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Κάθε χρόνο, αυτές τίς μέρες, μελάνι άφθονο ξοδεύεται άπό λογο
τέχνες και ττοιητάς, αϊτό εφημερίδες και περιοδικά, γιά τό μεγάλο ξεσήκοομα το ϋ Γένους, γ ιά τη ν έπανάστασι τού 1821. Κάθε χρόνο φέρ
νουμε σ τη μνήμη μας τό ξακουστό εκείνο κατόρθωμα και νοιώθουμε
ξεχω ριστή υπερηφοινεια γ ια τ ί είμαστε απόγονοι τω ν τιτανομάχων εκεί
νω ν. Μπορεί μερικοί νά λένε πώ ς προσπαθούμε πάντοτε νά δείχνου
με στους ξένους τ ά κλέη τω ν προγόνων κι’ ότι ζοΰμε αναπαυόμενοι
σέ κείνων τις παράτολμες εξορμήσεις. Εϊν’ αλήθεια πώς συχνά έπικαλούμεθα τ ά ηρω ικά κατορθώματα των προγόνων μας, χωρίς όμως
π ο τέ νά λαθέψουμε στο δρόμο π ο υ χάραξαν εκείνοι. Κάθε γενιά της
α ιώ νιας ελληνικής φυλής έχει νά επίδειξη τις δικές της επιτυχίες, τούς
δικούς της άγώ νες γ ιά τά άνώτερα ιδανικά τοϋ άνθρωπίνου πολι
τισμού. Δέν εμπορευόμαστε, λοιπόν, τη δόξα τω ν προγόνων μας,
γ ια τ ί κΓ εμείς, οί σύγχρονοι "Ελληνες, όταν χρειάσθηκε κΓ όταν χρειασθή, δέν προδίνουμε τη κ α τα γω γ ή μας, δέν άμαυρώνουμε τό ιστο
ρικό παρελθόν τής πατρίδος μας, δέν υστερούμε σέ ηρωισμούς καί
θυσίες. ’Ακολουθούμε τά χνάρια τω ν παλαιοτέρων μας, δημιουργούμε
νέους θρύλους, αγω νιζόμαστε γ ιά τό άκριβώτερο δώρο τής ανθρώ
π ινη ς ζωής, γ ιά τ ή ν Ελευθερία, σ’ όλη της την έκταση όχι μόνο τή
δική μας, ά λλά τ η ν παγκόσμια.
"Ετσι καί τό 1821, οΐ ηρωικές μορφές εκείνου τοϋ μεγάλου Ά γώ νος, συνεχιοπταί τής μοναδικής στο κόσμο ιστορικής πορείας καί γνή
σιοι α π όγονοι τ ω ν Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, έγραψαν
μέ τό άλικο αίμα τους χρυσές σελίδες δόξας καί ηρωισμών. Ό ασί
γ α σ το ς πόθος γ ιά τή ν ελευθερία, πού τετροικόσια χρόνια ήταν τ ’ ό
νειρο τω ν σκλαβωμένων ραγιάδων, σαν ροή μυστικής φλέβας νερού,
κυκλοφορούσε σ τις ελληνικές καρδιές καί γινόταν ελπίδα, κρυφό σχο
λειό, καριοφίλι, π ο υ αδιάκοπα βροντολαλοϋσε στίς βουνοκορφές.
Φτωχοί καί προύχοντες έδονοΰντο άπό τήν ίδια ήφαιστειακή
έκρηξι τής λυτρ ω τική ς μυσταγω γίας. Μια χούφτα άνθρωποι σήκω
σαν τή σημαία τής ’Ελευθερίας στην ‘Αγία Λαύρα, αποφασισμένοι
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νά πάρουν μέ τά γιαταγάνια την ανεξαρτησία τους, από μια π α ν ί
σχυρη αυτοκρατορία. Στά 1821, ό Δαυίδ καί ό Γολιάθ δεν ή τα ν μύ
θος. ΤΗταν ωμή πραγματικότης. Τόλμησε ό ελληνικός Δαυίδ νά ξεσηκωθή εναντίον τοΰ τουρκικού Γολιάθ, γ ια τί διέθετε τό πλέον ισχυρό
καί ακαταμάχητο όπλο, τήν Ιδέα. Τήν Ιδέα εκείνη π ο ΰ κράτησε ζω ν
τανό τό Γένος στους τέσσερες αιώνες τής πιο σ τυγνή ς σκλαβιάς καί
ξεσήκωσε, πολύ αργότερα, τον οίστρο του 1940.
Τό 1821 άπέδειξε περίτρανα στήν ύφήλιο ότι ή Ελευθερία, στή ν
άγια αυτή χώρα, είναι ζυμωμένη μέ αίμα. ’Α ναλλοίω τη καί προνο
μιακή ή μοίρα τοΰ Γένους μας στή μακραίωνη πορεία του. Θ υσιαστή
ριο καί βωμός τής ’Ελευθερίας ή ελληνική γή, κΓ οι "Ελληνες πυροδό
τες τοΰ άκοίμητου αυτοΰ βωμού.
Καλλωπίζονται μπροστά στις Θερμοπύλες οι "Ελληνες πρίν ριχθοΰν στή μάχη. Ρίχνουν στά φαράγγια του Ζ αλόγγου τ ά πα ιδ ιά
τους οί Σουλιώτισσες καί τ ’ άκολουθοΰν χορεύοντας καί τρα γο υδώ ν
τας τό «έχε γειά καϋμένε κόσμε, έχε γειά γλυκειά ζωή». Βάζει φ ω τιά
στο μπαρούτι μέ τό δαυλό του ό Καψάλης στο Μ εσολόγγι καί γίνε
ται θρύλος. Σουβλίζεται ό ’Αθανάσιος Διάκος καί στίς στερνές του
ώρες τραγουδάει τήν ομορφιά τής άνοίξεως πού φθάνει, βλέποντας
σ’ αύτήν τήν άνοιξι τοΰ ’Έθνους, πού αύτός δεν πρόκειται νά
γιορτάση.
Παλληκαριά καί συνείδησις τοΰ χρέους, φωτεινά μετέωρα. Φω
τεινά σαν τά λαμπερά οράματα πού συχνά προβάλλουν άπό τίς
εθνικές μας ανοίξεις. Τραγούδι καί χορός, ομορφιά υπερκόσμια, θεϊκή,
μπροστά στο κατώφλι τής αθανασίας. Τό 1821 είναι άθάνατο, αγέ
ραστο, πηγή αιώνια γιά ν’ άντλοϋμε διδάγματα. Μέ τό όνειρο τής
ανεξαρτησίας ώρμησαν στον αγώνα οι Καραϊσκάκηδες, οι Κολοκοτρώνηδες καί οί χιλιάδες ανώνυμοι 'Έλληνες, χωρίς νά υπολογίσουν
τή δύναμι τής πανίσχυρης Αύτοκρατορίας. ’Ά ν οί 300 τής ’Αλαμά
νας, οί ύπερασπισταΐ τοΰ Μεσολογγίου, οί Μεσσήνιοι π ού α π α ντο ύ
σαν περήφανα στον Ίμπραήμ ότι καί πέτρα σέ πέτρα νά μήν άφήση αύτοί δεν θά προσκυνήσουν, άλλά «θά άποθάνουν ώς ελεύθεροι
Έλληνες», καί δλη ή στρατιά των αγω νιστώ ν τοΰ 21, υπελόγιζαν
τήν υλική υπεροχή τοΰ εχθρού, χωρίς αμφιβολία ή Ε λλάς θά ήταν
ακόμη τουρκική επαρχία.
Νά γιατί θά γιορτάζουμε κάθε χρόνο τήν επέτειο τής 25ης Μαρ
τίου 1821, άδιαφορώντας άν συνεχίζουν νά λένε μερικοί δτι ζοΰμε
στή σκιά των προγόνων μας. Γιά μάς τό 1821, δπως ό Μαραθώ
νας, ή Σαλαμίνα κΓ δπως τό 1940, θάναι πάντοτε π η γ ή άνεξάντλητη
άπό σωτήρια διδάγματα. Στίς ήρωικές μορφές τοΰ Ά γ ώ νο ς τοΰ 1821,
κλείνουμε ευλαβικά τό γόνυ καί υποσχόμαστε δτι θά συνεχίσουμε νά
βαδίζουμε τό δρόμο πού αύτοί καί οί άλλοι πρόγονοί μας χάραξαν.
I. Ρ Α ΪΚ Ο Σ

Μ Η Ν ΥΜ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
« ’Ε ξ ονόματος της Κυβερνήσεως, επί τη αυριανή εθνική εορτή, απευθύ
νω χαιρετισμόν προς το ’Έθνος.
»Μ έ εύλάβειαν, υπερηφάνειαν και ευγνωμοσύνην ύποκλινόμεθα ενώπιον
της μνήμης τω ν όνομαστών και ανωνύμων μαρτύρων καί ηρώων της ’Ελευ
θερίας. Έ π ϊ αιώ νας σκληρούς είχε δουλωθή το Γένος. Ά λ λ ’ ή ψυχή είχε μεί
νει αδούλωτος. Κ αί έμάχετο. Μέχρις δτου η ψυχή ένίκησε την ύλην. ’Ολίγοι,
άοπλοι καί ασύντακτοι, άλΑά φλέγόμενοι « από τον Χριστού την πιστιν την
αγίαν καί της Πατρίδος την ελευθερίαν», ένίκησαν μίαν αυτοκρατορίαν. Και
έδημιούργησαν τό ελεύθερον όρμητήριον των νέων εθνικών αγώνων, οι όποιοι
ώδήγησαν εις την σημερινήν έλευθέραν Πατρίδα.
»Κ αί συνεχίζονται οί αγώνες. Μάχονται οι γενναίοι εις την Μεγαλόνησον.
Καί κυμ α τίζει εις τον γαλιανόν ορίζοντα ή σημαία καί η προσδοκία της Έ νοοσεως.
» ’Α πευθύνομεν εγκάρδιον εθνικόν χαιρετισμόν προς τάς ’Ενόπλους Δυ
νάμεις, αί όποΐαι υπήρξαν καί είναι πάντοτε άξιαι της Πατρίδος.
»Χ αιρετίζομεν τά Σώματα ’Ασφαλείας. 'Ό πως καί αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις
υπερασπίζουν τό ’Έ θνος κατά τοϋ εξωτερικού εχθρού, τά Σώματα ’Ασφα
λείας, εις τό εσωτερικόν, υπερασπίζουν την Δημοκρατίαν. ’Ελευθερία καί Νό
μος είνα ι ή αποστολή των. Καί άποδεικνύονται αξία τής μεγάλης αποστολής.
» Ως πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί υπουργός τής Παιδείας απευθύνω
εγκάρδιον χαιρετισμόν προς την Νεότητα. Δ ιέ αυτήν άγωνιζόμεθα. Καί ύποβαλλόμεθα εις μ εγάλας θυσίας : Διά νά δημιουργήσω μεν μίαν γενεάν, αξίαν
νά άναλάβη τάς εύθύνας τής ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως.
» ' Η Μ εγάλη ’Ιδέα ήτο τό δνειρον τώ ν αιώνων. ’Αλλά με την εθνικήν μας
όλοκλήρωσιν δεν έξέλιπεν. 'Α πλώ ς, μετέβαλε περιεχόμενον. Ή ’Εθνική μας
’Α ναγέννησις είνα ι ή νέα Μεγάλη ’Ιδέα, ή πραγματοποίησις τών ιδανικών τοϋ
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ή άνύ-ψωσις τού οικονομικού, πνευματικού καί
ηθικού επιπέδου τοϋ Ααοϋ μας. Αυτή είναι ή νέα Μεγάλη ’Ιδέα τοϋ ’Έθνους.
Καί κ α τ’ εξοχήν τή ς Νεότητος, ή όποια θά πρέπει πάντοτε νά ενθυμήται
τούς λόγους τοϋ ποιητοϋ : « ’Εκείνος ο λαός είναι άξιος τής ελευθερίας του,
ό όποιος δύναται κάθε ημέραν νά τήν ανακτά».
» ' I I όλοκλήρωσις καί ή ανένδοτος κατοχύρωσις τής εθνικής μας ’Ελευ
θερίας καί ή δημιουργία μιας νέας περιόδου ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως αποτε
λ ε ί τό χρέος διά τό παρελθόν καί τήν ευθύνην διά τό μέλλον.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ . Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης Μ ΑΡΤΙΟΥ 1 8 2 1

Ή 25η Μάρτιον 1821 διά το ελληνικόν ’Έθνος, αλλά και δι’ δλόκληρον
την πολιτισμένην ανθρωπότητα, αποτελεί φωτεινόν μετέωρον, τό όποιον θά
φωτιζη εις τό διηνεκές τάς έπερχομένας γενεάς των ανθρώπων και θά διδάσκη
τι δύναται νά έπιτύχη ένας λαός δταν διαπνέεται άπό άγνόν πατριωτισμόν,
από άγάπην προς την ελευθερίαν, άπό πίστιν προς τάς παραδόσεις τον. Διό
τι οι προπάτορες μας τον 1821 άπό τάς άρχάς αντάς έμπνεόμενοι, ηντλησαν
το άκατάβλητον ψυχικόν σθένος, με το οποίον και μόνον έστράφησαν ενάν
τιον των τυράννων των και ώς εις άνθρωπος ήγωνίσθησαν, εις εποχήν κατά
την οποίαν έπλανάτο τό φάσμα τής Ιεράς σνμμαχίας εις την Ευρώπην, ήτις
εκρατει εις τά δεσμά τούς υποδούλους λαούς καί ώδήγησαν την ελληνικήν
Επανάστασιν εις επιτυχίαν. Τό πάθος των διά την άπόκτησιν τής ελευθερίας,
ή εδραία πίστις των προς τον παντοδύναμον Θεόν, δ,τι δηλ^αδή τό ίδεοοδέστερον έχει δημιουργήσει τό άθάνατον ελληνικόν Πνεύμα, έδημιονργησαν τούς
άκαταμάχητους αυτοσχεδίους στρατηγούς τού ιερού άγώνος καί τούς βωμούς
των θυσιών των προγόνων μας, οϊτινες χωρίς ποτέ νά καμφθούν, τελικούς συνέτριψαν τάς ώργανωμένας καί πανίσχυρους στρατιάς των τυράννων καί μας
έδωσαν την εθνικήν μας άπελενθέρωσιν. Δικαίως ειμεθα υπερήφανοι διά τά
επιτεύγματα ’Εκείνων, ώς καί των μετά ταϋτα συνεχιστών τω ν εθνικών άγώνων, διά την πραγματοποίησιν των ονείρων τής φυλής μας, τω ν άγω νιστώ ν
1912 - 1913, 1914 - 1920, 1940 - 1941, 1944, 1946 - 1949, οϊτινες άκολουθοΰντες πιστά τό παράδειγμα τών ηρώων τον 1821 εμεγάλωσαν διά τω ν
θυσιών των την Πατρίδα μας, ήλευθέροοσαν αλυτρώτους άδελφούς μας καί
έκράτησαν ψηλά την δάδα τής ελευθερίας.
Μέ τό αυτό πνεύμα διακατεχόμενοι καί οι αδελφοί μας τής Κύπρου, προς
τούς οποίους κατά την ιεράν στιγμήν τής επετείου τής εθνικής μας π α λ ιγ
γενεσίας στρέφεται ή σκέψις τού Έθνους, είναι βέβαιον δτι δεν θά είναι μα
κράν ή ημέρα τής δικαιώσεως τού άγώνος των, πού είναι κοινός αγών.
’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες τών Σοομάτων ’Ασφαλείας καί τού Πυροσβε
στικού Σώματος.
Τό παράδειγμα ’Εκείνων, πρέπει συνεχώς νά είναι εις την σκέψιν σας,
εις τήν σκέψιν δλων τών Ελλήνων.
Ένατενίζοντες τον τηλαυγή φάρον τον άγώνος τού 1821, άς άντλήτε διδά
γματα υπερηφάνειας, θάρρους, καρτερίας, ανδρείας καί αυτοθυσίας, μέ τήν
πλήρη βεβαιότητα δτι ούτως ώς Έ λληνες πολίται, είδικώτερον <5έ ώς εντε
ταλμένοι διά τήν διαφύλαξιν τών δημοκρατικών μας ιδεωδών ώ ς ταϋτα κα
θορίζουν οι νόμοι τού Κράτους, θέλετε άναδειχθή άξιοι τώ ν εθνικών παρα
δόσεων τών Σωμάτων, τά όποια υπηρετείτε, άξιοι τών παραδόσεων τής α ιώ 
νιας Ελλάδος μας.
Ό 'Υ πουργός
ΠΟΛ. Π Ο Λ ΥΧ ΡΟ Ν ΙΔ Η Σ

ΝΟΜΙ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΑ I

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
'Υπο Τοϋ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

V. Π αιδαγω γικός χαρακτήρ των δικαστηρίων ανηλίκων.

1. Έ κ τής άνωτέρω έκτεθείσης ιστορικής έπισκοπήσεως τής έμφανίσεως έν
τή πεπολιτισμένη ύφηλίω τοϋ θεσμού των δικαστηρίων ανηλίκων, δυνάμεθα νά
καταλήξωμεν εις το συμπέρασμα δτι τδ θεμελιούμενον νέον ποινικόν δίκαιον άνηλίκων είναι κατ’ έξοχήν δίκαιον αγάπης καί δίκαιον παιδαγωγικόν. Προς την ψυ
χήν δέ τοϋ πρωτεργάτου έκείνου των δικαστηρίων άνηλίκων έν τω κόσμω Βενιαμίν
Λίνδσεϋ δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν την έν τω κατά Ματθαίον Εύαγγελίω 5, 16
ρήσιν : «Οΰτω λαμψάτω τό φως ύμών έμπροσθεν των άνθρώπων, δπως ϊδωσιν υμών
τά καλά έργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ύμών, τον έν τοΐς ούρανοΐς !»
Μετά δυνάμεως ύπογραμμίζομεν δτι άπασαι αΐ εις τούς ανηλίκους άφορώσαι
ούσιαστικαί, δικονομίκαί καί σωφρονιστικά! διατάξεις δέον νά έρμηνεύωνται καί νά
έφαρμόζωνται ύπό παιδαγωγικήν πνοήν.
’Ά ς γίνγ) σαφώς νοητόν δτι τά δικαστήρια άνηλίκων είναι παιδαγωγικά δι
καστήρια. "Οτι οί πλαισιοΰντες ταΰτα δικασταί, εισαγγελείς καί άνακριταί άνη
λίκων, οί άνήκοντες εις τήν ειδικήν άστυνομίαν άνηλίκων, ήτις δυστυχώς άκόμη δεν
ίδρύθη, ώς ώφειλεν, οί ειδικοί έπιμεληταί άνηλίκων καί γενικώς πάντες οί άνήκον
τες εις τήν χορείαν τής δικαστηριακής βοήθειας τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων, όφείλουσι νά ώσιν οί φιλόστοργοι παιδαγωγοί τής έν ήθικώ κινδύνω εύρισκομένης νεότητος. Καί τέλος, άς γίνη σαφώς νοητόν δτι τά πάσης φύσεως καταστήματα, έντός
τω ν όποιων είσάγονται οί άνήλικοι έγκληματίαι, είναι παιδαγωγικά ιατρεία, έπιδιώκοντα πάσαις δυνάμεσι τήν παιδαγωγικήν σωτηρίαν των άνηλίκων τροφίμων άπό
τόν κίνδυνον τοϋ ήθικοΰ θανάτου.
’Εάν παραβλέψωμεν τήν άλήθειαν ταύτην θά άποτύχωμεν. ’Εάν 6 δικαστής
άνηλίκων καί οί πλαισιοΰντες τούτον έχωσι προ οφθαλμών τόν σκοπόν τούτον, τό
τε θά έργάζωνται μετ’ άσφαλείας καί σταθερότητος, θά άποφεύγωσι τήν χρησιμοποίησιν μέσων άντιπαιδαγωγικών καί δεν θά ταλαντεύωνται έν τή έξασκήσει τοϋ
έπιδιωκομένου έργου ύπ ’ αύτών.
2. Έ ν συναφεία προς τά άνωτέρω έπιθυμοΰμεν νά άναφερθώμεν καί εις μίαν
παρ’ ήμΐν ύπό διαφόρων κύκλων ψιθυριζομένην πεπλανημένην γνώμην. Κατά τήν
γνώμην ταύτην τό δημιουργηθέν διά τοϋ νέου έλληνικοΰ ποινικού κώδικος, νέον
ποινικόν, δικονομικόν καί σωφρονιστικόν δίκαιον άνηλίκων, έπειδή είναι παιδαγωγι
κόν, είναι επιεικές καί έπειδή είναι έπιεικές, είναι έπιζήμιον, είναι βλαπτικόν, καί
τοΰτο, διότι έξασθενεΐ τήν ευεργετικήν δύναμιν τοϋ νόμου. Τήν γνώμην ταύτην
άνεγνώσαμεν καί εις τινας άθηναϊκάς έφημερίδας. 'Η γνώμη αΰτη είδικώτερον
άπέδωκε τήν τέλεσιν διαφόρων βαρέων έγκλημάτων, ιδίως φονικών καί ληστειών,
κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, άκριβώς εις τήν είσαχθεΐσαν διά τοϋ νέου ποι
νικού κώδικος πολιτικήν τής έπιεικείας έναντι τών νεαρών εγκληματιών.
Έ ν τούτοις κατέναντι τών τοιούτων άντιλήψεων άντιτάσσομεν δτι οί ταϋτα φρονοΰντες δεν άντελήφθησαν τό βάθος καί τήν ύφήν τών νέων θεσμών. 'Η θεμελίωσις τοϋ παιδαγωγικοΰ δικαίου διά τούς άνηλίκους έγκληματίας δεν σημαί
νει, ούδέ κα τ’ ιδέαν, εφαρμογήν έπιεικοΰς δικαίου καί έπιεικοΰς πολιτικής. 'Α-
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τϊλώς σημαίνει εφαρμογήν δικαίου, —ροσαρμοζομένου προς την ίδιου ρυθμ,οΰ προ
σωπικότητα του νέου άνθρώπου, άρα πλέον άποτελεσματικοΰ καί πλέον καρπο
φόρου, ούσιαστικώς δέ πλέον αυστηρότερου άπό πολλών απόψεων άναφορικώς προς
την εις τον άνήλικον προξενουμένην έντύπωσιν.
Πρόκειται περί άληθειών, αί όποΐαι έχουσι κατανοηθή βαθέως πανταχου του
πεπολιτισμένου κόσμου.
VI. Μόρφοοσις αντικοινωνικού χαρακτήρος.
1. Καί έπρεπε νά ή τό δικαστήριο'.' άνηλίκων θεσμός χριστιανικής άγαπης
καί θεσμός διαπαιδαγο:>γήσεως. Διότι άληθώς τό μεγαλύτερου ποσοστόν των παι
διών, τά όποια διαφθείρονται καί φθάνουσι μέχρι των θυρών του δικαστηρίου, ε ί
ναι τέκνα, τά όποια έστερήθησαν άγάπης καί έστερήθησαν διαπαιδαγωγήσεως. Καί
τά παιδία ταϋτα δεν τροφοδοτοΰσι μόνον τάς φύλακας, άλλα πάσαν κοινωνικήν
πληγήν, λ.χ. την φυγοπονίαν, την άθείαν, τάς ύλιστικάς κοσμοθεωρίας, τάς άνατρεπτικάς ιδέας, την έταιρίασιν, την άλητείαν, τό φρενοκομείου ή άλλας πληγας.
Ταϋτα πάντα άποδεικνύονται έκ στατιστικών. ’Αλλά καί έκ παρατηρήσεων ατο
μικών περιπτώσεων. "Ολα τά παιδία ταϋτα είναι κατά τό μάλλον ή ήττον τέκνα
διαλελυμένων οικογενειών, φερ’ είπεΐν άπορφανισθέντα, νόθα, έκθετα, τέκνα το
ξικομανών, οίνοφλύγων, πορνών, εγκληματικών γονέων, τέκνα των λίαν πενητων,
τέκνα τελοΰντα ύπό κακόν πατρυιόν ή κακήν μητρυιάν, τέκνα στερηθεντα τής επιβλέψεως τών γεννητόρων κ.ο.κ. Πάντα δέ τά τέκνα σχηματίζουσιν άντικοινωνικήν
κοσμοθεωρίαν καί γίνονται εχθροί τής κοινωνίας ακριβώς καί διότι νομίζουσιν ότι
δεν άγαπώνται είτε άπό τούς γονείς καί τούς οικείους των, εΐτε άπό τούς συναν
θρώπους. Έγένοντο έχθροί τής κοινωνίας, διότι έτραυματίσθησαν ψυχικώς καί ηθι
κώς, παρ’ αύτής καί λανθανόντως τήν έμίσησαν.
2. Άποσπώμεν έκ τής διδασκαλίας τοΰ ίδρυτοΰ τής Σχολής τής ’Ατο
μικής Ψυχολογίας Alfred Adler τάς άκολούθους σοφάς άληθείας : « Ά λ λ ’, ώ άν
θρωπε, είσαι όν κοινωνικόν, τό όποιον δεν δύναται νά ζήση χωρίς τήν βοήθειαν
τών άλλων. Έπλάσθης διά νά άγαπας καί όχι νά μισής. Ή άγάπη είναι ή πρωταρ
χική λειτουργία τής ζωής, λειτουργία, τήν όποιαν ζητεί ή άνθρωπίνη φύσις, είναι
τό θετικόν, είναι ή άλήθεια. Τό μίσος είναι άρνητικόν, δευτερόγονον, μή κείμενον
έν τή άνθρωπίνη φύσει, είναι πλάνη. "Αν έγκληματής εναντίον τών συνάνθρωπων
σου, τοΰτο πράττεις, διότι δεν έδοκίμασες έξ απαλών όνύχων τήν άπαιτουμένην
άγάπην. "Αν κατά τήν εποχήν εκείνην είχες δοκιμάσει περισσοτέρων άγάπην, δεν
θά ήσο έγκληματίας, θά άπέβαλες τήν σφαλεράν πεποίθησιν δτι ή κοινωνία είναι
κακή. Δεν θά έλάμβανες εχθρικήν στάσιν απέναντι της, δεν θά έμίσεις αύτήν. Θα
έμάνθανες καί σύ τότε τήν τέχνην τοΰ άγαπάν καί θά έπανήρχεσο εις τούς κόλπους
της φίλος, προσφέρων έξ δλοκλήρου τάς υπηρεσίας σου προς αύτήν».
Κρίνων τήν διδασκαλίαν ταύτην ό προς δν τρέφω εύγνώμονα άγάπην και α
περιόριστον σεβασμών διδάσκαλός μου καθηγητής καί τέως έκπαιδευτικος σύμ
βουλος κ. X. Γκιτάκος παρατηρεί εύστόχως : «Ό Adler απέναντι τής Χριστια
νικής Θρησκείας, Περιοδ. «’Ατομική ψυχολογία», τόμος ΣΤ' 1937, σ. 120 έπ. :
«Δεν νομίζετε ότι δ ψυχολογικός άμβων τοΰ Adler εύρίσκεται έν αρμονία
προς τον άμβωνα τής ήθικής διδασκαλίας τής χριστιανικής εκκλησίας, τής έκκλησίας τής άγάπης ; "Οτι τό κήρυγμα τοΰ μετά λόγου βιώσαντος σοφοΰ είναι κή
ρυγμα τών αιωνίων τής χριστιανικής ήμών πίστεως άληθειών, άκουόμενον απο
τοΰ επιστημονικού πεδίου ;»
3.
"Ας παρακολουθήσωμεν τάς ύπό τής έπιστήμης διδασκομένας τοιαυτας
άληθείας έν τή ζωή σταχυολογοΰντες ένια παραδείγματα, άτινα καθιστώσι σαφή
τήν διδασκαλίαν τής θεωρίας.
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Ά ς παρακολουθήσωμεν αίφνης την δραματικήν έξέλιξιν του νόθου παιδιού.
Τοΰτο ποίν ή γεννηθή έστερήθη της άγάπης των γεννητόρων, ού μόνον δέ του έγκαταλείψαντος ασυνειδήτου πατρός, άλλα καί αυτής τής, συνήθως βλάχικης, μητρός του. Διότι ή μητηρ του θά έδοκίμασε να άπαλλαγή άπ’ αύτοΰ δια τής οδοϋ
τής άμβλώσεως, άργότερον ή μήτηρ του θά έσκέφθη την οδόν τής παιδοκτονίας
ή τής έκθέσεως. Έ άν τό έκράτησε παρ’ έαυτή, δεν θά τό έπεριποιήθη, άλλά θά
έπέδειξε σκόπιμον αδιαφορίαν καί διά την διατροφήν του καί διά τήν ύγειαν του,
εύχομένη έν τώ βάθει της ψυχής της ένδομύχως νά άπαλλαγή άπ’ αύτοΰ διά τής
όδοΰ του ύποσιτισμοΰ ή τής άσθενείας. Έάν παρά ταϋτα τό παιδίον κατορθώση
νά έπιζήση, ή μήτηρ του θά έζήτησε νά το παραδώση εις οίανδήποτε τροφόν έναν
τ ι άμοιβής, άδιαφοροΰσα διά τήν παρά τής τελευταίας πιθανήν έκμετάλλευσιν του
τέκνου. Έάν πάλιν παρά ταΰτα ή μήτηρ έκράτησε τό νόθον τεκνον της παρ έαυ
τή, θά συμπεριφέρηται προς αύτό μετά σκαιότητος, ιδίως έν στιγμαϊς έκνευρισμοΰ,
καί τοΰτο, διότι τό πρόσωπον τοΰ νόθου τέκνου της θά ύπενθυμίζη εις αυτήν άνά
πάσαν στιγμήν καί τον έγκαταλείψαντα καί τό ήθικόν της στίγμα καί θά άποτελή
διαρκές έμπόδιον τής έν τή κοινωνία άποκαταστάσεώς της. Άλλά τό νόθον θά αΐσθανθή δτι, αν καί δεν πταίη, περιφρονεΐται καί χλευάζεται καί έν τή κοινωνία
ύπό των λοιπών συνανθρώπων άκριβώς έπειδή είναι νόθον. Αί τίμιαι οίκογενειαι
δεν έπιτρέπουσίν εις τά τέκνα των νά συμπαίζωσι μετά νόθου, διότι φοβούνται τήν
διαφθοράν. Βαδίζον έν τή όδώ τό νόθον, θά άκούση πολλάκις υπόπτους ψιθύρους
περί τής έξωγάμου ιδιότητάς του εις βάρος του παρά διαφόρων παιζόντων τον ρόλον
τοΰ έπαίοντος, γειτόνων, ή έτέρων, ένίοτε δέ, έν στιγμή τυχαίας δυσαρέσκειας τρίτου
τίνος κατ’ αύτοΰ, θά άκούση έκτοξευομένην χυδαίως κατά πρόσωπον τήν υβριν ότι εί
ναι έξώγαμον. Μοιραίως λοιπόν τό νόθον θά άναζητήση τήν συναναστροφήν καί τήν φι
λίαν εις τούς κύκλους τής σαπρίας τής άνηθικότητος έν τή κοινωνία, ένθα ή νόθοε γέννησις δεν θεωρείται ώς τι τό έπίμεμπτον, επειδή εις τούς κύκλους αύτούς
των πορνών, τών έγκληματιών, των άλητών, τών διεφθαρμένων στοιχείων ή νό
θος γέννησις δεν θεωρείται στίγμα διότι είναι συνήθης ΐδιότης. Ά λλ’ ή άξεστος
καί πλήρης ποταπότητος τοιαύτη συμπεριφορά καί τών γεννητόρων καί τών συ
νανθρώπων τραυματίζει βαθέως τήν μικράν παιδικήν ψυχήν τοΰ νόθου τέκνου, καί
ένσταλάζει βαθύ μ,ΐσος εις τήν ψυχήν του κατά τής άδικου καί σκληράς κοινωνίας.
Καί ασυνειδήτους σχηματίζει τοΰτο άντικοινωνικήν στάσιν καί άντικοινωνικόν χα
ρακτήρα. Δεν πρέπει άρα νά άπορήσωμεν, έάν ή στατιστική δεικνύη δτι τό ποσοστόν
τών νόθων έν τή φυλακή είναι ύπερδιπλάσιον («Η. Kipp. Die Unehelickkeit, ihre
psychologische Situation und Problematik. Leipzig. 1933», περί οδ «Κ. Γ.
Γαρδίκα. Εγκληματολογία. Τόμος Β'. Τεΰχος Α'. Άθήναι. 1947». σ. 13.
Ά λ λ ’ άς παρακολουθήσωμεν καί τά τέκνα τών λίαν πενήτων. Εις τάς τά
ξεις αύτάς θάλλει ό πότος, τό άφροδίσιον νόσημα, ή έλονοσία, ή φυμ.ατίασις, 6 υπο
σιτισμός, ή άνθυγιεινή καί ύγρά κατοικία, ή στενότης κατοικίας μέ δλα τά κακά
έπακόλουθά της τής προώρου γενετησίου ώριμάνσεως καί τών ενδεχομένων αίμομειξιών, ή άμάθεια, ή τραχυτάτη καί σκληρά εργασία καί ή αφθονία σωματικών
καί ψυχικών μειονεξιών. Τά τέκνα τών τάξεων τούτων αισθάνονται δτι ή κοινω
νία είναι άδικος έναντι αύτών. Μισοΰν τήν εργασίαν, εις τήν οποίαν άπό μικρας
ήλικίας έρρίφθησαν, ένώ άλλα παιδία παίζουσι θεωροΰντα αύτήν ώς κατάραν καί
ώς άγγαρείαν. Ά π ο κ τώ σ ι μανίαν άποκτήσεως τών υλιστικών αγαθών λατρεύοντες
τό χρήμα, τοΰ όποιου στερούνται καί εις δ μόνον διαβλέπουσι τήν εύτυχίαν καί
άποκτώσιν ώς έκ τούτου ύλιστικάς κοσμοθεωρίας, τάσεις άνατρεπτικάς καί άντικοινωνικόν χαρακτήρα. Τό μίσος δέ κατά τής κοινωνίας θά είναι μεγαλύτερον,
έάν τό παιδίον συναντήση έν τή καθ’ ήμέραν ζωή του σκηνάς άστοργίας. Άναφέρομεν αίφνης τήν άκόλουθον σκηνήν δυστυχώς αρκετά συνήθη εν Άθήναις : Ά -
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ποσπώμεν δέ την περιγραφήν τής περί—τώσεως έκ τοΰ περιοδικού «Φωνή Κυρίου»
τής Άποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος τής 20 ’Ιανουάριου 1955 :
«Μέσα στο λεωφορείο. Οί επιβάτες περιμένουν τον σωφέρ για τήν έκκίνησι. 'Ένα μικρό καί συμπαθητικό παλληκαράκι μπαίνει μέσα. Δεν είναι για ταξίδι.
Άκούγεται ή βραχνή του φωνή.
— Τσίχλες... Καραμέλλες λεμόνι... για τό δρόμο καραμ.έλλες.
Σιωπή.
Ή φωνή του ξανακούγεται ικετευτική. Τό πρόσωπό του έκφράζει εσωτερι
κούς πόθους καί ποιος ξέρει, τί άγωνίες !. . . Πάντως πολλά λέγει.
Στο κάθισμα πίσω κάποιος κουνιέται. Για να άγοράση καραμέλλες ; Τό παλληκαρι μας, βλέποντάς τον, πετάει άπό χαρά καί τον πλησιάζει. Τί άκούει ;
— Τσακίσου από δώ λούστρο ί Μάς ζάλισες. Τσιμπούρι έγινες.. .
Σαν νάπεσε κεραυνός πάνω του. Κατέβασε τό προσωπάκι του καί φεύγει.
Δεν μίλησε. Άλλα πόσα φάνηκε να είπε στήν καρδιά μας ;»
Αί πικραί όμως αύταί λέξεις, φονεύουσι τάς ψυχάς. Καί δημιουργοϋσι τούς
εγκληματίας, τούς οπαδούς των άνατρεπτικών ιδεών καί τούς άνθρώπους τής σαπρίας τής άνηθικότητος.
Γενικώς άς έ'χωμεν ύπ’ όψιν ημών δτι τα θλιβερά ταΰτα βιώματα προκειμένου
περί τής παιδικής ήλικίας άποκτώσιν δλως ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. "Ολοι οί δυσμε
νείς ούτοι έρεθισμοί δεν παρέρχονται χωρίς νά καταλείπωσιν ’ίχνη επικίνδυνα προς
την κατεύθυνσιν τής διαφθορά.ς εις τήν ψυχήν τοΰ νεαρού ατόμου. Καί επειδή ε ί
ναι λίαν πιθανόν δτι θά έπακολουθήσωσι καί άλλα τοιαΰτα βιώματα πικρίας, θά δημιουργηθή μία άλυσος από θλιβεράς καταστάσεις. Καί εντεύθεν θά δημιουργηθή
ο κίνδυνος διαμορφώσεως άσυνειδήτου άντιβιολογικοΰ καί άντικοινωνικοΰ προ
γράμματος ζωής. Δηλαδή θά δημιιουργηθή μία λανθάνουσα εμπόλεμος κατάστασις προς τό περιβάλλον. 'Ο άνήλικος θά άποκτήση έχθρικήν διάθεσιν δι’ αύτό. 'Η
διάθεσις αυτή, έξεταζομένη ψυχολογικώς, έκφράζει δτι τό νεαρόν άτομον συν
αισθάνεται άνικανότητα προσαρμογής εις τάς απαιτήσεις τοΰ περιβάλλοντος, έν
τω όποίω ζή, δτι δεν κατώρθωσε νά συμβιβάση τό άτομικόν προς τό κοινωνικόν
συμφέρον. 'Ο νεαρός άνθρωπος άρχίζει νά πιστεύη δτι οί συνάνθρωποι είναι φο
ρείς κινδύνου διά τήν προσωπικότητά του, έναντίον τών όποιων πρέπει νά λάβη
μέτρα άμύνης καί έπιθέσεως. ’Ακριβώς κατ’ αύτόν τον τρόπον τίθενται αί βάσεις
τοΰ αντικοινωνικού χαρακτήρος τοΰ μέλλοντος έγκληματίου.
'Όταν δέ ό παΐς λάβη έχθρικήν στάσιν απέναντι τής κοινωνίας, έν τοιαύτη
περιπτώσει αί πνευματικαί λειτουργίαι καί αί σωματικαί καί αί ψυχικαί του δε
ξιότητες μικρόν κατά μικρόν θά έξελιχθώσι καί θά άναπτυχθώσιν υπό τήν έπίδρασιν τοΰ κεντρικού αύτοΰ σκοπού.
'Η άνθρωπίνη ψυχή του έζήτει αγάπην, διότι μόνον έντός άτμοσφαίρας άγαπης άναπτύσσεται ύγιώς πας άνθρωπος. ’Εάν είχε τήν άγάπην αύτήν καί άναγνώρισιν τής άνθρωπίνης άξίας, δεν θά έλάμβανε τήν έχθρικήν στάσιν κατά τών συναν^
θρώπων, δεν θά είχεν εις τον χαρακτήρα του τάς ιδιότητας τοΰ άντικοινωνικοΰ
άνθρώπου. 'Η ελλειψις άγάπης τον μετέβαλεν εις έγκληματίαν. ’Αφού εις τήν κοι
νωνίαν, εις τήν όποιαν έζη, δεν άπήλαυε τιμής, ήρχισε νά παλαίη κατ’ αύτής. Και
ούτως ήλθεν εις σύγκρουσιν προς τούς ίσχύοντας γραπτούς καί άγράφους νόμους
τής οικογένειας, τοΰ σχολείου, τοΰ έπαγγέλματος, τής πολιτείας. Καί κα τ’ αύτόν
τον τρόπον περιήχθη εις ήθικήν κρίσιν, διότι έχει άπολέσει τήν ηθικήν ισορροπίαν
του, τήν άρμονίαν τής ψυχής του.
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΑ Μ ΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΠΩΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 0 ΣΟΦΕΡ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
----------- *Τττό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-----------

