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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς 
τήν Πάντειον Ανωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

3. ' 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην όφείλουσιν οί άποτελοΰντες τό προσωπικόν των 
παιδικών 'Ιδρυμάτων, εάν θέλωσι νά έπιδράσωσιν ίσχυρώς καί εύνοϊκώς έπί τόν χα
ρακτήρα των νέων άνθρώπων, άφ’ ένός μέν νά συναισθανθώσιν οί ίδιοι, άφ’ έτέρου 
δέ νά έμπνεύσωσιν οί ίδιοι εις τήν ψυχήν των παιδιών καί εφήβων κατά σειράν έ κ- 
τ ί μ η σ ι ν ,  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν  καί ά γ  ά π  η ν.

Θά έπιχειρήσωμεν νά ρίψωμεν βλέμμα καί εις τά τρία ταΰτα χαρακτηριστι
κά σημεία(Χ) :

4. Καί έν πρώτοις άναφορικώς προς τήν «έκτίμησιν». Ή  προσέλκυσις της 
έκτιμήσεως έκ μέρους των τροφίμων ήρτηται έκ τής προσωπικής άξίας καί τής προ
σωπικής ίκανότητος τοϋ έργαζομένου. ’Εάν ό έργαζόμενος στερήται τοϋ δώρου τής 
ίκανότητος ως προσωπικότης, «παρά πάσαν φιλικήν συντροφιάν μέ τά παιδιά», νά 
έμπνέη ταυτοχρόνως τό προσήκον σέβας είς αύτά κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
έξασφαλισθή άπό οίωνδήποτε έκ μέρους των άναιδειών καί θρασυτήτων, έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει δεν είναι καλός παιδαγωγός. ’Άλλως τε έν τή πράξει είναι γνωστόν 
οτι συνήθως έντός των διαφόρων 'Ιδρυμάτων ΰποβάλλουσι τάς περισσοτέρας καταγ
γελίας καί τά περισσότερα παράπονα έναντίον των τροφίμων κατά κανόνα ακριβώς 
έκεΐνοι οί υπάλληλοι, οί όποιοι άπολαμβάνουσι τής όλιγωτέρας έκτιμήσεως έκ μέ
ρους τών τελευταίων. 'Ο δέ ικανός παιδαγωγός δεν έχει άνάγκην σκληρών διώξεων 
καί μέτρων, ίνα έμπνεύση τήν θερμήν έκτίμησιν.

5. Πλήν, ώς ήδη έλέχθη, μόνη ή τοιαύτη έκτίμησις δεν έπαρκεί διά τήν έπι- 
τυχίαν τοϋ παιδαγωγικού έργου. ’Έ χει καθήκον έκ παραλλήλου ό ικανός παιδαγωγός 
νά έμπνεύση ταυτοχρόνως καί «έμπιστοσύνην» είς τάς παιδικάς ψυχάς. "Οσοι δέ 
τυχόν ήλθον είς έπαφήν μετά παιδιών έντός 'Ιδρυμάτων, θά έχωσιν έπαρκώς άντι- 
ληφθή, μετά πόσης μεγίστης δυσκολίας κερδίζεται ή τοιαύτη έμπιστοσύνη. Πάντως 
πάρα πολλοί άποτυγχάνουσι, διότι οί ίδιοι είναι δύσπιστοι καί περιχαρακωμένοι έν 
τώ έαυτώ των. Ά ρ α  οΰτε τήν ίδικήν των έμπιστοσύνην δύναται νά χαρίσωσιν είς 
τούς άλλους, άλλ’ ούδέ καί τήν έμπιστοσύνην τών άλλων δύνανται νά κερδίσωσιν.

1. Έ π ί τών σημείων τούτων ευρέως λαμβάνω ύπ’ οψιν μου τήν διδασκαλίαν τοϋ έπιλέκτου 
διδασκάλου μου καθηγητοϋ τής Παιδαγωγικής έν τω Πανεπιστημίω 'Αμβούργου Curt Bondy 
«Padagogische Probleme im Jugendstrafvollzug. Mannheim. Berlin und Leipzig. 1925.» 
σ. 30 έπ.
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6. Έ ν τελεί δέον νά παρατηρήσωμεν ότι διά μίαν επιρροήν πλαστικήν του 
χαρακτήρος του παιδαγωγουμένου τροφίμου είναι ανάγκη έπίσης νά δημιουργηθή 
σύνδεσμος «άγάπης» μεταξύ παιδαγωγούντων καί παιδαγωγουμένων. 'Υπό τήν έν
νοιαν ταύτην δεν νοοϋμεν άπλήν «συμπόνιαν», άλλ’ ένα τελείως προσωπικόν δεσμόν 
άνθρώπου προς συνάνθρωπον. Διότι κατά τοιοϋτον τρόπον πλέον ή διαπαιδαγώγη
σή δεν θά έμφανίζηται ώς καταναγκασμός, άλλ’ ώς άρωγή προς αύτοδιαπαιδαγώ- 
γησιν. Έ π  ευκαιρία παρατηροϋμεν καί ώρισμένον περίεργον, τό όποιον συναντάται 
πολλάκις εντός διαφόρων παιδικών 'Ιδρυμάτων. Δηλονότι ότι ένιοι έργαζόμενοι εντός 
τούτων καταπιέζουσι τον εαυτόν των, ΐνα μή έκδηλώσωσι συναισθήματα άγάπης 
άπέναντι των νεαρών τροφίμων, φοβούμενοι ότι τοιουτοτρόπως θά άπολέσωσιν άφ’ 
ένός τό κύρος των καί άφ’ έτέρου ότι θά παρασυρθώσι παρά τών παιδαγωγουμένων, 
άντί νά παρασύρωσιν αυτούς. Είναι ή μνημονευθεϊσα. βορειοαμερικανΑεή άντίληψις, 
ή διδάσκουσα ότι ό ικανός παιδαγωγός οφείλει νά έργάζηται ώς άλλος ψυχρός, άκαμ
πτος χειρουργός ιατρός. Τοιουτοτρόπως όμως οί οΰτω σκεπτόμενοι καί οΰτω συ- 
μπεριφερόμενοι υπάλληλοι άπλώς άποστεροϋνται ένός ίσχυροτάτου παιδαγωγικού 
μέσου, δημιουργοΰσι δέ ταυτοχρόνως άσυνέτως καί ήθικάς καί ψυχικάς δυστυχίας 
εις τά παιδία, τών οποίων ή ψυχή άναπτύσσεται ύγιώς μόνον εντός άτμοσφαίρας 
άγάπης.

"Οσον μεγαλυτέρα είναι ή άγάπη, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή ψυχική υγεία, 
όσον μικροτέρα είναι ή άγάπη, τόσον μικροτέρα είναι ή ψυχική υγεία. Τό πολύ ή 
ολίγον, τό μικρόν ή μέγα της άγάπης ρυθμίζει τό πολύ ή ολίγον της ψυχικής ύγείας. 
Είναι τό πόρισμα τής ’Ατομικής Ψυχολογίας τού άειμνήστου ψυχιατροΰ Alfred 
Adler, καθ’ ό μέτρον τής ψυχικής ύγείας καί τής καθόλου έξελίξεως τού άνθρώπου 
είναι ή άγάπη Ρ ) .

7. ’Εν συνεχεία καί άπό συναφούς άπόψεως όφείλομεν μετά ^υνάμεως νά 
ύπογραμμίσωμεν καί ότι οί άποτελούντες τό προσωπικόν τών παιδικών 'Ιδρυμάτων 
έπιτακτικόν έχουσι καθήκον νά έχωσί τήν δύσκολον, άλλά πάντως άναγκαίαν δύνα- 
μιν νά καταργήσωσι τήν έν πολλοΐς ύφισταμένην ύπό λανθάνουσαν μορφήν «ψυχο
λογίαν τής άποστάσεως» άπό τών άνατρεφομένων παιδιών, διότι τυχόν ταΰτα άνή- 
κουσιν εις τά λαϊκά στρώματα ή προέρχονται έκ χωρίων ή είναι κατωτάτης μορφώ- 
σεως ή διότι παρεστράτησαν κ.ο.κ. 'Ομιλοϋμεν τοιουτοτρόπως, διότι έχωμεν πλου- 
σίαν πείραν έκ τής κατοχής τών τραγικών έτών 1941 καί έφεξής, οπότε έλάβομεν τήν 
εύκαιρίαν νά έλθωμεν είς έπαφήν μετά χιλιάδων παιδιών περιθαλπομένων έντός παι
δικών 'Ιδρυμάτων, έγκαταλελειμμένων. 'Υποστηρίζομεν δέ τήν άνωτέρω άντίληψιν, 
διότι πάσα τοιαύτη άπόστασις μεταξύ προσωπικού καί παιδιών άνατρέπει τήν προ
σπάθειαν προς δημιουργίαν ψυχικής έπαφής, ή όποια όμως είναι άπαραίτητος προϋ- 
πόθεσις διά τήν παιδαγωγικήν έπιτυχίαν.

'Οπωσοΰν ή όλη παιδαγωγική έργασία δύναται νά ύποβοηθηθή έν τώ παιδι- 
κώ 'Ιδρύματι, έάν χαρισθή εις αύτό πνοή οικογενειακής καί παιδαγωγικής κοινωνίας. 
Καί τό μέν οικογενειακόν πνεύμα θά έξασφαλίση είς τον τρόφιμον τήν άτομικήν με- 
ταχείρισιν, τό δέ κοινωνικόν πνεύμα θά προαγάγη τήν διαμόρφωσιν πολυτίμων κοι
νωνικών συναισθημάτων καί ίκανότητος προσαρμογής. Τοιουτοτρόπως δ’ ό άνή- 
λικος θά διαπλασθή είς υπεύθυνον προσωπικότητα, προσανατολιζομένην πρός τάς 
πολιτιστικάς άξίας τού άνθρωπίνου γένους έπί τής γής.

8. Συγκινούμεθα δ’ ώς "Ελληνες βλέποντες ότι ήδη ό τυφλός ποιητής 'Ό μη
ρος διέγνωσε τήν υπεροχήν τού «άξιώματος τής πατρικής άγάπης» έναντι τού «ά- 
ξιώματος τής ά π ο σ τ ά σ ε ω ς ,  τ ή ς  α ύ θ ε ν τ ί α ς  καί τής β ί α  ς.». Τούτο 
δ’ άναφορικώς πρός τον βασιλέα τής ’Ιθάκης, όστις έκυβέρνα ούχί διά τής μάστιγος,

1. «Χαριλάου Γκιτάκου. Οικογενειακή ειρήνη. Περιοδικόν «’Ατομική Ψυχολογία». Τό
μος Γ'. Άθηναι 1934.».
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άλλ’ ώς «πράος πατήρ». («... Όδυσσήος θείοιο λαών, οΐσιν άνασσε, π α τ ή ρ  δ’ 
ώ ς  ή π ι ο ς  ή ε ν», ’Οδύσσεια Ε 11-12).

§ 7. Ψυχική προσέγγισις μετά τής άλγοΰσης παιδικής ψυχής.

' 1'.' ’Άνθρωποι τής καλωσύνης, άνδρες καί γυναίκες, δσοι έργάζεσθε έντός 
παιδικών 'Ιδρυμάτων, οΐανδήποτε θέσιν καί εάν κατέχητε καί οίουδήποτε βαθμού, 
συναισθανθήτε το 'ίδρυμά Σας ώς ίδικόν Σας καί άφοσιωθήτε εις αύτό! Καί άφοσιω- 
θήτε εις τα «παιδιά Σ ας» ! 'Ο παλμός τής καλωσύνης Σας, ας Σάς καλέση νά έλθη- 
τε πλησίον εις τάς ήθικάς δυστυχίας τών νέων άνθρώπων, ίνα γίνητε αρωγοί εις τάς 
κρίσιμους ταύτας φάσεις τής ζωής των. Καί βοηθήσατε αύτούς, όπως άνεύρωσι τήν 
οδόν τής άληθοΰς κατ’ αρετήν ζωής. Άποβλέψατε εις το εργον Σας ύπο το φως τής 
άγάπης τού Χριστού μας! Καί περιβάλετε μετ’ άγνής στοργής τά «πονεμένα αύτά 
παιδάκια, τά παιδάκια Σ ας» !

'Η  τοιαύτη ψυχική προσέγγισις τών ψυχών Σας μετά τών παιδικών ψυχών 
αναβιβάζει το έ'ργον Σας εις θειον λειτούργημα. Διότι άναμένομεν έκ τής συναντή- 
σεως ταύτης νά άναδυθή έκ τής ήθικής νόσου τής ψυχής ό νέος άνθρωπος, άνανεω- 
μένος, μέ νέας ήθικάς δυνάμεις καί νέους υγιείς προσανατολισμούς, οί όποιοι θά 
έγγυώνται υπέρ αύτοΰ τήν ήθικήν ευτυχίαν έν τή ζωή.

Συνάντησις, ή οποία έχει ώς βάθρον τήν ’Αγάπην καί έχει δραματικόν μεγα-
λείον.

2. Καί κατά τήν συνάντησιν ταύτην άς όμιλήση ή [δική Σας ψυχή προς τήν 
παιδι*ήν ύπ’ αύτό τό νόημα:

—  Παιδιά μου, μή πικραίνεσθε! ’Εάν εύρίσκωνται μερικοί άνθρωποι μέσα εις 
τήν κοινωνίαν άνάγωγοι, άνοικτίρμονες, άγροΐκοι, δεν πρέπει νά νομίσετε δτι τοι
αύτη είναι ή κοινωνία τών συνανθρώπων έν τώ συνόλω της. Ή  υγιής κοινωνία, τό 
έκλεκτόν μέρος τής κοινωνίας, είναι μαζί Σας.

Καί ό Χριστός Σάς άγαπά! Μ’ αύτούς, πού περιφρονοΰσαν, έκαμε ό Χριστός 
μας τήν πιο γλυκειά συντροφιά. Γιά Σάς σταυρώθηκε ένας Θεός. Γίνετε τίμια καί 
ήθικά. Μή παρασύρεσθε από αύτά, πού βλέπετε άπό τούς ολίγους άναγώγους. Κρα
τάτε καλά τον εαυτόν Σας μακρυά άπό τό μίσος καί τό μόλυσμα τοΰ κακού! » ( 1).

§ 5 . Ε π ί λ ο γ ο ς .

Τελευτών, έπιθυμώ νά άφιερώσω τά άνωτέρω, οίονεί ώς πνευματικόν μνημό- 
συνον, εις τήν άφαρπαγεΐσαν ( 2), άπό τής γηίνης ζωής άγαπητήν εις τούς πάσχον- 
τας, Πριγκίπισσάν μας Ελένην τού Νικολάου, άείμνηστον Μεγάλην Ή ρωίδα τής 
καλωσύνης. Δεν δύναμαι νά άποκρύψω τήν άπέραντον λύπην τής οικογένειας μου. 
Ή  οποία οΐκογένειά μου είχε τήν εύτυχίαν νά προσφέρη τάς άσθενείς της δυνά
μεις (3) εις τον άγώνα υπέρ τής καλωσύνης έν τώ Ά γ ίω  'Ιδρύματι τής «Λινοθή- 
κης Νοσοκομείων», τό όποιον ήτο έργον πίστεως καί έλπίδος καί άγάπης τής άλη- 
σμονήτου Πριγκιπίσσης μας.

’Αλλά καί έγώ προσωπικώς άναπολώ μετ’ εύλαβείας , τήν ήμέραν έκείνην, 
τήν εύλογημένην, καθ’ ήν ή Μεγάλη Φιλάνθρωπος έπεσκέφθη τήν παιδικήν μου 
πόλιν τής Νέας Σμύρνης κατά τήν τραγικήν έποχήν τής κατοχής καί τήν οποίαν 
έκτοτε τόσον ήγάπησε καί τόσον ποικιλοτρόπως ύπεστήριξε.

I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. «Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος περιοδ. «Φωνή Κυρίου». 20 
Ίανουαρίου 1955». "Ορα και «Ίωάννου Κωνστ. Παπαζαχαρίου. Τά δικαστήρια άνηλίκων καί ή 
συμπαράστασις τής κοινωνίας. Άθήναι. 1955.».

2. Μάρτιος 1957. , , , <
3. Οί γονείς μου Κωνσταντίνος καί Σμαράγδα Παπαζαχαρίου καί ή αδελφή μου ’Αντιγόνη, 

εθελόντρια νοσοκόμος τοΰ Ελληνικού Έρυθροϋ Σταυροϋ.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α ,  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Ή Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α ;
--------------- 'ϊπίΓτοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΣΤΑΚΟΥ---------------

'Η  παράξενη αύτή ιστορία αρχίζει από την έξαφάνισι ένός νεαρού, τοϋ ά χ ρ ο 
νου Πέτρου Σταυροπούλου, γυιοϋ ένός μεγαλομπακάλη τής τότε έποχής στην αρχή 
τής οδού’Ιθάκης καί Πατησίων.’Ή ταν τό μεγαλύτερο του παιδί καί ό μοσχοαναθρεμ- 
μένος τής μητέρας του, πού δέν εννοούσε νά τού χαλάση κανένα χατήρι, ένώ ό πατέ
ρας του, για νά τού διορθώση λίγο τον χαρακτήρα του, τοϋ έκάνε τον αυστηρό. "Ισως 
τον περισσότερο αυστηρό άπό δ,τι χρειαζόταν. Ή  οικογένεια Σταυροπούλου έ'μενε 
τότε σ’ ένα σπίτι στη διασταύρωσι των οδών Θράκης καί Πάρνηθος, δπως λεγόταν 
τότε ή σημερινή οδός Ίωάννου Δροσοπούλου.

Πρωί-πρωί εκείνη τήν Δευτέρα, 13 ’Ιουλίου 1925, ό μπακάλης Σταυρόπουλος 
πήγε στο Ζ ' Τμήμα Χωροφυλακής, πού ήταν επί τής οδού Πατησίων, άνάμεσα στήν 
πλατεία ’Αγάμων καί στήν στάσι Καλλιφρονά, παρουσιάστηκε στον άστυνόμο, ύπο- 
μοίραρχο Μανουσέλη, καί τού είπε:

—Ή λθα  νά σάς πώ δτι χάθηκε τό μεγάλο μου παιδί, ό Πέτρος μου. Δέν φά
νηκε στο σπίτι γιά νά κοιμηθή. Καί είμαστε άνήσυχοι πολύ έγώ καί ή γυναίκα μου. 
Θέλω νά καταγγείλω τήν έξαφάνισι του, μήπως μπορέσει νά τον βρή ή ’Αστυνομία.

—’Από πότε χάθηκε τό παιδί σας κ. Σταυρόπουλε; τον ρώτησε ό άστυνόμος.
—Ά πό χθες τό μεσημέρι. Μά τά ίχνη του χάθηκαν άπό χθες τό βράδυ.
— Πόσο χρόνων είναι ό γυιό σας ;
— Δέκα έπτά προς τά δεκαοκτώ . . .
— Μά δέν θέλει ρώτημα. Μέ κάποιο ποδόγυρο θάμπλεξε καί γ ι’ αυτό δέν ήλθε. 

Έ γώ  θά κρατήσω σημείωσι μέ τά χαρακτηριστικά του καί σείς πάλι, αν βρεθή ή αν 
μάθετε οτι έκλεψε καμμιά κοπέλλα καί έφυγε μαζί της, νά μάς ειδοποιήσετε. ’Ό χ ι 
νά τό κάνετε δπως τό κάνουν δλοι πού μάς άναστατώνουν μέ τις έξαφανίσεις ΐδικών 
των προσώπων πού καταγγέλλουν καί υστέρα δέν μάς ειδοποιούν τήν άλλη μέρα 
πού έρχονται, ένώ έμεϊς ψάχνουμε άσκοπα μέρες, έβδομάδες καί καμμιά φορά καί 
μήνες.

— Νά μείνετε ήσυχος καί θά σάς ειδοποιήσω. ’Αλλά, ξέρετε ανησυχώ. ’Ανησυ
χώ πολύ γιατί ήταν άτακτος καί ζωηρός. Μάλιστα λίγες μέρες πριν τσακωθήκαμε, 
γ ι’ αυτό καί τον μάλωσα πολύ. Τον έκανε δυο παράδες. Τον ύβρισα καί τον είπα άφι- 
λότιμο. Καί έπειδή είναι πολύ φιλότιμο παιδί, φοβάμαι μήπως έκανε καμμιά κουτα
μάρα.

Τήν άλλη μέρα άπό τά χαράματα ό μπακάλης είχε πιάσει πόστο στο Τμήμα, 
περιμένοντας τον άστυνόμο γιά νά τού πή μόλις τον είδε δτι ό γυιός του δέν είχε δώσει 
σημεία ζωής.

— Μήν άνησυχεΐτε, τοϋ είπε καί πάλι ό ύπομοίραρχος. Πού θά πάη; Θά ξανάλ- 
θη. Θά γλεντάη κάπου μέ καμμιά μικρούλα καί θά παρουσιασθή . . .

— Εύχομαι νά είναι δπως τά λέτε, τού είπεν ό Σταυρόπουλος. ’Αλλά, ξέρετε 
άνησυχώ. ’Ανησυχώ πολύ, γιατί κρυφά καί πριν φύγη μοϋ έκλεψε άπό τό σπίτι τό 
πιστόλι μου. "Ενα «μπράουνικ». Καί φοβάμαι μήπως αύτοκτόνησε, έπειδή τον είχα 
μαλώσει καί τον είχα προσβάλει.

— Πότε τον μαλώσατε ;
— Τήν περασμένη Τρίτη. Σήμερα οκτώ μέρες δηλαδή.
— Καί θά έξαφανιζόταν τήν Κυριακή παίρνοντας τό πιστόλι μαζί του; Δηλαδή 

σέ πέντε μέρες άπό τό μάλωμα; Κάτι άλλο πρέπει νά συμβαίνη. "Εννοια σας. Θά κά
νουμε δ,τι μπορούμε γιά νά βρεθή. Θά έπιληφθώ έγώ ό ίδιος γιά τήν έξαφάνισι 
τού γυιοϋ σας κ. Σταυρόπουλε.
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Καί πραγματικά δταν ακούσε για την κλοπή του πιστολιού του πατέρα του 
από τον έξαφανισθέντα γυιό, ό υπομοίραρχος άνησύχησε καί ό νους του έπήγε άμέσως 
στην αυτοκτονία. Αύτό τό παιδάριο φαίνεται δτι τό βάσταγε μέσα του καί πήγε 
κάπου καί θά τίναξε τά μυαλά του στον άέρα. Μά που δμως; Αύτά σκεπτόταν ό 
Μανουσέλης καί άπό τό ένα μέρος έκανε άναφορά στη Διεύθυνσι γιά νά ειδοποιηθούν 
γιά την έξαφάνισι καί την ύπεξαίρεσι του πιστολιού δλα τά άστυνομικά Τμήματα τής 
’Αθήνας καί τοϋ Πειραιώς, ώστε νά γίνουν έρευνες μήπως καί βρισκόταν ό Πέτρος 
Σταυρόπουλος ή τό πτώμα του, καί άπό τό άλλο μέρος έβγαζε περιπόλους πρωί 
καί άπόγευμα άπό τό Τμήμα γιά νά ψάξουν δλη τήν άχανή περιφέρεια, άπό τά Πατή
σια ως τά Τουρκοβούνια καί τό Πεδίο το ΰ ’Άρεως, πού ύπήγετο στο Ζ ' Τμήμα. Οί 
ήμέρες δμως περνούσαν καί ό Πέτρος Σταυρόπουλος δεν είχε δώσει κανένα σημείο 
ζωής . . .

Έ ν τώ μεταξύ άπό τήν προανάκρισι πού είχε κάνει ό Μανουσέλης είχε βγάλει 
τά έξής: Ό  μικρός ήταν πραγματικά άτακτος καί ζωηρός καί ό πατέρας του γιά νά 
τον στρώση καί στο χαρακτήρα καί στή δουλειά, μιά καί τον προώριζε γιά νά τον 
διαδεχθή στο επάγγελμα, τον είχε πάρει σάν υπάλληλο στο μαγαζί, άφοϋ έβγαλε τό 
Γυμνάσιο. Δεν τοϋ έδινε δμως μισθό καί λεπτά στά χέρια, άλλά τοΰ έδινε κάτι τό 
έλάχιστο γιά χαρτζηλίκι. 'Ο  Πέτρος τό έφερε πολύ βαρειά αύτό τό πράγμα καί κάθε 
τόσο τσακωνόταν μέ τον πατέρα του. Τήν παραμονή τής έξαφανίσεώς του 
είχε πάει στήν οδό Κάνιγγος, στήν οδοντιατρική κλινική τοΰ Πανεπιστημίου, δπου 
έπήγαινε καί έκανε θεραπεία γιά κάτι χαλασμένα δόντια, γιά νά δή άν ήσαν έτοιμες 
οί κορώνες του. 'Η  άδελφή νοσοκόμος δμως τοΰ είπε δτι τά δόντια του θά ήσαν έτοιμα 
τήν Τρίτη καί τότε αύτός, παίρνοντας ένα ύφος σοβαρό, τής είπε:

— Πολύ άργά, δυστυχώς. Ξέρετε γιατί; Γιατί αύριο μονομαχώ.
'Η  νοσοκόμος έμεινε κατάπληκτη υστέρα άπό αύτή τήν κατηγορηματική δή- 

λωσι τοΰ νεαροΰ, δτι τήν άλλη μέρα μονομαχούσε, καί ξέροντας δτι είχε άπό κάμποσα 
χρόνια πριν άπαγορευθή ή μονομαχία στήν Ελλάδα, ένόμισεν δτι ό νεαρός Σταυρόπου
λος άστειευόταν. Μά δταν διάβασε ύστερα άπό μέρες στις εφημερίδες γιά τήν έξα
φάνισι τοΰ Πέτρου Σταυροπούλου θυμήθηκε αύτό τό γεγονός καί πήγε νά τό πή στον 
άστυνόμο.

'Ο νεαρός Σταυρόπουλος είχε φύγει άπό τό σπίτι του τό άπόγευμα τής Κυ
ριακής 12 ’Ιουλίου τοΰ 1925. Τό μεσημέρι πού κάθησε στο τραπέζι δλη ή οικογένεια, 
ζήτησε άπό τον πατέρα του λεπτά γιά νά πάη μέ τον έξάδελφό του τον Φιλιππα στο 
Φάληρο γιά νά κάνουνε μπάνιο. Ό  πατέρας του τοϋ έδωσε ένα εΐκοσιπενταρικο, 
ποσόν δχι πολύ μεγάλο γιά χαρτζηλίκι ενός νέου εκείνη τήν εποχή.

Τήν Κυριακή τό άπόγευμα ό Πέτρος καθόταν στά «Κυβέλεια», ένα ζαχαροπλα
στείο πού ήταν τότε στο τέρμα τής λεωφόρου Πανεπιστημίου. Έ κ εΐ τον βρήκε ο 
φίλος του Γιώργος Παληός, γυιός ένός συνταγματάρχου, στον όποιον είπε να πάνε 
μαζί στο Φάληρο γιά νά κάνουν μπάνιο. 'Ο  φίλος του δμως θά πήγαινε στο θέατρο 
καί έτσι δεν κατέβηκε στο Φάληρο, δπου είχε πάει ό Πέτρος μόνος του. Πάντως στις 
8 τό βράδυ είχε γυρίσει καί έθεάθη νά κόβη βόλτες μέ ποδήλατο στήν αραιοκατοικη
μένη, τήν εποχή εκείνη, Κυψέλη. Καί μετά χάθηκε σαν νά άνοιξε ή γή καί τον κα
τάπιε.

Πέρασαν άκριβώς δέκα μέρες άπό τήν έξαφάνισι τοΰ γυιοΰ τοΰ μπακάλη Σταυ
ροπούλου καί τό μυστήριο δέν είχε άκόμη διαλευκανθή. Οί έφημερίδες είχαν άσχοληθή

της καί πήρε κυριολεκτικώς τά ορη καί 
βρή. Μά ξαφνικά ένώ έψαχνε σέ μιά κορυφή έπάνω στά Τουρκοβούνια
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δυσοσμία καί ψάχνοντας για νά βρή μήπως είχε ψοφήσει ή κατσίκα της βρήκε ένα 
πτώμα νεαροϋ πού βρωμούσε, γιατί άρχισε νά σαπίζη. 'Η  Κατίνα Μαρούδη, αύτό 
ήταν το ονομα τής γυναικούλας, κατετρόμαξέ καί χωρίς νά χάση καιρό έτρεξε στο 
Ζ' Τμήμα Χωροφυλακής γιά νά άναγγείλη τό μακάβριο εύρημά της. ’Αμέσως έτρεξε 
μέ δύναμι ό διοικητής Μασουσέλης, γιατί ύποψιάσθηκε δτι το πτώμα θά ήταν τού 
Πέτρου Σταυροπούλου. Καί πραγματικά αύτοΰ τού δύστυχου παιδιού ήταν. Τδ πτώμα 
βρέθηκε σέ πολύ παράξενη στάσι. Ή ταν ξαπλωμένο άνάσκελα καί στήριζε τδ κεφάλι 
του μέ τδ δεξί του χέρι. Τδ αριστερό του ήταν τεντωμένο επάνω άπδ τδ κεφάλι τού 
καί στην άκρη τών δακτύλων τού χεριού αύτοΰ ήταν τδ κλεμμένο πιστόλι τού πατέρα 
του, άπδ τδ όποιο έλλειπε μονάχα μιά σφαίρα. Μετάτδν ένα καί μοναχό αύτό πυροβο
λισμό δ κάλυκας είχε ύποστή εμπλοκή μέσα στδ γεμιστήρα καί δεν είχε πεταχθή 
έξω. Στδ πιστόλι επάνω ήταν τό παγιασόν, δηλαδή τδ ψαθάκι πού φορούσε ό Πέτροςί 
Τό πτώμα, λόγω τού μέρους πού ήταν εκτεθειμένο στδν ήλιο καί στή ζέστη, ήταν μισο- 
αποσυντεθειμένο καί άπδ τά σκωλήκια πού είχαν άρχίσει νά σχηματίζωνται στις σα
πισμένες σάρκες καταλάβαινε κανένας δτι δ θάνατος είχεέπέλθει πριν άπδ 10 μέ 15 
ήμέρες. 'Ο Πέτρος έφερε ένα τραύμα άκριβώς έπάνω στδ αριστερό μάτι μέ σφαίρά 
περιστρόφου, άλλ’ άπδ άπόστασι ριγμένη. Αύτό τδ τελευταίο χαλούσε κάπως'τά πρά
γματα, γιατί ή θέσις τού πτώματος ήταν τόσο φυσική ώστε θά έλεγε κανένας μέ τήν 
πρώτη ματιά δτι έπρόκειτο γιά αύτοκτονία. Ά λλ’ αυτή ή έξ άποστάσεώς σφαίρα;

'Ο  τότε ύφηγητής τής ’Ιατροδικαστικής, μακαρίτης Γρηγόρης Κάτσας, δέν μπο
ρούσε επακριβώς νά προσδιορίση αύτή τήν άπόστασι, γιατί ή σήψις είχε προχωρήσει 
πολύ καί ό έγκέφαλος, γιά νά βγάλη κανείς συμπέρασματα άπδ τδν κώνο τών αερίων, 
ήταν σέ υδαρή κατάστασι πιά. Μπορούσε, δπως μού έλεγε δ Κάτσας, νά ήταν καί 
άπδ δέκα έκατοστά τού μέτρου, μπορούσε δμως καί άπδ άρκετά μέτρα. Τί νά βρής 
καί τί συμπέρασμα νά βγάλης άπδ ένα πτώμα πού είχε μισολυώση μέσα στή λαύρα 
τού καλοκαιρού; Δώδεκα μέρες τδ έδερνε άπδ τδ πρωί έως τδ βράδυ ο ήλιος.

*0 Μανουσέλης έκανε άμέσως μιά προσεκτική έρευνα καί, κοντά στδ ψα
θάκι τού Πέτρου, βρήκε ένα σημείωμα γραμμένο μέ μολύβι άπδ τον ίδιο. Πολλές 
λέξεις δμως είχαν ποτίσει άπδ τά πτωματικά υγρά καί ήταν άδύνατο νά διαβασθοΰν. 
Καί νά τί έγραφε τδ παράξενο εκείνο σημείωμα τού Πέτρου Σταυροπούλου.

