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ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

'Υπό του κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

"As θυμηθούμε όλοι τό συννεφιασμένο εκείνο πρωινό τής αλη
σμόνητης 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, όπόταν οί σειρήνες καί οί κω
δωνοκρουσίες έδόνησαν τίς καρδιές όλων των Ελλήνων, όταν έπλη- 
ροφορήθησαν δτι, για  μιά ακόμη φορά, ο! άνθρωποι τής βίας, οί 
βάρβαροι, ήθελαν νά καταργήσουν τήν άνεξαρτησία τής Ελλάδος. 
Τότε φρικίασε τό αίμα των προγόνων που έτρεχε στίς φλέβες μας 
καί άκούσθηκε ή μυριόστομη ιαχή: «Ίτε παϊδες ‘Ελλήνων, νυν υπέρ 
πάντων ό άγών!».

Ή 'Ελλάδα, που ήταν προσηλωμένη στό ιδανικό τής ειρήνης 
καί που κανένα δέν ήνώχλησε, δέχθηκε άπρόκλητα τήν ιταλική έπί- 
θεσι στά έλληνοαλβανικά σύνορα. ’Αλλά ή άπάντησις ήταν άνέλπι- 
στη γιά τούς επιδρομείς, άναπάντεχη γιά όλα τά έλεύθερα έθνη, 
πού άντίκρυζαν τόν ναζιστικόν οδοστρωτήρα. ’Αλήθεια, ποία ήταν 
ή πολεμική καί ή πολιτική κατάστασις στήν Ευρώπη, όταν ή 'Ελ
λάδα τήν νύχτα τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 άπέρριψε τό ιταλικό 
τελεσίγραφο καί δέχτηκε τόν πόλεμο πού τής έκήρυξεν ή ’Ιταλία 
του Μουσολίνι; Μας τό λέγει ό φιλέλληνας "Αγγλος ύπουργός Νόελ 
Μπαϊκερ, μιλώντας άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου τό 
1942 : «Σήμερα, είπε, σ’ όλο τόν κόσμο, όλοι σκέπτονται τήν Ε λ
λάδα. "Ολοι θυμούνται μέ ποιο τρόπο ή μικρή αύτή χώρα άντιμε- 
τώπισε τότε τήν άνανδρη έπίθεσι τού έχθροΰ, όταν όλα τά άλλα 
έθνη ύπέκυπταν τό ένα μετά τό άλλο στή βία τοΰ "Αξονος. "Αλλα 
έθνη ισχυρότερα, είτε παραδόθησαν άμέσως, είτε έκάμφθησαν ύστερα
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άπό σύντομον αγώνα όλίγων εβδομάδων. Τό αποτέλεσμα είναι ό τ ι: 
τον ’Οκτώβριο τού 1940 σε καμμιά χώρα τής Ευρώπης δεν υπήρχε 
πλέον ώργανωμένη άντίστασις κατά του "Αξονος. ’Άν οί "Ελληνες 
ένέδιδαν τότε στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι, κανείς δεν θά εδικαι
ούτο νά τους μεμφθή. Καί δμως γνωρίζουμε άπό τότε, γνωρίζουμε 
καί σήμερα άκόμη καλύτερα, τί θά έσήμαινε γιά μας, γιά τον ά- 
γώνα μας μιά τέτοια συνθηκολόγησι».

Δεν ξεύρουμε άν θά μπορέσουν οί άνθρωποι στον κόσμο αύτό 
νά ζήσουν κάποτε άδελφωμένοι καί άν τά έθνη, άντί κά κάνουν ά- 
γώνα τελειότητος στην έφεύρεσι φονικών οπλών, θά άμιλλώνται σε 
εύγενικά έργα προόδου καί πολιτισμού. "Εως δτου δμως άνατείλη 
μιά τέτοια εποχή, πού άποτελοΰσε πάντοτε τό όνειρο των μεγάλων 
όραματιστών — άν ποτέ άνατείλη — ύπέρτατη άρετή γιά τά ελεύθερα 
έθνη, θ’ άποτελή ή άγρυπνη περιφρούρησις τής ελευθερίας καί τής 
άνεξαρτησίας των καί μέτρο τής ήθικής στήν άξια, ή άδάμαστη θέ- 
λησίς τους νά προσφερθοΰν πρόθυμα, ολοκαύτωμα σε άγώνες γιά 
τη διαφύλαξι των προαιώνιων αύτών ήθικών άρχών, πού συνιστούν 
την καλύτερη ούσία καί τό μοναδικό λόγο ύπάρξεως τού ανθρώ
που στη γή.

Γιά όλους τούς λαούς τής γής, φωτεινό παράδειγμα θά παρα
μένουν στή μνήμη, οί άνυπέρβλητοι άγώνες κατά τον έλληνοϊταλικόν 
πόλεμον τού 1940, καί ή θυσία τής μικρής μέν, άλλά άκατάβλητης σε 
ψυχικό σθένος Ελλάδος, ή όποια, τιμώντας τήν περίλαμπρη Ιστορία 
της τών 3.000 χρόνων, φύλαξε καί πάλιν, γιά λογαριασμό ολοκλή
ρου τού πολιτισμένου κόσμου, τίς νέες Θερμοπύλες, εναντίον τών 
συγχρόνων βαρβάρων.

Με τό δίδαγμα αύτό ή νεώτερη Ελλάδα, πιστή στις ιστορικές 
παραδόσεις της, έδωσε μιά νέα ζωογόνο πνοή στήν ένδοξη εκείνη 
ιστορική της μνήμη καί πρόσθεσε σ’ αύτήν ένα έξ ίσου εκπληκτικό 
μεγαλείο ήθικής έξάρσεως καί ηρωισμού. Ή ‘Ελλάδα τό 1940 έδωσε 
τη Νίκη στά ελεύθερα δημοκρατικά έθνη.

Τής άνήκει ή αίωνία εύγνωμοσύνη.
Ν. Α.
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ΔΓ άποφάσεως του Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου, 
άνέλαβεν ώς 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ό κ. Πολύχρονης Πολυχρο
νίδης, τοϋ κ. Νικολάου Έξάρχου άναλαβόντος τό Ύπουργεΐον Κοι
νωνικής Προνοίας.

Ό  νέος Υπουργός μας, έγεννήθη τώ 1907 εις τα Χανιά τής Κρή
της. Έσπούδασε νομικάς καί πολιτικός έπιστήμας εις τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών καί έξελέγη βουλευτής Χανίων, τοϋ κόμματος τών Φι
λελευθέρων τώ 1932, καί έν συνεχεία κατά τά έτη 1936, 1950, 1951, 
1952, 1956 καί 1958, καί τής ‘Ενώσεως Κέντρου κατά τά έτη 1961, 
1963 καί 1964.

Διετέλεσε Γενικός Διοικητής Κρήτης (1948-1950), Υφυπουργός 
’Εμπορίου (1951-1952), Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (Νοέμβριος 
1963) καί 'Υπουργός Δικαιοσύνης (Φεβρουάριος 1964).

Συγχαίροντες τόν νέον 'Υπουργόν μας επί τή άναλήψει τών νέων 
καθηκόντων του, εύχόμεθα αΰτώ πάσαν επιτυχίαν, επ’ άγαθώ τής 
ελληνικής κοινωνίας καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εϊδικώτερον. Πι- 
στεύομεν άκραδάντως δτι ό κ. Υπουργός θά συνέχιση τό στοργικόν 
πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας ενδιαφέρον τοϋ προκατόχου συναδέλφου 
του κ. Έξάρχου, δν, επ’ ευκαιρία, συγχαίρομεν διά την νέαν του θέ- 
σιν καί έκφράζομεν αΰτώ τάς θερμοτέρας ευχαριστίας δΓ δσα υπέρ 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπραξε.
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Ή  σημερινή ’Εθνική έπέτειος της 28ης ’Οκτωβρίου 1940, άποτελεΐ ιστορι
κόν σταθμόν εις τήν πορείαν τοϋ Πανανθρώπινου πολιτισμού. Συνθέτει τό άγλάι- 
σμα μιας λαμπράς ’Εθνικής ’Εποποιίας, εκφράζει τό πνεύμα της αυτοθυσίας καί 
άποτελεΐ όρόσημον εις τήν μακραίωνα ιστορίαν του γένους, υπέρ τοϋ ιδεώδους της 
ελευθερίας.

Βαρεία ή κληροδοσία τήν οποίαν κατέλιπον οί άθάνατοι νεκροί της Πίνδου 
καί τής Χειμάρας εις τούς έπιγενομένους. Εις τάς δέλτους τής 'Ιστορίας, των χι
λιετηρίδων τοϋ Έθνους, ή σημερινή επέτειος θά έκφράζη τό άθάνατον Ελληνικόν 
πνεϋμα. Οί έλεύθεροι λαοί μνήμονες, θά άτενίζουν προς αυτήν μέ θαυμασμόν, άλλά 
καί ευγνωμοσύνην.

Τήν έπέτειον τής περιλάμπρου αυτής Εθνικής έπετείου, εις τήν οποίαν ή 
παγκόσμιος κοινή γνώμη άνεγνώρισεν ότι άπετέλεσε τήν άποφασιστικήν καμπήν 
εις τήν νίκην τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου, έορτάζει σήμερον σύσσωμον τό Πανελ
λήνιον καί τιμά τήν μνήμην έκείνων, οί όποιοι έ'πεσαν ήρωικώς εις τήν έπαλξιν τοϋ 
ύψίστου καθήκοντος.

Ενθυμείται ό λαός μας μέ συγκίνησιν τήν ένδοξον εκείνην ήμέραν, ή οποία 
τον ώδήγησεν εις τάς γνωρίμους πολεμικάς επάλξεις. Καί ένθυμεΐται ότι ή Ελλάς 
ένίκησεν, καί έδωσεν τήν νίκην καί εις τούς συμμάχους της, διότι έπολέμησε διά 
τάς παραδόσεις της, διά τό ιδανικόν τής ελευθερίας, διά τά ιδεώδη, έναντίον έκείνων 
οί όποιοι έπεβουλεύοντο τούς δημοκρατικούς θεσμούς.

’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Κλίνομεν γόνυ εύλαβώς προ των σκιών των μαρτύρων καί ήρώων.
Αύτό άποτελεΐ μικρόν δείγμα εύγνωμοσύνης προς ’Ε κ ε ί ν ο υ ς .

'Υμείς, εις τάς μεγαλειώδης έκείνας στιγμάς τής καθολικής εθνικής άντιστά- 
σεως, έστάθητε μέ γεναιότητα εις τήν έπαλξιν τοϋ ύψίστου καθήκοντος καί έδικαιώ- 
σατε τάς παραδόσεις των.

Εισθε άξιοι τιμής καί εύγνωμοσύνης.
Ένεγράψατε λαμπράς σελίδας εις τήν ένδοξον ιστορίαν των Σωμάτων εις 

τά όποια άνήκετε καί άποδείξατε οΰτως, ότι δέν εισθε μόνον έγγυηταί τάξεως καί 
ειρήνης, άλλά καί γνωρίζετε νά διακρίνεσθε έν ώρα μάχης, νά θυσιάζεσθε προασπι- 
ζόμενοι τάς λαϊκάς ελευθερίας.

Μακρύς ό κατάλογος των θυσιών σας. Αισθάνομαι ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν 
καί. τιμήν, διότι προΐσταμαι 'Υπουργείου, οί άνδρες τοϋ οποίου έχουν καταλάβει δι- 
καιωματικώς μίαν περίοπτον θέσιν εις τάς χρυσάς δέλτους τής έποποιΐας τοϋ 1940.

’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
'Η  28η ’Οκτωβρίου εύρίσκει τό Έθνος μας εις σταθεράν πορείαν προς τήν
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ήθικήν καί υλικήν δικαίωσιν. Το ευρίσκει νά οικοδομή την νέαν Πατρίδα. Είναι ή 
περίοδος τής ειρήνης. 'Η περίοδος του πολιτισμού. Τδ ’Έθνος σύσσωμον έχει έπι- 
δοθή εις τήν εύγενή προσπάθειαν νά κερδίση τδ μέλλον. Οί οιωνοί είναι ιδιαιτέρως 
ευχάριστοι. 'Η  Δημοκρατία, ώς κυριαρχούσα δύναμις εις ολας τάς έλληνικάς καρ
διάς, οδηγεί τδ σκάφος πρδς λιμένα άσφαλή ύπδ αίθριον έλληνικδν ουρανόν. Τδ μέλ
λον, είναι βέβαιον δτι θά δικαίωση τάς έθνικάς μας προσδοκίας.

'Ιστάμενοι εύλαβώς πρδ των θυσιών των Κυπρίων άδελφών μας, οΐ όποιοι 
άγωνίζονται διά τδ ΐδανικδν τής έλευθερίας, πιστεύομεν δτι θά πρυτανεύση τδ δί
καιον καί δτι αί θυσίαι των αύται θά δικαιωθούν.

Ψυχικώς, ολόκληρος ό έλληνικδς λαδς συμπαρίσταται εις τδν άγώνα τδν ό
ποιον διεξάγει ή 'Ελληνική Κύπρος καί εύχεται δπως αί προσδοκίαι των άδελφών 
μας Κυπρίων δικαιωθώσιν πλήρως καί συνεορτάσουν μετά τής έλευθέρας Πατρίδος 
τήν Νίκην καί τήν "Ενωσιν.

’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Καλώ πάντας, δπως, έμπνεόμενοι καί παραδειγματιζόμενοι άπδ τήν 28ην ’Ο

κτωβρίου 1940 καί άντλοϋντες άπδ αυτήν διδάγματα, δυνάμεις καί ήθικά νοήματα, 
άγωνισθήτε καί πρωτοστατήσετε διά τήν πλήρη άποκατάστασιν καί διατήρησιν τών 
Δημοκρατικών μας θεσμών, άναπτύσσοντες δραστηριότητα εις δλους τούς κοινωνι
κούς τομείς.

’Ά ς άτενίσωμεν μέ έμπιστοσύνην τδ μέλλον. Μέ τήν πίστιν εις τδν Θεδν καί 
μέ τήν εργασίαν μας, θά άνατείλουν δι’ δλους εύτυχέστεραι ήμέραι.

Έν Άθήναις τή 28η ’Οκτωβρίου 1964 

'Ο ' Υπουργός

ΠΟ ΛΥΧ. ΠΟ ΛΥΧΡΟ ΝΙΔΗ Σ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΤΟΥΣ 1950
'Χπδ τοΰ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Άλλως τε καί τδ θεμελιωθέν νέον ποινικόν, δικονομικόν καί σωφρονιστικόν 
δίκαιον άνηλίκων, ώς σύνολον, συνιστα κατ’ εξοχήν δίκαιον π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν .  
Μετά δυνάμεως ύπογραμμίζομεν ότι άπασαι αί είς τούς ανηλίκους άφορώσαι ού- 
σιαστικαί, δικονομικαί καί σωφρονιστικαί διατάξεις, δέον νά έρμηνεύωνται καί έφαρ- 
μόζωνται ύπδ παιδαγωγικήν πνοήν. Ά ς  γίνη σαφώς νοητόν ότι τά δικαστήρια άνη
λίκων είναι παιδαγωγικά δικαστήρια. 'Ότι οί πλαισιοϋντες ταΰτα ειδικοί δικασταί 
άνηλίκων, εισαγγελείς άνηλίκων καί άνακριταί άνηλίκων, οί άνήκοντες είς τήν ’Αστυ
νομίαν άνηλίκων, δυστυχώς μήπω παρ’ ήμϊν ίδρυθεϊσαν, οί ειδικοί κοινωνικοί έρ- 
γάται, οί καλούμενοι έπιμεληταί άνηλίκων καί γενικώς οί άνήκοντες είς τήν χορείαν 
τής δικαστηριακής βοήθειας τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων, όφείλουσι νά ώσίν οί φι
λόστοργοι παιδαγωγοί τής έν ήθική κρίσει τελούσης νεότητος. Καί ότι τά πάσης 
φύσεως καταστήματα, έν οΐς είσάγονται οί άνήλικοι, είναι παιδαγωγικά ιατρεία 
τής ψυχής, διώκοντα πάσαις δυνάμεσι τήν παιδαγωγικήν ηθικήν ΐασιν καί τελειο- 
ποίησιν τών ένδιαιτωμένων ένδεών άγωγής καί ήθικώς νοσησάντων άνηλίκων εγ
κληματιών.

Παρορώντες τήν διαπίστωσιν ταύτην, κινδυνεύομεν, άλλως, νά ίδωμεν σαλευό- 
μενον τό δλον έργον τοΰ θεσμοΰ τών δικαστηρίων άνηλίκων, δν θεσμόν, χωρίς νά 
παρασυρώμεθα υπό οίουδήποτε ιλίγγου καινοτομιών, ύπολαμβάνομεν ώς έστίαν ήθι- 
κοΰ πολιτισμοΰ.

2. Έν συναφεία προς τά άνωτέρω, έπιθυμοΰμεν νά άναφερθώμεν καί είς παρ’ 
ήμϊν υπό ένίων ψιθυριζομένην πεπλανημένην δόξαν, καθ’ ήν τό πλαστουργηθέν νέον 
ποινικόν δίκαιον άνηλίκων ώς παιδαγωγικόν είναι έπιεικές, έξασθενοΰν τήν ευερ
γετικήν δύναμιν τοΰ νόμου, καί ώς έκ τούτου έπιζήμιον. 'Η γνώμη αυτή έχαρακτή- 
ρισε τήν παρ’ ήμϊν, κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, τέλεσιν έκ μέρους άνηλίκων 
ώρισμένων βαρέων έγκλημάτων, ιδίως φονικών ή ληστειών, ώς συνέπειαν τής ει
σαγωγής πολιτικής έπιεικείας.

Έν τοσούτω, κατενώπιον τών άνωτέρω άντιλήψεων, άντιτάσσομεν ότι ή θεμε- 
λίωσις παιδαγωγικού δικαίου δέν σημαίνει έφαρμογήν έπιεικοΰς, άλλ’ άπλώς δι
καίου, προσαρμοζομένου προς τήν ίδιου ρυθμοΰ προσωπικότητα τοΰ άνηλίκου, άρα 
πλέον άποτελεσματικοΰ καί καρποφόρου, ούσιαστικώς δέ, άπό πολλών απόψεων, αύ- 
στηροτέρου, έν όψει τής είς τον άνήλικον προξενουμένης έντυπώσεως.

Κατά τήν γνώμην τοΰ προ 40ετίας περίπου διατελέσαντος δικαστοΰ άνηλίκων έν 
Βερολίνω Herbert Franche, έμπειρου καί έγκριτου, ή σημασία τοΰ νέου δικαίου έναν
τι τοΰ προγενεστέρου, έγκειται είς τό ότι αί νέαι διατάξεις, έντός τών ορίων τών 
ύπ’ αυτών θηρευομένων σκοπών, πειρώνται, κατά τρόπον πλέον έπιμελή ή τό πα- 
λαιότερον δίκαιον, όπως φεισθώσι τής προσωπικότητος τοΰ άνηλίκου δράστου, συν- 
δυάζουσαι έπιτυχέστερον τό άτομικόν μετά τοΰ ομαδικού συμφέροντος.

IV . ’Έννοια τής αναμορφωτικής άγωγής και συμμετέχοντα πρόσωπα.
1. Ώ ς έν πάση άγωγή, οΰτω καί ή είσαγομένη διαπαιδαγώγησις τών άνηλί

κων έγκληματιών, άποτελει συστηματικήν έπίδρασιν έπ’ αύτούς έκ μέρους τών ύπό 
τής ποινικής νομοθεσίας τεταγμένων ποικίλων οργάνων, έχουσαν κύριον σκοπόν νά
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προσδώση εις τον ψυχικόν των άνηλίκων εγκληματιών κόσμον ώρισμένην επιθυμη
τήν μόνιμον μορφήν.

2. Εντεύθεν έπεται ότι εμφανίζονται δύο κύκλοι προσώπων, ό των παιδα- 
γωγούντων καί ό των παιδαγωγουμένων. Έ ξ αυτών οί πρώτοι θηρεύουσιν, όπως 
άσκήσωσιν άγαθήν έπίδρασιν έπί τον χαρακτήρα τών τελευταίων.

'Ως υπέρτατος φορεύς του παιδαγωγικού έργου, έμφανίζεται ή Πολιτεία. Ταύ- 
την άσκεΐ διά διαφόρων οργάνων, έπί κεφαλής τών οποίων ΐσταται ό δικαστής ανη
λίκων. Εις τον κύκλον τών παιδαγωγούντων, άνήκουσι καί οί γονείς ή έτεροι, οσά
κις τό δικαστήριον παραπέμπει τούς άνηλίκους υπό τήν υπεύθυνον έπιμέλειάν των.

V. Ψυχοδιαγνωστική τών παιδαγωγουμένων.
'Ο παιδαγωγός, είτε είναι ό δικαστής άνηλίκων, είτε άλλος τις, βεβαίως πριν 

ή άρχίση τό παιδαγωγικόν αύτοΰ έργον, οφείλει να έπιχειρήση ψυχοδιάγνωσιν του 
ύπό διαπαιδαγώγησιν άνηλίκου έγκληματίου. 'Η  διαμορφωθεϊσα πληρεστέρα μέθο
δος, είναι ή τής «ατομικής ψυχοβιολογικής έξετάσεως». Αΰτη εκτείνεται καί εις 
τήν έρευναν τής σωματικής πλευράς τής προσωπικότητος του άνηλίκου. Μή λησμο- 
νώμεν, άρνητικώς μέν ότι πολλαί κακίαι ελκουσι τήν άφετηρίαν έκ σωματικών άτε- 
λειών καί αμαρτιών τής σωματικής διαπλάσεως, θετικώς δέ ότι πολλαί άγναί καί 
γενναΐαι δράσεις καί τό ψυχικόν σθένος ελκουσι τήν άρχήν έκ τής σωματικής υγείας 
καί τοϋ σθένους του σώματος. Ή  παρατήρησις δέ τής έγκληματολογικής άνθρω- 
πολογίας δεικνύει, ότι ό κόσμος τών έγκληματιών άποτελεϊταί κατά μέγα ποσο- 
στόν έκ καχεκτικών άνθρώπων, οί οποίοι είναι αυτόχρημα «θνησιγενή στοιχεία 
τής φυλής».

Ή  σύγχρονος πρακτική τοϋ ’Αθηναϊκού δικαστηρίου άνηλίκων, περιορίζουσα 
τήν έρευναν εις τον έλεγχον μόνον τών κοινωνικών όρων διαβιώσεως του δικαζο- 
μένου άνηλίκου καί άγνοοΰσα τήν έρευναν τής ψυχοσωματικής πλευράς τής προσω
πικότητος, θεωρητέα ώς άνεπαρκής. Καί πάλιν τονίζομεν τήν άνάγκην τής δημιουρ
γίας άφ’ ενός μέν έπιστημονικών κέντρων ψυχοβιολογικής παρατηρήσεως, άφ’ ετέ
ρου δέ ένδιαιτημάτων παρατηρήσεως άνηλίκων τροφίμων.

VI. Σκοπός τής αναμορφωτικής αγωγής.
1. Σκοπός τής καθ’ όλου άγωγής παντός άνηλίκου, είναι ή «μόρφωσις» τοϋ 

χαρακτήρος αύτοϋ, έν όψει ιδεώδους τίνος προτύπου. Τό είδος τοϋ τελευταίου στα
σιάζεται.

2. Κατεύθυνσις τής ειδικής άγωγής τών άνηλίκων έγκληματιών, έκδηλωσάν- 
των διά τής διαγωγής των άτελείας χαρακτήρος, είναι ούχί απλώς ή μόρφωσις, 
άλλ’ ή «άναμόρφωσις» τοϋ χαρακτήρος των, έν όψει τοϋ ιδεώδους τής συμφιλιώσεως 
αυτών μετά τής κοινωνίας, άφ’ ής άπεξενώθησαν, άλλαις λέξεσι τής «άνακοινωνικο- 
ποιήσεως» αυτών (Resozialisierung). Τήν έννοιαν ταύτην άποδίδει περισσότερον 
δ ορος τοϋ έλληνικοϋ κώδικος «άναμορφωτικά μέτρα κατ’ άνηλίκων», άντί τής 
ονομασίας «παιδαγωγικά», ής ποιείται χρήσιν, φερ’ εΐπείν, ή γερμανική διατύπωσις.

VII .  "Ορια τής δυνάμεως τής άγωγής έπί τών άνηλίκων έγκληματιών.
α) Ψ  υ χ ο λ ο γ ί α  τ ή ς  κ τ ή σ ε ω ς .
1. Ύπό*τό πρίσμα τών καλουμένων «ψυχολογιών τής κτήσεως», άπαντώμεν έν 

πρώτοις τήν θεωρίαν τοϋ έ μ φ ύ τ ο υ  (Nativismus). Αΰτη, ύποστηρίζουσα ότι ό 
άνθρωπος έρχεται εις τον κόσμον έτοιμος έν σμικρογραφί^ι, homunculus, καί έπι- 
καλουμένη τον «νόμον τής κληρονομικότητος», άρνείται οίανδήποτε ΐσχύν εις τήν 
άγωγήν. Μνημονεύομεν τον Schopenhauer, διδάσκοντα ότι έκαστος άνθρωπος κέ- 
κτηται ίδιον χαρακτήρα έμφυτον καί άμετάβλητον. ’Εν συνεχεία παραπέμπομεν εις 
τον Η. Ihsen, περιγράφοντα δι* έντονων χρωμάτων, έν τώ περιφήμω δράματί του 
«Βρυκόλακες», πώς παρά τοίς έπιγόνοις έπανεμφανίζονται άνάγλυφοι αί κληρονο-
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μικα'ι ιδιότητες των γεννητόρων. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην, ή κληρονομικότης χα- 
ράσσει τήν ειμαρμένην έκάστου άνθρώπου, άφ’ ετέρου όμως άποβαίνει καί ό «άπό 
μηχανής Θεός» διά τήν δικαιολογίαν των ελεεινών ένεργειών των άνθρώπων.

’Άρα, κατά τήν τοιαύτην θεωρίαν τοϋ έμφύτου, θεμελιοϋται ένθεν μέν άπόλυ- 
τος άπαισιοδοξία διά τήν τύχην των άνηλίκων έγκληματιών, ένθεν δέ τό ήθικώς 
άνεύθυνον αύτών. Καί τοϋτο, διότι ούτοι, έχοντες έκ κληρονομικότητος έμφυτον οι
κειότητα προς τήν φαυλότητα καί ορμήν προς τό κακόν καί δντες θύματα τής κα
κής κληρονομικής ούσίας, όφείλουσι νά ροφήσωσι τήν κύλικα τής κακίας καί άμετα- 
πτώτως νά άκολουθήσωσι τήν οδόν τής άνηθικότητος, δηλονότι τήν ύπό τής κλη
ρονομικότητος προσδιορισθεϊσαν συμφοράν, καί ούδαμώς δύνανται νά άποφύγωσι 
ταύτην. Ά φ ’ έτέρου, έφ’ δσον οί άνήλικοι έγκληματίαι έγεννήθησαν έμφύτως πα
νούργοι, δεν δύνανται νά καταστηλιτευθώσιν ήθικώς. Θεμελιοϋται, άλλαις λέξεσιν, 
«αμαρτία άνευ εύθύνης». Παραστατικήν εικόνα έν τη ζωή τής άνω θεωρίας, δφεί- 
λομεν εις τον συγγραφέα τοϋ άνθρωπίνου κτήνους (la bete humaine) Ε. Zola. Οδ- 
τος ζωγραφεϊ τον γόνον ακολάστου γενεαλογικοΰ δένδρου, προσπαθοΰντα ματαίως 
νά άντιδράση είς τό κληρονομικόν φονικόν όρμέμφυτον καί διαπιστοΰντα, μετά συ- 
ναισθήσεως φρίκης, δτι τό τελευταϊον τοϋτο όλονέν γιγαντοϋται έν έαυτώ. Τοιου
τοτρόπως καταλήγει οδτος εις τον φόνον τής φίλης του, άνευ μίσους καί άνευ οίασ- 
δήποτε άφορμής.

2. Τήν θεωρίαν ταύτην έζήτησε νά άνασκευάση, ύπό τό κράτος τών αύτών 
ψυχολογιών τής κτήσεως, ή άκολουθήσασα έντελώς άντίθετον κατεύθυνσιν θεωρία 
τοϋ έ π ι κ τ ή τ ο υ  (Empirismus). Αΰτη, ΰποστηρίζουσα δτι ό άνθρωπος έρχε
ται εις τόν κόσμον πλήρως άνέτοιμος, οΐονεί άγραφος χάρτης (tabula rasa), είσ- 
δεχόμενος έν τή έπιγενεστέρα ζωή του μικρόν κατά μικρόν άπαν τό ψυχικόν καί 
ήθικόν περιεχόμενον αύτοΰ καί έπικαλουμένη ούχί πλέον τόν νόμον τής κληρονομι
κότητος, άλλά τόν άντίθετον «νόμον τοϋ περιβάλλοντος», θεωρεί δτι ή άγωγή κέ- 
κτηται άπέραντον δύναμιν.

Κατά φυσικήν συνέπειαν θεμελιοϋται ύπό τής θεωρίας τοϋ έπικτήτου, τό μέν 
αισιοδοξία διά τό μέλλον τών έγκληματησάντων άνηλίκων, τό δέ ή ηθική εύθύνη 
αύτών. Φυσικόν, διότι οδτοι, θύματα δντες τής δυνάμεως τοϋ κακοΰ, ήν ήσκει τό 
δυσμενές άχρι τοΰδε περιβάλλον έν ώ διεβίωσαν, δύνανται πλέον νά διασωθώσι διά 
τής έξασφαλίσεως έν τώ μέλλοντι νέων δρων άγαθοϋ περιβάλλοντος, ιδίως δέ δρων 
νέας άγωγής, άγαθής, άσκούσης δύναμιν καλοΰ. Ά φ ’ έτέρου, έφ’ δσον οί άνήλικοι 
δέν πιέζονται άπό άναγκαστικώς έπηρεαζουσών έμφύτων κακών καί ορμών, δύναν- 
ται καί όφείλουσι νά έπιλέξωσι τήν οδόν τής άρετής, δντες ήθικώς ύπεύθυνοι διά 
πάσαν έκ ταύτης έκτροπήν.

( Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοί πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Σ Τ Α  Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι Α
-------------------------- 'ϊπ ό  τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

Σάββατο, 7 Αΰγούστου 1926. Ζέστη φοβερή καί μέ τό λιοπύρι, κατά τις 2 
το άπομεσήμερο, κουρασμένος άπό την πολλή δουλειά καί μούσκεμα στον ίδρωτα, 
ό ταγματάρχης Ίερωνυμάκης, διοικητής τής ιδιαιτέρας φρουράς τοϋ τυπικά τό
τε Προέδρου τής Δημοκρατίας καί ούσιαστικά δικτάτορος, τοϋ μακαρίτου πιά στρα
τηγού Θεόδωρου Παγκάλου, γύρισε άπό τά γραφεία των στρατώνων, τό διοικητή
ριο, στο σπίτι του γιά νά φάη τό μεσημεριανό του καί νά κοιμηθή κάνα δυο ώρίτσες. 
ΤΗταν τόσο κουρασμένος ό άνθρωπος πού δεν έβλεπε τήν ώρα νά βάλη μιά 
μπουκιά στο στόμα του καί νά ξαπλώση στο κρεβάτι του, γιά νά είναι φρέσκος 
τό άπόγευμα πού θά ξαναπήγαινε στο γραφείο του. Μικρός μισθός, λίγα τά έσο
δα καί ό ταγματάρχης ήταν εύχαριστημένος πού μέ τή γυναίκα του καί τήν υπη
ρέτρια πού είχαν κατάφεραν, στή φοβερή έλλειψι των σπιτιών πού ήταν τότε, νά 
βρουν δυο δωματιάκια καί μιά κουζίνα σ’ ένα σπιτάκι μιας γυναίκας στά άραιο- 
κτισμένα τότε Κουπόνια, πέρα άπό τό νοσοκομείο Συγγροΰ. Χίλιες δραχμές μο
νάχα τό μήνα, σωστό κελεπούρι δηλαδή μέ τή φοβερή έλλειψι στέγης πού μάστιζε 
τότε τήν ’Αθήνα, πέντε χρόνια μετά τή μικρασιατική καταστροφή. Καί σ’ αύτό τό 
— άς τό ποϋμε — διαμέρισμα, τά δυο συνεχόμενα δηλαδή δεξιά δωμάτια, ξαναγύ- 
ρισε έκεΐνο τό άπομεσήμερο ό Ίερωνυμάκης, άλλά μόλις άνοιξε τήν εξώπορτα καί 
μπήκε μέσα στο διάδρομο τοϋ ήρθε μιά φρικτή μυρωδιά. Βρωμοϋσε ψοφήμι καί 
τοϋ άνθρώπου τοϋ ήλθε άναγούλα.

— Στο διάβολο. . . μουρμούρισε. ’Έρχεσαι εδώ στήν έρημιά νά βρής λίγη 
ήσυχία καί καθαρό άέρα καί άρχισαν κι’ έδώ τώρα νά σοΰ πετάνε ψοφήμια.

Ό  ταγματάρχης, άφοΰ πέρασε τό διάδρομο, έφερε μιά βόλτα καί στο πίσω 
μέρος τοϋ σπιτιού, πού ήταν ένας κηπάκος, χωρίς νά άνακαλύψη ούτε τό ψοφήμι, 
οΰτε καμμιά άλλη άφορμή τής δυσωδίας. Ξαναμπαίνοντας μέσα στο διάδρομο, έβα
λε καί πάλι τις φωνές, γιατί έκεϊ ή βρώμα ήταν άνυπόφορη. "Ολο τό σπίτι μέσα 
βρώμαγε άπό κάτι τό σάπιο.

— Βρέ γυναίκα, δέν σοΰ βρωμάει τίποτε έσένα ;
—"Αν μοϋ βρωμάη ; Μέ ρωτάς αν άπό τό πρωί μπόρεσα νά σταθώ μέσα στο 

σπίτι άπό τή βρώμα ; Φαντάσου ότι άνοιξα τέντα τά παράθυρα, άλλά ποΰ νά φύγη 
ή μυρωδιά τής σαπίλας. Παρ’ όλο τό άνοιγμα τών παραθύρων, όλο καί δυναμώνει.

— Καλά, όσο πάει βλέπω καί φουντώνει ή βρώμα. Δέν μπορούμε νά σταθού
με μέσα στο σπίτι. "Αντε νά φάς καί νά ξαπλώσης. . . Καί είμαι ψόφιος άπό τήν 
κούρασι καί πεθαμένος άπό τήν πεΐνα.’Αλλά μέ τέτοια βρώμα, άντε νά βάλης μπου
κιά στο στόμα σου, άρχισε νά μουρμουρίζη ό ταγματάρχης.

— Καί ξέρεις άντρα μου ; έπρόσθεσεν ή γυναίκα τού Ίερωνυμάκη. Ή  βρώ
μα βγαίνει άπό τό διαμέρισμα τής σπιτονοικοκυράς καί άπό τήν κάμαρα τού ένοι- 
κιαστοΰ της, τού φοιτητοΰ.

— Δέν τούς φώναζες γυναικούλα μου νά δούμε τί συμβαίνει ; ’Από τί προ
έρχεται αυτή ή βρώμα ; Είναι κανένα ψόφιο ποντίκι ;

— Τούς κτύπησα τήν πόρτα, καί τής σπιτονοικοκυράς καί τού ένοικιαστοΰ της, 
άλλά δέν πήρα καμμιά άπάντησι. Δέν είναι κανένας μέσα. Τήν κυρά Ματίνα έχω 
νά τήν δώ δυο ολόκληρες μέρες. Τον φοιτητή τον είδα χθές τό πρωί.

— Κι εγώ τον είδα χθές πρωί - πρωί, έπρόσθεσεν ό ταγματάρχης. ’ Ηταν 
πίσω στο πηγάδι καί έβγαζε νερό καί πλενόταν. Μά άπό τί διάβολο νά είναι αυτή 
ή βρώμα ;

— Μπορεί νά είχε άγοράσει κρέας καί νά τό άφησε, καί μέ τή ζέστη νά βρώ
μισε, είπεν ή γυναίκα τοϋ Ίερωνυμάκη.
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Μά ό ταγματάρχης, άγρια θάλασσα — καί μέ τό δίκηο του — κτύπησε δυ
νατά την πόρτα τής κάμαρας πού έμενε ή σπιτονοικοκυρά Ματίνα Μωριάτου. 
Δεν πήρε καμμιά άπάντησι. Κτύπησε διακριτικά στην άρχή καί δυνατώτερα ύστε
ρα καί τήν πόρτα τής κάμαρας πού έμενεν ό φοιτητής τής ιατρικής Γιώργος Στα- 
ματάκης. Καμμιά άπάντησις.

Το ζεύγος Ίερωνυμάκη — ήταν νηόπαντροι — έκάθησε νά φάη. Μά πού νά 
βάλη μπουκιά στο στόμα του. 'Όσο μέ το άπομεσήμερο φούντωνε ή ζέστη, δυνά
μωνε καί ή μυρωδιά άπό ψοφήμι. Καί στον ταγματάρχη καί στήν γυναίκα του τούς 
έρχόταν άναγούλα καί εμετός. Καταφουρκισμένος ό 'Ιερωνυμάκης, μέ δλο τό λιο
πύρι, τήν κούρασι καί τήν πείνα του, εφυγεν, έξω φρένων, άπό τό σπίτι του καί έτρε- 
ξε στο τότε 8ο Τμήμα Χωροφυλακής, στο Κολωνάκι. Είπε τό τί συνέβαινε καί 
έπήρε μαζί του τον ενωμοτάρχη Ρουχωτά καί δύο χωροφύλακες καί ξαναγύρισε 
στο σπίτι του, στά Κουπόνια, άποφασισμένος νά λύση τό μυστήριο τής άνυπόφο- 
ρης βρώμας. Είχε γίνει θηρίο άνήμερο καί άπό μέσα του έβριζε τήν σπιτονοικοκυρά 
του τή «σουρλουλοϋ», πού έλειπε μέρες άπό τό σπίτι της καί άφινε μέσα σ’ αύτό 
άμαγείρευτο κρέας γιά νά βρωμάη, καί τον προκομμένο τον ενοικιαστή της, πού τής 
τον είχε κολλήσει γιά έρωμένο της, καί πού γι’ αύτό γύριζε δεξιά κι’ άριστερά καί 
φούρνος μή καπνίση.

ΤΗταν 3 ή ώρα τό άπομεσήμερο, δταν ό ενωμοτάρχης Ρουχωτάς καί δυο χω
ροφύλακες τού 8ου, τό περισσότερο γιά νά συμμορφωθούν προς τήν παράκλησι— 
διαταγή γι’ αύτούς—τού ταγματάρχου τής φρουράς τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, 
παρά γιατί ήλπιζαν νά βροΰν τίποτε, έφθασαν στο σπίτι, έκτύπησαν τυπικά τις 
πόρτες καί είπαν :

—Έν όνόματι τού νόμου, άνοϊξτε. ’Αστυνομία εδώ, άνοΐξτε.
"Οπως καί πρίν, έτσι κι’ αύτοί δέν πήραν καμμιά άπάντησι άπό τά δύο δω

μάτια καί σκέφθηκαν νά σπάσουν τήν πόρτα τής κάμαρας τής σπιτονοικοκυράς καί 
νά μποΰν μέσα. Θέλησαν νά δοκιμάσουν τήν άντίστασι πού θά εΰρισκαν καί έγύρισαν 
τό πόμολο. Κατάπληκτοι τότε είδαν δτι ή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη, γιατί μόλις γύ
ρισαν τό πόμολο ή πόρτα άνοιξε, ενώ μιά φοβερή βρώμα ξεχύθηκε σ’ ολόκληρο 
τό σπίτι. ’Αναγκάσθηκαν δλοι τους νά φράξουν μέ τά μαντήλια τους τή μύτη τους 
γιά νά μποΰν μέσα καί άφοΰ προχώρησαν άνοιξαν τά παράθυρα. Δέν είδαν στήν 
άρχή τίποτε τό ύποπτο, παρά μερικά μαλλιά προβάτου πού είχε άρχίσει νά τά ξαί- 
νη ή σπιτονοικοκυρά καί τά είχε παρατήσει στή μέση. "Υστερα, άπό τήν άνοικτή 
μεσόπορτα, μπήκαν στήν κάμαρα τού φοιτητοΰ. Μόλις όμως άνοιξαν κι’ εκεί τά 
παράθυρα γιά νά σκορπίση κάπως ή άνυπόφορη βρώμα, κέρωσαν καί πάγωσαν. 
Κάτω άπό τό κρεβάτι είδαν νά βγαίνουν έξω άπό τις άκρες τών μακρυών σεντονιών 
δυο γυναικεία πόδια μέ τά πασουμάκια τους. Οί γυμνές χοντρές γάμπες ήσαν κα- 
ταπράσινες άπό τή σαπίλα καί μισοσκασμένες άπό τά ξύγγια καί άπό τά πτωμα- 
τικά υγρά πού έβγαιναν άπό τά σκασίματά λόγω τής ζέστης. Σκουλήκια είχαν αρ
χίσει νά φαίνωνται καί ένα ολόκληρο σύννεφο άπό μιΰγες πού κάθονταν πέταξε, για 
τί τούς είχαν χαλάσει τήν ήσυχία καί τή γαλήνη τά όργανα τής εξουσίας, πού είχαν 
έλθει γιά τήν έρευνα. Ό  ταγματάρχης, ό ενωμοτάρχης καί οί δυο χωροφύλακες 
σήκωσαν τό γύρο τού κρεβατιού καί άντίκρυσαν μπρούμυτα πεσμένο, μισόγυμνο 
καί καταπράσινο άπό τή σήψι, τό πτώμα τής σπιτονοικοκυράς Σταματίνας Ν. Μω
ριάτου. Αίματα πηγμένα καί σάπια πιά έπάνω στο' σπασμένο της κεφάλι, άπό τό 
όποιον έτρεχαν καί έσταζαν κάτω στο πάτωμα σαπισμένα μυαλά, νερουλιασμένα 
πιά, άνακατεμένα μέ πτωματικά ύγρά.

Στά Κουπόνια, ένώ τά λιγοστά γυναικόπαιδα τής άραιοκατωκημένης τότε 
γειτονιάς περιτριγύριζαν τό σπίτι πού έμαθαν δτι είχε βρεθή σκοτωμένη ή νοικο
κυρά, έφταναν σέ λίγο, κατά ιεραρχίαν, οί άρμόδιες άρχές. Ό  άνθυπασπιστής τής 
Χωροφυλακής Καρυωτάκης, ό άνθυπομοίραρχος Κουφογιαννάκης καί άμέσως ύστε-
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ρα ό τότε διοικητής τοϋ 8ου Τμήματος Χωροφυλακής, ό φίλος μου Γιώργος Σα
μουήλ, υπομοίραρχος τότε, ό κατόπιν, στο Δεκεμβριανό κίνημα τοϋ Ε.Α.Μ., ήρωι- 
κός διοικητής τοϋ Συντάγματος Μακρυγιάννη, άντιστράτηγος υστέρα καί αρχηγός 
τής Χωροφυλακής. Μαζί του καί ό διαμερισματάρχης μοίραρχος ΓΊατρικάκης. "Ο
λοι τους περίμεναν νά φθάση ό ιατροδικαστής. Σέ λίγο έφθασε κι’ αυτός, ό μακαρί
της Γιώργος Τρουπάκης, συνοδευόμενος άπό τον παλαίμαχο αστυνομικό ρεπόρ
τερ Βενιζέλο Ζερβέα, τον Δημήτρη Άρνέλλο, πρύτανι τότε τοϋ άστυνομικοΰ ρε
πορτάζ, τον γυιό του Σεβαστιανό, άξιο διάδοχό του, καί τον υποφαινόμενο.

Μά για νά κατατοπίσουμε τον αναγνώστη στο έγκλημα αύτό — που ήταν 
άλλως τε ένα άπό τα πιο φρικτά καί άπαίσια -— πρέπει νά ποΰμε πρώτα μερικά 
λόγια γιά τό σπίτι εκείνο τών Κουπονιών. Μικρό μονώροφο σπιτάκι, μισοεξοχικό. 
'Η έξώπορτα μέ δυο παράθυρα δεξιά καί άριστερά της, βρισκόταν στή πρόσοψι. 
Άπό τήν είσοδο ένας μακρύς διάδρομος μέ πόρτα στο βάθος ώδηγοϋσε στον κήπο. Δε
ξιά τό διαμέρισμα 'Ιερωνυμάκη. Πρώτα τό σαλόνι του, υστέρα ή κρεβατοκάμαρα, 
δίπλα ή κουζίνα, μετά άπ’ αυτή τό καμαράκι τής υπηρεσίας. Μέ πόρτες όλα τά 
δωμάτια προς τό διάδρομο καί άλλες εσωτερικές μεταξύ τους. Άριστερά άπό τον 
διάδρομο, προς τό δρόμο, βρισκόταν τό δωμάτιο τοϋ φοιτητοΰ Γιώργου Σταματάκη, 
μέ πόρτα προς τό διάδρομο καί μεσόπορτα, πού βρέθηκε άνοικτή προς τό δεύτερο 
άριστερά άπό τό διάδρομο δωμάτιο τής σπιτονοικοκυράς Σταματίνας Μωριάτου, 
πού έπίσης είχε πόρτα προς τό διάδρομο. Δίπλα άπό τήν κρεβατοκάμαρά της, ή 
τραπεζαρία καί μετά ή κουζίνα. Στο πίσω μέρος τοϋ σπιτιού ύπήρχεν αύλίτσα καί 
κήπος μέ λίγα δενδράκια κι’ ενα πηγάδι. Στο διαμέρισμα τοϋ 'Ιερωνυμάκη, καί 
δίπλα άπό τό δωμάτιο τής υπηρεσίας, βρισκόταν τό πλυσταριό καί τό άποχωρητήριο.

Μέ τά μαντήλια στις μύτες καί βαστώντας όσο μπορούσαμε τήν άναπνοή μας, 
γιά νά νοιώθουμε λιγώτερη τή βρώμα, μπήκαμε στήν κάμαρα τοϋ φοιτητοΰ άπό 
τήν πόρτα τοϋ διαδρόμου. Δεξιά μας, ένα μεγάλο μπαούλο μέ δυο ματωμένες δα- 
κτυλιές κοντά στο άνοιγμα. Απέναντι, λοξά στή δεξιά γωνιά, ή ντουλάπα καί με
τά, κοντά στο παράθυρο, το κρεβάτι τοϋ φοιτητοΰ. Σεντόνια καί μαξιλάρια στή 
θέσι τους. Τά μαξιλάρια λίγο βουλιαγμένα. Κάποιος είχε σηκωθή, χωρίς νά φρε- 
σκάρη καί νά ξαναστρώση τά σεντόνια τοϋ κρεβατιού. Στήν άριστερή γωνιά, άπέ- 
ναντι άπό τό κρεβάτι καί άπό τό παράθυρο τού δρόμου καί στήν πόρτα πού έβγαινε 
στο διάδρομο, ένα κασόνι μεγάλο. Κάτω άπό τό κρεβάτι φαίνονταν τά πρασινισμέ
να πόδια τής σπιτονοικοκυράς μέ τά πασουμάκια τους.

Ή  Μωριάτου ήταν πολύ ψηλή καί πολύ παχειά, σωστή άντρογυναίκα. Ούτε 
έκλαιγε, ούτε γελούσε άπό ομορφιά. ’Έλεγε δτι ήταν 35 χρόνων, ένώ θά ήταν καί 
δέκα χρόνια τουλάχιστον μεγαλύτερη. Τό πτώμα της φρικτό, «τυμπανιαΐο» πια 
άπό τήν άποσύνθεσι, πού ήταν πολύ ταχύτερη, λόγω τής ζέστης τού καλοκαιριού, 
ήταν μπρούμυτα πεσμένο, μισόγυμνο έπάνω στο πάτωμα μέ σταυρωμένα τά δυό 
της χέρια μπροστά στο στήθος. Φορούσε έπάνω της μιά ψιλή φανελίτσα καί τό «σου
τιέν» της. Τό κάτω μέρος τελείως γυμνό. Δέν φορούσε άπολύτως τίποτε έκεί. Τό 
κεφάλι της ήταν σκεπασμένο μέ μιά γκρίζα πετσέτα τής κουζίνας, πού είχε πιά 
κολλήσει στά μούτρα της, έπάνω στά πηγμένα αίματα, στά χυμένα νερουλιασμένα 
μυαλά καί στά πτωματικά υγρά πού έσταζαν άκόμη καί πότιζαν τις σανίδες τού 
πατώματος. "Οταν ό ιατροδικαστής τράβηξε τήν πετσέτα, φρίξαμε καί άνατριχια- 
σαμε μ’ έκεΐνο πού είδαμε. Τό δεξιό μέρος τού κρανίου ήταν ολόκληρο σπασμένο. 
Γρία μεγάλα σπασίματα καί τά μυαλά έξω χυμένα. Φαντασθήτε λύσσα καί δύναμι 
τού δολοφόνου.

— Τσεκουριές, μπαλταδιές ή σκεπαρνιές; "Η μήπως μέ καμμιά κοτρώνα ; 
ρωτήσαμε τον ιατροδικαστή.

— Θά τό δούμε, άπήντησε. Μέ τήν πρώτη ματιά θέλεις νά σοΰ πώ ; Κάνε 
καί υπομονή γιά τή δεύτερη έκδοσι τής έφημερίδας σου.
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Μά ποΰ είχε γίνει τό έγκλημα; Κάτω άπό το κρεβάτι, βέβαια άδύνατο. Ούτε 
θά μπορούσε κανένας έκεΐ κάτω, καί νά ήθελε, να κτυπήση μέ τόση δύναμι ώστε 
να συντρίψη τό κρανίο καί νά έπιφέρη άκαριαΐο θάνατο. ’Επάνω στο κρεβάτι όχι, 
γιατί δεν υπήρχαν ίχνη αίματος ή πιτσιλάδες στον τοίχο. ’Έπρεπε πολύ νά προσέ- 
ξης γιά νά διακρίνης στο άστρωτο καί άνακατωμένο πανωσέντονο δυο ελαφρές 
κοκκινίλες. ’Ό χι σταγόνες αίματος, άλλά σάν νά είχαν άκουμπήσει στο σεντόνι τά 
ματωμένα καί σκουπισμένα χέρια τοΰ δράστου.

Μέσα στο δωμάτιο έγινε έρευνα προσεκτική. Τό μεγάλο μπαούλο βρέθηκε 
σχεδόν άδειο. Οί δακτύλιός μέ τά αίματα θά έγιναν όταν τό άδειασε ό δράστης, 
ίσως γιά νά βάλη έκεΐ τό πτώμα. Δέν τά κατάφερε όμως άπό τον όγκο τού θύμα
τός του καί τό έχωσε κάτω άπό τό κρεβάτι. Μά στο ξύλινο έκεϊνο κασόνι είχε κρύ
ψει έντελώς πρόχειρα δυο μαξιλάρια, καταματωμένα άπό κατάξερα πιά αίματα καί 
τούφες μαλλιά της σκοτωμένης κολλημένα έπάνω, καί ένα «μπαλντά» καταματω- 
μένο. ’Ακόμη μερικές τούφες άπό μαλλιά προβάτου έπίσης ματωμένα. Ά π ’ αύτό 
έβγαινε τό συμπέρασμα ότι ό δράστης άφοΰ άδειασε τό κασόνι άπό τό περιεχόμε
νό του, έβαλε μέσα σ’ αύτό τον φονικό «μπαλντά» καί τά δυο καταματωμένα μαξι
λάρια καί ύστερα άρπαξε μιά τούφα μαλλιά προβάτου άπό τό πάτωμα καί σκούπι
σε τά χέρια του καί τά πέταξε καί αύτά στο κασόνι. ’Αλλά όταν μέ προσοχή, με
τά την τούφα τά μαλλιά καί τά μαξιλάρια πού ήσαν έπάνω - έπάνω, βγάλαμε καί 
τό «μπαλντά», βρήκαμε καί τό νυχτικό τής Σταματίνας καταματωμένο.

Στην ντουλάπα βρέθηκαν ένα δυο κουστούμια τού φοιτητοΰ, μαζί μέ τά κρε
μασμένα φουστάνια τής σπιτονοικυκυράς, καθώς καί έρωτική άλληλογραφία τής 
Ματίνας μέ τον ένοικιαστή της. ’Έμεναν στο ίδιο σπίτι καί άντήλασσαν τά πιο φλο
γερά έρωτικά γράμματα πού μπορεί κανείς νά φαντασθή. "Αρχιζαν μέ τό «μάτια 
μου καί φως μου» καί «λατρεία μου κι’ άγάπη μου» καί έβλεπε κανείς στις γραμμές 
τους όλη τή λύσσα πού είχε ή πληθωρική 35άρα Ματίνα γιά τό νεαρό έρωμένο της, 
πού μπορούσε νά ήταν άξιόλογα καί γυιός της. Μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 
άκόμη έντοκα γραμμάτια τής Ματίνας 18.000 δραχμών, βιβλιάριό της καταθέσεων 
στο ταμιευτήριο τής ’Εθνικής, τίτλοι των δύο άναγκαστικών δανείων τοΰ Πρωτο
παπαδάκη καί τοΰ Πάγκαλου, τό χρυσό της ρολόϊ καί ένα αυστριακό πεντόλιρο, μιά 
«ντούμπια» δηλαδή. Βρέθηκε άκόμη κι’ ή τσάντα της έκεΐ μέσα μέ τό μαντήλι, 
τή δακτυλήθρα καί μιά μονάχα δεκάρα. 'Η  δεκάρα ήταν τά μόνα μετρητά πού βρέ
θηκαν στο σπίτι. Έκεΐ, στην ίδια τή ντουλάπα, βρέθηκε καί ή άλληλογραφία τής 
Ματίνας μέ τον άντρα της, πού την πήρε ή ’Αστυνομία μήπως βγάλει τίποτε.

Στην κάμαρα τής Ματίνας, μέ τήν πρώτη έρευνα πού έγινε, δέν βρέθηκε 
άπολύτως τίποτε τό ύποπτο. Τό κρεβάτι της ήταν στρωμένο κανονικά. Κοντά στην 
πόρτα τού διαδρόμου καί λοξά άπέναντι άπό τό κρεβάτι της ύπήρχεν ένας σωρός 
άπό μαλλιά πού έξαινεν ή Ματίνα. Τό μόνο πού παρατηρήθηκε ήταν ότι τά συρτά
ρια τοΰ μπουφέ της ήσαν άνοικτά. Στην τραπεζαρία καί στην κουζίνα δέν βρέθηκε 
τίποτε τό ύποπτο.

'Η  Ματίνα Μωριάτου, ή 35άρα άντρογυναίκα καί σπιτονοικοκυρά, πού βρέ
θηκε σκοτωμένη κάτω άπό τό κρεβάτι τοΰ ένοικιαστοΰ της μέ τρεις «μπαλταδιές» 
στο κεφάλι, ήταν άδύνατον, καθώς είπαμε, νά έχη σκοτωθή έκεΐ άπό κάτω καί 
γιά ένα άκόμη λόγο, γιατί ό δολοφόνος δέν θά είχε την ευχέρεια νά κινηθή καί νά 
σηκώση καί τό «μπαλντά» γιά νά τήν κτυπήση. ’Απ’ έξω βέβαια σκοτωμένη δέν 
θά τήν έφερνε ό δολοφόνος της. Ά ρα κάπου μέσα στο σπίτι τήν είχε σκοτώσει. 
Ποΰ όμως μέσα στο σπίτι, πού δέν υπήρχαν, μέ τήν πρώτη τούλάχιστον ματιά, 
φανερά ίχνη γιά τό σέ ποιά κάμαρα είχε γίνει τό φονικό ; Καί ύστερα τί ώρα σκο
τώθηκε ; Τήν Πέμπτη 5 Αύγούστου τό πρωί τήν είδαν ό ταγματάρχης, ή γυναί
κα του καί ή υπηρέτρια. "Υστερα όμως δέν τήν είδε κανένας άπ’ αυτούς. Τήν άλλη 
μέρα όμως, Παρασκευή 6 Αύγούστου τό πρωί, ό Τερωνυμάκης είδε μόνον τόν φοι-
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τητή νά βγάζη νερό άπό τό πηγάδι τής αύλής. "Εκανε δηλαδή ό φοιτητής μια δου
λειά πού συνήθως τήν έκανε ή σπιτονοικοκυρά. Τήν ίδια μέρα τον είδε στήν αύλή 
καί ή κυρία Ίερωνυμάκη.

— Μήπως είδατε τήν Ματίνα ; τήν ρώτησε ό Σταματάκης.
—’Ό χι, δεν τήν είδα καθόλου άπό τό πρωί, εΐπεν ή κυρία Ίερωνυμάκη.
— Περίεργο. . . Δεν είναι μέσα στο σπίτι. . . Που νά πήγε άραγε ; ρώτησε 

ό Σταματάκης.
"Υστερα χάθηκε κατά τον ίδιο μυστηριώδη τρόπο καί ό φοιτητής, ό ενοικια

στής Γιώργος Σταματάκης.
Άπό τήν Πέμπτη τό πρωί, ώς τό Σάββατο τό άπομεσήμερο πού βρέθηκε 

μέ σπασμένο τό κεφάλι τό πτώμα τής σπιτονοικοκυράς, κάποιος πάντα θά ήταν 
μέσα στο διαμέρισμα του Ίερωνυμάκη.. 'Όταν έλειπεν ό ταγματάρχης στο στρα
τώνα, θά ήταν ή γυναίκα του καί ή υπηρέτρια. Ποτέ καί οί δυό τους μαζί δέν είχαν 
βγή γιά ψώνια. Τήν νύχτα όμως καί μετά τό βραδυνό φαγητό τήν Παρασκευή τό 
βράδυ, πού είχε βγή ό ταγματάρχης καί ή γυναίκα του περίπατο, είχε μείνει ή υπη
ρέτρια στο σπίτι. Καί ούτε ό ταγματάρχης, ούτε ή γυναίκα του, ούτε ή υπηρέτρια 
είχαν άκούσει ούτε κρότο, ούτε φωνή, ούτε πάλη, ούτε τίποτε. Τί ώρα λοιπόν 
σκοτώθηκε ; Μυστήριο. Ποιος τή σκότωσε ; Άλλο μυστήριο, πιο μεγάλο άκόμη καί 
πιο σκοτεινό. ΤΗταν φανερό, πώς τό θύμα καί ό ένοικιαστής του ήσαν τρελλά 
έρωτευμένοι. Γιατί λοιπόν νά τήν σκοτώση καί γιατί νά χαθή ; Μήπως ό άντρας 
της πού έλειπε ή μήπως ό γυιός της άπό τον πρώτο γάμο τήν είχαν ξεκάνει 
γιά λόγους τιμής ή μήπως κανένας άλλος ξένος, άλλος δηλαδή έραστής ; 'Ηταν 
άραγε δράμα τιμής ή έρωτικής άντιζηλίας ; ’Αλλά καί ό φοιτητής, γιατί χάθηκε 
ξαφνικά ; Τί μυστήριο ήταν κι’ αυτό ; Μήπως τον είχαν ξεμπερδέψει κι’ έκεΐ- 
νον ; Πώς καί πού όμως ; Μέσα στο σπίτι κι’ αυτόν καί επίσης άθόρυβα ; Μά ήταν 
δυνατόν νά γίνη τόσο εύκολα αύτό τό πράγμα ; Καί ύστερα τί είχε άπογίνει τό πτώ
μα του ; Μήπως είχαν ρίξει τό πτώμα στο πηγάδι, ή μήπως τον είχαν παρασύρει 
έξω άπό τό σπίτι καί τον είχαν ξεκάνει καί ύστερα γύρισαν καί ξέκαναν τή σπι- 
τονοικοκυρά μέσα στο σπίτι, προσέχοντας γιά νά μήν κάνουν καθόλου θόρυβο ; ’Αλ
λά τό μεγαλύτερο άπό δλα τά μυστήρια ήταν ένα. Πού μέσα στο σπίτι σκοτώθηκε 
μέ τρεις «μπαλταδιές» ή Μωριάτου, έτσι ώστε νά μή άκούση τίποτε ούτε ό Ίερω- 
νυμάκης, ούτε ή γυναίκα του, ούτε ή υπηρέτρια, άφοϋ πάντα ένας άπό τούς τρεις 
τους θά ήταν οπωσδήποτε μέσα στο σπίτι ;

Μάς είχε πάρει νύχτα πιά καί ή έρευνα διεκόπη προσωρινά, γιά νά συνεχισθή 
τήν άλλη μέρα τό πρωί, οπότε θά είχαμε καί τά πορίσματα τής νεκροψίας καί τής 
νεκροτομής άπό τον Τρουπάκη, δοθέντος δτι τό πτώμα πιά είχε μεταφερθή στό 
νεκροτομείο. Άλλως τε άπό τή βρώμα δέν μπορούσε πιά νά μείνη ούτε στιγμή 
πάρα πάνω έκεΐ, γιατί θά ξεσηκωνόταν ή γειτονιά στό πόδι. Νύχτα πιά φύγαμε 
άπό τό σπιτάκι τών Κουπονιών, γνωρίζοντας δτι είχε σκοτωθή στό σπίτι της μέ
σα ή σπιτονοικοκυρά καί δτι είχε χαθή ό ένοικιαστής της, άλλά χωρίς νά ξέρουμε, 
μέ βεβαιότητα άκόμη, ποιος ήταν ό δολοφόνος, καί αν αύτός είχε ξεκάνει τόν χα
μένο φοιτητή, ή μήπως αύτός ό ίδιος ό φοιτητής ήταν ό δράστης ! ’Αλλά πάλι, 
γιατί νά τήν σκοτώση αύτός πού φαινόταν τόσο τρελλά έρωτευμένος μαζί της καί 
πού καθώς φαίνεται «εξυπηρετείτο» πολυποίκιλα άπό τή σπιτονοικοκυρά, ή οποία 
καθώς έλεγαν τόν βοηθούσε καί στις σπουδές του καί ήταν ζήτημα αν τού έπαιρ
νε καί λεφτά γιά τό νοίκι τής κάμαρας καί γιά τό φαγητό πού τού έδινε ; Σωστή 
σπαζοκεφαλιά ήταν εκείνο τό βράδυ τό έγκλημα τών Κουπονιών. ’Αλλά, «ές αΰ- 
ριον τά σπουδαία». Τήν άλλη μέρα θά καταπιανόμαστε γιά τό έγκλημα.

