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ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΟΛΙΚΟΣ, ΕΤΟΥΣ 1950 «
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας εις
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

I.
'Η μέριμνα ύπέρ τής νεότητας έν τω πλαίσιο) τον Δικαίου, ιδία δέ τής
ποινικής επιστήμης.
1. Πλούσια εις ζήλον υπέρ τής προστασίας τής νεότητος εμφανίζεται ή επι
στήμη τοϋ δικαίου έν ποικίλαις αυτής έκδηλώσεσι, κυρίως δέ έν τή νεωτάτη αύτής
πορεία. Διαρκούσης ταύτης έσημειώθη τάσις προς συγκρότησιν ειδικού έπιστημονικοϋ κλάδου «νομικής έπιστήμης άνηλίκων», συγκεντρούσης άπάσας τάς εις τήν παι
δικήν καί έφηβικήν φάσιν τής ηλικίας των άνθρώπων άναφερομένας διατάξεις τοϋ
τε δημοσίου καί τοϋ ίδιωτικοΰ δικαίου. ’Εντεύθεν έξεπήδησε μάλιστα καί κίνησις
προς δημιουργίαν ειδικής πανεπιστημιακής έδρας « δ ι κ α ί ο υ » ά ν η λ ί κ ω ν
(Jugendrelht), έπί σκοπώ ύποβοηθήσεως τής θεραπείας τοϋ έν λόγω νέου κλά
δου, έξασφαλίζοντος τήν εύδαιμονίαν τής νέας γενεάς, συνιστώσης τήν κοινωνίαν
των άνθρώπων τής αυριον. Καθ’ όλου εΐπεΐν ό χαρακτήρ καί ή ποιότης των μελ
λόντων καί χρόνων καί άνθρώπων, ήρτηνται έκ τής ύπό τής κοινωνίας έκπαιδεύσεως
τής νεότητος ή τύχη άγαθή προς άρετήν, προς εύγενή φρονήματα, προς τάς γεν
ναίας πράξεις, προς τήν δικαιοσύνην, προς πόθους των σπουδαίων καί ωφελίμων
γνώσεων καί έ'ργων ή τουναντίον τύχη κακή, προς έξαχρείωσιν, προς χυδαίας καί
ποταπάς άπολαύσεις, προς κτηνώδεις άγροικίας, προς φυγοπονίαν, πρός σκαιοΰς
πόθους. Άναμφιλέκτως ή σύγχρονος κοινωνία των ώριμων άνθρώπων παρασκευά
ζει τό εύτυχές ή δυστυχές μέλλον τοϋ χωρίου, τής πόλεως, τής πατρίδος, τής άνθρωπότητος.
2. Πρωτοπόρος έν τή έπιστήμη τοϋ δικαίου, ή ποινική, έδημιούργησεν ήδη
είδος κλάδου «νομικής ποινικής έπιστήμης καί έγκληματολογίας άνηλίκων» (Jugendstrafrecht, Jugendkriminologie). 'Υπέρ τής τοιαύτης άπόψεως έτάχθη, κα
τόπιν ήμετέρας προτάσεως, καί ή Section Juridique τοϋ διεθνοΰς έν Ελβετία συ
νεδρίου των Semaines Internationales d’ fitudes pour l’Enfance victime de
la Guerre έτους 1945. Τήν δημιουργίαν τοιούτου αύτοτελοΰς κλάδου, έπικουρεϊ
ώσαύτως ή άπό συμφώνου πρός τον έλβετικόν εΐσαχθεϊσα νομοτεχνική διάρθρωσις
1. Διάλεξις δοθεΐσα έν τή αιθούση τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου καί διοργανωθεΐσα ύπό
της 'Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου.
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του νέου έλληνικοϋ ποινικοί) κωδικός, άφιεροΰντος αυτοτελές κεφάλαιον εις την
ποινικήν μεταχείρισιν των άνηλίκων έγκληματιών. Έ τ ι εύστοχωτέρα θά ήτο ή λύσις, ήδη ύφ’ ημών έπανειλημμένως προταθεϊσα, γενομένη δέ αποδεκτή όμοφώνως
ύπό τής άνω Section Juridique του έν Ελβετία Συνεδρίου, όσον έπίσης καί προη
γουμένως ύπό τοϋ άλλοτε ΰπουργοϋ έπί τής Δικαιοσύνης Ά γιδος Ταμπακοπούλου,
αειμνήστου άνδρός, δηλονότι τής συντάξεως «ειδικού κώδικος άνηλίκων», περιλαμ
βάνοντας πλήρες σύστημα ούσιαστικών, δικονομικών καί έκτελεστικών διατάξεων.
Ό έκραγείς ΐταλοελληνικός πόλεμος κατ’ ’Οκτώβριον 1940, έματαίωσε τό άρξάμενον έπιχείρημα.
II. 'Ο ελληνικός Ποινικός κώδιξ έτους 1950, έναντι των άνηλίκων έγ
κληματιών.
1. Ό έλληνικός ποινικός κώδιξ τού έτους 1950, άντιμετωπίζων συστηματικώς τό πρόβλημα τών άνηλίκων έγκληματιών, διακρίνει, άπό συμφώνου καί πά
λιν πρός τον ρηθέντα έλβετικόν, τήν άνέλιξιν τής νεανικής ηλικίας εις τέσσαρας
φάσεις, έξ ών αί δύο πρώται άνάγονται εις τήν περίοδον τής παιδικής ηλικίας (επο
χήν τής ψυχικής ήρεμίας καί ψυχικής γαλήνης) καί αΐ δύο μεταγενέστεραι εις τήν
περίοδον τής ε φ η β ι κ ή ς ήλικίας (έποχήν τής ψυχικής άναστατώσεως καί ψυ
χικής τρικυμίας). Αί έν λόγω τέσσαρες φάσεις είναι αί άκόλουθοι :
α) 'Η φάσις τής π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ς παιδικής ήλικίας, καθ’ ήν οί άνήλικοι,
καίπερ έγκληματοϋντες, έκφεύγουσι παντελώς τού ποινικού κώδικος.
β) Ή φάσις τής σ χ ο λ ι κ ή ς π α ι δ ι κ ή ς ήλικίας, άπό τού 7ου μέχρι
τού 12ου συμπεπληρωμένου έτους τής ήλικίας, καθ’ήν οί άνήλικοι, έάν έγκληματοπραγήσωσιν, υποβάλλονται μόνον είς άναμορφωτικήν ή θεραπευτικήν μεταχείρισιν.
γ) 'Η φάσις τής κυρίως έ φ η β ι κ ή ς ήλικίας, άπό τού 13ου μέχρι τού 17ου
συμπεπληρωμένου έτους, καθ’ ήν οί άνήλικοι, έάν τελέσωσιν έγκλημα, δύνανται νά
ΰποβληθώσιν ού μόνον εις άναμορφωτικήν ή θεραπευτικήν μεταχείρισιν, άλλ’ ένδεχομένως καί είς σωφρονιστικήν.
δ) 'Η φάσις τής μ ε τ ε φ η β ι κ ή ς ήλικίας, άπό τού 18ου μέχρι του συμ
πεπληρωμένου 21ου έτους, καθ’ ήν οί άνήλικοι, έάν ύποπέσωσιν είς έγκλημα, υπο
βάλλονται άπλώς εις έλαφροτέραν ποινικήν μεταχείρισιν.
2. Έ κ τών λεχθέντων συνάγεται ότι ό έλληνικός κώδιξ, έκ τού κύκλου τών
άσφαλιστικών μέτρων, ύπό τήν εύρεΐαν έννοιαν νοουμένων προκειμένου περί άνηλί
κων, περιορίζεται μόνον είς τά έκ τούτων θεραπευτικά καί άναμορφωτικά (παιδα
γωγικά), άγνοών έπομένως τάς έναπομενούσας δύο κατηγορίας, ήτοι τά συνιστάμενα. είς περίθαλψιν ή είς κατ’ έξοχήν άσφάλειαν stricto sensu.
III. Ή παιδαγωγική πνοή τών νέων διατάξεων.
I. Τήν προκειμένην ομιλίαν άφιεροΰμεν είς τό θέμα τής διά ποικίλων προβλεπομένων «άναμορφωτικών μέτρων» άσκουμένης ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ς ά γ ω γ ή ς τ ώ ν ά ν η λ ί κ ω ν έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν , ώς διέπεται αΰτη ύπό τού νέου
έλληνικοϋ ποινικού κώδικος 1950.
II. —1. Τά ύπό τού έν λόγω κώδικος θεσπιζόμενα άναμορφωτικά μέτρα, άνήκουσιν είς τον κύκλον τών «παιδαγωγικών». Ά λλ’ όμως, ευθύς έξ άρχής, όφείλομεν
νά τονίσωμεν ότι έντεύθεν ούδαμώς συγχωρεϊται ή έξαγωγή συμπεράσματος ότι τά
λοιπά κατ’ άνηλίκων προβλεπόμενα μέτρα, τά μή άναμορφωτικά, στερούνται παι
δαγωγικού χαρακτήρος. 'Τπό τήν έννοιαν δέ ταύτην ύποστηρίζομεν καί τά θερα
πευτικά μέτρα, άτινα προβλέποται διά τούς τυχόν νοσηρούς παΐδας καί έφήβους,
καί ό περιορισμός έντός σωφρονιστικού καταστήματος, όστις προορίζεται διά τούς
«δύσκολους» έφήβους, έτι πλέον καί αί κατά τών άγόντων τήν μετεφηβικήν ήλικίαν
έπιβαλλόμεναι μειωμέναι «κοιναί ποιναί», δέον νά έμπνέωνται ύπό παιδαγωγικού
πνεύματος.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΕΓΚΛΗ Μ Α ΣΤΑ Π ΕΤΡΑ Λ Ω Ν Α
--------------------------'Τπδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------( Σ υ ν έ χ ε ια ά π δ το π ρ ο η γο ύ μ εν ο κ α ί τέ λ ο ς)

Κόντευαν νά περάσουν 2 1/2 μήνες άπό την άγρια σφαγή τής Μαρίας "Ισαρη, τής γυναίκας του μπακάλη, όταν έκεϊ πού δεν το περίμενε κανένας, πλήρες φως
έχύθηκε στο στυγερό έγκλημα. Οί δράστες άνεκαλύφθησαν, μέ κάπως περίεργο τρό
πο, άπό κάποια κατάδοσι. Αυτή έδωσε την πρώτη άφορμή. Καί νά πώς:
Στην Εισαγγελία των Πλημμελειοδικών, πού τον καιρό έκεϊνο ήταν σ’ ένα
παληό τριώροφο κτίριο στην άρχή τής όδοϋ Χαριλάου Τρικούπη, υπηρετούσε ένας
άντεισαγγελεύς φίλος μου καί καλός άνθρωπος, ό μακαρίτης Κοσμόπουλος. Λίγο
πληθωρικός, άλλα άγαθώτατος καί άνθρωπος μέ 6λη τη σημασία τής λέξεως,
μέ τό χαμόγελο στο στόμα. 'Ο Γιώργος Κιουρτσάκης, ό τότε όνομαστός εΐσαγγελεύς, τοϋ είχε αναθέσει καί τήν ποινική άγωγή καί τις άκροάσεις. Έ νώ λοιπόν
καθόταν στο γραφείο του, τήν Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τού 1926, καί διεκπεραίωνε τήν συνηθισμένη ρουτίνα, παρουσιάστηκε μπροστά του ό γνωστός του καπετάν
Μερτίκας, παληός οπλαρχηγός καί συνταξιούχος τότε λοχαγός, καί τού εΐπε:
■—Θέλω νά σοΰ πώ κάτι ιδιαιτέρως. Είναι έμπιστευτικό καί δέν πρέπει νά
τ’ άκούση κανένας.
'Ο άντεισαγγελεύς Κοσμόπουλος, αν καί παραξενεύτηκε κάπως άπό τό μυ
στηριώδες καί κάπως φοβισμένο ύφος τού συνομιλητοΰ του, τόν πήρε σ’ ένα άλλο
γραφείο, παρεκάλεσε τούς υπαλλήλους νά βγοΰν μιά στιγμή έξω καί όταν έμειναν
μόνοι μέ τόν Μερτικά τόν ρώτησε:
—Τι τρέχει καπετάν Μερτικά; Τί μυστικό καί έμπιστευτικό έχεις νά μοΰ
πής;
—"Ερχομαι, εισαγγελέα μου, νά βγάλω ένα μεγάλο βάρος άπό τήν καρδιά μου
καί άπό τήν συνείδησί μου. "Εχω υπόνοιες, καί όχι άποδείξεις γιά νά είμαστε συνεξηγημένοι, ότι τό έγκλημα τών Πετραλώνων, όπως τό βάπτισαν οί εφημερίδες,
τήν δολοφονία δηλαδή τής Μαρίας "Ισαρη, τής γυναίκας τού μπακάλη, τήν έκαναν
τρία κουμάσια πού τά ξέρω. Έ νας Γιώργης Παπαϊωάννου, άδελφός ληστοΰ, 24 χρονών, ένας Εύθύμιος Στεργιώτης, 24 χρονών καί αυτός, καί ένας μικρότερος άπ’ αυ
τούς, ό Δημήτρης Σβέρκος, ένα παιδαρέλι 18 χρονών. Μέ τόν πρώτο μένω στήν ίδια
αύλή, άλλά τούς ξέρω όλους.
'Ο Μερτίκας εξηγήθηκε σαφέστερα.
—Ό Παπαϊωάννου είχε μιά ερωμένη, τήν Κρυστάλλω Κουτσούκου, άδελφή
τού Στεργιώτη καί έμεναν τότε μέ τή φιλενάδα του σ’ ένα σπιτάκι στό Ρούφ.
’Εκεί στήν ίδια λαϊκή πολυκατοικία τής εποχής, γράφε διάφορα καμαράκια στό
βάθος τής αύλής πού ένοικιάζονταν στό φτωχόκοσμο, έμενε σ’ ένα δωμάτιο καί ή
φαμίλια τής Κρυστάλλως καί εκεί πήγαιναν ό άδερφόςτης Στεργιώτης καί ό Δη
μήτρης Σβέρκος. Τήν παραμονή τού εγκλήματος είδα στήν αύλή τού σπιτιού τόν
Σβέρκο νά τροχίζη καλά ένα μαχαίρι στό άκόνι. Τό έκανε νά κόβη σαν ξυράφι.
ΤΩρες παιδεύτηκε γι’ αυτό. "Οταν τόν ρώτησα γιατί τό τροχίζει μοΰ είπε:
—Αύτό πού τό βλέπεις αύριο θά φάη αίμα.
—"Υστερα, τό σούρουπο, σ’ ένα ταβερνάκι τής γειτονιάς, είδα νά κάθωνται
νά πίνουν καί νά τά σιγοκουβεντιάζουν καί τά τρία αύτά κουμάσια, πού σημειώ
σατε κ. Κοσμόπουλε δέν κάνουν καμμιά δουλειά, άλλά ζοΰν άπό μικροκλεψιές καί
έφαρμόζουν τήν παροιμία «άρπαξε νά φας καί κλέψε νάχης» καί τότε ό Στεργιώτης
σέ μιά στιγμή μοϋ εΐπε:
—Δεν βάζεις καπετάνιε μισή όκαδίτσα καί σέ μάς τά φτωχαδάκια, καί αύριο
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πού θά έχω τον «άργύρη», δηλαδή τον παρά, κερνάω έγώ. Θά έχω μάλιστα καί
«μπούτι» στο χαρτί σκορδάτο γιά μεζέ.
Καί κατέληξεν ό καπετάν Μερτίκας:
—Την άλλη μέρα έγινε τό έγκλημα. ’Από τότε σαν άνοιξε ή γη καί τούς
κατάπιε καί τούς τρεις. Χάθηκαν καί ό Σβέρκος καί ό Στεργιώτης καί ό Παπαϊωάννου.
Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο νά θέλη ό καπετάνιος νά ένοχοποιήση σ’ ένα
μυστηριώδες έγκλημα κάποιον άπό τούς συνοίκους του καί ό κ. Κοσμόπουλος, γνω
ρίζοντας στο βάθος τον τίμιο χαρακτήρα του παλιού Μακεδονομάχου, άποφάσισε
νά ξεδιαλύνη μιά καί καλή τις υπόνοιες πού ό καπετάν Μερτίκας έρριχνε. ’Αμέσως
πήρε τον συνταξιούχο λοχαγό καί τον ώδήγησε μόνος του στον άνακριτή τού 4ου
τμήματος, τό μακαρίτη Κυριάκο Λαμπρία, ένα διαπρεπέστατο δικαστικό, καταγό
μενο άπό τήν Κύπρο, εξαιρετικά ικανό, πού υστέρα έγινε εΐσαγγελεύς Έφετών καί
γενικός γραμματεύς τού 'ΤπουργείουΔικαιοσύνης, έπειδή στον Λαμπρία τό πρώτον
εΐχε άνατεθή ή τακτική άνάκρισις γιά τή μυστηριώδη δολοφονία.
'Ο μακαρίτης Λαμπρίας άκουσε μέ προσοχή τήν έξομολόγησι τού καπετά
νιου καί φώναξε άμέσως τον διοικητή τού Τμήματος Πετραλώνων, Γριμπογιάννην, καί τον έπί τής Σημάνσεως μοίραρχο Σταθόπουλο καί τούς άνέθεσε, χωρίς χρο
νοτριβή, νά προσπαθήσουν άμέσως νά άξιοποιήσουν τις πληροφορίες πού τούς έδωσεν ό καπετάν Μερτίκας. Καί πρώτα-πρώτα άμέσως εξακριβώθηκε ότι καί οί τρεις
τους είχαν άρκετές φορές συλληφθή καί σημανθή γιά διάφορες βρωμοδουλειές καί
ότι είχαν άρκετές καταδίκες είς βάρος των. ’Ακόμη βρέθηκε στή Σήμανσι ότι ό
Σβέρκος είχε συλληφθή στον Πειραιά στις 3 τό άπομεσήμερο τής 28ης Αύγούστου,
δηλαδή ύστερα άπό μιά-δυό ώρες άπό τή σφαγή τής δασκάλας Μαρίας ’Ίσαρη, ενώ
προσπαθούσε νά πωλήση σ’ ένα σαράφη στον Πειραιά μιά άσημένια τσάντα γυναι
κεία, πού ήταν τότε περασμένης κάπως μόδας, καί πού άπετελεΐτο άπό λεπτές άλυσιδίτσες άπό καθαρό άσήμι, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια χρυσά, ένα ρολόι γυναικείο,
όχι μπρασελέ, άλλά άπό τά μικρά πού δένονταν μέ μαύρο κορδονάκι ή μέ χρυσή ή
άσημένια άλυσίδα, ένα παντατίφ, δύο δακτυλίδια χρυσά γυναικεία καί ένα ζευγά
ρι κάλτσες άνδρικές μεταξωτές. Ό Σβέρκος είχε ζητήσει άπό τον σαράφη, γιά
όλα αύτά τά πράγματα, 800 δραχμές. Μά έκεΐνος στραβομουτσούνιασε όταν είδε
τον Σβέρκο καί τά πράγματα πού πωλοΰσε.
—Δέν τά παίρνω, είπε ξερά στο νέο πού είχε έλθει νά τά πωλήση στο σαρά
φικο του.
—Καί γιατί άφεντικό;
—Γιατί τάχης κλεμμένα.
—-’Ό χι... σέ βεβαιώνω, είναι τής έξαδέλφης μου καί μοΰ τάδωσε νά τά πωλήσω έπειδή έχει άνάγκη. Νά, πάρτα γιά 150 δραχμές.
—-Τώρα βεβαιώθηκα ότι τάχης κλεμμένα.
Ό σαράφης κρατούσε τά κοσμήματα στά χέρια του. Ό Σβέρκος πήγε νά τού
τά πάρη καί νά φύγη. Καί τότε ό πρώτος έβαλε τις φωνές.
—Βοήθεια... κλέφτης... πιάστε τον.
'Η σκηνή αύτή κάτω στήν άκτή Μιαούλη, δίπλα στά πρακτορεία. Τό λιμάνι
νά βράζη άπό κόσμο. Ό Σβέρκος πήγε νά τό βάλη στά πόδια καί νά τό στρίψη
παρατώντας τά κοσμήματα. Μά ένας χωροφύλακας, μαζί μέ τόν κόσμο, τον κυνή
γησε καί τόν έπιασε.
Τόν πήγαν άμέσως τότε στο Τμήμα τής Χωροφυλακής καί δέν είπε τίποτε,
ή μάλλον είπε μιά άρλούμπα. "Οτι τάχα αύτά τού τά έδωσε ένας φίλος του λωπο
δύτης γιά νά τά πωλήση. Ρωτήθηκε πώς τόν έλεγαν καί πού έμενε καί άπήντησε
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ότι τον έλεγαν Γιώργο, δτι δεν ήξερε τδ παράνομά του, οΰτε τδ πού έμενε. Τδν εί
χε γνωρίσει κάποτε στη φυλακή.
Τδ συνηθισμένο βιολί δλων των κλεφτών δηλαδή. Δοκίμασαν στο Τμήμα να
τδν κάνουν νά πή τίποτε παραπάνω για την προέλευσι τών κοσμημάτων πού δεν
μπορούσε νά δικαιολογήση, άλλ’ δ Σβέρκος έπέμενε στδ άρχικδ παραμύθι του καί
δεν εννοούσε νά άνοιξη τδ στόμα του. Οΰτε ή έξαντλητική άνάκρισις επιασε, οΰτε
τίποτε καί γι’ αύτδ τδν έστειλαν στήν Εισαγγελία Πειραιώς, μέ την κατηγορία τής
κλοπής εις βάρος «άγνώστου ΐδιοκτήμονος» καί έκείνη τδν παρέπεμψε στδν άνακριτή τού Β' τμήματος, ό όποιος τδν έπροφυλάκισε στδν «Παληδ Στρατώνα», την
παληά φυλακή. Τά κλεμμένα έπρεπε νά βρίσκωνται στδ δεύτερο άνακριτικδ τού
Πειραιώς.
Μόλις έμαθε αυτά τά στοιχεία ό άνακριτής Κυριάκος Λαμπρίας, έδούλεψε ό
πως έπρεπε την ύπόθεσι. Ά πδ τη μιά μεριά άνέθεσε στδν μοίραρχο Σταθόπουλο νά
παραβάλη τά δακτυλικά άποτυπώματα τού Σβέρκου, τού Ευθυμίου Στεργιώτη καί
τού Γιώργη τού Παπαϊωάννου, τών άλλων δύο συντρόφων τού πρώτου δηλαδή, μέ
μερικά δακτυλικά άποτυπώματα «άγνώστων» πού είχαν βρεθή στδν τόπο τού εγ
κλήματος καί πού δεν ήσαν οΰτε τού μπακάλη Νίκου ’Ίσαρη, οΰτε τού μικρού
υπαλλήλου του, τού Κώστα Καραβέλλα, καί πού μόνον αυτά, μαζί μέ τις ξένες
πετσέτες καί τδ ξένο σχοινί, έπρεπε νά είχαν πείσει τούς άρμόδιους [άξιωματικούς τής Χωροφυλακής, άφοΰ τά άποτυπώματα ήσαν πρόσφατα, δτι κάποιος ή
κάποιοι άλλοι έπρεπε νά είχαν μπή μέσα στδν ξενώνα καί νά είχαν άποπειραθή νά
στραγγαλίσουν καί έσφαξαν υστέρα τη γυναίκα τού μπακάλη. Καί δ ίδιος ό άνακριτής τηλεφώνησε άμέσως στδν υπομοίραρχο Γριμπογιάννη νά πάη έκ μέρους
του καί νά παρακαλέση τδν ’Ίσαρη, νά τδν πάρη μαζί του καί νά τδν φέρη στδ γρα
φείο του.
Ό άνακριτής, ό υπομοίραρχος καί ό μπακάλης ’Ίσαρης, κατέβηκαν άμέσως
στδν Πειραιά καί πήγαν στδ δεύτερο άνακριτικδ γραφείο, δπου ό εκεί άνακριτής,
άφοΰ άνοιξε ένα δεματάκι, τούς έδειξε τά κλοπιμαία πού κατεσχέθησαν στδν Σβέρ
κο. Καί ό ’Ίσαρης μόλις τά είδε έβαλε τά κλάματα καί έκανε τδ σταυρό του.
—Δόξα σοι ό Θεός... δόξα νά έχη ό Μεγαλοδύναμος, είπε. Είναι τής γυναίκαςμου τής μακαρίτισσας... Βρέθηκαν οί φονηάδες... ’Έτσι θά μοΰ φύγη ή ρετσινιά...
Στδ άναμεταξύ ό μοίραρχος Σταθόπουλος, θέλοντας κάπως νά πάρη καθαρώτερα άποτυπώματα τού Σβέρκου γιά τήν παραβολή μέ τά εύρεθέντα στδν τόπο
τού εγκλήματος, έπήγε στδν «Παληδ Στρατώνα». Φώναξε στδ γραφείο τού τότε διευθυντοΰ ’Αποστόλου Νίκου τδν Σβέρκο καί, άφοΰ ετοίμασε τά σύνεργά του, άρχισε
νά τού παίρνη τά άποτυπώματα. "Εβλεπε δμως δτι τά χέρια τού Σβέρκου έτρεμαν.
—Καί γιατί καπετάνιε μοΰ παίρνεις καινούργιες «μούντζες» πάλι ; Δέν σέ
φθάνουν τά παληά μου δάκτυλα;
Ό μοίραρχος τδν άρχισε τότε μέ τις «κούφιες», ελπίζοντας νά τδν ψαρέψη...
—Τδ καλδ πού σού θέλω Σβέρκο, τού είπε, νά πής στδν άνακριτή δλη τήν
αλήθεια, γιατί μόνο ή άλήθεια θά σέ σώση...
—’Εγώ μιά φορά δέν τδ έκανα, είπε δικαιολογούμενος. Οΰτε ξέρω πώς έ
γινε. Υποθέτω δτι ό Παπαϊωάννου, ό άδελφδς τού ληστάρχου άπδ τήν Άράχωβα,
αυτού πού τού πήρε τδ κεφάλι ό λήσταρχος Καραθανάσης καί έπήρε άμνηστεία, αύτδς μέ τδν Στεργιώτη τδ έκαναν τδ έγκλημα. ’Ήθελε βλέπεις σώνει καί καλά νά
βγή ληστής καί ό Παπαϊωάννου, δπως ό άδελφός του, καί νά φάη τδν Καραθανάση,
πού τδν έχουν βλέπεις τώρα σαν Θεδ μέσα στήν Άράχωβα. ’Έτσι ό Παπαϊωάννου
πριν δυδ μέρες μοΰ άνέθεσε νά τού βρώ ένα δπλο κι’ ένα μαχαίρι. Τού οικονόμησα
τδ μαχαίρι καί τδ τρόχισα. ’Εκείνη τήν ήμέρα ό Παπαϊωάννου έλλειψε τδ άπομεσήμερο ως καμμιά ώρα άπδ τήν κάμαρα. "Υστερα ήλθε. Ή τα ν ματωμένος καί κα-
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θαρίστηκε. Κρατούσε μια ασημένια τσάντα πού θά είχε μέσα της καμμιά τετρα
κοσαριά φραγκοδίφραγκα παληά ασημένια καί τά μαλαματικά. ΙΙήγαμε μαζί στον
Πειραιά γιά νά τά άλλάξουμε. Πήγα το πρώτο σ’ ένα σαράφη καί «σκότωσα» α
μέσως τά τετρακόσια άσημάκια καί πήρα 3.800 δραχμές καί τις έδωσα στον Γιώργη Παπαϊωάννου νά τις κρατάη. 'Ύστερα πήγα σέ δεύτερο σαράφη νά «σκοτώ
σω» καί τά μαλαματικά καί τήν τσάντα, άλλά μέ κάναν σηκωτό βλέπεις καί μέ έ
φεραν εδώ μέσα. Εκείνος πρόλαβε νά στρίψη, άλλά έγώ βρέθηκα άνδρας μπεσα
λής καί δεν τον μαρτύρησα ώς τήν ώρα. Τώρα όμως πού μέ ενοχοποιείτε εμένα,
άλλαξαν τά πράγματα.
** *
Έδώ πρέπει νά ανοίξω μιά παρένθεσι. 'Όταν ό Πάγκαλος έκανε τη δικτα
τορία του, ή ληστεία, ύστερα άπό τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί άπό τή μι
κρασιατική καταστροφή, έμένετο στήν Ελλάδα. Είχε ξαναφουντώση. Σέ κάθε βου
νό καί ληστής. ’Ασφάλεια στήν ύπαιθρο καμμία. Γιά τήν έξόντωσι τών ληστοσυμ
μοριών αυτών ό Πάγκαλος έλαβε ριζικά μέτρα καί πρώτα-πρώτα έκανε τό φοβε
ρό, μά αναγκαίο γιά τήν εποχή έκείνη νόμο, περί άμνηστείας ή μάλλον τής άλληλοεξοντώσεως τών ληστών. "Οποιος ληστής έσκότωνεν έναν άλλον, του έπαιρνε τό
κεφάλι καί παρουσιαζόταν μέ αύτό στις ’Αρχές καί έδήλωνεν ότι του λοιπού θά είναι
τίμιος, έπαιρνεν άμνηστεία γιά όλα τά μέχρι τότε έγκλήματά του. ’Αποτέλεσμα τού
νόμου έκείνου ήταν καμμιά ενενηνταριά ληστές νά σκοτώσουν άλλους τόσους καί
νά άμνηστευθοϋν. 'Ένας άπο αυτούς ήταν ό φοβερός καί τρομερός λήσταρχος τής
Άράχωβας Νίκος Καραθανάσης, πού έστησε καρτέρι καί σκότωσε τον άλλο περί
φημο λήσταρχο καί άντίπαλό του ληστή Παπαϊωάννου καί δυό του παληκάρια, παρουσιάσθηκε στήν Άράχωβα μέ τά μακάβρια καταιματωμένα κεφάλια τους, έπήρε
τήν άμνηστεία του καί άνοιξε ταβέρνα. ’Έγινε μέγας καί πολύς, άλλά υστέρα άπο
χρόνια έλαβε μέρος σαν άρχηγός τών εκτελεστών στήν ιστορική, κοντά στο Ψυχι
κό, δολοφονική άπόπειρα κατά τού άειμνήστου Ελευθερίου Βενιζέλου καί τής γυ
ναίκας του, τής θαυμασίας εκείνης γυναίκας. Άνεκαλύφθη τότε άπο τον άνακριτή,
τό μακαρίτη Τζωρτζάκη, συνελήφθη, έπροφυλ.ακίσθη καί δικάστηκε άπο τό Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών. Έμεσολάβησεν όμως τό βενιζελικό κίνημα τού 1935 καί οί
’Αθηναίοι ένορκοι, νομίζω άπό πείσμα, έκήρυξαν άθώους όλους τούς κατηγορουμέ
νους, ενώ ή ένοχή τους είχεν άποδειχθή. Κλείνω τήν παρένθεσι.
*
* *
Ό Σβέρκος έπανέλαβε τά άνωτέρω καί στον άνακριτή Λαμπρία, τον όποιο
έσπευσε νά ένημερώση ό μοίραρχος Σταθόπουλος. Έλήφθη μάλιστα κανονική άπολογία τού Σβέρκου καί μέ τά πειστήρια πιά τού έγκλήματος στά χέρια ό άνακριτής έβγαλε άμέσως εντάλματα συλλήψεως κατά τού Παπαϊωάννου καί τού Στεργιώτη, πού δέν άργησαν νά συλληφθοΰν. Τό έγκλημα τών Πετραλώνων είχε πιά διαλευκανθή καί οί στραγγαλισταί, σφαγείς καί λησταί τής γυναίκας τού μπακάλη Νί
κου ’Ίσαρη, βρίσκονταν πιά στά χέρια τής Δικαιοσύνης. Δέν έμεναν πλέον παρά ό
καθορισμός τών λεπτομερειών καί ό βαθμός τής συνενοχής ή τής συμμετοχής καθενός άπό τούς συλληφθέντας.
Καί πρώτα-πρώτα έπρεπε νά έξακριβωθή πώς ό Νίκος ’Ίσαρης, ευθύς μετά
τό έγκλημα, δέν είχε διαπιστώσει ότι έλλειπαν ή άσημένια τσάντα καί τά χρυσα
φικά τής γυναίκας του, καθώς καί τά τόσα άσημένια φραγκοδίφραγκα. 'Ο δυστυχι
σμένος ό μπακάλης... Είχε τόση λατρεία στή γυναίκα του, ώστε ποτέ του δέν πρό
σεχε τί είχε καί τί φορέματα ή κοσμήματα φορούσε. Ό τα ν ή ντουλάπα βρέθηκε
κλειδωμένη καί μέ τίς 11 χιλιάδες μέσα, άπέκλεισε τή ληστεία, ένώ ή δολοφονία
είχε γίνει μόνο καί μόνο γιά ληστεία.
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Στο έγκλημα είχαν άνακατευτή καί οί τρεις. "Άλλως τε αυτό άποδείχθηκε έκ
των υστέρων καί άπό τή Σήμανσι μέ την παραβολή των δακτυλικών τους (αποτυπωμά
των μέ εκείνα τά «ξένα» που είχαν βρεθή στο σπίτι τοΰ μπακάλη. Στις άπολογίες
τους δμως ό καθένας τά έρριχνε στον άλλο. Ή άλήθεια προφανώς ήταν δτι οί δύο
«μεγάλοι», δηλαδή ό Παπαϊωάννου καί ό Στεργιώτης, μπήκαν μέσα καί ό Σβέρκος
φύλαγε «τσίλιες» άπ’ έξω. 'Η άφορμή; Καί οί τρεις πού έμεναν στοϋ Ρούφ έπή
γαιναν καμμιά φορά στο μπακάλικο τοΰ "Ίσαρη καί κοπανούσαν κανένα έκατοσταράκι, μισή ή οκά, πότε ξεροσφύρι καί πότε αν υπήρχαν τά «δβολα» μέ καμμιά έλίτσα ή σαρδελίτσα ή τυράκι. Καί μια μέρα είδαν ένα πελάτη πού μπήκε μέσα καί
ψώνισε να βγάζη να πληρώση ένα μικροποσόν καί νά δίνη για χαρτονόμισμα ένα
750ρι, χιλιάρικο κουτσουρεμένο κατά τό τέταρτο, ύστερα άπό τό δεύτερο άναγκαστικό δάν.ιο τού Πάγκαλου, ενώ τό πρώτο τοΰ Πρωτοπαπαδάκη είχε γίνει στή μι
κρασιατική ιστορία. Ό "Ίσαρης δεν είχε είσπράξει τόσα δλη τήν ήμέρα, ώστε νά
άλλάξη τό χαρτονόμισμα, άλλ’ ή γυναίκα του, πού ήταν εκείνη τή στιγμή στο μπα
κάλικο, είπε :
-—Ά σ ε Νίκο καί τό χαλάω εγώ.
"Άνοιξε τήν τσάντα της, μιά άλλη δεύτερη πέτσινη πού είχε, καί φάνηκαν άπό
μέσα τοΰ κόσμου τά λεφτά. Έπήρε άπό τά χαρτονομίσματα καί άλλαξε τό 750ρι
τοΰ πελάτου. Τή σκηνή αύτή τήν είδε ό Παπαϊωάννου καί σιγοψιθύρισε στον Σβέρ
κο καί στο Στεργιώτη πού τά «κοπανούσαν» μαζί.
—Κοίτα τήν παληοστρίγγλα... τον έχει τον παρά. Δέν μοΰ γλυτώνει... Θά
τής βάλλω χέρι νά πάρω τό κομπόδεμά της.
Καί καταστρώθηκε τό σχέδιο για τό έγκλημα μέσα στο μπακάλικο τοΰ ’Ίσα
ρη. "Έκαναν καί οί τρεις τους «ειδική παρακολούθησι», για νά μεταχειρισθώ τήν
άστυνομική έκφρασι στο προκείμενο, καί είδαν δτι οί νοικάρηδες τοΰ ήμιυπογείου παραθέριζαν στήν Αίγινα, καί ποιές ώρες ή κυρά Μαρία έμενε μόνη στο
σπίτι. Είχαν πάρει άπόφασι νά τήν φιμώσουν τό πρώτο μέ μιά πετσέτα καί
νά τήν πνίξουν μέ ένα σχοινί. 'Ο Παπαϊωάννου πήρε καί τις πετσέτες καί τό σχοι
νί άπό τήν Κρυστάλλω Κουτσούκου, τήν ερωμένη του, καί ό Σβέρκος, μέ εντολή του
πήρε τό μαχαίρι καί τό άκόνισε γιά νά τό χρησιμοποιήσουν γιά έσχάτη άνάγκη. Καί
οί τρεις τους μπήκαν μέσα άμέσως μόλις έφυγε ό μικρός Καραβέλλας, πηγαίνοντας
τό φαγητό στον άφεντικό του. 'Όταν άνύποπτη τούς άνοιξε τήν πόρτα γιά νά δή
ποιοι ήσαν, ώρμησαν καί οί δύο καί τής έφραξαν μέ τις παληοπετσέτες τό στόμα καί
σπρώχτοντάς την τήν έμπασαν μέσα στο δωμάτιο ξένων-τραπεζαρία. "Εκεί πήγαν
νά τήν πνίξουν μέ τό σχοινί. Δέν τά κατάφεραν δμως, γιατί ή δυστυχισμένη κυρά
Μαρία πάλαιψε άπεγνωσμένα γιά τή ζωή της. "Έβαλε τά χέρια της άνάμεσα στό
λαιμό καί στό σχοινί καί πήγε νά μουγκρίση. Φαίνεται δτι θά μούγκρισε καί τότε οί
φονηάδες παράτησαν τό στραγγαλισμό. Ό Παπαϊωάννου, ό άδελφός τοΰ τρομερού
ληστάρχου, μέ τό μαχαίρι τής έκοψε τό λαιμό καί τής κατάφερε καί τις άλλες μα
χαιριές. Καθάρισαν στις πετσέτες τά αϊματα άπό τό θΰμα τους καί άρπαξαν δ,τι
βρήκαν πρόχειρα. Δηλαδή τήν άσημένια τσάντα μέ τά άσημένια φραγκοδίφραγκα
καί τά χρυσαφικά. "Ήθελαν νά σπάσουν καί τήν ντουλάπα, άλλά άκουσαν κάποιο
τυχαίο κρότο καί έφυγαν.
Ναι, μά ύστερα άπό λίγο ό Παπαϊωάννου άρνήθηκε τά δσα είπε στήν άρχή
καί υποστήριζε δτι ό Σβέρκος είχε κάνει τό φονικό καί δτι αυτός μόνος είχε χειρισθή) το μαχαίρι.
Πάντως στήν αύλή τής λαϊκής πολυκατοικίας τοΰ Ρούφ, πού έμενεν ό Παπαϊωάννου μέ τήν Κρυστάλλω τήν ερωμένη του, ό καπετάν Μερτίκας, ό άπόστρατος
λοχαγός, καί ένας Νικητέας, είχε γίνει άρκετό σούσουρο μετά τό έγκλημα. Καί ή
μάννα τής Κρυστάλλως, πού είχε άκόμη ένα κοριτσάκι, τή Σταθοϋ, πού έμεναν'σέ
άλλο δωμάτιο στήν ίδια αύλή, τήν άλλη μέρα, δταν διάβασε στήν έφημερίδα δτι
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έπιασαν τό Σβέρκο γιά κλέπτη στον Πειραιά καί ότι δεν μαρτυρούσε τίποτε για τά
κλοπιμαία, φώναξε μέ καμάρι.
—Σωθήκαμε τώρα. Τον έπιασαν γιά κοινδ κλέφτη καί έτσι δεν θά πάρουν
εΐδησι δτι αύτός μέ τον Γιώργη καί μέ τδ Στάθη σκότωσαν τη μπακάλαινα.
Καί μιά άλλη μέρα, πού ή μάννα τής Κρυστάλλως, μιά φοβερή γρηά Φροσάρ,
είχε δείρει άλύπητα τή μικρή της κόρη τη Σταθοΰ, ή τελευταία τής φώναξε κατά
μουτρα:
—Μή μέ δέρνης, γιατί θά πάω καί θά μαρτυρήσω δτι ό Σβέρκος μέ τούς
άλλους δυδ σκότωσαν τή γυναίκα τοϋ μπακάλη καί δτι δλοι σας εΐσαστε άνακατεμένοι.
Καθησύχασαν τότε την μικρή, άλλά αύτές τις κουβέντες τις είχε άκούσει ό καπετάν Μερτίκας, πού έσχημάτισε άμέσως την ιδέα δτι οί Παπαϊωάννου, Σβέρ
κος καί Στεργιώτης είχαν κάνει τδ έγκλημα καί μετά άπδ δυόμισυ μήνες τδ είπε
στδν άντεισαγγελέα Κοσμόπουλο. Καί ύπήρξεν ή άφορμή νά διαλευκανθή τδ φοβερδ κακούργημα.
'Ο Πάγκαλος έν τώ μεταξύ είχε πέσει, ό στρατιωτικές νόμος είχε κατσργηθή καί οί φονηάδες καί λησταί τής γυναίκας τοΰ μπακάλη έδικάσθηκαν στδ Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς στις 20 ’Οκτωβρίου τοΰ 1927. 'Η δίκη κ'άτησεν ελάχιστα.
Περισσότερο στηρίχθηκε στις άπολογίες των κατηγορουμένων. Ό καθένας προ
σπαθούσε νά βγάλη την ούρίτσα του άπ’ έξω. Ό Παπαϊωάννου ιδίως παρέστησε
την άθώα περιστερά. Μά οί δημοσιογράφοι, οί άστυνομικοί συντάκτες, είχαμε μέ
τέτοιο τρόπο δώσει τδ έγκλημα στήν κοινή γνώμη, ώστε οί ένορκοι δέν έδίστασαν
καθόλου, καί ύστερα άπδ μιά σύντομη διάσκεψι έκήρυξαν καί τούς τρεις κατηγο
ρούμενους ένοχους «ληστείας μετά φόνου» καί οί σύνεδροι επέβαλαν την ποινή τοΰ
θανάτου. 'Ύστερα μεταφέρθηκαν στην Αίγινα καί μόλις άπερρίφθη ή άναίρεσίς τους
άπδ τδν "Αρειο Πάγο, ενα πρωινδ τά κορμιά τους έπεσαν καταματωμένα άπδ τις
σφαίρες μπροστά στδ εκτελεστικέ άπόσπασμα. Καί δίκαια.
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπάθησε νά
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα
κατά τήν έκκίνησι. Αύτό άπαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
--------------------------Ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου χ. Γ Ε Ω Ρ Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ-------------------------(Σ υ ν έ χ ε ια ά π ό τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο )

Κάποια μέρα, παρακολουθώντας τον γνωστό μεταπράτη ναρκωτικών Κονδύλη, πού στριφογύριζε σάν σβούρα στα στενά δρομάκια τής ξύλινης άγοράς της
πλατείας «Καραϊσκάκη», άντελήφθηκα τη γυναίκα τοϋ Τζιμένη, ’Αντωνία, να βγαίνη βιαστικά άπό τό καφενείο τοϋ Σαρίκου. ’Ασφαλώς, σκέφθηκα, κάποια εντο
λή ή καμμιά είδησι πήρε άπό κεΐ μέσα ή ’Αντωνία. Έγκατέλειψα τήν παρακολούθησι τοϋ Κονδύλη καί τήν άκολούθησα. Έφθασε στήν οδό Φίλωνος καί στάθηκε
μπροστά σ’ ένα μπάγκο υπαιθρίου αΐτησιογράφου, έξω άπό τό ταχυδρομείο. Ή
’Αντωνία δεν μέ γνώριζε. ’Έτσι άφοβα πλησίασα, στάθηκα πλάι της καί είπα
στον αίτησιογράφο :
—Θέλω νά μοϋ γράψης μιά δεύθυνσι.
—Μετά άπό τήν κυρία, μοϋ άπήντησε, παίρνοντας άπ’ τά χέρια της ένα χαρ
τί τσαλακωμένο.
"Οπως τό ξεδίπλωνε καί τό τακτοποιοΰσε πάνω στά χαρτιά του γιά νά τό
άντιγράψη, εγώ είχα κιόλας διαβάσει τί έγραφε : Victorine-Γκίκαν Κωστοΰρον rue
fouat No 1 Ruelle Anchorg 4, Alexandrie. "Ηταν ή καινούργια διεύθυνσις τοϋ
Τζιμένη στήν ’Αλεξάνδρεια, μέ τό γνωστό ψευδώνυμό τού.
’Έβγαλα τό ((καρνέ» μου καί, μέ τήν πρόφασιπώς ψάχνω γιά τήν διεύθυνσι πού
θά μοϋ έγραφε, τήν άντέγραψα στά γρήγορα. 'Η ’Αντωνία πήρε τό φάκελο πού τής
έγραψεν, ό αΐτησιογράφος, έβαλε μέσατό γράμμα πού είχε έτοιμο καί τό έρριξε στο
γραμματοκιβώτιο, χωρίς νά ξέρη πώς ή ϊδια είχε προδώσει τον άνδρα της.
"Υστερα άπό λίγη ώρα βρισκόμουν στο αιγυπτιακό προξενείο. Ρώτησα τον
γραμματέα, φίλο μου Κλεώπα, άν υπάρχουν στήν ’Αλεξάνδρεια οί δρόμοι πού είχα
άντιγράψει. 'Ο φίλος μου κοίταξε τον οδηγό καί μοϋ είπε ότι πράγματι είναι άκριβεϊς.
Τότε σκέφθηκα νά πλησιάσω πάλι πρόσωπα τοϋ καμπαρέ «Άνεμώνα»
γιά νά μάθω. 'Η Ρεζεντά πού θά ένδιαφερόταν περισσότερο, άπό τήν έπομένη
τοϋ έγκλήματος είχε έξαφανισθή. ’Έτσι έβαλα τήν άρτίστα Καίτη, πιστή φίλη τής
Ρεζεντας νά διπλαρώση τή φιλενάδα τοϋ Τζιμένη, Ελένη.
'Η Καίτη, έξυπνη καί καπάτσα, κατάφερε άμέσως ν’ άποσπάση άπο τήν άγανακτισμένη φιλενάδα τοϋ δολοφόνου όσα είχε μάθει γιά τον άπιστο φίλο της. Πώς
δηλαδή ό Τζιμένης είχε έπιστρέψει στήν ’Αλεξάνδρεια καί πώς τον έκρυβε ή
καινούργια φιλενάδα του Βικτώρια, πού δούλευε σέ οίκο άνοχής τής όδοΰ Χαμομιλη καί Καλογραιών No 1. ’Ακριβώς τό ίδιο όνομα τής διευθύνσεως πού είχα άντιγράψει.
’Έγραψα τό δελτίο μου μέ όλες τις πληροφορίες καί παρουσιάστηκα στον υ
ποδιοικητή Τσαγκλή πρωί-πρωί.
—'Ο Τζιμένης, άν βιαστούμε, είναι στά χέρια μας, τοϋ είπα καί τοϋ παρεδωσα τό δελτίο μου.
Τό άπόγευμα τής ’ίδιας ήμέρας μέ κάλεσε στο γραφείο του ό τότε διευθυντής,
τέως άρχηγός τοϋ Σώματος, σεβαστός κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης.
—Είσαι βέβαιος Δουκάκη πώς είναι θετικές οΐ πληροφορίες πού άναφέρεις
στο δελτίο σου;
—Κάτι παραπάνω κ. διευθυντά καί νομίζω πώς, άν ένεργήσουμε άμέσως, ο
δολοφόνος θά είναι σίγουρα στά χέρια μας.
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Τότε, χωρίς άλλη καθυστέρησι καί για τό συντομώτερο, διέταξε τον γραμμα
τέα της διευθύνσεως νά κάνη δυό επείγοντα τηλεγραφήματα προς τό προξενείο της
’Αλεξανδρείας καί τον διοικητή της άσφαλείας κ. Florio, στά όποια άνεφέρετο ή
τωρινή διεύθυνσις τοϋ δολοφόνου Τζιμένη.
Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες καί τό άπόγευμα τής 19ης Σεπτεμβρίου 1931
δύο άλλα τηλεγραφήματα έ'φθασαν στον Πειραιά έκ μέρους τοϋ κ. Florio. Τό ένα
προς την διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πειραιώς καί τό άλλο προσωπικά σε μένα,
τό όποιο καί παραθέτω:
Georges Doukakis, Ifestou 98 Pireus. Tzimenis W anted for Murder
arrested here to day. Florio.
«Τζιμένης, καταζητούμενος για άνθρωποκτονία, συνελήφθη ενταύθα σήμερα».
Μόλις πήρα τό τηλεγράφημα, έτρεξα χαρούμενος στον υποδιοικητή Τσαγκλή,
πού έν τώ μεταξύ είχε λάβει γνώσι τοϋ τηλεγραφήματος τής διευθύνσεως.
—’Επιτέλους τά καταφέραμε Δουκάκη. Οί κόποι σου δεν πήγαν χαμένοι, μοΰ
είπε, καθώς τό πρόσωπό του έλαμπε άπό ίκανοποίησι.
"Γστερα άπό δύο μέρες άκολούθησε έπιστολή τοϋ κ. Florio προς τήν διεύθυνσι ’Αστυνομίας Πειραιώς μέ λεπτομέρειες τής συλλήψεως, οτι δηλαδή μόλις έλα
βε τό τηλεγράφημα άνέθεσε στον άνθυπασπιστή κ. Γεώργιον ’Αλεξίου, πού έγνώριζε τήν ύπόθεσι, τήν σύλληψι τοϋ Τζιμένη. 'Ο κ. ’Αλεξίου, μέ τά καλύτερα λα
γωνικά του καί σύμφωνα μέ τις τηλεγραφικές πληροφορίες μας, τά ξημερώματα τής
19ης Σεπτεμβρίου 1932, συνέλαβε τον Τζιμένη στην όδό Fouat No 1, πάροδον
Anchorg No 4.
Καί υστέρα άπό μιά έβδομάδα περίπου ό καβάσης τοϋ προξενείου Κάιρου καί
δύο Αιγύπτιοι άστυνομικοί, παρέδωσαν σιδηροδέσμιο τον δολοφόνο Τζιμένη στον
διοικητήν ’Ασφαλείας, μακαρίτη Πέτρον Άναγνωστόπουλον. Τήν έπομένη ό Τζι
μένης μέ ισχυρά συνοδεία ώδηγήθηκε στον εισαγγελέα καί άπό εκεί στις φυλακές
«Παλαιοί Στρατώνες».
*
ι
*
*
,
,
Στούς διαδρόμους τοϋ κακουργοδικείου ’Αθηνών πλήθος κόσμου περίμενε μή
πως μπορέση νά παρακολουθήση τήν πολύκροτη δίκη. Πλάι στην είσοδο τής αι
θούσης τών συνεδριάσεων ένας μακρόστενος πίνακας άνακοινώσεων άνέγραφε τά
ονόματα κατηγορουμένων : ’Αλέξανδρος Τζιμένης - Μηνάς Κάλπης - Λεωνίδας
Μπαταρίας καί πάνω άπ’ αύτόν ένα μεγάλου μεγέθους ημερολόγιου έδειχνε τήν
ήμερομηνία 14 Νοεμβρίου 1932. Μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα άρχισε ή
συνεδρίασις.
Οί δικασταί, έπιβλητικοί στήν έδρα τους, όπως καί οί ένορκοι. Οί άνταποκριταί τών έφημερίδων, πού άπό ένωρίς είχαν καταλάβει τις θέσεις των, ήσαν έτοιμοι
γιά νά κρατήσουν σημειώσεις.
Στο έδώλιον οί κατηγορούμενοι, μέ μικρή φρουρά άπό χωροφύλακες, άγωνίοϋσαν γιά τις καταθέσεις τών μαρτύρων κατηγορίας.
’Από ένα μικρό επεισόδιο μεταξύ συνηγόρων κατηγορίας καί ύπερασπίσεως,
δημιουργήθηκε θόρυβος. 'Ο πρόεδρος, έφέτης τότε κ. Κάβουρας,-έπέβαλεν ήσυχία καί
κάλεσε τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας.
— Νά προσέλθη ό μάρτυς άστυνομικός Δουκάκης.
'Ο κλητήρας φώναξε στήν αίθουσα τών μαρτύρων.
—Ό άστυνομικός Δουκάκης στο άκροατήριο.
Προχώρησα καί στάθηκα μπροστά στο βάθρο.
— Γνωστή ή ταυτότης, τό χέρι σου στο Ευαγγέλιο, είπεν ό πρόεδρος.
Άκούμπησα μέ σεβασμό καί σταθερά τό χέρι μου επάνω καί είπα τόν όρκο.
— Γνωρίζεις τούς κατηγορουμένους ; έχεις συγγένεια μέ αυτούς ;
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—’Ό χι, τούς γνωρίζω έκ τής υπηρεσίας μου. Ό Άλέκος Τζιμένης μας είναι
γνωστός σαν χασομέρης, τρόφιμος των καμπαρέ καί των οϊκων άνοχής, χαρτοπαί
κτης καί έ'μπορος ναρκωτικών. Ό Μπαταρίας είναι έπικίνδυνος κακοποιός, δολο
φόνος κι αυτός, χαρτοπαίκτης καί έμπορος ναρκωτικών, καί ό Κάλπης είναι γνω
στός εκμεταλλευτής γυναικών τής αμαρτίας, λεσχιάρχης καί διευθυντής του κα
μπαρέ «Άνεμώνα».
Δέν είχα καλά - καλά τελειώσει τήν σκιαγραφία τών κατηγορουμένων κι ένας
άπό τούς συνηγόρους τής ύπερασπίσεως άρχισε νά διαμαρτύρεται έντονα, γιά εν
τυπωσιακούς λόγους καί γιά νά προλάβη τήν κακή προδιάθεσι τών δικαστών καί
τών ένορκων. Σάν κυριωτέρου μάρτυρος κατηγορίας, ήσαν δικαιολογημένες οί έπιθέσεις
τών δικηγόρων ύπερασπίσεως γιά νά μέ εξουδετερώσουν. Ό πρόεδρος όμως τον
διέκοψε κι άρχισε νά διαβάζη του καθενός χωριστά τά δελτία έγκληματικότητος
πού ήσαν μέσα στή δικογραφία.
Κατόπιν μου είπε ν’ άναφέρω ότι γνωρίζω σχετικά γιά το έγκλημα.
ΓΙρίν άρχίσω νά έξιστορώ τά γεγονότα, όπως διεδραματίσθησαν εκείνο το
βράδυ του εγκλήματος, πού συμπτωματικά ήμουν σχεδόν αύτόπτης μάρτυς, παρέ
δωσα στούς δικαστάς ένα σχεδιάγραμμα πού είχα φτιάξει μόνος μου γιά νά κατατοπισθοΰν καλύτερα, καί συνέχισα ν’ άναφέρω μέ κάθε λεπτομέρεια πώς διεπράχθη
το έγκλημα. Σέ πολλά σημεία οί δικασταί μέ διέκοπταν καί μου ύπέβαλαν έρωτΫ](τεΐζ.
— Πόσοι πυροβολισμοί έρρίφθησαν εναντίον τοϋ θύματος ; μέ ρώτησε ό πρό
εδρος.
—'Όπως ενθυμούμαι τρεις.
— Ποιά κατεύθυνσι πήρε ό δολοφόνος ;
— Προς τό Πασαλιμάνι, όπως καί ό Μπαταρίας, πού τρέχοντας πυροβολού
σαν. Τούς κατεδίωξα, σέ κάποια στιγμή ό Μπαταρίας σταμάτησε, καί άφοΰ άδειασε
το περίστροφό του έναντίον μου, το πέταξε σ’ ένα υπόγειο, μά δέν πρόλαβε νά διαφύγη, τον συνέλαβα μόλις έστριψε τή λεωφόρο. Μέ τήν καταδίωξι καί τή σύλληψι
τού Μπαταρία, ό άλλος κατώρθωσε νά έξαφανισθή. 'Όπως άπεδείχθη άπό τήν άνάκρισι ό Μπαταρίας δέν ήταν ό δολοφόνος. Πίταν ό άλλος, ό Άλέκος Τζιμένης.
—Ό Μπαταρίας ποιο ρόλο έπαιξε κατά τήν ώρα τού φόνου ; ρώτησε ό είσαγγελεύς.
—'Όπως λέγει ήταν φίλος τού Φρατίδη καί τον άκολούθησε γιά νά τον προστατεύση άπό έκείνους πού τον μισούσαν.
— Καί ό Κάλπης ποιά άνάμιξι είχε στήν ύπόθεσι τού έγκλήματος ; ρώτησε
ό πρόεδρος.
—Ά πό θετικές πληροφορίες καί τήν άνάκρισι, ό Κάλπης έπεδίωκε τήν έξόντωσι τού Φρατίδη. ’Ισχυρίζεται πώς ή κυρίως άφορμή τού φόνου ήταν ή παρεξήγησις στο πάρτυ τής Γλυφάδας, γιατί έξύβρισε χυδαία τον Τζιμένη. Μά αύτό δέν
μπορεί νά σταθή. Τό πρόσωπο πού έθίγη δέν ήταν ό Τζιμένης, άλλά ή Γκέρτα, ή
διευθύντρια τού καμπαρέ καί φιλενάδα τού Κάλπη. ’Ίσως όμως προβάλλει αύτό σάν
άφορμή, γιά νά σκεπάση τά πραγματικά ελατήρια πού ώθησαν τον Τζιμένη στήν
διάπραξι τού έγκλήματος. Ό Τζιμένης ήταν υποτακτικός τού Κάλπη, τον χρησι
μοποιούσε γιά «κράχτη», όπως λένε στή γλώσσα τους, τής λέσχης του, καί τον δά
νειζε χρήματα γιά νά κάνη εμπόριο ναρκωτικών, όπως πριν άπό ένα χρόνο τού
είχε δώσει 20.000 δραχμές νά άγοράση ναρκωτικά καί νά τά πωλήση στήν Αί
γυπτο. Ό Τζιμένης αγόρασε ποσότητα χασίς καί τράβηξε γιά τήν Αλεξάνδρεια.
Έ γινε όμως άντιληπτός άπό τήν τοπική Αστυνομία καί αναγκάσθηκε νά πετάξη
τό έμπόρευμα στή θάλασσα καί νά έπιστρέψη κυνηγημένος στήν Ελλάδα. Ό Κάλ
πης δέν τού ζήτησε τά χρήματα. Τόν κράτησε γιά βοηθό του στή λέσχη. "Υστερα
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δμως άπδ τό έπεισόδιο της Γλυφάδας, τοϋ ζήτησε τά χρήματα γιά να τον κάνη τυ
φλό όργανό του, καί άκόμα περισσότερο διέβαλε την έρωμένη του Ελένη, άρτίστα
τοϋ καμπαρέ, να τον εγκατάλειψη, πού άπ’ αυτήν συμπλήρωνε τά έξοδα τοϋ σπι
τιού του. Στο μεταξύ, γιά νά δημιουργήση μεγαλύτερο μίσος άνάμεσα στον Τζιμένη καί Φρατίδη, διέδωσε πώς ή Ελένη τά έφτιαξε μέ τον Φρατίδη. ’Έτσι τον
έμίσησε θανάσιμα ό Τζιμένης καί άπό έρωτική άντιζηλία. Ό ταν ό Κάλπης μέ τή
Γκέρτα είδαν πώς το τέχνασμά τους πέτυχε, άρχισαν νά σπρώχνουν τον Τζιμένη
στο έγκλημα. Ό Τζιμένης, υστέρα άπο υποσχέσεις τοϋ Κάλπη πώς θά τον βοη
θούσε καί θά τοϋ χάριζε τά χρέη, άπεφάσισε νά ξεκάνη τον Φρατίδη κι άρχισε νά
τον προκαλή. Οί προκλήσεις τοϋ Τζιμένη τον άνάγκασαν νά διακόψη νά πηγαίνη
στο καμπαρέ τοϋ Κάλπη καί νά συχνάζη σ’ άλλες χαρτοπαΐκτικές λέσχες στον Πει
ραιά καί έπιθυμοΰσε νά έξηγηθή μέ τον Τζιμένη. Τό άπόγευμα τής μοιραίας νύ
χτας τοϋ εγκλήματος, ό Φρατίδης πήρε τηλεφώνημα τοϋ Μπαταρία πού τον καλοΰσε τό βράδυ στή λέσχη «Άνταλουτσία», γιατί είχε οργανώσει ένα καλό χαρτοπαικτικό καρέ. Ό Φρατίδης δέχθηκε καί άπό νωρίς κατέβηκε στον Πειραιά. Ό ερ
χομός του διαδόθηκε άμέσως άνάμεσα στον κύκλο τους. Τότε ό Τζιμένης ώπλίσθηκε μ’ ένα περίστροφο καί τράβηξε κατ’ εύθεϊαν γιά τή λέσχη νά συναντήση τον
Φρατίδη. Τον ζήτησε πρώτα στο τηλέφωνο, υστέρα άπό λίγο πήγε καί τον πήρε μέ
σα άπό τή λέσχη καί μόλις βγήκαν στο δρόμο τον έξετέλεσε. Ό Κάλπης τήν ώρα
τοϋ εγκλήματος βρισκόταν στο πεζοδρόμιο τοϋ καφενείου «Καπρίς», σχεδόν άπέναντι τοϋ «Άνταλουτσία» καί μόλις άκουσε τούς πυροβολισμούς καί έμαθε πώς
δολοφονήθηκε κάποιος νέος, έτρεξε νά έξαφανισθή. Γιά νά δημιουργήση άλλοθι, πή
γε γρήγορα στο καμπαρέ καί κάθισε στο ταμείο μέ 8λη του τήν άπάθεια. Ό φό
νος τοϋ Φρατίδη διαδόθηκε σάν αστραπή. Μέσα στις λέσχες καί τά κέντρα, θόρυ
βος καί ζωηρές συζητήσεις άπό γνωστούς του γιά τά αίτια τοϋ έγκλήματος. Ά πό
τήν άπροσδόκητη αυτή ειδησι, τό καμπαρέ «Άνεμώνα» έγινε άνάστατο. 'Όλοι
κρυφομιλοΰσαν γιά τό έγκλημα, γιατί περίμεναν μιά τέτοια έξέλιξι. Ό Κάλπης,
άπό φόβο μή τοϋ συμβή τίποτε άπό τούς φίλους τοϋ Φρατίδη, κάλεσε άπό τό
ίδιο βράδυ στο καμπαρέ τον φίλο του, τον γνωστό παληκαρά δολοφόνο Σαρίκο, καί
τον κράτησε κοντά του σάν σωματοφύλακα. Ά π ’ δλα αύτά έμφαίνεται πώς ό Τζι
μένης έκανε τό έγκλημα κατά προτροπή τοϋ Κάλπη. Αύτό συμπεραίνεται καί άπό
τήν δράσι πού άνέπτυξε γιά τήν άπόκρυψί του καί τήν φυγάδευσί του στήν Αί
γυπτο, όπως άκουσα μέ τά ίδια τ’ αυτιά μου, δταν ή Γκέρτα μ’ έκρυψε σ’ ένα δω
μάτιο τοϋ σπιτιού της, τούς έκβιασμούς πού τής έκαναν ό Κάλπης καί ό Σαρίκος
στο νά δώση εκείνη τις 50.000 δραχμές γιά τή φυγάδευσί τοϋ Τζιμένη, δηλαδή
νά πληρώση μόνον αυτή τον φόρο τοϋ άθώου αίματος.
Τελειώνοντας τήν κατάθεσί μου προσέθεσα πώς κατά τήν γνώμη μου, άφορμή τοϋ φόνου ήταν ή έκδίκησις, άπό τή σκηνοθετημένη έρωτική άντιζηλία πού
έδημιούργησεν ό Κάλπης γιά νά φθάση ό Τζιμένης στο έγκλημα.
( Συνεχίζεται)

