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Πρός τό ’Ανέσπερο Φώς
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ Ι ΚΟΥ

Τά χρόνια καί οί αιώνες θά περνούν. Οί συνθήκες τής ζωής θά αλλάζουν. Οί 
χαρακτήρες θά άλλοιώνονται.' Η γή θά ντύνεται τό χρώμα τής έποχής καί τών καιρών 
καί μόνο τό γλυκόχρωμο Φώς τοΰ Παναγίου Τάφου, πού δέχθηκε τό σώμα τοϋ ’Ιη
σού, θά μένη άσβεστο κι’ άφθαρτο, γιά νά στηρίζη τά βήματα τών ολιγόπιστων, νά 
μαγνητίζη τούς άπιστους καί νά χαροποιή τις ψυχές τών πιστών.

'Ο Πανάγιος Τάφος, τής μαρτυρικής ζωής καί τής νίκης τούτο
στο πέρασμα τών χρόνων θά άποτελή την καλλίτερη άπολογία

•ο μνημείο, 
χριστιανικής

ψυχής, πού άγόγγυστα σηκώνει τον σταυρό καί άτενίζει πρός τό όλόφώτεινο μέλλον 
τοϋ αιωνίου λυτρωμοϋ.

Εκατομμύρια άνθρώπων θυσιάσθηκαν οϋς τώρα γιά συνανθρώπους καί βάδισαν 
σάν τον ’Άνθρωπο ’Ιησού, τον δρόμο πρός τον θάνατο. Εκείνος όμως, ό μέ σάρκα 
καί οστά Άνθρωπος, ήταν συγχρόνως καί ο άληθινός Θεός καί μέ τήν προσφορά Του 
γιά τήν σωτηρία τών άνθρώπων, έκανε τήν ώρα τοΰ θανάτου Του, μιά μοναδική καί 
συγκλονιστική ώρα. μιά ώρα πού άλλαξε τά πάντα στην άνθρώπινη ιστορία.

'Ο άνθρωπος πού πεθαίνει γιά τον άνθρωπο, ό στρατιώτης πού προσφέρει τήν 
ζωή του γιά τήν έλευθερία τής πατρίδος, ή γυναίκα πού παλαίει μέ τον θάνατο όταν 
φέρνη στο κόσμο μιά νέα ζωή, γενικά ό άνθρωπος πού έχει μέσα του τήν θεϊκή διά- 
θεσι τής αύτοθυσίας, προσφέρεται γιά νά ζήσουν άλλοι άνθρωποι. ' Η θυσία τους 
έχει τά όρια τής γενεάς των ή τής έπομένης γενεάς. 'Ο Θεός όμως Χριστός προσε- 
φέρθη οχι γιά νά ζήση μιά ή δυο ή δέκα γενεές, άλλά γιά νά ξεπεράσουν τον θάνατο 
οί άνθρωποι, γιά νά τούς χαρίση δηλαδή τήν μετά θάνατον ζωή. Προσεφέρθη γιά τήν 
αίωνία ζωή τής άνθρωπότητος.

Καθένας πού έβλεπε πριν λίγες μέρες τον ’Ιησού νά βαδίζη τον δρόμο τοΰ μαρ
τυρίου, τον δρόμο τού Γολγοθά, νά καρφώνεται στο Σταυρό άνάμεσα στούς κακούρ
γους, ώς κακούργος, νά πεθαίνη υβρισμένος, μαστιγωμένος, αίματωμένος, μέ τό 
άκάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, μέ τήν πικρή χολή στά χείλη, μέ τά καρφιά στά χέ
ρια, μέ τήν λόγχη στά πλευρά, δέν μπορούσε άσφαλώς νά μαντεύση ότι ό κατάδικος 
αύτός τοϋ Γολγοθά θά έστηνε σέ λίγο, μέ τήν Άνάστασί Του, τό μεγαλύτερο τρόπαιο 
τών αιώνων. Κι’ όμως ό Χριστός έθριάμβευσεν. ’Έγινεν έλευθερωτής τών ψυχών, 
λυτρωτής τοΰ κόσμου. Δυνατός βασιλιάς, τροπαίοΰχος καί ισχυρός, χάρισε στούς 
άνθρώπους τήν αίωνία ζωή.

Σκοτίσθηκε ό ουρανός γιά νά προβάλη ή αίωνία ημέρα τοϋ φωτός, πού ποτέ 
δέν τρεμοσβύνει καί ποτέ δέν βασιλεύει. Σείσθηκε ή γή γιά νά ταραχθούν οί δαίμονες. 
Μέσα σέ χλευασμούς καί βρισιές ό ’Ιησούς παρέδωσε τό πνεύμα, γιά νά άξιοποιήση
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τήν ώς τότε διεφθαρμένη φύσι μας. Κλείσθηκε στον τάφο ή Αύτοζωή, για να έλευ- 
θερώση τις δουλωμένες ψυχές.

Και άναστήθηκε ό Χριστός, συντρίβοντας τούς προαιώνιους μοχλούς, γιά να 
ζωοποιήση καί άναστήση τούς κατά το σώμα καί τό πνεύμα νεκρωμένους. Κάτω 
άπό τήν ακτινοβολία τής Άναστάσεώς Του, ή ζωή μας παίρνει ξεχωριστή άξια καί 
ό ρυθμός της βρίσκεται κάτω άπό τον έλεγχο τού Θείου Φωτός.

'Η Άνάστασις, δεν είναι μόνον πηγή παρηγοριάς καί έλπίδος γιά τον πιστό. 
Είναι άκόμη πηγή θεϊκής δυνάμεως πού χαρίζει σ’ αύτόν πνευματική άναγέννησι. 
Ευτυχισμένοι όσοι μπορούν νά αισθανθούν έ'τσι τήν Άνάστασι.

Δεν ύπάρχει πιο χαρούμενο μήνυμα, πιο χαρμόσυνη ύπόσχεσις, μεγαλύτερη 
νίκη άπ’ αύτή τής ’Αναστάσεώς. Ό  Χριστός, ό μεγάλος Διγενής των λαών καί τών 
αιώνων, κατέβηκε στον "Αδη καί πάτησε τον θάνατο, κερδίζοντας γιά μας πνεύμα 
καί σάρκα ζωής.

"Αν γιά κάθε άλλο χριστιανικό λαό ή Άνάστασις έχει τον χαρακτήρα τής με
γαλύτερης γιορτής, ύστερα άπό τά Χριστούγεννα, γιά μάς τούς "Ελληνες στέκει ύψη- 
λότερα καί άπό τήν Γέννησι, γιατί τό νόημά της είναι συνυφασμένο μέ τά πάθη, τήν 
σκλαβιά καί τήν Άνάστασι τής φυλής μας.

'Ο θάνατος τού Χριστού καί ή Άνάστασις Του, κρύβουν γιά τον κάθε χριστιανό 
τό σπέρμα μιας ύψηλής εύτυχίας, άκριβώς δπως καί κάθε άνθρώπινη θυσία κρύβει 
μέσα της τό σπέρμα τής εύτυχίας έκείνων γιά τούς οποίους έγινε ή θυσία. Μιας εύ
τυχίας πού έχει ώς βάσι τήν ευγνωμοσύνη. Άπό τό συναίσθημα αύτό ας πληρωθή 
σήμερα ή ψυχή μας, δυναμωμένη άπό τήν πίστι προς τον Θεό.

Οί άνθρώπινες γενεές άρκετά πλανήθηκαν καί ταλαιπωρήθηκαν άπό τά θαμπά 
φώτα τής άρρωστημένης διανοίας καί άρκετά έμειναν σκλάβες στο βαθύ σκοτάδι τής 
άγνοιας. Καιρός είναι νά στρέψουν τά μάτια προς τό Φως τής άληθινής ζωής, πρός 
τό ’Ανέσπερο Φως.

"Αμποτες τό Φώς τού Παναγίου Τάφου χαρίση σ’ όλους μας τήν εύτυχία καί 
όδηγή παντοτεινά τά βήματά μας.

Χριστός Ά νέστη  , άδελφοί.
/ .  ΡΑΊ ΚΟΣ
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ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ύπδ τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας εις 
τήν ΓΙάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

7. Άποσπώμεν έκ της διδασκαλίας τοϋ ίδρυτοΰ της ’Ατομικής Ψυχολογίας, 
τοϋ Alfred Adler(1), τάς άκολούθους σοφάς άληθείας:

«Ά λλ ’, ώ άνθρωπε, είσαι δν κοινωνικόν, δεν είσαι Ροβινσών, έγεννήθης διά 
νά συνυπάρχης. Έπλάσθης διά νά άγαπμς καί οχι διά νά μισής. Ή  αγάπη είναι ή 
πρωταρχική λειτουργία τής ζωής, λειτουργία, τήν οποίαν ζητεί ή άνθρωπίνη φύσις. 
Είναι τό θετικόν, είναι ή άλήθεια. Τό μίσος είναι άρνητικόν, δευτερογόνον, μή κεί
μενον έν τή άνθρωπίνη φύσει, είναι πλάνη. "Αν βάλης έν'αντίον των συνανθρώπων 
σου, τοΰτο πράττεις, διότι δέν έδοκίμασες έξ απαλών ονύχων τήν άπαιτουμένην άγά- 
πην. "Αν κατά τήν εποχήν έκείνην είχες δοκιμάσει περισσοτέραν άγάπην, δέν θά 
κατρακύλιες, θά άπέβαλες τήν σφαλεράν πεποίθησιν δτι ή κοινωνία είναι κακή. Δέν 
θά έλάμβανες έχθρικήν στάσιν άπέναντί της, δέν θά έμίσεις αυτήν. Θά έμάνθανες 
τότε καί σύ τήν τέχνην τοϋ άγαπάν καί θά έπανήρχεσο εις τούς κόλπους της φίλος, 
προσφέρων έξ ολοκλήρου τάς υπηρεσίας σου προς αύτήν».

Κρίνων τήν διδασκαλίαν ταύτην ό προς δν τρέφω ειλικρινή άγάπην καί άπε- 
ριόριστον ευγνωμοσύνην διδάσκαλός μου καθηγητής καί τέως έκπαιδευτικός σύμβου
λος Χαρίλαος Γκιτάκος παρατηρεί εύστόχως:

«Δέν νομίζετε δτι ό ψυχολογικός άμβων τοϋ Adler εύρίσκεται έν άρμονία προς 
τον άμβωνα τής ήθικής διδασκαλίας τής χριστιανικής έκκλησίας, τής άγάπης; "Οτι 
τό κήρυγμα τοϋ μετά λόγου βιώσαντος σοφοϋ είναι τό κήρυγμα των αιωνίων τής 
χριστιανικής ήμών πίστεως άληθειών, άκουόμενον άπό τοϋ έπιστημονικοϋ πεδίου;»

§ 6. Περί τής ένδεικνυομένης πα ιδαγω γικής άντιμετωπίσεως των ηθικών 
δυστυχιών τών εντός τών παιδικών Ιδρυμάτω ν περιθαλπόμενων τροφίμοιν.

1. 1. Καί έρχεται νΰν ή άποστολή τών έντός τών διαφόρων παιδικών Ιδρυ
μάτων έργαζομένων προς παιδαγωγικήν άντιμετώπισιν τών ποικίλων δυστυχιών 
τών έν αύτοϊς ένδιαιτωμένων άνηλίκων τροφίμων.

2. Διότι άπασαι αί έκτεθεΐσαι καί σκιαγραφηθεΐσαι τραγικότητες τής ζωής 
έ'χουσι κατά κανόνα ίσχύν προκειμένου περί πάντων σχεδόν τών παιδικών Ιδρυμά
των, άτινα έθεντο ως σκοπόν αύτών τήν περίθαλψιν παιδιών καί έφήβων. Τοΰτο δέ, 
διότι κανονικώς έντός αύτών περιθάλπονται ούχί βεβαίως οί ζώντες υπό ομαλούς 
δρους οικογενειακούς παϊδες καί έ'φηβοι, άλλά συνήθως άνήλικοι, οίτινες κατρακύ- 
λισαν εις ήθικήν καί παιδαγωγικήν έγκατάλειψιν, συνεπεία τών ποικίλων πληγμάτων 
τής ζωής των.

Τοΰτο δμως έν τελική άναλύσει σημαίνει βεβαίως δτι βασική άποστολή τών 
ποικίλων παιδαγωγικών ιδρυμάτων, άσχέτως τής εΐδικωτέρας κατευθύνσεως έκά- 
στου έξ αύτών, είναι οπωσδήποτε καί ή έξυπηρέτησις τής παιδαγωγικής σωτηρίας 
τών ένδιαιτωμένων νέων άνθρώπων. Τούτων δ’ οΰτως έχόντων, θά ώφειλεν έκαστον

1. «Χαρίλαος Γκιτάκος. Ό  Adler άπέναντί της χριστιανικής θρησκείας. Περιοδ. « ’Ατο
μική Ψυχολογία». Τόμος ΣΤ'. Άθήναι, 1937.» σ. 120 έπ.
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έξ αύτών, ύπό την έννοιαν ταύτην, νά προσλάβη καί τον χαρακτήρα «π  α ι δ α γ ω -  
γ  ι κ ο ϋ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς » .

3. Το συμπέρασμα είναι δτι ή ζωή καί ό οργανισμός καί ή λειτουργία των 
διάφορων παιδικών 'Ιδρυμάτων δέον νά ύποταχθή εις τον παιδαγωγικόν τούτον ρυ
θμόν.

II. 1. 'Η εφαρμογή τής παιδαγωγικής ταύτης αρχής δέον νά άσκήση έν 
πρώτοις άφθονον τήν έπιρροήν της έπί τήν υφήν τού εργαζομένου έντός αύτών προ
σωπικού, τού φυσικού φορέως τής έπιτελουμένης παιδαγωγικής εργασίας. 'Υπό 
τήν έννοιαν ταύτην δέον ανεξαιρέτως ά π α ν τ ε ς  οι εργαζόμενοι έντός τών παιδι
κών 'Ιδρυμάτων, άσχέτως άνωτέρας ή κατωτέρας θέσεως αύτών καί άσχέτως τής 
άσκουμένης ύφ’ έκάστου είδικωτέρας εργασίας, άφ’ ενός μέν νά συνδυάζωσιν ώρι- 
σμένας άπαραιτήτους παιδαγωγικάς ιδιότητας καί άφ’ έτέρου νά άντιληφθώσι σα
φώς δτι όφείλουσιν έν πάση τή ζωή αύτών έντός τών παιδικών 'Ιδρυμάτων νά ώσιν 
οί φιλόστοργοι παιδαγωγοΰντες γονείς τών περιθαλπομένων παιδιών καί εφήβων. 
Καί νά έπιδιώκωσι δι’ δλων τών δυνάμεων αύτών καί μέ ολόκληρον τήν δύναμιν τής 
ψυχής των τήν παιδαγωγικήν σωτηρίαν καί ήθικήν εύτυχίαν τών νεαρών τούτων 
αποκλήρων άνθρωπίνων τέκνων.

Τό θέμα τούτο ενέχει έξέχουσαν πρακτικήν σημασίαν. Διότι καί έάν εις έξ 
δλων τών έργαζομένων είναι άντιπαιδαγωγικόν άτομον, κινδυνεύει νά καταρρεύση 
ολόκληρος ή αποστολή τών παιδικών 'Ιδρυμάτων.

2. Τό πρόβλημα δέ τών παιδαγωγικών προσόντων είναι όλιγώτερον ζήτημα 
γνώσεων καί περισσότερον ζήτημα «καρδιάς». «Θά πελαγοδρομή πάντοτε ή ανθρώ
πινη έπιστήμη μέσα στή σύγχυσι τών άφηρημένων, τών ψυχρών προγραμμάτων τού 
ορθού παιδαγωγικού λόγου καί στο τέλος άπογοητευμένη, κουρασμένη θά παίρνη τον 
δρόμον προς τό μυστικόν τής διαπλάσεως μιας διαλεκτικής άνθρωπίνης ψυχής, ό
πως μάς τό έδίδαξεν ή Εσταυρωμένη ’Αγάπη ανάμεσα σέ δυο κακούργους έπάνω 
εις ένα Γολγοθάν. Καί θά πληροφορή δτι τό μυστικόν τής διαμορφώσεως έκλε- 
κτής καί ΐεράς άνθρωπίνης προσωπικότητος δεν είναι ή σοφία, τό πνεύμα τού παι
δαγωγικού προγράμματος, άλλ’ ή καρδιά, ή άγάπη τών παιδαγωγούντων προς τάς 
παιδαγωγουμένας ψυχάς. "Οποιος άπό τούς παιδαγωγικούς ήγέτας δεν φλογίζεται 
άπό άγάπη προς τον παιδαγωγούμενον, θά συνθέτη πιθανώς ωραία άρχιτεκτονικά 
θεωρητικά κατασκευάσματα, άλλά πάντως τά προγράμματά του αύτά θά μένουν 
νεκρά. 'Η διαπαιδαγώγησις δεν είναι σκέψις καί συνταγή καί ψυχρά άνατομία, όπως 
θέλουν νά έμφανίσουν ώρισμένα περίεργα έπιστημονικά ρεύματα, άπόδειξις ή αυ- 
ξησις τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων έν ’Αμερική, άλλ’ είναι στοργή, άφοσίω- 
σις, λατρεία, σπλάχνο ! » ( 1).

3. 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην τονίζομεν δτι έντός τών παιδικών 'Ιδρυμάτων 
δέον νά γίνωνται δεκτοί μόνον «άνθρωποι τής καλωσύνης καί άνθρωποι τής άγάπης». 
’Επιστήμων, γνωρίζων άπό στήθους τήν συνόλην παιδαγωγικήν σοφίαν τών άνθρώ- 
πων καί τών αιώνων, άλλ’ έχων έστω καί ποσοστόν κακίας έν έαυτώ, δηλητηριάζει 
τήν παιδαγωγικήν άτμόσφαιραν τού παιδικού 'Ιδρύματος καί ώς τοιοΰτος είναι άπο- 
λύτως άποκρουστέος, είτε ώς έπιστημονικός παιδαγωγικός συνεργάτης, είτε ύφ’ οίαν- 
δήποτε έτέραν ιδιότητα έν τώ παιδικώ Ίδρύματι. Καί τούτο, διότι είναι ικανός νά 
καταφέρη τάς μεγαλυτέρας πληγάς καί νά προξενήση τάς χειροτέρας βλάβας εις τήν 
ψυχήν τών νέων άνθρωπίνων βλαστών. ’Ενώ άπό τής άλλης πλευράς μία απλή, ταπει
νή καί άναλφάβητος καθαρίστρια, έάν έχη «καρδιά γεμάτη άπό συμπόνια καί καλω- 
σύνη», δύναται νά χαρίση τάς πλέον πολυτίμους παιδαγωγικάς ώφελείας εις τάς παι-

1. Πρβλ. άναλόγους σκέψεις καί έκφράσεις ώς πρός τήν εντολήν της ευσπλαχνίας. «Σταύρος 
ΓΙ. Νικολαίδης. Πίστις καί ζωή. Άθήναι. 1936.» σ. 43.
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δικάς ψυχάς. Πας εργαζόμενος έντός των παιδικών 'Ιδρυμάτων είναι παιδαγωγός. 
Καί εις παιδαγωγός δεν είναι εις σύννους καί επιβλητικός άνθρωπος, άλλ’ οφείλει 
να γνωρίζη «να γίνεται καί αύτός παιδί καί νά χαμογελάη», «διότι άλλως εχει κάμει 
λάθος εις την άποστολήν του» (Ο·

4. Ένταϋθα δέ φυσικόν νά έρχονται είς τον νοΰν ήμών αί εύστοχοι παρεμφε
ρείς παρατηρήσεις τοϋ έπιφανοΰς άνθρωπιστοΰ Desiderius E r a s m u s  Υ. Rot
terdam (1467-1536) περί των «κτηνωδών διδασκάλων»: «Θά μάθωμεν εύχαρίστως 
παν άπό έκείνους, τούς όποιους άγαπώμεν. Ά λλ’ υπάρχουν διδάσκαλοι τόσον δυσά
ρεστοι διά τούς τρόπους των, ώστε ούτε αί γυναίκες των δεν ήμποροΰν νά τούς άγα- 
πήσουν. ’Άνθρωποι μέ πρόσωπον συνωφρυωμένον, μέ συναναστροφήν άποκρουστι- 
κήν, μέ έκφρασιν κακής διαθέσεως καί τότε άκόμη, όταν έχουν τελείως καλώς, άνί- 
κανοι νά είπουν μίαν χαριτολογίαν, μόλις μειδιώντες είς άπάντησιν μειδιάματος. Θά 
έλεγε τις ότι αί Χάριτες κατά την γέννησίν των άπέστρεψαν τό πρόσωπόν των άπ’ 
αύτών. Έν τούτοις είς τοιούτους άνθρώπους παραδίδουν την μόρφωσιν της νεολαίας, 
νομίζοντες ότι τό σοβαρόν των πρόσωπον άποδεικνύει διδάσκαλον ικανόν. Πρόκει
ται έν τή πραγματικότητι περί δημίων, οίτινες εμπνέουν ούχί εμπιστοσύνην, αλλά 
τρόμον είς τά παιδία. Ούτε οί γονείς δύνανται νά μορφώσουν τά τέκνα των, έάν μετα- 
χειρίζωνται τον φόβον. Τό πρώτον, τό όποιον πρέπει νά έπιτύχουν, είναι ή ά γ ά
π η. ’Ολίγον κατ’ ολίγον έ'ρχεται οχι ό τρόμος, αλλά τό σέβας, τό όποιον επιτυγχά
νει περισσότερον τοϋ τρόμου». Τοιαϋται είναι αί γνώμαι τοϋ μεγάλου τούτου άνθρω- 
πιστοΰ Εράσμου τοϋ έκ Ροττερδάμης, ζήσαντος προ αιώνων ολοκλήρων, περί προ
σόντων τών παιδαγωγούντων, μή άφιστάμεναι της τελευταίας λέξεως τής συγχρό
νου Παιδαγωγικής καί Σωφρονιστικής ( 2).

III. 1. Καί τοιουτοτρόπως έρχόμεθα νΰν είς την άφετηρίαν τής έντός τών 
παιδικών Ιδρυμάτων άσκουμένης ομαδικής διαπαιδαγωγήσεως (Cemeinsrhaftser- 
ziehung). "Εν κύριον σημεΐον τής τοιαύτης άγωγής τυγχάνει ή π ρ ο σ ω π ι κ ή  
σ χ έ σ ι ς τοϋ προσωπικοϋ προς τούς τροφίμους καί τών τροφίμων προς τό προσω
πικόν.

2. Ή  πίστις έπί τήν άξίαν τής παλαιοτέρας «σχέσεως τής αύθεντίας» (Auto- 
ritatsverhaltn is) έχει κλονισθή. Αί παιδαγωγικαί άξίαι καί οί παιδαγωγικοί κανό
νες, οίτινες έστηρίζοντο έπί τής αύθεντίας, άπώλεσαν τήν άπόλυτον δύναμίν των. 
Ούτω δέ κατέρρευσε τό σύστημα τής αύστηράς στρατιωτικής πειθαρχίας, συνιστά- 
μενον είς άπλήν διαταγήν άπό τής μιας πλευράς καί είς άπλήν υποταγήν άπό τής 
άλλης. Έν τή θέσει δέ τής καθαράς σχέσεως αύθεντίας δέον νά ύπεισέλθη καί κυ- 
ριαρχήση έν τώ παιδικώ 'Ιδρύματι ή μεταξύ προσωπικού καί νεαρών τροφίμων «σχε- 
σις συναναστροφής» καί «σχέσις φιλίας» (Kameradschaftsverhaltnis). Ούχί πλέον 
σχέσις ΰπερκειμένου προς υποκείμενον, ούχί πλέον σχέσις τοϋ άνεπιλήπτου προς τον 
έπιλήψιμον, άλλά σχέσις γονέως προς τέκνον, μεγαλυτέρας ηλικίας φίλου προς νεα- 
ρώτερον.

(  Συνεχίζεται)

1. «Maurice Debesse. Οί σταθμοί τής άγωγής. Μετάφρ. Λέων. Χρ. Κούλα. Άθήναι. 
1957.» σ. 22.

2, «Δημητρίου Γ. Μωραΐτου, Ιστορία τής Παιδαγωγικής. Άθήναι. 1953.» σ, 79.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
----------------- 'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΣΤΑΚΟΥ----------------

Τά παληά εκείνα χρόνια, κατά τα 1925, ή πρώην οδός Κηφισίας καί σημερινή 
λεωφόρος Βασιλέως Παύλου του Α', πέρα άπό τούς ’Αμπελοκήπους, δεν ήταν ή 
φαρδυά διπλή λεωφόρος πού είναι σήμερ'α, άλλά ήταν ένας πολύ στενός αμαξωτός 
χωματόδρομος. Τόσο στενός ώστε ήταν ζήτημα αν μπορούσαν να διασταυρωθούν 
δυο άμάξια. Καί τό δρομάκι αυτό στο Γηροκομείο άκριβώς καί μετά τήν έξώπορτά 
του, δεν έπήγαινε ίσια, άλλά έστριβεν άριστερά καί τράβαγε στον άνήφορο. ’Ακολου
θούσε παράλληλα τό μαντρότοιχο τοΰ ιδρύματος καί ξανάστριβε απότομα δεξιά καί 
προς τό μέρος πού ύστερα κτίστηκε τό παληό Ψυχικό, περνώντας άπό πάνω άπό ένα 
άρκετά βαθύ καί στενό ρέμα, πού έχει έπιχωματωθή πιά. ’Απάνω στο ρέμα, σ’ αύτό 
τό σημείο άκριβώς τής στροφής, τό καί πιο επικίνδυνο, ήταν ένα μικρό πέτρινο γε
φυράκι, κτισμένο επί Τουρκοκρατίας ακόμα, έξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί δέν είχε 
σχεδόν καθόλου στηθαίο άπό τή μιά μεριά καί τήν άλλη καί ένα σωρό άμάξια ε ί
χαν βρεθή στο ρέμα μέσα.

Σ’ αύτό λοιπόν τό γεφυράκι κάτω καί στήν άριστερή πλευρά τοΰ ρέματος απά
νω, στις 6 τό πρωί τοΰ Σαββάτου 23 Μαΐου 1925, δ Θεοφάνης' Τροΰσος, ένα οδηγός 
φορτηγού αυτοκινήτου, μέ τό όποιο κουβαλούσε άπό τά χαράματα στάμνες γεμάτες 
μέ τό περίφημο Μαρουσιώτικο νερό στή διψασμένη ’Αθήνα, καθώς κατέβαινε προς 
τήν πόλι, είδε ξαφνικά τό πτώμα μιας νέας κοπέλλας μέ αίματα στο κεφάλι. Στα
μάτησε, κατέβηκε άπό τό φορτηγό, είδε δτι ή κοπέλλα είχε κάποιο τραύμα στο κρα
νίο καί άφοΰ ξανανέβηκε άπάνω έβαλε μπρος ολοταχώς καί πήγε στο Κολωνάκι, 
στο Η' Τμήμα Χωροφυλακής, πού ήταν τότε στήν οδόν ’Αλωπεκής, γιά νά πή στον 
αστυνόμο:

—Βρήκα μιά σκοτωμένη κοπέλλα στο δρόμο πού πηγαίνει στή Κηφισιά. ’Εκεί 
στο μικρό γεφυράκι τοΰ Γηροκομείου.

Μά σε λίγο καί άλλοι νερουλάδες, πού κατέβαιναν μέ τις σούστες τους άπό τό 
Μαρούσι ή τό Χαλάνδρι, γιατί κ ι’ άπό κεΐ κουβαλούσαν νερό, είδαν τό πτώμα, ειδο
ποίησαν τούς ύπαλλήλους τού φυλακείου τού φόρου «διαπυλίων τελών», πού ήταν 
έκεΐ πού είναι σήμερα ή στάσις τοΰ Ερυθρού, καί έτσι σέ μισή ώρα, πού έφθασεν ό 
διοικητής τοΰ Η' Τμήματος μοίραρχος Μάντακας μέ ένα άνθυπασπιστή καί μέ 
ένα ενωμοτάρχη, κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθή γύρω άπό τό πτώμα τής κοπέλλας 
καί κοιτούσε τά αίματα πού είχαν τρέξει άπό τήν πληγή πού είχε στο κεφάλι της. 
Ευτυχώς πού ό κόσμος είχε σταθή άπάνω στο γεφυράκι καί δεξιά καί άριστερά τού 
δρόμου καί δέν είχε καταστρέψει ίχνη. Μά ίχνη δέν βρέθηκαν δυστυχώς τίποτε.

Πήγα άμέσως καί βρέθηκα στήν αυτοψία. Καμμιά άμφιβολία δτι έπρόκειτο γιά 
έγκλημα. Τό θύμα ήταν μιά κοπέλλα είκοσι χρόνων καί είχε ένα τυφλό τραύμα στο 
δεξιό κρόταφο. Ό  θάνατος τήν βρήκε ξαφνικά. ’Ίχνη πάλης δέν παρατηρήθηκαν 
καί ή στάσις της ήταν εντελώς φυσική. Είχε πυροβοληθή ένώ ήταν ξαπλωμένη. Τά 
μάτια της ήταν μισοκλεισμένα καί τά ρούχα της άθικτα.'Η έκφρασις άπολύτως ήρεμη. 
Τό τραύμα ήταν σχεδόν έξ έπαφής καί άπό τήν ήρεμία τού προσώπου καταλάβαινε κα
νένας δτι δολοφόνος θά έπρεπε νά ήταν κάποιος πολύ δικός της καί δτι δέν περίμενε 
ποτέ νά βρή τό θάνατο άπό τό χέρι του. Μάλιστα τόσο φυσική ήταν ή στάσις της 
ώστε έκ πρώτης δψεως θά μπορούσε κανείς νά τό νομίση γιά αυτοκτονία τό 
τραγικό έκεΐνο συμβάν, αν βρισκόταν τό πιστόλι ή τό περίστροφο πού είχε άφαιρέ- 
σει τή ζωή τής άγνωστης κοπέλλας. Γιατί ή ταυτότης της δέν έξακριβώθηκε. Τσάν
τα δέν ύπήρχε, ούτε καί πορτοφόλι. Τό θύμα φορούσε ένα φορεματάκι σκέτο άπό 
φτηνό τσίτι, ραμμένο μέ γούστο. *Ηταν μέτριου άναστήματος, στρογγυλοπρόσωπη, 
μέ μαλλιά καστανά κομμένα πόλκα. 'Ο τότε υφηγητής τής ιατροδικαστικής Γρη- 
γόριος Κάτσας καί ό ιατροδικαστής Δημήτριος Ξάνθης δέν παρετήρησαν κακώσεις
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στο πτώμα της, είπαν δτι ή σφαίρα είχε ριφθή οχι άπό έπαφή, άλλα, άπό πολύ μικρή 
άπόστασι καί διεπίστωσαν ότι ή σκοτωμένη κοπέλλα προ καιρού είχε χάσει δ,τι πο- 
λυτιμώτερο είχε. Πάντως πριν άπό τό έγκλημα δεν είχε έλθει σέ σεξουαλική έπαφή.

Οί υπάλληλοι τοϋ φόρου διαπυλίων Ευστάθιος Σπαθάρης, Μιχάλης Γιαννα- 
κόε καί Δημήτρης Άντύπας, πού είχαν περάσει τό προηγούμενο βράδυ, κατά τής 11 
τή νύχτα, είχαν δη τήν κοπέλλα μέ ένα άντρα καμμιά τριανταριά χρόνων καί κα
θόντουσαν μαζί πλάϊ-πλάΐ στήν άριστερή όχθη τοϋ ρέματος. Τότε ό Σπαθάρης ε ί
πε στούς άλλουτ δύο.

-Τ ό  πιάσαμε τό λαθρεμπόριο. Ραντεβουδάκι θά είναι.
Καί ξεκαρδίστηκαν καί οί τρεις στα γέλια. Γύρισαν στο φυλάκειο καί σέ κανένα 

τέταρτο τής ώρας άκούστηκε μια πιστολιά. Μά δεν έδωσαν σημασία, γιατί υπέθε
σαν ότι τήν έρριξε κάποιος διαβατικός φαντάρος για να κάνη τό κέφι του. Καί τό 
άλλο πρωί είδαν τό πτώμα τής σκοτωμένης άγνωστης νέας. ’Έτσι προσδιορίστη
κε καί ή ώρα πού είχε γίνει τό φονικό. "Εντεκα καί τέταρτο τή νύχτα.

