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Α'
Πριν άπό εκατό χρόνια, ένα μεγάλο όνειρο των Έπτανησίων καί ολοκλήρου
τοΰ ελληνικού λαοΰ γινόταν πραγματικότης. Τό ιδανικό πού χρόνια ολόκληρα
έφλόγιζε την έλληνική ψυχή πήρε σάρκα καί οστά. Τήν 21 Μαΐου 1864 ό άντιπρόσωπος τοΰ τότε βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Α' Θρασύβουλος Ζαΐμης παρέ
λαβε άπό τον "Αγγλο άρμοστή Στόρξ τά Επτάνησα.
Τήν μεγάλη αύτή έπέτειο, σέ συνδυασμό μέ τήν επέτειο τής ονομαστικής
έορτής τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιόρτασε εφέτος ολόκληρος ό Ε λ 
ληνισμός. Στήν Κέρκυρα, τήν πρωτεύουσα τοΰ έπτανησιακοΰ συμπλέγματος, οί
τριήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις έφθασαν στο ζενίθ τής λαμπρότητάς των. Ή
παρουσία τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως, τής Α.Β.Τ. τής Διαδόχου Ειρήνης, τής Α.Β.Υ.
τοΰ Πρίγκιπος Πέτρου, τής Α.Ε. τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου
ΙΙαπανδρέου, μελών τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καί τοΰ Διπλωματικού Σώματος,
τής ήγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί άλλων έπισήμων, ήλέκτρισε τά πλήθη τοΰ κερκυραϊκοΰ λαοΰ πού κατά χιλιάδες κατέκλυσε
τούς δρόμους καί τις πλατείες γιά νά πάρη μέρος στις γιορτές καί νά ίδή άπό κοντά
καί νά χειροκροτήση τούς επισήμους.
Τό ιστορικό μέρος καί τήν μεγάλη σημασία τής έπετείου τής έκατονταετηρίδος άπό τής ένώσεως τής Έπτανήσου μέ τήν μητέρα Ελλάδα διαπραγματεύεται
κατωτέρω ό έκλεκτός συνάδελφος κ. Χαράλαμπος Σταμάτης. Ε μείς θά περιορισθοΰμε στο καθαρώς τελετουργικό μέρος των εκδηλώσεων, φροντίζοντας νά σάς μετα
φέρουμε εδώ, οσο μποροΰμε ζωντανά, τις έντυπώσεις μας άπό τό τριήμερο γιορτα
στικό πανηγύρι τής Κερκύρας. Θά πρέπει νά τονισθή όμως έδώ ότι οί γιορταστικές
εκδηλώσεις γιά τήν ένωσι τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα δέν περιωρίσθηκαν μόνο
στήν Κέρκυρα, άλλά έγιναν ταυτόχρονα καί στά άλλα νησιά τής Έπτανήσου, όπου
παρευρέθησαν μέλη τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς καί στήν ’Αθήνα, στήν
Κύπρο καί γενικά όπου ύπάρχει έλληνικό στοιχείο (1).
1. Ό έορτασμός τής έκατονταετηρίδος τής ένώσεως τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα άρχισε
τήν Παρασκευή 15-5-64 στήν ’Αθήνα μέ τά έπίσημα εγκαίνια τής έκθέσεως κειμηλίων των Ίονίων νήσων, τήν όποιαν ώργάνωσε στήν αίθουσα τής ΙΊαλαιάς Βουλής ή ‘Ιστορική καί Εθνολογική
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Τρίτη 19 Μαΐου 1964, ώρα 17. Επιβιβαζόμαστε στο άτμόπλοιο «Ά γγέλικ α »
καί σαλπάρουμε για την Κέρκυρα, άφήνοντας πίσω μας τον Πειραιά, πνιγμένο μέσα
στούς καπνούς των εργοστασίων του. Καθώς τό καράβι κυλάει επάνω στα γαληνε
μένα νερά τοϋ Σαρωνικοΰ, μερικοί γλάροι μάς στέλνουν τον τελευταίο χαιρετισμό για
νάχουμε καλό ταξίδι. Στις 19.30' φθάνουμε στον ’Ισθμό. Ό καπετάν Παύλος παραδίδει τήν διακυβέρνησι τοΰ άτμοπλοίου του στον καπετάνιο - πιλότο τής διώρυγος,
ό όποιος τό περνά μέσα άπό τό κανάλι. 'Ο ήλιος γέρνει προς τη δύσι καί οί τελευ
ταίες άκτΐνες του βάφουν κοκκινωπά τον ορίζοντα. Οί επιβάτες άνεβασμένοι στο κα
τάστρωμα, στην πρύμνη καί στην πρώρα εκστασιάζονται μπροστά στο μαγευτικό
θέαμα πού βλέπουν. Δεξιά στο βάθος τά φώτα τοΰ Λουτρακιού έχουν άνάψει.
Τετάρτη 20 Μαΐου 1964, ώρα 6. "Ενα παρατεταμένο σφύριγμα γίνεται άφορμή νά ξυπνήσουμε καί νά βρεθούμε σέ λίγο στο κατάστρωμα. Μπροστά μας προβάλ
λει ή Σάμη της Κεφαλληνίας. Είναι τό μέρος πού προσεγγίζουν τά πλοία τής γραμ
μής καί τά φέρυ-μπώτ. 'Ύστερα άπό τήν άποβίβασι καί τήν έπιβίβασι επιβατών
καί εμπορευμάτων φεύγουμε γιά τήν ’Ιθάκη. Τό πρωινό θαλασσινό άεράκι χαϊδεύει
τά πρόσωπά μας, ένώ τά μάτια μας δεν χορταίνουν νά θαυμάζουν τις άκρογιαλιές
τής Κεφαλληνίας πού άφήνουμε πίσω μας.
Κατά τις 8.30 φθάσαμε στήν ’Ιθάκη. 'Η χώρα τοΰ Όδυσσέως μάς ύποδέχεται
γελαστή καί χαρούμενη. Σ’ αύτή έδώ τή χώρα ή Πηνελόπη περίμενε καρτερικά τον
άνδρα της ύφαίνοντας καί ξεϋφαίνοντας. Τά ομηρικά έπη ζωντανεύουν γιά λίγο στή
σκέψι μας. Τό Βαθύ, πρωτεύουσα τής νήσου ’Ιθάκης, κτισμένο αμφιθεατρικά προκαλεΐ ιδιαίτερον ένδιαφέρον, έξ αιτίας τοΰ γραφικοΰ τοπίου του.
’Αφήνοντας τήν ’Ιθάκη, τον προτελευταίο σταθμό τοΰ ταξιδιού μας, βαίνουμε
ολοταχώς γιά τήν Κέρκυρα. Καί νά γύρω στις 2 μ.μ. περνώντας άπέναντι άπό τή
Λευκίμη τής Κερκύρας, τό νοτιώτερο δηλαδή τμήμα, τής Κερκύρας, διακρίνουμε
στο βάθος τήν Κέρκυρα μέ τό παλιό της φρούριο πού προβάλλει επιβλητικά. 'Η Κέρκυ
ρα, τό νησί τών Φαιάκων, τό μαγευτικό νησί, δσο πλησιάζουμε μάς σαγηνεύει μέ
τις ωραίες του άκρογιαλιές, ένώ άπέναντι υψώνονται επιβλητικά τά δοξασμένα βουνά
τής Βορείου ’Ηπείρου, τά βουνά πού κατά καιρούς έχουν ποτισθή μέ τό άλικο αιμα
τών Ελλήνων στρατιωτών. Πιστεύουμε άκράδαντα πώς τό αιμα αύτό δέν πήγε κι’
ούτε θά πάη τελικά χαμένο. Κάποτε, ΐσως καί γρήγορα, θά γιορτάσουμε τήν ένωσι
τής Βορείου ’ Ηπείρου μέ τήν μητέρα Ελλάδα, άφοΰ προηγουμένως θά έχουμε γιορ
τάσει τήν ένωσι τής Κύπρου.
Κέρκυρα. Νησί πού σέ τραγούδησαν τοΰ κόσμου οί ποιητές καί σέ ζωγράφισαν
μέ ιδιαίτερη εύχαρίστησι ξακουσμένοι ζωγράφοι, σύ πού πλάνεψες τον κάθε ώς
τώρα επισκέπτη σου, σύ πού κάθε σου γωνιά εΐναι καί ένα μεθυστικό τραγούδι ομορ
φιάς, άνοιξε τήν αγκαλιά σου καί δέξου μας. ’Ερχόμαστε νά γιορτάσουμε μαζί σου,
μαζί μέ τον διαλεχτό λαό σου, τήν μεγάλη σου έπέτειο. Ξέρουμε πόσο άγωνίσθηκες,
πόσο ύπέφερες γιά νά άγκαλιάσης μιά γιά πάντα τή μεγάλη μας μάννα, τήν Ελλάδα.
Ξέρουμε τούς άγώνες καί τις θυσίες σου καί γ ι’ αύτό οί γιορτές τής έπετείου σου
έχουν τρανή αξία.
Ε ταιρία της Ελλάδος. Στην τελετή τών εγκαινίων παρέστησαν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ή
Διάδοχος Ειρήνη, οί όποιοι παρηκολούθησαν ομιλίες τοΰ προέδρου της ώς άνω έταιρίας στρατηγού
Δ. Νότη Μπότσαρη καί τοϋ πρυτάνεως τής Παντείου Σχολής I. Γεωργάκη. Καί οί δυό όμιληταί
ΰπεγράμμισαν τις θυσίες καί τόν δύσκολο δρόμο πού διήνυσαν οί Έπτανήσιοι γιά νά φθάσουν στό
τέρμα τής εθνικής των άποκαταστάσεως. Ή έκθεσις περιλαμβάνει κειμήλια καί διάφορα άντικείμενα σχετικά μέ τήν ίστορία τής Έπτανήσου άπό τής ένετικής κατακτήσεως μέχρι τής ένώσεως.
Μεταξύ τών άλλων εκτίθενται ή σημαία τοϋ 'Ηνωμένου Κράτους τών Ίονίων Νήσων, ή ελληνική
σημαία πού ύφώθηκε στή Λευκάδα τήν 21 Μαΐου 1864, τό χειρόγραφο τοΰ ψηφίσματος τής Θ'
Βουλής τοΰ 1850 διά τοΰ οποίου, γιά πρώτη φορά, διεκηρύσσετο ή θέλησις τών Ίονίων γιά τήν
ένωσι, τό ψήφισμα τής Ίονίου Βουλής τοΰ 1863, τό κοντύλι μέ τό όποιον ύπεγράφη ή παράδοσις
τής Έπτανήσου, χειρόγραφα τοΰ Σολωμοΰ, τοΰ Μαντζάρου, τοΰ Βαλαωρίτου καί άλ-λων. Ή έκθεσις
άνοιξε γιά τό κοινό τήν 21 Μαΐου καί θά κλείση στό τέλος ’Ιουνίου.

Ή ένωσις τήςΈπτανήσου μέ την Ελλάδα
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20 Μαΐου 1964. 'Ώρα 3.15' μ.μ. Το «Ά γγ έλικ α » άγκυροβολεϊ στο λι
μάνι τής Κερκύρας. Δεξιά μας υψώνεται το νέο φρούριο, έκεϊ δπου λειτούργησε
για πρώτη φορά ή ’Αστυνομική Σχολή, ένώ άριστερά προβάλλει έπιβλητικό τό
νεότευκτο ξενοδοχείο «Ίόνιον». Πατάμε τα χώματα τής Κερκύρας καί αΐσθάνόμαστε μιά ιδιαίτερη συγκίνησι καί περηφάνεια μαζί, γιατί, για την ’Αστυνομία Πό
λεων, ή Κέρκυρα υπήρξε τό ορμητήριο. ’Α π’ αυτή ξεκίνησε για πρώτη φορά ό θε
σμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων γιά νά έπεκταθή άργότερα στήν Πάτρα, στον Πειραιά
καί στήν ’Αθήνα καί νά φθάση σήμερα στο ζηλευτό έπίπεδο πού βρίσκεται. Στήν
Κέρκυρα γιά πρώτη φορά οί νέοι αστυνομικοί έφήρμοσαν τά νέα μέτρα άστυνομεύσεως πού τόσο επαινετικά σχόλια έπροκάλεσαν τότε. Νά γιατί ή Κέρκυρα γιά μάς
τούς άστυνομικούς είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι τής χώρας μας.
"Υστερα άπό ταξίδι 22 ωρών, κουραστικό κάπως λόγω τοϋ πολυώρου του,
άλλά καί ευχάριστο γιατί δέν συναντήσαμε πουθενά θαλασσοταραχή, φθάσαμε στή
χώρα των Φαιάκων. Πηγαίνοντας στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι, ό αξιωματικός
υπηρεσίας, Ύπαστυνόμος Β' κ. Κωνσταντίνος Ρεντζής, μάς ύπεδέχθη ευγενικά καί
χαρούμενα. Νοιώθοντας τήν άνάγκη μας γιά λίγη άνάπαυσι πρόσφερε πρόθυμα τό
κρεβάτι του, οπού καί άναπαυθήκαμε γιά δυο περίπου ώρες.
Πριν ν’ άρχίσουμε τις προσωπικές μας εντυπώσεις άπό τις τριήμερες γιορτα
στικές έκδηλώσεις, θεωρούμε σκόπιμο νά σημειώσουμε τις έκδηλώσεις πού έγιναν
κατά τήν διάρκεια τής πρωίας τής 20-5-64. Σύμφωνα λοιπόν μέ τό πρόγραμμα τής
οργανωτικής έπιτροπής εορτασμού τής έκατονταετηρίδος (1), στις 10 π.μ. έγινε
άρχιερατικό μνημόσυνο ύπέρ των πρωτεργατών τής ένώσεως καί στις 10.45' κατετέθησαν στέφανοι στούς τάφους των. Στις 12, ενώπιον τού ύπουργοΰ ’Εσωτερικών
κ. Τούμπα, ό όποιος άπό διημέρου εύρίσκετο στήν Κέρκυρα γιά τήν όλη όργάνωσι
τών εκδηλώσεων, καί άλλων έπισήμων, παρήλασαν οί μαθηταί τών σχολείων Μέσης
Έκπαιδεύσεως καί τμήμα άπό 70 σπουδαστάς τής Ά νω τά τη ς’Εμπορικής Σχολής.
Στις 1. μ.μ. παρουσία τού άντιπροέδρου τής Τεράς Συνόδου καί τριών συνοδικών
Μητροπολιτών, τού ’Αρχιεπισκόπου τών έν Κερκύρα καθολικών, τού Νομάρχου κ.
Συνδίκα, τών βουλευτών κ.κ. Θεοτόκη καί Κοντομάρη καί άλλων έπισήμων έγιναν τά
άποκαλυπτήρια τής προτομής τού μητροπολίτου ’Αθανασίου, ενός τών κυριωτέρων
πρωτεργατών τής ένώσεως. Πριν άπό τά άποκαλυπτήρια ώμίλησεν ό μητροπολίτης
Κερκύρας, Σεβασμιώτατος κ. Μεθόδιος, ό όποιος καί έξήρε τούς άγώνες καί τις θυ
σίες τού άειμνήστου μητροπολίτου.
Τό άπόγευμα άνεμένοντο νά φθάσουν άεροπορικώς στην Κέρκυρα ό Βασιλεύς,
ή Διάδοχος, ό Πρίγκιψ Πέτρος, ό Πρωθυπουργός καί άλλοι έπίσημοι. Ή άναμενομένη άφιξις τόσων έπισήμων καί τό τριήμερο τών γιορταστικών έκδηλώσεων, δέν
ήταν δυνατόν νά άντιμετωπισθή άστυνομικώς μέ τήν ύπάρχουσα άστυνομική δύναμι
τής Κερκύρας. Γιά τό λόγο αύτό τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας ένίσχυσε τήν ’Αστυνο
μική Διεύθυνσι Κερκύρας μέ 44 περίπου άστυνομικούς, μέ έπικεφαλής τον προϊστά
μενο τής υπηρεσίας άσφαλείας υψηλών προσώπων ’Αστυνόμον Α' κ. Χαράλαμπον
Κοτικιάν. 'Η δύναμις αύτή, μαζί μέ την δύναμι τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερ
κύρας, διετέθη έξ ολοκλήρου σέ μέτρα τάξεως, τροχαίας καί άσφαλείας. "Ολοι ανε
ξαιρέτως κουράσθηκαν ύπερβολικά. Γεγονός πάντως εύχάριστον είναι ότι άπέσπασαν τελικά τά συγχαρητήρια τών άρμοδίων καί εΐδικώτερα τού 'Υφυπουργού ’Εσω
τερικών κ. Έξάρχου, ό όποιος δταν έπεσκέφθη τον κ. ΙΙαπασταφίδα στο γραφείο
του έξέφρασε τήν πλήρη εύρέσκειάν του γιά τά μέτρα πού είχαν ληφθή. Τό νά άνα1. Πρόεδρος της οργανωτικής κεντρικής έπιτροπής τοϋ έορτασμοϋ τής έκατονταετηρίδος
τής ένώσεως ήταν ό καθηγητής κ. Δ. Ζακυθηνός, άντιπρόεδροι οί κ.κ. Δ. Ξένος, Β. Κόλλας, Ε.
Χονδρογιάννης, Γ. Κοσμετατος, Γ. Τράνακας καί Γ. Στάης, γραμματείς οί κ.κ. Α. Τζεβελέκης,
Σ. Μυλωνάς, Τ. Παυλατος καί οικονομικοί διαχειρισταί οί κ.κ. Π. Κόκκινης καί Σ. Βρεττός καί
μέλη οί κ.κ. Γ. Δαφνής καί Δ. Φατοϋρος.
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φέρουμε ονόματα άστυνομικών είναι κατά την γνώμη μας ανώφελο, γιατί όλοι τους
προσέφεραν, καθένας στον τομέα του, πολύτιμες υπηρεσίες. Τό μόνο πού μπορούμε
να κάνουμε είναι να τούς συγχαρούμε καί να τούς εύχαριστήσουμε συγχρόνως γιατί
μέ τούς κόπους τους έξεπροσώπευσαν επάξια τό Σώμα μας.
Ή γενική διαταγή της Διευθύνσεως περί των μέτρων τάξεως, άσφαλείας καί
τροχαίας προέβλεπε καί τήν πιο μικρή λεπτομέρεια. Γιά τό κάθε τί είχε ληφθή άνάλογη μέριμνα. Πώς λοιπόν νά παρατηρηθή άταξία καί άνωμαλία; 'Όλα πήγαν κατ’
εύχήν. Ή ’Αστυνομία Κερκύρας, άλλα καί γενικώτερα ή ’Αστυνομία Πόλεων, έδωσε
εξετάσεις μπροστά σέ μια αύστηρή έξεταστική έπιτροπή. Χωρίς καμμιά έπιφύλαξι
καί προκατάληψι δηλοΰμε άπερίφραστα ότι πήρε άριστα.
"Οταν τήν 5.30' ώρα τής 20-5-64 φθάσαμε στο αεροδρόμιο μείναμε έκπληκτοι άπό τήν τάξι πού έπικρατοΰσε. Στις 6 περίπου μέ στρατιωτικό άεροπλάνο
έφθασαν ό αρχηγός τού Γ.Ε.ΕΘ.Α., ’Αντιστράτηγος κ. Πιπιλής, καί οί αρχηγοί τών
Γενικών ’Επιτελείων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων κ.κ. Γενηματάς, Αύγέρης καί Ά ντω νάκος. Μεταξύ τών επισήμων πού άνέμεναν τήν άφιξι τών υψηλών επισκεπτών καί
τών άλλων προσκεκλημένων, διακρίναμε τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τούμπαν,
τον ’Αρχηγό τής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγο κ. Βαλσαμάκην, τον Πρύτανι τής
Άνωτάτης Εμπορικής Σχολής κ. Σπυρίδωνα Καλογερόπουλον - Στρατήν, τον μη
τροπολίτη κ. Μεθόδιο, τον Νομάρχη κ. Συνδίκαν, τον ’Αστυνομικό Διευθυντή
Κερκύρας κ. Παπασταφίδα, τον Διοικητή τής VIII Μεραρχίας Υποστράτηγο κ.
Λεβέντην καί άλλους. Στις 6.50' προσεγειώθη τό τετρακινητήριο άεροπλάνο τής
« ’Ολυμπιακής» άπό τό όποιον κατήλθεν ό κ. Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό
τούς υπουργούς κ.κ. Μαΰρον, Κωστόπουλον, Γαρουφαλιάν, Χούταν, Μπακατσέλον, ’Έξαρχον, ’Ακρίταν, Κοκέβην, Άγγελούσην κ.ά., καθώς καί άπό τον Γενικό
Γραμματέα τού Ε.Ο.Τ. κ. Παπαπαναγιώτου, τον βουλευτή Κερκύρας κ. Δεσύλαν
καί άλλους.
Σέ λίγο προσεγειώθη τό φέρον τήν Διάδοχον Ειρήνην άεροσκάφος καί άμέσως
μετά τό άεροπλάνο τού οποίου έπέβαινον ό Βασιλεύς καί ό Πρίγκηψ Πέτρος. Τον
Βασιλέα ύπεδέχθη ό κ. Πρωθυπουργός, τά μέλη τής Κυβερνήσεως, ό Αύλάρχης κ.
Παπαθανασιάδης, ό τελετάρχης κ. Γερουλάνος καί οί τοπικές ’Αρχές. ’Από τό άεροδρόμιο ό Βασιλεύς ικαί ή Διάδοχος, ύπό τις ένθουσιώδεις εκδηλώσεις τού λαού, μετέβησαν στά άνάκτορα τού «Μόν Ρεπό», ένώ ό Πρωθυπουργός καί τά μέλη τής
Κυβερνήσεως κατηυθύνθησαν προς τό ξενοδοχεΐον «Κορφοϋ Παλλάς». Τά πεζοδρό
μια τών οδών ήσαν γεμάτα άπό κόσμο πού προέβαινε σέ ζωηρές έκδηλώσεις.
Ό κ. Πρωθυπουργός καί τά μέλη τού Υπουργικού Συμβουλίου άφοΰ άνεπαύθησαν γιά λίγο στο ξενοδοχείο, μετέβησαν έν συνεχεία στο ναό τού 'Αγίου Σπυ
ρίδωνος, όπου καί προσεκύνησαν τό ιερό λείψανο τού προστάτου τής Κερκύρας καί
έν συνεχεία στο νομαρχιακό μέγαρο όπου ό κ. Νομάρχης παρουσίασε τις ’Αρχές
τής πόλεως. ' Η ύποδοχή πού έπεφύλαξεν ό κερκυραίκός λαός στά μέλη τής βασιλικής
οικογένειας, στον Πρωθυπουργό καί στούς άλλους έπισήμους ήταν άναμφισβητήτως
μοναδική στά χρονικά τής Κερκύρας. ’Αργά τό βράδυ ό βουλευτής Κερκύρας κ.
Δεσύλλας παρέθεσε στο σπίτι του γεύμα προς τιμήν τού κ. Πρωθυπουργού καί τών
συνοδευόντων αύτόν ύπουργών. Στις 9 μ.μ. στήν ’Ά νω πλατεία έδόθη συναυλία
άπό τήν φιλαρμονική έταιρία «Μάντζαρος» καί άπό τις 22 ή ώρα άρχισαν νά καίγον
ται πυροτεχνήματα. 'Γπολογίζεται οτι πάνω άπό δέκα χιλιάδες χωρικοί είχον έλθει
άπό τήν ύπαιθρο γιά νά παρακολουθήσουν τον έορτασμό.
Ή επομένη ήμέρα, 21-5-64, ήμέρα τής έορτής τής Α.Μ. τού Βασιλέως Κων
σταντίνου καί δευτέρα ήμέρα τών γιορταστικών εκδηλώσεων, μάς βρήκε μέ κανονιο
βολισμούς, ένώ οί φιλαρμονικές τής πόλεως διέτρεχαν τούς δρόμους παιανίζοντας τό
εωθινόν. 'Ολόκληρη ή πόλις τής Κερκύρας ήταν πνιγμένη στά έθνικά χρώματα καί
μολονότι ή έπίσημος δοξολογία γιά τήν εκατονταετηρίδα καί τήν γιορτή τού Βασι-
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λέως στον ιστορικό ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στο παλαιό Φρούριο είχε όρισθή για
τις 11 τό πρωί, παρά ταϋτα άπό πολύ πρωί χιλιάδες λαού είχαν κατακλύσει τήν πλα
τεία πού βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία καί τούς δρόμους άπ’ όπου θά περνούσαν
οί έπίσημοι. Προ της άφίξεως τού κ. Πρωθυπουργού είχαν καταφθάσει οί άλλοι επί
σημοι, μεταξύ των οποίων διακρίναμε επί πλέον τον ’Αρχηγό τής Εθνικής Ριζο
σπαστικής Ένώσεως κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον, τον βουλευτήν Κέρκυρας
κ. Θεοτόκην, τον τέως πρωθυπουργόν κ. Παρασκευόπουλον, τον ’Αρχηγόν τής ’Α
στυνομίας κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον, τον διοικητήν Τραπέζης Ελλάδος κ. Ζολώταν καί άλλους. Στις 10.55' έ'φθασεν ό κ. Πρωθυπουργός στον όποιον ό εντός καί
έκτος τοΰ φρουρίου κερκυραϊκός λαός έπεφύλαξε θερμοτάτην υποδοχήν. Σέ λίγο
ή βασιλική πομπή, ξεκινώντας άπό τά άνάκτορα τής πόλεως καί διερχομένη διά των
οδών Βασιλέως Γεωργίου Α' (Λιστόν)—Βίκτωρος Δουσμάνη, εΐσήλθε στο φρού-

Ό Πρόεδροζ τής Κυβερνήσεω; κ. Γεώργιο; Παπανδρέου, έξερχόμενος τοΰ ναού τοΰ Α γ ίο υ
Γεωργίου, χαιρετίζει τά πλήθη.

ριο. Προηγείτο τό αυτοκίνητο τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Κερκύρας, άκολουθούσαν μοτοσυκλέττες τής Ε.Σ.Α. καί τέλος τά βασιλικά αύτοκίνητα. Ή δοξολογία ήταν
ιδιαιτέρως έπιβλητική μέ τήν παρουσία των άξιωματούχων τού Κράτους. Κατ’ αυ
τήν έχοροστάτησεν ό μητροπολίτης Κερκύρας κ. Μεθόδιος, έπικουρούμενος άπό
τούς μητροπολίτας ’Αλεξανδρουπόλεως, Γρεβενών, Παραμυθίας καί 'Αγίου ’Όρους.
Συνεργεία έξωτερικών μεταδόσεων τού ’Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοΰ
Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων μετέδιδον τήν ολη τελετή
τής δοξολογίας. Τήν στιγμήν πού έψάλλετο τό Πολυχρόνιο τά τηλεβόλα τού φρου
ρίου έρριπτον κανονιοβολισμούς, οί καμπάνες των έκκλησιών κτυπούσαν χαρμόσυνα
καί τά πλήθη ειχον ξεσπάσει σέ ούρανομήκεις ζητοκραυγές.
Μετά τήν δοξολογία ό Βασιλεύς έδέχθη στήν αίθουσα τού Θρόνου τών άνακτόρων τής πόλεως τίς, έπί τή έπετείω τής εορτής του, ευχές τού Προέδρου και
τών μελών τής Κυβερνήσεως, τής ήγεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, τοΰ Διπλωματικού Σώματος καί τών άλλων επισήμων.
Σύμφωνα πάντοτε μέ τό πρόγραμμα στις 1 μ.μ. έπί τής παραλιακής λεωφο-
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φόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου (Γαρίτσας) καί στο σημείο συμβολής αύτής προς
την όδό Άρμένη Βραΐλα έλαβε χώραν επιβλητική παρέλασις, ενώπιον της Α.Μ.
τοϋ Βασιλέως, τής Διαδόχου Ειρήνης, του Πρίγκιπος Πέτρου, του κ. ΙΙρωθυπουργοϋ
καί των άλλων επισήμων. 'Η παραλιακή λεωφόρος προεκρίθη για τήν παρέλασι,
άφ’ ένός γιατί έπέτρεπε τήν εύθυγράμμισι των στρατιωτικών τμημάτων καί άφ’ ετέ
ρου τήν παρακολούθησι άπό μεγαλύτερο πλήθος κόσμου. Στήν παρέλασι πήραν μέ
ρος τμήματα τοϋ Κέντρου Έκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Κερκύρας, δύο μηχανοκί
νητες πυροβολαρχίες τοϋ πεδικοϋ πυροβολικού, τάγμα άντιαρματικών πυροβόλων,

Τμήματα πεδινού πυροβολικού παρελαΰνουτα πρό τη ; Α.Μ. τοϋ Βασιλέως
καί τω ν άλλων επισήμων.

άγημα Ναυτικοϋ καί τμήμα ’Αεροπορίας. Κατά τήν διάρκεια τής παρελάσεως σμήνη
άεροπλάνων ύπερίπταντο τοϋ χώρου, ενώ τό άγκυροβολημένο άντιτορπιλλικό «Σφεν
δόνη» καί τά παραπλέοντα μικρά πλοιάρια ήσαν σημαιοστολισμένα.
Τό απόγευμα στον κινηματογράφο «Πάλλας» έ'λαβε χώραν ήμόνη, μπορεί να
πή κανείς, πνευματική έκδήλωσις. Ό πρύτανις τής Άνωτάτης ’Εμπορικής κ. Καλογερόπουλος, παρουσία τοϋ Βασιλέως, τής Διαδόχου, τοϋ Πρίγκιπος Πέτρου, τοϋ άντιστρατήγου κ. Μεσσηνοπούλου, τοϋ ναυάρχου κ. Λάππα, τοϋ άρχηγοΰ τοϋ Σ.Ο.Α.Μ.
άντιστρατήγου κ. Δόβα, τοϋ αυλάρχου κ. Παπαθανασιάδη, τοϋ τελετάρχου κ. Γερουλάνου, τών αρχηγών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας καί
άλλων επισήμων, έξεφώνησε τον πανηγυρικόν τής ήμέρας, άφοΰ προηγουμένως ό
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τής Παντείου Σχολής κ. Ζακυθηνός
άπηύθυνε προς τον Βασιλέα θερμότατο χαιρετισμό.
Στις 6.40' μ.μ. στο κτίριο τής Ίονίου Βουλής έγιναν ύπό τοϋ Βασιλέως τά
έγκαίνια τής έκθέσεως έργων τοϋ ’Άγγλου ζωγράφου τοϋ 19ου αΐώνος Έντουαρντ
Αήαρ, πού ώργάνωσε τό Βρεταννικό Συμβούλιο. Τήν 7.30' μ.μ. ό Δήμαρχος κα.ί
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τό Δημοτικό Συμβούλιο έδεξιώθησαν στο δημαρχιακό μέγαρο τον Βασιλέα καί
τούς άλλους επισήμους. 'Ο Δήμαρχος της πόλεως κ. Ζαφειρόπουλος προσέφερεν,
έξ ονόματος τοϋ Δήμου, στον Βασιλέα, τήν Διάδοχο, τον Πρίγκιπα Πέτρο καί τον
κ. Πρωθυπουργόν άναμνηστικά δώρα ιστορικής άξίας. Τέλος στις 10 μ.μ. ό υπουρ
γός Εσωτερικών κ. Τούμπας παρέθεσε στο ξενοδοχείο «Κορφοϋ Παλλάς» γεύμα
προς τιμήν τοϋ Βασιλέως καί τών άλλων επισήμων. Τήν ίδια περίπου ώρα στήν
’Ά νω καί Κάτω πλατεία οί μουσικές της πόλεως έ'διδον συναυλίες καί παράλληλα
έκαίγοντο πυροτεχνήματα.
Τήν 9 π.μ. τής 22-5-64 ό Βασιλεύς, ή Διάδοχος καί ό Πρίγκιψ Πέτρος άνεχώρησαν άεροπορικώς εκ Κερκύρας έπιστρέφοντες στήν ’Αθήνα. Στις 10 π.μ. ό
υπουργός Εσωτερικών κ. Τούμπας, έκπροσωπών τον κ. πρωθυπουργόν, έδέχθη
στή Νομαρχία επιτροπές τών κατοίκων τής πόλεως καί τό μεσημέρι τό Εμπορικό
καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κερκύρας παρέθεσε στο ξενοδοχείο «Καστέλλο» γεύ
μα προς τιμήν τοϋ κ. Πρωθυπουργού καί τών άλλων επισήμων.
Οί γυμναστικές επιδείξεις πού είχαν προγραμματισθή για τίς 5.30' τό άπόγευμα καί τήν έ'ναρξι τών οποίων θά έκήρυττεν ό κ. Πρωθυπουργός, δέν έπραγματοποιήθησαν λόγω τής βροχής πού είχε ένωρίτερα ένσκήψει καί είχε καταστήσει
άκατάλληλο τό γήπεδο τοϋ εθνικού σταδίου. ’Έ τσι στις 5.30 μ. μ. βρεθήκαμε ξα
νά στο άεροδρόμιο, απ’ όπου άνεχώρησαν άεροπορικώς έπιστρέφοντας στήν ’Αθήνα
ό κ. πρωθυπουργός καί άρκετοί υπουργοί. Κατά τήν άναχώρησι τού κ. Πρωθυπουρ
γού τον προέπεμψαν οί άρχηγοί τών Ένοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, ό διοικητής τής VIII μεραρχίας ύποστράτηγος κ. Λεβέντης, ό άνώτερος δι
οικητής χωροφυλακής ’Ηπείρου, συνταγματάρχης κ. Καντάρης, ό Νομάρχης καί
άλλοι.
Στις 8 μ. μ. στήν Κάτω πλατεία, πού ήταν κατάμεστη άπό λαό, ελαβον χώ
ραν χορευτικές εκδηλώσεις καί στις 10 τό βράδυ στον κινηματογράφο «Πάλλας»
ό καλλιτεχνικός χορευτικός όμιλος τής κυρίας Μαίρης Βρυάκου - Γκέλη παρουσία
σε μέ τό μπαλέτο του ενα πλούσιο πρόγραμμα χορευτικών επιδείξεων Τό βράδυ
έκάησαν ξανά πυροτεχνήματα, ενώ οί Κερκυραϊοι μέχρι αργά τό βράδυ τραγου
δούσαν καί χόρευαν στούς δρόμους.
’Έτσι μέσα σέ άτμόσφαιρα πέρα γιά πέρα γιορταστική έτελείωσαν οί έκδηλώσεις γιά τήν επέτειο τής έκατονταετηρίδος άπό τής ένώσεως τών Επτανήσων
μέ τήν Ελλάδα. 'Ο συνεορτασμός τής ονομαστικής εορτής του Βασιλέως Κωνσταν
τίνου προσέδωκε στις γιορταστικές αυτές έκδηλώσεις έντονώτερο παλμό καί πανηγυρικώτερο τρόπο. Οί Κερκυραϊοι έ'ζησαν τρία εικοσιτετράωρα γεμάτα έθνικό με
γαλείο καί γιά χρόνια πολλά θά θυμούνται νοσταλγικά τίς έφετεινές πανηγυρικές
έκδηλώσεις.
Πριν άπό εκατό χρόνια πραγματοποιήθηκε ή ενωσις τής Έπτανήσου μέ τήν
Ελλάδα. Ενός αΐώνος πορεία τού λαού τών Ίονίων νήσων στο δρόμο τών ιδανικών
τού ’Έθνους.
"Οταν τήν Κυριακή τό πρωί, άφήνοντας τήν Κέρκυρα, έπιστρέφαμε στήν ’Α
θήνα, μιά ευχή, βγαλμένη άπό τά μύχια τής ψυχής μας, στάθηκε σάν χαιρετισμός
στο νησί τών Φαιάκων. Ά μποτες γρήγορα νά γιορτάσουμε μιά καινούργια έ'νωσι
κάποιου τμήματος τής χώρας μας, πού χρόνια περιμένουμε.
I. ΡΑ Ί ΚΟ Σ
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Β'
ένας αιώνας άπο τήν ημέραν πού ή Επτάνησος, υστέρα άπο μακρο
Ε κλεισε
χρονίους αγώνας, ποτισμένους μέ αίμα καί δάκρυα, ένεσωματώθη εις τον κορ

μόν της Ελλάδος καί έ'φερε τήν πρώτην μεγάλην — μετά τήν εθνικήν μας Παλιγ
γενεσίαν — ίκανοποίησιν άνά τό Πανελλήνιον. Καί το γεγονός αύτό, το άπροσδιορίστου χαράς καί έθνικής υπερηφάνειας γεγονός, έωρτάσθη κατ’ αύτάς υπό τής έπισήμου πολιτείας καί του λαοϋ μέ τήν σεμνήν έκείνην μεγαλοπρέπειαν πού άρμόζει
είς πράγματι μεγάλα, εις πράγματι συγκλονιστικά διά τήν έλληνικήν ψυχήν έπιτεύγματα.
Υπήρξε πολύ μεγάλη, άφάνταστα συγκλονιστική διά τό ’Έθνος καί τήν πα
τρίδα ή στιγμή έκείνη τής 21ης Μαίου 1864. ’Έφερε κατά πρώτον είς τήν Ελλάδα
ένα τμήμα έλληνικόν άπο χιλίων καί πλέον ετών προ τής γεννήσεως του Θεανθρώ
που. ’Έπειτα, ή Κέρκυρα, οί Παξοί, ή Κεφαλληνία, ή Λευκάδα, ή ’Ιθάκη, ή Ζάκυν
θος, τά Κύθηρα, δηλαδή αί έπτά κύριοι νήσοι καί μαζί μέ αύτάς αί μικρότεραι Όθωνοί, Έρικοϋσαι, Μαθράκη, Τάφος, Κάλαμος, Καστός, Έχινάδες, ’Άτοκος, Στροφάδες, ’Αντικύθηρα καί Σάσων — παραχωρηθεΐσα είς τήν ’Αλβανίαν τό 1914—,
άφοΰ έστάθησαν επί αιώνας τό προπύργιον τοϋ έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού είς
τό μεταίχμιον ’Ανατολής καί Δύσεως, προσέφεραν είς τήν Ελλάδα τού 1864 μίαν
έξελιγμένην πολιτιστικήν παράδοσιν πού τόσον έβοήθησε είς τήν νεοελληνικήν άναγέννησιν. Τά στοιχεία αύτά καί μόνον, ήτοι ή δικαί(υσις ένός άγώνος πού έστηρίζετο είς τήν άκραιφνή ελληνικότητα τού χώρου καί είς τά ιδανικά άκαταλύτων ήθικών άξιών, άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ ή προσφορά τού Επτανησιακού Πολιτισμού
είς τήν Ελλάδα τού 19ου αίώνος, κρίνουν τήν ένσωμάτωσιν τής Έπτανήσου οχι
ώς ένα άπλοΰν ιστορικόν γεγονός, άλλά καί ώς άπροσμετρήτου σημασίας άφετηρίαν
διά γονίμους αναμορφώσεις είς τον τομέα τού πνεύματος καί είς άλλους ζωτικούς
τομείς τής έλληνικής δημιουργίας.
** *
ιστορική πραγματικότης περιέχει πλείστας όσας περιπετείας τών Ίονίων νή
σων μέχρι τής ένσωματώσεώς των μετά τής μητρός Ελλάδος. Κρίνομεν έπάναγκες νά παραθέσωμεν ένταΰθα τά κυριώτερα στάδια τών άλλεπαλλήλων κατοχών,
πολιτειακών μεταβολών καί, προ παντός, τών μεγαλειωδών έκείνων άγώνων τών
Έπτανησίων πού ώδήγησαν είς τήν μεγάλην κορυφήν τής 21ης Μαίου 1864.
Μέχρι τού 14ου αίώνος, έκάστη τών Ίονίων νήσων ήτο αύτόνομος καί άνεξάρτητος. Ή πρώτη έπί τών νήσων κυριαρχία άρχεται περί τά τέλη τού αίώνος
τούτου, τό έτος 1386, ότε οΐ Ενετοί διά τού ναυάρχου Μιάνι κατέλαβον τήν Κέρ
κυραν, έξαγοράσαντες αυτήν άντί 30.000 δουκάτων άπο τούς ήγεμόνας τής Νεαπόλεως, οί όποιοι ήγειραν καί αυτοί άξιώσεις έπί τής νήσου. Έ ν συνεχεία οί Ενετοί
κατέλαβον τήν Ζάκυνθον, ύστερα τήν Κεφαλληνίαν (τό έτος 1500) καί τελευταίως
τήν Λευκάδα (έτος 1664). Οΰτω άπασα ή Επτάνησος συνεχωνεύθη είς τό ισχυ
ρόν τότε ένετικόν κράτος, ύπό μορφήν άποικίας αυτού καί μέ πρωτεύουσαν τήν Κέρ
κυραν.
Τό έτος 1797, ό Ναπολέων Βοναπάρτης διωρίσθη άρχηγός τού είς Ιταλίαν
γαλλικού στρατού καί έπεδίωξε τήν συμμαχίαν τής Ένετικής Δημοκρατίας. Οί Ε 
νετοί ήρνήθησαν, ό Βοναπάρτης κατέλυσε τό ένετικόν κράτος καί συγχρόνως διέ
ταξε τον στρατηγόν Ζαντιλί νά καταλάβη τάς Ίονίους νήσους. Πράγματι, τήν 28ην
’Ιουνίου 1797 ό Ζαντιλί άπεβιβάζετο είς Κέρκυραν καί άπηύθυνε προκήρυξιν προς
τούς Έπτανησίους, είς τήν οποίαν άνέφερεν δτι «θά καταστήση τάς νήσους έλευθέρας καί θά συντελέση δπως άναφανούν αυθις έν αύταϊς αί άρεταί τών Μιλτιαδών
καί τών Θεμιστοκλέων, ή δέ Ελλάς άνέλθη είς τήν άρχαίαν περιωπήν αυτής καί
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δόξαν». Ό επτανησιακός λαός ύπεδέχθη πλήρης ενθουσιασμού τότε τούς Γάλλους
και συγκινητικά! σκηναί έλαβον χώραν άπ’ άκρου εις άκρον των νήσων, ό δέ Χαλκιόπουλος Μάντζαρος, πρωθιερεύς τής Κερκύρας, ένεχείρισεν εις τον Ζαντιλι έν
άντίτυπον της ’Οδύσσειας τοϋ Όμήρου κα! συνέστησεν εις τούς Γάλλους νά διδα
χθούν έκ τού ’Έπους εκείνου τό πώς θά διοικήσουν τούς "Ελληνας. ’Ιδού τά ολίγα
εκείνα λόγια τοϋ σεπτού πρωθιερέως προς τον Ζαντιλι καί τούς άξιωματικούς του,
κατά την δοθεϊσαν δεξίωσιν προς τιμήν των άμα τη εΐσόδω των εις Κέρκυραν :
«Γάλλοι ! Έ ν τη νήσω ταύτη ευρίσκετε λαόν άδαή των επιστημών καί τε
χνών, δι’ ών δοξάζονται τά έθνη. Μη περιφρονήσετε όμως αυτόν, αλλά διδαχθήτε
νά τον έκτιμάτε, άναγινώσκοντες τό βιβλίον τούτο. . .».
’Έχει άξίαν εις τό σημεΐον αύτό νά ίδωμεν πώς ό Ναπολέων Βοναπάρτης,
εις επιστολήν του προς την γαλλικήν κυβέρνησιν, άνήγγειλεν έκ τών Μεδιολάνων
την Ιην Αύγούστου 1797 τά τής καταλήψεως τής Έπτανήσου ύπό τού γαλλικού
στόλου. «Τά στρατεύματα ημών, γράφει, άποβιβασθέντα κατέλαβον τά φρούρια τής
»Κερκύρας. ’Άπειρον λαού πλήθος συνέρρευσεν εις την παραλίαν, ΐνα ύποδεχθή
»τούς στρατιώτας ημών διά τών κραυγών τής άγαλλιάσεως καί τού ενθουσιασμού,
»άς έκπέμπουσι τά ’Έθνη ότε άνακτώσι την ελευθερίαν. Προίστατο δέ τού πλήθους
»ό άρχιερεύς, άνήρ πρεσβύτης καί λόγιος, δστις πλησιάσας προς τον στρατηγόν Ζαν»τιλί εΐπεν αύτώ : «Γάλλοι ! Έ ν τη νήσω ταύτη θέλετε εόρει λαόν άμαθή προς
»τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας, δι’ ών κλείζονται τά έθνη" άλλά μή περιφρονήσε»τε αύτόν, διότι δύναται νά άποβή αδθις δ,τι ήτο πάλαι ποτέ. Σεβασθήτε τον άνα»γινώσκοντες τήν βίβλον ταύτην». Ό δέ στρατηγός Ζαντιλι, άνοίξας τήν προσε«νεχθεϊσαν αυτώ βίβλον, ήπόρησεν ίδών δτι ήτο ή τού Όμήρου ’Οδύσσεια. 'Η Ζά«κυνθος, ή Κεφαλληνία καί ή ’Ιθάκη τά αυτά ποθοΰσι καί εύχονται. Απανταχού
«άνηρτήθησαν τά σύμβολα τής έλευθερίας καί άπανταχοΰ αί δημοτικαι άρχαί κυ»βερνώσι τάς κοινότητας. Οί δέ λαοί έλπίζουσιν δτι διά τής προστασίας τοϋ μεγά»λου γαλλικού έθνους, θέλουσιν άνακτήσει τάς έπιστήμας, τάς τέχνας καί τήν έμπο»ρίαν, άς άπώλεσαν διά τής τυραννίδος τών ολιγαρχικών. Ό άρχηγός τών Μανια»τών μοΰ έπεμψεν ένα τών προκρίτων τής χώρας, ίνα μοΰ δηλώση δτι έπιθυμει
»νά ίδη έν τώ λιμένι αύτού γαλλικά τινα πλοία καί νά μάς φανή χρήσιμος. . .».
’Από τού σημείου αύτού, έτος 1797 ώς προείπομεν, άρχεται ή γαλλική κυ
ριαρχία έπί τής Έπτανήσου. Οί Γάλλοι άφαιροϋν διαδοχικώς δλας τάς έξουσίας
άπό τών χειρών τών Ε νετών καί άναθέτουν τήν διοίκησιν τών νήσων εις τάς δημοτικάς άρχάς, τών κατοίκων συμμετεχόντων άπάντων εις τήν διοίκησιν δι’ άντιπροσώπων. Εΐδικώς εις τήν Κέρκυραν, τά μέλη τής δημοτικής αρχής άνήρχοντο
εις 31 καί έτέλουν ύπό τήν προεδρίαν τού Σ. Θεοτόκη. Τήν Ιην Νοεμβρίου 1797,
υστέρα άπό τήν κατάληψιν δλων τών κάτωθι τοϋ κόλπου τοϋ Δρίνου σταθμών τής
’ Ηπείρου καί τής ’Αλβανίας ύπό τών Γάλλων, άφίχθη εις Κέρκυραν ό Εύγένιος
Μπωαρναί, προγονός τού Ναπολέοντος καί άντιβασιλεύς τής ’Ιταλίας τότε, ό όποιος
άνήγγειλε τήν οριστικήν συγχώνευσιν τών Ίονίων νήσων εις τήν Γαλλίαν καί τήν
διαίρεσίν των εις τρεις νομούς.
Ποιαν μεγίστην σημασίαν άπέδιδεν ό Βοναπάρτης εις τήν ύπό τής Γαλ
λίας κυριαρχίαν έπί τών Ίονίων νήσων, καταφαίνεται εις δύο άκόμη έπιστολας
τούτου προς τήν κυβέρνησιν του. Εις τήν μίαν, τής 16ης Αύγούστου 1797, ό μετέπειτα αύτοκράτωρ τής Γαλλίας γράφει : « Ή Κέρκυρα, ή Ζάκυνθος καί ή Κευφαλληνία έχουν δι’ ήμάς πλείονα άξίαν άπό ολόκληρον τήν ’Ιταλίαν. Κατ’ έμέ,
«νομίζω δτι έάν είμεθα υπόχρεοι νά έκλέξωμεν, ήθελε συμφέρει μάλλον εις ήμάς
»νά άποδώσωμεν σύμπασαν τήν ’Ιταλίαν εις Αύστρίαν καί νά κρατήσωμεν τάς
»νήσους έκείνας, ού μόνον ώς πηγήν πλούτου καί ευημερίας διά τό έμπό»ριον ημών, άλλά καί διότι, προσεγγιζούσης τής πτώσεως τοϋ τουρκικού κράτους*
»θέλομεν δυνηθή διά τής κατοχής τών νήσων τούτων ή νά ύποστηρίξωμεν αύτό
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»κατά το ένόν, ή νά λάβωμεν έξ αύτοϋ τήν προσήκουσαν ήμϊν μερίδα. . .». Καί είς
την άλλην επιστολήν, της 13ης Σεπτεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους, ό Βοναπάρτης γρά
φει έκ Πασσεριάνου : «. . .Τοϋ λοιπού νομίζω δτι θεμελιώδες άξίωμα τής δημο»κρατίας πρέπει νά είναι τδ νά μη έγκαταλείπωμεν ποτέ τήν Κέρκυραν, τήν Ζά»κυνθον καί τάς λοιπάς νήσους, άλλά νά καταλάβωμεν αύτάς όριστικώς. . .».
'Η έπακολουθήσασα καταστροφή τοϋ γαλλικοΰ στόλου είς Άμπουκίρ διέψευσε τάς προσδοκίας τοϋ Ναπολέοντος. Οί Τοϋρκοι καί οί Ρώσοι συνεμάχησαν καί,
ύποβοηθούσης τής ’Αγγλίας, τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1798 ήρχισεν ή κατάληψις τών
Ίονίων νήσων ύπό τοϋ ρωσοτουρκικοΰ στόλου, γενομένης τής αρχής άπό τής νήσου
τών Κυθήρων. Τέλος, υστέρα άπό άντίστασιν τών Λευκαδίων καί τής έκεΐ γαλλι
κής φρουράς ύπό τον στρατηγόν Μισλέ, καί ύστερα άπό τετράμηνον σθεναράν άντίστασιν τής φρουράς καί τοϋ λαοΰ τής Κερκύρας — αί άλλαι νήσοι δεν άντέστησαν
— οί Ρώσοι καί οί Τοϋρκοι είσήλθον είς τήν Κέρκυραν κατά Μάρτιον τοϋ 1799.
Μετά τήν όλοκλήρωσιν καί τής καταλήψεως αυτής, ή Επτάνησος παρεχωχωρήθη είς τήν Τουρκίαν διά τής άπό 21 Μαρτίου 1800 συνθήκης τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ύπό ίδιον όμως πολίτευμα καί ύπό την ονομασίαν «Ίόνιος Πολιτεία».
Τό νέον τούτο πολίτευμα, διά τοϋ οποίου ό λαός άπεστερεΐτο παντός πολιτικού δι
καιώματος, προεκάλεσε τήν έξέγερσιν τών κατοίκων τών νήσων. Οΰτω είς τήν Ζά
κυνθον οί κάτοικοι άντί τής σημαίας τής Ίονίου Πολιτείας άνύψωσαν τήν άγγλικήν, είς τήν Κέρκυραν έπήρχετο φονική σύρραξις μεταξύ πολιτών καί ρωσοτουρκικοϋ στρατού, είς την Κεφαλληνίαν κατελαμβάνετο τό Άργοστόλιον ύπό τών έπαναστατών καί έξεδιώκοντο αί ξέναι φρουραί, τά αυτά δέ συνέβαινον είς Λευκάδα,
Κύθηρα καί Παξούς. Προ τής τοιαύτης έξεγέρσεως, ό πρόεδρος τής κερκυραϊκής
Γερουσίας Σπυρίδων Γ. Θεοτόκης έκάλεσε τούς κατοίκους νά εκλέξουν άντιπροσώπους έξ όλων τών τάξεων πρός τροποποίησιν τοϋ πολιτεύματος. Έξελέγη τότε σώ
μα έξ 64 άντιπροσώπων, άποκληθέν «έντιμος αντιπροσωπεία», καί συνέταξε νέον
δημοκρατικόν πολίτευμα τό όποιον όμως δεν έγένετο δεκτόν άπό τούς Τούρκους.
Έπηκολούθησεν ή συνθήκη τής Άμιένης, τό 1802, ότε ή Ρωσία, ώς μία
τών προστατίδων Δυνάμεων καί διατηρούσα άκόμη τά δικαιώματά της έπί τής συγ
κατοχής τής Έπτανήσου, άπέστειλε τον Ζακύνθιον κόμιτα Γεώργιον Μοντσενΐγον
διά νά κατευνάση τούς έπαναστατήσαντας κατοίκους. 'Ο κόμης Μοντσενϊγος κατώρθωσε πράγματι νά κατευνάση τούς κατοίκους καί, μετά τοϋ αντιπροσώπου τοϋ
Τσάρου καί γερουσιαστών άντιπροσώπων τών Έπτανησίων συνέταξε τό νέον Σύν
ταγμα τής 23 Δεκεμβρίου 1803. Διά τοϋ Συντάγματος τούτου καθιεροΰτο ή προ
σωπική έλευθερία, κατηργοΰντο τά κληρονομικά δικαιώματα τών εΰγενών, άνεγνωρίζετο διά πρώτην φοράν έπισήμως τό ελληνικόν έθνος, ώρίζετο ώς έπίσημος
γλώσσα ή ελληνική, καί ή Ίόνιος Πολιτεία έλάμβανε τήν ονομασίαν «Δημοκρατία
τών Επτανήσων», έλευθέρα καί άνεξάρτητος. 'Η ανεξαρτησία όμως αύτή έπέπρωτο νά μη διαρκέση έπί πολύ. Διά τής συνομολογηθείσης τήν 8 ’Ιουνίου 1807 συν
θήκης τοϋ Τιλσίτ, ότε δηλαδή ό Μέγας Ναπολέων είχε κατατροπώσει τούς συμμα
χικούς στρατούς Ρωσίας καί Πρωσσίας, ή 'Επτάνησος περιήρχετο καί πάλιν είς
τήν Γαλλίαν ώς έπαρχία αύτής, τό πολίτευμα τοϋ 1803 κατηργεΐτο, πλήν έπανεφέρετο δι’ αύτοκρατορικοϋ διατάγματος τής 10 Νοεμβρίου 1807 ύπό τοϋ ίδιου τοϋ
Ναπολέοντος. ’Ακολούθως ή ’Αγγλία έκήρυξεν είς άποκλεισμόν τήν Επτάνησον καί
ήρχισε καταλαμβάνουσα αυτήν. Τον ’Οκτώβριον τοϋ 1809 κατέλαβε διά τοϋ στρα
τηγού Ό σβαλντ τήν Ζάκυνθον, τήν Κεφαλληνίαν, τήν ’Ιθάκην, τά Κύθηρα καί τήν
Λευκάδα, τό 1813 τούς Παξούς καί την 26 ’Ιουνίου 1814, μετά μακροχρόνιον καί
εξαντλητικόν άποκλεισμόν καί άφοΰ έν τώ μεταξύ ειχεν έπέλθει ή μεγάλη καταστρο
φή τής στρατιάς τοϋ Ναπολέοντος είς τήν Ρωσίαν, κατέλαβε τήν Κέρκυραν.
'Η συνδιάσκεψις τής Βιέννης, κατά Νοέμβριον τοϋ 1814 καί ένώ ό Ναπο
λέων είχε παραιτηθή τοϋ θρόνου καί άπήρχετο είς τον ’Έλβαν, έπρόκειτο μεταξύ
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άλλων νά καθορίση καί τήν τύχην των Ίονίων νήσων. Κατ’ αυτήν ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, ώς πληρεξούσιος τής Ρωσίας, υπέβαλε πρότασιν όπως αί Ίόνιοι νήσοι
άποτελέσουν άνεξάρτητον κράτος ύπδ τήν ονομασίαν «Επτάνησος Πολιτεία» καί
ύπδ τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας, Ρωσίας, Αυστρίας καί Πρωσσίας. Ή Αύστρία
έκ παραλλήλου ήγειρε άξίωσιν δπως αί νήσοι περιέλθουν εις αύτήν. Ή συνδιάσκεψις άπέρριψε τόσον τό σχέδιον του Καποδίστρια δσον καί τήν άξίωσιν τής Αυστρίας,
ό μέγας δμως Κερκυραΐος άνήρ κατώρθωσε νά πείση τον λόρδον Κάστερλιγκ δπως
ένισχύση τάς άπόψεις του κατά τδ συνελθόν τδ επόμενον έτος συνέδριον των Παρισίων. Καί κατά τδ συνέδριον αυτό, τής 9 Νοεμβρίου 1815, ή Επτάνησος άνεγνωρίσθη ώς έλευθέρα καί άνεξάρτητος Πολιτεία, ύπδ τδ δνομα «Ή νωμέναι Πολιτεΐαι
των Ίονίων Νήσων» καί ύπδ τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας.
Ύ πδ τήν άγγλικήν προστασίαν ή Επτάνησος διετέλεσε μέχρι τής ένσωματώσεώς της μετά τής μητρδς Ελλάδος. Καί ή έποχή αύτή, ή άπδ του 1815 μέχρι
του 1864, δτε έγένετο έπισήμως ή ένσωμάτωσις, είναι ή περισσότερον μεγαλειώ
δης διά τά δσα αί Ίόνιοι νήσοι προσέφεραν εις τδ άγωνισθέν διά τήν άποτίναξιν
τοϋ τουρκικού ζυγού έθνος μας, διά τούς άγώνας των Έπτανησίων δπως έπιτύχουν
τήν ένωσίν των μέ τήν ύπόλοιπον Ελλάδα, διά τδν πολιτισμδν καί τήν καλλιέρ
γειαν των γραμμάτων καί τεχνών πού άνεπτύχθησαν εκεί καί κατηύγασαν δχι μό
νον τήν Ελλάδα άλλά καί ολόκληρον τήν Ευρώπην. Ή εύρυτάτη άπήχησις πού εΐχεν ό άγών τού 1821 μεταξύ των Έπτανησίων, έκδηλωθεΐσα παντοιοτρόπως άλλά
καί διά τής συμμετοχής πολλών έξ αύτών εις τάς μάχας τής ήπειρωτικής Ελλάδος,
ή χρησιμοποίησις τού έπτανησιακοΰ έδάφους ώς καταφυγίου τών διωκομένων ήρώων
καί τών οικογενειών των κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον, οί παντοειδείς άγώνες τών Έπτανησίων διά τήν ποθητήν ενωσίν των μετά τής λοιπής Ελλάδος, ό
«Επτανησιακός πολιτισμός» γενικώς, καί είδικώτερον ή ύπδ τού Σολωμοΰ θεμελιωθεΐσα Επτανησιακή Λογοτεχνική Σχολή, είναι τά στοιχεία έκεΐνα πού θά απαι
τούσαν δεκάδας σελίδας διά νά δοθή ό άπύθμενος ψυχισμός τού έπτανησιακοΰ λαού
καί ή τεραστία συμβολή του είς τήν αϊγλην τού ελληνισμού. Περιοριζόμεθα μόνον
νά εϊπωμεν δτι ό διακαής πόθος τής Ένώσεως, ύστερα άπδ τόσους άγώνας — ιδίως
άγώνας διπλωματικούς Έπτανησίων καί έπισήμου έλληνικοΰ Κράτους — ύστερα
άπδ θερμήν συνηγορίαν επιφανών προσωπικοτήτων καί έξεχόντων πολιτικών ώς οί
Ούίλλιαμ Γλάδστων, λόρδος Γκρέϋ, Ρώσσελ κ.λ., ύστερα άπδ παραδοχήν τού αι
τήματος τής Ένώσεως άπδ ώρισμένας μεγάλας Δυνάμεις, έθριάμβευσε τελικώς.
Ή ’Αγγλία έπείσθη νά δεχθή τήν παραχώρησιν είς τήν Ελλάδα καί άνέμενε τήν
κατάλληλον στιγμήν, ή οποία παρουσιάσθη διά τής έκλογής τού Γεωργίου τού Α'
ώς Βασιλέως τών Ελλήνων. Ούτω, τήν 13ην ’Ιουνίου 1863 ύπεγράφετο ή μεταξύ
τής Δανίας άφ’ ένδς καί άφ’ έτέρου τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, καί Ρωσίας συνθήκη
περί έκλογής τού πρίγκιπος Χριστιανού τής Δανίας ώς βασιλέως τής Ελλάδος, άνεγράφοντο δέ είς τδ άρθρον 4 τής συνθήκης τά έξής : «Τά δρια τής Ελλάδος θέ
λουν έπεκταθή διά τής ένώσεως τών Ίονίων νήσων τώ Έλληνικώ Βασιλείω, άμα
ή προσάρτησις αΰτη, προταθεϊσα ύπδ τής ’Αγγλίας, ήθελεν εύρεθή σύμφωνος πρδς
τάς εύχάς τού Ίονίου Κοινοβουλίου καί ήθελε τύχει τής συγκαταθέσεως τής Ρω
σίας, Αύστρίας, Γαλλίας καί Πρωσσίας». Τήν 25 ’Ιουλίου 1863 άνηγγέλθη ή άπόφασις τής βασιλίσσης Βικτωρίας περί τής προσαρτήσεως καί τήν 15 Νοεμβρίου
1863 ύπεγράφη νέα συνθήκη μεταξύ τών Δυνάμεων διά τής οποίας ή Επτάνησος
παρεχωρεΐτο είς τήν Ελλάδα ύπδ δυσμενεστάτους ορούς, είς τούτο δμως άντέδρασεν ή Ελλάς καί χάρις είς τδν μεγάλον πολιτικόν Χαρίλαον Τρικούπην ύπεγράφη
ή νέα συνθήκη τής 29ης Μαρτίου 1864. Τέλος, τήν 21ην Μαίου 1864, ό είς
Κέρκυραν άποσταλείς ώς έπίτροπος τού βασιλέως Γεωργίου Α' Θρασύβουλος
Ζαΐμης παρέλαβε τάς Ίονίους νήσους άπδ τδν τελευταΐον "Αγγλον άρμοστήν,
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τον Στόρξ, δτε καί είσήλθεν ό έλληνικός στρατός εις τήν Επτάνησον (1).
Τό μέγα τοϋτο γεγονός έπανηγυρίσθη καθ’ δλην την 'Επτάνησον τήν ήμέραν
έκείνην, 21 Μαΐου 1864. 'Η έπαρσις τής κυανολεύκου επί τοΰ φρουρίου τής Κέρ
κυρας έχαιρετίσθη μέ άκράτητον ενθουσιασμόν των κατοίκων καί οΐ Έπτανήσιοι
έώρτασαν μέ δάκρυα χαράς πλέον τήν έκπλήρωσιν τοΰ πόθου τόσων καί τόσων
έτών. Τό γεγονός τοϋτο έωρτάσθη καί αύτάς τάς ήμέρας άνά τό Πανελλήνιον, καί
ό έλληνικός λαός άνεμνήσθη των όσων τό μαρτυρικόν αυτό τμήμα τής 'Ελλάδος
προσέφερε εις τό ’Έθνος καί των δσων ύπέστη μέχρι τής έκπληρώσεως τοΰ διακαοΰς πόθου του : Τής Ένώσεως μέ τήν υπόλοιπον έλευθέραν Πατρίδα.
’Ιδού καί τό ιστορικόν ένωτικόν Ψήφισμα τής 23 Σεπτεμβρίου 1863, τό όποιον
ή τελευταία ΙΓ' Ίόνιος Βουλή, έκπληροΰσα τον άκατανίκητον πόθον τοΰ έπτανησιακοΰ λαοΰ, έψήφισε καί διεκήρυξε εις ολόκληρον τον κόσμον :
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

Έκλεχθεΐσα συνεπεία προσκλήσεως τής προστάτιδος Δυνάμεως καί
συνελθοΰσα δπως όριστικώς άποφανθή περί τής ’Εθνικής άποκαταστάσεως τοΰ
Ίονίου λαοΰ" πιστώς δέ έκδηλοΰσα τον διάπυρον πόθον καί τήν άνέκαθεν σταθεράν
αΰτοΰ θέλησιν, καί συμφώνως προς τάς προηγηθείσας εύχάς καί διακηρύξεις των
έλευθέρων Ίονίων Βουλών
ΨΗΦΙΖΕΙ
Αί νήσοι Κέρκυρα, Κ εφ α λλη νία , Ζάκυνθος, Λεύκάς, Ιθ ά κ η , Κ ύθη
ρα , Παξοί κ α ί τ α έ ξ α ρ τ ή μ α τ α α υ τ ώ ν ένοΰνται μετά τοΰ Βασι
λείου της Ε λλάδος, δπως έσαεί άποτελώσιν άναπόσπαστον αύτοΰ μέρος
έν μια καί άδιαιρέτω Πολιτεία ύπό τό Συνταγματικόν Σκήπτρον τής Αύτοΰ
Μεγαλειότητος τοΰ Βασίλειος τω ν Ε λλή νω ν Γεωργίου Α' καί τω ν Δια
δόχων Α ΰτο ΰ .
Έγένετο έν τώ Βουλευτηρίω. Κερκύρα, τή κγ' Σεπτεμβρίου τοΰ Σωτηρίου
έτους αωξγ'.
("Επονται ύπογραφαί)
** *
ΐ παντοειδείς άγώνες τών Έπτανησίων καί τοΰ επισήμου έλληνικοΰ κράτους
μέχρι τής μεγάλης έκείνης ήμέρας τής 21 Μαΐου 1864, άποτελοΰν τό πρώτον
λαμπρόν στάδιον τής Μεγάλης Ελλάδος ύστερα άπό τό όρόσημον τοΰ 1821. Έ πηκολούθησαν οί άλλοι παντοειδείς άγώνες τής Κρήτης διά τήν έλευθερίαν καί την
ένσωμάτωσίν της μέ τήν Ελλάδα, τής Μακεδονίας, τής Βορείου ’ Ηπείρου, τής παραχωρήσεως τής Δωδεκανήσου, τών Κυπρίων αδελφών μας. Υπήρξαν δλοι άγώ
νες τραχείς καί μεγαλειώδεις εις ψυχισμόν καί ενέργειαν, όσοι δέ έπεβλήθησαν καί
άνεγνωρίσθη τό δίκαιόν των είχον ως αποτέλεσμα τον θρίαμβον μέρους τών ελλη
νικών προσδοκιών καί τήν δημιουργίαν τής σημερινής Ελλάδος μαζί μέ τό έπος
τοΰ 1912 - 1913. ’Ά ς εύχηθώμεν νά μή βραδύνη ή ήμέρα κατά τήν οποίαν καί οί
άλλοι, οί μή δικαιωθέντες μέχρι σήμερον άγώνες τοΰ Έλληνισμοΰ, θά φέρουν εις
την μητέρα Πατρίδα χαρμόσυνα γεγονότα ώς εκείνο τής 21 Μαΐου 1864.

Ο

ΧΑΡΑ Λ. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

1. Οί βουλευταί τών Ίονίων νήσων προσήλθον διά πρώτην φοράν εις τήν Ελληνικήν
Έθνοσυνέλευσιν τήν 22 ’Ιουλίου 1864.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ Λ ΙΟ Π ΕΣ Ι
------ ' ϊ'ττό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΣΤΑΚΟΥ-------

Κατά τήν μακαρία έκείνη εποχή τά πράγματα ήσαν πολύ δύσκολα για τις
εφημερίδες καί πολύ σπάνια τά λογιστήριά τους μπορούσαν νά βαστάξουν στή δα
πάνη μιας αποστολής συντάκτου έξω άπό τήν ’Αθήνα καί μάλιστα μέ αύτοκίνητο.
Γιά μέσα τήν πόλι δεν έγεννάτο ζήτημα, γιατί δούλευε το μακαρίτικο τό τράμ καί
ή πεζοπορία ή το αύτοκίνητο μάρκας «Πεζό», όπως λέγαμε γελώντας μεταξύ μας.
Καί γ ι’ αύτο εκείνο το Σάββατο βράδυ πού είχα παραδώσει τά χειρόγραφά μου
καί έτοιμαζόμουν νά πάω σέ κανένα θέατρο, μοϋ έκανε τρομερή έντύπωσι πού μέ
φώναξε ό αρχισυντάκτης μου καί μοϋ έδωσε εντολή νά πάρω ένα αύτοκίνητο καί
νά πάω νυχτιάτικα στο Λιόπεσι.
—Στο Λιόπεσι, νύχτα ή ώρα ; τόλμησα νά παρατηρήσω. Μά αύριο θά γίνη
νεκροψία.
Είχα μπή άμέσως στο νόημα γιατί μ’ έστελναν. Είχα πάρει τό άπόγευμα
άπό τήν Εισαγγελία καί είχα γράψει στήν εφημερίδα πού δούλευα, ότι έξω άπό τό
Λιόπεσι, καί στις άνατολικές ύπώρειες τού Τρελλοΰ, δηλαδή τού Υμηττού, είχε
βρεθή τό πτώμα μιας γυναίκας μέ φίμωτρο στο στόμα, ότι έπρόκειτο περί εγκλή
ματος καί ότι ζητούσαν έπειγόντως ιατροδικαστή. Είχαμε γράψει όλοι οί άστυνομικοί ρεπόρτερς τήν είδησι καί είχαμε συμφωνήσει ένα άπό τά ελάχιστα αυτοκίνη
τα νά μάς πάη τήν άλλη μέρα στο Λιόπεσι μαζί μέ τον άνακριτή τού Β' τμή
ματος, τον Γιάννη τον Καλποϋζο καί τον ιατροδικαστή Γιώργο Τρουπάκη. Τό
έπταθέσιο άνοιχτό άμάξι θά τό πληρώναμε άπό κοινού οί δημοσιογράφοι,
γιατί, όπως είπαμε καί άλλοτε, τό φτωχοκακόμοιρο τότε Κράτος μας, άπό τή σερετιά τού αρμόδιου στά οικονομικά τού Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, δέν έννοοΰσε νά έγκρίνη μιά πεντάρα έξοδα γιά νά πάη ένας άνακριτής καί ένας ιατροδικαστής
μακρυά μέ ένα αύτοκίνητο γιά αύτοψία σέ έγκλημα. ’Έπρεπε, κατά τό κοντό του
τό μυαλό, νά πάνε μέ τά πόδια ή νά πληρώσουν καί άπό τήν τσέπη τους.
Άντιπαρατήρησα ότι θά χρειαζόντουσαν πολλά λεφτά γ ι’ άποκλειστικό αύ
τοκίνητο τής έφημερίδος καί μάλιστα σέ νυκτερινή διαδρομή καί μάλιστα τόση
μακρυνή, γιά τήν τότε έποχή βέβαια, άλλά στάθηκε άδύνατον νά τον πείσω.
—Δέν μπορεί, είπε εκείνος. Θά βγάλης όσο καί νάναι ένα σωρό λεπτομέρειες
καί ενώ οί άλλες εφημερίδες θά έχουν ξερή τήν είδησι μέ δυο λέξεις, εμείς θά
έχουμε κανένα τετράστηλο ή πεντάστηλο. Πήγαινε γρήγορα μονάχα. . .
Καί έπήγα. 'Η οδός Μεσογείων τότε, ήταν έλεεινός χωματόδρομος καί τό αύ
τοκίνητο πού πήρα έκανε, οΰτε λίγο ούτε πολύ, μιάμιση ώρα ώς πού νά φθάση.
Καί όταν φθάσαμε περάσαμε τό Λιόπεσι χωρίς νά συναντήσουμε οΰτε άνθρωπο
στούς δρόμους, οΰτε άνοιχτό μαγαζί, οΰτε καν φωτισμένο σπίτι. Τό Λιόπεσι ήταν
έκείνη τήν έποχή ένα μεγάλο χωριό καί οί κάτοικοί του κοιμόντουσαν μέ τις κόττες. Χρειάστηκε λοιπόν νά ξεσηκωθούν τά σκυλιά καί έμεΐς νά άρχίσουμε νά πετοΰμε πετραδάκια στά παραθυρόφυλλα ενός σπιτιού, γιά νά άνοίξουν νά μάς ποΰν
πού θά βρίσκαμε τήν ’Αστυνομία γιά νά μπορέσουμε νά πάμε ώς έκεΐ. Τρομάξαμε
νά βρούμε ένα μισοκοιμισμένο χωροφύλακα πού τον βάλαμε νά ξυπνήση τον στα
θμάρχη, έναν ένωμοτάρχη, καί τούς άλλους δυο χωροφύλακες, πού ήταν όλη ή δύναμις τού σταθμού, φωνάζοντάς τους ότι ήλθε ένας δημοσιογράφος άπό τήν ’Αθήνα
γιά τό έγκλημα. Κοσμοϊστορικό βέβαια γεγονός. Καί έμαθα τά πρώτα στοιχεία :
"Ενα τσοπανόπουλο, ό Γιώργος Χριστοδούλου, πού έβοσκε τά πρόβατα
τού αφεντικού του Γιώργου Καραουλάνη, στή θέσι «Γλυκά Νερά», μιά ώρα
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πάνω κάτω μέ τά πόδια άπό τό χωριό, επάνω στην άνατολική πλευρά του βουνοΰ,
είδε ξαφνικά τά σκυλιά του νά πηγαίνουν πέρα δώθε, νά όσμίζωνται, νά γαυγίζουν
καί νά όρμοΰν σέ μιά τούφα άπό χαμόδενδρα, νά χάνωνται πίσω άπό κάτι μεγάλες
φάνες καί νά ουρλιάζουν. Τό μικρό τσοπανόπουλο τράβηξε προς τά εκεί, άλλά έπιασε τη μύτη του άπό τή βρώμα. Σκέφθηκε ότι τά σκυλιά θά είχαν βρή τό ψοφήμι κάποιου ζώου καί προχώρησε, άλλά τρόμαξε όταν άντίκρυσε ένα πτώμα μιας
γυναίκας σκεπασμένο μέ πέτρες. ’Έβαλε κάπου τά πρόβατά του καί έ'τρεξε νά φέρη τά μαντάτα στο χωριό, γιατί χωριό καί οχι κωμόπολις ήταν τότε τό Λιόπεσι,
ξεφωνίζοντας :
—Βρήκα μιά χοντρή γυναίκα σκοτωμένη καί σκεπασμένη μέ πέτρες στά
«Γλυκά Νερά».
Συναγερμός άμέσως στο χωριό τό πρωινό έκεΐνο, Σάββατο 18 ’Ιουλίου 1925.
'Ο σταθμάρχης Παπαγιωργακόπουλος καί ό γιατρός τοϋ χωρίου Σ. Πλέσσας
πήγαν έπί τόπου γιά νά κάνουν αύτοψία. Πραγματικά ήταν ενα πτώμα μιας γυ
ναίκας 30 μέ 35 χρόνων, μάλλον εύσώμου πού ήταν όμως τουμπανιασμένο γιατί
έ'κανε φοβερή ζέστη καί είχε άρχίσει ή άποσύνθεσις. Τά ξύγκια της άρχισαν νά λυώνουν κάτω άπό τον καυτερό ήλιο, ή βρώμα ήταν άνυπόφορη καί όταν ό σταθμάρ
χης καί ό γιατρός πλησίασαν μέ μερικούς χωριάτες σηκώθηκε σύννεφο ή μυϊγα
άπό την πεθαμένη.
Τό πτώμα τής γυναίκας εκείνης είχε μιά κλίσι προς την δεξιά πλευρά καί
τό άριστερό της πόδι ήταν μισόκλειστο προς τον άντίστοιχο μηρό. Είχε σπασμένο
τό κεφάλι μέ κτύπημα άπό κάποιο βαρύ πράγμα, καμμιά μεγάλη πέτρα ίσως, καί
στο στόμα της υπήρχε ένα φίμωτρο άπό δυο μαντήλια. ~IIταν έγκλημα.
Ό καϋμένος ό σταθμάρχης κατάλαβε ότι έπρεπε ν’ άρχίση τή δουλειά του
άπό την άναγνώρισι τής σκοτωμένης, γιά νά μπορέση νά βρή τό δράστη. ’Επει
δή οί λιγοστοί χωριάτες πού τον είχαν άκολουθήσει είπαν ότι δέν τήν ήξεραν, άλλά
ότι τά ρούχα πού φορούσε τούς φαίνονταν σαν νά τά είχαν δή σέ κάποια στο χωριό,
αναγκάστηκε νά κουβαλήση άρκετούς άντρες καί γυναίκες άπό τό Λιόπεσι γιά νά
δοΰν τό πτώμα, μήπως κανένας άπ’ αυτούς τή γνωρίση. Φυσικά τό πτώμα έμει
νε έπί τόπου αμετακίνητο μέχρις ότου έλθουν άπό τήν ’Αθήνα, όπου τηλεγράφησε
άμέσως, άνακριτής καί γιατρός.
'Ένας πρόσφυγας ράφτης πού τήν είδε, ό Γιάννης Τσαλόγλου, γνώρισε τή
σκοτωμένη άμέσως.
—Καλέ είναι ή Μαρία ή ’Αρμένισσα, ή έξαδέλφη τού Άρμένη τού κουρέα,
τού Ποχάν Σεχινιάν, πού ειχεν έλθει άπό τή Θεσσαλονίκη.
Ό Σεχινιάν, άπό τή Μικρασιατική καταστροφή πού ήλθε πρόσφυγας στήν
Ελλάδα, ειχεν έγκατασταθή στο Λιόπεσι καί δούλευε σ’ ένα κουρείο. Έτρεξαν άμέξαν χωροφύλακες στο χωριό, τον βρήκαν καί τον έφεραν άμέσως στά «Γλυκά Νερά»
νά δή τό πτώμα. Γιά μιά στιγμή ταράχτηκε. ’Αλλά συνήλθε άμέσως καί είπε :
—Βρέ τή φουκαριάρα. Πραγματικά ξαδέλφη μου ήταν μπρέ. Είχε έλθει άπό
τή Θεσσαλονίκη πριν άπό μέρες καί μέ είδε. Μοΰ έφαγε δυο χιλιάδες δραχμές. Δέν
εϊχε λεφτά καί πούλησε μάλιστα τά ρούχα της στον Πειραιά γιά νά οίκονομήση τά
ναύλα της γιά νά φύγη καί νά γυρίση στή Θεσσαλονίκη.
Ό ένωμοτάρχης, έξυπνος άνθρωπος, συλλογίστηκε: ’Αρμένισσα, σκοτωμένη
στο χωριό πού ήταν σχεδόν άγνωστη καί πού έμενε στον έξάδελφό της. ’Έφυγε
λέει γιά νά γυρίση στον τόπο της καί βρέθηκε σκοτωμένη στά «Γλυκά Νερά». ΙΙοιός
άλλος μπορούσε νά τήν είχε παρασύρει έκεϊ καί νά τήν είχε σκοτώση ; Μήπως ό
ξάδελφός της ; Καί γιά καλού καί γιά κακού έπιασε τον Ποχάν Σεχινιάν καί τον
έκλεισε στο κρατητήριο.
—Γιά τό Θεό, είναι κρίμα νά πάρης στο λαιμό σου τό κύριος άστρονόμος
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εμένα πού παντρεύομαι την άλλη βδομάδα. Μαρία άγαπητικό είχε άλλον Άρμένη.
Αύτος μπορεί σκοτώση. ’Εγώ τί φταις γ ι’ αυτό ; Βρέστον να δής.
—Καί πού θά τον βρω ; ρώτησε ό ενωμοτάρχης.
—’Εγώ θά σου πω. ’Εγώ ξέρω. Αύτος έμενε άλλοτε στον Πειραιά. Τώρα
Αίγινα μένει δεν ξέρω. Βρές τον καί νά άφίνης έμένα ήσυχο να παντρευτή.
—Πώς τον λένε ; τον ξαναρώτησε.
—Κιρκόρ Καζαριάν. Αίμοβόρικο άντρωπο μπρέ. Αύτος έκανε φονικό. Νά
το δης.
—Καλά, κάτσε μέσα νά ελθη ό άνακριτής καί βλέπουμε ύστερα. Μιά φορά
άλλος Άρμένης άπό σένα δεν φάνηκε στό χωριό.
Αύτό ήταν τό ζουμερό ρεπορτάζ τη νύχτα εκείνη. Καί έφυγα άπό τό Λιόπε
σι γιά νά γράψω τό πεντάστηλό μου γιά τη «μυστηριώδη δολοφονία τής Άρμενίδος εις την Παιανίαν» καί νά ξαναγυρίσω τά χαράματα μαζί μέ τον άνακριτή, τον
ιατροδικαστή καί τούς άλλους συναδέλφους μου πού έπνεαν μένεα εναντίον μου, για
τί δεν τούς είχα πή δτι μ’ έστειλε ή έφημερίδα μου πληρώνοντας αύτοκίνητο καί
γιατί δεν τούς είδα τη νύχτα νά τούς δώσω τό ρεπορτάζ πού είχε δώσει τόσα χρή
ματα τότε ή έφημερίδα μου γιά νά τό απόκτηση. Ή νεκροψία έγινε μέσα σέ μιά
φοβερή βρώμα πού έβγαινε άπό τό πτώμα της κακομοίρας τής ’Αρμένισσας καί
άπ’ αύτήν βγήκε δτι ό δράστης πρώτα τήν είχε χτυπήσει στό κεφάλι μέ μιά μεγά
λη πέτρα, πού τή βρήκαμε έκεΐ γύρω καταματωμένη καί μέ τρίχες άπό τό κεφάλι
της. "Υστερα άφοΰ τήν έτραυμάτισε στό πίσω μέρος τοϋ κρανίου καί βλέποντας
δτι δέν είχε πεθάνει, δοκίμασε μέ τά χέρια του νά τήν στραγγαλίση. Δέν τά κατάφερνε δμως καλά καί τότε τής έχωσε δυο μαντήλια στό στόμα, ένώ τήν έπνιγε, καί
έτσι έπήλθε ό θάνατος άπό άσφυξία. Ή σκοτωμένη ’Αρμένισσα δέν ήταν παρθένα.
'Ο ανακριτής άρχισε τή δουλειά του μένοντας στό Λιόπεσι καί έξήτασε ένα
σωρό μάρτυρες καί προ πάντων τον ράφτη Τσαλόγλου, φίλο τοϋ Σεχινιάν. Καί αύτός είπε δτι δταν ήλθε ή Μαρία άπό τή Θεσσαλονίκη καί είχε μέ κόπους καί μέ
μόχθους βρή καί ξετρυπώση τον Ποχάν πού έμενε στό Λιόπεσι, αύτος δαγκώθηκε
άμα τήν είδε. Τήν πήρε κι’ έμεινε στήν κάμαρά του καί ό Τσελόγλου είπε δτι νο
μίζει δτι είχαν σχέσεις μαζί. Αύτό κατάλαβε τις λίγες μέρες πού έμενε ή Μαρία
στό Λιόπεσι, μέχρι τή στιγμή πού βρέθηκε τό μισολυωμένο πτώμα της στά «Γλυ
κά Νερά». ’Ακόμα ό ράφτης εκείνος είχε πή δτι πολλές φορές είχε δή τον Πόχαν
καί τή Μαρία νά τσακώνωνται καί νά βρίζωνται, άλλά δέν καταλάβαινε ποιά ήταν
ή αιτία τοϋ καυγά τους, γιατί φυσικά μιλούσαν άρμένικα. 'Η έντύπωσίς του ήταν
δτι ή Μαρία εϊχεν έλθει επίτηδες άπό τή Θεσσαλονίκη γιά νά βρή τον Ποχάν, δταν
έμαθε δτι αύτος θά παντρευόταν καί δτι τοϋ έκανε σκηνές. Τό άπόγευμα τής πε
ρασμένης Κυριακής 12 ’Ιουλίου ό Ποχάν πήρε τή Μαρία καί έφυγε άπό τό δωμά
τιό του. "Ελεγε δτι τήν πήγαινε στό σταθμό γιά νά πάρη τό τραίνο γιά νά γυρίση
στήν ’Αθήνα ( ό σιδηρόδρομος τοϋ Λαυρίου ήταν τό μόνο μέσο συγκοινωνίας τότε
μέ τά Μεσόγεια, έκτος άπό τις σούστες). 'Η Μαρία, κατά τις γυναίκες τής γειτο
νιάς, κρατούσε καί τό δέμα μέ τά ροϋχα της.
’Αλλά ό ανακριτής έξήτασε τον σιδηροδρομικό σταθμάρχη πού κατέθεσε δτι
δέν είδε εκείνη τήν ημέρα τό Σεχινιάν νά συνοδεύη τή Μαρία καί αυτήν νά φεύγη
μέ τό τραίνο γιά τήν ’Αθήνα. ’Εξ άλλου μιά έρευνα πού έγινε στό καμαράκι τοϋ
Άρμένη είχε ώς άποτέλεσμα νά βρεθή καί τό μπογαλάκι μέ τά ροϋχα τής Μαρίας
καί ή κουβέρτα της πού φεύγοντας τά είχε πάρει μαζί της.
'Η μαρτυρική κατάθεσις τοϋ σταθμάρχου καί τό μπογαλάκι μέ τά ροϋχα πού
βρέθηκε στό καμαράκι τοϋ πάντα κρατουμένου ώς υπόπτου Ποχάν Σεχινιάν
ήσαν συντριπτικά στοιχεία γιά τήν ένοχή του. Αύτος δμως άρνιόταν τήν ένοχή του καί υποστήριζε δτι ή εξαδέλφη του είχε σκοτωθή άπό τον έρωμένο της
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τδν Κιρκδρ Καζαριάν. 'Ο ανακριτής έτηλεγράφησε αμέσως στην Αίγινα και βε
βαιώθηκε δτι ό Καζαριάν έμενε εκεί καί δέν είχε μετακ νηθή άπδ τδ νησί έδώ
καί άρκετούς μήνες. 'Ο Καζαριάν ήλθε μέ δεύτερο τηλεγράφημα άπδ την Αίγινα
καί άπδ την κατάθεσί του βγήκε δτι αύτδς ό κακομοίρης δέν ήταν ερωμένος, άλ
λά άντρας νόμιμος τής Μαρίας. 'Η Μαρία, πού έμενε άπδ τδ 1922 στδν Πειραιά,
στά Λιπάσματα, είχε ερωμένο τδν ξάδελφό της Σαχινιάν, άλλά παντρεύτηκε υστέ
ρα τδν Καζαριάν, χωρίς νά παρατήση καί τδν παληδ άγαπητικό της. Καί δ σύζυ
γος, μιά μέρα πού γύρισε νωρίτερα άπδ τη δουλειά του στδ σπίτι του, βρήκε τή
γυναίκα του καί τδν ξάδελφό της σέ μιά στάσι τέτοια πού νά μήν άφίνη καμμιά
άμφιβολία γιά τή μοιχεία. Μά ό Καζαριάν, πού δέν είχε λεφτά γιά μηνύσεις
καί γιά διαζύγια, παράτησε τή γυναίκα του καί έφυγε γιά τήν Αίγινα. Εκείνη πή
γε στή Θεσσαλονίκη καί ό Σαχινιάν έφθασε στο Λιόπεσι καί έπιασε δουλειά στδ
κουρείο τοΰ Χούντα. 'Η Μαρία δμως έμαθε δτι ό Σεχινιάν, πού φαίνεται δτι τδν
άγαποϋσε πολύ, έπρόκειτο νά παντρευθή μέ μιά άλλη ’Αρμένισσα καί ένέσκυψε
μαινομένη στδ Λιόπεσι. Τοΰ έκανε σκηνές καί βρέθηκε μέ σπασμένο κεφάλι, στραγ
γαλισμένη καί πνιγμένη μέ τά μαντήλια. Καί τά μαντήλια ήσαν τοΰ Ποχάν.
Μπροστά στά νέα αύτά στοιχεία ό Σεχινιάν ώμολόγησε. Πραγματικά είχε
άρραβωνιαστή καί έπρόκειτο νά παντρευθή μιά Παντζάρ Χατζηλιάν, άλλ’ ή Μαρία
τδ έμαθε καί ήλθε άπδ τή Θεσσαλονίκη. Τδν βρήκε στδ σπίτι τής άρραβωνιαστικιάς
του καί τοΰ έκανε σκηνές. 'Ο Σεχινιάν γιά μιά στιγμή σκέφθηκε νά συμφιλιώση
καί τή μέλλουσα γυναίκα του καί τή φιληνάδα του καί νά τις έχει καί τις δύο, άλ
λά αυτές δέν δέχθηκαν. Ή Μαρία μάλιστα τοΰ έλεγε δτι τδν ήθελε μονάχα
γιά τδν έαυτό της καί ή μέλλουσα πεθερά του τοΰ φώναξε δτι ό γάμος μέ τήν κό
ρη της Παντζάρ δέν θά γινόταν, άν δέν έφευγε άπδ τή μέση ή Μαρία. Καί δ θη
ριώδης μπαρμπέρης τήν έβγαλε μιά καί καλή. Τήν σκότωσε.
—Τήν τράβηξα όξω άπδ τδ χο^ριδ γιά νά κουβεντιάσουμε. . . ’Έ. . . Νά. . .
Κουβέντα μέ κουβέντα τσακωθήκαμε. 'Η Μαρία χύμηξε άπάνω μου. Τότε τήν
άρπαξα άπδ τδ λαιμό. . . Μοΰ ξέφυγε. Τής πέταξα μιά μεγάλη πέτρα καί τήν βρή
κε στδ κεφάλι. ’Έπεσε κάτω. Τήν είχαν πάρει πιά τά αίματα. Καί τής έβαλα τά
μαντήλια στδ στόμα γιά νά σταμήσω μαθές τδ αίμα.
ΤΗταν πιά ομολογία. Βέβαια ό Άρμένης κουρέας έλεγε τά πράγματα δπως
τδν συνέφεραν, γιατί πρώτα τήν έκτύπησε μέ πέτρα στδ κεφάλι, μετά τήν έπιασε
άπδ τδ λαιμδ καί τά μαντήλια δέν μεταχειρίστηκε γιά νά τής σταματήση τάχα τδ
αίμα, άλλά γιά νά τήν άποπνίξη, έπειδή δέν τά είχε καταφέρει. Καί δταν ώμολό
γησε άρχισε νά τρέμη. Φοβόταν τήν τιμωρία του. Τήν έκτέλεσι.
—Μετανοιώνω. . . Μή μέ τουφεκήσετε σαν τδν Μπασιάκο στή Μαλακάσα,
έφώναζε.
'Η δίκη τοΰ Άρμένη φονιά έγινε στις 4 ’Οκτωβρίου 1926. Οί ένορκοι έδέχθησαν μετρία σύγχυσι καί δλα τά έλαφρυντικά καί ό Ποχάν Σεχινιάν κατεδικάσθη άπδ τούς συνέδρους μέ ειρκτή 9 χρόνων, δηλαδή μέ κάθειρξι.
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η Ε Ξ Ι Χ Ν Ι Α Σ Ι Σ ΤΗΣ Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α Σ
ΤΗΣ Μ Α Ρ Ι Α Σ ΜΠΑ Β Ε Α
----------------------

Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

---------------------

19η Μαίου 1964 θά παραμείνη ένας άκόμη
Η μέα
των μεγάλων αστυνομικών επιτυχιών,

ιστορικός σταθμός εις τον το
αλλά καί μία άκόμη άφετηρία
σπουδής τοϋ τεραστίου εκείνου μυστηρίου τό όποιον άποκαλεϊται ψυχικός κόσμος
τοϋ άνθρώπου. Καί τόσον άπό τήν πλευράν της συνδυασμένης έπιστημονικής έρεύνης τής ’Αστυνομίας, όσον καί άπό τήν πλευράν σπουδής τοϋ άβυθομετρήτου ψυ
χικού παράγοντος τοϋ άνθρώπου, ό άστυνομικός τής οίασδήποτε έποχής θά έχη
πολλά νά ώφεληθή εάν καταφεύγη εις όσα έπισήμως τήν 19ην Μαίου 1964 άνεκοινώθησαν καί εις όσα, άπό τήν αύτήν ήμέραν, ή ψυχιατρική καί ή ψυχολογία καί
ή βιολογία καί ή ιατρική - συνεπίκουροι τής έγκληματολογίας — παρέλαβον διά νά
βοηθήσουν εις τήν έν γένει άποκάλυψιν σκοτεινών πτυχών τοϋ άτόμου.
"Ενα ειδεχθές καί μυστηριώδες έγκλημα, ή σκοτεινή δολοφονία τής Μαρίας
Μπαβέα κατά τήν 23.55' ώραν τής 23-4-1964, διελευκάνθη πλήρως τήν 19-5-1964.
"Ενας «συμπαθητικός» νέος ό δολοφόνος" μία σατανική, ζοφερή καί άνεξερεύνητος
ψυχή, ή όποια άπό τής αυτής ήμέρας παρεδόθη εις τό φώς τής επιστήμης. . . "Ας
άκολουθήσωμε όμως τά γεγονότα όπως άκριβώς έ'λαβον χώραν εις τό διάστημα
τών 26 δραματικών διά τήν ’Αστυνομίαν ήμερών, έχοντες ύπ’ οψιν τήν επίσημον
άστυνομικήν άνακοίνωσιν άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου τά όσα άλλα έξηλεγμένα καί
πραγματικά γεγονότα συνδέονται μέ τήν συνταρακτικήν ύπόθεσιν δολοφονίας τής
Μαρίας Μπαβέα.
ΓΝΩΣΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ — ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

τηλεφώνημα εις τήν υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τήν 24ην ώραν τής 23Ε να4-1964,
καθίστα γνωστόν ότι παρά τήν διασταύρωσιν τών οδών Βασιλέως