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώ σεις μας καί έτσι
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς
αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Π έ ρ α ν των όσων μέχρι τοΰδε άνεφέρθησαν εις την παρούσαν έρευναν, τα σχε
τικά μέ τήν Μαφίαν γεγονότα παρουσιάζονται ώς άκολούθως μέχρι σήμερον
μέσω των δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων. Διαχωρίζονται ενταύθα? εις δύο κύ
κλους, ήτοι εις τά όσα—καί κυριώτερα—αί άμερικανικαί άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου αί
άλλαι παγκόσμιαι πηγαί μεταδίδουν.
Κατά τηλεγράφημα τοϋ ’Ιανουάριου έ.έ. άπό τό Ντητρόϊτ :
«'Ο Σάντο ΓΙερρόνε, πού είναι γνωστός εις τούς κύκλους των κακοποιών ώς
«Σάμ» καί ό όποιος έχαρακτηρίσθη προσφάτως ύπό τοϋ διευθυντοΰ τής άστυνομίας
τοϋ Ντητρόϊτ ώς έν έκ τών ηγετικών στελεχών της όργανώσεως τής Μαφίας τής
πόλεως αύτής, έτραυματίσθη χθες σοβαρώς συνεπεία έκρήξεως βόμβας εις τό αύτοκίνητόν του. 'Ο άριστερός ποϋς τοϋ Περρόνε άπεκόπη τελείως. 'Η έκρηξις ήτο
τοσαύτης σφοδρότητος, ώστε τό καπό τοϋ αυτοκινήτου του άπεσπάσθη καί έκσφενδονίσθη έπί τής στέγης διωρόφου οικίας κειμένης έκεϊ πλησίον. 'Ο Περρόνε διεκομίσθη εις τό νοσοκομεΐον, όπου ή κατάστασίς του θεωρείται ώς κρίσιμος.
» Συμφώνως προς τήν ’Αστυνομίαν, ό Περρόνε, 68 ετών, ό όποιος έχει ρεκόρ
συλλήψεων καί καταδικών, είχε θέσει τήν μηχανήν τοϋ αυτοκινήτου του είς κίνησιν, μέ άποτέλεσμα νά προκληθή ή έκρηξις τής βόμβας».
Κατά τηλεγράφημα τοϋ Φεβρουάριου έ.έ. άπό τήν Νέαν 'Υόρκην :
«Καμμία χώρα δέν δέχεται τον Πώλ Ρίκκα, τον ιταλικής καταγωγής γκάγκστερ πού έχουν άπελάσει οί άμερικανικές άρχές», έδήλωσε προχθές γελώντας ό ίδιος
στο γραφείο ’Αποδημίας τής Νέας 'Υόρκης, όπως τό είχε δηλώσει καί πέρυσι καί
πρόπερσι, άπό τότε δηλαδή πού τόν άπήλασαν. 'Ο Ρίκκα έφθασε στήν Νέα 'Υόρκη
τό 1920 καί πάτησε τό πόδι του στο άμερικανικό έδαφος άφοΰ έκλεψε τό διαβατή
ριο κάποιου άλλου. ’Από τότε έχει καταδικασθή δύο φορές γιά φόνο. "Εγινε μέλος
τής μεγάλης συμμορίας τοϋ Ά λ Καπόνε καί γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άντικαθιστοΰσε τόν άρχηγό του, πού ήτο φυλακισμένος. Τό 1962 τά άμερικανικά δι
καστήρια τόν κατεδίκασαν σε φυλάκισι γιά κλοπή καί τόν άπήλασαν άπό τήν χώ
ραν».
Κατά τηλεγράφημα τοϋ Φεβρουάριου επίσης άπό τήν Ούάσιγκτων :
«Τό χέρι τής Μαφίας, τοϋ συνδικάτου τοϋ εγκλήματος, εκτείνεται μέχρι τών
περιχώρων τής Νέας 'Υόρκης; 'Η ’Αστυνομία πιστεύει ότι αύτό πράγματι συμβαί
νει κατόπιν τοϋ υπόπτου θανάτου ένός άνδρός άναμεμιγμένου εις τό σκάνδαλον τών
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’Αμερικανίδων μητέρων τοϋ Λόγκ "Αϊλαντ, πού έξεδίδοντο ως «κώλλ-γκέρλς» διά
νά διασκεδάζουν καί να συμβάλουν εις τον προϋπολογισμόν τοϋ νοικοκυριού των.
«’Εντελώς τυχαίως, ως γνωστόν, κατόπιν μιας συμπλοκής μεταξύ μιας έξ
αυτών καί μιας έπαγγελματίου γυναίκας ελευθερίων ήθών, άπεκαλύφθη την περασμένην έβδομάδα ή δρασις δέκα περίπου ’Αμερικανίδων νοικοκυρών, σχεδόν όλων
ύπάνδρων. Μεταξύ τών άνθρώπων πού έξητάσθησαν μετά την σύλληψίν των περιελαμβάνετο ό διευθυντής ένος τοπικού μπάρ, της «Ίεριχοϋς», ό κ. Έντμοντ Νάγκεντ.
'Ο κ. Νάγκεντ έκάθησε προθύμως εις τό άνακριτικόν τραπέζι καί άπεκάλυψε όχι
μόνον τήν ταυτότητα τών ’Αμερικανίδων μητέρων πού έδούλευαν διά λογαριασμόν
του, άλλά καί τά ονόματα διακοσίων άπό τούς πελάτας των, όλων επιχειρηματιών,
καθώς καί τά πανδοχεία πού έστέγαζαν τάς άταξίας των. Ό Νάγκεντ θεωρείται
ύποπτος ως εχων στενάς σχέσεις μέ τήν «Κόζα Νόστρα», όπως λέγεται ή Μαφία
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τήν περασμένην Δευτέραν τό πρωί, περί τάς 6, ένας
περιπατητής έπρόσεξεν ένα αύτοκίνητον άπό όπου έξέφευγαν τολύπαι καπνού. ”Ηνοιξε τήν θυρίδα. Εις τό τιμόνι εύρίσκετο ένας άνθρωπος τον όποιον προσεπάθησεν εις μάτην ν’ άποσπάση άπό τήν θέσιν του. Αί φλόγες ήνάγκασαν τον διαβάτην
νά άπομακρυνθή.'Όταν έφθασεν ή ’Αστυνομία, άνεγνώρισε τό πτώμα. ΤΗτο ό ’Έ ντ
μοντ Νάγκεντ, ό μπάρμαν. Οί άστυνομικοί άπέκλεισαν -την πιθανότητα αυτοκτο
νίας. 'Ο Νάγκεντ έγνώριζεν άπλώς πολλά...».
’Επί τοϋ αύτοΰ άντικειμένου, άλλο τηλεγράφημα τοϋ Φεβρουάριου έ.έ. δια
λαμβάνει :
«Όπίσω άπό τό δίκτυον τοϋ έλευθέρου έρωτος, τοϋ άσκουμένου άπό νοικο
κυράς προαστίων τοϋ Λόγκ "Αϊλαντ, τό όποιον άπέδιδεν 70.000 λιρών έτησίως,
εύρίσκεται ή άπαισία χειρ τοϋ περιφήμου συνδικάτου τοϋ εγκλήματος «Κόζα Νό
στρα». Αυτό έδήλωσεν ό Γενικός Εΐσαγγελεύς Ούιλλιαμ Κάν, κατόπιν τής έρεύνης
του περί τοϋ θανάτου πού συνέβη εις ένα καώμενον αύτοκίνητον τήν περασμένην
έβδομάδα. 'Ο φονευθείς "Εντμοντ Νάγκεντ διηύθυνεν ένα κακόφημον μπάρ εις παν
δοχείου, όπου έσύχναζαν αί νοικοκυραι-ίέρειαι τοϋ έλευθέρου έρωτος.
«Πολλαί ένοχοποιήσεις, πιθανώς άνω τών 50, άναμένονται έν σχέσει προς
τήν ύπόθεσιν τών ’Αμερικανίδων νοικοκυρών. Πριν άποθάνη ό Νάγκεντ υπέγρα
ψε μακράν δήλωσιν, εις τήν όποιαν παρεδέχετο ότι έπρομήθευε γυναίκες εις τό δί
κτυον έλευθέρου έρωτος τών προαστίων καί κατωνόμαζε τάς γυναίκας καί τούς
πελάτας των. Οί χημικοί άνεϋρον εις τό πτώμα τοϋ Νάγκεντ άρκετόν άλκοόλ, ώστε
νά προκαλέση έλαφράν δηλητηρίασιν, άλλά δέν ευρον ίχνη άλλου δηλητηρίου ή τραύ
ματα. 'Υπάρχει, έν τούτοις, πιθανότης νά έχορηγήθησαν εις τον Νάγκεντ βαρβιτουρικά. Αυτό θά έξηγοΰσε διατί ό Νάγκεντ δέν έπήδησεν άπό τό αύτοκίνητον του όταν
ήρχισε νά καίεται, έξω άπό τό μπάρ του»....
Μία άποκλειστική άνταπόκρισις έξ Ούάσιγκτων, ύπογραφομένη ύπό τοϋ κ.
Τζάκ "Αντερσον καί δημοσιευθεΐσα τήν 5ην Μαρτίου 1964 εις τήν έφημερίδα «’Έ 
θνος», διαλαμβάνει τά κατωτέρω:
«'Η σύλληψις στις 'Ηνωμένες Πολιτείες δύο πρεσβευτών ως πρακτόρων διε
θνούς σπείρας ναρκωτικών, άναμένεται ότι θά έχη έντυπωσιακή συνέχεια καί θά
όδηγήση καί σ’ άλλες, άκόμη πιο θεαματικές συλλήψεις. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία
τής "Εφ-Μπί-’Ά ϊ, υπάρχουν σήμερα διπλωμάται σέ άνώτατα «πόστα» φιλικών κυ
βερνήσεων πού έχουν έλθει σ’ άπίθανη καί ιερή συμμαχία μέ τον υπόκοσμο. Καί,
γοητευμένοι άπό τό «πράσινο χαρτονόμισμα», έφθασαν στο έσχατο σημείο τής καταπτώσεως καί, ώς κοινοί μεταφορείς, μεσολαβούν μεταξύ τής σικελιανής Μαφίας
καί τής «Κόζα Νόστρα» τής ’Αμερικής γιά τήν διοχέτευσιν ήρωίνης στήν άγορά
τοϋ θανάτου. 'Ο πρώτος πού έπεσε στά δίχτυα τής ’Αστυνομίας ήταν ό πρεσβευτής
τής Γουατεμάλας, στο Βέλγιο, σενιόρ Μαυρίτσιο Ροζάλ. Συνελήφθη τό 1960 μέ
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ήρωίνη άξίας 20 εκατομμυρίων δολλαρίων στίς άποσκευές του. Καί υστέρα άπό τοιετή παρακολούθησι, νέα σύλληψις διενηργήθη τήν περασμένην εβδομάδα καί ό Με
ξικανός πρεσβευτής στήν Βολιβία Βαλβαντόρ Πάρντο-Μπολλάντ άντιμετωπίζει
τώρα τα πυρά του άνακριτοϋ.
»Ή σύλληψις τοϋ Μπολλάντ έχει τά στοιχεία συναρπαστικής περιπετείας.
Πράκτορες τής διώξεως λαθρεμπορίου ναρκωτικών είχαν γίνει σκιά του άπό τήν
στιγμή πού, φορτωμένος μέ τό «έμπόρευμα», είχε φύγει άπό τήν Νότιο Γαλλία. Σέ
κάποια στιγμή τοϋ ταξιδιού του κατώρθωσε ν’ άλλάξη βαλίτσες μ’ ένα συνένοχό
του, τον Ούραγουανό διπλωμάτη Χουάν Ά ρίτζι. Καί μέ άποσκευές, πού περιείχαν
άθώα είδη ρουχισμού, συνέχισε τον υπερατλαντικό του δρόμο διά τήν Νέαν Ύόρκην.
«Στον άερολιμένα Κέννεντυ ό Νέγρος βαστάζος, πού μετέφερε τις άποσκευές
του Μπολλάντ, ήταν μυστικός πράκτωρ. Πράκτωρ επίσης ήταν ό οδηγός τοϋ ταξί,
πού τον μετέφερε στο ξενοδοχείο του. "Οταν έγκατεστάθη έκεί φρόντισε νά πληροφορηθή άπό τό θυρωρείον άλλου κοσμικού ξενοδοχείου, άν ήταν γραμμένος ώς ένοι
κος κάποιος Ρενέ Μπρουσόν καί έφάνη ιδιαίτερα άνήσυχος, δταν τοϋ έδήλωσαν ά
γνοια. ’Αμέσως ό πρεσβευτής τηλεγράφησε στον άνθρωπό του, στήν Γαλλία: «Έξάδελφος δέν εύρέθη εις άναμενομένην διεύθυνσιν».
»Στό μεταξύ, ό συνένοχός του Χουάν ’Αρίτζι άφησεν «έπί άποδείξει» τις άπο
σκευές του μέ τήν ήρωΐνη, άξίας 14 έκατομμυρίων δολλαρίων, στήν αποθήκη ένός
άεροδρομίου. Οί πράκτορες, πού τον παρακολουθούσαν, άνέφεραν οτι έπί τρεις συ
νεχείς ήμέρας έπεσκέπτετο καθημερινά καθεδρικό ναό διά νά άνάψη κερί καί νά
προσευχηθή. Ή θρησκευτική εύλάβεια τοϋ λαθρέμπορου έπέτρεψε στούς πράκτο
ρας ν’ άντικαταστήσουν τήν ήρωίνη μέ άθώο άλεΰρι, έκτος άπό μιά μικρή ποσότη
τα πού άφησαν γιά νά χρησιμεύση ώς στοιχεΐον κατηγορίας.
»Οί άνησυχίες τοϋ Μεξικανού πρεσβευτοΰ κατηυνάσθησαν έν τώ μεταξύ άπό
νεώτερο τηλεγράφημα πού πήρε άπό τήν Γαλλία. Ό Ρενέ Μπρουσόν, πού άναζητοϋσε στή Νέα Ύόρκη, χρησιμοποιούσε τώρα άλλο ψευδώνυμο καί θά τον εΰρισκεν ώς Τζών Λαρού.
»Κατά σύμπτωσιν, ό Μπρουσόν-Λαρού κρυβόταν στο ίδιο ξενοδοχείο πού
χρησιμοποιούσαν καί οί πράκτορες διώξεως λαθρεμπόρων, στίς ήμέρες τής άργίας
τους. Άντήλλασσαν μαζί του χαιρετισμόν ώς εύγενικοί γείτονες κι’ ένας άπ’ αύτούς μάλιστα ήπιε ένα ποτηράκι μέ τον λαθρέμπορο στο μπάρ τοϋ ξενοδοχείου.
»Όταν ό κατάλογος των ύποπτων συνεπληρώθη, τό Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ έκλεισε τον
σάκκο-σιωπηλά καί άποτελεσματικά. Καί μόνον ό άρχηγός τού δικτύου έμεινεν άπ’
έξω, ό Τζίλμπερτ Κόστα, κάτοικος Ελβετίας, προμηθευτής τής ήρωίνης προς τούς
δύο πρεσβευτάς, τόν Ροζάλ καί τον Πάρντο-Μπολλάντ.
»Κατά τις άκριτομυθίες, δέν θ’ άργήση νά έλθη ή σειρά καί άλλων πρεσβευ
τών. Προοίμιο τής νέας δράσεως τής ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας θεωρείται ή προ
ήμερών σύλληψις δύο κατωτέρων διπλωματών. «'Υπήρξαν τυχεροί, έδήλωσε μυ
στικός πράκτωρ. Γιατί άν παρέδιδαν στούς άνθρώπους τής Μαφίας άλεύρι άντί
ήρωίνης, θά ήταν σήμερα δύο νεκροί διπλωμάται».
Ά ς σημειωθούν έπί τής άνταποκρίσεως αύτής τά έξής: 'Ο Τζίλμπερ Κόστα
συνελήφθη τόν ’Ιούλιον τ.έ. εις τήν Γαλλικήν Νίκαιαν, ύπό πρακτόρων τής ύπηρεσίας καταπολεμήσεως τοϋ λαθρεμπορίου ναρκωτικών Η.Π.Α. 'Ο Πάρντο Μπολάντ,
ό πρώην Μεξικανός πρεσβευτής κατεδικάσθη τήν 22αν ’Ιουλίου έ.έ. εις φυλάκισιν
18 έτών. Ή παρ’ αυτών μεταφερομένη ήρωίνη ήτο άξίας 13.500.000 δολλαρίων.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον
_________________ Χ ουάιτχεντ « Ή ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν--------------------------τοϋ ’Αστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια άπό τό
-----------------------------------------------------------------------προηγούμενο)

