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«Κόκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ’ της κλώτσο νά γυρίση
παραμύθι ν’ άρχινήση».
παραμύθι πού άρχισε λίγα χρόνια πριν στη χώρα τοΰ "Αντερ
Τδσεν,ομορφότερο
βρήκε πριν λίγες μέρες την εύτυχέστερη όλοκλήρωσί του, κάτω άπό τον

καταγάλανο ουρανό τής χώρας των Θεών τοΰ Όλύμπου. Ή Α.Β.Υ., ή πριγκίπισσα
"Αννα-Μαρία τής Δανίας, εγινε, μέ τις ευχές Θεοϋ καί άνθρώπων, βασίλισσα
των Ελλήνων, στο πλευρό τοΰ νεωτέρου βασιλιά τοΰ κόσμου.
Τό παραμύθι άρχισε μια μέρα τοΰ 1959, όταν ή βασιλική μας Οικογένεια βρι
σκόταν στις σκανδιναυβικές χώρες. ’Εκείνη τήν έποχή ενα κοριτσόπουλο, μόλις 13
χρονών, άντάμωσε τις ματιές ενός παληκαριοΰ 19 χρονών. ΤΗταν ή τριτότοκη θυγα
τέρα τοΰ Βασιλέως τής Δανίας "Αννα-Μαρία καί ό τότε διάδοχος τοΰ έλληνικοΰ
θρόνου, Κωνσταντίνος.
Δύο χρόνια μετά, όταν ό διάδοχός μας, Όλυμπιονίκης τότε, βρισκόταν ξανά
στην Κοπεγχάγη, άντάμωσε ξανά τό κοριτσόπουλο, πού τώρα όμως ήταν μιά πανέ-
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μορφή γλυκεία δεσποινίδα. 'Ο Κωνσταντίνος, καθώς ό ίδιος εξομολογείται, έννοιωσε τήν καρδιά του νά κτύπάη γιά πρώτη φορά παράξενα. Μια τρανή αγάπη,, ένας
έρωτας, είχε πλέον γεννηθή.
Τον Μάϊο τοϋ 1962, τότε πού έτελοΰντο στήν ’Αθήνα οί γάμοι τής πριγκιπίσσης Σοφίας της Ελλάδος, μέ τον πρίγκιπα τής 'Ισπανίας Δον Χουάν, μιά πριγκίπισσα πανέμορφη άπό τις χώρες του Βορρά, ανάμεσα στις τόσες άλλες πριγκίπισσες, προσελκύει τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον των υψηλών προσκελημένων, άλλα καί τοϋ
άνωνύμου πλήθους, πού είχε κατακλύσει τούς δρόμους τών ’Αθηνών. Είναι ή Ά νναΜαρία τής Δανίας, ή νεαρώτερη πριγκίπισσα τής Εύρώπης, πού γοητεύεται κυριο
λεκτικά άπό τήν άρρενωπή φυσιογνωμία τοϋ Όλυμπιονίκου διαδόχου μας. Στον
μεγάλο χορό τών άνακτόρων, χόρεψε μαζί Του καί γιά πρώτη φορά ένοιωσε κι’ αυ
τή νά είναι έρωτευμένη. Κι’ όταν χορεύοντας κοιτάχθηκαν στά μάτια, έννοιωσαν
καί οί δυό τους, άθόρυβα, πώς έκείνη τή στιγμή οί ψυχές τους ένώθηκαν γιά πάντα.
Τό αίσθημά Τους κρατήθηκε μυστικό, τουλάχιστον γιά τούς πολλούς, καί
μόνο ύστερα άπό εξ μήνες, τον ’Ιανουάριο τοϋ 1964, έπισημοποιήθηκαν οί άρραβώνες. "Ομως τήν τρανή ευτυχία τών δύο έρωτευμένων, άκολούθησε ένα βαρύτατο
γι’ αυτούς καί τον έλληνικό λαό πλήγμα. Τον περασμένο Μάρτιο, ύστερα άπό μιά
άδυσώπητη πάλη μέ τον θάνατο, άπέθανεν ό στοργικός πατέρας, ό βασιλιάς Παύλος.
'Ο μέχρι τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, ό μαθητευόμενος μονάρχης, άνακηρύσσεται βασιλιάς τών Ελλήνων. Στούς νεανικούς του ώμους φορτώνεται τις μεγάλες
εύθϋνες τόϋ Θρόνου.·' Μολονότι άπό τά μικρά Του χρόνια, είχε παρακολουθήσει άπό
κοντά τον σοφό πατέρα Του, στήν άσκησι τών βασιλικών καθηκόντων καί, οπωσ
δήποτε, είχεν-αρκετή πείρα, παρά ταΰτα νοιώθει μεγάλες τις νέες Του εύθϋνες. Μέ
σα στον πόνο καί στήν άφατη οδύνη γιά τον χαμό τοϋ λαοφιλούς βασιλιά-πατέρα
Του, αναλαμβάνει τά νέα Του καθήκοντα, φωτισμένος άπό τό παράδειγμα ’Εκεί
νου, τοϋ μόνου, τοϋ ύπερόχου, τοϋ άναντικατάστατου.
Στις κρίσιμες στιγμές τής ζωής Του καί τής βασιλείας Του, νοιώθει κοντά
Του τήν άγάπη καί τήν στοργή τής μητέρας Του καί τής μνηστής Του ΆνναςΜαρίας. Μέ τήν ψυχική συμπαράστασί Τους, άλλά καί μέ τήν δική Του προσωπι
κότητα, τήν σφυρηλατημένη στις υγιείς ήθικές, κοινωνικές καί έθνικές αρχές τής
πατρίδος μας, συνεχίζει τον δρόμο τών πεπρωμένων Του.
"Ομως, τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος ζητούν μιά βασίλισσα. Οί "Ελληνες θέ
λουν πλάϊ στον Όλυμπιονίκη βασιλιά τους, τή νέα τους βασίλισσα, τήν κόρη τών
ονείρων τοϋ βασιλιά μας. Καί ή μικρή πριγκίπισσα, ή ξέγνοιαστη μαθήτρια τοϋ
ελβετικού κολλεγίου, αισθάνεται πώς θά πρέπει ν’ άκολουθήση τή μοίρα Της. Ε 
τοιμάζεται γιά τούς γάμους, γιά τά νέα Της καθήκοντα. Μ’ ένα γλυκό χαμόγελο
άτένισε τό μέλλον, δπώς ύλες οί κοπέλλες τής ήλικίας Της πού βλέπουν τά όνειρα
τής καρδιάς τους νά γίνωνται πραγματικότης.
***
λλά, άφοΰ μιλάμε γιά τήν πανέμορφη κόρη τοϋ Βορρά, άς δοΰμε γιά λίγο καί
Α
τήν οικογένεια Της, πού άνάθρεψε μέ στοργή καί δημοκρατικότητα τήν και
νούργια βασίλισσα μας, άλλά καί τή χώρα Της, πού άφησε γιά νάρθη στή χώρα
τοϋ 'Ηλιου καί τοϋ γαλάζιου ούρανοΰ.
'Η βασιλική Οικογένεια τής Δανίας, είναι ή άρχαιοτέρα βασιλεύουσα δυνα
στεία τής Εύρώπης. Καί πριν άκόμη άπό τον γέρο Γκόργκ, τον πρώτο γνωστό Δα
νό βασιλιά, τή χώρα τοϋ ’Άντερσεν κυβερνούσαν βασιλιάδες, αιρετοί στήν άρχή,
κληρονομικοί άργότερα. Τετρακόσια χρόνια, μέχρι τό 1863, έβασίλευσεν ή δυναστεία
τών "Θλντεμποργκ. 'Ο τελευταίος απόγονός της, Φρειδερίκος Ζ', άπέθανε χωρίς
διάδοχο. "Ετσι άνέβηκε στο θρόνο ό Χριστιανός Θ', άρχηγός τής δυναστείας τών
Γλύξμπουργκ, άπό τήν όποια προέρχεται καί ή ελληνική βασιλική Οικογένεια.
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Ό σημερινός βασιλιάς της Δανίας, Φρειδερίκος Θ' καί ή βασίλισσα "Ιγκριντ,
κόρη του βασιλιά τής Σουηδίας Γουσταύου Σ Τ ' Άδόλφου, έχουν τρεις κόρες: Την
Μαργκρέτε, 24 χρόνων, διάδοχο τοϋ θρόνου, την Βενεδίκτη, 20 χρόνων, καί την ση
μερινή βασίλισσά μας, τήν ’Άννα-Μαρία, 18 χρόνων. Σύμφωνα μέ προηγουμένη
διάταξι τοϋ Συντάγματος τής Δανίας, διάδοχος στο θρόνο μόνο άρσενικό παιδί των
βασιλέων μπορούσε ν’ άναδειχθή. Επειδή όμως τέτοιο παιδί δέν γεννήθηκε καί για
νά μή σταματήση ή βασιλική δυναστεία, έπρεπε νά γίνη τροποποίησις τοϋ Συντάγ
ματος. 'Ο βασιλιάς τής Δανίας, γνωστός για τις δημοκρατικές του άντιλήψεις, θέ
λησε όπως, στό τόσο λεπτό για τήν χώρα Του καί τή δυναστεία Του ζήτημα, έχει
καί τήν γνώμη τοϋ κυριάρχου λαοΰ. ’Έτσι υστέρα από σχετικό δημοψήφισμα, ό λαός
ομόφωνα τάχθηκε υπέρ τής τροποποιήσεως τής σχετικής διατάξεως τοϋ Συντάγμα
τος.' Μ’ αυτό τον τρόπο ή πριγκίπισσα Μαργκρέτε έγινεν έπισήμως διάδοχος τοϋ
δανικοϋ θρόνου.
Άλλα καί ή Δανία είναι πέρα για πέρα μια χώρα παραμυθένια καί μόνο σ’
αυτή μποροΰσε νά γεννηθή ό Άντερσεν. Άποτελεϊται άπό μιά χερσόνησο, σχεδόν
νησί καί 500 πραγματικά νησιά. Είναι γνωστή παράλληλα ή Δανία γιά τήν ιδανι
κή της κοινωνική όργάνωσι, τό υποδειγματικό εκπαιδευτικό της σύστημα, τήν άξιοζήλευτη εργατική πολιτική της καί τήν πλούσια οικονομία της.
Σ ’ αυτή τή χώρα γεννήθηκε ή σημερινή μας βασίλισσα. Σ ’ αύτή τή χώρα, μέ
τά κανάλια, τις λίμνες, τά δάση, τούς πύργους καί τά παλιά πλινθόκτιστα σπίτια
της, άνατράφηκε μέ κάθε δημοκρατικότητα, ή νέα βασίλισσα των Ελλήνων.
*
* *
ά «’Αστυνομικά Χρονικά », συμμετέχοντα στή μεγάλη χαρά τοϋ ελληνικού
"Εθνους καί στήν προσωπική ευτυχία τοϋ δημοφιλούς μας βασιλιά, αφιερώ
νουν αύτές τις στήλες, μέ τήν βεβαιότητα ότι έξωτερικεύουν τήν βαθειά προσήλωσι
των άστυνομικών στό σύμβολο τοϋ ’Έθνους. "Οπως μέχρι τώρα κάθε γεγονός πού
είχε πανελλήνια ή παγκόσμια άκτινοβολία, σχολιάσθηκε, κατά κάποιο τρόπο, άπό
τις στήλες αύτές, έτσι καί οΐ βασιλικοί γάμοι, παρέχουν σέ μάς τήν εύκαιρία νά
άσχοληθοΰμε γιά λίγο μ’ αύτούς, άπό τήν ήμέρα τής άφίξεως τής σημερινής μας
βασιλίσσης μέχρι καί τήν ήμέρα τής άναχωρήσεως τοϋ ζεύγους των έστεμμένων μας,
γιά τον μήνα τοϋ μέλιτος. Ά λλ’ αν οί βασιλικοί γάμοι μάς παρέχουν τήν εύκαιρία
ένός τέτοιου ρεπορτάζ, αύτό έπιβάλλεται άκόμη περισσότερο γιά μάς τούς ύπηρετοΰντας στήν ’Αστυνομία Πόλεων, σέ μάς πού ολο τό διάστημα των προετοιμα
σιών καί τής τελετής των γάμων έλαχεν ό κλήρος νά λάβουμε τά τόσο άπαραίτητα,
σέ παρόμοια σημαντικά γεγονότα, μέτρα τάξεως καί άσφαλείας.
Καί νοιώθουμε, δέν τό άποκρύπτουμε, ιδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίησι, γ ι’
αύτή τήν εΰνοια τής τύχης, γιατί καί έμεϊς, άπό τήν ΐδική μας σκοπιά, συμβάλαμε
άποφασιστικά στήν έπιτυχημένη όλοκλήρωσι τού 6λου τελετικοϋ μέρους των βασι
λικών γάμων. 'Υπήρξαμε, γιά μιά άκόμη φορά, οί άφανεϊς ήρωες πού νυχθημερόν,
άπό τον άρχηγό τού Σώματος ώς τον τελευταίο άστυφύλακα, δώσαμε έξετάσεις
ένώπιον μιάς διεθνούς αύστηράς έξεταστικής έπιτροπής καί διακριθήκαμε. Δέν έχει
σημασία αν κουραστήκαμε, αν βρεθήκαμε στήν άνάγκη νά δυσαρεστήσουμε πολί
τες, άν δέν μπορέσαμε νά φανούμε άρεστοί σέ μερικούς άπό τις έκατοντάδες τών
χιλιάδων πού κατέκλυσαν τούς δρόμους τών ’Αθηνών. Πιστεύουμε άπόλυτα δτι κι’
εκείνοι άκόμη, πού προς στιγμήν παρεξήγησαν τήν αύστηρότητα πού έπεδείξαμε
σ’ ώρισμένες περιπτώσεις, κατά βάθος άνεγνώρισαν τό λεπτό μας έργο.
'Η ’Αστυνομία Πόλεων πολλές φορές ώς τώρα βρέθηκε σέ μεγάλη δοκιμα
σία, άλλά οί βασιλικοί γάμοι, τούς οποίους έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους τόσοι
καί τόσοι εστεμμένοι καί πρίγκιπες, καθώς καί έπίσημοι άπό 8λο τον κόσμο, δέν
είναι συνηθισμένο γεγονός. ’Ό χι μόνον ή ’Αστυνομία πού εκαλείτο νά λάβη μέτρα
τάξεως, άλλά ολόκληρο τό "Εθνος τις ήμέρες αύτές βρέθηκε σέ μιά πυρετώδη κί-
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νησί. Οί προσπάθειες όλων των αρμοδίων ένα καί μόνο είχαν σκοπό. Νά μή παρατηρηθή καμμιά άταξία. Θέλουμε νά πιστεύουμε πώς άπό την πλευρά τη δική μας
όλα πήγαν καλά. Αυτό είναι γιά μάς ή πιο τρανή ίκανοποίησις.
***
στερα άπό αυτή την παρέκκλισι, πού κατά τή γνώμη μας ήταν έπιβεβλημένη, ας γυρίσουμε νοερά λίγες ημέρες πρίν, τότε πού γιά μιά εβδομάδα ολόκληρη
ή ’Αθήνα άπό άκρη σ’ άκρη καί μαζί της ή Ελλάς γιόρταζε τό μεγαλύτερο χαρ
μόσυνο γεγονός. ’Ά ς μή ξεχνούμε έπίσης ότι άπό την εποχή του Κάδρου είχε νά
γιορτάση ή ’Αθήνα βασιλικούς γάμους. Γιόρτασε βέβαια κατά καιρούς διαφόρους
πριγκιπικούς γάμους, όχι όμως βασιλικούς. 'Η δημοτικότης του Όλυμπιονίκου
βασιλιά μας, τήν οποία τόσο δημοκρατικά είχε καλλιεργήσει ό άποθανών πατέρας
Του, άλλά καί ή προσωπικότης έν τώ συνόλω της τής μνηστής Του, αύξησε κατά
πολύ τό ένδιαφέρον τοϋ λαού μας γιά τούς γάμους. "Ολοι οί "Ελληνες, άνεξαρτήτως
πολιτικής τοποθετήσεως, άλλος πολύ καί άλλος λίγο, έζησαν μέ τήν ψυχή τους τό
μεγάλο γεγονός τής ζωής του βασιλιά μας. ’Ακόμη όμως περισσότερο ό μεγάλος
έρωτας, πού λατρεύθηκε σάν Θεός στην πατρίδα μας, έκανε τις εύαίσθητες καρδιές
των Ελλήνων νά συμμετάσχουν ψυχή τε καί σώματι στούς βασιλικούς γάμους. Στην
πεζή, όπως συνηθίσαμε νά λέμε τή σημερινή μας έποχή, τήν ποτισμένη άπό πρω
τοφανή ώφελισμό, σαρκάζεται πολλές φορές ό ρομαντισμός των ιδεών καί ή άγνότης των αισθημάτων. Κι’ όμως, ύπάρχουν στιγμές πού άποδεικνύουν πόσο σημαν
τικές καί άναλλοίωτες έχουν παραμείνει στις άνθρώπινες ψυχές μερικές άπλές ά
ξιες, αύτές μέ τις όποιες πλάθονταν τά παραμύθια, όπως ή άγάπη ή καλωσύνη, τό
λυγερόκορμο βασιλόπουλο καί ή πεντάμορφη βασιλοπούλα. 'Η ’Αθήνα είχε τό προ
νόμιο νά ζήση άπό κοντά μιά παραμυθένια τέτοια ώρα. Καί σ’ αύτό δέν συνέβαλαν
μόνον ή σκηνοθεσία των διαφόρων πομπών, οί στολές, τά παράσημα καί οί παρα
τάξεις. ΤΗταν τό γεγονός οτι δύο νέοι, στήν ωραιότερη ήλικία Τους, κοινοποιούσαν
σ’ ολόκληρο τον κόσμο τήν εύτυχία Τους, πού ήλθε σάν έπιστέγασμα μιάς τρανής,
ρομαντικής άγάπης. ΤΗταν άκόμη τό γεγονός μιάς πρωτοφανούς άρμονικότητος
ερωτευμένου Ζεύγους. Συνδυασμός τέλειος, πού δύσκολα άνευρίσκει κανείς στήν
ιστορία καί τούς θρύλους.
sjc**
αρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 1964. 'Ολόκληρη ή ’Αθήνα βρίσκεται στο πόδι.
Φθάνει στήν Ελλάδα ή μνηστή τού βασιλιά μας Άννα-Μαρία. 'Η ’Αστυνο
μία, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, έχει καταλάβει δεξιά κι’ άριστερά όλους τούς
δρόμους άπό τούς οποίους θά περάση ή πομπή. ’Από τά ’Ανάκτορα 'Ηρώδου τού
’Αττικού μέχρι τό Φαληρικό Δέλτα, οπού σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θ’ άποβιβαζόταν στις 6.30' τό άπόγευμα ή μέλλουσα νά γίνη σέ λίγες μέρες βασίλισσά μας,
άστυνομικές δυνάμεις σέ πυκνά διαστήματα πήραν άπό τις 3.30' τις θέσεις τους,
Ινώ άπό πολλή ώρα πρίν άνθρωποι πάσης τάξεως είχαν άρχίσει νά καταλαμβάνουν
τις πιο έπίκαιρες θέσεις. Κι’ ένώ όλοι οί άρμόδιοι βρίσκονταν σέ μιά συνεχή κίνησι, άπό ένωρίς τό άπόγευμα σημαιοστόλιστη ή θαλαμηγός τής βασιλικής Οικογέ
νειας τής Δανίας είχε περάσει τον ’Ισθμό καί κατευθυνόταν προς τον Πειραιά. Καί
όταν γύρω στις 5.30' τό δανικό καράβι πλησίαζε τά Φαληρικά νερά, ιστιοφόρα, άκα
τοι καί βάρκες άνοίχθηκαν στο πέλαγος γιά νά τό προϋπαντήσουν.
"Ωρα 6 μ.μ. 'Η ωραία πριγκήπισσα τού Βορρά άποβιβάζεται έπισήμως στή
νέα Της πατρίδα. Γιά πρώτη φορά, τό μικρότερο κορίτσι τής βασιλικής Οικογένειας
προηγήθηκε τών βασιλέων. Τήν ύποδέχεται μέ τρυφερό έναγκαλισμό, μακριά άπό
τύπους καί πρωτόκολλα, ό βασιλιάς μας. Στά πρόσωπά Τους καθρεπτίζεται ή με
γάλη Τους εύτυχία. 'Η βασίλισσα Μητέρα Φρειδερίκη, άσπάζεται τή μνηστή τού
άγαπημένου Της γυιού, πού σέ λίγες μέρες θά γίνη βασίλισσα. Στιγμή συγκινητι-
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κή, καθώς άπ’ αύτή την άνεπανάληπτη στιγμή, άπουσιάζει Εκείνος, ό μεγάλος πα
τέρας, ό άείμνηστος βασιλιάς Παΰλος.

Ή Α.Μ. ό βασιλεύ? Κωνσταντίνο;, παρουσιάζει ε!; τού; επισήμου; τήν μνηστήν Του
Ά νναν Μαρίαν καί τού; γονέΐ; Τη;, κατά τήν άφιξίντων εί; τήν Ελλάδα τήν 11-9-1964.

Καθώς ή πομπή άνέρχεται στη λεωφόρο Συγγροΰ, οί χιλιάδες τοϋ άθηναϊκοϋ
λαοϋ επευφημούν ζωηρά τούς νεαρούς μνηστευμένους καί φωνάζουν: «Νά ζήσετε».
"Ενα παραλήρημα ενθουσιασμού έχει καταλάβει τά πλήθη. Κι’ δταν ή πομπή φθάνη στο ύψος των στηλών τοϋ ’Ολυμπίου Διός, ό Δήμαρχος ’Αθηνών κ. Πλυτάς κα
λωσορίζει, έκ μέρους τού άθηναϊκοϋ λαοϋ, τήν "Αννα-Μαρία στή νέα Της πατρίδα.
Κι’ δταν ή πομπή έφθασε στα ’Ανάκτορα, οί άστυνομικές δυνάμεις δεν παρέ
δωσαν υπηρεσία. Γι’ αυτές δεν ύπήρχε πλέον ωράριο εργασίας. Έ να καί μόνο ύπήρχε. 'Υπηρεσία καί ψυχραιμία, για νά πάνε ώς το τέλος δλα καλά. "Εδωσαν καί
πάλι ζωντανή τήν παρουσία τους το ίδιο βράδυ, δταν ή Κυβέρνησις δεξιώθηκε τούς
βασιλείς καί τούς ξένους επισκέπτες στο ξενοδοχείο «Μ. Βρεταννία».
** *
υριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Στά πλαίσια τών έκδηλώσεων γιά τούς βασιλι
κούς γάμους, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έλαβε χώρα μεγάλη γιορτή πού διωργάνωσεν ή Α.Σ.Δ.Ε.Ν. 'Όταν στις 4 τύ απόγευμα οί άστυνομικές δυνάμεις πήγαιναν
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στο Στάδιο ν’ άναλάβουν ύπηρεσία, δέν φαντάζονταν ποτέ οτι θά βρίσκονταν μπρο
στά στο θέαμα πού έκπληκτοι άντίκρυσαν. ’Ενώ ή γιορτή θ’ άρχιζε την 9.30' το
βράδυ, άπο τις 3.30' τό άπόγευμα, μια άτελείωτη σειρά άπο άνθρώπους κάθε κοι
νωνικής τάξεως βρισκόταν μπροστά στις εισόδους, έτοιμη νά μπή στο Στάδιο
καί νά καταλάβη θέσεις έπάνω στά πυρπολούμενα άπο τή ζέστη μάρμαρα. Κι’ όσοι
άπο μάς δυσανασχέτησαν, όταν πήραμε τή διαταγή πού καθώριζε τήν ώρα μεταβάσεως στο Στάδιο γιά ύπηρεσία, δικαίωσαν άπόλυτα τούς Προϊσταμένους μας πού
σκέφθηκαν νά στείλουν άπο ένωρίς δυνάμεις. Συγχαρητήρια πάντως σ’ όλους, για
τί καμμιά άταξία τελικά δέν παρετηρήθη. *0 βασιλιάς καί ή μνηστή Του, μέσα σέ
ένα Στάδιο άσφυκτικά γεμάτο, ενώ χιλιάδες έ'μειναν έξω, πραγματοποίησαν μιά
άκόμη δημοσία έμφάνισι, δίνοντας τήν ευκαιρία σέ μιά απέραντη άνθρωποθάλασ-

Φαντασμαγορική άποψίζ άττό τήν εορτήν eis τό Παναθηναϊκόν Στάδιον.

σα νά ξεσπάση σέ έκδηλώσεις χαράς. Ή όλη γιορτή στέφθηκε άπο άπόλυτη έπιτυχία. Τά πάντα ώραϊα καί καλοβαλμένα. ’Ιδιαίτερα εντυπώσιασε τό θέαμα τών
μπλέ, λευκών καί κόκκινων μπαλλονιών πού άπολύθηκαν μετά τήν στρατιωτική
παρέλασι, σχηματίζοντας τή δανική καί έλληνική σημαία. Οί έπιδείξεις τών σπουτ
δαστών της Γυμναστικής ’Ακαδημίας, ή άναπαράστασις τής πομπής τών Παναθηναίων, οί άκροβατικές έπιδείξεις μοτοσυκλετιστών τής Ε.Σ.Α., οί έπιδείξεις ταχύτητος καί αυτοματισμού άσκήσεων υπό δύο διμοιριών στρατού, καί οί μουσικές
έκτελέσεις άπο τήν μικτή μπάντα, μέ έθνικούς χορούς, άπο τό Λύκειο Έλληνίδων
καί μέ λαμπαδηφόρους στρατιώτες πού σχημάτισαν μέ σήματα καί δάδες
τό χάρτη τής Κύπρου, ένεθουσίασαν άφάνταστα τούς θεατάς, πού κάθε τόσο ξεσπούσαν σέ παρατεταμένα ζωηρά χειροκροτήματα. Κι’ όταν ή γιορτή τελείωσε, τό
Στάδιο καταυγάσθηκε άπο δύο επιγραφές: «Άμύνεσθαι περί πάτρης» καί μέ έκρήξεις πυροτεχνημάτων. 'Υποδοχή, μέ μιά βροχή άπο λευκά ροδοπέταλα. Άποχαι-
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ρετισμός, μ’ ένα πυρπολούμενο άπό βεγγαλικά ουρανό. Αύτή ήταν ή αρχή καί τό
τέλος τής γιορτής τοΰ Σταδίου.
*
* *
ιά άλλη, πολύ δημοκρατική καί πρωτότυπη έκδήλωσις στά πλαίσια των γιορ
ταστικών εκδηλώσεων γιά τούς βασιλικούς γάμους, ήταν καί οί δεξιώσεις πού
διωργάνωσεν ό βασιλιάς Κωνσταντίνος στά ’Ανάκτορα Τατοΐου τήν 12, 13 καί
14 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τήν ευτυχία νά παραβρεθοΰμε στήν τελευταία καί ομολο
γούμε πώς βρεθήκαμε σ’ ένα πρωτοφανές θέαμα. Δύο χιλιάδες λαού, άπό όλη τή
χώρα, πέρασαν μπροστά στο βασιλιά, τή μνηστή Του καί τά άλλα μέλη των βα
σιλικών Οικογενειών Δανίας καί Ελλάδος, νά ύποβάλουν τις εύχές τους γιά το χαρ
μόσυνο γεγονός πού θά γινόταν σέ λίγες μέρες. Γύρω στά 45 μεγάλα πούλμαν δια
τέθηκαν καί τις τρεις μέρες τών δεξιώσεων γιά νά μεταφέρουν τούς προσκεκλημέ
νους. Καί στις τρεις δεξιώσεις, άντιπροσωπεία άπό δέκα άστυνομικούς όλων τών
βαθμών άντάμωσε τις εύχές τοΰ άστυνομικοϋ κόσμου-, μέ·- τις ευχές όλίων- τών Ε λ 
λήνων, γιά τήν εύτυχία καί τήν καλή βασιλεία τών 'Υψηλών μνηστευμένων.
*
* *
<
"·
μως οί μέρες περνούν. Έφθασε ή 18η Σεπτεμβρίου. 'Ημέρα εύτυχίας γιά τό
Ζεύγος πού θά ήνώνετο μέ τά ιερά δεσμά τού γάμου. ' Η μέρα-άνθρωπίνης ευ
δαιμονίας γιά τό νεαρό βασιλιά καί τήν τρισχαριτωμένη πριγκίπισσα. ’Αλλά καί
γιά όλους τούς 'Έλληνες ήμέρα άληθινής, αύθορμήτου χαράς. Ή πρωτεύουσα έζησεν άλησμόνητες ώρες. Οί ’Αθηναίοι καί οί χιλιάδες τών επαρχιωτών πού ήλθαν ει
δικά γιά τούς βασιλικούς γάμους, θά κρατήσουν στή μνήμη, τους ενα συναρπαστι
κό γεγονός τής έλληνικής ιστορίας.
Αύτό πού έγινε τήν ήμέρα τών γάμων, δέν είχε ποτέ σ,υμβή. ’Από τά μεσάνυ
χτα τής προηγούμενης ήμέρας, οί πλέον επίκαιρες θέσεις είχαν σχεδόν καταληφθή
έξ έφόδου. ΤΗταν τόση ή άγωνία τού λαού μή τυχόν τήν έπαύριο δέν βρή θέσι, νά
δή άπό κοντά καί νά χειροκρότηση τούς βασιλείς μας, ώστε ξενύχτησε στά πεζο
δρόμια, περιμένοντας μέ άνυπομονησία καί λαχτάρα τή μεγάλη στιγμή. Πανάκριβα
πληρώθηκαν οί επίκαιρες θέσεις μπαλκονιών στους δρόμους άπό όπου θά περνούσε
ή πομπή. Τά δωμάτια τών ξενοδοχείων πού έβλεπαν στούς δρόμους, είχαν κλεισθή
άπό πολύ καιρό πριν. 'Όλος όμως αυτός ό κόσμος, τό άνώνυμο πλήθος, δέν λογάρια
σε κανένα εμπόδιο. Ξεχύθηκε στούς δρόμους καί έζησε τή μεγάλη χαρά τοΰ βασι
λιά του. "Οταν στις 5.30' τό πρωί παραταχθήκαμε κατά μήκος τών δρόμων άπό τούς
οποίους θά περνούσε ή πομπή, δέν πίστευαν τά μάτια, μας τό θέαμα πού άντικρύσαμε. Κατά χιλιάδες ό κόσμος είχε καταλάβει τά πεζοδρόμια καί μόνον ή σημαντική
άστυνομική δύναμις πού είχε διατεθή καί τά συρματόσχοινα έσωσαν κυριολεκτικά
τήν κατάστασι. "Ολος αύτός ό κόσμος ζητούσε νά κατεβή στό κατάστρωμα, νά βρί
σκεται όσο τό δυνατό πιο κοντά στήν πορεία τής τελετικής πομπής; 'Η ’Αστυνο
μία Πόλεων, χάρις στά μέτρα πού τόσο μελετημένα είχαν διατάξει οί αρμόδιοί της,
μπόρεσε νά φέρη σέ αίσιο πέρας τήν πιο δύσκολη άποστολή της.
Τό χαρμόσυνο γεγονός άνηγγέλθη στις 8 τό πρωί μέ 21 κανονιοβολισμούς
πού ρίχτηκαν άπό τά πυροβολεία τού Λυκαβηττού. 'Η άνθρωποθάλασσα τών ’Α
θηναίων καί τών Πανελλήνιον άρχισε νά παρηγορήται, γιατί ή μεγάλη στιγμή πλη
σίαζε. Πράγματι κατά τις 9 έμφανίσθηκε στή λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας ή κε
φαλή μιάς μεγάλης φάλαγγος άπό αυτοκίνητα επισήμων. Κι’ όταν άργότερα, άφού
είχε τελειώσει πλέον ή προσέλευσις τών επισήμων στή Μητρόπολι, άκούσθηκε ό
ρυθμικός βηματισμός τών άλογων πού ξεκινούσαν άπό τήν 'Ηρώδου τοΰ ’Αττικού
καί ήταν τό προμήνυμα ότι ή τελετική πομπή προχωρούσε προς τή Μητρόπολι, ένας
άλλαλαγμός ενθουσιασμού κατέλαβεν όλους. Οί ζώνες στρατού καί ’Αστυνομίας
άρχισαν νά δέχωνται μιά τρομακτική πίεσι τών μαζών.
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Κι’ ένώ τά πλήθη χειροκροτούν, καί τό άνοικτό άμάξι τοΰ βασιλιά καί τής
βασιλίσσης Μητέρας προχωρεί πρός τή Μητρόπολι, χιλιάδες χέρια σηκώθη
καν σέ χαιρετισμό καί οί ευχές έδόνησαν την άτμόσφαιρα. Στις 10.30' το βα
σιλικό αυτοκίνητο έφθασε στή Μητρόπολι. Σέ λίγα λεπτά άργότερα κατέφθασε
καί ή άμαξα μέ τήν "Αννα-Μαρία καί τον πατέρα Της. Οί καμπάνες κτυποΰν χαρ
μόσυνα, οί μαθηταί των στρατιωτικών σχολών άποδίδουν τις κεκανονισμένες τι
μές. Οί φωτογραφικές μηχανές καί οί κάμαρες τών συνεργείων τής τηλεοράσεως ση
μαδεύουν τούς μελλονύμφους. Τό έσωτερικό τοΰ ναοϋ άστράφτει άπό φώτα, κρύ
σταλλα, κοσμήματα, πατριαρχικά άμφια, χρυσές έπωμίδες καί παράσημα, ένώ τά
δύο στέμματα, τά στέφανα, προσδίνουν μιά ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια.
Καθώς άρχίζει μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ή γαμήλιος τελετή, ό λαός πού
έχει κατακλύσει τήν πλατεία Μητροπόλεως κρατάει τήν άναπνοή του. Τά μεγάφω
να μεταδίδουν τήν όλη άκολουθία. Ή βασίλισσα Μητέρα Φρειδερίκη, άρκετά συγ-

Στιγμιότυπου άπό τήν τελετήν τής στέψεως είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν των ’Αθηνών.