(  Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ι δ ο ύ  ΤΩΡΑ καί ένα σύντομον τηλεγράφημα έκ Μεξικού, κατά μήνα ’Ιούνιον 
1964, το όποιον όμιλεΐ περί μυστηριωδών θανάτων εις τάς εκεί φυλακάς:

«Οι 12.000 τρόφιμοι των φυλακών του Μεξικού δέν έννοοϋν νά βγάλουν λέ- 
ξιν άπό τό στόμα των καί τούτο διότι φοβούνται τάς συνέπειας τού νόμου τών εγ
καθείρκτων «όποιος όμιλεΐ πληρώνει μέ την ζωήν του», πράγμα πού έπεβεβαιώ- 
θη τρις τον τελευταΐον καιρόν εις τό έσωτερικόν τών κελλιών. Πράγματι, εις διά
στημα μερικών μόνον ημερών, οί δεσμοφύλακες άνεΰρον νεκρούς έκ πληγμάτων 
μαχαίρας εις τά κελλιά των τούς Άλάνις Γκαρθία, Νικάσσιο Μαρτινέθ καί Πάκο. 
Οί τρεις φονευθέντες έκρατοΰντο εις τάς φυλακάς έκτίνοντες διαφόρους ποινάς δι’ 
άνθρωποκτονίας καί ληστείας. Κοινόν των σημεΐον ήτο τό 6τι καί οί τρεις ήσχο- 
λοΰντο μέ τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών. Αί μεξικανικαί έφημερίδες ερμηνεύουν ως 
έξης τήν δολοφονίαν τών φυλακισμένων: «Χωρίς άμφιβολίαν οί τρεις λησταί «ώμί- 
λησαν» καί ή πανίσχυρος σικελική Μαφία, άσκοΰσα πλήρη έλεγχον έπί τού λαθρε
μπορίου τών ναρκωτικών, έδωσε έντολήν τής έξοντώσεώς των».

Κ ,
ΑΙ ΚΛΕΙΕΙ ό κύκλος τών πλέον χαρακτηριστικών γεγονότων τής Μαφίας ’Α

μερικής μέ τήν κατωτέρω άνταπόκρισιν. Έδημοσιεύθη εις τήν έφημερίδα «Καθημε
ρινή» τής 14ης ’Ιουλίου 1964 καί όμιλεΐ δι’ έναν ’Αμερικανόν κροΐσον πού, κατα
δικασμένος εις θάνατον άπό τήν Μαφίαν, ζή άπομεμονωμένος εις ένα κτίριον-φρού- 
ριον έπί τών κλιτύων τού ορούς Κέννυα, εις τήν καρδίαν τής ’Αφρικής, άντιτάσσων 
σθεναράν άρνησιν καί ύψώνων τό άνάστημά του εις τούς έκβιασμούς καί τάς άπει- 
λάς τής Μαφίας. Πρόκειται περί τού πολυεκατομμυριούχου κ. Ραίϋ Ράϊαν, τον ό
ποιον έπεσκέφθη ό δημοσιογράφος κ. Δαβίδ Ούΐν Μόργκαν εις τό άπροσπέλαστον 
φρούριόν του. Περί τής καταπληκτικής αύτής ύποθέσεως ό κ. Μόργκαν γράφει εις 
τήν άνταπόκρισιν του, έκ Ναϊρόμπι τής ’Αφρικής καί κατά ’Ιούλιον έ.έ., τά έξής: 

«Εις ένα πολυτελές φρούριον έπί τών κλιτύων τού όρους Κέννυα, ένας άπό 
τούς πλουσιωτέρους άνθρώπους τού κόσμου ζή άπομεμονωμένος, φοβούμενος διά 
τήν ζωήν του. ’Έχει καταδικασθή εις θάνατον ύπό τής Μαφίας, τής σατανικής έγ- 
κληματικής όργανώσεως τής ’Αμερικής. Δεδομένου δέ ότι κάθε μέλος τής Μαφίας 
είναι ύποχρεωμένον νά έκτελέση τήν θανατικήν αύτήν καταδίκην ή νά άποθάνη εις 
τήν άπόπειραν τής έκτελέσεώς της, τό κρησφύγετον τού πολυεκατομμυριούχου ’Α
μερικανού, μέσα εις τήν καρδίαν τής ’Αφρικής, ΐσως νά τού παρέχη άρκετήν προ
στασίαν.

» '0  κ. Ραίϋ Ράϊαν, ’Αμερικανός ιδιοκτήτης πετρελαιοπηγών καί τεραστίων 
κτηματικών έκτάσεων, ύπήρξεν ένας άπό τούς πρώτους άνθρώπους πού περιφρό-
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νησαν τήν δύναμιν της Μαφίας. Είς τό μπάρ τής ήρέμου λέσχης Σαφαρί, έπ'ι τοϋ 
ορούς Κέννυα, μοΰ διηγήθηκε πώς συνέβη αύτό. Ή  ιστορία ήρχισε τδ παρελθόν έ'τος 
είς Πάλμ Σπρίγκ, όπου ό κ. Ράϊαν, ένας άπό τούς μεγαλυτέρους παίκτας τής ’Α
μερικής, έχει τεραστίαν περιουσίαν. «Μοΰ έτηλεφώνησε κάποιος ό όποιος αύτωνο- 
μάσθη Τζώννυ Μάστερς. Τό όνομά του δέν μοΰ έλεγε πολλά πράγματα, άλλα διά τούς 
μεμυημένους ήτο περίπου συνώνυμον τοΰ ονόματος τοΰ Ά λ . Καπόνε. Μοΰ είπεν 
ότι έπεθύμει νά μέ ίδή. Τοΰ είπα ότι εκείνην τήν στιγμήν θά κατέβαινα στο κουρείου 
καί ήμποροΰσε νά μέ ίδή εκεί. "Ηλθε, άλλά ήτο τόσος πολύς ό κόσμος έκεϊ μέσα, 
ώστε δέν ήμπόρεσε νά μοΰ μιλήση. Τοΰ είπα ότι μετ’ ολίγον θά έπήγαινα είς τό 
Λάς Βέγκας καί μοΰ άπήντησεν ότι θά ήρχετο νά μέ έπισκεφθή είς τό ξενοδοχεΐον 
μου. Δέν είχα τίποτε νά κρύψω. Ούδέποτε είχα φοβηθή τίποτε είς τήν ζωήν μου 
καί δέν είχα καμμίαν πρόθεσιν νά κρυφθώ αύτήν τήν φοράν. Τρεις άνδρες έμπήκαν 
είς τό δωμάτιόν μου, τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Λάς Βέγκας, τό ίδιο έκεϊνο βράδυ καί μοΰ 
είπαν ότι είχαν άνάγκην προστασίας. Μοΰ έζήτησαν 500.000 δολλάρια άμέσως καί 
100.000 δολλάρια έτησίως καθ’ βλην τήν διάρκειαν τής ζωής μου. Τούς άπήντη- 
σα ότι δέν πρόκειται νά έπιτύχουν τίποτε καί τότε μοΰ έπρότειναν νά κατεβοΰμε γιά 
ένα περίπατον. *0 ένας έπήγαινε μπροστά καί οί άλλοι δύο άκολουθοΰσαν. Καθώς 
έπερνούσαμεν άπό τό χώλλ, ένας άπό τό προσωπικόν τοΰ θυρωρείου παρενεβλήθη 
μεταξύ έμοΰ καί τών δύο άγνώστων. Έπωφελήθην τής εύκαιρίας καί έτρεξα πρός τον 
διάδρομον κραυγάζων: «Διατί δέν μέ πυροβολείτε έκ τών όπισθεν; Αύτή είναι ή 
μέθοδός σας!»..

»Ό  Ράϊαν τούς διέφυγε καί έπήγε κατ’ εύθείαν είς τήν ’Αστυνομίαν. Καί τότε 
ήρχισαν τά βάσανά του.

«Ήλθα έδώ είς τήν ’Αφρικήν μαζί μέ τήν γυναίκα μου, άφοΰ έλαβα έπιστολάς 
πού μέ είδοποιοΰσαν ότι ή ζωή μου καί τής γυναικός μου έκινδύνευεν εάν δέν έστα- 
ματοΰσα τάς ένεργείας μου πλησίον τών άρχών. Καί δέν έσταμάτησαν είς τό ση- 
μεϊον αύτό. Ή  κόρη μου, ή οποία σπουδάζει είς Πανεπιστήμιου, έλαβε παρόμοιας 
έπιστολάς καί ήναγκάσθη νά διακόψη τάς σπουδάς της. Ή  ύπόθεσις θά έξεδικάζε- 
το είς Λος "Αντζελες. Τήν παραμονήν τής δίκης μοΰ έπανέλαβον τάς άπειλάς των. 
Έπήγα είς τήν πόλιν τήν ήμέραν τής δίκης καί κατηυθύνθην είς τό δικαστήριον. Είς 
τό αύτοκίνητον τοΰ κυριωτέρου μου μάρτυρος, ένός ξενοδοχοϋπαλλήλου, έξερράγη 
μία βόμβα.....

«Κατ’ άρχάς ήρνήθην νά είπώ είς τον συνήγορόν μου ότι διέμενα είς τό Λος 
"Αντζελες, άλλά εκείνος έπέμενε νά μάθη όλα τά καθέκαστα. Τοΰ έδωσα τό ό
νομα τοΰ ξενοδοχείου μου. Τήν νύκτα, καθώς έπέστρεφα είς τό ξενοδοχεΐον, ένδεκα 
γκάγκστερς μέ έπερίμεναν είς τό χώλλ. Είχαν ένοικιάσει όλα τά δωμάτια πού έγει- 
τόνευαν μέ τό δικό μου. Ή  ’Αστυνομία μέ έπληροφόρησεν ότι δέν ήμποροΰσε νά μοΰ 
παράσχη καμμίαν ειδικήν προστασίαν, άλλά μοΰ ύπεσχέθη ότι θά άπεδύετο είς 
δρασιν έάν μοΰ συνέβαινε τίποτε. Έτέλουν ύπό άπειλήν καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής δίκης, άλλά ένίκησα. Δύο άπό τούς τρεις κατηγορουμένους κατεδικάσθησαν είς 
δεκαετή φυλάκισιν».

«Σήμερον ό κ. Ράϊαν ζή μέν ύπό τον φόβον, άλλ’ επιμένει νά μή συνθηκολογή 
καί νά ζή τον περισσότερόν του χρόνον είς τήν ’Αφρικήν. Διαμένει είς ένα ξενοδο
χεΐον, τό όποιον ήγόρασε προ πέντε ετών άπό τον ήθοποιόν τοΰ κινηματογράφου 
Ούΐλλιαμ Χόλντεν καί τό όποιον σχεδιάζει νά μετατρέψη είς ένα μικρόν Πάλμ 
Σπρίγκ, είς τήν καρδίαν τής ’Αφρικής.

«Θά ήτο δύσκολου δι’ ένα δολοφόνον νά είσχωρήση είς τό άπομεμονωμένον 
αύτό ορεινόν φρούριον. 'Ο άνθρωπος αύτός δέν συμπεριφέρεται, ώστόσον, ώς ένας 
καταδικασμένος είς θάνατον. Άσχολεΐται πέντε ώρας τήν ήμέραν μέ τήν κοπήν δέν
δρων, διά νά άφήση ελεύθερον χώρον δι’ ένα γήπεδον γκολφ. Καί άπολαμβάνει τό
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑί
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

_  Χουάιτχεντ « Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν ------------------------
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό ------------------------------------------------------------------------ προηγούμενο)

'0  πράκτορας ND98 ξεκίνησε καί τό ταξίδι του ήταν πολύ ευχάριστο μέχρι 
τό Μοντεβίδεο. Μόλις όμως βεβαιώθηκε ότι δεν παρηκολουθείτο άπό τούς Γερμα
νούς, έσπευσε να συνάντηση έναν υπάλληλο τοϋ άμερικανικοϋ ύπουργείου Εσωτε
ρικών, στον όποιο έδήλωσεν δτι ήταν πρόθυμος να παράσχη τις ύπηρεσίες του στις 
Η.Π.Α. Μερικές ημέρες άργότερα, ό ND98 τηλεγραφούσε στα άφεντικά του, 
τούς Ναζί : «’Αδύνατον νά έγκαταστήσω άσύρματο και να λάβω τις πληροφο
ρίες πού επιθυμείτε. Μεταβαίνω στις Η.Π.Α., οπού θά μπορέσω νά έργασθώ πιά 
άνετα. Μόλις φθάσω θά έρθω σέ επαφή μαζί σας».

Μετά ό ND98 άνεχώρησε γιά τή Νέα 'Τόρκη, δπου έτέθη στήν ύπηρεσία τοϋ 
F.B.I. άπό τό όποιο πλέον έλάμβανε οδηγίες.

Μέ τήν καθοδήγησι τοΰ F.B.I., ό ND98 ήρθε σέ έπαφή μέ τήν Γερμανία 
μέσω ενός άσυρμάτου έγκατεστημένου σ’ ένα άπόμερο μέρος τής Λόγκ ’Άΐλαντ, 
στις 20 Φεβρουάριου 1942. Οί Ναζί τοΰ ζήτησαν νά τούς διαβιβάση τό ταχύτε- 
ρον πληροφορίες γιά τήν άμερικανική άεροπορία, τά πλοία καί τήν παραγωγή 
πολεμικού ύλικοΰ, τις μετακινήσεις στρατού καί κάθε πληροφορία περί παραγω
γής νέων δπλων.

Μετά παρέλευσι μικροΰ χρονικού διαστήματος, ό άσύρματος τής Λόγκ ’Ά ΐ
λαντ έστειλε τά σήματά του προς τον πέραν τοΰ ’Ατλαντικού γερμανικόν άσύρμα
το, στο 'Αμβούργο. ’Έτσι ό ND98 άρχισε νά τροφοδοτή τούς Ναζί μέ πληροφο
ρίες, πληροφορίες τις όποιες έτοίμαζε μέ προσοχή τό F.B.I. καί τις όποιες ήλεγχε 
προηγουμένως τό Συμβούλων ’Εθνικής ’Ασφαλείας.

'Η  έπιχείρησις πήγαινε πολύ καλά καί τό F.B.I. άπεφάσισε νά θέση σ’ έφαρ- 
μογή ένα τέχνασμα, γιά νά τεθή στά ίχνη καί άλλων Γερμανών κατασκόπων. ’Έδω
σε στον πράκτορα ND98 νά διαβιβάση τό έξής σήμα: «“Εχω άνάγκην κατεπειγού- 
σης βοήθειας. 'Υποδείξατέ μου άξιοπίστους πράκτορος».

Τρ «κόλπο» δμως δέν έπιασε καί ό σταθμός τοΰ 'Αμβούργου άπήντησε: «Οί 
ύπηρεσίες πού μας προσφέρετε είναι τόσον πολύτιμες, πού δέν μπορούμε νά σάς 
συνδέσουμε μέ κανέναν άλλον».

Τον Αύγουστο τοΰ 1943, ό σταθμός τοΰ 'Αμβούργου παραπονέθηκε διότι, 
αν καί οί πληροφορίες πού παρείχε ό ND 98 ήσαν πολύτιμες καί άκριβείς, έν τού- 
τοις ή άμοιβή του ήταν πολύ μεγάλη. Οί Ναζί τού είχαν καταβάλει περί τις 34.000 
δολλάρια. 'Ο ND98 άπήντησε τότε: «Λυπούμαι, αλλά έάν οί πληροφορίες μου δέν σάς

λουτρόν καί τήν ήλιοθεραπείαν του εις τήν θερμαινομένην πισίναν του. Επισκέπτε
ται τακτικώς τήν ’Αμερικήν, άλλά ούδέποτε παραμένει έπί μακρόν χρονικόν διάστη
μα έκεΐ καί δέν προειδοποιεί κανένα. 'Ο σωματοφύλαξ του, πρώην πυγμάχος, είναι 
πάντα μαζί του.

»'Η Μαφία καί τά γκαγκστερικά στοιχεία έχουν διαβρώσει κάθε πλευράν τής 
άμερικανικής κοινωνίας. Έάν ό λαός δέν άντιστή άποφασιστικώς, πάν δ, τι καλόν 
ύπάρχει εις τόν άμερικανικόν τρόπον ζωής ενδέχεται νά περιέλθη ύπό τήν κυριαρ
χίαν τού τρόμου. ’Ελπίζω δτι ό κ. Ράιαν θά νικήση. 'Η  ’Αμερική έχει άνάγκην 
άνθρώπων μέ τό θάρρος καί τήν επιμονήν του».

( Συνεχίζεται)



Ή  Ιστορία τοΰ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ 977

ικανοποιούν, είμαι πρόθυμος νά διακόψω, γιατί ό κίνδυνος είναι μεγάλος». 'Η 
γερμανική άντικατασκοπεία εσπευσε νά τόν βεβαιώση δτι ή εργασία του ήταν 
ικανοποιητική καί δτι θά τοΰ κατέβαλεν ά?Λα 20.000 δολλάρια.

'Ο ND98 έγνώρισε λήψιν τής ύποσχεθείσης άμοιβής του μέ ένα σήμα του 
τον Νοέμβριον, δταν μετέδωσε τήν πληροφορία δτι αί Η.Π.Α. έσχεδίαζαν έπίθεσι 
μεγάλης κλίμακος κατά των βορείων νήσων Κουρίλε, μιά πληροφορία πού τύ άμε- 
ρικανικόν έπιτελεΐον τήν έχαρακτήρισε πολύ επικίνδυνη, γιατί έπλησίαζε πολύ τήν 
άλήθεια. 'Η έπίθεσις δμως κατά των Κουρίλε δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ό κύ
ριος δγκος τής αμερικανικής δυνάμεως επληξε τις νήσους Μάρσαλ.

"Οπως άκριβώς άνεμένετο, οί Γερμανοί μετεβίβασαν τήν ληφθεΐσα πληρο
φορία στούς ’Ιάπωνας. ’Έτσι ή παραπλανητική αύτή πληροφορία πού μετέδωσε ό 
ND98 συνέβαλε στήν έπιτυχία των έπιχειρήσεων κατά των νήσων Μάρσαλ τον 
Φερβουάριο τοΰ 1944.

Τέτοιες παραπλανητικές πληροφορίες διαβιβάσθηκαν άπο μιά σειρά σημά
των πριν άπο τήν εισβολή των Συμμάχων στή Νορμανδία, τήν 6 ’Ιουνίου 1944. Τά 
σήματα πληροφορούσαν τούς Γερμανούς δτι, λόγω μειώσεως τής παραγωγής καί 
κατασκευής άποβατικών σκαφών, ή άπόβασις θά καθυστερούσε. Τά αμερικανικά 
στρατεύματα εύρίσκοντο στή Μεσόγειο. Πέντε ήμέρες προ τής άποβάσεως τής 
Νορμανδίας, ό πράκτωρ ND98 τηλεγραφούσε στο 'Αμβούργο : «Κατά πληροφο
ρίας, ύπερωκεάνεια «’Ίλ ντε Φράνς» καί «Νιού ’Άμστερνταμ» άποπλέουν έκ Νέας 
'Υόρκης. Λιμήν προορισμού των δεν έγνώσθη. Θά γνωσθή εντός των προσεχών 
ήμερών. Αί κινήσεις των σημαίνουν σπουδαίαν μεταβολήν τοΰ άρχικοΰ σχεδίου. 
Φαίνεται δτι μεγάλη στρατιωτική δύναμις, άποτελουμένη άπο άρκετάς μεραρχίας 
πεζικού καί μηχανοκινήτου μετακινείται μέ προορισμόν τό Ήνωμένον Βασίλειον, 
διά διεξαγωγήν ειδικών έπιχειρήσεων. Θά καταβληθούν προσπάθειαι διά τήν συλ
λογήν περισσοτέρων πληροφοριών».

’Έτσι ό διπλός πράκτορας ND98 προκαλοΰσε τεράστια σύγχυσι στούς Γερμα
νούς μέ τις πληροφορίες πού τούς τροφοδοτούσε. Γιά τις ύπηρεσίες πού προσέφερε 
έ'λαβεν άπο τις αμερικανικές ύπηρεσίες ώς άμοιβή 32.000 δολλάρια, ένώ οί Γερμα
νοί τού είχαν δώσει κι’ αυτοί 55.000 δολλάρια, τά όποια, φυσικά, είχαν εΐσπράξει 
οί ύπάλληλοι τού F.B.I.

Ή  έπιτυχία τού άσυρμάτου τής Λόγκ Άϊλαντ καταφαίνεται άπο τό δτι οί 
Γερμανοί εύρίσκοντο σέ έπαφή μαζί του μέχρι τής καταλήψεως τού Αμβούργου 
άπο τούς Βρεταννούς, τήν 2 Μαίου 1945.

’ Α π ο τ υ χ ί α  ε χ θ ρ ι κ ώ ν  σ α μ π ο τ ά ζ

Ό  Χίτλερ έκαυχάτο δτι οί στρατιές καί ή αεροπορία του ήσαν άήττητες. Έν 
τούτοις, καί δταν οί Ναζί βρίσκονταν στον κολοφώνα τής δυνάμεώς των, μετά τήν 
κατάκτησι τής Ευρώπης, ό άρχηγός τής Αουφτβάφε, Χέρμαν Γκαΐριγκ, καθώς καί 
ό άρχηγός τών Έ ς  - Έ ς  Χάϊριχ Χίμλερ, παρεπονοΰντο προς τον Φύρερ γιά τήν 
παταγώδη άποτυχία τής γερμανικής άντικατασκοπείας νά έγκαταστήση άξιοπίστους 
πράκτορες στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Οί Γερμανοί άρχηγοί τής άντικατασκοπείας βρίσκονταν σέ δύσκολη θέσι. Οί 
πράκτορές τους στις 'Ηνωμένες Πολιτείες έπαγιδεύοντο συνεχώς άπο τήν άμερικα- 
νική άντικατασκοπεία, καί σημείωναν ομαδικές ή άτομικές άποτυχίες. ’Έπρεπε νά 
γίνη κάτι, νά άντικατασταθοΰν οί πράκτορες αύτοί, γιά νά μπορέσουν νά πλήξουν 
έγκαίρως τον άμερικανικό βιομηχανικό γίγα τής ’Αμερικής μέ σαμποτάζ, καί νά 
καθυστερήσουν τήν παραγωγή του. Νά δώσουν στον Φύρερ τον χρόνο πού ήθελε,
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για νά σταθεροποιήση τις θέσεις του στην κατακτηθεΐσα Ευρώπη. Μετά θά ήταν 
πλέον πολύ άργά γιά τις 'Ηνωμένες Πολιτείες νά έπέμβουν στη «γηραιά ήπειρο». 
’Έτσι έσκέπτοντο οί Ναζί.

'Η  γερμανική άντικατασκοπεία, άπεφάσισε νά παίξη ένα τολμηρό παιγνίδι. 
Θά διάλεγε ώς πράκτορές της άνθρώπους πού είχαν ζήσει πριν στις 'Ηνωμένες Πο
λιτείες, πού ήξεραν καλά την ’Αμερική καί τις συνήθειες των ’Αμερικανών. ’Άλλους 
άπ’ αυτούς θά έξεπαίδευε στήν κατασκοπεία καί άλλους στά σαμποτάζ. Μετά θά 
τούς μετέφερε κρυφά μέ υποβρύχια στήν ’Αμερική, εφοδιάζοντας τους μέ άρκετά 
χρήματα καί τά άπαραίτητα ύλικά γιά σαμποτάζ.

Το σχέδιο αύτο κοινοποιήθηκε στο ναύαρχο Ντένιτς, ό όποιος δέχθηκε νά 
συνεργασθή ύπό τον όρον, δτι ώρισμένοι άπο τούς καλυτέρους πράκτορας πού θά με
τέφερε μέ τά υποβρύχιά του, θά έδιδαν έπίσης πληροφορίες στο γερμανικό ναυτικό. 
'Η  ύπηρεσία άντικατασκοπείας δέχθηκε τούς ορούς του Ντένιτς.

Το έργον έπιστρατεύσεως των πρακτόρων άνετέθη στον ύπολοχαγό Βάλτερ 
Κάππε, ό όποιος εΐχεν άπασχολήσει το F.B.I. κατά τις άρχές τοΰ έτους 1930, όταν 
έσημειωσεν ενεργό δράσι υπέρ της όργανώσεως «Τευτονία» στο Σικάγο καί άργό- 
τερα τοΰ Γερμανοαμερικανικοϋ Συνδέσμου.'Ο Κάππε άνεχώρησεν άπο τις Η.Π.Α. 
γιά τήν Γερμανία τό 1937. "Οταν έκηρύχθη ό πόλεμος, κατετάγη στήν γερμανική ύ
πηρεσία πληροφοριών, μέ ειδικότητα στις άμερικανικές υποθέσεις.

'Ο Κάππε διάλεξε οκτώ άνδρες από μία ομάδα εύελπίδων, οί όποιοι είχαν 
ύποστή τήν γενική έκπαίδευσι καί οί όποιοι έκρίθησαν άπο τήν ύπηρεσία άντικα- 
τασκοπείας κατάλληλοι. 'Ο πλέον ήλικιωμένος άπ’ αυτούς ήταν ό Τζώρτζ Ντάς, 
39 έτών, ό όποιος έργαζόταν στο 'Υπουργείο ’Εξωτερικών ώς άσυρματιστής. 'Ο 
Ντάς, πού βρισκόταν πρώτα στις Η.Π.Α.,ένώ είχεν υποβάλει δικαιολογητικά γιά 
νά άποκτήση τήν άμερικανική υπηκοότητα τό 1939, έπέστρεψε στή Γερμανία πριν 
νά δώση τον όρκο πίστεως στή νέα θετή του πατρίδα. Τον είχε καλέσει ή γερμανική 
κυβέρνησις.

Ό  Ντάς καί οί επτά άλλοι σύντροφοί του, οί όποιοι έπίσης ήξεραν καλά τήν 
’Αμερική, είσήχθησαν στή ναζιστική σχολή σαμποτέρ τής «Κβέντς Ζέε», κοντά 
στο Βερολίνο, τον ’Απρίλιο τοΰ 1952. ’Εκεί έδιδάχθησαν, στήν θεωρία καί στήν 
πράξι, πώς νά χρησιμοποιούν τις εκρηκτικές καί άναφλεκτικές ύλες, καθώς καί τις 
ωρολογιακές βόμβες. Έδιδάχθησαν τούς τρόπους άνατινάξεως σιδηροδρομικών 
γραμμών καί έργοστασίων. 'Ο καθένας τους άποστήθισε τούς στόχους του—βιο- 
μηχανίες άλουμινίου καί σιδηροδρομικές γραμμές ώς έπί τό πλείστον. Στή σχολή 
έμαθαν, άφοΰ έπανέλαβαν άπειρες φορές, τή νέα πλαστή ίστορία τής ζωής τους, ό
πως ένας ήθοποιός μαθαίνει τό ρόλο του πριν νά άνεβή στήν σκηνή. "Ολες αυτές οί 
ψεύτικες βιογραφίες συνωδεύθηκαν άπο τά άνάλογα πλαστά πιστοποιητικά ταυτό- 
τητος, κοινωνικών άσφαλίσεων καί άδειες οδηγού αυτοκινήτου.

"Οταν οί πράκτορες αυτοί τελείωσαν τήν έκπαίδευσι τους, ό Κάππε ώδήγη- 
σε τούς μαθητάς του άπο τήν «Κβέντς Ζέε» σέ μιά βάσι υποβρυχίων στή Λοριάν 
τής Γαλλίας, όπου έγιναν οί τελικές έτοιμασίες. 'Ο Ντάς ώρίσθη άρχηγός τής πρώ
της όμάδος, στήν όποια άνήκαν ό Έρνεστ Μπούργκερ, 35 έτών, ό Χάϊνριχ Χάϊνκ, 
33 έτών καί ό Ρίτσαρντ Κβίριν, 34 έτών. 'Η δευτέρα όμάς έτέθη ύπό τις διαταγές 
τού 32ετοΰς Έντουαρντ Κέρλιγκ, συνεργάτες τοΰ όποιου ήσαν ό Μέρμαν Νόϋμπά- 
ουερ, 32 έτών, ό Βέρνερ Τήλ, 35 έτών, καί ό Χέρμπερτ Χάουπτ, 22 έτών.

(Συνεχίζεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
----------------------Ύπί> τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ----------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Υστερα άπό δεκάλεπτη διακοπή ό πρόεδρος έκάλεσε τον επόμενο μάρτυρα.
— Να προσέλθη ή μάρτυς Ειρήνη Παπαδοπούλου.
'Η πόρτα άνοιξε καί τα βλέμματα δλων στράφηκαν άπό περιέργεια. Ε π ι

φωνήματα έκπλήξεως καί θαυμασμού άκούσθηκαν σ’ ολόκληρη την αίθουσα καί 
αυτοί οί σύνεδροι έμειναν έκστατικοί.

Είδαν να προχωρή καί νά στέκη μπροστά στην έδρα των δικαστών, νεαρω- 
τάτη καί άφαντάστου καλλονής μοναχή, πού την συνώδευαν δύο ήλικιωμένες άδελφές.