'Η επιστολή αυτή παρέσχε στους υπαλλήλους τοϋ F.B.I. κάτι τό συγκεκρι
μένο. ’Άρχισαν τις έρευνές τους καί σέ λίγο άνεκάλυψαν δτι κάποιος Τζούλιο Λοπέζ Λίντο υπήρξε θΰμα τροχαίου άτυχήματος στις 18 Μαρτίου. Οί μάρτυρες πού
έξετάσθησαν κατέθεσαν δτι κατά τήν στιγμή τοϋ άτυχήματος, βρισκόταν καί ένας
άλλος άνδρας μαζί μέ τον Λίντο, ό όποιος εΐχε άρπάξει τον χαρτοφύλακα τοΰ τραυματισθέντος καί εΐχε έξαφανισθή. Έ ν συνεχεία οί ύπάλληλοι τοΰ F.B.I. εξακρί
βωσαν δτι τό πραγματικό δνομα τοϋ Λίντο ήταν Ουλριχ Φόν Ντέρ ’Όστεν, μέσα
δέ στα χαρτιά του βρήκαν ένα δνομα, μια διεύθυνσι καί τον άριθμό ενός τηλεφώ
νου, άπό τα όποια άπεκαλύπτετο δτι ό «Τζό Κ», ό άποστολεύς των επιστολών,
ήταν ό Λούντβιχ.
Οί ύπάλληλοι τοΰ F.B.I. συνέλαβαν τον Λούντβιχ στις δυτικές ακτές τήν
στιγμή πού προσπαθούσε να δραπέτευση στο εξωτερικό μέ ένα πλοίο. ’Έτσι, μέ
τήν σύλληψι τοΰ Λούντβιχ, εξαρθρώθηκε ολόκληρο τό δίκτυο. Συνελήφθησαν καί
άλλοι, μεταξύ των οποίων ήταν καί ό Πάουλ Μπόχαρτ, άπόστρατος άξιωματικός
τοΰ γερμανικού στρατού, ό όποιος, πριν έρθη στις Η.Π.Α., έδίδασκε γεωπολιτική στο
γεωγραφικό στρατιωτικό σεμινάριο τοΰ γερμανικού στρατού. 'Ο Μπόχαρτ συνεκέντρωνε καί ταξινομοΰσε τις διάφορες πληροφορίες πού τοΰ προσεκόμιζεν ό Λούντβιχ, πριν νά τις διαβιβάση στή Γερμανία.
*
* *
~
’Άλλη ύπόθεσις κατασκοπείας, ήταν «ή γυναίκα μέ τις κοΰκλες», πού έγρα
φε τόσο ευγενικά καί άθώα γράμματα γιά τις κοΰκλες της. Κάποτε δμως ένα άπό
τά γράμματά της έπεστράφη άπό τό Μπουένος Ά ϊρες μέ τήν σφραγίδα: «άγνω
στος ό παραλήπτης». 'Ο ταχυδρόμος έφερε τό γράμμα στήν κυρία Σάρα Γ., κάτοι
κον τοΰ Πόρτλαντ τοΰ ’Όρεγκον, τό δνομα τής οποίας άνεγράφετο επί τοΰ φακέλου
ώς άποστολέως.
—Δέν είναι δικό μου τό γράμμα αύΐό, εΐπεν έκπληκτη ή κυρία Γ. Δέν γνω
ρίζω κανένα στο Μπουένος Άϊρες.
Τό άθώο γράμμα έγραφε, περίπου τά εξής:
«Έ χω επισκευάσει ένα ωραίο Σιαμαίο χορευτή πού έπαθε μιά ζημιά, δη
λαδή έσπασε στή μέση. Τώρα δμως πού επιδιορθώθηκε μοΰ άρέσει πολύ. Δέν μπό
ρεσα νά βρω παρέα γιά τον Σιαμαίο αύτό χορευτή, καί γι’ αύτό έχω ντύσει μιά μι
κρή άπλή κούκλα καί τήν έχω μετατρέψει σέ δεύτερο Σιαμαίο χορευτή...».
Κατόπιν καί άλλα γράμματα πού άνεφέροντο στις κοΰκλες πέρασαν άπό τά
χέρια τής λογοκρισίας, πού κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν γραμμένα άπό τό ΐδιο
πρόσωπο. Οί κρυπτογράφοι μελέτησαν τις έπιστολές αύτές στο έργαστήριο τοΰ
F.B.I. καί τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα δτι «Σιαμαίοι χορευταί» έσήμαιναν άεροπλανοφόρα, καί «κοΰκλες» πολεμικά πλοία. Καί τότε, άπό τις περιγραφές
γύρω άπό τις κοΰκλες, έβγαινε τό σωστό κείμενο:
«’Έ χω πληροφορίες δτι ένα ώραϊο άεροπλανοφόρο ύπέστη ζημίες, δηλαδή
έπλήγη μέ τροπίλλη στό μέσον. Τώρα επισκευάζεται. Επειδή δέν ήταν δυνατόν
νά άντικατασταθή, ένα άλλο πολεμικό πλοίο μετετράπη σέ δεύτερο άεροπλανοφόρο...».
Τό γράμμα αύτό εΐχε γραφή μερικές ήμέρες μετά τον άπόπλουν τοΰ άμερικανικοΰ αεροπλανοφόρου «Σαρατόγκα» άπό τό Πάτζετ Σάουντ γιά τό Σάν Ντιέγκο.
'Η ευγενική δμως κυρία πού άγαποΰσε τις κοΰκλες της, εΐχε κάνει ένα λά-
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θος. Είχε άναγράψει έπί του φακέλου ώς άποστολέα το δνομα καί τήν διεύθυνσι τής
κ. Μ., μέ τήν όποια είχε γνωρισθή προσφάτως. "Οταν ό υπάλληλος του F.B.I. κάλεσε τήν κ. Μ. για να άναγνωρίση τό γράμμα, αυτή έδήλωσε δτι είναι δικό της.
—Μήπως υποθέτετε κανένα πού νά μπορούσε νά χρησιμοποιήση τό δνομά
σας; ρώτησε ό υπάλληλος.
'Η κ. Μ. σκέφθηκε γιά μιά στιγμή, μετά γούρλωσε τά μάτια της καί είπε :
—Βάζω στοίχημα δτι είναι ή Βέλφαλη Ντίκινσον άπό τή Νέα 'Υόρκη. "Εχω
άγοράσει μερικές κούκλες άπ’ αύτή καί, επειδή δεν μπορούσα νά τήν εξοφλήσω
άμέσως, μοΰ έστειλε μερικά γράμματα.
Οί ύπάλληλοι τού F.B.I. δεν μπορούσαν νά θεωρήσουν τήν έπινόησι τής γυ
ναίκας αύτής ώς έπιτυχή μέθοδο προς διενέργεια κατασκοπείας, άλλά δεν μπορού
σαν δμως καί νά τήν παραγνωρίσουν.
Καί άλλα γράμματα πού είχαν γραφή άπό τήν Βέλφαλη Ντίκινσον συγκρίθηκαν μέ ένα άπό τά γράμματα πού είχαν ταχυδρομηθή προς τήν Νότιο ’Αμερική.
Ή σαν γραμμένα μέ τήν ίδια γραφομηχανή.
Κατ’ άρχάς ή Βέλφαλη προσποιήθηκε τήν άθώα. Μέσα στο χρηματοκιβώ
τιό της βρέθηκαν χαρτονομίσματα των 100 δολλαρίων, τά όποια ίσχυρίσθηκε δτι
προήρχοντο άπό τήν περιουσία τού συζύγου της. Μετά δμως άλλαξε τά λόγια της
καί μαρτύρησε δτι ό μακαρίτης σύζυγός της είχε λάβει άπό τον ’Ιάπωνα ναυτικό
άκόλουθο 25.000 δολλάρια (άπό τον Ίχίρο Γιοκοχάμα) τήν 26 Νοεμβρίου 1941,
γιά νά τού δίνη πληροφορίες. Έπέμενεν δτι αύτή ή ίδια δέν έδιδε πληροφορίες, τά
στοιχεία δμως άπεδείκνυαν αύτήν ένοχο καί δχι τον σύζυγό της.
'Η Ντίκινσον έστάλη στο δικαστήριο μέ τήν κατηγορία διενεργείας κατα
σκοπείας, ή εΐσαγγελεύς δμως έδέχθη τήν άγωγή της γιά τήν παραβίασι τού άπορρήτου των έπιστολών της καί δέν τήν κατεδίκασε σέ θάνατο. Κατά τήν δίκη, ό δι
καστής Σάκελφορντ τής είπε:
-—Μοΰ είναι δύσκολο νά πιστέψω δτι ύπάρχουν μερικοί άνθρωποι πού δέν μπο
ρούν νά άντιληφθοΰν δτι τό ’Έθνος μας διεξάγει άγώνα ζωής καί θανάτου... ’Εσείς
άσφαλώς διενεργούσατε κατασκοπεία... Είσθε πολύ τυχερή καί τή γλυτώνετε φθη
νά πού δέν καταδικάζεσθε σέ θάνατο ή ισόβια δεσμά.
*
* *
Στον άντικατασκοπευτικό του άγώνα τό F.B.I. άνεκάλυψε σατανικά κατα
σκοπευτικά δργανα τού έχθροΰ, πού έμοιαζαν μέ τά σύνεργα ταχυδακτυλουργού.
'Ένας πράκτορας τού έχθροΰ πού συνελήφθη, είχε στήν τσέπη του ένα κουτί σπίρ
τα. Τά περισσότερα σπίρτα ήσαν πραγματικά σπίρτα, τέσσερα δμως ήσαν μολύ
βια γιά άόρατη γραφή. "Αλλοτε πάλι άπεστέλλοντο σήματα μέσα σέ στυλογράφους,
πού έπρεπε νά άνοιχθή ή άποθήκη τους γιά νά έξαχθή τό σήμα. Κώδικες έκρύπτοντο μέσα σέ βιβλία καί περιοδικά μέ μικροσκοπικές καρφίτσες, άνάμεσα σέ ώρισμένα γράμματα.
Μία άπό τις πιο συνταρακτικές επιτυχίες τού F.B.I. ήταν ή άνακάλυψις των
μυστικών μικροφίλμς τών Ναζί, πού ήταν ίσως τό πιο εύφυές κατασκοπευτικό
δπλο τού Β' παγκοσμίου πολέμου.
Περί τις άρχές τού 1940, τό F.B..I. έλαβε μιά πληροφορία άπό ένα πράκτορά του δτι οί Γερμανοί είχαν τελειοποιήσει μιά νέα μέθοδο διαβιβάσεως μυστικών
πληροφοριών άπό τις χώρες τών συμμάχων. Ό πράκτορας αυτός είχε φοιτήσει
στή σχολή κατασκοπείας τού Κλόπστοκ Πανσιόν καί είχε άκούσει τον Δρα Ούγκώ
Σέμπολτ, τον διευθυντή τής σχολής, νά λέη σέ μιά διάλεξί του:
—Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τών πρακτόρων τού Φύρερ στή Βόρειο καί Νό
τιο ’Αμερική είναι πώς θά μπορέσουν νά διατηρήσουν τήν επαφή τους μαζί μας.
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Τό πρόβλημα όμως έχει λυθή τώρα καί σέ λίγο θά μπορούμε να επικοινωνούμε μέ
τούς άνά τον κόσμο πράκτοράς μας μέ κάθε ασφάλεια καί μυστικότητα...
'Ο πράκτορας αύτός εξήγησε ότι έπρόκειτο για μια τελειοποίησι τής φωτο
γραφίας, κατά τήν οποία τό κείμενο μιας ολοκλήρου σελίδος ήταν δυνατόν νά μεταφερθή πάνω σέ ένα φιλμ όχι μεγαλύτερο άπό τό κεφάλι μιας καρφίτσας. Πράγ
ματι, είχε ίδή ενα τέτοιο μέ τό μικροσκόπιο, έπέστησε δέ τήν προσοχή τοΰ F.B.I.
νά ψάξη γιά τέτοιες κηλϊδες πάνω στά σήματα πού θά έλάμβανε.
Τότε έφθασε στή Νέα 'Υόρκη, προερχόμενος άπό τη Νότιο ’Αμερική, ένας
νεαρός Μπαλκάν. ’Έδωσε τά στοιχεία του στον ξενοδόχο καί δέν τοϋ έπροξένησε καμμιά έκπληξι όταν στο δωμάτιό του βρήκε δύο ύπαλλήλους τοϋ F.B.I. νά
τον περιμένουν. 'Ο νεαρός ήταν επιστρατευμένος άπό τούς Γερμανούς, γιά τούς ο
ποίους δούλευε, τώρα όμως άπεφάσισε νά δουλέψη γιά τό F.B.I.
'Ο νεαρός έσυρε άπό τήν τσέπη του τέσσερα τηλεγραφικά σήματα. Τά σή
ματα αύτά έστάλησαν στο έργαστήριο τοΰ F.B.I., οπού, κάτω άπό τό φως λαμπτήρος φθορίου, ό τεχνικός διέκρινε κάτι μικροσκοπικές μαΰρες κηλϊδες σέ διάφορα
σημεία πάνω στο χαρτί. ’Άρχισε νά περιεργάζεται μιά άπ’ αύτές, πού δέν ήταν
μεγαλύτερη άπό τήν κοκκίδα τής τελείας πού βάζουμε στο τέλος μιας φράσεως.
Τήν κοίταξε μέ τό μικροσκόπιο πού μεγαλώνει τά άντικείμενα διακόσιες φο
ρές, καί τότε είδε κάτω άπό τό φακό του νά άναπαράγεται μιά ολόκληρη σελίδα.
Έπεξεργάσθηκε καί τις άλλες κηλϊδες καί διεπίστωσε ότι ήταν κείμενα σημάτων.
Μιά άπό τις κηλϊδες αύτές περιείχε τό κατωτέρω κείμενο: «Δέν υπάρχει λό
γος νά πιστεύουμε ότι οί ’Αμερικανοί επιστήμονες έχουν σημειώσει προόδους στην
χρησιμοποίησι τής άτομικής ένεργείας. Συνεχής ένημέρωσις περί των πειραμάτων
έπί τής άτομικής ένεργείας. Ποιος τρόπος χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. γιά τήν
μεταφορά βαρέος ούρανίου; Ποϋ διενεργοϋνται τά πειράματα μέ τό ούράνιο;
Ποιες άλλες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται κατά τά πειράματα αύτά; Πλησιάσετε
τούς ειδικούς».
Αύτό ήταν τό μυστικό των κηλίδων. "Ενας θρίαμβος τής φωτογραφικής τέ
χνης. 'Η άποκάλυψίς τους στο έργαστήριο τοΰ F.B.I. έδωσε τήν δυνατότητα νά τεθή τό F.B.I. έπί τά ϊχνη άλλων κατασκόπων πρακτόρων τοΰ έχθροΰ καί των συν
εργατών τους, πού δροΰσαν σ’ ολόκληρη τή Βόρειο καί Νότιο ’Αμερική, καί νά έξαρθρωθή έτσι ένα γερμανικό δίκτυο κατασκοπείας στο Μεξικό, μέ τήν συνεργασία τών
μεξικανικών άρχών.
"Ενας άπό τούς πιο περίφημους διπλούς πράκτορες τοΰ F.B.I. ήταν ό ύπ’
άριθμ. ND98. Αύτός διενεργούσε είσαγωγικό-έξαγωγικό έμπόριο στή Γερμανία,
όταν άποστρατεύθηκε άπό τούς Ναζί καί έγινε πράκτοράς τους. ’Εστάλη σέ σχολή
οπού έκπαιδεύθηκε στή μυστική γραφή, στόν άσύρματο καί τήν κρυπτογράφησι,
καί τοΰ έδόθησαν οδηγίες πού ήσαν γραμμένες πάνω σέ μικροφίλμς.
Μιά μέρα, τό 1941, ό πράκτορας ύπ’ άριθμ. ND98 έκλήθη στά γραφεία τής
γερμανικής άντικατασκοπείας στο ’Αμβούργο. "Ενας άξιωματικός Ναζί τοΰ είπε:
—Θά πας στην Ούραγουάη οπού θά έγκαταστήσης ένα άσύρματο. Αύτά εί
ναι τά ονόματα άτόμων πού θά σοΰ δίνουν πληροφορίες σχετικές μέ τήν παραγω
γή καί τις στρατιωτικές έγκαταστάσεις στις Η.Π.Α., τις όποιες θά μάς διαβιβάζης
μέ τον άσύρματο. Μόλις έγκαταστήσης τον άσύρματο, θά έρθης σέ έπαφή μαζί
μας. Πάρε τά χαρτιά σου καί τις οδηγίες.
,
(Συνεχίζεται)
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-------
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Κατά τήν νέαν ερευνάν άνεϋρον καί άλλας κηλίδας αίματος έπί της εσωτερι
κής έπιφανείας τής ύαλου του παραθύρου τής θέσεως εις ήν έκάθητο ή γυνή, ώς
καί εις το κάτω μέρος τής ξύλινης έπενδύσεως τοϋ εσωτερικού τής θύρας τού αυ
τοκινήτου.
Αΐφνιδίως δμως παρουσιάσθη καί ό ψυχικώς πάσχων σύζυγος, κρατών εν
δοχεϊον έλαίου αυτοκινήτου. "Οταν άντελήφθη τούς άστυνομικούς, έδικαιολογήθη
δτι μετέβαινε διά νά τδ τοποθέτηση εις τδ αύτοκίνητον, άλλά κατά τούς άστυνομικούς μάλλον διά νά καταστρέψη—πλύνη—τάς ύπαρχούσας κηλίδας αίματος ή νά
θέση πϋρ εις τδ αύτοκίνητον.
Κατόπιν καί τής νέας αυτής διαπιστώσεως, αί ύπόνοιαι των δύο άστυνομικών
ένισχύθησαν καί άμα τή άνατολή τής ημέρας μετέβησαν εις τδ σημεΐον εις δ άνευρέθη τδ πτώμα τής γυναικός, δπου, έκτδς τών κηλίδων αίματος, άνεϋρον εις άπόστασιν 150 μέτρων πέραν τής θέσεως εις ήν εκειτο τδ πτώμα καί χειρόκτιον τής γυναικός, ώς καί λίθους μετά κηλίδων αίματος καί τρίχας, τούς οποίους προφανώς εί
χε χρησιμοποιήσει δ κακούργος διά νά άποτελειώση τδ θύμα του.
Κατόπιν καί τών νέων εύρημάτων έπελήφθησαν καί οί έπαΐοντες καί ό ώς
τεθλιμένος σύζυγος έμφανιζόμενος κακούργος παρεπέμφθη εις την Δικαιοσύνην
καί κατεδικάσθη εις ισόβιον κάθειρξιν. Τδ θύμα τδ είχε νυμφευθή τδ 1948 καί τδ
1958 τδν ειχεν έναγάγει δι’ έγκατάλειψιν εις τήν Δικαιοσύνην καί εΐχεν έκδοθεΐ κατ’
αύτοΰ δικαστική άπόφασις, δι’ ής ύποχρεοϋτο νά τής καταβάλη έν σημαντικδν ποσδν διατροφής καί διά νά άπαλλαγή τήν έφόνευσεν, έπιτεθείς πρώτον κατ’ αύτής
έντδς τού αύτοκινήτου του καί έπειδή κατώρθωσε καί τού διέφυγε, τήν κατεδίωξε
καί εις τδν πέραν τής οδού άγρόν, δπου καί τήν άπετελείωσε. Δι’δ καί οί λίθοι μετά
κηλίδων αίματος καί τριχών, τδ χειρόκτιον καί πολλαί άλλαι κηλίδες αίματος.
Κατόπιν έσυρε τδ πτώμα μέχρι τού άκρου έπί τής οδού, διήλθεν άνωθεν αύ
τοΰ ό οπίσθιος άριστερδς τροχός, έρριψε τδ «κραγιδν» καί τδ κυτίον τής πούδρας
έπί τοϋ δαπέδου τού -καθίσματος, εις ό έκάθητο ή γυνή, προύκάλεσε φθοράς τών
στηριγμάτων τής θύρας, διά νά δείκνυται έξ αύτών τδ άπότομον αύτής άνοιγμα, καί
άνέμενε μετά ταΰτα τήν διέλευσιν αύτοκινήτου, διά νά είδοποιήση περί τού άτυχήματος καί νά ζητήση βοήθειαν.
Ά λλ’ ή παρατηρητικότης ένδς άπλοΰ άνδρδς τής ’Αστυνομίας, καί δη έν καιρώ νυκτός, πρώτου καταφθάσαντος εις τδν τόπον ένδς μετά πανουργίας τελεσθέντος έγκλήματος, καί ή ερμηνεία ήν έ'δωσε διά τής δημιουργικής του φαντασίας, παρέσχε τήν εύκαιρίαν καί εις τούς προϊσταμένους του, δταν έπελήφθησαν τής ύποθέσεως, νά διαπιστώσουν καί άποδείξουν τήν ένοχήν τοϋ άπαισίου κακούργου.
γ) Ό Γεώργιος Άντύπας, κάτοικος Γλυφάδας, έτών 60, μεταβαίνωνδιάτοΰτρικύκλου του εις τήν έργασίαν του, άνευρέθη περί τήν 7ην ώραν τής 6-10-63 νεκρδς
παρά τδ ρεϊθρον τής λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Β', έναντι προσγειώσεως αερο
σκαφών εις άεροδρόμιον Έλληνικοΰ. Έ κ τής προχείρου έξετάσεως διαφόρων μαρ
τύρων έπιθανολογήθη δτι τδ άγνωστον αύτοκίνητον ήτο ’Αμερικανού, έργαζομένου
έντδς τοϋ άεροδρομίου.
Κατά τήν έξέτασιν—διερεύνησιν—τών, έντδς τοϋ άεροδρομίου, εις ’Αμερι
κανούς άνηκόντων αύτοκινήτων, άνευρέθη έπί τοϋ ύπ’ άριθ. 3432 SS.N.Y. καί ά
νωθεν τοϋ έμπροσθίου δεξιού προφυλακτήρος αύτοϋ, έσφηνωμένον μικρδν μεταλ-
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λικόν εξάρτημα, μέ έρυθράν ύαλον έκ των χρησιμοποιουμένων ώς οπίσθια «λάμπα»
καί τό όποιον άνήκεν είς τό τρίκυκλον τοϋ θύματος, δπερ εξάρτημα, έμπλακέν κατά
τήν σύγκρουσιν εις τά έξαρτήματα τοϋ αυτοκινήτου, άπεσπάσθη έκ τοϋ τρικύκλου
και παρέμεινεν έπί τοϋ αυτοκινήτου, διά νά διαλαλή τήν πράξιν του.
Τό μικρόν τοϋ φωτός εξάρτημα έ'φερε τον άριθμ. Κ12427 ΙΜΠΕΞ. Τό έτε
ρον δμοιόν του ήτο έπί τοϋ έμπροσθίου μέρους τοϋ τρικύκλου.

Τρίκυκλον καί υπαίτιον αύτοκίνητον.

'‘Φί'ψ'άά».

’Εξάρτημα όπισθίου φωτισμοΰ τρι
κύκλου, άνευρεθέν είς τό έμπρόσθιον τμήμα τοϋ «ύποπτου αύτοκινήτου».

Τό έτερον έξάρτημα φωτισμού τοϋ
τρικύκλου, έπί τοϋ έμπροσθίου μέ
ρους αύτοΰ.

Κατόπιν τής άνωτέρω διαπιστώσεως έκλήθη ό οδηγός, δστις έδήλωσεν...
άγνοιαν τοϋ... μικροσυμβάντος, άλλά τέλος, δτε τοϋ έπεδείχθησαν τά στοιχεία της
ένοχης, ώμολόγησεν.
Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ

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

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑ Τ ΡΙΚ Η Σ Κ Α Ι ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ
ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΙΩΣΕΩΝ
--------------------- 'Τπό τοϋ Υγειονομικού Διευθυντοϋ Β' κ. Γ . Κ Ο Υ ΤΣΟ Υ ΡΗ---------------------

Οί λόγοι έκ τών όποιων ώρμήθημεν εις την γραφήν τής μελέτης
ταντης είναι: α) ή ιδέα ή όποια διακατείχαν ημάς από των πρώτων
ετών τής άσκήσεως τον ιατρικού επαγγέλματος, εν σχάσει με τάς δο
κιμασίας και τούς πόνους τους όποιους νφίσταντο ασθενείς τινες πάσχοντες εξ ανιάτων και οδυνηρών νόσων (περιπτώσεις τινες τοϋ καρκίνον
κ. &.), και β) ή σκέψις τού πώς θά ήτο δυνατόν και θεμιτόν να άνακονφισθώσιν από τούς πόνους οί ασθενείς οντοι.
'Η σκέψις αντη κατέστη έτι ζωηροτέρα εν ήμίν έκ τής άναγνώσεως βραδντερον διαφόρων μελετών και τής παρακολουθήσεως διαλέξεών τινων εν Γερμανία, σχετικών με την απαλλαγήν από τούς πό
νους τών ασθενών τούτων διά τής έπενεργείας τοϋ ιατρού.
Πάντα τα άνωτέρω, προς Ικανοποίησιν εσωτερικής άνάγκης καί ϊνα
τό θέμα έλθη εις γενικωτέραν συζήτησιν καί οί πολλοί διδαχθώσί τι
επ’ αυτού, έπεισαν ημάς όπως φέρωμεν εις φώς την μελέτην ταυτην.
Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

Το θέμα τής ευθανασίας δεν είναι νέον- έχει (απασχολήσει επιστήμονας, ια
τρούς, κοινωνιολόγους, οπαδούς θρησκειών, ποινικολόγους και άλλους.
Ώ ς γνωστόν, έκ τής λέξεως εύθανασία (εύ + θνήσκειν), εννοείται το « κ α 
λ ώ ς θ ν ή σ κ ε ι ν » , τούτέστιν ό άνευ οδύνης και σωματικής ή ψυχικής αγωνίας
έπερχόμενος θάνατος, κατ’ έπέκτασιν δέ καί ό ένδοξος υπέρ εύγενοΰς σκοπού θά
νατος.
Εις το « κ α λ ώ ς θ ν ή σ κ ε ι ν » άπεδίδετο ύπό τών άρχαίων Ελλήνων τό
ση σημασία όση καί εις τό « κ α λ ώ ς ζ ή ν ». Διά τούτο δεν έθεωρεϊτο ώς καλόν
ούτε τό να ζή τις έπωδύνως, ούτε τό ν’ άποθνήσκη καθ’ όμοιον τρόπον διά ν’ άπαλλαγή άπό τάς βιοτικάς άτυχίας, άλλά τ ό : « ά μ φ ό τ ε ρ α τ α ΰ τ α κ α λ ώ ς
έπιτελέσαι».
,
Ή εύθανασία, ύπό την έννοιαν τού άνωδύνου σωματικώς καί έν ψυχική γα
λήνη θανάτου, δύναται νά είναι φυσιολογική, άποτελεϊ δέ συνηθεστάτην περίπτωσιν.
Εις άπόδειξιν τούτου δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν πάμπολλα παραδείγματα άτόμων, προκεχωρημένης ιδία ήλικίας, θανόντων έκ συγκινήσεως εις ήμέραν κατά τήν
οποίαν έώρταζον έν μέσω συγγενών καί φίλων τήν έπέτειον τών γενεθλίων των, ή
τής ονομαστικής των έορτής, ή άλλο τι εύτυχές γεγονός. Θά ήδυνάμεθα μάλιστα ν’
άναφέρωμεν μεταξύ τών πολλών περιπτώσεων φυσιολογικής εύθανασίας τήν περίπτωσιν τού Διαγόρου, άποτελοΰσαν κλασσικόν παράδειγμα φυσιολογικής καί έκ συγκινήσεως εύθανασίας. Ούτος, ώς γνωστόν, γέρων πλέον καί πολιός, είχε τήν ευτυ
χίαν νά ιδη Όλυμπιονίκας καί τούς τρεις υιούς του Άκουσίλαον, Δημάγετον και
Δωριέα, οί όποιοι μετά τήν νίκην των άφήρεσαν άπό τάς κεφαλάς των τούς στεφά
νους καί έστεφάνωσαν τον πατέρα των, τον όποιον άνεγείραντες έπι τών ώμων
των, περιήγαγον άνά τό στάδιον. Τότε τό πλήθος έπευφήμησε πατέρα καί υιούς
καί έφώναξε: « Κ ά τ θ α ν ε Δ ι α γ ό ρ α (Χ) ο ύ κ ε ι ς " Ο λ υ μ π ο ν ά ν α β ή 1. Διαγόρας : Διάσημος Ρόδιος αθλητής τοϋ 5ου π.Χ. αϊώνος, άνακηρυχθείς νικητής εις
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σ ε ι » · ή τ ο ι : Ά π ό θ α ν ε π ι α Δ ι α γ ό ρ α , δ έ ν μ π ο ρ ε ί ς ν α γ ίν η ς ’Ο λ ύ μ π ι ο ς . ^ )
Πράγματι δέ ό γέρων άπέθανεν από τήν μεγάλην ευτυχίαν. 'Υφίσταται όμως
καί τό θέμα τής τεχνητής ευθανασίας, τούτέστιν ή περίπτωσις άτόμων πασχόντων
άπό άνίατον καί βασανιστικήν άσθένειαν καί εις τα όποια εξασφαλίζεται άνώδυνος
θάνατος διά παροχής ιατρικής βοήθειας, ήτοι διά διαφόρων φαρμακευτικών ή χη
μικών ουσιών, αίτινες άμβλύνουσι τήν άντίληψιν τών πασχόντων, έπιφέρουσιν αί
σθημα ευφορίας καί άπαλάσσουσιν αυτούς γενικώς τών δεινών, ένώ άντιθέτως ή
εις τήν ζωήν διατήρησις, ούχί σπανίως μάλιστα διά τεχνητών έπίσης μέσων έπιτυγχανομένη, σημαίνει παράτασιν τοϋ μαρτυρίου των.
Τό θέμα τούτο είναι επίκαιρον εις τον αίώνά μας καί άπησχόλησε καί άπασχολεΐ πλείστας οσας ίατρικάς καί άλλας προσωπικότητας τής έποχής.
(
Κατωτέρω άναφέρομεν περιπτώσεις ευθανασίας, αί όποΐαι συνετάραξαν άπαν
τα τον πεπολιτισμένον κόσμον τής έποχής μας. Παλαιοτέρα πως περίπτωσις, άποτελοΰσα κλασσικόν παράδειγμα ευθανασίας, είναι ή τού’Αμερικανού ιατρού Hermann
Sander, ή οποία εϊχεν άπασχολήσει προ 15 έτών εύρύτατα τήν διεθνή κοινήν γνώ
μην καί είχε φέρει πάλιν εις έπικαιρότητα τό ζήτημα τής τεχνητής εύθανασίας.
Ό ιατρός Hermann Sander, τήν 4ην Δεκεμβρίου 1949 επέσπευσε τον θάνατον
τής άνιάτως έκ καρκίνου πασχούσης καί φρικωδώς τυραννουμένης έξηκοντούτιδος
Aby - Borotio. 'Ο ιατρός Hermann Sander εις τήν μικράν άμερικανικήν πόλιν
Manchester τής πολιτείας New Hampshire, συνεδέετο διά στενού φιλικού δεσμού
μέ τήν οικογένειαν Boroto. 'Η γηραιά κυρία Boroto, προσβληθείσα ύπό άνιάτου
καρκίνου, διήγε μαρτυρικόν βίον. Ή κατάστασις αυτή είχε καταστήσει έπίσης μαρ
τυρικήν καί τήν ζωήν τού συζύγου της, ό όποιος τήν συνεπόνει. 'Ο ιατρός Her
m ann Sander, λόγω τού φιλικού του δεσμού μέ τήν οικογένειαν έζη δλην τήν τρα
γωδίαν καί, ώς ιατρός, έγνώριζεν δτι οόδεμία ελπίς σωτηρίας υπήρχε διά τήν γηραιάν κυρίαν. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ό ιατρός Sander τήν πρωίαν τής
4ης Δεκεμβρίου 1949 εΐσήλθεν εις τό δωμάτιον τής άσθενοΰς, εις τό νοσοκομεϊον
εις τό όποιον αΰτη ένοσηλεύετο, καί, αντί νά τής κάμη τήν συνήθη καταπραϋντικήν
ένεσιν, τής έ'καμεν ένδοφλέβιον έ'νεσιν 10 κυβικών έκ. άέρος. Ό άήρ ούτος, εισχωρήσας εις τήν κυκλοφορίαν τής άσθενοΰς, έπέφερε τον άμεσον θάνατόν της. Έ ν πλήρει δέ πεποιθήσει ό ιατρός Sander δτι είχε διαπράξει έργον άνθρωπιστικόν, ένέγραψε τήν πραξιν του εις τό βιβλίον συμβάντων τού νοσοκομείου, μέ αποτέλεσμα
νά μηνυθή καί συλληφθή έπί άνθρωποκτονία έκ προμελέτης.
Κατά τήν δίκην του, ή όποια διεξήχθη τον Μάρτιον τού 1950, ολόκληρος ό
άμερικανικός τύπος, μαζί δέ μέ αυτόν καί μεγάλη μερίς τού παγκοσμίου τύπου, ώς
έπίσης καί πολλοί έπιστήμονες, έτι δέ καί κληρικοί, έτάχθησαν ύπέρ τού Sander,
τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον ό σύζυγος, ή θυγάτηρ καί άλλα συγγενικά πρόσωπα
τής θανούσης, προσήλθον εις τήν δίκην ώς μάρτυρες καί έχαρακτήρισαν τον δολο
φόνον ώς ε υ ε ρ γ έ τ η ν τής θανούσης καί τής οικογένειας της.
Έτέρα περίπτωσις είναι ή τής Βελγίδος Suzanne Vandeput :
Τό πρώτον δεκαπενθήμερον τού Νοεμβρίου τού 1962 εις τήν Λιέγην τού
Βελγίου συνέβη συνταρακτική τραγωδία. Ή τριακονταέτις Βελγίς μητέρα Suzan
ne Vandeput έλάμβανε κατά τήν διάρκειαν τής κυήσεώς της τό νέον φάρμακον
Θ α λ ι δ ο μ ή δ η , τό όποιον έχορηγεϊτο ώς άριστα δρών ήρεμίστικώς καί κατευτούς τέσσαρας πανελληνίους άγώνας (Πύθια, Νέμεα, ’Ολύμπια, ’Ίσθμια). Πινδάρου, Ό λυμπιονίκης VII. Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Πελοπίδας 34.
1. ’Ολύμπιος : Ό τοϋ Όλύμπου, ουράνιος. Έπίθετον τών άρχαίων θεών. Διά τοϋ έπιθέτου τούτου έχαρακτηρίζετο ιδία ό Ζεύς, παραλειπομένου τοϋ κυρίου ονόματος : « Ό ’Ολύμ
πιος».

