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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944
Τ οϋ κ . Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Θά ένθυμήται πάντοτε το Δεκέμβρη τοϋ 1944 ό ελληνικός 
Λαός. Καί τοΰτο γιατί ό ’ίδιος ό κομμουνισμός πέτυχε ν’ αποτύ
πωση την ανάμνηση αυτή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, άπό την επο
χή εκείνη, κάθε Δεκέμβρη στήν Ελλάδα ν’ άποτελή ένα μαΰρο 
σταθμό, που μπροστά του οί επερχόμενες γενεές θά στέκουν μέ 
φόβο, γ ιά  ν’ ανταλλάσσουν γιά  το μέλλον τά πικρά διδάγματα τοϋ 
παρελθόντος.

Και τή φρικτή αυτή ανάμνηση τής στυγνής τρομοκρατίας, μέ 
τις απάνθρωπες εκτελέσεις, τους διωγμούς, τά βασανιστήρια, τις σφα
γές, τούς εμπρησμούς, τις άνατινάξεις, τις λεηλασίες, τις όμηρίες και 
τούς ομαδικούς τάφους, δεν τήν εμπνέει ή διάθεση άναμοχλεύσεως 
των παθών. Τήν υπαγορεύει ή φωνή τοϋ αίματος χιλιάδων ηρωι
κών νεκρών, οί όποιοι, υπακούοντας στις επιταγές τοϋ "Εθνους, έπε
σαν μαχόμενοι ή βρήκαν τραγικό θάνατο.

Γι’ αύτό το λόγο προβάλλει ώς επιτακτικό καθήκον όλων τών 
Ελλήνων ή ανάμνηση τοϋ αιματοβαμμένου Δεκέμβρη 1944, γιά  
νά σωφρονιζώμαστε καί ν’ αγρυπνούμε. Έξ άλλου ό Δεκέμβρης τοϋ 
1944 δεν αντιπροσωπεύει άπλώς μιά συμβολική νίκη τής ελληνικής 
ανδρείας, άλλ’ αποτελεί μιά άπ’ τίς πολλές αιματηρές φάσεις ενός 
σκληρού άγώνος, εναντίον εκείνων πού απεργάζονται τήν κατάλυση 
τής εθνικής καί κοινωνικής ελευθερίας τής Ελλάδος.

Είναι δέ γεγονός αναμφισβήτητο ότι ή νίκη τής Ελλάδος κατά 
το Δεκέμβρη τοϋ 1944, υπήρξε, κατ’ εξοχήν, νίκη τοϋ Λαοΰ καί
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των Σωμάτων ’Ασφαλείας, γιατί σ’ αυτούς έλαχεν ό κλήρος ν’ αντι
προσωπεύουν, κατά τις φοβερές εκείνες ήμερες, μαζί μέ τούς άνδρες των 
’Ενόπλων Δυνάμεων τό ελληνικό Κράτος. Δικαίως, λοιπόν, πρέπει νά εί
ναι ύπερήφανοι γ ιά  όσα ύπέροχα ύπέρ τής πατρίδος έπετέλεσαν, άλλά 
καί γιατί, κατά πρώτο λόγο καί κυρίως, εναντίον αύτών έστράφη ή 
μανία των κομμουνιστών, προς την εγκληματική πορεία τών όποιων 
ύψώθησαν σάν άνασχετικοί φραγμοί.

Τό Έθνος δεν λησμονεί ποτέ τήν προσφορά τους, τις θυσίες τους, 
τή γενναιότητα, τή φιλοπατρία τους καί τήν άκλόνητη προσήλωσή 
τους στά υπέροχα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού.

Στο σκληρό έκεϊνο αγώνα οί άστυνομικοί διεκρίθησαν ιδιαίτερα 
καί ύπέστησαν τά πάνδεινα. Έπείνασαν, έταλαιπωρήθησαν, εμαρτύ- 
ρησαν, άλλά, χωρίς νά ύποκύψουν, χάρισαν στο "Εθνος τή Νίκη.

Τό "Εθνος άποτίει φόρο τιμής καί εύγνωμοσύνης στίς στρατιές τών 
ήρώων καί τών μαρτύρων πού θυσιάσθηκαν στο βωμό τής τιμής καί 
τοΰ καθήκοντος. Ή Θυσία τους ας μας έμπνέη σέ υψηλές πράξεις, γιά  
τήν άξιοποίηση καί θεμελίωση τής Νίκης εκείνης, πού κερδήθηκε μέ 
πολύ αίμα.

** *
Τώρα τό "Εθνος επιδίδεται σέ ώραίους ειρηνικούς άγώνες άναδη- 

μιουργίας καί προόδου. Καί τά Σώματα ’Ασφαλείας μέ τίς "Ενοπλες 
Δυνάμεις παραμένουν πάντοτε οί άποφασιστικοί στρατιώτες τής Ειρή
νης, περιφρουροΰντες τήν ’Ελευθερία καί τήν ’Ασφάλεια τοΰ Λαού μας 
καί προστατεύοντας άπό κάθε έπιβουλή τή Δημοκρατία μας.

Ν. Α.
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'Υπδ τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

4. Κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν. Τό δικαστήριον, έν τη κρίσει του περί δεκτικότητος ή 
μή της (αναμορφωτικής άγωγής, οφείλει νά έξετάση, κατά πόσον ή φθορά τοϋ χαρα- 
κτήρος τοΰ άνηλίκου έχει χωρήσει έπί τοσοΰτον, ώστε νά μή άρκή πλέον ή αναμορ
φωτική άγωγή προς άνακοινώνικοποίησίν του, άλλ’ άπαιτεϊται νά έπιχειρηθή ή δρα- 
στικωτέρα «σωφρονιστική» άγωγή. Μή λησμονώμεν ότι κατ’ ουσίαν καί ό περιορι
σμός τοΰ έφήβου έγκληματίου έν σωφρονιστικοί καταστήματι συνιστα ά γ ω γ ή ν. 
Μάλιστα ό παιδαγωγικός χαρακτήρ προέχει τοΰ ποινικοΰ. Έ πί περιορισμού έν σω
φρονιστικοί καταστήματι, πρόκειται περί παιδαγωγικής μεταχειρίσεως ποινικής 
χροιάς. Άντιθέτως έπί των ποινών κατά τής έλευθερίας κατά των άγόντων τής με- 
τεφηβικήν ηλικίαν, πρόκειται περί ποινικής μεταχειρίσεως παιδαγωγικής χροιάς.

5. Δ ι ά ρ κ ε ι α .  'Ο κώδιξ ορίζει ότι τά υπό τοΰ δικαστηρίου διαταχθέντα 
άναμορφωτικά μέτρα παύουσιν αυτοδικαίως άμα τη συμπληρώσει τοΰ 21ου έτους 
τής ηλικίας.

Κατά τήν ήμετέραν κρίσιν θά έδει νά έπεκταθή τό έν λόγω όριον μέχρι τοΰ 25ου 
έτους, περί ό περίπου έπέρχεται ή βιολογική ένηλικίωσις. Πρόωρος στέρησις τής 
άναγκαιούσης αναμορφωτικής άγωγής άποβαίνει βλαπτική.

IX. Τά έπί μέρους άναμορφωτικά έργα.
1. 'Ο Π.Κ. άρθρ. 122 καθορίζει περιοριστικώς τά ποικίλα άναμορφωτικά μέ

τρα. 'Η περιοριστική άπαρίθμησις ύποδηλοΐ δυσπιστίαν τοΰ νομοθέτου έναντι τοΰ 
δικαστοΰ άνηλίκων, μή έχοντος έλευθέρας τάς χεϊρας του, όπως διαμόρφωση καί 
καταγνώση καί έτερα κατά τήν κρίσιν του ένδεικνυόμενα παιδαγωγικά μέτρα πρός 
σωτηρίαν τοΰ άνηλίκου. ’Άλλως τό σχέδιον (οόχί ό τελικώς ψηφισθείς νόμος) τοΰ 
γερμανικοΰ νόμου περί δικαστηρίων άνηλίκων έτους 1923.

2. Τά προβλεπόμενα άναμορφωτικά μέτρα εϊναι τά επόμενα :
α) «Έ  π ί π λ η ξ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ » .  Προκριτέος ό όρος «νουθεσία», 

άποδίδων πληρέστερον τό παιδαγωγικόν περιεχόμενον τοΰ μέτρου. 'Η έπίπληξις 
δεν πρέπει νά ένεργήται ένώπιον τρίτων, διότι τότε έξευτελίζει τήν προσωπικότητα 
τοΰ άνηλίκου καί ένσταλάζει μίσος έν τη ψυχή του. Συνιστώμεν, όπως ή έπίπληξις 
γίνηται προφορικώς καί μετά πατρικής προσήνειας, σοβαρότητος καί ούχί άγριότη- 
τος. 'Ομοίως συνιστώμεν, όπως παρακολουθήται καί έλέγχηται τό άποτέλεσμα τής 
άναμορφώσεως τοΰ άνηλίκου έν τη πράξει, κατόπιν τής γενομένης έκ μέρους τοΰ δι
καστηρίου άνηλίκων έπιπλήξεως· έν περιπτώσει δ’ άποτυχίας τοΰ έπιβληθέντος 
τοιούτου παιδαγωγικοΰ μέτρου, δέον νά καταγινώσκηται έκ μέρους τοΰ δικαστηρίου 
άνηλίκων έτερον προσφορώτερον άναμορφωτικόν μέτρον. Τοιαύτη δ’ είναι, καθ’ η
μάς κριτάς, άφορμωμένους άπό παιδαγωγικών κριτηρίων, συμφώνως πρός τό νέον 
πνεΰμα τοΰ καθιερουμένου υπό τοΰ νέου Έλληνικοΰ Ποινικοΰ Κώδικος νέου « Π α ί- 
δ α γ ω γ ι κ ο ΰ  Ποινικοΰ Δικαίου ’Ανηλίκων», ή ορθή έρμηνεία τοΰ Π.Κ. άρθρ. 
124 περί μεταβολής τών καταγνωσθέντων άναμορφωτικών μέτρων.

β )  « Θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό τ ή ν  υ π ε ύ θ υ ν ο ν  έ π ι μ έ 
λ ε ι  α ν τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν ,  έ π ι τ ρ ό π ω ν  ή κ η δ ε μ ό ν ω ν  α ύ τ ο ΰ » .  Συ- 
νιστώμεν τό μέτρον, οσάκις οί οικείοι τοΰ άνηλίκου εϊναι καλής πίστεως, όπότε θά



1060 I. Παπαζαχαρίου

γίνωσι παραστάται καί συναντιλήπτορες τής ηθικής σωτηρίας του ανηλίκου. Άντε- 
δείκνυται πάντως, είς ήν περίπτωσιν τό οικογενειακόν περιβάλλον είναι ηθικώς σα
θρόν. 'Ο δικαστής άνηλίκων έν τή πράξει δέον τακτικώς, έν παιδαγωγικοί οικογενεια
κοί συμβουλίω μετά των καλής πίστεως γονέων, νά έρευνα την πορείαν τής ηθικής 
άγωγής τοΰ άνηλίκου. ’Ά ς μη έπαναπαύηται είς τήν άπλήν έφ’ άπαξ εξαγγελίαν του 
μέτρου.

Έν συνεχεία συνιστώμεν καί ενταύθα τά προκειμένου περί του άναμορφωτι- 
κοϋ μέτρου τής έπιπλήξεως λεχθέντα, ήτοι δπως παρακολουθήται καί έλέγχηται έν 
τή πράξει τό άποτέλεσμα τής άναμορφώσεως τοϋ άνηλίκου, κατόπιν τής γενομένης 
έκ μέρους τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων παραπομπής τοΰ άνηλίκου ύπόί τήν υπεύθυνον 
έπιμέλειαν των γονέων, έπιτρόπων ή κηδεμόνων (τοιαύτη δ’ είναι καθ’ ήμας ή ορθή 
έρμηνεία τοΰ Π.Κ. άρθρ. 124 περί μεταβολής των καταγνωστέων άναμορφωτικών 
μέτρων).

γ ) « Θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  π ρ ο 
σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  ε τ α ι ρ ι ώ ν » .  Συνιστώμεν τήν συνεργασίαν μετ’ έγκρι
των καί σεμνών θρησκευτικών σωματείων, μετά τών εύγενών σωμάτων τών προσκό
πων καί τών οδηγών, καί τέλος μετά σεμνών καί εύγενών άθλητικών σωματείων. 
"Εγκριτος ό έν Άθήναις άπό τοΰ έτους 1924 λειτουργοΰν Σύλλογος «Μέριμνα ’Ανη
λίκων», ύπέρ τής ευτυχίας τοΰ οποίου ήνάλωσαν τήν προσωπικότητά των αί άείμνη- 
στοι μεγάλαι φιλάλληλοι, Ραλλοΰ Γεωργαντά καί ’Αμαλία Ψάλτη, πλήν καί άλλαι 
εύγενεΐς Έλληνίδες. Οί δικασταί καί εισαγγελείς άς προωθήσωσι τήν δημιουργίαν 
προστατευτικών έταιριών έν τή περιφερείς παντός δικαστηρίου άνηλίκων.

δ) « Θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  ι δ ρ υ 
μ ά τ ω ν » .  Συνιστώμεν τήν συνεργασίαν μετά τοΰ άόκνως προμαχομένου ύπέρ πά- 
σης εύποιΐας Έθνικοΰ 'Ιδρύματος τών Βασιλέων, περί οδ καί ό προβλέπων τήν συν
εργασίαν ταύτην νόμος (1950), μετά τοΰ έπιδείξαντος λαμπράν δράσιν Π.Ι.Κ.Π.Α. 
καί μετά τοΰ 'Ιδρύματος τοΰ ’Εράνου Βορείων ’Επαρχιών.

ε) « Θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  ύ π ό  τ ή ν  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  ε ί δ ι -  
κ ο ΰ  έ π ι μ ε λ η τ ο ΰ » .  'Ο έπιμελητής έσεται ό έν παντί «φύλαξ άγγελος» τοΰ 
άνηλίκου, δστις θά προστατεύση αυτόν κατά παντός κινδύνου καί θά άνδρίση αυτόν 
προς κτήσιν τής ήθικής ευτυχίας.

'Ο διορισμός ως ειδικών έπιμελητών έντιμων καί άγαθών οικογενειαρχών,έμ- 
πνευσμένων έπαιδευτικών (οραματίζομαι αύτήν τήν στιγμήν τήν φυσιογνωμίαν τοΰ 
άειμνήστου μεγάλου διδασκάλου καί Γυμνασιάρχου μου έν τώ ΓΙροτύπω Κλασσικώ 
Γυμνασίω τοΰ Διδασκαλείου Μέσης Έκπαιδεύσεως Δημητρίου Γουδή) ή πεφωτι
σμένων ιερέων (τοιαύτη φερ’ είπεΐν είναι ή εΐκονιζομένη έν τώ μυθιστορήματι άγια 
μορφή τοΰ ίερέως Γρηγορίου ύπό τοΰ Σώτου Χονδροπούλου «Στον άγρό τοΰ θερι- 
σμοΰ» (β' έκδ., Άθήναι 1955), ούχ ήττον τοιαύτη είναι καί ή μή άποτελοΰσα πλά
σμα φαντασίας, άλλά σήμερον ζώσα Ελληνική μορφή τοΰ άνωτέρας πνοής Αΐδεσι- 
μωτάτου 'Ιερέως Έλευσΐνος Γεωργίου Πυρουνάκη), θά έπιτρέψη τήν έν τή πράξει 
άναπλήρωσιν τοΰ κενοΰ τοΰ νόμου, άγνοοΰντος δυστυχώς τά άναμορφωτικά μέτρα τής 
τοποθετήσεως παρά ξένη έντίμω καί άγαθή οικογένεια, τής παραπομπής εις τάς 
σχολικάς άρχάς καί τέλος τής παραπομπής τοΰ άνηλίκου ύπό τήν έπιμέλειαν τής 
έκκλησίας. 'Ομοίως παράλειψις θά ήτο, έάν δεν άνεφέρομεν καί τήν δλην δράσιν τοΰ 
Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ.κ. Μεθοδίου Καλπογιάννη, Προϊσταμένου 
τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ Παντανάσσης καί Προφ. Ήλιοΰ Τζιτζιφιών.Έχων λεπτήν ψυχήν 
άκούει εις πάσαν φωνήν δυστυχίας, άλλά, ών μετριόφρων, κρύπτει πάν ύπ’ αύτοΰ 
πραττόμενον καλόν.

στ) « Τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  ε ί ς  α ν α μ ο ρ φ ω τ ι 
κ ό ν  κ α τ ά σ τ η μ α » .  Τά λειτουργοΰντα, οίσιαστικώς δύο, άναμορφωτικά ίδρύ-
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ματα (εν St’ άρρενα καί έτερον διά θήλεα ) τοϋ Υπουργείου έπί της Δικαιοσύνης δεν 
άποδίδουσι, παρά τήν άφοσίωσιν τοϋ προσωπικού. ’Απαιτείται ή πρόκρισις ποικί
λων, μικρών, οΐκογενειακώς λειτουργούντων, άναμορφωτικών ιδρυμάτων, έπιτυγ- 
χανομένης οΰτω της κατ’ έξατομίκευσιν άγωγής. "Οσον περισσότερον είναι τό πλή
θος των τροφίμων έν ένί ίδρύματι, κατά τοσοϋτον μειοϋνται τά ποσοστά τής έπιτυ- 
χίας. Κτίρια δίκην στρατώνων, οΐον τό τοϋ Κορυδαλλού, άποκρούονται μετά δυνά- 
μεως.

ζ) « ’Ε π ι β ο λ ή  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  ε ι ς  τ ο ν  ά ν ή λ ι κ ο ν » .  Διά 
τοϋ δικαιώματος προς επιβολήν τοιούτων υποχρεώσεων δύναται ό έμπνευσμένος δι
καστής άνηλίκων νά άναπτύξη πλουσιωτάτην άναμορφωτικήν δράσιν. Μεταξύ των 
άλλων συνιστώμεν τήν ένέχουσαν πλούσιον ηθικόν περιεχόμενον ύποχρέωσιν τοϋ 
άνηλίκου, δπως έκ τής ιδίας του έργασίας άποζημιώση παν θϋμα τής εγκληματικής 
του δράσεως καί δπως προβαίνη έκ παραλλήλου εις άγαθοεργίας. ’Ανάγκη πάντως 
νά προπαρασκευασθή ό άνήλικος καταλλήλως, ώστε αύτοβούλως νά συνεργή εις τό 
εργον τής έπουλώσεως των πόνων των συνανθρώπων.

X. Συναισθήματα των παιδαγωγονντων.
’Αλλά, γενικώς εΐπεΐν, ώς άπαραίτητον προϋ7Ϊόθεσιν τής επιτυχίας οίουδήπο- 

τε έργου ήθικής άναμορφώσεως τοϋ έγκληματήσαντος άνηλίκου, θεωροΰμεν τήν συν- 
αίσθησιν πραγματικής άγάπης έναντι αύτοΰ έκ μέρους παντός τεταγμένου οργάνου, 
δικαστοΰ άνηλίκων ή ετέρου. Άποκρούομεν, πάση δυνάμει, τήν συμμετοχήν προσώ
πων, μή έμφορουμένων ύπό άφθονων συναισθημάτων κοινωνικής φιλαλληλίας, άδο
λου χριστιανικής άγάπης προς τούς συνανθρώπους, καί είδικώτερον καί αγνής στορ
γής προς τούς άνηλίκους.

’Αληθώς τό μέγα μυστικόν τής Παιδαγωγικής ’Επιστήμης είναι ή άγάπη. 
Διά τής άγάπης, ήτις «μακροθυμεί, χρηστεύεται, ούκ άσχημονεΐ, ού ζητεί τά έαυ- 
τής, ού παροξύνεται, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα ύπομένει». 
Διά τής άγάπης, ήτις «ουδέποτε έκπίπτει», (Παύλου Α' προς Κορινθίους ’Επιστο
λή, XIII).

Κατά τον X. Γκιτάκον : «Δεν νομίζετε δτι ό ψυχολογικός άμβων τοϋ Adler 
εύρίσκεται έν άρμονία προς τον άμβωνα τής ήθικής διδασκαλίας τής χριστιανικής έκ- 
κλησίας, τής έκκλησίας τής άγάπης ; "Οτι τό κήρυγμα τοϋ μετά λόγου βιώσαντος 
σοφοΰ είναι κήρυγμα τών αιωνίων τής χριστιανικής ήμών πίστεως άληθειών, άκουό- 
μενον άπό τοϋ έπιστημονικοΰ πεδίου ; »

XI. ’Ε π ί λ ο γ ο ς .
Τελευτώντες άναφερόμεθα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον : «"Ος, έάν δέ- 

ξηται παιδίον τοιοΰτον εν, έπί τώ όνόματί μου, έμέ δέχεται » ! Διά τών ολίγων τού
των λέξεων ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός άπένειμε τήν δέουσαν μεγαλειώδη ά- 
ξίαν εις τήν παιδικήν ήλικίαν καί τήν ύπέρ αυτής κοινωνικήν πρόνοιαν. Μεγίστη πρόσ- 
κλησις προς τούς άνθρώπους. Διότι ή νεότης συνιστα τάς πρώτας άκτΐνας τής αυ
γής, α'ίτινες δύνανται νά προμηνύωσι λαμπράν, πλήν δμως, ίσως, δυστυχώς καί 
σκοτεινήν ημέραν. Πολιτεία σώφρων τοϋ Κράτους καί τής Κοινωνίας ύπέρ τής προς 
τελειότητα άγωγής τής νεολαίας, ύπισχνεΐται έλπίδα καί ένθάρρυνσιν, προς γενικήν, 
άνωτέρας πνοής, προαγωγήν τής άνθρωπότητος. Άντιθέτως οίαδήποτε καταφρόνη- 
σις τής τοιαύτης πολιτικής θά θεμελιώση γενικήν ήθικήν πτώσιν καί διάλυσιν, άνευ 
ετέρου δέ θά φονεύση τήν ευτυχίαν τοϋ άνθρωπίνου γένους.

I. Π Α Π Α Ζ Α Χ Α Ρ ΙΟ Υ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΕΞ ΙΧ Ν ΙΑ ΣΙΣ ΕΝ Ο Σ Θ ΑΝ ΑΣΙΜ Ο Υ ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ
-------------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------

Νά καί ένα παράξενο φονικό, πού άπ’ άλλου ξεκίνησε καί άπ’ άλλου ξεδιάλυνε, 
καί πού άπετέλεσε μια άκόμη επιτυχία τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Αύτο συνέβη στον 
Πειραιά κατά τον Μάρτιο τοϋ 1928, όταν ενα τμήμα τής γειτονικής παραλιακής 
μεγαλοπόλεως, το κεντρικό, τής κυρίως πόλεως, άστυνομεύετο άπο την ’Αστυνομία, 
καί τα προάστιά του άπο τη Χωροφυλακή.

•Ένα πρωινό, στις 15 Μαρτίου 1928, το 9441 ταξί σταμάτησε μπροστά στο 
«Τζάννειο» Νοσοκομείο καί ό οδηγός του Βασίλειος Λιαδάκος φώναξε άμέσως για
τρούς καί νοσοκόμους, προβάλλοντας στην είσοδο.

—’Ελάτε γρήγορα . . . ’Έχω ένα βαρειά πληγωμένο μέσα στο ταξί . . . ’Έχει 
τοϋ κόσμου τήν αιμορραγία.

’Αμέσως έτρεξαν γιατροί καί νοσοκόμοι καί μ’ ένα φορείο κουβάλησαν άπο το 
πίσω κάθισμα τοϋ αυτοκινήτου τοϋ Λιαδάκου πού ήταν καταματωμένο τον τραυμα
τία πού μετέφερε. Ό  τραυματίας ήταν κάποιος Νίκος Τσαλίκης, 35 χρόνων, πρόσφυ
γας άπο τά Δαρδανέλια, ύλοτόμος καί φορτοεκφορτωτής, μόνιμος κάτοικος στο Νησί 
των Καλαμών, πού προσωρινά έμενε στον Πειραιά. ’Έφερε ένα τραΰμα άπο σφαίρα 
διαμπερές μέ είσοδο επάνω άπο τύ δεξιό γλουτό καί έξοδο άπο εμπρός, λίγο δεξιώτερα 
άπο τον άφαλό. Τό βλήμα τοϋ είχε κόψει μέσα τά έντερα τοϋ φουκαρά καί ό Τσαλίκης 
σφάδαζε άπο τούς πόνους. 'Η κατάστασίς του ήταν άπελπιστική καί λίγες ήσαν οι 
ώρες του, γιατί τήν έποχή εκείνη, πού τά άντιβιοτικά ήσαν άγνωστα, ή περιτονΐτις 
πρώτα καί ό θάνατος ύστερα, θά ήταν τά άναγκαϊα επακόλουθα. Καμμιά ελπίς σω
τηρίας δέν ύπήρχε καί οί γιατροί πού τό ήξεραν, πριν νά τον βάλλουν στό χειρουργείο 
καί νά τοϋ κάνουν λαπαροτομία, μήπως ένα στις δέκα χιλιάδες φορές τον σώσουν, 
προσπάθησαν νά τοϋ πάρουν λίγα λόγια γιά τό πώς τραυματίσθηκε.

. — Νά, ήμουνα σήμερα τό πρωί στά Μανιάτικα καί συνάντησα τον ξυλέμπορο 
Κωνσταντινίδη, δέν θυμάμαι όμως σέ ποιο δρόμο. ’Εκεί λίγο πιο πέρα τσακώθηκε 
ό Δημήτριος Κωστέας, ένας εργάτης, μέ ένα άγνωστό μου. Τον Κωστέα τον ήξερα 
άπο τήν Καλαμάτα πού δουλεύαμε μαζί στό λιμάνι, ξεφορτώνοντας τά καράβια. Πήγα 
νά τούς χωρίσω έκεΐ πού τσακωνόντουσαν, μά έπεσαν δυο - τρεις πιστολιές καί μ’ 
άρπαξε καί μένα μιά σφαίρα. "Υστερα καί οί δύο αύτοί πού έμάλωναν όταν κατά
λαβαν ότι πληγώθηκα εγώ, τό σκάσανε. "Υστερα έφυγα κι’ εγώ . . . Αύτό συνέβη τήν 
περασμένη νύχτα λίγο πριν ξημερώση. ’Έμεινα δυο τρεις ώρες στό σπίτι γιατί νό
μιζα ότι είχα μονάχα τή σφαίρα στά ψαχνά καί ότι τό τραΰμα ήταν επιπόλαιο καί 
θά περνοΰσε Μά μέ έσφιξαν οί πόνοι καί μόλις ξημέρωσε βγήκα άπο τό σπίτι καί 
πήγα στή στάσι τοϋ λεωφορείου. Έ κεΐ βρήκα ένα τ α ξ ί . . . Δέν μπορούσα νά βα
στάξω άπο τούς πόνους καί έβαλα τις φωνές. 'Ο σωφέρ μέ άρπαξε καί μ’ έφερε εδώ . .

Σέ λίγο, πού φούντωσε ό πυρετός, ό Τσαλίκης άρχισε τά παραμιλητά. Καί
έλεγε:

— Δέν έκανε καλά . . Μ’ έφαγε μπαμπέσικα ό άτιμος . . . Θά μοΰ τό πληρώση 
άκριβά . . .

Έ ν τώ μεταξύ ή Διεύθυνσις τοϋ «Τζανείου» εΐχεν ειδοποιήσει γιά τον σοβαρό 
τραυματισμό τοϋ Τσαλίκη τή Γενική ’Ασφάλεια τής ’Αστυνομία Πόλεως Πειραιώς 
καί ένας άρχιφύλακας καί ένας άστυλφύλακας βρισκόντουσαν στό προσκέφαλο τοϋ 
τραυματίου, σημειώνοντας τό κάθε τί πού έλεγε, μήπως καί πέθαινε χωρίς νά τοϋ 
πάρουν έγγραφη κατάθεσι. Καί τά όσα θά έλεγε ό τραυματίας θά είχαν άξια υστέρα 
γιά τήν άνάκρισι.

Τά παραμιλητά τοϋ τραυματισμού συνεχιζόντουσαν :·
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—Δεν έκανε καλά... Μ’ έφαγε μπαμπέσικα ό άτιμος... Θά μοϋ τό πλήρωσή 
άκριβά.

Καί σέ λίγο έπρόσθεσε :
—Τηλεγραφήστε στό Νησί των Καλαμών, στον κουνιάδο μου. Ή  γυναίκα μου 

είναι έτοιμόγενη, δέν θά προλάβη νάρθη καί δεν θά μπορή, μιά κι’ είναι στήν ώρα 
της. ’Εγώ πεθαίνω... "Αχ ας μπορούσα γιά τελ.ευταία φορά νά φιλήσω τό μωρό πού 
θά γεννηθή... Τό παιδί μου... Τό σπλάχνο μου... ’Εγώ πεθαίνω... Τό καταλαβαίνω... 
Καί γιατί ;... ’Εγώ ήμουνα καλός καί ήσυχος άνθρωπος. ΤΗταν τυχερό... ’Αλλά 
φταίει κι’ ό Κωστέας... ’Εγώ ήμουνα ήσυχος καί καλός... Αύτός οχι, καί μ’ έφαγε... 
Πάω σαν τό σκυλί στ’ άμπέλι.

—Θέλεις νά διωχθή ποινικώς ; Τον ρώτησε ό άρχιφύλακας.
—Ναί, θέλω νά τό πληρώση ό άτιμος. "Αν τον βρήτε καί τον πιάσετε... Γιατί 

μέ καύ.τησε άτιμα...
Αυτές ήσαν καί οί τελευταίες του λέξεις. Γιατί τον έβαλαν στο χειρουργείο καί 

μετά τή, λαπαροτομία δεν μπόρεσε πιά νά συνέλθη καί ξεψύχησε.
' Η ύπόθεσις φάνηκε στην αρχή σαν ένα παιχνιδάκι άπό άστυνομικής πλευράς. 

Δυο τσακώθηκαν καί πυροβολήθηκαν καί τρίτος άσχετος πλήρωσε τή νύφη μέ τη 
ζωή του, ένώ αύτοί τό έσκασαν καί χάθηκαν. 'Ο ένας άπ’ αυτούς ήταν κάποιος πρώην 
λιμενεργάτης στην Καλαμάτα καί τότε στον Πειραιά, ό Δημήτριος Κωστέας πού 
έμενε κάπου στά Μανιάτικα. Αύτός θά ήξερε φυσικά καί ποιος ήταν καί ό άλλος, ό 
άγνωστος στον Τσαλίκη, μέ τον όποιον είχαν τσακωθή. "Αμα έπιαναν καί τούς δυο 
θά ξεκαθάριζαν ποιος άπό τούς δυο είχε ρίξει τή σφαίρα πού σκότωσε τον Τσαλί
κη. Άστυνομικώς λοιπόν ή ύπόθεσις έπρεπε ν’ άρχίση άπό τήν άνεύρεσι καί σύλλη- 
ψι τού Κωστέα. Καί ή προανάκρισις καί διερεύνησις τής ύποθέσεως άνετέθη στον 
τότε ύπαστυνόμο καί άργότερα αστυνομικό Διευθυντή, τον κ. Γιάννη Μαρκάκο, φ ί
λο μου καί συμπατριώτη μου. 'Ο Μαρκάκος, έξυπνος καί δραστήριος άστυνομικός 
πού ήξερε, άφοϋ ήταν Μανιάτης, δλη τή Μανιάτικη παροικία τοϋ Πειραιά, ξεκίνησε 
άμέσως γιά νά βρή καί νά πιάση τον Κωστέα. ’Αλλά ούτε στά Μανιάτικα, ούτε στο 
λιμάνι, ούτε στήν Κοκκινιά, τήν τότε σχηματιζομένη σημερινή μεγαλόπολι Νίκαια, 
ούτε πουθενά άλλου ήξεραν κανένα Δημήτριο Κωστέα λιμενεργάτη. "Ενα τηλεγρά
φημα στήν Καλαμάτα έφερε γ ι’ άπάντησι δτι έκεϊ κανένας λιμενεργάτης παληός δέν 
λεγόταν Δημήτριος Κωστέας. Ό  Κωστέας ήταν τελείως άγνωστος καί φαινόταν 
πρόσωπο άνύπαρκτο. Καί πραγμα παράξενο. "Αν καί ό Τσαλίκης έφερε τραύμα μέ 
σφαίρα, τό πανταλόνι πού τοϋ βρήκαν στο νοσοκομείο δέν είχε πουθενά τρύπες. 
Ούτε στήν είσοδο, ούτε στήν έξοδο τού βλήματος. "Αρα κάπου τοϋ άλλαξαν τά ρούχα.