Ή ταν μιά πραγματική σπαζοκεφαλιά τό φοβερό εκείνο έγκλημα, ή δολοφο
νία του σωφέρ ’Αποστόλου Παχή, στα Γλυκά Νερά του Μοσχάτου. Κυριολεκτικά
τό «σύμπλεγμα τω ν περιπεπλεγμένων περιπλοκών» μά τό μυστήριο πού τό περι
έβαλε δέκα καί περισσότερες μέρες, υστέρα άπό ένα σωρό περιπέτειες, διαλευκάνθηκε ώς προς τ ις αφορμές καί τον τρόπο τής έκτελέσεως, άλλ’ όχι καί ώς προς τό
δράστη καί τούς δύο συνεργούς του. Αύτοί ούτε πιάστηκαν Ν
ποτέ καί ούτε καί βρέ
θηκαν. Μά τό έγκλημα έπαυσε να έχη πιά μυστήριο. Τό διαλευκάναμε, χωριστά
ό καθένας, καί για λογαριασμό τής έφημερίδος του ό καθένας, ό συνταξιούχος πιά
σήμερα συνάδελφος στο άστυνομικό ρεπορτάζ, αγαπητός μου φίλος κ. Βενιζέλος
Ζερβέας καί ό υποφαινόμενος, χωρίς να άνταλλάξουμε τις σκέψεις μας γιά ένα
καί μόνο λόγο. 'Ό τι την έποχή εκείνη, άπό κάποια επαγγελματική παρεξήγησι ήμαστε τσακωμένοι καί δούλευε καθ’ ένας, όχι μέ συνεργασία, άλλά ξεχωρι
στά γιά λογαριασμό του καί ό ένας προσπαθούσε νά κάνη γκάφες εις βάρος τού άλ
λου, πραγματοποιώντας επιτυχίες γιά τις έφημερίδες πού δουλεύαμε. Μέρες καί
μέρες παιδευόμαστε παρακολουθώντας αυτοψία, έρευνα, νεκροψία καί νεκροτομή,
προανάκρισι, φάσεις καί άντιφάσεις μαρτύρων, συλλήψεις δραστών πού άποδεικνύονταν αθώοι, ελπίδες διαλευκάνσεως πού στο τέλος συσκότιζαν παραπάνω τήν ύπόθεσι καί τέλως τό απροχώρητο καί τής άνακρίσεως καί τό δικό μας. Καί οί δύο
μας τότε, άφοΰ εξαντλήσαμε άπό κάθε πλευρά τό έγκλημα, γιά νά κάνωμε τό «άναμάσημά μας» στήν έφημερίδα, γράφοντας δηλαδή τά ίδια καί τά ίδια, μέ άλλα
λόγια γιά νά κρατήσωμε ανοικτό τό θέμα, έπήραμε όλα τά π ρ α γ μ α τ ι κ ά δε
δομένα τού εγκλήματος, τά βάλαμε κάτω καθ’ ένας χωριστά καί γιά λογαριασμό
του, τά εξετάσαμε καλά καί αντικειμενικά μέ τή λογική καί βγάλαμε τά συμπεράσματά μας. Δεν μπορεί παρά άύτό νά έγινε καί έτσι νά σκοτώθηκε ό δυστυχισμέ
νος ό σωφέρ Παχής. Δέν μπορεί παρά αύτοί νά ήταν οί δράσται. Καί όταν ό κα
θένας μας έδημοσίευσε, αύτός στή «Βραδυνή» καί στήν «Εσπερινή» καί εγώ στο
«’Έθνος» καί στην «Καθημερινή», τό ποιοι ήσαν οί δράσται καί προς τά πού έπρε
πε νά άναζητηθούν, έμείναμε άπολώτως σύμφωνοι καί μέ τον ίκανώτατο άνακριτή
πού είχε έπιληφθή στήν ύπόθεσι τόν τότε πρωτόδικη καί τελευταία Εισαγγελέα
τω ν Έ φετών κ. Μανώλα] Σουργιαδάκη, ό όποιος παραδέχθηκε τή γνώμη μας καί
τη λύσι πού δώσαμε ώς τή μόνη ορθή πού έβγαινε άπό μιά τετράγωνη λογική πού
στηριζόταν άπό τήν αρχή ώς τό τέλος μόνον στά πραγματικά δεδομένα καί ευ
ρήματα.
—’Έχετε δίκηο. Αύτή είναι ή λύσις. ’Έτσι πρέπει νά έγινε. Αύτοί πρέπει νά
τόν σκότωσαν. Δέν μπορεί κανένας άλλος νά είναι ό δράστης, μάς είπε ό τότε άνακριτής.
Καί τό έγκλημα τών Γλυκών Νερών τού Μοσχάτου ήταν άφορμή νά τά φτιά
ξουμε καί πάλι μέ τόν αγαπητό συνάδελφο Ζερβέα καί ή φιλία μας καί ή συνεργα
σία μας νά διατηρηθή κά.μποσες δεκαετηρίδες μετά, ώς τήν ώρα πού πήρε έκείνος
τή σύνταξί του καί έφυγε άπό τό επάγγελμα. Ά λ λ ’ ας δούμε τό έγκλημα καί
τις περιπέτειες πού τράβηξε ή άνάκρισι καί εμείς μαζί της.
Στή θέσι Γλ.υκά Νερά τού Μοσχάτου, μιά έρημική τότε τοποθεσία, μέ άραιά
μικρά έργοστάσια καί πολώ άραιά πλίθινα σπιτάκια, στήν άριστερή όχθη τού Κη
φισού, καθώς κατεβαίνουμε προς τόν Πειραιά καί άνάμεσα Μοσχάτου καί τού μι
κρού τότε συνοικισμού τών Τζιτζιφιών, όπου δέν ήταν παρά μερικά ύποπτα κέν-
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τρα άπάνω στη διασταύρωσή των τροχιοδρόμ,ων Παλαιού καί Νέου Φαλήρου καί
μερικά σπιτόπουλα σέ περιβόλια μέ συκιές πού έκαναν τά περίφημα σύκα τού μ,πάρμπα Γιάννη τού Γιωργαντή, προχωρούσε μέ άργο βήμα ό χωροφύλακας τού στα
θμού τού Μοσχάτου Γιώργος Λαδάς, γυρίζοντας άπό τή συνηθισμένη περιπολία του
στο σταθμό του. Αύτό συνέβαινε στις 9 1/2 τό βράδυ τής Τρίτης 2 ’Οκτωβρίου
1928 καί ό χωροφύλακας όταν έφτασε στο τέρμα τής οδού Σωτείρας, κοντά σ’ ένα
κτήμα τού Άσημακόπουλου, είδε σταματημένο μέσα στά χωράφια ένα αυτοκίνη
το μέ τή μούρη προς τις Τζιτζιφιές καί μέ τά μεγάλα μπροστινά φώτα άναμμένα.
Πλησίασε τό σταματημένο αύτοκίνητο καί όταν έφτασε πιά κοντά, παρά τό σκο
τάδι τής νύκτας, διέκρινε στο άριστερό μπροστινό κάθισμα τό σωφέρ μέ γερμένο
προς τά.πίσω τό κεφάλι του. Φαινόταν 6τι κοιμώταν.
—Σέ πήρε ό ύπνος φουκαρά ; τον ρώτησε. Θά δουλεύης πολλές ώρες καί στα
μάτησες πιά. Πώς βρέθηκες έδώ πέρα στην έρημιά ;
Ό χωροφύλακας Λαδάς είχε μιλήσει δυνατά, αλλά ό σωφέρ δεν φάνηκε νά ξυ
πνά. Τότε 6 Λαδάς έφτασε έντελώς δίπλα άπό την πόρτα καί έβαλε τό χέρι του στο
ανοικτό τζάμι καί τον σκούντησε. Καί τότε μονάχα άντελήφθη δτι ό σωφερ ήταν
πεθαμένος ή μάλλον οχι πεθαμένος, άλλά σκοτωμένος γιατί πίσω άπό τό κεφάλι του
έτρεχαν αίματα. Τό πτώμα τού σωφέρ ήταν ζεστό άκόμ.η καί ότι είχε γίνει είχε γ ί
νει πριν άπό λίγα λεπτά τής ώρας.
Ό χωροφύλακας έτρεξε άμέσως στο σταθμό τού Μοσχάτου καί ειδοποίησε
τηλεφωνικώς γιά τό φοβερό καί άναπάντεχο ευρημ,ά του τό άστυνομικο τμήμα
άσφαλείας Χωροφυλακής Νέου Φαλήρου εις τό όποιον ύπήγετο ή περιφέρεια Μο
σχάτου, λέγοντας ότι «ένα σωφέρ σκοτώσανε άπάνω στο αμάξι του». ’Αμέσως έ
φτασε έπί τόπου ό τότε διοικητής τού τμήματος υπομοίραρχος Σκάγιαννης καί χω
ρίς νά πειράξη τίποτε, μέ τό φως ενός ήλεκτρικοΰ φαναριού έκανε μιά πρόχειρη έ
ρευνα έκεινο τό βράδυ ώς πού νά γίνη τό άλλο πρωί τής Τετάρτης ή δικαστική και
άστυνομική αυτοψία καί άνίχνευσι στον τόπο καί στο αύτοκίνητο πού είχε γίνει το
έγκλημα. Γιατί μέ τό φώς τού φαναριού του ό υπομοίραρχος, πού τό πρώτο είχε
περάσει γιά μιά στιγμή στο μυαλό του μήπως ό σωφέρ είχε αύτοκτονησει, παρά
τησε άμέσως τήν έκδοχή γιατί δέν είδε πουθενά μέσα στο αύτοκίνητο πεσμένο π ι
στόλι. ’Άλλως τε τό τραύμα ήταν στο πίσω μέρος τού κρανίου.
Τό αύτοκίνητο ήταν ένα μαύρο καινούργιο, μ.άρκας Ντότζ καί είχε τον α
ριθμό 10.074. ΤΗταν ταξί καί τό ταξίμετρό του δούλευε άκόμη καί εκείνη τή στιγ
μή έγραφε τό ποσόν, διαδρομή καί διαμονή 120 δραχμές. Τό πτώ μα τού σωφερ
βρέθηκε στή συνήθη θέσι τού οδηγού, μπροστά καί άριστερά καί ό θάνατος είχε βρή
τό δυστυχισμένο ένώ ώδηγοΰσε. Κρατούσε μάλιστα τό τιμόνι μέ τά χέρια του. Τό
σώμα του ήταν γερμ,ένο προς τά πίσω καί τό καταματωμένο κεφάλι του ακουμπούσε άπάνω στο μπροστινό μέρος τού μπροστινού καθίσματος. Τό τραύμα, με την
πρώτη ματιά πού έρριξε 6 υπομοίραρχος, φαινόταν ότι ήταν στην ινιακή χωρά. Ο
φόνος είχε γίνει πολύ λίγη ώρα πριν, γιατί τό πτώμα δέν είχε άκομα παγώσει και
δέν είχε άρχίσει ή πτωματική άκαμψία. Στο πίσω μέρος τού αύτοκινήτου βρέθηκε
πεσμένη μιά ρεμπούμ,πλικα, τό καπέλλο τού σκοτωμένου σωφερ, όπως αποδείχθηκε
ύστερα, πού τού έφυγε άπό τό κεφάλι στή σκηνή τού φόνου.
'Ο υπομοίραρχος άφησε φρουρά νά φρουρήση τό πτώ μα καί τό αυτοκίνητο
μέχρις ότου γίνη τό άλλο πρωινό καί μέ τό φώς τής ημέρας ή δικαστική αύτοψία
καί έξερεύνησι καί μάζεψε καί κουβάλησε στο τμήμα, δυο παιδάκια πού ήταν εκεί
κοντά, ένα ζευγαράκι πού βρέθηκε πιο πέρα καί κάτι άνθρώπους πού καθόντουσαν
σέ σπιτόπουλα πού άπεΐχαν πάνω άπό διακόσια μέτρα άπό τό αύτοκίνητο. 'Η Ντότζ
μέ τό σκοτωμένο σωφέρ άπεΐχε καμμιά εκατοστή μέτρα άπό τό ρέμα τού Κηφισού.
Τήν άλλη’^μέρα, Τετάρτη 3 ’Οκτωβρίου, πρωί πρωί, ό^ιατροδικαστής Πει-
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ραιώς Σπηλιοτόπουλως καί ό υπομοίραρχος Σκάγιαννης έκαναν τήν αύτοψία καί τη
διερεύνησι. Ό σωφέρ είχε σκοτωθή ενώ ώδηγοΰσε καί είχε τά δυό του χέρια στο
τιμόνι. 'Όταν έφαγε τή σφαίρα καί πριν χάση τις αισθήσεις του, πάτησε μέ τό δεξί του πόδι τό φρένο καί τό αύτοκίνητο άφοϋ έκανε μερικά μέτρα στάθηκε για να
φύγουν ό φονηάς καί οί άλλοι επιβάτες, άψίνοντας καί τις δυό πίσω πόρτες ανοι
κτές. Ποιοι ήταν ; ’Άγνωστον. ’Από τά σχετικά χαρτιά πού βρέθηκαν καί άπό τήν
άδεια όδηγήσεως, για τί δεν υπήρχαν προπολεμικώς ταυτότητες, άποδείχθηκε δτι
ό σκοτωμένος σωφέρ ήταν ό ’Απόστολος Παχής, έτών 27, άπό τήν Κέρκυ
ρα, κάτοικος ’Αθηνών, στην οδόν Ήοϋς 74, στά Πετράλωνα, παντρεμμένος καί μέ
δύο παιδάκια, τό ένα μωρό, πού τά άφηνε ορφανά. 'Η ληστεία μια φορά γιά ελατή
ριο του έγκλ,ήματος άποκλείσθηκε εύθύς έξ άρχής, γιατί οΚτσέπες του σωφέρ δεν
φαινόταν νά έχουν ψαχουλευθή. Στην τσέπη του βρέθηκε τό άσημ,ένιο του ρολοϊ,
ένα κουτί τσιγάρα, ένα κουτί σπίρτα, ένα κομπολόι κεχριμπαρένιο, σημειώσεις οπού
έγραφε 6 μακαρίτης τις κούρσες πού έκανε καί τά λεπτά πού έπαιρνε, ένα γραμμά
τιο λήξεως 1 Αόγούστου 2.000 δραχμών έξωφλημένο καί άλλο ένα λήξεως 1 Νοεμ,βρίου 12.000 δραχμών έπ’ όνόματι Παναγιώτη Δενδρινοΰ πού είχε υπογραφή
μέν άπό τον Παχή, αλλά δεν είχε δοθή άκόμα στο Δενδρινό, δύο γράμματα οικογε
νειακά, ένα έντυπο μέ τήν «'Αγία ’Επιστολή» καί άλλο ένα έντυπο μέ τήν «Ά ποκάλυψι τής Θεοτόκου» πού άποδείκνυαν δτι ό σωφέρ ήταν «άνθρωπος τού Θεού»
καί άπό χρήματα τέσσερα δεκάρικα, δέκα πεντόφραγκα καί 8 δραχμές καί μιά δεκάρά
σέ κέρματα. Δηλαδή βρέθηκαν συνολικά 98 δραχμές καί μιά δεκάρα. Στο διπλανό
κάθισμα του σωφέρ ήταν μιά «Καθημερινή» τής Τρίτης 2 ’Οκτωβρίου 1928, τής
’ί διας δηλαδή ήμέρας τού έγκλήματος.
Μά μέσα στο αύτοκίνητο βρέθηκε πεταγμένη ή πεσμένη μιά γυναικεία κτένα
τών μαλλιών σέ καφέ χρώμα καί μία γυναικεία τρίχα χρώματος επίσης καφέ. Καί
τά δύο αύτά ευρήματα, πού μαζεύτηκαν καί φυλάχθηκαν μέ προσοχή γιά πειστή
ρια, μαρτυρούσαν δτι στο έγκλημα ήταν οπωσδήποτε μπλεγμένη καί μιά γυναίκα.
Ποια δμως ;
Μετά τήν αύτοψία καί άφοΰ ό υπομοίραρχος Σκάγιαννης έπεκοινώνησε με
τον Εισαγγελέα ’Αθηνών, εις τήν δικαιοδοσίαν τού οποίου διεπράχθη τό έγκλημα
καί μέ τούς διοικητάς ’Ασφαλειών Χωροφυλακής ’Αθηνών καί Πειραιώς άπό τους
όποιους καί έλαβε εντολή γιά προανάκρισι καί περαιτέρω διερεύνησι τού έγκλήμα
τος πού φαινόταν μυστηριώδες καί έξήτασε επί τόπου τόσον αύτούς πού έμεναν σ’
ένα σπιτάκι στο κτήμα τού Άσημακόπουλου, δσον καί έκείνους πού κατοικούσαν
σέ μιά γειτονική παράγκα. Κανένας δμως άπό αύτούς δέν είχε άκούσει τή πιστόλια
πού έκοψε τό νήμα τής ζωής τού δυστυχισμένου σωφέρ.
“Υστερα τό πτώμα μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πειραιώς, μέσα στο νε
κροταφείο τής Ά ναστώσεως καί έκεΐ ένεκροτομήθη άπό τον ιατροδικαστή Σπηλιοτόπουλο. Διεπιστώθη, δπως φάνηκε καί άπό βραδύς δτι ό Παχής ενώ ώδηγοΰ
σε είχε δεχθή μιά σφαίρα πίσω στο κεφάλι, στο ινιακό όστοΰν. 'Η σφαίρα είχε ριχθή δχι άπό έπαφή, άλλά άπό μιά άπόστασι άνάμεσα στο μισό μέτρο τό λιγώτερο
καί τό 1,20 τό πολύ. Ό ιατροδικαστής άνοιξε τό κρανίο καί βρήκε τό βλήμα τό ο
ποίο ήταν άπό πιστόλι επαναληπτικό μικρού διαμετρήματος. 'Η σφαίρα μετά τήν
είσοδό της άπό τό ινιακό όστοΰν είχε διατρύσει δλο τον έγκέφαλο καί είχε κτυπησει εις τό θόλο τού κρανίου, έκεΐ πού άρχιζε τό τριχωτό τής κεφαλής. Δέν εΐχε δύναμι πιά νά τό τρυπήση τό όστοΰν καί άποστρακίσθηκε επάνω στο πίσω μέρος τού
βρεγματικού οστού, ξαναγύρισε σέ τελείως λοξή κατεύθυνσι καί βρέθηκε ενσφη
νωμένη μέσα στον τράχηλο άφοΰ είχε τρυπήσει καί τό νοτιαΐο μυελό. 'Η είσοδος
τού βλυηματος ήταν σαφώς έκ τών κάτω προς τά άνω καί ή επιστροφή του σαφέστα
τα έκ τών άνω προς τά κάτω. 'Η διεύθυνσις τής εισόδου τού βλήματος μέ τή νοη-
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τή οριζόντια γραμμή άπό την οπή έπρεπε νά σχηματίζη μια γωνία 70 περίπου μοι
ρών, ένώ ή νοητή γραμμή άπδ τήν είσοδο έως την πρόσκρουσι στο βρεγματικό όστοϋν καί ή επιστροφή άπδ τδν άποστρακισμδ έως τή βάσι του κρανίου πρέπει νά
έσχημάτιζε μια έσωτερική γωνία καμμιά τριανταριά μοιρών. 'Η οπή εισόδου του
βλήματος ήταν πολύ μικρή στρογγυλή καί δεν είχε περίκαυμα ούτε ΐχνη πυρίτιδος
εις τά χείλη της καί άπδ αότδ έβγαινε ότι ό Παχής δεν σκοτώθηκε έξ επαφής αλλά,
όπως είπαμε, άπδ μια άπόστασι 0,50—1,20 καί μέ τδ περίστροφο πλαγίως διευθυνόμενο μέ τήν κάννην λοξώς πρδς τά έπάνω. 'Η έξαχθεΐσα σφαίρα ήταν έπαναληπτικοΰ πιστολιού' μπράουνιγκ μικρού διαμετρήματος. ’Έγινε άμέσως ένα σχε
διάγραμμα κατόψεως του κρανίου καί ή διεύθυνσις εισόδου του βλήματος καί επι
στροφής μετά τδν άποστρακισμόν έσχημάτιζε ένα μεγάλο νοητόν Λάμβδα λοξό
πρδς τήν βάσιν του κρανίου. Ή αιχμή του Λάμβδα αυτού ήτο τδ σημείο του βρεγ
ματικού όστοϋ επί του οποίου είχε προσκρούσει ή σφαίρα και είχε άποστρακισθή;
Ό θάνατος έπήλθε άκαριαίως.
’Επιμένω εις ολας αύτάς τάς λεπτομέρειας μέ σχολαστικότητα άφάνταστη
γιατί, καθώς θά δούμε ύστερα στδ τέλος, χάρις σέ όλες αυτές μπορέσαμε νά διαλευκάνουμε τδ έγκλημα καί νά πούμε ποιοι πρέπει νά ήταν οί δολοφόνοι.
Φυσικά δράστης έπρεπε νά είναι ό επιβάτης τού ταξί. Πρώτον λοιπόν ζήτη
μα ποιδς ήταν αύτδς πού έκανε τδ φόνο καί γιατί τδ έκανε. Για τδ ποιδς τδ έκανε
δύο ενδείξεις, τδ καφέ γυναικείο χτενάκι των μαλλιών καί ή μοναδική γυναικεία
τρίχα πού βρέθηκε στδ πίσω μέρος τής Ντδτζ τού Παχή. ΤΗταν γυναίκα τάχα ή
δράστις ; Σαν λίγο δύσκολο. Καί γιατί μια γυναίκα είχε σκοτώσει τδ νέο σωφέρ
πού ήταν παντρεμμένος ; Μήπως έκανε διπλή ζωή ; Μήπως ή γυναίκα είχε παρα
σύρει τδ σωφέρ καί έκανε τδ φόνο κανένας άλλος γιά λογαριασμό της ; ’Αλλά ά
ραγε είχε σχέσι γυναίκα μέ τδ φονικό ή μήπως ή τρίχα καί τδ χτενάκι είχαν πέσει
άπδ καμμιά άλλη προηγούμενη έπιβάτισσα τού ταξί πού δέν είχε καμμιά σχέσι μέ
τδ φονικό ; Πάντως όπως έδειχνε τδ ταξίμετρο πού δούλευε καί είχε δείξει μέχρι
εκείνη τήν ούρα 120 δραχμές, δράστης τού φόνου έπρεπε νά είναι επιβάτης τού αύτοκινήτου. Είχε παρασύρει ίσα σ’ εκείνη τήν έρημιά τδν Παχή καί τδν πυροβόλη
σε γιά νά τδν σκοτώση. Γιατί όμως ; Είχαν προηγούμενα ; Μά τότε πώς ό Πα
χής παρασύρθηκε στήν παγίδα ; "Υστερα θά είχε πάει μέ γνωστό του καί θά είχε
βάλει τδ ταξίμετρό του νά δουλεύη ; ’Απ’ αύτδ καταλάβαινε κανείς δτι φονηάς
έπρεπε νά είναι επιβάτης τού ταξί. Γιατί νά τδν σκοτώση όμως; Γιά νά τδν ληστέψη ; Μά δέν τού είχε πάρει τίποτε ; Δέν φαινόταν νά τού έχη αναποδογυρίσει ούτε
μιά τσέπη. ’Άρα ή ληστεία άποκλειόταν έντελώς ώς άφορμή. Άλλιά τδ νά ήταν
γνωστός, ώδηγοΰσε καθώς είδαμε πάρα πάνω πάλι σέ άτοπα συμπεράσματα.
"Αλλο πρόβλημα. Πώς τδν σκότωσε ; ’Εξετάσθηκε μέ προσοχή ή έκδοχή μή
πως 6 άγνωστος δολοφόνος είχε σταματήσει τδ αυτοκίνητο, είχε κατέβει άπδ αύτδ
καί είχε πυροβολήσει τδ σωφέρ άπδ τήν μέ κατεβασμένο τδ τζάμι μπροστινή πόρ
τα πού ήταν στδ άριστερό μέρος τού αμαξιού. Μά αν ό φονηάς είχε βγή έξω άπδ
τδ αυτοκίνητο καί είχε πυροβολήσει τδ σωφέρ, ή σφαίρα έπρεπε νά βρή τδν φου
καρά τδν Παχή στον άριστερό κρόταφο ή στδ άριστερδ τέλος πάντων μέρος τής κε
φαλής καί όχι πίσω σχεδόν στή βάσι τού αύχένος. ’Εκτός αν 6 σωφέρ εκείνη τήν
ωρα συμπτωματικά είχε γυρίσει πρδς τή πρδς τδ δεξιδ μέρος τού αύτοκινήτου του
καί μάλιστα νά είχε σκύψει καί λίγο τδ κεφάλι, πράγμα άπίθανο. "Αρα τδ πιθανό
τερο ήταν ό άγνωστος νά ήταν μέσα στδ ταξί, νά καθόταν, καί άπδ εκεί νά έρριξε ένώ τδ αυτοκίνητο έτρεχε στά χωράφια έπάνω μέ μικρή ταχύτητα καί ή σφαί
ρα νά βρήκε τδ σωφέρ στδ ινιακό όστοΰν καί τδν άφησε στδν τόπο. Στδν τόπο ;
"Οχι γιατί σέ μιά στιγμή πού ό πυροβοληθείς δέν. είχε χάσει ακόμη τή συναίσθησι τής ζωής μέ μιά ενστικτώδη κίνησι πάτησε τδ πεντάλ τού φρένου καί σταμά-
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