— Πώς ονομάζεσαι ; την ρώτησε ό πρόεδρος.
—’Αδελφή Θεονύμφη.
—’Ό χι αύτό, τό κοσμικό, τό πατρικό σου όνομα. Πόσων ετών είσαι καί που 

έγεννήθης ;
—’Ονομάζομαι Ειρήνη Παπαδοπούλου, είμαι 19 έτών καί γεννήθηκα στή

Νάξο.
— Τό χέρι σου στο Ευαγγέλιο, εΐπεν ό πρόεδρος καί τής ύπηγόρευσε τον

όρκο.
Ή  άδελφή Θεονύμφη, σήκωσε δακρυσμένα καί ικετευτικά τά μαύρα μάτια 

της, σάν νά ζητούσε συγχώρεσι άπό τήν εικόνα τού Χριστού πού κρεμόταν πάνω 
άπό τήν έδρα. Άκούμπησε μέ δέος τρεμάμενο τό χέρι της στο Ευαγγέλιο καί έπα- 
νέλαβε τον όρκο.

— Γνωρίζεις τούς κατηγορουμένους ; έχεις καμμιά συγγένεια μέ αυτούς ;
Προς Θεού, όχι συγγένεια, είπε, σκύβοντας μέ συστολή τό κεφάλι της καί

συνέχισε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν. Δυστυχώς τούς γνωρίζω άπό τό καμπαρέ 
πού δούλευα.

— Καί τώρα πές μας πώς βρέθηκες στό καμπαρέ, τί γνωρίζεις γιά τό θύμα 
καί τί ξέρεις γιά τό έγκλημα ; τή ρώτησε ό πρόεδρος.

— Κύριοι δικασταί, σάς παρακαλώ νά μοΰ επιτρέψετε νά πώ άπό τήν άρ- 
χή καί μέ λίγες λεπτομέρειες τή θλιβερή ιστορία μου.

Νεκρική σιγή έπεκράτησε σ’ ολόκληρη τήν αίθουσα. Δικασταί, ένορκοι, δη
μοσιογράφοι καί τό πλήθος τών άκροατών, κρεμάστηκαν άπό τά χείλη τής όμορφης 
μοναχής.

— Ζούσαμε πολύ καλά στό νησί μας, ό πατέρας, ή μητέρα μου κι εγώ. Πή
γαινα στή σχολή καλογραιών καί διακρινόμουν στήν ώδική, γι’ αύτό καί ή επιθυ
μία τής μητέρας μου ήταν νά μέ στείλη στήν ’Αθήνα νά άξιοποιήσω τό ταλέντο μου. 
’Αλλά πριν τρία χρόνια, είχα τήν άτυχία νά χάσω τή μητέρα μου καί ό πατέρας μου 
νά ξαναπαντρευτή. Πήρε μιά νέα κοπέλλα, μά πολύ κακή, πού μέ ζήλευε καί μέ 
τυραννοΰσε. "Υστερα επηρέασε τον πατέρα μου κι’ ένα πρωί μ’ έδιωξαν κι’ οΐ δυο 
άπό τό σπίτι. Βρέθηκα στό δρόμο χωρίς συγγενείς, χωρίς προστάτη. Κατέβηκα 
στήν παραλία. Τήν ώρα εκείνη έφευγε πλοίο γιά τον Πειραιά. Χωρίς νά τό κατα
λάβω, μπήκα στό καράβι μέ τήν ψυχή γεμάτη πόνο καί άπόγνωσι. Τό άπόγευμα 
φθάσαμε στό μεγάλο λιμάνι, μά πού νά πήγαινα έρημη καί μόνη μέσα σ’ ένα άγνω
στο κόσμ;ο Γύριζα μέχρι τό βράδυ στήν παραλία καί ζητούσα δουλειά. "Αλλοι μ’ 
έδιωχναν καί άλλοι μοΰ έκαναν άνήθικες προτάσεις. "Οταν πιά νύχτωσε γιά καλά, 
μπήκα άπελπισμένη σ’ ένα μπάρ καί ζήτησα δουλειά γιά λίγο φαγητό καί ΰπνο. 
Ό  καταστηματάρχης, ένας γηραλέος άνθρωπος τού Θεού, μέ λυπήθηκε, μέ κρά
τησε καί έγινα σερβιτόρα. Οΐ μέρες περνούσαν κι’ άρχισα νά συνηθίζω στή και-
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νούργια μου ζωή, ώσπου ένα βράδυ, μιά παρέα άπό τακτικούς πελάτες έμειναν στο 
μπαρ άργά τή νύκτα, πίνοντας καί σιγοτραγουδώντας. Κάποια στιγμή πού τούς 
σερβίριζα, ένας άπ’ αύτούς μ’ έπιασε άπό το μπράτσο καί μ’ άνάγκασε να καθίσω 
δίπλα του.

— Μή είσαι άκατάδεκτη, μοϋ είπε. ’Απόψε θά γλεντήσουμε μαζί.
’Απ’ έκεΐνο το βράδυ, δσο κι’ αν προσπάθησα ν’ άντισταθώ στον άνθρωπο 

αύτόν, δέν τά κατάφερα. Μέ το καλό καί μέ το ζόρι μέ παρέσυρε καί μ’ έκανε δι
κή του. "Υστερα άπο λίγο καιρό μ’ έπεισε κι’ έγκατέλειψα το μπαρ πού δούλευα.

— Είναι κρίμα νά κάνης την σερβιτόρα, μοϋ έλεγε. Μέ το τραγούδι σου θά 
κερδίζης πολλά λεφτά.

Μέ την έλπίδα μιας καλύτερης ζωής δέχθηκα, κι’ ένα βράδυ μέ πήγε στο 
καμπαρέ «Άνεμώνα». "Οταν σήκωσε ό Μάκης τη βελούδινη κουρτίνα τής πόρ
τας γιά νά περάσουμε, θαμπώθηκα μ’ ό,τι έβλεπα έκεΐ μέσα.

— Σοϋ άρέσει ; "Αν είσαι τυχερή θά μείνης, μοϋ καί είπε προχωρήσαμε 
στο βάθος πού ήταν ό μπουφές. Έ κεΐ καθόταν ό ιδιοκτήτης μέ τήν διευθύντρια.

— Κύρ Μηνά έφερα τή μικρή, είπεν ό Μάκης. Μέ κοίταξαν καί οί δυο άπο 
τήν κορυφή ώς τά νύχια.

— Είναι όμορφη είπε ή διευθύντρια, αν είναι καλή καί στο τραγούδι, θά άξί- 
ζη πολλά λεπτά.

—Έ ν τάξει ; τούς ρώτησε ό Μάκης.
—Έν τάξει, άπάντησαν κι’ οί δυο μαζί.
— Τούς άρεσες Ρηνούλα μου, μοϋ είπε φεύγοντας, μόνο κοίταξε νά τούς προ- 

σέχης γιά νά φθάσης έκεΐ πού ονειρεύεσαι.
"Οταν έμεινα πάλι μόνη μέσα σέ έκεΐνο το άγνωστο περιβάλλον, ήμουνα σάν 

χαμένη. Έ ξ άλλου καί τά φορέματά μου ήσαν φτωχικά καί άκατάλληλα γι’ αύτή 
τή δουλειά. Άπο τήν άλλη μέρα όμως ή διευθύντρια μ’ έτακτοποίησε σ’ ένα 
δωμάτιο τοΰ ξενοδοχείου, πού έμεναν κι’ άλλες κοπέλλες τοΰ κέντρου, καί μοϋ 
προμήθεψε τουαλέττες.

Σέ λίγες μέρες μέ δοκίμασαν στο τραγούδι. "Εμειναν ικανοποιημένοι κι’ έκα
να τήν πρώτη μου έμφάνισι μέ το σουξέ τής έποχής, το τραγούδι τής Ρεζέντα. Ε ί
χα μεγάλη έπιτυχία κι’ άπό τότε μοϋ έμεινε τό όνομα Ρεζέντα.

'Ο καιρός περνούσε καί ό θρίαμβός μου κάθε νύχτα όλο καί μεγάλωνε μέ 
τά τραγούδια μου, όταν ένα βράδυ, μόλις είχα τελειώσει τό νούμερό μου μέ πλη
σιάζει κάποιος νέος πολύ συμπαθητικός καί μέ εύγενή ύπόκλισι μέ προσκάλεσε νά 
καθίσω στο τραπέζι του. Ή ταν ό Φρατίδης, τακτικός πελάτης τοϋ καμπαρέ καί 
φίλος τοϋ ιδιοκτήτου. Τον είχα προσέξει, γιατί καθόταν πάντα μόνος σ’ ένα τραπε
ζάκι κοντά στήν ορχήστρα.

— Μικρή Ρεζέντα, μοϋ είπε, αν θέλης κάνε μου λίγη συντροφιά.
Ή  καλή συμπεριφορά του καί ή συμπαθητική φυσιογνωμία του μ’ έκαναν 

νά δεχθώ καί νά καθίσω μαζί του, πού χωρίς καμμιά άπρεπη χειρονομία συνέχισε.
— Μικρή Ρεζέντα, σέ θαυμάζω άπό τήν πρώτη βραδυά πού τραγούδησες. Φαί

νεσαι τόσο σεμνό κι’ εύγενικό κορίτσι.
—Σάν μαγνήτης μέ τράβηξε κοντά του ή καλωσύνη του κι’ άπό τότε, μό

λις τέλειωνα τό νούμερό μου, έτρεχα καί καθόμουν μαζί του. Σιγά - σιγά ή γνωρι
μία μας κατέληξε σέ βαθύ αίσθημα άγάπης. ’Ασφαλώς τό κατάλαβε ή διευθύντρια 
κι’ ένα πρωί μέ κάλεσε στο σπίτι της καί μοϋ έκανε αύστηρές παρατηρήσεις.

— Αύτό πού κάνεις,νά έχης μοϋ είπε, δηλαδή προτιμήσεις δέν είναι σωστό. 
Είσαι ύποχρεωμένη νά πηγαίνης μέ όλους τούς πελάτες πού θά σέ καλούν στο 
τραπέζι τους. Άλλοιώς θά πεταχτής στο δρόμο καί θά χάσης τό ψωμί σου.
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—Μέ τήν απειλή αυτή άναγκάστηκα να τής εξομολογηθώ. Τον άγαπώ μαν
τάμ Γκέρτα, τής είπα καί ξέσπασα σέ κλάμματα.

—'Ώστε αύτό είναι, είπε μέ μια άγρια λάμψι στα γαλανά της μάτια.
—'Ύστερα έ'πεσε έπάνω μου, μ’ άγκάλιαζε, μέ φιλούσε καί δέν ήξερε κα

λά - καλά τί έλεγε.
— Διώξε τον, Ρεζέντα, διώξε τον, πές του πώς δέν τον άγαπάς, πώς δέν τον 

έχεις άνάγκη. Βλέπεις έγώ πόσο σέ φροντίζω;
Τά λόγια της μέ συγκίνησαν. Πίστεψα στήν στοργή της καί τό βράδυ τά 

είπα όλα στον Στέργιο.
— Πόσο άθώα καί άνίδεη είσαι, μοϋ είπε. Δέν έχεις ακόμη καταλάβει πώς 

βρίσκεσαι μέσα σέ πραγματική κόλασι. Φυλάξου όσο μπορείς, γιατί όλοι αύτοί πού 
βλέπεις γύρω σου, σέ περιμένουν σάν τά τσακάλια.

— Μέ φοβίζεις, του είπα, έγώ δέν έχω ιδέαν απ’ όλα αυτά. Μόνο ή Μαντάμ 
Γκέρτα μέ άγαπά πραγματικά σάν παιδί της.

■—Φυλάξου κι’ άπ’ αυτή Ρεζέντα, δέν τήν ξέρεις καλά, οσο όμορφη, τόσο διε
στραμμένη γυναίκα είναι, κι’ έχει τά πιο παράξενα βίτσια.

— Τότε τί νά κάνω; Πρέπει νά φύγω, μά δέν έχω πού νά πάω, τού είπα, διη- 
γώντας του τήν ιστορία μου.

Μέ ακούσε μέ προσοχή καί συμπόνια, πήρε τά χέρια μου στά δικά του καί μοΰ 
είπε μέ βαθειά συγκίνησι.

— Δυστυχισμένο κορίτσι! "Αν θέλης έγώ θά σέ σώσω, γιατί μαζί σου θά σωθώ 
κι’έγώ. Δυστυχώς καί ή δική μου μοίρα μοιάζει μέ τή δική σου. Είμαστε καί οί δυο 
ναυαγοί πού παλεύουμε γιά νά σωθούμε μέσα άπό τούς βράχους, τούς σκοπέλους καί 
τά κύματα τής κοινωνικής τρυκυμίας. Είμαι γυιός πλουσίου έμπορου άπό τήν Αί
γυπτο, άλλά κι’ έγώ άγνοημένος άπό τον πατέρα μου. Πριν άπό χρόνια μ’ έστειλε 
στήν ’Αθήνα νά σπουδάσω, νά γίνω έπιστήμονας, μά οί κακές συναναστροφές μέ 
κατέστρεψαν. Σπαταλοϋσα τά χρήματά πού μοϋ έστελνε σέ διασκεδάσεις, σέ γυ
ναίκες καί στά χαρτιά, μέχρι πού έμαθε τήν κατάντια μου καί μ’ ένα γράμμα του 
μοΰ δήλωσε πώς παύει νά μοϋ στέλνη χρήματα καί νά μέ ξέρη γιά παιδί του. Άπό 
τότε πήρα τον κακό δρόμο κι’ έγινα έπαγγελματίας χαρτοπαίκτης. Ό σα κέρδιζα τά 
ξόδευα καί πολλές φορές δέν είχα ούτε γιά ψωμί. ’Αργότερα, μεταμελήθηκα, έγραψα 
στον πατέρα μου γιά νά μέ βοηθήση, μά έμεινα χωρίς άπάντησι. "Ετσι άναγκά- 
σθηκα νά εξακολουθήσω τό έπάγγελμα τοϋ χαρτοπαίκτου, άλλά τώρα μέ άλλη τα
κτική. "Οταν κέρδιζα, δέν τά ξόδευα όπως πρώτα, φύλαγα μέρος άπ’ αύτά καί μέ 
τον καιρό κατώρθωσα νά έχω ένα σεβαστόν ποσόν στήν άκρη. "Εχω πιά βαρεθή καί 
θέλω νά κάνω μιά τίμια δουλειά, μοϋ χρειάζεται όμως ένας καλός σύντροφος στή 
ζωή, κι’ άν θέλης νά γίνης έσύ Ρεζέντα.

Π έταξα στον ούρανό μέ τήν πρότασί του καί τοϋ ύποσχέθηκα νά τον λατρεύω 
σάν Θεό.

— Μήν πής σέ κανένα τίποτε, μοΰ είπε κι’ άφησε σέ μένα νά τακτοποιήσω τά 
πράγματα.

(Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ 
ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
--------------------- 'Τπο τοϋ Υγειονομικού Διευθυντοΰ Β' κ. Γ . ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ----------------------

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ή  ύπόθεσις αότη, ώς ή το φυσικόν, άπετέλεσε μίαν άνευ προηγουμένου κρί- 
σιν συνειδήσεων εις τό δικαστήριον των ένορκων, τό όποιον, παρά τάς έπανειλημμέ- 
νας δραματικάς έκκλήσεις τοϋ εΐσαγγελέως, όπως οί κατηγορούμενοι κηρυχθώσιν 
όπως δήποτε ένοχοι μετ’ έλαφρυντικών, ίνα μη ύπάρξη προηγούμενον άτιμωρη- 
σίας τής ευθανασίας, έν τούτοις ήθώωσε, σχεδόν παμψηφεί, τους κατηγορουμέ
νους. Ή  κρίσις ή όποια έξέσπασεν εις ολόκληρον τον κόσμον, άφ’ ένός μέν 
έκ της φοβέρας έπιδράσεως τής θαλιδομίδης εις τον άνθρώπινον οργανισμόν καί δη 
έπί των έγκύων γυναικών, ώς καί τοϋ δράματος τό όποιον έζησαν οί κατηγορούμε
νοι, άφ’ ετέρου δέ έκ τής έτυμηγορίας των ένορκων, ούδένα άφησεν άσυγκίνητον.

οί ολόκληροι μελάνης έχύθησαν άπό όλας τάς έφημερίδας ύπό μορφήν ειδή
σεων, σχολίων, κυρίων άρθρων, χρονογραφημάτων, φωτογραφιών κ.λ.π., διά τήν1 
άνά τόν κόσμον περιγραφήν τής προσωπικότητος τών κατηγορουμένων καί τών 
ένορκων, διά τά νομικά προβλήματα άτινα ήγέρθησαν κατά τήν δίκην, διά τάς άγο- 
ρεύσεις τοΰ εΐσαγγελέως καί τών συνηγόρων, διά τάς άπολογίας τών κατηγορου
μένων καί διά τόν ομαδικόν, έν κυριολεξία δέ οχλοκρατικόν, πανηγυρισμόν χιλιάδων 
λαοΰ τής Λιέγης άμα τή έκδόσει τής άθωωτικής άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου.

'Η  νεαρά κυρία Suzanne Vandeput, ή προμηθευθεΐσα τά ναρκωτικά φάρ
μακα έκ τοΰ τριακοντατριετοΰς ΐατροΰ Jacques Casters καί θανατώσασα διά τού
των τήν μικράν θυγατέρα της Corinne, άπελάμβανε τής γενικής έκτιμήσεως τών 
συμπολιτών της καί διά ούδέν είχε κατηγορηθή κατά τό παρελθόν. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τόν σύζυγόν της καί γενικώς δι’ δλην τήν συγκατηγορουμένην οίκογένειάν
της·

Έ κ  παραλλήλου ό ιατρός Jacques Casters έχαιρε μεγίστης έκτιμήσεως καί 
έμπιστοσύνης έν τή κοινωνία τής Λιέγης, φημιζόμενος μάλιστα διά τό άποστολι- 
κόν του πνεΰμα καί τήν προσήλωσίν του εις τόν όρκον τοΰ 'Ιπποκράτους. Έ ν τού- 
τοις ή κυρία Vandeput άπεφάσισε «ν’ ά π α λ λ ά ξ η  τ ώ ν  β α σ ά ν ω ν  τ ο ΰ  
κ ό σ μ ο υ » ,  ώς κατέθεσεν εις τό δικαστήριον έν τή απολογία της, τήν μικράν θυ
γατέρα της Corinne, γεννηθεΐσαν παραμεμορφωμένην, λόγω λήψεως παρ’ αύτής, 
κατά τήν διάρκειαν τής έγκυμοσύνης της, τοΰ φαρμάκου τής θαλιδομίδης, ώς συ
νέβη έπίσης καί δι’ έκατοντάδας άλλας νηπίων.

Επίσης ό ιατρός Casters άπεφάσισε, κατόπιν πολλής σκέψεως, νά χορηγήση 
τά ναρκωτικά έν πλήρει έπιγνώσει τοΰ σκοποΰ δι’ δν προωρίζοντο καί νά συμβάλη 
ούτως έκουσίως εις τήν θανάτωσιν τοΰ βρέφους. Τό πιστοποιητικόν θανάτου τής μι- 
κράς Corinne ύπέγραψεν ό ιατρός Erpin, ό όποιος, μετά άπό πολλούς δισταγμούς, 
έγραψεν ότι ό θάνατος αύτός προήλθεν άπό δηλητηρίασιν έκ βαρβιτουρικών. Ώμο- 
λόγησεν όμως ότι έδίστασε πολύ νά έκτελέση τήν νομικήν του ύποχρέωσιν καί ότι 
θά εϊχε πολύ μεγάλην διάθεσιν νά συγκαλύψη τά πραγματικά αίτια τοΰ θανάτου.

Καί ή αίθουσα τοΰ δικαστηρίου συνεκλονίσθη άπό χειροκροτήματα καί έπευ- 
φημίας καί ό πρόεδρος διέταξε τήν έκκένωσιν τής αιθούσης, όταν ό ιατρός Erpin 
έδήλωνε τελευτών: «’Εάν ήμην βέβαιος ότι κανείς δεν θά τό έμάνθανε, θά έγραφα 
εις τό δελτίον « θ ά ν α τ ο ς φ υ σ ι κ ό  ς». Ό  καθηγητής τής γενετικής τοΰ Πανξ-
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πιστημίου της Louvain, dr Huette, ό όποιος παρέστη ώς μάρτυς έν τη δίκη, είπεν: 
«Είναι φριχτόν, είναι τραγικόν τό θέαμα των δυστυχισμένων αυτών πλασμάτων, 
πιστεύσατέ με».

'Ο καθηγητής Wertz: «'Ένας γιατρός δεν προορίζεται νά σκοτώνη». Καί ό 
ιατρός Casters: «Ούτε τα φάρμακα προορίζονται διά νά δημιουργούν τέρατα».

’Αξία όμως καί μεγάλου ενδιαφέροντος είναι ή θέσις τοϋ είσαγγελέως κ. 
Kapuintz, ή στάσις των κατηγορουμένων καί ή άντίδρασις τοϋ πλήθους. Ό  είσαγ- 
γελεύς, διαβλέπων τά αισθήματα των ενόρκων έκ τοϋ δράματος συνειδήσεως των 
κατηγορουμένων καί έκ των συμπαθών, κατά τό μάλλον, προς τούς κατηγορουμέ
νους εκδηλώσεων τοϋ πλήθους έντός καί έκτος τοϋ δικαστηρίου, κατέβαλεν ύπερ- 
τάτας προσπάθειας διά την μη άθώωσιν τών κατηγορουμένων καί επομένως δημιουρ
γίας νομικοΰ προηγουμένου ώς προς την ευθανασίαν. Ό  Βέλγος εΐσαγγελεύς έν τη 
άγορεύσει του διεκήρυξε πολλά ήθικά αξιώματα, άποτελοΰντα άληθινούς φάρους 
έν τη άπονομή τής δικαιοσύνης καί τον σεβασμόν τής άνθρωπίνης ζωής, ώς λ.χ. 
τά κατωτέρω παρατιθέμενα:

«Ζώμεν εις ένα κόσμον όπου ό άνθρωπος ευρίσκει εις την έφημερίδα του ολο
κλήρους σελίδας άφιερωμένας εις την πράξιν τής Suzanne Vandeput, άλλ’ ούτε 
μίαν γραμμήν άφιερωμένην εις τό θάρρος χιλιάδων μητέρων, τών όποιων ή μητρι
κή στοργή είναι έξ ίσου μεγάλη μέ τήν άτυχίαν πού έπληξε τό τέκνον των... Μετα
ξύ τόσων γονέων, οί γονείς Vandeput είναι οί μόνοι πού ευρον τον δρόμον τής ά- 
πελπίσίας καί τοϋ έγκλήματος...

»'Η έντολή «ο ύ φ ο ν ε ύ σ η ς» ισχύει πάντα καί δι’ όλους.
«Άκούομεν νά γίνεται εύρυτάτη συζήτησις διά τήν πραξιν τής Suzanne Van

deput, οΰτε μιάν λέξιν όμως διά τάς χιλιάδας γυναίκας πού έδέχθησαν τά έλαττω- 
ματικά τέκνα των καί τά περιέβαλον μέ τήν στοργήν των».

Έ κ τής πλευράς τών συνηγόρων τών κατηγορουμένων, έδόθη άληθής μάχη 
καί τό αίτημα διά στόματος τοϋ κ. Jacques Mottard ήτο στερεότυπον: «Ζητώ άπό 
τούς ένορκους νά συμβουλευθοΰν τήν καρδίαν των μάλλον, παρά τά άρθρα τοϋ Ποι
νικού Κώδικος...».

Οί κατηγορούμενοι τέλος ώμολόγησαν πάντες μέ θάρρος τήν πράξιν των καί 
έτόνισαν ότι δεν ήδύναντο νά πράξωσιν άλλως, ούδεμίαν δέ μεταμέλειαν έπέδειξαν.

Παρουσιάζει έπίσης ιδιαίτερον ένδιαφέρον ή κατάθεσις τής κυρίας Casters, 
συζύγου τοϋ ΐατροΰ τοϋ χορηγήσαντος τά ναρκωτικά, ή όποια προεκάλεσε λυγμους 
εις ένορκους καί άκροατήριον, όταν περιέγραψε τήν άγωνίαν τήν οποίαν έφερεν εις 
τον σύζυγόν της τό δίλημμα προ τοϋ όποιου εύρέθη.

«Πηγαινοήρχετο, είπεν ή κυρία Casrers, κατά μήκος τής αιθούσης τής οι
κίας μας μετά τήν έπίσκεψιν τής κυρίας Quipel, τής μητέρας τής κυρίας Vandeput. 
Έκράτει τήν κεφαλήν του καί μέ ήρώτα : «Τί νά κάμω; Δεν ξέρω». Τήν στιγ
μήν έκείνην τοϋ είπα: «"Εχεις έ'να παιδί. Έ χεις ένα γυιό. Σκέψου τό παιδίσου 
προτοΰ νά λυπηθής τό παιδί τών άλλων...».

Τελικώς όμως ό ιατρός Casters, άναλογισθείς τήν τραγικότητα τής περι- 
πτώσεως, τουτέστιν «ένα βρέφος φέρον βαρυτάτας διαμαρτίας καί άτελείας περί 
τήν διάπλασιν, δύο γονείς άλλόφρονας, προοπτική δυσμενεστάτη καί άποκαρδιωτι- 
κή διά τήν βιολογικήν έξέλιξιν τοϋ βρέφους, συρροή άπελπιστικών συντελεστών διά 
τήν περίπτωσιν έπιβιώσεως τοϋ τραγικού άνθρωπίνου ομοιώματος», κατελήφθη 
άπό τήν έφιαλτικότητα τοϋ διλήμματος, ένώπιον τοϋ όποιου έτέθη ή άνθρωπιστικη 
καί ιατρική του ευαισθησία, καί όλα αυτά καθυπόταξαν τήν ιατρικήν του άντιστασιν 
καί διηυκόλυναν τήν άνθρωπίνην συναισθηματικότητα.

Ή  παρέλασις πλείστων μαρτύρων, άναπήρων ή άσθενών, οί όποιοι είχον ευερ- 
γετηθή ύπό τοϋ ΐατροΰ Casters, ή προβολή φωτεινών εικόνων έντός τής αιθούσης
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τοΰ δικαστηρίου ύπό διαπρεπούς έπιστήμονος ΐατροϋ, φωτεινών εικόνων διά των 
όποιων άπεκαλύπτοντο εις τούς παράγοντας τής δίκης αί φοβεραί έπιδράσεις τής 
θαλιδομίδης έπί των κυττάρων τοΰ άνθρωπίνου οργανισμού, αί μάχαι των συνηγό
ρων, ή ύπερήφανος στάσις των κατηγορουμένων, τονιζόντων τήν «άδικον δίκην» 
ή όποια τούς έπληξεν, έφεραν τήν «νίκην τής καρδίας έπί τοΰ νόμου», παρά τήν άλη- 
θινήν πραγματικότητα τήν όποιαν έπέσειε κατ’ έπανάληψιν ό εΐσαγγελεύς κ. Ka- 
puintz, τονίζων, πλήν των προαναφερθέντων, καί τ’ άκόλουθα:

α) "Οτι δεν πρέπει νά ύπάρξη τό προηγούμενον τής άθωώσεως κατηγορου
μένων διά φόνον διά λόγους ευθανασίας. ’Ανάγκη νά ύπάρξη καταδίκη καί νά άνα- 
γνωρισθώσιν εις τούς κατηγορουμένους έλαφρυντικά. Δυνατόν νά δοθή έκ των ύ- 
στέρων καί χάρις.

β) "Οτι πρέπει νά εΰρουν ίκανοποίησιν αί χιλιάδες γονείς των θυμάτων τής 
θαλιδομίδης, οί όποιοι έδέχθησαν τά έλαττωματικά τέκνα των καί τά περιέβαλον 
μέ τήν στοργήν των.

γ) "Οτι ή κοινωνική άρχή τού « ο ύ  φ ο ν ε ύ σ η ς »  δεν πρέπει έπ’ ούδενί 
λόγω νά καταργηθή καί αί σκληραί ήμέραι τής Σπάρτης δέν πρέπει νά έπαναφερ- 
θώσιν. Ή  ύπό τοΰ Χίτλερ καθιερωθεΐσα εύθανασία δέν έχει λόγον εις τάς πεπολιτι- 
σμένας κοινωνίας.

δ ) "Οτι χιλιάδες μητέρων, αί όποϊαι ζώσι καθημερινώς μέ σπαραγμόν τό 
δράμα τών βεβαρημένων άπό τήν φύσιν ή άναπήρων παιδιών τους, θά έκλάβωσι τήν 
δικαίωσιν τής νεαράς κυρίας Vandeput ώς καταδίκην τής ΐδικής των αυτοθυσίας. 
Καί κάτι ίσως τραγικώτερον: ώς περικλείουσαν τήν έμμεσον έπιταγήν: «’Α π α λ 
λ ά ξ α τ ε  τ ά  π α ι δ ι ά  σ α ς  ά π ό  τ ό  μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  τ ή ς  ζ ω ή ς τ ω  ν».

Ένταΰθα, προς κατατοπισμόν τών πολλών, κρίνομεν σκόπιμον νά εΐπωμεν 
ολίγα τινά διά τήν θαλιδομίδην, περί τής όποιας κατ’ έπανάληψιν άνωτέρω έγένετο 
λόγος.

Ή  θαλιδομίδη είσήχθη εις τήν θεραπευτικήν τό πρώτον έν Γερμανία ώς 
ήρεμιστικόν φάρμακον τώ 1959. Λόγω τής έλλείψεως παρενεργειών καί τοξικό- 
τητος, ώς καί λόγω τών λίαν ικανοποιητικών άποτελεσμάτων τής κλινικής έφαρ- 
μογής αυτής, έχρησιμοποιήθη εύρέως εις τήν Γερμανίαν, τήν ’Αγγλίαν, τό Βέλγιον 
καί άλλαχοΰ. Εις τό έμπόριον φέρεται ύπό διαφόρους ονομασίας ώς Contergan, 
Softenon, Neurosedyn, Jsomin, Kadavon, Telargan, Sedalis καί Distaval.

Κατά τό 1961, Γερμανοί έρευνηταί, ώς ό Wiedmman καί ό Lenz, παρετή- 
ρησαν σημαντικήν αΰξησιν τής συχνότητος τών συγγενών άνωμαλιών τών άκρων 
τών νεογνών, ή όποια ένεφανίσθη έν είδει έπιδημίας καί άνεζήτησαν, διά τήν έρμη- 
νείαν τοΰ φαινομένου τούτου, ένα κοινόν αίτιολογικόν παράγοντα.

Έ κ τής μελέτης 52 περιπτώσεων, ό Lenz έπείσθη έξ άρχής δτι αί συγγενείς 
αύται παραμορφώσεις ώφείλοντο εις τάς τερατογόνους ιδιότητας τής θαλιδομίδης, 
τήν όποιαν έλάμβανον αί μητέρες τών γεννηθέντων παραμεμορφωμένων παιδιών 
κατά τούς πρώτους μήνας τής έγκυμοσύνης των.