'Ο Μαρκάκος συνέχισε τή διερεύνησι άπό ένα άλλο στοιχείο, πού πρόλαβε νά 
πή στά παραμιλητά του ό μακαρίτης πλέον Τσαλίκης. ’Από τον ξυλέμπορο Κων- 
σταντινίδη, γιά τό όποιον είχε πή δτι πήγαιναν μαζί στά Μανιάτικα δταν έγινε ή 
συμπλοκή άνάμεσα στον Κωστέα καί στον άγνωστο καί άρπαξε ό Τσαλίκης μιά άπό 
τις δυό-τρεΐς σφαίρες πού ρίχτηκαν. 'Ο ξυλέμπορος Κωνσταντινίδης ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο καί βρέθηκε άμέσως. Ά λλ’ άλλη άπογοήτευσις γιά τον ύπαστυνόμο κ. Μαρ
κάκο. Ό  άνθρωπος ήξερε άπλώς ένα Νικόλαο Τσαλίκη πού καμμιά φορά τον χρη
σιμοποιούσε σέ ξεφόρτωμα καί σέ μεταφορές ξυλείας, άλλά δέν είχε ιδέα ούτε γιά 
Μανιάτικα, ούτε γιά συμπλοκή καί γιά πιστολιές.

'Η ύπόθεσις πλέον άρχισε νά γίνεται πολύ παράξενη καί μυστηριώδης, παρά 
δσο φάνηκε στήν άρχή εύκολη. Πώς έπεσαν πυροβολισμοί καί τραυματί
σθηκε στά Μανιάτικα θανάσιμα ένας άνθρωπος καί τό άρμόδιο Τμήμα καί δλοι οί 
άνθρωποι πού έξετάσθηκαν δέν είχαν άκούσει τίποτε καί δπου ό υποτιθέμενος αύ- 
τόπτυς μάρτυρας—καί αύτός άξιόπιστος έμπορος—δέν είχε παραστή σέ κανένα καυ
γά καί δέν είχε άκούσει πιστολιές, ούτε είχε ΐδή τραυματιζόμενο τό Νίκο Τσαλίκη, 
πού μόλις τον ήξερε άπό τή δουλειά του; Ό  ύπαστυνόμος τον έφερε τότε στούς προϊ-
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σταμένους του καί έρωτήθηκαν δλα τά άλλα Τμήματα τάξεως στήν περιοχή του Πει
ραιώς. Οί σκοποί άστυφύλακες ερεύνησαν σέ όλες τις σκοπιές του καί δλοι έβεβαίω- 
σαν δτι πουθενά εκείνη τη νύκτα μέσα στήν πόλι δέν είχαν άκουσθή άπδ κανένα οί 
πυροβολισμοί.

Εξετάσθηκε λεπτομερέστατα ό οδηγός του ταξί Βασίλειος Λιαδάκος, πού είχε 
μεταφέρει τον Τσαλίκη στο «Τζάνειο» καί αύτός κατέθεσεν δτι τδ πρωινό εκείνο 
καθώς Ικανέ πιάτσα σέ μια στάσι τοϋ λεωφορείου στη σημερινή κεντρική πλατεία 
τής Νίκαιας, καί τότε Παλιάς Κοκκινιάς άκόμη, παρουσιάσθηκε ό Τσαλίκης μπρο
στά του καί τον παρεκάλεσε να τον μεταφέρη άμέσως σέ νοσοκομείο, γιατί «ήταν 
λαβωμένος καί τοϋ είπε δτι χάνεται». Κτένισε τότε ή Γενική ’Ασφάλεια δλη τήν Πα
λιά Κοκκινιά καί επί τέλους σέ ένα σπιτάκι βρήκε τό δωμάτιο πού έμενεν ό Τσαλί
κης καί έκεϊ βρήκε καταιματωμένα τά παλιά του τά ροΰχα μέ δυο τρύπες στο παν
τελόνι, μιά πίσω, πού ήταν καί είσοδος τής σφαίρας, καί άλλη μπροστά στά κουμπιά 
πού ήταν έξοδος. Τίποτε άλλο τό ένδιαφέρον, ούτε λεπτά βρέθηκαν στήν τρώγλη ε
κείνη. Μά άπό τό παντελόνι βγήκαν συμπεράσματα άξιόλογα. Γιατί φαινόταν δτι 
ή σφαίρα πού είχε πλήξει τό θΰμα είχε ριφθή άπό μεγάλη άπόστασι. Ό  δράστης είχε 
πυροβολήσει καθιστός ή σκύβοντας ή τό θΰμα έπρεπε νά τρέχη κάπως σκυφτά. Καί 
επειδή πιστολιές δέν είχαν πέσει στήν περιφέρεια τής ’Αστυνομίας, ό κ. Μαρκάκος 
άρχισε νά έξετάζη τήν περίπτωσι μήπως ό καυγάς καί ή συμπλοκή είχαν γίνει έξω 
άπό τήν πόλι, σέ περιοχή πού ύπαγόταν τότε στή Χωροφυλακή. Καί ψάχνοντας τις 
έφημερίδες είδε τήν άλλη μέρα, άπό τήν ήμέρα πού είχε τραυματισθή ό Τσαλίκης, 
καί συγκεκριμμένα στήν «Καθημερινή» τής 15 Μαρτίου τοϋ 1928, μιά μικρή εϊδησι. 
’Έγραφε λοιπόν ή εφημερίδα δτι τήν περασμένη νύκτα, δηλαδή τά χαράματα τής 14ης, 
στον 'Άγιο Γιάννη τό Ρέντη έγινε κάποια συμπλοκή άνάμεσα μιας περιπόλου χωρο
φυλάκων καί τριών κακοποιών. Άντηλλάγησαν πυροβολισμοί καί συνελήφθησαν 
δυο άπό τούς κακοποιούς, άλλά ό τρίτος άπό αυτούς κατάφερε νά τό σκάση. Οί συλ- 
ληφθέντες έλεγαν δτι δέν τον ήξεραν, δτι τυχαίως έμπλεξαν καί δτι αύτός πού τό 
έσκασε είχε πυροβολήσει τούς χωροφύλακες καί είχε πυροβοληθή άπ’ αυτούς. Μέσα 
στή σύντομη εκείνη είδησι, ό κ. Μαρκάκος, ό νεαρός τότε ύπαστυνόμος, είδε κάποια 
άκτίνα φωτεινή καί άποφάσισε νά τήν άκολουθήση. Μήπως ό άγνωστος κακοποιός, 
πού τό έσκασε, ήταν ό Τσαλίκης καί είχε τραυματισθή ;

'Ο ύπαστυνόμος, χωρίς νά χάση καιρό, τράβηξε άμέσως κατά τον Ά γιο  Γιάν
νη τον Ρέντη, άραιοκατωκοιμένο τότε, μέ περιβόλια καί λίγα σπιτάκια, καί βρήκε 
τον έκεϊ σταθμάρχη τής Χωροφυλακής, ενωμοτάρχη Βασίλειο Θεοδωρακόπουλο, καί 
τον ρώτησε γιά λεπτομέρειες.

—Ναί, εγώ εκείνη τή νύκτα είχα βγή μέ τούς χωροφύλακές μου Νϊκο Ψηλόγ- 
λου καί Γιώργο Λάμπρου σέ περιπολία στά περιβόλια καί στήν σιδερένια γέφυρα 
τοϋ Κηφισού είδαμε τρεις ύποπτους. Τούς είπαμε νά σταματήσουν γιά νά τούς κά
νουμε έλεγχο, άλλ’ αύτοί τό έβαλαν στά πόδια. Χώρισαν τότε καί τούς κυνηγήσαμε. 
Πιάσαμε τούς δύο, άλλά ό τρίτος, πού ξέφυγε καί ξεμάκρυνε, έβγαλε πιστόλι καί μοϋ 
έρριξε. Τότε τον πυροβόλησα κ ι’ εγώ καί οί χωροφύλακες. Αύτός δμως κατώρθωσε 
νά τό σκάση. Τούς άλλους δύο τούς έφέραμε έδώ. Είπαν δτι ονομάζονται Μαυρΐκος 
Άθηνέλης καί ’Αντώνιος Κολιός καί δτι ήσαν κάτοικοι τοϋ συνοικισμού ’Απόλλω
νος στο Μοσχάτο, δπου καί πήγαιναν. Ίσχυρίσθηκαν δτι αύτοί δέν έκαναν τίποτε 
καί δλα τά έρριχναν σ’ εκείνον πού τό έσκασε καί λέγανε δτι δέν τον ξέρανε. Μόλις 
ξημέρωσε ξαναπήγα στον τόπο τής νυκτερινής συμπλοκής καί έκεϊ βρήκα ένα περί
στροφο πεταγμένο πού μ’ αυτό είχαν ριχθή οί σφαίρες, πού παρά λίγο νά μέ σκοτώ
σουν, ένας μικρός λοστός γιά διαρρήξεις, ένα «καρακούτσι» δπως τό λένε οί διαρ
ρήκτες, ένα καπέλλο καί μιά γραβάτα. Αύτά δλα είχαν πέσει, προφανώς, άπό 
εκείνον τον άγνωστο πού τό έσκασε. 'Ο Άθηνέλης καί ό Κολιός έλεγαν ξανά καί 
έπέμεναν δτι δέν τον ήξεραν καθόλου, καί δτι τυχαίως τόν βρήκαν έκεϊ στο δρόμο. 
Τήν άλλη μέρα έφαγα τόν κόσμο γιά νά μάθω ποιος ήταν ό διαρρήκτης πού ξέφυγε
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άφοϋ πήγε νά μέ σκοτώση, αλλά δεν μπόρεσα νά μάθω τίποτε. Γύριζα δυο μέρες στα 
νοσοκομεία καί τις κλινικές τής ’Αθήνας καί του Πειραιώς για νά βρω εκείνο τον 
άτιμο γιά νά του κάνω κατηγορία γιά άπόπειρα φόνου εναντίον μου, μά δεν βρήκα 
τίποτε. ’Ήμουνα βέβαιος όμως ότι κάποια από τις σφαίρες μας τον είχε χτυπήσει, 
γιατί, ξέχασα νά σάς πω, έκεϊ πού βρήκαμε τό καπέλλο, τή γραβάτα καί τά διαρ- 
ρηκτικά εργαλεία, είχαμε βρή καί σταλαγματιές μέ αίμα. Πήγα καί στο «Τζά- 
νειο καί έκεϊ μοϋ είπαν γιά έναν Τσαλίκη. ’Αλλά μου είπαν ότι αύτός έμενε στήν 
Κοκκινιά καί ότι είχε τραυματισθή μέσα στά Μανιάτικα καί δέν έδωσα σημασία.

'Ο Μαρκάκος, βέβαιος πλέον ότι ό τραυματισμένος του «Τζανείου» πού πέθανε, 
ό Νίκος Τσαλίκης, ήταν ό διαφυγών «άγνωστος» κακοποιός καί ότι ή συμπλοκή ε ί
χε γίνει στον "Αγιο Γιάννη τό Ρέντη, ανέβηκε στήν Εισαγγελία των ’Αθηνών γιά νά 
μάθη σέ ποιές φυλακές βρισκόντουσαν ό Άθηνέλης καί ό Κολιός γιά νά τούς έξετά- 
ση. ’Αλλά έκεϊ έμαθε ότι ό Είσαγγελεύς τής ποινικής αγωγής τούς είχε αφήσει ε
λευθέρους, γιατί δέν είχε στοιχεία, ότι αυτοί είχαν τό πιστόλι καί τά διαρρηκτικά ερ
γαλεία καί ότι ένας άπ’ αύτούς είχε πυροβολ.ήσει, έφ’ όσον ό ένωμοτάρχης στήν έκ- 
θεσί του έγραφεν οτι δέν βρήκε έπάνω τους τίποτε.

'Ο ύπαστυνόμος είδε πλέον ότι δέν είχε καμμιά άρμοδιότητα έπεμβάσεως, έφ’ 
όσον, κατά πάσαν πιθανότητα, ό φόνος τοϋ Τσαλίκη δέν είχε γίνει στήν περιφέρεια 
τής ’Αστυνομίας. Καί άφοϋ άνέφερε τά πορίσματα τών έρευνών του στον τότε διοι
κητή τής Γενικής ’Ασφαλείας, άστυνόμο τότε καί μετέπειτα διευθυντή, Γιάννη Πο- 
λυχρονόπουλο καί στόν τότε άστυνομικό διευθυντή Πειραιώς καί συνταξιούχο σή
μερα ’Αρχηγό κ. Γιάννη Σπύρου, τούς είπε τά συμπεράσματα πού είχε καταλήξει 
καί τό τί είχε βγάλει ή έρευνα πού έκανε σχετικά μέ τό φόνο τοϋ Τσαλίκη.

—Νά πάτε νά τά άναφέρετε στόν ’Αστυνομικό Διευθυντή τής Χωροφυλακής 
άντισυνταγματάρχη κ. Νάσκο (τον μετέπειτα ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας) καί νά 
συνεργασθήτε μαζί του, έφ’ όσον, καθώς λέτε, ό φόνος έγινε στήν περιφέρεια πού 
έλέγχει ή Χωροφυλακή, στόν "Αγιο Γιάννη τό Ρέντη, διέταξεν ό κ. Σπύρου.

Ό  Μαρκάκος πήγε άμέσως στόν κ. Νάσκο, τοϋ είπε τί είχε βγάλει άπό τήν 
έρευνά του καί αύτός άνέθεσε τότε στόν μοίραρχο Γιαννακούρη καί στόν υπομοίραρ
χο Οΐκονομάκο νά συνεχίσουν τήν έρευνα καί παρεκάλεσε τον ύπαστυνόμο νά συν- 
εργασθή μαζί τους, έφ’ όσον είχε όλα τά στοιχεία πού μέ τόση προσοχή έμάζεψε 
καί έφ’ όσον ό φόνος δέν φαινόταν ότι έγινε στή δικαιοδοσία τής’Αστυνομίας, αλλά 
τής Χωροφυλακής. Οί δύο άξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί ό ύπαστυνόμος κ. 
Μαρκάκος έπήραν άπό τήν Εισαγγελία ’Αθηνών τό πιστόλι, τό καπέλλο, τή γρα
βάτα καί τά διαρρηκτικά έργαλεΐα πού βρέθηκαν στόν πραγματικό τόπο τής συμπλο
κής. Καί άπό γνωστούς τοϋ Τσαλίκη βεβαιώθηκαν ότι όλα, περίστροφο, καπέλλο, 
γραβάτα καί διαρρηκτικά έργαλεΐα ήσαν τοϋ σκοτωμένου, πού παράλληλα μέ τή 
δουλειά τοϋ φορτοεκφορτωτοϋ ξυλοτόμου έκανε καί τον διαρρήκτη. Δέν είχε συλλη- 
φθή καί σημανθή καί ώς τότε δροΰσε ώς «άγνωστος». Δράστης τοϋ προς στιγμήν 
μυστηριώδους έγκλήματος ήταν ό ένωμοτάρχης Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος. ’Αλλά 
ήταν φόνος σέ πλήρη άμυνα καί σέ διατεταγμένη υπηρεσία καί ό ένωμοτάρχης δέν 
ταλαιπωρήθηκε φυσικά καθόλ,ου.

Γιά πολλούς έμεινε ή άπορία. Γιατί ό Τσαλίκης είπε καί στόν οδηγό καί στο 
«Τζάνειο» όλα αύτά τά ψέματα ; Γιά τή συμπλοκή στά Μανιάτικα καί γιά τον άνύ- 
παρκτο Δημήτριο Κωστέα πού τον σκότωσε «μπαμπέσικα» ύστερα άπό συμπλο
κή μέ άγνωστο καί πού άνακάτεψε σέ όλη αυτή τήν ιστορία καί τον ξυλέμπορο Κων- 
σταντινίδη πού δέν είχε ιδέα τοϋ πράγματος ; Μά είναι ολοφάνερο. Γιατί δέν ήθελε, 
άφοϋ κατάλαβε ότι πέθαινε, νά μάθη ή γυναίκα του ότι ήταν ένας φοβερός διαρρή
κτης καί ότι είχε πυροβολήσει καί παρά λίγο νά σκότωνε τό φουκαρά τον ένωμοτάρ- 
χη. Πέθανε μέ τή λαχτάρα πού δέν γνώρισε τό παιδί του πού γεννήθηκε σέ λίγες μέ
ρες καί πού δέν ήθελε νά τό κάνη νά ντρέπεται γιά τό σκοτωμένο πατέρα του. Μά 
μέ τά ψέματά του τά κατάφερε διαφορετικά... Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Και ήδη προβαίνομεν εις την έξέτασιν τοϋ θέματος, έάν δηλαδή ένδείκνυται 
ή καθιέρωσις της εύθανασίας.

Την ιδέαν της δι’ άνθρωπιστικούς λόγους εύθανασίας, έ'ρριψαν πρώτοι κατά 
την άρχαιότητα ό Επίκτητος, ό Σενέκας, ό Πλίνιοςί1) ό νεώτερος καί άλλοι- βραδύ- 
τερον δέ εύρεν αύτη ενθέρμους ύποστηρικτάς έν τώ προσώπω τοϋ ’Άγγλου πολιτι- 
κοΰ καί κοινωνιολόγου Thomas Mor (1478-1535) καί τοϋ Άγγλου ωσαύτως φι
λοσόφου Φραγκίσκου Βάκωνος (1561-1626).

Μετέπειτα όμως κατά τούς νεωτέρους χρόνους άνεκινήθη ζωηρώς τό ζήτημα 
της εύθανασίας ΰπό των Nietzsche Friedrich, Γερμανού φιλοσόφου καί ποιητοϋ 
(1844-1900) καί Haeckel, επίσης Γερμανού βιολόγου (1834-1919), ως επίσης καί 
ύπό τοϋ Άγγλου Tallmates, δημοσιεύσαντος έν έτει 1873 σειράν άρθρων εις τό πε
ριοδικόν τοϋ διασήμου Βέλγου συγγραφέως Maurice Metterling «Έπιθεώρησις 
τοϋ δεκαπενθημέρου». Ούτος εις τό έργον αύτοϋ «Θάνατος» εύχεται νά έλθη ή ήμέ- 
ρα, κατά τήν οποίαν οί ιατροί θά παύσουν νά θεωρούν καθήκον των νά παρατείνουν 
όσον τό δυνατόν περισσότερον τούς φρικωδεστάτους σπασμούς της άπελπιστικω- 
τάτης άγωνίας καί κατά τήν οποίαν ήμέραν ή Επιστήμη έπαναστατοΰσα, δεν θά 
διστάση νά συντάμη τό μαρτύριον. Οότω λοιπόν ή ιδέα της τεχνητής εύθανασίας 
έκέρδιζεν διαρκώς έδαφος- δέν ήργησαν δέ νά έκδηλωθώσιν άκόμη καί άπόπειραι 
νομίμου κατοχυρώσεώς της. Οΰτω λ.χ. κατά τό έτος 1903 υπεβλήθη σχετικόν νο- 
μοσχέδιον εις τό κοινοβούλιον τής Σαξονίας. Κατά τά έτη 1906 καί 1912 εις τά νο
μοθετικά σώματα τών άμερικανικών Πολιτειών Ohio, Jova καί Washington, τό 
δέ 1936 εις τήν αγγλικήν Βουλήν τών Λόρδων. Τό τελευταΐον είχε συνταχθή ύπό 
τής έν έτει 1935 έν Α γγλία συσταθείσης «Εταιρίας Εύθανασίας», τουτέστιν έται- 
ρίας έχούσης ώς σκοπόν τήν νομιμοποίησιν τής εύθανασίας. Τής έταιρίας ταύτης 
μέλη ήσαν επιφανείς ιατροί, νομομαθείς, έτι δέ καί κληρικοί. ’Ανάλογοι έταιρίαι 
εύθανασίας υπάρχουν εις 'Ηνωμένας Πολιτείας καί εις πολλάς άλλας χώρας. Ε π ί
σης τό ζήτημα τής νομίμου κατοχυρώσεώς τής αύθανασίας άπησχόλησε σοβαρώς 
τήν Δανίαν. Εις τήν χώραν ταύτην προυτάθη σχέδιον νόμου, καθ’ ό ή βιαία θανά- 
τωσις, ήτις γίνεται προς άπελευθέρωσιν βαρέως πάσχοντος έξ άνιάτου νοσήματος, 
νά μή τιμωρήται.

Τοΰτο όμως άντέκρουσαν πολλοί, έν οις καί ό πρόεδρος τοϋ ιατρικού συλλό
γου τής Δανίας Berg, όστις ΐσχυρίσθη ότι άφ’ ένός μέν διά τού νομοσχεδίου τούτου 
θά έχανον οί άσθενεϊς τήν πεποίθησιν καί έμπιστοσύνην άπέναντι τών ιατρών, άφ’ 
έτέρου δέ ότι τοΰτο άντιβαίνει εις τήν ιατρικήν ηθικήν καί τό ιατρικόν δόγμα, κατά 
τό όποιον τό καθήκον τού ιατρού συνίσταται εις τό «θ ερ α π εύε ιν» ή, έφ’ όσον τοΰτο 
είναι άδύνατον, εις τό «ά να κ ο υ φ ίζ ε ιν »  καί, έν πάσει περιπτώσει εις τό «παρηγο- 
ρ ε ϊν»  καί « ένθαρρύνειν» τούς άνθενεϊς.

’Εν άντιθέσει προς τήν ’Εκκλησίαν, τήν Πολιτείαν καί τήν ’Επιστήμην, ή τε
χνητή εύθανασία ευρίσκει πολλούς οπαδούς, μεταξύ τών ανθρωπιστών, οί όποιοι

1. Παράγραφος: C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri novem. Mors voluntaria 
Ep I, 12, 22, 8. Ill, 7, 9, 5, 16. VI, 24.
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διά των κηρυγμάτων των επηρεάζουν όλονέν εύρυτέρους κύκλους εις τρόπον ώστε, 
κατά τούς νεωτέρους ίδίφ χρόνους, νά καμφθή σημαντικώς ή άδιαλλαξία της κοινω
νίας και της έπιστήμης, δτι δέ καί μεμονωμένων κληρικών. Σημειωτέον όμως δτι 
καί οί οπαδοί της «τεχνητής ευθανασίας» παραδέχονται ταύτην μόνον διά τάς πε
ριπτώσεις έκείνας κατά τάς οποίας, διά της έπιταχύνσεως της έπελεύσεως τοϋ θα
νάτου, πρόκειται νά τεθή τέρμα είς το σωματικόν καί το ψυχικόν μαρτύριον τοϋ άνιά- 
τως πάσχοντος καί τοϋ περιβάλλοντος του, την απορρίπτουν δέ ώς μέσον άπαλλα
γής της Κοινωνίας άπό άτομα έκ γενετής ή λόγω άσθενείας, τραυματισμού, ηλικίας 
κλπ. καταστάντα διανοητικώς ή σωματικώς άνίκανα ή άλλως πως άχρηστα ή έστω 
καί επικίνδυνα δι’ αυτήν.

'Η τελευταία αυτή περίπτωσις τής άπαλλαγής τής Κοινωνίας άπο επικίνδυ
να ή έπιβαρύνοντα αύτήν άτομα, έφηρμόσθη ύπό τοϋ έθνικοσοσιαλιστικοϋ καθεστώ-" 
τος έν Γερμανία. 'Ως μάλιστα άπεκαλύφθη κατά τάς δίκας των εγκληματιών πολέ
μου, τάς διεξαχθείσας μετά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον ένώπιον τοϋ ειδικού διεθνούς 
δικαστηρίου εγκληματιών πολέμου τής Νυρεμβέργης, οί φανατικοί έθνικοσοσιαλι- 
σταί έκαμον κατάχρησιν τής τεχνητής ευθανασίας προβαίνοντες είς τήν εντός άσφυ- 
κτικών κλιβάνων ομαδικήν έκτέλεσιν πολιτικών των άντιπάλων ή τών ύπό διωγμόν 
τελούντων Εβραίων. Κατετέθη ωσαύτως ένώπιον τοϋ αύτοΰ δικαστηρίου, καί τοΰτο 
κατηγγέλθη κατ’ έπανάληψιν άπο τον παγκόσμιον τύπον, δτι κατά τήν τελευταίαν ιδία 
περίοδον τοϋ πολέμου, δτε ή ελλειψις τροφίμων είχε φθάσει είς τήν Γερμανίαν είς επι
κίνδυνον σημεΐον, διετάχθη ή διά τής τεχνητής ευθανασίας θανάτωσις τών τροφίμων 
τών ψυχιατρείων, τών άσύλων ανιάτων κ.λ.π., διά τήν έξοικονόμησιν τών μερίδων 
τής τροφής των ( ! ! 1).

Τά εγκλήματα ταϋτα, μολονότι δεν έπεβεβαιώθησαν έπισήμως έν δλη τή έκ- 
τάσει κατά τήν οποίαν εΐχον καταγγελθή, προεκάλεσαν τήν οριστικήν καί ύφ’ δλων 
έν γένει τών κύκλων καταδίκην τής τεχνητής ευθανασίας ώς μέσου άπαλλαγής τής 
Κοινωνίας από έπαχθή ή έπικίνδυνα άτομα·

Έξαίρεσις γίνεται, ώς είναι φυσικόν, διά τούς είς θάνατον καταδίκους, ή εύ- 
θανασία τών οποίων άπετέλεσεν έπίσης—έξακολουθεΐ δέ έν πολλοΐς νά άποτελή— 
άντικείμενον μακρών συζητήσεων ώς προς τήν πρόκρισιν τής μεθόδου τής έκτελέ- 
σεώς των (λαιμητόμος, πέλεκυς, άγχόνη, τυφεκισμός, ήλεκτρικόν κάθισμα, άκόμη 
δέ καί ή όλονέν περισσότερον ύποστηριζομένη άποψις τής έν άγνοια του παροχής είς 
τον κατάδικον δραστικού δηλητηρίου).

Καί ναι μέν έσχάτως ηύξήθη κατά πολύ ό άριθμός τών οπαδών τής ευθανασίας, 
τών ύποστηριζόντων καί τών παραδεχομένων τήν άποψιν δτι ένδείκνυται ή καί έπι- 
βάλλεται ν’ άφαιρήται ή ζωή άπο τά παραμεμορφωμένα παιδία καί γενικώς άπο τά 
ήδικημένα έν τώ κόσμω πλάσματα, άλλ’ δμως άπο ποια άνώμαλα παιδία ; Μόνον 
άπο δσα έκ γενετής έμφανίζουν σωματικάς δυσπλασίας καί δυσμορφίας, ώς καί δια
φόρους ψυχικάς ανωμαλίας ; 'Όσων δηλαδή άνωμάλων πλασμάτων ένεφυσήθη ή ζωή 
ώς κατάρα ; Καί μέχρι ποιου βαθμού ; Καί μέ τίνα κριτήρια θά άαθορίσωμεν τον βα
θμόν τοΰτον ; Έν τοιαύτη περιπτώσει δμως διατί δέν εύρίσκονται είς χειροτέραν 
μοίραν δσα πάσχουσι πνευματικώς ;

Καί έρωτάται άκόμη, διατί μόνον τά παιδία ; Οί γέροντες πού ύποφέρουν ; 
Οί βαρύτατα άσθενεϊς πού ικετεύουν άπο τήν κλίνην τοϋ μαρτυρίου τήν λύτρωσιν 
τοϋ θανάτου ; ’Ιδού λοιπόν πού θά ήδύνατο νά όδηγήση ή παραδοχή τής άρχής, έστω 
καί είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, δτι δικαιολογείται ή θανάτωσις έξ οίκτου. ’Αλλά 
οίκτου προς ποιον ; Προς τον καταδεδικασμένον είς μίαν θλιβεράν ζωήν ή μήπως, 
προς έκείνους οί όποιοι δέν άντέχουν τό λυπηρόν θέαμα, συγγενείς καί φίλοι ; Μή
πως δηλαδή, ύπό τόν μανδύαν τοϋ δικαιολογητικοΰ τοϋ οίκτου κρύπτεται είς ώρι- 
σμένας περιπτώσεις έγωισμός, αν μή καί ιδιοτέλεια, ή οποία θά ώδήγει πιθανώτα-
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τα εις ένα κϋμα έκκαθαρίσεων ή καί έγκληματικών υπερβασιών άκόμη, χωρίς μά
λιστα τήν πλήρη δυνατότητα έλέγχου καί άποτροπής του κινδύνου να συμπεριλη- 
φθοΰν εις αύτάς άκόμη καί μή έκκαθαριστέοι ;

’Αξίζει όμως—καί προς τί—να διαφυλαχθή ή ύποζωή των άτυχων αυτών θυ
μάτων ; Άφοϋ δεχόμεθα ότι πρόκειται περί κατάρας, διατί νά τήν σεβασθώμεν ; 
Ποιον τό όφελος διά τήν άνθρωπότητα ; Ποιον τό όφελος δι’ αυτό τοϋτο τό θΰμα ;

Μήπως όμως άποδεχόμενοι τοιαύτην αρχήν συντελοϋμεν εις τήν άναβίωσιν 
του επιχειρήματος τοϋ Καιάδα ( 1), δηλαδή τοϋ καθαρμού της φυλής διά της εύγονι- 
κής επιλογής τών βλαστών κατά τάς άρχάς τής ρυθμιζομένης φυλετικής γεννητικό- 
τητος καί ή οποία κατηγορηματικώτατα άπορρίπτεται ώς άναχρονιστική καί θεω- 
ρουμένη ώς άπάδουσα εις τον άνθρωπισμόν καί τήν καλώς νοουμένην πολιτιστικήν 
έξέλιξιν τών άνθρωπίνων Κοινωνιών ;

Αί άπαντήσεις αί όποϊαι δίδονται εις τό μέγα τοϋτο έρώτημα, είναι πολλαί 
καί διαφόρου φύσεως :

Ιον) Αί μεταφυσικαί : « Ή ζωή είναι απόλυτον άγαθόν».
2ον) Αί θεολογικαί : «Μόνον ό Θεός είναι κύριος τής ζωής τώ ν αν

θρώπων και τήν πνοήν πού δίδει εις τήν σάρκα, μόνον Αυτός δύναται 
νά σβύση».

3ον ) Αί στενώς νομικαί : «Ή  ζωή και ή προσωπικότης έκαστου ανθρώ
που , προστατεύονται χωρίς εξαιρέσεις καί κλιμακώσεις ».

4ον) Αί ΐατρικαί : Ή  ιατρική εις τό μέγα τοϋτο έρώτημα άπαντα μέ μίαν 
άπόλυτον καί κατηγορηματικήν άρνησιν. Καί τοϋτο διότι διά τοϋ αιτήματος αύτοϋ 
δεν επιδιώκεται ή θανάτωσις παντός άνιάτως καί όδυνηρώς πάσχοντος, όπως θά 
έπεβάλλετο έάν ή κοινή συνείδησις άντελαμβάνετο τό θέμα τοϋτο ώς καθήκον 
φιλανθρωπικόν, άλλ’ ή άπαλλαγή τοϋ έπισπεύσαντος τον θάνατον τοϋ άσθενοΰς άπό 
τών δικαστικών συνεπειών καί τό όποιον καταδεικνύει ότι πρόκειται περί έξαντλή- 
σεως φιλανθρωπίας προς τον φονέα, ένεργήσαντα συνεπεία ήλαττωμένης-'νευροψυ
χικής άντιστάσεως καί ούχί προς τον πάσχοντα, τον όποιον άνεχόμεθα νά ύποφέρη 
ΐσως περισσότερον, έφ’ όσον ούτος ό πάσχων ζή εις περιβάλλον μεγαλυτέρας νευ
ροψυχικής άντοχής.

Άκόμη ή ιατρική καί αί βοηθοΰσαι αύτήν έπιστήμαι έξελίσσονται άδιακό- 
πως καί εύρύνουσι ραγδαίως τά όρια τοϋ ιάσιμου. «  "Ο ,τι λοιπόν είναι σήμερον 
ανίατον δέν είναι καθόλου βέβαιον δτι δέν θά ίάται καί αΰρ ιον» . 'Υπάρχει 
πάντοτε έν κατάλοιπον έλπίδος καί διά τήν άπελπιστικωτέραν περίπτωσιν. Αυτή ή 
άγνωστος στιγμή τής μεταβάσεως άπό τοϋ άνιάτου εις τό ΐάσιμον, είναι πάντοτε έπι- 
κειμένη, ενώ έξ άλλου είναι άγνωστος ή διάρκεια τής ζωής τοϋ άνιάτως πάσχοντος 
καί έπομένως τίποτε δέν άποκλείει, αύτή ή προς ϊασιν δυνατότης νά επέλθη προ τοϋ 
φυσικού ή τεχνητού θανάτου τοϋ άσθενοΰς.

(Συνεχίζεται)

Καιάδας : Βάραθρον παρά τούς πρόποδας τοϋ Ταΰγετου, είς το όποιον οι Σπαρτιάται 
έρριπτον τούς εις θάνατον καταδικαζομένους, ώς έπίσης καί τούς άναπήρους καί άσθενεϊς παϊ- 
δας. Καιάδας: ©ουκυδίδου 1, 134, 4. Παυσανίου - Μ3σσηνιακά (5), 19.
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ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

--------------------------  'Τπά τού ’Αστυνόμου Α' κ. Δ ■ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ --------------------------

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Υ Λ Ι Κ Α
Τά φωτογραφικά υλικά κατασκευάζονται κατά τρεις κυρίως τρόπους, ήτοι : 

1) έπί ύαλίνων πλακών, 2) έπί κελλουλοΐτου ( 1) καί 3) έπί χάρτου.
Π λ ά κ ε ς .  Αί πλάκες έχουν π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  καί  μ ε ι ο ν ε κ τ ή 

μ α τ α .  Τά μειονεκτήματά των είναι : α) τό μεγαλύτερον β ά ρ ο ς  καί β) ότι 
καταστρέφονται—σπάνε—εύκολώτερον.