οπερ^φως πιπτον επι λευκής επιφάνειας αντικειμένου ευρισκομένου εντός τοϋ σκο
τεινού δωματίου, δημιουργεί εικόνα των έξω άντικειμένων, ιδιαιτέρως δέ των έ
ναντι της οπής του παραθύρου τοϋ δωματίου.
/
Αν ελαττωσωμεν το μεγεθος τοϋ δωματίου άρκετά,. δηλαδή μέχρις ένός με
γάλου κυτιου σιγαρεττων και ανοιξωμεν μίαν πολύ μικράν οπήν, έπί τής μιας πλευ~ΥΊ

I

C ( /“

CTri-TTC^AM ftc/T I Μ

rr\ * \ ,—r ,· <a ·>

.Λ> ι

β λ

ερων
στέρων φωτογραφικών μηχανών.
< 5 < Μια. φωτογραφία δεν είναι άλλο τι, εΐ μή μία άκτίς φωτός « συλληφθεϊσα η
υφ ένός φακού φωτογραφικής μηχανής καί άποτυπωθεΐσα διά π α ν τ ό ς έπί'μιας
ευαίσθητου φωτοπαθους ούσίας.
Φως καλείται το αίτιον το οποίον δια του ερεθισμού του αισθητηρίου τής όράσεως καθιστα ορατα τα του εξωτερικού κοσμου πράγματα. Τό φως δυνατόν νά είναι
φυσικόν (ήλιου) ή τεχνητόν—·ηλεκτρικόν. "Ο,τι συμβαίνει μέ τον ανθρώπινον οφθαλ
μόν, το αυτό συμβαίνει καί μέ τον φακόν τής φωτογραφικής μηχανής, δστις δεχό
μενος την άκτινοβολίαν του προ αύτοϋ αντικειμένου, την συγκεντρώνει εις ώρισμένον
σημ^εΐον όπισθεν της μηχανής, όπου η φωτογραφική πλάξ μετά τής φωτοπαθους
ούσίας.
__ Ωστο φωτογραφία είναι η εικων του αντικείμενου ή λαμβανομένη τή έπιδράσει
του φωτός, επι φωτοπαθους καταλλήλου ύλικοΰ, κατόπιν επεξεργασίας τοϋ έν λόγω
ύλικοϋ (φωτογραφική πλάξ ή φιλμ) διά καταλλήλων χημικών προϊόντων, τή βοή
θεια φωτογραφικής μηχανής.
Φως
ν f
πηγαι, ως είναι ο ήλιος, ηλεκτρική λυχνία, λυχνία πετρελαίου κλπ.
,
Και οι πρωτόγονοι άνθρωποι ειχον παρατηρήσει ότι τό δέρμα τοϋ άνθρώπου
ημαυρου ι,ο υπο του ήλιου. Ο Αριστοτέλης το χρώμα των φυλών τό άπέδιδεν εις τήν
χημικήν
ιην επιόρασιν του ήλιου, άλλοι εις την επιδρασιν τής ατμόσφαιρας. 'Ο Γερμανός
τησο το^ αυτοκίνητο και τότε ο άγνωστος επιβάτης καί φονηάς ή ό φονηάς καί οί
συνεργοι του που καθόντουσαν στο πίσω κάθισμά, ανοιξαν καί τις δύο πόρτες τοϋ
τ α ξ ί καί έφυγαν μέσα στήν νύχτα.
^
γ ια τί το έγκλημα των Γλυκών Νερών τοϋ Μοσχάτου ή ή δολοφονία τοζ>
σωφερ ^Αποστολου Παχή, όπως γραφαμε στις εφημερίδες, ήταν μυστηριώδης καί
ανεξιχνίαστη.
( Σ υνεχ ίζετα ι)
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ιατρός Σοϋλτσε άπέδειξεν ότι τό μαύρισμα του δέρματος και των αλατων τοϋ αργυ
ρού οφείλεται εις την έπίδρασιν του φωτός. Προσπαθειαι πολλών επιστημόνων^ να
άποτυπώσουν την εικόνα αντικειμένου τίνος επί πλακος με χ λ ω ρ ι^ο ϋ χ ο ν ά ργ υ ρ ο ν, ελάχιστα άποτελέσμ,ατα άπέδωσαν καί ουδεις ηδυνηθη να εφευρη μέθοδον
σταθεροποιήσεως τής σκιάς αντικειμένου τίνος αποτυπωθεισης επι τής εκ χλωριουχου άργύρου επιφάνειας των πλακών τάς οποίας ειχον προηγουμένως εκθεσει εις
τό φως.
ν
ν ,
Τό 1826 ο Γάλλος Νικόλαος Νιέπς επέτυχεδιά πρώτην ^φοράν να αποτυπώση μονίμως εικόνα άντικειμένου τινός,
διά τής χρησιμοποιησεως διαλύματος
άσφάλτου εις έλαιον λαβαντίδος. Έπεχρίετο ή επιφάνεια τής μεταλλικής πλακος
διά τοϋ άνωτέρω διαλύμματος καί έτοποθετεΐτο εις την φωτογραφικήν μηχανην, «σκο
τεινός θάλαμος», ήνοίγετο ό φακός καί έξετίθετο επί αρκετήν ώραν υπο την επιδρασιν
τοϋ φωτός.
f
, , ,
Κατόπιν έπλύνετο ή πλάξ διά μείγματος πετρελαίου και ελαίου λαβαντίδος.
Τά σημεία τής πλακος των όποίο,ιν ή πίσσα
δεν είχενυποστη την επίδρασήν τοϋ φ ω 
τός διελύοντο καί παρέμενεν ούτω ή μεταλλική επιφάνεια τής πλακος ακάλυπτος.
Εις όσα όμως σημεία ή πλάξ είχε φωτισθή, ή πίσσα παρεμενεν αδιάλυτος κα.ι εσχημάτιζε τήν εικόνα τοϋ Αντικειμένου τοϋ οποίου εΐχε λ.ηφθή η φοοτογραφια. Εκ^τής
πλακος αύτής, ήτις προηγουμένως ύφίστατο ώρισμένας τυπογραφικής φυσεως επε
ξεργασίας, ήδύνατο νά εκτυπωθούν πολλά αντίτυπα. Δια της μεθοδου αυ ι ης ^επ&τεύχθη ή πρώτη φωτογραφία. Ά λ λ ’ ή μέθοδος Νιεπς είχε και μειονεκτήματα, ατινα
άπέκλειον τήν πρακτικήν αύτής εφαρμογήν.
^ ^
/
Νέαι μέθοδοι ένεφανίζοντο καθ’ έκάστην. Παραλλήλως όμως με τας μελετάς
καί έρεύνας τοϋ χ η μ ι κ ο ΰ μ έ ρ ο υ ς τής φωτογραφίας, οι μεγάλοι οίκοι κατα
σκευής οπτικών ειδών, ήσχολοΰντο καί μέ τό ό π τ ι κ ο ν μέρος της φωτογραφίας
καί έπέτυχον νά τελειοποιήσουν καί νά βελτιώσουν τους φωτογραφικούς φακούς
κατά τρόπον άριστον.
Τό I860 ο Άδόλφος Νιέπς, Ανεψιός τοϋ Νικολάου Νιέπς έχρησιμοποίησε διά
πρώτην φοράν τάς ύαλίνας πλάκας, τάς οποίας έπέχρισε διά λευκώματος έμπεποτισμένου δ ι’ ΐ ω δ ι ο ύ χ ο υ ά ρ γ ύ ρ ο υ . Βραδύτερον άλλοι έχρησιμοποιησαν ως
φωτοπαθή ουσίαν επί τών ύαλίνων πλακών το κ ο λ λ ο δ ι ο ν
διαλυμμα κολλοδιοβάμβακος εις Αλκοόλην — χρησιμοποιούμενου καί σήμερον είσέτι, αλλα^ μονον απο
τούς κατωτέρας τάξεως τσιγκογράφους. 'Η μέθοδος αύτη διετηρηθη επι μακρον,
διότι υπερείχε τών άλλων εις πολλά σημεία. Τάς ύαλίνας πλάκας με το κολλοδιον
ώς φωτοπαθή ούσίαν άντεκατέστησαν αί ξηραί ύ ά λ ι ν α ι π λ α κ ε ς τ ο υ
’Ά γ γ λ ο υ ί α τ ρ ο ΰ Μ a d ο x τ ό 1870, όστις ώς φωτοπαθή ούσίαν έχρησιμοποίησε τ ό ν β ρ ω μ ι ο ΰ χ ο ν ά ρ γ υ ρ ο ν. Τό συντελέσαν όμως εις τήν καταπλη
κτικήν διάδοσιν τής φωτογραφίας γεγονός ήτο ή Ανακάλυψις τής ζ ε λ α τ ^ ι ν η ς
καί ή δυνατότης συγκροτήσεως υπ’ αυτής τής φωτοπαθοϋς ουσίας, δια^ τής οποίας
έπέχριον μέχρι τότε τάς ύαλίνας πλάκας. Τό ά θ ρ α υ σ τ ο ν τής ζελατινης.^ ο μ ικ ρ ό ς όγκος καί τό έλάχιστον βάρος της, τήν'κατέστησαν μέχρι σήμερον τό ιδεωδέ
στερου φωτογραφικόν ύλικον.
/
ν
Τά πλεονεκτήματα τής ζελατίνης (πλαστική μάζα εκ νιτροκυτταρινης και
καμφοράς παρασκευαζομένη) έσκέφθη νά τα εκμεταλλευθή ένας. . . ^δαιμόνιος Α 
μερικανός έ’μπορος φωτογραφικών ειδών, 6 Γεώργιος Ισμαν, ο ιδρυτής τών παγκο
σμίου φήμης εργοστασίων παραγωγής φωτογραφικών ειδών μέχρι σήμερον τής
«Kodak». 'Η πρώτη φωτογραφική μηχανή ή όποια κατεσκευασθη και εχρησιμοποιήθη, Αντί ύαλίνων πλακών, φιλμ όμοιον μέ τα εν χρησει σήμερον, ^εις ρολο δυναμενον νά λάβη εκατόν φωτογραφίας, ήτο παραγωγή τοϋ εργοστασίου «Kodak».
Εις τήν τελειοποίησιν τών φίλμς οφείλεται και η μεγεθυνσις σήμερον της
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οθονης του κινηματογράφου εις 14 X 8 μέτρα. 'Η αρνητική είκών των κινηματογρα
φικών φιλμς είναι 24 X 35 χιλιοστά καί συνεπώς διά νά καλυφθή ή δλη έκτασις τής
οθονης τών 1 4 x 8 μέτρων, μεγεθύνεται ή άρχική αΰτη είκών τετρακοσίας φοράς,
άνευ ουδεμιας απώλειας τών λεπτομερειών αύτής. Ούτω έφθάσαμεν σήμερον νά
εχωμεν φωτογραφικά-; μηχανάς μεγέθους κυτίων πυρείων (16 καί 8 χιλ. μεγέθους
αρνητικής είκόνος), ώς ή γερμανική «Μοηοχ», ή Ιαπωνική «Steky» μέ άριστα
αποτελέσματα.
^Αι εν λογω φωτογραφικαί μηχαναί έχρησιμοποιήθησαν κατά τον δεύτερον
παγκόσμιον πόλεμον ιδιαιτέρως από τάς υπηρεσίας πληροφοριών Γερμανίας καί
Ιαπωνίας δια την φωτογραφησιν κειμένου διαφόρων εγγράφων. Τό μικρόν μέγεθος
της μηχανής και τής αρνητικής πλακός παρέχουν είς τά άτομα, άτινα τάς χρησιμο
ποιούν μεγαλας υπηρεσίας, ήτοι: α) νά μήν ύποπίπτη είς τήν άντίληψιν ούδενός,
ότι ωρισμενον άτομον, φερει μεθ’ έαυτου φωτογραφικήν μηχανήν, β) νά δύναται εύκολως νά μεταφερθή καί νά άποκρυβή τό αρνητικόν αύτής φιλμ μέ τάς 52 συνήθως
εικόνας, γ ) νά λαμβάνωνται εικόνες πάσης φύσεως άντικειμένων μέ ταχύτητα δεκάτου
τοΰ δευτερόλεπτου και δ) να δυναται εκ τής μικροσκοπικής αρνητικής πλακός 1:16
ή 1:8 χιλιοστών να εκτυπωθή φωτογραφία καθαροτάτη, ήτοι μεθ’ όλων τών λεπτομεροΐων μεγέθους 40 X 50 εκ. Α ι σήμερον χρησιμοποιούμεναι φωτογραφικαί μηχαναι
φακοί
εις τους διάφορους πυραύλους καί αεροπλάνα διά τήν φωτογράφησιν
τη ς γης ή άλλων ουράνιων συρμάτων — Σελήνη — ώς καί τό χρησιμοποιούμενον
φωτογραφικόν υλικόν (φίλμς) μάς έπιτρέπουν νά πιστεύωμεν ότι αύται θά είναι κατα
πληκτικούς τελειοτεραι. Την ικανότητα — τελειότητα — αυτήν τών φωτογραφικών
fμηχανών ασφαλώς και ο πρόεδρός των Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορείου ’Αμερι
κής θά εΐχεν ύπ ’ οψιν του όταν έζήτει άπό τούς κομμουνιστάς, νά άποδεχθοϋν τό
«άνοικτοί ούρανοί».
ΓΕΝΙΚΑ
Η λήψις είκόνος άντικειμένου διά φωτογραφικής μηχανής προϋποθέτει κατ’
αΡΧήν σκεψιν και αποφασιν περί τοΰ τι γενικώς θέλομεν νά λάβωμεν καί τί νά καταδειςωμεν δια της φωτογραφίας. Δηλαδη τό άντικείμενον τής είκόνος θά είναι άτομον
η άψυχον, Αν είναι ατομον επιθυμουμεν να δωσωμεν κοινωνικόν, πολιτικόν, ψυχολο
γικόν, ερωτικόν κλπ. περιεχομενον εις τήν έμφάνισιν τής είκόνος αύτοΰ ; Τήν άπόφασιν ακολουθούν αι εξής ενεργειαι: 1) Πλησιάζομεν όσον δυνάμεθα τό άντικείμενον
και^κατοπιν εκ τής αποστασεως αυτής ρυθμίζομεν τήν άπόστασιν τής μηχανής άπό
τό άντικείμενον.
^
υπαρχ/) ειδικός λογος, ουδέποτε λαμβανομεν φα)τογραφίαν (οίουδήποτε αντικειμένου) άπό μεγάλην άπόστασιν, άλλά πάντοτε όσον δυνάμεθα πλησιέστερα.
'Η άνεύρεσις τής άποστάσεως είς τάς άπλάς μηχανάς γίνεται καθ’ ύπολογισμον και επι τή βασει αυτοϋ περιστρεφομεν, δεξιά ή αριστερά, τον φακόν καί τοποθετουμεν την μαύρην η έρυθράν γραμμήν αύτοΰ έναντι τοΰ άριθμοΰ τής ύπολογισθείσης αποστασεως. Αν η μηχανη έχη τ η λ έ μ ε τ ρ ο ν ή άπόστασις καθορίζεται άλανθάσ τως μέσω αύτου κατά τον εξής τρόπον.
Είς τό κέντρον τοΰ βιζέρ (παραθυράκι—σκόπευτρον) τών έν λόγω μηχανών
υπάρχει είς^κ υ κ λ ο ς ή έν τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ν . 'Η άπόχρωσις τοΰ κύκλου ή τοΰ τε
τραγώνου είναι δ ι ά φ ο ρ ο ς άπό τήν άπόχρωσιν τής λοιπής ύάλου. Δυνατόν αυτή
να είναι περισσότερόν λ ε υ κ ή απ ότι η λοιπή ύαλος ή νά έ’χη ανοικτήν π ρ α σ ίν ή) ν ή ή 4 α ι ω δ η αποχρωσιν. Ες α ύ τ ο ΰ κ α ι μ ό ν ο ν τοΰ σημείου άνευρισκε ι<χι /} αποστασις του αντικείμενου απο tt]v μ^)χαντ]ν. Η υπόλοιπος ύαλος έκπληροι ι<χ καθήκοντα του βιζερ
σκοπευτρου—πλέον καί ο ύ γ ί τ ς ά ν ε υ ρ ε σ ε ω ς τ η ς α π ο σ τ α σ ε ω ς . Επομένως μέσω του χύκλου ή τοΰ τετραγώνου
π α ρ α τ η ρ ο υ μ ε ν τ ο ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν . Είδικώτερον τό σημεΐον τοΰ κύκλου
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ή τοϋ τετραγώνου κατευθύνομεν εις τδ κάτω χ ε ί λ ο ς τοϋ φωτογραφουμενου ατο
τή, βάσει
σημε
ρεσιν εκλογήν■
,,
,,
.
__
στάσιν τοϋ άντικειμένου άπδ τήν μηχανήν διά τίνος των δακτύλων της δεξιάς μας
χειρδς περιστρέφομεν δεξιά ή άριστερά τον φακόν τής μηχανής μεχρις ότου διαπιστωτ
σωμεν δτι τδ σημεΐον τδ όποιον παρατηροϋμεν έ'παυσε να φαίνεται σ υ γ κ ε χ υ μ ε ^^
_£διι ττί λ __
Λ/ϊ frvrvi\ic'm
\ci/.\r vr*f)r
/πόν δαιλαδά
ονμ—
π?^δ
— ι/
καί
φαίνεταιr 'TQ
τελείως
καθαρόν,
δηλαδή όπωσ
όπως είναι εις την πραιιατικότητα. Διπλό λέγοντας έννοοΰμεν ότι όταν παρατηρώμεν ένα κουμπί ή το χεί
γμα
άττόστασι.ν
λος ένδς άτόμου κλπ. καί ή μηχανή δεν εΰρίσκεται εις τήν πραγματικήν αποστασιν
έξ αύτοΰ, τδ παρατηρούμενον σχηματίζει καί έν δ ε ύ τ ε ρ ο ν ο μ ο ι ω μ α ε ι ς
έξ
ομοίωμα (κουμμ ι κκ ρρά ν ά π ό σ τ α σ ι ν ά π δ τ ο ύ π ρ ώ τ ο υ . Γδ δεύτερον ομοια
πί:ί ή χείλος κλπ.) οσάκις περιστρέφωμεν τδν φακόν α λ λ α σ σ ε ι θ έ σ ι ν , δηλαδή μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι έ π ά ν ω - κ ά τ ω , ή δ ε ξ ι ά - ά ρ ι σ τ ε ρ ά καί μόνον
όταν ό φακός εύρεθή εις τήν πραγματικήν άπόστασιν εξαφανίζεται, διότι ε ν ω ν ετ α ι - σ υ μ π ί π τ ε ι — μ ε τ ά τοϋ άλλου ότε διαλαλεΐται πλέον οτι ευρομεν την
πρα.γματικήν άπόστασιν τοϋ άντικειμένου. Τδ κινούμενον είδωλον είναι α σ θ ε ν ε σ τ ε ρ ο ν εις ζωηρότητα άπδ τδ πραγματικόν, διά τοΰτο πρεπει να καταβαλωμεν ποιάν τινα προσπάθειαν διά νά τδ παρατηρησωμεν. Αυτό εξαρτάται και απο
τήν ποιότητα τοϋ τηλεμέτρου, δηλαδή τα πλέον τελεία μάς διευκολύνουν, διότι είναι
φωτεινότερα καί έπομένως βλ^έπομεν καλύτερα.
’Επίσης διά νά παρατηρησωμεν τδ άντικείμενον καί νά ρυθμίσωμεν την αποστασίν του πρέπει τήν μηχανήν μας νά μή τήν κρατώμεν « σ τ ρ α β α », διότι εν
τοιαύτη περιπτώσει, εις οίονδήποτε σημεΐον και αν σταματησωμεν τον φακόν, θα
βλέπωμεν κ α θ α ρ ό ν τ δ ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν , δηλαδη π α ν τ ο ύ θ α ε ί ν α ι
( ν έ τ ) ά ρ α λ ά θ ο ς . 'Όταν κρατώμεν άντικανονικώς τήν μηχανήν, τδ μετακινούμενον ε ί δ ω λ ο ν δ ε ν τ δ β λ ε π ο μ ε ν . Οταν πεισθωμεν οτι ερρυθμισαμεν όρθώς τήν άπόστασιν, προσπαθοϋμεν νά άντιληφθώμεν πόσα μέτρα δεικνύει
ή μηχανή καί έλέγχομεν τήν άκρίβειαν της αποστασεως αυτής, κ α ι κ α θ υ π ο 
λ ο γ ι σ μ ό ν , βάσει τής πείρας μας, διότι δυνατόν τδ τηλεμετρον να δεικνυη /
μέτρα, ένώ εμείς ύπολογίζομεν τήν άπόστασιν εις 5 μέτρα. Εις τοιαύτας περιπτώσεις
έπαναλαμβάνομεν τήν παρατήρησιν άπδ τδ τηλέμετρον με μεγαλυτεραν προσοχήν.
Πρέπει δέ νά γνωρίζωμεν ότι καί τά τηλέμετρα καταστρέφονται, ιδίως άπδ
πτώσιν τής μηχανής. Δι’ αύτδν τδν λογον πάντοτε μετά την ρυθμισιν της αποστα
σεως άπδ τδ τηλέμετρον, ένεργοΰμεν και ελεγχον καθ υπο?Λγισμον αυτής και με
τδν οφθαλμόν. Των φρονίμων όλιγώτερα.
2) 'Υπολογίζομεν τήν εντασιν τοϋ φωτισμού. 'Η έντασις προσδιορίζεται διά
μηχανικών μέσων (φωτόμετρα), διά χρήσεως ειδικών πινάκων ή βασει τής πείρας.
3) Καθορίζομεν τδ διάφραγμα τοϋ φακού' τοΰτο έξαρτάται κυρίως έκ τής
έντάσεως τοϋ φωτισμού καί τής ταχύτητος τού χρησιμοποιούμενου φιλμ.
4) Καθορίζομεν τδν χρόνον έκθέσεως, δηλαδή τήν χρονικήν διάρκειαν τής λήψεως τής είκόνος. Ό χρόνος έκθέσεως έξαρτάται: 1) έκ τής έ ν τ ά σ ε ω ς τού
φωτισμού, 2) τής τ α χ ύ τ η τ ο ς τού φιλμ, 3) τού α ν ο ί γ μ α τ ο ς τού διαφράγματος καί έκ του άν τό άντικείμενον είναι α κ ί ν η τ ο ν ή κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ν .
5) Άκινητοποιοΰμεν τήν μηχανήν στηρίζοντες αύτήν έπί τ ρ ί π ο δ ο ς , τραπέζης, κ α ρ έ κ λ α ς ή έπί τών χειρών μας, οσάκις ό χρόνος έκθέσεως είναι άνω
τού 1/20". Κατόπιν πιέζομεν έλαφρώς τδν μοχλόν - κουμπάκι (λέγω έλαφρώς διό
τι δεν άναγκαιοΐ π α ν τ ά π α σ ι ν δ υ ν α μ ι ς , αλλα τέχνη και λαμβανομεν τη,ν
εικόνα τοϋ άντικειμένου.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΚRAFTER
____________________'Χ:τό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ----------------------------(Συνέχεια άπο το προηγούμενο)

