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Σήμερα ξημέρωσε ένας νέος χρόνος. Ή σκηνογραφία άλλαξε. Τό 
1964 προβάλλει στά μάτια μας αστραφτερό καί πανέμορφο. 

Γλυκόηχα καί χαρμόσυνα χτύπησαν κι’ έφέτος οί καμπάνες την Πρω
τοχρονιά.

Οί άνθρωποι τής γης μέ βαθειά πίστι κάνουν προσευχές στον 
Βασιλέα τής Ειρήνης καί τής Ζωής, παρακαλώντας Τον νά κατευ- 
θύνη τά βήματα των ισχυρών στο δρόμο των ωραίων ιδανικών. Γο- 
νατισμένες οί ανθρώπινες υπάρξεις άναπέμπουν ευχές γιά μέρες χα
ράς καί ευτυχίας.

’Ακόμα ένας χρόνος κύλισε στην άβυσσο τής αίωνιότητος. 'Ενας 
χρόνος χάθηκε καί ένας καινούργιος άνέτειλε. Τό χθες έγινε πλέον άνά- 
μνησις. Τό σήμερα καί τό αύριο ελπίδα. Μέ τον χρόνο πού έφυγε 
μένουν στήν λήθη καί πόθοι καί όνειρα. Μέ τον χρόνο πού μπήκε 
γεννιούνται νέα όνειρα καί νέες ελπίδες.



2 ’Επί. τώ Νέω ’Έτει 1964

Μέ διαφορετικά ό καθένας μας συναισθήματα άτενίζουμε τον 
χρόνο που έφυγε, γιατί σ’ αυτόν άλλοι βρήκαμε τήν δικαίωσι των 
επιδιώξεων μας καί άλλοι γευθήκαμε τό πικρό ποτήρι των άπο- 
γοητεύσεων. Όποιαδήποτε όμως καί αν είναι τα συναισθήματά μας 
γιά τό 1963, άτενίζουμε τό 1964 μέ άνανεωμένες τις ελπίδες μας.

Μέσα στήν πυκνή ομίχλη που καλύπτει τήν παγκόσμια ατμό
σφαιρα, στήν τιτάνια σύγκρουσι των άνταγωνιζομένων θεωριών καί 
των πνευματικών τάσεων, μέσα, τέλος, στο μολυσμένο παγκόσμιο 
κλίμα, 6 άνθρωπος, ό οδοιπόρος τής ζωής, ζητάει μιά όασι, μιά 
φωτεινή άχτίδα έλπίδος, ένα άπήνεμο λιμανάκι. Κουρασμένος, θέλει 
νά βρή λίγη άνάπαυσι, λίγη στοργή καί κατανόησι. ’Αγάπη ζη
τάει, τίποτα άλλο. ’Αγάπη γ ι’ αυτόν, αγάπη γιά τόν πλησίον, 
αγάπη γιά όλον τόν κόσμο. Ποιος όμως μπορεί νά ίκανοποιήση 
τήν άπαίτησι αυτή του ανθρώπου;

"Αν ό άνθρωπος λαχταράη αληθινά λίγη ψυχική άνακούφισι, 
λίγη αγάπη, ας πλησιάση τόν Βασιλέα τής ’Αγάπης, τόν Θεό. Πι
στεύοντας σ’ Αύτόν μπορεί νά έλπίζη γιά μιά καλύτερη αΰριον. Μό
νον Αύτός τόν άγαπάει είλικρινά, γ ι’ αύτό άλλωστε έστειλε τόν 
μονογενή Του γιά νά λυτρώση τήν άνθρωπότητα άπό τό άγχος καί 
τήν άμαρτία.

Στήν λαμπρή ώς τώρα ιστορία τής ’Αστυνομίας ένας χρόνος 
προστίθεται άκόμα. "Ενας χρόνος δράσεως καί δημιουργίας. Τό πα
ρελθόν δημιούργησε μιά παράδοση πού άποτελεϊ άναμφισβήτητα τήν 
έγγύησι τού μέλλοντος.

Εύγνώμονα στρέφουμε τήν σκέψι σ’ όλους εκείνους πού έδημιούρ- 
γησαν καί έργάσθηκαν γιά τό καλό τής ’Αστυνομίας. ’Εμείς οί νεώ- 
τεροι, άκολουθώντας τό παράδειγμα τών προγενεστέρων μας, άς 
κάνουμε μέ τά έργα μας νά λάμψη πιο λαμπερό τό άστρο τού ’Α
στυνομικού Σώματος. Εύχόμαστε σ’ όλους τούς φίλους άναγνώστες 
καί στά μέλη τών οικογενειών των όπως ό καινούργιος χρόνος τούς 
χαρίση ύγεία καί εύτυχία.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΡΑ  Γ Κ Ο Σ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
'Τπό τοΰ Καθηγητοΰ της Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Σ υ νέχε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου)

Τέλος χαρακτηριστική είναι ή ύπό των άρχαίων θεοποίησις τής πενίας, ήτις 
άπαντα τό πρώτον είς την άπάντησιν των κατοίκων της "Ανδρου προς τον Θεμιστο- 
κλέα. Ούτος μεταβάς έκεΐ επί κεφαλής στρατού άπήτησε χρήματα παρ’ αύτών, δη- 
λώσας χαρακτηριστικώς δτι φέρει μεθ’ έαυτοΰ δύο θεάς, ήτοι την Πειθώ καί τήν 
Βίαν ή άλλως τήν ’Ανάγκην. Οί "Ανδριοι, άρνηθέντες τήν καταβολήν των αΐτηθέν- 
των χρημάτων, άπήντησαν δτι καί ούτοι έχουσι δύο προστάτας θεούς, ήτοι τήν Πε
νίαν καί τήν ’Αμηχανίαν. Καί ό Πλάτων μνημονεύει μύθον τινά, καθ’ δν ό έρως 
ύπήρξεν υίδς τής Πενίας, διό ούτος «πένης άεί έστι καί άνυπόδητος καί άοικος, χα- 
μαιπετής άεί ών καί άστρωτος, έπί θύραις καί έν όδοΐς υπαίθριος άεί κοιμώμενος, 
τήν τής μητρός φύσιν έχων άεί ένδείφ ξύνοικος». "Ητοι «είναι πάντοτε φτωχός καί 
ξυπόλυτος καί άστεγος, ξαπλώνει πάντοτε στήν γή χωρίς στρώμα, κοιμά
ται άπ’ έξω άπό τις πόρτες, στους δρόμους πάντοτε, καί άκολουθώντας τήν φύσιν 
τής μητέρας του έχει συνδεθή μέ τή φτώχεια». Τό πρόβλημα τών πενήτων ποικι- 
λοτρόπως έπεζήτησε να άντιμετωπίση ό μέγας Περικλής, δστις έπεχείρησε νά με- 
ταβάλη τήν πόλιν τών ’Αθηνών κατά κυριολεξίαν εις «φιλάνθρωπον "Ιδρυμα». ’Α
κόμη προεκάλεσε τήν έπιψήφισιν νόμου περί τών λεγομένων «θεωρικών χρημάτων», 
τά όποια έχορηγοϋντο εις τούς πένητας, ΐνα δύνανται ούτοι, πληρώνοντες τό εΐσι- 
τήριον, νά παρακολουθώσι τά άθανάτου μεγαλοπρεπείας διδακτικά άριστοτεχνήμα- 
τα τών έπιφανών άρχαίων δραματουργών (1).

Συγκεκροτημένην πρόνοιαν υπέρ τών πενήτων άνέλαβον έπί βυζαντινής έπο- 
χής τόσον ή Πολιτεία, δσον καί ή ’Εκκλησία. Είδικώτερον ό "Αγιος ’Αθανάσιος ήτο 
«τής πενίας ποριστής», ό δσιος Θεοδόσιος «άστέγων σκέπη καί γυμνών άμφίεσις». 
Εις τήν χορείαν τών φιλανθρώπων άνήκουσι καί πλεϊστοι άλλοι ίεράρχαι, οϊον ό Χρυ
σόστομος, ό έν ’Αλεξάνδρειά ’Ιωάννης ό Έλεήμων, ό έν Σπάρτη δσιος Φιλάρετος, 
ή 'Αγία Ελένη, ή διάκονος ’Ολυμπίάς, ήτις «τόν Χριστόν μιμουμένη γυμνόν ένέ- 
δυε». Τέλος δέ καί ό Μέγας Βασίλειος, δστις γενικώς καθ’ άπαντα τόν βίον του έπέ- 
δειξεν ύπέροχον φιλάλληλον δράσιν ύπέρ τών ένδεών, υπήρξε δ’ ό δραστήριος ιδρυ
τής τής περιφήμου έκείνης «Βασιλειάδος», δηλονότι τής μεγάλης έκείνης πόλεως 
τής φιλαλληλίας έκ συνοικισμών, πτωχοτροφείων, ξενοδοχείων άστέγων καί πει- 
νώντων. Εύποιίαν δμως ήσκει ύπέρ τών ένδεών καί ό λαός τοΰ Βυζαντίου. ’Εν και- 
ρώ οικονομικών κρίσεων, ένεκα σεισμών ή άλλων λόγων, οί κράτιστοι τών πολιτών 
περιερχόμενοι νύκτωρ τάς οδούς παρεϊχον άρωγήν. ’Αλλά καί γενικώς έν τή ύπέρ 
τών πενήτων άντιλήψει «ού μόνον οί δυνατοί τών πολιτών, άλλά καί τοΰ δήμου πλεΐ- 
στοι, μάλλον δέ σύμπαντες έφιλονίκουν άλλοι άλλους ύπερβαλέσθαι τή περί τούς δυσ- 
πραγοΰντας φιλοτιμία». Τέλος δ’ είχεν άποβή οίονεί έθιμον, δπως οί συντάσσοντες 
τάς διαθήκας των Χριστιανοί καθιστώσιν άμα καί «τόν Χριστόν κληρονόμον», ήτοι

1. «Κ. Παπαρρηγόπουλος—Π. Καρολίδης. 'Ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έθνους. Τεϋχος 7» ίδίως 
σ. 177 έπ-, ώς καί «Ευστάθιος Καραβίας. Παγκόσμιος ιστορία, (τη συνεργασία διαφόρων έπιστη- 
μόνων). Τόμος Δ.' Άθήναι». σ. 436 έπ. 'Ομοίως «’Ιωάννης Κ. Παπαζαχαρίου. "Αρθρα. Τεϋ
χος Α.' Άθήναι. 1949» σ. 8 έπ. "Ορα γενικώς καί «Otto Erb. W irtschaft und Gesellschaft im 
Denken der hellenischen Antike. Berlin und Miinchen. 1939».
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νά δηλώσιν, δπως τμήμα της περιουσίας των διατεθή ύπέρ επικουρίας των οίκονο- 
μικώς ένδεών (Χ) .

3. Τό θέμα της πενίας συνεκίνησε τέλος ευρέως καί τήν λογοτεχνίαν, διεθνή 
καί ήμετέραν. Παραδειγματικής άποσπώμεν έκ της ρωσικής λογοτεχνίας τάς άκο- 
λούθους ειδήσεις: Λ.χ. άναφέρομεν τον Πίσιεμσκη (1820-1881), τον όποιον πα- 
ρέβαλον προς τον Zola. Οδτος είναι «άρκετά άγριος ρεαλιστής», δοκιμάζει δ’ ήδο- 
νήν ζωγραφίζων τάς άσχημίας καί βρωμερότητας της ρωσικής κοινωνίας. Εις τό 
δράμα του «Πικρόν Πεπρωμένον» παρουσιάζει «μ1 ένα σπαρακτικόν τρόπον, τήν 
άθλιότητα τής φτώχειας, τήν οποίαν εκμεταλλεύεται καί άτιμάζει ό πλούτος». Ά 
ναφέρομεν έν συνεχεία τον Δοστογιέβσκη (1821-1881), δστις ύπήρξεν εις άφθα
στος ψυχολόγος. Επειδή ύπέφερε πολύ είς τήν ζωήν του, ένδιεφέρθη ιδιαιτέρως δι’ 
εκείνους, οί όποιοι ύποφέρουσι καί οί όποιοι άποκαλοϋνται ταπεινοί καί περιφρονη- 
μένοι πένητες. 'Ομοίως τον ποιητήν Νικόλαον Νεκράσοβ (1821-1876), ό όποιος 
είναι καί αύτός «ό τραγουδιστής των φτωχών καί των καταφρονεμένων». 'Η  μού
σα του «είναι ή μοϋσα των λυγμών καί του πένθους», ή μοϋσα «του πεθαίνω άπό τήν 
πείνα» καί «τών ζητιάνων». 'Η  μοϋσα του είναι ή «μοϋσα τής άγανακτήσεως». 'Π  
γλώσσα του είναι τραχυτάτη καί σθεναρά. Τραχύς ζωγράφος τών άνθρωπίνων ά- 
θλιοτήτων είναι καί ό Ριτσέβνικοβ (1811-1871). Καί τοΰτο, διότι ύπέφερεν ό ίδιος 
πολύ είς τήν ζωήν του καί έπικράθη (2).

Τήν στιγμήν ταύτην έρχονται είς τήν μνήμην μου οί στίχοι τοϋ «Επαίτου», 
ποιήματος τοϋ τυφλωθέντος λογοτέχνου Ή λ. Τανταλίδου έκ Φαναριού Κωνσταν
τινουπόλεως (1818-1876) (3):

1 2
« Για τό Θεό λίγο ψωμάκι 

αδέλφια μου, γιατ'ι πεινώ, 
πτωχό φωνάζει γεροντάκι 
μέ δάκρυα ώς τον ουρανό !

3
< » Πλήν άλλος, νά ! φτωχός μέ ράκη 

μοιράζεται μ ’ αυτόν έκεϊ 
ένα ξερό φετι ψωμάκι, 
πούχε κρυμμένο στο σακκί.

» Πολλο'ι περνούν εμπρός χορτάτοι 
καλοντυμένοι κ’ εύγενείς.
"Αχ ! δλοι τοϋ γυρνοϋν τήν πλάτη 
δεν τον πονάει κανείς, κανείς !

4
» Παιδιά, ό νόμος τοϋ ελέους 

είν’ άγιος καί σεβαστός, 
τον άσπλαγχνο μέ τούς άθεους 
θά κατακρίνη ό Χριστός ».

4. Τό θέμα τής πενίας έχει άντιμετωπισθή τήν σήμερον κατ’ εξοχήν υπό τής 
κοινωνιολογούσης Οικονομικής Επιστήμης. 'Η  οποία έξέλαβε τον άγώνα τής άν- 
θρωπότητος έπί τής γής μονοπωλιακής ώς «οικονομικόν» καί ή όποια κατά ταΰτα 
έθεοποίησε τον «Homo oeconomicus», ήτοι τον «οικονομικόν άνθρωπον». 'Υπό 
τήν έννοιαν ταύτην έθεωρήθη ούσιαστικώς ή άνθρωπίνη ζωή ώς παίγνιον τών οι
κονομικών δυνάμεων.

’Εντεύθεν δμως έξεκολάφθησαν τά κατώτερα καί κτηνώδη ένστικτα τής άν- 
θρωπίνης φύσεως καί άνεπτύχθη τό υλιστικόν πνεΰμα, ό μαμωνισμός καί τό φρι- 
κώδες άντιανθρώπινον φαινόμενον «τής πάλης τών άνθρωπίνων τάξεων».

(Συνεχίζεται)

1. «Φαίδ. Κουκουλές. Βυζάντιον καί βυζαντινός πολιτισμός. Τόμος Β' I.» σ. 71 καί «Δ. 
Μπαλανος. Μεγάλου Βασιλείου τά έλληνικά γράμματα. Βιβλιοθήκη Παπύρου. ’Αριθμός 2» έν τη 
εισαγωγή.

2. Σχετικώς «L. Leger. Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας. Μετάφρασις Α. Παπαδήμα. 
’Αθήναι». σ. 57 έπ., 58 έπ., 64 έπ., 77.

3. «Κ. Φ. Σκόκος. Αύτόθιδ».
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.-----------------------  'ϊπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------------

Μήνες καί μήνες παιδεύτηκε ή άνάκρισις γιά να μπορέση να διαλευκάνη τις 
συνθήκες καί τά αίτια τοΰ τραυματισμού ένος νεαρού χρηματομεσίτη, τού Γιάννη 
Καρραπαναγιώτη, πού βρέθηκε τραυματισμένος μέ πολλές σφαίρες πιστολιού γύρω 
στο κορμί του, μπρος καί πίσω, απάνω στα Τουρκοβούνια, σ’ ένα ύψωμα πευκόφυτο 
πέρα άπό το παληο Βυζαντινό έξωκκλήσι τής «’Όμορφης Εκκλησίας». 'Ο μα
καρίτης είχε παιδέψει Χωροφυλακή καί άνάκρισι μήνες καί μήνες, γιατί δεν μπο
ρούσε κανείς νά πή αν ό τραυματισμός του ήταν ένα φοβερό έγκλημα μέ μυστηριώ
δεις άφορμές, άπό άγνωστους δράστες ή άπό δράστες πού επίτηδες έκρυβεν ό τραυ
ματισμένος, ή άπόπειρα αυτοκτονίας, ή οποία έγινε μέ υπνωτική υποβολή άλλου 
προσώπου, πού ήθελε τό σκοτωμό του ή μέ τή θέλησι τοΰ ΐδίου γιά οικονομικούς ή 
γιά έρωτικούς ή γιά άλλους λόγους. Τ Ηταν δηλαδή μιά «άστυνομική σπαζοκεφα
λιά», ή οποία βρήκε τή λύσι της χάρις σ’ ένα αστυνόμο τής άρτισύστατης τότε ’Αστυνο
μίας μας, πού είχε άγαπήσει μέ πάθος τή δουλειά του καί σκέφθηκε μία έξερεύνησι 
πού ήταν τό «αυγό» τοΰ Κολόμβου. Μά τό μυστήριο διαλευκάνθηκε όλότελα καί θε-

** *
’Εδώ καί σαράντα χρόνια, όταν άρχισε ή ιστορία μας, οί υπώρειες στά Τουρ

κοβούνια, πού δέν είχαν άκόμα οίκοπεδοποιηθή, ήσαν καταπράσινες, πνιγμένες στά 
πεύκα, πού κόπηκαν καί κάϊκαν στήν κατοχή γιά ζέστη καί γιά μαγείρευμα. Κατα
μεσήμερα ενός Σαββάτου, στις 28 ’Ιουνίου τοΰ 1924, μιά νευρασθενική κυρία—ας 
μή πούμε τό ονομά της—είχε πάρει κυριολεκτικώς τά ορη καί τά βουνά, γιά νά δια- 
σκεδάση τή μελαγχολία της. Είχε σκαρφαλώσει στά Τουρκοβούνια καί κατεβαίνον
τας γύριζε άσκοπα στά δάση τοΰ μακαρίτη τοΰ μπάρμπα-Λάμπρου τοΰ Βέϊκου, 
τού μεγάλου πλούσιου καί ιδιότροπου γαιοκτήμονα. Λίγο πριν φθάση στο άρχοντι- 
κό του καί στήν «Όμορφη Έκκλησιά» κοντά, άκουσε μιά σβησμένη φωνή, πού 
καλοΰσε βοήθεια, καί μουγκρητά ή ροχαλητά. 'Η  νευρασθενική κυρία βρήκε γύρω 
έκεϊ ένα παπουτσή, τον Γιώργη Λιάσκοβιτς, τού είπε τί είχεν άκούσει καί άφοΰ ψά
ξανε μαζί βρήκαν ξαπλωμένο κάτω άπό ένα πεύκο, μέ ένα σωρό πληγές άπό σφαί
ρες στο σώμα του, ένα νεαρό. Οί πληγές βρωμούσαν, γιατί τό αίμα, κατακαλόκαιρα, 
είχε βρωμίσει καί είχαν κι’ όλας άρχίσει νά άναπτύσσωνται άσπρα σκουλήκια. Ό  
τραυματισμένος βογγοΰσε καί φώναζε νά τού δώσουν λιγάκι νερό γιά ψυχικό γιατί 
πέθαινε.

’Αμέσως ή γυναίκα καί ό παπουτσής έτρεξαν στή βίλλα τοΰ Λάμπρου Βέϊκου, 
πήραν μαζί τους τό μακαρίτη μεγαλοκτηματία καί τούς άνθρώπους τοΰ κτήμα
τος καί μετέφεραν τον τραυματισμένο νέο στο σπίτι. 'Η  πρώτη δουλειά τού Βεϊ- 
κου ήταν νά βγάλη τά ρούχα τού τραυματίου, πού βρωμούσαν υπερβολικά, και να τα 
κάψη, γιά νά φύγη ή βρώμα καί μή μολυνθοΰν οί άνθρωποι τής βίλλας. Μέσα στο 
στήθος του καί έξω άπό τό υποκάμισο ήταν ένα πιστόλι «μπράουνιγκ» καί δυό κά
λυκες. "Υστερα φώναξε τον γιατρό, τον μακαρίτη Τσίλερ, ό όποιος καθάρισε τις 
βρωμερές πληγές, ειδοποίησε καί τό πλησιέστερο Τμήμα Χωροφυλακής, τό 7ο, 
πού ήταν στή σημερινή πλατεία ’Αμερικής, ερημιά τότε, καί ύστερα ρώτησε τον 
τραυματία, ή κατάστασις τοΰ όποιου ήταν απελπιστική, ποιος ήταν καί τί τού είχε 
συμβή.
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—Μέ λένε Γιάννη Καρραπαναγιώτη καί μένω στο Νέο Φάληρο... Είμαι χρη
ματομεσίτης... Πεθαίνω... Χτυπήθηκα μόνος μου... Θέλησα νά αύτοκτονήσω... Ε ί
χα χάσει δύο χιλιάδες δραχμές... Για τό θεό... ’Αφήστε με νά πεθάνω... Καί νά μή 
μάθουν ή μάννα μου καί οί δικοί μου τίποτε καί γίνω ρεζίλι.

'Ο  τραυματισθείς, μετά τις πρώτες βοήθειες στη βίλλα τοϋ Βέϊκου, μετεφέρ- 
θη στην κλινική Χριστομάνου, πού την διηύθυναν οΐ γιατροί Τσαούσης καί Περάκης καί 
πού ήταν μέσα σ’ ένα πελώριο κτήμα καί άλσος κάπου στά Κάτω Πατήσια. Καί έκεΐ 
τον έπεσκέφθη καί τοϋ πήρε την πρώτη του κατάθεσι ό τότε άστυνόμος τοϋ Ζ' Τμή
ματος Χωροφυλακής, υπομοίραρχος Μανουσέλης, ό όποιος είχε πάρει τηλεφώνημα 
καί ζητοΰσε τον ’Ιωάννη Καρραπαναγιώτη, ετών 25, χρηματομεσίτην, κάτοικον 
οδού Ζαίμη στο Νέο Φάληρο καί ό όποιος είχεν έξαφανισθή μυστηριωδώς άπό τό 
σπίτι του την Πέμπτη 26 ’Ιουνίου.

—"Ενας άγνωστος ήθελε νά μέ σκοτώση. Μέ πυροβόλησε άπό πίσω καί μέ 
έτραυμάτισε. "Τστερα, 8ταν έπεσα τραυματισμένος, ήλθε κοντά, μοΰ έρριξε καί 
στο στήθος. Μέ νόμισε γιά πεθαμένο καί έφυγε.

—Καί τό πιστόλι πώς βρέθηκε στο στήθος σου μέσα άπό τό ύπουκάμισο; 
τον ρώτησε ό άστυνόμος.

—Ποϋ θέλετε νά ξέρω; Τό πιστόλι δέν είναι δικό μου. Θά τό άφησε έκεϊ γιά 
νά νομίσουν ότι αύτοκτόνησα.

—Μά στον κ. Βέϊκο είπες ότι είχες άποπειραθή νά αύτοκτονήσης καί δέν θέ
λεις νά τό μάθη ή μητέρα σου γιά νά μή λυπηθή.

—’Αστείο πράγμα. Πώς μποροΰσα νά χτυπήσω άπό πίσω τον έαυτό μου;
Καί σ’ αυτό είχε δίκηο. Γιατί στήν κλινική πήγε άμέσως καί είδε τον τραυ

ματία ό τότε ιατροδικαστής Τρουπάκης, ό όποιος διεπίστωσεν ότι ό Καρραπα- 
ναγιώτης έφερε τρία τραύματα μέ σφαίρες πιστολιού μικρού διαμετρήματος στο 
άριστερόν οπίσθιον ήμιπλεύριον, πού άρχιζαν άπό τήν άριστερά ώμοπλάτη καί έτε- 
λείωναν στήν αριστερή όσφυακή χώρα, τέταρτο μέγα τραύμα στο στήθος, παρά τήν 
θηλήν τοϋ άριστεροΰ μαστού, τό όποιον ήδύνατο νά χαρακτηρισθή καί ώς τραύμα 
εξόδου βλήματος, αλλά καί τραύμα εισόδου, μέ πυροβολισμόν άπό έγγυτάτην άπό- 
στασιν, άλλο έπιπόλαιο τραύμα στον άριστερόν μηρόν καί άλλα δύο στά δάκτυλα τής 
άριστεράς χειρός καί αυτά επιπόλαια. Κανονικώς αυτός ό άνθρωπος δέν έπρεπε νά 
ζή. Καί όμως έζησε.

Ή  ύπόθεσις ήταν φοβερά μπερδεμένη. Βέβαια ύπήρχεν ή έκδοχή, μία στις 
χίλιες, όλα αύτά τά τραύματα νά προήρχοντο άπό απόπειρα αυτοκτονίας, αν υπο- 
τεθή ότι ό Καρραπαναγιώτης έρριχνε στο γάμο τού Καραγκιώζη καί άν ύποτεθή 
ακόμη ότι τό τραύμα τού στήθους ήταν πραγματικά τραύμα εισόδου βλήματος έξ 
απολύτου επαφής καί αν ή σφαίρα είχε βγή άπό κάπου. ’Αλλά άπό τό πιστόλι πού 
βρέθηκε μέσα στο ύπουκάμισο τού τραυματίου έλλειπαν 8χι μιά, άλλά πέντε σφαί
ρες άπό τό γεμιστήρα του. Καί υστέρα θά είχαμε καί τότε ένα τραύμα έξόδου, 
ένώ έδώ είχαμε άλλα έξ. Κάπως θά διεφωτίζετο ή ύπόθεσις, άν ό ιατροδικαστής 
είχε δή τά τραύματα πριν πλυθούν, καθαριστούν καί μπή πρόχειρα στά χείλη 
τους ιώδιο. ’Αλλά μπορούσαν νά άφήσουν τον τραυματισμένο μέ σκουληκιασμένες 
καί βρώμικες πληγές περιμένοντας, εκείνα μάλιστα τά χρόνια πού δέν ύπήρχαν καί 
τηλέφωνα παρά καβουρδιστήρια καί τό κοντήτερο άπό αυτό ήταν στήν «Αλυσίδα», 
στο τέρμα Πατησίων δηλαδή, νά έλθη ό ιατροδικαστής ; ’Ή  έπρεπε νά κάνουν τό 
παν μήπως γλυτώση ό άνθρωπος ; "Αν τουλάχιστον υπήρχε τό σακκάκι καί τό ύ- 
πουκάμισό του θά ήταν δυνατόν άπό αύτά ό ιατροδικαστής νά μπορούσε νά καθο- 
ρίση επακριβώς άν συνέτρεχε ή πρώτη, μία στις χίλιες, περίπτωσις τής άποπεί- 
ρας αύτοκτονίας καί όχι μιας φοβέρας δολοφονικής άποπείρας, όπως ήταν τό πι- 
θανώτερο. Πάντως, στήν σχεδόν βεβαία περίπτωσιν εγκληματικής άποπείρας, έπρε-
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πε νά είναι δυό-τρεϊς σφαίρες μέσα στο θώρακα τοϋ ζωντανού θύματος. Σήμερα το 
πρόβλημα θά μπορούσε νά λυθή εύκολα μέ μιά άκτινοσκόπησι τοϋ θώρακος. ’Αλλά 
τότε ελάχιστα νοσοκομεία διέθεταν μηχανήματα άκτινογραφίας, καμμία άπολύτως 
κλινική καί οΐ ιδιώτες ακτινολόγοι ήριθμοϋντο στά δάκτυλα καί ή μεταφορά τοΰ Καρ- 
ραπαναγιώτου ήταν εντελώς άδύνατη, γιατί ό δυστυχισμένος νέος έπάλαιε μεταξύ 
ζωής καί θανάτου. Είχε φοβερό πυρετό.

'Ο Τρουπάκης, λοιπόν, άπεφάνθη ότι έπρόκειτο γιά απόπειρα δολοφονίας καί 
ότι ό Καρραπαναγιώτης είχε βληθή μέ αρκετές σφαίρες άπό άπόστασι καί εξ έπα- 
φής. Κράτησε πάντως καί την έπιφύλαξι, μέ την δικαιολογία ότι δέν βρήκε τά έν- 
δύματα προς πληρεστέραν διαπίστωσιν, καί έπεφυλάχθη νά άποφανθή οριστικά καί 
άμετάκλητα. έν περιπτώσει ίάσεως, αν υπέβαλε τον θεραπευόμενο τραυματία σέ 
άκτινοσκόπησι τοϋ θώρακος καί, σέ περίπτωσι θανάτου, σέ νεκροτομή τοΰ πτώ 
ματός του. Μά ή Δικαιοσύνη δέν μποροϋσε νά περιμένη μέ τά διάφορα αν. 'Ο τότε 
Είσαγγελεύς Πλημμελειοδικών έχαρακτήρισε τό άδίκημα ως άπόπειρα φόνου καί 
άνέθεσε την τακτική άνάκρισι στον τότε άνακριτή τοϋ Β' τμήματος Γιάννη Καλ- 
ποΰζο, τον σεβαστό σήμερα δικηγόρο, γνωστό γιατί είχε διαλευκάνη ως τότε ένα 
έγκλημα πού είχε γίνει στο Καπαντρήτι καί τη δολοφονία τοΰ εμπόρου Μωραίτη 
άπό τον Τηλέμαχο Μπασιάκο.

’Αμέσως την άλλη μέρα ό άνακριτής έπελήφθη τοϋ έργου του. Μαζί μέ τον 
άνακριτή, τον άστυνόμο, τον ιατροδικαστή Τρουπάκη καί τον συνταξιοΰχο σήμερα 
συνάδελφο κ. Βενιζέλο Ζερβέα, πήγαμε στην «’Ώμορφή Έκκλησιά». ’Από τό μα
καρίτη τό Βέϊκο μάθαμε πώς βρέθηκε τό πτώμα καί τό πιστόλι κατάσαρκα, ότι δέν 
εΐχεν άπάνω του τίποτε πού νά δείχνη ποιός ήταν, παρά μόνο διακόσες δραχμές καί 
δύο σημειωματάρια μέ χρηματιστηριακές πράξεις, καί ότι οί πρώτες του κουβέντες 
ήταν ότι είχεν άποπειραθή νά αύτοκτονήση, γιατί είχε χάσει στο χρηματιστήριο 
παίζοντας λίρα, άλλοτε δυο καί άλλοτε 7.000 δραχμές, άλλά δέν ήθελε νά τό μάθη 
κανένας γνωστός του καί μάλιστα ή μητέρα του. Στον άνακριτή παραδόθηκε καί 
τό πιστόλι, πού ήταν τύπου «μπράουνιγκ» μάρκας «Άλιέ» καί είχε τόν άρι- 
θμό 2845.