Γεωργίου καί Πρατίνου έ'λαβε χώραν θανάσιμος τραυματισμός νεαράς γυναικός ύπό
άγνώστου δράστου, τραπέντος εις φυγήν. Τό πρώτον περιπολικόν κατέφθασε περί
ώραν 00,02' τής 24-4-1964. Διεπιστώθη ότι τό θΰμα είχε μεταφερθή εις κλινικήν
τοϋ Παγκρατίου, έκπνεΰσαν έν τώ μεταξύ, οτε καί ήρευνήθη ό χώρος του έγκλήματος προς άνεύρεσιν τοϋ δράστου, τοϋ φονικοϋ οργάνου καί λοιπών πειστηρίων
καί ιχνών. Πλήν όμως τοϋ αίματος τοϋ θύματος, ούδέν ίχνος άνευρέθη.
Τό θΰμα, ώς έξηκριβώθη έκ τοϋ άνευρεθέντος έντός τής τσάντας της δελ
τίου ταυτότητος ήτο ή Μαρία Μπαβέα τοϋ Γεωργίου, έτών 22, κάτοικος όδοΰ Ίω άννου Μεταξά 20, παρά τον συνοικισμόν Ζωγράφου. "Εφερεν έν τραΰμα διά μαχαίρας εις τήν όπισθίαν έπιφάνειαν τοϋ άριστεροΰ ήμιθωρακίου καί κάτωθι τής ώμοπλά
της, τό πλήγμα δέ ήτο τόσον καίριον ώστε δέν ήδυνήθη καν νά καλέση εις βοήθειαν.
Άφοΰ έξησφαλίσθησαν οί αύτόπται μάρτυρες, οί όποιοι ώδηγήθησαν εις τό
Γ ’Αστυνομικόν Τμήμα, άνεζητήθησαν οΐ γονείς τοϋ θύματος καί περί ώραν Ιην
ώδηγήθησαν εις τό I' Παράρτημα ’Ασφαλείας. Έ κ τής έξετάσεως τούτων προέκυψεν ότι ή θυγάτηρ των, ή όποια εΐργάζετο εις τά έπί τής όδοϋ Έρμοΰ καταστή
ματα άδελφών Τσιτσοπούλου, ώς πωλήτρια, έ'δει νά εύρίσκετο τό έσπέρας τής 234-1964 εις τήν οικίαν τοϋ συγγενούς των Παπαγεωργίου Ή λία, έπί τής όδοΰ Σειζάνη 12, παρά τήν Καισαριανήν. Άνεζητήθησαν πάραυτα καί περί ώραν 2αν προσήχθησαν εις τό Τμήμα οί Παπαγεωργίου Ή λίας, Παπαγεωργίου Εύανθία, σύζυ
γος αύτοϋ, Μαυρίδης Λάζαρος καί ή μήτηρ αύτοϋ Μαυρίδου Μαρία, ένοικοι τοϋ οι
κήματος όδοΰ Σεϊζάνη 12, οί όποιοι έκρατήθησαν έν απομονώσει καί έξητάσθη-
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σαν. Έ κ τής έξετάσεως ταύτης προέκυψεν, δτι ή Μαρία Μπαβέα συνεδέετο αισθη
ματικούς μετά τοΰ Μαυρίδη Λαζάρου άπδ μακροΰ χρόνου καί μετέβη εις την οι
κίαν των την 20.40' ώραν τής 23-4-1964, άναχωρήσασα κατά συνήθειάν της τήν
23.40' περίπου ώραν τής αύφής. "Ας σημειωθή έπί τοΰ σημείου αύτοϋ δτι εις τήν
τσάνταν τοΰ θύματος άνευρέθησαν μόνον 90 λεπτά.
Περιττόν νά τονισθή ένταΰθα δτι άπό των πρώτων ωρών τοΰ έγκλήματος
μετέβησαν εις τό I' ’Αστυνομικόν Τμήμα καί παρηκολούθησαν τάς άνακρίσεις ό
άρχηγεύων τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό Διευθυντής
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Γεώργιος Κανελλάκης, ό Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Δημήτριος 'Υφαντής καί άλλοι άνώτεροι καί
κατώτεροι άξιωματικοί.
Τά ευθύς άμέσως άπό τής διαπραχθείσης άνθρωποκτονίας καταρτισθέντα συ
νεργεία άστυνομικών ήρεύνησαν περαιτέρω τον πέριξ τοΰ έγκλήματος χώρον προς
άνεύρεσιν τοΰ δράστου, τοΰ φονικού οργάνου καί άλλων πειστηρίων καί ιχνών, πλήν
αναποτελεσματικούς. "Ακαρποι υπήρξαν καί αί προσπάθειαι συλλογής πληροφοριών
παρά τών οδηγών τών πλησίον σταθμών αυτοκινήτων ταξί καί πειρατικών, ως καί
παρά τών θαμώνων καί ιδιοκτητών τών πέριξ κέντρων καί ιδία τής όδοΰ Φορμίω
νος, διά τής οποίας προφανώς διήλθε τό θΰμα. Ή προσαγωγή πολλών ύποπτων
έξ άλλου προς έξακρίβωσιν καί έξέτασιν, ώς καί ή ερευνά τής οικίας τής όδοΰ Σεϊζάνη 12, δπου διαμένει ό Λάζαρος Μαυρίδης, ούδέν άπέδωσαν. Σημειωτέον έπί τοΰ
προκειμένου δτι ή κατοικία Μαυρίδη άπέχει τοΰ σημείου τελέσεως τοΰ έγκλήμα
τος περί τά 1.000 μέτρα, άντεμετωπίζετο δέ ύπό τών ένεργούντων τήν προανάκρισιν άστυνομικών μεταξύ τών πρώτων έκδοχών καί ή τοιαύτη δολοφονίας τής Μπα
βέα ύπό τοΰ Μαυρίδη.
Έ κ τών αύτοπτών μαρτύρων, ό πρώτος ό όποιος κατέφθασεν πλησίον τοΰ
θύματος, έπιβαίνων Ι.Χ. αυτοκινήτου καί κατερχόμενος τήν οδόν Βασιλέως Γεωρ
γίου, ήτο ό μηχανικός κ. Κωνσταντίνος Ζησιάδης. Ώ ς προς τόν μάρτυρα τοΰτον καί
δύο άλλους αύτόπτας μάρτυρας, ή έπίσημος αστυνομική άνακοίνωσις διαλαμβάνει
τά έξής έπί λέξει :
«Ουτος (ό Ζησιάδης) κατέθεσεν δτι άντελήφθη παρά τό ρεϊθρον τοΰ δεξιά τώ
«κατερχομένω τήν οδόν Β. Γεωργίου πεζοδρομίου καί εις τό τμήμα μεταξύ τών
»όδών Άστυδάμαντος καί Πρατίνου ένα άνδρα καί μία γυναίκα νά διαπληκτίζων»τα.ι καί ό άνδρας νά χειρονομή προς τήν γυναίκα. 'Η γυναίκα έτράπη εις φυγήν
»καί κατέπεσεν εις τό κατάστρωμα, ώς προαναφέρεται, ό δέ άνδρας έτράπη εις φυ»γήν προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν διά τής όδοΰ Άστυδάμαντος. Είναι άμφίβο»λον αν κατεδιώχθη παρά τοΰ Ζησιάδη. Τά δοθέντα χονδροειδή χαρακτηριστικά
»τοΰ δράστου : Μέτριου άναστήματος, μέ φουντωτά κατσαρά μαλλιά, σκοΰρα ροΰχα.
«Εις τόν προστρέξαντα πλησίον τοΰ θύματος έκ τών πρώτων, οδηγόν λεω»φορείου Γιαχνήν Π., ό μάρτυς Ζησιάδης ειπεν δτι ή γυναίκα είχε κτυπηθή, χω»ρίς νά προσδιορίση πώς. Αυτή τή βοήθεια τοΰ ώς άνω Γιαχνή καί άλλων προσ«τρεξάντων έτοποθετήθη εις τό αΰτοκίνητον τοΰ Ζησιάδη καί μετεφέρθη εις τήν
»έπί τής όδοΰ Άστυδάμαντος κλινικήν, πλήν εΐχεν έκπνεύσει.
«'Ο μάρτυς Μπουγιούκας Αντώνιος, κατά τήν ώς άνω ώραν άνήρχετο διά
»τοΰ αύτοκινήτου του ταξί τήν οδόν Β. Γεωργίου καί εις τό ύψος τής διασταυρώ»σεως τών οδών Β. Γεωργίου καί Άστυδάμαντος άντελήφθη, ώς κατέθεσεν, μίαν
«γυναίκα κατερχομένη έπί τοΰ καταστρώματος τήν οδόν Β. Γεωργίου καί νά κυτ»τάζη δεξιά καί άριστερά τρομαγμένη καί ένα άνδρα πλησίον τής οικοδομικής γραμ»μής τής όδοΰ Β. Γεωργίου προς τήν αύτήν μέ τήν γυναίκα κατεύθυνσιν καί εις
«άπόστασιν τριών - τεσσάρων ( 3 - 4 ) μέτρων. Ούδέν έτερον άντελήφθη»...
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Αί περαιτέρω άστυνομικαί ενέργεια.', συνίστανται εις τήν κατ’ έπανάληψιν καί
μετά σχολαστικότητας έξέτασιν τής οικογένειας τοϋ θύματος καί λοιπών συγγενι
κών άτόμων. Προς τοϋτο έγένετο κατ’ έπανάληψιν έπικοινωνία καί μετά τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Πατρών, παρά τοϋ οποίου έξητάσθησαν οί εκεί διαμένοντες συγ
γενείς της Μπαβέα, παρέστη δέ άνάγκη νά άφιχθή εις ’Αθήνας εις έξ αύτών προς
έξέτασιν καί άναγνώρισιν. Πάντα ταϋτα όμως, ώς καί ή έξέτασις τοϋ γνωστοΰ, φιλικοΰ καί γειτονικοϋ περιβάλλοντος της Μπαβέα, ή έξέτασις τοϋ προσωπικοΰ τών
καταστημάτων Τσιτσοπούλου, Κοντώση καί Γυφτοπούλου, ένθα εσχάτω ς καί πρότερον ειχεν έργασθή τό θΰμα, ή άναζήτησις καί έξέτασις πλείστων συμμαθητριών
καί συμμαθητών τοϋ ’Ινστιτούτου ’Αμερικανικών σπουδών, ένθα έφοίτησεν, ή έξέτασις τοϋ προσωπικοΰ τών λεωφορείων γραμμών Καισαριανής καί Ζωοδόχου Πη
γής, ούδέν απέδωσαν ώς προς τον πραγματικόν δολοφόνον. Περαιτέρω, έκ τής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών έζητήθησαν πληροφορίαι περί γνωστών καί φιλικών προ
σώπων τοϋ θύματος διαμενόντων εις τό έξωτερικόν -—έάν έπανήλθον εις Ελλάδα —
καί κατά τήν συγκέντρωσιν τών προϊσταμένων 'Υπηρεσιών καί Παραρτημάτων ’Α
σφαλείας έδόθησαν αί δέουσαι όδηγίαι καί άντηλλάγησαν γνώμαι. 'Η διανομή φω
τογραφιών τοϋ θύματος εις τά Παραρτήματα ’Ασφαλείας διά τήν έπίδειξιν εις τά
ξενοδοχεία, κέντρα διασκεδάσεως κ.λ. μέ σκοπόν νά άναγνωρισθή τό θΰμα έάν εί
χε μεταβή έκεΐ καί νά έντοπισθή ό δράστης, ό έλεγχος τών διδομένων έπωνύμως
καί άνωνύμως πληροφοριών πάσης φύσεως, ό έλεγχος τών καθαριστηρίων διά τήν
περίπτωσιν παραδόσεως προς καθαρισμόν ένδυμασιών μέ ίχνη ή κηλίδας αίματος,
άλλά καί ό έλεγχος τών έξελθόντων έκ τών ψυχιατρείων μέ τήν πιθανήν ηλικίαν
τοϋ άγνώστου δράστου, σφραγίζουν τάς κυριωτέρας άστυνομικάς ένεργείας μέχρι τής
στιγμής καθ’ ήν άπεκλείσθησαν διαδοχικώς αί τρεις έκ τών τεσσάρων πιθανών έκδοχών διαπράξεως τοϋ έγκλήματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ — ΠΙΘΑΝΑΙ ΕΚΔΟΧΑΙ

Α

πό τής πρώτης ήμέρας τοϋ έγκλήματος συνήχθη τό συμπέρασμα ότι ή Μαρία
Μπαβέα έδολοφονήθη διά μαχαίρας άμφιστόμου, μήκους 18 - 20 έκατοστών. Ή
ιατροδικαστική έξέτασις τοϋ σημείου ένθα έπλήγη τό θΰμα οόδεμίαν άμφιβολίαν κατέλιπε έπ’ αύτοϋ. Περαιτέρω έξήχθη τό συμπέρασμα ότι ό δράστης έδει νά είναι
άριστερόχειρ, δεδομένου οτι τό πλήγμα είχε κατεύθυνσιν έξ άριστερών προς τά δε
ξιά (έσωτερικώς). 'Ως προς τήν ιδιωτικήν ζωήν τής Μπαβέα συνήχθη τό συμπέ
ρασμα οτι έγνωρίσθη προ 2 1/2 έτών μετά τοϋ Λαζάρου Μαυρίδη, συνεδέθη μετ’
αύτοϋ έρωτικώς καί σχεδόν καθ’ έκάστην μετέβαινεν εις τήν κατοικίαν του τάς βραδυνάς ώρας, έκ τής οποίας άπεχώρει περί ώραν 23.30' - 23.45' πάντοτε μόνη. Έ πρόκειτο περί νέας ή οποία ύπερηγάπα τον Μαυρίδην, δέν είχεν έρωτικάς σχέσεις
μεθ’ έτέρου προσώπου άπό τής γνωριμίας της μετά τοϋ Μαυρίδη καί έπρόκειτο
νά τελέση συντόμως αρραβώνα μετά τούτου (πιθανώτατα τήν μεθεπομένην τής δο
λοφονίας της, ήμέραν τοϋ Λαζάρου). Γενικώς, αί έρωτικαί σχέσεις τής Μπαβέα
μετά τοϋ Μαυρίδη ήσαν καλαί καί άπεκαλύφθησαν παρά τής ιδίας εις τούς γονείς
της προ εξαμήνου περίπου.
Αί άπό τών πρώτων στιγμών τής δολοφονίας άντιμετωπισθεΐσαι έκδοχαί ήσαν
αί έξής : Τό θΰμα νά έδολοφονήθη : α) παρά τοϋ Λαζάρου Μαυρίδη, β) παρ’ έτέ
ρου έκ τοϋ συγγενικοΰ της περιβάλλοντος, γ ) παρ’ άλλου προσώπου μετά τοϋ οποίου
συνεδέετο έρωτικώς (πιθανή αντιζηλία) καί, δ) υπό ανωμάλου προσώπου ή έγκληματίου κατά τύχην. Έ κ τών έκδοχών τούτων άπεκλείσθησαν συντόμως αί δύο πρώται καί άργότερον ή τρίτη, άπέμεινε δέ ή τετάρτη περί τήν όποιαν καί έντατικώς
πλέον έστράφη ή προανάκρισις διά τής προσαγωγής καί έξετάσεως πλείστων έκ
τών νοσηλευθέντων εις ψυχιατρεία καί έκ τών ανωμάλων τύπων.

500

Χαραλ. Σταμάτη

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΓΚΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ Α Ι ΠΛΗ
ΡΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

εις χεΐρας τής προανακρίσεως παρεδίδετο άμφίστομος μάΤ ήνχαιρα13-5-1964,
ή οποία ήτο ενδεχόμενον νά έχρησιμοποιήθη άπό άτομον ανωμάλου

τύπου ή ψυχοπαθή. 'Η μάχαιρα αΰτη παρεδόθη εις τον άρχηγεύοντα τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον παρά τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ
Α' κ. Κωνσταντίνου Τασιγιώργου, εις τον όποιον είχε δοθή παρά τού φίλου του
δικηγόρου κ. Χατζηαντωνίου. Εις τον τελευταιον, διευκρινίζεται, ή μάχαιρα είχε
παραδοθή ύπό τής θείας τού δράστου κ. Κ. Ά γαγιώτου, μέ τήν πληροφορίαν οτι
δυνατόν ό Δ. Ζάγκας νά είναι ό δολοφόνος τής Μαρίας Μπαβέα.
Ό Δημήτριος Ζάγκας, ετών 19, άεργος, κάτοικος τής οδού Παπαδιαμαντοπούλου 9, έτέθη πάραυτα ύπό στενήν παρακολούθησιν, Ινώ ή μάχαιρα παρεδόθη
προς επιστημονικόν έλεγχον εις τήν ιατροδικαστικήν υπηρεσίαν. Διαπιστωθέντος
έκ τής εργαστηριακής έρεύνης δτι έπί τής μαχαίρ'ας εύρίσκοντο ίχνη άνθρωπίνου
αίματος, διετάχθη ή σύλληψις τού παρακολουθουμένου Ζάγκα, ό όποιος ύποβλη-

Τό ΘΟμα

Ό δολοφόνο; Δ. Ζάγκα;

θείς εις έξέτασιν ώμολόγησεν ότι αυτός είναι ό δράστης τοϋ έγκλήματος καί περι
έγραψε λεπτομερώς τον τρόπον τής διαπράξεως τούτου, ώς και τούς λόγους οί όποιοι
τον ώθησαν προς τούτο.
' Η ένοχή τοϋ Ζάγκα άπεδείχθη πλήρως καί έκ τής έργαστηριακής έρεύνης.
’Εκ τών πειραμάτων καί άναλύσεων τάς όποιας ένήργησεν ό προϊστάμενος τής ια
τροδικαστικής υπηρεσίας κ. Καψάσκης, βοηθούμενος καί ύπό τού ίατροδικαστοϋ κ.
Άγιουτάντη, διεπιστώθη οτι αί άνευρεθεϊσαι κηλϊδες εις τήν μάχαιραν, άλλά καί εις
τό σακκάκι τού δράστου, προήρχοντο άπό αίμα άνθρώπινον. Επίσης διεπιστώθη δτι
καί αί κηλϊδες τάς όποιας έ'φερον τό μανδήλιον καί τό ύποκάμισον τού δράστου προ
ήρχοντο άπό αίμα, άλλά έπειδή καί τά δύο είχον επανειλημμένους πλυθή καί σιδερωθή
δεν κατέστη δυνατόν νά καθορισθή αν τούτο ήτο άνθρώπινον ή οχι. Έ πί πλέον, άνάλυσις ληφθέντος αίματος έκ τοϋ Ζάγκα άπέδωκεν δτι άνήκει εις τήν ομάδα Β, ένώ
άνάλυσις τών αιματηρών λεκέδων τοϋ σακκακίου άπέδωσεν δτι τό έπ’ αυτών άνθρώπινον αίμα άνήκει εις τήν ομάδα Ο. Δοθέντος δτι καί τό άπό τοϋ θύματος ληφθέν καί έξετασθέν αίμα άνήκεν εις τήν κατηγορίαν Ο, διεπιστώθη πλήρως δτι μέ
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τήν μάχαιραν τοΰ Ζάγκα είχε τραυματισθή ή σφαγή άτομον της όμάδος Ο καί 6τι μέ
το αίμα τοΰ θύματος είχε βαφή καί τό σακκάκι του.
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ζάγκας, ό άναμφισβήτητος
Ο Δημήτριος
νήθη τό έτος 1945 καί εύθύς άμέσως

δολοφόνος της Μαρίας Μπαβέα, έγενπαρελήφθη παρά της μάμμης του Π.
Άγαγιώτου καί της θείας του Κ. Άγαγιώτου, διότι οί γονείς του διεζεύχθησαν έν
τώ μεταξύ. Άνετράφη καλώς μεταξύ των συγγενών του καί έφοίτησεν εις τό Δη
μοτικόν Σχολείου, οτε έπήλθε καί τό πρώτον ψυχικόν του τραύμα: Λόγω άδυναμίας
προφοράς τοΰ γράμματος «ρ» ήνωχλεΐτο ύπό τών συμμαθητών του, πολλάκις καί
ύπό τοΰ διδασκάλου του, μέ αποτέλεσμα να γεννηθή έντός αύτοΰ πικρία κατ’ άρχάς
καί βραδύτερον μίσος κατά τών συμμαθητών του. Έν συνεχεία ένεγράφη εις τό
Γυμνάσιον καί έφοίτα κανονικώς, πλήν τό μέσος κατά τών συμμαθητών του άφ’
ένός καί άφ’ έτέρου ή διαπίστο^σις, εις ηλικίαν 13 έτών, ότι έ'πασχεν έκ της νόσου
τής υποσπαδίας—διά τήν οποίαν υπεβλήθη δύο φοράς εις έγχείρησιν—εϊχον άποτέλεσμα νά διακόψη τήν φοίτησίν του άπό τής Ε' τάξεως
Εις ηλικίαν 16 έτών συνεδέθη μέ μίαν νέαν, αί σχέσεις των όμως διεκόπησαν

Ό πέλεκυς, τό περίστροφου, ή μάχαιρα καί έυ μαχαιριδίου (σουγιάς), τά όποια άυευρέθησαυ είς τήυ κατοχήυ τοΟ δράστου κατά καιρούς.

έντός ολίγου χρόνου λόγω τής σεξουαλικής του άνεπαρκείας. Τό νέον τοΰτο «φορτίου
άγχους» συνετέλεσε εις τό νά μισήση τάς νέας γυναίκας, νά αισθάνεται κατωτερό
τητα έναντι τών άλλων νέων καί νά άποστρέφεται τάς συναναστροφάς. Έσχημάτισε
τήν γνώμην ότι οί πάντες.τόν άπέφευγον καί έπίεζε τήν θείαν του νά τον είσαγάγη εις
κλινικήν διά νά ύποστή πλαστικήν έγχείρησιν. Έ ν τώ μεταξύ, άπό τήν μελέτην τής
έγκυκλοπαιδείας εϊχεν άνεύρει, ως ισχυρίζεται, τήν περίπτωσιν ένός ιππότου τής
Βενετίας, ό όποιος πάσχων άπό τήν νόσον τής υποσπαδίας διέπραττε φόνους γυναι
κών προς άντιστάθμισμα τής άνικανοποιήτου σεξουαλικής έπιθυμίας του. ’Ήρχισεν
έκτοτε νά πιστεύη ότι άποτελεϊ ένσάρκωσιν τοΰ ιππότου έκείνου καί προς τοΰτο ήγόρασε διάφορα μαχαιρίδια καί στιλέτα, πέλεκυν καί περίστροφου, τά όποια εύρέθησαν εις τήν κατοχήν του κατά καιρούς. Παρηκολούθει ιστορικά κινηματογραφικά

502

Χαραλ. Σταμάτη

έργα, ιδίως εκείνα εις τά όποια ένυπάρχουν περιστατικά δολοφονιών, ιπποτών ξιφο
μάχων κ.λ., έθαύμαζε τον «Τζάκ τον ’Αντεροβγάλτην», περισσότερον όμως παρηκολούθει έργα «γκράν γκινιόλ» (φρίκης) καί κατ’ έπανάληψιν είδε την ταινίαν
«Δράκουλας». Τοΰτο τον είχεν επηρεάσει είς βαθμόν νά βάφη μαύρους τούς όδόντας
του — όπως ό «Δράκουλας» — νά άρέσκεται νά μεταβαίνη είς νεκροταφεία, νά παρακολουθή κηδείας καί νά διέρχεται άπό γραφεία κηδειών. Έ κ παραλλήλου παρέ
μενε πολλάς ώρας κλεισμένος είς τό δωμάτιόν του κατά την ήμέραν, άναγράφων
είς τούς τοίχους φράσεις ώς «πρέπει νά σκοτώσω» κ.λ. καί την νύκτα άπεδύετο
είς πορείας πολλών ωρών, άποφεύγων τά πολυσύχναστα σημεία καί διερχόμενος άπαραιτήτως άπό άλση, όπου παρηκολούθει αθέατος τά ερωτικά ζεύγη είς τάς περιπτύ
ξεις των. Είς τάς πολυώρους αύτάς περιπλανήσεις του έφερε πάντοτε μεθ’ εαυτού
μαχαιρίδιον, στιλέτον ή περίστροφον.
Τό έτος 1961 ένοσηλεύθη είς τήν κλινικήν «Μαρκομιχελάκη» επί πεντάμηνον.
Τό ’ίδιον έτος, φέρων προσωπίδα έπετέθη είς τον λόφον Άρδηττοϋ εναντίον άνδρός
διά στιλέτου, έπηκολούθησε δέ πάλη μέ αποτέλεσμα νά άφοπλισθή καί νά τραυματισθή είς τάς χεΐρας. Τό αύτό έτος έπετέθη έναντίον δύο νέων γυναικών είς τό άλσος
Καισαριανής, πλήν άπέτυχε τού σκοπού του γενόμενος εγκαίρως άντιληπτός. Πρό

Ή δολοφονική μάχαιρα.

έτους περίπου, ένώ έτοιμάζετο νά έπιτεθή κατά ερωτικού ζεύγους είς τό άλσος Λυ
καβηττού, έγένετο άντιληπτός καί παρητήθη τού σκοπού του. Ούδέν έκ τών κρου
σμάτων αύτών είχε καταγγελθή είς την ’Αστυνομίαν.
Προ έτους έπίσης κατελήφθη ύπό περιπόλου τούΒ' ΙΙαραρτήματος ’Ασφαλείας
φέρων μαχαιρίδιον μετ’ έλατηρίου. Τό γεγονός τούτο άνεφέρθη κατά τήν συγκέντρωσιν τών Διοικητών προϊσταμένων 'Υπηρεσιών, τήν λαβούσαν χώραν όλίγας
ημέρας μετά τήν δολοφονίαν της Μπαβέα καί ύπεδείχθη ότι μεταξύ τών ψυχοπαθών
έδει νά άναζητηθή καί έξετασθή καί ό Ζάγκας.
Πρό εξαμήνου περίπου άνευρέθη είς τό θυλάκιον τού σακκακίου του μάχαιρα
μικροσκοπική παρά της μητρυιάς του. Είς άλλην έποχήν άνευρέθη παρά τών οικείων
του περίστροφον έπ’ αυτού, τό όποιον καί παρεδόθη είς ΚΔ' Παράρτημα. Καί τήν 27ην
’Απριλίου έ.έ., οτε ή θεία του Κ. Ά γαγιώτου, ήθοποιός, έπέστρεψεν έκ Θεσσαλονί
κης, ή μάμμη του Π. Άγαγιώτου τής έξεμυστηρεύθη 6τι κατά τό διάστημα της
απουσίας της ό έγγονός της, δηλαδή ό δράστης, άπεπειράθη νά τήν στραγγαλίση
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δύο φοράς. Είς έρώτησιν της θείας του τότε, ό Ζάγκας μεταξύ των άλλων άπεκάλυψεν εις αυτήν δτι ήτο κάτοχος μιας μαχαίρας, την οποίαν καί της παρέδωσεν.
Έπρόκειτο περί τοΰ δπλου τοϋ εγκλήματος, το όποιον ό δράστης είχεν αγοράσει,
προ οκταμήνου άπό τήν οδόν ’Αθήνας καί εκτοτε έφερε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ.
Καί μία άλλη λεπτομέρεια πριν είσέλθωμεν εις τά δσα συνέβησαν τήν ήμέραν
τοϋ εγκλήματος: 'Ο δράστης, εις φίλον του μειονεκτοΰντα αίσθητώς κατά τήν σω
ματικήν διάπλασιν, είχε προτείνει κατά τό παρελθόν τήν διάπραξιν άπό κοινού έγκλημάτων κατά γυναικών. Τοΰτο διότι άμφότεροι ήσαν άδικημένοι άπό τήν φύσιν
καί δέν εΐχον έρωτικάς έπιτυχίας εις τήν ζωήν των. 'Ο φίλος του δεν έδέχθη.
Τήν 23ην ’Απριλίου καί περί ώραν 19ην, ό Δημήτριος Ζάγκας άνεχώρησεν
έκ της κατοικίας του διά τον καθιερωμένου πολύωρου περίπατον. Έφθασε πεζο
πόρων εις τήν πλατείαν Συντάγματος καί άκολούθως μετέβη εις τήν κατοικίαν τοϋ
πατρός του, Ναυπλίου 116, παρά τήν ’Ακαδημίαν Πλάτωνος. Παρέμεινεν έκεΐ μίαν
ώραν περίπου καί άναχωρήσας έν συνεχεία έ'φθασεν εις τήν λεωφόρον Καβάλας. Εις
ένα οικοπέδου άντελήφθη ένα έρωτικόν ζεΰγος καί ήθέλησε νά έπιτεθή, άλλά μετενόησε καί συνέχισε τήν πεζοπορίαν. Διήλθε διά τής συνοικίας Καμπά, έφθασεν εις
τον λόφον τοΰ μνημείου Φιλοπάππου, κατήλθεν είς τήν λεωφόρον Συγγροϋ, συνέχισε
προς τον Υμηττόν καί, άναζητών πάντοτε μίαν γυναίκα νά φονεύση κατέληξεν είς
τήν Καισαριανήν. Είς τήν οδόν Φορμίωνος είδε κατερχομένην τήν Μπαβέα, τήν
οποίαν ήκολούθησεν έκ τοϋ έναντι πεζοδρομίου καί κατά τρόπον ώστε νά μή γίνη
άντιληπτός παρ’ αυτής. Έ νώ τό θϋμα ήκολούθει πάντοτε τήν οδόν Φορμίωνος, ό
Ζάγκας έκαμψε τήν οδόν Ύμηττοϋ, διήλθε τάς όδούς Θεολόγου καί Ίεροφώντος
καί εύρέθη έκ νέου εις τήν οδόν Φορμίωνος. Ήκολούθησε τήν Μπαβέα έκ τοΰ
αύτοϋ πλέον πεζοδρομίου, άλλά ένώ έπρόκειτο νά τής έπιτεθή είς σκοτεινόν ση
μείου τής όδοϋ, άντελήφθη είς τήν βεράντα τής Φορμίωνος 20 ένα άτομον καί
έγκατέλειψε προς στιγμήν τον σκοπόν του.
Διεπεραιώθη πάλιν είς τό έναντι πεζοδρόμιου καί συνέχισε νά παρακολουθή
τήν Μπαβέα. Είς τήν διασταύρωσιν Φορμίωνος—Εύρυδίκης εΰρίσκοντο δύο νέοι,
οί όποιοι τήν ήνώχλησαν καί ό ένας έπρότεινε νά τήν άκολουθήσουν. Τοϋτο δμως δέν
έγένετο καί δταν ή Μπαβέα διήρχετο τό κατάστρωμα τής όδοϋ Βασιλέως Γεωργίου,
ό Ζάγκας τήν έπλησίασεν έκ τών όπισθεν. Τήν ήκολούθησεν έπ’ ολίγον μετά πάσης
προφυλάξεως, δταν δέ εύρέθησαν είς ένα σκοτεινόν σημείου άνέσπασε τήν μάχαιραν
καί τήν έπληξε ταχύτατα διά τής άριστεράς χειρός. ’Εν συνεχεία έτράπη είς φυγήν
προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν. Είς ένα σκοτεινόν σημείου έσκούπισε τήν μάχαιραν
διά τεμαχίου χάρτου καί τοϋ μανδηλίου του, τήν έτοποθέτησεν είς τήν θήκην της
καί άκολούθως είς τό έσωτερικόν θυλάκιον τοΰ σακκακίου του καί κατηυθύνθη είς
τήν κατοικίαν του. Έδείπνησεν ήρεμος, έπλυνε καλώς τό μανδήλιον καί τήν μάχαιραν καί κατεκλίθη. Τήν έπομένην παρηκολούθησε τήν ταινίαν «Μπέν Χούρ» . . .
Κατά τήν ένεργηθεΐσαν έρευναν είς τήν κατοικίαν τοϋ Ζάγκα, εύθύς μετά τήν
σύλληψίν του, άνευρέθησαν τά ένδύματα τά όποια έφερε κατά τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος, τό μανδήλιον καί ένας πέλεκυς. Έ π ί τοΰ σακκακίου, ενός υποκαμίσου καί
τοΰ μανδηλίου άνευρέθησαν πολλαί κηλΐδες αΐματος, αί όποϊαι μετά τών άλλων άναλύσεων έδωσαν τά γνωστά αποτελέσματα άπό ιατροδικαστικής πλευράς.
Ώ ς ώμολόγησεν ό Ζάγκας, είχεν αποφασίσει τήν διάπραξιν πολλών εγκλη
μάτων. Συγκεκριμένως θά έφόνευε μίαν νέαν είς την Κυψέλην καί μίαν άλλην, κομ
μώτριαν, είς τήν περιοχήν Κολωνακίου.
*

**

Η μπόθεσις δολοφονίας τής Μαρίας Μπαβέα έκλεισε διά

τήν ’Αστυνομίαν. Τόν

504

Χαραλ. Σταμάτη : Ή έξιχνίασις της δολοφονίας της Μαρίας Μπαβέα

λόγον πλέον έχει ή Δικαιοσύνη καί ή έπιστήμη της νευροψυχιατρικής. Ή εγ
κληματολογία έχει ένα άκόμη θέμα προς μελέτην καί ή ’Αστυνομία πολλά έδιδάχθη καί πολλά θά διδάσκεται έξ όσων προέκυψαν κατά την πλέον συνταρακτικήν
αυτήν ύπόθεσιν των τελευταίων ετών.
Μέγα καί γενικόν δίδαγμα της έξιχνιάσεως δολοφονίας της Μαρίας Μπαβέα
είναι καί θά παραμένη πάντοτε ή καλή, ή σωστή άστυνομική ενέργεια. Μέ τό νά
άποκλεισθοΰν διαδοχικώς βάσει των κανόνων της έπιστημονικής ’Αστυνομίας καί
άνακριτικής έκ των πιθανών εκδοχών αί τρεις πρώται, νά παραμείνη δέ μόνον ή
τετάρτη, ό εγκληματίας εΐχεν έντοπισθή πλέον καί θά συνελαμβάνετο οπωσδήποτε.
Τούτο φυσικά δεν μειώνει τήν άξίαν της πληροφορήσεώς μας ύπό του πολίτου—τοϋ
δικηγόρου κ. Χατζηαντωνίου—περί άνευρέσεως τής μαχαίρας, παραδόσεως αύτής
καί ύποδείξεως τοϋ πιθανού δράστου. Είμεθα εύγνώμονες συνεπώς διότι διά της
ένεργείας τού κ. Χατζηαντωνίου έσμικρύνθη ό χρόνος διαλευκάνσεως τού έγκλήματος, προσέτι δέ άπεφεύχθησαν τόσοι κόποι καί τόσαι άγωνίαι πέραν τών 26 ήμερών.
’Άλλο μέγα δίδαγμα, προστιθέμενον εις τόσα άλλα τού παρελθόντος, είναι
οί αύτόπται μάρτυρες. Ούδείς τούτων ήδυνήθη νά δώση τά πραγματικά χαρακτηρι
στικά τού δράστου καί γενικώς μάλλον σύγχυσιν έπέφεραν αί μαρτυρίαι των εις
τήν προανάκρισιν. ’Επαληθεύεται ούτω διά μίαν άκόμη φοράν τό αξίωμα «ό μάρτυς
είδεν άλλά δέν παρετήρησεν». Κατά συνέπειαν, ή άφωνος μαρτυρία τών ιχνών καί τών
πειστηρίων, ή αυτοψία καί ή εργαστηριακή έρευνα θά παραμένουν πάντοτε τά κυριώτερα στοιχεία άποδείξεως τού έγκλήματος.
Πέραν τούτων, άλλά καί τόσων άλλων διδαγμάτων της όλης ύποθέσεως, υπάρ
χει ό δράστης. Τίποτα δέν προδίδει, έκ πρώτης όψεως δι’ όσους τον είδαμε, ότι αύτός
ό συμπαθητικός, αύτός ό εύγενέστατος, ό γαλήνιος, ό ((ντροπαλός» νέος, ήμπορεΐ νά
έκαμε ένα τόσον άνατριχιαστικόν έγκλημα. Καί ούδείς θά έπίστευεν 100% εις τά
όσα είπεν καί άνεπαρέστησεν, έάν δέν έπαληθεύοντο πάντα ταϋτα άπό τά άδιάψευστα
στοιχεία άποδείξεως τού έγκλήματος.
X. ΣΤΑ ΜΑ ΤΗ Σ

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Παρακαλοΰνται οί κ . κ . συνδρομηταί - αστυνομικοί υπ ά λ
ληλοι - δπως, είς περίπτωσιν μεταθέσεώς τ ω ν , καί έψ’ όσον
έπιθυμοϋν νά λαμβάνουν τό περιοδικόν είς τήν νέαν τω ν υπη
ρεσίαν, ένημερώνουν σχετικώ ς τήν γραμματείαν τοϋ περιοδι
κού (τηλέιρωνον 627.469).