— Νά συνεχίσετε την παρακολούθησι μέχρις δτου εξακριβωθούν δλες οί επαφες
του και νά ένισχυθή ή όμ.άδα σας άπδ τον ύπαστυνόμο Παναγιωτάκο και τους αστυ
φύλακες Χαρμπίλην καί Βαρουχάκην (μακαρίτη).
Μέ τήν ένίσχυσι, ή ομάδα μας καταπιάστηκε άπδ την ’ίδια μέρα με την παρακολούθησι των Ζήτα, Πήτερ, Τζίμη, Βιλώτα, Χατζή και Σκαλικα, δηλαδη τα
γνωστά πρόσωπα μέ τά όποια έρχονταν σέ επαφή κι’ ό Δανής. "Οπως διαπι
στώσαμε ολοι αύτοί στριφογύριζαν γύρω άπδ διάφορα κέντρα του υποκοσμου, μα
δεν άφηναν νά φανή τίποτε ύποπτο εις βάρος τους. Μόνο ο μελαχροινος νέος με
τδ δέμα πού πήρε δέν είχε ξαναφανή, λες καί τδν κατάπιε ή γή. "Οσο γιά τήν
’Έ φη Νηπίου, όπως διεπίστουσε ό συνάδελφος Χατζίνης, τελευταία έκανε τακτι
κές επισκέψεις σέ κάποιο σπίτι τής Καλλιθέας, στήν οδόν Σαπφοϋς άριθ. 490.
'Υποθέσαμε πώς θά έπισκεπτόταν καμμιά φίλη της. Μά άπδ τήν παρακολούθησι
βγήκε δτι ή Νηπίου φεύγοντας άπδ τδ σπίτι τής όδοΰ Σαπφοϋς 490, κα
τέβαινε κατ’ εύθεϊαν στδν Πειραιά καί συναντούσε τδν φίλο της Δανή. Αυτό μας
έβα?ιε σέ υποψία, καί τήν άλλη μέρα τρέξαμε στήν Καλλιθέα. ’Εκεί πληροφορηθηκαμε πώς στδ σπίτι αύτδ κάθεται μιά Βαϊρδή άπδ τήν Αίγυπτο. Άπδ δλες αύτες
τις έπαφές τίποτε τδ συμπληρωματικώς νεώτερο εις βάρος του δέν βγήκε, μά
ό διοικητής άρκέσθηκε στήν άναγνώρισι τής π?\αστότητος των φορτωτικών απο
τδν άντιπρόσωπο Crowe καί διέταξε τή σύλληψί του.
Μέ τή διαταγή πλέον του διοικητοΰ, στις 20 ’Απριλίου 1936 τδ πρωί, ξεκι
νήσαμε άπδ τδ Τμήμα, οί ύπαστυνόμοι Άρταβάνης καί Παναγιωτάκος, οί αστυφύ
λακες Χαρμπίλης, Λεοντίτσης, Χατζίνης κι’ εγώ, γιά τήν όδδ Κολοκοτρώνη.
Πύτησιάζαμε πιά τδ ο’ί κημα άριθ. 86, δταν είδαμε τδν Δανή να έρχεται ξένοιαστος.
Λ ίγο πριν φθάση κοντοστάθηκε καί γύρισε πίσω. Τότε ό ύπαστυνομος Παναγιωτώκος κ ι’ εγώ τδν πήραμε στδ κατόπιν. Τράβηξε τήν όδδ Φίλωνος και μπήκε στην
Ίονική Τράπεζα. Πήγε κατ’ εύθεϊαν στδ τμήμα καταθέσεων. ’Εκεί του έδωσαν ένα
σημείωμα καί έπειτα πλησίασε τδ ύπ’ άριθμδν 1 γκισέ πληρωμών. ’Εμείς απο κον
τά. Ά φ ο ΰ ό ταμίας του μέτρησε 50.000 δραχμές, έφυγε καί τράβηξε πάλι γιά τδ
γραφείο του. Οί άλλοι συνάδελφοι περίμεναν στήν είσοδο τοΰ οικήματος καί μό
λις ό Δανής πλησίαζε, τοΰ κόψαμε τδ δρόμο.
— Τήν ταυτότητά σας, του ειπεν 6 ύπαστυνομος Παναγιωτάκος. 'Ο Δα
νής, αν καί πρδς στιγμήν ξαφνιάστηκε, μάς είπε μέ ψυχραιμία δτι ονομάζεται Λεω
νίδας Ριφά?\δης καί κατάγεται ύπδ τήν Σΰρο. Τότε ξαφνιαστήκαμε κι εμείς με
τή σειρά μας μέ τδ άγνωστο ονομα πού μάς είπε, χωρίς νά ξέρουμε πως άθελα ή
θεληματικά γιά κάποιο σκοπό, μάς έδωσε τδ πραγματικό του ονομα.
— Εΐσθε ύπδ κράτησιν, τοΰ ειπεν ό ύπαστυνομος καί προχωρήσαμε όλοι
μαζί μέ τούς άλλους συναδέλφους στδ γραφείο του. 'Ο Δανής άρχισε νά διαμαρτύ
ρεται καί νά μάς λέη πώς ή σύλληψίς του είναι παράνομη.
— Α ύτά θά τά ποΰμε άργότερα, είπε σέ αυστηρό τόνο ό ύπαστυνομος κι’
αρχίσαμε τήν έρευνα στά πολυτελή έπιπλα τοΰ γραφείου. 'Η βιβλιοθήκη γεμάτη
ξενόγλωσσα βιβλία, οδηγούς τής Ευρώπης, εμπορικούς κρυπτογραφικούς κώδικες
καί άλλα. Τά συρτάρια τοΰ μεγάλου γραφείου γεμάτα, άλλα μέ πρόσφατες επι
στολές άπδ τδ εξωτερικό, άλλα μέ σφραγίδες καί άλλα μέ μποτιλάκιά μέ χημι-
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κες ουσίες. Καθώς ψαχναμε κάτω απο τον καναπέ βρήκαμε ρόλους τυπωμένων αν
τίτυπων φορτωτικών. Σε μια γωνιά δυο δερμάτινες βαλίτσες γεμάτες αλληλογρα
φία με ξενες επιχειρήσεις. Άναμεσά τους βρήκαμε καί μερικούς φακέλους μέ αγ
γλικά χαρτονομίσματα. Η ντουλάπα τοΰ τοίχου ήταν γεμάτη μέ διάφορα δείγμα
τα εμπορευμάτων. Πλά'ί στο γραφείο τό καλάθι των άχρήστοον βρέθηκε παραγεμι
σμένο με τσαλακωμένα χαρτιά. "Οταν ή έρευνα τελείωσε, φέραμε ένα φορτοταξί,
μαζέψαμε^ ο,τι βρήκαμε στο γραφείο, τις βαλίτσες, μέ την αλληλογραφία, τα ρολά
των αντίτυπων των φορτωτικών, βιβλία, σφραγίδες, μελάνες, τό γεμάτο καλάθι των
άχρηστων κ.α. πήραμε καί τον Δανή καί τραβήξαμε για την ’Ασφάλεια. Ό διοικΐ)της ταχασε όταν μάς είδε με το υλικό 7 ϊ θ ύ κουβαλήσαμε καί μάς είπε μέ τό γνω
στό χιούμορ του :
-—Εσείς κοντέψατε να φέρετε ολόκληρη την οδό Κολοκοτρώνη στο Τμήμα.
Στο μεταξύ γιά να συντομευθή ή άνάκρισις πού έκαναν οί ύπαστυνόμοι Παναγιωτακος και Αρταβανης, έσχημάτισε ομάδα άπό γλωσσομαθείς αστυνομικούς
Υ|α τον έλεγχο τής αλληλογραφίας πού βρήκαμε. Χωρίς να πούμε στον Δανή την
αίτια που πιάστηκε, τον κλείσαμε στο απομονωτήριο καί δόθηκε εντολή στον δε
σμοφύλακα νά μή τοΰ έπιτραπή νά έπικοινωνήση μέ κανένα. "Υστερα άμέσως χω
ριστήκαμε σε μικρές ομάδες. "Αλλοι τράβηξαν γιά τήν ’Αθήνα γιά νά συλλάβουν
τους Λουκά, Τζιμα, Βιλωτα, Πήτερ, Φατζή καί Σκαλίκα, άλλοι γιά τά Ταμ
πούρια, στην οδόν 'Αγίου "Ορους 115, γιά τό σπίτι τοΰ Ζήτα, οί αστυφύλακες Χατζίνης καί Βαρουχάκης γιά τά Ν. Σφαγεία, Άμφιπόλεως 190, στο σπίτι τής Έ φης Νηπίου, καί ό ύπαστυνόμος Παναγιωτάκος κι’ εγώ τραβήξαμε στή Καλλιθέα,
Σαπφοΰς 490, στο σπίτι τής Βαιρδή. Στο δρόμο αναρωτιόμασταν ποιά νά είναι
αραγε αυτή η Βαϊρδή καί ποιο ρόλο νά παίζη στήν ύπόθεσι.
Εμείς θά πάμε κι’ δ,τι βγή, είπα στον ύπαστυνόμο.
Μάς άνοιξε ή ’ίδια. Κυρία πολύ καλοβαλμένη, σοβαρή κ ι’ άριστοκράτισσα.
Τής είπαμε πώς είμαστε άστυνομικοί καί δτι θέλουμε νά μάς δώση κάποιες πλη
ροφορίες.
Προσεφέρθη πρόθυμα νά μάς έξυπηρετήση, μά όταν τή ρωτήσαμ,ε τί τής
είναι η Εφη Νήπιου χλώμιασε κι’ απάντησε μέ κάποιο δισταγμό.
— Είναι μνηστή τοΰ γυιοΰ μου Λεωνίδα.
Μέ μιας άλληλοκοιταχθήκαμε μέ τον ύπαστυνόμο, γιατί αύτό ποτέ δέν τό
περιμέναμε. 'Η Βαϊρδή νά είναι ή ίδια ή μητέρα του! Χωρίς νά δείξουμε τήν
έκπληξί μας, τή ρωτήσαμε.
— Ποΰ βρίσκεται ό γυιός σας ό Λεωνίδας ;
— Στο Παρίσι, είναι λίγες μέρες πού πήγε κοντά στον πατέρα του καί τ ’
άλλα μου παιδιά.
— Καί τώρα κυρία μου θά μάς επιτρέψετε νά κάνουμε μιά μικρή έρευνα στο
σπίτι σας, τής είπε ό ύπαστυνόμος.
— Μπορείτε νά κάνετε, δέν έχω τίποτε πού νά φοβάμαι.
Γό σπίτι ήταν πλουσιώτατα έπιπλωμένο. ’Αμέσως άρχίσαμε τήν έρευνα πού
κράτησε ώς τό μεσημέρι. Ψάξαμε ντουλάπες καί κομοδίνα, μ.ά τίποτε άπό τά άναζητούμενα δέν βρίσκαμε. "Οταν δμως άρχίσαμε τήν έρευνα σ’ ένα σαλονάκι, είδαμε
τήν Βαϊρδή θορυβημένη, άνήσυχη καί νά βηματίζη νευρικά. ’Εκεί υπήρχαν βε
λούδινες πολυθρόνες καί ένας καναπές - ντιβάνι. Μόλις άνασήκωσα τό βελούδινο
στρώμα του ολόκληρο τό κούφωμα τοΰ ντιβανιοΰ ήταν γεμάτο άπό έντυπα, ρολά
πλαστών φορτωτικών, ένας ογκος άλληλογραφίας, ένα μεγάλο ντοσιέ μέ έντυπα τής
χρεοκοπημένης έπιχειρήσεως χάρτου «Άστήρ» στο 'Αμβούργο, δυο ρολά πλα
στών φορτωτικών άμπαλαρισμένα έτοιμα γιά άποστολυή στο Παρίσι, στή διεύθυνσι
Mr. C. Bifaldis 34 Boulevard Marbeau Paris 16, France καί δύο δέσμες έπι-
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στολόχαρτα μέ τυπωμένους τίτλους, ονόματα καί διευθύνσεις. Μόλις τά πήρα στο
χέρι καί τά διάβασα ξαφνιάστηκα καί είπα στον ύπαστυνόμο πού ήταν απασχο
λημένος μέ τό ντοσιέ.
— Κύριε Παναγιωτάκο, διαβάστε εδώ, τί σάς θυμίζουν τά ονόματα αυ
τά καί οί διευθύνσεις ;
Ό ύπαστυνόμος τά πήρε στα χέρια του καί όσο διάβαζε τόσο άνοιγε τά μά
τια του. Pierre Lacri, Κρατίνου 11, ’Ιωάννης Πετράκης, Μιλτιάδου 23, Όρέστης Τάκος Πατησίων 149, Χριστοφόρου, Σωκράτους 30, Βαϊρδής, Έρμου 20.
—'Ώστε πέσαμε πάνω στους άόρατους άπατεώνες πού μάς είχαν ζαλίσει
πριν ένα χρόνο, ψιθύρισε ό ύπαστυνόμος.
— Γιά φαντασθήτε, είπα, νά μή ξέρουμε μέχρι τώρα τί ήταν αυτοί οί σατα
νάδες, δικοί μας ή ξένοι, πού έ'φθαναν άπό τά πέρατα τής γής κάθε τόσο μηνύσεις
εναντίον τους στην εισαγγελία ’Αθηνών.
Ή έρευνα τελείωσε. 'Όπως μαζεύαμε τά άνευρεθέντα πειστήρια γιά νά τά
πακετάρουμε, ρώτησα την Βαϊρδή πού μας παρακολουθούσε μέ φανερή άγωνία.
— Μά πώς συμβαίνει κυρία μου νά έχετε διαφορετικό έπίθετο άπό τον άνδρα σας ; Εισθε ξαναπαντρεμμένη ;
- Ο χ ι , ό άνδρας μου διατηρεί δύο ονόματα, όπως κάνουν πολλοί, δικαιολο
γήθηκε μέ σοβαρότητα.
’Εκείνη τη στιγμή τό μάτι μου έπεσε σέ μιά εταζέρα πού ήταν στη γωνιά
καί είχε έπάνω πολλές κορνιζαρισμένες φωτογραφίες. Τις πήρα στά χέρια μου καί
τις περιεργαζόμουν. ΤΗταν όλες τής οικογένειας Ριφάλδη - Βαϊρδή καί ξαφνικά σέ
μιά απ’ αυτές αναγνώρισα τον μελαχροινό νέο πού πήρε τό δέμα άπό τό τυπογρα
φείο της οδού Νοταρά καί ρώτησα τη Βαϊρδή ποιος είναι αυτός.
— Είναι ό Γιάννης, ό μεγάλος μου γυιός, είπε άκόμη πιο διστακτικά.
Μείναμε άφωνοι μέ τον ύπαστυνόμο Παναγιωτάκο γιατί πέφταμε άπό έκπληξι σέ έκπληξι. Τή στιγμή πού ήμουνα έτοιμος νά τοποθετήσω καί τις φωτο
γραφίες μέσα στο δέμα, άκούσαμε νά σταματά άπ’ έξω ένα ταξί καί νά κτυπά τό
κουδούνι τής πόρτας παρατεταμένα. ’Αμέσως ή Βαϊρδή έτρεξε ν’ άνοιξη, μά
την σταματήσαμε καί τής είπαμε νά μάς έπιτρέψη ν’ άνοίξουμε έμεΐς. Τώρα πιά,
ήταν τό αποκορύφωμα τών έκπλήξεων. Άνοίγοντας τήν πόρτα παρουσιάσθηκε
μπροστά μας ό ίδιος 6 μελαχροινός νέος, ό Γιάννης Ριφάλδης, μέ δυο βαλίτσες
στο χέρι.
— Κύριε Ριφάλδη, εισθε ύπό κράτησι, τού είπαμε.
Αύτός, πανέξυπνος όπως ήταν, έρριξε μιά γρήγορη ματιά γύρω του, είδε
κάποια ακαταστασία μέσα στο σπίτι, τά έτοιμα δέματα μέ τά έντυπα, κατάλαβε
καί προτίμησε νά σιωπήση καί νά μή διαμαρτυρηθή. Ψάξαμε τις βαλίτσες πού
κρατούσε πλήν όμως τίποτε τό ύποπτο δέν βρήκαμε. Καί οί δυο ήσαν γεμάτες ρου
χισμό. Τού είπαμε πώς μπορούσε νά τις άφήση στο σπίτι καί νά μάς άκολουθήση
στην ’Ασφάλεια. Ό ύπαστυνόμος ΙΙαναγιωτάκος παρέμεινε στο τμήμα για νά
βοηθήση τον συνάδελφό του Άρταβάνη στήν άνάκρισι τών άδελφών Ριφάλδη κι’
εγώ μέ τον Χατζίνη τραβήξαμε τό άπόγευμα γιά τό Λυκαβηττό. ’Από τήν παρακολούθησι είχαμε διαπιστώσει τακτικές επισκέψεις τού Λεωνίδα στο θείο του
Νικόλαο Πανάρετο πού καθόταν στήν οδό Δαφνομήλη 125, καί άπό πληροφορίες
είχαμε μάθει πώς πριν λίγες μέρες ό Λεωνίδας μετέφερε άπό τον Πειραιά τρεις δερ
μάτινες βαλίτσες καί τις άφησε στο θείο του. Ό Νικόλαος Πανάρετος γεροντάκι
τού Θεού, όταν τού είπαμε ότι είμαστε αστυνομικοί καί ότι θά κάνουμε έρευνα
στο σπίτι του, δέν θορυβήθηκε καθόλου.
— Ευχαρίστως παιδιά μου, μάς είπε, μά δέν έχω τίποτε τό επιλήψιμο.
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—· Κάποιες βαλίτσες ζητάμε πού έφερε δ άνεψιός σας Λεωνίδας νά τις φυ
λάξετε.
—’Ά , ναι, εδώ τις έχω, είπε μέ προθυμία καί μάς ώδήγησε σ ε μιά ντουλά
πα τού τοίχου.
— Μπάρμπα Νικόλα θά τις ανοίξουμε μπροστά σας γιά νά μή έχουμε καμμιά
παρεξήγησι του είπα κι’ έβγαλα τά κλειδιά πού είχαμε κατάσχει επάνω στον
Λεωνίδα Ριφάλδη. Ή πρώτη βαλίτσα ήταν γεμάτη έντυπα, πλαστές φορτωτικές,
πλαστα πιστοποιητικά εμπορευμάτων καί ασφαλιστικών εταιρειών ολοκλήρου
σχεδόν του κόσμου. 'Η δεύτερη μέ τά τσιγκογραφικά κλισέ πού έξετύπωνε τις
πλαστές φορτωτικές κι’ ένα σωρό διάφορες σφραγίδες πού τις χρησιμοποιούσε
γιά τις επιχειρήσεις τής άπάτης. 'Ο αθεόφοβος δέν είχε άφήσει καμμιά δημο
σία υπηρεσία πού νά μή είχε άντιποιήσει τή σφραγίδα της. ’Επίσης σφρα
γίδες τραπεζών, έμπορικών επιμελητηρίων τής Ευρώπης, ναυτιλιακών έπιχειρήσεων, προξενικών άρχών γιά θεωρήσεις διαβατηρίων, διευθυντών, πρακτό
ρων, υπουργείων, άκόμη καί αύτοϋ τού Φόρεϊν ’Όφφις, τού 'Υπουργείου ’Εξωτερι
κών τής ’Αγγλίας, καί σφραγίδες μέ τό δικό του όνομα καί ψευδώνυμα πού χρησι
μοποιούσε ή συμμορία. "Οπως Μ. J. Dawis - Rifaldis Treading Co. P/R. Rifal-Jean Petrakis - 0 . TaCos - Pierre Larfi κ.ά. Στη τρίτη βαλίτσα υπήρχε
στιβαγμένη ή αλληλογραφία σέ ξένες γλώσσες. ’Ανάμεσα βρήκαμε καί μερικά ση
μειωματάρια στά όποια ήταν γραμμένα ονόματα αύτών πού συναντούσε στο ζα
χαροπλαστείο «Κυβέλεια» κι’ άλλου, πού οί περισσότεροι ήταν γνωστοί από την
παρακολούθησή
’Ενθουσιασμένοι μέ τά νέα καί πλούσια πειστήρια πού βρήκαμε, φορτώσαμε
τις βαλίτσες σ’ ένα ταξί κι’ ολοταχώς φύγαμε γιά τον Πειραιά. "Οταν τις άνοίξαμε στο γραφείο τού διοικητοΰ, ό άστυνόμος Τσαγκλής καί οί άλλοι προϊστάμενοι
έμειναν μέ τό στόμα άνοικτό.
— Μπράβο σας, έλεγε ό άστυνόμος, καθώς μάς έσφιγγε τά χέρια. Μωρέ
τί πράγμα είναι τούτο, συνέχισε καθώς έδινε έντολή νά παραλάβη την αλληλογρα
φία τό ειδικό συνεργείο γιά τή μετάφρασι καί τον έλεγχο.
Μέχρι τό άπόγευμα καί οί άλλες μικροομάδες είχαν επιστρέφει στο τμήμα,
φέρνοντας μαζί τους καί τις φυσιογνωμίες τής άπάτης καί τού υποκόσμου πού
ξεκίνησαν νά συλλάβουν. ’Από τις έρευνες στά σπίτια τους, όπως καί στο δωμά
τιο τού Λεωνίδα, στά Πετράλωνα, τίποτε τό ύποπτο ή αποδεικτικό δέν άπεκόμισαν. 'Ο Λεωνίδας άρνιόταν κάθε συνεργασία μέ τούς συλληφθέντας.
— Τούς γνώρισα, έλεγε, άπό τον Λουκά καί τον Βιλώτα πού είναι συμπα
τριώτες μου.
Καί πραγματικά άπό τήν άνάκρισι δέν άπεδείχθη καμμιά συμμετοχή ή συ
νεργασία στις πλαστές φορτωτικές καί τήν επομένη άφέθησαν έλεύθεροι.
"Οσο γιά τή φιλενάδα του ’Έφη Νηπίου τή χρησιμοποιούσε μόνο γιά σύν
δεσμο μέ τή μητέρα του. "Οπως φαίνεται φοβόταν τήν παρακολούθησι καί έτσι
εξηγείται γιατί διατηρούσε επιπλωμένο δωμάτιο στά Πετράλωνα. 'Η άνάκρισις
προχωρούσε, μά δ Λεωνίδας καί δ Γιάννης Ριφάλδης ήρνοΰντο κάθε κατηγορία.
— Δέν έχετε τίποτε εις βάρος μας, έλεγαν στούς ύπαστυνόμους.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΙ

Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Ο Υ ΕΦ -Μ ΠΡΑΪ
Έ κ του βιβλίου του ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
_________________ Χ ο ο ά ιτχ εντ « Ή ιστορία του F.B .I.», κατά μ,ετάφρασιν — ---------------------του Αστυφύλακας *■ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
^ γ ^ ν ο )™

’Έ τσ ι, λόγω της κακής κατασκευής του εργοστασίου Κόλυερ, πολλές φορές
ένας διοικητής λόγου κατά την ώρα τής μάχης, έχανε την επαφή του με το ταγμα
του, για τί ή τηλεφωνική σύνδεσίς του δεν λειτουργούσε καλά, άλλοτε πάλι, λογω
του ελαττωματικού καλωδίου, έξερρηγνύετο πυρκαϊά πάνω σ’ ένα πλοίο εν πλω.
Κοντά στις απάτες του είδους αυτού καί τα άλλα προβλήματα που είχε να
αντιμετώπιση τό FBI, έπρεπε νά έχη συνεχώς έντεταμένη την προσοχή του, για
νά προλυάβη σαμποτάζ καί διενέργεια κατασκοπείας από δραπετας των στρατο
πέδων αιχμαλώτων πολέμου.
’Επί μήνες ό Χοΰβερ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου καί ετόνιζε ότι επρεπε νά ληφθοΰν περισσότερα μέτρα ασφαλείας πέριξ των στρατοπέδων συγκεντρωσεως αιχμαλώτων, πού έφρουροΰντο άπό τό στρατό. Συνήθως οί δραπετευοντες
αίχμάλιωτοι συνελαμβάνοντο εντός 24 ωρών άπό τήν τοπική άστυνομια, το στρα
τό ή τό FBI.
Πολύ ενωρίς διεπιστώθη ότι οί συμπαθοϋντες τον ναζισμό ήσαν πρόθυμοι
νά παράσχουν βοήθεια σέ δραπέτες αιχμαλώτους. Αυτό έπεβεβαιωθη το 1942 όταν
ό άνθυπο?ωχαγός Χάνς Πέτερ Κρούγκ, ένας νεαρός γερμανός πιλότος βομβαρδιστι
κού, έδραπέτευσε άπό ένα καναδικό στρατόπεδο καί διέφυγε στις ΗΠΑ.
Οί συνάδελφοι τού Κρούγκ συνήργησαν καί τον έβοήθησαν στη δραπετευσι
του κατασκευάζοντες ένα άνθρώπινο ομοίωμα άπό χόρτα καί εφημερίδες. Παρ
όλο πού τό ομοίωμα αύτό ήταν άτεχνο, έν τούτοις άντεκατέστησε τον Κρούγκ στη
γραμμή κατά τήν ώρα τού προσκλητηρίου καί τού έδωσε τό χρόνο νά δραπέτευση
χωρίς νά γίνη αντιληπτός. 'Όταν βγήκε άπό τό στρατόπεδο 6 Κρούγκ, τράβηξε
γ ιά τό Γουήνσορ τού ’Οντάριο καί άπ’ εκεί μέ μια κλεμμένη βάρκα περασε τον
ποταμό Ντητρόητ καί άποβιβάσθηκε στή Μπέλ ’Ά ηλ τού Ντητρόητ.
'Ο Κρούγκ είχε στήν τσέπη του ένα χαρτί περιτυλίγματος, πάνω στο οποίο
ήταν γραμμένο τό όνομα τής Μαργαρίτας Γιοχάνα Μπέρτελμαν καί ή διευθυνσις
της. Τό χαρτί αυτό τό είχε βρή ό γερμανός αιχμάλωτος μέσα στο στρατόπεδό,
όπου είχε φθάσει ώς περιτύλιγμα ενός δέμ,ατος πού περιείχε ένα ζευγάρι κάλτσες
ώς δώρον.
'Ο Κρούγκ τράβηξε κατ’ εύθείάν γιά τό σπίτι τής Μπέρτελμαν. Κτύπησε
καί όταν ή Μπέρτελμαν τού άνοιξε τήν πόρτα, ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Μόλις μπή
κε μέσα, ό Κρούγκ τής άπεκάλυψε τήν ταυτότητά του, τής έδειξε τις άργυρες επωμίδες πού είχε άφαιρέσει άπό τή ναζιστική στολή του. «Αυτές πιστοποιούν ότι
πράγματι είμαι αξιωματικός τής γερμανικής άεροπορίας» είπε. Καί ή Μπέρτελμεν έπείσθη.
’Αφού τού προσέφερε φαγητό, ή Μπέρτελμαν είπε στον Κρούγκ ότι εγνωριζε έναν ά.νθρωπο πού μπορούσε νά τον βοηθήση νά δραπετεύση. Ό άνθρωπος αυ
τός ήταν ό Μάξ Στέφαν, άμερικανός υπήκοος, πού διατηρούσε εστιατόριο στο Ντη
τρόητ. Προπολεμικώς τό εστιατόριο τού Μάξ ήταν ό τόπος συναντησεως τών με
λιών τού γερμανοαμερικανικοΰ συνδέσμου. Ό Στέφαν άνέλαβε τον Κρούγκ υπο την
προστασίαν του, τού έβγαλε εισιτήριο γιά νά πάη στο Σικάγο μέ λεωφορείο, τού
έδωσε χρήματα καί τού παρεχώρησε προσωρινή στέγη, τον συνεβούλευσε δε τι
έπρεπε νά κάμη γιά νά μή δίνη υπόνοιες. Ό Στέφαν παρέσχε κάθε βοήθεια στο
γερμανό αιχμάλωτο - δραπέτη καί ό Κρούγκ τελικά ξεκίνησε μέ κατεύθυνσι τα
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μεξικανικά σύνορα. “Ηλπιζε νά διαφύγη στο Μεξικό καί απ’ έκεΐ νά έπιστρέψη
στη Γερμανία. 'Όταν δμως κατέλυσε σ’ ένα ξενοδοχείο του Σάν Άντόνιο, μέ το
ψευδώνυμο «Ζάν Έττ», ό υπάλληλος τοΰ ξενοδοχείου τον άνεγνώρισε άπδ μια φω 
τογραφία πού είχε ίδη σέ μια προκήρυξι καταζητουμένων του FBI. Ειδοποίησε
αμέσως καί κατέφθασαν δύο ειδικοί υπάλληλοι τοΰ FBI καί δύο αστυνομικοί πού
προέβησαν στη σύλληψι τοΰ Κρούγκ.
Ή σύλληψις τοΰ Κρούγκ ώδήγησε έπίσης καί στη σύλληψι τοΰ Μάξ Στέφαν, που ήταν το πρώτο άτομο πού καταδικάσθηκε άπο τά ομοσπονδιακά δικαστή
ρια για προδοσία κατά τής χώρας άπο τοΰ 1794, δταν τότε είχε καταδικασθή ό
αΡΧ'Ίγύς σπείρας λαθρεμπόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ό Στέφαν καταδικάσθη
κε σέ θάνατο, άλλα ό πρόεδρος Ροΰζβελτ έμείωσε την ποινή του σέ ισόβια δεσμά.
Στή αρχή ό άριθμός τών αιχμαλώτων πολέμου στις Η ΠΑ έφθανε τις 175.
000 καί μέσα σέ λίγο χρόνο αύξήθηκε σέ 400.000. 'Τπελογίζετο δτι άπδ τό στρατό
πεδα αύτά έδραπέτευαν κάθε μήνα περί τούς 75 αιχμάλωτοι.
Ό Χοΰβερ μέ τις αναφορές του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης καί τον Λευ
κό Οικο, ζητούσε τήν λήψι περισσοτέρων μέτρων άσφαλείας στα στρατόπεδα συγκεντρωσεως. Τις αντιλήψεις του δμως αυτές δεν τις συνεμερίζοντο οί άλλοι παρά
γοντες, μέχρις δτου έφθασε μιά πληροφορία άπο τό Λονδίνο, δτι ή ζωή τοΰ προέ
δρου εύρίσκετο έν κινδύνω.
Η βρεταννική μυστική υπηρεσία πληροφοριών είχε λάβει αξιόπιστες πλη
ροφορίες, ότι οί Γερμανοί θά έρριχναν κατά πάσαν πιθανότητα άλεξιπτωτιστάς στά
μετόπισθεν τών συμμαχικών δυνάμεων, στο Λονδίνο καί στο Παρίσι κατά τάς έορτας τών Χριστουγέννων. Θά έγίνετο άπόπειρα δολοφονίας τοΰ στρατηγού Ά ϊζενχάουερ καί τοΰ προέδρου Ροΰζβελτ. Έν τώ μεταξύ οί συχνές ομαδικές δραπετεύ
σεις αιχμάλωτων άπο τά στρατόπεδα, δημιουργούσαν σύγχυσι καί ανησυχίες.
Τό σήμα πού έδόθη άπο τήν Ευρώπη εξανάγκασε τούς αρμοδίους μά λάβουν
πιο αυστηρά μέτρα άσφαλείας.
Ό μεγάλος πόλεμος έτελείωσε. Τά έθνη κουρασμένα από τον αγώνα κατέ
θεταν τά όπλα καί διέλυαν τούς στρατούς των — πλήν τής Ρωσίας. Οί στρατιές
τών ΗΠΑ διελύθησαν καί οί μεγάλοι άεροπορικοί στόλοι μετεβάλλοντο σέ παλιο
σίδερα καί τά πολεμικά πλοία παρωπλίζοντο. Έπί τέλους ή ειρήνη βασίλευε ξανά
στον κόσμο. Τί ωραία !
Γιά τό FBI δμως ειρήνη δέν υπήρχε.