κινημένη άνταλλάσσει τούς δακτυλίους άρραβώνες καί τά στέμματα. Σέ λίγο 101
κανονιοβολισμοί άναγγέλλουν στο πανελλήνιο ότι ή ’Άννα-Μαρία είναι πλέον βα
σίλισσα τής Ελλάδος. Γελαστό καί ευτυχισμένο τό υψηλόν Ζεύγος εμφανίζεται στήν
πόρτα τοΰ ναού, ένώ τά πλήθη ξεσποΰν σέ ούρανομήκεις ζητωκραυγές: «Νά μας
ζήσετε». Οί βασιλικοί γάμοι πού τόσο καιρό ετοιμάζονταν, τελείωσαν. Ή άνοικτή
χρυσοποίκιλτη μαύρη άμαξα μέ τούς βασιλείς τής Ελλάδος ξεκινάει, μέσα σέ βρο
χή άπό εύχές καί διασχίζει τούς δρόμους πού είχαν καθορισθή γιά τήν διέλευσί της.
Ό λαός τής Ελλάδος χαιρετίζει μέ άκράτητο ενθουσιασμό τούς βασιλείς του,
κι’ αυτοί άνταποδίδουν τό χαιρετισμό γιά τά αισθήματα άγάπης τοΰ λαοΰ Των.
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Θέαμα εξαίσιο, αλλά καί συγκινητικό. Ό ελληνικός λαός, αύτός ό παράξενος, άλλα
καί τόσο ευαίσθητος λαός, εύχεται μέ τήν καρδιά του στους βασιλείς του νά ζήσουν

Ai Α.Α.Μ.Μ. οί Βασ.λεϊζ διερχόμενοι, μετά τήν στέψιν, τήν πλατείαν Όμονοίας.

εύτυχισμένοι. Μιά εύχή πού τήν παίρνουν οί αιθέρες καί τήν μεταφέρουν στα πέρατα τής οικουμένης.
*
* *
αί τώρα, για μιά άκόμη φορά, πρίν κι’ έμεΐς μέ τή σειρά μας υποβάλουμε τίς
γνωστές σέ τέτοιες περιπτώσεις εύχές, ας άνακεφαλαιώσουμε τή δική μας
συμβολή στήν ολη έπιτυχημένη έκδήλωσι των βασιλικών γάμων. Οί προσπάθειές
μας δέν πήγαν χαμένες. Επίσημοι καί μή μάς συνεχάρησαν γιά τήν τάξι πού παρετηρήθη κι’ αυτό υπήρξε γιά μάς μιά μεγάλη ίκανοποίησις. Τό γράψαμε κι’ άλλοτε,
τό έπαναλαμβάνουμε καί τώρα. Τό θεωρούμε τιμή μας γιατί ύπηρετοϋμε σ’ ένα τόσο
λαμπρό Σώμα, τό όποιο σ’ όλες τίς δύσκολες στιγμές τής πατρίδος μας στάθηκε
στο όψος τών περιστάσεων καί προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. 'Η Πολιτεία μάς
έμπιστεύθηκε τήν τάξι καί τήν άσφάλεια τών πολιτών. Πιστεύουμε ότι ώς τώρα έ
χουμε δώσει καί στά δύο, δείγματα πού μαρτυρούν τίς ίκανότητές μας.
Εΐδικώτερα γιά τήν περίοδο τών βασιλικών γάμων, φρονούμε ότι ή ’Αστυ
νομία έπέτυχεν άπόλυτα στό έργο της. "Ολοι οί άνδρες της τίς ήμέρες έκεΐνες ζούσαν μέ μιά μοναδική προσδοκία. Νά τηρήσουν τήν άπόλυτη τάξι καί νά μή παρατηρηθή καμμιά άνωμαλία. Τώρα νοιώθουν μεγάλη εύχαρίστησι, διαπιστώνοντας ότι
ή προσδοκία τους δέν διαψεύσθηκε. Μολονότι δέν είμαστε οί άρμόδιοι γιά νά τούς
συγχαρούμε, νομίζουμε ότι έχουμε δικαίωμα, άλλά καί ύποχρέωσι νά τονίσουμε
ένα πράγμα. "Ας άναλογισθοΰν όλοι τίς τεράστιες ευθύνες πού είχαμε άναλάβει καί
ας μάς κρίνουν από τό αποτέλεσμα. ’Εδώ θά πρέπει νά έκφράσουμε τήν εύγνωμο-
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σύνη μας στο μεγάλο άνώνυμο πλήθος πού μας βοήθησε άφάνταστα καί συνετέλεσε τά μέγιστα στο δύσκολο έργο μας. .
-ν
** *
ά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντας τις ένδόμυχες σκέψεις δλων των
άνδρών τής ’Αστυνομίας, ύποβάλλουν στις Α.Α.Μ.Μ. τούς βασιλείς μας τις
πλέον εγκάρδιες εύχές γιά μιά ζωή τρισευτυχισμένη, γιά μιά βασιλεία ανέφελη. Εύ
χονται ολόψυχα δπως ό Θεός, ό των πάντων βασιλιάς, κατευθύνη τά βήματά Τους
γιά τό καλό τής Ελλάδος. Πιστεύουμε δτι ό βασιλιάς μας, ό μοναδικός Χριστιανός

Τ

Αί Α.Α.Μ.Μ. οί Βασιλείς των Ελλήνων, φωτογραφούμενοι άναμνηστικώς εις τά ’Ανά
κτορα, μετά τήν στέψιν, έν μέσω των μελοον των βασιλικών Οικογενειών
Δανίας καί Ελλάδος.

’Ορθόδοξος βασιλιάς, γαλουχημένος στις γνήσιες έλληνοχριστιανικές παραδόσεις,
θά συνέχιση τό παράδειγμα τοϋ προσφιλούς πατέρα Του, ό όποιος τόσον είχε αγα
πήσει τον ελληνικό λαό, άλλά καί τόσον άπό αύτόν ειχεν άγαπηθή.
Στή νέα μας βασίλισσα, «τό αστέρι τού βασιλιά μας», δπως πολύ χαρακτηρι
στικά τήν παρωμοίασε ή βασίλισσα Μητέρα Φρειδερίκη, μιά καί μόνο ευχή ύποβάλ-
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λαυμε. Ευχόμαστε ν’ άγαπήση τή νέα Της πατρίδα καί τό λαό μέ τήν άγάπη εκεί
νη πού άγάπησε τον Όλυμπιονίκη βασιλιά μας. 'Ο ελληνικός λαός ξέρει ν’ άγαπα
καί ν’ άγωνίζεται να κρατήση ό, τι του ανήκει. Ή ευτυχία της, ώς συζύγου καί ώς
βασιλίσσης, Οά έξαρτηθή άπό τήν άγάπη Της προς τον έλληνικό λαό, τον λαό Της.
Τα πλούσια σέ δημοκρατικότητα αΐσθήματά Της, άς τήν ένισχύσουν στα νέα
ύψηλά Της καθήκοντα. "Ας μή λησμονή ποτέ δτι σ’ αυτήν έδώ τή μικρή σ’ έ'κτασι χώρα, τή μεγάλη όμως σέ δόξα, γεννήθηκε καί γαλουχήθηκε τό δένδρο της
Δημοκρατίας καί του πολιτισμού. Σ ’ αύτή έδώ τήν χώρα, τή δική Της πλέον πα
τρίδα, γεννήθηκαν ό ’Αριστοτέλης, ό Πλάτων, ό Περικλής, ό Φειδίας, ό Μ. ’Αλέ
ξανδρος, ό Μιλτιάδης, ό Λεωνίδας, οί Κολοκοτρωναΐοι, ό Παύλος Μελας, ό Δαβάκης της Πίνδου καί τόσοι άλλοι άριστεΐς των γραμμάτων καί των τεχνών καί
τών ένδοξων μαχών, άνδρεΐοι πολεμισταί.
** *
θά ρωτάη καί θά ξαναρωτάη ό μικρός έγγονός τή’ γιαγιά του:
Καί Τον
είδες μέ τά μάτια σου γιαγιά τό βασιλιά, ή μήπως καί σοΰ φάνηκε, σαν
όνειρο, σάν παραμύθι τάχα;
Καί ή γιαγιά θ’ άπαντά:
—Τον είδα γιόκα μου μέ τά μάτια μου τον βασιλιά. ΤΗταν ψηλός κι’ όμορ
φος, γελαστός καί περήφανος. Καί είχε στο πλάι του μία πεντάμορφη νεαρή βασι
λοπούλα. Γλυκειά, νεραϊδογέννητη, τριαντάφυλλο σωστό.
Καί θά τελειώνη ή γιαγιά τό παραμύθι, λέγοντας:
—... Κι’ έ'ζησαν αύτοί καλά κι’ έμεϊς καλύτερα.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ]

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ . ΙΩ ANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Σ υ ν έ χ ε ια έκ το ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ κ α ί τέλο ς)

VI.
Έ κ της θεμελιώδους σημασίας διά τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου των δικα
στών άνηλίκων «άρχής τής ε ν ι α ί α ς δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς των υποθέσεων των
άνηλίκων» άφορμώμενοι, άγόμεθα καί είς έτέρας δύο διαπιστώσεις, ήτοι : α ') άπδ
μιας άπόψεως είς τήν κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τ ή ς έ φ έ σ ε ω ς ( 1) προκειμένου περί των
υποθέσεων των άνηλίκων καί β ') άπό έτέρας είς τήν άνάθεσιν είς τον αυτόν δικαστήν
άνηλίκων άφ’ ένός των καθηκόντων τής ά ν α κ ρ ί σ ε ω ς κατά τήν φάσιν τής προ- ι
δικασίας καί άφ’ έτέρου τής έ π ο π τ ε ί α ς τ ή ς έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς των διαφό
ρων (άναμορφωτικών, θεραπευτικών καί σωφρονιστικών) μέτρων κατ’ άνηλίκων
κατά τήν φάσιν τής σωφρονιστικής διαδικασίας.
Είδικώτερον ή έφεσις οΰ μόνον βλάπτει, διασπώσα τήν ρηθεΐσαν ένότητα
έν τώ εργω τής σωτηρίας τοϋ ήθικώς διαφθαρέντος ή κινδυνεύοντος άνηλίκου, άλλ’
είναι καί περιττή, έφ’ όσον ούτως ή άλλως ό δικαστής άνηλίκων έ'χει τό δικαίωμα νά
έπανέρχηται έπί τής άποφάσεως αύτοΰ καί νά τροποποιή αυτήν άναλόγως τών παρουσιαζομένων άναγκών(2). ’Άλλως τε έπί τών δικών κατ’ άνηλίκων δεν ύφίσταται ό
φόβος δεινών συνεπειών διά πλάνην δικαστοΰ, έμφανιζομένου ως έκπροσώπου τής
τυφλής δικαιοσύνης, όστις θά διαβλέπη είς τον δικαζόμενον, πρόσωπον παθητικόν,
όπερ πρέπει νά πληγή άνευ οίκτου υπό τής άδυσωπήτου σκληρότητος τοϋ ά π ρ ο 
σ ώ π ο υ νόμου. "Ολως άντιθέτως έν τή κατ’ άνηλίκων διαδικασία πρυτανεύει
πνεΰμα φιλοστόργου άγάπης, ό δέ δικαστής άνηλίκων διαπνέεται ώς άλλος πατήρ
ύπό πατρικού άλγους διά προσφιλές τέκνον, περιπεσόν είς κίνδυνον ήθικής άπωλείας,
όπερ πάση θυσία έπιζητεΐ, ίνα διασώση.
VII. Χωροΰντες περαιτέρω έπί έτερα δικονομικά ζητήματα, κεκτημένα
ούσιώδη σημασίαν διά τήν έπιτυχίαν τών δικαστηρίων άνηλίκων παρ’ ήμΐν, ύποστηρίζομεν ότι ή άρχή τοϋ ένιαίου τής διαχειρίσεως καί ή άνάγκη τής δημιουργίας οικο
γενειακής (πατρικής) άτμοσφαίρας έν ταϊς δίκαις άνηλίκων είναι άσυμβίβαστοι
* καί προς τό πολυμελές τών δικαστηρίων άνηλίκων(3) καί προς τήν συμπαράστασιν
έν ταϊς τοιαύταις δίκαις τό μέν κατηγορούσης άρχής (είσαγγελέως) (4), τό δέ πολι
τικής άγωγής καί ύπερασπίσεως.
VIII. Χάριν δέ τής αυτής οικογενειακής άτμοσφαίρας ύποστηρίζομεν τήν
κατάργησιν τής δημοσιότητος τών δικών κατ’ άνηλίκων, έφ’ οσον ήδη εύτυχώς
έπετράπη ή τοιαύτη κατάργησις ύπό τοϋ νέου συντάγματος(5) τής Ελλάδος, όπερ
ήρξατο ίσχΰον άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1952.
IX. ’Ανάγκην ομοίως αίσθανόμεθα, όπως έμπιστευθώμεν φ ό β ο υ ς δ ι’
ένδεχομένην
παταγώδη
άποτυχίαν
τών δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν
ά ν η λ ί κ ω ν , τ ώ ν έ δ ρ ε υ ό ν τ ω ν έ ν μ ι κ ρ α ΐ ς π ό λ ε σ ι καί ών ή
δρασις έπεκτείνεται έπί τοπικών διαμερισμάτων, κατφκημένων ύπό έλάσσονος
πληθυσμού κατοίκων. Είκάζομεν έπομένως ώς μέγα τό ν’ άπαιτήσωμεν, όπως περιορισθή ό άριθμός τών δικαστηρίων άνηλίκων μ ό ν ο ν έ ν τ α ϊ ς έ δ ρ α ι ς
τ ώ ν έ φ ε τ ε ί ω ν , άντικαθισταμένης τής στενής πρωτοδικειακής διά τής εύρυτέρας περιφερείας τών έφετείων. Τον περιορισμόν ούδαμώς προτείνομεν διά λόγους
οικονομιών, διότι δέν δύνανται, καθ’ ήμάς κριτάς, νά χωρήσωσι έπιφυλάξεις,
οσάκις πρόκειται περί σωτηρίας καί προαγωγής τής νέας γενεάς. 'Ομοίως δέν προ-
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τείνομεν κυρίως τον περιορισμόν, διότι τυχόν θά κινδυνεύσωμεν νά συναντήσωμεν
καί έν Έλλάδι τό εμποιούν έντύπωσιν φαινόμενον των νήσων της ’Αγγλίας, παρ’
αΐς, λόγω τής πληθώρας των λειτουργούντων δικαστηρίων άνηλίκων (έν μόναις
ταΐς διοικητικαΐς περιφερείαις τής ’Αγγλίας καί Ούαλλίας λειτουργοϋσι περί τά
1.000 δικαστήρια άνηλίκων), οί δικασταί άνηλίκων, όρθώς άσχολούμενοι μόνον εις
δίκας άνηλίκων, μοιραίως άπό τής άλλης πλευράς άργοΰσι, συνερχόμενοι εις συνε
δριάσεις κατ’ άραιά διαστήματα, καί τότε, ΐνα έκδικάσωσι μίαν μόνην ύπόθεσιν,
καί ως έκ τούτου ουδέ καί πείραν δύνανται νά άποκτήσωσιν, έφ’ δσον ό άριθμός
των εΐσαγομένων υποθέσεων των άνηλίκων είναι έλάσσων. Άντιθέτωςό άποφασιστικός λόγος τής καθιερώσεως των περιφερειών των έφετείων, καθ’ ήμάς, έγκειται
εις τό ότι δικαστήρια άνηλίκων, δρώντα έν μικραΐς περιφερείαις, δεν δύνανται νά
πλαισιώνται καί έπικουρώνται υπό άρτίως συγκεκροτημένων έπιτελείων «δικαστη
ριακής βοήθειας». ’Άνευ δμως τούτων ούχί άπλώς προβληματική, άλλ’ αυτόχρημα
άδύνατος καθίσταται ή έπιΐυχία τοϋ έργου των δικαστών άνηλίκων.
X. Τοιαΰται δέ « ύ π η ρ ε σ ί α ι
δικαστηριακής
βοήθειας»
δ έ ο ν νά ό ρ γ α ν ω θ ώ σ ι
καά τρόπον άρτιον καί σ υ σ τ η μ α 
τικόν
έν τ ή
έ φ ε τ ε ι α κ ή έδρα π α ν τ ό ς δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ άνη
λ ί κ ω ν , διακλαδούμεναι διά τοπικών έκπροσωπειών μέχρι τής άπωτάτης γωνίας
τής περιφερείας τοϋ έφετείου. Τοιουτοτρόπως ή στοργική χειρ τής μητρός πατρίδος
θά έπεκτείνη τήν εύεργετικήν υπέρ τών ήθικώς ταλαιπωρημένων τέκνων αυτής έλληνοπαίδων μέριμναν καί πρόνοιαν μέχρι καί τών συνήθως έγκαταλελειμμένων έλληνικών χωρίων. Δικαιούμεθα δέ νά βασιζώμεθα έπί άρτιας συγκροτήσεως «υπηρε
σιών δικαστηριακής βοήθειας» έν ταΐς έδραις τών έφετείων. Έ π ί τούτοις συνιστώμεν, ΐνα αί έν λόγω ύπηρεσίαι καρποφορώσιν εις έργα άγαθά, όργάνωσιν παρ’ αύταϊς
σώματος ειδικών έπιμελητών άνηλίκων (άνδρών καί γυναικών υπαλλήλων καί έθελοντών), σώματος ειδικής άστυνομίας άνηλίκων (παιδονομίας άνδρικής καί
γυναικείας), σταθμών πρώτων κοινωνικών βοηθειών εις άνηλίκους, σταθμών φιλοξένου στέγης νέων καί νεανίδων, ιδιαίτατα δέ καί «κέντρου ψυχολογικής παρατηρήσεως άνηλίκων», πλαισιωμένου ύπό έπιλέκτου έπιτελείου έξ υπαλλήλων έπιστημόνων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικών ψυχολόγων καί ειδικών ψυχιατρών
άνηλίκων, ως καί τέλος παιδαγωγών.
XI. Συνετήν ομοίως προσοχήν όφείλομεν νά καταβάλωμεν καί διά τήν έξασφάλισιν άρτιας ε ι δ ι κ ή ς έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς τόσον διά τούς δικαστάς άνη
λίκων, δσον καί διά πάντας έκείνους τούς έπιστήμονας, οΐτινες θά ώσι τεταγμένοι
ύπό τής πολιτείας, δπως ένεργώσιν υπέρ τής νεότητος ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα,
φέρ’ είπεΐν ως έπιμεληταί άνηλίκων, άστυνόμοι άνηλίκων, σωφρονιστικοί υπάλ
ληλοι άνηλίκων κ.ο.κ. ’Από τής άπόψεως ταύτης ίστάμεθα διατακτικοί μέν έναντι
τής άποτελεσματικότητος τής έκφρασθείσης αίσιοδόξου άντιλήψεως, καθ’ ήν ή είδίκευσις θά έπιτευχθή αύτομάτως διά τής κατ’ ιδίαν μελέτης τών εις τάς άνω θέσεις
διορισθησομένων, άντιθέτως δέ προτείνομεν μέτρα πλέον θετικά, κατά τήν ήμετέραν άντίληψιν, ως τήν καθιέρωσιν ειδικών ύποτροφιών, διοργάνωσιν ειδικών κρα
τικών φροντιστηρίων, τήν ΐδρυσιν ειδικών έδρών πανεπιστημιακής διδασκαλίας,
τήν έκδοσιν σειράς ειδικών συγγραφών, ώς καί ειδικού έπιστημονικοΰ περιοδικού.
Όπωσοϋν ώς ριζικήν καί συστηματικήν λύσιν θεωροΰμεν τήν ταχεΐαν έπιψήφισιν
ύποβληθέντος προς τό 'Υπουργεΐον έπί τών Θρησκευμάτων καί Παιδείας ύπό τής
συγκλήτου τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών σχεδίου νόμου,
δι’ ού ιδρύεται παρ’ αυτή ειδικόν τρίτον τμήμα άνωτάτης έκπαιδεύσεως παρά τό
υφιστάμενον πολιτικόν καί τό έν τώ γίγνεσθαι δημοσιογραφικόν, ήτοι «τμήμα
παιδολογίας, κοινωνικής προνοίας καί σωφρονιστικής».
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XII.
Τελευτώντες όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν, χάριν συντονισμού των κρα
τικών ένεργειών έπί τω σκοπώ τής διοργανώσεως άρτιου συστήματος δικαστηρίων
ανηλίκων καί έξασφαλίσεως της καλής λειτουργίας αύτών, την προ παντδς ετέρου
άνάγκην καί τής ίδρύσεως παρά τω 'Υπουργεία) έπί τής Δικαιοσύνης εΐδικώς σχετικής
υπηρεσίας, φέρ’ είπεΐν « ε ι δ ι κ ο ύ έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ϋ ά ν ω τ ά τ ο υ σ υ μ 
β ο υ λ ί ο υ δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν ά ν η λ ί κ ω ν». Τοϋτο 8μως πρέπει νά άπαρτισθή ούχΐ προς άπλήν ίκανοποίησιν προσωπικών φιλοδοξιών ή βάσει κομματικών
κριτηρίων, άλλ’ έξ ειδικών έπιστημόνων έν οψει έτέρων αύστηρών άντικειμενικών
βάσεων. Ουτω φέρ’ είπεΐν μετά θάρρους, άλλά καί μετά λόγου θά έδει νά άποκλεισθώσιν έπιστήμονες άρτίως μέν θεωρητικώς μεμορφωμένοι πλήν άρτηριοσκληρωτικών άντιλήψεων ή έκ φύσεως δειλοί περί τάς εύθύνας καί διατακτικοί ή τυχόν
θεωρητικώς έγκλειστοι, ήτοι περιοριζόμενοι μόνον εις θεωρητικάς έρευνας τών έπιστημονικών προβλημάτων, άλλά κοινωνικώς άδρανεΐς. Πεποίθαμεν ότι μόνη ή έπιλογή ειδικών έπιστημόνων κύρους καί κοινωνικής δράσεως, έμπνεομένων ΰπό τής
φλογός τής δημιουργίας, ΰπό τής άριστοτελείου έντελεχείας, είναι ικανή νά έξασφαλΐση την έπιτυχίαν τοϋ νέου θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων.
Συμπεράσματα
Δεν είναι όμως έπαρκεΐς μόνον οί ωραίοι λόγοι διά την έπιτυχίαν. Διότι
βεβαίως μόνον έργαζόμενοι, καί ούχί άπλώς εύχόμενοι, δυνάμεθα νά έξασφαλίσωμεν τήν έπιτυχίαν τής διασώσεως τής έλληνικής νεότητος, άπό τής ήθικής ταλαι
πωρίας. ’Αληθώς καθ’ έαυτήν ή εύχή συνιστα άπλήν ρητήν έκζήτησιν, θαύματος.
"Ας άνυψωθώσιν οί αρμόδιοι έν τή πολιτεία εις τήν άξίαν έργατών. Είναι ώραΐον
τό θέαμα έκληνικοΰ Κράτο.ς, συναισθανομένου τό καθήκον του έναντι τών κινδυνευόντων έλληνοπαίδων καί έκπληροΰντος αύτό άξίως μετ’ έπιμονής, καρτερίας
καί άρετής.
’Εξ ετέρου κόπτοντες τυχόν καί σχίζοντες τά ίμάτια ήμών διά τήν διαφθο
ράν τών χαρακτήρων τών άνθρώπων τοΰ αίώνος ήμών, πλήν μή έργαζόμενοι θετικώς, δεν διασώζομεν τούς νέους άπό τοϋ ήθικοΰ θανάτου, άλλά άπλώς μεταβαλλόμεθα εις έκπροσώπους κομπαζούσης άρετής καί ίκανότητος υποκριτικής καί άναισχύντου καί έπιδεικτιώσης.
Βεβαίως αί τήν σήμερον συνεχώς προβαλλόμεναι δικαιολογίαι περί οικονο
μικών δυσχερειών διά τήν πραγμάτωσιν τής όλοκληρώσεως συγκεκροτημένου έρ
γου ήθικής προστασίας τών νέων Ελλήνων δέν είναι παραθεωρητέαι. ’Αλλά άντί
τής διά παραπομπής εις τά οικονομικά ή καί έτερα κωλύματα υπεκφυγής τής εύθύνης, ένδείκνυται ό ΰπό πνεύματος αύταπαρνήσεως έμπνεόμενος άκάματος άγων
χάριν τής νίκης. Ή έπιτυχία δέν κτάται έν άνέσει, άλλά διά τραχείας πάλης. Ά λ 
λως τε ή υπαρξις δεινών άντιξοοτήτων, έπιβάλλει έπιτ> κτικώτερον καί τό καθήτον προς άκμαιοτέραν άντίστασιν καί σκ>ηροτέραν άντίδρασιν.
Ούχ’ ήττον, άπό έτέρας πλευράς, ρητέον ότι δέν πρέπει νά άναμένωνται καί
τά πάντα έκ μέρους τοΰ Κράτους. Άντιθέτως καί έν προκειμένω άντί τής διά πα
ραπομπής εις τήν κρατικήν πρωτοβουλίαν υπεκφυγής τής ιδίας εύθύνης, όφείλομεν
πάντες οί 'Έλληνες καί ώς άτομα νά συνεργήσωμεν, έργω καί ούχί λόγω, αύτοθυσιαζόμενοι υπέρ τής προσφιλούς έλληνικής πατρίδος καί έν τω πεδίω τής ήθικής
άνοικοδομήσεως.
I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
--------------------------'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________

