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Ή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την 25ην Μαρτίου του 1821. 
Τό μήνυμα τής ‘Αγίας Λαύρας συγκλονίζει τις καρδιές μας. Έττί 143 
χρόνια ό Ελληνισμός κατά τήν ήμερα αυτή ψάλλει ύμνους γιά τήν 
άθάνατη ιδέα τής ελευθερίας. Καί όμως ό "Ελληνας αισθάνεται καί 
πάλι τήν άνάγκη νά στρέφη κάθε χρόνο τό νοΰ προς αυτή, γιατί 
πραγματικά τό γένος ξαναγιεννιέται καί άναβαπτίζεται στήν ίερή 
κολυμβήθρα τού 1821. ’Επί 400 χρόνια σκλαβιά τής χειρότερης 
μορφής σφυρηλατούσε τίς άλυσίδες των δυστυχισμένων Ελλήνων καί 
γενεές ολόκληρες είχαν άνατραφή καί είχαν χαθή μέσα στο σκοτάδι 
τής τυραννίας. Ή άναπνοή είχε στερηθή τό οξυγόνο τού ελεύθερου 
άγέρα, τό πνεύμα είχε δεσμευθή, οί γραικοί έσκυβαν τό κεφάλι, ή 
ζωή έμαραίνετο καί τούς άνθρώπους τούς μετεχειρίζοντο σάν κτήνη. 
Ή Ελλάδα είχε σβηστή άπό τόν παγκόσμιο χάρτη. Ό  "Ελληνας 
έχασε τήν πατρίδα του!

Κάτω όμως άπό τά ερείπια διεσώζετο άσβεστη ή σπίθα τής 
ελευθερίας, πού διετηρεϊτο όχι μόνο στά βουνά άπό τούς περίφη
μους άρματωλούς, άλλά καί στήν πάλι καί στά χωριά, κρυμμένη 
κάτω άπό τό μαύρο ράσο. Καί μαζί με τόν ιερό κλήρο θεματοφύ- 
λακες τής ίερής αύτής φλόγας υπήρξαν καί οί "Ελληνες δάσκαλοι 
μέ τό «Κρυφό Σχολειό». Άλλά καί όταν τά σουλτανικά στίφη είχαν 
άπλωθή σ’ δλην τήν Ελλάδα, ή χώρα αύτή πού γέννησε τήν 
Ελευθερία, πού άνέθρεψεν ήρωες στον Μαραθώνα, στή Σαλαμίνα, 
στις Θερμοπύλες καί στις Πλαταιές γιά νά σώση τόν πολιτισμό 
τής Εύρώπης καί ολόκληρου τού κόσμου, είχε γεννήσει τιτάνες τού 
Πνεύματος πού έλαμπαν σάν φωτεινά άστέρια τού εύρωπαϊκού χώ
ρου. Είχε τόν ’Αδαμάντιο Κοραή, τόν ’Ιωάννη Καποδίστρια, τόν 
Ύψηλάντη, τόν Μαυροκορδατο καί τούς πρωτεργάτες τής «Φιλι
κής Εταιρίας», ήτοι τόν ’Εμμανουήλ Ξάνθο, τόν ’Αθανάσιο
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Τσακάλωφ, τον Νικόλαο Σκουφά καί τον Παναγιώτη Άναγνω- 
στόπουλο.

Κάτω άπό τους σιωπηλούς θόλους τού εθνικού τούτου εντευ
κτηρίου, οί Μεγάλοι "Ελληνες πατριώτες καί οί εύγενεΐς φιλέλληνες 
έσφυρηλάτησαν με υπομονή, στο άμόνι τού δικαίου, τά θαυμαστά 
όπλα τής ’Ελευθερίας καί προπαρασκεύασαν τό εκτυφλωτικό φως 
τής 25ης Μαρτίου τοΰ 1821.

Ή ελληνική ψυχή έξεγείρεται. ΤΗλθε τό πλήρωμα τού χρόνου. 
ΤΗλθεν ή στιγμή νά διδάξη ή μικρή ‘Ελλάδα στον κόσμο, πώς οί 
δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Τό άπαιτούσε ό αμείλικτος νόμος μιας 
ένδοξης ιστορίας τριών χιλιάδων ετών, τό άπαιτούσε ή δύναμι 
τοΰ πεπρωμένου τής Ελληνικής Φυλής.

Καί τή λαμπερή ήμέρα τής 25ης Μαρτίου 1821, ήμέρα τοΰ 
εορτασμού τού Εύαγγελισμού τής Θεοτόκου, στο μοναστήρι τής 
'Αγίας Λαύρας, ό Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψώ- 
νει τή σημαία τής Ελευθερίας ψάλλοντας : «Εύαγγελίζου γή χα
ράν μεγάλην».

Οί σκλαβωμένοι "Ελληνες, ξυπόλυτοι, χωρίς όπλα, πεινασμέ- 
νοι, δίνουν τον τρομερό όρκο «’Ελευθερία ή θάνατος» καί τρα
γουδούν με λαχτάρα τό θούριο τού βάρδου τής εθνικής άναγεννή- 
σεως, τού μάρτυρος τής ελευθερίας, τοΰ Ρήγα Φεραίου:

« Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή ».

Καί άπό τή στιγμή εκείνη, ή ιερή λαμπάδα τής ‘Αγίας Λαύρας 
έφώτισε τό δρόμο προς τή μεγάλη θυσία. Τό γιαταγάνι άνεμίζεται 
σάν άστραπή μέσα στο ζοφερό σκοτάδι. Έτραντάχθη ολόκληρη ή 
'Ελληνική γή. Βροντούνε τά κλέφτικα καρυοφύλια κι αντιλαλούνε οί 
ελληνικοί λόγγοι καί τά βουνά, κι οί κάμποι.

Ξύπνησαν οί ραγιάδες άπό τό λήθαργο. Λεβέντες άδάμαστοι 
τινάχθηκαν επάνω γιά νά σπάσουν τις βαρείες άλυσίδες. Άλλαλαγμός 
τραντάζει τήν ξηρά καί θεόρατες φλόγες φωτίζουν τά πέλαγα. Εί
ναι οί τυραννοκτόνοι τής ξηρας, είναι ό πυρσός τού Κανάρη καί οί 
πυρπολητές στις θάλασσες πού ανοίγουν τό δρόμο γιά νά περάση 
φωτισμένη ή πολυπόθητη « ’Ελευθερία». Είναι εκείνοι πού δεν έλη- 
σμόνησαν ποτέ, ότι προέρχονται άπό τήν εύγενέστερη άριστοκρα- 
τία τού κόσμου, ότι ό ’Εθνικός μας θυρεός φέρει τό υψηλόν έμβλημα : 
« Αίέν Άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων »·

Οί "Ελληνες τού 1821 με τά στήθια τους άνεχαίτισαν κατά 
τον Εον π.Χ. αιώνα τήν ’Ασιατική πλημμύρα. Τό «Μόλων λαβέ» 
καί τό «ύπό σκιάν πολεμήσωμεν» τού Λεωνίδα στις Θερμοπύλες 
μέ τούς τριακοσίους του ήρωες, πού τούς είχαν γαλουχήσει λύκαι-
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νες μητέρες, έπανέλαβε μέ την πιο αγέρωχη πνοή ό λεβεντόκορμος 
’Αθανάσιος Διάκος τής ’Αλαμάνας, μέ τό «Σκυλιά κι άν μέ σουβλί
σατε ένας Γραικός έχάθη ». Ό  Όδυσσεύς ΆνδροΟτσος στο «Χάνι τής 
Γραβιάς», ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο Βαλτέτσι καί στά Δερ
βενάκια, ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στη Μάνη, ό Παπαφλέσσας 
στό Μανιακι, ό Κανάρης στά Ψαρά, ό Άνδρέας Μιαούλης στά πέ- 
λαγα, ό Γεώργιος Καραϊσκάκης στη Ρούμελη καί στό Ν. Φάληρο, 
ό Μάρκος και ό Νότης Μπότσαρης στό Μεσολόγγι, οι Τζαβελλαϊοι 
στό Σούλι, οί άθάνατες ήρωίδες τού χορού τού θανάτου στό Ζά
λογγο, καί τόσοι άλλοι ήρωες τού Άγώνος τής ’Εθνικής μας ’Ανε
ξαρτησίας έστησαν τρόπαια δόξης, έστερέωσαν τό βάθρο τής ’Ελευ
θερίας καί θυμίσανε στην κοιμισμένη τότε Ευρώπη, κάτω άπό την 
τρομερή δύναμι τής 'Ιεράς Συμμαχίας τού Μέττερνιχ, ότι «ή μεγα- 
λωσύνη στά Έθνη δέν μετριέται μέ τό στρέμμα, μέ τής καρδιάς τό 
πύρωμα μετριέται καί μέ τό αίμα» καί ότι ή Ελλάδα δέν είχε πε- 
Θάνει. Ή Ελλάδα πλάστηκε γιά νά ζή.

‘Ολόκληρος ή άνθρωπότης σταμάτησε τότε Θαμπωμένη στό 
Μεσολόγγι, μπροστά στό βωμό τού υψηλότερου άνθρώπινου ιδα
νικού, μπροστά στό θαύμα, μπροστά στό ενδοξότερο μεγαλούργημα 
των αιώνων.

’Επί πέντε ολόκληρα χρόνια τά κανόνια βροντούσαν στό Με
σολόγγι. Κατά τις ζοφερές νύχτες οΐ ήχοι έφταναν στις άκτές τής 
ώραίας Ζακύνθου καί έμπνεόμενος άπό τον μεγάλο, τον τιτά
νιο άγώνα των άγωνιστών, ό ποιητής των « ’Ελεύθερων Πολιορκη- 
μένων» έγραψε τον ’Εθνικό μας "Υμνο. Κατά τήν ήρωϊκή έξοδο 
των ήρώων, τό Μεσολόγγι παρεδόθη στις φλόγες καί στό πυρωμέ
νο σίδερο, ενώ ό Χρήστος Καψάλης προχωρούσε προς τό ολοκαύ
τωμα κρατώντας στό χέρι τό δαυλό. Θυσία όμοια προς αύτή δέν 
υπάρχει στήν Ιστορία. Δόξα άφθαρτη καί ποίημα καί θρύλος έγινε.

’Εάν λοιπόν, μερικοί είχαν τήν άντίληψι ότι ό άρχαΐος Ελλη
νισμός εξαντλήθηκε βιολογικά καί ότι οί νεώτεροι "Ελληνες είναι 
ξένοι πρός τούς Μεγάλους Προγόνους των, οί καπνοί των ερειπίων 
τού ολοκαυτώματος τού Μεσολογγίου καί τόσων άλλων ολοκαυτω
μάτων καί ή θριαμβευτική νίκη τής γενναίας Ελλάδος, άπέδειξαν 
ότι έπλανήθησαν. Διότι μόνον γνήσιοι "Ελληνες ήταν δυνατό νά 
φτειάξουν τό 1821· μόνον οί γνήσιοι άπόγονοι των ολίγων στρα
τιωτών ιού Μιλτιάδου, πού όταν έπετέθησαν κατά τών στρατιών 
τού Άρταφέρνη, έξελήφθησαν άπό τούς Πέρσες ώς τρελλοί λόγω 
τού μικρού αριθμού τω ν  μόνον τά γνήσια παιδιά τών Λεόντων τού 
Λεωνίδα, τά όποια άντίκρυσαν περιγελώντας καί μέ στήθη γρανι- 
τένια τούς λογχοφόρους τού Μαρδονίου· μόνον οί άμεσοι διάδοχοι 
τού Κωνσταντίνου, ό όποιος πάνω στήν αναπόφευκτη ήττα καί
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συμφορά, ανέβασε μέ την ευγένεια τής στωικής του θυσίας την τι
μή του Βυζαντίου στό ύψος παγκόσμιου Συμβόλου.

Αυτά τά απίστευτα έπη και τρόπαια, άπό την έπαρσι τής 
Σημαίας μέ τό Σταυρό στην "Αγια Λαύρα, έως τή μάχη τής Πέ
τρας, όπου οί λίγοι χωρίς όπλα, χωρίς μέσα, μετρήθηκαν μέ μιά 
κολοσσιαία αυτοκρατορία, κυνήγησαν συχνά τά στίφη της καί 
τους στόλους της, καί υπόμεναν απτόητοι δοκιμασίες καί καταστρο
φές πολύ άνώτερες άπό τήν άνθρώπινη άντοχή, είναι καρπός τής 
ελληνικής γής, τού ελληνικού αιθέρα, τού ελληνικού αίματος, είναι 
περίληψι καί επιστροφή όλων των αιώνων τής ελληνικής σταδιο
δρομίας, είναι στήλες φωτεινές πού φθάνουν στον ούρανό καί φω
τίζουν τά Παγκόσμια Χρονικά.

Δικαιούνται λοιπόν σήμερα νά θυμηθούν τήν άλήθεια αύτή οί 
σύγχρονοι "Ελληνες, οί όποιοι έκαμαν έργα ισάξια τής σημερινής 
θρυλικής επετείου. Γιατί καί τό 1912-1913 καί ή συμβολή μας στον 
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ( 1914-1918 ) καί τό άποκορύφωμα τού Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου ( 1939- 1945 ), μέ τά άνυπέρβλητα τρόπαια 
καί τις φρικιαστικές θυσίες, ή ένδοξη άνάβαση στις κορφές τής Πίν
δου, τού Γράμμου καί τού Βίτσι καί τό άστραποβόλημα τής ελλη
νικής λόγχης στή μακρυνή Κορέα είναι πτυχές πού φωτίζονται 
άπ’ εύθείας άπό τή λάμψι τής ‘Αγίας Λαύρας καί πού έπεβεβαίω- 
σαν τή συνέχεια καί τήν πορεία προς τά Άνω τής Ελλάδος μέ 
σφραγίδες Δόξας καί Τιμής.

Αύτοί οί γενναίοι μαχητές, οί ελευθερωτές, οί δαδούχοι αλλά 
καί πρόμαχοι τού εύρωπαϊκού πολιτισμού, τον όποιον πολλές φο
ρές έσωσαν άπό ορμητικά κύματα των βαρβάρων καί έθυσιάσθη- 
σαν γιά τήν εθνική καί παγκόσμια ελευθερία, άνέτρεψαν τούς νό
μους τής Ολης καί απέδειξαν στόν κόσμο ότι τό ισχυρότερο όπλο 
στήν άνθρωπότητα είναι, καί Θά είναι πάντοτε ή άνθρώπινη ψυχή.

Ή άνάμνησις μέ εύγνωμοσύνη των θυσιών, των Θριάμβων καί 
των τροπαίων των ήρώων τού 1821, γιά τό εύγενέστερο άνθρώ- 
πινο ιδανικό τής Ελευθερίας, εκπαιδεύει τις ψυχές μας καί γιά τις 
μεγάλες ώρες τού μέλλοντος

Ά πό τά βάθη των αιώνων τό θαύμα τής ήρωικής μας φυλής 
συνεχίζεται.

Τό θαύμα τού χρυσού αΐώνος των Αθηνών είναι εκπληκτικό 
ώς εκδήλωσι πνεύματος. Τό θαύμα όμως τών ήρώων τού 1821, 
τής μεγάλης καί ιστορικής σημερινής επετείου, είναι εκπληκτικό καί 
ώς έκδήλωσις ψυχικού μεγαλείου.

ΓΓ αύτό ή σκιά τού Μυστράλ γυμνωμένη ψιθυρίζει :
«"Αν είναι νά πεθάνονμε γιά  τήν rΕλλάδα,
θεία είναι ή Δάφνη. Μιά φορά κανείς πεθαίνει !».

Ν. Α.
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ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

' Η 25η Μαρτίου τοΰ 1821 συμβολίζει δι’ ήμάς τούς "Ελληνας τήν έν τώ 
έλληνικώ χώρω εθνικήν καί δημοκρατικήν αναδημιουργίαν.

Τήν ήμέραν ταύτην οί άγωνισταί τοΰ 21, μέ έπί κεφαλής τήν Εκκλησίαν 
καί μέ το εγερτήριον σάλπισμα τής 'Αγίας Λαύρας, έδόνησαν τάς καρδίας δλων 
των Ελλήνων, δλων των έπί γής ανθρώπων.

Έσάλπισαν τήν ιδέαν τής εθνικής άνεξαρτησίας καί έν ταύτώ τήν ιδέαν 
τής ’Αριστοτελικής Φιλότητος, τήν ιδέαν τής Δημοκρατίας τοΰ Πλάτωνος, τήν 
ιδέαν τής Χριστιανικής ’Αγάπης.

Παράγων τής Δημοκρατίας καί φορεύς τής ’Ελευθερίας ό Έλλην είχε τό
τε, καί έχει πάντοτε, ως πανοπλίαν του τα υψηλά δόγματα τής ’Ελευθερίας, προ
σωπικής, πολιτικής καί έθνικής.

Ήγωνίσθη τότε καί έθυσιάσθη, δπως πάντοτε άγωνίζεται καί έν ανάγκη θυ
σιάζεται, διότι ύπήρξεν ό γεννήτωρ καί κατέστη ό θεματοφύλαξ των πανανθρώπι
νων αυτών ιδανικών.

Ή  'Ελλάς άπό τοΰ 1821 καθίσταται καί πάλιν είς τάς κρίσιμους στιγμάς τοΰ 
κόσμου ό φωτοδότης τής οικουμένης.

Τά μετά τήν άλωσιν 400 χρόνια τής έθνικής νάρκης, δχι μόνον δεν έσβη
σαν τήν φλόγα τής πίστεως, άλλά καί μάς προσφέρουν πάντοτε τήν έννοιαν τής 
έν Τάφω ζωής, έν ω τό 1821 μάς παρέχει ολοφάνερα τήν έκ νεκρών άνάστασιν.

Είς τήν υλικήν δύναμιν τοΰ κατακτητοΰ οί πρόγονοί μας τοΰ 1821, καί οί 
μεταγενέστεροι, άντέταξαν τήν πίστιν μόνον καί τά ιδανικά, δπως έπιγραμματι- 
κώς έξεφράσθησαν «’Ελευθερίά ή Θάνατος».

Αί κακουχίαι, τά βασανιστήρια, αί ταπεινώσεις, έθωράκισαν τήν άπόφασίν 
των, ή νά ζήσουν έλεύθεροι ή νά άποθάνουν.

Καί ένίκησαν. Διότι ή γνώσις τών ιδεωδών τούτων καί δχι ή βία, ή γενναιό- 
της, ό άλτρουισμός, ή αύταπάρνησις, ήσαν τότε καί θά παραμένουν έσαεί άμετά- 
θετοι συντελεσται τής νίκης καί χαρακτηριστικά τής φυλής τών Ελλήνων.

Κατά τήν σημερινήν έθνικήν έπέτειον τής 25ης Μαρτίου ας στρέψωμεν εύ- 
λαβικώς το τιμητικόν μας βλέμμα εις τούς μαρτυρικούς έκείνους πνευματικούς καί 
φυσικούς προγόνους μας, οί όποιοι μέ το αίμα των έκληροδότησαν είς ήμάς Πα
τρίδα έλευθέραν, έλευθέραν ζωήν καί έλευθέραν άνάπτυξιν.

’Αξιωματικοί καί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας, ό άγων έκείνων δέν έτερματίσθη. ’Αφανείς σεις συνεχισταί τών έ- 
θνικών παραδόσεων, έξακολουθήστε μέ πίστιν είς τον Θεόν καί τον Βασιλέα ήμών, 
μέ τήν ιδίαν έκείνων αύταπάρνησιν, νά ύπηρετήτε τον ύπέροχον Λαόν, έν τη πεποι- 
θήσει δτι ό θεσμός τής Δημοκρατίας πάντοτε βελτιοΰται, ό πολίτης θά έξυψώνεται 
καί τό "Εθνος αιωνίως θά ζή.

Ζ ή τ ω  ή ' Ε λ λ ά ς !
Ό  'Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΕΝΓΕΣIΑΝ

ΤΟ
ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ 1821

'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ 

Β' (Τελευταΐον)

Οι πρόγονοί μας έφθασαν είς τό Είκοσιένα υστέρα άπό τετρακοσίων έτών απίστευ
τες θυσίες καί ολοκαυτώματα, υστέρα άπό τό μεγαλειώδες εκείνο πνεύμα πού 

έκαλλιεργήθη έπίμονα άπό τήν Χριστιανικήν πίστιν καί άπό τήν αίγλην δ, τι τοϋ 
ελληνικού κατά τό παρελθόν. Ξεκίνησαν προς τήν έπανάστασιν μέ ψυχήν, ένστικτον 
καί δύναμιν τήν ’Ορθοδοξίαν καί τό Βυζάντιον, άλλά καί μέ τήν μαγείαν, τήν μακρι
νήν αίγλην καί τήν υπερηφάνειαν τής «Ελληνικής τελειότητος» πού ένέπνεεν ή άρ- 
χαία Ελλάς. Καί δεν έγνώριζαν φυσικά, ούτε ήτο δυνατόν νά γνωρίζουν, δτι τό έρ- 
γον τους έκεΐνο θά ύπερέβαινε κατά πολύ τήν σημασίαν ένός συγκεκριμένου έθνικοΰ 
άγώνος· δτι θά έλάμβανε τό μέρος των Ελλήνων ή παγκόσμιος ιστορική συνείδη- 
σις, δτι θά κατεδικάζετο άπό όλους τούς λαούς ό άσιατικός μωαμεθανισμός καί θά 
έκρίνετο ή εκβασις τοϋ άγώνος ώς ιστορική πράξις δικαιοσύνης τής πολυαιωνίου 
άντιδικίας έλληνικής χριστιανοσύνης καί άσιατικοΰ μωαμεθανισμού. "Οτι θά κατε
δικάζετο ή ΰλη καί θά έδίδετο ή θέσις ή άρμόζουσα είς τό Πνεύμα, άφοΰ οί "Ελλη
νες, έστω καί δούλοι καί άπαίδευτοι τότε, άνήκον είς τήν φυλήν πού άντεπροσώπευε 
τό Πνεύμα, οί άλλοι δέ, οί δυνάσται οί πολυπληθείς καί οί ισχυροί, άνήκον μόνον είς 
τήν ύλην καί τον σκοταδισμόν τών άσιατικών σπηλαίων. Έγνώριζαν καλώς δμως 
οί πρόγονοι πού έ'φθασαν είς τό 1821 δτι τήν αίματοβαμένην αύτήν γήν, τήν χώραν 
παλαιών θεών καί ήμιθέων τού βυζαντινού κύκλου, τήν έκατοικοϋσεν ένας λαός πού 
δεν ήνείχετο τήν καταισχύνην, ένας λαός πού δέν έδαμάζετο άπό τά βασανιστήρια 
καί περιφρονοΰσε τον θάνατον. Έγνώριζαν δτι τήν γήν των τήν κατοικούσαν καί τότε 
γνήσιοι άπόγονοι Σαλαμινομάχων καί Μαραθωνομάχων, άνθρωποι οί όποιοι έδη- 
μιουργούσαν, άνθρωποι πού κατέκτων τον κατακτητήν μέ τήν δύναμιν τής ψυχής 
καί τού πνεύματος. Μέ αύτά τά ιδανικά προς τον Θεόν καί τον συνάνθρωπον, μέσα 
άπό τά δάκρυα καί τούς πόνους, πίσω άπό τούς νεκρούς, τό Γένος ορθώθηκε καί 
διεξεδίκησε τήν ελευθερίαν του χωρίς νά άγνοή πόσον δυσμενής παρουσιάζετο ή 
διεθνής συγκυρία, πόσον άκατάλληλος άπό άπόψεως διεθνούς κλίματος ήτο ή στι
γμή τήν όποιαν έπέλεξε διά νά άποτινάξη τον τουρκικόν ζυγόν.

** *

Η ιστορική πραγματικότης όμιλεΐ λίαν παραστατικώτατα διά τό πλέον άκα- 
τάλληλον τής στιγμής πού έπέλεξαν οί "Ελληνες νά καταλύσουν τά δεσμά των. 

Ή  άρχή τής διατηρήσεως τών ύφισταμένων καθεστώτων, έστω καί διά βιαίας 
έπεμβάσεως τρίτης χώρας, είχεν έπιβληθή άπολύτως είς τάς διεθνείς σχέσεις. Ουτω 
αί έπαναστατικαί κινήσεις είς τήν 'Ισπανίαν καί τό Πεδεμόντιον, αί άλλαι έπανα- 
στατικαί κινήσεις είς τάς δύο Σικελίας, αί όποϊαι άπέβλεπον είς τήν καθιέρωσιν 
συνταγματικού τρόπου διακυβερνήσεως, κατεπνίγησαν υπό γαλλικών καί αύστρια-
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κών στρατευμάτων. Τδ ’ίδιον θά συνέβαινεν καί εις τήν Ελλάδα, έάν ή ’Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ήτο μέλος τής συμμαχίας των άπολυταρχικών κρατών καί έάν δύο 
έξ αυτών, ή Ρωσία καί ή Αυστρία, δεν είχον βλέψεις έπί τών έδαφών της. Ή  μο
ναδική δμως αυτή εύτυχής συγκυρία δεν ήμπόδισε τάς Μεγάλας Δυνάμεις νά δια- 
μηνύσουν εις τον Σουλτάνον οτι ούδέποτε καί εις ούδεμίαν περίπτωσιν θά ύπεστή- 
ριζον τούς «εχθρούς τής τάξεως», δεν ήμπόδισε τον Μέττερνιχ νά σπεύση νά δηλώ- 
ση οτι έάν άπαγχονισθοΰν, στραγγαλισθοΰν, άνασκολοπισθοϋν 500 χιλιάδες έκ τών 
Ελλήνων έπαναστατών, ούδείς θά ένοχληθή...

'Η  ιστορική πραγματικότης όμιλεΐ άκόμα διά πολλάς επαναστάσεις πού προ- 
ηγήθησαν τής έλληνικής καί είχον άνοίξει τον δρόμον προς τήν κατεύθυνσήν τής αύ- 
τοδιαθέσεως. Είχον εΐδικώτερον προηγηθή ή άμερικανική καί ή γαλλική έπαναστά- 
σεις, άλλά αί δέκα τρεις τότε Πολιτεϊαι τής Βορ. ’Αμερικής είχον τήν ένεργδν ύπο- 
στήριξιν τής Γαλλίας, τής μεγαλυτέρας δυνάμεως τής έποχής, καί οί Γάλλοι έπανα- 
στάται διέθετον τήν ΐσχύν τής χώρας των, ένώ οί 'Έλληνες έδραξαν τά δπλα καί 
άνεφώνησαν τήν ιαχήν «’Ελευθερία ή Θάνατος» μέ μοναδικόν σύμμαχον τήν ιδέαν. 
Είχον προηγηθή πολλαί επαναστάσεις μέ κίνητρον πολλούς καημούς τών λαών, διά 
ψωμί, ισότητα, παραχώρησιν περισσοτέρων δικαιωμάτων, ένώ ή έλληνική έπανά- 
στασις έκινήθη καί ένεψυχώθη άπδ τον αιματηρόν καημόν τής ελευθερίας καί μόνον. 
Ούδεμία άλλη έπανάστασις έχει νά παρουσιάση τον ελληνικόν θρίαμβον τής ιδέας 
καί τοϋ πόθου προς τήν ελευθερίαν, ούδεμία άλλη έπανάστασις έχει νά έπιδείξη ότι 
πέραν τών άριθμών καί τών μέσων, δ, τι κυρίως ένδιαφέρει είναι ή άπόφασις τής 
θυσίας. Καί δέν ύπάρχει εις τήν ιστορίαν παράδειγμα λαοΰ ό όποιος νά έπέδειξε τό
σην ιστορικήν μνήμην καί τόσην άντοχήν εις τό άποπνικτικόν περιβάλλον μιας μα- 
κράς καί σκληράς δουλείας.

Οί πρόγονοί μας τοϋ Εϊκοσιένα άπεφάσισαν νά άποδείξουν εις τήν άνθρωπότη- 
τα δτι ή Ελλάς ήτο ζώσα πραγματικότης καί όχι νεκρά άνάμνησις, δτι ό ελληνικός 
λαός ύπήρχε καί έμάχετο μέ άγωνιστικήν διάθεσιν τόσον έντονον, μέ επιθυμίαν διά 
τήν ελευθερίαν τόσον ζωηράν, ώστε ήσθάνετο τον έαυτόν του ικανόν νά παραμερίση 
οίονδήποτε έμπόδιον. Άπεφάσισαν οί πρόγονοί μας νά μή πεθάνουν, νά μή σβήση 
ό Ελληνισμός, καί μέσα εις αύτήν τήν άπόφασιν έρριξαν τήν ζωήν τους, τήν οΐκο- 
γένειά τους, τά πάντα. Είναι διάχυτος αύτή ή άπόφασις εις τάς πλήρεις πόνου καί 
ούσίας προκηρύξεις τους προς τούς «'Έλληνας άδελφούς», δπως προσεφωνοΰντο με
ταξύ των, είναι διάχυτος εις τάς προκηρύξεις τους προς τον ένθουσιώδη εύρωπαικόν 
φιλελληνισμόν, πού εκείνον τον καιρόν μόνον ’Αρχαία Ελλάδα έβλεπε μπροστά του 
καί ήθελε νά τήν ϊδη ξαναγεννημένη μέ τούς άγώνας καί τάς ήρωϊκάς μορφάς τών 
άγωνιστών τοϋ 1821, είναι διάχυτος εις τάς προκηρύξεις προς τάς εύρωπαϊκάς κυ
βερνήσεις. Ή  πρώτη προκήρυξις πού άπηύθυνεν ό Πέτρος Μαυρομιχάλης προς τάς 
εύρωπαϊκάς Αύλάς τήν 25ην Μαρτίου, ήτοι δύο ήμέρας άφ’ δτου οί ήρωϊκοί Μανιά- 
ται έξεχύνοντο πρώτοι εις τήν πεδιάδα τών Καλαμών καί κατελάμβανον τήν πρω
τεύουσα τής Μεσσηνίας, έτέλουν δέ εύθύς άμέσως, έν μέσω κατανυκτικής συγκινή- 
σεως, πάνδημον δοξολογίαν παρά τον ποταμόν Νέδοντα ύπό είκοσι πέντε ιερέων προς 
τον Παντοκράτορα, είναι αρκούντως ένδεικτική τών πόθων τοϋ υποδούλου "Ελλη- 
νος, τής μεγάλης άποφάσεως νά άπολυτρωθή τό Γένος άπό τά δεινά του:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Πρός τάς εύρωπαϊκάς Αύλάς έκ μέρους τοϋ φιλογενοϋς ’Αρχιστρατήγου τών Σπαρτιατικών 

στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη καί της Μεσσηνιακής Γερουσίας τής έν Καλαμάτη.
Ό  άνυπόφορος ζυγός τής οθωμανικής τυραννίας εις τό διάστημα ένός καί έπέκεινα αΐώνος, 

κατήντησεν εις μίαν άκμήν, ώστε νά μή μείνη άλλο εις τούς δυστυχείς Πελοποννησίους 'Έλληνας, 
είμή μόνον πνοή καί αύτή διά νά ώθή κυρίως τούς εγκαρδίους άναστεναγμούς των. Εις τοιαύτην 
οντες άθλίαν κατάστασιν, έστερημένοι άπό δλα τά δίκαιά μας, μέ μίαν γνώμην όμοφώνως άπε-
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φασίσαμεν νά λάβωμεν τά άρματα καί να όρμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς άλλήλους 
φατρία καί διχόνοια, καρποί της τυραννίας, άπερρίφθησαν εις τόν βυθόν της λήθης καί άπαντες 
πνέομεν πνοήν έλευθερίας. Αί χεϊρες μας όπου ήσαν δεδεμέναι μέχρι τοΰ νΰν άπό τάς σιδηράς άλύ- 
σους τής βαρβαρικής τυραννίας, έλύθησαν καί έλαβον τά όπλα κατά των τυράννων. Οί πόδες μας 
οί περιπατοΰντες έν νυκτί καί ήμέρα εις τάς άγκαρεύσεις τής ασπλαχνίας, τρέχουν εις άπόκτησιν 
των δικαιωμάτων μας. Ή  κεφαλή μας ή κλίνουσα τόν αυχένα ύπό τόν ζυγόν τόν άπετίναξε, καί άλλο 
δέν φρονεί είμή τήν ελευθερίαν. Ή  γλώσσα μας ή άδυνατοΰσα εις τό νά προφέρη λόγον, εκτός των 
άνωφελών παρακλήσεων πρός έξιλέωσιν των τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει καί κάμνει 
νά άντηχή τό γλυκύτατον όνομα τής έλευθερίας. Έ ν  έ ν ί  λ ό γ ω  ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν  ή ν ά  
έ λ ε υ θ ε ρ ω θ ώ μ ε ν  ή ν ά  ά π ο θ ά ν ω μ ε ν .  Διό καί παρακαλοϋμεν τήν συνδρομήν όλων 
των έξευγενισμένων εύρωπαϊκών έθνών, ώστε νά δυνηθώμεν νά φθάσωμεν εις τόν ιερόν καί δίκαιον 
σκοπόν μας, καί νά λάβωμεν τά δίκαιά μας καί νά άναστήσωμεν τό τεταλαιπωρημένον 'Ελληνικόν 
Γένος μας. Δικαίψ τω λόγιο ή μήτηρ μας ή 'Ελλάς, έκ τής οποίας καί σείς έφωτίσθητε, άπαιτεϊ 
όσον τάχιστα τήν φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, διά τήν όποιαν καί ήμεις θέλομεν δείξει έν καιρφ 
πραγματικώς τήν ευγνωμοσύνην μας.

