έχουν αιώνια στην άνθρώπινη συνείδησι το στίγμα τού ενόχου για τά άκατονόμαστα 
έγκλήματά τους. Λεηλασίες, έμπρησμοί, φυλακίσεις, άναγκαστική δουλειά, τουφεκι
σμοί, χωρίς δικαστήρια, καί εκτελέσεις μέ ψεύτικες άποφάσεις των στρατοδικείων. 
Αύτά έγνώρισε ό άμαχος πληθυσμός στις κατεχόμενες χώρες καί άκόμα χειρότερα στη 
πατρίδα μας, γιατί ώρθωσε το μικρό άνάστημά της γιά νά άντισταθή.

Ή  ζωή των άνθρώπων μεγάλων καί μικρών έξηρτάτο άπό τούς κομματικούς στρα
τούς τού Χίτλερ καί τοΰ Μουσολίνι. Χειρότερο όμως άπ’ όλα αύτά πού έγνώρισε ή 
πατρίδα μας ήταν το φάσμα τού θανάτου άπο τήν πείνα. ’Ακόμα άντηχοΰν στ’ αυτιά 
μας οί σπαρακτικές έκεϊνες φωνές «πεινώ», «πεινώ-πεθαίνω» άπο τις άνθρώπινες 
σκελετωμένες σκιές πού γύριζαν στούς δρόμους καί πολλές φορές οί φωνές αύτές έπνί- 
γονταν μέσα στο σκληρό «ράους» τοΰ κατακτητοΰ.

Τό έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα διάλεξε τις πιο σκληρές καί έγκληματικές φυσιο
γνωμίες άπο τον κομματικό στρατό τών Έ ς - ’Έ ς καί τούς εξαπέλυσε στις κατεχό
μενες χώρες γιά τρομοκρατία καί εγκλήματα. ’Έ τσι νόμιζαν οί Ναζί καί οί φασίστές 
ότι θά μπορέσουν νά κερδίσουν δύο στοιχεία άπαραίτητα γιά τήν εκστρατεία τους.

Πρώτον ήθελαν νά σπάσουν τά νεύρα καί τον εγωισμό τών λαών πού είχαν κατα
λάβει, γιά νά μένουν άνενόχλητοι καί νά συνεχίσουν τον πόλεμο, καί δεύτερον μέ 
σκλάβους νά άντικαταστήσουν τά έργατικά χέρια πού τούς έλειπαν άπό τήν πολεμική 
τους παραγωγή.

Στήν Κρήτη καί στήν Μακεδονία, μεταξύ άλλων, έπεσε ό κλήρος νά στείλουν ένα

δων ώς θυρωρών καί ύπηρετών εις τά πορνεία. Τέλος νά ρυθμισθή καί τό ζήτημα τής 
δυνατότητος τής άντικαταστάσεως άσθενούσης ή άπούσης γυναικός επί μακρόν 
χρονικόν διάστημα, κατόπιν αίτήσεως τής ένδιαφερομένης καί διά χορηγήσεως άδειας 
τής άστυνομικής άρχής.

'Ο άναγνώστης τής παρούσης μελέτης θά διερωτηθή τί άπέγιναν άπό τάς 1400 
άλλοτε έταίρας τών ’Αθηνών αί ύπόλοιποι 1170, αί όποϊαι μετήρχοντο τό επάγ
γελμα κατά τήν πενταετίαν άπό τού 1955-1960 ; Αί πλεΐσται, μή εύρίσκουσαι 
οικήματα πληροΰντα τάς προϋποθέσεις τού νόμου εις τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά, 
έλαβον τήν άγουσαν προς τάς έπαρχιακάς πόλεις, αί όποϊαι ήρχισαν καί πάλιν νά 
άκμάζουν, μόλις έλλειψεν ό βραχνάς τού απαίσιου συμμοριτοπολέμου καί έκεΐ άσκοΰν 
τό έπάγγελμά των, άλλαι έγκατέλειψαν τον άσεμνον βίον καί έχουσαι σχηματίσει άρ- 
κετήν προίκα ένυμφεύθησαν. Καί τέλος εκατόν περίπου άπό αύτάς ή καί περισσότερα'., 
παραμείνασαι άνευ «επαγγελματικής στέγης» ύπό τούς όρους τού νέου νόμου,ήρχισαν 
νά έκδίδωνται ώς έλευθεριάζουσαι εις τά διάφορα λαϊκά ξενοδοχεία τής πρωτευούσης 
καί τοΰ Πειραιώς, καθώς καί εις τά ύποπτα κέντρα τών προαστίων, άπεινώς διω
κόμενα'. άπό τήν 'Υπηρεσίαν ’Ελέγχου ’Ηθών.

Εις τό προσεχές τό τέλος καί τά συμπεράσματα τής μελέτης. (Συνεχίζεται)
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λοχία, τον Φρίτς Σοϋμπερτ, άνθρωπο σκληρό καί αιμοχαρή, πού άπό τά λίγα περι
στατικά πού θ’ αναφέρω για τήν δράσι του θ’ άντιληφθή ό αναγνώστης τήν συμφορά 
καί το πένθος πού εξαπέλυσε στον άμαχο πληθυσμό τοϋ τόπου μας.

'Ο Σοϋμπερτ άπο πολλά χρόνια καί προ της έκρήξεως τοϋ Β' παγκοσμίου πολέ
μου εϊχε άναμιχθή στη γερμανική κατασκοπεία καί υπηρέτησε στο κλιμάκιο των 
Βαλκανίων. Μετά την άνοδο τοϋ Χίτλερ στην άρχή, ό Σοϋμπερτ προσεχώρησε στο 
έθνικοσοσιαλιστικο κόμμα καί παρέμεινε ώς πράκτωρ τής νεοσυσταθείσης γερμανικής 
κατασκοπείας A.S.T. Κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου έπεστρατεύθη στον κομμα
τικό στρατό των Έ ς - ’Έ ς μέ τον βαθμό τοϋ λοχίου καί άκολούθησε τις γερμανικές 
δυνάμεις μέχρι τής καταλήψεως τής νήσου Κρήτης, τον Μάϊο τοϋ 1941.

Στήν Ελλάδα έγνωρίσθη μέ κάποια συμπατριώτισσά του νοσοκόμο τήν Hilde- 
gard πού υπηρετούσε τήν εποχή εκείνη σ’ ένα γερμανικό νοσοκομείο των ’Αθηνών. 
Μεταξύ τους άνεπτύχθη ένας σφοδρός έρωτας ό όποιος κατέληξε σέγάμο. Ή  εκστρα
τεία όμως τής Κρήτης τούς έχώρισε προσωρινά, γιατί ό Σοϋμπερτ ήταν άπαραίτητος 
στή μεγαλόνησο, όπως μάς ώμολόγησε κατά τήν σύλληψί του. Τον Σεπτέμβριο τοϋ 
1941 τοϋ άνετέθη άπό τον στρατηγό τοϋ Φρουρίου Κρήτης Μπροΰνο Μπρόγιερ ή 'ίδρυ- 
σις ένός τάγματος άπό στρατιώτες τών ’Έ ς-’Έ ς, κατόπιν έντολής τοϋ κόμματος άπό 
τό Βερολίνο. Στο τάγμα αυτό ή διοίκησις έδωσε τό όνομα «Σώμα λοχίου Σοϋμπερτ».

'Ο Σοϋμπερτ μέ τούς άνδρες του άνέλαβε νά έπιβάλη τήν τάξι πού είχε διασα- 
λευθή τήν έποχή εκείνη στή μεγαλόνησο. ’Από τότε άρχίζουν τά άκατονόμαστα 
έγκλήματα πού διέπραξε στήν Κρήτη. Φόνους, εμπρησμούς καί κάθε λογής φρι- 
κιαστικό έγκλημα άφηνε στο πέρασμά του.

'Η  ισχύς τοϋ Σοϋμπερτ ήταν τέτοια ώστε κανείς δέν είχε τήν δύναμι νά έμπο- 
δίση τις άποφάσεις του, παρά μόνο τό Βερολίνο. Κι’ αυτοί άκόμη οί στρατηγοί τοϋ 
Φρουρίου Κρήτης Φρειδερεϊκος Άντρέ, Μύλλερ καί Μπρόγερ, όπως ώμολόγησαν κα
τά τήν άπολογία των στο δικαστήριο έγκληματιών πολέμου ’Αθηνών τήν 21-8-1947, 
γιά νά ξεφύγουν τις ευθύνες είπαν πώς ήταν άνίκανοι νά καθυποτάξουν τον Σοΰμ- 
περτ. ' Η ζωή καί ό θάνατος Ελλήνων πολιτών κάθε φύλου καί ήλικίας στή μεγα
λόνησο έξηρτάτο άπό τή θέλησί του. 'Ο  Σοϋμπερτ άφησε γιά πολλά χρόνια νά φαίνεται 
άνεξήτιλο τό πέρασμά του στήν Κρήτη καί στην Μακεδονία, πού ένέσπειρε τον θάνατο 
καί τήν φρίκη.

** *
Πέρασε ό πόλεμος κι’ ήρθε ή άπελευθέρωσις. Τό κράτος άρχισε νά άνασυγκρο- 

τήται καί οί διάφορες ύπηρεσίες έπαιρναν τή προπολεμική τους 0ψι. Στο Κέντρο 
’Αλλοδαπών, πού υπηρετούσα τότε, έκτος άπό τήν συνηθισμένη τρέχουσα δουλειά, 
μάς άπασχολοΰσαν οί άνακρίσεις κατασκόπων, δοσιλόγων καί έκείνων πού δούλεψαν

τών

Κατά έκατοντάδες έφθαναν καθημερινώς στον Πειραιά όμηροι 'Έλληνες καί ξένοι 
άπό τήν Γερμανία μέ κάθε συγκοινωνιακό μέσον πού διέθεταν τότε οί σύμμαχοι.

Τό άπόγευμα τής 4ης Σεπτεμβρίου 1945 ό προϊστάμενος τής όμάδος μου μέ 
κάλεσε στο γραφείο μου.

—Γιά πές μου Δουκάκη ποιοι άστυνομικοί έχουν σειρά αύριο στό άεροδρόμιο 
τής Έλευσΐνος ;

—'Ο ύπαρχιφύλαξ Άναστασιάδης Νικόλαος φέρεται ώς επί κεφαλής στήν κατά- 
στασι μέ άλλους πέντε άστυφύλακες, τοϋ άπήντησα.

—Καλά, αύτός είναι έξυπνος καί θά τά καταφέρη νά τακτοποιήση τούς ομήρους 
πού φθάνουν αύριο άπό τήν Γερμανία.

Τήν επομένη τό πρωί ό ύπαρχιφύλαξ Άναστασιάδης μέ τό καμιόνι τοϋ Τμήματος 
πήρε τούς άστυφύλακες καί τράβηξαν γιά τό άεροδρόμιο τής Έλευσΐνος. ’Εκεί ό προϊ
στάμενος ύπαστυνόμος έτοποθέτησε σέ διάφορες δουλειές τον καθένα άπό τούς άστυ-

οίκονομικώς μέ τον έχθρό. Μαζί μ’ αύτούς είχαμε τή διαλογή 
έπιστρατευθή βιαίως άπό τούς Γερμανούς κατά τήν κατοχή.

ομήρων πού είχαν
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νομικούς. "Ενα άστυφύλακα σκοπό πύλης τοϋ άεροδρομίου, τούς άλλους στα γραφεία 
καταχωρήσεώς δελτίων καί ό ύπαρχιφύλαξ Άναστασιάδης στον έλεγχο επιβατών.

Τό άεροπλάνο έφθασε, προσεγειώθη στην πλατφόρμα τοϋ άεροδρομίου καί ό πι
λότος παρέδωσε στον ύπαστυνόμο την κατάστασι των έπιβατών καί ένα φάκελλο της 
έπιτροπης παλιννοστήσεως ομήρων. 'Ο ύπαστυνόμος έκάλεσε τον Άναστασιάδη, τοϋ 
παρέδωσε την κατάστασι καί τον διέταξε νά κάμη έκεΐνος τον έλεγχο.

Μπήκαν στην γραμμή οί επιβάτες όμηροι καί ό Άναστασιάδης άρχισε νά διαβά- 
ζη την ονομαστική κατάστασι. Ένας-ένας πού ακούε τό όνομά του έλεγε «παρών» 
καί ώδηγείτο στο παραπλεύρως γραφείο. Μετά άπό μερικά ονόματα, φώναξε ό 
Άναστασιάδης :

—Τάκης Κωνσταντινίδης.
—Παρών, άποκρίθηκε κάποιος άπό τή σειρά.
’’Ηταν ένας μικροΰ άναστήματος άνθρωπος, άδύνατος, ωχρός, φαλακρός καί μέ 

μυωπικά γυαλιά.
—’Εσύ άπό ποιό μέρος είσαι ; τον ρώτησε ό ύπαρχιφύλαξ.
—"Ελληνας, τοϋ άπήντησε ψυχρά ό Κωνσταντινίδης. Είμαι άπό τό Βέροια.
Στον Άναστασιάδη κτύπησε άσχημα στ’ αύτί του ή άπάντησις τοϋ ομήρου Έ λ - 

ληνος. Γύρισε καί τον κοίταξε μέ περιέργεια κατά πρόσωπο. Κάτι πονηρεύτηκε, γιατί 
τοϋ έκαμε έντύπωσι πού δεν μπορούσε νά μιλήση καθαρά τή γλώσσα μας.

—Κάθισε έκεΐ, τοϋ είπε καί τοϋ έδειξε τον άπέναντι πάγκο στο γραφείο.
"Οταν τελείωσε τά ονόματα άπό τήν ονομαστική κατάστασι, ό Άναστασιάδης 

θέλησε νά μάθη περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό ποιος ήταν ό Κωνσταντινίδης. "Ε
παιρνε ένα-ένα χωριστά τούς ομήρους καί τούς ρωτούσε άν ξέρουν τίποτε γιά αύτόν τον 
άνθρωπο. Μόνο μιά γυναίκα βρέθηκε νά ξέρη λίγα πράγματα γιά τήν καταγωγή του.

Αύτή ήταν ή Ά ννα Πίντερ άπό τήν Αύστρία. Μιά εικοσάχρονη κοπέλλα, ωραία 
σάν άγγελος. Ή τα ν  χορεύτρια τοϋ κρατικού μπαλλέτου της Βιέννης, όπως μάς είπε ή 
ίδια καί γιά νά γλυτώση άπό τά χέρια τών Ρώσων, όπως έλεγε, παντρεύθηκε κάποιο 
δικό μας. Αυτή ή κοπέλλα, μέ τά παρεφθαρμένα ελληνικά της, άπεκάλυψε στον Άνα- 
στασιάδη πώς ό Κωνσταντινίδης δέν ήταν "Ελληνας.

—Είναι Γερμανός πού υπηρέτησε στήν Κρήτη στρατιώτης. Περισσότερα δέν ξέρω.
Τό άπόγευμα της ίδιας ήμέρας ό Άναστασιάδης μέ τούς άστυφύλακές του ήρθε 

στο Τμήμα καί μέ τούς σαράντα ομήρους τού άεροπλάνου. Οί περισσότεροι ήσαν Έ λ 
ληνες μέ τις Γερμανίδες γυναίκες τους, πού τούς είχε παντρέψει ό Έλλην άρχιμανδρί- 
της τού Μονάχου.

'Ο Άναστασιάδης πέρασε άμέσως στο γραφείο τού άστυνόμου Βαλσαμή καί τού 
παρουσίασε τον Κωνσταντινίδη.

—Είναι Γερμανός, όπως έμαθα, τού άνέφερεν.
Ό  άστυνόμος Βαλσαμής τον διέταξε νά καθίση σ’ ένα κάθισμα καί τον ρώτησε.
—Ά πό πού είσαι καί πώς λέγεσαι ;
Μέ τά λίγα έλληνικά πού ήξερε τού άπήντησε ψυχρά καί μέ άπάθεια.
—Κωνσταντινίδης, άπό τό Βέροια.
—Πολύ καλά, τού είπε ό άστυνόμος καί διέταξε νά τον κλείσουν στο κρατητήριο.
Τό ίδιο βράδυ μέ κάλεσε ό άστυνόμος στο γραφείο του καί άρχίσαμε τον έλεγχο 

τών ομήρων. "Εναν-έναν πού τελειώναμε τούς στέλναμε άλλους στά σπίτια τους καί 
άλλους σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Δυο μέρες περίπου κράτησε ή άνάκρισις τών 40 ομήρων καί ήρθε ξανά ή σει
ρά τού Κωνσταντινίδη. 'Ο  Κωνσταντινίδης όμως είχε κλειδώσει τό στόμα του κυ
ριολεκτικά καί, παρ’ όλη τήν εξαντλητική άνάκρισι, δέν άπαντοΰσε.

(Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

-----Χουάιτχέντ « Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα---------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ( Συνέχεια έκ τοϋ

1 ■ .................... 11 1 —  ■ ■■ —1 ■ προηγουμένου)

Κατά τήν διάρκεια τής ταραχώδους αύτής περιόδου, ό νεαρός Χοϋβερ συνέ
χιζε να συγκεντρώνη πληροφορίες περί τής δράσεως των κομμουνιστών. Τον Αύ
γουστο τοϋ 1922 έλαβε μία άναφορά: «Το κομμουνιστικό κόμμα ’Αμερικής έχει 
σύσκεψι στο Μπρίτζμαν Μπέριεν Κάουντυ τοϋ Μίτσιγκαν. Τρεις υπάλληλοι τοϋ 
Γραφείου Ερευνών τοϋ Σικάγου, κατάλληλα προφυλασσόμενοι, παρακολουθούν ώ- 
ρισμένα πρόσωπα πού έχουν λάβει μέρος στη σύσκεψι».

«Τα ώρισμένα αύτά πρόσωπα» ήσαν τρεις άντιπρόσωποι τής Τρίτης Διεθνούς 
πού είχαν συγκεντρωθή μαζί μέ τούς ’Αμερικανούς κομμουνιστάς μέσα σέ μιά δα
σώδη περιοχή τής Λέϊκ Μίτσιγκαν. 'Η  συγκέντρωσις είχε σκοπό να άποφασισθή 
έάν θά διατηρούσαν τό κομμουνιστικό κόμμα στην παράνομο δρασι ή θά τό καταρ
γούσαν καί θά εργάζονταν σχηματίζοντες ένα Ενιαίο Μέτωπο. Σύμφωνα μέ τις ο
δηγίες τής Μόσχας, οί βασικές αρχές τού Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ έξυπηρετοΰντο 
καί στις δυο περιπτώσεις, καί μέ τήν νόμιμη καί μέ τήν παράνομη καί μυστική όρ- 
γάνωσι. ’Επί τρεις ήμέρες ή συνεδρίασις τού κομμουνιστικού κόμματος συζητούσε 
καί μελετούσε όλες τις λεπτομέρειες, ένώ οί πράκτορες τού Γραφείου ’Ερευνών τούς 
παρακολουθούσαν έξ άποστάσεως μέσα άπό τό δάσος. Οί ηγέτες αυτοί δέν ήταν ά- 
κόμα καλά κατατοπισμένοι γιά τήν αυστηρή προσήλωσι στή γραμμή τού κόμματος 
καί έλάμβανον τώρα τά σχετικά μαθήματα.

Ή  συνεδρίασις τού Μπρίτζμαν διαλύθηκε πανικόβλητη, όταν ό Γουίλλιαμ 
Φόστερ, ένώ διέσχιζε τό δάσος, έπεσε πάνω σέ δύο πράκτορες τού Γραφείου. Τότε 
δόθηκε τό σήμα κινδύνου καί οί σύνεδροι σκόρπισαν. Μερικοί συνελήφθηκανκχπό τήν 
άστυνομία τού Μίτσιγκαν καί ώδηγήθηκαν στο δικαστήριο μέ τήν κατηγορία τής 
παραβάσεως τών συνδικαλιστικών νόμων τής πολιτείας.

'Η  συνέλευσις τού Μπρίτζμαν κατέδειξε τήν σταθερή άπόφασι τών κομμου
νιστών νά έξεύρουν καί νά χρησιμοποιήσουν νέας μεθόδους γιά νά προσβάλουν τή 
ζωή τού ’Αμερικανού. Μερικούς μήνες άργότερα, τον ’Απρίλιο τού 1923, τό παρά
νομο κομμουνιστικό κόμμα συγχωνεύθηκε μέ τό νόμιμο έργατικό κόμμα, τό όποιο 
είχε ίδρυθή άπό τούς κομμουνιστάς περί τά τέλη τού 1921. Στήν πραγματικότητα 
καί τά δύο κόμματα ήσαν τό ίδιο πράγμα.

"Οταν όμως οί κομμουνισταί σκόρπισαν άπό τήν συνέλευσι τού Μπρίτζμαν, 
άφησαν πίσω τους μία λεπτομερή ιστορία τού παρανόμου κομμουνισμού, μαζί μέ 
ένα κατάλογο όλων έκείνων τ̂ ού μετείχαν στή συνέλευσι.

Στις 4 Μαρτίου 1921 έξελέγη ώς εικοστός ένατος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών ό Γουώρρεν Χάρντιγκ. Αυτός μάζεψε γύρω του τούς φίλους του άπό τό 
Ό χάϊο , τούς οποίους είχε γνωρίσει σάν έκδοτης τοπικής έφημερίδος καί σάν πολι
τικός. ~Ηταν οί φίλοι του μέ τούς οποίους έπαιζε πόκερ, άλλά συνάμα άποτελοΰσαν 
τό πολιτικό στρατηγείο του (έπιτελεΐο). Αυτοί οί άνθρωποι τον είχαν βοηθήσει 
στούς νικηφόρους άγώνες, πού τον ώδήγησαν στον Λευκό Οικο.

"Ετσι, δέν έπροξένησε έκπληξι όταν ό Χάρντιγκ διώρισε ώς 'Υπουργό Δικαιο
σύνης τον παλιό του φίλο άπό τό Ό χάϊο, Χάρρυ Ντώγκερτυ. Τά έπόμενα όμως τρία 
χρόνια ήταν γεμάτα έκπλήξεις. Οί έκπλήξεις αυτές παρ’ ολίγον νά διέλυαν τό Γρα
φείο ’Ερευνών καί ταυτοχρόνως νά στερούσαν τή χώρα άπό ικανούς άνδρες στις καί
ριες κρατικές θέσεις, πού κατελήφθησαν άπό άνθρώπους οί όποιοι δέν έφάνηκαν αν
τάξιοι τής έμπιστοσύνης τού λαού. -

Πριν έλθη στήν εξουσία ό Χάρντιγκ, οί υπάλληλοι τού 'Υπουργείου Δικαιοσύ-
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νης, πού ήταν οπαδοί τής παλαιας κυβερνήσεως, προσπαθούσαν νά μαντεύσουν ποιοι 
άπ’ αυτούς θά άπολύονταν κατά τήν άνασύνταξι τού διοικητικού προσωπικού. Έ π ί 
οκτώ χρόνια οί Δημοκρατικοί επηρέαζαν τά 'Υπουργεία. Τώρα, ύστερα άπό έντιμη 
πολιτική νίκη, είχαν οί Ρεμπουπλικάνοι σειρά.

Μέσα στήν ομίχλη τής άβεβαιότητος αυτής, ό Φλύνν προσπάθησε νά διαλύ- 
ση τις άμφιβολίες του περί παραμονής του ώς Διευθυντοΰ τού Γραφείου Ερευνών 
καί στο μέλλον. Στον Ντώγκερντυ άπεστάλησαν έπαινετικές έπιστολές γιά τον 
Φλύνν οχι μόνον άπο μέλη τού Κογκρέσσου, άλλά καί άπό τέσσερες ομοσπονδιακούς 
δικαστάς, πού συνιστοΰσαν τήν παραμονή τού Φλύνν.

'Ο Φλύνν είχε δίκαιο ν’ άνησυχή γιά τη θέσι του. Φήμες κυκλοφορούσαν δτι 
ώς Διευθυντής τού Γραφείου ’Ερευνών θά διωρίζετο ό διάσημος διεθνής αστυνομι
κός Γουίλλιαμ Μπέρνς. 'Ο  Μπέρνς είχε κάνει τήν έμφάνισί του στήν πόλι μαζί μέ 
τον Ντώγκερντυ καθώς καί μέ παράγοντες τού Λευκού Οίκου. ’Ήταν παιδικός φί
λος τού Ντώγκερντυ άπό τό Ό χάιο καί είχε γίνει διάσημος ώς Πρόεδρος τού Διε
θνούς ’Αστυνομικού Πρακτορείου πού έφερε τό δνομά του.

Οί συνεργάτες τού Μπέρνς τού παρέσχον τήν ύποστήριξί τους. 'Ο υποδιευ
θυντής μιας τραπέζης τού Σικάγου άπέστειλε μιά έπιστολή στο Λευκό Οίκο πού έ
λεγε δτι «κανένας άλλος άνδρας τής ειδικότητάς του στις 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν 
υποστηριζόταν άπό τούς τραπεζιτικούς οργανισμούς, δσον ό Γουίλλιαμ Μπέρνς...».