Μέ αύτό τον τίτλο ημέρες καί ημέρες έδημοσίευαν οί εφημερίδες, έδώ καί
καμμιά σαρανταριά χρόνια, ένα άπό τά πιό φοβερά εγκλήματα πού έγιναν
στην παληά μικρή ’Αθήνα, λίγα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τότε
πού αύξησε καταπληκτικά το κϋμα τής έγκληματικότητος. Τήν άγρια, τήν φοβε
ρή σφαγή τής γυναίκας του μπακάλη του Νίκου ’Ίσαρη. Παράξενο πραγματικά έγ
κλημα καί γιά τήν στυγερότητά του καί γιά τις περίεργες φάσεις πού τράβηξε το
μυστήριο πού το τύλιγε δυόμιση ολόκληρους μήνες, ώς δτου άνακαλυφθοΰν οί δο
λοφόνοι καί ξεκαθαρίσουν τά αίτια.
’Έκανε μιά φοβερή ζέστη εκείνο το άπομεσήμερο τής 28ης Αύγούστου του
1926, ήμέρα Σάββατο, δταν ό Νίκος ’Ίσαρης, ένας 50ρης μπακάλης άπό τήν ’Ά ν
δρο, άφοϋ έφυγε άπό τό μικρομπακάλικο, πού είχε στήν άραιοκατωκημένη τότε
συνοικία «Ρούφ», άφίνοντας μέσα γιά νά γείρη λιγάκι καί νά φυλάη τό μαγαζί τον
μοναδικό του υπαλληλάκο Κώστα Καραβέλλα - πιτσιρίκο δώδεκα χρόνων — γύρι
σε στο σπίτι του, πού ήταν στήν οδόν 'Ηρακλειδών 58, γιά νά κοιμηθή κι’ αύτός
καμμιά ώρίτσα, ώς πού νά ξανανοίξη καί πάλι τό μαγαζί του τό άπόγευμα. Ό ’Ί 
σαρης ήταν παντρεμμένος μέ μιά γυναίκα πολύ παχειά, τήν κυρά Μαρία, πενηντά
ρα καί εκείνη, παληά δασκάλα σέ κάποιο χωριουδάκι τοϋ νησιού της, πού είχε τον
τρόπο της καί πού είχε άγοράσει μέ λεπτά της τό σπιτάκι εκείνο, πού είχε ενα
μισοΰπόγειο πού νοίκιαζαν καί ένα διαμέρισμα άπό πάνω του άπό τρία δωμάτια
χαγιάτι καί κουζίνα πού άνέβαιναν μέ καμμιά δεκαριά σκαλιά. 'Ο μπακάλης είχε
φάει τό μεσημεριανό του στο μπακάλικο, γιατί έξ αιτίας τού Σαββάτου είχε πολλή
δουλειά γύρω στο μεσημέρι καί γύριζε όπως είπαμε, ίσα - ίσα νά κλέψη έναν ύπνακο. Πήγε νά βάλη τό κλειδί στήν εξώπορτα καί παραξενεύτηκε γιατί τήν βρήκε
μισοανοικτή, ένώ πάντοτε έλεγε στήν γυναίκα του νά τήν κλείνη. ’Ανέβηκε τά τρία
- τέσσερα σκαλιά, τό κεφαλόσκαλο, διέσχισε τό στενό προαύλιο, μιά μικρή σούδα,
καί άφοϋ άνέβηκε καί τά έσωτερικά 7 ή 8 σκαλοπάτια έπήγε νά άνοιξη καί τήν
έσωτερική πόρτα. Τήν βρήκε κι’ αυτή ολάνοικτη καί επειδή είχε κάνει άρκετό θό
ρυβο μπαίνοντας τού παραξενοφάνηκε πώς δέν πρόβαλε ή γυναίκα του, νά τον ύποδεχθή καί νά τον καλωσορίση, σαν τά άλλα μεσημέρια καί τά βράδυα πού γύριζε
άπό τό μπακάλικό του. ’Έμπηξε μιά φωνή :
— Μωρή γυναίκα πού είσαι ;
Δέν έπήρε καμμιά άπάντησι καί προχώρησε στο έσωτερικό τοϋ σπιτιού φωνάζοντας :
— Μαρία. . . Μαρία. . . Δέν άκοϋς ; Κουφώθηκες σήμερα ;
Είχε μπή πιά στο χαγιάτι τού σπιτιού, τή στενή τζαμαρία των μικρών σπιτιών τής εποχής εκείνης πού δέν τά έκτιζαν μηχανικοί, άλλά έργολάβοι καί μάλιστα
πρακτικοί. ’Έρριξε μιά ματιά στο πρώτο δωμάτιο, στο σαλόνι, άνοιξε τήν πόρτα
τής κρεβατοκάμαράς τους χωρίς νά δή τή Μαρία του καί προχώρησε τότε στο
τρίτο τό δωμάτιο, τήν τραπεζαρία, πού τήν έλεγαν καί ξενώνα γιατί είχε στήν άκρη
ένα ντιβάνι δίπλα σ’ ένα καναπέ γιά νά κοιμάται καμμιά φορά κανένας ξένος. Καί
ξαφνικά κεΐ μπροστά στο ντιβάνι βλέπει πεσμένη κάτω στο πάτωμα τή γυναίκα
του, γυρμένη στο δεξιό πλευρό. Καθώς ήταν τά μάτια του άπ’ έξω άπό τον ήλιο
καί μπήκε στο μισοσκότεινο δωμάτιο, πού τά παντζούρια του ήσαν γυρτά, δέν εί
δε τίποτε άλλο. Φώναξε τήν γυναίκα του καί έπειδή καί πάλι δέν έλαβε καμμιά
άπάντησι νόμισε δτι τής είχε έλθει καμμιά συμφόρησι άπό τό πάχος ή καμμιά λι
ποθυμία. Καί χωρίς νά χάση καιρό, γνωρίζοντας δτι οί νοικάρηδες τοϋ ήμιυπογείου
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έλλειπαν σέ παραθερισμό καί ότι δεν μπορούσε νά ζητήση καμμιά βοήθεια άπ’ αύτούς, έφυγε άπό τδ σπίτι του τρέχοντας καί πήγε στο σπίτι τοϋ γείτονά του για
τρού κ. Γουλοπούλου για νά τον φωνάξη. Δεν τον βρήκε έκεΐ καί άφησε παραγγε
λία άμα γυρίση νά τόν στείλουν άμέσως σπίτι του «γιατί λιποθύμησε ή Μαρία του»
καί τότε ξαναπήγε πιό πάνω, στην αρχή τής οδού 'Ηρακλειδών, όπου ήταν τδ ’Α
στυνομικό Τμήμα καί ζήτησε βοήθεια, γιατί ή γυναίκα του είχε λιποθυμήσει καί
δεν εΰρισκε γιατρό. Μά έν τώ μεταξύ, ό γιατρός Γουλόπουλος γύρισε, βρήκε τήν
παραγγελία τοϋ μπακάλη καί έτρεξε άμέσως στδ σπίτι τοϋ "Ισαρη. Καί βρήκε την
Μαρία δχι λιποθυμισμένη, καθώς ένόμιζεν ό άντρας της, άλλά σφαγμένη. Καί μά
λιστα κατά τδν άγριώτερο τρόπο. ΤΗταν ένα φοβερό έγκλημα καί σέ μισή ώρα
δλοι οί «άρμόδιοι» είχαν βρεθή έπί τόπου.
Πρώτος έφθασε ό τότε διοικητής τοϋ Τμήματος υπομοίραρχος κ. Γριμπογιάννης, συνταξιούχος υποστράτηγος σήμερα, μετά ό μοίραρχος ΓΙαπαευσταθίου, ό
υπομοίραρχος Σαράφης καί άπό τή Σήμανσι δ υπομοίραρχος Σταθόπουλος, γέρος
πιά κι’ αυτός καί άπόστρατος άπό χρόνια. Σέ λίγη ώρα έφθασε ό μακαρίτης Είσαγγελεύς Γιώργος Κιουρτσάκης, άνεκτίμητος φίλος, μαζί μέ τους ίατροδικαστάς Δημήτρη Ξάνθη καί Γιώργο Τρουπάκη, πεθαμένους άπό χρόνια. Καί άρχισε ή αύτοψία. Μιά αύτοψία καί έρευνα λεπτομερεστάτη. Ό δράστης ή μάλλον οί δράστες,
γιατί έπρεπε νά ήσαν περισσότεροι άπό έναν, πρώτα είχαν άποπειραθή νά φιμώ
σουν ή έφίμωσαν γιά λίγο τδ υποψήφιο θϋμα τους μέ κάνα δυδ πετσέτες πού τις
είχαν φέρει μαζί τους γιατί δέν ήταν τοϋ σπιτιού. "Υστερα προσπάθησαν νά στραγ
γαλίσουν τή δυστυχισμένη γυναίκα, καί άπό πίσω, καί καθώς αύτή ήταν μπροστά
στδ ντιβάνι τοϋ ξενώνα - τραπεζαρίας, τής έπέταξαν μιά θηλειά μέ σκοινί. Τήν έρριξαν κάτω, άλλά δέν κατάφεραν νά τήν πνίξουν καί επειδή αύτή ίσως άρχισε νά
μουγκρίζη καθώς πνιγόταν, άφοΰ είχε κατορθώσει νά βγάλη τις πετσέτες πού θέ
λησαν νά τήν φιμώσουν, παράτησαν τόν στραγγαλισμό καί τδ φίμωμα καί άρχισαν
νά τήν κτυποΰν λυσσασμένα μ’ ένα μαχαίρι. Τήν έσφαξαν σάν τραγί, γιατί τής έκο
ψαν τδ λαιμό πέρα ώς πέρα. Τόση ήταν ή μανία τους μάλιστα ώστε έκοψαν τήν
καρωτίδα καί τήν σφαγίτιδα μέ τόση δύναμι, ώστε ή χαρακιά άπό τήν βαθειά μα
χαιριά φαινόταν επάνω στην σπονδυλική στήλη. Δυδ άλλες μαχαιριές είχε επάνω
στις άμυγδαλές, μιά στο άριστερδ μέρος τοϋ σαγονιοΰ, άλλη στδ άριστερδ μάγου
λο, άλλη στδν άριστερδ κρόταφο, τρία τραύματα άκόμη στήν παλάμη τοϋ δεξιού
της χεριού, πράγμα πού έδειχνεν δτι ή δυστυχισμένη πάλαιψε γιά νά άρπάξη τδ
μαχαίρι άπό τδ φονηά ή τούς φονηάδες καί τέλος δύο άλλες μαχαιριές στδν άριστε
ρδ γλουτό. "Ενδεκα μαχαιριές είχε φάει ή γυναίκα τοϋ μπακάλη. Στά γουρλωμένα
μάτια της φαινόταν ότι είχε άποτυπωθή ό τρόμος, άφοΰ πραγματικά είχεν άντικρύσει τδ χάρο μέ τά μάτια της. Καί τδ φοβερό αύτδ κακούργημα είχε γίνει μέ
ρα μεσημέρι, μόλις ή δυστυχισμένη Μαρία είχε άποφάει. 'Ο μακαρίτης Γρηγόρης
Κάτσας, ό ύστερα καθηγητής, επιμελητής τότε στδ μικρό νεκροτομείο τής όδοϋ
Σωκράτους, όπου είχε μεταφερθή τδ πτώμα, είχε διαπιστώσει ότι τδ μεσημερια
νό φαγητό δέν είχε καθόλου χωνευθή.
Γιατί οί δολοφόνοι είχαν σκοτώσει τή δυστυχισμένη τήν Μαρία ’Ίσαρη ;
Μυστήριο ! Πραγματικά μεγάλο μυστήριο. 'Ο μπακάλης καί ή γυναίκα του, όπως
έλεγεν τούλάχιστον αύτός, δέν είχαν κανένα εχθρό καί άπό τδ σπίτι δέν φαινόταν νά
λείπη τίποτε γιά νά ύποθέση κανείς μέ τδ πρώτο ότι άφορμή ήταν ή ληστεία. 'Η
ντουλάπα ήταν κλειδωμένη καί τά κλειδιά βρέθηκαν μέσα στά δύο στρώματα στδ
συζυγικό κρεβάτι, γιατί έκεϊ πάντα τά έκρυβε ή κυρά Μαρία. "Ιχνος παραβιάσεως
δέν παρουσιαζόταν πουθενά. Καί μέσα στήν ντουλάπα υπήρχαν 11 χιλιάδες δραχ
μές σέ μετρητά, οί οικονομίες τού μπακάλη καί τής γυναίκας του. ’Άντε λοιπόν
νά βρής τήν άφορμή γιά τήν οποίαν έγινε αύτδ τδ φοβερό κακούργημα. . .
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Αύτοί πού έκαναν τήν προανάκρισι, μή βρίσκοντας καμμιά άλλη άφορμή, έκα
ναν μιά ύπόθεσι τόσο παράτολμη πού, καθώς θυμάμαι, μέ έ'κανε νά πηδήσω ώς τά
ούράνια καί νά υποστηρίξω τήν άθωότητα τοϋ δύστυχου του Μπακάλη πού καθό
ταν καί έ'κλαιγε τή Μαρία του. Γιατί ή ύπόθεσις, άφοϋ δεν βρισκόταν άλλη εύλογη
άφορμή, ήταν ότι ό μπακάλης ό ίδιος είχε σφάξει τή γυναίκα του ή έβαλεν άλλους
νά τή σφάξουν καί αύτό γιά νά τήν κληρονομήση. Νά τής φάη το σπίτι πού είχεν
άγοράσει εκείνη καί υστέρα νά παντρευθή καμμιά άλλη γυναίκα. "Αρχισαν μάλιστα
νά ψάχνουν γιά νά βρουν τήν άνύπαρκτη φιλενάδα του, τήν άφορμή τοϋ έγκλήματος.
Χωρίς μάλιστα νά διστάσουν, μετά τήν κηδεία του θύματος, έπιασαν γιά ύποπτους
δράστες της μυστηριώδους δολοφονίας τον σύζυγο, τον μπακάλη Νίκο "Ισαρη καί
τον ύπάλληλό του, τον Κώστα Καραβέλλα. Καί τούς κράτησαν. . . Στις πετσέτες
τοϋ φιμώματος καί στο σχοινί τοϋ στραγγαλισμού, πού δεν ήσαν τοϋ σπιτιοΰ, δεν
δόθηκε στήν άρχή καμμιά σημασία, ούτε έγινε καμμιά έρευνα γιά νά βροΰν τον κά
τοχό τους.
’Από τήν προανάκρισι βγήκε 6τι στις 11 το πρωί, έκείνης τής ήμέρας, καί
πριν άρχίση ή δουλειά στύ μικρομπακάλικο τοϋ «Ρούφ», ό μπακάλης "Ισαρης έστει
λε το μικρό Κωστάκη στο σπίτι του νά τοϋ φέρη φαγητό. Ό μικρός τοϋ έφερε τό
φαγητό γύρω στο μεσημέρι, σούπα μέ ρύζι καί βραστό κεφαλάκι, πού είχε βράσει
ή κυρά Μαρία. Μαζί μέ τό φαγητό όμως τοϋ έφερε καί ένα γραμματάκι τής γυναί
κας του, πού αύτό καί μόνον ήταν ικανό νά άποδείξη πόση τρυφερότητα είχε τό
ανδρόγυνο άναμεταξύ του. Ή Μαρία τοϋ έγραφε : «Νίκο, ’Εγώ έφαγα καλά.
Νά φάς καί σύ καλά καί τό βράδυ τρώμε λίγο. Σ.Φ.».
Ή προανάκρισις ένδιεφέρθη νά μάθη τί συμβολικό καί τί μυστήριο ήταν αύτό
τό Σ.Φ. πού είχε άπό κάτω τό γράμμα τής κυράς Μαρίας στόν άντρα της. Καί αυ
τός έδωσε τήν έξήγησι ότι ήταν τά άρχικά τοϋ «σέ φιλώ» καί έπρόσθεσε ότι κάθε
φορά πού ή γυναίκα του τά μεσημέρια θά τοϋ έστελνε φαγητό στο μπακάλικο, τοϋ
έγραφε καί άπό ένα τέτοιο ραβασάκι, πού έδειχνε τήν άγνή άγάπη πού ύπήρχε άνάμεσα στούς πενηντάρηδες συζύγους, στόν άπλοϊκό μπακάλη καί στή παληά δασκά
λα τής "Ανδρου.
Ή κυρά Μαρία έκτος άπό τό φαγητό έδωσε καί στόν Κώστα Καραβέλλα γιά
τον άνδρα της ψωμί καί σταφύλια καί γνωρίζοντας ότι τό φαγητό δέν θά έφθανε
νά φάη ό άντρας της καί ό μικρός, είπε στόν τελευταίο.
— Σύ Κωστάκη πάρε λεφτά άπό τον άνδρα μου καί φάε σέ κανένα διπλανό
μαγέρικο. Καί αδριο θά φάς καλύτερα. Αύριο θά πάμε όλοι εκδρομή μαζί μέ τήν
οικογένεια Μαμάη στήν Πεντέλη καί θά φάς πατάτες τηγανιτές πού σ’ άρέσουν.
"Αρχισαν ατελεύτητες έρωτοαποκρίσεις τόσο στόν "Ισαρη, οσο καί στο μι
κρό μπακαλόγατο, μέ τήν ιδέα νά τούς πιάσουν σέ αντιφάσεις. Άντίφασις καμμία
δέν υπήρξε μεταξύ τους. Ά λλ’ οί άξιωματικοί ένόμισαν προς στιγμήν ότι βρήκαν
ένα σοβαρό στοιχείο γιά τον μπακάλη καί γιά τήν ένοχή του πού πίστευαν τό πρώτο
ακράδαντα. Είχαν βρή κηλΐδες αίματος στά ροΰχα του. Ό "Ισαρης είχε πλύνει στο
νεροχύτη τής κουζίνας τά ματωμένα χέρια του. Ποιά άλλη μεγαλύτερη καί καλύτε
ρη άπόδειξι ήθελαν ; Μά όταν τον ρώτησαν σχετικά ό μπακάλης, μέσα στά κλά
ματα καί τούς λυγμούς του, έδωσε μιά έξήγησι τόσο άληθινή. . . τόσο πιστευτή.
— Σάς είπα ότι όταν μπήκα στή δεύτερη κάμαρα καί είδα τή Μαρία μου
πεσμένη μπροστά στο ντιβάνι, τή νόμισα πώς ήταν λιποθυμισμένη "Οπως ήμουνα άπό
τον ήλιο άπ’ έξω άπό τό δρόμο καί όπως ήταν μισοσκόταδο έκεΐ μέσα, είδα στο στόμα
της κάτι σάν άφρούς. Καί νόμισα ότι τής είχεν έλθει συμφόρησι. ’Αμέσως έτρεξα
στο γιατρό τό Γουλόπουλο. "Υστερα όταν ήλθε ό γιατρός καί άνοίξαμε τά παρά
θυρα καί βρήκαμε ότι ή Μαρία μου είχε σφαγή, είδα ότι είχα αίματα στά χέρια
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καί μπήκα στήν κουζίνα καί τά έπλυνα. Ρωτήστε καί τό γιατρό αν αμφιβάλλετε.
— Καί τά ροϋχα σου γιατί δέν τά καθάρισες ; τόν ρώτησαν.
— Στη φουρτούνα πού μέ βρήκε θά σκεφτόμουνα νά καθαρίσω τά ροϋχα μου
άπό τά αίματα ; “Επλυνα τά χέρια μου γιατί «γλύτσιαζαν» καί κολλούσαν άπό τό
αίμα.
Μά μέ τό πλύσιμο των χεριών καί μέ τό μάτωμα των ρούχων, πού πραγμα
τικά ήσαν στοιχεία πού έ'πρεπε νά έρευνηθοΰν μέ προσοχή, άλλά δέν ήσαν καί τά
μόνα, οί ένεργοϋντες την προανάκρισι έπέταξαν κατάμουτρα στον “Ισαρη τή φο
βερή κατηγορία :
—Έσύ Νίκο έσφαξες τη γυναίκα σου. . . ’Εσύ είσαι ό δολοφόνος.
Θυμάμαι τή φοβερή έκείνη σκηνή, σάν νά είναι τώρα. 'Ο άπλοϊκός μπακάλης
δέν θύμωσε, ούτε ύψωσε φωνή γιά νά διαμαρτυρηθή. “Αφησε νά κυλίσουν με
ρικά δάκρυα άπό τά μάτια του καί υστέρα, άφοΰ τά σκούπισε μέ τό μαντήλι του, σή
κωσε τό κεφάλι ψηλά. Χωρίς νά κοιτάζη ούτε τούς άξιωματικούς τής Χωροφυλακής,
ούτε εμάς τούς δημοσιογράφους πού είμαστε μπροστά, σήκωσε τά μάτια του πρός
τόν Ουρανό καί σάν νά έπικοινωνοϋσε μέ τόν ίδιο τό Θεό καί νά τόν παρακαλοϋσε
είπε :
—Ό ,τ ι γίνεται βρίσκεται. . . Ό Θεός τό ξέρει. Πότε τό έκανα ; Γιά ποιο
λόγο καί πώς ; Γιά πέντε λεπτά τής ώρας πού είχα φύγει άπό τό μαγαζί μου μέχρι
νά βρώ πεσμένη τή Μαρία μου καί νά τρέξω γιά τό γιατρό ; Καί γιατί νά τήν σφά
ξω ; Αύτήν τήν γυναίκα πού λάτρευα καί μέ λάτρευε; . .
Καί ξέσπασε σέ άναφυλλητά. . .
'Ο “Ισαρης προφυλακίσθηκε παρά τις διαμαρτυρίες του. ΤΗταν πιά σάν μισοπάλαβος καί ύστερα άπό έκθεσι τοΰ ίατροδικαστοϋ Τρουπάκη άντί γιά τή φυλακή
τόν έστειλαν τό φουκαρά στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, επειδή τότε ήταν στρατιω
τικός νόμος καί τόν φρουρούσαν μήπως δραπετεύση. “Επιασαν άκόμη καί τούς
συγγενείς του, γιά νά βρουν μήπως κανένας άπ’ αύτούς ήταν άνακατεμμένος στο έγκλημα γιά λόγους κληρονομιάς. Δέν βρήκαν άπολύτως τίποτε καί τούς
άφησαν έλευθέρους. 'Ύστερα άπό λίγο, καί γιατί ούσιαστικά δέν εύρισκαν καί κα
νένα στοιχείο γιά τό μπακάλη, τόν άφησαν κι’ αύτόν έλεύθερο, μέ διακοπή τής προφυλακίσεως ύστερα άπό συμφωνία τοΰ Επιτρόπου καί τοΰ Είσηγητοΰ τοΰ Στρα
τοδικείου. Τό άποτέλεσμα ήταν νά σκυλιάση ένας άπό τούς φίλους μου άξιωματικούς πού έκαναν τήν άνάκρισι καί νά μοΰ λέη, προσπαθώντας πάντα νά μέ πείση
γιά τήν ένοχή τοΰ “Ισαρη.
— Βρέ έπρεπε νά μ’ άφίσουν εμένα στά χέρια μου γιά 24 ώρες τό μπακάλη
καί νά δής πώς θά έβγαζα τό έγκλημα. Μερικές βουρδουλιές στά ψαχνά καί κάνα
τράβηγμα στά νύχια καί νά δής πώς θά τά ξερνοΰσε χΰμα.
“Εφριξα. ’Αλλά τέτοια ήταν ή νοοτροπία τής τότε εποχής. Στο γραφείο
τοΰ ένωμοτάρχη τής υπηρεσίας σέ κάθε Τμήμα ήταν κρεμασμένος ένας βούρδουλας.
Καί μέ αύτόν άρχιζε πάντα ή άνάκρισις τοΰ υπόπτου.
Τό έγκλημα, ύστερα άπό μέρες, έπαυσε πλέον νά άπασχολή καί τόν τύπο. Μόνο
έγώ, πού καί πού, πήγαινα στο «Ρούφ» καί έβλεπα τόν “Ισαρη στο μικρομπακάλικό του.
’Εκείνος μοΰ έλεγε :
— Νά τό δής δτι θά βγή. . . ’Έ χω πεποίθησι στο Θεό.
Είχε δίκηο. Γιατί τό έγκλημα βγήκε καί μάλιστα άναπάντεχα. Καί θά δοΰμε τό πώς.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον

— ——— ι——_ Χ ουάιτχεντ « Ή ιστορία τοϋ F.B .I.», κατά μετάφρασιν---------------------τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

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

(Σ υ νέχεια ά π ό τό
π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο )

Τό άχαρες όμως τοϋτο έργον είχε άρχίσει. Έκτος άπό τούς υστερικούς, υπήρ
χαν καί άλλα άτομα πού επιθυμούσαν καί είχαν κάθε συμφέρον άπό τήν άπομάκρυνσι των ’Ιαπώνων, για οικονομικούς λόγους καί φυλετικές άντιλήψεις. Οί άποφάσεις γιά τήν μετακίνησι είχαν ληφθή. "Ετσι, δεκάδες χιλιάδες νομοταγών Ίαπωνοαμερικανών ξεσπιτώθηκαν καί άρχισαν τήν θλιβερή πορεία προς τά στρατόπεδα
συγκεντρώσεως. 'Η έκτέλεσις τής διαταγής αυτής άνατέθηκε στο στρατό.
'Ο Χοΰβερ σέ μια άναφορά του προς τον Μπίντλ, άνέφερε τούς πραγματικούς
λόγους των συλλήψεων :
« . . . 'Η άπόφασις γιά τις ομαδικές συλλήψεις έβασίσθη κατ’ άρχάς στις πο
λιτικές άντιλήψεις καί τήν πίεσι τής κοινής γνώμης καί όχι σέ θετικά ένοχοποιητικά στοιχεία. Σέ μερικές περιπτώσεις ή ύστερία τοϋ κοινού, τά σχόλια τού τύπου
καί των έκφωνητών των ραδιοφωνικών σταθμών, έπέδρασαν ΐσχυρώς στον κυβερ
νήτη Όλσον καί στον εισαγγελέα τής Πολιτείας. . .».
Έ τσ ι είχαν τά πράγματα. To F.B.I., ύστερα άπό πολλούς μήνες έρεύνης καί
παρακολουθήσεως, προέβη στήν σύλληψι 733 ’Ιαπώνων άλλοδαπών καθ’ όλην
τήν επικράτεια τών Η.Π.Α. κατά τήν 6.30' ώρα τής 8 Δεκεμβρίου. Αύτοί μόνον ήσαν οί ’Ιάπωνες εκείνοι πού έθεωρήθησαν άπό τό F.B.I. ως έπικίνδυνοι γιά τήν εθνι
κή άσφάλεια. Στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως όμως ώδηγήθηκαν άνω τών 120.
000 άτόμων ιαπωνικής καταγωγής — τό πλεϊστον έξ αύτών ’Αμερικανοί υπήκοοι—,
κάτοικοι τών δυτικών άκτών τών Η.Π.Α.
Μέσα στήν άναταραχή αυτή, ό Χοΰβερ άπέρριψεν όλες τις προσφορές πού
κατέκλυσαν τό γραφείο του άπό πολίτες καί οργανώσεις, γιά τήν έπανίδρυσι τού
παλαιού ’Αμερικανικού Προστατευτικού Συνδέσμου τού Α' παγκοσμίου πολέμου.
'Ο διευθυντής τού F.B.I. έβλεπεν ότι δέν υπήρχε κανένας λόγος νά συγκροτηθή
πολιτοφυλακή καί κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Ή έχδρική κατασκοπεία περιορίζεται
Τήν στιγμή πού μαύροι καπνοί τύλιγαν τά άμερικανικά πολεμικά πλοία στο
Πέρλ Χάρμπορ, ένας άλλος λεπτός, γκρίζος καπνός ύψωνόταν στήν αύλή τοϋ Ίά πωνος προξένου τής Χονολουλοΰ. Τον καπνό αύτό τον έστελνε μιά μικρή φωτιά,
πού τήν τροφοδοτούσε ό γενικός πρόξενος Ναγκάο Κίτα, βοηθούμενος καί άπό τον
ύποπρόξενό του Άτοζίτο Όκούντα. ’Έκαιγαν τά βιβλία, τούς μυστικούς κώδικες
καί τά σήματα πού είχαν άνταλλαγή μεταξύ τοϋ Κίτα καί τού Ίάπωνος ύπουργοΰ
τών ’Εξωτερικών στο Τόκιο, κατά τις τελευταίες ήμέρες προ τής έπιθέσεως κατά
τού άμερικανικοΰ στόλου.
Ναγκάο Κίτα. 'Ένα όνομα πού άξίζει κανείς νά τό θυμάται, γιατί έπαιξε σπου
δαίο ρόλο στήν κατασκοπεία κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Έάν κάποιος έπρεπε
νά θεωρηθή ώς ό πλέον επικίνδυνος πράκτωρ καί πληροφοριοδότης τοϋ έχθροΰ, πού
συνετέλεσε στήν καταστροφή τού Πέρλ Χάρμπορ, αύτός έπρεπε νά είναι ό Κίτα.
’Οχυρωμένος πίσω άπό τήν διπλωματική άσυλία πού τοϋ παρεΐχεν ή ΐδιότης του,
τροφοδοτούσε συνεχώς μέ πληροφορίες τό Τόκιο, σχετικά μέ τις κινήσεις τών άμερικανικών σκαφών. Καί τώρα, πού συνετελέσθη ή καταστροφή τοϋ άμερικανι-
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κοϋ στόλου, προσπαθούσε κι’ αυτός νά καταστρέψη τα ένοχοποιητικά μαρτυρικά
στοιχεία.
Τά χαρτικά όμως, όταν είναι δέσμες, δεν καίγονται γρήγορα. Κι’ ένώ ό Κίτα
τροφοδοτούσε τή φωτιά, ό ειδικός υπάλληλος τοϋ F.B.I. Σίβερς ζήτησε άπό την
Διεύθυνσι της ’Αστυνομίας τής Χονολουλοϋ νά τοποθετηθή σκοπός-άστυφύλαξ στην
είσοδο τοϋ προξενείου. 'Ο φρουρός αυτός άστυφύλαξ είδε τά χαρτιά πού καίγονταν,
ώρμησε μέσα στην αύλή καί άρπαξε ένα κώδικα καί μιά δέσμη έντυπα σημάτων
άπό τά χέρια των διαμαρτυρομένων ’Ιαπώνων. Τά χαρτιά αύτά παρεδόθησαν στον
Σίβερς, ό όποιος μέ τη σειρά του τά παρέδωσε στην υπηρεσία τοϋ ναυτικοΰ προς
άποκρυπτογράφησι, μαζί μέ τά τηλεγραφήματά τοϋ προξένου πού είχε παραλάβει άπό τήν τηλεγραφική υπηρεσία καί τά όποια ήρνοϋντο νά τοϋ παραδώσουν μέχρις
ότου οί ’Ιάπωνες έπραγματοποίησαν τήν έπίθεσί τους.
"Οταν ό Σίβερς διάβασε τά άποκρυπτογραφημένα σήματα έμεινε κατάπλη
κτος: «Θεέ μου, άν τά είχαμε αύτά πιο ένωρίτερα! Γιά κοίταξε εδώ», είπε στον
βοηθό του καί τοϋ έδωσε τά σήματα:
«’Από Κίτα προς υπουργόν ’Εξωτερικών. Τόκιο.
Μυστικόν στρατιωτικόν σήμα ύπ’ άριθμ...... Βάσει τοϋ κώδικος τοϋ γενικοΰ
προξένου.
Πρός τον διοικητήν τρίτης μοίρας, Ναυτικόν Έπιτελεΐον. Ά πό Φούτζ.
I.—Κώδιξ (τρίτη § 8ος στίχος).
1.
—Μάχιμοι μονάδες, συμπεριλαμβανομένων καί περιπολικών, ετοιμάζο
νά άνοιχθοΰν εις τό πέλαγος.
2. —Διάφορα άεροπλανοφόρα έτοιμάζονται νά άνοιχθοΰν εις πέλαγος.
3. —"Ολα τά πολεμικά άπέπλευσαν. 1η-3η ήμερομηνία.
4. —Διάφορα άεροπλανοφόρα άπέπλευσαν.
5. —'Άπαντα τά άεροπλανοφόρα άπέπλευσαν.
6. —"Ολα τά πολεμικά άπέπλευσαν, 4η-6η ήμερομηνία.
7. —Διάφορα άεροπλανοφόρα άπέπλευσαν, 4η-6η.
8. —"Απαντα τά άεροπλανοφόρα άπέπλευσαν, 4η-6η.
II. —Σήματα φωτεινά: (άντιστοιχοΰντα εις τά άνωτέρω).
Φώς είς τήν άκτή Λάνικάϊ κατά τήν νύκτα:
"Ενα φώς : άπό 8 μ.μ. μέχρι 9 μ.μ. σημαίνει 1, άπό 9 μ.μ. μέχρι 10 μ.μ.
σημαίνει 2, μέχρι τό μεσονύκτιον θά σημαίνη 3 καί 4.
Δύο φώτα: άναλόγως τήν ώρα σημαίνουν 5, 6, 7, 8. "Οταν δεν συμφωνούν
τά άνωτέρω φώτα, τό φώς ένός προβολέως αύτοκινήτου (μεγάλου) καί ένός μικροΰ
προβολέως σημαίνουν 1,2,3,4. Δύο προβολείς αυτοκινήτων μεγάλοι σημαίνουν
5—6—7—8.
III.
—Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας, μία βάρκα μπροστά στο λιμάνι, σ
κόλπο Λάνικάϊ, μέ ένα άστέρα στό πανί της σημαίνει 1, 2, 3, 4. "Ενας άστέρας καί
«III» σημαίνει 5, 6, 7, 8.
IV.
—Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας, έπί τής άκτής Λάνικάϊ, άπό 8 π.μ. μ
12, κάθε ώρα ένα άσπρο πανί (ή χαρτί) σημαίνει 1, 2, 3, 4. Δύο τεμάχια πανί ση
μαίνουν 5, 6, 7, 8.
V.
—Φώς στό υπνοδωμάτιο τής κατοικίας εις Καλάμα άπό 7 μ.μ. μέχρι 1
σημαίνει 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Ά πό υπουργόν ’Εξωτερικών, πρός Κίτα, πρόξενον Χονολουλοϋ, 3-12-1941.
Θά κρατήσετε τόν μυστικό κώδικα πού χρησιμοποιούμε μέχρι τής τελευταίας
στιγμής. Τότε θά τόν κάψετε καί θά μάς άναφέρετε σχετικώς. Τόγκο.
Ά πό Κίτα πρός ύπουργόν ’Εξωτερικών, Τόκιο. 5-12-1941.
1) Τά τρία πολεμικά πού άναφέρονται εις τό ύμέτερον X 239 τής πρωίας τής
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Παρασκευής, είσήλθον είς τον λιμένα την 5ην ώραν. Θά άποπλεύσουν την 8ην.
2) Την αύγήν άπέπλευσαν το «Λέξιγκτον» καί πέντε βαρέα καταδρομικά.
3) Τά κατωτέρω πολεμικά ήσαν ήγκυροβολημένα τό άπόγευμα της 5ης:
8 θωρηκτά
3 ελαφρά καταδρομικά
16 άντιτορπιλλικά.
Εισερχόμενα 4 καταδρομικά τύπου Χονολουλοϋ καί 2 άντιτορπιλλικά.
Κίτ α
’Από Τόγκο, υπουργόν Εξωτερικών, προς πρόξενον Χονολουλοϋ. 6-12-1941.
Παρακαλοϋμεν πληροφορήσατέ μας άμέσως διά τυχόν κίνησιν των πολεμι
κών σκαφών μετά την 4ην. Τόγκο».
'Όλα αυτά μαρτυρούσαν ότι διενεργεΐτο κατασκοπεία εις βάρος τών ’Αμε
ρικανών. Τό σήμα πού έστάλη άπό τον Κίτο στο Τόκιο την 3 Δεκεμβρίου, άπεδείκνυε ότι ό Κίτο είχε τοποθετήσει κάποιον γιά νά δίνη συνθήματα στά ιαπωνικά υπο
βρύχια έν σχέσει μέ τις κινήσεις τοϋ άμερικανικοΰ στόλου. Οί υποψίες έστράφησαν
κατά του Μπέρναρντ Τζούλιους-Όττο Κουέν, ώς συνεργαζομένου μετά τοΰ Κίτα,
έκ τοϋ γεγονότος ότι ό Κουέν είχε σπίτι στη Καλάμα μέ ένα φεγγίτη, καθώς καί
μία βάρκα μέ ένα άστρο στο πανί της.
Ό Ό ττο Κουέν ήταν γερμανικής καταγωγής καί είχε γιά πρώτη φορά άπασχολήσει τό F.B.I. κατά τό έτος 1939, γιατί οί φήμες έλεγαν ότι είχε άσυνήθως
μεγάλα εισοδήματα, παρ’ ότι δέν έργαζόταν καί δέν ήσχολεΐτο μέ τό έμπόριο. Στο
στενό περιβάλλον μιας κοινότητος όπως είναι ή Χονολουλοϋ, ό κόσμος τά παρατη
ρεί αύτά άμέσως. Δέν ήταν καθόλου μυστικό ότι ό Κουέν είχε καταθέσει πάνω άπό
70.000 δολλάρια σέ μιά τράπεζα τής Χονολουλοϋ άπό τό 1936 μέχρι τό 1939. Πριν
είχε διατελέσει καί μέλος τοΰ ναζιστικοΰ κόμματος.
Ό Κουέν έξηγοϋσε στους φίλους του ότι τά χρήματα αύτά προήρχοντο άπό
κληρονομιές συγγενών του. To F.B.I. όμως ύπωπτεύθηκε την πραγματική προέλευσι, δηλαδή ότι τά έστελναν ’Ιάπωνες άπό τό Βερολίνο. Οί υποψίες αύτές μεγά
λωσαν όταν ή υπηρεσία πληροφοριών τοϋ στρατού πληροφόρησε τό F.B.I. ότι ό
Ιάπωνας γενικός πρόξενος είχε ζητήσει άπό τό ιαπωνικό υπουργείου ’Εξωτερικών
στοιχεία περί τής άξιοπιστίας ένός ζεύγους, πού κατοικούσε στή Χαβάη μέ τό όνο
μα «Φρήντελλ».
To F.B.I. δέν κατώρθωσε νά άνακαλύψη κανένα μέ τέτοιο όνομα. Οί υπάλ
ληλοί του όμως παρετήρησαν ότι τό πατρικό όνομα τής συζύγου τοϋ Κουέν ήταν
Φρήντελλ. Ή ταυτότης αύτή τών ονομάτων τούς έφάνη μάλλον τυχαία σύμπτωσις,
δεδομένου ότι τό σήμα τοϋ στρατού έλήφθη ολίγον χρονικόν διάστημα μετά τήν έπιστροφή τής κυρίας Κουέν άπό ένα ταξίδι της στο Τόκιο.
’Εκτός τούτου, δέν ύπήρχαν στοιχεία μαρτυρικά περί τής κατασκοπευτικής
δράσεως τοϋ Κουέν. Μόνον όταν άποκρυπτογραφήθηκαν τά σήματα τοΰ Ίάπωνος
προξένου, ό Κουέν άναγκάσθηκε νά όμολογήση. Παραδέχθηκε ότι αύτός έδιδε τά
σήματα στά ιαπωνικά ύποβρύχια.
(f... Τήν ίδια σειρά σημάτων μπορούσαμε νά τήν μεταδώσουμε καί διά τοΰ
άσυρμάτου, έδήλωσεν ό Κουέν. 'Όταν ό πρόξενος ήθελε νά έρθω σέ έπαφή μαζί του,
έστελνε μιά κάρτα μέ τήν ύπογραφή «Τζίμμυ» στη θυρίδα μου, No 1476, στή Χονολουλοΰ... Μέ τό άπλό αύτό σύστημα είχα ενημερώσει τόν πρόξενο ότι στά υδατα τής Χαβάης ύπήρχαν επτά θωρηκτά, έξη καταδρομικά, δύο άεροπλανοφόρα, 40
άντιτορπιλλικά καί 27 ύποβρύχια...».
Ό Κουέν ώμολόγησεν επίσης ότι τά 30.000 δολλάρια πού είχε λάβει κατά τά
έτη 1940-1941, ώς δήθεν προερχόμενα άπό περιουσιακά του εισοδήματα στή Γερ
μανία, προήρχοντο άπό τό Τόκιο. Τό τελευταίο μάλιστα ποσόν έκ 14.000 δολλαριων,
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του το ένεχείρισε ένας παράξενος ’Ιάπωνας. ’Αργότερα άποδείχθηκε ότι ό παράξε
νος αυτός ’Ιάπωνας δεν ήταν άλλος άπό τον βοηθό τοϋ ΰποπροξένου Ούκούντα, προ
ξενικό γραμματέα Ταντάσι Μοριμούρα.
Τό έκτακτο στρατοδικείο πού συνεκροτήθη δυνάμει τοϋ κηρυχθέντος στρα
τιωτικού νόμου, μετά σύντομη διαδικασία κατεδίκασε τον Κουέν σέ θάνατο διά τυ
φεκισμού. 'Η καταδίκη όμως αυτή άνεστάλη καί μετετράπη σέ 50 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ό Κουέν έμεινε στις ποινικές φυλακές τής Λέβενς-Γουώρθ άπό
1-12-1942 μέχρι 6-6-1946, οπότε έπεφυλακίσθη γιά νά άπελαθή στή Γερμανία.
Παρέμεινε κρατούμενος στο ’Έλλις ’Άϊλαντ μέχρι την 29-7-1948, οπότε άνεχώρησε γιά τό Μπουένος ’Άϊρες τής ’Αργεντινής.
'Ο Κουέν συγκαταλεγόταν μεταξύ των 91 άτόμων πού είχαν καταδικασθή
γιά κατασκοπεία στις Η.Π.Α. άπό τό 1938 μέχρι τό 1945. Οί 64 άπό τούς καταδικασθέντας ήσαν ’Αμερικανοί υπήκοοι πού έπρόδιδαν την πατρίδα τους. Οί περισ
σότεροι άπό αύτούς εργάζονταν γιά λογαριασμό τοϋ Χίτ>ερ. Μερικοί ήσαν τυχο
διώκτες καί λίγοι ήσαν έκεΐνοι πού είχαν έπιστρατευθή άπό τον έχθρό μέ την άπειλή τοϋ θανάτου ή κακοποιήσεως προσφιλών των προσώπων, πού έκρατοΰντο άπό
τούς Ναζί. Μερικοί πάλι έγιναν πράκτορες τοϋ έχθροΰ γιατί μ’ αύτόν τον τρόπο έκέρδιζαν εύκολα χρήματα.
Οί Ναζί κατέβαλαν άπεγνωσμένες προσπάθειες γιά την έγκατάστασι στις
Η.Π.Α. μηχανισμού σαμποτάζ καί κατασκοπείας, όμοιο μέ εκείνο πού είχαν έγκαταστήσει κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο ό Φόν Μπέρνστοφ, ό Φόν Πάπεν καί ό
Μπόϋ Έ ντ. Αυτή τή φορά όμως τό F.B.I. άγρυπνοΰσε. Πριν άκόμα άρχίση ό πό
λεμος, τό F.B.I. είχε συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες μέ τούς πράκτορές του, συνεργάσθηκε μέ τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών τών Η.Π.Α. καί
τής Βρεταννίας καί έγνώριζε τις μεθόδους δράσεως τών Ναζί.
Οί περισσότεροι άπό τούς κατασκόπους τών Ναζί είχαν έκπαιδευθή στή σχο
λή κατασκοπείας στο Κλόπστοκ Πάνσιον τού ’Αμβούργου καί είχαν εΐσέλθει στήν
’Αμερική τό 1939 καί 1940, πριν άκόμα ή χώρα αυτή βγή στον πόλεμο. Μερικοί
ήσαν άπόστρατοι τοϋ γερμανικού στρατού καί άλλοι ήσαν μηχανικοί, ιατροί, οικο
νομολόγοι, φωτογράφοι καί εκπαιδευτικοί.
"Ενας άπό τούς πλέον εμπίστους πράκτορες τών Ναζί κατά τήν προπολεμική
περίοδο ήταν ό Κούρτ Φρέντερικ Λούντβιχ, ό όποιος είχε γεννηθή στή Φρεμόντ τού
Ό χάϊο, άλλά είχε ζήσει πολλά χρόνια στή Γερμανία. 'Ο Λούντβιχ έστάλη άπό τήν
Γερμανία στις Η.Π.Α. γιά νά όργανώση τό κατασκοπευτικό δίκτυο.
Ό Λούντβιχ χρησιμοποιούσε άπειρα ψευδώνυμα. To F.B.I. έτέθη επί τά ίχνη
του όταν ή βρεταννική λογοκρισία στις Βερμούδες ήλεγξε, κατά τον ’Ιανουάριο τοϋ
1941, μιά ύποπτη επιστολή μέ παραλήπτη κάποιο άτομο στήν 'Ισπανία. Στο πίσω
μέρος τής επιστολής άνευρέθη μυστική γραφή πού περιείχε πληροφορίες σχετικές
μέ τό πολεμικό υλικό πού έστέλετο στήν ’Αγγλία. 'Η έπιστολή έφερε τήν υπογρα
φή «Τζό Κ.».
To F.B.I. είχε μπροστά του ένα δύσκολο έργο. Έπρεπε νά βρή τον μυστη
ριώδη «Τζό Κ.» άνάμεσα σέ δεκάδες έκατομμύρια ’Αμερικανούς, καί τό μόνο στοι
χείο πού είχε στά χέρια του ήταν τό όνομα. Έφαίνετο κάτι τό άκατόρθωτο, μέχρις
ότου ή λογοκρισία έπιασε μιά δεύτερη έπιστολή τού «Τζό Κ.», στήν οποία άνεφέρετο ότι ό «Φίλ» είχε τραυματισθή θανάσιμα στις 18 Μαρτίου σ’ ένα τροχαίο άτύχημα καί είχε έκπνεύσει στο νοσοκομείο τού 'Αγίου Βικεντίου, στή Νέα 'Υόρκη.
(Συνεχίζεται)
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"Υστερα ήλθε ή σειρά για τήν σύλληψι τοΰ Σαχίνη, πού τον βρήκα το ίδιο
βράδυ νά διασκεδάζη στο κέντρο «Καλλιθέα» τής πλατείας «Μουχάμετ Άλή». Τον
συνέλαβα καί πήρε κι’ αύτος τον ίδιο δρόμο μέ τον πρώτο.
Τήν έπομένη άνέφερα τηλεγραφικώς τις συλλήψεις Βαρούκα καί Σαχίνη
στήν υπηρεσία μου καί μέ την απογευματινή αμαξοστοιχία τράβηξα για το Κάιρο.
Θά ήταν ή ώρα 11 το βράδυ δταν φθάσαμε στον έξευρωπαϊσμένο σταθμό τής
αιγυπτιακής πρωτευούσης. Στήν έ'ξοδο ήσαν παρατεταγμένοι σαν στρατιώτες οί
κουριέρηδες τών ξενοδοχείων. Μέ παρέλαβε ένας άπό αυτούς καί μέ ώδήγησε στο ξε
νοδοχείο «Βικτώρια». Το πρωί τής έπομένης τράβηξα για τύ προξενείο.
Ό καβάσης, πού στεκόταν στήν είσοδο κι’ αυτός πανύψηλος, μοϋ έ'κοψε
τό δρόμο.
— Ποϋ 7τηγαίνετε καί τί θέλετε; μέ ρώτησε.
— Τον κ. πρόξενο, τοΰ είπα κι’ έκανα νά προχωρήσω.
•—"Οχι, πρώτα θά περάσετε άπό τόν γραμματέα κ. Άρβανιτάκη κι’ αυτός θά
σάς παρουσιάση στον κ. πρόξενο, μοΰ είπε καί μέ ώδήγησε στο γραφείο τοΰ
γραμματέως.
Αΰτοσυστήθηκα κι’ δταν τοΰ είπα τό σκοπό τής άποστολής μου μέ παρου
σίασε στον κ. πρόξενο στον όποιο καί έδωσα τό καταδιωκτικό έγγραφο τοΰ Τζιμένη.
—"Εχετε πληροφορίες πού άκριβώς μένει; μέ ρώτησε.
— Μάλιστα, στήν όδό Κάμελ 192, στο σπίτι τής μητέρας του, τής κυρίας
Κορμά.
— Γνωρίζω τό σύζυγό της, είναι έμπορος καί χαίρει έκτιμήσεως άπό τήν
ελληνική παροικία τής πόλεώς μας. Θά έτοιμάσω έγγραφο προς τόν διευθυντή τής
άσφαλείας κ. Μάρκου, είναι Έλλην τήν καταγωγή, καί θά τόν παρακαλέσω νά σάς
βοηθήση στο έργο σας.
Εύχαρίστησα τόν κ. πρόξενο, πήρα τό έγγραφο καί μέ τόν καβάση τραβή
ξαμε γιά τη γενική άσφάλεια.
Ό κ. Μάρκου, νέος, καλοδεμένος, μέ άδρά χαρακτηριστικά καί ύφος έπιβλητικό, μάς δέχθηκε μ’ εγκαρδιότητα στο γραφείο του κι’ δταν διάβασε τό έγγραφο
τοΰ κ. προξένου μοΰ είπε νά τοΰ έξιστορήσω τήν ύπόθεσι καί τί είδους άνθρωπος
είναι ό καταζητούμενος.
Τοΰ είπα έν συντομία τήν ύπόθεσι καί είδικώτερα γιά τόν Τζιμένη, ότι είναι
πολύ έπικίνδυνος άνθρωπος, ικανός γιά δλα καί πώς θά πρέπει νά ένεργήσουμε μέ
προσοχή γιά τήν σύλληψί του.
Τότε κάλεσε στο γραφείο του δύο άστυνομικούς, έπίσης "Ελληνες τήν κατα
γωγή, τόν κ. Χριστόφορο Χριστοφορίδη καί τόν κ. Νικολοΰτσο.
Ό κ. Μάρκου μέ συνέστησε στούς δύο άστυνομικούς καί τούς είπε ότι άπ’
έκείνη τή στιγμή τούς θέτει στη διάθεσί μου μέχρις δτου συλληφθή ό Τζιμένης.
Άφοΰ εύχαρίστησα τόν κ. Μάρκου γιά τό ενδιαφέρον πού έδειξε, πήγα στο
γραφείο τοΰ κ. Χριστοφορίδη γιά νά τούς κατατοπίσω σύμφωνα μέ τις πληροφορίες
μου καί νά καταστρώσουμε τό σχέδιο πηρακολουθήσεως.
— Κύριοι, τούς είπα, ό καταδιωκόμενος Άλέκος Τζιμένης είναι τύπος έξυ
πνος, θρασύς καί έπικίνδυνος κακοποιός. ’Εδώ στήν Αίγυπτο κυκλοφορεί μέ ψευδώ
νυμα ώς Γκίκας, Κωστοΰρος, Μαρτάκιας, ίσως καί άλλα. Ά πό τις πληροφορίες μου
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μένει στήν όδό Κάμελ 192, στο σπίτι της μητέρας του, συζύγου του έμπορου Κορμοί.
Στό μεταξύ τούς έδωσα καί άπό μια φωτογραφία του.
— Μπα, τον γνωρίζω αύτον τον άνθρωπο, είπεν ό Χριστοφορίδης, καί μά
λιστα άπο τις έπαφές του έχω σχηματίσει την έντύπωσι πώς είναι έμπορος ναρκω
τικών.
— Δεν πέσατε έξω κ. Χριστοφορίδη, αύτο είναι το κυριώτερο έπάγγελμά του.
Κάνει καί τον άγαπητικο σέ οίκους άνοχής καί μπερδεύεται μ’ δποιαδήποτε βρομο
δουλειά.
Αυτά μιλήσαμε μέ τούς νέους συνεργάτες μου καί τούς συνέστησα νά τηρηθή
μυστική ή άφιξίς μου στο Κάιρο, γιατί αν έπληροφορεΐτο κάτι ό Τζιμένης, δπως
είναι πονηρός, θά τον χάναμε.
Ά πο την επομένη, προσεκτικά κι’ άθόρυβα, άρχίσαμε την παρακολούθησι της
πολυκατοικίας της οδού Κάμελ άριθ. 192.
Οί μέρες περνούσαν καί τά πράγματα δέν πήγαιναν καί τόσο καλά. Κανένα
άκόμα άποτέλεσμα άπο την παρακολούθησι. 'Ο Τζιμένης δέν φαινόταν πουθενά.
Τότε άναγκασθήκαμε νά ζητήσουμε πληροφορίες άπο τον άράπη θυρωρό της πολυ
κατοικίας.
Τη δουλειά αυτή άνέλαβεν ό κ. Χριστοφορίδης, γιατί ό θυρωρός έτυχε νά είναι
γνωστός του. Αυτός τού είπεν, δτι ό Τζιμένης είχε πολλές μέρες πού έλειπε άπο
τό σπίτι της μητέρας του.
Έ ν τώ μεταξύ, δμως, ό αστυνομικός κ. Νικολούτσος έφερε μιά σημαντική
πληροφορία. 'Ο Τζιμένης τώρα τελευταία τά έχει φτιάξει μέ μιά κοπέλλα σ’ ένα
οίκο άνοχής. Αυτό δέν μοΰ φάνηκε παράξενο, γιατί ήταν κάτι άπο τις συνήθειές του.
Χωρίς χρονοτριβή πλησιάσαμε τήν διευθύντρια τού σπιτιού αυτού, πού βρισκόταν
στή κακόφημη συνοικία «Κουμπέζι».
"Οπως είναι γνωστόν οί γυναίκες αυτές πρόθυμα μάς εξυπηρετούν, μάς δί
νουν τήν πληροφορία πού θέλουμε, μά έν τώ μεταξύ, δμως, πολλές φορές, κατατο
πίζουν κι’ αύτούς γιά τούς όποιους ένδιαφερόμεθα. Γι’ αύτό κι’ έμεΐς τούς ζητούμε
τήν πληροφορία μέ πλάγιο καί παραπλανητικό τρόπο. ’Έτσι ό κ. Νικολούτσος ρώ
τησε τή διευθύντρια, μεταξύ άλλων, ποιές άπο τις κοπέλλες- έχουν φίλους.
’Ανύποπτη έκείνη έδωσε πρόθυμα τήν άπάντησι.
—"Ω ! κ. Νικολοΰτσο, δέν τις ξέρεις; "Ολες, είπε κι’ άρχισε νά τούς κατονομάζη.
Άνάμεσά τους άνέφερε καί τό δνομα Κωστούρος, ως φίλο τής Ούρανίας άπο
τήν Κύπρο, μέ τήν έπεξήγησι δτι προ ήμερών είχαν τσακωθή κι άπο τότε δέν ξαναπάτησε.
"Ετσι κι αύτή ή πληροφορία δέν καρποφόρησε καί στρέψαμε άλλοΰ τις έρευνές μας.
Κάποια μέρα, τριγυρίζοντας στά διάφορα ελληνικά κέντρα τού Καίρου, βρέθη
κα πάλι σ’ ένα στενό δρομάκι τής κακοφήμου συνοικίας «Κουμπέζι». ’Εκεί ήταν
ένα έλληνικό καφενεδάκι, τό «Άκρόπολις». Μπήκα καί κάθησα σ’ ένα τραπέζι. Στο
πλαϊνό καθόταν κάποιος πού δέν μού έκανε καλή έντύπωσι. Είχε ένα πρόσωπο πρασινοκίτρινο κι’ έδειχνε τον τύπο τών άνθρώπων τού υποκόσμου. Σέ λίγο, καί χω
ρίς νά τό περιμένω, γύρισε, μέ κοίταξε καί μέ ρώτησε.
—Ξένος είσαι;
—Ναί, ναυτικός άπο τον Πειραιά.
Πιάσαμε κουβέντα, μού είπε πώς τον λένε Μακρή καί πώς άπο μικρό παιδί
βρίσκεται στήν Αίγυπτο. Είπαμε πολλά γιά τήν Ελλάδα, γιά τον Πειραιά, δταν
ξαφνικά μέ ρώτησε.
—Μήπως γνωρίζεις τον Κωστούρο; Είναι κι’ αυτός ναυτικός άπό τον Πειραιά.
—Είμαστε χιλιάδες ναυτικοί άπό τον Πειραιά, πού νά τούς θυμάμαι όλους;
Αν τον ΐδώ ίσως νά τον γνωρίσω.
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—Είναι φίλος μου καλός καί παιδί μάλαμα, μου είπε. Είναι γλεντζές καί κά
νουμε καλή παρέα. Τώρα λείπει στην Μανσούρα για δουλειές καί σήμερα τον πε
ριμένω.
Προφασίσθηκα πώς είχα δουλειά κι έφυγα. Τό άπόγευμα συναντήθηκα μέτούς
συνεργάτες μου αστυνομικούς καί τούς είπα ο,τι έμαθα για τον Τζιμένη άπό κά
ποιο Μάκρη.
—Ποϋ συναντήθηκες μέ ρώτησε ό κ. Χριστοφορίδης.
—Στο καφενείο «Άκρόπολις».
-—’Εκεί βραδοξημερώνεται. Είναι κι αυτός έμπορος ναρκωτικών κι’ άγαπητικός.
—’Άν συχνάζη καί ό Τζιμένης στο «Άκρόπολις» είναι στα χέρια μας, τούς
είπα.
’Αμέσως καταστρώσαμε τό σχέδιο παρακολουθήσεως του καφενείου. ΤΙ
δουλειά ήταν κάπως δύσκολη. ΤΗταν καί οί δυό πολύ πονηροί, καί ό Τζιμένης
μέ γνώριζε. Δέν έπρεπε νά μάς άντιληφθοϋν. ’Εξ άλλου οί συνεργάτες μου ήσαν
γνωστοί άστυνομικοί καί ή παρουσία τους θά προκαλοΰσε άνησυχία άνάμεσα
στούς πελάτες τοΰ ύποκόσμου. ’Έτσι άποφασίσαμε νά πηγαίνω στο καφενείο μόνος
μου κι’ εκείνοι νά παρακολουθούν άπό άπόστασι.
Ά πό τό ίδιο άπόγευμα έγινα ό τακτικός πελάτης τού καφενείου «Άκρόπολις». Κάθισα ώς άργά τήν νύκτα μά δέν φάνηκε κανείς κι’ έφυγα γιά νά συνεχίσω
την άλλη μέρα.
Σημείο συναντήσεώς μας μέ τούς συνεργάτες μου είχαμε την πλατεία «Χρη
ματιστηρίου». Καθώς προχωρούσαμε τό άλλο πρωί προς τό δρομάκι πού ήταν τό
«Άκρόπολις», είδα δύο νέους νά κάθωνται σ’ ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο τού
καφενείου. "Οταν τούς έπρόσεξα καλύτερα, στά πρόσωπά τους άνεγνώρισα τον Μά
κρη καί τον Τζιμένη.
—Αύτός είναι, είπα στούς συνεργάτες μου. Προχωρήστε σείς μπροστά, για
τί άν μέ άντιληφθή θά τό σκάση.
"Οπως προχωρούσαν καί τούς ακολουθούσα σέ μικρή άπόστασι, ό Μακρής
άντελήφθηκε τούς δύο άστυνομικούς πού πήγαιναν κατ’ επάνω τους. Σηκώθηκαν καί
οί δυό σάν αύτόματα, τοβαλαν στά πόδια καί χάθηκαν μέσα στά δρομάκια της κακοφήμου συνοικίας.
Τρέξαμε καί τούς κυνηγήσαμε, μά εκείνοι είχαν έξαφανισθή. Κι’ έτσι στάθη
κε πάλι τυχερός ό Τζιμένης καί δέν πιάστηκε. Ή άποτυχία αυτή μού στοίχισε σάν
θάνατος, γιατί μάς ξέφυγε μέσα άπό τά χέρια μας.
Τήν άλλη μέρα πιάσαμε τον Μάκρη. Μάς δικαιολόγησε τή φυγή του ότι παρεσύρθη άπό τον Τζιμένη, γιατί φοβήθηκε πώς πιάστηκε τό χασίς πού πούλη
σε στή Μανσούρα. Ό Μακρής κρατήθηκε στήν ’Αστυνομία μέχρις ότου ξεκαθαρίση
ή ύπόθεσις τού χασίς.
'Ο Τζιμένης δέν φαινόταν πουθενά κι’ έτσι άρχίσαμε πάλι τήν παρακολούθησι τής πολυκατοικίας τής οδού Κάμελ 192. Στο μεταξύ πλησιάσαμε κάποιο
οικογενειακό φίλο τού εμπόρου Κορμά, όπως καί τοΰ άστυνομικού κ. Νικολούτσου, άπό τον όποιο μάθαμε πώς ό Τζιμένης βρισκόταν στο ΙΙόρτ-Σάϊτ καί έφιλοξενεΐτο στο σπίτι τοΰ έξαδέλφου του Μαρτάκια.
"Υστερα άπ’ αύτή τήν θετική πληροφορία, φύγαμε άμέσως γιά τό Πόρτ-Σάϊτ,
μά χωρίς θετικό άποτέλεσμα. 'Ο Τζιμένης είχε φύγει γιά τήν Ά νω Αίγυπτο, στο
Άσουάν.
Τό ταξίδι μου γιά τό Άσουάν, άνέκοψε μιά διαταγή τού ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας, πού ήλθε στήν Πρεσβεία τοΰ Κάιρου καί μέ διέτασσε νά έπιστρέψω τό τα
χύτερο στήν Ελλάδα. Μέ λύπη έπέστρεψα άπρακτος στήν πατρίδα μου, καί πάρε-
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κάλεσα τούς προϊσταμένους των συνεργατών μου αστυνομικών κ. Μάρκου στο Κάι
ρο καί κ. Florio στήν ’Αλεξάνδρεια, άφήνοντάς τους άπδ μια φωτογραφία τοϋ Τζι
μένη , όπως συνεχίσουν την καταδίωξί του καί όταν επιτύχουν τήν σύλληψί του
νά μας ειδοποιήσουν.
"Υστερα άπδ δυο ήμερόνυκτα, τδ «Αΐγαΐον» τής τουρκικής άτμοπλοΐας άγκυροβολοϋσε στδν Πειραιά. ’Αποβιβάστηκα καί τράβηξα κατ’ εύθεΐαν για τδ Τμήμα
μου.
Πριν άπδ τδ μεσημέρι παρουσιάστηκα στδ διοικητή μου για νά τοϋ παραδώ
σω τά δελτία μου καί νά τοϋ αναφέρω τά άποτελέσματα τής άποστολής μου.
'Ο διευθυντής, μακαρίτης Πέτρος Άναγνωστόπουλος, πού έξετελέσθη άπδ
τούς κομμουνιστάς τδν Δεκέμβριο τοϋ 1944, ικανοποιήθηκε γιά τις συλλήψεις τών
Βαροΰκα καί Σαχίνη, μά λυπήθηκε κι’ εκείνος πού δεν πιάστηκε ό Τζιμένης.
—Θά βρώ πάλι τά ίχνη του κ. διευθυντά, τοϋ είπα. Τδ έχω πάρει ζήτημα
τιμήςΤδ ίδιο βράδυ κιόλας πήγα στδ «Πασαλιμάνι» γιά νά συναντήσω ένα πράκτορά
μου. "Οπως έψαχνα στά καφενεία τής πλατείας, είδα στδ μικρδ καφενεδάκι τοϋ
Χρυσοστομίδη, πού σύχναζαν ξενύχτηδες, τον γνωστδ καί έπικίνδυνο κακοποιδ Πέ
τρο Σαρίκο νά κάθεται μέ μερικούς φίλους του.
Τήν συνάντησι αύτή δεν τήν ήθελα, γιατί ήξερα πώς ό Σαρίκος είχε ύποπτες
σχέσεις καί συναλλαγές μέ τδν Τζιμένη.
Δέν πρόλαβα νά μπώ στδ καφενείο, δταν ό Σαρίκος μέ φώναξε νά κα
θίσω στδ τραπέζι του. ΓΙροσποιήθηκα πώς δέν τδν ακόυσα, έκανα πώς κοίταζα νά
βρώ κάποιον καί γύρισα νά φύγω.
—Σέ θέλω μεγάλε άστυνόμε, μοΰ είπε ειρωνικά.
Σκόπιμη πρόκλησις καί τδ άποτέλεσμα εύνόητο. Ό Σαρίκος ήταν θρασύς
εγκληματίας καί σίγουρα αύτδ τδ βράδυ κάτι θά μοΰ σκάρωνε.
Στήν αρχή σκέφθηκα νά μή δώσω σημασία στά λόγια του, μά έτυχε να μή
οπλοφορώ καί ή θέσις μου ήταν δύσκολη. Θά μ’ έπαιρνε γιά δειλό καί θάταν χειρό
τερα, γ ι’ αύτδ γύρισα καί κάθισα προκλητικά στδ τραπέζι του.
—Καί τώρα Πέτρο πές μου τί θέλεις άπδ μένα, τοϋ είπα, καθώς μέ λοξές
ματιές παρακολουθούσα τήν κάθε του κίνησι καί τδ δεξί του χέρι πού διαρκώς είχε
μέσα στήν τσέπη τοϋ σακκακιοΰ του, γιατί μ’ αύτδν τδν τρόπο σκότωνε ό Σαρίκος.
—Θά σοΰ κάνω μεγάλο κακό, μοΰ είπε. Γιατί έξ αιτίας σου έχασα 100.000
δραχμές μέ τδ κυνηγητό πού έκανες τοϋ Τζιμένη στήν Αίγυπτο.
—Αύτή είναι ή δουλειά μου Σαρίκο, τοϋ είπα ώργισμένος κι’ άν θέλης πε
ρισσότερες εξηγήσεις πάμε γιά τήν ’Ασφάλεια. 'Ο Σαρίκος μέ τή στάσι μου κλονί
σθηκε κι’ άλλαξε ύφος.
—Συγγνώμην, δέ μπορεί νά πή κανείς κι’ ένα άστεΐο; είπε.
'Η ομορφη παραλιακή πλατεία «Καραϊσκάκη» στδ λιμάνι τοϋ Πειραιώς την
εποχή τής Μικρασιατικής καταστροφής είχε μεταβληθή σ’ ένα έμποροπάζαρο. Πα
λαιοπωλεία, μικροεστιατόρια, σιδηρουργεία, καφενεδάκια καί κάθε λογής μικροεπιχείρησις είχαν έγκατασταθή μέσα σ’ αύτδ τδν ξύλινο λαβύρινθο. Ε κ εί μέσα ήσαν
καί τά στέκια τών κακοποιών καί τών έμπορων τοϋ λευκοΰ θανάτου.
Στή δυτική πλευρά τής πλατείας, καί άκριβώς άπέναντί τοϋ σημερινού με
γάρου τών αδελφών Τυπάλδου, είχε έγκαταστήσει κι’ ό Σαρίκος τδ κέντρο του,
ένα μακρόστενο ξύλινο καφενεδάκι πού μέσα σ’ αύτδ γίνονταν τά παζαρέματα κάθε
πονηρής καί παρανόμου δουλειάς. ’Απδ έκεΐ μέσα ξεκινούσαν οι παραγγελίες τών
έμπορων ναρκωτικών γιά τήν Ελλάδα καί τδ εξωτερικό. 'Ηρωίνη, χασίς, κοκαΐνη
κι’ δλα τά παρόμοια πού σκορπούσαν τδ θάνατο στά παραστρατημένα νειάτα.
(Συνεχίζεται)