Ένώ συνεχιζόταν ή αύτοψία, είχε συγκεντρωθή κόσμος καί κόσμος καί ιδίως 
γυναικόπαιδα άπό τούς συνοικισμούς ’Αμπελοκήπων καί Στέγης Πατρίδος, δπου είχε 
διαδοθή μέ άστραπιαία: ταχύτητα τό καινούργιο έγκλημα, γαρνιρισμένο μέ τερατώ
δεις καί φανταστικές λεπτομέρειες. Ξαφνικά άπό δλο αύτό τό γυναικομάνι, πού 
είχε κρατηθή σέ άπόστασι, ξεχώρησε μια γυναικούλα ή οποία παραμέρισε τούς χω
ροφύλακες, ήλθε κάπως κοντήτερα στο πτώμα καί έβαλε τις φωνές.

—Μαρία μου... Μαρία μου... Τί σοϋ ήταν γραφτό νά πάθης.
—Τήν ξέρεις ; ρώτησαν τήν γυναικούλα εκείνη, πού ήταν ή Ζωή Δέδε άπό τό 

συνοικισμό ’Αμπελοκήπων.
—Καλέ πώς δέν τήν ξέρω. Είναι ή Μαρία ή Τσαγκρή άπό τό Μπισταλή τής 

Κρήτης. Ή  μακαρίτισσα ήταν συγγένισσά μου.
Καί άρχισε τά σκουξήματα καί τά μοιρολόγια.
■—"Αχ άδικοσκοτωμένη μου Μαρία.
Στα άπογευματικά τής ίδιας ήμέρας έδημοσιεύσαμε γιά τό έγκλημα καί ά- 

κόμα τήν κατάθεσι τής Ζωής Δέδε, πού είχε άναγνωρίσει ότι τό θΰμα ήταν ή Μαρία 
Τσαγγρή. Μόλις έκυκλοφόρησαν οί εφημερίδες, κατά τις 3 τό άπόγευμα, ένέσκυ- 
ψε στο Η' Τμήμα ή... δολοφονημένη γιά νά πή δτι δέν έδολοφονήθηκε καί δτι ή Ζωή 
Δέδε είχε παραγνωρίσει. Μά τό άπόγευμα, καί δταν τό πτώμα τής «άγνωστης» 
είχε μεταφερθή στο μικρό παλιό νεκροτομείο τής όδοΰ Σωκράτους, μιά προσφυ- 
γοπούλα πού είχε χάσει τήν άδελφή της έβαλε κι’ αύτή τις φωνές. Στο πρόσωπο τής 
σκοτωμένης άδίστακτα άναγνώρισε τήν άδελφούλα της Μαργαρίττα Ίωαννίδου, ή 
οποία δμως τήν άλλη μέρα βρέθηκε στο σπίτι τής μητέρας της στο Πέραμα. Καί 
υστέρα τίποτε, άπολύτως τίποτε καί τό πτώμα τής σκοτωμένης κοπέλλας έτάφη 
ώς άγνωστον.

Άνκρίσεις; Καί βέβαια έγιναν, μά έντελώς τυπικές. Τί νά βγάλη κανείς σ’ 
ένα έγκλημα πού καί τό θΰμα άκόμα είναι άγνωστο; Δράστης, θΰμα, αίτια, όλα ά
γνωστα. Καί ή ύπόθεσις σέ λίγο ξεχάστηκε...

Πέρασαν μήνες ολόκληροι. Καί έκεΐ πού κανείς μας δέν τό έπερίμενε ένα 
βράδυ, μέ διευθυντή τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών τον θρυλικό μπάρμπα Γιάννη τό 
Μαρούδα, τό έγκλημα τοϋ Γηροκομείου διαλευκάνθηκε άνέλπιστα. ’Από τύχη ; Μά
λιστα άπό τύχη, μά καί άπό τήν παρατηρητικότητα, τήν έξυπνάδα καί τήν έτοιμό- 
τητα ενός φτωχού άνθυπασπιστοϋ τής Χωροφυλακής,, τοϋ Μπόμπολα, άδελφοΰ τοϋ 
υστέρα άπό χρόνια άστυνομικοϋ διευθυντοΰ κ. Μπόμπολα, άπομάχου πιά καί αύτοΰ 
σήμερα.'Η ιστορία τής διαλευκάνσεως είναι καταπληκτική καί άρχίζει άπό μιά κλοπή.

Ε πτά μήνες περίπου μετά τό έγκλημα τοϋ Γηροκομείου, τήν Κυριακή 20 
Δεκεμβρίου, τον ίδιο χρόνο 1925, βρέθηκε σπασμένο καί λεηλατημένο άπό άγνωστο 
διαρρήκτη τό άναπηρικό περίπτερο πού ήταν στή διασταύρωσι τών οδών Τήνου και 
Πατησίων, μπροστά στήν τότε χειρουργική κλινική Παπαϊωάννου, πού υστέρα
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έγινε σχολή Μεγαρέως, για νά γκρεμισθή στο κίνημα καί νά κτισθοΰν τώρα πολυκα
τοικίες. 'Ο τότε διοικητής τοΰ Ζ' Τμήματος Χωροφυλακής έστειλε τον άνθυ- 
πασπιστή Μπόμπολα καί ένα χωροφύλακα μέ τα πολιτικά τους νά κάνουν αύτοψία 
καί νά παρακολουθήσουν τήν κίνησι, μήπως ό άγνωστος διαρρήκτης ξαναπερνοϋσε 
άπό τό περίπτερο καί προδινόταν. Παράξενη νοοτροπία καί τρόπος ένεργείας άστυ- 
νομικοϋ, άλλά συνηθισμένος τότε καί ό άνθυπασπιστής, πειθαρχικός πάντοτε, άφοϋ 
κοίταξε τό διαρρηγμένο περίπτερο καί είδε πώς είχε κλαπή, άρχισε μέ τον χωρο
φύλακα νά κόβουν βόλτες πέρα-δώθε. Κάποια στιγμή τό μάτι τοΰ άνθυπασπιστοϋ πή
ρε ένα νέο ύψηλό, ξανθό, άδύνατο ό όποιος περπατούσε καί κάθε τόσο γύριζε καί π ί
σω του νά δή μήπως τον παρακολουθή κανένας. Ό  Μπόμπολας, όπως μάς είπε ύ
στερα, έφαντάσθηκε στήν άρχή, ότι ό νέος έκεΐνος ήταν ό διαρρήκτης τοΰ περιπτέ
ρου, πού, άγνωστο γιατί, τριγύριζε στον τόπο τής κλεψιάς, καί χωρίς νά χάση καιρό 
τον πήρε άπό πίσω. Είδε δτι ό ξανθός έκεΐνος νέος σταμάτησε μιά υπηρέτρια, είπε 
κλεφτά κάνα δυο κουβέντες μαζί της στο δρόμο καί ύστερα προχώρησε προς τήν 
οδόν Τήνου. Έ κεΐ σφύριξε συνθηματικά καί δταν βγήκε μιά άλλη υπηρέτρια κου
βέντιασε καί μαζί της δύο τρία λεπτά καί μετά έφυγε. Προχώρησε στήν οδόν Πάρ
νηθας, δπως λεγότανε τον καιρό έκεΐνο ή οδός Ίωάννου Δροσοπούλου, ξαναγύρισε 
προς τήν όδό Πατησίων καί προχώρησε προς τήν 'Ομόνοια. Στον άνθυπασπιστή 
κόλλησε ή έμμονη ιδέα δτι ό άνθρωπος αύτός ήταν ύποπτος, δτι είχε άνακατευθή 
σέ κάποια βρωμοδουλειά καί εννοούσε νά τον παρακολουθήση άπό κοντά, καίτοι 
ήταν βέβαιος δτι τό ξανθό παληκάρι, πού μέ κάποιο φόβο κάθε πέντε δέκα μέτρα 
γύριζε τό κεφάλι του πίσω, είχε βεβαιωθή πιά γιά τήν παρακολούθησί του άπό τον 
μέ τά πολιτικά άστυνομικό δργανο. Μά μέ τή φανερή πιά παρακολούθησί ήθελε νά 
τοΰ σπάση τά νεύρα.

Ό  ξανθός νέος έφθασε δεξιά στήν όδό Στουρνάρα καί συνέχισε βαδίζοντας 
τήν όδό Γ' Σεπτεμβρίου ώς τήν όδό Πατησίων. Στο σταθμό τοΰ Λαυρίου ήταν 
σταματημένο καί έτοιμο νά ξεκινήση τό «θηρίο», δπως λέγαμε τότε τό βραδυκίνητο 
τραίνο τής Κηφισιάς, καί ό ύποπτος χώθηκε προς τήν άλλη μεριά καί πήγε ν’ άνε- 

' βή στο τραίνο πού έφευγε, δταν ό άνθυπασπιστής τρέχοντας τον πρόλαβε, τον κτύ- 
πησε άπό πίσω στον ώμο καί τοΰ είπε :

—Φίλε... Τά χαρτιά σου. ’Έχεις τίποτε χαρτιά άπάνω σου; Θέλω νά δώ ποιος 
είσαι καί τί δουλειά κάνεις...

’Αστυνομική ταυτότης δέν υπήρχε τότε καί ή ταυτότης άπεδεικνύετο μέ π ι
στοποιητικά γεννήσεως ή έγγραφής σέ δήμο ή κοινότητα, άπολυτήριο στρατού, 
επιστολές κ.λ.π. *0 ξανθός δμως νέος δταν τον έσταμάτησε ό άνθυπασπιστής φά
νηκε δτι ταράχτηκε υπερβολικά. "Αρχισε νά τρέμη καί ψιθύρισε:

—Δέν έχω μαζί μου χαρτιά... ’Εργάτης είμαι... Μέ λένε ’Ιάκωβο Δάντο... 
"Εχω καί παρατσούκλι. Μέ λένε καί Σαρακαστραλόπουλο... Είμαι Μυκονιάτης. ’Αλ
λά έσύ ποιος είσαι καί μέ ποιο δικαίωμα μοΰ ζητάς τά χαρτιά μου;

—Αύτό δέν σέ ένδιαφέρει, τοΰ είπε ό άνθυπασπιστής. Θά μάθης έν καιρώ. Καί 
άφοΰ δέν έχεις ταυτότητα πήγαινέ με σπίτι σου. Εμπρός... ’Αμέσως...

—Μά γιατί; Έ γώ κάθουμαι μακρυά... Στή Γούβα... εΐπεν αύτός πού είχε συ- 
στηθή γιά ’Ιάκωβος Δάντος.

I —Νά σοΰ λείπουν αύτά. "Οπου καί νά κάθεσαι θά πάμε φίλε.
Μά ό Δάντος δέν μπορούσε πιά νά βαδίση. "Ετρεμε άπό τήν ταραχή του καί 

παρά τή βαρυχειμωνιά είχε γίνει μούσκεμα στον ίδρωτα. Ό  άνθυπασπιστής πού τό
σο τον είχε τρομοκρατήσει μέ τή στάσι του, χωρίς καλά-καλά νά ξέρη καί τό γιατί, 
τον λυπήθηκε. Φώναξε ένα ταξί καί τον έβαλε μέσα. Μά μόλις τό ταξί έφθασε στο 
Ζάππειο ό Δάντος άρχισε καί πάλι νά τρέμη σαν τό ψάρι καί νά λέγη.

—Μά ποϋ μέ πάς; Τί γυρεύεις πιά άπό μένα;
—Θέλω τά πιστοποιητικά σου επί τοΰ παρόντος, τοΰ άπάντησε εκείνος. Τά 

παρακάτω είναι άλλος λογαριασμός. Θά τά βρούμε ύστερα.
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—“Ασε με... Γιά τό Θεό... Δεν είμαι λιποτάκτης... Νά σοϋ φέρω αύριο τά 
χαρτιά μου καί τό απολυτήριο τοϋ στρατού στο Τμήμα. ’Έχεις τό λόγο μου... Είμαι 
άρρωστος, δεν μέ βλέπεις;...

—Μά γιατί ταράζεσαι καί στενοχωριέσαι; 'Η καταδίωξις σου δεν άρχισε ακόμα
Ό  άνθυπασπιστής όμως, όπως μας έλεγε κατόπιν, έχοντας διαίσθησι ότι ό άν

θρωπος έκεϊνος δεν ήταν κλέφτης καί ότι κάτι τό σοβαρό είχε κάνει καί κρυβόταν, τον 
έφερνε άπό σπόντα καί τοΰ έρριχνε «κούφιες» καί ό,τι πιάση.

—Μά γιατί; Μάθατε τίποτε;
—"Αμα θά έλθης μέσα στη Διεύθυνσι θά δής τυπωμένα μέ μεγάλα γράμματα 

τό ρητό τοΰ διευθυντοϋ μας. Τοΰ Μπάρμπα Γιάννη τοΰ Μαρούδα. Θά τον έχης ά- 
κούσει βέβαια. Τό ρητό αυτό λέει: «Ούδέν κρυφόν ό ού φανερόν γενήσεται». Ξέρεις 
τί σημαίνει αύτό; "Οτι τίποτε δεν μπορεί νά μείνη μυστικό στον κόσμο. ’Έτσι κΓ 
έμεΐς μέ σένα. "Ο,τι ήταν νά μάθουμε τό μάθαμε.

—Μά δέν τό ήξερε κανένας. Δέν τό ξέρει κανένας. Δέν μέ είδε κανένας... ψι
θύρισε.

—Ξέρω έγώ κανένα φίλο σου;
—Σ’ ένα φίλο μου μονάχα τό έχω έξομολογηθή. ’Αλλά ό φίλος αυτός είναι 

περισσότερο άπό άδελφός μου καί δέν θά μέ πρόδινε ποτέ. ’Άλλωστε τί θά κέρδιζε 
καί αν μέ πρόδινε;

Τό ταξί έν τώ μεταξύ είχε φθάσει στή Γούβα. 'Ο Δάντος άγκομαχοΰσε πιά. 
'Υπέφερε πάρα πολύ καί ένώ ό άνθυπασπιστής τον άφινε μέ την ιδέα ότι ό φίλος 
του ίσως νά τον έπρόδωσε, εκείνος έπεσε στά πόδια τοΰ Μπόμπολα. Έκλαιε μέ 
σπαρακτικούς λυγμούς. Σπάραζε ολόκληρος.

—Άνθρωπος δέν θά βρεθή στή θέσι μου. Άπό τό Θεό καί στά χέρια σου Κα
πετάνιε μου. Έσύ θά μέ σώσης.

—Πώς νά σέ σώσω;
—Μά πώς τό έμαθε ή Αστυνομία;
—Ξέρω κι’ έγώ. "Ενας φίλος σου μίλησε κάπου καί κάτι είπεν. Αύτό τό κάτι 

τό έμαθε ό αστυνόμος μου καί μοΰ έδωσε διαταγή νά σέ παρακολουθήσω καί νά κά
νω έρευνα στο σπίτι σου.

—"Ωστε τό έγκλημά μου είναι πιά γνωστό;..
—Καί βέβαια είναι άπήντησεν ό άνθυπασπιστής.
—Μά τότε σεις όλοι πού δέν ξέρετε τήν αφορμή, θά μέ περνάτε ίσως γιά δο

λοφόνο κοινό, γιά βιαστή, γιά ληστή ίσως...
Οΐ «κούφιες» πού είχε ρίξει ό άνθυπασπιστής είχαν πιάσει γιά καλά. Καί άπό 

τά λεγάμενα τοΰ Δάντου κατάλαβε ότι αυτός, πού δέν φαινόταν γιά κλέφτης, γιά 
κοινός άπατεώνας καί γιά εκβιαστής, είχε κάνει πολύ σοβαρώτερο έγκλημα καί ότι 
είχε φοβερές τύψεις. Άπό τά λεγόμενά του έπίσης γιά βιαστή κ.λ.π. κατάλαβε ότι 
το θΰμα έπρεπε νά ήταν κάποια γυναίκα καί τό έγκλημα νά είχε μείνει σκοτεινό.’Εδώ 
όμως ή σέ καμμιά επαρχία είχε κάνει τό έγκλημα; Αύτός ήταν ό κόμπος. Καί χρεια
ζόταν μεγάλη πιά προσοχή μήπως τό ψάρι ξεγλυστρήσει άπό τό άγκίστρι πού τό 
είχε άγκιστρώσει καί ξαναπέσει στή θάλασσα. 'Ο άνθυπασπιστής κατάλαβε ότι έ
πρεπε νά προσέξη πολύ γιά νά εξασφάλιση τήν έπιτυχία πού τοΰ ήλθε ουρανο
κατέβατη. Καί στήν άπάντησι ή μάλλον στή παραπάνω έναρξι έξομολογήσεως τοΰ- 
Δάντου, μέ πολύ τρόπο άφήκε νά τοΰ διαφύγουν.

—"Εννοια σου καϋμένε. Σ’ όλες τις οικογένειες συμβαίνουν αύτά. Νά καί σέ 
μένα. Στή δική μου τήν οικογένεια ό πατέρας μου σκότωσε τή μάννα μου... είπεν ό 
Μπόμπολας.

Τό παραμύθι, τό δόλωμα, έπιασε καί τό ψάρι τσίμπησε όλότελα. 'Ο Δάν
τος άφήκε νά τοΰ ξεφύγη μιά βαθειά άνάσσα, άφοΰ πλέον είχε νά κάνη μέ ένα ομοιο
παθή του άστυνομικό, καί τοΰ είπε: 

—"Ωστε τό ξέρεις;
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—Καί βέβαια, το ξέρω, είπε μέ κατηγορηματικό τόνο ό Μπόμπολας.
'Ο Δάντος την τελευταία στιγμή σαν να φοβήθηκε. Καί θέλησε να δοκιμάση 

τον Μπόμπολα καί να δή τί επί τέλους ήξερε για τό έγκλημά του. Καί τον ρώτησε.
—Άφοϋ ξέρεις, θά ξέρης καί γιά ποιο έ'γκλημα πρόκειται. Γιά ποιο νομίζεις;
—Δεν μοϋ λές Δάντο, πόσα χρόνια έχεις δώ στήν ’Αθήνα; Θέλω νά μου άπαν- 

τήσης τον ρώτησε ό άνθυπασπιστής καί ύστερα θά σου άπαντήσω κι’ έγώ μέ τή 
σειρά μου.

—Οΰ... καμμιά δεκαπενταριά χρόνια. Μικρό παιδί έ'φυγα άπό τό νησί μου καί 
δέν ξανάφυγα άπό τήν ’Αθήνα, άπήντησεν ό Δάντος.

Μά μέ αυτό ό άστυνομικός κατάλαβε δτι ό συνομιλητής του δέν είχε φύγει 
άπό τήν ’Αθήνα καί άρα είχε έδώ έγκληματήσει καί είχε σκοτώσει κάποια γυναίκα 
χωρίς καί νά άνακαλυφθή. ’Αλλά έγκλημα άνεξιχνίαστο τότε έκτος άπό τό έγκλημα 
τοϋ Γηροκομείου δέν ήταν άλλο καί έτσι τότε διεκινδύνευσε τήν άπάντησι. Τά έπαι
ξε πιά δλα γιά δλα.

■—Καϋμένε γιά τό έγκλημα τοϋ Γηροκομείου δέν πρόκειται; Αύτό δέν έχεις
κάνει;

—Αύτό μάλιστα. Ή  σκοτωμένη ήταν ή άδελφή μου Κούλα. Τήν σκότωσα για
τ ί είχε παραστρατήσει. Γιατί άτίμασε τή φαμίλια μας.

'Ύστερα ό Δάντος στήν παληά ’Αστυνομική Διεύθυνσι Χωροφυλακής, δπου 
μετεφέρθη άμέσως άπό τον Μπόμπολα, μάς άφηγήθη μπροστά στο μακαρίτη τό Μα- 
ρούδα τό πώς καί τό γιατί έκανε τό έγκλημα. 'Ο Μυκονιάτης έργάτης είχε έξ άδελ- 
φές μικρότερες άπ’ αύτόν καί άπ’ αύτές οί τρεις είχαν είχαν έλθει άπό μικρές στήν 
’Αθήνα καί δούλευαν υπηρέτριες στά σπίτια γιά νά κάνουν τήν προίκα τους. 'Η άδελ
φή του Κούλα δούλευε σ’ ένα σπίτι στήν οδόν Τήνου καί ένα βράδυ, στις 22 Μαί- 
ου, πού πήγε νά τήν έπισκεφθή, ή κυρία της, άνύποπτη, τοϋ είπε:

—Δέν έχεις παράπονο ’Ιάκωβε. Χθές πού έβρεχε ή Κούλα έμεινε στο σπίτι 
σας τή νύχτα καί μάς ήλθε σήμερα τό πρωί. Δέν τής έκανα παρατήρησι.

'Ο ’Ιάκωβος σάστισε, γιατί ή Κούλα δέν είχε πάει καθόλου στήν κάμαρά του 
στή Γούβα. ’Άρα μέ κάποιο φίλο θά ήταν. Δέν έκανε καμμιά σκηνή έκείνη τή στι
γμή, δέν είπε τίποτα καί τήν άλλη μέρα κατάφερε νά μάθη δτι είχε φίλο έναν υδραυ
λικό. Πήγε άμέσως καί τον βρήκε καί τοϋ είπεν δτι ή θά έπαιρνε τήν άδελφή του ά
μέσως γιά γυναίκα του ή θά τον σκότωνε. Αύτός φοβήθηκε. Δέχθηκε, άλλά τοϋ είπε:

—Έ γώ θά πληρώσω; "Ενα σωρό είχε πριν άπό μένα. Έ γώ πρέπει νά τήν 
πάρω;1 Καί ό Δάντος εξακολούθησε:

—Πραγματικά τί μοϋ έφταιγε ό άνθρωπος νά πάρη μιά παληοβρώμα. Αύτή 
έπρεπε νά πληρώση. Τήν συνήντησα στο δρόμο τό ίδιο βράδυ καί τήν έπεισα νά με 
άκολουθήση. Τήν πήγα καί τήν κοίταξε ένας γιατρός καί μοϋ είπε δτι πριν άπό πο
λύ καιρό είχε παραστρατήσει. Τότε τραβήξαμε έξω άπό τό Γηροκομείο. Μοϋ είπε 
δτι ό πρώτος της άγαπητικός ήταν ένας καμαρώτος. Δέν βάσταξα καί σέ μιά στιγμή 
τής στήριξα τό πιστόλι μου στο δεξί μηλίγκι της καί πάτησα τή σκανδάλη. Δέν 
έβγαλε λέξι. "Ενας κρότος άκούστηκε καί τήν πήραν τά αίματα. Τήν άφησα καί έ
φυγα. Στούς δικούς μου καί στήν κυρία της πού μέ ρώτησαν, είπα δτι τό είχε σκάσει 
μ’ ένα φίλο της καί δτι κρυβόταν γιά νά μήν τήν βρώ καίτή σκοτώσω.’Έτσι ξεχάστη- 
κε άπό δλους. Έγώ δμως δέν μπορούσα νά ήσυχάσω καθόλου. Μ’ έπνιγε τό αίμα 
τής άδελφής μου πού είχα χύσει. Καί τώρα πού μέ πιάσατε καί πού έξωμολογήθηκα 
τό έγκλημά μου άνακουφίστηκα...

Καί ό άδελφοκτόνος άρχισε νά κλαίη μέ σπαραγμό.
Δικάστηκε ύστερα άπό λίγους μήνες άπό τό Κακουργοδικεΐο καί οί ένορκοι 

δέν είδαν τή ύπόθεσι σαν άδελφοκτονία, άλλά σαν ένα συνηθισμένο δράμα τιμής καί 
έκήρυξαν τον Δάντο ένοχο γιά άναίρεσι μέ μετρία σύγχυσι καί μέ τά δύο έλαφρυντι- 
κά. ’Έκανε μερικούς μήνες στή φυλακή καί μετά δόθηκε ελεύθερος καί πάλι στήν 
κοινωνία. Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
- Η  ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΩΖΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ~

------------------ Ύττο τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ --------------------

’Ιανουάριος 1939.
Κάποιες άόριστες πληροφορίες είχαν έρθει τήν έποχή εκείνη στή Γενική ’Α

σφάλεια Πειραιώς, για ένα γιατρό τής περιφερείας μας, κάπου σέ συνοικισμό, πού 
ήσχολεΐτο μέ έκτρώσεις. «Παίζει μέ τό θάνατο, έλεγαν καί θησαυρίζει άπό τις επεμ
βάσεις που κάνει σέ κοριτσόπουλα για ν’ άπαλλαγοϋν άπό τον παράνομο καρπό μιας 
έρωτικής περιπέτειας, καθώς καί σέ γυναίκες παντρεμμένες».

Είχε περάσει άρκετός καιρός άπό τότε. Καμμιά άλλη ώρισμένη πληροφορία, 
ούτε καί καμμιά καταγγελία παρουσιάσθηκε. "Ενα φθινοπωριάτικο όμως άπόγευμα, 
περνώντας άπό τήν οδόν 'Ιπποδάμειας για υπηρεσία, είδα νά στέκη έξω άπό τό 
έργοστάσιό του ό πολύ γνωστός μου καί στενός φίλος τοϋ μακαρίτη άστυνόμου Νι
κολάου Τσαγκλή κ. Βαλέριος.

Στάθηκα, τον χαιρέτησα κι’ έκανα νά τραβήξω τό δρόμο μου, μά ό έργοστα- 
σιάρχης μέ κράτησε καί μέ κάλεσε νά μπούμε στο γραφείο του, που είχε νά μοϋ ά- 
ναφέρη κάποια ύπόθεσι.

—Ξέρεις, μοϋ είπε, πρόκειται γιά αυτό τό κοριτσάκι που είναι άπέναντι, καί 
μοϋ έδειξε μιά δεκαεξάχρονη όμορφη παιδούλα, πού στεκόταν συλλογισμένη στήν 
πόρτα της.

—Καί τί τής συμβαίνει; τον ρώτησα.
—Πέρασε μέσα, θά σοΰ πώ έγώ έν ολίγοις καί ύστερα τή φωνάζουμε νά 

στά πή εκείνη καλύτερα. Τό λυπάμαι τό κακόμοιρο, είναι φτωχό καί καλό. Στά 
χέρια μου μεγάλωσε έδώ στή γειτονιά. Μ’ έχει καλύτερα άπό τον πατέρα της. Σ’ 
έμένα μόνο έξωμολογήθηκε τό πάθημά της. Γνωρίσθηκε μ’ ένα νέο άπό καλή οικο
γένεια, τήν κατέστησε έγκυο καί τώρα τής έπιβάλλει νά κάνη έκτρωσι, γιατί δέν 
μπορεί διαφορετικά νά τήν παρουσιάση στους γονείς του καί νά τήν κάνη γυναίκα 
του. "Οπως τό όνειρο κάθε κοπέλλας είναι ένας καλός γάμος, έτσι κι’ αυτό τό άθώο καί 
άπονήρευτο δέχτηκε νά κάνη τήν έκτρωσι, νομίζοντας πώς έτσι θά τον κερδίση πιο 
σίγουρα. "Ομως έγώ τή συμβούλεψα νά προσπαθήση ν’ άποφύγη καί νά άποτανθοϋ- 
με στήν ’Αστυνομία, άφοΰ είναι καί άνήλικη, μά αύτό δέν θέλει, φοβάται μή χάση 
τον αγαπημένο της, φοβάται καί τούς δικούς της. Τής έχει δώσει ραντεβού γιά αύ
ριο τό άπόγευμα στις 5 νά τήν πάη σέ ειδικό γιατρό γιά τήν έκτρωσι.

'Η ύπόθεσις είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μοϋ ήρθαν αμέσως στο νοϋ έκεΐνες 
οί άόριστες πληροφορίες πού είχαμε στήν ’Ασφάλεια γιά κάποιο ασυνείδητο γιατρό.

—Μήπως ξέρετε ποιος είναι ό γιατρός; τον ρώτησα.
—Δέν ξέρω, μά νά φωνάξουμε τό κορίτσι νά στά πή καί ίσως έκεΐνο νά ξέρη.
'Ο έργοστασιάρχης βγήκε στήν πόρτα καί τό φώναξε. Έκεΐνο έτρεξε πρόθυ

μα καί τον ρώτησε μέ οικειότητα μπαίνοντας στο γραφείο.
—Τί μέ θέλετε κ. Βαλέριε.
Μά όταν είδε ένα ξένο νά κάθεται μέσα έκανε νά φύγη.
—Μή φεύγης Κατινούλα. 'Ο κύριος είναι άστυνομικός καί θά σέ βοηθήση στήν 

περίπτωσί σου. Μπορείς νά μιλήσης έλεύθερα.
'Η μικρή Κατινούλα χαμήλωσε τά μάτια της,πήρε θάρρος καί μέ έμπιστοσύ- 

νη κΓ έλπίδα γιά τήν πραγματοποίησι τοϋ ονείρου της άρχισε νά μοϋ λέει τήν ιστο
ρία της-

—"Ενα βράδυ τό καλοκαίρι μέ είχαν καλέσει σ’ ένα φιλικό μας σπίτι στήν ’Α
θήνα. Έ κεΐ γνώρισα τον Πέτρο πού ήταν κι’ αύτός καλεσμένος. "Ολη τή νύκτα χο-
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ρεύαμε μαζί, κι’ δλο μαζί καθόμαστε. Έτυχε νά ξανασυναντηθοΰμε. "Υστερα περ
νούσε τακτικά άπό τό σπίτι μας καί σιγά-σιγά δεθήκαμε μέ ένα δυνατό αίσθημα 
άγάπης. Οί σχέσεις προχώρησαν καί τα άποτελέσματα τά καταλαβαίνετε. Ό ταν 
τού είπα μέ χαρά τό μυστικό έκανε στην άρχή πώς δεν κατάλαβε. Πρέπει νά 
διορθώσης τό σφάλμα σου, ή θέσις μου γίνεται κάθε μέρα καί ποιο δύσκολη άνά- 
μεσα στους δικούς μου, τού είπα. «Είσαι κουτή», μοΰ άπάντησε, «αύτό διορθώνεται 
άμέσως μέ μιά μικρή έπέμβασι σ’ένα γιατρό». 'Ώστε έτσι. Θέλεις νά σκοτώσης τό 
παιδί μας γιά νά μη γίνω γυναίκα σου; Φύγε τού είπα, σέ συχαίνομαι, είσαι φονιάς. 
« ’Ά ν δέ γίνει έτσι δέ μπορεί νά γίνη ό γάμος μας. Μεθαύριο στις 5 θά σέ περιμένω 
στην πλατεία. 'Ιπποδάμειας νά πάμε στο γιατρό, άλλοιώς τακτοποίησε μόνη σου τή 
θέσι σου» μοΰ είπε. Τον παρακάλεσε, έκλαψα, άντέδρασα δσο μπόρεσα γιά νά μη 
κάνω αύτό πού μ’ άνάγκαζε. Αυτός έπέμενε, μέ πείσμα κι’ έφυγε. "Ολη τή νύκτα 
δέν κοιμήθηκα. Σκεπτόμουν τί πρέπει νά κάνω. Ά π ’ δλες τις πλευρές ή θέσις μου 
είναι δύσκολη, κ ι’ έτσι τό άπεφάσισα.

—Καί θά πας; τή ρώτησα.
—Ναί, άπήντησε λυπημένα.
—Θέλεις νά σέ βοηθήση ή ’Αστυνομία;
Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι της καί είπε.
—Αύτό θά ήταν γιά μένα ή μεγαλύτερη εύτυχία. Θέλω νά σωθή τό παιδί μου 

καί νά κερδίσω τον πατέρα του.
—Τώρα μπορείς νά πας στο ραντεβού, μά πρόσεξε μή άποκαλύψης στο φί

λο σου τή συνάντησί μας. Νά μείνης ήσυχη κι’ όλα θά πάνε καλά.
Τό κορίτσι έφυγε χαρούμενο.
'Όταν μείναμε μόνοι ό κ. Βαλέριος μοΰ είπε εύχαριστημένος.
—Τώρα έλπίζω πώς σώθηκε ή Κατινούλα.
Τήν άλλη μέρα καί άκριβώς 30 Σεπτεμβρίου 1939 στις 4 μ.μ. δπως συνήθως 

περνάμε όλοι οί άστυνομικοί άπό τό γραφείο άξιωματικού υπηρεσίας, διαβάζουμε τον 
πίνακα διαταγών, υπογράφουμε στο βιβλίο κινήσεως καί παίρνει ό καθένας τό δρό
μο του, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά του, έγώ έκεΐνο τό άπόγευμα παραμέρισα κάθε 
άλλη δουλειά καί τράβηξα γιά τήν πλατεία 'Ιπποδάμειας.

Είχα φθάσει εκεί ένωρίτερα άπό τό ραντεβού τής κοπέλλας, μέ τό φίλο της. Στά
θηκα παράμερα σ’ ένα δρομάκι τής πλατείας καί περίμενα. Σέ λίγη ώρα τό κο
ρίτσι έτρεχε βιαστικό προς τή γέφυρα τού ήλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ε κεί πλη
σίασε ένα νέο μέτριου άναστήματος, καλοντυμένο πού βημάτιζε νευρικά πάνω στή 
γέφυρα.