( Συνεχίζεται)

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι 

έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

άστυνομικοί και ώς άνθρωποι.



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
_________ 'Τπό του ’Αστυνόμου Α' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ _________

Αί σύγχρονοι μέθοδοι διερευνήσεως των έγκλημάτων, βασίζονται έν πολλοΐς 
έπί τής χημείας καί τής οπτικής. Αί δύο αύται έπιστήμαι, έχουν συντελέσει, μεταξύ 
καί άλλων βεβαίως έπιστημών, εις τήν πρόοδον τής φωτογραφικής τέχνης, ήτις, 
άναντιλέκτως, έβοήθησε καί βοηθεΐ σπουδαίως τήν έγκληματολογικήν έπιστήμην 
τοϋ 20οΰ αΐώνος.

Οί δικασταί, οί εισαγγελείς, οί άστυνομικοί, οί δικηγόροι άπαραιτήτώς δέον 
να κατέχουν άρκετάς γνώσεις, διά νά δύνανται νά διακρίνουν αν μία φωτογραφία εί
ναι κατάλληλος ή ου, έπικίνδυνος ή άκίνδυνος δι’ δν σκοπόν αυτή προορίζεται.

Είναι παραδεδεγμένον, δτι καί μία ά π λ ή φωτογραφία δύναται νά λέγη τό
σα πολλά, δσα δεν δύνανται νά έκφρασθοϋν διά π ο λ υ σ έ λ ι δ ο υ  γ ρ α π τ ο ύ  
κ ε ι μ έ ν ο υ .  Ή  γλώσσα τής φωτογραφίας είναι καί « δ ι ε θ ν ή ς »  καί νοη-  
τ ή άπό ά ν ε π τ υ γ μ έ ν ο υ ς  καί κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ο υ ς .  Είναι δμως 
γνωστόν εις τούς μεμυημένους, δτι ελάχιστα άλλα κοινά ά π α τ η λ ά  σ ο φ ί 
σ μ α τ α ,  δ ύ ν α ν τ α ι  νά  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν  τ ό σ ο υ ς  μ ε γ ά λ ο υ ς  
κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ,  δ σ ο υ ς  ή φ ω τ ο γ ρ α φ ί α .  Φυσικά, ή φωτογραφική μηχανή 
πάντοτε άπεικονίζει μ ε  τ’ ά κ ρ ι β ε ί α ς  καί π ι σ τ ό τ η τ ο ς  τήν πρό αυτής 
εικόνα τοϋ άντικειμένου, άλλά καί πολλάκις, κ α θ ’ δν τ ρ ό π ο ν  ό φ ω τ ο 
γ ρ ά φ ο ς  τον επιθυμεί, δηλονότι ό φωτογραφικός φακός δεν δύναται νά άντιδράση.

Ό  φωτογραφικός φακός δέν δύναται νά ά ν τ ι δ ρ ά σ η  εις τάς π α ν ο υ ρ 
γ ί α ς  καί τάς έπιθυμίας τοϋ φωτογράφου. Εντεύθεν καί ό κίνδυνος άπεικονίσεως 
άντικειμένου τίνος κατά τελείως διάφορον τρόπον άπό τον πραγματικόν, είναι δυ
νατός, δταν ό φωτογράφος είναι π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο ς ,  διαθέτη τά κατάλληλα μέ
σα καί έπιθυμή νά τό εμφάνιση καθ’ δν τρόπον θά έξυπηρετώνται οί παράνομοι ή 
άνήθικοι αύτού σκοποί.

Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ
Αί άπλαϊ φωτογραφικαί μηχαναί — κουτιά — άποτελοϋνται άπό ένα ερμητι

κώς κεκλεισμένον θάλαμον, τοϋ οποίου ή μία πλευρά φέρει άπλόν φακόν καί ή έναν
τι τοϋ φακοΰ πλευρά κατάλληλον θέσιν διά τήν τοποθέτησιν τής φωτογραφικής πλα
κάς. Αύται είναι έφωδιασμέναι δι’ άπλοΰ φακοΰ, «μηνίσκου» όνομαζομένου, δστις, 
ύπό καλόν ήμερήσιον φώς ή ήλεκτρικόν, δύναται νά άπεικονίση τήν εικόνα άντίκειμέ- 
νου τίνος κατά τό μάλλον καί ήττον καλώς. Ά λλ’ δταν έπιχειρήσωμεν νά έκτυπώ- 
σωμεν έκ τής άρνητικής πλακός εικόνα μεγάλων διαστάσεων, ή καθαρότης καί αί 
λεπτομέρειαι τοϋ άντικειμένου άμβλύνονται. Μικράν διαφοράν θά έχη ή φωτογρα
φία αν ληφθή δι’ «άπλανητικοϋ» φακού, διότι ούτος είναι μέν περισσότερον τελειο
ποιημένος άπό τον «μηνίσκον», άλλ’ ούχί τόσον, ώστε νά δύναται νά εξάλειψη τε
λείως τά έλαττώματα τής παραλλαγής. Τό φώς δέν διέρχεται έξ δλων τών σημείων 
τού φακού «κατ’ ευθείαν», άλλά μόνον τό διερχόμενον έκ τού κέντρου αυτού. Τό 
διερχόμενον έκ τών άλλων σημείων «διαθλάται», δηλονότι μόλις διεισδύει εις τον φα
κόν «σπάει», «στραβώνει» άποτόμως καί άκολουθεΐ «έντός τής μάζης τού φακοΰ» 
νέαν πορείαν, δι’δ καί δέν «έξέρχεται» άκριβώς έναντι τού σημείου εισόδου του, άλλ’ 
έξ άλλου. Μετά τήν έξοδόν του, άκολουθεΐ καί πάλιν ε υ θ ε ί α ν  π ο ρ ε ί α ν ,  άλλά 
π α ρ ά λ λ η λ ο ν  τής άρχικής. Αυτή είναι ή αιτία τής ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ο υ  έμ- 
φανίσεως τών σημείων τού άντικειμένου έπί τής άρνητικής πλακός. Οί φακοί έχουν 
δ ύ ο  ε ΐ δ ώ ν  δ ι α θ λ ά σ ε ι ς ,  τήν « σ φ α ι ρ ι κ ή ν » ,  ήτις είναι διάφορος εις
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τά διάφορα σημεία του φακοϋ, καί την « χ ρ ω μ α τ ι κ ή ν » ,  ήτις είναι διάφορος 
εις ώρισμένα χρώματα. Το «σφαιρικόν» ελάττωμα διορθοΰται διά τής προσθήκης «ά- 
πλανητικοϋ» φακοϋ, καί ή «χρωματική» καί λοιπαί άτέλειαι δι’«άστιγματικοΰ» φα
κοϋ. Άλλ’ αί τεχνικαί άτέλειαι ή έλαττώματα των απλών καί των πλέον τελειοποιη
μένων φακών, δεν δύνανται, κατ’ αρχήν, νά έξαπατήσουν ή νά δημιουργήσουν διά 
τής εΐκόνος εις τον δικαστήν έσφαλμένην άντίληψιν, άλλά μόνον νά μήν έμφανί- 
σουν τήν εικόνα τοΰ άντικειμένου μέ τόσην κ α θ α ρ ό τ η τ α  καί σαφήνειαν, μέ 
δσην τήν εμφανίζουν φακοί ποιοτικώς άνώτεροι. ’Αλλά καί φωτογραφίαι είλημμέναι 
ΰπό ερασιτεχνών καί δι’ άπλών μηχανών, τ υ χ α ί ω ς παρευρεθέντων εις τον τό
πον τοΰ συμβάντος ή έγκλήματος, πολλάκις άπεδείχθησαν πολύτιμοι καί σπουδαίως 
συνέβαλον εις τήν άνακάλυψιν τών κακούργων. Π.χ. οί δολοφόνοι τοΰ Προέδρου τών 
Η.Π. Βορείου ’Αμερικής Mak Kinley εις τό Buffalo τό 1901 καί τοΰ’Αλεξάνδρου 
τής Σερβίας τό 1934 εις Μασσαλίαν, άπεκαλύφθησαν άπό κινηματογραφικήν ταινίαν 
τήν όποιαν τυχαίως έλάμβανον έρασιτέχναι. Εις τό Ρίον Ίανέϊρον, ’Άγγλος κατη- 
γορήθη διά φόνον Βραζιλιανοΰ. Μεγάλος διαπληκτισμός προ ολίγων ήμερών είχε 
λάβει χώρα μεταξύ των, δι’ό καί αί ΰποψίαι τής ’Αστυνομίας ήσαν έντονώτεραι. 'Ο 
Άγγλος ΐσχυρίζετο ότι ό θάνατος τοΰ φίλου του ώφείλετο εις πτώσιν του άπό 
ίστίον κοτέρου. Κατά καλήν του τύχην, παρεδόθη εις τό δικαστήριον φωτογραφία 
τήν οποίαν είχε λάβει τυχαίως εις έπιβάτης άτμοπλοίου διερχομένου πλησίον τοΰ 
κοττέρου καί ό φακός τής μηχανής είχε συλλάβει τό σώμα τοΰ Βραζιλιανοΰ μετέω
ρον εις τό μέσον τοΰ λευκοΰ ιστίου τοΰ κοττέρου (op. J. A. Radley pag. 36).

Οί πλέον τελειοποιημένοι φακοί, οί άποδίδοντες τό φωτογραφούμενον άντι- 
κείμενον μεθ’ δλας του τάς λεπτομέρειας καί εις τήν φυσικήν του μορφήν, είναι 
οί ονομαζόμενοι «άναστιγματικοί». Οδτοι άποδίδουν, μετά μεγίστης ακρίβειας, τήν 
εικόνα τοΰ αντικειμένου καί είναι άπηλλαγμένοι τών έλαττωμάτων τής π α ρ α λ 
λ α γ ή ς  καί π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  τοΰ σχήματος τοΰ άντικειμένου ή τμημά
των αύτοΰ. Δέν είναι καί υπερβολικά άκριβοί. 'Υπάρχουν πολλοί τρόποι έξαλεί- 
ψεως τών μειονεκτημάτων ένός φακοϋ : Λ.χ. οί κατασκευασταί τοποθετοΰν καί έτε
ρον ή ετέρους φακούς εις κατάλληλον θέσιν καί άπόστασιν τοΰ ένός έκ τοΰ άλλου 
καί διά τοΰ τρόπου αύτοΰ έξαλείφουν ή μειώνουν τά έλαττώματα αυτών, δηλαδή εις 
τήν πραγματικότητα ό συνδυασμός τών δύο ή περισσοτέρων φακών, άποτελεϊ ένιαΐον 
πλέον φακόν. Μερικοί ά ν α σ τ ι γ μ α τ ι κ ο ί  φακοί είναι λίαν άποδοτικοί διά 
φωτογραφικάς έργασίας προοριζομένας διά δικαστικήν ή εργαστηριακήν χρήσιν, 
άλλ’ οΰχί δλοι, διότι ή ποιοτική αύτών άπόδοσις έξαρτάται καί έκ τής καταλληλό- 
τητος τοΰ έργοστασίου κατασκευής των, μεταξύ τών οποίων υπάρχει πολλάκις με
γάλη ποιοτική διαφορά εις δλα τά οπτικά είδη. Οί μεγάλης ταχύτητος ά ν α σ τ ί γ 
μ α  τ ι κ ο ί φακοί, έχουν κατασκευασθή διά νά χρησιμοποιώνται καί εις τάς μι- 
κροΰ μεγέθους άποκαλουμένας φωτογραφικάς μηχανάς, π.χ. τύπου λάϊκα κλπ., διά 
τών οποίων δυνάμεθα νά λάβωμεν φωτογραφίας τοΰ τόπου τελέσεως καί μικροφω- 
τογραφίας τών ιχνών τοΰ έγκλήματος κλπ. "Οταν ή φωτογραφική μας μηχανή έχη 
καλόν άναστιγματικόν φακόν, άπό τήν άρνητικήν αυτής εικόνα δυνάμεθα νά έντυ- 
πώσωμεν καί έν μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ι  φωτογραφίαν, π.χ. 30 Χ40 έκ., μεθ’ δλων τών 
λεπτομερειών καί νά τήν παρουσιάσωμεν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον εις τό δικαστή- 
ριον. Τό δτι θά είναι έν μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ι  καί ούχί εις τό «φυσικόν» μέγεθος, δέν 
άποτελεϊ στοιχεΐον δυνάμενον νά προκαλέση ΰ π ο ν ο ί α ς περί τής α ύ θ ε ν- 
τ ι κ ό τ η τ ο ς  ή ου αυτής.

ΕΣΤΙΑ ΦΑΚΩΝ
"Εκαστος φακός έχει ώ ρ ι σ μ έ ν η ν  έ σ τ ι α κ ή ν  ά π ό σ τ α σ ι ν ,  ήτις 

καθορίζεται, έν γενικαΐς γραμμαϊς, άπό τό κέντρον τοΰ φακοϋ μέχρι τοΰ σημείου 
εις δ αί διερχόμεναι μέσω αύτοΰ άκτϊνες τοΰ φωτός, συγκεντροΰνται καί σχηματί-
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ζουν κ ο ρ υ φ ή ν  κ ώ ν ο υ ,  δταν ή ρύθμισις τής άποστάσεως τοϋ φακοΰ εύρί- 
σκεται είς τό σημεΐον τοϋ άπειρου (00). 'Απλοποιοΰντες τήν έν λόγω θεωρίαν, δυ- 
νάμεθα’νά εί'πωμεν δτι εστιακή άπόστασις ενός φακοΰ ονομάζεται ή άπόστασις άπδ 
τδ κέντρον αΰτοϋ μέχρι τής επιφάνειας τοϋ φιλμ τής μηχανής, δταν ή άπόστασις τοϋ 
φακοΰ εχει ρυθμισθή έπί άντικειμένου μακράν αΰτοϋ ευρισκομένου ή δτι άπλούστε- 
ρον ή μεταξύ τοϋ φακοΰ καί τοϋ σιγαρέττου άπόστασις, δταν διά τοϋ τρόπου αΰτοϋ 
επιτυγχάνεται ή ά ν ά φ λ ε ξ ι ς  τοϋ σιγαρέττου διά τοϋ ήλιου.

Είς τήν πράξιν, είς φακός θεωρείται ώς κανονικός διά τό μέγεθος τής φωτο
γραφίας τήν οποίαν λαμβάνει, δταν ή διαγώνιος ά ρ ν η τ ι κ ή ς  είκόνος είναι ϊ σ η 
μ έ  τ ή ν  έ σ τ ί α ν  τ ο ϋ  φ α κ ο ΰ .  "Αν ή έστία τοϋ φακοΰ είναι μ ε γ α λ υ τ έ -  
ρ α τής διαγώνιου, ό φακός ονομάζεται πλέον ο ύ χ ί  κ α ν ο ν ι κ ό ς ,  άλλά τ ή
λ ε  φ α κ ό ς.

Άντιθέτως, αν ή έστία είναι μ ι κ ρ ο τ έ ρ α  τής διαγώνιου, ονομάζεται μ ε- 
γ ά λ η ς  γ ω ν ί α ς  (εύρυγώνιος). Επομένως ό χαρακτηρισμός ένός φακοΰ, ώς 
μεγάλου ( τ η λ ε φ α κ ό ς ) ,  κ α ν ο ν ι κ ο ΰ  ή ε ύ ρ υ γ ω ν ί ο υ ,  έξαρτα- 
ται έν πολλοϊς άπό τό μ έ γ ε θ ο ς  τ ή ς  ά ρ ν η τ ι κ ή ς  ε ί κ ό ν ο ς  τ ή ς  μ η 
χ α ν ή ς  έ π ί  τ ή ς  ο π ο ί α ς  ο ΰ τ ο ς  ε ί ν α ι  π ρ ο σ η ρ μ ο σ μ έ ν ο ς .

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Εις φακός 15 έκ. εστιακής άποστάσεως, έπί μηχανής 
διαστάσεων άρνητικής πλακός 20 X 25, θεωρείται ώς « ε ύ ρ υ γ ώ ν ι ο ς » ,  ένώ 
ό α ύ τ ό ς φακός έπί μιας μηχανής τύπου λ ά ϊ κ α ή ρεφλέξ θεωρείται ώς « τ η λ ε 
φ α κ ό ς » .

Κατωτέρω παραθέτομεν πρόχειρον πίνακα μεγεθών άρνητικών μηχανών καί 
φακών διαφόρων έστιακών άποστάσεων, έκ τοΰ οποίου καταδεικνύεται πότε ένας 
φακός είναι δι’ έν έκαστον μέγεθος άρνητικής είκόνος έκάστης μηχανής, ε ύ ρ υ 
γ ώ ν ι ο ς ,  κ α ν ο ν ι κ ό ς  καί τ η λ ε φ α κ ό ς .

ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΑ

Μέθοδος άρνητ. 
είκόνος φωτογρ. 

μηχανής

Εστιακή άπόστα- 
σις εύρυγωνίου 

φακοΰ

Εστιακή άπό- 
στασις κανο
νικού φακοΰ.

Εστιακή άπόστα- 
σις τηλεφακού

2 1/2 X 3 1/2 έκ. 2 .8  έκ. 5 έκ. 15 έκ.
6 X έκ. 7.5 έκ. 10.5 έκ. 30 έκ.
9 X 12 έκ. 8 έκ. 15 έκ. 45 έκ.

20 X 25 έκ. 15 έκ. 30 έκ. 70 έκ.

Καταλληλοτέρα δι’ έγκληματολογικάς υποθέσεις, θεωρείται ή μηχανή ήτις 
παρέχει έκ  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  τήν δυνατότητα έναλλαγής τών φακών αύτής, ού
τως ώστε είς έκάστην περίπτωσιν νά χρησιμοποιήται ό ε ύ ρ υ γ ώ ν ι ο ς ,  ό κ α 
ν ο ν ι κ ό ς  ή ό  τ η λ ε φ α κ ό ς .

Έ π ί τών λαμβανομένων φωτογραφιών τοΰ τόπου τελέσεως τοΰ έγκλήματος, αι 
ά π ο σ τ ά σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  δ ι α φ ό ρ ω ν  ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ,  πολλά- 
κις, δύνανται ν’ άπεικονίζωνται έπί τής φωτογραφίας ώ ς π ο λ ύ  μ ε γ α λ ύ 
τ ε ρ α  ι, αν ή φωτογραφική μηχανή τεθή π ο λ ύ  π λ η σ ί ο ν  τών άντικειμένων 
ή άντιθέτως, ώς πολύ μ ι κ ρ α ί, αν ή μηχανή τεθή π ο λ ύ  μ α κ ρ ά ν  άπό τό 
πλησιέστερον πρός αύτήν άντικείμενον.

( Συνεχίζεται)



ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

'ΤΟ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».Έορτάζεται καθ’ α- 
πασαν τήν χώραν ή συμπλήρωσές τής πρώτης εκατονταετίας άπό 
τής γεννήσεως τοϋ μεγάλου Κρητός πολίτικου. Χρέος μας είναι— 
δπως συνέβη καί κατά τό παρελθόν μέ ολας σχεδόν τάς μεγά- 

λας έπετείους—να ίδωμεν εις άδράς γραμμάς τα κυριώτερα στάδια τοϋ έθνικοΰ 
άνδρός, άκολουθοΰντες ταυτοχρόνως καί πολλά άπό τα ιστορικά περιστατικά τοϋ 
νεωτέρου Ελληνισμού. Ή  σειρά των χρονολογιών, πού ό γράφων ήκολούθησε μέ 
κάθε δυνατήν συμπύκνωσιν των γεγονότων μιας πολυκυμάντου έποχής, κρίνεται 
ώς έπιβεβλημένη λόγω τοϋ τεραστίων διαστάσεων θέματος «Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος», τό όποιον άλλως θά άπήτει δεκάδας σελίδων νά καταχωρηθή.

***1864 |  23 Αύγουστου : Γέννησις τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου εις τό προάστιον 
«Μουρνιές» των Χανίων. Πατήρ του ό έ'μπορος τό επάγγελμα Κυριάκος Βενιζέλος. 
Άνάδοχος ό ήγούμενος. τής μονής Χρυσοπηγής, πού κατά συνήθειάν του ώνόμαζε 
όλα τά παρ’ αύτοΰ βαπτιζόμενα άρρενα «’Ελευθερίους», πιστεύων ότι κάποιο άπό 
αύτά θά άπηλευθέρωνε μέ τον καιρόν τήν Κρήτην. Γενεαλογικόν του δένδρον : Οικο
γένεια Κρεββατά τής Σπάρτης τοϋ 18ου αίώνος, πλούσια καί καλώς άποκατεστη- 
μένη έκεϊ καί συμμεριζομένη τά πατριωτικά αισθήματα τών ύποδούλων Ελλήνων 
τής έποχής. Μετά τά όρλωφικά τού 1790, ό Μπενιζέλος Κρεββατάς διέφυγε προς 
’Επίδαυρον καί έν συνεχεία εις Κρήτην, όπου τό έπώνυμον «Κρεββατάς» ήτόνισε 
καί περισσότερον έχρησιμοποιεΐτο τό όνομα Μπενιζέλος. 'Ένας άπό τούς Μπενι- 
ζέλους, ό Πέτρος, μετέβαλε άργότερον τά δύο άρχικά τοϋ ονόματος καί εις τό εξής 
άπεκαλεΐτο «Βενέζέλος». Υιός τοϋ Πέτρου Βενιζέλου ό Κυριάκος, γεννηθείς εις 
τά Χανιά τό 1810.

1866 : Έκρήγνυται ή μεγάλη κρητική έπανάστασις. Μέ τήν καταστολήν της, 
ό διετής ’Ελευθέριος Βενιζέλος εύρίσκεται οΐκογενειακώς εις Έρμούπολιν Σύρου 
(έξορία τής οικογένειας έκ Κρήτης λόγω συμμετοχής τοϋ Κυριάκου Βενιζέλου εις 
τήν έπανάστασιν).

1870 : Έγγράφεται εις τό Δημοτικόν σχολεϊον Έρμουπόλεως, οπότε άναφαί- 
νεται ή εξαιρετική του διάνοια καί ή ταχεία άντίληψίς του καταπλήσσει. "Οπως 
άφηγεΐται ό ’Ιωάννης Δαμβέργης, συμμαθητής καί παιδικός του φίλος, ό διδάσκα
λός του μίαν ήμέραν τοϋ έ'λεγε: «’Εσύ Βενιζέλε, ή πολύ καλός άνθρωπος θά γίνης 
ή πολύ κακός...».

1886: ’Έχει τελειώσει Δημοτικόν καί Γυμνάσιον, έχει άποφοιτήσει τής 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών—αιτία ό τότε Πρόξενος τής Ελλάδος 
εις τήν Κρήτην Γ. Ζυγομαλάς, ό οποίος έπεισε τον Κυριάκον Βενιζέλον νά έγγράψη 
τον υιόν του εις τό άθηναικόν Πανεπιστήμιου—καί έπιστρέφει δικηγόρος πλέον εις 
τά Χανιά. Τό αύτό έτος καί προ τής επιστροφής του εις Χανιά εντυπωσιάζει τον 
’Άγγλον πολιτικόν ’Ιωσήφ Τσάμπερλαιν. Παρουσιάζεται, επί κεφαλής Κρητών φοι
τητών, εις τον διερχόμενον έξ ’Αθηνών ’Άγγλον πολιτικόν διά νά διαμαρτυρηθή διά 
δημοσιευθεΐσαν συνέντευξίν του επί τοϋ κρητικοΰ ζητήματος, οπότε ή εύγλωττία 
καί ή επιχειρηματολογία του κάμνουν τον Τσάμπερλαιν νά δηλώση τήν έπομένην 
εις τον Μάρκον Ρενιέρην: «"Οταν έχετε νέους άνδρας σάν έκείνον πού μέ έπεσκέφθη
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χθές, δεν πρέπει νά φοβεΐσθε δτι δεν θά άπελευθερωθή ή πατρίς σας άπό τούς Τούρ
κους...».

1887 : Εκλέγεται βουλευτής Κυδωνιών καί πραγματοποιεί θριαμβευτικήν 
είσοδον εις τήν Κρητικήν Βουλήν.

1895: Ή  νέα κρητική έπανάστασις, στερουμένη ένωτικοϋ χαρακτήρος, τον 
αναγκάζει νά κηρυχθή εναντίον αυτής. Διακηρύσσει δτι οί Κρήτες, προκειμένου 
περί της έθνικής των άποκαταστάσεως, οφείλουν νά δρουν έν συνεννοήσει μέ τήν 
ελληνικήν Κυβέρνησιν.

1897, ’Ιανουάριος : Τουρκικαί σφαγαί καί εμπρησμοί των χριστιανικών συνοι
κιών Χανίων καί 'Ηρακλείου, κήρυξις ύπό τών Κρητών τής Ένώσεως μετά τής 
Ελλάδος. Ό  Βενιζέλος, άπουσιάζων έκ Χανίων κατά τάς ήμέρας τών σφαγών 
(εύρίσκετο εις προεκλογικήν περιοδείαν), επανέρχεται διά νά άναλάβη τήν ήγεσίαν 
τών έπαναστατών, οί όποιοι εΐχον συγκεντρωθή εις τό θρυλικόν Ά  κ ρ ω τ ή ρ ι.

1897, Φεβρουάριος: ’Έχει άποβιβασθή εις Κολυμπάρι, περί τά είκοσι χιλιό
μετρα δυτικώς τών Χανίων, έλληνική δύναμις 1500 άνδρών ύπό τον συνταγμα- 
τάρχην Τ. Βάσσον, ό όποιος διά προκηρύξεώς του άναγγέλλει δτι καταλαμβάνει 
τήν Κρήτην έν όνόματι τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α'. Τήν ΙΟην Φεβρουάριου κατα
πλέει εις τό Κρητικόν πέλαγος καί μοίρα τοϋ ελληνικού στόλου, ύπό τον Πρίγκηπα 
Γεώργιον, μέ σκοπόν δπως παρεμποδισθή ή Τουρκία νά άποστείλη νέα στρατεύ
ματα εις τήν Κρήτην. Οί πρόξενοι τών ξένων χωρών καί οί 100 Μαυροβούνιοι χωρο
φύλακες, πού είχον κληθή εις τήν Κρήτην, έγκαταλείπουν τάς θέσεις των καί κατα
φεύγουν εις τά πολεμικά τών εξ εύρωπαϊκών Δυνάμεων (’Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμα
νίας, Ρωσίας, Αύστρουγγαρίας καί ’Ιταλίας). Οί Κρήτες έπαναστάται, περίπου 500 
—μεταξύ τών όποιων καί μερικοί "Ελληνες έθελονταί—έχουν ώχυρωθή εις Άκρω- 
τήρι, μέ έμψυχωτήν τον ’Ελευθέριον Βενιζέλον. Ή  πλέον δραματική φάσις τοϋ Κρη- 
τικοΰ ζητήματος, άφοϋ αί έξ Ελλάδος δυνάμεις καί οί έπαναστάται έχουν άντιμε- 
τώπους πολυάριθμον τουρκικόν στρατόν καί, δπως έντός ολίγου θά άποδειχθή, 
τοϋ θαλασσίους πολεμικούς κολοσσούς τών έξ εύρωπαϊκών Δυνάμεων.

1897, 21 Φεβρουάριου: Τό Άκρωτήρι βομβαρδίζεται άνηλεώς ύπό τών 
Τούρκων, οί έπαναστάται καί οί έθελονταί άμύνονται καί ό άνισος άγων προχωρεί. 
Κατά μίαν δμως άνύψωσιν τής έλληνικής σημαίας, τήν 3.30' μ.μ., άκούεται ισχυρός 
κρότος πυροβόλου ολκής καί ή σημαία καταρρίπτεται. ’Έβαλλον πλέον τά θωρηκτά 
τών Δυνάμεων κατά τών θέσεων τών έπαναστατών... Τό άπροσδόκητον γεγονός 
διαδέχονται σκηναί έλληνικοΰ μεγαλείου: Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος, άψηφών τό πϋρ 
άναστυλώνει μόνος τήν σημαίαν, ή όποια καταρρίπτεται έκ νέου. Ό  πολεμιστής Σ. 
Καγιαλές τήν λαμβάνει καί τήν ύψώνει έκ νέου, τοποθετών τον κορμόν τοϋ σώματός 
του ώς κοντόν!... Τό ύπέροχον καί άξιον Ελλήνων μόνον θέαμα τοΰτο, τό όποιον 
παρακολουθεϊται άπό δλα τά πολεμικά διά διοπτρών καί έξ δψεως, έπευφημεΐται καί 
χειροκροτείται άπό άξιωματικούς καί άνδρας τών ξένων πολεμικών, ένώ τά έλληνικά 
πληρώματα έκσποΰν εις φρενιτιώδεις ζητωκραυγάς καί ή μουσική τοϋ θωρηκτοΰ 
μας «'Ύδρα» παιανίζει έν σπουδή τον ’Εθνικόν μας Ύμνον... Μετά ταΰτα, καί άφοϋ 
έρρίφθησαν έν συνόλω εκατόν οβίδες βαρέος πυροβολικοϋ έκ τών θωρηκτών τών 
Δυνάμεων, πολύ περισσότεραι δέ έκ τών τουρκικών θέσεων, ό ’Ιταλός ναύαρχος 
Κανεβάρο, άρχηγός τοϋ ήνωμένου στόλου τών Δυνάμεων, διέταξε παϋσιν τοϋ πυρός 
καί οί έπαναστάται ήρχισαν νά περισσυλλέγουν τούς νεκρούς καί τραυματίας των... 
Τήν ιδίαν νύκτα συνετάγη καί άπεστάλη ύπό τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου ή πρώτη 
σφοδρά διαμαρτυρία προς τούς ναυάρχους τών έξ χωρών, αύτή δέ ή διαμαρτυρία 
καί αί έπακολουθήσασαι έπίσημοι διαμαρτυρίαι τής έλληνικής κυβερνήσεως μετέ- 
βαλον τήν κοινήν ευρωπαϊκήν γνώμην καί διεχαράχθη αίσιον πλέον τό τέρμα τής 
κρητικής ύποθέσεως.
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1898 : Νέαι σφαγαί ύπό των Τούρκων είς την πόλιν τοϋ 'Ηρακλείου, κατά τάς 
οποίας έφονεύθησαν καί 17 άνδρες άγγλικοΰ άγήματος, επιφέρουν την ένεργοτέραν 
έπέμβασιν των Δυνάμεων. Εκδιώκεται ό τουρκικός στρατός καί δίδεται αυτονομία 
είς τήν νήσον, υπό μορφήν άρμοστείας. Την 28ην ’Ιουλίου, υπό της «’Επαναστα
τικής των Κρητών Συνελεύσεως» άνακηρύσσεται τό «’Εκτελεστικόν», ήτοι προ
σωρινή κυβέρνησις τής νήσου είς τήν οποίαν συμμετέχει καί ό ’Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος. ’Άφιξις είς Κρήτην, τήν 9ην Δεκεμβρίου, τοϋ Πρίγκηπος Γεωργίου ώς υπά
του άρμοστοΰ. Κήρυξις ύπό τοϋ Βενιζέλου τοϋ πέρατος τής έπαναστάσεως.