Οί φήμες άρχισαν νά παριστάνουν γιγάντιο τον μελλοντικό ρόλο τού Μπέρνς 
στήν κυβέρνησι. Δέν θά ήταν άπλώς Διευθυντής τού Γραφείου ’Ερευνών, άλλά ό Γε
νικός Διευθυντής δλων τών άνακριτικών υπηρεσιών τής χώρας. 'Η  έφημερίς «Τρα
πεζιτικός» τού Σικάγου, έγραφε:

«Γενική χαρά έπικρατεΐ καθ’ δλο τό μήκος τής λεωφόρου Πενσυλβάνια, ύστε
ρα άπό τήν εΐδησι δτι ό Πρόεδρος Χάρντιγκ θά διορίση τον Γουίλλιαμ Μπέρνς ώς 
’Αρχηγό δλων τών άστυνομικών καί μυστικών υπηρεσιών τού κράτους. Ό  'Υπουρ
γός Δικαιοσύνης, Ντώγκερντυ, ό όποιος γνωρίζει άπό πολλά χρόνια τον Μπέρνς καί 
τον έχει χρησιμοποιήσει σέ πολλές ειδικές περιπτώσεις, είναι ό άνάδοχος τής αστυ
νομίας. Οί μεγάλες επιχειρήσεις καί ειδικά αύτές πού έλέγχονται άπό ώρισμένους 
τραπεζιτικούς οίκους τής Νέας 'Υόρκης, ένδιαφέρονται καί έργάζονται ύπέρ τού 
Μπέρνς. Οί ’Εργατικοί είναι κατά τού Μπέρνς, άλλά δσοι δμως είναι έκτος τής « Έ - 
νώσεως» είναι ύπέρ αυτού».

Οί ’Εργατικοί ήταν πράγματι κατά τού Μπέρνς. 'Η  Ένωσις Μεταφορών καί 
ή Γενική ’Εργατική Συνομοσπονδία τής Νέας 'Υόρκης έγραψαν προς τον Πρόεδρο 
Χάρντιγκ καί τον παρακαλοΰσαν νά άναθέση τή δουλειά αύτή σ’ ένα άνδρα «ό όποιος 
νά είναι άμέμπτου ήθους». 'Ένας Καναδός δημοσιογράφος διετύπωνε τήν κατηγο
ρία δτι τό Διεθνές ’Αστυνομικό Πρακτορείο τού Γουίλλιαμς Μπέρνς στον Καναδά, 
έστελνε έπιστολές στούς βιομηχάνους καί τούς προσέφερε, έπ’ άμοιβή, τις υπηρεσίες 
του, νά κατασκοπεύη δηλαδή τούς έργάτες τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων καί 
νά τούς ένημερώνη «δταν, πού καί πώς οί έργάτες θά δημιουργούσαν ταραχές». Κα
τηγορούσε επίσης τούς πράκτορες τού Μπέρνς δτι έσκεμμένως υποδαύλιζαν τούς 
έργάτες καί τούς παρακινούσαν γιά ταραχές.

Μιά έπιστολή προς τον Πρόεδρο υπενθύμισε τό σκάνδαλο τού 1912, κατά τό 
όποιο ό Μπέρνς καί οί άνδρες του είχαν κατηγορηθή άπό τον τότε 'Υπουργό Δικαιο
σύνης Τζώρτζ Γουίκερσχαμ, δτι είχαν στείλει στήν εξέδρα ένορκων «καταδίκους». 
'Η  άναφορά τού Γουίκερσχαμ, σχετικώς μέ τήν ύπόθεσι αύτή, είχε έπισημανθή στήν 
έπιστολή. "Ισως ή άναφορά αύτή νά μήν έφθασε ποτέ στά χέρια τού Χάρντιγκ. Δια
βιβάσθηκε άπό τον Γραμματέα τού Χάρντιγκ, μαζί μέ άλλες διαμαρτυρίες, στον 
Ντώγκερντυ, στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οί διαμαρτυρίες δμως δέν έφεραν κανένα άποτέλεσμα. 'Ο Ντώγκερντυ, μ’ ένα
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τηλεγράφημά του μέ ήμερομηνία 18-8-1921, καθήρεσε τον Φλύνν. Τήν ίδια μέρα διω- 
ρίζετο στη θέσι του ό Μπέρνς, ό όποιος τηλεγραφούσε στον Ντώγκερντυ : «Δέν μπο
ρώ νά βρω λόγια για νά έκφράσω πλήρως τήν έκτίμησί μου για τήν εμπιστοσύνη νά 
μου άναθέσετε τη θέσι αύτή...». 'Ο  Φλύνν διαμαρτυρήθηκε ίσχυριζόμενος ότι έπαύθη 
παρανόμως καί ότι δέν τοϋ έδωσαν έξηγήσεις για τούς λόγους πού τον άπέλυσαν.

Μέ τις μεταβολές πού έκαμε ό Ντώγκερντυ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ό 
26ετής Έντγκαρ Χοΰβερ μετατέθηκε άπό τήν θέσι του καί βρέθηκε ειδικός βοηθός τοϋ 
'Υπουργού Δικαιοσύνης γιά τα θέματα πού άφοροΰσαν τό Γραφεΐον Ερευνών. ’Έ τσι 
τήν 21η Αύγούστου 1921 ό Χοΰβερ συμπεριελαμβάνετο στην δύναμι τοϋ Γραφείου, 
μέ έτήσιες άποδοχές 4.000 δολλάρια.

Τό παλαιό αρχείο τοϋ Γραφείου ’Αναζητήσεων άντανακλά τή μεγάλη πολιτική 
έξάρτησί του στήν εργασία του κατά τήν περίοδο τής κυβερνήσεως Χάρντιγκ. "Ενα 
ύπόμνημα πού εστάλη προς τον Μπέρνς άπό ένα Γερουσιαστή, κατέκρινε δριμύτατα 
τήν κομματική έξάρτησί τών ύπαλλήλων τοϋ Γραφείου ’Ερευνών. Τα ονόματα τών 
Ρεμπουπλικάνων κατεγράφοντο χωρίς παρατηρήσεις, άλλά υστέρα άπό τά ονόματα 
τών Δημοκρατικών ύπήρχαν σημειώσεις ώς λ.χ. «γαμβρός γερουσιαστοΰ τοϋ Δημο- 
κρατικοϋ Κόμματος, δρα ένεργώς ύπέρ τοϋ κόμματος», «τοποθετηθείς άπό τον Γερου
σιαστή Α.», «Δημοκρατικός μέ δράσι» κλπ.

’Έ τσι είχαν τά πράγματα όταν τον ’Οκτώβριο τοϋ 1921 διωρίσθηκε υπάλληλος 
τοϋ Γραφείου ’Ερευνών ό περιβόητος άστυνομικός Γκάστον Μήηνς, πού όπως διαπι
στώθηκε γρήγορα, ήταν στενός φίλος καί ευνοούμενος τοϋ Μπέρνς. Ό  Χοΰβερ όμως 
ήρθε σέ ρήξι μέ τον Μήηνς, σχεδόν άμέσως, γιατί δέν τοϋ άρεσαν οί σπάταλες διαθέ
σεις καί ή ήθική ύπόστασις τοϋ Μήηνς.

Ό  Μήηνς —κατά τον χρόνο πού ήταν υπάλληλος τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης— 
σύχναζε σ’ ένα ιδιωτικό γραφείο πού τό διηύθυνε ένας «μυστηριώδης άνθρωπος», πού 
έφερε τό κοινό όνομα Τζές Σμίθ. 'Ο  Μήηνς καί ό Σμίθ τά πήγαιναν πολύ καλά καί 
φαίνεται ότι υπήρχε άλληλοκατανόησις. Ό  Μήηνς ήξερε ότι ό Σμίθ δέν ήταν ένας τυ
χαίος φίλος.

'Ο Τζές Σμίθ ήταν ό στενώτερος φίλος τοϋ Χάρρυ Ντώγκερντυ καί κατοικοϋσε 
μαζί μέ τήν οικογένεια τοϋ Ντώγκερντυ στο ξενοδοχείο Γουώρντμαν Πάρκ. Παρ’ 
όλο οτι δέν κατείχε επίσημη θέσι στήν κυβέρνησι, κυκλοφοροΰσε ή φήμη ότι ό Τζές 
Σμίθ ήτανό άνθρωπος πού είχε μεγάλη έπιρροή σέ πρόσωπα πού κατείχαν ύψηλές 
κυβερνητικές θέσεις. ΤΗταν γνωστόν ότι ήταν προσωπικός φίλος τοϋ Προέδρου καί 
τής κυρίας Χάρντιγκ καί πολλές φορές παρευρισκόταν μεταξύ τών προσκεκλημένων 
τών κοινωνικών εκδηλώσεων τοϋ Λευκοΰ Οίκου. Διεξήγε μιά μεγάλη προσωπική καί 
ήμιεπίσημη άλληλογραφία άπό τό γραφείο του παρά τώ 'Υπουργείω Δικαιοσύνης. 
Έλέγετο ότι έχρησιμοποιοΰσε τον Μήηνς γιά έμπιστευτικές άναζητήσεις άτόμων καί 
πραγμάτων πού ένδιέφεραν τον Ντώγκερτυ.

Ό  «"Ηλιος» τής Νέας 'Υόρκης έγραφε τά κατωτέρω γιά τον Μήηνς :
«'Ο Μήηνς είναι τώρα πολύ καιρό τό άντικείμενο σχολίων άπό τον τύπο... Τό 

1916 ήταν πράκτωρ τών Γερμανών, άπό τούς οποίους έπληρώνετο γιά νά σαμποτάρη 
τό άγγλικό έμπόριο. Τό 1917 κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε μιά πλούσια χήρα, τήν 
Μώντ Κίγκ, ή οποία εύρέθη νεκρή άπό σφαίρα πιστολιού, ένώ βρισκόταν στήν Βόρειο 
Καρολίνα μαζί μέ τόν... Μήηνς. 'Ο  Μήηνς άθωώθηκε καί άπηλλάγη γιά τό έγκλημα 
αυτό, γιά νά παραπεμφθή σέ άλλη δίκη μέ τήν κατηγορία ότι συνέταξε πλαστή διαθή
κη ή οποία θά μετεβίβαζε τήν περιουσία τής Κίγκ στ’ όνομά του. Καί υστέρα άπ’ όλα 
αυτά βρίσκομε τόν άνθρωπο αυτόν υπάλληλο τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης...».

Έ π ί έτη ό Μήηνς κυτηγοΰσε τούς κατασκόπους, τούς άπατεώνες καί τούς διεθνείς 
κλέπτες. "Ολοι αυτοί τώρα συνεσπειρώθηκαν έναντίον του γιά νά ματαιώσουν τις έν
τιμες επιδιώξεις του, ίσχυρίζετο ό Μήηνς. Κάποτε είχε άνακαλύψει ένα ολόκληρο φορ-
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τίο άπό έγγραφα, πού περιείχαν σπουδαία μυστικά για τήν άμυνα της ’Αμερικής, τά 
όποια όμως του «έκλάπησαν» άπό ξένους πράκτορας πριν προλάβη νά τά παραδώση 
στήν Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τό λάθος στην ιστορία αυτή ώφείλετο 
στο ότι τά δέματα αύτά είχαν τό ίδιο βάρος μέ άλλα κοινά δέματα όταν παρεδίδοντο 
χωρίς έ'γγραφο, όπως έγίνετο σέ παρόμοιες περιπτώσεις πού ύπετίθετο ότι περιείχαν 
μυστικά έγγραφα. Ό  Μήηνς δεν είχε έφωδιασθή άπό τήν 'Υπηρεσία Στρατού μέ συ
στατική επιστολή γιά τον σκοπό αύτό.

'Ο Μπέρνς υπερασπίσθηκε μέ πείσμα τον παλιό του φίλο κατά των συκοφαντών 
του. Λίγο μετά τήν τοποθέτησι τού Μήηνς στο Γραφείο ’Ερευνών, έλήφθη μιά άνα- 
φορά ένός είσαγγελέως, πού είχε διεξάγει τήν άνάκρισι στήν υπόθεσι τού Μήηνς καί 
τής δολοφονίας τής Κίγκ, ό όποιος διαμαρτυρόταν προς τον 'Υπουργό Δικαιοσύνης 
καί τον Μπέρνς, ότι ό Μήηνς τον είχε άπειλήσει χρησιμοποιώντας «τραχεία καί 
αισχρή γλώσσα». 'Ο Μπέρνς άπάντησε στον εισαγγελέα ότι «άδικεΐ μεγάλως τον 
Μήηνς», γιατί άπό τό «έπίσημο ήμερολόγίο» τοϋ Μήηνς δέν προέκυπτε ότι είχε 
πραγματοποιήσει τήν έπίσκεψι καί τις άπειλές γιά τις οποίες τον κατηγορούσε.

Καί άλλα όμως πάρα πολλά άτομα ύπέβαλαν ερωτήσεις γιά τον Μπέρνς καί τον 
Ντώγκερτυ, πού έφερναν σέ άμηχανία τον Μπέρνς, ό όποιος έλυσε τό πρόβλημα κατά 
τον έξής τρόπο : Ό  'Υπουργός Δικαιοσύνης περιώρισε τον Μήηνς ώς άπλό υπάλληλο 
τού Γραφείου ’Ερευνών μέχρι «νεωτέρας άποφάσεως» (9-2-1922) καί έν συνεχεία 
ό Μπέρνς κατεχώρησε τον Μήηνς ώς πληροφοριοδότη στή δύναμι τού Γραφείου, όπου 
αύτός συνέχισε τή δουλειά τοϋ, όπως καί πρίν.

'Η  χώρα ήταν άκόμα άρρωστη καί ύπέφερε άπό τόν ύψηλό πυρεττό πού τής κατέ- 
λιπε ή προπολεμική περίοδος άναρχίας. Οί άεργοι κυκλοφορούσαν κατά έκατομμύρια 
στούς δρόμους. "Υστερα άπό λίγους μήνες τά συνθήματα τού Χάρντιγκ «άποκατάστα- 
σις τής όμαλότητος» άρχισαν νά χλευάζωνται άπό τούς Δημοκρατικούς. Τό ’Έθνος ολό
κληρο κατεφέρετο κατά τού Χάρντιγκ, γιά τούς νόμους του περί αύξήσεων τών φο
ρολογικών εισφορών.

Ά πό  έργατικής πλευράς, ή άγανάκτησις διωγκώνετο συνεχώς καί άναταραχή 
έπεκράτει στις τάξεις τών σιδηροδρομικών. 'Η  κρατική έπιτροπή επί τών ύποθέσεων 
εργατών τών σιδηροδρόμων ελάττωσε κατά 12 °/ 0 τούς μισθούς όλων σχεδόν τών σι
δηροδρομικών κατά τό έτος 1921 καί μετά ματαίωσε μιά άπεργία τους, μέ τήν δια- 
βεβαίωσι ότι, γιά ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα, δέν θά προέβαινε σέ περαιτέρω 
μείωσι ιών μισθών.

Τό κρατικόν εισόδημα όμως άρχισε νά ελαττώνεται συνεχώς καί ή Διεύθυνσις 
Σιδηροδρόμων ζήτησε νά άνακουφισθή καί πάλιν μέ τήν περικοπή τών μισθών. Τήν 
6η ’Ιουνίου 1922, ή κρατική έπιτροπή άνήγγειλε ότι οί σιδηροδρομικοί θά ύφίσταντο 
καί άλλη μείωσι τού μισθού των κατά 12 ° /0. Τήν 1η ’Ιουλίου, άπήργησαν 400.000 
σιδηροδρομικοί. Οί «Τέσσερες μεγάλες» συνάδελφοι ένώσεις (τών οδηγών) δέν 
άπήργησαν.

'Η  διεύθυνσις τών Σιδηροδρόμων άποφάσισε νά στερήση τά δικαιώματα πολυε
τούς ύπηρεσίας, σέ όσους είχαν άπεργήσει, όταν θά έπανήρχοντο γιά νά άναλάβουν 
εργασία. 'Ο  Πρόεδρος Χάρντιγκ προσπάθησε νά ματαιώση τήν άπεργία δίνοντας 
μιά λύσι, άλλά ή προσπάθειά του άπέτυχε, λόγω τού θέματος τής άπωλείας τών δικαιω
μάτων πολυετούς ύπηρεσίας, ένα θέμα πού έρχόταν νά έπισκιάση τήν άρχική αιτία 
τής άπεργίας, τήν περικοπή τών μισθών.

Ταραχές σημειώθηκαν. Οί άπεργοσπάστες κτυπήθηκαν. Οί άπεργοί έπετέθησαν 
κατά τών φυλάκων τών σιδηροδρόμων, άνθρωποι σκοτώθηκαν, γέφυρες άνατινάχθηκαν 
καί μηχανές άχρηστεύθηκαν. 'Η  κυκλοφορία τών συρμών ελαττώθηκε καί ή οικονομία 
τού έθνους έκινδύνευε νά στραγγαλισθή. ·

(Συνεχίζεται)
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’Άρθρον 75.

Οί χρησιμοποιοΰντες πάσαν οδόν ύποχρεοΰνται δπως συμμορφώνται προς τά 
έν τοϊς έπομένοις άρθροις οριζόμενα, διά τήν έξασφάλισιν της άκωλύτου και άκινδύ- 
νου κυκλοφορίας.

"Αρθρον 76.
Τ αχύτης.

1. 'Ο  οδηγός ύποχρεοΰται να ρυθμίζη την ταχύτητα τοϋ όχήματός του άνα- 
λόγως των ειδικών συνθηκών, ιδία ώς έκ τοϋ τύπου τοϋ οχήματος, τοϋ συστήματος 
τροχοπεδήσεως, ή τοϋ βάρους καί του είδους τοϋ φορτίου του καί έκ τών ειδικών χα
ρακτηριστικών καί συνθηκών τής όδοΰ, της κινήσεως, τών καιρικών συνθηκών καί 
ένδεχομένων περιορισμών, κατά τρόπον ώστε τοΰτο νά μη άποτελή κίνδυνον διά τήν 
άσφάλειαν προσώπων, ζώων ή πραγμάτων ή αιτίαν άταξίας καί έν γένει παρακωλύ- 
σεως τήξ κυκλοφορίας, κατά τήν χρησιμοποίησήν τών οδών.

2. ’Ιδιαιτέρως ό οδηγός παντός οχήματος ύποχρεοΰται νά μετριάζη τήν τα
χύτητα αύτοΰ εις τά τμήματα τής όδοΰ μέ περιωρισμένον πεδίον όρατότητος, εις τάς 
στροφάς, πλησίον τών σχολείων, ώς καί πλησίον σταθμεύοντας λεωφορείου, πλη
σίον τών διασταυρώσεων καί διακλαδώσεων τών όδών, εις τάς άποτόμους κατωφέ
ρειας, κατά τάς νυκτερινάς ώρας, είς περίπτωσιν ομίχλης, κονιορτοΰ, βροχής, χιό- 
νος καί γενικώς όταν τό οδόστρωμα είναι ολισθηρόν.

’Επίσης κατά τήν διέλευσιν έκ στενών διόδων καί έφ’ όσον ή διασταύρωσίς του 
μέ άλλα οχήματα καθίσταται δυσχερής, όταν εύρίσκωνται ζώα έπί τής όδοΰ δεικνύον- 
τα σημεία ταραχής έπί τή προσεγγίσει του, κατά τήν διέλευσιν άπό κατωκημένας 
περιοχάς καί αν πεζοί εύρίσκωνται έπί τής τροχιάς του βραδύνουν νά άπομακρυν- 
θοΰν, ώς καί εις πάσαν άλλην ειδικήν περίπτωσιν, έπιβάλλουσαν μετριασμόν ταχύ- 
τητος.

3. ’Απαγορεύεται είς τούς οδηγούς νά συναγωνίζωνται άλλήλους είς ταχύτητα.
4. Είς τήν τήρησιν τών άνωτέρω διατάξεων ύποχρεοΰνται καί οί οδηγοί ζώων 

έλξεως, φόρτου, ιππασίας.
5. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προ

στίμου πεντακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.
"Αρθρον 77.

'Όρια ταχύτητος.
1. ’Εντός κατωκημένων περιοχών τό δριον άνωτάτης ταχύτητος τών οχημάτων 

είναι 50 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.
'Ο 'Υπουργός τών Συγκοινωνιών ή αί ύπό τούτου έξουσιοδοτούμεναι άρχαί δύ- 

νανται, δι’ άποφάσεώς των, έάν ύφίστανται είδικαί συνθήκαι, νά μειώνουν τό όριον 
τοΰτο είς 40 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.

2. ’Εκτός κατωκημένων περιοχών έπί όδών ή τμημάτων αύτών δύναται νά καθο-
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ρίζηται μέγιστον ή έλάχιστον δριον ταχύτατος δι’ άπόφάσεως τού 'Τπουργοϋ Συγ
κοινωνιών ή των ύπδ τούτου εξουσιοδοτημένων αρχών.

Αί κατά τάς άνωτέρω παραγράφους άποφάσεις τίθενται έν ίσχύι άπό τής τοπο- 
θέτήσεως έπ'ι τών οδών τών ειδικών περί όρίων ταχύτητος πινακίδων. Πινακίδες 
ορίων ταχύτητος τοποθετούνται ύποχρεωτικώς καί εις τάς κατωκημένας περιοχής. _

. 3. Έκτος κατωκημένων περιοχών διά τά φορτηγά αύτοκίνητα μικτού βάρους 
άνωτέρου τών 5 τόννων το μέγιστον δριον ταχύτητος είναι 60 χιλιόμετρα καθ’ ώραν. 
Διά τά λοιπά φορτηγά καί λεωφορεία έν γένει τό μέγιστον δριον ταχύτητος είναι 70 
χιλιόμετρα ώριαίως.

4. Δι’ οχήματα έμφορτα επικινδύνων εμπορευμάτων καί διά φορτηγά οχήματα 
μεταφέροντα πρόσωπα, τό άνώτατον δριον ταχύτητος εντός κατωκημένων περιοχών 
είναι 40 χιλιόμετρα, έκτος δέ κατωκημένων περιοχών είναι 50 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.

5. Διά μοτοποδήματα, άγροτικά μηχανήματα καί μηχανήματα έργων, τό μέγι
στον δριον ταχύτητος είναι 40 χιλιόμετρα καθ’ ώραν, άν δέ τά μηχανήματα έργων, τά 
άγροτικά τοιαΰτα ή τά ύπ’ αύτών ρυμουλκούμενα στερούνται έλαστικών έπίσώτρων, 
τό μέγιστον δριον ταχύτητος είναι 15 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.

6. 'Ο 'Υπουργός Συγκοινωνιών ή αί έξουσιοδοτημέναι ύπό τούτου άρχαί εις 
δλώς έξαιρετικάς περιπτώσεις δύνανται, δι’ ήτιολογημένων άποφάσεών των, νά καθο
ρίζουν όρια ταχύτητος άνώτερα ή κατώτερα τών ώς άνω όριζομένων.

" 7. Έ ν πάση περιπτώσει ούδείς δύναται νά όδηγή όχημα εις ταχύτητα τόσον μι-.· 
κράν, ώστε νά έμποδίζη την κανονικήν κίνησιν, έκτος έάν λόγοι άσφαλείας έπιβάλλουν 
τούτο.

8. ’Επί τών λεωφορείων καί τών φορτηγών αυτοκινήτων, περί ών ή παράγραφος 
3 τού παρόντος άρθρου, καί εις τό όπισθεν μέρος αύτών άναγράφεται ύποχρεωτικώς, 
διά στοιχείων ύψους 15 εκατοστών τού μέτρου, μέλανος χρώματος έπί λευκής κυκλι
κής έπιφανείας, ό άριθμός τού έπιτρεπομένου μεγίστου ορίου ταχύτητος αύτών.

Ή  αύτή ύποχρέωσις ύφίσταται καί έπί παντός ρυμουλκουμένου.
9. Εις δλας τάς περιπτώσεις ένθα καθορίζονται όρια .ταχύτητος ίσχύουσι καί αί 

ύπό τού άρθρου 76 καθοριζόμενα', ύποχρεώσεις.
10. Δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται νά έπιβάλλεται, έπί 

σκοπώ έλέγχου τών στοιχείων πορείας (διανυθέντα χιλιόμετρα, χρόνος καί διάκοπαί 
πορείας, ταχύτης) τών φορτηγών καί λεωφορείων αύτοκινήτων, ύποχρεωτικός έφο- 
διασμός αύτών δι’ αύτομάτου συσκευής καταγραφής τών στοιχείων τούτων.

■ Έ ν τή αύτή άποφάσει καθορίζονται ό τύπος καί αί τεχνικαί προδιαγραφαί τής 
άνωτέρω συσκευής, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άναγκαία διά την έφαρμογήν τής 
άνωτέρω διατάξεως.

1.1. "Οστις ύπερβαίνει τό έπιτρεπόμενον άνώτατον δριον ταχύτητος μέχρις 20 
χιλιομέτρων ώριαίως, τιμωρείται διά προστίμου μέχρι χιλίων μεταλλικών δραχμών, 
άν δέ ύπερβαίνη τούτο πλέον τών 20 χιλιομέτρων τιμωρείται διά προστίμου πεντακο- 
σίων τούλάχιστον μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.

'Ο παραβαίνων τάς λοιπάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προστί
μου μέχρι δύο χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.

’Άρθρον 78.
'Οδήγησις προς τά δεξιά—Λωρίδες κυκλοφορίας.

1. Οί οδηγοί οχημάτων ύποχρεοΰνται όπως κυκλοφορώσιν έπί τής δεξιάς πλευ
ράς τής όδοΰ καί εις τό δεξιόν άκρον αύτής, καί άν άκόμη ή οδός είναι έλευθέρα. Τό 
αύτό ισχύει καί διά τούς οδηγούς τών άνευ μηχανής οχημάτων καί ζώων. Οί οδηγοί 
τών τελευταίων τούτων, έάν ύπάρχη προέκτασις (έρεισμα) τής οδού, ύποχρεοΰνται 
νά οδηγούν ταΰτα έπ’ αύτής.
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2. Ή  παράβασις τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου θεωρείται ιδι
αιτέρως έπιβαρυντική κατά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής, δταν τό όχημα διαγράφη κα
μπύλην ή βαίνη έπί .τμήματος όδοϋ μέ κυρτήν άλλαγήν κλίσεων περιωρισμένης όρα- 
τότητος, έξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ’ άς έπιτρέπεται ή εις παραλλήλους 
στοίχους κυκλοφορία.