Έν τω Σπαρτιατικοί στρατοπέδω Καλαμάτας τή 25 Μαρτίου 1821.
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ήγεμών καί αρχιστράτηγος καί ή Μεσσηνιακή 

Γερουσία ή έν Καλαμάτη (*)

,** *

Η μεγάλη συνέχεια τοΰ Ελληνισμού, τό ηρωικόν σάλπισμα του 1821 διά τήν 
έθνικήν μας παλιγγενεσίαν, διά τήν ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων διακήρυξιν 

τής άποφάσεως νά δημιουργηθή άνεξάρτητον έλληνικόν κράτος, κατέπληξαν τήν διεθνή 
κοινήν γνώμην. Έχρειάσθη νά λάμψουν ώς σάπφειροι ή 'Αγία Λαύρα και ή Τριπο- 
λιτσά, ή ’Αλαμάνα καί ή Γραβιά, τό Μανιάκι καί τό Μεσολόγγι, όλοι οί χώροι άπό 
Ταινάρου μέχρις Όλύμπου καί άπό Ίονίου πελάγους μέχρι των μικρασιατικών πα
ραλίων διά νά διαδεχθή τήν έκπληξιν ό θαυμασμός, καί ό θαυμασμός νά όδηγήση εις 
τό Ναυαρϊνον. Έχρειάσθη νά πληρωθή τό χάος μέ μυριάδες πτώματα, νά γεννήσουν 
νέους Ήρακλεΐς οί στερηές καί οί θάλασσες, νά άναστηθοϋν Θερμοπύλες καί Μαρα- 
θώνες, νά ξαναζήσουν ’Ακρίτες, Βουλγαροκτόνοι καί Παλαιολόγοι καί, προ παντός 
νά ξαναλάμψη τό «Έν τούτω νίκα» διά νά καρποφορήση ό σπόρος τής Έλευθερίας. 
Έχρειάσθησαν άγώνες πού μόνον "Ελληνες ήμποροϋσαν νά διεξαγάγουν, θυσίες πού 
μόνον "Ελληνες έγνώριζαν νά ύφίστανται. Ά ν  έκείνη ή νίκη τοϋ πνεύματος κατά τής 
ύλης έ'καμε τήν πολιτισμένην άνθρωπότητα νά ύμνήση διά μίαν άκόμη φοράν τόν χώ
ρον τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Άριστοτέλους καί τοΰ Σωκράτους, καί νά στείλη έμπρακτον 
μήνυμα ευγνωμοσύνης εις τόν τόπον τοΰ Παρθενώνος, άν τήν ιδίαν νίκην έχαιρέτησε 
μέ σεβασμόν ή οικουμένη εις όλους τούς μετέπειτα καί μέχρι σήμερον τιτανείους 
άγώνας τοΰ Έλληνισμοΰ, τό χρέος μας σήμερα προβάλλει έπιτακτικώτερον: Νά μή 
άκολουθήσωμεν μόνον τόν δρόμον πού μάς άνοιξαν οί πρόγονοι, οί πατέρες καί οί 
μεγάλοι άδελφοί άπό τριών χιλιετηρίδων μέχρι χθές, μέχρι σήμερον. ’Αλλά νά κατα- 
στήσωμεν συνείδησιν οτι δέν είναι δυνατόν νά ζώμεν ούτε στιγμήν έξω άπό αύτόν 
τόν δρόμον, τόν δρόμον πού καθορίζει ό Μέγας, ό 'Ιστορικός, ό Πανανθρώπινος ρόλος 
τής γής τοΰ Παρθενώνος.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

(1) Ώ ς έξηκριβώθη άργότερον, ή Μεσσηνιακή Γερουσία άπετελέσθη έκ των II. Μαυρομι- 
χάλη, Θ. Κολοκοτρώνη, Δ. Παπαφλέσσα, Άναγνωσταρα, Νικηταρα καί Κυριάκου. 'Αποτελεί αΰτη 
τήν άπαρχήν τοϋ πρώτου έλληνικοΰ τοπικού έλευθέρου πολιτειακού όργανισμοϋ.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜ ΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟ Σ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΝ ΤΙΜ ΕΤΩ Π ΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ  ΤΟ  ΦΩΣ ΤΗ Σ  Χ Ρ ΙΣΤ ΙΑ Ν ΙΚ Η Σ  ΑΓΑΠ Η Σ
Ύπδ τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΤ

(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου)

Πάντως έν είναι βέβαιον, ήτοι 8τι τά έξώγαμα τέκνα έστερήθησαν τής πατρι
κής άγάπης.

Έν τοιαύτη περιπτώσει θά έκαμέ τις ΐσως την παρήγορον ύπόθεσιν οτι του
λάχιστον τά έκτος τοϋ γάμου γεννηθέντα παιδία άγαπώνται ύπό τής μητρός των. 
'Η  οποία θάέρριψε βεβαίως δλην της τήν άγάπην έπ’ αύτών, ίνα άνεύρη τήν παρη
γοριάν διά τήν έγκατάλειψιν. Δυστυχώς όμως ή τραγική πείρα, τήν οποίαν άποκτά 
ό συναντών άγάμους μητέρας, είναι κατά κανόνα (ύφίστανται ευτυχώς καί άγιαι έ- 
ξαιρέσεις) τελείως διάφορος. Διότι φαίνεται οτι είς τον κόσμον αύτόν ύπάρχουσι καί 
«μανάδες, πού δεν άγαποϋν τά παιδιά τους». Καί είς αύτάς άνήκουσι δυστυχώς οπωσ
δήποτε συνήθως καί αί ψυχαί τών θλιβερών τούτων άγάμων μητέρων.

Καί έν πρώτοις αύται άντεπάθησαν τά τέκνα των, πριν ή τά φέρωσιν είς τον 
κόσμον. Διότι βεβαίως θά έδοκίμασαν τότε, δτε άκόμη εύρίσκοντο κατά τήν πρώτην 
έποχήν τής έγκυμοσύνης, νά άπαλλαγώσιν αύτών δΓ άμβλώσεως. ’Εάν δεν τό επέ
τυχαν, θά έζήτησαν λίαν πιθανώς τήν άπόκρυψιν τοϋ τοκετού καί θά έσκέφθησαν τήν 
παιδοκτονίαν. Άνατριχιαστική ή πείρα τοϋ ιατροδικαστικού έργαστηρίου. «Μανάδες, 
πού βάζουν το νεογνον μέσα σέ γεννήματα ή θέτουν μέσα εις το στόμα του βαμβάκι 
ή κάτι άλλο, ώστε νά μή δύναται νά άναπνεύση καί νά άποθάνη έξ άσφυξίας. ’Ή  τό 
στραγγαλίζουν. "Η τό πετοϋν σέ πηγάδια, σέ γκρεμνούς, στη θάλασσα ή στά όρνεα. 
’Ή  τό παίρνουν καί κτυποΰν τό κεφαλάκι του έπάνω σέ βράχια καί σέ πέτρες διά νά 
σπάση. Εύρέθη άκόμη καί μάνα, πού έτρύπησε μέ καρφί τό τρυφερό κρανίον τοϋ 
παιδιού της καί τοϋ άνακάτευε τό μυαλό του». Καί έρωτώμεν, πού εΰρίσκεται έπί 
τών περιπτώσεων τούτων ή μητρική άγάπη;

’Αλλά καί έάν ή άγαμος μήτηρ δέν έτόλμησεν ή δέν ήδυνήθη νά φονεύση τό 
έξώγαμον τέκνον της, θά έπεχείρησε λίαν πιθανώς νά έκθέση τούτο. Έσκέφθη τις 
άρά γε, τί είναι αύτό κατ’ ούσίαν, τό όποιον λέγεται «έκθεσις»; "Οπως «ρίπτουν τά 
γατάκια στά σκουπίδια, έτσι πετοϋν καί τά τέκνα των στο δρόμο καί στά σκουπίδια».

’Αλλά μήπως έχει οίανδήποτε σχέσιν μέ τήν μητρικήν άγάπην ή άλλη λίαν 
συχνή, άλλά καί λίαν δυσαπόδεικτος περίπτωσις, είς τήν οποίαν δέν προσέχουσιν 
έπαρκώς, καθ’ ήν άγαμος μήτηρ κρατεί μέν παρ’ έαυτή τό νόθον τέκνον της, άλλά 
σκοπίμως δέν παρέχει τήν άρμόζουσαν περιποίησιν; «Δέν τοϋ δίδει άρκετήν τρο
φήν, δέν τό θηλάζει έπαρκώς, τό άφήνει μέσα σέ ρεύματα, τό άφήνει νά κοιμάται 
ξεσκέπαστον, γενικώς δέ κάνει τό παν διά νά άσθενήση τό νόθον τέκνον της» καί 
τοιουτοτρόπως νά άποθάνη οίονεί έκ φυσικού θανάτου. Καί πάντα ταϋτα, διότι ή 
άγαμος μήτηρ εΰχεται ένδομύχως νά άπαλλαγή τοϋ τέκνου της.

’Αλλά καί έάν παρά ταϋτα τό νόθον τέκνον έπιζήση, ή μήτηρ έπιμόνως καί 
φορτικώς ζητεί νά εύρη οίανδήποτε άλλην διέξοδον, ϊνα άπαλλαγή τοϋ άνεπιθυμή- 
του τέκνου της. Ζητεί έν άσυλον, μίαν τροφόν, ίσως άσυνείδητον, δι’ αύτό άδιαφορεΐ. 
Ό  έν γένει δέ τρόπος τής συμπεριφοράς τής άγάμου μητρός, άπαιτούσης τήν άπαλ- 
λαγήν της άπό τοϋ τέκνου της παρ’ έκπροσώπου Ιδρύματος τίνος ή άνθρώπου τίνος 
τής άγάπης, είναι τρόπος κατηγόρου, ως έάν οί τελευταίοι οΰτοι είναι υπόλογοι, διό
τι αΰτη έφερεν είς τον κόσμον αύτόν έν έξώγαμον τέκνον.

Άλλά ας προχωρήσωμεν! Έάν, παρά πάντα τά άνωτέρω, ή άγαμος μήτηρ
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δεν κατορθώση νά άπαλλαγη τοΰ τέκνου της καί τοιουτοτρόπως παραμείνη τοΰτο έν 
ζωή πλησίον της, κατά κανόνα αΰτη θά τό κακομεταχειρίζεται κατά τον χειρότερον 
τρόπον. «Διότι κάθε φορά, πού θά είναι εις τά νεϋρα της ή θά συναντά οίανδήποτε 
ειρωνείαν παρά τρίτων ή θά άντικρύζη εν έμπόδιον—καί ολα αύτά θά συμβαίνουν 
συχνά εις τήν ζωήν της—,θά ξεσπάη εις το άμοιρο παιδί, θά περιλούη αύτό μέ 
βρισιές καί βλαστήμιες καί θά το σαπίζη στο ξύλο».

Καί πάντα ταϋτα, διότι ή άγαμος μήτηρ άντικρύζει τό έξώγαμον τέκνον της 
ώς έμπόδιον εις τήν ζωήν καί εις τήν άποκατάστασίν της καί ώς έν σύμβολον, τό 
όποιον υπενθυμίζει είς αυτήν τον έγκαταλείψαντα καί μίαν άτιμίαν της.

Έ ξ  δλων όμως αύτών καταφαίνεται ότι, κατά τραγικήν μοίραν, τά νόθα τέ
κνα δεν άπολαμβάνουσιν οΰτε της μητρικής άγάπης.

Άποροΰσιν έπιστήμονές τινες, διατί τά νόθα παιδία παρουσιάζουσι πνευμα
τικήν καθυστέρησιν καί είδος «ψευδοολιγοφρενίας». ’Αλλά «ποιος έκάθησε διά νά 
διδάξη τό παιδί, τό νόθον ή τό έκθετον, άπό τά πρώτα του βήματα είς τήν ζωήν αυ
τήν τοΰτο ή εκείνο; Ποιος έκάθησε νά τοΰ μάθη λογάκια, ποιος προσεπάθησε νά 
τοΰ διδάξη τά πρώτα βήματα, ποιος τοΰ είπε παραμυθάκια, ποιος τό ένανούρισε, 
ποιος τό έπόνεσε καί ανησύχησε δι’ αύτό, όταν ήσθένησεν; Ποιος έφρόντισε διά νά 
τό άποστείλη εις τό σχολεΐον ή ποιος τό έπρόσεξεν είς τά μαθήματά του;»

"Η ποία τιμία οικογένεια άφήκε τά τέκνα της «νά κάμουν συντροφιά καί νά 
παίξουν μέ ένα νόθο», έφ’ όσον θά έφοβήθησαν μίαν διαφθοράν; Διότι καί ή συνα
ναστροφή μετ’ άλλων παιδιών καί τά παίγνια διδάσκουσι.

Καί όμως καί τό νόθον τέκνον είναι μία άθωα παιδική ψυχή. «Καί θέλει καί 
αΰτη νά γελάση, νά τρέξη, νά πηδήση μέ άλλα παιδάκια, νά παίξη κρυφτούλι, νά 
παίξη τόπι». "Οχι, «όλα αύτά είναι άπηγορευμένα είς αύτό»!

Καί θά περιπατή τό νόθον έν τη όδώ ή θά εισέρχεται τυχόν έντός αιθούσης 
τίνος ή κέντρου καί θά άκούη άρκετά συχνά ψιθύρους περί τής έξωγάμου ιδιότητάς 
του κατά τάς συνομιλίας τούτου ή έκείνου τοΰ κύκλου. Καί θά τύχη ό έχων τήν ιδιό
τητα τοΰ νόθου νά φιλονικήση μετά τίνος, οπότε θά άκούση καί πάλιν έκτοξευομέ- 
νην κατά πρόσωπον έναντίον του τήν ΰβριν περί τής ιδιότητάς του. Θά έρωτάται 
παρά τίνος περί τοΰ ονόματος ή τοΰ έπαγγέλματος τοΰ πατρός του καί θά περιέρ- 
χηται είς δυσχερή θέσιν, διότι δέν θά είναι είς θέσιν νά δώση μίαν άπάντησιν. Καί θά 
ζητη έν πιστοποιητικόν καί έκεΐ θά έμφαίνηται, άμέσως ή έμμέσως, ή έξώγαμος 
ίδιότης του.

’Εάν άντικρύζατε, «πώς ήρχισαν νά βουρκώνουν τά μάτια» μιας νεαράς κό
ρης, νΰν 19ετοΰς, τήν οποίαν παρέλαβον κατά τήν κατοχήν είς τήν παιδικήν πόλιν 
Νέας Σμύρνης είς ήλικίαν 5 έτών, νόθον τέκνον μιας υπηρέτριας, ΰπηρετούσης έν 
τη όδώ Σολωμοΰ, καί άποθανούσης έκ τής πείνης, ότε έν τη άρμοδία υπηρεσία ή- 
κουσε ότι θά άνεγράφετο ότι ήτο νόθος, τότε μόνον θά ήτο δυνατόν νά άντιληφθήτε 
«κατά κάποιον τρόπον», τί τραγικόν δράμα παίζεται είς τήν ψυχήν τών έξωγάμων 
τούτων ανθρωπίνων τέκνων.

Πάντως έξ όλων τούτων δείκνυται ότι καί ή τιμία κοινωνία άρνεΐται τήν α
γάπην καί άρνεΐται τήν έκτίμησίν της είς τά νόθα τέκνα. ’Εν τούτοις όμως Ιερόν 
αίτημα πάσης άνθρωπίνης ψυχής, καί βεβαίως κατ’ έξοχήν τής παιδικής, είναι ή 
αγάπη καί ή έκτίμησις τής άνθρωπίνης ψυχής των. Καί κατόπιν τούτου είναι φυσι
κόν τά νόθα τέκνα νά μεταβαίνωσιν, ΐνα άνεύρωσι τήν τοιαύτην στοργήν καί τήν 
τοιαύτην έκτίμησίν είς τούς κύκλους έκείνους τής κοινωνίας, παρ’ οίς ή νόθος γέν- 
νησις δέν συνιστά ηθικόν στίγμα, διότι άποτελεΐ συνήθη ιδιότητα ( 1). Καί είναι οί κύ-

1. «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. Αυτόθι.» σ. 13 (Ή  έπ'ι τήν εγκληματικότητα μείζων 
ροπή τών νόθων οφείλεται καί είς τήν δυσχερή καί μειονεκτικήν θέσιν, ήν ό νόθος έχει έν τή κοινω-
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κλοι ούτοι οί αισχρότεροι των άνθρώπων, «ή βρώμα και ή σαπίλα της κοινωνίας».
Πρέπει λοιπόν, κατόπιν τούτου, να άπορήση τις, διατί τα νόθα άνθρώπινα τέ

κνα τροφοδοτοϋσι τάς φυλακάς ή τήν άλητείαν ή την άθεΐαν ή οίανδήποτε άλλην 
βρωμερότητα καί έλεεινότητα; Καί διατί έχουσιν άποξενωθή άπό της κοινωνίας καί 
διατί έχουσι δηλητηριασθή υπό της μισανθρωπίας καί της αντικοινωνικότητας ( 1);

«Καί δεν νομίζετε ότι άκούετε τον τραγικόν άντίλαλον, τήν τραγικήν ηχώ κά
ποιας πληγωμένης καί πικραμένης καί παραπονεμένης παιδικής ψυχής του νόθου, 
ή οποία λέγει:

—Πατέρα, διατί μέ έφερες σαύτόν τον κόσμο καί δεν μου χαρίζεις τήν άγά- 
πην σου, τό όνομά σου, τήν προστασίαν σου;

—Μάνα, γιατί μέ έφερες σαύτόν τον κόσμο καί δεν μου χαρίζεις τό άτίμητο 
χάδι μιας άληθινής μάνας;

_ —Τιμία κοινωνία, γιατί δεν μέ άγαπάς καί δέν μέ έκτιμάς, άλλα μέ περιφρο- 
νεΐς καί μέ άπομακρύνεις; Πταίω εγώ, έάν έγεννήθην νόθον;»

"Εν τέκνον τοϋ Βρεφοκομείου, ό «Γιαννάκης», τό όποιον είσήχθη εις μίαν παι- 
δόπολιν τής Βασιλικής Προνοίας, έξεμυστηρεύθη εις τον έπιμελητήν του δικαστη
ρίου ανηλίκων ’Αθηνών Ήλίαν Άσημακόπουλον τον πόνον του:

«Εις τό βρεφοκομείου άγαποϋσα τά κακομοίρα τά μωράκια καί τα έχάϊδευα. 
Γιατί, καί αύτά τά καϋμενούλια, δέν έχουν σαν καί μένα ούτε μητερούλα, οΰτε πα
τερούλη».

"Αγνωστοι γονείς, ήκούσατε τον τραγικόν τούτον άντίλαλον τού παιδικού 
τούτου παραπόνου;

(Συνεχίζεται)

νία. Έν τώ σχολείω οί άλλοι παΐδες προσβλέπουσι, σκώπτουσι καί ύποτιμώσιν αυτόν, διό καί ύ
στερον οί νόθοι φέρονται εις τήν μετά των κατωτέρων καί άντικοινωνικών στοιχείων άναστροφήν, 
παρ’ οΤς ή έκ της γεννήσεως ήθικώς μειονεκτική θέσις αυτών όλιγώτερον παρατηρεΐται).

1. ’Άλλως παρατήρησις περί έρευνών της Hildegard Kipp. («Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. 
Αυτόθι» σ. 13, ύπ’ 1: «Έκ της υπό της Hildegard Kipp έρεύνης περί 220 νόθων διεπιστώθη, 
πόσον τά νόθου γεννήσεως άτομα κατέχονται ύπό άπογοητεύσεως διά τήν άστοργίαν τών γονέων 
καί τήν ήθικήν αυτών μείωσιν έν τη κοινωνία καί γεννάται έν αύτοϊς βαθύτατου συναίσθημα άτο- 
μικής μειονεξίας. Διό εκπλήσσεται τις, πώς ή κατά τών γονέων έχθρα αυτών δέν στρέφεται καί 
καθ’ ολοκλήρου της κοινωνίας. Βλ. «Η. Kipp. Die Unehelichkeit, ilire psychologische Situation 
und Problematik, Leipzig. 1933.»),
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Μ ΥΣΤΗ ΡΙΩ ΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜ Α  
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΩ ΣΈΝΑ ΒΑΠΟΡΙ
---------------'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------

{Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ή  άνάκρισις, έστω καί μετά τόσο καιρό από την έξέτασι όλων των άνδρών 
καί του πληρώματος καί ένα σωρό έπιβατών πού ήταν άπάνω στο βαπόρι, έβγαλε 
κάτι τό καταπληκτικό. "Οτι κατά τή μία μέ δύο τά χαράματα καί άφοΰ τό «’Αθή
να») είχε φύγει άπό τή Χαλκίδα καί έπλεε προς τον Πειραιά καί επομένως περνού
σε άπό τό Νότιο Εύβο ικό άκούσθηκε ξαφνικά ό κρότος πιστολιάς. 'Ο έπιβάτης Δημ. 
Σάββας, διευθυντής τού περιοδικού «Αύτοκίνητον», πού ταξίδευε τότε κι’ αυτός 
στήν πρώτη θέσι, πετάχθηκε μέ τον κρότο τής πιστολιάς όρθιος καί άπό τήν κα
μπίνα του βγήκε έξω προς τήν τραπεζαρία τού πλοίου. Είδε ότι είχε σηκωθή καί 
έκανε έρευνα ό λογιστής τού βαποριού γιά νά βρή άπό πού έπεσε ή πιστολιά χωρίς 
καί νά τό κατορθώση. Ό  Σάββας τότε στον καμαρωτό πού συνώδευε τό λογιστή 
τού είπε νά ψάξουν καί στις συνεχόμενες μέ τή δική του καμπίνες πού στή μία άπό 
αυτές είχε μείνει ό Κάστρο μήπως καί είχε πέσει μέσα έκεϊ ή πιστολιά. 'Ο καμα
ρωτός όμως τού είπε :

—’Αδύνατον. ’Εκεί μέσα μένουν καθώς πρέπει άνθρωποι.
Καί έπειδή έμεναν <(οί καθώς πρέπει άνθρωποι» δέν έγινε έρευνα, δέν βρέθη

κε πού είχε πέσει ή πιστολιά καί ό κρότος είχε νομισθή τότε ότι είχε προέλθει άπό 
τήν πτώσι κανενός βαρέος αντικειμένου επάνω στή γέφυρα καί ή έρευνα σταμάτη
σε χωρίς νά έξακριβωθή καί άπό τί είχε προκαλέσει τον κρότο. Καί όμως, υστέρα 
άπό τήν άνεύρεσι των υπολειμμάτων τού πτώματος τού δυστυχισμένου παιδιού, 
έβγαινε καθαρά πιά ότι τήν στιγμή τού κρότου, ό Ζάκ Κάστρο θά έπρεπε νά δολο- 
φονήται μέσα στήν καμπίνα του καί ότι ενώ ό λογιστής έψαχνε νά μπή καί στις 
καμπίνες τής πρώτης θέσεως, στήν καμπίνα πού έμενε ό Ζάκ, ό δολοφόνος ή οι 
δολοφόνοι του τεμάχιζαν μέ μαχαίρια τό πτώμα του, κατά τρόπον «αδαή», καθώς 
έγραφε ή ιατροδικαστική έκθεσις, άφοΰ στον μηρό τού δύστυχου παιδιού φαινόν
τουσαν καμμιά πενηνταριά μαχαιριές, καθώς είπαμε.

’Από τήν άνάκρισι πού είχε γίνει άμέσως μετά τήν έξαφάνισι τού Ζάκ απο 
τή Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι ό Ζάκ λίγες μέρες πριν είχε βγάλει διαβατήριο 
γιά τή Γαλλία. Γιατί ; Μυστήριο... ’Επίσης είχε διαπιστωθή ότι άπό τό χρυσοχο
είο πού δούλευε έπερνε 1750 δραχμές μισθό καί τήν παραμονή τής έξαφανίσεώς 
του ζήτησε καί πήρε μιά προκαταβολή 3.000 δραχμές άπό τό χρυσοχόο Μπουρλά, 
λέγοντας ότι ήθελε νά παραλάβη τό καινούργιο του παλτό πού εϊχε παραγγείλει. 
’Έδωσε πραγματικά γιά τό παλτό του 1.500 δραχμές, έδωσε καί στή μητέρα του 
ένα χιλιάρικο καί ότι άπό τά υπόλοιπα, ένα πεντακοσάρικο, είχε άγοράσει και τρία 
ζευγάρια κάλτσες. Είχε κάνει καί κάτι μικροέξοδα καί έπομένως μαζί του δέν έπρε
πε νά έχη περισσότερα άπό 400 δραχμές. Πώς έκανε λοιπόν τόσο ξαφνικό ταξίδι 
μέ τόσο λίγα λεπτά ; Τού πλήρωσε κανένας άλλος τό ναύλο πού ήταν τότε καμμιά 
διακοσαριά δραχμές ; Άγνωστο γιατί μιά φορά ένώ ό Ζάκ είχε μπή στή Θεσσα
λονίκη στο «Άθήναι » δέν είχε βγάλει εισιτήριο εις τό έκεϊ πρακτορείο, ένώ όπως 
είπαμε ό Θωλαδάμ είχε βγάλει εισιτήριο πρώτης θέσεως γιά τή Χαλκίδα. Είχε βγά
λει κανένας άλλος ταξιδιώτης εισιτήριο γι’ αυτόν μαζί μέ τό δικό του, στο ίδιο έν
τυπο, χωρίς νά άναφέρεται τό όνομα τού Ζάκ ; Ποιος ήταν αύτός καί γιατί ; Είχε 
πληρώσει ό Ζάκ μέσα στο βαπόρι εισιτήριο όπως έκαναν πολλοί επιβάτες; Ούτε 
στά στελέχη τών εισιτηρίων τού λογιστού βρέθηκε, οΰτε αύτός θυμόταν τίποτε μετά 
δύο καί πλέον μήνες. Άλλο ένα πράγμα πού δέν μπόρεσε νά έξακριβώση ή άνάκρι-



Μυστηριώδες έγκλημα πού έγινε έπάνω σ’ένα βαπόρι 301

σις στή Θεσσαλονίκη ήταν τό γιά ποιόν ή για ποιους προωρίζοντο τά γλυκά πού ό 
Ζάκ άγόρασε σ' ένα ζαχαροπλαστείο στή Θεσσαλονίκη στις 5 ή ώρα τό σούρουπο, 
δηλαδή δυο ώρες πριν μπαρκάρη. Γιατί τον είχαν δη νά ψωνίζη πάστες σ’ ένα ζα
χαροπλαστείο.

'Η  έξαδέλφη τοϋ Ζάκ, κυρία Κοέν, ή οποία έταξίδευσε μαζί μέ τό Ζάκ τό 
τελευταίο καί μοιραίο γι’ αύτόν ταξίδι είπε στήν κατάθεσί της οτι ό Ζάκ ήταν εύ- 
χαριστημένος επάνω στο καράβι. Γελούσε καί δέν έδινε καθόλου τήν έντύπωσι άν- 
θρώπου πού τού συνέβαινε κάτι. Επίσης άλλος ταξιδιώτης, ό ’Ισραηλίτης δικη
γόρος Γιακολέλ, κατέθεσεν οτι όταν τό «Άθήναι» έφθασε τό άλλο πρωί άπό τή 
Θεσσαλονίκη στο Βόλο καί βγήκε γιά λίγο αυτός καί ή γυναίκα του, βγήκε μαζί 
τους καί ό Ζάκ. Καί τότε πιθανόν νά έταχυδρόμησε καί τά δυο καταπληκτικά γράμ
ματα προς τούς γονείς του καί προς τήν ’Αλκμήνη γιά τήν «’Οδύσσεια», γιά τον 
κλοιό», «γιά τήν όλεθρία επιρροή τοϋ άγνωστου άπατεώνος» καί γιά τά άλλα πα
ράξενα πού έγραψε σ’ αύτά. Αύτοί οί μάρτυρες έπεβεβαίωσαν έπίσης δτι ό Ζάκ 
φαινόταν σαν νά κάνη ταξίδι άναψυχής, ότι κέρδισε στο πόκερ 85 δραχμές πού τις 
χάρισε στον καμαρωτό γιατί δέν ήθελε «νά κερδίση στά χαρτιά καί νά χάση τήν 
άγάπη του».

’Εξακριβώθηκε οτι στις φωτογραφίες πού βγήκαν τό πρώτο πρωινό τού τα
ξιδιού έπάνω στο καράβι μαζί μέ τον Ζάκ Κάστρο καί τον Θωλαδάμ είχαν φωτο- 
γραφηθή μαζί τους ό Δ. Νικολάου καί ένας κύριος Δημ. Μακρής, υιός εμπόρου τής 
Θεσσαλονίκης. Γιά τον τελευταίο είχε γραφή στις εφημερίδες οτι είχε πή, πριν βρε
θούν τά κομμάτια τού πτώματος τού νεαρού Εβραίου, ότι τάχα είχε βγή μαζί στον 
Πειραιά μέ τό Ζάκ, ότι ό τελευταίος τράβηξε άμέσως γιά τό σταθμό τής Λαρίσης, 
ότι τον ξαναεϊδε κατόπιν καί τού εϊπεν ότι έμενε σέ κάποιο ξενοδοχείο στον Πειραιά, 
ότι θά άνέβαινε στήν ’Αθήνα γιά νά συναντήση ένα φίλο του στο καφενείο «Πανό
ραμα», δίπλα στόν κινηματογράφο πού ήταν τότε στήν πλατεία τού Λαυρίου. Καί 
ότι μέ τό φίλο του αύτόν θά πήγαιναν νά δοΰν μιά φιλική τους οικογένεια κοντά 
στόν σταθμό Λαρίσης στήν ’Αθήνα καί τέλος ότι δήθεν ό Ζάκ τού είχε πή ότι θά 
έμενε στήν ’Αθήνα καμμιά δεκαπενταριά μέρες γιά δουλειές. Μά όταν ό άνακριτής 
Γιάννης Καλποΰζος έκάλεσε καί εξέτασε αύτόν τον Γιώργη Μακρή άποδείχθηκε 
ότι όλα αύτά ήσαν ψέματα άπό τή μιά άκρη έως τήν άλλη. Κατέθεσεν ότι όταν τό 
βαπόρι άραξε στή Χαλκίδα είχε βγή έξω. Ξαναγύρισε καί έκανε παρέα μέ τον Ζάκ 
Κάστρο άφοΰ ξεκίνησε τό καράβι άπό τό λιμάνι τής Χαλκίδος γιά τον Πειραιά καί 
εϊπεν ότι ό Ζάκ κατά τις 11 τή νύχτα τον καληνύχτησε καί μπήκε στήν καμπίνα 
του γιά νά κοιμηθή. Τίποτε άλλο δέν βγήκε άπό άνακριτικής πλευράς.