«Μ’ έσκότωσε δ Κ. γιατί μ’ έπιασε μαζί μέ τή γυναίκα του σ’ ένα σεπαρέ. 
Υπέγραψα νά μονομαχήσω μέ δπλο μπρόνβικ (έννοοΰσε προφανώς 'μπράουνιγκ) 
τήν 12ην ’Ιουλίου ώρα 2 μετά μεσονύκτιον. (’Ακολουθούσαν στδ σημείωμα μερικές 
λέξεις τελείως δυσδιάκριτοι καί μισοσβημένες άπδ τά πτωματικά υγρά). Νά μέ θά
ψετε εις τδ Νεκροταφείου. Πέτρος».

Προφανώς τδ γράμμα έπρεπε νά είχε γραφή πριν άπδ τή μονομαχία. Έγεννατο 
δμως τδ έρώτημα: ό θάνατός του ή μάλλον ό φόνος του ήταν πραγματικά αποτέ
λεσμα μονομαχίας, δπως έγραφε τδ σημείωμα, αύτοκτονίας ή εγκλήματος; Γιατί 
καί οί τρεις έκδοχές άντιμετωπίσθηκαν μέ τις ίδιες πιθανότητες. ’Ά ν καί έκ πρώτης 
οψεως ή ύπόθεσις παρουσιαζόταν ως αύτοκτονία καί δτι τό παιδαρέλι εκείνο πριν'τι- 
νάξη τά μυαλά του είχε γράψει τδ σημείωμα τής μονομαχίας άπδ μιά υστεροφημία, 
άν καί οί γονείς του στις αρχικές καταθέσεις είχαν πή δτι δ Πετράκης τους ήταν εύ- 
φάνταστος καί τού άρεσε πολύ νά κάνη φάρσες, είχαμε ένα γεγονός δτι μέ τδ ψαθάκι 
του ήταν σκεπασμένο τδ πιστόλι του πού βρέθηκε στδ δεξί χέρι καί δτι τδ τραύμα στδ 
κεφάλι ήταν καίριο. Μπορούσε λοιπόν νεκρός πιά δ Πέτρος Σταυρόπουλος νά σκεπάση 
τδ «μπράουνιγκ» μέ τδ ψαθάκι του μετά τήν αύτοκτονία του; Καί μέ ποιδ χέρι θά 
τδ σκέπαζε,δταν μέ τδ δεξί στήριζε τδ κεφάλι του έπάνω στδ χώμα καί μέ τδ άριστερο 
κρατούσε τδ πιστόλι; ’Εκτός άν ύποτεθή δτι τδ ψαθάκι ήταν άπδ πριν ακουμπισμένο 
έπάνω στον κορμό τού, στδ στήθος του, καί μέ τδ τράνταγμα πού έκανε τδ πτώμα, 
δταν δέχθηκε τή σφαίρα, τραντάχθηκε ή σπάραξε έπάνω στήν έκπνοή καί τό ψαθάκι 
κύλισε καί πήγε κατά σύμπτωσι έπάνω στδ πιστόλι καί τδ σκέπασε.



Μονομαχία, έγκλημα ή αυτοκτονία ; 439

'Ο  υφηγητής καί άργότερα καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής Γρηγόρης Κάτσας 
ήταν κατηγορηματικός. Ύπεστήριζεν ότι ή αύτοκτονία έπρεπε νά άποκλεισθή έντε- 
λώς για τούς έξής λόγους:

1) Ούδείς ποτέ έως τότε είχε αύτοκτονήσει πυροβολώντας τό μάτι του. 
Είχε βάλει ολόκληρο φυσέκι δυναμίτιδος στο στόμα του καί είχε άποκεφαλισθή 
τινάζοντας τα μυαλά του στον άέρα, άλλά δέν υπήρχε ποτέ στην ιατροδικαστική, 
έστω καί ένα παράδειγμα αυτοκτονίας ή άποπείρας μέ τραύμα καί μάλιστα μέ πυρο
βόλο όπλο στο μάτι.

2) 'Η  διεύθυνσις τού βλήματος, πού βρέθηκε μέσα στον μισολυωμένο καί νε
ρουλιασμένο πια άπό τή σήψι εγκέφαλο, έάν έλάμβανε κανείς ύπ’ 0ψι καί τό βέβαιο 
σημεΐον εισόδου, τό άριστερό μάτι, ήταν τέτοια ώστε ό πυροβολισμός, άν είχε ριχθή 
απο τον Πέτρο Σταυρόπουλο, έπρεπε νά είχε ριφθή μέ τό άριστερό χέρι. Καί αυτό, 
κατα τον μακαρίτη τον Κάτσα, προϋπέθετεν δτι ό Σταυρόπουλος θά ήταν άριστερό- 
χειρας, ενώ τό παιδάριο εκείνο ήταν δεξιόχειρας.

3) Ή  φιλονικία μέ τον πατέρα του είχε γίνει τήν Τρίτη, ένώ ό Σταυρόπουλος 
είχε σκοτωθή τις πρωινές ώρες τής άλλης Δευτέρας.

4) Γιατί τήν Κυριακή τό άπομεσήμερο, πριν φύγη άπό τό σπίτι του, φρόντισε 
νά τού καθαρίσουν ένα λεκέ άπό τά ρούχα του, ένώ άν αύτοκτονοΰσε δέν θά τον 
ένοιαζε άν ήταν ή δέν ήταν τό κουστούμι του λερωμένο.

5) Γ ιατί τήν Κυριακή τή νύκτα είχε θεαθή νά τριγυρνά άνήσυχος έξω άπό τό
σπίτι του.

Μέ αυτά τά πορίσματα τής Ιατροδικαστικής ό άστυνόμος, μέ τά πτωχά μέσα 
που διέθετε, πάσχισε καί παιδεύθηκε πολύ μέ τήν προανάκρισι, άλλά δέν μπόρεσε νά 
βρή καμμιά άκρη. Δέν βρήκε τίποτε δηλαδή πού νά έπιβεβαιώνη τό σημείωμα τής 
μονομαχίας, πού αύτό καθ’ έαυτό έξεταζόμενο φαινόταν παιδαριώδες. Γιατί προϋπέ
θετε δτι τό παιδαρέλι έκεΐνο τά είχε φτιάξει μέ μιά παντρεμένη καί δτι ό άντρας της 
είχε πιάσει τό παράνομο ζευγάρι σ’ ένα σεπαρέ καί δέν είχε σπάσει στο ξύλο τό πα
λιόπαιδό ή δέν είχε σκοτώσει τήν άπιστη, δπως θά έκαναν μέ την τότε νοοτροπία 
καί μέ τά τότε ήθη οί περισσότεροι άνδρες στή θέσι τού άπατημένου άνδρός, δέν θά 
κατήγγειλε τό ζευγάρι γιά μοιχεία γιά νά πάρη διαζύγιο, άλλά στά κρυφά θά καλοΰσε 
σέ μονομαχία, χωρίς μάρτυρες, έπάνω στά Τουρκοβούνια τον Πετράκη καί έκεΐ, 
αφού τον ξάπλωνε νεκρό, θά φρόντιζε νά σιγυρίση καλά-καλά τό πτώμα του. Μα γ ί
νονται αύτά τά πράγματα; "Η άν ύποτεθή δτι θά παρέσυρε εκεί τον ερωμένο τής γυ
ναίκας του μέ τό πρόσχημα τής μονομαχίας καί τον είχε δολοφονήσει αιφνιδιαστικά, 
θά είχε τό ίδιο πιστόλι μέ τό πιστόλι τού πατέρα τού Σταυρόπουλου πού τό είχε 
κλέψει ό μικρός ό γυιός του καί ύστερα, άφού θά έφτιαχνε τό πτώμα καί θά έβαζε τό 
ψαθάκι έπάνω στο πιστόλι, άν ύποτεθή δτι ήθελε νά σκηνοθετήση αύτοκτονία, δεν 
θά έπαιρνε καί δέν θά έξηφάνιζε τό σημείωμα πού είχε γράψει ό μακαρίτης ό Σταυρό
πουλος άπό πριν; Άλλά καί πάλιν μονομαχία χωρίς μάρτυρες γινόταν; Επίσης ο 
έφηβος εκείνος πήγε νά μονομαχήση όρθιος, έχοντας έπάνω στο στήθος του άκαρφί- 
τσωτο τό σημείωμα δτι τον έσκότωσε ό Κ. γιατί τον έπιασε μαζί μέ τή γυναίκα του;

άρχίζη άπό Κ. καί πού νά ύπάρχη σκιά υποψίας δτι ό νεαρός Σταυρόπουλος τα είχε 
φτιάξει μέ τή γυναίκα του. Τουναντίον βγήκε άπό τήν προανάκρισι δτι ό Πέτρος Σταυ
ρόπουλος είχε μπλέξει μέ μιά νόστιμη κοπελίτσα, υπηρέτρια σέ κάποιο γειτονικό 
σπίτι καί άρκετά ψυχικάρα σέ έρωτικές παραχωρήσεις σ’ αυτόν. Μά αύτή δέν ήςερε 
τίποτε, ούτε γιά μονομαχία, ούτε γιά αύτοκτονία. Έ ξ άλλου ή ’Αστυνομία δέν βρήκε 
να ύπάρχη αντίζηλος, δηλαδή άντεραστής.
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Τίποτε άλλο δεν έξακριβώθηκε καί ή δικογραφία υπεβλήθη στον τότε Εισαγγε
λέα των Πλημμελειοδικών, τον μακαρίτη τον Κιουρτσάκη. Αύτός έχαρακτήρισε τό 
αδίκημα ώς φόνο έκ προμελέτης καί ανέθεσε την ενέργεια τακτικών άνακρίσεων στον 
τότε άνακριτή τοϋ 7ου τμήματος Παπαγιαννόπουλο. ’Αλλά καί αυτός δεν μπόρεσε νά 
βγάλη τίποτε. Μά άπολύτως τίποτε καί ή ύπόθεσις ξεχάστηκε. Οΐ έφημερίδες έξ 
άλλου έπαυσαν σχεδόν άπό την τρίτη μέρα νά ασχολούνται μέ την ύπόθεσι αύτή. 
Καί αύτό γιατί δλοι οί άστυνομικοί ρεπόρτερς είχαμε πεισθή δτι ό μακαρίτης 
Σταυρόπουλος στήν πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένας ευφάνταστος καί υστερικός 
νέος πού θέλησε νά αύτοκτονήση, έπειδή τον έμάλωσε ό πατέρας του καί γιά νά άπο- 
κτήση υστεροφημία. "Εκλεψε λοιπόν τό «μπράουνιγκ» τοϋ μπαμπά του καί έπήγε 
στά Τουρκοβούνια, άφοΰ έγραψε τό έξωφρενικό έκεϊνο σημείωμα γιάτήν δήθεν μονο
μαχία του μέ τον Κ., τον άνύπαρκτο άνδρα τής φανταστικής ερωμένης του. 'Ύστερα 
ξάπλωσε κάτω, στήριξε τό κεφάλι του μέ τό δεξί χέρι καί πήρε τό δπλο μέ τό άριστε- 
ρό.Έβαλε τό ψαθάκι του επάνω στο στήθος του καί τέλος, μέ τό χέρι σέ μιά άπόστασι 
δέκα ώς δεκαπέντε έκατοστών άπό τό κεφάλι του, έπυροβόλησε. 'Η  σφαίρα μπήκε 
άπό τό αριστερό μάτι, δχι έξ επαφής, καί έπέφερε τον άκαριαΐο θάνατο. 'Ύστερα τό 
χέρι μέ τό πιστόλι έπεσε άπάνω στο κορμί του μέ κάποιο βάρος καί κύλισε τό ψαθάκι 
πού πήγε καί σκέπασε τό πιστόλι. Καί μία άπόδειξις τό δτι δέν ήταν μονομαχία ήταν 
τό δτι αν ό πυροβολισμός είχε ριφθή άπό μακρυά, ή σφαίρα θά είχε άποκτήσει δλη 
της τήν ταχύτητα καί θά είχε περάσει καί άπό τις δύο μεριές τό κρανίο κοί θά είχαμε 
διαμπερές καί δχι τυφλό τραύμα. Καί τό είδος άκόμη τοϋ τραύματος μέ κάνει νά 
πιστεύω στην αύτοκτονία.

'Ο  εύφάνταστος Πέτρος Σταυρόπουλος σκάρωνε πάντα φάρσες, δσο ήταν ζων
τανός, καί θέλησε νά κάνη καί μιά μακαβρία φάρσα μέ τό θάνατό του καί νά κάνη 
τις Α ρχές νά σπάσουν τό κεφάλι τους άναζητώντας τον άγνωστο μονομάχο καί δο
λοφόνο του. Καί τά κατάφερε μιά χαρά νά κάνη θόρυβο τεράστιο μέ τήν παράξενη 
καί άρρωστημένη νοοτροπία του.

ΣΠ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ  Ι Σ

’Αξιωματικός τής 'Ολλανδικής ’Αστυνομίας, έπιθυμών δπως υίοθετήση τέ- 
κνον ευρισκόμενον ήδη εις τον παιδικόν Σταθμόν «Η Μ ΗΤΕΡΑ» παρά τούς 
Ά γ . ’Αναργύρους, πρόκειται νά έλθη εις τήν Ελλάδα τον μήνα Αύγουστον ή 
Σεπτέμβριον έ.έ. διά τρεις έως τέσσαρας έβδομάδας. Λόγω των ειδικών δυσ- 
χερειών, τάς οποίας άντιμετωπίζει εις τήν έπιτέλεσιν τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοπού του, παρακαλεΐ δπως έλθη εις έπαφήν μέ 'Έλληνα συνάδελφόν του 
ύπηρετοΰντα έν Άθήναις, δστις θά δύναται νά τον βοηθήση εις τάς αναγ
καίας δι’ υιοθεσίαν διατυπώσεις. ’Επίσης έάν ύπάρχη εύχέρεια φιλοξενίας, 
ας μνημονευθή τοΰτο είς τον προμνησθέντα άξιωματικόν. Ούτος όμιλεϊ 
τήν άγγλικήν γλώσσαν. 'Η  διεύθυνσίς του είναι :

MR. Ν. ΤΗ. SEFFINGAARNHEM, PARKSTRAAT 49, NETHERLAND
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

----------------------- ' Γπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑΚΗ_________________

'Η  ώρα της υπηρεσίας μου στο Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, δπου 
ύπηρετοΰσα τήν εποχή εκείνη, τελείωσε καί παρέδωσα στον αντικαταστάτη μου.

’Ελεύθερος πλέον τράβηξα γιά το κέντρο τής πόλεως, νά ψάξω νά βρω κανένα 
τρόφιμο. ' Η πείνα μάς θέριζε. ’Έ τσι δπως προχωρούσα σκεπτικός καί πεινασμένος 
είδα σ’ ένα μπαλκόνι τής όδοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, άκριβώς άπέναντι στα άνθοπω- 
λεΐα, νά κυματίζη μια σημαία μέ δικέφαλο άετό. 'Ό πω ς είδα ήταν έλληνική καί μου 
φάνηκε πολύ παράξενο γιά τήν εποχή εκείνη. Κοντοστάθηκα καί πλησίασα γιά νά 
διαβάσω τά γράμματα πού είχε επάνω. ~Ηταν έλληνικά ενα Ο, ενα Ε, ένα Δ καί ένα 
Ε. Τί έσήμαιναν. άραγε αύτά τά άρχικά ψηφία; ’Αναγκάστηκα νά πλησιάσω άκόμα 
πιο κοντά γιά νά διαβάσω μιά μικρή έπιγραφή πού ήταν στήν πόρτα τής εισόδου καί 
ή οποία μέ καλλιτεχνικά μαύρα γράμματα έγραφε: «Όργάνωσις ’Εθνικών Δυνάμεων 

Ελλάδος».
'Ο τίτλος μοϋ έκανε μεγάλη έντύπωσι καί προσπάθησα νά βγάλω κάποιο συμ

πέρασμα, μά δεν μπόρεσα. Προχώρησα τότε προς τά άνθοπωλεΐα, γιά νά ρωτήσω 
κάποιον άνθοπώλη πού ήταν φίλος μου.

; — Γιά-πές μου Θεόφιλε τί είναι τά γραφεία αύτά άπέναντι σου;
Ό  φίλος μου πρόθυμα μοϋ είπε:

■ —: Είναι μιά όργάνωσις άντικομμουνιστική καί, δπως έμαθα, τήν διευθύνει 
κάποιος Βύρων.

Τό ονομα αύτό κάτι μοϋ θύμησε καί ρώτησα καί πάλι τό φίλο μου:
— Ποιος είναι αύτός ό Βύρων;
— Είναι Πειραιώτης, μά δεν θά τον ξέρης, γιατί έλειπε πολλά χρόνια στο 

έξωτερικό.
Δεν ζήτησα περισσότερα πράγματα άπό τό φίλο μου. Τον χαιρέτισα καί έφυγα. 

’Από κείνη τήν ώρα στριφογύριζε στο μυαλό μου τό όνομα Βύρων καί προσπαθούσα 
νά θυμηθώ πού τό είχα ξανακούσει. ’Έ τσι δπως βασάνιζα τή σκέψι μου, γύρισα μέ 
τή φαντασία μου πίσω κάμποσα χρόνια καί τελικά θυμήθηκα πώς γνώρισα στο έξω
τερικό κάποιον Βύρωνα.

Τό 1928 κυνηγούσα στήν Εύρώπη κάποιον 'Έλληνα κακοποιό., τον Δημήτριο 
Νίλλα. Τον άνεκάλυψα στή Γαλλία κι’ ένα βράδυ τόν συνέλαβα σ’ ένα καταγώγειο 
τής Μασσαλίας. Τό κακόφημο αυτό κέντρο λεγόταν «Πατακλάν» καί βρισκόταν στήν 
πιο επικίνδυνη καί βρώμικη συνοικία τής πόλεως, στήν οδόν Χάλ Πουσέ άριθ. 4. 
’Εκεί τις νύκτες μαζεύονταν κάθε λογής σκοτεινοί καί διεφθαρμένοι άνθρωποι, παρα- 
στρατημένες γυναίκες καί τροτέζες μέ τούς ζιγκολό τους. Αύτό τό άντρο τών κοκο- 
ποιών διηύθυνε κάποιος "Ελληνας τυχοδιώκτης ό Διονύσιος Βύρων. 'Ένα πρόσωπο 
σκοτεινό καί έκφυλο, πού γιά πρώτη φορά συνάντησα στή ζωή μου. Θέλεις νά είναι 
ό Βύρων τής Μασσαλίας; σκέφθηκα. Αυτό οπωσδήποτε έπρεπε νά τό εξακριβώσω. 
’Από τήν επομένη άρχισα νά συχνάζω στο άνθοπωλεϊο.

, ’Έ τσι δπως καθόμαστε ένα πρωί έξω άπό τό άνθοπωλεϊο καί συζητούσαμε 
μέ τόν φίλο μου είδα νά μπαίνη στο μαγαζί του ένας, πενηνταπεντάρης, καλοενδεδυ- 
μένος, μέτριου άναστήματος κύριος.

— Δώσε μου λίγα λουλούδια, είπε μέ σοβαρό ύφος στον άνθοπώλη.
Τά πήρε κι’ έφυγε βιαστικά χωρίς νά πληρώση. 'Ο  τρόπος του αυτός μοϋ έκανε 

έντύπωσι καί τότε τόν πρόσεξα καλύτερα 'Η  φυσιογνωμία του ξεπετάχτηκε ζωηρά
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μέσα άπό τις άναμνήσεις μου καί ρώτησα μέ ένδιαφέρον τον φίλον μου μόλις άπομα- 
κρύνθηκε.

— Ποιος είναι αυτός Θεόφιλε;
— Είναι ό Βύρων πού σου έλεγα προχθές.
—"A, αύτός είναι; είπα άδιάφορος, γιατί δεν ήθελα να δώσω στο φίλο μου να 

καταλάβη πώς έγώ τον ήξερα.
— Μέ τέτοια πελατεία, όπως είδα, θά προκόψης Θεόφιλε, τοϋ είπα.
Εκείνος μέ δυσφορία μοϋ έδωσε τήν άπάντησι.
—'Ό πω ς καταλαβαίνω θέλεις νά πής γιά τον Βύρωνα πού πήρε τα λουλούδια 

καί δέν πλήρωσε. Αυτό συμβαίνει τακτικά.
— Πρέπει νά είναι φίλος σου γιά νά έχη τέτοιο θάρρος.
—’Ό χι, μοϋ άπάντησε, σάν νά ήθελε νά διαμαρτυρηθή. Συμβαίνει κάτι άλλο. 

Ό  Βύρων είναι άνθρωπος των Γερμανών. Τον βλέπω ν’ άνεβοκατεβαίνη τις σκάλες 
τής κομαντατούρας καί αυτό είναι πού μέ άναγκάζη νά κάνω αυτή τήν άβαρία.

Έ ν τώ μεταξύ διακόψαμε τή συζήτησι άπό φόβο, γιατί μπήκε στο άνθοπωλεΐο 
κάποια άνεπιθύμητη πελάτις.

ΤΗταν ή γνωστή Ρεγγίνα, μιά γυναίκα τοϋ δρόμου, πού δούλευε φανερά στούς 
Γερμανούς. 'Η ταν έπικίνδυνη γυναίκα κι’ έπρεπε νά φύγω. Ά πό  όσα πρόλαβε νά 
μοϋ πή ό φίλος μου κατάλαβα πώς ό Βύρων άλλαξε τό ρόλο τοϋ τυχοδιώκτου, πού 
γνώρισα στή Μασσαλία τό 1928, καί έπαιζε τώρα τό ρόλο τοϋ προδότου. 'Ό πως 
ήρθαν τά πράγματα ό Βύρων έπρεπε νά ξεσκεπασθή, μά μοϋ ήταν κάπως δύσκολο 
τήν εποχή έκείνη, γιατί δέν είχα τον τρόπο νά άξιοποιήσω ό,τι καί άν μάθαινα είς 
βάρος του.

Πέρασε λίγος καιρός άπό τότε. 'Η ταν άρχές τοϋ 1952. Μιά μέρα μέ κάλεσε 
στο γραφείο του ό άστυνόμος, μακαρίτης, 'Όμηρος Τσενόγλου. Άφοΰ συζητήσαμε 
πολλά γιά τήν κατοχή καί τήν σκλαβιά, μοϋ έπρότεινε άν θέλω νά συνεργασθώ 
μαζί του στή κατασκοπεία καί νά λάβω μέρος στήν Εθνική Άντίστασι, στήν 
αστυνομική ομάδα Ο. Μ. τής οποίας ήταν άρχηγός.

—Ξέρω πόσο καλός είσαι, συνέχισε ό άστυνόμος, σέ πληροφορίες καί παρα- 
κολούθησι. ’Έ χει βέβαια πολλά χτυποκάρδια καί κινδύνους ή δουλειά τοϋ κατασκό
που, άλλά πρέπει νά δουλέψουμε γιά ό,τι ένδιαφέρει τον άγώνα μας.

"Οταν μείναμε σύμφωνοι καί γράφτηκα στή δύναμι τής όμάδος ΟΜ, ό άστυ
νόμος μοϋ είπε νά ένδιαφερθώ γιά κάποιες οργανώσεις πού ξεφύτρωσαν στήν Αθήνα 
καί Πειραιά, όπως ή ΕΣΠΟ καί ή ΟΕΔΕ.

—Αυτές οί οργανώσεις, συνέχισε ό άστυνόμος, παρουσιάζονται ώς άντικομ- 
μουνιστικές, μά δέν ξέρουμε πίσω άπ’ αύτό τό σύνθημα τί κρύβεται.

Στο σημείο αύτό είπα στον άστυνόμο :
—Γιά τήν ΟΕΔΕ έχω ήδη κάτι νά σάς άναφέρω. Τήν διευθύνει κάποιος Βύ

ρων, ένας τυχοδιώκτης πού τον ξεύρω άπό παλιά. "Οπως έμαθα είναι άνθρωπος των 
Γερμανών.

Ό  άστυνόμος χαμογέλασε ικανοποιημένος γιά τις πρώτες πληροφορίες πού 
τοϋ έδωσα καί μοϋ είπε :

—Τήν περίπτωσι αύτή νά τήν προσέξης. Είσαι τόσο έξυπνος καί θά μπορέ- 
σης νά βρής κάποιο δικό σου τρόπο νά μπής μέσα στήν όργάνωσι αύτή.

Γιά μένα ή σύστασις τοϋ άστυνόμου δέν ήταν καί τόσο δύσκολη. Είχα δια
θέσιμο ένα δυναμικό πράκτορά μου, τον Περικλή, τον όποιο θά έμπαζα στήν ορ- 
γάνωσι κι’ έτσι θά κατάφερνα μιά χαρά νά ξεσκεπάσω τον Βύρωνα.

(Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον 

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

προηγουμένου)

'Η  μέθοδος τοΰ ραδίου κατέστη άπηρχαιωμένη δταν οί πυρηνικοί άντιδραστή- 
ρες άρχισαν νά παράγουν ραδιοϊσότοπα. Τά ισότοπα ήσαν τα στοιχεία τα,όποια, κα
ταλλήλως χρησιμοποιούμενα, μπορούσαν νά άνταποκριθρΰν στις άνάγκες. τοΰ εργα
στηρίου τοΰ F.B.I. Χρήματα, βενζίνη ή άλλα διάφορα υλικά ήσαν ευαίσθητα στά ρα
διοϊσότοπα καί έξηκριβώνετο άλάνθαστα εάν υπήρχε νοθεία. Τό εργαστήριο τοΰ 
F.B.I. βρήκε καί άλλες μεθόδους πού ήσαν άπλούστερες, αλλά έξ ΐσου άποτελεσματι- 
κές στην έξακρίβωσι των διαφόρων άντικειμένων.

To F.B.I. έχει δικό του δίκτυο επικοινωνίας, τό όποιον άναμφισβητήτως κα
θιστά τούς ειδικούς υπαλλήλους τήν πλέον ευκίνητη καταδιωκτική υπηρεσία τοΰ κό
σμου. Πολλά μηχανήματα καί όργανα έχουν σχεδιασθή άπό τούς ειδικούς τοΰ εργα
στηρίου τοΰ F.B.I. καί τά όποια είναι κατάλληλα καί άνταποκρίνωνται στις ει
δικές άνάγκες.

Τ ό τηλέφωνο, τά τηλέτυπα καί ένα δίκτυο άσύρμάτων συνδέει τά 52 επαρχια
κά γραφεία, τά όποια βρίσκονται σέ άμεση επαφή μέ τήν Ούάσιγκτων. Οί ασύρμα
τοι των αυτοκινήτων έχουν καθωρισμένα μήκη κυμάτων καί οί υπάλληλοι μπορούν 
νά κάλοΰν τό πλησιέστερο γραφείο καί υστέρα, γυρίζοντας τον διακόπτη, νά συνδέων- 
ται μέ άλλους συναδέλφους τω ν.’Έτσι, χωρίς νά βλέπη ό ένας τον άλλον, οί υπάλλη
λοι βρίσκονται σέ έπαφή μεταξύ τους καί συνεργάζονται στενά, σάν μια ομάδα μέ 
κοινό σκοπό.

Οί επικοινωνίες αυτές καθιστούν δυνατή τήν οικονομία χρόνου καί άριθμοΰ 
υπαλλήλων. Πολλές φορές ένας ύπάλληλος βλέπει τον ύποπτο πού παρακολουθεί νά 
μπαίνη μέσα σ’ ένα κτίριο πού έχει δέκα έξόδους. Χωρίς νά έλθη σέ προσωπική 
έπαφή, θά καλέση δέκα συναδέλφους του νά σπεύσουν προς φρούρησι' των δέκα 
έξόδων. ’Ακόμα καί δταν ό ύπάλληλος βρίσκεται εντός τοΰ’κτιρίου, μπορεί νά είδο- 
ποιήση τούς παρακολουθούντας συναδέλφους του προς ποιαν έξοδον σπεύδει ό πα- 
ρακολουθούμενος. ’Έτσι, ή παρακολούθησις συνεχίζεται χωρίς νά διακοπή.

Τό δίκτυο τής άσυρμάτου έπικοινωνίας έσκέφθη νά τό έφαρμόση ό διευθυν
τής Χοΰβερ, δταν τά γερμανικά βομβαρδιστικά σφυροκοποΰσαν τήν ’Αγγλία, κατα 
τή μάχη τής Βρεταννίας. Οί άναφορές τής υπηρεσίας πληροφοριών έλεγαν ότι το 
πλέον κρίσιμο πρόβλημα γιά τούς ’Άγγλους ήταν ή καταστροφή των τηλεγραφικών 
καί τηλεφωνικών έπικοινωνιών άπό τις γερμανικές βόμβες.

Ό  Χοΰβερ συνεζήτησε τό θέμα αύτό μέ τούς ύπασπιστάς τους.
—Πρέπει νά λάβουμε τά άναγκαϊα μέτρα προς άντιμετώπισι τοϋ προβλή

ματος αύτου. Καί οί δικές μας άκτές μπορεί νά γίνουν στόχος τών βομβαρδιστικών 
καί οί επικοινωνίες νά βρεθοΰν σέ κίνδυνο. Δέν πρέπει νά παραμείνουμε άδρανεϊς 
σέ μιά κατάστασι άνάγκης.

’Έ τσι εγκαταστάθηκαν πομποί ασυρμάτων εκτάκτου άνάγκης σέ πολλές πό
λεις κατά μήκος τών άκτών. Κατασκευάσθηκαν αύτόματοι επαναληπτικοί σταθμοί 
σέ στρατηγικά σημεία στην ύπαιθρο, πάνω σέ λόφους, σέ ψηλά υδραγωγεία, σέ υπό
στεγα άεροπλάνων, γιά νά συλλαμβάνουν τά σήματα τών ύπαλλνήλ.ων τοΰ F.B.I. 
καί νά αυξάνουν έτσι τήν άκτϊνα επικοινωνίας. "Οταν οί ’Ιάπωνες έπετέθησαν την 
7 Δεκεμβρίου 1941 στο Πέρλ Χάρμπορ, τό τηλεπικοινωνικό δίκτυο τοΰ F.B.I .βρι
σκόταν σέ λειτουργία, προβλέποντας τις έκτακτες αύτές περιπτώσεις. Τό δίκτυο υ- 
πήρξεν εξαιρετικά πολύτιμο κατά τήν διάρκεια τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου.
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Τά έπιστημονικά μέσα για την καταπολέμησι τοΰ έγκλήματος έχουν βελτιω- 
θή πολύ άπό τούς ειδικούς υπαλλήλους τοΰ F.B .I. "Ολοι ξέρουν καλά τή δουλειά τους 
γιατί έχουν είδικευθή. Οί τίτλοι πού κατέχουν δέν τούς έχουν άπονεμηθή τιμής ένε- 
κεν. 'Ο  χημικός, ό φυσικός ή ό ήλεκτρομηχανικός, έχουν περάσει άπό την ίδια έκ- 
παίδευσι πού ύφίστανται οΐ ειδικοί ύπάλληλοι καί έχουν άποκτήσει πραγματική πεί
ρα στον τομέα των ερευνών.

'Η  προσπάθεια τοΰ F.B.I. νά βρίσκη νέες μεθόδους καί νά βελτιώνη τις πα
λιές, είναι συνεχής. Μερικές φορές άνακαλύπτεται ένας τρόπος πολύ άπλός, άλλα λίαν 
άποτελεσματικός. Σέ πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σέ δύσκολη θέσι καί κινδυ
νεύει ή ζωή τους άπό τον εγκληματία. Δέν υπάρχει άλλος τρόπος για νά συλληφθή 
ό κακοποιός άπό τοΰ νά φωνάξουν οτι βρίσκεται κυκλωμένος πανταχόθεν καί πρέ
πει νά παραδοθή. Γιά τό σκοπό αύτό τό έργαστήριο τοΰ F.B.I. κατεσκεύασε ένα 
φορητό μεγάφωνο μπαταρίας, πολύ ισχυρό, διά τοΰ όποιου ή φωνή άκούεται άπό 
έκατοντάδες μέτρα μακρυά.

'Η  επιστήμη δέν έξελίχθηκε σέ όπλο κατά τοΰ έγκλήματος μέσα σέ μιά νύ
χτα. Κατά τήν περίοδο 1920—1930 ή έπιστήμη είχε έλαχίστη εφαρμογή άπό τά 
όργανα τοΰ νόμου στήν ’Αμερική. Μερικά Κολλέγια καί Πανεπιστήμια έδιναν διαλέ
ξεις σχετικές μέ τά άποτελέσματα τής επιστημονικής ’Αστυνομίας, γενικώς όμως οί 
διάφορες άστυνομικές ύπηρεσίες έδιναν πολύ λίγη προσοχή καί δέν έπίστευάν ότι ή 
έπιστήμη μποροΰσε νά βοηθήση άποτελεσματικά στήν έπίλυσι τών καθημερινών 
προβλημάτων τους.

Πολλοί άπό τούς πρώτους ειδικούς ύπαλλήλους ήσχολοΰντο μέ τον τομέα τής 
γραφολογίας. «Ειδικοί» άνελάμβαναν νά έργασθοΰν ύπέρ ή κατά τοΰ μηνυτοΰ ή τοΰ 
κατηγορουμένου, είσπράττοντες σεβαστές άμοιβές.

'Ένας άπό τούς πρώτους φακέλλους τοΰ άρχείου τοΰ F.B.I. περιέχει μιά επι
στολή τοΰ Χοΰβερ, πού δείχνει κάποιο ένδιαφέρον γιά τήν επιστημονική έξακρίβωσι 
τών μαρτυρικών στοιχείων. 'Ο  Χοΰβερ ζητοΰσε άπό τούς ύπαλλήλους του νά τοΰ 
ύποβάλουν τά ονόματα τών άξιοπίστων ειδικών γραφολόγων. Τό γραφείο τής Βαλτι
μόρης έδωσε τό όνομα ένός γραφολόγου, ένώ τό γραφείο τής Νέας 'Υόρκης έδωσε τά 
ονόματα δύο. Μερικά άλλα γραφεία έδωσαν έπίσης ώρισμένα ονόματα, άλλά στις 
περισσότερες περιοχές δέν ύπήρχαν ειδικοί γραφολόγοι.

'Η  συσχέτισις τής έπιστήμης μέ τις έγκλη ματολογ ικές έρευνες άρχισε άπό 
τό έτος 1929. ’Από τότε πού τό F.B.I. άρχισε νά συγκεντρώνη μιά βιβλιοθήκη μέ 
έπιστημονικά βιβλία, πού τό περιεχόμενό τους περιεστρέφετο γύρω άπό τις έγκλημα- 
τολογικές έρευνες, όπως π.χ. τις έξετάσεις τών διαφόρων φαρμάκων, τοΰ αίματος 
ή τών τριχών. Τότε άκριβώς μιά σπείρα γκάγκστερ τοΰ Σικάγου διέπραξε ένα ομα
δικό φόνο πέντε άτόμων.

Τό έγκλημα διαπράχθηκε τήν 14 Φεβρουάριου 1929. Μέλη τής σπείρας τοΰ 
Ά λ  Καπόνε μεταμφιεσμένα σέ άστυνομικούς, ώδήγησαν πέντε άτομα μέσα σ’ ένα 
γκαράζ, όπου τά έστησαν στον τοίχο καί τά έξετέλεσαν μέ μιά ριπή πολυβόλου. Κατά 
τήν διάρκεια τής διεξαγωγής τών άνακρίσεων έκ μέρους τοΰ εΐσαγγελέως επί αιφνί
διων θανάτων, μερικοί ένορκοι έρώτησαν, σέ τί θά έξυπηρετοΰσε ή φύλαξις τών βλη
μάτων πού βρέθηκαν μέσα στό γκαράζ. 'Η  ’Αστυνομία τοΰ Σικάγου τούςέξήγησε τότε 
ότι οί ειδικοί τής βαλλιστικής ήταν σέ θέσι νά εξακριβώσουν έάν οί σφαίρες είχαν 
πυροβοληθή άπό ώρισμένα όπλα.'Η  Αστυνομία τοΰ Σικάγου δέν διέθετε συνεργείο 
γιά μιά τέτοια έξέτασι. Οί έξηγήσεις αυτές τών αστυνομικών έκίνησαν τό ένδιαφέρον 
δύο ένορκων βιομηχάνων, πού άπεφάσισαν νά χρηματοδοτήσουν ένα έργαστήριο τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Σικάγου, τό όποιο νά έξυπηρετή τις άνάγκες τής ’Αστυνομίας τής 
περιοχής. Τό έργαστήριο αύτό έγινε γνωστόν ώς «Πανεπιστημιακόν έγκληματολογι- 
κόν έργαστήριον τών βορειοδυτικών περιοχών».

( Συνεχίζεται)
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'Τττό τοϋ 'ϊπαστυνόμου A' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Η άστυνομική παγίδα εΐχεν απολύτως έπιτύχει. ’Επί χρόνια ολόκληρα ό άρχι- 
φύλαξ Grosweel τής περιοχής παρηκολούθει υπομονητικά την βίλλαν τοϋ Μπάρ- 

μαρα καί είχε ερευνήσει λεπτομερώς τό παρελθόν τοΰ άρχιμαφιόζου εκείνου. "Αν 
καί δεν είχε κανένα ούσιώδες στοιχεϊον νά τον συλλάβη, εΐχεν έν τούτοις καταλήξει 
εις τό συμπέρασμα ότι ό Μπάρμαρα, πού μετέβη εις την ’Αμερικήν τό 1920 άπό τήν 
Σικελίαν, ήτο ό ιθύνων νους όλων των επιχειρήσεων τής τοπικής Μαφίας καί έ'χαιρεν 
ύψίστου σεβασμού των άλλων αρχηγών διά τήν πανουργίαν καί τήν έφευρετικότητά 
του. Ή το  επίσης γνώστης τοϋ προετοιμαζομένου «Μεγάλου Συνεδρίου» ό Γκρόσ- 
γουελ καί είχε λάβει έγκαίρως τά μέτρα του. "Οταν λοιπόν οί περισσότεροι άπό τούς 
έβδομήκοντα καί πλέον άρχηγούς τής Μαφίας εΐσήλθον εις τον μεγάλον αυτοκινη
τόδρομον, συνήντησαν τήν έκπληξιν πού δικαίως ίσως άνέμεναν : Συνελήφθησαν 
άπαντες. Ή  ιδία τύχη άνέμενεν καί τούς έλαχίστους άρχηγούς πού έγκατέλειψαν τά 
αυτοκίνητά των καί έτράπησαν εις φυγήν μέσα εις τό δάσος. Λασπωμένοι, μέ σχι
σμένα τά ενδύματα καί γενικώς εις άθλίαν κατάστασιν οί «εντιμότατοι» καί άψογου 
έμφανίσεως εκείνοι άνδρες, συνεκεντρώθησαν άπό τούς άστυνομικούς καί μετά τών 
άλλων ώδηγήθησαν εις τό τμήμα τής περιοχής.

Διά τάς συλλήψεις έκείνας όλων τών άρχηγών τής Μαφίας, πού ειχον συγ- 
κεντρωθή εις τό Άπαλάτσιν, έχρειάσθη νά κινητοποιηθή ολόκληρον τό έπιτελεΐον 
καί ό τεράστιος μηχανισμός ’Αστυνομίας τής Νέας Ύόρκης υστέρα άπό τάς άπι- 
στεύτους άναφοράς τοΰ άρχιφύλακος Γκρόσγουελ. Δυστυχώς, παρά τάς άστυνομικάς 
προσπάθειας, μόνον δι’ ένα έξ έκείνου τοΰ συρφετοΰ έγκληματικών παραγόντων 
άσυνήθους ολκής κατέστη δυνατή ή άπαγγελία κατηγορίας. "Ολοι έπανελάμβανον 
κατά τήν εξονυχιστικήν άνάκρισιν τό στερεότυπον: «’Ήμουν περαστικός καί εΐσήλ
θον εις τήν βίλλαν νά πληροφορηθώ περί τής ύγείας τοΰ γέρο-Τζώ τοΰ Μπάρμαρα . . .» 
Σκέψις νά κατηγορηθοΰν οί εκλεκτοί τοΰ διεθνοΰς ύποκόσμου έπί άλητεία άπερρίφθη, 
άφοΰ έκαστος έφερεν έπ’ αύτοΰ άνω τών χιλίων δολλαρίων.

Ή  άμερικανική ’Αστυνομία δεν ήδυνήθη τελικώς νά άνεύρη άποδείξεις ότι 
ό σκοπός τοΰ Συνεδρίου τοΰ Άπαλάτσιν ήτο παράνομος. Άφήκεν ως έκ τούτου 
έλευθέρους τούς άρχιμαφιόζι καί κατέφυγεν εις τό πλέον εφικτόν μέτρον: Τούς έθεσεν 
ύπό τά πυρά τής συντριπτικής καί άδιακρίτου δημοσιότητος διά τοΰ τύπου καί παν
τός ετέρου μέσου. Σύσσωμος ό τύπος άπεκάλυψε τούς σκοτεινούς πλοκάμους τής 
διεθνούς έγκληματικής όργανώσεως, άπεκάλυψε πρόσωπα τά όποια ούδείς ύπωπτεύ- 
ετο ώς μετέχοντα τής ύπούλου έκμεταλλεύσεως, μάλιστα δέ εις άπίστευτον κλίμακα, 
έδωσε φωτογραφίας όλων τών έπιλέκτων στελεχών τής Μαφίας καί κατετόπισε τό 
κοινόν έπί τών κινδύνων τοΰ πλέον φρικιαστικοΰ φαινομένου εις τήν ιστορίαν τής 
έγκληματικότητος. Κατεφέρθη ουτω τό ΐσχυρότερον πλήγμα κατά τής αμερικανικής
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καί ευρωπαϊκής Μαφίας, πλήν οχι καί τό πράγματι θανάσιμον όπως μαρτυρούν τά 
έπακολουθήσαντα καί μέχρι σήμερον γεγονότα. Τονίζομεν ότι εις πείσμα όλων έκεί- 
νων των μέτρων των άμερικανικών άρχών ευθύς μετά το Συνέδριον του ’Λπαλάτσιν, 
οί mafiosi άντέταξαν μέ άξιοθαύμαστον επιμονήν την περίφημον om erta καί δεν 
άπεκάλυψαν το παραμικρόν έν σχέσει μέ το συνδικατον των. Καί ταϋτα μέχρι σή
μερον, ότε ό άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι παραβαίνει, έκ των φυλακών όπου 
κρατείται, τον καταχθόνιον νόμον τής σιωπής των mafiosi καί συγκλονίζει το παγ
κόσμιον κοινόν διά των άποκαλύψεων πού θά ίδωμεν κατωτέρω.

** *

Είχε πιστευθή από πολλούς σοβαρούς παράγοντας τής ’Αμερικής ότι ή Μαφία, 
μετά τά όσα έπηκολούθησαν τό «Συνέδριον του Άπαλάτσιν» θά έκάμπτετο 

καί οπωσδήποτε θά διελύετο έντός έλαχίστων έτών. Δυστυχώς διά τό έννομον κοι
νόν, τό πλήθος τών γεγονότων ευθύς μετά τό 1957 καί μέχρι σήμερον διέψευσεν πολ- 
λάς άπό τάς προβλέψεις έκείνας καί εδραίωσε την φήμην τής Μαφίας ώς ένός καρ
κινώματος πού μόνον ένα θαύμα θά έξηφάνιζεν όλοσχερώς. Τό «θαύμα» αύτό φαί
νεται νά λαμβάνη ύπόστασιν καί νά προοιωνίζεται ή πραγματοποίησίς του σήμερον, 
ότε αί άποκαλύψεις τού άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι, έν συνδυασμώ μέ όσα ή 
Δικαιοσύνη καί αί Άστυνομίαι τών Η.Π.Α. κατέχουν άπό τον άδυσώπητον άγώνα 
έναντίον τής Μαφίας, οδηγούν εις τό νά καταφερθή τό τελευταΐον καί χαριστικόν 
πλήγμα διά ριζικωτάτων μέτρων.

’Αληθές είναι ότι τά μετά τό 1957 γεγονότα χαρακτηρίζονται άπό μειωμέ- 
νην δράσιν τής άμερικανικής Μαφίας εις τούς γνωστούς τομείς τού εγκλήματος. 
Ό  πόλεμος όμως μεταξύ τών συμμοριών, διά τήν έξάλειψιν τών όποιων συνήλθεν 
έν πολλόΐς τό συνέδριον τού Άπαλάτσιν, εξακολουθεί μέχρι σήμερον μέ 
πολλάς διακυμάνσεις. Δέν έλειψαν αί άλλεπάλληλοι σκοτειναί δολοφονίαι τής τε
λευταίας εξαετίας πού κρατούν έν συγκινήσει τό παγκόσμιον κοινόν διά τήν φρικα
λεότητα καί τό πυκνόν μυστήριον πού τάς περιβάλλει. Μία άνταπόκρισις έκ Νέας 
Ύόρκης, μάλιστα, δημοσιευθεΐσα εις τάς άθηναίκάς έφημερίδας κατά μήνα Σε
πτέμβριον 1963, είναι άρκούντως διαφωτιστική τού άλληλοσπαραγμοϋ τών φατριών 
μέχρι τών στιγμών πού γράφονται αί γραμμαί αύταί. ’Ιδού ολόκληρον τό σχετικόν 
κείμενον(1).

«Στην συνοικία Ρέντ Χούκ τής Νέας Ύόρκης, όπου τό έγκλημα είναι νόμος, 
μία δράκα κακοποιών προσπαθεί νά κρυφθή στά ύγρά ύπόγεια, τά βρώμικα ξενο
δοχεία καί τά ύποπτα κέντρα. Στο πρόσωπό τους έχουν τήν έκφρασιν τού κυνηγη
μένου ζώου" τό αίμα φεύγει άπό τις φλέβες τους σέ κάθε ύποπτο θόρυβο. Δέν τούς 
κυνηγούν οί αστυνομικοί—δέν τολμούν νά πλησιάσουν στο «βασίλειον τού έγκλή- 
ματος». 'Η  Μαφία είναι έκείνη πού έπιβάλλει τον νόμο—τον δικό της νόμο—καί 
έκδικεΐται.

«Έ ν τούτοις, πριν λίγους μήνες άκόμη οί κυνηγημένοι αψηφούσαν τήν Μαφία. 
Είχαν κηρύξει έπανάστασιν, άποφασισμένοι νά ιδρύσουν δικό τους βασίλειο. Καί 
προς στιγμήν φάνηκε ότι τό είχαν κατορθώσει. Ά λλ’ ή Μαφία γνωρίζει πάντοτε 
πώς νά έκδικεΐται . . .

«'Ο Τζόζεφ, ό Ά λμπερτ καί ό Λώρεν Γκάλλο γεννήθηκαν στήν συνοικία 
Ρέντ Χούκ τού Μπροΰκλιν, όπου τό έγκλημα είναι ό εύκολώτερος τρόπος έπιτυχίας 
γιά έναν νέον. Καί οί τρεις άδελφοί είχαν έπιτύχει στήν ζωή τους, έμαθαν ολα τά 
μυστικά τού υποκόσμου καί γρήγορα έγιναν τά πρωτοπαλλήκαρα μιας «οικογένειας» 
τής Μαφίας, μέ «κάπο» τον Τζόζεφ Προφάσι. Καί τότε άπεφάσισαν νά έπαναστα- 
τήσουν. Σήμερα έχουν χάσει πέντε νεκρούς καί τρεις άγνοουμένους, έχουν χάσει άκόμη 
καί τό θάρρος τους.

(Συνεχίζεται)
(1) Έφημερίς «’Έθνος» τής 23 καί 24 Σεπτεμβρίου 1963.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΝΑΤΑ

Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α  Β Ι Α Σ Μ Ο Υ  ΚΑΙ  Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  
Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  ΣΤΗΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Α

—  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ  ΚΑΙ  Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ι Σ  ΤΟ Υ  Δ Ρ Α Σ Τ Ο Υ  -
Έ κ τοϋ άμερικανικοϋ περιοδικού «Λάιν άπ Ντετέκτιβ» 
κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

'Η  'Έλεν, μια υψηλή, άδύνατη καί ήλιοκαμμένη νέα, μέ ωραία καστανά μαλλιά 
έδειχνε άπδ τήν δλη περιβολή καί έμφάνισί της δτι ήταν ξένη τουρίστρια των ώραί. 
ων κοιλάδων της νοτίου Ελβετίας, πού έκατοικοΰντο άπό απλοϊκούς άνθρώπους-

Καθόταν σ’ ένα τραπέζι μπροστά στο ξενοδοχείο « Μοντ Σερβέν», τοϋ γρα
φικού χωρίου Βίσπ, καί έπινε νευρικά ένα κύπελλο σοκολάτα. Κάθε λεπτό κοίταζε 
άνυπόμονα τό ρολόγι της πού είχε στο χέρι.

Τό ποδήλατο της άδελφής της θά είχε χαλάσει—σκέφθηκε—δπως καί τό δι
κό της τήν περασμένη νύκτα. Αύτή πήρε τό τραίνο στη Τζερμάττ καί γύρισε πίσω- 
ή Τζερέϊν δμως προτίμησε νά γυρίση μέ τό ποδήλατο καί νά τήν συναντήση έδώ 
στις έπτά ή ώρα. 'Η  διαδρομή ήταν 25 μίλλια καί ή Τζερέϊν ήταν άκούραστη σάν 
άγριοκάτσικο καί ακριβής στά ραντεβού της καί έπρεπε νά ειχεν έρθει.

"Ηταν τώρα οκτώ ή ώρα καί ή Τζερέϊν δεν ειχεν έρθει άκόμα. 'Η  'Έλεν 
"Ιμπερσχοφ κοίταξε νευρικά τό στενό έλικοειδή δρόμο πού άρχιζε νά παίρνη γρή
γορα ένα σκούρο χρώμα στο καλοκαιριάτικο λυκόφως. Κάλεσε ένα σερβιτόρο, 
πλήρωσε τή σοκολάτα κι’ έτρεξε στο δρόμο, κάτω προς τήν Τζερμάττ. Περπατού
σε δσο μπορούσε γρήγορα καί είχε καλύψει πέντε μίλλια άπόστασι. Σταματούσε 
σέ κάθε σπιτάκι στο δρόμο καί ρωτούσε γιά τήν αδελφή της. Ρωτούσε επίσης καί 
δποιον άλλο συναντούσε στο δρόμο.

Έφθασε στην Στάλντεν, άκολουθώντας τό έλικοειδές λιθόστρωτο μονοπά
τι, πού ήταν ή μόνη δίοδος γιά τή Τζερμάττ, μέσω τής στενής ορεινής κοιλάδος 
τού Σαίντ Νίκλαους, έκτος βέβαια άπό τό τραίνο. ’Από τά παράθυρα των μικρών 
σπιτιών έβγαινε ένα γλυκό κίτρινο φώς πού έρριχναν οί άναμμένες λάμπες. Τά κου
δούνια ήχοϋσαν γλυκά πέρα στο λιβάδι καί τά σκυλιά γαύγιζαν σάν τρελλά στο 
φεγγάρι πού χαμογελούσε, άλλά ή "Ελεν έτρεχε, σκοντάφτοντας συνεχώς πάνω 
στο λιθόστρωτο καί φωνάζοντας σάν τρελλή τ ’ ονομα τής άδελφής της.

Πέρασε άπό τό Σαίντ Νίκλαους καί τήν Καλπετράν, ρωτώντας χωρίς άπο- 
τέλεσμα. Ή  ώρα γιά ύπνο είχε περάσει κι’ αύτή συνέχιζε νά τρέχη. Μερικές εκα
τοντάδες μέτρα μετά τήν Καλπετράν σκόνταψε μέσα σ’ ένα βαθύ αυλάκι καί παρ’ 
ολίγο νά κτυπήση τό κεφάλι της πάνω σέ μιά πέτρινη βρύση.

Είχαν περάσει τά μεσάνυκτα δταν κτύπησε τήν πόρτα ενός πανδοχείου στην 
Τάες. 'Όταν ό ιδιοκτήτης τής είπε δτι ειχεν ΐδή τή Τζερέϊν στήν πλατεία τού χω
ριού στις δύο ή ώρα τό άπόγευμα, ξέσπασε σ’ άναφυλλητά άπό τή χαρά της. Μετά 
δμως τήν κατέλαβε πάλι ένας τρόμος. ’Από τήν ώρα πού ή Τζερέϊν βρισκόταν στήν 
πλατεία είχε άρκετό χρόνο γιά νά φθάση στή Βίσπ, ώστε νά είναι συνεπής στήν ώρα 
τού ραντεβού τους. Γιατί δέν ήλθε; Ή  σκέψις δτι ή Τζερέϊν βρισκόταν ξαπλωμένη 
κάτω κάπου μέσα στο σκοτάδι, μέ κανένα σπασμένο πόδι, έκανε τήν "Ελεν νά τρέ- 
ξη πίσω προς τήν Καλπετράν, ξεφωνίζοντας τό δνομα τής άδελφής της. Τά πόδια 
της είχαν γεμίσει πληγές. Έ ν τούτοις έτρεχε δλη τήν νύκτα φωνάζοντας: «Τζε- 
ρέϊν, Τζερέϊν», παρά τό διαπεραστικό κρύο.

Τό πρωί έφθασε στήν Στάλντεν. Εξαντλημένη, κάθισε σ’ ένα έστιατόριο καί 
παρήγγειλε καφέ καί κουλούρια. "Οταν τελείωσε τό πρόγευμά της, αίσθάνθηκε κά
πως καλύτερα. Οί άνθρωποι έδώ ήσαν καλοί καί ήσαν συνηθισμένοι νά ψάχνουν για
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τούς τουρίστες πού έχαναν το δρόμο τους στο βουνό. ’Ασφαλώς θά την βοηθούσαν 
νά βρή την άδελφή της.

Στο διπλανό τραπέζι, μια παρέα συζητούσε ζωηρά, άλλα στην άρχή ή Έλεν 
δεν έδωσε σημασία. Μετά πρόσεξε κ ι’ ακούσε κάποιον ν’ άναφέρη δτι έξω άπό την 
Καλπετράν, βρέθηκε τό πτώμα μιας νέας.

'Η  "Ελεν πήδησε άπό το τραπέζι της καί άρχισε νά τρέχη προς την Καλπε
τράν, πού άπεΐχε έξη μίλλια.

Στήν πλατεία, στέκονταν όρθιοι μερικοί ντόπιοι καί συζητούσαν. Μιλούσαν 
όλοι μαζί. Κάποιος έλεγεν ότι τό πτώμα ήταν μιας ξένης, μιας Άμερικανίδος πού 
είχε δολοφονηθή.

Στήν παλιά λίθινη γέφυρα, πάνω άπό τό ορμητικό ποτάμι της Βίσπ, ή "Ελεν 
συνάντησε ένα άστυνομικό. Κατέβαινε τό μονοπάτι σπρώχνοντας ένα ποδήλατο, 
πού τό κρατούσε μέ δυο μαντήλια άπό τις χειρολαβές. Πίσω άπ’ αύτόν έρχόταν ένας 
υψηλός άνδρας πού φορούσε άδιάβροχο. Τον άκολουθοΰσαν τέσσερες άνδρες, πού 
κουβαλούσαν στούς ώμους τους ένα ξύλινο φέρετρο.

Λαχανιασμένη, ρώτησε ή "Ελεν τον υψηλό άνδρα μέ τό άδιάβροχο.
—’Αμερικανίδα είναι αύτή πού δολοφονήθηκε;
Αυτός τήν κοίταξε λυπημένα καί κούνησε τό κεφάλι του καταφατικά.
'Η  "Ελεν έχασε τή φωνή της. Μόλις καί μετά βίας κατώρθωσε νά ψιθυρίση:
—Πώς τήν λένε;
—Βρήκαμε ένα σκούρο πορτοφόλι μ’ ένα άμερικανικό διαβατήριο μέσα, έπ’ 

όνόματι τής Τζερέιν "Ιμπερσχοφ, είπε μ’ εύγενική φωνή ό νέος μέ τό άδιάβροχο.
'Η  "Ελεν λιποθύμισε.
Τήν μετέφεραν σ’ ένα άγροτικό σπίτι εκεί κοντά καί τήν έβαλαν νά ξαπλώση 

'Ο  υψηλός νέος μέ τό άδιάβροχο στεκόταν δίπλα της καί τήν παρατηρούσε μ’ενδια
φέρον.

_ —Είμαι ό ύπαρχιφύλακας Χέρμαν "Ιμχοφ τής ’Ασφαλείας τής Βίσπ, τής 
είπε,, προσφέροντάς της ένα φλυτζάνι καφέ. Λυπάμαι, άλλά πρέπει νά σάς ύποβάλω 
μερικές ερωτήσεις, τής είπε, άφοΰ τής ζήτησε συγγνώμην. Είναι άπαραίτητο γιά τήν 
άνάκρισι.

'Η  "Ελεν τού είπε όσα μπορούσε, τά περισσότερα όμως άσυνάρτητα. 'Η  Τζε- 
ρέϊν ήταν άδελφή της. ΤΗσαν μαθήτριες τού κολλεγίου «Σμίθ» στο Νόρθαμπτον τής 
Μασσαχουσσέτης. Κατοικούσαν στήν Κλήβελαντ τού Ό χάϊο μαζί μέ τον πατέρα τους, 
τον Δρα "Αντολφ "Ιμπερσχοφ, πού ήταν γιατρός (ωτορινολαρυγγολόγος. Ταξίδευαν 
μέ τά ποδήλατά τους στή Γερμανία καί σχέδιαζαν νά έπιστρέψουν στήν ’Αμερική 
κατά τά μέσα Αύγούστου, παίρνοντας τό πλοίο άπό τή Βρέμερχάφεν. Δέν άρχισαν 
όμως εγκαίρως τήν περιοδεία τους κι’ έτσι άνέβαλαν τήν έπιστροφή τους στήν ’Α 
μερική μέχρι τά μέσα Σεπτεμβρίου καί ήλθαν στήν Ελβετία. Στις 31 Αύγούστου 
—ήταν Τετάρτη—πήγαν μέ τά ποδήλ,ατα άπό τή Βίσπ στή Τζερμάττ γιά νά ίδοϋν 
άπό κοντά τήν Μάττερχορν, τήν πιο θαυμαστή βουνοκορυφή τής Ευρώπης, ριψοκιν
δυνεύοντας μέσα στή μοναδική μεγαλοπρέπεια ένός οροπεδίου έξη μίλλια νοτιοανα
τολικά τής πόλεως. Τό ποδήλατο τής "Ελεν είχε χαλάσει καί αναγκάσθηκε νά έπι- 
στρέψη στή Βίσπ μέ τό τραίνο, ένώ ή Τζερέϊν συνέχισε μέ τό ποδήλατό της. 'Η  
"Ελεν είπε ότι ποτέ κατά τή διάρκεια τής διαδρομής δέν είχαν συναντήσει άνθρω
πο πού νά τούς φάνηκε ύποπτος.

(Συνεχίζεται)
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C H I C A G O
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ —ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΡΟΖΑΡΥ» *  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ύπό τοΰ χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια άπ6 τ6 προηγούμενο )

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΑΠΙΣΤΗΜΙΑ — ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΡΟΖΑΡΥ»

Στήν ’Αμερική υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια καί πολυτεχνεία των διαφό
ρων Πολιτειών, δημόσια δηλαδή, μέ χιλιάδες φοιτητάς, άνάλογα μέ τον πληθυσμό. 
'Υπάρχουν όμως καί πολλά ιδιωτικά άνεγνωρισμένα άπό τις Πολιτείες, στά όποια 
φοιτούν πολλοί φοιτηταί. "Οπως καί στήν Ελλάδα, έτσι καί έδώ υπάρχει κάποια 
προκατάληψι γιά τά ιδιωτικά αυτά έκπαιδευτικά ιδρύματα. Θέλησα λοιπόν νά δώ 
άπό κοντά ένα άπό αύτά, ώστε νά σχηματίσω μιά ιδέα γιά τήν άξια τους. 'Η  φοι
τήτρια Μαρία Τσινώνη είχε τήν καλωσύνη νά ζητήση τήν άδεια άπό τήν διευθύν
τρια τοΰ Κολλεγίου «Ρόζαρυ», τό όποιο άνήκει στο καθολικό τάγμα των Δομινικα
νών, νά έπισκεφθώ τις έγκαταστάσεις τοΰ έκπαιδευτικοϋ αύτοϋ ιδρύματος στο όποιο 
επί τριετία φοιτά, στο τμήμα φιλοσοφίας καί ψυχολογίας. Τρέχοντας δυο ώρες μέ 
τό αύτοκίνητο φθάσαμε στο προάστιο Ρίβερ Φόρεστ, όπου βρίσκεται τό Ρόζαρυ 
Κόλετζ. Είναι ένα ωραιότατο προάστιο σάν τή δική μας Κηφισσιά, τό όποιο 
διασχίζει ένας ποταμός. ’Εκεί μέσα, σέ μιά πολύ μεγάλη δασωμένη έκτασι μέ κή
πους, πάρκα, συντριβάνια κλπ., είναι τοποθετημένα τά κτίρια τοΰ πανεπιστημίου. 
Έκτίσθη τό 1928 καί συνεπληρώθη μέ νεώτερα κτίρια προ διετίας. Είναι πανεπι
στήμιο μόνο γιά κορίτσια (θηλέων). Έ κ εΐ σπουδάζουν 1.000 περίπου κοπέλλες, άπό 
τις όποιες οί 400 είναι εσωτερικές (οΐκότροφες).

Στήν είσοδο μάς ύπεδέχθη ή ειδική καλόγρια καί ευγενικά μάς είπε νά περι
μένουμε έως ότου εΐδοποιηθή ή διευθύντρια, ή όποια ήλθεν άμέσως καί μάς καλω- 
σώρισε, άφοΰ έγιναν οί σχετικές συστάσεις. Μοΰ έτόνισεν ότι κατ’ έξαίρεσιν έπι- 
τρέπει τήν έπίσκεψι σέ μένα. Στο ισόγειο μάς συνώδευσεν ή ιδία καί μάς έδειξε 
τήν αίθουσα άναμονής τών γονέων ή συγγενών τών φοιτητριών. Είναι μία 
μεγάλη πολυτελέστατη αίθουσα όπου οί γονείς περιμένουν τά κορίτσια τους. 'Όταν 
έλθουν, τότε κάθε γονεύς μέ τό παιδί του βγαίνουν σ’ ένα μεγάλο διάδρομο καί άπό 
έκεΐ μπαίνουν σ’ ένα άπό τά πολλά μικρά σαλονάκια πού βρίσκονται άριστερά καί 
δεξιά τοΰ διαδρόμου αύτοΰ καί όπου μόνοι κουβεντιάζουν καί άπολαμβάνουν τά παι
διά τους.

Κατόπιν ή διευθύντρια μάς πήγε σέ μιά τεράστια αίθουσα, θαυμάσια διακοσμη
μένη μέ διάφορους πίνακες. Γύρω στήν αίθουσα αύτή ύπάρχουν άναπαυτικοί κανα
πέδες. Αύτή είναι ή αίθουσα όπου δίδονται χοροί στούς όποιους προσκαλούνται καί 
άγόρια άπό άλλα πανεπιστήμια. Συνέχεια προς τήν αίθουσα αύτή ύπάρχει μιά άλ
λη μεγάλη αίθουσα πού χωρίζεται μέ τζαμόπορτες. Αύτή είναι ή τραπεζαρία τοΰ 
Κολλεγίου Ρόζαρυ, όπου τρώνε οί έσωτερικές φοιτήτριες καί ή όποια αίθουσα 
κατά τις δεξιώσεις χρησιμοποιείται γιά τό μπουφέ τών δισκεδαζόντων.

Προχωρώντας μάς έδειξε μιά πολύ μεγάλη καί ωραιότατη κολυμβητική δε
ξαμενή (πισίνα), ή οποία έχει οροφή άπό χρωματιστά διακοσμημένα τζάμια, έτσι 
πού νά φαίνεται πάντοτε ότι είναι ήμέρα. 'Η  πισίνα αύτή κρατιέται πάντοτε σέ μιά 
κανονική θερμοκρασία, ώστε οί φοιτήτριες μποροΰν καί κολυμποΰν χειμώνα καλο
καίρι. ’Εκεί γίνονται καί τά μαθήματα κολυμβήσεως.

’Απέναντι άκριβώς άπό τήν κολυβητική δεξαμενή ύπάρχει ένα πολύ μεγάλο
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γυμναστήριο (σέ κλειστό φυσικά χώρο) ,τό όποιο έχει και αμφιθέατρο για τούς θεα- 
τάς, γιατί έκεϊ γίνονται διάφορα άγωνίσματα καί άλλες γυμναστικές έπιδείξεις. 
Στο γυμναστήριο αύτό γυμνάζονται δποτε θέλουν οί μαθήτριεξ, έκτος άπό 
τα κανονικά μαθήματα τής γυμναστικής καί τοϋ μπαλλέτου πού είναι υποχρεωτι
κά. Στο πανεπιστήμιο αυτό διδάσκονται οί μαθήτριες καί ιππασία πού γίνεται σ’ 
ένα ωραιότατο μεγάλο ιπποδρόμιο πού βρίσκεται στο δάσος τό όποιο περιβάλλει τό 
συγκρότημα των κτιρίων. Στο ισόγειο μάς έδειξε ή διευθύντρια καί τό παράρτη
μα μιας τραπέζης πού λειτουργεί έκεΐ, ώστε νά διευκολύνωνται οί μαθήτριες στις 
δοσοληψίες τους γενικά.

Έ ν συνεχεία πήγαμε καί είδαμε δυο κανονικές αίθουσες διδασκαλίας. Κάθε 
αίθουσα είναι μόνον γιά 36 φοιτήτριες. Είναι απλές μέ ωραία τραπεζάκια γιά κάθε 
φοιτήτρια.

Στο ισόγειο υπάρχουν καί διάφορα στούντια γιά βιολί, γιά πιάνο, γιά άρπα 
καί γιά τραγούδι. Οί αίθουσες γιά τά στούντια αύτά είναι άνάλογα επιπλωμένες καί 
μονωμένες, ώστε νά μην άκούγεται έξω δ θόρυβος των οργάνων, έχουν δέ διπλές 
έξωτερικές πόρτες, προστατευτικές τοϋ ήχου.

'Η  διευθύντρια πού μάς συνώδευε άναγκάστηκε ν’ άποχωρήση κι’ έτσι μέ έμ- 
πιστεύθηκε στην ώραιοτάτη φοιτήτρια, την δεσποινίδα Μαρία Τσινώνη, γιά νά μέ 
συνοδεύση καί νά μοϋ δείξη τά υπόλοιπα διαμερίσματα τοϋ πανεπιστημίου αύτοϋ. 
Συνεχίσαμε λοιπόν την πορεία μας στο ισόγειο καί πήγαμε σ’ ένα μικρό θέατρο πο
λυτελέστατο μέ 240 θέσεις. Αύτό χρησιμοποιείται ώς θέατρο γιά νά παίζουν οί φοι
τήτριες, άλλά καί γιά διάφορα σκέτς τά όποια μαγνητοφωνούνται σέ μιά διπλανή 
αίθουσα (στούντιο). Οί μαγνητοταινίες αυτές (τραγουδιού, ορχήστρας, πιάνου, συ
ναυλιών κλπ .) χρησιμοποιούνται στούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

’Αφού τελειώσαμε την έπίσκεψί μας στο ισόγειο, άνεβήκαμε μέ τό άσανσέρ 
στον Αον όροφο. 'Η  ξεναγός μου μέ πήγε σ’ ένα μεγάλο θέατρο πολυτελέστατο 
1.000 θέσεων. ’Εκεί δίδονται θεατρικές παραστάσεις ή παίζονται κινηματογραφικές 
ταινίες πού παρακολουθοϋνται άπό τις φοιτήτριες μέ εισιτήριο πολύ μειωμένης τ ι
μής. Μπορούν όμως νά μπαίνουν στο θέατρο αύτό ώς θεατές καί πολίτες, γιατί έχει 
χωριστή είσοδο, έτσι πού νά γίνεται κατά κάποιο τρόπο άνεξάρτητο άπό τό άλλο 
συγκρότημα τών κτιρίων. Είναι δηλαδή ένα είδος έπιχειρήσεως άπό τήν όποια κερ
δίζει άρκετά χρήματα τό πανεπιστήμιο.

’Από έκεΐ πήγαμε στήν πολυτελέστατη αίθουσα άναψυχής. ’Έ χει άναπαυτι- 
κές πολυθρόνες, ωραιότατο διάκοσμο, θέρμανσι καί κάθε τι πού μπορεί νά διασκε- 
δάση. Έ κ εΐ έχουν δικαίωμα οί φοιτήτριες, κατά τις ώρες 8-10 μ.μ. νά δέχωνται 
τούς επισκέπτες, έστω καί αν είναι ιδιαίτεροι φίλοι τους, νά κάθωνται καί νά ψυ
χαγωγούνται παίζοντας χαρτιά, άκούγοντας ραδιόφωνο, λέγοντας διάφορες ιστορίες 
δίπλα στο τζάκι, πού καίει συνεχώς όλο τό χειμώνα.

Παραπλεύρως στήν αίθουσα αύτή υπάρχουν κοιτώνες τών φοιτητριών πού εί
ναι εσωτερικές, άλλά έκεΐ απαγορεύεται αύστηρά ή είσοδος οίουδήποτε. Κατ’ έξαί- 
ρεσι μοΰ έδειξαν ένα κοιτώνα, πού πραγματικά αποτελεί χάρμα έπιπλώσεως, υγιει
νής καί κομψότητος.

ΓΙαρέλειψα νά τονίσω ότι στούς άπέραντους διαδρόμους τών κτιρίων υπάρχουν 
αύτόματα μηχανήματα πωλήσεως αναψυκτικών καί άλλων ειδών (σιγαρέττων, κα
ραμελών κλπ), σέ τρόπο ώστε όποιος καί όποια θέλει, ρίχνει ένα νόμισμα και παίρ
νει τό αντικείμενο τής άρεσκείας του.

Προχωρούμε στον Β°ν όροφο όπου υπάρχει τό γενικό ευρετήριο τής βιβλιο
θήκης, δεδομένου ότι βιβλιοθήκες υπάρχουν σέ όλους τούς ορόφους. Μπορεί δέ κάθε 
φοιτήτρια, άφήνοντας ένα σημείωμα, νά προμηθεύεται τό βιβλίο πού θέλει. Στον όρο
φο αύτό υπάρχει μιά αίθουσα διδασκαλίας γιά 36 φοιτήτριες, έπιπλωμένη στο ίδιο
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στυλ μέ τις άλλες αίθουσες. 'Υπάρχει δμως καί μια ειδική αίθουσα, δπου ή διδασκα
λία γίνεται μέ μαγνητόφωνο έπίσης για 36 μαθητές. 'Η  αίθουσα αύτή επιδεικνύε
ται ώς ή μεγαλύτερη του είδους της, γιατί υπάρχουν καί σέ άλλα πανεπιστήμια, αλλά 
για λιγώτερους μαθητάς. Στο κέντρο τής αιθούσης, μέσα σέ μιά γυάλινη καμπίνα, 
κάθεται ό καθηγητής ό όποιος τοποθετεί στο μαγνητόφωνο τή διδακτική ταινία. 
Οί μαθήτριες κάθονται ή κάθε μιά σέ δικό της διαμερισματάκι μέ τά άκουστικά στα 
αυτιά καί παρακολουθούν, έάν θέλη καμμία κάτι, μέ τό μικρόφωνό της καί χωρίς 
νά ένοχλοΰνται οί άλλες φοιτήτριες, έρωτά τον καθηγητή καί παίρνει τήν άπάντησι. 
'Ο  καθηγητής μπορεί νά έρωτά κάθε φοιτήτρια χωριστά, χωρίς οί άλλες νά ένο- 
χλοΰνται. Στήν ίδια αίθουσα υπάρχει καί τό αρχείο μαγνητοταινιών γιά όλα τά μα
θήματα. Στον ίδιο όροφο υπάρχουν καί άλλες πολλές αίθουσες διδασκαλίας, πάντο
τε όμως γιά 36 φοιτήτριες ή κάθε μιά.

Συνεχίζουμε τήν άνάβασί μας μέ τον άνελκυστήρα στον Γον όροφο. Έ κεΐ 
υπάρχουν πολλές αίθουσες διδασκαλίας, πάντοτε γιά 36 φοιτήτριες ή κάθε μιά. 
Στον ίδιο όροφο υπάρχει ιδιαίτερη αίθουσα γιά πιάνο καί άρπα, όπου κάθε φοιτή
τρια πού επιδίδεται στά όργανα αύτά μπορεί νά πηγαίνη καί νά ασκείται όποιαδή- 
ποτε ώρα θέλει καί τή νύχτα άκόμα, γιατί ή αίθουσα είναι μονωμένη. ’Ακόμη καί 
στήν πόρτα έχει ειδικά κρύσταλλα έτσι πού βλέπει κανείς μέσα τί γίνεται χωρίς 
ν’ άκούη. Έ κεΐ υπάρχει καί έ'να πολύ μεγάλο άρχείο μουσικών κομματιών.

Τελειώνουμε τήν άνάβασί μας προς τά έπάνω φθάνοντας στον Δον όροφο, 
όπου υπάρχουν οί καλές τέχνες. Υπάρχει μιά ώραιοτάτη εκθεσις έ'ργων τέχνης τών 
φοιτητριών, δηλαδή ζωγραφικοί πίνακες διάφοροι εξαιρετικής τέχνης βιτρώ, υπάρ
χουν εικόνες σέ μωσαϊκό πού τις κάνουν μέ κομματάκια άπό χρωματιστά γυαλιά, 
υπάρχουν διάφορα έ'ργα τέχνης άπό άχυβάδες, υπάρχουν έ'ργα μοντέρνας τέχνης, ώς 
καί αρχαϊκά έλληνικά άγγεία. Είδαμε τά εργαστήρια καί έγνωρίσαμε μερικούς κ. 
κ. καθηγητάς καί καθηγητρίας. ’Έ τσι τελειώσαμε τήν προς τά έπάνω πορεία μας 
καί άφοϋ ξεκουραστήκαμε λίγο, παίρνοντας άπο το αύτόματο μηχάνημα τό άναψυ- 
κτικό μας, μπήκαμε στο άσανσέρ καί μέ μιας βρεθήκαμε στά υπόγεια. Έ κ εΐ υπάρ
χει μιά πολυτελεστάτη γκαρντερόμπα όπου άφήνουν τά ρούχα τους οί θεατές τών 
θεάτρων καί κάθε έπισκέπτης τού πανεπιστημίου. 'Υπάρχει άκόμη καί ένα ειδικό 
μπάρ γιά καφέ, σάντουιτς, καί ό,τι δήποτε άλλο θέλουν νά φάνε οί φοιτήτριες καί 
οί καθηγηταί. Περισσότερη όμως δουλειά κάνουν τά αύτόματα μηχανήματα πού 
προσφέρουν άναψυκτικά, παγωτά, καφφέ, διάφορα γλυκίσματα σπεσιαλιτέ, λεμονά
δες κλπ. Προχωρώντας έτσι καί βλέποντας τά υπόγεια διαμερίσματα καί χώρους 
χωρίς νά τό καταλάβουμε μπήκαμε σέ μιά μεγάλη στοά καί φθάσαμε στά νέα κτί
ρια. Στά νέα αυτά κτίρια υπάρχουν οί αίθουσες καί τά έργαστήρια τής φυσικής, τής 
χημείας, τής βοτανολογίας, τής βιολογίας, τών μαθηματικών καί τών νηπιαγω
γών. "Ολες αυτές οί αίθουσες, άνάλογα μέ τήν ειδικότητα πού άντιπροσωπεύουν, 
είναι άριστα έξωπλισμένες μέ όλα τά σύγχρονα μέσα. Έντύπωσι κάνει καί προκα- 
λεΐ τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον ή αίθουσα τών νηπιαγωγών, γιατί άπό τό πανεπιστή
μιο αύτό βγαίνουν καί έπιστήμονες νηπιαγωγοί. 'Υπάρχουν έκεΐ πλήρεις έγκατα- 
στάσεις κουζινών μέ υποδείγματα.γιά ολα τά είδη ήλεκτρικών συσκευών, καθώς καί 
συσκευές πού έργάζονται μέ άεριόφως. Έ κ εΐ οί μέλλουσες νηπιαγωγοί μαθαίνουν 
πώς νά μαγειρεύουν γιά τά παιδιά ειδικά φαγητά καί γενικά πώς νά τά περιποι
ούνται στούς κοιτώνες τους, στά παιγνίδια τους καί σ’ όλη τους τή συμπεριφορά 
καί τήν άνάπτυξί τους.

’Αφού περιεργαστήκαμε όλες αυτές τις έπιστημονικές αίθουσες βγήκαμε στούς 
κήπους, όπου υπάρχουν δύο κτιριακά συγκροτήματα, τό ένα παλαιού άρχοντικοΰ τύ
που καί τό άλλο σύγχρονο, μοντέρνο, πού χρησιμοποιούνται γιά κοιτώνες τών οίκο- 
τρόφων φοιτητριών. Τά κτίρια αύτά περιβάλλονται άπό κήπους καί ωραιότατα πάρ
κα ώστε ν’ άναπαύωνται οί φοιτήτριες όταν θέλουν.
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’Έ τσι τελειώσαμε τήν έπίσκεψί μας στο Κολλέγιο Ρόζαρυ καί ομολογώ δτι 
βρήκα τήν συγκρότησί του πολύ άνώτερη καί άπο πολλά δημόσια πανεπιστήμια. 
Φυσικά καί τά δίδακτρα είναι πολύ αυξημένα έκεϊ.

Πήγαμε στη διευθύντρια τήν συνεχάρην καί τήν ευχαριστήσαμε γιά το ωραίο 
πανεπιστήμιό τους.

ΕΛΛΗΝΟ ΑΜΕΡ IK ΑΝ ΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Στο Σικάγο έργάζονται άπο πολλά χρόνια ό εξαίρετος καθηγητής (φυσικός) 

κ. Ρομπάκης. 'Όταν έμαθε τήν έκεϊ άφιξί μου μέ πήρε στο τηλέφωνο καί συναν
τηθήκαμε, μέ έφιλοξένησε δέ καί στο σπίτι του, όπου γνώρισα τήν έξαίρετη σύ
ζυγό του καί τήν χαριτωμένη κόρη του. ’Εκείνο όμως πού μέ έξέπληξε ήταν ή πλη
ροφορία πού μου έδωσε ότι στο Σικάγο λειτουργεί ένα έλληνοαμερικανικό πο
λυτεχνείο εγκατεστημένο σ’ ένα τεράστιο κεντρικώτατο κτίριο.'Η έκπληξίς μου με
γάλωσε όταν τήν έπομένη έπεσκέφθηκα το πολυτεχνείο αυτό καί είδα τήν έργασία 
πού γίνεται μέ γοργό ρυθμό. ’Αλλά γιά νά σάς κατατοπίσω καλύτερα, γιατί ενδέ
χεται νά ένδιαφερθοΰν πολλοί Έλληνόπαιδες νά σπουδάσουν έκεϊ, παραθέτω όπως 
έχει μιά εΐδοποίησι τής γραμματείας τοϋ ιδρύματος. Λέγει τά έξής :

«Κύριοι,
Έ ν  Σικάγω λειτουργεί έπί εΐκοσιπενταετίαν έπιτυχώς τό Industrial Engi

n e e r in g  College (1608 Van Buren street, Τηλέφωνον 829-1625). Έ κ  τούτου άρ- 
»κετοί άριστοι έπιστήμονες έξέρχονται. Μέρος τοϋ Κολλεγίου είναι τό In ternatio 
n a l  Division (1.1.1.). Έξέχουσαν δέ θέσιν κατέχει τό Ελληνικόν Τμήμα. Τό κολ- 
»λέγιον τυγχάνει πλήρους άναγνωρίσεως άπο τήν Πολιτείαν τοϋ Ίλλινόϊς καί τάς 
»άρχάς τής πόλεως.

«Τό Πανεπιστήμιον τοϋ Ίλλινόϊς άναγνωρίζει τήν έργασίαν τοϋ Κολλεγίου, 
»έφ’ όσον οί μαθηταί περάσουν τάς εξετάσεις καί λάβουν τον βαθμόν 6 καί άνω. 
»(Α ’Άριστα, Β λίαν καλώς, C καλώς).

«Οί έπιτυχόντες τοϋ Κολλεγίου λαμβάνουν τό δίπλωμα Bachelor of Science 
»καί δύνανται νά έργασθοΰν είς οίανδήποτε υπηρεσίαν, ή οποία έχει άνάγκην τοι- 
ούτου είδους έπιστημόνων.

«Οί φοιτηταί τά τρία πρώτα εξάμηνα διδάσκονται εις τήν μητρικήν των γλώσ- 
»σαν καί συγχρόνως γίνεται ή έκμάθησις τής ’Αγγλικής καί οΰτω περαιτέρω έπι- 
»τυγχάνεται ή φοίτησις εις τά ’Αγγλικά τμήματα.

«Δικαιολογητικά δι’ έγγραφήν :
»1 ) ’Απολυτήριον Γυμνασίου μέ άναλυτικήν καί μέσον όρον βαθμολογίας εις 

«Μαθηματικά, Φυσικήν καί Νεοελληνικά 14. Καί διαγωγήν άρίστην.
«2) Πιστοποιητικόν γεννήσεως.
«3) Π ιστοποιητικόν διαγωγής (Προέδρου ή Ίερέως Κοινότητος).
«4) Συμπληρωμένην καί ύπογεγραμμένη αϊτησιν προς τό Κολλέγιον.
«5) ’Έμβασμα 35 δολλαρίων διά δικαίωμα έφ’ άπαξ έγγραφής.
«Διά περαιτέρω πληροφορίας άποταθήτε είς τήν γραμματείαν τοϋ Κολλεγίου.

«1608 West Yah Buren St. Chicago 13 Illinois».
(  Συνεχίζεται)
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Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
0 ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ - 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ - 0 ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ

(Μέ τήν επέτειον εκατονταετίας 
άπό τοΰ θανάτου του)

’Υπό τοΰ ‘Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

** *
-L όν ’Απρίλιον τοΰ 1822, ό Μακρυγιάννης έλαβε μέρος στήν εκστρατεία της 

Στυλίδος και της Υ πάτης ώς άνεγνωρισμένος οπλαρχηγός τεσσάρων χωριών 
των Σαλώνων, στη συνέχεια δέ έλαβε μέρος καί στην μάχη τής Νευροπόλεως. Κατά 
τό τέλος τοΰ 1822, δταν άνετέθη ή άρχιστρατηγία της ’Ανατολικής Ελλάδος στον 
Όδυσσέα Άνδροϋτσο, ό Μακρυγιάννης έφθασε στήν ’Αθήνα μέ έντολή τοΰ Άνδρού- 
τσου καί, μαζί μέ τον Γκούρα άνέλαβε τήν διοίκηση τής Άκροπόλεως ’Αθηνών. 
Διεφώνησε όμως μετά τοΰ Γκούρα καί κατήλθε στήν πόλιν τών ’Αθηνών, στήν οποία 
καί διωρίσθη Πολιτάρχης, ήτοι έπιστάτης τής δημοσίας τάξεως καί ήσκησε μέ 
πολλήν επιτυχία τά άστυνομικά του καθήκοντα. Δέν πέρασε πολύς καιρός καί, παρ’ 
δλη τήν άγάπη καί τον σεβασμό πού έτρεφε προς τον Άνδροϋτσο διεφώνησε μαζί 
του, οπότε καί κατέφυγε στήν Σαλαμίνα, κατά τον ’Ιούνιον τοΰ 1823, μέ πενήντα 
άπό τούς άνδρες του. ’Εκεί συνάντησε τον Νικηταρά, μέ τον όποιον έξεστράτευσε 
στή Ρούμελη καί μετά τετράμηνον έπέστρεψε πάλι στήν Σαλαμίνα. Τήν 11 ’Οκτω
βρίου 1823 τό Βουλευτικόν τον προήγαγε στον βαθμό τοΰ χιλιάρχου καί τήν 25 
’Οκτωβρίου, έπιβιβασθείς μέ τό Σώμα του σέ μερικά πλοία άποβιβάσθηκε στήν 
Πιάδα τής Πελοποννήσου.

Είναι ή εποχή τών εμφυλίων πολέμων καί μέ τό νά άκολουθή τις διαταγές 
τής κυβερνήσεως επισύρει τό μίσος τών ΓΙελοποννησίων. 'Ωστόσο τήν 11 Αύγούστου 
1824 καί ύστερα άπό άναφορά του στο Βουλευτικόν, μέ τήν οποία παρέστησε τούς 
άγώνες του, προάγεται στον βαθμό τοΰ ύποστρατήγου καί άποστέλλεται στήν "Υδρα, 
άπειλουμένη ύπό τοΰ έχθρικοΰ στόλου, δπου καί παραμένει μέχρι τών αρχών τοΰ ’Ο
κτωβρίου. Ά πό έκεΐ επανήλθε στο Ναύπλιο, άπό δπου καί άπεστάλη στήν Τριφύλ
λια καί κατέστειλε τήν άνταρσία. Τον Μάρτιο τοΰ 1825 διορίζεται Πολιτάρχης στήν 
’Αρκαδία, προσκαλείται δμως άπό τούς πολιορκουμένους στο Νεόκαστρο καί σπεύδει 
σέ βοήθειά των, παραμένοντας στο φρούριο μέχρι τής παραδόσεώς του (11 Μαΐου 
1825) καί άφοΰ διεξάγει μέ έξαιρετική λεπτότητα άλλά καί τόλμη τις διαπραγμα
τεύσεις μετά τοΰ Ίμπραήμ γιά τήν παράδοση τοΰ φρουρίου. Καί στήν συνέχεια: 
Τήν 11 ’Ιουνίου εύρίσκεται στούς Μύλους, ώχυρώνει πρόχειρα τις θέσεις μάχης καί 
άντιστέκεται μέ γενναιότητα στούς Άραβες τοΰ Ίμπραήμ, προκαλώντας τους τε
ράστιες άπώλειες. ’Εκεί τραυματίζεται στον δεξιόν του βραχίονα καί άναγκάζεται 
νά μεταβή στο Ναύπλιον, δπου διάσημος εμπειρικός Τοΰρκος ιατρός τον θεραπεύει. 
’Ακολούθως, μέ διαταγή τής κυβερνήσεως άποβιβάζεται στήν "Υδρα προς καταστο
λήν κάποιου άκόμα κινήματος καί μετά τρίμηνον, τήν 27 Δεκεμβρίου 1925, επανέρ
χεται στήν ’Αθήνα καί τελεί τούς γάμους του μέ τήν θυγατέρα τοΰ Αθηναίου ευπα
τρίδη Γεωργαντα Σκουζέ. Ά ς  σημειωθή ότι προς άποκατάστασιν τής τάξεως στήν
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Ύδρα έπλήρωσε έξ ιδίων τούς μισθούς των στρατιωτών του, καί ακόμα ότι τον άπεί- 
λησαν μέ θάνατον όταν συνεβούλευσε καί τούς άλλους οπλαρχηγούς νά κάμουν το 
αύτό, για νά άποφευχθή μέ κάθε τρόπον ή λεηλασία της νήσου άπό τα ίδια τα κυβερ
νητικά στρατεύματα. Αύτή ή δραματική κατάστασις τής 'Ύδρας καί πολλά άλλα τον 
άνάγκασαν νά παραιτηθή τοϋ βαθμού του τήν εποχή εκείνη, νά διαλύση τό σώμα του 
καί νά καταταγή στο τακτικόν τού Φαβιέρου, όπου καί έγυμνάζετο έπί ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα ώς απλός στρατιώτης. Έ ν τούτοις ή κυβέρνησις τον έπανέφερε 
στο στράτευμα μέ τον βαθμό του καί τον διώρισε, μέ άδεια τοϋ Φαβιέρου, καί πάλιν 
Πολιτάρχην.

Μία άπό τις πλέον ένδοξες σελίδες τοϋ Μακρυγιάννη ανοίγεται ολίγον καιρόν 
αργότερα, όταν μέ τον θάνατο τοϋ Γκούρα (30-9-1826) άναλαμβάνει τήν διοίκησιν 
τοϋ φρουρίου τής Άκροπόλεως. Οί έπιτυχεΐς μάχες τής Άκροπόλεως καί ιδίως εκείνη 
τοϋ Σερπετζί, άνήκουν στήν πραγματικά μεγάλη στρατιωτική ιδιοφυία τοϋ Μακρυ- 
γιάννη,άφοΰ όπως όλοι οί Ιστορικοί παραδέχονται δένέμάχετο μόνον ώς άλλος θεός τοϋ 
πολέμου—καί μάλιστα έλαβε ένα τραύμα στον λαιμό καί δύο στήν κεφαλή κατά τήν 
σφοδρότερη άπό όλες έφοδον τής 7 ’Οκτωβρίου, πράγμα πού είχε ώς συνέπεια νά κα- 
ταστή μαρτυρική ή ζωή του μέχρι τοϋ θανάτου του—αλλά έφήρμοζε καί στρατιωτικά 
τεχνάσματα καί μεθόδους πού κινούσαν τον θαυμασμό τών ξένων στρατηγών καί 
ναυάρχων. Είναι έξακριβωμένον ότι, όταν καί τά τελευταία πολεμοφόδια εξαντλήθη
καν, έλαβε τήν ομόφωνη έντολή όλων τών μαχητών τής Άκροπόλεως νά έξέλθη, 
άν καί άσθενής, καί νά μεταβή ώς πληρεξούσιος τής φρουράς στήν κυβέρνηση γιά 
νά έπιτύχη νέα άποστολή πυρομαχικών. Καί κατώρθωσε, μέ τό άπύθμενο εκείνο θάρ
ρος πού τον διέκρινε, νά διάσχιση τις γραμμές τοϋ έχθροΰ καί νά διαπεραιωθή στο 
στρατόπεδο τής Έλευσΐνος, άπό όπου καί κατέφθασαν πολεμοφόδια καί ενισχύσεις 
πολεμιστών γιά νά σωθοΰν οί ήρωικοί μαχηταί τοϋ φρουρίου.

'Ύστερα καί άπό αύτή τήν επιτυχή άποστολή, ό Μακρυγιάννης προπαρε- 
σκεύασε τήν εκστρατεία κατά τοϋ Πειραιώς ύπό τον ’Άγγλον Γόρδωνα. Τήν 24 
’Ιανουάριου 1827, μέ έπίλεκτον σώμα Αθηναίων καί Ρουμελιωτών έκαμε τήν άπό- 
βαση καί προσέβαλε τον λόφο τής Καστέλλας. Καί έστέφθη μέ έπιτυχία καί ή μάχη 
αύτή χάρις στον ήρωϊσμό καί τά στρατηγήματα τοϋ Μακρυγιάννη, γιά νά έπακολου- 
θήση ή καταστρεπτική μάχη τοϋ Άναλάτου (24 Απριλίου 1827), πού γιά τήν έκ
βασή της ουδόλως εύθύνεται ό Μακρυγιάννης καί κακώς οί έχθροί του τον κατηγό
ρησαν προς τοΰτο.

Ν ***
έα περίοδος γιά τον Μακρυγιάννη ανοίγεται μετά τήν άφιξη τοϋ Καποδίστρια. 

Βρισκόμαστε στο έτος 1828, οπότε ό ήρωικός στρατηγός τής έπαναστάσεως καί τών 
μετέπειτα δραματικών χρόνων διορίζεται ’Αρχιστράτηγος τής εκτελεστικής δυ- 
νάμεως τής Πελοποννήσου. Στήν θέση αύτή παραμένει άπό τών άρχών τοϋ 1828 μέχρι 
τοϋ Μαίου 1830. ’Έρχεται όμως ή άναπόφευκτη γιά τον εύθύν καί άγέρωχον χαρα
κτήρα τοϋ Μακρυγιάννη σύγκρουσίς του μέ τον ’Ιωάννη Καποδίστρια, έξ αιτίας 
άπαιτήσεως τοϋ κυβερνήτου κατά τήν ’Εθνική Συνέλευση τοϋ ’Άργους στά 1829 νά 
άποκλεισθοΰν άπό τήν συνέλευση αύτή «τ’ άρματα», οί πληρεξούσιοι δηλαδή πού 
έκπροσωποΰσαν τά στρατιωτικά σώματα. ’Έκλινε τότε προς τούς συνταγματικούς 
ό Μακρυγιάννης καί έγκατέλειψε τον Καποδίστρια, ταυτοχρόνως όμως έχασε καί τον 
στρατιωτικό του βαθμό όταν άρνήθηκε νά ύπογράψη τον έπιβληθέντα τότε όρκον 
γιά όλους τούς στρατιωτικούς καί τούς δημοσίους υπαλλήλους, θεωρώντας, όπως 
πολλοί άλλοι, τον όρκο «ταπεινωτικόν».

Αύτή ή έποχή είναι καί ένας άλλος μεγάλος σταθμός στο ογκώδες κεφάλαιον 
«Μακρυγιάννης». Είναι ή έποχή πού ό θρυλικός στρατηγός αρχίζει νά συγγράφη τά 
άτίμητα «Απομνημονεύματα» καί νά διανοίγη κατ’ αύτόν τον τρόπον μιά νέα λαμ
περή σελίδα στον τομέα της ελληνικής λογοτεχνίας, ένα πολύτιμο κεφάλαιο γιά τήν
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ιστορική, γλωσσική καί πολιτική ιστορία του τόπου. ' Η πρώτη ιδέα για τή συγγραφή 
των «’Απομνημονευμάτων» του ήλθε στον Μακρυγιάννη τό i 829, όπως μας λέγει 
στον πρόλογό του, καί σ’ αύτό τό έτος τοποθετείται τό πρώτο του χειρόγραφο,πού 
περιλαμβάνεται στήν εισαγωγή τοΰ όλου έργου. Γράφει ό Μακρυγιάννης :

« 1829 Φ λ ε β α ρ ί ο υ  26, " Α ρ γ ό  ς. Είμαι διορισμένος άπό τήν κυβέρνη- 
» σιν του Κυβερνήτη Καποδίστρια Γενικός ’Αρχηγός τής ’Εκτελεστικής δύναμης 
» τής Πελοπόννησος καί Σπάρτηςί1). 'Ο σταθμός μου είναι έδώ εις "Αργος. Κάθομαι 
» καί άγρικιώμαι μέ'τήν Κυβέρνηση καί παντού εις τις επαρχίες μ’ αρχές κι’ άξιω- 
» ματικούς καί όποτε κάνει χρεία, φέρνω καί γύρα σέ ολα τά μέρη αύτά διά τήν γενική 
» ησυχία καί ξακολουθώ τά χρέη μου καθήμενος τον περισσότερον καιρόν έδώ. 
» Καί γιά νά μήν τρέχω εις τούς καφενέδες καί σέ άλλα τοιοΰτα καί δέν τά συνηθώ— 
» ήξερα ολίγον γράψιμον, ότι δέν είχα πάγει εις δάσκαλο άπό τά αίτια πού θά ξηγηθώ, 
» μήν έχοντας τούς τρόπους—περικαλοϋσα—τον έναν φίλον καί τον άλλον καί μ’ έμαθαν 
» κάτι περισσότερον έδώ εις τό ’Άργος, οπού κάθομαι άνεργος. Αφού λοιπόν κατα- 
» γίνηκα ένα δυο μήνες νά μάθω έτοϋτα τά γράμματα οπού βλέπετε, έφαντάστηκα 
» νά γράψω τον βίον μου, όσα έπραξα εις τήν μικρή μου ηλικία καί όσα εις τήν κοι- 
» νωνία, όταν ήρθα σέ ηλικία, καί όσα διά τήν πατρίδα μου, οπού μπήκα εις τής Έ -  
» ταιρίας τό μυστήριον διά τον άγώνα τής λευτεριάς μας καί όσα είδα καί ξέρω όπο
υ γίναν εις τόν ’Αγώνα, καί σέ όσα κατά δύναμιν συμμέθεξα κι’ εγώ κι’ έκαμα τό χρέος 
» μου, έκεΐνο όπου μπορούσα. Δέν έπρεπε νά έμπω εις αύτό τό έργον ένας αγράμματος, 
» νά βαρύνω τούς τίμιους άναγνώστες καί μεγάλους άντρες καί σοφούς τής κοινωνίας 
» καί νά τούς βάλω σέ βάρος, νά τούς κινώ τήν περιέργειά τους καί νά χάνουν τις 
» πολύτιμες στιγμές εις αύτά. Αφού όμως έλαβα καί έγώ ώς άνθρωπος αύτήνη τήν 
» άδυναμίαν, σάς ζητώ συγνώμην εις τό βάρος οπού θά σάς δώσω . . . »

Καί συνεχίζει μέ τήν παροιμιώδη εκείνη ταπεινοφροσύνη του καί τήν απέραντη 
άγαπη καί τό θαυμασμό πού έτρεφε γιά τούς συμπολεμιστάς του :

«Μέ δεκοχτώ ανθρώπους πρωτοκινήθηκα εις τόν αγώνα’ ώς τούς χίλιους τε- 
» τρακόσους μ’ άξίωσε ό Θεός νάχω είς τήν οδηγίαν μου . . . Καί μ’ όσους ανθρώπους 
» μ’ άξίωσε ό Θεός καί διοίκησα, διάφορες άκαταστασίες καί αρπαγές ηύραν τήν πα- 
» τρίδα, άρχή καί τέλος, δοξασμένο νά είναι τό πανάγαθον όνομα τού Θεού, έμάς 
» δέν μάς άφησε νά μολυθούμεν. Καί αύτές τις χάριτες πρέπει νά τις χρωστάγη ή 
» πατρίς είς τούς άξιότιμους καί άγαθούς καί γενναίους πατριώτες τούς συναγωνι- 
» στάς μου, όπούχα εις τήν οδηγίαν μου εις τόν άγώνα, οπού συνεισφέραμεν καί εμείς 
» κατά δύναμιν είς τις άνάγκες τής πατρίδος. Είναι ή άρετή καί ό πατριωτισμός οπού 
» έδειξαν, αύτήνων τών καλών πατριωτόον, όχι εμένα, "Οτι έγώ δέν είχα αύτήνη τήν 
» άρετή, ούτε τήν έχω άκόμα' καθώς είς τούς πολέμους, καί τώρα είς τήν υπηρεσίαν 
» είναι αύτήνοι οί καλύτεροί μου . . . »

Καί σ’ ένα άλλο σημείο τών πρώτων αύτών έκμυστηρεύσεων τού στρατηγού 
βρίσκομε αύτά τά σοφά καί μέ πολύ θάρρος λόγια :

« Θά σημειώσω γυμνή τήν άλήθεια καί χωρίς πάθος. ’Αλλά ή άλήθεια είναι 
» πικρή καί όσοι κάμαμε τό κακόν μάς κακοφαίνεται, ότι καί τό κακό τό θέλομε καί 
» τό νιτερέσιον νά τό κάνωμε καί καλούς πατριώτες θέλομε νά μάς λένε . . .»
r Γ   ̂ ( ***
J- ά στάδια τής ζωής τοΰ Μακρυγιάννη άκολουθοΰν άλλεπάλληλα καί γίνονται 

περισσότερον δραματικά μέ τήν μετά τό 1830 έποχή, Κατά τήν περίοδον τής 
άντιβασιλείας καταβάλλεται προσπάθεια νά πεισθή καί προσφέρη έκ νέου τις υπηρε
σίες του, άλλά έκείνος άρνεΐται γιατί θεωρεί τόν έαυτόν του άδικημένον. Τόν Αύγου
στο τοΰ 1834 προσκαλείται άπό τόν βασιλέα ’Όθωνα νά τόν άκολουθήση στο πρώτο

(1) Ό  ορος «Πελοπόννησος καί Σπάρτη» περιλαμβάνεται σέ πλεϊστα έγγραφα τής έποχή;
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άνά τήν Στερεά Ελλάδα ταξίδι του, πράγμα πού άποδέχεται υστέρα άπό πολλά 
καί ό "Οθων γίνεται τον ίδιο χρόνο άνάδοχος τοϋ πρώτου του παιδιού, πού τοϋ έδωσε 
τό όνομα "Οθων. Παρ’ όλες όμως τις φιλικές διαθέσεις τοϋ πρώτου έκείνου μαρτυρι
κού βασιλέως των Ελλήνων άπέναντί του, παρ’ όλες τις τιμές—τοϋ άπένειμε ό "Ο
θων τον βαθμό τοϋ Συνταγματάρχου της Φάλαγγος, τον διώρισε διοικητή της 8ης 
τετραρχίας καί μέλος τής υπό τον Τσούρτς επιτροπής γιά την κατάταξη καί βαθμο
λογία των άγωνιστών τής Έπαναστάσεως—ό Μακρυγιάννης έδειξε άπ’ αρχής τήν 
άντίθεσή του καί έξακολούθησε έπίμονα νά ζητά Σύνταγμα γιά την Ελλάδα, π ι
στεύοντας ότι μόνον αυτό θά έδινε τήν εύημερία καί τήν ήσυχία στον τόπο. Κατώρθωσε 
μάλιστα ώς δημοτικός σύμβουλος των ’Αθηνών νά παρασύρη τό δημοτικό συμβούλιο 
νά έκδώση Ψήφισμα υπέρ τοϋ Συντάγματος, πράγμα πού είχε ώς συνέπεια νά παυθή 
ολόκληρο τό συμβούλιο καί νά περιπέση έκ νέου σέ δυσμένεια. "Εμεινε κατόπιν τού
του μακριά άπό κάθε άνάμιξη στά πολιτειακά ζητήματα άπό τό 1836 μέχρι τό 1840 
καί άσχολήθηκε σ’ αύτό τό διάστημα μέ έκεϊνο τό θέμα πού τον κατέστησε άκόμα 
περισσότερο άντικείμενο θαυμασμού έκτοτε καί μέχρι σήμερα : Σύμφωνα μέ τις 
οδηγίες του καί μέ κάθε λεπτομερειακή ύπόδειξη, ό Παναγιώτης Ζωγράφος έφιλοτέ- 
χνησε 24 άτίμητες εικόνες μέ θέματα των ιερών άγώνων τών Ελλήνων, πού περιε- 
γράφησαν μέ πολλή γλαφυρότητα άπό τον θρυλικό Μακρυγιάννη. «Μέρος τών πο
λέμων τής Ελλάδος, σχεδιασθέντων κατά στοχασμόν, ύπαγόρευσιν καί δι’ ιδίων 
έξόδων τοϋ Συνταγματάρχου Μακρυγιάννη, πρός εύχαρίστησιν τών Ελλήνων καί 
τών εύεργετών μας φιλελλήνων έσχεδιάσθησαν άπό τό 1836—1839», έχει γράψει ό 
Μακρυγιάννης γιά τούς πίνακες αύτούς. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί πίνα
κες μέ τίτλους γραμμένους μέ αύτές τις επεξηγήσεις άπό τον ίδιον: « Ή  δίκαια άπό- 
φασις τοϋ Θεού διά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος». «Πτώσις τής Κωνσταντινου
πόλεως». «Μάχη πρώτη τών ’Αθηνών». «Μάχαι διάφοροι τής Δυτικής Ελλάδος. 
Κέντρον αυτής ή Βόνιτζα». Στον πίνακα αύτόν σημειώνονται άπό τον Μακρυγιάννη 
καί τά άκόλουθα: «Τά πέντε μύστικα μπαίνουν άπό τό στενόν τής Πρέβεζας καί πο- 
λεμούνται άπό όλα τά μέρη μέ πλήθος κανονιοβολισμών καί λιανοτουφεκίων, καί αύτά 
έπέρασαν άνδρείως καί έπήραν καί όσα πλοία ήσαν εις τον λιμένα τής Πρεβέζης, κα
θώς φαίνονται όπίσω τους όπου τά πήραν».

Τό 1841 ό Μακρυγιάννης αρχίζει έκ νέου τις κινήσεις του γιά τήν παραχώρηση 
τοϋ Συντάγματος άπό τον "Οθωνα. ’Από τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ έτους αύτοΰ καλούνται 
στο σπίτι του στρατιωτικοί καί πολιτικοί γιά νά μυηθοΰν στά τής έπαναστάσεως καί 
νά υπογράψουν τον «"Ορκο», έναν όρκο πού επέβαλε τον διά βίας έξαναγκασμόν τοϋ 
"Οθωνος νά παραχωρήση τό πολυπόθητο Σύνταγμα. Παρ’ ολα αύτά, τήν ιστορική 
εκείνη νύκτα τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ό Μακρυγιάννης δέν ήδυνήθη νά κινηθή, γιατί 
επί 24 όλόκλερες ώρες πριν έξέλθη ό στρατός τών επαναστατών άπό τούς στρατώνες 
καί μεταβή στήν πλατεία τών ’Ανακτόρων, τό σπίτι του έπολιορκεϊτο άπό πιστά στον 
"Οθωνα στρατεύματα. Συγκεντρώθηκε κατ’ αύτόν τον τρόπο όλη ή αίγλη τής παρα- 
χωρήσεως Συντάγματος στον Καλλέργη.

(  Συνεχίζεται)
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Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η  ΤΟΥ ΠΑΣ ΧΑ 
ΣΤΗΝ ΑΣ ΤΥΝΟΜΙ ΚΗ ΣΧΟΛΗ

--------------------------'ΐπ ο  τοϋ 'Τπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΟΥ Ρ Α ΙΚ Ο Υ --------------------------

"Οπως κάθε χρόνο, ’έτσι κι’ εφέτος άρκετές χιλιάδες τοϋ ’Αθηναϊκού λαοΰ έγ- 
κατέλειψαν Μεγαλοβδομαδιάτικα τό κλεινόν "Αστυ και ξεχύθηκαν σέ χωριά καί κω- 
μοπόλεις, σέ βουνά καί πεδιάδες, γιά νά γιορτάσουν τις άγιες ήμέρες τοϋ Πάσχα. 
Τό φαινόμενο αύτό έγινε πλέον συνήθεια γιά τις μεγάλες γιορτές καί χρόνο μέ τον 
χρόνο δέν θά μάς κάνη καμμιά έντύπωσι.

"Αν όμως γιά μερικούς είναι εύκολη ή μετακίνησις αυτή, γιά τούς περισσο
τέρους δέν είναι κατορθωτή γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, σπουδαιότερος των 
όποιων άναμφισβήτητα είναι ό οικονομικός παράγων. ’Αναγκαστικά λοιπόν οί... 
φτωχοί θνητοί μείναμε κι’ έφέτος στις ίδιες γειτονιές. Τώρα κατά πόσον μείναμε 
έμεϊς ευχαριστημένοι, παρά έκεΐνοι πού ξεσπιτώθηκαν, είναι ένα θέμα άρκετά συ
ζητήσιμο, πράγμα πού ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει. Χωρίς άμφιβολία, πάντως, μιά 
είναι ή άλήθεια. Κάπου-κάπου χρειάζεται, έπιβάλλεται μπορεί νά πή κανείς, μιά όποι- 
ασδήποτε μορφής έξόρμησις στο ύπαιθρο, γιατί έτσι, ανεξάρτητα τής ύγιεινής πλευ
ράς, μάς δίδεται ή ευκαιρία νά ζωντανεύουμε γιά λίγο την ξεχασμένη έπαρχία, ανα
πτύσσοντας έτσι τον έσωτερικό τουρισμό.

Λέγαμε, λοιπόν, πώς κι’ έφέτος γιορτάσαμε τό Πάσχα στην ’Αθήνα. "Οχι 
όμως μέσα σ’ ένα στενά οικογενειακό περιβάλλον, άλλά μέσα σέ μιά μεγάλη οικο
γένεια, στην οποία όλοι μας οφείλουμε πολλά, μέσα σέ άτμόσφαιρα πλήρους έγκαρ- 
διότητος καί κεφιοΰ, στην ’Αστυνομική Σχολή. Είχαμε ξανά τήν εύτυχία νά βρε
θούμε στο τόσο γνώριμο καί πολιτισμένο περιβάλλον τής ’Αστυνομικής Σχολής καί 
μαζί μέ τούς δοκίμους, τις οΐκογένειές των καί τούς άλλους γενικά προσκεκλημμέ- 
νους, νά γιορτάσουμε τό Πάσχα. ’Εκφράζουμε τήν εύγνωμοσύνη μας καί τις θερμές 
μας ευχαριστίες στον σεβαστό μας Διοικητή των ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνο
μικό Διευθυντή Α' τάξεως κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, πού είχε τήν εύγενή κα- 
λωσύνη νά μάς προσκαλέση στο πασχαλινό τραπέζι τής Σχολής, προσφέροντάς μας 
έτσι μιά ήμέρα χαράς καί γλεντιοΰ.

Κάθε φορά πού κάποιο γεγονός μάς δίνει τήν ευκαιρία νά βρεθούμε γιά λίγο 
κοντά στο περιβάλλον τής Σχολής, αισθανόμαστε μιά ξεχωριστή συγκίνησι, γιατί 
μέ τήν Σχολή μάς συνδέουν δεσμοί άκατάλυτοι, δεσμοί πού σφυρηλατήθηκαν σέ μέ
ρες καλές. Νοσταλγικά φέρνουμε στο μυαλό μας τήν έποχή τής έκεΐ φοιτήσεώς 
μας καί άναπολοΰμε περασμένα μεγαλεία.

Αύτοί οί ιδιαίτεροι δεσμοί πού μάς ένώνουν μέ τήν Σχολή, καθόλου δέν έπη- 
ρεάζουν τις έντυπώσεις μας, άπό τό πασχαλινό γλέντι, πού άκολουθοΰν. Θά έπρεπε 
νά ήταν κανένας πολύ μεμψίμοιρος, πολύ ανάποδος στον χαρακτήρα, γιά νά μή μεί- 
νη ευχαριστημένος. "Οταν μέσα σέ μιά περιωρισμένων διαστάσεων αίθουσα, είσαι 
άναγκασμένος νά προσφέρης γεΰμα σέ δυσανάλογο αριθμό άτόμων, καί όταν τελι
κά τά πάντα έξελίσσονται καλά, χωρίς καμμιά παρατυπία, χωρίς κανένα παράπονο, 
αυτό σημαίνει ότι ’Εκείνος καί ’Εκείνοι πού φρόντισαν γιά τήν τάξι πού έπεκρά- 
τησε, ξέρουν καλά τήν δουλειά τους, γιατί τήν κάνουν μέ κέφι, μέ ψυχική διάθεσι.

Καί θά πρέπει νά άναγνωρισθή άπ’ όλους έκείνους πού παρευρέθησαν στο γεύ
μα, οτι τά πάντα λειτούργησαν κανονικά. "Ενα άδιόρατο νεύμα, μιά ματιά, μιά κί- 
νησις τού κ. Άρχοντουλάκη καί τά πάντα έγίνοντο σωστά καί προγραμματισμένα. 
Δέν έχει σημασία αν τό προσωπικό τής Σχολής βρήκε τήν ευκαιρία νά πάρη ένα 
μεζέ τήν ώρα πού οί άλλοι άρχισαν σχεδόν νά φεύγουν. Σημασία έχει ότι ή κούρα-
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σίς των δεν πήγε χαμένη. Σημασία έχει ο τι πρόσφεραν μια νότα χαράς σ’ όλους μας.
"Οταν γύρω στις 11,15 'βρεθήκαμε στο προαύλιο της Σχολής, άμέσως αίσθαν- 

θήκαμε τήν πασχαλινή γιορταστική άτμόσφαιρα. Οί μυρωδιές των άρνιών πού ψή
νονταν πίσω άπό τό περίπτερο τής Σχολής, έρέθισαν άμέσως τήν δσφρησί μας γαρ
γαλιστικά. Στήν είσοδο ό ' Υποδιοικητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' 
κ. Παναγιώτης Λυκούσης, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Παπαθανασίου καί Ντουφεξής, οί Ύ -  
παστυνόμοι κ.κ. Κουβέλης, Χαρλαύτης κ.ά. μέ τήν διακρίνουσα αύτούς ευγένεια ΰπε- 
δέχοντο τούς προσκεκλημένους, οί όποιοι έν συνεχεία μέσα στο προαύλιο συναντού
σαν φίλους καί γνωστούς καί άντήλασσον εύχές καί χαιρετισμούς. Κάτω άπό τό ύπό-

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύ; Κωνσταντίνος, παρουσία τοΰ ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 
κ. Ευαγγέλου Καοαμπέτσου, «τσουγκρίζει» τό πασχαλινόν αϋγόν μέ τόν Διοικητήν των 

’Αστυνομικών Σχολών κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην.

στεγο τοΰ περιπτέρου μιά σειρά άπό τραπέζια φιλοξενεί τούς δοκίμους άρχιφύλακες 
μέ τις οίκογένειές των, ένώ στήν άκρή, πάνω σέ ειδική έξέδρα, ένα τμήμα τής Φι
λαρμονικής τής ’Αστυνομίας πρόκειται να τούς κρατήση συντροφιά.

Γύρω στις 11,15' μπήκαμε στήν μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, δπου ό καθένας 
κατέλαβε τήν προκαθωρισμένη θέσι του μπροστά στά γεμάτα έκλεκτούς μεζέδες, 
έπιδόρπια, ποτά κ.λ.π. τραπέζια. Οί συνάδελφοι κ.κ. Ψυχογιός, Χατζάκος, Μΐχος, 
Σακκέτος, Βάμβουκας, Γεωργάκης καί Νοτάκης, μέ τήν προσωπική έπίβλεψι τοΰ 
κ. Άρχοντουλάκη, φρόντισαν νά καθήση ό καθένας στήν θέσι του, χωρίς νά παρα- 
τηρηθή καμμιά άνωμαλία. Κι’ άφοΰ δλοι τακτοποιηθήκαμε στις θέσεις μας ό πανο- 
σιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κ. Έλευθεριάδης ηύλόγησε τό γεύμα. ’Έ τσι μέ τις 
ευλογίες τής έκκλησίας άρχισε τό πασχαλινό γλέντι, ένώ ή διαλεκτή ορχήστρα τοΰ 
Κυριαζή, μέ τόν τραγουδιστή Πάνο ’Ιατρού άρχισε νά παίζη κεφάτους σκοπούς.

Στις 11,45', έν μέσω θερμότατων χειροκροτημάτων, μπήκε στήν αίθουσα ό
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’Αρχηγός του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελο; Καραμπέτσος καί ή σύζυγός 
του, συνοδευόμενοι άπό τον Διευθυντή Γραφείων τοΰ ’Αρχηγείου, ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν Α' τάξεως κ. Ευάγγελον ’Αναστασίου.

Κι’ ένώ ό κονφερασιέ του Ραδιοφωνικού Στάθμου Ενόπλων Δυνάμεων Κα- 
ραμανέας παρουσιάζει τό εξαίρετο μπαλλέτο τοΰ καθηγητοΰ χορογράφου Κουσιά- 
δη, αναμένουμε άπό στιγμή σέ στιγμή τήν άφιξι της Α.Μ. τον Βασιλέως. Πράγμα
τι στις 12,16' ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος εισέρχεται στο προαύλιο, ακολου
θούμενος άπό αύλικούς καί άνδρες τής Υ πηρεσίας’Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων. 
Τον υποδέχονται ό κ. ’Αρχηγός καί ό Διοικητής τής Σχολής. Ό  Βασιλεύς τσουγ-

Ή Α.Μ. Βασιλεύς Κωνσταντίνος, κατά τήν έπίσκεψίν Του τήν ήμερα τοΰ Πάσχα εις τήν 
'Αστυνομικήν Σχολήν, «τσουγκρίζει» πασχαλινά αυγά μέ παιδιά αστυνομικών.

κρίζει κόκκινα αυγά μέ τούς δοκίμους άρχιφύλακες καί έν συνεχεία μπαίνει στήν 
μεγάλη αίθουσα. "Ολοι όρθιοι ζητωκραυγάζουν καί χειροκροτούν τον λαοφιλή Βα
σιλιά μας, τον Όλυμπιονίκη βασιλιά μας, πού σεμνά, άλλά καί έπιβλητικά, παρά 
τό νεαρόν τής ήλικίας Του, διασχίζοντας τήν αίθουσα τσουγκρίζει αύγά καί χαιρε
τά τούς δοκίμους καί τούς άλλους προσκεκλημένους. ’Εκεί στο μέσον τής αιθούσης, 
μαζί μέ τον κ. ’Αρχηγό καί τον Διοικητή τής Σχολής, πίνει εις υγείαν όλων καί 
εύχεται τό «Χριστός Άνέστη». Μια φωνή δονεί τήν άτμόσφαιρα : «Να μάς ζήσης 
Κωνσταντίνε», ένώ κάποιος άλλος, εκδηλώνοντας, άθελά του ίσως, μιά ενδόμυχη, 
εκείνης τής ώρας σκέψι όλων μας βροντοφωνεΐ : «Κωνσταντίνε καί στή Πόλη». ’Εν
θουσιασμός, παραλλήρημα χαράς καί συγκινήσεως, θύελλα χειροκροτημάτων, συ- 
νώδευσε τήν ευχή τού συνδαιτη μόνος.

Σέ λίγο ό Βασιλεύς άποχωρεΐ. Τον συνοδεύουν οί ευχές όλων μας για μιά ευ
τυχισμένη καί μακρόχρονη βασιλεία. 'Ο Βασιλεύς, τό σύμβολο τοΰ ’Έθνους, παρά
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το μεγάλο πρόσφατο πένθος Του, άκολουθώντας τό παράδειγμα του άειμνήστου Βα- 
σιλέως πατρός Του Παύλου, θέλησε τήν ημέρα τοϋ Πάσχα νά έπισκεφθή διάφορες 
στρατιωτικές μονάδες, έκδηλώνοντας έτσι την άγάπη Του για τον έλληνικό λαό. 'Ο 
Θεός ας συντροφεύη τά βήματά Του και ας Τον στηρίζη στις δύσκολες στιγμές.

Κι’ ένώ ό Βασιλεύς έ'φυγε, τό γλέντι στή Σχολή συνεχίζεται. Τό καλλιτεχνι
κό πρόγραμμα, τό όποιο φρόντισε ό Ύπαστυνόμος κ. Βλαχάκης καί παρουσίασε ό 
κ. Καραμανέας, πλούσιο καί ποικίλο, κράτησε άμείωτο τό ενδιαφέρον όλων μας. Έ κ 
τος άπό τήν γνωστή ορχήστρα Κυριαζή καί τον τραγουδιστή Πάνο ’Ιατρού πού τό
σο άρεσε, πήραν μέρος οί καλλιτέχνες : Ζαμπέτας (πατήρ καί υιός), Καναρίδης, Βί- 
κυ Μοσχολιοϋ, Νίτσα Κλάβη, Μενιδιάτης, Θεανώ Σούκα καί ό συνθέτης σύζυγός 
της, Άμπελιώτης, Μπουρνέλης, Κουλαξίδης καί τό «τρίο Βουδαπέστη», πού μέ τούς 
χορούς του καί τήν έμφάνισί του γενικώτερα, προσείλκυσε ιδιαίτερα τήν προσοχή 
τοϋ...ισχυρού φύλου.

Σ ’ όλους αύτούς τούς καλλιτέχνες, άλλα καί σέ εκείνους πού πήραν μέρος στις 
γιορταστικές έκδηλώσεις πού έγιναν τήν ήμέρα τού Πάσχα στή λέσχη τής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών καί στά άλλα άστυνομικά έστιατόρια, οφείλουμε μιά μεγάλη ευγνω
μοσύνη. ’Εντελώς άφιλοκερδώς οί άνθρωποι αυτοί τρέχουν άγόγγυστα σέ κάθε πρόσ- 
κλησί μας καί προσφέρουν τις υπηρεσίες των, μόνο καί μόνο γιατί μάς άγαποΰν καί 
ξέρουν ότι παράλληλα κι’ έμεϊς τούς άγαπάμε. "Ενα ολόθερμο ευχαριστώ, λοιπόν, 
βγαλμένο άπό τά βάθη τής καρδιάς μας.

Κατά τήν διάρκεια τού γεύματος, πού άρχισε στις 11,30' καί συνεχίσθηκε πέρα 
άπό τις 6 τό άπόγευμα, έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους τό πασχαλινό γλέντι τής 
Σχολής οί κ.κ. Παυσανίας Κατσώτας, 'Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, Κωνσταν
τίνος Μανιαδάκης, βουλευτής, τ. 'Υπουργός, Βαλσαμάκης, ’Αρχηγός τής Χωρο
φυλακής, Δημήτριος Κόλλιας καί ’Αναστάσιος Κανελλόπουλος, τέως ’Αστυνομικοί 
Διευθυνταί, ’Ιωάννης Μπίζας, Κύπριος δημοσιογράφος, πού μέ τήν σύντομη προσ- 
φώνησί του προεκάλεσε ρίγη εθνικής συγκινήσεως, ’Ελευθέριος Πρόκος καί Κων
σταντίνος Κωνσταντινίδης, καθηγηταί Πανεπιστημίου, ’Ιωάννης Φραγκιαδάκης, γυ
μνασιάρχης, κυρία Δηλαβέρη, πρόεδρος Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, Γλυκοφρύδης, Σύμβου
λος τής ’Επικράτειας, οί καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Δεμερτζής, Λουκάς κ.ά., ό 
’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος καί ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Β' κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος μετά τών συζύγων των, ό ’Αστυνόμος Α ' καί 
ή κυρία Μανωλέα, ό ’Αστυνόμος Β' καί ή κυρία Πατσούρη, ό ’Αστυνόμος Β' κ. 
Δημήτριος Ντζιώρας κ.ά.

Κλείνοντες τις εντυπώσεις μας αυτές συγχαίρουμε εγκάρδια όλους εκείνους 
πού φρόντισαν γιά τήν παρουσίασι τού πλουσιωτάτου πασχαλινού γεύματος τής Σχο
λής καί εκφράζουμε, άκόμη μιά φορά, τις θερμές μας ευχαριστίες. Ευχόμαστε όπως 
τού χρόνου βρεθούμε ξανά όλοι μαζί καί γιορτάσουμε τό Πάσχα μέ ύγεία καί εύτυ- 
χία. ’Αλλά ως τότε, «Χριστός Ά ν έ σ τη »  άγαπητοί μου άναγνώστες.

I. ΡΑΊ ΚΟΣ

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι 

έπιτελοϋμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.
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“ ...ΣΥΝ ΕΒΗ  ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ...,,
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

’Απρίλιος 1964.
...’Έχουν περάσει πιά τά μεσάνυχτα... Κι’ είναι μια γαληνεμένη βραδυά, μ’ 

ένα ολόγιομο φεγγάρι ψηλά στον ούρανό καί μέ χιλιάδες άστέρια ολόγυρά του νά 
τρεμοσβήνουν λάμποντας. Πόσο καιρό είχα νά βρεθώ μονάχος μέσα σ’ έτοϋτο τό 
μικρό γραφειάκι μου, πού τόσο άγαπώ !! ! Μέ τυλίγει σιωπή καθώς συλλογίζου- 
μαι καπνίζοντας...

"Ενα γράμμα μπροστά μου άνοιχτό... Καλογραμμένο, εύγενικό, αισιόδοξο... 
Προέρχεται άπό ένα νέο... Καί βάλθηκε νά ταξιδέψη τή φαντασία μου, δέκα πέντε 
χρόνια πίσω.

Αυτό τό γράμμα !!! Καί πόσα δεν μου θύμισε!!! Μιά ολάκερη ιστορία... 
’Ήμουνα τότε άστυφύλακας καί υπηρετούσα σ’ ένα άπόμερο ’Αθηναϊκό Τμήμα... 
Κι’ ό νέος επιστολογράφος μου ήταν παιδί... έντεκα χρόνων περίπου. Μαθητής ή
ταν... Καί ζοϋσε ευτυχισμένος μέ τούς γονείς του όταν μιά νύχτα... ’Αλλά, άς πά
ρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά... Μάλλον, άς άνοιξη ή βελούδινη αύλαία τής φαν
τασίας, γιά νά ΐδοϋμε καί ν’ άκούσουμε ένα αντρόγυνο πού κουβεντιάζει:

** *
—Κατάλαβες, Νίτσα μου;
—Ναί, άγάπη μου. Κατάλαβα. Μην άνησυχής. Θά κάνω ο, τι μοϋ είπες.
•—’Άκου... Τό παιδί... Νά μη λείψη, ποτέ άπό τό σχολείο. Κι’ δ, τι συμβή, 

γράψε μου. Μά, που είναι ό Κώστας;
—Κώστα... Κώστα....
Κι’ ένώ άπό μακριά άκούγεται μιά φωνούλα: «έφτασα μαμά. ’Έρχομαι» εκεί

νη συνεχίζει άναστενάζοντας:
—Είναι πονεμένο τό παιδί πολύ. Βλέπεις δέν σ’ άποχωρίστηκε ποτέ. Τοΰ 

φαίνεται άλλοιώτικα τώρα. Νά γυρνά στο σπίτι καί νά μή βλέπη τον πατέρα του!!! 
Μά, είπαμε·. Ά ς  τ ’ άφήσουμε αύτά... Στο ύποσχέθηκα... Δέν θ’ άλλάξη τίποτα στη 
ζωή μας. Μονάχα θά σέ περιμένω. Αυτό είναι δλο....

—Ά κου, άγάπη μου. Πρέπει νά καταλάβης δτι....
’Αλλά δέν πρόφτασε νά. τελειώση τή φράση του, γιατί άκούστηκαν βήματα 

πού πλησίαζαν... Καί στο άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε ένας μικρός... ΤΗταν τά μα
τάκια του δακρυσμένα, καί τό βλέμμα του δλο παράπονα...

—Είσαι έτοιμος, πατέρα;
—Ναί, παιδί μου. ’Έλα νά σ’ άγκαλιάσω. Είναι άνάγκη, τώρα πού θά λεί

πω, νά φανής άνδρας. Νάσαι τό στήριγμα τής μητέρας σου. Πρέπει νά μαθαίνω δτι 
είσαι ένα καλό παιδί... κι’ δ, τι... ’Αλλά, κλαΐς; Κλαΐνε οΐ άνδρες;

—’Ό χι, πατέρα... Δέν κλαίω... Κάτι μπήκε στο μάτι μου... Γιατί νά κλαίω; 
Μήπως δέν θά γυρίσης;... Νά... κύττα... Σοϋ έτοίμασα ένα φυλακτό... Νά τό κρατάς 
έπάνω σου έκεί πού θάσαι... Καί νά θυμάσαι πάντα δτι δλα έδώ μέσα σέ περιμένουν... 
Θάμαι δπως μέ θέλεις... Ά ντρας... Στήριγμα τής μητέρας μου... Θάμαι πρώτος 
στο σχολείο... Καί θά διαβάζω... Μονάχα πού, αν έχω κανένα δύσκολο πρόβλημα, 
δέν θάσαι έσύ νά μου τό λύσης.. Μή μέ κυττάς έτσι... Πώς σοϋ πέρασε ή ιδέα δτι 
κλαίω;...

—Έ να  δύσκολο πρόβλημα είπες, παιδί μου;... Μμμ... Κάποτε θά χρειασθή 
νά μάθης πώς είναι γεμάτη άπό δύσκολα προβλήματα ή ζωή... Πρέπει νά συνηθί-
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σης νά τά λύνης μόνος σου. Κ'.’ αύτά τά προβλήματα δεν λύνονται μέ τό κλάμμα, 
άγόρι μου... Τό δάκρυ θαμπώνει τά μάτια:... Δεν βλέπεις...

Εκείνη τον διέκοψε άναστενάζοντας
—Τά πήρες όλα, άγάπη μου;
-—Ναί... Κι’ εΐναι ώρα νά πηγαίνω πιά. Σέ λίγο τό πλοίο θά σαλπάρη....
...’Έτσι άρχίζει αυτή ή ιστορία... Κι’ εγώ; Πώς βρέθηκα άνάμεσά τους; Μά, 

άπλούστατα έ'τυχε εκείνο τό βράδυ νά είμαι υπηρεσία στήν ίδια γειτονιά... Θυμά
μαι... Τά θυμάμαι όλα... Τούς δρόμους, τά σπίτια, τά πρόσωπα, άκόμα καί τις σκέ
ψεις μου...

Παράξενος καιρός απόψε... ΙΙρίν λίγη ώρα έβρεχε... Χαλοΰσεν ό κόσμος. Καί 
τώρα όλα σώπασαν... Μονάχα τά βήματά μου άκούγονται πάνω στο λιθόστρωτο... 
Πάει μιά ώρα πού παρέλαβα υπηρεσία καί δεν άσχολήθηκα μέ τίποτα. Περίεργη 
πού είναι ή δουλειά μου!!! "Ολοι μέ προσπερνούν άδιάφοροι... "Οταν, όμως, βρεθούν 
σέ μιάν άνάγκη, σέ μένα καταφεύγουν... Νά, αύτός ό κύριος, παραδείγματος χάριν. 
Περπατά βιαστικός μέ δυο βαλίτσες στο χέρι... Θά ταξιδεύση φαίνεται... Θά περά- 
ση γρήγορα άπό κοντά μου, κι’ υστέρα θά χαθή στή γωνιά τού δρόμου. Μά, ίσως μέ 
χρειασθούν τά παιδιά του... Καί γ ι’ αύτόν άκόμα πού φεύγει, κάτι άντιπροσωπεύω 
κι’ εγώ... Νάτον! Μέ πλησιάζει βιαστικός. Μ πά! Στάθηκε...

—Καλή ’σπέρα, κύριε πόλισμαν.
—Καλή ’σπέρα σας, κύριε.
—Μέ συγχωρεϊτε πού σάς ενοχλώ... ’Αλλά, θά ήθελα νά σάς παρακαλέσω 

κάτι....
—Εύχαρίστως... "Ο,τι θέλετε....
—...Νά... Φεύγω άπό τό σπίτι μου... Ταξιδεύω... Δηλαδή δέν είμαι ναυτι

κός... Γιά πρώτη φορά φεύγω... Κι’ άφήνω πίσω γυναίκα καί παιδί... Καταλαβαί
νετε τί πάει νά πή αύτό τό : « γ ι ά  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά ; »

—Καί βέβαια τό καταλαβαίνω, κύριε... Πονάτε... Τό μετανοιώσατε κι’ ολας 
πριν μπήτε στο καράβι....

—’Ακριβώς... Κι’ όμως... Δέν γίνεται άλλοιώς... Πρέπει νά φύγω.
—Σέ τί μπορούσα νά σάς φανώ χρήσιμος;
—Νά... ξέρετε... θέλω... Γελοίο είναι αύτό πού πρόκειται νά σάς πώ... "Ισως 

νά μέ κοροϊδέψετε...
-Τί είναι αύτά πού λέτε;.. Νά σάς κοροϊδέψω; Γιατί; Πέστε μου τί άκρι-

βώς θέλετε....
—Μά... έν πάση περιπτώσει, θά σάς τό πώ... Θά ήθελα, λοιπόν, νά πήτε ένα

ψέμμα
-Π ο ύ ;
—Στο σπίτι μου... Νά πάτε αύριο, μεθαύριο... όποτε μπορέσετε.
—Τί ψέμμα νά πώ;
—Θά ήθελα νά πήτε πώς είμαστε παληοί φίλοι κι’ ότι συναντηθήκαμε στο 

λιμάνι... Μέ είδατε πού έφευγα καί, σάν φίλος μου, πήγατε νά ρωτήσετε αν θέλουν 
τίποτε... ’Ιδίως γιά τό παιδί μου... Θάναι μόνο του. Θάναι μιά παρηγοριά γ ι’ αύτό;
Θά πάτε;

■—Καί βέβαια θά πάω... Μήν άνησυχήτε... ΙΙοϋ είναι τό σπίτι σας;
—Νά, σ’ αύτό τό χαρτί είναι-γραμμένη ή διεύθυνση... Δέν ξέρω πώς νά σάς 

ευχαριστήσω... Νά έχετε τήν ευλογία τού Θεού.
—Καλό σας ταξίδι, κύριε....
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—Χαράματα... Καί πάλι μόνος... Δεν είμαι υπηρεσία... Πριν λίγη ώρα τε
λείωσα... Καί βρέθηκα στο λιμάνι... Δίπλα σ’ ένα πλοίο πού ετοιμάζεται νά σαλπά- 
ρη... Πώς βρέθηκα εδώ; ’Αλλά, το πράγμα είναι απλό... 'Η  παράξενη συνάντηση 
μ’ έκεΐνο τό βιαστικό ταξιδιώτη ώδήγησε τα βήματά μου έως έδώ... ’Ό χι... Δεν εί
μαι μόνος... Τριγύρω μου τόσοι άνθρωποι... ’Άνδρες, γυναίκες, παιδιά... Κι’ όλα 
τα μάτια είναι στηλωμένα στο καράβι... Δακρυσμένα τά πιο πολλά... Μαντεύω... 
Στις περισσότερες καρδιές φωληάζει μιά ελπίδα... Ά ν  ήταν δυνατόν έτοΰτο το κα
ράβι νά μην έ'φευγε ποτέ !!!

Τριγύρω μικροπωληταί πηγαινοέρχονται... Κουλούρια, καραμέλλες, παστέ
λια, τσίχλες... Κι’ ό γερανός τοΰ καραβιού ολοένα-καί γεμίζει το αδειανό του στο
μάχι μέ κάτι πελώριες μπουκιές... Καί ξαφνικά αντηχεί τού πλοίου το σφύριγμα. 
Τήν ίδια στιγμή όλος αύτός ό κόσμος πού στριμώχνεται στην παραλία μαρμαρώνει... 
’Άφωνος στέκει καί άμίλητος.. Μονάχα χέρια καί μαντήλια υψώνονται στύν ούρα- 
νό... Ποιον τάχα νά επευφημούν τά πλήθη;

...Ή  ώρα τού χωρισμού!!! Μιά μαύρη ώρα πού σού ξεσχίζει τήν καρδιά... 
Θαρρείς κι’ ή γή σταμάτησε κι’ όλα βυθίστηκαν σέ κάποιο χάος... Αύτοί εκεί πού 
φεύγουν, παίρνουν μαζί τους χιλιάδες πράγματα... Ελπίδες, άναμνήσεις, χαρές καί 
όνειρα... Καί τί αφήνουν πίσω τους; 'Ένα μαντήλι π ’ άνεμίζει στον άγέρα... Δυο 
δακρυσμένα μάτια...! Κάποιο παιδί πού θρηνεί... Καί το πλοίο φεύγει... Γλυστρά 
άπαλά στην άγκαλιά τής θάλασσας κι’ ολοένα ξεμακραίνει... Τώρα δέν διακρίνεις 
τίποτε, έκτος άπό ένα φωτάκι τόσο δά, πού κολυμπά στο πέλαγος... Κι’ αύτοί πού 
καρτερούν στήν προκυμαία, βάζουν στην τσέπη τά μαντήλια τους καί κάνουν νά 
φύγουν... Τρικλίζουνε τά βήματα. Καί οί καρδιές πονάνε. Πού νά πάς; Στήν ίδια 
κάμαρα πού ήτανε κι’ εκείνος... Έρημη φαίνεται καί άδεια... Ζητάς νά τον ίδής, 
νά τού μιλήσης θέλεις.. Μά, έκείνος ταξιδεύει... Λυγίζουν τά γόνατα κι’ ό πόνος 
γίνεται προσευχή. «Γλυκειά Παρθένα, φέρτονε γρήγορα κοντά μας... Κι’ έσύ έπό- 
νεσες κάποτε... Δέν μέ καταλαβαίνεις;....»

Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη !... Δίπλα σου γλεντάνε άλλοι... Κι’ άλλοι κοιμούν
ται ήσυχοι... Κι’ έσύ μονάχος κλαΐς... Σκληρός πουναι ό αποχωρισμός!!!

** *
Δειλινό... Σκοτεινιάζει στή γειτονιά μου... Οί τελευταίες ήλιαχτίδες άνηφο- 

ρίζουν κατά τό άντικρυνό βουνό... Μιά βροχή άπό σκιές πέφτει άνάλαφρα πάνω στή 
γή... Τά πρώτα φώτα άνάβουν... Κι’ οί άνθρωποι γυρίζουν άπ’ τις δουλειές τους 
φορτωμένοι... Είναι όμορφη αυτή τήν ώρα ή γειτονιά μου... Καί τά παιδιά ξεφωνί
ζουν στούς δρόμους παίζοντας... Περπατώ μέ γρήγορο βήμα... Βιάζομαι νά βρεθώ 
στο σπίτι τού χτεσινοΰ ταξιδιώτη... Στή σκέψη μου άδιάκοπα στριφογυρίζει ή ει
κόνα τού καραβιού πού σάλπαρε χτες βράδυ... Μία άνεξήγητη μελαγχολία πλακώ
νει τήν καρδιά μου... Ρωτώ καί μαθαίνω πού βρίσκεται τό σπίτι... Κι’ υστέρα άπό 
λίγο βρίσκουμαι στή μικρή τετράγωνη τραπεζαρία του... Φτωχικά είναι τά έπιπλα... 
'Όμως, όλα έδώ γύρω έχουν μιά παράξενη άρχοντιά... Ε ξηγώ  στή γυναίκα τοΰ 
«φίλου μου» γιά ποιο λόγο ήρθα. Είναι τό ύφος της λυπημένο... Κι’ άναστενάζει 
καθώς μοΰ άπαντά:

—Σάς ευχαριστώ... Μοΰ δώσατε τόση χαρά... Μαρτυρική ήταν ή χτεσινή 
νύχτα... Καί τό σφύριγμα τού πλοίου, πού άκούστηκε έως έδώ, λές κι’ ήθελε νά δο- 
λοφονήση κάθε χαρά μου... Τού ύποσχέθηκα νά μή στεναχωριέμαι... Κρατήθηκα 
οσο μπόρεσα μέχρι τήν ώρα πού έκλεισε έκείνος τήν πόρτα κι’ έφυγε... Μά, υστέ
ρα... "Ολος μου ό πόνος βρήκε διέξοδο. Πέρασα όλη τή νύχτα κυττάζοντας τις φω
τογραφίες του. Μέ συγχωρείτε, κύριε, πού σάς ζαλίζω μέ τις άνοησίες μου, άλλά 
έκείνος ήταν ο, τι πιο πολύτιμο είχα στή ζωή. Καί, φεύγοντας, τά πήρε όλα μαζί 
του... Νά σάς έτοιμάσω ένα καφέ;
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—"Οχι, κυρία. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω. Καλή σας νύχτα. Καί, δπως 
είπαμε, αν χρειαστήτε κάτι τηλεφωνήστε μου...

—Σάς εύχαριστώ πολύ, κύριε.
Σηκώθηκα... ’Έκανα να φύγω. Μά, έκείνη την ώρα, ή πόρτα άνοιξε, κι’ ένα 

δωδεκάχρονο άγοράκι, μέ τή σάκκα στο χέρι, μπήκε στο δωμάτιο... Μέσα στα πα
ραπονεμένα ματάκια του, διάβασα δλο του τό σπαραγμό. Το κύτταξα μέ στοργή... 
’Έτεινα τό χέρι, καί τό ρώτησα:

—Έσύ θάσαι ό Κωστάκης;
—Μάλιστα, κύριε.
—Τί κάνεις, παιδί μου;
—Εύχαριστώ. Καλά.
—Κώστα. Ξέρεις π ο ι ο ς  μ’ έστειλε ;
—Ποιος σάς έστειλε;
—-'Ο πατέρας σου, παιδί μου. Αύτός μούπε νάρθω να σέ δώ.
—'Ο... ό... ό... πατ... ό πατέρας μου, είπατε;
—Ναί, παιδί μου. Εκείνος μ’ έστειλε... Είμαστε φίλοι. Τον είδα χτες 

στο λιμάνι καί μέ παρακάλεσε να σέ ρωτήσω αν θέλης τίποτε... "Ο, τι θέλεις, μή 
ντραπής... ’Έ λα νά μέ βρής στο Τμήμα.

— Ιον είδατε, είπατε;
—-Ναί. Τον είδα στο λιμάνι.
—Σάς είπε τίποτε; ’Έκλαιγε;
—Νά κλάψη; Γιατί;... "Ισα-ίσα πού έφυγεν ήσυχος γιατί άφησε εσένα πίσω 

του. «Είναι άνδρας ό Κώστας μου», μου είπε, «θά τά καταφέρη»... ’Αλήθεια, στο 
σχολείο πώς πάς ;

—Σήμερα δέν πήγα καί τόσο καλά. Δέν είχα, βλέπετε, διαβάσει χτές... Νά 
μή τοϋ τό πήτε δμως... Σάς παρακαλώ νά μή του τό πήτε... Θά δήτε... Πάλι δέκα 
θά παίρνω... Θά τά καταφέρω... Καλά σάς είπε... Είμαι άνδρας πιά... ’Έ τσι δέν εί
ναι, κύριε άστυφύλακα;

—’Από έκείνη τή μέρα, έγινα φίλος μέ τον Κωστάκη... ’Ερχότανε στο Τμή
μα καί μ’ έβλεπε. Ποτέ δέν μοϋ ζήτησε τίποτε... Μονάχα γιά τον πατέρα του μοΰ 
κουβέντιαζε... ’Ήμουν γ ι’ αύτόν μιά παρηγοριά... Φτωχό, άθώο πλασματάκι!!! Πό
σες φορές ρωτήθηκα: «Γιατί;» Γιατί νά πρέπει νά χωρίζουν δσοι άγαποϋν πραγμα
τικά; Τί έφταιξε τό δύστυχο; Τί είναι τάχα ή ζωή; Μπερδεύεται στο διάβα της τό 
δάκρυ καί τό γέλιο...

Καί ό καιρός περνούσε ήσυχα - ήσυχα, άργά... μονότονα... δίχως καμμιά άλλη 
άλλαγή στή γειτονιά μου... ώσπου ξέσπασε ξαφνικά ή μπόρα...

Μεσημέρι ήταν, θυμάμαι... Έ να  μελαγχολικό, συννεφιασμένο μεσημέρι, 
σάν τόσα άλλα... Καί πήγαινα στο σπίτι μου γιά φαγητό... ’Ήρεμος τής πόλεως ό 
ρυθμός. -Νωχελικός... Τότες, άναπάντεχα, έφτασε τό κακό μαντάτο... Τ ’ άνήγγει- 
λαν τά παραρτήματα τών εφημερίδων μέ μαύρους, πελώριους τίτλους... Ναυάγιο!!! 
'Ένα πλοίο μας είχε βυθισθή κάπου στον ώκεανό... Κι’ οί άγνοούμενοι πολλοί... "Ε
νας άναστεναγμός έβγήκεν άπ’ τά στήθη μου... Κι’ άλλοι νεκροί; Γιατί; Σέ ποιά 
μάχη; Γιά ποιόν έπεσαν; Γιά ποιο μεγάλο ιδανικό έθυσιάστηκαν; ’Αγόρασα μιά ε
φημερίδα καί βάλθηκα νά ίδώ τά νέα... Μά, ξαφνικά, έπάγωσα ολόκληρος. Κάτι 
είχε χωθή βαθειά μέσα στήν καρδιά μου καί τή μάτωσε... ’Ανάμεσα στά θύματα κι’ 
έ κ ε ί  ν ο ς !!!...

'Ιστορίες τής ζωής!... Πόσες ιστορίες!!}. Πόσες αναποδιές!!! 'Ένα αυτοκί
νητο στολισμένο πέρασε άπό μπροστά μου...'Ένα καινούργιο ζευγάρι... Γ ά μ ο  ς!... 
Ευτυχισμένα τά πρόσωπα τών νεονύμφων... Γ ά μ ο  ς... Ν α υ ά γ  ι ο... Χα
ρές... Καί μοιρολόγια... Τί νά πής; Εύχές γιά κείνους πού γελούν; ή ρήματα πο-
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νετικά γιά ορφανά καί χήρες;... Βυθίστηκα στο χάος τής ζωής... Ψάχνοντας νάβρω 
το κεντρικό της νόημα, ταράχτηκα... ’Αμέσως ή σκέψη μου πέταξε στο μικρό Κω- 
στάκη... 'Ένα πλασματάκι τόσο δά, φτωχό, δυστυχισμένο, άνήμπορο νά μετρηθή 
μέ τής ζωής τις μπάρες... "Ενα ο ρ φ α ν ό  !!! 'Ένα άκόμα, άνάμεσα σέ τόσα άλ
λ α !!! Καί ποιος θά τό φροντίζη; Ποιος νά ζεστάνη την καρδούλα του; Γύρισα πίσω. 
Καί τράβηξα κατά τό σπίτι του, γιά νά σταθώ σιμά του έτούτη τήν τραγική στιγμή. 
Τό βρήκα σκυμμένο στά βιβλία του νά διαβάζη. Δεν ήξερε τίποτε. Καί μούπε πρόσ
χαρα, δείχνοντάς μου Ινα κάθισμα:

—Καθίστε, κύριε ’Αστυφύλακα.
—Ναί, παιδί μου. Νά καθίσω.
Μιά ψιλή βροχούλα άρχισε νά πέφτη... Δεν ήταν μπόρα... Σάν δάκρυα έμοια

ζαν τής βροχής οί στάλλες... Σιωπή άκολούθησε... Μονάχα ή βροχή έτάραζε τή γα
λήνη πού ήταν χυμένη ολόγυρα. ’Έπρεπε νά πώ κάτι...

—Διαβάζεις, Κωστάκη μου;
—Ν αί! Κάνω δ, τι μπορώ γιά νά κρατήσω τήν υπόσχεση πού του έδωσα. 

Πρέπει νά γίνω πρώτος μαθητής... Νά τοΰ δώσω λίγη χαρά σάν γυρίση.
—-Τί μάθημα διαβάζεις, παιδί μου;
•—Μας έβαλε ό κύριος μιά δύσκολη έργασία... Ν’ άναλύσουμε ένα ποίημα... 

Καί κουράζομαι... Δεν μπορώ νά συγκεντρωθώ. Δεν ξέρω τί έχω σήμερα.
—Γιά νά ίδοϋμε μήπως μπορώ νά σέ βοηθήσω κι’ εγώ; Ποιο είναι αύτό τό 

ποίημα, Κωστάκη μου;
—Είναι λίγο παράξενο... Λέγεται: «τής όρφάνιας 6 καημός».
...Τήν ίδια ώρα ένας κεραυνός αύλάκωσε τον ούρανό... Μιά βροντή άκούστη- 

κε... Καί ή καταιγίδα ξέσπασε... Μιά καταιγίδα άπρόσμενη, περίεργη, άγρια...
Τινάχτηκα άπ’ τή θέση μου:
—Πώς τό είπες, παιδί μου, αύτό τό ποίημα;
—«Τής όρφάνιας ό καϋμός». Μά τί πάθατε, κύριε ’Αστυφύλακα; Τρέμετε; 

Κρυώνετε μήπως; Νά φέρω τή γκαζιέρα μέσα;
—"Οχι, παιδί μου... Δέν είναι τίποτα... "Ημουνα λίγο άρρωστος... Δέν έ

πρεπε νά βγώ έξω μ’ αύτό τον καιρό....
—"Ε, τότε... Πηγαίνετε νά ξαπλώσετε....
—Νά φύγω είπες; Νά φύγω χωρίς... χωρίς νά... χωρίς νά σοϋ πώ τίποτε;.
—Τί νά μοϋ πήτε, κύριε ’Αστυφύλακα;
—Νά... Γιά τό ποίημά σου, παιδί μου... Γιά τής «όρφάνιας τον καημό».

** *
Πέρασαν δέκα μέρες άπό τότε... Δέκα άτέλειωτες μέρες μαρτυρίου... Μάννα 

καί γυιός έζησαν σ’ αύτές τις μέρες μιά όλάκαιρη ζωή... Ό  μικρός Κωστάκης στα
μάτησε νά πηγαίνη σχολείο του... Τό σπίτι κλείστηκε... Κι’ άπόμειναν, μονάχα κι’ 
έρημα, τά δυο άτυχα πλάσματα νά θυμούνται τον προστάτη τους, τή μορφή του πού 
πλανιώτανε μέσα στις κάμαρες, παραπονεμένη, Ικετευτική... Ερχόταν στον ύπνο 
τους νά τούς θυμίση τις μέρες πού πέρασαν μαζί. Πόσο τραγική εικόνα!!! 'Όμως, 
τί ήταν αύτά τά δυο πλάσματα μέσα στήν πολυάνθρωπη πόλη; Ποιος τά πρόσεχε; 
Ποιος ένοιωθε τον καημό τους; Σάν βρίσκεται ό άνδρας στο σπίτι δλα χαμογελούν 
τριγύρω... 'Υπάρχουν τόσοι φίλοι... 'Υπάρχει μιά δύναμη... Μιά σιγουριά ύπάρχει... 
’Αλλά, σάν λείψη έκεϊνος, δλα νεκρώνονται... Καί οί φίλοι χάνονται κι’ αύτοί... Πού 
νά πηγαίνουν σ’ ένα μαυροντυμένο σπίτι καί νά χαλούν τό κέφι τους!!! Κι’ ό Θεός; 
Αύτός πού ντύνει τά κρίνα τών άγρών καί δίνει τροφή στά πετεινά τού ούρανού; 
Έξέχασε τό πλάσμα τών χεριών του;... "Ο χι! Αύτό δέν είναι άλήθεια. Τό μικρό 
καντηλάκι πάνω στο εικονοστάσι δέν είναι μονάχα ένα φώς. Είναι μιά δυνατή ελ
πίδα. Σ ’ Αύτόν κατέφυγαν μάννα καί γυιός... Πάνω Του άπόθεσαν τό σπαραγμό τους.



466 Σπόρου ΙΙηλοϋ : «...Συνέβει σέ μίά γειτονιά...»

Κι’ οί μέρες συνέχισαν νά διαβαίνουν αργά, μονότονα, καταθλιπτικά... "Ωσπου 
έφτασε κάποτε εκείνη ή μέρα... Μιά μέρα όμορφη, πλημμυρισμένη φως. Κι’ άπό 
νωρίς των ναών τα σήμαντρα άντήχησαν χαρμόσυνα... 23 ’Απριλίου...Τοΰ "Αη-Γιώρ- 
γη... Πρόσωπα χαμογελαστά... Ευχές... Γλυκίσματα... Δώρα... Όμορφοστολισμέ- 
να τά σπίτια εκείνων πού γιορτάζουν... Καί κόσμος μπαινοβγαίνει...

Τοΰ Ά η-Γιώ ργη... Μονάχα ένα σπίτι μένει κλειστό στή γειτονιά μου... Κι’ 
6 πόνος του γίνεται διπλός... Σήμερα γιορτάζει ’Εκείνος καί τον ζητάει τό παιδί 
του. Καί τον θυμάται ή γυναίκα του... Καί κλαΐνε... Ά λλες χρονιές αύτή τή. μέρα 
πόση χαρά!!! Καί πόσος κόσμος !!! Κανείς δεν στέκει νά κτυπήση τήν πόρτα για 
νά εύχηθή... Μάννα καί γυιός μονάχοι!!! Ά ν  ήταν δυνατόν νάρχόταν !!! Κτυπώ 
τήν πόρτα μέ διάκριση... Μ’ άνοίγουν... Τί νά πώ;... Κάθουμαι δίχως νά λέω 
τίποτε... Πάνω στο τραπέζι φωτογραφίες... Είναι Εκείνος. Άλλοτε μονάχος... 
άλλοτε μέ τή γυναίκα του... άλλοτε μ,’ ένα μωρό στο χέρι...

...Δέν ξέρω πόσην ώρα έμείναμε έτσι σιωπηλοί, ό ένας άντίκρυ στον άλλον... 
Είχε νυχτώσει—θυμάμαι—για καλά, όταν άκούστηκε ένα δειλό περπάτημα στο δρό
μο. Κάποιος σταμάτησε μπροστά στην πόρτα καί κτύπησε... ~Ηταν ένας συνά
δελφός μου πού μέ πήρε ιδιαιτέρως καί μοΰ άνήγγειλε τ ’ άνέλπιστο γεγονός...

Σάν γύρισα στην κάμαρα, πλησίασα τον Κωστάκη... Τοΰ χαΐδεψα τά μαλ
λιά... Καί τοΰ είπα μέ στοργή:

—Άνοιξε τό παράθυρο, παιδί μου. ’Ακόμα δέν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί ό 
πατέρας σου νάναι καλά... Μπορεί καί νά γυρίσή... Ποϋ τό ξέρεις; Δέν είναι άνά- 
μεσα στα θύματα... Σάν άγνοούμενο τον φέρνουν οί έφημερίδες.

Μά, ή μητέρα διαμαρτυρήθηκε...
—’Ώ ! Σάς παρακαλώ... Σάς παρακαλώ πολύ, κύριε ’Αστυφύλακα, μή λέτε 

τίποτα... Δέν είναι άνάγκη... Είναι κακό νά κάνουμε τό παιδί νά έλπίζη....
—Καί βέβαια π ρ έ π ε ι  ν ά  έ λ π ί ζ η . . .  Έ χτές έφτασε μιά είδηση πώς 

ένας άπό τούς άγνοούμενος βρέθηκε σ’ ένα ερημονήσι... Έ γώ  τ’ άνήγγειλα τό νέο 
στο σπίτι του... 'Ολοένα καί φτάνουν καινούργιες ειδήσεις... Σήμερα τό πρωί βρέ
θηκαν άλλοι τρεις... Τούς είχε μαζέψει ένα ξένο πολεμικό καί τούς είχε μεταφέρει 
σ’ ένα νοσοκομείο... Πώς μπορείτε νά τ’ άποκλείσετε οτι ό άνδρας σας ζή;.

—Κακά είναι τά ψέμματα, κύριε πόλισμαν... Δέν είναι δυνατόν πιά νά ελ
πίζω... Ά ν  ζοϋσε κάτι θά μαθαίναμε καί γ ι’ αυτόν... Μά, πώς σάς ήρθε έτσι ξαφνι
κά αύτή ή ιδέα;...

—Νά... 'Ο συνάδελφός μου πού ήρθε, κάτι μοΰ είπε, βρήκαν κι’ άλλους... 
Μπορεί νά είναι άνάμεσα σ’ αυτούς.

Ό  μικρός τινάχτηκε άπό τή θέση του κι’ έτρεξε κοντά μου.
—Νά είναι άνάμεσα σ’ αύτούς; Μπορεί; ’Αλήθεια λέτε, κύριε ’Αστυφύλακα;
—’Αλήθεια λέω, παιδί μου... Θά ξαναγυρίση ό πατέρας σου... Θά ξαναγυ- 

ρίση πολύ γρήγορα... "Ισως κι’ αυτήν τήν ’βδομάδα... 'Η  μάννα άνοίγει διάπλατα 
τά μάτια... "Υστερα, κατεβάζει τό κεφάλι καί ψιθυρίζει, κλαίγοντας:

—Μή λέτε τέτοια πράγματα... Σάς παρακαλώ. '
—Κυρία μου. Δέν λέω ψέμματα. Ό  ά ν τ ρ α ς  σ α ς  ζ ή !
—Πώς είπατε;
—Ζή... Ναί! Ζή ! Μοΰ τό είπε ό συνάδελφός μου πριν λίγο.
—Τί άκριβώς σάς είπε;

. ---Μοΰ είπεν ότι ό άντρας σας βρέθηκε. Σέ δυο μέρες θάναι έδώ.
** *

ρα.
...Καί γύρισε εκείνος... Ναί! Γύρισε... Πλημμύρισε τό σπιτικό του φώς, χα- 

Πλημμύρισε ευτυχία...
Τό δάκρυ έφυγε... Γελοΰν τά μάτια τώρα... Όμορφη ποδναι ή ζω ή!!!

Σ. ΠΗΛΟΣ



Ύπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά  τ ω ν  οδώ ν ’Α θ η ν ώ ν  κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή ν  σε ιρ ά ν .
Λεάγρου.
Πάροδος τής όδοϋ Άμφικράτους 7, κοντά στη πλατεία «’Αμβροσίου Πλυτά» 

τής Γούβας. .
'Ο  Λέαγρος, στρατηγός των άρχαίων Αθηνών, καταγόμενος, άπό έπιφανή 

οικογένεια τοϋ Δήμου Κεραμέων, τής Άκαμαντίδος φυλής, ήταν φίλος τοΰ Θεμι
στοκλέους καί έθαυμάζετο ύπό των άγγειογράφων για τό κάλλος του. Τό 465 π.Χ. 
έστάλη κατά των έπαναστατησάντων Θασίων έπί κεφαλής ΐσχυροϋ στρατού. Θέ
λοντας νά ίδρύση αποικίαν, εις Θράκην, ήττήθη καί έφονεύθη ύπό των Ήδωνών μαζί 
μέ τον συμπολεμιστή του στρατηγό Σωφάνη, κοντά στά χρυσωρυχεία τοϋ Δάτου 
(464 π .Χ .).

Λέανδρου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Δράμας 13 (κοντά στον κινηματογράφο «’Αρμονία») 

καί τελειώνει στην κοίτη τοΰ Κηφισοΰ.
Ό  Λέανδρος, ωραίος νέος τής Άβύδου, κατά τήν μυθολογία, συνεδέθη έρω- 

τικά μέ τήν Ή ρώ , ιέρειαν τοϋ ναοΰ τής ’Αφροδίτης πού εύρίσκετο στήν Σηστό, 
τήν οποία καί συνήντα κάθε νύκτα, διασχίζων κολυμβώντας τον ’Ελλήσποντο. 
Μιά τέτοια νύκτα ό Λέανδρος έπνίγη, λόγω τής μεγάλης θαλασσοταραχής. Τό πτώμα 
του έξεβράσθη μπροστά στο πύργο τής Ήροΰς, ή οποία άπό τήν λύπη της έρρίφθη 
στή θάλασσα καί έπνίγη.

Λεβαδείας.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοϋ Φειδιππίδου, παραπλεύρως τοϋ νοσοκομείου 

ΓΙαίδων «’Αγλαΐας Κυριακοΰ».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Βοιωτίας, πού εύρίσκεται έπί τών Β. 

ύπωρειών τοϋ Έλικώνος καί άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 116 χιλ. “Εχει περί τις 14 χ ι
λιάδες κατοίκους.

Λέγεται ότι ίδρύθη ύπό τοΰ. ’Αθηναίου ήρωος Λεβάδου, ό όποιος μετώκισε 
σ’ αυτήν τούς κατοίκους τής Μιδείας. ’Από τον Ηον π.Χ. αιώνα, μετέχουσα τής 
Βοιωτικής ομοσπονδίας, διωκεΐτο όλιγαρχικώς καί έφημίζετο γιά τό μαντείο τοΰ
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Τροφωνίου, πού εύρίσκετο κοντά. Το 395 καί το 86 π.Χ. έλεηλατήθη ύπο των Λυ
σάνδρου καί ’Αρχελάου (στρητηγοϋ τοϋ Μιθριδάτου) ’Από το 1205—1311 άνήκε 
στο δουκάτο των ’Αθηνών καί αργότερα περιήλθε στους Καταλανούς (1311—77), 
στους Άτζαγιώλας τής Φλωρεντίας (μέχρι τοϋ 1460) καί τέλος στους Τούρκους. 
Ή  έπανάστασις τοϋ 1821 έκηρύχθη σ’ αύτήν άμέσως (25—26 Μαρτίου), μέ τήν 
θανάτωσι παρά τό στενόν τοϋ Σεμενοΰ μερικών Τούρκων ύπο τοϋ Βασιλείου Μπού- 
σγου, συντρόφου τοϋ ’Αθανασίου Διάκου. 'Η  Λεβάδεια άπηλευθερώθη, μαζί μέ ολό
κληρη τήν Βοιωτία, μετά τήν μάχη τής Πέτρας (1829).

Λεβέντη Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Άναγνωστοπούλου 2, στή πλατεία «Φιλικής Εταιρίας» 

(Κολωνακίου).
'Ο Γεώργιος Λεβέντης, ό Φιλικός, γεννήθηκε το 1790 στο Καρακοβούνι τής 

Κυνουρίας. Εύρισκόμενος στήν Μολδοβλαχία, έμυήθη στά τής Φιλικής Εταιρίας 
άπό τον Νικόλαο Γαλάτη καί κατέβαλε σημαντικά ποσά γιά τήν έπιτυχία τού Ά -  
γώνος. Διετέλεσε διπλωματικός ύπάλληλος τής Ρωσίας στο Ιάσιο καί Βουκουρέ- 
στιο καί μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, διωρίσθη ύπο τής έλληνικής κυβερ- 
νήσεως πρόξενος στήν Κωνσταντινούπολι καί άργότερα στο Βουκουρέστιο, θέσεις 
πού τελικά δεν κατέλαβε, λόγω διαφωνιών του προς τον ’Όθωνα καί άντιζηλιών τών 
έχθρών του. Άπέθανε άπο κεραυνοβόλο άποπληξία τον Νοέμβριο τοϋ 1847, άφοϋ 
έν τώ μεταξύ είχε περιπέσει σέ οικονομικό άδιέξοδο.

Λ εβ ίδη .
Πάροδος τής αρχής τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου—"Οπλων, στά «Θυμαράκια» 

(Τρεις Γέφυρες).
"Ελαβε τήν ονομασία αύτήν προς τιμήν τής συνωνύμου επιφανούς οικογένειας 

τής Κωνσταντινουπόλεως, τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν στον ’Αγώνα καί στήν 
Πολιτεία γενικώς.

Λ εβιδ ίου.
Πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 141, κοντά καί άπέναντι στον κινηματογράφο 

«'Αρμονία».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή κωμόπολι τής επαρχίας Μαντινείας, τοϋ νομοΰ 

’Αρκαδίας πού έχει περί τις 2 χιλιάδες κατοίκους. Στο Λεβίδι τον ’Απρίλιο τοϋ 1821 
οΐ 'Έλληνες ένίκησαν τούς Τούρκους.

Λεγκράν Α ίμ ιλ ίο υ .
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 64, δύο στάσεις προ τοϋ τέρματος τής 

λεωφορειακής γραμμής «Γαλάτσι».
'Ο Αιμίλιος Λεγκράν (1842—1903), διαπρεπής Γάλλος νεοελληνιστής, είναι 

συγγραφεύς πολλών βιβλίων άναφερομένων στήν νεοελληνική λογοτεχνία, σπου
δαιότερα τών οποίων είναι ή πολύτομη «Ελληνική βιβλιογραφία», πού δεν είναι 
άπλή βιβλιογραφία, άλλά γραμματολογία έκπληκτικής ένημερότητος γιά τούς συγ
γραφείς τών χρόνων τής έλληνικής δουλείας.