Πλεονεκτήματα : α ) Έχουν άπόλυτον έ π ί π ε δ ο ν  έ π ι φ ά ν ε ι  αν ,  β) 
δεν ΰφίστανται δ ι α σ τ ο λ ή ν ---τέντωμα—συνεπεία της διαβροχής των (βού
τηγμα) εις τά υγρά τής έμφανίσεως, σταθεροποιήσεως καί πλύσεως, όπως συμβαί- 
νη μέ τά φίλμς τά όποια διαστέλλονται μέχρις 1 % περίπου καί μετά τήν άποξήραν- 
σίν των των μέν λεπτοτέρων (κινηματογραφικά) ή διαστολή περιορίζεται μ έ χ ρ ι  
0,1%, των δέ παχυτέρων (κάτ-φίλμ) μ έ χ ρ ι  0,5%.

'Η χρήσις των ύαλίνων πλακών σήμερον είναι στανιωτάτη καί μόνον δι’ ώρι- 
σμένας εργασίας, « γ ρ α φ ι κ ά ς  τ έ χ ν α ς » ,  « τ σ ι γ κ ο γ ρ α φ ί α »  κ.λ. 
χρησιμοποιούνται.

Φ ί λ μ ς .  Διά κελλουλοΐτου (ονομασία τής έκ νιτροκυτταρίνης καί καμφο
ράς παρασκευαζομένης πλαστικής μάζης) κατασκευάζονται τριών ειδών φίλμς :

α ) Τ ά  κ ά τ - φ ί λ μ  ς. 'Ομοιάζουν πολύ μέ τάς ύαλίνας πλάκας. Ή  φωτο- 
παθής ουσία έχει έπιστρωθή έφ’ ένός άρκούντως χονδρού τεμαχίου κελλουλοΐτου, 
άλλ’ είναι κατά πολύ 
τοποθετούνται εις τά

β) Ρ ό λ - φ ί λ μ ς .  Τά ρόλ-φίλμς κατασκευάζονται από λεπτότερον κελ- 
λουλοίτην καί έπί μιας πλευράς αύτοΰ έχει έπιστρωθή ή φωτοπαθής ούσία. Τό μ ή 
κ ο ς  καί τό π λ ά τ ο ς  αύτών, είναι ά ν ά λ ο γ ο ν  με τ ά  διάφορα μ ε γ έ θ η  
τών μ η χ α ν ώ ν  διά τάς οποίας προορίζονται. "Οπως καί άλλαχού εϊπωμεν, τά 
έν λόγω φίλμς προστατεύονται άπό τήν έπίδρασιν τού φωτός δι’ ένός μ έ λ α ν ο ς, 
γκρι ή πρασίνου διά τά «πανχρωματικά» χονδρού χάρτου, κατά πολύ μεγαλυτέρου 
εις μήκος άπό αύτά, μετά τού όποιου τυλίσσονται έφ’ ένός μεταλλικού κυλινδρικού 
εξαρτήματος, τό όποιον ομοιάζει μέ «κουβαρίστρα». 'Ο τύπος τού έν λόγω φιλμ 
χρησιμοποιείται περισσότερον παντός άλλου εις δλον τον κόσμον καί συνήθως κα
τασκευάζονται διά 8,12 ή 16 εικόνας.

γ ) Φ ί λ μ ς - π ά κ .  Καί τά έν λόγω φίλμς κατασκευάζονται άπό λεπτόν 
ζελατοποιημένον κελλουλοΐτην, μήκους καί πλάτους άναλόγου μέ τάς διαστάσεις 
τών μηχανών διά τάς όποιας προορίζονται. Είναι τοποθετημένοα, άνά δώδεκα, έντός 
ειδικής μεταλλικής θήκης, ώς καί άλλαχού είπομεν καί έφ’ ένός έκάστου έξ αύτών 
είναι έπικολλημένον Ιν τεμάχιον μαύρου χάρτου, τό όποιον προεξέχει τής θήκης καί

1. Ζελατίνη Ονομάζεται μία πολύ καθαρά άχρωος διαφανής κόλλα ή, οποία κατασκευάζεται 
άπό δστα μόσχων, ένώ ή δευτέρας ποιότητος άπό δέρματα. Ή  ζελατίνη χρησιμοποιείται πολύ 
εις διαφόρους βιομηχανικάς έργασίας, διά την κατασκευήν περιτυλιγμάτων ειδών ζαχαροπλαστικής 
καί τών φωτογραφικών φίλμς, της «έμουλσιόν» τών πλακών καί τών φωτογραφικών χαρτών. Ώ ς 
καί άλλαχού είπομεν ή μία πλευρά τών φωτογραφικών ύαλίνων πλακών καί φίλμς είναι κεκαλυμ- 
μένη δι’ ένός πολύ λεπτού στρώματος μ ί γ μ α τ ο ς  βρωμιούχου άργύρου ( ή φωτοπαθής ούσία) 
καί ζελατίνης διά νά συγκρατήται καλύτερον τό γαλάκτωμα τής φωτοπαθοΰς ουσίας.

έλαφροτέρα άπό τάς πλάκας καί δέν θραύονται. Τά κάτ-φίλμς 
; θήκας—σασσί—τών μηχανών, όπως καί αί πλάκες.
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χρησιμεύει διά νά σύρωμεν εν έκαστον μετά τήν έκθεσίν του. Έκαστον τεμάχιον 
χάρτου έπί του άκρου φέρει τον άριθμόν σειράς έκάστου φιλμ.

Φ ί λ μ ς  δ ι ά  μ η χ α ν ά ς  « μ ι κ ρ ο ύ »  μ ε γ έ θ ο υ ς .  Τάέν λόγω φίλμς 
κατασκευάζονται έπίσης άπό λεπτόν κελλουλο'ίτην καί το-μέγεθος δι’ έκάστην ει
κόνα είναι 31/2 έκ. μήκος καί 2 1/2 έκ. πλάτος, πλήν της μηχανής «ρομπότ» τής 
οποίας τό μέγεθος είναι 2 1/2 X 2 1 /2 έκ.

Τό μέγεθος των εικόνων των κινηματογραφικών ταινιών (τό συνηθέστερον) 
είναι 3 1/2 X 2 1 /2 έκ., άλλά υπάρχουν καί μικροτέρου μεγέθους τά 11/2 χ  1 
έκ., τών 16 χιλιοστών όπως ονομάζονται ή καί τά έτι μικρότερα τών 8 χιλιοστών. 
Τά φίλμς τών 16 καί 8 χιλιοστ. χρησιμοποιούνται συνήθως άπό τούς έρασιτέχνας 
κινηματογραφιστάς. Τά φίλμς τών 35 χιλ. πωλοϋνται έντός ειδικών θηκών—πομπί- 
νες—καί συνήθως είναι διά 36 λ ή ψ ε ι ς  εικόνων (μηχανή λάϊκα, κόνταξ, ρεν- 
τίνα κλπ .).

I Δ I Ο Τ Η Σ
Γενικώς αΐ κοινώς γνωσταί φωτογραφίαι, δηλαδή ή μ α ύ ρ η ς - γ κ ρ ι  

λ ε υ κ ή ς  άποχρώσεως, άναπαράγονται έξ άρνητικής φωτογραφικής πλακός δυ- 
ναμένης, λ ό γ ω  κ α τ α σ κ ε υ ή ς ,  νά καταγράφη επ’ αυτής τήν εικόνα τοϋ αντι
κειμένου μ ο ν ο χ ρ ω μ α τ ι κ ώ ς ,  τήν οποίαν 6 άνθρώπινος οφθαλμός τήν άντι- 
λαμβάνεται μεθ’ όλους τούς τόνους τών άποχρώσεών του. Τούτο οφείλεται εις τό 
οτι πλήν τού χ ρ ω μ α τ ι κ ο ύ  έ ρ ε θ ι σ μ ο ΰ ,  υπάρχει καί ό ε ρ ε θ ι σ μ ό ς  
τής φ ω τ ε ι ν ό τ η τ ο  ς—λ α μ π ρ ό τ η τ ο ς ,  διάφορος ών μεταξύ τών δια
φόρων χρωμάτων. Μία καλή φωτογραφία πρέπει ν’ άπεικονίζη έντός τής διακυμάν- 
σεως τών τόνων τής μ α ύ ρ η  ς—γ κ ρ ί—καί λ ε υ κ ή ς  άποχρώσεως, τήν φωτει- 
νότητα όλων τών άποχρώσεών τού άντικειμένου, ώ ς ό  κ α ν ο ν ι κ ό ς  τού άν- 
θρώπου οφθαλμός τάς άντιλαμβάνεται. Τήν έν λόγω ιδιότητα δεν τήν έχουν όμως 
όλα τά φωτογραφικά ύλικά, καί ένεκεν τούτου ή γνώσις τών διαφόρων τύπων—ΐδιό- 
της—αυτών καί ό βαθμός τής ικανότητάς των ν’ άπεικονίσουν ή ού, έπ’ ακρίβεια 
τούς τόνους τών διαφόρων άποχρώσεών, είναι λίαν άπαραίτητος διά τάς έγκλημα- 
τολογικάς, τουλάχιστον, περιπτώσεις. Τά φωτογραφικά ύλικά δυνάμεθα ευκόλως καί 
έπιτυχώς νά τά διαιρέσωμεν εις τ έ σ σ α ρ α ς  κατηγορίας, δηλαδή εις : α )φίλμς 
καί πλάκας αίτινες δ έ ν  δ ύ ν α ν τ α ι ,  έ κ  κ α τ α σ κ ε υ ή ς ,  ν’ άπεικονίσουν, 
μ ο ν ο χ ρ ω μ α τ ι κ ώ ς ,  όλα τά χρώματα μέ τήν αυτήν φωτεινότητα, ως τά άν- 
τιλαμβάνεται ό άνθρώπινος οφθαλμός, β) φίλμς καί πλάκας εύαισθήτους ε ι ς  ό λ α  
τ ά  χ ρ ώ μ α τ α  καί ικανά νά άναπαράγουν ταΰτα έπ’ άκριβεία μονοχρωματικώς, 
ό τ α ν  π ρ ο  τ ο ύ  φ α κ ο ύ  τ ο π ο θ ε τ η θ ή  τ ό  κ α τ ά λ λ η λ ο ν  φ ί λ 
τ ρ ο  ν, γ)  φίλμς ικανά, λόγω ε ι δ ι κ ή ς  κατασκευής (έγχρωμα), ν’ άναπαρά
γουν δλας τάς άποχρώσεις φυσιολογικώς καί δ) φίλμς ή πλάκας δι’ ε ι δ ι κ ο ύ ς  
σ κ ο π ο ύ ς ,  μέ μεγαλυτέραν ευαισθησίαν εις ώρισμένην ά ό ρ α τ ο ν διά φυσιο
λογικόν άνθρώπινον οφθαλμόν άκτινοβολίαν, τήν όνομαζομένην υ π έ ρ υ θ ρ ο ν  
ά κ τ ι ν ο β ο λ ί α ν .

Εις μεγάλος άριθμός φίλμς καί πλακών, έκ τών παραγομένων ύπό τών δια
φόρων έργοστασίων καί σήμερον είσέτι, είναι ά ν ε π η ρ έ α σ τ ο ς  άπό τά διάφο
ρα χρώματα. Αί ένώσεις τών άλάτων τού άργύρου, τάς οποίας χρησιμοποιούν όλοι 
οί κατασκευασταί τών συγχρόνων φίλμς, δ έ ν  ε ί ν α ι  ε ύ α ί σ θ η τ ο ι  παντά- 
πασιν εις τήν έ ρ υ θ ρ ά ν ,  π ο ρ τ ο κ α λ λ ό χ ρ ο υ ν  καί κ ι τ ρ ί ν η ν άκτινο- 
βολίαν, ελάχιστα δέ εις τήν πρασίνην, άλλά μόνον είς τήν ύ π ε ρ ι ώ δ η ,  β ι ο λ ε τ  
καί  κ υ α ν ή ν .  Έπίσης οί παραγωγοί τών φίλμς προσθέτουν είς τάς ένώσεις τών 
άλάτων τού άργύρου διάφορα χρώματα καί δι’ αύτοΰ τού τρόπου δύνανται νά αυ- 
ξ ή σ ω σ ι ν  ή π ε ρ ι ο ρ ί σ ω σ ι ν  τήν ε υ α ι σ θ η σ ί α ν  ένός ώρισμένου τυ- 
που φιλμ ε ΐ ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν  χ ρ ώ μ α ,  λ.χ. εις τό κ ί τ ρ ι ν ο ν καί π ρ ά σ ι ν ο ν ,



Έφαρμογαί της φωτογραφίας εις την διερεύνησιν τοϋ έγκλήματος 1071

άλλου τύπου νά τοϋ αύξήσουν την ευαισθησίαν εις το ε ρ υ θ ρ ό  ν, καί άλλου εις 
την ά ό ρ α τ ο ν υπέρυθρον άκτινοβολίαν.

1) Ό  τύπος τοϋ φίλμ ό ονομαζόμενος « ό θ ρ ο χ ρ ω μ α τ ι κ ό  ς», δεν είναι 
ευαισθητοποιημένος π α ν τ ά π α σ ι ν  εις την έ ρ υ θ ρ ά ν άκτινοβολίαν καί επο
μένως δεν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιήται διά λήψεις π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ι ώ ν ,  εις 
άς περιπτώσεις έπιθυμοΰμεν δπως ή άπεικόνισις τοϋ άτόμου έμφανισθή μέ τήν 
φυσιολογικήν της έμφάνισιν. Ούχ ήττον όμως τά έν λόγω φίλμς δύνανται νά χρη- 
σιμοποιηθοϋν εις ώρισμένας έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ά ς  ε ρ γ α σ ί α ς  μέ  λ ί α ν  
ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .  Λ.χ. διά νά καταστήσωμεν ορατά 
ίχνη α ι μ α τ ω μ ά τ ω ν ,  έπί περιπτώσεων σ τ ρ α γ γ α λ ι σ μ ο ύ ,  τά όποια ό 
φυσιολογικός άνθρώπινος οφθαλμός δεν δύναται νά τά έπισημάνη. ’Επίσης κηλΐ- 
δες αίματος, αίτινες υπάρχουν έπί ενδυμάτων, ταπήτων κλπ. άντικειμένων τοϋ τόπου 
της τελέσεως τοϋ έγκλήματος καί αί όποϊαι είναι άόρατοι ή δυσδιάκριτοι ύπό τοϋ 
άνθρωπίνου οφθαλμού, λόγω άποπλύσεως αυτών. Υπάρχουν πολλαί περιπτώσεις 
εις άς ή χρήσις τών όρθοχρωματικών φίλμς είναι πολύτιμος.

ΓΙ.χ. σ υ μ π ί ε σ ι ς μέλους σώματος ύπό μηχανής κλπ. δυνατόν νά προκα- 
λέση τήν καταστροφήν ή τήν σοβαράν βλάβην μικρών υ π ο δ ο ρ ί ω ν  άγγείων τοϋ 
σώματος καί εντεύθεν νά προκληθοΰν αιματώματα, ή αίμορραγίαι. Πολλάκις τά έν 
λόγω αιματώματα ή αίμορραγίαι είναι τόσον μικραί, ώστε ό άνθρώπινος οφθαλμός 
νά μή δύναται νά τάς έπισημάνη. Ή  λήψις φωτογραφίας δι’ όρθοχρωματικοΰ φίλμ 
μεγάλως μάς βοηθεϊ εις τήν άποκάλυψίν των. Εις 8λας τάς περιπτώσεις κατά 
τάς οποίας ή αιτία τοϋ θανάτου προκαλεϊ ύπονοίας εγκληματικής ένεργείας, τό 
π τ ώ μ α ,  ό ύ π ο π τ ο ς  καί άπαντα τ ά ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  τοϋ χώρου εις όν άνευ- 
ρέθη τοΰτο, δύνανται νά φωτογραφοΰνται καί μέ φίλμ μή ε ύ α ί σ θ η τ ο ν  εις 
δλα τά χρώματα ή μέ π α γ χ ρ ω μ α τ ι κ ό ν  μ έ ν ,  άλλά κατόπιν τοποθετήσεως 
προ τοϋ φακοϋ κ υ α ν ο ΰ φίλτρου. Εις μίαν παρομοίαν περίπτωσιν ή ’Αστυνομία 
τών Παρισίων έφωτογράφησε τό έσωτερικόν δωματίου, διότι ύπωψιάζετο δτι έν- 
τός αύτοΰ είχε λάβει χώραν άνθρωποκτονία. Τής φωτογραφήσεως είχε προηγη- 
θή λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς  καί έμπεριστατωμένη άναζήτησις δι’ άνεύρεσιν κ η λ ί δ ω ν 
α ί μ α τ ο ς ,  άλλ’ αύτη είχεν άποβή άρνητική. Μετά τήν έμφάνισιν δμως τών φω
τογραφιών, διεπιστώθη μία μ ε γ ά λ η  κ η λ ί ς  αίματος έφ’ ένός τάπητος, ήτις 
ήτο άόρατος διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, διότι ό τάπης είχεν ΰποβληθή εις πλύσιν. Εις 

; μίαν άλλην περίπτωσιν, έπί τοϋ υποκαμίσου ένός φερομένου ως υπαιτίου τραυματι
σμού διά μαχαίρας άτόμου τινός, ένεφανίσθη κηλίς αίματος ήτις ήτο άόρατος διά 
γυμνοΰ όφθαλμοΰ. Ή  έξέτασις άπέδειξεν έπί πλέον δτι ό ύποπτος είχε προσπαθή
σει νά τήν έξαφανίση διά τής π λ ύ σ ε ω ς τοϋ υποκαμίσου του. "Οταν έκλήθη νά 
δώση έξηγήσεις, πού ώφείλετο ή άνευρεθεϊσα κηλίς, ώμολόγησε τήν πράξιν του,

( Συνεχίζεται)

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι 

έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντά μας ώς 

άστυνομικοι και ώς άνθρωποι.



ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

I  Ν  Τ  Ε  Ρ  Π  Ο  Λ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

________________ 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-------------------------
( Συνχέεια έκ τοΰ προηγουμένου)

'Η έξακρίβωσις της ταυτότητος των κακοποιών παρουσιάζει σοβαρόν ενδια
φέρον άπό της πλευράς της διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας. Πλειστάκις τό 
πρόσωπον τό όποιον άλλάσσει όνομα προκειμένου να μεταβή έκ μιας χώρας εις άλλην 
θά ΐσχυρισθή ότι είναι είς άρχάριος κακοποιός ή θά άρνηθή την συμμετοχήν του εις 
ένα έγκλημα, όταν θά έρωτηθή ύπό τής ’Αστυνομίας της χώρας είς την οποίαν 
θά συλληφθή. Διά της έξακβώεως όμως τής ταυτότητος του, θά διαπιστωθή ότι 
πρόκειται περί έπικινδύνου καί ύποτρόπου έγκληματίου ή οτι άνήκει εις τι διεθνές 
συνδικάτον κακοποιών.

Άπό κατασταλτικής όμως άπόψεως, ή σύλληψις τών διεθνών κακοποιών,, 
άποτελεΐ άσφαλώς την πλέον θεαματικήν οψιν τής συνεργασίας έν τώ πλαισίω τής 
’Ίντερπολ. 'Η ένέργεια αυτή προϋποθέτει την προηγουμένην έξασφάλισιν πολλών 
όρων, ήτοι: α) τήν άνακάλυψιν τοΰ τόπου είς τον όποιον κατέφυγεν ό κακοποιός, β) 
τήν πλήρη έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ συλληφθέντος κακοποιού, γ )  τήν έξα- 
σφάλισιν δικαστικού έντάλματος καί δ) τήν έξακρίβωσιν ένδεχομένης έκδόσεως τών 
κακοποιών αυτών. 'Όλα αύτά όμοϋ δύναται νά τά έπιτύχη σήμερον ή ’Ίντερπολ.

Χάρις είς τό άκολουθούμενον σύστημα άρχειοθετήσεως καί έπικοινωνίας 
μεταξύ τής Γενικής Γραμματείας καί τών Κεντρικών Εθνικών Γραφείων, έκάστη 
τών άστυνομικών υπηρεσιών, τών χωρών αί όποΐαι έχουν συμβληθή μετά τής Όρ- 
γανώσεως αυτής, θά δύναται νά πληροφορηθή , είς έκάστην περίπτωσιν, ποιον είναι 
τό πρόσωπον τό όποιον καταζητείται, ύπό ποιας χώρας καταζητείται καί αν 
ή χώρα αυτή θά ζητήση ή όχι τήν έκδοσίν του.

Είναι προφανές ότι, έφ’ όσον άνευρεθή εις κακοποιός, ή χώρα είς τήν οποίαν 
θά εΰρεθή διατηρεί τήν πλήρη αυτής κυριαρχίαν νά άποφασίση περί τής κρατήσεως ή 
έκδόσεως αύτοϋ. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, ή Διεθνής Όργάνωσις Έγκληματο- 
λογικής ’Αστυνομίας, είναι άπολύτως λογικόν νά θεωρήται ως μία πηγή διαδικα
σίας, αν όχι Διεθνούς Δικαίου.

Ε') Π ρ ό λ η ψ ι ς  κ α ί  γ ε ν ι κ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .
'Η μία προσπάθεια τή ς ’Ίντερπολ, άποβλέπει είς τήν σύλληψιν ενός διεθνούς 

κακοποιού ή τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του. Ή  άλλη προσπάθεια, άποσκοπεΐ 
είς τήν χρησιμοποίησιν τών συγκεντρουμένων πληροφοριών είς τήν Γενικήν Γραμ
ματείαν, χάρις είς τήν συνεργασίαν τών Κεντρικών ’Εθνικών Γραφείων, διά σκο
πούς προληπτικούς καί κοινωνικούς.

’Εν δψει μιας διεθνούς έγκληματικότητος, ή οποία παρουσιάζει μεγάλην ποι
κιλίαν περιπτώσεων, είναι εΰκολον νά κατανοηθή ή σημασία τήν οποίαν ένέχει είς 
τον τομέα τής προλήψεως ή ΰπαρξις δεσμών μεταξύ τών άστυνομικών υπηρεσιών 
διαφόρων χωρών καί έπικοινωνίας, διά τήν διαρκή άνταλλαγήν πληροφοριών, μεταξύ 
αυτών καί τής Γενικής Γραμματείας.

Χάρις είς τάς γενικάς πληροφορίας, τάς οποίας διαβιβάζουν είς τήν Γενικήν 
Γραμματείαν αί διάφοροι Άστυνομίαι, χάρις έπίσης είς τήν έκμετάλλευσιν έργων 
καί άρθρων δημοσιευομένων είς τά ειδικά περιοδικά ολοκλήρου τοΰ κόσμου, ή Γε
νική Γραμματεία έργάζεται καθ’ δλον τό έτος ώς έν πραγματικόν κέντρον θεωρητι
κής καί τεχνικής άλληλογραφίας είς δ,τι άφορά τήν έγκληματικότητα καί τήν έγκλη- 
ματολογίαν.



Ίντερπολ 1073

Αί Γενικαί Συνελεύσεις της Όργανώσεως, έξ άλλου, εγγράφουν κανονικώς εις 
τάς ήμερησίας των διατάξεις τάς συζητήσεις έπί θεμάτων τά όποια άφοροϋν την 
πρόληψιν τής έγκληματικότητος, ήτοι τήν πορνείαν, την μεταχείρησιν των γυναικών, 
τον κοινωνικόν ρόλον της ’Αστυνομίας κ.λ. 'Η ’Ίντερπολ, καταρτίζει έπίσης προ
γράμματα τεχνικής φύσεως, ήτοι φίλμς άστυνομικής τεχνικής, σειράν ειδικών μελε
τών καί τεχνικής βοήθειας.

Έ πί πλέον, τό ύπό τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής ’Αστυ
νομίας έκδιδόμενον περιοδικόν, ύπό τον τίτλον «Διεθνής Έπιθεώρησις Έγκληματο- 
λογικής ’Αστυνομίας», είναι τό καλύτερον μέσον διά τήν διάδοσιν τών ιδεών καί τών 
νέων μεθόδων τάς όποιας δύνανται νά έκμεταλλευθοϋν οί ένδιαφερόμενοι.

'Υπό εύρυτέραν έ'ποψιν, είναι λίαν ένδιαφέρον νά γνωσθή δτι ή Διεθνής Όργά- 
νωσις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας παρουσιάζεται, εις τά δμματα όλων εκεί
νων οί όποιοι μετέχουν τών δραστηριοτήτων της, ώς μία έ'μψυχος καί καλώς λει
τουργούσα μηχανή.

"Οταν όμιλώμεν περί άστυνομικής συνεργασίας, θά ήτο σοβαρόν λάθος νά 
πιστεύωμεν ότι πρόκειται άποκλειστικώς περί εφαρμογής ένός κατασταλτικού συ
στήματος.

Διά νά έπιτευχθή πλήρως ή συνεργασία αυτή, πρέπει νά βασίζεται έπί άνθρω- 
πίνων έπαφών καί αυτό έπιδιώκεται διά τών έκάστοτε Γενικών Συνελεύσεων τάς 
όποιας οργανώνει ή ’Ίντερπολ. Είς αύτάς, παρέχεται ή ευκαιρία εις τούς άντιπρο- 
σώπους τών διαφόρων χωρών νά γνωρισθοΰν μεταξύ των καί ν’ άνταλλάξουν άπό- 
ψεις περί τών μέσων καί μέτρων τά όποια θά τεθούν εις εφαρμογήν, ούχί μόνον διά 
τήν καταστολήν τής έγκηηματικότητος, άλλά καί διά τήν πρόληψιν αύτής. Τό θέμα 
τής διά κοινωνικών μέτρων άντιμετωπίσεως τής έγκληματικότητος, άπασχολεΐ, πε
ρισσότερον παντός άλλου, τήν Διεθνή Όργάνωσιν Έγκληματολογικής ’Αστυνο
μίας.

Ή  ιδέα τής προλήψεως τού έγκλήματος, άπασχολοΰσα σοβαρώς τούς άρμο- 
δίους τής ’Ίντερπολ, ήγαγεν αύτούς εις τήν μελέτην όλων τών προβλημάτων τά 
όποια πρέπει νά άντιμετωπίσουν αί άστυνομικαί Ύπηρεσίαι, ήτοι τής συνθέσεως 
καί όργανώσεως τών 'Υπηρεσιών, τής συντάξεως στατιστικών έγκληματικότητος, 
τον σεβασμόν τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λ.

ΣΤ') Μ έ σ α  δ ρ ά σ ε ω ς  τ ή ς  " Ι ν τ ε ρ π ο λ .
Ή  συνεργασία τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας 

στηρίζεται έπί τών άκολούθων τριών βάσεων :
α) Τής ύπάρξεως ειδικευμένων έθνικών σημείων στηρίξεως διά τήν έπαφήν 

μετά τής Διεθνούς ’Αστυνομίας.
β) Τής έφαρμογής μεθόδων ταχείας συνδέσεως μεταξύ τών σημείων αυτών 

στηρίξεως καί
γ ) Τής συγκεντρώσεως έγγράφων είς διεθνή κλίμακα καί τού συντονισμού 

διά τής Γενικής Γραμματείας.
Ζ') Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο ύ  ρ ό λ ο υ  τ ώ ν  «Κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν  Γ ρ α 

φ ε ί ω ν »
Τό Κεντρικόν ’Εθνικόν Γραφεΐον, δύναται νά όρισθή ώς ή ’Εθνική ’Αστυνο

μική 'Υπηρεσία ή όποια, συνδεδεμένη είς έκάστην χώραν μέ τήν ’Ίντερπολ, εί
ναι είδικώς έπιφορτισμένη μέ διεθνείς άστυνομικάς ύποθέσεις. ’Εκείνο τό όποιον 
πρέπει νά ύπογραμμισθή, είναι δτι έκάστη χώρα είναι έλευθέρα νά δώση εις τό Κεν
τρικόν ’Εθνικόν Γραφεΐον της τον τύπον καί τήν σύνθεσιν ή όποια τής άρμόζει.

Τό μεγαλύτερον μέρος τής δρασηριότητος τής "Ιντερπολ έξαρτάται άπό τά 
Κεντρικά ’Εθνικά Γραφεία. Αυτά προμηθεύουν είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τό ύλι-
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κόν εργασίας της. Είς την συμβολήν αύτών οφείλει την σημερινήν φήμην της ή ’Ίν
τερπολ.

Δύναται να λεχθή δτι τά Κεντρικά ’Εθνικά Γραφεία είναι άπλοι σταθμοί πλη
ροφοριών, οί όποιοι ειδοποιούν τάς διαφόρους άρμοδίας υπηρεσίας της χώρας των 
περί των έρευνών τάς όποιας θά διεξαγάγουν καί των ενεργειών εις τάς οποίας θά 
προβοΰν.

’Αλλαχού, δύναται νά συσταθή μία αστυνομική υπηρεσία ή όποια, επί πλέον 
τών προηγουμένων δραστηριοτήτων, διαθέτει υπαλλήλους διά τον έξ ολοκλήρου χει
ρισμόν όλων τών άστυνομικών υποθέσεων, αί όποϊαι θά παρουσιασθοΰν είς τήν χώ
ραν των καί αίτινες ένέχουν, τρόπον τινά, διεθνή χαρακτήρα. Έν όλίγοις, τό ’Ε
θνικόν Κεντρικόν Γραφεϊον είναι έν σημεϊον στηρίξεως, έν κέντρον διεκπεραιώ- 
σεως τών διεθνούς χαρακτήρος αστυνομικών υποθέσεων.

Τά Κεντρικά Εθνικά Γραφεία έ'χουν Ινα τριπλοΰν καθήκον. Τό πρώτον συ- 
νίσταται είς τό νά διαβιβάζουν είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τή ς ’Ίντερπολ οίασδή- 
ποτε έχουν άλληλογραφίας διεθνούς ένδιαφέροντος. Διά. τών άλληλογραφιών αύτών 
καθίσταται δυνατή ή σύνταξις γενικών στατιστικών έγκληματικότητος, ή έπίβλε- 
ψις επικινδύνων προσώπων, ό εμπλουτισμός τών αρχείων καί ή ένημέρώσις τών 
καρτελλών. Κατά δεύτερον λόγον, εντός του πλαισίου τής έθνικής αύτών νομοθε
σίας, προβαίνουν είς δλας τάς άναγκαίας άστυνομικάς ένεργείας (άναζητήσεις, έρεύ 
νας, συλλήψεις), προς όφελος μιας ξένης χώρας. Καί άντιστρόφως δύναται νά προ- 
καλέσουν τάς ένεργείας τής ’Αστυνομίας μιας ξένης χώρας προς όφελος τής ίδικής 
των. Αυτός είναι ό σπουδαιότερος ρόλος τών Κεντρικών ’Εθνικών Γραφείων.

Τέλος, τά Κεντρικά ’Εθνικά Γραφεία είναι επιφορτισμένα διά τήν λήψιν όλων 
τών άναγκαίων μέτρων διά τήν εφαρμογήν τών ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τής 
Ίντερπολ λαμβανομένων άποφάσεων.

Είς τήν πράξιν — καί αύτό είναι πολύ ένδιαφέρον — έχουν δλην τήν έλευθε- 
ρίαν νά έλθουν είς άπ’ εύθείας έπικοινωνίαν μεταξύ των, ύπό τήν προϋπόθεσιν ένη- 
μερώσεως τής Γενικής Γραμματείας ή όποια, χωρίς νά είναι έμπόδιον, άποτελεΐ, 
είς τάς περιπτώσεις αύτάς, τον συντονιστήν καί ρυθμιστήν.

Έκάστη χώρα είναι έλευθέρα νά προσχωρήση είς τήν Διεθνή Όργάνωσιν Έ γ- 
κληματολογικής ’Αστυνομίας, όπως είναι έλευθέρα νά όργανώση τό Κεντρικόν ’Ε
θνικόν Γραφεϊον της καθ’ δν τρόπον έπιθυμεΐ καί είναι έλευθέρα έπίσης νά συνεργα- 
σθή μέ τά άλλα γραφεία καί υπηρεσίας άλλων χωρών.

Η') Έ π α φ α ί  μ ε τ α ξ ύ  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς  κ α ί  ’Ε θ ν ι κ ώ ν  Γ ρ α 
φ ε ί ω ν .

_ Τό ζήτημα τών έπαφών μεταξύ τών Κεντρικών Εθνικών Γραφείων καί τής 
Γενικής Γραμματείας, είναι άσφαλώς πολύ σπουδαίου, διότι έκ τής καλής λειτουρ
γίας τών μέσων έπικοινωνίας μεταξύ αύτών, έξαρτάται, προπαντός, ή αποτελεσμα
τική δραστηριότης τών υπηρεσιών τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής 
’Αστυνομίας.