Μόνο δυο λόγια κουβέντιασαν καί κατόπιν τράβηξαν μαζί κατά τήν παραλία. 
Δέν υπήρχε άμφιβολία πώς ό νέος ήταν ό φίλος της πού ώδηγοΰσε τό κορίτσι σφα
χτάρι στο μακελιό, ήσυχος πώς έκανε τό καθήκον πού τού έπέβαλεν ή άμαρτωλή 
συνείδησίς του.

Τούς άφησα νά προχωρήσουν λίγο καί τούς πήρα στο κατόπιν. Στο δρόμο τό 
κορίτσι κάθε τόσο γύριζε καί κοίταζε πίσω του. ’Ασφαλώς μέ είχε άντιληφθή καί 
παρακολουθούσε άν βρισκόμουν πάντα κοντά του.

Πήραν τον παραλιακό δρόμο προς τον "Αγιο Διονύσιο καί προχωρώντας 
άργά-άργά πέρασαν τή γέφυρα τών Σ.Ε.Κ., ύστερα τράβηξαν τήν οδόν Άναστά- 
σεως κι’ έφθασαν στο τέρμα τού συνοικισμού.

’Εκεί σ’ ένα στενό δρομάκι βρισκόταν τό μοναδικό διώροφο λιθόκτιστο σπί
τι, πού πάνω στή μικρή καγκελόπορτα τής αύλής του υπήρχε μιά άσπρη ταμπελί- 
τσα μέ μαύρα γράμματα. Χτύπησαν τό κουδούνι, ή πόρτα άνοιξε άθόρυβα κι’ ό νέος 
έπιασε τό κορίτσι άπό τό μπράτσο καί τό έμπασε μέσα.
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Για ν’ άφήσω καιρό στο γιατρό καί να τον πιάσω έπ’ αύτοφώρω, πάνω στην 
προετοιμασία της έπεμβάσεως, χωρίς να πλησίασα βιαστώ. 'Η ταμπελίτσα έγραφε 
«Μάρμπεχ—’Ιατρός - Μαιευτήρ». Χτύπησα, ή πόρτα άνοιξε πάλι άθόρυβα, πέ
ρασα την αύλή, άνέβηκα σιγά-σιγά τη ξύλινη σκαλίτσα, μπήκα κι’ έκάθησα στήν αί
θουσα άναμονής.

Εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν άλλος, εκτός άπό τον νέο πού περίμενε τό άπο- 
τέλεσμα. Στο μεταξύ άνοιξε ή πόρτα τοΰ ιατρείου, παρουσιάσθηκε μια μεσόκοπη 
παχουλή νοσοκόμα καί είπε στο νέο :

—Μήν άνησυχής, σέ λίγο όλα τελειώνουν κατ’ ευχήν.
Τότε σηκώθηκα καί πήγα ν’ ανοίξω τήν πόρτα τόϋ ιατρείου, μά ό σύρτης άπό 

μέσα δεν μου τό έπέτρεψε κι’ άναγκάσθηκα να χτυπήσω. 'Η νοσοκόμα, άνύποπτη, 
άνοιξε πρόθυμα.

—Τί θέλετε, μέ ρώτησε.
—Τό γιατρό.
—Αυτή τή στιγμή δέ μπορείτε να τον δήτε, είναι άπη σχολή μένος. Θά περιμέ

νετε λίγο, είπε.
Λέγοντας αύτά έκανε να κλείση τήν πόρτα, μά, όπως κρατούσα γερά τό χε

ρούλι, δεν μπόρεσε καί τήν άνάγκασα νά σταματήση καί μοϋ είπε τότε μέ ύφος 
θυμωμένο: Μά έπί τέλους κύριε, τί ζητάτε;

—Νά περάσω μέσα.
Τήν παραμέρισα καί προχώρησα.
—Σάς είπα κύριε, δεν έπιτρέπεται.
'Ο γιατρός στο μεταξύ πού άκουσε τή λογομαχία μέ τή νοσοκόμα, ήρθε προς 

τό μέρος μου καί είπε μέ οργή:
—Πηγαίνετε έξω κύριε. Αυτός δέν είναι τρόπος.
Χωρίς νά τού δώσω άπάντησι προχώρησα πίσω άπό τό παραβάν πού χώριζε 

τό ιατρείο.
—Μά ποιος είσθε κύριε καί τί θέλετε; Είπε τότε άνήσυχος.
—Πολύ άργά γιατρέ. Είμαι άστυνομικός.
Στο βάθος τού ιατρείου, πίσω άπό τό παραβάν, πάνω σέ μιά σιδερένια πολυ

θρόνα - κρεβάτι, βρισκόταν μισόγυμνη, ξαπλωμένη ή Κατινούλα καί πλάι σ’ ένα 
τραπεζάκι μιά λεκάνη μέ χειρουργικά εργαλεία, έτοιμα γιά τήν έπέμβασι τής άμβ- 
λώσεως. 'Η κοπέλλα μόλις μέ είδε φρόντισε νά σκεπάση τά μέλη της, κατέβηκε 
σβέλτη άπό τό κρεβάτι καί προς τον τοίχο ντροπαλή, μά μέ ζωγραφισμένη τή χαρά 
στο ωχρό πρόσωπό της.

'Ο γιατρός τά είχε χαμένα γιατί μέ τή συμπεριφορά τής κοπέλλας δέ μπόρε
σε νά καταλάβη τό ρόλο πού έπαιξε εις βάρος του κι’ έπεσε στήν άστυνομική παγί
δα. Προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά δικαιολογηθή.

—Καί τί σημαίνουν όλα αύτά γιατρέ; τού είπα δείχνοντας τό κορίτσι καί τά 
άχνίζοντα άκόμα χειρουργικά εργαλεία. Έτοιμασθήτε νά πάμε στήν ’Ασφάλεια.

'Ο γιατρός άλλαξε χρώματα, έτρεμε άπό θυμό, πέταξε άπό πάνω του τήν ά
σπρη μπλούζα του, καί μού είπε οτι είναι έτοιμος, άφού κατάλαβε πώς δέν μπορού
σε νά κάνη άλλοιώς.

Ή  κοπέλλα έτρεξε στήν αίθουσα άναμονής νά συναντήση τό φίλο της, μά δέν 
τον βρήκε εκεί κ ι’ άρχισε νά φωνάζη δυνατά.

—Πέτρο, πού είσαι Πέτρο;
Καμμιά άπάντησις. ‘Ο φίλος της είχε γίνει άφαντος μόλις άκουσε τά διατρέ- 

ξαντα μέσα στο ιατρείο.
—Τώρα πάμε, είπα στο γιατρό καί στήν κοπέλλα καί ξεκινήσαμε γιά τήν ’Α

σφάλεια.
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'Ο μακαρίτης ύπαστυνόμος Καλιφίδας, προϊστάμενος τότε της όμάδος μου, 
στον όποιον είχα άναφέρει τήν άπογευματινή έξόρμησί μου, περίμενε στο γραφείο 
του.

Ό ταν τοϋ παρουσίασα τό γιατρό, τό κορίτσι καί τοϋ παρέδωσα τό δέμα μέ 
τά πειστήρια τοϋ αδικήματος, εργαλεία, λαμινάρια κ.ά. χαμογέλασε.

Στην άπολογία του ό γιατρός έπρόβαλε τη δικαιολογία δτι πριν λίγες ημέρες 
τον έπεσκέφθη ό σύζυγος τής κοπέλλας καί τον παρεκάλεσε να τής κάνη έ'κτρωσι 
έπειδή πάσχει άπό στηθικό νόσημα καί ή έγκυμοσύνη είναι έπικίνδυνη για τη ζωή
της· , , · ;Κι’ έτσι άκριβώς νά είχαν τά πράγματα έμεΐς είχαμε ΰποχρέωσι να κάνουμε τό 
καθήκον μας. Τήν έπομένη ό γιατρός στάλθηκε στον κ. εισαγγελέα.

** *
Τά χρόνια πέρασαν, μεσολάβησε ό πόλεμος, ή μαύρη κατοχή, πολλά λησμονή

θηκαν κι’ άλλα καινούργια συμβάντα μάς άπασχολοΰσαν, μά κάποια απρόοπτη συ- 
νάντησις, ύστερα άπό 7 χρόνια, μέ υποχρέωσε νά ξεφυλλίσω τό ήμερολόγιό μου καί νά 
βρω τά στοιχεία τής ξεχασμένης αυτής ύποθέσεως πού τήν έξιστόρησα όχι σάν α
στυνομική επιτυχία, άλλά σάν μιά άπό τις σιωπηρές άνθρωπιστικές πράξεις πού 
προσφέρει ή ’Αστυνομία Πόλεων στη κοινωνία.

’Απρίλιος 1946. Πίταν μιά μέρα άνοιξιάτικη. "Οπως στεκόμουν στη στάσι 
τοϋ Δημοτικού Θεάτρου καί περίμενα τό λεωφορείο γιά την ’Αθήνα, ένοιωσα ένα 
χέρι νά μ’ έγγίζη έλαφρά στην πλάτη. Γύρισα καί κοίταξα. Πίταν μιά νεαρή κυ
ρία, όμορφη καί καλοβαλμένη, πού κρατούσε άπό τό χέρι ένα παχουλό άγοράκι.

—Τί θέλετε, τή ρώτησα.
’Εκείνη γελαστή μοΰ είπε.
—’Αστυνομικός δέν εΐσθε;
—Μάλιστα, σάς συμβαίνει τίποτα;
—"Οχι, άλλά άπό καιρό έπιθυμοϋσα νά σάς ξαναδώ γιά νά σάς ευχαριστήσω. 

Γιά δήτε τον μικρό. Δικό σας είναι.
’Εγώ κυριολεκτικά τά έχασα. "Αναψα, κοκκίνισα, βρέθηκα σέ άμηχανία, για

τί γύρω μου στέκονταν πολλοί γνωστοί μου πού περίμεναν τό λεωφορείο, καί είδα 
νά χαμογελούν πονηρά, μέ τά άκατανόητα λόγια τής κυρίας.

-—Δέν σάς καταλαβαίνω κυρία μου. ’Ασφαλώς κάποιο λάθος κάνετε.
—“Οχι, δέν κάνω λάθος, ’Εσείς δέν μέ θυμάσθε;
—Μά ποιά είσθε έπί τέλους, τής είπα νευριασμένος.
—Είμαι ή Κατίνα πού μέ σύστησε σέ σάς τότε ό κ. Βαλέριος. Σέ σάς, στην 

’Αστυνομία Πόλεων οφείλει τό παιδί μου την ζωή του. Χάρις σέ σάς έγινε ό Πέτρος 
άνδρας μου καί είμαι σήμερα μιά εύτυχισμένη σύζυγος καί μητέρα.

Καί ό μικρός μέ τή σειρά του καί μέ ύπόδειξι τής μητέρας, μοΰ είπε ένα χαρι
τωμένο παιδικό «ευχαριστώ» καί μοΰ φίλησε τό χέρι.

Μέ χαιρέτισαν καί τράβηξαν τό δρόμο τους. Στάθηκα καί τούς κοίταξα μέ 
βαθειά ίκανοποίησι στη ψυχή, γιατί μέ τήν έκτέλεσι τοϋ καθήκοντος συνέβαλα σέ 
μιά τόσο μεγάλη ευτυχία.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ -ΜΠ1Ά!
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

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

προηγουμένου)

Τό επιστημονικό εργαστήριο τοϋ F.B.I.
Ό  στρατιωτικός διοικητής έγνώριζεν ότι τό F.B.I. διέθετε ένα έπιστημονικό 

εργαστήριο στήν Ούάσιγκτων, δπου όλα τα μαρτυρικά στοιχεία άπό τον τόπο τοϋ 
εγκλήματος έξετάζονταν μέ έπιστημονικά μέσα. ΤΗταν μιά καινοτομία των οργά
νων τοϋ νόμου πού άξιζε να τήν δοκιμάση κανείς. Συσκεύασε μέ προσοχή τό όπλο 
τοϋ καταδίκου, τις ματωμένες κάλτσες του καί τό βλήμα πού προήρχετο άπό τό 
δπλο τοϋ δολοφόνου καί τα άπέστειλε στο F.B.I. στήν Ούάσιγκτων.

'Ο δεύτερος ύποπτος τοϋ στρατιωτικού διοικητοϋ τής ’Αλάσκας ήταν ένας 
νεαρός Έσκιμώος, ό όποιος τελευταία σπαταλοϋσε περισσότερα άπό τό σύνηθες 
χρήματα σ’ ένα έμπορικό σταθμό κοντά στο χωριό του. Ό  Έσκιμώος αύτός είχε 
συλληφθή βορειοανατολικά τής παράγκας καί οί δλες του κινήσεις μαρτυρούσαν δτι 
έπρόκειτο περί φυγάδος. Καί αύτός επίσης ΐσχυρίσθηκε μέ επιμονή δτι ήταν αθώος 
καί άρνήθηκε νά δώση έξηγήσεις περί τών πόρων καί τών εισοδημάτων του. 'Ο διοι
κητής πήρε τό δπλο τού Έσκιμώου καί τό άπέστειλε καί αύτό στο F.B.I. καί πε- 
ρίμενε νά λάβη άπάντησι έπί τών πορισμάτων τών εξετάσεων.

Στο εργαστήριο τού F.B.I. τά άντικείμενα αύτά παρεδόθησαν στούς ειδικούς. 
Οί κηλϊδες άπό τις κάλτσες τού πρώην καταδίκου άναλύθηκαν καί διαπιστώθηκε δτι 
δέν έπρόκειτο περί άνθρωπίνου αίματος. ’Εξετάσθηκαν δπλα καί βλήμα. Ό  ειδι
κός τής βαλλιστικής διέγνωσεν δτι τό φονικό βλήμα δέν είχε πυροβοληθή μέ τό δ
πλο τού πρώτου. Καί τά δύο πορίσματα ήσαν άρνητικά—άλλά ύπέρ τοϋ πρώην 
καταδίκου.

Μετά ό ειδικός πραγματοποίησε μιά δοκιμαστική βολή μέ τό δπλο τού Έ σκι
μώου, πυροβολώντας σ’ ένα κιβώτιο βαμβάκι. Τό βλήμα έλήφθη καί τοποθετήθηκε 
κάτω άπό τό μικροσκόπιο, δίπλα στο φονικό βλήμα. ’Άρχισε νά τό περιστρέφη 
άργά καί μέ τό έξασκημένο μάτι του νά παρατηρή μέσα άπό τό μικροσκόπιο τις 
αύλακώσεις καί τις γραμμές πού είχαν προξενηθή άπό τό δπλο. ΤΗσαν οί ίδιες καί 
στά δυο βλήματα.

"Οταν έξετάση κανείς τις κάννες δύο δπλων μέ τό μικροσκόπιο, ποτέ δέν ε ί
ναι δυνατόν νά τις βρή δμοιες. Τό έσωτερικό κάθε κάννης έχει τις δικές του ιδιαί
τερες άτέλειες. Στο μέταλλο υπάρχουν λεπτότατες γραμμές καί αύλακώσεις πού 
άφήνουν τά ίχνη τους πάνω στά βλήματα πού πυροβολοΰνται μέ τό δπλο. Μπορεί 
νά λεχθή δτι τά ίχνη αύτά πάνω στά βλήματα είναι τά δακτυλικά άποτυπώματα 
τής κάννης τοϋ δπλου.

"Οταν ό ειδικός συνέκρινε τά δύο βλήματα καί διεπίστωσε τήν ταυτότητα τών 
ιχνών, ήταν βέβαιος πλέον δτι ή σφαίρα πού σκότωσε τον Νιλίμα έπρεπε νά έχη πυ
ροβοληθή μόνον άπό ένα δπλο, τό δπλο τοϋ Έσκιμώου.

'Ο πρώην κατάδικος άφέθη ελεύθερος. 'Ο Έσκιμώος ώμολόγησε τό φόνο 
καί καταδικάσθηκε σέ είκοσι χρόνια φυλακή. Σήμερα τά έπιστημονικά μέσα κατα- 
πολεμήσεως τοϋ εγκλήματος βρίσκονται στήν ήμερησία διάταξι.

Μέσα σέ μιά 25ετία τά έπιστημονικά δργανα τοϋ F.B.I. γιά τήν καταπολε- 
μησι τοϋ έγκλήματος καί τής άναρχίας έχουν γίνει περισσότερον άποτελεσματικα 
λόγω τής τελειοποιήσεώς των. Ή  συμβολή τής χημείας, τής φυσικής, τής μεταλ-
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λουργίας, της ήλεκτροτεχνικής, της μηχανικής καί των άλλων επιστημών, παίζουν 
τεράστιο ρόλο στο εργαστήριο τοϋ F.B.I. καί ό όποιος είναι πέραν των ορίων τής 
άντιλήψεως τοϋ κοινού.

Π.χ. κηλΐδες άκαθαρσίας που δεν είναι μεγαλύτερες άπό τό κεφάλι μιας καρ
φίτσας καί λαμβάνονται άπό τό παπούτσι ένός άτόμου, μπορεί νά οδηγήσουν 
στην εξιχνίασι εγκλημάτων, άποκάλυψι σαμποτέρ καί κατασκόπων. Πολλές φο
ρές οί ειδικοί τοϋ F.B.I. έ'χουν πάρει κηλΐδες άκαθαρσίας άπό τα παπούτσια καί τά 
ένδύματα ένός υπόπτου, οί όποιες συνέβαλαν στο νά τον τοποθετήσουν στον τό
πο διαπράξεως ένός εγκλήματος.

Ή  έργασία αύτή γίνεται κατά τον άκόλουθο τρόπο: Ή  κηλίς άκαθαρσίας πού 
έχει ληφθή άπό τό παπούτσι ένός υπόπτου καί μιά άλλη ποσότης άκαθαρσίας πού 
έχει ληφθή άπό τον τόπο τοϋ έγκλήματος, τοποθετούνται στον δίδυμο κλίβανο τοϋ 
F.B.I. Ένώ ό κλίβανος τίθεται έν λειτουργία καί ή θερμοκρασία συνεχώς ανεβαίνει, 
καταμετρούνται οί φυσικές μεταβολές καί άντιδράσεις τών θερμαινομένων ούσιών 
καί καταγράφονται αυτομάτως σ’ ένα πίνακα. ’Εάν οί έγγραφές τοϋ πίνακος είναι 
ταυτόσημες, τότε σημαίνει ότι οί δύο κηλΐδες άκαθαρσίας ύπέστησαν τις ίδιες φυ
σικές μεταβολές στον ίδιο άκριβώς χρόνο καί υπό την ιδίαν θερμοκρασίαν καί 
ή όμοιότης τών άντιδράσεων καταδεικνύει οτι ή σύνθεσις τών δύο κηλίδων άποτε- 
λεΐτο άπό τά ίδια χημικά στοιχεία, καί ως έκ τούτου έπρεπε νά προέρχωνται άπό 
τον αυτόν χώρο.

Παραθέτουμε έδώ μία ύπόθεσι κατά την όποια εξαφανίσθηκε στή στρατό
σφαιρα ένας πιλότος-δοκιμαστής αεροπλάνων. Έπρόκειτο γιά τή δοκιμή ένός νέου 
τύπου τελειοποιημένου καταδιωκτικού άεριωθουμένου, τοϋ οποίου τά σχέδια κα
τασκευής του ήσαν άκόμη μυστικά καί έπρεπε νά δοκιμασθή κατά διαφόρους τρόπους 
πριν νά χρησιμοποιηθή.

Ή ταν ένα άεροσκάφος τοϋ οποίου ή άναπτυσσομένη ταχύτης κατέρριπτεν όλα 
τά κλασσικά ρεκόρ ταχύτητος. Εύπαθή όργανα, εγκατεστημένα στο εσωτερικό τοϋ 
άεροσκάφους, κατέγραφαν την πίεσι, την θερμοκρασία, την ταχύτητα καί πολλά άλλα 
στοιχεία μεγίστης επιστημονικής σημασίας γιά την τελειοποίησι καί άνάπτυξι τής 
άεροναυτικής, ώστε νά καταστή ικανή νά έλέγχη τις άχανεΐς περιοχές τών ωκεα
νών άνά τον κόσμο.

Καθώς τό άεροσκάφος προχωρούσε στους αιθέρες κατά την δοκιμαστική πτή- 
σι του, κάποιος μηχανισμός δέν λειτούργησε. Τό άεροσκάφος έκινεΐτο ήδη άκυβέρ- 
νητο καί στήν άρχή ή φωνή τοϋ πιλότου άκουόταν καθαρά άπό αύτοΰς πού τον πα
ρακολουθούσαν μέ τον ασύρματο. «Ετοιμάζομαι νά έγκαταλείψω τό σκάφος» έλε
γε. Μετά οί λέξεις του άρχισαν νά άνακατεύωνται μέ διαφόρους ήχους, μέχρις δτου 
έπηκολούθησε άπόλυτη σιωπή.

Κατά τις άναζητήσεις πού ένεργήθηκαν, ανακαλύφθηκε τό άεροπλάνο καί τό 
πτώμα τοϋ πιλότου. Κανείς όμως δέν είχε εννοήσει τις τελευταίες λέξεις τοϋ πιλό
του, καθώς τό άεροπλάνο έπεφτε προς τή γή. Ή ταν κάτι πολύ σπουδαίο καί έπρε
πε νά τό μάθουν. Καί ή ελάχιστη πληροφοριακή λεπτομέρεια, μία λέξις τοϋ πιλότου, 
ίσως νά ήταν πολύτιμη.

Τά ήχογραφημένα σήματα τοϋ πιλότου έστάλησαν στο εργαστήριο τοϋ F.B.I. 
όπου οί ειδικοί άρχισαν τήν επεξεργασία. Τό πρώτο μέλημα ήταν νά λάβουν ένα 
ακριβές άντίγραφο τής ήχογραφημένης ταινίας, γιά νά διαφυλάξουν τό πρωτότυπο 
καί υστέρα νά εξακριβώσουν τήν άκριβή ταχύτητα μέ τήν όποια είχε πραγματοποίη
σή ή ήχογράφησις.

Τά λόγια τοϋ πιλότου ήσαν καθαρά μέχρι τοϋ σημείου, όπου, κατά πάσαν π ι
θανότητα, τό σκάφος περιήλθε σέ κατάστασι άκυβερνησίας. Τά τελευταία όμως 
λόγια ήσαν τελείως άκατανόητα καί άνάμικτα μέ διαφόρους άλλους ήχους.
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'Ένας άπό τούς τεχνικούς πού έβοήθησαν στήν έπίλυσι τοϋ μυστηρίου αύτοΰ, 
περιγράφει ώς έξης τήν εργασία τού έργαστηρίου:

«'Ένας ισχυρός θόρυβος άνακατευόταν μέ τή φωνή τοϋ πιλότου. 'Υποθέτω ότι 
ό θόρυβος αύτύς ώφείλετο στήν πτώσι τοϋ άεροπλάνου. "Υστερα άπό μια σειρά δο
κιμών, κατωρθώσαμε να άναλύσουμε τήν συχνότητα τοϋ θορύβου άνω καί κάτω άπό 
τήν κανονική συχνότητα τής φωνής τοϋ πιλότου καί ταυτοχρόνως να ένισχύσουμε τήν 
συχνότητα τής άνθρωπίνης φωνής. ’Έτσι τό σήμα έβελτιώθη κατά πολύ, άλλά τά 
λόγια τοϋ πιλότου παρέμεναν άκόμη άκατάληπτα. Δοκιμάσαμε τότε άλλη μέθοδο. 
Μεταβιβάσαμε τήν βελτιωμένη ήχογράφησι σέ ένα δίσκο, γιά νά μπορούμε νά ρυθμί
ζουμε τήν ταχύτητα κατά βούλησι. Πιθανώς πολλοί άπό σάς θά έχετε παίξει ένα δί
σκο γραμμοφώνου σέ άργές στροφές καί θά έχετε παρατηρήσει ότι οΐ τόνοι τής μου
σικής ή τής φωνής χαμηλώνουν. "Οταν όμως ό δίσκος παίζεται σέ γρήγορη ταχύτη
τα, άκούγεται ένας δυνατός γρυλλισμός. Καί στις δύο αύτές περιπτώσεις ό ήχος πα
ραμορφώνεται. Χρησιμοποιήσαμε τότε ένα όργανο πού λέγεται Σόνα-Στρέτσερ, τό 
όποιο μάς έπέτρεπε νά άναπτύσσουμε ή νά έλαττώνουμε τήν ταχύτητα τοϋ δίσκου, 
χωρίς νά μεταβάλλεται ό τόνος τοϋ ήχου. Μπορούσαμε νά άναγκάζουμε τή φωνή 
νά όμιλή άργότερα, άλλάζοντας τον τόνο, πράγμα πού έβελτίωσε τό σήμα. Οί λέξεις 
τοϋ πιλότου παρέμεναν άκόμα μπερδεμένες. Κατόπιν έχρησιμοποιήσαμε τήν άρχι- 
κή ταχύτητα εγγραφής καί έτσι κατωρθώσαμε νά άναπαραγάγουμε καθαρή τήν 
φωνή τοϋ πιλότου».

'Ολόκληρο τό εργαστήριο άναστατώθηκε καί οί τεχνικοί συγκεντρώνονταν 
γιά νά άκούσουν τό πλήρες κείμενο τής ήχογραφήσεως—τή φωνή διϋλισμένη καί 
άπομονωμένη άπό τούς παράξενους ήχους τοϋ καταπίπτοντος άεροσκάφους, πού έ
λεγε:

—Δέν μπορώ νά πηδήσω έξω, δέν μπορώ... νά πηδήσω έξω.
Αύτές ήσαν οί τελευταίες λέξεις τοϋ πιλότου πού έβάδιζε προς τον θάνατό 

του. ’Από τις λέξεις αύτές προέκυψεν ένα στοιχείο πού ώδήγησε στήν άνακάλυψι 
τής βλάβης τοϋ άεροπλάνου—πράγμα πού έσήμαινε ότι ή ζωή άλλων γενναίων άν- 
δρών θά καθίστατο άσφαλέστερη.

Τό εργαστήριο τοϋ F.B.I. έφαρμόζει ήδη μεθόδους κατά τις όποιες χρησιμο
ποιεί τήν άτομική ένέργεια ώς όργανο γιά τήν καταπολέμησι τής έγκληματικότητος. 
'Η χρησιμοποίησις τοϋ άτόμου κατά τοϋ έγκλήματος εΐσηγήθη κατά πρώτον άπό 
τόν Λούϊς Στράτους, πρόεδρο τής Επιτροπής Ατομικής Ένεργείας, ό όποιος έδή- 
λωσε τά έξής στούς άποφοίτους τής έθνικής άκαδημίας τοϋ F.B.I. τόν Νοέμβριο 
τοϋ 1954: «Τά ραδιοϊσότοπα καί τά μόρια τοϋ άτόμου, πού μέχρι προ ολίγων ε
τών ήσαν άγνωστα στήν επιστήμη, τώρα μπορούν νά τεθοΰν στήν διάθεσι τοϋ Γρα
φείου Ερευνών καί νά καταστήσουν τήν εργασία του περισσότερον επιτυχή».

Κατά τήν διάρκεια τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου, τό έργαστήριο τοϋ F.B.I. 
πραγματοποιούσε λεπτούς τεχνικούς έλέγχους τοϋ βαρέος πολεμικού ύλικοϋ άπό 
άνθυποβρυχιακά δίκτυα, μέχρι τών περιστρεφομένων πυργίσκων πυροβόλων τών 
τάνκς.

Σέ περιπτώσεις κακής λειτουργίας, τό F.B.I. έπρεπε νά έξακριβώση έάν έπρό- 
κειτο περί κακής κατασκευής ή περί σαμποτάζ. Οί έρευνες αύτές έγίνοντο μέ τήν 
χρήσι τοϋ ραδίου, τοϋ οποίου οί άκτϊνες γάμμα μποροΰσαν νά διέρχωνται μέσω πα- 
χέων μετάλλων καί νά φωτογραφίζουν πάνω σ’ ένα φιλμ κάθε άπόκρυφο ελάττωμα, 
πού ήταν βαθειά μέσα στό μέταλλο.

(  Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΤΗ. — ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ ΤΩΝ 
ΣΚΑΑΙΤΣΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ. — ΜΕΓΑΑΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τ ήν άπομάκρυνσιν τοΰ Λούκυ Λουτσιάνο άπό τάς Η.Π.Α. έπηκολούθησαν, ώς 
ή το έπόμενον, διασπαστικαί τάσεις των αρχόντων τοΰ έγκλήματος. Αί τάσεις 

αύτα'ι έκαρποφόρησαν σύν τώ χρόνω καί άπεκορυφώθησαν τό έτος 1957, ότε ή άμε- 
ρικανική ’Αστυνομία κατώρθωσε νά μειώση εις τό ήμισυ τάς εΐσαγομένας έως τότε 
ποσότητας ναρκωτικών άπό τήν Εύρώπην καί ότε έθεσπίσθησαν άπό τήν άμερικανι- 
κήν κυβέρνησιν αύστηρόταται ποιναί, άκόμη καί ή ποινή τοΰ θανάτου, διά τούς λα
θρέμπορους ναρκωτικών. ’Αποτελέσματα μιας τοιαύτης καταστάσεως υπήρξαν αί άλ- 
λεπάλληλοι δολοφονίαι μεταξύ τών στελεχών τής Μαφίας καί ή σύγκλησις τοΰ περι- 
φήμου «Συνεδρίου τοΰ Άπαλάτσιν», τό όποιον άπέβη καταστρεπτικόν διά τήν άμε- 
ρικανικήν Μαφίαν.

’Από τό πλήθος εκείνο τών δολοφονιών έμειναν ίστορικαί, διά τάς άποκα- 
λύψεις πού έπηκολούθησαν ιδίως, αί δολοφονίαι τοΰ Φραντζέσκο Σκαλίτσι, ένός 
άπαισίου κακοποιού καί πανισχύρου άρχηγοΰ τής Μαφίας τοΰ Μπρόνξ, καί τοΰ 
Άλμπέρτο Άναστάζια (Μπούμ-Μπούμ), επιφανούς μέλους τής ιδίας συμμορίας. 
Ώ ς προς τον Φραντζέσκο Σκαλίτσι, κατάπληκτος ή κοινή γνώμη έπληροφορεϊτο 
μετά τήν δολοφονίαν του, ότι ό παρουσιαζόμενος ώς άπλοΰς εργολάβος μιας μικρής 
οικοδομικής έπιχειρήσεως «εύγενέστατος» εκείνος άνθρωπος, ήτο εις τήν πρα
γματικότητα ό δυνάστης ολοκλήρου τοΰ οΐκοδομικοΰ μηχανισμού τοΰ Μπρόνξ, προ
αστίου τής Νέας 'Υόρκης μέ πληθυσμόν 1.600.000 κατοίκων. Έπληροφορεϊτο ότι 
ήρκει μία κίνησις όχι τής κεφαλής του, άλλά τών «ώς παραπετάσματα βλεφάρων του» 
διά νά ύποκινήση ή νά σταματήση μίαν άπεργίαν, ότι ούδεμία σοβαρά εγκληματική 
έπιχείρησις ήδύνατβ νά τεθή εις λειτουργίαν άνευ τής συγκαταθέσεώς του, οτι ήτο 
ένας άνατριχιαστικός έκμεταλλευτής τών κοινών γυναικών, φοβερός τοκογλύφος θυ
μάτων πού μόνος έδημιούργει καί, έπί πλέον, άριστος εις τήν κατάστρωσιν σχεδίων 
καί έκτέλεσιν δολοφονιών, άπαγωγών κ.λ κ.λ.

Τό λάθος τοΰ Φραντζέσκο Σκαλίτσι ήτο ότι ήθέλησε κατά τό 1957 νά έπε- 
κτείνη τάς «επιχειρήσεις» του εις τον τομέα τών ναρκωτικών. Περισσότερον με
γάλο ύπήρξε τό λάθος του αύτό διότι ήθέλησε έπί πλέον νά άναδειχθή εις άρχιλα- 
θρέμπορον τοΰ είδους, καθ’ ήν εποχήν μάλιστα εΐχον έκμηδενισθή ύπό τής άμερι- 
κανικής καί ιταλικής ’Αστυνομίας σπουδαίοι πράγματι «έγκέφαλοι» τών ναρκωτικών, 
καθ’ ήν εποχήν είχε μειωθή ή εισαγωγή τοΰ λευκοΰ θανάτου κατά 50 % άπό τούς 
μεσογειακούς λιμένας, ώς προείπομεν. Αύτό όμως τό τελευταΐον, ήτοι ή μείωσις
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των είσαγομένων εις ’Αμερικήν ποσοτήτων ναρκωτικών εις το ήμισυ, ήτο άκρι- 
βώς τό κίνητρον άναμίξεως του Σκαλίτσι καί εις τον τομέα τούτον. Διότι ή έλλειψις 
του είδους είχε προκαλέσει μεγίστην αΰξησιν των τιμών μεταξύ τών καταναλωτών, 
ώς έκ τούτου δέ τεράστια θά ήσαν καί τά κέρδη άπό τυχόν έπιτυχεΐς είσαγωγάς έξ 
Εύρώπης.