3. Έ π ί οδών διηρημένων εις λουρίδας κυκλοφορίας, δι’ οριζοντίου σημάνσεως 
(διαγραμμίσεως), τά οχήματα ύποχρεδϋνται υά κινούνται κατά τδ δυνατόν έντδς των 
ορίων μιας λωρίδος καί εις τό μέσον αύτΐήςι'

’Αλλαγή λωρίδος επιτρέπεται, ύπ’ ευθύνη πάντοτε του όδηγοΰ, άφοϋ προηγουμέ
νως ούτος-βεβαιώθή οτι δέν θά παρακωλύση ή προκαλέση κίνδυνον εις τήν κυκλοφο
ρίαν, τηρουμένης πάντως τής διατάξεως του άρθρου 86, παραγρ. 1 τοϋ παρόντος.

4. Έ π ί οδών διπλής κατευθύνσεως, διηρημένων διά σημάνσεως εις δύο λωρί
δας κυκλοφορίας, δέον δπως χρησιμοποιήται ή προς.τά δεξιά τής κινήσεως λωρίς. Έ π ί 
διηρημένων εις τρεις λωρίδας δέον δπως χρησιμοποιήται ή προς τά δεξιά τής κινή- 
σεώς λωρίς, τής κεντρικής προοριζομένης διά τήν ύπέρβασιν (προσπέρασμα), καί έπί 
διηρήμένων είς δύο λωρίδας δι’ έκάστην κατεύθυνσιν δέον δπως χρησιμοποιήται ή 
προς τά δεξιά λωρίς, τής άριστερας προοριζομένης διά τήν ύπέρβασιν.

5. Έ π ί οδών μοναδικής κατευθύνσεως (μονοδρόμων), διηρημένων είς τρεις 
τουλάχιστον λωρίδας κυκλοφορίας, ή οδών διπλής κατευθύνσεως, διηρημένων είς 
τρεις τουλάχιστον λωρίδας δι’ έκάστην κατεύθυνσιν, έπιτρέπεται ή κυκλοφορία είς 
παραλλήλους σειράς (στοίχους). Είς πάσαν περίπτωσιν τά βραδυποροϋντα οχήματα 
ύποχρεοΰνται νά κινούνται είς τήν δεξιάν λωρίδα.

6. Οί οδηγοί προκειμένου νά προβώσιν είς άλλαγήν κατευθύνσεως προς τά δεξιά 
ύποχρεοΰνται νά κινηθώσιν έγκαίρως προς τό δεξιόν άκρον. του οδοστρώματος τής 
άκολουθουμένης οδού. Διά τήν προς τά άριστερά άλλαγήν κατευθύνσεως ύποχρε- 
οϋνται δπως, άφοϋ πλησιάσωσι προοδευτικώς προς τον άξονα τής όδοϋ, πραγματοποιή- 
σωσι τήν στροφήν περί τό κέντρον τής διασταυρώσεως, έφ’ δσον τοΰτο είναι δυνατόν, 
χωρίς νά έμποδισθή καί ή άντιθέτου κατευθύνσεως κυκλοφορία.

7. Είς περίπτωσιν οδών μοναδικής κατευθύνσεως (μονοδρόμων), διά τήν προς τά 
άριστερά στροφήν δέον δπως πλησιάζωσιν έγκαίρως είς τό άριστερόν άκρον τοϋ οδο
στρώματος.

8. Πάσα κατασκευή, νησίς, στήλη διασταυρώσεως, μνημεΐον ή έ'ργον αποτελούν 
έμπόδιον είς τήν κατ’ εόθεΐαν κίνησιν τών οχημάτων, δέον νά παρακάμπτεται προς τά 
δεξιά, έφ’ δσον τοΰτο είναι δυνατόν έκτος άντιθέτου σημάνσεως.

9. Ό σ τις  παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προσ
τίμου τούλάχιστον πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

’Άρθρον 79.
Προτεραιότης.

1. Είς τάς διασταυρώσεις τών οδών οί οδηγοί ύποχρεοΰνται δπως έπιδεικνύωσιν 
ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καί προσοχήν.

2. Είς τάς διασταυρώσεις ή προτεραιότης ορίζεται διά σημάνσεως.
Είς τάς άνευ σημάνσεως διασταυρώσεις ή προτεραιότης άνήκει είς τον έκ δεξιών 

προερχόμενον.
α) Οί κινούμενοι έπί άρτηριών εχουσι προτεραιότητα έναντι τών κινουμένων έπί 

τών παρόδων αύτών.
β) Έ π ί κυκλικού κόμβου τήν προτεραιότητα έχουν οί κινούμενοι έντός αύτοΰ 

έναντι τών εισερχομένων.
γ )  Οί έκτος κατωκημένων περιοχών κυκλοφοροΰντες έπί τών έθνικών οδών έ-
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χουσι τήν προτεραιότητα, έκτος έάν, μετ’ άπόφασιν τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, 
ορίζεται διά σημάνσεως άλλως.

δ) Εις περίπτωσιν εμποδίου έπί τοϋ οδοστρώματος οί κυκλοφοροΰντες προς τήν 
κατεύθυνσιν τοϋ άνευ εμποδίου τμήματος τής όδοΰ έχουσι τήν προτεραιότητα, έξαιρέ- 
σει όδοϋ μεγάλης κλίσεως, οπότε τήν προτεραιότητα έχουσιν οί άνερχόμενοι.

ε) Οί έκκινοϋντες ή οί προς τα όπίσω, οσάκις τοΰτο επιτρέπεται, κινούμενοι 
δέον όπως παραχωρούν τήν προτεραιότητα εις τους υπολοίπους.

στ) Εις τάς διαβάσεις σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών ή προτεραιό- 
της άνήκει εις τα έπ’ αυτών κυκλοφοροΰντα οχήματα.

3. 'Ο  παραβαίνων τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προστίμου 
τουλάχιστον πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

’Άρθρον 80.
Ύ πέρβασις (προσπέρασμα).

1. 'Υπέρβασις προπορευομένου οχήματος έπιτρέπεται μόνον όταν τό πεδίον 
όρατότητος έπιτρέπη τοΰτο άνευ κινδύνου, όταν ύπάρχη έπαρκής έλεύθερος χώρος καί 
όταν τις έκ τών άκολουθούντων δεν ήρχισεν έκτελών παρόμοιον χειρισμόν.

2. 'Η  ύπέρβασις έπιτρέπεται κατά κανόνα προς τά άριστερά. Μετά τήν ύπέρ- 
βασιν ό οδηγός ύποχρεοΰται νά έπαναφέρη τό όχημα είς τό δεξιόν κατά τρόπον άπο- 
κλείοντα κίνδυνον δι’ έκεΐνον τον όποιον ύπερέβη.

3. 'Ο  οδηγός ώς άντιληφθή ότι τό άκολουθοΰν όχημα προτίθεται νά τον ύπερβή, 
ύποχρεοΰται όπως βαίνη όσον τό δυνατόν πλησιέστερον προς τό δεξιόν της όδοΰ καί 
μή αύξάνη τήν ταχύτητα.

4. Είς τάς οδούς τριών λωρίδων κυκλοφορίας ή ύπέρβασις έπιτρέπεται μόνον όταν 
ή μεσαία λωρίς δέν έχη ήδη καταληφθή ύπό άντιθέτως έρχομένου οχήματος.

5. 'Η  ύπέρβασις έπιτρέπεται προς τά δεξιά όταν ό προπορευόμενος έχη δώσει 
σήμα ότι προτίθεται νά στρέψη προς τά άριστερά ή όταν έπιτρέπεται ή κυκλοφορία είς 
σειράς παραλλήλους (στοίχους).

6. Ή  ύπέρβασις τών τροχιοδρόμων έπιτρέπεται μόνον προς τά δεξιά καί όταν 
τό πλάτος τοϋ οδοστρώματος τό έπιτρέπη. Τοΰτο άπαγορεύεται όταν οί τροχιοδρόμοι 
εύρίσκωνται έν στάσει προς έπιβίβασιν ή άποβίβασιν έπιβατών καί δέν ύφίσταται νη- 
σίς άσφαλείας.

7. ’Απαγορεύεται ή ύπέρβασις είς τάς κάτωθι περιπτώσεις : 
α) Προ ή έπί τών καμπύλών.
β) Είς τμήματα οδών μέ κυρτήν άλλαγήν κλίσεων περιωρισμένης όρατότητος. 
γ )  "Οταν τοΰτο έπιβάλλεται άπό είδικάς πινακίδας ή τήν σήμανσιν τοΰ οδοστρώ

ματος.
δ) Καθ’ όν χρόνον τό προπορευόμενον ύπερβαίνει έτερον όχημα, έξαιρέσει τής 

ύπάρξεως τριών τούλάχιστον λωρίδων κατά κατεύθυνσιν.
ε) Τών σταθμευόντων οχημάτων προ ίσοπέδων διαβάσεων, 
στ) Πλησίον τών μή φυλασσομένων ίσοπέδων διαβάσεων, 
ζ) ’Οχήματος τό όποιον έστάθμευσε διά νά διευκολύνη διάβασιν τών πεζών, 
η ) Οί ύπό στοιχεία α, β καί γ  περιορισμοί δέν ίσχύουσι προκειμένου περί οδών, 

δύο κεχωρισμένων κατά κατεύθυνσιν οδοστρωμάτων ή περί οδοστρώματος μέ τού
λάχιστον δύο λωρίδας κυκλοφορίας δι’ έκάστην κατεύθυνσιν πορείας ή περί μονοδρό
μων.

8. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προστί
μου τούλάχιστον πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως, ή καί δι’ άμφο- 
τέρων τών ποινών τούτων.

(Συνεχίζεται)
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Λ Ε Λ Α  Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η
Τοϋ ' Υπαστυνόμου Α' χ, ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Γράφει, στο θαυμαστό βιβλίο του «Τό χρονικό τής σκλαβιάς» ό κ. Χρ. Ζαλοκώ
στας, τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια. «Λέλα Καραγιάννη! Μορφή ιστορική 
άπό εκείνες πού μπορεί να λαξεύη ή έλληνική φυλή, άλησμόνητα μεγάλες. Κάποτε θά 
τής στήσουμε άγαλμα-καμάρι για τις Έλληνοποΰλες..... ».

Καί ή ώρα τοϋ άγάλματος, τής άποκαλύψεως τής προτομής μάλλον στήν οδόν 
Τοσίτσα, ήλθε αυτές τις ήμέρες, τό πρωινό τής 9ης ’Ιουνίου. Σύσσωμος ή έπίσημος 
Πολιτεία άπεκάλυψε διά τής πριγκιπίσσης Ειρήνης τήν προτομή τής ήρωίδος καί τό 
’Έθνος άπένειμε τον όφειλόμενο φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης σ’ εκείνη τήν Σπαρτιά
τισσα, εκείνη τήν Σουλιώτισσα καί πραγματική άπόγονο τής Μπουμπουλίνας τοϋ ’21 
—έκ μητρός— πού έδωσε τά πάντα στον άγώνα τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως καί τελι
κά τήν ζωή της. "Ας δοϋμε λοιπόν σέ μιά πολύ σύντομη άναδρομή τό τιτάνειο έργο 
πού μετέβαλλε τήν Λέλα Καραγιάννη σέ θρύλο καί έκαμε νά χυθοϋν ποταμοί μελάνης 
στήν έξιστόρηση μιας δράσεως πού έγγίζει τά δρια τοϋ ύπερφυσικοΰ.

** *
Βρισκόμαστε στήν εποχή πού οί σιδερόφρακτες μεραρχίες τοϋ Χίτλερ εισέβαλαν 

στήν Ελλάδα. Ή  Λέλα Καραγιάννη, κάθε πρωί πού κατεβαίνει στήν πλατεία’Αμερι
κής νά πάρη τό τράμ, βλέπει τήν γερμανική σημαία νά κυματίζη στήν ’Ακρόπολη καί 
άνατριχιάζει. Βλέπει καί ένα Γερμανό στρατιώτη κάποιο πρωί, τό πέμπτο τής γερ
μανικής κατοχής, νά δέρνη άλύπητα ένα παιδάκι εκεί στήν στάση τής πλατείας. Χωρίς 
κανείς νά καταλάβη καλά-καλά τί έγινε, ό στρατιώτης κυλιέται στήν άσφαλτο καί τό 
παιδί σώζεται. Είχε έπιτεθή ή Καραγιάννη, είχε άπωθήσει μέ δύναμη τον Γερμανό 
καί έξαφανιζόταν προς τά δυτικά, κρατώντας τό παιδί.

’Από τήν ύπαιθρο, πολλοί "Ελληνες στρατιώτες οδεύουν άκόμα προς τά σπίτια τους. 
’Άλλοι εξακολουθούν τις μάχες μαζί μέ τούς Βρεταννούς, πού υποχωρούν γιά τή Μέση 
’Ανατολή. Παντού ή άπόγνωση, παντού ή φοβέρα τής σκλαβιάς πού καταπλακώνει 
τά στήθη τών Ελλήνων.

"Ενας νέος σωριάζεται σάν μεθυσμένος σέ στύλο τού τράμ, τό άπόγευμα τής 10ης 
Μαίου 1941 καί άπέναντι άπό τό σπίτι τής Καραγιάννη. Είναι ψηλός, ξανθός, μέ ρού
χα πού δέν φαίνονται δικά του. Μοιάζει πληγωμένος καί μέ πολλή προσπάθεια άγωνί- 
ζεται νά σηκωθή καί νά τρέξη. Ή  Καραγιάννη τον παρακολουθεί άπό τό παράθυρό 
της, τό άλάνθαστο ένστικτό της τήν προειδοποιεί πώς κάτι σοβαρό συμβαίνει καί 
άποφασίζει : Στέλνει μιά κόρη .της καί τον φέρνει στο σπίτι όπου διαπιστώνει πώς 
είναι ό Αυστραλός στρατιώτης Τζών Ούΐλσων, βαρειά πληγωμένος, πού ώς τότε 
κρυβόταν σ’ ένα βαρέλι νερού κάποιας οικοδομής.

Ά πό  τήν στιγμή εκείνη ή Καραγιάννη άποφασίζει νά κάμη ώργανωμένη άντί- 
σταση. Τό όραμα τής πατρίδος τήν συνεπαίρνει, ξυπνά μέσα της τήν προγονική Μπου- 
μπουλίνα καί φέρνει τήν μεγάλη άπόφαση τής θυσίας. Κρύβει άπό τήν στιγμή εκείνη 
τον Αυστραλό στρατιώτη, τον περιθάλπει καί μέ τον καιρό τον γιατρεύει. Καί άπό το 
ίδιο βράδυ οργανώνει τό πρώτο κλιμάκιο άντιστάσεως, μέ μέλη τον άνδρα της Νίκο 
Καραγιάννη καί τά έπτά παιδιά τους : τήν ’Ιωάννα, τήν Ήλέκτρα, τον Γεώργιο, 
τον Βύρωνα, τον Νέλσωνα, τήν Νεφέλη καί τήν Ελένη.

Πόσος ρομαντισμός καί πόση άγάπη προς τήν Ελλάδα τής οίασδήποτε έποχής 
κρυβόταν στήν καρδιά τής Καραγιάννη, φανερώνεται άπό τά ονόματα πού έδωσε ή 
ήρωίδα στά παιδιά της. Τά παιδιά αύτά ώστόσο, πού τόσες άλλες μάννες στή θέση τής 
Καραγιάννη θά προσπαθούσαν νά τά κρατήσουν μακρυά άπό τον κίνδυνο, άπετέλεσαν



550 Χαρ. Σταμάτη

μαζί μέ τούς γονείς τήν πρώτη εθνική οργάνωση άντιστάσεως μέ τον τίτλο 
«Μπουμπουλίνα». ’Αργότερα, ή οργάνωση θά διευρυνθή μέ τόσους άλλους "Ελληνες 
πατριώτες καί θά λάβη τήν ονομασία « Ελληνική Σιωπηλή Στρατιά».

’Από τήν 10η Μαίου 1941 ή Λέλα Καραγιάννη άρχίζει τήν μεγάλη καί πρώτη άντί- 
σταση της φυλής κατά τήν επάρατο κατοχή. 'Ο  Οόίλσων πού σώθηκε καί ήξερε ποΰ 
έκρύβοντο άλλοι πατριώτες του, τούς ειδοποιεί καί τούς φέρνει στο σπίτι τής Καραγιάν- 
νη. ’Εκείνοι φέρνουν πάλι άλλους γνωστούς, πλέον άπό τριάντα, καί ένας άριθμός 
περίπου πενήντα Αυστραλών καί Βρετανιών κρύβεται άπό τήν ήρωίδα στο δικό της 
σπίτι καί σέ σπίτια άλλων φιλικών της οικογενειών. Μιά πληροφορία πού φθάνει στήν 
Καραγιάννη όμιλεϊ γιά συγκέντρωση τών "Αγγλων αιχμαλώτων τής Κρήτης σέ στρα
τόπεδο τής Κοκκινιάς. Καί τήν έπομένη, ένας έμπιστος τοποθετείται στο σπίτι τοϋ 
άρτοποιοϋ Παπαβασιλείου, πού βρισκόταν απέναντι άπό τό στρατόπεδο, ένας έμπι
στος πού μέ ναυτικά σχήματα προς τούς αιχμαλώτους κατορθώνει νά συνεννοηθή γιά 
τήν σωτηρία τους : Σιγά-σιγά οί αιχμάλωτοι φυγαδεύονται όλοι, ντυμένοι έργάτες κι’ 
άκόμα μέ γερμανικά στρατιωτικά καμιόνια. Τόπος άποβιβάσεως ή οδός Σωκράτους, 
δπου μία κυρία τούς παραλαμβάνει. 'Η  κυρία είναι ή Λέλα Καραγιάννη, πού βάζοντάς 
τους νά τήν άκολουθοϋν άραιά, ώστε αν συλληφθή κανένας νά έχουν τον καιρό νά .δια
φύγουν οί άλλοι, οδηγεί τούς "Αγγλους στήν οδόν Φυλής 266 καί σέ άλλα δύο σπίτια 
τής όδοϋ Ρόδου. Τόσο τό σπίτι τής οδού Φυλής δσο καί τά δύο τής όδοϋ Ρόδου τά έχει 
ένοικιάσει μέ χρήματά της ή Καραγιάννη καί τά έχει μεταβάλλει σέ ειδικά καταφύγια 
τών συμμάχων Βρεταννών, ένώ τριάντα άκόμα έφεδρικά δωμάτια έχουν στήν διά
θεσή της φιλικά της πρόσωπα. Γιά δλους αύτούς ή Καραγιάννη διαθέτει τρεις δικούς 
της γιατρούς καί μέ τις κόρες της έξασφαλίζει τήν διατροφή τους.

"Αλλη πληροφορία πού φθάνει στήν Καραγιάννη άποκαλύπτει δτι κοντά στά Μέ
γαρα καί στο μοναστήρι τοϋ 'Αγίου 'Ιεροθέου κρύβονται είκοσι "Αγγλοι. Δέν διστά
ζει τότε νά μεταμφιεσθή σέ χωρική, νά πάρη στον ώμο ένα σάκκο γεμάτο τρόφιμα καί 
νά φθάση κάποιο μεσημέρι στή μονή. Παρουσιάζεται στήν ήγουμένη καί τής δίνει τά 
τρόφιμα, έκείνη φοβείται παγίδα μά τελικά πείθεται άπό τά καθαρά μάτια τής Καρα- 
γιάννη. Τρεις ήμέρες άργότερα ή ήγουμένη βλέπει νά ξανάρχεται τό μεσημέρι ή Καρα- 
γιάννη στο μοναστήρι, αύτή τή φορά δμως μεταμφιεσμένη σέ γρηά ζητιάνα, ξυπόλυτη 
καί έξουθενωμένη άπότή ζέστη τοϋ ’Ιουνίου καί μέ ένα μεγαλύτερο σάκκο μέ τρόφιμα 
στον ώμο. Παίρνει ξανά τά τρόφιμα ή ήγουμένη, σταυροκοπεΐται καί κλαίει άπό συγκί
νηση. ’Αλλά λίγες ήμέρες άργότερα, ή ’ίδια ήγουμένη βλέπει νά φθάνη στο μοναστήρι 
μία λιμουζίνα καί νά κατεβαίνη μία ωραία ’Αθηναία κι’ ένας άξιοπρεπής ήλικιωμένος. 
Στο πρόσωπο τής αριστοκρατικής γυναίκας ή ήγουμένη άναγνωρίζει τότε τήν χωρι
κή καί τήν ζητιάνα, πού αύτή τή φορά τής αποκαλύπτει πώς ονομάζεται Λέλα Καρα- 
γιάννη καί τήν παρακαλεΐ νά τήν όδηγήση στο μέρος πού κρύβονται οί "Αγγλοι. Τούς 
πηγαίνει σ’ ένα σπήλαιο, κοντά στή μονή, καί ή Καραγιάννη συνεννοείται μέσω τοϋ" 
συνοδοΰ της, ενός άγγλομαθοΰς πατριώτου, σχετικά μέ τις άνάγκες τους καί τον τρό
πο διασώσεώς τους. Καί έπί δύο μήνες οί είκοσι "Αγγλοι συντηρούνται μέ τρόφιμα 
καί φάρμακα πού στέλνει ή μεγάλη έκείνη Έλληνίδα, ώσπου υστέρα άπό άνεπιτυχή 

' ερευνά τών Γερμανών στή μονή καί τούς γύρω χώρους—άποδίδεται σέ θαϋμα τό δτι 
οί Γερμανοί δέν άνεκάλυψαν τό σπήλαιο μέ τούς "Αγγλους— οί καλόγρηες τούς φυγά- 
δευσαν στά Γεράνεια. Έ κεΐ, στά Γεράνεια, περιέθαλψαν τούς "Αγγλους οί βοσκοί ά- 
δελφοί Σταμούλη μέχρις δτου έγινε κατορθωτό νά φθάσουν στο άσυλο τής Καραγιάν- 
νη, τής όδοϋ Φυλής. Δυστυχώς, άπό επιπολαιότητα ένός Αυστραλού τής όμάδος τών 
είκοσι, οί άδελφοί Σταμούλη συνελήφθησαν άπό τούς Γερμανούς καί έξετελέσθησαν.

Τό πλήθος τών Βρεταννών, πού ή Καραγιάννη ύπέθαλπε καί έφυγάδευε, έγινε 
πολύ μεγάλο μέ τον καιρό. ’Αναγκάζεται η ήρωίδα τότε νά όργανώσ/) ειδικό τμήμα 
γιά τήν φυγάδευσή τους στή Μέση ’Ανατολή. Μέ χρήματα άπό τό φαρμακείο τοϋ άν-
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δρός της καί μέ δ,τι πήρε άπδ τήν πώληση των κοσμημάτων της άγοράζει ένα καΐκι 
καί τδ έμπιστεύεται στον πατριώτη Ή λία  Χρυσίνη. Ή  πρώτη φυγάδευση γίνεται 
προς τήν ’Αλεξάνδρεια μέ μύριους κινδύνους (-1). Επακολουθούν άλλες φυγαδεύσεις, 
ευτυχώς έπιτυχεΐς δλες, καί τδ Κάιρο δεν παύει νά στέλνει μηνύματα θερμών ευχαρι
στιών καί θαυμασμού πρδς τήν Καραγιάννη καί τούς συνεργάτες της.

'Όταν ή φυγάδευση τών "Αγγλων άπδ τδν Πειραιά γίνεται πολύ έπικίνδυνη, 
ή Καραγιάννη οργανώνει τήν φυγή μέσω Ραφήνας. Δυστυχώς, ένας "Αγγλος στρατιώ
της,- πού συνελήφθη καί υπεβλήθη σέ μαρτύρια, λιποψύχησε καί κατέδωσε τήν ήρωί- 
δα, πράγμα πού είχε ώς συνέπεια νά έγκλεισθή στις φυλακές Άβέρωφ μέτδν άνδρα της 
άπδ τούς ’Ιταλούς. Στούς επτά μήνες πού παραμένει στού Άβέρωφ δμως άποκτά με
γάλη πείρα άπδ τήν γνωριμία της μέ σαμποτέρ πατριώτες, κατασκόπους, προδότες 
κ.λ. Κατορθώνει, άπδ τήν φυλακή, νά συνεργασθή μέ ύπαλλήλους καί νά φυγαδευθοΰν 
πολλοί "Ελληνες πατριώτες καί ξένοι- καί ακόμη νά είδοποιή τούς συνεργάτες της 
ποιοι είναι προδότες, τί χρει
άζονται οί φυλακισμένοι γιά 
νά δραπετεύσουν καί άλλα 
πολλά. Τελικά, άφοΰ δέν προ- 
έκυψαν έπιβαρυντικά στοι
χεία εις βάρος της άποφυλα- 
κίζεται, οπότε άρχίζει τδ 
δεύτερο μέρος τής γιγαντι- 
αίας δράσεώς της : Μέ μιά 
καταπληκτική ικανότητα νά 
πείθη αξιωματικούς τού ε
χθρού νά συνεργάζωνται μα
ζί της, καλεϊ στο σπίτι της 
τον ’ Ιταλό ύπολοχαγδ Τζίμ 
Καλάρα, πού τήν συνέλαβε 
καί τήν έκλεισε στις φυλο:- 
κές Άβέρωφ, καί κατορ
θώνει νά τδν πείση νά συνερ- 
γασθοΰν. Ά πδ  τδ Κομάντο 
Πιάτσα πού ύπηρετοΰσε ό Καλάρα διοχετεύονται στήν Καραγιάννη άφθονες πλη
ροφορίες σχετικά μέ τά σχέδια τού κατακτητοΰ. Πρδς τήν κατεύθυνση προσεται- 
ρισμοΰ άξιωματικών τού εχθρού κατορθώνει ακόμα νά πείση γιά συνεργασία τδν Γερ
μανό λοχαγό Φρίτς Λίντερ, μέσω τού πατριώτη ξεναγού Ή λία  Σκηνίτη. Ή  συνεργα
σία της μέ τον Λίντερ, πού ύπηρετοΰσε στήνΚομαντατούρ, κράτησε ώςτδ 1944, οπότε 
τάς "Ες-’Έ ς άντελήφθησαν τήν δράση του καί τδν έξετέλεσαν μαζί μέ τδν πατριώτη 
Ή λία  Σκηνίτη. Μεγάλο πλήθος άπδ πίνακες μέ ονόματα καταδοτών πού χρησιμο
ποιούσαν οί Γερμανοί, μυστικά σχέδια τών κινήσεων τού έχθροΰ, καθώς καί ή πληρο
φορία ότι πέντε Βούλγαροι κατάσκοποι, έφωδιασμένοι μέ πλαστά έγγραφα καί πα-

1. Έ πΙ της φυγαδεύσεως αύτής γράφει ό κ. Χρ. Ζαλοκώστας στο «Χρονικό της σκλαβιάς»; 
«Πριν ξεκινήσουν άπό τήν Φρεατύδα,ένας άστυφύλακας τής Αγορανομίας τούς ζητάει τη διατακτική 
γιά τό πετρέλαιο της μηχανής τους. Τό πετρέλαιο είναι λαθραίο, καί ό άστυφύλακας τραβά τόν καπε
τάνιο στο Τμήμα. Έ κεΐ ό Χρυσίνης ομολογεί τήν αλήθεια στόν ’Αστυνόμο, ριψοκινδυνεύοντας τά 
πάντα. Μά όλοι μάχονται στήν Ελλάδα τόν κατακτητή. "Οχι μόνο τοϋ ελευθερώνει τό πετρέλαιο ό 
Άντυνόμος, άλλά πάει μόνος του στό καΐκι, καί, σάν βλέπει πώς έχουν μαζί τους λίγες τροφές, τούς 
προσθέτει φαγώσιμα πού θά τούς σώσουν, γιατί φουρτούνα στό Κρητικό πέλαγος τούς καθυστέρησε 
πολλές μέρες στή θάλασσα. 'Ένα βράδυ ή Καραγιάννη άκούει άπό τό Κάϊρο τό σύνθημα πού είχαν 
συμφωνήσει νά τής δώσουν μόλις φτάνανε: «Εύχαριστοϋμε τό άρωμα». Άρωμα ήταν ή Καραγιάννη, 
σωστό μύρο ψυχής...».
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ρουσιαζόμενοι ώς "Ελληνες άξιωματικοί δρουν στο Κάϊρο, πληροφορία πού διεβιβά- 
σθη στο συμμαχικό στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής καί έγινε κατορθωτό να εξουδετερω
θούν οΐ πέντε κατάσκοποι, οφείλονται μέ πάρα πολλά άκόμη στη συνεργασία της Κα- 
ραγιάννη μέ τον Λίντερ. Τό ίδιο, σημαντικές πληροφορίες καί διάσωση έκατοντάδων 
Ελλήνων πατριωτών προέκυψαν άπό τήν συνεργασία της Καραγιάννη μέ τον ύπο- 
λοχαγό Χορστάϊν τής G .F .P ., πού κρατούσε τά μυστικά των άνακρίσεων καί παρέ
διδε στην ήρωίδα ολόκληρες δικογραφίες. Τό ίδιο άκόμη έγινε μέ τον ύπολοχαγό 
Μάρκοβιτς, πού υπηρετούσε στην γερμανική άεροπορία καί τής παρέδιδε σχεδιαγράμ
ματα των άεροδρομίων καί άλλα μυστικά. Ό  μεγάλος βομβαρδισμός τού αεροδρομίου 
Τατοίου άπό τήν συμμαχική άεροπορία καί ή καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων βενζί
νης πού ήταν κρυμμένη άπό τούς Γερμανούς στο δάσος τής Βαρυμπόμπης, οφείλονται 
μαζί μέ τόσα άλλα στήν συνεργασία Καραγιάννη-Μάρκοβιτς. "Αλλη συνεργασία τής 
Καραγιάννη μέ κάποιον Τσεχοσλοβάκο λοχαγό, πού υπηρετούσε στο γκαράζ αύτοκινή- 
των τού έχθροΰ, φέρνει σαμποτάζ των κινητήρων μέ ειδική σκόνη πού έστελνε τό 
στρατηγείο Μ. ’Ανατολής, ενώ άλλες άκόμη συνεργασίες μέ τον λοχαγό Τόμαν τής 
Γκεστάπο καί τον ’Ιταλό ύπολοχαγό Πάολο Βιντσέντσο τού Κομάντο Κάπα τής φέρ
νουν κάθε βράδυ άντίγραφα μυστικών διαταγών, σχέδια συλλήψεων πατριωτών, κινή
σεων στήν Ευρώπη καί τήν ’Αφρική κ.λ. κ.λ.

Τό έτος 1943, ή Λέλα Καραγιάννη έχει άνεβή σε δυσθεώρητα ύψη ήρωισμοΰ καί 
αύταπαρνήσεως. "Εχει συλληφθή καί έγκλεισθή στις φυλακές έπί έπτάμηνον όπως 
είπαμε, έχουν συλληφθή καί ύποστή βασανιστήρια οί δύο κόρες της, ή ’Ιωάννα καί ή 
Ήλέκτρα, έχει συλληφθή ό υιός της Γεώργιος—άλλά έχει κατορθώσει νά άποδράση 
άπό τά κρατητήρια τής Γκεστάπο καί γ ι’ αυτό έχει έπικηρυχθή έναντι μεγάλου ποσού— 
έχει συλληφθή καί ό άνδρας της. Αιτία τής συλλήψεως τών δύο θυγατέρων της καί τού 
υιού της είναι ό πρώτος "Αγγλος πού διέσωσε, ό Τζίμ Ούίλσων, πού συνελήφθη μεθυ
σμένος άπό τούς Γερμανούς καί μεθυσμένος κατέδωσε. Εύτυχώς πού όταν συνήλθε 
άπό τήν μέθη του ό "Αγγλος εκείνος άρνήθηκε τά πάντα παρά τά άφάνταστα μαρτύριά 
του, πράγμα πού είχε ώς αποτέλεσμα νά άπελευθερωθοΰν οί δύο κόρες της. Καί αιτία 
τής συλλήψεως τού άνδρός της είναι ό ίδιος εκείνος "Αγγλος πού λιποψύχησε καί κατέ
δωσε καί τήν ιδία. "Ολα αύτά έχουν οπλίσει μέ άφάνταστη πείρα, μέ γρανίτη ψυχι
σμού καί ήρωισμοΰ τήν Λέλα Καραγιάννη. 'Η γείται τώρα, αρχές τού 1943, εκατόν 
είκοσι μελών τής «Ελληνικής Σιωπηλής Στρατιάς» καί νέα περίοδος άρχίζει : 
Ντύνεται άνδρικά καί κατεβαίνει στο άεροδρόμιο Ελληνικού γιά νά διοργανώση με
γάλο σαμποτάζ. Τό σαμποτάζ επιτυγχάνει καί τό Κάιρο πανηγυρίζει. Παράλληλα, οί 
πληροφορίες τού γαμβρού της Σ. Κρασά γιά τό άεροδρόμιο τού ’Αράξου, πού διεβίβα- 
σε ή Καραγιάννη στήν Μ. ’Ανατολή, έχουν ώς άποτέλεσμα τήν ολοκληρωτική 
καταστροφή τού άεροδρομίου άπό τήν Ρ.Α.Φ. ’Απέναντι άπό τον "Αραξο, πληροφο
ρείται ή Καραγιάννη, οί Γερμανοί κτίζουν μετεωρολογικό σταθμό καί έγκαθιστούν συν- 
εργεΐον ραδιοκαθοδηγήσεως άεροπλάνων. Περιμένει νά τελειώσουν οί εγκαταστάσεις 
καί ειδοποιεί τό Κάιρο, πού μιά νύκτα ανατινάζει τά πάντα στον άέρα... Στις 17 Αύ- 
γούστου στέλνει στο Κάϊρο τήν άκριβή θέση πού κατέλαβε ένα γερμανικό ύποβρύχιο 
γιά επισκευή στο Ναύσταθμο- τρεις ήμέρες άργότερα τό ύποβρύχιο καταστρέφεται 
άπό τήν Ρ.Α.Φ. καί πάλιν. ’Εκείνη τήν εποχή άκριβώς, πληροφορείται δτι οί Γερμα
νοί ιδρύουν ειδικά τάγματα γιά τήν καταπολέμηση τών άνταρτών, οπότε κατορθώνει 
καί τοποθετεί άνθρώπους της γιά νά τήν ενημερώνουν άπό τήν ύπαιθρο καί νά στέλ
νουν καί οπλισμό στις ομάδες της. Ειδοποιεί άργότερα τον συνταγματάρχη Τ'αρρό 
τού 5/42 συντάγματος Εύζώνων δτι οί Γερμανοί, παρά τούς διεθνείς κανονισμούς, 
μεταχειρίζονται ελληνικές καί άγγλικές στολές γιά νά εξαπατούν τούς άντάρτες, 
πράγμα πού σώζει τον θρυλικό συνταγματάρχη άπό βέβαιη έξόντωση στήν Ρούμελη. 
’Αποκαλύπτει άκόμα πρώτη αυτή στήν Μ. ’Ανατολή δτι οί Γερμανοί έτοιμάζουν τό
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μυστικό δπλο Τ Ι, έκεϊνο πού κατέστρεψε το Σίτυ τοϋ Λονδίνου, πληροφορία δμως 
πού οί Βρεταννοί δεν της έδωσαν την άπαιτουμένη προσοχή ή δεν πρόφθασαν νά άν- 
τιδράσουν. ’Ακόμη άποκαλύπτει το σχέδιο έξοντώσεως των Εβραίων στήν Ελλάδα 
καί πλέον άπο έκατο ’Ιουδαίους κρύβει καί τούς φυγαδεύει στήν Τουρκία. Καί άλλες, 
καί άλλες άκόμα άποκαλύψεις καί πλήθος μηνύματα καί σαμποτάζ διαδέχονται αλ
λεπάλληλα τις ημέρες τής Καραγιάννη, πού δεν μπορούμε δμως νά περιλάβουμε στις 
λιγοστές σελίδες τοϋ περιοδικού μας.

Το 1944 βρίσκει τήν Λέλα Καραγιάννη στις έπάλξεις τής άντιστάσεως άκόμη. 
’Έ χει δμως πάθει ύπερκόπωση άπο τήν τρίχρονη μάχη προς τήν θηριωδία τού Χίτλερ, 
άπο τούς άγώνες μέ τήν θαυμαστή ζωντάνια της, άπο τούς κινδύνους καί τις συγκινή
σεις. Ά πο  τήν ύπερκόπωση βρέθηκε ένα βράδυ λιποθυμισμένη καί τήν μετέφεραν στο 
νοσοκομείο τού ’Ερυθρού Σταυρού. ’Εκεί τήν βρήκε ή μεγάλη άγγελία πώς οί Γερμανοί 
συνέλαβαν συνεργάτες της, οπότε ντύνεται πάλι ζητιάνα καί τρέχει νά είδοποιήση 
δσους μπορεί. 'Η  πρόνοια, τό αλάνθαστο ένστικτο πού έκανε νά είδοποιή ή Καραγιάν- 
νη τούς συνεργάτες της, άπεδείχθη δλες τις φορές πραγματική σωτηρία, περισσότερο 
δμως αύτή τή φορά γιατί οί Γερμανοί άνεκάλυψαν το άρχεϊο της στήν οδόν 'Ιπποκρά- 
τους 6. "Ύστερα άπο προδοσία συλλαμβάνονται τά τέσσερα παιδιά της, ή ’Ιωάννα, 
ή Ήλέκτρα, ό Βύρων καί ή Νεφέλη, στις 10 ’Ιουλίου, καί τήν έπομένη συλλαμβάνεται 
καί ή ιδία στον ’Ερυθρό Σταυρό. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι καί υστέρα άπο βασανιστή
ρια δύο μηνών, βασανιστήρια φρικώδη καί εξοντωτικά πού ξεπερνούν κάθε φαντασία 
καί χρειάζονται πολλές σελίδες γιά νά περιγραφοΰν στήν περίπτωση Καραγιάννη, 
οδηγείται στο Δαφνί μέ πολλούς συνεργάτες της καί πλήθος άλλο πατριωτών γιά 
έκτέλεση. Μπροστά στά πολυβόλα έμψυχώνει όλους φωνάζοντας : «Περήφανοι σάν 
"Ελληνες παιδιά, μπροστά στο χάρο!» "Ύστερα, σάν γνήσια άπόγονος Σουλιωτισσών 
βάζει τις γυναίκες νά πιαστούν γιά τό χορό τού Ζαλόγγου. ’Αρχίζει τό τραγούδι «έχε 
γειά καημένε κόσμε», ή Καραγιάννη κάνει τά πρώτα βήματα καί άπότά στήθη τών άν- 
δρών άκούγεται αυθόρμητα ή κραυγή: «Ζήτω ή Ελλάς !» Οί Γερμανοί θορυβούνται 
άπο τό θέαμα, τρομοκρατούνται άκόμη διότι ένας νεαρός δέκα έννέα χρονών, ό Γιάννης 
Χιούπης, όρμά καί παίρνει ένα πολυβόλο πού στρέφει κατεπάνω τους, καί τά βόλια 
θερίζουν. Ή  Καραγιάννη μέ άλλες έξ γυναίκες καί εξήντα πέντε άνδρες έπεσαν μέ τις 
πρώτες ριπές τού μαύρου έκείνου πρωινού τής 8ης Σεπτεμβρίου 1944.

’Εκείνη ή ήμέρα ήταν ή τελευταία τών εκτελέσεων. Καί ή Καραγιάννη έπεσε μέ 
άσύλληπτο ήρωισμό, τελευταία αύτή άπο τά τόσα θύματα τής άντιστάσεως, μιας άν- 
τιστάσεως πού πρώτη άπ’ δλους άρχισε. Οί Ά γγλο ι τήν ώνόμασαν «άδελφή Κάβελ τού 
Β' παγκοσμίου πολέμου» καί οί Γερμανοί «μεγαλύτερη κατάσκοπο τών Βαλ
κανίων». Ή  ’Ακαδημία Αθηνών τήν έτίμησε μεταθανατίως μέ τό βραβεϊον Αρετής 
καί Αύτοθυσίας, τήν 30ή Δεκεμβρίου 1947, καί ή Βρεταννική Κυβέρνηση τής άπένειμε 
τήν Βασιλικήν Εύφημον Μνείαν, τήν 12η Μαρτίου 1948, γιά τήν πολύτιμη βοήθεια 
στούς Βρεταννούς στρατιώτες. Καί ή Ελλάδα, ή χώρα πού ποτέ δέν θά πάψη νά γεννά 
τούς ήρωας καί νά διδάσκη τήν αύτοθυσία καί τήν αυταπάρνηση στον βωμό τής έλευ- 
θερίας, θά τήν εύγνωμονή καί θά τήν θαυμάζη δσον υπάρχουν "Ελληνες καί όσον ό 
Παρθένων καί ό "Ολυμπος θά συμβολίζουν τό πνεύμα καί τον ήρωισμό.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ Ι-ΚΟΥ

« . . . Σώπασε κυρά Δέσποινα, σώπασε και μην κλαϊς 
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι. . . »

29 Μαΐου 1453. Ή  Κωνσταντινούπολη, ή πρωτεύουσα τοΰ Βυζαντίου, κατα
λαμβάνεται άπό τούς Τούρκους. Οί καμπάνες τής Α γίας Σοφίας, έπαυσαν να χτυ
πάνε. Μιά άποφράδα Τρίτη, ή καρδιά τής έπταλόφου τοΰ Βυζαντίου, τής νέας Ρώ
μης, έπαυσε να χτυπάη. Πληγώθηκε θανάσιμα άπο τούς έπιδρομεΐς. Ή  Πόλη, το 
καύχημα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ύστερα άπο πολυήμερη άμυνα, παραδό
θηκε. Δεν μπόρεσε περισσότερο νά άντέξη.

29 Μαΐου 1453-29 Μαΐου 1963 . ΓΙεν τακόσια δέκα χρόνια πέρασαν.’Επιβλητικά 
καί φέτος γιορτάσθηκε ή ιστορική έπέτειος τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Οί σκέψεις μας ας γυρίσουν γιά λίγο πίσω κι’ ας φέρουμε στις θύμησές μας το 
θρϋλο τοΰ μαρμαρωμένου βασιλιά. "Ας ξεφυλλίσουμε τις χρυσές σελίδες τής τρι
σχιλιετούς ιστορίας μας κι’ άς σταθούμε γιά λίγο στην άλωση τής Πόλης.

*
*  *

’Από αιώνες πριν οί Τούρκοι είχαν έπισημάνει τήν Κωνσταντινούπολη καί τοΰτο 
γιατί, γιά νά στεργιώσουν τό πρόσφατο κράτος των, είχαν άνάγκη ενός στρατηγικού 
καί οικονομικού κέντρου, όπως ήταν ή Βασιλεύουσα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. 
’Έ τσι άπό τον 11ον αιώνα είχαν άρχίσει τήν πολεμική τους. Οί Βυζαντινοί άσχολού- 
μενοι μέ επιτυχία στο έμπόριο ταξίδευαν στήν Ευρώπη, στην ’Ασία, μέχρι καί αυτών 
τών Ινδιών. Οί Τούρκοι, γιά νά έμποδίζουν τή μετακίνηση αύτή τών Ελλήνων, έφρα
ζαν τούς σπουδαιότερους έμπορικούς δρόμους.

Τήν προσπάθεια αύτή τών Τούρκων, συμπλήρωσαν οί Λατίνοι τον 12ο καί 13ον 
αιώνα. Στή μείωση τής εμπορικής καί βιομηχανικής κινήσεως του Βυζαντίου συνετέ- 
λεσε κατά πολύ καί ή δημιουργία τοΰ νέου μεγάλου γειτονικοΰ κράτους τών Σέρβων. 
Μέ τά δεδομένα αύτά οί οικονομικές συνθήκες τής Πόλης, δυο αιώνες πριν άπό τήν ά
λωση, είχαν μεταβληθή σημαντικά. Ή  Κωνσταντινούπολη έπαυσε νάναι πλέον, δπως 
άλλοτε, «ή κλείς διά τήν Ρωμανίαν όλην».

Τον 13ον αιώνα ή φυλή τών Όγούζων Τούρκων, εμφανίζεται ώς τουρκικό 
κράτος στήν βορειοδυτική Φρυγία. Τό νέο αύτό κράτος άπό τήν έποχή τοΰ Όσμάν 
(έξ οδ καί ’Οθωμανοί) έπεξετάθηκε προς τήν παραμεθόρια περιοχή τοΰ Βυζαντίου. 
Τις βλέψεις τών ’Οθωμανών γιά τήν Πόλη συγκράτησε γιά λίγο ή κατά τό 1403 εμφά
νιση τών Μογγόλων. Μέ τήν πάροδο τών χρόνων, διάφοροι άρχηγοί τοΰ Όθωμανικοΰ 
κράτους έβλεπαν μέ άρπακτικό μάτι τήν Κωνσταντινούπολη. Ό  Μουράτ Β' (1421 — 
1451), πού διαδέχθηκε τό Μωάμεθ Α ', καίτοι έπεδίωξε νά πραγματοποιήσω τό πα
λιό όνειρο τών ’Οθωμανών, δέν τό κατώρθωσε. Πέτυχε όμως νά καταλάβη σημαντι
κές πόλεις, όπως τήν Θεσσαλονίκη, τά ’Ιωάννινα, τήν Κόρινθο καί τήν Πάτρα. Μ’ αύ- 
τές τις νίκες προετοίμασε τό έδαφος γιά τό γυιό του καί διάδοχο, Μωάμεθ Β ', ό ό
ποιος μόλις άνήλθε στήν αρχή άρχισε νά σχεδιάζη τήν πολιορκία τής Πόλης.

Γιά νά είναι όμως βέβαιος γιά τήν επιτυχία τών σχεδίων του άρχισε νά παίρνη 
δραστικά μέτρα. Χίλιοι εργάτες καί άλλοι τόσοι οικοδόμοι συγκεντρώθηκαν στον Μαρ
μαρά, δηλαδή στήν εύρωπαϊκή παραλία τής εισόδου τοΰ Βοσπόρου, μέ την εντολή νά 
κτίσουν μεγάλο φρούριο, στο όποιο ό Μωάμεθα Β' σκόπευε νά τοποθετήση πυροβόλα. 
Τον Αύγουστο τοΰ 1452 τό κάστρο ώρθώθηκε τελειωμένο καί ώνομάσθηκε Μπογά- 
Κεσέν, δηλαδή «Λαιμοκοπεύς», ήτοι, όπως αναφέρει ό ιστορικός Δούκας, «κοπεύς τών
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κυμάτων». Τό φρούριο αυτό παρείχε την δυνατότητα στους Τούρκους νά περάσουν 
στρατεύματά τους άπό την ’Ασία στήν άπέναντι Εύρώπη, έμποδίζοντας παράλληλα 
κάθε προετοιμασία των Βυζαντινών, γιατί σταματούσε την επικοινωνία αύτών μέ την 
Θράκη.

Φθινόπωρο του 1452. 'Η  πρόσφατη ανακάλυψη τής πυρίτιδος καθώς καί τά νέα 
πυροβόλα όπλα άλλαξαν τήν ώς τότε τακτική τοϋ πολέμου. 'Ο αύτοκράτορας τοϋ Βυ
ζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί ό λαός τής Πόλης μαθαίνοντας τις προετοιμα
σίες των Τούρκων άρχισαν νά άνησυχοΰν για τήν τύχη τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Ο  
ιστορικός Δούκας μάς πληροφορεί ότι κάποιος τεχνίτης καί επιδέξιος κατασκευαστής 
των νέων πυροβόλων, όνόματίΟύρβανός, ό όποιος παλαιότερα είχεν έργασθή για τό 
ΙΙαλαιολόγο καί έγνώριζε αρκετά καλά τήν οχύρωση τής Πόλης, αύτομόλησε πη
γαίνοντας στον Μωάμεθ Β ', πού τοϋ άνέθεσε τήν κατασκευή μιας τεράστιας βομβάρ- 
δας, τής «Βασιλικής», δηλαδή ένός πυροβόλου μεγάλου διαμετρήματος. Συγχρόνως 
χιλιάδες άνδρών τοϋ πεζικού, πού ήλθαν άπό τήν Εύρώπη καί τήν ’Ασία, έπαιρναν 
θέσεις γύρω άπό τήν Πόλη.

Ό  Κωνσταντίνος, άντιλαμβανόμενος τήν δεινή θέση πού βρισκόταν καί γνωρίζον
τας τήν πενιχρότητα των οικονομικών του, ζήτησε τήν βοήθεια τών χριστιανών βασι
λέων τής Εύρώπης καί τοϋ ΓΙάππα. Τήν τραγική κατάσταση τών Βυζαντινών έπεδείνω- 
σαν περισσότερο οί διάφορες έσωτερικές θρησκευτικές, διαμάχες μεταξύ ένωτικών καί 
άνθενωτικών.'Η Γαλλία, ή ’Ιταλία, ή 'Ισπανία καί ή Γερμανία,γιά εσωτερικούς λόγους, 
δεν μπόρεσαν νά στείλουν βοήθεια στον Κωνσταντίνο. Μόνον όί Βενετοί, μέ μικρή 
βοήθεια, ό Γενουάτες μέ 700 στρατιώτες καί ό Πάπας μέ 200 πολεμιστές, ύπό τον 
καρδινάλιο ’Ισίδωρο, βοήθησαν τον Παλαιολόγο. Τον ’Ιούνιο τοϋ 1452, πριν άκόμα 
τελείωση τό κάστρο τοϋ Μαρμαρά, έξ αιτίας ένός μικρού έπεισοδίου 'Ελλήνων καί 
Τούρκων στρατιωτών, οί τελευταίοι κατέστρεψαν τό χωριό Έ πιβάτα καί κατέσφαξαν 
τούς κατοίκους του. Έ τσ ι δόθηκε τό σύνθημα τών έχθροπραξιών.

Τέσσερες χιλιάδες ένιακόσιοι έβδομήντα τρεις ντόπιοι καί δυο χιλιάδες ξένοι 
πολεμισταί ήσαν οί μόνοι πού θά άντιμετώπιζαν τις έκατόν έξήντ'α χιλιάδες τών Τούρ
κων. Ή  τακτική πολιορκία τής Πόλης άρχισε τήν 7 ’Απριλίου 1453. Μέχρι τήν 12 
’Απριλίου οί Τούρκοι τακτοποιούσαν τις πολιορκητικές των μηχανές άπέναντι στά 
άδύνατα κυρίως σημεία τών τειχών. ’Από τή μέρα αυτή, μέχρι καί τής άλώσεως, τό 
πυροβολικό τών πολιορκητών έβαλλε καθημερινά κατά τής Βασιλευούσης. Ά πό  τις 
πρώτες μέρες οί "Ελληνες διαπίστωσαν τήν άδυναμία τών τειχών νά προστατεύσουν 
τήν Πόλη. Ό  λαός μαζί μέ τούς μαχητάς μέ μεγάλο κόπο προσπαθούσαν νά φτειάξουν 
τα ρήγματα. Οί 'Έλληνες πυροβοληταί, καθοδηγούμενοι άπό τον Γερμανό μηχανικό- 
πυροτεχνίτη ’Ιωάννη Γράντ, πέτυχαν νά κτυπήσουν τήν «Βασιλική». "Οταν οί Τοΰρκοι 
μέ μιά βόμβα τής τρομερής βομβάρδας άνέτρεψαν τον πύργο τοϋ Α γίου Ρωμανού, οί 
Έλληνες χρησιμοποίησαν τό υγρό πϋρ. Οί φλόγες σκέπασαν τήν βομβάρδα. Ό  Μωάμεθ 
Β' θαύμασε τήν τόλμη, τήν ευστοχία καί τήν ικανότητα τών «δυσεβών, οΐτινες έν μια 
νυκτί τοσαΰτα κατώρθωσαν».