Έ ν άπό τά μεγαλύτερα καθήκοντα τής Γ ενικής Γ ραμματείας είναι νά όργανώση 
καί άναπτύξη τάς έπαφάς αύτάς. Τοιαϋται έπαφαί, προσωπικαί καί μάλλον καρπο
φόροι, έχουν άναπτυχθή κατά τήν διάρκειαν τών έτησίων Γενικών Συνελεύσεων, αί 
όποϊαι λαμβάνουν χώραν τακτικώς άπό τού 1946.

'Η τυποποίησις τής τηλεγραφικής διευθύνσεως «Ίντερπολ » διά τήν Γενικήν 
Γραμματείαν καί τά Κεντρικά ’Εθνικά Γραφεία, έχει άρκετά διευκολύνει τάς έπα
φάς αύτάς. ’Επί πλέον, ή δημιουργία ενός διεθνούς ραδιοηλεκτρικού δικτύου, κα
τέστησε τάς έπαφάς αύτάς πλέον άποδοτικάς. Ή  Γενική Γραμματεία διαθέτει άνε- 
ξάρτητον ραδιοπομπόν, ό όποιος είναι έγκατεστημένος είς τά περίχωρα τών Πα- 
ρισίων.

(  Συνεχίζεται)



Μ
* Υπό του ‘Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

ΙΑ άνταπόκρισις έκ Ρώμης σχετίζεται μέ «προσφοράν» της Μαφίας κατά τον 
Β' παγκόσμιον πόλεμον, μίαν προσφοράν πού ό «μεγάλος» Λάκυ Λουτσιάνο παρέ- 
σχεν εις τούς Συμμάχους. Έδημοσιεύθη εις την εφημερίδα «Έθνος» της 17ης Αύ- 
γούστου 1964 καί διαλαμβάνει τά έξης διά την συμβολήν τής Μαφίας εις τον άγώνα 
έναντίον των δυνάμεων τοΰ ’Άξονος :

«Στάς 10 Ιουλίου 1943 οί Σύμμαχοι πραγματοποίησαν την άπόβασι στην 
Σικελία. Οΐ Βρεταννοκαναδοί χρειάσθηκαν τρεις τρομακτικές έβδομάδες γιά νά 
προωθηθούν. Οΐ ’Αμερικανοί, έπιβαρυμένοι μέ την δυσκολώτερη άποστολή, πραγ
ματοποίησαν το πιο σύντομο «Μπλίτσκριγκ» τής ιστορίας καί μέσα σέ μιά εβδο
μάδα έφθασαν στά βόρεια τής νήσου. Μ’ αύτον τόν πόλεμο-άστραπή δέν πιστώνεται 
ή στρατηγική ιδιοφυία των ’Αμερικανών. Πίταν άποκλειστικό έργο τής έκπληκτι- 
κώτερης, μετά τον κομμουνισμόν, όργανώσεως του Κόσμου : τής Μαφίας.

« ’Άγγλος συγγραφεύς—ό Νόρμαν Λιούϊς πού υπηρέτησε στήν Ίντέλλιτζενς 
Σέρβις ώς πράκτωρ στήν Σικελία—άποκαλύπτει εις βιβλίον του μερικά από τά μυ
στικά τής όργανώσεως πού δέν μπόρεσαν νά συντρίψουν ούτε οί κατάρες των άνα- 
ριθμήτων θυμάτων τής Μαφίας, ούτε ό Φασισμός.

«Καλοκαίρι 1943 : ’Αφόρητο ήταν τό κάμα τοΰ κατακαλόκαιρου τόν ’Ιούλιο 
έκεΐνο τοΰ 1943. ’Απέναντι στούς ’Αμερικανούς, οί Γερμανόϊταλοί ήσαν (οχυρωμέ
νοι στις άπόρθητες θέσεις τοΰ όρους Καμμαράτα, πού άπό τούς άρχαίους χρόνους, 
χάρις στις σπηλιές καί τά μυστικά του μονοπάτια, προσεφέρετο μοναδικά γιά άντί- 
στασι έναντίον κάθε μορφής καταπιέσεως. ’Επί κεφαλής τοΰ άμυντικοΰ συγκροτή
ματος βρισκόταν άξιωματικός άποφασιστικός καί δοκιμασμένος, ό συνταγματάρ
χης Σαλέμι. Κανείς δέν άμφέβαλλε γιά τήν πανωλεθρία πού άνέμενε τούς ’Αμερι
κανούς.

«Τέσσερις ήμέρες μετά τήν έγκατάστασί τοΰ προγεφυρώματος, ένα άμερικα- 
νικό καταδιωκτικό ύπερέπτη τής Βιλλάλμπα κ ι’ έρριξε ένα δέμα, πού έπεσε κοντά 
στήν έκκλησία. Ά π ’ έξω υπήρχε μιά κίτρινη σημαιούλα μ’ ένα μαΰρο «Λ» στό κέν
τρο. Παρόμοιες σημαίες άποτελοΰσαν καί τό περιεχόμενό του. Τήν έπομένη, δεύ
τερο πακέτο έπεσε άπό τόν ουρανό καί τή φορά αύτή βρήκε τό στόχο του—τό σπίτι 
τοΰ Καλλότζερο Βιτζίνι. Γνωστός στούς φίλους ώς Ντον Κάλο, ό Βιτζίνι ήταν ό 
άρχηγός τής Μαφίας στήν Σικελία, ό πιο ισχυρός κ ι’ έπίφοβος άνθρωπος τής περιο
χής (Χ). Στις 20 Ιουλίου, τρία άμερικανικά άρματα μάχης σύρθηκαν ώς τήν Βιλλάλ- 
μπα. Στήν κεραία τοΰ πρώτου κυμάτιζε ή κίτρινη σημαία μέ τό μαΰρο «Λ». 'Ο

1. Σ. Σ. : Ώ ς εϊδομεν είς προηγούμενου τηλεγράφημα, τόν Κολύγκερο Βιντζίνι άντικα- 
τέστησεν άπό τοΰ θανάτου του (1954) ό Γκιουζέππε Ροϋσσο.
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ύπολοχαγός πού πήδησε κάτω μιλούσε την ντόπια διάλεκτο σαν Σικελός. Και αυ
τόν έσπευσε νά συναντήση ό Ντον Κάλο. ’Έβγαλε άπό τήν τσέπη του μιά κίτρινη 
σημαιούλα, άντήλλαξε λίγα μισόλογα καί σκαρφάλωσε στο άρμα μάχης, πού ξεκί
νησε άμέσως. Τήν έπομένη οί επιτελείς τού συνταγματάρχου Σαλέμι λιποτακτοϋ- 
σαν, ό άρχηγός τους άπήγετο αιχμάλωτος καί ένεκλείετο στα ύπόγεια τού δημαρ
χείου, καί Μαφιόζος πράκτωρ μετέδιδε στούς ’Αμερικανούς τό σήμα : «Προχω
ρείτε»...

»Τό βράδυ, ή «μάχη» τής Καμμαράτα είχε τελειώσει χωρίς νά πέση ούτε μιά 
τουφεκιά. Πίσω άπ’ δλη αύτή τήν ιστορία βρισκόταν ένας άνθρωπος, πού ή άμερι- 
κανική ’Αστυνομία, μετά τον θάνατο τού ”Αλ Καπόνε, θεωρούσε ώς τον άναμφισ- 
βήτητο άρχηγό τού ύποκόσμου: 'Ο Λάκυ Λουτσιάνο ! Καί τό «Λ» τού ονόματος καί 
τού επιθέτου του κυμάτιζε στην κίτρινη σημαιούλα στην Βιλλάλμπα . . .

«Πολλά λέγονται γιά τήν πατριωτική δράσι τού άρχιγκάγκστερ, πού τού χά
ρισε τήν έλευθερία άπό τις αμερικανικές φυλακές. Πολλοί ισχυρίζονται δτι τον εί
δαν στο επιτελείο τής Έβδομης Στρατιάς στήν Σικελία. Καί οί φήμες λέγουν, δτι 
ό ίδιος έκανε τις διαπραγματεύσεις μέ τήν τοπική Μαφία, πού έδρασε κεραυνοβό- 
λα, ώδήγησε τούς ’Αμερικανούς άπό μυστικές διαβάσεις, «έξουδετέρωσε» τις άντι- 
δράσεις καί παρέδωσε τήν Σικελία στούς «άδελφούς ’Αμερικανούς Μαφιόζους».

«'Ύστερα άπό λίγες ημέρες ό Ντον Κάλο είσέπραξε τήν άνταμοιβή του καί, ώς 
δήμαρχος πλέον τής Βιλλάλμπα, ύπεδέχθη τον πολιτικό άντιπρόσωπο τής ’Αμερι
κής, ένώ τά πλήθη ζητωκραύγαζαν ύπέρ των Συμμάχων καί τής « ’Εντίμου Όργα- 
νώσεως».

« ’Ίσως τό περιστατικό αυτό τού πολέμου νά είναι καί ό μόνος τίτλος τιμής 
τής Μαφίας, πού ξεκίνησε μέ υψηλά ιδανικά, ώς προστάτις των καταπιεζομένων 
χωρικών άπό τήν άσυδοσία των γαιοκτημόνων, γιά νά καταλήξη ή ίδια ώς όργα
νο άνελέητης καταπιέσεως καί τρόμου των άπλών άνθρώπων, άμυήτων στήν δια
φθορά καί τό έγκλημα»...

Ο ΚΑΤΩΤΕΡΩ σύντομον τηλεγράφημα κλείει καί τον κύκλον των έκτος των 
Η.Π.Α. προερχομένων — σοβαρωτέρων καί πλέον χαρακτηριστικών— άνταπο- 
κρίσεων καί τηλεγραφημάτων (ι ). Κατά περίεργον σύμπτωσιν προέρχεται έκ Πα
λέρμου τής Σικελίας, ήτοι έκ τής περιοχής ή οποία ήνοιξε τον δλον κύκλον τής έρεύνης 
αυτής διά τήν Μαφίαν άπό τού Ίανουαρίου τ.έ. Έδημοσιεύθη εις τήν έφημερίδα «Με
σημβρινή» τής 5ης ’Οκτωβρίου 1944 καί όμιλεϊ διά νέα «μπλόκα» εις τό Παλέρμον 
προς σύλληψιν μελών τής Μαφίας. Κατ’ αυτό :

«Πεντακόσιοι άστυνομικοί άπέκλεισαν χθές (Κυριακήν 4 ’Οκτωβρίου) ολό
κληρες συνοικίες καί περίχωρα τού Παλέρμου, στήν Σικελία, γιά τρίτη φορά μέσα 
σε μιά έβδομάδα. Διεξάγουν έρευνες γιά τήν άνεύρεσι ύποπτων μελών τής Μαφίας. 
Υπάρχουν ενδείξεις δτι ή Μαφία άρχισε πάλι νά κινήται. Δύο περιπτώσεις άνατι- 
νάξεως αυτοκινήτων μέ δυναμίτιδα έσημειώθησαν κατά τις δύο τελευταίες έβδομάδες, 
μέ θύματα έπτά άστυνομικούς καί δύο έργάτες γκαράζ».

1. ’Επί τοϋ............πιεστηρίου: Κατά τηλεγράφημα έκ Νέας Ύόρκης, δύο «οπλισμένοι
γκάγκστερς άπήγαγον τήν πρωίαν της 21ης ’Οκτωβρίου έ.Ι. τόν «μέγαν» Τζόζεφ Μπονάνο, 
αρχηγόν μιας έκ των πέντε συμμοριών της Νέας Ύόρκης καί γνωστόν μας άπό τάς άποκα- 
λύψεις Βαλάτσι. Οί γκάγκστερς έσυραν τόν Μπονάνο έκτός τοϋ αυτοκινήτου του ύπό τήν απει
λήν αύτομάτων όπλων, τόν έπεβίβασαν τοϋ άναμένοντος ίδικοΰ των αυτοκινήτου καί έξηφανί- 
σθησαν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, πυροβολοϋντες καί κατά τοΰ συνηγόρου του ό όποιος έπεχεί- 
ρησε νά τούς καταδιώξη. Ό  άπαχθείς, ήλικίας 59 έτών καί ιδιοκτήτης πολλών χαρτοπαικτι- 
κών λεσχών, κατά τό ’Έφ - Μπί - Ά ϊ δέ είς έκ τών πλέον έπικινδύνων κακοποιών τής Νέας 
Ύόρκης, έπρόκειτο νά καταθέση κατ’ αύτάς ένώπιον τοϋ δικαστηρίου έν σχέσει μέ τήν δλην 
δραστηριότητά του. . .
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Καί διά νά άποδειχθή τ ό .....  σφαιρικόν πολλών καταστάσεων: Τό τηλεγράφημα
πού ήνοιξε την ερευνάν διά τήν Μαφίαν άνέφερεν, δτι σφοδρά εκρηξις κατά τήν έσπέ- 
ραν τοϋ Σαββάτου 29ης ’Ιουνίου 1963, εις γκαράζ τής πόλεως τοϋ Παλέρμου, έθα- 
νάτωσε ένα τεχνικόν καί έτραυμάτισε βαρύτατα έτερον. Δώδεκα ώρας άργότερον άπό 
τής έκρήξεως έκείνης, οί άστυνομικοί έπληροφοροΰντο άπό τηλεφώνημα άγνώστου 
δτι παρομοία εκρηξις θά έλάμβανε χώραν έντός ολίγου εις άλλο σημεΐον. Έσπευσαν 
λοιπόν οί άστυνομικοί εις τό ύποδειχθέν σημεΐον δπου άνεΰρον ένα ήμικατεστραμ- 
μένον αύτοκίνητον, εις τό δπισθεν κάθισμα τοϋ οποίου εόρίσκετο μία βόμβα μέ σβη- 
σμένην τήν θρυαλλίδα καί κάτωθι τοϋ οχήματος μία φιάλη, άπό τήν οποίαν προεξεΐχεν
ένα φυτίλι. Έβγαλαν μέ μυρίας προφυλάξεις βόμβαν καί φιάλην, καί άφοϋ.....  έπεί-
σθησαν δτι καί τά δύο αύτά άντικείμενα ήσαν «φιάσκο» καί ούδέν έτερον, έδοκίμασαν 
νά άνοίξουν τό «καπό» τοϋ αυτοκινήτου προς πληρεστέραν έρευναν. ’Εκείνην άκριβώς 
τήν στιγμήν συνεκλονίσθησαν τά πάντα άπό τρομεράν έκρηξιν, πολύ ΐσχυροτέραν 
τής προηγουμένης τοϋ Σαββάτου, οκτώ δέ άστυνομικοί έκυλίοντο νεκροί έπί τόπου 
καί πολλοί άλλοι, άστυνομικοί καί περίεργοι έτραυματίζοντο.....

'Απλοΰς παραλληλισμός των δύο αυτών «καταστάσεων» δίδει πολλά, πολύ 
δέ περισσότερα εις τούς προληπτικούς. Έγράφετο τότε, ’Ιανουάριον 1964 εις τάς 
στήλας αύτάς: «'Η γνώμη πού έκυριάρχησεν όταν ή εΐδησις μετεδόθη άστραπιαίως 
εις τήν ’Ιταλίαν καί δλον τον υπόλοιπον κόσμον, υπήρξε μία: 'Η Μαφία πάλιν εις τό 
προσκήνιον! Ή  Μαφία, υστέρα άπό τήν σοβαρωτέραν αυτήν έγκληματικήν ενέργειαν 
τής τελευταίας δεκαετίας, άλλάσσει κατεύθυνσιν καί έπιτίθεται κατά μέτωπον έναν- 
τίον τών οργάνων ’Ασφαλείας τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας.....  ».

Σήμερον, παρ’ δλην τήν τραγικήν ομοιότητα τής άρχής καί τοϋ τέλους τοϋ κύ
κλου, πού ό γράφων έπεχείρησε άναφορικώς μέ τον μεγαλύτερον εγκληματικόν 
οργανισμόν εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, δέν δύναται νά ύποστηριχθή παρο
μοία άποψις. Τά δσα αί δυνάμεις ’Ασφαλείας τής ’Ιταλίας κατέφερον κατά τής Μα
φίας άπό τοϋ ’Ιουνίου 1963 μέχρι τής στιγμής πού γράφονται αί γραμμαί αύταί, 
τά δσα τό Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ καί αί λοιπαί Άστυνομίαι τών Η.Π.Α. κατέφερον έπίσης, 
ιδίως κατόπιν τών άποκαλύψεων Βαλάτσι, είναι άρκετά διά νά έχη τεθή εις κατά- 
στασιν τούλάχιστον άποσυνθέσεως καί παρακμής τό πολυκέφαλον τέρας. Έ π ’ αύτοΰ 
συμφωνούν δλοι οί άσχοληθέντες μέ τήν τρομεράν μάστιγα πού έπληξε τήν άνθρωπό- 
τητα άπό εκατονταετίας, καί πού σήμερον εξαφανίζεται ύπό τά άνελέητα πλήγματα 
τών εκπροσώπων τοϋ νόμου εις ολόκληρον τήν υδρόγειον.

Ο  , 5 *** .......................................
AAA ΗΡΚΕ1 ώς επίλογος τής δλης έρεύνης μου διά τήν Μαφίαν το να τονισθή 
ενα γεγονός μή  έπιδεχόμενον αντ ιρρήσε ις : "Οτι ό σύγχρονος άνθρωπος, τό 
σύγχρονον πνεύμα κα ι α ί άξία ι τής ζωής εις τήν εποχήν τών διηπειρωτικών πυραύ
λων, τών διαστημοπλοίων κ.λ., δέν ανέχονται τήν διαιώνισιν ζοφερών καταστά 
σεων τον παρελθόντος, μάλ ιστα  δέ τοιούτον μεγέθους κα ι τοιαντης άσυλλήπτου δρα- 
ματικότητος διά τήν κοινωνίαν ώς ό εγκληματικός οργανισμός τής Μαφίας. Ά λλ’ 
αυτό θά άπετέλει μ ίαν κοινοτοπίαν ίσως, έπαναλαμβανομένην διά χιλ ιοστήν φοράν 
προ ενός φαινομένου πού υποχωρεί, που εξαφανίζεται κατά τρόπον άνεπίστρεπτον.
'Οπωσδήποτε, ή δ ιαπ ίστω σις αυτή είνα ι κα ι ή πλέον αληθής διά τό καρκίνωμα πού 
τόσα δεινά έπέφερε κατά τήν τελενταίαν εκατονταετίαν, εις Ι τα λ ία ν  κα ί ’Αμερικήν 
ιδ ίως- διά  τον μεγαλύτερον εγκληματικόν οργανισμόν εις τήν ιστορίαν τής άνθρω
πότητος πού, ύπό τον πλέον απηνή διωγμόν καί ύπό τό φώς τοϋ πραγματικού πολ ι
τισμού, βαίνει προς ολοσχερή διάλυσίν του.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ -Μ ΠΙΆ Ϊ
Έ κ του βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

■. Χουάιτχεντ «Ή ΙστορίαtoOF.B.I.», κατάμετάφρασιν ---
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό
................ ............... ■■■ 1 ■ — ■'   —— ■ ------------—- - ---------  προηγούμενο)

'Η αναγγελία τού Χοϋβερ περί τής συλλήψεως των οκτώ σαμποτέρ, ήταν βαρύ 
πλήγμα στις έλπίδες των Ναζί. 'Ο ναύαρχος Ντένιτς έξωργίσθη τόσο πολύ γιατί 
δέχθηκε νά διαθέση τά υποβρύχιά του σέ μιά τόσο επικίνδυνη καί τολμηρή περιπέ
τεια, ώστε έπί μήνες δεν ήθελε νά άκούση πλέον γιά τά σχέδια τής άντικατασκο- 
πείας, πού τοϋ ζητούσε την μεταφορά των πρακτόρων της μέ υποβρύχια.

'Ο Ντένις όμως ένέδωσε στις παρακλήσεις τοϋ τμήματος πολιτικών πληρο
φοριών τής άντικατασκοπείας κατά τά τέλη τοϋ 1944. Αύτή τή φορά ένα άπό τά 
υποβρύχιά του μετέφερε τούς πράκτορες κατασκοπείας Έριχ Γκίμπελ, άσυρματιστή, 
καί τον Ούίλλιαμ Κούρτις, ένα άποστάτη ’Αμερικανό πού εΰρισκε τή ναζιστική 
ιδεολογία τής άρεσκείας του. Καί οί δυό τους πέρασαν άπό σχολή κατασκόπων. 
Μαζί τους κουβαλούσαν 60.000 δολλάρια.

Στις 29 Νοεμβρίου καί περί τήν 11ην ώραν μ.μ., ενώ έμαίνετο ή κακοκαιρία, 
ό Γκίμπελ καί Κόλεπάου άποβιβάσθηκαν στο Γκράμπ Τρή Πόιντ τής Μαίην. 'Όλως 
περιέργως κανένας τους δεν θυμήθηκε νά πάρη μαζί του έπανωφόρι ή καπέλλο. ’Έ 
σκυβαν τό κεφάλι τους μέσα στον άνεμο καί προχώρησαν στο εσωτερικό μέχρις ότου 
έφθασαν στήν ύπ’ άριθ. 1 δημοσία όδό. Έκαναν σήμα σ’ ένα αύτοκίνητο, πού έτυχε 
νά είναι ταξί καί ό οδηγός του δέχθηκε νά τούς μεταφέρη στή Μπάγκορ, τριανταπέντε 
μίλλια μακρυά. ’Ενωρίς τήν άλλη μέρα ό Γκίμπελ καί ό Κόλεπάου ξεκινούσαν γιά 
τήν Νέα 'Υόρκη.

To F.B.I. έτέθη έπί τά ίχνη τών κατασκόπων, γιατί άρκετοί άνθρωποι πού 
τούς είχαν ΐδή, τούς έφάνηκαν ύποπτοι, γιατί περπατούσαν στήν ακτή χωρίς παλτό 
καί καπέλλο μέσα στήν τρικυμία. Έ τσ ι ειδοποίησαν τό F.B.I.

Τό γεγονός θά περνούσε απαρατήρητο, εάν τό γραφείο τού F.B.I. τής Βοστώ- 
νης δεν είχε τήν πληροφορία δτι στις 3 Δεκεμβρίου έτορπιλλίσθη καί έβυθίσθη στά 
άνοικτά τής Μαίην τό βρεταννικό φορτηγό «Κορνουάλις». 'Υπέθεσαν δτι τό υποβρύ
χιο πού δροΰσε σ’ αύτή τήν περιοχή θά μπορούσε εύκολα νά άποβιβάση καί πράκτο
ρες στήν άκτή. Καί οί υποψίες τών άτόμων πού είδαν τούς Γερμανούς κατασκόπους, 
ένίσχυσαν τις δικές τους, καί αποφάσισαν νά ερευνήσουν γιά τήν άνεύρεσι τών δύο 
ξένων.

'Ο Κόλεπάου, δπως ό Ντάς καί ό Μποΰργκερ, θέλησε νά απαλλαγή τής άπο- 
στολής του μέ τήν πρώτη εύκαιρία. ’Άφησε μόνο τον Γκλίμπελ καί πήγε στο σπίτι 
ένός φίλου του στή Ρίτσμοντ Χίλλ τής Νέας 'Υόρκης. Ώμολόγησε στο φίλο του δτι 
ήταν κατάσκοπος καί ό φίλος του κάλεσε τό F.B.I. ΤΗταν 26 Δεκεμβρίου.

'Ο Κόλεπάου τά είπε δλα. Είπε στούς υπαλλήλους δτι έγκατέλειψε τον Γκίμ
πελ στήν πόλι καί δεν έγνώριζε πού βρισκόταν. Θυμήθηκε δμως δτι ό Γκίμπελ συνή
θιζε νά άγοράζη περουβιανές έφημερίδες σ’ ένα περίπτερο στήν πλατεία «Τάϊμς». 
'Ο Κόλεπάου θυμήθηκε επίσης δτι ό Γκίμπελ είχε μιά παράξενη συνήθεια νά βάζη 
τά χρήματά του στο άνω τσεπάκι τού σακκακιοΰ του. Ό  Γκίμπελ χρησιμοποιούσε 
τό ψευδώνυμο Έντουρντ Γκρήην.

'Η περιγραφή τών χαρακτηριστικών τού Γκίμπελ διαβιβάσθηκε προς δλα 
τά γραφεία τού F.B.I. μέ δλες τις άλλες πληροφορίες τού Κόλεπάου. Οί πράκτορες 
άρχισαν νά ελέγχουν τά διάφορα ξενοδοχεία, τά γραφεία έκδόσεως άεροπορικών 
εισιτηρίων, τά ταχυδρομεία καί τά περίπτερα πού πωλοΰσαν έφημερίδες τής Νοτίου 
’Αμερικής. Σ’ ένα ξενοδοχείο βρέθηκε ένα ονομα «Έντουαρντ Γκρήην», ό όποιος
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όμως δεν χρησιμοποίησε τό δωμάτιό του καί μετά δύο ημέρες τδ ξενοδοχείο τδ έδωσε 
σέ άλλο πελάτη του.

'Η έρευνα σταμάτησε στδ περίπτερο τής πλατείας «Τάϊμς». Τέσσερες ημέρες 
μετά την ομολογία του Κόλεπάου, δύο υπάλληλοι τοϋ F.B.I.· είδαν ένα άνδρα νά πλη- 
σιάζη τδ περίπτερο, τδ όποιο παρακολουθούσαν καθ’ δλο τδ εικοσιτετράωρο. Ό  
άνδρας αύτδς είχε τά χαρακτηριστικά πού περιέγραψε ό Κόλεπάου. Διάλεξε ένα 
περιοδικό, καί μετά έβαλε τδ χέρι του στδ τσεπάκι τοϋ σακκακιοΰ του καί έβγαλε 
χρήματα. Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. ήταν πλέον βέβαιοι δτι αύτδς ήταν ό άνθρωπός 
τους.

'Ο Γκίμπελ προσπάθησε νά ξεφύγη καί νά άποφύγη την σύλληψι.’Αδύνατον, 
δμως. ’Επάνω του βρέθηκαν 10.000 δολλάρια στις τσέπες του καί 99 μικρά διαμάντια. 
"Αλλα 44.000 δολλάρια βρέθηκαν στδ δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου του. Ό  Γκίμπελ 
ώμολόγησε.

Καθ’ δλη την διάρκεια τοϋ πολέμου, τδ F.B.I. έπελήφθη 19.649 υποθέσεων, 
δπου ύποτίθετο δτι διενεργεΐτο σαμποτάζ, δεν άποδείχθηκε δμως ούτε μία περίπτω- 
σις κατά την όποια νά προκύπτη δτι έπρόκειτο περί σαμποτάζ πού ώργανώθηκε άπδ 
τδν εχθρό. Ό  έχθρδς δεν κατώρθωσε ποτέ νά έγκαταστήση κατασκοπευτικό μηχανι
σμό, δπως κατά τδν Α' παγκόσμιο πόλεμο. Οί υποθέσεις των υποτιθεμένων σαμπο
τάζ ήσαν, ως έπί τδ πλεΐστον, ατυχήματα σέ βιομηχανικά συγκροτήματα, όφειλόμενα 
σέ κόπωσι, άμέλεια, στιγμιαίο έκνευρισμδ κ.λ. των εργατών. Κάθε άτύχημα πού 
παρέβλαπτε την πολεμική προσπάθεια, άνεφέρετο στδ F.B.I. τδ όποιο ήταν ύπο- 
χρεωμένο νά Ιρευνήση την ύπόθεσι.

Νά μερικές τέτοιες περιπτώσεις: Έ να τραίνο πού μετέφερε στρατιώτες έξε- 
τροχιάσθη.'Η έρευνα άπέδειξεν δτι ή αιτία ήταν τρία μικρά παιδιά πού διασκέδαζαν. 
"Ενας έρωτύλος νέος 19 ετών, έσπασε μέ ένα μεγάλο σφυρί ένα ηλεκτρικό φούρνο, 
γιά νά φύγη ενωρίς καί νά μπορέση νά συναντήση την φίλη του. Μιά άνατίναξις ορυ
χείου εις την Κεντάκυ, ήταν έργο ενός πρώην εργάτου του πού ήθελε νά έκδικηθή τδν 
προϊστάμενο τοϋ ορυχείου. "Ενα εργοστάσιο κιβωτίων στην Άρκάνσας κατεστράφη 
άπδ ένα εργάτη πού ειχεν άπολυθή. "Ενας 21ετής έπόπτης τοϋ ναυτικού σ’ ένα εργο
στάσιο άεροπλάνων εύρέθη υπεύθυνος γιά 150 πράξεις σαμποτάζ σέ άεροπλάνα. 
Αύτδς δέν συμπαθούσε τούς επόπτες τοϋ εργοστασίου καί διασκέδαζε δημιουργώντας 
τους έτσι άνωμαλίες.

'Ο Χοΰβερ έζήτησε άπδ τδ 'Υπουργείο Δικαιοσύνης νά τοϋ χορηγηθή δικαιοδο
σία καί νά άναλάβη την προστασία καί εφαρμογή τών ομοσπονδιακών νόμων περί 
σαμποτάζ καί σέ περιπτώσεις κατά τις όποιες ώρισμένα άτομα παρεκώλυαν έσκεμ- 
μένως την πολεμική παραγωγή, άσχέτως άν τά άτομα αύτά άνήκαν σέ οργανώσεις 
ή όχι.. Έζήτησε έπίσης δπως οί περιπτώσεις αδιαφορίας ή οί προσωπικές έκδική- 
σεις, δταν προεκάλουν ζημία στήν πολεμική παραγωγή, θεωρο'ϋνται ώς πράξεις 
σαμποτάζ καί τιμωρούνται σύμφωνα μέ τούς κειμένους νόμους. Ό  Χοΰβερ είχε 
τή γνώμη πώς τά αυστηρά μέτρα θά άπεθάρρυναν τούς φαρσέρ καί τούς άδιαφόρους, 
τδ 'Υπουργείο δμως είχε άκριβώς τήν άντίθετη γνώμη καί πίστευε δτι έάν έφήρμο- 
ζε αυστηρή πολιτική πρδς τούς εργάτες τής παραγωγής πολεμικού ύλικοΰ, θά προ- 
έκυπτε περισσότερη ζημία καί θά έπεδεινοΰτο ή κατάστασις περισσότερο.

Πολύ ενωρίς, πριν νά έξέλθουν άκόμη οί Η.Π.Α. στδν πόλεμο, τδ F.B.I., έν 
συνεννοήσει μετά τοϋ στρατού καί τοϋ ναυτικού, είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο πλη
ροφοριών μέσα στά εργοστάσια πολεμικής παραγωγής. ’Έτσι, ώρισμένοι έργάτες, 
τροφοδοτούσαν τδ F.B.I. μέ πληροφορίες, βάσει τών όποιων κατέστη δυνατόν νά 
έξακριβωθή σέ εκατοντάδες περιπτώσεις δτι τά αίτια φθοράς υλικού, μηχανών καί 
εγκαταστάσεων, ώφείλοντοσέ άτυχήματακαίδχι σέ σαμποτάζ έκ μέρους τού εχθρού, 
Οί πληροφοριοδότες τού F.B.I. ήσαν εθελοντές.
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Προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποϋ αύτοΰ, δηλαδή τής προστασίας των εργοστασίων 
καί τής παραγωγής άπό σαμποτάζ, τδ 'Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέστησε στους έρ- 
γοστασιάρχες νά δακτυλοσκοποϋν τούς εργάτες καί το προσωπικό έν γένει πού ερ
γαζόταν σέ πολεμικές βιομηχανίες. To F.B.I. θά ήλεγχε τούς φακέλους καί τά δα
κτυλικά άποτυπώματα των έργατών καί έ'τσι Θά έγνώριζε ποιοι άπ’ αυτούς είχαν 
άτομικό έγκληματικο φάκελο.

Το σχέδιο περί παροχής πληροφοριών στο F.B.I. έν σχέσει μέ το προσωπικό 
των έργοστασίων, έθεωρήθη άπό μερικούς ώς κατασκοπευτικό σύστημα πού έστρέ- 
φετοκατά των έργατών. To F.B.I. όμως άπέκρουσετήν κατηγορία αύτή : «Το F.B.I. 
δεν ένδιαφέρεται γιά τά θέματα πού άφοροϋν τις σχέσεις μεταξύ έργατών καί έργο- 
δοτών ή τις συνήθεις έργατικές κινήσεις, άλλά μόνον γιά θέματα πού άφοροϋν την 
έθνική άμυνα».

Γιά τήν πλήρη έπιτυχία τοϋ F.B.I. ώς ύπηρεσίας άντισαμποτάζ καί άντικατα- 
σκοπείας, ό Χοϋβερ έ'πρεπε νά άποφύγη δύο τινά : πρώτον, δέν έπρεπε νά σημειω- 
θή κανένα κρούσμα σαμποτάζ ή κατασκοπείας μέσα στις Η.Π.Α. 8πως κατά τον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο, καί δεύτερον δέν έπρεπε νά άνατεθοΰν μέτρα άσφαλείας σέ 
πολιτοφύλακες.