Μεταπολεμική έγκληματικότης
Την 10.55' ώρα τής 28 Σεπτεμβρίου 1953, ένα παρατεταμένο κτύπημα τοΰ
κουδουνιού τής κυρίας εισόδου τοΰ Γαλλικοΰ ’Ινστιτούτου τής Νότρ Ντάμ Ντέ
Σιόν, ένός ιδιωτικού νηπιαγωγείου στο Κάνσας τοΰ Μισούρι, έκανε τήν αδελφή
Μόραντ νά τρέξη λαχανιασμένη στην πόρτα.
Ή άδελφή Μόραντ άνοιξε τήν πόρτα καί διεπίστωσε δτι ό επισκέπτης ήταν
μια μεσήλιξ γυναίκα, μέ πλατσουδερό πρόσωπο καί μέ τήν άνησυχία ζωγραφισμέ
νη στα μάτια της. Ή άγνωστη γυναίκα ζήτησε συγγνώμην γιά τήν ένόχλησι καί
μέ σπουδή εξήγησε δτι ήταν θεία τοΰ μικρού Μπόμπυ Γκρήηνλήζ, ένός μαθητου
τοΰ ’Ινστιτούτου.
— Συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ή μητέρα τοΰ Μπόμπυ ύπέστη καρδιακή
προσβολή καί τήν μεταφέραμε στο νοσοκομείο τής Σαίντ Μαίρυ. Μάς ζητεί επίμονα
νά δή τό παιδί της. Γι’ αύτό πρέπει νά τής τό πάω άμέσως.
Ή άδελφή Μόραντ μουρμούρισε στήν άγνωστη τά συλλυπητήριά της καί τής
είπε νά περιμένη στο παρεκκλήσι τής σχολής μέχρις δτου αύτή άνεβή επάνω
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για νά της φέρη τον Μπόμπυ. 'Η άδελφή Μόραντ είπε στο παιδί οτι το ζητούσε
μιά θεία του, άλλα δεν τοΰ είπε τίποτε γιά την καρδιακή προσβολή τής μητέρας του.
"Οταν ό Μπόμπυ κατέβηκε κάτω, δεν έ'φερε καμμιά άντίρρησι καί δέν έδειξε
δτι ή ξένη έπισκέπτρια τοϋ ήταν έντελώς άγνωστη.
Ή άγνωστη, παραλαμβάνοντας τό παιδί από τή Μόραντ, τής είπε ότι είχε
μπή στο παρεκκλήσι καί είχε προσευχηθή γιά την άνάρρωσι τής κυρίας I κρηηνληζ,
προσθέτοντας : « ’Εγώ δέν είμαι καθολική καί δέν ξέρω άν ό Θεός ακούσε τις δεή
σεις μου».
’Έρριξε τό ένα της χέρι στις πλάτες τοϋ μικροϋ παιδιού και βγήκαν μαζί
άπό τή σχολή στο δρόμο, όπου μπήκαν στο ταξί πού τούς περίμενε. Ο οδηγος τοϋ
ταξί τούς αποβίβασε στο Κάτζ Πάρκινγκ, στο κέντρο τής πολεως τοΰ Κανσας. Η
άγνωστη γυναίκα ώδήγησε τότε τό παιδάκι σ ένα αυτοκίνητο με ξύλινη καρροτσα,
μέσα στο όποιο βρισκόταν ένας άνδρας μέ τραχέα χαρακτηριστικά και με μια μικρή
ουλή στο μέτωπο. Τό αυτοκίνητο ξεκίνησε, άλλα δέν κατευθυνθηκε προς το νοσο
κομείο τής Σαίντ Μαίρυ.
Τήν ίδια στιγμή περίπου, μιά άδελφή άπό τό Γαλλικό Ίνστιτοΰτο τηλεφω
νούσε γιά νά πλ^ηροφορηθή τήν κατάστασι τής κυρίας Γκρηηνληζ. Εμεινε κατά
πληκτη όταν έλαβε τήν άπάντησι ότι ή κυρία Γκρήηνληζ βρισκόταν στο σπίτι της
καί έχαιρε άκρας υγείας καί ότι δέν ήξερε τίποτε για την άγνωστη γυναίκα που
είχε παραλάβει τό παιδί της άπό τό σχολείο. Θορυβημένη η κυρία Γκρηηνληζ,
έσπευσε νά τηλεφωνήση στο σύζυγό της, ένα πλούσιο έμπορο αυτοκίνητων, κι αυ
τός έτρεξε άμέσως στο σπίτι του. Ειδοποίησε την αστυνομία τοΰ Κανσας, η οποία
μέ τή σειρά της άνέφερε τά τής άπαγωγής στο γραφείο τοϋ FBI.
Καθ’ ον χρόνον διεβιβάζοντο τά κατεπείγοντα αύτά τηλεφωνήματα, τό αυ
τοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρροτσα κατηυθύνετο προς νότον, έξω άπό τήν πολι τοΰ
Κανσας, κινούμενο πάνω στήν 169 δημοσία όδό. Ο άνθρωπος που καθόταν στο τι
μόνι ήταν ό 35ετής Κάρλ "Οστών Χωλλ, ο άσωτος γυιος ενός ευυπολήπτου δικη
γόρου. ΓΙ γυναίκα ήταν ή Μπόνυ Μπράουν Χέντυ, 41 ετών, που συζοΰσε παράνο
μους μέ τον Χώλλ. Ό Χωλλ είχε κατασπαταλήσει τήν περιουσία των γονέων του.
Είχε καταδικασθή σέ 5 χρόνια φυλάκισι γιά ληστεία ένός όδηγοΰ ταξί στο Κανσας.
Κάθησε δέκα έξι μήνες στή φυλακή καί μετά τοΰ εχορηγηθη αμνηστεια και την
24 ’Απριλίου 1953 ήταν πάλι ελεύθερος.
’Αμέσως μετά τήν άποφυλάκισί του, συνάντησε τή Μπονυ Χεντυ και εγκα
ταστάθηκε στο σπίτι της, στον "Αγιο Ιωσήφ τοΰ Μισουρι. Τορριξαν κι οι δυο τους
στο πιοτό καί μέσα στήν επήρεια των άτμών τοΰ οινοπνεύματος, κατεστρωσαν τα
σχέδια άπαγωγής τοΰ παιδιοΰ των Γκρήηνλήζ.
Τώρα ή απαγωγή είχε διαπραχθή καί έσπευδαν νά συμπληρώσουν τό υπό
λοιπο τοΰ σχεδίου τους.
Τό αύτοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρροτσα έστριψε, άφησε τήν δημοσία κεντρι
κή όδό καί μπήκε σέ μιά πάροδο. Ά φοΰ διήνυσε περί τα δυο χιλιόμετρα, το αυτο
κίνητο έστριψε πάλι δεξιά καί πήρε ένα ερημικό μονοπάτι όπου καί σταμάτησε.
' Η Μπόνυ κατέβηκε καί προχώρησε μέσα σ’ ένα χωράφι, ενώ ό Κάρλ Χωλλ κινή
θηκε προς τό πίσω κάθισμα καί πλησίασε τό παιδί. Τά δάκτυλά του έπιασαν και
έσφιξαν δυνατά τό λαιμό τοΰ παιδιού. Το παιδί όμως κατέβαλε απεγνωσμένες προ
σπάθειες γιά νά άποφύγη τον στραγγαλισμό. Τότε ο Χωλλ έβαλε το χέρι του στην
τσέπη καί έπιασε τό περίστροφό του. Τό τράβηξε και πυροβόλησε μια φορά, προ
σπαθώντας νά πετύχη τό παιδί στήν καρδιά. Μή ξέροντας όμως άν πέτυχε στο στοχο του καί γιά νά είναι 'σίγουρος, πυροβόλησε γιά δεύτερη φορά στο κεφάλι, οποτε ό μικρός έμεινε άπνους. Τότε έβγαλε τό πτώμα έξω απο το αυτοκίνητο, το το
ποθέτησε πάνω στο έδαφος καί τό έβαλε μέσα σε μια πλαστική σακκουλα. Το εδα-
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φος είχε κοκκινίσει άπο τδ αίμα, στο σημείο τοϋ έγκλήμα.τος, τδ όποιο άπέχει δύο
μιλλια νοτίως καί δύο μίλλια δυτικά άπό τή μεθοριακή γραμμή τής πολιτείας του
Κάνσας.
Σέ λίγο ή Μπόνυ έπέστρεψε στδ αυτοκίνητο. Βοήθησε τδν Χώλλ. νά σηκώση
το πτώμα, καί νά τδ βάλη ξανά μέσα, στδ αυτοκίνητο, στδ πίσω κάθισμα. Μετά,
ξεκίνησαν για τδ σπίτι της, στδν 'Άγιο Ίοοσήφ, δπου άφησαν τδ αυτοκίνητο στδ
γκα.ράζ. Τδ μνήμα, τδ είχαν έτοιμο, σκαμμένο πλάι στδ σπίτι. ’Έρριξαν τδ πτώμα
μέσα στδ όρυγμα καί ό Χώλλ έδειασε άπδ πάνω ένα. σακκί άσβεστη. Μετά έρριξαν
χώμα καί τδ σκέπασαν. Τήν άλλη μέρα ή Μπόνυ καί ό Κάρλ Χώλλ έφεραν καί φύ
τεψαν χρυσάνθεμα, πάνω στδ φρεσκοσκαμμένο τάφο.
Ή πρώτη εκβιαστική επιστολή πού έστειλαν οί δύο εγκληματίες πρδς τούς
Γκρήηνλήζ, έλεγε :
«Τδ παιδί σας άπήχθη. Ετοιμάσετε 600.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα,
των 20 καί 10 δολλαρίων. Γνωρίζομε ότι απαιτούνται μερικές ημέρες για νά συγκεντρωθή τδ ποσδν αύτό. Τδ παιδί βρίσκεται σέ καλά χέρια. "Οταν ετοιμάσετε τά
χρήματα, βάλετε αγγελία, στδν «’Αστέρα» τοϋ Κάνσας. Ό Μ. θά σας συναντήση
στδ Σικάγο τήν επομένη Κυριακή. 'Τπογραφή κ. Κ. Μή καλέσετε τήν άστυνομία
καί μή προσπαθήσετε νά χρησιμοποιήσετε χημικές ουσίες πάνω στα χαρτονομί
σματα. ή νά κρατήσετε τούς άριθμούς των. Μή χρησιμοποιήσετε τις ραδιοφωικές εκ
πομπές γιά νά έπιτύχετε τήν σύλληψί μας, γιατί τδ παιδί θά πεθάνη. "Αν προσπα
θήσετε νά μας πα.γιδεύσετε, θά πεθάνη ή σύζυγός σας, τδ άλλο σας παιδί καί σείς
ό ίδιος, γιατί σάς έχομε ύπδ συνεχή παρα.κολούθησιν. ’Αργότερα θά σάς πούμε
μέ ποιόν τρόπο θά έλθωμε σ’ επαφή γιά τά χρήματα. "Οταν λάβετε τδ σημείωμα
αύτό, θά μά.ς τδ γνωστοποιήσετε, πηγαινοερχόμενοι μέ τδ αύτοκίνητό σας πάνω
στήν κεντρική λεωφόρο, έπί 20 λεπτά, καί μεταξύ των αριθμών 39 καί 29, έχοντας
ένα λευκό πανί πάνω στήν κεραία τοϋ αύτοκινήτου.
’Εάν πράξετε άκριβώς όπως σά.ς λέμε καί δεν χρησιμοποιήσετε τεχνάσματα,
θά σάς έπιστρέψωμε τδ παιδί έντδς 24 ούρών άπδ τής παραλαβής τών χρημάτων.
Θά μάς παραδώσετε τά χρήματα μέσα σ’ ένα στρατιωτικό σάκκο. Νά εισθε έτοι
μοι νά τά παραδώσετε άμέσως μόλις έλθωμε σέ έπαφή.
400.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα τών 20 δολλαρίων.
200.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα τών 10 δολλαρίων».
Τδ FBI εύρίσκετο σέ συνεχή έπικοινωνία μέ τήν οικογένεια Γρήηνλήζ καί
μέ τήν άστυνομία τοϋ Κάνσας, άλλα, δεν προέβαινε σέ καμμιά ενέργεια γιά νά έμποδίση τούς Γκρήηνλήζ νά έλθουν σέ έπαφή μέ τούς άπαγωγεΐς, για τί αύτό ήταν
ή επιθυμία τής άτυχους οικογένειας.
Σέ λίγο, ή οικογένεια Γκρήηνλήζ άρχισε νά βομβαρδίζεται μέ μιά σειρά άπδ
σαδιστικές επιστολές καί μ.ηνύματα, πού τδ περιεχόμενό τους ήταν κάτι τδ πρωτο
φανές γιά τήν άμερικανική έγκλ^ηματολογική ιστορία. "Ολ^ες οί έπιστολώς έτόνιζαν
τήν ύπόσχεσι τής άσφαλοΰς έπιστροφής τοϋ παιδιού, έάν παρεδίδοντο τά χρήματα.
’Εκτός άπδ τις έπιστολ^ές, δ μυστηριώδης «Μ» τηλεφωνούσε συχνά, έπηκολούθησαν μετά άλλες έπιστολές πού έδιναν οδηγίες γιά τήν παράδοσι τών λύτρων.
Πάντοτε όμως συνέβαινε «κάτι» καί τδ ραντεβού έματαιοΰτο.
Σέ μιά τηλεφωνική συνδιάλεξι πού ό «Μ» μιλωΰσε μέ ένα γνωστό τής οικογέ
νειας Γκρήηνλήζ, ζήτησε ή ίδια ή κυρία Γκρήηνλήζ νά τοϋ μιλήση. 'Η συνδιάλεξίς τους ήταν περίπου ή εξής :
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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'Υπό του Προέδρου τοϋ Συλλόγου ’Αθηναίων
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ Κ Ο Υ Ζ Ε ---------

Τά πρώτα χρόνια της παλιγγενεσίας μας, άστυνομικά καθήκοντα στα χωριά
καί στις κωμοπόλεις έκτελοΰσαν οί πρόεδροι των κοινοτήτων. Οί αδικίες πού γί
νονταν τότε είς βάρος φιλησύχων πολιτών έχουν έπιδράσει τόσο πολύ στην ψυχή του
λαού, πού τήν εκφράζει με την γνωστήν παροιμία: «Χωροφύλακα—αστυφύλακα
τάϊσέ τον, πότισέ τον, άλλα ποτέ μήν τον κάνης φίλο !» ’Άδικη, αστήρικτη κι έγκληματική είναι αυτή ή προκατάληψι.
Μετά τήν υπογραφή τής Συνθήκης των Σεβρών, ό αείμνηστος Ελευθέριος
Βενιζέλος σκέφθηκε πολύ σωστά ότι έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά ίδρύση ένα νέο Σώμα
Α στυνομίας, πού δεν θά ήταν φανατισμένο ούτε ύπέρ τής βασιλικής ιδεολογίας, ούτε
άπό τις εκδηλώσεις τώ ν οπαδών του. Επειδή δέ εκείνη τήν εποχή ήταν ερωτευμένος
μέ τήν μέλλουσα σύζυγό του "Ελενα Σκυλίτση καί θαύμαζε κάθε τι τό ’Αγγλικό,
παρεκάλεσε τον τότε πρωθυπουργόν τής ’Αγγλίας Λόϋντ Τζώρτζ, μέ τον όποιον
συναντιόταν τακτικά στο πολυτελές μέγαρο τής Λαίδης Κρόσφιλντ, πού ήταν στενή
συγγενής μέ τήν οικογένεια Σκυλίτση, νά τον βοηθήση στήν ίδρυσι ένός άνεπηρεάστου άπό τήν πολιτική νέου αστυνομικού σώματος στήν Ελλάδα. Καί ό ’Άγγλος
συνάδελφός του του συνέστησε ώς κατάλληλον οργανωτήν τον ίδεολόγον άνώτερον
άξιωματικόν τής Σκότλαντ Γυάρντ, Σέρ Φρέντερικ Halliday, πού μάλιστα είχε καί
τό μεγάλο προσόν νά είναι φιλέλλην. Γιά ν’ άντιληφθήτε καλύτερα τό πνεύμα τοϋ
Σέρ Φρέντερικ, πού γνώρισα προσοοπικά λίγο μετά τήν άφιξίν του, αρκεί νά σάς
αναφέρω πώς πίστευε ότι ’Αστυνομία Πόλεων σημαίνει: «Σεβασμός τοϋ Νόμου δίχοος βία, λόγω επιβολής καί εμπιστοσύνης».
Ό οργανωτής, μόλις έφθασε στήν ’Αθήνα, στά μέσα τοϋ 1920, έπεχείρησε
στήν άρχή, μέ τήν τοποθέτησι οός στελεχών τοϋ νέου Σώματος διακεκριμένων αξιω
ματικών τής Χωροφυλακής, καθώς καί μή φανατικών χωροφυλάκων, νά προχωρήση
στήν όργάνωσι, άλλά προσέκρουσε σ’ ένα μεγάλο μειονέκτημα: τήν έξάρτησι άπό
τή στρατιωτική ιεραρχία, οπότε ό χωροφύλακας ήταν άναγκασμένος νά στέκεται
προσοχή μπροστά στον πρώτο λοχία τοϋ στρατού. "Υστερα άπό αύτό, εΐσηγήθηκε
τον νόμο περί συστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ή είσήγησί του έγινε άμέσως
δεκτή άπό τον πρωθυπουργόν, πού τήν υπέβαλε ώς κατεπείγουσα προς ψήφισι στή
Βουλή, τό 1920. 'Ο Χαλλίνταιϋ γιά τό νέο Σώμα χρησιμοποίησε έντελώς νέα στε
λέχη καί οί άστυφύλακες δέν είχαν καμμίαν έξάρτησι άπό τήν Χωροφυλακή καί τήν
στρατιωτική ιεραρχία. Α ύτοί πού τό πλαισίωναν ήσαν απόφοιτοι, ώς επί τό πλεϊστον, τής Νομ,ικής καί διέθεταν καί τ ’ άπαραίτητα σωματικά προσόντα, έκαναν δέ
ειδική έκπαίδευσι στήν πρώτη Σχολή ’Αστυνομίας Πόλεων πού ίδρύθη στήν Κέρκυρα.
Μέ τό πνεύμα αύτό λοιπόν, ιδρύθηκε ή ’Αστυνομία Πόλεων. ’Αντί στρατιω
τικού, ένα ιδιαίτερο πο?«.τικό Σώμα.
’Ά ς ρίξουμε μιά ματιά καί στήν έμφάνισι καί τήν διάρθρωσι τής ’Αστυνομίας
μερικών ξένων κρατών, άπ ’ τά όποια θά μπορούσαμε νά διδαχθούμε πολλά πράγματα.
Στήν ’Α γγ λία π.χ., άπό τήν οποία μεταφυτεύθηκε τό δικό μας άστυνομικό
δένδρο, ό άστυφύλακας έχει μιά προνομιακή, θά μπορούσε κανείς νά πή, θέσι ανά
μεσα στο μεγάλο κοινό, πού τον β?,έπει πάντα μέ συμπάθεια καί πολλές φορές τον
συντρέχει στο δύσκολο έργο του. Σ’ ένα ταξίδι μου προ ετών στήν ’Αγγλία, μοΰ έτυχε
νά διαπιστώσω κ α τ’ έπανάληψι πόσο βαθιά στήν καρδιά τών παιδιών είναι ριζω-
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μένος ό άστυφύλακας. Τούς άποκαλοϋν «Μπόμπηδες», ένώ άποκαλοΰν «Τόμμηδες»
τούς κληρωτούς στρατιώτες, γιά τούς οποίους τά ’Εγγλεζάκια αδιαφορούν.
Στή Γαλλία υπάρχει σαφής διαχωρισμός άνάμεσα στους άστυφύλακες τής
Τάξεως (Sergents de Ville), οί όποιοι έπιβλέπουν έ\ γένει τήν τάξιν καί τήν καθα
ριότητα τής πόλεως, καί ιδίως ρυθμίζουν τήν τροχαία κίνησι, άπό τούς άλλους τής
’Ασφαλείας (Agents de Police), οΐ όποιοι καταδιώκουν κακοποιούς καί φορουν
πολλές φορές πολιτικά. Καί οί μέν, έν άνάγκη βοηθούν τούς δέ. Οί πρώτοι, αναμ
φισβήτητα, είναι πιο συμπαθητικοί καί ή έμφάνισις τους είναι άψογη καί πολιτισμένη.
"Ας έλθουμε πάλι στή δική μας χώρα. ’Εδώ, ή έκτίμησι καί ή αγάπη προς τούς
αστυνομικούς δέν είναι αυτή πού θά έπρεπε νά. είναι. "Ισως λόγω άγνοιας. "Ισως έκ
σφαλμάτων καί έλλιποΰς διαφωτίσεως τού κοινού, παρ’ δλες τις λαμπρές προσπάθειες
τού 'Ομίλου Φίλων τής ’Αστυνομίας.
Δέν χρειάζεται λοιπόν νά κοπιάση πολύ κανείς, γιά νά καταλάβη δτι τό δικό
μας κοινό έχει μιά προκατάληψι έναντίον τής ’Αστυνομίας. Καμμιά φορά τής προσά
πτουν τή μομφή δτι συλλαμβάνει αθώους. "Αλλοτε τήν κατηγορούν δτι παραβιάζει
τό οικογενειακό άσυλο. Μιά μήνυσι τήν αποδίδουν στά νεύρα τού οργάνου τής τάξεως.
Μιά ευγενική σύστασι τήν παίρνουν γιά ένόχλησι. Κ ι’ ένα μέρος άπό τήν κοινή γνώμη
φτάνει στο σημείο νά πιστεύη, δτι ό άστυφύλακας έχει σάν αποστολή να προστατεύη
τούς φορατζήδες, τούς κλητήρες, τά συνεργεία τού Σχεδίου Πόλεως πού κατεδαφί
ζουν παράνομα κτίσματα κ.τ.λ. 'Υπάρχουν άκόμη στον τόπο μας μερικές μαννάδες
(λαϊκών τάξεων ιδίως), πού άνοήτως, άνοητότατα, καλλιεργούν στην ψυχή τών παι
διών τους τον φόβο προς τον άστυφύλακα. Θά έτυχε, βέβαια, ν’ άκούσετε τήν βάρ
βαρη κι’ άπαράδεκτη φράσι: «Κάτσε ήσυχα, θά σέ δώσω στον άστυφύλακα!»
'Η αλήθεια είναι δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει προσφέρει πολλά στον τόπο
μας κι ή ιστορία της είναι γεμάτη άνθρωπιά καί έπιτεύγματα πολιτισμού. Κ ι’ όμως
άναγνώρισι άπό τήν κοινή γνώμη δέν υπάρχει. Δέν είμαι ό αρμόδιος νά έπισημάνω
τά αΐτια.
Γιά τήν καλλιτέρα μόρφωση, θέσι, αμοιβή καί έκτίμησι, στά μάτια τής κοι
νής γνώμης, τής ’Αστυνομίας, θά έπρεπε νά φροντίζη ιδιαίτερα ή έκάστοτε Κυβέρνησι. Αυτό όμως είναι άλλη ιστορία καί θά ξεφεύγαμε άπό τό θέμα μας, αν τήν ανα
πτύσσαμε έδώ. Άρκούμεθα μόνο νά πούμε δυο λόγια γιά τον περίφημο 'Όμιλο τών
Φίλων τής ’Αστυνομίας.
'Ιδρύθηκε τό καλοκαίρι τού 1945. ’Από τά ιδρυτικά του στελέχη ήταν καί ή
αλησμόνητη άδελφή μου Μίκα Σκουζέ καί ή σημερινή πρόεδρός του, ή άγαπητή
φίλη κυρία Εύτυχία Ίωακείμογλου. 'Ο "Ομιλος αυτός προσπαθεί νά σβήση τήν
παλιά προκατάληψι καί επί πλέον νά διασκεδάση καί νά βοηθήση μέ κάθε τρόπο
τά παιδιά τών άστυφυλάκων, πού τόσο στερούνται τον πατέρα τους, παντα απασχο
λημένο (γιορτές—Κυριακές, μέρα καί νύκτα) μέ τήν τήρησι τής τάξεως καί τήν διατήρησι τής άσφαλείας καί τών Νόμων. "Ενα περίφημο έργο τού 'Ομίλου είναι και τό
Πρεβαντόριο τής Έκάλης.
Μετά άπ’ αυτή τήν άναδρομή καί τήν άνάμνησι τών γενναίων άστυνομικών μας,
πού σ’ ολόκληρη τήν ιστορία τού Σώματος πολέμησαν μέσα σέ προκαταλήψεις καί
εντελώς άβοήθητοι άπό τούς πολίτες γιά νά έξασφαλίσουν τήν άσφάλειά τους, κλείνω
τό θέμα μου μέ τήν σκέψι σ’ εκείνους πού έπεσαν υπέρ τής ιδέας καί μέ τήν ευχή
ν’ άποκατασταθοϋν τελείως οί σχέσεις ’Αστυνομίας καί πολιτών, ώστε νά εύοδωθή
τό μεγάλο καί δύσκολο έργο τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Δ. Σ Κ Ο Υ Ζ Ε Σ
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ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΣΟΧΗ
Σ Τ Η Φ ΩΝΗ Τ Η Σ ΣΥΝ ΕΙΔΗ ΣΕΩ Σ
---------------- 'Υπό τοϋ κ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ---------------