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
-------

'Χπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

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

(Σ υ ν έ χ ε ια έκ το ΰ π ρο η γο υ μ έν ο υ )

Ενίοτε δυνάμεθα νά λάβωμεν σ τ ε ρ ε ο σ κ ο π ι κ ή ν φωτογραφίαν των
περισυλλεγέντων τεμαχιδίων (θραυσμάτων), έλαφρώς άπεχόντων άπ’ άλλήλων των
ταυτιζομένων, διά νά είναι δυνατόν νά έμφανισθοϋν καί αί έγκαρσίαι τομαί της
επιφάνειας τής θραύσεως.
Χρησιμοποιοΰμεν φωτογραφικήν μηχανήν καί φακούς, δυναμένους νά μεγε
θύνουν περίπου π ε ν τ α π λ α σ ί ω ς . Ή φωτογράφησις γίνεται ως έξης: Τοποθετοΰμεν τό θραύσμα μέ τήν έγκαρσίαν τομήν π α ρ α λ λ ή λ ω ς προς τον φακόν.
Φωτίζομεν τήν έπιφάνειαν αυτού διά π λ α γ ί ο υ φωτισμού, ούτως ώστε νά δημιουργηθοΰν φ ω τ ο σ κ ι ά σ ε ι ς συνεπεία των κ ο ι λ ο τ ή τ ω ν της εγκάρσιάς
τομής τής έπιφανείας τοΰ θραύσματος. Έ ν συνεχεία φωτογραφίζομεν καί τήν δευτέραν επιφάνειαν, δ η λ ο ν ό τ ι τ ή ν π ρ ο σ α ρ μ ο ζ ο μ έ ν η ν π ρ ο ς τ ή ν
π ρ ώ τ η ν , κατά τον ί δ ι ο ν τ ρ ό π ο ν καί άνευ ά λ λ α γ ή ς καί μ ε τ α κ ί 
ν η σ ε ω ς τής φωτογραφικής μηχανής καί τής φωτιστικής πηγής, διά νά έ'χωμεν
τήν ι δ ί α ν μ ε γ έ θ υ ν σ ι ν .
Μετά τήν λήψιν των έν λόγω φωτογραφιών άπό τάς άρνητικάς αύτών πλά
κας, έκτυπώνομεν έπί όρθοχρωματικοΰ φιλμ μεγέθους 8 X 10 έκ. τάς εικόνας, διά
νά έμφανισθοϋν έ ν τ ο ν ώ τ ε ρ ο ν αί άντιθέσεις. "Οταν άποξηρανθοΰν τά φίλμς,
τοποθετοΰμεν τό έν έπί τοΰ άλλου καί έναντι ισχυρού φωτός ένεργοΰμεν συγκριτικήν
έξέτασιν καί διαπιστώνομεν άν συμπίπτουν τά «πλευρικά ίχνη». Διά των έν λόγω
φωτογραφιών δυνάμεθα νά κάμνωμεν καί έπίδειξιν—προβολήν—εις τό δικαστήριον,
διά νά καταδείξωμεν ότι δλα τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία τών θραυσμάτων
συμπίπτουν. ’Αλλά δεν είναι μόνον τά θραύσματα τής ύάλου διά τών οποίων δυνά
μεθα νά άποκαλύψωμεν τό υπεύθυνον διά τό άτύχημα αύτοκίνητον, άλλά καί άλλα
ίχνη, π.χ. τμήμα τού παρεμβαλλομένου δακτυλιδιού (φλέντζας) μεταξύ τού μεταλ
λικού τμήματος τοΰ φανού καί τής ύάλου. Τό υπόλοιπον μέρος τού δακτυλιδιού
έχει παραμείνει έπί τοΰ φανού τοΰ υπόπτου αυτοκινήτου. Μία σ υ ν τ α ύ τ η σ ι ς
— π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή — μεταξύ τών έν λόγω έξαρτημάτων, άποτελεΐ αποδεικτικόν
στοιχεΐον μή έπιδεχόμενον άμφισβήτησιν.
Κατά τον χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό ν τών πτερών τοΰ αυτοκινήτου, μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ α ί σταγόνες χ ρ ώ μ α τ ο ς πίπτουν καί έπί τής ύ ά λ ο υ τών φανών καί
αί σταγόνες αύται άνευρισκόμεναι άποτελοΰν έν έπιπρόσθετον στοιχεΐον ώς προς
τον καθορισμόν τού χρώματος τού άναζητουμένου αυτοκινήτου. Επίσης όταν τό
μεταλλικόν άκρον τοΰ φανού β ά φ ε τ α ι διά ψ ή κ τ ρ α ς , τά ίχνη τών τριχών
τής ψήκτρας ύπό μορφήν γ ρ α μ μ ώ σ ε ω ν , συνήθως, μεταφέρονται καί παρα
μένουν έγχρωμα έπί τής ύάλου. Καί τά έν λόγω ίχνη άνευρισκόμενα έπί τού θραύ
σματος τής ύάλου δύνανται νά συγκριθοϋν μετά τών παρομοίων ιχνών τών τυχόν
υπαρχόντων έπί τού άκρου τοΰ έναπομείναντος τεμαχιδίου τής ύάλου τού φανού
τοΰ υπόπτου αύτοκινήτου. "Ετι δέ κατά τήν β α φ ή ν σ τ α γ ό ν ε ς τ ο ΰ χ ρ ώ 
μ α τ ο ς πολλάκις πίπτουν έπί τής σ τ ε φ ά ν η ς έφ’ ής συγκρατεΐται ή ύαλος
καί ρ έ ο υ σ α ι εισχωρούν έντός τοΰ μεταλλικού κοιλώματος τοΰ φανοΰ. "Αν τά
ανευρεθέντα θραύσματα τοΰ φανοΰ τοποθετηθούν ακριβώς εις ήν θέσιν ήσαν πριν
ή θραυσθή ή ύαλος, τά ίχνη τοΰ χρώματος τοΰ θραύσματος θά συμπέσουν άκριβώς
μέ τά ίχνη τοΰ χρώματος τοΰ μεταλλικοΰ άκρου (στεφάνης) τοΰ φακοΰ.
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Δ. Κκτσιμαγκλή
ΛΑΜΠΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ενίοτε από την έξέτασιν μίας λάμπας ενός αυτοκινήτου, ό ειδικός δύναται
να διαπίστωση αν αυτή κατεστράφη, συνεπεία τής συγκρούσεως ή ου καί αν κατά
τον χρόνον της καταστροφής αΰτη ήτο άνημμένη ή οΰ.
Αί λάμπαι διαφέρουν ώς προς τό σχήμα, τον άριθμόν των νημάτων καί τό
σχήμα αυτών, τό είδος τής βάσεως (μπαγιονέτ - βιδωταί), τα βάττ, κ.λ.π.
Αί λάμπαι των έμπροσθίων φώτων τοϋ αυτοκινήτου είναι διάφοροι έκ των
λαμπών τών οπισθίων ή τών πλαγίων φώτων. ’Επίσης διαφορά υπάρχει καί μετα
ξύ τών ευρωπαϊκών καί τών αμερικανικών λαμπών, διότι τών τελευταίων ή κορυ
φή είναι φακός.
Τό εσωτερικόν τής λάμπας είναι κενόν άέρος καί δυνατόν νά έ'χη πληρωθή

,
*
■< —

Σπείρωμα λάμπας αυτοκινήτου μέ έπικολλημένα τεμαχίδια ϋάλου.
Λάμπα έμπροσθίου φανοΰ αυτοκινήτου.

μέ άργόν (κρόπτον) ή παρόμοια άέρια τά
όποια διοχετεύονται —έγκλείονται —εντός τής
ύάλου. Έ π ί τοΰ έκ χαλκού μεταλλικού εξαρτή
ματος στηρίζεται μέν έσωτερικώς τό σπεί
ρωμα, έξωτερικώς δέ τά ώτία (μπαγιονέτ) ή αί έλικοειδεϊς αυλακώσεις (βιδωταί), δι’ ών συγκρατήται ή λάμπα εις τήν θέσιν της καί έναντι αυτής παραβολικόν
κάτοπτρον, δι’ οΰ άντανακλάται τό φώς (προβολείς μικροί ή μεγάλοι). Τά σπει
ρώματα παράγουν λευκήν θερμότητα, όταν δι’ αύτών διέλθη ήλεκτρικόν ρεύμα (Νό
μος τοΰ Joule) :
1 ) " Ο τ α ν ή λ ά μ π α ε ύ ρ ε θ ή ει ς τ ή ν θέσι ν τ η ς ά θ ι κ τ ο ς .
Μία λάμπα δυνατόν νά είναι άθικτος, άλλά νά μήν άνάβη. Τούτο δυνατόν
νά οφείλεται εις τό οτι έχει καταναλωθή τό ρεύμα τοΰ μετασχηματιστοΰ, συνεπεία
μακράς παραμονής τού αυτοκινήτου μετά τήν σύγκρουσιν μέ άνημμένα τά φώτα,
ή εις τό δτι έχουν άποκοπή τά καλώδια κατά τήν σύγκρουσιν κ.λ.π.
2) Ν ά ε ί ν α ι κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ν τ ό σ π ε ί ρ ω μ α .
α) ’Άν τής λάμπας έχει σπάσει μόνον τό σπείρωμα τότε ή έσω έπιφάνεια
αυτής δύναται νά έμφανίζεται μέλαινα.
Ή μαύρη άπόχρωσις δημιουργεΐται από τό λεπτόν διαχωριστικόν μέταλλον,
«

Επιστημονικά!, κα'ι τεχνικαί έρευναι τροχαίων ατυχημάτων
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δπερ συνήθως εύρίσκεται πέριξ τοϋ σπειρώματος καί εις τδ μέσον της λάμπας, αν
δέ τό σπείρωμα έ'χει σπάσει κατά τόν χρόνον τής συγκρούσεως, ή λάμπα πιθανόν
να μή ήναψε παντάπασιν. "Αν τό μαύρισμα είναι έλαφρόν, δεν άποκλείεται ή λάμ
πα να κατεστράφη, λόγω πολυχρονίου χρήσεως.
β) "Αν ή έσω άπόχρωσις είναι λ ε υ κ ή , μ π λ ε ή β ι ο λ έ , αυτή οφείλεται
εις την όξείδωσιν τοϋ σπειρώματος. Τοϋτο δύναται να συμβή όταν έντός της λάμ
πας εΐσέλθη άήρ συνεπεία δημιουργίας οπής εις την λάμπα, ένεκα τής συγκρούσεως,
καί δταν αυτή ήτο άνημμένη. "Αν άλλως, ή όξείδωσις επέρχεται μετά πάροδον
μηνών.
γ ) ’Ενίοτε ή λάμπα ούδεμίαν ένδειξιν φέρει. Τό σπείρωμα άν έ'χη σπάσει, δτε
ή λάμπα ήτο άνημμένη, τά άκρα τοϋ σύρματος εις τό σημεϊον τοϋ διαχωρισμού εί
ναι στρογγύλα.
"Αν τό σπάσιμο — κάψιμο — έχει γίνει εις τό σημεϊον τής ένώσεώς του, παρά
την βάσιν, συμπέρασμα δεν εξάγεται.
3) " Ο τ α ν ή λ ά μ π α ε ί ν α ι θ ρ α υ σ μ έ ν η .
α) "Αν τό σπείρωμα ύπάρχη καί έχει έμφάνισιν καθαρού νικελίου καί είναι
λίαν ευδιάκριτα τά ίχνη τής κατασκευής του έπί τοϋ σύρματος (γραμμώσεις), ταϋτα πάντα είναι ένδειξις τής ήλικίας ή δτι έχει διέλθει ήλεκτρικόν ρεϋμα μεγαλυτέρας ισχύος.
β) "Αν τό σπείρωμα είναι ώξειδωμένον καί επ’ αΰτοΰ είναι έπικολλημένα τεμαχίδια ΰάλου, είναι δηλωτικόν δτι ή λάμπα έσπασεν δταν ήτο άνημμένη καί, έπομένως, ύπερθερμασμένον τό σπείρωμα καί συνεπεία τοϋ κενού τής λάμπας καί τής
άτμοσφαιρικής πιέσεως τά μικροσωματίδια τής ύάλου, έπικαθήμενα έπί τοϋ ύπερθερμασμένου σπειρώματος, λυώνουν καί μετά τήν ψΰξιν έπικολλώνται.
γ) "Αν τό σπείρωμα δέν έχει οξειδωτή, ή θραΰσις τής λάμπας δέν έχει γί
νει δταν αυτή ήτο άνημμένη.
δ ) "Αν τό σπείρωμα δέν άνευρεθή, έξετάζομεν τήν βάσιν έπί τής οποίας έστηρίζετο καί άν αΰτη έχει όξειδωθή καί έπ’ αύτής είναι έπικολλημένα σωματίδια τής
ύάλου, καταλήγομεν εις τό αυτό συμπέρασμα ως καί εις τάς προηγουμένας περι
πτώσεις. "Αν ούδέν παρατηρήσωμεν, εις ούδένα συμπέρασμα καταλήγομεν.
4) ' Ό τ α ν τ ό σ π ε ί ρ ω μ α έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι μ π λ έ .
'Η συνηθεστέρα αιτία είναι δτι τό σπείρωμα τής λάμπας ήλθεν εις έπαφήν
μέ τον άτμοσφαιρικόν άέρα δταν ήτο θερμόν.
"Αν δμως ή λάμπα έχη δύο σπειρώματα (τοϋτο συμβαίνει μέ τάς έμπροσθίας
λάμπας των αύτοκινήτων, (μικρά—μεγάλα φώτα—) τότε δυνατόν τό ένα νά έκάη,
διότι είχε θερμανθή άπό τό άλλο, δπερ ήτο άνημμένον, άρα δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ποιον έκ τών δύο έκάη συνεπεία τής συγκρούσεως.
Κυανή άπόχρωσιν δυνατόν νά λάβη έπίσης τό σπείρωμα άν άφαιρέσωμεν τήν
άνημμένην λάμπαν καί τήν ρίψωμεν έπί τής γής, δτε έν τώ μεταξύ τό σπείρωμα
θά έχει κρυώσει. Τοϋτο δμως έξαρτάται καί έκ τοϋ μεγέθους τής λάμπας (άριθμοϋ
βάττ), δηλαδή μιας μεγάλης λάμπας τό σπείρωμα ψύχεται βραδύτερον άπό μιας
ολίγων βάττ.
Όθεν, οίανδήποτε βλάβην καί άν έχη ύποστή μία λάμπα εις μίαν σύγκρουσιν
αύτοκινήτου, δέον νά περισυλλέγεται καί νά τοποθετήται έντός άεροστεγοΰς κυτίου
καί νά άποστέλλεται εις τό άστυνομικόν έργαστήριον προς έξέτασιν, διότι πολλάκις αΰτη άποτελεΐ πολύτιμον άποδεικτικόν υλικόν. Ούχί δμως μόνον τό μεταλλι
κόν εξάρτημα, ώς τό συνηθέστερον γίνεται.
Σημειωθήτω δτι ή έξέτασις δλων τών περιγραφεισών περιπτώσεων ένεργεΐται υπό μεγέθυνσιν 25 έως 100 φοράς, διότι άλλως ούδέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθή καί άπό τον πλέον έμπειρον. Μόνον τό μικροσκόπιον άποκαλύπτει τάς περιγρα-
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φείσας ιδιότητας. Φρονούμεν ότι ενταύθα δέον νά άναφέρωμεν ώρισμένα περιστα
τικά :
α) Εις είσπράκτωρ ώδήγει ένα αύτοκίνητον έφ’ ού έπέβαινον καί δύο άλλα άτο
μα εις μίαν εθνικήν οδόν, παραπλεύρως τής όποιας ήκολούθει καί σιδηροδρομική
γραμμή. 'Η οδός δεν έφωτίζετο καλώς καί οί εμπρόσθιοι φανοί έλειτούργουν πλημμελώς, ή ταχύτης δέ ήτο άνω των 90 χιλ. τήν ώραν. Συνεπεία τούτου έκτύπησε τον
εις τό άκρον τής όδοϋ βαδίζοντα εργάτην X καί τον έφόνευσε. Διά νά άποκρύψουν
τό άτύχημα έτοποθέτησαν τό πτώμα επί τής σιδηροδρομικής γραμμής καί συνέχι
σαν τήν πορείαν των. Μετά πάροδον ολίγης ώρας, διερχομένη άμαξοστοιχία διεμέλισε τό πτώμα, τό όποιον τήν πρωίαν, ότε άνευρέθη, μετεφέρθη εις νεκροτομείου,
όπου καί διεπιστώθη πρώτον έκ τών έπί τών ποδών του ιχνών έντυπωμάτων ελα
στικού αύτοκινήτου καί δεύτερον έκ τής έπακολουθείσης λεπτομερούς έξετάσεως
τών τραυμάτων ύπό τού ίατροδικαστοΰ, ότι ή άποκεφάλισις καί τά λοιπά υπό τού
σιδηροδρόμου τραύματα ήσαν μεταθανάτια, καί ότι ό θάνατος είχε προέλθει έκ τών
ύπό ^τοϋ αυτοκινήτου προκληθέντων τραυμάτων.
Κατά τάς άναζητήσεις έπεσημάνθη τό ύποπτον αύτοκίνητον, έπί τού οποίου
κηλΐδες αίματος όμοιας όμάδος μέ τάς τού θύματος άνευρέθησαν.
β) 'Ο αστυνομικός σταθμός ένός χωρίου, είδοποιήθη ύπό πολιτών ότι εις τό 15ον
περίπου χιλιόμετρου τής οδού Α' έχει βαρέως τραυματισθή μία γυνή, τής οποίας
ό σύζυγος μετά τού αύτοκινήτου των ϊσταται παρά τό πλευράν της καί ζητεί νά
άποσταλή ιατρός καί άσθενοφόρον διά νά μεταφερθή εις τό πλησιέστερον Νοσοκο
μείου. *0 σταθμάρχης ένημερώθη ύπό τού νυκτερινού αστυνομικού οργάνου, όπερ
καί διετάχθη νά μεταβή εις τό ύποδειχθέν σημείου, άφοΰ διέλθη έκ τής οικίας καί
παραλάβη καί τον ιατρόν. Οΰτω καί έγένετο. 'Ο ιατρός διεπίστωσε τον θάνατον
καί ή γυνή μετεφέρθη πλέον εις τό Νεκροτομεΐον. 'Ο άστυνομικός, άφοΰ έσημείωσε διά κιμωλίας τήν θέσιν τού πτώματος τής γυναικός έπί τής οδού, έζήτησε πλη
ροφορίας άπό τόν σύζυγον, όστις τού είπεν ότι εις μία στροφήν ή παρ’ αύτόν καθημένη σύζυγός του έσκυψε νά λάβη άντικείμενά τινά, τά οποία τής είχον πέσει άπό
τήν τσάντα της καί φαίνεται, διά τού βάρους τού σώματός της, έπίεσε τήν χειρο
λαβήν, ήνοιξε ή θύρα καί έπεσεν έξω. ’Ά ν δέ άντελήφθη καλώς φαίνεται οτι ό οπί
σθιος άριστερός τροχός διήλθεν άνωθέν της. Έκάλεσε κατόπιν τόν άστυνομικόν νά
μεταβοΰν εις τό χωρίου όπου έπεθύμει καί νά διανυκτερεύση, διότι δεν ήσθάνετο
καλώς καί ήθελε νά του ΐδη καί ό ιατρός. "Οταν ό άστυνομικός έκάθησεν εις τήν
θέσιν εις ήν έκάθητο ή γυνή, παρετήρησέν τι έπί τής έσωτερικής πλευράς τού έμπροσθίου ύαλοπίνακος τού αυτοκινήτου, τό όποιον τού έφάνη ώς κηλΐδες αίματος,
προερχόμεναι έξ έκτινάξεως (πιτσιλιές). Έβεβαιώθη όταν ήναψε τόν φακόν του
καί ήρώτησε τόν σύζυγον πώς έδημιουργήθησαν αύται. "Ελαβε τήν άπάντησιν : «’Α
σφαλώς άπό τάς χεΐρας μου, όταν έπήρα τό εις τό σημείου αύτό κρεμασμένου έν
δυμα τής γυναικός μου διά νά βάλω έπάνω του τήν κεφαλήν της, διά νά μήν είναι
εις τήν άσφαλτον».
'Όταν έφθασαν εις τό χωρίου, ό άστυνομικός άνέφερε τηλεφωνικώς εις τόν σταθ
μάρχην ότι κατά τήν γνώμην του πρόκειται μάλλον περί τροχαίου ατυχήματος, άλλά
κηλΐδες τινές αίματος τάς οποίας παρετήρησεν έντός τού έμπροσθίου ύαλοπίνακος
τού αύτοκινήτου, τού προκαλοΰν ύπονοίας. Έ π ί πλέον άνέφερεν ότι ό σύζυγος τού
θύματος μετέβη εις τόν ιατρόν, όστις τού έδωσεν ύπνωτικόν καί τού συνέστησε νά
κατακληθή διότι είχεν ύποστή ψυχικόν κλονισμόν. Ό σταθμάρχης συνέστησεν εις
τόν άστυνομικόν νά τόν άναμένη εις τό σημείου εις δ ό σύζυγος είχεν άφήσει τό αύ
τοκίνητον.
(Συνεχίζεται)