Μία προσπάθεια άγορας μεγάλων ποσοτήτων ήρωίνης άπό τήν Νεάπολιν, 
ήτο τό πρώτον βήμα τοΰ Σκαλίτσι προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ λαθρεμπορίου ναρκωτι
κών. Επέτυχε πράγματι μέ μερικούς «άξιους» συνεργάτας του να άγοράση είκοσι 
κιλά ήρωίνης καί νά κρυβή αΰτη ύπό ένός ναύτου συνέργου εις κιβώτιον τοΰ άμερι- 
κανικοΰ φορτηγού «Excambion». 'Η έπιχείρησις αυτή ήτο καταδικασμένη εις άπο- 
τυχίαν καί, μέ πολλά «μηνύματα» διά τον προληπτικόν Σκαλίτσι έ'δειξεν άπό τήν 
άρχήν ότι έπρεπε νά έγκαταλειφθή. Κατά κακήν τύχην ό Σκαλίτσι δεν έδωσε τήν 
πρέπουσαν σημασίαν εις τό ότι τρία δρομολόγια έκαμε τό «Έξκάμπιον» άπό Νεά- 
πολιν εις ’Αμερικήν χωρίς νά γίνη κατορθωτόν νά έλθη εις χεΐρας του τό πολύτιμον 
φορτίον. ’Αφορμή ή άπηνής δίωξις τοΰ λαθρεμπορίου τούτου ύπό τής ειδικής ύπη- 
ρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών, μέλη τής οποίας ένήργουν έρεύνας είς τό πλοΐον εκεί
νο μόλις έφθανεν είς τον λιμένα Νέας 'Ύόρκης, μέ άποτέλεσμα νά μή εύρίσκεται μέν 
τό κιβώτιον μέ τά ναρκωτικά, άλλά καί ούδείς νά τολμά νά άποπειραθή τήν έκφόρ- 
τωσίν του. Άπελπισθείς λοιπόν ό Σκαλίτσι, έδωσε διαταγήν νά μεταφερθή τό εμπό
ρευμα μέ άλλο πλοΐον, όλιγώτερον έπιτηρούμενον άπό τήν άμερικανικήν ’Αστυ
νομίαν. 'Η διαταγή του ήρχισε νά έκτελήται καί μέλη τής συμμορίας του έρριψαν 
τό κιβώτιον έκεΐνο, κατά τήν στιγμήν πού τό πλοΐον άπέπλεεν έκ Μασσαλίας, έπί τής 
νησίδος φορτώσεως καί έκφορτώσεως .Τό πράγμα όμως έγινεν άντιληπτόν άπό τον 
κυβερνήτην τοΰ σκάφους, είδοποιήθη ή ’Αστυνομία καί ή μεγάλη καταστροφή δέν 
άργησε νά ξεσπάση . . .

Κατά άπαράβατον «νόμον» τής Μαφίας, τό μέλος πού οργανώνει μίαν έπιχεί- 
ρησιν, ή οποία, άθελά του οπωσδήποτε, άποτυγχάνει, είναι οίκονομικώς ύπεύθυνον 
έναντι τών άλλων. Θΰμα αύτοΰ τοΰ νόμου ό Σκαλίτσι, έκλήθη άπό τούς συνεταί
ρους του, όταν τό γεγονός άπωλείας τών είκοσι κιλών ήρωίνης έγινε γνωστόν είς 
τήν Νέαν Ύόρκην, νά έπανορθώση τήν άποτυχίαν. Τό ποσόν όμως πού άντεπροσώ- 
πεύετο άπό τό εμπόρευμα καί εκαλείτο νά πληρώση ό Σκαλίτσι ήτο όλως ύπερβο
λικόν διά τήν άγονον έκείνην περίοδον τής άπήνοΰς καταδιώξεως, καί ώς έκ τούτου 
περίοδον άστρονομικής τιμής τών ναρκωτικών. Δέν ήδύνατο νά τό καταβάλη παρά 
πάσαν «καλήν θέλησιν», δι’ δ καί μετά έπανειλημμένας πιστώσεις χρόνου πού τοΰ 
έδόθησαν, έτέθησαν είς λειτουργίαν οί άλλοι νόμοι τής Μαφίας: Μίαν ήμέραν μετά τήν 
έκπνοήν τής τελευταίας προθεσμίας «προς έπανόρθωσιν», ό Σκαλίτσι έδέχετο δέκα 
πυροβολισμούς είς τήν πλάτην άπό δύο μαφιόζους καί έκυλίετο νεκρός, καθ’ ήν στι
γμήν μάλιστα έλάμβανε χρήματα άπό φίλον του όπωροπώλην διά νά συμπληρώση 
τό ποσόν πού έπρεπε νά καταβάλη είς τούς συνεταίρους του διά τήν άποτυχίαν . . .

Καί μία άλλη άποκάλυψις μέ τήν δολοφονίαν τοΰ Σκαλίτσι: "Οταν έπιπτε 
νεκρός άπό τάς δέκα σφαίρας καί οί δύο δολοφόνοι του έτρέποντο άστραπιαίως είς 
φυγήν μέ μίαν μαύρην λιμουζίναν, κατέφθασεν ό άδελφός του Τζιακομίνο, ό όποιος 
ολίγα λεπτά πριν είχε γευματίσει μαζί του. «Θάνατος στούς δολοφόνους!» έκραύγα- 
σεν ό άδελφός καί έτέθη είς καταδίωξιν τών δραστών. «Θά μάς τό πληρώσουν οί 
σκύλοι!», ουρλιασεν ό έτερος άδελφός, ό Γκιουζέπε Σκαλίτσι, μόλις είδε τό πτώμα 
τοΰ άδελφοΰ του. Καί όμως, όλίγας ώρας άργότερον οί δύο άδελφοί, μέλη τής Μα
φίας καί έκεΐνοι, ύπεδύοντο τούς κατάπληκτους είς τό γραφεΐον τοΰ Είσαγγελέως 
όταν τούς ύπεβλήθη ή έρώτησις ποιοι ήσαν οί έχθροί τοΰ δολοφονηθέντος. «Θά πρό
κειται διά κάποιον λάθος», είπαν άνακρινόμενοι. «Ό  Φράγκυ δέν είχεν έχθρούς καί 
όλος ό κόσμος τον έσέβετο καί τον ύπεραγαποΰσε! . . .»



4o4 Χαραλ. Σταμάτη

Παρά την πιστά τηρουμένην παράδοσιν υπό των μελών τής Μαφίας, ότι ένας 
mafioso δεν πρέπει ποτέ νά άφίνη σημειώματα ή άλλα ένοχοποιητικά στοιχεία εις 
την κατοικίαν του, οί αστυνομικοί πού ήρεύνησαν την οικίαν τοϋ Φραντζέσκο Σκαλίτσι 
διεπίστωσαν την πρώτην μεγάλην έξαίρεσιν. Χωρίς νά τό άναμένουν, εδρον έκεϊ ένα 
μπλοκ μέ τετρακόσια ονόματα μελών τής Μαφίας, ώς καί διευθύνσεις καί άριθμούς 
τηλεφώνων των. Εδρον επίσης πλήθος επιστολών καί φωτογραφιών καί γενικώς 
στοιχεία πού άπεκάλυπτον άπίστευτον δίκτυον καί δράσιν τών μεγαλυτέρων συμμο
ριών τής Μαφίας Νέας 'Υόρκης, Σικάγου, Βοστώνης, Λος ’Άντζελες, Λάς Βέγκας, 
Ντητρόϊτ, Κάνσας Σίτυ καί λοιπών μεγαλοπόλεων τής ’Αμερικής. Τό Μεξικόν, ή 
Χαβάνα, ή Ρώμη, τό Μιλανον, ή Νεάπολις καί όλη σχεδόν ή Σικελία, καθώς καί τό 
Παρίσι, ή Μασσαλία κ.λ. άπεδεικνύοντο έκ τοϋ άρχείου τοϋ Σκαλίτσι ώς μεγάλα 
κέντρα καταχθονίου δράσεως τής Μαφίας. Καί πέραν τούτων άπεδεικνύετο ότι ένας 
μεγάλος άριθμός προσώπων έξ δλων αυτών τών πόλεων καί χωρών εύρίσκετο παρά 
τό πλευρόν τής Μαφίας εις πάσαν εκνομον δραστηριότητα αύτής.

Ά λλα ι αποκαλύψεις ήλθαν εις φώς μέ άλλεπαλλήλους δολοφονίας άλλων 
στελεχών, πού έπηκολούθησαν την δολοφονίαν τοϋ Σκαλίτσι. Ή  δολοφονία τοϋ άλλου 
μεγάλου άρχοντος τοϋ εγκλήματος, τοϋ Άλμπέρτο Άναστάζια (Μπούμ-Μμπούμ), 
ολίγον ύστερα άπό εκείνην τοϋ Σκαλίτσι καί καθ’ ήν στιγμήν έξυρίζετο οδτος είς 
κουρεϊον τοϋ Μανχάτταν, έφερεν εις φώς τό δτι είχε διαταχθή μεγάλη έκκαθάρισις 
τών στελεχών πού άπεπειρώντο άνάμιξιν είς ξένους τομείς. Καί ό Άναστάζια έδο- 
λοφονήθη μέ δλους τούς κανόνας πού έτήρει άπαρασάλευτα ή Μαφία, ύστερα άπό 
άπόπειραν νά κυριαρχήση καί τής έκμεταλλεύσεως τυχηρών παιγνίων εις τήν Κού
βαν: Είχε προειδοποιηθή νά παραιτηθή τοϋ σκοποΰ αύτοϋ, είχαν προσφύγει μετά 
τήν άρνησιν συμμορφώσεώς του οί «νόμιμοι» έκμεταλλευταί είς τό Συμβούλιον ’Αρ
χηγών είς τήν Νέαν 'Υόρκην, τό όποιον έδικαίωσεν αύτούς καί διέταξε τον Άναστά
ζια νά άπόσχη, πλήν εκείνος δέν ύπήκουσεν καί είς τήν «ολομέλειαν». Δι’ δ καί δύο 
mafiosi άνέλαβον τήν ύπόθεσιν τοϋ κουρείου, ύπόθεσιν πού έφεραν είς τό ίδιον «αίσιον 
πέρας» κατά τά πατροπαράδοτα τής όργανώσεως . . .

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ «ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΑΛΑΤΣΙΝ».—ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Η ΜΑΦΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ

Α ί αλλεπάλληλοι έκεΐναι δολοφονίαι, άποκορυφωθεΐσαι τό 1957, ώς καί αί 
συγκλονιστικαΐ καί φρικιαστικαί αποκαλύψεις πού ήλθαν είς φώς διά τό δλον 

έγκληματικόν δίκτυον, ήγειραν τήν γενικήν άγανάκτησιν καί κατακραυγήν είς Η. 
Π.Α. Κΰμα διαμαρτυριών ήκούετο πανταχόθεν καί ό τύπος έδιδε άνατριχιαστι- 
κάς λεπτομέρειας άπό τήν δράσιν αύτοϋ τοϋ άδιστάκτου υποκόσμου, πικρόχολα 
σχόλια δέ έγένοντο διά τάς άπιθάνους διαστάσεις τοϋ συνωμοτικοΰ τέρατος πού έρ- 
ρύθμιζε μέγα μέρος τών πολιτικών πραγμάτων καί έκυριάρχει πάσης σχεδόν έκ- 
δηλώσεως τής κοινωνικής ζωής. Προ αύτής τής καταστάσεως, έπιδεινωθείσης διά 
τήν Μαφίαν μέ τό δτι ή ’Αστυνομία είχε άναλάβει τον πλέον έντονον άγώνα, ή «Ά ντι- 
εγκληματική Επιτροπή» τής Γερουσίας δέ είσηγεΐτο μέτρα καί ήσχολεϊτο σοβαρώ- 
τατα μέ τό νά θέση τέρμα είς τό ώργανωμένον έγκλημα, οί άρχηγοί τής όργανώσεως 
κατέληξαν είς τήν άπόφασιν νά συγκαλέσουν ένα «Μέγα Συνέδριον», μίαν «διάσκε- 
ψιν κορυφής» μέ συμμετοχήν δλων τών «κάπο» (άρχηγών) τής Αμερικής. Τό συνέ- 
δριον αύτό, μέ θέματα πολλά καί φλέγοντα, αλλά μέ κυριώτερα έξ αύτών την έξεύ- 
ρεσιν τρόπων νά παύση ή περαιτέρω δημοσιότης καί ό θόρυβος, νά παύσουν οί επι
κίνδυνοι άνταγωνισμοί καί ό άλληλοσπαραγμός τών μελών, ώρίσθη διά τήν 14ην 
Νοεμβρίου 1957, είς τον έρημικόν χωρίον Άπαλάτσιν τής Νέας 'Υόρκης. 'Ο λόγος 
πού προεκρίθη τό χωρίον τοϋτο, καί οχι τό προταθέν άπό δλους τούς αρχηγούς Μαΐ-
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άμι τής Φλωρίδος— έγνώριζαν οί άρχηγοί δτι θά προκαλέσουν την προσοχήν των 
άρχών εις το μικρόν εκείνο χωρίον άφοΰ θά παρετηρεΐτο άσυνήθης κίνησις καί μά
λιστα συγκέντρωσις πολλών αυτοκινήτων — είναι άπλοΰς: Έκατοικοϋσεν εκεί ό 
Γκιουζέπε Μπάρμαρα, μέγας άρχηγός καί ιθύνων νους δλων των επιχειρήσεων τής 
Μαφίας εις Νέαν Ύόρκην καί Πενσυλβανίαν, ό όποιος ήτο απαραίτητον νά παρευρί- 
σκεται εις τό συνέδριον. Καί μετάβασις τούτου εις τό Μαϊάμι ήτο αδύνατος, διότι 
λόγω καρδιοπαθείας του οι ιατροί τοΰ άπηγόρευαν καί τήν παραμικράν έστω μετακί- 
νησιν.

Ή  «ψυχή» τοΰ συνεδρίου έκείνου ήτο ό τρομερός Βίτο Τζενοβέζε, Ινας αιμο
σταγής αρχιμαφιόζο πού ήλεγχε τάς περισσοτέρας Πολιτείας τής ’Αμερικής καί 
άνεγνωρίζετο υπό πάντων ώς ό φυσικός διάδοχος τοΰ Λουτσιάνο. 'Ο Βίτο Τζενο
βέζε ήτο εκείνος πού προετοίμασε τον φόνον τοΰ άλλου βασιλέως τής Μαφίας, τοΰ 
Άλμπέρτο Άναστάζια, καί είχε άποπειραθή τον φόνον τοΰ Φράνκ Κοστέλλο, επίσης 
φοβεροΰ άρχηγοΰ τριών Πολιτειών καί είδικοΰ έπί τών δολοφονιών. Μεγαλεπήβολος 
εις τά σχέδιά του ό Τζενοβέζε καθ’ δλην τήν εγκληματικήν σταδιοδρομίαν του, έπρω- 
τοστάτησε εις τήν σύγκλησιν τοΰ «Μεγάλου Συνεδρίου» τοΰ Άπαλάτσιν διά νά 
έπιτύχη τήν ύποστήριξιν τών φίλων του, προ παντός δμως διά νά έπιβάλη ώρισμένας 
άνακατανομάς γαιών καί νά άποφασισθή ή άπομάκρυνσις πλέον τών διακοσίων μή 
σημαντικών στελεχών άπό τήν όργάνωσιν. ’Ά ς σημειωθή δτι ό ήλικίας 66 έτών σή
μερον Βίτο Τζενοβέζε εύρίσκεται εις τάς φυλακάς τής Άτλάντα, δπου έκτίει ποινήν 
Ιδετοΰς φυλακίσεως διά λαθρεμπόριον ναρκωτικών μόνον. Καί, κατά τάς άποκαλύ- 
ψεις τοΰ άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι, εύρίσκεται είς τήν κορυφήν τής «Κόζα 
Νόστρα», ήτοι τής σημερινής άμερικανικής Μαφίας, τήν οποίαν κατά σατανικόν τρό
πον κατορθώνει νά διοική άπό τά άδυτα τών φυλακών.

Οΰτω λοιπόν τό συνέδριον έλαβε χώραν εις τό Άπαλάτσιν καί είς τήν βίλλαν 
τοΰ Μπάρμαρα, μέσα είς τήν άπέραντον ιδιοκτησίαν του. Άπό τό πρωί τής καθορι- 
σθείσης ήμέρας, 14ης Νοεμβρίου 1957, ήρχισαν νά καταφθάνουν έκεϊ οΐ άρχηγοί 
δλων τών μεγάλων συμμοριών τών άμερικανικών Πολιτειών, αλλά καί τής Ευρώπης. 
Έξεπροσωπεύοντο «έπαξίως», πλήν τών άλλων, ή μακρυνή Φλωρίδα, ή Καλιφόρνια, 
ή Κούβα, τό Τέξας, ή ’Ιταλία καί άλλαι χώραι, μέ έβδομήκοντα περίπου επίλεκτα 
στελέχη τών πλέον σκοτεινών δυνάμεων τοΰ ύποκόσμου. Κάτι άπροσδόκητον δμως 
έπέπρωτο νά μεταβάλη τό «Μέγα Συνέδριον» είς άπαρχήν δεινών, μεγαλυτέρων ίσως 
τών δσων μέχρι τότε ή άμερικανική καί παγκόσμιος γενικώτερον Μαφία είχε γνω
ρίσει.

Περί τήν μεσημβρίαν, δτε οί μεγιστάνες τοΰ σκληροΰ έγκλήματος συνεζή- 
τουν πλέον έπί βασικών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως τής συνελεύσεως, τοΰτο 
δέ έν μέσω πλουσιωτάτων φαγητών καί ποτών καί μέ θερμάς προπόσεις ύπέρ άλ- 
λήλων, κατέφθασε τό μέγα μήνυμα. "Ενας άσθμαίνων ψαρράς, ό γέρων Μπάρτολλο 
Γκούτσια, διεμήνυσεν δτι είδε κάποιο άστυνομικόν αύτοκίνητον είς τήν κορυφήν τοΰ 
λόφου καί μέσα είς εκείνο τέσσαρα άτομα έν πολιτική περιβολή. Επειδή τό μήνυμα 
τοΰ Γκούτσια ήτο τό δεύτερον είς διάστημα πέντε ωρών άπό τής ένάρξεως τής συνε
λεύσεως, ό πανικός πού έπεκράτησε μεταξύ δλων έκείνων τών άρχηγών τοΰ διεθνοΰς 
έγκλήματος ύπήρξεν άπερίγραπτος. Εντός έλαχίστων λεπτών είχον ριφθή άπαντες 
είς τά αύτοκίνητά των καί έτρέποντο πανικόβλητοι προς τό μέγα δάσος πού έκάλυ- 
πτε τήν βίλλαν τοΰ Μπάρμαρα, ήσαν δμως υποχρεωμένοι έκ τών πραγμάτων νά άκο- 
λουθήσουν τήν μοναδικήν οδόν τής τοποθεσίας έκείνης καί νά κατέλθουν είς τον 
μεγάλον αυτοκινητόδρομον τής περιοχής άπό ένα μόνον σημεΐον.

(Συνεχίζεται)
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Συνεπληρώθη χθες εικοσαετία άπό τής διαπράξεως ένός έκ των είδεχθεστέρων εγ
κλημάτων εις βάρος του άπελευθερωτικοΰ άγώνος τοϋ έθνους: Τής παγιδεύσεως 

καί τής σφαγής ύπό των κομμουνιστών του συνταγματάρχου Έαρροΰ και 150 άξιω- 
ματικών καί άνδρών του εις τδ Κλήμα Δωρίδος. 'Ο Ψαρρός—μία άπδ τάς εύγενεστέ- 
ρας καί ΐδεαλιστικωτέρας φυσιογνωμίας τής εθνικής άντιστάσεως—ήτο στρατιωτικός 
άρχηγός τής όργανώσεως «Εθνική καί Κοινωνική Άπελευθέρωσις» (Ε.Κ.Κ.Α.), 
ή οποία, ίδρυθεΐσα τό φθινόπωρον τοϋ 1942, πρωτοβουλία τοϋ Γ. Καρτάλη, ώργά- 
νωσε τον ’Ιανουάριον τοϋ 1943 άνταρτικάς δυνάμεις εις τήν Παρνασσίδα μέ τό ένδο
ξον όνομα: «Σύνταγμα 5)42».

'Η όργάνωσις αύτή είχε τάξει εις έαυτήν διπλήν αποστολήν: «έθνικοαπελευθερω 
τικήν» καί «κοινωνικοαπελευθερωτικήν», ήκολούθησε δέ ειλικρινή καί δημοκρατικήν 
τακτικήν τόσον έναντι των όπαδών της, όσον καί έναντι των ά?Λων οργανώσεων. 'Η 
κυρία προσπάθειά της συνεκεντρώθη εις τήν άπολύτρωσιν τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ άπό 
τήν έχθρικήν δουλείαν, μετά τήν οποίαν θά ήρχιζε καί τήν πολιτικήν δράσιν της διά 
τήν έπιβολήν εις τήν χώραν των άναγκαίων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Κατά τό 
δεύτερον τοΰτο στάδιον οί οπαδοί της θά ήσαν έντελώς έλεύθεροι νά τήν άκολουθή- 
σουν ή όχι. Πίεσις έπ’ αυτών άμεσος ή έμμεσος, οΰτε ήσκήθη ποτέ, ούτε έπρόκειτο 
ν’ άσκηθή. Τό ’ίδιον αυτό πνεϋμα έπρυτάνευσε καί εις τήν συμπεριφοράν τής Ε.Κ.Κ.Α. 
έναντι τών πληθυσμών τής περιοχής, όπου έδρων αί άνταρτικαί μονάδες της. Ού- 
δέποτε ήσκησε τήν παραμικράν βίαν ή τρομοκρατίαν. Ούδεμίαν ένήργησεν έπίταξιν. 
Περιώρισε τήν δρασιν της εις τό αύστηρώς στρατιωτικόν πλαίσιον, συμφώνως πάν
τοτε προς τάς διαταγάς τοϋ συμμαχικού στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής καί κατά τρό
πον ώστε νά μή παρέχη, έν τώ μέτρω τοϋ δυνατοΰ, άφορμάς δι’ άντίποινα τών κατα
χτητών εις βάρος τοϋ άμάχου πληθυσμού.

Ή πρώτη έπίδεσις

Η έμφάνισις εις τά βουνά τής άνταρτικής αύτής όργανώσεως, ή οποία ήτο καί 
έθνική καί δημοκρατική, έπροκάλεσεν εύθύς έξ αρχής τό μίσος τοϋ Κ.Κ.Ε., τό 

όποιον διά τοϋ Ε.Α.Μ. καί τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. έκαπηλεύετο τον άπελευθερωτικόν αγώνα. 
Διά τοΰτο καί ολίγον κατόπιν—τον Μάϊον τοϋ 1943—ό Ε.Λ.Α.Σ., έπικειμένης πο
λεμικής συνεργασίας κατά τοϋ έχθροΰ μετά δυνάμεως τοϋ 5)42 τής Ε.Κ.Κ.Α. τήν 
έκύκλωσεν αίφνιδιαστικώς καί τήν άφώπλισε, συνέλαβε δέ καί τον συνταγματάρχην 
Τ’αρρόν, τον όποιον όμως άφήκε μετ’ ολίγον τή έπεμβάσει τοϋ ’Άγγλου ταξιάρχου - 
συνδέσμου. Έν συνεχεία κατά τήν διάρκειαν τού θέρους τοϋ ίδιου έτους ό Ε.Λ.Α.Σ. 
έπετέθη έπανειλημμένως έναντίον τού 5)42, παρημπόδισε τήν εις αύτό παράδοσιν 
650 άνδρών τής ιταλικής φρουράς τοϋ Λιδωρικίου διά νά μή άποκτήση οπλισμόν 
(μέ άποτέλεσμα τήν παραλαβήν των ύπό τών Γερμανών) καί διήρπασε ρίψεις προο- 
ριζομένας διά τό σύνταγμα τοϋ Ψαρροΰ.

1. Άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Μεσημβρινή» τής 18-4-1964.
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Τό φθινόπωρον του 1943, ό Ε.Λ.Α.Σ. επιτεθείς εναντίον τής άλλης εθνικής 
άνταρτικής δργανώσεως—του Ε.Δ.Ε.Σ., πού εΐχεν ώς αρχηγόν τον στρατηγόν Πλα- 
στήραν καί έτέλει ύπό την στρατιωτικήν ήγεσίαν τοϋ στρατηγού Ζερβά—έκάλεσε 
καί το 5)42 καί το έπίεσενδπως σύμπραξη εις τήν άτιμίαν αύτήν, ή όποια ήνάγκασε τον 
αρχηγόν των συμμαχικών δυνάμεων Μέσης ’Ανατολής στρατηγόν Ούΐλσων να καταγ- 
γείλη τον Ε.Λ.Α.Σ. ώς ληστρικήν όργάνωσιν. ’Αλλά ό συνταγματάρχης Ψαρρός 
άπέκρουσε μετ’ άγανακτήσεως τήν πρότασιν. ’Ολίγον κατόπιν, κατά τάς έκλογάς 
Νοεμβρίου 1943 εις τήν περιοχήν Δωρίδος - Παρνασσίδος, παρά τάς παντοειδείς 
πιέσεις έκ μέρους τού Ε.Α.Μ., ό λαός έψήφισεν ύπέρ τής Ε.Κ.Κ.Α.

Τό τελικόν πλήγμα

Τ ό τελικόν πλήγμα κατά τού 5)42 κατεφέρθη ύπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. τον ’Απρίλιον 
τοϋ 1944—Ινα μόλις μήνα μετά τήν υπογραφήν, ύπό τήν αιγίδα τοϋ συμμαχικού 

στρατηγείου Μέσης’Ανατολής, τής «Συμφωνίας τής Πλάκας» (29 Φεβρουάριου 1944), 
ή οποία έπροτάθη ύπό τοϋ ίδιου τοϋ Κ.Κ.Ε., πού άνελάμβανε νά διακόψη όριστικώς 
κάθε έχθρικήν ενέργειαν εναντίον τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ. καί νά συνεργασθή μετ’ αυτού καί 
μετά τής Ε.Κ.Κ.Α. (τοϋ 5)42) είς τον άγώνα έναντίον τοϋ στρατού κατοχής. Έν 
τώ μεταξύ—είς τάς 10 Μαρτίου 1944—τό Ε.Α.Μ. εΐχεν ιδρύσει τήν διαβόητον Π.Ε. 
Ε.Α. («Πολιτικήν ’Επιτροπήν Εθνικής Άπελευθερώσεως»), είς τήν οποίαν δεν 
μετέσχεν ή Ε.Κ.Κ.Α. διά νά μή έμφανισθή ή Ελλάς είς κατάστασιν δυαρχίας: μέ 
μίαν «κυβέρνησιν» είς τά βουνά καί άλλην είς τό Κάΐρον.

’Ασχολούμενος ό ιδρυτής τής Ε.Κ.Κ.Α. Γ. Καρτάλης μέ τήν ίδρυσιν τής Π.Ε. 
Ε.Α., παρατηρεί τά εξής είς τά «πεπραγμένα» του: «'Η σπουδή τού Κ.Κ.Ε. είς τήν 
ίδρυσιν τής Π.Ε.Ε.Α. ήτο χαρακτηριστική διά τάς άληθινάς προθέσεις του, ήτοι 
ν’ άποκτήση διά τής συνεργασίας επιφανών προσώπων (σ.σ. όπως ό Α. Σβώλος), 
μετά τήν άποκάλυψιν τής έντελοϋς έξαρτήσεως τού Ε.Α.Μ. από τό Κ.Κ.Ε., νέαν 
καταλληλοτέραν πρόσοψιν, όπισθεν τής οποίας νά άσκή τήν πολιτικήν του. Ή  μή 
συμμετοχή τής Ε.Κ.Κ.Α. είς τήν Π.Ε..Ε.Α. έπεσφράγισε φαίνεται όριστικώς τήν 
καταδίκην της ύπό τού Ε.Α.Μ.». Ή  έπίθεσις ήρχισε τήν νύκτα τής 10ης ’Απριλίου 
τού 1944 διά τής επιδρομής 200 έλασιτών κατά τού χωρίου Κλήμα Ευπαλίου Δωρί
δος, όπου εύρίσκετο μικρά δύναμις άνδρών τού 5)42 συντάγματος. Καί συνεχίσθη 
επί τρεις περίπου έβδομάδας, μέ έναλλασσομένας φάσεις βίας καί δόλου έναντίον 
όλων τών τμημάτων τής άνταρτικής αυτής δυνάμεως. Μέρος τών αξιωματικών καί 
τών άνδρών της διεπεραιώθη είς τήν Πελοπόννησον. "Ενα μικρότερον μέρος ήναγκά- 
σθη νά καταφύγη είς τά τάγματα άσφαλείας Πατρών. ’Άλλοι διελύθησαν.

Ό  δρόμος τής τιμής

Ο συνταγματάρχης Ψαρρός μέ 150 άξιωματικούς καί άνδρας του εξέλεξε τον 
δρόμον τής τιμής. Μή θέλων νά παραδοθή είς τούς Γερμανούς, έστράφη προς 

τά τμήματα τού Ε.Λ.Α.Σ., είς τά όποια παρεδόθη μέ τήν έλπίδα ότι θά έφείδοντο τής 
ζωής τών άνδρών του. ’Αλλά τό Κ.Κ.Ε. είχε λάβει προ πολλοΰ τάς αποφάσεις του. 
Τήν 17ην ’Απριλίου τού 1944 ό συνταγματάρχης Ψαρρός καί οί συνοδεύοντες αύτόν 
150 συμμαχηταί του εύρον τραγικόν θάνατον, κατακρεουργηθέντες ύπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
Οί σφαγείς έτοποθέτησαν είς τον τάφον τού Ψαρροΰ ένα ξύλινον σταυρόν άνευ ονό
ματος καί μέ τήν έπιγραφήν: «Προδότης». Καί οί μετέχοντες τής Π.Ε.Ε.Α. συνο
δοιπόροι δέν εύρον οΰτε μίαν λέξιν διά ν’ άποδοκιμάσουν τό άνανδρον έγκλημα.
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'Η διαταγή διά τήν έξόντωσιν τοϋ Ψαρροϋ έξεδόθη τήν 14ην ’Απριλίου τοϋ 
1944 υπό τοϋ γενικού γραμματέως τοϋ ΚΚΕ Γ. Σιάντου, ό όποιος κατά τήν κατοχήν 
ήτο γνωστός μέ τό ψευδώνυμον «Γέρος», διεβιβάσθη ύπό τύπον επιστολής εις τον 
Κώσταν Δεσποτόπουλον καί έ'χει ώς έξης:

«Ε πείγον. ’Αγαπητέ Κώστα. Γιά τον Ψαρρό τά είπαμε πολλές φορές καί δεν 
ξέρω γιατί ζητάτε νά σάς δώσουμε διαταγή διαλύσεως. "Αν δέ δεχθή τούς όρους μας, 
τότε είμαστε υποχρεωμένοι νά ξεκαθαρίσουμε τήν κατάσταση δ υ ν α μ ι κ ά  καί 
κ ε ρ α υ ν ο β ό λ  α, χ ω ρ ί ς  χ ρ ο ν ο τ ρ ι β έ ς .  Σ’ αυτό τό σημείο έφιστώ 
ιδιαίτερα τήν προσοχή σας γιά νά πάρετε τά άναγκαϊα στρατιωτικά μέτρα γιά τήν 
περίπτωσι αυτή καί νά διατάξετε, δηλαδή νά λύσετε τά χέρια τοϋ Ρίζου νά ξ ε κ α 
θ α ρ ί σ η  τ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ η  μόλις ό Ψαρρός άπορρίψη τούς όρους μας ή εναν 
άπό αυτούς. ’Επίσης, νά σταλή καί αυτό, πού σάς στέλνουμε στον Τίτο. Γέρος».

Δεκατέσσαρας ήμέρας μετά τήν έκδοσιν τής δολοφονικής αύτής διαταγής 
έκ μέρους τοϋ άρχηγοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε., ό έντολοδόχος τοϋ «Γέρου» Κώστας Δεσποτό- 
πουλος έλάμβανεν έκ μέρους τοϋ έκ των άνωτέρων στελεχών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Παπα- 
σταματιάδη τήν έξής ύπ’ άριθμ. 348/1340 καί ήμερομηνίαν 28 ’Απριλίου 1944 άνα- 
φοράν έκτελέσεως.