"Ενα ζήτημα πού συνδέεται, απόλυτα μέ τον έσωτερικό κόσμο καί, τον ψυ
χικό βίο τοϋ άνθρώπου καί συντελεί τά μέγιστα στην έξασφάλισι τής ψυχικής του
υγείας, είναι τό νά προσέγη κανείς στις επιταγές τής συνειδήσεώς του. Νά παρακολουθή δηλαδή τις ενέργειες της, νά έξετάζη τη φωνή της, ν’ άκούη τις συστάσεις
της καί νά μην κάνη αντίθετα πράγματα. «Νά μή πηγαίνη κόντρα», κατά τό κοι
νώς λεγόμενον, αλλά νά βαδίζη σύμφωνα μέ τις έπιταγές της, νά ρυθμίζη άνάλογα τή διαγωγή του καί νά συμμορφώνεται μέ 6,τι εκείνη εγκρίνει καί έπιδοκιμάζει
ελεύθερα. . . "Ας εξετάσουμε όμως κάπως λεπτομερέστερα τό ζήτημα αύτό.
Τό πρώτον ερώτημα πού γεννάται έπί τοϋ προκειμένου είναι : Περί τίνος
πρόκειται ; Τί πράγμα είναι δηλαδή αυτή ή συνείδησις ; Γιά ν’ απαντήσουμε κατά
τρόπον απλό σ ’ αύτό, ας λάβουμε ύπ’ δψιν τις πέντε αισθήσεις μας, πού άποτελοΰν τά μέσα καί τις δυνάμεις, μέ τις όποιες έπικοινωνοϋντες μέ τον έξω κόσμον,
αντιλαμβανόμαστε τά εκεί συμβαίνοντα. . .
’Από τήν άποψιν αύτήν οί αισθήσεις μοιάζουν μ’ ένα είδος παραθύρων τοϋ
οργανισμού μας, άπό τά όποια βλέπομε τί γίνεται μακρυά μας. . . ’Έτσι καθοδη
γούμαστε στις ενέργειες καί τις πράξεις μας καί λαμβάνουμε, όταν χρειάζεται,
ώρισμένα μέτρα. . . "Οπως είναι δέ γνωστόν, μέ κάθε μια άπό τις αισθήσεις μας
παίρνουμε άπό τον έ'ξω κόσμο διαφορετικές πληροφορίες καί σχηματίζουμε ιδιαί
τερες έ'ννοιες. Γ ιατί όλες — όρασις, άκοή, όσφρησις, γεϋσις, άφή — έχουν τά όρ
γανά τους καί ή κάθε μια ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας, μέ τον όποιον προσφέρει
τ ις υπηρεσίες τη ς. . .
"Οταν κάποια άπό τις αισθήσεις παθαίνη βλάβη καί δέν λειτουργή, γινόμα
στε άνάπηροι. . . Αισθανόμαστε δέ πολύ τήν έλλειψί της καί στενοχωρούμαστε
γ ια τί έχάσαμεν ένα άπό τά πολύτιμα όργανα πληροφοριών. Γιατί όσο κι’ άν προσ
παθήσουμε ν’ άναπί^ηρώσουμε τήν άπώλειά του, θά αΐσθανώμαστε πάντοτε τό κε
νόν, αφού κανένα άλλο τεχνητό μέσο δέν μπορεί νά τό άντικαταστήση κατά τρόπον
πλήρη καί άποτελεσματικόν.
Ά λ λ ’ ό,τι είναι οί αισθήσεις γιά τον εξωτερικόν κόσμον, αποτελεί ή συνείδησις γιά τον έσωτερικό βίο τοϋ άνθρώπου. . . Καί όπως μέ τις πρώτες ό άνθρωπος
πληροφορείται εκείνα πού συμβαίνουν μακρυά του, κατά τον ίδιον τρόπο μέ τή
συνείδησι, ή όποια μ,πορεϊ νά θεωρηθή μιά έσωτερική αίσθησις, μαθαίνει όλα όσα
γίνονται κοντά του, μέσα του, στον έσωτερικό του κόσμο. . . Επομένως ή συνείδησις είναι τό όργανο πληροφοριών γιά όσα συμβαίνουν εντός μας, στον ψυχικό μας
βίο . . .
Κ αί δέν είναι μόνον αύτό, άλλά καί κάτι άλλο, μεγαλύτερο καί περισσότερο.
Γ ιατί όπως ή βλάβη μιας άπό τις εξωτερικές αισθήσεις μάς πληροφορεί, ότι δ ορ
γανισμός μας έπαθε κάποια ζημία καί δέν λειτουργεί κανονικά, τό ίδιο συμβαίνει
καί μέ τή συνείδησι. . . Ή άχρήστευσίς της δηλαδή — καί ή συνείδησις άποτελεΐ
τή μόνη έσωτερική αϊσθησι — προξενεί μεγάλην άνωμαλίαν καί βλάβη στον ορ
γανισμό. Γ ιατί όπως γίνεται κανείς άνάπηρος, όταν χάνη μίαν έξωτερικήν αίσθησιν ή ένα μέλος τοϋ σούματός του, κατά τον ίδιον τρόπον παθαίνει άναπηρία καί
όταν ή συνείδησις του παύη νά λειτουργή καί αχρηστεύεται. ..
Στο σημεΐον αύτό θά έρωτηθή ίσω ς : Καί τί πληροφορούμαστε άπό τή συνείδησι, άφοΰ καί αύτή άποτελεΐ είδος αίσθήσεως ; Τί ύπηρεσίες μάς προσφέρει αυ-
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τη ; 'Η άπάντησις δμως δεν είναι δύσκολη. Λέγει δέ αυτή, δτι δπως οι εξωτερικές
αισθήσεις εξυπηρετούν το σώμα, κατά τον ΐδιο τρόπον και ή εσωτερική υπηρετεί
τήν ψυχή. . . Μ’ άλλα λόγια ή συνείδησις μάς έξυπηρετεΐ στον έσωτερικό βίο, ήτοι
πνευματικά, ήθικά καί ψυχικά, γιατί χωρίς τη λειτουργία της δεν δύναται νά εννοηθή ώλοκληρωμένη καί τελείως άνεπτυγμένη ή άνθρωπίνη υπαρξις.
Ποιος είναι δμως ό τρόπος, μέ τον όποιον ή συνείδησις προσφέρει τις υπηρε
σίες της ; Έρωτάται καί πάλιν. Κατά ποιόν τρόπο λειτουργεί δηλαδή ; 'Απλουστατα,
άπαντοΰμε, ό τρόπος λειτουργίας τής συνειδήσεως συνίσταται στην έγκρισι η επι
δοκιμασία κάθε πράξεώς μας ή τήν άπόκρουσι καί άποδοκιμασία της. . . Μ’ άλ
λα λόγια ή συνείδησις άποτελεΐ τήν αΐσθησι του καλοΰ, του ωραίου, του αγαθού,
του δικαίου καί τοΰ αληθούς. . . 'Η λειτουργία της δεν φανερώνεται μ.’ ένα είδος
εσωτερικής φωνής, πού πηγάζει αύθόρμητα άπό τά βάθη τής ανθρώπινης ύπάρξεως,
δηλαδή άπό τήν ψυχή. Μ’ άλλα λόγια ή συνείδησις επιδοκιμάζει, (έγκρίνει, απο
δέχεται), ή άποδοκιμάζει, κάθε ενέργεια ή πράξι του άνθρώπου, ανάλογα με τ ’
άποτελέσματα πού φέρει αΰτη.
Κατά γενικό κανόνα, ή συνείδησις είναι παρούσα σ’ δλους τούς άνθρώπους
καί αποτελεί άναπόσπαστο μέρος τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, ή όποια ολοκληρώ
νεται καί τελειοποιείται μ’ αυτήν. . . ’Ά ν επομένως ,λείψη αυτή, ή παύση να λειτουργή, είναι φανερόν δτι διαταράσσεται ή ομαλή λειτουργία του οργανισμού και
παρουσιάζεται μιά αναπηρία αυτού, ή όποια έχει, δπως καί ή σωματική αναπηρία,
τήν έπίδρασί της. . .
Άναχωροΰντες άπό τή βάσι αυτή μπορούμε νά είποΰμε, δτι τήν αϊσθησι τοΰ
δικαίου, τού καλού καί τοΰ άληθοΰς, έχουν κατ’ αρχήν δλοι οί άνθρωποι. Μέ μονή
τή διαφορά, δτι είναι άνιση μεταξύ τους, καί φανερώνεται άνάλογα μέ τον χαρα
κτήρα, τήν πνευματική άνάπτυξι καί τήν ψυχικήν καλλιέργειαν έ κ ά σ το υ ... Έ ξ
άλλου πρέπει νά σημειωθή, δτι ή συνείδησις δέν άναφαίνεται ευθύς έξ αρχής τε 
λειοποιημένη στον άνθρωπο, δπως οί σωματικές αισθήσεις. ’Α ντίθετα παρουσιάζε
ται σε υποτυπώδη μορφή, έχει άνάγκην καλλιέργειας καί είναι επιδεκτική μαθήσεως... Γιατί δπως τά πόδια συνηθίζουν νά βαδίζουν, τά φτερά να πετοΰν, τα
δόντια νά δαγκώνουν καί νά κόβουν, κλπ., κατά παρόμοιον τρόπον καί ή συνείδησις άναπτύσσεται μέ τήν άσκησιν. . .
’Από αύτά καταφαίνεται, νομίζουμε, ό ρόλος τής συνειδήσεως. Γιατί είναι
φανερόν, δτι καί αύτή είναι ένα όργανό τοΰ άνθρώπου, δπως τά διάφορά μέλη τού
σώματός του. Καί δτι δπως τό καθένα άπ’ αύτά υπηρετεί τό σώμα και τοΰ προσ
φέρει υπηρεσίες, κατά παρόμοιον τρόπο καί ή συνείδησις υπηρετεί τον άνθρωπον
καί έξυπηρετεΐ τήν ψυχήν του. . . ’Επί πλέον είναι προφανές, δτι δπως κάθε μέλος
τοΰ σώματος είναι έπιδεκτικόν άσκήσεως καί καλλιέργειας, κατά τον ίδιον τροπον
τούτο ισχύει άπόλυτα καί γιά τή συνείδησι. . . Καί δτι δπως ένα σωματικό μέλος,
λ.χ. μάτι, πόδι, χέρι, αυτί, κλπ. μπορεί νά γίνη άνάπηρο καί νά μήν είναι σέ θέσι
νά έκπληρώνη τον προορισμόν του, κατά παρόμοιον τρόπον είναι δυνατόν να γινη τό ΐδιο καί γιά τή συνείδησι, πού αποτελεί όργανό καί φύλακα τοΰ ηθικοΰ μας
βίου. Γιά νά μήν καταλήγουμε δέ σ’ αύτό τό αποτέλεσμα, οφείλουμε νά προσέ
χουμε, νά καλλιεργούμε καί ν’ αναπτύσσουμε τή συνείδησι μας.
Προσέχετε λοιπόν, στο μεγάλο αύτό ζήτημα. Γιατί δπως λέει ό έπιφανης
Γάλλος συγγραφεύς Charles Wagner «ό άνθρωπος πού έχει συνείδησιν, απο
τελεί μιά δύναμι, μέ τήν οποία τίποτε δέν μπορεί νά μοιάση. . . Είναι ένας βρά
χος ακλόνητος, τον όποιον δέν μποροΰν νά βλάψουν τά μανιασμένα κύματα, που
ξεσποΰν επάνω τ ο υ ... Συνεπώς δσο περισσότεροι εύσυνείδητοι άνθρωποι ύπαρ
χουν σ’ ένα έθνος, τόσο περισσότερον τοΰτο είναι στερεό καί άκλόνητον. . . Αυτό
δέν σημαίνει βέβαια, δτι καί ό εύσυνείδητος δέν είναι άνθρωπος καί συνεπώς δέν
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χρειάζεται καί δεν ζητεί συμβουλές άπό κανέναν. . . ’Αντίθετα, τίποτε δεν φαίνετα ι σ αυτόν αςιον περιφρονησεως η παραμελησεως, προ πάντων όταν προκειτοα
να επιτύχη μεγαλύτερη δικαιοσύνη. . . Γιατί ιδιαίτερα τότε ούτος μελετά μέ προ
σοχή τά πάντα, εξετάζει όλες τις υποδείξεις πού του γίνονται καί ποτέ δέν έ'χει
ώς κανόνα τό πείσμα ή την ΐσχυρογνωμοσύνη του».
« ’Ενεργών κατά τον τρόπον αυτόν ό εύσυνείδητος άνθρωπος καί λεπτολό
γων τά πάντα, καταρτίζεται καλλίτερα καί γίνεται σοφώτερος. Συγχρόνως άποταμ,ιεύει φως, μέ τό όποιον οδηγείται νά κρίνη δίκαια τά πράγματα, τούς άνθρώπους
και την ίδια του τη διαγωγή, καί νά γίνεται έτσι ανεξάρτητος. Σέ κάθε τέτοια περιπτωσι δέν ακούει κανένα, αν ή συνείδησίς του παρουσιάση ένα καθήκον προς έκτελεσιν. Γ ιατί θεωρεί έαυτόν ύποχρεωμένον νά συμμορώνεται με τις έπιταγέςτης. . .
'Υπό την εύγενή δέ καί μεγαλοπρεπή αυτήν έννοιαν, ή συνείδησίς αποτελεί τό Θείο
στοιχεΐον πού υπάρχει στον άνθρωπο. Γιατί ώς πλάσμα του Θεού 6 άνθρωπος έχει
εντός του κάτι τό Θειο. Καί αυτό είναι ή Θεία φωνή, μέ τήν οποία δέν μπορεί νά
συγκριθή ή άνθρωπίνη . . . Συνεπώς όταν ή Θεία αυτή φωνή μάς καλεί νά κάνουμε
κάτι, ή εγκρίνει καί άποδέχεται εκείνο πού έπράξαμεν ή πρόκειται νά πράξουμε,
μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι, ότι βαδίζουμε τον ίσιο δρόμο, καί ότι δέν υπάρχει
φόβος λάθους ή παραπλανήσεως. . . ».
'Ο χαρακτήρ τή ς συνειδήσεω ς
"Υστερα από όσα είπαμεν άνωτέρω, γεννώνται τά έξης ερωτήματα : Καλά
6λ’ αύτά. . . Α λ λ ά ποιος είναι ό χαρακτήρ τής συνειδήσεως ; Κατά ποιόν τρόπον
δηλαδή φανερώνεται καί ενεργεί αΰτη ; Σέ τί πρέπει νά προσέχουμε ; "Ας προσπα
θήσουμε λοιπόν νά δώσουμε κάποια άπάντησι σ’ αύτά τά ερωτήματα.
Έ κ πρώτης όψεως ή άπάντησις σέ παρόμοια ερωτήματα δέν φαίνεται δύ
σκολη. Γιαί όταν ή εσωτερική μας αΐσθησις, δηλαδή ή συνείδησίς, άρχίζη νά λειτουργή, γινόμαστε αύτόματα προσεκτικοί στήν ποιότητα τών πράξεών μας. Πριν
γίνη αυτό βαδίζουμε σχεδόν στά τυφλά καί ένεργοϋμε τυχαίως. Κάνουμε δηλαδή
ό,τι ένα φύλλο δένδρου πού πλέει επάνω στο νερό ένός ρυακίου καί τό όποιο μετακι
νείτα ι εδώ κ ι’ εκεί από τόν άέρα, ή από τον ίδιο τό νερό πού τρέχει καί δέν μένει
ήσυχο. . .
Ά λ λ ’ όταν αφυπνίζεται καί άρχίζη νά λειτουργή ή συνείδησίς, άρχίζουμε νά
σκεπτώμαστε : «ΤΑ ρ ά γ ε έ κ ε ΐ ν ο π ο ύ κ ά ν ω , ε ί ν α ι κ α λ ό ή κ ακ ό ;». Κ αί άνάλογα μέ τήν πράξι μας, παίρνουμε καί τήν άπάντησι, θετική ή άρνητική, δηλαδή άποδοκιμαστική ή έπιδοκιμαστική. Γιατί ή συνείδησίς άσκεί τόν
έλεγχον, εξετάζει, έρευνα καί μάς πληροφορεί. . .
Θά φανή ίσω ς παράδοξο σέ πολλούς, ότι μια τόσο μικρή καί σύντομη έρώτησις, πού κάνουμε στον έαυτό μας, μπορεί νά έκτελέση ένα τόσο μεγάλον έργον
καί ν’ άσκήση τόσο σημαντικήν έπίδρασι στή ζωή μας. . . Έν τούτοις ή απορία
αύτή είναι άδικαιολόγητη. Γιατί όπως είναι γνωστόν, κάθε μεγάλο είναι σύνθεσις
πολάιών μ ικ ρ ώ ν ... Οί μικροί κόκκοι τής άμμου λ.χ. συγκεντρωμένοι σ’ ένα μέ
ρος σχηματίζουν τεράστια άμμώδη έκτασι καί πολλές φορές πελώρια άμμόβουνα
καί άχανείς ερήμους. . . Οί μικρές σταγόνες τού νερού τής βροχής καθώς πέφτουν
στο έδαφος ενώνονται. ’Έ τσι σχηματίζουν στήν άρχή μέν μικρά ρυάκια, ύστερα
χειμάρρους, κατόπιν μεγαλύτερα ποτάμια καί τέλος τούς μεγάλους ποταμούς, πού
τροφοδοτούν τις θάλασσες καί τούς ωκεανούς. . . Μικρά - μικρά βήματα, άλλά μέ
συνέχεια καί σταθερότητα γινόμενα, μάς οδηγούν μακρυά, σέ μεγάλες αποστά
σεις, κ.ο.κ.
Π ραγματικά λοιπόν όλα τά μεγάλα γίνονται άπό μικρά. . . Δέν υπάρχει συ-
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νεπώς τίποτε τό μεγάλο στή φύσι, στην ιστορία, στην τέχνη καί γενικά σ’ δλη τη
γύρω μας κτίση πού νά μην είναι άποτέλεσμα των μικρών. Ά λ λ ’ δ,τι συμβαίνει
μέ τά πράγματα καί τά υλικά αντικείμενα, ισχύει άπόλυτα καί γιά την άνθρώπινη
ζωή. Γιατί δπως μέ μικρά τεμάχια λίθων, π.χ., καταλλήλως προσαρμοζόμενα,
σχηματίζουν τά μεγάλα οικοδομήματα, τδ ίδιο γίνεται καί μέ τον έσωτερικδ βίο
τού άνθρώπου. Οί ήμερες τής αγνής δηλαδή, δικαίας, υγιούς καί αδιάφθορης ζο^ής
ενώνονται καί αυτόματα, τρόπον τινά, άποτελοϋν τον αγαθό, εύχάριστο, γόνιμο
καί σκόπιμο βίο κάθε άνθρώπου, πού τον επιθυμεί συνειδητά. . .
Το μικρό λοιπόν ερώτημα πού άνεφέραμεν άνωτέρω, μπορεί νά φέρη μεγά
λα άποτελέσματα άσφαλώς. Καί δέν υπάρχει μέν αμφιβολία, δτι παρουσιάζονται
κάποτε καί δυσχέρειες. Είναι όμως βέβαιον, δτι ή έπιμονή καί υπομονή υπερνικούν
τις δυσχέρειες καί φέρουν τό εύεργετικόν τους άποτέλεσμα.
Σέ μερικές περιπτώσεις λ.χ. ή φωνή τής συνειδήσεως δέν είναι συγκεκρι
μένη καί έπομένως δέν ξεύρει κανείς ποιο δρόμο ν’ άκολουθήση. . . Τότε όμως μπο
ρεί ούτος νά συμβουλεύεται άλλους, πού έχουν μεγαλύτερην ηλικία, πείρα καί γνώ 
σεις καί είναι σέ θέσι νά δίδουν οδηγίες γιά τό τί πρέπει νά γ ίν ε τα ι. . . Τί κάνει
κανείς όταν χαλάη τό ώρολόγι του ; Τό πηγαίνει στον ούρολογοποιό, ή ρωτάει άλ
λους πού έχουν καλά ωρολόγια γιά νά μ,αθαίνη τήν ώρα. . . Τό ΐδιο λοιπόν πρέπει
νά γίνη καί στήν άνωτέρω περίπτωσι. Γιατί καί ή συνείδησις μοιάζει μέ ένα ώρολόγιον καί μάλιστα τό ξυπνητήρι, τό όποιον όλοι ξεύρουν. . .
Στο σημεϊον αυτό όμως άκοΰμε μίαν άντίρρησιν, τήν οποία θεωρούμε σκό
πιμο νά εξετάσουμε. "Οπως ξεύρετε, λέγει αυτή, κάθε άνθρωπος έχει τή δική του
γνώμη σέ κάθε ζήτημα, καί συνεπώς άκούει κανείς τόσες γνώμες σέ κάτι πού θά
θελήση νά έρωτήση άλλους, δσοι κι’ έκεΐνοι πού θά έρωτηθοΰν. . . Τί πρέπει νά
κάνη λοιπόν τότε ; Κατά ποιόν τρόπο νά ενεργή ;
Τό ερώτημα φαίνεται εύλογο καί δικαιολογημένο κατ’ άρχήν. "Αν θελήσουμε
όμως νά έμβαθύνουμε σ’ αυτό, θά ίδοΰμε δτι είναι άβάσιμο καί άδικαιολόγητο.
Γιατί όλ’ αύτά, άποτελοϋν κρίσεις εσφαλμένες, πού κάνει κανείς γιά ν’ άρνηθή τήν
έλευθερία του, ένώπιον μιας αυθεντίας. . . ’Αλλά κάθε άνωτέρα διαταγή, πρεπει
νά επιδοκιμάζεται καί άπό τήν συνείδησιν εκείνου, προς τον όποιο δίδεται για έκτέλεσι. . . Συνεπώς δταν ή άνωτέρα έξουσία διατάσση, οφείλει νά γνωρίζη τούτο
καί νά μή δίδη παράνομες διαταγές, ούτε νά έχη παράλογες άξιώσεις. . . Ή άπάντησις έπομένως πού δίδουμε στο έρώτημά μας, είναι σαφής: ’Οφείλουμε ν’ άκολουθοϋμε εκείνες τις συμβουλές, πού εγκρίνει καί επιδοκιμάζει ή συνείδησις μας. . .
Ά λλ’ άσχετα προς αύτό, δπως δέν μπορεί κανείς νά στέλλη τό χαλασμένο ώρολόγι του ταυτόχρονα σέ πολλούς ώρολογοποιούς, κατά τον ’ίδιον τρόπο δέν δύναται
ν’ άκούη τς γνώμες όλων τών άνθρώπων, γιά ένα ζήτημα πού τον άπασχολεΐ. . .
’Εκείνο πού πρέπει νά σημειωθή έν πάση περιπτώσει, είναι δτι δεν- είναι
καλό πράγμα νά ενεργή κανείς έναντίον τής συνειδήσεώς του, προ πάντων δταν
όδηγήται καί διαφωτίζεται καλά. Γιατί άλλοιώς θά καταπατήση κάθε ιερόν καί
όσιον, πού έχει, ένώπιον Θεού καί άνθρώπων. . . Γιά τον λόγον αύτόν οφείλουμε
νά διδάσκουμε καί νά διαφωτίζουμε τή συνείδησί μας. Νά μένουμε δέ σύμφωνοι
μέ τή φωνή της, άκόμα καί όταν διατάσση άντίθετα ή έξουσία. . . Γιατί δπως είπεν ό ’Απόστολος Πέτρος στο συνέδριο τών άρχιερέων, «πειθαρχών δει Θεω μάλ
λον ή άνθρώποις. . . ».
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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A ) Κατά τον μήνα Φεβρουάριον έ.ε. καί άπό 1—28 εις ’Αθήνας—Πειραιά
Πάτρας καί Κέρκυραν:
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των οίκο
2.957
Μέλι
2.
»
εις ιατρεία
»
»
» ..........
2.374
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας
εις ϊδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια ..............
1.015
4. Τπεβλήθησαν εις όδοννιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις
καί Κ ερ κ ύρ α ..................................................................
29
5. Εισηχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής
223
»
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .........................................
35
νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί εργαστήρια τού νοσοκομείου
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου Υ γείας ’Αθηνών—
; Πειραιώς ...........................................................................
3.205
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας δρχ. 9.698 εις . . .
41
Ητοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω . .
9.879
9. Εςετελεσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 7.357
συνταγαί.
Απο οικονομικής πλευράς ο μην ’Ιανουάριος 1965 έχει ώς έξης:
Εσοδα τ α κ τ ι κ ά
δραχμαί
518.590,45
’Έ σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
567.805,30
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν
,,
1.086.395,75
"Ε ξ ο δ α
»
856.978,35
Πλεόνασμα
„
229.417,40
Β ) Κατωτέρω κοινοποιοΰμεν ύμΐν προς γνώσιν άπόφασιν τού κ. 'Υπουργού
Υγιεινής, περί τού τροπου ενεργειας φυσιοθεραπείας καί παρακαλοΰμεν διά την ακρι
βή συμμόρφωσιν των ενδιαφερομένων προς τά καθοριζόμενα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Άθήναι τή 8-2-1965
ΤΤΠΥΣΔ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΥΣ 8295
Θ Ε Μ Α :«Φυσιοθεραπεϊαι ».
"Εχοντες ύπ ’ όψιν:
1) Τάς διατάξεις τού ύπ’ άριθ. 665)62 Β. Διατάγματος, ώς έτροποποιήθη καί
συνεπληρώθη διά τού ύπ ’ άριθ. 566/63 Β. Διατάγματος.
2) Το γεγονος οτι αι φυσιοθεραπείαι εν γενει ενεργουνται κατά κανόνα ύπο ει
δικών διπλοοματούχων φυσιοθεραπευτών, μή ιατρών, μεθ’ ών δεν είναι νόμω επιτρε
πτή ή υπογραφή συμβάσεων καί κατ’ άκολουθίαν ούτε ή έκδοσις ειδικών έγκρίσεων
διά τήν πληρωμήν τούτων άπ’ εύθείας ύπο τού Δημοσίου Ταμείου.
Άποφασίζομεν
Οριζομεν οπούς εις τας περιπτώσεις καθ’ άς, μετά γνωμάτευσιν πάντοτε τού θε-
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χρώμα της μέχρι την τελευταία φτωχογειτονιά.
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σημ:
ρούρ
στο σύνολο των Πατρινών καί πού άποτελεΐ σήμερα «σήμα κατατεθέν» για τούς κα
τοίκους τής Πάτρας.
"Οσο καί νά θέλη κανείς νά φανή συντηρητικός σέ μια αναδρομή αυτού τού
ξεφαντώματος τής χαράς καί τού κεφιού, δεν μπορεί νά τό κατορθώση, γιατί παρασύρεται άπ’ αυτή τήν περίσσεια, τή σπατάλη, άν 9έλετε, τού γλεντιού πού έζησε. Καί αυτό το γεγονός είναι εκείνο πού δίνει το τόνο καί το χρώμα τής γιορτής,
πού έχει γίνει βίωμα σέ κάθε Πατρινό.
’Από χρονιά σέ χρονιά τούτο το πανηγύρι γιγαντώνεται καί τείνει να παρη
μία ιδιαίτερη θέσι άκόμη καί έξω από τά πλαίσια τού ελληνικού χώρου.
Κι όσο πιο μεγάλο γίνεται, τόσο μεγαλώνουν καί οί εύθύνες τής ’Αστυνομίας,
α
υ
-ης
είναι τό γλέντι, τό κέφι, τό ξεφάντωμα τής χαράς. Γενικά, νά έπιβάλης τάξι καί
άσφάλεια μέσα σ’ ένα ανώνυμο πλήθος πού τό βλέπεις τις περισσότερες φορές πιράποντος ιατρού, καταχωρουμένην έν τώ βιβλιαρίω άσθενείας, άπαιτοΰνται είδικαι
φυσιοθεραπείαι εις περιθαλπόμενους εις βάρος τού Δημοσίου, αί φυσιοθεραπεΐαι αύται ένεργοΰνται άποκλειστικώς ύπό δ ι π λ ω μ α τ ο ύ χ ω ν φ υ σ ι ο θ ε ρ α π ε υ -

:
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-v.'i

ήσφαλισμένων καί είσπραττομένης ύπ’ αύτών βάσει των νομίμων δικαιολογητικών
ύποβαλλομένων δι’ αΐτήσεως.
Ή παρούσα ισχύει διά τήν περιφέρειαν τής τέως διοικήσεως Πρωτευούσης
και τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης.
U Ιπουργος
Α. ΚΟΚΚΕΒΗΣ
Γ ) Άνακοινοΰμεν ύμΐν ότι τά μέλη τού Κλάδου 'Υγείας, προσερχόμενα εις τά
Κεντρικά γραφεία καί ’Ιατρεία αυτού, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13, κατά τάς ώρας 10—
12 ένθα παρατηρείται μεγάλη κίνησις, δέον νά έ'χωσιν ύπ’ δψιν των δτι, ή χρησιμοπόίησις των άνελκυστήρων θά γίνεται κατ’ απόλυτον σειράν προτεραιότητος προσελεύσεως, προτιμωμένων των ένοικων, ΐνα ουτω άποφεύγωνται ό συνωστισμός,
ή δηυ,ιουργία παραπόνων καί οί διαπληκτισμοί.
Ό Α ρχηγός
'Ως Π ρόεδρος τ ο ν Κ λ ά δ ο ν 'Υ γ ε ία ς
Ε ΥΑ ΓΓΕ Λ Ο Σ Κ Α ΡΑ Μ Π Ε Τ ΣΟ Σ
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σω από ένα μαύρο πανί «το ντόμινο», ή πίσω από μια μασκα. Ιδιομορφία παντού,
σέ κάθε βήμα της ’Αστυνομίας που επιβάλλει· τό χρώμα καί τό πνεύμα της γιορ'Όπως κάθε χρόνο, έτσι κ ι’ εφέτος οί εκδηλώσεις του Πατρινοϋ Καρναβα
λιού άρχισαν μέ τό περίφημο πλέον γιά την ιδιομορφία του «μπουρμπουλι», μια
ιδιότυπη όργάνωσι χορού στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα τοϋ Δημοτικού Θεατρου μέ όργανώτρια των ’Επιτροπή Εορτών Άποκρεω και που πραγματοποιείται
καθ’ όλη την περίοδο τις απογευματινές ώρες κάθε Τετάρτης καί Κυριακής. Καί λέ
με ιδιότυπη όργάνωσι χοροϋ τό «μπουρμπούλι» γιατί μπορεί καθένας και καθεμια
νά ζήση τέσσερις ώρες ξεγνοιασιάς κρυμμένος μέσα στην άνωνυμία τοϋ «ντόμινου»
πού τούς επιτρέπει νά σπάσουν τό φράγμα τοϋ «τυπου». Ετσι δημιουργεΐται ενα
πανδαιμόνιο χαράς, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι ,η φαρσα, συνδυασμένη
μέ την ζωντάνια τής νιότης στο ρυθμό τοϋ χοροϋ.
Μέ τό σύνθημα πού έδωσε τό «μπουρμπουλι» άρχισε η επίσημη εναρςις τοϋ
«Πατρινοϋ Καρναβαλιού».
με την ορχηστρ.
.
.. ,
, „
μοσίων χοροεσπερίδων. Στά δημοσία κέντρα οι συνεστιάσεις έδιναν κι ε/ι,αιρ
ναν καί στά χαράματα, μιά άλυσίδα άνθρωποι κεφάτοι καί χαρούμενοι ξεχύνονταιαν
στούς δρόμους καί ή πόλις παρουσίαζε μια κοσμοπολίτικη οψι.
^
^)
Παράλληλα όλη ή πόλις έπαιρνε τό χαρούμενο τόνο, στολισμένη μέ επιτυέ
χημένα καρναβαλικά στοιχεία. Ειδικές πολύχρωμες φωτεινές γιρλάντες ^εστοόλιζαν
τούς δρόμους καί τις πλατείες, μασκαράττες καί καρναβαλικά στοιχεία είχαν στηθή μέ άπλιοχεριά δέ κάθε μπαλκόνι καί πλατεία.
Κ ι’ όσο' πλησιάζει ή τελευταία Κυριακή τών ’Απόκρεω, τόσο μεγάλο γίνεται
τό πανηγύρι τής χαράς. Μασκαράττες μεγάλης έκτάσεως ξεχύνονται στούς κεντρι
κούς δρόμους καί ένας χείμαρρος χαράς συνεπαίρνει τό πλήθος.
Σερπαντίνα, κομφετί, αύγοπόλεμος καί σοκολατοπόλεμος,^ μπαίνουν στην
ήμερησία διάταξι κ ι’ ό καθένας αισθάνεται τήν άνάγκη νά χαρή κύτο τό πανηγύρι.
11
Πλούσιοι καί φτωχοί, 6 καθένας μέ τον .τρόπο του, ξεχύνονται στούς δρό
μους τοϋ κεφιού καί τής ξεγνοιασιάς.
Οί δύο μουσικές τοϋ Δήμου, μασκαρεμένες κι’ αύτές δίνουν τον τόνο τοϋ Καρ
ναβαλιού μέ τό εύθυμο καί πολύ, διά τήν περίστασι, ρυθμικό εμβατήριο «Πάρε τό
ντόμινο Λενιώ».
;
, ,
,
Κ αί σ’ όλες αύτές τις έκδηλώσεις, ή δύναμις τής Αστυνομίας, σε οργασμο
καθήκοντος, πού όσο πάει καί μεγαλώνει γιά νά φθάση στήν άποκορύφωσί του τό
τελευταίο Σαββατοκύριακο τής Αποκρηάς.
^
^
Γ
;
Τά πάντα πλέον είναι έτοιμα γιά τό μεγάλο φινάλε. "Ενα φινάλε^ που ςεπερασε κάθε τολμηρή πρόβλεψι. Τό σύνολο τής δυναμεως τής Αστυνομικής Διευθυνσεως, χάρις στις επίπονες προσπάθειες τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ. Κωνσταντί
νου Παπασπυροπούλου καί τών κ.κ. Διοικητών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, ήταν
πλέον επαγγελματικά καί ψυχικά προετοιμασμένος γιά τήν άντιμετώπισι του ξε
σπάσματος. Μέχρι καί τον τελευταίο αστυφύλακα ό καθένας είχε μπή στο πνεύμα
τής δουλιειάε του, πού όπως είπαμε παρουσίαζε ιδιομορφία.
1 5-ί*
’Από τών πρωινών ωρών τοϋ Σαββάτου 6 Μαρτίου, άρχισαν νά καταφθάνουν
μέ κάθε συγκοινωνιακό μέσον οί ξένοι επισκεπται. Η πόλις άρχισε να ,ι,αρουσιαζη ασυνήθη κίνησι τροχοφόρων καί πεζών, ενώ εις τάς εισόδους τής πόλεως, ευ-
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γενικοί αστυφύλακες τής Τροχαίας παρείχαν κάθε πληροφορία καί καλοβαλμένοι
«Πιερροτοι» μοίραζαν καλοτυπωμένα προγράμματα τής εορτής.
Παντού, δσο περνούν οί ώρες, κυριαρχεί τό κέφι, το γλέντι, ή χαρά καί μα
ζί τους, η μέριμνα τής Τουριστικής 'Αστυνομίας για τη στέγασι των ξένων.
Η «ρόδα» κυλάει πληθωρική στους δρόμους καί ή τροχαία αντιμετωπίζει
ήρεμη καί με ευστάθεια ένεργείας τήν κατάστασι, έφαρμόζοντας ένα μελετημένο
και λεπτομερές πρόγραμμα πού δόγμα του ήταν ή αναίμακτη καί πολιτισμένη άντιμετωπισι τής κυκλοφορίας.
Τις βραδυνές ώρες, μια λαοθάλασσα ξεχύθηκε στους δρόμους για να παρακολουθήση τό πρώτο μέρος τού άποκρηάτικοΰ φινάλε. Μια μακρινή διαδρομή μέσα
στους κεντρικούς δρομους τής Πόλεως πολυάνθρωπου μασκαράτας πού μέ τούς ή
χους των μουσικών τού Δήμου ύπεδεχετο τούς συνοδούς τού Καρναβάλου καί ή Βα
σίλισσα τής άποκρηάς θρονιασμένη επάνω στο άρμα της, πού ήταν μιά καλλίγραμ
μη «παγόδα)).
Οι «ροκάνες» έδιναν κι’ έπαιρναν καί ό στριγγός ήχος τους προσπαθούσε νά
ξεπεραση τους ήχους τών μουσικά») καί σ’ αύτό του τον συναγωνισμό συνέπλεκαν
το «μέτρο» ενός άποκρηάτικοΰ ρυθμού πού μετέφραζαν σε χορό οί πολυάριθμοι μασκαρεμένοι.
Τά βεγγαλικά μέ τις άποπνικτικές άναθυμιάσεις έστελναν ψηλά μιά πολύχρωμη καπνουρα πού φώτιζε ιδιότροπα κι’ έκανε μασκαράδες χιλιάδες πρόσωπα.
Κι’ όλη αύτή ή λαοθάλασσα ξέσπασε στήν παραλία πού άρχισαν νά πετάγονται ψη
λά καλοφτιαγμενα πυροτεχνήματα, κάθε κρότος τών οποίων γινόταν κι’ ένα σύνθη
μα βοής τού πίτήθους σάν καί όλοι νά είχαν γίνει μικρά παιδιά.
Και μετά, αρχίζει ή όλονύκτια διασκέδασις. 'Όλη ή πόλις διασκεδάζει. Οί α ί
θουσες τού Δημοτικού Θεάτρου καί τού «Πανθέου» έχουν πληρωθή ασφυκτικά. Τά
δημοσία κέντρα μέχρι καί τήν τελευταία ταβέρνα, δονοΰνται κυριολεκτικά από κέ
φι καί τραγούδι.
Ολοι, ξένοι καί ντόπιοι, είναι δεμένοι σέ μιά σερπαντίνα καί κινούνται ρυ
θμικά από τού «ταγκό» μέχρι τής «γιάγκας», ενώ συνεχώς αίωροϋνται τά κομφετί,
τα αύγά κι’ οί σοκολάτες.
*
* *
Η 7η Μαρτίου 1965, ξημέρωσε. Ή ταν, όπως καί οί προηγούμενες, μιά η
λιόλουστη μέρα, πού έδειχνε καθαρή άνοιξι. Ή πόλις, έδειχνε ήσυχη καί κάπουκάπου εΰρισκε κανείς ήσύχους περιπατητές, ντυμένους στά γιορτινά τους, ν’ απο
λαμβάνουν τήν ηλιακή θαλπωρή. "Ολος ό κόσμος κοιμώταν.
Πλησιάζοντας τό μεσημέρι, σέ κάθε σχεδόν, κεντρικό δρόμο άκουγε κανείς
καρναβαλικά εμβατήρια, άπό τις μουσικές τού Δήμου Πατρέων καί άλλες, άλλων
Δήμων, πού προσεκλήθησαν, όπως τών Καλαβρύτων, τής Γαστούνης, τού Αίγιου,
τού ’Αγρίνιου, τού Πύργου τής Ναυπάκτου καί τής Άρτης. Αύτό ήταν μιά προαγ
γελία τής έπικειμένης μεγάλης άπογευματινής παρελάσεως τών άρμάτων. Σιγά σιγά, τό πλήθος, άρχισε νά κινήται καί νά καταλαμβάνη θέσεις κατά μήκος τής δια
δρομής.
Πρώτη, άπ’ όλους, όπως πάντα, έδωσε τό «παρών)) της ή άστυνομική δύναμις, συγκεντρωμένη κατά τμήματα, σέ διάφορα σημεία καί λαμβάνουσα τις τελικές
οδηγίες καί κατευθύνσεις έκ μέρους τών επικεφαλής της. ’Έπειτα πήρε τις άνάλογες
θέσεις τής διαδρομής διά τήν τήρησή τής τάξεως.
’Από τών πρώτων μεταμεσημβρινών ωρών, όλο τό μήκος τής διαδρομής τής
πομπής τού Καρναβάλου ήταν κατάμεστο άπό κόσμο, πάσης τάξεως καί ήλικίας. Ά πό
τα μπαλκόνια καί τά παράθυρα ξεπετάγονται σέ τροχιά οί σερπαντίνες, ένώ συνε-
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χής πολύχρωμος άστερισμός κομφετί παρετηρεϊτο στους δρόμους. Καί λίγο πριν
άπό τήν έναρξι τής πομπής τό άδιαχώρητο είχε καταλυθή.
'Η αστυνομική δύναμις, σέ διαρκή κίνησι κρατούσε τήν τάξι θαυμάσια, ενώ
στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου οί επίσημοι προσκεκλημένοι είχαν λάβει τις θέ
σεις τους στην ειδική, μπροστά στο Δημοτικό θέατρο, εξέδρα.
Στις 4.30 ακριβώς, ό φορητός άσύρματος τής πλατείας 'Ομόνοιας έδωσε τό
σήμα τής έκκινήσεως τής πομπής «προς άπαντας σταθμούς». 'Η αγωνία σταμά
τησε καί μαζί μ’ αυτήν κι’ ό διαγκωνισμός του πλήθους.
'Η πομπή του Καρναβάλου, πήρε τον ροΰν τής διαδρομής της ή οποία είχε
καθορισθή μέσω των οδών Δημ. Γούναρη—Κορίνθου—κάτω περιμετρική πλατείας
Γεωργίου Α '—συνέχεια Κορίνθου—'Αγ. Νικολάου—περιμετρική πλατείας Βασιλέως Κωινσταντίνου—"Οθωνος καί ’Αμαλίας—Κολοκοτρώνη—Κανακάρη—'Αγ. Νι
κολάου—'Αγ. Γεωργίου μέχρις ομωνύμου πλατείας.
'Η πομπή είχε μήκος τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων καί άπετελεΐτο άπό 25
άρματα, μέ ισαρίθμους μασκαράττες καί δέκα μουσικές.Ήταν δέ πραγματικά με
γαλειώδης.
Πρώτο, φάνηκε τό άρμα τού «τροχονόμου». 'Ένας «τροχονόμος» έφιππος
(σάτυρα τής παλαιας εφίππου άστυνομίας).
’Ακολούθησε ό προπομπός. Μιά χελώνα μέ περιστρεφομένους πιθήκους καί
ακολουθούσαν μετημφιεσμένοι.
Ή Μουσική τού Δήμου Πατρέων, προηγείτο τής κυρίας πομπής καί άκο?νουθοΰσαν συνοδοί τού Καρναβάλου (αύλάρχαι) καί ό Καρνάβαλος (Βασιλεύς τής
άποκρηάς), ένα άρμα μήκους έξ μέτρων καί υψους πέντε μέτρων καί μιά μασκαράττα, (παληάτσοι—ίσορροπισταί).
Ή Μουσική τού Δήμου Καλαβρύτων, προηγείτο μιας μασκαράττας φωτορεπόρτερς (έδειχναν μιά σκηνή συνεντεύξεως Φωτοδημοσιογράφων), καί άκολουθουσε τό άρμα τής Βασιλίσσης τής άποκρηάς πού εύρίσκετο θρονιασμένη σέ ένα πολύ
καλλιτεχνικό άρμ.α—παγόδα καί πίσω άπ’ αυτή άλλη μιά μασκαράττα (όμάς βαστάζουσα θρόνο Φυλάρχου).
Ή Μουσική του Δήμου Γαστούνης, προηγείτο τού άρματος Χελώνα—Ταχυ
δρομεία—Ο.Τ.Ε. (σάτυρα βραδύτητος Ταχυδρομ,είου—Ο.Τ.Ε.) τό όποιον ακολου
θούσαν τό άρμα εργοστάσιου ζαχάρεως (σάτυρα) καί μιά μασκαράττα μεθυσμένοι
(όμάς μεθυσμένοον γλεντζέδων).
Ή Μουσική τού Δήμου Αίγιου, προηγείτο μασκαράττας μέ τον τίτλο βέσπες
(άρχαΐοι πολεμισταί επί συγχρόνων οχημάτων), άρματος μέ τον τίτλο «Νέοι οδη
γοί», άρματος μέ τον τίτλο «ποδοσφαιρισταί» (σάτυρα ποδοσφαίρου) καί μασκα
ράττες μέ τον τίτλο «άνάποδοι».
Ή Μουσική τού Δήμου ’Αγρίνιου, προηγείτο τού άρματος «πειρατικό κα
ράβι, τής μασκαράττας «’Εφημερίδες», τού άρματος «’Ολυμπιακοί αγώνες» (άποτυχία τής Ε λλάδος εις τούς ’Ολυμπιακούς), τού άρματος «Τουριστικόν ξενοδοχείου
(σάτυρα τής μελετωμένης άναγέρσεως τουριστικού ξενοδοχείου στήν Πάτρα).
Ή Μουσική τού Δήμου Πύργου, προηγείτο τής μασκαράττας «Οικογενεια
κά βάρη» τού άρματος «Μεθυσμένος» (σατυρικόν) καί τού άρματος «Γλεντζέδες»,
(σατυρικόν).
Ή Μουσική τού Δήμου Ναυπάκτου, προηγείτο τής μασκαράττας «Κένταυ
ροι—ποδοσφαιρισταί» τού άρματος «Φυλετικόν πρόβλημα» (τρόπος έπιλύσεως τού
φυλετικού) καί τής μασκαράττας «Ψάρια».
Ή Μουσική τού Δήμου "Αρτης προηγείτο τής μασκαράττας «Τύμπανα—κά
θισμα» τού άρματος «Στοαί» (σάτυρα τής άποφάσεως τού 'Υπουργείου Δημοσίων
έργων, διά τήν κατάργησιν τών γραφικών στοών στήν Πάτρα), τής μασκαράττας
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«Διπλοί Σιαμαίοι», του άρματος «Κοκκινοσκουφίτσα» (άπδ τδ ομώνυμο παραμύθι)
και τής μασκαράττας «Ίσορροπισταί—ρόδα».
Η μικρά μουσική τοϋ Δήμου Πατρέων (έφηβοι ντυμένοι μέ τή γραφική
στολ/] μεξικανών), προηγείτο τής μασκαράττας «Κούληδες» τοϋ άρματος «Δρά.κος»,^ της μασκαραττας ιππόκαμποι, πέντε πολύ καλλιτεχνικών αρμάτων έκ φυσικων ανθεων, τοϋ άρματος «Δήμος Πατρέων» (σατυρικδν του καθαρισμού των οδών
τής Πολεως) και εις το τέλος τδ περίφημο άρμα «Κάστρο» καθιερωμένο στο σοκολατοπολεμο απδ τδ όποιο πετάχτηκαν χιλιάδες σοκολάτες.
Με τον σοκολατοπολεμο αύτδ και διάφορα διαφημιστικά άοματα έκλεισε ή
δλη πομπή.
Με το πέρασμα των αρμάτων, δλος αύτδς ό τεράστιος ανθρώπινος δγκος, ξε
χύθηκε και άρχισε κινούμενος σά.ν χείμαρρος στους δρόμους. Τά καμφετί καί οί σερ
παντίνες έδιναν κι έπαιρναν, ενώ κινηταί άστυνομικαί περίπολοι έπανέφεραν στήν
ταξί τυχδν παρεκτρεπομένους.
Μέσα σ’ ενα «πανζουρλισμό» κεφιού καί χαράς πέρασαν οί επόμενες ώρες
μέχρι τής 7.30 εσπερινής πού άρχισε ή νέα φαντασμαγορική παρέλασις τών ιδίων
αρματων, φωταγωγημένων, πού ξεκίνησαν άπδ τις γραφικές σκάλες τής ,όδοΰ 'Α
γιου Νικολάου, διέσχισαν ολόκληρη τήν όδό καί κατέληξε στήν παραλία δπου έκάησαν θαυμάσια πυροτεχνήματα.
Στις 9 τδ βράδυ μετά τήν καϋσιν τών πυροτεχνημάτων, έπραγματοποιήθη
η «καϋσις» του Καρναβάλου, τοϋ οποίου ή «Βασιλεία» έληξε μέ μια σειρά κροτί
δων που τον μετεβαλαν σέ παρανάλωμα, πυρδς καί άμορφο σωρό ερειπίων.
Είδα την αστυνομική δύναμι, τδ βράδυ στις 10 νά είναι συγκεντρωμένη εις
τήν Πλατείαν Βασ. Γεωργίου Α', άναμένουσαν τήν διαταγήν άποχωρήσεως.
« Ολοι τους ήσαν γενναίοι»... μέ τις στολές του γεμάτες κομφετί...
"Ολην τήν νύκτα τής Κυριακής οί χοροί συνεχίστηκαν μέ τδν ΐδιο αμείωτο
τονο μέχρι τών πρωινών ωρών.
Καθώς φάνηκε ή αυγή τής Καθαράς Δευτέρας δέν υπήρχε τίποτα, μά τίπο
τα απολύτως πού νά θυμίζη Καρναβάλι στήν Πάτρα. Τά πάντα είχαν καθαρισθή.
ϊ*ί
❖ *
Και τώρα, μια ματια για να δοΰμε, τδν όγκο τών ξένων πού πέρασε άπδ τήν
Πάτρα κατά τδ τελευταίο διήμερο του Καρναβαλιού.
Σύμφωνα μέ στατιστικά στοιχεία ήλθαν :
α) 700 πούλμαν, μέ διαφόρους έκδρομικούς ομίλους, β) έπραγματοποιήθησαν 577 διαδρομές λεωφορείων έξ ’Αθηνών καί διαφόρων γειτονικών νομών καί
πόλεων, γ) Αφιχθησαν 30 αυτοκίνητα τών Σ.Ε.Κ., δ) 30 αύτοκινητάμαξαι καί
ε) 6.000 επιβατικά Ι.Χ., τά όποια μετέφεραν παραπάνω άπδ εκατό χιλιάδες ξένους
με τους οποίους η Πατρα, μέσα σ’ ένα βράδυ καί γιά δυό ημέρες, υπερδιπλασίασε
τδν πληθυσμό της.
’Αποτελέσματα τών ληφθέντων μέτρων τάξεως :
Ούδέν δυστύχημα ή άπλή σύγκρουσις έσημειώθη, πλήν ένδς ελαφρού τραυ
ματισμού. Ούδεμία διάρρηξις διεπράχθη. Πλήν δύο κλοπών έπανωφορίων άπδ αυ
τοκίνητα πού είχαν σταθμεύσει καί ήσαν ανασφάλιστα, ούδεμία έτέρα κλοπή έ
σημειώθη. Παρά τδ γεγονός ότι ή πόλις εΐχε κατακλυσθή κυριολεκτικούς άπδ αυ
τοκίνητα, ούδεμία κλοπή αύτοκινήτων έσημειώθη, γενικώς δέ ούδεμία έκδήλωσις
δυναμενη νά χαρακτηρισθή ώς άντικοινωνική, άπησχόλησε άστυνομικήν τινά ύπηρεσίαν.
Τέλος απαντες οι αφιχθέντες εις τήν πόλιν ξένοι, χάρις εις τήν άρτίαν όργάνωσιν τής ’Αστυνομίας Τουρισμού, έτακτοποιήθησαν εις τδ σύνολόν των κατά τδν
καλύτερον δυνατόν τρόπον άπδ πλευρά.ς στέγης.
Α. ΣΥΦ Α Ν Τ Ο Σ
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Φάκ,-ελλος « Μ. Σ. 3 8 9. 506»
'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