Ύπό τοϋ 'Τπαστύνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

^ Α Τζόζεφ Γκάλλο, ένας κοντόχοντρος άνδρας, πού μοιάζει μέ τον Ρίτσαρντ
VA Γουίντμαρκ,τόν ήθοποιό του κινηματογράφου,είναι γνωστός ώς ό«ΤζόόΤρελλός» γιατί σέ κάποια δίκη οί ψυχίατροι είχαν άποφανΟή ότι ήταν άνισόρροπος.Άλλ’
ή ανισορροπία του αύτή έκανε περισσότερο πειστικά τα λόγια του, όταν άκουμποΰσε
τήν αιχμή τοϋ στιλέτου του στον λαιμό τοϋ δύστροπου καταστηματάρχου, πού δέν
ήθελε να πληρώση για τήν «προστασία» του. Ό Λάρρυ, ό μεγαλύτερος άδελφός
μέ τούς ήσυχους τρόπους, ήταν ό «έγκέφαλος». Καί ό ’Άλμπερτ—’Ά λ ό Κεραυνός—
ό πλέον θορυβώδης.
«Ή τα ν τό 1959, όταν οί τρεις άδελφοί άπεφάσισαν να συνεργασθοΰν μέ τήν
«οικογένεια» τοϋ «μίστερ Μ πίγκ», τοϋ Τζόζεφ Προφάσι. Ό «κάπο» αυτός ήταν
ένας άπό τούς «Βασιλείς τοϋ Εγκλήματος» τής παλαιας σχολής, μέ άψογους, υπο
κριτικούς τρόπους καί ώρισμένες νόμιμες επιχειρήσεις, πού άποτελοΰσαν τό προπέ
τασμα τής πραγματικής δραστηριότητός του. Ή τα ν, όμως, τόσον άπολυταρχικός,
πού άπκιτοΰσε κεφαλικόν φόρον ακόμη καί άπό τούς γκάγκστερς, πού δροΰσαν στην
περιοχή του. Ά λ λ ’ οί Γκάλλο άρνήθηκαν νά πληρώσουν καί μαζί τους συνεμάχησε
καί ένας λιποτάκτης τής «οικογένειας».
«Ή έπανάστασις έφθασε στο κορύφωμά της τον Μάρτιο τοϋ 1961, όταν οί
Γκάλλο κατώρθωσαν ν’ άπαγάγουν πολλά άπό τά πρωτοπαλλήκαρα τοϋ Προφάσι—
σέ μια περίπτωσι, μάλιστα, παρ’ ολίγον νά συλλάβουν καί τον ίδιο τον «κάπο».
« Οί έπιτυχίες αύτές τούς έδωσαν τό πεπλανημένον συναίσθημα, ότι είχαν
λυγίσει τον Προφάσι. Καί διέπραξαν τό θανάσιμο σφάλμα ν’ άφήσουν έλευθέρους
τούς ομήρους των. Καί τότε έτέθη σέ συναγερμό ολόκληρος ό μηχανισμός άντιποίνων τής Μαφίας.
«Ό Λάρρυ συνελήφθη άπό τούς άνθρώπους τοϋ Προφάσι σ’ ένα μπάρ, πού τον
άφησαν μέ τήν έντύπωσιν ότι τον είχαν στραγγαλίσει—έζησεν ώς έκ θαύματος. Ό
Τζόε κατεδικάσθη σέ 14 έτών φυλάκισιν επί έκβιασμώ, βάσει τής μαρτυρίας ένός
άπό τούς άνθρώπους του, πού τον έξηνάγκασε νά μιλήση ή Μαφία. Καί ό Τόνυ Μπέντερ—ό λιποτάκτης—έξηφανίσθη- κι’ άσφαλώς δέν εύρίσκεται έν ζωή.
« Ή ’Έφ Μπί Ά ϊ είχε πληροφορηθή τήν θανάσιμη αύτή σύγκρουσι των δύο
συμμοριών. ’Αλλά δέν μπορούσε νά έπέμβη. Δέν είχε στοιχεία, κανείς δέν μιλούσε.
’Ακόμη καί ό Λάρρυ Γκάλλο, όταν βρέθηκε μισοστραγγαλισμένος, δέν άπεκάλυψε
τούς παρ’ ολίγον δολοφόνους του. ’Έμεινε πιστός στον θεμελιώδη νόμο τοϋ υπο
κόσμου—τον νόμο τής σιωπής. ’Ά λλως τε, οί άστυνομικοί δέν έδειχναν ιδιαιτέραν
συγκίνησιν γιά τήν τύχην των γκάγκστερς. Οί εμφύλιοι πόλεμοι πού ξεσποϋν μετα
ξύ των, είναι ή πλέον αποτελεσματική μέθοδος καταπολεμήσεως τοϋ εγκλήματος.
«'Όσοι λιγώτεροι, τόσον τό καλύτερον» είπε μέ ειλικρίνειαν ένας ντετέκτιβ.
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« ΓΙέρυσιν, ό Προφάσι άπέθανεν άπό καρκίνο. ΙΙρός στιγμήν οί Γκάλλο άνέπνευσαν μέ άνακούφισι.’Ήλπισαν δτι είχαν διασωθή. Ά λ λ’ ή μανία τής Μαφίας δεν
είχεν έξευμενισθή.
« Κυνηγημένοι άπδ τούς δρόμους τής περιοχής, δπου θέλησαν νά κυριαρχήσουν,
οί Γκάλλο ΰπεχώρησαν στήν συνοικία, άπ’ δπου έξεκίνησαν —σ’ ένα μισερειπωμένο
σπίτι, πίσω άπό ενα παλιό έργοστάσιο. Πίστεψαν δτι εκεί θά τούς άφιναν νά ψή
σουν—θά σταματούσε ό διωγμός.
« ’Αλλά γιά μιάν άκόμη φορά είχαν ύποτιμήσει τήν έκδικητικότητα τής Μα
φίας.
« Τον Αύγουστον τού 1961 οί άνθρωποι τού Προφάσι κτυποΰσαν τούς Γκάλλο
καί τούς φίλους των, οπουδήποτε τούς συναντούσαν. Το αίμα έβαφε άφθονο τούς
δρόμους τής Ν. 'Υόρκης. 'Η ’Αστυνομία δέν μπορούσε πλέον ν’ άδιαφορήση—κιν
δύνευε ή ζωή των αθώων Νεοϋορκέζων πού άπροσδόκητα εύρίσκοντο στο επίκεν
τρο φονικών μαχών. Καί μιά πού δέν μπορούσαν ν’ άνακαλύψουν τούς ανθρώπους
τού Προφάσι, έθεσαν ύπο τήν προστασίαν τών ’Αρχών τούς Γκάλλο καί τήν συμ
μορία τους.
«ΤΗταν μία άπίθανη κατάστασις, πού έκανε ούς άστυνομικούς νά τρίζουν
τά δόντια θυμωμένοι. Ά λ λ ’ οί Γκάλλο μπόρεσαν ν’ άναπνεύσουν.
«'Ο βοηθός γεν. έπιθεωρητοΰ Ράϋμοντ Μάρτιν τής ’Αστυνομίας τής Νέας
'Υόρκης ήταν έκεΐνος, πού είχε έπιφορτισθή μέ τήν προστασία τών Γκάλλο κατά
τήν διάρκειαν τής πολιορκί
ύήμερα, συνταξιούχος πλέον, έξέδωσε ένα βιβλίον μέ τον τίτλον «Έπανάστασις στήν Μαφία».
«'Ο παπα-Γκάλλο—ό πατέρας τών Γκάλλο—γράφει ό έπιθεωρητής Μάρτιν,
είχε άναλάβει τήν τροφοδοσία τών άνδρών τής συμμορίας τών γυιών του, δταν είχαν
καταφύγει στο. ήμιερειπωμένο κρησφύγετο τής Πρέσιντεντ Στρήτ. Καθημερινώς
έμαγείρευε 10 κιλά κεφτέδες καί μακαρόνια κι’ έφρόντιζε νά υπάρχουν καινούργιες
τράπουλες γιά τις άτελείωτες ώρες τής άναμονής.
«Ό Λάρρυ διοικούσε τούς άνδρες του σάν νά εύρίσκοντο σέ φρούριον ύπο
πολιορκίαν. Είχε δημιουργήσει ειδικόν θάλαμον διά νά κοιμώνται, καθώριζε βάρδιες
γιά νά φροντίζουν τό καταφύγιόν των, καθώς καί. . . άγγαρεΐες.
« Ή μανία τού Λάρρυ γιά τήν καθαριότητα έγινε άφορμή νά χυθή καί άλλο
αίμα. Είχε στείλει τον ύπαρχηγό του Μπίγκ Κάρνα ν’ άγοράση μπογιά. ’Αλλά στή
γωνία περίμενε ένα αυτοκίνητο μ’ άνθρώπους τού Προφάσι. Μιά ριπή άκούσθηκε
καί ό Κάρνα έπεσε στο πεζοδρόμιο μέ σακατεμένα πόδια.
«Έ ν τούτοις τήν ήμέρα οί Γκάλλο κι’ οί άνθρωποί τους θεωρούσαν τούς εαυ
τούς των ασφαλείς ύπο τήν προστασίαν τής ’Αστυνομίας. Τολμούσαν νά έγκαταλείψουν τό καταφύγιό τους γιά νά διασκεδάσουν στο σφαιριστήριον τού νάνου Ίλλιάνο, άδελφοΰ τού Πάντσο, ένός έκ τών μελών τής συμμορίας. ’Αλλά μόλις σκο
τείνιαζε, μόνον κρυφά μπορούσαν νά γλ.ιστρήσουν στούς δρόμους, γιά νά παίξουν
χαρτιά καί νά κερδίσουν μερικά δολλ.άρια, νά κάνουν κάποια μικροληστεία ή νά έπισκεφθοΰν άλαφιασμένοι τις έρωμένες των . . .
«’Έξαφνα, τον Μάρτιον τού 1962, οί μισοί άπό τούς άνθρώπους τών Γκάλλο—
πιθανόν πληρωμένοι άπό τήν Μαφία—τούς έγκατέλειψαν. Οί τρεις άδελφοί έμειναν
μόνοι, χωρίς χρήματα, χωρίς φίλους. ’Ακόμη καί τό τηλέφωνο τού σπιτιού τους
διεκόπη. ’Αναγκάσθηκαν νά. καταφύγουν στο σφαιριστήριον τού νάνου—ή σκιά τού
θανάτου τούς είχε πλησιάσει άπειλητικά. Δέν είχαν πλέον άλλη λύσι. Έγκατέλειψαν κι' αύτή τήν συνοικία όπου είχαν μεγαλώσει κι’ έφθασαν νά τήν μεταβάλλουν σέ
βασίλειό τους. Έγκατέλειψαν κι’ αύτή τή Νέα Ύόρκη. Τό ήμιερειπωμένο κρησφύ
γετό τους έρημώθηκε τελείως.
( Συνεχίζεται)

SENAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ -Μ Π ΙΆ Ϊ
“Εκ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον
--------------------------Χ ο υά ιτχ έντ «Ή ιστορία τού F.B.I.», κατά μετάφρασιν--------------------------τού Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ
................. ....

—.....

προηγουμένου)

Τότε ό Χοΰβερ εστειλε ενα δικό του άνθρωπο νά έπισκεφθή όλα τά πανεπιστή
μια των 'Ηνωμένων Πολιτειών για νά παρακολουθήση τί έγίνετο στον τομέα αυτόν,
ένώ οί ειδικοί υπάλληλοι μελετούσαν τις έργασίες των ιδιωτικών εργαστηρίων πού
ήσχολοΰντο μέ την έξέτασι τώ,ν μαρτυρικών στοιχείων σέ περιπτώσεις έγκλημάτων. Έζητήθη ή γνώμη πολλών προσωπικοτήτων τοϋ μικροσκοπίου, της φωτογρα
φίας, της παθολογίας, τής βακτηριολογίας καί άλλων κλάδων τής επιστήμης, τής
ιατρικής καί τής μηχανικής.
Τό εργαστήριο τοϋ F.B.I. έτέθη έν λειτουργία έπισήμως άπό τής 24ης Νοεμ
βρίου μέ ένα δανεικό μικροσκόπιο, ένα άκτινολογικό μηχάνημα, ένα μηχάνημα έξετάσεως τοϋ έσωτερικοϋ τής κάννης ενός όπλου καί μερικά άλλα πρόχειρα όργανα ( 1).
'Ύστερα άπό 24 χρόνια τό έργαστήριο αύτό κατέστη ένα κρατικό ίδρυμα
πού διά τοϋ συγχρόνου έξοπλισμοϋ καί τοϋ ειδικευμένου προσωπικοϋ του, παρέχει
τις πληροφορίες του δωρεάν στις τοπικές ’Αστυνομίες ( 2).
Τό έργαστήριο συνάντησε σκληρά εμπόδια κατά την άνάπτυξί του. Οί διευθϋνταί
τών ιδιωτικών εργαστηρίων παραπονέθηκαν καί διαμαρτυρήθηκαν γιά την δωρεά
παροχή τών υπηρεσιών τοϋ εργαστηρίου τοϋ F.B.I., που ήσαν καταστρεπτικές
γιά τις έπιχειρήσεις τους. 'Ο Χοϋβερ ΐσχυρίσθηκε ότι τό Γραφείο δέν έκαμε τίποτε
άλλο άπό τοϋ νά συνδράμη την τοπική ’Αστυνομία καί προσπάθησε νά περιορίση τούς
«ειδικούς» έπιχειρηματίες πού άνελάμβαναν τήν διαλεύκανσι έγκληματολογικών
καί πολιτικών υποθέσεων ( 3) .
Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου τό F.B.I. έξεπαίδευσε τούς δικούς του επιστή
μονες πού ήσαν σέ θέσι νά ξεκαθαρίσουν τήν κατάστασι καί νά παρουσιάσουν τά
άποτελέσματα τών έρευνών τους ένώπιον τοϋ δικαστοΰ ή τών ένορκων, συνοδευόμενα
μέ χάρτες, φωτογραφίες ή άλλα μέσα, τά όποια θεωρούνται ώς παραδεκτά μαρτυρικά
στοιχεία καί τά όποια είναι ευκόλως καταληπτά (4).
(I ) Οί έρευνες τού εργαστηρίου τού F.B.I. άρχισαν έπισήμως τόν Αύγουστο 1933. Κατά
τούς πρώτους ένδεκα μήνες τής λειτουργίας του, ήτοι μέχρι 3 0 ’Ιουνίου 1934, διεξήγαγε έν συνόλω
963 έξετάσεις. Κατά τό έτος 1956 τό έργαστήριο διεξήγαγε περισσότερες άπό 140.000 έξετάσεις
μαρτυρικών στοιχείων, πού είχαν άποσταλή σ’ αύτό άπό τις διάφορες τοπικές ’Αστυνομίες.
(2) Πρωτοπόρος τού έπιτελείου τού έργαστηρίου ήτο ό Τσάρλς ’Άππελ, ήδη συνταξιούχος.
Γρήγορα όμως ένισχύθηκε μέ τόν Ντόναλντ Πάρσονς, ήδη διευθυντή τού ’Εργαστηρίου, τόν Έ ντμουντ Κόφεϋ, πού άπεχώρησε άπό τό Γραφείο τό 1945, τόν Φράνκ Μπώμαν, συνταξιούχο, τόν Γουώλτερ Μπλάκμπέρν, συνταξιούχο, τόν Ίβάν Κόνραντ, τόν Φρέντ Μίλλερ, τόν Τζώρτζ Ντίγκλ,
τόν Έντουϊν Ντόναλσον, τόν Ρίτσαρντ Μίλλεν, τόν Τέντ Μπήτς καί τόν Ρόμπερτ ΓΙφάφμαν.
Οί άνδρες αύτοί ήσαν κάτοχοι τουλάχιστον ένός διπλώματος χημείας, φυσικής, ηλεκτρολογίας,
μηχανικής, βιολογίας καί άλλων φυσικών καί βιολογικών έπιστημών. Τό έπιτελεϊον αύτό έχει ήδη
αύξηθή σέ έβδομήκοντα περίπου ειδικούς ύπαλλήλους καί περί τούς δγδοήκοντα άλλους ύπαλλήλους.
(3) Τό έργαστήριο τού F.B.I. έξυπηρετεΐ όλες τις ομοσπονδιακές ύπηρεσίες. Εισαγγελείς,
στρατοδίκες κλπ. σέ πολιτικές καί έγκληματολογικές ύποθέσεις, όλες οί έπίσημες άρχές, δήμοι,
κοινότητες κλπ. ζητούν τήν συνδρομή του. Οί έργαστηριακές έρευνες παρέχονται δωρεάν, άκόμη
καί τά πιστοποιητικά τών ειδικών ύπαλλήλων, όταν πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν γιά έγκληματο
λογικές ύποθέσεις.
(4) Οί έπιστήμονες τού έργαστηρίου πρέπει νά είναι κάτοχοι τουλάχιστον ένός πανεπιστη
μιακού διπλώματος. Πρέπει νά συγκεντρώνουν τις ίδιες φυσικές ικανότητες μέ τούς άλλους ειδι
κούς ύπαλλήλους καί έλέγχεται τό ποιόν καί τό παρελθόν των. 'ϊφ ίσ τα ντα ι τήν κανονική έκπαίδευσι στην όποιαν ύποβάλλονται όλοι άνεξαιρέτως οί υπάλληλοι καί έν συνεχεία έργάζονται στόν το
μέα των, γιά νά άποκτήσουν άρίστη πείρα στά προβλήματα τών έρευνών. Μετά τήν τοποθέτησί των στό έργαστήριο, ή έκπαίδευσίς των συνεχίζεται γιά νά άποκτήσουν ειδικότητα σέ ώρισμένους τομείς.
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Τό έργαστήριο τοϋ F.B.I. ύποδιαιρεΐται σέ διάφορα τμήματα, όπως είναι τδ
τμήμα φυσικής καί χημείας, πούάσχολεΐται μετά πυροβόλα όπλα, τό αίμα, τήν τοξικολογική, τις τρίχες, τα νεϋρα, τήν μεταλλουργική, τήν λιθογραφική, καί φασματοφωτομετρία. Τό τμήμα πιστοποιητικών άσχολεΐται μέτή γραφολογία, τυπογραφία, πλα
στογραφία, πλαστά τσέκς, παραποιημένα έγγραφα, εκβιαστικές έπιστολές, μελάνες,
διάφορα χαρτιά, έφθαρμένα έγγραφα καί ένεργεΐ σχετικές έρευνες. Τό τμήμα ήλεκτρονικής σχεδιάζει καί βελτιώνει νέες ήλεκτρονικές συσκευές πού χρησιμοποιούνται σέ
πολυάριθμες έρευνες καί στήν συντήρησι τοϋ δικτύου των πομπών τοϋ Γραφείου,
πού πρέπει νά είναι πάντοτε έτοιμοι γιά μιά περίπτωσι εκτάκτου άνάγκης.
Σπουδαίο ρόλο στήν καταπολέμησι τοϋ έγκλήματος έπαιξε τό άρχεΐο φωτο
γραφιών, πλαστογραφημένων τσέκς καί άνωνύμων έπιστολών, τοπογραφημένων
(δακτυλογραφημένων) δειγμάτων όλων τών τύπων γραφομηχανών, τριχών ζώων
(άκόμη και τών μαρσιποφόρων τής Αυστραλίας), τακουνιών καί άποτυπωμάτων
τροχών οχημάτων, χρωμάτων πού χρησιμοποιούνται άπό τις βιομηχανίες στήν βαφή
τών αύτοκινήτων. 'Υπάρχουν περί τούς 42.000 φάκελοι διαφανούς γραφής πάνω σέ
χαρτί. Καθημερινώς οί φάκελοι αύτοί παρέχουν στοιχεία πού βοηθούν στο νά συν
δέσουν ένα ύποπτο μέ ένα έγκλημα.
Ά πό τά πειράματα πού έγιναν διαπιστώθηκε ότι, μέ τά άκτινογραφικά μηχα
νήματα καί στή συχνότητα τών πέντε κιλοβάτ, είναι δυνατόν νά ληφθούν καθαρές
ραδιογραφικές εικόνες τής διαφανούς γραφής, οί όποιες κατεστρέφοντο μέ άλλο
τρόπο. Οί άκτΐνες αύτές είναι ένα πολύτιμο όργανο γιά τήν έξακρίβωσι, εάν ή γραφή
είναι γνήσια ή πλαστή.
Πολλές φορές στον τόπο τοϋ έγκλήματος ή έπί ενός ύποπτου βρίσκεται μιά
άγνωστη ούσία π.χ. μιά σκόνη, ένα δηλητήριο, ένα φάρμακο ή κάποιο άλλο μίγμα,
πού είναι σπουδαίο γιά την διαλεύκανσι τοϋ μυστηρίου. Οί μαγικές άκτΐνες X χρη
σιμοποιούνται καί πάλι. Μιά λεπτή ακτίνα X βομβαρδίζει τήν ούσία καί ένας αυτό
ματος ελεγκτής καταγράφει τις γωνίες διαθλάσεως τών άκτίνων. Επειδή δέ κάθε
κρυσταλλική ούσία έχει τήν ιδιότητα νά διαθλα τις άκτΐνες αύτές, σέ γνωστές έκ
τών προτέρων γο^νίες, ή έξακρίβωσις τής ουσίας γίνεται χωρίς νά καταστραφή ή
νά χρησιμοποιηθή τίποτε άπό τήν έξεταζομένη ούσία.
Οί επιστήμονες καί οί τεχνικοί τού F.B.I. έχουν πραγματοποιήσει τεράστιες
έρευνες έπί άνθρωπίνων τριχών—διότι ή τρίχα είναι, πολύ συχνά, ένα σπουδαίο στοι
χείο στήν έξακρίβωσι τού έγκλήματος. Τό έργαστήριο τού F.B.I. συνέβαλε ούσιαστικά στήν άνάπτυξι τοϋ τομέως αύτοΰ. ’Ήδη είναι δυνατόν νά ληφθή μιά τρίχα
αγνώστου προελεύσεως έκ τής όποιας νά καθορισθή ή φυλή τοϋ άτόμου, ή ήλικία,
τό φΰλον, πώς άπεσπάσθη ή τρίχα, έάν είχε λευκανθή ή βαφή, έάν τό κατσάρωμα
ήταν φυσικό ή τεχνητό, έάν ή τρίχα είχε καψαλισθή καί άπό ποιον σημεΐον τού σώ
ματος προέρχεται. Μέ τις γνώσεις αύτές καί τήν πείρα πού έχει άποκτήσει ό ει
δικός, γνωματεύει μετά βεβαιότητος έάν δύο τρίχες προέρχωνται άπό τό ’ίδιο άτομο
ή 8χι.
Μιά έργασία πού έλάχιστα έχει άναγνωρισθή, είναι ή άπόδειξις τής άθωότητος ενός άτόμου διά τού έργαστηρίου τού F.B.I.
To F.B.I. ήταν σέ θέσι νά έπανορθώση τήν έσφαλμένη άπόφασι τού δι
καστηρίου πού έλήφθη τον ’Ιανουάριο τού 1952, σύμφωνα μέ τήν όποια ό Χένρυ
Τζώρτζ Άντερσον έκρίθη ένοχος πλαστογραφίας τσέκς 93.80 δολλαρίων καί καταδι
κάσθηκε σέ φυλάκισι δέκα έτών. Τά συντριπτικά μαρτυρικά στοιχεία κατά τοϋ ’Ά ν
τερσον κατετέθησαν ένώπιον τοϋ δικαστηρίου άπό τον ιδιώτη «ειδικό» γραφολόγο,
πού έργαζόταν γιά τήν τοπική Αστυνομία,
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
-------------------------- 'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟ ΥΚΑΚΗ -------------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Έως δτου συναντήσω τον Περικλή, για νά μή μείνη άνεπιτήρητη ή όργάνωσις, έχρησιμοποίησα ώς παρατηρητήριο τό άνθοπωλεΐο τοϋ φίλου μου. Ά πό την
παρακολούθησι πού έκαμα είδα δτι πρώτοι πού έβαλαν τή μύτη τους μέσα στην
όργάνωσι ήταν ένας πρώην ιδιωτικός ύπάλληλος, ό Στράτος, πού τον είχαν διώξει
άπό την έπιχείρησι για κλοπή, ή έρωμένη του Κατερίνα, ένας άλλος κακοποιός, ό
Ρίζος καί ή γυναίκα του, πού άργότερα δπως έμαθα ήταν έρωμένη τοϋ έπιλοχίου
τής γερμανικής στρατιωτικής άστυνομίας φρουραρχείου Πειραιώς Κούρτς, ό Κάλ
φας, ένας χαμένος άνθρωπος τής περίφημης Τρούμπας, καί ό Παντελής Νούλης, μιά
βρώμικη καί συχαμερή ψυχή.
Μέρα μέ την ημέρα έβλεπα διάφορα πρόσωπα, γνωστά καί άγνωστα νά άνεβοκατεβαίνουν τά σκαλοπάτια τής όργανώσεως «ΟΕΔΕ». Σαν σφήκες οί μαυραγορί
τες καί άλλοι είχαν περικυκλώσει τά γραφεία τής «ΟΕΔΕ» γιά νά γραφτοϋν στην
όργάνωσι, υστέρα άπό τό πονηρό σύνθημα πού είχε διαδώσει ό Βύρων.
"Οπως έμαθα μέ τις ταυτότητες τής όργανώσεως πού έφωδίαζε ό Βύρων
έκείνους πού είχαν όργανωθή στήν «ΟΕΔΕ», οί Γερμανοί θά τούς διευκόλυναν στις
επαρχίες, πού ή επικοινωνία τήν έποχή εκείνη ήταν άπηγορευμένη άπό τούς κατακτητάς. Αύτό καί μόνον φανέρωνε ξεκάθαρα πώς κάτι τό ύποπτο κρυβόταν πίσω
άπό αύτή τήν όργάνωσι. 'Ως τόσο μιά τυχαία συνάντησι τοϋ Βύρωνα μέ κάποιο
πρόσωπο μ’ έκανε νά βεβαιωθώ γιά τον πραγματικό ρόλο πού έπαιζε αύτός. Αύτά πού
είδα καί παρακολούθησα μ’ έφεραν δλο καί πιο κοντά στα σατανικά σχέδια τής
γερμανικής κατασκοπείας, τής οποίας ένα δίκτυον ήταν καμουφλαρισμένο πίσω άπό
τήν όργάνωσι «ΟΕΔΕ».
Μάιος τοϋ 1942. Περνώντας ένα πρωί άπό τήν πλατεία Δημοτικοϋ Θεάτρου
Πειραιώς άντελήφθηκα άπό μακρυά τον Βύρωνα, τον Νούλη καί τον Στράτο μπρο
στά στήν είσοδο τοϋ γερμανικού φρουραρχείου νά συζητούν μέ δύο άλλα πρόσωπα.
Προχώρησα προς τό μέρος τους καί δταν πλησίασα κοντά είδα πώς ό ένας άπό τούς
δύο ήταν ό Τάκης Ξάνθος, πολιτικός μηχανικός, καί ό άλλος ένας πρώην δάσκαλος
ξένων γλωσσών, ό Τάκης Μπέλλος. Οί δύο αύτοί ήσαν φίλοι καί πράκτορες άπό
προπολεμικά τής γερμανικής κατασκοπείας, δπως έμαθα άπό συναδέλφους μου τής
ύπηρεσίας πληροφοριών τοϋ κέντρου άλλοδαπών Πειραιώς. Άνήκον στο δίκτυο τοϋ
σατανικού άρχικατασκόπου τής γερμανικής πρεσβείας ’Αθηνών ’Αρθούρου Ζάϊτς.
Πολύ γρήγορα έπεσημάνθηκαν άπό τήν ύπηρεσία πληροφοριών τοϋ κέντρου άλλο
δαπών Πειραιώς καί τούς είχαν ύπό διαρκή παρακολούθησι.
Τον Νοέμβριον τοϋ 1940 παρουσιάσθηκε δπως έμαθα στον τότε άστυνόμο κ.
’Ιωάννη Δασκαλάκη, πού ήταν τήν έποχή έκείνη προϊστάμενος τής ύπηρεσίας πλη
ροφοριών, κάποιος παλιός έμπορος τοϋ λευκοΰ θανάτου, ό Γεώργιος Άδάμ, ύποκείμενο πού έχωνε παντοΰ καί σέ κάθε βρομοδουλειά τή μύτη του καί τοϋ είπε :
—Κάποια σοβαρή πληροφορία έχω νά σάς άνακοινώσω κύριε άστυνόμε.
Πράγματι τοϋ άπεκάλυψε τά σχέδια τής άνατινάξεως τοϋ άγγλικοΰ φορτηγού,
ύπό αιγυπτιακή σημαία «Σαμίρ», πού βρισκόταν στον όρμο τοϋ Κερανίου.
—Τώρα καί μερικές ήμέρες, συνέχισε ό Άδάμ, συχνάζουν στό κέντρο μου, πού
βρίσκεται στήν παραλία προς τό Νέο Φάληρο, δύο ξένοι, μάλλον Γερμανοί, μέ ένα
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δικό μας. "Οπως έμαθα ό δικός μας είναι πολιτικός μηχανικός και λέγεται Τάκης
Ξάνθος.
—"Ολα αύτά τά ξεύρω,τού άπήντησε ό άστυνόμος. Τώρα αν έχης τίποτε άλ
λο να μάς πής, προχώρησε.
'Ο Άδάμ παραξενεύθηκε γιατί δέν έφαντάζετο ότι ή ’Αστυνομία ήταν ενή
μερη καί συνέχισε λέγοντας :
—"Ισως αύτά πού θά σάς πώ τώρα νά σάς ενδιαφέρουν. Μετά άπό μερικές
επισκέψεις πού έκαναν οι τρεις στο κέντρο μου άρχισαν νά μέ βολιδοσκοπούν καί
νά μοϋ κάμνουν ώρισμένες προτάσεις, δηλαδή αν θέλω νά τούς βοηθήσω σέ κάποια
δουλειά, κερδίζοντας άρκετά χρήματα. Στήν αρχή έγώ νόμιζα πώς ή δουλειά πού
θά κάναμε ήταν ναρκωτικά καί δέχθηκα. "Οταν δμως μου είπαν πώς είναι γιά τήν
άνατίναξι τού καραβιού «Σαμίρ» βρέθηκα σέ δύσκολη θέσι, άλλά συγκρατήθηκα καί
δέν τούς άπήντησα. ’Έ τσι έμειναν μέ τήν έντύπωσι πώς έγώ συμφώνησα μαζί τους.
"Υστερα άπό αύτές τις πληροφορίες πού πήρε ό άστυνόμος διέταξε τούς άστυνομικούς, πού είχαν άναλάβει τήν παρακολούθησι τού Ξάνθου, νά προσέξουν περισ
σότερο τις επαφές πού θά έκαμνε έως οτου άποφασίσει γιά τή σύλληψί του.
Οί άστυνομικοί, ύπαστυνόμος τότε ’Αβραάμ Βαλσάμης, άρχιφύλαξ ’Ιωάννης
Ξυνόπουλος καί άστυφύλαξ Νικόλαος Άναστασιάδης, μέσα σέ λίγο καιρό έξακρίβωσαν δτι οί ξένοι πού είχαν παρουσιασθή στον Άδάμ ήσαν Γερμανοί άξιωματικοί.
Ό ένας ήταν ό ταγματάρχης Μπερνάρντ Πάολ καί ό άλλος ό λοχαγός Νίκολιτς Γιόχαν. Καί οί δύο ήσαν καμουφλαρισμένοι ώς τουρίστες καί έμεναν σέ μιά βίλλα στο
Καλαμάκι.
Μετά άπό λίγες ήμέρες ό Άδάμ παρουσιάσθηκε ξανά στο κ. Δασκαλάκη μέ
καινούργιες πληροφορίες πού είχε γιά τούς τρεις επισκέπτες τού κέντρου του καί τού
είπε :
— Κύριε άστυνόμε. Σήμερα τό πρωί έφεραν ένα δέμα. Το έκρυψαν κάτω άπό
τις μπανιέρες στήν παραλία καί ύστερα μοΰ είπαν πώς είναι εκρηκτικές ύλες γιά
τήν άνατίναξι τού καραβιού. Τί θά γίνη τώρα κύριε άστυνόμε;
'Ο άστυνόμος χαμογέλασε μέ τήν έρώτησι πού τού έκαμε ό Άδάμ.
— Αύτό είναι πιά δική μας δουλειά. Άπλούστατα θά στείλω δύο άστυνομικούς
νά πάρουν τό δέμα κι’ έπειτα θά συλλάβω τον Ξάνθο καί τήν παρέα του.
Τήν ίδια ήμέρα δύο άστυνομικοί, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τού Άδάμ,
βρήκαν τό δέμα κρυμένο στήν άμμο, κάτω άπό τις καμπίνες. Τό παρέλαβαν καί γύ
ρισαν στο κέντρο αλλοδαπών.
"Οταν διαπιστώθηκε πώς πράγματι τό δέμα ήταν γεμάτο εκρηκτικές ύλες, ό
άστυνόμος διέταξε τή σύλληψι τού Ξάνθου καί των συνεργατών του. Ό Ξάνθος άνακρινόμενος άπό τον κ. Βαλσάμη, άπεκάλυψε όλα τά σχέδια τής άνατινάξεως τού άγγλικού φορτηγού «Σαμίρ». 'Ο Ξάνθος καί οί δύο ξένοι συνεργάτες του προεφυλακίσθησαν, άλλ’ έν τώ μεταξύ ή Γερμανία μάς έκήρυξε τον πόλεμο. ΤΗλθε ή κατοχή καί
οί δύο φίλοι παλαιοί πράκτορες τών Γερμανών Ξάνθος καί Μέλος συναντώνται πάλι
γιά νά συνεχίσουν φανερά πλέον τό προδοτικό έργο τους.
(Σ%η»χΙζκται)