Παρά τις υπέρτερες δυνάμεις τών έπιτιθεμένων, οί 'Έλληνες κατώρθωσαν νά 
ταλαιπωρήσουν ά'ρκετά τρν Τούρκο ήγεμόνα. Τήν νύχτα τής 21 /22 Μαΐου βλέποντας 
ό Μωάμεθ ότι τά δύο’πρώτα στάδια τής στρατηγικής τόυ δέν έφεραν άποτέλεσμα-, 
έθ εσε σέ εφαρμογή τό τρίτο καί σπουδαιότερο. Μεγάλος σανιδωτός δρόμος τοποθετή
θηκε στά ύψώματα πού'βρίσκονταν στο Γαλατά, το Πέραν καί' τό Διπλοκιόνιο. Ό  
δρόμος αύτός, άλλειμμένος μέ λιπαρές ουσίες, χρησιμέυσε γιά τήν ολίσθηση, άπό τού 
Βοσπόρου στον Κεράτιο κόλπο, 70 τουρκικών πλοίων. ’Έ τσι άρχισε καί ή πολιορκία 
τής Πόλης άπό τήν θάλασσα.

Τά τρόφιμα καί τά έφόδια μέρα μέ τή μέρα λιγόστευαν. Ή  Πόλη, τό καύχημα τών 
χριστιανών, κλεισμένη άπό παντού, μέ τέσσερες πύργους κατεστραμμένους καί μέ ι
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σοβαρά ρήγματα στα τείχη, περνάει έφιαλτικές στιγμές, ψυχορραγεί. Ό  Μωάμεθ 
είναι κατενθουσιασμένος. 'Ως μέρα τής μεγάλης έπιθέσεώς του ορίζει την 28/29 Μαΐου. 
Μέ πρεσβευτάς πού στέλνει στον αύτοκράτορα Παλαιολόγο, ζητάει νά τοϋ παραδοθή 
ή Πόλη, υποσχόμενος στο μέν Κωνσταντίνο τήν ήγεμονία τής Πελοποννήσου, στούς δέ 
κατοίκους άσφάλεια ζωής καί περιουσίας. Οί άμυνόμενοι όμως, άπόγονοι των άρχαίων 
Ελλήνων, προτίμησαν τον θάνατο άπό τήν άτιμωτική ζωή. 'Ο αύτοκράτορας άπάν- 
τησε ώς εξής : «κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανούμεθα, μη φειδό- 
μενοι τής ζωής ήμών, τήν δέ πόλιν ού δίδομεν».

'Ο Κωνσταντίνος ΙΑ ', διαισθανόμενος τή μεγάλη συμφορά πού πλησίαζε, ορίζει 
μεγάλη λειτουργία στήν 'Αγία Σοφία. Είναι ή τελευταία λειτουργία της. Μεταλαμβά- 
νει των Άχράντων Μυστηρίων καί άπευθύνει συγκινητικό λόγο στούς μαχητάς του, 
στήν άνδρεία των οποίων άναθέτει τήν σωτηρία τής Πόλης, «τής χαράς πάντων των 
Ελλήνων». Κλαίοντας χαιρετάει τούς συμπολεμιστάς του, τούς λειτουργούς καί τούς 
δικούς του καί φεύγοντας γυρίζει όλη τή νύκτα τής 28/29 Μαΐου άπό φυλάκιο σέ 
φυλάκιο, εμψυχώνοντας τούς μαχητάς.

Σάν άρχισε ή τελευταία έχθρική έπίθεση ό Παλαιολόγος βρίσκεται στήν Πύλη 
τοϋ Ρωμανού, όπου ήταν καί το άσθενέστερο σημείο, λόγω τής κατωφερείας των τει
χών. Μάχεται ώς κοινός πολεμιστής. "Υστερα άπό άλλεπάλληλες σφοδρές επιθέσεις 
των πολιορκητών καί ένώ ξημέρωνε, οί Τούρκοι ήσαν κύριοι τής καταστάσεως. Ό  
αύτοκράτορας άγωνίζεται στή θέση του. Στις οχτώ ή ώρα, οί πολιορκηταί όρμοΰν κατά 
τοϋ Παλαιολόγου, ό όποιος βλέποντας ότι έφθανε τό τέλος του φώναξε : «άγαπώ νά 
άποθάνω ή νά ζήσω». Κι ένώ οί γύρω του τον έγκαταλείπουν, άναστέναξε καί είπε : 
«Δέν ύπάρχει είς χριστιανός όπως μοΰ κόψη τήν κεφαλήν»; Πριν τελειώση τήν φράση 
του δυο ξιφιές τον έρριξαν νεκρό, άντάμα μέ τάλλα πτώματα τών στρατιωτών του.

'Ο Κ ωνσταντίνος ΙΑ ', ό Π αλαιολόγος, έπ εσ ε . Μαζί μ’ αύτόν καί ή Π όλη .
Τρεις μέρες κράτησαν οί σφαγές, οί λεηλασίες, οί βιαιοπραγίες καί οί αιχμαλω

σίες. Λέγεται ότι εξήντα χιλιάδες "Ελληνες καί Λατίνοι αίχμαλωτίσθηκαν. ’Αρκετοί 
άπ’ αύτούς πωλήθηκαν στούς Εβραίους. Ή  Πόλη έρημώθ.ηκε. Τό μεγαλείο καί ή 
αίγλη τής έπταλόφου άνήκαν πλέον στο παρελθόν.

I. ΡΑ-ΓΚΟΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α  A  A M  Α Σ
Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν  Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι  

Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  Α Π Ο  Τ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο  Τ Ο Υ

_______________ Ύπό Ύπαστυνάμου Α' κ. Χ Α Ρ. ΣΤΑΜΑΤΗ _______________
(Συνέχεια άπύ τό προηγούμενο)

Κι’ άκόμα άεροζυγιάζονταν ό άϊτός μέ τά φτερά του...

Καί τοϋ μίλα κι’ ό Κρούταγος, τής Βουργαριάς ό τσάρος.
—Ποιος είσαι, εσύ ό περήφανος, ό άρχοντομαθημένος ;
—Ό  γιος τής χήρας εΐμ’ έγώ, μονάκριβή της κλήρα.
■—Πές μου, καί ποιος ό τόπος σου, πώς το λεν το χωριό σου;
—Μακεδονίτης εΐμ’ έγώ, καί τό χωριό μου ή Νίκη.
—’Έρχεσαι στο παλάτι μου, παιδόπουλο δικό μου, 
να μοϋ βαστάς τή βέργα μου, τάρματα νά μου ζώνης, 
να μοϋ βοηθάς τό ντύσιμο, νά μοϋ σελλώνης' τό άτι, 
νάχης περίσια άγαθά, καντάρια τό χρυσάφι ;

—Πολλοί σου οί χρόνοι, ρήγα μου, κι’ ή χάρη σου μεγάλη, 
μά όπου τό χώμα άσκλάβωτο, καί τό παλάτι μου είναι, 
δουλεύω μόνο 6π’ άγαπώ κι’ όπου μέ λαχταράνε, 
κι’ έγώ είμαι τό παιδόπουλο στον ίδιο τον έαυτό μου.
Ρήγα, βαρεία εΐν’ ή βέργα σου για τά δικά μου χέρια 
κι’ όντας μοϋ τύχη άρματωσιά, τή ζώνω τοϋ κορμιού μου.
'Η  μάννα μου δέ μ’ έμαθε τήν Τέχνη τής στολίστρας 
καί μέσα στο χρυσάφι σου τον ΰπνο μου θά χάσω.

Κι’ άκούστη τότε ένα πουλί κρυμμένο σ’ ένα δένδρο, 
κι’ άκούστη καί τραγούδαγε πασίχαρο τραγούδι* 
δέν κελαηδά σάν τό πουλί, σάν άνθρωπος μιλάει :

«—Ψες πού γλυκοκοιμήθηκα, μέσ’ στονειρό μου τί είδα ; 
Τής Πόλης είδα τό ιερό, τό μέγα τό Παλάτι, 
καί τής αύλής τοϋ παλατιού κατάμεσα ένα δέντρο, 
δέντρο κυπαρισσόδεντρο, χρυσά ε’ίταν τά κλαδιά του, 
χρυσά τά φύλλα του, χρυσή καί ή ρίζα καί ή κορφή του, 
καί στήν κορφή καθότανε περήφανος λεβέντης, 
γειά σου χαρά σου, γιέ μου έσύ, τής Χήρας τό καμάρι! 
ΓΙερηφαι/έψου, ’Ανατολή, καί ζηλόφθονα Δύση, 
κι’ έσύ, Κωνσταντινούπολη, βάλε τά γιορτερά σου.
Γένος μακεδονίτικο φυτρώνει καί καρπίζει, 
βλαστούς καί παραβλάσταρα ξαπλώνει βασιλιάδες, 
κι’ είναι τής χήρας τό παιδί τό πρωτοβλάσταρό του. 
’Ανοίγει καί ή Χρυσόπορτα διάπλατη καί προσμένει 
τούς βασιλιάδες, νά διαβοΰν μέ τις χρυσές κορώνες. 
Σκίστε τή γή καί μέσα της κρυφτήτε ντροπιασμένοι, 
Σαρακηνοί καί Νορμανοί καί Βούργαροι καί Ρούσοι!...».
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** *
Το μεγαλειώδες έπος της «Φ λ ο γ έ ρ α ς  τ ο υ  Β α σ ί λ η  α» άποτελεϊται 

άπό δ ώ δ ε κ α  Λόγους, όπως καί τό άλλο έπος τοϋ «Δωδεκάλογου του Γύφτου». 
Πριν προχωρήσουμε στήν άνάλυση τής επικής αυτής συμφωνίας πρέπει να σημειώ
σουμε πώς μεγάλο ρόλο στην έμπνευση τής «Φλογέρας τού Βασιληα» έπαιξαν οί με
λέτες πού είχαν γίνει την εποχή εκείνη πάνω στά άκριτικά τραγούδια, καί γενικώτερα 
στον άστείρευτο πλούτο των δημοτικών μας τραγουδιών. ~Ηταν εύτύχημα για ολό
κληρο τον Ελληνισμό πού οί μελέτες έκεΐνες έδικαίωσαν μέ την σύγχρονη επιστήμη 
τον μεσαιωνικό καί τον νεώτερο 'Ελληνισμό. Σημαντική για τό ζωντάνεμα ολοκλήρου 
τοΰ μεσαιωνικού κόσμου στήν «Φλογέρα τοΰ Βασιληα» υπήρξε για τον Κωιίτή Παλα- 
μά ή άποψη σημαντικής μερίδας τής επιστήμης, πώς στά πρωτοφανέρωτα τό 1875 
στο ελληνικό κοινό άκριτικά τραγούδια ό Διγενής δεν είναι άλλος άπό τον Βασίλειο 
Βουλγαροκτόνο. Αύτόν τον Βουλγαροκτόνο, αυτόν τον Διγενή, πού πάνω του στηρί- 
χθηκε ολόκληρος ό μεσαιωνικός καί νεώτερος έλληνισμός γιά νά ζήσει καί νά ξανα- 
στήσει τά πεπρωμένα τής Ελληνικής ’Ιδέας, θά βάλει ό ποιητής νά ξεσηκώσει τον έλ- 
ληνισμό τοϋ δέκατου ένατου καί τού εικοστού αιώνα γιά τό νέο άνέβασμα. Στο στόμα 
αύτοΰ τοΰ ηρώα θά τοποθετήσει ό Παλαμάς τή βαλσαμωμένη καί άσκούριαστη άπ’ τό 
χρόνο «Φλογέρα του Βασιληα» γιά νά ξεσηκώνει, οποτε τό φέρνει ή άνάγκη καί ή μοίρα, 
τό ελληνικό ’Έθνος γιά νέες κατακτήσεις καί καινούργια επιτεύγματα. Κατά κοινήν 
ομολογία λοιπόν, οποίος υποστηρίζει πώς ή «Φλογέρα τοΰ Βασιληα» δεν σφυρηλάτησε 
τά έλληνικά νειάτα γιά νά ξαναστήσουν δυο χρόνια μετά τήν έκδοσή της μιά άπό τις 
ενδοξότερες εποχές τοϋ Γένους, όπως κι’ όποιος βεβαιώνει ότι οί μετέπειτα νίκες μας 
στά τόσα μέχρι σήμερα άνεβάσματα δεν χρωστάνε σημαντικά μέρη στον Κωστή Πα- 
λαμά, αυτός θά βρίσκεται οπωσδήποτε μακριά άπό τά εθνικά ιδανικά τοΰ κάθε πραγ
ματικού 'Έλληνα. Τί τό όμορφώτερο στήν έλληνική ποίηση άπό τούς δώδεκα Λόγους 
τής ήρωικής καί ένδοξης αυτής συμφωνίας καί τί τό άγνότερο γιά τήν κάθε έλληνική 
ψυχή.Τό ζωγράφισμα τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ μεσαίωνα', τής γραφικής Προπον- 
τίδος πού ένώνει δύο κόσμους τόσο όμοιους στήν έποχή τών Βυζαντινών καί τόσο άνό- 
μοιους κατόπιν, ό ύμνος γιά τις νίκες -τοΰ Βουλγαροκτόνου πού πρέπει νά έπαναλη- 
φθοΰν στις έλληνικές χώρες, τό όραμα τής μελλοντικής Ελλάδος, ή ’Αθήνα τοΰ Περι
κλή καί ή ’Αθήνα τοΰ μεσαίωνα καί τοΰ σήμερα, ό ύμνος στήν Παναγία ώς σύμβολο 
τοΰ μεσαιωνικοΰ έλληνισμοΰ καί ή μεγαλοπρέπεια τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμοΰ, 
καί, τέλος, οί άγώνες τοΰ Διγενή τής κάθε εποχής, όλα τοΰτα βγαίνουν φωτεινά καί 
καθοδηγοΰν τό νεώτερο γένος τών Ελλήνων μέ τον ήχο τής μαγικής «Φλογέρας τοΰ 
Βασιληα». Καί όλα αύτά σ’ ένα άρμονικό σύμπλεγμα μέ τό προηγούμενο έπος τοΰ 
Παλαμά, μέ τον «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου», καί τήν άρμονία καί τον ρυθμό φανερω
μένα μόνο μέ μουσικά σύμβολα. Έ δώ  ή φλογέρα, έκεϊ τό βιολί. Καί τά δύο έπη συναν- 
τώνται στο μεσουράνημα τής κεντρικής παλαμικής ιδέας, πού συνοψίζει ό άθάνατος 
λόγος τοΰ ποιητή :

Κι’ αν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο
καί σέ γκρεμό κατρακυλίσαμε
πού πιο βαθύ κάμμιά φυλή δέν είδε ώς τώρα,
είναι γιατί μέ τών καιρών τό πλήρωμα
όμοια βαθύ έν’ άνέβασμα μάς μέλλέται
προς ύψη ούρανοφόρα.

** *
Χρονολογικά, ό ΓΙαλαμάς τοποθετεί τό σάλπισμα τής «Φλογέρας τοΰ Βασιληα» 

έκατό χρόνια μετά τον θάνατο τοΰ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. ’Αφορμή γιά τό έπος 
στάθηκε κάποια παράδοση πού μάς άφησαν οί βυζαντινοί χρονογράφοι καί ιστορικοί.
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Σύμφωνα μέ την παράδοση, στον καιρό του αύτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, πού 
πολιορκούσε τήν φραγκοκρατούμενη πόλη, αξιωματικοί τού βυζαντινού στρατού έ
χουν μαζευτεί καί διασκεδάζουν σέ ένα ερειπωμένο μοναστήρι έξω άπό την Πό- 
Ξαφνικά, βλέπουν ένα πρωϊνό κάποιο μνήμα τού μοναστηριού όλάνοιχτο καί στο 
πλάϊ του άκουμπισμένο σκελετό άνθρώπου, μέ μιά φλογέρα στο στόμα. Μπαίνουν 
στον τάφο καί άπό τήν έπιγραφή μαντεύουν πώς ό σκελετός μέ τήν φλογέρα είναι 
ό νεκρός τού πριν άπό εκατό χρόνια πεθαμένου Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Νοιώ
θουν φόβο καί σεβασμό τότε για τον ένδοξο αύτοκράτορα καί προσκυνούν τό λείψανο.

Μέχρι τό σημείο αύτό, οί στίχοι τού ποιητή είναι σύμφωνοι μέ τά παραδομένα 
άπό_τούς Βυζαντινούς ίστορικούς(1). Ή  παράδοση σταματάει στο προσκύνημα τού σκε
λετού γιά να δώσει τή θέση της σέ άλλη παράδοση πού όμιλεΐ για τον τρόμο των φράγ
κων δταν έμαθαν τήν εύρεση τού μνημείου τού Βουλγαροκτόνου. Καί ύστερα σέ άλλη 
παράδοση πού θέλει τούς Φράγκους νά έγκαταλείπουν τήν Πόλη, κυκλωμένοι ,άπό 
τό φάντασμα τού Βουλγαροκτόνου πού πλανιέται τις νύχτες στο παλάτι, στα στενά καί 
στον ιππόδρομο.

'Ο Παλαμας άκολουθεϊ τήν πρώτη παράδοση. "Ας δούμε στον π ρ ώ τ ο  Λόγο 
τή ζωγραφιά τής Πόλης τής φραγκοπατημένης :

Ή  Πόλη, νάτην! Πέρα έκεΐ στον έπικό τον Κάμπο.

'Υψώνοντας τό λάβαρο τό σταυροφόρο, νάτος, 
άδικητής φονιάς τού άθώου ρηγόπουλου, κι’ ό ίδιος 
τό χέρι ένός έκδικητή στο θέλημα τής Μοίρας, 
πλάκωσε ό γιος τής μάννας γής τής φραγκοπατημένης.
Ό  Ρήγας τής ’Ανατολής, τής Πόλης κληρονόμος
ξεκάμπισε καί τέντωσε στοΰ Γαλατά τό κάστρο,
κι’ ή τέντα του άσπρη, πλουμιστή μέ κόκκινα άιτοπούλια.
Στενά τριγΰρο καί νησιά, σκάλες, χωριά καί χώρες,
τον ξέρουν, τόνε μελετάν καί τόνε καρτεράνε,
κι’ ή Εύρώπη μ’ δλα τάρματα κ’ ή ’Ασία μ’ δλα τά κάστρα-
μέ τδνομά του πέτονται, μέ τδνομά του τρέμουν,
δσο νά ρθή ή τρανή στιγμή νά τό βροντοτινάξουν
άστροπελέκι τδνομά καί άνατολής καί δύσης,
Παλαιολόγος, έδώ, έκεΐ, παντού, Παλαιολόγος.

(Συνεχίζεται)

1. Παχύμερης, Βυζαντινός ιστορικός τοϋ 12ου αιώνος : « . . . ν ' Ο  ρ ώ σ ι ν α ί φ ν η ς κ α
τ ά  γ ω ν ί α ν  ί σ τ ά μ ε ν ο ν  ά ν δ ρ ό ς  π ά λ α ι  τ ε θ ν ε ώ τ ο ς  λ ε ί ψ α ν ο ν  ο λ ό 
κ λ η ρ ο ν  κ α ί  τ ό ν  π α ν  ό λ ο μ ε λ έ ς ,  γ υ μ ν ό ς  έ ς  π ό δ α ς  έ κ κ ε φ α λ ή ς .  
Ε ί χ ε  δ έ  κ α ί  έ π ί  σ τ ό μ α τ ο ς  κ α λ ά μ η ν  π ο ι μ ε ν ι κ ή ς  σ ύ ρ ι γ γ ο ς ,  ε ί ς  
χ λ ε ύ η ν  τ ι ν ώ ν  ο ΰ τ ω  π ο ι η σ ά ν τ ω ν ,  ο ί ς  έ μ ε λ λ ε  θ ρ ε μ μ ά τ ω ν .  ' Ως δ έ 
δ ι η π ό ρ ο υ ν ,  ό ρ ώ σ ι ν  έ κ  δ ε ξ ι ώ ν  κ ε ν ή ρ ι ο ν ,  κ α ί  έ π ’ α ύ τ ο ϋ  γ ε γ ρ α μ μ έ -  
ν ο υ ς  σ τ ί χ ο υ ς ,  δ η λ ο ϋ ν τ α ς  τ ό ν  κ ε ί μ ε ν ο ν  Β α σ ί λ ε ι ο ν  ε ί ν α ι  τ ό ν  
Β ο υ λ γ α ρ ο κ τ ό ν ο ν  έ κ ε ΐ ν ο  ν».
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Τό παγκόσμιον συνέδριον 
τής Δικαστικής Γραφολογίας™

Το πρώτον παγκόσμιον συνέδριον επί θεμάτων τής Δικαστικής Γραφολογίας, 
τό όποιον συνήλθε άπό 16 έως καί τής 19 ’Απριλίου έ.έ. έν Λονδίνω έτερμάτισε τάς 
έργασίας του μέ πλήρη έπιτυχίαν των έπιδιώξεων, διά τάς οποίας καί συνεκλήθη μέ 
έπίσημον συμμετοχήν πολλών Κρατών. 'Η  Ελλάς έξεπροσωπήθη εις τό διεθνές τοΰτο 
συνέδριον διά του δικηγόρου καί καθηγητοϋ τής Δικαστικής Γραφολογίας κ. Ά ρι- 
στείδου^Πουλαντζά, οδτινος ή συμμετοχή έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς καί διά θερμών 
λόγων ύπό τών ’Αμερικανών καί "Αγγλων έκπροσώπων. Ό  κ. Πουλαντζάς μάλιστα 
προήδρευσε καί συνεδριάσεων ώς καί συζητήσεων έπί τών προτάσεων καί άπο- 
φάσεων.

Κύριος σκοπός τοϋ διεθνούς τούτου συνεδρίου ήτο, άφ’ ένός μέν ή άνάπτυξις τών 
νέων έπιστημονικών μεθόδων έρεύνης έπί τής έξετάσεως έγγράφων, άφ’ έτέρου δέ ό 
έλεγχος καί ή έπιβαλλομένη αυστηρά δοκιμασία περί τής ίκανότητος ή μη. έκείνων, 
οί όποιοι επιζητούν νά άναμιχθοΰν εις την έξέτασιν έγγράφων εις δικαστικάς υ
ποθέσεις.

Ταϋτα δέ διά νά άποφεύγωνται ένδεχομένως πλάναι καί εντεύθεν φοβεραί ενίοτε 
τραγωδίαι καί περιπέτειαι άθώων έκ τής άναμίξεως μή ειδικών εις τό πλήρες εύθύνης 
έργον διερευνήσεως έγγράφων καί τοΰτο διότι αί τοιαΰται κακοποιήσεις τής άληθείας, 
όχι μόνον δυσφημούν τήν έπιστήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας, άλλά καί παρασύ
ρουν ένίοτε καί τά δικαστήρια εις τραγικάς πλάνας.

Αί ύποβληθεϊσαι προς συζήτησιν έργασίαι καί μελέται εϊχον άπασαι έκτυπωθή. 
Μεταξύ τούτων συμπεριελαμβάνοντο καί δύο έργασίαι καί προτάσεις τοΰ έκπροσώ- 
που τής Ελλάδος κ. Πουλαντζα, αΐτινες καί συζητηθεΐσαι, έγένοντο άποδεκταί.

’Εκείνο τό όποιον άπησχόλησεν ιδίως τό συνέδριον καί διά τό όποιον έξεφράσθη 
ευχή καί έζητήθη άπό δλας τάς Κυβερνήσεις, είναι ή αυστηρά δοκιμασία καί έπιλογή 
έκείνων οΐτινες άσχολοϋνται μέ τό έργον τοΰ πραγματογνώμονος έπί διερευνήσεως 
έγγράφων, προς άποφυγήν δικαστικών πλανών.

Κατά τό τέλος τοΰ συνεδρίου συνεστήθη έπιτροπή διά τήν σύστασιν διεθνούς ένώ- 
σεως καί τήν προετοιμασίαν τοΰ νέου συνεδρίου κατά τό 1966 ή 1967, εις ήν μετέχει 
καί ό κ. Α. Πουλαντζάς.

'Ως τόπος συγκλήσεως τοΰ νέου συνεδρίου προύτάθησαν ύπό τοΰ έκπροσώπου τής 
Γιουγκοσλαβίας μέ θερμοτάτας λέξεις, αί Άθήναι, άλλ’ ό κ. Πουλαντζάς, εύχαριστή- 
σας, έπεφυλάχθη, διότι δέν είχε σχετικώς έξουσιοδότησιν τής Κυβερνήσεως, δοθέν- 
τος ότι ή σύγκλησις καί προετοιμασία διεθνούς συνεδρίου συνεπάγεται καί μεγάλας 
δαπάνας.

Τάς έργασίας τοΰ συνεδρίου παρηκολούθησε μετά ζωηρού ένδιαφέροντος τό κοινόν 
καί ό τύπος, ό δέ κ. Πουλαντζάς έκλήθη καί ώμίλησε σχετικώς καί άπό τον Ραδιοφωνι
κόν Σταθμόν τοΰ Λονδίνου τήν εσπέραν τής 22 ’Απριλίου 1963.