’Αμέσως μετά τήν έπίθεσι τοϋ Πέρλ Χάρμπορ, τά γραφεία τοϋ F.B.I. κατεκλύ- 
σθησαν κυριολεκτικά άπό αιτήσεις πολιτών πού ζητούσαν νά προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους κατά τήν κρίσιμη αύτή περίοδο. Στο Χόλλυγουντ, ή παραγωγός Σέσιλ 
Ντεμίλ προσεφέρθη νά οργάνωση, νά χρηματοδότηση καί νά ήγηθή μιας «Υπηρε
σίας F.B.I.» μέσα στον κινηματογραφικό κόσμο. Ή  πρότασίς της διεβιβάσθη στό 
Χοϋβερ άπό τον Τζαίημς Ροϋζβελτ, τό γυιό τοϋ Προέδρου.

«Εκτιμώ τή γενναία καί πατριωτική προσφορά τής Ντεμίλ» έδήλωσεν ό 
Χοϋβερ, «άλλά έπί τοϋ παρόντος έλέγχουμε άπολύτως τήν κατάστασι καί ώς έκ τούτου 
άποποιούμεθα τήν εύγενή προσφορά. Δέν νομίζω 8τι λόγω τής έκτάκτου σημερινής 
καταστάσεως επιβάλλεται νά ίδρυθοΰν βοηθητικές υπηρεσίας τοϋ F.B.I...».

Ό  Χοϋβερ είχε τή γνώμη οτι τά άνατρεπτικά στοιχεία κατεπολεμοϋντο μέ 
σύστημα συγκεντρώσεως πληροφοριών καί οχι μέ τούς πολιτοφύλακες. To F.B.I. 
δέ διέθετε άξιόπιστες πηγές πληροφοριών, στις οποίες μπορούσε νά βασισθή καί 
νά δημιουργήση ένα ισχυρότατο σύστημα άσφαλείας. Μόνον έάν οί κατ’ έπάγγελμα 
άσχολούμενοι μέ τήν έφαρμογή τοϋ νόμου άπετύγχανον στό έ'ργο τους, τότε θά 
μπορούσαν νά παραχωρήσουν τήν θέσι τους στούς ερασιτέχνες, οί όποιοι, έκτος 
άπό τά πατριωτικά τους αισθήματα καί τήν καλή θέλησι, δέν διέθεταν ούτε τήν 
πείρα, ούτε τις γνώσεις γιά νά έπιτελέσουν ένα τέτοιο έργο.

Τό θέρος τοϋ 1940, ή ’Αμερικανική Λεγεών είσηγήθηκε ένα σχέδιο, σύμφωνα 
μέ τό όποιο 11.000 γραφεία τής Λεγεώνος θά ώργάνωναν τις ειδικές υπηρεσίες 
έρευνών, μέ τις όποιες θά εξουδετέρωναν τήν δράσι τών άνατρεπτικών στοιχείων. 
Δηλαδή, κάθε γραφείο, θά ώριζε δύο ή περισσότερα μέλη τής Λεγεώνος, στά οποία 
θά έδίδοντο ειδικά διακριτικά, ύπηρεσιακή ταυτότης καί σχετικές οδηγίες. Οί άνδρες 
αυτοί θά παρακολουθούσαν καί θά ερευνούσαν τις περιπτώσεις άνατρεπτικών ένερ- 
γειών καί θά ένημέρωναν σχετικά τις αρμόδιες τοπικές ’Αστυνομίες.

Ή  ήγεσία τής ’Αμερικανικής Λεγεώνος υπέβαλε τό σχέδιό της στον ύπουργό 
Δικαιοσύνης Τζάκσον, ό όποιος ήταν τής γνώμης δτι οί πατριωτικές οργανώσεις δεν 
έπρεπε νά προβαίνουν σέ έρευνες, γιά τις οποίες μόνον οί έπαγγελματίες άστυνο- 
μικοί ήσαν αρμόδιοι. Συνέστησε δέ ό Τζόνσον, δπως κάθε πληροφορία νά διαβιβά
ζεται άπ’ ευθείας στό F.B.I.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Σ Τ Η Ν  Κ Α Σ Τ Ε Λ Λ Α
-----------------Ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ----------------

'Η νυκτερινή έξοδος τοΰ άστυνομικοϋ για τις άπόκεντρες συνοικίες, τις κα
κόφημες καί τά διάφορα στέκια των κακοποιών, δεν είναι πάντοτε εύκολη δουλειά, 
οΰτε καί τόσο εύχάριστη. Πολλές φορές στο διάβα του, όπως ψάχνη ανάμεσα στους 
ξενύχτηδες γιά κάποιον ύποπτο, τυχαίνει ν’ άντιμετωπίση τό πιστόλι ή τό στιλέτο 
κάποιου ύπουλου κακοποιού, γιατί μέ την άπρόοπτη παρουσία του θά χαλούσε 
ίσως τό πρόγραμμά του ήτοι μια διάρρηξι, ένα φόνο, μιά μεταφορά λαθραίων ή 
ναρκωτικών.

Σάν άδέσποτα σκυλιά τριγυρίζουν συνήθως αύτοί οί άνθρωποι τοϋ κακοΰ τή 
νύκτα, πού γ ι’ αυτούς γίνεται ό άκούσιος σύμμαχος στά έγκληματικά καί παράνομα 
έργα τους, μά γιά τούς άστυνομικούς ό πιο πολύτιμος βοηθός στήν άνίχνευσι καί 
τήν άνακάλυψί τους. Αυτό είχα κι’ έγώ καθιερώσει σ’ ολόκληρη τήν άστυνομική στα
διοδρομία μου, νά έξορμώ δηλαδή γιά τά κέντρα τοϋ ύποκόσμου πάντοτε τή νύκτα.

’Έτσι κ ι’ έκεΐνο τό βράδυ στις 17 Νοεμβρίου 1930. Πριν άπό τή βόλτα μου 
στά κέντρα τοΰ λιμανιού καί τις άλλες κακόφημες περιοχές τοΰ Πειραιώς, τράβηξα 
πολύ μακρυά κ ι’ άρχισα άπό τά καρνάγια, τις τρώγλες καί τις παράγκες άπό τενε
κέδες καί πισσόχαρτα, στά πιο απόμερα σημεία τοϋ συνοικισμού τής Δραπετσώ
νας. Τά γνωστά εντευκτήρια καί ύπνωτήρια τών τοξικομανών.

Δέν μπορώ άκόμη νά ξεχάσω τον ψυχικό πόνο πού ένοιωθα όταν περνούσα 
τά κατώφλια τους, καί τό σταμάτημα τής άναπνοής μου άπό τή βρωμιά καί τήν 
έξαθλίωσι πού άντίκρυζα. Στιβαγμένοι ό ένας πάνω στον άλλον, νέοι, μεσήλικες, 
κουρελήδες, σκελετωμένοι καί σκεπασμένοι μέ λίγα βρώμικα σακκιά πάνω στο 
χώμα.

Πού καί πού καμμιά σαπιοκασσόνα. 'Ο άπαραίτητος παλιοτενεκές μέ βρω- 
μόνερο πού διέλυαν μ’ αύτό τό δηλητήριο έκείνοι πού έκαναν χρήσι τού ναρκωτικού 
μέ ενέσεις, καί τά σκουριασμένα λεπιδάκια ξυρίσματος γιά νά χωρίζουν σέ δόσι 
τή πρέζα τους εκείνοι πού έκαναν χρήσι τής ηρωίνης καί κοκαΐνης σέ σκόνη, τρα
βώντας την άπό τή μύτη τους. Κι’ άλλοτε ν’ άνοίγουν μ’ αυτά τις φλέβες τους, νά 
ξεσχίζουν τις σάρκες τους άπό έλλειψι ναρκωτικού.

Πόσες καί πόσες φορές, θυμάμαι, στά κρατητήρια τής ’Ασφαλείας δέν συ- 
νέβησαν τέτοιες άπόπειρες αύτοκτονίας μέ λεπιδάκια πού τά είχαν κρυμμένα άνά- 
μεσα στά κουρελιασμένα ρούχα τους οί τοξικομανείς. Μπροστά στήν άπόλαυσι λίγης 
ώρας ψεύτικης ήδονής, άψηφοΰσαν τον θάνατο.

’Επαναστατούσε ή ψυχή μου κάθε φορά πού βρισκόμουν κοντά στά δυστυ
χισμένα αύτά πλάσματα. ’Εκείνη τή νύκτα πέρασα τις περισσότερες ώρες μου άνά- 
μεσά τους, μήπως μπορέσω ν’ άνακαλύψω κανένα καινούργιο θύμα. Μόνο άπ’ 
αύτά τά καινούργια θύματα πού διατηρούσαν άκόμα κάποιο «έγώ», βλέποντας τήν 
οΐκτρά κατάντια τών άλλων, καί πού προσπαθούσαν ν’ άντιδράσουν καί νά συγκρα- 
τηθοϋν στο κατρακύλισμα, θά μπορούσα νά πάρω καμμιά πληροφορία γιά τούς άπαι- 
σίους κακούργους, τούς εμπόρους ναρκωτικών, πού γιά νά πλουτίζουν, χωρίς συ- 
νείδησι, σκορπούν τον θάνατο στούς άλλους καί πιο πολύ στά νειάτα.

’Από τούς παλιούς δέν μπορούσες νά πάρης λέξι. Δέν μιλούσαν άπ’ τό φόβο 
μή στερηθούν τό δηλητήριο πού σιγά - σιγά τούς πήγαινε στο χαμό. Τό κακό είχε 
πιά παραγίνει καί τότε άρχισε μιά συστηματική έκστρατεία, μιά μάχη γιά τήν 
καταπολέμησί του. Έξεδόθησαν ειδικές διαταγές άπό τον διοικητή τής ’Ασφαλείας 
μακαρίτη Πέτρο Άναγνωστόπουλο, έγιναν εντατικές παρακολουθήσεις καί άπό
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τις αύστηρές ποινές πού έπέβαλεν ό τότε Πρωτόδικης Πειραιώς κ. Παγουρόπουλος, 
ή φοβερή εκείνη πληγή σχεδόν έξέλιπε.

Πολύ αργά τή νύκτα έγκατέλειψα τήν κολασμένη εκείνη περιοχή τής Δραπε
τσώνας καί πήρα τον παραλιακό δρόμο, κάνοντας έλεγχο στα διάφορα κέντρα καί 
καταγώγια, άπό τον "Αγιο Διονύσιο μέχρι τήν Τρούμπα, πού είχαμε σημείο συναν- 
τήσεως μέ τον προϊστάμενό μου (μακαρίτη), ύπαστυνόμο Καλιφίδα.

Συνάντησα πολλούς γνωστούς κ ι’ άγνώστους γλεντζέδες παραλήδες καί πολ
λούς ύποπτους, μά τίποτε το άξιο λόγου δεν άπεκόμισα ώς εκείνη τήν ώρα, καί έλε
γα μέ το νοΰ μου : Μεγάλη γκίνια άπόψε. . .

'Η νύχτα προχωρούσε, το κρύο γινόταν πιο τσουχτερό καί παρά τήν κούρασι, 
άπό τήν τόσο μεγάλη διαδρομή, προχωρούσα, όλο προχωρούσα. Ζητούσα κάτι νά 
βρω, κάτι νά βγάλω έκεΐνο τό βράδυ καί τράβηξα πιά γιά τήν Καστέλλα, στο γνω
στό κέντρο διασκεδάσεως «Μπουκουβάλα». Μοντέρνο κέντρο τής εποχής, πού μέ τήν 
νοικοκυρεμένη έμφάνισί του νόμιζε κανείς πώς μπορούσε νά διασκεδάση άφοβα κ ι’ 
άκίνδυνα. Μόνο εμείς οί άστυνομικοί ξέραμε τί γινόταν έκεΐ κ ι’ ας βρισκόταν στήν 
πιο άριστοκρατική καί φιλήσυχη συνοικία τού Πειραιώς. Λογής - λογής κακοποιοί 
γλεντούσαν, τσακωνόντουσαν κ ι’ έλυναν τις διαφορές τους έκεΐ μέσα.

’Από μακρυά ήρθε στ’ αυτιά μου ή μουσική μέ τά «μόρτικα» τραγούδια τού 
κέντρου «Μπουκουβάλα». ’Ασφαλώς εδώ θάχουμε κάποια δουλειά σκέφθηκα. Τάχυνα 
τό βήμα μου κ ι’ άνέβηκα τά μεγάλα σκαλοπάτια του. Πριν νά μπώ, έρριξα μιά ερευ
νητική ματιά άπό τή τζαμόπορτα. "Αγνωστες καί παράξενες φάτσες, γεμάτα τρα
πέζια. Αύτό κάτι τό ύποπτο μαρτυρούσε. Μπήκα άδιάφορα καί κάθισα σέ μιά γω 
νιά. Κανείς δέν μού έδωσε σημασία, γιατί κανείς δέν μέ γνώριζε, έκτος άπό τον 
καταστηματάρχη, πού όταν μέ είδε ήρθε ό ίδιος νά μέ σερβίρη.

— Γιατί αύτή ή εξαιρετική περιποίησις κ. Μπουκουβάλα ; τον ρώτησα.
Δέν μού άπάντησε, μά ήρθε ακόμα πιο κοντά, έσκυψε καί μού είπε μέ σι

γανή φωνή :
—■ Καλά πού έκανες καί ήρθες, σάν νά στο είχα παραγγείλει. Πολύ φοβάμαι 

πώς θά μού κάνουν καμμιά φασαρία άπόψε μέ αυτές τις παλιογυναΐκες πού έχουν 
έκεΐνοι έκεΐ μαζί τους, μού είπε δείχνοντας μέ τό βλέμμα μιά παρέα. Μή φύγης 
σέ παρακαλώ.

—Δέν θά φύγω, μά μπορεί νά μή κάνουν τίποτε.
— Μακάρι, γιατί δέν θέλω τό μαγαζί μου νά βγάλη κακό όνομα.
Πραγματικά εκείνη ή παρέα, όπως καί μιά - δυο άκόμη, ήσαν οί πιο ζωηρές,

ένώ οί άλλες γλεντούσαν μέ ήσυχία.
"Ετσι έστρεψα όλη τήν προσοχή μου σ’ αύτή πού μού υπέδειξε ό καταστημα

τάρχης. Παρακολουθούσα κάθε κίνησί τους, τί κουβέντιαζαν όμως δέν μπορούσα 
ν’ άκούσω, γιατί βρισκόμουν σέ άρκετή άπόστασι. 'Όπως μού ήσαν όλοι άγνωστοι, 
ευχόμουν ν’ άρχόταν κανένας άστυφύλαξ περιπολίας νά τούς κάνουμε έλεγχο στις 
ταυτότητες.

Καθώς ή ώρα περνούσε, τό κέφι τους είχε φουντώσει. Γέλια, τραγούδια, φω
νές καί άγκαλιάσμάτα μέ τις γυναίκες τής παρέας τους. Κάποια στιγμή, κ ι’ άκρι- 
βώς πού κτυποΰσε τό ρολόι τού κέντρου 2.30' μετά τά μεσάνυκτα, είδα δυο άπό 
τήν παρέα νά σηκώνωνται, νά προχωρούν ό ένας κατόπιν τού άλλου καί νά βγαίνουν 
στήν πίσω αυλή τού κέντρου.

Δέν έδωσα σ’ αύτό καμμιά σημασία, γιατί νόμισα πώς πήγαιναν γιά τό ού-
Ρητήρκκ

Σέ λίγο είδα νά έπιστρέφη ό πρώτος, ένας τριανταπεντάρης μελαχροινός, μέ
τριου άναστήματος, νευρώδης, μέ σώμα παλαιστοΰ, νά κάθεται ξένοιαστος κι’ άτά- 
ραχος στή θέσι του καί νά έξακολουθή τήν κουβέντα του, τό κέφι του μέ τούς φί
λους του.
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Πέρασε λίγη ώρα, δταν άπδ την κυρία είσοδο παρουσιάστηκε ό δεύτερος. 
Νέος, τριάντα ετών, άδύνατος, καί πανύψηλος. Μά πώς ; Κατακίτρινος, νά δαγκώ- 
νη άπο πόνο τα χείλη του, νά πιέζη μέ τό χέρι του τό στομάχι του καί νά προχωρή 
άργά - άργά τρικλίζοντας προς την παρέα του.

"Οταν έ'φθασε στο μέσον της σάλας, στάθηκε, κάρφωσε μέ μίσος τά θολά 
καί πελώρια άνοιγμένα μάτια του πάνω σ’ έκεΐνον πού βγήκαν μαζί στην αυλή, 
καί κατόπιν σωριάστηκε στο πάτωμα. Μέ μιας έ'νας αίμάτινος πίδακας ξεπετάχθη- 
κε άπο την κοιλιά του κ ι’ έ'μεινε αναίσθητος.

~ "Ολοι άπο τήν παρέα μόλις είδαν τό φίλο τους νά πέφτη καί νά τρέχη τό αί
μα ποτάμι άπο τό κορμί του, έτρεξαν κοντά του.’Ίσως νά μη άντιλήφθηκαν οί φίλοι 
του τι συνέβη, μά έγώ, πού τούς παρακολουθούσα, κατάλαβα τί ακριβώς είχε γίνει.

Τώρα τί έ'πρεπε νά κάνω ; "Αν ένεργοΰσα μέ τήν ιδιότητά μου, θά διακινδύ
νευα νά χάσω έκεΐνον πού υποπτευόμουν, ίσως - ίσως καί τη ζωή μου. ’Εκείνοι ήσαν 
πολλοί καί ασφαλώς οπλοφορούσαν. Προσποιήθηκα τον περίεργο κ ι’ έτρεξα κ ι’ έγώ 
μέ άλλους κοντά. Τότε ακόυσα κάποιον άπ’ αυτούς νά λέγη σέ κείνον πού βγήκαν 
μαζί στην αύλή :

— Βρέ Παμεινώντα, μπάς καί τον έ'φαγες έσύ τον Χάρη ;
■— Δέν μέ παρατάς, έγώ τον άφησα καλά, κάποιος έχθρός του θά τον παρα

φύλαγε καί τον μαχαίρωσε, άπάντησε έκεΐνος μέ χαρακτηριστική απάθεια.
Προθυμοποιήθηκα νά έξυπηρετήσω καί μέ τή βοήθεια άλλων τον σηκώσαμε, 

τον βάλαμε σ’ ένα ταξί, καί μ’ ένα γκαρσόνι τον στείλαμε στο «Χατζηκυριάκειο» νο
σοκομείο. Πριν ξεκινήση πρόλαβα καί είπα μέ τρόπο στο γκαρσόνι νά έπικοινωνή- 
ση άπο έκεΐ μέ τήν ’Ασφάλεια, γιά νά στείλουν αμέσως ένίσχυσι.

Ή  μουσική καί τά τραγούδια είχαν πάψει. Οί γυναίκες έφυγαν πανικόβλητες, 
δπως καί πολλοί πελάτες. Κι’ έγώ, τά μάτια μου δεκατέσσερα έπάνω στον Παμει- 
νώντα μή μοΰ ξεφύγη. Μά αύτός, άνθρωπος πονηρός καί ύπουλος, έμεινε μέ τήν 
παρέα του καί έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον, ασφαλώς γιά νά μή τον ύποπτευθοΰν.

’Εμένα δμως δέν μπορούσε νά μέ ξεγελάση, γιατί έκείνο τό έχθρικό βλέμμα 
πού είδα νά τού ρίχνη ό Χάρης δταν τούς έπλησίαζε, μαρτυρούσε καθαρά τήν ένοχή 
του.

"Ορθιοι τώρα άρχισαν μεταξύ τους μιά ζωηρή συζήτησι. ’Ερωτήσεις, δια- 
πληκτισμοί, διαμαρτυρίες, σωστό πανδαιμόνιο.

Τά λεπτά περνούσαν μέ μεγάλη αγωνία, περιμένοντας τήν ένίσχυσι. Κάποτε 
φάνηκε ή σιλουέτα ενός άστυφύλακος ν’ άνεβαίνη τις σκάλες τού κέντρου. Ή  καρ
διά μου πήγε στή θέσι της. Νόμισα πώς ήταν ή ένίσχυσις πού περιμενα μέ τόση 
άγωνία, καί δτι άκολουθούσαν κ ι’ άλλοι συνάδελφοι. "Ομως ήταν μόνος, ό άστυφύ- 
λακας περιπολίας τού Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος, Ή λίας Άναστασιάδης, πού, άνί- 
δεος, έρχόταν γιά τον συνηθισμένο νυκτερινό έλεγχο. Ή  έμφάνισις τού άστυφύλακος 
τούς έθορύβησε, γιατί νόμιζαν κ ι’ αύτοί πώς πίσω του άκολουθούσαν κ ι’ άλλοι καί 
τρομοκρατημένοι βγήκαν δλοι μαζί άπο τό κέντρο, ό ένας κατόπιν τού άλλου καί 
μπήκαν σ’ ένα ταξί τής πιάτσας πού ήταν άπ’ έξω.

Χο)ρίς νά χάσω ούτε δευτερόλεπτο καί χωρίς νά πώ λέξι στον άστυφύλακα 
Άναστασίάδη, τον άρπαξα άπο τό μπράτσο καί, τρέχοντας, κατεβήκαμε δυο - δυο 
τά σκαλοπάτια. Μπήκαμε στο επόμενο ταξί, είπα στον σωφέρ : «σβΰσε τά φώτα, 
κ ι’ ολοταχώς νά προλάβουμε τό αύτοκίνητο πού έφυγε» καί τότε πήρα άναπνοή. 
"Υστερα έξιστόρησα στον Άναστασίάδη τί είχε συμβή προ ολίγου μέσα στο κέν
τρο.

Τούς παρακολουθούσαμε μέ μόνη τήν έλπίδα πώς κάπου θά τούς μπερδεύ
αμε γιά νά τούς συλλάβουμε. Κατά καλή τύχη, δταν περάσαμε τό Πασαλιμάνι, 
είδα τό αύτοκίνητο πού παρακολουθούσαμε νά παίρνη τή λεωφόρο Γεωργίου Α'.
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— Τώρα νά δής Άναστασιάδη τί θά γίνη άν τά καταφέρη ό σωφέρ, στον όποιο 
είπα : « ’Άνοιξε δσο μπορείς μεγαλύτερη ταχύτητα. Προσπέρασέ τους καί δταν 
φθάσης έξω άπό τήν ’Ασφάλεια μπές μπροστά καί κόψε τους τό δρόμο».

’Έτσι κι’ έγινε. Τό αύτοκίνητό μας σάν πύραυλος πήρε τη μεγάλη λεωφόρο, 
τούς προσπέρασέ καί μέ μιά έπιτήδεια στροφή τούς άνέκοψε τό δρόμο καί τούς 
άνάγκασε νά σταματήσουν επί τόπου. Μέ άστραπιαία ταχύτητα καί τά περίστροφα 
στο χέρι κατεβήκαμε άπό τό ταξί, τούς κυκλώσαμε καί τούς υποχρεώσαμε νά πα- 
ραδοθοΰν.

Οί τέσσαρες άπό τούς έξη τής συντροφιάς κατέβηκαν μουτρωμένοι κι’ άκο- 
λούθησαν τον σκοπόν άστυφύλακα τής ’Ασφαλείας, πού τούς ώδήγησε στο γραφείο 
άξιωματικοϋ υπηρεσίας, οί δυο άλλοι δμως μέ κανένα τρόπο δέν ήθελαν νά κατε- 
βοΰν. Αυτό φανέρωνε πώς κάτι τό ύποπτο έκρυβαν μέσα στο άμάξι. Καί δέν έπε
σα έξω. Μέ μεγάλο ζόρι τούς κατεβάσαμε κι’ δταν ψάξαμε στο ταξί βρήκαμε κάτω 
άπό τό κάθισμα δυο δεματάκια μέ άρκετή ποσότητα χασίς, δυο πιστόλια κ ι’ ένα 
στιλέτο.

"Οταν πήγαμε κ ι’ αύτά στο γραφείο άξιωματικοϋ, πού ήσαν δλοι συγκεν
τρωμένοι, τούς είπα στή γνωστή «μόρτικη» γλώσσα τους.

— Μωρέ μπράβο σας, μ’ δλα σας τά σύνεργα τό γλεντούσατε.
"Ολα είχαν γίνει μέ τόση γρηγοράδα, πού καί οί ’ίδιοι άποροϋσαν πώς βρέθη

καν εγκλωβισμένοι μέσα στήν ’Ασφάλεια.
Στό μεταξύ έπέστρεψε άπό τήν περιπολία του ό ύπαστυνόμος Καλιφίδας, στον 

όποιον άνέφερα τά γεγονότα δπως είχαν διαδραματισθή. Κατόπιν τούς ώδήγησα 
έναν - έναν στό γραφείο του γιά άνάκρισι. Τελευταϊον άφησα τον Ζούρα ’Επαμει
νώνδα.

— Ποιος κτύπησε τον Χάρη ; τον ρώτησε ό ύπαστυνόμος.
— Δέν ξέρω, άπάντησε έκεϊνος στεγνά.
'Ο ύπαστυνόμος δμως, ύστερα άπό τις μαρτυρίες τών άλλων πώς τό στιλέ

το πού βρήκαμε στό ταξί μαζί μέ τό χασίς καί τά πιστόλια ήταν δικό του, τον ζό
ρισε νά όμολογήση κι’ δπως τον κοίταζε έπίμονα άπό πάνω ώς κάτω, τό μάτι του 
σταμάτησε σέ κάποιο σημείο κοντά στήν άριστερή τσέπη τοΰ σακκακιοϋ του. Ά 
ναψε τό πορτατίφ τοΰ γραφείου του, καί μέ τό άπλετο φώς του, ε’ίδαμε καθαρά 
άρκετές κηλϊδες νωποϋ αίματος.

—Ά δικα έξακολουθεΐς ν’ άρνήσαι Παμεινώντα, τοΰ είπα. Τό ίδιο τό αίμα 
τοϋ Χάρη σέ προδίδει.

'Ο Ζούρας κατάλαβε πώς δέν μπορούσε περισσότερο νά έπιμένη κι’ (ομο
λόγησε.

— Ναί, έγώ τον κτύπησα, μά πάνω στό δίκιο μου. Είχαμε χρηματικές δια
φορές. Αύτός άρνιόταν νά τις ξεκαθαρίση, είπε, κι’ έσκυψε τό κεφάλι του σκεπτό- 
μενος άσφαλώς τις συνέπειες.

Πρωινές πιά ώρες πού τελείωσε ή άνάκρισις, πήγα σπίτι μου γιά λίγο ύπνο 
καί ξεκούρασι, ύστερα άπό τήν περιπέτεια τής εξόδου εκείνης τής νύκτας.

Τήν άλλη μέρα ερευνήσαμε τό παρελθόν τών συλληφθέντων Ζούρα ’Επαμει
νώνδα, Φανουδάκη, Κήφα, Κονίδη, Κεφάλα, Νασούλη καί Φάρη.

"Ολοι τους, δπως καί τό θύμα, άποτελοϋσαν μιά ποικιλία κακοποιών πού 
φιλοξενούσε άπό χρόνια τό αρχείο τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών. "Υστερα άπό ένα χρόνο, στις 19 Νοεμβρίου 1931, κατεδικάσθησαν σέ αύ- 
στηρές ποινές γιά τήν παράνομη κατοχή δπλων καί χασίς, καί ιδιαίτερα ό Ζούρας 
γιά τον θανάσιμο τραυματισμό τοΰ Χάρη, πού ΰστερ’ άπό καιρό ύπέκυψε.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΑΕΙϋΔΗ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η E M M A  1  ΦΙΛΙΚΟΝ Μ Ι  Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
- Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Ε Ι ί  Ι Α !  Λ Υ Ο  Μ Ε Γ Α Λ Α !  E H E I E I O Y !  -

---------------------- Ύπο τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ . ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ______________
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Λ  , , , Β ' ,J-XlA ΓΗΝ πλήρη κατανόησήν τής Ελλάδος τοΰ Παύλου Μελά πρέπει νά άνα- 
τρέξωμεν εις πολύ παλαιοτέρας έποχάς. ’Ίσως εις τήν εποχήν τοΰ 1762, ότε έκδί- 
δεται—εις τήν βουλγαρικήν γλώσσαν, αλλά μέ... έλληνικούς χαρακτήρας—ή «Σλαυο- 
νοβουλγαρική ιστορία των τσάρων καί των άγιων τής Βουλγαρίας», έργον τοΰ άνεκ- 
διηγήτου Βουλγάρου μοναχού Παϊσίου, 6 όποιος, πλήν των άλλων χονδροειδεστάτων 
ιστορικών ψευδών καί άνακριβειών, θέλει ώς Βούλγαρον καί τον Βασίλειον Β' τον 
Βουλγαροκτόνον !... ’Ίσως εις τήν έποχήν τοΰ 1845, ότε διά τον έκσλαυϊσμόν τής 
Μακεδονίας δημιουργεΐται εις Μόσχαν τό «Κομιτάτον», ύπο τήν άνωτάτην διεύθυνσιν 
τοΰ πρυτάνεως τοΰ Πανεπιστημίου τής Μόσχας Μασέτιεφ... "Οπου καί αν άνατρέ- 
ξωμεν, εις τά πλαίσια τών άπο τοΰ 17ου καί έντεΰθεν αιώνων, θά εύρεθώμεν εμπρός 
εις τήν μεγάλην προσπάθειαν έκσλαυϊσμοΰ τής έλληνικής Μακεδονίας καί εις τήν 
προς τοΰτο άμυναν τοΰ 'Ελληνισμού, ύποβοηθουμένου καί ύπο όλων τών φωτεινών 
πνευμάτων τής Εύρώπης.

Γεγονός είναι ότι κατά τον 19ον αιώνα οργιάζει πλέον ή προσπάθεια έκσλαυϊ- 
σμοΰ, έν τή κυριολεξία έκβουλγαρισμοΰ τής Μακεδονίας. ’Αγνοείται εντελώς ή ιστο
ρική Μακεδονία τοΰ Ελληνισμού, ή Μακεδονία πού άνά τούς αιώνας υπήρξε μόνον 
έλληνική, κατοικουμένη άπό μίαν έλληνικήν φυλήν : τούς Μακεδόνας, μέ ήθη καί 
έ'θιμα έλληνικά. ’Αγνοείται ή μεγάλη άλήθεια τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος τής Μακε
δονίας, ότι δηλαδή αί περιλαμβανόμεναι εις αύτό έλληνικαί, βουλγαρικαί, σερβικαί, 
άλβανικαί, τουρκικαί καί λατινικαί λέξεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρπός ιστο
ρικών καί άναλλοιώτων περιστατικών, τά κυριώτερα τών οποίων συνοψίζονται ώς 
έξής : Καθ’ όλας τάς εΐσβολάς τών Σλαύων εις τήν Μακεδονίαν, μέγα μέρος τούτων 
παραμένει εις τήν χώραν ώς έργάται, βοσκοί, μυλωθροί κ.λ., ώς έκ τούτου δέ ό ελ
ληνικός πληθυσμός άναγκάζεται νά έκμανθάνη τήν γλώσσαν των διά νά συνεννοή- 
ται μαζί των. (Τό άντίθετον ήτο άδύνατον, λόγω τοΰ χαμηλού διανοητικού έπιπέ- 
δου τών Σλαύων καί τής έκ τούτου άδυναμίας έκμαθήσεως τής πλούσιας καί πολύ
πλοκου γλώσσης τών Ελλήνων). 'Η λόγω τών τουρκικών διωγμών έλλειψις έλλη- 
νικών σχολείων εις τήν ύπαιθρον, μία έλλειψις έρχομένη εις φοβεράν άντίθεσιν μέ 
τήν πληθύν τών βουλγαρικών σχολείων, άφοΰ μόνον ό Ελληνισμός έλογίζετο πραγ
ματικός έχθρός τοΰ Ίσλάμ. 'Η αναγκαστική, λόγω τοΰ παιδομαζώματος καί τών 
τουρκικών σφαγών, έκμάθησις τοΰ σλαυϊκοΰ ιδιώματος, διά νά προσποιούνται οί 
"Ελληνες ότι ήσαν Σλαΰοι καί ώς έκ τούτου νά άποφύγουν τον άφανισμόν. ( Είναι 
γνωστόν ότι οί Βούλγαροι καί ιδίως οί τών «πολεμικών χωρών»—«βοϊνικι σέλι»—έν 
άντιθέσει προς τό άντιμετωπιζόμενον ύπο τών Ελλήνων παιδομάζωμα διά τήν δη
μιουργίαν τών φοβερών Γενιτσάρων, άντεμετώπιζον μόνον τήν πρόσληψίν των ώς 
... ιπποκόμων). Καί πέραν τούτων : 'Η έπί πολλά έ'τη πολύμορφος δράσις τοΰ Παν- 
σλαβικοΰ Κομιτάτου εις τήν Μακεδονίαν, μιά δράσις πού εφερε τό διά βίας κλείσιμον 
έκατοντάδων ελληνικών σχολείων εις τάς άνθούσας έλληνικάς πόλεις καί, άντιστρό- 
φως, τήν δημιουργίαν έκατοντάδων βουλγαρικών τοιούτων, εις τά όποια έντελώς 
δωρεάν καί πλουσιοπαρόχως έξεπαιδεύοντο διά τής βίας καί μή σλαυόφωνοι "Ελ
ληνες. ’Ακόμη τά κύματα τών δολοφονιών έναντίον τών άνθισταμένων εις τον έκ- 
βουλγαρισμόν Ελλήνων, ή άδράνεια τοΰ έπισήμου ελληνικού Κράτους κ.λ.