1898: 'Ο Γάλλος πολιτικός Γεώργιος Κλεμανάώ, ό θρυλικός «Τίγρις», ό 
όποιος έπραγματοποίησε ταξίδιον άνά τήν Ελλάδα καί τήν Κρήτην, εκφράζεται 
ώς έξής περί τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου είς Παρισίους, κατά μίαν συγκέντρωσιν είς 
τό μέγαρον τής κομίσσης Νονάϊγ : «... Καί δεν ήμπορεϊτε νά μαντεύσετε ποία 
είναι ή πλέον ενδιαφέρουσα άνακάλυψίς μου... "Ενας δικηγόρος, Βενιζέλος ή Βενι- 
ζουέλος. Είλικρινώς δεν ήμπορώ νά προφέρω επακριβώς τό όνομά του, άλλά σέ με
ρικά χρόνια ολόκληρος ή Εύρώπη θά όμιλή περί αύτοΰ...».

1901, 18 Μαρτίου: Διάστασις γνωμών Πρίγκηπος Γεωργίου (υπάτου άρμο
στοΰ Κρήτης) καί ’Ελευθερίου Βενιζέλου επιφέρει τήν άπόλυσιν τοϋ δευτέρου, ό 
όποιος εξελίσσεται είς άρχηγόν τής άντιπολιτεύσεως.

1905, Μάρτιος: 'Η  έπανάστασις τοϋ Θερίσσου, μέ άρχηγόν τον Βενιζέλον, 
καί «ή πολιτική ένωσις τής Κρήτης μετά τοϋ Έλληνικοΰ Βασιλείου είς έν μόνον 
έλεύθερον καί συνταγματικόν κράτος».

1906, ’Ιούλιος: Παραίτησις τοϋ Πρίγκηπος Γεωργίου καί άντικατάστασίςτου 
διά τοϋ Άλ. Ζαίμη.

1908, Σεπτέμβριος: 'Ο λαός τών Χανίων συγκεντροΰται είς τήν πλατείαν 
τοϋ "Αρεως, ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, καί κηρύσσει έπισήμως 
τήν 'Ένωσιν τής μεγαλονήσου μέ τήν Ελλάδα.

1909: Ή  έπανάστασις τοϋ Γουδί, ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος. Πρότασιντών 
δημοσιογράφων Κ. Χαιροπούλου καί Γ. Πώπ, τών έφημερίδων «Χρόνος» καί 
«Άθήναι», υπέρ μετακλήσεως τοϋ Βενιζέλου είς τήν Ελλάδα, ένστερνίζεται ό 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος. Τον Δεκέμβριον, ό λοχαγός Κονταράτος μεταβαίνει είς 
Κρήτην καί έγχειρίζει επιστολήν τοϋ άρχηγοΰ τοϋ Στρατιωτικοΰ Συνδέσμου Ν. 
Ζορμπά προς τον Βενιζέλον. Τήν 28ην Δεκεμβρίου, ό Βενιζέλος άφικνεΐται μυστι- 
κώς είς Πειραιά έπιβαίνων τοϋ ίταλικοΰ άτμοπλοίου «Σιγκαπούρη», έρχεται είς 
έπαφήν μετά τών έπαναστατών καί κηρύσσεται έναντίον τών βιαίων λύσεων. ’Επι
στρέφει πάλιν είς Κρήτην.

1910 : ’Εκλέγεται βουλευτής είς τάς έκλογάς τής 8ης Αύγούστου, όμοΰ μετά 
τών Μιχαλακοπούλου, Ζαβιτσιάνου, ’Εμμανουήλ Μπενάκη κ.λ. ’Επιστρέφει είς 
’Αθήνας καί συγκαλεϊ σύσκεψιν τών φίλων του είς τό ξενοδοχεΐον «Ερμής», κατά 
τήν οποίαν ή νέα πολιτική όμάς λαμβάνει τό όνομα «Κόμμα τών Φιλελευθέρων». 
Τήν 5ην Σεπτεμβρίου, όμιλών άπό τοϋ ξενοδοχείου «Μέγα» τής πλατείας Συντά
γματος κηρύσσεται υπέρ τής ’Αναθεωρητικής Βουλής, διαφωνών προς τό άκροατή- 
ριόν του τό όποιον έζήτει Συντακτικήν. Τήν 29ην Σεπτεμβρίου παραιτεΐται ή κυ- 
βέρνησις Δραγούμη καί ό Βασιλεύς Γεώργιος Α' άναθέτει τήν πρωθυπουργίαν είς 
τον ’Ελευθέριον Βενιζέλον, ή κυβέρνησις τοϋ οποίου ορκίζεται τήν 2αν ’Οκτωβρίου.

1911— 1912: Άναθεώρησις τοϋ Συντάγματος, άναδιοργάνωσις τής Δικαιο
σύνης διά τοϋ Ν. Δημητρακοπούλου, ψήφισις έργατικής καί άγροτικής νομοθεσίας 
καί, τό κυριώτερον, συνέχισις μέ ταχύτητα τής άπό τοϋ 1903 άρξαμένης άναδιορ- 
γανώσεως τοϋ στρατοΰ καί τοϋ στόλου.

1912— 1913: Αί μεγάλαι έθνικαί εξορμήσεις διεξάγονται άριστουργημα- 
τικώς ύπό τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, έν συνεργασία μέ τήν στρατιωτικήν ιδιοφυίαν



’Ελευθέριος Βενιζέλος 991

τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί την όλόψυχον συμπαράστασιν τοϋ Βασιλέως Γεωρ
γίου Α'. Εθνική ηγεσία καί λαός, έν άγαστή σύμπνοια πραγματοποιούν τό μέγα 
έπος τοϋ νεωτέρου Ελληνισμού. Ή  Ελλάς διπλασιάζεται κατόπιν τραχέων άγώ- 
νων, τό έργον τής εσωτερικής άναπλάσεως συνεχίζεται καί οί "Ελληνες άποκτοϋν 
νέα πτερά εις τον στίβον τής διεθνούς άμίλλης.

1916: Ή  άγεφύρωτος καταστασα διαφωνία Βασιλέως Κωνσταντίνου καί 
πρωθυπουργού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, έξ αιτίας τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου, 
οδηγεί εις διάσπασιν τής χαλύβδινης ένότητος. 'Ο Βενιζέλος ηγείται τοΰ κινή
ματος τής Θεσσαλονίκης καί ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος άπομακρόνεται. 'Ο έσωτε- 
ρικός διχασμός.

1918 : Άπόφασις τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου περί δημιουργίας τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων (ψήφισις τοΰ νόμου 1370/1918).

1919—1920: 'Ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος λαμβάνει μέρος εις τήν διατύπωσιν των 
μετά των ήττημένων συνθηκών. Πραγματοποιοΰνται πολλαίτών αξιώσεων τής Ελλά
δος διά τής υπογραφής τής μετά τής Βουλγαρίας Συνθήκης τοΰ Νεϊγύ (27 Νοεμ
βρίου 1919) καί τής μετά τής Τουρκίας Συνθήκης των Σεβρών (10 Αύγούστου 1920), 
τής άποκληθείσης ώς «Συνθήκης τών δύο ήπείρων καί τών πέντε θαλασσών» διά 
τήν Ελλάδα. Νόμος 2461/1920 διά τοΰ οποίου ιδρύεται ή ’Αστυνομία Πόλεων.

1920 : Δολοφονική άπόπειρα έναντίον του εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν 
τής Λυών, ένώ έπέστρεφεν εις Ελλάδα υστέρα άπό τήν Συνθήκην τών Σεβρών. 
Θεραπεύεται έκ τών τραυμάτων πού ύπέστη καί άφικνεΐται εις Ελλάδα τήν 24ην 
Αύγούστου, δτε τυγχάνει ένθουσιώδους ύποδοχής ώς κομιστής τής «Μεγάλης Ε λ 
λάδος». ’Αποτυγχάνει εις τάς έκλογάς τής 1ης Νοεμβρίου καί άπέρχεται εις τό 
εξωτερικόν, δηλώσας δτι παραιτεΐται τής πολιτικής.

1923: ’Αντιπροσωπεύει τήν Ελλάδα εις τήν Διάσκεψιν τής Λωζάννης (μετά 
τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν) καί υπογράφει τήν μετά τής Τουρκίας ομώ
νυμον Συνθήκην τήν 24ην ’Ιουλίου. Κατά τάς έκλογάς τής Συντακτικής Συνελεύ- 
σεως τής 16ης Δεκεμβρίου εκλέγεται πληρεξούσιος καί πρόεδρος αύτής, δτε καί 
διαφωνεί προς τήν έτέραν πτέρυγα, τήν κεκηρυγμένην ύπέρ τής δημοκρατίας.

1924, 11 Ίανουαρίου : ’Αναλαμβάνει τήν πρωθυπουργίαν μέ τήν έλπίδα 
δτι θά διαλλάξη τούς διϊσταμένους, πλήν μετ’ όλίγας ήμέρας άκάρπων προσπαθειών 
παραιτεΐται καί άναχωρεΐ εις Παρισίους, δπου καί ιδιωτεύει.

1928 : ’Επανέρχεται εις τήν πολιτικήν καί σχηματίζει κυβέρνησιν, ή οποία 
προκηρύσσει τάς έκλογάς τής 19ης Αύγούστου. Κατ’ αύτάς, τό ύπό τον ’Ελευθέριον 
Βενιζέλον κόμμα τών Φιλελευθέρων λαμβάνει τήν καταπληκτικήν πλειοψηφίαν τών 
228 έδοών επί συνόλου 250. Διοικεί οΰτω τήν χώραν μέχρι τοΰ 1932.

1932 : Μή τυχών άπολύτου πλειοψηφίας κατά τάς έκλογάς παραιτεΐται.
1933 : Δευτέρα άπόπειρα δολοφονίας αύτοΰ καί τής έθνικής εύεργέτιδος συζύ

γου του, "Ελενας, εις τήν λεωφόρον Κηφισίας. ’Αναζωογονείται ό παλαιός διχασμός.
1935, 1η Μαρτίου : Έκρήγνυταιτό στρατιωτικόν κίνημα, τό όποιον ώρισμένοι 

έκ τών οπαδών τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου παρεσκεύασαν παρά τήν γνώμην του. 
Προσανατολίζεται εις τήν έθνικήν άνάγκην έπαναφοράς τοΰ Βασιλέως Γεωργίου 
Β', έχων προ οφθαλμών τά δψιστα συμφέροντα τής Ελλάδος καί άντιμετωπίζων 
τούς κινδύνους πού θά διέτρεχεν ή χώρα έάν ή διαγραφομένη σύρραξις τών Μεγάλων 
Δυνάμεων εΰρισκεν αυτήν σπαρασσομένην άπό τάς όξυτάτας έσωτερικάς διαιρέσεις.

1936, 9η Μαρτίου: ’Επιστολή τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, έκ Παρισίων, 
προς τον Λουκάν Ροΰφον. Γράφει: «Φίλτατε Λουκά. Δέν είναι άνάγκη νά σοΰ πώ 
πόσον ζωηρά είναι ή χαρά μου διότι ό Βασιλεύς άπεφάσισε νά πατάξη έπί τέλους 
τάς διηνεκείς έπεμβάσεις τών στρατιωτικών παραγόντων άπομακρύνας αύτούς άπό
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τήν κυβέρνησιν καί άναθέσας το 'Υπουργείου των Στρατιωτικών εις τον Μεταξάν. 
Μέ τήν ένέργειάν του αυτήν ό Βασιλεύς ανέκτησε πάλιν ακέραιον το κϋρος του, 
τόσον άπαραίτητον διά τήν άποκατάστασιν τής ψυχικής ένότητος τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ καί τήν οριστικήν επάνοδον τής χώρας εις κανονικόν πολιτικόν βίον. Λοιπόν 
είχα δίκαιον όταν εις τό γράμμα μου τής 3ης Μαρτίου σου έγραφα «δεν μπορώ να 
δεχθώ ότι λείπει ή υλική δύναμις. Διότι αΰτη θά ήκολούθει πιστώς τήν άπόδειξιν 
ότι υπάρχει ή άναγκαία ψυχική δύναμις». ’Από μέσα άπό τήν καρδιά μου άναφωνώ: 
«Ζήτω ό Βασιλεύς!». Μέ φιλικώτατα αισθήματα, ’Ελευθέριος Βενιζέλος».

1936, 18 Μαρτίου, ώρα 10.50: Θάνατος τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, εις 
Παρισίους, συνεπεία προσβολής του έξ εγκεφαλικής συμφορήσεως...

Τ, ** *
ΗΝ 29ην Μαρτίου 1936, ή Ελλάς έκήδευσε τήν σορόν τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου 

μέ τιμάς άνταξίας τών όσων μεγάλων ούτος προσέφερεν : Έν πλήρει στρατιωτική 
παρατάξει, παρισταμένου τοϋ τότε Διαδόχου καί μετέπειτα Βασιλέως Παύλου, αντι
προσωπεύοντας τον Βασιλέα Γεώργιον Β', παρισταμένων έπίσης μελών τής κυβερ- 
νήσεως, τών πολιτικών άρχηγών, πολλών άλλων έπισήμων καί πλήθους λαοϋ. Τής 
όλης πομπής προεπορεύοντο παλαιοί άγωνισταί τών ύπέρ ελευθερίας τής Κρήτης 
άγώνων, οί όποιοι έκράτουν τό διάτρητον λάβαρον τοϋ Άρκαδίου (1). Έτάφη εις τό 
ένδοξον Άκρωτήρι (2), καί εις χώρον πού μόνος του ό μέγας Κρής πολιτικός είχεν 
έκλέξει κατά ένα περίπατόν του, ήτοι εις τήν δυτικήν παρυφήν τοϋ συνοικισμοϋ 
«Προφήτης Ήλίας», περί τά 400 μέτρα άπό τοϋ μικροϋ ναοΰ τοϋ άγιου καί εις άπό- 
στασιν 100 περίπου μέτρων νοτίως τής θέσεως έπί τής οποίας είχε στηθή—καί 
κανονιοβοληθή— ή έπαναστατική σημαία τοϋ 1897. Δυτικώτερον, καί εις άπό- 
στασιν πεντήκοντα περίπου μέτρων άπό τοϋ τάφου, έστήθη τό έπόμενον έτος καί 
τό άγαλμα τής ’Ελευθερίας, έργον τοϋ γλύπτου καί καθηγητοΰ τής Σχολής Καλών 
Τεχνών Θ. Θωμοπούλου. Παριστά είς υπερφυσικόν μέγεθος τήν θεάν τής Σοφίας 
καί τοϋ Πολέμου Άθηνάν, μέ άσπίδα καί δόρυ.

’Επί τής μαρμάρινης πλακάς, ή όποια καλύπτει τον τάφον, έχαράχθη μέ 
άνάγλυφα γράμματα άπόσπασμα άγορεύσεως αύτοΰ τοϋ ΐδίου τοϋ ’Ελευθερίου Βενι
ζέλου εις τήν Ελληνικήν Βουλήν κατά τήν 28ην ’Απριλίου τοϋ 1932. Είναι-ό καλύ
τερος αύτοεπικήδειός του. Άπαντών τότε ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος είς τον Άλ. 
Παπαναστασίου, ό όποιος είς άγόρευσίν του τής προηγουμένης συνεδριάσεως τον 
άπεκάλεσε «μοιρολάτρην», είπεν ότι ό καλύτερος άπό τούς λόγους πού θά τοϋ έκφω- 
νηθοΰν όταν άποθάνη θά είναι ό λόγος τοϋ Παπαναστασίου, ό όποιος λόγος, ως 
φαντάζεται, θά είναι ό έξής:

«Ό  προκείμενος νεκρός, άγαπητοί φίλοι, ήταν ένας αληθινός άνδρας, μέ 
μεγάλο θάρρος, μέ αύτοπεποίθησιν καί δι’ εαυτόν καί διά τον λαόν, τον όποιον 
έκλήθη νά κυβερνήση. ’Ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, άλλά ποτέ δέν τοϋ άπέλιπε 
τό θάρρος, ποτέ δέν ύπήρξε μοιρολάτρης, διότι ποτέ δέν έπερίμενε άπό τήν μοίραν 
νά ίδή τήν χώραν του προηγμένην. ’Αλλά έθεσεν είς τήν ύπηρεσίαν της όλον τό πΰρ 
πού είχε μέσα του, κάθε δύναμιν ψυχικήν καί σωματικήν».

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

1. Βλ. ΐδίου «'Ολοκαύτωμα τοϋ Άρκαδίου» είς τεϋχ. 228, σελ. 1009, τόμ. ΙΟον «’Αστυ
νομικών Χρονικών».

2. Τό γνωστόν άπό τήν βαθεϊαν άρχαιότητα Άκρωτήρι διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον 
καί κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Ά πό τοϋ Νοεμβρίου 1940 οί Άγγλοι, διά νά διατη
ρήσουν τήν Κρήτην άποκρούοντες τήν κατάληψίν της υπό τών Γερμανών, ώργάνωσαν είς τήν 
τοποθεσίαν «Φρούδια» τοϋ Ακρωτηρίου τήν πολεμικήν των έδραν, έστησαν παραπήγματα, 
κατεσκεύασαν ύπόγεια καταφύγια κ.λ. Κατά τήν «μάχην της Κρήτης» (10- 31  Μαΐου 1941), 
άπό τό Άκρωτήρι ό Νεοζηλανδός άντιστράτηγος Φράιμπεργκ διηύθυνε τήν άμυναν νής νήσου 
κατά τής γερμανικής έπιδρομής.
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12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944. 'Ένας σημαντικός σταθμός στην μακραίωνη ιστορία των 
’Αθηνών. 'Η  πρωτεύουσα της 'Ελλάδος, υστέρα άπό τέσσερα περίπου χρόνια ξε
νικής κατοχής, άναπνέει ελεύθερα. Στους δρόμους των ’Αθηνών, πού πριν λίγο κτυ- 
ποϋσε μέ επαρσι ή γερμανική μπότα, τώρα κυκλοφορούν ελεύθερα οί ’Αθηναίοι.

Είκοσι χρόνια πέρασαν άπό τότε. Στο διάστημα αύτό συνέβησαν τόσα καί 
τόσα, ή ξενική κατοχή όμως δεν μπορεί νά σβήση άπό τή σκέψι μας. Οί στερήσεις, 
οί κακουχίες, ή πείνα, ή φόβος καί ή άγωνία, δλα αύτά μένουν άνεξίτηλα ζωγραφι
σμένα στα κατάβαθα τής ψυχής μας καί γι’ αύτό, δταν στις 12 ’Οκτωβρίου 1944 
ό τελευταίος Γερμανός στρατιώτης έγκατέλειπε τήν ’Αθήνα, νοιώσαμε νά χαϊδεύη 
τα πρόσωπά μας ή ζείδωρη αύρα τού άττικοϋ όρίζοντος.

Πριν είκοσι χρόνια, για μια ολόκληρη τετραετία περίπου, ή Ελλάς, μά πιο 
πολύ ή ’Αθήνα, γνώρισαν τό άγχος τής σκλαβιάς, γεύθηκαν ως τό τέρμα του τό γε
μάτο χολή ποτήρι της, άλλά δεν λύγισαν, δεν γονάτισαν. Κρατήθηκαν στις έπάλψεις 
τών αιωνίων έλληνικών ιδανικών, κτύπησαν άνδρειωμένα τον ξένο κατακτητή, καί 
ύπόμεναν καρτερικά τις διώξεις, τις φυλακίσεις καί τά βασανιστήρια, γιατί πί
στευαν πώς κάποτε θάρθη ή εύλογημένη ώρα τής άπελευθερώσεως. Δεν ήταν δυ
νατόν νά νικήση ως τό τέλος τό σκοτάδι τό φώς, ή βία καί τυραννία τό πνεύμα καί 
τούς άγώνες γιά τήν έλευθερία.

'Η  Ελλάς τού «ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, δταν δέχθηκε τήν άπρό- 
κλητη έπίθεσι τού Μουσολίνι καί άργότερα τού Χίτλερ, πρότεινε τά στήθη τών παι
διών της καί άγωνίσθηκε εναντίον σημαντικά ύπερτέρων δυνάμεων. Δεν τήν φό- 
βησαν οί σιδηρόφρακτες στρατιές τών έπιτιθεμένων. Κρατώντας ψηλά τήν κυανό
λευκη, ρίχθηκε στον άνισο αγώνα, θαμπώνοντας μέ τις έπιτυχίες της τον κατάπλη
κτο κόσμο. Καί νίκησε ή Ελλάς κι’άστραψε ή ξιφολόγχη στά ήπειρωτικά καί μακε
δονικά βουνά. Οί αιθέρες δονίσθηκαν άπό τήν γνωστή στά πέρατα τής οικουμένης 
ιαχή «άέρα» καί οί 'Έλληνες φαντάροι άνάγκασαν τούς ισχυρούς τής γής νά στρέ
ψουν μέ προσοχή τά βλέμματά τους στήν μικρή Ελλάδα.

"Ομως, ή μικρή καί φτωχή Ελλάς, δέν ήταν δυνατόν νά κρατήση ώς τό τέλος. 
'Υπέκυψε παλληκαρίσια καί τον ’Απρίλιο τού 1941 οί πρώτες γερμανικές δυνάμεις 
μπήκαν στήν Αθήνα.' Η θριαμβευτική τους παρέλασις άφησε άδιαφόρους τούς ήττημέ- 
νους "Ελληνες νικητάς, πράγμα πού ποτέ του δέν μπόρεσε νά χωνέψη ό έπιδρομεύς.

Κι’ ήρθαν χρόνια δίσεκτα καί μήνες ώργισμένοι, όπως λέει ή λαϊκή στροφή. 
Στά χρόνια αύτά ό έλληνικός λαός περίμενε μέ λαχτάρα τήν μεγάλη στιγμή τής άπε
λευθερώσεως. Μέχρις δμως νάρθη, έ'γραψε μέ τό αίμα του σελίδες άφθάστου μεγα
λείου καί ήρωισμοΰ, δημιουργώντας μέ εκατόμβες θυσιών τήν ’Εθνική Άντίστασι.
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Κι’ ήρθε ή 12η ’Οκτωβρίου 1944. Οΐ Γερμανοί άφήνουν ντροπιασμένοι τα ιερά 
χώματα τής Παλλάδος ’Αθήνας καί σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται ή άπελευθέρωσις 
τής πατρίδος μας. Την 18η ’Οκτωβρίου 1944, ή ’Αθήνα ξύπνησε γιορταστικά ντυ
μένη. Άπό τά χαράματα οί καμπάνες των έκκλησιών κτυποΰσαν χαρμόσυνα. Χι
λιάδες λαοΰ συνωστιζόταν στο κέντρο τής πόλεως γιά νά πάρη μέρος στην γιορτή 
τής υποδοχής τής Κυβερνήσεως. Στο Κερατσίνι, άπό ενωρίς είχαν φθάσει οί έπίσημοι 
γιά νά υποδεχθούν τόν τότε, αλλά καί σήμερα Πρωθυπουργό κ. Γεώργιον Παπαν-

δρέου καί τούς άλλους ΰ- 
: ~ y :ι ’ , πουργούς. Γύρω στις εννιά
γ,'. . ', . άποβιβάσθηκαν ό Πρόεδρος

καί τά μέλη τής Κυβερνή
σεως, καθώς καί ό στρατη
γός Σκόμπυ καί ό άντι- 
ναύαρχος Χέργουντ Σμίθ. Ό  

ζ '' ,’ ΙΙειραιεύς, ή Φαληρική ά-
κτή, ή λεωφόρος Συγγροΰ, 
κατάμεστοι άπό πλήθος πού 
ζητωκραύγαζε μέ ένθουσι- 
ασμό.

Στην Άκρόπολι λίγο 
άργότερα, ό Πρωθυπουργός 
κ. Παπανδρέου ύψωσε την 
κυανόλευκη, δώρο των ’Α
θηνών. Κι’ όταν άργότερα 
μετά την δοξολογία ώμί- 
λησε στήν πλατεία Συντά
γματος, είπε μεταξύ άλλων 
καί τά έξής : «Άσπαζόμε- 
θα την ίεράν γήν τής έλευ- 
θέρας πατρίδος. Οί βάρβα
ροι, άφοΰ έβεβήλωσαν, έ- 
πυρπόλησαν καί έδήωσαν έπί 
τρία καί ήμισυ έτη, πιεζό- 
μενοι πλέον άπό την γενι
κήν συμμαχικήν νίκην καί 
την ’Εθνικήν μας ’Αντίστα
σιν, τρέπονται εις φυγήν. 
Καί ή κυανόλευκος κυματί

ζει μόνη εις την ’Ακρόπολιν. ’Από τά βάθη τής ιστορίας οί έλληνικοί αιώνες πα
νηγυρίζουν την έπάνοδον τής έλευθερίας εις την άρχαίαν πατρίδα της...».

-LO  ΟΚΤΏΒΡΙΟΊ 1964. Είκοσι χρόνια πέρασαν άπό τότε. *Η ’Αθήνα γιορτά
ζει πανηγυρικά την μεγάλη μέρα τής άπελευθερώσεώς της. "Οπως τότε, έτσι καί 
εφέτος, όλα έγιναν κάτω άπό ένα καθαρώτατον ήλιον, ενώ χιλιάδες λαοΰ άνέβηκαν 
στήν Άκρόπολι, ξεχύθηκαν στούς δρόμους, κατέκλυσαν τήν πλατεία Συντάγματος 
γιά νά πάρουν μέρος στον εορτασμό τοΰ μεγάλου γεγονότος.

"Οπως τότε, έτσι καί τήν Κυριακή τής 18ης ’Οκτωβρίου 1964, ό Πρωθυπουργός 
κ. Παπανδρέου μέ ολόκληρο τό ύπουργικό Συμβούλιο άνέβηκε στήν Άκρόπολι καί 
ύψωσε ξανά τήν κυανόλευκη, τήν σημαία πού υφαναν κατά τό διάστημα τής κα-

*0 Πρόεδρο; τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου 
υψώνει τήν κυανόλευκον.
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τοχής χέρια Έλληνίδων. Παρουσία τοΰ άρχηγοΰ της άντιπολιτεύσεως κ. Κανελλο- 
πούλου, υπουργού της τότε κυβερνήσεως, τοΰ ύπουργοϋ Εξωτερικών της Κύπρου 
κ. Κυπριανού, τής ηγεσίας των Ένοπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
τοΰ Δημάρχου ’Αθηναίων κ. Πλυτά, τοΰ Νομάρχου κ. Μπότση, άντιπροσωπειών 
των έλληνικών καί ξένων οργανώσεων άντιστάσεως καί άλλων έπισήμων, ό κ. Πα- 
πανδρέου έπανέλαβε, μέ την κάθε λεπτομέρεια, όσα πριν είκοσι χρόνια είχε πράξει 
πάνω στο ιερό βράχο τής Άκροπόλεως. Καθώς άνεκρούετο ό ’Εθνικός 'Ύμνος καί οΐ 
στροφές του έσμιγαν μέ τις βροντές των πυροβολείων τοΰ Λυκαβηττοΰ, ή γαλανό
λευκη υψώθηκε θριαμβευτικά έπάνω άπό την πόλι τής Σοφίας.

Μετά την τελετή πού έλαβε χώρα στην Άκρόπολι, ό κ. Πρωθυπουργός καίοί

Ό Δήμαρχο; ’Αθηναίων κ. Γεώργιο; Πλυτα; έπιδίδει εΐ; τόν Πρόεδρον τή; Κυβερνήσεω; 
κ. Γεώργιον Παπανδρέου το χρυσοΰν μετάλλιον τή; ττόλεω;.

άλλοι επίσημοι, μετέβησαν στο χώρο τοΰ μνημείου τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου, όπου 
καί πάλιν ό κ. Πρωθυπουργός, ένώ οί βολές τών πυροβολείων τοΰ Λυκαβηττοΰ 
καί οί ιαχές τοΰ πλήθους έ'σμιγαν μέ τις στροφές τοΰ Έθνικοΰ 'Ύμνου καί γέμιζαν 
την ατμόσφαιρα μέ έθνικό παλμό, κατέθεσε στέφανο δάφνης στή μνήμη όλων τών 
αφανών ηρώων τής έλληνικής ιστορίας.

Τό άπόγευμα τής Κυριακής, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Γεώργιος Πλυτας, 
παρουσία ολοκλήρου τοΰ δημοτικοΰ συμβουλίου, άπένειμε, σέ ειδική τελετή, στον κ. 
Παπανδρέου τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως. Προσφωνώντας ό κ. Πλυτας τόν 
κ. Πρωθυπουργό, είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής : «'Ο Δήμος’Αθηναίων τιμά τόν 
κ. Παπανδρέου διά τήν συμβολήν του εις τόν άγώνα καί τάς υπηρεσίας του ώς Πρω
θυπουργού τής άπελευθερώσεως. Τιμά έν τώ προσώπω του τήν ήρωικήν άντίστασιν 
τοΰ λαοΰ καί τούς άγωνιστάς καί τά θύματα τοΰ άγώνος».

Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ σχετικού ψηφίσματος τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
άπό τόν πρόεδρον αύτοΰ κ. Άντωνόπουλον, ό κ. Πρωθυπουργός άπήντησεν εΐπών



996 I. Ράϊκου

μεταξύ των άλλων τά έξης : «Ευχαριστώ διά την μεγάλην τιμήν. Συνέβη νά
είμαι τότε, εις τον καιρόν τής άπελευθερώσεως, Πρόεδρος τής κυβερνήσεως τής 
’Εθνικής Ένώσεως εις την οποίαν μετεϊχον πρόσωπα όλων των πολιτικών κομμά
των καί όλων τών οργανώσεων έθνικής άντιστάσεως. Καί αύτή έπεθύμουν καί έγώ 
νά είναι κυρίως ή έννοια τής μεγάλης τιμής τήν οποίαν μου άπονέμετε. "Οτι δεν 
άναφέρεται μόνον εις τήν προσωπικήν συμβολήν. Άναφέρεται καί είς τούς συνερ- 
γάτας μου. Καί άναφέρεται, κατ’ εξοχήν, εις όλους τούς όνομαστούς καί άνωνύμους 
ήρωας καί μάρτυρας τής ελευθερίας, ζώντας καί νεκρούς, ένώπιον τής ίεράς μνήμης 
τών οποίων ύποκλινόμεθα».