«Δεσποτόπουλον. Πέμπτη ταξιαρχία άνέφερε. Νύκτα 16ης προς 17ην διά 
αιφνιδιαστικής έπιθέσεως διελύθη 5/42 Ε.Κ.Κ.Α. καί έξεκαθαρίσθη περιοχή. Πα- 
πασταματιάδης ».

Χωρίς δικαιολογίαν

Η σφαγή τοϋ συνταγματάρχου Ψαρροϋ—τής «εύγενεστέρας καί ήρωϊκωτέρας 
φυσιογνωμίας τοϋ άγώνος έθνικής άντιστάσεως είς τήν Ελλάδα»—καί των 150 

άξιωματικών καί άνδρών του, είναι έν άπό τά ειδεχθέστερα έγκλήματα τοϋ έλληνι- 
κοϋ κομμουνισμοΰ καί των συνοδοιπόρων του. Ούδεμία—έ'κτοτε καί μέχρι σήμερον 
—έξήγησις τής φρικαλέας αύτής ένεργείας έδόθη ύπό τοϋ Κ.Κ.Ε. ή τής Ε.Δ.Α. Διό
τι διά τίποτε άπολύτως δέν ήτο δυνατόν νά κατηγορηθή καί ό Ψαρρός προσωπικώς 
καί ή Ε.Κ.Κ.Α. ώς πολιτική καί στρατιωτική όργάνωσις. Ό  Ψαρρός ήτο άπό πά- 
σης άπόψεως άνεπίληπτος. Καί ή Ε.Κ.Κ.Α. διέθετε μεγάλην ήθικήν άκτινοβολίαν 
λόγω τής άψογου άγωνιστικότητός της καί τής προοδευτικότητος των αρχών της. 
'Ο λόγος τοϋ στυγεροΰ αύτοΰ έγκλήματος τοϋ κομμουνισμοΰ ήτο ή έπιθυμία του νά 
μή ύπάρχη κατά τήν άπελευθέρωσιν καμμία ώργανωμένη έθνική δύναμις ικανή νά 
έμποδίση τό Κ.Κ.Ε. εις τήν βιαίαν κατάληψιν τής έξουσίας, τήν οποίαν είχε προ
γραμματίσει καί τήν όποιαν έπεχείρησε τον Δεκέμβριον τοϋ 1944.

Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1944 — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1964

-------------------------- Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Λ' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΤΚΟΥ-------------------------

Είκοσι χρόνια πέρασαν άπό τήν έποχή πού σαράντα άοπλοι άστυνομικοί βρή
καν στο Σουληνάρι των Καλαβρύτων οίκτρό θάνατο. Σαν τέτοιες μέρες, σαράντα νέα 
βλαστάρια τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μόλις άποφοιτήσαντα άπό τήν ’Αστυνομική 
Σχολή, άνέβηκαν σαν τον Χριστό τον δρόμο τοϋ Γολγοθά, τον δρόμο προς τό Σου
ληνάρι, εκεί όπου ή μοίρα τούς είχε έπιφυλάζει τό πιο φρικτό τέλος τής ζωής των. 
Πηγαίνοντας μέ τό τραίνο προς τήν Πάτρα, όπου είχαν τοποθετηθή, έπεσαν πάνω 
σέ ένέδρα των κομμουνιστών.

Καί ένώ οί χριστιανοί γιόρταζαν τήν έβδομάδα των Παθών τοϋ Χριστού, οΐ 
συνάδελφοί μας περνούσαν τις πιο εφιαλτικές τής ζωής των ήμέρες. Καί στις 16 
’Απριλίου 1944, άνήμερα τής Λαμπρής, δολοφονήθηκαν απάνθρωπα, όχι γιατί ε ί
χαν διαπράξει κανένα έγκλημα, άλλα μόνο καί μόνον γιατί ήσαν άστυνομικοί καί 
πίστευαν στήν Ελλάδα.

Χωρίς λιποψυχία οί συνάδελφοί μας ώδηγήθηκαν στον τόπο τοϋ μαρτυρίου. 
Καί έπεσαν χωρίς νά άρνηθοΰν οΰτε για μιά στιγμή τά ιδανικά τής φυλής των, χωρίς 
να μειωθή καθόλου τό εθνικό τους φρόνημα, πού τόσο είχε σφυρηλατηθή μέσα στή 
Σχολή.

Ποτέ δέν θέλουμε νά φέρνουμε στή μνήμη μας τέτοιες τραγικές έπετείους. 
Παρά ταΰτα όμως πρέπει κατά διαστήματα νά άνάβουμε ένα κερί στον τάφο τών 
ήρωικών νεκρών μας, στον τάφο εκείνων πού έπεσαν γιά νά ζοΰμε εμείς σήμερα 
έλεύθερα.

16 ’Απριλίου 1944—16 ’Απριλίου 1964.
Είκοσι χρόνια πέρασαν κι’ δμως οί μορφές τών συναδέλφων μας είναι καί θά 

μείνουν γιά πάντα ζοιντανές στις σκέψεις μας. Ή  θυσία τους, μαζί μέ τή θυσία ό
λων έκείνων πού έπεσαν γιά τά ίδια ιδανικά, δέν πήγε χαμένη. Θυσίες σάν τις δικές 
τους είναι δεσμοί ακατάλυτοι πού ένώνουν σφικτά τά άτομα σέ μιά άδάμαστη εθνι
κή θέλησι. Είναι οί μεγάλοι δρόμοι πού οδηγούν κατ’ εύθεΐαν στήν έκπλήρωσι τών 
μεγάλων καί θαυμαστών ιδανικών.

Κοιμηθήτε ήσυχα άξέχαστοι συνάδελφοί μας.
Ή  πατρίδα μας, ή ’Αστυνομία Πόλεων, όλοι εμείς, κλείνομε ευλαβικά τά 

γόνατα μπροστά στις ήρωϊκές μορφές σας καί ύποσχόμεθα νά φανούμε άντάξιοι 
συνεχιστές σας, μιμούμενοι τό παράδειγμα, αν κάποτε χρειασθή.

Οί παλμοί τής καρδιάς μας, αντίλαλος τών αισθημάτων μας γιά σάς, θά σάς 
φέρνουν αιωνίως τήν άγάπη μας.

Λουλούδια ευωδιαστά θά στολίζουν τις μορφές σας, τρυφερά καί αμάραντα, 
γιατί θά ποτίζωνται άπό τά δάκρυά μας.

Τά λίγα τούτα λόγια ας είναι καί γιά τον γράφοντα ένα ευλαβικό μνημόσυνο 
στήν ψυχή τού άλησμονήτου πρώτου έξαδέλφου του Κωνσταντίνου, πού βρισκό
ταν άνάμεσα στούς σαράντα δολοφονηθέντας συναδέλφους μας.

Αίωνία σας ή μνήμη αξέχαστοι συνάδελφοι.
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•Υπό τοϋ χ. Ν ■ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΚ ΚΟΡΜΙΚ
Στη συνέχεια των έπισκέψεών μας στά διάφορα άξιοθέατα, ή χαριτωμένη 

ξεναγός μου, φοιτήτρια Μαρία Τσιώνη, μέ πήγε στο μέγαρο Μακ Κόρμικ. Τί ε ί
ναι όμως αύτό τό μέγαρο για να περιλαμβάνεται στά άξιοθέατα τοΰ Σικάγου καί 
ποιά ή ιστορία του; Είναι ή άκόλουθη.

Τό μέγαρο Μάκ Κόρμικ είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα διεθνή κέντρα εκθέ
σεων καί συνεδριάσεων καί άνοιξε τις πόρτες του στις 19 Νοεμβρίου 1960, δηλα
δή μόλις προ 3 1/2 ετών. Προορισμόν έχει νά στεγάζη καί νά έξυπηρετή συνεχώς 
την προβολή τών επιτευγμάτων σ’ όλους τούς τομείς του πολιτισμού μας πού 
εξελίσσεται άλματωδώς, μέ άπώτερο σκοπό την προώθησι άφ’ ενός μέν τοΰ έμπορίου 
καί τών διεθνών εκθέσεων καί συνεδρίων, άφ’ ετέρου δέ τήν προβολή τής πόλεως 
τοϋ Σικάγου καί τήν αϋξησι τών εισοδημάτων της. Τό Μάκ Κόρμικ διακρίνεται 
γιά τό μέγεθος του, τήν καλή κατασκευή του, τον πλήρη καί άριστο έξοπλισμό 
του, γιά τήν ποικιλία τών αιθουσών καί τήν ιδιορρυθμία τής αρχιτεκτονικής τους. 
Είναι κτισμένο στή δυτική όχθη τής λίμνης τοϋ Μίσιγκαν καί τό κύριο κτί- 
σμα καλύπτει τό 1 /3 τής όλης έκτάσεως (ή όποια περιλαμβάνει κήπους, γήπεδα, 
χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αεροδρόμιο κλπ .), δηλαδή καταλαμβάνει 10 
στρέμματα άπό τά 33 συνολικά. Τό κτίριο έχει μήκος 413 μέτρα, πλάτος 128 μέ
τρα καί όγκο 11.550.000 κυβικά μέτρα. Τά βασικά ύλικά άπό τά όποια άποτελεί- 
ται είναι τό μπετόν καί τό άτσάλι. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 20.000 τόννοι 
ατσάλι καί 75.000 τόννοι μπετόν.

Οί κύριοι χώροι τοΰ Μάκ Κόρμικ είναι : 1) μιά τεραστία αίθουσα εκθέσεων, 
(εμβαδόν 112.000 τ.μ. καί δψος 10,50 μ.), ή οποία χωρίζεται σέ τρία τμήματα μέ 
τοίχους πού μετακινούνται όταν χρειάζεται. Επίσης μεταβάλλεται σέ μιά άπέραν- 
τη αίθουσα συνεστιάσεως πού μπορεί νά έξυπηρετήση 30.000 άτομα ταυτοχρό- 
νως. Ή  μεταφορά τών εκθεμάτων γίνεται μέ βαγόνια τά όποια φτάνουν έως τήν 
αίθουσα μέσω μιας κινητής πλατφόρμας. Τά βαγόνια αύτά κινούνται μέσα στήν 
αίθουσα καί έναποθέτουν τά εκθέματα στή σωστή θέσι τους.

Γιά νά πετύχουν τόν τέλειο φωτισμό μέσα σ’ αυτή τήν αίθουσα—τέλειο ά- 
νάλογο μέ τις περιστάσεις—έχουν άποκλείσει τήν αίθουσα άπό τόν ήλιο, έχουν βά
ψει τούς τοίχους σέ ουδέτερο χρώμα, έτσι πού νά χρωματίζονται μόνον μέ χρωμα
τιστά φώτα. 'Η αίθουσα αύτή βρίσκεται στο 2ο όροφο. Ό  πρώτος όροφος περιλαμ
βάνει 23 αίθουσες συνεδριάσεων (μέγεθος άπό 10X20=24x63 τ.μ .), ένα μικρό 
θέατρο 500 θέσεων, μιά γκαλερύ τέχνης (52 χ20 τ.μ .), ένα ρεστωράν 650 θέσεων, 
μιά καφετερία πού μπορεί νά έξυπηρετήση 1.800 άτομα τήν ώρα. Επίσης στο ίδιο 
όροφο ύπάρχουν 57 αίθουσες άναπαύσεως, ταχυδρομείο, τά γραφεία τής διευθύν- 
σεως καί ή κυρίως κουζίνα. Κάτω άπό αυτόν τόν λεγόμενο Ιον όροφο, ύπάρχουν 
άλλοι δύο γεμάτοι άπό βοηθητικούς χώρους, όπως είναι τοϋ καλοριφέρ, τών έξαερι- 
στήρων, κουζινών κλπ. Έκτος τοϋ μικρού θεάτρου, υπάρχει καί ένα μεγάλο 500 
θέσεων καί σκηνή πλάτους 60 μέτρων. Τό θέατρο αύτό έχει θαυμασία άκουστική.

Τό πλέον αξιοθαύμαστο σημείο όλου αύτοΰ τοϋ συγκροτήματος είναι τό αύ- 
τόματο κοντρολάρισμα τοϋ έντός τοϋ κτιρίου ευρισκομένου άέρος καί τής θερμοκρα-
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σίας. 'Η πυκνότης τοϋ άέρος καί ή θερμοκρασία ρυθμίζεται άνάλογα μέ τα πρόσω
πα' πού βρίσκονται μέσα στην αίθουσα καί ανεξάρτητα άπό την εξωτερική θερμο
κρασία μέσα σ’ ένα δέκατο τοΰ δευτερολέπτου μέ τούς θερμοστάτες καί τ;ό ηλεκ
τρικό κέντρο.

Κάτι άλλο γιά τό όποιο ύπερηφανεύονται οί κάτοικοι τοΰ Σικάγου είναι ό 
σκαλιστός τοίχος άπό μπετόν, ό όποιος περιβάλλει εξωτερικά τήν αίθουσα έκθέ- 
σεων τοΰ 2ου ορόφου. 'Ο τοίχος αύτός έχει επιφάνεια 64.000 τ.μ. καί πάχος 8 ίν- 
τσών. Τά 64.000 τ.μ. τοΰ τοίχου αύτοΰ είναι διακοσμημένα μέ άνάγλυφες γεωμε
τρικές καί άφηρημένες παραστάσεις. Γιά νά προστατεύσουν τό όλο κτίριο άπό τήν 
υγρασία, έχουν καλύψει τον τοίχο αυτόν μέ ένα άόρατο άδιάβροχο.

Αύτό τό μέγαρο είναι ένα άκόμα άπό τά υπερμεγέθη κτίρια τής ’Αμερικής, 
τό όποιον έστοίχισε 35 εκατομμύρια δολλάρια καί πήρε τό όνομα τοΰ συνταγματάρ
χου Ρόμπερτ Ρ. Μάκ Κόρμικ, ό όποιος είχε πρώτος, πριν άπό 30 χρόνια, όνειρευθή 
τήν κατασκευή ένός τεραστίου κέντρου εκθέσεων σ’ αυτήν άκριβώς τή θέσι. "Ενα 
κτίριο δηλαδή μέσα στο οποίο δίδονται καί γίνονται καθ’ όλην τήν διάρκεια τοΰ χρό
νου, όλων των ειδών—σέ μέγεθος καί ίδιότητο:—οί κοσμικές συγκεντρώσεις (γεύ
ματα, τέϊα, χοροί, διαλέξεις, συναυλίες, κοντσέρτα, όπερες, θεατρικές παραστάσεις, 
καλλιτεχνικές καί εμπορικές εκθέσεις, τοπικά καί διεθνή συνέδρια). "Ολες αυτές οί 
εκδηλώσεις καί τά γεγονότα αυξάνουν τό ετήσιο εισόδημα τοΰ Σικάγου κατά ένα 
σεβαστό άριθμό εκατομμυρίων δολλαρίων (π.χ. τό συνέδριο τής ’Αμερικανικής ’Ια
τρικής Ένώσεως, πού συνέρχεται δυο φορές τό χρόνο, άφήνει κέρδος 10.000.000 
δολλάρια.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΟΥΝΤΕΝΣΙΑΛ
Μέ ολόκληρη τήν οικογένεια τοΰ κ. Άνδρέου Μπράμη, άνεβήκαμε στις 10 

τό βράδυ στο υψηλότερο μέγαρο (ουρανοξύστη) τοΰ Σικάγου τό Prudential Buil
ding, άπ’ όπου έθαυμάσαμε τή μεγαλούπολι τοΰ Σικάγου σ’ όλες τις πλευρές.

'Ο προθάλαμος τοΰ κτιρίου είναι μήκους 150 καί πλ.άτους 70 ποδών, έχει δέ 
σχεδιασθή κατά τέτοιο τρόπο ώστε ν’ άποφεύγεται ή συμφόρησις. Οί τοίχοι είναι 
άπό κόκκινο γρανίτη τών Λαυρεντιανών όρέων τοΰ Καναδά. 'Η οροφή του είναι 
μεταλλική άπό ολλανδικό μόλυβδο. Τό δάπεδο είναι άπό μάρμαρο τής Τεράτζο. 
’Έχει 41 ορόφους. Ή  κορυφή τής οροφής τοΰ κτιρίου εύρίσκεται 200 μέτρα πάνω 
άπό τήν έπιφάνιεα τής λίμνης τοΰ Μίσιγκαν. Πάνω στήν κορυφή τής οροφής βρί
σκεται μιά κεραία τηλεοράσεως σέ ΰψος 926 μέτρα, ήτοι είναι τό υψηλότερο σημείο 
τοΰ Σικάγου. 'Ο επάνω έξώστης, ό οποίος είναι έστιατόριο, παρέχει τήν ωραιότε
ρη θέα τής πόλεως.

Τό οικοδόμημα στηρίζεται πάνω σέ 187 κώδωνες καταδύσεως, 100 περίπου 
πόδια επί τής βραχώδους κοίτης τοΰ Νιαγάρα, τοΰ ίδιου βραχώδους στρώματος, πά
νω άπό τό όποιο πέφτουν οί καταρράκτες τοΰ Νιαγάρα. Παράθυρα πού κλείνουν 
ερμητικά είναι τοποθετημένα κάθετα σέ τρόπο ώστε νά είναι δυνατόν νά άνατρέ- 
πωνται γιά τον καθαρισμό τους άπό μέσα. 'Ολόκληρο τό οικοδόμημα διαθέτει σύ
στημα έξαερισμοΰ. 'Ο άέρας διϋλίζεται καί άπαλλάσσεται άπό τή σκόνη καί τις 
άκαθαρσίες. 'Η περίμετρος κάθε γραφείου διαθέτει συσκευές γιά τήν έπιλογή τής 
έπιθυμουμένης θερμοκρασίας καί υγρασίας. 'Τπάρχουν 27 άνελκυστήρες γιά έπιβά- 
τες καί τρείς γιά μεταφορές βαρών. ’Εκείνοι πού έξυπηρετοϋν τούς άνω ορόφους
συγκαταλέγονται με Τ 'εταςυ τ.ών ταχυτέρων τοΰ κόσμου. (1.400 πόδας στο λεπτό)
καί είναι τελείως αύτόματοι. Διπλές κινητές κλίμακες έξυπηρετοϋν τούς τέσσαρες 
κατωτέρους ορόφους καί τούς τέσσαρας άνωτάτους. Οί τελευταίοι είναι άπό τις 
υψηλότερες τοΰ κόσμου. 'Υπάρχει αίθουσα άκροατηρίου πού διαθέτει πάνω άπο 
1.000 καθίσματα γιά συνεδριάσεις καί έκθέσεις. "Ενας άνελκυστήρ μεταφοράς βα
ρών μεταφέρει άποσκευές καί εφόδια άπ’ ευθείας άπό τό σταθμό αύτοκινήτων. 
Τό οικοδόμημα διαθέτει ένα άπό τούς μεγαλυτέρους σταθμούς αυτοκινήτων.
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'Υπάρχει χώρος γιά 375 αυτοκίνητα, στο υπόγειο καί στον παραπλεύρους χώρο στα- 
θμεύσεως ήμποροϋν νά συμπεριλαβουν 5.500 αύτοκίνητα άκόμη.

ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
Σέ μια μαγευτική τοποθεσία, στήν παραλία τής λίμνης τοϋ Μίτσιγκαν, μέσα 

σ’ ένα τεράστιο πάρκο, είναι κτισμένο, σέ καθαρά ελληνικό ρυθμό, τό ένυδρεΐο τοϋ 
Σικάγου. ’Αξίζει νά τό έπισκεφθή κανείς όταν φθάση στή μεγαλόπολι αύτή, γιατί 
άποτελεϊ ένα άπό τά πλουσιώτερα ένυδρεΐα, δπου βλέπει κανείς, σέ πανοραματικά 
ταμπλώ καί σέ φυσική κατάστασι, όλο τον υποβρύχιο κόσμο τών θαλασσών. Δυστυ
χώς ό χώρος δέν μοϋ έπιτρέπει νά κάνω λεπτομερή έπιγραφή, δεδομένου ότι έχω 
γράψει έκτενώς σχετικά γιά τό άλλο περίφημο ενυδρείο τοϋ Λος "Αντζελες, τό Μα- 
ρίνλαντ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Στο Σικάγο οί ’Αμερικανοί, έλληνικής καταγωγής, υπερβαίνουν τις 150.000 

είναι άκμαΐοι στά έλληνικά φρονήματά τους καί δέν λησμονοϋν ούτε τήν πατρίδα 
τους, οότε τήν θρησκευτικότητά τους. Γι’ αύτό υπάρχουν 16 εκκλησίες, άπό μία 
σέ κάθε μεγάλη συνοικία τοϋ Σικάγου. Έπεσκέφθην τον "Αγιο Κωνσταντίνο, μιά 
πολύ ωραία έκκλησία. ’Αλλά καί οί άλλες άμιλλώνται στήν έμφάνισι. Είναι παρή- 
γορον ότι ή θρησκευτικότης τών Ελλήνων τής ’Αμερικής εύρίσκεται σέ τέτοιο ση
μείο πού θά τό ζήλευαν οί ιερείς στήν Ελλάδα.

ΙΝΤΙΑΝΑ - ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΜΟΥΤΖΗΔΩΝ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ
Κυριακάτικη έκδρομή μέ ολόκληρη τήν οικογένεια τοϋ κ. Μπράμη. Πηγαί

νουμε στήν Πολιτεία Ίντιάνα γιά νά έπισκεφθοΰμε τή μεγάλη φάρμα τοϋ ομογενούς 
κ. Μουμουτζή. Μόλις βγήκαμε άπό τήν περιοχή τοϋ Σικάγου, συναντήσαμε τήν έπι
γραφή «καλώς ήλθατε στήν Ίντιάνα». Ή  περιοχή αύτή είναι καταπράσινη. Τρέ- 
χοντας μέ 100 χιλιόμετρα τήν ώρα, περάσαμε άπό τήν περιοχή τών έργοστασίων 
σιδήρου (έκεί βρίσκονται τά μεγαλύτερα καί περισσότερα έργοστάσια χάλυβος) 
καί φθάσαμε υστέρα άπό τρείς ώρες στή φάρμα τοϋ ομογενούς κ. Μουμουτζή. 
Ιδρυτής τής έπιχειρήσεως αυτής είναι ό άείμνηστος κ. Μουμουτζής άπό τή Λακω
νία, πού πέθανε προ 2 ετών. Συνεχίζει όμως τό έργο του ή δυναμική σύζυγός του 
κ. Μανίνα καί ό γυιός του κ. Τόμ (Θωμάς). 'Ολόκληρος ή οικογένεια Μουμουτζή 
μάς ύπεδέχθη μέ άπέραντη έγκαρδιότητα καί χαρά. 'Η κ. Μανίνα, ό κ. Τόμ μέ τή 
γυναίκα του, τήν άξιαγάπητη Μπέρι καί τά χαριτωμένα κοριτσάκια τους, ήσαν όλο 
χαρές άκούγοντας γιά τήν Ελλάδα.

ΤΗταν μιά ήλιόλουστη ήμέρα κι’ έτσι περιεργαστήκαμε τά κατακάθαρα βου
στάσια μέ τις ωραίες άγελάδες καί είδαμε τήν έπιστημονική κτηνοτροφία καί γαλα
κτοπαραγωγή. 'Ο κ. Τό μμάς έδειξε καί ωραία άραβικά άλογα ιπποδρομίου, άπό 
τά όποια σκέπτεται νά κάνη παραγωγή. Δέν έλειπε άπό τή φάρμα καί ένα ωραίο 
γαϊδουράκι (ό Μέντης), πού άκουγε τ ’ όνομά του καί έκανε πολλές χαρές καί νάζια 
στά παιδιά. Γιά νά μπορέσουμε νά χαροΰμε πιο πολύ τήν έξοχή, ό κ. Τόμ έζεψε ένα 
μικρό άλογάκι (σάν τά δικά μας τής Σκύρου) σ’ ένα μικρό άμαξάκι κι’ έτσι όλοι μέ 
τή σειρά κάναμε τή βόλτα μας στή φάρμα, θαυμάζοντας τις άγελάδες, τά λουλού
δια καί τις περίφημες σέρες μέ τά σπάνια όρχεοειδή, άπό τά όποια εφοδιάζονται καί 
τ ’ άνθοπωλεΐα τοϋ Σικάγου.

'Ο κ. Τόμ, πού είναι καί ερασιτέχνης ήλεκτρονικός, μάς έπρότεινε νά πάμε 
στή λίμνη τών Κέδρων γιά ένα περίπατο μέ τήν άτμάκατό του. Πράγματι μέ τό 
αυτοκίνητο πήγαμε στήν πανοραματική αύτή λίμνη πού περιβάλλεται άπό ένα δά
σος κέδρων καί έχει έκτασι 245 μίλλια. Στήν παραλία τής λίμνης υπάρχει καί μία 
ομώνυμη μικρή πόλις, καθώς καί άλλες κατασκηνώσεις καί πολυτελείς βίλλες. "Οταν 
έρριξε τήν ταχύπλοη καί πολυτελεστάτη άτμάκατό του στο νερό, κάναμε ένα ώραιό-
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τατο περίπατο επί 2 ώρες, ενώ δεκάδες άλλα κότερα έτρεχαν μέ μεγάλη ταχύτητα, 
κάνοντας άγώνα πραγματικό.

Έπιστρέφοντας στή βίλλα τής φάρμας, στρωθήκαμε στο φαί πού είχε ετοιμά
σει ή κ. Μανίνα καί πού ήταν έλληνικώτατο (σουβλάκια, τυρί, σαλάτες καί ρετσίνα).

'Ο κ. Τόμ διαθέτει καί τετρακινητήριο άτομικο άεροπλάνο μέ τύ όποιο πρότεινε νά 
κάνουμε ένα μικρό περίπατο. Για λόγους όμως προνοίας προτιμήσαμε νά χωνέψου
με τό ωραίο φαγητό έπίγείως καί όχι έπουρανίως. 'Η έκδρομή αύτή ήταν υπέροχη.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
'Η άλήθεια είναι ότι στο Σικάγο κυκλοφορούν ώραιότατα παγωτά. ’Αφού 

καί στήν ’Αθήνα το καλύτερο παγωτό λέγεται «Σικάγο». Θέλησα λοιπόν νά έπι- 
σκεφθώ ένα άπό τά έργοστάσια παγωτών τού Σικάγου καί μέ πήγαν στο έργοστά- 
σιο τού ομογενούς κ. Μουμουτζή, συγγενούς τών κ.κ. Τσουραπά πού έχουν τήν 
ΕΒΓΑ στήν ’Αθήνα. Ό  διευθυντής τών έργοστασίων κ. Μαντάς μοΰ έδειξε τή λει
τουργία τών έργοστασίων καί παρακολούθησα τήν κατασκευή τών παγωτών. 'Υ- 
πήρχεν άκρα καθαριότης καί τά πάντα έγίνοντο μηχανικώς. Οί εργάτριες παρακο
λουθούσαν μόνο τήν συσκευασία καί τήν μεταφορά τών παγωτών. Ή  παραγωγή τών 
έργοστασίων αύτών είναι 4.000.000 κιλά παγωτού έτησίως, δηλαδή 12.000 κιλά 
ήμερησίως. Τά παγωτά είναι διαφόρων ειδών, σάν τά έλληνικά, έχουν όμως μεγάλη 
περιεκτικότητα σέ βούτυρο. 'Η διανομή γίνεται μέ 20 ειδικά αύτοκίνητα-ψυγεΐα. 
Τό εργοστάσιο αύτό στοιχίζει περί τά 4.000.000 δολλάρια, ήτοι 120.000.000 έλλη- 
νικές γραχμές. Εννοείται ότι τό εργοστάσιο αύτό δέν είναι άπό τά μεγαλύτερα τού 
Σικάγου, γιατί ύπάρχουν καί άλλες έταιρεΐες πού διαθέτουν εργοστάσια παραγω
γής τεραστίων ποσοτήτων παγωτών.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
'Η σύζυγος τού κ. Μπράμη, ή άξιαγάπητη κ. Βακώ, ήταν ΐδιοκτήτρια ενός 

άπό τά πολυτελέστερα νυκτερινά κέντρα τού Σικάγου, τού «Καζινό», τό όποιον όμως 
δυστυχώς έπυρπολήθη άπό τό συνδικάτο τού έγκλήματος, γιατί πραγματικά ήταν 
έκτος συναγωνισμού. Έ τσ ι ή κ. Βακώ δέν ηύτύχησε νά μας περιποιηθή στο δικό 
της κέντρο καί γ ι’ αύτό όλοι μαζί έπισκεφθήκαμε διάφορα άλλα κέντρα διασκεδα- 
σεως. "Ετσι μιά βραδυά πήγαμε στο κοσμικό κέντρο « ’Αθηναϊκό». Είναι ένα κέντρο 
πού τό διευθύνει Έλληνας, όπου τά νούμερα είναι έλληνικά καί ή ορχήστρα αποτε-



414 Ν. ’Αρχιμανδρίτου: Chicago

λεΐται άπο μπουζούκια. ’Απολαύσαμε λοιπόν τή βραδυά μας μαζί μέ τούς έλληνι- 
κούς μεζέδες καί το έλληνικό ρεπερτόριο των μουζουκιών, καθώς καί τις Έλληνίδες 
άρτίστες, σέ χορούς άνατολίτικους, άλλα καί μωραΐτικους. Πάντως υπήρχε κέφι 
άρκετύ καί οί θαμώνες δεν ήσαν, δπως θά νόμιζε κανείς, μόνο Έλληνοαμερικανοί, 
άλλα καί πάρα πολλοί ’Αμερικανοί άλλων εθνικοτήτων.

'Ένα άλλο κέντρο πού έπισκεφθήκαμε ένα βράδυ ήταν το «Μπιάνκο». Είναι 
ένα έστιατόριο χωρίς μουσική, άλλά μάλλον γαστριμαργικό, μέ κουζίνα ιταλική. 
Καταβάλλετε τέσσερα δολλάρια, καί σάς σερβίρουν συνεχώς φαγητά, άρχίζοντας 
άπο διάφορα τουρσιά, φασόλια κλπ. μέχρι ψάρια, κρέας, κοτόπουλα. Συνεχίζουν τα 
διάφορα τυριά, τα γλυκά, καί τελικά σάς φέρνουν για επιδόρπιο ξυλοκέρατα, λούπι
να, στραγάλια, καί πασατέμπο. Για άνάμνησι πήρα στη τσέπη μου μερικά ξυλοκέ
ρατα πού θυμίζουν τήν ίταλογερμανική κατοχή τής Ελλάδος, καθώς καί λίγα λού
πινα, για να τά δώσω στο φίλο μου. κ. Μήτσο Γιαννακάκο. Μια Κυριακή πήγαμε 
στο πολυτελέστατο κέντρο «Κοκ Πή». Είναι χωρίς μουσική. Βρίσκεται στο ισόγειο 
ενός πολυτελεστάτου ξενοδοχείου καί έχει πραγματικά φαντασμαγορικά ντεκόρ, μέ 
τρεχούμενα νερά, καταρράκτες, ποταμάκια, κινέζικα φανάρια κλπ. Νομίζει κανείς 
6τι βρίσκεται μέσα σ’ ένα ονειρώδες πλοίο. Διαθέτει τέσσερες αίθουσες διαφορετικά 
διακοσμημένες, άνάλογα μέ τά όνόματά τους, ήτοι τήν Μακάο, τήν Σαίγκόν, τήν 
Σιγκαπούρη καί τήν Παπέτι. Οί σερφιτόροι είναι Κινέζοι μέ ειδικές κινέζικες ενδυ
μασίες. Φάγαμε καλά. Πάντως προτιμήσαμε σίγουρα φαγητά (συναγρίδα κλπ.), 
γιατί έσερβίροντο καί άλλα φαγητά δπως π.χ. φλέγόμενος άστακός κλπ. Θέλετε νά 
μάθετε τήν τιμή; 74 δολλάρια για πέντε άτομα, χωρίς χορό, χωρίς μουσική, χωρίς 
τραγούδι καί προπαντός χωρίς γέλοιο, για νά μή άνησυχήσουν οί άλλοι πελάτες τοϋ 
κέντρου.