Ή ευθανασία καί ή διερεύνησις ταύτης
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ναστικώς έπί τοΰ φυτικοϋ νευρικού συστήμ.ατος. ’Αποτέλεσμα της λήψεως τοϋ φαρ
μάκου τούτου ύπήρξεν ή γέννησις βρέφους παραμεμορφωμένου,μέ βαρείας σωματικάς πλημμελείας, δυσμορφίαν καί έλαττωματικότητας.
Ή κυρία Vandeput έν τή παρόδω έλαχίστου χρόνου άπό τοϋ τοκετού της,
έπτά ήμερων περίπου, καθ’ όν χρόνον ένιοι
έπιστημόνων ιατρών έχαρακτήρισαν ώς άνίατον την πάθησιν τοϋ βρέφους, ένιοι δέ άπέφυγον ν’ άποφανθώσιν όριστικώς έπί τούτου, έπρομηθεύθη παρά τοϋ συμπολίτου καί οικογενειακού της ιατρού
κ. Jacques Casters, ναρκωτικά φάρμακα « β α ρ β ι τ ο υ ρ ι κ ά » , διά των όποιων
έθανάτωσε το παραμεμορφωμένον βρέφος της.
'Η περίπτωσις αυτή έδημιούργησε μίαν των μεγαλυτέρων δικών εις τά έγκληματολογικά χρονικά, ή οποία πολύ δικαίως άπεκλήθη παγκοσμίως « Δ ί κ η
τοϋ αί ώνος».
’Άλλην περίπτωσιν άναφέρομεν την τοϋ Γερμανού ιατρού νευρολόγου Wegner,
ό όποιος έθανάτωσε την άνιάτως καί όδυνηρώς πάσχουσαν σύζυγόν του, λόγω προκεχωρημένης μορφής χρονιάς διασπάρτου μυελίτιδος, καταληξάσης εις κατά πλάκας
σκλήρυνσιν.
'Ωσαύτως άναφέρομεν την περίπτωσιν τοϋ Ροταριανού Άγγλου ιατρού Mau
ris Millard εις Bartin τής ’Αγγλίας, ό όποιος άπεκάλυψεν, ήμέραν Δευτέραν, κατά
τήν συνεστίασιν τής τοπικής Ροταριανής λέσχης οτι έχορήγησε θανατηφόρον φάρμακον εις άσθενή τινα καί άφωσιωμένην χριστιανήν, ή όποια έδοκίμαζε φοβερούς
πόνους,, συνεπεία καρκίνου.
'Η πρόσφατος έπίσης περίπτωσις τής έν Frankfurt τεσσαρακονταέτιδος Γερμανίδος Δρος ιατρού Mathild Petersen, ήτις έθανάτωσε τριετές παιδίον γεννηθέν
άνευ βραχιόνων καί κνημών, λόγω χρήσεως ύπό τής ιδίας κατά τήν διάρκειαν τής
έγκυμοσύνης της τοΰ φαρμάκου τής θαλιδομήδης, καθώς έπίσης καί ποικίλαι άλλαι παρομοίου είδους περιπτώσεις, έ'φερον πάλιν έπί τάπητος τό θέμα τής ευθανα
σίας καί άπετέλεσαν δι’ ήμάς άφορμήν καί μάς παρώτρυναν νά έρευνήσωμεν κατά
δύναμιν, τό τόσον πολύπλοκον, πολύμορφον καί πολυσχιδές έν τή ύφη του, θέμα
τής εύθανασίας.
Τούτο πράττομεν, έχοντες έπίγνωσιν τών δυσχερειών τάς όποιας συναντά τις
δταν έρευνα κατά τινα τρόπον θέματα τόσον σπουδαία καί άλυτα, οσον είναι τό τής
εύθανασίας.
Προτού όμως είσέλθωμεν εις τό κύριον θέμα τής έρεύνης τής εύθανασίας, θεωροϋμεν ύποχρέωσίν μας νά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως διά τήν περίπτωσιν τής έκ χρή
σεως τής θαλιδομήδης γενομένης δίκης έν Λιέγη, ή όποια, ώς καί άνωτέρω έλέγομεν, άπεκλήθη « Δ ί κ η τ ο ΰ α ί ώ ν ο ς » .
Περιοριζόμεθα εις τό νά ένδιατρίψωμεν περισσότερον εις τήν «Δίκην τής Λιέ
γης» διότι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ή έν λόγω περίπτωσις διαφέρει κατά πολύ
τών άλλων προαναφερθεισών, δεδομένου οτι αύτη παρουσιάζεται τόσον δραματική
εις τά στοιχεία τά όποια συνθέτουσι ταύτην, ώστε νά διεγείρη βαθείας συγκινήσεις
καί ένδιαφέροντα εις όλην τήν κλίμακα τής άνθρωπίνης συναισθηματικότητος, καί
διότι έδόθη ή ευκαιρία κατά τήν διάρκειαν ταύτης ν’ άκουσθώσιν έπί τοΰ θέματος
τούτου αύθεντικαί άπόψεις διακεκριμένων νομομαθών, κοινωνιολόγων, ήθικολόγων, ιατρικών προσωπικοτήτων, έκπροσώπων τής έκκλησίας καί άλλων, άπόψεις
άποτελοΰσαι άληθινούς φωτεινούς φάρους ύπέρ τής κατοχυρώσεως τοΰ θείου δώ
ρου καί ύπερτάτου άγαθοϋ, τοΰ δικαιώματος τής άνθρωπίνης ζωής.
( Συνεχίζεται)

Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ ΤΙΚ Α Ι ΕΟΡΤΑΙ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
'Τπό τοΰ 'ϊπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Γ ΚΟΥ

θ ε ω ρ ο ύ μ ε τον έαυτό μας ευτυχή, γιατί είχαμε τήν ευκαιρία νά παραστοϋμε στις
διήμερες γιορτές πού έλαβαν χώρα στην Πάτρα, έπ’ εύκαιρία τής επιστροφής
σ’ αυτήν τής σεπτής κάρας τοΰ Πρωτοκλήτου των ’Αποστόλων καί πολιούχου των
Πατρών 'Αγίου Άνδρέου. ’Έχει, άναμφισβητήτως, άπροσμέτρητη σημασία τό γεγογός αυτό, γιατί χαρακτηρίζεται, καί νομίζουμε όρθώς, ως πράξις χριστιανικής
άδελφωσύνης καί σαν άπαρχή μιας μεγάλης πορείας για τήν ένωσι όλων των ’Εκκλη
σιών. Βέβαια, έμεΐς δεν είμαστε εκείνοι πού άπό τήν όποιαδήποτε σκοπιά θά μπορού
σαμε νά συμβάλουμε στήν επιτυχία αύτοϋ τοΰ σκοπού. Παρά ταΰτα αισθανόμαστε
τήν άνάγκη, σάν χριστιανοί πού άπευθύνονται σέ χριστιανούς, νά έξάρουμε τήν σημασία
τού γεγονότος, άφήνοντας στούς άρμοδίους τον χειρισμό τού πράγματι λεπτοτάτου
αύτοΰ θέματος.
Είλικρινά, αισθανόμαστε μεγάλη άδυναμία στο νά μεταφέρουμε στις άψυχες
αύτές γραμμές τά αισθήματα πού πλημμύρισαν τήν ψυχή μας, παρακολουθώντας καί
τήν πιο μικρή λεπτομέρεια των έορταστικών εκδηλώσεων. Είναι άρκετά δύσκολο
νά έξωτερικεύσης μέ επιτυχία τήν θρησκευτική άνάτασι των χιλιάδων τοΰ λαού, πού
μέ κατάνυξι καί μεγάλη πίστι κατέκλυσαν τούς δρόμους, άπό τούς οποίους θά περ
νούσε ή 'Αγία Κάρα. ’Άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξεως, νέοι, γέροι, γυναίκες καί
παιδιά, μέ ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους τή μεγάλη "τους εύλάβεια, άδιαφορώντας γιά τό άκατάστατο τοΰ καιρού, άπό ενωρίς είχαν καταλάβει τις έπίκαιρες θέ
σεις καί περίμεναν. Περίμεναν τήν μεγάλη στιγμή, τήν μοναδική, τήν άνεπανάληπτη. ’Ανέμεναν άκούραστα νά ίδοΰν νά πέρνα μπροστά τους ή Κάρα τού 'Αγίου
Άνδρέου, νά κάνουν τον σταυρό τους, νά προσευχηθούν νοερά, κρατώντας στά χέ
ρια τους λαμπάδες.
Στιγμές ιερές, γεμάτες κατάνυξι, άληθινά χριστιανικές. Στιγμές κατά τήν
διάρκεια των οποίων τό πνεύμα νικάει τήν ύλη, ή ψυχή άνταμώνει νοερά μέ τό Θειον,
μακρυά άπό κάθε γήινη υλική σκέψι. Στιγμές, πού ζωντανεύουν τον πανάρχαιο
έλληνοχριστιανικό πολιτισμό καί άποδεικνύουν καί στούς πλέον άπιστους, πόσο βαθεια είναι ριζωμένο μέσα στις ψυχές μας τό θρησκευτικό συναίσθημα.
Βλέποντας κανείς τήν άνθρωποθάλασσα των πιστών, πού, παρά τή βροχή, με
γάλη ή μικρή δέν έχει σημασία, συνωστιζόταν μέ διακριτικότητα γιά νά ΐδή, νά
προσκυνήση τήν Κάρα τού Πρωτοκλήτου, αισθανόταν μιά κρυφή ύπερηφάνεια γιά
τον περιούσιο αύτόν τοΰ Θεού λαό. Τόσες καί τόσες καταιγίδες πού πέρασαν καί πού
τόσα ξεθεμέλιωσαν, στάθηκαν άνίκανες νά κλονίσουν, έστω καί γιά λίγο, τήν πίστι
μας στο Θεό. Κοσμοθεωρίες ήρθαν καί πέρασαν κι άλλες κάθε τόσο ξεφυτρώνουν.
Κοινωνικά συστήματα είδαν τό φώς τής ήμέρας καί σύντομα παρεχώρησαν τή θέσι
τους σ’ άλλα. Μά πάνω άπ’ όλα στάθηκε, στο πέρασμα τών χρόνων, άμετακίνητος,
άναλλοίωτος, ζωντανός καί άκαταμάχητος ό Χριστιανισμός. Τό Εύαγγέλιο, δυο
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χιλιάδες τώρα περίπου χρόνια, σκορπάει γύρω του Φως, Φως ζωής, Φως αιωνίου
ζωής. Καί οί ταλαίπωροι θνητοί, καραβοτσακισμένοι στο φουρτουνιασμένο πέλαγος
τής ζωής, καταφεύγουν πάντοτε σ’ αυτό, ζητώντας την λύτρωσι, την σωτηρία. Τό
χέρι του Δημιουργού, στοργικό καί γεμάτο ευσπλαχνία, άπλώνεται στον καθένα
πού θά ζητήση μέ πίστι άληθινή την βοήθεια.

Ε Ε, πηρεασμένοι καί έμεϊς

άπό την ιερότητα των στιγμών πού ζήσαμε, θά προ
σπαθήσουμε νά μεταφέρουμε εδώ σ’ αυτές τις στήλες μιά μικρή εικόνα τών διημέρων
έορταστικών εκδηλώσεων. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» θεωρούν ύποχρέωσί τους νά
τονίσουν την μεγάλη σημασία τής συμμετοχής των, γιατί μ’ αύτή άποδεικνύουν
δτι λαμβάνουν ένεργό μέρος στις έκδηλώσεις έκεΐνες, πού, έκτος τών άλλων ενδια
φερόντων, έχουν καί άστυνομικό ένδιαφέρον.
Καί είναι γεγονός άναμφισβήτητο πώς καί στήν Πάτρα ή ’Αστυνομία Πόλεων,
δπως πρίν λίγο καιρό στήν Κέρκυρα μέ τις γιορτές γιά τήν έπέτειο τής έκατονταετηρίδος τής Ένώσεως τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα, καί στήν ’Αθήνα τελευταία
μέ τούς βασιλικούς γάμους, έδωσε αύστηρές έξετάσεις καί διακρίθηκε. ’Απέδειξε
πώς παντού, όπου ή Πολιτεία τής άνέθεσε τήν άστυνόμευσι, γνωρίζει τήν άποστολή
της, ξέρει τις υποχρεώσεις της, κάνει καλά τή δουλειά της. Καί θά πρέπει έπ’ ευ
καιρία νά έξαρθή ιδιαίτερα τό γεγονός γιά τήν ’Αστυνομία Πατρών, πού, παρά τή μι
κρή της σέ άριθμό δύναμι, μπόρεσε νά τηρήση υποδειγματική τάξι καί νά φέρη
σέ αίσιο πέρας τήν άποστολή της. Αύτό φανερώνει τό πόσο βαθειά είναι ριζωμένη
στις συνειδήσεις τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων ή συναίσθησις τού καθή
κοντος. Κι’ είναι αύτό ένα ευχάριστο σημείο, πού μαρτυρεί ένα άρτια ώργανωμένο
δημόσιο οργανισμό.
Προσωπικά, πρώτη φορά βρεθήκαμε σέ τέτοια έκδήλωσι τών Πατρών καί δέν
φανταζόμασταν πώς δλα θά πήγαιναν τόσο καλά. Γι’ αύτό, έστω καί άναρμοδίως,
έκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια στούς άνδρες τής ’Αστυνομίας Πατρών,
άπό τον σεβαστόν Διευθυντή της, ’Αστυνομικό Διευθυντή Α' κ. Κωνσταντίνον Τουζένην, μέχρι καί τού τελευταίου άστυφύλακος. Καί θά πρέπει ή κρίσις μας νά θεωρηθή
ειλικρινής καί νά γίνη πιστευτή, γιατί είναι πέρα γιά πέρα άληθινή, δσο κι αν ή μικρή
θητεία μας στήν . . . δημοσιογραφία μάς θέλει κάποτε αύστηρούς στις κρίσεις μας.
*
* *
ίαρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.45'. Τρία λεωφορεία τής Μηχανοκινήτου
Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών μέ τούς άνδρες τής μουσικής τής ’Αστυνομίας καί
μιά ομάδα τής ’Ασφαλείας, καί δύο άσυρματοφόρα οχήματα τής ’Αμέσου Δράσεως
τών ’Αθηνών, ξεκινήσαμε γιά τήν Πάτρα. Πότε μέ ήλιο καί πότε μέ βροχή, άφού
κάναμε μιά δεκάλεπτη στάσι στο Κιάτο, φθάσαμε στήν Πάτρα στις 1.30' περίπου.
Ή ήμέρα αύτή πέρασε γρήγορα, μέ τήν λήψι άπό τον Διευθυντή τής ’Αστυνομίας
Πατρών τών σχετικών οδηγιών καί μέ τήν έπιτόπια έξέτασι τών χώρων πού θά
έγίνοντο οί έκδηλώσεις. Περισσότερο έμεϊς οί . . . πρωτευουσιάνοι, θελήσαμε νά
κατατοπισθούμε σ’ δλες τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε τήν άλλη μέρα νά προσφέρουμε
ούσιαστική βοήθεια στούς συναδέλφους τών Πατρών. Καί έπειδή στήν ’Αθήνα πολύ
συχνά άσκολούμεθα μέ μέτρα τάξεως, θέλουμε νά πιστεύουμε δτι κάτι προσφέραμε στον
κοινό τής ’Αστυνομίας σκοπό. ’Αλλά γιά τό θέμα αύτό, ας μάς κρίνουν άλλοι.
*
* *
Εάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 1964. Ή Πάτρα, ή όμορφη πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου, βρίσκεται άπό τό πρωί σέ συναγερμό. Σημαιοστόλιστη, πανηγυρι
κή, άναμένει τήν Κάρα τού πολιούχου της, τού 'Αγίου Άνδρέου. Οί κάτοικοι τών
Πατρών, δπως οί Κερκυραΐοι μέ τον Ά γιο Σπυρίδωνα καί οί Ζακυνθινοί μέ τον "Αγιο
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Διονύσιο, θεωρούν τον Ά γιο Άνδρέα δικό τους "Αγιο. 'Η πίστις τους σ’ αυτόν είναι
παροιμιώδης καί τιμούν πάντοτε τήν μνήμη του μέ ιδιαίτερη θρησκευτική εύλάβεια.
Περισσότερο όμως σήμερα οί Πατρινοί γιορτάζουν ένα μεγάλης σημασίας γεγονός
καί μαζί τους όλοι οί "Ελληνες. 'Η σεπτή Κάρα τού 'Αγίου, υστέρα από πέντε περί
που αιώνων «εξορία», έπεστρέφετο στήν άποστολική εκκλησία τους. Καί θά έμενε
πλέον για πάντα μαζί τους, γιά να τούς προστατεύη καί νά τούς εύλογή. Δίκαιος
λοιπόν ό πρωτοφανής πανηγυρισμός καί τό γενικό ξεσήκωμα.
’Άν ό καιρός ήταν περισσότερο εύνοϊκός, πιστεύουμε πώς ή μεγαλοπρέπεια
των εκδηλώσεων θά ήταν άκόμη μεγαλυτέρα. Φαίνεται δμως ότι οί Πατρινοί γιά
τον "Αγιό τους έχουν τις δικές τους άπόψεις. Πίστευαν πώς θά έκανε τελικά τό θαύμα
του. Καί δεν γελάστηκαν, γιατί όταν ή Κάρα τού 'Αγίου είσήλθε στά όρια τής πατραϊκής γής, ώς διά μαγείας ή έκνευριστική βροχή σταμάτησε. Ό κόσμος σταυροκοπήθηκε. Είδε μέ τά μάτια του τήν θαυματουργική έπέμβασι τού Πρωτοκλήτου καί ή
πίστις του θέριεψε άκόμη περισσότερο.
Τά πεζοδρόμια των δρόμων άπό τούς οποίους θά περνούσε ή πομπή, ήσαν κατά
μεστα άπό κόσμο άπό τις δώδεκα τό μεσημέρι, μολονότι ή τελετή θά άρχιζε γύρω
στις πέντε. Τά καταστρώματα των δρόμων ήσαν σκεπασμένα άπό σμύρτα, βάΐα καί
λουλούδια, ένώ κάθε τόσο διάφοροι τάπητες βρίσκονταν στρωμένοι στο μέσον. Στά
μπαλκόνια καί στις ταράτσες ένα γεμάτο θρησκευτική κατάνυξι πλήθος περίμενε
τήν μεγάλη στιγμή μέ άναμμένες λαμπάδες. Οί εντεταλμένοι γιά τήν τάξι καί τήν
όλη όργάνωσι, πηγαινοέρχονταν, φροντίζοντας τήν κάθε λεπτομέρεια. 'Η ’Αστυνομία
πρώτη καί καλύτερη. ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι, μέ εύγένεια καί διακριτικότητα
πού έπέβαλαν ή ίερότης τής τελετής, προσπαθούσαν νά κρατήσουν στά πεζοδρόμια
τό άνώνυμο πλήθος, πού ζητούσε νά γεμίση τούς δρόμους.
’Ιδιαίτερα μπροστά στον χώρο τής πλατείας «Τριών Συμμάχων» ή κοσμοσυρ
ροή ήταν πρωτοφανής, άλλά καί ή όλη διακόσμησις τού χώρου άρκετά επιτυχής. Στο
τόξο μιας άψΐδος διάβαζε κανείς τήν έξής επιγραφή : «'Η τών Πατρέων Σέ πόλις
ποιμένα κέκτηται», ένώ διάφορα βυζαντινά λάβαρα έφεραν τήν επιγραφή: «'Η τών
Πατρέων Σέ πόλις ποιμένα κέκτηται καί πολιούχον Θειον». Στο μέσον τής πλατείας
βρισκόταν μιά ειδικά στημένη εξέδρα, έπάνω στήν όποια θά έγίνετο ή έπίσημη παράδοσις τής κάρας. Δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερς καί κάμερες τών συσκευών τής
ιταλικής τηλεοράσεως, εϊχαν άπό ένωρίς καταλάβει τις θέσεις των. Καθώς ή ώρα
προχωρούσε, πυκνές μάζες λαού μέ εύλαβική σιωπή κατευθύνοντο προς τον χώρο
τών ιερών τελετών καί τούς δρόμους άπ’ όπου θά περνούσε ή πομπή.
Στο χώρο τών επισήμων, καθώς ή ώρα πλησιάζει στις 4.30', είχαν καταλάβει
τις θέσεις των ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ό ’Αρχηγός
τής άντιπολιτεύσεως κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ό Πρόεδρος τής Βουλής κ.
Γεώργιος Άθανασιάδης—Νόβας, οί ύπουργοί κ.κ. Παπασπύρου, Στεφανίδης, ’Α
κρίτας καί Παππάς, ό στρατιωτικός διοικητής, ταξίαρχος κ. Κοτσαλής, ό Δήμαρχος
Πατρέων κ. Θεόδωρος ’Άννινος, ό διοικητής τής Α.Τ.Ε. κ. Βγενόπουλος, οί βουλευταί κ.κ. Δρούλιας, Γεροκωστόπουλος, Παπαγιαβής, Στεφανόπουλος, Κατσικόπουλος καί άλλοι, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος, ό ’Επιθεωρητής
Χωροφυλακής υποστράτηγος κ. Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος, ό Νομάρχης κ.
Τσιτσάρας, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας κ. Τουζένης καί άλλοι εκπρόσωποι τών άρχών
τής πόλεως.
***
Κάρα τού 'Αγίου έφθασε στο άεροδρόμιο τού ’Αράξου στις 3.40'. Στις 4.30'
μπροστά στον μητροπολιτικό ναό σχηματίσθηκε ή θρησκευτική πομπή, ή οποία
διά τών οδών Μαιζώνος καί 'Αγίου Νικολάου κατηυθύνθη στήν πλατεία «Τριών
Συμμάχων». Προηγείτο ό Τίμιος Σταυρός, τον όποιον προ διετίας είχε φέρει άπό τά
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'Ιεροσόλυμα ό μητροπολίτης Πατρών, ακολουθούσαν τά έξαπτέρυγα, τό λάβαρο του
’Αποστόλου Άνδρέου, τά λάβαρα τής Άναστάσεως καί τής Α γίας Βαρβάρας, ή
Ούρανία, πού ΰπεβαστάζετο άπό ναύτες, στρατιώτες καί άνδρες τής άεροπορίας καί
έν συνεχεία άκολουθοΰσε ό ιερός κλήρος μέ έπί κεφαλής είκοσι άρχιερεΐς, οί όποιοι
φθάνοντας στην πλατεία κατέλαβον θέσεις κατ’ άντιζυγίαν προ τής έξέδρας, άναμένοντας την άφιξι τής άντιπροσωπείας τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καί τής
Άποστολικής ’Ορθοδόξου, πού είχε προϋπαντήσει την πρώτη στον Άραξο.
Στις πέντε άκριβώς, ή πομπή πού είχε σχηματισθή στον ’Άραξο, διά των
οδών ’Ιτεών, Βορείου ’Ηπείρου, Κορίνθου καί Αγίου Νικολάου, έφθασε στην πλα
τεία τών «Τριών Συμμάχων». 'Ο μητροπολίτης Πατρών κ. Κωνσταντίνος μέ τον
πρωτοσύγγελο κ. Τσαντίλη καί άλλους κληρικούς κατέλαβον θέσι στήν εξέδρα, έχον
τας άριστερά τους την άντιπροσωπεία τής Καθολικής Εκκλησίας, μέ έπί κεφαλής τον
καρδινάλιο κ. Μπέα καί μέλη τούς έπισκόπους Βίλεμπράντ καί Ματέν, τον καθολικό
άρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Πρίντεζι καί τούς γραμματείς τοΰ κ. Μπέα κ.κ. Ντυμπρέ
καί Σμίθ.
Αρχίζοντας ή τελετή τής παραδόσεως, οί καμπάνες τών έκκλησιών χτυπούν
χαρμόσυνα καί τά ελλιμενισμένα πλοία θέτουν σέ κίνησι τις σειρήνες τους. Οί χιλιά
δες τών πιστών παρακολουθούν μέ κατάνυξι καί ρίγη συγκινήσεως κατακλύζουν τις
ψυχές των. Πρώτος ώμίλησεν ό καρδινάλιος κ. Μπέα, τον λόγο τοΰ όποιου μετέφρασε
στήν ελληνικήν ό κ. Ντυμπρέ. Μετά τον κ. Μπέα, ώμίλησεν ό μητροπολίτης τών Πα
τρών κ. Κωνσταντίνος καί έν συνεχεία ό κ. Ντυπρέ άνέγνωσε τό κατωτέρω μήνυμα
τοΰ ποντίφηκος τής Καθολικής ’Εκκλησίας:
«Πάπας

Παύλος

ό Σ Τ ',

δούλος τών δούλων τοΰ Θεού.
Μετά άγαλ.λιάσεως της καρδίας Αυτού παραδίδει τη ’Εκκλησία τών Πατρών
την Αέραν Κάραν τοΰ 'Αγίου ’Αποστόλων ’Ανδρέου εξ άρχαίιον χρόνων έκ Πελοποννήσου κομισθεσαν τή Ρώμη καί μετά βαθείας εύλαβείας παραληφθε ϊσαν υπό τού προκατόχου αυτού Πίου τού Β' καί ίδίαις αυτού χερσίν έναποτεθεϊσαν έν τώ μεγάλω
Ναώ τώ έκ τού ονόματος τού τάφου του Ά γιο ν Πέτρου μεγάλην την φήμην έχοντος.
Άγαλ.λιάται δε έπί τή έκπληρώσει τού προφητικού ρήματος τού έπί τής καθέδρας
τού 'Αγίου Πέτρου προκατόχου αυτού τον άναφωνήσαντος προ τού πολυτίμου λ.ειψάνου τού Αποστόλου: «Κυρίου εύδοκονντος θά έπιστρέψης εις τό μνημείον Σου»
δτε καί θά δυνηθώμεν νά εϊπωμεν: «Ευλογημένη ή έξορία ή εις βοήθειαν στραφείσα».
Θεία προνοία καί οικονομία ή έν ταίς ήμέραις ημών επιστροφή αυτή, φαίνεται δτι
αποτελεί ευκαιρίαν, ϊνα, μετά περίοδον πίκρας διαιρέσεως, άνθρωποι καλής θελήσεως
ένεργήσωμεν όπως ή ελπίς τής ειρήνης καί όμονοίας μεταξύ χριστιανικοί Εκκλησιών
άνατείλη.
"Οθεν νυν, δτε ή τιμιωτάτη αντη Κάρα επανέρχεται εις τον αρχικόν αυτής
τόπον, Παύλος ώς ό Πίος, ’Επίσκοπος τής Καθολ.ικής ’Εκκλησίας καί διάδοχος
τού Πέτρου αναφωνεί δεόμενος:
«'Άγιε Άνδρέα Πρωτόκλητε, ό εις τό νψηλότατον άποστολικόν αξίωμα άναδειχθείς καί Σίμωνα τον συναίμονα καλέσας, του Κυρίου μαθητά καί Πέτρον σνγγονε, συναπόστολ.ε καί σνμμάρτυς, ικέτευε Χριστώ τώ Θεώ ήμώ>ν όπως τό πολύτι
μον τούτο λείψανον τό παρά τον τάφον τον αδελφού καταφυγήν ενρόν, όιποβή σύμβο
λων καί προτροπή άδελφωσύνης έν μια έν Χριστώ πίστει καί ενλ.αβεία καί αμοι
βαία αγάπη. Νυν δε επανερχόμενος τή πατρίδι σου, τή υπό τού μαρτυρίου Σου
λαμπρννθείση καί τής αυτής απολαμβάνων τιμής, ήν έν τή πόλει τού Πέτρου «τύγ
χανες, είθε τον τής αγάπης δεσμόν νά σφνρηλ.ατής ».
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Τέλος, ό κ. Μπέα παρέδωσε στον μητροπολίτη Πατρών τη χρυσή λειψανο
θήκη μέ τήν σεπτή Κάρα τοΰ 'Αγίου Άνδρέου.
Μετά τήν τελετή τήςπαραδόσεως,τά μέλη των δύο Εκκλησιών καί οί έπίσημοι
κατηυθύνθησαν προς τήν οδόν 'Αγίου Άνδρέου, άπ’ δπου τήν 5.30' περίπου ξεκίνησε
ή λιτανεία του σεπτού λειψάνου. 'Η Κάρα τοΰ 'Αγίου περνάει πάνω άπό πολυτελείς

Στιγ μιότυπον άπό τήν τελετικήν πομπήν του σεπτοΟ λειψάνου πρό; τήν ομώνυμον
εκκλησίαν.