Μετά τήν αύτοψία πήγαμε όλοι μαζί στήν κλινική Τσαούση-Περάκη, όπου 
μάθαμε ότι τόσον στο μακαρίτη καθηγητή Μαρίνο Γερουλάνο, όσον καί στούς για
τρούς τής κλινικής Κουντουριώτη καί Τσέλεν έλεγεν ότι είχε πυροβοληθή άπό ά
γνωστον έκ τών όπισθεν καί αύτοί έμειναν σύμφωνοι δτι έπρόκειτο γιά μιά δολοφο
νική άπόπειρα.

Στον άνακριτή κ. Καλποΰζο ό Καρραπαναγιώτης είπε διάφορα πράγματα, 
γιατί γιά πολύ καιρό είχε άπό τη μόλυνσι πολύ δυνατό πυρετό, καί μεταξύ αυτών ότι: 

1) "Ενας άγνωστος τόν άκολούθησε, τόν έπυροβόλησε άπό πίσω καί τόν έτραυ- 
μάτισε. "Οταν έπεσε τοΰ έρριξε καί μιά στο στήθος. Μετά τοΰ έβαλε τό πιστόλι μέσα 
στο στήθος του, γιά νά φαίνεται αυτοκτονία, καί έφυγε. Γιά ποιά άφορμή ό άγνω
στος αύτός είχε κάνει τό έγκλημα δέν ήξερε. Μά υστέρα άπό λίγο είπεν δτι ό άγνω
στος αυτός έκανε τό έγκλημα γιά νά τόν ληστέψη, νομίζοντας δτι είχε πολλά λεπτά 
μαζί του. Δέν μπόρεσε δμως νά δώση καμμιά έξήγησι πώς αύτός, ό παθών δηλαδή, 
βρέθηκε εκεί στήν ερημιά στά Τουρκοβούνια καί πώς έξηγοΰσε, άφοΰ ελατήριο ήταν 
η ληστεία του, δτι βρέθηκαν άπάνω του οί διακόσιες δραχμές.

2) Είπεν δτι είχε πάει στήν «’Ώμορφη Έκκλησιά» μέ δυό του φίλους γιά νά 
πιοΰνε μπΰρες στο μπάρ. Αυτοί δμως οί φίλοι του τοΰ έρριξαν ναρκωτικό στήν μπύ- 
ρα καί στο κρασί πού τόν κέρασαν επειδή νόμισαν δτι είχε λεπτά καί υστέρα, δταν 
αύτός είχε ζαλιστή καί πήγε πιό πέρα νά πάρη άέρα, τοΰ έρριξαν μέ τό πιστόλι, σκη
νοθέτησαν άπόπειρα αύτοκτονίας^καί έφυγαν. Αύτό δμως ήταν καθαρό παραμύθι,
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γιατί στην «"Ομορφη Εκκλησία», εκείνον τον καιρό, δεν υπήρχε κανένα μπάρ. Τό 
κοντήτερο κέντρο ήταν στο Γαλάτσι.

Την άλλη μέρα σέ άλλη κατάθεσι καί σέ φίλους του που πήγαν να τον ρωτή
σουν, εΐπεν ότι είχε πάει έκδομή στην «’Όμορφη Έκκλησιά» μέ δυο φίλους του 
Πειραιώτες έμπορους, τον Πατρικό καί Γιάννη Δημόπουλο καί τις οίκογένειές τους 
καί κάθισαν σ’ ένα μπάρ, όπου αυτός μόνος του ήπιε 25 μπύρες καί 15 λεμονάδες. 
Ζαλισμένος βγήκε να ξεμουδιάση καί ένώ τριγύριζε στα πεύκα άγνωστοι τον 
έπυροβόλησαν, άγνωστο γιατί, καί φύγανε, άφοΰ σκηνοθέτησαν αύτοκτονία. Μά 
καί αύτό ήταν ψέμα, γιατί ο'ι έμποροι αυτοί οΰτε είχαν φύγει έκείνη τήν ήμέρα άπό 
τον Πειραιά ούτε ήξεραν πού ήταν ή «Όμορφη Έκκλησιά», καί άπόρησαν 
πώς καί γιατί ό Καραπαναγιώτης τούς έμπλεξε στην ύπόθεσι τού τραυματισμού του. 
'Ο  άνακριτής τον ρώτησε μήπως είναι μπλεγμένος μέ καμμιά γυναίκα καί μήπως 
τον έπυροβόλησε άντίζηλος ή κανένας συγγενής της για λόγους τιμής. 'Ο Καρρα- 
παναγιώτης άπήντησε άρνητικά.

Θυμάμαι κοίλα ότι μετά τον άνακριτή μπήκα κι’ έγώ στο δωμάτιο πού ένοση- 
λεύετο ό μακαρίτης Καρραπαναγιώτης καί τού πήρα μιά όλιγόλεξι συνέντευξι, γιά 
νά μή τον κουράσω περισσότερο. Έπέμεινα νά μοϋ πή μήπως εϊχεν άποπειραθή νά 
αύτοκτονήση, όπως είχε πή στο Βέϊκο, καί τού έδωσα τό λόγο τής τιμής μου ότι 
δεν θά τό έγραφα, οΰτε θά τό έλεγα, αλλά θά έχειριζόμουνα έτσι τό ζήτημα δημοσιο
γραφικά, άστε νά μήν πλήρωσή μιά νεανική παλαβομάρα του ένας άθώος.

—’Αστείο πράγμα, μοΰ είπε. Καί γιατί θά αύτοκτονοΰσα; Γιά δυο χιλιάδες 
δραχμές; όπως εΐπεν ό κ. Βέϊκος ότι τού είπα; Μά γιατί θά σκοτωνόμουν γιά ένα 
τέτοιο ποσόν, πού γιά μένα ήταν κέρδος ή χασούρα μιάς ήμέροις; Αύτά τά είπα στον 
πυρετό μου έπάνω. Δεν φανταζόσαστε τί τράβηξα έκεϊ δυό μέρες πληγωμένος βα- 
ρειά, μέ πυρετό, νά σκάω άπό τη ζέστη καί νά μήν έχω λίγο νεράκι νά δροσίσω τά 
χείλη μου. Τό μαρτύριο τής δίψας ήταν άφάνταστο.

■ — Μά ό άστυνόμος Μανουσέλης λέει, τού είπα, ότι κόβει τό κεφάλι του πώς 
είναι αύτοκτονία ή δική σου.

—Τά λέει αύτά, άπήντησε, γιατί δέν μπόρεσε νά βρή τό δράστη. ’Αστείες δι
καιολογίες.

Έπέμεινε καί σέ μένα ότι δέν ήταν γυναίκα άφορμή τού εγκλήματος, ότι ά
γνωστοι θέλησαν νά τον ληστέψουν καί έπρόσθεσεν ότι δέν είχε ποτέ πιστόλι πιάσει, 
ότι τού βάλανε τό πιστόλι στο χέρι του γιά νά φανή αύτοκτονία καί όταν συνήλθε 
κάπως, στον πυρετό έπάνω, ώμολόγησεν ότι έρριξε καί αύτός μιά πιστολιά, μήπως 
«βρεθή κανείς χριστιανός» νά τρέξη νά τού δώση βοήθεια. Μά δέν ήλθε.

Έ ν  τώ μεταξύ εϊχεν άναπτυχθή πνευμοθώρακας καί πυοθώρακας καί ό Καρ
ραπαναγιώτης ξαναήλθε στο χείλος τού τάφου. Καί υστέρα πάλι πήρε τό κάπως 
καλλίτερο. 'Ο  ιατροδικαστής Τρουπάκης, προσπαθώντας νά λύση τό μυστήριο, τό 
ιατροδικαστικό κυρίως πού τόν βασάνιζε κι’ αύτόν, τον έβλεπε στήν κλινική καί δυό 
φορές τήν ήμέρα ακόμα καί προσπαθούσε στή συζήτησι έπάνω νά τού πάρη λόγια. Μά 
κάθε φορά ό τραυματίας έλεγε διαφορετικά πράγματα. Καί ό μακαρίτης Τρουπάκης 
στήν έκθεσί του έπρόσθεσεν έπί λέξει: «ό I. Καραπαναγιώτης έχει μυστηριώδη επι
μονήν καί υποβολήν νά άρνήται γεγονότα πού έπρεπε νά ένθυμήται».

Αύτό ήταν άρκετό γιά νά ξαναφουντώση ή ύπόθεσις στις εφημερίδες. Γιατί 
άρχισε τότε νά συζητήται μήπως ό Καραπαναγιώτης, πού δέν είχε πραγματικά καμ- 
μιά άφορμή γιά νά αύτοκτονήση, άπεπειράθη νά σκοτωθή, άφοΰ υπεβλήθη μέ υπνω
τισμό ή μήπως, πριν άπό τήν εναντίον του δολοφονική άπόπειρα, εϊχεν ύποβληθή άπο 
τούς δράστες νά ξεχάση διάφορα πράγματα σχετικώς μέ αύτούς. Καί άνεζητεϊτο 
άπό μάς τούς δημοσιογράφους πρώτα καί άπό τήν άνάκρισι ΰστερα ό μυστηριώδης
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άγνωστος, πού «υπνώτιζε το θύμα». Καί δεν ήταν άσκοπη καί μιά τέτοια ερευνά κα
θώς θά δοϋμε.

'Ο  Καρραπαναγιώτης, έκτος άπό τή μάννα του καί τήν έγγαμη άδελφή του, 
είχε καί έναν άλλο αδελφό, πού χάθηκε μυστηριωδώς στη μικρασιατική εκστρατεία. 
Καί δταν μεγάλωσεν ό Γιαννάκης, αύτος πού λάτρευε τον άδελφό του, άρχισε νά κα- 
ταφεύγη σέ μέντιουμ καί σ’ αυτούς πού ήσχολοΰντο μέ τον πνευματισμό καί «έκα
ναν το τραπεζάκι», δπως, μέ το πνεύμα τού μακαρίτη τού πατέρα του, μάθη τίποτε 
για τον χαμένο, δπως χιλιάδες άλλοι "Ελληνες, στήν Μικρά ’Ασία. Μάθαμε λοιπόν 
τότε, πρώτοι εμείς, δτι ό Γιαννάκης Καρραπαναγιώτης είχε σχέσεις μέ ένα ζωγράφο, 
τον Λεωνίδα Άποστολίδη, καί δτι στο άτελιέ αύτοΰ, στη λεωφόρο ’Αμαλίας, «κάνανε 
μαζί τό τραπεζάκι» καί καλοΰσαν τό πνεύμα τοΰ πεθαμένου πατέρα του. ’Επίσης ό 
Άποστολίδης υπνώτιζε τον Καρραπαναγιώτη, γιά νά δη τον άδελφό του. 'Ο  ζωγρά
φος αυτός άναζητήθηκε, άλλά γιά άτυχία μας είχε φύγει τήν ήμέρα πού βρέθηκε 
τραυματισμένος ό νεαρός χρηματομεσίτης στο άλσος της «’Ώμορφης ’Εκκλησίας». 
Καί έγιναν έρευνες καί βρέθηκε δτι ό άνθρωπος είχε πάει στή Σκιάθο καί παρεκλή- 
θη ό άνακριτής Χαλκίδος νά πάη νά τοΰ πάρη κατάθεσι, γύρω στήν έγκληματική 
άπόπειρα καί στον υπνωτισμό. Πάλι καλά πού δέν πιάστηκε ό άνθρωπος, υστέρα 
από τό θόρυβο πού είχε κάνει ό τύπος γιά τό έγκλημα.

Μά στις τόσες μέρες πού είχαν περάσει μέ κάπως σπασμωδικές ένέργειες, πού 
δέν έφεραν κανένα άποτέλεσμα στή διαλεύκανσι τοΰ μυστηρίου, άνακατεύθηκε, σαν 
άπό μηχανής θεός, ένας άστυνόμος, πού ύπηρετοΰσε τότε στον Πειραιά καί πού δέν 
είχε καμμιά δουλειά στήν ’Αθήνα καί πολύ περισσότερο στήν «’Όμορφη Έκκλη- 
σιά». 'Ο  μακαρίτης 'Ιππόλυτος ’Αγέλαστος. Ό  άνθρωπος δμως είδε τό πελά- 
γωμα καί τοΰ άνακριτοΰ καί της Χωροφυλακής σ’ αύτή τήν καταπληκτική ύπό- 
θεσι, τήν οποίαν άκρες-μέσες ήξερεν άπό τις έφημερίδες, καί έθεώρησε καθήκον του 
καί σαν άστυνομικός καί σάν άνθρωπος άκόμα, νά βοηθήση δσο μποροΰσε στή δια- 
λεύκανσί της. ’Άλλως τε καί τό Νέο Φάληρο, δπου καθόταν ό Γιάννης Καρραπα
ναγιώτης καί άπό δπου έφυγε γιά νά βρεθή τραυματισμένος στήν «’Όμορφη 
Έκκλησιά», ήταν στή δικαιοδοσία τής άρτισύστατης τότε Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Πόλεως Πειραιώς, καί έπομένως άπό εκεί ούσιαστικά έπρεπε νά είχαν άρχίσει 
οΐ πρώτες έρευνες καί ή άνάμιξις τής ’Αστυνομίας Πόλεων μποροΰσε νά δικαιολο- 
γηθή μιά χαρά. Μέσα στο σάστισμα λοιπόν αύτό ό μακαρίτης ’Αγέλαστος, γιά νά 
είναι τυπικός έν τάξει, παρουσιάστηκε στον άνακριτή κ. Καλποΰζο καί τοΰ έζήτη- 
σε τήν συγκατάθεσί του νά άνακατευθή κι’ αυτός στήν τόσο μυστηριώδη ύπόθεσι, 
μήπως βγάλη τίποτε. 'Ο  άνακριτής πρόθυμα δέχθηκε τή συνεργασία του καί τον 
κατετόπισε σέ δλα τά στοιχεία πού είχαν προκόψει μέχρι τής στιγμής στήν 
επίσημη άνάκρισι καί τά όποια δέν ήσαν καί διαφορετικά άπό έκεϊνα πού γράφαμε οι 
άστυνομικοί ρεπόρτερς στις έφημερίδες. Καί ό ’Αγέλαστος, μέ πρόσφατα άκόμα τά 
σοφά μαθήματα εγκληματολογίας πού είχε πάρει στήν ’Αστυνομική Σχολή Κερ- 
κύρας, ρίχθηκε μέ δρεξι στή δουλειά.

Ά ρχισε άπό τό Νέο Φάληρο πρώτα. Δέν υπήρχε καμμία άφορμή φόνου, ού
τε άπό συμφέρον, ούτε άπό έχθρα, ούτε άπό έρωμένη. "Υστερα τράβηξε γιά τό χρη
ματιστήριο στήν ’Αθήνα. Δέν διεπίστωσε καμμιά μεγάλη χασούρα τοΰ Καρραπανα
γιώτη, τέτοια πού νά τον κάνη νά αύτοκτονήση. Ά πό  τήν άλλη μεριά διεπίστωσε 
τήν άθωότητα καί τήν άγνοιαν δλων εκείνων μέ τούς οποίους είπεν δτι είχε φάει 
στήν ’Αθήνα ή είχε πάει έκδρομή στήν «Όμορφη Έκκλησιά». Έξήτασε καί τήν 
περίπτωσι άποπείρας αύτοκτονίας, μέ ύπνωτιστική ή πνευματιστική επιρροή. ’Α
στεία πράγματα. Καί τράβηξε μόνος, αν καί είχαν περάσει περί τις είκοσι μέρες, 
στον τόπο τοΰ ύπό άμφισβήτησι έγκλήματος καί τής άμφιβόλου άποπείρας αύτο
κτονίας. ’Έμαθεν άπό τό Βέϊκο πού είχε βρεθή τραυματισμένο τό κακόμοιρο τό 
παλληκάρι καί άρχισε νά ψάχνη. Καί βρήκε:
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’Ό χ ι εκεί που βρέθηκε ό τραυματίας, άλλα καμμιά πενηντάρια μέτρα πιο πά
νω, σέ μια τούφα άπό χαμηλά πεϋκα, τη θήκη τοϋ πιστολιού «Άλιέ» 2845, πού 
ήταν όλοκαίνουργη, τρεις κάλυκες πεταγμένους κάτω καί μια μικρή «λίμνη» άπο 
κατάξερο πια αίμα άπάνω στο χώμα. ’Άρα 6 Καρραπαναγιώτης δεν είχε τραυματισθή 
στύ μέρος πού βρέθηκε, άλλα λίγο πιο πάνω, σέ μέρος πιο άπόμερο, κρυμμένο στα 
πεϋκα, πού δύσκολα μπορούσε νά βρεθή. Καί γεννήθηκε το πρώτο έρώτημα. Γιατί, 
αν ήταν έγκλημα, ό φονηάς δεν θά άφινε το θΰμα του εκεί στά κρυφά, άλλά θά τον 
έσερνε τραυματισμένο, καί ίσως άναίσθητο, σέ πιο φανερό μέρος γιά νά τον , βρή ή 
νευρασθενική κυρία καί ό Λίσκοβιτς ό παπουτσής ; Μήπως είχεν άποπειραθή ν’ 
αύτοκτονήση καί το μετάνοιωσε;

Μέ την καινούργια θήκη στο χέρι του καί τον άριθμο τοϋ πιστολιού ό άστυνό- 
μος άρχισε νά ψάχνη σ’ ολα τά οπλοπωλεία καί όπλοεπιδιορθωτήρια καί παλαιο
πωλεία τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς. Καί βρήκε:

Βρήκε δτι το πιστόλι μάρκας «Άλιέ» 2845, τύπου «μπράουνιγκ», εί
χε πωληθή άπο ένα μεγάλο οπλοπωλείο τοϋ Βερσή, πρώην Εταιρείας Ελληνικού 
Πυριτιδοποιείου, πού ήταν τότε στην όδον Έρμοΰ καί κάτω άπο το παλαιό 'Υπουρ
γείο τής Δικαιοσύνης., Το είχε άγοράσει ένας νέος το πρωί τής 25 ’Ιουνίου, δηλαδή 
τής παραμονής τής έξαφανίσεως άπο το σπίτι του τοϋ Γιάννη Καρραπαναγιώτη. 
'Ο υπάλληλος έδωσε χαρακτηριστικά τοϋ άγοραστοΰ, πού έμοιαζαν μέ τοϋ τραυ
ματία.

Ό  ’Αγέλαστος πήγε στον άνακριτή, ό όποιος πήρε άμέσως τον υπάλληλο και 
οί τρεις μαζί πήγαν στήν κλινική. Μά ό ύπάλληλος δέν μπορούσε μέ βεβαιότητα νά 
αποφανθή αν ό τραυματίας ήταν ό άγοράστής. «’Έμοιαζε κάπως», άλλ’ ό τραυμα
τίας ήταν πιο άδύνατος.

—Ά χ ,  γιά το θεό, άφήστε με πιά, έφώναζεν ό Καρραπαναγιώτης άπο το κρε
βάτι τοϋ πόνου του, στον άνακριτή Καλποΰζο. Το θέλετε καλά καί σώνει αυτοκτο
νία; Καλά, αυτοκτονία, έπειδή έχασα στύ χρηματιστήριο. Μή το πήτε όμως σέ 
κανένα.

’Αλλά σέ λίγο έλεγεν ιδιαιτέρως στον μακαρίτη ιατροδικαστή Τρουπάκη.
—Το λένε δλοι αυτοί αυτοκτονία, γιατί δέν μπορούν νά βροϋν τούς δράστες· 
Μά, άπο τήν άνάκρισι καί τήν έρευνα πού έγινε στά άρχεϊα τού οπλοπωλείου, 

αποδείχθηκεν δτι αύτος ό νέος, πού ειχεν άγοράσει το πιστόλι καί πού τά χαρακτη
ριστικά του έμοιαζαν κάπως μέ τού τραυματία—έπρεπε νά ύπολογισθή δτι καί το κα- 
κομοιρο το παιδί ειχεν άδυνατίσει μήνες τώρα στο κρεβάτι—είχε δώσει ψευδώνυμο. 
Καί ό άνακριτής πιά, μαζί του καί οί άστυνομικοί ρεπόρτερς καί φυσικά καί οί εφη
μερίδες, έπείσθησαν δτι ό Καρροπαναγιώτης είχε άποπειραθή νά αύτοκτονήση καί 
το έκρυβεν. Ό  άστυνόμος τής νεαράς τότε ’Αστυνομίας είχε συντελέσει πολύ μέ τήν 
ερευνά του στή διαλεύκανσι τοϋ μυστηρίου.

'Ο Καρραπαναγιώτης, Σεπτέμβριο πιά, πήρε σχετικώς το καλλίτερο καί ό 
άνακριτής, πού βιαζότανε νά κλείση το φάκελλο, τοϋ πήρε νέα κατάθεσι, κύριος οί- 
δε ποιά τον άριθμό. Καί σ’ αυτήν πάλιν είπε τάχα τό μυστικό του: Αύτος πού θέλη
σε νά τον σκοτώση καί τον παρέσυρε στήν «’Όμορφη Έκκλησιά», ήταν ένας φίλος 
του, ό Νίκος Ρεκλαμάκης. ’Αλλά ό Ρεκλαμάκης δέν ύπήρχεν οΰτε σαν φίλος του, 
ούτε καν σαν άτομο ύπαρκτό. ’Αλλά κανείς πιά δέν πίστευε στά παραμύθια τοϋ φαν
τασμένου καί υστερικού νέου. Καί τότε, σάν κάποιο πείσμα νά έπιασε τον άνακριτή 
μια καί ή καλλιτέρευσις τοϋ Καρραπαναγιώτη συνεχιζόταν, πήρε μιά μέρα την 
αποφασι καί μέ το καλλίτερο νοσοκομειακό φορείο, πού υπήρχε τότε, τον πήρε και 
τον μετέφερε στο άκτινολογικό εργαστήριο τοϋ μακαρίτη Χάρτ. Καί εκεί στην 
ακτινογραφία τοϋ θώρακος, πού μέ τά σημερινά μέσα θά γινόταν άμέσως μέ κινητό
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μηχάνημα άκτίνων, ενώ τότε δεν υπήρχαν παρά τέσσερα-πέντε έργαστήρια στην ’Α
θήνα στα όποια κατέφευγαν καί τα νοσοκομεία καί οί κλινικές, φάνηκε πια άναμφι- 
σβήτητη ή άλήθεια. Δεν υπήρχε καμμιά σφαίρα άπό τραύμα τυφλό στο θώρακα. 
’Άρα όλες είχαν μπή άπό τό μπροστινό μεγάλο τραύμα της καρδιακής χώρας καί 
καθώς κλωτσούσε τό πιστόλι, κάθε φορά πού έκπυρσοκροτοΰσεν, οί σφαίρες έβγαι
ναν άπό χωριστά μέρη ή κάθε μιά. Επομένως ό Καρραπαναγιώτης δεν είχε πυρο- 
βοληθή έκ των όπισθεν άπό δολοφόνο, όπως έλεγεν, αλλά μόνος του μέ τό πιστόλι 
πού στήριξε στο στήθος του.

'Ύστερα ό Καρραπαναγιώτης άφησε την κλινική καί πήγε σπίτι του. Έ κεΐ 
όμως ή κατάστασίς του χειροτέρεψε καί έπαθε καλπάζουσα φυματίωσι. Τον πήγαν 
στο νοσοκομείο καί έκεϊ, υστέρα άπό δυο τρεις μήνες, πέθανε. ’Έγινε τότε νεκροψία 
στο πτώμα του άπό τον Τρουπάκη, τον καθηγητή άείμνηστο Γεωργιάδη καί τον 
μετέπειτα καθηγητή καί τότε επιμελητή του, τον Κάτσα. Καί ή νεκροψία απέδειξε 
τήν άπόπειρα αυτοκτονίας.

’Απορία. Γιατί θέλησε νά αύτοκτονήση; Γ ιάτό τίποτε. Ούτε έρωτας υπήρξε 
στή μέση, οΰτε λεπτά είχε χάσει στο χρηματιστήριο, οΰτε τίποτα άλλο. ΤΗταν υ
στερικός, νευροπαθής, λίγο μυθομανής καί άφοϋ δεν κατάφερε νά πεθάνη, έπλασε 
αυτές τις ιστορίες, πού είχαν άναστατώσει τήν ’Αθήνα γιά μήνες καί μήνες. Θεός 
συχωρές’ τον. Μάς παίδεψεν αρκετά ό μακαρίτης.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Σ .Σ . Φίλος μου μουσικολόγος, στενά συνδεδεμένος μέ τον μακαρίτη μαέστρο 
Καλομοίρη, μέ έπληροφόρησεν ότι τό στο προηγούμενο τεύχος τών «’Αστυνο
μικών Χρονικών» καί στή σχετική μελέτη μου δημοσιευθέν «ταγκό»—«Κοιμά
σαι μικρό μου, σ’ άλλους κόσμους πλανιέσαι»—δέν είναι τοϋ άειμνήστου μουσουρ
γού, άλλά τόσον τά λόγια, όσον καί ή μουσική ανήκουν στον συνθέτη Θέμην Νάλ- 
τσαν, ό όποιος τό είχεν εμπνευσθή άπό τήν πρόωρη απώλεια τού άμοίρου Γιαν- 
νάκη Καλομοίρη.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 

εύχονται εις τούς συνδρομητάς των 

καί τάς οικογένειας αύτών 

Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ν  ΤΟ 1964



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έκ τοΰ βιβλίου τοΰ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον

_________________ Χουάιτχέντ «Ή  ιστορία τοΰ F.B.I.», κατά μετάφρα---------------------------
σιν Άστυφύλακος κ .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  του 

..........  ■ ---  ..........  .......  προη γου μ ένου)

Ό  Μάκ Κέλλαρ έφερε σέ δύσκολη θέσι τον Χοΰβερ μέ τις ερωτήσεις του για 
τό παρελθόν και την πείρα του στον τομέα των έγκληματολογικών ερευνών καί έτό- 
νιζε μέ έμφασι δτι ό ίδιος ό διευθυντής τοΰ F.B.I. δέν είχε πραγματοποιήσει προ
σωπικούς καμμιά σύλληψι. ΤΗταν σαν να έρωτοΰσε, γιατί ένας στρατηγός, πού ηγεί
το ένός στρατεύματος, δέν βρισκόταν στην πρώτη γραμμή μέ τό όπλο στα χέρια του, 
άλλα παρέμενε στο έπιτελεΐο του.

Αυτά πού ύπονοοΰσε ό γερουσιαστής ήταν πολύ άπλα. Ό  διευθυντής τοΰ 
F.B.I. δέν συνέβαλε στήν δίωξι τοΰ εγκλήματος, γιατί στήν πραγματικότητα ό ίδιος 
προσωπικώς δέν ένήργησε καμμιά σύλληψι.

Παρ’ όλο τό θυμό του, ό Χοΰβερ συγκρατήθηκε καί δέν άπήντησε τίποτε στον 
Μάκ-Κέλλαρ, εξηγώντας του ότι χάρις στις διαταγές καί τις οδηγίες πού αύτός είχε 
δώσει, εϊχεν έπιτευχθή ή σύλληψις τοΰ Κάρπις κατά τον έπόμενο μήνα. Ό  Χοΰβερ 
άντιλήφθηκεν ότι ή προσωπικότης καί τό θάρρος του ελεγχόταν δημοσία, μέ την 
υπονοούμενη κατηγορία ότι ζητοΰσε άπό τούς ύπαλλήλους του νά άντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνον, ένώ αύτός τον άπέφευγε.

Τό άπόγευμα τής 30 ’Απριλίου ό Χοΰβερ βρισκόταν στή Νέα 'Υόρκη, όταν 
έ'λαβε τήν πληροφορία ότι ό Κάρπις, ξεφεύγοντας άπό τή Χότ Σπρίγκς τοΰ Άρκάν- 
σας, μετέβη στή Κόρπους τοΰ Τέξας καί άπό εκεί στή Νέα ’Ορλεάνη, όπου, κατά τήν 
πληροφορία, διέμενε σ’ ένα διαμέρισμα έπί τής όποΰ Κανάλ. ’Αμέσως έ'σπευσε στή 
Νέα ’Ορλεάνη έπί κεφαλής μιας όμάδος υπαλλήλων. ' Η τοπική ’Αστυνομία δέν ειδο
ποιήθηκε καί έτσι δέν έδόθηκε ευκαιρία στον Κάρπις νά ξεφύγη.

Ένώ ό Χοΰβερ καί οί άνδρες του έπλησίαζαν τήν πολυκατοικία μέ τά αύτοκί- 
νητά τους, ό Κάρπις καί ένας σύντροφός του έβγαιναν άπροσδόκητα άπό τήν κεν
τρική είσοδο. Γιά μερικά δευτερόλεπτα τά αύτοκίνητα τοΰ F.B.I. άναγκάσθηκαν 
νά καθυστερήσουν, γιατί βρισκόταν ένα άσπρο άλογο μπροστά τους πάνω στο δρό
μο. 'Ο Κάρπις μπήκε στό αυτοκίνητό του. Τότε ό Χοΰβερ έτρεξεν άπό τήν άριστερή 
πλευρά τοΰ αύτοκινήτου καί ό βοηθός διευθυντής Έ ρλ Κόννελεΰ άπό τήν δεξιά πλευ
ρά. 'Ο  Χοΰβερ έσκυψε μέσα στό αυτοκίνητο καί άρπαξε τον Κάρπις, πριν προλάβη 
νά τραβήξη τό όπλο του.

—Περάστε του τις χειροπέδες, διέταξεν ό Χοΰβερ.
Κανένας τους όμως δέν είχε θυμηθή νά πάρουν χειροπέδες μαζί τους. Τότε 

ένας ύπάλληλος έβγαλε τή γραβάτα του καί έδεσε πίσω τά χέρια τοΰ Κάρπις. 'Ο 
«γέρο-αίλουρος» καί ό μπράβος του είχαν γίνει κάτασπροι άπό τό φόβο. Τούς επι
βίβασαν σ’ ένα ειδικό άεροπλάνο καί κατευθύνθηκαν γιά τον "Αγιο Παΰλο τής Μι- 
νεσότα, όπου θά τούς έδίκαζαν γιά τήν άπαγωγή τοΰ Χάμ.

Λίγο μετά τήν άπογείωσι τοΰ άεροπλάνου, ό Χοΰβερ έπαρατήρησεν ότι τό 
πρόσωπο τοΰ Κάρπις είχε γίνει κάτωχρο.

—Τί συμβαίνει; ζαλίσθηκες; τον ρώτησε ό Χοΰβερ.
—’Εμπρός, κάνε λοιπόν αυτό πού σκέπτεσαι, φώναξε ό Κάρπις. Τελείωνε μιά 

ώρα ένωρίτερα.
—Τί θέλεις νά πής;
Ό  Κάρπις κοίταξε άγρια τον Χοΰβερ.
—Ξέρω τί σκοπεύετε νά κάμετε. Οί άνθρωποί σου θά μέ ρίξουν κάτω άπό 

τό άεροπλάνο καί μετά θά πήτε ότι ήταν άτύχημα.
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—Μήν είσαι τρελλός, του άπήντησεν 6 Χοΰβερ. ’Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες 
δουλειές. Θά σέ πάμε στον 'Άγιο Παϋλο για νά δικασθής. Κανείς δεν πρόκειται νά 
σου κάνη κακό, έφ’ όσον θά βρίσκεσαι στά χέρια μας.