Θυμάμαι ότι ό άνακριτής Γιάννης Καλποΰζος έργάστηκε φιλότιμα καί σκληρά 
γιά νά διαλευκάνη αυτό τό έγκλημα καί μόλις πήρε τήν παραγγελία γιά τήν άνάκρισι 
κατέβηκε ένα πρωινό κάτω στόν Πειραιά γιά νά κάνη αύτοψία στο βαπόρι πού ήταν 
έκείνη τήν ήμέρα στο λιμάνι καί γιά νά ρωτήση καί προφορικώς, πριν λάβη τις κα
ταθέσεις τους, καί τούς καπετάνιους, τό λογιστή, τούς καμαρώτους καί τούς ναύ
τες άκόμα. Είχα συνοδεύσει τον φίλο μου τον άνακριτή. Μά τί νά βρής ύστερα άπό 
2 1/2 μήνες πού είχαν περάσει άπό τή μοιραία έκείνη νύχτα ώς τό πρωινό πού εί
χαμε πάει εμείς ; Μάς έδειξαν φυσικά τήν καμπίνα όπου είχε κάποτε μείνει ό Κά
στρο. ’Αλλά άντε νά βρής άποτυπώματα δαχτυλικά ή ίχνη άπό κηλΐδες αίματος 
άπό τό πλήσιμο πού θά είχε γίνει πρώτα άπό τό δολοφόνο μετά τό έγκλημα, καί 
υστέρα άπό τά σφουγγαρίσματα πού θά έκαναν οί καμαρώτοι καί οί παρακαμαρώ- 
τοι στο τόσο διάστημα πού πέρασε. Μιά φορά βρήκαμε κάτω άπό τήν κάτω καμ
πίνα κάτι μεγάλα καί φαρδειά κόκκαλα άπό παίδια πού ό άνακριτής τά είχε δώσει 
στο ιατροδικαστικό εργαστήριο γιά έξέτασι. Καί αύτό είπε ότι τά κόκκαλα αύτά 
ήσαν άπό μοσχαρίσιες μπριζόλες πού κάποιος έπιβάτης άφοϋ τις έφαγε πέταξε τά
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κόκκαλα κάτω άπό τήν καμπίνα του άντί νά άνοιξη το φινιστρίνι καί να τά πετά- 
ξη έξω. "Εγραψα τή λέξι «φινιστρίνι». Καί θυμάμαι δτι δλες εκείνες οί καμπίνες 
του «Άθήναι» πού ήσαν άπδ τή μια καί άπό τήν άλλη πλευρά της τραπεζαρίας εί
χαν κάθε μια άπό ένα φινιστρίνι διαμέτρου μισού τουλάχιστον μέτρου. Καί άπ’ αυ
τό μπορούσαν άξιόλογα νά πεταχτοΰν δχι μονάχα μεγάλα κομμάτια τού κορμιού 
τού σκοτωμένου πιά έκεϊ μέσα Ζάκ, άλλά καί ολόκληρο τό πτώμα του.

Καί έτσι οΰτε άπό τήν αυτοψία καί τήν έρευνα, ούτε άπό τήν άνάκρισι έβγαι
νε τίποτε. Τό μυστήριο έμενε σκοτεινό καί άδιαπέραστο. Δεν ξέραμε παρά τό δτι 
άγνωστο πώς καί γιατί ό Ζάκ έφυγε χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς νά πή τίποτε ξα
φνικά άπό τή Θεσσαλονίκη μέ τό βαπόρι «Άθηναι» καί χωρίς νά βγάλη εισιτήριο. 
"Οτι τήν άλλη μέρα στο Βόλο βγήκε καί ταχυδρόμησε τά δύο εκείνα παράξενα γράμ
ματα στους γονείς του καί στήν ’Αλκμήνη. "Οτι ξαναμπήκε στο βαπόρι, δτι έφθα- 
σε μέ αύτό στή Χαλκίδα, δτι φαινόταν καλά καί περίκαλα, δτι ήταν μέσα καί άφού 
τό καράβι έξεκίνησε άπό τή Χαλκίδα γιά τον Πειραιά, δτι στις 11 τή νύχτα τράβη
ξε γιά τήν καμπίνα του γιά νά κοιμηθή, δπως είπε ό μάρτυς Νικολάου, δτι στάθη
κε άδύνατον νά μαθευθή μέ ποιόν άλλο επιβάτη έμενε, δτι κατά τήν μία μέ δυο μετά 
τά μεσάνυχτα άκούστηκε μιά πιστολιά έκεϊ μέσα κάπου, δτι τό πρωί κανένας δέν 
είδε τον Ζάκ νά βγαίνη άπό τό βαπόρι δταν αύτό έφθασε στον Πειραιά, δτι κανένας 
πιά δέν ξανάειδε ζωντανό πουθενά τον Ζάκ, ούτε βρέθηκαν ίχνη του καί δτι μετά 
άπό δυο μήνες καί πάνω βρέθηκαν τά κομμάτια άπό τό κορμί του μέ καμμιά πε- 
νηνταριά μαχαιριές επάνω πού γίνανε κατά τό φοβερό έγκλημα πού έπεσε θύμα. 
Ποιος ή ποιοι καί γιατί σκότωσαν τό Έβραιόπουλο ; Μυστήριο. Μεγάλο μυστήριο.

** *
Πέρασαν λοιπόν τρία ολόκληρα χρόνια άπό τήν περίεργη έξαφάνισι τού δυ

στυχισμένου νεαρού Ζάκ Κάστρο άπό τή Θεσσαλονίκη καί άπό τήν άνεύρεσι τών 
υπολειμμάτων τού σκοτωμένου κορμιού του στήν παραλία, κοντά στον Κάλαμο τής 
’Αττικής, καί δμως οΰτε βρέθηκε ό Μάρκος Θωλαδάμ, ό κουτσός πενηντάρης Λε
βαντίνος, πού τού έκανε παρέα στο βαπόρι, οΰτε παρουσιάσθηκε κανένας μάρτυρας 
γιά νά πή τό πώς σκοτώθηκε καί άπό ποιόν ό νεαρός Εβραίος μέσα στήν καμπίνα 
του τής Α' θέσεως τού άτμοπλοίου «Άθήναι», τό ποιος τόν σκότωσε καί τό για
τί. Τό μυστήριο ήταν καί έμενε πάντα μυστήριο, σκοτεινό καί άπόλυτο καί έπει- 
δή πάντα οί έφημερίδες, δπως τό λέει καί ή λέξις, άπασχολοΰνται μέ τά καθημερι
νά, τά εφήμερα, έπαυσαν πιά νά άσχολούνται μέ τό αίνιγμα Ζάκ Κάστρο καί τή 
δολοφονία του. Καί έπειδή ό άνακριτής Γιάννης Καλπούζος παραιτήθηκε άπό πρω
τόδικης γιά νά δικηγορήση στήν ’Αθήνα, καί έπειδή ό διάδοχός του ήθελε νά μήν 
είναι φορτωμένος μέ μιά δικογραφία γιά ένα έγκλημα πού δέν έβγαινε, θεώρησε 
τήν άνάκρισι περαιωμένη καί υπέβαλε τή δικογραφία εις τό συμβούλιο τών Πλημ- 
μελειοδικών γιά τήν έκδοσι τού βουλεύματος. Μά δέν βγήκε ένα οριστικό βούλευ
μα γιά τήν ύπόθεσι, άλλά ένα βούλευμα πού διέτασσε νά διεξαχθή «περαιτέρω άνά- 
κρισις».

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΑΑΛΙ

ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
-Ε Ν Α Σ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ -

--------------------------  'Τπδ τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ _________________
(Σ υνέχε ια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

'Όλοι πού αποτελούσαμε τήν ομάδα, ό ’Αστυνόμος Βαλσαμής, ό ’Αστυνόμος 
Ξυνόπουλος, οί άστυφύλακες μακαρίτης Θεολογίτης, Γεωργάτος, Μπαμπουρέλης, 
Δημακογιάννης, Βέρης, Σαββόπουλος κι’ εγώ, δουλέψαμε σκληρά μέρα καί νύχτα 
ώς πού ξεκαθαρίσαμε τή λυκοφωλιά των πρακτόρων της Ι.Μ. (’Άϋντς Μαρίνε).

'Ωστόσο χωρίς διακοπή έξακολουθούσαμε την έ'ρευνα γιά τό βενζινόπλοιο πού 
έφερε τ ’ άλίπαστα άπό τήν ’Αμοργό, στούς όρμους καί το λιμάνι. ’Έτσι ένα πρωί, 
πηγαίνοντας γιά την ’Ακτή Ξαβερίου, είδα τον γνωστό μου καπετάν Νικήτα άπό 
τήν Αίγινα νά κάθεται μέ παρέα σέ μιά παραλιακή ταβερνούλα.

Τον πλησιάσαμε, χάρηκε πού μάς είδε, καί τον ρωτήσαμε γιά το βενζινόπλοιο.
—’Εγώ δεν ξέρω, μάς είπε, γιατί έλειπα ταξίδι, μά μπορεί νά ξέρουν άπ’ έδώ 

οί φίλοι μου καπεταναΐοι.
Πραγματικά οί φίλοι του ήξεραν ένα δυο άπ’ αυτούς.
—Ναί, μάς είπαν, παρά κάτω θά το βρήτε, είναι άραγμένο κοντά στή καρβου- 

νόσκαλα. Τον καπετάνιο του τον λένε Κορώνη.
Τούς ευχαριστήσαμε καί φύγαμε σχεδόν τρέχοντας. Βρήκαμε πράγματι τό 

καράβι, μά δεν φαινόταν έπάνω κανείς.
—Καπετάν Κορώνη ! φωνάξαμε.
Σέ λίγο ξεπετάχτηκε άπ’ τ’ άμπάρι στή κουβέρτα καί μέ δυο πηδήματα στο 

μουράγιο πού βρισκόμαστε ένας μεσόκοπος ήλιοκαμένος άνδρας, μέ αύλακωμένο 
τό πρόσωπο άπό τό μόχθο καί τήν άρμύρα τής θάλασσας, μά μέ δυο μάτια λαμπερά, 
γεμάτα καλωσύνη.

—’Εσύ είσαι ό καπετάν Κορώνης ; τον ρωτήσαμε.
—Ναί, έγώ είμαι. Τί θέλουν τά παιδιά;
—Ξέρεις καπετάνιε, τοϋ είπαμε, αν μπορούσες νά έρχόσουν μιά στιγμή στήν 

’Ασφάλεια πού θέλει κάτι νά σέ ρωτήση ό ’Αστυνόμος.
—Μετά χαράς, δέν είμαι μαθές καί συνηθισμένος νά μπαίνω σ’ αυτές τις πόρ

τες, μά έρχομαι.
"Οταν πήγαμε στο Τμήμα, ό αγαθός θαλασσινός άπονήρευτα μάς έξιστόρησε 

όλη τήν ύπόθεσι τής άγοραπωλησίας.
—Αυτόν πού άγόρασε τά παστά τον γνώριζες καπετάνιε ; τον ρώτησε ό Ύπα- 

στυνόμος.
—"Οχι, μά όπως καθόμουν κείνη τήν ήμέρα σ’ ένα καφενεδάκι άπέναντι, πού 

είχα άραγμένο τό καράβι, ήρθαν δύο έμποροι άπό τήν ’Αθήνα καί μοΰ ζήτησαν νά 
τούς πωλήσω τά παστά. Βρήκα τιμή συμφέρουσα καί τά έδωσα. Οί άνθρωποι μέ 
πλήρωσαν, τά φόρτο>σαν σ’ ένα αύτοκίνητο κι’ έφυγαν.

—Καί τά χρήματα τί τά έκανες ; τον ρωτήσαμε.
—’Αγόρασα τσιγάρα καί μερικά άλλα πράγματα πού δέν υπάρχουν στο νησί, 

καί τά άλλα τά έχω φυλαγμένα νά πληρώσω τό πλήρωμα.
—Μήπως τά κρατάς μαζί σου καπετάνιε; τον ρώτησε ό προϊστάμενος.
—Κι’ άμέ; έδώ τάχω.
Καί ξεκουμπώνοντας τό πουκάμισό του έβγαλε άπό κατάσαρκα ένα πάνινο 

καλοτυλιγμένο δεματάκι καί είπε :
—Αυτά είναι.
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—Καί. που νά ξέρης καπετάν Κορώνη πώς είναι όλα ψεύτικα, τοϋ είπαμε.
'Ο καϋμένος ό καπετάνιος χλώμιασε, φοβήθηκε και μας ρώτησε μέ τρεμουλια- 

στή φωνή:
—Τώρα μπας καί θά βρω τον μπελά μου;
—“Οχι, καπετάνιε, του είπαμε, είσαι καί σύ ένα θϋμα δπως καί τόσοι άλλοι. 

Μόνο θά μάς πής : αν τούς δής θά τούς γνωρίσης;
—Πώς δεν θά τούς γνωρίσω! Παζαρεύαμε τόσες ώρες τά παστά καί μάλιστα 

θυμάμαι πώς ό μεγαλύτερος έλεγε τον μικρότερο Σάββα.
Τότε ό 'Υπαστυνόμος Ράπτης έδειξε στον καπετάνιο τη φωτογραφία τοϋ Ρε- 

βενή πού είχε πάρει άπό τη Σήμανσι.
—Αυτός είναι, είπε χωρίς δισταγμό ό καπετάν Κορώνης.
Μετά την άναγνώρισι τοϋ Ρεβενή άπο τον καπετάν Κορώνη, ό Διοικητής τοϋ 

Τμήματος κ. Βλαχάκος διέταξε νά γίνουν συλλήψεις.
Μέ τήν προεργασία πού είχαμε κάνει κατά τήν παρακολούθησι τοϋ Ρεβενή, 

ήμαστε πλήρως κατατοπισμένοι μέ τις έπαφές του. Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς 
πού συναναστρέφετο ήσαν συνεργάτες του, όπως άπέδειξε άργότερα καί ή άνάκρισις.

’Απο τά ξημερώματα της 29-6-1943, άφοΰ χωριστήκαμε σέ μικρές ομάδες, 
ξεκινήσαμε γιά τήν ’Αθήνα. Μέσα σέ λίγες ώρες ολόκληρη ή δυναμική καί επικίν
δυνη καινούργια σπείρα παραχαρακτών μέ τήν άφθαστη δεξιοτεχνία, βρισκόταν 
στά χέρια μας. Τήν άποκαλώ δυναμική κι επικίνδυνη γιατί χωρίς νά διαθέτουν τά 
άπαραίτητα μέσα έφτειαχναν μέ το χέρι καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια, πού μόνον 
ό φωτογραφικός φακός θά μπορούσε νά συλλάβη.

Τον Μανώλη Ρεβενή τον πιάσαμε μέσα στο μαγαζί του, στήν οδόν Άδριανοϋ, 
καί μέ τήν έρευνα πού κάναμε στο σπίτι του, στήν όδό Θ. Βρεσθένης 123, βρήκαμε 
χιλιάδες πλαστά χαρτονομίσματα όλων τών εκδόσεων πού είχε κυκλοφορήσει ή 
Τράπεζα, άπο τήν έκδοσι τοϋ 1939 πού παραποίησαν οί παραχαράκτες μέχρι τήν 
τελευταία τών 5.000. Μαζί μέ τον ψεύτικο θησαυρό πού είχε ό Ρεβενής κρυμμένο στο 
σπίτι του, βρήκαμε καί τά δοχεία μέ τ’ άλίπαστα πού είχε άγοράσει άπο τον καπετάν 
Κορώνη. Τον Φαισά ’Ιωάννη πιάσαμε στο οινομαγειρείο του, στήν όδό Ραζή Κότσικα 
97. Τον Βαντώρο Τρύφωνα, βοηθό φαρμακοποιού, πού τον παρέσυρε ό εύκολος 
πλουτισμός, πιάσαμε στο σπίτι του, ’Αφροδίτης 69. Τόν Μητρούλη Χαράλαμπο, 
τυπογράφο, ύπαρχηγό τής σπείρας, στήν όδό Ευδοξίας 184. Τόν Δασίνη ’Ιωάννη, 
ιδιωτικό υπάλληλο καί παμπόνηρο μαυραγορίτη, πού παρουσιάσθηκε στον καπε
τάνιο ώς Σάββας κι’ άγόρασε ό Ρεβενής τ’ άλίπαστα, μέ τά ψεύτικα πεντοχί
λιαρα, πιάσαμε στήν όδό Διάκου 219. Τόν Μαντακοΰρο Γεώργιο, έναν κρεμαν- 
νταλά καί τεμπέλη, πού δέ δούλεψε ποτέ στή ζωή του, στήν όδό Σερίφου 52. 
Τόν Τριαντάκη Βασίλειο, σωφέρ, τόν μεγάλο καταφερτζή τής σπείρας, πού 
άγόραζε καί μετέφερε άπο τήν επαρχία τά τρόφιμα, όπως μάς άπεκάλυψε καί ό καπε
τάνιος τοϋ βενζινοπλοίου «Νέα Τύχη» Χασιώτης, άπό τή Μυτιλήνη,—ότι πριν ένα 
μήνα πήγε στο πόρτο Ράφτη πού είχε άραγμένο τό καΐκι του, τοϋ πούλησε λάδι 
καί τόν πλήρωσε μέ πλαστά χαρτονομίσματα—πιάσαμε στο σπίτι του, Νικοπό- 
λεως 78. Τήν Ταβέλου ’Αγγελική, μιά σατανική γυναίκα πού έπαιζε τό ρόλο τοϋ 
ταχυδρόμου τής σπείρας, πού μετέφερε καί διεμοίραζε τά πλαστά χαρτονομίσματα 
καμουφλαρισμένα μέσα σέ καλάθια άπό χόρτα τοϋ βουνού, πιάσαμε στο σπίτι της, 
Μ. ’Ασίας 14. Τόν Ματσούλη Νικόλαο, σιδηρουργό, στο κατάστημά του 'Υμητ
τού 135. Καί τέλος, τόν αρχηγό τής σπείρας ’Απόστολο, νέον τριαντάρη, λεπτόν 
μέ ώχρό καί συμπαθητικό πρόσωπο, τύπον καλλιτέχνου, έξυπνο μά καί πονηρό, 
ζωγράφο—σχεδιαστή τό έπάγγελμα, πιάσαμε στο σπίτι του Ραυτοπούλου 151.

(  Συνεχίζεται)
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Κατά τις άρχές της συστάσεως της υπηρεσίας έγκληματολογικής έξακριβώ- 
σεως ταυτότητος, ή Διεθνής Ένωσις ’Αρχηγών ’Αστυνομίας είχε άναγνωρίσει τήν 
άνάγκη της ίδρύσεως ένός κεντρικού γραφείου, μέσω τοϋ οποίου οί άστυνομίες θά 
άντήλασσον πληροφορίες έπί έγκλημάτων και εγκληματιών. Ή  'Ένωσις ’Αρχηγών 
θεωρούσε δτι ή έργασία αυτή μπορούσε νά γίνη άπό τδ Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
άλλά ό Υπουργός Τζοϋντσον Χάρμον άπέρριψε τό σχέδιο αυτό. "Ετσι ή Ένωσις 
’Αρχηγών ’Αστυνομίας έψήφισε τό 1896 τήν 'ίδρυσιν ίδιου γραφείου έγκληματολο
γικής έξακριβώσεως ταυτότητος, πού έγκαταστάθηκε κατ’ άρχάς στο Σικάγο καί 
κατόπιν μετεφέρθη στήν Ούάσιγκτων.

Τό δακτυλοσκοπικό σύστημα άρχισε νά διαδίδεται εύρύτερα στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες. 'Η  πολιτεία τής Νέας 'Τόρκης τό υιοθέτησε γιά τις φυλακές Σίγκ-Σίγκ 
τό 1903 καί έν συνεχεία γιά τις φυλακές Ναπάνοχ, ’Ώμπερν καί Κλίντον. 'Η  πρώ
τη άμερικανική πόλις πού κατήργησε τό σύστημα Μπερτιγιόν καί τό άντικατέστη- 
σε μέ τό δακτυλοσκοπικόν σύστημα κατά τό 1904 ήταν ή Σαίντ Λούϊς. Τό ίδιο 
έτος τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης έξουσιοδότησε τον Γουώρντεν Μάκ Κλώρυ νά έγ- 
καινιάση τό δακτυλοσκοπικό σύστημα στις φυλακές τής Λήβενγουώρθ, έγκρίνοντας 
καί σχετική δαπάνη άνερχομένην εις 60 δολλάρια.

Πρώτα ό στρατός άρχισε νά λαμβάνη τά δακτυλικά άποτυπώματα τών άξιω- 
ματικών καί λοιπόΰ προσωπικού άπό τό 1905 καί άργότερα άκολούθησε τό παρά
δειγμα αύτό καί τό ναυτικό. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ιδρύθηκε ένα γραφείο 
δακτυλοσκοπίας μέ σκοπό νά έξυπηρετήση τις ομοσπονδιακές καί τοπικές άρχές, 
δυό χρόνια όμως άργότερα ή έργασία τοϋ γραφείου αύτοΰ μεταβιβάσθηκε στις φυ
λακές τής Λήβενγουώρθ, όπου μπορούσε νά διεξαχθή οΐκονομικώτερα μέ τή βοήθεια 
τοϋ έργαστηρίου τών φυλακών.

'Η  'Ένωσις ’Αρχηγών ’Αστυνομίας συνέχιζε τον άγώνα της προς δημιουργίαν 
ένός κεντρικού γραφείου εξακριβώσεων, τό όποιο θά εξυπηρετούσε όλες τις άρχές 
—ομοσπονδιακές καί τοπικές. Κατά τής δακτυλοσκοπικής υπηρεσίας τής Λήβεν
γουώρθ έπικρατοΰσε γενική δυσαρέσκεια, γιατί έχρησιμοποιοΰντο κατάδικοι γιά τήν 
τήρησι τού άρχείου καί τήν λήψι τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.

'Η  'Ένωσις ’Αρχηγών τελικά ύποστηρίχθηκε άπό τό ειδικό νομικό συμβού
λιο, τό όποιο υπέδειξε «τήν ίδρυσιν ένός ομοσπονδιακού γραφείου τηρήσεως άρχείου 
καί στατιστικής, ώστε τά δακτυλικά άποτυπώματα κλπ. νά είναι δυνατόν νά δί
δονται στους άστυνομικούς πού είναι επιφορτισμένοι μέ τήν έπιβολήν τού νόμου... 
Αύτός πού δέν είναι γνώστης τής πραγματικής καταστάσεως είναι άδύνατο νά δια- 
γνώση ή νά χειρισθή καταλλήλως έγκληματολογικά προβλήματα πού έμεϊς Αντι
μετωπίζομε».

Τον Νοέμβριο τού 1921 ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης Ντώγκερτυ, συναντήθηκε 
μέ τούς Αντιπροσώπους τών ’Αρχηγών ’Αστυνομίας, δέχθηκε νά ίδρύση μιά υπηρε
σία έξακριβώσεως ταυτότητος εντός τοϋ 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ερευνών καί 
νά συγκεντρώση εκεί όλους τούς φακέλους. Μέ τήν ύποστήριξι τού Ντώγκερτυ 
καί τού ειδικού νομικού συμβουλίου, οί άρχηγοί Αστυνομίας βρίσκονταν κοντά στο 
τέλος τών μακροχρονίων άγώνων των.

Τότε εμφανίσθηκε μιά Απροσδόκητη άντίδρασις. 'Ο διευθυντής τής Αστυνομίας 
τής Νέας 'Υόρκης R.E. Ένραϊτ, ζήτησε άπό τούς γερουσιαστάς τής Νέας Ύόρ-
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κης νά τον υποστηρίξουν νά ίδρύση ένα γραφείο εξακριβώσεων παρά τώ 'Υπουρ- 
γείω Εσωτερικών. 'Ο Ένραϊτ ήτο πρόεδρος τής διεθνούς αστυνομικής συνδιασκέ- 
ψεως πφυ είχε πραγματοποιηθή τό 1920.

Ή  "Ενωσις ’Αρχηγών ’Αστυνομίας θεώρησε τον ’Ένραϊτ καί τήν όργάνωσίν 
του ώς άποσκοποϋντας νά πραγματοποιήσουν καί νά άναλάβουν την υπηρεσίαν πού 
αυτοί είχαν υποδείξει καί υιοθετήσει άπό το 1896. Οί άρχηγοί άστυνομιών άπό 47 
πολιτείες άνήκαν στην Ένωσι ’Αρχηγών καί ήταν μιά ισχυρά δύναμις ύπέρ τής δη
μιουργίας κεντρικής υπηρεσίας εξακριβώσεων έντός του Γραφείου ’Ερευνών. 'Η  μά
χη διεξήχθη στο Κογκρέσσο όπου άμφότερες οί παρατάξεις ζήτησαν τήν έγκρισιν 
κονδυλίων προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού των. 'Η  βασική διαφορά έγκειτο εις το εάν 
ή νέα υπηρεσία θά ύπήγετο στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο 'Υπουργείο ’Εσωτε
ρικών.

’Ενώ ή συζήτησις τού θέματος συνεχίζετο, ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης Ντώ- 
γκερτυ θεώρησε ότι είχε δικαίωμα νά ένεργήση χωρίς νά περιμένη τήν σχετική έγ- 
κρισι. Τά άρχεϊα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί τοϋ συστήματος Μπερτιγιόν 
μεταφέρθηκαν άπό τά άρχηγεϊα άστυνομιών καί τις φυλακές Λήβενγουώρθ στήν Ού- 
άσιγκτων. Τότε παρουσιάσθηκε άλλη δυσκολία. Τό γενικό ελεγκτήριο 'Ηνωμένων 
Πολιτειών άρνήθηκε τήν έγκρισιν κονδυλίου διά τήν ίδρυσιν τής υπηρεσίας έξακρι- 
βώσεως, διότι τό Κογκρέσσο δεν εΖχεν έγκρίνει τέτοιες δαπάνες.

Καί έτσι ή λειτουργία τής υπηρεσίας έξακριβώσεων καθυστέρησε έπί οκτώ 
μήνες λόγω μη έγκρίσεως τής σχετικής δαπάνης.

"Οταν τήν ΐΟην Μαίου 1924, ό Χοϋβερ άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοϋ F.B.I., 
ή κατάστασις ήταν χαώδης. "Επρεπε νά γίνη κάτι καί νά έφαρμοσθή ένα σύστημα 
έξακριβώσεως ταυτότητος. Περί τούς 800.000 φάκελοι δακτυλικών άποτυπωμά
των ήταν συσσωρευμένοι μαζί μέ άλλους 200.000 φακέλους τοϋ συστήματος Μπερ- 
τιγιόν. ’Απελπισμένη ή άστυνομία άπό τήν κατάστασι αυτή, ύπέδειξε ότι θά ήταν 
καλύτερα νά σταλούν οί φάκελοι πάλι πίσω στή Λήβενγουώρθ. Παρ’ ολον ότι ή 
έργασία έκεϊ διεξήγετο άπό καταδίκους καί ύπό υπόπτους συνθήκας, ήταν κάτι άπό 
τό καθόλου.

'Ο Χοϋβερ άρχισε νά μελετά τό πρόβλημα. Είχε τήν ύποστήριξι τοϋ 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης Στόουν καί μέσα στο Κογκρέσσο ύπεστηρίζετο άπό τον άντιπρό- 
σωπο τής ’Αλαμπάμπα Γουίλλιαμ "Ολιβερ καί τον άντιπρόσωπο τής ’Αριζόνα Κάρλ 
Χάϋντεν. 'Ο τελευταίος είχε διατελέσει ό ίδιος άστυνόμος καί είχε προσωπική πείρα 
τής άνάγκης ύπάρξεως ένός κεντρικού γραφείου έγκληματολογικών έξακριβώσεων.

Τό Κογκρέσσο ένέκρινε τήν άπαιτούμενη δαπάνη—56.320 δολλάρια—τήν Ιην 
’Ιουλίου καί μέσα σέ 60 ήμέρες ή υπηρεσία έξακριβώσεων λειτουργούσε πάλι. 'Ο 
διευθυντής Ένραϊτ συνέχιζε τον άγώνα του καθ’ όλο τό 1925 μέχρις δτου έχασε 
τή θέσι του σέ μιά άλλαγή τής κυβερνήσεως τής Νέας Ύόρκης. Τό Κογκρέσσο 
άποφάσισε τελεσίδικα σχετικώς μέ τον τόπον έγκαταστάσεως τής ύπηρεσίας έξα
κριβώσεων τον ’Ιούνιο τού 1930, μέ ένα νόμο διά τοϋ όποιου ίδρύετο μία μόνιμη 
υπηρεσία έξακριβώσεων καί πληροφοριών έντός τού F.B.I., τό όποιον θά ήσχολεΐτο 
όχι μόνο μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα τών έγκληματιών, άλλά καί τών νομοτα
γών πολιτών.

Οί έργασίες τοϋ γραφείου έξακριβώσεων αύξήθηκαν μέ γοργό ρυθμό. 'Ο Χοΰ- 
βερ συνήψε συμβάσεις μέ τις ’Αστυνομίες τής Ευρώπης καί έτσι ή υπηρεσία κατέ
στη διεθνής, έπιβάλλοντας τον αστυνομικό έλεγχο σέ απατεώνες καί καταζητουμέ- 
νους άλλων χωρών.

(Συνεχίζεται)



‘Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΙΉ 
(Σ υ νέχε ια  έκ  του προηγουμένου)

Α ντιπαρερχόμενοι πλεϊστα άλλα άπό τήν δρασιν του Καπόνε καί τήν ΰπό τήν 
ήγεσίαν του Μαφίαν, φθάνομεν εις τό έτος 1929. Κατά τήν έποχήν αύτήν ή Μα

φία είναι τό πλέον σκοτεινόν καί πλέον αιμοσταγές συνδικάτον τοϋ έγκλήματος πού 
έγνώρισεν ό κόσμος, χάρις εις τον Καπόνε ιδίως. Τό γόητρον τοϋ φοβερού αύτοΰ 
έγκληματίου εύρίσκεται εις τό ζενίθ, ή αθέμιτος δέ δράσις του τοϋ έχει άποφέρει 
ίλιγγιώδη ποσά καί άσυνήθιστον ΐσχύν. 'Η  δράσις του έπεκτείνεται εις όλους 
τούς τομείς, άρχίζει δέ νά άναμιγνύεται καί εις τήν πολιτικήν μέ τήν φανεράν ύπο- 
στήριξιν τοϋ Θόμψον (Μπίγκ-Μπίλ) ώς δη
μάρχου. Μολονότι κατηγορεΐται ώς αυτουρ
γός τριακοσίων τουλάχιστον φόνων, ώς κι- 
νών τά νήματα πάσης εγκληματικής ένερ- 
γείας ένός στυγνοϋ καί άδιστάκτου ύποκό- 
σμου της ’Αμερικής, διαφεύγει τήν χεϊρα 
τής Δικαιοσύνης καί σαρκάζει εις βάρος 
όσων έπωμίσθησαν τήν άποκάλυψιν τής ά- 
νευ προηγουμένου έγκληματικής δράσεώς 
του. Τό ίδιον έτος, 1929, άπεφάσισε καί 
τήν σύγκλησιν τοϋ μεγάλου έκείνου συνεδρί
ου τοϋ Άτλάντικ Σίτυ, εις τό όποιον έκά- 
λεσε προς σύσ^εψιν τούς άρχηγούς τής Μα
φίας τοϋ Σικάγου, τοϋ Ντητρόϊτ, τής Ν.
'Υόρκης, τής Φιλαδέλφειας καί άλλων Πο
λιτειών. Προσήλθον άπαντες, πλαισιωμένοι 
άπό μεγάλον άριθμόν σωματοφυλάκων, καί 
ό πανούργος καί καταχθόνιος Καπόνε τούς 
άφήκεν κατάπληκτους όταν άνεκοίνωσε τό 
πολύπλευρον πρόγραμμά του, καρπόν σκέ- 
ψεως καί εργασίας τριών έτών: Θά ίδρύετο 
ένας «Παναμερικανικός ’Οργανισμός» υπό τήν ήγεσίαν του διά τήν πληρεστέραν έκ- 
μετάλλευσιν τοϋ γενικοΰ λαθρεμπορίου, τών τυχηρών παιγνίων, τών οίκων άνοχής, τών 
έργατικών συνδικάτων κ.λ. κ.λ. ’Έκαμε καί τήν μεγάλην άποκάλυψιν ότι θά ήρετο ή 
ποτοαπαγόρευσις έντός ολίγου χρονικού διαστήματος, ώς έκ τούτου δέ έπρεπε νά 
εύρεθοΰν νέοι τρόποι έκμεταλλεύσεως όλων τών τομέων τής κοινωνικής ζωής. Είναι 
εύτύχημα όμως, διά τήν ’Αμερικανικήν κοινωνίαν ιδίως, τό ότι τό ίδιον έκεϊνο έτος 
ήγγιζεν ή παρακμή τοϋ Καπόνε : Μόλις έπέστρεψεν εις Φιλαδέλφειαν συνελήφθη 
οχι διά τήν πολυσχιδή έγκληματικήν δρασιν του, αλλά δι’ άπόκρυψιν φορολογητέων
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εισοδημάτων—πού έκτοτε έγινεν ή συνήθης μέθοδος έξουδετερώσεως των έπιφα- 
νών γκάγκστερ—καί παράνομον κατοχήν όπλων. Κατεδικάσθη τύ 1931 εις φυλάκι
ο ιν ένδεκα έτών, μέ κατάπτωσιν δέ τοΰ γοήτρου του άλλα καί σωματικήν καί πνευ
ματικήν τοιαύτην άπελύθη τύ 1939, δτε έζήτησεν καταφύγιον «γαλήνης» εις την τε- 
ραστίαν ιδιοκτησίαν του εις Μαϊάμι. Άπέθανεν εκεί τον ’Ιανουάριον τοΰ 1947, προσ
βληθείς έκ συφιλίδος, τά δσα δμως έξήγγεΛεν εις τύ συνέδριον τοΰ Άτλάντικ Σίτυ 
ήνωσαν τούς κακοποιούς των μεγαλοπόλεων, ό Παναμερικανικύς Όργανισμύς τοΰ 
εγκλήματος έγινε πραγματικότης καί ή Μαφία συνέδεσε τήν δράσιν της μέ τύ 0νο- 
μα τοΰ «μεγάλου», τοΰ πραγματικά φοβερού καί πλέον φρικτοϋ αύτοΰ έγκληματίου 
δλων των έποχών(1).

ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΛΟΥΚΑΝΙΑ (ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ).—ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ ΜΑΣ- 
ΣΕΡΙΑ κ.λ.—ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ « ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Παράλληλα μέ τύν Ά λ  Καπόνε υπάρχει, κατά τύ αύτύ περίπου χρονικύν διά
στημα, μία άλλη έγκληματική φυσιογνωμία πρώτου μεγέθους : Είναι ύ Σαλ- 

βατόρε Λουκάνια, ό διαβόητος αιμοσταγής κακοποιύς μέ τύ όνομα Λούκυ Λουτσιά- 
νο. Χαρακτηρίζεται καί αυτός ώς ένας άνευ προηγουμένου καταχθόνιος οργανωτής 
των έγκληματικών επιχειρήσεων καί ένας ίκανώτατος άρχηγύς της Μαφίας, έχων 
πολλά τά κοινά μέ τύν Καπόνε καί εις τοϋτο μόνον διαφέρων αύτοΰ: Προτιμά τήν 
άφάνειαν καί άνωνυμίαν άπύ τήν προβολήν των έργων καί άπύ τύν θόρυβον πέριξ 
τοΰ ονόματος του.

'Ο Λουτσιάνο έγεννήθη εις τύ Παλέρμον τής Σικελίας τύ 1897, ήτο δηλαδή 
δύο χρόνια μεγαλύτερος τοΰ "Αλ Καπόνε καί έπί πλέον ήτο «γνήσιος καί καθαρόαι
μος» Mafioso. Εις ήλικίαν 18 έτών μόνον είναι άρχηγύς μιας συμμορίας λαθρεμ
πόρων της Νέας Ύόρκης, συλλαμβάνεται δέ ώς έκ τούτου καί καταδικάζεται εις 
ένύς έτους φυλάκισιν, δτε καί ήρωοποιεΐται καί άρχίζει άλματώδης ή άνοδός του 
εις τύ πάνθεον τοΰ έγκλήματος. ' Η άνοδος αύτή εύρίσκεται εις τήν άκμήν της μόλις 
ολίγα έτη άργότερον καί συγκεκριμένως τύ 1921, δταν άναδεικνύεται ό άμεσος βο
ηθός τοΰ άρχιγκάγκστερ Γκιουζέπε Μασσέρια, ένύς τρομερού καί πολύ παλαιού στε
λέχους της Μαφίας πού έπέρασε εις τήν ιστορίαν τοΰ έγκλήματος ώς ό πλέον σκλη
ρός παράγων τοΰ άμερικανικοϋ υποκόσμου. ’Απύ τής έποχής αύτής ό Λουτσιάνο 
άποδύεται εις τύ πλέον έγκληματικύν έργον πού έγνώρισαν αί Η.Π.Α., εις παράλ
ληλον γραμμήν μέ τύν Καπόνε, καί άναδεικνύεται εις έγκληματικήν προσωπικότητα 
πρώτου μεγέθους, εις ένα άρχιτέκτονα τοΰ άνατριχιαστικοΰ Παναμερικανικοΰ οικο
δομήματος τής Μαφίας.

(  Συνεχίζεται)

1. «‘Αναπαύσου, έν είρήνη ΚΑΠΟΝΕ», είναι χαραγμένο εις τύν τάφον του, πού εΰ- 
ρίσκεται εις τύ νεκροταφείου τοΰ Αγίου "Ολιβετ τοΰ Σικάγου καί πού έξακολουθεΐ καί σήμε
ρον νά άποτελή ένα άπύ τά τουριστικά άςιοθέατα τής δευτέρας αύτής άμερικανικής μεγαλο- 
πόλεως.



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΕΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

--------------------------  DER, κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ---------------------------
ΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Παράδειγμα :
1 Ίανουαρίου 1958, ώρα 10,30'. ’Ονομάζομαι ’Ιωάννης X. Είμαι ηλικίας 24 

έτών, κατοικώ επί της όδοϋ... άριθ.... μετά της συζύγου μου Μαρίας καί των δύο 
τέκνων μου I... καί Η... ήλικίας δύο καί τεσσάρων έτών.

Ή  άπόστασις μεταξύ τόπου κατοικίας καί τόπου εργασίας τοϋ έξεταζομέ- 
νου, είναι επίσης παράγων εις την έρευναν. Δυνατόν εις την κατάθεσιν νά περιέχων- 
ται πλήρεις λεπτομέρειαι, όσον άφορά τό τί, πότε, που, καί πώς ή καί διατί διε- 
πράχθη τό έγκλημα.

Ή  κατάθεσις θά κλείεται μέ τήν δήλωσιν τοϋ έξετασθέντος ότι άνέγνωσε την 
άνωτέρω έκ μιας, δύο ή περισσοτέρων σελίδων κατάθεσιν, θά μονογράφωνται ΰπ’ 
αύτοΰ δλαι αί σελίδες της καταθέσεως, θά δηλοΰται ότι αΰτη έδόθη έλευθέρως καί 
άνευ ύποσχέσεως οίουδήποτε είδους, ότι δεν ήπειλήθη ή έξεβιάσθη καθ’ οΐονδήποτε 
τρόπον, καί τελικώς θά υπογράφεται από τον καταθέτοντα καί δύο μάρτυρας.

Μηχανικά βοηθήματα κατά τήν άνάκρισιν.
'Η ιστορία της κατασκευής καί βελτιώσεως των διαφόρων οργάνων, άτινα 

είναι ήδη έν χρήσει ώς επίκουρα εις μίαν επιστημονικήν άνάκρισιν, δεν έχει ούδε- 
μίαν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τον κοινόν άστυνομικόν. Είναι όμως σπουδαϊον νά 
γνωρίζη ό άστυνομικός τό τί δύναται νά έπιτευχθή υπό τοΰ άνακριτικοΰ υπαλλήλου, 
τοΰ διαθέτοντος έργαστηριακά όργανα επιστημονικής άνακρίσεως.

Ό  άστυνομικός, ό καταφθάνων εις τον τόπον ένός έγκλήματος, δέον νά γνω
ρίζη τάς βασικάς άρχάς τοΰ τύπου τοΰ όργάνου όπερ χρησιμοποιείται εις τό έργα- 
στήριον διά τήν επιστημονικήν άνάκρισιν. Είς πολλάς άστυνομικάς σχολάς οί δό
κιμοι κατατοπίζονται είς τήν τεχνικήν καί τήν χρήσιν των διαφόρων εργαστηρια
κών οργάνων. Άργότερον πολλοί έκ των νεαρών αυτών άστυνομικών πρέπει νά με- 
ταβοΰν είς τό έργαστήριον καί νά παρακολουθήσουν είς τήν πραξιν τήν χρήσιν τών 
διαφόρων οργάνων είς είδικάς περιπτώσεις. Οότω παρέχεται είς τούτους πλήρης 
γνώσις τών διαφόρων συσκευών, τάς οποίας θά δύνανται νά ’χρησιμοποιήσουν οί 
ίδιοι άποτελεσματικώς, κατά τήν άνάκρισιν κακοποιών καί μαρτύρων.

Β α σ ι κ α ί  ά ρ χ α ί .  'Υπάρχουν διάφορα είδη οργάνων άτινα σήμερον χρη
σιμοποιούνται κατά τήν διενέργειαν τής άνακρίσεως. Τά όργανα ταΰτα ονομάζον
ται κοινώς «μηχανήματα άληθείας», είς τήν πραγματικότητα όμως πρόκειται περί 
συσκευών καταγραφής τών διαφόρων άντιδράσεων τοΰ άνθρωπίνου όργανισμοΰ. Ση
μειώνουν δηλαδή καί καταγράφουν τάς φυσικάς άντιδράσεις, αίτινες είναι άποτέλε- 
σμα μιας διεγέρσεως ή έρεθισμοΰ τοΰ νευρικοΰ συστήματος ένός άτόμου, υπό ώρι- 
σμένας έκ τοΰ σύνεγγυς έλεγχομένας καταστάσεις.

'Η  άρχή έπί τής οποίας στηρίζεται ή χρήσις τών οργάνων τούτων δι’ άνα- 
κριτικούς σκοπούς, είναι τό οτι, έν έσκεμμένον ψεΰδος, άπαιτεί όχι μόνον μίαν 
πνευματικήν προσπάθειαν, άλλά προκαλεϊ ταυτοχρόνως καί Ιν αίσθημα φόβου. Ά μ- 
φότερα τά συναισθήματα ταΰτα προκαλοΰν θετικάς ψυχολογικάς μεταβολάς, αί
τινες είναι δυνατόν νά καταμετρηθούν καί νά καταγραφοΰν.

'Υπάρχουν πλεΐσται ψυχολογικαί μεταβολαί, αίτινες είναι άποτέλεσμα έρεθι-
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σμοϋ συναισθήματος τίνος καί πολλοί άνακριτικοί υπάλληλοι διακρίνουν ταύτας έκ 
των έξωτερικών γνωρισμάτων—ώς το κλείσιμον καί τδ άνοιγμα των οφθαλμών, 
τα τρέμοντα δάκτυλα, τδ ξηρδν στόμα κλπ., άτινα συνήθως θεωρούνται ώς χαρα- 
κτηριστικαί έκδηλώσεις ψευδομένου άτόμου. Έ ν τούτοις υπάρχουν καί άλλαι ψυ- 
χολογικαί μεταβολαί, αίτινες καίτοι δεν είναι έμφανεϊς, εϊναι δμως άδιάψευστοι 
μάρτυρες τοϋ ψεύδους.

Αί μέθοδοι αίτινες σήμερον είναι έν χρήσει διά την άνακάλυψιν τοϋ ψεύδους, 
εϊναι ή καταμέτρησις της πιέσεως τοϋ αίματος, ή καταμέτρησις τής έντάσεως τοϋ 
αναπνευστικού συστήματος καί των ήλεκτροδερμικών ή ψυχογ αλβανικών αντιδρά
σεων. Εις τήν συσκευήν καταμετρήσεως τής πιέσεως τοϋ αίματος άντανακλώνται 
αί μεταβολαί αί λαμβάνουσαι χώραν έντδς τοϋ αίματος, οί παλμοί καί δ ρυθμδς τών 
παλμών. Ή  συσκευή έλέγχου τής άναπνοής μάς δεικνύει δλας τάς μεταβολάς τοϋ 
αναπνευστικού συστήματος, ήτοι περιόδους άνακουφίσεως, συμπιέσεως ή άναπνευ- 
στικής συμφορήσεως. 'Η  συσκευή έλέγχου τοϋ άναπνευστικοΰ συστήματος εϊναι 
ταυτοχρόνως καί καταμετρητής τής νευρικής έντάσεως τοϋ έξεταζομένου. Ή  ήλεκ- 
τροδερμική ή ψυχογαλβανική άντίδρασις πιθανώς έ'χει μεγαλυτέραν σχέσιν μέ τήν 
δραστηριότητα τών πόρων, δι’ ών άποβάλλεται δ ίδρώς, άλλα τοΰτο δέν έ'χει άπο- 
δειχθή θετικώς, καί δυνατδν να εϊναι άποτέλεσμα μεταβολών πολώσεως ή άλλου τι- 
νδς άγνωστου φαινομένου.

Μερικαί άπδ τάς ψυχολογικάς μεταβολάς, αίτινες δύναται νά καταμετρηθούν, 
αλλά έπί τοϋ παρόντος δέν έχουν τεθή εις χρήσιν καί εφαρμογήν άνάλογα όργανα, 
εϊναι ή διαστολή καί συστολή τοϋ βολβοΰ τοϋ οφθαλμού, ή περισταλτική κίνησις 
τοϋ πεπτικού συστήματος καί ή ήλεκτρική ένέργεια τοϋ εγκεφάλου, ήτις δύναται 
νά καταγραφή άπδ ήλεκτρονικδν έγκεφαλογράφον.

Σήμερον τά πλέον άξιόπιστα κριτήρια διά τήν άνάκρισιν εϊναι άναμφιβόλως 
ή καταγραφή τής πιέσεως τοϋ αίματος άπδ τά σημεία τών σφυγμών, καί κατόπιν 
ό έλεγχος τής άναπνοής. 'Η  ήλεκτροδερμική άντίδρασις φαίνεται νά έχη άξίαν εις 
τά κατώτερα συναισθηματικά έπίπεδα, άλλά υπάρχει σημαντική διαφορά γνωμών 
ώς πρδς τήν μεγάλην άξίαν ήτις άποδίδεται εις τήν μέθοδον ταύτην, λόγω τοϋ δτι 
ένιοι άνακριταί χρησιμοποιούν μόνον τήν ήλεκτροδερμικήν συσκευήν, άνευ οίασ- 
δήποτε άλλης συσκευής καταγραφής.

Έάν άναγνωρίσωμεν τδ γεγονδς δτι έκάστη άπδ τάς έπιστημονικάς αύτάς 
συσκευάς έρχεται μόνον ώς έπίκουρος εις τδ έργον τής άνακρίσεως, θά κατανοήσω- 
μεν εύκολώτερον τήν πραγματικήν άξίαν των. Παραδείγματος χάριν εις είδικδς άνα- 
κριτής, χρησιμοποιών κατά τήν άνάκρισιν μίαν συσκευήν καταμετρήσεως τής πιέ
σεως τοϋ αίματος άπδ τοϋ σημείου τοϋ σφυγμού, θά έχη μεγαλυτέρας έπιτυχίας, 
παρά έάν δέν έκαμνε χρήσιν ταύτης.

Έάν έν συνεχεία προστεθή ό πνευμονογράφος, δπως ονομάζεται ή συσκευή 
καταμετρήσεως τής άναπνοής, καί ή ήλεκτροδερμική συσκευή, ή άνάκρισις θά έπι- 
τύχη καλύτερα άποτελέσματα.

Κατά πάσαν πιθανότητα τά τεχνικά ταΰτα μέσα συντόμως θά θεωρούνται ώς 
άπηρχαιωμένα, ώς συνέβη μέ έτερα τοιαΰτα, άτινα έχρησιμοποιήθησαν κατά τάς 
άρχάς τού αίώνος. Έ π ί τού παρόντος δμως ταϋτα θά εϊναι έξαιρετικώς πολύτιμα, 
έφ’ όσον βεβαίως χρησιμοποιούνται καταλλήλως, καί έξαιρετικώς έπικίνδυνα, όταν 
γίνεται κακή χρήσις τούτων.

(  Συνεχίζεται)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

---------------------------- 'Υπό τοϋ Άστυν. Β' κ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ___________________

Γενικά.
'Ένα άπό τά πλέον δύσκολα προβλήματα, τά όποια πολλάκις έ'φεραν εις δυσ

χερή θέσιν τάς Άστυνομικάς Άρχάς όλου τοϋ κόσμου, είναι καί τό πρόβλημα τής 
έξακριβώσεως τής ταυτότητος διαφόρων προσώπων καί μάλιστα των κακοποιών, 
ώς καί τής υποτροπής τούτων εις έγκληματικάς πράξεις.

'Ως διδάσκει ό σοφός καθηγητής μου κ. Κων. Γαρδίκας, εις τό πολύκροτου 
σύγγραμμά του «Εγκληματολογία, Τόμος Β' ’Αστυνομική», κατά την αρχαιό
τητα καί τον μεσαίωνα, ή έξακρίβωσις τής υποτροπής ένός ατόμου ήτο εύχερής, 
διότι οί άρχοντες τής εποχής έκείνης, έλαχίστην σημασίαν άποδίδοντες εις τά δι
καιώματα τοϋ πολίτου καί άδιαφοροϋντες διά την διαπαιδαγώγηση/ καί τον σωφρο
νισμόν των εγκληματιών, προέβαινον εις τήν κατά τρόπον άνεξίτηλον στίξιν τοϋ 
σώματος του έγκληματίου ή έπέβαλον διαφόρους σωματικάς ποινάς.

Διάφοροι μέθοδοι προς έξακρίβωσιν της ταυτότητος.
Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί τήν σημειωθεΐσαν πρόοδον εις όλους τούς το

μείς, δέν ήτο δυνατόν νά εξακολουθήσουν έφαρμοζόμεναι αί παλαιαί έκεΐναι μέθο
δοι στιγματισμοΰ διά τήν άναγνώρισιν τών υποτροπών έγκληματιών.

Καί πράγματι, άπό τοϋ παρελθόντος αΐώνος, ήρχισαν νά έφαρμόζωνται νέαι 
μέθοδοι διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τών προσώπων καί τοϋ παρελθόντος 
τών κακοποιών, αί πλέον γνωσταί τών οποίων είναι: α) Ή  διά φωτογραφιών έξα- 
κρίβωσις τής ταυτότητος, β) ή περιγραφική μέθοδος, γ) ή άνθρωπομέτρησις καί 
δ) ή δακτυλοσκοπική.

Φωτογραφική μέθοδος.
Ή  διά φωτογραφιών έξακρίβωσις τής ταυτότητος έφηρμόσθη τό πρώτον ύπό 

τής ’Αστυνομίας τών Βρυξελλών τό έτος 1843.
Ή  μέθοδος αΰτη έφαρμόζεται σήμερον κατά τρόπον ομοιόμορφον άπό τάς 

’Αστυνομίας όλου τοϋ κόσμου. Τό προς φωτογράφησιν πρόσωπον λαμβάνει ώρι- 
σμένην στάσιν τής κεφαλής μέ τήν αύτήν κατεύθυνσιν τοϋ βλέμματος. 'Η φωτογρά- 
φησις τής προτομής τών προσώπων είναι άπαραίτητον νά γίνεται είς δύο στάσεις, 
ήτοι κατά μέτωπον καί κατά κατατομήν, συμφώνως προς τό σύστημα τοϋ Γάλλου 
Alfonse Bertillon.

’Αλλά μέ τήν φωτογραφικήν μέθοδον έγίνοντο πολλά σφάλματα, όσον άφορά 
τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος διαφόρων προσώπων καί διά τον λόγον τοϋτον ή 
φωτογράφησις, μετά τήν καθιέρωσιν τής δακτυλοσκοπικής, χρησιμεύει μόνον διά τήν 
δι’ άναγνωρίσεως άνακάλυψιν διαφόρων άγνώστων ένοχων έγκληματικών πράξεων 
ή σύλληψιν δραπετών καί καταδιωκομένων πρρσώπων.

Περιγραφική μέθοδος.
'Η  περιγραφική μέθοδος, χρησιμοποιηθεΐσα τό πρώτον εις ’Αλεξάνδρειαν, κατά 

τον δεύτερον π.Χ. αιώνα διεμορφώθη, ώς έφαρμόζεται σήμερον, ύπό τοϋ Γάλλου 
Bertillon καί λέγεται Portrait Parle (όμιλοϋσα εΐκών).

'Η  μέθοδος αΰτη συνίσταται είς τήν διά λέξεων περιγραφήν, καθ’ ομοιόμορφον 
τρόπον, τοϋ σώματος καί τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ένός προσώπου, προκει- 
μένου νά έπιτευχθή μελλοντική άναγνώρισις τούτου.
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'Η  περιγραφική μέθοδος τοϋ Bertillon δεν είναι καί τόσον άκριβής καί είναι 
μάλλον επικίνδυνος διά τήν έξακρίβωσιν της ταυτότητος ένός προσώπου, λόγω των 
άτελειών τοϋ άνθρωπίνου αισθήματος της όράσεως. Διά τόν λόγον τούτον χρησιμο
ποιείται ΰπό τής ’Αστυνομίας σήμερον, βοηθητικώς, διά τήν άνακάλυψιν άγνώστων 
ενόχων έγκλημάτων, βάσει τής περιγραφής των χαρακτηριστικών των.

’Ανθρωπομετρική μέθοδος.
'Η άνθρωπομέτρησις ή άνθρωπομετρική μέθοδος, βελτιωθεΐσα καί αύτή ύπό 

τοϋ Bertillon, είσήχθη εις Γαλλίαν τώ 1888 καί έχρησίμευσε διά τήν σήμανσιν 
των κακοποιών.

Ή  μέθοδος αυτή ήτο παλαιότερον γνωστή εις τήν ’Ασίαν καί έφηρμόζετο 
εις τήν Ρωσίαν μετά τήν κατά τό 1863 κατάργησιν τοϋ στιγματισμοΰ.

Κατά τό σύστημα τοΰτο, διά τήν σήμανσιν ένός προσώπου μετρεΐται τό ύψος 
τοϋ σώματος αυτοΰ, τό μήκος τής όργυιας, τό ύψος τοϋ καθημένου, τό μήκος καί 
πλάτος τής κεφαλής του, τό μήκος καί πλάτος τοϋ δεξιοΰ ώτός, τό μήκος τοϋ άρι- 
στεροΰ ποδός καί τοϋ άριστεροϋ μέσου δακτύλου, τό μήκος τοϋ άριστεροΰ μικρού 
δακτύλου καί τό μήκος τοϋ πήχεως τής άριστεράς χειρός.

’Αλλά καί ή άνθρωπομέτρησις, ώς σύστημα μειονεκτεΐ, διότι δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθή επί μεγάλου άριθμοΰ κακοποιών, ή δέ άναζήτησις ένός ύποτρόπου 
προσώπου εις τό άρχεΐον απαιτεί πολΰν χρόνον καί μεγάλην εμπειρίαν καί διά τού
το δεν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ύπό τής ’Αστυνομίας.

'Η δακτυλοσκοπική.
'Η  δακτυλοσκοπική είναι ή τελειοτέρα τών έν χρήσει μεθόδων διά τήν έξακρί- 

βωσιν τής ταυτότητος καί τοϋ παρελθόντος τών προσώπων, διότι, συμφώνως προς 
τάς θεμελιώδεις άρχάς, τάς οποίας διετύπωσεν ό ’Άγγλος άνθρωπολόγος Sir Fran
cis Galton, τό 1892, τά δακτυλικά άποτυπώματα έχουν τάς άκολούθους ιδιότητας: 
α) ουδόλως άλλοιοΰνται καθ’ δλην τήν ζωήν τών άνθρώπων τά σχήματα τών θη
λοειδών γραμμών, τά όποια διαμορφοΰνται είς τά άκρα τών δακτύλων, β) παρουσιά
ζουν μεγάλην ποικιλίαν καί διαφοράν άπό τοϋ ένός προσώπου εις τό άλλον καί γ) 
όταν ληφθοϋν έπί χάρτου, είναι δυνατόν νά άρχειοθετηθοΰν κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά είναι δυνατή ή άνεύρεσις, εντός ελάχιστου χρόνου, άλλων όμοιων αποτυ
πωμάτων, τά όποια έχουν τοποθετηθή εις τό άρχεΐον.

'Η  δακτυλοσκοπική μέθοδος, ώς σύστημα σημάνσεως καί έξακριβώσεως τής 
ταυτότητος τών προσώπων, εφαρμόζεται είς δλας τάς χώρας τοϋ κόσμου, θεωρη- 
θεΐσα ώς πλέον ασφαλής άπό τήν πρότερον έφαρμοζομένην άνθρωπομετρικήν μέθο
δον Bertillon.

Είς τήν χώραν μας καθιερώθη τό σύστημα δακτυλοσκοπήσεως τών κακοποιών 
διά τοϋ άπό 16-1-1919 Διατάγματος καί έν συνεχεία διά τών άπό 2-10-1928 καί 
14-6-1929 Δια ταγμάτων.

Τό ύπό τής παρ’ ήμΐν Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών χρησιμο- 
ποιηθέν σύστημα δακτυλοσκοπήσεως Galton-Henry, άντικατεστάθη ήδη άπό 1-4- 
1946 διά τοϋ, ώς τελειοτέρου θεωρουμένου, άμερικανικοΰ συστήματος Hoover.

Περί τήν δακτυλοσκοπίαν έχουν άσχοληθή έκτενώς ό διαπρεπής καθηγητής 
κ· Κωνσταντίνος Γαρδίκας (Εγκληματολογία, τόμος Β' ’Αστυνομική), δστις άπό 
πολλών έτών προίσταται, λίαν έπιτυχώς, τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υ 
πηρεσιών καί ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κατσιμαγκλής (’Αστυνομικά Χρονικά, έτος Η'
1960).

Φωνητική μέθοδος.
Έκτος τών γνωστών αύτών μεθόδων, πρός έξακρίβωσιν τής ταυτότητος,
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έχουν προταθή κατά καιρούς καί άλλαι, δπως είναι ή διά φωτογραφίας Rontgen, 
ή κρανιογραφική, ή των οφθαλμών καί ή όδοντομετρική καί προσωπομετρική.

'Ως νά μή ήρκουν δλαι αύταί αί μέθοδοι, προτείνεται ήδη καί άλλη, ή φωνητι
κή μέθοδος, διά τής άποτυπώσεως της φωνής.

'Υποστηρικτής καί ίσως έμπνευστής τής νέας αυτής μεθόδου είναι ό ’Αμερι
κανός Lawrence Kersta, ό όποιος ισχυρίζεται δτι τά άποτυπώματα τής φωνής 
πρόκειται νά άντικαταστήσουν τά δακτυλικά άποτυπώματα διά την άσφαλεστέραν 
καί άκριβεστέραν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τοϋ άτόμου.

Εις τό συμπέρασμα αύτό καταλήγουν τά πειράματα πού διεξάγει ό δρ Lawrence 
Kersta εις τά επιστημονικά εργαστήρια τής έταιρείας τηλεφώνων Μπέλλ. Ό  ’Αμε
ρικανός έπιστήμων τονίζει δτι έάν εις το εν έκατομμύριον των δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων συναντώνται δύο μόλις δμοια, εις τήν περίπτωσιν των άποτυπωμάτων τής 
φωνής δεν συναντάται ούτε ή ελάχιστη αΰτη συχνότης όμοιότητος.

Τούτο οφείλεται εις τό γεγονός δτι τό φυσικόν σχήμα των κοιλοτήτων τού στό
ματος, τοϋ λάρυγγος καί των ρωθώνων, πού δημιουργούν τήν ποικιλίαν τής φωνής 
είναι εντελώς άνόμοιον εις τά διάφορα άτομα. Έ ξ άλλου καθίσταται άκατόρθωτος 
οίαδήποτε προσπάθεια άλλοιώσεως τής φωνής. ’Ακόμη καί έάν τό άτομον όμιλήση 
ψιθυριστά δεν θά κατορθώση νά παραμορφώση τήν άκουστικήν της.

’Επίσης ή άπώλεια τών όδόντων, ή άφαίρεσις τών άμυγδαλών, δέν άλλάζουν 
τήν άκουστικήν τής φωνής, ώς είναι άποτυπωμένη. ’Ακόμη καί έάν έκ προθέσεως 
τό άτομον έπιζητήση νά γεμίση τό στόμα του μέ χαλίκια, δέν παραμορφώνει τήν φω
νή του.

Ή  άποτύπωσις τής φωνής γίνεται μέ τήν άνάγνωσιν δέκα λέξεων, εις τάς 
όποιας ύπάρχουν κατά πλειονότητα αί λέξεις «έγώ», «αύτό» καί «σείς». Ή  άνάγνω- 
σις γίνεται εις συσκευήν τηλεφώνου καί ή άποτύπωσις της εις ειδικούς δίσκους.

’Άν καί αί έ'ρευναι συνεχίζωνται εΐσέτι, οί άρμόδιοι έπιστήμονες προβλέπουν 
δτι συντόμως θά καταλήξουν εις πλήρη καί θετικά άποτελέσματα, πράγμα δπερ εύ- 
χόμεθα όλοψύχως διά τό καλόν τής έπιστήμης, τής ’Αστυνομίας καί τής κοινωνίας.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Επιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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ΣΙΚΑΓΟ : Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μέ τό άεροπλάνο της TWA ταξίδεψα άπό τό Λος ’Άντζελες για τό Σικά
γο. Τό ταξίδι βαστάει δυόμισυ ώρες. Ή ταν ωραιότατο καί ομαλότατο, έτσι πού 
περνούσες πάνω άπό τις οροσειρές καί τούς κάμπους των άμερικανικών πολιτειών. 
’Αλλά στήν τελευταία μισή ώρα πριν φτάσουμε στο Σικάγο πέσαμε σέ θύελλα. Μέ 
μιας σκοτείνιασε ή άτμόσφαιρα, άστροπελέκια, βροντές, βροχή. Τό άεροπλάνο έκα
νε «ρεμοΰ», δηλαδή άπότομες πτώσεις προς τα κάτω καί τό πράγμα δέν ήταν κα
θόλου ευχάριστο. Είδοποιούμεθα να είμαστε δεμένοι διαρκώς μέ τη ζώνη άσφαλείας. 
'Ύστερα άπό είκοσι λεπτά ταλάνισμα βγήκαμε άπό τή θύελλα καί βλέπουμε κάτω 
μια πολύ μεγάλη πολιτεία, τό Σικάγο, πού άμέσως κάνει έντύπωσι γιατί βρίσκεται 
πλάγι άπό την τεράστια λίμνη τού Μίτσιγκαν καί έχει ρυμοτομία σέ κανονικά τε
τραγωνικά σχήματα ώς έπί τό πλείστον. Φαίνονται ωραία καί οί γέφυρες καθώς 
καί οί έθνικοί δρόμοι (φριγουαίη). Προσγειωθήκαμε όμαλώτατα. Τό άεροδρόμιο 
είναι ένα θαύμα τεχνικής- μπαίνετε δέ στο άεροπλάνο κατ’ εύθεΐαν καί ισόπεδα άπό 
την αίθουσα άναμονής χωρίς νά περπατάτε στο κατάστρωμα τού άεροδρομίου καί 
νά υποφέρετε άπό τή βροχή, τον ήλιο ή τον άέρα. 'Ο άλλοτε συνεργάτης μου στήν 
’Αστυνομία, ό τέως ’Αστυνόμος κ. Άνδρέας Μπράμης, μέ περίμενε μέ τήν οίκογέ- 
νειά του καί ξεκινήσαμε γιά τήν πόλι, πού βρίσκεται σέ άρκετά μεγάλη άπόστασι 
άπό τό άεροδρόμιο. Ή  μέρα είναι συννεφιασμένη καί κατά τή διαδρομή μοΰ δίνε
ται ή ευκαιρία νά παρατηρήσω τό πολύ πράσινο πού υπάρχει στήν περιοχή αυτή καί 
πού οφείλεται στο άφθονο νερό τό όποιο διαθέτει ή πόλι.

Τό Σικάγο έχει πληθυσμό 5.500.000 κατοίκους καί είναι ή δεύτερη ή ή τρί
τη μεγάλη πόλι της ’Αμερικής σέ πληθυσμό καί έκτασι. "Οταν σκεφθή κανείς ότι 
ή λεωφόρος Γουΐστερν, ή οποία διατρέχει σέ ευθεία άπό τό ένα άκρο στο άλλο τό 
Σικάγο, έχει μήκος 55 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει τήν έκτασί του.

’Ετούτη ή πόλι είναι παραλιακή, χωρίς νά έχη θάλασσα. Κάναμε λοιπόν έναν 
περίπατο στις όχθες τής λίμνης Μίτσιγκαν. Πρόκειται γιά μιά λίμνη μέ γλυκό φυ
σικό νερό, πού τή βλέπετε γεμάτη πλοία, βάρκες, κότερα κλπ. Μέ λιμάνι γιά τά με
γάλα πλοία, λιμανάκια γιά τά κότερα καί τις βάρκες, μέ πλάζ πολυτελείας κλπ. 
καί μέ μεγάλα κύματα σάν τής θάλασσας. Ή  παραλία είναι κατάφυτη μέ τεράστια 
δέντρα, μέ πράσινους τάπητες σέ μεγάλη έκτασι, μέ κήπους, καθίσματα γιά τούς 
περιπατητάς, μέ γήπεδα γκολφ, κλπ. κλπ. 'Ο καθένας βέβαια άντιλαμβάνεται ότι 
τό νερό αύτό άποτελεΐ πλούτο γιά τήν πόλι, γιατί άπό εκεί γίνεται ή υδρευσι, ή 
άρδευσις κλπ. Περνώντας έτσι τον παραλιακό δρόμο μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά ρί
ξουμε μιά ματιά στούς ούρανοξύστες, πού ό ένας πλάγι στον άλλον φαντάζουν σάν 
μεγαθήρια τής άρχιτεκτονικής. Καί οί μέν παλιές πολυκατοικίες είναι μαύρες ή κόκ
κινες μέ τούβλα, οί καινούργιες όμως είναι τά κρυστάλλινα 30ώροφα παλάτια όπου 
χρησιμοποιούν γιά οικοδομικό ύλικό γυαλί καί άνοξύδωτο χάλυβα. Άκοΰτε δέ ότι 
αυτή ή πολυκατοικία είναι φέρ’ εΐπεΐν γιά 5.000 ένοικους ή γιά 10.000 ενοίκους. 
Δηλαδή μιά τέτοια πολυκατοικία είναι σέ πληθυσμό καί μιά πόλη ελληνική. Καί 
όμως είναι έτσι χτισμένες πού δέν παρουσιάζουν έλαττώματα, άλλά τά πάντα (ηλεκ
τρικό, νερό, άσανσέρ ή κυλιόμενες κλίμακες κλ. κλ.) λειτουργούν μέ απόλυτη ακρί
βεια καί προ παντός μέ άπόλυτη άσφάλειά.
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Περάσαμε καί άπό το Στάδιο τοΰ Σικάγου, τοϋ οποίου ή είσοδος έχει καθα
ρά ελληνικό ρυθμό. Επίσης καί τό ιστορικό Μουσείο άπό τό όποιο περάσαμε είναι 
χτισμένο σέ έλληνικό ρυθμό, μέ κολώνες τριγύρω, άετώματα, εισόδους έλληνικοΰ 
στυλ κλπ.

Άλλα καί πολλά κτίρια στην πάλι, τραπεζών, καταστημάτων ή καί σπιτιών 
άκόμη, είναι χτισμένα σέ ρυθμό καθαρά έλληνικό.

ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ *  ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

Μεγάλη έντύπωσι κάνουν δύο τεράστιες στρογγυλές πολυκατοικίες πού είναι 
χτισμένες στην πιο έμπορική συνοικία τής πόλεως. "Οταν τις κοιτάζει κανείς άπό 
μακρυά μοιάζουν σάν δυο τεράστιοι περιστερώνες, μά σάν πλησιάζει βλέπει τά πε
ρίεργα αύτά κτίρια χτισμένα τό ένα δίπλα στο άλλο, κοντά σέ ένα άπό τά κανάλια 
πού σχηματίζει ή λίμνη. Οί δύο αύτές πολυκατοικίες συνδέονται μέ γέφυρα, κάτω 
δέ άπό τις πολυκατοικίες καί τις γέφυρες έχει δημιουργηθή μια μεγάλη λίμνη στην 
οποία υπάρχουν ψάρια, έτσι ώστε οί ένοικοι τής πολυκατοικίας νά βάζουν εκεί τά 
κότερα καί νά ψαρεύουν κανονικά. Στούς κάτω ορόφους υπάρχουν τά γκαράζ, όπου 
τοποθετούνται τά αύτοκίνητα των ενοίκων. Καί γιά τό περίεργον άναφέρεται ότι 
κατά την κατασκευήν τους σχεδόν καθημερινώς έσκοτώνετο καί ένας εργάτης, έτσι 
πού έγένετο ή σκέψι νά έγκαταλειφθή ή άνοικοδόμησίς τους. 'Ο κ. Μπράμης μέ πή
γε στά κτίρια τοϋ Λιμεναρχείου τοϋ Σικάγου. Βέβαια άποτελεϊ σχήμα όξύμορο σέ 
μιά μεσόγεια πόλη νά ύπάρχη λιμεναρχείο καί τελωνείο. Πραγματικά όταν κανείς 
βλέπη στο λιμάνι τής λίμνης Μίτσιγκαν 10-15 μεγάλα πλοία νά πλευρίζουν στην 
ξηρά, δέν μπορεί νά πιστέψη ότι βρίσκεται στην καρδιά τής ’Αμερικής. Γιά την 
διευκόλυνσι μάλιστα τής κινήσεως τών πλοίων, βαθύτερα, μέσα στο Σικάγο, έχουν 
κατασκευάσει ενα τεράστιο κανάλι, ώστε τά πλοία άποβιβάζουν τούς επιβάτες καί 
ξεφορτώνουν τά έμπορεύματα μέσα στο Σικάγο. "Οποιος λοιπόν προορίζεται γιά τό 
Σικάγο μπορεί άριστα νά μή ταξιδέψη σιδηροδρομικώς μέσω Νέας 'Υόρκης, άλλά 
νά φθάση κατ’ ευθείαν στο κέντρο σχεδόν τοΰ Σικάγου.

’Εννοείται ότι διά τά έργα πού έχουν γίνει έδαπανήθησαν τεράστια ποσά, τά 
όποια δέν διστάζουν ποτέ<νά καταβάλουν οί ’Αμερικανοί.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ *  Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κυκλοφορώντας κανείς στούς δρόμους τοΰ Σικάγου βλέπει τόσα καί τέτοια 
οικοδομικά μεγαθήρια παλαιοΰ τύπου μέ ωραία στολίδια καί άλλα νέου τύπου κρυ
στάλλινα καί μεταλλικά, ώστε νά θαυμάζη τον πλούτο καί την οικονομική άντοχή 
τοϋ τόπου. "Ενα άπό τά ωραιότερα οικοδομικά συγκροτήματα παλαιού τύπου είναι 
καί τό μέγαρο τοΰ χρηματιστηρίου, τό όποιο δέν έχει τή μονοτονία τής νέας αρχι
τεκτονικής άλλά μιά πλούσια καί ευχάριστα διακοσμημένη έμφάνισι, καίτοι καί τό 
μέγαρο αύτό άνήκει στούς ουρανοξύστες.

Μέ τις τεράστιες κεντρικές πολυκατοικίες λύεται κατά ένα τρόπο τό πρόβλη
μα τής κατοικίας εκείνων πού έργάζονται στο κέντρον τής πόλεως. Πολλοί όμως 
προτιμούν νά μένουν σέ μονοκατοικίες χτισμένες καί μέσα στο κέντρο τής πόλεως 
καί στις άκραΐες συνοικίες. Γι’ αύτό έχουν δημιουργηθή μεγάλες βιομηχανίες, οί 
όποιες πωλοΰν έτοιμα σπίτια ή τά χτίζουν καί τά πωλοΰν μέ δόσεις. Πάντως άπό 
τή σύγκρισι πού κάνει κανείς μέ τις τιμές τών σπιτιών τής Ελλάδος βρίσκει ότι 
τά σπίτια αύτά είναι πολύ πιο άκριβά, έκτος τοΰ ότι τά περισσότερα είναι έξ ολο
κλήρου ή καί κατά τό ήμισυ κατασκευασμένα μέ ξύλα, άκόμη καί οί σκεπές είναι 
ξύλινες καί χωρίς κεραμίδια. Τά σπίτια όμως αύτά έκτος τοΰ ότι πάντοτε έχουν 
ένα μικρό κήπο είναι άρτιώτατα έξοπλισμένα έσωτερικώς, ώστε νά παρέχουν κάθε 
ευκολία καί άνεσι.

Μιά εξαίρετη ελληνοπούλα, ή φοιτήτρια Μαρία Τσινώνη άνέλαβε νά μέ ξε-
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ναγήση στήν άπέραντη πδλι τοΰ Σικάγου, δείχνοντάς μου τά αξιοθέατα καί σημαν
τικά, σέ φυσικό πλούτο, σέ τεχνικό οργασμό καί σέ επιστημονική συγκρότησι. Στις 
19 λοιπόν τοΰ Αύγουστου, ξεκινήσαμε άπό τό σπίτι τοΰ κ. Μπράμη όπου έφιλοξε- 
νούμην καί πήγαμε στον ήλεκτρικό σταθμό για να πάρουμε τον ήλεκτρικό σιδηρό
δρομο καί να πάμε στο κέντρο τοΰ Σικάγου. 'Ο ήλεκτρικός αυτός σιδηρόδρομος 
κινείται κατά τά 3/4 έναερίως, δηλαδή σέ γέφυρα πάνω άπό τούς δρόμους καί κατά 
τό 1 /4 ύπογείως, δηλαδή σέ στοά κάτω άπό τούς δρόμους. 'Ο σιδηρόδρομος αύ- 
τός γιά μένα άπετέλεσε θλιβερή εκπληξι, γιατί τόσο οι σταθμοί όσο καί ό ’ίδιος ό 
σιδηρόδρομος έρχονται σέ έντονη άντίθεση προς τον πλοΰτο τής ’Αμερικής. Πρό
κειται μέ μιά λέξη γιά ένα σιδηρόδρομο πού μόνο σέ υπανάπτυκτα κράτη μπορεί 
κανείς νά συνάντηση καί είναι άπορίας άξιο πώς, διά λόγους έγωϊσμοΰ τουλάχιστο, 
δέν τον διέλυσε ή πολιτεία γιά νά βάλη στή θέσι του κάτι τό σύγχρονο καί, αν όχι 
τίποτε άλλο, κάτι τό αισθητικό. 'Όταν άργότερα ό ξεναγός τοΰ πούλμαν μέ τό όποιον 
κάναμε τον γϋρο τοΰ Σικάγου, μάς έδειξε τό σιδηρόδρομο αύτό πού έτρεχε στή γέ- 
φυρά του πάνω άπό τά κεφάλια μας, είπε χαρακτηριστικά: «δέν είναι ωραίο πρά
γμα, αλλά τον έχουμε άκόμη άνάγκη». Ταξιδεύοντας λοιπόν επί 20 λεπτά μέ τον 
ήλεκτρικό γιά νά πάμε στο «ντάουντάουν», περάσαμε άπό τις συνοικίες των μαύ
ρων καί άπό τις φτωχοσυνοικίες τοΰ Σικάγου, καί έτσι πού τις βλέπαμε άφ’ ύψηλοΰ 
καί κυρίως άπό τό πίσω μέρος των σπιτιών καί των παλαιών πολυκατοικιών μέ τό 
μαΰρο πισσόχαρτο στις σκέπες καί σέ πολλά μέρη μέ σκουπίδια καί παλιοτενεκέδες, 
κατάλαβα οτι καί έδώ ύπάρχει εκείνο πού λέμε άθλιότης καί φτώχεια. Αύτό τό 
ξέρουν καί τό ομολογούν οΐ ’Αμερικανοί καί γι’ αύτό όλες οί πολιτείες σέ κείνους 
πού δέν έργάζονται δίνουν ένα καλό έπίδομα καί έκτος αύτοΰ σιγά σιγά τις γκρε
μίζουν τις συνοικίες αύτές καί χτίζουν ειδικές τεράστιες πολυκατοικίες, εύθυνές, όπου 
μπορεί νά έγκατασταθή καί ό πιο φτωχός. "Οταν τελείωσε τό εναέριο ταξίδι μας, 
ό συρμός μπήκε στήν υπόγεια στοά καί σέ λίγα λεπτά τής ώρας φτάσαμε κάτω 
άπό τό «ντάουντάουν» καί ανεβήκαμε άπό κατάμαυρες σκάλες καί άπό έναν οχι 
εύχάριστο στήν όψι σταθμό, στή λεωφόρο Στρέϊτ, ή οποία διασχίζει κατ’ εύθεΐαν 
άπό βορρά προς νότο τό Σικάγο. Μπήκαμε καί γυρίσαμε σάν τουρίστες τό τεράστιο 
κατάστημα τοΰ Μάρσαλ Φίλς. Τό κτίριο πού στεγάζει τό κατάστημα αύτό έσωτερι- 
κώς είναι χτισμένο σέ ελληνικό ρυθμό, μέ κολώνες κορινθιακές καί μέ ταβάνια δια
κοσμημένα ωραιότατα. ’Εκεί βρίσκει ό,τι φαντασθή κανείς καί σέ τιμές άπό τις χα
μηλότερες μέχρι τις πιο ακριβές. Π.χ. είδαμε ένα σακκάκι άνδρικό πού έπωλεΐ- 
το 500 δολλάρια, δηλαδή 15.000 δραχμές. Σέ κάθε πάτωμα υπάρχουν καί μεγάλες 
αίθουσες γιά τά εστιατόρια πού λειτουργούν, όπου καί γευματίσαμε περίφημα.

ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

Στήν 1 ή ώρα μετά τό μεσημέρι πήγαμε στο μεγάλο ξενοδοχείο Χίλτον οπού 
πήραμε δυο εισιτήρια γιά τό γϋρο τοΰ Σικάγου μέ πούλμαν. Ξεκινήσαμε λοιπόν 
ένώ ό ξεναγός μιλούσε διαρκώς. "Ετσι άποτυπώνω έδώ ό,τι ακούω καί ό,τι βλέπω. 
Περνάμε τό μεγάλο κεντρικό πάρκο, όπου ύπάρχουν γήπεδα, πράσινη γή, σπόρ καί 
ένα μεγάλο ύπαίθριο θέατρο όπου δίνονται καθημερινώς σψναυλίες γιά τό κοινό. Τώ
ρα βλέπουμε έξωτερικώς τό ιστορικό μουσείο, ένα τεράστιο κτίριο έλληνικοΰ κα
θαρά ρυθμοΰ, μέ κολώνες έλληνικές, μέ Καρυάτιδες κλπ. Έπεσκέφθην τό έσωτερι- 
κό τοΰ μουσείου, πού περιλαμβάνει όλη τή σύγχρονη εξέλιξε, μέ πολλές άναπαρα- 
στάσεις, τών νεωτέρων έπιστημών καί τεχνικών κατακτήσεων τοΰ άνθρώπου. "Ο
ταν περάση κανείς τήν είσοδο βλέπει κρεμασμένα άπό τήν οροφή δυο γερμανικά 
άεροπλάνα, λάφυρα τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, στον οποίον ή ’Αμερική 
μετέσχεν καί συνέβαλε ώς πρώτη καί μεγάλη δύναμις στή νικηφόρο έκβασί του.

’Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει ή αίθουσα έξελίξεως τοΰ τηλεφώνου, όπου βλέ
πει κανείς εκλαϊκευμένη τήν τεχνική επιστήμη τής τηλεφωνίας καί πρέπει νά κα-
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θίση μία ώρα τουλάχιστο για νά άπολαύση τις διάφορες εγκαταστάσεις. ’Άλλο έν- 
διαφέρον συγκρότημα είναι ή άγροτική έξέλιξι. Είναι κάτι τό φαντασμαγορικό. Μέσα 
στίς αίθουσες του μουσείου έχει μεταφερθή ολόκληρη φάρμα, μέ τα χωράφια πού 
τα οργώνουν καί τά θερίζουν μεγάλες μηχανές, μέ τρακτέρ πού κινούνται, μέ δέν
τρα τεράστια δπου κελαηδούν πουλιά (φυσικά τεχνητά), μέ το σπίτι τού φαρ- 
μαδόρου, το γραφείο του, τά βουστάσια δπου υπάρχουν άληθινές άγελάδες 
(βαλσαμωμένες φυσικά), πού κουνούν τ ’ αύτιά τους καί τά μάτια τους, μέ δλα 
τέλος πάντων δσα μπορούν νά ύπάρχουν σέ μιά τέλεια σύγχρονη φάρμα. Έγώ 
είχα τήν τύχη νά ίδώ μιά τέτοια άληθινή φάρμα τού 'Έλληνα κ. Μουμουτζή, συγ
γενούς των γνωστών Τσουραπάδων πού έχουν στην ’Αθήνα την ΕΒΓΑ. Αυτοί δια
τηρούν καί μεγάλα εργοστάσια παγωτών στό Σικάγο, δπου τά έπεσκέφθην. Μας 
σέρβιραν καί άπό ένα παγωτό βάρους μισού κιλού, έτσι γιά νά δροσιστοΰμε. Οί άλ
λες αίθουσες τού μουσείου αύτοΰ έχουν τις έπιστημονικές εξελίξεις γιά τά χημικά 
προϊόντα, γιά τά άντιβιωτικά, γιά τήν ηλεκτρική ένέργεια, γιά τήν άτομική ενέρ
γεια, καί γενικά γιά όλες τις έπιστήμες πού συντελούν στή βελτίωσι τής ζωής 
τού άνθρώπου καί στήν άνοδο τού σύγχρονου πολιτισμού. Στήν αίθουσα αύτή συ
νάντησα καί τον σεβασμιώτατον έπίσκοπον Δημητριάδος, ό όποιος είχεν έλθει γιά 
επίσκεψη στήν ’Αμερική μέ κατεύθυνσι προς τον Καναδά. ’Εκεί, σέ μιά διακεκρι
μένη θέσι, υπάρχει ένα πρόπλασμα τού Παρθενώνος άπό σκαλιστό λευκό μάρμαρο 
δπως άκριβώς ήταν στήν εποχή τού Περικλέους, έχει δέ μήκος 1.1/2 μέτρα. ’Εν
νοείται δτι είναι τόσο λεπτό τό έργο αύτό ώστε φαίνονται οί πόρτες, άκόμη καί τό 
χρυσοελεφάντινο άγαλμα τής ’Αθήνας μέσα στό ιερό τού ναού. 'Η έπιγραφή άπό 
κάτω γράφει δτι αύτό είναι τό άριστούργημα των αιώνων καί δτι δλα τά μουσεία 
τού κόσμου δέν μπόρεσαν νά εΰρουν ωραιότερο ρυθμό άπό τον Παρθενώνα. Καί γι’ 
αύτό άκριβώς τά μουσεία τού κόσμου κτίζονται στον κλασσικό έλληνικό ρυθμό. 
Πράγματι τό μουσείο τής ιστορίας καί τού σύγχρονου πολιτισμού στό όποιο βρι
σκόμαστε είναι έσωτερικώς καί έξωτερικώς καθαρώς ελληνικού κλασσικού ρυθμού. 
Τέλος έκτίθεται καί ένα γερμανικό ύποβρύχιο, λάφυρο τού παγκοσμίου πολέμου, 
στό όποιο μπαίνουν οί επισκέπτες. Μετά τρεις ώρες βγήκαμε άπό τό μουσείο αύ
τό γιά νά συνεχίσουμε τήν τουριστική περιοδεία μας. Τώρα περνάμε τό στάδιο τού 
Σικάγου τού οποίου ή είσοδος είναι έπίσης καθαρά ελληνικού ρυθμού. Τό στάδιο 
περιλαμβάνει 115.000 θεατάς. Φυσικά, πλάγι άπό τό στάδιο ύπάρχει τεράστιο πάρ
κο αύτοκινήτων.

Βλέπουμε έν συνεχεία τό συγκρότημα τού νοσοκομείου τών παίδων, τό όποιο 
θεωρείται άπό τά τελειότερα τού κόσμου, άποτελεΐται δέ άπό τέσσερα κτίρια (με
γαθήρια) πολυώροφα καί μοντέρνα. Μάς δείχνουν ακολούθως άπέναντι τή λίμνη Μί- 
τσιγκαν, ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τελείως νέων, μέ 25-30 πατώματα ή κά
θε μιά καί άκοΰμε άπό τήν ξεναγό μας δτι αύτές είναι οί πολυκατοικίες τών φτωχών, 
δτι δηλαδή έκεΐ πηγαίνουν καί έγκαθίστανται οί ένοικοι τών παλαιών σπιτιών πού 
κατεδαφίζονται, μέ φτηνό ενοίκιο, καί δέν επιτρέπεται νά πηγαίνουν οί εύκατάστα- 
τοι. Περνάμε κατόπιν άπό τό συγκρότημα τού Πολυτεχνείου, πού άποτελεΐται άπό 
τεράστια παλαιά κτίρια πού φαντάζουν μέσα σ’ ένα μεγάλο πάρκο.

Προχωρούμε καί περνούμε άπό μιά μεγάλη γέφυρα. Κάτω ανοίγεται ένας και
νούργιος δρόμος, ό «Σάουθ Χάρ Κουάϊ», πού είναι ό φαρδύτερος δρόμος τού κό
σμου γιατί έχει έν συνόλω 16 ζώνες (λωρίδες) γιά άνοδο καί κάθοδο. Στό μέσον 
έχει άφεθή μιά αρκετά φαρδιά λωρίδα γιά νά τοποθετηθή τό τραίνο. 'Ο δρόμος αύ- 
τός στοίχισε πολλά έκατομμύρια δολλάρια.

’Αριστερά μας βλέπουμε καί τό ’Αστεροσκοπείο στίς δχθες τής λίμνης, μέ
σα στό μεγάλο πάρκο, δπου υπάρχει παράπλευρα καί τό μεγάλο γήπεδο τού μπέϊζ 
μπώλ στό όποιο χωρούν 42.000 άτομα.

Κατόπιν μπαίνουμε στήν παλαιά λεωφόρο τού Σικάγου, μιά πολύ φαρδειά
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καί ωραία λεωφόρο μέ πολύ φυτεία καί μέ αρχοντικά σπίτια, στα όποια δμως μέ
νουν τώρα ώς επί τό πλεΐστον μαύροι. Είδαμε στη λεωφόρο αύτή καί τό παλαιό θέα
τρο. ’Επίσης είδαμε καί τα παλαιά Πανεπιστήμια τού Σικάγου, τά όποια είναι πο
λύ μεγάλα, παλαιού δμως ρυθμού. "Οπως μάς έπληροφόρησαν, έχουν μέσα τά κα
λύτερα νοσοκομεία. Περνώντας τις συνοικίες αυτές άκούσαμε την ξεναγό νά λέγη 
δτι εκεί υπήρχαν τά παλαιά όνομαστά σφαγεία τού Σικάγου πού δεν υπάρχουν 
πλέον. Μπήκαμε κατόπιν σ’ ένα τεράστιο ωραιότατο πάρκο μέ πολλά λουλούδια. 
’Εκεί υπάρχει ένα γλυπτό έργο σέ τσιμεντόπετρα πού λέγεται «ή βρύση τής ώρας» 
καί πού παριστάνει τήν γέννησι καί τή ζωή τού άνθρώπου. Τό άγαλμα έχει 113 
πρόσωπα σέ διάφορα συμπλέγματα καί παραστάσεις. Είναι πολύ καλό. Περνώντας 
τό τεράστιο αύτό πάρκο, άκούμε τήν ξεναγό νά δίνη μερικά στατιστικά στοιχεία, 
δτι δηλαδή τό 18% τής επιφάνειας τού Σικάγου είναι πάρκα ένώ σ’ δλη τήν άλλη 
’Αμερική τό ποσοστό εδάφους πού καλύπτουν τά πάρκα φτάνει τό 13%. Τό Σικά
γο έν συνόλω έχει 60 μεγάλα δημόσια πάρκα καί 9 ιπποδρόμια. 'Υπάρχουν δμως 
καί πλεΐστα άλλα μικρά.

Τό πούλμαν τώρα άλλάζει κατεύθυνσι. Περνούμε άπό ένα άπέραντο γήπεδο 
τού Πανεπιστημίου γιά σπόρ των φοιτητών καί πιο πέρα περνάμε άπό τή Γυμναστι
κή ’Ακαδημία, δπου γιά τήν ιστορία μάς άναφέρει ή ξεναγός δτι έκεΐ κατεσκευάσθη 
ή πρώτη άτομική βόμβα, γιατί έκεΐ είχαν έγκατασταθή τά άτομικά έργαστήρια. 
Διατρέχουμε καί πάλι τήν παραλία καί γιά δεύτερη φορά άπολαμβάνουμε τό λιμα- 
νάκι μέ τά ιστιοφόρα, τά πλοία καί τις άτμακάτους. ’Ακόμη βλέπουμε καί τά με
γάλα πάρκα αύτοκινήτων, ένα άτομικό μικρό άεροδρόμιο, δπου υπάρχουν προσγειω
μένα 50 περίπου άεροπλάνα, γιατί έδώ έκτος άπό τά αύτοκίνητα πολλοί έχουν καί 
δικά τους μικρά άεροπλάνα. Προχωρώντας φτάσαμε καί στούς περίφημους πίδακες 
τού Σικάγου, οί όποιοι πετοΰν 1.500.000 γαλόνια νερό τήν ήμέρα σέ υπέροχα σχή
ματα, ό δέ κεντρικός πίδακας πετάει τό νερό σέ ύψος 45 μέτρων. Τό βράδυ πού φω
τίζονται οί πίδακες αύτοί είναι πραγματικά φαντασμαγορικοί έτσι πού έχουν φόντο 
άπό τό ένα μέρος τή λίμνη καί άπό τό άλλο τις τεράστιες πολυκατοικίες. ’Εκεί 
πλησίον υπάρχει καί ή υψηλότερη πολυκατοικία τού Σικάγου πού έχει 44 πατώμα
τα. ’Επίσης έκεΐ πλησίον χτίζεται καί μιά γιγάντια πολυτελής πολυκατοικία, στήν 
οποία τά διαμερίσματα θά ένοικιάζονται άπό 150-400 δολλάρια τό μήνα, δηλαδή άπό 
4.500-12.000 δραχμές τό μήνα. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται καί ένα άπό τά μεγαλύ
τερα πάρκα γιά αύτοκίνητα, δπου δηλαδή μπορούν νά σταθμεύουν 2.700 αυτοκίνητα.

Στο Σικάγο κατά ένα τρόπο έχουν λύσει τό πρόβλημα τής σταθμεύσεως των 
αυτοκινήτων, άφοΰ καί κάτω άπό τή λεωφόρο Μίτσιγκαν ύπάρχουν στοές σέ δυο 
πατώματα δπου κυκλοφορούν αύτοκίνητα καί δπου πλάγι δεξιά καί άριστερά ύπάρ
χουν πάρκα σταθμεύσεως. ’Αλλά πρόβλημα κυκλοφορίας υπάρχει γιατί δταν στις 
4.30-5 ή ώρα τελειώνουν οί δουλειές στά γραφεία καί τά καταστήματα, υπάρχει 
τέτοια συμφόρησι στούς δρόμους, ώστε ή υπηρεσία τροχαίας κινήσεως διαρκώς δί
νει οδηγίες μέ τό ραδιόφωνο πώς νά κινούνται στις λεωφόρους τά αυτοκίνητα ώστε 
νά ύπάρχη κάποια διευκόλυνσι. Προχωρώντας τον παραλιακό δρόμο, μαθαίνουμε άπό 
τήν ξεναγό μας δτι άπό τήν παραλία τού Σικάγου διατίθενται γιά τον κόσμο 31 
χιλιόμετρα καί γιά τις λιμενικές υπηρεσίες 8 χιλιόμετρα. Τελειώνοντας τήν περιο
δεία μας στο Σικάγο πού κράτησε 4 ώρες, μάθαμε δτι τά τράμ καταργήθηκαν καί 
τά είδαμε στο Μουσείο τής ιστορίας τού πολιτισμού, καί δτι οί μαύροι στο Σικάγο 
είναι τά 24% τού πληθυσμού, ήτοι 900.000. Τελευταία περάσαμε άπό τό μεγαλύ
τερο σέ δγκο κτίριο τού Σικάγου, τό μέγαρο Κέννεντυ (πατρός). Γιά νά καταλάβη 
κανείς τον δγκο του άρκεί νά σκεφθή δτι τό μήκος τών διαδρόμων τού κτιρίου, 0λ ω ν 
φ υ σ ι κ ά  μ α ζ ί ,  φ θ ά ν ε ι  τ ά  1 0  χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α .

(Στο επόμενο: Τά 'Ανθοκήπια τον Σικάγου, Μουσείο φυσικής και 'Αρχαιολογίας,
ό Οίκος προσευχής Μπαχάΐ, Μέγαρο έκθέ,σειος έογιον ζωγραφικής)



ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
' ϊπ ό  τοΰ Ύπαστυν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Α ’

Μ«1·έ βαθυτάτην οδύνην καί μέ θλΐψιν άπέραντον ό ελληνικός λαός έθρήνησε τον 
πρόωρον θάνατον τοΰ λαοφιλεστάτου Βασιλέως Παύλου καί τον συνώδευσεν έν τη 
πράξει ή νοερώς εις την τελευταίαν κατοικίαν του. Μέ δάκρυα καί λυγμούς τό Πα
νελλήνιον άπεχαιρέτησε τον καλόν καί αγαθόν έν τη κλασσική έννοια τοΰ όρου Βασι
λέα, τον Εθνικόν 'Ηγέτην καί τον Κοινωνικόν Λειτουργόν, τον Διακεκριμμένον Στρα
τιώτην, τον ’Αληθινόν Χριστιανόν, τον ’Άνθρωπον τον έντιμότατον καί τον άγαθώ- 
τατον μέ την ύψηλοτάτην συνείδησιν τοΰ καθήκοντος καί μέ τήν συνετήν κρίσιν καί 
πατρικήν μέριμναν υπέρ τοΰ λαού, διά τοΰ οποίου συνεδέθη μέ άρρήκτους ψυχικούς 
δεσμούς καί εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ οποίου άφιερώθη άφ’ δτου έκλήθη εις τον θρόνον.

Σκληρά καί άδυσώπητος μοίρα ήθέλησε νά έγκαταλείψη τά έγκόσμια ό Βα
σιλεύς Παΰλος εις ήλικίαν μεγίστης άκόμη δημιουργίας, εις ηλικίαν πού τό φωτεινόν 
παράδειγμά του ήμποροΰσεν άκόμη νά σφυρήλατη ιδανικά, νά λαμπρύνη τον κοινω
νικόν βίον, νά όδηγή τήν Ελλάδα εις τον δρόμον της δόξης, της τιμής καί τής ύπερη- 
φάνου έκπληρώσεως τοΰ πανανθρώπινου ρόλου αύτής εις τήν παγκόσμιον συνείδησιν. 
Έγκατέλειψεν όμως τά έγκόσμια ό λαοφιλής ’Άναξ άναδειχθείς άξιος των προσδο
κιών τοΰ ’Έθνους, άφοΰ ούδέποτε διενοήθη ή έπέτρεψε τήν παραμικροτέραν έκτρο- 
πήν άπό τον Καταστατικόν Χάρτην τής χώρας καί άφοΰ διά τής όλης πολιτείας του 
κατέταξεν τον εαυτόν του εις τήν σειράν των μεγάλων Βασιλέων τοΰ Έλληνικοΰ 
"Εθνους. Θά ήδύνατο έπομένως νά λεχθή διά τήν περίπτωσιν τοΰ Λαοφιλεστάτου 
καί Εύσεβεστάτου Μεγάλου Νεκροΰ τό τοΰ Αποστόλου των Εθνών Παύλου : «Τόν 
άγων α τον καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα. Λοι
πόν άπόκειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος, δν αποδώσει Κύριος ό Θεός, 
έν εκείνη τή ήμερα . . . ». *

Τ *  *

ό χρονικόν τής ζωής τοΰ Βασιλέως Παύλου άρχίζει τήν 14ην Δεκεμβρίου 
τοΰ 1901. Τότε, άρχάς τοΰ πλέον συγκλονιστικοΰ διά τήν άνθρωπότητα αΐώνος, 
τοΰ 20οΰ, είδε τό φώς ό άείμνηστος Βασιλεύς ώς τριτότοκος υιός τών Βασιλέων Κων
σταντίνου καί Σοφίας καί ήρχισεν άνατρεφόμενος ύπό τήν αύστηράν έπίβλεψιν τής 
μητρός του, έμπνευσθείς έκεϊθεν τάς ύγιεΐς οίκογενειακάς άρχάς. Ακολουθών πάντοτε 
τούς γονείς του καί συμμεριζόμενος τάς περιπετείας τής Βασιλικής Οικογένειας 
εις τό έξωτερικόν, είσήχθη μετά τήν συμπλήρωσιν τών γυμνασιακών του σπουδών 
εις τήν Σχολήν Ναυτικών Δοκίμων, ότε δέ άπεφοίτησεν, είς ήλικίαν 21 έτών, κατε- 
τάγη είς τό Βασιλικόν Ναυτικόν ώς σημαιοφόρος. 'Υπό τήν ιδιότητά του αύτήν ελαβε 
μέρος είς τήν έκστρατείαν τής Μικρας Ασίας καί ύπηρέτησεν έπί τοΰ καταδρομικοΰ 
«'Έλλη», κινδυνεύσας δύο φοράς έκ τοΰ πυρός τοΰ έχθοοΰ.
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Το έτος 1923, ό πρΐγκιψ Παύλος έγκατέλειψε τήν Ελλάδα μετά του άδελφοΰ 
του Βασιλέως Γεωργίου καί παρέμεινεν εις τό εξωτερικόν μέχρι τοϋ 1935. Κατά τήν 
άπουσίαν του ταύτην έμελέτησε εις τάς μεγάλας βιομηχανικάς χώρας τάς τεχνικάς 
προόδους εις τον τομέα των εξοπλισμών καί ένημερώθη εις τά προβλήματα τής έξα- 
σφαλίσεως έργασίας, εις τάς λαϊκάς ιδία μάζας. Πλήν τής ’Αγγλίας, εις τήν οποίαν 
είργάσθη έπί ένα έτος υπό ψευδώνυμον ως άπλοϋς μηχανικός εις έργοστάσιον άερο- 
πλάνων καί αυτοκινήτων, έπεσκέφθη κατ’ έπανάληψιν τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
έρχόμενος εις προσωπικήν έπαφήν μέ τάς περισσοτέρας των έκεϊ έλληνικών κοινο
τήτων καί μελετών τον άμερικανικόν τρόπον ζωής, όργανώσεως καί λειτουργίας τών 
άνωτάτων μορφωτικών ιδρυμάτων. Καταληφθείς άπό νοσταλγίαν προς τήν γενέτειράν 
του έπεσκέφθη «ίνκόγνιτο» τήν Ελλάδα τό 1927, ως μέλος τοϋ πληρώματος μιας μι- 
κράς θαλαμηγού καί παρέμεινεν έν Άθήναις έπί δύο περίπου μήνας, άνεχώρησε δέ 
έν συνεχεία καί έπεσκέφθη έκ νέου τάς μεγάλας χώρας τής Ευρώπης καί ’Αμερικής.

Κατά τήν παλινόρθωσιν τής Συνταγματικής Βασιλείας, τό έτος 1935, ό Πρΐγ- 
κιψ Παύλος έπανήλθεν είς τήν Ελλάδα μετά τοϋ άδελφοΰ του Βασιλέως, ώς διάδοχος 
τοϋ θρόνου, καί συνέχισε τήν ναυτικήν του σταδιοδρομίαν ώς Πλωτάρχης. Ταυτοχρό- 
νως έλάμβανε τον βαθμόν τοϋ Άντισυνταγματάρχου εις τον Στρατόν καί τοϋ Σμη
νάρχου εις τήν ’Αεροπορίαν. Τό ίδιον έτος, υστέρα άπό τήν καθωρισμένην έκπαίδευ- 
σιν τών χειριστών Βασιλικής ’Αεροπορίας, έλαβε τό πτυχίον τοϋ χειριστοϋ άεροπό- 
ρου καί παρηκολούθησε ειδικά μαθήματα είς τήν Ναυτικήν καί Στρατιωτικήν ’Ακα
δημίαν, αφιερωθείς έν συνεχεία εις τήν μελέτην τής όργανώσεως τοϋ Γενικοϋ Ε π ι
τελείου Στρατοΰ.

Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1938, ό Διάδοχος Παϋλος ένυμφεύετο έν Άθήναις τήν 
πριγκίπισσαν Φρειδερίκη - Λουίζαν, θυγατέρα τοϋ Έρνέστου - Αύγουστου, δουκός 
τοϋ Μπραουνσβάϊγκ - Λούνεμπουργκ, άρχηγοΰ τοϋ Βασιλικοΰ Οϊκου τού Άννοβέ- 
ρου. Τό μυστήριον τοϋ γάμου ηύλογήθη άπό τον τότε ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών Χρυ
σόστομον Παπαδόπουλον, βοηθούμενον άπό πλήθος ’Αρχιερέων έξ όλης τής Ελλάδος. 
Καί παρ’ δλην τήν κακοκαιρίαν τής ήμέρας έκείνης, ένα πλήθος έκ πάσης γωνίας 
τής Ελλάδος, ή γενεά τών Βαλκανικών πολέμων καί ή γενεά τοϋ 1940, συνέρρευσεν 
είς τάς ’Αθήνας καί ηύχήθη βίον άνέφελον καί μακροημέρευσιν εις τό βασιλικόν ζεύ
γος, πού έπρόκειτο νά άναδείξη τήν χώραν είς σύγχρονον εύρωπαϊκήν πραγματικότητα. 
Έ κ τοϋ γάμου τούτου έγεννήθησαν: Ή  Πριγκίπισσα Σοφία είς τό Ψυχικόν τήν 2 
Νοεμβρίου 1938, ό Πρίγκιψ Κωνσταντίνος, Α.Μ. Βασιλεύς τών Ελλήνων άπό τής 
6ης Μαρτίου 1964, είς τό Ψυχικόν τήν 2 ’Ιουνίου 1940, καί ή Πριγκίπισσα Ειρήνη 
είς τό Καίηπ-Τάουν τής Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως τήν 11 ’Απριλίου 1942.

Η ***
κήρυξις τοϋ πολέμου κατά τής χώρας μας, τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, έφερε 

τον Διάδοχον Παΰλον παρά τό πλευρόν τοϋ άδελφοΰ του Βασιλέως Γεωργίου 
τοϋ Β', Άνωτάτου Άρχοντος τών Ενόπλων Δυνάμεων. 'Υπηρετών είς τό Γενικόν 
Στρατηγεΐον τότε ό άείμνηστος Βασιλεύς Παϋλος έπεσκέφθη πλειστάκις τό μέτω- 
πον τής Βορείου ’Ηπείρου καί παρέμεινε μετά τών μαχομένων άξιωματικών καί 
στρατιωτών είς τό πεδίον τής μάχης. Καί ολίγον προ τής γερμανικής εισβολής, 
κατά τον ’Απρίλιον τοϋ 1941, έπεσκέφθη διά πολλοστήν φοράν τό έλληνο ιταλικόν 
μέτωπον μέ δλως έμπιστευτικήν άποστολήν, τήν οποίαν έφερεν είς πέρας μετ’ άπο- 
λύτου επιτυχίας. Ηΐλθαν δμως αί χαλεπαί ήμέραι τής καταρρεύσεως τοϋ μετώπου 
ύπό τήν πίεσιν τών σιδεροφράκτων μεραρχιών τοϋ Χίτλερ, δτε, κατά τό τρίτον δεκα
ήμερον τοϋ ’Απριλίου 1941 καί ένώ έπέκειτο ή πτώσις τής ήπειρωτικής Ελλάδος, 
ό Διάδοχος Παϋλος συνώδευσε τόν Βασιλέα Γεώργιον είς τά βουνά τής Κρήτης, 
δπου μετέσχε τών τελευταίων επιχειρήσεων καθ’ δν χρόνον οί Γερμανοί είχαν κα
ταλάβει τό μεγαλύτερον μέρος τής νήσου. Μετά τήν κατάλυψιν καί τής μαρτυρικής 
μεγαλονήσου ύπό τών Γερμανών, κατέφυγεν άεροπορικώς μετά τής οικογένειας του
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εις Αίγυπτον προς συνέχισιν της κατά του είσβολέως άντιστάσεως.
Το 1943 ό Διάδοχος Παύλος, χωρίς να έχη διακόψει ούδ’ έπί στιγμήν τάς προ

σπάθειας του υπέρ της εθνικής ύποθέσεως, έζήτησεν έπισήμως άπό τό Συμμαχικόν 
Στρατηγεϊον την άδειαν δπως έπιστρέψη εις τήν Ελλάδα, ριπτόμενος δι’ άλεξιπτώ- 
του εις τα ορεινά, καί άναλάβη τήν ήγεσίαν τοΰ υποδούλου λαοϋ διά τής όργανώσεως 
τής Εθνικής ’Αντιστάσεως. Τόσον ή έπίσημος αύτή αϊτησις δσον καί άλλαι εισηγή
σεις του διά τον συντονισμόν τής έν Έλλάδι άντιστάσεως άπερρίφθησαν δυστυχώς 
ύπό τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου. Άφιερώθη κατόπιν τούτων ό Διάδοχος Παύλος 
εις τό νά επισκέπτεται έπανειλημμένως τάς έν Μέση ’Ανατολή μαχομένας έλληνικάς 
δυνάμεις, νά παραμένη έπί μακρόν μεταξύ των προκεχωρημένων μονάδων εις τό Έ λ  
Άλαμέϊν καί, γενικώς νά σφυρηλατεί τό φρόνημα τών μαχομένων. Μετέσχεν επίσης 
ένεργώς τών έπιχειρήσεων τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικοΰ μας καί έλαβε μέρος εις μίαν 
τολμηράν έπιδρομήν, έκτελεσθεΐσαν ύπό τοΰ άντιτορπιλικοΰ «Μιαούλης» μεταξύ 
’Αλεξανδρείας καί Τάραντος.

'Η  πολυπόθητος άπελευθέρωσις τής Ελλάδος άνέτειλεν μέ τήν 12ην ’Οκτω
βρίου τοΰ 1944, πλήν νέα δεινά άνέμεναν τον τόπον. 'Η Δεκεμβριανή τραγωδία, τό 
αιματοκύλισμα εκείνο τής πρωτευούσης άπό τά στίφη τοΰ Κ.Κ.Ε. συνεκλόνισε τον 
Διάδοχον καί τον Βασιλέα άδελφόν του, οί όποιοι άπό τήν Αίγυπτον παρηκολούθουν 
τά διαδραματιζόμενα καί ήργάζοντο άδιακόπως διά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος. 
Τό πόσον φωτισμένα διελογίζετο ό στοχαστικός Βασιλεύς Παΰλος, Διάδοχος τότε, 
παρακολουθούν μέ συντριβήν καί πόνον τά μεταπελευθερωτικά γεγονότα τής Ελλά
δος, καταφαίνεται άπό παραχωρηθεΐσαν εις εκλεκτόν συγγραφέα καί δημοσιογράφον 
συνέντευξίν του, άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν εποχήν εκείνην. Εις ένα χαρακτηριστικόν 
άπόσπασμα τής συνεντεύξεως αυτής διαλαμβάνονται:

«Παρίσταμαι θεατής κι εγώ εκ τον μακρόθεν τών ελληνικών πραγμάτων και 
δοκιμάζω άφατον πικρίαν, δπως κάθε πραγματικός "Ελλην, πού βλέπει τήν ένδοξον 
καί μαρτυρικήν τον χώραν ν’ αγωνίζεται ν’ άνακαλνψη μέσα άπό ενα αδιαπέραστο 
σκότος τον πορθμόν τής σωτηρίας. Καί εύχομαι μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μου 
δπως τό ταχύτερον κοπάση ή θύελλα καί διελάση τό ελληνικόν σκάφος έκ τοΰ ανοι
κτού πελάγους εις μίαν νπήνεμον ακτήν. Πρέπει νά έννοήσωμεν δλοι δτι είναι εθνική 
άνάγκη νά κλείση τό συντομώτερον ή απαίσια σκηνή τοΰ εσωτερικού δράματος καί 
νά έπανενρωμεν τήν ζωήν μιας ψυχικής ηρεμίας, διά νά δννηθώμεν νά έξετάσωμεν 
μακράν άπό τάς προσωπικός άντεκδικήσεις, μέ άντικειμενικότητα καί σύνεσιν τά 
πράγματα . . . »

Καί εις άλλο άπόσπασμα:
«’Αλλ’ είμαι βέβαιος, δτι ή 'Ελλάς θά άνορθωθή καί θά καθέξη τήν θέσιν πού 

δικαιούται, ώς εκ τών άγδινων καί τών θυσιών της, εις τον μεταπολεμικόν κόσμον. 
Δεν πρέπει νά μάς απογοητεύουν τά σημερινά γεγονότα δσον δήποτε καί αν είναι 
θλιβερά. Ό  παρελθών Δεκέμβριος είναι βεβαίως μία μελανή σελίς, άλλ.ά δέν παύει 
νά είναι ένα έπεισόδιον εις τήν μακράν έξέλιξιν καί τήν ιστορίαν τής φυλής μας. Θά 
ήτο άδικία νά κρίνωμεν τήν ’Ελλάδα άπό τό γεγονός αυτό καί δχι άπό τό έπος τον 
στρατού μας εις τήν ’Αλβανίαν . . . »

Μετά τήν επάνοδόν του εις τήν Ελλάδα, τήν 27 Σεπτεμβρίου 1946, ό Διάδοχος 
Παΰλος άφιερώθη εις τήν άνοικοδόμησιν τής χώρας καί τήν άνύψωσιν τοΰ βιοτικοΰ 
καί μορφωτικοΰ επιπέδου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Διηνοίγετο τότε άκριβώς, τό 1946, 
ή οδός τής ειρηνικής έξορμήσεως, τό βαρύ καί πολύμοχθον έργον τής ειρήνης πού πολ- 
λάς φοράς είναι δυσκολώτερον τοΰ έργου τοΰ πολέμου. Τό έργον δέ αύτό έπέπρωτο νά 
έπωμισθή έξ ολοκλήρου ό Διάδοχος Παΰλος ένα έτος άργότερον, τον ’Απρίλιον τοΰ 
1947, δτε άπέθνησκεν ό Βασιλεύς Γεώργιος Β' καί άνεκηρύσσετο ούτος Βασιλεύς 
τών Ελλήνων ώς Παΰλος Α'.
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Ο ταν ό Βασιλεύς Παύλος Α' άνήλθεν εις τον θρόνον, ή χώρα άντιμετώπιζε σο- 
βαρωτάτην άπειλήν έκ τού ξενοκινήτου κομμουνισμού. Εις τήν κρίσιμον εκεί
νην καμπήν της Πατρίδος, ό Βασιλεύς Παύλος έτέθη επί κεφαλής τού ’Έθνους, πού 
ήγωνίζετο μέ πίστιν διά τήν σωτηρίαν του, καί άπέβη σύμβολον καρτερίας, σύμβολον 
τόλμης, φρονήσεως καί άποφασιστικότητος. Έπεσκέφθη 48 φοράς τάς μαχομένας 
δυνάμεις εις τά μέτωπα, δίδων θάρρος διά νέα κατορθώματα, εφθασε μέχρι των πλέον 
προκεχωρημένων θέσεων είς τον Γράμμον καί το Βίτσι καί συνέβαλεν μεγάλως εις 
τήν άποφαστικήν νίκην. Παραλλήλως κατέβαλε προσπάθειας καί άνέπτυξε μεγίστην 
δραστηριότητα όπως έξυψώση τό υλικόν, κοινωνικόν καί μορφωτικόν επίπεδον τοΰ 
ελληνικού λαού διά της ίδρόσεως τοΰ «Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος» τό 1947, 
διά της ίδρύσεως της «Προνοίας των Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» τό 1947 (μετέ- 
πειτα «Βασιλικής Προνοίας»), διά τής ίδρύσεως τής «’Εθνικής Εστίας» τό 1951, 
των «Φίλων τού Χωριού», τής όργανώσεως «Ελληνικόν Φως», τοΰ «’Οργανισμού 
Προικοδοτήσεως ’Απόρων Κορασίδων» καί τοΰ «Βασιλικού 'Ιδρύματος ’Ερευνών». 
Πέραν τούτων, ή άνάπτυξις τού άθλητικοΰ πνεύματος εις τήν Ελλάδα—αφού ό 
ίδιος ύπήρξεν'ένθερμος λάτρης τού άθλητισμού, έπιδοθείς προσωπικώς καί επιτυχέ
στατα είς πλείστας μορφάς του—,ή άνάπτυξις τοΰ προσκοπισμού, τού οποίου ώς 
Πρΐγκιψ καί ώς Διάδοχος διετέλεσεν άρχηγός καί ώς Βασιλεύς επίτιμος άρχηγός, 
καλύπτουν μέγα ενεργητικόν τής παρουσίας του είς τήν άναγεννηθεΐσαν Ελλάδα τής 
μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί μέχρι σήμερον έποχής.

« Ί  σ χ ύ ς  μ ο υ  ή ’Α γ ά π η  τ ο ΰ  Λ α ο ύ »  έπρέσβευεν είς όλον του 
τον βίον ό λαοφιλέστατος ’Άναξ πού έξέλιπε, ό φιλόσοφος Βασιλεύς τών Ελλήνων 
επί μίαν δεκαεπταετίαν, ό είς όλον του τον βίον μέγιστος κοινωνικός λειτουργός, 
ό όραματιστής ’Άνθρωπος, ό τέλειος Χριστιανός. Καί τά ιδανικά αυτά μετέδωσεν είς 
τήν Α.Μ. τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, τον συνεχιστήν μιας ενδόξου είς τό Πνεύμα 
καί τήν Πράξιν Δυναστείας, ό οποίος έκλήθη νά μεγαλύνη διά βίου τήν Πατρίδα, τό 
’Έθνος ολόκληρον, τον 'Ελληνικόν Λαόν. Μαρτυρούν περί τούτου αί παραινέσεις τοΰ 
Βασιλέως Παύλου πρός τον ένηλικιωθέντα Διάδοχον τής 28 ’Ιουνίου 1958, παραι
νέσεις αί όποΐαι ουδέποτε θά παύσουν νά ήχοΰν είς τά ώτα καί νά οδηγούν τά βήματα 
τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου:

«Κωνσταντίνε,
'Ο Θεός ηνδόκησε νά προορίση σε όπως βασιλεύσης τών 'Ελλήνων, τον ενδό

ξου, άρίστου καί εύγενοϋς Λαόν ημών.
Ή  θεία αϋτη πρός σε χάρις άποτελεΐ εξοχον τιμήν καί βαρείαν κληρονομιάν.
’Από τής σήμερον καθίστασαι συνεργάτης Μου εις τήν προσπάθειαν πρός ευη

μερίαν καί πρόοδον τοΰ Λαόν Μου.
Πέποιθα ότι ή αγάπη σου διά τον 'Ελληνικόν Λαόν, ίση πρός τήν Ιδικήν Μον 

άπειρον δι’ αυτόν αγάπην, θά καταστήση σε μέτοχον καί τής έκ ταυτής πηγαζον- 
σης ευτυχίας Μου.

'Ο ’Ελληνικός Λαός, πληρών τό τίμημα τής ενδόξου ιστορίας τον καί ζών τάς 
συνέπειας τών μακραίωνων μέχρι καί τής σήμερον αγώνων του υπέρ τής άνθρωπότη- 
τος, δεν έσχεν είσέτι τήν ευκαιρίαν πλήρους άξιοποιήσεως τών δυνατοτήτων αυτοϋ, 
ινα άποκτήση τό δίκαιον καί άρμόζον αυτώ επίπεδον ευημερίας. Διά τον λόγον αυτόν 
δικαιούται πόσης στοργής καί προσοχής καί θυσίας.

“Εσο δίκαιος, πράος καί ακάματος εργάτης τής ανόδου καί τής δόξης τής 'Ελ
λάδος.

Προστάτευε σταθερώς τάς Δ ημοκρατικάς Άρχάς τοΰ Πολιτεύματος καί τάς 
Συνταγματικάς ’Ελευθερίας τών 'Ελλήνων.

Άφιέρωσον τήν ζωήν σου εις τήν ευτυχίαν τής Πατρίδος. Ούδεμία εύγενεστέρα 
καί πλέον αξιόλογος αποστολή.
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Ένθυμοϋ πάντοτε δτι προτιμώτερον είναι νά ύποφέρη ό Βασιλεύς ή ό Λαός και 
ή Χώρα.

Έργάσθητι σκληρώς ινα καταστής αντάξιος τον "Ελληνος Στρατιώτου, τον 
όποιον μελλοντικώς θά ήγηθής. "Οταν έπιστή ή ώρα θά άρχηγενσης των 'Ελληνικών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων όόξης και ηρωικής παραδόσεως. ■

Τήρησαν αύτάς άγνάς, άξιομάχονς, φνλακίδας των πατρίων, σεβαστάς εις 
τούς φίλους και τρομεράς εις τούς εχθρούς, ύπερήφανον κόσμημα ύπερηφάνου ’Έ 
θνους. Είθε νά μη άναγκασθώσι ποτέ νά πλήξωσι.

”Εαο φνλαξ και προστάτης τής 'Αγίας ημών ’Εκκλησίας.
Στήριξον την δύναμίν σου επί μόνης τής ’Αγάπης.
Θεράπευε την προσβολήν διά τής συγνώμης, την διχόνοιαν διά τής Ένότητος, 

την πλάνην διά τής ’Αλήθειας, την αμφιβολίαν διά τής Γϊίστεως.
Εύχομαι, όπως σύ καί ό Λαός Μου γνωρίσητε ημέρας δόξης εις εύγενείς αγώ

νας πολιτισμού καί προόδου.
Είθε ό Πανάγαθος Θεός, νά καταστήση σε όργανον Ειρήνης καί ές αεί νά σκέπη 

την Ελλάδα καί σε, Κωνσταντίνε».

Ο ** *
Βασιλεύς Παύλος άπέθανεν ήρεμος, γαλήνιος, βέβαιος δτι έξετέλεσεν το Συντα

γματικόν του καθήκον εις το άκέραιον. Ό  Ελληνικός λαός, τό ’Έθνος ολόκληρον 
πενθεί τον Βασιλέα Παύλον καί θρηνεί διότι εφυγεν ένας άπό τούς άκεραιοτέρους 
άνθρώπους, ένας γενναίος καί άπλοΰς στρατιώτης τού καθήκοντος, ένας πιστός εις 
τον Θεόν, εις την Πατρίδα καί εις τα ιδεώδη τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 
Μάρτυρες τούτων δλοι οί 'Έλληνες, ή ζωή του ολόκληρος των 63 έτών, τό έργον 
του. Τό εργον έκεϊνο πού εΐχεν ως οδηγόν μόνον τό ιδανικόν της πατρίδος, τα έλλη- 
νοχριστιανικά ιδεώδη, τον θρίαμβον τού Ελληνισμού. Μία άκόμη περικοπή των δη
μοσίων ομιλιών του μαρτυρεί άρκούντως διά τήν όρθοφροσύνην του, διά τά έθνικά 
ιδεώδη ύπό των οποίων κατείχετο, διά τούς όραματισμούς του δ,τι τού Ελληνικού: 

«’Επί τού ιερού βράχου τής Άκροπόλεως κυματίζει ή σημαία, ή οποία συμ
βολίζει τήν ’Ελευθερίαν, τά ανθρώπινα δίκαια, τον ηρωισμόν καί τάς θυσίας τού 
’Έθνους. Τάς ιδέας αύτάς ή 'Ελλάς διεφύλαξε πάντοτε καί ύπερήσπισε, καί θά συνέ
χιση νά τό πράττη, παραμένουσα πιστή εις τήν παράδοσιν ενός μεγάλου αγώνας, μο
ναδικού εις τήν 'ιστορίαν, ο όποιος άφιερώθη κατά τήν διάρκειαν τριάκοντα αιώνων, 
εις τήν υπηρεσίαν τον ανθρωπίνου πολιτισμού. 'Ο λαός τής Ελλάδος δεν έδίστασε 
ποτέ νά προσφέρη τό αίμα τον καί όλας τάς παγκοσμίους κατακτήσεις του, οσάκις 
α'ι θυσίαι αύται ήσαν άναγκαίαι διά τήν διάσωσιν τής ’Ελευθερίας καί τής ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. ”Έτσι ήσαν πάντοτε οί 'Έλληνες. ’Έ τσι ε’ίμεθα σήμερον . . . »

Ουδέποτε τό ’Έθνος θά λησμονήση τον Βασιλέα Παύλον, τον ’Άνθρωπον πού 
έγεννήθη Έλλην καί άπέθανεν Έλλην, τον Βασιλέα πού ηύτύχησε, παραδίδων τό 
Στέμμα του εις τον διάδοχόν του Βασιλέα Κωνσταντίνον, νά τό παραδώση πλέον 
ισχυρόν καί πλέον άγαπημένον, τήν Ελλάδα δέ πλέον κραταιάν, πλέον σεβαστήν 
είς τούς φίλους της καί πλέον φοβεράν εις τούς εχθρούς της.

Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ,
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Π ρ ο ς  τήν Α.Μ. τον Βασιλέα Κωνσταντίνον στρέφει ό Ελληνικός λαός τάς προσδο
κίας του, τούς πόθους του, τήν έκπλήρωσιν των ιδανικών του μετά τον θάνατον 
τού Βασιλέως Παύλου. Προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνον στρέφεται ό έλληνικός λαός
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καί εύχεται τήν έξ υψους παρηγοριάν διά τήν άπώλειαν τοΰ προσφιλούς ΓΙατρός Του, 
μακροημέρευσιν καί υγείαν, δόξαν διά τό “Εθνος καί εύρυθμον λειτουργίαν τοΰ Δημο
κρατικού μας Πολιτεύματος.

’Από τής 6ης Μαρτίου 1964, κατά τήν μακραίωνα παράδοσιν «ό Βασιλεύς άπέ- 
θανεν—Ζήτω ό Βασιλεύς», ό Διάδοχος Κωνσταντίνος άρχει των Ελλήνων ώς Βασι
λεύς Κωνσταντίνος, ώς συνεχιστής των ιδανικών έκείνων τοΰ Ελληνισμού πού οί 
Παλαιολόγοι τοΰ Βυζαντίου καί ό ένδοξος Στρατηλάτης πάππος του διετήρησαν, έλάμ- 
πρυναν καί έδόξασαν. 'Ο ελληνικός λαός είναι βέβαιος δτι ό νέος μας Βασιλεύς θά 
τεθή ύπό τήν προστασίαν τού παντοδυνάμου Θεού, ό όποιος θά καθοδηγήση τά πρώτα 
καί τόσον δύσκολα βήματά του. Είναι βέβαιος ό έλληνικός λαός, καί ολόκληρον τό 
“Εθνος, δτι ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος θά άκολουθήση τό ύψηλόν παράδειγμα 
τού άειμνήστου πατρός του καί θά άσκήση τά καθήκοντά του μέ τήν ιδίαν πίστιν είς 
τά ιδεώδη τού "Εθνους καί τής Δημοκρατίας, μέ τήν ιδίαν άνιδιοτέλειαν, άνωτε- 
ρότητα καί σωφροσύνην πού έχαρακτήριζον τον πράγματι Μεγάλον γεννήτορά Του. 
Οί πόθοι αύτοί, αί έλπίδες τού λαού καί τού "Εθνους, ούδείς άμφιβάλλει δτι θά έκ- 
πληρωθοΰν είς τό άκέραιον καί δτι ή Ελλάς θά βαδίση τήν οδόν πού μέ τόσας θυ
σίας έχαράχθη καί τόσον έπιτυχώς ήκολουθήθη μέχρι σήμερον ύπό τών Ελλήνων 
Βασιλέων έν τή άπολύτω συνειδητοποιήσει τοΰ εμβλήματος: « Ί  σ χ ύ ς  μ ο υ  ή 
ά γ ά π η  τ ο ΰ  Λ α ο ύ  μ ο υ ! » .

Τ ***
ά βιογραφικά στοιχεία τοΰ νέου μας Βασιλέως είναι λίαν γνωστά. Ενταύθα 

καταχωροΰνται τά κυριώτερα στάδια τής ζωής του.
Δευτερότοκον τέκνον τοΰ Βασιλέως Παύλου καί τής Βασιλίσσης Φρειδερίκης, 

έγεννήθη είς τά άνάκτορα τοΰ Ψυχικού τήν 2αν ’Ιουλίου 1940 καί έβαπτίσθη εις τά 
άνάκτορα ’Αθηνών τήν 20ήν ’Ιουλίου 1940, λαβών τό δνομα Κωνσταντίνος, ώς άνά- 
δοχοι δέ παρέστησαν αί "Ενοπλοι Δυνάμεις τής Ελλάδος, ό άείμνηστος Βασιλεύς 
Γεώργιος Β', συγγενείς τής Βασιλικής Οικογένειας καί έκπρόσωποι ξένων έστεμ- 
μένων. Βρέφος άκόμη συνεμερίσθη τάς περιπέτειας τής Βασιλικής Οικογένειας, 
ήτοι τήν 22αν ’Απριλίου 1941 έγκατέλιπε τάς ’Αθήνας άεροπορικώς διά Κρήτην καί 
έκεΐθεν δι’ Αίγυπτον καί έν συνεχεία Νότιον ’Αφρικήν, έπανελθών είς ’Αθήνας τήν 
27ην Σεπτεμβρίου 1946. Τήν πρώτην του έμφάνισιν ώς Διάδοχος έκαμε ένώπιον τοΰ 
άθηναϊκοΰ λαού ολίγους μήνας βραδύτερον, ήτοι τήν 6ην ’Απριλίου 1947, κατά τήν 
κηδείαν τοΰ θείου του Βασιλέως Γεωργίου Β'. Τά πρώτα του γράμματα έδιδάχθη 
είς τό πρώτον Δημοτικόν Σχολεϊον πού ίδρύθη είς τά άνάκτορα Ψυχικού, ένθα έφοί- 
τησεν έπί μίαν τριετίαν όμοΰ μετά τών έτέρων μαθητών, προερχομένων έξ δλων τών 
κοινωνικών τάξεων. Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1949, δτε ήρξατο ή λειτουργία, τοΰ ’Εθνι
κού ’Εκπαιδευτηρίου Άναβρύτων, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ύπήρξεν έκ τών πρώ
των μαθητών τής Δ' τάξεως Δημοτικού Σχολείου τοΰ έκπαιδευτηρίου αύτοΰ, τοΰ 
οποίου τό δλον παιδαγωγικόν σύστημα τείνει προς τήν άνάπτυξιν χαρακτήρων συμ- 
φώνως καί προς τάς περί παιδείας πλατωνικάς άρχάς. Είς τό Σχολεϊον τοΰτο συμμαθη- 
ταί τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου ήσαν παιδιά (170) πάσης κοινωνικής προελεύσεως 
καί οικονομικής καταστάσεως. 'Ο Κωνσταντίνος παρηκολούθει άνελιπώς ολόκληρον 
τό πρόγραμμα τοΰ Σχολείου, τό όποιον έκτος τών συνήθων θεωρητικών μαθημάτων 
προβλέπει πρακτικάς καί χειρωνακτικάς έργασίας, άθλητισμόν στίβου, άθλοπαιδιάς, 
ορειβασίαν καί κολύμβησιν, πλήν τούτων δέ διήρχετο τούς 9 σχολικούς μήνας τοΰ 
έτους μετά τών συμμαθητών του καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ 24ώρου καί άνευ ιδιαι
τέρας τίνος μεταχειρίσεως. Τήν προετοιμασίαν τοΰ νέου Βασιλέως διά τά μελλοντικά 
ύψηλά του καθήκοντα παρηκολούθει πάντοτε προσωπικώς ό πατήρ του ό Βασιλεύς. 
Τον ’Ιούλιον τοΰ 1958 άπεφοίτησε τοΰ ’Εθνικού ’Εκπαιδευτηρίου Άναβρύτων, 
κατέχων, πλήν βεβαίως τής ελληνικής γλώσσης, τήν ’Αγγλικήν καί τήν Γερμανικήν.
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Ένεγράφη ώς Λυκόπουλον εις τήν Β' ’Αγέλην τον Δεκέμβριον τοϋ 1948 καί έ'δωσε 
τήν ΰπόσχεσίν του ώς πρόσκοπος τον Δεκέμβριον τοϋ 1951, παρουσία των Βασιλέων 
γονέων του, σήμερον δέ είναι Άρχιπρόσκοπος των Ελλήνων προσκόπων.