τάπητες καί άρρωστα παιδάκια, πού οί μητέρες τους είχαν τοποθετήσει στο μέσο
τοΰ δρόμου.'Όταν ή πομπή εΐσήλθε στον κατάφωτο ναό τοΰ πολιούχου, σέ λίγο έ'φθασε
καί ή Α.Β.Τ. ή Διάδοχος Ειρήνη, ή οποία καί ήσπάσθη τήν Κάρα τοΰ Αγίου. Έ πηκολούθησε δοξολογία κατά τήν οποίαν ό κ. Κωνσταντίνος άνέπεμψεν ειδικήν ευχήν
καί τέλος οί παριστάμενοι προσεκύνησαν τήν Κάρα τοΰ Αγίου.
Μετά τήν δοξολογία καί τήν άποχώρησι τής Διαδόχου, τής Καθολικής άντιπροσωπείας καί των έπισήμων, έπηκολούθησε μέγας εσπερινός, τό δέ βράδυ στις δέκα,
παννυχίς ευγνωμοσύνης καί ευχαριστιών.
*% ,
υριακη, 27 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30' τό πρωί στο μητροπολιτικο ναό έλαβε
Κ
χώρα πανηγυρική άρχιερατική λειτουργία καί ώμίλησεν ό καθηγητής τοΰ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας. Στις 10.30', μικρή άποχαιρετιστήριος δεξίωσις τών άρχών στο μητροπολιτικο μέγαρο καί στις 12 ή Ρωμαιοκαθο
λική αντιπροσωπεία άνεχώρησε γιά τήν ’Αθήνα. Τό απόγευμα στις 5.30' καί πάλι

Ή επιστροφή στην Πάτρα της Κάρας τοΰ 'Αγίου Άνδρέου
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μέγας έσπερινός καί ομιλία τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
Γεωργακοπαύλου καί στις 10 τδ βράδυ παννυχίς εύχαριστιών καί ευγνωμοσύνης.
*
ί γιορτές τελείωσαν. 'Η σεπτή Κάρα τοΰ 'Αγίου βρίσκεται καί πάλι στήν Πά
τρα. Πριν κλείσουμε αυτές τις γραμμές θεωρούμε σκόπιμο ν’ άναφερθοϋμε
για λίγο στο ιστορικό τής όλης ύποθέσεως.
Σύμφωνα πάντοτε μέ πληροφορίες τοΰ Πατρινοΰ ιστορικού συγγραφέως κ.
Τριαντάφυλλου, ή Κάρα τοΰ 'Αγίου είναι αυθεντικό κειμήλιο, άποδεδειγμένο καί

Ο

Στιγμιότυπου άπό τήυ γενομένην δοξολογίαν εις τήυ εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, π α 
ρουσία τής Α.Β.Υ. τής Διαδόχου ΕΙρήνης.

μέ ιστορία μακρά. Τό σώμα τοΰ 'Αγίου, ό όποιος έσταυρώθη σέ ξύλο έλιάς τό 66 μ.Χ.,
τήν έποχή δηλαδή των μεγάλων διωγμών τοΰ Νέρωνος, διετηρεΐτο στήν Πάτρα κοντά
στον τόπο τοΰ μαρτυρίου του.
Τό 344 μ.Χ. συναντήθηκαν στήν ’Ανδριονούπολι ό επίσκοπος Πατρών Πλού
ταρχος μέ τον αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου Κωνστάντιο. 'Ο Πλούταρχος είπε στον
Κωνστάντιον ότι τό λείψανο τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου βρισκόταν στήν Πάτρα καί
συμφώνησαν νά μεταφερθή στήν Κωνσταντινούπολι. Πράγματι τό λείψανο έφθασε
εκεί τήν 26 Μαΐου τοΰ 353 καί έτοποθετήθη στο ναό τών 'Αγίων Άποσσόλων. Τήν
28 ’Ιουνίου τοΰ 550, τό λείψανο μετεκομίσθη σέ άλλο ναό. Ένώ όμως τό λείψανο
βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπολι, στήν Πάτρα, κατά τούς χρόνους τής μακεδονικής
δυναστείας (8ος αιών), βρισκόταν ή Κάρα τοΰ Αγίου, ή οποία καί παρέμεινε έκεΐ
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μέχρι τής 28ης ’Ιουνίου 1460. Τήν έποχή έκείνη, λόγω τής έπιδρομής των Τούρκων,
ό τελευταίος δεσπότης των Πατρών Θωμάς Παλαιολόγος, πήρε τήν Κάρα καί τήν
μετέφερε στήν Κέρκυρα καί μετά στήν ’Αγκώνα, τέλος δέ τήν 12 ’Απριλίου 1462
τήν παρέδωσε στον Πάπα Πΐον Β' στή Ρώμη, παρουσία του μεγάλου Έλληνος
καρδιναλίου Βησσαρίωνος. ’Από τότε ή Κάρα φυλασσόταν στή Βασιλική του 'Αγίου
Πέτρου, άπό τήν οποία καί μετεφέρθη τώρα στήν Πάτρα, υστέρα από μακροχρό
νιες σχετικές συνεννοήσεις του μητροπολίτου Πατρών κ. Κωνσταντίνου μετά τοϋ
άποβιώσαντος προηγουμένου ποντήφικος τής Καθολικής Εκκλησίας καί τοϋ σημερι
νού αύτής.
Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής Ελλάδος, διά τοϋ μητροπολίτου Πατρών,
άπέστειλε στον ποντίφηκα τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας τήν κατωτέρω περγα
μηνήν, τιμής ενεκεν γιά τήν ιστορική άπόφασί του περί έπιστροφής τής σεπτής Κά
ρας τοϋ 'Αγίου στήν Πάτρα.
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος
Κωνσταντϊνος
Μητροπολίτης τής Άποστολικής πόλεως Πατρών
’Α π ο ν έ μ ε ι
τή Αυτοϋ 'Αγιότητι Π ά π α Π α ν λ ω τ ώ Σ Τ ' τό μετάλλων Άνδρέου τοϋ
Πρωτοκλήτου των Ά γιω ν ’Αποστόλων, επί τή, ευδοκία Θεόν, έπανακομιδή τής
Τιμιωτάτης Κάρας αυτοϋ άπό τής εν Ρώμη Βασιλικής τοϋ Ά γ ιο ν Πέτρου εις τήν
πάλιν τοϋ μαρτυρίου αυτοϋ, εις άνάμνησιν μεν τοϋ ίστορικοϋ τούτον καί μεγάλου γε
γονότος, εις μαρτύρων δέ τοϋ προσκυνήματος καί τής ενλ.ογίας τοϋ ’Αποστόλου.
Έγένετο εν τή Άποστολική Μητροπόλει των ΤΙατρέων τή 26η Σεπτεμβρίου
τοϋ χιλιοστού ένακοσωστοϋ εξηκοστού τετάρτου σωτηρίου έτους.
'Ο Πατρών Κωνσταντίνος
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩ Η

Στό λιμάνι τού Πειραιώς
'Υπό τοϋ Άστυφύλακος κ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον Πειραιά, καί μέ πολλά μέσα συγκοινωνίας μπο
ρούμε νά φθάσουμε στήν πόλι τοϋ Θεμιστοκλέους.
’Από την ’Αθήνα μπορεί κανείς νά πάη μέ τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μέ
τό λεωφορείο τής όδοϋ ’Αθήνας, καί μέ τό λεωφορείο τής όδοϋ Φιλελλήνων- αν ό
μως τά λεωφορεία άργήσουν λιγάκι νά έλθουν, τότε σίγουρα ό οδηγός κανενός ένεδρεύοντος έκεΐ κοντά «πειρατικού», θά παρουσιασθή διαλαλώντας:
—"Αλλος γιά τον Περαία! Τάλληρο γιά Περαία!..
"Ομως εμείς έχουμε έπιβιβασθή ήδη στό πράσινο λεωφορείο, καί ό «πειρα
τής» δέν κατωρθώνει νά μας πάρη τό τάλληρο. Μάς θυμίζει πάντως ότι τό μεγάλο
λιμάνι λέγεται, όχι μόνο Πειραιεύς, άλλά καί Περαίας! Περαίας... Μέ τό ιδιαίτερο
«χρώμα» του καί τον δικό του τον κόσμο, πού φιλόξενος καί άνεκτικός ό Πειραιεύς
μας, φιλοξενεί στις παραθαλάσσιες πτυχές του καί στους κεντρικούς δρόμους του,
έκεΐ, κάτω άπό τις μεγάλες έπιγραφές πού δοξάζουν καί πλουτίζουν όλους τούς "Ελ
ληνες: Greek-Lines, Potamianos-Lines, Tupaldos-Lines...
Κατεβαίνοντας λοιπόν στον Πειραιά, έκεΐ στό Δημοτικό Θέατρο, πηγαίνουμε
στό Β' Παράρτημα ’Ασφαλείας, γιά ν’ άκολουθήσουμε τον Διοικητή καί τούς συναδέλ
φους μας στη βραδυνή περιπολία τους. Μαζί τους, πού τόσο καλά γνωρίζουν τή πε
ριφέρεια καί τή ζωή της, εμείς θά βλέπουμε, θ’ άκοΰμε καί θά μαθαίνουμε, συμπλη
ρώνοντας έτσι ό,τι ξέρουμε γιά τον ναυτικό Πειραιά μας, τούς άνθρώπους του και
τή ζωή τους.
Ό κόσμος τοϋ Πειραιώς, τοϋ «μείζονος λιμένος», άποτελεΐ ένα κοινό που
έπιθυμεΐ ιδιαίτερη—πάντα καλή βέβαια όπως σέ όλους—μεταχείρησι άπό όλα τά
κρατικά όργανα—καί άπό τούς άστυνομικούς υπαλλήλους. Γιατί αύτό τό κοινό,
οί Πειραιεΐς καί οί παροικοϋντες τον Πειραιά, άποτελεΐται κυρίως άπό ναυτικούς,
άνθρώπους μέ δική τους «ψυχολογία», "Ελληνες καί ξένους, άπό έπιβάτες τών βαποριών, καί άπό άλλους άνθρώπους, πού άποζοϋν άπό τις δυο πρώτες κατηγορίες.
Καί οί σύγχρονοι ναυτικοί, παρακινούμενοι άπό την παράδοσι τής ναυτικής
ιστορίας μας καί άπό τό άπόηχο τής φωνής τοϋ Θεμιστοκλέους, πού βγάζουν άκόμα οί θάλασσες, « Ώ παΐδες Ελλήνων ΐτε...», έπιβιβάσθηκαν, όχι βέβαια στά «ξύ
λινα τείχη» τοϋ ήρωικοΰ παρελθόντος, άλλά στά σύγχρονα σιδερένια τείχη τών φορ
τηγών, τών «ποσταλιών», τών δεξαμενοπλοίων καί έδωσαν τή μάχη τους. Μάχη
ειρηνική, μά πολύμοχθη. Μάχη νίκης τής ναυτικής πατρίδος μας σέ όλες τις θάλασ
σες, γιά τή βελτίωσι τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τής χώρας. Καί έστειλαν καί στέλνουν
εκατομμύρια λίρες, εκατομμύρια δολλάρια στήν πατρίδα μας.Οί συνάνθρωποί μας αυτοί, όταν δέν άνεβοκατεβαίνουν τις σκάλες τών βαποριών, όταν δέν έπισκέπτωνται τά διάφορα ναυτικά γραφεία γιά νά μπαρκάρουν,
όταν δέν «ματσακονίζουν» στά δεμένα καράβια έκεΐ κατά τό «παλατάκι», καί όταν
δέν ίδρωκοποΰν μέσα στά θεώρατα κοίτη τών φορτηγίδων (μαοϋνες), τότε τούς
βλέπουμε καθισμένους στά καφενεία τής παραλίας, μέ τά ονόματα πού θυμίζουν τά
ωραία νησιά μας καί τις παραθαλάσσιες περιοχές μας: καφενεΐον «ό Άργοσαρωνίκός», καφενεΐον «ή ’Άνδρος», έστιατόριον «ή Μήλος», καφενεΐον «τά Βάτικα»,
μπάρ-ούζερί «τό Ίόνιον»...
Ή περίπολος, λοιπόν, σιγά σιγά, έφθασε έκεΐ στό γνωστό παλιό «Ρολόι», πού
χρόνια καί χρόνια δείχνει τις ώρες του προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπροστά μας
άνοίγεται τό μεγάλο ήρεμο λιμάνι, πού στά άτέλειωτα μουράγια του είναι δεμένα
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στη σειρά τά μικρά βαποράκια τοϋ Σαρωνικοϋ. Πιο πέρα κατά του «Τζελέπη», τά
βαπόρια τής άκτοπλοΐας άδειάζουν τούς έπιβάτες τους, Ινώ τά ρυμουλκά σφυρίζον
τας άνήσυχα ρυμουλκούν καί τραβούν μέ κόπο, ένα μεγάλο υπερωκεάνιο, πού σε λίγο
«θά πέση δίπλα» στο Τελωνείο.
Έ κεΐ, οί συνάδελφοι τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, πού γνωρίζουν ξένες
γλώσσες, θά έξυπηρετήσουν τούς τουρίστες καί τούς δικούς μας—κουρασμένους με
τανάστες—πού επιστρέφουν μέ χαρά στήν πατρίδα, καί όλους τούς έπιβάτες. Πιο
πέρα άλλα καράβια άργσκινοΰνται καί άφήνουν μπάσσα κομμένα σφυρίγματα, ένώ
άπο τά φουγάρα τους βγάζουν καί γκρίζους καπνούς.
'Ο Πειραιεύς ζεΐ! Ζεϊ έντονα, μέ τά καράβια του, μέ τά καΐκια του, μέ τά
έργοστάσιά του, κι εδώ στήν παραλία, μέ τον κόσμο του, τον τόσο συμπαθητικό
καί τόσο άγνωστο—πουλιά διαβατάρικα,—ένώ ή ’Αστυνομία προστατεύει αύτοΰ
τού κόσμου τη ζωή, την τιμή, την περιουσία καί την άσφάλεια...
Βραδυάζει... Ά πο τά φινιστρίνια τών καραβιών ξεχωρίζουν μικρά φωτάκια,
πάνω στά καταστρώματα καί στά κατάρτια ανάβουν άλλα ζωηρά φώτα, κι’ έξω,
ψηλά στά κτίρια τής ’Ακτής Μιαούλη, οί φωτεινές επιγραφές— Greek - Lines,
Nomikos - Lines, Orient-Lines—ρίχνουν τις άνταύγειες τους στά ήρεμα νερά
τού λιμανιού. Προχωρούμε σιγά-σιγά. 'Ο κ. ύπαστυνόμος καί οΐ συνάδελφοι,
ερευνούν, μέ το οξύ βλέμμα τους, πρόσωπα καί πράγματα καί, ξαφνικά, ένας νεαρός
μάς πλησιάζει. Εντελώς άνεπάντεχα παίρνει το χέρι τού Διοικητοΰ, το σφίγγει,
σχεδόν τό φιλεί, καί αρχίζει νά λέη:
—Κύριε ύπαστυνόμε, ήθελα νάρθω στήν ’Ασφάλεια νά σάς εύχαριστήσω. Μέ
σώσατε! Είμαι τώρα μπαρκαρισμένος καί μόλις βγήκα γιά λίγο άπο τό βαπόρι.
Πάντοτε κύριε ύπαστυνόμε θυμάμαι τις συμβουλές σας, πού ποτέ δέν είχα τήν τύχη
άπο κανένα ν’ άκούσω. Γιατί δέν γνώρισα ποτέ μου ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Τώρα
είμαι καλά... ’Άφησα γιά πάντα τήν παλιά παρέα μου, τούς «παπατζήδες!» Τώρα
παίρνω λεφτά δουλεύοντας στο βαπόρι. Λεφτά τίμια κύριε ύπαστυνόμε... Ελάτε
έδώ στο καφενείο νά σάς κεράσω άν θέλετε, μή μέ περιφρονεΐτε...
Ό κ. ύπαστυνόμος χαμογέλασε μέ συγκατάβασι, καί, αφού είπε «μπράβο
σου!» στόν... άνανήψαντα παπατζή, τού είπε ότι τήν άλλη μέρα μπορούσε, άν ήθε
λε, νά περάση άπο τό γραφείο τού Παραρτήματος—φίλος τώρα.
Κι’ έμεΐς, νέοι αστυφύλακες, πού διαλέξαμε καί αγαπήσαμε τό επάγγελμα
—λειτούργημα—τού αστυνομικού ύπαλλήλου, αύτή τήν ώρα νοιώσαμε έκπληξι κι
άμέσως χαρά καί ύπερηφάνεια. Καί δέν μπορεί κανείς νά μή νοιώση έτσι! Γιατί
δέν είναι καί πολύ συνηθισμένο πράγμα, καταμεσίς στο λιμάνι, νά συναντάς ένα νέο
άνθρωπο πού πριν άπο λίγο καιρό ήταν άπατεώνας στο ίδιο μέρος, παράσιτο τής
κοινωνίας, κυνηγημένος άπο τό Νόμο καί τούς καλούς άνθρώπους, καί νά εύχαριστή
μέ ειλικρίνεια καί λάμψι χαράς στά μάτια του τούς πρώην διώκτες του, γιατί τον
έσωσαν!. Άκούγοντας τό «ευχαριστώ» τού σωσμένου παιδιού, έτύχαμε αύτόπτες
μάρτυρες μιάς συγκινητικής παρασημοφορίας ολοκλήρου τού Αστυνομικού Σώ
ματος, καταμεσίς τού λιμανιού, χωρίς μουσικές καί χωρίς παράτες. Καί νοιώσαμε
υπερήφανοι...
'Ο κ. ύπαστυνόμος, καθώς προχωρούμε, μάς μιλεί γιά τον Πειραιά καί τούς
«τύπους» του. ’Ιδιαίτερα γιά τον Πειραιά τού παρελθόντος.
Μέ άφορμή τό προηγούμενο περιστατικό, άκοΰμε λεπτομέρειες άπο τή ζωή,
τού, άς πούμε, ήμικόσμου (κάθε πόλεως καί κάθε λιμανιού), καί συγκεκριμένα γιά τό
πώς «εργάζονται» καί πώς ονομάζονται αυτοί οί απατεώνες—ταχυδακτυλουργοί,
οί «παπατζήδες»!
Κατ’ άρχήν λοιπόν χωρίζονται σέ δυο μεγάλες κατηγορίες. Στούς «τριφυλλατζήδες», (μέ τά τρία χαρτιά τής «τράπουλας»), καί στούς «δαχτυληθρατζήδες»,
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(δπου ό «παπάς»—μικρό, στρογγυλό σάν ρεβύθι, λάστιχο, τοποθετείται κάτω άπό
τή δακτυλήθρα). Κάθε παρέα αύτών των... έπιστημόνων τής άπάτης, λέγεται «τα
κίμι» καί τό άποτελοϋν: Οί δυο «τσιλιαδόροι», (γνωστή ή... άποστολή τους), ό...
«ψήστης», (αυτός πείθει τό θϋμα να λάβη μέρος—άλλοίμονο!—στο παιχνίδι), ό...
«ρίχτης», (πού ρίχνει τα χαρτιά ή τή δακτυλήθρα), οί δυο «πονταδόροι», (ή «άβανταδόροι», γνωστή ή άποστολή τους), καί τέλος ό... «παρτούλης»! Εκείνος, μόλις
τό «κορόϊδο» μείνει «πανί μέ πανί), καταλλήλως καί... διπλωματικούς τον πλησιά
ζει, καί τον π α ί ρ ν ε ι παράμερα λέγοντάς του, περίπου: «Εσείς, σοβαρός άν
θρωπος, δεν κάνει νά παίζετε μ’ αύτούς τούς άλήτες! Σέ λίγο θά φτάση ή ’Αστυ
νομία νά τούς πιάση καί θά βρήτε καί σείς τον μπελά σας. Πάμε νά φύγουμε!
Καί «εξαφανίζει», τρομοκρατώντας το τό θϋμα, γιά νά έξαφανισθή άμέσως
καί τό... «τακίμι»—έάν βέβαια προφθάση—συναποκομίζοντας τά χρήματα των
άφελών θυμάτων.
Έ δώ θά πρέπει νά σημειώσουμε—πιο πολύ γιά μάς τούς νέους—δτι είναι άπαραίτητο νά γνωρίζουμε, άστυνομικοί καί κοινό, τις λεπτομέρειες κάθε παρανόμου
δράσεως. Ε μείς, γιά νά ένεργοΰμε μέ τον κατάλληλο τρόπο, καί τό κοινό, γιά νά
προφυλάσσεται... Καί θυμόμαστε πάντοτε τον πλούσιο οπλισμό πού μάς έδωσαν,
μέ τό βιβλίο τής «Επιστημονικής ’Αστυνομίας», οί σεβαστοί πρωτοπόροι...
Ή ώρα δμως περνά. ’Αλλά καί ή περίπολος δέν μπορεί νά έπιστρέψη στο
Παράρτημα, αν δέν περάση πρώτα καί άπό κάτι άλλους δρόμους του λιμανιού.
Προχωρούμε... καί, ξαφνικά, φώτα χρωματιστά μάς θαμπώνουν τά μάτια.
Φώτα κίτρινα, πράσινα, κόκκινα. Φώτα δυνατά πού άναβοσβήνουν στις προσόψεις
τών χαμηλών κτιρίων, καί φώτα χαμηλά πού... χαμηλώνουν μέχρι συσκοτίσεως στο
εσωτερικό τών καταστημάτων. Βρισκόμαστε στήν οδό Φίλωνος τής πασίγνωστης
Τρούμπας! Τής Τρούμπας τοϋ σήμερα βέβαια. Έδώ εχει κανείς την έντύπωσι δτι
βλέπη κανένα φιλμ του τύπου «ό κόσμος τη νύχτα»!.. 'Η μουσική, διαφόρων προε
λεύσεων καί ρυθμών, ξεχύνεται στο δρόμο, κι’ έμεΐς διαβάζουμε τις έπιγραφές :
«Bar Μαύρος Γάτος»! «45 Γιάννηδες»! «Σπασμένο Ποτήρι»! «Puerto-Bico
Cabaret»...
Πράγματι, έδώ, αύτή τήν ώρα, βλέπει κανείς νά κυκλοφορούν δλες οί... ναυ
τικές φυλές τοϋ κόσμου1 καί μαύροι καί άσπροι καί κίτρινοι1 καί άκούει νά μιλιούν
ται πολλές ξένες γλώσσες, άλλά κάπως... παρεφθαρμένες, ίσως άπό τό οινόπνευμα
πού ρέει, άφθονο καί άκροβοπληρωμένο, στο εσωτερικό τών καταστημάτων αύτών
τής ευθυμίας...
Λίγο πιο πάνω, είναι ένας άλλος μακρύς καί στενός δρόμος... Καί πρέπει νά
τόν γνωρίσουμε. 'Η ώρα δμως πέρασε.
'Η ’Αστυνομία τοϋ Πειραιώς, μέ θαυμαστή γνώσι προσώπων, πραγμάτων
καί καταστάσεων, φροντίζει παντοΰ, καί ιδιαίτερα σ’ αύτούς τούς δρόμους, νά κυριαρχή τό κράτος τοϋ Νόμου. Καί οί «ζούγκλες», ήμερωμένες έδώ καί χρόνια άπό
τούς πρωτοπόρους, άδιάκοπα υποτάσσονται...
Τό λιμάνι τοϋ Πειραιώς μας, είναι καλό, βαθύ καί μεγάλο! Καί κάθε μέρα,
στις «πίντες» καί τά μουράγια του, δένουν καί λύνουν πολλά καράβια...
'Η έλπίδα καί ή δόξα του.
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
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______________________'ϊπ ό τοϋ Ύπαστυνόμου Α’ κ. I. ΡΑ·Ι·ΚΟΥ_____________________
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Τήν 30-9-1964 εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς 'Τπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, έγένετο αγιασμός έπί τή ένάρξει (άπό τής επομένης 1-10-1964) των μαθη
μάτων.
Μετά τον άγιασμόν, ό Διοικητής των Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α'
κ. Άνδρέας Μουρσούσιας, ώμίλησε προς τούς δοκίμους, είπών τά έξης :
«Νέοι Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες,
Μέ νέον σφρίγος καί καινούργιες δυνάμεις άρχίζομεν σήμερον πανηγυρικά τό
νέον διδακτικόν έτος 1964-1965.
Μέ τήν εύλογίαν τοΰ Θεοΰ καί μέ τάς εύχάς όλων ήμών, είσέρχεσθε σήμερον
εις τήν νέαν μεγάλην πνευματικήν σας οικογένειαν.
Σας εύχομαι «καλώς ήλθατε» εις τον χώρον αύτόν, δπου στεγάζεται ή Γνώσις
καί ή ’Αρετή. Καλώς ήλθατε εις τήν Σχολήν μας, ήτις θά σας έμφυτεύση καί θά
σας άνα.πτύξη δλας τάς ιδιότητας καί τά προσόντα τά όποια άπαιτοϋνται ΐνα καταστήτε ικανοί διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής σας- εις τήν Σχολήν μας, ήτις
θά σας καταστήση προσεκτικούς καί θά σάς συμβουλεύη όπως άπαλλαγήτε άπό κά
θε τι, τό όποιον εις τον χαρακτήρά σας θά άποτελέση έμπόδιον εις τήν άσκησιν τών
καθηκόντων σας.
Θά εΰρητε μέσα εις τον χώρον αύτόν, χάρις εις τήν γενναιοφροσύνην καί γεν
ναιοδωρίαν τής Προέδρου τοϋ 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς Κυ
ρίας Άθηνάς Δηλαβέρη καί τήν συνεχή καί άδιάλειπτον φροντίδα όλων τών Κυ
ριών τοϋ 'Ομίλου, όλας τάς άνέσεις, πού θά καταστήσουν τήν διαμονήν σας εύχάριστόν.
Θά εύρητε μέσα εις τον χώρον αύτόν, έκ μέρους τών μεγαλυτέρων συναδέλ
φων σας, τήν άγάπην καί τήν στοργήν.
Θά εΰρητε έκ μέρους τών καθηγητών σας, τήν στοργήν καί τό ένδιαφέρον πού
όφείλομεν προς τούς νέους.
Θά εΰρητε έδώ κάθε προθυμίαν καί κάθε διάθεσιν, πού θά καταστήση τήν
σπουδήν σας εύχάριστον, γόνιμον καί άποτελεσματικήν.
’Αλλά μαζί μέ αύτά θά εΰρητε νά σάς περιμένουν έδώ καθήκοντα καί υπο
χρεώσεις.
Εις τήν Σχολήν αύτήν, θά τό άντιληφθήτε άπό τάς πρώτας ήμέρας, συντελεΐται μία έντατική έργασία έκ μέρους εκείνων πού διδάσκουν καί εκείνων πού δι
δάσκονται. ’Εργασία πού άποβλέπει προς δύο σκοπούς :
1) Νά διαπαιδαγωγήση καλούς άστυνομικούς.
2) Νά διαμορφώση χαρακτήρας καί άτομα χρήσιμα εις τήν κοινωνίαν καί
τήν Πολιτείαν, άτομα χρήσιμα εις τό Έθνος.
Αύτοί οι δύο σκοποί συγκροτούν τόν προορισμόν τής Σχολής μας καί αύτόν
τον προορισμόν φιλοδοξοΰμεν όλοι καί μοχθοϋμεν διά νά πραγματοποιήσωμεν.