ΕΕΝΑ ΕΓΚΛΗΝΑΤΑ

Α Π Ο Π Ε Ι Ρ 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 Τ Ο Υ Δ Ρ Α Σ Τ Ο Υ Έκ του ’Αμερικάνικου περιοδικού «Λάιν άπ Ντετέκτιβ»,
κατά μετάφρασιν του Άστυφύλακος κ. Α.ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

—Βρήκα μια κάρτα μέσα στο πορτοφόλι τής άδελφής σας, εϊπεν ό ’Ίμχοφ,
πού γράφει: «Έ ν περιπτώσει ανάγκης ειδοποιήσατε το θείο μου Τζώρτζ Ντάνχαμ
στή Γουέαρ τής Μασσαχουσσέτης». Θά τού τηλεγραφήσω αμέσως για οδηγίες σχετικώς μέ τό πτώμα. Στο μεταξύ πρέπει να ορίσω κάποιον νά σάς συνοδεύση πίσω
στή Βίσπ μέ τό τραίνο πού περνά στις δύο τό άπόγευμα. Νομίζω ότι πρέπει νά μεί
νετε εδώ μέχρι τότε καί νά ξεκουρασθήτε, τής είπεν ό άστυνομικός καί συνέχισε
λέγοντας: Παρακαλώ δεχθήτε τά ειλικρινή συλλυπητήριά μου καί νά εισθε βέ
βαια ότι θά κάμω τό πάν γιά νά βρεθή ό δολοφόνος καί νά σταλή στή δικαιοσύνη.
'Τποκλίθηκε καί βγήκε άπό τό δωμάτιο.
* *
*
Τό πτώμα τής νέας τό είχε βρή ό Ά λόις Χέερ, ένας κυνηγός σαμουριών, μαζί
μέ τό ποδήλατό της, πίσω άπό ένα σωρό πέτρες, όταν κατά τά ξημερώματα διέ
σχιζε τό λιβάδι, μερικές έκατοντάδες μέτρα πιο πέρα άπό τήν Καλπετράν. "Ενας
άστυνομικός τής περιοχής, ό Κούρτ "Αϊζενχάουερ, εσπευσεν έπί τόπου γιά νά συγ
κράτηση τούς περιέργους σέ άπόστασι, ώστε νά μή καταστραφοΰν τυχόν ύπάρχοντα
ίχνη, ένώ ό Φράντς Χόρστ έτηλεφώνησε άπό τό σιδηροδρομικό σταθμό στο γραφείο
’Ασφαλείας τής Βίσπ. Τό τηλεφώνημα τό πήρε ό "Ιμχοφ, ό όποιος άνεχώρησε άμέσως γιά τήν Καλπετράν.
'Ο "Ιμχοφ έγνώριζεν ότι τά ύψηλά βουνά πού περιέβαλλαν τήν κοιλάδα, προς
άνατολάς καί προς δυσμάς, άφηναν στο δολοφόνο μόνο δύο κατευθύνσεις γιά νά ξεφύγη καί ότι ήταν σχεδόν άπίθανο νά έχη άπομακρυνθή τόσο γρήγορα μέ αύτοκίνητο, άφοϋ τό έγκλημα διαπράχθηκε έξη μίλλια μακρυά άπό τό δημόσιο δρόμο.
Ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία τής περιοχής καί τά γραφεία ’Ασφαλείας νά θέσουν υπό
έλεγχο τις διόδους καί τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς. ’Εάν ό δολοφόνος ήταν ντό
πιος, ορεσίβιος καί άσυνήθιστος στούς τρόπους του άλλου κόσμου, υπήρχε μεγάλη
πιθανότης ότι θά είχε παραμείνει εκεί στην κοιλάδα καί θά εμπιστευόταν τή διαφυ
γή του άπό τή δικαιοσύνη στήν τύχη.
'Ο "Ιμχοφ κοίταξε τον κατάλογο μέ τά δρομολόγια τών συρμών. Τό έπόμενο
τραίνο θ’ άναχωροϋσε γιά την Καλπετράν στις 10 ή ώρα. Μέ τό ποδήλατο θά πή
γαινε πιο γρήγορα.
’Απέναντι άπό τήν σιδηροδρομική γραμμή Βίσπ - Τζερμάττ, πεντακόσια μέτρα
μακρυά, άνάμεσα στούς λόφους, ήταν τό στενό μονοπάτι καί άνάμεσα ό ορμητικός
ποταμός Βίσπ. 'Ο σωρός άπό πέτρες βρισκόταν μερικά μέτρα κάτω άπό τό μονοπάτι,
οπού τό πτώμα καί τό ποδήλατο είχαν συρθή προσεκτικά γιά νά μή φαίνωνται άπό
μακρυά. 'Η νέα ήταν ξαπλωμένη δίπλα στο ποδήλατο. Τό ένα της χέρι ήταν κοκκαλωμένο πάνω στά άνακατεμένα καί γεμάτα α'ίματα μαλλιά της. Μέ τό άλλο χέρι
κρατούσε τά πλευρά της. 'Ο "Ιμχοφ ύπελόγισε οτι θά είχε πεθάνει πριν 14 ώρες,
δηλαδή στις έξη ή επτά τής περασμένης νύκτας. Τό κοντό δερμάτινο σακκάκι της
καί τό άσπρο κολλάρο τής μπλούζας της ήταν γεμάτα αίματα. Πάνω άπό τό άριστερό
μάτι της ύπήρχε μιά μεγάλη πληγή καί άλλες τρεις βαθειές πληγές στο τριχωτό
τής κεφαλής. Ό "Ιμχοφ δέν μπορούσε νά διακρίνη τά χαρακτηριστικά της, γιατί
τά αίματα έκάλυπταν όλο τό πρόσωπό της. Μιά μεγάλη πέτρα βρισκόταν κοντά
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Α. Βογιατζή : ’Απόπειρα βιασμού καί δολοφονία τουριστρίας στην ‘Ελβετία

στο κεφάλι της και ήταν γεμάτη αΐματα. Τούφες άπό μαλλιά ήσαν κολλημένες έπάνω της.
Τά χαμηλά παπούτσια τής νέας καί οί κοντές κάλτσες της είχαν γεμίσει σκόνη
καί τά ρούχα της ήσαν σέ κακή κατάστασι. 'Ο ’Ίμχοφ άνέσυρε προσεκτικά ένα σκούρο
πορτοφόλι άπό την τσέπη του σακκακιοΰ, πού ήταν γεμάτο έλβετικά φράγκα καί
διάφορα πιστοποιητικά.
— Σεξουαλικό έγκλημα, μουρμούρισε.
Ό Άΐζενχάουερ έ'δειξε τό ποδήλατο.
■
—·Δεν έχει ελβετικό άριθμό κυκλοφορίας, είπε.
—Έάν αύτό είναι τό ποδήλατό της, δεν της χρειαζόταν άριθμός κυκλοφο
ρίας, είπεν ό ’Ίμχοφ, εξετάζοντας τό διαβατήριό της. ~IΙταν Άμερικανίς τουρίστρια.
Επίσης καί ό δολοφόνος πρέπει νά είχε ποδήλατο ή θά φοβήθηκε νά πάρη αύτό έδώ
επειδή δεν είχε άριθμό κυκλοφορίας.
Κάτι περαστικοί προθυμοποιήθηκαν νά φέρουν άπό τό χωριό ενα ξύλινο φέ
ρετρο, όταν ό’Ίμχοφ τούς έξήγησε ότι τό πτώμα έπρεπε νά μεταφερθή μέ τό άπογευματινό τραίνο στή Βίσπ γιά νά γίνη νεκροψία.
Έ νώ ό ’Ίμχοφ τούς περίμενε νά επιστρέφουν, φωτογράφησε τό χώρο τού
έγκλήματος, είς τρόπον ώστε νά φαίνωνται τά ίχνη άπ’ όπου τό πτώμα είχε συρθή
μέσα άπό τό λιβάδι, καί οί βαθειές αύλακιές στο μονοπάτι, δίπλα στήν πέτρινη βρύση,
όπου ήταν βέβαιος ότι ό δολοφόνος της είχε έπιτεθή κατ’ άρχάς. Μετά άνέκρινε τούς
συγκεντρωθέντας. Κανένας δεν είχεν ΐδή τή νέα προ τού θανάτου της.
Δυνατά μπράτσα σήκωσαν τό πτώμα άπαλά καί τό τοποθέτησαν μέσα στο
φέρετρο, βάζοντας μέσα καί τήν ματωμένη πέτρα. Ή συνοδεία ξεκίνησε μέ τον Ά ϊζενχάουερ επί κεφαλής, πού έσπρωχνε τό ποδήλατο. Ή "Ελεν τούς συνάντησε στήν
πέτρινη γέφυρα, οπού καί λιποθύμισε.
** *
Ό ’Ίμχοφ άφησε τήν Έ λεν νά τήν περιποιηθή ή πρόθυμη οικοδέσποινα τής
άγροκατοικίας καί αυτός πήγε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Κόλλησε στήν πόρτα
τού Δημαρχείου μιά προκήρυξι, ή οποία εγραφεν ότι θά έπεβάλετο αύστηρή ποινή
σ’ έκεΐνον πού ήξερε κάτι γιά τό φόνο καί δέν παρουσιαζόταν νά καταθέση. Μετά
διέταξε τον άστυφύλακα Ζίπ νά συνοδεύση τό πτώμα, τήν πέτρα καί τό ποδήλατο
στή Βίσπ, όπου θά τά παρέδιδε στο έργαστήριο τού ϊατροδικαστοΰ, μαζί μέ τό φιλμ
τών φωτογραφιών πού είχε πάρει στον τόπο τού έγκλήματος.
Τηλεφώνησε στον συνάδελφό του Κουόνεν καί τον συνάντησε στο τραίνο,
όπου τού διάβασε τά στοιχεία τού θύματος άπό τό διαβατήριό της. 'Ο Κουόνεν άνέλαβε νά είδοποιήση τό άμερικανικό προξενείο στήν Γενεύη, 90 μίλλια μακρυά, σύμ
φωνα μέ τούς έλβετικούς νόμους, έν περιπτώσει δολοφονίας άλλοδαποΰ. 'Η "Ελεν
θά έπέστρεφε μέ τό άπογευματινό τραίνο.
— Πρέπει νά βρώ κάποιον πού νά είχεν ΐδή τή νέα, ίσως μαζί μέ τον δολο
φόνο, είπεν ό ’Ίμχοφ στο συνάδελφό του. 'Οτιδήποτε κΓ αν προκύψη άπό τήν νεκρο
ψία, είμαι βέβαιος ότι τά ελατήρια διαπράξεως τού έγκλήματος ήσαν σεξουαλικά.
Ό Κουόνεν είπεν ότι θά έπέστρεφε στή Βίσπ στις 6.30' τό άπόγευμα τής
ίδιας ημέρας, φέρνοντας τά αποτελέσματα τής ιατροδικαστικής έξετάσεως καί θά
μελετούσαν μαζί όλες τις πιθανές έκδοχές μετά τό φαγητό.
Ό "Ιμχοφ τηλεγράφησε στο θείο τών δύο κοριτσιών καί κατόπιν προγευμά
τισε μαζί μέ τον Άΐζενχάουερ σ’ ενα μικρό εστιατόριο, δίπλα στήν αίθουσα ανα
μονής τού σιδηροδρομικού σταθμού.
( Συνεχίζεται)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

C H I C A G O
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ * ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ * ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ύπά τοΰ χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υ ν έ χε ια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Ποια δμως είναι ή ιστορία τής ίδρύσεως τοΰ πολυτεχνείου αύτοΰ ; Τήν δα
νείζομαι άπδ δημοσίευμα τής έφημερίδος «The Greek S tar» πού έκδίδεται στο Σι
κάγο καί στήν οποία περιγράφεται ή τελετή του πού έγινε για τήν 28 ’Οκτωβρίου
καί οπού γράφονται τα ακόλουθα.
«Μέ επισημότητα άνάλογον προς το μεγαλεΐον τής μεγάλης ημέρας τοΰ νεω»τέρου Ελληνισμού έωρτάσθη εφέτος ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ύπύ
»τοϋ International Division of the Industrial Engineering college. Προ πάσης
«δμως περιγραφής τοΰ πανηγυρικού γεγονότος θά άπετέλει ουσιώδη παράλ.ειψιν αν
»δέν έγράφοντο όλίγαι λέξεις διά τούς σκοπούς καί τήν λειτουργίαν τού λαμπρού αυ
τού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Τό έλληυοαμερικαυικόυ Πολυτεχνείου τοΰ Σικάγου

«Το International Division οφείλει τήν ίδρυσίν του εις τήν αγνήν καί άνι»διοτελή πρωτοβουλίαν όμάδος εκλεκτών Ελλήνων επιστημόνων, άποβλεπόντων
»άποκλειστικώς εις τήν πνευματικήν καλλιέργειαν καί τήν έπιστημονικήν καί τε«χνικήν μόρφωσιν νέων 'Ελλήνων. Τό ίδρυμα έχει ήδη διανύσει προ πολλού τά πρώ-
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

«τα βήματα τής επιτυχίας του. ’Έχει επιτύχει την άναγνώρισίν του ύπό των μετα«ναστευτικών άρχών διά την χορήγησιν άδειας εισόδου των σπουδαστών εις τάς
«'Ηνωμένας Πολιτείας καί έχει άναγνωρισθή ύπό του Πανεπιστημίου του Ίλλινόϊς,
»άπό την Πολιτείαν καί τάς έκπαιδευτικάς άρχάς του Σικάγου.’Ήδη λειτουργούν
«τμήματα: 1) Προμηχανικών, 2) ’ Ηλεκτρονικής μηχανής (5 έξάμηνα), 3) ’ Ηλεκ«τρικής μηχανικής (5 έξάμηνα), 4) ’Αρχιτεκτονικής μηχανικής (9 έξάμηνα), 5) Βιο«μηχανικής μηχανικής (5 έξάμηνα), καί 7) Βιομηχανικής νομοθεσίας.
« Ή διδασκαλία γίνεται άρχικώς εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, άλλά μέ τήν άμε«ρικανικήν ορολογίαν, ήτοι οί επιστημονικοί καί τεχνικοί όροι διδάσκονται είς τήν
«άγγλικήν.
«Τό International Division έρχεται νά συμπληρώση μίαν τεραστίαν έλλει«ψιν καί νά καλύψη ένα μέγα κενόν. ’Αποτελεί τήν βάσιν καί τά θεμέλια ένός έλλη«νικοΰ έπιστημονικοΰ ιδρύματος, τό όποιον θά δώση είς τούς νέους "Ελληνας τής
« ’Αμερικής ένα σημαντικόν πνευματικόν κέντρον διά τήν διδασκαλίαν τών έπιστη«μών καί τεχνών. Ταΰτα πάντα όμως δημιουργούν ύποχρέωσιν είς τον έπιχειρημα«τικόν καί επιστημονικόν κόσμον νά συμπαρασταθή εις τό έργον τών άνιδιοτελών
«ιδρυτών τού ιδρύματος. Μία τοιαύτη προσπάθεια είναι άξια πάσης ένισχύσεως καί
«θυσίας.
«Τον πανηγυρικόν έορτασμόν καί τό προηγηθέν δεΐπνον έτίμησαν διά τής πα«ρουσίας των ό Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Στ. Ροκανάς, άντιπρόσωποι έπιστη«μονικών καί τοπικών οργανώσεων καί ιδρυμάτων, άντιπρόσωποι τής μεταναστευ«τικής υπηρεσίας, έπιστήμονες, άντιπρόσωποι τού τύπου καί πλήθος κόσμου, πού
«κατέκλυσαν ένωρίς τήν άπέραντον αίθουσαν.
«Τον πανηγυρικόν τής ήμέραςέξεφώνησενό Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος, τον
«όποιον παρουσίασεν ό Διευθυντής κ. Φαρδέλλος. Ό κ. Ροκανας άνεφέρθη είς τά
«κοσμοϊστορικά γεγονότα τής μεγάλης εκείνης έποποιΐας καί άνέλυσε μέ παρατη«ρητικότητα τά πολεμικά συμβάντα τών λαμπρών έκείνων ήμερών. 'Ο ιατρός κ.
»Β. Φώτος, Πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας άνέλυσε τό Βορειοηπει«ρωτικόν ζήτημα καί μέ συγκίνησιν καί πατριωτικήν έξαρσιν έκάλεσε τούς πάντας
«είς συναγερμόν διά τήν άπελευθέρωσιν τής μαρτυρικής γής.'Ο Γενικός Γραμματεύς
«τής Όργανώσεως Γκάπα περιέγραψε τάς σκληράς μάχας τού έλληνικοΰ στρατού
«καί ύμνησε τήν άφθαστον άνδρείαν του. Οί όμιληταί δέν παρέλειψαν νά συγχαρούν
«τούς ίδρυτάς τού International Division καί νά ύποσχεθοΰν τήν άμέριστον συμ«παράστασιν καί άρωγήν των. Οί ιατροί κ.κ. Φώτος καί Φουρναράκης ύπεσχέθη»σαν νά παράσχουν δωρεάν ιατρικήν περίθαλψιν είς τούς σπουδαστάς. Έγένοντο δω«ρεαί έπτά συσκευών T.V. ύπό τού προέδρου τού Courtesy T.V. κ. Λίβα καί έπί«πλων ύπό τού Alpeppek Co.
«Οί κ.κ. Μαντάς καί Τερζάκης (Ντένυ Μπόϋς) προσεφέρθησαν νά ένισχύσουν
«οίκονομικώς καί ήθικώς τό ίδρυμα καί νά συγκροτήσουν επιτροπή διά τήν χορή«γησιν υποτροφιών είς άριστεύοντας σπουδαστάς.
«'Ο διευθυντής κ. Δάλλας άνεκοίνωσε χορηγηθείσας υποτροφίας προς τούς
«άριστεύσαντας σπουδαστάς: Δημήτριον’Αφέδραν, ’Αριστοτέλην ’Αρβανίτην καί
«’Άγγελον Δημόπουλον, τάς όποιας δύνανται νά διατηρήσουν μέχρις άποπερατώσεως
«τών σπουδών των, ύπό τήν προϋπόθεσιν διατηρήσεως τής αύτής έπιδόσεως είς τάς
«σπουδάς των. 'Ο καθηγητής κ. Ρομπάκης κατά τον έορτασμόν παρουσίασεν
«τούς παραστάντας καθηγητάς Πανεπιστημίων κ.κ. Ούώλτερ Τζώνσον τού Πανε«πιστημίου Σικάγου, μετά τής συζύγου του, Φόν Μπράουν καί Φόν Μπέργκ τού
«Πανεπιστημίου τής Βοστώνης, Μπρούς Λάνσντελ, Διευθυντήν τής ’Αμερικανικής
«Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Κούρτζ, Πρόεδρον τού Κολλεγίου, τήνΔίδα Κάμ-
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«μινγκς, άντιπρόεδρον, .τον δικαστήν κ. Δ. Γερούλην και τον περιφεριακόν Κυβερ»την της Ahepe κ. Ίωάννην Καστανήν.
«Μετά το τέλος του προγράμματος του έορτασμοΰ ό κ. Φαρδέλλος ηύχαρίστη»σε τούς τιμήσαντας την εορτήν διά τής παρουσίας των καί έτόνισεν οτι τό 'ίδρυμα
»εΰρίσκεται ήδη εις τήν οδόν τής άναπτύξεώς του. Ό άριθμός των σπουδαστών καί
»ό ρυθμός τής άποδόσεώς των είναι άρτιος, εις τρόπον ώστε λίαν συντόμως τό συν»τελούμενον έργον θά έξασφαλίση τήν γενικήν άναγνώρισιν.
«Έ ν συνεχεία ό ’Αμερικανός καθηγητής κ. Green άνέγνωσε τηλεγραφήματα
«τοΰ Κυβερνήτου Ίλλινόϊς κ. Κέρνερ, τοϋ Δημάρχου 'Αγίου Φραγκίσκου κ. Χρί»στοφερ, τοϋ βοηθού Γραμματέως τοϋ Προέδρου Κέννεντυ κ. Μανάτο, καί άλλων
»πολλών έπισήμων.
«'Η έντύπωσις έκ τοϋ έορτασμοΰ ύπήρξεν άρίστη καί γενική είναι πλέον ή
»έντύπωσις δτι αί πύλαι τοϋ ιδρύματος πρέπει νά παραμείνουν άνοικταί διά νά δέ»χωνται κατ’ έτος περισσοτέρους "Ελληνας σπουδαστάς, καί νά τούς καταστήσουν
«άρτιους καί άποδοτικούς επιστήμονας καί τεχνικούς».
Μετά τήν έπίσκεψι στο έλληνοαμερικανικό αυτό πολυτεχνείο ό κ. Ρομπάκης,
πού είναι φίλος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Βασιλικής Χωροφυλακής, μοΰ εξήγησεν δτι γιά τά παιδιά των άστυνομικών, πού τυχόν θά ήθελαν νά σπουδάσουν στό
ίδρυμα, θά έδέχετο νά μετριάση τά δίδακτρα κατά 50% . ’Επίσης μοΰ άνέφερεν δτι
έχουν επιτύχει άδειαν τής ύπηρεσίας μεταναστεύσεως ώστε οί φοιτηταί νά δύνανται
νά έργάζωνται ώρισμένες ώρες τής έβδομάδος, σέ τρόπο ώστε νά κερδίζουν σχεδόν
έξ ολοκλήρου τά έξοδά τους. Γιά δσους τυχόν ένδιαφέρονται, ή διεύθυνσις τοϋ
Έλληνοαμερικανικοΰ Πολυτεχνείου τοϋ Σικάγου είναι ή έξής :
Industrial Engineering College
Inernational Division
1608 W est Van Buren
or C a w . Taylor 9-1622
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δέν μοΰ έδόθη εύκαιρία νά έπισκεφθώ τον ’Αστυνομικό Διευθυντή τοΰ Σικά
γου γιά νά άκούσω τις άπόψεις του στά θέματα τής δημοσίας άσφαλείας. ’Εν τούτοις από δσα άκούει κανείς άντιλαμβάνεται δτι τό αίσθημα τής άσφαλείας γιά τή
ζωή καί γιά τήν περιουσία τοΰ πολίτου είναι πολύ χαλαρωμένο. Καίτοι βέβαια ή F.
Β.Ι. κατώρθωσε νά έξαφανίση τούς περίφημους παλαιούς γκάγκστερς, έν τούτοις
υπάρχουν άκόμα καί δροΰν κατά διαφόρους τρόπους νέοι άστέρες τοΰ έγγκληματικοΰ πανθέου, πού κατορθώνουν νά έπιβάλουν σιγή στά θύματά τους, οσάκις καταστρέφεται άπό αυτούς ή περιουσία τους, αν δέν θέλουν νά χάσουν τή σωματική τους
άκεραιότητα ή καί τή ζωή τους άκόμη. Μοΰ έδειξαν κάποιον ό όποιος έτυχε νά μπλέξη μέ τό συνδικάτο (δηλαδή τό συνδικάτο των κακοποιών) καί έπειδή ύπήρχεν φό
βος νά καταθέση στήν ’Αστυνομία ώρισμένα στοιχεία πού έγνώριζε γιά τή δράσι τών
κακοποιών αυτών, πήγαν στό σπίτι του καί τοΰ έκοψαν τήν γλώσσα, λέγοντας δτι
τό κάνουν αύτό προληπτικά γιά νά μή μιλήση. ’Εάν μιλοΰσε μετά τό κόψιμο τής
γλώσσας του, δπως τοΰ είπαν θά τοΰ έκοβαν τά πόδια, καί εάν συνέχιζε θά τον σκό
τωναν. Ό άνθρωπος αύτός έχει οικογένεια καί ζή χωρίς γλώσσα.
Πρό ολίγου καιροΰ είχε γίνει μιά ληστεία σέ τράπεζα κατά τον έξής τρόπο.
Μέσα στό χώλ τής Τραπέζης είχον έγκατασταθή ώς δήθεν πελάτες οί λησταί. "Ο
ταν ήλθε τό αυτοκίνητο μέ τή χρηματαποστολή, πού έφρουρεϊτο, βγήκαν ένας-ένας
τρεις ύπάλληλοι, πού μετεϊχον τής χρηματαποστολής, κρατώντας ό καθένας άπό δύο
τσάντες μέ τά χρήματα. Μόλις δμως μπήκε ό πρώτος στό χώλ γιά νά πάη στό
ταμείο, τον πλησίασαν δύο λησταί, ένας άπό άριστερά καί ένας άπό δεξιά, καί τοΰ
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είπαν «μή μιλάς καθόλου και προχώρησε μαζί μας». Τον πήγαν στο αποχωρητήριο,
πήραν τις τσάντες καί τον έκλεισαν μέσα. Τό ίδιο συνέβη καί για τους άλλους δύο
υπαλλήλους, άπό άλλους κακοποιούς. Τα χρήματα οί λησταί τά μετέφεραν έ'ξω καί
τα έδιδαν στο αυτοκίνητο πού τούς περίμενε καί άφοΰ έβεβαιώθησαν δτι το αυτο
κίνητο έφυγε, πήγαν στύ άποχωρητήριο πήραν τούς ύπαλλήλους κατά τον ίδιο τρό
πο καί τούς έβγαλαν στο δρόμο. ’Εκεί τούς άφησαν λέγοντας δτι εάν φωνάξουν θά
σκοτωθούν άμέσως άπό συντρόφους των πού ήσαν στο δρόμο. Οί λησταί μέ άλλα
αύτοκίνητα έφυγαν. Οί δράσται δέν συνελήφθησαν.
'Ένας τρίτος σεξουαλικός έγκληματίας πήρε ένα κοριτσάκι μπροστά άπό το
σπίτι του καί άφοΰ τύ έβίασε το έσκότωσε μέ μαχαίρι. Κατόπιν το έφερε ξανά στο
σπίτι του καί τό έκρυψε κάτω άπό μερικούς θάμνους τής πρασιάς τού κήπου. Μετά
δύο ήμέρες τό βρήκαν. Οί εφημερίδες έκαναν εκκλήσεις νά μιλήση δποιος είδε τον
άνθρωπο, πού μετέφερε τό πτώμα έκεΐ, καί μόλις ύστερα άπό πέντε ήμέρες κάποια
γυναίκα μέ μεγάλη προφύλαξι κατέθεσε στήν ’Αστυνομία δτι είδε τον άνθρωπο πού
είχε στήν άγκαλιά του τό κοριτσάκι, άλλά νόμιζε πώς ήταν άρρωστο. "Ολα αύτά
σημαίνουν δτι κάτι χωλαίνει στή δημοσία ασφάλεια. 'Η υπηρεσία τροχαίας ασκεί
μεγάλη έπίβλεψι.
'Η κοινωνική πρόνοια ιδίως, γιά τούς άνέργους, δηλαδή τό επίδομα ανεργίας,
όπως λέγεται στήν 'Ελλάδα, είναι τέτοιο ώστε πολλοί έργατικοί, ιδίως μαύροι, τό
θεωρούν άρκετό γιά νά ζοΰν χωρίς νά δουλεύουν. Δηλαδή δταν ένας έργάτης δηλώση δτι δέν βρίσκει δουλειά, ή Πολιτεία τού δίνει επί 36 εβδομάδες, δηλαδή επί
τρεις μήνες περίπου, επίδομα, πού κυμαίνεται άπό 32-37 δολλάρια τήν έβδομάδα,
δηλαδή κατά μήνα 3840-4100 δραχμές. Κατόπιν ό έργάτης πιάνει δουλειά γιά
λίγο καιρό καί έπαναλαμβάνει τό σύστημα τού έπιδόματος άνεργίας. "Αν δέκαμμιά
φορά ή ένωσις ή ή άρμοδία κρατική ύπηρεσία τού εύρη δουλειά, αύτός ισχυρίζεται
δτι δέν τού άρέσει ή δουλειά ή ό ιδιοκτήτης καί άποφεύγει νά έργασθή. 'Υπάρχουν
πάρα πολλοί, πού ζοΰν μ’ αυτό τον τρόπο. "Αν δέ τύχη, δπως συμβαίνει μέ τούς
μαύρους, νά έχουν μικρά παιδιά, παίρνουν καί ειδικό επίδομα γιά τό καθένα απ’ αυ
τά, κι’ έτσι συγκεντρώνουν ένα ποσό άρκετό γιά νά συντηρούνται καί νά μεθοκοπούν. Βεβαίως ή ’Αμερική έχει πολλά χρήματα γιά νά δίδη στούς πτωχούς, εΐτε
έθνη είναι αυτοί, είτε πολίτες. ’Αλλά κάποιος άλλος οικονομολόγος ό περίφημος
ύπουργός τού Θησαυροφυλακίου τής ’Αγγλίας Γλάδστων, κάποτε κατήργησε τά διά
φορα επιδόματα γιά νά συγκρατήση τον προϋπολογισμό, καί δταν τού έγένετο σχε
τική έρώτησι άπό τήν άντιπολίτευσι εϊπεν τά εξής. «"Ο τ α ν μ ο ι ρ ά ζ ε τ ε χ ρ ή μ α τ α β ρ ί σ κ ε τ ε δ σ ο υ ς π τ ω χ ο ύ ς θ έ λ ε τ ε».
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