(Συνεχίζεται)
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ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

Α ) Κατά τον μήνα ’Απρίλιον έ.έ. καί άπό 1—30 εις Άθήνας-Πειραιά-Πάτρας 
καί Κέρκυραν:

1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι. . .
2. » εις ιατρεία » » » ..............
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας

εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια ......................
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κερκύρα..........................................................................
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής

των ....................................................................................... ..
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ...........................................
7. Παθολογικαί καί πάρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιη-

θεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του Νοσοκομείου 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας Άθηνών-Πει- 
ρα ιώ ς.......................................................................................

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δραχμών 12.095
εις ...........................................................................................

2.240
2.584

Μέλη
»

986 »

24 »

264
38

»
νέα »

5.386 »

61 »

’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ....................  11.583 »
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 7.617 

συνταγαί.
Ά πό  οικονομικής πλευράς ό Μην Μάρτιος 1964 έχει ώς έξής:
’Έ σ ο δ α  τακτικά

» έκ συμμετοχής Δημοσίου
Δραχ.

))
594.796,95
593.714,90

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν 1.188.511,85

’Έ ξ ο δ α 563.739,45

Β) Τόσον παρά τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλψεως τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, όσον καί παρά τής ήμετέρας τοιαύτης, διεπιστώθη 
οτι, κατά τήν άναγραφήν των ιατρικών έπισκέψεων, παρακλινικών εξετάσεων κ.λ.π. 
εις τά βιβλιάρια νοσηλείας καί τήν σύνταξιν καί έκτέλεσιν τών συνταγών, τών συντασ- 
σομένων έπί τών ειδικών συνταγολογίων τών εις βάρος τοϋ Δημοσίου περιθαλπο- 
μένων δημοσίων υπαλλήλων καί μελών τών οικογενειών αύτών, συνταξιούχων κ.λ.π. 
ύπό τών συμβεβλημένων μετά τοϋ Δημοσίου ιατρών καί φαρμακοποιών τής τέως Διοι- 
κήσεως Πρωτευούσης, κατά τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 665/1962 Β. Διατάγματος, 
λαμβάνουσι χώραν, εις πλεΐστας περιπτώσεις, παραλείψεις, υπερβάσεις, προσθήκαι, 
διαγραφαί καί διορθώσεις, αίτινες άφ’ ενός μέν είναι άντίθετοι προς τά καθιερωμένα 
καί δύνανται νά θέσωσιν ύπό άμφισβήτησιν τό κϋρος τών έν τοίς βιβλιαρίοις νοσηλείας 
εγγραφών καί τών συνταγών, άφ’ έτέρου δέ καθιστώσι δυσχερή τον έλεγχον τούτων 
ύπό τών άρμοδίων έλεγκτών ιατρών, μέ άποτέλεσμα τήν ταλαιπωρίαν τών τε περί-
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Θαλπόμενων καί των ένεργούντων τήν θεώρησιν καί τον έλεγχον, λαμβανομένου ύπ’ 
δψε'. τοϋ εξαιρετικού φόρ-Λυ εργασίας των τελευταίων.

"ΟΟεν, έπιθυμοΰντες δπως τεθή τέρμα εις τήν άπαραδεκτόν ταύτην κατάστασιν 
καί προς τδ συμφέρον των περιθαλπομένων καί του Δημοσίου καί Κλάδου Υγείας, 
παρακαλοϋμεν, δπως εφεξής πάντες οί μέτοχοι τοϋ Κλάδου 'Υγείας άκολουθώσιν 
άπαρεγκλίτως τάς κατωτέρω παρεχομένας οδηγίας κατά τε τήν έγγραφήν εις τα 
βιβλιάρια νοσηλείας καί τήν σύνταξιν καί έκτέλεσιν των συνταγών.

1) Σ υ ν τ α γ ο λ ό γ ι ο  ν: Κατά τήν σύνταξιν των συνταγών θά χρησιμοποιή- 
ται άποτυπωτικός χάρτης (καρμπόν) καινουργής, εις τρόπον ώστε τά άποτυπούμενα 
καί επί τοϋ στελέχους τοϋ συνταγολογίου στοιχεία νά είναι ευανάγνωστα.

Έ π ί τής συνταγής νά άναγράφωνται άπαντα τά στοιχεία συμφώνως προς τάς 
έν αύτή ενδείξεις, ήτοι: ό άριθμός μητρώου τοϋ ήσφαλισμένου, τό όνοματεπώνυμον 
τοϋ θεράποντος ίατροΰ, ή εΐδικότης αύτοΰ, τό όνοματεπώνυμον τοϋ άσθενοΰς, ή διεύ- 
θυνσις τής κατοικίας του (οδός, άριθμός), ή νόσος έξ ής πάσχει ό ασθενής καί έν συ
νεχεία τά προς χορήγησιν φάρμακα μέ τήν άκριβή ονομασίαν καί .τήν ποσότητα τού
των άναγραφομένην άπαραιτήτως ο λ ο γ ρ ά φ ω ς  κ α ί  ά ρ ι θ μ η τ ι κ ώ ς  (π.χ. 
Sirop Ephetonine F.L. No Δύο (2). ’Ακολούθως θά τίθηται ή ήμερομηνία, ή ύπο- 
γραφή τοϋ ίατροΰ καί άπαραιτήτως ή σφραγίς του, άνευ τής όποίίας ή συνταγή δεν θά 
θεωρήται ύπό τών έλεγκτών ιατρών τής 'Υπηρεσίας.

’Επί τοϋ χώρου, έφ’ οδ αναγράφεται ή ενδειξις «ΤΙΜΗ» ούδέν Θά άναγράφη 
ό ιατρός, εις τρόπον ώστε νά καθίσταται δυνατή ή κοστολόγησις τών φαρμάκων ύπό 
τοϋ φαρμακοποιού. Νά άποφεύγηται κατά τό δυνατόν ή άναγραφή μεγάλων ποσοτήτων 
φαρμάκων, νά άναγράφωνται δέ τά άναγκαιοΰντα διά χρονικόν διάστημα δσον οίόν 
τε βραχύ, έξαιρέσει τών περιπτώσεων χρονιών νοσημάτων, δι’ ά είναι δυνατή ή 
αναγραφή φαρμάκων διά μεγαλύτερα, κατά τήν κρίσιν τοϋ θεράποντος ίατροΰ, χρο
νικά διαστήματα καί μέχρις ένός μηνός κατ’ άνώτατον δριον. Τά φάρμακα δέον νά 
είναι καθαρογεγραμμένα, άπαγορευομένων τών διορθώσεων τόσον ως προς τά είδη, 
όσον καί ώς πρός τήν ποσότητα φαρμάκων. Είς ας δμως περιπτώσεις ήθελε λάβει 
χωράν τοιαύτη διόρθωσις, ήτις δύναται νά γίνη μόνον ύπό τοϋ θεράποντος ίατροΰ, θά 
τίθηται άπαραιτήτως καί παραπλεύρως τής διορθώσεως ή μονογραφή καί ή σφραγίς 
τοΰ ίατροΰ, άλλως δεν θά θεωρήται ή συνταγή ύπό τοϋ έλεγκτοΰ ίατροΰ.

'Ο φαρμακοποιός είς δν ήθελον προσκομισθή τό βιβλιάριον νοσηλείας καί τό 
συνταγολόγιον τοΰ ήσφαλισμένου, πρός έκτέλεσιν συνταγής συντεταγμένης κατά τ ’ 
άνωτέρω καί θεωρημένης ύπό τοΰ άρμοδίου έλεγκτοΰ ίατροΰ τής ύπηρεσίας, δέον νά 
ενεργή άμέσως τήν κοστολόγησιν τών φαρμάκων παρουσία τοΰ ήσφαλισμένου,. νά 
σημειοΐ ταύτην έπί τοΰ πρός τοΰτο ύπάρχοντος έπί τοΰ συνταγολογίου χώρου καί έν 
συνεχεία νά μεριμνά διά τήν άναγραφήν τής ημερομηνίας έκτελέσεως, ή όποια δμως 
δεν δύναται νά άπέχη τής ήμερομηνίας έγκρίσεως τοΰ έλεγκτοΰ ίατροΰ πέραν τών δύο 
(2) ήμερών. ’Επίσης ούτος δέον νά μεριμνά διά τήν ύπογραφήν ύπό τοΰ παραλήπτου 
τής συνταγής, χρησιμοποιών καινουργή άποτυπωτικόν χάρτην, είς τρόπον ώστε, 
παντα τ ’ άνωτέρω στοιχεία ν’ άποτυπώνται εύκρινώς καί έπί τοΰ στελέχους τοΰ συν
ταγολογίου. Έ π ί τοΰ δπισθεν μέρους τής συνταγής καί τοΰ στελέχους τοΰ συνταγο
λογίου θά τίθηται άπαραιτήτως ή σφαγίς τοΰ φαρμακείου, άποτυπουμένη καλώς. 
Οι μέτοχοι τοΰ Κλάδου 'Υγείας, όφείλουσι δχι μόνον νά άνέχωνται τήν έκ μέρους 
τών φαρμακοποιών άφαίρεσιν τής έξωτερικής έπενδύσεως τών παραδιδομένων ιδιο
σκευασμάτων καί έπίθεσιν επ’ αυτών τής ειδικής σφραγΐδος μέ τήν λέξιν «ΔΗΜ ΟΣΙ
ΟΝ», άλλά καί νά έπιζητώσι τοΰτο. Φάρμακα έγκεκριμένα ύπό τοΰ Άνωτάτου 'Υ 
γειονομικού Συμβουλίου καί μή κοστολογημένα ύπό τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου δεν 
θα αναγνωρίζωνται είς βάρος τοΰ Δημοσίου. 'Ωσαύτως θά σημειοΰται ύπό τοΰ φαρ-
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μακοποιοΰ, εις τάς οικείας στήλας τοϋ βιβλιαρίου νοσηλείας, ό άριθμός τής συνταγής, 
ή ήμερομηνία έκτελέσεως αύτής καί θά τίθηται ή υπογραφή καί άπαβαιτήτω'ς ή 
σφραγίς αύτοΰ.

2) Β ι β λ ι ά ρ ι ο υ  νοσηλε ί ας :  ’Επί τοϋ βιβλιαρίου νοσηλείας-,'-καί . έίς-
τάς οικείας στήλας θά τίθηται εύαναγνώστως ή ήμερομηνία έπιΟκέψεως, έάν:α5τη 
έγένετο έν ίατρείω ή οΐκοι, ή διάγνωσις τής νόσου, ή υπογραφή καί άπαραιτήτως ή 
σφραγίς τοϋ ίατροΰ. Τοΰτ’ αύτό θά γίνεται καί προκειμένου περί των παρακλινικών 
εξετάσεων ή θεραπειών κ.λ.π. συμπληρουμένων των οικείων στηλών κανονικώς.

Έφιστάται ιδιαιτέρως ή προσοχή τών ενδιαφερομένων μελών όπως, οί ένερ- 
γοΰντες τάς παρακλινικάς έξετάσεις ιατροί, συμπληρώσι συνοπτικώς έναντι τών 
παραγγελλομένων εξετάσεων ή θεραπειών καί τό αποτέλεσμα αυτών, άλλως ή χο- 
ρήγησις δευτέρας έγκρίσεως διά τήν έπανάληψιν όμοιας ή παρεμφεροΰς παρακλινικής 
έξετάσεως δέν θά έγκρίνηται. Ενταύθα δέον νά τονισθή ότι ιατροί τινες άναγράφουσΐ 
παρακλινικάς έξετάσεις πολλάς άφ’ ενός καί παραγγέλλουσι τήν έπανάληψιν αύτών 
εντός βραχέος χρονικοΰ διαστήματος άφ’ έτέρου, καίτοι έκ τοϋ αποτελέσματος 
τών προηγηθεισών τοιούτων ούδείς συντρέχει προς τοΰτο λόγος. ' Η απαράδεκτος 
αΰτη κατάστασις πρέπει νά έκλειψη.

Επαναλαμβάνεται ότι, όπου τίθεται ή υπογραφή ή μονογραφή τοϋ θεράποντος 
ίατροΰ, θά τίθηται καί ή σφραγίς αΰτοϋ.

Οί κ.κ. έλεγκταί ιατροί τής καθ’ ήμάς 'Υπηρεσίας έντέλλονται όπως άρνοΰνται 
τήν εγκρισιν τών ιατρικών επισκέψεων, παρακλινικών εξετάσεων κ.λ.π. καί τήν θε- 
ώρησιν τών συνταγών, α'ίτινες δέν θά ώσι συντεταγμέναι κατά τ ’ άνωτέρω.

Γ) Πάντες οί μέτοχοι τοϋ Κλάδου 'Υγείας Α.Π. όφείλουσιν όπως, δι’ οίαν- 
δήποτε έξυπηρέτησίν των, σχέσιν έ'χουσαν μέ τήν χορήγησιν ιατρικών έγκρίσεων 
(έντολών), θεώρησιν συνταγών κ.λ.π., προσέρχωνται εις τά γραφεία τοϋ Κλάδου 
'Υγείας καί τών Παραρτημάτων αΰτοϋ καί μή μεταβαίνωσιν εις τήν 'Υπηρεσίαν 
Περιθάλψεως τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή τά περιφερειακά γραφεία 
αύτής, προς άποφυγήν ταλαιπωρίας, δεδομένου ότι αί Ύπηρεσίαι αδται δέν έχουσιν 
ΰποχρέωσιν προς έξυπηρέτησίν τών μελών τοϋ Κλάδου 'Υγείας, καθ’ όσον ή ύπο- 
χρέωσις αυτή καί τό δικαίωμα παρεχωρήθη, διά κοινής άποφάσεως τών κ.κ.'Υπουρ
γών Κοινωνικής Προνοίας καί Οικονομικών, εις τον Κλάδον 'Υγείας ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Δ )  Καθίσταται γνωστόν, ότι άπό 6ης Μαΐου 1964, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 
43 άπό 18-4-1964 άποφάσεως τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ Κλάδου 'Υγείας, 
έλύθη ή μεταξύ Κλάδου 'Υγείας καί τοϋ νευροψυχιάτρου κ. Στριγγάρη Μιχαήλ 
ύφισταμένη σύμβασις. Κατόπιν τούτου άπό τής άνωτέρω ήμερομηνίας, ό ιατρός ούτος 
παύει νά έξετάζη δωρεάν τούς ήσφαλισμένους παρά τώ Κλάδω 'Υγείας καί κατά 
συνέπειαν δέν είναι υποχρεωτική ή προσφυγή τών ενδιαφερομένων μελών τοϋ Τα
μείου εις τούτον.

' Ο  'Αρχηγός
Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ’Υγείας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

•Ελληνικώτατον δπως πάντοτε τδ "Αγιον Πάσχα, έωρτάσθη καί εφέτος μέ δε
κάδας τραυματιών άπδ βαρελότα καί βεγγαλικά. Φαίνεται δτι θά χρειασθοΰν πολλά 
χρόνια άκόμη διά νά έξαλειφθή ένα προγονικόν έθιμον πού τόσας δυστυχίας έπισ- 
σωρεύει, ένα έθιμον τόσον στενά συνδεδεμένον μέ τον νεώτερον Ελληνισμόν — 
τον Ελληνισμόν τοϋ 1821 καί έντεϋθεν — πλήν δμως έθιμον τοϋ οποίου ή έξάλειψις 
προβάλλει επιτακτική πλέον διά τάς συγχρόνους μεγαλοπόλεις. Ή  μπορεί νά είχε 
κατά τον παρελθόντα αιώνα καί κατά τά πρώτα δέκα-εικοσι χρόνια τοϋ παρόντος 
αΐώνος κάποιον ρωμαντισμόν τό έθιμον τοϋτο, νά έξωτερίκευε έπιτακτικήν άνάγκην 
τοϋ Έλληνος νά βροντοφωνήση τήν διπλήν χαράν του — χριστιανικήν καί έθνικήν -  
έκεϊ δπου ούδείς ή έλάχιστοι θά έκινδύνευαν. Ά φ ’ δτου δμως αί κωμοπόλεις τών 
’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς κ.λ. έγιναν τά σημερινά πολυπληθή άστικά κέντρα, άφ’ δτου 
τους έλαχίστους τραυματισμούς—καμμιά φορά καί θανάτους είναι άλήθεια—άντε- 
κατέστησαν αί σημεριναί δεκάδες τραυματιών, τό κυριώτερον δέ άφ’ δτου τόσα άλ
λα μέσα έκδηλώσεως χαράς καί ένθουσιασμοϋ έτέθησαν εις τήν διάθεσιν τοϋ ανθρώ
που, τό έθιμον τών πασχαλινών βαρελότων καί βεγγαλικών μέ τάς τόσας συμφο
ράς του δέν έχει θέσιν εις συγχρόνους πολυπληθείς κοινωνίας.

Π ***
ολλοί ολίγοι είναι έκεΐνοι πού ύποστηρίζουν σήμερα, δτι Πάσχα χωρίς τό παν- 

δαιμόνιον τών πάσης μορφής κρότων καί θορύβων δέν νοείται. 'Η  μεγάλη πλειο- 
ψηφία τών πολιτών, ό τύπος ολόκληρος σχεδόν έπικροτεΐ τήν έξάλειψιν τοϋ έθί- 
μου καί ύποστηρίζει τό ορθόν τών λαμβανομένων άστυνομικών μέτρων διά τήν 
περιστολήν καί έξαφάνισιν τοϋ κακοΰ. Πρέπει νά παραδεχθώμεν δμως δτι διά νά 
φθάση ή κοινή γνώμη εις τήν σημερινήν άντίληψιν περί τών πάσης μορφής κροτί
δων καί πυροτεχνημάτων κατά τήν νύκτα τής Άναστάσεως, έχρειάσθη νά παρέλ- 
θη ολόκληρος εκατονταετία σχεδόν. ’Από τοϋ 1870 ή ’Αστυνομία τών ’Αθηνών άπη- 
γόρευε τούς πυροβολισμούς, δτε έξεγείροντο οί πάντες έναντίον της καί, δσον τά 
άπαγορευτικά μέτρα έλάμβανον κάποιαν αυστηρότητα, τόσον τό κακόν έχειροτέρευεν. 
Οΰτω, τό Πάσχα τοϋ 1874 λ.χ. καί παρά τήν άστυνομικήν άπαγόρευσιν, συνέβη- 
σαν αύτά, δπως γράφονται εις τά πασχαλινά φύλλα τής «Έφημερίδος» τοϋ Κορό
μηλά (μοναδικής τότε ήμερησίας έφημερίδος) : «..."Οτε ό άρχιερεύς άνέκραξε τό 
««Χριστός Άνέστη», εις άπόστασιν άντήχησαν τά τηλεβόλα καί έφωτίσθη ή Μητρό- 
πολις διά βεγγαλικών... Φίλιοι άσπασμοί, Χριστός Άνέστη καί έν μέσω άντηχούν- 
»των πυροβολισμών, τό πλήθος φέρον τάς λαμπάδας του έτράπη κατά ρεύματα τήν 
»πρός τούς οίκους άγουσαν... Ή  μανία τών πυροβολισμών τοϋ Πάσχα έσχε καί πά- 
»λιν λυπηράς συνέπειας καί δύο οικογένειας ένέβαλεν εις πένθος. Νέος τις βληθείς 
»ύπό σφαίρας πυροβόλου κατά τήν συνοικίαν Ψυρή, αύθωρεί έξέπνευσε. Παρά τούς 
«Άγιους ’Αποστόλους ό έκ Τριπόλεως Ταμπουρατζής άπεβίωσεν έκ σφαίρας, ήτις 
«έπληξεν αύτόν έκ τών νώτων. Έ ν συνοικία Νεαπόλεως πυροβολών παντοπώλης 
«έπληγώθη τήν χεϊρα, διαρραγέντος τοϋ πιστολιού του..,«. Ουτω λοιπόν καί ό Σου-
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ρής έγραφε διά κάποιο Πάσχα οτι ό άτυχης ίερεύς της Άναστάσεως «δέχεται σάν 
κελεπούρι μιά τράκα μέσ’ τή μούρη...», άλλά οΰτω καί ό μεγάλος έθνικός μας τρο
βαδούρος, ό Κωστής Παλαμας, έγραφε τον γνωστόν εκείνον φιλιππικόν του κατά 
της άπαγορευτικης διατάξεως τής ’Αστυνομίας τό Πάσχα τού 1922... Μεταφέρω 
καί πάλιν εις τάς στήλας μου ολόκληρον τό χρονογράφημα τού γίγαντος ποιητοΰ, 
μέ την παρατήρησιν ότι καί αυτός ό λάτρης ό,τι τού έλληνικοϋ, αν ζοΰσε σήμερα 
θά κατεδίκαζε οπωσδήποτε τήν χρήσιν βαρελότων καί βεγγαλικών, βλέποντας νά 
μεταβάλλεται εις τραγωδίαν διά πολλάς οικογένειας ή πλέον χριστιανική καί ή πλέον 
εθνική «εορτή έορτών» καί «πανήγυρις πανηγύρεων»· καί βλέποντας ότι τά τόσα 
άλλα σύγχρονα μέσα, ιδίως ό ήλεκτρισμός μέ τάςέ κθαμβωτικάς φωταψίας του, δύ- 
νανται νά άναπληρώσουν τον κρότον - κίνδυνον καί νά «βροντοφωνήσουν» τό μέγα 
άγγελμα εις όλων τάς καρδίας.

*
*  *

Γράφει λοιπόν ό έθνικός μας ποιητής εις τον «φιλιππικόν» του τού 1922 : 
«'Η  ’Αστυνομία της μεγάλης χώρας έδώ προστάζει νά περάσουμε τή Λαμπρή μέ 
βουβαμάρα όλότελα- δέν θέλει κρότο κανενός είδους- άπό τό βρόντο τού μάσκου- 
λου ίσαμε τό σκάσιμο τής τράκας, όλα τά καταγγέλλει χαρακτηρίζοντάς τα «βάρ
βαρες παλαιές συνήθειες»- καί τ ’ απαγορεύει. Γιά νά προλάβη τάχα τά λεγόμενα 
«τυχαία δυστυχήματα», σπάνια πάντα, μά πάντα άναπόφευκτα, άναγκαΐα πάντα κα
κά μέσα στ’ άγαθά τής ζωής μιας μεγάλης χώρας, άγγίζει αυθαίρετα, στρεβλώνει 
καί βεβηλώνει τήν ιδέα πού είναι άπό κρότο καί άλλαλασμό απέραντο. Πώς μπορεί 
νά νοηθούνε Χριστός Άνέστη καί νέκρα ; Δηλαδή σιωπή ; Χριστός Άνέστη λές καί 
βλέπεις πώς μέσα στις δυο αυτές λεξούλες ξεσπούν κι’ άντιλαλούν όλου τού κόσμου 
οί χτύποι καί οί ήχοι. Καί τούς άκοΰς. Φωτιές ξεσπούν, βόλια σφυρίζουν, σχίζουν 
τον άέρα πύρινες γλώσσες, καμπάνες χτυπούν, κανόνια βροντούν. Βουβαίνεται κα
νείς όταν πεθαίνη. "Οταν άνασταίνεται γυρίζει στή ζωή μέ χίλιες γλώσσες. Τό βρον- 
τερώτερο φαινόμενο τού κόσμου είναι ή Νίκη. ’Ακόμα καί τό φιλί τού Πάσχα, ό 
κατ’ εξοχήν ασπασμός τής ’Αγάπης, καθώς δίνεται ξέσκεπα στο φώς, μπροστά σέ 
όλων τά μάτια, υποθέτω κρύβει στο κελάϊδισμά του ένα δυνατώτερο σκοπό : μεγα
λόφωνο φιλί. ’Ακόμα καί τό Αύγό τού Πάσχα, μέ τό χρώμα του τό κόκκινο, τό χτυ
πητό, κι’ αύτό φωνάζει. Δέν είναι σάν τό άσπρο αύγό τών άλλων ήμερών πού μέ 
τή λευκότητά του συμβολίζει κάτι άχρωμάτιστο, κάτι πού σωπαίνει. "Ολο μου τό 
είναι τό προσβάλλει, τήν ήδονή τού μυστηρίου πού κρατεί μέσα της κάθε θρησκεία, 
τήν πικραίνει, τήν ήθική τού Χριστιανισμού τήν παραβιάζει, ’Αστυνομία πού θά 
ήθελε νά γιορταστή ή Άνάστασι τού Κυρίου αμίλητα, άκρότητα, ψόφια. Τό άρνί, 
τό στόμα, τό κουμπούρι. Ή  σούβλα, τό φιλί, τό ρίξιμο. "Ολα παλαιά κι’ όλα βάρ
βαρα αν τό καλοεξετάσης. Καί βάρβαρο τί θά πή ; Βάρβαρο άπό μιας άρχής οί 'Έ λ
ληνες οί πρόγονοί μας είπανε τό ξένο, τό αταίριαστο στή γλώσσα τους, στή συνή
θειά τους, ό,τι μέ μιά λέξι δέν είναι έλληνικό. Μά πέστε στήν περίπτωσι αύτη αν 
είναι βάρβαρο τό τουφεκίδι στή χαρά τού Κυρίου, αν είναι βάρβαρο τό φιλί τού 
Χριστός Άνέστη, αν είναι βάρβαρο άκόμα τό σούβλισμα τού καημένου τού άρνιού, 
ύστερα άπό τό αίμα του πού χύνεται σκληρά καί άφθονα κάτω άπό τό μαχαίρι τού 
άνθρώπου, σφαγιαστή άκατάπαυτου πού δέν μπορεί νά πάη μπροστά παρά μέ τον 
πόλεμο καί μέ τή θυσία. Ά ,  όχι, δέν είναι γιά μακάρισμα ό τόπος πού δέν έχει ιστο
ρία ή πού δέν φροντίζει γιά τήν ιστορία του. Θέλω τή Λαμπρή μου φέτος καθώς 
καί πέρσι, καθώς καί πάντα, νά τή γιορτάσω καί παιδί καί νέος, καί μεσόκοπος 
καί γέρος,—γιατί άπ’ όλα τούτα είμαι μαζί καί τίποτα δέν άλλάζει μέσα μου— να 
τή γιορτάσω άκούγοντας άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ τή συμφωνία τού άναστάσιμου 
κρότου πού άρχίζοντας άπό τής τρακατρούκας τό ξεθύμασμα υψώνεται ίσαμε το
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μούγκρισμα τοΰ γκρά. Κι’ άκόμα θυμούμαι πώς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 
στή μικρή, καθώς λέμε, Άνάστασι, φροντίζανε τά σπίτια τά ελληνικά, τά νοικο
κυρεμένα νά ρίχνουνε άπό τά παράθυρά τους μέ ορμή γιά νά πέσουνε συντρίμμια 
στο δρόμο, ενα λαγήνι, ένα κανάτι, ένα αγγείο χωματένιο ή γυάλινο, παλαιά κι’ αυ
τή καί βάρβαρη συνήθεια, ποιος ξέρει άπό πότε καί γιατί, παραδομένη σέ μάς, άπο 
τή λειτουργική, τήν παροιμιώδη λαϊκή φράσι πού λένε πώς ολ’ αυτά γίνονται «γιά 
χαρά των Ρωμαίων καί γιά πομπή των Εβραίων». 'Ο κρότος είναι ή γλώσσα τής 
χαράς τής Πασχαλιάτικης. "Ολα μάς λένε τό Χριστός Άνέστη φωναχτά. Τίποτα 
δεν κρατούμε μέσα μας άπό τήν έντύπωσι κι’ άπό τή λατρεία τής ήμέρας. Τό φωνά
ζουμε. Ά πό  τό δεύτε λάβετε φως τό άναστάσιμο, ’ίσαμε τήν κουμπούρα τοΰ άνυ- 
πόταχτου μόρτη. Άλλωστε καί ή πολιτεία γιατί άπαγορεύει στον πολίτη ο,τι αύ- 
τή ένομοθέτησε γιά τιμής ύπερτάτης απονομή στά επίσημα πρόσωπα, στούς δυνα
τούς τής γής, στά πανηγύρια της τά έθνικά, στις χρονιάρικες ιστορικές ήμέρες, στις 
χαρές της καί στις λύπες της ; 'Όλα αύτά δεν τά σημαδεύει καί δεν τά εξαγγέλλει 
μέ τον κρότο ; Καί τί κρότο ! Χυμένο άπό τή μπούκα τού τεράστιου κανονιού»...

ήν στιγμήν που γράφονται αι γραμμαι αυται ευρισκεται εις το αποκορύφωμα 
του καί πάλιν ό σάλος περί τό θέμα «άφοπλισμοΰ των άστυφυλάκων», έξ αιτίας 
βεβαίως τής τραγωδίας τού Μεγάλου Σαββάτου καί έν συναρτήσει μέ έκείνην τήν 
τραγωδίαν τής οδού Άχαρνών καί ώρισμένας άλλας των τελευταίων ετών. Σοβαρά 
δημοσιογραφικά όργανα φέρουν ώς έπιβεβλημένον έκ τών πραγμάτων, άλλα τό νά μή 
οπλοφορούν οί άστυνομικοί κατά τάς έκτος υπηρεσίας των ώρας, άλλα τό νά οπλο
φορούν μόνον κατά τάς νυκτερινάς ώρας ύπηρεσίας καί τάς ύπολοίπους νά είναι άο
πλοι, κ.λ. κ.λ. Δέν επιτρέπεται εις τον γράφοντα νά διατύπωση κρίσεις έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου, άφοΰ τό ολον θέμα είναι άπό τά πλέον σοβαρά καί βλάπτει τά μέγιστα 
ή καθ’ οίονδήποτε έστω τρόπον άνακίνησίς του. Ά ς  μοΰ έπιτραπή όμως νά εϊπω 
ολίγα τινά έπί τών διατυπουμένων έπικρίσεων ύπό μερίδος τοΰ τύπου. Κατά πρώτον, 
τόσον ή τραγωδία τού Μεγάλου Σαββάτου οσον καί ή τραγωδία τής οδού Άχαρνών 
δέν οφείλονται εις «έκτελεστάς» άστυφύλακας, εις έλαφρα τή καρδία έγκληματίσαντας 
φρουρούς τού νόμου καί τής γαλήνης τών πολιτών. Ή  έν συνεχεία τοΰ έγκλήματος 
αύτοκτονία τών δύο άστυφυλάκων, εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, καταδεικνύει 
οτι έπενήργησαν παράγοντες άνώτεροι τών δυνάμεων των, παράγοντες ψυχοδιανοη- 
τικοί, οί όποιοι δέν έλειψαν κατά τό παρελθόν ούτε άπό έπιφανεΐς έπιστήμονας, 
ούτε άπό άνωτάτους κρατικούς λειτουργούς, ούτε άπό σοφούς πράγματι άνθρώπους 
τών γραμμάτων καί τεχνών. ’Εδώ 8μως ανακύπτει τό μέγα ζήτημα: Είναι δυνατόν 
νά ύπάρχουν εις τον αστυνομικόν κόσμον άτομα πού άφήνονται νά παρασύρωνται μέ
χρι τοιούτου σημείου άπό τάς άνθρωπίνους άδυναμίας, ώστε νά φθάνουν κάποτε νά 
άφαιροΰν τήν ζωήν συνανθρώπων των καί αυτών ακόμη τών ιδίων; Τά πάντα κραυ
γάζουν οχ ι ' δέν είναι δυνατόν, δέν π ρ έ π ε ι  νά ε ί ν α ι  δυν ατόν.  Προς αυτήν τήν 
κατεύθυνσιν λοιπόν άς στραφούν αί προσπάθειαι 8λων ήμών τών άστυνομικών, άλλά καί 
αί προσπάθειαι τής Πολιτείας. Προς τό νά έξουδετερωθούν δηλαδή άτομακαί καταστά
σεις πού φέρουν τό ’Αστυνομικόν Σώμα εις παρομοίαν μέ αύτήν πού ζώμεν σήμερον 
εκ τών έπικρίσεων κατάστασιν, έχοντες πάντοτε προ οφθαλμών οτι ή κοινωνία ήμ- 
πορεΐ νά συγχωρή καί τό πλέον ειδεχθές έγκλημα οίουδήποτε, δέν συγχωρεΐ όμως 
τό έγκλημα τού άστυνομικοΰ οργάνου, έκ τής πλέον άνθρωπίνης έστω ψυχικής κατα- 
στάσεως παρωθουμένου καί έάν ακόμη αυτός ό θύτης μεταβάλλεται πάραυτα εις 
έξ ίσου τραγικόν θύμα, τήν αύτήν μοίραν έπιφυλάσσων καί διά τον εαυτόν του . . .