ί ί ΤΤ ΚΑΤΑΘΕΣΗ του άρχΛογιστοΰ Μπάρδη υπήρξε αρκετά πειστική καί κατέρ-LJ- ριψε μερικές αμφιβολίες πού είχαμε άπ’τίς δέκα το πρωί», έ'λεγε καί ξανάλεγε στον έαυτό του ό ’Αστυνόμος Καρένης όσο σκεφτόταν τά πράγματα. «Ή οικο
γένεια Πρέντα παρουσιάζεται ώς μία ιδανική οικογένεια καί το μόνο πού δεν 0ά
έπρεπε να φανταστή κανείς είναι ή περίπτωση εγκλήματος. Οί καταθέσεις τής υ
πηρέτριας επίσης καί τριών άλλων στενών φίλων τών Πρέντα, κάνει να θεωρηθή
ή σκέψη για έγκλημα ώς καθαρή ούτοπία... ’Αλλά άφοΰ ή Δ.Ε.Τ. δεν απάντησε
ακόμη γιά εκείνα τά λιγοστά ίχνη τής κρεβατοκάμαρας, ό Μπάρδης πρέπει νά παραμείνη ύπό έξέτασιν...».
Εβρισκε απόλυτα δικαιολογημένο το ότι ό ίδιος καί ό Ύπαστυνόμος Γραβάνης είχαν άρχίσει νά κινούνται από τις έξη τό πρωί καί προς τις δύο κατευθύνσεις,
τόσο δηλαδή προς τό έγκλημα όσο καί προς τήν αυτοκτονία. Τό ίδιο, απόλυτα δι
καιολογημένο ευρισκε καί τό ότι προς τις δύο κατευθύνσεις είχαν στραφή καί τρία
συνεργεία αστυφυλάκων, μέ επικεφαλής άρχιφύλακες άπ’ τις ο7ΓΤ(Χ, TO yuρCOL.
—Πρέπει νά συνεχισθοΰν ακόμη οί έρευνες καί προς τις δύο πλευρές !, φώ
ναξε στον Ύπαστυνόμο Γραβάνη καί πήρε τό αδιάβροχο του. Θά πάω ώς τον
ιατροδικαστή γιά ?άγο καί θά επιστρέφω αμέσως. ’Εσείς κύριε Γραβάνη είπαμε
τ ί θά κάμετε...
❖❖ ❖
Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ τού κουδουνιού έκαμε τή Σμάρω νά τρέξη
μέ πανικό κοντά στην κυρία Πρέντα.
—Κυρία ! Κάποιος χτυπάει πάλι τό κουδούνι σιγανά !, είπε μέ τά μάτια
γεμάτα τρόμο. "Αχ ! Θά τρελλαθώ, θεέ μου ! ...
'Π Μάρθα Πρέντα πετάχτηκε από τό κρεβάτι αποφασιστική.
—Θά ττά,ω εγώ ν’ άνοίξω αύτή τή φορά Σμάρω !, είπε βάζοντας τή ρόμπα
της. Πήγαινε όμως κοντά στο τηλέφωνο καί αν δής τίποτα τό κακό πάρε άμέσως τό
100 ! Μήν περιμένης βέβαια νά μέ σκοτώσουν γιά νά πάρης τήν Άμεσο Δράση ! !
Κ α ί απλή φασαρία αν άκούσης νά τηλεφωνήσης άμέσως ! Έν τάξει ;
—Ναι κυρία, κατώρθωσε νά τραυλίση ή Σμάρω τρέμοντας πιο πολύ. Προ
σέξτε όμως καλέ κυρία ! Προσεςτε I I
Τήν ακολούθησε μέ τό τρομαγμένο βλέμμα της νά κατευθύνεται στήν είσοδο
καί ν’ άνοίγη. Είχε σηκώσει κιόλας τό άκουστικό καί μέ τό δάκτυλο γύριζε άσυναίσθητα τό νούμερο ένα. ’Ανέπνευσε όμως μέ ανακούφιση άκούγοντας τήν Μάρ
θα Πρέντα νά λέη μέ σταθερή φωνή :
—Ποιόν ζητάτε ; Ποιος είστε !
Στο μισάνοιγμα τής πόρτας φαινόταν καθαρά μιά ανδρική σιλουέττα. Ήταν
ένας νέος σχετικώς άνδρας, μέ μαύρο άδιάβροχο καί γάντια στά χέρια. "Εκανε μιά
έλαφρή υπόκλιση καί προχώρησε στήν είσοδο.
—'Υπαστυνόμος Γραβάνης κυρία Πρέντα, είπε δείχνοντας άπό τήν μέσα τσέ
πη τήν ταυτότητά του. "Εχετε τήν καλωσύνη νά...
Τον διεκοψε ή βραχνή της φωνή :
—Μά, χριστιανέ μου ! Γιατί κτυπάτε τό κουδούνι καί υστέρα φεύγετε άμέ
σως ; Τί θέλετε νά μου κάμετε μ’ αύτό ; Δέν ντρέπεστε ! ! !...
—Λάθος κάνετε κυρία μου, λάθος ! Πρώτη φορά κτύπησα τό κουδούνι σας
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καί δέν είχα κανένα λόγο νά φύγω... Ελάτε λοιπόν, ντυθήτε καί πάμε άν ’έ χετε την
καλωσύνη μέχρι την ’Ασφάλεια γιά μια μικρή εξέταση. Σάς περιμένει ό ’Αστυνό
μος Καρένης...
Τον κύτταξε καλά - καλά καί σαστισμένη.
—'Ώστε, ώστε... δέν χτυπήσατε σείς τό κουδούνι προηγουμένως, τρεΐς-τέσσερις φορές ! Καί δέν φύγατε άμέσως, πατώντας άνάλαφρα ! ! Τότε ποιος ήταν ;
Ποιοι θέλουν νά μου σπάσουν ακόμη περισσότερα τά νεύρα ;
—Δέν γνωρίζω κυρία Πρέντα, άποκρίθηκε ό 'Τπαστυνόμος σκεφτικός. Αύτά τά πράγματα είναι ξένα γιά μάς, πιστέψτε με. Τό ζήτημα όμως έχει ενδιαφέ
ρον... "Ωστε χτύπησαν τό κουδούνι σας καί υστέρα έφυγαν άμέσως ! Καί αύτό έ
γινε 3—4 φορές ;
—Μάλιστα ! ’Έγινε αύτό, θυμάμαι καλά τώρα, τέσσερις φορές... Τό χτύ
πημα ήταν διακριτικό, σιγανό σάν τό δικό σας άκριβώς. Κ ι’ άμέσως μετά τό χτύ
πημα, βήματα ελαφρά πού απομακρύνονταν !... Βγήκε καί τις τέσσερις φορές ή Σμάρω, σχεδόν άμέσως τήν πρώτη φορά καί μέ λίγη καθυστέρηση τις άλλες. Φοβόταν
βλέπετε ! Δέν είδε τίποτα όμως γιατί εκείνος πού χτυπούσε είχε άπομακρυνθή.
Καί μέ τόσο σιγανά βήματα !... Τί μπορεί νά συμβαίνη κύριε 'Υπαστυνόμε ; Ποιοι
θέλουν να παίξουν σέ βάρος μου ; "Αφησα τήν πολυκατοικία καί ήλθα στή βίλλα
για να βρω λίγη ήρεμία, νά μείνω μακρυά κάπως απ’ τό μέρος πού άντίκρυσα σκοτωμένον τον άντρα μου. Δέν μ’ αφήνουν καί έδώ νά ■ησυχάσω ; 'Ομολογώ ότι πολύ
φοβούμαι μήπως...
—’Ελάτε κυρία Πρέντα, ντύθηκε καί μή φοβάστε. Θά ειδοποιήσω τώρα ά
μέσως νά παρακολουθήσουν τό σπίτι σας γιά όλη τή νύχτα. Κάποιος... ’Αλλά αυ
τό δέν είναι τού παρόντος. Ντυθήτε εσείς, έτοιμασθήτε καί εγώ θά τηλεφωνήσω
νά στείλουν δυο άστυφύλακες.
Τήν είδε νά κατευθύνεται στήν κρεβατοκάμαρα ρίχνοντας στή Σμάρω μια
ματια πού έλεγε πολλά. Παρακολούθησε καί τις δύο μέχρι πού χάθηκαν προς τό
βάθος τού σπιτιού καί ύστερα πήγε καί σήκωσε τό ακουστικό.
—Γόν κύριο Καρένη, είπε μόλις σχημάτισε έναν άριθμό. Καί πρόσθεσε :
—Δύο άστυφύλακες κύριε ’Αστυνόμε νά έλθουν άμέσως γιά νά παρακολουθούν
τή βίλλα L Τό νοΰ τους στον 235.897 !...
"Αφησε τό άκουστικό καί άνάβοντας ένα τσιγάρο άρχισε νά βηματίζη νευρι
κά στο σαλόνι. Τό ρολόι τού τοίχου έδειχνε 9.30' άκριβώς. Λίγες στιγμές άκόμα
και ακούσε ένα ελαφρό θρόισμα άπό τό βάθος τού σαλονιού.
—"Ετοιμη κυρία Πρέντα ; είπε χωρίς νά γυρίση νά κυττάξη. Φεύγουμε ;
Τού άποκρίθηκε ένας γδούπος καί ό θόρυβος άπό τό σπάσιμο ένός γυάλινου
βάζου. Γύρισε άμέσως καί είδε τή Μάρθα Πρέντα σωριασμένη στο πάτωμα.
—Κυρία Πρέντα ! Κυρία Πρέντα ! !... Σμάρω, πού είσαι παιδί μου ! ! !...
Χρειάστηκαν πέντε λεπτά νά τή συνεφέρη άπό τή λιποθυμία μόνος του καί
να την βοηθήση νά ξαπλώση σ’ένα καναπέ. Ή Σμάρω είχε έξαφανιστή κατά τρό
πο πολύ παράδοξο. Τήν άναζήτησε σ’ όλα τά δωμάτια κι’ όταν βεβαιώθηκε πώς
είχε φύγει άπό τήν πίσω πόρτα τής κουζίνας γύρισε κοντά στήν Μάρθα Πρέντα.
—Θά έπρεπε κανονικά ν’ άναπαυθήτε καί νάρθετε αύριο στήν ’Ασφάλεια,
προφερε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν. Δυστυχώς όμως είναι άναγκαΐο νά φύγου
με τώρα... Ελάτε λοιπόν, στηριχθήτε στο μπράτσο μου καί άς πηγαίνουμε....
—Ναί, ναί !, ψιθύρισε τακτοποιώντας τά ρούχα επάνω της. Καί σταματών
τας καί τήν άναπνοή της άκόμα γιά ν’ άφουγκραστή καλά γιά κάποιον θόρυβο, πού
ματαια περίμενε άπό ώρα ν’ άκουστή, στηρίχθηκε στο χέρι του καί προχώρησαν
προς τήν έξοδο.
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—Θά έχετε τήν καλωσύνη νά οδηγήσετε τδ αύτοκίνητό μου ως την Ασφα
λεία, είπε καί στάθηκε πάλι σάν κάτι νά περίμενε ν’ άκούση ή νά ΐδή...
***
ΜΑΡΘΑ ΠΡΕΝΤΑ ήταν πολύ όμορφη γυναίκα. Ψηλή καί καστανή, με σώ
Η μα
καλοδεμένο καί αναλογίες απόλυτα αρμονικές δεν άφηνε άσυγκινητο τον
άνδρα πού τήν πλησίαζε μέ όποιονδήποτε τρόπο. Μά ό 'Ύπαστυνόμος Γραβανης
είχε πολλά νά σκεφθή,' πολλά νά άσχοληθή άκόμα μέ τήν υπόθεση έκείνη και γι’
αύτό παρέμενε αδιάφορος απέναντι της. Τό ίδιο αδιάφορος παρεμεινε και όταν την
είδε, άπό τον καθρέφτη πού βρισκόταν μπροστά του όπως οδηγούσε τό αυτοκίνη
τό της προς τήν ’Ασφάλεια, νά τον περιεργάζεται κρυφά στο πρόσωπο και σ όλο
του τό κορμ,ί. Σκέφθηκε μόνον τότε, ότι θά μπορούσε έκείνη ή λιποθυμία νά είναι
καί εικονική. ’Ακόμα σκέφθηκε, άναπολώντας τις λεπτομέρειες άπό τή στιγμή που
έ'πεσε λιπόθυμη μ.έχρι νά τή συνεφέρη, ότι θά μπορούσε κάλλιστα ή εκρηκτική
έκείνη γυναίκα νά ύποφέρη άπό κάποιον υστερισμό, πού δέν κατανικιοταν και στις
πιο εφιαλτικές ψυχικές καταστάσεις. Καιρός όμοος για παρόμοιες καί περισσότε
ρό «έμβαθυντικές» σκέψεις δέν υπήρχε. Είχαν φθάσει στήν ’Ασφαλεία και απο το
φωτισμένο παράθυρο πρόσεξε τή μορφή τού ’Αστυνόμου να κυτταζη με ανυπομο
νησία στο δρόμο.
Κατέβηκαν καί τή βοήθησε ν’ άνεβή τις σκάλες. Ή πόρτα τού γραφείου τού
’Αστυνόμου ήταν άνοικτή. Χαιρέτησε τον αστυφύλακα τής υπηρεσίας, έγνεψε κά
τι στον ’Αστυνόμο καί είπε στή Μάρθα Πρέντα νά καθήση. 'Ο ’Αστυνόμος τον πή
ρε απόμερα τότε καί τού ψιθύρισε κάτι έμπιστευτικά, δείχνοντας τον Γιάννη Μπαρδη πού καθόταν ήσυχος σέ μιά αναπαυτική καρέκλα.
— Κυρία Πρέντα . . .., τής είπε ό ’Αστυνόμος σέ λίγο άνάβοντας τό τσιγάρο
πού τής πρόσφερε. Κυρία Πρέντα, θά μπορούσατε νά μάς διαβάσετε μόνη έκείνα
τά γράμμ.ατα πού μου δείξατε τό πρωί στο νοσοκομείο ; Δέν τά καλοδιάβασα όπως
είδατε, αλλά έχουν άρκετό ένδιαφέρον τώρα. Θά τά έχετε μαζί σας, έ ;
— Μάλιστα κύριε, άποκρίθηκε μ έναν άδιόρατο έκνευρισμό και άνοιςε την
τσάντα της. Νά σάς τά διαβάσω εύχαρίστως.
^
— Διαβάστε μας πρώτα έκεϊνο πού βρήκατε στήν τσέπη τού άνδρός σας προ
καιρού.
’Έβγαλε μιά δέσμη μέ γράμματα καί άρχισε νά διαβάζη τό πρώτο :
((’Αγαπημένε μου Μίμη,
«Καταλαβαίνεις ότι μοΰ είναι έντελώς αδύνατον νά ζήσω άλλο στο μαρτύ
ριο πού βρίσκομαι. Τό παιδί μας έγινε τριών χρόνων περίπου και ζώ διαρκώς με
τον έφιάλτη ν’άποκαλυφθοΰν οί σχέσεις μας μιά ήμέρα, οπότε. . . . Μά γιατί δεν πρα
γματοποιείς τήν απόφασή σου ; Τί περιμένεις ; ϋερεις καλα το τι αποτελεΐς^για
μένα καί πιστεύω νά μή παραβλέπης τό πώς περνώ τά βράδυα μου χωρίς να σ
έχω κοντά μου. "Αν μ’ αγαπάς πραγματικά, προχώρησε στήν απόφαση πού πήρες
άπό καιρό. Μόνον έτσι θά όλοκληρωθή ή εύτυχία μας και θα αναθεωρήσω και γω
τήν απόφαση νά φύγω. Διαφορετικά. . . . Πάντως, επειδή δεν μπορώ να περιμένω
άλλο, σου δίνω πέντε ήμέρες άκόμα καιρό γιά ν’ άποφασίσης. ’ Η εμ.ενα ή εκειν/) !
"Εχε ύπ’ οψει σου ότι ή προθεσμία αύτή είναι ή τελευταία. Μόλις περάσουν οί πέν
τε ήμέρες . . . ».
— Φτάνει κ. Πρέντα, τήν διέκοψε ο ’Αστυνόμος. Δεν χρειάζεται να προ
χωρήσετε άλλο. Διαβάστε τώρα τό άλλο που σάς εδωσε προχθές να ταχυδρομή
σετε ό μακαρίτης.
— Μ άλιστα κύρ ιε. . .
Διόρθωσε τά γυαλιά της κ ι’ άφού έβηξε δυο φορές ξαναδιαβασε .
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« Χρυσή μου Ντέπη,
«αέρεις πολύ καλά ότι προτιμώ νά σκοτωθώ παρά νά σέ χάσω. Καί μόνη
η σκέψη δτι μπορεί κάποτε νά χωρίσουμε είναι ικανή νά μέ κάνη τά τερματίσου
τή ζωή μου άπό τώρα. Ναι χρυσή μου, θά προχωρήσω στην άπόφαση πού πήρα,
εχεις το λογο μου. 'Ως το πρωί τής Καθαρής Δευτέρας αύτή ή άθλια δεν θά ύπάρχη καί θά ζήσουμε ευτυχισμένοι πλέον. ’Έχω έτοιμο το σχέδιο πού θ’ άκολουθήσο.)
για να μη βρεθή τίποτα πού νά μέ μπλέξη άσχημα. Θά περιμένης λοιπόν λίγες ημέ
ρες ακόμη καί ύστερα θά είμαι ολοκληρωτικά δικός σου. . . Μάθε καί κάτι άλλο
άγάπη μου : "Οτι... »
—’Αρκετά! άρκετά κ. Πρέντα!, τή διέκοψε πάλι ό ’Αστυνόμος. ’Ελάτε τούρα
στο μοιραίο βράδυ τής Κυριακής.
'Η Μάρθα Πρέντα έσβησε τό τσιγάρο της καί ζήτησε ένα άλλο. Τό άναψε
καί συνέχισε :
— Βρήκα το πρώτο γράμμα στήν τσέπη του άνδρός μου πριν ένα μήνα πε
ρίπου, την ημέρα πού έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Τό βρήκα έντελώς τυχαία,
ψάχνοντας νά βρω μια συνταγή πού τήν προηγούμενη ήμέρα έδωσε ό καθηγητής
Πρινιάς στον άνδρα μου, δταν πήγε στο ιατρείο του. Τό γράμμα αύτό μέ γκρέμισε
σε μια χαράδρα πού δσο κι’ άν έπίεσα τόν εαυτό μου στάθηκε αδύνατο νά βγω. Τον
αγαπούσα με τήν πιο ιδανική άγάπη πού φαντάστηκε ποτέ άνθρώπινος νούς καί
νόμιζα δτι καί αύτός νοιώθει κάτι άνάλογο γιά μένα."Οταν διάβασα δτι είναι έρωτευμενος τοσο πολύ μέ μιά άλλη γυναίκα, καί μάλιστα δτι έχει άποκτήσει μαζί
της και παιδί τριών χρόνων, ή ψυχή μου γέμισε άπό μίσος. Τυφλώθηκα άπό φθό
νο καί είδα τόν εαυτό μου στήν πιο τραγική θέση τής προδωμένης γυναίκας. Παρ’
όλα αυτα, επεστράτευσα δλες τις ψυχικές μου δυνάμεις καί κατώρθωσα νά πνίξω
κάπως τό αίσθημα τού μίσους πού γιγάντωσε στήν καρδιά μου. ’Αποφάσισα νά
μή τού πώ τίποτα μέχρι νά γίνη έντελώς καλά καί άφοσιώθηκα ολόκληρη στήν
καταπολέμηση τής άρρώστειας του.
Τό μεσημέρι τού Σαββάτου, προχτές, μέ παρακάλεσε νά τού ταχυδρομήσω
μερικά γράμματα δταν θά γύριζα άπό τά μαγαζιά. Κάτι μ’ έσπρωξε τότε ν’ άνοίξω ένα γράμμα, πού άπευθυνόταν σέ κάποιον Λ. Κωστή. Τό άνοιξα καί τό διά
βασα. Ήταν τό δεύτερο γράμμα πού άκούσατε καί πού προοριζόταν γιά τή Ντέπη . . .
Τό μίσος, άλλά καί ό φόβος πού ένοιωσα τότε ήταν κάτι πού δέν μπορώ νά
το περιγραψω. Κατάλαβα πόσο είχα γελαστεί γιά τά αισθήματα τού άνδρός μου.
Κατάλαβα δτι ό άνδρας μου έπικοινωνοΰσε μέ τή Ντέπη τηλεφωνικώς άπό τήν
ήμερα πού έπεσε στο κρεβάτι. Τις τελευταίες ήμέρες δμως φαίνεται δτι δέν θά
τηλεφώνησε, γιατί δέν έφυγα καθόλου άπό τό σπίτι. Οί προθεσμίες πού τού έτα
ξε πάντως ή Ντέπη είχαν φαίνεται άνανεωθή αύτόν τόν καιρό, καί τώρα τελευ
ταία θά τού έταξε τήν τελευταία προθεσμία γιά νά πάρη τήν απόφασή του. Πή
ρε λοιπον την τελειωτική άπόφαση καί τής έγραψε. Τής έγραψε τό γράμμα εκεί
νο, στο όποιο τής έκανε γνωστό δτι ώς σήμερα τό πολύ — πολύ δέν θά υπάρχω. . .
Σκούπισε τά μάτια της μέ ένα μικροσκοπικό μαντήλι καί συνέχισε αργά :
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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* ΝΕΑΡΟΣ «ριφιφί» ό Γ.Κ.Κ., ετών 19, συνελήφθη επ’ αύτοφώρω στήν οδό
Χαριλάου Τρικούπη 7, τή στιγμή πού είχε διαρρήξει διαδοχικά τρία καταστήματα
καί ετοιμάζονταν νά αποκόμιση τά κλοπιμαία.
* ΕΝΑΣ ΑΛΛΟ Σ κλέφτης ό Κ.Κ., ετών 35, είχε αποκτήσει ειδικότητα νά
κλέβη τή βενζίνη άπο τά σταθμευμένα αύτοκίνητα. Μέ τον τρόπον αύτό είχε α
δειάσει τά τεπόζιτα άπο 35 αύτοκίνητα. ’Αλλά συνελήφθη επ’ αύτοφώρω καί έτσι
θά πλήρωσή τά σπασμένα καί γιά τις 35 κλοπές.
* ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ νέος ό Ε.Α.Α., ετών 21, πήγαινε στις οικοδομές καί έκλε
βε διάφορα άντικείμενα άπο τά ρούχα τών εργατών. Είχε διαπράξει έν συνόλω 43
κλοπές οπότε συνελήφθη καί παρεδόθη στον εισαγγελέα.
* ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ έσημειώθησαν τρεις κλοπές γυναικείων τσαντών σέ κινη
ματογράφους. 'Ο κλέπτης έπωφελείτο τής προσηλώσεως τών γυναικών στο έργο
πού παιζόταν καί έφρόντιζε νά κλέβη ολόκληρη τή τσάντα μέ τό περιεχόμενό της.
'Η αστυνομία ένεργεΐ μεθοδικά γιά τή σύλληψι τού κλέπτου.
jjc Ό ΠΑΠΑΣ έν δράσει. Παπάς ήταν τό επώνυμο τού δράστου καί τό επάγ
γελμά του ήταν επίσης νά παίζη τον... «παπά» καί νά κλέβη τούς άφελεΐς. ’Έτσι ο
Παπάς παίζοντας τον «παπά» πήρε 800 δραχμές τού γεωργού Ε. Γκίκα, ετών 25,
πού είχε έλθει άπο τό χωριό του καί είχε τήν έντύπωσι δτι οί άτσίδες τής οδού
Ά θη νάς ήσαν κουτοαθηναΐοι. "Οταν αργότερα τού εξήγησαν τί έπαθε, ό Γκίκας άρχι
σε νά ψάχνη νά βρή τό δράστη Παπά. Τον συνάντησε στήν οδόν Ζήνωνος καί θέ
λησε νά τού ζητήση τά λεπτά του, αλλά ό Παπάς προτίμησε νά τον χειροτονήση,
δίνοντάς του ένα γερό ξύλο. Αποτέλεσμα νά συλληφθή ό Παπάς κατ’ όνομα καί
επάγγελμα καί νά σταλή στον εισαγγελέα.
* ΤΟ ΣΤΥΓΕΡΟ έγκλημα πού έγινε άπο εύτελεΐς λόγους κρατεί σέ άγανάκτησι
οχι μ.όνο τό χωριό Νέες Καρυές, άλλά ολόκληρη τήν έλληνική κοινή γνώμη. Πρόκει
ται γιά τή Ιδέτιδα φαρμακεύτρια Ά ν ν α Δουλγεράκη πού δηλητήριασε μέ γεωργικό
φάρμακο τήν ετεροθαλή άδελφούλα της (ένα βρέφος 12 μηνών). 'Η φόνισσα πού
σκότωσε τήν άδελφή της γιά νά μή μειωθή ή προίκα της, δέν φαίνεται συγκινημένη ούτε συναισθάνεται τήν βαρύτητα τής εγκληματικής πράξεώς της. Γελά
άφελώς καί πριν φωτογραφηθή έφτιαξε τά μαλλιά της. "Οπως εΐπε ή ίδια, μετά
τήν δηλητηρίασι τής αδελφής της, τήν πήρε νά πάνε περίπατο. Προηγουμένως ή
μητρυά της είχε δώσει στη μικρή ένα αύγό καί όταν τό άτυχο νήπιο άρχισε νά
σφαδάζη άπο τούς πόνους, ή μητρυά ένόμισε ότι οί πόνοι προήρχοντο από τό αυγό
καί δέν ανησύχησε. 'Όταν όμως ή κατάστασις έπεδεινώθη, μετεφεραν τό νήπιο
στη Λάρισα, όπου ύπέκυψε. Ή δράστις είπε επίσης ότι έχρησιμοποίησε τό γε
ωργικό αύτό φάρμακο, διότι είδε κάποια συγχωριανή της πού τό πήρε γιά ν’ αύτοκτονήση.
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* ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ έγινε θρασυτάτη, άλλα άριστοτεχνικωτάτη διάρρηξις
στο Δημόσιο Ταμείο εισπράξεων επί τής όδοΰ Άδριανοΰ 71. "Οπως έξηκριβώθη οι διαρρήκται εφουδιασμένοι προφανώς μέ σιδηροπρίονα, έκοψαν τό κιγκλίδωμα τοΰ φωτα
γωγού του κτιρίου, άφοϋ προηγουμένως είσήλθον εις την στέγην τής άποθήκης ξυ
λείας «Καατρί» πού εύρίσκεται έπί τής όδοΰ ’Αγγέλου Βλάχου. ’Ακολούθως είσήλθον
εις τά γραφεία του 9ου Ταμείου, όπου έπέτυχον νά διαρρήξουν τό χρηματοκιβωτίου
χωρίς όμως νά άνεύρουν τό παραμικρόν. Έν συνεχεία διέρρηξαν 6λα τά συρτάρια
των υπαλλήλων καί όταν άντελήφθησαν ότι δεν υπήρχαν χρήματα, έγκατέλειψαν τά.
γραφεία τοΰ Δημοσίου Ταμείου καί από τον φωταγωγό έφθασαν εις τό καφενείο
τοΰ Άμούργη, πού εύρίσκεται εις τό εσωτερικό τής στοάς τοΰ κτιρίου. ’Από τό
καφενείο οί θρασείς διαρρήκται άφήρεσαν χαρτόσημα, σιγαρέττα καί άλλα είδη
συνολικής άξίας 6.000 δραχ. 'Υπολογίζεται ότι οί κακοποιοί παρέμειναν έντός τοΰ
κτιρίου τής όδοΰ Άδριανοΰ 71 έπί τέσσαρας συνεχείς ώρας. . . ’Ακόμη από την
μελετη τοΰ τρόπου δράσεώς των καί των διαρρηκτικών εργαλείων πού έχρησιμοποιήθησαν, προκύπτει ότι πρόκειται περί σπείρας άριστα ώργανωμένης καί ότι οί
διαρρήκται πού την άπαρτίζουν πρέπει νά είναι αρκετά ειδικευμένοι. 'Η Γενική
Ασφάλεια έχει κινητοποιηθή για την άνακάλυψι καί σύλληψι των άγνώστων δρα
στών.
ΞΕΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
* ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ καταληφθεΐσα άπό αμόκ, κατέσφαξε τά τρία τέκνα
της, ηλικίας 7,3 καί 1 έτών, καθ’ όν χρόνον ταΰτα έκοιμώντο. ' Η τραγούδια διεδραματίσθη εις Πάνορμον Μικράς ’Ασίας κατά την άπουσίαν τοΰ συζύγου, ό όποι
ος είναι ράπτης τό επάγγελμα καί εργάζεται την νύκτα. Μετά τό έγκλημα ή νεωτερα Μήδεια πλήρης αιμάτων έξήλθεν εις τάς οδούς άδουσα. Εις την κατάστασιν
αύτήν την συνέλαβον οί νυκτοφύλακες.
* ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑ, άλλά καί τραγικά πράγματα συνέβησαν στη Ρώμη
άπό τό κακό μάτι, ενός εργολάβου καί τά κέρατα τοΰ γείτονός του κρεοπώλου.'Η ύπόθεσις έχει ώς έξής. "Ενας κρεοπώλης τής Ρώμης, ό Άλμπέρικο Ά μ ά ττι, έπέρριψε την εύθύνην τής μειώσεως τών εργασιών του εις εργολάβον, ό όποιος εΐχεν ενοι
κιάσει κατάστημα παραπλεύρως τοΰ ίδικοΰ του. Συγκεκριμένους ό κρεοπώλης κατηγο
ρεί τον γείτονά του ότι έχει «κακό μάτι». Κατόπιν τούτου, ό Ά μ ά τ τ ι, ήλικίας 67 έτών,
έτοποθέτησεν εις την προθήκην τοΰ καταστήματος του φωτογραφίαν τοΰ εργολάβου
κεκοσμημένην μ.έ ζεΰγος μεγαλοπρεπών κεράτων, κάτωθι δέ αύτής έγραψε στίχους
εις την ρωμαϊκήν διάλεκτον διά τών όποιων άφηγεΐται την κακοτυχίαν του. 'Ο ερ
γολάβος, όνόματι Άρμάντο Ζέγκα, δεν έμεινεν ευχαριστημένος άπό τον διάκοσμον
τής φωτογραφίας του καί έσπευσε νά μηνύση τον κρεοπώλην έπί δυσφημήσει, κατορθώσας νά έπιτύχη καταδίκην αύτοΰ εις φυλάκισιν οκτώ μηνών μέ άναστολήν.
Ό κ. Ζέγκα έώρτασε την νίκην του, άποστείλας προς τον κρεοπώλην άγγελτήριον
τής κηδείας του (τοΰ κρεοπώλου).'Ο Σινιόρ Ά μ ά ττι, συναντήσας τον Ζέγκα καθ’
οδόν τον ύβρισε χυδαιότατα. 'Ο έργολάβος έμήνυσεν έκ νέου τον υβριστήν, άλλ’ όλίγην
ώραν προ τής έκδικάσεως τής ύποθέσεως, ό κρεοπώλης ύπέστη καρδιακήν προσ
βολήν. 'Ο δικαστής διέταξεν όπως ό άσθενής διακομισθή εις τον νοσοκομεΐον τής φυ
λακής καί τεθή ύπό κράτησιν μέχρις έκδικάσεως τής δευτέρας μηνύσεως.
Ν. Α.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπ ω νυμικά