Τέλος έπισκεφθήκαμε ή μάλλον φιλοξενηθήκαμε καί στο κέντρο «Τζόκεϋ» 
τό όποιο άνήκει στον ομογενή.γαμβρό τοϋ κ. Μοράκη τον κ. Ν. Ντάλλας. Είναι ένα 
πολυτελέστατο κέντρο όπου πληρώνετε δυο δολλάρια καί τρώτε δσο θέλετε, αύτο- 
σερβιριζόμενοι άπο τά πλουσιώτατα φαγητά, γλυκά, φρούτα, πού είναι άπλωμένα 
σέ ειδικά τραπέζια. Τό ίδιο κέντρο διαθέτει καί πολυτελέστατες αίθουσες γιά γά- 
μους, γεύματα, δεξιώσεις κλπ. Πρέπει νά σημειώσω δτι έκτος τοϋ κ. Ντάλλας, ό 
νους πού κυβερνάει τό κέντρο αύτό είναι ή μητέρα τοϋ κ. Ντάλλας, ή όποια άξίζει 
γιά πολλές γυναίκες.

(Σ το επόμενο: Τά ιδιωτικά Πανεπιστήμια— Έλ.ληνοαμερικανικό Πολυτεχνείο—Δημοσία 
'Ασφάλεια—Κοινωνική Πρόνοια—’Επιστροφή στήν ’Ελλάδα).

ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Εις τον νέο ν Βασιλιά μας 
τον λεβέντη Κωνσταντίνο 
τάς εύχάς μου μέ άγάπη 
σήμερα τοϋ άπευθύνω

’Άξιος νά είναι πάντα 
έν πολέμω καί ειρήνη 
στήν Πατρίδα μας Ελλάδα 
δόξες, δάφνες νά τής δίνη

Τοϋ εύχομαι νά έχη υγεία 
καί νά ζήση πολλά χρόνια 
κι’ ή άγάπη τοϋ Λαοΰ Του 
δι’ αύτόν νά είναι αιώνια

ΣΩΣ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Άατνφύλαξ
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Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

(Μέ τήν έπέτειον έκατονταετίας 
άπό τοϋ θανάτου του)

' Γπδ τοϋ Ύπαστυν. Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Υ^πάρχουν μερικές ημερομηνίες προωρισμένες νά μας καθηλώνουν καί νά μας 
άναγκάζουν νά στρέφουμε τά βλέμματα, τον νοϋ καί την καρδιά πρδς δ,τι 
τδ έλληνικό, δ, τι τδ ήρωϊκό, τδ ΐδανικδ καί τδ τέλειο της μακραίωνης ύπάρξεώς 
μας ώς Φυλής, ώς Γένους, ώς ’Έθνους. 'Υπάρχουν στάδια άπδ τά όποια ό Έλληνι- 
σμδς στέκεται καί άντικρύζει δλη τήν ιστορική του διαδρομή άνά τούς αιώνες, άλλα 
καί άτενίζει πρδς τδ μέλλον μέ τήν βεβαιότητα εκείνη πού τά μεγάλα, τά πράγματι 
μεγάλα έπιτεύγματα τοϋ παρελθόντος έπιτρέπουν.

"Ενα τέτοιο στάδιο τδ 1821. ’Εκείνο τδ ορόσημο τής Εθνικής μας Παλιγ
γενεσίας μέ τις πολλές καί χαρακτηριστικές μορφές του, πού μερικές ξεπερνούν τά 
δρια τοΰ μύθου καί γίνονται σύμβολα τής ομαδικής ψυχής τοΰ ’Έθνους. Σύμβολο 
αυτής τής ομαδικής ψυχής καί ό Μακρυγιάννης, ό θρυλικός στρατηγός ’Ιωάννης 
Μακρυγιάννης, πού αν δέν τοποθετείται στδ ΰψος τοΰ Κολοκοτρώνη, τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, τοΰ Κανάρη, τοΰ Μιαούλη, ζεϊ δμως άνάμεσά μας «σά ζωντανός, σά σύγ
χρονος, σάν προσωπικότητα πολύμορφη καί δραματική, ίσως άκόμη καί άμφισβη- 
τούμενη για κάποιους, άλλά πάντα έπιβλητική καί μοναδική...» ί1). Ζεΐ άκόμα σάν «ό 
πιδ σημαντικός πεζογράφος τής νέας 'Ελληνικής Λογοτεχνίας, αν δχι ό πιδ μεγά
λος, γιατί έχουμε τδν Παπαδιαμάντη...»(2).

Μιά τέτοια ήμερομηνία ή 27 ’Απριλίου τοΰ 1964. Συμπληρώθηκαν εκατό 
άκριβώς χρόνια αυτήν τήν ήμέρα άπδ τότε πού ό στρατηγός Μακρυγιάννης «έτε- 
λεύτησε τάς ήμέρας τής ζωής αύτοΰ, τάς πολυωδύνους καί περιαλγεΐς» κατά τδν 
ιστορικόν καί βιογράφον του Γιάννην Βλαχογιάννην. Είναι χρέος μας λοιπόν νά δού
με μέσα σέ έλάχιστες γραμμές τδν ά γ ω ν ι σ τ ή, τδν ά ν θ ρ ω π ο ,  τδν π ε- 
ζ ο γ ρ ά φ ο ’Ιωάννη Μακρυγιάννη καί, μαζί μ’ αύτά μιά ολόκληρη εποχή πού 
είναι άπδ τις πιδ μεγαλειώδεις, τις πιδ ήρωϊκές, άλλά καί τις πιδ δραματικές επο
χές τοΰ Ελληνισμού δλων των αιώνων.
Γ  , , ( ***
J- εννήθηκε τδ έτος 1797 στδ χωριό Άβορίτη τής Δωρίδος, ένα χωριό πού οί 
Τούρκοι κατέστρεψαν άργότερα καί πού οί κάτοικοι, δσοι άπέμειναν, τδ ξα
νάκτισαν σέ άλλο μέρος. Σήμερα τδ χωριό αυτό ονομάζεται "Αβορος καί άπέχει 
ολίγα χιλιόμετρα άπδ τήν πολίχνη τοΰ Λιδωρικίου, πρωτεύουσας τής έπαρχίας 
Δωρίδος.

'Ο Βλαχογιάννης μάς λέει γιά τήν γέννηση τοΰ Μακρυγιάννη: «Οί κίνδυνοι 
»καί αί κακουχίαι περιέβαλαν τδν Μακρυγιάννην άπ’ αύτής τής γεννήσεως αύτοΰ.

( 1 ) Α. Καραντώνης.
(2) Γεώργιος Σεφέρης, ό ποιητής πού έλαβε τδ πρώτο Νόμπελ της 'Ελλάδος.
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«Έγεννήθη έν τη άγκάλη τής μητρός φύσεως έπί των τραχέων όρέων τής Δωρί- 
«δος, ώς πρώτον δ’ αύτοΰ ένδυμα έχρησίμευσαν οί καλαμποκιές των ερήμων ά- 
»γρών...)). Και ό ίδιος ό Μακρυγιάννης, στά περισπούδαστα έκεΐνα « Ά  π ο μ ν η- 
μ ο ν ε ύ μ α τ α »  πού μας άφησε καί πού ιστορεί λεπτομερώς πώς έδρασε ό ίδιος 
στον αγώνα, πώς πολέμησαν οί 'Έλληνες, πώς ό ίδιος έστοχάζετο για τα πεπρωμέ
να τοϋ ’Έθνους κ.λ. κ.λ., αποκαλύπτει τά σχετικά μέ την γέννησή του μέ αύτά τά 
απλά λόγια:

«Ή  πατρίς τής γεννήσεώς μου είναι άπο το Λιδωρίκι, χωρίο τοϋ Λιδωρικιοϋ 
»όνομαζόμενον Άβορίτη· τρεις ώρες άπο το Λιδωρίκι μακριά τό άλλο χωριό, πέν- 
»τε καλύβια. Οί γονείς μου πολύ φτωχοί καί ή φτώχεια αυτή ήρθε άπο την άρπα- 
»γή τών ντόπιων Τούρκων καί τών ’Αρβανιτών τοϋ Άλήπασα. Πολυφαμελίτες οί 
»γοναΐγοι μου καί φτωχοί καί όταν ήμουνε ακόμα εις τήν κοιλιά τής μητρός μου, 
»μία ήμέρα πήγε διά ξύλα εις τον λόγκον. Φορτώνοντας τά ξύλα στον νώμο της, 
«φορτωμένη εις τον δρόμον, εις την έρημιά, τήν έπιασαν οί πόνοι καί γέννησε έμέ- 
»να- μόνη της ή καημένη καί άποσταμένη έκιντύνεψε καί αύτήνη τότε καί εγώ. Ξε- 
«λεχώνεψε μόνη της καί συγυρίστη, φορτώθη ολίγα ξύλα καί έβαλε καί χόρτα ά- 
»πάνου εις τά ξύλα καί άπο πάνω εμένα καί πήγε εις τό χωριόν...».

Γεγονός είναι ότι ό Μακρυγιάννης βρέθηκε έξω άπο τήν οικογένεια του σέ 
παιδική, άν όχι σέ βρεφική άκόμα ηλικία. Οί λεηλασίες καί οί διωγμοί τών Τούρ
κων, ό πόθος του νά γνωρίση άλλους κόσμους καί νά ζήση καλύτερα, υπήρξαν με
ρικές άπο τις αιτίες πού τον έφεραν πρώτα στήν Λειβαδιά, υστέρα στή Θήβα, στή 
Δεσφίνα, καί, τό 1811, σέ ήλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών, στήν ’Άρτα, στο άρ- 
χοντικό τοϋ συμπατριώτου του ’Αθανασίου Λιδωρίκη, πού ήσχολεΐτο μέ τό έμπό- 
ριο καί είχε μυηθή στά μυστικά τής Φιλικής Εταιρίας. Ά ς  παρακολουθήσωμε ό
μως, μέ άφηγητή τον ίδιον τον Μακρυγιάννη, τό πώς έσώθηκε άμέσως μετά τήν 
γέννησή του καί έγινε κατορθωτό νά φθάση ώς τήν Λειβαδιά. Γράφει, υστέρα άπο 
τό σημείο έκεΐνο όπου έξιστορεΐ τό ποϋ καί πώς γεννήθηκε:

«Σέ κάμποσον καιρόν έγιναν τρία φονικά εις τό σπίτι μας καί χάθη καί ό 
«πατέρας μου. Οί Τούρκοι τοϋ Άλήπασα θέλαν νά μάς σκλαβώσουνε. Τότε διά νυ- 
«χτός όλη ή φαμελιά καζόλο μας τό σόι σηκώθηκαν καί έφυγαν καί ήθα πηγαίνουν 
«εις τήν Λειβαδιά νά ζήσουνε έκεΐ. Θά πέρναγαν άπο τό γιοφύρι τοϋ Λιδωρικιοΰ όνο- 
«μαζόμενον Στενό- δέν πέρναγε άπο άλλο μέρος τό ποτάμι. Έ κεΐ φύλαγαν οί Τοΰρ- 
»κοι νά περάσουν νά τούς πιάσουνε καί δεκοχτώ ήμέρες γκιζεροΰσαν εις τά δάση 
«όλοι κι’ έτρωγαν άγριοβέλανα καί εγώ βύζαινα κ ι’ έτρωγα αυτό τό γάλα. Μήν 
«ύποφέροντας πλέον τήν πείνα, άποφάσισαν νά περάσουν άπο τό γιοφύρι, καί ώς 
«βρέφος εγώ μικρό, νά μήν κλάψω καί χαθούνε όλοι, άποφάσισαν καί μέ πέταξαν 
«ώς τό δάσος, εις τον Κόκκινον όνομαζόμενον,καί προχώρησαν διά τό γιοφύρι. Τό- 
»τε μετανογάει ή μητέρα μου καί τούς λέγει : «Ή  άμαρτία τοϋ βρέφου θά μάς χά- 
»ση, τούς είπε- περνάτε εσείς καί σύρτε εις τό τάδε μέρος καί σταθήτε... Τό παίρνω 
«κ ι’ άν έχω τύχη καί δέν κλάψη, διαβαίνομε»... Ή  μητέρα μου κ ι’ ό Θεός μάς έ- 
»σωσε. Λύτά όλα τάλεγε ή μητέρα μου καί οί άλλοι συγγενείς...».

’Από τήν ’Άρτα, τό 1811, άρχίζει καί ή πράγματι άνεξάρτητη ζωή του, άφοϋ 
τό εμπόριο τον παρακινεί νά άσχοληθή μέ ένα είδος καφενείου καί άλλες μικροεπι- 
χειρηματικές εργασίες. Κατορθώνει έτσι, άπο πάμπτωχος καί κατατρεγμένος νά 
άποκτήση μιά σημαντική περιουσία, «ήν αυτός λέγει ποσουμένην τώ 1821 εις γρό- 
σια 41.664. Τούτων 23.100 ήσαν ή άξια τών άκινήτων, οικίας καί άμπέλου, αί δέ 
18.564 ήσαν διατεθειμένα', εις δάνεια» (Βλαχογιάννης). ’Αλλά καί ό ίδιος ό Μα- 
κρυγιάννης άφηγεΐται άργότερα στά ’Απομνημονεύματά του γιά τις εμπορικές του 
άσχολίες στήν "Αρτα: «... "Υστερα άρχισα τό έμπόριον καί μ’ είχαν οί κάτοικοι 
«Ρωμαΐγοι καί Τοΰρκοι ώς ταμίαν καί καζάντησα τοϋ Θεού τά έλέγη καί έφκιασα 
«έκεΐ σπίτι, υποστατικά, καί είχα καί μετρητά καί ομολογίες πλήθος καί τις έχω
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»ώς σήμερον περίπου άπό σαράντα χιλιάδες γρόσια (άκριβώς 41.664,14). Καί το 
«κεμέρι μου γιομάτο. Άπόχτησα δ, τι ήθελα και δεν είχα τήν ανάγκη άλλουνοΰ...».

Τδ έπώνυμον «Μακρυγιάννης» φαίνεται νά τδ έλαβε άπδ αύτή τήν εποχή. 
"Εως τότε ήτο γνωστδς μέ τδ όνομα «Γιάννης» μόνον καί μέ τδ «παρατσούκλι» 
Μ α κ ρ ύ ς ,  λόγω του ύψηλοϋ του άναστήματος. Κατά τά καθιερωμένα των χρό
νων έκείνων δμως, ιδίως στη Ρούμελη, Πελοπόννησο, ’Ήπειρο καί άλλες περιοχές, 
τδ «Γιάννης Μακρύς» έγινε Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς ,  όπως συνέβη καί μέ τδ Θα
νάσης Βλάχος =Βλαχοθανάσης, Δήμος Καλτσάς =Καλτσοδήμος, Γιάννης Βλά
χος =Βλαχογιάννης κ.λ.

Λ  ν , ' ***
JL~\.nb τοϋ έτους 1820 άρχίζει ή μεγάλη προσφορά τοΰ Μακρυγιάννη στδν άπε- 
λευθερωτικδν άγώνα καί στά μετέπειτα στάδια τοϋ ’Έθνους. Μυεΐται τότε 
άκριβώς, ένα έτος πριν άπδ τδν μεγάλο ξεσηκωμδ τοϋ Γένους, στους σκοπούς της 
Φιλικής Εταιρίας καί μεταβαίνει στην Πάτρα, μέ έντολή των φιλικών τής ’Άρτας 
νά συγκεντρώση πληροφορίες γιά τδν επικείμενον άγώνα. Γιά τήν μύησή του δμως 
στους σκοπούς καί στδ πνεΰμα τής Φιλικής Εταιρίας ας δοΰμε ένα άπόσπασμα τοΰ 
Βλαχογιάννη :

« ’Αλλά τήν πρώτην άφορμήν είς τά μεγάλα έργα καί τάς υπέρ πατρίδος θυ- 
»σίας, έδωκεν ή πρδς τάς μυστικάς ένεργείας τών Φιλικών επαφή αύτοΰ. Τοΰτο ήτο 
»τό προσάναμμα τής εύφλέκτου ψυχής τοΰ Μακρυγιάννη, δπερ έξεπύρωσε αύτήν. 
»Αύτός ουτος διηγείται τά κατά τήν μύησιν αύτοΰ... ’Αλλά τδ άξιον πάσης περιερ- 
»γείας είναι δτι, άρξαμένης τής τελετής τοΰ μυστηρίου, δ Μακρυγιάννης διέκοψεν 
»αότήν ώρκίσθη μέν δτι θά φυλάξη τδ άπόρρητον, άλλ’ έζήτησεν οκτώ ήμερών 
«προθεσμίαν ίνα σκεφθή καλώς πρώτον. Τόσον έθαμβώθη ύπό τοΰ μεγέθους τοΰ 
«πράγματος. ’Ανησύχησε περί έαυτοΰ. Έδίστασεν αν ήτο άξιος τοιαύτης υψηλής 
«άποστολής. Άφοΰ έσκέφθη, «τάβαλε δλα όμπρδς» καί έδέχθη νά μυηθή. Τδ δέ 
«θαυμάσιον δτι καί άφοΰ ώρκίσθη τδν όρκον τοΰ Φιλικοΰ, παρεκάλεσε νά μή άπο- 
«καλυφθώσιν είς αύτόν τά έταιρικά σημεία. Εΐπεν δτι ήτο νέος καί έφοβεΐτο «μήν 
«άντέση καί λυπηθή τήν ζωήν του καί προδώση τδ μυστικόν». "Ο, τι δμως έγνώρι- 
»σεν ήτο άρκετόν. Καί ά ν τ ε σ ε μέν ευθύς κατόπιν, άλλ’ ούδέν μυστικόν παρέ- 
»δωκεν...,».

« ’Άντεσε», δηλαδή «έ τ υ χ ε», στήν Πάτρα δπου είχε μεταβή ώς δήθεν 
έμπορος γιά νά συγκεντρώση πληροφορίες, νά πέση στά χέρια τών Τούρκων. Ή το 
«Μάρτιος μήνας τοΰ 1821», όπως λέγει ό ’ίδιος, «πήρα κάμποσα χρήματα καί πέ
ρασα είς τήν Πάτρα. Οί Τοΰρκοι υποψιασμένοι, νάβλεπαν Ρουμελιώτη κιντύνευε' 
άρχισαν νά μέ ξετάζουν οί Ρωμαΐγοι άνόγητα μέσα εις τδ κουσουλάτο τδ Ρούσικο, 
όπουταν κόνσολας ό Βλασόπουλος...» κ.λ. 'Ωστόσο κατώρθωσε νά ξεφύγη άπδ τήν 
καταδίωξη τών Τούρκων καί νά άπομακρυνθή πρδς τήν Στερεά. ’Εκεί «...άνταμώ- 
θηκα μέ τδν Δυσσέα καί τοΰ είπα δλα τά τρεχούμενα" καί τοΰ είπα οπού θά πάγω 
είς τον Διάκο καί άλλουνούς καί μοΰ είπε δτι άγρικήθη αύτός καί θά χτυπήσουνε...». 
Μά ξαναγύρισε στήν Πάτρα γιά νά βοηθήση στήν έκρηξη τής Έπαναστάσεως, οπό
τε συνελήφθη άπδ τούς Τούρκους καί έπέδειξε δλη τήν ψυχική του δύναμη, τήν οξύ
τητα τοΰ χαρακτήρος του, τδ άποφασιστικό καί τδ άτρομο, μέ τά όποια είχε όπλι- 
σθή, καί δέν άπεκάλυψε κανένα μυστικό τών Φιλικών παρ’ δλα τά φρικτά βασα
νιστήρια πού τδν υπέβαλαν. Άπδ τήν Πάτρα, οί Τοΰρκοι τδν μετέφεραν στήν ’Άρ
τα καί τδν έρριξαν σιδηροδέσμιον στις φυλακές, τδν κατεδίκασαν σέ θάνατο, άλλα 
κατώρθωσε νά δραπετεύση πάνω στήν ώρα πού τδν ώδηγοϋσαν γιά τδν τόπο τοΰ 
άπαγχονισμοΰ καί νά συναντηθή ολίγον άργότερα μέ τδν οπλαρχηγό Γώγον Μπα- 
κόλαν, συμπατριώτη του, ύπδ τδν όποιον καί υπηρέτησε. 'Ο ίδιος άφηγεΐται γιά τή 
σωτηρία του εκείνη στήν ’Άρτα: «Μάς πάνε είκοσι έξι άνθρώπους νά μάς κρεμάσου
νε καί ό Θεός γλύτωσε μόνον εμένα...». Σέ άλλη άφήγηση τονίζει δτι «ή ψυχή μου
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ήτανε βαθιά...», άναλογιζόμενος τον θάνατο πού διέφυγε δταν πετάχθηκε στον Κόκ
κινο άπό τή μητέρα μου, τον θάνατο πού διέφυγε στην Πάτρα, στήν ’Άρτα, καί τό
σες άλλες φορές μέχρι της καταδίκης του σέ θάνατο άπό το Στρατοδικείο ’Αθηνών, 
το 1853, πού καί αύτή τή φορά 8μως έγλύτωσε τή ζωή του.

'Ο Γιάννης Βλαχογιάννης έχει τονίσει γιά τις άρετές τοϋ Μακρυγιάννη: «Μία 
»τών καλλίστων αρετών, αίτινες διέκριναν κατόπιν τον Μακρυγιάννην διαρκοϋντος 
»τοΰ Άγώνος καί έτίμησαν αυτόν καθ’ άπαν τό στρατιωτικόν αύτοΰ στάδιον, ύπήρ- 
»ξεν ή οικονομική άνεξαρτησία, ή προς τάς βιοτικάς άνάγκας έγκαιρος έπιμέλεια, 
»τό πνεύμα τό οικονομικόν άνευ φιλαργυρίας, τό βάσιν έχον τον προς έαυτόν σεβα- 
»σμόν τού άνδρός καί σκοπόν τήν περί τού μέλλοντος πρόνοιαν. Τις όμως ήλπιζεν δτι 
»ύπό τον πρακτικώτατον τούτον «νοικοκύρην», ύπό τον Ρουμελιώτην τούτον έμπο- 
»ρον, τον άναπτύξαντα έκ νεαράς ήλικίας άροτάς τόσον έμπορικάς, έκρύπτετο καί 
»έλάνθανεν ό πολεμικώτατος τών άνδρών, ό γνησιώτατος στρατιωτικός χαρακτήρ 
»τής Έπαναστάσεως, τό τέκνον τό καθαρώτατον τής Χώρας, ήτις έγέννησεν αυ
τόν;» Άπό αύτές τις άρετές ό Μακρυγιάννης έ'δειξε δτι ποτέ δέν άποχωρίσθηκε σέ 
δλη του τή ζωή. Τις πολεμικές του άρετές ιδίως, άλλά καί τόσες άλλες, έ'δειξε 
κατά τήν μεγάλη μάχη τής Άρτας, τό 1821. Γράφει καί στο σημείο αυτό ό Βλα- 
χογιάννης:

«Ούδεμία τών γενομένων έπιθέσεων ή πολιορκιών πόλεων κατά τον άρξάμε- 
»νον άγώνα δύναται νά παραβληθή προς τήν ορμήν καί τήν μανίαν τής έναντίον τής 
«Άρτης έπιθέσεως. Υπέροχος δέ είναι ή περιγραφή αυτής παρά τού Μακρυγιάννη... 
»Τόν θαυμασμόν ιδία κινεί ή άμιλλα μεταξύ δύο έλληνικών σωμάτων, ών τό μέν έκ 
«τριακοσίων άρχηγούς είχε τον Μάρκον Μπότσαρην, Καραϊσκάκην, Γ. Δράκον, 
»Βέϊκον καί άλλους, τό δέ έξ εκατόν τόν Θανάσην Φωτομάραν καί τον Μακρυγιάν- 
»νην. Φιλονεικοΰντα περί άνδρείας καί δόξης τά δύο σώματα προς άλληλα, άντί νά 
«καταλάβωσι τάς όρισθείσας περί τήν πόλιν θέσεις καί έκεΐθεν νά μάχωνται, προσ- 
»έβαλον τούς άμυνομένους Τούρκους τόσον ΐσχυρώς, ώστε έτρεψαν αυτούς εις φυγήν καί 
«έπήνεγκον ευθύς τήν άλωσιν τής πόλεως. Κατά τήν νύκτα άνεκλήθησαν τά άπαρά- 
»μιλλα σώματα εις τάς πρώτας αυτών θέσεις, άλλ’ ό Μακρυγιάννης παραλαβών πεν- 
«τήκοντα άνδρας προεχώρησε μέχρι τής άγοράς τής πόλεως καί είσήλθε καί εις 
»αύτάς τάς οικίας τών Τούρκων. Τότε έλαβεν ό Μακρυγιάννης τό πρώτον καί τε- 
«λευταϊον μάθημα πειθαρχίας. « Ά  κ ο ΰ τ ε  κ α ί  σ ύ ρ τ ε  έ κ ε ϊ  ο π ο ύ  σ ά ς  
« δ ι α τ ά ξ α μ ε  ν, ή γ ί ν ’ε τ ε  έ σ ε ΐ ς  κ ε φ α λ έ ς  κ ι ’ ό δ η . γ ά τ ε  έ μ ά ς  
» ν ά  σ ά ς  ά κ ο ύ μ ε ν  δ, τ ι  λ έ τ  ε». Τό μάθημα τούτο άπέδωκεν άφθονους 
«ύστερον τούς καρπούς. Διότι ό Μακρυγιάννης ήτο φύσει επιδεκτικός παντός όρ- 
»θοΰ καί ώφελίμου μαθήματος...».

Ό  ίδιος ό Μακρυγιάννης γράφει στά « ’Απομνημονεύματα» γιά τήν μάχη τής 
’Άρτας:

« ’Αφού πολέμησαν σάν λιοντάρια Τούρκοι καί "Ελληνες περίπου άπό οχτώ 
»ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι έκεϊ άπάνου άπό χίλιοι—καί ήταν τά κουφάρια τους 
»έναν χρόνον άλυτα- ξεράθηκαν. Καθώς έπέσανε καί πληγωμένοι αρκετοί- γιόμισε 
»ή ’Άρτα. Καί τούς πήραν όμπρός οί "Ελληνες μέ τά μαχαίρια καί τούς πήγαν 
«κυνηγώντας ως τό Κομπότι, σκοτώνοντας καί παίρνοντας λάφυρα... Δέν κατηγο- 
»ριώνται οΰτε οί "Ελληνες εις τήν αντρεία, οΰτε οί Τούρκοι- σάν λιοντάρια πολέμη- 
»σαν καί τά δυο μέρη. "Ομως ή άδικία, δσο νά κάμη ή άντρεία νικιέται, δτι βγήκαν 
»άπό τού Θεού τόν δρόμον οί Τούρκοι... Ά ν  διάβαινεν αύτήνη ή Τουρκιά τότε, κα- 
»θώς έτοίμαζε κι’ άλλες μεγάλες δυνάμεις ό Χουρσίτ πασάς, θά λευτέρωναν ολους 
»τούς πολιορκουμένους παντού, οπού τούς πολιορκούσαν οί "Ελληνες εις Βόνιτζα, 
«Βραχώρι καί άλλοΰ. Καί απελπίστηκαν σάν μάθαν αυτόν τόν σκοτωμόν αύτηνών. 
»Καί τούς κυρίεψαν δλους τούς Τούρκους παντού οί "Ελληνες καί λευτέρωσαν αύτά 
»τά μέρη. Ό  πόλεμος έγινε τά 1821, Γιουνίου 18. "Ελληνας δέν σκοτώθη κανένας..».

(  Συνεχίζεται)
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ΑΝΑΛΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' χ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Άναδιάρθρωσις καί άνάπνυξις
"Οπως βλέπομεν άπό διαφόρους κυβερνητικάς άνακοινώσεις καί όπως έτόνι- 

σεν ό υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Άνδρέας Παπανδρέου εις πρόσφατον 
ομιλίαν του καί εις έτέραν γενομένην προ ήμερων εις τό «Προπέλλερ Κλαμπ», τήν 
Κυβέρνησιν απασχολούν τώρα δύο βασικά προβλήματα: Πρώτον, ή διοικητική άνα- 
διάρθρωσις καί δεύτερον ή περιφερειακή άνάπτυξις. Καί τά δύο αυτά προβλήματα 
είναι άρκούντως σοβαρά, καθ’ όσον έκ τής έπιτυχοϋς έπιλύσεώς των θά έξαρτηθή 
κατά μέγα μέρος ή οικονομική άνάπτυξις τοΰ τόπου μας.

'Ως προς τό πρώτον θέμα, ήτοι τήν διοικητικήν άναδιάρθρωσιν, τοϋτο είναι 
εν αίτημα τό όποιον έχει τεθή ύπ’ όψιν τών άρμοδίων καί υπευθύνων παραγόντων 
άπό πολλοΰ χρόνου. Καί άπό τήν ταχεΐαν προώθησιν τοΰ προβλήματος αύτοΰ έξαρ- 
τάται, κατά κύριον λόγον, ό συντονισμός τών ένέργειών καί ή έν γένει δραστηριότης 
τών διαφόρων υπηρεσιών. Ό πως έχει διαπιστωθή κατ’ έπανάληψιν υπό ειδικών, ή 
κρατική δραστηριότης χωλαίνει σημαντικώς, συνεπεία τής γνωστής πολυαρχίας καί 
τής διασποράς άρμοδιοτήτων, ή οποία, ως γνωστόν, αίσθητώς παρακωλύει τήν προ
σπάθειαν διά τήν όσον τό δυνατόν ταχυτέραν ρύθμισιν τών ζητημάτων, τά όποια 
παρουσιάζονται έκάστοτε προς έπίλυσιν.

Εις τήν πολυαρχίαν δέον ν’ άποδοθή, κατά μέγα μέρος, ή καθυστέρησις τής 
άναπτύξεως εις άρκετούς τομείς καί ή μή προώθησις πολλών έργων τοΰ προγράμ
ματος δημοσίων επενδύσεων, ή όποια άποτελεί τήν τροχοπέδην εις πάσαν προσπά
θειαν έπιλύσεώς όλων τών ζητημάτων.

Είναι λοιπόν έκ τών πραγμάτων έπιβεβλημένη ή συγκέντρωσις τών άρμοδιο- 
τήτων τών καθ’ έκαστα τομέων εις !ν  Ύπουργεΐον. Καί διά τήν ρύθμισιν τοΰ τόσον 
σοβαροΰ διά τον τόπον προβλήματος, έργάζεται άπό τίνος χρόνου ή ύπό τήν προε
δρίαν τοΰ ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου τελοΰσα 
ειδική έπιτροπή.

Τό δεύτερον καί έξ ίσου σοβαρόν πρόβλημα, τό όποιον άπασχολεί ήδη τήν 
Κυβέρνησιν, είναι ή περιφερειακή άνάπτυξις.

Είναι πλέον καιρός νά στραφή ή προσοχή τών άρμοδίων καί υπευθύνων πα
ραγόντων προς τήν έπαρχίαν, τήν τόσον μοχθούσαν καί έλάχιστα άπολαμβάνουσαν. 
Δεν λέγομεν ότι πρέπει νά έγκαταλειφθή καί ή πρωτεύουσα, άλλά ή άνάλογος μετα- 
χείρισις άμφοτέρων άποτελεί τό δικαιότερον μέτρον.

Μέ τό θέμα τής περιφερειακής άναπτύξεως ήσχολήθη καί τό συνελθόν άπό 
12—21 ’Απριλίου 1963 εις Ρόδον Παγκόσμιον Συνέδριον Περιφερειακής άναπτύ
ξεως.

Καί τά δύο αύτά θέματα, έξ ίσου σοβαρά, άπασχολοΰν ιδιαιτέρως τήν Κυβέρ- 
νησιν, όπως έδήλωσε διά τών τελευταίων προγραμματικών του δηλώσεων εις τήν 
Βουλήν, ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου.

Άναδιοργάνωσις τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος
Ά λλ’ έφ’ όσον τόσος γίνεται λόγος περί άναδιοργανώσεως καί άναδιαρθρώ- 

σεως εις πλείστους κρατικούς τομείς καί άφοΰ τόσην σημασίαν άποδίδει ή Κυβέρ- 
νησις εις τό θέμα τής άναδιοργανώσεως καί άναδιαρθρώσεως τών Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών, νομίζομεν ότι είναι καιρός ν’ άναληφθή κάποια προσπάθεια προς άναδιορ- 
γάνωσιν, άναδιάρθρωσιν καί προσαρμογήν τών άστυνομικών υπηρεσιών εις τάς 
σημερινάς άνάγκας.
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’Αναγκαία είναι ή άποσυμφόρησις των Κεντρικών 'Υπηρεσιών από αρμοδιό
τητας, αί όποΐαι είναι δυνατόν, άνευ ζημίας τής υπηρεσίας, ν’ άνατεθοϋν εις κατώ
τερα κλιμάκια. Θέματα, ώς αί άδειαι τών υπαλλήλων καί τα διάφορα πιστοποιητι
κά, δύνανται ν’ άνατεθοϋν εις τάς οικείας 'Υποδιευθύνσεις ή καί τά Τμήματα, βάσει 
παγίων κανονιστικών διαταγών του ’Αρχηγείου καί συμφώνως μέ τό πνεύμα του 
Β.Δ. 432/63 «περί άπλουστεύσεως διαδικασίας πιστοποιήσεως γεγονότων». Πολ
λά τών υπηρεσιακών βιβλίων, τά όποια χρησιμοποιούνται ύπό τών άστυνομικών 
Τμημάτων, δύνανται νά καταργηθοϋν ή άπλουστευθοϋν, άποφευγομένης ουτω σπα
τάλης πολυτίμου χρόνου ύπό τών άξιωματικών υπηρεσίας.

'Η τυποποίησις τών διαφόρων υπηρεσιακών εγγράφων καί δικογράφων είναι 
έπίσης άναγκαία διά την ταχυτέραν διεκπεραίωσιν τών άπασχολούντων την υπη
ρεσίαν θεμάτων.

Τέλος, είναι έπιβεβλημένη ή προσαρμογή τών συνθηκών άστυνομεύσεως προς 
τάς συγχρόνους κοινωνικάς άπαιτήσεις, μέ βάσιν τήν διεξαγωγήν τής εξωτερικής 
αστυνομικής υπηρεσίας διά μηχανοκινήτων μέσων.

Αυξησις τής οργανικής δυνάμεως
Είναι γνωστόν ότι, άφ’ ότου καθωρίσθη ή παρούσα οργανική δύναμις τού Σώ

ματος, παρήλθον πλέον τών δέκα ετών. Έκτοτε έπήλθε σημαντική αυξησις τού πλη
θυσμού καί ιδία τής πρωτευούσης, όπου κυρίως άσκεΐ αστυνομικά καθήκοντα ή 
’Αστυνομία Πόλεων.

Ούτως, ενώ κατά τήν άπογραφήν τού πληθυσμού τού 1951 ή περιοχή πρω
τευούσης εΐχεν 1.378.586 κατοίκους, κατά τήν άπογραφήν τής 19ης Μαρτίου 1961 
είχεν 1.852.709, ήτοι παρουσίασεν αυξησιν 34,4%. ’Ανάλογος συνεπώς είναι ή 
αυξησις τών άστυνομικών προβλημάτων. Καί ώε έκ τούτου δεν είναι δυνατή ή άντι- 
μετώπισις αύτών διά τής παλαιάς οργανικής δυνάμεως τού Σώματος. ’Επιβάλλε
ται, κατά συνέπειαν, ή άνάλογος αυξησις τής οργανικής δυνάμεως εις όλους τούς 
βαθμούς καί δι’ άλλους λόγους, άλλά κυρίως διά τούς κάτωθι:

α) Διότι ηύξήθη σημαντικώς ό πληθυσμός τών μεγάλων πόλεων καί ιδία τής 
πρωτευούσης, οπού, κατά κύριον λόγον, άστυνομεύει τό Σώμα μας.

β) Διότι κατά τά τελευταία έτη ηύξήθη σημαντικώς ή τουριστική κίνησις.
γ ) Διότι σημαντικώς διηυρύνθησαν αί διεθνείς πολιτικαί καί πολιτιστικαί 

σχέσεις τής Ελλάδος.
δ) Διότι έδημιουργήθησαν είδικαί συνθήκαι εις δ,τι άφορά τήν έθνικήν καί 

πολιτικήν ζωήν τής χώρας μας.
ε) Καθ’ιόσον ηύξήθη σημαντικώς ή έγκληματικότης, ιδιαιτέρως τών νέων καί 

διότι εις τούς εγχωρίους εγκληματίας προσετέθησαν καί πολλοί διεθνείς τοιοΰτοι καί
στ) Προς καλλιτέραν άντιμετώπισιν τών διαφόρων άπεργιακών εκδηλώσεων.
'Η αυξησις τής οργανικής δυνάμεως τού Σώματος, συνδυαζομένη μέ άναδιορ- 

γάνωσιν τών άστυνομικών ύπηρεσιών καί τήν ίκανοποίησιν τών οικονομικών αι
τημάτων τών άστυνομικών, θά συντελέση τά μέγιστα εις τήν άποτελεσματικήν άντι- 
μετώπισιν τών συγχρόνων άστυνομικών προβλημάτων, έπ’ άγαθώ τής κοινωνίας 
καί τής ελληνικής πατρίδος.

Γ . Κ Α  ΝΕΛΛΟΠΟ ΥΛΟΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΧΟ ΛΗ Σ ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

----------------------- Ύπό τοϋ Δοκίμου ’Αρχιφύλακος κ. Σ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ______________

Πρωί στην ’Αστυνομική Σχολή. Σχεδόν νύκτα άκόμη ! ! !
Ή  ροδοδάκτυλη αυγή προβάλλει καταστόλιστη πάνω άπό τον 'Υμηττό. 'Ο 

Αττικός ουρανός, είναι καί σήμερα ντυμένος μέ τήν καταγάλανη λαμπρή στολή 
του. Στο προαύλιο τής Σχολής, ή μεγάλη μουριά φόρεσε κι’ αύτή τον πράσινο 
πέπλο της. Πάνω της δυο σπουργίτια παιχνιδίζουν τήν ευτυχία τους καί χαίρονται 
τήν ’Άνοιξη, πού μπαίνει κι’ αύτή λουλουδιασμένη στο χορό τοϋ χρόνου.

"Ολα είναι ωραία αυτό τό πρωινό. Στους θαλάμους άναψαν τά φώτα. Σέ 
λίγο οί δόκιμοι κατεβαίνουν μέ κέφι τις πέτρινες σκάλες τής Σχολής.

Συνηθισμένο είναι αυτό τό σκηνικό!
"Ομως σήμερα, κάτι άσυνήθιστο συμβαίνει. Κάτι ξεχωριστό. Πράγματι, 

έξω άπό τή Σχολή ωραία αυτοκίνητα περιμένουν τούς δοκίμους για μιά ήμερησία 
εκπαιδευτική εκδρομή. Μήν άνυπομονήτε. Θά σάς πώ τον τόπο τοϋ προορισμού 
μας. Είναι οί Δελφοί. Έ κεΐ θά πάμε νά άναβαπτισθοΰμε στο νερό τής Καστα
λίας! Νά τραγουδήσουμε μαζύ μέ τις Νύμφες καί τις Δρυάδες! Τοϋ Φοίβου νά 
ζητήσουμε τή συμβουλή γιά τό άγνωστο μέλλον.

Ξεκινάμε! Περνάμε τό νέο δρόμο ’Αθηνών Λαμίας. "Ολα γύρω είναι όμορφα! 
’Ανθισμένες άγριαπιδιές, κατάλευκες νυφοΰλες πάνω στον πράσινο τάπητα, πού 
στρώνει αυτόν τον καιρό ή πανώρια Άνοιξη. Παντού πράσινο. Παντού λουλούδια! 
Καί πέρα, στο βάθος, ένα κοπάδι! Δέν διακρίνω τό βοσκό. "Ομως τον φαντάζομαι 
να παίζη τό σουραύλι του σάν τον Πάνα, τον ’Αρκαδικό Θεό τών όρέων. ’Έχει ά
φθαστο μεγαλείο αύτή ή σκηνή. Δεξιά καί άριστερά όμορφα χωριά, σκαρφαλωμένα 
πάνω σέ κατάφυτες πλαγιές. Νά πεθαίνουν άραγε οί άνθρωποι έδώ; Τούς βλέπω στά 
χωράφια νά δουλεύουν τή φρεσκοποτισμένη γή. Άλλοι νά οδηγούν ζώα στή βοσκή. 
Άθελα έ'ρχονται στο νοϋ μου οί στίχοι τού Ήπειρώτου ποιητοϋ, τού ποιητοϋ τού 
βουνού καί τής στάνης: «Καλότυχοι μου χωριανοί, ζηλεύω τή ζωή σας, τήν απλοϊ
κή σας τή ζωή, πούχει περίσσιες χάρες...».

Αύτά όλα μαζί μέ τά δικά μας τραγούδια, τραγούδια άπό τό Μωρηά, τήν ’Ή 
πειρο καί τή Ρούμελη, πού καλλίφωνοι συνάδελφοι τραγούδησαν μέσα στό αύτο- 
κίνητο, μάς έκαναν νά ξεχάσουμε γιά λίγο τήν ταραγμένη ζωή τής πόλεως. ’Ανα
πνέουμε οξυγόνο! ’Αχόρταγα τά μάτια μας φωτογραφίζουν τό ελληνικό τοπίο!

Στό δρόμο μας συναντάμε τήν Άράχωβα. Κωμόπολη άρχοντική. Μέ θρύλους 
καί παραδόσεις. Μάς θυμίζει τον μεγάλο στρατηγό τής Ρούμελης, τό Γεώργιο 
Καραϊσκάκη.

Περνά λίγη ώρα άκόμα. Φθάνουμε στούς Δελφούς! Ά ς  γονατίσουμε ! Έδώ 
δεξιά ή Κασταλία. Χορτάστε άπό τό νερό τη ς ! Άπό τή δόξα τη ς !

Μπαίνουμε στον άρχαιολογικό χώρο. Χώρος πλημμυρισμένος άπό μυστήριο. 
Έδώ ό τρίποδας τής Πυθίας. Έ κεΐ ό ναός τού ’Απόλλωνος. Λίγο πιο πάν<» οί θη
σαυροί. Τό θέατρο! Τό στάδιο! "Ολα βαλμένα άρμονικά! Ταιριασμένα μέ τή γύρω 
φύση! Πάμε στό μουσείο. Δυο άρχαΐκοί Κούροι μάς χαμογελούν. Μιά μεγάλη 
Σφίγγα, άετώματα, άναθήματα. Καί πάνω άπ’ όλα ό Ηνίοχος! Τό χάλκινο άγαλμα 
τής άπαράμιλλης ομορφιάς! Μάς κοιτάζει μέ θεϊκό μεγαλείο.

Φίλοι μου, ας άφήσουμε τή φαντασία μας νά τρέξη λίγο. Ά ς  θυμηθούμε ότι 
ό σημερινός Ο.Η.Ε. ξεκίνησε άπό τή Δελφική ’Ιδέα. Ά ς  Θυμηθούμε, οτι ή Δελ-
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φική Άμφικτυονία πρώτη υπέγραψε το πρωτόκολλο για μια ειρηνική συνύπαρξη, 
γιά μια άγάπη μεταξύ των λαών.

Είναι πια μεσημέρι. Άφοϋ γευματίσαμε σ’ ένα άπό τά ωραία κέντρα του 
χωριού, ξεκινήσαμε γιά τον 'Όσιο Λουκά. Λίγο, πολύ λίγο χαρήκαμε τούς Δελφούς. 
"Ομως κερδίσαμε κάτι αφάνταστα μεγάλο. Ξαναβαπτιστήκαμε στα νάματα τού 
ελληνικού πολιτισμού. Γίναμε περισσότερο 'Έλληνες. Ξεκουραστήκαμε ψυχικά. 'Ο 
Πύθιος Άπόλλωνας μάς φώτισε τό δρόμο γιά κάτι τό πιο ωραίο καί πιο ύψηλό.

’Έτσι φθάσαμε στο περίφημο βυζαντινό μοναστήρι τού Όσιου Λουκά. Σάν 
σύνολο καί σάν λεπτομέρεια εΐνα.ι άπό τά ωραιότερα δημιουργήματα τού μεσαιω
νικού Ελληνισμού. "Ενας καλόγερος, άπομεινάρι τού παλαιού μοναστικού βίου, μάς 
ξεναγεί μέ φωνή τρεμουλιαστή, πού άντηχεΐ σάν ψαλμωδία κάτω άπό τό θόλο τού 
μεγάλου μοναστηριού. Μάς θαμπώνει ό πλούτος καί ή τέχνη. Έδώ άριστοι ψηφι- 
δωτογράφοι έδημιούργησαν άπαράμιλλα έργα, πού κινούν καί σήμερα τον θαυμασμό 
των ειδικών τής τέχνης. Τό ψηφιδωτό τού Όσιου Λουκά, τού Όσιου Νίκωνος τού 
Μετανοείτε, ό Παντοκράτωρ, ή Γέννησις, ή Βάπτισις, δλα σέ κάνουν νά προσευ- 
χηθής καί σύ στο Θεό τού άνωνύμου βυζαντινού τεχνίτου. ’Ανάψαμε τό κεράκι μας, 
ήπιαμε κρύο νερό στο προαύλιο τού μοναστηριού καί ξεκινήσαμε γιά τήν ’Αθήνα.

’Έχει αρχίσει νά βραδυάζη. Μερικά μωβιά συννεφάκια στέκονται πάνω άπό 
τά ’Αττικά βουνά. Φθάνουμε στήν γνώριμη, τή δίκιά μας γειτονιά. Χαρούμενοι! 
Αισιόδοξοι γιά τό αύριο. Γεμάτοι κέφι γιά μελέτη καί πρόοδο. "Ολοι μας ας 
παραδειγματισθοΰμε άπό τά έργα τών μεγάλων προγόνων μας.

"Ας έργασθοΰμε γιά τό καλό τής πατρίδος. Γιά τήν κοινωνία. Γιά τον συνάν
θρωπο ! Κάθε λόγος μας, κάθε πράξη μας, ας είναι πλημμυρισμένη άπό άγάπη καί 
άνθρωπιά.

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κο ινω νία  καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή  

πνευματική  τρ ο φ ή .



(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν  οδών ’Αθηνών κατ’ άλφ αβη τική ν σειράν.
Λασκαρίδου Αικατερίνης.
’Αρχίζει άπό τήν οδό ’Ιλισού, κοντά στήν «Ευαγγελίστρια» της Καλλιθέας καί 

τελειώνει στο συνοικισμό «'Αγία ’Ελεούσα» μετά τήν Καλλιθέα.
'Η Αικατερίνη Λασκαρίδου, Έλληνίς παιδαγωγός καί λογία, γεννήθηκε τό 1842 

στή Βιέννη. Τό 1864 'ίδρυσε στήν ’Αθήνα τό «Ελληνικόν Παρθεναγωγεϊον» καί έν 
συνεχεία έργαστήρια άπορων γυναικών, γυμνασιακές σχολές θηλέων καί διδασκα- 
λεΐον νηπιαγωγών. Άπέθανε τό 1916. (Θυγατέρες τής Αικατερίνης είναι, ή Ειρήνη 
(1889 - 1958), τυφλολόγος, ίδρύσασα, μέ δικά της χρήματα, τήν πρώτην στήν 'Ελ
λάδα σχολήν τυφλών καί ή Σοφία, (1882), ζωγράφος έμπρεσσιονιστικής τεχνοτρο
πίας).

Λάσκου Βασιλείου.
Πάροδος τής οδού Χρεμωνίδου 51, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «Νέον 

Παγκράτι».
Ό  Βασίλειος Λάσκος, άνώτερος άξιωματικός τοΰ Βασιλικού Ναυτικού, ήρως 

τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου, γεννήθηκε τό 1899 στήν Μάνδρα τής Έλευσΐνος. 
Μετά άπό σειράν άθλων στο Αΐγαΐον πέλαγος, έφονεύθη, μαχόμενος ήρωϊκά, επί τοΰ 
υποβρυχίου «Κατσώνης», τό όποιον, πληγέν ύπό γερμανικών βομβών κατεποντίσθη 
στά άνοικτά τής Σκιάθου τήν 14-9-1943. Τό όνομά του φέρει σήμερον περιπολι- 
τικόν σκάφος τοΰ Β.Ν.

Λασπα Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Μαυρίκιου 4, στή Νεάπολι, κοντά στή στάσι «Λασκάρεως» 

τών λεωφορείων «Γκύζη».
*0 Νικόλαος Λασπάς, Μακεδών φιλικός άπό τήν Σιάτιστα, γραμματεύς ών 

διαφόρων πασάδων είσηγεΐτο σ’ αύτούς τον εξοπλισμό τών Ελλήνων, ως άρματο- 
λών δήθεν κατά τών κλεφτών, ένώ σκοπός του ήταν νά εύρεθή ώπλισμένη μεγάλη 
μερίς τοΰ ’Έθνους.

Λασσάνη Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αμβροσίου Φραντζή 37, κοντά στήν «Κοίμησι τής Θεοτό

κου», στού Κυνοσάργους.
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'Ο Γεώργιος Λασσάνης (1796- 1870), άγωνιστής, πολιτικός καί συγγρα- 
φεύς άπό την Κοζάνη, ήκολούθησε τό 1820 τον ’Αλέξανδρο 'Τψηλάντη καί 
έγινε χιλίαρχος τοΰ ίεροϋ Λόχου. Τό 1828 ήλθε κρυφά στήν Ελλάδα καί με- 
τέσχε τοϋ Άγώνος ώς στρατοπεδάρχης τής Α. Ελλάδος μέχρι καί τής μάχης 
τής Πέτρας. Τό 1837 έγινεν υπουργός Οικονομικών, διετέλεσε δέ καί Νομάρχης 
’Αττικής. ’Έγραψε διάφορα άξιόλογα έργα.

Λάτα Διονυσίου.
Πάροδος τής όδοΰ Μεσολογγίου 6, κοντά στον «"Αγιο ’Ιωάννη» τής λεω

φόρου Βουλιαγμένης.
'Ο Διονύσιος Λάτας, έπίσκοπος Ζακύνθου (1884), γεννήθηκε στήν Ζάκυν

θο τό 1835 καί άπέθανε τό 1894. Διεκρίθη γιά τήν ευγλωττία του καί τήν πειθώ 
των θρησκευτικών του κηρυγμάτων. Έδημοσίευσε διάφορες θρησκευτικές πραγμα- 
τεϊς, έξέδωκε τήν εκκλησιαστική έφημερίδα «Σιών» (1881—1889), τά έργα: «Χρι
στιανική άρχαιολογία», «περί άθεϊστικών ιδεών», κ.ά.

Λαυράγκα Διονυσίου.
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 62, στο Μεταξουργείο.
Ό  Διονύσιος Λαυράγκας, έπιφανής μουσικοσυνθέτης καί Ιδρυτής τοΰ έλλη- 

νικοΰ μελοδράματος, γεννήθηκε στο ’Αργοστόλι τής Κεφαλληνίας τό 1864 καί άπέ
θανε τό 1941. Συνέθεσε μουσικήν κάθε είδους, ήτοι μονωδίας, χοροδίας, όπερέττας 
κ.ά. καί έξέδωσε τά έργα: « ’Εγχειρίδιου αρμονίας» καί «Θεωρία μουσικής».

Λαχανα Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Εύβοιας 45, κοντά στήν εκκλησία « Μεταμόρφωσις» 

τοϋ Πολυγώνου.
'Ο Κωνσταντίνος Λαχανας, άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε στο Βαθύ τής 

Σάμου τό 1769 καί άπέθανε τό 1842 έν έξορία. Τό 1814 έμυήθη στά τής Φιλικής 
Εταιρίας άπό τον πρόξενο τής Ρωσίας Γεράσιμο Σβορώνο καί τήν 17ην ’Απρι
λίου 1821 έκήρυξε τήν έπανάστασι στή Σάμο. Τήν άρχηγία τής έπαναστάσεως διε- 
τήρησε μέχρι τής εποχής κατά τήν όποια άφίχθη στή Σάμο ό Λυκούργος Λογοθέ
της καί άνέλαβε τήν εξουσία τής νήσου, κατόπιν εντολής τοΰ 'Υψηλάντου (8 Μαΐου 
1821). 'Ως ένας άπό τούς τέσσαρες χιλιάρχους τής νήσου, έλαβε μέρος σ’ όλες τίς 
μάχες, στις άποβάσεις στήν Μ. ’Ασία καί στήν έκστρατεία τής Χίου καί διεκρίθη 
παντοΰ γιά τήν άνδρεία του. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι).

Λάχητος.
Πάροδος όδοΰ Δεινοκράτους 135, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής «Μα- 

ράσλειον».
'Ο Λάχης, ’Αθηναίος στρατηγός, ήταν φίλος τοΰ Σωκράτους, πολέμιος τών 

δημαγωγών καί οπαδός τοΰ φιλειρηνικού κόμματος τοΰ Νικίου. 'Ηγήθη τό 427 π. 
X. τοΰ στόλου πού έστάλη στήν Σικελία προς βοήθειαν τών Λεοντίνων κατά τών 
Συρακοσίων, συνετέλεσε στήν σύναψι τής Νικιείου ειρήνης (421 π .Χ .) καί συνήψε 
τήν έν Μαντινεία σημαντική κατά τών Σπαρτιατών μάχη, στήν όποια καί έφο- 
νεύθη (418 π .Χ .).

Λαχούρη Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Ήρακλέους 'Ιερόν 8, κοντά στο εργοστάσιο «Φίξ».
Ό  Γεώργιος Λαχούρης ή Γουλιμής, οπλαρχηγός άπό τό Άγγελόκαστρο τής 

Αιτωλίας, διεκρίθη κατά τήν έπανάστασι τοΰ 1770 καί έπεσε μαχόμενος ήρωϊκά. 
κατά τών Τουρκοαλβανών.

(Συνεχίζεται)



ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

■^^ι’ ήμάς τούς "Ελληνας, τούς κατοικόΰντας τον χώρον πού πρώτος ό ’Απόστολος 
τών Εθνών εξέλεξε διά νά φανέρωση τον «άγνωστον Θεόν», ή Άνάστασις του 
Κυρίου αποτελεί δ,τι τό ουσιωδέστερου της άνά τούς αιώνας πορείας μας. Έκρατήθη 
άκοίμητον τό κανδήλι τής καρδίας έπί δύο χιλιετηρίδας καί συχνά έζήσαμε τό πάθος 
καί την Άνάστασιν τοϋ Γένους. Περισσότερον άπό κάθε άλλον λαόν, ό έλληνικός έσή- 
κωσε τό βάρος αμαρτωλών έπιθυμιών πολλών έχθρών τής Φυλής, πολλών έχθρών τοϋ 
"Εθνους οί όποιοι έπεδίωξαν νά φέρουν τό σκότος εις τον τόπον, νά έκδιώξουν την 
χαράν καί νά έγκαταστήσουν μόνιμον τήν δυστυχίαν. ’Αλλά δπως συγκλονιστική 
ύπήρξεν ή άδυναμία τοϋ θανάτου έπί τής ζωής, υπήρξε συγκλονιστική καί ή άδυνα- 
μία τής ΰλης έπί τοϋ πνεύματος του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. Πάντοτε λοι
πόν θά ίσταται ό άποκεκυλισμένος λίθος μάρτυς μιας τρομακτικής ήττης, πού έδοκί- 
μασαν οί χριστιανομάχοι καί οί θεοκτόνοι, οί έχθροί τής άληθείας, τής άγάπης καί 
τοϋ άνθρωπισμοϋ, αλλά πάντοτε θά καταυγάζη τήν οικουμένην τό φώς τό άνέσπερον 
πού μετέβαλε τάς τρεις γυναίκας άπό μυροφόρους εις Ευαγγελίστριας, άπό άπλας 
προσκυνητρίας εις διαπρυσίους κήρυκας τής μεγαλυτέρας σοφίας τών αιώνων. Τό 
ίδιον φώς πού διεσκέδασε τον φόβον τών μαθητών καί τούς ώδήγησε εις τήν κοσμοϊ- 
στορικήν ιεραποστολικήν τους πορείαν, άκλόνητους διά τήν πραγματοποίησιν τής 
μεγίστης έντολής τοϋ Διδασκάλου των « Π ο ρ ε υ θ έ ν τ ε ς  μ α θ η τ ε ύ σ α τ ε  
π ά ν τ α  τ ά Έ θ ν η  », τό ίδιον φώς θά λαμπρύνη τά σκότη καί θά όδηγή τό 
άτομον κάθε έποχής εις τήν οδόν τής πίστεως προς τον άνθρωπον, εις τήν οδόν τοϋ 
επιγείου πόνου, τής χαράς καί τοϋ θεϊκοΰ στο/ασμοΰ. Χ ρ ι σ τ ό ε  Ά ν έ σ τ η  !

Ο *** '
θάνατος τής νεαράς Σουηδέζας Εΰας Γκονίλα Μπάρνε, συνέπεια γρονθοκοπη- 

μάτων τοϋ έραστοϋ της Α. Κάβουρα, είναι ένα άπό τά πλέον δραματικά έπα- 
κόλουθα άνωμάλων συμβιώσεων καί «φιλοξενιών» κατά τον τελευταίου καιρόν. Δεν 
ύπεισερχόμεθα εις τάς λεπτομέρειας καί τήν «κοινωνιολογίαν» τοϋ δλου δράματος, 
αν καί πολλά, θά έπεβάλλετο νά γραφοΰν διά τήν ξανθήν κόρην τοϋ βορρά πού, άντι- 
μετωπίζουσα ίσως τά σεξουαλικά ζητήματα μέ τήν νοοτροπίαν τών κατοίκων τής 
χώρας της, ήλθεν εις τήν Ελλάδα καί έδέχθη νά συγκατοικήση μέ έναν, έν άγνοια 
της, έστω, κακοποιόν, ό όποιος δμως άπό τάς πρώτας ήμέρας τής συμβιώσεώς των 
έδειξε καθαρά τάς προθέσεις του. Καθημερινών σχεδόν έλάμβανον χώραν ξυλοκοπή
ματα, πολλάκις τό θΰμα μετεφέρθη εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών καί τά νοσο
κομεία, συνεπεία τών κακώσεων, καί δμως ούτε προσφυγή εις τήν ’Αστυνομίαν καί 
τήν Δικαιοσύνην ούτε λύσις τοϋ παρανόμου δεσμοϋ. Πολλά έπίσης θά ήδύναντο νά 
γραφοΰν διά τον υπάνθρωπον πού, καταποντισμένος εις τήν παρανομίαν, δέρει άνη- 
λεώς τό άσθενές θΰμα τής «γοητείας» του, άποζή σχεδόν έκ τών χρημάτων έκείνου 
καί μέτήν βάρβαρον έν γένει συμπεριφοράν του τό οδηγεί εις τον θάνατον. "Εργου 
τής Δικαιοσύνης βεβαίως είναι νά καταδειχθή τό πραγματικόν δψος ευθύνης τοϋ δρά
στου, μέχρι ποιου σημείου ούτος συνέβαλεν εις τον θάνατον τής νεαράς γυναικος, 
καί νά έπιβάλη τήν άρμόζουσαν τιμωρίαν. 'Η άστυνομική έπέμβασις, αν τής εδιδοντο
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τά νόμιμα δικαιώματα ύπό αύτού του θύματος 
την τραγωδίαν.

θά ήδύνατο νά είχε προλάβει ίσως

** *
'Υπάρχει λοιπόν πάντοτε τό πρόβλημα των άνωμάλων συμβιώσεων καί «φιλο

ξενιών», ένα πρόβλημα εις τό όποιον ή ’Αστυνομία έλαχίστην έχει Αρμοδιότητα και 
του οποίου τά τραγικά έπακόλουθα, δυστυχώς, μάς άπασχολοϋν τάς περισσοτέρας 
φοράς όταν είναι άργά πλέον. Άποδεικνύεται πάντως, ότι εις ένα συντριπτικόν πο- 
σοστόν έγκλημάτων πού δημιουργούν παρόμοιαι καταστάσεις, πταίει καί ή εύπιστία, 
καί ή έπιπολαιότης τού θύματος. ’Αψευδείς μάρτυρες περί τούτου δύο ακόμη παράλ
ληλα γεγονότα τών τελευταίων ήμερών. Τό ένα είναι εκείνο τής «φιλοξενίας» Αθιγ
γάνου επί δύο νύκτας εις δωμάτιον ξενοδοχείου, ύπό τού ομοφύλου της Δ.Γ. ετών 37. 
'Ο εραστής άθίγγανος τήν έγκατέλειψεν, ενώ αυτή έκοιμάτο, συναποκομίσας άπό την 
βαλίτσαν της 9 χιλιάδας δραχμάς εις χαρτονομίσματα, πράγμα τό όποιον ώδήγησε 
τό θύμα νά ριφθή εις τήν θάλασσαν διά νά αύτοκτονήση άλλά έσώθη εύτυχώς άπό προσ- - 
τρέξαντα λιμενικά όργανα. Καί τό άλλο είναι εκείνο τής άνωμάλως καί έν τώ πλαισίω 
άνωμάλων σχέσεων «φιλοξενίας» τού Έλληνος Θ.Κ. τών 24 έτών ύπό τού ’Άγγλου 
Θ.Τ. τών 51 έτών, είς τό διαμέρισμά του. 'Ο «φιλοξενηθείς» άπεχώρησε μίαν νύκταν 
συναποκομίζων 230 δολλάρια τού «εύεργέτου» του, άλλά καί . . . άμειβόμενος διά 
τούτο μέ τήν ποινήν τών 10 μηνών φυλακίσεως πού τού έπεβλήθη κατ’ αύτάς.

Φ *%
αινεται ότι οί νέοι μας άπεφάσισαν νά καταστήσουν πιο αίσθητην την παρου

σίαν τους εις τον τομέα τής μεγάλης καί μικράς παρανομίας. ’Έτσι εξηγούνται 
τά άλλεπάλληλα κρούσματα νεανικής έγκληματικότητος πού παρουσιάζονται τον 
τελευταίου καιρόν. Εις όσα έγραφα είς τά προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα» διά τούς 
νέους τού καιρού μας, ιδού τώρα προστίθεται μία δεκαμελής όμάς 1 δετών καί Ιθετών, 
οί όποιοι συνελήφθησαν διότι έκλεψαν 15 έν συνόλω αύτοκίνητα. Προστίθενται έπί- 
σης δύο 16ετεΐς πού διέρρηξαν δέκα καί πλέον καταστήματα, ταμεία θεάτρων καί 
κινηματογράφων είς τήν περιφέρειαν τών ’Αθηνών, καί έδήλωσαν ότι «εφαρμόζαμε 
τά κόλπα πού βλέπαμε εις τά άστυνομικά έργα». ’Ακόμη προστίθενται δύο εικοσαε
τείς πού έλήστευαν διαβάτας εις τούς δρόμους τού Κορυδαλλού μέ ψεύτικο πιστόλι, 
κ.λ. κ.λ. Άπό τούς ελαφρότερου παρανομήσαντας νέους τών ήμερών αύτών πάντως, 
χαρακτηριστικοί καί πρωτότυποι είς τάς εκδηλώσεις των θεωρούνται εκείνοι τής «ό- 
μάδος τών 12». Δέν πρόκειται βεβαίως έδώ περί τή ς . . . ομωνύμου όμάδος επιφανών 
λογοτεχνών, έργον τών οποίων είναι ή βράβευσις τών καλυτέρων βιβλίων τού έτους, 
άλλά περί τής γνωστής είς όλους μας, νομίζω, έκ τών τελευταίων έργων καί ήμερών 
της, όμάδος δώδεκα νεαρών «διανοουμένων» καί γενικώτερον «καλοτεχνιτών». 
Αυτοί λοιπόν οί φερέλπιδες νεαροί, άποτελοΰντες τον όμιλον «Νέες Μορφές», συνε- 
κεντρώθησαν περί τήν 11ην νυκτερινήν είς τήν πλατείαν τού Συντάγματος, έφόρεσαν 
άνάποδα τά σακκάκια των, έγύρισαν τά «ρεβέρ» τών πανταλονιών τους καί έκαμαν . . . 
πορείαν μέχρι τής πλατείας Κολοκοτρώνη. Πορείαν δέ, όχι διά νά διακηρύξουν δίκαια 
ή άδικα αίτήματά των, άλλά διά νά συγκεντρώσουν περιέργους. Καί όταν καί τούτο 
έγένετο, ό άρχηγός τών «Μορφών» ήνοιξεν ένα κουτί μέ χρώματα καί πινέλλα καί 
ήρχισε ζωγραφίζων έπί τής «ά λά Γιούλ Μπρύννερ» κεφαλής ενός μεμυημένου είς τά 
άδυτα τής «καλλιτεχνίας», ότε έσυνάχθη πλήθος μέγα διά νά ίδη καί νά θαυμάση, 
έπενέβη ή ’Άμεσος Δράσις διά τήν άποτακάστασιν τής κυκλοφορίας, έγένοντο συ
στάσεις, έπανελήφθη τό έργον των τήν έπομένην καί έπανελήφθη ή άστυνομική έπέμ- 
βασις ,έπελήφθη ή δικαιοσύνη κ.λ. κ.λ.

*
Τούς άδικούμε όμως τούς νέους μας. Τά οσα κάμνουν έδώ οί ίδικοί μας — έστω 

καί είς έξαρσιν τον τελευταίου καιρόν, μιμούμενοι προφανώς ομηλίκους των άλλων
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χωρών — είναι μηδέν έν συγκρίσει μέ εκείνα πού άλλοι νέοι, άλλων χωρών, πραγμα
τοποιούν έν τή άνία των ή έν τη σπουδή των προς ήρωποίησιν. Θά διαβάσατε νομίζω 
εκείνα πού συνέβησαν εις την πόλιν Κλάκτον της νοτιοανατολικής ’Αγγλίας, ένα 
κέντρον παραθερισμοΰ, την Κυριακήν καί Δευτέραν τού Πάσχα τών Καθολικών, ήτοι 
την 30 καί 31 Μαρτίου, ώς καί έκεΐνα πού συνέβησαν τάς ιδίας αύτάς ημέρας εις τήν 
Όστάνδην καί άλλας παρακτίους πόλεις τού Βελγίου. Όρδαί χιλίων νεαρών ’Ά γ 
γλων καί τών δύο φύλων, ένδεδυμένων μέ τήν τελευταίαν λέξιν τής μόδας—πέτσινες 
ζακέττες, πανταλόνια «μπλοΰ τζήνς» κ.λ.—είσήλασαν εις τήν πόλιν Κλάκτον μέ τήν 
άνατολήν τού ήλιου, κατά τήν Κυριακήν, καί συνεπλάκησαν μέ τήν ’Αστυνομίαν, 
έθραυσαν ύαλοπίνακας, έλεηλάτησαν καταστήματα, άνέτρεψαν αυτοκίνητα, έ'ρρι- 
ψαν καρέκλες καί πολυθρόνες εις τήν θάλασσαν, κατέλαβον έξ εφόδου μίαν κατασκή- 
νωσιν παραθεριστών, κατέστρεψαν μίαν λέσχην καί έρριψαν ένα περιπατητήν εις τον 
ποταμόν έκ γεφύρας ύψους 9 ποδών, έδειραν πολίτας καί ιδίως γυναίκας, καί, γενι
κώς, έπεδόθησαν εις βανδαλισμούς άνευ προηγουμένου εις τήν . . . παγκόσμιον ιστο
ρίαν τών τέντυ-μπόϋς. Ταϋτα δέ ύπό τον δαιμονιώδη θόρυβον τών σκοϋτερς καί τών 
μοτοσυκλεττών διά τών οποίων έφθασαν εις τήν πόλιν καί ύπό τάς άνατριχιαστικάς 
κραυγάς πού έβγαζαν αί φίλαι των καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού οργίου. Έπρόκειτο 
δι’ έ'να «άμόκ», δι’ ενα άγελαΐον ένστικτον πού ή ’Αστυνομία δέν ήδυνήθη νά έξη- 
γήση. Γεγονός είναι δτι ή τοπική ’Αστυνομία, χρησιμοποιήσασα καί λυκόσκυλα, 
έπάλαισεν ολόκληρον τήν ήμέραν διά νά έπιβάλη τήν τάξιν, έφιλοξένησε δέ τήν πρώ- 
την νύκτα 97 συλληφθέντας νέους εις τά κρατητήριά της καί τούς απήγγειλε κατη
γορίαν διά σωματικάς βλάβας, διά κλοπάς καί διαρρήξεις, φθοράν ξένης ιδιοκτησίας, 
μέθην, διατάραξιν τής κοινής ήσυχίας καί κακήν συμπεριφοράν έναντι τών πολιτών 
τής πόλεως εκείνης. Τήν έπομένην ήμέραν, Δευτέραν τού ΙΊάσχα, νέα συμπλοκή τών 
τέντυ-μπόϋς μέ τήν ’Αστυνομίαν, νέαι ωμότητες, καί συλλήψεις δέκα νεαρών διά νά 
προστεθούν εις τούς 97 τής προηγουμένης. "Οσον δι’ έκεΐνα πού συνέβησαν εις τήν 
Όστάνδην, μία άνταπόκρισις έκ Λονδίνου μάς πληροφορεί: « . . .  Τήν Κυριακή καί 
» τήν Δευτέρα τού έφετεινοΰ Πάσχα, κάπου δέκα χιλιάδες νέοι, συνοδευόμενοι άπό 
» άφθονες κοπέλλες, ακριβώς όπως καί στήν περίπτωσιν τού Κλάκτον, έπέδραμαν 
» άπό τήν ’Αγγλίαν έναντίον τής Όστάνδης καί άλλων παρακτίων πόλεων τού Βελ- 
» γιου. ’Έσπασαν τά μπάρ, διέλυσαν τά μαγαζιά, κατέστρεψαν τά αυτοκίνητα καί, 
» ένθαρρυνόμενοι άπό τά στριγγλά ξεφωνητά τού κοριτσόκοσμου, πού τούς συνώ- 
» δευε, διεξήγαγον άληθινήν μάχην έναντίον τής βελγικής ’Αστυνομίας . . .». Ά ς  
εύχηθώμεν λοιπόν, έξ άνάγκης έστω, νά . . . παραμείνουν εις τά μέχρι σήμερον επί
πεδα έγκληματικότητος οί νέοι μας, έστω καί ηΰξημένα έν σχέσει μέ άλλα έτη—αν 
καί δυνατόν ή στατιστική εις τό τέλος τού έτους νά μή παρουσιάση έξαρσιν τής νεα
νικής έγκληματικότητος καί νά είναι έποχικά ή συμπτωματικά τά πολλά τελευταία 
κρούσματα— καί νά μή φθάσουν ποτέ εις τό έπίπεδον έκείνων τής ’Αγγλίας καί 
άλλων χωρών. Τό εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν, βέβαιοι οντες δτι ή ελληνική κοινωνία 
δέν δύναται νά έκθρέψη παρομοίαν «έλπίδα τής αυριον» . . .

X πάρχουν άνθρωποι, εις τον εικοστόν αιώνα, πού παρανομούν άπό «εύγενή 
ιδεώδη»; Υπάρχουν καί παραϋπάρχουν! "Ενας άπό αύτούς είναι έκεΐνος πού δέν 
άντεχε ή ψυχή του νά βλέπη άλυσοδεμένην τήν Βόρειον "Ηπειρον, δι’ δ καί . . .έσπασε 
τά δεσμά της, εις τό σχετικόν άγαλμα τής οδού Τοσίτσα, πράγμα τό όποιον τού έστοί- 
χισε σύλληψιν καί παραπομπήν του άρμοδίως . . . "Ενας άλλος είναι έκεΐνος πού δέν 
ήμποροΰσε πλέον νά βλέπη «εκείνο τό πράγμα δπου τά άλογα τρώνε τά λεφτά τών 
άνθρώπων»—καί οπού ό ίδιος είχε χάσει πολλές οικονομίες του—δι’ δ καί άγόρασε 
μερικά κιλά βενζίνης καί άπεπειράθη νά κάψη τό «πράγμα», δηλαδή τον φαληρικον 
ιππόδρομον! Τό . . . κακό έπί τού προκειμένου είναι δτι κατέφθασαν έκεΐ «άνθρωποι
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μέ αύτοκίνητα καί σειρήνες», έσβησαν τή φωτιά, τον συνέλαβαν, κ.λ. κ.λ. . . Τρίτος 
παράγων τής κατηγορίας αυτής είναι μία εκπρόσωπος τοΰ «άσθενοΰς φύλου», ή 
πασίγνωστη πλέον και έσχάτως έπανασυλληφθεϊσα ηλικιωμένη κλέπτρια καί άπα- 
τεών Α.Τ., πού κατά την πολυετή «σταδιοδρομίαν» της έχει έγκλεισθή 63 φοράς 
εις τά κρατητήρια τής ’Ασφαλείας, έχει συνολικώς καταδικασθή εις 20 έτών φυλά- 
κισιν καί έχει δηλώσει άνω των 30 ψευδώνυμα. Αύτή, μία έκδοχή την θέλει ώς έγκλη- 
ματοϋσαν άπό το 1928 μέχρι σήμερον διά «το καλό των πτωχών», άλλη δμως έκδοχή 
την παρουσιάζει δτι μόνον τελευταίως άπεφάσισε νά «κάμη τό καλό», ήτοι νά πωλήση 
τό έκ κλοπών καί άπατών άποκτηθέν διαμέρισμά της, νά διανείμη τό τίμημα εις τούς 
πτωχούς καί νά ζήση τό ύπόλοιπον τής ζωής της άπό έλεημοσύνας. Καί αυτό διότι 
ήσθένησεν, ένοσηλεύθη εις τό νοσοκομείου, έπίστευσεν δτι ελάχιστος χρόνος τής 
άπομένει εις την ζωήν, καί άπεφάσισε νά ρυθμίση τάς σχέσεις της μέ τον Θεόν . . . 
'Ομολογουμένως, όσον καί έάν τά τρία αύτά περιστατικά τής τελευταίας έπικαιρό- 
τητος παρουσιάζουν κάποιαν εύθυμον όψιν, περικλείουν έν τούτοις πολλάς δραματικάς 
πτυχάς τής άνθρωπίνηε ύποστάσεως. Καί αυτάς τάς πτυχάς, ημείς οί άστυνομικοί 
τάς γνωρίζομεν πρώτοι, εις τήν σπουδήν τής άβυθομετρήτου κοινωνικής πραγματι
κότητας πού τό λειτούργημά μας έπιβάλλει.

Ε ***
φυγεν ό «ξανθός ’Απρίλης», κατά τήν έκφρασιν τοΰ Σολωμοϋ, είσήλθομεν 

εις τον Μάίον τών παντοειδών ερώτων καί σχεδόν εις τό καλοκαίρι τό «άγιον». 
’Από τούς πιστούς τοΰ βωμοϋ τής ’Αφροδίτης λοιπόν—καί έλάχιστοι είναι οι μή 
πιστοί—όσοι δεν διαθέτουν Ι.Χ. νά απομακρυνθούν καί μέσα νά εύρεθοΰν εις άλλους 
εύπρεπεστέρους χώρους, άλλά καί τόσαι άλλαι κατηγορίαι έραστών θά καταφύγουν 
όπως πάντοτε εις τον Λυκαβηττόν, τό Μνημείου τοΰ Φιλοπάππου καί τόσα άλση 
τής πόλεως τών ’Αθηνών. Μαζί μέ αύτούς, ώς γνωστόν, θά καταφύγουν εκεί έκβια- 
σταί, άρπαγες τσαντών, σακκακίων, πορτοφολίων κ.λ., κοιναί γυναίκες μέ άφροδί- 
σια νοσήματα, πληθύς ανωμάλων τύπων πού φθάνουν πολλάς φοράς εις τό ειδεχθές 
έγκλημα, καί άλλα κοινωνικά αποβράσματα. Νά ύπομνησθοΰν καί άπό τάς στήλας 
αύτάς τά δσα μας έπιβάλωνται εις τον τομέα τοΰτον μέ τήν έναρξιν τοΰ θέρους; Νο
μίζω δτι δέν είναι άπαραίτητον, άφοΰ αί διαταγαί καί αί κατευθύνσεις πού δίδονται 
έκ τών αρμοδίων ύπηρεσιών είναι άρκεταί. "Ας σημειωθή μόνον δτι εις τά άλση αύτά 
καταφεύγουν καί άνύποπτοι τουρίσται πολλάς φοράς, οί όποιοι, δπως μερικά τελευ
ταία γεγονότα άποδεικνύουν, έχουν γίνει στόχος πολλών ημεδαπών κακοποιών. 
Ά ς  προσπαθήσωμε λοιπόν νά άποφευχθή δσον τό δυνατόν ή δυσφήμησις τής χώρας 
μας εις τό εξωτερικόν, μία δυσφήμηήις πού έξαπολύεται προς πάσαν κατεύθυνσιν 
άπό έκείνους πού μάς άνταγωνίζονται εις τον τουρισμόν, όταν λαμβάνουν χώραν 
καί τά έλαχιστότερα έστω έγκλήματα ημεδαπών κατά άλλοδαπών.

*
X,»ωρίς σχόλια—έκτος άπό ένα έγκάρδιο «είθε νά πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα 
αύτά καί τόσα άλλα πού μάς απασχολούν»—παραθέτω τό κατωτέρω πληροφοριακόν 
σημείωμα μεγάλης πρωινής έφημερίδος: «Σύστημα τηλεοράσεως μελετάται νά έγκατα- 
» σταθή τόσο στήν "Αμεση Δράση, δσο καί στήν Τροχαία ’Αθηνών. Ή  σκέψις αύτή 
» αφορά ένα μέρος—ίσως τό πιο σημαντικό—άπό τά έπαναστατικά σχέδια πού ύπάρ- 
» χουν γιά τον έκμοντερνισμό τής ’Αστυνομίας. Άπό τό σύστημα τής τηλεοράσεως 
» θά είναι σέ θέση ή Άμεση Δράση καί ή Τροχαία, νά παρακολουθούν καί νά ελέγχουν 
» βήμα προς βήμα δλους τούς κεντρικούς δρόμους τής πό?^εως. Το σύστημα αύτό, 
» αν τελικώς γίνη άπό σκέψη πραγματικότητα, θά έχη σάν άποτέλεσμα τον περιορι- 
» σμό τών διαρρήξεων, τροχαίων δυστυχημάτων καί άλλων άξιοποίνων πράξεων, 
» σ’ ένα σημαντικό τμήμα τής πόλεως, τό όποιον θά βρίσκεται διαρκώς κάτω άπό 
» τό άγρυπνο μάτι τής Αστυνομίας. Γιά τήν πραγματοποίηση δμως τού σχεδίου αύ-
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» τού, το όποιο για τή χώρα μας έγγίζει τά όρια τοϋ ονείρου, χρειάζεται μεγάλο καί 
» άποφασιστικό βήμα. Συγκεκριμένα, ή άμέριστη συμπαράσταση του κράτους, 
» γενναία οικονομική επιχορήγηση και έξεύρεση ικανών αξιωματικών, οί όποιοι 
» προηγουμένως πρέπει νά έκπαιδευθοΰν στο εξωτερικό. Κατ’ αύτόν τον τρόπο ή 
» Ελληνική ’Αστυνομία θά γίνη εφάμιλλη έκείνων τών προηγμένων χωρών, έτοιμη 
» σέ κάθε στιγμή νά άντιμετωπίση άποτελεσματικά τούς κακοποιούς. "Υστερα από 
» συμβούλια, διαβήματα καί έπιφυλάξεις, άποφασίσθηκε νά άγορασθοϋν καί νέα 
» αυτοκίνητα, κατάλληλα γιά τούς δρόμους τής ’Αθήνας, πού νά άναπτύσουν μεγάλη 
» ταχύτητα. Τό άπαραίτητο κονδύλιο έγκρίθηκε, τά αυτοκίνητα άγοράσθηκαν . . . 
« ’Αγοράσθηκαν άκόμη δύο μεγάλα αύτοκίνητα τά όποια θά χρησιμοποιηθούν σάν 
» κινητά άνακριτικά καταστήματα. Μέσα σ’ αύτά, αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας 
» θά έπιλαμβάνωνται επί τόπου περιστατικών καί θά παίρνουν άμέσως μαρτυρικές 
)) καταθέσεις πολιτών, χωρίς οί πολίτες νά ταλαιπωρούνται τρέχοντας στα αρμόδια 
)> τμήματα. Έκτος τής ’Αμέσου Δράσεως δηλαδή θά έ'χουμε καί άμεση ανάκριση. 
>> Τό σύστημα τής έπί τόπου άνακρίσεως δεν άποκλείεται νά έπεκταθή μέ τήν πά- 
» ροδο τού χρόνου . . . ’Άλλο σχέδιο τής ’Αστυνομίας είναι ή έγκατάσταση σέ διάφορα 
» σημεία τής πόλεως αστυνομικών τηλεφωνικών θαλάμων, μέ τή συνεργασία βεβαίως 
» τού Ο.Τ.Ε. ’Από τούς θαλάμους αύτούς θά μπορούν οί πολίτες μέ ειδικά κέρματα 
» νά τηλεφωνούν δωρεάν, στο 100 καί σ’ άλλες άστυνομικές ύπηρεσίες αμέσου κινητο
ί) ποιήσεως. Τά μέτρα αύτά είναι ριζοσπαστικά. Ά ν  πραγματοποιηθούν, ή Άστυνο- 
» μία μας θά γίνη άπό τις πιο σύγχρονες τής Εύρώπης ».

Μ ικρόν καί πάλιν απάνθισμα άπό τήν ξένην αστυνομικήν εϊδησεογραφίαν τών 
τελευταίων ημερών:

* Εις συναγερμόν έτέθησαν όλαι αί άστυνομικαί δυνάμεις τής Γεωργίας διά 
νά συλλάβουν συμμορίαν κλεπτών αύτοκινήτων, μέλη τής όποιας έδολοφόνησαν τρεις 
άστυνομικούς. Τά θύματα εύρέθησαν εντός άπομεμονωμένης δασώδους περιοχής, μέ 
τάς χεΐρας δεμένας καί φέροντα τραύματα διά πυροβόλων όπλων.

*Έννέα άστυνομικοί τού Σικάγου έπαγίδευσαν τέσσαρας ενόπλους γκάγκστερς, 
κατόπιν ληστείας, καί έφόνευσαν τρεις έξ αυτών. Ό  τέταρτος διέφυγεν.

* Δύο αυστηροί αστυνομικοί ούρίσθησαν νά έπιβλέπουν τούς μελετώντας φοι- 
τητάς έντός τής βιβλιοθήκης τής Ρηζέντα (Λος Άντζελες), μιας τών μεγαλυτέρων 
βιβλιοθηκών τού κόσμου. Καί τούτο διότι οί φοιτηταί, κατά τήν ώραν τής μελέτης 
άφηναν ελευθέρους μέσα εις τάς αίθούσας . . . ποντικούς, πού είχαν κρυμμένους εις 
ειδικά δέματα ή εις τά θυλάκιά των, όπό*:ε οί σοβαροί πελάται τής βιβλιοθήκης—καί 
ιδίως αί γυναίκες—δέν έκάθηντο πλέον εμπρός εις τά τραπέζια των άλλά επάνω εις 
αύτά . . .

*'Ένας έπαίτης, πού συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομίαν τού Τορόντο, άφέθη 
άμέσως ελεύθερος μετά τήν έπίδειξιν τής ταυτότητάς του. Καί τούτο διότι ήτο ό 
πολυεκατομμυριούχος Μέλ Λάστμαν, ό όποιος, θέλοντας νά διαπιστώση τά αισθή
ματα τού κοινού έναντι τών επαιτών, διεπίστωσεν ότι ελάχιστοι ήσαν εκείνοι πού τού 
προσέφεραν βοήθειαν καί, πάντως, ούδεμία γυναίκα ! "Οσοι τον «ελέησαν», έλαβον 
τήν έπομένην άνά μίαν επιστολήν καί 25 δολλάρια έκαστος, ένας δέ πτωχός ναυτικός 
έλαβε εκατό δολλάρια. . .

* «Πανεθνικόν Συνέδριον» εμπόρων λευκής σαρκός, άπό δλον τό Μεξικόν, 
έλαβε χώραν εις είδικώς ένοικιασθέν προς τούτο θέατρον τής Πόλεως τού Μεξικού. 
Ή  ’Αστυνομία το διέλυσε καί, φυσικά, προέβη εις τά περαιτέρω . . .

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Τφυπουργοϋ Εσωτερικών προήχθησαν εις τον βαθμόν 

του 'Υπαστυνόμου Α' τάξεως οί κάτωθι ύπαστυνόμοι Β' τάξεως :
1) Κατ’ εκλογήν οί κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, 2) Ιωάννης Όρφανί- 

δης, 3) Κωνσταντίνος Μανώλης, 4) Δημήτριος Νικολόπουλος, 5) Χρηστός Τσαμαν- 
τάς, 6) ’Ιωάννης Γιαννόπουλος, 7) ’Αθανάσιος Λαχανας, 8) ’Ιωάννης Ρίζος, 9) 
Μιχαήλ Λιάπης, 10) Θεοχάρης Μαντζαβάς, 11) Γεώργιος Γαλλίκας, 12) Κων
σταντίνος Σακέλλιος, 13) ’Αθανάσιος ’Αθανασίου, 14) Παναγιώτης Κίννας, 15) 
Διονύσιος Άνδρινόπουλος, 16) Στυλιανός Τζανάκης, 17) Πέτρος Μαργαρίτης, 
18) Παντελής Πέτρου, 19) Νικόλαος Κατσαρέας, 20) Γεώργιος Μανέττας, 21) 
Χρηστός Παναγόπουλος, 22) Γεώργιος Κουτέρης, 23) Γεώργιος Οΐκονομάκος, 
24) Γεώργιος Γκόντας, 25) Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος, 26) Μιχαήλ Καρα- 
χάλιος, 27) Ή λίας Παναγόπουλος, 28) ’Αθανάσιος Χατζής, 29) Παναγιώτης Δρα- 
νας, 30) Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, 31) Δημήτριος Τζούρας, 32) ’Ιωάννης 
Καλονόμος, 33) Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, 34) Βασίλειος Παπαναστασίου, 
35) Στέφανος Κοντός, 36) Γεώργιος Δημόπουλος, 37) ’Ιωάννης Καραχάλιος, 38) 
Νικόλαος Γκούτης, 39) Ή λίας Κότσυρας, 40) Γεώργιος Κοκορόγιαννης καί 41) 
Π αναγιώτης Κάλλιας.

2) Κατ’ άρχαιότητα οί κ.κ. 1) Νικόλαος Ψιμόγιαννος, 2) Άδάμ Καλαΐτζά- 
κης, 3) Ή λίας Μπαγετάκος, 4) Εμμανουήλ Μποσινάκης, 5) Χρήστος Άναστασό- 
πουλος, 6) ’Απόστολος Λάγιος, 7) Γεώργιος Γεωργόπουλος, 8) Χρήστος Κυρια- 
ζής, 9) Κωνσταντίνος Πυροβολάκης καί 10) Σπυρίδων Καραβάς.

—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας προήχθη εις Ύπαρχιφύ- 
λακα ό έν Μ.Δ. Άστυφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Λίβας, ώς συμπληρώσας τετραετίαν 
εις τον βαθμόν του Άστυφύλακος καί διότι έχουν προαχθή νεώτεροί του είς άνώτα- 
ρον βαθμόν.

** *

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—ΙΙαρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος ο ί’Αστυφύλακες κ.κ. Χρήστος Λιά
πης, Γεώργιος Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Σιδέρης καί Παναγιώτης Τσαπαρας.

—Άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους πειθαρχίας ό Άστυφύ- 
λαξ κ. Χρήστος Βασιλείου.

** *
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, ό ’Αστυνομικός Διευθυν
τής Α' τάξεως κ. Νικόλαος Βερελής ώρίσθη ώς τακτικόν μέλος τού ’Αστυνομικού 
Συμβουλίου, αντί τού είς ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Κερκύρας άποσπασθέντος όμοιο- 
βάθμου του κ. ’Αγησιλάου Παπασταφίδα.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας ό Άστυφύλαξ κ. Σπυρί
δων Πουλόπουλος μετετάγη είς τήν κατάστασιν τής Μ.Δ.

—Δι’ άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργοΰ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική καί ηθι
κή άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Γεώργιον Μεσημέρτζην, διότι κατά τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων του έπεδείξατο εξαιρετικήν δραστηριότητα καί έκτακτον άφοσίω- 
σιν, συντελέσας ούτως είς τήν εύόδωσιν τού έργου τής ’Αστυνομίας, προκληθέντων 
εντεύθεν εύμενών σχολίων έκ μέρους τού κοινού υπέρ τού' ’Αστυνομικού Σώματος.
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Π Ε Ν Θ Η

Άδανάσιος Κιτσοπανίδης
Τό ’Αστυνομικό Σώμα ύπέστη, για μια ακόμη φορά, καινούργιο πλήγμα. 'Ένα 

εκλεκτό του παιδί, ένας άριστος άξιωματικός, άφησε πρόωρα τον πρόσκαιρο κόσμο. 
Χάθηκε άπό κοντά μας ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άξιαγάπητος προϊστάμενος, 
έ'νας πολύτιμος συνεργάτης.

Στις 12 ’Απριλίου πέθανε στο νοσοκομείο « ’Αλεξάνδρα», όπου έκτάκτως πριν 
λίγες μέρες είχεν είσαχθή λόγω καρδιακής προσβολής, ό ’Αστυνόμος Α' ’Αθανά
σιος Κιτσοπανίδης.

Στη κηδεία του, πού έγινε στο Α' νεκροταφείο, παρευρέθησαν ό άναπληρω- 
τής ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ό Διευθυντής τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών κ. Γεώργιος Κανελλάκης, ό Α 
στυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Νικόλαος Βε- 
ρελής, Γενικός Επόπτης ’Αγορανομίας, στην οποία 
καί υπηρετούσε μέχρι τού θανάτου του ό έκλιπών, 
πολλοί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί 
καί πλήθος κόσμου τής άθηναϊκής κοινωνίας. ’Επί 
τής σοροϋ τού θανόντος κατετέθη στέφανος έκ μέρους 
τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τον έπικήδειον έξε- 
φώνησεν ό ’Αστυνόμος Β' κ. Άνδρέας Κωσταράς, ό 
όποιος μεταξύ τών άλλων είπεν καί τα εξής :

«Έπάμεροι! Τί δέ τις; Τί δΓ οΰ τις; Σκιάς 
όναρ άνθρωπος!» Τής σκιάς όνειρο είναι ό άνθρωπος.
Σκληρός καί άκατάλυτος ό λόγος τού Πινδάρου. Καί 
γίνεται σκληρότερος, όταν πρόκειται δΓ ένα έξαίρετον 
άνθρωπον-άστυνομικόν, ό όποιος μέ μόχθους καί στε
ρήσεις είχεν όλοκληρωθή καί προσέφερε τά πάντα 
εις τήν ’Αστυνομίαν, τήν Κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα. Ήλθεν όμως άνελέητος 
ό θάνατος, έκοψε τό νήμα τής ζωής του προώρως καί ήδη τά παρασύρη προς τον 
τάφον όλα.

Αύτή ήτο ή μοίρα τού άρίστου άξιωματικοΰ, τού λαμπρού οικογενειάρχου, 
τού ’Αστυνόμου Α' ’Αθανασίου Κιτσοπανίδη.

Έγεννήθη εις τήν καρδίαν τής Ρούμελης, εις τήν Λαμίαν τώ 1909.
Έν έτει 1933 κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί εις τήν πρώτην βα

θμίδα αυτού. Ά λλ ’ είχεν έφεσιν προς μάθησιν, προς πανεπιστημιακήν μόρφωσιν 
καί γενικώς είχε τάξει ώς μοναδικόν σκοπόν τής ζωής του τήν άνοδον. Καί τήν 
έπραγματοποίησε.

'Υπηρέτησεν άλληλοδιαδόχως εις πολλάς άστυνομικάς ύπηρεσίας. Τάς έ- 
τίμησε μέ τήν άκαταπόνητον δραστηριότητα, τον ζήλον, τήν εργατικότητα καί 
τήν έπιδειχθεΐσαν εξαιρετικήν του προσήλωσιν προς τό καθήκον. Ή  το εύπροσήγο- 
ρος καί πράος, άλλά έν ταυτώ δυναμικός καί γενναίος.

Έ ν τή έκτελέσει τού ύψίστου καθήκοντος έπλήγη ή ύγεία του, ύποστάς τήν 
29-6-60 καρδιακήν προσβολήν (έμφραγμα μυοκαρδίου), έξ αφορμής τής μέχρις αυ
τοθυσίας έπεμβάσεώς του εις λαβοΰσαν χώραν πυρκαϊάν εις τι κατάστημα τού ΣΤ' 
’Αστυνομικού Τμήματος, ούτινος έτύγχανε Διοικητής...

...Αύτός ήτο ό έκλιπών ’Αστυνόμος Α' ’Αθανάσιος Κιτσοπανίδης. 'Οποίαν άλ
λην περιγραφήν δύναταί τις νά κάμη διά να έξάρη τον άστυνομικόν καί άνθρωπον;
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Είχε γενναιότητα καί υψηλήν περί του καθήκοντας άντίληψιν. Είχε πλήρως 
κατανοήσει τήν ρήσιν «Ποτέ άπό τό χρέος μη κινοΰντες» καί ότι τά μεγαλύτερα 
όπλα διά τούς άστυνομικούς είναι ή γενναιότης καί ή άρετή.

Εις οίανδήποτε 'Υπηρεσίαν καί άν έτοποθετήθη κατέδειξεν άπολύτως ότι 
κατείχε τά ψυχικά καί πνευματικά χαρίσματα τοϋ ήγήτορος...

...’Αναπότρεπτος όμως είρμαμένη ήθέλησε νά φύγη άπό τον κόσμον προώρως. 
Κατέπεσεν ώς δρυς καί άφήκεν άπαρηγόρητον τήν τεθλιμμένην σύζυγόν του καί τούς 
οικείους του. 'Ο άδόκητος θάνατός σου, άγαπητέ συνάδελφε, πολυφίλητε νεκρέ, 
έπροξένησεν βαθεΐαν καί ειλικρινή θλϊψιν εις όλους μας.

Κοιμήσου ήσύχως! Ή  οίκογένειά σου, οί [δικοί σου, οί φίλοι σου, όλοι οί α
στυνομικοί οί όποιοι σέ έγνώρισαν καθ’ όλην τήν σταδιοδρομίαν σου καί παρηκο- 
λούθησαν μέ άγάπην τήν δραματικήν άσθένειάν σου, ήδη συναδελφώνουν τά δά- 
κρυά των μέ τήν σιωπηλήν γλώσσαν τής άκαταλύτου μνήμης σου.

Καί τό χώμα τής ’Αττικής τό όποιον θά σέ σκεπάση, ’Αστυνόμε ’Αθανάσιε, 
Κιτσοπανίδη, ας είναι έλαφρόν.

Αΐωνία ή μνήμη σου, άλησμόνητε συνάδελφε».
Ό  ’Αθανάσιος Κιτσοπανίδης προήχθη σέ 'Υπαστυνόμο Β' τό 1943, τό 1946 

σέ 'Υπαστυνόμο Α', τό 1952 σέ ’Αστυνόμο Β' καί τό 1959 σέ ’Αστυνόμο Α'. Σ’ 
όλες τις άστυνομικές υπηρεσίες όπου ύπηρέτησεν, προσέφερεν άναντίρρητα πολύτι
μες υπηρεσίες. ’Ακέραιος τον χαρακτήρα καί τό ήθος, τίμιος καί αξιοπρεπής, προι
κισμένος μέ έξαιρετική ευθυκρισία καί ευφυΐα, διεκρίθη γιά τήν άφοσίωσί του στο 
καθήκον καί γιά τήν έργατικότητά του. ’Αγαπητός σ’ ολκούς, προϊσταμένους καί υ
φισταμένους, έ'χαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί στήν κοινωνία.

Θρηνούμε τον σεβαστό προϊστάμενο, τον καλό φίλο, τον άριστο άξιωματικό. 
Κλαϊμε τον πρόωρο χαμό του καί εύχόμεθα όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχή του 
καί χαρίση στούς οικείους τους τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

’Ά ς είναι έλαφρό τό χώμα πού σέ σκέπασε άλησμόνητε ’Αστυνόμε καί Α ιώ 
νια ή μνήμη σου.

Κωνσταντίνος Ρήγας
Ή  ανίατη καί επάρατη άρρώστεια τής έποχής μας κτύπησε καί τον Άνθυπα- 

στυνόμο Κωνσταντίνο Ρήγα,πού πέθανε στις 14 ’Απριλίου στο νοσοκομείο «Εύαγγελι-
σμός» καί κηδεύθηκε τήν επομένη άπό τό Α' νεκροτα
φείο. ’Αντιπροσωπεία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, φί
λοι, συνάδελφοι καί συνεργάτες, άπέδειξαν μέ τήν πα
ρουσία τους στήν κηδεία τού άποθανόντος πόσο τον εκ
τιμούσαν καί πόσο τον αγαπούσαν.

Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό ’Αστυνόμος Α' κ. Χα
ράλαμπος Κοττικιάς, πού μεταξύ άλλων είπε, τά εξής : 

«... Γιά μάς άγαπητέ Κώστα δέν άπέθανες, ζής! 
Ζή ή άνάμνησις τής άκεραιότητός σου, τού έντιμου 
χαρακτήρος σου καί τόσων άλλων χαρισμάτων, τά ό
ποια σέ στόλιζαν ώς άνθρωπον καί ώς μέλος τής άστυ- 
νομικής οικογένειας.

Καί καθ’ όσον άφορά εμέ, ό όποιος σέ έγνώρισα καί 
συνειργάσθην μαζύ σου κατά τά τελευταία ετη, ή αγά
πη καί ή έκτίμησίς μου, έπέβαλον άκόμη περισσότε
ρον τον τελευταΐον τούτον χαιρετισμόν...

• ••'Υπηρέτησες κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εις πλείστας άστυνομικάς 
υπηρεσίας, έπιδείξας πίστιν καί πλήρη άφοσίωσιν προς τό καθήκον.