'Ο Κάρπις άνεγνώρισε τον Χοΰβερ μέ την πρώτη φορά πού τον είδε.
—Πώς ήξερες ποιος ήμουνα; τον ρώτησε ό Χοΰβερ.
—Είχα δη μιά φωτογραφία σας τήν ώρα πού ψαρεύατε καί πιάνατε ένα ψάρι. 

Είστε πολύ πιο τυχερός άπό μένα. Έ γώ  προσπαθώ τρία χρόνια τώρα νά πιάσω ένα.
'Η  πτήσις δέν ήταν ομαλή. "Οταν τό άεροπλάνο προσγειώθηκε στήν Κάνσας 

Σίτυ γιά άνεφοδιασμό, οί έπιβάτες του άγόρασαν σάντουιτς καί πρωινές εφημερί
δες. Μιά έπικεφαλίδα σέ μιά έφημερίδα έγραφε: « 'Η  σπείρα τοΰ Κάρπις έλήστευσε 
τράπεζα τοΰ Μίτσιγκαν». Ό  Κάρπις πού τό είδε, γέλασε: «Αύτή τη φορά έχω ένα 
πραγματικό άλλοθι».

Ό  Κάρπις καταδικάσθηκε σέ ισόβια γιά τήν άπαγωγή τοΰ Χάμ.
"Ετσι ό προϊστάμενος των «άνθρώπων τοΰ κράτους» έπραγματοποίησε τήν 

πρώτη του σύλληψι. Μετά άκολούθησαν καί άλλες, έξ ίσου θεαματικές.
Μιά άλλη τέτοια επιτυχία ήταν καί ή σύλληψις τοΰ διαβόητου Λούϊς Μπου- 

χάλτερ, τοΰ οποίου ή σπείρα εΐχεν εκβιάσει μιά έπιχείρησι άρτοποιίας νά καταβάλη 
1.000.000 δολλάρια γιά... «προστασία».

’Ενώ τό F.B.I. περιέσφιγγε στενά τον Μπουχάλτερ, ό Γουώλτερ Γουίντσελ 
μετέδιδε μέσω ένός ραδιοφωνικού στάθμου καί καλοΰσε τον άρχηγό της σπείρας νά 
παραδοθή, μέ τήν ύπόσχεσι δτι τά πολιτικά του δικαιώματα θά παρέμεναν σεβαστά 
άπό τό F.B.I. "Ετσι άρχισαν οί διαπραγματεύσεις καί οί μεσολαβοΰντες μεταξύ τοΰ 
Μπουχάλτερ καί τοΰ Γουίντσελ, κατέληξαν σέ συμφωνία.

Τήν νύκτα της 24ης Αύγούστου 1939, ό διευθυντής Χοΰβερ βρισκόταν μόνος 
του στήν διασταύρωσι τής 28ης όδοϋ καί τής 5ης λεωφόρου τής Νέας Ύόρκης. ’Εκεί 
προσήλθεν ό καταδιωκόμενοςΜπουχάλτερ καί παραδόθηκε. To F.B.I. συνέλαβε τον 
Μπουχάλτερ καί τον παρέδωσε στις ’Αρχές τής Πολιτείας, γιά νά έκτελεσθή άργό- 
τερα γιά φόνο.

To F.B.I. έκαμεν έκκαθάρισι τών έγκληματιών. Οί ειδικοί υπάλληλοι έδίωκαν 
οχι μόνον τούς γκάγκστερς καί τούς άπαγωγεΐς, άλλα καί όλο τον ύπόκοσμο, κα
θώς καί δλους τούς άλλους, πού μέ κάθε τρόπο συνεργοΰσαν καί έν γνώσει τους 
παρείχον άσυλο καί κρησφύγετο στούς εγκληματίες.

Μέ τήν έπιτυχή δράσί του τό F.B.I. άρχισε νά γίνεται δημοφιλέστατο. Τό 
Χόλλυγουντ άρχισε νά γυρίζη φίλμς στά όποια ό ήρως ήταν τό Ρ.Β.Ι. Περιοδικά 
καί έφημερίδες έγραφαν ύπέρ τοΰ Γραφείου. Τό κάθε τί πού έκαμνεν ή έλεγενόΧοΰ- 
βερ έδημοσιεύετο στον τύπο. ’Ακόμα καί δταν έπήγαινε σ’ ένα νυκτερινό κέντρο ή 
παρακολουθούσε ένα πυγμαχικό άγώνα ή μιά ιπποδρομία.

’Ενώ δμως ή δημοσία γνώμη άρχισε νά εκδηλώνεται ύπέρ τοΰ Χοΰβερ, πα
ράλληλα ό διευθυντής τοΰ F.B.I. κατέστη καί στόχος έπιθέσεων. Τον κατέκριναν 
δτι δέν προέβαινε σέ συλλήψεις καί δτι οί συλλήψεις πού ένεργοΰσε ήταν μόνο θεα
ματικές. 'Ένας κριτικός έγραφε:

«Πρέπει νά γνωρίζουμε δτι ό ίδιος ποτέ δέν έπραγματοποίησε μιά σύλληψι καί 
ποτέ δέν ήρθε σέ επαφή μέ τον έγκληματία, παρά μόνο μετά τήν κριτική τοΰ γερου- 
σιαστοΰ Μάκ Κέλλαρ. ’Αλλά καί τότε μετακινήθηκε άνά τήν χώραν μέ άεροπλάνο, 
γιά νά παρευρεθή απλώς κατά τήν σύλληψι καί νά άπαλείψη τό στίγμα τοΰ-ύγυ’ άριθ. 
1 ύπαλλήλου τοΰ F.B .I., άποφεύγοντας έτσι μελλοντικούς έλέγχους».

Ά λλος κριτικός έσχολίαζεν ειρωνικά τήν χρησιμοποίησι πέντε,δέκα ή καί δέ
κα πέντε υπαλλήλων τοΰ F.B.I. γιά τον έγκλωβισμό καί τή σύλληψι ένός επικινδύ
νου κακοποιού, λέγοντας : « Ό  Χοΰβερ χρησιμοποιούσε ένα μεγάλο σφυρί γιά νά
σκοτώση μιά μιΰγα πάνω στή μύτη ένός μωροΰ...».
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'Ένας άλλος δημοσιογράφος πάλιν έγραφεν: «Ε μείς οί ’Αμερικανοί, μόλις άνα- 
κηρύξουμε ένα ηρώα, είμαστε άμέσως έτοιμοι νά τον γκρεμίσουμε κάτω... ’Έ τσι 
συμβαίνει καί μέ τον Χοϋβερ». Καί πράγματι έτσι ήταν.

Την έποχή εκείνη δύο άρχηγοί τής Κού Κλούξ Κλάν έπλησίασαν ένα γερουσια
στή καί τον προέτρεψαν νά ένεργήση για την άπομάκρυνσι του Χοϋβερ. Μια άλλη 
φήμη κυκλοφορούσε ευρύτατα, δτι τάχα, ένας νέος εχθρός είχε κηρύξει τον πόλεμο 
κατά τοϋ Χοϋβερ καί ότι θά έπαύετο άπό διευθυντής τοϋ F .B .I., «γιατί οί φιλελεύθε
ροι της κυβερνήσεως δέν βλέπουν μέ καλό μάτι τήν μεγάλη δύναμι καί επιρροή πού 
άποκτά μέ άδικα μέσα».

Μιά άλλη τέτοια φήμη έκυκλοφόρησε τό 1933. 'Ο Φραγκλΐνος Ροΰσβελτ εΐ- 
χεν έκλέξει τον γερουσιαστή Τόμας Γουώλς γιά νά τοϋ άναθέση τό υπουργείο Δι
καιοσύνης. 'Ο  Γουώλς όμως πέθανε καί δέν πρόλαβε νά άναλάβη τό ύπουργεϊο. Με
τά τό θάνατο τοϋ Γουώλς διεδίδετο ότι τον πρώτο πού θά άπεμάκρυνεν ό Γουώλς, 
άν προλάβαινε νά γίνη ύπουργός, θά ήταν ό Χοϋβερ. Τήν ίδια όμως ήμέρα πού έδημο- 
σιεύθηκε ή φήμη αύτή στον τύπο, διαψεύσθηκε άπό ένα δημοσίευμα τοϋ άνεψιοΰ τοϋ 
Γουώλς, Τζών Βατάβα, πού έγραψε στον «Κήρυκα» τής Ούάσιγκτων καί έλεγεν ότι 
οί διαδόσεις αύτές ήσαν τελείως άνακριβεΐς.

'Η  έπίθεσις κατά τοϋ F.B.I. έφθασε στο κατακόρυφο τό 1936, όταν διαδόθη
κε ότι οί υπάλληλοι τής Μυστικής 'Υπηρεσίας εξέταζαν μυστικά τήν προ δύο έτών 
ύπόθεσι τοϋ θανάτου τοϋ Τζών Ντίλλιγκερ, άνακρίνοντας τον Έ ν τ ι Γκρήν, μέλος 
τής σπείρας του. Τήν ενέργεια αύτή ό τύπος τήν έσχολίαζεν εύρύτατα, σάν μιά προ
σπάθεια κηλιδώσεως τοϋ F .B .I., μέ τό στίγμα ότι οί υπάλληλοί του ήταν ερασιτέ
χνες δολοφόνοι. Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. άπέδειξαν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου ότι 
ό Γκρήν πυροβολήθηκε όταν άπεπειράθη νά διαφύγη άπό ένα σπίτι, όπου τον είχαν 
πολιορκήσει καί τοϋ έφώναζαν νά σταματήση. Αύτός όμως άγνόησε τις διαταγές τών 
άστυνομικών, δέν έσταμάτησε καί έκαμε μιά κίνησι τοϋ χεριού του προς τή μέση του, 
σάν νά ήθελε νά τραβήξη πιστόλι.'Ο Γκρήν αποδείχθηκε ότι ήταν άοπλος, άλλά τό 
δικαστήριο έκρινεν ότι οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. είχαν ένεργήσει καλώς.

Κατά τήν έποχή αύτή γινόταν μιά άνεπιτυχής προσπάθεια στο Κογκρέσσο 
προς σύμπτυξιν όλων τών υπηρεσιών τοϋ Θησαυροφυλακίου, Μυστικής 'Υπηρεσίας, 
Εφορίας Οινοπνευματωδών, 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών, 'Υπηρεσίας Φόρου 
Εισοδήματος, Τελωνειακής 'Υπηρεσίας καί ’Ακτοφυλακής, σέ μιά ενιαία ύπηρε- 
σία, ή όποια θά έκάλυπτεν όλους τούς τομείς μέ τούς οποίους ήσχολεϊτο τό F.B.I.

'Ο ύπουργός Δικαιοσύνης, υπερασπίζοντας τον Χοϋβερ, έδήλωσε δημοσίως : 
«’Εκείνος πού βάλλει εναντίον τοϋ Χοϋβερ, βάλλει εναντίον μου. 'Ο  Χοϋβερ τυγ
χάνει τής άπολύτου έμπιστοσύνης μου καί οποιοσδήποτε θεωρεί επιβεβλημένη τήν 
άπομάκρυνσι του έκ τοϋ Γραφείου ’Ερευνών, θά πρέπει πρώτα νά άπομακρύνη 
εμένα άπό τό υπουργείο».

'Ο ύπουργός Οικονομικών έζήτησε δι’ επιστολής συγγνώμην άπό τον Κάμ- 
μινγκς γιά τό επεισόδιο αύτό καί ύπεχρέωσε δυο άπό τούς άρμοδίους τής Μυστικής 
'Υπηρεσίας νά δηλώσουν: «'Η  ενέργεια αύτή άνελήφθη άπό άνευθύνους άνθρώπους 
μέ τούς οποίους διαφωνούμε ριζικώς καί δέν θά έπιτρέψωμεν...».

ΤΗταν πράγματι μιά πολύ κρίσιμος περίοδος γιά toF.B.I. καί τον διευθυντή 
του Χοϋβερ, γιατί ό Χοϋβερ κατέκρινε τό σύστημα άπονομής χάριτος στούς κατα
δίκους καί τούς κακούς φύλακες φυλακών καί άστυνομικούς.

(Συνεχίζεται)
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« Έ άν έρωτήσετε ένα Σ ικελόν, τί είναι ή Μ αφία, δέν πρό
κειται νά σας άπαντήση. Καί άν κάποτε καταδεχθή νά τό κάνη , 
θά είναι διά νά σάς εϊπη : « Ή  Μαφία είναι τό παν ! ! . .

Οι λόγοι αντο'ι δέν ανήκουν εις κάποιον μεγάλον έγκληματολόγον, άνώτατον 
άβτυνομικόν ή συγγραφέα ολκής τοϋ παρελθόντος και δή τής εποχής τής ποτοαπα- 
γορεύσεως εις Η .Π .Α . ’Ανήκουν εις έναν σύγχρονον ’Ιταλόν δημοσιογράφον, τον κ. 
Enzo Ciccarella, και εΐδον τό φως τής δημοσιότητας μόλις την 7ην ’Ιουλίου I960  
από των στηλών μεγάλης πρωινής αθηναϊκής έφημερίδος.’Εκ τούτων δε, αλλά περισ
σότερον από τό πλήθος εκείνο των άλλων δημοσιευμάτων εξ δλων των σημείων 
Ευρώπης καί ’Αμερικής, καί άπό την συγκίνησιν πού έδοκιμάσθη άνά τό παγκό
σμιον κοινόν, κρίνεται επιβεβλημένη ή παρούσα έρευνα από των στηλών τών «’Α στυ
νομικών Χρονικών».

Πάντα ταϋτα περί τό μέγα  θέμα τής Μαφίας οφείλονται εις δύο άκρως σημαν
τικά γεγονότα τοϋ 1963. Τό πρώτον είναι ή κατά μήνα ’Ιούνιον έπανεμφάνισις τής 
Μαφίας εις τό προσκήνιον τής ευρωπαϊκής καί δή τής ιταλικής ζωής με δολοφονικός 
επιθέσεις κατά τών οργάνων έαφαλείας καί ιδιωτών. Καί τό δεύτερον είναι αί κατά 
φθινόπωρον συνταρακτικαί αποκαλύψεις τοϋ άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι εις 
τάς Η .ΙΙ.Α ., αποκαλύψεις ενός στελέχους τής αμερικανικής Μαφίας πού συνεκλό- 
νισαν ολόκληρον τον κόσμον καί εξακολουθούν νά τον συγκλονίζουν, με τά καθημε
ρινώς ερχόμενα εις φώς νέα στοιχεία άπό την δράσιν ενός άπιθάνων διαστάσεων 
οργανωμένου υποκόσμου τοϋ εγκλήματος. ’Εκείνο όμως πού πρέπει ευθύς εξ άρχής 
νά τονισθή είναι τό δτι ή Μαφία, ένας άσυλλήπτου μεγέθους εγκληματικός οργανι
σμός καί άσυνήθονς συνωμοτικότητας παράγων, πού τόσας συμφοράς έπεσσώρενσεν 
εις Η .Π .Α . καί ’Ιταλίαν ιδίως, βαίνει προς την ολοσχερή έξόντωσίν της πλέον. Εις 
τοϋτο πείθουν τά αυστηρά νομοθετικά μέτρα πού έλήφθησαν καί λαμβάνονται εις 
’Ιταλίαν μετά την τελευταίαν δυναμικήν επανεμφάνιση) τής Μαφίας καί τά επίσης 
αυστηρά νομοθετικά μέτρα τών άρχών Η .Π .Α . προς πάσαν κατενθυνσιν, εξ αι
τίας τών αποκαλύψεων Βαλάτσι. Πέραν τούτων, ό ανεν προηγουμένου άγων πού 
άνελήφθη υπό τής Ιταλικής ’Αστυνομίας κατά τής Μαφίας άπό τής επομένης 
δύο μεγάλων τρομοκρατικών επιθέσεων, ή πλέον δέ συστηματική εξ δλων τών μέχρι 
τοϋδε έξόρμησις τής ’Έ φ  Μπί ”Α ι κατά τοϋ «Συνδικάτου τοϋ ’Εγκλήματος» πού 
άνελήφθη με τάς αποκαλύψεις Βαλάτσι, εδραιώνουν τήν πεποίθησιν δτι τό καρκί
νωμα πού έπληξεν επί ένα περίπου αιώνα Ευρώπην καί ’Αμερικήν θά έξαλειφθή 
δσον οϋπω διά παντός.

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΝ ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 1963. — Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.— 
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Τ ό  φαινομενικώς ήσυχον Παλέρμον της Σικελίας άνεστατώθη τήν έσπέραν τοϋ 
Σαββάτου 29ης ’Ιουνίου 1963 άπό μίαν μυστηριώδη έκρηξιν. Εϊχεν άνατιναχθή 
ένα αυτοκίνητο ν εις κάποιο γκαράζ της πόλεως και οί δύο τεχνικοί πού ήσχολοΰν- 
το μέ τήν επισκευήν του έκειντο ό είς νεκρός καί 6 άλλος βαρύτατα τραυματισμέ
νος. "Ενας τρίτος, πού εύρέθη εις τον χώρον τοϋ γκαράζ τήν στιγμήν έκείνην, με- 
τεφέρθη είς τό νοσοκομεϊον μέ πολλαπλά τραύματα επίσης.

Δώδεκα περίπου ώρας άπό τής έκρήξεως έκείνης, τάς πρωϊνάς ώρας τής Κυ
ριακής 30 ’Ιουνίου 1963, οί άστυνομικοί πού είχον άναλάβει τήν διαλεύκανσιν τοϋ 
μυστηρίου έλάμβανον ενα άνώνυμον τηλεφώνημα. Οί άγνωστοι «πληροφοριοδόται» 
ύπεδείκνυον τό σημεΐον όπου εύρίσκετο σταθμευμένον ενα ύποπτον άλλο αύτοκίνη- 
τον καί έτόνιζον δτι παρόμοιον έπεισόδιον μέ εκείνο τοϋ γκαράζ θά έλάμβανε χώ 
ραν εντός ολίγου, έάν δέν έπενέβαιναν εγκαίρως. Έσπευσαν λοιπόν οί καραμπινιέ- 
ροι, οί όποιοι διεπίστωσαν ότι ή πληροφορία ήτο άληθής: "Ενα ήμικατεστραμμένον 
κλαπέν αύτοκίνητον εύρίσκετο έκεϊ καί μία βόμβα μέ σβησμένην τήν θρυαλλίδα έ- 
φαίνετο καθαρά είς τό οπίσθιον κάθισμα τοϋ οχήματος. Κάτω άπό τό όχημα διέκρι- 
ναν καί μίαν φιάλην, άπό τήν οποίαν προεξεΐχεν ένα φυτίλι. "Εβγαλαν μέ μυρίας 
προφυλάξεις βόμβαν καί φιάλην καί άφοΰ έπείσθησαν οτι καί τά δύο άντικείμενα 
ήσαν «φιάσκο» καί ούδέν έτερον, έδοκίμασαν νά άνοίξουν τό καπώ τοϋ αυτοκινήτου 
προς πληρεστέραν έρευναν. Έκείνην άκριβώς τήν στιγμήν συνεκλονίσθησαν τά πάν
τα άπό τρομεράν έκρηξιν, πολύ ίσχυροτέραν τής πρώτης τοϋ Σαββάτου, οκτώ δέ 
άστυνομικοί έκυλίοντο νεκροί έπί τόπου καί πολλοί άλλοι έτραυματίζοντο. Θραύ
σματα τοϋ άνατιναχθέντος αύτοκινήτου έτραυμάτισαν καί άριθμόν περιέργων, πού 
παρηκολούθουν τήν σκηνήν άπό άποστάσεως τριακοσίων μέτρων.

'Η  γνώμη πού έκυριάρχησεν δταν ή εϊδησις μετεδόθη άστραπιαίως είς τήν 
’Ιταλίαν, καί δλον τον ύπόλοιπον κόσμον, ύπήρξε μία: 'Η  Μαφία πάλιν είς τό προ- 
σκήνιον! ' Η Μαφία, ύστερα άπό τήν σοβαρωτέραν αύτήν εγκληματικήν ένέργειαν 
τής τελευταίας δεκαετίας, άλλάσσει κατεύθυνσιν καί επιτίθεται κατά μέτωπον έναν- 
τίον των οργάνων άσφαλείας τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας...

*
*  *

Σήμερον, ολίγους μήνας ύστερα άπό τήν εύθέως κατά τής ιταλικής ’Αστυνο
μίας όργανωθεΐσαν αύτήν έπίθεσιν των έν Ευρώπη Mafiosi, γενική είναι ή γνώμη 
δτι ή ’Αστυνομία τής γείτονος χώρας άντεπιτίθεται είς μεγάλην κλίμακα καί δτι ή 
ιταλική κυβέρνησις άπεφάσισεν δπως άπαλλάξει όριστικώς τήν χώραν άπό τό καρ
κίνωμα τής άνω των έκατόν ετών χρονολογουμένης Μαφίας- ένα καρκίνωμα πού 
άπειρα δεινά έπεσσώρευσεν τόσον είς τήν ’Ιταλίαν, τήν χώραν τής άφετηρίας, δσον 
καί είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής.

"Οπως μετέδωσαν τά πρακτορεία ειδήσεων άνά τον κόσμον, ένας πολεμικός 
συναγερμός έσημάνθη άπό τής έπομένης τοϋ φόνου τών οκτώ άστυνομικών είς τό 
«τρίγωνον θανάτου», ήτοι τάς τοποθεσίας πού περιλαμβάνονται μεταξύ τών τριών 
σικελικών πόλεων Παλέρμο, Τραπάνι καί Άκράγαντος. Ύπελογίσθη δτι τέσσαρες 
έως πέντε χιλιάδες λησταί Mafiosi εύρίσκοντο είς τό τρίγωνον εκείνο, κρυπτόμενοι 
τήν ήμέραν είς τά δρη καί τήν νύκτα διαβιοΰντες είρηνικώτατα είς τάς οικίας των.
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Εναντίον τούτων έκινήθη ή ιταλική ’Αστυνομία μέ τα πλέον εκσυγχρονισμένα δπλα, 
μεταξύ των οποίων άρματα μάχης καί έλικόπτερα, δεδομένου δέ δτι υπέρ της ’Α
στυνομίας υπήρχε τδ στοιχεΐον τοϋ αιφνιδιασμού, δπως είς τάς πράγματι πολεμικάς 
έπιχειρήσεις, άνω άπό έξακόσιοι λησταί συνελήφθησαν τήν πρώτην μόλις ημέραν 
της έπιθέσεως. Κατάπληκτος ή κοινή γνώμη έπληροφορήθη δτι τα μέλη τής Μα
φίας άνέρχονται εις τήν Σικελίαν είς 4-5 χιλιάδας, περισσότερον δέ κατάπληκτος 
είδε είς τάς εφημερίδας τής νήσου δημοσιευομένας εκατοντάδας φωτογραφιών πα
ραγόντων τής Μαφίας καί πίνακας μέ γνωστότατα ονόματα άτόμων τά όποια ού- 
δείς ήδύνατο νά υποπτεύεται.

Παράλληλα προς τήν άστυνομικήν κινητοποίησιν καί άπό των πρώτων ημε
ρών, μία έξεταστική έπιτροπή τοϋ ίταλικοΰ κοινοβουλίου ώρίσθη καί ήρχισε άπό τής 
6ης ’Ιουλίου τήν έξέτασιν τοϋ θέματος τής δρώσης έν Σικελία μυστικής εγκληματι
κής όργανώσεως «Μαφία». "Ας σημειωθή δτι ή έπιτροπή αότή δέν είναι ή πρώτη 
πού αναλαμβάνει ενα παρόμοιον δύσκολον εργον νά φέρη εις πέρας, άφοΰ καί άλλαι 
κοινοβουλευτικά! έπιτροπαί κατά τό παρελθόν εϊχον άσχοληθή μέ τό τεράστιον 
διά τήν ’Ιταλίαν καί ιδιαιτέρως τήν Σικελίαν θέμα τής Μαφίας. Έ ν πάση περιπτώ- 
σει, ή έπιτροπή αύτή κατέληξεν είς ώρισμένα συμπεράσματα καί έπρότεινεν ριζικά 
μέτρα κατά τής Μαφίας, τά όποια δμως δέν φαίνεται νά όλοκληρώθησαν.

Βέβαιον είναι δτι ό λαός τής Σικελίας άνεθάρρησεν άπό τήν άστυνομικήν κι- 
νητοποίησιν κατά τής Μαφίας καί φέρεται άποφασισμένος, αύτήν τήν φοράν τουλά
χιστον, νά βοηθήση τάς άρχάς είς τό έργον των. Κατά πολλούς, τό περίφημον τεί
χος τής «om erta»—σιωπής—πού έπέβαλλεν έπί τόσα χρόνια ή Μαφία, άρχίζει νά 
καταπίπτει. Κατά πολλούς άλλους δμως, δχι. 'Οπωσδήποτε, αί στήλαι τών εφημε
ρίδων κατακλύζονται άπό τής πρώτης ημέρας καί μέχρι σήμερον μέ περιγραφάς 
επιτυχιών τών αστυνομικών οργάνων, αν δέ σκεφθή κανείς δτι ό τρομοκρατημένος 
άπό τήν Μαφίαν λαός τής Σικελίας, καί ιδίως τοϋ Παλέρμου, ούδεμίαν πληροφορίαν 
έδιδε κατά τό παρελθόν είς τήν ’Αστυνομίαν, πρέπει νά εξαχθή τό συμπέρασμα δτι 
αί έπιτυχίαι, αλλεπάλληλοι καί σοβαραί, οφείλουν μέγα μέρος των είς τήν πτώσιν 
τής «omerta».

Εκείνο άκόμη πού μέ κατάπληξιν πληροφορείται τό ιταλικόν κοινόν άπό τάς 
άστυνομικάς άνακοινώσεις καί τήν άρθρογραφίαν τών εφημερίδων, είναι δτι οί άρ- 
χηγοί τής Μαφίας κρύ'ΐτονται έκ τοϋ άσφαλοϋς είς τάς μεγάλας πόλεις, δπως είς 
Ρώμην καί Μιλανον. Πληροφορείται άκόμη δτι παρά τον άστυνομικόν κλοιόν καί 
τήν σύλληψιν άνω τών χιλίων μελών μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου 1963, πολλά είναι τά 
στελέχη τής εγκληματικής όργανώσεως πού άπέδρασαν είς τό εξωτερικόν. Πλήν 
τούτων, γενική είναι ή κατάπληξις περί τήν παθητικήν στάσιν πού έπέδειξεν ή Μα
φία άπό τής άστυνομικής έπιθέσεως καί πολλοί είναι εκείνοι πού διερωτώνται μέ 
ποια μέσα καί μέ ποιον τρόπον θά άντεπιτεθή έντός τών προσεχών μηνών, δπως άρ- 
κετοί παράγοντες καί παρατηρηταί τοϋ φαινομένου «Μαφία» άναμένουν.

Τό τηλεγράφημα άπό τήν Ρώμην πού παραθέτω είναι άρκετά χαρακτηριστι
κόν τής άστυνομικής κινητοποιήσεως καί παρέχει πολλά στοιχεία διά τήν σημερι
νήν Μαφίαν. ’Ιδού, δπως έδημοσιεύθη είς τάς άθηναϊκάς έφημερίδας τό πρώτον 
Ιδθήμερον ’Ιουλίου π.έ:

«... Τό αιματηρόν έπεισόδιον τής 30ής ’Ιουνίου, κατά τήν οποίαν έδολοφο- 
«νήθησαν 8 καραμπινιέροι, ήνάγκασε τήν Κυβέρνησιν τής Ρώμης νά λάβη μίαν με- 
»γάλην άπόφασιν: Νά κηρύξη τον πόλεμον κατά τής Μαφίας! Ό  πόλεμος δμως αύ- 
»τός θά είναι άραγε ολοκληρωτικός; Υπάρχουν μερικαί άμφιβολίαι...

»Πρός τό παρόν οί ’Ιταλοί πληροφορούνται κατάπληκτοι δτι τά μέλη τής Μα- 
»φίας, τά πλέον επικίνδυνα, ανέρχονται είς 4 ή 5 χιλιάδας, δτι οί άρχηγοί της κρύ- 
«πτονται είς τάς μεγάλας πόλεις, δπως είς τήν Ρώμην καί τό Μιλανον, καί δτι θά
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«χρειασθή νά άνεγερθοΰν τεράστια σωφρονιστικά καταστήματα διά νά άποκαθαρ- 
»θή ή Σικελία όριστικώς άπό τήν μάστιγα αύτήν.

»Τά κυριώτερα χωρία τής Σικελίας, δπως τά Καρλεόνε, Παρτίνικο, Μισιλ- 
»μέρι καί τόσα άλλα άκόμη, δπου δεν κυριαρχεί παρά ό νόμος τής Μαφίας, διέρχον
τ α ι  δραματικάς στιγμάς. 'Η  ’Αστυνομία ένήργησεν έπίθεσιν έναντίον των καί έγ- 
«κατεστάθη έκεϊ βιαίως. Αί έρευναι συνεχίζονται νυχθημερόν μέ τήν βοήθειαν πολ- 
«λών προβολέων, οί όποιοι έλέγχουν δλας τάς έξόδους των χωρίων. Κατά τον τρό- 
«πον αύτόν οί λησταί δέν κατώρθωσαν νά διαφύγουν ή νά οργανώσουν τήν άμυνάν 
των. Ένέπεσαν δλοι εις μίαν μεγάλην ένέδραν, άπό τήν όποιαν δεν υπάρχει έλπίς 
νά διαφύγουν.

»Εΐς Καρλεόνε συνελήφθη, έπειτα άπό τετράωρον άναζήτησιν, ό πλέον έπι- 
«κίνδυνος καί αιμοσταγής ληστής, ό Λίτζιο. Ούτος συνελήφθη υπό μιας περιπόλου 
»καραμπινιέρων τήν νύκτα, ένώ έκοιμάτο. Μόλις άντελήφθη τήν παρουσίαν των 
»έντός του δωματίου του, έκαμε μίαν κίνησιν διά νά άρπάση τό αύτόματον δπλον 
»του πού εύρίσκετο κάτω άπό τό προσκέφαλόν του, τρεις δμως έκ των καραμπινιέ- 
»ρων έπετέθησαν έναντίον του καί τον εξουδετέρωσαν. 'Ο  ληστής δεν κατώρθωσε 
«νά άντιτάξη πλέον τήν παραμικράν άντίστασιν. 'Ο  Λίτζιο έχει εις τό ένεργητικόν 
»του τον φόνον 7 άτόμων, τά όποια έφόνευσε κατά τινα συμπλοκήν μέ αντίπαλον ό- 
»μάδα. Έ κτοτε ήτο ό άληθής κυρίαρχος τοϋ χωρίου του. Μολονότι κατεζητεΐτο 
»άπό μακροϋ, ό Λίτζιο κατώρθωνε νά επανέρχεται κάθε βράδυ εις τήν οικίαν του, 
»ένώ τήν αύγήν άνεχώρει μέ τό αύτόματον ύπό μάλης διά τούς αγρούς. Ούδείς κα- 
«ραμπινιέρος θά έρριψοκινδύνευε ποτέ νά τον ένοχλήση εις περίπτωσιν πού θά τον 
»συνήντα...