"Υστερα άπό παραμονή δυόμισυ μηνών στήν ’Αμερική νοστάλγησα έντονα τήν
'Ελλάδα. Καί ένώ είχα στο πρόγραμμά μου νά έπισκεφθώ τή Νέα 'Υόρκη καί τήν
Ούάσιγκτων, αποφάσισα ν’ αναχωρήσω κατ’ εύθεΐαν γιά τήν ’Αθήνα.
’Έ τσι τήν 31 Αΰγούστου μέ τον κ. Μπράμη, τήν εξαίρετη γυναίκα του τή
Βακώ καί τις χαριτωμένες κοπέλλες των Μαρία καί Ντάϊαν, πήγαμε στο αερο
δρόμιο. Τούς ευχαρίστησα γιά δλες τις περιποιήσεις καί μπήκα στο άεροπλάνο. "Υ
στερα άπό μιά ωραιότατη πτήσι φθάσαμε στή Νέα 'Υόρκη καί άπ’ έκεϊ στο Παρί
σι καί τελικά σέ 12 ώρες είμαστε στήν άγαπημένη μας ’Αθήνα, τήν ολόφωτη καί
ολόχαρη.
Ν. Α.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
0 ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ -0 ΑΝΟΡΩΠΟΣ-Ο ΠΕΖ0ΓΡΑΦ0Σ
(Μέ τήν επέτειον εκατονταετίας
από τοϋ θανάτου του)
'ϊπ ό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

πηκολούθησαν οί έκλογές γιά τήν άνάδειξη πληρεξουσίων της Δ' Εθνικής
Ε
Συνελεύσεως (1843—1844), καί ό Μακρυγιάννης έξελέγη πρώτος πληρεξούσιος
’Αθηνών. ’Από τήν θέση του αύτή διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλον στις συζητήσεις
πού διεξήχθησαν καί προεκάλεσε τον θαυμασμό τών πληρεξουσίων ή ειλικρίνεια άλλα
καί ή άφέλεια τών λόγων του. Έτόνισεν ό Μακρυγιάννης όταν συνεζητεϊτο ή άπάντησις
στον βασιλικό λόγο τον Δεκέμβριον τοϋ 1843, ότι «πρέπει να τά ποΰμε όλα ξάστερα
στήν άπάντηση», καί κατά τήν συνεδρίαση τής 25 Φεβρουάριου 1844 υπέβαλε τήν περί
φημη έκείνη πρόταση όπως «λόγω τής δυστυχίας καί τής πείνας περιορισθοΰμε εις τά
ροϋχα τής πατρίδος», εννοώντας βέβαια τον περιορισμό μας στα προϊόντα τής εγχω
ρίου βιομηχανίας. ’Ακόμα ό Μακρυγιάννης προέβαλε μέ πείσμα άντιρρήσεις στις υπο
δείξεις τοΰ ’Όθωνος να τροποποιηθή κάπως τό Σύνταγμα, πού μέ τόσες προσπάθειες
είχε ψηφισθή. "Ολα όμως αυτά, καθώς καί ή κατηγορηματική του άρνησις νά γνωστοποιήση στον "Οθωνα τά όνόματα έκείνων πού υπέγραψαν τον «"Ορκον», έξώργισαν τον "Οθωνα καί όσους άπό τούς ισχυρούς τής έποχής τον άκολουθοϋσαν, μέ άποτέλεσμα νά κατηγορηθή ότι άπό καιρού συνωμοτούσε κατά τής ζωής τοϋ βασιλέως,
νά τεθή ύπό περιορισμόν, νά διενεργηθοΰν άνακρίσεις καί νά προφυλακισθή στις 15
Αύγούστου 1852 στον Μανδρεσέν, παρά τήν επικίνδυνη κατάσταση τής υγείας του.
Τήν 16 Μαρτίου 1853 καταδικάσθηκε άπό τό στρατοδικείο μέ ψήφους Ιξ κατά μιας
στήν ποινή τοΰ θανάτου. 'Τπήρξε ευτύχημα γιά τά ελληνικά γενικώς πράγματα τό
ότι ή ποινή έκείνη τοϋ θρυλικού Μακρυγιάννη μετετράπη σέ ισόβια δεσμά, ύστερα σέ
20ετή φυλάκισιν καί, τήν 2 Σεπτεμβρίου 1854, μέ τήν μεσολάβηση τοΰ πανισχύρου
ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών Δ. Καλλέργη, χαρίσθηκε τελικά.
Συντετριμμένος ό Μακρυγιάννης άπό τή φυλακή καί τις κακουχίες, καταρ
ρακωμένος στήν περήφανη άξιοπρέπειά του καί πικραμένος γιά τά όσα άνταλλάγματα έ'λαβε τών άγώνων καί τών θυσιών του προς τήν πατρίδα καί τούς συνανθρώ
πους του, περνούσε μόνος τις ήμέρες του στον κήπο τοΰ σπιτιού του, πού εύρίσκετο
στήν άρχή περίπου τής σημερινής όδοΰ Μακρυγιάννη καί κατελάμβανε τον χώρο
μέχρι τής άρχής τής λεωφόρου Συγγροΰ. «Ό Μακρυγιάννης—γράφει ό Γιάννης Βλαχογιάννης γιά τις τραγικές εκείνες ήμέρες τοΰ ηρώα καί σοφού άγωνιστοϋ—εκλαιεν έργαζόμενος, σκάπτων, μετακομίζων λίθους εις τήν κατασκευήν τοΰ οίκου αύτοΰΓ).
(1) Κατ’ άλλους συγγραφείς πρόκειται περί «επισκευής» τοΰ σπιτιού τοΰ Μακρυγιάννη,
κατ’ άλλους γιά κτίσιμο άλλου οίκίσκου παραπλεύρως τοΰ πρώτου. Σήμερα φυσικά τίποτα δεν
σώζεται. . .
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’Έβλεπε πέριξ τους τόπους τούς ιστορικούς, υπέρ ών άμυνόμενος έ'χυσε το αίμα αύτοϋ, καί ώκτειρε τήν σημερινήν αύτοΰ θέσιν, ήναγκασμένου να μεριμνήση διά προ
σωπικής βαναύσου έργασίας περί τής υλικής συντηρήσεως έαυτοϋ καί τής οικογέ
νειας του...».
Ά λλα δείγμα τής δραματικής του εκείνης καταστάσεως καί τοϋ δτι ό εναν
τίον του διωγμός έξακολουθοϋσε καί μετά τήν άπαλλαγή του άπό τήν ποινή τής
συνωμοσίας, παρέχει ό ίδιος ό Μακρυγιάννης σέ μιά διατριβή πού έστειλε τήν 12
Φεβρουάριου 1859 στον Γ. Βερύκιον, στή Ζάκυνθο, ή οποία είναι άγνωστον αν δημοσιεύθηκε. Γράφει ό Μακρυγιάννης στήν διατριβή αύτή, όπως περιλαμβάνεται μέ
πολλά κενά στο κείμενο τοϋ Βλαχογιάννη: «Ά φοϋ μέ λευτέρωσαν καί πήγα εις το
«χαλασμένο μου σπίτι καί εις τήν ταλαίπωρή μου οικογένεια... μ’ άνάδωσαν οΐ πλη»γές, τήν μία Λαμπρή έπέρσι καί τήν Λαμπρή οπού πέρασε πάγει δυο χρόνια τώρα...
«Πήγα εις τήν σπηλιά όπούναι εις το περιβόλι μου νά ξανασάνω... καί μέ το στανιό
»καί άκουμπώντας μέ τό ξύλο έσωσα έκεΐ, μου ρίχνουν πέτρες καί μέ χτυποΰν καί
«μαγαρισιές άνθρώπινες άπάνω μου' «φάγε άπ’ αυτές, στρατηγέ Μακρυγιάννη, νά
«χορτάσης, όποΰθελες νά κάμης σύνταγμα». Καί μ’ άνοίγουν τόσες νέες πληγές άπό
»τά χτυπήματα κι’ άπο τά άγκυλώματα καί μέ πάγει ώς τήν σήμερον το ομπυον,
«καί αίμα άπο μπροστά καί πίσω' έσάπισα, έσκουλήκιασα... Αύτά έστειλα εις τήν
«δημαρχία κι’ άκρόασιν δέν μοϋδωσε. Καί ξακολούθαγε αύτο ώς τήν παραμονή τοϋ
«Σωτήρος. Κι’ άνήμερα μέ χτύπησαν πολύ, έμεινα νεκρός, δέν στανόμουν ζωντα
ν ό ς είμαι ή πεθαμένος... Νύχτωσα έκεΐ, καί μέ χέρια καί ποδάρια πήγα κι’ έπεσα
«εις το κρεβάτι μου, νά μήν μέ ΐδή ή δυστυχισμένη μου οικογένεια...».
* *
βρισκόμαστε στά 1862, σέ μιά άπο τις πιο δραματικές στιγμές των έλληνικών μας
πραγμάτων καί στά τελευταία τραγικά χρόνια τής ζωής τοϋ Μακρυγιάννη. Ή άποπομπή τοϋ ’Όθωνος, ’Οκτώβριον τοϋ 1862, ευρίσκει τον Μακρυγιάννη βαρειά άσθενή
κάί ώς έκ τούτου μή λαβόντα μέρος, στήν έκθρόνισιν. Άνεμίχθη δμως στά γεγονότα
εκείνα ό υιός του ’Όθων, ό όποιος εΐσήλθε μέ τούς άλλους έπαναστάτας στά ’Ανά
κτορα και παρέλαβε άπό τον θρυμματισμένο θρόνο το στέμμα, πού έφερε στον γη
ραιό πατέρα του ώς «δείγμα τής καταλύσεως τής τυραννίας». Φυσικά, ό μάρτυς
εκείνος πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων έδικαιώθη άργότερα άπό τήν έλληνική συ
νείδηση. Γεγονός είναι δτι κατά τήν επανάσταση εκείνη τής 10 ’Οκτωβρίου 1862
—ας άκολουθήσωμε πάλι τον Βλαχογιάννη—«ό επαναστάτης λαός ένεθυμήθη έν τή
μέθη τής νίκης αύτοΰ τον παλαιόν αύτοΰ άρχηγόν Μακρυγιάννην, μεταβάς δέ εις
τον οίκον του παρέλαβε καί περιήγαγεν αυτόν θριαμβευτικώς άνά τήν πόλιν...».
Ή Β' Έθνοσυνέλευσις (1863-1864) άρχισε νά άποκαθιστά τον Μακρυγιάννη μέ τήν εκλογήν του ώς πληρεξουσίου των ’Αθηνών, αν καί τοϋ ήτο άδύνατον
νά λάβη μέρος στις συνεδριάσεις έξ αιτίας τής άσθενείας του. Τήν 17 ’Ιανουάριου
1864 ή προσωρινή κυβέρνησις τοϋ άπένειμε μέ διάταγμα τον βαθμόν τοϋ ύποστρατήγου, καί τήν 20 ’Απριλίου τον προήγαγε σέ άντιστράτηγο. Πλησίαζε δμως τό
τέλος τοϋ βίου του. Σέ λίγες ήμέρες, στις 27 ’Απριλίου 1864, άπέθανε άπό υπερ
βολική σωματική έξάντληση. ‘ Η κηδεία του έγινε μέ πολλές τιμές καί μέ τήν συμμετοχή δλου τοϋ λαοΰ τών ’Αθηνών τής τότε έποχής. Τον επικήδειο τοϋ θρυλικού
στρατηγού απήγγειλε ό ’Αναστάσιος Γούδας, τον επιτάφιο ό ’Οδυσσεύς ’Ιάλεμος
καί, ποίημα σπανίας έμπνεύσεως ό Άχιλλεύς Παράσχος. ΤΗσαν καί οί τρεις αύτοί
άνδρες άπό τούς νέους έπαναστάτας τών πολυτάραχων έκείνων ετών.

Β.

Ο

. . . .

***

Μακρυγιάννης υπήρξε πραγματικά μεγάλος, άξιος τής πατρίδος του, τοϋ ’Έ 
θνους, τής ευγνωμοσύνης δλων τών Ελλήνων τότε, τώρα καί πάντοτε. A πήρξε μεγάλος αγωνιστής, βαθύτατα άνθρωπος, πολύπλευρο συγγραφικό ταλέντο
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παρ’ δλην την αγραμματοσύνην του (1). 'Ο ηρωισμός του και ή μεγάλη του ελληνική
ψυχή, τό πνεύμα της θυσίας, βρίσκονται διάχυτα στις έπικές σελίδες της ζωής του,
άλλα καί στον γραπτό λόγο πού μάς άφησε καί πού οφείλεται στην μεγάλη έθνική
προσφορά του Βλαχογιάννη. ’Αξίζει τον κόπο νά δούμε ένα άπόσπασμα άκόμα τού
μεγάλου νεοέλληνα ιστοριοδίφη, μελετητοϋ τού Εΐκοσιένα καί σπουδαίου πεζογράφου Γιάννη Βλαχογιάννη. ’Εκείνο τό άπόσπασμα πού άναφέρεται στο πώς άπεκαλύφθησαν καί βγήκαν στη δημοσιότητα τά περίφημα « ’Απομνημονεύματα» τού θρυ
λικού Μακρυγιάννη. Τό παίρνω άπό τον πρόλογο τής Β' έκδόσεως, πού ό Βλαχογιάννης άφησε ημιτελή γιατί πέθανε πριν προφθάση νά τον ύπαγορεύση ολόκληρον
στον βοηθό του, φιλόλογον καθηγητήν "Αγγελον Παπακώσταν :
«Μέ τις κουραστικές έρευνες πού έκανα άπό τά νεαρά μου άκόμα χρόνια γιά
»κάθε τί πού μπορούσα νά βρω περιστατικό ιστορικό εί'τε λαογραφικό χρήσιμο στις
«μελέτες μου, οχι σπάνια άπαντούσα σέ παλιές εφημερίδες καί δημοσιεύματα πο»λιτικά τού στρατηγού Μακρυγιάννη, μέ τά όποια χτυπούσε κυβερνήσεις, άκόμα καί
»τή δυναστεία τού ’Όθωνα, ξεχωριστά μάλιστα τήν ’Αμαλία, πού γ ι’ αυτό φυλα«κίστηκε πολλές φορές. Ά π ’ ολα αύτά είχα σχηματίσει τή γνώμη, πώς ό Μακρυ»γιάννης, άνθρωπος πού γύρευε κάθε τόσο άφορμή νά φωνάζη τή γνώμη του στον
»τύπο, άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες, δέν μπορούσε παρά νά είχε γράψει καί τής
»ζωής του τά περιστατικά. Γι’ αύτό έπήγαινα συχνά στο γιό του, συνταγματάρχη
»τοΰ Μηχανικού Κίτσο Μακρυγιάννη πού έμενε πάντοτε στά Μακρυγιανναίϊκα καί
»τοΰ σύσταινα νά ψάξη στά υπόγεια μήπως καί βρή γραψίματα τού πατέρα του.
«"Υστερα άπό πολλές συστάσεις ό Κίτσος Μακρυγιάννης μέ δέχτηκε μιά μέρα μέ
«κραυγές χαράς- είχε βρή μέσα σ’ ένα τενεκέ μισοσαπισμένα τού στρατηγού τά πο«λύτιμα γραψίματα. Τά πήρα στο σπίτι μου, άφιέρωσα γιά τήν άνάγνωση καί τήν
«αντιγραφή των μήνες πολλούς, κι’ ύστερα τά έδωσα στο τυπογραφείο, οπού τυ«πώθηκαν μ’ έξοδα τού Κίτσου Μακρυγιάννη καί τής αδερφής του κυρίας Παπα«ζήση...
«Τό χειρόγραφο τού Μακρυγιάννη, άνθρώπου πού δέν έκρυβε τήν άγραμματο«σύνη του, ήταν γραμμένο μέ στρογγυλά γράμματα, δέν είχε δμως ούτε τόνους
«ούτε στίξη. ’Αφού έγινε λοιπόν ό άπαραίτητος τονισμός καί ή στίξη, τυπώθηκε
«μέ πολλή προσοχή καί σεβασμό στο πρωτότυπο. Σπανιώτατα διορθώσαμε κανένα
«γλωσσικό λάθος, πού έκαμε ό Μακρυγιάννης θέλοντας νά διατυπώση καμμιά έλ«ληνικούρα δανεισμένη άπό τις εφημερίδες ή τις πολιτικές συζητήσεις στή Βουλή
«καί τις συνελεύσεις.
«"Οσο γιά τήν ιστορική καί φιλολογική άξια τού έργου τού Μακρυγιάννη,
«έργο πού βγήκε αυθόρμητο άπό τήν καρδιά άνθρώπου δυνατού, άπλοϊκοΰ άπό τή
«μιά μεριά, δμως γεμάτη πάθη, πού ξεσπούσανε συχνά καί προκαλοΰσαν άντιρρή»σεις, μοΰ φαίνεται δτι δέν ύπάρχει καμμία άντιλογία πώς τά άπομνημονεύματα
«τού στρατηγού Μακρυγιάννη είναι πολύτιμο μνημείο ιστορικό καί γλωσσικό, χρή«σιμο καί στήν πολιτική ιστορία καί στή γλωσσική μελέτη καί θά εϊναι τέτοιο δσο
»ζή ή Ελλάδα καί ή ελληνική γλώσσα...».
’Αξίζει επίσης νά δούμε ένα άπόσπασμα τού Μακρυγιάννη άπό τον πρόλο
γο τών άπομνημονευμάτων του. Ή μετριοφροσύνη, τό μεγαλείο τής ψυχής του για
τήν πατρίδα καί τόσες άλλες πολύτιμες άρετές τού στρατηγού Μακρυγιάννη βρί
σκονται διάχυτα εδώ :
(1) Τά έλάχιστα γράμματα πού έμαθε ό Μακρυγιάννης οφείλονται σέ άπλοϊκούς ανθρώπους
πού έπλησίασε καί παρεκάλεσε νά τοϋ μάθουν τό άλφάβητο. Πέρα άπό αύτό, μόνον ή ψυχική του
δύναμις τον έκαμε έναν άπό τούς μεγάλους πεζογράφους. Καί διερωταται ό καθένας, ποιου μεγέθους
συγγραφεύς θά άνεδεικνύετο ό Μακρυγιάννης αν έγνώριζε γράμματα, άν είχε σπουδάσει. Πάντως,
ή παλαιότερη γραφή του σώζεται όπισθεν ομολογίας χρεωστικής, μέ χρονολογίαν 1η Νοεμβρίου
1815. Διαλαμβάνει άκριβώς: Ο μ ο λ ο γ ι α ν τ ο α ρ ι φ ι γ ρ. 60.
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Χαραλ. Σταμάτη

« ’Αδελφοί άναγνώστες !
« ’Επειδή έλαβα αύτήνη την άδυναμία νά σας βαρύνω μέ τήν άμάθειά μου
»(άν εβγουν εις φως αυτά όπου σημειώνω έδώ καί ξηγώμαι πότε μέ κόλλησε αύτήνη ή ιδέα,—άπό τά 1829, Φλεβαρίου 26, εις τ ’ ’Άργος—καί άκολουΟώ άγώνες καί
»άλλα περιστατικά τής πατρίδος) σάς λέγω, αν δεν τά διαβάσετε δλα, δεν έ'χει τό
«δικαίωμα κανένας άπό τούς άναγνώστες νά φέρη γνώμη ούτε υπέρ, ούτε κατά...
«Μπαίνοντας εις αύτό τό έ'ργον καί ακολουθώντας νά γράφω δυστυχήματα άναντίον
«τής πατρίδος καί θρησκείας, όπου τής προξενήθηκαν άπό τήν άνοησίαν μας καί
«ιδιοτέλειάν μας καί άπό θρησκευτικούς καί άπό πολιτικούς καί άπό μάς τούς στρα«τιωτικούς, άγαναχτώντας καί έγώ άπ’ ούλα αυτά, δτι ζημιώσαμε τήν πατρίδα μας
«πολύ καί χάθηκαν καί χάνονται τόσοι αθώοι άνθρώποι, σημειώνω τά λάθη όλω»νών καί φτάνω ως τήν σήμερον, όπού δεν θυσιάζομε πότες άρετή
«καί πατριωτισμόν καί είμαστε σέ τούτην τήν άθλια κατάστασιν καί κιντυνεύο«μεν νά χαθούμε. Γράφοντας αύτά τά αίτια καί τις περιστάσες, όπού φέραμεν τον
«δλεθρον τής πατρίδας μας δλοι μας, τότε ως έ'χοντας καί έγώ μερίδιον εις αύτήνη
«τήν πατρίδα καί κοινωνία, γράφω μέ πολλή άγανάχτησιν άναντίον τών αιτίω ν
»0χι νάχω καμμιά ιδιαίτερη κακία άναντίον τους, άλλά ό ζήλος τής πατρίδας μοΰ
«δίνει αύτήνη τήν άγανάχτησιν καί δέν μπόρεσα νά γράψω γλυκύτερα..... Δι’ δλα
«αυτά γράφω έδώ. Ώ ς άνθρωπος μπορώ νά πεθάνω καί ή τά παιδιά μου ή άλλος
«τά άντιγράψη, γιά νά τά βγάλη εις φώς, πρώτο τούς άνθρώπους, όπού γράφω μ’
«άγανάχτησιν άναντίον τους, νά βάνη τις πράξεις τού κάθε ένού καί τ ’ όνομά του
«μέ καλόν τρόπον, δχι μέ βρισιές, διά νά χρησιμεύσουν αύτά δλα εις τούς μεταγε«νεστέρους καί νά μάθουν νά θυσιάζουν διά τήν πατρίδα τους καί θρησκεία τους
«περισσότερη άρετή, νά ζήσουν ώς άνθρώποι σ’ αύτήν τήν πατρίδα καί μ’ αύτήν
«τήν θρησκείαν. Χωρίς άρετή καί πόνο εις τήν πατρίδα καί πίστη εις τήν θρησκεία
«τους έθνη δέν υπάρχουν. Καί προσοχή νά μήν τούς άπατάγη ή ιδιοτέλεια. Καί αν
«σκοντάψουν, τότε εις τον κρεμνόν θά πηγαίνουν, καθώς τό πάθαμε εμείς. "Ολο
«εις τον κρεμνόν κυλάμεν κάθε μέρα...».
Καί σέ κάποιο άλλο άπόσπασμα άπό τά « ’Απομνημονεύματα» προβάλλει ή
οργή, ό θυμός τού Μακρυγιάννη γιά τήν τύχη τών ήρώων τού 1821, γιά δσα
δεινά είδε ό τόπος μετά τήν έπανάσταση. Eivat στοιχεία φοβερά τά δσα περιέχονται στις λιγοστές αύτές γραμμές, μά οχι καί άπηλλαγμένα άπό τά πάθη τού
στρατηγού:
«...Τούς φτιάσαν αύτήνοι οί διακοναραΐγοι, οί άγωνισταί, ’Εκλαμπρότατους!
«τούς λευτέρωσαν άπό τούς Τούρκους κι’ άπό τά χρέη όπού χρώσταγαν τών Τούρ«κων, κι’ έγιναν τώρα μεγάλοι καί τρανοί. Γύμνωσαν καί τούς Τούρκους, πέρνον«τας τό βιόν τους, καί τό έθνος τό γύμνωσαν καί τό άφάνισαν- γιόμωσαν κακίες
«καί φατρίες τούς άνθρώπους τού άγώνος. Τούς καταδιαιροΰν—γιομίζουν αύτήνοι
«άγαθά. Καί οί άγωνισταί δυστυχούν. Τών σκοτωμένων τις φαμελιές δποια είναι
«νέα τή θέλει ό τάδε, σά νά λέμε ό Βελήπασας, ό Μουχτάρπασας, δτι δέν έχει ή
«φτωχή νά φάγη. Τών άγωνιστών οί άνθρώποι διακονεύουν καί γυρεύουν νά πάνε
«πίσω εις τούς Τούρκους. Τούς είχανε αύτήνοι σκλάβους, τούς ντύνανε, τούς συγυ«ρίζανε καί τρώγαν. Εις τήν πατρίδα τους ξυπόλυτοι καί γυμνοί διακονεύουν. Ά πό
«δλα αύτά καημένη πατρίδα δέ θά σωθούνε τά δεινά σου, δτι σιδερώνουν τήν άρετή
«έκεϊνοι δπου σέ κυβερνούσαν καί σέ κυβερνούν, καί τώρα κατατρέχουν τό δίκαιον
«καί τήν άλήθειαν καί μέ ψέμα θέλουν καί μέ σπιγούνους νά σέ λευτερώσουνε* μή»τε τώρα είσαι καλά, μήτε διά τά μέλλοντά σου, μέ τούς άνθρώπους δπου σέ τρι«γυρίζουν, πολιτικούς, σπιγούνους καί τοιούτους άξιωματικούς. Συχωράτε με, άνα«γνώστες, όπούφυγα άπό τό προκείμενον. Μή στοχάζεστε δτ’ είμαι ή γόητας, είτε
«φαντασμένος είτε έγώ άδικημένος. Λυπούμαι καί γράφω αύτά* δτι ήτανε πέντε
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«άδέλφια κι’ έμεινε ένας μόνον άπό τό ντουφέκι' καί οί άνθρωποι τους ήτανε τόσον
«καιρό σκλαβωμένοι καί σώθη μία γυναίκα μόνον κι’ αύτή πείναγε' κι’ έκεΐνοι όπου
«τούς ζήταγε ψωμί θέλαν νά κάμουν τό κέφι τους να τής δώσουνε να φάγη..... «.
***
νας λόγος του Κωστή Παλαμά γιά τά άπομνημονεύματα τοϋ Μακρυγιάννη,
ας είναι τό τελευταίο συστατικό σέ όσα συμπεριέλαβα έδώ γιά τον πολύπλευ
ρον ήρωα καί πνευματικόν κολοσσόν τής Νεωτέρας Ελλάδος. Έλέχθη στήν «Φοι
τητική Συντροφιά» τό 1911 καί περικλείει πολλήν ούσία άπό τό μεγαλειώδες κε
φάλαιο «Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς», κεφάλαιο πού πρέπει νά γίνη κτήμα τοϋ καθενός
μέ όλες τις συνταρακτικές καί έλληνικώτατες λεπτομέρειές του :
« Ή συγγραφή τοϋ Στρατηγού Μακρυγιάννη, κατόρθωμα πιο πλατύ στο θέ»μα, πιο γιομάτο στήν ούσία, πιο τέλειο στο ύφος καί στή διήγηση, άπό τις θύμη»σες τοϋ Κολοκοτρώνη, άσύγκριτο στο είδος του σά θάμα τοϋ ψυχόρμητου, σαν εΐ«δος άριστούργημα τοϋ άγράμματου μά γεροΰ καί αυτόνομου μυαλοΰ, γραμμένο
«άγάλια-άγάλια, ντροπαλά καί άνυποψίαστα, άπό άνθρωπο τοϋ τουφεκιού κι’ όχι
«τής πέννας, μά γραμμένο μέ τό χέρι του τό ίδιο, χωρίς βοήθεια τρίτου, άπό άνθρω»πο άπαίδευτο, πού δέν υποψιάζονταν τή συγγραφική του φλέβα καί πού έτοιμος
«είναι συμπάθειο ικετευτικά νά ζητήση άπό τούς διαβασμένους γιατί τόλμησε νά
«καταπιαστή μέ τή δουλειά τους. Πλούσιο άπό κάθε λογής εκφραστικούς τρόπους
«τό ίδιο τό έργο, πηγή γραμματικών κανόνων, γιά νά άπελπίσουνε καί νά πεισμώ«σουν τον σκελεθρωμένο λογιοτατισμό, γιά νά ξαφνίσουν καί νά τραβήξουνε τον
«άληθινό επιστήμονα, τον ψυχολόγο παρατηρητή, μαζί «ιστορικόν, γλωσσικόν, φι«λολογικόν μνημεΐον», ιερά παραγγελμένο άπό τήν έθνική ψυχή, πού σά νά τοϋ
«ψιθύρισε στ’ αυτί τοϋ συγγραφέα της νά τό συγγράψει...... ».
ΧΑΡΑΛ. Σ Τ AMΑ ΤΗΣ

Υ . Γ . Ό σεβαστός μου ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Δημήτριος Υφαντής, Διοικητής
τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, επισημαίνει μίαν άθέλητον άνακρίβειάν μου
ώς πρός τόν χώρον γεννήσεως τοϋ Μακρυγιάννη. Πρόκειται διά τήν όλίγον έξωθι τοϋ γραφικοΰ Κροκυλείου (Δωρίδος) τοποθεσίαν Ά β ο ρ ί τ η, όπου κατά τήν τουρκοκρατίαν ύπήρχεν
ομώνυμον μικρόν χωρίον, καί δχι διά τό σημερινόν Ά β ο ρ ο ν, χωρίον πού απέχει τρεις
περίπου ώρας—πεζή—άπό τής τοποθεσίας Άβορίτη. Δ ι’ αύτό άλλωστε καί ό άνδριάς τοϋ
Μακρυγιάννη έστήθη πρό ολίγων έτών είς τό Κροκύλειον καί οχι είς τόν ’Άβορον. Προβαίνω
ευχαρίστως είς τήν διόρθοισιν.