Ή  προσπάθεια έκσλαυϊσμοΰ τής Μακεδονίας εύρίσκεται εις τό άποκορύφω- 
μά της περί τά τέλη τοΰ 19ου αΐώνος. ’Έντυπα έπί έντύπων κυκλοφορούν διά νά το-
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νίσουν δτι «τδ μέλλον τής Βουλγαρίας έγκειται εις την Μακεδονίαν, έν τή έξεγέρσει 
των Μακεδόνων,..». «'Η ΰπαρξις τής Βουλγαρίας ώς κράτους έν τή χερσονήσω του 
Αίμου είναι άνευ σημασίας, άνευ ιδέας, χωρίς την Μακεδονίαν. Ή  Θεσσαλονίκη 
πρέπει νά είναι ή κυριωτέρα πόλις του κράτους ημών. 'Ο μόνος πολέμιος τής Βουλ
γαρίας είναι ό 'Ελληνισμός...». Τό 1886, τά τόσα βιβλία Βουλγάρων διπλωματών 
καί «ιστορικών» διαδέχονται φυλλάδες καί προκηρύξεις πού κατακλύζουν την Μα
κεδονίαν, μέ σκοπόν νά «άποδειχθή» δτι ό ’Αριστοτέλης, ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ό 
Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, ήσαν Σλαΰοι, «πρόγονοι τών σημερινών Βουλγάρων»... 
Τό 1890, ένα κλιμάκιου τοϋ Κομιτάτου δρά ώς Ε.Μ.Ε.Ο. (’Εσωτερική Μακεδονι
κή ’Επαναστατική ’Επιτροπή), τρία έτη δέ άργότερον, τό 1893, άρχίζει καί ή θη
ριώδης δράσις τών κομιτατζήδων, ήτοι ισχυρών ένοπλων συμμοριών διά τήν έπι- 
βολήν τών σχεδίων τοϋ Κομιτάτου. Τά θύματα τών δολοφονικών έπιθέσεων δυσκό- 
λως άριθμοΰνται καί έκ παραλλήλου ή πενία, αί πιέσεις, αί ληστεϊαι, ή βαρυτάτη 
φορολογία, ή έλλειψις επικοινωνίας μετά τοΰ ελευθέρου Κράτους καθιστούν δλως δρα
ματικήν τήν κατάστασιν εις τήν μαρτυρικήν Μακεδονίαν. ’Από τήν φοβεράν αύτήν 
πραγματικότητα έμελλε νά έξέλθη ή Μακεδονία άπό τούς Μακεδονομάχους καί ιδιαι
τέρως άπό τον πρωτοπόρου τοϋ Μακεδονικού ’Έπους Παύλον Μελάν, ό όποιος, μέ 
τό αίμα του καθηγίασε τον Μακεδονικόν ’Αγώνα καί έδωσε τήν νίκην εις τον Ε λ 
ληνισμόν.

Η ***
ΧΑΡΑΥΓΗ τού εικοστού αίώνος ευρίσκει τήν Ελλάδα κατεπτοημένην άπό 

τήν ήτταν τοΰ 1897, άλλά καί προετοιμαζομένην διά τά μεγάλα άνεβάσματα τής 
φυλής. Τά έθνικά ιδανικά καλλιεργούνται άπό τούς άνθρώπους τών γραμμάτων—μέ 
έπί κεφαλής τον Κωστήν Παλαμάν— ή Μεγάλη ’Ιδέα φλογίζει τάς ψυχάς τών Έλ- 
λήλων καί ιδιαιτέρως οί Μακεδόνες έχουν άρχίσει τήν ένοπλον άντίδρασίν των εις τά 
στίφη τών κομιτατζήδων, βοηθούμενοι προς τούτο άπό τήν έν Έλλάδι συσταθεϊσαν 
« ’Εθνικήν Εταιρίαν». ’Ήδη ό Παύλος Μελας, γεννηθείς τό 1870 εις Μασσαλίαν, 
έχει άκολουθήσει τό στρατιωτικόν στάδιον, έχει έξέλθει τής Σχολής τών Εύελπίδων 
άπό τού 1891 καί εύρίσκεται νυμφευμένος μέ τήν Ναταλίαν, κόρην τού Μακεδόνος 
πολιτικού καί φλογερού πατριώτου Στεφάνου Δραγούμη—πρωθυπουργού τό 1910 
καί συγγραφέως πλείστων έργων—καί άδελφήν τού μεγάλου Έλληνος ’Ίωνος Δρα
γούμη.

Τό ονειρον άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας φλογίζει περισσότερον τήν ψυχήν 
τοΰ Παύλου Μελά πλησίον τής οικογένειας Δραγούμη. Οΰτω τό 1903 λαμβάνει χώραν 
σύσκεψις εις τήν οικίαν του, ύπό τήν προεδρίαν τού δημοσιογράφου Δημητρίου Κα- 
λαποθάκη, κατά τήν οποίαν άποφασίζεται νά γίνη πρότασις εις τήν κυβέρνησιν Θεο- 
τόκη περί αποστολής άξιωματικών εις Μακεδονίαν καί μελέτην τής έκεϊ καταστάσεως. 
Ή  κυβέρνησις πείθεται καί έπιτρέπει νά άναχωρήσουν κρυφίως ό άνθυπολοχαγός τοϋ 
πυροβολικού Παύλος Μελας, ό άνθυπολοχαγός Γ. Κολοκοτρώνης καί οί ύπολοχαγοί 
Ά λ. Κοντούλης καί Άναστ. Παπούλας. ’Επιστρέφουν, καί οί Π. Μελας καί Α. Κον
τούλης είσηγοΰνται τήν άμεσον άνάληψιν ένοπλου άγώνος, ένώ οί έτεροι δύο διαφω
νούν. Τά πνεύματα όμως είναι ώριμα, δεδομένου δτι αί σφαγαί καί αί δηώσεις ύπό 
τών κομιτατζήδων πληθύνονται ήμέραν καθ’ ήμέραν, οί Μακεδόνες αμύνονται καί 
ένισχύσεις έξ έθελοντών καταφθάνουν άπό τήν Λακωνίαν, τήν Ρούμελην καί τήν 
Κρήτην. Δέν υπολείπεται παρά ή ένίσχυσις καί τού έπισήμου Κράτους.

Άρχάς τοΰ 1904 καί ύπό τήν έμπνευσιν τοΰ Δημ. Καλαποθάκη ιδρύεται τό «Μυ
στικόν Ελληνικόν Μακεδονικόν Κομιτάτον». Ταυτοχρόνως μέ τήν ΐδρυσιν τού Κο
μιτάτου αύτοΰ άποστέλλεται ώς γενικός πρόξενος εις Θεσσαλονίκην ό φλογερός πα
τριώτης Λάμπρος Κορομηλάς, εις τό Μοναστήριον δέ ό Καλλέργης. Προ τής άνα- 
χωρήσεώς του ό Κορομηλάς άξιοι νά τού δοθούν δέκα άξιωματικοί ώς βοηθοί του δια 
τήν μελέτην καί προπαρασκευήν τής δράσεως, οί όποιοι, μετημφιεσμένοι ώς υπάλλη
λοι, ύπηρέται κ.λ. θά άπετέλουν τό προσωπικόν τού προξενείου. ’Επιλέγονται οί
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λοχαγοί Χατζηανέστης καί Μωραΐτης, οί ύπολοχαγοί Βλαχογιάννης καί Κουρέβελος, 
οΐ άνθυπολοχαγοί Μαζαράκης, Έξαδάκτυλος, Κατσικογιάννης καί Κάκαβος, ό 
υποπλοίαρχος Κακουλίδης καί ό ανθυπομοίραρχος Σπυρομήλιος, τούς οποίους προ τής 
άναχωρήσεώς των προσφωνεί έμψυχώνων ό Διάδοχος Κωνσταντίνος. 'Η ώρα τοϋ 
έπισήμου Κράτους έχει φθάσει πλέον.

'Ο Παύλος Μελάς είσεχώρησε κατά πρώτον είς τήν Μακεδονίαν τον ’Ιούλιον 
του 1904, ύπό το πρόσχημα τοϋ ζωεμπόρου καί μέ τό ψευδώνυμον Πέτρος Δέδες. 
Μετά είκοσαήμερον παραμονήν, κατά τήν οποίαν συνηντήθη εις Θεσσαλονίκην μετά 
τοϋ Λάμπρου Κορόμηλά καί άντήλλαξαν τάς σκέψεις των, έπανήλθεν είς ’Αθήνας καί 
ώργάνωσε το πρώτον άνταρτικον σώμα τοϋ «Μυστικοϋ Έλληνικοΰ Μακεδονικοΰ 
Κομιτάτου». Τά πάντα ήσαν έτοιμα τήν 18ην Αύγούστου 1904, δτε ό Παΰλος Μελάς, 
ύπό το δνομα καπετάν Μίκης Ζέζας καί έπί κεφαλής σώματος έκ 35 άνδρών, εισέρ
χεται είς τά μακεδονικά εδάφη, λαβών εντολήν νά άσκή καθήκοντα άρχηγοΰ καί 
έπί των μικροτέρων άνταρτικών ομάδων πού εδρών είς τάς περιφερείας Βιτωλίων 
καί Καστοριάς. « ’Αναλαμβάνω τον άγώνα», γράφει κατ’ έκείνην τήν εποχήν, «μέ 
δλην μου τήν ψυχήν καί μέ τήν ιδέαν δτι είμαι ύποχρεωμένος νά τον άναλάβω. Εΐ- 
χον καί έχω τήν άκράδαντον πεποίθησιν δτι δυνάμεθα νά έργασθώμεν έν Μακεδονία 
καί νά σώσωμεν πολλά. ’Έχων δέ τήν πεποίθησιν ταύτην θεωρώ ύπέρτατον καθήκον 
νά θυσιάσω το παν δπως πείσω περί τούτου τήν κοινήν γνώμην. Είμαι βέβαιος δτι 
ένος άνδρος το αίμα άν ποτίση τό χώμα τής Μακεδονίας, θά έξυπνήσωσιν οί κοιμώ- 
μενοι, θά έγκαρδιωθώσιν οί τρομοκρατηθέντες, θά φυτρώσωσιν έπί τής εύγενοΰς γής 
έκδικηταί καί σωτήρες . . . . ». Ό  λόγος του αυτός υπήρξε πράγματι προφητικός, 
διότι τήν αύτοθυσίαν του ήκολούθησεν ή πύκνωσις των τάξεων των Μακεδονομάχων 
καί ό θρίαμβος τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, ένας θρίαμβος πού προετοίμασε τον άλ
λον θρίαμβον τοϋ 1912—1913.

'Ο Παύλος Μελάς δονείται ολόκληρος άπό τήν φωνήν τοϋ χρέους. Περιτρέχει 
τήν περιοχήν τής Καστοριάς καί τής Φλωρίνης καί μεταδίδει ένθουσιασμόν καί πί- 
στιν είς τούς τρομοκρατουμένους Μακεδόνας. Ό  σκοπός του είναι μεγάλος καί ιε
ρός, τά δσα τον στηρίζουν έπίσης μεγάλα καί ιερά. « ’Έχω διαρκώς είς τον νοϋν μου 
καθήκον, Μακεδονίαν, Πατρίδα, Οικογένειαν, Καραβαγγέλην καί σέ βεβαιώ δτι 
κάθε βήμα μέ κάνει ίσχυρότερον καί σάν νά πετώ», γράφει προς τήν σύζυγόν του. 
Τό έργον του όμως είναι δύσκολον. 'Όσον προχωρεί προς βορράν, τόσον περισσότερον 
ή βουλγαρική τρομοκρατία κάμνει τούς Μακεδόνας διατακτικούς. ’Αλλά μέ έπι- 
τεύγματα τιτανικά, μέ έπιτεύγματα πού άντικατοπτρίζουν τήν μεγάλην άπόφασιν 
τής αυτοθυσίας ό ήρως προχωρεί καί οί Μακεδόνες άφυπνίζονται, έντός δέ ολίγων 
ημερών άλλάζει μορφήν ολόκληρος ή Δυτική Μακεδονία. Προς άντιμετώπισιν τής 
καταστάσεως αυτής οί Τοΰρκοι θέτουν προς καταδίωξίν του πολυάριθμον στρατόν. 
Παρά τάς συνεχείς διώξεις τοϋ τουρκικού στρατού, ό Μελάς έξακολουθεΐ τήν έξόν- 
τωσιν τών Βουλγάρων κομιτατζήδων καί προβαίνει είς όργάνωσιν τής τοπικής άμύ- 
νης. Είς τούς, αιχμαλώτους πού συλλαμβάνει δίδει δείγματα άνδρισμοΰ καί ύψηλο- 
φροσύνης καί τούς άφήνει έλευθέρους, οί ίδιοι δμως αύτοί τον προδίδουν έπανει- 
λημμένως είς τούς Τούρκους. Διαφεύγει πλείστους δσους κινδύνους καί ένσπείρει 
μέγαν πανικόν είς τούς Βουλγάρους μέχρι τής 13ης’Οκτωβρίου 1904, δτε, προδοθείς 
δτι εύρίσκετο είς Στάτιτσαν, έκυκλώθη ύπό τουρκικού άποσπάσματος έξ 150 άνδρών.

'Όπως καί νά έχη ή πραγματικότης τής προδοσίας αύτής—παρουσιάζεται ύπό 
δύο μορφάς—ό ήρως καί έμψυχωτής τού Μακεδονικού Άγώνος Παΰλος Μελάς 
εύρέθη ύπό τον κλοιόν τών Τούρκων τήν 13ην ’Οκτωβρίου 1904 (παλαιόν ήμερο-

Ή
,αός

τον έπένθησε. Μνημόσυνα παντού, τά καταστήματα έκλεισαν, οί ψυχές έκλαυσαν 
καί οί άνθρωποι τού πνεύματος (Κ. Παλαμάς, Σ. Δάφνης, Ζ. Παπαντωνίου, Γ. 
Μαρκοράς, Α. Προβελέγγιος κ .λ .) τού άφιέρωσαν έγκώμια. Ό  μεγάλος δρόμος

λόγιον) καί έπεσεν είς τάς έπάλξεις τού ύπερτάτου χρέους προς τήν πατρίδα, 
εΐδησις τού θανάτου του συνεκλόνίσε ολόκληρον τήν Ελλάδα καί σύσσωμος ό 5
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είχε χαραχθή διά τον Ελληνισμόν. Άρχομένου τοϋ 1905 εισέρχονται κατά πρώτον 
τρία νέα έλληνικά σώματα ύπό τούς λοχαγόν Μωραΐτην, άνθυπολοχαγόν Μαζαράκην 
και άνθυπομοίραρχον Σπυρομήλιον. 'Ο Μωραΐτης καί οΐ πλεϊστοι των άνδρών του 
φονεύονται, άλλά τοΰτο δεν εμποδίζει τό νά συνεχισθή ή είσοδος καί άλλων σωμάτων 
καθ’ όλον το 1905. Έκ παραλλήλου πολλοί άξιωματικοί, μετημφιεσμένοι ως ιερείς, 
ύπάλληλοι, ύπηρέται κ.λ. επανδρώνουν τά έλληνικά προξενεία τής Μακεδονίας. 
Τό 1906 συνεχίζεται μέ μεγαλυτέραν εντασιν ή δράσις καί τά άποτελέσματα είναι 
άριστα: ’Ανοίγουν τά έλληνικά σχολεία, αί έλληνικαί έκκλησίαι έπαναλειτουργοϋν 
καί πολλοί σλαυόφωνοι 'Έλληνες, οί όποιοι εΐχον παρασυρθή διά τής βίας εις τό Κο- 
μιτάτον, επανέρχονται μέ ένθουσιασμόν εις τον Ελληνισμόν. Σκληρότατοι άγώνες 
διεξάγονται μέ τον τουρκικόν στρατόν καί μέ τά βουλγαρικά σώματα κομιτατζήδων, 
έ'ρχονται οί μεγάλοι διωγμοί των Ελλήνων τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, άπό τοϋ 
’Ιουλίου 1906 καί μέ πρώτον στόχον την Φιλιππούπολιν, επακολουθεί ό θρίαμβος 
τών Ελλήνων κατά τό 1907—1908, οπότε τό κίνημα τών Νεοτούρκων καί ή ήττα 
τών Βουλγάρων φέρουν καί τό τέλος τοϋ Μακεδονικού Άγώνος.

'Ο Παύλος Μελάς καί δσοι άλλοι τον ήκολούθησαν διέσωσαν μέ τό τίμιον 
αίμα των ένα έκατομμύριον Μακεδόνων Ελλήνων άπό τον βέβαιον έκβουλγαρισμόν 
καί άπέδωσαν την Μακεδονίαν εις τήν Ελλάδα. Άπητήθη διά την επιτυχίαν τοϋ με
γίστου αύτοΰ έ'ργου νά πέσουν μαχόμενοι κατά τών Βουλγάρων κομιτατζήδων καί 
τοϋ τουρκικοΰ στρατοΰ: ό πρώτος Έλλην άξιωματικός Παύλος Μελάς καί 12 άκόμη 
μόνιμοι άξιωματικοί τοϋ στρατοΰ ώς άρχηγοί σωμάτων, 3 ΐδιώται άρχηγοί σωμά
των, 23 οπλαρχηγοί, 313 όμαδάρχαι, 600 όπλΐται άντάρται, 1.200 πρόκριτοι, πλήθος 
μέγα ιερωμένων, διδασκάλων, υπαλλήλων, άγροτών, ποιμένων κ.λ. Διά τους τραυ
ματίας, τούς βασανισθέντας καί άκρωτηριασθέντας δεν γίνεται ειδικός λόγος, βέ
βαιον είναι όμως ότι άνέρχονται εις πολλάς χιλιάδας καί ό άριθμός των είναι δύσκολον 
νά έξακριβωθή έπακριβώς. "Ας σημειωθή δτι πέραν τών νεκρών καί τραυματιών 
υπάρχουν τά θύματα τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί οί σφαγέντες άμαχοι τής άπό 
τοϋ 1899—1908 έποχής, ό άριθμός τών οποίων έγγίζει τάς δέκα περίπου χιλιάδας.

Ή  Μακεδονία έσώθη καί όμοΰ μετά τής υπολοίπου Ελλάδος έπραγματοποίησε 
τό έπος τοϋ 1912—1913. ΤΗλθαν αί συνθήκαι, άλλά ή μήνις τών Βουλγάρων κατά 
τοϋ Έλληνισμοΰ καί ιδίως κατά τής μαρτυρικής Μακεδονίας ούδέποτε έπαυσε. Κατά 
τήν διετίαν 1916—1918 μόνον, κατά τήν οποίαν οί Βούλγαροι παρέμειναν εις τήν 
’Ανατολικήν Μακεδονίαν, κατεβλήθη έκ νέου προσπάθεια άποδεκατίσεως τοϋ έλ- 
ληνικοΰ πληθυσμού.Ό έπίσημος άπολογισμός τής τρομεράς αυτής διετίας, συνταχθείς 
ύπό Διεθνούς ’Επιτροπής, έχει ώς έξής: "Ανω τών 50.000 άνδρών τών πλέον ζω
τικών στοιχείων έξετοπίσθησαν εις Βουλγαρίαν. Έστρατολογήθησαν διά καταναγκα- 
στικά έργα εις τήν Βουλγαρίαν 20.000 'Έλληνες. Περί τά 30.000 γυναικόπαιδα 
άπέθανον έξ έπιδημιών ελλείψει ιατρικής περιθάλψεως, δύο χιλιάδες παιδιά δέ άπή- 
χθησαν εις Βουλγαρίαν δι’ έκβουλγαρισμόν. Πέραν αυτών αί έκθέσεις τής Διεθνούς 
’Επιτροπής, διά τά έτη 1916—1918 έπίσης, άναφέρουν κατά πόλεις τούς έξής άρι- 
θμούς: Κ αβ ά λ α  : Προ τής εισόδου τών Βουλγάρων πληθυσμός 69.000, έκ τών ο
ποίων 66.000 ήσαν "Ελληνες. Εύρέθησαν κατά τήν άποχώρησιν τών Βουλγάρων μόνον 
8.000 κάτοικοι, έξ αύτών δέ 3.000 "Ελληνες καί μεταξύ αυτών μόνον 60 άνδρες 
καί αυτοί υπερήλικες ! Σ έ ρ ρ α ι : Μέ πληθυσμόν 24.000, εύρέθησαν κατά τήν άπο- 
χώρησιν 6.000 κάτοικοι. Σ ι δ η ρ ό κ α σ τ ρ ο ν :  Μέ 12.000, εύρέθησαν μόνον 2.200.
Λ . t , , , ,

i i - l T H  είναι ή Ελλάδα τών Φιλικών καί ή Ελλάδα τοϋ Παύλου Μελά, ή Ε λ 
λάδα όλων τών ηρώων καί όλων τών καταστάσεων τής μακραίωνης πορείας της. 
Άποδεικνύουσα άνά τούς αιώνας τήν ζηλευτήν πράγματι συνοχήν δ,τι τοϋ έλληνικοΰ, 
άγωνίζεται διά τήν έλευθερίαν, τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής φυλής. Ή  Νίκη 
ούδέποτε θά παύση νά έγκαθίσταται εις τον χώρον της καί τό πνεύμα τοϋ Παρθενώνος 
ούδέποτε θά παύση νά φωτίζη τούς λαούς. χ . ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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★  ΤΕΛΕΙΑ ώργανωμένη έπιχείρησι είχαν δημιουργήσει μερικοί διαρρήκτες πού 
είχαν σαν στόχο τους τά κρεοπωλεία. Είχαν έφοδιασθή μέ καινούργιο ιδιόκτητο αυ
τοκίνητο καί ύστερα άπό κάθε διάρρηξι φόρτωναν τά κρέατα στο πόρτ-μπαγκάζ 
τοϋ αύτοκινήτου, φορούσαν κατόπιν κυνηγετικές στολές, άλλαζαν τον αριθμό κυ
κλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου καί ταξίδευαν δήθεν για κυνήγι στή Λειβαδιά. Έ κεΐ πω- 
λοΰσαν τό έμπόρευμα στο κρεοπωλείο τοϋ Ρ.Π. καί είσέπρατταν τό άντίτιμο. 'Η 
Γενική ’Ασφάλεια όμως διέλυσε τήν έπιχείρησί τους, γιατί μέ μεθοδική καί συντο
νισμένη ένέργεια κατώρθωσε να συλλάβη έπ’ αύτοφώρω τούς... «μετόχους» τής έπι- 
χειρήσεως κατά τήν διάπραξι τής δεκάτης τρίτης διαρρήξεως. Φαίνεται πώς γ ι’ αυ
τούς ό άριθμός 13 ήταν πράγματι γρουσούζικος.

★  ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια φυλάκισι δικάσθηκε ό διαρρήκτης Φ.Τ.,πού ύστερα άπό 
κάθε διάρρηξι άφηνε πάντοτε κάτι γιά πειστήριο (γάντι, καπέλλο κλπ .). Τά άντι- 
κείμενα πού άφηνε, άπο σκοποΰ πάντοτε, άνήκαν σέ άλλους κακοποιούς. Μ’ αύτό τον 
τρόπο έπεδίωκε νά παραπλανά τήν ’Αστυνομία. Ό  Θεός δμως άγαπά τον κλέφτη, 
άλλα άγαπάει καί το νοικοκύρη. ’Έτσι σέ μιά άπο τις διαρρήξεις του πιάστηκε έπ’ 
αύτοφώρω καί ώμολόγησε μέ κάθε ειλικρίνεια δλα του τά μέχρι τότε κατορθώματα.

¥ ΑΤΟ νέοι έκλεψαν τό ύπ’ άριθμ. 126.139 Ι.Χ. αύτοκίνητο γιά νά κάνουν ένα χα
ρούμενο γουήκ έντ. Τήν άλλη μέρα δμως τό πρωί συνεκρούσθησαν μέ άλλο αύτοκίνητο, 
οπότε τό έγκατέλειψαν καί έφυγαν. Τότε δμως έπενέβησαν τά περιπολικά τής ’Α
στυνομίας καί οί νεαροί δέν πρόλαβαν νά περάσουν τό εύχάριστο γουήκ έντ πού ό- 
νειρευόντουσαν.

★  ΠΟΙΟΣ θά πίστευε δτι ένας νέος οδηγός ράλλυ αύτοκινήτου ό Ι.Κ. κέρδιζε 
στούς άγώνες μέ κλεμμένα αύτοκίνητα. Ή  ’Ασφάλεια τον έπιασε στο τέρμα μιας 
διαδρομής μέ τήν κατηγορία δτι είχε κλέψει «μόνος του ή μαζί μέ άλλους» τέσσερα 
αύτοκίνητα. Τήν «Τζούλια σπρίντ», πού ώδηγοΰσε, δύο «Ντεκαβέ», πού είχε δια
θέσει σέ φιλικούς του κύκλους, καί μιά «Τζάγκουαρ» 38». Στήν τελευταία μάλιστα 
είχε βάλει ελληνική πινακίδα καί είχε κάνει καί άσφάλεια στο όνομα τής μητέρας του.

¥ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ είναι οί πλέον έξυπνοι καί εύφευρετικοί κακοποιοί, πού άν 
ήθελαν νά έργασθοΰν τίμια, θά σημείωναν καταπληκτικές προόδους. "Οταν κάποτε 
ρώτησα κάποιον πού μιλούσε τέσσερες γλώσσες καί διέπραττεν άπάτες εις βάρος 
τουριστριών, γιατί δέν έργάζεται τίμια, άλλά προτιμά νά διαπράττη άπάτες καί νά 
συλλαμβάνεται άπό τήν ’Αστυνομία, μοΰ άπήντησε δτι ύπάρχουν τόσοι αφελείς στήν 
κοινωνία ώστε, δσες φορές καί άν άποκαλυφθοΰν ώρισμένες άπάτες των, πάντοτε 
θά έχη πολλούς «πελάτες» γιά νά τον έφοδιάζουν μέ χρήματα. "Ετσι στις 9-11-64 
προφυλακίσθηκε ό Β.Π., Ίωαννίδης ή Μιχαηλίδης ή Παύλου ή..., ετών 28, τριτο
ετής τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή ύποπλοίαρχος στήν 
«Κρεολή» τοϋ κ. Νιάρχου, ή λοχαγός τών Λ.Ο.Κ., ή γυιός τοϋ υπουργού ’Εργα
σίας κ. Μπακατσέλου, ή γυιός έφοπλιστού ή... Ή  τελευταία άπάτη του έγινε εις 
βάρος νεαράς δεσποινίδος στήν οποία ύποσχέθηκε γάμο, παρουσιασθείς ώς ύποπλοίαρ
χος τής «Κρεολής». Τήν έπεισε νά τού δώση χρήματα καί τήν ώδήγησε σέ ξενοδο
χείο τοϋ Σκαραμαγκά γιά νά είναι, κατά τά λεγόμενά του, κοντά στήν «Κρεολή».



1090 N. A. : ‘Αστυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου

'Η κοπέλλα δμως ήταν ξύπνια, κατάλαβε τήν άπάτη, τηλεφώνησε στον άδελφό της 
καί δταν αύτδς κατέφθασε στο ξενοδοχείο, κλείδωσαν τον επίδοξο γαμπρό μέσα στο 
δωμάτιο, ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομία καί έ'τσι, άντί να τον οδηγήσουν στήν εκκλη
σία γιά γάμο, τον ώδήγησαν στήν φυλακή.

Ψ ΣΤΙΣ 10-11-64 μια μικρή συμμορία άνηλίκων μ ικ ρ ο κλεπτών, πού είχε άρ- 
χηγό της νεαρή καί δμορφη δεσποινίδα, έτερμάτισεν άδοξα τήν σταδιοδρομία της, 
άφοΰ δλα της τά μέλη συνελήφθησαν καί δικάσθηκαν. Οί νεαροί μας αυτοί άνοιγαν 
σταθμεύοντα ξένα αυτοκίνητα καί έκλεβαν διάφορα μικροαντικείμενα, (καθρεφτά- 
κια κλπ .). ’Έτσι κατ’ άντιγραφήν διαφόρων κινηματογραφικών έ'ργων έπρεπε καί 
στήν Ελλάδα νά δράση μια παρόμοια συμμορία μέ άρχηγό της τήν ωραία δεσποι
νίδα Π.Τ.

■¥■ Η ΚΥΡΙΑ Κ. τήν 9-11-64 πήγαινε στο άεροδρόμιο τοϋ «Ελληνικού», προκει- 
μένου νά έπιβιβασθή άεροπλάνου μέ προορισμό τή Ζυρίχη. Προχωρώντας προς τό 
άεροπλάνο μέ τή βαλίτσα στο χέρι κουράσθηκε, γιατί ήταν βαρειά, καί έστάθηκε. 'Ένας 
εύγενικός τελωνειακός υπάλληλος έτρεξε νά τήν βοηθήση, άλλα τοϋ δημιούργησε 
υποψίες τό βάρος τής βαλίτσας.’Έγινε έλεγχος καί βρέθηκε ένα άγαλμα ύψους 0,50, 
γιά τό όποιο ειδικοί είπαν δτι είναι μεγάλης άρχαιολογικής αξίας. ‘Έτσι ό θησαυρός 
κατεσχέθη καί ή κ. Κ. ώδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Δυστυχώς ή άρχαιοκαπηλεία 
στήν Ελλάδα δέν πρόκειται νά σταματήση.

Ψ ΡΕΚΟΡ σέ κλοπές αύτοκινήτων σημείωσε ό νεαρός Ε.Β. ετών 20, στήν Πά
τρα καί στο Αίγιο, πού σέ διάστημα πέντε μηνών έκλεψε διαδοχικά επτά ιδιωτικά 
αυτοκίνητα. 'Η τόσο άποδοτική του καριέρα τελείωσε μέ τή σύλληψί του καί τήν 
καταδίκη του σ’ ένα χρόνο φυλάκισι.

★  «Ο ΛΥΚΟΣ τήν τρίχα κι’ αν άλλάξη, γνώμη δέν άλλάζει».'Η λαϊκή αυτή πα
ροιμία ταιριάζει στο λωποδύτη Γ.Σ. ετών 84, πού μόλις βγήκε άπό τή φυλακή βιά- 
σθηκε νά «ξαλαφρώση» τήν τσέπη τοϋ Ν.Π. παίρνοντας τό πορτοφόλι του πού είχε 
μέσα 4.500 δραχμές. 'Ο άστυφύλακας δμως τον έπιασε έπ’ αύτοφώρω. ’Αξίζει νά 
σημειωθή δτι, αν προσθέσουμε τις ποινές πού έπεβλήθηκαν σ’ αυτόν γιά τις διάφο
ρες λωποδυτικές του ικανότητες, μάς δίνουν στο σύνολο 250 χρόνια. Νά λοιπόν καί 
ένας Μαθουσάλας τοϋ λωποδυτικοΰ πανθέου.

ΞΕΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡ ΑΦ ΙΑ

* Δέκα έξ δολοφονίες στή Μανίλλα γιά κλοπήν άγελάδων...
* Νεαρή στάρλετ τής ιταλικής τηλεοράσεως, άπεκαλύφθη δτι ήταν άρχηγός 

μεγάλου «δικτύου άμαρτίας». ’Από τό πολυτελές διαμέρισμά της, στή Ρώμη, διηύ- 
θυνε στρατιάν 300 κώλ-γκέρλς, τών οποίων οί «υπηρεσίες» είχον διατιμηθή άπό 
30.000—50.000 λιρέττες, ήτοι 1500—2000 δραχμές γιά κάθε «άπασχόλησι»...

* Διαρρήκτες είσήλθον στήν οικία τοϋ Γενικού Έπιθεωρητοΰ τής Σκώτλαντ 
Γυάρντ, στο Λονδίνο, καί άφήρεσαν κοσμήματα άξίας 200 λιρών...

* 'Η Τροχαία τής μικρής γαλλικής πόλεως Βωκλύζ προειδοποιεί «εύγενέστα- 
τα» τούς οδηγούς : « ’|ίάν όδηγήτε μέ ταχύτητα άνω τών 90 γιλιομέτρων, θά σάς 
παρακαλέσωμεν νά έπισκεφθήτε τήν παραδειγματικήν μας φυλακήν... Έάν δδήγήτε 
μέ ταχύτητα άνω τών 110 χιλιομέτρων, έχετε το λαμπρόν μας νοσοκομείου εις τήν 
διάθεσίν σας... Έάν υπερβαίνετε τά 130 χιλιόμετρα, σάς κρατοϋμεν θέσιν εις τό 
νεον μας νΕκρ»τΛ»ρ&υ>νιι.·-.;_

Ν. Α.



ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΟΙ Γ' ΠΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
---------------------- Ύπό τού ΎπαστυνΑμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ---------------------- -

ΟΙ Γ' ΠΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τ θ Σ Ο  κατά τό 1962, δταν διεξήχθησαν γιά πρώτη φορά παναστυνομικοί σκο
πευτικοί άγώνες, όσο καί τδ 1963 πού διεξήχθησαν γιά δεύτερη φορά, γράψαμε 
γιά τά άποτελέσματα των άγώνων αύτών καί γιά τήν σημασία πού είχε το γεγονός 
αύτό. Παράλληλα είχαμε έκφράσει τήν εύχή δπως οί έκδηλώσεις αύτές, πού βρί
σκονται μέσα στο έργο καί τήν άποστολή τής ’Αστυνομίας, συνεχισθοϋν καί περιβλη- 
θοϋν κάποια έπίσημη νομική μορφή, γιά νά καθιερωθή πλέον ώς υποχρεωτικός θε
σμός ή διεξαγωγή των παναστυνομικών σκοπευτικών άγώνων.

’Εφέτος, μέ τήν διεξαγωγή γιά τρίτη φορά τών άγώνων αύτών, θεωρούμε 
περιττό νά έπαναλάβουμε τις ευχές καί τήν πρότασί μας, γιατί δημιουργήθηκε πλέον 
ένα έθιμο καί δπως δλοι γνωρίζουμε, τό έθιμο είναι δυνατώτερο, τις περισσότερες 
φορές, άπό κάθε άλλη νομική μορφή.

Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, έδώ καί τρία χρόνια καθιέρωσε ένα τό
σο σημαντικό θεσμό, πού κάθε χρόνο γίνεται άφορμή νά βελτιώνωνται οί άτομικές 
καί ομαδικές επιδόσεις τών άστυνομικών σκοπευτών πού λαμβάνουν μέρος στούς 
έτησίους παναστυνομικούς σκοπευτικούς άγώνες. ’Έχουμε τήν γνώμη πώς δέν εί
ναι δυνατόν ποτέ τώρα στο μέλλον νά ύπάρξη, έστω καί σκέψις μή διεξαγωγής τών 
άγώνων αύτών. "Οχι μόνον δέν πρέπει ποτέ νά τεθή τέτοιο θέμα, άλλά, άντιθέτως, 
φρονούμε δτι θά πρέπει νά διευρυνθούν τά πλαίσια μέσα στά όποια σήμερα διεξά
γονται, έτσι ώστε καί τό ενδιαφέρον τών μετεχόντων νά αύξάνη χρόνο μέ χρόνο, 
άλλά καί τά άποτελέσματα νά είναι καλύτερα.

Κατά τη γνώμη μας θά πρέπει σέ κάθε Διεύθυνσι νά συσταθή ειδικό τμήμα 
άθλητισμού γενικώς, ώργανωμένο κατά τρόπο πληροΰντα τις σύγχρονες άπαιτήσεις 
τού άθλητισμού. Σήμερα ό άθλητισμός στην όποιαδήποτε μορφή του, έχει σοβαρά 
υπόβαθρα καί άπασχολεΐ σημαντικά όχι μόνον οργανώσεις καί σωματεία, άλλά καί 
τό ίδιο τό Κράτος. Καί τήν τόσο έξέχουσα θέσι τού άθλητισμού στήν σημερινή μας 
ζωή, θά πρέπει καί έμεϊς οί άστυνομικοί νά έκμεταλλευθοΰμε, φροντίζοντας μέ κάθε 
τρόπο νά συνεχίζουμε τής λαμπρές ώς τώρα έμφανίσεις μας στον τομέα αύτό, για
τί είναι άλήθεια πανθομολογούμενη πώς ή ’Αστυνομία Πόλεων καί τον άθλητισμό 
έπιτυχώς έκαλλιέργησε καί διεθνείς άθλητάς άνέδειξε καί άναδεικνύει.

Καιρός λοιπόν έμείς οί ίδιοι νά έργασθοΰμε, άπό τήν όποιαδήποτε υπηρεσία 
καί αν βρισκόμαστε. "Οταν άντιληφθοΰμε τήν κεφαλαιώδη σημασία τού θέματος καί 
τό άγαπήσουμε μ’ δλη μας τήν ψυχή, υπάρχει τρόπος νά ένισχύσουμε ήθικά κάθε 
σχετική προσπάθεια. Έ ξ άλλου στο σκοπό αύτό άποβλέπουν κάθε φορά οί διάφο
ρες διαταγές τού ’Αρχηγείου, πού άφοροΰν ώράριο εργασίας καί ύπηρεσιακή άπα- 
σχόλησι τών άθλητών γενικώς.

Παράλληλα φρονοΰμεν δτι θά πρέπει νά στρέψουμε τή προσοχή μας καί προς 
τον παράγοντα Πολιτεία καί νά ζητήσουμε τήν ήθική καί ύλική συμπαράστασί της. 
Πρέπει νά έφοδιασθοΰμε σύντομα μέ τά τεχνικά μέσα πού χρειάζονται γιά νά δη
μιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες πού θά συμβάλλουν άποτελεσματικά στήν 
έπιτυχία τών σχετικών επιδιώξεων μας. "Εχουμε τήν γνώμη δτι γιά νά γίνουν αύ- 
τά δέν φθάνει ή συμβολική υπέρ τού άθλητισμού κράτησις έκ τών άποδοχών μας.

Χρειαζόμαστε λοιπόν καί άψυχο καί έμψυχο υλικό. Καί γιά τά δύο υπάρχει
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τρόπος, μόνο πού θά πρέπει όλοι μας νά άγαπήσουμε καί νά άγκαλιάσουμε θερμά το 
θέμα καί νά άξιοποιήσουμε, κατά τον καλύτερο τρόπο, το έμψυχο υλικό πού διαθέ
τουμε καί πού κάθε φορά κατατάσσεται, έχοντας σαν κριτήριο, έπίδοσι καί ήθος.

'Ως έκ χαρακτήρος είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι, γιατί έχουμε άπόλυτη έμπι- 
στοσύνη στούς ήγήτορές μας. Πιστεύουμε πώς μιά λαμπρή μέχρι σήμερα άστυνο- 
μική άθλητική πορεία θά συνεχισθή, σέ πείσμα όλων έκείνων των «γκρινιάριδων» 
πού θεωρούν τήν έκδήλωσι τού άθλητισμοϋ, όπως καί τόσες άλλες άστυνομικές έκ- 
δηλώσεις των τελευταίων χρόνων, ώς άσκοπη άπασχόλησι καί χαμένο χρόνο. Τά 
χειροκροτήματα βέβαια είναι άπαραίτητα γιά τούς νικητάς. Γιά νά φθάσουμε όμως 
στο σημείο αύτό, θά πρέπει νά εντείνουμε κάθε μέρα τις προσπάθειές μας, διευρύνον
τας τήν πανελλήνια άναγνώρισι καί δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες εκείνες πού 
θά μάς δίνουν κάθε φορά το δικαίωμα νά νοιώθουμε ιδιαίτερη ύπερηφάνεια, παριστά- 
μενοι μάρτυρες μιας νέας άστυνομικής άθλητικής επιτυχίας.

Τ *%
Ο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, μέ τον άκάματο, άεικί- 

νητο καί ζωντανό Προϊστάμενό του ’Αστυνόμο Α' κ. Β. Κρύον, έχοντας τήν ολό
ψυχη συμπαράστασι τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος, διωργάνωσε καί έφέτος μέ έ- 
ξαιρετική έπιτυχία τούς Γ' παναστυνομικούς σκοπευτικούς άγώνες. "Υστερα άπο 
τά συγχαρητήρια πού ό ίδιος ό κ. ’Αρχηγός σέ σχετική ομιλία πού παραθέτουμε κα
τωτέρω άπηύθυνε στον κ. Κρύο καί σ’ όλους εκείνους πού συνέβαλαν στήν έπιτυχία 
των άγώνων, έμείς δέν έχουμε νά προσθέσουμε τίποτα, παρά μόνο νά ευχηθούμε, 
μέσα άπο τήν καρδιά, όπως τού χρόνου παραστοΰμε μάρτυρες καλυτέρων επιδό
σεων. Παρά ταΰτα, δέν μπορούμε νά άποφύγουμε τον πειρασμό, νά συγχαρούμε ιδι
αίτερα τούς σκοπευτάς της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, καθώς καί τούς 
μέ τήν προπόνησί τους άσχοληθέντας κ.κ. Σπυριούνη, ’Αστυνομικό Διευθυντή Β' 
Σαντά, 'Υπαστυνόμον Α' καί Κιτσάκην, Άρχιφύλακα, γιά τήν τόσο άξιόλογη έμφά- 
νισι τής όμάδος των καί νά τούς εύχηθοΰμε νά κερδίζουν πάντα σέ κάθε ώραία καί 
πολιτισμένη έκδήλωσι τής υπηρεσιακής καί άτομικής των ζωής.

Γιά τήν διεξαγωγή των έφετινών άγώνων, ισχυσαν τά ίδια των προηγουμέ
νων χρόνων, όσον άφορά τήν συμμετοχή των ομάδων, τον άριθμό των σκοπευτών, τούς 
κανονισμούς διεξαγωγής τών άγώνων κ.λ. Πρέπει νά σημειώσουμε οτι στούς έτη- 
σίους αύτούς άγώνες, δέν λαμβάνουν μέρος όσοι κατά τό παρελθόν έβραβεύθησαν. 
’Εφέτος έπίσης δέν δόθηκαν ύλικά βραβεία, άλλά ήθικά, όπως είναι τά κύπελλα, τά 
μετάλλια καί τά διπλώματα. Κατά τήν γνώμη μας αύτό είναι καί τό καλύτερο, για
τί ένα κοστούμι π.χ. θά φθαρή πολύ σύντομα, Ινώ ένα κύπελλο, ένα μετάλλιο καί 
ένα δίπλωμα, παραμένουν σάν τιμητική κληρονομιά στούς έπιγενομένους τού νικητοΰ.

Α ΑΤΟΜΙΚΑ καί ομαδικά άποτελέσματα τών διεξαχθέντων σκοπευτικών ά
γώνων, έχουν, καθ’ ήμέραν, ώς έξής :

Α' ΗΜΕΡΑ (18-11-1964)—ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ 0 ,3 8 (ή

I. ’Α τ ο μ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
1. Άστυφύλαξ Β. Σταθόπουλος (Α.Δ.Πειραιώς) 176/200
2. Άνθυπαστυνόμος Α. Μπουρλάκης (Α.Δ.’Αθηνών) 174/200
3. Δόκιμος Ύπ/μος Κ. Καρράς (Άστυν. Σχολής) 174/200
4. Άστυφύλαξ Α. Έιμόπουλος (Α.Δ.Πειραιώς) 174/200
5. Άρχιφύλαξ Α. Κώνστας (Α.Δ.Κερκύρας) 173/200

1. Άπόστασις 25 μέτρων, κατά όλυμπιακοϋ στόχου 0,50 X 0,50, άπό θέσεως όρθίως, άνευ 
υποστηρίγματος. Δοκιμαστικαί βολαί 5, είς χρόνον 8'. Βαθμολογούμεναι βολαί 20, είς χρόνον 30'.
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II. ' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς  
1. 'Ομάς ’Αστυνομικής Σχολής
2. )) )) Διευθύνσεως ’Αθηνών
3. )) » » Πειραιώς
4. )) » » Κερκύρας
5. )) )) » Πατρών

683/800
678/800
676/800
634/800
609/800

Β' ΗΜΕΡΑ (19-11-1964)—ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ ΤΩΝ 4,5 Μ/Μ (1)

1.
1.
2 .
3.
4.
5.
II.
1.
2 .
3.
4.
5.

’Α τ ο μ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Άστυφύλαξ Λ. Λαζαράκος (Α.Δ. Πειραιώς)

» Δ. Άνδρικόπουλος »
Άρχιφύλαξ Σ. Βότσης (Α.Δ. Κερκύρας)

» Θ. ’Αθανασάρος (Α.Δ. Πειραιώς)
Άστυφύλαξ Δ. Καλαντζής (Α.Δ. Πατρών)
' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς :  

'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
» » »
» » »
» » »
» » Σχολής

Πειραιώς
’Αθηνών
Πατρών
Κερκύρας

180/200
178/200
178/200
178/200
176/200

710/800
686/800
674/800
665/800
653/800

Γ' ΗΜΕΡΑ ( 20-11-1964)-Α ΓΩ Ν ΙΣΜ Α  ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΩΝ 4 ,5  Μ/Μ(»)

1.
1.
2 .
3.
4.
5.
II.
1.
2 .
3.
4.
5.

’Α τ ο μ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
Άστυφύλαξ Α. Ψιμόπουλος (Α.Δ. Πειραιώς) 172/200

» Λ. Λαζαράκος » 171/200
» Κ. Παναγιωτόπουλος (Α.Δ. Πατρών) 165/200 
» Ε. Μπουρίκας (Α.Δ. Αθηνών) 164/200

Άρχιφύλαξ Κ. Μπέλλης (Α.Δ. Πειραιώς) 163/200

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
'Ομάς’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς 655/800

» » » Αθηνών 634/800
» » Σχολής 594/800
» » Διευθύνσεως Πατρών 590/800
» » » Κερκύρας 558/800

Υ *%
ΣΤΕΡΑ άπο τήν παράθεσι τών άποτελεσμάτων, κρίνουμε σκόπιμο νά παρα

θέσουμε τις άτομικές καί ομαδικές γιά κάθε άγώνισμα έπιδόσεις πού σημειώθηκαν 
ώς τώρα στούς παναστυνομικούς σκοπευτικούς άγώνες, γιά νά βγάλουμε ώρισμέ- 
να συμπεράσματα.

1. Σ τ ο  ά γ ώ ν ι σ μ α  τ ο ϋ  ά ε ρ ο β ό λ ο υ  τ υ φ ε κ ί ο υ :
1962 : ’Ατομικό, μέ 181 /200, ό τότε Δόκ. 'Υπαστυνόμος Γ. Παντελάκης 

'Ομαδικό, μέ 688/800, ή ομάς τής ’Αστυνομικής Σχολής 
1963 : ’Ατομικό, μέ 180/200, ό Άστυφύλαξ Ν. Ντζάνης, τής Α.Δ. Πατρών 

'Ομαδικό, μέ 699/800, ή όμάς τής Α.Δ. Κερκύρας
1. Άπόστασις 10 μέτρων, κατά στόχον, άπό της θέσεως τοϋ όρθίως, άνευ υποστηρί

γματος. Δοκιμαστικαί βολαί 5 καί βαθμολογούμεναι βολαί 20, εις χρόνον 30'.
2. Άπόστασις 6 μέτρων, κατά στόχον, άπό τής θέσεως τοϋ όρθίως, άνευ υποστηρίγμα

τος. Δοκιμαστικαί βολαί 5 καί βαθμολογούμεναι βολαί 20, εις χρόνον 30'.
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1964 : ’Ατομικό, μέ 180/200, ό Άστυφύλαξ Λ. Λαζαράκος τής Α.Δ.Πειραιώς. 
'Ομαδικό, μέ 710/800, ή όμάς τής Α.Δ. Πειραιώς.

Σ .Σ . ’Από τα στοιχεία αύτά βλέπουμε δτι τό ρεκόρ τοΰ άτομικοΰ δεν κατερ- 
ρίφθη, ένώ άντίθετα τό τοΰ ομαδικού σημειώνει κάθε χρόνο νέα έπίδοσι.

2. Σ τ ο  ά γ ώ ν ι σ μ α  τ ο ΰ  ά ε ρ ο β ό λ ο υ  π ι σ τ ο λ ι ο ύ :
1962 : ’Ατομικό, μέ 165/200, ό 'Υπ. A' I. Πιέρρος, τής Α.Δ. ’Αθηνών.

'Ομαδικό, μέ 579/800, ή όμάς τής Α.Δ. ’Αθηνών.
1963 : ’Ατομικό, μέ 167 /200, ό Άστυφύλαξ Ε.Σουρανάκης τής Α.Δ.Πατρών.

'Ομαδικό, μέ 632/800, ή όμάς τής Α.Δ. Πατρών.
1964 : ’Ατομικό, μέ 172/200, ό Άστυφ. Α. Ψιμόπουλος τής Α.Δ. Πειραιώς.

'Ομαδικό, μέ 655/800, ή όμάς τής Α.Δ. Πειραιώς.
Σ .Σ . ’Αρκετά ευχάριστο συμπέρασμα : Κάθε χρόνο καί καλύτερες επιδόσεις 

τόσο στο άτομικό, οσο καί στο ομαδικό ρεκόρ τοΰ άγωνίσματος.
3. Σ τ ο  ά γ ώ ν ι σ μ α  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ΰ  π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ :
’Εδώ δέν μπορούμε νά κάνουμε καμμιά σύγκρισι, γιατί πέρυσι μέν διεξήχθη- 

σαν κατά ανδρεικέλου, ένώ έφέτος κατά ολυμπιακού στόχου 0,50 X 0,50, γεγονός 
πού έχει σάν άποτέλεσμα νά μη είναι ή ίδια βαθμολογία. Πάντως αξίζει νά σημειω- 
θή δτι τά εφετινά ρεκόρ τοΰ άγωνίσματος τοΰ άστυνομικοΰ περιστρόφου, παλαιό- 
τερα άποτελοΰσαν πανελλήνιες έπιδόσεις.

Στους πρώτους νικητάς τοΰ κάθε άτομικοΰ άγωνίσματος, άπενεμήθη κύπελ
λο, χρυσοΰν μετάλλιο καί δίπλωμα. Στους δευτέρους, κύπελλο, άργυροΰν μετάλλιο 
καί δίπλωμα καί στους τρίτους, κύπελλο, χαλκοΰν μετάλλιο καί δίπλωμα. Στις πρώ
τες νικήτριες ομάδες τοΰ κάθε όμαδικοΰ άγωνίσματος, άπενεμήθη κύπελλο, στους 
δέ μετέχοντας άθλητάς αύτών διπλώματα. Στην πολυνίκη ομάδα, πού έφέτος άνε- 
δείχθη ή όμάς τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, άπενεμήθη ειδικό κύπελλο.

Τ *

Ο ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής Παρασκευής 20/11/1964, στήν ’Αστυνομική Σχολή 'Υ- 
παστυνόμων (Φιλοθέη), σέ ειδική τελετή έλαβε χώραν ή έπίσημη έκφώνησις τών 
άποτελεσμάτων, ή άπονομή τών έπάθλων καί τέλος μικρή δεξίωσις. Στο τελετουρ
γικό αύτό μέρος τών παναστυνομικών σκοπευτικών άγώνων παρευρέθησαν : Οί κ.κ. 
Ν. Παπαρρόδου, άντιστράτηγος έ.ά., Ε. Καραμπέτσος, ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, 
Ν. Γκούμας, έφοπλιστής-μέλος τής Ε.Ο.Α., Ν. ’Αρχιμανδρίτης, Π. Γεωργακόπου- 
λος, τ. ’Αστυνομικοί Διευθυνταί A', X. Τσεπαπαδάκος, Συνταγματάρχης, Α. Μου- 
ρούσιας, Ε. ’Αναστασίου, Γ. Χαλοΰλος, Δ. Βασιλάκος, Κ. Τασιγεώργος, Α. Κοτσιάς 
καί Δ. 'Υφαντής, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί A', Ν. Γεωογακάκος καί Δ. Άργυρό- 
πουλος, τ. άστυνομικοί καί σήμερα δημοσιογράφοι, Δ. Μόρος, Γ. Ταμιωλάκης, Π. 
Λυκούσης, Π. Άναγνωστόπουλος, Κ. Σπυριούνης, Ε. Σταθόπουλος καί Α. Λαλιώ- 
της, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β', Ν. Ευσταθίου, Γεν. Γραμματεύς τής Σ.Κ.Ο.Ε. κ.ά.

Μετά την έκφώνησι τών άποτελεσμάτων, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, 
όμιλών, είπε τά εξής :

«Κύριοι,
Σάς εύχαριστώ θερμώς, διότι άπεδέχθητε τήν πρόσκλησιν καί έτιμήσατε διά 

τής παρουσίας σας τήν τελετήν τής άπονομής τών έπάθλων εις τούς νικητάς τών Γ' 
παναστυνομικών σκοπευτικών άγώνων 1964.

Οί άγώνες αύτοί, ήρχισαν άπό τής παρελθούσης Τετάρτης καί έληξαν σήμε
ρον, έστέφθησαν δέ ΰπό πλήρους έπιτυχίας, άπό άπόψεως έπιδόσεων, έν συγκρίσει 
προς τά παρελθόντα έτη.

Οί παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες, καθιερώθησαν καί διεξάγονται άπό 
τοΰ έτους 1962, μέ συμμετοχήν ομάδων τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών
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—Πειραιώς—Πατρών—Κερκύρας καί των ’Αστυνομικών Σχολών. Οί άποτελοϋν- 
τες τάς κατ’ έτος άγωνιζομένας ομάδας, επιλέγονται κατόπιν εκτεταμένων εσωτε
ρικών αγώνων, εις ούς λαμβάνει μέρος τό σύνολον τής δυνάμεως τών ’Αστυνομικών

Στιγμιότυπου άπό τήν διοργανωθείσαν τήν 20-11-64 έν τή ’Αστυνομική Σχολή τελετήν, 
έπί τή λήξει τών Γ' παναστυνομικών σκοπευτικών αγώνων.

Διευθύνσεων και τών ’Αστυνομικών Σχολών. Τα διεξαγόμενα άγωνίσματα περι- 
λαμβάνουσι τό άστυνομικόν περίστροφον, τό άεροβόλον τυφέκιον καί τό άεροβό- 
λον πιστόλιον.

Οί παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες, άποτελουν τό σπουδαιότερον αθλη
τικόν γεγονός εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι, διά τής έκδηλώσεως 
αυτής, επιδιώκονται καί επιτυγχάνονται άποτελέσματα, τα όποια έχουν άμεσον σχέ- 
σιν προς αυτό τοϋτο τό έπάγγελμα τοϋ άστυνομικοϋ.

Ή  διάδοσις, ή ένασχόλησις καί ή καταβαλλομένη έν τώ πλαισίω τών άγώ- 
νων προσπάθεια, άποσκοπεΐ νά καταστήση τον άστυνομικόν ικανόν προασπιστήν 
τής έννόμου τάξεως καί άντάξιον τής άποστολής του.

Έ πί πλέον, διά τών άγώνων αυτών, έπιδιώκεται ή δημιουργία όμάδος σκο
πευτών άνωτέρου άγωνιστικοϋ έπιπέδου, διά νά προσφέρη τάς υπηρεσίας της εις 
τον έθνικόν άθλητισμόν, διά μίαν άνταξίαν εις τό μέλλον έκπροσώπησιν τής πα- 
τρίδος μας εις τούς διεθνείς άγωνιστικούς χώρους. Κατά τά παρελθόντα έτη ή προ
σπάθεια αυτή δεν άπέβη έπί ματαίω. Πλείστους ικανούς σκοπευτάς άνέδειξε τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι έπί σειράν έτών, καί έφέτος, άποτελοϋν- 
τες ιδίαν άστυνομικήν ομάδα, διετήρησαν τήν πρωτοπορείαν εις τήν σκοπευτικήν 
δραστηριότητα τής χώρας μας διά τής κατακτήσεως Πανελληνίων πρωταθλημά
των. Έ πί πλέον σπουδαίος συνετέλεσαν είς τάς έπιτυχεΐς διεθνείς έμφανίσεις, έν 
τώ πλαισίω άγώνων έθνικών ομάδων ή έθνικών ομάδων ’Ενόπλων Δυνάμεων τής 
Ελλάδος.

Παρά τό γεγονός, δτι οί αστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες άποτελουν τήν με-
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γαλυτέραν έτησίαν άθλητικήν έκδήλωσιν, θεωρώ ύποχρέωσιν νά τονίσω δ τι τδ Σώ
μα της ’Αστυνομίας Πόλεων, καταβάλλει σπουδαίας επίσης προσπάθειας, διά τών 
’Αστυνομικών Σχολών εις τό τομέα της γενικής άθλήσεως, διότι δι’ αύτής επιτυγ
χάνεται ή άπαραίτητος διά τον άστυνομικόν προετοιμασία τοΰ σώματος και της
ψυχης;

Ή  εργασία αύτή εις τό φυτώριον της ’Αστυνομικής Σχολής, έκ παραλλήλου 
προς την γενικήν έπιδίωξιν τής καθολικής προετοιμασίας τών άστυνομικών, μάς

παρέχει τήν δυνατότητα νά 
παρουσιάζωμεν, έκ του φυ
τωρίου αύτοϋ, άθλητικόν έμ
ψυχον υλικόν εις ικανόν άρι- 
θμόν καί έπίδοσιν εις δλους, 
σχεδόν, τούς επί μέρους το
μείς τής άθλητικής δραστη- 
ριότητος. Οδτω δυνάμεθα νά 
διατηρώμεν, χωρίς καμμίαν 
οικονομικήν ένίσχυσιν έκ τοΰ 
Δημοσίου Προϋπολογισμού, 
ή τών ιδιαιτέρων άθλητικών 
κονδυλίων, άθλητικάς ομά
δας, έκτος τής σκοποβολής, 
ομάδας στίβου, ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαιρίσεως, πετοσφαι 
ρίσεως καί ελληνορωμαϊκής 
πάλης. Έκ τών έβδομήκον- 
τα καί πλέον άθλητών, οί ό
ποιοι περιλαμβάνονται εις 
τάς άθλητικάς αύτάς ομάδας, 
ποσοστόν 50 % περίπου, έ- 
πλαισίωσεν ή πλαισιώνει τάς 
έκάστοτε έθνικάς άθλητικάς 
ομάδας, μέ τάς καλυτέρας 
μέχρι σήμερον έθνικάς επ ι
δόσεις. ’Αρκεί νά υπενθυμί
σω δτι κατά τά τελευταία 
έτη εις διεθνείς άθλητικοΰς 
άγώνας στίβου έπετυγχάνον- 

το έλληνικαί νίκαι καί ύπό τών άθλητών τής ’Αστυνομίας Σίλλη, Μεσημέρτση καί 
άλλων.

Διά τών άστυνομικών άθλητικών ομάδων, έξυπηρετοΰνται, έπί πλέον, σκοποί 
κοινωνικοί καί φιλανθρωπικοί, ούχί μόνον εις ’Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας καί Κέρ
κυραν, δπου έκδηλοϋται ή δραστηριότης τοΰ θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά 
καί εις άλλας έπαρχιακάς πόλεις. Έ π ’ ευκαιρία άναφέρω δτι άπό 20 Σεπτεμβρίου 
μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου τού έτους αύτου ή άστυνομική ποδοσφαιρική όμάς έπραγ- 
ματοποίησεν οκτώ συναντήσεις, τόσον εις ’Αθήνας καί εις τά πέριξ τών ’Αθη
νών, δσον καί εις τάς έπαρχιακάς πόλεις Χαλκίδα—Λεβάδειαν—Λαμίαν—Ναύπλιον 
κ.λ.π. Οί άγώνες αυτοί έδόθησαν κατόπιν αΐτήσεως τοπικών Συλλόγων καί Σωμα
τείων, τά προκύψαντα δέ έσοδα προορίζονται διά κοινωνικούς καί φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, μέ έπηυξημένην μάλιστα δυνατότητα, διότι ή άστυνομική όμάς δέν άπο- 
δέχεται καί δέν λαμβάνει άποζημίωσιν έκ τών άγώνων αύτών.

Ό  ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ε. Καρσμπέ- 
τσος, έπιδίδωυ εις τόυ άρχηγόν της σκοπευτικής όμάδος 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, Ύπαστυνόμον Α’ 
κ. Σ. Σανταν, τά  ειδικά βραβεία τής πολυνίκους όμάδος.
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'Η σημερινή συγκέντρωσις μοϋ δίδει τήν ευκαιρίαν νά συγχαρώ τούς άθλη- 
τάς άστυνομικούς, οί όποιοι κατέβαλον άξιέπαινον προσπάθειαν διά τήν άξιοπρεπή 
έμφάνισιν των άστυνομικών άθλητικών ομάδων. Μοϋ δίδεται επίσης ή εύκαιρία νά 
συγχαρώ τον Αστυνόμον κ. Κρύον, ό όποιος καί ως άθλητής, άλλά καί ως Προϊ
στάμενος τοϋ Τμήματος Σωματικής ’Αγωγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, σημαντικώς συνέβαλεν εις τήν επιτυχίαν τών άποτελεσμάτων τών άθλητών 
τών άστυνομικών ομάδων.

Είμαι βέβαιος ότι καί εις τό μέλλον θά καταβάλλεται έκ μέρους τών άστυνο
μικών άθλητών ή αυτή προσπάθεια, ώστε νά συμβάλη καί τό ’Αστυνομικόν Σώ
μα εις τήν έξέλιξιν καί πρόοδον του έλληνικοϋ άθλητισμοϋ».

Τον λόγο τοϋ κ. Άρχηγοΰ έκάλυψαν παρατεταμένα ζωηρά χειροκροτήματα. 
Έν συνεχεία ό κ. Παπαρρόδου άπένειμε τά βραβεία τοϋ άγωνίσματος τοϋ άστυνο- 
μικοΰ περιστρόφου καί ό κ. ’Αρχηγός τών άλλων δύο άγωνισμάτων.

Μετά καί τήν άπονομή τών βραβείων, όλοι οί προσκεκλημένοι καί οί σκοπευταί 
τών συμμετεχουσών ομάδων μετά τών άρχηγών των καί προπονητών των, κατέ
βηκαν στήν ειδική αίθουσα δεξιώσεων τής νέας ’Αστυνομικής Σχολής, όπου καί 
έδόθη μικρή δεξίωσις. Σχετικά γιά τό οίκημα τής ’Αστυνομικής Σχολής, θά 
άσχοληθοΰμε ειδικά κάποια άλλη φορά, γιατί έχουμε τόσα νά γράψουμε. Έ πί τοϋ 
παρόντος εκφράζουμε τήν άπόλυτη ίκανοποίησί μας γιά τήν πληρότητα τής δεξιώ- 
σεως, μιά άρχή άπό τήν όποια δεν λοξοδρομεί ή ’Αστυνομική Σχολή.

Τά πλούσια εδέσματα καί τά άναψυκτικά, έδημιούργησαν μιά χαρούμενη καί 
θερμή άτμόσφαιρα, πού ζέσταινε άκόμη περισσότερο ή παρουσία τμήματος τής 
Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας μέ τά ωραία δημοτικά της τραγούδια. ’Αποτέλεσμα 
αυτής τής άτμοσφαίρας, ήταν ότι σέ λίγο, μέ τήν πάροδο τής ώρας, άναψε τό γλέντι 
καί ό χορός συμπλήρωσε τήν ωραία αυτή άστυνομική έκδήλωσι. Κι’ όταν άργότερα 
άποχωρούσαμε άπό τήν ’Αστυνομική Σχολή, φεύγαμε μέ τό συναίσθημα τής πλή
ρους ίκανοποιήσεως γιά τις ωραίες αυτές κοινωνικές εκδηλώσεις τοϋ Σώματός μας.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Τ α  «ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», πού σέ λίγο καιρό κλείνουν δώδεκα χρόνια 
άπό τής έκδόσεώς των, άσχολήθηκαν, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, μέ κάθε εί
δους άστυνομική έκδήλωσι καί πάντοτε έτόνισαν τήν ιδιαίτερη σημασία τών δια
φόρων άστυνομικών επιτευγμάτων, πού άποδεικνύουν τήν βαθμίδα προόδου στήν 
όποια βρίσκεται σήμερα τό ’Αστυνομικό Σώμα. ’Εκδηλώσεις πού πριν άπό χρόνια 
έθεωροΰντο ξένες προς τό άστυνομικό έπάγγελμα, άπέδειξαν τό πόσο κοντά βρί- 
κονται στήν μεγάλη μας άποστολή άφ’ ενός, άλλά καί τό πόσο άπαραίτητες είναι 
γιά τήν άνοδική πορεία μας.

Τό περιοδικό, οί κινηματογραφικές προβολές τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, οί 
ραδιοφωνικές έκπομπές, οί παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες, πού γιά τρίτη χρο
νιά διεξήχθησαν έφέτος, οί λαμπρές μας επιτυχίες σέ κάθε άθλητική έκδήλωσι, οί 
έκδρομές τοϋ έξωτερικοΰ καί τοϋ έσωτερικοΰ, οί διάφορες έκδηλώσεις στις ’Αστυ
νομικές Σχολές, οί συνεστιάσεις άστυνομικών καί άλλων έκλεκτών προσωπικοτή
των τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, οί μετεκπαιδεύσεις άστυνομικών στο έξωτερικό καί 
τόσες άλλες έκδηλώσεις, συνετέλεσαν στο νά γίνη ευρύτατα γνωστό τό κοινωνικό 
μας έργο, νά άποκτήσουμε νέους καί ένθουσιώδεις φίλους, νά προβάλουμε, μ’ ένα 
λόγο, τήν 'Υπηρεσία μας σ’ δλα τά κοινωνικά στρώματα. Φρονούμε ότι ή ώφελεια 
πού προέκυψε καί προκύπτει άπό τήν προβολή μας αυτή υπήρξε καί είναι σημαντι
κό γεγονός. Πιστεύουμε πώς όλες αυτές οί έκδηλώσεις βρίσκονται μέσα στήν μεγά
λη άποστολή μας καί ότι θά πρέπει μέ κάθε τρόπο νά διευρύνωνται. Μόνον έτσι θά
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έχουμε ειλικρινή συμπαραστάτη καί πολύτιμο βοηθό καί σύμμαχο, τό μεγάλο Κοινό.
’Αφορμή για τις σκέψεις πού έξωτερικεύσαμε, καί τις όποιες μέ κάθε εύκαι- 

ρία επαναλαμβάνουμε για να γίνουν σ’ δλους μας βίωμα, ύπήρξεν αύτή τη φορά ή, 
παράλληλα προς τα άστυνομικά καθήκοντα, δραστηριότης ένός συναδέλφου σ’ ένα 
τομέα ξένο ώς τώρα στήν ’Αστυνομία. Κι’ είναι ή πρώτη φορά πού οί στήλες αυτές 
άποφασίζουν νά άσχοληθοϋν ειδικά γιά ενα συγκεκριμένο άστυνομικό. Μπορεί κατά 
διαστήματα νά γράφτηκαν έμμεσα ή άμεσα κολακευτικά λόγια γιά πολλούς, έξ αι
τίας κάποιου ιδιαιτέρου γεγονότος. Ποτέ δμως γιά μιά τέτοια συγκεκριμένη περί- 
πτωσι. "Αν τολμήσαμε νά φέρουμε στήν άστυνομική δημοσιότητα τή περίπτωσι, τό 
κάνουμε γιατί άξίζει μιά τέτοια διάκρισις καί γιατί άκόμη τό γεγονός έ'χει πάρει 
τήν άπαραίτητη κοινωνική του δημοσιότητα.