*Υπό του 'Υπαστυ νόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Σ υ ν έ χ ε ια έκ το ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ )
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ΔΡΑΣΙΣ τοΰ Κάρλο Μάρτσελλο αρχίζει άπό τά εφηβικά του χρόνια. Εις
ηλικίαν 18 έτών κατεδικάσθη διότι έλαβε μέρος, ώς βοηθός, εις μίαν ληστείαν τραπέζης. Είκοσι έτών κατεδικάσθη εις καταναγκαστικά έργα διά τήν διάρρηξιν ένός
παντοπωλείου, εις τήν οποίαν έχρησιμοποίησεν ώς βοηθούς του δύο ώπλισμένους
έφήβους 13 καί 16 έτών. Παρέμεινε φυλακισμένος έπί πέντε χρόνια εις τάς έπανορθωτικάς φύλακας καί δταν άπεφυλακίσθη συνειργάσθη μέ τούς Κοστέλλο καί Κάστελ
καί έγνώρισεν δλα τά μυστικά τοϋ υποκόσμου. Τό 1938 συνελήφθη άπό τήν ’Α
στυνομία διότι μετείχε τοΰ μεγαλυτέρου δικτύου έμπορίου μαριχουάνας, πού άνεκαλύφθη ποτέ εις τήν Νέαν Όρλεάνην. Κατεδικάσθη τότε διότι έξηκριβώθη δτι εί
χε πωλήσει 23 λίβρες μαριχουάνας, χάρις δμως εις τάς ένεργείας τής Μαφίας παρέμεινε μόνον ολίγους μήνας εις τάς φυλακάς καί έξήλθεν «σοφώτερος». ’Επακο
λουθεί μία άσυλλήπτου δράσεως «σταδιοδρομία», μέ προτίμησιν εις το λαθρεμπόριον ναρκωτικών καί τάς διαρρήξεις, καί το 1953 ή κυβέρνησις προσπαθεί νά τύν
άπελάση ώς «άνεπιθύμητον ξένον», ύστερα μάλιστα άπό τάς άποκαλύψεις τής ’Ε 
πιτροπής Κηφώβερ δτι ήτο άρχηγός τών κακοποιών τής Λουϊζιάνας. Χρησιμοποιών δμως ό Μάρτσελλο ένα πλήθος δικηγόρων — αί δημοσιογραφικαί άνταποκρίσεις φέρουν 46 δικηγόρους εις τήν ύπηρεσίαν του — καί διαθέτων άνω τοΰ ένός
έκατομμυρίου δολλαρίων εις τον άγώνα του διά τήν άκύρωσιν τής περί έξορίας δια
ταγής, έφθασε τήν ύπόθεσιν εις τό Άνώτατον Δικαστήριον, εις τό οποίον καί ένεφάνισε δλως άπροσδοκήτως, τον ’Απρίλιον τοΰ 1961, ένα πιστοποιητικόν γεννήσεως
πού έβεβαίωνε δτι έγεννήθη εις τό άγνωστον χωρίον «Σάν Ζοζέ Πινούλα» τής Γουα
τεμάλας. Τά ονόματα τών γονέων του καί ή ημερομηνία γεννήσεως ήσαν ακριβή.
Δεδομένου λοιπόν δτι ούδεμία χώρα τον έδέχετο, καί μάλιστα δέν τον έδέχοντο ού
τε ή ’Ιταλία, άφοΰ είχε γεννηθή άπό ’Ιταλούς γονείς, ούτε ή Γαλλία, άφοΰ ή Τύνις
οπού πραγματικά έγεννήθη ήτο προ ολίγων ακόμη έτών γαλλικόν προτεκτορατον,
συνέβη τό έξής : Εις τάς 4 ’Απριλίου 1961, δτε ό Μάρτσελλο μετέβη είς τήν ύπηρε
σίαν μεταναστεύσεως λόγω ύποχρεώσεώς του νά δίδη τό «παρών» άνά τρίμηνον
συνελήφθη άμέσως άπό πράκτορας τής υπηρεσίας, ώδηγήθη είς τό άεροδρόμιον
καί, είκοσι μόνον λεπτά άπό τής συλλήψεώς του άπηλαύνετο εις τήν Γουατεμάλαν,
μέ άεροπλάνον τής ύπηρεσίας ! . . . Κατ’ αυτόν τον τρόπον άξιοποιεΐτο τό άνύπαρκτον χωρίον «Σάν Ζοζέ Πινούλα». . .
’Αλλά καί ή έξορία αυτή δέν έκράτησε πολύ. Μόλις ό Μάρτσελλο έγκατεστάθη είς ένα ξενοδοχεΐον τοΰ Γουατεμάλα Σίτυ καί άπεκατέστησεν έπαφάς μέ
τοπικούς «έπιχειρηματίας», πού ήθελαν νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών ποδηλατο
δρομίων, τών μηχανών αύτομάτων πωλήσεων καί τών καζίνων τής Κεντρικής ’Α
μερικής, ό πληθυσμός έξηγέρθη διότι δέν έπεθύμει νά έγκατασταθή είς τήν χώραν
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του μία τόσον γνωστή «προσωπικότης». Ή λαϊκή κατακραυγή έκλόνισε τήν κυ
βέρνησήν τής Γουατεμάλας, 8τε, εις τάς 3 Μαΐου 1961, οκτώ άστυνομικοί έπεσκέφθησαν τον Μάρτσελλο εις τό ξενοδοχεΐον του, του έπέδειξαν τήν άπόφασιν άπελάσεώς του καί, χωρίς πολλάς διατυπώσεις, τον ώδήγησαν εις τά σύνορα του ’Έ λ
Σαλβαντόρ. Οί άστυνομικοί τοϋ "Ελ Σαλβαντόρ τον παρέλαβαν άμέσως καί τον ώδή
γησαν εις τά σύνορα τής ’Ονδούρας, άπό τά όποια ήναγκάσθη νά διανύση πεζός 17
μίλλια διά νά φθάση εις τό πλησιέστερον χωρίον. "Οπως λέγει ό ίδιος, κατά τήν
πεζοπορίαν του εκείνην έλιποθύμησε τρεις φοράς καί έπεσε καί έσπασε πολλά άπό
τά πλευρά του...
Γεγονός είναι δτι ό Μάρτσελλο έπέστρεψε κρυφίως εις τό Τζέφερσον Πάρρις
άρχάς ’Ιουνίου τοϋ 1963, οτε συνοδευόμενος άπό δύο συνηγόρους του παρεδόθη εις
τήν υπηρεσίαν μεταναστεύσεως. ’Εκεί έκρατήθη έπί όλίγας ήμέρας καί έν συνεχεία
άπελύθη έπί έγγυήσει, ένώ ή κυβέρνησις άντιμετώπιζε τό ίδιον πρόβλημα: "Οτι
ούδεμία χώρα τόν έδέχετο. ’Εν τώ μεταξύ είχον διατυπωθή πολλαί κατηγορίαι
έναντίον του, κυριώτεραι των οποίων ήσαν συνενοχή εις τήν έκδοσιν τοϋ πλαστού
πιστοποιητικού γεννήσεως εις τήν Γουατεμάλαν, ψευδορκία έπειδή έδήλωσεν ενόρ
κως ότι δεν είχε καμμίαν άνάμιξιν εις τήν έκδοσιν τοϋ πλάστου αύτοΰ πιστοποιη
τικού, καί παράνομος έπιστροφή του άφοϋ είχεν έξωρισθή ώς άνεπιθύμητος ξένος.
Δεν είναι γνωστόν εις τόν γράφοντα έάν έδικάσθη διά τάς κατηγορίας αύτάς, γνω
στόν όμως είναι ότι έδικάσθη έπί συνωμοσία τόν Νοέμβριον τοϋ 1963 εις τήν Νέαν
Όρλεάνην καί τό έπεισόδιον αυτό προσέθεσεν ένα άκόμη μυστηριώδες κεφάλαιον
εις τήν όλην ιστορίαν του.
Λ
-ΤΎΐ ΜΕΘΟΔΟΙ πού χρησιμοποιούνται άπό τήν Μαφίαν Νέας ’Ορλεάνης κρίνονται «λεπτότεραι» καί περισσότερον «πολιτισμέναι» των μεθόδων πού χρη
σιμοποιούνται άπό τήν Μαφίαν Σικάγου καί άλλων περιοχών. Κανών τής Μαφίας
Σικάγου λ.χ. είναι νά τιμωρήται μέ θάνατον, έμπρησμόν, βασανιστήρια κ.λ. έκεΐνος πού, όταν δανεισθή άπό τό Σινδικάτον μέ τόν συνειθισμένον τόκον 240% έτησίως, άρνηθή νά έξοφλήση τό χρέος του. Αυτό δεν συμβαίνει εις τήν Μαφίαν Νέας
’Ορλεάνης, ή όποια άρκεΐται εις άπλήν κατάσχεσιν. Εις τάς περιπτώσεις έπίσης πού
ή Μαφία Σικάγου έπιβάλλει οπωσδήποτε τόν θάνατον, ή «πιο πολιτισμένη» Μαφία
τής Νέας ’Ορλεάνης άρκεΐται εις ένα άκρωτηριασμόν τού «προδότου», ή εις ένα
άθεράπευτον «σημάδεμα» τού προσώπου μέ πυρακτωμένον σίδηρον. Μέ άλλους λό
γους, όπως τονίζει ό Άαρών Κόν, ή «φιλοσοφία» τοϋ ύποκόσμου αύτοΰ συνίσταται
εις τό έξής: «Διατί νά διακινδυνεύουμε μεγάλας ποινάς, όταν δυνάμεθα νά πράξωμεν
έκεΐνα πού δέν μάς άποκαλύπτουν ή μάς έξασφαλίζουν μικράς ποινάς;»
Μέ τούς σχετικώς «άθορύβους» αυτούς τρόπους, οί κακοποιοί τής Νέας ’Ορ
λεάνης έχουν αποκτήσει κτηματικάς περιουσίας άξίας δεκάδων έκατομμυρίων, ιδίως
εις τήν περιοχήν τού Τζέφερσον Πάρρις. ’Από τόν τεράστιον φάκελλον τών κτημα
τικών αυτών περιουσιών, πού ή έπιτροπή Έγκληματολογικών ’Ερευνών Νέας ’Ορ
λεάνης έσχημάτισε, άποδεικνύεται ότι οί έγκληματίαι τής Μαφίας έκεΐ είναι ΐδιοκτήται ή συνιδιοκτήται μεγάλων τραπεζών, ναυπηγείων, έταιριών λεωφορείων καί
ταξί, εταιριών ήλεκτρικών συσκευών καί δίσκων γραμμοφώνων, ξενοδοχείων, μπάρ,
εστιατορίων καί πολλών άλλων. 'Ο Άαρών Κόν έχει έντοπίσει ώρισμένον κύκλον
τών έπιχειρήσεων αύτών πού εισπράττει 1.400 έκατομμύρια δολλάρια έτησίως, είδικώτερον δέ 500 έκατομμύρια άπό παρανόμους λέσχας, 200 έκατομμύρια άπό
1.500 μπάρ, 150 έκατομμύρια άπό φοροκλοπάς, 8 έκατομμύρια άπό ληστείας καί
διαρρήξεις, 6 έκατομμύρια άπό τήν πορνείαν κ.λ.
Δι’ αυτούς καί πολλούς άλλους λόγους ό κλάδος τής Μαφίας Νέας ’Ορλεά
νης έπωνομάσθη «Γουώλ Στρήτ» τής Κόζα Νόστρα. «Πράγματι, έδήλωσε τελευ
ταίως ό βοηθός είσαγγελέως Φράνκ Κλέϊν, υπάρχει έδώ εις τήν Νέαν Όρλεάνην
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πάρα πολύ χρήμα. Πιστεύεται οτι έρχονται έδώ πολλά χρήματα άπό άλλας οργα
νώσεις τής Μαφίας ολοκλήρου τής χώρας. Αύτο έδώ είναι τό οικονομικόν τους κέντρον, διότι έδώ ήμποροΰν να έξασφαλίζουν πολλούς κρυψώνας ώστε νά μή συλλαμβάνωνται άπο τά όργανα του νόμου...». Δεδομένου δέ οτι άπο κανένα άλλο μέρος
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι εύκολωτέρα ή έξαγωγή του χρήματος προς
τήν Κεντρικήν ’Αμερικήν, λόγω του ότι άπο τήν Νέαν ’Ορλεάνην διέρχονται συνε
χώς Λατινοαμερικανοί διπλωμάται καί ιδιωτικά άεροπλάνα καί οί θαλάσσιοι δρό
μοι είναι άνοικτοί διά πάντας, ό εΐσαγγελεύς Λουί Λακούρ έλεγε τελευταίως εις τούς
άρμοδίους παράγοντας, δεικνύων ένα χάρτην έπί τοϋ τοίχου: «Παρατηρήσατε τάς
άκτάς. 'Υπάρχουν χιλιάδες λιμενίσκων καί βάλτοι, έκ τών οποίων δύνανται νά ξε
κινούν τά πλοία τών κακοποιών εκατοντάδας φοράς τήν ήμέραν χωρίς ούδείς νά
τά άντιληφθή. 'Ολόκληρος ό αμερικανικός στόλος δεν θά ήδύνατο νά έπιτηρή τάς
άκτάς καί τούς βάλτους, όπως ούδείς κατά τά παλαιά χρόνια ήδύνατο νά έμποδίση
τύν πειρατήν Ζάν Λαφίτ...».
’Αλλά καί ένας άνώτατος υπάλληλος τοϋ υπουργείου Οικονομικών, έκφράζων το ένδιαφέρον τοϋ κράτους διά τά τεράστια κεφάλαια τής «Γουώλ Στρήτ» τής
Κόζα Νόστρα, διά διαφορετικούς όμως λόγους εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, έδήλωσε τελευταίως: «—Τό κυριώτερον πρόβλημά μας εις τον τομέα τοϋ ώργανωμένου έγκλήματος σήμερον, είναι τό νά εόρωμε τρόπον διά νά έμποδίσωμε τήν έξοδον
τοϋ παρανόμου εισοδήματος τών κακοποιών—όπως άπό τά καζίνα τοϋ Λάς Βέγκας
—πού κατατίθεται εις τραπέζας τοϋ Παναμά. Αί καταθέσεις αύταί εις τάς τραπέζας τοϋ Παναμά, όπως συμβαίνει καί μέ τάς τραπέζας τής Ελβετίας έχουν άριθμούς καί όχι όνόματα, όταν δέ τά χρήματα αυτά φθάσουν έκεΐ ή άνακάλυψίς τους
είναι άδύνατος. 'Ύστερα έπιστρέφουν νομίμως εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί
χρησιμοποιούνται διά τήν χρηματοδότησιν άλλων έπιχειρήσεων τών κακοποιών»....
Έκτος αυτών, όπως διά τό Σικάγον υπάρχει καί διά τήν Νέαν ’Ορλεάνην ή
στάσις τοϋ κοινοΰ. Πολλοί ήσαν έκεΐνοι πού έθεωροΰσαν τον Κάρλο Μάρτσελλο ώς
ένα είδος έθνικοΰ ήρωος. Έ ξ άλλου, έπειδή ό υπόκοσμος τής Νέας ’Ορλεάνης άποφεύγει
τόν θόρυβον, τό μέγα πλήθος δένπαύει νά θαυμάζη εις πολλάς περιπτώσεις τήν έκτασιν τής δυνάμεως πού έχει τό Συνδικάτον καί να θεωρή τήν ΰπαρξίν του ώς λό
γον... τουριστικής άξιοποιήσεως τής χώρας. Άντιπροσωπευτικαί έπί τούτων αί
δηλώσεις τοϋ Έπιθεωρητοΰ τής ’Αστυνομίας Νέας ’Ορλεάνης, Ζόζεφ Γκιαροΰσσο.
«—Τό μεγαλύτερον πρόβλημά μας, λέγει, είναι ή στάσις τοϋ κοινοΰ. Κλείσαμε τά
περισσότερα καταγώγια τοϋ υποκόσμου εις τήν Μπουρμόν Στρήτ καί άλλας περιοχάς τής πόλεως, διότι έκεΐ έφωδίαζαν τούς τουρίστας μέ ναρκωτικά ή τούς έπετίθεντο καί τούς έλήστευαν. ’Αλλά δέν δυνάμεθα νά κλείσωμε καί τά υπόλοιπα, διότι
ώρισμένοι έπιχειρηματίαι έχουν τήν ιδέαν οτι, έάν έξαφανισθή ό υπόκοσμος δέν
θά έρχωνται πλέον τουρίσται εις τήν Νέαν ’Ορλεάνην. 'Όταν τά «παιδιά» έξέρχωνται άπό τήν περιοχήν τους τοϋ Τζέφερσον Πάρρις καί έρχωνται έδώ, τά καταδιώκομεν όσον δυνάμεθα. Καθημερινώς έρχονται έδώ γυναίκες έλευθερίων ήθών, πού
ή ’Αστυνομία τάς συλλαμβάνη χωρίς διακοπήν. Τά δικαστήρια όμως δεικνύουν έπιείκειαν καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον, μέ ένα μικρόν πρόστιμον έπανέρχονται εις τήν
«έργασίαν» τους. Ό κόσμος δέν δύναται νά άντιληφθή, οτι τά πράγματα πού τοϋ
φαίνονται άσήμαντα, συνδέονται μέ πολύ σοβαρώτερα έγκλήματα. Δέν δύναται νά
έννοήση ότι ό υπόκοσμος τής Νέας ’Ορλεάνης δέν είναι ένα φαινόμενον τής πε
ριοχής μας, άλλά συνδέεται μέ τό Συνδικάτον τοϋ έγκλήματος ολοκλήρου τής
χώρας...».
Πιστεύεται πάντως μετά πεποιθήσεως 6τι ή κατάστασις εις τήν Νέαν Ό ρλεάνην, όπως έβελτιώθη τά μέγιστα μέχρι σήμερον θά βελτιωθή κατά πολύ πε
ρισσότερον εις τό έγγύς μέλλον. Αί άρχαί ετοιμάζονται νά καταφέρουν νέα πλήγμα
τα κατά τής Μαφίας καί έξαγγέλλουν συντριβήν τοϋ έμπορίου ναρκωτικών, τής
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ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ
Τήν 12ην ώραν τής 5-9-1964, έπί τή έορτή τοΰ Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί
της Πολεμικής ’Αρετής των Ελλήνων, έπραγματοποιήθη, πρωτοβουλία τοΰ Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας των Πατρών, πανηγυρική συγκέντρωσις των αστυνομικών
υπαλλήλων εις τδ κινηματοθέατρον «ΠΑΝΘΕΟΝ»,
Κατ’ αυτήν, τον λόγον έλαβεν ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πατρών
’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Κωνσταντίνος Τουζένης, ό όποιος, προλογίζων τήν
συγκέντρωσιν, είπε τα άκόλουθα:
«Το Έθνος μας, όπως καί δλα τα Έθνη, γενικώς, έχουν καθιερώσει τόν εορ
τασμόν ώρισμένων γεγονότων, άτινα άπετέλεσαν σταθμόν εις τήν ιστορίαν των.
Τοιούτου είδους γεγονότα, άξια πανεθνικού έορτασμοΰ, άφθονοϋν είς τήν ιστο
ρίαν του τόπου μας.
Είναι άναγκαία δέ ή ύπόμνησις τών γεγονότων αύτών εις τάς έπερχομένας γε
νεάς, διότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον δημιουργεΐται ή παράδοσις είς ένα λαόν, δημιουργοϋνται παραδείγματα προς μίμησιν καί τιμάται ή μνήμη έκείνων, οί όποιοι έθυσίασαν
δ,τι πολυτιμώτερον είχον διά νά έπιζήσωμεν ήμεϊς.
Έ ν άπό τά πολλά λαμπρά κατορθώματα τοΰ "Εθνους μας είναι καί ή συντριβή
τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ είς τό Βίτσι καί τόν Γράμμον τό 1949. Τό μέγεθος
τής άξίας τοΰ γεγονότος αΰτοΰ δλοι μας δυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν καί εΐδικώτερον
ήμεϊς οί άστυνομικοί. Οί περισσότεροι άπό σάς έδώ εις τήν Πάτραν θά ένθυμήσθε
τήν περίοδον εκείνην, τήν όποιαν ας εύχηθώμεν ουδέποτε νά έπανέλθη εις τήν χώραν
μας·
Μετά τοΰ γεγονότος τούτου, εορτάζεται καί ή ήμέρα τοΰ Εφέδρου Πολεμιστοΰ
καί τής Πολεμικής ’Αρετής τών Ελλήνων. 'Ο 'Υποστυνόμος κ. Σύφαντος θά άναφερθή δι’ ολίγον είς τά τοΰ έορτασμοΰ τής ήμέρας.
Νομίζω δτι τό καλύτερον μνημόσυνον τό όποιον δυνάμεθα νά κάμνωμεν διά
εκείνους οίτινες έθυσιάσθησαν δι’ ήμάς καί τόν καλύτερον έορτασμόν, είναι νά άποδείξωμεν είς αύτοΰς μέ τάς πράξεις μας δτι αί θυσίαι των δεν άπέβησαν έπί ματαίω.
λευκής σαρκός, τών λεσχών καί δλων τών επιχειρήσεων τοΰ υποκόσμου. 'Ο Άαρών
Κόν δμως λέγει:
«—Τά πλήγματα θά είναι μεγάλα, άλλά οχι κατ’ άνάγκην θανατηφόρα... Δέν
πρέπει νά ξεχνοΰμε δτι οί κακοποιοί έχουν τελειοποιήσει τόσον πολύ τήν τέχνην τοΰ
έγκλήματος, ώστε δύνανται νά συνεχίσουν νά ζοΰν χάρις είς τάς έπιχειρήσεις τους.
Τήν λύσιν δύναται νά τήν δώση ό λαός. Πολλοί παραπονοΰνται διότι ή άμερικανική
κυβέρνησις έχει διαθέσει τό ποσόν 1.500.000 δολλαρίων είς τήν προσπάθειάν της
νά έξωρισθή ό Μάρτσελλο Κάρλος. Τούς άπαντώ δτι αύτοί, ό λαός, χρηματοδοτοΰν
τόν Μαρτσέλλο, άγοράζοντες άπό τάς μηχανάς του αυτομάτου πωλήσεως καί στοιχηματίζοντες είς τόν ιππόδρομον άπό τά γραφεία του. Τούς εξηγώ δτι μέ τά χρή
ματα αυτά ό Μάρτσελλο πληρώνει τούς καλύτερους δικηγόρους πού μπορεί νά πληρώση τό κράτος... Ή ιδία ιστορία επαναλαμβάνεται είς δλην τήν έκτασιν τών 'Η 
νωμένων Πολιτειών ’Αμερικής. Οί κυβερνώμενοι συντελούν είς τήν ήτταν τής κυβερνήσεως, διότι χρηματοδοτοΰν τούς έγκληματίας»......
( Συνεχίζεται)
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Αί καθημεριναί πράξεις μας ώς άστυνομικών καί ώς ατόμων άγαπώντων τον τόπον
τους, τήν οΐκογένειάν τους, τα τέκνα τους, τάς έθνικάς παραδόσεις, άς είναι πρά
ξεις καθαρώς έλληνικαί, πράξεις άρετής καί δικαιοσύνης, πράξεις άγάπης προς τον
πλησίον μας. Καί τότε άς εΐμεθα βέβαιοι δτι τιμώμεν δεόντως τούς νεκρούς μας,
οίτινες έθυσιάσθησαν διά νά ζώμεν ήμεΐς ελεύθεροι».
Μετά τον κ. Τουζένην τον λόγον έλαβεν ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. ’Αναστάσιος
Σύφαντος, είπών μεταξύ των άλλων τά έξης:
«Ή αύριανή ημέρα είναι αφιερωμένη εις τον ’Έφεδρον Πολεμιστήν καί την
Πολεμικήν ’Αρετήν των Ελλήνων.
Οΰτω, το έπίσημον Κράτος, άποτίει φόρον τιμής εις τον "Ελληνα Πολεμιστήν,
ό όποιος έπί τρεις χιλιάδες χρόνια έστάθη πρόμαχος τής έλευθερίας ολοκλήρου τής
άνθρωπότητος.
Τό περιεχόμενον αυτής τής εορτής χρειάζεται ιδιαιτέραν έξαρσιν, διότι δεν
άποτελεΐ άπλώς έν γεγονός διά νά τιμηθή ό οίοσδήποτε πολεμιστής, άλλά ό Έλλην
Πολεμιστής καί κατά τούτο μόνον τύ σημεΐον ύπάρχει τό ενδιαφέρον.
*Η ιστορία διδάσκει δτι άπό των άρχαιοτάτων χρόνων ύπήρξεν βαθύτερα ή
φιλοσοφική σκέψις των Ελλήνων περί πολέμου. ’Απόρροια αύτής τής φιλοσοφικής
σκέψεως είναι ή άρετή τού Έλληνος Πολεμιστοϋ, διότι κατ’ αύτήν ό πόλεμος δέν
είναι πολιτικόν καί κοινωνικόν φαινόμενον έκφραζόμενον μόνον διά πράξεων βίας
προς έπιβολήν τής θελήσεως τού ενός έπί τού άλλου.
Οί Έλληνες, κατά τήν αύτήν φιλοσοφικήν σκέψιν, δέν επιδιώκουν τον άγώνα,
άλλά άντικρύζουν τον άγώνα ώς δύναμιν κοσμογονικήν. Ούτως ή έννοια τού άγώνος
άποτελεΐ χαρακτηριστικήν μορφήν ζωής τού έλληνικοΰ λαού. 'Ο "Ελλην, έξαρτά
τήν εύδαιμονίαν του άπό τήν έλευθερίαν. 'Η δέ έλευθερία κατακτάται καί διαφυλάσσεται μόνον διά τής άνδρείας, ή όποια είναι ήθική άρετή καί περιλαμβάνει δλας τάς
άλλας άρετάς. Ή άνδρεία καί ή άγωνιστικότης χαρακτηρίζει έκπαλαι τόν έλληνικόν
λαόν .. .
Είς τήν έλληνικήν ιστορίαν άντικρύζομεν τούς άθλους τού Μαραθώνος καί
τής Σαλαμΐνος οί όποιοι είχον σκοπόν νά κλείσουν τόν δρόμον εις τούς επιδρομείς
’Ανατολής, καί ήπείλουν τόν έλληνικόν πολιτισμόν.
Άντικρύζομεν ομοίως τούς άθλους τής έλληνικής Έπαναστάσεως οί όποιοι
δείχνουν τήν καρτερικότητα, τήν αγωνιστικότητα καί τήν πίστιν έπί τήν νίκην των
Ελλήνων, δταν μάχωνται διά τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας των.
Άντικρύζομεν, άργότερον, τούς άγώνας τού 1912—1913, τό περιεχόμενον
των όποιων ύπερέβει πάσαν πρόβλεψιν,τό έπος τού 1940-1941, δταν ό Έλλην Πολε
μιστής έμάχετο κατά των έπιτεθέντων νά καταλάβουν τήν Ελλάδα καί νά τήν κατα
κτήσουν δούλην, άντικρύζομεν, τέλος, τούς άγώνας Γράμμου καί Βίτσι κατά τής
βιαίας έντάξεως τής Ελλάδος είς έν ολοκληρωτικόν σύστημα, καταλυτικόν τής
άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, ύπό τό όποιον θά συνετελεΐτο ό έξανδραποδισμός τού λαού
της.
Ή Άρετή τού "Ελληνος Πολεμιστοϋ έπέφερε βαθείας μεταβολάς είς τήν διε
ξαγωγήν τού πολέμου. Είς τήν ώμήν βίαν άντετάχθη ή έλεγχομένη ένεργητικότης.
'Ο "Ελλην Πολεμιστής έπέβαλε νέαν τακτικήν είς τήν διεξαγωγήν τής μάχης. Χαρα
κτηριστικόν αύτής τής τακτικής είναι ή όρμή, ή ταχύτης, ό έλιγμός. Πρώτοι οί
"Ελληνες κατενόησαν τήν σημασίαν τής στρατηγικής, δσον καί τής τακτικής τού
πολέμου.
'Η όρμή, ή ταχύτης καί αί κινήσεις τών Αθηναίων οπλιτών τού Μιλτιάδου
είς τόν Μαραθώνα, έξέπληξαν τούς άναμένοντας Πέρσας. Ή όρμητικότης τών 300
τού Λεωνίδου είς τά στενά τών Θερμοπυλών, άπεδεκάτισε τήν στρατιάν τού Ξέρξου
καί άπεδείχθη ώς ή καλύτέρα άμυντική τακτική. 'Η όρμή έκυριάρχησε τής έφόδου
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των ναυμάχων της Σαλαμϊνος, δταν αύτοί ψάλλοντες ύπό τούς ήχους τοϋ Παιάνος
τον πολεμικόν ύμνον «”Ιτε παϊδες Ελλήνων», κατηύθυναν τά πλοία τους κατά τοϋ
περσικού στόλου.
Αΐ νίκαι τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου εις τον Γρανικόν, τον ’Ισσόν και τά Γαυγά
μηλα έκερδήθησαν χάρις εις την ορμήν των άνδρών τής Μακεδονικής Φάλαγγος. 'Η
ορμή των Βυζαντινών Λεγεώνων τοϋ Νικηφόρου Φωκά, τοϋ Ίωάννου Τσιμισκή, τοϋ
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, συνέτριβε τάς επιθέσεις των επιδρομέων καί ώδήγει
τούς αύτοκρατορικούς άετούς εις τήν ’Ανατολήν καί τήν Δύσιν.
Μέ κεραυνοβόλους κινήσεις καί έπιδεξίας έπιθέσεις οί θαυμάσιοι άγωνισταί τοϋ
21 άντεπεξήρχοντο κατά των στρατιών τοϋ κατακτητοΰ. 'Η άνδρεία τών ήρώων τής
έλληνικής Έπαναστάσεως ύπεχρέωσε τούς κυριάρχους νά άναγνωρίσουν τήν έλευθερίαν καί τήν άνεξαρτησίαν τής Πελοποννήσου καί τής Στερεάς Ελλάδος, τήν σύστασιν
δηλαδή τοϋ Νέου έλευθέρου έλληνικοΰ Κράτους.
'Η άνδρεία καί ή όρμητικότης τών Πολεμιστών τοϋ άπελευθερωτικοΰ πο
λέμου 1912—1913, ή δόξα τοϋ οποίου ούδέν είχε νά ζηλεύση άπό τήν δόξαν
τοϋ Μαραθώνος καί τής Σαλαμϊνος, έδιπλασίασαν έντός ολίγων μηνών τήν Ελλάδα.
'Η ορμή, ή άνδρεία καί ή άρετή τοϋ "Ελληνος Πολεμιστοΰ τοϋ 1940—41, ό όποιος
άπήντησεν «ΟΧΙ» εις τούς δύο στρατιωτικούς κολοσσούς δταν τοϋ έζήτησαν νά παραδοθή, ύψώθη ώς φωτεινόν μετέωρον έλπίδος εις τον ζοφερόν ουρανόν τής Ευρώπης.
'Η αύτή ορμή, ή άνδρεία καί ή άρετή τοϋ 'Έλληνος Πολεμιστοΰ, θά έπεκτείνουν τά δρια τοϋ έλληνικοΰ Κράτους μέχρι τής μαρτυρικής Μεγαλονήσου μας,
τής Κύπρου.
Πολλά θά ήδύνατο νά γράψη τις διά νά έξάρη τήν άρετήν τοϋ 'Έλληνος Πολεμιστοΰ.
Ξένοι, έχθροί καί φίλοι, έπλεξαν πάντοτε ένα ένδοξον παιάνα, προς τιμήν του.
Καί τον παιάνα αύτόν, τον οφείλει ολόκληρος ή άνθρωπότης. Διότι ό "Ελλην
Πολεμιστής, άπό τοϋ πεδίου τής μάχης, μεταλαμπαδεύει τήν άρετήν εις τήν άμφικτυονικήν κονίστραν.
Μέ δσην πεποίθησιν, άνδρείαν καί τόλμην μάχεται είς τό πεδίον τής μάχης,
μέ τήν αυτήν πνευματικήν άκτινοβολίαν φωτίζει καί τούς ορίζοντας τής ειρήνης.
Πιστεύει έπί τήν νίκην εις τό πεδίον τής μάχης, διότι αύτή ή πίστις του, είναι
βέβαιος, δτι θά έδραιώση τήν ειρήνην τής αυριον.
,
’Ανδρείος, κραταιός, άδάμαστος άλλά καί είρηνοφόρος, ό "Ελλην Πολεμιστής,
έπί τρεις χιλιάδας έτη βαδίζει διά νά κατακτήση τό χρυσόμαλλον δέρας είς τήν Κολχίδα τής παγκοσμίου έλευθερίας.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τ ω ν .