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό το υς.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τρ ο φ ή .

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X »

τ \ο τροχαίον
. δίπτυχον
,
,,
,
«ατύχημα—κυκλοφορία»

διέρχεται άποφασιστικήν καμ
πήν. Έ ν πρώτοις, ή άναδιοργάνωσις τοϋ συστήματος προανακρίσεως οδικών
τροχαίων άτυχημάτων διά της δημιουργίας ειδικής υπηρεσίας εις την Τροχαίαν
’Αθηνών, θά φέρη οπωσδήποτε τά άγαθά άποτελέσματα πού προσδοκώνται. Έ κ
παραλλήλου, ό περιορισμός τοϋ χρόνου σταθμεύσεως εις τάς κεντρικάς περιοχάς διά
της τοποθετήσεως μετρητών σταθμεύσεως (παρκομέτρων), ό εφοδιασμός της Τρο
χαίας διά καταλλήλων οχημάτων μεταφοράς παρανόμως σταθμευόντων αυτοκινή
των, ή ένθάρρυνσις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς δημιουργίαν ιδιωτικών χώρων
σταθμεύσεως και ή αυστηρά εφαρμογή τών διατάξεων κινήσεως οχημάτων καί πε
ζών, είναι μέτρα πού έν συνδυασμώ μέ τήν διάνοιξιν νέων λεωφόρων θά δώσουν κά
ποιαν λύσιν εις τό κυκλοφοριακόν μας πρόβλημα όταν καταστούν πραγματικότης.
’Επί τοϋ τελευταίου τούτου ας σημειωθή ότι τά νέα αυστηρά μέτρα Τροχαίας είς τήν
Ρώμην, τά όποια έτέθησαν έν ΐσχύι αύτάς τάς ήμέρας καί χαρακτηρίζονται ώς ή
μεγαλυτέρα μεταρρύθμισις τής κυκλοφορίας άπό τής εποχής τών Καισάρων, έστέφθησαν μέ καταφανή έπιτυχίαν. Κατά τά μέτρα αυτά, ή στάθμευσις άλλά καί τό άπλοϋν
σταμάτημα δι’ έλάχιστον χρόνον τών αυτοκινήτων άπηγορεύθη άπό τής 8ης πρωινής
έ'ως τής 10ης νυκτερινής είς 57 έκ τών κυριωτέρων οδών. Είς τό υπόλοιπον τής
περιοχής τών τριών τετραγωνικών μιλίων τοϋ κέντρου τής πόλεως, ή στάθμευσις
περιωρίσθη είς μίαν ώραν. Έξηρέθησαν τοϋ μέτρου τούτου έλάχισται μόνον οδοί
καί πλατεΐαι, είς αύτάς όμως ή στάθμευσις θά γίνεται μέ πληρωμήν 40 λιρετών διά
την πρώτην ώραν καί 100 διά κάθε μίαν άπό τάς έπομένας ώρας. Οΰτω άπεθαρρύνθησαν οΐ Ρωμαίοι καί δέν σπεύδουν πλέον νά εγκαταλείπουν τά αυτοκίνητά των
παρκαρισμένα είς κεντρικά σημεία καί άπό πρωίας μέχρι νυκτός. Συγχρόνως, αί άρχαί τής πόλεως εγκαινίασαν μίαν υπηρεσίαν μικρών λεωφορείων, τά όποια συνδέουν
τους χώρους σταθμεύσεως είς τά προάστια μέ τό κέντρον τής Ρώμης καί τών οποίων
τους εισπράκτορας άντικατέστησαν μηχανήματα έκδόσεως εισιτηρίων . . . Σοφά τα
μέτρα αυτά καί . . . πραγματοποιήσιμα μήπως καί δι’ ήμάς ;
** *
Τό ίδιον έρώτημα προβάλλει καί δι’ ένα έκ τών πολλών μέτρων πού θά έφαρμοσθοΰν είς τό Μονάχον διά τήν κυκλοφοριακήν άποσυμφόρησιν. Τό μέτρον τοΰτο
συνισταται είς καμπάνιαν τών άρμοδίων άρχών μέ τό σύνθηκα «παίρνετε δωρεάν
τους συμπολίτας σας είς τό αύτοκίνητον», άπευθύνεται δέ είς τούς οδηγούς Ι.Χ. πού
καλούνται νά παίρνουν μαζί τους 2—3 άτομα κατά τάς ώρας τής μεγάλης κινήσεως
καί έφ’ όσον άκολουθοΰν πάντοτε τάς ιδίας διαδρομάς. Προς τοΰτο θά τούς χορηγη
θούν δωρεάν πινακίδες, αί όποΐαι θά άναρτηθοΰν είς τήν δεξιάν πλευράν τοϋ αυτοκι
νήτου καί θά άναγράφουν τήν κατεύθυνσίν τους, μέ τήν ένδειξιν «δεκτοί καί συνεπιβάται». "Οσον διά τά άτυχήματα, ό δήμος τοϋ Μονάχου θά άναλάβη τάς εύθύνας διά
τάς σωματικάς βλάβας καί τάς ύλικάς ζημίας πού θά ύφίστανται οί συνεπιβάταί.
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Ο ά άποτολμήσω νά είπω καί πάλιν δτι ΰφεσις παρουσιάζεται εις δλους τούς το
μείς τοϋ εγκλήματος, μέ τήν ένδόμυχον πεποίθησιν δτι δεν θά άκουσθοΰν όμοβροντίαι πού θά μέ άναγκάσουν το έπόμενον δεκαπενθήμερον νά γίνω πιο προ
ληπτικός . . . Πράγματι, δσοι παρακολουθούν τάς σημειώσεις αύτάς θά έχουν διαπι
στώσει πόσον θίγονται οί άξιότιμοι κ.κ. διαρρήκται—προ πάντων αύτοί—, άπαταιώνες
κ.λ. καί κατά ποιον τρόπον άντιδροϋν διά τά «Εικοσιτετράωρα» τού έπομένου
δεκαπενθημέρου . . . Τέλος πάντων. 'Ύφεσις λοιπόν μετά τά άλλεπάλληλα κρού
σματα εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της περιουσίας, κατά των ήθών καί της τι
μής, μέ έλαχίστας έξαιρέσεις. Έξαίρεσις λ.χ. εις τον τομέα των ήθών ή κ. Σάσα,
άστήρ πρώτου μεγέθους εις τον ύπόκοσμον τής διαφθοράς, ή οποία άπεκαλύφθη νά
συνεχίζη τό προσφιλές της έργον. Πάντως παρουσιάσθη πιο ώργανωμένη εις τό έπάγγελμα, άφοΰ κάθε έξάμηνον ήλλασσε διαμέρισμα—Κολοκοτρώνη, Σκαλιστήρη, Σόροβιτς, Άγαθουπόλεως, Μηθύμνης, κ.λ. καί τελευταίως Κρίσσης—, άφοΰ «ήργάζετο» μόνον άπό τηλεφώνου, άφοΰ κατώρθωσε νά έντάξη άνω των 100 μελών—
«κώλ γκέρλς» κατά τά διεθνώς έπικρατήσαντα—εις τό δίκτυόν της, καί, τέλος,
άφοΰ άνεβίβασε τάς «τιμάς» εις τά πλαίσια τών 200—2.000 δραχμών διά κάθε προ
σφοράν. Έξαίρεσις έπίσης στον τομέα τών διαρρηκτών ό Κ.Λ. τών 23 ετών, ένας
άπό τούς πλέον έπικινδύνους τοΰ φυράματος κατά τά τελευταία έτη, ό όποιος συνελήφθη ύστερα άπό άναστάτωσιν τών συναδέλ.φων Πειραιώς. Μόνον έντός διμήνου
ό «άετός» αύτός, πού κατεζητεΐτο καί διά λιποταξίαν, εΐσέδυσεν εις 20 καί πλέον
καταστήματα καί συναπεκόμισε σημαντικά ποσά, τά όποια άφιέρωσεν εις τον βωμόν
τής «ντόλτσε βίτα» Πειραιώς, ’Αθηνών καί περιχώρων.
* **
Δέν υπήρξε καί τόσον άξιόλογος ή έξαίρεσις εις τον τομέα τής άπάτης καί
τής πλαστογραφίας. Προβάλλουν έδώ αί μορφαί εκείνων τών πλασιέ πού μέ τό νά
διαθέτουν εις τό έμπόριον φαρμακευτικά δείγματα ώς κανονικά φάρμακα, έκτος
τοΰ δτι προκαλοΰσαν κίνδυνον διά την δημοσίαν ύγείαν, έγένοντο ύπαίτιοι καί άπά
της καί πλαστογραφίας εις βάρος τοΰ Τ.Σ.Α.Τ. Προβάλλει έπίσης ή μορφή τοΰ Α.Π.
τών 33 ετών, ό όποιος έξηπάτησεν 20 φιλάθλους καί τούς έπώλησεν άντί 50-450
δραχμών πλαστά έλευθέρας εισόδου εις τά γήπεδα. Έπίσης ή μορφή τοΰ Ι.Β. τών
19 ετών, ό όποιος μέ τό νά πυροβολή άσκόπως εις τό κέντρον τών ’Αθηνών άπεκα
λύφθη δτι έφερεν—πλήν τοΰ περιστρόφου, διά τό όποιον παρεπέμφθη διά παράνομον
όπλοφορίαν καί άσκοπους πυροβολισμούς —πλαστήν ταυτότητα πού τον ένεφάνιζεν
ώς έφεδρον σημαιοφόρον τοΰ ναυτικού. Θά ήτο άσυγχώρητος παράλειψις έάν δέν εμνημόνευα έδώ καί τον Ι.Ζ. τών 36 έτών, ό όποιος ύστερα άπό άποκαταστάσεις ερωτι
κών δεσμών πού σκοτειναί δυνάμεις διετάραξαν, ύστερα άπό « σερνικοβότανα»,
άπό έρωτικά φίλτρα καί «λύσιμο» καί «δέσιμο» πόνων στομάχου, μέσης κ.λ.,
έδέχθη άντί 3.000 δραχμών νά λύση τό «δεμένο» λύσιμο όσφύος ρευματοαρθριτικής
κυρίας. Καί κατάφερε μόνον . . . νά δέση έαυτόν, άφοΰ 10.000 περίπου πού άπαιτοΰντο διά τήν έξαγοράν τετραμήνου φυλακίσεως δέν ύπήρχον . . .

Λ
'
t
***
- t i -λλοδαπών έργα καί ήμέραι. 'Ο ’Αμερικανός ζωγράφος Φ.Γ. τών 28 έτών,
ή σύζυγός του καί . . . ό σκύλος των, άπέδειξαν διά μίαν άκόμη φοράν δτι
ή πολλή εύγένεια βλάπτει. Αύτό τουλάχιστον άπεδείχθη εις κεντρικόν κατάστημα
ειδών λαϊκής τέχνης, δπου ό άκρως υποχρεωτικός τρόπος τοΰ μίστερ Γ. πρός τήν
ΐδιοκτήτριαν τοΰ καταστήματος, τά ύποχρεωτικώτατα χαμόγελα τής κομψής και
ωραίας συζύγου του πρός τό προσωπικόν, καί οί , . . τοΰμπες τοΰ πανέξυπνου σκ,ύ-
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λου των, είχαν ώς μοναδικόν σκοπόν τό να άποσπάσουν τήν προσοχήν καί να δυνηθή
ό μίστερ Γ νά άφαιρέση άρκετά «σουβενίρ». Τούτο ήτο καί τό «λάθος» των, διότι
κατά τήν έρευναν τής κατοικίας του δράστου άνευρέθησαν επιπλέον 1.000 παλαιά
νομίσματα, 50 εικόνες καί άλλα πολλά είδη, πού ό ρηξικέλευθρος τουρίστας άφήρεσε άπό άλλα καταστήματα κατά τό διάστημα τής ένός μηνός έδώ παραμονής του.
Ε πτά μηνών φυλάκισις πού τοϋ έπεβλήθη, άνευ άνασταλτικοΰ τής ποινής άποτελέσματος έν περιπτώσει έφέσεως, ’ίσως πολλά τον διδάξη. Οί Γερμανοί έξ άλλου Κ.Ν.
των 22 καί Φ.Χ. των 26 ετών, έργάται οδοστρωμάτων, έπαλήθευσαν διά μίαν ακόμη
φοράν τό λαϊκόν ρητόν «ό τρελλός είδε τον μεθυσμένο καί φοβήθηκε». Καί βεβαίως
δεν υπήρχε εις τό σημειον εκείνο τής όδοϋ Γ' Σεπτεμβρίου τρελλός διά νά φοβηθή
επί τή θέα των έκείνην τήν νύκτα, υπήρχαν όμως οΐ δύο άστυφύλακες τοϋ σταθμού
πρώτων βοηθειών, οί όποιοι έναντι τών συστάσεών των έδέχθησαν γρονθοκοπήματα
καί λακτίσματα, διά νά μεταφερθοΰν εις τό νοσοκομείου προς νοσηλείαν . . . Κάτι
παρόμοιον μέ τούς Γερμανούς άπέδειξαν καί εκείνοι οί τρεις μεθυσμένοι ’Αμερικανοί
ναΰται, οί όποιοι έγρονθοκόπησαν πολλούς ’Αθηναίους εις τήν λεωφόρον Πανεπιστη
μίου καί άνεστάτωσαν τήν κυκλοφορίαν μέχρι τής συλλήψεώς των. "Οσον διά τούς
δύο άλλους ’Αμερικανούς νεαρούς, οί όποιοι ήθέλησαν νά λάβουν καφέ, ήμίγυμνοι, τά
μεσάνυκτα, εις τήν πλατείαν Συντάγματος, αύτοί άπέδειξαν τό άκριβώς αντίθετον
άπό ο,τι άπέδειξεν τό περιστατικού τοϋ συμπατριώτου των ζωγράφου. "Οτι, δηλα
δή, βλάπτει καί ή πολλή άγένεια . . .
** *
Γεγονός είναι δτι έδώ οί άλλοδαποί σπανίως μάς άπασχολοΰν. Σέβονται τούς
νόμους μας καί τάς κοινωνικάς μας γενικώς άντιλήψεις, τά οσα δέ συνέβησαν αύτάς
τάς ήμέρας πρέπει νά θεωρούνται ώς μία απλή σύμπτωσις γεγονότων. Εις άλλας
χώρας δμως δεν συμβαίνει τό ίδιον. Διαβάζω αύτάς τάς ήμέρας δτι δύο μεθυσμένοι
Τούρκοι άνεστάτωσαν τήν Λιέγην τού Βελγίου καί προεκάλεσαν τήν σύλληψιν 100
συμπατριωτών των έργατών. Οί δύο Τούρκοι παρηνώχλησαν μίαν γυναίκα, ή όποια
παρεπονέθη εις τούς άστυνομικούς καί έκεΐνοι έπέτυχον νά συλλάβουν τον ένα. "Ο
ταν βραδύτερον μετέβησαν εις τήν λέσχην τών έργατών νά συλλάβουν τον άλλον,
έγένοντο δεκτοί μέ βροχήν λίθων καί πλίνθων. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν νά τραυματισθοϋν σοβαρώς τέσσαρες άστυνομικοί, νά κινητοποιηθή μεγάλη άστυνομική δύναμις,
καί νά συλληφθοΰν εκατόν άπό τούς πιστούς τοϋ ’Αλλάχ διά τά περαιτέρω . . .

Με το τεύχος αύτό τά «
δέκατον έτος άπό τής έκδόσεώς

***

·> εισέρχονται εις τό δω
των. Ώ ς περιοδικόν άστυνομικοϋ έν πρώτοις
περιεχομένου, άλλά καί ύλης γενικής έγκυκλοπαιδικής άγωγής—ώς καθωρίσθη
διά τής άπό 8 Μαίου 1953 έγκυκλίου διαταγής τού ’Αρχηγείου—τά « ’Αστυνομικά
Χρονικά» έπεβλήθησαν εις ένα μεγάλο άναγνωστικόν κοινόν καί, γενικώτερον, έπέ
τυχον τής άποστολής των. ’Έργον δλων τών δυναμένωννά διατυπώσουν έγγράφως τάς
δημιουργικάς των ιδέας, άπό τού άνωτάτου μέχρι τού κατωτάτου βαθμού τής άστυνομικής ιεραρχίας καί μέ τούς κανόνας βεβαίως τής καθιερωμένης δημοσιογραφίας
καί λογοτεχνίας, είναι τό νά καταστή τό περιοδικόν μας περισσότερον βήμα άστυνομικών συνεργατών καί όλιγώτερον ίδιωτώ>ν τοιούτων. Το εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΣΗΜ.—ΓΙολλά άξιόλογα άπό τήν ΐδικήν μας αστυνομικήν έπικαιρότητα, ώς καί τό μι
κρόν άπάνθισμα άπό τήν ξένην αστυνομικήν είδησεογραφίαν, παραλείπονται λόγω πληθώρας
ύλης τοϋ τεύχους αΰτοΰ.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Λέκκα.
Πάροδος της όδοϋ Κολοκοτρώνη 25, όπισθεν της παλαιας Βουλής.
’Οφείλει την ονομασία στην συνώνυμη οικογένεια των ’Αθηνών, τής οποίας
τα μέλη ’Αθανάσιος καί Δημήτριος (γνωστότερος ώςΜήτρος), ιδιαίτερα, διεκρίθησαν
κατά τήν διάρκεια τής Έπαναστάσεως. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Ριζόπολι, απέ
ναντι στο Β' νεκροταφείο).
Λεμεσού.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 224, κοντά στη στάσι «Λάρνακος».
Πρόκειται για τη γνωστή πόλι της Κύπρου, πού είναι πρωτεύουσα καί λιμάνι
ομωνύμου επαρχίας καί εύρίσκεται στον μυχό του ομωνύμου κόλπου ή κόλπου’Ακρω
τηρίου. Σήμερα έ'χει περί τις 43 χιλιάδες κατοίκους.
Ή Αεμεσός έκτίσθη κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί άνεπτύχθη σημαντικά
κατά τήν εποχή τής δυναστείας των Λουζινιάν καί άργότερα των Γενουηνσίων καί
έγινε σπουδαιότατο έμπορικό κέντρο. "Οταν οί Τούρκοι κατέλαβον τήν πόλι, τήν κα
τέστρεψαν καί έ'τσι ή Λεμεσός μετεβλήθη σέ άσημη πολίχνη. Σήμερα θεωρείται ώς ή
έμπορικωτέρα των Κυπριακών πόλεων, συχρόνως δέ είναι καί σημαντικό βιομηχανικό
κέντρο.
Λεμπέση ’Αναργύρου.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροΰ 15, απέναντι στήν πλατεία «Τσόκρη».
Ό ’Ανάργυρος Λεμπέσης, φιλικός καί πρόκριτος τών Σπετσών, ήταν πλοιο
κτήτης τής «Κύπριας» καί τής « ’Ασπασίας», μέ τις όποιες προσέφερε στον ’Αγώνα
μεγάλες υπηρεσίες, ιδίως στον Γέροντα, στο Μεσολόγγι καί στον όρμο του Φαλήρου,
όπου διέσωσεν αρκετούς κατά τήν περιπέτεια τοϋ 1827.
Λένορμαν Καρόλου.
’Αρχίζει άπο τήν πλατεία «Μεταξουργείου» καί τελειώνει στον Κολωνό, κοντά
στον κινηματογράφο «Αρμονία».
Ό Κάρολος Λένορμαν (1802—1859), Γάλλος άρχαιολόγος—αιγυπτιολόγος,

526

I. Ράΐκου : 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς

συνεργάτης τοΰ Σαμπολλιόν (περίφημος αιγυπτιολόγος), περιηγήθη πολλά μέρη
της Ελλάδος καί ιδίως τήν Πελοπόννησο καί έξέδωκε σημαντικές άρχαιολογικές
μελέτες. Διετέλεσε καθηγητής της άρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβώνης
καί μέλος τής ’Ακαδημίας των ’Επιγραφών. Άπέθανε στήν Ελλάδα (κατά τό διά
στημα μιας έκδρομής) καί έτάφη στον «Κολωνό».
Λ εοννάτου.
Πάροδος της όδοϋ Κολοκυνθοΰς 30, κοντά στήν πλατεία «Μεταξουργείου».
'Ο Λεοννάτος ή Λεόννατος, πιστός φίλος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ήταν ένας έκ
των έπτά σωματοφυλάκων του. Μετά τον θάνατο τοΰ Κλείτου καί όταν ό Μ. ’Αλέ
ξανδρος ήθέλησε νά αύτοκτονήση, μόνος ό Λεοννάτος έτόλμησε καί τοΰ άφήρεσε τό
δόρυ. "Υστερα άπό τον θάνατο τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου έγινε σατράπης τής Φρυγίας
τοΰ Ελλησπόντου. Τό 322 π.Χ. βοηθώντας τον ’Αντίπατρο κατά τον Λαμιακό πό
λεμο, έφονεύθη ύπό των Ελλήνων ή, κατ’ άλλους, ηύτοκτόνησε.
Λ εοντίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροΰ 103, κοντά στήν Πάντειο Σχολή.
'Ο Λεόντιος, 'Έλλην φιλόσοφος καί ρήτωρ τοΰ Δ' μ.Χ. αΐώνος, ήταν πατέρας τής
Άθηναιδος, συζύγου τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου Β'.
Λεπενιώ του Κ ω νσ τα ντίνο υ.
Πάροδος τής πλατείας «'Α γίων Ά σωμάτων».
Ό Κώστας Λεπενιώτης (1785—1815), άπό τήν Λεπενοΰ τής ’Ακαρνανίας,
περίφημος κλέφτης, ήταν αδελφός (ή άδελφοποιτός) τοΰ Γεωργίου Χασιώτου καί
τοΰ Κατσαντώνη, τον όποιον καί διεδέχθη, μετά τον θάνατον αΰτοΰ, στήν άρχηγία
των Άγράφων. Έπολέμησεν έναντίον τοΰ Ά λή πασά των Ίωαννίνων καί συνυπη
ρέτησε μέ τον Θ. Κολοκοτρώνη στον άγγλικό στρατό τής Έπτανήσου. ’Αργότερα
(1812) διωρίσθη άπό τον Ά λή άρματολός στά Ά γραφα. Μετά τριετίαν άνεκλήθη
καί έδολοφονήθη τήν ήμέρα τοΰ Πάσχα (1815).
Λερού.
Πάροδος τής όδοΰ Α γία ς Ζώνης 64, κοντά στον «Ά γ ιο Νικόλαο». (Στάσις
Καλλιφρονά, λεωφορειακής γραμμής «Πατήσια—’Ερυθρός»).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή νήσο τοΰ Αιγαίου, τοΰ συμπλέγματος τής Δωδεκανήσου, πού εύρίσκεται μεταξύ Πάτμου καί Καλύμνου. ’Έχει έκτασι 55,30 τετρ. χιλ.
καί περί τις 7 χιλιάδες κατοίκους, άπέχει δέ άπό τον Πειραιά 169 ναυτικά μίλλια.
"Εχει έδαφος ορεινό καί πετρώδες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Α γ ία Βαρβάρα).
Λ ή θη ς ·

Πάροδος τής όδοΰ Α γίου Μελετίου 107, κοντά στον κινηματογράφο «Καπιτόλ».
'Η Λήθη ήταν, κατά τήν μυθολογία, ένας άπό τούς πέντε ποταμούς τοΰ Άδου
καί παριστάνεται στήν τέχνη ώς γέρος πού κρατά μιά ύδρία καί ένα κύπελλο. Ά πό
τό νερό αύτό όταν έπιναν οί νεκροί έλησμόνουν τό παρελθόν. Ώ ς πρόσωπον ή Λήθη,
κατά τήν μυθολογία, ήταν κόρη τής ’Έριδος καί έξεπροσώπει τήν άγνωμοσύνη.
Λ ήμνου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 182, κοντά στήν πλατεία « ’Αμερικής» (’Αγά
μων).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή νήσο τοΰ Β. Αιγαίου πού έχει 475. τετρ. χιλιομ.
καί 23 χιλιάδες, περίπου, κατοίκους.
Ώ ς παλαιότεροι κάτοικοι τής Λήμνου άναφέρονται οί Σίντοι, θεωρούμενοι
ώς σιδηρουργοί καί θεράποντες τοΰ 'Ηφαίστου. ’Αργότερα κατωκήθη ύπό τών Μιννών, τούς όποιους έξεδίωξαν οί Τυρρηνοί. Τό 1462 κατελήφθη άπό τόν Μωάμεθ Β'
καί επανήλθε στήν Ελλάδα τό 1912. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προ
άστια τών ’Αθηνών).
( Σ υνεχίζεται)

ΕΙ ΔΗΣΕΙ Σ <
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΛΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Διά Β. Δ. προήχθησαν, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέ
σεων καί έκ τών έν ΐσχύι πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1964, κατ’ έκλογήν εις τον
βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί υγειονομικοί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ.
Γεώργιος Άναγνωστάκης καί ’Ιωάννης Μαρτάκος.
* **
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΑΠ Ο ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
-—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό Ύπαρχιφύλαξ κ. Πανα
γιώτης Κωσταρίδης καί 2) οί ’Αστυφύλακες κ. κ. Δημήτριος Ράπτης καί Κων
σταντίνος Γραμμένος.
■
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό Άρχιφύλαξ κ. Ίγνάντιος
Κουβάτσος διά λόγους υγείας, καί 2) οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος
Ρεπούλιος καί ’Ιωάννης Χολέβας, κριθέντες άκατάλληλοι προς μονιμοποίησιν.
*

**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Έσοκτερικών καί λόγω υπηρεσιακών
αναγκών, οί κάτωθι άξιωματικοί έτοποθετήθησαν ώς ακολούθως :
Α) Ε ι ς Ά ρ χ η γ ε ΐ ο ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν , ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β' κ. Δημήτριος Μόρος, έκ της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Β) Ε ι ς Γ ε ν ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν οί :
1. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. ’Ιωάννης Κεφαλάς, έκ τής ’Αστυνομικής
Σχολής. 2. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Κωνσταντίνος Στόκας, έκ τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. 3. ’Αστυνόμος Β' κ. Θεοδόσιος Τζαμτζής, έκ τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. 4.Ύπαστυνόμος Α' κ. Χριστόφορος Πάτσιος,
έκ τής ’Αστυνομικής Σχολής. 5. Άνθυπαστυνόμος κ. ’Αθανάσιος Γεωργίου, έκ
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Γ) Ε ι ς Γ ε ν ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Ε θ ν ι κ ή ς ’Α σ φ α λ ε ί α ς , ό
’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Δ) Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α θ η ν ώ ν οί : 1. ’Α
στυνομικός Διευθυντής Β' κ. Ευθύμιος Σταθόπουλος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύννσεως Πειραιώς. 2. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Παναγιώτης Θάνος, παρά
τή αυτή υπηρεσία υπηρετών. 3. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Δημήτριος Τσάδαρης, έκ τής Διευθύνσεως Τουριστικής ’Αστυνομίας. 4. ’Αστυνομικός Διευθυν
τής Β' κ. ’Απόστολος Κατσώλης, έκ τής Γενικής Διευθύνσεως ’Εθνικής ’Ασφα
λείας. 5. ’Αστυνόμος Β' κ. Άνδρέας Κωσταράς, έκ τής Γενικής Διευθύνσεως
’Εθνικής ’Ασφαλείας. 6. 'Υπαστυνόμος Α' κ. Νικόλαος Καστάνης, έκ τής Γενικής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων. 7. Άνθυπαστυνόμος κ. ’Αντώνιος Μιχαλολιάκος, έκ τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ε) Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς οί : 1. ’Α
στυνομικός Διευθυντής Β' κ. Ή λίας Ίατρόπουλος, παρά τή αύτή υπηρεσία υπη
ρετών. 2. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Γεώργιος Ταμιολάκης, έκ τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Πατρών. 3. ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Βασίλειος Δη-
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μόπουλος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. 4. ’Αστυνομικός Διευθυν
τής Β' κ. Γεώργιος Χατζηελευθερίου, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
ΣΤ) Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν , ό ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Β' κ. ’Αθανάσιος Καφαράκης, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
Κερκύρας.
Ζ) Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Σ χ ο λ ή ν , ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. Κων
σταντίνος Χρονόπουλος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Η) Ε ι ς
'Υπηρεσίαν
Προστασίας
’Ε θ ν ι κ ο ύ
Ν ομί
σ μ α τ ο ς οΐ: 1. ’Αστυνόμος Α' κ. ’Αγησίλαος Κοτρώτσος, έκ τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως ’Αθηνών. 2. ’Αστυνόμος Β' κ. Στέφανος Παπατριανταφύλλου, έκ
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας. 3. Ύπαστυνόμος Β' κ. Νικόλαος Κάλ
λιας, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Θ ) Ε ΐ ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς , ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Β' κ. Νικόλαος Μπιτούνης, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
’Αθηνών.
I) Ε ΐ ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν, ό 'Υγειονομικός ’Α
στυνόμος Β' κ. ’Ιωάννης Ρόζος, παρ’ αύτώ υπηρετών.

ΠΕΝΘΗ

Κωνσταντίνος Μπλέττας
Τήν Ι9ην Μαΐου άπεβίωσε εις τό νοσοκομεΐον «Εύαγγελισμός» ό έν ένεργεία
Άστυφύλαξ Κωνσταντίνος Μπλέττας. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τοϋ
ιερού Ναού τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος (Αιγάλεω). Κατ’
αύτήν παρέστησαν φίλοι και συνάδελφοι τοϋ μεταστάντος, αντιπροσωπεία δέ τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος άπέδωσε τάς κεκανονισμένας τιμάς.
Ό Κωνσταντίνος Μπλέττας έγεννήθη τώ 1923
εις τήν Βελλίναν τής Κορινθίας καί τώ 1946 κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. ’Από τής έξόδου
του έκ τής ’Αστυνομικής Σχολής ύπηρέτησεν εις
διαφόρους άστυνομικάς υπηρεσίας, έπί πολύ δέ χρό
νον εις τήν 'Υποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών. Σεμνός, σοβαρός καί εύσυνείδητος υπάλληλος,
έξετιμάτο ύπό πάντων.
Συλλυπούμεθα τούς οικείους του και εύχόμεθα
όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν αύτοϋ.
Α ίω νία σου ή μνήμη άγαπητέ Κ ώ σ τα .