1) ’Αναδημοσίευσή Ικ της έφημερίδος «Δικηγορικός ’Αγών».
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ΑΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΑΗ ΤΗΣ ΑΙΒΥΚΗΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

__________________ 'Υπό Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΓΚΟΥ___________________

Γιά μια άκόμα φορά αισθανόμαστε ιδιαίτερη ίκανοποίησι, γιατί μάς δίδεται ή 
ευκαιρία νά άσχοληθοΰμε μέ τις κοινωνικές εκδηλώσεις τής υπηρεσίας μας. Καί ή 
ίκανοποίησίς μας αύτή είναι τούτη τή φορά περισσότερο Ιντονη, γιατί είναι τό άποτέ- 
λεσμα μιας γιά πρώτη φορά σημειουμένης έπισήμου επικοινωνίας μας μέ ξένους προσ
κεκλημένους τής πατρίδος μας. Μάς δόθηκε έτσι ή εύκαιρία νά γνωρίσουμε άπό κοντά 
συναδέλφους μιάς φιλικής προς την Ελλάδα ’Αφρικανικής χώρας καί ομολογούμε ότι 
άπό τήν έπικοινωνία μας αύτη ώφεληθήκαμε άρκετά. *

Προσωπικά είχαμε τήν ιδιαίτερη εύνοια τής τύχης, μαζί μέ τον υπομοίραρχο κ. 
Γόνατά, νά όρισθούμε ώς άξιωματικοί έφαρμογής τοϋ καταρτισθέντος έπισήμου προ
γράμματος φιλοξενίας των έπισκεπτών μας. Γιά τό λόγο αυτό οί έντυπώσεις μας είναι 
ζωντανές, γιατί άπό τήν ώρα τής άφίξεώς των μέχρι τήν ώρα τής άναχωρήσεώς των 
βρισκόμασταν κοντά τους. Μιλήσαμε μαζί τους πολλές ώρες καί γιά πολλά θέματα πού 
άφοροϋν τό κοινόν έπάγγελμά μας, γεγονός πού συνετέλεσε νά δημιουργήσουμε άρρή- 
κτους δεσμούς φιλίας.

Τό μεσημέρι.τής 23 Μαΐου 1963, ήμέρα Πέμπτη, ήλθαν στήν Ελλάδα, ώς επί
σημοι προσκεκλημένοι, τά μέλη στρατιωτικής καί άστυνομικής άποστολής τής Λιβύης, 
έπί κεφαλής των οποίων βρισκόταν ό άρχηγός των Δυνάμεων’Ασφαλείας τής Λιβύης, 
στρατηγός Μαχμούτ Ά λή Μπουχεντίν. Τά ύπόλοιπα μέλη τής άποστολής ήσαν ο ί : 1) 
ταξίαρχος Μωχάμετ Ζεντούτι, ύπαρχηγός γιά τήν κρατική άσφάλεια, τά. διαβατήρια 
καί τούς άλλοδαπούς, 2) συνταγματάρχης Καντίγκιν Έ λ  Γκελάνι, ύπαρχηγός έπί τής 
διοικήσεως, 3) συνταγματάρχης Καΐρι Έ λ  Άράντι, διευθυντής τού τμήματος γενικής 
άσφαλείας, 4) άντισυνταγματάρχης Χασάν Τόμι, διευθυντής τοΰ τμήματος κρατικής 
άσφαλείας, 5) άντισυνταγματάρχης Σενούσι ’Έ λ Φεζάνι, διευθυντής των κινητών δυ
νάμεων κρούσεως, 6) άντισυνταγματάρχης Άμπουσαλάμ Μσέκ, διευθυντής των έγκλη- 
ματολογικών υπηρεσιών, 7) άντισυνταγματάρχης Μουκτάρ Ντεγκντούγκ, ύπασπι- 
στής τοϋ στρατηγού καί 8) λοχαγός Άμουρχαμίτ Άουάντ, διευθυντής έπιμελητείας.

Στο άεροδρόμιο τούς ύποδέχθηκαν έκ μέρους μέν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ό 
’Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας καί διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, άστυνομικός 
διευθυντής Α ' κ. Καραμπέτσος, έκ μέρους δέ τής Χωροφυλακής ό Ύπαρχηγός αύτής 
υποστράτηγος κ. Πέτροβας, καθώς καί άλλοι άξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Ώ ς  ξεναγοί άξιωματικοί είχαν όρισθή ό άστυνόμος Β ' κ. Πατσούρης, ό μοί
ραρχος κ. Ρέππας καί ό άνθυπασπιστής χωροφυλακής κ. Καιρης, ώς γνωρίζων τήν 
άραβική. Μετά τήν έπιθεώρησι τών τμημάτων υπό τοϋ άρχηγοϋ τής άποστολής οί έ- 
πισκέπτες μας, έπιβαίνοντες κρατικών αύτοκινήτων, ανέβηκαν στήν ’Αθήνα καί κα
τέλυσαν στο ξενοδοχείο «Εσπερία».

Νομίζουμε ότι πρέπει νά τονίσουμε πώς τό πρόγραμμα τής έδώ παραμονής καί 
φιλοξενίας τών ξένων καταρτίσθηκε άπό τά Υπουργεία ’Εσωτερικών καί ’Εξωτε
ρικών, πού είχε άναλάβει καί τήν πληρωμήν όλων τών έξόδων τής φιλοξενίας. Πριν 
περιγράφουμε μέλίγα λόγια τό οκταήμερο τής παραμονής στήν Ελλάδα τής ξένης 
άποστολής, έχουμε τή γνώμη πώς δέν θά ήταν άσκοπο νά πούμε δυο λόγια γιά τό 
κράτος τής Λιβύης, προς ένημέρωσι τών φίλων άναγνωστών μας.

Ή  Λιβύη, άνεξάρτητο ομοσπονδιακό βασίλειο, τοϋ οποίου τό έπίσημο όνομα 
είναι : Ήνωμένον Βασίλειον τής Λιβύης, έκτείνεται κατά μήκος τής βόρειας άκτής 
τής ’Αφρικής καί συγκεκριμένως άπό τό άκρωτήριο Ράς Άγκεντίρ, συνοριακό σημείο



562 I. Ράϊκου

μέ τήν Τυνησία, μέχρι της Αίγύπτου. Βόρεια ορίζεται από τό κόλπο της Βεγγάζης καί 
τή Μεσόγειο Θάλασσα, ανατολικά καί νοτιοανατολικά από τήν Αίγυπτο καί τό Σουδάν, 
νοτίως άπό τις δημοκρατίες Τσάντ καί Νιγηρίας, δυτικά άπό τή ν ’Αλγερία καί βορειο- 
ρειοανατολικά άπό τήν Τυνησία. ’Έ χει έκτασι 1.759.540 τετραγωνικά χιλιόμετρα καί ό 
πληθυσμός της άνέρχεται περίπου σε 1.300.000 κατοίκους.

Τό 'Ηνωμένο Βασίλειο τής Λιβύης άποτελεΐται άπό τρεις αύτοδιοικούμενες ο
μόσπονδες επαρχίες ήτοι : Κυρηναϊκής, Τριπολιτίδος καί Φεζάν. Τό 1517 ή Λιβύη 
κατεκτήθη άπό τούς Τούρκους καί τον ’Οκτώβριο του 1912, μέ τήν συνθήκη τοϋ Ού- 
σύ, περιήλθε στήν ιταλική κυριαρχία. Τέλος τήν 21η ’Ιανουάριου 1952 ή Λιβύη άνε- 
κηρύχθη άνεξάρτητο καί κυρίαρχο κράτος.

’Αρχηγός τοΰ βασιλείου είναι ό εμίρης τής Κυρηναϊκής, πού κατά σύμπτωσι αυ
τές τις μέρες παραθερίζει στά Καμένα Βούρλα. Κάθε έπαρχία έχει δικό της διοικητή 
(βαλήν),πού διορίζεται άπό τον βασιλιά καί βοηθεΐται στήν έκτέλεσι των καθηκόν
των του άπό ένα εκτελεστικό καί ένα νομοθετικό συμβούλιο. Τό Σύνταγμα προβλέπει 
κληρονομική μοναρχία μέ ομόσπονδη, άντιπροσωπευτικής μορφής, κυβέρνησι. 'Ο 
μωαμεθανισμός είναι ή έπίσημη θρησκεία τού κράτους, άλλά προστατεύεται καί ή ά- 
νεξιθρησκεία. ’Επίσημος γλώσσα είναι ή άραβική. 'Η  λιβυκή λίρα είναι ισάξια προς 
τήν στερλίνα τής ’Αγγλίας. 'Η  σημαία είναι τρίχρωμη καί άποτελεΐται άπό τρεις ορι
ζόντιες ταινίες-κόκκινη, μαύρη, πράσινη— καί φέρει στο κέντρο λευκή ήμισέληνο 
καί άστέρα. Κυριώτερες πόλεις είναι ή Τρίπολις, ή Βεγγάζη, ή Μιζουράτα, ή Χόμς , 
ή Ντέρνα, τό Τομπρούκ κ.λ.π.

Π έ μ π τ η  2 3  Μ α ί ο υ  1 9 2  3.
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα στις 9 ή ώρα τό βράδυ στά «’Αστέρια» τής Γλυφάδας 

δόθηκε άνεπίσημο γεύμα. Σ ’ αυτό παρεκάθησαν έκ μέρους μέν τής Χωροφυλακής ό 
άνώτερος διοικητής πρωτευούσης συνταγματάρχης κ. Τομαράς, έκ μέρους δέ τής ’Α
στυνομίας Πόλεων ό άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Βούλγαρης. Παρεκάθησαν επίσης 
οί ξεναγοί άξιωματικοί καί άνώτερος υπάλληλος τού Υπουργείου ’Εξωτερικών. Πριν 
άπό τό φαγητό τά μέλη τής άποστολής έπεσκέφθησαν τον εξωτερικό χώρο τοΰ κέντρου 
καί έμειναν κατάπληκτοι μέ τό μαγευτικό μεγαλείο πού παρουσιάζει τό γνωστό το

πίο, μέ τον Σαρωνικό στο βάθος.
Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 4  Μ α ΐ ο υ  1 9 6  3.
Γιά τό πρωινό τής ήμέρας αύτής τό πρόγραμμα προέβλεπε επισκέψεις στά 

’Αρχηγεία τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, στο Υπουργείο ’Εσωτερικών, στήν άστυ- 
νομική διεύθυνσι ’Αθηνών καί στήν διεύθυνσι ’Αλλοδαπών. Στο ’Αρχηγείο τής ’Α
στυνομίας έφθασαν γύρω στις δέκα ή ώρα καί τούς υποδέχθηκε προσωπικά ό κ. ’Αρχη
γός, στο γραφείο τοΰ οποίου παρέμειναν, συνομιλούντες γιά διάφορα άστυνομικά θέ
ματα, πάνω άπό τρία τέταρτα τής ώρας. Έκτος τών άναψυκτικών πού τούς προσε- 
φέρθησαν, προσεφέρθη στον καθένα καί ειδικός φάκελος, μέσα στον όποιον ύπήρχον 
τό έκδοθέν άναμνηστικό λεύκωμα, διάγραμμα τών υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας καί 
άλλα στοιχεία πού άφοροΰν τήν λειτουργία καί τήν όργάνωσι τής ’Αστυνομίας, καθώς 
καί ή προσφώνησις τού κ . ’Αρχηγού, γραμμένα ολα στήν άγγλική γλώσσα. Ή  χει
ρονομία αυτή ένεθουσίασε τούς ξένους, γιατί πράγματι ήταν άρκετά πρωτότυπη. 
’Επιμελητής τής δλης έργασίας, τό γραφείο μελετών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, 
τού οποίου προίσταται ό άστυνόμος Β' κ. Πατσούρης. -

Στις 2 μ.μ. στο πρόγευμα πού δόθηκε στο τουριστικό περίπτερο τής Άκροπόλεως 
‘«Διόνυσος» παρεκάθησαν ό συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. Μουρκογιάννης, 
ό άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Β. Γιαννόπουλος, ό διευθυντής τού 'Υπουργείου ’Εξω
τερικών κ. Μαρκαντωνατος, ό πρόξενος τής Ελλάδος στή Βεγγάζη ιατρός κ. Λεβεν- 
τάκης καί οί ξεναγοί άξιωματικοί. Μέσα άπό τις πολυτελέστατες αίθουσες τοΰ εστία-



Νέα τοϋ δεκαπενθημέρου 563

τορίου καί κατά τήν διάρκεια τοϋ γεύματος οί ξένοι είχαν τήν ευκαιρία να άπολαύ- 
σουν καί θαυμάσουν τον ιερό βράχο της Άκροπόλεως.

Μετά το γεΰμα τά μέλη της αποστολής καί μερικοί άλλοι πήγαμε στο Λουτράκι 
καί τοϋτο γιατί ό στρατηγός ένδιεφέρετο να μάθη λεπτομέρειες σχετικές μέ τά ιαμα
τικά λουτρά τής χώρας μας.

Σ ά β β α τ ο  2 3  Μ α  ί ο υ  1 9 5  3.
Τά μέλη τής άποστολής, συνοδευόμενα πάντοτε άπο τούς ξεναγούς άξιωματι- 

κούς καί τον πρόξενο, κ. Λεβεντάκη, έπεσκέφθησαν διαδοχικά τις Σχολές Χωροφυλα
κής καί ’Αστυνομίας, το τηλεφωνικό κέντρο ’Αμαρουσίου, τήν Σχολή 'Ικάρων καί 
στην 1.45' άνταμώσαμε στο «Μόν Παρνές» τής Πάρνηθος, όπου, έκτος άπο το πλού-

Ό  ’Αρχηγός των Δυνάμεων ’Ασφαλείας της Λιβύης, στρατηγός Μαχμούτ Άλή Μπουχεντίν, 
συνοδευόμενος Οπό τοϋ Διοικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών, αστυνομικού διευθυντοΰ Α' 
κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη, επιθεωρεί παρατεταγμένον τμήμα μαθητών τών Σχολών.

σιο γεΰμα, έμειναν καταγοητευμένοι από τήν. ονειρώδη Θέα τοϋ ’Αττικού λεκανοπε
δίου. Στο γεΰμα παρεκάθησαν ό συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. Κρέτσας, ό 
άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Στρατής, ό διευθυντής τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών 
κ. Μαρκαντω\ άτος καί ό άντισυνταγματάρχης κ. Σπανίδης. Έπιστρέφοντας άπο τήν 
Πάρνηθα, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, οί ξένοι κατέθεσαν στέφανο στο μνη
μείο τοϋ ’Αγνώστου Σρτατιώτου.

Τό άπόγευμα καί άπο 7-9 ώρας οί άρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παρέθεσαν 
προς τιμήν τών ξένων έπίσημη δεξίωσι στην στρατιωτική λέσχη. Μεταξύ τών άλλων 
διακρίναμε τον ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας κ. Ρακιντζή, τον ύπαρχηγό τής Χωροφυλα
κής υποστράτηγο κ. Πέτροβα,τόν διοικητή τής Α .Σ.Δ.Ε.Ν . άντιστράτηγο κ. Καζακό- 
πουλο, τον ’Επιθεωρητή τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Καραμπέτσο, τούς γενικούς 
διευθυντάς’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών κ.κ. Ά δα- 
μόπουλο καί Βαλσαμάκη, τον διοικητή τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραχά-
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λ'.ο καί άλλους άνωτέρους καί κατωτέρους άξιωματικούς των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Στις 10 το βράδυ στήν ταβέρνα της Πλάκας «Βράχος» οί ξένοι μας είχαν τήν 

ευκαιρία νά άπολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί νά δοκιμάσουν μια 
γνήσια ελληνική κουζίνα. Στο γεϋμα αύτό παρεκάθησαν ό συνταγματάρχης της Χω
ροφυλακής κ. Άνδρικόπουλος, ό άστυνομικός διευθυντής Β ' κ. Χατζηελευθερίου, ό κ. 
Λεβεντάκης, ό άκόλουθος Πρεσβείας τοϋ υπουργείου ’Εξωτερικών κ. Μπότσαρης καί 
οί ξεναγοί αξιωματικοί.

Κ υ ρ ι α κ ή  2 6  Μ α ΐ ο υ  1 9 6  3.
Μολονότι τό πρόγραμμα προέβλεπε έκδρομή στους Δελφούς ό άρχηγός της άπο- 

στολής έξέφρασε τήν έπιθυμία έπισκέψεως των Καμένων Βούρλων. Ξεκινώντας γύρω 
στις 9.30 τό πρωί άπό τό ξενοδοχείο «Βασιλέων Μέλαθρον», στο όποιον εΐχον έν τώ 
μεταξύ μετακομίσει, φθάσαμε στά Καμένα Βούρλα γύρω στις 12.45', άφοϋ σ’ όλη 
τη διαδρομή, τόσον έμεΐς, όσο καί οί ξένοι θαυμάσαμε τήν νέα έθνική όδό καί τό πλου- 
σιώτατο φυσικό περιβάλλον πού άπλώνεται έκατέρωθεν. "Υστερα άπό τήν έπίσκεψι 
των διαμερισμάτων τοϋ ξενοδοχείου «Γαλήνη» καί των ιαματικών λουτρών, άφοϋ 
γευματίσαμε, άφήσαμε τά Βοΰρλα γύρω στις 3 ή ώρα καί έπιστρέψαμε στήν ’Αθήνα, 
περνώντας για λίγο άπό τή λίμνη τοϋ Μαραθώνος.

Δ ε υ τ έ ρ α  2 7  Μ α ΐ ο υ  1 9 6  3.
Τό πρωινό της ημέρας αυτής ήταν κλεισμένο μέ επισκέψεις διαφόρων στρατιω

τικών υπηρεσιών καί μέ γεϋμα στο Μεγάλο Πεΰκο, πού τελικά δεν έγινε, γιατί όΐ 
ξένοι μας φιλοξενήθηκαν άπό τή Σχολή Πυροβολικού.

Τό βράδυ στο περίπτερο τοϋ βασιλικού ναυτικού ομίλου ό 'Υφυπουργός τών ’Εσω
τερικών κ. Δαβάκης παρέθεσε προς τιμήν τών ξένων επίσημο γεϋμα, στο όποιο παρε
κάθησαν οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κ.κ. Βαρδουλάκης καί Ρακιντζής, οί 
ύπαρχηγοί τών ’Επιτελείων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ό ύπαρχηγός τής Χωροφυλα
κής κ. Πέτροβας, οί γενικοί διευθυνταί Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών, ό κ. Λεβεντάκης, ό κ. Μαρκαντωνάτος, ό άστυνόμος Α ' κ. Κασί- 
μης καί οί ξεναγοί άξιωματικοί.

Μέ τό επίσημο αυτό γεϋμα έκλεισε καί τό πρόγραμμα τής επισήμου παραμονής 
τών ξένων στήν Ελλάδα. Τήν έπομένη έπεσκέφθησαν τά άνάκτορα καί τήν 'Υπηρε
σία ένσωματώσεως ταυτοτήτων στήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Τήν Τετάρτη 
29/5/1963 καί άπό 7-9 μ.μ. ώρας στήν ταράτσα τοϋ ξενοδοχείου «Βασιλέων Μέλα
θρον» οί ξένοι μας έδεξιώθησαν άνωτάτους, άνωτέρους καί κατωτέρους άξιωματικούς 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άνωτάτους άξιωματικούς τοϋ Στρατεύματος κ.λ., θέλον
τας μ’ αύτό τον τρόπο νά εύχαριστήσουν όλους εκείνους πού μέ όποιονδήποτε τρόπο 
συνέβαλον στήν εύχάριστη παραμονή τους.

Τήν έπομένη στις 2 ή ώρα τά μέλη τής Λιβυκής άποστολής άνεχώρησαν άερο- 
πορικώς γιά τήν πατρίδα τους, άφοϋ τούς άπεχαιρέτησαν στο άεροδρόμιο άνώτατοι 
άξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Φεύγοντες έξέφρασαν γιά μιά άκόμη φορά 
τήν πλήρη ίκανοποίησί τους καί ηύχαρίστησαν γιά τήν θερμή φιλοξενία πού έτυχαν. 
Τέλος έξέφρασαν τήν έπιθυμία όπως, αν τούτο κρίνεται σκόπιμο, δεχθούν καί αύτοί 
νά φιλοξενήσουν μέλη άποστολής τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Εύχαριστοΰμε θερμά τούς καλούς μας φίλους γιά τά καλά τους λόγια καί τούς δια- 
βεβαιοΰμε πώς τούς αισθανόμαστε φίλους ειλικρινείς. Είμεθα πάντοτε στήν διάθεσί 
τους γιά νά τούς προσφέρουμε όσα ή δική μας μακροχρόνια πείρα μπορεί νά προσφέρη. 
Ευχόμαστε σ’ αυτούς καί τήν πατρίδα τους νά προοδεύουν πάντοτε, τόσο γιά τό καλό 
τό δικό τους, όσο καί γιά τό καλό τής άνθρωπότητος γενικά.' Η φιλόξενη άγκαλιά τών 
Ελλήνων θά είναι πάντοτε άνοικτή γ ι’ αυτούς, γιατί διαπιστώσαμε πώς τό άξίζουν 
άληθινά. I. ΡΑΙ-ΚΟΣ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΌΥ 1963

Α) Κατά τον μήνα Μάϊον έ.έ. καί άπό 1-31 είς ’Αθήνας-Πειραιά-Πάτρας καί
Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των ο ίκ ο ι................. 1.269 Μέλη
2) » εις Ιατρεία » » » » ................ 1.831 »
3) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . .  244 »
4) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .......................................................  37 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν.Α. Π . καί τοϋ κλά

δου 'Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς ................................................. 6.094 »
"Ητοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω......................... 9.475 »

6) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 7.079 συνταγαί.
7) Έχορηγήθησαν εις 6 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας 665 δραχμών.

’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Απρίλιος 1963 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί 379.449,80
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 173.843,00
Σ ύ ν ο λ ο ν  έ σ ό δ ω ν  » 553.292,80
Έ ξ ο δ α  » 1.087.415,40

Β ) Διά τήν ύπό τοϋ Κλάδου 'Υγείας άναγνώρισιν τής δαπάνης τών έγχύσεων 
νοβοκαίνης έπι τής σπονδυλικής στήλης καί έν γένει τών ένδαρθρικών ένέσεων, α
παιτείται προηγουμένως ή λήψις έντολής προς τον ιατρόν. Αί θεραπείαι αδται δεν θά 
άκολουθώσι τήν διαδικασίαν τών συνήθων ένέσεων (ένδοφλεβίων, ένδομυικών κ .λ .π .), 
άλλά την δι’ ειδικών έντολών τοϋ Ταμείου προς τούς θεράποντας ιατρούς. Τοϋ λοιπού 
τοιαϋται δαπάναι, άνευ προηγουμένης έντολής, δεν θά άναγνωρίζωνται καί θά βαρύ- 
νωσι τούς υπευθύνους έξ ολοκλήρου.

Γ ) 'Υπομιμνήσκομεν καί αύθις ότι, οί συνταξιούχοι μέλη τοϋ Κλάδου 'Υγείας, 
προσερχόμενοι εις τά γραφεία τοϋ Ταμείου, είτε προς καταβολήν τής μηνιαίας εισφο
ράς των έκ 2.% έπί τής συντάξεως των, είτε προς πάσης φύσεως έξυπηρέτησίν των, 
όφείλουσιν άπαραιτήτως νά φέρωσι μεθ’ έαυτών, έκτος τών άλλων βιβλιαρίων άσθε- 
νείας, καί τό συνταξιοδοτικόν των βιβλιάριον, προς διαπίστωσιν, άφ’ ένός μέν τής έπ’ 
αύτοΰ σημειουμένης καί ύπό τοϋ άρμοδίου Δημοσίου Ταμείου Πληρωμών πραγματο- 
ποιουμένης έκ 0,50%  κρατήσεως έπί τής συντάξεώς των ύπέρ τοϋ Δημοσίου, δτε 
καί μόνον δικαιούνται νοσοκομειακής καί ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως παρά 
τοϋ ήμετέρου Ταμείου, άφ’ έτέρου δέ προς λήψιν τοϋ άριθμοΰ τοϋ βιβλιαρίου τούτου 
κλπ. τόσον παρ’ ημών, δσον καί ίδια παρά τής 'Υπηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλ- 
ψεως τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, είς ήν τυχόν έκάστοτε ήθελεν ύποχρεω- 
τικώς παραπεμφθή ό άσθενής.

Δ ) 'Ως πληροφορούμεθα παρά μετόχων τοϋ Κλάδου 'Υγείας έν ένεργεία υπαλ
λήλων, τά κατά μήνα άποστελλόμενα προς άπάσας τάς άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, 
πεπραγμένα τοϋ’Ταμείου, δεν άνακοινοΰνται είς τούτους παρ’ ένίων προϊσταμένων 
Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, μέ άποτέλεσμα νά άγνοώσι πολλάκις οί ένδιαφερόμενοι 
θέματα, άτινα συνεπάγονται ύπηρεσιακάς καί άλλας οίκονομικάς άνωμαλίας καί κυ
ρίως έπιβαρύνσεις τών υπαλλήλων.

Κατόπιν τούτου έντέλλομαι δπως τά πεπραγμένα έκάστου μηνός άνακοινοΰνται 
άπαραιτήτως είς πάντας τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους καί ιδία κατά τάς έβδομαδι- 
αίας μορφωτικάς συγκεντρώσεις.

Ό  ’Αρχηγός
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 

Θ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



(Σ υνέχεια  έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κιθαιρώνος.
’Αρχίζει, από τήν οδόν ’Αμοργού 33 (Πατησίων 236) καί τελειώνει κοντά στη 

λεωφόρο Γαλατσίόυ.
'Ο Κιθαιρών, τό γνωστό βουνό της ’Αττικής, μαζί μέ τήν Πάρνηθα άποτελοϋν 

τα φυσικά όρια τής ’Αττικής καί τής Βοιωτίας. Οί υψηλότερες κορυφές αύτοϋ είναι 
τό Έλατικό (1411 μ.) καί τό Πετρογεράκι (1026 μ.). Κατά τήν άρχαιότητα ήταν 
κέντρο λατρείας του Διονύσου, τοΰ Διός καί τής "Ηρας. Πάνω σ’ αύτόν εύρίσκοντο 
τό ιερό των Κιθαιρωνίδων νυμφών, ή κατοικία των Έρινύων, μαντείο κ.ά.

Κιλικίας.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου 16, κοντά στον "Αγιο ’Αντώνιο τοΰ τέρ

ματος Πατησίων.
'Η  Κιλικία, περιοχή τής ΝΑ Μικρας’Ασίας, εύρίσκεται μεταξύ τής θαλάσσης 

καί τής οροσειράς τοΰ Ταύρου, άπέναντι άπό τήν Κύπρο, έ'χει έπιφάνεια 35 χιλιάδες, 
περίπου, τετραγωνικά χιλιόμετρα καί 500 χιλιάδες κατοίκους. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τής περιοχής καταλαμβάνει σήμερα ό νομός ’Αδάνων. Κατά τήν διάρκεια τής βυζαν
τινής κυριαρχίας, ή Κιλικία άπετέλει μίαν των σημαντικωτέρων καί στρατηγικωτέ- 
ρων περιοχών τής αυτοκρατορίας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κιλκίς.
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 97, μια στάσι πριν τής πλατείας Ί .  Μεταξα τοΰ 

Κολωνοΰ.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη πόλι τής κεντρικής Μακεδονίας, 

πρωτεύουσαν ομωνύμου νομοΰ.Τό Κιλκίς, τό όποιον έπί τουρκοκρατίας ώνομάζετο 
καί Κιλκίς καί Κουκούσι, έχει σήμερα περί τις 11 χιλιάδες κατοίκους. Είναι σημαν
τικό κέντρο γεωργικής παραγωγής καί παρουσιάζει άξιόλογη βιομηχανική δραστη
ριότητα.

Τό Κιλκίς, είναι γνωστό στήν ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος, κυρίως άπό τήν 
ομώνυμη μάχη πού συνήφθη έκεΐ τήν 19/21 ’Ιουνίου 1913, κατά τήν διάρκεια τοΰ 
Β' Βαλκανικού πολέμου, μεταξύ ελληνικών καί βουλγαρικών στρατευμάτων καί κα-



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 567

τέληξε σέ πανηγυρική νίκη των Ελλήνων. ’Έ τσι το Κιλκίς καί ή περιοχή αύτοΰ πε- 
ριήλθεν εκτοτε στήν ελληνικήν έπικράτειαν.'Η μάχη τοϋ Κιλκίς καί ή μάχη τοϋ Λα - 
χανά, άπετέλεσαν τήν άπαρχή τής ήττης των Βουλγάρων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει 
σέ πολλές συνοικίες).

Κ ιμώ λου.
Πάροδος της όδοΰ Κυψέλης 14, άπέναντι στο γήπεδο τοϋ Πανελληνίου Γυμνα

στικού Συλλόγου.
Πρόκειται για τό γνωστό νησί των Κυκλάδων, πού εΰρίσκεται στα ΝΑ Αιγαίου 

καί έχει έκτασι μέν 36,48τετρ. χιλ., κατοίκους δέ περί τούς 1500, οί όποιοι άσχολοΰν- 
ται μέ τήν ναυτιλία, τήν λατομία πωρίων λίθων καί τήν έξόρυξι τής «κιμωλίας γης».

Τήν ονομασία της ή νήσος οφείλει στον Κίμωλο, σύζυγο τής Σίδης, ή οποία 
ήταν κόρη τοϋ Ταύρου, πρώτου, κατά τήν μυθολογία, οίκιστοΰ της . Ή  Κίμωλος δέν 
έχει ιδιαίτερη ιστορία, γιατί ήκολούθει τις τύχες τής Μήλου. Τό 1537 ή νήσος κα- 
τελήφθη άπό τον Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσα, άλλ’ οί Τούρκοι ποτέ δέν διώκησαν ουσια
στικά τή Κίμωλο, γιατί έφοβοΰντο νά παραμείνουν σ’ αύτήν, έξ αιτίας των πειρα
τικών εκδρομών. Γιά τό λόγο αυτό ή νήσος διωκεΐτο άπό βοεβόδα χριστιανό. (Συ
νώνυμη οδός ύπάρχει στο Περιστέρι).

Κίμωνος.
Είναι συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοΰ Βιργινίας Μπενάκη καί εΰρίσκεται στο 

Μεταξουργείο.
'Ο Κίμων, ’Αθηναίος πολιτικός καί στρατηγός (510-449), ήταν γυιός τοϋ Μιλ- 

τιάδου (τοϋ νικητοΰ τής μάχης τοϋ Μαραθώνος) καί τής 'Ηγησιπύλης. 'Υπήρξε σώ- 
φρων πολιτικός καί έκ τών μεγαλυτέρων στρατηγών τών ’Αθηνών. 'Υπερημύνθη τής 
ιδέας τής ένότητος τής Ελλάδος καί συνετέλεσε στήν έδραίωσι τής κυριαρχίας τών 
’Αθηνών, μέ τις μεγάλες καί έπανειλημμένες νίκες του καί τήν συντριβή τών έπεκτα- 
τικών κινήσεων τών άπό τήν ’Ανατολή καί τον Βορρά έχθρών τής Ελλάδος.

Οί άντίπαλοι τοϋ Κίμωνος, Περικλής καί ’Εφιάλτης, κατέστησαν αύτόν αντι
δημοτικό καί έπέτυχον τον έξοστρακισμό του. "Οταν άργότερα άνεκλήθη άπό τήν εξο
ρία, είργάσθη γιά τήν διατήρησι τής μεταξύ τής Σπάρτης καί τών ’Αθηνών ειρήνης καί 
ήνέχθη, χωρίς διαμαρτυρίές, τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις τοϋ Περικλέους. Ά π έ- 
θανε στήν πολιορκία τοϋ Κιτίου. Τό σώμα του διεκομίσθη στήν ’Αθήνα καί έτάφη μέ 
μεγάλες τιμές. Οί ’Αθηναίοι προς τιμήν του άνήγειρον μεγαλοπρεπή μνημείο προ 
τών Μελιτίδων Πυλών, κοντά στούς τάφους τών προγόνων του. (Συνώνυμη οδός 
ύπάρχει στο Αιγάλεω καί στο ’Αμαρούσιο).

Κίου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Υακίνθου 7, κοντά στή πλατεία Κυψέλης.
'Η  Κίος,τουρκιστί Γκιμλέκ, παράλιος πόλις τής Μ .’Ασίας, εΰρίσκεται στο μυ

χό τοϋ κυανοΰ κόλπου τής Βιθυνίας. Έ χ ε ι σήμερα περί τις 5 χιλιάδες κατοίκους καί 
υπάγεται στο νομό Προύσης. Προ τής άνταλλαγής τών πληθυσμών ήταν έδρα τοϋ 
μητροπολίτου Νίκαιας.

Σύμφωνα- μέ τήν μυθολογία ή Κίος ίδρύθη άπό τον άργοναύτη Πολύφημον ή 
κατ’ άλλους άπό τον άργοναύτη Κίο καί κατωκήθη ύπό Μυσών, Καρών καί Μιλη- 
σίων (630 π .Χ .). Τό 459 π.Χ., εύρισκομένη στήν Περσική κυριαρχία, άπηλευθερώ- 
θη άπό τον Κίμωνα καί μετέσχε τής Δηλιακής συμμαχίας. Τό 73 π.Χ. κατελήφθη 
άπό τούς Ρωμαίους καί τό 1336 άπό τούς ’Οθωμανούς Τούρκους. Κατά τό διάστημα 
τής μικρασιατικής εκστρατείας (’Ιούνιος 1920), ή Κίος κατελήφθη άπό άποβατικόν 
αγγλικόν σώμα, τό όποιον άργότερον άντεκατεστάθη άπό ελληνικά τμήματα. (Συ
νώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

( Συνεχίζεται)



Τοϋ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

Ολως άπροσδοκήτως αί ’Αστυνομία'. ’Αθηνών καί Πειραιώς —καί ή Χωροφυλακή 
Θεσσαλονίκης βεβαίως— εύρέθησαν αύτάς τάς ήμέρας προ τεραστίου θέματος 

τάξεως καί άρφαλείας, μέ τον τραγικόν θάνατον τοϋ βουλευτοϋ Λαμπράκη καί τάς 
προ καί κατά την κηδείαν αύτοϋ παντοειδείς έκδηλώσεις, ώς καί μέ τον τραυματισμόν 
τοϋ βουλευτοϋ Τσαρουχά. Καί ήλθεν τό μέγα τοΰτο θέμα τάξεως εύθύς μετά έκεϊνο 
τής^έπισκέψεως τοϋ προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Αυτήν τήν φοράν λοιπόν 
εύρέθημεν πάλιν άντιμέτωποι, πλήν τών άλλων, τής κινητοποιήσεως τών κομμουνι
στών σέ «ειρηνικήν» κλίμακα, κατά τήν οποίαν δμως κινητοποίησιν έτραυματίσθησαν 
άρκετοί άστυνομικοί, έρρυπάνθησαν στολαί άπό πλαστικά χρώματα, καί, ώς συνήθως, 
άκούσαμε τάς γνωστάς κατηγορίας περί βίας, περί καταπατήσεως τοϋ Πανεπιστη- 
μιακοΰ χώρου κ.λ. Εύγλωττος επί τοϋ προκειμένου είναι μία διάψευσις τών έναντίον 
μας κατηγοριών υπό τοϋ κ. Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ ’Αθηνών προς καλόπιστον άθη- 
ναΐκήν εφημερίδα, άναφορικώς μέ τά γεγονότα τής 24ης Μαίου. «Βεβαιωθήτε, τονί
ζει ό κ. Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, μεταξύ τών άλλων, δτι τά άναγραφό- 
» μένα περί επανειλημμένων έπιθέσεων τών άστυνομικών κατά σπουδαστών, δι’άστυ- 
» νομικών ράβδων, τά περί ορμητικής έξόδου τών φοιτητών, τά περί καταπατήσεως 
» τοϋ Πανεπιστημιακοΰ χώρου καί ή έμμεσος άμφισβήτησις τής άπόψεως τής Ά στυ- 
» νομίας, καθ’ ήν κατά τών άστυνομικών υπαλλήλων έρρίπτοντο πλαστικά χρώματα 
» καί διάφορα άλλα άντικείμενα,ένώ κακοποιοΰν βαναύσως τήν άλήθειαν, παραλλήλως 
» άδικοΰν καταφώρως τήν έφημερίδα υμών. Κατόπιν τών άνωτέρω, είμαι, άτυχώς, 
» υποχρεωμένος δπως, μετά πολλής, βεβαιωθήτε, λύπης, διαψεύσω κατηγορηματικώς 
» δλας τάς σχετικάς πληροφορίας καί συγκεκριμένως: δηλώ δτι είς ούδεμίαν, άπολύ- 
» τως, περίπτωσιν έγένετο χρήσις άστυνομικών ράβδων, δτι ούδεμία έσημειώθη... όρ- 
» μητική !! !! έξοδος φοιτητών διά τον άπλούστατον λόγον δτι ουδέποτε ήμποδίσθη ή 
» έλευθέρα καί άνετος έξοδος καί είσοδος αύτών είς τήν Λέσχην καί δτι είς ούδε- 
» μίαν περίπτωσιν κατεπατήθη ό Πανεπιστημιακός χώρος, δεδομένου δτι οί άστυ- 
» νομικοί ούδέ είς τήν είσοδον καν τής Πανεπιστημιακής Λέσχης έπλησίασαν άφοΰ, 
» άκόμη καί τήν παραμονήν τών σπουδαστών καί τών υποτιθεμένων σπουδαστών, 
» είς τό προ τής εισόδου τής Λέσχης πεζοδρόμιου ήνείχοντο, καίτοι επί ώρας ύβρί- 
» ζοντο χυδαίως. Τέλος δέ,πρός άπόδειξιν τής άληθείας έν σχέσει προς τήν ρΐψιν πλα- 
» στικών χρωμάτων, κατ’άστυνομικών ύπαλλήλων, είμαι πρόθυμος νά σάς άποστείλω 
» τάς ρυπανθείσας στολάς πρός αυτοψίαν, προκειμένου νά έκλειψη πάσα έπί τοϋ 
» θέματος άμφισβήτησις κλπ ......

** *
Οί άστυνομικοί υπάλληλοι γνωρίζουν καλώς πότε επιτρέπεται—καί επιβάλλεται— 

ή χρήσις άστυνομικών ράβδων καί, γενικώς, τής βίας πρός διάλυσιν ταραχωδών παρα
νόμων συγκεντρώσεων. ’Εν τούτοις, πρέπει νά όμολογηθή άπό δλους τούς καλόπι
στους πολίτας δτι είς πολλάς περιπτώσεις, αν καί παρείχετο άπό τούς παρανομοΰν- 
τας, δέν έγένετο χρήσις τοϋ δικαιώματος τούτου. Καί είς τοΰτο άκριβώς έγκειται τό 
παράπονου τών άστυνομικών, δτι δηλαδή ένώ δεικνύουν ψυχραιμίαν καί σύνεσιν πέραν
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των καλώς έννοουμένων ορίων, ενώ υβρίζονται καί πολλάς φοράς κακοποιούνται 
—δπως λ.χ. έκακοποιήθη κατά τά επεισόδια αύτά ένας άστυφύλαξ καί έπεβλήθη εί- 
κοσαήμερος φυλάκισις εις τον δράστην— καί ενώ, τέλος, άντιμετωπίζουν πολλάκις 
τούς ταραξίας μέ ίώβειον υπομονήν, έρχονται ώρισμέναι έπικρίσεις νά νοθεύσουν την 
πραγματικότητα καί νά προσφέρουν άντί τοϋ μάννα χολήν. Είναι όμως καί αύτό, τό 
γνωρίζομεν, μία μορφή τοΰ πλέον δυσκόλου τών λειτουργημάτων : του άστυνομικοϋ 
λειτουργήματος, τοϋ τεταγμένου εις την προστασίαν ζωής καί τιμής καί περιουσίας 
τοΰ πολίτου.

** *

Ε να μόνον Σαββατοκύριακο κατά τον τελευταϊον καιρό, κατέδειξε πόσον είμαστε «ό
μορφος κόσμος, ήθικός, αγγελικά πλασμένος. ..»κατά την δηκτικήν άποστροφήν τοϋ 

ποιητοΰ. Καί πώς νά μήν είναι έτσι, άφοΰ ό ((εντιμότατος» Κ.Α. τών 40 έτών διεκή- 
ρυττε πώς είναι «έφοπλιστής», ιδιοκτήτης δύο αλιευτικών μεγάλου... έκτοπίσματος, 
πλήν άπεδείχθη κοινός καί άπαίσιος σωματέμπορος άφοΰ τήν άπό τοΰ 1961 σύζυγόν 
του Ε .Π . τήν έξέδιδε σέ κεντρικώτατον σημεΐον τών ’Αθηνών. Μέ τά άμαρτωλά χρή
ματα μία ήμιτριώροφος οικία άνηγέρθη στήν οδόν Κ. Πώς νά μήν είναι έτσι, άφοΰ ό 
Κ.Μ.Α. τών 3ό έτών άπό τετραετίας έξεμεταλλεύετο τήνΚ.Μ. καί άπό τάς εισπράξεις 
ήγόρασε καί Ι.Χ. αύτοκίνητον πλήν τών άλλων, άφοΰ ό Α.Σ. τών 31 έτών, σεσημα
σμένος καί γνωστός άπό τόσα άλλα άδικήματα, έξεμεταλλεύετο τήν Ε.Γ. παρουσιά- 
ζοντάς την ως σύζυγον καί ταξιθέτριαν καί έμφανιζόμενος αυτός ώς μεγαλέμπορος 
υφασμάτων, άφοΰ ό Γ.Κ. τών 24 έτών άποζοΰσε μέ τά άμαρτωλά κέρδη τής Μ.Μ. 
παρουσιάζοντάς την ώς σύζυγον καί κομμώτριαν, άφοΰ ό Ι.Β. τών 30 έτών άποζοΰσε 
άπό τά άμαρτωλά πάλιν κέρδη τής Δ .Π ., ή οποία πλήν τών άλλων τον έφωδίασε καί μέ 
αύτοκίνητον Ι.Χ. γιά τήν ψυχαγωγίαν του μόνον —μήν πλήξη ό καλός μας άνθρωπος—, 
άφοΰ ό Ν.Μ. τών 37 έτών, ό Χ .Π . τών 26 καί ό Ε.Κ. τών 25 άποζοΰσαν άπό τάς Α.Κ., 
Β.Μ. καί Α.Τ. άντιστοίχως, έχοντας οί άνθρωποι καί ώς δώρον έπί πλέον άλλος ένα 
αύτοκίνητον, άλλος ένα διαμέρισμα, καταθέσεις κ.λ. γιά τήν άθηναϊκή «ντόλτσε βίτα»,..

** *
Σέ άλλα εικοσιτετράωρα τών τελευταίων ήμερών συνέβησαν πολλά άκόμη άπό τον 

κόσμο τών έγκληματιών κατά τών ήθών. Συνέβη λ.χ. νά χορεύη μέ γυμνά τά στήθη ή 
έκ Γερμανίας «στρηπτηζέζ» Χ.Μ. σέ καμπαρέ τής πλατείας Συντάγματος, προσ- 
βάλλουσα καταφανώς τήν δημοσίαν αιδώ, συνέβη κάτι μέ κίναιδους, κάτι μέ τούς 
αιωνίους «άγαπητικούς» κ.λ. Τό πλέον χαρακτηριστικόν όμως συνέβη ολίγα μέτρα άπό 
τό κτίριον τής Γενικής ’Ασφαλείας καί σέ πολυτελές διαμέρισμα, δπου δύο γνωστό
τατοι σωματέμποροι είχαν παρασύρει δεκαεξαέτιδα. Μέ τήν προοπτικήν λοιπόν νά 
προσθέσουν ένα άκόμη θΰμα, μία άκόμη ιέρεια στον βωμό τής ’Αφροδίτης, οί δύο 
σωματέμποροι άπεπειράθησαν διαδοχικά νά βιάσουν τήν δεκαεξαέτιδα καί τοΰτο 
ύπό τάς ευλογίας τής παρούσης συζύγου τοΰ" ένός, ή οποία δμως σύζυγος έξεδίδετο 
στους πάντας άπό τον σύζυγον. Τό υποψήφιον θΰμα άντέστη καί στά δύο υποκείμενα, 
άρχισε νά κραυγάζη, μέχρις δτου είδοποιήθη ή ’Ασφάλεια καί έθεσε τέρμα στήν βρω
μερή υπόθεση....

** *

Ο ί κλέπται τών γυναικείων τσαντών συνέχισαν καί αύτάς τάς ήμέρας τήν δράσιν 
των, είς πείσμα φαίνεται δσων έγραφα σέ προηγούμενες σημειώσεις δτι τό φαι- 

νόμενον πρέπει νά παίρνη τέλος μέ τήν σύλληψη εξ έπικινδύνων «τσαντάκηδων». Συνέ
χισαν λοιπόν τήν δράσιν των άλλοι, «διάδοχοι» τών πρώτων, μέ χαρακτηριστικούς 
έκπροσώπους δύο νεαρούς 18 έτών 'Ο πρώτος, μέ βεβαρημένον τό ποινικόν του μητρώον 
παρ’ δλον τό νεαρόν τής ήλικίας του, έκλεψεν Ι.Χ. αύτοκίνητον μέ νεαρόν επίσης 
φίλον του καί εύρέθη ένα πρωί στο Παγκράτι. ’Εκεί έπλησίασε μίαν άνύποπτον νέαν
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πού έπερίμενε το λεωφορείου, άρπαξε την τσάντα της καί έξηφανίσθη μέ ίλιγγιώδη 
ταχύτητα. Συνελήφθη πολύ σύντομα, ευτυχώς, ή βαρεία ποινή δέ των 14 μηνών πού 
του επέβαλε τό αύτόφωρον τριμελές πλημμελειοδικείου ίσως τον συνετίση. 'Ο δεύ
τερος δεκαοκταετής ένήργησε στον συνοικισμόν Ζωγράφου .Αύτός έπλησίασε νύκτα 
μίαν εΐκοσαέτιδα υπάλληλον δικηγορικού' γραφείου καί άπεπειράθη την αρπαγήν 
της τσάντας. Ευτυχώς, πού ή νέα άντεστάθη κρατώντας τήν τσάντα καί ταυτοχρόνως 
καλώντας σέ βοήθεια, εύτυχώς πού στήν φυγή τού νεαρού τού έ'φυγε τό... καπέλλο του, 
καί, εύτυχώς πού γύρισε σέ λίγο ό νεαρός γιά νά πάρη το καπέλλο του καί νά συλληφθή...

** * >

Π ολλοί άσυνείδητοι οδηγοί έγκατέλειψαν άβοήθητα τα θύματά των κατά τον τε
λευταίου καιρό στήν περιφέρειαν ’Αθηνών-Πειραιώς. Μεταξύ τών νεκρών τρία 

παιδιά ήλικίας 8-12 έτών, γυναίκα μέ το βρέφος της βαρύτατα τραυματισμένοι κ.λ. 
Δικαίως ή κοινή γνώμη έξεγείρεται κατά τών άπαισίων αυτών έγκληματιών, χαρα
κτηριστικόν δέ τούτου είναι ένα σχόλιου άπογευματινής έφημερίδος, πού ύπό τον τί
τλον «"Ο π ω ς  τ ο ύ ς  τ έ ν τ υ μ π ό ϋ δ ε ς »  τονίζει : «Συνελήφθη ένας άκόμη 
» άσυνείδητος οδηγός αύτοκινήτου, έγκαταλείψας εις τον δρόμον δύο θύματά του, έκ 
» τών οποίων τό έν έχει έκπνεύσει. Ή  σχετική άστυνομική ύπηρεσία, μολονότι στε- 
» ρουμένη έπαρκούς προσωπικού καί άπαραιτήτων τεχνικών μέσων, κατορθώνει νά 
» άνακαλύπτη πολλούς άπό τούς παναθλίους αυτούς υπανθρώπους. Διά νά τιμωροΰν- 
» ται δμως δικαίως οί «έγκαταλειψίαι» καί διά νά δίδεται ένα παράδειγμα μέ τήν 
» καταδίκην των εις δσους τυχόν θά ήθελαν νά τούς μιμηθοΰυ, πρέπει νά έπαναληφθή 
» δ,τι έγινε μέ τούς τέντυμπόϋδες: νά θεσπισθοΰν καί δι’αύτούς αύστηρόταται ποιναί 
» καί νά άφαιρήται έφ’ δρου ζωής τό δίπλωμα τού οδηγού. Ό  κ. Παπακωνσταντίνου 
» ας μή διστάση νά πράξη δ,τι έκαμε διά τούς έπιδεικνύοντας άντικοινωνικήν διαγω- 
» γήν ό προκάτοχός του εις τό υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Καλλίας. Αί περιπτώσεις 
» τών έγκαταλειπομένων άβοηθήτων θυμάτων τών τροχών έχουν πολλαπλασιασθή, 
» ώστε έπιβάλλεται νά κινηθή δραστικώτερον έναντίον τών έγκληματιών οδηγών ή 
» Πολιτεία».

** *
Καί άφοΰ ό λόγος περί τροχαίων ζητημάτων δέν πρέπει νά διαφύγη άπαρατήρη- 

τον άπό τάς σημειώσεις αύτάς καί τό φαινόμενου πολλών οδηγών ταξί. ’Εννοώ, έκτος 
έκείνων πού εισπράττουν ύπερβολικά κόμιστρα καί διά τούς όποιους έγραψα σέ άλλες 
σημειώσεις, έκείνους τούς οδηγούς πού άρνοΰνται νά έκτελέσουν μικράς διαδρομάς. 
’Επί τού ζητήματος τούτου πολλά άνέγραψε ό ήμερήσιος τύπος, πολλαί ποιναί, ποινι- 
καί καί διοικητικαί, έπεβλήθησαν, πλήν δμως τό κακόν παραμένει άμείωτον σχεδόν. 
Εύνόητον είναι δτι προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν πρέπει πολλά νά γίνουν άπό δλουξ μας. 
'Ένα άλλο ζήτημα, δλως... έπιτακτικόν διά τά τροχαία μας προβλήματα, προβάλλεται 
άπό τάς στήλας τών έφημερίδων αυτόν τον καιρό καί άναμένει τήν... λύσιν του. Παρα
θέτω τό «ζήτημα» αύτό δπως μία μεγάλη άπογευματινή έφημερίς τό τοποθετεί καί τό 
προβάλλει ώς «παράδειγμα». «Ή  «Έπιχείρησις Χαμόγελο», γράφει ό άρθρογράφος, 
» άρχισε στο Παρίσι ύπό τήν καθοδήγηση χαριτωμένων γυναικών τροχονόμων, μέ 
» σκοπό τον περιορισμό τών δυστυχημάτων της κυκλοφορίας. Έκτος άπό τό δικό 
» τους χαμόγελο, οί Παριζιάνες τροχονόμισσες διαθέτουν καί ένα πρωτότυπο μέσο 
» άνταμοιβής : Στούς οδηγούς, πού διακρίνονται γιά τούς καλούς τρόπους καί τήν 
» πιστή τήρηση τού κώδικος οδικής κυκλοφορίας, χαρίζουν ένα χρυσό λουδοβίκι. 
» Στήν Ρώμη, έξ άλλου, εκατό «γαλάζιοι ’Άγγελοι», σενιορίνες μέ γαλάζιες στολές, 
» άνέλαβαν ύπηρεσία άπό τήν περασμένη Δευτέραί1) στούς δρόμους τής ιταλικής

1. Σημ. Συντ.: Μια Δευτέρα του Μαΐου.
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» πρωτευούσης καί παρέχουν στους οδηγούς αυτοκινήτων καί στους τουρίστες συμ- 
» βουλές, βοήθεια κα ί—άπαραιτήτως— χαμόγελα. Μπορεί νά είσαχθή άραγε, άπό
» τό.....  έξωτερικό, το τουριστικό αυτό είδο,ς ;».

*
*  *

Χ αρακτηριστικοί έκπρόσωποι άπό τον κόσμο των πάσης φύσεως εγκληματιών είναι 
πολλοί τελευταίως. Σταχυολογώ : ’Εκείνη την ρηξικέλευθου ωραία ξανθή τών 

20 ετών, πού μέ την μέθοδον του «ωτοστόπ» έπεβιβάσθη τοϋ αυτοκινήτου κάποιου 
αύτοκινητιστοϋ στην 'Ιερά οδό, διεσκέδασε μέ τον «τυχεράκια» σέ διάφορα κέντρα 
πέραν τοΰ μεσονυκτίου καί, τελικώς, «παρεσύρθη» σέ κάποιο ξενοδοχείου ύπ’ αύτοϋ. 
Καί τό πρωί, ό άφελής κάπως άνθρωπος, άνεκάλυπτε νά έχη έξαφανισθή άπό τό πλευ- 
ρόν του ή όμορφη «γνωριμία», πλήν νά έχη έξαφανισθή μαζί της καί τό πορτοφόλι 
του μέ δέκα χιλιάδες δραχμές. Εκείνον τον μεγαλοπρεπή «ποντικόν ξενοδοχείων» 
Β .Σ., «άρτι άποφυλακισθέντα», πού σέ διάστημα ένός μηνός διέπραξε 30 κλοπάς εις 
βάρος κοιμωμένων ένοικων λαϊκών ξενοδοχείων, άλλην κλοπήν άπό κοιμώμενον έπι- 
βάτην άτμοπλοίου, άλλην άπό κοιμώμενον όδηγόν ταξί έντός τοϋ αύτοκινήτου του. 
’Εκτός άπό την άδυναμίαν του προς κοιμωμένους, ό καλός άνθρωπος είχε καί μίαν 
άλλην άδυναμίαν : παρουσιάζετο μεγαλοπρεπώς στά ξενοδοχεία ύπό διάφορα ψευ
δώνυμα προσωπικοτήτων, κατά προτίμησιν δέ μέ τά έπώνυμα άνωτέρων άστυνομι- 
κών ώστε νά έκλαμβάνεται συγγενής των. Εκείνους τούς δυναμικούς «μαχαιροβγάλ
τες» Σ.Γ. τών 35 καί Α.Δ. τών 28 έτών, ό πρώτος τών οποίων άπείλησε νά σφάξη 
νεαράν κομμώτριαν πού έσκέφθη νά τον καταμηνύση έπειδή μέ την ύπόσχεσιν τοϋ 
γάμου τής άπέσπασε σημαντικά ποσά, ό δεύτερος δέ τών οποίων άπέσπασε μέ τήν 
άπειλήν τής άμφιστόμου ώρολόγιον, χρυσοΰν δακτυλίδι καί τήν βέραν νεαράς έπειδή 
δέν έδέχετο νά άποσύρη τήν κατ’ αύτοϋ μήνυσίν της. ’Εκείνους τούς δύο μεγαλοσχή- 
μονας νεαρούς άπατεώνας, πού παρουσιαζόμενοι ώς Κύπριοι φοιτηταί καί λέγοντας 
ότι θέλουν νά κάμουν ένα δώρου έκ μέρους τής όργανώσεως των, «ήγόρασαν» άπό κεν
τρικά καταστήματα τών ’Αθηνών πολυτελή είδη, άνω τών 15.000 δραχμών, μέ πλα- 
στάς έπιταγάς. ’Εκείνον τον «λαϊκόν» άπατεώνα 'Ηρόδοτον Ε. τών 32 έτών, πού άφοϋ 
έκαμε διαδρομήν μέ ταξί καί έλαβε πρόχειρον μικροδάνειον άπό τον όδηγόν, τοΰ είπε 
«περίμενε» έξω άπό τά γραφεία μεγάρου τής όδοΰ Πειραιώς. Εΐσήλθε λοιπόν ό ά- 
πατεών, έξήλθεν άμέσως διά τής οπίσθιας θύρας, άρχισε νά τρέχη βιαστικός, πλήν 
συνελήφθη ύπό άστυφύλακος όχι διά τήν άπάτην, άλλά διότι... παρεβίαζε τον «Στα- 
μάτην»'καί τοϋ έφάνη ύποπτος’ οπότε κατέφθασε άσθμαίνων ό παθών οδηγός καί τά 
πράγματα άκολούθησαν τήν φυσικήν των οδόν. ’Εκείνον τον άτυχου διαρρήκτην τοΰ 
Κολωνοΰ, πού άφοϋ διέρρηξε οινομαγειρείου μέ πολλούς κόπους καί έθραυσε καί τό 
ταμείου, έκλεψε μόνον... έξ δραχμάς πού άνεΰρε. ’Άνοιξε όμως ό άνθρωπος τό ψυγείου 
τοΰ καταστήματος καί, κατάκοπος όπως ήτο, έφαγε όσα φαγητά μποροϋσε, ήπιε όσο 
κρασί ήθελε, ικανοποιημένος δέ καί... τραγουδών άπήλθεν. Καί, τέλος, έκεϊνον τον 
πολλά υποσχόμενου εις τήν κοινωνίαν φιλόμουσον δεκαεπταετή μαθητήν τών Πατρών, 
πού κατά σύστημα έκλεπτε μόνον τρανζίστορς άπό τ ά . καταστήματα τής άχαι'κής 
πρωτευούσης. ·

*  **

Ε λάχιστα τώρα.άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν τών τελευταίων ήμερών.
*"Ενας σάτυρος έπετίθετο κατά τάς νύκτας έναντίον τών γυναικών, στήν περιοχή 

Βένλο παρά τά Γερμανο-όλλανδικά σύνορα. Ή  ’Αστυνομία τής Δυτικής Γερμανίας, 
υστέρα άπό πολλά, έθεσε σέ ένέργειαν τά «μεγάλα μέσα» : "Ενας μυστικός πράκτωρ 
μετημφιέσθη σέ γυναίκα καί άρχισε νά περιφέρεται... άναλόγως. «’Ασφαλώς, εις τό 
φώς τής ήμέρας ή μεταμφίεσίς του θά άνεκαλύπτετο άμέσως, άλλά τήν νύκτα είναι 
δύσκολου νά διακρίνη κανείς τάς άσυνήθεις διαστάσεις τών ποδιών μιας δήθεν γυναί-
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κας...» λέγει ή είδησις. Κοντά στά μεσάνυχτα λοιπόν, ό πράκτωρ είδε τον σάτυρον 
καί έδοκίμασε νά τον συλλάβη, έκεΐνος έ'φυγε δρομαίως, ό πράκτωρ τον κατεδίωξε, 
άλλα ή στενή φούστα του τον ήμπόδισε νά τρέξη άρκετά. Εύτυχώς πού ήτο έφωδια- 
σμένος μέ ένα περίστροφον μέ άεροβολίδας καί ειδοποίησε τούς συναδέλφους του, 
οί όποιοι συνέλαβαν το μυστηριώδες πρόσωπο. ’’Ητο ένας δεκανέας τοϋ στρατού καί 
έβαρύνετο μέ πολλούς βιασμούς.

*Μέγα δίκτυον σωματεμπορίας άπεκαλύφθη υπό τής Σκώτλαντ Γυάρντ σέ Αρι
στοκρατικήν συνοικίαν τοϋ Λονδίνου. Έκαντοντάδες νεαρά μοντέλα, γυμνά καί μή, 
κομμώτριες κ.λ. κατελήφθησαν σέ συνδυασμένη έξόρμηση της ’Αστυνομίας έντος 
πολυτελών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, έντός ιδιαιτέρων αιθουσών 
διαφόρων κέντρων καί άλλου. ’Αφορμή έδωσαν στήν ’Αστυνομία τά ολονύχτια «ροζ 
πάρτυ» της συνοικίας, οπότε ή παρακολούθησις έφερε στο φώς τό τεράστιον δίκτυον 
ύπο τον μυστηριώδη-συνώνυμόν μου φευ ! «κ. X.».

* Πολλαί πυρκαϊαί έσημειώθησαν στο Μοντρεάλ καί Κεμπέκ τοϋ Καναδά, μέ 
τεράστιας ζημίας καί άρκετά άνθρώπινα θύματα. Ή  ’Αστυνομία άπεκάλυψε καί συνέ
λαβε μερικούς έμπρηστάς, οί όποιοι ένεργοΰσαν διά λογαριασμόν τριών εμπειρογνω
μόνων άσφαλιστικών εταιριών. Έ ν συνεννοήσει μετά τών ύποτιθεμένων θυμάτων, 
οί έμπειρογνώμονες ύπερετίμων τάς καταστροφάς καί έλάμβανον τεράστια ποσά.

* Δύο νεαροί λησταί ηλικίας 16 καί 18 έτών, έφωδιασμένοι μέ τέσσερα περίστρο
φα, κατέφυγαν στήν οικίαν οδοντιάτρου τοϋ Ρέντιγκ Πενσυλβανίας δταν, κατά τήν 
απόπειραν διαπράξεως ληστείας έξερράγη ένα έλαστικόν τοϋ αυτοκινήτου των. ’Εκεί 
έκράτησαν έπί οκτώ ώρας ώς δμηρον τήν σύζυγον τοϋ οδοντιάτρου. "Οταν τελικά 
οί αστυνομικοί έπλησίασαν καί τούς διέταξαν νά έξέλθουν, οί νεαροί λησταί έξήλθον 
πράγματι μετά πάροδον δέκα λεπτών, πλήν κατέπεσαν έπί τοϋ έδάφους νεκροί. Είχαν 
δηλητηριασθή διότι, ένώ οί άστυνομικοί συνέσφιγγον τον κλοιόν πέριξ αυτών, κατέ- 
πιαν καψούλας μέ λεμονάδαν πού τούς προσέφερεν ή σύζυγος τοϋ οδοντιάτρου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Σωτήριος Σταματιάδης
Την 4ην τρέχοντος μηνός άπέθανεν ό τέως άστυνομικός διευθυντής Α' Σωτήριος 

Σταματιάδης. Τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν, ή οποία έγένετο τήν έπομένην είς τον 
μητροπολιτικόν ναόν των ’Αθηνών, παρηκολούθησαν ό ’Αρχηγός του ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Ρακιντζής, ό ’Επιθεωρητής τής Αστυνομίας καί διευθυντής τη ς’Αστυνο
μίας ’Αθηνών, άστυνομικός διευθυντής Α ' κ.
Καραμπέτσος, παλαιοί συνάδελφοι καί συνερ- 
γάται του μεταστάντος, άστυνομικοί έν ένερ- 
γεία παντός βαθμού, ώς καί άρκετά μέλη τής 
άθηναϊκής κοινωνίας. Τον έπικήδειον έξεφώ- 
νησεν ό διοικητής τής ύποδιευθύνσεως Τρο
χαίας Κινήσεως ’Αθηνών, άστυνομικός διευθυν
τής Α ' κ. Παπασταφίδας, ό όποιος καί κατέ
θεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώ ματος.'Η  σορός τοϋ είς Κύριον άποδημή- 
σαντος άστυνομικοϋ διευθυντοϋ, ένεταφιάσθη 
είς τό Β' νεκροταφεΐον ’Αθηνών.

'Ο Σωτήριος Σταματιάδης έγεννήθη τό 
1898 είς τήν Άκράταν τής Αίγιαλείας. Κατε- 
τάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τον ’Απρί
λιον τοϋ 1922 καί άπεχώρησε ταύτης τον Νο
έμβριον τοϋ 1953, μέ τον βαθμόν τοϋ Άστυ- 
νομικοΰ διευθυντοϋ Α'. Κατά τό διάστημα τής 
ύπερτριακονταετοϋς υπηρεσίας του προσέφερεν 
άληθώς πολλαπλάς υπηρεσίας, τόσον είς τήν 
’Αστυνομίαν, όσον καί είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν γενικώτερον. Ευφυής, ήθικός, 
άξιος πάσης έμπιστοσύνης, έπαγγελματικώς καί έγκυκλοπαιδικώς άρτίως κατηρ- 

-τισμένος έχαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως ύπό πάντων. Κατά τό διάστημα τής Δε
κεμβριανής στάσεως, επί κεφαλής ών άστυνομικοϋ τάγματος, έπεδείξατο κατά 
τάς έκκαθαριστικάς επιχειρήσεις θάρρος καί αυτοθυσίαν. Έτιμήθη πλειστάκις δι’ 
ηθικών καί υλικών άμοιβών. Ό  θάνατός του έλύπησεν όλους έκείνους οί όποιοι συνειρ- 
γάσθησαν μετ’ αύτοΰ ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα.

Εύχόμεθα όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν αύτοΰ καί χαρίση είς τούς οικείους 
του τήν έξ υψους παρηγοριάν.

Ή  μνήμη του ας είναι αιώνια !

Ιωάννης Σαραντίτης
Τήν 2αν τρέχοντος μηνός διεγράφη όριστικώς, λόγω θανάτου, τών άστυνομικών 

βιβλίων ό τέως άστυνομικός διευθυντής Β ' ’Ιωάννης Σαραντίτης. Τήν κηδείαν του, ή 
οποία έγένετο είς τό Α' νεκροταφεΐον, παρηκολούθησαν πλεΐστοι παλαιοί καί έν 
ένεργεία άστυνομικοί, έκλεκτή μερίς τοϋ άθηναϊκοΰ λαοϋ καί πολλοί φίλοι καί συγ
γενείς. Τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Τασιγεώργος, 
ό όποιος καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος.

Ό  ’Ιωάννης Σαραντίτης έγεννήθη τό 1898 είς τά Σουλινά τής Ρουμανίας καί 
κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τό 1922. Τον ’Ιανουάριον τοϋ 1956 άπεχώρησεν 
τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος, λόγω ορίου ήλικίας, μέ τον βαθμόν τοϋ άστυνομικοϋ διευ-
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θυντοΰ Β'. Ύπηρέτησεν διαδοχικώς εις πολλάς 
άστυνομικάς υπηρεσίας καί αί προσφερθεΐσαι 
ύπηρεσίαι του υπήρξαν όντως αξιόλογο!.. Σε
μνός το ήθος, τίμιος., άξιοπρεπής,. εργατικός 
καί πειθαρχικός, έπεδείξατο άφοσίωσιν εις τό 
καθήκον καί ιδιαιτέρως έξετιματο από τον α 
στυνομικόν κόσμον. Καί ώς άνθρωπος καί ώς 
άστυνομικός άφησεν. άρίστας εντυπώσεις. Αί 
ήθικαί καί ύλικαί άμοιβαί, τάς οποίας κατά και
ρούς ελαβε, μαρτυρούν εύγλώττως περί τής 
προσωπικότητος τού άποθανόντος άστυνομικοϋ 
διευθυντοϋ.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του 
καί εύχόμεθα όπως ό Θεός τάξη την ψυχήν αυ
τού έν σκηναΐς δικαίων. Τό χώμα τής ’Αττικής 
γής, τό όποιον έκάλυψεν την σορόν τού άποθα
νόντος, ας είναι έλαφρόν καί ή μνήμη του αιώνια!

Θεόδωρος Στεργιόπουλος
Την Ιην τρέχοντος μηνός άπεβίωσεν 6 τέως ’Αστυνόμος Β' Θεόδωρος Στεργιό

πουλος. Την κηδείαν τού άποβιώσαντος, ή οποία έγένετο την ΐΟην ώραν τής έπομένης 
εις τό Γ ' νεκροταφεΐον, παρηκολούθησαν άρκετοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνο- 
μικοί, φίλοι καί συνεργάται τού άποθανόντος, τον όποιον άπεχαιρέτησε δι’ ολίγων 
ό ’Αστυνόμος Β' κ. Γεώργιος Μαραβέλιας, όστις καί 
κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τής άστυνομικής διευ- 
θύνσεως Πειραιώς.

Ό  Θεόδωρος Στεργιόπουλος έγεννήθη τό 1903 είς 
τον Μώλον τής Φθιώτιδος. Είς τό νεοσύστατον ’Αστυ
νομικόν Σώμα κατετάγη τό 1924 καί άπεχώρησε τού
του, λόγω ορίου ηλικίας, τό 1958 μέ τον βαθμόν τού 
’Αστυνόμου Β'. Την όλην του αστυνομικήν ζωήν διήλ- 
θεν, υπηρετών είς διαφόρους υπηρεσίας τής άστυνομι 
κής διευθύνσεως Πειραιώς.

’Εργατικός, τίμιος, ήθικός, μέ ικανοποιητικήν υ
πηρεσιακήν άπόδοσιν καί καλάς κοινωνικάς σχέσεις 
έξετιματο άρκούντως, τόσον ύπό τού άστυνομικοϋ κό
σμου, δσον καί ύπό τής Πειραϊκής κοινωνίας, τήν ο
ποίαν εύόρκως έπί 34ετίαν ύπηρέτησεν.

Έκφράζοντες τά βαθύτατα συλληπητήριά μας 
είς τούς οικείους τού μεταστάντος, εύχόμεθα αύτοϊς4 * - - - - - -την εξ ϋψους παρηγοριάν. Ό  Θεός, ό Κύριος τής ζωής καί τού θανάτου, ας άνα- 

του, ή δέ μνήμη του ας μείνη αιώνια.παύση την ψυχήν

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !
ΤΙΜ ΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑ Κ ΡΙΣΕΙΣ

—Εις τον ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν άπενε- 
μήθη ύπό τοϋ Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Στρατηγού Ντε Γκώλ, ό Τα
ξιάρχης τής Λεγεώνος τής τιμής.

—’Επίσης άπενεμήθη ό Ταξιάρχης τοϋ αύτοϋ Τάγματος εις τον Διευθυντήν ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Εύάγγελον Καραμπέτσον καί τό 
παράσημον άξιωματικοϋ τοϋ αύτοϋ Τάγματος εις τον Διοικητήν τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Ίωάννην Καραχάλιον.

*jjc *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, προήχθησαν οί κάτωθι 
αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων :

α) Εις τον βαθμόν το ϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, ο ί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ. 
Κιυνσταντϊνος Παπαϊωάννου, κατ’ εκλογή'*, καί Δημήτριος Τζέμος, κατ’ άρχαιότητα.

β) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β'τάξεως, οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως κ.κ. 
Βασίλειος Άγγέλης, κατ’ έκλογήν, καί Γεώργιος Τσαπατσάρης, κατ’ άρχαιότητα.

γ )  Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, άναδρομικώς 
άπό 1/1/63, ό έν μονίμω διαθεσιμότητι Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Δημήτριος 
Τεμπέλης, ένταχθείς μεταξύ τών ’Αστυνόμων Β' τάξεως κ.κ. ’Αθανασίου Τσαναή 
καί Ίωάννου Δήμου ή Παπαγεωργίου.

δ) Εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ έκλογήν, ό Άρχιφύλαξ κ. ’Α
πόστολος Άντίοχος.

*
*  *

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΙΣ  - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ο ί: 1) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως κ.κ. 
Νικόλαος Χουρδάκης καί Χρίστος Μαραγκούσης καί 2) ΆνθυΛαστυνόμος κ. Γεώρ
γιος Μιτσιάλης. Εις άπαντας ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν ευαρέ
σκειάν του, διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρε
σίαν των.

—Ωσαύτως παρητήθησαν το ϋ ’Αστυνομικού Σώματος ο ί ’Αστυφύλακες κ.κ. Νι
κόλαος Πιστεύος, Κωνσταντίνος Στράτος, 'Ηρακλής Δαμαλας, Σπυρίδων Δημη- 
τρούλιας, Θεόδωρος Σαμούρης, Γεώργιος Κουτσουλέλος καί Δημήτριος Καλύβας.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Χρίστος 
Κριτσιωτάκης, διά λόγους πειθαρχίας, καί Άνδρέας Πλάτης, διά λόγους υγείας.

*
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών οί μέχρι τοΰδε τελοϋντες εις 
τήν Β' κατηγορίαν μονίμου διαθεσιμότητος : 1) ’Αστυνόμος Β' κ. Βασίλειος Ζαμ- 
ποΰκος καί 2) Άστυφύλαξ κ. ’Αθανάσιος Μπάλας μετετάγησαν εις τήν Α' τοιαύ- 
την, λόγιο έπιδεινώσεως τών παθήσεών των.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών οί κάτωθι άξιωματικοί 
έτοποθετήθησαν όριστικώς, λόγω υπηρεσιακών άναγκών, ώς άκολούθως :

Α) Εις άστυνομικήν διεύθυνσιν ’Αθηνών: 1) ’Αστυνόμος Β' κ. Στέφανος Παπα- 
τριανταφύλλου καί 2) Άνθυπαστυνόμος κ. Νικόλαος Μαούνης.

Β) Εις διεύθυνσιν τουριστικής ’Αστυνομίας ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Ή λίας Ά ν- 
τωνόπουλος.
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Γ) Εις αστυνομικόν νοσοκομεϊον, ό βοηθός υγειονομικός άξιωματικός Ύπαστυ- 
νόμος Α! κ. ’Ιωάννης Ρόζος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως του κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Κυριάκον Λαγούδην, διότι ούτος, χάρις εις 
τήν έπιδειχθεϊσαν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί ενεργητικότητα, ώς καί τό ά- 
παράμιλλον θάρρος του, έπέτυχε τήν μέν 6-1-63 καί ώραν 02,45', έν τή όδω Κρέμου, 
τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ κλέπτου εξαρτημάτων αυτοκινήτου ’Αλεξάνδρου Μυ- 
ρίλη, τήν δέ 5-2-63 καί ώραν 00.30', έν τή όδω ’Αμαζόνων, τήν έπ’ αύτοφώρω σύλ
ληψιν τοϋ κλέπτου Λαϊκών ’Αγορών Παναγιώτου Καλαϊτζοπούλου.

— Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί 
ήθική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Τριαντάφυλλον Σταθαράν καί Μιχαήλ Πε- 
ριστεράκον, διότι τήν 02.30' ώραν της 13-2-63, χάρις εις τό έπιδειχθέν ύπ’ αύτών έξαι- 
ρετικόν ένδιαφέρον προς τήν υπηρεσίαν, τήν άναπτυχθεϊσαν έκτακτον δραστηριότητα, 
παρατηρητικότητα καί μεθοδικότητα, έπέτυχον τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ σεση
μασμένου κλέπτου Άνδρέου Καλούρη, έντός τοϋ έπί της όδοΰ Κονδύλη 68 (Πειραιεύς) 
χρωματοπωλείου τών άδελφών Κοτταρίνου, εις ό εϊχεν είσέλθει κατόπιν διατρήσεως 
τοϋ τοίχου, προκαλέσαντες οΰτω διά τής πράξεώς των ταύτης τα εύμενή υπέρ τοϋ 
Άστυνομικοΰ Σώματος σχόλια τοϋ κοινοΰ καί τοϋ τοπικοΰ τύπου.

** *
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ

Τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων θά έπι- 
σκεφθή τάς άκολούθους συνοικίας, προς προβολήν, δωρεάν διά τό κοινόν, μορφωτικών, 
ψυχαγωγικών καί μουσικών ταινιών, τριώρου διάρκειας, άπό 8 έως 11ης νυκτερινής :

Τήν Κυριακήν, 16 ’Ιουνίου,τήν Δραπετσώναν Πειραιώς (Κανελλοπούλου καί 25ης 
Μαρτίου-Πλατείαν προ τοϋ Ι.Κ .Α .).

Τήν Δευτέραν, 17 ’Ιουνίου, τήν Νίκαιαν Πειραιώς (Πλατείαν 'Αγίου Νικολάου).
Τήν Τρίτην, 18 ’Ιουνίου, τον Συν. Ζωγράφου (Πλατείαν Κέντρου «Γαρδένια»).
Τήν Τετάρτην, 19 ’Ιουνίου, τήν Πλατείαν Λαζάρου Βύρωνος.
Τήν Πέμπτην, 20 ’Ιουνίου, τήν Πλατείαν Μεταμορφώσεως Μοσχάτου.
Τήν Παρασκευήν, 21 ’Ιουνίου, τήν Άμφιθέαν (Τέρμα 'Αγίας Τριάδος).
Τό Σάββατον, 22 ’Ιουνίου, τούς ’Αμπελοκήπους (Πλατείαν προ τοϋ 104 Δημο

τικού Σχολείου).
Τήν Κυριακήν, 23 ’Ιουνίου, τον Λόφον ’Αξιωματικών Περιστεριού (Πλατείαν 

Χρ. Σμύρνης καί Δημ. Γούναρη).
Τήν Δευτέραν, 24 ’Ιουνίου, τήν Άμφιάλην Πειραιώς (’Αθηνών καί Τσαλδάρη).
Τήν Τρίτην, 25 ’Ιουνίου, τό Τέρμα Λεωφορείων Πολυγώνου.
Τήν Τετάρτην, 26 ’Ιουνίου, τό Σκοπευτήριον Καλλιθέας (Φιλαρέτου καί Ά ρι- 

στείδου).
Τήν Πέμπτην, 27 ’Ιουνίου, τά Κάτω Πατήσια (Πλατείαν Γιάνναρη-Γεράκη- 

Παρασκευοπούλου).
Τήν Παρασκευήν, 28 ’Ιουνίου, τό Τέρμα όδοΰ Βασιλικών, ’Ακαδημίας Πλάτωνος.
Τό Σάββατον, 29 ’Ιουνίου, τον Συν. 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη (προ τοϋ ΙΒ ' ’Αστυ

νομικού Τμήματος Πειραιώς).
Τήν Κυριακήν, 29 ’Ιουνίου, τον Λόφον ’Αξιωματικών Περιστεριού (Πλατείαν 

'Ιεροΰ Ναοΰ Ταξιαρχών 47).
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