»Έκεΐνο τό όποιον προκαλεΐ κατάπληξιν είναι ή έλλειψις άντιδράσεως έκ μέ- 
»ρους τής Μαφίας.Αίφνιδιασθεΐσα, φαίνεται δτι άναμένει τήν ευκαιρίαν διά νά άντι- 
υδράση καί νά έμφανίση τήν δύναμίν της. 'Η  Μαφία δέν έχει συνηθίσει νά «χάνη». 
«’Ενδέχεται δμως ή έλλειψις αυτή άντιδράσεως νά είναι συνέπεια υπολογισμού, διό- 
»τι άπαξ περατωθή ή έπίθεσις τής ’Αστυνομίας, ή Μαφία θά δυνηθή νά άνέλθη καί
«πάλιν εις τήν έπιφάνειαν, δπως έκαμε πάντοτε έως τώρα. Καί τοΰτο ιδίως χάρις 
«εις τούς Σικελούς χωρικούς, οί όποιοι δέν συμπαθούν τούς κρατικούς υπαλλήλους 
«καί· μολονότι είναι τά πρώτα θύματα τής Μαφίας, έν τούτοις τήν προστατεύουν διά 
«τής σιωπής των, τής θρυλικής «omerta».

«’Ενδιαφέρον είναι νά τονισθή δτι αί διακλαδώσεις τής Μαφίας δέν περιορί- 
»ζο νται εις μόνην τήν Σικελίαν, άλλ’ έπεκτείνονται καί έκτος αύτής, εις τήν Γερ- 
«μανίαν, τάς Έ ν . Πολιτείας καί άλλαχοΰ. ’Έ τσι αί «καταδικαστικαί αποφάσεις», 
«αί άπαγγελλόμεναι ύπό τής Μαφίας καί τά αντίποινα τά όποια άποφασίζονται ύπό 
«των διαφόρων άνταγωνιζομένων ομάδων της, γίνονται όλονέν συχνότερα καί πέ- 
»ραν τής Σικελίας. Τό Μιλάνον, ή μεγάλη βιομηχανική πόλις τής Βορείου ’Ιταλίας 
«δπου ή μετανάστευσις έκ Σικελίας είναι ιδιαιτέρως έντονος, έξελίσσεται εις σκη- 
«νήν έπεισοδίων τής παρασκηνιακής αύτής ζωής. "Ενα έκ των πλέον προσφάτων ήτο 
«καί ή δολοφονική απόπειρα δι’ αυτομάτων δπλων έναντίον τοϋ νεαροϋ "Αντζελο 
«Λά Μπαρμπέρα εις ένα των κεντρικωτέρων σημείων τής πόλεως. Ό  "Αντζελο ά- 
«νήκεν εις μίαν άπό τάς άντιμαχομένας «δυναστείας», αί όποΐαι διαμοιράζονται τήν 
«έκμετάλλευσιν των κυριωτέρων συνοικιών τοϋ Παλέρμο. Οί Γκρέκο κυριαρχοΰν 
«εις τον άνατολικόν τομέα, οί Λά Μπαρμπέρα εις τον δυτικόν. Ό λα ι αί έπιχειρήσεις 
«άκινήτων, αί οίκοδομικαί έργασίαι, ή ζωηρά έμπορική κίνησις τών δύο αυτών ζω- 
«νών έλέγχονται καί οφείλουν νά τυγχάνουν τής έγκρίσεως μιας έκ τών δύο αύτών 
«φατριών, τών οποίων ή περιουσία ταχέως έγινε μυθώδης. Οί Γκρέκο δμως, φθονή- 
«σαντες τάς έπιτυχίας τών Λά Μπαρμπέρα ήθέλησαν νά είσέλθουν εις τά οικόπεδά 
«των. Έ ξ  ου καί σωρεία απαγωγών, δολοφονιών κ.λ., αί όποΐαι προεκάλεσαν 
«ήδη μίαν εικοσάδα θυμάτων άμφοτέρων τών στρατοπέδων. (Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

’Έμεινα κατάπληκτος μέ τον εκφυλισμό πού έβλεπα έκεΐ μέσα καί πιο πολύ 
λυπήθηκα δταν φάνηκε στη πίστα ή όμορφη καί λεπτή κοπέλλα του «πόστ ρεστάντ» 
νά χορεύη σχεδόν γυμνή.

Καθίσαμε στο βάθος σ’ ένα τραπέζι, πού μπορούσαμε νά βλέπουμε καί νά παρα
κολουθούμε όσους ήταν στή σάλα, κι’ αύτούς πού έν τώ μεταξύ θά έρχονταν. Πή
ραμε τά πρώτα ποτά μας, πήραμε τά δεύτερα, μά σέ κανένα πελάτη δέν μπορέσαμε 
νά άνακαλύψουμε τή φυσιογνωμία πού άναζητούσαμε.

Ξημέρωνε. Τό κέντρο άρχισε ν’ άδειάζη. Είχαμε μείνει τελευταίοι, όπως καί 
οί άγαπητικοί πού περίμεναν νά συνοδεύσουν τις κοπέλλες τους, γιά νά ελαφρώσουν 
τά τσαντάκια τους άπό τις εισπράξεις της βραδυάς.

Μόνο ή Λαρουά χωρίς κανένα συνοδό τράβηξε τό δρόμο γιά τό ξενοδοχείο 
της. Τήν άφήσαμε, προχώρησε λίγο καί την πήραμε στο κατόπιν. Σκεφθήκαμε ότι 
ίσως νά τήν περιμένη κάπου κανείς. "Οταν φτάσαμε στή Γκράν Τεάτρ ό Καλβέ τρά
βηξε γιά ύπνο κι’ εγώ άκολούθησα άπό άπόστασι τή Λαρουά, μέχρι πού τήν είδα 
νά μπαίνη στο δωμάτιό της. ’Αμέσως μετά μπήκα κι’ εγώ στο δικό μου καί άφησα 
ελάχιστα άνοικτά τήν πόρτα, περιμένοντας νά άκούσω κανένα ψίθυρο, κάποιο 
θόρυβο. Τίποτε όμως, άπόλυτη ήσυχία. Τότε πιά έκλεισα προσεκτικά τήν πόρτα μου 
κ ι’ έπεσα στο κρεβάτι μου ξεθεωμένος άπό τό ξενύχτι. Τήν άλλη μέρα κατά τό με
σημέρι συναντηθήκαμε μέ τό Γάλλο έπιθεωρητή, τού είπα τή συνέχισι τής παρα- 
κολουθήσεως καί πώς ή παράξενη αύτή τακτική τής Πωλέτ μάς φέρνει σέ δύσκολη 
θέσι, καί κάνει άμφίβολες τις πληροφορίες άπό τό ξενοδοχείο «Πατλάν».

'Ο Καλβέ έξέφρασε τή γνώμη νά καλέσω τή Λαρουά καί νά τή ρωτήσω πού 
βρισκόταν ό νέος πού έμενε μαζί της στο ξενοδοχείο «Πατλάν». Μά ή Πωλέτ θά 
έλεγε τήν άλήθεια, ή θά μάς παραπλανούσε καί θά μάς άπομάκρυνε άπό τήν 
πραγματικότητα ;

Έγκαταλείψαμε τή γνώμη αύτή κ ι’ αποφασίσαμε νά εξακολουθήσουμε έπί- 
μονα τήν παρακολούθησί της, γιατί στο τέλος κάτι θά παρουσιαζόταν. ’Έ τσι άναγ- 
καστικά γίναμε κι’ εμείς τακτικοί πελάτες τού κέντρου «Βατακλάν». Τήν Λα
ρουά όμως καί τήν ήμέρα δέν τήν άφινα ήσυχη. ’Έγινα ή σκιά της, όπου κι’ αν πή
γαινε. "Ενα πρωινό τήν είδα νά μπαίνη σ’ ένα μικρό έλληνικό μπαράκι. Τό μπα- 
ράκι αύτό ήταν κάποιου Χαβιαρίδη, παλιού ναυτικού, πού πριν άπό πολλά χρόνια έγ- 
κατέλειψε τή θάλασσα καί έμενε στή Μασσαλία.

Μόλις ή Λαρουά έφυγε μπήκα στο μπαράκι κι’ έζήτησα ένα ποτό, αφορμή γιά 
νά γνωρίσω τό διευθυντή καί νά πιάσω κουβέντα μαζί του.

Σάν συμπατριώτες, έδειξα ενθουσιασμό γιά τή γνωριμία του. Τό άπόγευμα 
πήγα πάλι έκεΐ. Ό  Χαβιαρίδης ήρθε στο τραπέζι μου, μιλήσαμε γιά τήν πατρίδα, 
καί υστέρα έφερα τή κουβέντα γιά γυναίκες, καί πώς άφορμή πού μπήκα στο μα
γαζί του ήταν μιά όμορφη Γαλλίδα, πού είχε έρθει τό πρωί.

—Θά λές γιά τήν Πωλέτ, τή χορεύτριά μου, μοϋ είπε ό άγαθός θαλασσινός.
—Δέν ξέρω πώς τή λένε καί τί δουλειά κάνει, μά μοΰ άρεσε πολύ.
—Αύτή παιδί μου είναι μπλεγμένη μέ έναν δικό μας, τον Νικόπουλο, πού λείπει 

τώρα στο Σαίντ Έτιέν.
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—Καί δέν θά ξανάρθη στη Μασσαλία;
—Δέν ξέρω, άναλόγως τις δουλειές του.
Χαιρέτησα τον καινούργιο φίλο μου κι’ έτρεξα νά συναντήσω τον Γάλλο 

συνεργάτη μου.
—Κύριε Καλβέ, πρέπει νά φύγουμε γιά τό Σαίντ Έτιέν. Έ κεΐ βρίσκεται ό άν

θρωπός μας του είπα, εξιστορώντας πώς έμαθα τό σπουδαίο αύτό νέο.
Ή ταν ξημερώματα 14ης Αύγούστου όταν φθάσαμε στή μεγάλη βιομηχανική 

πάλι Σαίντ Έτιέν. Ποϋ μπορούσαμε όμως νά τον άναζητήσουμε; Πήγαμε κατ’ 
εύθεϊαν στις τοπικές ’Αρχές. ’Από τον έλεγχο των ξενοδοχείων σ’ ολόκληρη την 
περιοχή Λουάρ καί τό κτένισμα στή μεγάλη έλληνική παροικία τοϋ Σαίντ Ετιέν, 
δέν βρέθηκε κανείς μέ τό όνομα Νικόπουλος.

Μ’ ενα νυκτερινό τραίνο, άπρακτοι καί άπογοητευμένοι, γυρίσαμε στή Μασσα
λία. 'Ο επιθεωρητής τράβηξε γιά τό σπίτι του κι’ εγώ στο ξενοδοχείο «Ριάλτο».

Δέν είχα προλάβει νά ξεντυθώ όταν άκουεα βιαστικά γυναικεία βήματα στο 
διάδρομο κι’ εν α κλειδί ν’ άνοίγη μιά πόρτα. ’Έτρεξα άπό περιέργεια στο παρατη
ρητήριό μου. Ή τα ν  ή Λαρουά πού γυρνοΰσε άπό τή δουλειά της. Μπήκε στήν κά
μαρά της κι’ έκλεισε μέ πάταγο τή πόρτα πίσω της.

'Ο παράξενος αυτός τρόπος της μέ ξάφνιασε καί δέν έφυγα άπό τή θέσι 
μου. Κόλλησα τ ’ αύτί μου στο ελάχιστο άνοιγμα τής πόρτας μου, καί προσπαθούσα 
καί τούς τοίχους άκόμα νά διαπεράσω, γιά ν’ άκούσω τί γινόταν μέσα στήν κάμαρά 
της. Πέρασε άπό τό νοΰ μου πώς θά είναι μέσα ό φίλος της. Τίποτε όμως, ούτε ένας 
ψίθυρος. Μόνον κάποιοι παράξενοι κρότοι. Κάτι έπεσε κι’ έσπασε, κάποιο έπιπλο σύρ
θηκε καί ύστερα βηματισμοί άπό τή μιά στήν άλλη άκρη τοϋ δωματίου, μέχρι πού 
πήρε γιά καλά ή μέρα κι’ άρχισε ή κίνησις στούς δρόμους. Τότε άνοιξε ή πόρτα 
καί βγήκε ή Πωλέτ φρεσκαρισμένη καί βιαστική καί κατέβηκε τή σκάλα τού 
ξενοδοχείου. Ξέχασα καί κούρασι καί νύστα, άρπαξα τό καπέλλο μου, καί τήν πήρα 
μέ προφύλαξι στο κατόπιν.

Δέν είχε πολύ προχωρήσει καί σέ μιά πάροδο τής Γκράν Τεάτρ συνήντητεν ένα 
νέο τριανταπεντάρη μέ άδρά χαρακτηριστικά, μίλησαν λίγο καί κατόπιν τράβηξαν 
μαζί καί πήγαν στο μπαράκι τοϋ Χαβιαρίδη. Κάθισαν σ’ ένα τραπέζι κι’ άρχισαν 
μιά ψιλοκουβέντα χωρίς τελειωμό. "Υστερα άπό αρκετή ώρα έφυγαν. Ή  Πωλέτ 
έκαμε μερικά ψώνια κι’ έγύρισε μόνη στο ξενοδοχείο.

Λίγο άργότερα, έμαθα άπό τον Χαβιαρίδη πώς ό νέος πού συνώδευε τό πρωί 
τήν Πωλέτ ήταν ό Γιάννης Σήρας, ξέμπαρκος ναυτικός καί φίλος τοϋ Νικοπούλου.

Ή  συνάντησις τής Λαρουά μέ τον Σήρα μοΰ έδωσε νέες ελπίδες. 'Ο  Νίλας 
κάπου θά σκάλωνε άνάμεσα σ’ αυτές τις επαφές. Κατά τις επτά ή ώρα τό βραδάκι 
συναντηθήκαμε μέ τον Γάλλο έπιθεωρητή στο «καφέ Ρομάν», τοϋ είπα τά νεώτερά 
μου κι έκεΐνος τά δικά του, ότι δηλαδή τήν προηγούμενη νύκτα, τήν ώρα πού 
έμεΐς ταξιδεύαμε, ή ’Αστυνομία τής Μασσαλίας ήταν άνάστατη άπό μιά συμπλο
κή στο κέντρο «Βατακλάν». Οί άγαπητικοί πιάστηκαν μέ περαστικούς πελάτες καί 
πολλοί άπ’ αύτούς βρίσκονταν στο κρατητήριο.

Αύτή λοιπόν ήταν ή άνησυχία καί ή νευρικότητα τής Πωλέτ, τή νύκτα πού 
μ’ άφησε κι’ έμένα άϋπνο;

’Αφού καθίσαμε λίγο άκόμα νά περάση ή ώρα, ξεκινήσαμε γιά τό κέντρο 
«Βατακλάν». Τίποτε δέν είχε άλλάξει, ύστερα άπό τά γεγονότα τής προηγουμένης 
νύκτας. Νέα πρόσωπα φιγουράριζαν καί καινούργιες όμορφες κοπέλλες πλούτιζαν τά 
κατάμεστα τραπέζια.

Διαλέξαμε καί καθίσαμε μέ τον Καλβέ σέ τραπέζι κατάλληλο γιά παρακο- 
λούθησι. Τυχαία βρεθήκαμε πίσω άπό ένα τραπέζι πού καθόταν μιά παρέα άπό 
"Ελληνες ναυτικούς. Γνώριζα πολλούς άπ’ αύτούς. Τον πλοίαρχο τοϋ «’Άνδρος»,
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καπετάν Λουκάν, τον καμαρωτό τής Α' θέσεως Βελισσάριο και πολλούς άλλους. 
Προσπάθησα να τούς άποφύγω, μά ό καπετάν Λουκάς μόλις μέ είδε, ήρθε στο τρα
πέζι μας. Σέ λίγο τον άκολούθησαν δυο - τρεις ακόμα από τούς γνωστούς μου.

—Πώς έδώ κ. Γιώργο; μέ ρώτησε.
—Περαστικός είμαι καί ήρθαμε μέ τό Γάλλο φίλο μου νά ξεσκάσουμε.
Γύρισαν στο τραπέζι τους, άφοΰ μάς έστειλαν καί μια φιάλη ούίσκυ, καί 

συνέχισαν τό γλέντι τους μέ τις κοπέλλες πού είχαν στην παρέα τους.
Περασμένα μεσάνυχτα καί τό ξεφάντωμα του «Βατακλάν» βρισκόταν στο 

φόρτε του. Ξαφνικά σάν νά μέ κτύπησαν χιλιάδες ήλεκτροφόρα σύρματα. Ή  καρδιά 
μου πήγε νά σπάση άπό τό παράξενο έκεΐνο καρδιοκτύπι πού νοιώθουν οί άστυ- 
νομικοί όταν φθάνουν στο τέρμα μιάς ύποθέσεως. Είδα νά μπαίνη άπό μιά είσοδο 
του κέντρου ένας νέος μέτριου άναστήματος, μελαχροινός, μέ κομμένο μαύρο μου
στάκι, μέ μαύρα σγουρά μαλλιά, νά κατευθύνεται στο μπουφέ, νά χαιρετά τον διευ
θυντή τού κέντρου καί νά κάθεται κοντά του. Τη στιγμή έκείνη χόρευε στη πίστα 
μισόγυμνη ή Πωλέτ. Μέ τά μάτια...δέκα τέσσαρα, παρακολουθούσα την κάθε έκ- 
φρασι σ’ αύτά τά δύο πρόσωπα.

'Η  Πωλέτ Λαρουά χορεύοντας, έρριχνε στο νέο ματιές γεμάτες λατρεία, ένώ 
έκεΐνος την κοίταζε μέ θαυμασμό καί τρυφερότητα. ’Έσπρωξα διακριτικά τό Γάλλο 
συνεργάτη μου καί μέ τρόπο τού έδειξα τον νέο πού καθόταν μαζί μέ τον Βύρωνα, 
τον διευθυντή τού κέντρου. 'Ο Καλβέ άμέσως κατάλαβε. ’Έβγαλε μέ προφύλαξι τή 
φωτογραφία τού Νίλα κι’ έκανε τή σύγκρισι.

Δέν έπρεπε νά περιμένουμε άλλο. ’Έπρεπε νά ενεργήσουμε άμέσως. 'Υπήρχε 
κίνδυνος νά τό σκάση, αν κάποιος ψιθύριζε πώς είναι καί αστυνομικοί μέσα στο 
κέντρο. Πολλοί έκεϊ μέσα έγνώριζαν τον επιθεωρητή Καλβέ, καί κατά διαβολική 
σύμπτωσι έκεΐνο τό βράδυ νά βρεθούν καί μερικοί νά γνωρίζουν κι’ έμένα.

Σάν σκιές περάσαμε ανάμεσα στά γεμάτα τραπέζια καί βρεθήκαμε μπροστά 
στο Νίλα. 'Ο Βύρωνας μόλις άντίκρυσε τον άστυνομικό επιθεωρητή θορυβήθηκε. 
Σηκώθηκε καί στάθηκε πλάι στό νέο σάν άσπίδα γιά νά τον προφυλάξη.

Ό  Καλβέ πήρε τό λόγο καί ρώτησε τό Νίλα.
—Πώς λέγεσθε καί τί εΐσθε;
'Ο Νίλας, παρά τό ξαφνικό, δέν έχασε τήν ψυχραιμία του.
—Είμαι 'Έλληνας καί λέγομαι Μητράκος Μιχαήλ.
—Τό διαβατήριό σας παρακαλώ.
"Οση ώρα ό επιθεωρητής έκαμε τον έλεγχο, έγώ περιεργαζόμουν καί παρα

κολουθούσα τον Νίλα, πού μέ τή προσποιητή άπάθειά του, ήθελε νά πείση τό Γάλλο 
άστυνομικό γιά τή γνησιότητα τού διαβατηρίου του.

Ή  Πωλέτ πού βρισκόταν άκόμα στήν πίστα διέκοψε τό χορό της κι’ έτρεξε 
άνήσυχη κοντά μας.

—Τί συμβαίνει; ρώτησε.
—Σείς τί θέλετε; τής είπε μέ αύστηρότητα ό έπιθεωρητής.
—Είμαι φίλη τού Νικοπούλου.
—Μά ό κύριος λέγεται Μητράκος, τής είπεν ό Καλβέ.
Ή  Λαρουά τά έχασε. Κατάλαβε πώς κάτι τό άνώμαλο, τό σοβαρό συνέβαινε 

στό φίλο της, καί στάθηκε στήν άκρη, περιμένοντας τό άποτέλεσμα.
Έ ν τώ μεταξύ ό έπιθεωρητής διέταξε τον Νίλα νά μάς άκολουθήση στήν 

’Ασφάλεια. Αύτός τότε άρχισε νά διαμαρτύρεται καί νά φωνάζη. Είχε άσφαλώς τό 
σκοπό του. "Ηθελε νά δημιουργήση θόρυβο καί σύγχυσι μέσα στό κέντρο γιά νά 
τό σκάση.Τότε πιά δέν κρατήθηκα άλλο. Τον έπιασα άπό τό μπράτσο καί τού 
είπα στή γλώσσα μας, καί μάλιστα Πειραιώτικα.
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—Δέν τά παρατάς πιά τά κόλΐία Δημήτρη Νίλα. ’Αρκετά μέχρις έδώ. Τώρα 
πια τελείωσαν ολα.

Κλονίσθηκε, σαν νά τον χτύπησε κεραυνός, άλλά μέ μιας συνήλθε καί μέ 
άφάνταστο θάρρος κι’ έτοιμότητα μοϋ άπήντησε :

---Λάθος κάνετε κύριε. Δεν έχω έγώ καμμιά σχέσι μέ τ ’ όνομα πού λέτε, καί 
άφήστε με σάς Λαρακαλώ.

—ΓΙάμε τώρα στήν ’Ασφάλεια κι’ έκεϊ θά ξεκαθαρίσουν τά πράγματα.
Μη μπορώντας νά κάνη διαφορετικά καί μέ την έλπίδα πώς ΐσως ξεγλυ- 

στροϋσε, δέχθηκε νά μάς άκολουθήση, ένώ τό κέντρο είχε γίνει άνάστατο.
Καί στήν ’Ασφάλεια ό Νίλας έξακολουθοϋσε νά έπιμένη πώς λέγεται Μη- 

τράκος. Σέ λίγο όμως προδόθηκε από μιά τρανή κι’ άδιάψευστη άπόδειξι. Κατά 
τήν σωματική έρευνα βρήκαμε επάνω του ένα γράμμα άπο τον άδελφό του Γιάννη 
Νίλα, πού είχε λάβει μέσω τής Πωλέτ Λαρουά.

—Καί τώρα Δημήτρη, του είπα, άκόμα έπιμένεις;
Χαμήλωσε τά μάτια του καί συντετριμμένος ώμολόγησεν.
—“Ας είναι. Είχα πιά κουραστή. Τώρα τουλάχιστον θά ησυχάσω άπο τις 

περιπέτειες καί τις άγωνίες, είπε, καθώς σωριάσθηκε σ’ ένα κάθισμα.
—Τί νά γίνη Δημήτρη, σέ λυπάμαι, άλλά αυτά έχουν οΐ παρανομίες καί οί 

κακοκεφαλιές.
'Όταν συνήλθε καί πέρασε ή πρώτη έντύπωσις, τον ρώτησα γιατί πήγε στο 

Σαίντ Έτιέν.
—Διάβασα στις έφη μερίδες, είπε διακεκομμένα, πώς πιάστηκαν δύο "Ελληνες 

κακοποιοί άπο αστυνομικούς των ’Αθηνών. Τρομοκρατήθηκα καί πήγα έκεϊ, μπας 
καί το σκάσω, μά δέν μπόρεσα. Ξαναγύρισα, νομίζοντας πώς πέρασε ό κίνδυνος. 
Γελάστηκα όμως κι’ έτσι έπεσα κι’ έγώ στά χέρια σας.

Ή  ύπόθεσις Νίλα άπο έλληνικής πλευράς είχε τελειώσει. Έξετελέσθη τό έν
ταλμα συλλήψεως τοϋ Ε ' άνακριτοϋ ’Αθηνών, έν άναμονή τής έκδόσεώς του στήν έλ- 
ληνική δικαιοσύνη, μέσω τής διπλωματικής οδού. Έ ν τώ μεταξύ δ επιθεωρητής 
Καλβέ του άπήγγειλε κατηγορίαν έπί πλαστογραφία ταυτότητος. “Ετσι δ Δη- 
μήτρης Νίλας κλείσθηκε στις φυλακές του Έξπροβένς.

Τδ άπόγευμα τής 19ης Αύγούστου 1928 μέ τηλεγραφική άναφορά μου, ή 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς έπληροφορεϊτο τις συλλήψεις Νίλα, Ροδαναίου 
καί “Αντερσον.

Μετά άπο λίγες ήμέρες στήν παραλία τής Μασσαλίας αποχαιρετούσα τον έπι- 
θεωρητή Καλβέ, μέ τις καλύτερες εντυπώσεις άπο τήν πολύτιμη συνεργασία του.

** *
Τον Όκρώβριο του 1928, δύο άστυνομι,κοί πήγαν στη Μασσαλία γιά νά συ- 

νοδεύσουν στήν Ελλάδα τούς τρεις κρατουμένους. Οί γαλλικές όμως ’Αρχές παρέ
δωσαν μόνον τούς Ροδαναΐον καί “Αντερσον, γιατί δ Δημήτριος Νίλας, άγνω
στον πώς, πριν λίγες μέρες είχε κατορθώσει νά δραπετεύση άπ’ τις φυλακές τού 
Έξπροβένς πού έκρατεΐτο.

Δέν πέρασε πολύς καιρός καί δ Νίλας ξανάπεσε πάλι στά χέρια τής γαλλικής 
’Αστυνομίας, γιά νά δώση λόγο τών πράξεών του στή γαλλική Δικαιοσύνη, γιά ένα 
σωρό άπάτες καί πλαστογραφίες πού είχε διαπράξει στή χώρα τους.

Γ. ΔΟ ΥΚΑΚ Η Σ
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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Π Ε Ρ Ι  Τ Η Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ν
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, Ια- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

--------------------------  DER, κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ---------------------------
ΣΤ ΑΣ ΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Έ ξ έ τ α σ ι ς  κ η λ ί δ ω ν  α ί μ α τ ο ς .  Εύτυχώς αί εξετάσεις τοϋ έργα- 
στηρίου έπί των κηλίδων αίματος είναι λίαν ίκανοποιητικαί. Συχνά είναι δυνατόν 
νά διαπιστωθή ή ΰπαρξις αίματος έκεϊ δπου δέν υπάρχουν ορατά ίχνη. Έάν είς 
δολοφόνος βάψη τάς χεΐρας του μέ αίμα, δσον καί αν ουτος τάς πλύνη έπιμελώς, είναι 
δυνατόν νά έξαχθή εν θετικόν συμπέρασμα άπό την έξέτασιν των χειρών του καί 
μετά παρέλευσιν άρκετοΰ χρονικού διαστήματος. Έ τ ι  καί μετά τρεις ή τέσσαρας 
ημέρας—έξαρτάται άπό τάς πλύσεις·—είναι δυνατόν αί χεΐρες νά άποκαλύψουν την 
παρουσίαν αίματος. Έάν έπροξενήθησαν κηλϊδες αίματος έπί τοΰ δαπέδου ή των 
έπίπλων, αί όποϊαι έν συνεχεία έκαθαρίσθησαν, μία έργαστηριακή έξέτασις τοϋ δα
πέδου ή των άλλων άντικειμένων, δυνατόν νά διαπιστώση την παρουσίαν τοϋ 
αίματος.

Παρ’ δλον δτι αί άπεξηραμμέναι κηλϊδες αίματος δυσκόλως άφαιροΰνται, τό 
αίμα δέν προσκολλαται εις ταχέως κινούμενα μεταλλικά άντικείμενα. Π.χ. είναι 
πολύ δύσκολον καί πολλάκις άδύνατον νά διαπιστώσωμεν την ΰπαρξιν αίματος έφ’ 
ένός βλήματος, τό όποιον διέτρησεν εν σώμα. Ξυράφια καί κοπτερά μαχαίρια, τά 
όποια έπροξένησαν μίαν βαθεΐαν πληγήν εις εν σώμα, φέρουν ελάχιστα ή καθόλου 
ίχνη αίματος.

Είς τό βόρειον Μίσιγκαν μία γυνή ήλίευεν, έντός λέμβου, είς τό μέσον μιας 
λίμνης, δταν ό έλιξ ένός άεροπλάνου, τό όποιον ύπερίπτατο της λίμνης, άπέ- 
κοψε τό σώμα της γυναικός, σχεδόν είς τά δύο. 'Η  προσεκτική έξέτασις τών έλίκων 
τοϋ άεροπλάνου, τήν έπομένην ήμέραν, είχεν ώς άποτέλεσμα τήν μή διαπίστωσιν 
ιχνών αίματος έπ’ αυτών.

'Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι διά τών οποίων είναι δυνατόν νά διαπιστωθή τό 
αίμα. Είναι δμως τεχνικώς λίαν πολύπλοκοι καί διενεργοΰνται μόνον άπό είδικώς 
έκπαιδευμένον ειδικόν καί διαθέτοντα καλώς έξωπλισμένον έργαστήριον. Μερικαί 
ύπηρεσίαι εκπαιδεύουν τούς υπαλλήλους των, διά νά δύνανται νά διενεργούν τάς εξε
τάσεις αύτάς μόνοι των είς τον τόπον τοΰ εγκλήματος. Τοΰτο όμως είναι ούχί μόνον 
άντικανονικόν, άλλά δυνατόν νά καταστή καί αίτια συμφοράς. 'Ο άστυνομικός 
ή ό δικαστικός θά έκτιμήση μόνον τό τί είναι δυνατόν νά έξαχθη άπό τάς υπόπτους 
αύτάς κηλϊδες. Κατόπιν θά μεριμνήση νά άναλάβη τήν ύπόθεσιν ό ειδικός τοΰ έπι- 
στημονικοΰ έργαστηρίου, είς τον όποιον θά παραδώση τά άντικείμενα τά φέροντα 
τάς κηλϊδας είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά είναι είς θέσιν νά διεξαγάγη καλώς τήν 
έ'ρευνάν του καί νά λάβη τά άπαιτούμενα μαρτυρικά στοιχεία, τά όποια θά έμφανίση 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου.

’Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  α ί μ α  ή α ί μ α  ζ ώ ο υ ;  Άφοϋ διαπιστωθή ότι ή κη- 
λίς είναι τώ δντι αίμα, τό έπόμενον έρώτημα τό όποιον θά τεθή είναι, έάν πρό
κειται ή οχι περί άνθρωπίνου αίματος. Διά νά δοθή άπάντησις είς τήν έρώτησιν 
ταύτην άπαιτεΐται μία πολυπλοκωτέρα έργασία είς τό έπιστημονικόν έργαστήριον, 
καί μόνον έάν ύπάρχη έπαρκής ποσότης αίματος, είναι δυνατόν νά διαπιστωθή έάν 
είναι αίμα άνθρώπου ή ζώου. Τοΰτο έπιτυγχάνεται διά τής έξετάσεως τοΰ ιζήμα
τος (καθίζησις αίματος), ήτις άπαιτεΐ λίαν πολύπλοκον έργασίαν.

'Ο μ ά ς α ί μ α τ ο ς .  Έάν άποδειχθή ότι ώρισμένη ούσία είναι άνθρώπινον
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αίμα, δέον έπίσης νά διαπιστώσωμεν, έάν είναι δυνατόν, καί εις ποιαν ομάδα 
α'ίματος άνήκει. Τό αίμα έκάστου άτόμου άνήκει εις μίαν των τεσσάρων ομάδων 
αΐματος, αίτινες είναι γνωσταί ώς ομάδες Ο, A, Β καί ΑΒ. Έάν π.χ. εύρεθή εν 
αίματωμένον τεμάχιον υφάσματος, δυνατόν νά δημιουργηθοϋν ύπόνοιαι ότι άνήκει 
εις εν ώρισμένον άτομον, τό όποιον πρέπει νά συλληφθή. Έάν ή όμάς αίματος εις 
τήν όποιαν άνήκει ή έπί τοϋ υφάσματος κηλίς δεν άνήκη εις τήν ομάδα εις την όποιαν 
άνήκει τό αίμα τοϋ ύποπτου άτόμου, το το είναι θετική άπόδειξις ότι ή κηλίς δεν 
έπροξενήθη άπό τό αίμα τοϋ υπόπτου.

Κατά τά τελευταία έ'τη έχουν άνακαλυφθή πολυάριθμοι υποομάδες αίματος 
των τεσσάρων αυτών κυρίων ομάδων. Εις ειδικός μικροβιολόγος δύναται ήδη νά 
άναγνωρίζη πλέον των 300 άνεξαρτήτων ειδών τοϋ άνθρωπίνου αίματος. Τοϋτο αυ
ξάνει τήν χρησιμότητα τής έξετάσεως τοϋ αίματος, ώς μέσου θετικής έξακριβώσεως 
τής ταυτότητος. Έ ν τούτοις, ή διαδικασία αυτή είναι μία λεπτοτάτη επιστημονι
κή εργασία καί εις άναλογίαν ελάχιστα έργαστήρια διαθέτουν έκπαιδευμένον προ
σωπικόν καί συσκευάς διά τήν έξακρίβωσιν καί διάγνωσιν όλων αυτών τών υποομά
δων τοϋ αίματος.

Διά νά καταστή δυνατή ή έξέτασις αίματος πρός διαπίστωσιν εις ποιαν ομά
δα άνήκει τοϋτο, είναι άπαραίτητον νά διαθέτωμεν μεγαλυτέραν ποσότητα αίματος 
καί όχι μίαν μικράν μόνον κηλΐδα.Όσον περισσότερον αίμα συλλεγή, καί έάν είναι 
δυνατόν νά έ'χωμεν μερικάς σταγόνας, τόσον μεγαλυτέρα θά είναι ή έπιτυχία τής 
έξακριβώσεως. Προσοχή δέον νά καταβληθή κατά τον προσδιορισμόν τών άποτε- 
λεσμάτων καί τής κατατάξέως τής όμάδος αίματος. Τό άπλοϋν γεγονός ότι τό αίμα 
ενός υπόπτου καί τό αίμα τό άνευρεθέν εις μίαν κηλΐδα, άνήκουν εις τήν ιδίαν ομά
δα, δεν είναι καί άπόδειξις ότι τό αίμα τής κηλϊδος προήλθεν άπό τό άτομον αυτό. 
Έ άν διαιρέσωμεν ολόκληρον τον πληθυσμόν τής γής καί τον κατατάξωμεν εις τάς 
τέσσαρας ομάδας, θά ίδωμεν ότι έκατομμύρια άτομα άνήκουν εις έκάστην ομάδα. 
Εΐδικώς εις τήν ομάδα Ο άνήκει σχεδόν τό ήμισυ τοϋ πληθυσμοϋ τής γής.

Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς  τ ή ς  ό μ ά  δΧο ς τ ο ϋ  α ί μ α τ ο ς  έ ξ  ά λ λ ω ν  υ
γ ρ ώ ν  τ ο ϋ  σ ώ μ α τ ο ς .  Εις πολλά άτομα, ή ιδία ουσία ήτις καθιστά ευχερή 
τήν διάκρισιν μιας όμάδος αίματος άπό μίαν άλλην, περιέχεται έπίσης καί εις άλλα 
υγρά τοϋ σώματος, ώς είναι ή ούρίνη, ό σίελος καί ό ίδρώς. ’Ενίοτε, όταν δεν είναι 
δυνατή ή λήψις αίματος πρός διαπίστωσιν τής όμάδος εις ήν άνήκει, είναι δυνατόν 
νά λάβω μεν ποσότητα έκ τών άνωτέρω υγρών, τά όποια θά ύποβληθοΰν εις τήν σχε
τικήν έξέτασιν. Εις μίαν σοβαρωτάτην περίπςωσιν κατέστη δυνατόν νά γίνη άκρι- 
βής προσδιορισμός τής όμάδος αίματος άπό τον ιδρώτα, ό όποιος ύπήρχεν έπί τών 
ενδυμάτων τοϋ θύματος. Μερικοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι ό προσδιορισμός τής όμά
δος αίματος είναι δυνατόν νά γίνη εΐσέτι καί άπό τό υπόλειμμα ένός σιγαρέττου. 
Ή  δυνατότης τής χρησιμοποιήσεως τών άπεξηραμμένων υπολειμμάτων τών υγρών 
τούτων ουδέποτε δέον νά παραβλέπεται, ιδίως εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας 
ή έξέτασις τοϋ αίματός δεν είναι έφικτή, λόγίρ ταριχεύσεως τοϋ πτώματος.

Τ ρ ό π ο ς  λ ή ψ ε ω ς  κ α ί  δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς  δ ε ι γ μ ά τ ω ν  α ί μ α 
τ ο ς  κ α ί  ά π ο σ τ ο λ ή  τ ο ύ τ ο υ  ε ι ς  τ ό  χ η μ ι κ ό ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν .  
Βασικός κανών κατά τήν άνεύρεσιν κηλίδων, περί τών όποιων έχομεν ύπονοίας ότι 
πρόκειται περί αίματος, είναι νά άποσπάσωμεν τό ίδιον τό άντικείμενον, όμοΰ μετά 
τής κηλϊδος καί νά τό μεταφέρωμεν εις τό έργαστήριον. ’Απαγορεύεται, ύφ’ οίασ- 
δήποτε συνθήκας, άπόξεσις τών κηλίδων τούτων διά μαχαίρας, διότι αί κηλϊδες 
τότε δεν θά έ'χουν καμμίαν άξίαν. Έάν αί κηλϊδες εύρίσκωνται έπί τοϋ προβολέως 
ένός αυτοκινήτου ή τοϋ έπισώτρου, άφαιρέσατε τό έξάρτημα τοϋτο άπό τό αύτοκί- 
νητο > καί μεταφέρατέ το εις τό έργαστήριον, χωρίς νά έγγίσητε τάς κηλΐδας.’Εάν ή 
κηλίς ευρίσκεται έφ’ ένός ξυλίνου άντικειμένου, ή έπί τοϋ δαπέδου ένός δωμα
τίου, διά τής χρησιμοποιήσεως μιας σμίλης, άποκόψατε τό τεμάχιον, τό όποιον φέ-
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ρει τήν κηλΐδα. Έάν τό άντικείμενον δεν δύναται νά μετακινηθή καί νά μεταφερθή, 
τότε καλέσατε τον ειδικόν του έργαστηρίου διά νά ένεργήση έπί τόπου τήν έξέτασίν 
του. Έάν αί κηλΐδες άποξεσθοΰν διά μαχαίρας, θά προκληθοΰν άρκεταί άλλαι άκα- 
θαρσίαι άπό τά χρώματα ή άλλας γενικώς ούσίας, αί όποΐαι άναμιγνύονται μετά τοϋ 
α'ίματος, εις τρόπον ώστε νά μή είναι δυνατόν νά γίνη έξέτασις μέ θετικά άποτελέ- 
σματα. "Οταν ή κηλίς εύρίσκεται έπί ενδύματος, μή προσπαθήσετε νά άποκόψετε 
τό τεμάχιον τό φέρον τήν κηλΐδα, άλλά μεταφέρατε ολόκληρον τό ένδυμα εις τό έρ- 
γαστήριον. Τό αύτό ισχύει καί διά προσκεφάλαια ή οίονδήποτε άλλο αντικείμενου, 
τό όποιον δύναται νά μεταφερθή άνευ δυσκολίας. Κατά τήν άναζήτησιν κηλίδων αί
ματος εις εν αυτοκίνητου, δέν πρέπει νά έξετάζωμεν μόνον τά καθίσματα, άλλά καί 
τά διάφορα πηδάλια, έρμάρια κλπ. Έάν ύπάρχη υπόνοια δτι τό αυτοκίνητου έχει 
τραυματίσει εν άτομον, μήν παραλείπετε ποτέ νά άνυψώνετε τούτο δι’ άνελκυστή- 
ρος καί νά έξετάζετε μετά προσοχής τό κάτω μέρος αύτοΰ. Έάν τό αυτοκίνητου έχη 
πράγματι παρασύρει εν άτομον, δυνατόν νά υπάρχουν κηλΐδες αίματος εις τήν κάτω 
έπιφάνειαν τοϋ άξονος, τοϋ κιβωτίου λιπάνσεως ή άλλων τμημάτων, δπου θά ήτο 
αδύνατον νά γίνουν άντιληπταί, άνευ τής άνυψώσεως τοϋ αύτοκινήτου.

"Αλλος βασικός κανών είναι νά διατηρώνται αί κηλΐδες άπεξηραμμέναι. Ού
τως, αί διάφοροι έξετάσεις διά τον προσδιορισμόν καί τήν κατάταξιν τοϋ αίματος, εί
ναι δυνατόν νά διενεργηθοΰν οποτεδήποτε, ασχέτως προς τήν διάρκειαν τοϋ παρελ
θόντος χρόνου. Έάν αί κηλΐδες ύποβληθοΰν εις υγρασίαν, τότε προκαλεΐται βακτη- 
ριακή μόλυνσις καί ή κηλίς καθίσταται ταχέως άχρηστος διά τάς έξετάσεις μας.

Π ό σ ο ν  χ ρ ό ν ο ν  έ π έ ζ η σ ε  τ ό  θ ΰ μ α  μ ε τ ά  τ ή ν  έ π ί θ ε σ ι ν ;  
'Η  ποσότης αίματος ή οποία υπάρχει πέριξ τοϋ πτώματος, δυνατόν νά μάς παρά- 
σχη σημαντικάς έξηγήσεις, ώς προς τον χρόνον ύπάρξεως ζωής μετά τήν προσβολήν 
τοϋ Θύματος/Όταν ένα άτομον άποθάνη, ή πίεσις τοϋ αίματος κατέρχεται, ώς είκός, 
εις τό μηδέν καί ή ροή τοϋ αίματος παύει. Μέ άλλους λόγους τά πτώματα δέν αίμορ- 
ροοΰν. 'Η  μόνη έξαίρεσις παρατηρεΐται δταν ύπάρχη μία μεγάλη πληγή καί εις τοι- 
οΰτον σημείου τοϋ σώματος, ώστε νά προκαλήται ή αιμορραγία λόγω τοϋ νόμου τής 
βαρύτητος.Άλλά καί τότε τό αίμα είναι άναμεμειγμένον μέ όρον ή μέ άλλας ούσίας. 
Γενικώς δέν είναι σκούρου χρώματος καί συγκεντρώνεται εις μεγάλας ποσότητας, 
έάν ή πληγή είναι μεγάλη. Έάν άνεύρωμεν πτώμα πέριξ τοϋ οποίου υπάρχει μεγάλη 
ποσότης αίματος, τό όποιον προέρχεται άπό σχετικώς μικρά τραύματα, τοϋτο εί
ναι άπόδειξις δτι τό θΰμα έπέζησεν άρκετόν χρόνον μετά τον τραυματισμόν του, εις 
πολλάς δέ περιπτώσεις τά αίτια τοϋ θανάτου οφείλονται εις τήν άπώλειαν μεγάλης 
ποσότητος αίματος, οργανισμός άμύνεται ένστικτωδώς κατά τής υπερβολικής αι
μορραγίας. Ευθύς άμέσως, άρχομένης τής αιμορραγίας, ή πίεσις τοϋ αίματος πίπτει 
αυτομάτως, μέ συνέπειαν τήν έπιβράδυνσιν τοϋ ρυθμοϋ τής αιμορραγίας.

Εις μίαν πρόσφατον περίπτωσιν άνευρέθη τό πτώμα μιας νεαράς γυναικός μέ 
μίαν πληγήν πλάτους 1 /2 τής ίντσας εις τό δπισθεν μέρος τοϋ κρανίου. Είχεν έπίσης 
πυροβοληθή εις τήν κεφαλήν μέ σφαίραν τών 22. Έ κ  τοϋ αίματος τό όποιον έρ- 
ρευσεν άπό τήν πληγήν, ήτις ύπήρχεν εις τό δπισθεν μέρος τοϋ κρανίου, είχε σχηματι- 
σθή μία μεγάλη λίμνη. Συμφώνως προς τό έξαχθέν συμπέρασμα, δτι τό τραΰμα άπό 
τήν σφαίραν καί ή πληγή εις τό δπισθεν μέρος τής κεφαλής είχαν προξενηθή ταυτο- 
χρόνως, ήτο φανερόν δτι τό θΰμα θά έπρεπε νά έχη ζήσει έπί άρκετόν χρόνον ,μετά 
τον τραυματισμόν του, ίσως μία ή δύο ώρας, διότι δλη ή ποσότης έκείνη τοϋ αίμα
τος εΐχε ρεύσει άπό τήν μικράν πληγήν τοϋ κρανίου. Τό γεγονός αύτό, συνδυαζόμενον 
μέ άλλα στοιχεία, ήτο μία ισχυρά μαρτυρία δτι ό θάνατος ώφείλετο εις αύτοκτο- 
νίαν. Ούτως άπηλλάγη έν άτομον, συλληφθέν ώς ύποπτον δολοφονίας. "Οταν ό θάνα
τος έπέρχεται ύπό τοιαύτας συνθήκας, ήτοι άμέσως, συνεπεία τραύματος διά πυρο
βόλου δπλου εις τήν καρδιακήν χώραν, άνευρίσκεται, συνήθως, έλάχιστον αιμα ή 
καθόλου πέριξ τοϋ πτώματος. (Συνεχίζεται)
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L O S  A N G E L E S
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ — ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ύπ6 χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υνέχε ια  άπό τό  προηγούμενο)

Μετά την έπίσκεψι τού αστυνομικού στάθμου ό κ. Κρούζ μέ πήγε στήν 
άστυνομική ’Ακαδημία, πού βρίσκεται, πάνω σ’ένα ύψωμα καί περιλαμβάνει αρκετή 
έκτασι. Ή  ’Ακαδημία αύτή (άστυνομική σχολή αστυφυλάκων) είναι νεόκτιστη καί 
ίδρύθη προ δετίας άπό τον σερίφη (άρχηγό) κ. Πίτσιο. Κατ’ άρχάς έπεσκέφθημεν 
τον διοικητή της κ. Πώλ Μπρούτς, ό όποιος εύγενέστατα μάς καλωσώρισε καί έδή- 
λωσεν ότι είναι πρόθυμος να μάς ένημερώση σέ 6,τι έπιθυμ'οΰμε γιά τή λειτουργία 
της σχολής.

Πριν λοιπόν άρχίσουμε τήν έπίσκεψί μας στή σχολή, έτράβηξε τήν προσοχή 
μου μια μεγάλη μεταλλική επιγραφή κολλημένη πάνω σέ ένα κομμάτι μάρμαρο, 
γραμμένη στά άγγλικά, άλλα πού στή μέση είχε, μέ μεγάλα ελληνικά πεζά γράμματα 
(όχι κεφαλαία), τή λέξη «’Εποχή». Παρεκάλεσα τό διερμηνέα κ. Ρέλλια νά μου 
έρμηνεύση λέξι προς λέξι τήν επιγραφή αύτή, πού αποτελούσε, τρόπον τινά, ένα επί
γραμμα χαρακτηριστικό της σχολής. “Ελεγε λοιπόν έν μεταφράσει τά άκόλουθα: 
«“Ας χαιρετίσουμε τήν ’Ακαδημία αύτή σάν σύμβολο προόδου όπου άποκτάται ή 
μόρφωσις μέσω τής γνώσεως καί πού ίδρύθη άπό τήν «έποχή» τού Πλάτωνος. 
’Αναμφισβήτητα προσφέρει έργο καλό καί πρέπον».

Αύτή είναι ή επιγραφή στήν όποια τονίζεται ή έποχή τού Πλάτωνος, ή έπο
χή δηλαδή τής ελληνικής σοφίας, ως πηγής μέχρι σήμερα τής γνώσεως καί τοϋ πο
λιτισμού. Έ νας νεαρός έκπαιδευτής τής ’Ακαδημίας άνέλαβε νά μάς δείξη τις αί
θουσες διδασκαλίας, τό σκοπευτήριο, τό εστιατόριο, τά μαγειρεία, τούς βοηθη
τικούς χώρους κλπ. Κατ’ άρχήν έπληροφορήθημεν ότι ή σχολή αύτή έκπαιδεύει 
μόνον άστυφύλακες καί ότι ή έκπαίδευσις διαρκεί 20 εβδομάδες. “Οταν εί- 
σαχθούν στήν ’Ακαδημία γιά έκπαίδευσι προσέρχονται τό πρωί στις 7 καί φεύγουν 
στις 5 μ.μ. ώρα. Τό μεσημέρι τρώνε στο εστιατόριο τής ’Ακαδημίας τό φαγητό 
πού φέρνουν μαζί τους.‘“Ολοι οί μαθηταί διαθέτουν αυτοκίνητα ιδιωτικά, γιατί δέν 
θά ήτο δυνατόν νά έλθουν στήν ’Ακαδημία μέ άλλο μέσο. Γι’ αύτό ή ’Ακαδημία δια
θέτει καί τό σχετικό πάρκο αυτοκινήτων.

Έ ν συνόλω έξεπαιδεύοντο 140 αστυνομικοί σέ δύο τάξεις. Φέρουν στολήν υπη
ρεσίας στή σχολή, καί κανονική στολή έξόδου. 'Η  στολή τους είναι λίαν ευπαρου
σίαστη. 'Τποκάμισο χακί καί παντελόνι έπίσης χακί, βαθυτέρου χρώματος καί άρί- 
στου ύφάσματος. Ζώνη μαύρη λουστρίνι μέ θήκη πιστολιού, φυσιογγιοθήκες καί θή
κη γιά σημειωματάρια. Πήγαμε πρώτα στο σκοτευτήριο, τού όποιου προΐσταται 
ύπαστυνόμος, καί παρακολουθήσαμε τις άσκήσεις διά πιστολιού τών μαθητευομέ- 
νων έξ άποστάσεως 25 καί 50 μέτρων. Έ ν συνόλω ήσκοΰντο 30 μαθηταί. Στή θέσι 
κάθε σκοπευτοΰ υπήρχε διόπτρα (κυάλια),μέ τήν οποία παρακολουθούσε τις έπιτυ- 
χίες του. Ό  έκπαιδευτής εύρίσκετο μέσα σέ μιά γυάλινη καμπίνα, άπ’ όπου μέ τό 
μικρόφωνο έδινεν οδηγίες στούς άσκουμένους. Κατόπιν κατεγράφοντο οί έπιτυχίες 
σέ ειδικές κάρτες άτομικές καί μέ μία σειρά άσκήσεων έβγαινε τό συμπέρασμα καί 
ή τελική βαθμολογία. Τό σκοπευτήριο λειτουργεί συνεχώς καί οί δόκιμοι έχουν δι
καίωμα νά άσκοϋνται καί κατά τις ώρες πού δέν είναι άπησχολημένοι μέ τά μαθή- 
ματά τους. ’Ενδιαφέρον είναι ότι τό σκοπευτήριο διαθέτει πλήρες συνεργείο κατα
σκευής φυσιγγίων, πού είναι έγκατεστημένο στά ισόγεια διαμερίσματα τού οικήμα
τος τοϋ σκοπευτηρίου. Ε κ ε ί φυλάσσονται καί τά όπλα μέ τά όποια ασκούνται, έκτος
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τού περιστρόφου, καί τά όποια είναι αυτόματα διαφόρων τύπων. Ρώτησα αν δια
θέτουν αυτόματα ή άλλα όπλα μέ σκοπευτική διόπτρα καί μου άπήντησαν άρνητι- 
κώς. Είναι περίεργον ότι, Ινώ διαθέτουν άφθονα μέσα οπλισμού, δεν έχουν άκόμη 
έξοπλισθή μέ τά τέλεια αυτά όπλα, έφωδιασμένα μέ σκοπευτική διόπτρα.

Μετά τήν παρακολούθησι στο σκοπευτήριο μάς ώδήγησαν στήν αίθουσα δι
δασκαλίας. Έδίδετο μάθημα Τροχαίας καί οί μαθηταί παρηκολούθουν μέ προσοχή 
τον καθηγητή τους, ό όποιος υπέβαλε καί ερωτήσεις όνομαστικώς στον καθένα.

Κατόπιν μάς ώδήγησαν στο έστιατόριο καί άφοΰ είδαμε τις έγκαταστάσεις 
των μαγειρείων, πού ήσαν τελειότατες, μάς παρέθεσαν γεϋμα, στο όποιο παρεκάθη- 
σαν, έκτος του ξεναγού μου, ό διοικητής τής σχολής κ. Μπρούις, καθώς καί ό διοι
κητής των δικαστικών φυλακών κ. Στρόχ, ό όποιος είναι αξιωματικός τής ’Αστυ
νομίας.

Μετά τό γεύμα ό διευθυντής τών δικαστικών φυλακών (ένα είδος Τμήματος 
μεταγωγών) μάς πήγε στά κτίρια τών φυλακών, πού περιλαμβάνουν δύο συγκροτή
ματα, ήτοι τό συγκρότημα τών υποδίκων, οί όποιοι κρατούνται έκεϊ μέχρις ότου 
είσαχθοΰν σέ δίκη, καί τό συγκρότημα τών καταδίκων, όπου κρατούνται οί κατάδι- 
κοι μέχρις ότου σταλούν στις φυλακές ή δικασθοΰν άπό άνώτερο δικαστήριο στο ό
ποιο κατέφυγον. 'Όλη ή εκτασις τών φυλακών, πού βρίσκεται δίπλα άπό τήν 
άστυνομική ’Ακαδημία, είναι φραγμένη μέ τρεις σειρές υψηλά συρματοπλέγματα, 
γύρω δέ υπάρχουν οί πύργοι γιά τούς φρουρούς. Καίτοι στούς υποδίκους υπάρχει 
μία σχετική ελευθερία κινήσεως (πηγαίνουν μόνοι τους στο γιατρό κλπ .), δέν έχει 
σημειωθή καμμία δραπέτευσις, γιατί τά μέτρα άσφαλείας δέν δίνουν σχετική ευχέ
ρεια. Μπήκαμε στο εσωτερικό ενός θαλάμου κρατουμένων. 'Ως κτίριο έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς είναι πολυτελέστατο. Ό  θάλαμος είχε κρεβάτια γιά 40 κρατουμέ
νους. 'Υπήρχεν έξαερισμός τελειότατος, ώστε μέσα στο θάλαμο έτηρεΐτο δροσερή 
ή άτμόσφαιρα. Μέσα στον ίδιο θάλαμο ήταν τό γραφείο τού άξιωματικοϋ υπηρε
σίας, τό όποιο χωρίζεται άπό τό θάλαμο μέ χοντρό τζάμι έξωπλισμένο (αρμέ), άπ’ 
όπου παρακολουθεί τί κάνουν οί κρατούμενοι. ’Αριστερά καί δεξιά τού γραφείου τού 
αξιωματικού υπηρεσίας υπάρχουν δύο αίθουσες, τις όποιες παρακολουθεί άπό τά 
κρύσταλλα πού τις χωρίζουν άπό τό γραφείο του. 'Η  μία είναι αίθουσα άναψυχής, 
όπου υπάρχει τηλεόρασις καί έκεϊ κάθονται σέ άναπαυτικές πολυθρόνες οί κρατού
μενοι καί παρακολουθούν, στήν άλλη αίθουσα είναι εγκατεστημένοι οί νιπτήρες, τά
λουτρά (ντούς) καί τά άποχωρητήρια. 'Η  αίθουσα είναι ένιαία καί κανείς δέν μπο
ρεί νά κάνη τίποτε, χωρίς νά τον βλέπη ό άξιωματικός καί ό βοηθός του. ’Εννοείται 
ότι τά πάντα είναι άπό πορσελάνες καί ούτε ίχνος οσμής υπάρχει πουθενά. Οί κρα
τούμενοι δέν είναι υποχρεωμένοι νά μένουν μέσα στό θάλαμο, άλλά μπορούν νά βγαί
νουν άπό μιά πόρτα σ’ ένα προαύλιο άνθόσπαρτο μέ πολύ πρασινάδα, όπου φυσικά 
έπιβλέπονται άπό τον κινούμενο σκοπό, γιατί γύρω άπό τό θάλαμο υπάρχει συρμα- 
τόπλεκτος διάδρομος, όπου κυκλοφορεί μόνον ό σκοπός καί επιβλέπει τούς πάντας 
γύρω άπό τό θάλαμο. Σ ’ όλη τήν αίθουσα άκούγεται μιά εύχάριστη απαλή μουσι
κή πού δέν ενοχλεί, άπ’ εναντίας καταπραύνει τά νεύρα τών κρατουμένων. Κατόπιν 
μάς ώδήγησαν στά μαγειρεία καί τό εστιατόριο τών φυλακών. Δέν είναι υπερβολή 
εάν είπω οτι τις έγκαταστάσεις τών μαγειρείων θά τις έζήλευε καί τό πολυτελέστε
ρο εστιατόριο τών ’Αθηνών. Τά πάντα άπό άνοξείδωτο χάλυβα καί φορμάϊκες. 'Η  
τραπεζαρία άπό φορμάϊκα, μέ μουσική άπαλή καί πλήρες σύστημα έξαερισμοΰ. Τό 
φαγητό σερβίρεται ζεστό. Δέν τούς δίνουν πηρούνια καί^μαχαίρια, άλλά μόνον κου
τάλια καί μεταλλικά ποτήρια. Τά πάντα άστράπτουν, γιατί τό προσωπικό δέν απο- 
τελεΐται άπό κρατουμένους, άλλά είναι υπάλληλοι μισθωτοί. 'Η  χωρητικότης τών 
φυλακών είναι γιά 820. Κατά τήν έπίσκεψί μας υπήρχαν 641 κρατούμενοι. Παρη- 
κολούθησα καί τό έπισκεπτήριο τών κρατουμένων. ΤΗταν μιά ευρύχωρη αίθουσα
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σέ σχήμα «Π», πού είχε κυκλικώς μία σειρά καθισμάτων για τούς έπισκέπτες. 'Η  
σειρά αυτή έχωρίζετο μέ φράγμα άπο γυαλί χοντρό, μέ άλλη σειρά καθισμάτων εσω
τερική γιά τούς κρατουμένους. Κάθε κάθισμα έσωτερικο καί εξωτερικό έχωρί
ζετο παράλληλα άπο τά άλλα καθίσματα, ώστε έδημιουργεΐτο ενα είδος ιδιαιτέρου 
διαμερίσματος. 'Ο κρατούμενος καί ό έπισκέπτης είχαν άπο ένα τηλέφωνο (άκου- 
στικο) ό καθένας καί συζητούσαν, βλέποντας ταυτοχρόνως ό ένας τον άλλον. ’Έ τσι 
γίνεται ή έπικοινωνία, χωρίς νά μπορή ό έπισκέπτης νά δώση κάτι στον κρατούμε
νο. Το σύστημα είναι πολιτισμένο καί άσφαλές. Τις φυλακές αύτές τις άποκαλοΰν 
«Χοτέλ Πίτσιος», γιατί τις έ'κτισεν ό σερίφης κ. Πίτσιος. Καί δεν έχουν άδικο.

Έκτος άπο τις δικαστικές αύτές φυλακές, υπάρχουν στο Λος ’Άντζελες καί 
άλλες φυλακές γιά 6.000 κρατουμένους. Φαίνεται όμως ότι καί αύτές δέν επαρκούν, 
γιατί μέ μιά δαπάνη 10.000.000 δολλαρίων έκτίσθησαν μέσα στο Λος ’Άντζελες 
καί κεντρικές φυλακές, πού άποτελοΰνται άπο ένα συγκρότημα τελειοτάτων κτι
ρίων. Αύτές δέν άρχισαν νά λειτουργούν άκόμη, είναι δέ χωρητικότητος 20.000 
κρατουμένων.

’Ακολούθως ό κ. Κρούζ μέ πήγε στις φτωχικές συνοικίες τού Λος ’Ά ν
τζελες, όπου όμως σέ όλα τά μικρά σπίτια έστάθμευεν ένα αύτοκίνητο καί είχαν δύο 
κεραίες γιά δύο συσκευές τηλεοράσεως. Μετά έπήγαμε στά έγκληματολογι- 
κά έργαστήρια, πού είναι έγκατεστημένα σέ ιδιαίτερο οίκημα. Ό  κ. διευθυντής προ
θυμότατα μάς έδειξε τή λειτουργία όλων των τμημάτων, τού χημικού, τής γραφο
λογίας, όπλων, δηλητηρίων, κλπ. κλπ. Προ δύο ήμερων είχε γίνει μία ληστεία μετά 
φόνου γυναικός δικαστοΰ καί παρηκολούθησα τήν εργασία πάνω στά διάφορα ίχνη 
τού δράστου. Είδα καί τό τμήμα ναρκωτικών (ηρωίνης καί χασ σίου). Φαίνεται ότι 
υπάρχουν άρκετοί τοξικομανείς καί χασισοπότες, καθώς καί άλκοολικοί. Πράγματι 
σέ ώρισμένες συνοικίες άντελήφθην αρκετούς άλκοολικούς, καθώς καί έπαίτες. Ε ί
δα δέ καί μπροστά σέ ένα μεγάλο κατάστημα τροφίμων ένα ζητιάνο, μέ κυρτωμένα 
τά δυο πόδια, νά έπαιτή, κρατώντας τό καπέλλο στο χέρι. Αύτό βέβαια έρχεται σέ 
άντίθεσι μέ τον πλούτο καί τήν κοινωνική πρόνοια τής Αμερικής καί οφείλεται κυ
ρίως, αν μή άποκλειστικώς, στο διεστραμμένο χαρακτήρα ώρισμένων άτόμων.

Ή  ξενάγησίς μου έτελείωσε μέ τήν έπίσκεψι ενός άπο τά μεγαλύτερα εργο
στάσια μπύρας. Τελικά θέλησα νά μάθω τά τού μισθού των άστυνομικών καί μέ κά
θε διακριτικότητα ρώτησα σχετικώς. Ή  άπάντησις ήτο ή έξής: Οί κατατασσόμενοι 
άστυφύλακες παίρνουν ώς μισθό μηνιαίως 575 δολλάρια (ήτοι δρχ. 17.250). Τό δεύ
τερο έτος φθάνουν μηνιαίως μέχρι 700 δολλάρια (ήτοι 21.000 δρχ.). Οί άξιωμα- 
τικοί, πού έχουν δύο βαθμούς κάτω άπο τον σερίφη κ. ΓΙίτσιο, λαμβάνουν 1700 
δολλάρια μηνιαίως (ήτοι 51.000 δρχ.). Δηλαδή τό αστυνομικό επάγγελμα είναι 
ένα άπο τά πιο προσοδοφόρα, αλλά καί τά προσόντα πού ζητούνται είναι άρκετά 
(άπολυτήριο γυμνασίου, γιά τον άστυφύλακα). Ή  έπίσκεψίς μου στις άστυνομικές 
υπηρεσίες έτελείωσε. Μέ γράμμα μου καί προσωπικά εύχαρίστησα καί συνεχάρην 
τον άρχηγό της κ. ΓΙίτσιο γιά τον όποιο κάθε 'Έλληνας καί Έλληνοαμερικανός 
αισθάνεται υπερηφάνεια.

(Στο επόμενο : Πάρκα των απομάχων τής ζωής — Κοινωνικές άσφαλίσεις — Οί'Ελληνο- 
αμερικανοι απόμαχοι — Τά πάρκα των νεκρών (νεκροταφεία) — Νοσοκομεία και αναπαυτήρια 
βετεράνων).



Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Ή  εορτή τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, στήν Πάτρα
'Υπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ή  Πάτρα είναι, μια θαυμάσια πόλη, μέ ωραίους, ευθείς δρόμους, μέ εύρύ- 
χωρες δενδροφυτεμένες πλατείες, μ’ επιβλητικά κτίρια. Είναι ή πιο μεγάλη πόλη της 
Δυτικής Ελλάδος κι’ ένα νευραλγικό εμπορικό, βιομηχανικό καί συγκοινωνιακό κέν
τρο. ’Από τη μιά μεριά ό Πατραικός κόλπος καί άπό την άλλη τό Παναχαϊκό όρος, 
πλαισιώνουν γουστόζικα καί μέ πολύ γραφικό τρόπο την πεντακάθαρη καί πολυάν
θρωπη ετούτη πόλη μέ τά πολλά καί πανέμορφα προάστια, ενώ πλοία, τραίνα κι’ 
αυτοκίνητα πηγαινοέρχονται άδιάκοπα φορτωμένα, δίνοντας ένα γρήγορο, πολυθό
ρυβο ρυθμό στήν ήσυχη ζωή της . . .

Κι’ δλα έτοΰτα μπερδεύονται μέσα στήν ταραγμένη ιστορία της καί τούς πα
ράξενους θρύλους της . . . Γιατί κάθε γωνιά της είναι στενά δεμένη μέ τις πιο λαμ
πρές σελίδες τοΰ ιστορικού μας βίου, μέ τη μυθολογία μας, μέ τις παραδόσεις μας, 
καθώς ό έπισκέπτης άνταμώνει σέ κάθε του βήμα άφθονα καί άξιόλογα άρχαιολογικά 
μνημεία.

'Η  σύγχρονη Πάτρα έντυπωσιάζει μέ τήν κοινωνική της πληρότητα. Είναι 
έδρα πολλών Διοικήσεων . . . στρατιωτικών, ναυτικών, έκκλησιαστικών, δικαστικών, 
άστυνομικών. . . ’Έ χει ένα άπό τά μεγαλοπρεπέστερα Δικαστικά Μέγαρα, ένα ω
ραιότατο Δημαρχείο, ραδιοφωνικό καί μετεωρολογικό σταθμό, στρατώνες, νοσοκο
μεία, εύαγή ιδρύματα, σχολές, τράπεζες, προξενεία, κι’ ένα δικό της άρτιο καί άριστα 
έξωπλισμένο ήλεκτρικό εργοστάσιο.

Αυτή είναι, μέ δυο λόγια, ή Πάτρα. . . .  ή τρίτη έλληνική μεγαλόπολις. 
Μιά σεμνή καί δημιουργική πόλη πού σφύζει άπό ζωή, πού χαμογελά στον πολιτισμό 
τοΰ αιώνας μας, καί πού κρατεί, συγχρόνως, σάν ιερό κειμήλιο, τις παραδόσεις της.

"Αν, όμως, ζητήσετε άπό ένα Πατρινό νά σάς μιλήση γιά τήν πόλη του, δέν 
θά περηφανευθή γιά όλα αύτά, ούτε θ’ άρχίση νά έκθειάζη τις ομορφιές της. Θ’ άρ- 
χίση νά σάς μιλά γιά κάτι άλλο, πιο σημαντικό πού, πραγματικά, τον έκστασιάζει 
καί τον πλημμυρίζει χαρούμενο δέος . . . Θά σηκώση τό χέρι του καί θά σάς δείξη 
τον τροΰλλο ενός έπιβλητικοϋ ναού πού υψώνεται πάνω άπ’ όλα τά κτίρια, σάν τό 
'Υπέρτατο Οικοδόμημα τών Πατρών . . . Πρόκειται γιά τον καινούργιο Ναό τού 
'Αγίου Άνδρέου, πού κτίζεται δίπλα στο ομώνυμο παλιό εκκλησάκι. Ά πό  τον Ά γ ιο  
Άνδρέα θ’ άρχίση τήν ξενάγησήτου, γιατί Αύτός είναι ό Πολιούχος καί ό Προστάτης 
του . . . Καί ή άφήγηση θάναι σύντομη . . .

'Ο  ’Απόστολος Άνδρέας, ό άδελφός τοΰ Αποστόλου Πέτρου, ένας άπό τούς 
πιο άνήσυχους έργάτες τοΰ Ευαγγελίου, άφοΰ γύρισεν ένα σωρό τόπους κηρύσσοντας 
τον Λόγο τοΰ Θεού καί ιδρύοντας χριστιανικές κοινότητες, κατέληξε, ύστερα άπό 
μακρά πορεία, στήν Πάτρα, οπού έργάσθηκε μ’ όλες Του τις δυνάμεις γιά νά ίδρύση 
μιά υποδειγματική, χριστιανική άδελφότητα . . . Κατά τό μεγάλο όμως διωγμό τοΰ 
Κλαυδίου συνελήφθη καί θανατώθηκε πάνω στο σταυρό, στο λιμάνι, όπου μέχρι σή
μερα διατηρείται ό τάφος Του...  Πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε, καί ή παράδοση 
Τοΰ άποδίδει ένα πλήθος άπό θαύματα, πού έτόνωσαν πιο πολύ τό βαθύ θρησκευτικό 
αίσθημα τών εύλαβών Πατρινών.

Μάλιστα, λέγεται, δτι δταν οί Σλαΰοι έπολιόρκησαν τήν Πάτρα στά 807 μ.Χ., 
ό "Αγιος Άνδρέας έθεάθη έφιππος επικεφαλής τοΰ Πατρινοΰ στρατεύματος καί έτρε
ψε σέ φυγή καί διεσκόρπισε τόν εχθρό.

Είναι ένα άπό τά «θαύματα» τοΰ Αγίου, πού πολλές φορές θ’ άκούσετε άπο 
γέροντες στις άφηγήσεις τους.



Σπύρου Πηλοΰjo

.... . Γρήγορα, λοιπόν, θά διαπιστώσετε ότι ό 'Άγιος Άνδρέα,ς είναι ό αφανής 
άξονας, γύρω από τον όποιον περιστρέφεται ή κοινωνική, Πατραϊκή ζωή. . . Δέν υ
πάρχει σπίτι δίχως Άνδρέα, καί εικονοστάσι χωρίς τήν μορφή του . . . ’Αξιόλογος 
είναι καί ό θρησκευτικός τουρισμός πού άναπτύχθηκε μ’ έπίκεντρο τήν καινούργια, 
πελώρια εκκλησία του Α γίου Άνδρέου . . . Χιλιάδες κάθε χρόνο οί επισκέπτες απ’ 
όλα τα μέρη τής Ελλάδος κι’ άπό τό έξωτερικό.

Γ ι’ αύτό καί ό λαός των Πατρών, κάθε χρόνο, στις 30 Νοεμβρίου, τιμά μέ 
ιδιαίτερη εύλαβική μεγαλοπρέπεια τή μνήμη Του, μέσα σέ μιά κατανυκτική άτμό- 
σφαιρα πίστεως καί μέ τή συμμετοχή άναρίθμητων ξένων.

'Η  μέρα αύτή γιά τήν Πάτρα είναι πραγματική εθνική εορτή,πού παίρνει τό 
χρώμα καί τις διαστάσεις ένός κοσμοπολίτικου, θρησκευτικού πανηγυριού.

Τήν ζή αύτή τή μέρα μέ τήν καρδιά του ό κάθε Πατρινός. Τήν χαίρεται. Άνα- 
βαπτίζεται στά νάματα τής πίστεώς του. 'Η  λουλουδιασμένη όμως ετούτη γιορτινή 
παρένθεση δημιουργεί γιά τήν ’Αστυνομία των Πατρών χίλια δυο σοβαρά καί με
γάλα προβλήματα . . . Προβλήματα έμφανίσεως τής πόλεως . . . προβλήματα ασφα
λείας . . . προβλήματα τάξεως. . . προβλήματα κυκλοφορίας. . .

Κάθε χρόνο, λοιπόν, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών δίνει αυστηρές εξε
τάσεις ίκανότητος ένώπιον ένός μεγάλου, ποικιλόμορφου κοινού . . . Καί κάθε χρόνο 
παίρνει άριστα. Καί διακρίνεται. Είναι μιά όμορφη αλήθεια ετούτη γιά τήν οποίαν 
θά άκούσης νά μιλούν οί Πατρινοί μ’ένθουσιασμό. Γιατί οί κάτοικοι τών Πατρών 
άγαποΰν τήν ’Αστυνομίαν τους. Δέν τήν φοβούνται. Τήν σέβονται. Καί τήν βοηθούν. 
Γ ι’ αύτό καί οί σχέσεις ’Αστυνομίας καί Κοινού στήν Πάτρα βρίσκονται σέ ζηλευτό 
σημείο . . .

. . . . .  Κατά τις εφετινές, λοιπόν, «εξετάσεις» τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως Πατρών ένώπιον τού μεγάλου κοινού, στις 30 Νοεμβρίου, στήν έορτή τού Α 
γίου Άνδρέου, ό ύποφαινόμενος ετυχε νά βρεθή στο δρόμο, σέ διατεταγμένη υπηρεσία, 
κρινόμενος καί κριτής. Καί όσα είδε, όσα άκουσε, όσα έζησε, δέν πρόκειται νά τά 
ξεχάση ποτέ . . .

Είδε τήν ’Αστυνομία τών Πατρών σέ μιά δημιουργική της άπόδοση . . .
Άκουσε έπαίνους γ ι’ αυτήν καί λόγια θαυμασμού . . . Κι’ έ'ζησε στιγμές δια

λεχτές, κυριευμένος άπό φόβον Θεού καί πίστη . . .
Κι’ είδε άκόμα έξαπτέρυγα, μουσικές, σχολεία . . . ’Αλλά, γ ι’ αυτά όλα θά μι

λήσουμε πάρα κάτω . . .
. . . Ά πό  πολλές μέρες πριν ό άκούραστος ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών, 

ό κ. Παναγιώτης Καραμπούλης, είχεν άσχοληθή μέ τήν τακτοποίηση όλων τών λε
πτομερειών τής έορτής, πού άπέβλεπαν άφ’ ένός μέν στήν καλύτερη εμφάνιση καί 
παράσταση τής άστυνομικής δυνάμεως, άφ’ έτέρου δέ στήν έξασφάλιση όλων εκείνων 
τών προϋποθέσεων, μέσα στις όποιες ό λαός θά ήμποροΰσεν άνετα νά τελέση τά θρη
σκευτικά του καθήκοντα. Λεπτομερείς διαταγές είχαν έκδοθή καί όλοι οί αστυνομικοί 
τής Διευθύνσεως είχαν τεθή σέ ύπηρεσία, καθένας στο πόστο του.

Καί ή πιστή εκτέλεση τών διαταγών αύτών άνατέθηκε στο Β' ’Αστυνομικό 
Τμήμα, στήν περιφέρεια τού οποίου βρίσκεται ό Ναός τού Ά γιου Άνδρέου, ή διοί
κηση δέ τού τμήματος είχε δώσει προς κάθε κατεύθυνση τις δέουσες οδηγίες. ’Έτσι, 
τήν παραμονή τής έορτής, ήσαν όλα έτοιμα.

Ά πό νωρίς τό άπόγευμα μιά άστυνομική δύναμη υπό τον συνάδελφον κ. 
Παναγιώτην Χριστόπουλον, έκύκλωσε τον Ναόν, ό όποιος άρχισε νά . . . πολιορ- 
κεΐται άπό χιλιάδες προσκυνητές . . . Γυναίκες ξυπόλυτες, παιδάκια άρρωστα, γέ
ροντες, νέοι . . . άνθρωποι κάθε τάξεως καί κάθε επαγγέλματος κατέκλυσαν σέ λίγο 
τόν Ναό, γιά νά προσκυνήσουν καί νά διανυκτερεύσουν προσευχόμενοι . . .
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Στιγμές όμορφες, κατανυκτικές πού σέ πλημμύριζαν συγκίνηση . . .
’Έ τσι, κύλησε το βράδυ, κι’ έ'φθασε το χαρούμενο πρωινό . . .  Ή  θεία Λειτουρ

γία . . . Κι’ ύστερα . . .
** *

’Ανοιξιάτικη ή μέρα . . . 'Ολόλαμπρος ό ήλιος . . . Χαρά Θεού ή Πάτρα. Κι’ 
ή φύση βοήθησε μ’ όλες τις δυνάμεις στήν λαμπρότητα τής έορτής.

'Η  μνήμη του Πολιούχου των Πατρών έωρτάσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια καί 
θρησκευτική σεμνότητα.

Ά πό  τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες πιστών είχαν συναχθή στο Ναό . . 
Κι’ οί πιο πολλοί στάθηκαν έξω, γιατί ό χώρος τής έκκλησίας είχε καταληφθή . . .

Κι’ άπο τις δέκα το πρωί είχαν γεμίσει καί τα πεζοδρόμια τών δρόμων, άπό 
τούς οποίους θά περνούσε ή Λιτανεία τών σεπτών Λειψάνων τού 'Αγίου . . .

Στις δέκα καί μισή έτελέσθη έπίσημη Δοξολογία, χοροστατούντων τών Σε- 
βασμιωτάτων Μητροπολιτών Πατρών κ. Κωνσταντίνου, Τρίκκης καί Σταγών κ. 
Διονυσίου, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Εύσταθίου, Κυθήρων κ. Μελετίου, Γρε- 
βενών κ. Χρυσοστόμου καί Περισσού καί 'Αγίου ’Όρους κ. Παύλου.

Μετά τήν Δοξολογία, σχηματίσθηκε πομπή καί έπηκολούθησεν ή Λιτανεία, 
τήν οποία παρηκολούθησαν οι έπίσημοι.

Στις έντεκα ξεκίνησεν άπ’ το Ναό ή πομπή, πού τήν άνοιγαν εύσταλεΐς Τρο
χονόμοι. ’Ακολουθούσε παιανίζοντας ή μουσική τού Δήμου Πατρέων, εργατοϋπάλ
ληλοι μέ τά λάβαρα τών Σωματείων καί Συλλόγων τους, μαθήτριες τής ’Εργατικής 
Εστίας, άντιπροσωπεϊες τών ’Ορφανοτροφείων Θηλέων καί Άρρένων (Σκαγιοπού- 
λειον), τής Τριαντείου Σχολής, μαθηταί τής Σχολής τοϋ Κ.Ε.Τ.Ε.Σ. καί άντιπρο- 
σωπεΐες τών γυμνασίων Σωτηρχοπούλου καί Άρεθείου.

’Εδώ έκλεινε τό πρώτο τμήμα τής Λιτανείας. Έ ν τώ μεταξύ μιά παραδειγμα
τική τάξη έπικρατοΰσε στά πεζοδρόμια. 'Η  ’Αστυνομία τών Πατρών έκανε έκείνη 
τήν ήμέρα επίδειξη τού καλυτέρου εαυτού της. Ευγενικοί ύπαστυνόμοι καί άρχιφύ- 
λακες, χαμογελαστοί άστυφύλακες, καί οί κ.κ. ’Αστυνόμοι συνεχώς έπέβλεπαν καί 
επιθεωρούσαν.

’Ιδιαίτερα μέτρα είχαν ληφθή κι’ άπό τό τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών, 
ολόκληρη ή δύναμη τοϋ οποίου είχε διατεθή σέ υπηρεσία.

Πρώτα ό Τίμιος Σταυρός, τά έξαπτέρυγα, τά λάβαρα καί οί μεγάλες λαμπά
δες. ’Ακολουθούσε ένας μαθητής τού Άρεθείου, πού έφερνε χιαστί τόν Σταυρό, 
μικρές μαθήτριες ύστερα μέ καλαθάκια καί άνθοπέταλα, μαθήτριες καί μαθηταί τού 
έκπαιδεϋτηρίου «ΙΙαπαδημητροπούλου», μικρές μαθήτριες τού έκπαιδευτηρίου «Τρεις 
Ίεράρχαι», άντιπροσωπεία τών ιχθυοπωλών Πατρών καί ή έκκλησιαστική χορω
δία τού Ναού.

Έ ν συνεχεία ή εικόνα τού ’Αποστόλου Άνδρέου, πού τήν ύπεβάσταζαν ναύτες, 
ό σύλλογος ιεροψαλτών, ό ιερός κλήρος, τό "Αγιον Εύαγγέλιον, καί ή Ούρανία, 
κάτω άπό τήν σκέπη τής οποίας ό πρωτοσύγγελλος τής Τέρας Μητροπόλεως, πανο
σιολογιότατος άρχιμανδρίτης κ. Τσαντίλης, κρατούσε τή χρυσή θήκη μέσα στήν οποία 
φυλάσσονται τά σεπτά Λείψανα τού Α γίου Άνδρέου.

Τμήματα στρατού καί άεροπορίας συνώδευαν τήν πομπή, ή οποία πέρασε άπό 
τούς δρόμους: Αγίου Άνδρέου, Α γίου Νικολάου, Μαιζώνος, Πλατείας Γεωργίου 
τού Α ', Μαιζώνος, Τριών Ιεραρχών καί Α γίου Άνδρέου.

Κι’ άκολουθοΰσαν πλήθη κόσμου, πού έκλειναν τήν πομπή.
Ή  τάξη παραδειγματική. Ή  στάση τής ’Αστυνομίας ήταν τό θέμα τής συζη- 

τήσεως. Καί ή εύλάβεια πού έπικράτησε συνέθετε μιά εικόνα σπάνιας ομορφιάς.
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Ενθουσιασμό συγκέντρωσε καί ή Σχολή ' Υπαστυνόμων, πού ήταν τό καλύτερο 
τμήμα τής πομπής. Τό πέρασμά της σχολιάστηκε μέ θαυμασμό.

Είναι τόσο εύεργετική ή άκτινοβολία πού σκορπά γύρω της, σέ κάθε εμφάνι
σή της, ή Σχολή μας των 'Υπαστυνόμων !!! . . Πόση συγκίνηση νοιώσαμε άντι- 
κρύζοντάς την !!! Ενσαρκώνει όλες τις έλπίδες καί τα όνειρα μας. Τό άθόρυβο δη
μιουργικό της έργο αποτελεί μια έλπιδοφόρα έγγύηση γιά ένα καλύτερο ύπηρεσιακό 
αύριο.

Πόσο περήφανοι πρέπει νάμαστε γ ι’ αυτήν !!! . .
Καί τή γενική συμπάθεια άπέσπασεν ή Φιλαρμονική του ’Αστυνομικού Σώ

ματος, ή όποια έπραγματοποίησε στήν πλατεία Γεωργίου τού Α' δυο έπιτυχημένες 
εμφανίσεις, ενώπιον χιλιάδων άκροατών. Καί σκόρπισε συγκίνηση. Καί στάθηκε 
άφορμή ν’ άκουσθοΰν οί πιο ένθουσιώδεις έπαινοι γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα.

. . .  Ή  έορτή τού 'Αγίου ’Ανδρέου στήν Πάτρα . . . Μια άξέχαστη μέρα .
'Η  πίστη, στήν ώραιότερή της έκφραση . . .

"Οσα χρόνια κι’ αν περάσουν θά φτερουγίζουν πάντα στή σκέψη μας οί σκηνές 
πού παρακολουθήσαμε αυτή τή μέρα στή γραφική καί φιλόξενη πρωτεύουσα τού 
Μωρία. . .

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟ Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Εις τήν εφημερίδα «"Εθνος» τής 24-12-63, καί κατά δημοσιογραφικήν 
άνταπόκρισιν έκ Καρδίτσης, άνεγράφη ή εϊδησις τής συλλήψεως συντακτών 
τού ’Αθηναϊκού περιοδικού «Σπήγκελ», δι’ έκβίασιν τού μητροπολίτου Θεσ- 
σαλιώτιδος κ. Κυρίλλου καί ότι μεταξύ τών συλληφθέντων είναι καί ό Χα
ράλαμπος Γκόνος ...«ό όποιος είναι καί διευθυντής τής έφημερίδος «’Αστυνο
μικά Χρονικά».

Προς άποκατάστασιν τής άληθείας ό κ. 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών 
άνακοινοϊ ότι, ό ώς άνω Χαράλαμπος Γκόνος, ούδεμίαν άπολύτως σχέσιν έχει 
μέ τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον έκδίδεται ύπό τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, είναι αύστηρώς ύπηρεσιακόν καί ύπεύθυνος 
διευθυντής συντάξεως είναι κατά νόμον ό τ. Άστυν. Δ/ντής Α ' κ. Νικό
λαος ’Αρχιμανδρίτης.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Την 12ην ώραν της 20ης Δεκεμβρίου 1963, κατόπιν προσκλήσεως, άντιπρο- 
σωπεία άστυνομικών παρέστη στον άγιασμό πού έγινε στήν «Εθνική Ε στία» τοϋ 
Βασιλικού 'Ιδρύματος, έπί τή ένάρξει των μαθημάτων των μαθητών της Τουριστικής 
Σχολής Κύπρου, πού για είκοσι μέρες θά φιλοξενηθούν στήν «’Εθνική Εστία».

Κάθε φορά πού βρισκόμαστε στο χώρο τής «’Εθνικής Εστίας» αισθανόμαστε 
νά μάς ζωογονή μιά παράξενη αύρα, πού τόσο διάχυτα πνέει έκεΐ. ’Έχουμε ύποσχεθή 
ότι κάποτε θά δώσουμε μιά ολοκληρωτική εικόνα τού έργου, πού μέχρι σήμερα έχει 
έπιτελέσει ή ’Εθνική Ε στία. Τήν ύπόσχεσί μας αυτή δεν τήν ξεχνούμε.

Σήμερα όμως θέλουμε νά τονίσουμε ξεχωριστά τά αισθήματα πού νοιώσαμε 
κοντά στούς Κυπρίους μαθητάς, μέ τούς οποίους πάνω άπό μιά ώρα άνταλλάξαμε 
γνώμες καί άπόψεις. Νοιώσαμε νά μάς συνδέουν μ’ αύτούς τά ’ίδια αισθήματα, τά 
ίδια ιδανικά. Κι’ όταν μετά τον άγιασμό, διάφοροι όμιληταί άπηύθυναν χαιρετισμό 
στούς Κυπρίους, οί σκέψεις μας πέταξαν νοερά στήν Κύπρο, έκεϊ όπου ένα σημαντικό 
κομμάτι τής έλληνικής σάρκας βρίσκεται άκόμη μακρυά άπό τήν μητέρα 'Ε λ
λάδα. Κι’ όλων οί εύχές μας κατέληξαν στο νά γίνη κάποτε πραγματικότης τό ση
μερινό όνειρο τών Κυπρίων. 'Ο Θεός τής Ελλάδος, πιστεύουμε άκράδαντα, θά 
εΐσακούση κάποτε τις παρακλήοεις μας καί τότε ό διακαής πόθος τών Κυπρίων καί 
όλων μας θά γίνη πραγματικότης. Είναι τόσο δίκαιο τό αίτημά μας πού θά βρή 
σύντομα τήν άναγνώρισί του.

Καλωσορίζουμε κι’ έμεΐς τούς αδελφούς Κυπρίους καί τούς διαβεβαιώνουμε 
ότι θά είμαστε πάντοτε κοντά τους, γιατί τούς θεωρούμε, καί είναι άληθινά, κάτι 
άπ’ τον ίδιο τον έαυτό μας. Εύχόμαστε νά περάσουν ευχάριστα τις λίγες μέρες τής 
έδώ παραμονής των καί φεύγοντας νά έχουν κλείσει γιά πάντα στήν καρδιά τους τήν 
Ελλάδα. Τότε θά νοιώσουν ν’ άνθίζη στις ψυχές των κάθε είδους μεγαλείο.

ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΔΕΚ Α ΜΙΚΡΟΥΣ ΝΕΓΡΟΥΣ» ΤΗΣ «ΝΕΑΣ 
ΣΚΗΝΗΣ» ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΛΕΙΒΑΔΕΑ

'Η  Διεύθυνσις τού έπί τής οδού 'Ιπποκράτους—’Ακαδημίας θεάτρου «Ά κα- 
δήμεια», καί ό θιασάρχης τής «Νέας Σκηνής» κ. Κωστής Λειβαδέας, θέλοντας νά 
έξωτερικεύσουν έμπράκτως τά αισθήματα πού τρέφουν γιά τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, παρεκάλεσαν τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων όπως άποδεχθή 
πρότασιν, πού άφεώρα δωρεάν άποκλειστικήν θεατρικήν παράστασιν προς ψυχα
γωγίαν τών άστυνομικών καί τών μελών τών οικογενειών των. 'Η  πρότασις έγινε 
άποδεκτή καί έτσι τήν 18ην ώραν τής 20ής Δεκεμβρίου βρεθήκαμε μπροστά στήν 
είσοδο τού θεάτρου, όπου άστυνομικοί, παντός βαθμού καί άπό κάθε ύπηρεσία, μέ 
τούς οικείους των εϊχον άρχίσει νά εΐσέρχωνται στο θέατρο. Θέλοντας νά ευχαριστή
σουμε διά ζώσης τήν διεύθυνσι τού θεάτρου, τον κ. Κωστήν Λειβαδέα καί τά μέλη 
τού θιάσου του, προ τής ένάρξεως τής παραστάσεως, καί τούτο γιατί ό θιασάρχης 
κ. Λειβαδέας δεν θά παρευρίσκετο στο τέλος τής παραστάσεως, άπηυθύναμε σ’ αυτούς 
τά έξής ευχαριστήρια λόγια :
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«Θεωροϋμεν ύποχρέωσί μας νά έκφράσουμε τις θερμές μας εύχαριστίες προς 
τήν Διεύθυνσι του Θεάτρου «Άκαδήμεια» καί είδικώτερα στον εξαίρετο καί πολυ
σύνθετο καλλιτέχνη καί θιασάρχη κ. Κωστή Λειβαδέα, καθώς καί στα έπίλεκτα μέλη 
τοΰ θιάσου τής «Νέας Σκηνής, πού άπόψε θά παίξουν για μας το υπέροχο έργο 
τής Άγκάθα Κρίστι «Δέκα μικροί Νέγροι», οχι μόνον γιατί αυτό μάς τό έπιβάλλει ή 
στοιχειώδης εύγένεια, άλλα γιατί στήν έκδήλωσι αύτή τοΰ κ. Λειβαδέα διαβλέπουμε 
τήν έκ μέρους τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου άναγνώρισι των προσπαθειών πού νυχθημε
ρόν καταβάλλουμε εμείς οί άστυνομικοί για τό καλό τής Κοινωνίας.

Είναι άνάγκη νά τονίσουμε ιδιαίτερα τό γεγονός αυτό, γιατί έμεΐς οί αστυνο
μικοί καί οί καλλιτέχνες προσφέρουμε στήν κοινωνία υπηρεσίες τέτοιες, πού καμιά 
χρηματική άμοιβή δεν είναι ικανή νά τις ίκανοποιήση. Μέ τούς καλλιτέχνες ό άστυ- 
νομικός κόσμος είχεν, έχει καί θά έχη στο μέλλον, είμαι βέβαιος γ ι’ αύτό, πολύ καλές 
σχέσεις. ’Από τήν δική μας πλευρά προσπαθούμε πάντοτε, μέσα στά πλαίσια των 
άρμοδιοτήτων μας, νά τούς παραστέκουμε φιλικά. Καί πιστεύω πώς τό έπιτυγχά- 
νουμε. ’Από τήν πλευρά των καλλιτεχνών γνωρίζω, έκ προσωπικής άντιλήψεως, λόγω 
τοΰ δτι υπηρετώ στο Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων, οτι οί καλλιτέχνες σέ κάθε μας πρόσκλησι, είτε στήν ραδιοφωνική εκπομπή 
τής ’Αστυνομίας, είτε καί σέ κάθε άλλη γιορταστική αστυνομική έκδήλωσι, προσέρ
χονται πρόθυμα καί εντελώς άφιλοκερδώς καί μέ τις υπηρεσίες πού προσφέρουν πάν
τοτε μάς καθυποχρεώνουν.

Εύχόμεθα τό παράδειγμα τού κ. Κωστή Λειβαδέα νά βρή άξιους μιμητάς, όχι 
μόνον γιατί οί μιμηταί του θά δώσουν τήν εύκαιρία στούς άστυνομικούς καί στά μέ
λη τών οικογενειών των νά περάσουν κοντά στούς θιάσους των δύο ώρες εύχάρι- 
στες καί οπωσδήποτε ώφέλιμες, άλλά καί γιατί θά δικαιώσουν καί θά εδραιώσουν 
τήν πίστι μας ότι ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία, καί έν προκειμένω ό καλλιτεχνικός κό
σμος τών ’Αθηνών, μάς άγαπά καί άναγνωρίζει πώς καί έμεΐς προσφέρουμε κάτι 
στήν Κοινωνία.

’Ίσως πολλές φορές, όπως άλλωστε λένε, τά πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γιά 
μάς όμως άπόψε, πού κάνουμε κατάχρήσι τής καλωσύνης τοΰ οικοδεσπότου, πιστεύω 
νά μή έχη αύτό έφαρμογή. Θελήσαμε νά ποΰμε μέ λίγα απλά λόγια αυτά πού τούτη 
τήν στιγμή αισθανόμαστε.

Νά γιατί ή τόσον εύγενική άποψινή χειρονομία τοΰ κ. Κωστή Λειβαδέα μάς 
έκανε νά ποΰμε τά όσα είπαμε.

’Εκφράζοντας, έκ μέρους τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, καί πάλιν 
τις θερμές μας ευχαριστίες ευχόμαστε προκοπή καί εύόδωσι καλλιτεχνική σ’ όλους 
έκείνους, πού άπόψε μέ τήν πρόσκλησί τους στο θέατρο τοΰτο, άπέδειξαν περίτρανα 
πόσο μάς έκτιμοΰν. Τούς διαβεβαιώνουμε όμως πώς καί έμεΐς τούς έκτιμοΰμε άπε- 
ριόριστα, καί ότι θά είμαστε πάντοτε οί καλλίτεροι των φίλοι».

Τό έργο, πέρα γιά πέρα αστυνομικού ένδιαφέροντος, συνήρπασε τούς θεατάς, 
οί όποιοι καί κατεχειροκρότησαν τούς ήθοποιούς, πού καθένας στο ρόλο του υπήρξε 
θαυμάσιος. Συγχαίρουμε αυτούς, όσο καί τον κ. Κωστή Λειβαδέα γιά τήν όλη 
παρουσίασι τοΰ έργου τής τόσο γνωστής Ά γκάθα Κρίστι. Φύγαμε όλοι μέ τις κα
λύτερες έντυπώσεις καί μοναδική μας συζήτησις ήταν ή εύγενική χειρονομία τής 
«Νέας Σκηνής» τοΰ κ. Κωστή Λειβαδέα.

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Σ τ ο ν  μ ε γ ά λ ο  ν ε κ ρ ό !
'Υπό Άστυφύλακος κ. Β. ΜΑΝΙΑΤΗ

I

Τζών σε δολοφόνησαν 
χωρίς καμιά αιτία, 
άνθρωποι άχάριστοι 
στοΰ Ντάλλας τήν πλατεία.

Γιά πάντα έβασίλεψε 
στα μάτια σου ό ήλιος" 
στά χείλη σου μαράθηκε 
τό γέλοιο πού άνθοϋσε.

Τά χέρια σου άκίνητα 
έμειναν καί τά πόδια" 
έσώπασε τό στόμα σου 
πού γιά καλό μιλούσε.

Καί ή καρδιά σου έπαψε 
μέσα στ’ άγνά σου στήθη, 
γιά τήν αγάπη μοναχά 
πού πάντοτε κτυποϋσε.

II
Μεγάλε ειρηνόφιλε, 
προστάτη των άνθρώπων, 
των άδυνάτων βοηθέ 
φάρε στήν τρικυμία.

Τό γόνυ τώρα κλείνουμε 
μέ μάτια δακρυσμένα, 
μπρος στο σεπτό σου λείψανο 
γεμάτοι άγωνία.

Καί δίνουμε ύπόσχεσι, 
βγαλμένη άπ’ τήν ψυχή μας, 
ή μνήμη σου άθάνατε 
νά μείνη αιωνία.

III

' Η φλόγα ή παντοτεινή 
στο μνήμα σου θά καίη, 
γιά νά φωτίζη όλους μας 
καί δυνατά νά λέη:

Στον δρόμο πού έχάραξα 
βαδϊστε άγαπημένοι 
Άνατολΐτες, Δυτικοί 
Μαύροι, Λευκοί ενωμένοι.

Β. Μ ΑΝ ΙΑΤΗ Σ



(Σ υνέχε ια  έκ  το υ  προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κριτοβουλίδου Κ αλλινίκου.
Πάροδος της λεωφόρου ’Ιωνίας, άπέναντι στον -ηλεκτρικό σταθμό «Κάτω 

Πατήσια».
'Ο Καλλίνικος Κριτοβουλίδης, Κρής λόγιος, πολιτικός καί άγωνιστής, κατή- 

γετο άπό την επαρχία Άποκορώνου του νομοΰ Χανίων. Στην έπανάστασι τοΰ 1821 
διεκρίθη ώς γραμματεύς τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Άποκορώνου Σήφακα. Τό 1824 κατέ
φυγε στήν Ελλάδα, άλλα άργότερα έπέστρεψε πάλιν στην Κρήτη καί διωρίσθη μέλος 
τής τριμελούς έπαναστατικής κυβερνήσεως της νήσου. Έξέδωσε στην ’Αθήνα, 
μεταξύ άλλων καί τά «’Απομνημονεύματα τοΰ περί αύτονομίας της Ελλάδος πο
λέμου των Κρητών». Άπέθανε στην ’Αθήνα τό 1865.

Κ ρίτω νος.
Πάροδος της όδοϋ Κρατίνου 78, απέναντι στήν εκκλησιαστική Ριζάρειο Σχολή.
'Ο Κρίτων, ’Αθηναίος φίλος καί ομήλικος τοΰ Σωκράτους, ήταν πλουσιώ- 

τατος καί έφημίζετο για τήν χρηστότητά του. Είναι άρκετά γνωστός άπό τον φερώ
νυμο Πλατωνικό διάλογο. '0  Κρίτων, θέλοντας νά γλυτώση τον φίλο του Σωκρά- 
την, έδαπάνησε πολλά χρήματα για νά έπιτύχη στήν δραπέτευσι πού ήτοίμαζε, πλήν 
όμως συνήντησε τήν άρνησι τοΰ Σωκράτους.

Κροκιδά Σω τηρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 162, κοντά στον κινηματογράφο «Άντινέα».
'Ο Σωτήριος Κροκιδάς, νομομαθής καί πολιτικός, γεννήθηκε στήν Σικυώνα 

τής Κορινθίας τό 1852. Τό 1880 διωρίσθη υφηγητής τοΰ ’Εμπορικού Δικαίου. 
Έξελέγη όκτάκις βουλευτής Κορινθίας καί διετέλεσεν έπί τριετίαν Γενικός Διοι
κητής Κρήτης (1917—1920). Μετά τήν μικρασιατική καταστροφή, ή επαναστα
τική Κυβέρνησις τοΰ άνέθεσε τήν Πρωθυπουργία. Συνέγραψε διάφορα νομικά βιβλία 
καί άπέθανε στο Περιγιάλι τής Κορινθίας τό 1924.

Κ ρόνου.
Πάροδος τής όδοϋ Πολύμνιας 7, κοντά στή πλατεία Κυψέλης.
'Ο Κρόνος, παλαιότατος θεός των Ελλήνων, ήταν γυιός τοΰ Ούρανοΰ καί τής
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Γαίας καί σύζυγος της Ρέας. Έθεωρεΐτο ώς προσωποποίησις, κατ’ άλλους μέν τοΰ 
χρόνου, κατ’ άλλους δέ τοΰ σίτου. Σύμφωνα μέ τή μυθολογία ό Κρόνος κατέπιε 
τα άρτιγέννητα παιδιά του (Εστίαν—Δήμητρα—"Ηραν—Πλούτωνα καί Ποσει- 
δώνα), φοβούμενος μη τοΰ πάρουν την έξουσία.Όταν δμως έγέννησε τον Δία, ή Ρέα 
έδωσε σ’ αυτόν, άντί τοϋ άρτιγεννήτου βρέφους, έσπαργανωμένο λίθο. "Οταν ό Ζεύς 
ήνδρώθη ήνάγκασε τον Κρόνο νά έξεμέση τούς καταποθέντας άδελφούς του καί συγ
χρόνως τον έξεθρόνισε, κρημνίζοντάς τον στα έσχατα θεμέλια τοϋ σύμπαντος. ’Έ τσι 
κατέλαβε τήν εξουσία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).

Κ ρότωνος.
Πάροδος της λεωφ. Βουλιαγμένης 121, μία στάσι πριν τον «"Αγιο ’Ιωάννη».
Ή  Κρότων ή Κροτώνη ή Κροτωνεία (σήμερα Κοτρόνε), ήταν στήν άρχαιό- 

τητα περιώνυμη πόλις τής Μεγάλης Ελλάδος (Κάτω ’Ιταλίας). ’Αχαϊκή αποικία, 
ίδρύθη περί το 710 μ. X. Το 194 π. X. κατέστη ρωμαϊκή άποικία.

Κρουαζέ Ά λφ ρ έδ ου .
Πάροδος της όδοΰ Κρουμπάχερ στο Γαλάτσι.
'Ο Άλφρέδος Κρουαζέ, Γάλλος φιλόλογος καί έλληνιστής γεννήθηκε στο 

Παρίσι το 1845. Το 1885 έγένετο καθηγητής της έλληνικής φιλολογίας στο Πανεπι
στήμιο των Παρισίων καί τον έπόμενο χρόνο έξελέγη μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδη
μίας των Επιγραφών. Κατά τήν διάρκεια τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου, ώς πρόεδρος 
τής Ένώσεως προς ύπεράσπισι τοϋ Έλληνισμοΰ, ήγωνίσθη για τήν πραγματοποίησι 
τών ελληνικών πόθων καί δικαίων καί έδημοσίευσε (1919) το βιβλίο του «'Η  άθά- 
νατος Ελλάς», διαπνεόμενο άπό θερμότατο φιλελληνικο πνεΰμα. ’Αρκετά γνωστό 
είναι το έργο του: «ή 'Ιστορία τής έλληνικής λογοτεχνίας», τήν οποία συνέγραψε 
μετά τοΰ άδελφοϋ του Μαυρίκιου. Άπέθανε στο Παρίσι τό 1923.

Κρουμπάχερ Καρόλου.
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 66, δυο στάσεις πρίν τοϋ τέρματος τών 

λεωφορείων «Γαλάτσι».
'Ο Κάρολος Κρουμπάχερ, Βαυαρός βυζαντινολόγος καί νεοελληνιστής, έκ τών 

θεμελιωτών τής βυζαντινολογικής έπιστήμης, γεννήθηκε στο Κίρναχ (κωμόπολις 
κοντά στή Κέμπτεν) το 1856. Διετέλεσε τακτικό μέλος τής Βαυαρικής ’Ακαδημίας 
Επιστημών καί άνεμίχθη στο γλωσσικό ζήτημα μέ τό άκαδημαϊκό του έργο «Τό 
πρόβλημα τής νεοελληνικής γραπτής γλώσσης», υποστηρίζοντας τήν δημοτική 
γλώσσα. Άπέθανε τό 1909.

Κρουσίου Μαρτίνου.
Πάροδος τής όδοϋ Λαγουμιτζή 20, απέναντι στή «Παιδική Χαρά» τοϋ Κου- 

κακίου.
Ό  Μαρτίνος Κρούσιος, Γερμανός φιλόλογος καί έλληνιστής, γεννήθηκε στήν 

Βαμβέργη τό 1526. Τό 1559 διωρίσθη καθηγητής τής άρχαίας έλληνικής καί λατι
νικής γλώσσης, τής ήθικής καί τής ρητορικής στό Πανεπιστήμιο τής Τυβίγγης, οπού 
καί έδίδαξε μέχρι τό 1592. 'Ο Κρούσιος είναι άπό τούς πρώτους πού έδίδαξαν στή 
Δύσι τήν νεοελληνική γλώσσα. Ά ριστο θεωρείται τό έργο του «Turcograecia» 
(1584), πού είναι σημαντικωτάτη πηγή πληροφοριών γιά τούς τελευταίους χρόνους 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί τούς δύο πρώτους αιώνες τής τουρκοκρατίας 
στήν Ελλάδα. Άπέθανε στήν Τυβίγγη τό 1607.

Κ ρουσόβου.
Πάροδος τής όδοϋ Όρμινίου 20, όπισθεν (ΝΑ) τοΰ ξενοδοχείου «Χίλτον».

Τό Κρούσοβον, πόλις σήμερα τής Σερβίας, ήταν έπί τουρκοκρατίας μία άπό
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τις άκμαιότερες ελληνικές έστίες καί ύφίστατο σημαντικές καταστροφές άπό τις 
βουλγαρικές συμμορίες, ώς ορμητήριο των έλληνικών άνταρτικών σωμάτων.

Κρυστάλλη Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος της πλατείας Παπαδιαμάντη στή συνοικία «Κυπριάδου» ("Ανω 

Πατήσια).
Ό  Κώστας Κρυστάλλης, ειδυλλιακός καί βουκολικές ποιητής τοϋ περασμέ

νου αίώνος, γεννήθηκε στο Συρράκον της ’Ηπείρου το 1868. Τό σύντομο ποιητι
κό του έργο (άπέθανε φυματικός τό 1896 σέ ηλικία 28 χρόνων) προεκάλεσεν έξαι- 
ρετικήν έντύπωσι καί συνέβαλε στο να καταστή συμπαθής ή δημοτική γλώσσα. Να 
πώς ό λογοτέχνης Μ. Περάνθης σέ λίγες λέξες όμιλεϊ για τον Κρυστάλλη: «Πέθα- 
νε σκλάβος άοιδός τοΰ ελεύθερου τόπου, άρρωστος ψάλτης της υγείας, όνειροπόλος 
τσομπάνος χωρίς πρόβατα». (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικισμούς καί προά
στια των ’Αθηνών).

Κ ρω πίας.
Πάροδος της όδοϋ 'Αγίας Σοφίας 14, όπισθεν τοϋ σιδηροδρομικού στάθμου 

Πελοποννήσου.
’Οφείλει τήν ονομασία στον συνώνυμο δήμο τής αρχαίας ’Αττικής, πού α

νήκε στήν Λεοντίδα φυλή καί εύρίσκετο μεταξύ Πάρνηθος καί Αΐγαλέω.
Κτένα Π αναγή.
Πάροδος τής όδοϋ Ευαγγελίστριας 10, όπισθεν τής έκκλησίας «Εύαγγελί- 

στρια».
'Ο Παναγής Κτένας, γνωστός μέ τό παρωνύμιο Μπατζακάτσας, ’Αθηναίος 

οπλαρχηγός τοϋ 1821, διηύθυνε τήν πρώτη πολιορκία τής Άκροπόλεως (1821- 
1822), τής όποιας καί διετέλεσε φρούραρχος. Μετά τον έξ έκρήξεως θάνατό του, 
τον διεδέχθη ό άδελφός του Σπΰρος, ό όποιος όμως, έξ αιτίας τοϋ χαρακτήρος του, 
σύντομα έξεδιώχθη καί στή θέσι του διωρίσθη ό Όδυσσεύς Άνδροΰτσος.

Κ τησιβίου.
Πάροδος τής όδοϋ Έρατοσθένους 15, κοντά στον «"Αγιο Σπυρίδωνα» Παγ

κρατίου.
Ό  Κτησίβιος, ένας τών σημαντικωτέρων μηχανικών τής άρχαιότητος άπό 

τήν ’Αλεξάνδρεια, έζησε τον 3ο π.Χ. αιώνα καί διεκρίθη ιδιαιτέρως στήν πολεμι
κή μηχανική.

Κ τησίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πτολεμαίων, κοντά στή πλατεία Προσκόπων τοϋ Παγκρα

τίου.
'Ο Κτησίας, περιώνυμος γιατρός καί ιστορικός συγγραφεύς άπό τήν Κνίδο, 

έζησε τον Ε' - Δ' π.Χ. αιώνα. Διετέλεσε βασιλικός γιατρός τοΰ Άρταξέρξου τοϋ 
Μνήμονος,τόν όποιον καί έθεράπευσεν, όταν έπληγώθη άπό τον Κύρο στήν παρά τά 
Κούναξα μάχη. (401 π.Χ .). Συνέγραψε τά «Περσικά» καί τά «’Ινδικά».

(Συνεχίζεται)
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Ε*νας χρόνος έφυγε, ένας άλλος γεννήθηκε. Μία στιγμή καί αύτή εις τήν αΐωνιό- 
ότητα πού τήν τιμούμε μέ αισθήματα χαράς ανάμικτα μέ λύπη, άφού κάθε καινούρ- 
γιον χρόνο άνατέλλουν καί νέες έλπίδες, νέες προσδοκίες, άλλά καί δέν μάς διαφεύγει 
οτι έσημειώσαμε ένα άκόμη βήμα προς τό μεγάλο τέρμα των έγκοσμίων . . .'Οπωσ
δήποτε, εύχή όλων μας είναι νά έλθουν καλύτερες ήμέρες μέ τό 1964, να έπαληθεύ- 
σουν οΐ προσδοκίες καί οί όραματισμοί δι’ ένα εύτυχέστερον αΰριον καί ή ’Αστυνο
μική ’Ιδέα νά λαμπρύνη περισσότερον τά όσα καθιέρωσε εδώ καί 43 χρόνια άπό της 
μεγάλης έκείνης άφετηρίας της . . .

** *
«’Αρχιμηνιά κι’ άρχιχρονιά» λοιπόν. ’Αρχή τού 44ου έτους έκπολιτιστικής 

δράσεως της ’Αστυνομίας Πόλεων, μία άρχή πού στηρίζεται εις τά τόσα λαμπρά 
στάδια των προηγουμένων ετών καί προοιωνίζει περισσότερον λαμπράν καί ένδοξον 
τήν πορείαν. Ά ρχή νέων άγώνων εις τήν μεγάλην μάχην τού καλού εναντίον τού κα
κού, άρχή νέων μόχθων διά τήν περιφρούρησιν όσων μέ τόσας θυσίας άπεκτήθησαν 
καί καθιερώθησαν εις τάς κοινωνίας τών μεγαλοπόλεων, άλλά καί διά μεγαλύτερα 
επιτεύγματα, υψηλότερα άνεβάσματα. Καλούμεθα οχι μόνον νά διαφυλάξωμεν ώς 
κόρην οφθαλμού τά πολύτιμα άποκτήματα τού χθές, τά πράγματι μεγάλα εις περιε- 
χόμενον καί όγκον επιτεύγματα, άλλά νά δημιουργήσωμεν νέας επάλξεις" καί νά 
έπιτύχωμεν νά άρθή ή άστυνομική άποστολή εις τό ΰψος έκεϊνο πού τά τελειότερα 
άνθρώπινα ιδανικά έπιτάσσουν.

** *
Τ ελευταΐα βήματα τού έτους πού έφυγε οί σελίδες αύτές τών «Εικοσιτετράωρων». 
Κατά κυριολεξίαν οχι άκριβώς τά τελευταία, άφού είναι τεχνικώς άδύνατον νά συμ- 
περιληφθοΰν εις τό τεύχος αύτό καί τά γεγονότα τού τελευταίου δεκαημέρου. Ας 
μού έπιτραπή όμως μία πρόβλεψις: "Οτι τό 1963 κλείνει πλέον μέ αύτά τά δύο σο
βαρά κατά τής ζωής εγκλήματα τών τελευταίων ήμερών, ήτοι μέ τον φόνον τής 
’Ιουλίας Συρεγγέλα άπό τον Πέρσην άξιωματικόν Ρεζά Μιρτολουί, εις τάς ’Αθή
νας, καί τήν ύπόκυψιν εις τά θανατηφόρα τραύματά του τού εργάτου Θ. Άντωνο- 
πούλου, εις τον Πειραιά. Κλείνει μέ δύο σοβαρώτατα εγκλήματα, έκ τών οποίων 
τό ένα διελευκάνθη πλήρως εις έλάχιστον χρόνον καί τό έτερον εξακολουθεί άκομη 
νά μάς άπασχολή ώς προς τάς συνθήκας καί τον δράστην. Βέβαιον είναι όμως, εις 
0,τι άφορά τά τής ζωής τών έν ένεργεία άστυνομικών, ότι τό έτος πού μάς έφυγε 
έκλεισε οριστικά μέ τήν σπανίαν περίπτωσιν αύτοκτονίας ενός άστυφύλακος, θύ
ματος ψυχοδιανοητικών καταστάσεων εΐς τάς οποίας είναι μοιραΐον νά ύπόκειται 
ό άνθρωπος οίασδήποτε έποχής. Κατά τά άλλα, ούδεμία πρόβλεψις άποτολμάται 
άπό τον γράφοντα καί ούδεμία βεβαιότης είναι δυνατή. Ά ς  έλθωμεν λοιπόν εΐς τα 
γνώριμα έδάφη τής τελευταίας πραγματικότητος, εύχόμενοι υπέρ άλλήλων τό αίσιρν 
καί τό ευτυχές τού νέου έτους πού άνέτειλλε.
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** *

-^^σεμνα θεάματα άπό της οθόνης καί άσεμνοι επιδείξεις ποικιλότροποι εις άνθη- 
σιν τον τελευταϊον καιρόν. Ύπερτολμηραί καί έμετικαί σκηναί έφάνησαν άπό τον 
έγχώριον ιδίως κινηματογράφον, μέ άποτέλεσμα τήν κινητοποίησιν των αστυνομι
κών καί δικαστικών αρχών καί τήν προσαγωγήν εις τό αύτόφωρον μονομελές επτά 
διευθυντών κεντρικών καί μή κινηματογράφων, οΐ όποιοι προέβαλον σκηνάς που είχαν 
περικοπή ύπό της έπιτροπής ελέγχου κινηματογραφικών ταινιών. Έ ν τώ μεταξύ 
σύσσωμος ό τύπος έξηγέρθη καί, μέ χρονογραφήματα, σημειώματα, σχόλια καί παρα
τηρήσεις έκαυτηρίασε τό φαινόμενον πού δέν άπευθύνεται καν εις άνθρώπους. «"Ο,τι 
»τό χυδαιότερον συναντά κανείς εις περιοδικά καί άπηγορευμένα βιβλία», σημειώνει 
μία έφημερίς, «τό βλέπομε άπλωμένο στις τεράστιες μοντέρνες οθόνες καί γιά νά 
» παρασυρθή ό θεατής υπάρχουν πάντα αί άηδείς διαφημίσεις έ'ξω άπό τούς κινημα- 
» τογράφους . . . Είδαμε άπό τής οθόνης έλληνικήν ταινίαν ή όποια δείχνει νά κι- 
» νοϋνται ρεαλιστικά τό ένα επί του άλλου μικρά παιδιά, ένώ ό δήθεν καλλιτεχνικός 
» φακός ήγωνίζετο έπί δίωρον—πάντα όμως έπιτυχώς—νά συλλάβη τό άνώριμον 
» στήθος τής ΙΙέτιδος πρωταγωνίστριας. Είδαμε οϊκον αγοραίου έρωτος νά προσφέρη 
» άσυλον εις τρία συγχρόνως πρόσωπα, πού κλείνονται είς έν καί μόνον δωμάτιον 
» μέ, προφανώς, διαθέσεις κάθε άλλο παρά κοσμικές . . . Τό κακό κορυφώνεται. 
» Οί δρόμοι τών ’Αθηνών γίνονται άδιάβατοι άπό τις διαφημίσεις, οί κινηματογράφοι 
» άπλησίαστοι. 'Ως πότε θά συνεχισθή τό κακό;». Καί άλλου, άπό άλλας στήλας: 
«’Άσεμνες, σκανδαλοεμετικές, άλλά καί . . . «διδακτικές», άφοϋ σέ μιά άπό αύτές 
» τις σκηνές, μία τρόφιμος τοϋ άναμορφωτηρίου, διά τής εποπτικής παιδαγωγικής 
» μεθόδου, διδάσκεται τά τών τρόπων καί μεθόδων τής διαιωνίσεως τοϋ είδους . . .».

** *
Τά ίδικά μας σχόλια έπί τών άνωτέρω, καί όσων άλλων άνεγράφησαν άκόμη 

άπό τον τύπον, νομίζω οτι περιττεύουν. Τό ίδιον περιττεύει καί οίαδήποτε άπόπειρα 
τοϋ νά λεχθή τί εις όλους μας έπιβάλλεται. Ας λεχθή μόνον ότι τά άσεμνα γενικώς 
ευρίσκουν μεγάλην άπήχησιν μεταξύ τών νέων, οί όποιοι, όταν δέν καταφεύγουν εις 
άνάλογα κινηματογραφικά θεάματα ευρίσκουν άλλους τρόπους ίκανοποιήσεως, τής 
«περιεργείας» τουλάχιστον. Παράδειγμα . . . άθωότατον αί μαθήτριαι γυμνασίου 
θηλέων τών ’Αθηνών, εις τάς όποιας ό 18ετής Α.Τ. έπεδείκνυεν άσέμνους φωτογρα
φίας πού έγένοντο άνάρπαστοι. Ά ς  λεχθή άκόμη οτι αί άσεμνοι έπιδείξεις «έκ τοϋ 
φυσικού» φαίνεται νά πληθύνωνται. Δύο άπό τά χαρακτηριστικότερα κρούσματα 
έπ’ αύτοΰ είναι έκεΐνο κεντρικού κινηματογράφου καί τό άλλο κεντρικωτάτης πλα
τείας τελευταίως.

** *
Τ, 'Α ά όσα έγράφοντο εις τάς στήλας αύτάς τών δύο προηγουμένων τευχών, άνα- 
φορικώς μέ τό έν οψει τών έορτών βέβαιον κύμα τών πάσης μορφής παρανόμων έρά- 
νων, λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών άγορών κ.λ. κ.λ., εύρον άπήχησιν καί άπό τών 
στηλών ολοκλήρου τοϋ τύπου, ύποδεικνύοντος τό άτοπον τούτο πού κάθε χρόνον μάς 
άπασχολεΐ σοβαρώτατα αύτήν τήν έποχήν. Προς τούτο καί έγκύκλιος τού Υφυπουρ
γείου ’Εσωτερικών προς τάς άστυνομικάς διευθύνσεις καί διοικήσεις χωροφυλακής, 
διά τής όποιας συνιστάται ή αύστηρά έφαρμογή τών σχετικών νόμων τών άπαγορευ- 
όντων άπολύτως τούς πάσης μορφής έράνους, τάς λαχειοφόρους ή φιλανθρωπικάς 
άγοράς καθώς καί τήν διά παντός άλλου τρόπου συλλογήν χρημάτων ή άντικειμένων, 
ως λ.χ. ή πώλησις βιβλίων, περιοδικών, έφημερίδων, ήμερολογίων κ.λ. διά φιλαν
θρωπικούς σκοπούς. Φυσικά, ούδείς έξ ήμών δύναται νά διανοηθή ότι άνευ τών σχο-
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λίων τοϋ τύπου καί της υπουργικής έγκυκλίου,πολύ δέ περισσότερον άνευ των πα
ραινέσεων των «Εικοσιτετραώρων», τό θέμα τοΰτο θά άφήνετο εις την τύχην του. 
'Η  Αστυνομία είναι υποχρεωμένη νά άφαρμόζη πάντοτε τούς νόμους, αΐ έπί τούτου 
δέ διαταγαί των προϊσταμένων άρχών καί τά σχόλια τοϋ τύπου απλώς υπομιμνήσκουν, 
υποδεικνύουν καί γενικώς τονίζουν μίαν ύποχρέωσιν έκ τών πραγμάτων επιτακτικήν. 
’Απομένει νά ίδωμεν κατά πόσον αί έπί τοϋ άντικειμένου τούτου παραβάσεις θά 
μειωθούν κατά την εφετινήν έορταστικήν περίοδον, αν, ώς είναι ευχής έ'ργον καί επι
θυμία όλων μας, δεν έκλείψουν παντελώς.

** *
Άπήχησιν εύρον καί τά όσα έγράφοντο εδώ διά τούς έπαίτας καί τούς μικρο- 

πωλητάς, πλήν, διά τούς τελευταίους, όλως άντιστρόφως . . . Φαίνονται άποφασι- 
σμένοι οί συμπαθείς αυτοί βιοπαλαισταί νά κατακλύζουν πάντοτε τούς δρόμους, νά 
οξύνουν έ'τι περισσότερον το πρόβλημα άντιμετωπίσεώς των, άλλά καί νά δημιουρ
γούν λίαν δυσμενείς καταστάσεις προβάλλοντες παθητικήν άντίστασιν ή επιτιθέμενοι 
καί χειροδικοΰντες κατ’ αστυνομικών. Χαρακτηριστικόν έπ’ αύτοΰ το έπεισόδιον 
τής όδοΰ ’Ακαδημίας, κατά το όποιον δύο μικροπωληταί άφοΰ εξύβρισαν, ήπείλησαν· 
καί έβλασφήμισαν άστυνομικον όργανον πού τούς συνέστησε νά άπομακρυνθοΰν μέ 
τά χειραμάξιά των, έπετέθησαν εναντίον του μέ σουγιά, τοϋ ενός μάλιστα αΰτοτραυ- 
ματισθέντος ώς συνήθως διά πρόκλησιν εντυπώσεων. Το δικαστήριον βεβαίως επέ
βαλε την άρμόζουσαν ποινήν. Χαρακτηριστικόν καί τό έπεισόδιον τοϋ δικηγόρου 
πού έπενέβη προκλητικώτατα ύπέρ συλληφθέντος καί εις τό Τμήμα όδηγουμένου 
μικροπωλητοΰ. 'Ο εις την ύπηρεσίαν τής Θέμιδος τεταγμένος έξύβρισεν τούς άστυ- 
νομικούς, προέβαλεν άντίστασιν καί έπέτυχε την έλευθέρωσιν τοϋ μικροπωλητοΰ. 
Γεγονότα δηλαδή πού άποδεικνύουν ότι τό λίαν δυσάρεστον, όσον καί ακανθώδες 
καί περίπλοκον θέμα τών μικροπωλητών, παραμένει εις τό άκέραιον.