Ε :
** *

^ξαιροϋντες τάς δύο καί συνεπεία τοΰ έγκλήματος αυτοκτονίας άστυφυλάκων, 
ώς καί τήν διπλήν αυτοκτονίαν τοΰ τραγικού ζεύγους Παγκρατίου, πρέπει 
νά εϊπωμεν δτι αί πολλαί άλλαι αύτοκτονίαι καί αί ακόμη περισσότεραι άπόπειραι
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τελευταίως—καθ’ ότι "Ανοιξις ιδίως—προεκάλεσαν πολλάς συζητήσεις ώς προς τα 
αίτια καί τον . . . έπιδιωκόμενον σκοπόν των καταφευγόντων εις τό άπονεννοημένον 
αυτό διάβημα. 'Ως προς τον σκοπόν, έχει παρατηρηθή δτι οί αύτοκτονοΰντες καί οί 
άποπειρώμενοι χωρίζονται εις δύο κατηγορίας: Εις εκείνους πού πράγματι θέλουν νά 
άποθάνουν καί τό έπιτυγχάνουν, ή άποτυγχάνοντες σώζονται καί μετανοούν πολλάκις, 
καί εις εκείνους πού άποπειρώνται τήν αυτοκτονίαν διά νά εντυπωσιάσουν καί νά 
επιτύχουν κάτι πού έπιμόνως τούς άρνοΰνται. Οί τής δευτέρας κατηγορίας είναι μό
νον «άποπειρώμενοι» καί κατά κανόνα σώζονται. 'Ως προς τά αίτια, τούς λόγους των 
αυτοκτονιών, έχουν παρατηρηθή τόσα ώστε θά άπαιτοϋντο πολλαί σελίδες νά κατα- 
χωρηθοΰν. "Ας σημειωθούν μόνον δύο τινά: "Οτι έποχικώς, ή άνοιξις καί τό φθινό- 
πωρον ωθούν κάθε δημιούργημα τής φύσεως εις τήν αύτοκαταστροφήν—καί έπομέ- 
νως καί τον άνθρωπον—πλήν όμως τό θέρος είναι ή έποχή κατά τήν οποίαν παρατη
ρούνται αί περισσότεραι αύτοκτονίαι. Εΐδικώς οί "Ελληνες, σύμφωνα μέ μίαν πα- 
λαιάν άνάλυσιν τού ιατροδικαστικού καί τοξικολογικοΰ εργαστηρίου ’Αθηνών, αύ- 
τοκτονοΰν κατά 29,5%  έκ λόγων οικονομικών, κατά 19,1% έκ νευρασθενειών, κατά 
16,6% διά λόγους ερωτικής άπογοητεύσεως, κατά 14,7% έξ άνιάτων νοσημάτων, 
κατά 11,2% έξ οικογενειακών λόγων, κατά 5,4%  έκ φιλότιμου, κατά 0,6%  έκ ζη
λοτυπίας, κατά 0,6%  έπίσης έξ άναπηρίας καί κατά 2,3%  διά διαφόρους άλλους 
λόγους. Μέγιστος άνασχετικός παράγων τών αύτοκτονιών είναι, ώς δικαίως παρατη- 
ρεΐται, τό άστυνομικόν λειτούργημα. Μέ τό νά προλαμβάνη ή ’Αστυνομία τό νά δη- 
μιουργούνται θύματα έκ τών περί τά ήθη έγκλημάτων, μέ τό νά προλαμβάνη τάς 
δυστυχίας εις οικογένειας μεθύσων, τά δσα διαρκείς έριδες καί προστριβαί, έγκαταλεί- 
ψεις, βιαιοπραγίαι κ.λ. δημιουργούν εις τά κατώτερα ιδίως λαϊκά στρώματα, μέ 
τό νά νουθετή καί νά έμψυχώνη τά σκεπτόμενα τήν αύτοκτονίαν άτομα οσάκις έρ
χεται εις έπαφήν ποικιλοτρόπως μαζί των, μέ τό νά είναι γενικώτερον κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς  εις δλας του τάς ένεργείας ό άστυνομικός καί, ακόμη, μέ τό νά μετα- 
φέρωνται οί άποπειρώμενοι εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών κατά τό μεγαλύτερον 
μέρος των ύπό τών άστυνομικών καί τών περιπολικών αύτοκινήτων, ή ’Αστυνομία 
δέν ήμπορεί παρά νά θεωρήται όρθώτατα άπό τήν πολιτισμένην κοινωνίαν τό ύπ’ 
άριθ. 1 έμπόδιον εις τάς αύτοκτονίας. Εις τήν άγαθήν αύτήν έντύπωσιν τού κοινού 
διά τήν ’Αστυνομίαν του δυνάμεθα νά προσδώσωμεν άκόμη μεγαλυτέρας διαστάσεις 
δταν δλοι μας, εις οίονδήποτε βαθμόν καί ύπηρεσίαν άνήκομεν, έπιτελώμεν τό έργον 
μας όχι μόνον μέ τό ξηρόν γράμμα τού νόμου, άλλά μέ τήν καρδίαν μάς διά τον πά- 
σχοντα συνάνθρωπον.

Π Η: ' *
έραν τού μεγάλου έγκλήματος—ώς έκείνου τού φόνου τής Μπαβέα εις τό Παγ- 

κράτι διά τήν διαλεύκανσιν τού όποιου δλοι άγωνιζόμεθα καί άγωνιώμεν, και ως ε
κείνου τού φόνου δυστυχούς υιού ύπό τού ψυχοπαθούς πατρός του εις τον Πειραιά— 
πολλά καί άξιόλογα είναι τά δσα* οί διάφοροι άλλοι τομείς έγκληματικότητος μάς 
παρουσίασαν κατά τάς τελευταίας ήμέρας. 'Ο  τομεύς τών κλεπτών—διαρρηκτών 
λ.χ. έξεπροσωπήθη κυρίως διά τής προβολής τού κανονικώς «άπομάχου» δυναμικού 
του, αφού έκίνησε προς δράσιν τον γηραιότατον "καί διεθνούς φήμης λωποδύτην Γ.Σ. 
ή Κούρτην, ή Γάρδην, ή Βαμβακάν, ή Σταυρόπουλον κ.λ., έτών 82, έργαζόμενον φι- 
λοτίμως εις τό έπάγγελμα άπό τών Μακεδονικών ’Αγώνων καί έχοντα εις τό ενερ
γητικόν του 50 καταδίκας μέ συνολικήν ποινήν φυλακίσεως 35 έτών. 'Η  τύχη το 
έφερε νά συλληφθή έπ’ αύτοφώρω ό καλός αύτός «παππούς», τήν στιγμήν πού έκλε- 
πτε «λάχανον» άπό τό θυλάκιον χριστιανού εις τό ύποκατάστημα Ι.Κ.Α. Καλλιθέας 
καί τό έκαμνε «πάσα» εις τον βοηθόν του, τον οποίον, λόγω γνωριμιών του μέ ήμάς, 
είχε προσλάβει μέ άμοιβήν 50%  . . . Έπεστράτευσεν άκόμη ό αύτός τομεύς τον Θε
όφιλον, ή Στυλιανόν, ή Άχιλλέα, ή ’Επαμεινώνδαν, ή Θεοχάρην, ή Διονύσιον Σούλην, 
ή Σιτάρην, ή Άλεξιάδην, ή Χατζηκώσταν, ή Ζυρόπουλον, ή Δασκαλόπουλον, η
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Ψάλτην κ.λ. κ.λ., πρεσβύτην 70 ετών, μέ πρεσβυωπίαν, βαρυκοΐαν, οσφυαλγίαν, 
άνευ όδόντων κ.λ., κλέπτην κατ’ έπάγγελμα άπό τον καιρόν των Βαλκανικών Πο
λέμων καί άποτολμήσαντα μέ μύρια βάσανα να εΐσέλθη άπό παράθυρον εις κατάστημα 
ψιλικών της οδού Π. Ράλλη, μη δυνηθέντα όμως νά «πηδήση» διά νά έξέλθη καί ώς 
έκ τούτου συλληφθέντα έκ νέου . . . .  ’Εκπροσωπείται άκόμα ό αύτός τομεύς άπό 
έκεΐνον τον κλέψαντα μίαν. . . κορνέτταν, άπό παλαιόν οίκημα δπου στεγάζεται κά
ποια φιλαρμονική, διά τον όποιον δμως διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως δτι προέβη εις 
την πράξιν του διότι εΐχεν άγανακτήσει άπό τά . . φάλτσα της. 'Ο  τομεύς τής άπάτης 
έξ άλλου άντεπροσωπεύθη κυρίως μέ την «Ρέτζιναλντ Γκόρντον Γουίλυ Λόντον 
κόμπανυ λίμεντεντ», ήτοι έλληνοαγγλικήν σπείραν άπατεώνων μέ γραφεία εις κεν
τρικόν σημεΐον τών ’Αθηνών, δρώσαν διά της μεθόδου «άγοράς» παντός είδους 
εμπορευμάτων καί μηχανημάτων άπό εμπόρους καί έκδόσεως επιταγών άνευ άντι- 
κρύσματος, γραμματίων δέ μέ ήμερομηνίαν λήξεως τον ’Ιούλιον καί τον Αύγουστον 
του 1965. Φυσικά, οί ρηξικέλευθροι αυτοί άπατεώνες, οί όποιοι έγνωρίσθησαν εις 
τάς φυλακάς δπου οί μέν "Ελληνες έξέτιον ποινήν δι’ υπεξαιρέσεις καί άπάτας, ό 
δέ "Αγγλος, ό δώσας τό δνομά του εις τον τίτλον της «έπιχειρήσεως», δι’ άνθρωπο- 
κτονίαν έξ άμελείας, έπώλουν άμέσως τά άγοραζόμενα είδη—γραφομηχανάς, μη
χανήματα, κιβώτια ούίσκυ, δύο αύτοκίνητα κ.λ.—σκοπεύοντες νά έξαφανισθοΰν 
προ τής ήμερομηνίας λήξεως τών γραμματίων. ’Από τούς άλλους τομείς, οί λα
θρέμποροι ναρκωτικών εκπροσωπούνται άπό έκεΐνον τον προοδευτικόν Πατρινόν 
πού έκρυπτε τό χασΐς εις τά σπάργανα τού βρέφους του, οί μαστρωποί άπό μίαν μη
τέρα πού έξεδίδε τήν 14έτιδα θυγατέρα της, οί κατά τής σωματικής άκεραιότητος άπό 
ένα νέον άνδρα πού «έχάραξε» μέ ξυράφι τό πρόσωπο τής φίλης του έξω άπό μπάρ 
τού Πειραιώς, άπό τούς γνωστούς τρομοκράτας άδελφούς Κ., κ.λ. κ.λ.

Ο,
** *

'πω ς άποδεικνύουν αί στατιστικαί, καί δπως διά τού κ. 'Υφυπουργού τών 
’Εσωτερικών άνεκοινώθη έπ’ εύκαιρία τής Διεθνούς 'Ημέρας 'Οδικής Κυκλοφορίας 
(25ης ’Απριλίου), ή χώρα μας κατέχει θλιβερόν προνόμιον εις τά αύτοκινητικά άτυ- 
χήματα. 'Εξακόσιοι νεκροί καί 15.264 τραυματίαι είναι ό τραγικός άπολογισμός 
τροχαίων άτυχημάτων τής περιόδου 1959—1963, τό γενικόν δέ συμπέρασμα κατα
δεικνύει δτι ένώ ή αυξησις τού άριθμοΰ τών άτυχημάτων εις ποσοστά είναι μικρο- 
τέρα άπό τήν αυξησιν τών αύτοκινήτων, ό άριθμός τών σοβαρών άτυχημάτων αύ- 
ξάνει συνεχώς, μέ ολέθρια άποτελέσματα εις άνθρώπινον αίμα καί εις οικονομικήν 
ζημίαν. Κατά τό λήξαν έτος 1963, τά κυκλοφορήσαντα αύτοκίνητα—έξαιρέσει τών 
τουριστικών—ύπερέβησαν τάς 155.000, αύξηθέντα οΰτω άπό 78.000 τού έτους 1957 
κατά 100% έντός έξαετίας. ’Εκ παραλλήλου, τά τροχαία άτυχήματα ηύξήθησαν άπό 
70.000 τού έτους 1959 εις 98.000 περίπου, ήτοι παρουσίασαν αυξησιν 40% . Πέραν 
τούτων αί στατιστικαί άποδεικνύουν καί τά εξής άκόμη ούσιώδη: 'Η  έφαρμογή τού 
Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας έπέδρασεν εύνοϊκώς έπί τού άριθμοΰ τών άτυχημάτων, 
αφού κατά τό 1963 τό ποσοστόν αύξήσεως ήτο 6% , τό δέ 1962 10%  έν σχέσει προς 
τό προηγούμενον έτος. Έ κ  τού συνόλου τών θυμάτων τά 36%  είναι οδηγοί, 36%  
πεζοί καί 28%  έπιβάται. Ά πό  τάς μεγάλας αρτηρίας τών ’Αθηνών αί Πανεπιστημίου, 
Σταδίου, Συγγροΰ, Βασιλίσσης Σοφίας, Πατησίων δέν παρουσιάζουν αυξησιν άτυ
χημάτων κατά τό 1963, ένώ ή λεωφόρος ’Αλεξάνδρας, ή Γ ' Σεπτεμβρίου, ή Ά χαρ- 
νών, ή Πειραιώς κατέχουν «επίζηλον» θέσιν διότι τά άτυχήματα ηύξήθησαν κατά 
πολύ εις αύτάς. Πάντως ή οδός Πατησίων, παρά τό δτι δέν παρουσίασεν αυξησιν, 
εξακολουθεί νά έρχεται πρώτη εις τον στατιστικόν πίνακα ώς ή πλέον ζημιογόνος 
οδός (μέ 3.281 άτυχήματα), τελευταία δέ ή οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου (μέ 356). 
Εκείνο δμως πού προξενεί έντύπωσιν είναι τό θλιβερόν προνόμιον νά προηγήται 
ή Ελλάς εις νεκρούς έναντι πολλών άλλων χωρών μέ πυκνοτέραν κυκλοφορίαν. 
05 τω, ένώ εις τήν χώραν μας κατά τό 1961—Ϊ962 τό ποσοστόν είναι ένας νεκρός
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προς 264 κυκλοφοροΰντα οχήματα, άλλαι χώραι παρουσιάζουν τα έξης ποσοστά 
κατά τον ίδιον χρόνον: Η .Π.Α .: έπί 76.000.000 οχημάτων, 38.000 νεκροί (άναλο- 
γία ένός νεκρού προς 2.000 οχήματα). ’Αγγλία: έπί 9.000.900 οχημάτων, 7.019 
νεκροί (άναλογία ένός προς 1.410). Γαλλία: έπί 8.700.000 οχημάτων, 9.337 (άνα- 
λογία 1 προς 935). Δυτική Γερμανία: έπί 6.100.000, 14.160 (1 προς 430). ’Ιταλία: 
έπί 3.000.000, 8.000 (1. προς 375) κ.λ. Τέλος, οί στατιστικοί πίνακες άποδεικνύουν 
ότι έπί 100 κυκλοφορούντων οχημάτων, 201 άτυχήματα δημιουργούν τά λεωφορεία, 
178 τά ταξί, 69 τά Ι.Χ. καί 54 τά φορτηγά. "Οσον άφορά εις τήν έποχήν, τάς ώρας 
καί ήμέρας πού παρουσιάζονται τά άτυχήματα, δεν υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ 
των έτών 1958—1963, άφοΰ πάντοτε οί θερινοί μήνες λόγω της τουριστικής κινή- 
σεως, άλλά καί οί χειμερινοί λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, πρέπει νά θεω
ρούνται έπικίνδυνοι διότι τά σύνολα των δυστυχημάτων είναι άνω των 8.000 κατά 
μήνα. Προσοχή πάντως χρειάζεται κατά τήν ΙΟην πρωινήν, ή οποία ώς διεπιστώθη 
είναι ή πλέον ζημιογόνος ώρα. Κατ’ αύτήν συνέβησαν τύ μέν 1962,6.187, τύ δέ 1963 
6.126 άτυχήματα. Καί ή τελευταία διαπίστωσις: Τύ ρεκόρ τοϋ 1962 κατερρίφθη 
κατά τύ 1963 μόνον ώς πρύς τούς νεκρούς καί τραυματίας των αύτοκινητικών άτυ- 
χημάτων: 10.803 τύ 1962, 10.908 τύ 196 3 ...

Κ, ** *
>·αί πάλιν έλάχιστα άπύ την ξένην τελευταίαν άστυνομικήν είδησεογραφίαν.

*'Η Σκώτλαντ Γυάρνττοϋ Λονδίνου έ'χει άποδυθή εις σκληρόν πλέον άγώνα 
διά τήν άνακάλυψιν τοϋ δολοφόνου πέντε νεαρών γυναικών έλευθερίων ηθών, των 
οποίων τά πτώματα άνευρέθησαν έντός ή πλησίον τοϋ Ταμέσεως κατά τήν τελευταίαν 
τετραετίαν. Κατέχει δύο σημαντικά στοιχεία πού άποδεικνύουν ότι ένας μόνον άν- 
δρας είναι ό δολοφόνος. Τελευταία θύματα μία σεσημασμένη καί γνωστή εις τύν 
ύπόκοσμον διά τάς σεξουαλικάς διαστροφάς της ίερόδουλος, τύ πτώμα τής οποίας 
άνευρέθη πρύ διμήνου έντύς τοϋ Ταμέσεως, καί μία γνωστή έπίσης «στριπτηζέζ» 
πού άνευρέθη στραγγαλισμένη καί βιασμένη προ δύο έβδομάδων πλησίον τοϋ ποταμού.

* Ούδείς άπύ τούς άφυπνισθέντας περίοικους—άνω τών 50—προσέτρεξεν, εις 
τήν Νέαν Ύόρκην, νά βοηθήση νέαν πού κατά τάς πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας 
έδολοφονεΐτο άγρίως καί έβιάζετο ύπό άνδρός περίπου 30 έτών. Τοΰτο παρά τάς 
άπεγνωσμένας έκκλήσεις προς βοήθειαν τοϋ θύματος καί παρά τύ ότι—κατά τά 
σχετικά τηλεγραφήματα πάντοτε—ό δολοφόνος καί βιαστής έχρειάσθη ήμίσειαν 
ώραν διά νά άποτελειώση τύ θΰμα του καί νά διαφύγη . . Καί, εις τήν Νέαν Ύόρκην 
πάλιν, ούδείς άπύ τά 40 άτομα πού ήκουσαν τάς κραυγάς νεαράς τηλεφωνήτριας, 
δεχθείσης έπίθεσιν εις τύ γραφεΐον της άπύ άτομον πού τής έξέσχισε τά ένδύματα 
καί άπεπειράθη νά τήν βιάση, προσέτρεξεν εις βοήθειάν της. Εύτυχώς διά τήν νέαν 
αύτήν, οί άστυνομικοί ένός περιπολικού αυτοκινήτου ήκουσαν τάς κραυγάς της καί 
συνέλαβον τον δράστην.

* Δύο νεαραί τουρίστριαι, ή μία 'Ολλανδή καί ή άλλη Ίσπανίς, άπήχθησαν ύπό 
νεαρών ’Ιταλών ένώ έβάδιζον εις κεντρικήν οδόν τής Ρώμης καί, ΰπύ τήν άπειλήν 
περιστρόφων ώδηγήθησαν εις έρημικύν οίκίσκον, όπου έβιάσθησαν καί έληστεύθη- 
σαν. Εις τύ τέλος τής «έπιχειρήσεως» ή νεαρά 'Ολλανδή διετάχθη νά έπανέλθη τήν 
έπομένην μετά τής άδελφής της, άπειληθεΐσα ότι έν έναντία περιπτώσει θά έφονεύετο.

* Πρόσφατοι στατιστικαί τών Η.Π.Α. άποδεικνύουν ότι ή συχνότης τών κλο
πών αύτοκινήτων είναι: 1 αύτοκίνητον άνά 90 δευτερόλεπτα!

* Καί τύ τελευταίου: Πεντήκοντα πέντε κιλά μαριχουάνας άνεκαλύφθησαν ύπό 
τών άστυνομικών τής Νέας Ύόρκης έπί τριών Κουβανών, έγκατεστημένων εις Η.Π.Α. 
Εις τήν άνακάλυψιν αύτήν ώδηγήθησαν οί άστυνομικοί οχι άπύ τάς βαλίτσας, πού 
έφερον οί λαθρέμποροι, άλλά άπύ τήν οσμήν τής καμφοράς, τήν οποίαν έχρησιμοποίη- 
σαν διά νά καλύψουν τήν οσμήν τής μαριχουάνας . . .

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών καί έκ των έν ΐσχύι πινάκων προακτέων 
τού έτους' 1964, προήχθησαν οΐ κάτωθι άξιωματικοί, ώς άκολούθως:

α) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν, ό ’Αστυνόμος 
Β' τάξεως κ. Ή λίας Σταύρου.

β ) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν, ό Υπαστυνόμος 
Α' τάξεώς κ. Γεώργιος Άγγελόπουλος καί

γ ) Εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ έκλογήν, ό Άρχιφύλαξ κ. 
Δήμήτριος Παπακωνσταντίνου.

** *
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ -  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: ό Ύπαρχιφύλαξ κ. Ή λίας Σπα- 
ράγγης καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Άνδριανός Γκολέμης, Πολύχρονης Λυμπερόπου- 
λος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Δρόσος, Πολυζώης Καμαρινός, Νι
κόλαος Νικουλάκος, ’Αντώνιος Γραμματιγόγιαννης καί Λουκάς Μήτσου.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Ευάγγελος 
Μαντούβαλος, διά λόγους πειθαρχίας, καί οΐ ’Αστυφύλακες κ. κ. Κωνσταντίνος Μη- 
τσέας καί Παναγιώτης Πετρέας, διά λόγους υγείας

*
ΑΜΟΙΒΑ1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών έχορηγήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυνόμον Β' τάξεως κ. Διονύσιον Μαρίνον καί εις τον 
Ύπαστυνόμον Α' τάξεως κ. Γεώργιον Λαγουβάρδον, διότι άμφότεροι, έργα- 
σθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, χειρισθέντες δέ 
άναληφθεΐσαν ΰπόθεσιν μετά μεγάλης έπϊτηδειότητος, έπέτυχον την σύλληψιν τών 
ένεργούντων παρανόμως ίπποδρομιακά στοιχήματα, έξ ών μεγάλως έβλάπτοντο 
τά συμφέροντα τόσον τού Δημοσίου όσων καί λ.οιπών ’Οργανισμών.

Διά τής αύτής άποφάσεως έχορηγήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς ’Αστυ
φύλακας κ. κ. ’Αναστάσιος Κατόπην, Γεώργιον Νικολαίδην, Νικόλαον Μπρεζετόν 
καί ’Ερρίκον Κοκκολάκην, διότι άπαντες, έργασθέντες υπό την καθοδήγησιν τών 
άνωτέρω προϊσταμένων των μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως εις τό κα
θήκον, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνετέλεσαν άποφασιστικώς 
εις την έξιχνίασιν τής άνωτέρω ύποθέσεως καί τήν σύλληψιν τών δραστών. 'Ωσαύτως 
έπηνέθησαν ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Ιωάννης Πιέρρος καί ό 'Υπαστυνόμος Β' 
τάξεως κ. Κωνσταντίνος Μανώλης, διότι άμφότεροι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ 
ζήλου, δραστηριότητος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον καί π·λύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών έργασίας, έβοήθησαν άποτελεσματικώς εις δε*τερευούσης φύσεως 
άνακριτικάς πράξεις, εις τήν κατάρτισιν τής δικογραφίας καί εις τήν έγκαιρον προσα
γωγήν τών συλληφθέντων εις κ. Εισαγγελέα. Τέλος έπηνέθη ό Άστυφύλαξ κ. Ά ν- 
δρέας Ροζάνης, διότι ουτος έργασθείς ύπό τήν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων 
του μετά ζήλου, προσοχής, δραστηριότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ωρών έργασίας, έβοήθησεν άποτελεσματικώς τούτους, έκτελέσας μετ’ άκριβείας τάς 
άνατεθείσας αύτώ έπί μέρους άστυνομικάς ένεργείας.

—Διά άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας έπηνέθησαν: 1) οΐ Ύ - 
παστυνόμοι Α' τάξεως κ.κ. Στυλιανός Κατσούρης καί Παντελής Πέτρου, 2) ό Ά ρ- 
χιφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης καί 3) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Άνδρέας Δημη- 
τρακόπούλος, Νικόλαος Διαμαντόπουλος, Βασίλειος Κυροδήμος καί ’Ιωάννης Ά γ -
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γέλης, διότι άπαντες, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, έργασθέντες φιλο- 
τίμως καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον, κατόπιν επι
μόνων καί συνεχών άναζητήσεων, τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος καί έν συνεχεία 
τήν σύλληψιν του επικινδύνου κακοποιού Γεωργίου Δολκερίδη καί έξιχνίάσιν δια- 
πραχθεισών ΰπ’ αύτοΰ σωρείας κλοπών.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ.'Υ φυπουργού’Εσωτερικών, έξεφράσθη ή ευαρέσκειά 
του προς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως κ. Δημήτριον Κρίνταν καί τον Ύ - 
παστυνόμον Α' τάξεως κ. Νικόλαον Καστάνην, διότι, ύπηρετοΰντες εις τό προ τών 
εκλογών τής 16-2-64 ίδρυθέν γραφεΐον ελέγχου καταγγελιών καί αιτιάσεων, μέ 
κυρίαν άποστολήν τήν έρευναν έν γένει τών καταγγελιών καί άμεσον λήψιν τών έκ 
τών περιστάσεων έπιβαλλομένων μέτρων, έπί τώ σκοπώ διεξαγωγής άψογων καί 
άδιαβλήτων έκλογών, διά τής άκαταπονήτου έργατικότητος καί μεθοδικότητός των 
έπέτυχον εις τό άκέραιον τήν άποστολήν των, ένημεροΰντες πλήρως τον κ. Υ φυ
πουργόν έπί τών συμβαινόντων καθ’ άπασαν τήν Επικράτειαν, εις τρόπον ώστε νά 
λαμβάνωνται ταχύτατα τά ένδεδειγμένα μέτρα.

Διά τής αυτής άποφάσεως έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του καί προς τον Υ π α 
σπιστήν ’Αστυνόμον Α' κ. Άλκιβιάδην Παπαποστόλου, διότι έπέδειξεν άπαράμιλ- 
λον προσήλωσιν είς τό καθήκον, έργασθείς άκαταπονήτως. , .

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Νικόλαον Γανιώτην καί Βασίλειον Γκό- 
τσην, διότι άμφότεροι, έπιδείξαντες εξαιρετικήν παρατηρητικότητα, ευψυχίαν καί 
θάρρος έν τή έπιτελέσει τού καθήκοντος, ό μέν πρώτος έπέτυχε τήν σύλληψιν έπ’ 
αύτοφόρω τού κλέπτου Σταύρου Σαλαμάνδρα έντός τού έπί τής οδού Γαμβέττα 4 
οπωροπωλείου, άμφότεροι δέ έπέτυχον τήν σύλληψιν τών σεσημασμένων κακοποιών 
Μιχαήλ Φάκα, ’Αποστόλου Γιώτη, Νικηφόρου Παπαγεωργίου καί Κωνσταντίνου 
Μπασιάκου, συμβαλλόντες ούτως άποτελεσματικώς είς τήν έξιχνίάσιν τών ύπ' αυ
τών διαπραχθεισών κλοπών.

Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθη ό Ύπαστυνόμος Β' τάξεως κ. ΙΙαναγιώτής 
Δρανάς, διότι έργασθείς μετά ζήλου, δραστηριότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονι- 
σμένων ωρών έργασίας, έπιδείξας δέ έξαιρετικήν άφοσίωσιν προς τό καθήκον, διε- 
πίστωσε τήν άνάμιξιν τών άνωτέρω προσαχθέντων αύτώ κακοποιών είς τάς ύπ’ αυ
τών διαπραχθείσας κλοπάς. <

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλ'-r 
κή καί ήθική άμοιβή είς τούς Άρχιφύλακας κ.κ. Χρίστον Τσέλιόν καί Σπυρίδωνα 
Παπουντζήν καί είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Σπυρίδωνα Νίκαν, Κωνσταντίνον Λια* 
ρομμάτην, καί Ίωάννην Καρυγιάννην, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, 
πολύ, πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί έπιδείξαντες έξαιρετικήν δρα
στηριότητα καί μεθοδικότητα, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου κακοποιού 
Χρίστου Παπασάϊκα καί έν συνεχεία τών άποτελούντων μετ’ αύτοΰ σπείραν άγνω
στων κακοποιών, διαπραξάντων σωρείαν κλοπών είς τήν περιοχήν ’Αθηνών.

Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν: ό ’Αστυνόμος Β' κ. Ταξιάρχης Ά -  
δαμόπουλος, ό Άνθυπαστυνόμος κ. ’Ανάργυρος Ζαφειριού καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Μιχαήλ Μαυρέλης, Νικόλαος Μπακάμος, ’Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντί
νος Βασιλείου, Λεωνίδας Φλαράκος, Γεώργιος Δεμέστιχας καί ’Αθανάσιος Σπυρό- 
πουλος, διότι ούτοι, έκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς έντολάς καί οδηγίας τού πρώ
του τώ ν. άνωτέρω καί έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότητος καί προσοχής, πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον άποτελεσματικώς, έκαστος 
είς τον τομέα τής άρμοδιότητός του, είς τήν σύλληψιν σπείρας κακοποιών καί τήν 
έξιχνίάσιν τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών.
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Ε ΪΧ Α Ι ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΑΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά εις τούς έορτάσαντας: 
1) ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Κωνσταντίνον Τασιγιώργον καί Κωνσταντίνον 
Τουζένην, 2) ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Κωνσταντίνον Κατσάρην, Κωνσταν
τίνον Άνδρεόπουλον, Κωνσταντίνον Στόκαν καί Άστυκτηνίατρον - ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν Β' κ. Κωνσταντίνον Ήλιάκην, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς 
καί κατωτέρους υπαλλήλους.

*
ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑ1

Ό  γνωστός εθελοντής αιμοδότης κ. Δημήτριος Σταθόπουλος, τήν Πην ’Απρι
λίου έχορήγησε 450 γραμμάρια αίματος είς τό Κέντρον Αιμοδοσίας τοΰ νοσοκο
μείου «Βασ.λεύς Παύλος» καί εις μνήμην τού άποβιώσαντος Βασιλέως Παύλου. 
Δέον νά σημε.ωθή δτι άπό τοΰ έτους 1941 μέχρι σήμερον ό έν λόγω αιμοδότης 
έχει χορηγήσει συνολικώς 140 κιλά καί 50 γραμμάρια αίματος. Διά τάς κατά 
διαστήματα προσφοράς αίματος έτιμήθη πολλάκις δ.ά παρασήμων :

** *

Π Ε Ν Θ Η

Ι ω ά ν ν η ς  Ί μ π ρ ο χ ώ ρ η ς
Τήν 22αν ώραν της 7ης Μαίου 1964 εις τήν κλινικήν «Πρότυπον ’Αθηνών», 

άπεβίωσεν ό τ. Άνθυπαστυνόμος ’Ιωάννης Ίμπροχώρης, ύποκύψας καί ούτος εις
τήν επάρατον τής έποχής μας άνίατον άσθένειαν. Κατά 
τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 17.30' ώραν τής έπο- 
μένης εις τον ιερόν ναόν τοΰ 'Αγίου ’Αρτεμίου, παρευ- 
ρέθησαν άρκετοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί, 
άντιπροσωπεία δέ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος άπέδωσε 
τάς κεκανονισμένας τιμάς.

Ό  ’Ιωάννης Ίμπροχώρης έγεννήθη εις ’Αθήνας τώ 
1911 καί κατετάγη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τώ 1936. 
Τώ 1943 προήχθη είς Άρχιφύλακα καί τον Αύγουστον 
τοΰ 1952 είς Άνθυπαστυνόμον. Άπεχώρησε τής ’Αστυ
νομίας τον ’Οκτώβριον τοΰ 1963, διά λόγους ύγείας. Ό  
έκλιπών συνάδελφος ύπηρέτησεν έπί σειράν έτών είς τήν 
'Τποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας καί αί ύπ’ αύτοΰ 
προσφερθεϊσαι ύπηρεσίαι υπήρξαν άληθώς πολύτιμοι. 
’Εργατικός, πρόθυμος, ηθικός καί προσηλωμένος είς τό 
καθήκον έξετιμάτο ύπό πάντων τών προϊσταμένων καί 
υφισταμένων του.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα δπως ό Θεός άνα- 
παύση τήν ψυχήν τοΰ κοιμηθέντος συναδέλφου.

Α ίω νία  σου ή μνήμη άλησμόνητε συνάδελφε.