των

οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Μ ενά νδ ρ ο υ.
’Αρχίζει άπό τήν οδόν Εύριπίδου και τελειώνει στην οδό 'Αγίου Κωνσταν
τίνου 20.
'Ο Μένανδρος, ό επιφανέστερος ποιητής τής «νεωτέρας» κωμωδίας, πού ύπήρξεν ή τελική έξέλιξις τής ’Αττικής κωμωδίας άπό τήν άρχαία κωμωδία, γεννήθηκε
στήν ’Αθήνα τό 342 π.Χ. καί ήταν γυιός του Διοπείθους καί τής 'Ηγισιστράτης.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής «νεωτέρας» ’Αττικής κωμωδίας, είναι ότι
συμπληρώνει τό έ'ργο τής «μέσης» κωμωδίας καί εμφανίζεται ώς περισσότερο πιστή
εικόνα τής ζωής, μέ τούς τύπους της, τής μικροανησυχίες, τά πάθη της καί τον έρωτα.
Διακρίνεται για τον ζωντανό της διάλογο, τήν πλοκή, τά παρεμβαλλόμενα κωμικά
επεισόδια καί παρέχει πάντοτε μιά ευτυχή λύσι πού ικανοποιεί τό κοινόν αίσθημα.
Στήν «νεώτερη» κωμωδία, εξαφανίζεται πλέον ό χορός καί προσδίδεται στο όλο
θέαμα περισσότερη άληθοφάνεια. ’Έ τσι ό θεατής πλησιάζει περισσότερο προς τά
επεισόδια τού καθημερινού βίου, . άπομακρυνόμενος τής συμβατικότητος. Κυριώτεροι εκπρόσωποι τής «νεωτέρας» κωμωδίας ήταν ό Φιλήμων (361—262 π.Χ .) καί
ό Μένανδρος, πού άπέθανε τό 292 π.Χ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των
’Α θηνώ ν).
Μ ένδης .
Πάροδος τής οδού Μοναστηριού, κοντά στον «"Αγιο Τρύφωνα» τής ’Ακαδημίας
Πλάτωνος.
Ή Μένδη, άρχαία παράλιος πόλις τής Χαλκιδικής, κοντά στο Ποσείδιον
άκρωτήριον, ήταν αποικία των Έρετριέων καί κατά τήν διάρκειαν τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου, έδηώθη άπό τούς ’Αθηναίους.
Μ ενεδήμου .
Πάροδος τής οδού 'Αγίας Σοφίας 16, όπισθεν σιδηροδρομικού σταθμού Πε
λοπόννησου.
Ό Μενέδημος, έλλην φιλόσοφος, ιδρυτής τής νεομεγαρικής σχολής, γεννή-
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6ηκε στήν Ερέτρια τό 350 π.Χ. Μεταβαίνοντας στά Μέγαρα συνεδέθη φιλικά με
τά τοΰ έκ Φλιοϋντος Άσκληπιάδου. Παρηκολούθησε τά μαθήματα του Στίλπωνος καί τοϋ Φαίδωνος καί γυρίζοντας στήν ’Ερέτρια, ίδρυσε τήν έρετριακή σχολή.
Άπέθανε το 278 ή 275 π.Χ.
Μενεκράτους.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος 28, στη «Γούβα».
’Οφείλει τήν ονομασία σέ συνωνύμους φιλοσόφους, σοφούς καί καλλιτέχνες
τής ελληνικής άρχαιότητος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Άνου Νέα Σμύρνη).
Μενελάου.
Πάροδος τής όδοΰ Άτρέως, κοντά στο τέρμα τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών.
'Ο Μενέλαος, μυθολογικός ήρως των ομηρικών επών, ήταν γυιός τοϋ Ά τρέω ς
καί άδελφός τοΰ Άγαμέμνονος. Μετά τον φόνο τοΰ Άτρέως, ύπό τοΰ Θυέστου, οί
δυο αδελφοί, ’Αγαμέμνων καί Μενέλαος, κατέφυγον στή Σπάρτη, δπου ένυμφεύθησαν τις θυγατέρες τοΰ Τυνδάρεω Κλυταιμνήστρα καί Ελένη, άντιστοίχως. Ό Με
νέλαος άργότερα έγινε κληρονόμος τοΰ Τυνδάρεω καί βασιλεύς τής Σπάρτης. Τήν
γυναίκα του Ελένη, άπήγαγε έκουσίως ό Πάρις τής Τροίας, μέ αποτέλεσμα να
κηρυχθή ό γνωστός τρωικός πόλεμος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών
’Αθηνών).
Μενεμάχου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 169, άπέναντι στον ηλεκτρικό σταθμό τής πλα
τείας ’Αττικής.
'Ο Μενέμαχος, έλλην γιατρός τής άρχαιότητος, ήταν οπαδός τής Μεθοδικής
σχολής. Αύτός έδωσεν ορισμόν τοΰ ληθάργου καί άνεκάλυψε φάρμακο κατά τής
οδονταλγίας, πού αναφέρει ό Κέλσος.
Μενεσθέως.
Πάροδος τής λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 232, άπέναντι στον ηλεκτρικό
σταθμό τής πλατείας ’Αττικής.
'Ο Μενεσθεύς, γυιός τοΰ Πετεοΰ, έγγονοΰ τοΰ Έρεχθέως, μέ τήν βοήθεια
τών Διοσκούρων κατέλαβε τήν βασιλική έξουσία κατά τήν άπουσία τοΰ Θησέως,
τον όποιον καί έξεδίωξεν όταν έπέστρεψε. Κατά τήν διάρκεια τοΰ τρωικοΰ πολέ
μου ήταν άρχηγός τοΰ άθηναϊκοΰ στόλου.
Μέντορος.
Πάροδος τής όδοΰ Θερμοπυλών 57, στο Μεταξουργείο.
Κατά τήν μυθολογία, ό Μέντωρ, γυιός τοΰ ’Ιθακήσιου Ά λκίμου, ήταν πιστός
φίλος καί συνετός σύμβουλος τοΰ ’Οδυσσέως. Σ’ αύτόν ό Όδυσσεύς, φεύγοντας
για την Τροία, ένεπιστεύθη τήν έπίβλεψι τοΰ οίκου του καί τήν άνατροφή τοΰ Τη
λεμάχου. Τά καθήκοντά του έξεπλήρωσε τόσον καλά, ώστε τό όνομά του κατέστη
παροιμιώδες ώς φίλου σταθεροΰ καί φρονίμου.
Μ ένωνος.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 65, άπέναντι στις δικαστικές φυλακές.
Ό Μένων, "Ελλην ιατρός, μαθητής τοΰ Άριστοτέλους, συνέγραψε, κατόπιν
εντολής τοΰ δασκάλου του, τά «’Ιατρικά», πού περιέχουν ιατρικές δοξασίες παλαιοτέρων ιατρών. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στοΰ «Ζωγράφου»).
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΘΕΜ ΑΤΑ'ΤΡΟΧΑΙΑΣ

* ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ καί 50 τραυματίες έδωσε τόέορταστικό τριήμερο του Σαβ
βάτου τής αποκριάτικης Κυριακής καί τής Καθαρας Δευτέρας. Παρ’ δλα τά μέτρα
που έ'λαβαυ οί υπηρεσίες τροχαίας κινήσεως καί τις οδηγίες που έδόθησαν στους
αύτοκινητιστάς, έσημειώθησαν άλλεπάλληλα δυστυχήματα.
* ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ δυστυχήματα ύπήρξαν τό ένα μέσα στην ’Αθήνα καί
τδ άλλο στο Μενίδι. Πρωταγωνισταί καί στα δύο τά «δαιμονισμένα μοτοποδήλατα».
Τδ πρώτο στδ Βοτανικό παρέσυρε την Μαρία Δάκτυλά, 50 ετών. 'Η άτυχη γυ
ναίκα ξεψύχησε στδ νοσοκομείο. 'Ο δδηγδς του μοτοποδηλάτου, Δ. Δαλιδάς, 17 ε
τών, έργάτης, είπε «δεν την είδα, περπατούσε στή μέση τού δρόμου».
Τδ δεύτερο μοτοποδήλατο στην Λυκότρυπα Μενιδίου, σκότωσε τον οδηγό
του. 'Ο I. Σφήκας, 29 ετών, έτρεχε πολύ καί δεν μπόρεσε ν’ άποφύγη την ανατρο
πή σέ μια στροφή. Είχε ξεκινήσει για αποκριάτικη διασκέδασι καί κατέληξε στδ
. νεκροτομείο.
* ΣΤΗΝ ΕΠ ΑΡΧΙΑ, επίσης, άλλο μοτοποδήλατο άνετράπη. Τό ατύχημα συ
νέβη στην Πρέβεζα καί ό οδηγός Κ. Τζούτζης, τραυματίσθηκε σοβαρά. Σοβαρά έπίσης ετραυματισθηκε ο Χρ. Κωστενιδης, 28 ετών, από την ανατροπή τού τρακτέρ
πού ώδηγοϋσε στην οδόν Κομοτηνής—Άλεξανδρουπόλεως. Ό συνεπιβάτης του Γ.
Ματακάσης, είχε χειρότερη τύχη. Σκοτώθηκε επί τόπου.
* ΘΥΜΑ τών τροχών ό μικρός Κ. Ιίερισιενίδης, 5 έτών, στή Θεσσαλονίκη. Τον
παρέσυρε ιδιωτικό αυτοκίνητο.
* ΠΟΛΛΑ ατυχήματα χοορίς τραυματισμούς στήν ’Αθήνα. Αυτοκίνητα τσαλα
κωμένα, αλλά έπιβάτες πού δεν πήγαν στδ νοσοκομείο, ήσαν τό τέλος κάθε παραβάσεως ταχύτητος ή φωτεινών σημάτων.
* ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ξ.Α. έ'γιναν πρωταγωνισταί τραυματισμών καί συγ
κρούσεων. Τό πρώτο, οδηγούμενο άπό τόν ’Αμερικανό Μ. Ράϊντερ, σμηνία 30 έτών,
παρέσυρε καί τραυμάτισε στον Πειραιά τήν Μ. Θεοδώρου, 31 έτών καί τήν κόρη
της Ε λένη, 4.
Τό δεύτερο συνεκρούσθη μέ λεωφορείο έξω άπό τό άεροδρόμιο τού Ελληνικού.
Τό Ξ.Α. κατευθυνόταν προς Γλυφάδα μέ αρκετή ταχύτητα καί τό λεωφορείο έ
στριβε άπό τή νησίδα άσφαλείας προς τό διάζωμα τών κατερχομένων προς ’Αθή
νας. Έ τραυματίσθησαν οί έπιβάτες τού πρώτου.
* ΤΡΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΣ τραυματισμένοι στο αύτοκίνητο τού χρηματομεσίτου Ν.
Μαγουλά., 44 έτών. Τό «Φίατ 1.100» πού ώδηγοϋσε έφυγε άπό τόν δρόμο στο 40
χιλιόμετρο της έθνικης οδού ’Αθηνών—Κορίνθου καί έπεσε σέ χαντάκι πέντε μέτρων
άπό μιά μικρή γέφυρα. Ό οδηγός τραυματίσθηκε σοβαρά. Επίσης τραυματίσθη
κε σοβαρά ή σύζυγός του Στέλλα καί ή έπιβάτις Ελένη Φανιωτάκη, 34 έτών.
* ΜΙΑ «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ» μέ άριθμό κυκλοφορίας 60689 βρέθηκε στο χαντάκι τής
εθνικής οδού ’Αθηνών—Λαμίας. Οί έπιβάτες τραυματίσθηκαν ευτυχώς οχι σοβαρά.
IV. Α.
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—'Υπό τοϋ 'Υπουργού 'Υγιεινής κ. Α. Κοκκέβη άπεστάλη προς τον κ. ’Αρχη
γόν ’Αστυνομίας Πόλεων τό κάτοοθι έγγραφον, δι’ οΰ έκφράζει τάς ευχαριστίας του
διά την έκδηλωθεΐσαν συμπαράστασιν κατά τον διενεργηθέντα άντιπολιομυελιτικόν
εμβολιασμόν «Σαμπίν».
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ά θήναι τη 19 -2-2 196 5
Άριθ. πρωτ. Γ1α/1730
Προς
Τον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Θερμάς εκφράζω προς υμάς ευχαριστίας διά την έκδηλωθεΐσαν πολύτιμον
συμπαράστασιν σας κατά τον διενεργηθέντα άντιπολυομυελατικόν έμβο?αασμόν
Σαμπίν.
Μή δυνάμενος νά εύχαριστήσω ένα έκαστον ιδιαιτέρως, παρακαλώ να διαβιβάσητε τά θερμά μου συγχαρητήρια προς άπαν τό ύφ’ υμάς προσωπικόν τό όποιον
προσεφέρθη εύγενώς νά έργασθή κατά την μεγάλην αύτήν έθνικήν καί κοινωνικήν
εκστρατείαν καί ήγωνίσθη τόσον ά?προυιστικώς, μή φεισθέν μόχθου, χρόνου καί
φροντίδων προκειμένου νά συμβάλη εις τήν διάσωσιν των παιδιών τής Ελλάδος έκ
τής τρομεράς νόσου τής πολυομυελίτιδος.
Χάρις εις τήν μεγίστην συνδρομήν σας έπετεύχθησαν τά καλύτερα άποτελεσματα.
Μετά πάσης τιμής
*
ϊ*ί ^
ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Α. Κ Ο Κ Κ Ε Β Η Σ

Τήν πρωίαν τής Κυριακής 21/3/1965, παρουσία τής Διαδόχου πριγκιπίσσης Ειρήνης, έτελέσθη εις τον Πειραϊκόν Σύνδεσμον ό έπίσημος έορτασμός επί τή
συμπληρώσει Ιδετίας άπό τής ίδρύσεως τής Ε ταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων Πει
ραιώς «'Ο Καλός Ποιμήν». Εις τήν τελετήν προσήλθον ό υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Ν. Μπακόπουλος, αί τοπικαί Άρχαί, βουλευταί καί πλήθος έπιλέκτων μελών τής
γείτονος.
Έν αρχή ή πρόεδρος τής Εταιρίας καί έκ τών βασικών συντελεστών τοϋ
έπιτελεσθέντος έργου κυρία Άθηνά Δηλαβέρη άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τής ίδρύ
σεως τής Ε.Π.Α.Π. καί εις τό έπιδειχθέν προσωπικόν ένδιαφέρον τής Βασιλίσσης
Μητρός Φρειδερίκης, εύχαριστήσασα έν συνεχεία τό Κράτος διά τήν συμπαράστασιν
του, ώς καί όλους όσους κατά καιρούς έβοήθησαν. ’Ακολούθως εις απολογισμόν τοϋ
έπιτελεσθέντος έργου, προέβη ό γενικός γραμματεύς τής Ε τα ιρ ία ς κ. X. Προκοπίδης, ό όποιος μεταξύ άλλων άνέφερε τήν σύστασιν τών κατά συνοικίας π α
ραρτημάτων τής Ε.Π.Α.Π., τήν συνεργασίαν μέ ειδικά ιδρύματα καί υπηρεσίας,
τήν σύστασιν ιματιοθήκης, τήν σύστασιν πέντε κέντριυν Νεότητος καί τήν άνέγερσιν του νέου τριώροφου κέντρου «'Ο Καλός Ποιμήν», τό όποιον αποτελεί πρότυ
πον εις τό είδος του καί θά άρχίση έντός διμήνου τήν λειτουργίαν του. ’Ακολούθως
ώμίλησεν ό ταμίας τής Εταιρίας κ. Λουκάς Νομικός χα.1 τέλος ό υπουργός Δικαιο
σύνης κ. Ν. Μπακόπουλος. 'Η Διάδοχος πριγκίπισσα Ειρήνη άπένειμε τιμητικάς
διακρίσεις εις στελέχη καί συνεργάτας τής Ε ταιρίας Προστασίας Άνηλάκων Πει
ραιώς, εις οίς καί ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώις, ’Αστυνομικός Διευθυντής
Α' τάξεως κ. Δημήτριος Βασιλάκος, διά τήν επί μακρόν έπιδειχθεΐσαν δραστηριό
τητα καί άφοσίωσίν του εις τό κοινωνικόν εργον τής Ε ταιρίας.

Ειδήσεις καί πληροφορία!
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ΕΛΒΕΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Την 1 6ην Μαρτίου άφίχθησαν εις Πειραιά, έπιβαίνοντες του άτμοπλοίου ((’Α
γαμέμνων» καί έκτελοϋντε.ς περιήγησιν άνά τάς χώρας τής Μεσογείου καί τής
Μέσης ’Ανατολής, πεντήκοντα Ελβετοί αστυνομικοί τής πόλεως Ζυρίχης, μετά των
οικογενειών των. Οί άφιχθέντες, την έπομένην καί κατά τάς μεσημβρινάς ώρας
έδεξιωθησαν έ—ί του πλοίου άντιπροσωπείαν αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων μετά των οικείων των. Κατ’ αυτήν άντηλλάγησαν προπόσεις καί ό αρχηγός τής
ομαδος των Ελβετών αστυνομικών κ. Redaelli προσεφώνησε διά θερμών λόγων τούς
"Ελληνας άστυνομικούς, διαβιβάσας δι’ αυτών χαιρετισμόν τών αστυνομικών Έλnac και ιδία τών άστυνοΐί.ινών Znniv-yir Trnnr πλ Τν7.ι.η
’ ΛiTTnvmi ί nr Τ1 λ1 ί·/.,Μ

rou όταν εύρέθησαν εις την κοιτίδα του παγκοσμίου πολιτισμού, την γήν τής Παλλά8ος.
Έκ μέρους τής αντιπροσωπείας μας άπήντησεν εις την ιταλικήν ό ’Αστυνόμος
Β κ. X. Πατσούρης, ό όποιος ηύχαρίστησε δι’ όσα κολακευτικά έλέχθησαν ύπό
του κ. Redaelli καί έτόνισε τούς φιλικούς δεσμούς τής χώρας μας μετά τής Ελβε
τικής Δημοκρατίας. 'Ιδιαιτέρως ό κ. Πατσούρης άνεφέρθη δι’ ολίγων εις τήν ιστο
ρικήν καί πολιτιστικήν έξέλιξιν τής φίλης Ελβετίας καί έτόνισε τά άλτρουϊστικά

jpov των αστυνομικών Ζ,υρίχης πρός τούς ’Αθη
ναίους συναδέλφους των, εΐς ασημένιος άμφορεύς ελβετικής τέχνης μέ χαραγμένην
έπ’ αύτου τήν εξής άφιέρωσιν « Έ ν θ ύ μ ι ο ν τ ώ ν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Ζ υρ ι χ η ς π ρ ό ς τ ο ύ ς ’Α θ η ν α ί ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ω ν » .
Τας απογευματινας ώρας τής ιδίας ήμέρας, οί Ελβετοί άστυνομικοί μετά τών
οικογενειών των ες,εναγηθησαν εις Άκροπολιν, ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον καί άλλους
αρχαιολογικούς χώρους τών ’Αθηνών καί έν συνεχεία έπεσκέφθησαν τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής Α σφαλείας, ένθα έλαβον γνώσιν τών μεθόδων εργασίας τών κατα
διωκτικών μας ’Αρχών. Τήν 18ην ώραν έπεσκέφθησαν τάς Άστυνομικάς Σχολάς,
εις τας οποίας ο διοικητής τούτων κ. ΙΊ. Λυκούσης άνέπτυξε τά σχετικά μέ τήν έκπαιόευσιν κλπ. ζητήματα. Επηκολούθησε δεξίωσις εις τήν αίθουσαν τελετών τών

καλλιτεχνικής άξίας τού γλύπτου—αγγειοπλάστου Ροδίου. Εΐς τό τέλος τής δεξιοοσεως, οι φιλοξενηθεντες ξένοι άστυνομικοί έξέσπασαν εΐς ζωηρά χειροκροτήματα
και επευφημίας υπέρ της Ελλάδος καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τονίσαντες ιδιαιτέ
ρως την ευγνωμοσύνην των διά τήν αύθόρμητον άστυνομικήν φιλοξενίαν έν Άθήναις καί διά τά όσα είδον καί ήκουσαν κατά τό βραχύτατον διάστημα τής έδώ παρα
μονής των. Και περί ώραν 20ην, τής ιδίας ήμέρας, άνεχώρησαν διά τού αύτοΰ άτμο
πλοίου πρός συνέχισιν τής «κρουαζιέρας» των, έκφράσαντες τήν έλπίδα ότι θά δυνηθουν και αυτοί εν καιρού, εις τήν Ζυρίχην, νά άνταποδώσουν τήν φιλοξενίαν εις ομάδα
Ε λλήνω ν άστυνομικών.
X X.
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Ειδήσεις καί —ληροφοριαι

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστυφύλακες κ.κ. Κουκουρας
Κωνσταντίνος, Καρατζάς Γεώργιος, Φασούλας Ζαχαρίας, Σπανός Σπυρίδων και
Λάμπου Άνδρέας.
ή:
ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
— Δι’άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, προεκηρυχθησαν εισα
γωγικά! εξετάσεις διά τάς Σχολάς'Τπαστυνόμων Β' καί ’Αρχιφυλάκων, ως ακολούθως:
1) Διά την Σχολήν 'Τπαστυνόμων Β' την 11ην Ιουλίου 1965, ημέραν Κυ
ριακήν, καθ’ ήν οί υποψήφιοι θά διαγωνισθοϋν εις τό μάθημα των Ελληνικών. Εισα
κτέοι τεσσαράκοντα δύο (42), διά διετή έκπαίδευσιν.
2) Διά τήν Σχολήν ’Αρχιφυλάκων τήν 4ην ’Ιουλίου 1965, ημέραν Κυριακήν,
καθ’ ήν οί υποψήφιοι θά διαγωνισθοϋν εις τό μάθημα των Ε λληνικών επίσης. Εισα
κτέοι έξήκοντα πέντε (65), δι’ έννεάμηνον έκπαίδευσιν.
** *
ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1) 'Η ’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς τήν 10-3-65, εις Πύργον ’Ηλείας,
συνηντήθη εις άγώνα μετά τής τοπικής όμάδος «Πανηλειακός» κατόπιν προσκλησεως άπευθυνθείσης τώ Α.Α.Π.
Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς διά τερμάτων 2—0.
2) 'Η ’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς τήν 17-3-65, εις Νέαν ’Ιωνίαν, συνην
τήθη εις άγώνα μετά τής μικτής όμάδος Β' ’Εθνικής κατηγορίας των σωματείων
περιοχής Δήμου Ν. ’Ιωνίας.
Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς διά τερμάτων 2—0.
Καί οί δύο άγώνες έδόθησαν διά κοινωνικούς σκοπούς, τή εγκρισει του Αρχη
γείου. Τούς άγώνας τούτους παρηκολούθησαν αί τοπικαί διοικητικαι και δημοτικαι
Άρχαί ώς έπίσης καί πλήθος φιλάθλων.
Τό ’Αρχηγείου έδέχθη τάς ευχαριστίας τών οργανωτών τών αγωνων, διότι
διέθεσε τήν ’Αστυνομικήν ποδοσφαιρικήν όμ.άδα καί ούτως εξυπηρετηθη ο σκοπος
τών οργανώσεων. ’Εκτός τής τεχνικής τής ’Αστυνομικής ομαδος, επεδοκιμασθη το
ήθος καί ή έν γένει ευπρέπεια τών άθλητών τής ’Αστυνομίας, πράγμα όπερ έδωκεν
άφορμήν εις κολακευτικώτατα σχόλια ύπέρ τής όμάδος καί τού ’Αστυνομικού Σ ώ
ματος. Κολακευτικώτατα σχόλια έπίσης άνεγράφησαν τόσον εις τόν άθλητικόν, όσον
καί εις τόν ήμερήσιον τύπον.
*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τά μέλη τής νεοσύστατου όργανώσεως «Πανελλήνιος 'Ένωσις Άποστρατων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων», συνελθόντα τό πρώτον εις γενικήν
συνέλευσιν, τήν 31-1-1965, έξέλεξαν τό διοικητικόν συμβούλιου τό όποιον άκολούθως κατηρτίσθη εις σώμα, ώς έξής :
Πρόεδρος: κ. Νικόλαος Νέρης.
’Αντιπρόεδρος: κ. ’Ιωάννης Δασκαλάκης.
Γενικός Γραμματεύς: κ. Γεώργιος Κοντογιώργος.
Ταμίας: κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης.
Σύμβουλοι: κ.κ. Εύάγγελος ’Αναστασίου, Μιχαήλ Κελένης, Κωνσταντίνος
Παπατριανταφύλλου, Γεώργιος Πολίτης, Γεώργιος Παπαδοπου?Λς.
Τά γραφεία τής Ένώσεως-στεγάζονται προσωρινώς εις τήν όδόν Γ' Σεπτεμ
βρίου άριθ. 18 (πλ. Λαυρίου), β' όροφος, γραφείου 3.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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