#
*  *

κ•I-V-ρούσματα έπιθέσεως κακοποιών καί μή, κατ’ άστυνομικών οργάνων έν τή ενα
σκήσει τών καθηκόντων των, έλάμβανον χώραν εις δλας τάς έποχάς καί εις 6λα τά 
μήκη καί πλάτη τής ύδρογείου. ’Άλλοτε περισσότερα καί άλλοτε όλιγώτερα, εις ώρι- 
σμένας χώρας πολλά καί εις άλλας ελάχιστα. Γενικώς, ούδεμία εποχή καί ούδεμία 
χώρα δύνανται νά διεκδικήσουν ύπέρ αυτών παντελή έλλειψιν τοϋ, παλαιού όσον καί αι 
πολιτισμέναι κοινωνίαι, φαινομένου τής έργω θρασύτητος κατά τών τηρητών τοϋ 
νόμου. ’Εκείνο πού προκαλεΐ έντύπωσιν όμως, εις τά «καθ’ ημάς», είναι ό λ ό γ ο ς  
διά τον όποιον ώρισμένα άτομα επιτίθενται κατά τών άστυνομικών. ’Ιδού λοιπόν με
ρικοί «λόγοι» άπό τήν τελευταίαν συγκομιδήν επιθέσεων εναντίον μας: Έπετέθη 
κατά τού άρχιφύλακος περιπολικού τής ’Αμέσου Δράσεως ό Κ.Α., εις τήν οδόν Α 
γίου Κωνσταντίνου, διότι π α ρ ε τ η ρ ή θ η  ώς πρωταίτιος έπεισοδίου (καί όταν 
συνελήφθη έσπασε μέ «κουτουλιά» τό τζάμι τού περιπολικού). Έπετέθησαν εις τήν 
Δάφνην κατ’ άστυφύλακος οί Ν.Α. καί Χ.Μ. διότι επίσης π α ρ ε τ η ρ ή θ η σ α ν .  
Καί άκόμη διότι π α ρ ε τ η ρ ή θ η σ α ν  επειδή τραγουδούσαν καί ανησυχούσαν 
τούς περίοικους εις τήν λεωφόρον Κηφισιάς, έπετέθησαν κατά περιπολοϋντος άστυ
φύλακος οί Β.Π., Ν.Ρ. καί Δ.Μ. . . . Θλιβερά γεγονότα δηλαδή, τά όποια δεικνύουν 
ότι πολύ έπικινδύνους αντιλήψεις έχουν μερικοί «κύριοι» διά τήν έννοιαν καί αύτοΰ 
άκόμη τού ανθρώπου. 'Οπωσδήποτε, ό χαρακτηρισμός «ύπάνθρωποι» είναι ό 
πλέον έπιεικής διά τήν περίπτωσίν των. Διότι ό πραγματικά πωρωμένος έγκληματίας 
—ό αίμασταγής φονεύς, ό άμετανόητος διαρρήκτης, 6 στυγνός λαθρέμπορος ναρκω
τικών ή σωματέμπορος κ.λ.—έχει τό έλαφρυντικόν τουλάχιστον ότι έπιτίθεται διά
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νά επιβίωση ή νά άποφύγη αύστηροτάτην ποινήν, καί οπωσδήποτε ό άστυνομικός 
έχει κατά νοϋν δτι ήμπορεΐ νά έκδηλωθή έπίθεσις έναντίον του άπό ένα παρόμοιον 
κοινωνικόν άπόβρασμα. ’Από τον ελαφρώς παρεκτραπέντα όμως, εις τον όποιον 
άπευθύνονται συστάσεις, τί ήμπορεΐ νά άναμένη ό άστυνομικός;
Ε *%

ργα σεβαστά καί ήμέραι ποικίλαι κλεπτών-διαρρηκτών. ’Άστρον λαμπερόν 
εις τό πάνθεον ολοκλήρου της συγκομιδής κλεπτών-διαρρηκτών τοϋ έτους πού έφυγε, 
ό Γ.Τ. τών 27 έτών. Γόνος καλής οικογένειας ό άνθρωπος καί χωρίς τίποτα νά προ- 
δίδη τό έγκληματικόν του τάλαντον—έφεσιν προς τήν καλλιτεχνίαν είχε, μίμος 
άριστος ήτο κ.λ.κ.λ.—έπραγματοποίησε 14 κλοπάς αυτοκινήτων καί αύτοκινητικών 
ειδών τον τελευταΐον καιρόν μέ πολλάς πρωτοτυπίας. Μία πρωτοτυπία του ήτο ή τε
λεία μεταμόρφωσις τών έκάστοτε κλεπτομένων αύτοκινήτων, μέ αφαιρέσεις άλλά 
καί προσθήκας ειδών καί οργάνων άπό τήν πλουσίαν παρακαταθήκην έκ κλοπών 
πού διέθετε. Καί τήν τελείαν αύτήν μεταμόρφωσιν έκαμνε πλέον τελειοτέραν ή προσ
θήκη τοϋ ύπ’ αύτοϋ κατασκευασθέντος άριθμοΰ κυκλοφορίας, εις βαθμόν μάλιστα νά 
καλούνται οί ΐδιοκτήται-θύματα καί νά μη άναγνωρίζουν τό κλαπέν όχημά των. 
Ά λλαι πρωτοτυπίαι τοϋ άνδρός άρκεταί, άλλλά ό χώρος επιτάσσει νά σταματήσω 
εδώ μέ μόνην τήν προσθήκην ότι Γάλλος καί ’Ιταλός παθόντες έξεφράσθησαν λίαν 
εύμενώς διά τήν ’Αστυνομίαν, όταν ό δράστης περιήλθεν εις χεΐρας μας καί άπαντα 
τά κλαπέντα άνευρέθησαν καί παρεδόθησαν. "Αλλα άστρα τών τελευταίων ημερών: 
Οί νεαροί Ε.Χ. τών 16 έτών, Γ.Τ. τών 18, Φ.Κ. τών 19 καί ό αρχηγός τής δυσωνύμου 
σπείρας των Δ.Ν. τών 20 έτών. Δώδεκα διαρρήξεις δι’ άνοικτοΰ φεγγίτου είς κατα
στήματα τών ’Αθηνών κοσμούν τήν τελευταίαν δράσιν των, άλλαι διαρρήξεις εις 
οικίας τής Φιλοθέης καί τοϋ Ψυχικού, κ.λ.κ.λ. Χαρακτηριστική ή δρασις τοϋ «μι
κρού» τής σπείρας, τού Ε.Χ. τών 16 έτών, ό όποιος μεταξύ τόσων άλλων έχει καί 
τούτο είς τό ένεργητικόν του: Έπήδησε άπό τον άνοικτόν φεγγίτην είς καθαριστή- 
ριον καί ό θόρυβος έξύπνησε τήν έκεΐ κοιμωμένην γυναίκα. Κατώρθωσεν έν τούτοις 
νά κρυφθή είς κάποιον σημεΐον, μετά πάροδον δέ τριών ωρών καί όταν ή γυναίκα 
εΐχεν ξανακοιμηθή, αύτός δέ είχε κουρασθή νά περιμένη τήν ευκαιρίαν διαφυγής 
του, έξύπνησε τήν κοιμωμένην καί τής έδήλωσε: «Είμαι άστυνομικός. ’Έ χω  κρυφθή 
έδώ άπό ένωρίς διότι παρακολουθώ κάποια σπείρα πού πρόκειται νά διαρρήξη τό 
μαγαζί άπόψε. Άνοιξέ μου νά βγώ καί νά δώ τί γίνεται έξω ! . . .» Καί έκείνη τοϋ 
άνοιξε . . . καί έν συνεχεία έκοιμήθη μέχρι πρωίας . . . Άλλοι: Οί Ιδετεΐς Ρ.Π ., 
Ι.Π . καί Χ.Κ., οί όποιοι άποτελοΰντες άλλην σπείραν διέπραξαν άπό 8μήνου 18 
κλοπάς μοτοποδηλάτων, σκοΰτερς καί διαφόρων ειδών έκ σταθμευμένων αύτοκινή- 
των, τού Ι.Π . μάλιστα φέροντος καί περίστροφον κατά τήν σύλληψίν του, τό όποιον 
εΐχεν "άφαιρέσει άπό αύτοκίνητον έπί τής όδοϋΆιοσίων.

** *
Ώχριοϋν ώστόσον πολλαί σπεΐραι τού 1963 έμπρός είς τήν τελευταίαν τών δέκα, 

τά μέλη τής οποίας είχαν συμπήξει τό « Τέντυς Κλάμπ No 3» καί ήσχολοϋντο περισ
σότερον μέ τά συναρπαστικά σπόρ κλοπών αύτοκινήτων καί γυναικείων τσαντών. 
Πομπώδη ψευδώνυμα καί μεγάλες έγκληματικές φιλοδοξίες είχαν οί νεαροί αυτοί 
τέντυ-μπόϋς τών 15—25 έτών, χαρακτηριστικός δέ ό Δ.Μ. τών 20 έτών, άκούων 
είς τά ήλίθια ψευδώνυμα «Λαροντάμα», «Λαράντας», «Δονανίτο» κ.λ. καί έχων άπει- 
κονίσει είς τό δωμάτιόν του, πλήν τού έμβλήματος «Τέντυς Κλάμπ No 3», καί άλλα 
τοιαύτα, ώς νεκροκεφαλές, νυκτερίδες κ.λ. Δράσται τών τευλευταίων αρπαγών τσαν
τών οί νεαροί, πολλών κλοπών αύτοκινήτων καί μοτοποδηλάτων καί μικροκλοπών 
άπό καταστήματα καί οικίας, συνελήφθησαν ευτυχώς πριν συστηματοποιήσουν τήν 
δράσιν των καί πραγματοποιήσουν τά σατανικά πράγματι σχέδια έπί σχεδίων. Ά ς
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καμαρώσουμε καί τούς άλλους εννέα μέ ολίγα άπό τά χαρακτηριστικά των καί έξ 
ίσου ήλίθια μέ τον πρώτον ψευδώνυμα: Γ.Λ. ή Μπουρμπουλήθρας των 15 ετών, 
Γ.Ρ. ή Λάλας τών 16, Μ.Μ. ή ’Αγελάδας τών 17, Δ.Μ. ή Μύγας τών 17, Π.Π. τών 
18, Ν.Μ. ή Ντελαρόζας ή Άμερικάνα τών 19 ,Χ.Π. ή Μανουέλο τών 19, Σ.Σ. ή 
Νανεύς τών 21, καί Γ.Β. ή Άγριομπουνιάς τών 25 ετών . . . 'Ένα μεγάλο «εύγε» 
λοιπόν εις τούς 10 τοϋ «Τέντυς Κλάμπ No 3» . . .

** *
■/Αστυνομικοί διέσωσαν αΐωνόβιον έκ τών φλογών. Σκηναί αυτοθυσίας εις το 

Περιστέρι», γράφει έν έπικεφαλίδι μία έφημερίς καί δίδει ως έξης μέρος τοϋ συμβάν
τος: « . . .  Αίφνιδίως περί τήν 9.30' έξερράγη πυρκαϊά εις το έργαστήριον καί αί 
» δύο άδελφαί, κατοικοΰσαι μετά της μάμμης των εις το βάθος της αύλής, ώρμησαν 
» είς το έργαστήριον έν τώ μέσω τών φλογών διά νά περισώσουν παν δ,τι ήδύναντο. 
» Τάς δύο γυναίκας ήκολούθησε καί ή αιωνόβιος μάμμη των, άλλά άπό τάς άναθυ- 
» μιάσεις κατέπεσεν αναίσθητος. Αί δύο γυναίκες ήρχισαν τότε νά καλούν είς βοή- 
» θειαν.Τήν στιγμήν έκείνην κατέφθασαν οί άνδρες τοϋ ΙΖ ' Τμήματος καί τοϋ Α.Π. 
» 394 περιπολικοϋ καί άψηφοϋντες τον κίνδυνον ώρμησαν έν τώ μέσω τών φλογών 
» καί άνέσυραν τήν γραίαν . . ,» .'Η  λαμπρά παράδοσις λοιπόν τών άστυνομικών μας, 
πού άρχισε μέ τήν θυσίαν καί τό ολοκαύτωμα τοϋ άστυφύλακος Καζή Ίωάννου τό 
1922 είς τάς Πάτρας, συνεχίζεται άμείωτος.

X
** *

αρακτηριστικά περιστατικά άπό τήν μεγάλην καί μικράν παρανομίαν δλων 
τών τομέων: * «Τό τρις έξαμαρτεϊν ούκ άνδρός... λαθρέμπορου». Έπιλήσμων τοϋ 
σοφοΰ τούτου προστάγματος ό Τ.Ν., έχρησιμοποίησε κουτιά μαρμελάδας, κουτιά 
τάλκ, πουδριέρες, τά μανίκια τοϋ παλτοΰ του καί δ, τι άλλο ήμποροϋσε νά φέρη έπ’ 
αύτοϋ «καμουφλαρισμένον» διά νά περάση άπαρατήρητα άπό τήν ξένην 188 δακτυ
λίδια, 91 ωρολόγια, 5 καρφίτσες, 5 βραχιόλια, 124 κουμβιά μανικετιών, 2 ζεύγη 
σκουλαρίκια κ.λ., δλα χρυσά. Μόνον πού οί άστυνομικοί καί τελωνειακοί της Κερ- 
κύρας ήσαν «άγενεϊς» καί τον ήρεύνησαν, διά νά άνακαλύψουν τον κεκρυμμένον θη
σαυρόν πού προωρίζετο «γιά δώρα λόγω τών εορτών»... * Τον δέχθηκε μέ φιλοφρο
νήσεις είς τό σπίτι της καί τοϋ έδωσεν... έλπίδες, ισχυρίζεται ό Ι.Ε. τών 93 έτών 
διά μίαν 30έτιδα. ’Αλλά, φεύγοντας άνεκάλυψεν δτι τοϋ έ'λειπε τό πορτοφόλι του... * 
’Ήλθεν άπό τήν Θεσσαλονίκη ό Σύρος έστιάτωρ Ο.Ν. τών 41 έτών καί έπεβιβάσθη 
ταξί διά νά μεταβή είς ξενοδοχεϊον. Καθ’ οδόν, ισχυρίζεται, έξεμυστηρεύθη είς τον 
οδηγόν δτι έπιθυμεϊ νά νυμφευθή Έλληνίδα καί έκεϊνος έπροθυμοποιήθη νά τον 
έξυπηρετήση. Τον ώδήγησε λοιπόν τήν έπομένην είς χήραν ηλικίας 41 έτών καί τον 
συνέστησεν είς αυτήν καί τήν θυγατέρα της 18 έτών. *0 άνθρωπος έκαμε άμέσως 
πρότασιν γάμου, μετέβη καί ήγόρασεν είδη 4.200 δραχμών καί έποίησε μνηστείαν. 
’Αλλά, πάντοτε κατά τον παθόντα, φεύγοντας άνεκάλυψεν δτι είχαν άφαιρεθή άπό 
τό πορτοφόλι του 5.000 δραχμαί... * ’Ελευθερίων ήθών ή νέα, είσήλθεν μετά νεαροΰ 
Λιβανέζου κτηματίου είς λαϊκόν ξένοδοχεϊον τοϋ Πειραιώς. ’Έλαβε τήν συμφωνη- 
θεΐσαν αμοιβήν προκαταβολικώς, έ'λαβε καί ό ξενοδόχος δύο δολλάρια, πλήν, ή νέα 
έγένετο άφαντος προ της τελετουργίας. Δι’ δ καί διαπληκτισθείς μέ τον θυρωρόν 
πού «άφησε τήν γυναίκα νά φύγη», Ιλαβεν πλήγμα διά σουγιά ό σερβιτόρος πού 
παρενέβη υπέρ τοϋ θυρωρού... * Στρίπ-τήζ έν μέση όδώ, παρουσία τοϋ φίλου καί 
άλλων τήν 3ην πρωινήν. Θιασώτης τοϋ Βάκχου δμως καί άπλή οικοκυρά ή δράστις, 
πού τό περιπολικού τό όποιον έσπευσε έσπευσμένως τήν μετέφερε είς Σ.Α.Β. καί 
έκεϊθεν είς Ίπποκράτειον...* "Οταν τό έγκαταλελειμμένο φορτοταξί φιλοξενεί τον 
έ'ρωτα, κατά πάσαν πιθανότητα... καίγεται άπό άχαριστίαν. Αυτό δταν τό ζευγάρι 
έγκαταλείπει έκεϊ μέσα άνημμένο σιγαρέττον καί άπέρχεται... * Κ.λ., κ.λ....

ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ «X»



ΕΙΔΗΣΕΙΣ Sc ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

ΠΡΟΑΓΩΓΑΓ! ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΩΑ

Προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων καί έκ τών έν ίσχύι 
πινάκων προήχθησαν: 1) δ 'Υπαστυνόμος Α' τά 'εω ς κ. Θεόδωρος Τζίμας, κατ’ 
εκλογήν, εις τδν βαθμόν του-’Αστυνόμου Β' τάξεως καί 2) ό Άρχιφύλαξ κ. Ά ν- 
δρέας Σπηλιωτόπουλος, κατ’ εκλογήν, εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου.

** *
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΔΙΑ ΓΡα ΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μαργα
ρίτης Θεοδοσίου, Βασίλειος Μαριόλης, ’Αναστάσιος Μαρ όπουλος καί ’Ιωάννης 
Κατσοπρΐνος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: 1) οί Άρχιφύλακες κ.κ. Κων
σταντίνος Παπαδόπουλος καί Νικόλαος Κάντας, διά λόγους υγείας, καί 2) οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Ευθύμιος Τσιλαλής, ’Αναστάσιος Μεθενίτης, Βασίλειος Σταθόπου- 
λος καί ’Απόστολος Τάγιος, διά λόγους πειθαρχίας.

—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ή Άστυφύλαξ Θέμις Κουρεντή, 
λόγω ορίου ηλικίας.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

•—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς: 1) Άνθυπαστυνόμον κ. Νικόλαον Μαούνην καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. 
Κωνσταντίνον Παπουτσήν, Κωνσταντίνον Γιαννακάκον, Νικόλαον Γουζιλόπουλον καί 
Νικόλαον Κοτσώνην, διότι, άπαντες έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, δραστηριό- 
τητος καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών 
εργασίας, έπέτυχον τήν 1-9-63 τήν σύλληψιν τών κακοποιών Ίωάννου Μακρή καί 
Μιχαήλ Μάτσα καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών αυτοκι
νήτων.

Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθη ό Υπαστυνόμος Α' κ. ’Απόστολος Κα- 
φίρης, διότι, προϊστάμενος τυγχάνων τοϋ ΛΒ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, κατηύ- 
θυνεν έπιδεξίως τούς ώς άνω ύπ’ αύτόν υπαλλήλους, μέ άποτέλεσμα τήν σύλληψιν 
τών άνωτέρω κακοποιών.

*
*  *

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά εις τούς εορτάζοντας ’Α
στυνομικούς Δ ευθυντάς Α' κ. κ. Ίωάννην Καραχάλιον καί Ίωάννην Νιχογιαννό- 
πουλον, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Ίωάννην Κεφαλαν, Βασίλειον 
Δημόπουλον, Βασίλειον Γιαννόπουλον, Βασίλειον Σακελλαρίου, Ίωάννην Σαρρήν 
καί Ίωάννην Παπαϊωάννου, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατω
τέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.



Ειδήσεις καί πληροφορία!.

ΠΕΝΘΗ

Ι ω ά ν ν η ς  Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ
Γήν 17ην Δεκεμβρίου 1963 άπεβίωσεν έν Άθήναις ό πρώην υγειονομικός Δι

ευθυντής Β' τάξεως ’Ιωάννης Παπαποστόλου. Ή  κηδεία τοϋ έκλιπόντος έγένετο 
την έπομένην έκ τοϋ Α' νεκροταφείου. Παρέστησαν πολλοί έν ένεργεία καί έν συν- 
τάξει αστυνομικοί, ιατροί καί άλλοι έπιστήμονες τής άθηναϊκής κοινωνίας. Τον έπι- 
κήδειον έξεφώνησεν ό υγειονομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Νικόλαος Κιούπης, 
όστις καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Ό  ’Ιωάννης Παπαποστόλου έγεννήθη εις τό Παλαιοξάριον Δωρίδος τώ 1890. 
Τώ 1925, πτυχιοΰχος ών της ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, κα- 
τετάγη εις τό νεοσύστατον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων ώς υγειονομικός αξιωματικός, μέ τον βαθμόν τοϋ 
’Αστυνόμου Β' τάξεως. Τω 1930 προήχθη εις ’Αστυ
νόμον Α' τάξεως καί τω 1943 εις ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Β' τάξεως Τω 1950, καίτοι έδει να άποχωρήση 
λόγιο ορίου ήλικία,ς, παρετάθη ή έν τώ Σώματι παραμο
νή του δι’ έν είσέτι έτος. Ούτως άπεχώρηαε τής ’Αστυ
νομίας τό τέλος τοϋ 1951, άπονεμηθέντος αύτώ τοϋ βα- 
θμοϋ τοϋ ύγειονομικοΰ Διευθυντοΰ Α' τάξεως.

Ό  ’Ιωάννης Παπαποστόλου, έκ τών πρώτων ια
τρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διδάκτωρ τής ιατρικής, 
διακεκριμένος παθολόγος, μικροβιολόγος καί μαιευτήρ 
κατά τό διάστημα τής έν τώ Άστυνομικώ Σώματι θη
τείας του προσέφερεν άληθώς πολυτίμους υπηρεσίας. ’Ε 
πιστήμων άριστος, άλλά καί άνθρωπος προσηνέστατος 
καί έμφορούμενος υπό άνωτέρων άνθρωπιστικών ιδεωδών, έ'χαιρεν ιδιαιτέρας έκ- 
τιμήσεως καί έξαιρέτου σεβασμοΰ, τόσον έν τώ Σώματι τής ’Αστυνομίας, όσον 
καί έν τώ ίαρικώ καί έπιστημονικώ, γενικώς εΐπεϊν, κόσμω τής πρωτευούσης.

Παλαιοί καί νεώτεροι άστυνομικοί, άμα τώ άγγέλματι τοϋ θανάτου του, ήσθάν- 
θησαν λύπην μεγάλην. Ένεθυμήθησαν τον καλόν φίλον, τον άριστον ιατρόν, τον ει
λικρινή καί ύπέροχον άνθρωπον. Ό  έκλιπών, ύπηρετήσας πιστώς και ευορκως το 
’Αστυνομικόν Σώμα, ήγάπα τοΰτο ιδιαιτέρως καί, όταν είσέτι άπεχώρησε τούτου, 
περιέβαλε μέ στοργήν καί ένδιαφέρον ού μόνον τούς έν ένεργεία καί έν συντάξει άστυ- 
νομικούς, άλλά καί τά μέλη τών οικογενειών των καί τούς συγγενείς καί φίλους των.

Ό  ’Ιωάννης Παπαποστόλου, ό φίλος ιατρός, άπέθανεν. Ή  μνήμη του όμως 
θά παραμείνη αιωνίως εις τάς σκέψεις μας. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους 
του καί εύχόμεθα εις αύτούς τήν έξ υψους παρηγοριάν. Ό  κατά τάς ήμέρας αύτάς 
ένσαρκωθείς Θεός τής άγάπης, άς άναπαύση τήν ψυχήν τοϋ κοιμηθέντος Διευθυντοΰ 
έν σκηναϊς δικαίων. Τό χώμα τής ’Αττικής γής, τό καλΰψαν τήν σεπτήν σορον του, 
άς εϊναι έλαφρόν.

Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε Ιατρέ.
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Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Κ ο ρ δ ο π ά τ η ς
Τήν 12ην Δεκεμβρίου 1963 έν τώ Δημοτικώ Νοσοκομείω ’Αθηνών άπέθανεν ό 

τέως ’Αστυνόμος Α' τάξεως Γεώργιος Κορδοπάτης. Κατά τήν έκφοράν της σοροϋ τοϋ 
άποθανόντος, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τοϋ Γ' νεκροταφείου, κατέθεσε στέφανον 
έκ μέρους τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος καί ώμίλησεν ό Α' 'Υποδιευθυντής της ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως, κ. Ευάγγελος 
’Αναστασίου, είπών τά έξης:

«’Αείμνηστε συνάδελφε Γεώργιε Κορδοπάτη.
Ή  εκκλησία μας μέ τά θεία λόγια τής νεκρώσιμου άκολουθίας σέ προπέ

μπει εις τήν τελευταίαν σου κατοικίαν.
'Όλοι ήμεΐς, συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοί σου, συγκεντρωθέντες σήμερον 

γύρω άπό τό νεκρικό σου κρεβάτι, σοΰ άπευθύνομεν τό τε- 
λευταΐον χαιρετισμόν, τό τελευταΐον χαϊρε.

'Υπήρξες ενα άπό τά ικανά στελέχη τοϋ Σώματος ’Α
στυνομίας καί εΐργάσθης διά τήν πάταξιν τοϋ έγκλήματος 
καί τήν έπιβολήν τοϋ κράτους τοϋ Νόμου.

'Υπήρξες άγαπητός εις όλους μας, ιδιαιτέρως δέ εις 
τήν πόλιν τών Πατρών, ή οποία ηύτύχησεν, έπί μακρά έτη, 
νά δρέψη τούς αγαθούς καρπούς τής θερμουργοϋ πνοής καί 
τής δημιουργικής δραστηριότητός σου, καί ή οποία είμαι βέ
βαιος σέ θρηνεί ήδη ώς ΐδικήν της μεγάλην άπώλειαν.

Ό  ζήλος σου καί ή άφοσίωσίς σου προς τό καθήκον 
θά είναι δι’ ήμάς φωτεινά παραδείγματα.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον τόσον ήγάπησες, καταθέτει δι’ 
έμοΰ, έπί τής σοροϋ σου τον στέφανον τοϋτον εις έ'νδειξιν εύγνωμοσύνης διά τάς προσ- 
φερθείσας εις τοϋτο υπηρεσίας σου, όχι μόνον καθ’ δν χρόνον έτέλεις έν ένεργεία, 
άλλά καί όταν έκτος 'Υπηρεσίας διατελών συνέχιζες άπό νέας έπάλξεις, τώρα πνευ- 
ματικάς, νά τό ύπηρετής, δημοσιεύων άρθρα καί πραγματείας, άπό τών στηλών έπαγ- 
γελματικών περιοδικών καί έφημερίδων, διά τών οποίων έπεδίωκες νά μεταλαμπα- 
δεύσης εις τούς νεωτέρους συναδέλφους τήν φλόγα καί τό χριστιανικόν κάλλος τής 
αύαισθήτου, τής ώραίας ψυχής σου.

Ό  Θεός ας παρηγορή τήν άπορφανισθεΐσαν οΐκογένειάν σου.
Τό χώμα τής ’Αττικής γής, τό όποιον σέ λίγο θά σέ καλύψη, ας είναι έλαφρόν.
Αΐωνία σου ή μνήμη άείμνηστε συνάδελφε Γεώργιε Κορδοπάτη».
'Ο Γεώργιος Κορδοπάτης έγεννήθη τώ 1900 εις τό χωρίον Λιασίνοβα, τής 

επαρχίας Καρδαμύλης τοϋ Νομού Λακωνίας. Τώ 1923 κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν 
καί τώ 1925 προήχθη εις Άρχιφύλακα. Τώ 1930 προήχθη είς Ύπαστυνόμον Β' 
τάξεως, τώ 1934 είς Ύπαστυνόμον Α' τάξεως, τώ 1943 είς ’Αστυνόμον Β' τάξεως 
καί τώ 1952 είς ’Αστυνόμον Α' τάξεως. Άπεχώρησε τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 
τώ 1956, λόγω ορίου ήλικίας, άπονεμηθέντος αύτώ τοϋ βαθμοϋ τοϋ ’Αστυνομικού 
Διευθυντοΰ Β' τάξεως.

Διακρινόμενος διά τον εξαιρετικόν προς τήν υπηρεσίαν ζήλον, τό θάρρος, τήν 
ενεργητικότητα, τήν φιλομάθειαν, τήν διοικητικήν, έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδι- 
κήν κατάρτισιν, τήν εύγένειαν καί τήν προθυμίαν, έξετιμάτο ιδιαιτέρως τόσον υπό 
τών συνεργατών του, οσον καί ύπό τής ΓΙατραϊκής κοινωνίας, ήν έπί 25ετίαν πι- 
στώς ύπηρέτησεν.

Εύχόμεθα όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν τοϋ μεταστάντος ’Αστυνόμου 
και χαρίση βάλσαμον παρηγοριάς είς τούς οικείους του.

Αΐωνία ή μνήμη σου άλησμόνητε 'Αστυνόμε.
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Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς
Την 18ην Δεκεμβρίου 1963 άπεβίωσεν έν τώ Νοσοκομείο) «’Αλεξάνδρα», 

ύποκύψας εις την έπάρατον της έποχής μας νόσον, ό έν ένεργεία ’Αστυνόμος Β' 
τάξεως Παναγιώτης Καρακατσάνης. Ή  κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ Γ' 
νεκροταφείου. ΓΙαρέστησαν πολλοί άστυνομικοί, έν συντάξει καί έν ένεργεία, ώμί- 
λησε δέ καί κατέθεσε στέφανον, έκ μέρους του ’Αστυ
νομικού Σώματος, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κων
σταντίνος Τσιοϋγκος.

Ό  Παναγιώτης Καρακατσάνης έγεννήθη τω 
1914 εις τό Κάτω Παλαιοξάριον Δωρίδος. Τω 1937 
κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τω 1940 
προήχθη εις Άρχιφύλακα, τω 1943 εις 'Υπαστυνόμον 
Β' τάξεως, τω 1947 εις 'Υπαστυνόμον Α'τάξεως καί 
τω 1959 εις ’Αστυνόμον Β' τάξεως. Κατά τό διάστημα 
τής 26ετοΰς άστυνομικής του υπηρεσίας, ύπηρέτησεν 
εις διαφόρους άστυνομικούς υπηρεσίας των ’Αστυνο
μικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς. Τελευταί
ως όπηρέτει εις τό Έπιτελεΐον τής Άστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Τίμιος, ηθικός, άξιοπρεπής, έχέμυθος καί άπο- 
λύτως άφωσιωμένος τή υπηρεσία διεκρίνετο διά τήν 
ένεργητικότητα καί διοικητικήν του ικανότητα. Έξετιμάτο ιδιαιτέρως τόσον ύπό 
τών προϊσταμένων του, όσον καί ύπό τών υφισταμένων του. Ό  τόσον άδόκητος 
θάνατός του έλύπησε βαθύτατα φίλους, συνεργάτας καί γνωστούς.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα τήν αίωνίαν, έν σκη- 
ναΐς δικαίων, άνάπαυσιν τοΰ κοιμηθέντος ’Αστυνόμου.

Αίωνία ή μνήμη σου αλησμόνητε ’Αστυνόμε.

Ή λ ί α ς  Τ σ ο ύ μ π ε λ η ς
Τήν 25ην Δεκεμβρίου 1963 άπεβίωσεν έν τώ Γενικώ Κρατικώ Νοσοκομείω 

ό πρώην ’Αστυνόμος Β' τάξεως Ή λίας Τσούμπελης. 
Κατά τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην 
τοΰ θανάτου του έκ τοΰ Α ' νεκροταφείου, παρέστη 
άντιπροσωπεία αστυνομικών καί άλλοι, φίλοι καί πα
λαιοί συνεργάται τοΰ έκλιπόντος. ’Επί τής σοροΰ κα- 
τετέθη στέφανος έκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος.

Ό  Ή λίας Τσούμπελης έγεννήθη τώ 1898 εις 
Λάγεια Γυθείου καί τον Μάρτιον τοΰ 1921, φοιτητής 
ών τής Νομικής, κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων. Τον Σεπτέμβριον τοΰ ίδιου έτους προήχθη εις 
Άρχιφύλακα, τώ 1923 εις 'Υπαστυνόμον Β' τάξεως, 
τώ 1924 εις 'Υπαστυνόμον Α' τάξεως καί τώ 1934 
εις ’Αστυνόμον Β' τάξεως. Άπεχώρησε τοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος τώ 1940, τή αιτήσει του. Μέ 
τήν κήρυξιν τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου έπανήλθεν 

ως έφεδρος ’Αστυνόμος Β', άπολυθείς μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου. 'Ο μεταστάς, έκ
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των πρώτων στελεχών της ’Αστυνομίας, προσέφερε πολλάς υπηρεσίας κατά τό διά
στημα της άστυνομικης του σταδιοδρομίας.

Τα «’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποϋνται τούς οικείους του καί εύχονται όπως
ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν του κοιμηθέντος. 

Αίωνία του ή μνήμη.

’ Α π ό σ τ ο λ ο ς  Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς

σωπεία άστυνομικών καί άλλοι, φίλοι καί παλαιοί 
συνεργάται του έκλιπόντος.

'Ο άποθανών συνάδελφος έγεννήθη τω 1902 εις 
τδ Καρτερόγλιον Μεσσηνίας καί τω 1930 κατετάγη 
εις το ’Αστυνομικόν Σώμα. Τω 1943 προήχθη είς 
Άρχιφύλακα,τώ 1944 εις Άνθυπαστυνόμον, τω 1946 
είς Ύπαστυνόμον Β' τάξεως καί τω 1950 είς Ύ πα- 
στυνόμον Α' τάξεως. Άπεχώρησε της υπηρεσίας το 
τέλος τοϋ 1956, καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ηλικίας. 
Κατά το διάστημα τής άστυνομικης του υπηρεσίας 
έπεδείξατο ικανοποιητικήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν 
καί διοικητικήν ικανότητα, γεγονός διά τό όποιον καί 
έξετιμάτο ύπό πάντων. Παραλλήλως προς τά άστυ- 
νομικά του καθήκοντα έφοίτα είς τήν Φιλοσοφικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, λαβών τό 
πτυχίον τοϋ φιλολόγου καθηγητοΰ.

Τήν 12ην Δεκεμβρίου 1963 άπέθανεν ένταϋθα καί έκηδεύθη τήν έπομένην, ό 
τέως 'Τπαστυνόμος Α' τάξεως ’Απόστολος Παναγιωτόπουλος. Παρέστη άντιπρο-

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», συλλυπούμενα τούς οικείους του, εύχονται όπως
ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν τοϋ μεταστάντος συναδέλφου. 

Αίωνία ή μνήμη σου αλησμόνητε συνάδελφε.