Νέα δεκαπενθημέρου
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Προς αύτούς τούς δύο σκοπούς, τούς όποιους έπιδιώκομεν μέ μεθοδικότητα,
υπευθυνότητα καί συνέπειαν. Σας καλοϋμεν τώρα, σας καλοΰμεν άπό αυτήν την
στιγμήν, νά προσαρμόσητε τό πνεύμα σας καί τήν ψυχήν σας.
«Δράξασθε λοιπόν παιδείας, ίνα μή ό Θεός όργισθή», όπως καί ή 'Αγία Γρα
φή λέγει.
'Οπλισθήτε άπό σήμερον, οπού άρχίζει τό έ'ργον μας, μέ θέλησιν καί αισιο
δοξίαν.
Πειθαρχήσατε εις τούς Κανονισμούς καί εις τούς Νόμους της Σχολής, διότι
ή πειθαρχία είναι βασική καί απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν επιτυχίαν κάθε ομα
δικής προσπάθειας καί ό κυριώτερος συντελεστής τής κοινωνικής άρμονίας.
’Αγαπήσατε τήν Σχολήν μας, διότι ή Σχολή μας, θά σας όδηγήση εις τήν ο
δόν τής άρετής καί τοϋ καλοϋ.
Γίνετε μελετηροί καί καλλιεργήσατε είς τήν ψυχήν σας τό πνεύμα τής ερ
γασίας.
Διαμορφώσατε τούς χαρακτήρας σας σύμφωνα μέ τάς έλληνοχριστιανικάς
παραδόσεις, τάς οποίας θά ευρητε μέσα εις τό ανθρώπινον αύτό έργαστήριον, πού λέ
γεται ’Αστυνομική Σχολή.
Ά πό σήμερον άρχίζει γιά σας Ινα νέον στάδιον, Ινας νέος προορισμός εις
τήν ζωήν σας.
Νά γίνετε επιστήμονες άστυνομικοί. Νά γίνετε Έλληνες άξιοι τής Πατρίδος.
Μή λησμονήτε, ότι άπό σας τούς νέους άναμένει τό ’Έθνος μίαν νέαν δημι
ουργικήν έξόρμησιν, δυναμένην νά στηριχθή μόνον εις τό χρηστόν ήθος καί είς τήν
πραγματικήν μόρφωσιν. Ζήτω τό ’Έθνος, Ζήτω ό Βασιλεύς».
** *
Τήν 30-9-1964 έγένετο είς τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων Νέας Φιλαδέλφειας, ή
ορκωμοσία των 95 νέων μαθητευομένων ’Αστυφυλάκων τού 213 ’Εκπαιδευτικού
Τμήματος.
Κατ’ αυτήν ώμίλησε προς τούς νέους ’Αστυφύλακας ό Διοικητής των Σχο
λών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Άνδρέας Μουρούσιας, είπών τά έξής :
«Νέοι ’Αστυφύλακες,
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν ίκανοποίησίν, διότι μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά σάς το
νίσω, ότι άπό σήμερον είσθε οί έγγυηταί τής έσωτερικής Τάξεως καί ’Ασφαλείας.
Εΐσθε οΐ φορείς τής εύνομίας, ίσοπολιτείας, τής γενικωτέρας κρατικής ι
σχύος.
Εΐσθε ή εκφρασις τής ήθικής καί ύλικής δυνάμεως τής Πολιτείας έν τή κα
θημερινή επικοινωνία σας μέ τούς πολίτας.
Ά πό τήν Σχολήν αυτήν έλάβατε τό βάπτισμα των εύγενών αυτών καθηκόν
των σας καί άντλήσατε δυνάμεις διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής σας.
Έδιδάχθητε άπό διακεκριμένους επιστήμονας καί έξαιρέτους Αξιωματικούς
τού Αστυνομικού Σώματος τό όποιον καλεΐσθε νά ύπηρετήσητε.
Άντελήφθητε τήν άξίαν τής Αστυνομίας ώς φορέως τής έξουσίας, άλλά καί
ως παράγοντος πολιτισμού.
Μεταβαίνοντες είς τάς θέσεις σας, έργασθήτε μέ ζήλον διά τήν έκπλήρωσιν
τής άποστολής σας.
Μία είναι ή συμβουλή μου: Νά άγαπήσητε τό έπάγγελμά σας. Ουτω θά προσφέρητε θετικήν, σπουδαίαν καί δημιουργικήν ύπηρεσίαν.
Είς πάσαν έκδήλωσίν σας δέον νά ^εχητε ώς γνώμονα τό εθνικόν συμφέρον
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καί τό πνεύμα των υψηλών παραδόσεων, όπερ έχει δημιουργήσει ή ’Αστυνομία Πό
λεων διά των θυσιών της εις την προσφοράν σοβαρών έθνικών υπηρεσιών.
’Απαιτείται: Πίστις εις τήν Ελλάδα, γενναιότήε, ψυχή άκλόνητος, ύπακοή
εις τό καθήκον, άλλά καί υπερκομματική συνείδησις, ανθρωπισμός, έλληνική μεγαλοφροσύνη καί ήθική υπερηφάνεια.
Κατά τάς, προς έκτέλεσιν τής άποστολής σας, επεμβάσεις, άποφεύγετε τούς
τραχείς τρόπους καί τούς προσβλητικούς καί ταπεινωτικούς λόγους, οί όποιοι, άσφαλώς, μειώνουν τήν έκτίμησιν καί τήν έμπιστοσύνην τάς οποίας πρέπει νά εμπνέετε.

Ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Άνδρέας Μουρούσιας, φωτογραφούμενος έν μέσω τών άξιωματικών τής Σχολής καί τών όρκισθέντων
νέων άστυφυλάκων.

Τρόποι εύγενεϊς, σταθερότης ένεργείας, άξιοπρεπής διαγωγή καί καλή συμ
περιφορά, εις πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις, είναι τά άσφαλέστερα μέσα διά τών
οποίων θά δυνηθήτε νά έπιβληθήτε καί νά καταστήτε σεβαστοί μεταξύ τών πολιτών.
Άκεραιότης χαρακτήρος, ήθος καί ψυχικόν σθένος, είναι έφόδια καί προτε
ρήματα, άνευ τών οποίων δεν θά δυνηθήτε νά έπαρκέσητε εις τήν άποστολήν σας.
' Η εξουσία καί τό κύρος τής ’Αστυνομίας, οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τήν
ένίσχυσιν, τήν συνεργασίαν καί τήν άποδοχήν τής κοινής γνώμης.
Τότε θά έπιτύχητε εις τό έργον σας, όταν οί πολϊταί δέχωνται τόν βαθμόν
τής εξουσίας σας καί σείς σέβεσθε τά δικαιώματα τών πολιτών.
Μέ τήν άπόλυτον ίκανοποίησίν μου δι’ ό, τι έπετελέσθη εις τήν Σχολήν καί
μέ πλήρη τήν πεποίθησίν μου, ότι ή έκπαίδευσίς σας εις αυτήν θά άποτελέση άφετηρίαν νέων επιτυχιών είς τούς διαφόρους ύπηρεσιακούς τομείς, σας χαιρετώ καί
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σας εύχομαι καλήν πρόοδον, εις τό ώραΐον, εύγενές καί επωφελές διά τήν Χώραν
μας έργον σας. Ζήτω ή Ελλάς, Ζήτω ό Βασιλεύς».
TO NEON ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧ Η ΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μέ ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιούμε στους φίλους άναγνώστες, ότι οι υπηρε
σίες τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας μετεφέρθησαν, άπό τις αρχές τοϋ τρέχοντος μη
νάς, στο έπί τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου 11 νεότευκτο κτήριο. ’Έτσι, ένα παλιό όνει
ρο όλων μας, έγινε πραγματικότης.
Οί στήλες αύτές αισθάνονται τήν άνάγκη νά έξάρουν τό γεγονός, γιατί πι
στεύουν άκράδαντα πώς ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, γιά νά άποκτήση σιγά-σιγά
καί ή ’Αστυνομία σύγχρονα καί πολιτισμένα οικήματα. "Οταν παλαιότερα γράφα
με μιά σχετική καμπάνια γιά τά οικήματα των διαφόρων άστυνομικών υπηρεσιών,
είχαμε τονίσει τήν άνάγκη άποκτήσεως νέων καινουργών οικημάτων, γιατί άρκετά
άπό τά τότε, άλλά καί τά σημερινά, κάθε άλλο, παρά μπορούν νά χαρακτηρισθοϋν
ώς σύγχρονα καί πληροϋντα τις άνάγκες τών υπηρεσιών μας. Έξεφράσαμε τότε
τήν εύχή όπως όλοι οί περί τό θέμα άρμόδια, δείξουν τήν άπαραίτητη κατανόησι.
Μέ ξεχωριστή ίκανοποίησι διαπιστώνουμε πώς ή εύχή μας εκείνη βρήκε πρόσφορο
έδαφος.
Γιά μιά άκόμη φορά οί στήλες αύτές νοιώθουν τήν άνάγκη νά χαιρετίσουν καί
νά χειροκροτήσουν τις νέες άντιλήψεις πού έπικρατοϋν σ’ όλους τούς αρμοδίους, γύρω
άπό τό θέμα τής μεταστεγάσεως τών άστυνομικών υπηρεσιών σέ νεόδμητα κτήρια.
’Έγινε πλέον άπ’ όλους κατανοητό ότι οί δημόσιες υπηρεσίες πρέπει νά στεγάζον
ται σέ πολιτισμένα οικήματα, γιατί έτσι καί οί υπάλληλοι αισθάνονται καλύτερα,
άλλά καί τό κοινό, πού έπισκέπτεται τά γραφεία τών διαφόρων δημοσίων ύπηρεσιών, διαπιστώνει μιά πολιτισμένη άτμόσφαιρα.
’Ελπίζουμε βάσιμα καί θέλουμε νά πιστεύουμε ότι σύντομα όλες οί άστυνομικές υπηρεσίες θά στεγασθοϋν σέ νέα οικήματα. Διαπιστώνεται μέ μαθηματικούς,
άλλά καί λογικούς υπολογισμούς πώς δέν τίθεται, ουσιαστικά, θέμα νέων, σοβαρών,
δαπανών, γιατί αν υπολογίσουμε τά ενοίκια πού σήμερα καταβάλλονται γιά τή στεγασι ώρισμένων ύπηρεσιών καί τά συγκρίνουμε μέ έκεΐνα πού θά χρειασθοϋν για
μεταστέγασι σέ καινούργια κτήρια, ή διαφορά είναι άσήμαντη, μπροστά στο ουσια
στικό κέρδος πού προκύπτει άπό όλες τις άλλες άπόψεις.
Χαρακτηριστικά άναφέρουμε σάν παράδειγμα τό νέον οίκημα τοϋ ’Αρχηγείου.
ΙΙροκειμένου γιά τό παλιό οίκημα, όση καλή θέλησις κι’ αν ύπάρχη, δέν είναι δυ
νατόν νά γίνεται λόγος ότι πληροΰσε βασικές σημερινές άνάγκες. ’Αντίθετα, τό ση
μερινό βρίσκεται στή πλατεία «Λαυρίου», είναι εύρύχωρο, εύάερο καί εύήλιο καί τό
σπουδαιότερο στεγάζει όλες τις ύπηρεσίες τοϋ ’Αρχηγείου. Ό ώφέλιμος χώρος τοϋ
παλιοΰ ήταν γύρω στά 450 τ.μ. καί τό κατά μήνα μίσθωμα περίπου 20 χιλιάδες.
Τό νέο κτήριο, μέ 5 ορόφους (4,5,6,7, καί 8ος) έχει ωφέλιμο χώρο 770 τ.μ. καί
τό μηνιαίο μίσθωμα του είναι 39 χιλιάδες. Κάθε όροφος έχει 8 δωμάτια, έκ τών ο
ποίων τά 3 έχουν θέα προς τήν πλατεία, άνέτως βοηθητικούς χώρους καί υπάρχει
κυλικείο πού εξυπηρετεί άποκλειστικά τό ’Αρχηγείο. Στον 8ο όροφο βρίσκονται οί
κοιτώνες τών στρατωνιζομένων ύπαλλήλων. Τό νέον οίκημα, ιδιοκτησίας τοϋ κ.
Ζήση Σέκρου, ένοικιάσθη γιά 3 χρόνια. Γενικά πρόκειται γιά κτήριο πού πληροί
τις σύγχρονες άπαιτήσεις μιας πολιτισμένης διαμονής καί έργασίας.
Ό αγιασμός έγινε τήν 5η τρέχοντος, ίερουργοΰντος τοϋ προϊσταμένου άρχιμανδρίτου τοϋ ίεροϋ ναοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, παρουσία τού κ. ’Αρχηγού, τών
’Αστυνομικών Διευθυντών Α ' κ.κ. ’Αναστασίου καί Κοτσιά καί όλων τών άστυνο-
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μικών καί διοικητικών υπαλλήλων τοϋ ’Αρχηγείου. Πολύ σύντομα, θά μεταφερθοϋν στο νέον οίκημα καί οί υπηρεσίες Τύπου καί Διαφωτίσεως καί Δημοσίων Σχέ
σεων—Ραδιοφωνικών Εκπομπών καί Κινηματογραφικών Προβολών, πού γιά την
ώρα παραμένουν στο έπί τής δδοΰ Καλλιδρομίου 12 οίκημα του Δημοσίου. Οί αρι
θμοί τηλεφώνων τών ύπηρεσιών τοϋ ’Αρχηγείου παραμένουν οί ίδιοι.
Πριν κλείσουμε τις γραμμές αύτές, αισθανόμαστε επιτακτική την άνάγκη να
έξάρουμε καί νά ύπογραμμίσουμε ιδιαιτέρως την συμβολή τοϋ σεβαστού Διευθυντοΰ τοϋ ’Αρχηγείου κ. ’Αναστασίου, στην άνεύρεσι, τακτοποίησί τών λεπτομερειών
καί μεταστέγασι στο νέο οίκημα. 'Υπό την προσωπική καθοδήγησι τοϋ κ. Άρχη-

Στιγμιότυπον άττό την τελετήν τοϋ άγιασμοΰ εις τό νέον οίκημα τοΟ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας.

γοΰ, κατέβαλε πολλαπλές προσπάθειες καί μόνον μέ την ίδικήν του γνωστή έπιμονή καί υπομονή καί τις προσωπικές παραστάσεις στούς άρμοδίους, πέτυχε νά μάς
παραχωρηθή τό οίκημα. Πιστεύουμε πώς θά διαφωνήση μαζί μας γι’ αύτές μας
τις παρατηρήσεις. ’Εμείς όμως έχουμε ύποχρέωσι νά τονίσουμε τό γεγονός καί άπό
τή σκοπιά μας νά έκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες γιά τις προσπάθειές του.
Εύχόμαστε μόνον νά παραστοΰμε γρήγορα σέ κάποια άλλα εγκαίνια. Είναι καιρός
πλέον νά άποκτήση καί ή ’Αστυνομία σύγχρονα οικήματα. Καί θά γίνη αυτό, γιατί
έχουμε άπόλυτη έμπιστοσύνη στο ένδιαφέρον τής ήγεσίας τοϋ Σώματος, άλλά καί
τών άλλων άρμοδίων. Οί οιωνοί είναι άριστοι.
I. ΡΑ Ί ΚΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Μ Η ΝΟ Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964
Α) Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. καί άπό 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά—
Πάτρας καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
979
μέλη
2)
»
εις ιατρεία
»
»
» ........
2.106
»
3) ΓΙαρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα
πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια.........
913
»
4) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις
καί Κερκύρα...................................................................
21
»
δ) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής
τ ω ν .................................................................................
240
»
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ...................................
36
νέα »
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του νοσο
κομείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Α
θηνών—Πειραιώς..........................................................
4.056
»
8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 4.770 δρχ. εις . .
26
»
’Ή τοι το Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω ........ ..
Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 5200
συνταγαί.
’Από οικονομικής πλευράς ό μην Αύγουστος 1964
έχει ώς έξής:
’Έ σ ο δ α τακτικά
δραχμαί
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου
»

8.377

9)

Σύνολον Εσόδων
Έξοδα
Πλεόνασμα

»
»
»

415.290,20
869.131,90
1.284.422,10
408.345,55
876.076,55

Β) Τό πλεόνασμα οφείλεται εις την μή έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων τού
Κλάδου προς τούς φαρμακοποιούς καί κλινικάρχας ’Αθηνών καί Πειραιώς κατά
τον μήνα Αύγουστον.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΤΡΑΠΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

^-ΎΝΗΛΘΕ κατ’ αύτάς εις ’Αθήνας το Πανελλήνιον Συνέδριου Χειρουργικής,
εις το όποιον τό κυριώτερον θέμα άπετέλεσαν τα τροχαία άτυχήματα. Έχαρακτηρίσθησαν άπό τούς συνέδρους έπιστήμονας ώς μάστιξ, ώς επιδημία τής έποχής άφοϋ
8.000 περίπου άτομα έτησίως μεταφέρονται εις νοσοκομεία έκ τής δράσεως των τρο
χών, έξ αύτών δέ τά 30% εϊναι βαρείας μορφής καί 800 θανατηφόρα, χωρίς να ύπολογίζωνται αί μετέπειτα άνθρώπιναι άπώλειαι. Έ ξ άλλου ύπεγραμμίσθη ή αλμα
τώδης αυξησις των τροχαίων άτυχημάτων έκ των δικύκλων, έπεσημάνθη ώς λίαν
άνησυχητικόν τό γεγονός του ότι εύρισκόμεθα εις πολύ κακήν θέσιν άπό πλευράς
συσχετίσεως τροχαίων άτυχημάτων (Ελλάς, άναλογία ενός νεκρού έπί διακοσίων
τριάκοντα έπτά άτυχημάτων, ένώ Η.Π.Α. 1 προς 2.000, ’Αγγλία 1 προς 1410, Γαλ
λία 1 προς 940 κ.λ.), καί έτονίσθη δτι ή ύγειονομική έξέτασις των οδηγών εις
την Ελλάδα είναι «παρωδία» έν σχέσεί μέ άλλας χώρας, άνάγκη δέ παρίσταται νά
ύποβάλλωνται οί οδηγοί καί εις νευροψυχιατρικήν έξέτασιν.Τέλος, μεταξύ τών τόσων
άλλων άνακοινώσεων έτονίσθησαν καί άπό άστυνομικής πλευράς ή άνάγκη άναπτύξεως κυκλοφοριακής συνειδήσεως, ή ένίσχυσις τής Τροχαίας εις έμψυχον καί άψυχον
ύλικόν, τά κυριώτερα αίτια τών τροχαίων άτυχημάτων (ύπερβολική ταχύτης, άντικανονικόν προσπέρασμα, παραβάσεις προτεραιότητος κ.λ.) καί έπεσημάνθη ότι
κατά τό παρελθόν έτος εις τήν Ελλάδα 1262 αυτοκίνητα εΐχον άνάμιξιν, τό καθένα,
εις περισσότερα άπό δέκα άτυχήματα, οί οδηγοί των όμως άν καί άποτελοΰν δημό
σιον κίνδυνον εξακολουθούν νά διατηρούν τήν άδειάν των . . .
** *
Σχόλια έπί τών άνακοινώσεων καί τών πορισμάτων τού συνεδρίου είναι ξένα
προς τήν άποστολήν μας. Εκείνο πού ό γράφων θά ήθελε μόνον νά είπη είναι ότι
διά πρώτην φοράν άπό τότε πού ό Χρηστομάνος έφερε τό πρώτον αύτοκίνητον καί
ό Κοντογιαννάκης τήν πρώτην μοτοσυκλέττα εις ’Αθήνας, λαμβάνει χώραν εις τον
τόπον μας τόσον εόρεΐα συζήτησις έπί τού θέματος «Τροχαία άτυχήματα». Τό τρο
χαίου άτύχημα, δεδομένου οτι έπιφέρει δύο-τρείς θανάτους καί 22 τραυματισμούς
ήμερησίως (τήν πρώτην Κυριακήν τού ’Οκτωβρίου είχομεν 6 νεκρούς καί 76 τραυ
ματίας...), θεωρείται καί είναι πρόβλημα τών μεγίστων, μέ έθνικήν πράγματι ση
μασίαν εις τάς ήμέρας μας. Βεβαίως άποτελεΐ πρόβλημα μέ τάς ιδίας διαστάσεις καί
εις ολόκληρον τον κόσμον, τάς προηγμένας τουλάχιστον πολιτείας, άλλά αυτό δέν
μειώνει τήν τραγικότητά του. Ώ ς πρόβλημα λοιπόν τεραστίων διαστάσεων, ώς μά
στιξ, ώς έπιδημία ή άλλο τί χειρότερον άκόμη, είναι άνάγκη νά άντιμετωπισθή δι’
όλων μας τών μέσων άπό Κράτος, άπό ’Αστυνομία καί Κοινόν.’Αλλού, εις άλλας χώ
ρας τής Ευρώπης, διά νά λυθή τό πρόβλημα τών σταθμεύσεων άλλά καί διά νά άποφευχθοΰν τροχαία άτυχήματα έκ τού συνωστισμού τών οχημάτων εις τάς μεγαλοπόλεις, ώρίσθησαν χώροι σταθμεύσεως έκτος τών πόλεων, οί ίδιοκτήται δέ τών οχη
μάτων μεταβαίνουν εις τήν πόλιν διά τάς έργασίας των καί έπιστρέφουν χρησιμοποιούντες ειδικά μικρά λεωφορεία συγκοινωνίας. Εις άλλας χώρας τά μοτοποδήλα
τα έκηρύχθησαν έν άγρίω διωγμώ, εις άλλας πάλιν οί πεζοί φέρουν άκεραίαν τήν εύ-
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θύνην δταν τραυματισθοϋν κυκλοφοροϋντες έκτος διαβάσεων, εις άλλας, παρά το
φαινομενικής ή πράγματι παράδοξον, άρχίζει νά πιστεύεται ότι ή μικρά καί δχι ή
μεγάλη ταχύτης είναι αιτία των περισσοτέρων τροχαίων άτυχημάτων. Καί εις άλ
λας, δπως εις τάς Η.Π.Α., έδημιουργήθησαν μητρώα έπικινδύνων οδηγών, εις τά
όποια καταγράφονται δλοι οί αύτοκινητισταί πού έτιμωρήθησαν μέ άφαίρεσιν άδειας
έπειδή ώδήγουν μεθυσμένοι, ή προεκάλεσαν θανατηφόρου άτύχημα, ή έξηκριβώθη
δτι πάσχουν άπό ψυχικά νοσήματα ή σοβαράν άναπηρίαν, άναλόγως δέ τών περι
πτώσεων τούς άφαιρεΐται άμέσως ή μετά πάροδον ώρισμένου χρόνου ή άδεια καί ου
δέποτε λαμβάνουν νέαν. Τί άπό δλα αυτά καί τόσα άλλα αρμόζει εις την έλληνικήν
πραγματικότητα, άλλά καί τί ως έλληνική σκέψις—πρωτοπόρος ώς γνωστόν ό Έ λ λην, διδάσκων περισσότερον καί όλιγώτερον διδασκόμενος άπό τούς άλλους λαούς
—δύναται νά πραγματοποιηθή, είναι θέμα μελέτης τών άρμοδίων. Μέχρις ότου δμως
θεσπισθοϋν νέα μέτρα, ήμεϊς τουλάχιστον οί άστυνομικοί ας καταβάλωμεν πάσαν
προσπάθειαν διά την μείωσιν τοϋ κακού. 'Η άλήθεια είναι δτι πολλά δυνάμεθα νά
έπιτύχωμεν δταν ό ζήλος δλων μας έγγίζη καθημερινώς τά δρία τού ιδανικού.
***
>.ΑΘΕ ΦΟΡΑ πού συνελαμβάνετο ό κοσμοπολίτης ψευδοϊερωμένος Α. Γ. τών
37 ετών, τού άφαιροΰντο τά ράσα καί τά γένεια καί ειδοποιείτο τό κοινόν μέσω τών
έφημερίδων περί τών άθλων του. Εκείνος δμως, μόλις «ξεμπέρδευε» μέ ’Αστυνο
μία καί Δικαιοσύνην, άφηνε πάλιν νά μεγαλώσουν τά γένεια του, ένεδύετο τό ράσον καί, μιας καί τό κοινόν τόσον εύκολα ξεχνά καί έπί πλέον τόσον εύκολα δίδει
πίστιν εις τό σχήμα τού ιερωμένου, συνέχιζε τάς έπιχειρήσεις του. Λέγουν λοιπόν
δτι τό δλον «έργον», τό όποιον ό διαβόητος Α.Γ. έλάμπρυνεν έδώ καί εις τό έξωτερικόν περιβαλλόμενος πάντοτε καί μέ ένα νέον άξίωμα—τού ηγουμένου λ.χ. ιστορικών
μονών μέ μεγάλην άκίνητον περιουσίαν, τού άντιπροσώπου τών Πατριαρχείων κ.λ.
—καί διευκολυνόμενος άπό τό δτι όμιλεΐ καί γράφει άπταίστως την άγγλικήν, τήν
γαλλικήν, τήν ιταλικήν, τήν ρωσικήν καί τήν αραβικήν γλώσσαν, άπεφάσισε μό
νος του νά τό διακόψη. Έπέδρασαν εις τον ψυχικόν του κόσμον, ύποστηρίζουν με
ρικοί, τόσον πολύ τό ιερατικόν σχήμα πού περιεβάλλετο, οί άγιασμοί καί τά «Μετα
νοείτε», ώστε άπεφάσισε νά γίνη... Χριστιανός. Δι’ δ καί παρεδόθη αύτοβούλως
ύστερα άπό τάς τελευταίας μηνύσεις τών θυμάτων του, συνοδευόμενος ύπό τού συ
νηγόρου του. Λέγουν δμως καί ύποστηρίζουν άλλοι δτι τό μόνον πού ήνάγκασε τον
τόσον θόρυβον προκαλέσαντα διεθνή «ψευτοπαππάν» νά παρουσιασθή εις τήν ’Α
στυνομίαν, είναι ή συναίσθησις δτι ό περισφιγγόμενος πέριξ αυτού κλοιός θά έφερεν οπωσδήποτε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψίν του. 'Όπως καί νά έχη τό θέμα τής
παρουσιάσεως τού μεγίστης φήμης άπατεώνος αύτού, έκεΐνο πού παραμένει πραγματικότης είναι δτι αί σοβαρώτεραι καί έπιτυχέστεραι άπάται καί άλλα άδικήματα
διεπράχθησαν άνά τούς... αιώνας ύπό ρασοφόρων κακοποιών. ’Ανώτατος άστυνομικός έν συντάξει μοΰ άφηγήθη προ ήμερών ένα χαρακτηριστικόν διά τήν σύλληψίν καί
τήν έκτέλεσιν έπεισόδιον άπό ψευδοϊερωμένον. Κατ’ αύτό, ένας σεβαστών δια
στάσεων «έπίσκοπος» παρουσιάσθη προ ετών εις κατάστημα ιερατικών άμφιέσεων
καί είπεν δτι ένδιεφέρετο νά άγοράση μίαν πλήρη στολήν, προοριζομένην νά δωρηθή εις.... συνάδελφον έπίσκοπον. Ό καταστηματάρχης, μικρός τό δέμας ας σημειωθή, ύπέδειξε προθυμώτατα τήν συλλογήν του καί προθυμώτατα έδέχθη νά «προβάρη» έπί τού σώματός του μίαν στολήν, έκ τών άκριβοτέρων. Τούτο δέ τό τελευταΐον κατ’ άπαίτησιν τού «πελάτου», ό όποιος είπεν δτι ό μέλλων νά δεχθή τό δώρον είχε «τό ίδιον άκριβώς σώμα» μέ τον καταστηματάρχην. ’Έλαβε τήν πλήρη
στολήν λοιπόν ό δχι καί τόσον άφελής καταστηματάρχης καί είσήλθεν εις τον ιδιαί
τερον χώρον διά νά τήν περιβληθή, καθ’ δν χρόνον δμως άπουσίαζεν, ό «έπίσκοπος»
άφήρεσε ολόκληρον τό περιεχόμενον τού ταμείου, άρκετά σοβαρόν, καί άπήλθεν...