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

ΤJL Ο ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συμμετέχοντας στις πανελλήνιες 
γιορταστικές έκδηλώσεις γιά τήν έπέτειο τής άπελευθερώσεως τών ’Αθηνών 
καί ολοκλήρου τής Ελλάδος, διωργάνωσε, κατόπιν διαταγής του κ. ’Αρχηγού, 
ειδική τελετή στην οποία παρέστησαν άπαντες οί άστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλ- 
ληλοι τού ’Αρχηγείου. Γιά τή σημασία τού γεγονότος τής επετείου ώμίλησεν, κατό
πιν εντολής τού κ. ’Αρχηγού, ό ’Αστυνόμος Α' κ. Βασίλειος Κρύος, είπών τά έξής :

«Είκοσι πέντε έτη παρήλθον άπό τότε πού ή Γερμανία τού Χίτλερ, έν 
συνεργασία μετά τής φασιστικής ’Ιταλίας, άπεφάσισε νά καθυποτάξη τον κόσμον 
καί νά θέση ύπό τον έλεγχόν της τήν παγκόσμιον γηίνην σφαίραν.

Το έτος 1939, ό Β' παγκόσμιος πόλεμος ύπήρξε γεγονός τετελεσμένον καί οί 
σιδηρόφρακτοι στρατοί τού περιφήμου ’Άξονος, Βερολίνου—Ρώμης, έπετέθησαν προς 
πραγμάτωσιν τών μεγαλεπηβόλων σχεδίων τής κοσμοκρατορίας των.

Τό εν μετά τό άλλο καθυπετάσσοντο τά διάφορα έθνη, τήν τύχην δέ αυτήν 
έπέπρωτο νά έχη καί ή χώρα μας, ή άγαπημένη μας πατρίδα—ή Ε Λ Λ Α  Σ—ή οποία 
δέν είχεν ακόμη συμπληρώσει ούτε καν είκοσι χρόνια άπό τής λήξεως τού έλλη- 
νοτουρκικοΟ πολέμου καί τής μικρασιατικής καταστροφής.

'Η  Ελλάς, δεχθεϊσα τήν άπροσδόκητον έπίθεσιν, δέν παρεδόθη άμαχητί, 
όπως συνέβη μέ άλλας χώρας. Έπολέμησε καί έπολέμησεν ήρωικά καί ένίκησε τον 
έντεταλμένον έπιδρομέα τού "Αξονος ’Ιταλόν, άλλ’ ύπέκυψεν όταν ή σύμμαχός του 
Γερμανία έσπευσεν είς βοήθειάν του καί έτσι, εις διμέτωπον άγώνα, προ ύπερτέρων 
άσυγκρίτως δυνάμεων δύο αυτοκρατοριών, τον ’Απρίλιον τού 1941, ύπεδουλώθη.

Παγκοσμίως δέν ήτο παραδεκτή καί ουδέποτε έχρησιμοποιήθη ή φρασις 
«Ή  Ε λ λ ά ς  ή τ τ ή θ η » ,  διότι ό ηρωικός έλληνικός στρατός διά τής νίκης 
του επί τής ιταλικής αύτοκρατορίας τού Μουσολίνι είχε χαράξει καί σαλπίσει 
άνά τον κόσμον νέον δόγμα, τό περίφημον: «Ο ί ή ρ ω ε ς  π ο λ ε μ ο ύ ν  σ α ν  
"Ε λ λ η ν e ς».

Τρία χρόνια καί πλέον κράτησε ή σκλαβιά. Σκλαβώθηκε ό τόπος, άλλά δέν 
σκλαβώθηκε καί ή ψυχή τού "Ελληνος. Δέν ήτο δυνατόν νά συμβή τούτο, διότι είναι 
ξένον, είναι άγνωστον διά τήν έλληνικήν Φυλήν καί ή παράδοσις αυτή διατηρείται 
άτρωτος καί αλώβητος άπό γενεάς είς γενεάν. Μέσα στά χρόνια αύτά, στά μαρτυ
ρικά χρόνια τής σκλαβιάς, ό Έλλην δέν άφησε τον κατακτητήν άνενόχλητον, τού- 
ναντίον τον έπολέμησε παντοειδώς, τό\ έκούρασε, τον έφθειρε καί τον περιήγαγεν 
είς πλήρη έξουθένωσιν.

Μέσα στά τρία αύτά χρόνια τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων προσέφερε 
ποταμούς ίδρώτος καί άναριθμήτους άσκούς αίματος.

Οί ηρωικοί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων τής εποχής έκείνης, δεχθέντες 
άναντιρρήτως τήν εντολήν τής τότε είς τό εξωτερικόν άπελθούσης Κυβερνήσεως:
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« Π α ρ α μ ε ί ν α τ ε  ε ι ς  τ ά ς  θ έ σ ε ι ς  σ α ς  ώς  σ τ ή ρ ι γ μ α  τ ο ΰ  η ρ ω ι 
κ ο ύ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  λ α ο  0», έπολέμησαν τούς κατακτητάς μέ ολα τα μέσα τά 
όποια διέθετον καί τάς έπηυξημένας έκ τοΰ έπαγγέλματος δυνατότητας, έπροστά- 
τευσαν όσον ήδύναντο τον έλληνικόν λαόν καί διά των θυσιών των, έν τη επιδιώξει 
ταύτη, έπιστοποίησαν τοΐς πάσιν δτι έπέτυχον τής άποστολής των.

Διά τής σθεναράς ταύτης άντιστάσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί τής δρα- 
στηριότητος των συμμάχων ό εχθρός ήττήθη όριστικώς καί την 12ην ’Οκτωβρίου 
1944, ή πόλις των ’Αθηνών, ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, ήτένισε την ανατολήν τοΰ 
ήλιου εις τον άττικόν ουρανόν μέ τό γλυκύτατον μειδίαμα τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Τήν ημέραν έκείνην τής άπελευθερώσεως τών ’Αθηνών πανηγυρίζομεν καί 
συνεορτάζομεν σήμερον, 18ην ’Οκτωβρίου, διότι άποτελεϊ αΰτη έπέτειον τής έλεύ- 
σεως εις ’Αθήνας, τήν 18ην ’Οκτωβρίου 1944, τής ’Εθνικής τότε Κυβερνήσεως, προε- 
δρευομένης ύπό τοΰ σημερινοΰ ήγέτου τής Ελλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, εις 
δν άναντιρρήτως οφείλεται τό μέγα έπίτευγμα δτι ή πόλις τών ’Αθηνών άπηλευθε- 
ρώθη τότε άναιμάκτως.

Κατά τήν ιστορικήν ταύτην ήμέραν, ας εύχηθώμεν έκ βάθους ψυχής, νά συνε- 
ορτάσωμεν τό έλευσόμενον έτος 1965 τήν άπελευθέρωσιν καί τήν "Ενωσιν μετά 
τής μητρός Ελλάδος τής μαρτυρικής μεγαλονήσου τής Κύπρου, τό χώμα τής 
όποιας μέ τόσον έλληνικόν αίμα ποτίζεται μέχρι σήμερον.

Ένατενίζοντεςπάντοτε εις τά μεγάλα τής ελληνικής πατρίδος ιδανικά, άς άναφω- 
νήσωμεν όμοΰ : Ζήτω ή Ελλάς. Ζήτω ό Βασιλεύς. Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων».

Τον λόγον τοΰ κ. Κρύου έκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα καί δλοι 
οί παριστάμενοι συνεχάρησαν τον ομιλητήν γιά τό περιεχόμενο τής, όμολογουμένως, 
λίαν συγκινητικής ομιλίας του.

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Α .Π Ο  20—23.30' ώρας τής 28-9-64, εις τά έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου 16 
έντευκτήρια τής Ε.Λ.Π.Α., έγένετο ή άπονομή τών επάθλων τών Πανελληνίων Σκο
πευτικών ’Αγώνων 1964, ύπό τοΰ Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Μυλωνά.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Εύάγγελος Καραμπέ- 
τσος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Εύάγγελος ’Αναστασίου, ό ’Αντιναύαρχος 
έ.ά. καί πρόεδρος τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Λούνδρας Δ., ό 
’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Παπαρρόδου Μ., ό ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Παπαγεωργό- 
πουλος Κ., ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Άθλητισμοΰ κ. Ν. Βήχος, ό Γραμματεύς τής 
Σ.Κ.Ο.Ε. Συνταγματάρχης κ. Τσεπαπαδάκης X., ό Γραμματεύς τής Π.Σ.Ε. κ. 
Εύσταθίου Ν. καί πλήθος άλλων έπισήμων προσώπων.

Ή  όμάς τής ’Αστυνομίας, καταχειροκροτηθεΐσα πολλάκις ύπό πάντων τών 
παρευρισκομένων, έπέτυχε καί πάλιν τάς περισσοτέρας όμαδικάς νίκας, καταρρί- 
ψασα συγχρόνως δύο νέα πανελλήνια ρεκόρ, τά όποια κατεΐχεν εις προηγουμένους 
άγώνας της.

Μετά τό πέρας τής άπονομής, έπηκολούθησεν ιδιαιτέρα τελετή ύπέρ τοΰ ’Αντι
ναυάρχου έ.ά. καί προέδρου τής Σ.Κ.Ο.Ε. κ. Αούνδρα Δημητρίου, καθ’ ήν άπενε- 
μήθη άναμνηστική πλάξ μετά περγαμηνής διά τάς έπί 60 έτη προσφερθείσας ύπ’ 
αύτοΰ εις τήν ελληνικήν σκοποβολήν ύπηρεσίας.

Τά άποτελέσματα άναλυτικώτερον έχουν ώς εξής :
Α') Π ι σ τ ό λ ι ο ν 0,22, έ κ 50μ.

1η. Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 2055/2400
2α. Όμάς Παναθηναϊκού 2024/2400
3η. Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 1928/2400
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B') Τ υ φ έ κ ι ο ν  0,22, π ρ η ν η δ ό ν ,  
1η : Ό μάς Αστυνομίας Πόλεων 
2α : Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 
3η : Όμάς Παναθηναϊκού

60 βολαί
2325 /2400 (Νέον πανελ. ρεκόρ)
2314/2400
2307/2400

Γ )

Δ')

Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν  π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν  
1η : Όμάς Παναθηναϊκού 
2 α : Όμάς Βασ. ’Αεροπορίας 
3η : Όμάς Βασ. Χωροφυλακής

Τ υ φ έ κ ι ο ν  0,22, γ ο ν υ π ε τ ώ ς ,
1η : Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 
2α : Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 
3η : Όμάς Παναθηναϊκού

2180/2400
2143/2400
2142/2400

40 β ο λ α ί  
1437/1600 
1404/1600 
1400/1600

Ε'. Τ υ φ έ κ ι ο ν 0,22, ό ρ θ ί ω ς, 40 β ο λ α ί
1η: Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 1336/1400 (Νέον πανελ. ρεκόρ)
2α: Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 1321/1400
3η: Όμάς Παναθηναϊκού 1301/1400

ΣΤ') Τ υ φ έ κ ι ο ν  0,22, τ ρ ε ι ς  σ τ ά σ ε ι ς ,  β ο λ α ί  120 
1η: Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 4312/4800
2α: Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 4275/4800
3η : Όμάς Παναθηναϊκού 4252/4800

Ζ ') Α υ τ ό μ α τ ο ν  π ι σ τ ό λ ι ο ν  0,22, 60 β ο λ α ί
1η: Όμάς Παναθηναϊκού 2242/2400 (Νέον πανελ. ρεκόρ)
2α: Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 2162/2400 
3η : Όμάς Πανελ. Σκοπ. Εταιρίας 2116/2400
Έ ξ άλλου : α) ό ΰπαστυνόμος Α' κ. Ραυτόπουλος Παναγιώτης, επέτυχε 2αν 

νίκην εις τό πιστόλιον άκριβείας 50μ., β) Ό  άστυφύλαξ κ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης, 
δύο πρώτας νίκας εις τό τυφέκιον 0,22, έκ τής στάσεως γονυπετώς καί πρηνηδόν, καί 
γ )  ό ύπαρχιφύλαξ κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος 3ην νίκην εις τό τυφέκιον 0,22, 
έκ τής στάσεως τοϋ όρθίως καί 2αν έκ τής στάσεως του γονυπετώς.

Τελικώς δέν έπραγματοποιήθη, διά λόγους τεχνικούς, (διότι, ή Ελλάς στε
ρείται καταλλήλου σκοπευτηρίου πολεμικού τυφεκίου) τό άγώνισμα τού πολεμικού 
τυφεκίου, τό όποιον θά άνεβίβαζεν εις τήν βαθμολογίαν ετι περισσότερον την ομάδα 
τής ’Αστυνομίας.

Ή  άστυνομική όμάς άπετελεΐτο άπό τον ’Αστυνόμον. Α' κ. Κρύον Βασί
λειον (’Αρχηγός όμάδος, προπονητής καί σκοπευτής) καί μέλη τούς : 'Τπαστυνόμον 
Α' κ. Παναγιώτην Ραυτόπουλον, Δοκίμους Ύπαστ. κ.κ. Παναγιώτην Δαλιάνην, 
καί Διαμαντήν Κακαβαν, τούς Άρχιφύλακας κ.κ. Δημήτριον Καλφακάκον καί Δη- 
μήτριον Κιτσάκην, τόν ‘Τπαρχιφύλακα κ. Νικόλαον Τρίανταφυλλόπουλον, καί τούς 
’Αστυφύλακας κ.κ. Κωνσταντίνον Μπέλπαν, Γεώργιον Φωτόπουλον, ’Ιωσήφ Σερ- 
γεντάνην, Ίωάννην Σκαραφίγκαν, Σταύρον Σκουτέλαν, Γεώργιον Νικάκον, Εύθύ- 
μιον Παπαχρήστου καί Γεώργιον Ίωαννίδην.

Θεωρούμε ύποχρέωσί μας νά συγχαρούμε δημοσίως τά μέλη τής άστυνομικής 
όμάδος, τά όποια, όπως παλαιότερα, έτσι καί έφέτος μας έδωσαν τήν εύκαιρία νά 
νοιώσουμε υπερηφάνεια γιά τις έπιτυχίες πού έσημείωσαν στούς πανελληνίους 
σκοπευτικούς άγώνες. ’Ιδιαίτερα θά πρέπει νά έξαρθή τό προσωπικόν ένδιαφέρον πού 
έκδηλώνει πάντοτε γιά κάθε έκδήλωσι τής σκοπευτικής όμάδος ό κ. ’Αρχηγός τού
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Σώματος, καθώς καί οί πολύτιμες υπηρεσίες πού προσφέρει στην σκοπευτική ομάδα 
ο αρχηγός αυτής κ. Κρύος.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Τ ΙΣ  ΛΑΜΠΡΕΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ

XT'
-IvA I στο προηγούμενο τεύχος, στο μέρος των ειδήσεων καί πληροφοριών, ασχο
ληθήκαμε γιά λίγο μέ τις επιτυχείς εμφανίσεις τής αστυνομικής ποδοσφαιρικής 
όμάδος.

Πρόσφατες όμως καί πάλιν έπιτυχεΐς έμφανίσεις αύτής, μας υποχρεώνουν νά 
έπανέλθουμε καί νά συγχαρούμε τά μέλη τής αστυνομικής ποδοσφαιρικής όμάδος, 
πού μάς χαρίζουν άληθινά συγκινητικές στιγμές κάθε φορά πού παρακολουθούμε

Ό  Νομάρχης ’Αττικής κ. Μπότσης καί ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος, έυ μέσω 
των διαιτητοϋ, έποπτών γραμμών καί ποδοσφαιριστών τής άστυνομικής όμάδος, μετά τόν 
εις τό γήπεδον «Καραϊσκάκη» τελεσθέντα τήν 14-10-1964 άγώνα Παναθηναϊκού - ’Αστυνομίας.

διάφορες εμφανίσεις της. Έδώ καί άρκετά χρόνια ό άθλητισμός στην ’Αστυνομία 
σημειώνει ζηλευτές έπιτυχίες καί δέν είναι λίγες οί φορές πού ό ημερήσιος τύπος 
έσχολίασε λίαν κολακευτικά τις παντός είδους αθλητικές έκδηλώσεις τής ’Αστυ
νομίας. Σήμερα, μέ τήν άνάπτυξι τού άθλητισμοΰ πού παρουσιάζεται στις ’Ένοπλες 
Δυνάμεις καί στά Σώματα ’Ασφαλείας καί μέ τήν ενθουσιώδη ύποστήριξι κάθε άθλη- 
τικής έκδηλώσεως έκ μέρους τής έκάστοτε ήγεσίας τού Σώματος, πρέπει, περισσό
τερο άπό κάθε άλλη φορά, νά επανδρωθούν τά έπί μέρους τμήματα τού άθλητισμοΰ 
τής ’Αστυνομίας, μέ τήν ελπίδα ότι θά συνεχισθούν τά μέχρι τώρα λαμπρά έπιτεύγ- 
ματα στον τομέα αυτόν.

Μιλώντας, όμως, εΐδικώτερα γιά τήν αστυνομική ποδοσφαιρική ομάδα, στήν 
οποία ώς γνωστόν συμμετέχουν παίκτες μεγάλων σωματείων, Α' καί Β' εθνικής 
κατηγορίας, έχουμε τήν γνώμην οτι θά πρέπει νά καταβληθή, έπ’ ευκαιρία τής νέας
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κατατάξεως άστυνομικών, κάθε δυνατή προσπάθεια έξευρέσεως νέων ποδοσφαιρι
στών, πού θά πλαισιώσουν καί θά ένισχύσουν τά άξια συγχαρητηρίων μέλη τής ση
μερινής άστυνομικής ποδοσφαιρικής όμάδος.

Οί καινούργιες λαμπρές έμφανίσεις τής άστυνομικής ποδοσφαιρικής όμάδος, 
πού μάς έδωσαν τήν εύκαιρία νά ξαναγράψουμε γ ι’ αυτές, είναι οί εξής :

1) Τήν 7-10-1964 ή άστυνομική ποδοσφαιρική όμάς, κατόπιν προσκλήσεως 
τής άντιστοίχου όμάδος τής Λαμίας «Λαμιακός», μετέβη στήν Λαμία καί συνηντήθη 
φιλικώς, μέ άποτέλεσμα νά φέρη ισοπαλίαν, 1-1, προς τήν ίσχυράν τοπικήν ομάδα 
καί νά άποσπάση τά θερμά συγχαρητήρια των άρχών τής πό?εως, τόσο γιά τό 
τιμητικό άποτέλεσμα, όσο καί γιά τήν έν γένει άψογη άθλητική έμφάνισί της. Τό 
τέρμα τής άστυνομικής όμάδος έσημείωσεν ό άστυφύλαξ Δροσόπουλος.

2) Τήν 14-10-1964 καί άπό 15.30' μέχρι 17.30' ώρας, στο στάδιο Καραι- 
σκάκη, ή άστυνομική ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη σέ φιλικό άγώνα, ύπέρ των 
σκοπών τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, μέ τήν πρώτην άναπληρωματικήν ομάδα τού «Πανα
θηναϊκού», μέ άποτέλεσμα νά διατηρήση ΐσόπαλον άποτέλεσμα, 1 -1 , προκαλώντας, 
λόγω τής δυναμικότητος τής άντιπάλου όμάδος, τά θερμά συγχαρητήρια τών παρι- 
σταμένων επισήμων καί τά κολακευτικά σχόλια τοϋ άθλητικοΰ τύπου. Τον άγώνα, 
έκτος τών 10.000 περίπου θεατών, παρηκολούθησαν ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Μπό- 
τσης, ό κ. ’Αρχηγός τού Σώματος, οί κυρίες τού Ο.Φ.Α., ό τέως υπουργός καί 
ήδη βουλευτής κ. Βρανόπουλος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Άρχον- 
τουλάκης, ό εφοπλιστής κ. Γκούμας καί άλλοι. Τό έπαθλον τού άγώνος άπενεμή- 
θη, τιμής ένεκεν, στήν ομάδα τοϋ «Παναθηναϊκού». Τό τέρμα τής άστυνομικής 
όμάδος έπέτυχεν ό άστυφύλαξ Σιδηροκαστρίτης.

3) Τήν 21-10-1964, κατόπιν προσκλήσεως τής τοπικής όμάδος τοϋ Ναυ
πλίου «Πανναυπλιακός» (Β' εθνικής κατηγορίας), ή άστυνομική ποδοσφαιρική 
όμάς μετέβη στο Ναύπλιον όπου καί συνηντήθη φιλικώς, μέ άποτέλεσμα νά νικήση 
τήν τοπική ομάδα μέ τέρματα 2—1, πού έπέτυχον έκ μέρους μέν τής άστυνομικής 
όμάδος οί άστυφύλακες Νικολαίδης καί Δροσόπουλος, άπό μέρους δέ τής άντιπάλου 
ομάδες ό ποδοσφαιριστής Κατωπόδης.

Συγχαίροντας τούς ποδοσφαιριστάς τής άστυνομικής όμάδος γιά τις λαμπρές 
έμφανίσεις των, θεωρούμε ύποχρέωσί μας νά ευχαριστήσουμε καί τις άντίπαλες 
ομάδες, τόσο γιά τήν πρόσκλησί τους, όσο καί γιά τά φιλόξενα αισθήματα πού έπέ- 
δειξαν.

ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 
ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ο ΐ  ΕΝΟΠΛΕΣ Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, συμμετέχοντας στις πα
νελλήνιες έκδηλώσεις γιά τήν έπέτειο τής έκατονταετηρίδος άπό τής γεννήσεως 
τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, διωργάνωσαν τήν 25-10-64 στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
ειδική γιορτή, τά «’Ελευθέρια». Τήν όλη φροντίδα είχεν άναλάβει ή Α.Σ.Δ.Ε.Ν.

"Ετσι τήν Κυριακή 25 ’Οκτωβρίου, παρουσία τού υπουργού Εξωτερικών 
κ. Κωστοπούλου, πού έξεπροσώπει τον κ. Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, τών ύπουρ- 
γών κ.κ. Χούτα, Πολυχρονίδη, Βαρδινογιάννη, Στεφανίδη καί ’Ακρίτα, τής ήγεσίας 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άνωτάτων καί άνωτέρων 
άξιωματικών καί πάνω άπό 30 χιλιάδων λαού, γιορτάσθηκαν στο Στάδιο, τά «’Ε
λευθέρια», πού όμολογουμένως σημείωσαν καταπληκτική έπιτυχία.

Τό πρόγραμμα άρχισε μέ σύντομη όμιλία τού κ. Κωστοπούλου, ό όποιος άνα- 
φέρθηκε μέ λίγα, άλλά μεστά περιεχομένου, λόγια στήν προσωπικότητα τού ’Ελευθε
ρίου Βενιζέλου. Στήν συνέχεια, παρήλασαν μπροστά άπό τούς έπισήμους, κάνοντας
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τον γϋρο τοΰ Σταδίου, οί μουσικές των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων 
’Ασφαλείας, διάφορα στρατιωτικά τμήματα, τμήματα τής Μέσης καί Άνωτάτης 
Έκπαιδεύσεως, τμήμα φρακοφόρων καί τμήμα προσκόπων καί οδηγών—προσκό
πων. Έπηκολούθησαν θεαματικές επιδείξεις τμήματος μοτοσυκλεττιστών τής 
Ε.Σ.Α.,πού ή άκρίβεια καί ή ποιότης των, συνήρπασαν τις χιλιάδες των θεατών, 
οι όποιοι καί τούς χειροκρότησαν παρατεταμένα.

Στο άγώνισμα τής σκυταλοδρομίας 4X100, πού πήραν μέρος άθληταί τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, φέροντες δπλο καί πλήρη έξάρ- 
τησι, έπρώτευσεν ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού άποτελοΰσαν : ό άρχι- 
φύλαξ Κατσέρης καί οί άστυφύλακες Πολίτης, Νάκας καί Παππάς. Στο ίδιο άγώ
νισμα 2α ήρθεν ή όμάς τής ’Αεροπορίας, 3η ή τοΰ Λιμενικού Σώματος, 4η ή τού 
Στρατού, 5η ή τής Χωροφυλακής καί 6η ή τού Ναυτικού.

Στο άγώνισμα τών 440 μέτρων, μέ όπλο καί πλήρη έξάρτησι, 1ος ήλθεν ό 
χωροφύλαξ Μυλωνόπουλος, 2ος ό άστυφύλαξ Κόρμαλης, 3ος ό σμηνίτης Κου- 
τσούλης, 4ος ό στρατιώτης Γιαννόπουλος, 5ος ναύτης καί 6ος λιμενοφύλαξ. Εδώ 
θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι ύπεβλήθη έ'νστασις γιά τήν πρώτη θέσι, γιατί ό 
Μυλωνόπουλος στην στροφή τοΰ Σταδίου εΐσήλθε στήν γραμμή τοΰ Κόρμαλη καί 
τοΰ άνέκοψε έτσι τη πορεία.

Στο άγώνισμα «Κρητικό βόλι» μόνον ή ’Αστυνομία Πόλεων συμμετέσχε, 
γιατί οί λοιπές ομάδες, έστεροΰντο καταλλήλων άθλητών. Πρώτος ήλθεν ό άστυ
φύλαξ Μπιδέλης, 2ος ό άστυφύλαξ Τσιγκουνάκης, 3ος ό άστυφύλαξ Μπιμπλής 
καί 4ος ό άστυφύλαξ Χριστάκης.

Ή  όλη γιορτή έκλεισε μέ κρητικούς χορούς καί τραγούδια καί μέ την άφή 
πυροτεχνημάτων. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι οί θεαταί είχαν τήν εύκαιρία νά άκούσουν 
απόσπασμα μαγνητοφωνημένης μαντινάδας πού τραγούδησε στά 1897 ό ’Ελευθέ
ριος Βενιζέλος.

’Εκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια στούς άθλητάς τής ’Αστυνομίας* 
πού μέ τις λαμπρές καί πάλιν εμφανίσεις των, έξεπροσώπησαν έπαξίως τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα μέ άποτέλεσμα νά προκαλέσουν τά κολακευτικά σχόλια τών παριστα- 

! μένων.
I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό Απαραίτητος σύντροφος τών Αστυνομι
κών, οΐ όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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Πα ρά λλ ηλ ες  ώρες
'Υπό τοϋ Άστυφάλακος χ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Πρό κοαροϋ, συνεργάτης εβδομαδιαίου περιοδικού, στο δλο αγάπη χρονογρά
φημα πού μας άφιέρωσεν, έγραφε, μεταξύ άλλων, τα έξης στον επίλογο :

«... Λυώνουν στα πόδια τους, οί Καρπόζηλοι τής ορθοστασίας ! »...
Καί μάς γεμίζει χαρά ή άναγνώρισις—πού πάντα γίνεται—τοϋ μόχθου μας 

καί των υπηρεσιών πού προσφέρουμε σέ κάθε περίστασι, άλλα στήν προκειμένη 
περίπτωσι—τοϋ χρονογραφήματος—σαν άμέσως ένδιαφερόμενοι θά προσθέταμε :

Καί οί ’Ιώβ τής άνεξαντλήτου υπομονής ! Καί οί Καμπαφλήδες—την αύγή— 
τής άγρύπνιας ! Καί οί πρωταθληταί—το καταχείμωνο—τοϋ κρύου καί τοϋ χιονό
νερου... Καί πολλών άλλων άθλημάτων. ’Ηθικής καί ύλικής φύσεως πρωταθληταί.

’Επειδή δμως δεν πρέπει νά... περιαυτολογοΰμε, γι’ αύτό, τον δικό μας τό 
μόχθο καί τις ιδιότυπες συνθήκες εργασίας, ας προσπαθήσουμε νά τις δοΰμε παράλ
ληλα καί προς τών άλλων συνανθρώπων μας τά—άνάλογα άπο πλευράς μόχθου καί 
ώραρίου—έπαγγέλματα, πού τούς άπομακρύνουν κι’ αυτούς άπο τά σπίτια τους, 
ημέρες καί ώρες πού οί άλλοι έργαζόμενοι άπολαμβάνουν τά άγαθά τής οικογενεια
κής ζωής, τής θαλπωρής ή τής... άργίας τής Κυριακής καί τών άλλων ήμερών—τα
κτικών καί εκτάκτων.

"Ας άρχίσουμε λοιπόν άπο τά έπαγγέλματα τής ορθοστασίας. Καί «πρώτος 
τή τάξει» είναι άσφαλώς ό ταχυδρόμος. ’Ό χι βέβαια έκεϊνος πού κατά τό γνωστό 
τραγούδι «πέθανε», γιατί αύτός πλέον... όριζοντιώθη—ό τυχερός !—καί «έγλύτω- 
σε» άπο την ορθοστασία μιά γιά πάντα, άλλά ό δικός μας, ό ζωντανός ταχυδρό
μος. Αυτός έργάζεται δχι μόνο ορθός, (σκεφθήτε πόσο... γρήγορα θά έπαιρναν—σέ 
δλο τον κόσμο—οί παραλήπται τά γράμματά τους αν εργαζόταν καί... ξαπλωμένος !) 
άλλά καί τρέχοντας καί διαβάζοντας καί επί πλέον καί μέ τό λουρί τοϋ ταχυδρομι
κού σάκου, σάν είδος ζυγοΰ, έπί τοϋ τραχήλου του ! Κι’ αυτός ό συνάνθρωπός μας, 
άληθινά λυώνει στά πόδια του άνεβοκατεβαίνοντας σκάλες, ψάχνοντας νά βρή δρό
μους χωρίς πινακίδες καί άριθμούς, γραμμένους βέβαια στις επιστολές, άλλ’ άγρά- 
φους στούς τοίχους τών σπιτιών ή καί τό άντίθετο.

’Ίσως δμως νά παρατηρήση κανείς, δτι ό ταχυδρόμος θά έ'χη την ίκανοποίησι 
τοϋ άνθρώπου πού βλέπει τήν... πελατεία του νά χαμογελά" γιατί αύτός δεν μοιρά
ζει κλήσεις καί δεν κρατά έντάλματα δπως, πολλές φορές, έμεΐς. ’Αλλά καί αύτό 
δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα- γιατί καί ό ταχυδρόμος, έκτος τών διαφόρων έπιτα- 
γών, καρτών, «τσεκ» καί... περιπαθών ανταποκρίσεων, μοιράζει καί έπιστολές μέ 
τό γνωστό μαΰρο περιθώριο καί τό χειρότερο άκόμη... ειδοποιητήρια τής ’Εφορίας! 
Καί τότε δχι μόνο χαμόγελα δεν άνθίζουν στά πρόσωπα, άλλά καί τό σκυλί τοϋ 
σπιτιού τον αποπαίρνει γαυγίζοντας... Στην στροφή τής γωνίας, ό ταχυδρόμος συ
ναντά τον άστυφύλακα πού περιπολεΐ, ανταλλάσσουν χαιρετισμούς μέ κατανόησι 
καί, χαμογελαστοί, συνεχίζουν νά προσφέρουν στο κοινό τις ύπηρεσίες τους. Ά λ 
λος... μεγάλος τής ορθοστασίας είναι ό σερβιτόρος. Κι’ αυτός δχι μόνο εργάζεται 
δρθιος, άλλά καί φωνάζει τρέχοντας—γλυκόν οθωμανικόν !! ύποβρύχια δύο ! — καί 
κρατά σέ ισορροπία δίσκους μέ ποτήρια καί πιάτα μέ σούπες, κάνει λογαριασμούς 
στο άψε-σβήσε, καί... παίζει καί τό μάτι του, έ'τοιμος νά σπεύση στο παραμικρό 
νεΰμα κάθε ΐδιοτρόπου πελάτου.