"Οσοι κατά τύχη παρακολουθούν τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τής Χώρας 
μας, άσφαλώς θά διάβασαν κάπου, σέ κάποια περιοδικά, γιά τις μουσικές έπιτυχίες

ένός νέου μουσικοσυνθέτου, πού δέν είναι ιδιώτης, άλλά 
άξιωματικός τής ’Αστυνομίας. Πρόκειται γιά τον έκλε- 
κτό συνάδελφο, άλλά, πάνω άπ’ δλα, τον υπέροχο μου
σικό κ. Δημήτριο Μπουκουβάλα, τον γνωστό μας άπό 
τις διάφορες έκδηλώσεις τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυ
νομίας. Διαβάζοντας γιά τις μουσικές έπιτυχίες τού συ
ναδέλφου, νοιώσαμε ξεχωριστή υπερηφάνεια, γιατί άνή- 
κει στο Σώμα μας. Καί θά πρέπει νά τονισθή τό γεγο
νός δτι πρόκειται γιά ένα έπιστήμονα μουσικό, πού 
χρόνια ολόκληρα έφοίτηοε σέ σχετικές Σχολές, διακρι- 
νόμενος πάντοτε γιά τις επιδόσεις του καί τό ήθος του.

"Οπως γιά τον κάθε άνθρωπο, έτσι καί γιά τον 
κ. Μπουκουβάλα ή μοίρα τον ηύνόησε νά έχη δα
σκάλους τού ΰψους τού τέως άρχιμουσικοϋ τής ’Α
στυνομίας καί γνωστού στο Πανελλήνιο κ. Σπύρου 
Δουκάκη, άλλά καί τού σημερινού άρχιμουσικοϋ μας 

κ. Σωζοπούλου. Τις γνώσεις καί τήν πείρα των έξαιρέτων, κάθε φορά, δασκά
λων του, άξιοποίησε μέ ιδιαίτερη έπιτυχία. ’Έτσι, έκτος άπό τις επιτυχείς έμφανί- 
σεις του στήν διεύθυνσι τής Φιλαρμονικής μας, κυκλοφόρησε πρόσφατα τρεις δί
σκους, μέ τήν γνωστή εταιρεία Dore-Βούλγαρη 7. Οί δίσκοι : 1) ταγκό τής νύκτας 
καί βάλς No 1, 2) ταγκό (νοσταλγία) καί βάλς No 2, καί 3) ταγκό, διασκευή τής γνω
στής κομπαρσίτας, καί βάλς διασκευή τής γνωστής μελωδίας «κύματα τού Δουνά- 
βεως», κυκλοφορούν πλέον άπό καιρό μέ τό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο τού συνθέτου 
«Τζίμ Βάλας». Θά πρέπει νά άναφερθή δτι καί γιά τούς τρεις δίσκους πού έκυκλο- 
φόρησαν, τά σχόλια των ειδικών ύπήρξαν λίαν κολακευτικά τόσο γιά τον συνθέτη, 
δσο καί γιά τό Σώμα πού έχει στις ύπηρεσίες του στελέχη πού διακρίνονται σέ εκ
δηλώσεις έξωαστυνομικές.
Λ2-Λ.ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ νά γράψουμε περισσότερα, γιά νά μή κάνουμε κατάχρησι τών 
στηλών τού περιοδικού μας. Συγχαίρουμε εγκάρδια τον άγαπητό συνάδελφο καί 
φίλο καί τού εύχόμεθα κάθε έπιτυχία στις έπιδιώξεις του. ’Εμείς ώς άστυνομικοί 
θά είμαστε πάντοτε κοντά του, θά παρακολουθούμε τις έπιτυχίες του καί θά τον 
ένισχύουμε καί ήθικά, μέ τήν καλή μας πάντοτε διάθεσι, άλλά καί ύλικά, άγοράζον- 
τας τούς δίσκους του, γιά τούς οποίους θά νοιώθουμε ιδιαίτερη εύχαρίστησι, γιατί 
θά ξέρουμε πώς είναι δημιουργία ένός συναδέλφου, πού τόσο έκτιμάται άπ’ δλους 
μας.

/. ΡΑ ΙΚΟΣ



Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι

Θ έ λ ω  κ α ί  μ π ο ρ ώ
Ί'ττο τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. Κ . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ναι, φίλοι μου, δπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει, οπωσδήποτε, γιά τον δυνα
τόν καί ενα μπορώ. Καμμία δύναμις δεν μπορεί νά σταθή εμπόδιο σέ κείνον πού 
θέλει κάτι, άρκεΐ νά καταβάλλη προσπάθειες συνεχώς καί νά μή άπελπίζεται στις 
πρώτες δυσκολίες. Βέβαια πρέπει νά έχη κανείς θέλησι καί πίστι, πρέπει νά έχη 
χαρακτήρα δυνατό, άκαμπτο, τολμηρό καί πείσμονα, γιά νά πετύχη, αργά ή γρήγο
ρα, τό έπιδιωκόμενο.

Τά «δεν μπορώ, δεν έχω ικανότητα, είμαι έξηντλημένος σωματικώς καί 
ψυχικώς, είναι ανώτερο αυτό τών δυνάμεών μου», πρέπει νά είναι ξένα σέ κάθε 
άξιόλογο νέο καί διανοητικά υγιή άνθρωπο.

Θέλω καί μπορώ, λέγει ό άγωνιζόμενος νέος. Θέλω καί μπορώ, λέγει ό συναν- 
τών δυσκολίες σπουδάζων φοιτητής. Θέλω καί μπορώ, λέγει ό γνωρίζων ολίγα καί 
θά άγωνισθώ σθεναρώς γιά νά μάθω περισσότερα, έστω καί αν κοπιάσω μελετώντας 
νύχτα καί μέρα. Θέλω καί μπορώ, λέγει ό άδάμαστος καί άκατάβλητος καί τίποτα 
δεν μέ δειλιάζει, ώστε νά φθάσω ψηλά, δπως πρέπει καί επιβάλλεται.

Μόνον ό οκνηρός, λέγει τό δεν μπορώ. Μόνον ό άδιάφορος, λέγει τό δέν 
θέλω, «ας μείνω δμως είμαι». Μόνον ό φιλήδων καί μή σκεπτόμενος άρκεΐται στο 
παρόν, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τό μέλλον τής ζωής του.

Ό  εύγενής δμως, ό γενναίος, ό θαρραλέος, ό έργατικός, ό όνειρευόμενος μέλ
λον καλύτερο, γονιμώτερο καί άποδοτικώτερον, ό μή άρκούμενος στά άπλα καί 
ολίγα καί ό μή φειδόμενος κόπων καί μόχθων, δύο έννοιες άναπολεΐ διαρκώς: «τό 
θέλω καί μπορώ», θά άγωνισθώ καί θά επιτύχω στη ζωή.

Καί ναι μέν λέγεται δτι «αί περιστάσεις άναδεικνύουν τούς άνδρας», άλλά έξ 
ίσου λέγεται δτι ό «τολμών νικά» κάθε δυσκολία καί άντιξοότητα. Ναί, τολμώ τά 
δύσκολα γιατί θέλω καί μπορώ. Δέν φοβούμαι, δέν οπισθοδρομώ, δέν άπογοητεύο- 
μαι καί δέν αφήνω τον χρόνο νά μού διαφύγη.

Πόση χαρά, άλήθεια, καί ίκανοποίησι αισθάνεται ό έπιτυγχάνων τολμηρός ; 
Πόση ψυχική άνακούφισι έχει έκεΐνος πού δέν έσπατάλησε τον χρόνον άσκοπα ; 
Πόση άγαλλίασι καί εύδαιμονία νοιώθει εκείνος πού μπορεί νά άξιοποιή τον καιρό 
πού τοϋ παρέχεται στήν ζωή του ;

Τί τό ώραιότερο καί εύγενέστερο, τί τό ευχάριστο, θεάρεστο, καί μεγάλο 
καί τί τό εύδαιμονέστερον άπό μία ζωή γεμάτη άποδοτικότητα καί χρησιμότητα 
γιά τον εαυτό μας καί γιά τούς άλλους συνανθρώπους μας, έστω καί αν έχη πό
νους, καημούς καί πίκρες ;

Τό ξέρω, ή ζωή μας είναι λίγη καί έμεΐς είμαστε περαστικοί, γιατί νά άγωνι- 
ζώμεθα άσκοπα ; Τίθεται ίσως τό ερώτημα.

Ναί, άλλά γιά σκεφθήτε τί θά γινόταν άν περνούσαν δλοι οί άνθρωποι άπαρα- 
τήρητα μέσα στο διάβα τού χρόνου ; Χωρίς πόθους καί επιδιώξεις, χωρίς επιτεύγμα
τα, χωρίς κανένα θέλω; Δέν θά διέφεραν άπολύτως άπό τά άλογα ζώα. "Ο,τι δέ ώ- 
ραΐο βλέπουμε καί άπολαμβάνουμε σήμερα, δέν θά υπήρχε.

Σ’ δλους μας, λοιπόν, ας σαλπίσουν στο βάθος τής καρδιάς μας ένα θέλω καί 
ένα μπορώ.’Ά ς άγωνισθοϋμε μέ πίστι καί καρτερία, μέ θέλησι καί άποφαστισικότητα. 
Κανόνας τής ζωής μας άς είναι ή άνοδος, ή πρόοδος καί ή άπόδοσις στον τομέα 
πού ταχθήκαμε.

Ναί, φίλοι μου, τό θέλω καί τό μπορώ, πρέπει νά είναι ό σκοπός τής ζωής μας.
Κ. Α ΝΤΩΝΟΠΟ ΥΛ ΟΣ



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύ πό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. I. ΡΑ·Ι·ΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Μανιακή Γεωργίου.
Πάροδος της όδοϋ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 19, στή συνοικία «Νεάπολις».
'Ο Γεώργιος Μανιάκης, Βυζαντινός στρατηγός τοϋ ΙΑ' αΐώνος, ένίκησε τούς 

"Αραβες στή Μ. ’Ασία καί τους έξεδίωξε άπδ τήν Σικελία. "Οταν έστασίασεν έναν- 
τίον τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου καί αύτοανηγορεύθη εις αΰτοκράτορα, έφο- 
νεύθη σέ συμπλοκή μέ τά αύτοκρατορικά στρατεύματα, ένώ έβάδιζεν έναντίον της 
Κωνσταντινουπόλεως.

Μ ανιακίου.
Πάροδος της όδοϋ Αύλώνος 73, κοντά στήν «Παιδική χαρά», των Σεπολίων.
Τό Μανιάκιον ή Μανιάκι, χωριό της επαρχίας Πυλίας στο νομό Μεσσηνίας, 

εχει περί τούς 200 κατοίκους. Τήν 2θην Μαΐου 1825, έδόθη έκεϊ ή περιώνυμη όκτάωρη 
μάχη μεταξύ 300 περίπου Ελλήνων, ύπό τον Γρηγόριον Δίκαιον (Παπαφλέσσαν), 
καί της πολυπληθούς στρατιάς τοϋ Ίμπραήμ. Στή μάχη αύτήν έφονεύθησαν μαχόμενοι 
ήρωικά, 200 περίπου "Ελληνες, μεταξύ των οποίων καί ό Παπαφλέσσας.

Μανιτάκη ’Εμμανουήλ.
Πάροδος της όδοϋ Αύλώνος 78, κοντά στήν «Παιδική χαρά» των Σεπολίων.
Ό  Εμμανουήλ Μανιτάκης, άξιωματικός τοϋ μηχανικού, παρέσχε πολλές καί 

πολύτιμες υπηρεσίες στήν ’Αθήνα.
Μάνου Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος της λεωφόρου 'Υμηττού 79, στο τέρμα των τρόλλεϋ «Παγκράτι».
Ό  Κωνσταντίνος Μάνος, γυιός τοϋ στρατηγού Θρασυβούλου Μάνου, άγωνιστής, 

πολιτικός καί ποιητής, συναρχηγός τού Ελευθερίου Βενιζέλου στο κίνημα Θερίσου 
(1905), γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1869. Μετέσχε, τό 1896, της Κρητικής έπανα- 
στάσεως, τού Μακεδονικού άγώνος καί των Βαλκανικών πολέμων. 'Υπηρξεν έκ τών 
οργανωτών τών πρώτων ’Ολυμπιακών άγώνων (1896). Έξέδωσε τήν συλλογή «Λό
για της καρδιάς» καί μετέφρασε τήν « ’Αντιγόνη» τού Σοφοκλέους. Έφονεύθη τό 1913 
στο Λαγκαδά, συνεπεία άεροπορικοΰ δυστυχήματος.

Μανουσογιάννη ή Μανουσογιαννάκη ’Α ναγνώ στου.
Πάροδος της οδού Ζυμπρακάκη 17, κοντά στον σταθμό «"Αγιος Νικόλαος» 

τού ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου.
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Ό  ’Αναγνώστης Μανουσογιαννάκης (1790—1881), Κρής Φιλικός καί οπλαρ
χηγός τοϋ 1821, μετέσχε καί των επαναστάσεων τών χρόνων 1841, 1858 καί 1866— 
1869, στην οποία μάλιστα έξελέγη πρόεδρος της γενικής έπαναστατικής συνελεύσεως, 
θέσι όμως πού άπεποιήθη, λόγω της ήλικίας του. Παίρνοντας μέρος στις διεξαχθεΐσες 
μάχες, διεκρίθη ιδιαίτερα στις μάχες Κυδωνιών καί Κεραμιών.

Μανουτίου ’Ά λδου.
Πάροδος της όδοΰ Δημητρίου Σούτσου 43, κοντά στο γήπεδο τοϋ Π.Α.Ο.
'Ο ’Άλδος Μανούτιος, ό παλαιός ή ό Ρωμαίος, περιώνυμος τυπογράφος, έκδοτης 

καί ούμανιστής της εποχής της ’Αναγεννήσεως, γεννήθηκε τό 1450 στο Μπασσιάνο 
της ’Ιταλίας καί άπέθανε τό 1515 στη Βενετία. Έξετύπωσεν άναρίθμητα έλληνικά, 
λατινικά καί ιταλικά έργα. 'Υπήρξεν έκ τών σπουδαιοτέρων πρωτεργατών της δια- 
δόσεως τών ελληνικών γραμμάτων στήν Δύσι την εποχή τής ’Αναγεννήσεως καί 
εφευρέτης τών τυπογραφικών στοιχείων τοϋ ιταλικού λεγομένου τύπου. Τό 1494 ίδρυ
σε τό ομώνυμο τυπογραφείο, άπό τό όποιον είδον τό φώς οί μνημειώδεις στην 
ιστορία τής ’Αναγεννήσεως Άλδινές εκδόσεις.

Μάντακα (Μαντζάκου).
Πάροδος τής όδοΰ Ζωοδόχου Πηγής 109, στις ύπώρειες τοϋ λόφου «Στρέφη».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη παλαιά Κρητική οικογένεια, τής οποίας 

πολλά μέλη διεκρίθησαν σέ εθνικούς άγώνες καί στήν πολιτική. Γνωστότερος έξ 
όλων είναι ό ’Αναγνώστης (1819’—1918), στρατηγός, οπλαρχηγός καί πληρεξού
σιος στήν έπανάστασι τοϋ 1858, γενικός άρχηγός Κυδωνιάς στις επαναστάσεις 1866— 
1869, 1878, 1894—1896, βουλευτής καί πρόεδρος τής Βουλής (1895).

Μαντζαγριωτάκη Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βενιζέλου 124, κοντά στήν πλατεία «Καλλιθέας».
'Ο Κωνσταντίνος Μαντζαγριωτάκης, άνώτατος άξιωματικός τής Χωροφυλακής, 

γεννήθηκε στο Ναύπλιο τό 1856. Μετέσχε τών πολέμων 1897, 1912—13 καί 1916— 
21. Άπεστρατεύθη τό 1921.

Μαντζάκου (Μ άντακα). Βλέπε Μάντακα (Μαντζάκου).
Μαντζάρου (Νικολάου).
Πάροδος τής όδοΰ Σόλωνος 54, όπισθεν τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί 

Δανείων.
Ό  Μάντζαρος—Χαλκιόπουλος Νικόλαος, Έλλην μουσικοσυνθέτης, γεννήθηκε 

στήν Κέρκυρα τό 1795. Είναι ό μελοποιήσας τον «'Ύμνον εις τήν ’Ελευθερίαν» τοϋ 
Διονυσίου Σολωμοϋ, πού καθιερώθηκε ώς έθνικός ελληνικός ύμνος.Έδίδαξε στούς πρώ
τους καθηγητάς τής μουσικής στήν Κέρκυρα καί διετέλεσεν ίσοβίως πρόεδρος τής 
«Φιλαρμονικής 'Εταιρίας». ’Εκτός τών άλλων έμελοποίησε καί ψαλμούς τοϋ Δαυίδ. 
'Ως άνθρωπος, υπήρξε μία άπό τής εύγενέστερες καί τις πλέον άφιλοκερδεΐς φυσιο
γνωμίες τής νεωτέρας Ελλάδος. ’Απέθανε στήν Κέρκυρα τό 1873.

Μ αντινείας.
Πάροδος τής όδοϋ Ναυπλίου 66, κοντά στον «"Αγιο Γεώργιο» τής ’Ακαδημίας 

Πλάτωνος.
'Η Μαντινεία, παλαιοτάτη καί σημαντικωτάτη πόλις τής ’Αρκαδίας, ίδρύθη, 

σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, άπό τήν θυγατέρα τοϋ Κηφέως (ήρωος τής ’Αρκαδίας) 
Άντινόη, κατεστράφη τό 385 π.Χ. άπό τούς Σπαρτιάτες καί έπανιδρύθη άπό τον 
’Επαμεινώνδα, μετά τήν μάχη τών Λεύκτρων (371 π.Χ.) ’Αργότερα συνεμάχησε 
μέ τήν Σπάρτη καί έπολέμησε μαζί της, έναντίον τών Θηβαίων, στήν έν Μαντινεία 
συναφθεΐσα περιώνυμη μάχη τοϋ 362 π.Χ., στήν οποίαν ένίκησαν μέν οί Θηβαίοι, 
άλλά έφονεύθη ό άρχηγός των ’Επαμεινώνδας. ('Η σημερινή επαρχία Μαντινείας, 
μία τών 4 επαρχιών τοϋ νομοΰ ’Αρκαδίας, έχει έκτασι 1384 τετρ. χιλ., περί τις 55 
χιλιάδες κατοίκους καί πρωτεύουσα τήν Τρίπολι). (Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Λουκάς ’Αντωνίου.
** >|e

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, έκδοθείσης κατόπιν σχε- 
τικής γνωματεύσεως της Α.Υ.Α.Ε., ό Άρχιφύλαξ κ. Παναγιώτης Τζανετουλάκος, 
μετετάγη εις την κατάστασιν της μονίμου διαθεσιμότητος Β' κατηγορίας.

** *

Π Ε Ν Θ Η

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Ζ α μ π ο ϋ κ ο ς
’Επί τω θανάτω του αειμνήστου ’Αστυνόμου Βασιλείου Ζαμπούκου, έπισυμ- 

βάντι την 16/11/1964, τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό ’Αστυνόμος Α' κ. ’Αντώνιος 
Καγιας, είπών τα έξης :

«Έ πάμηροι !  τ ί  δέ τις, τ ί  δ ’ οντις ! 
σκ ιάς δναρ ’Ά νθρωπος !»

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
«Την 16/11/64, εις ηλικίαν 58 ετών, άπεβίωσεν αΐφνιδίως έν τω νοσοκομείω 

« ’Ερυθρός Σταυρός», έξ οξείας περιτονίτιδος, ό άγαπητός φίλος καί εκλεκτός συν
άδελφος Βασίλειος Ζαμποϋκος τοϋ Δημητρίου, 6στις είχε μεταταγή εις τήν κατά- 
στασιν τής μονίμου διαθεσιμότητος (Ν.Δ. 330/47) άπό τής 3-4-1948, συνέπεια

πνευμονικής φυματιώσεως, τήν οποίαν έκληρονόμησε 
κατά την μακράν καί λίαν εύδόκιμον υπηρεσίαν του 
εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τό όποιον ήγάπησε πολύ 
καί έτίμησεν. *0 προώρως έκλιπών έξαίρετος άνθρω
πος καί άριστος άστυνομικός, έγεννήθη εις τήν ιστο
ρικήν Τρίπολιν τής ’Αρκαδίας τό έ'τος 1906, έκ γο
νέων ευσεβών Χριστιανών, πτωχών καί τιμίων, άνα- 
θρεψάντων αύτόν «έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου».

Κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τήν 2-8-1928 
ώς Άστυφύλαξ. Προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ Άρχι- 
φύλακος τήν 13-4-33 κατόπιν έξετάσεων. Προήχθη εις 
'Υπαστυνόμον Β' τήν 15-11-43, εις Ύπαστυνόμον Α' 
τήν 31-12-47 καί εις ’Αστυνόμον Β' τήν 3-1-57. Ά φ ’ 
ής προήχθη εις αξιωματικόν, ύπηρέτησεν εις διαφό
ρους 'Υπηρεσίας τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής Άσφα- 
λείας ’Αθηνών καί έπί πολλά έτη εις τό Ζ' Παράρ

τημα ταύτης, λίαν εύδοκίμως, άποδοτικώς καί άθορύβως. Ή  διέλευσίς του έκ 
τοϋ ρηθέντος Παραρτήματος, έγκατέλιπεν ικανά καί άνεξίτηλα ίχνη διαβάσε- 
ως. Είχε μεγάλην πείραν τής Υπηρεσίας ’Ασφαλείας καί ήτο ικανός δι’ οίανδή- 
ποτε υπηρεσίαν. Εϊχεν άρτίαν έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί πλουσίαν έγκυ- 
κλοπαιδικήν μόρφωσιν. Έχειρίζετο έπιμελώς, έπιδεξίως καί ταχέως τάς διαφόρους 
υποθέσεις. γΗτο αύστηρώς προσηλωμένος εις τό καθήκον, ήθικός, τίμιος, εύσυνεί- 
δητος, σεμνός καί άξιοπρεπής. Ύπήρξεν έξαίρετος άνθρωπος καί υπόδειγμα οικογε
νειάρχου. Έσέβετο τούς άνωτέρους του καί έπεβάλλετο άπολύτως έπί τών ύφιστα- I
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μένων του. ΤΗτο άγαπητός εις την κοινωνίαν καί τούς προϊσταμένους καί συναδέλ
φους του. Κατά την περίοδον τής εχθρικής κατοχής προσέφερεν άξιολόγους υπηρε
σίας εις τον εθνικόν άγώνα. Έ τυχε πολλών έπαίνων, ευαρεσκείων καί ήθικών άμοϊ- 
βών. ’Επίσης έτιμήθη διά των μεταλλίων τής ’Αστυνομικής αξίας καί του άναμνη- 
στικού τού ένδοξου πολέμου 1940—41.

Τοιοΰτος ύπήρξεν έν άμυδρα σκιαγραφία ό προκείμενος νεκρός.
Πολύκλαυστε καί άλησμόνητε Βασίλη,
Μέ δακρυβρέκτους τούς οφθαλμούς καί κατώδυνον την ψυχήν, έκ μέρους τοϋ 

’Αστυνομικού Σώματος, καταθέτω επί τής σεπτής σοροΰ σου τον άπέριττον τούτον 
στέφανον έξ άνθέων τής ’Αττικής γής, εις ένδειξιν ειλικρινούς άγάπης καί έξαιρε- 
τικής έκτιμήσεως, διά τάς άληθώς πολλαπλάς καί έξαιρετικάς υπηρεσίας, τάς οποίας 
προσέφερες τόσον εις τήν ’Αστυνομίαν, δσον καί τήν Ελληνικήν κοινωνίαν γενικώ- 
τερον.

Έν τώ προσώπω τοϋ έκλιπόντος άλησμονήτου συναδέλφου ισχύει τύ τοϋ σο
φού έκκλησιαστικοΰ ιστορικού Θεοδωρήτου Κύρου : «Ψυχαί δικαίων έν ούρανοϊς 
ναίουσαι, Θεόν μάκαρα, μέγαν, άνυμνοΰσιν έν ϋμνοις».

Έκφράζων τά βαθύτατα συλλυπητήρια άπάντων των άστυνομικών ύπαλλήλων 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών εις τήν βαρυπενθοϋσαν καί πολύτιμον σύν
τροφον τοϋ βίου σου, τά δύο σεμνά καί έξαίρετα τέκνα σου καί τούς άπαρηγορήτους 
οικείους σου, εύχομαι αύτοϊς έκ βάθους ψυχής τήν έξ ΰψους παρηγοριάν. 'Ο πανάγα
θος Θεός, ό κύριος τής ζωής καί τοϋ θανάτου, άς τάξη τήν ψυχήν σου έν σκηναϊς δι
καίων, ή δέ μνήμη σου, άς μείνη α ίω νία  !

Το χώμα τής ’Αττικής γής, το όποιον μετ’ ολίγον θά καλύψη τήν σεπτήν σο- 
ρόν σου, άς είναι έλαφρόν».

Α. ΚΑΓΙΑΣ

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Μ π α κ ο δ ή μ ο ς
Την 15/11/1964, άπεβίωσεν αΐφνιδίως, συνεπεία καρδιακής προσβολής, ό 

Άστυφύλαξ τοϋ ΙΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος Κωνσταντίνος Μπακοδήμος. Τήν κη
δείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τού ιερού ναού τής 'Αγίας Τριάδος Βύρω
νος, παρηκολούθησαν πολλοί άστυνομικοί. Τον νεκρόν ά- 
πεχαιρέτισε, καταθέτων καί στέφανον έκ μέρους τών ύ
παλλήλων τού Τμήματος, ό Διοικητής τού ΙΘ' ’Αστυνο
μικού Τμήματος, ’Αστυνόμος Β' κ. Βαλσαμάκης, δστις 
είπε τά εξής :

«Πολυαγαπημένε μας Κώστα,
Συνεκεντρώθημεν εις τον ιερόν τούτον χώρον, 

συγγενείς, φίλοι, Προϊστάμενοι καί συνάδελφοί σου, ΐνα, 
έπιτελοΰντες θλιβερόν καθήκον, άπευθύνωμεν τον τελευ- 
ταϊον προς Σέ χαιρετισμόν. Άπο χθες ό άγαπητός μας 
συνάδελφος Κώστας Μπακοδήμος έπαυσε νά ύπάρχη με
ταξύ μας. Δεν θά άναλάβη πλέον Υπηρεσίαν. Ή  άδυ- 
σώπητος μοίρα μέ το μακάβριο ψαλίδι της έκοψε προώ- 
ρως το νήμα τής ζωής του εις τά 47 του χρόνια, άφησε 
άναπλήρωτο κενό εις τήν οΐκογένειά του καί μας άποστέρησε ενός νεωτατου και 
καλού συνεργάτου.

Πολύκλαυστε Κώστα,
'Ο αιφνίδιος καί άδόκητος θάνατός σου, μας προσεκάλεσε δλους γύρω σου μέ
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καρδιά σφιγμένη καί γεμάτη θλΐψι, για νά σέ συνοδεύσουμε μέχρι την τελευταία σου 
κατοικία. Ένώ έξετέλεσες κανονικώς την 'Υπηρεσίαν σου το απόγευμα τοΰ Σαβ
βάτου, την νύκτα τής ιδίας ημέρας καί περί ώραν 03,30 μία καρδιακή προσβολή σέ 
μετέφερε άπό τήν γήινη τούτη ζωή στον άλλο κόσμο, τον κόσμο τοΰ αιωνίου ύπνου.

'Ο Μπακοδήμος Κωνσταντίνος έγεννήθη τό 1917 εις Πετρωτόν Καρδίτσης. Κα- 
τετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό έτος 1942. Άπό τής κατατάξεώς του ύπηρέτη- 
σεν εις διαφόρους 'Υπηρεσίας μέχρι χθες, έπιδείξας ζήλον, άγάπην καί άφοσίωσιν 
προς τό καθήκον του. Πειθαρχικός, τίμιος, έργατικός, πράος καί άξιοπρεπής έχαιρε 
φήμης έξαιρετικοΰ άνδρός διά τοϋτο ήγαπάτο καί έξετιμάτο ιδιαιτέρως ύπό των 
Προϊσταμένων του καί των συναδέλφων του. ΤΗτο υπόδειγμα καλοϋ άστυνομικοΰ, 
υπόδειγμα καλοΰ άνθρώπου, υπόδειγμα καλοϋ οικογενειάρχου. Διά τοϋτο δλων μας 
οί καρδιές έγέμισε άπό θλΐψι διά τον πρόωρον θάνατόν του. ’Αλλά αύτή είναι ή μοί
ρα τοϋ άνθρώπου. Τά πάντα δναρ καί σκιά.

’Αγαπητέ συνάδελφε,
'Ως Διοικητής τοΰ Τμήματός σου καί ώς εκπρόσωπος τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ

ματος, καταθέτω εύλαβικά επί τής σωροΰ σου τον στέφανον τοΰτον, εΤς ένδειξιν φό
ρου τιμής καί εύγνωμοσύνης διά τάς ποικίλας καί πολυτίμους υπηρεσίας τάς οποίας 
προσέφερες είς τάς επάλξεις τοΰ καθήκοντος κατά τήν μακράν έν τώ Άστυνομικώ 
Σώματι υπηρεσίαν σου. Ά ς  είναι έλαφρόν τό χώμα τής ’Αττικής γής τό όποιον σέ 
λίγο θά σέ δεχθή καί θά σέ σκεπάση.'Ο πανάγαθος Θεός άς κατατάξη τήν ψυχήν σου 
«έν σκηναΐς δικαίων» καί άς χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν εις τήν σκληρώς δοκι- 
μασθεΐσαν οΐκογένειάν σου.

Αΐωνία σου ή μνήμη άγαπημένε μας συνάδελφε Κώστα».
Βαθύτατα συλλυπούμενοι τούς οικείους τοΰ θανόντος, εύχόμεθα δπως ό Θεός, 

ό νεκρών καί ζώντων τήν εξουσίαν έχων, άναπαύση τήν ψυχήν του.
Αΐω νία ή μνήμη σου αείμνηστε Κ ώ στα.

Χ ρ ί σ τ ο ς  Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς
Τήν 16ην Νοεμβρίου άπεβίωσεν καί έκηδεύθη έν Άθήναις ό έν συντάξει ’Επι

θεωρητής Σωματικής Α γωγής, Χρίστος Γαλανόπουλος, άδελφός τοΰ Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ Β' κ. Θεράποντος Γαλανοπούλου. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο 
τήν έπομένην έκ τοΰ Α' νεκροταφείου, παρηκολούθησαν, μεταξύ των άλλων, ό τ. 
Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. ’Αθανάσιος Σαμπάνης, οί τ. ’Αστυνομικοί Διευθυν- 
ταί κ.κ. ’Αρχιμανδρίτης, Κοντογεώργος καί Γεωργακόπουλος, ό Υποστράτηγος, 
’Επιθεωρητής τής Χωροφυλακής κ. Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος καί άρκετοί άλ
λοι άστυνομικοί, οΐτινες άπέτισαν φόρον εύγνωμοσύνης προς τον έκλιπόντα, δστις 
κατά τό διάστημα τής στάσεως τοΰ Δεκεμβρίου 1944, προσήλθεν αύθορμήτως εις 
τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών καί παρέμεινε μαχόμενος μέ τούς άστυνομικούς 
καί άντιμετωπίζων τάς όρδάς τών έπιτιθεμένων κομμουνιστών, δοθέντος δτι, έκτος 
τών άλλων, ήτο άριστος σκοπευτής.

Ά ς  είναι α ΐωνία ή μνήμη τοΰ άειμνήστου συνεργάτου καί θερμοΰ πα
τριώτου.