Κ
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άξιοπρεπώς, κρατών έπιδεικτικώς καί έπίχρυσον ποιμαντορικήν ράβδον την οποίαν
ενόσω έλλειπεν ό καταστηματάρχης άντ'.κατέστησε μέ την απλήν [δικήν του. Έξήλθε κάποτε τοϋ ιδιαιτέρου χώρου καί ό καταστηματάρχης, είδε καί άντελήφθη, καί
έτέθη εις καταδίωξιν τοϋ κλέπτου. Άλλα θέαμα... άστείου κατά τάς κινήσεις «έπισκόπου» νά τρέχη όπισθεν βαρυγδούπου, «συναδέλφου»—γαλήνιου τά μέγιστα μά
λιστα καί βαδίζοντος τόσον ήρέμως—καί νά κραυγάζη... άγοραίως κάπως «πιάστε
τον, πιάστε τον! μέ κατάκλεψε!», πρώτην φοράν έβλεπαν οί διαβάται (άστυνομικός δέν υπήρχε πλησίον). Δι’ αυτό καί ούδείς έδωσε πίστιν εις τάς κραυγάς τοϋ δυ
στυχούς καταστηματάρχου, ένδεδυμένου άφελώς έπισκόπου, τον όποιον μάλιστα
πολλοί ένόμισαν καί ώς... τρελλόν. Διέφυγε λοιπόν δι’ αύτοκινήτου ό μεγαλόσωμος
καί καθ’ όλα τά άλλα όμοιάζων μέ έπίσκοπον άπατεών-κλέπτης, ό δέ ταλαίπωρος
καταστηματάρχης έπέστρεψεν άπρακτος είς τό κατάστημά του, φοβούμενος καμμίαν άλλην επιδρομήν έν τώ μεταξύ διότι άπουσίαζε καί ό υπάλληλός του. Πάντως,
ό πρώτος «επίσκοπος» δέν ήργησε νά συλληφθή καί νά άποδειχθή ότι μέ την μέ
θοδον τοϋ ιερωμένου ήτο κατά τι σημαντικώτερος τοϋ τωρινοΰ Α.Γ. Διαβάζω έξ άλλου
είς τάς έφημερίδας ότι προ πολλών έτών, κάποιος άπατεών ένεδύθη ίερεύς καί, παρουσιασθείς «άρμοδίως» εΐπεν ότι κατείχε την κάραν ενός άγιου. Επέτυχε λοιπόν νά
διοργανωθή λιτανεία εις τάς ’Αθήνας τής έποχής, κατά τήν οποίαν λιτανείαν ό ίδιος
έκράτει τό λείψανον καί έπορεύετο έπί κεφαλής τοϋ πλήθους μέ κατανυκτικήν εύλάβειαν. Εύτυχώς, ό άείμνηστος καθηγητής τής ιατροδικαστικής είς τό πανεπιστήμιου
’Αθηνών Γεωργιάδης, άντελήφθη άπό τό παράθυρου του, μέ τήν οξύνοιαν καί την
παρατηρητικότητα πού τον διέκρινε, τήν πρωτοφανή απάτην καί συνετέλεσε νά διαλυθή έγκαίρως ή «λιτανεία», φυσικά δέ νά συλληφθή καί ό άπατεών. Έπρόκειτο
περί κρανίου έγκληματίου τό όποιον είχεν άφαιρεθή άπό τήν συλλογήν τοϋ έργαστηρίου ιατροδικαστικής καί εγκληματολογίας, κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν πού κατέ----- ι._ _ι
— νΧημείου
---- r-· —
στρεψε
τό —
πρώτον
του~ Πανεπιστημίου έπί τής οδού Σόλωνος

Α ΐΠ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΕΞ/

άτόμων έχουν γίνει προ πολλοϋ «τής μόδας» είς τήν χώ
ραν μας καί ιδίως είς τάς μεγαλοπόλεις, όσον δέ παρέρχεται ό καιρός όλονέν και
αύξάνονται. Είς τάς ’Αθήνας κατά τό παρελθόν έτος έξηφανίσθησαν έν όλω 528 άτο
μα, έκ τών όποιων 317 ήσαν γυναίκες καί 211 άνδρες. Έ κ τούτων άνευρέθησαν
238, ήτοι τά 45%. ’Αλλά κατά τό δεύτερον μόνον τρίμηνον τοϋ 1964, όπως έγραφη καί είς προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα» αί έξαφανίσεις άνήλθον είς 339, έκ τών
οποίων γυναίκες 173 καί άνδρες 166. Μέχρι τοϋ τέλους ’Ιουλίου περίπου είχον άνευρεθή έξ αύτών 101 γυναίκες καί 87 άνδρες, ποσοστού δηλαδή άνω τοϋ 50% , τό ό
ποιον οπωσδήποτε θά κατέστη μέχρι σήμερον άσυγκρίτως μεγαλύτερον. Ή αύςησις αυτή τοϋ ποσοστού άνευρεθέντων άτόμων είναι προς τιμήν βεβαίως δύο παρα
γόντων: Αύτών τούτων τών... έξαφανισθέντων, οί όποιοι διά πολλούς λόγους επεστρεψαν μόνοι είς τάς κατοικίας των, καί τής ’Αστυνομίας ή όποια άνεΰρε περισ
σοτέρους έξ αύτών καί τούς παρέδωσεν ή συνετέλεσε νά έπιστρέψουν είς τούς οι
κείους των.
*
* *
«ανατομία» τοϋ φαινομένου τών εξαφανίσεων παρουσιάζει πολλάς πλευράς.
Πρώτον, ποια τά κίνητρα πού ώθοϋν ολο καί περισσότερα άτομα νά έγκαταλειπουν τήν στέγην καί τήν οίκογένειάν των. Δεύτερον, διατί ό άριθμός τών εςαφανιζομένων γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερος τών άνδρών. Τρίτον, διατί τά έςαφανιζόμενα άτομα καί τών δύο φύλων είναι νεαράς ηλικίας κατά μέγιστον ποσοστού:
Ά πό τούς 528 έξαφανισθέντας τοϋ 1963, οί 396, ήτοι ποσοστού 75% ήσαν ηλικίας
μέχρις 21 έτών, έκ τούτων δέ ποσοστού 45% άπό 17-21 καί ποσοστού 30% άπό
7-16 έτών. Ά ς άφήσωμεν τό γεγονός τοϋ ότι, κατά μίαν τελευταίαν στατιστικήν,
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εις την Ελλάδα έχομεν έτησίως 1825 εξαφανίσεις κοριτσιών ήλικίας 16-21 έτών,
δηλαδή πέντε ημερησίους. Καί τέταρτον, διατί τόσον πολλοί άπό τούς έξαφανισθέντας ουδέποτε άνευρίσκονται άπό τούς οικείους των καί την ’Αστυνομίαν. ’Επί όλων
αυτών των έρωτημάτων θά ήδύναντο νά δοθούν πολλαί άπαντήσεις, γενικαί καί είδικαί. Πέραν όμως των εύνοήτων άπαντήσεων, ότι είναι λ.χ. σεβαστός ό άριθμός
των άτόμων πού θέλουν νά έξαφανισθοΰν έπί ολίγον διά νά έκβιάσουν καταστάσεις,
διά νά κορέσουν την δίψαν τής περιπετείας μέσα εις πέπλον μυστηρίου, διά νά εν
τυπωσιάσουν καί νά διαφημισθοΰν, διά νά θέσουν τέρμα εις τήν ζωήν των κ.λ. κ.λ.,
έκείνη ή άπάντησις πού ενδιαφέρει περισσότερον είναι ώς προς τάς νεαράς γυναίκας.
Μέγας άριθμός τούτων λοιπόν έξαφανίζεται διά νά πραγ'ματοποιήση δεσμόν—έννομον ή παράνομον—πού τό στενόν περιβάλλον των άρνεΐται, άλλα άκόμη μεγαλύτερος
άριθμός εξαφανίζεται διά νά εύρεθή είς χειρ ας «καλλιτεχνών», «ΐπρεσσαρίων» ή άλ
λων άπαισίων σωματέμπορων, νά συγκροτηθούν άπό αύτάς «μπαλλέτα» πού προο
ρίζονται διά τό εξωτερικόν ιδίως, νά τροφοδοτηθούν έξ αύτών καμπαρέ καί «οίκοι»
τού εσωτερικού καί τού εξωτερικού καί, ένα μέρος νά γυρίση εις άξιοθρήνητον κατάστασιν ένώ άλλο θά χαθή διά παντός. Αύτός επομένως ό άριθμός τών έξαφανιζομένων ενδιαφέρει τήν ’Αστυνομίαν περισσότερον. Καί θά μειωθή οπωσδήποτε όταν
αί προσπάθειαί μας στραφούν έντατικώτερον προς τήν άποκάλυψιν αύτών
τών υπανθρώπων, οί όποιοι άπό τό πλήθος τών νεαρών γυναικών πού εξαφανίζον
ται τροφοδοτούν τά «σπίτια» καί τά καμπαρέ τού εσωτερικού, άλλά καί τήν «κοι
νήν άγοράν» εμπόρων λευκής σαρκός τού έξωτερικοϋ...
*
* *
"I ΕΠΑΙΤΑΙ εύρον νέαν μέθοδον συγκεντρώσεως χρημάτων έκ τού άσφαλούς :
τήν μέθοδον τού... εκβιασμού. Κατ’ αυτήν οί έπαΐται, όταν δέν επιτύχουν τού σκο
πού των έκτρέπονται μεγαλοφώνως εις χυδαιοτάτας ύβρεις, εις βωμολοχίας καί
καμμιά φορά εις επιτιμήσεις τής δήθεν κακής διαγωγής ώρισμένων άτόμων, ότε
προς άποφυγήν δυσαρέστων εντυπώσεων εις τήν γειτονιάν των τά άτομα, αί άγαθαί οΐκοκυραί ιδίως, ένδίδουν εις τάς άπαιτήσε'.ς τού έπαίτου. Έσημειώθησαν πολ
λά παρόμοια περιστατικά τελευταίως καί ιδίως είς τάς συνοικίας, ένας δέ επαίτης
δέν ήρκέσθη εις τάς πάσης φύσεως βωμολοχίας προς 25έτιδα, άλλά έλαβε καί μίαν
πέτραν καί μέ αυτήν έθραυσε τούς ύαλοπίνακας τής έξωθύρας της. Τό άποτέλεσμα
τής τακτικής αύτής είναι εύνόητον: Αί οΐκοκυραί, προ τής... γελοιοποιήσεώς των
δίδουν τό βοήθημά των άμέσως μέ τήν έμφάνισιν τού οίουδήποτε έπαίτου, εκείνοι
πλουτίζουν τό ταμεΐον των καί οί μιμηταί πληθύνονταΐ... Δέν χρειάζεται νομίζω
νά τονισθή άπό τών στηλών αύτών τί εις όλους μας επιβάλλεται έπί τού προκειμένου.

Ο,
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JNAX ’Άγγλος δημοσιογράφος, πού έπεσκέφθη τήν χώραν μας ιός άπεσταλμένος τής έφημερίδος του έπ’ εύκαιρία τών βασιλικών γάμων, μάς... έπεριποιήθη
δεόντως όταν έπέστρεψε είς τήν πατρίδα του. ’Έγραψε είς τήν εφημερίδα του με
ταξύ πολλών άλλων... κολακευτικών: «Τί τρομερά πόλις αί Ά θήναι! Τό όνομά της
φέρει είς τον νοΰν εικόνας κάλλους καί κλασσικής εύπρεπείας, μεγαλείου, άξιοπρεπείας καί έκπληκτικής άρχιτεκτονικής. Άλλά τί άπογοήτευσίς είναι αί Άθήναι όταν
τάς ίδήτε! 'Ομοιάζουν μέ βρωμεράν έκδοσιν τών άθλιοτέρων σημείων τού Αμβούρ
γου. Ζητιάνοι σάς πλησιάζουν καθ’ οδόν διαλαλούντες έμπορεύματα είς τιμάς εςωφρενικάς... Οί οδηγοί τών ταξί σκοπίμως ξεχνούν νά κατεβάσουν τό ταξίμετρον καί
έν συνεχεία προσπαθούν νά σάς άποσπάσουν χρήματα τριπλάσια τού κανονικού...».
Καί πολλά άλλα γράφει ό δημοσιογράφος αύτός είς τον ίδιον... τόνον, μή άστυνομικής όμως άρμοδιότητος. Πέραν λοιπόν τού «φιλελληνισμού» τού άνθρώπου αυτού—
έδιάβασα ότι είς άνταπόκρισίν του προ καιρού έξ Άγκύρας τά εύρεν έκεϊ όλα θαυ-
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μάσιοι...—πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι αί παρατηρήσεις του δεν είναι καί τόσον
άβάσιμοι. Κατόπιν τούτου περιττεύουν τα σχόλια.
*%

ΠΑΛΙΝ έλάχιστα άπό την ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν:
ΚΑΙ
* Τέσσαρες νεαροί διαρρήκται εις τά Σκόπια, οί όποιοι μόλις εΐχον έξέλθει των
φυλακών, έφονεύθησαν άπό έ'κρηξιν κατά τήν ώραν διαρρήξεως άποθήκης χημικών
υλικών. Παραλλήλως εις τό Σικάγον, τέσσαρες ένοπλοι γκάγκστερς εύρέθησαν...
άνάσκελα εντός δευτερολέπτων, κατά τήν προσπάθειαν ληστείας εις ταβέρναν, τά
περίστροφά των δέ έπέρασαν άστραπιαίως εις χεϊρας άλλων. ’Αγνοούσαν δτι εις
τήν ταβέρναν έγευμάτιζαν τήν έσπέραν έκείνην 16 μέλη τοϋ συλλόγου πάλης «Τζοϋντο-καρατέ»...
* Φεστιβάλ τζάζ εις Γιοχάννεσμπουργκ κατέληξεν εις συμπλοκήν κατά τήν
οποίαν: έδολοφονήθησαν 6 άτομα διά μαχαίρας, έβιάσθησαν 12 γυναίκες καί έτραυματίσθησαν 30 συνολικώς άτομα...
* Διακόσιοι άστυνομικοί σκύλοι, άποσταλέντες έκ Γερμανίας εις Βιετνάμ, κατεφαγώθησαν άπό τούς κατοίκους ως «έκλεκτός μεζές». Καί τό γερμανικόν 'Υπουρ
γείων τών Εξωτερικών, οί ζωόφιλοι τής Εύρώπης διαμαρτύρονται...
* Διαρρήκται εις τήν ’Ινδίαν έστραγγάλισαν τον Γενικόν Εισαγγελέα. ’Ό χι δέ
άπό... έκδίκησιν, άλλά διότι άφυπνισθείς κατά τήν ώραν διαρρήξεως τοϋ διαμερί
σματος του ήθέλησε νά τούς έμποδίση...
* Οί "Αγγλοι, έν δψει τών έκεΐ εκλογών τής 15ης ’Οκτωβρίου, έχασαν τήν
φλεγματικότητά τους διά πρώτην φοράν. Σοβαρώτατα προεκλογικά έπεισόδια έσημειώθησαν εις τρεις πόλεις, κατά τά όποια έχρησιμοποιήθησαν «κοκταίηλ Μολότωφ», ρόπαλα, λίθοι κ.λ. καί ή ’Αστυνομία ήναγκάσθη νά κινητοποιήση μεγάλας
δυνάμεις καί τεθωρακισμένα. Πολλοί τραυματισμοί, μεταξύ τών οποίων 20 άστυνομικών, καί πολλαί συλλήψεις.
* ’Οκτώ προσωπιδοφόροι λησταί κατέλαβον νυκτερινόν κέντρον τής Σαρδη
νίας, άκινητοποίησαν τούς 80 πελάτας μέ τά περίστροφά των καί κατόπιν, άφοΰ
έχαη ισαν εις δύο αίθούσας άνδρας καί γυναίκας άνέμενον υπομονητικά τήν έλευσιν
καί άλλων πελατών. Τελικώς άπεχώρησαν συναποκομίσαντες 7.000.000 λιρέττας
(περίπου 350.000 δραχμάς) εις χρήμα καί κοσμήματα. Πέντε άλλοι μασκοφόροι
λησταί έξ άλλου, ώπλισμένοι μέ αύτόματα, κατέλαβαν τήν έπαυλιν κομίσσης εις
Κορο ΐκήν, εις τήν οποίαν παρετίθετο γεϋμα μέ 60 προσκεκλημένους. Άφήρεσαν άπό
τούς συνδαιτημόνας κοσμήματα καί χρήματα 48.000 στερλινών καί άπήλθον άφοΰ
έκλείδωσαν δλους τούς παρευρισκομένους εντός μεγάλου δωματίου...
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ « X »
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Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Μαιάνδρου.
Πάροδος τής οδού Άγραίων, κοντά στή πλατεία «Υμηττού».
'Ο Μαίανδρος, (τουρκιστί Μπουγιούκ Μεντερές), ποταμδς τής Μ. ’Ασίας,
πηγάζει άπδ τις άρχαϊες Κελαινές τής Φρυγίας, εκβάλλει στδ’Ικάριο πέλαγος, κον
τά στήν άρχαία Μίλητο, καί έχει μήκος 270 χιλιόμετρα. Είναι όνομαστός για τον
οφιοειδή ροΰν των ύδάτων του. Ή κοιλάς του Μαιάνδρου άπετέλεσε θέατρο διαφό
ρων συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων κατά τήν διάρκεια τής ΰπό τοϋ
έλληνικοϋ στρατού κατοχής τής Δ. Μικράς ’Ασίας (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ
προσφυγικούς συνοικισμούς των ’Αθηνών).
Μαιανδρουπόλεως.
Πάροδος τής οδού Πλειώνης 6, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «"Αγιος
Δημήτριος ’Αμπελοκήπων».
Μαιανδρούπολιν ώνόμασαν οί "Ελληνες τήν πόλι Σώκια τής Μ. ’Ασίας, (βιλαέτιο τής Σμύρνης) κατά τό διάστημα τής κατοχής τής πόλεως ύπό τού έλληνικοϋ
στρατού. (1919-1922).
Μαιζώνος Νικολάου-Ίωσήφ.
’Αρχίζει άπό την πλατεία «Βάθης» καί τελειώνει στήν οδός Θ. Δεληγιάννη.
'Ο μαρκήσιος Νικόλαος-Ίωσήφ Μαιζών (1771-1840), Γάλλος στρατάρχης,
διεκρίθη στις μάχες τού "Αουστερλίτς, τής ’Ιεμένης κ.ά. Μετά τήν πτώσι τού Ναπολέοντος ό Κάρολος Γ άνέθεσε σ’ αύτόν τήν άρχηγία των γαλλικών δυνάμεων προς
άπελευθέρωσι τής Πελοποννήσου (1828). Διετέλεσε ύπουργός τών ’Εξωτερικών στή
Κυβέρνησι Λαφαγέτ, πρεσβευτής στήν Πετρούπολι, (1833) καί ύπουργός τών Στρα
τιωτικών (1835).
Μαικήνα Γαΐου-Κιλνίου.
Πάροδος τής οδού 'Αγίου Γερασίμου, κοντά στήν εκκλησία καί τήν πλατεία
«'Αγίου Γερασίμου», τών Κουπονίων.
'Ο Γάϊος-Κίλνιος Μαικήνας (74/64 π.Χ. - 8 μ.Χ .), πλούσιος Ρωμαίος ευ
πατρίδης, έτρουσκικής καταγωγής, ύπεστήριξε καί έπροστάτευσε πολλούς πνεύμα-
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τικούς άνδρες τής εποχής του, μεταξύ των οποίων τούς Βιργίλιον, 'Οράτιον, Προπέρτιον κ.ά.
Μ αινεμένης.
Πάροδος τής όδοϋ Μουσουνίτσας 19, κοντά στο ΣΤ ' στρατιωτικό νοσοκο
μείο ("Αγιος Δημήτριος ’Αμπελοκήπων).
Ή Μαινεμένη, πόλις τής Τουρκίας στο νομό Σμύρνης, κατέχει την θέσι τής
άρχαίας Τήμνου, μιας των δώδεκα Αιολικών πόλεων. Τό 1821 πολλοί Μαινεμενλήδες Έλληνες μαζί μέ άλλους Μικρασιάτες συνεκρότησαν την «’Ιωνική φάλαγγα».
Καί στο πόλεμο τοϋ 1897, έθελονταί Μαινεμενλήδες, προσέφεραν πολύτιμες υπη
ρεσίες, κατά τό διάστημα δέ των πολέμων 1912-1922 περί τά 80 άτομα έφονεύθησαν ή έσφαγιάσθησαν ή έτραυματίσθησαν. Τό 1931 έξερράγη έκεΐ τό γνωστό συ
νώνυμο κίνημα κατά των κεμαλικών μεταρρυθμίσεων καί γιά την επαναφορά τοϋ
σουλτάνου, χωρίς όμως άποτέλεσμα θετικό. Μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή
οί "Ελληνες Μαινεμενλήδες Ιδρυσαν, δυτικά τής Θεσσαλονίκης, τον συνοικισμό τής
Νέας Μαινεμένης, ένώ άλλοι έγκατεστάθησαν σ’ άλλες πόλεις τής Ελλάδος. (Συν
ώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικισμούς των ’Αθηνών).
Μαιώτιδος.
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοϋ ’Ερυθραίας, κοντά στο τέρμα τών λεωφο
ρείων «Πολύγωνον».
Μαιώτις, είναι ή άρχαία ονομασία τής Άζοφικής θαλάσσης. (Εύρίσκεται
ΒΔ τοϋ Εύξείνου καί έχει έκτασι 14.520 τετρ. μίλλια. ’Αποτελεί τό άπώτατο ση
μείο τής μεσογειακής εΐσδύσεως. Τό νερό της είναι υφάλμυρο καί τό βάθος της ποι
κίλλει άπό 3 - 1 4 μέτρα.).
Μακεδονίας.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Πατησίων (άπέναντι στο Μουσείο) καί τελειώνει στην
οδό Λιοσίων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό τμήμα τής Ελλάδος, πού γεωγραφικώς διαχωρί
ζεται στην ’Ανατολική, Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία. Πολιτικώς, άποτελεΐ γ ε 
νικήν διοίκησιν ύπό ύπουργόν-διοικητήν Βορείου Ελλάδος. Διοικητικώς, διαιρείται
σέ 12 νομούς (Δράμας, ’Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς,
Κοζάνης, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Φλωρίνης καί Χαλκιδικής), σέ 27 έπαρχίες,
σέ 40 δήμους, σέ 1109 κοινότητες καί 1874 οικισμούς.
Τό έδαφος της, κατά κατηγορίες χρήσεως, διαχωρίζεται σέ 9.667 τετρ. χιλ.
γεωργικής γής, 12.003 τετρ. χιλ. βοσκοτόπων καί 8.600 τετρ. χιλ. δασών. Συνολι
κά ή έλληνική Μακεδονία (γιατί υπάρχει καί σέρβική, βουλγαρική καί άλβανική),
χειέ έκτασι 33.953 τετρ. χιλ. καί πληθυσμό 1.890.654 (άπογραφή 1961). Ή ιστο
ρία τής Μακεδονίας, διά μέσου τών αιώνων, υπήρξε πολυκύμαντη καί άξιόλογη.
Κατωκεϊτο άπό τούς νεολιθικούς χρόνους. Ώ ς πρώτος βασιλεύς τής Μακεδονίας,
πού έθεμελίωσε καί τό Μακεδονικό κράτος, θεωρείται ό Περδίκκας Α' (Σ' αιών π .Χ .).
Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
Μακεδόνος Βασιλείου (βλέπε Βασιλείου Μακεδόνος).
Μακεδόνων.
(Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 85, στην άμερικανική πρεσβεία.
’Έλαβε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τών κατοίκων τής Μακεδονίας, οΐ ό
ποιοι, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, διεδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στήν ιστορία τής
Ελλάδος. (’Οφείλουν τήν ονομασία στόν έπώνυμο ηρώα τής Μακεδονίας πού, σύμ
φωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν γυιός τοϋ Διός καί τής Θυΐας καί πατήρ τοϋ Πιέρου, τοϋ Άμάθου, τοϋ Βέρητος κ.ά.).
(

Συνεχίζεται)

= ΕΙ Δ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Α Ι

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ν

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΕΤΑΡΕΣΚΕΙΑΙ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω ώς έ'χει έγγραφον του Βασιλικού Αυλαρχείου, άφορών ευχαριστίας καί ευαρέσκειαν τής Α.Μ. του Βασιλέως προς τούς άνδρας τής ’Α
στυνομίας Πόλεων :
Προς τον
Κύριον Ευάγγελον Καραμπέτσον
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Έ ντ αϋ θα
Φίλε Κύριε ’Αρχηγέ,
_
Υψηλή Ε πιταγή, εχω την τιμήν νά διαβιβάσω ύμΐν τάς θερμάς ευχαριστίας
καί την πλήρη εύαρέσκειαν τής Α.Μ. του Βασιλέως διά τάς υπηρεσίας τάς οποίας,
μέ τόσον ζήλον καί προθυμίαν, ή ’Αστυνομία Πόλεων προσέφερε κατά τάς τελετάς
των Γάμων Αυτού.
Ή άπόλυτος τάξις ή όποια έπεκράτησεν έν Άθήναις τήν ήμέραν τής Γαμή
λιου Τελετής, έπροξένησεν άρίστην έντύπωσιν εις τήν Αυτού Μεγαλειότητα.
Έπιτρέψατέ μοι, φίλε κ. ’Αρχηγέ, νά προσθέσω εις τήν Βασιλικήν ευαρέ
σκειαν τα προσωπικά μου θερμά συγχαρητήρια.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
’Αντιστράτηγος Θ. Παπαθανασιάδης
Αύλάρχης Α.Μ. Βασιλέως
*
* *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΓΙΙΣΤΟΛΑΙ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω ώς εχει επιστολήν τού έν Έλλάδι πρεσβευτού τής
Δανίας κ. A. Moltke Huitfeld, άποσταλεΐσαν εις τον κ. ’Αρχηγόν τής Αστυνο
μίας, καί άφορώσαν εύχαριστίας προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Άθήναι, 23 Σεπτεμβρίου 1964.
’Αξιότιμε Κύριε,
Διά τής παρούσης έπιθυμοΰμεν νά έκφράσωμεν προς ύμας τάς θερμοτέρας
μας εύχαριστίας διά τήν έξαίρετον συνεργασίαν καί κατανόησιν των οποίων έτύχομεν έκ μέρους τής ’Αστυνομίας κατά τήν περίοδον των Βασιλικών Γάμων. Χάρις
εις τάς προσπάθειας υμών κατέστη δυνατή ή ταχεία καί άποτελεσματική λύσις πολ
λών προβλημάτων.
Μετά πολλών ευχαριστιών, διατελοϋμεν μετά τιμής,
A. Moltke Huitfeld
Πρεσβευτής τής Δανίας
** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώρ
γιος Μακρυγιάννης, Θεοφάνης Κουτσογεωργόπουλος ή Κοϋτσος, ’Αριστοφάνης Καστριτσέας, ’Ιωάννης Τσακίρης, Θεόδωρος Στέργης, Δημήτριος Μηλιώτης, ’Αθα
νάσιος Φούντας, Νικόλαος Τσέργας, Δημήτριος Μακρής, Γεώργιος Κατσιώρης,
Εμμανουήλ Τσάρας καί Αιμίλιος Μπούσμπουρας.
—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος: 1) ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ
κ. Δημήτριος Γκλεζάκος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν καί 2) ό Ά 
στυφύλαξ κ. Δημήτριος Σταματόπουλος, διά λόγους πειθαρχίας.
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Ειδήσεις καί πληροφορίαι

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
'Η ποδοσφαιρική όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συνηντήθη, φιλικώς, μέ
διαφόρους ποδοσφαιρικάς ομάδας, άπό τάς οποίας καί άπέσπασε λαμπράς νίκας.
Σκοπός των άγώνων αυτών, καθώς και έκείνων οί όποιοι μελλοντικώς θά διεξαχθοϋν, είναι ή προετοιμασία τής άστυνομικής ποδοσφαιρικής όμάδος διά τό πρωτά
θλημα Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος τρέχοντος έτους.
Τήν 16-9-1964, κατόπιν προσκλήσεως τοϋ ’Αθλητικού 'Ομίλου «Λεβαδειακός»,
ή αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς, άποτελουμένη άπό τούς Άρχιφύλακας Πριοναν
καί Νικολόπουλον καί τούς ’Αστυφύλακας Μιχόπουλον, Καστανιάν, Φακιολάν, Νικολαΐδην, Μποβολήν, Μουράτην, Άλευράν, Σιδηροκαστρίτην καί Δροσόπουλον,
(τακτικούς) καί τούς ’Αστυφύλακας Γιατράν, Κουτσήν, Τσαγκανίμην καί Πανόπουλον (άναπληρωματικούς), μετέβη εις Λεβάδειαν καί συνηντήθη μέ τήν προσκαλέσασαν ταύτην ομάδα, ήν καί ένίκησε μέ τέρματα 2-1, των τερμάτων έπιτευχθέντων
ύπό των Δροσοπούλου καί Μουράτη.
Τήν 23-9-1964, κατόπιν έπίσης προσκλήσεως τοϋ ’Αθλητικού 'Ομίλου «’Ολυμ
πιακός» Χαλκίδος, Ιπραγματοποιήθη εις τό στάδιον αύτοϋ ποδοσφαιρική συνάντησις,
τό άποτέλεσμα τής οποίας άνέδειξε νικήτριαν τήν άστυνομικήν ομάδα μέ τέρματα
1-0, τοϋ τέρματος έπιτευχθέντος ύπό τοϋ Σιδηροκαστρίτου.
'Ωσαύτως τήν 30-9-1964, έπραγματοποιήθη έτέρα ποδοσφαιρική συνάντησις
μετά τής όμάδος τής Νέας ’Ιωνίας, μέ νικήτριαν καί πάλιν τήν ομάδα τής ’Αστυνο
μίας, μέ τέρματα 3-2, έπιτευχθέντων ύπό των Δροσοπούλου καί Σιδηροκαστρίτου.
Πρέπει νά σημειωθή ότι ή άστυνομική ποδοσφαιρική όμάς, δέν έπραγματοποίησε μόνον περιλάμπρους νίκας, άλλά έπέτυχεν έν ταυτώ, διά τοϋ άψογου καί πολι
τισμένου άθλητικοΰ της πνεύματος, νά άποσπάση τάς ένθουσιώδεις εκδηλώσεις των
φιλάθλων, γεγονός ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Έ π ’ εύκαιρία παραθέτομεν κατωτέρω έγγραφον τοϋ «’Ολυμπιακού» Χαλ
κίδος, άφορόν ευχαριστίας προς τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας:
«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ούτινος προϊστάμεθα Συλλόγου, αισθάνεται
τήν άνάγκην νά έκφράση τάς άπειρους εύχαριστίας του διά τήν άποστολήν τής ύμετέρας ποδοσφαιρικής όμάδος, οί άθληταί τής όποιας διεκρίθησαν διά τό ήθος καί
τήν εύγενή άγωνιστικήν διάθεσίν των, δικαιολογήσαντες πλήρως τάς ώραίας άρχάς
τοϋ Σώματος έξ οδ προέρχονται».
Διατελοϋμεν μετά πλείστης τιμής
'Ο Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
Ε. Καστριώτης
I. Καλαμακίδης
** *

Ιορδάνης Χατζησάββας
Τήν 2 τρέχοντος μηνός, άπεβίωσεν εις τήν Θεραπευτικήν κλινικήν τοϋ Πανε
πιστημίου, ό 'Υπαστυνόμος Α' τής Μ.Δ. ’Ιορδάνης Χατζησάββας, ύποκύψας εις
τήν επάρατον τής εποχής μας νόσον. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην
καί ώραν 16,45' άπό τον ιερόν ναόν τής Ευαγγελίστριας Νίκαιας, παρηκολούθησαν
πολλοί έν συντάξει καί ένεργεία άστυνομικοί, φίλοι καί γνωστοί τοϋ άποθανόντος.
Ό ’Ιορδάνης Χατζησάββας, έγεννήθη τώ 1902 εις Άμισόν Μ. ’Ασίας. Τώ
1930 κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τώ 1943 προήχθη εις 'Υπαστυνόμον