Άλλά πολλά καί άτελείωτα είναι τά έπαγγέλματα τής ορθοστασίας, έτσι γιά 
νά άλληλοπαρηγορούμεθα καί νά μή... λυγίζουμε έμεΐς οί πιστοί τους.

Κι’ δταν ό άστυφύλακας περιπολεΐ τις νύχτες στούς δρόμους, πόσους καί πό
σους έπαγγελματίες τής νύχτας δέν συναντά ! Πρώτοι καί καλύτεροι : Οί ταξιτ
ζήδες, οί νυχτοφύλακες, οί έργάτες τής «νυχτερινής βάρδιας», οί μουσικοί τών νυ-
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κτερινών κέντρων, καί, γιατί όχι, καί οί δυστυχισμένες γυναίκες των παρόδων . . .
"Ομως έρχονται καί κάτι ώρες τής νύχτας—«γλυκός ό ύπνος τήν αυγή...»— 

πού τα μέλη κουράζονται καί βαραίνουν τά βλέφαρα. ’Αλλά, δεν είμαστε μόνοι- 
τό ίδιο συμβαίνει καί στον οδηγό του λεωφορείου καί του τραίνου, στον τιμονιέρη 
τοϋ βαποριού, στο στρατιώτη πού φυλάει τά σύνορα καί άκόμη, στον χειρουργό τού 
διανυκτερεύοντος νοσοκομείου, πού επεμβαίνει μέ τό νυστέρι του σέ περιστατικό 
έκτακτο... Καί έρχεται—εύτυχώς—ή Εύθύνη μέ τό αύστηρό πρόσωπό της, μας άπο- 
τινάσσει τή νάρκη, καί τό καθήκον έπιτελεΐται όπως πρέπει καί άγόγγυστα...

’Αλλά καί τις ξεχωριστές μέρες τού χρόνου, τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, 
τήν ώρα πού όλοι βάζουν τά καλά τους καί μέ τις οίκογένειές τους έτοιμάζονται νά 
πάνε στήν έκκλησία, εμείς φεύγουμε άπό τά σπίτια μας, φορώντας τή στολή μας, 
γιά νά πάμε στήν 'Τπηρεσία μας. Καί καμαρώνουμε—ή μελαγχολούμε—ότι μόνο 
εμείς είμαστε οί ήρωες ! ’Αδίκως όμως. Καί νά γιατί :

Φεύγοντας άπό τό σπίτι μας, στή γωνία τής γειτονιάς μας, ό κόκκινος σταυ
ρός μάς λέει πώς τό φαρμακείο διανυκτερεύει- μία περίπτωσις. Ξαφνικά θυμόμαστε 
νά κάνουμε ένα τηλεφώνημα, παίρνουμε τό 18 γιά πληροφορίες καί άπό τήν άλλη 
άκρη τού σύρματος ή τηλεφωνήτρια μάς εξυπηρετεί- άλλη περίπτωσις. ’Αλλά καί 
στή στάσι, έρχεται τό λεωφορείο- καί δέν έρχεται μόνο του, άνθρωπος είναι στο 
τιμόνι του- άλλη μία περίπτωσις. Κι’ όταν φθάσουμε στο Τμήμα, ό Διοικητής έχει 
φθάσει ήδη- συνηθισμένη περίπτωσις... Κι’ έτσι, ή ζωή, έστω σκληρή καί άνελέη- 
τη, δέν άφήνει ποτέ τον άνθρωπο μόνο του- τον κάνει ομάδα καί τον ρίχνει στήν 
πάλη της μέ συνεργάτες. Καί άγωνίζεται πρωί καί βράδυ, μέρα καί νύχτα, χειμώνα 
καί καλοκαίρι, γιά νά βγάλη τό ψωμί του, νά βοηθήση τό διπλανό του, νά κάνη τό 
χρέος του, μέ ουσιαστική άμοιβή, τήν ελπίδα τού Αύριο...

Προ καιρού, συνεργάτης εβδομαδιαίου περιοδικού, στο όλο αγάπη χρονογρά
φημα πού μάς άφιέρωσεν, έγραφε, μεταξύ άλλων, στον επίλογο : «...Δίνουν τή μά
χη μέσα στήν ψυχή τους...». Κι’ εμείς, σάν άμέσως ένδιαφερόμενοι, θά θέλαμε νά 
προσθέσουμε.

Οί στρατηγοί καί οί στρατιώτες στά πεδία των μαχών, γιά νά πάνε κοντά 
στο δέντρο τής δάφνης, περνούν πολεμώντας μέσα άπό φλόγες καί χαρακώματα. Τό 
ίδιο καί μεΐς- γιά νά πάμε κοντά στο ίδιο δέντρο τής δάφνης, πολεμάμε συνέχεια... 
Πολεμάμε, περνώντας ανάμεσα άπό τις διάφορος «Σειρήνες»—όλη καί ιδέες—πού 
χορεύουν ολόγυρα. Καί στήν εποχή μας, καί γιά μάς τούς νέους, οί «Σειρήνες» χο
ρεύουν ολόγυμνες! Μά δέν χανόμαστε... Γιατί ή ’Ιθάκη, όπως καθένας τή νοιώ
θει—είναι ό στόχος μας...

Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΠΟΙΗΣΙΣ

ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
"Ηρωες τής ’Αστυνομίας,
έσεΐς πού πέσατε στή γή υπέρ τής ’Ελευθερίας, 
γράψατε μέ τό αίμα σας τήν πιο ένδοξη σελίδα 
καί τής Φυλής ζωντάνεψαν πάλι τά πεπρωμένα, 
γιά τήν γλυκειά πατρίδα.

ΤΩ εσείς άγνωστοι ήρωες τής ’Αστυνομίας, 
θά είστε πάντα σύμβολα, 
τού ηρωικού μας τόπου πυρσοί, 
πού θά φωτίζετε τό μέλλον τής φυλής μας 
ήρωικοί νεκροί μας.

Ν. ΑΒA T  ΑΓΓΕΛΟΥ



ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

A -ΝΕΚΑΘΕΝ ή άπάτη έχαρακτηρίζετο διά τάς δύο έξοργιστικάς της μορφάς : 
Διά την άπίθανον έφευρετικότητα των άπατεώνων και διά τήν άπίθανον αφέ
λειαν των θυμάτων. Αύταί αί μορφαί υπάρχουν και σήμερον καί θά υπάρχουν δσον 
. . .υπάρχουν άνθρωποι. Τάς ημέρας αύτάς λοιπόν, ή έξοργιστική πλευρά τής έφευ- 
ρετικότητος των άπατεώνων εξαντλείται μέ τον πολλά σεσημασμένον κακοποιόν 
Β.Κ.Ο. 'Ο «άετός» αύτός έπέβη ένός πειρατικού αυτοκινήτου καί εις μίαν στιγμήν, 
κατά τήν διαδρομήν, παρεκάλεσε τον οδηγόν νά έξέλθη διά νά τοϋ άγοράση εις τό 
παρακείμενον περίπτερον μίαν εφημερίδα. 'Όταν ό οδηγός έπέστρεψε διεπίστωσε 
δύο τινά : έξαφάνισιν του επιβάτου καί έξαφάνισιν τής ταυτότητάς του, τήν οποίαν 
μαζί μέ άλλα «χαρτιά» έφύλασσεν ό χριστιανός εις τό έμπροσθεν τής θέσεώς του 
έρμάριον. ’Έλαβε τότε τήν άγουσαν προς τήν ’Αστυνομίαν, κατέθεσε τά τής κλο
πής τής ταυτότητος καί τοϋ άπολεσθέντος «άγωγίου» καί έπέστρεψεν εις τήν κατοι
κίαν του, δπου νέα δεινά τον άνέμενον: Ή  μητέρα του τον ύπεδέχθη άνάστατος 
καί κλαίουσα, τον ένηγκαλίσθη, τον ήσπάσθη καί γενικώς έδειξε παντοιοτρόπως τήν 
χαράν της διότι.... ή ’Αστυνομία τον είχε άφήσει έπί τέλους έλεύθερον ! ’Εμ
βρόντητος τότε ό δυστυχής οδηγός έμαθεν άπό τήν γραίαν μητέρα του δτι είχε τραυ
ματίσει ενα άτομον, δτι είχε «μπλέξει» πολύ άσχημα ώς έκ τούτου μέ τήν ’Αστυνο
μίαν καί τά δικαστήρια καί δτι είχε δώσει τήν ταυτότητά του εις ένα φίλον του, διά 
νά «πεταχθή» ώς τήν μητέρα του καί νά πεισθή έκείνη—μέ τό πειστικώτατον αύτό 
στοιχεΐον—νά τοϋ δώση 2.000 δραχμάς, πού τοϋ έχρειάζοντο οπωσδήποτε διά τό 
«ξεμπλέξιμο». . .

............................  , * * * , ,ΑΔξοργιστικόν λοιπόν διά τήν φαντασίαν, τήν έφευρετικότητα τοϋ άπατεώνος 
τό έπεισόδιον αύτό. Ειχεν ό άπατεών υπολογίσει εις τον βαθύν συναισθημα
τικόν παράγοντα τοϋ άτόμου καί ένήργησεν έπί «άσφαλών» βάσεων.... Τώρα ή 
άλλη μορφή : Διαβάζω είς τάς έφημερίδας δτι εις τάς Πάτρας, μία τσιγγάνα έπλη- 
σίασε σύγχρονον άνδρόγυνον καί τό έπεισεν δτι κοντά είς τό έξοχικόν του κέντρον 
υπάρχουν θαμμένα πολλά χρυσά φλουριά καί διαμαντόπετρες, άληθινός θησαυρός 
πού φυλάγεται άπό έναν.... άράπη ! Άπίστευτον διά τάς ήμέρας μας, άλλ’ δμως 
άληθές— Έπείσθη λοιπόν τό άνδρόγυνον καί, διά νά «γλυκαθή» ό άράπης καί νά 
τούς άφήση νά πάρουν τον θησαυρό, έδωσαν πρώτα μέλι είς τήν τσιγγάναν. "Υστε
ρα άπό όλίγας ήμέρας, έπειδή ό άράπης δέν έφευγεν, έδωσαν 100 οκάδες κρασί, μέ 
τήν έλπίδα δτι κατ’ αυτόν τον τρόπον θά.... μεθύση καί θά τον «ξεγελάσουν».... 
"Υστερα έδωσαν διάφορα τρόφιμα καί 17.000 δραχμάς είς μετρητά, ύπακούοντες 
ταυτοχρόνως είς τό πρόσταγμα τής τσιγγάνας : «σκάψτε, δλο καί πιο βαθειά»! 
"Οταν έπί τέλους δέν είχαν τίποτε άλλο νά δώσουν, ή τσιγγάνα έξηφανίσθη....
V  , ***
1  ΠΑΡΧΟΥΝ πάντοτε καί είς δλας τάς έποχάς οΐ φιλέλληνες, οί θαυμασταί 

μας. "Ενας "Αγγλος, πού έπεσκέφθη καί αύτός τάς ’Αθήνας έπ’ εύκαιρία τών 
βασιλικών γάμων, δίδει συντριπτικήν άπάντησιν είς δσα ό συμπατριώτης του δη-
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μοσιογράφος έδημοσίευσεν εις τήν έφημερίδα του, μέρος των οποίων κατεχώρησα 
εις τά προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα». Γράφει λοιπόν είς έπιστολήν του, δημοσι- 
ευθεΐσαν εις τήν ιδίαν έφημερίδα — «Νταίηλυ Εξπρές» — ό κ. Owen Τ. L. Grain
ger τά έξης : «Είμαι ’Άγγλος καί εύρίσκομαι μετά της συζύγου μου εις ’Αθήνας 
διά ταξίδιον διακοπών.... Κατά τήν ημέραν των βασιλικών γάμων, ή σύζυγός μου, 
φίλοι καί έγώ, είχομεν καταλάβει μίαν έξαιρετικώς καλήν θέσιν εις εν σημείου δι- 
ελεύσεως τής βασιλικής πομπής. 'Η δημοσιευθεΐσα είς τήν έφημερίδα σας άνταπό- 
κρισις, τής οποίας συντάκτης είναι ό κ. Ρόμπιν Ντάγκλας Χιούμ καί είς τήν οποίαν 
αί Άθήναι φέρονται ώς άπαισία πόλις, μου έπροκάλεσε κατά τήν άνάγνωσιν άη- 
δίαν καί περιφρόνησιν.... Κατά τήν γνώμην μου, άπό του 1940 μέχρι σήμερον, 
αί Άθήναι έσημείωσαν τεραστίαν πρόοδον καί σήμερον είναι μία άπό τάς ώραιο- 
τέρας πόλεις τοΰ κόσμου — δυναμένη νά παραβληθή μέ τό Λονδϊνον. Καί τώρα 
είς τά γραφόμενα υπό τοΰ κ. Χιούμ ψεύδη :.... Έπήρα πολλές φορές ταξί, άλλά 
ποτέ δέν είδα νά γίνεται άπάτη είς τό ταξίμετρον, ώς λέγει ό κ. Χιούμ. Είς τήν 
στήλην του γράφει δτι ζητιάνοι πλησιάζουν τον περιπατητήν προσφέροντες εμπο
ρεύματα είς ληστρικάς τιμάς. Ασφαλώς πρέπει νά έννοή τούς μικροπωλητάς, διό
τι ζητιάνοι είναι αύτοί οί όποιοι ζητούν χωρίς νά έχουν νά προσφέρουν τίποτε 
έναντι τοΰ διδομένου. Έν πάση περιπτώσει, τό έμπόριον τών μικροπωλητών δέν 
διαφέρει κατά τίποτε άπό τό διεξαγόμενον είς οίανδήποτε μεγαλούπολιν τής Εύ- 
ρώπης. Λέγει ό κ. Χιούμ δτι άπεγοητεύθη άπό τάς άσυγχρονίστους κινήσεις καί 
τήν άκατάστατον στολήν τών άνδρών τών συνοδευόντων τήν πομπήν καί παρατετα- 
γμένων τμημάτων, καί δτι αύτό πού ιδιαιτέρως προεκάλεσε τήν δυσαρέσκειάν του 
ήτο ή μακρά κόμη των καί τά πηλήκιά των, τά όποια ήσαν στραβοβαλμένα έπάνω 
σέ μεγάλες τούφες άπό μαλλιά. 'Η  άπάντησίς μας είς τάς παρατηρήσεις αύτάς εί
ναι δτι αυτά άποτελοΰν ψεύδη καί δτι τόσον οί στρατιωτικοί δσον καί οί άστυνομι- 
κοί τών ’Αθηνών ήσαν έξαιρετικώς καλά ένδεδυμένοι καί έξησκημένοι καί έν πα- 
ρόδω, οί άστυνομικοί τών ’Αθηνών είναι τόσον εύγενεϊς δσον καί οί τού Λονδίνου, 
άλλά κομψότερου ένδεδυμένοι...... Δέν έχομε λοιπόν παρά νά ευχαριστήσομε θερ
μότατα τον κ. Grainger, τούλάχιστον δι’ δσα κολακευτικά γράφει είς τήν τελευ- 
ταίαν παράγραφον τών όσων κατεχώρησα άπό τήν μακράν έπιστολήν του.

Κ  , , , ( ***
J-VAI ΠΑΛΙΝ έλάχιστα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφιαν :

* Γερμανός φωτορεπόρτερ είς Αμβούργου, ήλικίας 36 έτών, συνελήφθη καί 
κατεδικάσθη είς τεσσάρων έτών καταναγκαστικά έργα διά βιασμούς καί προαγω
γήν είς πορνείαν 500 γυναικών !

* Διακόσια κιλά ήρωίνης κατεσχέθησαν ύπό τής ’Αστυνομίας τής Μασσαλίας. 
Πρόκειται περί τής σημαντικωτέρας άνακαλύψεως ναρκωτικών μέχρι τοΰδε είς 
τήν Γαλλίαν καί, όπως έπισήμως άνακοινοΰται, πρόκειται περί έξαρθρώσεως καί 
τοΰ τελευταίου κλιμακίου είς τήν άλυσίδα ναρκωτικών μεταξύ Μέσης ’Ανατολής 
καί άμερικανικής ήπείρου.

* Καί τό τελευταίου : Κατάπληκτοι οί ’Ιταλοί τροχονόμοι είδαν μίαν κομψήν 
καί ώραιοτάτην κυρίαν νά διασχίζη ίλιγγιωδώς μέ τό αυτοκίνητου της τό κέντρου 
τής Ρώμης καί τήν κοσμοβριθή Βία Βενέτο. ’Ακόμη δέ κατάπληκτοι έδέχθησαν,δταν 
έπί τέλους τήν ήνάγκασαν νά σταθμεύση, πρωτοφανή διά γυναίκα καταιγισμόν ύβρεων 
— μέ φωνήν χονδρήν άνδρικήν — καί τρεις έξ αυτών τά ισχυρότατα γρονθοκοπήμα- 
τά της, τά όποια τούς έθεσαν «έκτος μάχης». Έπρόκειτο περί τής λαίδης Κ., ή 
οποία κατά τό παρελθόν ήτο.... ναύτης τοΰ άγγλικοΰ πολεμικού ναυτικού καί προ 
καιρού ήλλαξε φΰλον, ύπανδρευθεΐσα τον λόρδου Κ. . .

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ « X »



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Μάκ Μίλλαν Χάρολντ.
Πάροδος της όδοϋ Πατησίων 345, στο τέρμα της γραμμής των τρόλλεϋ «Πα- 

τήσια-Άμπελόκηποι».
‘Ο Χάρολντ Μάκ Μίλλαν, "Αγγλος πολιτικός, γεννήθηκε τό 1894 καί είναι 

έγγονός τοΰ ίδρυτοΰ τοϋ γνωστοτάτου συνωνύμου έκδοτικοΰ άγγλικοϋ οΐκου. Έξε- 
λέγη έπανειλημμένως βουλευτής τοΰ Συντηρητικού κόμματος καί διετέλεσεν υφυ
πουργός Εφοδιασμού (1940, υφυπουργός ’Αποικιών (1942), μόνιμος υπουργός 
στο ’Ανώτατο ’Αρχηγείο των συμμαχικών δυνάμεων τής Κεντρικής Μεσογείου 
(1942-1945), ’Ανώτατος Αρμοστής τής ’Ιταλίας (1943-1945) καί υπουργός ’Αε
ροπορίας (1945). Άνεμίχθη ένεργώς στή Μέση ’Ανατολή στα έλληνικά πράγματα 
καί είναι ένας από τούς συντελεστάς τής συμφωνίας τής Βαρκίζης, τής οποίας τις 
διαπραγματεύσεις παρηκολούθησεν αύτοπροσώπως. Τό 1951 έγένετο ύπουργός 
Οικισμού, τό 1954 Άμύνης, ’Εξωτερικών τό 1955 καί άπό τον ’Ιανουάριο τοΰ 
1957 μέχρι τον ’Οκτώβριο το~ϋ 1963 πρωθυπουργός καί ηγέτης τοΰ Συντηρητικοΰ 
κόμματος τής ’Αγγλίας.

Μακρας Γέφυρας.
Πάροδος τής όδοΰ Φορμίωνος 219, κοντά στον «"Αγιο Δημήτριο», τής Ά - 

ναλήψεως.
'Η  Μακρά Γέφυρα, τουρκιστί Ούζούν Κιοπροΰ, είναι μεγάλη βυζαντινή γέ

φυρα έπί τοΰ Έργίου, παραποτάμου τοΰ "Εβρου. Εύρίσκεται μεταξύ τών χωρίων 
Ζαλίκιοϊ καί Σεραϊλή.

Μακρή Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 5, στοΰ «Μακρυγιάννη».
'Ο Δημήτριος Μακρής, ένας τών σημαντικωτέρων στρατιωτικών ηγετών τής 

Στερεας Ελλάδος κατά τό 1821, κατήγετο άπό τό Μεσολόγγι. Προηγουμένως ήταν 
άρματολός στο Ζυγό. "Οταν έξερράγη ή Έπανάστασις, άπεδύθη πρώτος στον ά- 
γώνα κατά τών Τούρκων τής Δ. Στερεας καί άφωσιώθη στήν όχύρωσι καί τήν ά
μυνα τοΰ Μεσολογγίου, τοΰ όποιου ύπήρξεν ένας τών σωματαρχών κατά τήν πολιορ-



'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 100?

κία. Άπό τοϋ 1823 ώνομάσθη στρατηγός. "Οταν, μετά την άπελευθέρωσι, ό ’Όθων 
τον έκάλεσεν ώς υπασπιστήν του, δεν έδέχθη την τιμητική θέσι, λέγοντας: «δεν συ- 
νείθισα νά γέρνω τήν μέση».

Μάκρης.
Πάροδος της όδοϋ Φαιδριαδών 58, κοντά στη πλατεία «Κυψέλης».
'Η  Μάκρη, κωμόπολις τής ΝΔ. Μικρας ’Ασίας, άπέναντι στη Ρόδο, τουρκι

στί Φετιγιέ, έχει σήμερα περί τις 5 χιλιάδες κατοίκους. Προ τοϋ 1922 διέμενον εκεί 
περί τις 4 χιλιάδες "Ελληνες οί όποιοι, μετά τήν άπαλλαγή των πληθυσμών, έκτι
σαν τήν γνωστή κωμόπολι Νέα Μάκρη, κοντά στον Μαραθώνα. (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Μακροχωρίου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίας Φωτεινής 3, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων 

«Πολύγωνον».
’Οφείλει τήν ονομασία στο συνώνυμο προάστιο τής Κωνσταντινουπόλεως καί 

στή κωμόπολι τής επαρχίας ’Ημαθίας, πού έχει περί τις 3 χιλιάδες κατοίκους.
Μακρυγιάννη Ίω άννου.
Πάροδος τής όδοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 9, στήν ομώνυμη συνοικία.
'Ο ’Ιωάννης Μακρυγιάννης, επιφανής στρατιωτικός τής Έπαναστάσεως τοϋ 

1821, γεννήθηκε τό 1797 στή τοποθεσία «Άβορίτη», άλλοτε χωριό, τον καιρό τής 
τουρκοκρατίας, έξω άπό τό Κροκύλειο τής Δωρίδος. Τό 1820, εργαζόμενος ώς έμ
πορος στήν ’Άρτα, συνελήφθη άπό τις δυνάμεις τοϋ Άλή πασά καί έφυλακίσθη. 
"Οταν άργότερα έδραπέτευσε, κατετάγη στο σώμα τοϋ όνομαστοΰ άρματολοΰ Μπα
κόλα. Τό 1822 διωρίσθη υποδιοικητής· τής φρουράς Άκροπόλεως καί τό 1823 
’Αστυνόμος ’Αθηνών («πολιτάρχης»).

Κατά τήν περίοδο τών έμφυλίων ταραχών (1824-1825), έχρησιμοποιήθη στή 
Πελοπόννησο γιά τήν έπιβολή τής τάξεως, καταδιώκοντας τούς στασιαστάς κατά 
τής κυβερνήσεως Κουντουριώτου καί πολεμώντας έν συνεχεία κατά τοϋ Ίμπραήμ, 
εναντίον τοϋ όποιου κατήγαγε θριαμβευτική νίκη στούς Μύλους (16 Ίανουαρίου 
1825). ’Αργότερα εστάλη στήν "Υδρα, πλήν μή κατορθώσας νά έπιβάλη τήν τάξι 
διέλυσε τό σώμα του καί έτάχθη ύπό τον τακτικό στρατό τοϋ Φαβιέρου. 'Η  κυβέρ- 
νησις όμως τον διώρισε στρατιωτικό διοικητή ’Αθηνών.

Μετά τήν άπελευθέρωσι, ών στρατιωτικός διοικητής Πελοποννήσου, έστρά- 
φη κατά τοϋ Καποδιστρίου καί έζήτησε τήν ψήφισι Συντάγματος. Τον υπέρ τοϋ 
Συντάγματος αγώνα του συνέχισε καί κατά τήν ’Οθωνική περίοδο. Γιά τις ένέρ- 
γειές του αυτές κατηγορήθη γιά συνωμοσία καί κατεδικάσθη σέ θάνατο (1851), πλήν 
τελικά έτυχε χάριτος, υστέρα άπό μεσολάβησι τοϋ πρωθυπουργού Δ. Καλλέργη.

Τήν εποχή τοϋ Γεωργίου Α', άνέκτησε τούς βαθμούς του καί προήχθη σέ άντι- 
στράτηγο. Τότε έγραψε καί τά γνωστά του «’Απομνημονεύματα». Άπέθανε τό 1864, 
άπό σωματική έξάντλησι. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι).

Μακρυνίτσας.
Πάροδος τής όδοϋ Πανόρμου 21, άπέναντι στον «Άγιο Δημήτριο», ’Αμπε

λοκήπων.
Ή  Μακρυνίτσα, κωμόπολις τής έπαρχίας Βόλου, έχει περί τις 2 χιλιάδες 

κατοίκους. Ώ ς πρώτος οικιστής της, άναφέρεται ό δυνάστης τής Δημητριάδος Κο- 
μνηνός Δούκας Άγγελος Κωνσταντίνος ό Μαλκασσινός, πού ίδρυσε καί τήν μονή 
τής Παναγίας τής Μακρυνίτσας (1190 μ.Χ.). Τήν εποχή τής τουρκοκρατίας διετέ- 
λεσε πρωτεύουσα τοίν βακουφικών κωμοπόλεων τοϋ Πηλίου.

(Συνεχίζεται)



=  Ε I Δ  Η Σ Ε I Σ Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι  Α Ι  =

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ. κ. Δημή- 
τριος Πολίτης, Σπυρίδων Μάργαρης, Ήλίας Μιχαλαρέας, Γεώργιος Μπάϊμπας καί 
Γεώργιος Βαρδάκης.

*
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Άνακοινοΰμεν δτι διά Β.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις την 22—6—63 καί δη- 
μοσιευθέντος είς τδ ύπ’ άριθμ. 240 Φ.Ε.Κ. (Τ.Γ.) τής 7—9—1963, άπενεμήθησαν 
τα κάτωθι Μετάλλια είς τον ’Αστυνόμον Β ' — 6541— κ. Παπατριανταφύλλου 
Στέφανον κ. ά. 1) Πολεμικός Σταυρός Γ' Τάξεως καί 2) Μετάλλιον Έξαι- 
ρέτων Πράξεων, ενεκεν προσφοράς πολυτίμων υπηρεσιών είς την Συμμαχικήν ύπό- 
θεσιν καί διότι διά του έξαιρετικοϋ θάρρους καί τής άπαραμίλλου μαχητικότητός των, 
κατέφερον καίρια πλήγματα κατά των στρατευμάτων του έχθροΰ διαρκούσης τής Κα
τοχής, καθ’ ήν υπηρέτησαν είς τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας των ’Οργανώ
σεων Ε.Δ.Ε.Σ. (Ν. ΖΕΡΒΑ) καί ουτω συνέβαλον τά μέγιστα είς την άπελευθέρω- 
σιν τής Χώρας.

—Δι’ άποφάσεως του 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθησαν είς τον 
’Αστυφύλακα κ. ’Αλέξανδρον Άθανασάκην : 1) τό Χρυσοϋν Άριστεΐον ’Ανδρείας 
καί 2) ό Πολεμικός Σταυρός Γ' τάξεως.

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή είς τούς: 1) Άρχιφύλακας κ.κ. Ήλίαν Κούκην καί Βασίλειον Νεροΰ- 
τσον καί 2) ’Αστυφύλακα κ. Άριστείδην Κοκονούζην, διότι άπαντες, καί έν τώ κύ
κλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, ιδιαιτέ
ρας έπιμελείας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, 
έπέτυχον την σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου κακοποιού Παναγιώτου Φωτάκη, συμβα- 
λόντες άποτελεσματικώς είς τήν έξιχνίασιν 16 κλοπών διά ρήξεως καταστημάτων, 
ας ό έν λόγω κακοπο’ιός είχε διαπράξει κατά καιρούς.

Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν ό ’Αστυνόμος Α' κ. ’Ιωάννης Πουρνα- 
ρόπουλος καί ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Δημήτριος Γιαλαμάς, διότι, ό μέν πρώτος, ώς 
Προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας ’Αναζητήσεων τής Υ.Γ.Α., δι’ έπιτυχοΰς καθοδηγή- 
σεως τών ΰπ’ αύτόν υπαλλήλων καί έπιδεξίου χειρισμού τής όλης ύποθέσεως, συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα είς τήν σύλληψιν τοϋ ώς άνω κακοποιού, τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ 
αυτού διαπραχθεισών κλοπών, τήν άνεύρεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων είς τούς 
παθόντας, ό δέ δεύτερος, ένεργήσας, ύπό τήν κατεύθυνσιν τού Προϊσταμένου του, 
μετά ζήλου, έπιμελείας καί μεθοδικότητος, έξέτασιν τού συλληφθέντος έπικινδύ- 
νου κακοποιού, έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών 16 κλοπών 
διά ρήξεως.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Σωτήριον Τασούλαν, διότι οδτος τήν 28-6-64 
καί περί ώραν 17.30', έκτος ύπηρεσίας τυγχάνων καίλουόμενος είς τήν πλάζ Βουλιαγ
μένης, άντιληφθείς έντός τής θαλάσσης άτομον, ήλικίας 55 έτών, κινδυνεΰον νά πνι- 
γή, έσπευσεν άμέσως είς βοήθειάν του καί, χάρις είς τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ 
αύταπάρνησιν, ψυχραιμίαν, θάρρος καί άποφασιστικότητα, κατώρθωσε νά μεταφέ- 
ρη τούτο είς τήν άκτήν καί διά τών πρώτων βοηθειών, ας έν συνεχεία τού παρέσχε 
νά διασώση τούτο έκ βεβαίου πνιγμού, προκαλέσας, διά τής ένεργείας του ταύτης, 
τά εύμενή ύπέρ αύτοΰ καί τού ’Αστυνομικού Σώματος σχόλια τού διασωθέντος, τοϋ 
κοινού, τού Λιμενικού Σώματος καί τού τύπου.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί