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Ε π ο χ έ ς
Ύπό τοΰ Άστυφύλαχος κ, ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

«’Επικείμενης τής έλενσεως τοϋ χειμώνος, εντέλλομαι και αΰθις δπως
πάντες οι υπάλληλοι μεριμνήσωσιν εγκαίρως, περ'ι τοϋ εφοδιασμού των
διά καινουργούς χειμερινής στολής, και έπιμεληθώσι τής καλής έμφανίσεως
τής παλαιός.....».
Ή διαταγή αύτή, πού μας κοινοποιείται κάθε χρόνο αύτή τήν έποχή, μας
υπενθυμίζει καί . . . έγγράφως καί έπισήμως δτι άφήνουμε το καλοκαίρι, μέ τις ζέ
στες του, τις χαρές του, τα μπάνια του, τις άτελείωτες— {ΐί τούς έργαζομένους
στο ύπαιθρο—ήμέρες του, καί χίλια δυο άλλα δυσάρεστα ή ευχάριστα.
Πράγματι, έδώ καί μέρες αφήσαμε πίσω μας το καλοκαιράκι, χαρά τοϋ τζί
τζικα, χαρά των παιδιών, χαρά τοϋ φτωχοΰ πού τύ πέρασε φορώντας ένα ύποκάμισο
κοντομάνικο, αλλά καί χαρά τοΰ πλουσίου, πού μ’ άνοιχτά τά πανιά τοΰ ιστιοφόρου
του, «ώργωσε» τις θάλασσες φιλοξενώντας πλουσίους καί διασήμους τουρίστας,
διαφημιστάς ύστερα των ώραίων καί γραφικών νησιών μας. Καί μιά πού μιλάμε γιά
τουρίστας, πρέπει νά συμμερισθοϋμε τή λύπη πού αίσθάνθηκε γιά τό καλοκαίρι πού
έ'φυγε, καί ό οδοιπόρος, γενειοφόρος, καί μέ πολύ πορτοφόλι φίλος μας, πού δπως
τό . . . σαλιγκάρι, έτσι καί κείνος, μεταφέρει στήν πλάτη του ολόκληρο τό . . . ξενο
δοχείο του καί τό «ρεστωράν» του, (στρώμα μέ «φερμουάρ» καί είδη κουζίνας μέσ’
τό σακκίδιο!), καί «έγκαταλείπεται» ευτυχής στήν άγκαλιά τοϋ φιλόξενου έλληνικοϋ
καλοκαιριοΰ.
Ό λ ’ αυτά δμως, γιά εφέτος, έτελείωσαν καί μένουν οί άναμνήσεις τους. Νω
πές άκόμη.
Οί τυχεροί πού έκαναν τις διακοπές τους τούς μήνες πού πέρασαν, θά έχουν τόσα
καί τόσα ευχάριστα νά θυμηθοΰν. Θά θυμούνται τις ολοκάθαρες ακρογιαλιές μας, τά
αιωνόβια πλατάνια καί τούς ίσκιους τους, τή φυσική άπλότητα καί γαλήνη κάποιας
μικρής έρημοκκλησιάς . . . Κι’ αν έτυχε εκεί στ’ άλώνια νά βοηθήσουν—αυτοί οί
«πρωτευουσιάνοι»!—τούς ξωμάχους δικούς τους, θά θυμούνται άκόμη τή μυρωδιά
πού άφηναν τά κομμένα τά στάχυα . . .
Είναι δμως καί μερικοί, (άπό δλους τούς ύπαλλήλους), πού δέν έπήραν άκόμη
τήν άδειά τους—καί έχουν τούς λόγους τους. Αυτοί «παραθέρισαν» δπου ή άνάγκη
ή τό καθήκον τούς έταξε.
’Από τή . . . μειονότητα αύτή, ό συνάδελφος τής Τροχαίας . . . παραθέρισε
έκεΐ στά «Χαυτεϊα», κάτω άπό τον ίσκιο τής «κάσκας» του, ένώ ό συνάδελφος τοϋ
Δ' Τμήματος έπλησίαζε δσο μπορούσε—ό τυχερός!—τό συντριβάνι τής πλατείας
«Όμονοίας», κατά τή διάρκεια τής περιπολίας του . . .
Πριν δμως άποχαιρετίσουμε τήν έποχή πού μάς έφυγε, δέν μπορούμε νά μη
θυμηθούμε κι’ εκείνο τό διαβόητο . . . νήπιο, πού, γεννημένο σε ξένες χώρες, μάς ήλθε
πάνω στά φτερά τής μόδας καί είχε τήν άπαίτησι—αύτό τό θρασύτατο νήπιο—«τοπλες»!—νά τό . . . υιοθετήσουν οί Έλληνίδες, φανερώνοντας γιά κείνο τά τρυφερά
τους . . . αισθήματα! . . Αλλά αύτό δέν έγινε βέβαια καί κείνο άπογοητευμένο,
έπεσε καί έχάθη οριστικά(;) στά βαθειά γαλανά νερά μας . . .
"Ομως ή άλλαγή τών έποχών φέρνει καί ώρισμένες μικροαναστατώσεις καί
αλλαγές στήν καθημερινή ζωή τοΰ κοινού καί τών άστυνομικών.
Τώρα, οί ιδιοκτήτες τών παραθαλασσίων κέντρων μαζεύουν μελαγχολικοί τις
καρέκλες καί τά τραπέζια τους άπό τό ύπαιθρο, ένώ άντιθέτως οί ιδιοκτήτες τών καθα
ριστηρίων τρίβουν τά χέρια τους άπό χαρά γιατί οί δουλειές τους αυξάνονται. Οί
ύπαίθριοι «παγωτατζήδες» σιγά-σιγά άποσύρονται καί άλλάγουν επάγγελμα, ενώ
οί πρώτοι «καστανάδες» έμφανίζονται στις γωνιές τών δρόμων.
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Άλλα καί οί ώρες τής ημέρας γίνονται λιγώτερες, οί ώρες κοινής ησυχίας
άλλάζουν, καί οί ώρες λειτουργίας (άνοίγματος καί κλεισίματος) των καταστημάτων
κι’ αυτές μεταβάλλονται, για να ενημερώσουμε κι’ έμεΐς άπό τον σχετικό πίνακα
τοϋ Τμήματος τά δικά μας σημειωματάρια.
Έ δώ πρέπει να σημειώσουμε, δτι είναι πάρα πολλές οί φορές πού μας ρωτούν
ποιαν ώρα κλείνουν τά διάφορα καταστήματα, τώρα—ιδίως—πού οί ώρες τους άλλά
ζουν. Καί θά πρέπει νά τό γνωρίζουμε. "Ετσι θ’ άκούσουμε τό «εύχαριστώ» τοϋ κοι»
νοϋ καί την «εύχή» τής γερόντισσας.
"Ομως, πολλές καί άτελείωτες είναι οί μεταβολές καί άλλαγές, πού γίνονται
μέ τό πέρασμα άπό τη μιάν εποχή στην άλλη.
Οί μικροπωληταί προσαρμόζουν τό «εμπόρευμα» στις άπαιτήσεις τής έποχής—πουλόβερ, σακκοΰλες «νάϋλον». Οί καστηματάρχαι άλλάζουν τό «είδος» καί τό
«ντεκόρ» τής βιτρίνας τους. Τά σχολεία άνοίγουν καί τά παιδιά, ροδοκόκκινα άπό
τις κατασκηνώσεις, θά δώσουν ζωή μέ τις φωνές τους καί τά τραγούδια τους στις
μελαγχολικές—τό καλοκαίρι—αυλές των σχολείων. ’Αλλά καί οί κινηματογράφοι
άνοίγουν καί κείνοι, κι’ έμεΐς προσέχουμε νά μή μπαίνουν άνήλικοι όταν προβάλλωνται
οί ταινίες οί «άκατάλληλες». . . .
Αύτά καί άλλα πολλά έχουν οί εποχές πού φεύγουν καί οί έποχές πού έρχονται:
καί ό χειμώνας, καί ή άνοιξις, καί τό καλοκαίρι, καί τό φθινόπωρο. Κι’ έμεΐς, ό
καθένας δπου ή ζωή καί ή μοίρα τον έταξε, ζοΰμε, θυμόμαστε, προσπαθούμε κι’
έλπίζουμε . . .
Είναι δμως καί μερικοί, οί νοσταλγοί, πού πάντα καί πιο πολύ δταν περνάμε
άπό τή μιάν έποχή στήν άλλη, έκεΐνοι,—σεβάσμιοι γέροντες—θυμούνται καί «ζοϋν»
τήν έποχή μιας άλλης, περασμένης, παλιάς έποχής . . .
Θυμούνται κανάτι αίγινήτικο καί γλάστρα βασιλικό στο παράθυρο’ θυμούνται
πλακοστρωμένες αύλές καί γιασεμιά άνθισμένα νά τις στολίζουν θυμούνται «ρομ
βίες» καί λατέρνες κι’ αγάπες ξεχασμένες . . . ’Ακόμη θυμούνται αύτήν τήν έποχή,
έκεΐ στούς στενόδρομους τής τότε γειτονιάς τους, τή μυρωδιά τού ρετσινιού άπό τά
βαρέλια πού έτοίμαζαν οί παλιοί ταβερνιάρηδες . . . Κι’ δταν άκοΰν τις σειρήνες
των αυτοκινήτων τής «’Αμέσου Δράσεως», ίσως θυμούνται τον παλιόν έκεΐνον συνά
δελφο, μέ τό στριμένο μουστάκι καί τό ράθυμο βάδισμα . . .
"Ομως, δλ’ αύτά πέρασαν κι’ έφυγαν. Έ μεΐς ζοΰμε μιάν άλλη έποχή. Τήν
έποχή των ήλεκτρικών ψυγείων, των «άνθέων»(!) άπό πλαστική ύλη, τήν έποχή
τής άσφάλτου, των «τρανζίστορς», των άσυρμάτων καί των πυραύλων . . .
Καί δμως . . . δπως καί τότε έτσι καί τώρα, τό δροσερό άεράκι πού κατεβαίνει
άπό τήν Πάρνηθα δροσίζει τά κουρασμένα πρόσωπα των άνθρώπων καί άνακουφίζει καί ζωντανεύει δλη τή φύσι. Σγουραίνει τ ’ άκίνητα—δπου υπάρχουν—νερά,
κάνει τό χορτάρι των κήπων νά κυματίζη άνήσυχο, καί στο πέρασμά του άπό τούς
δρόμους καί τά πάρκα τά δέντρα ριγούν καί ρίχνουν τά πρώτα κίτρινα φύλλα τους . . .
Τούτα τά κίτρινα φύλλα, άφοΰ έκαναν τό κύριο χρέος τους, έδωσαν δηλαδή
ζωή κι’ έθρεψαν καρπούς στά δέντρα, σέ λίγο ταπεινά καί δμορφα θά στρωθούν στά
πόδια τους, γιά νά γίνουν τροφή στις ρίζες τους. ’Έτσι γιά νά μένη πάντα νέος καί
έπίκαιρος ό άθάνατος ψαλμός: « . . . 'Ως έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε, πάντα έν
σοφία έποίησας . . .»
Θά θέλαμε λοιπόν κι’ έμεΐς νά πηγαίναμε τώρα μέ άδεια, έκεΐ στις μικρές
πατρίδες μας.
Γιά ν’ άκούσουμε τον «άχό» τής βροχής στά καλάμια, καί γιά ν’άναπνεύσουμε
τή μυρωμένη άναπνοή τής γής . . .
Τής νοτισμένης άπό τό πρωτοβρόχι . . .
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

(Σ υ ν έ χ ε ια ά π ό

τό προ η γο ύ μ ενο )

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Λυσιμάχου.
Πάροδος τής όδοϋ Έμπεδοκλέους, στον συνοικισμό «"Αγιος Αρτέμιος».
Ό Λυσίμαχος, γυιός του Άγαθοκλέους, ένας άπό τούς σημαντικωτέρους
στρατηγούς τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, τοϋ όποιου διετέλεσε καί σωματοφύλακας, όταν
έγινε βασιλεύς τής Θράκης, μετά τον θάνατο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, διεξήγαγε με
γάλους αγώνες κατά των Όρδυσσών καί εναντίον τοϋ Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοΰ. 'Ηττήθη καί έφονεύθη, μαχόμενος κατά τοϋ Σελεύκου, στην μάχη τοϋ Κόρου
ή Κύρου πεδίου (πεδιάς τής Λυδίας), τό 281 π.Χ.
Λυσίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μνησικλέους 22, στούς «Άέρηδες» τής Πλάκας.
Ό Λυσίας, ένας των δέκα άττικών ρητόρων καί έκ των κυριωτέρων έκπροσώπων τοϋ δικανικοΰ λόγου (Ε - Δ' αιώνα π .Χ .), γεννήθηκε στις Συρακοΰσες, άπ’
οπού καί μετώκησε στην ’Αθήνα, ένθα έγένετο περιζήτητος συνήγορος καί διεκρίθη ώς διδάσκαλος τής ρητορικής. Συνέγραψε πολλούς λόγους, δικανικούς, επιδει
κτικούς καί συμβουλευτικούς, άπό τούς οποίους διεσώθησαν 34, διακρινόμενοι γιά
την δεινή επιχειρηματολογία τους. Στούς έπιδεικτικούς λόγους του ανήκουν ό «’Ε 
πιτάφιος», ό «’Ολυμπιακός», κ.ά., ένώ στούς δικανικούς του, ό «κατά Έρατοσθένους», ό «Κατ’ Άγοράτου» κ.ά. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στήν 'Αγία Μαρίνα καί
την "Ανω Δάφνη).
Λυσίππου.
Πάροδος τής όδοϋ Εύφράνορος 8, κοντά στη πλατεία «Πλαστήρα», στο Παγκράτι.
'Ο Λύσιππος, περιώνυμος χαλκοπλάστης τοϋ Δ' π.Χ. αΐώνος, άπό τήν Σικυώνα (πόλις τής Πελοποννήσου παρά τον Κορινθιακό κόλπο), είναι ό τελευταίος
των μεγάλων καλλιτεχνών τής κλασσικής έποχής, άλλά καί συγχρόνως ό ιδρυτής
τής νέας σχολής, πού ήκμασε κατά τούς έλληνικούς χρόνους. Ό Λύσιππος, προήγαγε τις έπικρατοΰσες στήν τέχνη τάσεις καί έδωσε στο παριστώμενο άνθρώπινο
σώμα λεπτότητα, εύκινησία καί ελαφρότητα, είσαγάγοντας νέες άναλογίες στά ά-
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γάλματα. Διεκρίθη για τον ρεαλισμό των μορφών του, για τις μεγαλειώδεις καί
τολμηρές συνθέσεις του καί άνεδείχθη μέγας προσωπογράφος καί γλύπτης ζώων.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Κάτω Ήλιούπολι καί στην ’Άνω Δάφνη).

Λύτρα Νικηφόρου.
Α ρχίζει άπό την λεωφόρο ’Αλεξάνδρας 83 (τέρμα Ίπποκράτους) καί τε
λειώνει στην όδό Μεγαλοπόλεως, στον «Ά γιο Στυλιανό» του «Γκύζη».
'Ο Νικηφόρος Λύτρας, Έλλην ζωγράφος, άπό τούς γνωστοτέρους τής νεωτέρας Ελλάδος, γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου τό 1832. Έδίδαξεν επί 37 χρόνια
στη Σχολή Καλών Τεχνών καί έπεδόθη στήν άπεικόνισι σκηνών άπό τήν ιστορία
καί τήν καθημερινή ζωή, στήν προσωπογραφία καί στήν ήθογραφία, όπου καί διε
κρίθη.
Λώ ’Εδουάρδου.
Πάροδος τής όδοϋ Σταδίου, στο ξενοδοχείο «Εσπερία».
'Ο Έδουάρδος Λώ, (1846 - 1908), Ά γγλος στρατιωτικός καί διπλωμάτης,
διετέλεσε πρόεδρος τής έν Άθήναις Διεθνούς Οικονομικής ’Επιτροπής. 'Υπηρέτη
σε για πολλά χρόνια στήν Ελλάδα καί ένυμφεύθη Έλληνίδα, τήν Καίτη Χατζανέστη, άδελφήν του στρατηγού Χατζανέστη.

Μ
Μαβίλη Λορέντζου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 374, στο τέρμα τών τρόλλεϋ τής γραμμής «Πα
τήσια -’Αμπελόκηποι».
Ό Λορέντζος Μαβίλης, "Ελλην ποιητής, γεννήθηκε στήν ’Ιθάκη τό 1860. "Ε
λαβε μέρος στήν μάχη τοϋ Δρίσκου τής ’Ηπείρου, κατά τον Λ' Βαλκανικό πόλεμο,
ώς εθελοντής Γαριβαλδινός λοχαγός, όπου καί έφονεύθη (1912, 29 Νοεμβρίου).
Προηγουμένως εϊχεν άγωνισθή, ώς έθελοντής, στήν Κρήτη κατά τήν έπανάστασι
τοΰ 1896, καί έπί κεφαλής εθελοντικού Σώματος στήν "Ηπειρο (1897), όπου καί
έτραυματίσθη. Τό 1910 έξελέγη βουλευτής καί έπρωτοστάτησε γιά τήν καθιέρωσι
τής δημοτικής γλώσσης.
Τό ποιητικό έ'ργο τοϋ Μαβίλη, άποτελεΐται, κυρίως, άπό σονέττα, πού θεω
ρούνται απαράμιλλα στήν ελληνική ποίησι. ’Εκτός άπό τήνποίησι, άσχολήθηκε καί
μέ τήν μετάφρασι ξένων συγγραφέων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Έυχικό).
Μαγγίνα ’Αναστασίου.
Πάροδος τής όδοϋ Βλαχοθανάση, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «Κυνοσάργους».
Ό ’Αθανάσιος Μαγγίνας, αγωνιστής τοϋ 1821 καί πολιτικός, γεννήθηκε τό
1792 στον ’Αστακό. Κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως συνειργάσθη, άρχικώς,
μέ τόν Κωλέττην, διετέλεσεν επιμελητής τών στρατευμάτων τής Δ. Ελλάδος καί
σύμβουλος, άργότερα, τοΰ Καραϊσκάκη. Μετά τήν άπελευθέρωσι, έγινε μέλος τοϋ
Πανελληνίου, γερουσιαστής, Σύμβουλος τής ’Επικράτειας καί δυο φορές υπουργός
Οικονομικών. Άπέθανε τό 1880.
Μάγερ Ίωάννου - ’Ιακώβου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 7, κοντά στή πλατεία «’Ανεξαρτησίας» (Βάθης).
Ό Μάγερ ’Ιωάννης - ’Ιάκωβος, Ελβετός φιλέλλην καί ιατροφιλόσοφος, γεν
νήθηκε στή Ζυρίχη τό 1798. Τό 1821 έγκατεστάθη στο Μεσολόγγι, τοϋ όποιου καί
έγινε πολίτης Άσπασθείς τό ορθόδοξο δόγμα, ένυμφεύθη τήν Μεσολογγίτισσα Ά λτάνην Ίγγλέζου, τό σπίτι τής όποιας μετέτρεψε σέ νοσοκομείο καί στό όποιο ένο-
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σηλεύθησαν πολλοί τραυματίες της μάχης τοΰ Πέτα. Το 1824, έξέδωσε στο Μεσο
λόγγι τα περιώνυμα «Ελληνικά Χρονικά». Δίκαια ό Μάγερ άπεκλήθη πατήρ τής
ελληνικής δημοσιογραφίας.
Τον Αύγουστο τοΰ 1824 διωρίσθη μέλος τής τριμελούς διευθυνούσης επιτρο
πής Μεσολογγίου, στην θέσι τοΰ άποθανόντος Ίωάννου Τρικούπη. 'Η δρασις του,
πολυσχιδής, ύπήρξεν άπαράμιλλος στήν πολιορκημένη πόλι. Έπολέμησεν ώς άξιωματικός στήν «τάπια» τοΰ Δεσπότου καί κατά τήν έξοδο τής 10-4-1826 έφονεύθη
στή θέσι «Άρμυρικάκι». Μαζί του εύρίσκοντο ή γυναίκα του, τά δύο τους παιδιά
καί ή υπηρεσία. Έσφάγησαν δλοι από τούς Τούρκους.

Μαγνησίας.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Γ' Σεπτεμβρίου 119 (Εθνική Τράπεζα) καί τελειώνει
στήν όδό ’Αχαρνών, άπέναντι στον «"Αγιο Παντελεήμονα».
Πρόκειται γιά τον γνωστό νομό τής Θεσσαλίας, πού καταλαμβάνει τό Ν.Α.
τμήμα αύτής καί έχει έκτασι μέν 2.575 τετρ. χιλ., πληθυσμό δέ 163 χιλιάδες πε
ρίπου. Πρωτεύουσα τοΰ νομοΰ Μαγνησίας είναι δ Βόλος. “Εχει τρεις έπαρχίες
('Αλμυροΰ, Βόλου καί Σκοπέλου), 4 δήμους (Άλμυροΰ, Βόλου, Ν. ’Ιωνίας καί
Σκοπέλου), 82 κοινότητες καί 170 οικισμούς.
’Αρχαιότεροι κάτοικοι τής Μαγνησίας ήσαν οί Κένταυροι, οί Λαπίδαι καί οί
Μάγνητες. Κατά τούς ιστορικούς χρόνους ήκμασαν σημαντικές πόλεις, δπως ή Δημητριάς, αί Παγασαί, τό Όρμίνιον κ.ά. Ά πό τοΰ Δ' μ.Χ. αΐώνος καί μέχρι τής τουρ
κοκρατίας, ή ιστορία τής Μαγνησίας ταυτίζεται μέ τήν ιστορία τής Θεσσαλίας. Κατά
τον ΙΗ ' αιώνα κατέστη σημαντικός πυρήν τής Θεσσαλίας καί κατά τήν προεπανα
στατική περίοδο ένα των κέντρων τής Φιλικής Εταιρίας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει
σέ συνοικισμούς καί προάστια των ’Αθηνών).
Μαδουρής (Ά γιου Νικολάου).
Πάροδος τής όδοΰ ’Αχαρνών 243, στον «Ά γιο Νικόλαο».
Ή Μαδουρή, μικρή νήσος τοΰ Ίονίου στο κόλπο τής Λευκάδος, ήταν δ
προσφιλής τόπος διαμονής τοΰ ποιητοΰ Βαλαωρίτου, στον όποιον καί ανήκε.
Μαδύτου.
Πάροδος τής όδοΰ Συρράκου 18, κοντά στή πλατεία «Γ. ΙΙανταζοπούλου»
(Σιδηρ. Σταθμός Λαρίσης).
Ή Μάδυτος, άρχαία πόλις τής Θρακικής χερσονήσου επί τοΰ Ελλησπόντου,
ήταν σύμμαχος τών ’Αθηναίων καί ήκμασε κυρίωςκατά τον Δ' π.Χ. αιώνα καί κατά
τούς Βυζαντινούς χρόνους. Τό 1416 έκυριεύθη άπό τούς Τούρκους. Ή πόλις κατεστράφη κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, κατόπιν βομβαρδισμού, άπό θαλάσσης, τών
Άγγλογάλλων. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ συνοικισμούς τών ’Αθηνών).
Μαζαράκη-Αίνιάν Α λεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Βουλιαγμένης 245, στο «Μπραχάμι», κοντά στή πλατεία
«Κύπρου».
Ό ’Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αίνιάν, άντιστράτηγος καί ’Ακαδημαϊκός, γεν
νήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1874. Μετέσχε τοΰ κινήματος Θεσσαλονίκης (1916), διετέλεσε διοικητής τής μεραρχίας Σμύρνης (1920), αρχηγός τοΰ Γ.Ε.Σ. (1924), ύπουργός Στρατιωτικών (1924, 1926-1928), Παιδείας (1933) καί ’Αεροπορίας
(1933). Τό 1928 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός καί άπεστρατεύθη τό 1936, δτε καί έγένετο πρόεδρος τής ’Ακαδημίας. ’Έγραψε: «Ιστορική περιπέτεια τής Μακεδονίας»,
«Ό πόλεμος 1914-1918» κ.ά. Άπέθανε τό 1943. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στο
Έ υχικό).
( Συνεχίζεται)
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JNA ΑΚΟΜΗ σπουδαιότατον έπίτευγμα, ένας πραγματικός άθλος ένεγράφη εις τδ ένεργητικόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τά λίαν επιτυχή μέτρα τής
περιόδου των βασιλικών γάμων. Κόποι μεγάλοι καί μόχθοι πολλοί ολοκλήρου τής
άστυνομικής δυνάμεως ’Αθηνών—Πειραιώς έ'φεραν τό ποθούμενον άποτέλεσμα μέ
τό νά δώσουν εις τούς υψηλούς μέν ξένους προσκεκλημένους καί έπισκέπτας το
συναίσθημα τής άσφαλείας καί τής άνέτου μετακινήσεως καί διαμονής εις τήν πόλιν
τής Παλλάδος, εις τον έλληνικον λαόν δέ τήν ευκαιρίαν νά παρευρεθή όπως ήρμοζε
καί νά συνεορτάση μετά τών Α.Α.Μ.Μ. τών Βασιλέων μας το μέγα πράγματι γε
γονός. Χαίρομεν λοιπόν τά μέγιστα δι’ όσα έπετεύχθησαν, δι’ όσα έπιβραβευτικά
τοϋ καμάτου καί τής όλης μας προσφοράς ήκούσαμεν άπό στόματος άρμοδίων,
δι’ όσα ό τύπος καί τό κοινόν μάς έπεφύλαξε. Πρωτίστως όμως χαίρομεν διότι ό
λαοφιλέστατος ’Άναξ έπραγματοποίησεν ενώπιον Θεού καί ανθρώπων τήν ένωσίν
Του μετά τής έκλεκτής τής καρδίας Του, μίαν ένωσιν τήν όποιαν ολόκληρος ό έλληνικός λαός ηύχήθή καί τήν ευτυχίαν τής οποίας εΐδεν ως εύτυχίαν του. Χαίρομεν καί
εύχόμεθα έκ βάθους ψυχής εις τον δημοφιλέστατον Βασιλέα καί τήν νέαν Βασίλισσάν μας βίον μακρόν καί ένδοξον, παντοτεινήν καί άνέφελον εύτυχίαν προσωπικήν
καί οικογενειακήν. Εΐθε έπί τών ήμερών Των, έπί τών ήμερών τοϋ πλέον λαοφιλούς
καί πλέον νεανικού βασιλικού ζεύγους του κόσμου, ή Ελλάς νά εύδοκήση νά ιδη
κλέη έφάμιλλα καί άνώτερα έκείνων πού συσσωρεύονται εις τά έκατόν ένα έτη τής
δευτέρας έλληνικής δυναστείας, τής δυναστείας πού ήνοιξεν ό προπάππος τοϋ σημερινοϋ βασιλέως μας Κωνσταντίνου καί δευτερότοκος υιός τοϋ προγόνου τής σημε
ρινής μας Βασιλίσσης Άννας—Μαρίας. Τό εύχόμεθα, τό έλπίζομεν καί τό πιστεύομεν.
*
* *
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ είναι βεβαίως ό μήνας τοϋ ρομαντισμού, ό μήνας πού... «χα
ρίζει φουντούκια, καρύδια,—γαλάζια δαμάσκηνα κι’ όψιμα άπίδια» κατά τό ποίημα
τών παιδικών μας χρόνων, είναι όμως καί ό μήνας πού πολλά έπιβάλλει νά προσέξωμεν όλοι καί ιδίως οί έπί τών τροχαίων πραγμάτων τεταγμένοι άστυνομικοί.
Κατά τήν τελευταίαν διετίαν, 15-20 ο/ο περισσότερα άτϋχήματα έγιναν τον ’Οκτώ
βριον, έν συγκρίσει μέ τον Σεπτέμβριον. Αιτία τούτου αί πρώται βροχαί καί αί κακοκαιρίαι γενικώς, πού δέν είναι σπάνιαι τον ’Οκτώβριον καί δημιουργούν ηύξημένους
κινδύνους διά «ντεραπαρίσματα», διά κακήν έκτίμησιν τής άποστάσεως πού άπαιτεϊται διά τήν τροχοπέδησιν κ.λ. Κινδυνεύουν κατά συνέπειαν περισσότερον ώς έκ
τούτου οχι μόνον οί εποχούμενοι καί τά αύτοκίνητα, άλλά καί οί πεζοί, οί όποιοι
δέν δύνανται νά είναι βέβαιοι ότι τά αύτοκίνητα είναι εις θέσιν νά σταματήσουν
έγκαίρως εις οδόν βρεγμένην καί γλοιώδη. Μία αιτία λοιπόν τών ηύξημένων άτυχημάτων κατά τον ’Οκτώβριον είναι αύτή, τήν όποιαν επιτείνει ή συνήθεια τών
πεζών καί τών οδηγών άπό τούς στεγνούς δρόμους τοϋ θέρους. Ά λλη αιτία, πού
έπιδρά εις τήν αϋξησιν τών τροχαίων άτυχημάτων κατά τον μήνα αύτόν, είναι ή
άπότομος αυξησις τής κυκλοφορίας εντός τών μεγαλοπόλεων μέ τήν επιστροφήν
άπό τάς έξοχάς. Ά ς συνειδητοποιηθούν αύτοί οί παράγοντες άπό ήμάς τούς αστυ
νομικούς κατά πρώτον καί ύστερα ας γίνη προσπάθεια νά τούς γνωρίση τό πολύ
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κοινόν. "Οσον διά τάς υποχρεώσεις καί τά ηύξημένα προβλήματα πού μάς δημιουρ
γεί ό ’Οκτώβριος καί γενικώτερον ό χειμώνας, ας έχωμεν ύπ’ δψιν δτι αρκεί διά τήν
μείωσιν των παρατηρουμένων άτυχημάτων ή τήρησις των βασικών κανόνων τοϋ
Κ.Ο.Κ., ήτοι κανονική έκκίνησις—μέ σεβασμόν καί τοϋ κίτρινου πού έχει περιπέσει
εις πλήρη άχρηστίαν—κανονικόν προσπέρασμα, σεβασμός τών διαχωριστικών
γραμμών κυκλοφορίας, κανονική ταχύτης καί, προ παντός, προσοχή από πεζούς
καί οδηγούς.

Τ-L Ο

.

***

ΗΜΙΣΥ τών κοινών γυναικών πάσχει έξ άφροδισίων νοσημάτων. Αύτό
είναι 'τό συμπέρασμα τής άρμοδίας ύπηρεσίας τοϋ ύπουργείου 'Υγιεινής καί τής
’Αστυνομίας, ένα συμπέρασμα πού έρχεται ύστερα άπό τάς άλλεπαλλήλους ύγειονομικάς έξετάσεις, άλλά καί άπό τήν διαπίστωσιν δτι έτετραπλασιάσθη τά δύο τελευ
ταία έτη ό άριθμός τών μολυνθέντων άτόμων άπό τό βαρυτέρας μορφής άφροδίσιον
νόσημα. Πράγματι, ένώ αί μολύνσεις έκ συφιλίδος ήσαν 290 τό έτος 1958, 338 τό
1959, 764 τό 1960 καί 698 τό 1961, τό 1962 άνήλθον εις 2.303 καί τό 1963 εις
2607 ! Εύτύχημα είναι τό οτι ή παραγωγή νέων εύθηνών άντιβιοτικών καί ή εύρεΐα
χρησιμοποίήσίς των συνετέλεσαν εις τό νά μή άκολουθήσουν καί οί θάνατοι έκ τής
νόσου ταύτης άνάλογον κλίμακα αύξήσεως. Οΰτω παρουσιάσθη μικρά έλάττωσις
τών θανάτων έκ συφιλίδος, άφοϋ άπό 42 τό 1958 κατήλθον εις 32 τό 1959, εις 33
τό 1960, εις 41 τό 1961, εις 31 τό 1962 καί εις 39 τό 1963. Εύτύχημα είναι έπίσης
τό. δτι τά άντιβιοτικά δεν έπέτρεψαν άνάλογον προς τήν συφιλίδα αύξησιν τών μο
λύνσεων έκ τοϋ άλλου άφροδισίου νοσήματος, τής βλενορροίας, τούναντίον δέ έμείωσαν αΐσθητώς τά κρούσματα αύτής κατά τό παρελθόν έτος. Οΰτω, ένώ αί 10.135
μολύνσεις έκ βλενορροίας τοϋ 1958 ηύξήθησαν εις 17.592 τό 1959, 13.993 τό 1960,
11.162 τό 1961 καί 14.099 τό 1962, τό 1963 κατήλθον εις 5.208.
*
* *
χομεν λοιπόν έπικίνδυνον αύξησιν των άφροδισίων νοσημάτων εις τήν χώ 
ραν μας καί τό φαινόμενον σχολιάζεται διεθνώς. Τά αίτια; Πολλά καί ποικίλα.
Πάντως, άν σκεφθώμεν οτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών προσβληθέντων έκ συφι
λίδος είναι έργάται, στρατιώται καί ναυτικοί, δτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν
τών μολύνσεων, τό 25 ο /ο, προέρχεται έκ τυχαίων συναντήσεων καί μόνον ποσοστόν
16,69 ο/ο προέρχεται έκ χαρακτηρισμένων γυναικών, προσέτι δέ δτι σημαντικόν
ποσοστόν, 9 ο/ο σχεδόν, προέρχεται έκ τών ομοφυλοφίλων, θά άντλήσωμεν πολλά
συμπεράσματα ως προς τα αίτια της αυςήσεως. Καί ra συμπεράσματα αυτα μεν
δεν είναι άγνωστα εις τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοϋ ύπουργείου 'Υγιεινής, ή όποια
έχει προτείνει τήν λήψιν περαιτέρω νομοθετικών μέτρων, τήν σύστασιν κινητών ια
τρείων, τήν ϊδρυσιν έξωτερικών ειδικών ιατρείων εις τά κρατικά νοσοκομεία, τήν
μετεκπαίδευσιν ιατρών άφροδισιολόγων καί τήν πλήρη άναδιοργάνωσιν τών ύπηρεσιών καταπολεμήσεως τών άφροδισίων νοσημάτων. Εις ήμάς δμως τούς άστυνομικούς, τά συμπεράσματα αύτά πρέπει νά δώσουν νέαν ώθησιν εις τάς καθόλου
ενεργείας μας. 'Υπάρχουν τόσοι τρόποι, χωρίς νά παραβιάζεται ή νομιμότης, νά
συντελέσωμεν εις τήν μείωσιν τοϋ κακοϋ μέχρις δπου θεσπισθοϋν τά νέα μέτρα. Καί
ένας άπό τούς τρόπους αύτούς είναι ή τελευταία έξόρμησις τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών εις
τήν 'Ομόνοιαν καί τά πέριξ, άπό δπου συνεκεντρώθησαν πολλοί άνώμαλοι τύποι καί
υπεβλήθη σαν είς υγειονομικήν έξέτασιν. "Αλλος τρόπος ή κοινή έκστρατεία ’Ασφα
λείας Πειραιώς καί λιμενικών οργάνων προς άναχαίτισιν τοϋ κύματος τών κοινών
γυναικών, πού είδικώς τό έφετεινόν θέρος έπλημμύρισαν τάς άκτάς καί διέσπειραν
αφθονίαν άφροδισίων νοσημάτων. Καί πολλοί άλλοι.