Ή  έναρξις της Στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
έγινε τον Μάρτιον τοϋ 1956. Ένεγράφη εις τήν Β' τάξιν τής Σχολής Εύελπίδων, τήν 
Β' τάξιν τής Σχολής 'Ικάρων καί τήν Γ' τάξιν των Ναυτικών Δοκίμων. Τήν 3ην 
’Ιουλίου ώνομάσθη ’Επίτιμος Δεκανεύς των Δυνάμεων Καταδρομών καί τήν 2αν 
Αύγούστου 1957, μετά τήν εντατικήν καί σκληράν έκπαίδευσιν καί εις τά τρία όπλα, 
προήχθη εις τήν Γ' τάξιν τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων καί ’Ικάρων καί εις 
τήν Δ' τάξιν τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, όνομασθείς ’Επίτιμος ’Αρχηγός τών 
τάξεων. Παραλλήλως συνέχισε τήν έκπαίδευσιν του εις τό ’Εθνικόν Έκπαιδευτήριον 
Άναβρύτων ώς μαθητής τής ΣΤ ' τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου, προς άποπεράτωσιν 
τών γυμνασιακών του σπουδών. Εις τον πρωθιερέα τών βασιλικών άνακτόρων άνε- 
τέθη ή θρησκευτική διαπαιδαγώγησίς του κατά τήν Ίέράν παράδοσιν καί τήν διδα
σκαλίαν τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής ’Εκκλησίας. Εις τον πατέρα του, Βασιλέα 
Παϋλον, έσχεν άπό παιδικής ήλικίας τό ζωντανόν παράδειγμα τοϋ τελείου ’Ορθο
δόξου Χριστιανοΰ.

Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος, είτε ώς μαθητής τοϋ σχολείου, είτε ώς πρόσκοπος, 
είτε ώς στρατιώτης, ούδέποτε άπετέλεσεν έξαίρεσιν μεταξύ τών συναδέλφων του καί 
έχρησιμοποιεΐτο ύπό τών παιδαγωγών καί εκπαιδευτών του έν ίση μοίρα μετά τών 
υπολοίπων. Έκοιματο είς τον αύτόν θάλαμον, έτρωγεν εις τήν αύτήν αίθουσαν, έκα- 
μνε τάς αύτάς άγγαρείας όταν έτιμωρεΐτο. ΤΗτο μέλος τών διαφόρων άθλητικών ομά
δων παρουσιάσας έφεσιν μέ λίαν ικανοποιητικήν έπίδοσιν είς τά άγωνίσματα στίβου, 
τάς αθλοπαιδιάς καί τά θαλάσσια σπόρ. Είναι καλός ίππεύς καί κολυμβητής, άριστος 
σκοπευτής μέ πολεμικόν δπλον. 'Ως Διάδοχος έλάμβανεν ένεργόν μέρος είς έπισήμους 
τελετάς. Είναι άριστα πληροφορημένος έπί τών πολλών προβλημάτων τής χώρας, 
διότι, τή επιθυμία τοϋ πατρός του, ήτο παρών είς τάς άκροάσεις τών υπουργών, ίνα 
έξοικειωθή άπό πολύ νέος μέ τάς κρατικάς υποθέσεις καί τούς χειρισμούς των, μά
θημα δύσκολον καί τό όποιον μόνον ό σεπτός πατήρ του ήδύνατο νά τοϋ διδάξη. 
Επίσης συνώδευσε πολλάκις τούς γονείς του είς τάς άνά τήν ύπαιθρον χώραν περιο
δείας των.

Τήν 28ην ’Ιουνίου 1958 καί έπί τή ένηλικιώσει του, έδωκε τον νενομισμένον 
όρκον τοϋ Έλληνος άξιωματικοΰ καί τών τριών κλάδων, ήτοι άνθυπολοχαγοΰ πε
ζικού, σημαιοφόρου Β.Ν. καί άνθυποσμηναγοϋ. Κατά τήν τελετήν τής όρκομωσίας 
του, ό Βασιλεύς Παύλος έπέδωσε τό ξίφος είς τον νϋν Βασιλέα. Είς τήν τελετήν τής 
ορκωμοσίας, ήτις έλαβε χώραν είς τήν Αίθουσαν Τροπαίων Παλαιών ’Ανακτόρων, 
παρέστησαν οί Βασιλείς μετά τής Βασιλικής Οικογένειας, μέλη συγγενικών Βασι
λικών Οικογενειών καί ή άνωτάτη ιεραρχία τοϋ κράτους.

Κατά τά έτη 1958 καί 1959 έπεσκέφθη ώς Διάδοχος μόνος του τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας καί κατά τήν έκεΐ διαμονήν του έπεσκέφθη στρατιωτικάς ακαδημίας καί 
έκπαιδευτικά κέντρα, παρηκολούθησε δέ καί προγράμματα καί άσκήσεις άκαδημιών 
μονάδων καί κέντρων έκπαιδεύσεως. Παρόμοιας έπισκέψεις προς ευρυνσιν τών στρα
τιωτικών του γνώσεων έπραγματοποίησε καί είς τήν Μάλταν καί Ελβετίαν 
καθώς καί είς στρατιωτικά κέντρα, μονάδας καί στρατηγεία τής ’Ατλαντικής Συμ- 
μαχίας έν Γαλλία, Γερμανία καί Δανία.

Έκτος τής έν τή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου φοιτήσεώς του έδιδάχθη 
καί κατ’ ιδίαν άπό καθηγητάς ειδικούς είς διάφορα θέματα, ώς θερμοπυρηνικήν φυ
σικήν, φιλοσοφίαν τοϋ Δικαίου, Συνταγματικόν Δίκαιον, Πολιτικήν Οικονομίαν, 
Μαρξισμόν, Διπλωματικήν 'Ιστορίαν καί άλλα.

Έπεσκέφθη διαδοχικώς τά υπουργεία, όπου τοϋ έγένετο πλήρης ένημέρωσις 
υπό τών αρμοδίων οργάνων έπί τής λειτουργίας καί τών προβλημάτων άτινα απασχο
λούν τήν κρατικήν μηχανήν.
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'Η  στρατιωτική έκπαίδευσίς του συνεχίζετο πάντοτε έντατικώς και εις τα τρία 
όπλα. Π αρηκολούθει τακτικά ασκήσεις καί των τριών κλάδων, ήτοι τοϋ στρατού ξηράς, 
Ε.Β.Α. καί Β.Ν. Την 14ην ’Ιουνίου 1961 προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ ύπολοχαγοΰ, 
άνθυποπλοιάρχου Β.Ν. καί όποσμηναγοϋ Ε.Β.Α. Έξετέλεσε θαλασσίαν υπηρεσίαν 
ώς άνθυποπλοίαρχος Β.Ν., έπιβιβασθείς έπί τοϋ Β.Ν. «’Ιέραξ» κατά τον θερινόν εκ
παιδευτικόν πλοϋν τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων τοϋ 1962. Κατά τό 1962 παρηκο- 
λούθησε τάς δύο κυριωτέρας έκ τών διεξαχθεισών συνδεδυασμένων άμφιβίων άσκή- 
σεων Ν.Α.Τ.Ο. εις Τυμπάκιον Κρήτης, τον Μάϊον, καί είς Στρυμονικόν τον Σεπτέμ
βριον.

Διά τών συνεχών άκροάσεών του ήλθεν είς προσωπικήν γνωριμίαν καί έπαφήν 
μετά τών άνωτάτων στελεχών τών ένοπλων δυνάμεων, τοϋ πολιτικοΰ, πνευματικοΰ 
κόσμου καί άλλων προσωπικοτήτων τής εθνικής καί κοινωνικής ζωής.

Αί άθλητικαί άσχολίαι τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι ποικίλαι: 'Ιππασία, 
μπάσκετ-μπώλ, βόλλεϋ μπώλ, χόκεϋ, ιστιοπλοΐα, είναι τά άγαπημένα του άθλήματα. 
Είς τήν ιστιοπλοΐαν έ'χει άγωνισθή μέ τούς εξής τύπους σκαφών: Ντράγκον, 'Ι 
πτάμενος 'Ολλανδός καί Λάϊτνινγκ. ’Έλαβε μέρος είς τούς XVII ’Ολυμπιακούς ’Α
γώνας Ρώμης, έκπροσωπών τήν Ελλάδα καί, μαζί μέ τούς συναθλητάς του κ.κ. 
Ζαΐμην καί Έσκιτζόγλου κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν είς τήν κατηγορίαν τών σκαφών 
Ντράγκον, κατακτήσας τό πρώτον χρυσοΰν ’Ολυμπιακόν Μετάλλιον πού ελαβεν ή 
Ελλάς είς τήν XVII ’Ολυμπιάδα. Διά τήν νίκην του αυτήν έτιμήθη μέ διάφορα μετάλ
λια. ’Από πολύ ένωρίς κατέστη Πρόεδρος ή μέλος (τακτικόν—έπίτιμον) είς διαφό
ρους συλλόγους, ενώσεις κ.λ. ’Επίσης έχει θέσει ύπό τήν ύψηλήν αύτοΰ προστασίαν 
διαφόρους κοινωνικάς καί άθλητικάς έκδηλώσεις.

'Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος έχει τιμηθή διά πολλών παρασήμων. Μεταξύ 
αυτών είναι:

1) 'Ο Μεγαλόσταυρος τοϋ Βασιλικού Τάγματος τοϋ Σωτήρος. 2) Τό Περι- 
δέραιον τοϋ Βασιλικού Τάγματος 'Αγίων Γεωργίου καί Κωνσταντίνου. 3) 'Ο Μεγα
λόσταυρος τής Λεγεώνος τής Τιμής, Γαλλίας. 4) 'Ο Μεγαλόσταυρος τοϋ Τάγματος 
τοϋ Έλέφαντος, Δανίας. 5) Τό Περιδέραιον τοϋ Τάγματος ’Αξίας, τής ’Ιταλικής 
Δημοκρατίας. 6) 'Ο Μεγαλόσταυρος τοϋ Τάγματος τοϋ Οΐκου τής Όράγγης, 'Ολ
λανδίας, 7) Τό παράσημον τοϋ Μεγάλου ’Αξιωματικού τοϋ Τάγματος 'Αγίου Καρό
λου, Μονακό. 8) 'Η  μεγάλη ταινία τοϋ Βασιλέως ’Ίντρις Α' Έ λ  Σενουσσί, τής Λι
βύης. 9) Ό  Ταξιάρχης τής Λεγεώνος ’Αξίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τάς άπουσίας τοϋ Βασιλέως Παύλου, ό Κωνσταντίνος άνεπλήρωσε συχνά 
τον πατέρα του είς τά βασιλικά του καθήκοντα ώς Άντιβασιλεύς. Τήν 23ην ’Ιανουά
ριου 1963 ήρραβωνίσθη μετά τής Πριγκιπίσσης ’Άννας—Μαρίας, τριτοτόκου θυγα- 
τρός τών Βασιλέων τής Δανίας.

** *

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό Υιός τοϋ λαοφιλούς Βασιλέως Παύλου, περιβάλλεται 
άπό τήν στοργήν καί άπό τάς προσδοκίας τοϋ ελληνικού λαού καί ολοκλήρου 

τοϋ άνά τά πέρατα τής γής Ελληνισμού. Είναι ή ψυχή καί ό πόθος όλων μας, είναι 
τό στήριγμα τής Φυλής. ’Αντηχεί καί πάλιν ή ’Ωδή :

Δέν είσαι Βασιληά παιδί,
Δέν είσαι μάννας γέννα- 
Οί πόθοι κι’ οί ελπίδες μας 

Έσμίξανε μαζί 
Κι’ έγέννησαν ’Εσένα . . .

ΧΑΡ. Σ ΤΑΜ Λ ΤΗ Σ



(Σ υ νέχε ια  έκ  του  προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Λακωνίας.
Πάροδος της λεωφόρου Κηφισιάς 191, κοντά στήν «'Αγία Τριάδα, του συνοι

κισμού «Ερυθρός Σταυρός».
Πρόκειται γιά τον γνωστό νομό της Πελοποννήσου, πού καταλαμβάνει τό 

ΝΑ τμήμα αύτής, εχει εκτασι 3.596 τετρ. χιλ. καί περί τις 120 χιλιάδες κατοίκους, 
μέ πρωτεύουσα την Σπάρτη.

Ώ ς παλαιότατοι κάτοικοι τής Λακωνίας έθεωροΰντο οί Λέλεγες, μέ τούς οποίους 
άνεμίχθησαν Μινύαι έκ Βοιωτίας καί Καδμείοι, καθώς καί ξένα φύλα έκ Μ. 
’Ασίας καί Κρήτης, στα όποια έκυριάρχουν οΐ Φοίνικες. "Οταν ή χώρα ύπετάγη 
στούς Δωριείς, ή ιστορία αύτής ταυτίζεται προς τήν ιστορία τής Δωρικής Σπάρτης. 
Έ πί Ρωμαίων ή Σπάρτη περιωρίσθη στην παραποταμία χώρα τοϋ Εύρώτα, ένώ 
ή υπόλοιπη Λακωνία άπετέλεσεν ίδιον πολιτικόν οργανισμόν, «Κοινόν των Λακε
δαιμόνιον», πού περί τό 22 π.χ. μετωνομάσθη εις «Κοινόν των Έλευθερολακώνων», 
μέ κέντρο τό Γύθειον. Τον 3ο μ.χ. αιώνα ή Λακωνία ύπέστη σοβαρές έπιδρομές 
των Γότθων καί τό 395 μ.Χ. κατεστράφη άπό τον Άλάριχο. Σημαντική καί αξιό
λογη είναι ή ιστορία τής Λακωνίας καί κατά τούς έν συνεχεία χρόνους.

'Η  Λακωνία χωρίζεται σέ τέσσερες έπαρχίες, ήτοι: Λακεδαίμονος, μέ πρωτεύου
σα τήν Σπάρτη, Γυθείου, Οΐτύλου καί Έπιδαύρου Λιμηράς. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει στο Περιστέρι καί στήν "Ανω Δάφνη).

Λαμάχου.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλελλήνων 16, άπέναντι στή Ρωσική έκκλησία «"Αγιος 

Αΐμιλιανός».
'Ο Λάμαχος, ’Αθηναίος στρατηγός τοϋ 5ου π.Χ. αΐώνος, γυιός τοϋ Ξενοφάνους, 

διεκρίνετο γιά τήν άνδρεία καί τήν άνιδιοτέλειά του. Τό 415 π.Χ. συνεκστρατεύσας 
μέ τον ’Αλκιβιάδη καί τον Νικία κατά τής Σικελίας, έφονεύθη προ των Συρακουσών 
(414 π.Χ.), βληθείς άπό τον Συρακούσιο στρατηγό Καλλικράτη, τον όποιον προη
γουμένως είχε τραυματίσει θανάσιμα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Μπραχάμι).
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Λαμίας.
Εύρίσκεται στούς «’Αμπελοκήπους», άπέναντι στην έκκλησία «"Αγιος Δη- 

μήτριος».
Πρόκειται για τήν γνωστή πρωτεύουσα τής επαρχίας καί τοΰ νομοΰ Φθιώτιδας, 

πού έχει περί τις 30 χιλιάδες κατοίκους καί άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 216 χιλιόμετρα.
Κατά τήν άρχαιότητα ύπήρξεν ή νέα, μετά τήν Τραχίνα, πρωτεύουσα των Μα- 

λιέων καί ίδρύθη, ώς λέγεται, άπό τον γυιό τοΰ Ήρακλέους καί τής Όμφάλης Λά- 
μον. Τό 344 π.Χ., κατακτηθεΐσα υπό των Μακεδόνων, συνεπολέμησε μέ τον Μ. 
’Αλέξανδρο καί άργότερα κατέστη τό κέντρο τοΰ έκραγέντος Λαμιακοϋ πολέμου. Τό 
302 π.Χ. ό Δημήτριος Πολιορκητής τήν άπήλλαξεν άπό τήν μακεδονική κυριαρχία 
καί ήκμασε ώς μέλος τής Αίτωλικής συμπολιτείας, πλήν τό 190 π.χ. κατελήφθη καί 
έλεηλατήθη άπό τούς Ρωμαίους. Τό 27 μ.Χ. ό αύτοκράτωρ Αύγουστος τήν ήνωσε 
μέ τήν Θεσσαλία.

'Η  Λαμία άπό τοΰ 869 μέχρι τής άπελευθερώσεώς της (1832), ώνομάζετο Ζη- 
τούνι (έλαια). "Οταν οί Φράγκοι κατέκτησαν τό Βυζαντινόν κράτος (1204), ή Λαμία 
έγινε έδρα βαρωνίας, ύπό τον Βονιφάτιον τον Μομφερατικόν. Οί Τοΰρκοι κατέλαβον 
τήν Λαμία τό 1397. Τής άρχαίας πόλεως, πού εύρίσκετο στό ΒΑ τμήμα τής ση
μερινής, διεσώθησαν έρείπια πολυγωνικών τειχών κ.ά.

Λαμπάκη Γεωργίου.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Μηλιαράκη ( ομώνυμη στάσι λεωφορείων « Άχαρνών» ) 

καί τελειώνει στήν οδό Κοκκινάκη (ομώνυμη στάσι λεωφορείων «Άχαρνών» ).
Ό  Γεώργιος Λαμπάκης, Έλλην βυζαντινολόγος, έφορος άρχαιοτήτων καί ιδρυ

τής τής «Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας», γεννήθηκε τό 1834. Διετέλεσεν 
υφηγητής τής χριστιανικής άρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί συνέγραψεν 
έργα, άφορώντα κυρίως τήν άρχαιολογία. Άπέθανε τό 1912.

Λα μπάρδη ’ Α νανίου.
Πάροδος τής όδοΰ Φαναριωτών 27, κοντά στό τέρμα τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 

(υπώρειες Λυκαβηττοΰ).
Ό  Άνανίας Λαμπάρδης (1710- 1767), μητροπολίτης τής Λακεδαίμονος άπό 

τήν Δημητσάνα, συνειργάσθη μέ τούς άπεσταλμένους τής Μ. Αικατερίνης γιά τήν 
εξέγερσι τής Πελοποννήσου κατά τών Τούρκων. Γιά τον σκοπόν αύτόν ίδρυσε στήν 
Δημητσάνα δύο πυριτιδομύλους, πλήν όμως άργότερα, προκαλέσας τις ύποψίες, 
συνελήφθη άπό τούς Τούρκους καί έξετελέσθη.

Λαμπελέτ Ναπολέοντος.
Πάροδος τής όδοΰ Ίωαννίνων 44, άπέναντι στό Τελωνείο ’Αθηνών.
'Ο Ναπολέων Λαμπελέτ, 'Έλλην συνθέτης καί μουσικολόγος, γεννήθηκε στήν 

Κέρκυρα τό 1864 καί άπέθανε στό Λονδίνο τό 1932. Διετέλεσε καθηγητής τής ’Ω
δικής στό ’Ωδείο ’Αθηνών καί διευθυντής ορχήστρας στό Λονδίνο. Συνέθεσε διάφορα 
μουσικά έργα, χορωδιακά μελοδράματα, ΐντερμέδια κ.ά. καί μιά λειτουργία τοΰ Ίω- 
άννου τοΰ Χρυσοστόμου πού έκτελεΐται στήν ελληνική έκκλησία τοΰ Λονδίνου.

Λ αμπέτη.
Πάροδος τής όδοΰ Βερναρδάκη 15, όπισθεν τοΰ ΣΤ' στρατιωτικού νοσοκομείου.
Ό  Καπε τάν Λαμπέτης, γενναίος άρματολός τοΰ ΙΗ αΐώνος, άπέκοψεν, ώς 

λέγεται, τό κεφάλι τοΰ ’Αστραπόγιαννου, κατά παράκλησί του, γιά νά μή πέση 
στά χέρια τών Τούρκων, τό όποιον καί έθαψε σέ κρύπτη, έπάνω άπό τό χωριό «Πέντε 
'Όρια» τής Φωκίδος. ’Αργότερα καί ό Λαμπέτης έτραυματίσθη άπό τούς Τούρ
κους καί διαισθανόμενος τον θάνατό του, έσύρθη μέχρι τοΰ τάφου τοΰ ’Αστραπό
γιαννου, όπου καί έξέπνευσε.

(Συνεχίζεται)
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Ο υδέποτε άλλοτε εις τά αθηναϊκά καί γενικώτερον εις τά έλληνικά χρονϊκά, 
οί έπιφορτισμένοι μέ την τήρησιν τής τάξεως καί της άσφαλείας εις δημοσίας 

συγκεντρώσεις έδοκιμάσθησαν τόσον, όσον κατά τήν κηδείαν τοϋ λαοφιλούς Βασιλέως 
Παύλου τοϋ Α'. Καί ή το φυσικόν τοΰτο άφοϋ ούδεμίαν άλλην φοράν συνεκεντρώθησαν 
εις ’Αθήνας τόσες χιλιάδες λαοϋ διά νά συνοδεύσουν τον καλόν καί άγαθόν Βασιλέα 
είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν καί άφοϋ ούδεμίαν άλλην φοράν έ'λαβε χώραν τοιαύτη 
συρροή προσωπικοτήτων ένταΰθα άπό ολόκληρον τον κόσμον. Πρέπει νά λεχθή δτι 
ή ’Αστυνομία των Πόλεων έδωσε τάς μεγαλυτέρας έξετάσεις, άπό τής συστάσεώς 
της, κατά τήν 12ην Μαρτίου 1964. Καί έλαβεν άριστα. Κατώρθωσε, μέσα είς τήν 
άπέραντον λαοθάλασσαν, μέσα είς τον άπερίγραπτον συνωστισμόν—160 λιποθυμίαι 
πολιτών έκ τοϋ συνωστισμού, μικροτραυματισμοί καί, δυστυχώς, εύκαιρίαι δι’ ώρι- 
σμένους υπανθρώπους νά προβοϋν είς άκατονομάστους πράξεις κατά άνυπόπτων γυ
ναικών—τον εκνευρισμόν καί τήν παράλογον άξίωσιν πολλών χιλιάδων πολιτών νά 
εύρεθοΰν, δυναμικώ τώ τρόπω, άπό τελευταίοι πρώτοι, νά συγκρατήση τά πλήθη είς 
τά καθωρισμένα σημεία έν πολλοΐς καί νά μή μεταβληθή ό πολλών χιλιομέτρων χώ
ρος διελεύσεως τής πομπής είς τραγελαφικόν συνονθήλευμα υψηλών ξένων, Ελληνικής 
Βασιλικής Οικογένειας, μελών τής Κυβερνήσεως, ίεράς Συνόδου κ.λ.π. ιεραρχών, 
άλλων επισήμων, στρατιωτικών τμημάτων, άντιπροσωπειών καί λαοϋ. Τό ότι τοΰτο 
δέν κατέστη δυνατόν είς δλην του τήν έκτασιν καί παρουσιάσθη διάσπασις τών αστυ
νομικών ζωνών είς έλάχιστα σημεία, πρέπει νά άποδοθή είς τό δτι ήτο άνθρωπίνως 
άδύνατος ή τελεία συγκράτησις τόσων μυριάδων λαοϋ. 'Οπωσδήποτε, τό δλον θέμα 
τηρήσεως τής τάξεως κατά τήν 12ην Μαρτίου έ.έ., δσον καί κατά τάς προηγηθεΐσας 
τρεις ημέρας τοϋ λαϊκοϋ προσκυνήματος τής σοροΰ τοϋ άειμνήστου Βασιλέως Παύ
λου είς τον μητροπολιτικόν ναόν, δέν ήμπορεϊ παρά νά έδίδαξε πολλά είς δλους δσους 
έλάβομεν μέρος. Καί τήν πείραν αύτήν άπό τό μεγαλύτερον γεγονός τοϋ παράγοντος 
«Τάξις» μέχρι τοΰδε, όφείλομεν νά τήν άξιοποιήσωμεν είς άλλας άναλόγους περιστά
σεις τοϋ μέλλοντος. *

* *

Τ ό «καρναβάλι» καί τά «κούλουμα» — συνέχεια τό πρώτον τών Carnivalia» 
τών ρωμαϊκών χρόνων, ήτοι τής άποκριάτικης περιόδου μέ τούς Διόνυσους, 

τούς Βάκχους καί τούς Σατύρους τής έλληνικής άρχαιότητος, τό δεύτερον δέ συνέχεια 
τοϋ λατινικού Columna, ύποδηλοϋντος τάς «κολώνας» τοϋ ’Ολυμπίου Διός όπου 
συνεκεντρώνοντο οί ’Αθηναίοι τήν Καθαράν Δευτέραν, διά νά εορτάσουν τό τέλος τών 
Carnivalia,—έκλεισαν μέ πολλά άξιοπαρατήρητα εφέτος, καί τοΰτο παρ’ δλην τήν 
άναστολήν τών διασκεδάσεων έξ αφορμής τής άσθενείας καί τοϋ έν συνεχεία θανάτου 
τοϋ Βασιλέως Παύλου. "Ενα άπό τά άξια παρατηρήσεως είναι τό δτι ή κατάχρησις 
οινοπνευματωδών ποτών έφθασε είς υψηλά επίπεδα έφέτος, άπόδειξις δέ τούτου τά 
έβδομήκοντα περίπου άτομα πού μετεφέρθησαν διά περιπολικών τής ’Αμέσου Δρά- 
σεως είς τον σταθμόν Πρώτων Βοηθειών διά πλύσεις στομάχου κ.λ.π. Πλήν τούτου, 
άνω τών 30 άτόμων ύπέστησαν δηλητηρίασιν άπό θαλασσινά καί δεκάδες κρουσμάτων 
γαστρορραγίας καί κοιλιακών άλγών άπό ύπέρμετρον γαστρικόν φόρτον έσημειώθη-



230 Συνεργάτου «X»

σαν, πράγμα πού εΐχεν ώς συνέπειαν άνάλογον άπασχόλησιν τής ’Αστυνομίας. Τα 
τροχαία δυστυχήματα έξ άλλου, αί συμπλοκαί καί οί μικροτραυματισμοί—συμπλο
κή λ.χ. καί καλλιτεχνίδων άκόμη εις νυκτερινόν κέντρον, συμπλοκή καί μικροτραυμα- 
τισμοί δέκα νεαρών έπιβαινόντων δύο Ι.Χ. διά τήν συντροφιάν τριών γυναικών, κ.λ. 
κ.λ.—ήκολούθησαν τήν άνιοΰσαν εις βαθμόν άνώτερον τοϋ άναμενομένου. Το «κλοϋ» 
δμως τής 8λης έορταστικής περιόδου υπήρξαν δύο γεγονότα έκ διαμέτρου αντίθετα, 
άφοϋ το ένα περικλείει πολλήν ίλαρότητα καί το δεύτερον ένέχει πυκνήν δραματικό- 
τητα. Πρόκειται διά το ύστερα από γενναίαν κρασοκατάνυξιν μεταμεσονύκτιον λου- 
τρόν καί «στρήπ-τήζ» νεαρού μικροπωλητοΰ εις τά ΰδατα τής 'Ομονοίας, πού έγέ- 
νετο αφορμή άστυνομικής έπεμβάσεως διά νά άποκατασταθή ή κυκλοφορία πεζών 
καί οχημάτων—συνεκεντρώθησαν εις ογκον οί περίεργοι καί άκινητοποιήθησαν τά 
οχήματα προ τού παραδόξου θεάματος—καί νά διασωθή ό μέθυσος. Πρόκειται επίσης 
δι’ εκείνον τον δραματικόν θάνατον παιδιού 7 ετών, συνεπεία πτώσεώς του άπό ταρά
τσαν έξαωρόφου πολυκατοικίας, κατά τήν προσπάθειαν άνυψώσεως χαρταετού. 
Τό τελευταΐον τούτο είναι καί τό πλέον τραγικόν θύμα εις τον βωμόν ένός εθίμου πού 
τόσας δυστυχίας έπισωρεύει—ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματα, πτώσεις κ.λ., 
καταστάσεις δηλαδή πού θέλει νά άποφεύγωνται ή σχετική άπαγορευτική διάτάξις 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, χωρίς δυστυχώς νά γίνεται κατορθωτόν έξ ολοκλήρου.

* *

Η έν ψυχρώ «έκτέλεσις» τού άμαρτωλοϋ γέροντας Ν. Ταρκασάτου ύπό τού στυ
γερού έγκληματίου Π. Ρουχίτσα, ήτοι άθρωποκτονία ύπό γκαγκστερικάς συν- 

θήκας, μέ θύμα καί δράστην άτομα τού άδιστάκτου υποκόσμου, έγένετο άφορμή νά 
γραφούν πολλά περί «Συνδικάτου τού εγκλήματος», περί ... « Μαφίας πού έλέγχει 
τον περί τήν 'Ομόνοιαν χώρον» καί άλλα τινά. Έγράφη είδικώτερον δτι ύφίσταται έδώ 
«Συνδικάτον τού έγκλήματος κατά τό πρότυπον τού ομωνύμου συνδικάτου τού Σ ι
κάγου» καί μάλιστα «έν πλήρει αιματηρά δράσει» (!). "Οτι «τρομοκράται καί έκδι- 
κηταί, ολόκληρος υπόκοσμος μέ δικούς του νόμους καί έθιμα ζή, κινείται, ένεργεΐ 
καί εγκληματεί μέσα στά στενά τής 'Ομονοίας καί κάτω άπό τήν μύτη τής ’Αστυνο
μίας . . . ». "Οτι αύτός ό υπόκοσμος «χαρακτηρίζεται άπό σιδηράν πειθαρχίαν περί 
τούς άρχηγούς του», δτι «κακοποιεί βαναύσως δσα τών μελών άποπειρώνται νά πα- 
ραβούν τούς νόμους τού συνδικάτου», δτι «ούδέποτε προστρέχει εις τήν ’Αστυνομίαν», 
δτι «έχει χωρίσει τήν πρωτεύουσα σέ τομείς καί κάθε τομέα άναλαμβάνει ώρισμένη 
ειδικότης», δτι «εγκέφαλοι τής Μαφίας κυκλοφορούν ή διαμένουν μονίμως σέ ώρι- 
σμένα καφενεία τής 'Ομονοίας πού άποκαλούνται «στρατηγεία», κ.λ. κ.λ. . . .  'Η  
ύπερβολή, ή φαντασία μάλλον, φαίνονται έκ πρώτης δψεως εις δλα αυτά. 'Υπόκοσμος 
πού νά όμοιάζη έστω καί απλώς μέ τό Συνδικάτον τού έγκλήματος τού Σικάγου, μέ
θοδοι Μαφίας καί άλλα φοβερά πράγματα τού οργανωμένου έγκλήματος συγχρόνων 
ξένων μεγαλοπόλεων, δέν υπάρχουν εις τήν άθηναϊκήν κοινωνίαν καί ούτε θά υπάρ
ξουν ποτέ. Δέν έχει ό άναγνώστης παρά νά ρίψη μίαν ματιάν εις δσα δημοσιεύονται 
διά τήν πραγματικήν, τήν τρομεράν Μαφίαν, εις άλλας στήλας τών «’Αστυνομικών 
Χρονικών», διά νά ίδη πόσον άπέχομεν ήμεϊς άπό τού νά έπιχειρήσωμεν καί άπλοΰν 
έστω παραλληλισμόν ή σύγκρισιν μέ τά τών μεθόδων καί τρόπων δράσεως τού φρυ
κτού εκείνου υποκόσμου. 'Υπάρχουν βεβαίως καί έδώ οί έκβιασταί, οί έκμεταλλευταί 
κοινών γυναικών, οί έμποροι ναρκωτικών καί λευκής σαρκός, οί άπατεώνες, οί διαρ- 
ρήκται καί, σπανίως, πολύ σπανίως, οί κατά τής ζωής τών συνανθρώπων έγκλημα- 
τίαι. Άπό τού σημείου δμως τούτου μέχρι τού νά χαρακτηρίζεται ή ’Αθήνα Σικάγον, 
ή άπόστασις είναι τεραστία καί ή άπόπειρα αδιανόητος, δι’ έκείνους τουλάχιστον πού 
γνωρίζουν τά πράγματα. *

* *

Κ αί πάλιν οί «άξιότιμοι», ο ί τόσον «προσφιλείς» εις τάς στήλας αύτάς διαρ- 
ρήκται καί λοιποί κλέπται. Δέν μάς αίφνιδίασαν μέ τάς τελευταίας των «όμο-
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βροντίας», δπως πιστεύουν, άφοϋ ή «έπίθεσις» άνεμένετο λόγω των άλεπαλλήλων 
μέτρων τάξεως των τελευταίων ήμερων καί της συνεπεία τούτου άπασχολήσεως νυ
χθημερόν της άστυνομικής δυνάμεως. Γνωρίζουν τώρα οί «αίφνιδιάσαντες» δ,τι γνω- 
ρίζομεν καί ημείς, δτι θά συλληφθοΰν δηλαδή καί θά οδηγηθούν νά δώσουν λόγον των 
«άθλων» τους. Τότε, θά άντιτείνουν πολλοί, διατί «έργάζονται» ούτοί οί «κύριοι»; 
Διατί «δέν βάζουν μυαλό»; Αυτό, ας μου έπιτραπή νά είπω δτι είναι «μιά άλλη ιστο
ρία». Καί άς προχωρήσω εις τήν τελευταίαν «συγκομιδήν», παίρνοντας τούς πλέον 
άντιπροσωπευτικούς: Α.Π., ετών 37, παλαιός καί σεσημασμένος, μέγας καί «σκλη
ρός», άλλά καί «καταστηματάρχης διαρρήκτης». ’Έχει, ή μάλλον είχε, δύο ιδιόκτητα 
σπίτια είς προάστιον των ’Αθηνών καί τρία καταστήματα έπ’ ένοικίω μέσα εις τήν 
πρωτεύουσαν, τόσον δέ τά σπίτια δσον καί τά είδη τών καταστημάτων του προήρ- 
χοντο έκ τών κατά καιρούς κλοπιμαίων, άξίας περίπου δύο έκατομμυρίων. 'Ως νά μή 
έ'φθαναν δμως αύτά, συνέχιζε τάς διαρρηκτικάς του έπιχειρήσεις είς διάφορα όμοειδή 
καταστήματα—ψιλικών καί περίπτερα ιδίως—διά νά έμπλουτίση τά καταστήματά 
του είς εμπορεύματα καί διά νά άνεγείρη καί τρίτον σπίτι, «ό μή τον Θεόν ούδ’ άν- 
θρώπους φοβούμενος» ! Καί κατελήφθη επί τό έργον ένα άπό τά τελευταία μεσημέρια, 
εις κεντρικώτατον σημείον, διά νά διαμαρτυρηθή καί νά ίσχυρισθή δτι έ'γινεν «λάθος» 
άπό τον άστυφύλακα πού τον συνέλαβε, διά νά άποκόψη τάς φλέβας τών χειρών του 
είς ένδειξιν άπογοητεύσεως διά τό . . . άδικον, διά νά κηρύξη άπεργίαν πείνης έπί 
48ωρον, άρνούμενος τά πάντα, τελικώς δμως νά όμολογήση υπό τήν πίεσιν τών κραυ- 
γαζουσών άποδείξεων 40 διαρρήξεις είς κεντρικά καταστήματα τών ’Αθηνών, νά άρνεΐ- 
ται δέ άλλας 80 διαρρήξεις, διά τάς όποιας ενδείξεις καί άποδείξεις συναγωνίζονται 
άλλήλας είς βάρος του. "Αλλος άντιπροσωπευτικός παράγων του τομέως: Χ.Χ. τών 
35 ετών, έπικίνδυνος διαρρήκτης καί ανυπότακτος, γνωστός μας άπό τήν κλοπήν 
95.000 δραχμών λαϊκής τραγουδίστριας πέρυσιν. Συνελήφθη τότε καί έκρατεΐτο 
έκτοτε είς τάς στρατιωτικάς φυλακάς Μπογιατίου, έκ τών οποίων άπέδρασε τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριον καί μάς ήλθεν ώς κάποιος τίμιος βιοπαλαιστής υπό τό 
ψευδώνυμον «Χρονόπουλος», είς τήν πραγματικότητα δμως διά νά διαπράξη σωρείαν 
κλοπών καί διαρρήξεων είς ’Αθήνας καί, φυσικά, νά συλληφθή. Καί άπό τούς άλλους, 
τούς ταπεινούς καί πρωτόπειρους καί έκ περιστάσεως κλέπτας, άντιπροσωπευτική 
ή Ρ.Χ. τών 18 έτών, θύμα ταυτοχρόνως άξιον πάσης έπιεικείας τής κοινωνίας. Αύτή 
άνοιξε δι’ άντικλεΐδος τήν πατρικήν ιματιοθήκην καί άφήρεσε 12 χιλιάδας δραχμάς, 
τάς οποίας παρέδωσεν είς τον φίλον της, σεσημασμένον δμως κακοποιόν του πειραϊ-
κοΰ υποκόσμου Σ.Ρ., έτών 23 . . . *

* *
’Εκείνο δμως πού πρέπει νά τονισθή είναι τό δτι δέν ευδοκιμούν έδώ οί ξένοι 

καί διεθνείς «άσσοι» τού έπαγγέλματος. Έπέδραμον είς ’Αθήνας ώς τουρίσται—θύ
ματα . . . διαδόσεων τών έχθρών μας προφανώς—οί διεθνείς πορτοφολάδες καί διαρ- 
ρήκται Ι.Ι. τών 27 έτών, Ίρακινός, καί οί Σϋροι άδελφοί X. καί Ν.Χ. τών 47 καί 49 
έτών. Ώ ς σπείρα μελαψών ταχυδακτυλουργών αίφνιδίασαν τούς πάντας είναι άλή- 
θεια, μή έξαιρουμένων καί τών . . . ήμεδαπών «άσσων» τοϋ «κλειστού» έπαγγέλ
ματος, άφοΰ είς διάστημα ολίγων ήμερών καί μέσα είς τήν γενικήν άπασχόλησίν μας 
μέ τά πρωτοφανή μέτρα τάξεως, «έξάφρισαν» τά ταμεία πολλών κεντρικών κατα
στημάτων μέ τήν μέθοδον τών «ρέστων». Είσήρχοντο δηλαδή οί άνθρωποι ώς καλοί 
τουρίσται είς τά καταστήματα, κατά τήν ώραν τής μεγάλης κινήσεως, ήγόραζαν μέ 
νοήματα καί έδιδαν είς τήν ταμίαν χιλιάρικον. Καί κατά τήν στιγμήν πού έκείνη 
έδιδε τά «ρέστα», οί άσσοι κατώρθωναν μέ τάς ταχυδακτυλουργικάς άναμφισβητή- 
τους ικανότητάς των νά άφαιροΰν άπό τό συρτάρι δσα χαρτονομίσματα ήμποροΰσαν, 
προσποιούμενοι πολλάς φοράς δτι ήθελον ώρισμένον είδος χαρτονομισμάτων ώς 
ρέστα, τό όποιον ύποδεικνύοντες διά τής χειρός ευρισκον τήν ευκαιρίαν κλοπής άλ
λων όμοιων καί . . , άνομοίων χαρτονομισμάτων. Τό δτι συνελήφθησαν έντός έλα-
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χίστων ήμερων άπό των άλλεπαλλήλων καταγγελιών είναι φυσικά προς τιμήν μας 
διά πολλούς λόγους, ό κυριώτερος των οποίων παραμένει αυτός πού προανέφερα: 
'Η  διά μίαν άκόμη φοράν άπόδειξις δηλαδή ότι τύ κλίμα της πρωτευούσης δεν παρου
σιάζεται ευνοϊκόν διά δράσιν ξένων «άσσων», έξ ού καί ή άπογοήτευσις καί ή άνά- 
σχεσις τής προς τά έδώ πορείας διεθνών παραγόντων τοΰ υποκόσμου . . .

*
*  *

Από τά εύθυμα καί σοβαρά τών διαφόρων «τομέων»: * Οί δύο νεαροί κατώρθω- 
σαν μέ τά πολλά νά πλησιάσουν δύο χαριτωμένες Παριζιάνες τουρίστριες, τήν 

Σεσίλ καί τήν Μαρί, καί νά εύρεθοϋν εντός ολίγου μαζί των εις μίαν ταβέρναν της 
Πλάκας, όπου έφαγαν μέ τήν καρδιά των καί ήπιαν μέ τήν καρδιά των. Δέν ήξεραν 
όμως ότι τά δύο έκεϊνα πλάσματα ένδιεφέροντο μόνον, ή τουλάχιστον περισσότερον, 
διά τά άρχαϊα καί οχι διά τά περαιτέρω, πού οί δύο νεαροί έσχεδίαζαν. Άφοϋ λοιπόν 
άπεδείχθησαν «κουμπούρες» εις όσα οί νεαρές τούς ρωτούσαν κατά τήν διάρκειαν 
τού δείπνου διά τόν «Σωκράτ», τον «’Αριστοτέλης», τον «Φιντιάς» κ.λ. κ.λ. καί 
άφοϋ, λόγω τής περιπαικτικής στάσεως τών κοριτσιών διά τήν άγραμματοσύνην 
τους, ήσαν έτοιμοι νά . . . σκάσουν άπό τό κακό τους, ήλθε καί ό καταστηματάρχης 
κάποτε άπό επάνω τους καί τούς έδήλωσε βαρύθυμα: «—Λεβεντόπαιδα, δέν έχει άλλο 
«φέσι» άπόψε! Τό παραδάκι καί γρήγορα, γιατί αν κάμετε νά φύγετε πάλι, θά τηλε
φωνήσω στο εκατό ! ! . . . »  Προσπάθησαν νά τόν μεταπείσουν, παρεκάλεσαν μέ τρό
πο, άπείλησαν ύστερα ότι θά τά σπάσουν όλα άν έπιμείνη νά πάρη τά λεπτά του, 
άλλά εκείνος έφάνηκε άμετάπειστος. Τό μεγαλύτερο κακό είναι ότι οί δύο Παριζιά- 
νες άντελήφθησαν τήν δύσκολον θέσιν τών νεαρών καί προσποιήθηκαν νά πληρώσουν 
αυτές τόν λογαριασμό, οπότε οί νεαροί, έκμανέντες, έσπασαν όσα γυαλικά μπόρεσαν 
καί έκτύπησαν τόν καταστηματάρχη, μέχρι νά φθάση τό περιπολικό καί νά τούς συλ- 
λάβη. ’Αποτέλεσμα : Φυλάκισις μόνον 25 ήμερών άπό τό αύτόφωρον, όπου ώδηγή- 
θησαν, καί τούτο λόγω κρασιού καί τών ήμερών τής άποκριας . . .  * «Μοϋ ύπεσχέθη 
γάμον, ορίσαμε τήν ήμερομηνία, άγοράσαμε τις βέρες, καί τάχα διά νά προετοιμα- 
σθή μοϋ ζήτησε 40.000 δραχμές, τις όποιες έδωσα, άκολούθως δέ έξηφανίσθη. ’Εξε
τέθην, έγινα ρεζίλι στήν κοινωνία, καί όπως θά μάθετε δέν είμαι ούτε τό πρώτο ούτε 
τό δεύτερο θύμα ( τ η ς ) .  . .» ’Από μήνυσιν άνδρός κατά θηλυκού . . . Παναγή, άν 
άποδεϊχθοϋν άληθινά τά καταγγελθέντα. Καί όπως διερωτάται ένας δημοσιογράφος, 
σημεία καί τέρατα, ή τών καιρών σημεία αυτά; . . * ’Έκλεψαν τό Ι.Χ. επιβατικόν 
αύτοκίνητον οί τρεις νεαροί καί άρχισαν νά γυρίζουν εις τούς δρόμους προς άγραν 
γυναικών. Τελικώς, ύστερα άπό πολλάς άναζητήσεις, τήν βρήκαν έπί τέλους!! ΤΗτο 
υψηλή, ξανθή, μέ πλούσια σωματικά χαρίσματα καί άνέμενε εις κάποιον σημεΐον. 
Καί, τό κυριώτερον, έρριξε μιά «διερευνητική ματιά» εις όχημα καί νεαρούς, έμει- 
δίασεν καί είσήλθεν χωρίς πολλά-πολλά! Εύρέθησαν λοιπόν σύμφωνοι οί τρεις νεαροί 
ότι πηγαίνουν δήθεν προς τά έκεϊ πού ήθελε νά πάη καί ή κοπέλλα-πειρασμός, έξεκίνη- 
σαν, πρόσεξαν ότι ή κοπέλλα μειδιοΰσε παράξενα καί συγκατένευε εις όσα τής έλεγαν, 
καί, τελικά, τήν άκουσαν νά λέγη: «Έδώ σταματήστε, κοντά σ’αυτόν τόν νέον, πού εί
ναι... άρραβωνιαστικός μου. Εύχαριστώ πολύ πού μέ φέρατε ώς έδώ μέ τό α ύ τ ο- 
κ ί ν η τ ό  σας .  Μόνον πού είναι . . . δικό μου! Τό άφησα σέ κάποιο γραφείο ένοι- 
κιάσεων έπειδή μοϋ παρουσιάσθησαν κάτι έκτακτα...» ! Οί νεαροί κεραυνοβολήθηκαν, 
ύστερα όμως θύμωσαν καί άρχισαν νά τήν βρίζουν διά τό περίπαιγμα, πλησίασε καί ό 
μνηστήρας της καί ή ύπόθεσις κατέληξεν άπό ήμάς εις τήν Δικαιοσύνην. Καί οί νεαροί, 
πού βρήκαν καρδιά νά τήν υβρίσουν, άκουσαν, κεραυνόπληκτοι πάλι, νά άποσύρη τήν 
μήνυσι ή κοπέλλα πριν καταδικασθοΰν . . .  * Καί άλλα, καί άλλα πολλά, πού ή κοι
νωνική ζωή μάς προσφέρη καθημερινώς, καί τών οποίων «ούκ έστι χώρος προς κατα- 
χώρησιν» εις τάς όλιγοστάς σελίδας τών «Εικοσιτετραώρων» . . .

ΣΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΤΗ Σ «X»

ΣΗΜ. Τό Απάνθισμα άπό τήν ξένην άστυυ. είδησεογραφίαν, ώς καί πολλά άλλα τη; 
ελληνική; αστυνομική; έπικαιρότητο;, παραλείπονται λόγω πληθώρα; Ολη; τού τεύχου;



Ε ι δ ή σ ε ι ς : <& π λ η ρ ο φ ο ρ ί α !
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διά Βασιλικού Διατάγματος, έκδοθέντος τήν 30-3-64, έτοποθετήθησαν ώς 
προϊστάμενοι τής μέν Άστυν. Διευθύνσεως ’Αθηνών 6 Άστυν. Διευθυντής Α' κ. 
Κανελλάκης Γεώργιος, άντι του όμοιοβάθμου του κ. Καραμπέτσου Ευαγγέλου, 
περιοριζομένου εις τα καθήκοντά του ώς Έπιθεωρητοΰ τοϋ Σώματος, τής δέ Άστυν. 
Διευθύνσεως Πειραιώς ό Άστυν. Διευθυντής Α' κ. Βασιλάκος Δημήτριος, άντί 
τοϋ όμοιοβάθμου του κ. Νικητάκη Νικολάου, άπαλλασσομένου τών έν λόγω καθη
κόντων του.

Διά διαταγής τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, κατόπιν τής θέσεως εις 
διαθεσιμότητα τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος κ. Ρακιντζή Θεοδώρου και κατόπιν 
τών ώς άνω τοποθετήσεων τών προϊσταμένων Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθη
νών και Πειραιώς, άπεσπάσθησαν οί κάτωθι άξιωματικοί ώς άκολούθως :

1) Ε ι ς  Ά ρ χ η γ ε ΐ ο ν  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν :  Άστυν. Διευ
θυντής Α' κ. Αναστασίου Ευάγγελος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Αθηνών.

2) Ε ι ς  Γ ε ν ι κ ή ν  Έ π ο π τ ε ί α ν  Α γ ο ρ α ν ο μ ί α ς :  Άστυν. 
Διευθυντής Α' κ. Βερελής Νικόλαος, έκ τής Γ.Δ.Π.Α. Χώρας.

3) Ε ί ς  Γ ε ν ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Ε θ ν ι κ ή ς  Ά σ φ α λ ε , ί α ς :  
Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Νικητάκης Νικόλαος έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως 
Πειραιώς καί Τασιγιώργος Κωνσταντίνος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Αθηνών.

4) Ε ί ς  Γ ε ν ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  Ά μ ύ ν η ς  X ώ
ρ α ς :  Άστυνομ. Διευθυντής Α' κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης, έκ τής Άστυν. Διευθύν- 
σεως Αθηνών.

5) Ε ι ς  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Α θ η ν ώ ν :  α) Άστυν. 
Διευθυντής Α' κ. Χανδρινός Δημοσθένης, έκ τοϋ Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, β) 
Άστυν. Διευθυντής Α' κ. Κωτσιάς ’Αθανάσιος, έκ τής Γ. Δ. Εθνικής Ασφαλείας, 
γ) Άστυν. Διευθυντής Α' κ. 'Υφαντής Δημήτριος, έκ τής Γ.Δ.Α. Πόλεων., δ) Άστυν. 
Διευθυντής Β' κ. Κρίντας Δημήτριος, έκ τής Γ.Δ.Α. Πόλεων, παρ’ ή έτύγχανεν 
άπεσπασμένος καί ε) Άστυν. Διευθυντής Β' κ. Σταθόπουλος Δημήτριος, έκ τής 
Άστυν. Διευθύνσεως Πειραιώς.

6) Ε ί ς  Ά σ τ υ ν .  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :  Άστυν. Διευθυνταί 
Β' κ.κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Πατρών καί Δημό- 
πουλος Βασίλειος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Αθηνών.

7) Ε ι ς  Ά σ τ υ ν .  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν :  Άστυν. Διευθυντής Α' 
κ. Τουζένης Κωνσταντίνος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Κερκύρας.

8) Ε ί ς  Ά σ τ υ ν .  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :  Άστυν. Διευθυντής 
Α' κ. Παπασταφίδας Αγησίλαος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως ’Αθηνών καί Άστυν. 
Διευθυντής Β' κ. Μπιτούνης Νικόλαος, έκ τής Άστυν. Διευθύνσεως Αθηνών έπίσης.

*$ *
Α Θ Λ  Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΩΤΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΣ

Τήν 22-3-1964 καί ώραν 10.30', είς τό έν Άμαρουσίω κτήμα Συγγροϋ, ένθα 
ή κλασσική διαδρομή διεξαγωγής τών πρωταθλημάτων άνωμάλου δρόμου, διεξήχθη 
ό Ανώμαλος Δρόμος διά τό έτήσιον πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
Ασφαλείας. Οί συμμετασχόντες άθληταί όλων τών όπλων καί Σωμάτων, ήτοι Στρα
τού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας—τό Λιμενικόν Σώμα 
δεν συμμετέσχεν έλλείψει άθλητών—ύπερέβησαν τούς έκατόν.

Νικητής τοϋ Άγώνος άνεδείχθη ό Άστυφύλαξ Μεσημέρτζης Γεώργιος είς χρό-
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νον 19'.36” , 2ος έτερμάτισεν ό άθλητής τοϋ Στρατού Βιρβίλης εις 19'.57” , 3ος ό 
αθλητής της Χωροφυλακής Γραμματικόπουλος εις χρόνον 20'.19” , 4ος ό άθλητής 
τοΰ Ναυτικοϋ Παύλου εις 20'.25" και 5ος ό άστυφύλαξ Μάνικάς εις χρόνον 20'.30” 2. 
Ό  Μανίκας έπάλαισε σώμα προς σώμα καί μόλις μέ διαφοράν στήθους κατέκτησε 
τήν νίκην άπό τον άθλητήν τής Χωροφυλακής Άποστολόπουλον, όστις έτερμάτισε 
μέ τον αύτόν έπίσης χρόνον. Τό σημεΐον τοϋτο τοΰ άγώνος, δηλαδή ό συναγωνισμός 
τοΰ Μανίκα (’Αστυνομίας) καί Άποστολοπούλου (Χωροφυλακής), ό όποιος ήρχισεν 
άπό 100 μέτρα περίπου προ τοΰ τέρματος, υπήρξε καί τό συναρπαστικώτερον μέρος 
τής όλης άγωνιστικής έκδηλώσεως καί κατεχειροκροτήθη υπό τών παρακολουθούν- 
των τούς άγώνας. Οί λοιποί άθληταί τής ’Αστυνομίας έτερμάτισαν ώς άκολούθως: 
Ό  δόκιμος άστυφύλαξ Ζέππος 8ος εις χρόνον 20'.53", ό άστυφύλαξ Μήλας 10ος 
εις χρόνον 21.10” καί έν συνεχεία, κατά σειράν, οί άστυφύλακες Παπαγεωργόπουλος, 
Χαριλόγης, Παπαδόπουλος, Κουτονιάς καί Φραντζής.

Εις τήν ομαδικήν κατάταξιν τά άποτελέσματα έχουν ώς εξής:
1) Όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Βαθμοί
2) Όμάς τοΰ Στρατοΰ. »)
3) Όμάς τής Βασιλικής Χωροφυλακής. »
4) Όμάς τής Βασιλικής ’Αεροπορίας. »
5) Όμάς τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικοϋ. »
Διά πρώτην φοράν ή ’Αστυνομική Όμάς κατετάγη πρώτη είς τήν Γενικήν

Βαθμολογίαν τοΰ ’Ανωμάλου Δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Άπόστασις τής διαδρομής 6.000 μέτρα.

Μετά τον άγώνα, είς δν παρέστησαν οί ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Χανδρι- 
νός Δημοσθένης, ’Αστυνόμος Α' κ. Μανωλέας Κυριάκος, ’Αστυνόμος Α' κ. Κρΰος 
Βασίλειος καί ’Αστυνόμος Β' κ. Πατσούρης Χρήστος, παρετέθη πρόγευμα διά τούς 
άθλητάς εις τό κέντρον « Π α ρ ν α σ σ ό ς » .  Είς τό παρατεθέν πρόγευμα παρεκάθι- 
σαν, έκτος τών κ.κ. ’Αξιωματικών (ώς άνω), τών άθλητών καί προπονητών, καί οί 
χρησιμοποιηθέντες ώς βοηθοί άστυφύλακες άθληταί, ή δλη δέ εκδήλωσις έ'ληξεν έν 
μέσω ενθουσιώδους άτμοσφαίρας.

Εύχή όλων μας είναι νά γνωρίζουν πάντοτε παρόμοιας νίκας οί άθληταί άστυ- 
νομικοί, τό «Αίέν δέ άριστεύειν . . .» τών άρχαίων μας προγόνων ουδέποτε νά τούς 
έγκαταλείπη.

46
56
59
78
86

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
** *

'Υπό τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών ’Αγώνων άπεστάλη προς τήν Άστυν. 
Δ/νσιν ’Αθηνών εύχαριστήριος επιστολή, ήν καί δημοσιεύομεν.
Κύριε Διευθυντά,

Έ π ί τή λήξει τών IX Χειμερινών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων ’Ίνσμπρουκ 1964, ή 
’Επιτροπή ’Ολυμπιακών ’Αγώνων θεωρεί ύποχρέωσίν της νά έκφράση προς υμάς 
τάς θερμοτάτας εύχαριστίας της διά τήν πολύτιμον συμβολήν σας είς τήν έπιτυχίαν 
τής ’Ολυμπιακής Ααμπαδηδρομίας καί τής τελετής παραδόσεως τοΰ Όλυμπιακοΰ 
Φωτός, έν Άερολιμένι, είς τούς εκπροσώπους τής Αύστριακής ’Ολυμπιακής Ε π ι
τροπής τήν 23-1-1964, έπ’ εύκαιρία τών άνω άγώνων, διά τής οποίας έπετεύχθη 
καί πάλιν ή προβολή τής Χώρας μας διεθνώς.

Εύελπιστοΰντες δτι καί εις τό μέλλον θέλετε παράσχει τήν πολύτιμον συνδρο
μήν σας,

Διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής 
Ό  Γενικός Γραμματεύς 

Π. ΛΑΠΠΑΣ 
’Αντιναύαρχος
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δ'.ά τής δημοσιευθείσης ύπ’ άριθ. 550/1964 άποφάσεως τής 'Ολομέλειας τοϋ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας, έκρίθη (αντισυνταγματική ή διάταξις τοϋ άρθρου 39 τοϋ 
’Οργανισμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια προβλέπει την St’ άποφάσεως τοϋ κ. 
Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, άνευ άλλης διατυπώσεως, άπόλυσιν των ύπ’ αύτοϋ κρι- 
νομένων ώς μη καταλλήλων προς μονιμοποίησιν μαθητευομένων άστυφυλάκων.

'Η  διάταξις αυτή είχε θεσπισθή διά τοϋ Ν.Δ. 11/11 ’Ιανουάριου 1930, κυρω- 
θέντος διά τοϋ Νόμου 4766/1930, έπανελαμβάνετο δέ αύτολεξεί εις τούς μετέπειτα 
τροποποιητικούς νόμους περί ’Οργανισμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Κατ’ άκολουθίαν, οί μή κρινόμενοι κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν μαθητευό- 
μενοι άστυφύλακες άπολύονται ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας, άλλά μετά προ- 
ηγουμένην άπόφασιν τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου.

** *

Π Ε Ν Θ Η

’ Ι ω ά ν ν η ς  Κ ο ύ κ ο υ ρ α ς
Τήν 16ην Μαρτίου έ.έ., συνεπεία αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος εις την περιφε

ρειακήν οδόν Πειραιώς—Σκαραμαγκά καί παρά τά ναυπηγεία Νιάρχου, έφονεύθη 
ό έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' ’Ιωάννης Κούκου
ρας. Μετά τούτου έτραυματίσθη θανασίμως καί ή σύζυγός 
του Ζωή, συνεπιβαίνουσα τοϋ αύτοκινήτου των, ή οποία καί 
έξέπνευσεν τήν ιδίαν ήμέραν.

Ή  κηδεία τοϋ άειμνήστου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
καί τής συντρόφου τοϋ βίου του έγένετο τήν έπομένην, 17ην 
Μαρτίου, έκ τοϋ ιερού ναού'Αγίων’Αναργύρων Νίκαιας Πει
ραιώς, έτάφησαν δέ άμφότεροι εις τό Γ' Νεκροταφείου. Τήν 
νεκρώσιμου άκολουθίαν καί τήν εκφοράν παρηκολούθησαν μέ 
άληθή συγκίνησιν πλήθη λαού τού Πειραιώς καί ιδιαιτέρως 
τής Νίκαιας, συγκεντρωθέντα αύθορμήτως λόγω τής άγάπης 
πού ετρεφον προς τον έκλιπόντα, τήν νεκράν σύζυγόν του καί 
τά λοιπά μέλη τής οικογένειας των, άλλά καί λόγω τών 
δραματικών συνθηκών έπελεύσεως τού διπλού θανάτου.
’Από πλευράς επισήμων παρέστησαν ό ύπουργός τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μπί- 
ρης καί ό βουλευτής ’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλος, άπό τήν άστυνομικήν δέ οικο
γένειαν πολλοί τέως ’Αστυνομικοί Διευθυνταί, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πει
ραιώς κ. Δ. Βασιλάκος, πολλοί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, ώς καί άντιπροσωπεΐαι άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομι- 
κών ύπαλλήλων έξ όλων τών ύπηρεσιών. Στέφανοι πολλοί κατετέθησαν έξ ιδρυμάτων 
καί ιδιωτών, μεταξύ τών οποίων καί ό τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς διά 
τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β. κ. X. Νικολουλέα, ό όποιος καί άπεχαιρέτησε τον 
νεκρόν έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. Εΐδικώτερον άπεχαιρέτησε τον έκλι
πόντα ό συμπολίτης του δικηγόρος κ. Ρεσβάλης Κυριάκος, άναπτύξας τό ήθος, τά 
ιδανικά καί τήν όλην σταδιοδρομίαν του καί τονίσας τάς άρετάς έκείνας αί όποϊαι τον 
έλάμπρυναν έφ’ όρου ζωής ώς άνθρωπον καί ώς άστυνομικόν ύπάλληλον.

'Ο ’Ιωάννης Κούκουρας έγεννήθη εις Οϊτυλον Λακωνίας τό έτος 1905. Κατε- 
τάγη τό 1929 είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα ώς άστυφύλαξ καί έκτοτε προήχθη: Τό 
1933 είς τον βαθμόν τού Άρχιφύλακος, τό 1936 είς τον βαθμόν τού 'Τπαστυνόμου 
Β', τό 1941 είς τον βαθμόν τού 'Τπαστυνόμου Α', τό 1944 είς τον βαθμόν τού Άστυ-
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νόμου Β', τό 1952 εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' καί τό 1960 εις τον βαθμόν τοϋ 
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β', άπελθών τής υπηρεσίας την 1-1-1963 λόγω ορίου ηλι
κίας. Ύπηρέτησεν κατά σειράν εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις Κερκύρας καί ’Α
θηνών καί άπό τοϋ 1931 μέχρι τής άποχωρήσεώς του εις διαφόρους υπηρεσίας τοΰ 
Πειραιώς. Ώ ς άστυνομικός καί ώς άνθρωπος ύπερηγαπάτο, άντεπεκρίνετο πλήρως 
προς τάς άπαιτήσεις τής υπηρεσίας καί έσχε τών κάτωθι ήθικών αμοιβών: Ε πα ί
νων 5, εύαρεσκειών 3, ώς καί μεταλλείων Άργυροϋ, ’Αναμνηστικού, Έξαιρέτων 
Πράξεων καί ’Αργυροϋ Σταυροΰ μετά ξιφών.

Ή  άστυνομική οικογένεια πενθεί διά τον τραγικόν θάνατον τοΰ άειμνήστου 
Κούκουρα Ίωάννου καί εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριάν εις τάς δύο θυγατέρας του 
καί λοιπούς οικείους του. Εύχεται επίσης δπως Κύριος ό Θεός τον άναπαύση έν σκη- 
ναϊς δικαίων καί τον κατατάξη εις τήν χορείαν τών πράγματι ευσεβών χριστιανών.

*

ΣΗΜ . 01 αξιωματικοί καί οί κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι τήζ 'Αποθήκης Ύλικοΰ 
’Αστυνομίας Πόλεων, είς τήν οποίαν ό Κούκουρας ’Ιωάννης υπηρετεί κατά τήν πρό τής έξό- 
5ου του έκ τοϋ Σώματος διετίαν, κατέθεσαν, άντΙ στεφάνου καί είς μνήμην αύτοΰ, πεντακο- 
σίας δραχμάς διά τήν άποπεράτωσιν τοϋ ίεροϋ ναοϋ ‘Αγίων ’Αναργύρων Νίκαιας Πειραιώς.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ α μ α ρ ά ς
Ή  τραγική σύμπτωσις τής μοίρας ήθέλησεν νά άποβιώση τήν ιδίαν ήμέραν 

τοϋ θανάτου τοΰ Κούκουρα Ίωάννου, ήτοι τήν 16ην Μαρτίου 1964, καί ό έν συντάξει 
,Άνθυπαστυνόμος Γεώργιος Σαμαράς, είς τήν κλινικήν «Ά - 
|γιος Παϋλος» ένθα ένοσηλεύετο. Καί νά κηδευθή καί ούτος,
: παραλλήλως, τάς άπογευματινάς ώρας τής έπομένης, 17-3- 
[ 1964, έκ τοΰ ίεροϋ ναοΰ τοΰ νεκροταφείου Βύρωνος . . .

Εις τήν κηδείαν τοΰ άποβιώσαντος άειμνήστου συνα
δέλφου παρέστησαν, πλήν τών άντιπροσωπειών άστυνομικών 
υπαλλήλων καί πολλοί άλλοι ανώτεροι καί κατώτεροι άστυ- 
νομικοί, ώς καί πλήθος πολιτών, παρά τών οποίων ύπερηγα
πάτο. Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν έκ τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων ό Διοικητής τοΰ ΙΘ' Άστυνομικοΰ Τμήματος, ’Αστυνό
μος Β' κ. Παντελής Ντιρογιάννης, ό όποιος καί κατέθεσεν 
στέφανον έκ μέρους τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

Ό  Γεώργιος Σαμαράς έγεννήθη είς τήν Μακρορράχην 
Τρικάλων καί κατετάγη είς τήν Αστυνομίαν Πόλεων τήν 
22-9-1933. Προήχθη είς τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου 

τήν 31-8-1944 καί έ'κτοτε ύπηρέτησεν είς διαφόρους ύπηρεσίας τής Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Αθηνών, έπιδείξας δραστηριότητα καί ζήλον διά τήν ύπηρεσίαν, ώς καί 
πρότερον, καί τιμηθείς διά τοΰ χαλκοΰ Μεταλλίου διά τάς πολλαπλάς ύπηρεσίας 
τάς οποίας προσέφερεν. Άπεχώρησεν τής ύπηρεσίας τήν 1-1-1957, καταληφθείς 
ύπό τοΰ ορίου ήλικίας.

’Εκ μέρους τής άστυνομικής οικογένειας άπευθύνονται διά τών στηλών τών 
«Άστυνομικών Χρονικών» έγκάρδια συλλυπητήρια πρός τούς οικείους τοΰ μεταστάν- 
τος, ή ευχή δέ δλων μας δπως ό Γεώργιος Σαμαράς άναπαυθή ύπό τοΰ Κυρίου καί 
Θεοΰ ήμών έν σκηναΐς δικαίων, άς καταστή πραγματικότης.

Ά ς  είναι αίωνία του ή μνήμη καί έλαφρόν τό χώμα τής Αττικής γής πού τον 
έσκέπασε.