Ε

Α ια ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΔΡΑΣΙΝ, δσα καί νά γράψη κανείς πάλιν ολίγα θά
είναι. Φίλος διευθυντής άεροπορικής έταιρίας μοϋ έλεγε προχθές δτι εύρεθείς εις τον
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Βόλον, ήθέλησε νά έπικοινωνήση τηλεφωνικώς μετά της έν Άθήναις ευρισκόμενης
συζύγου του. Τό τηλέφωνον της κατοικίας των όμως δεν άπήντησεν εις τάς δύο—
τρεις απόπειρας συνδέσεώς του καί, άνησυχήσας, έσκέφθη την "Αμεσον Δράσιν.
Έπεκοινώνησε λοιπόν και παρεκάλεσε νά έξακριβώσουν οί αστυνομικοί μήπως έπρόκειτο περί δυστυχήματος, δώσας λεπτομέρειας περί τοϋ τρόπου κατά τον όποιον
θά ήδύναντο αύτοί νά εισέλθουν εις τό διαμέρισμά του. Εντός ολίγου έλάμβανε την
άπάντησιν ότι ή σύζυγός του καί τά δύο τέκνα των έ'χαιρον άκρας υγείας καί εύρίσκοντο είς συγγενικήν των οικίαν, οπότε ό άνθρωπος άνεκουφίσθη καί συνέχισε τάς
έργασίας του. Είναι φυσικά περιττόν νά γράψω εδώ τό μέ ποιον ενθουσιασμόν καί
πόσον κολακευτικώς μοϋ ώμίλησεν ό εύεργετηθείς διά τήν υπηρεσίαν αυτήν καί τά
οσα καθημερινώς προσφέρει εις τό κοινόν. Κάποιος άλλος, αυτοκινητιστής αυτός,
διεπίστωσε τά μεσάνυκτα οτι τό ώρολόγιόν του ύπέστη βλάβην καί ως έκ τούτου δεν
θά ήδύνατο νά άφυπνισθή τήν τετάρτην πρωινήν ώραν, όπως έπεθύμει διά νά μεταβή
εις τάς έργασίας του. Έσκέφθη λοιπόν καί αύτός τήν "Αμεσον Δράσιν, έλαβε τό τη
λέφωνον, παρεκάλεσε τον έκπληκτον άξιωματικόν υπηρεσίας νά τον άφυπνίσουν...
τηλεφωνικώς, δώσας φυσικά τόν άριθμόν τηλεφώνου του, καί έκοιμήθη ήσυχος. Τήν
4ην πρωινήν άκριβώς τό τηλέφωνον ήχησε, ό άνθρωπός μας άφυπνίσθη καί ή ’Ά με
σος Δρασις έλαβε ένα άκόμη τίτλον : «Ξυπνητήρι»... ’Ενώ λοιπόν τόσα περιστα
τικά καθημερινώς τοποθετούν τήν ’Άμεσον Δράσιν εις τάς καρδίας όλων, άκοίμητον
φρουρόν της ήσυχίας καί της άσφαλείας καί τών έννόμων συμφερόντων τοϋ πολίτου,
είναι τουλάχιστον άπάνθρωπον καί έμετικόν τό νά εύρίσκωνται άτομα πού θέλουν
νά κάμουν «φάρσαν» είς βάρος της. Δεν είναι συνεπώς παρά ελεεινοί καί εύτελέστατοι
υπάνθρωποι έκεΐνοι οί άγνωστοι πού τελευταίως έκινητοποίησαν Άμεσον Δράσιν
καί Πυροσβεστικήν υπηρεσίαν μέ ψευδή πληροφορίαν, ότι είς άνελκυστήρα τοϋ υ
πουργείου ’Εξωτερικών ένεκλωβίσθησαν διάφορα άτομα καί ότι μεταξύ αύτών υπάρ
χουν καί τραυματίαι.... Διά τούς θλιβερούς αύτούς τύπους ούδεμία έπιείκεια είναι συγ
γνωστή όταν άποκαλύπτωνται.
Ε

***
ΦΑΙΝΕΤΟ τόν τελευταΐον καιρόν ότι ό υπόκοσμος τής φαντασίας έπαυσε
νά διαθέτη τό πλέον απαραίτητον «προσόν» του : τήν φαντασίαν...... Δεν ειχομεν παρά ελάχιστα δείγματα πτωχής φάντασίας, όπως έκεϊνο τοϋ Ε.Μ. τών 28
έτών πού έξηπάτησεν έμπορον καί παρέλαβε μέ πλαστήν έντολήν 135 πανταλόνια,
όπως έκεϊνο τοϋ Σ.Ο. τών 36 έτών πού έξηπάτησε τήν σύζυγον έμπορου καί παρέ
λαβε 200 νυκτικάς άμφιέσεις γυναικών, όπως κάτι άλλα μέ «παπατζήδες», μέ «μά
γισσες», μέ πωλητάς θαυματουργών υγρών καί άλλα πτωχοπροδρομικά......"Ομως, τα
νερά τής αισιοδοξίας διά τό «πνεΰμα» τών άπατεώνων καί τών κλ.επτών - διαρρη
κτών ήλθε νά άναταράξη έκεΐνος ό άθλος δύο νεαρών «ώτοστοπέζ» γυναικών καί
ενός. . . μωροϋ. Συμπεριλαμβάνω καί τό άνύποπτον βρέφος διότι αυτό ήτο ή αιτία
πού έκαμε τόν εύγενή κύριον νά πάρη είς τό αΰτοκίνητόν του τάς δύο νεαράς άδελφάς, όταν τόν έσταμάτησαν άναγκαστικώς είς παραλιακήν λεωφόρον καί τοϋ είπαν
ότι κινδυνεύει καί είναι άνάγκη νά μεταφερθή τό συντομώτατον δυνατόν είς κλινι
κήν. Καί ό άνθρωπος, μέ τό μαγιώ του μόνον καί έπιστρέφων άπό τήν θάλασσαν,
έδέχθη νά παραλάβη τάς δύο γυναίκας καί τό μωρόν είς τό αύτοκίνητόν του, είδε
νά κάθεται δίπλα του ή μία καί είς τό όπισθεν κάθισμα ή άλλη μέ τό τσιρΐζον νήπιον, άλλά καί είδε, όταν άφησε τούς τρεις συνεπιβάτας είς κλινικήν καί ήθέλησε
νά βάλη τό πανταλόνι του, ότι 2.650 δραχμαί πού υπήρχαν είς τά θυλάκιά του εί
χαν έξαφανισθή μυστηριωδώς...... Πάλιν ή Άμεσος Δράσις έκαμε καί έδώ τό θαύ
μα της: Έκινητοποιήθη καί έντός ολίγων λεπτών συνέλαβε τάς δύο ρηξικελεύθρους
άδελφάς μέ τό μωρόν έντός λεωφορείου, διά νά ύποδείξουν ότι τά κλαπέντα χρήματα
είχαν άποκρύψει κάτω άπό μίαν πλάκαν τηλεφωνικού θαλάμου τών Τζιτζιφιών.Άποδεικνύεται λοιπόν ότι αν τό ισχυρόν φΰλον, προσκαίρως έστω, παρουσίασεν έλλειψιν φαν-
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τασίας, δέν συνέβη τδ αύτδ καί. μέ το «άσθενές». Τό όποιον, τά τελευταία χρόνια
και ήμέραν καθ’ ήμέραν όλο καί περισσοτέρας «έκπλήξεις» μας έπιφυλάσσει......
,
Ο ΊΔ
Ε Π Ο Τ Ε άλλοτε παρουσιάσθη τόση πληθώρα επιθέσεων συνελλήνων κατ’
άλλήλων, όση κατά τον τελευταΐον καιρόν. ’Επιτίθεμαι, έπιτίθεσαι, έπιτίθεται.
Καί διατί ; ’Εδώ είναι τό ζήτημα, ένα ζήτημα όμως πού διά τον 'Έλληνα καί
τό αιώνιον «φιλότιμόν του» δεν άποτελΛ καν ζήτημα. "Ας είναι. Επιτίθεται λοι
πόν ένας έργάτης καί τραυματίζει τον εγκάρδιον φίλον του, πλήττων αυτόν τετρά
κις διά τής μαχαίρας του, διότι (άκουσον !) έκεΐνος ήρνήθη νά συνέχιση μαζί του
την οινοποσίαν εις άλλα οινοπωλεία της γειτονιάς των ! ’Επιτίθεται ένας νέος, έρωτευμένος, καί καταφέρει άλλεπάλληλα γρονθοκοπήματα κατά οδηγού ταξί διότι έκεΐ
νος ήρνήθη νά συνέχιση τό κατά διαταγήν «κορνάρισμα» μέχρις δτου έμφανισθή
ή φίλη του, πού δεν ένεφανίζετο εις τό παράθυρον......’Επιτίθενται δύο νεαροί φίλοι
κατά νεαρού καί τον ξυλοκοποΰν άνηλεώς επειδή έκεΐνος ήναψε τά φώτα τού μπάρ
πού έκεΐνοι έσβησαν προς δημιουργίαν μυστηρίου......’Επιτίθεται καί ξυλοκοπεΐ
αγρίως ένας ναυτικός τέσσαρα άτομα μιας οικογένειας εις τον Πειραιά (τον σύζυ
γον έτών 50, τήν σύζυγον έτών 48, τον υιόν έτών 25 καί τήν θυγατέρα έτών 24), τέλος
δέ καταφέρει καί ΐσχυρότατον λάκτισμα εις τήν κοιλίαν έγκύου, άγούσης τον έβδο
μον μήνα τής έγκυμοσύνης της. Αιτία : «Οικογενειακαί διαφοραί».... Καί έπεται
συνέχεια : ’Επιτίθενται δύο άδελφοί κατά γαλακτοπώλου, τον ξυλοκοποΰν άγρίως,
τον.... δαγκώνουν εις τό αυτί καί τον ρίπτουν άναίσθητον έπί τής οδού. ’Ακολούθως
έπιβαίνουν τής μοτοσυκλέττας των καί τήν κατευθύνουν έναντίον του μέ πρόθεσιν
νά τον παρασύρουν καί νά τον φονεύσουν, άντ’ αυτού όμως ή μοτοσυκλέττα παρα
σύρει καί τραυματίζει σοβαρώς τήν πενθεράν τού ύποψηφίου.... νεκρού, ένώ ή σύ
ζυγός του καί ή θυγάτηρ του ύφίστανται νευρικόν κλονισμόν.... Επιτίθενται ό σύ
ζυγος, ή σύζυγος καί ή κόρη καί ξυλοκοποΰν καί τραυματίζουν βαρέως διά ψαλίδος δυστυχή κουρέα.... ’Επιτίθενται ό οδηγός φορτηγού καί οί νεαροί βοηθοί του
κατά όδηγοΰ καί εΐσπράκτορος λεωφορείου καί τούς τραυματίζουν βαρέως. ’Επι
τίθεται καί μαχαιρώνει, μετά συμβίωσιν έπτά έτών, ένας έργάτης τήν έρωμένη
του, άλλος έπιτίθεται καί «χαράζει» τό πρόσωπον τής έρωμένης του μέ ξυράφι,
κ.λ. κ.λ. κ.λ. ’Αλλά καί πλήθος έπιθέσεων έναντίον κρατικών οργάνων, χαρακτηριστικώτεραι τών οποίων είναι έκείνη κατά έπιθεωρητοΰ τού ύπουργείου ’Εργασίας
ύπό τριών άριστερών στοιχείων, έκεΐνες έναντίον τών άστυνομικών κατά τήν διάρ
κειαν τής έκλογής Δημάρχου ’Αθηναίων καί κατά τήν διάρκειαν συγκεντρώσεως
τής Ε.Δ.Α. εις τό «Κεντρικόν». Καί, διά νά τελειώνω μέ τάς πλέον χαρακτηριστικάς, έκείνη ή έπίθεσις κατ’ άστυφύλακος καί τής συζύγου του ύπό μικροπωλητού
17 έτών, ό όποιος μικροπωλητής έθίγη όταν ό άστυφύλαξ τού συνέστησε νά είναι
προσεκτικώτερος,διότι μέ τό χειραμάξιόν του παρ’όλίγον νά τραυματίση τον υιόν του....
*
* *
ΣΥ Ν Ε Χ Ε ΙΑ καί τέλος τής.... γατοφιλολογίας, πού αί στήλαι μου ήνοιξαν προ
καιρού. Κατά μίαν άποψιν οί γάτοι - άρρενες καί θήλεις — είναι ώφέλιμα ζώ'α,
διότι, τό κυριώτερον, μάς άπαλλάσσουν.... άπό τούς ποντικούς. Πλήν αυτού κάμνουν
καλήν συντροφιάν εις ρομαντικάς κυρίας καί δεσποινίδας προχωρημένης έπί τό πλεΐστον ήλικίας, εις τά χωριά μας δέ χρησιμεύουν καί ώς είδος.... μετεωρολογικής
υπηρεσίας : "Αν οί γάτοι «νίβωνται» προς τά άνατολικά, θά έλθη καλοκαιρία, αν
προς τόν νότον βροχή, αν προς τον βορρά χιόνι καί αν προς τήν δύσιν.... άνεμος
μετά καταιγίδων.... Κατ’ άλλην άποψιν όμως, οί γάτοι είναι φορείς δεινών ! Κά
ποιος, θιασώτης τής άπόψεως αυτής, προέβαλε πρό ήμερών εις ένα άθηναϊκόν σα
λόνι τά έξής δύο άκαταμάχητα έπιχειρήματα, πού τά έλαβε άπό τό άστυνομικόν
δελτίον διά νά υποστήριξή ότι οί γάτοι μόνον πονοκεφάλους καί καμμιά φορά «κα
ταστροφή» μάς φέρνουν. Τό πρώτον έπιχείρημα άνεφέρετο εις δύο γάτους, πού μέσα
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είς τάς έρωτικάς των διαχύσεις έστρίγγλιζαν εις κάποιον κήπον. Έβγήκε τότε ό
ιδιοκτήτης τοϋ κήπου καί έρριψε μίαν πέτραν μέ τόσην έπιτυχίαν καί μέ τόσην
δύναμιν, ώστε έκαμε τον γάτον τοϋ γείτονος νά ωρύεται διά πολλήν ώραν. Έβγήκε
δμως τότε καί ό γείτων ό όποιος ύβρισε τον γείτονα, εκείνος τοϋ άπήντησε μέ πε
ρισσότερα διακοσμητικά, ήλθαν εις τα χέρια καί, διά νά μη τα πολυλογώ κατέλη
ξαν εις τον πρώτων βοηθειών, άπό έκεϊ εις τό νοσοκομεϊον καί ύστερα εις τό Α'
Μονομελές.... Τό δεύτερον έπιχείρημα άνεφέρετο εις ένα «ιδεώδες» άνδρόγυνον, ή
γάτα τοϋ όποιου άπεκάλυψε πολλά εις Εκείνον.... ΤΗτο δέ έκεϊνος ένας Παρασκευάς,
ό όποιος άγαποΰσε πολύ τό τρυφερόν του έτερον ήμισυ, τήν Λελέ, καί έμίσει θανασίμως τήν γάτα των. "Ενα βράδυ, ό Παρασκευάς έπέστρεψεν δπως κάθε καλός σύ
ζυγος ένωρίς εις τον οίκον του, άφησε δύο μεγάλα φρέσκα ψάρια εις τό τραπέζι
καί άνοιξε τό σημείωμα πού εύρήκε έπάνω εις αύτό. «Είμαι σέ μια φίλη μου για
κούμ - κάν. Θά γυρίσω γρήγορα», έγραφε ή καλή του ή Λελέ. "Ανοιξε τότε τήν
εφημερίδα του ό χριστιανός καί άρχισε νά διαβάζη, δταν είς μίαν στιγμήν ένεφανίσθη ή γάτα τοϋ ζεύγους καί, χωρίς αιδώ, χωρίς περίσκεψιν, άρπαξε τό ένα ψάρι.
Τής έπετέθη τότε ό Παρασκευάς, εκείνη έφυγε μέ τό ψάρι είς τά δόντια, κατεδιώχθη, καί ύστερα άπό πολλά εύρέθη «σκαρφαλωμένη» έπάνω είς τήν υψηλήν άνθοστήλην, δπου υπήρχε καί ένα άνθοδοχεϊον μέ τριαντάφυλλα. ’Από τό βάρος της κα
τέπεσε τό άνθοδοχεϊον, έγινε κομμάτια, καί μαζί μ’αύτά έφάνη καί «κάτι άλλο» έμπρός εις τά μάτια τοϋ Παρασκευά : ΤΗτο μία δεσμίδα γράμματα έρωτικά, τυλι
γμένα μέ προσοχή είς μία σακκούλα νάϋλον ! Τά διάβασε λοιπόν, έφριξε διότι ήσαν
δλα πρόσφατα καί πολύ τολμηρά, καί δταν έπέστρεψεν ή Λελέ έγινε σεισμός είς
τήν πολυκατοικίαν.... 'Ένας σεισμός πού κατέληξε είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα καί
άπό έκεϊ είς τό δικαστήριον, διά νά άπαλλαγή ό Παρασκευάς τής κατηγορίας τοϋ
ξυλοκοπήματος «λόγω δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως» καί νά οδεύουν τά πρά
γματα προς τό διαζύγιον. Μόνον πού, δπως ώμολόγησε τελικώς ό θιασώτης τής
δευτέρας άπόψεως, ό Παρασκευάς μέχρις δτου έκδοθή τό διαζύγιον μένει είς τό
σπίτι του μέ μοναδικήν σύντροφον τήν γάτα, ή όποια τώρα τοϋ είναι καί ή μεγα
λύτερη άδυναμία του άφοϋ αυτή τόν.... έξύπνησε....
Κ
***
ΑΙ ΠΑΛΙΝ έλάχιστα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν :
* Μέσα είς τόν έκπληκτικόν χρόνον τριών μόνον λεπτών, πού άποτελεϊ ρε
κόρ είς τό είδος του, τέσσαρες ένοπλοι ώρμησαν είς μίαν τράπεζαν τοϋ Μοντρεάλ,
άκινητοποίησαν τούς έξ ύπαλλήλους καί άφήρεσαν 92.000 δολλάρια (2.760.000 δρχ.).
Κάτι παρόμοιον συνέβη είς μίαν άκόμη περίπτωσιν ληστείας—άστραπής τών Παρισίων. Έπέδραμον καί έκεϊ τέσσαρες ένοπλοι λησταί είς τό άριστοκρατικόν ξενοδοχεΐον «Πλάζα-’Ατενέ», έθραυσαν τάς προθήκας τοϋ κοσμηματοπωλείου του, άκινητοποίησαν τούς ύπαλλήλους καί άφήρεσαν κοσμήματα άστρονομικής αξίας, με
ταξύ τών όποιων καί ένα περιδέραιον έκ μαργαριτών καί άδαμάντων πού ή άξια
του υπολογίζεται είς 500.000 δολλάρια!!
* Μεθυσμένος νεαρός είς Τζάκσον (υπάρχουν 17 πόλεις είς τήν ’Αμερικήν
μέ τό δνομα αύτό...), έβίασε καί έν συνεχεία κατέσφαξε είς τό δωμάτιόν των δύο
άδελφάς, 8 καί 12 έτών, θυγατέρας άνωτάτου δικαστικού...
* Αί γυναίκες τροχονόμοι τής Φρανκφούρτης, 71 τόν άριθμόν προ
διμήνου, τώρα είναι μόνον δύο. Παρητήθησαν ή μία κατόπιν τής άλλης
διότι δέν ήδυνήθησαν νά άνθέξουν είς τήν ειρωνείαν καί τούς έμπαιγμούς τών αυτο
κινητιστών, είς τάς κακοήθεις φάρσας τών οδηγών φορτηγών κ.λ. Είδικώς οί οδη
γοί φορτηγών αύτοκινήτων ώρμοϋσαν κατ’ εύθεϊαν έπάνω των διά νά τάς τρομοκρα
τήσουν, έδιδαν περνώντας έλαφρά κτυπήματα είς τά όπίσθιά των, ή τάς μεταχειρίζοντο ως γυναίκας έλευθερίων ήθών. Αί δύο «πεισματάρες» πού έξακολουθοΰν, έν
τούτοις, νά θέλουν νά ρυθμίσουν τήν κυκλοφορίαν, απλώς τήν... διαταράσσουν μέ
μόνην τήν παρουσίαν των.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «ΛΤ».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Β.Δ. έκδοθέντος τήν 1-9-1964 καί δημοσιευθέντος την 2-9-1964, προήχθησαν, έκ των έν ΐσχύι πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1964 καί πρός πλήρωσιν
υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι άξιωματικοί:
1) Εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν, ό
’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Γεώργιος Χατζηελευθερίου.
2) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν,
ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αλκιβιάδης Σταματόπουλος καί
3) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό ’Αστυνόμος
Β' τάξεως κ. Γεώργιος Παπασωτηρίου.
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έκδοθείσης τήν 19-81964 καί δημοσιευθείσης τήν 2-9-1964, προήχθη, έκ τών έν ΐσχύι πινάκων προα
κτέων έτους 1964 καί πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως, εις τον
βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ.
Χρίστος Καραθανάσης.
*
$ $
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Κωνσταν- τίνος Γεωργιάδης, Δημήτριος Μπαλκάμος, Χρίστος Ραμαντάνης, Γεώργιος Σαμίτας καί Γεώργιος Παπανικολάου.
*
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, έτέθησαν,τή αιτήσει των καί
διά λόγους υγείας, εις έξάμηνον διαθεσιμότητα, οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Πολύκαρ
πος Τσαντίλης καί Φώτιος Τσικογιάννης. Ούτοι κατά τόν χρόνον τής διαθεσιμότητός
των θά λαμβάνουν πλήρεις τάς άποδοχάς τών έν ένεργεία συναδέλφων των.
*
^ &
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
’Εκ μέρους τή ς’Επιτροπής’Ολυμπιακών ’Αγώνων έπεστάλη πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας ’Αθηνών ή κάτωθι έπιστολή :
Κύριε Διευθυντά,
Έχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν τάς θερμάς εύχαριστίας τής ’Επιτροπής
’Ολυμπιακών ’Αγώνων διά τήν πολύτιμον συμβολήν σας, τήν οποίαν είχατε τήν καλωσύνην νά παράσχητε τόσον ύμεϊς, δσον καί αί ύφ’ υμάς Ύπηρεσίαι διά τήν όργάνωσιν καί τέλεσιν τών έορταστικών έκδηλώσεων τής ’Ολυμπιακής λαμπαδηδρο
μίας, έντός τών ορίων τής ύμετέρας δικαιοδοσίας καί τής έν τώ Παναθηναϊκώ Σταδίω έορτής.
Παρακαλοΰντες όπως διαβιβάσετε τάς εύχαριστίας ήμών καί πρός τούς ύφ’
υμάς άρμοδίους, διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής.
Ό Γενικός Γραμματεύς
’Αντιναύαρχος ΛΑΠΠΑΣ
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγοΰ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, έξεφράσθη ή
άκρα αύτοΰ ευαρέσκεια πρός τόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν Α' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, ώς καί εις άπαντας τούς άξιωμα-
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τικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους, τούς διατεθέντας εις ύπηρεσίαν
κατά τάς έορταστικάς εκδηλώσεις έν τώ Παναθηναϊκό) Σταδίω την 13-9-1964
προς τιμήν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως., διότι, παρά τήν πρωτοφανή κοσμοσυρροήν εις
το Στάδιον καί τούς πέριξ τούτου χώρους, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν ύπ’ αυτών
έξαιρετικήν δραστηριότητα καί φιλότιμον προσπάθειαν, έπετεύχθη ή τήρησις ύποδειγματικής τάξεως καί εύπρεπείας.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, έπηνέθησαν άπαντες
οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, άδιακρίτως βαθμού, τοϋ ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Α
θηνών—Πειραιώς, ώς καί τών Ειδικών 'Υπηρεσιών, οί διατεθέντες εις ύπηρεσίαν
τάξεως καί άσφαλείας κατά τήν 18-9-1964, ημέραν τών βασιλικών γάμων, «διότι,
ώς διεπιστώσαμεν αμέσως καί αυτοπροσώπως, οί εΐρημένοι, εχοντες βαθεϊαν συναίσθησιν τής ύψηλής άποστολής τής ’Αστυνομίας, έπεδείξαντο έκτακτον δραστηριό
τητα κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, τηρηθείσης ούτως άπολύτου καί
άψογου, άπο πάσης άπόψεως, τάξεως κατά τήν διάρκειαν τής τελέσεως τών βασι
λικών γάμων, πράγμα, δπερ προεκάλεσε καί τά ευμενέστατα, ύπέρ τής ’Αστυνομίας,
σχόλια ολοκλήρου τοϋ τύπου καί τοϋ κοινού».
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, έξεφράσθη ή
άκρα ευαρέσκειά του εις τον Διευθυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Α' τάξεως κ. Έ μμ. Άρχοντουλάκην ώς καί εις άπαντας τούς άξιωματικούς
καί κατωτέρους άστυνομικούς τούς διατεθέντας εις ύπηρεσίαν τάξεως καί άσφαλείας
κατά τήν 18-9-1964, ήμέραν τών βασιλικών γάμων, διότι, οί εΐρημένοι, εχοντες
βαθεϊαν συναίσθησιν τής άποστολής των, έπεδείξαντο εξαιρετικήν δραστηριότητα
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, τηρηθείσης ούτως ύποδειγματικής τάξεως
κατά τήν διάρκειαν τής τελέσεως τών βασιλικών γάμων, παρά τήν πρωτοφανή
όντως κοσμοσυρροήν εις τάς οδούς διελεύσεως τής πομπής καί τούς πέριξ χώρους,
προκαλέσαντες οΰτω τά εύμενέστατα, ύπέρ τής ’Αστυνομίας, σχόλια τοϋ κοινού καί
τού τύπου.
—-Δι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού’Αστυνομικού Σώματος, έπηνέθη ό’Ανθυπαστυνόμος κ. Γεώργιος Μπερδούσης, διότι, διαχειριστής ών τής Παιδικής Θερι
νής Κατασκηνώσεως έν Ά γίω Άνδρέα, έπεδείξατο έξαιρετικόν ζήλον, δραστηριότητα
καί προθυμίαν περί τήν έκτέλεσιν τών άνατεθέντων αΰτώ καθηκόντων, συμβαλών
οΰτω, κατά τρόπον ουσιαστικόν, εις τήν άπόλυτον έξυπηρέτησιν τών τέκνων τών
άστυνομικών.
— Δι’ άποφάσεως τού κ . ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, έπηνέθησαν:
1) ό ’Αστυνόμος Β' κ. Τηλέμαχος Βασιλάκης, 2) οί Ύπαστυνόμοι Α' κ.κ. Νικόλαος
Τσουγκράνης, Γεώργιος Λαγουβάρδος καί Κωνσταντίνος Μανώλης, 3) ό Ύπαρχιφύλαξ κ. Χαρίλαος Πανουσόπουλος καί 4) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Βασίλειος Κηρύκος,
Κωνσταντίνος Μανιατάκος, Γεώργιος Κριτσιώνης, Θεοχάρης Καλαϊτζίδης, Πανα
γιώτης Μπιράκης, καί Ά ν. Κατωπόδης, διότι άπαντες, ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν
τού πρώτου, Προϊσταμένου οντος τής 'Υπηρεσίας Ελέγχου Ήθών-Λεσχών Υ.Γ.Α.
’Αθηνών, έργασθέντες μετ’έξαιρετικού ζήλου, ένεργητικότητος καί προθυμίας καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί εύστοχον μεθοδικότητα, έπέτυχον τήν έξακρίβωσιν καί σύλληψιν τού Νικολάου Τσόκαρά, δστις διετήρει σχολήν χορού, εις ήν
έξεπαίδευε μπαλλέτα έκ νεανίδων μεθ’ ών μετέβαινεν εις χώρας τής Βορείου ’Αφρι
κής καί Μέσης ’Ανατολής προς έργασίαν εις διάφορα κέντρα, έκδίδων ταύτας έν συ
νεχεία εις διάφορα άτομα, βεβαιώσαντες τά ύπ’ αύτοΰ διαπραχθέντα άδικήματα μαστροπίας καί άπατηλής διεγέρσεως εις μετανάστευσιν.
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έπηνέθησαν, ο ί: 1) Ύπαστυνόμος Β' κ. ’Ιωάννης ΓΙαπαδημητρίου, 2) Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι κ.κ. Ήλίας

