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f
έρχεται νυν η αποστολή του δικαστοϋ ανηλίκων καί τής σύνεργαζομένης μετ’ αύτοΰ κοινωνίας έπί σκοπώ άποκαταστάσεως τής ηθικής υγείας των
έγκλημα: ησαντων παιδιών. Και περιβάλλει ούτος μετ’ ανυπόκριτου στοργής τά έξολισθησαντα λογω αστοργιας των οικείων των καί τής κοινωνίας παιδία. Καί τά
περιβάλλει διά τής προστασίας του.
τ
π Ροσ®ΎΎιγ ζ αότη, η ψυχική τοϋ δικαστοϋ άνηλίκων μετά των παιδιών,
είναι απο τα ευγενεστερα έργα τοϋ δικαστοϋ τούτου. Είναι μία λεπτή καί συγκι
νητική συνάντησις δύο ψυχών, ή οποία αναβιβάζει τό έ'ργον τοϋ δικαστοϋ άνηλί
κων εις υψιστον λειτούργημα.
5 Άναμένομεν άπό την συνάντησιν αύτήν των δύο ψυχών νά κερδηθή ή ήθικ/) ευ.υχια τής παιδικής ψυχής. Συνάντησις, η οποία έχει ώς βάθρον την άγάπην
καί έχει δραματικόν μεγαλείον. ΔΓ αύτής θά άναδυθή άπό τήν ήθικήν νόσον τής
ψυχής ό νέος άνθρωπος,, άνανεωμένος μέ νέας ήθικάς' δυνάμεις καί νέον προσανα
τολισμόν,^ ό όποιος θά έγγυάται ύπέρ αύτοΰ ήθικήν επιτυχίαν εις τήν ζωήν.
Καί κατά^τήν συνάντησιν αύτήν τών δύο ψυχών θά όμιλήση ώς εξής ή ψυ
χή τοϋ δικαστοϋ προς τήν παιδικήν :
«Π αιδιά μου, μή πικραίνεσθε ! ’Εάν εύρίσκωνται μερικοί άνθρωποι μέσα
εις τήν κοινωνίαν άνάγωγοι, άνοικτίρμονες, άγροΐκοι, δεν πρέπει νά νομίσητε ότι
τοιαύτη είναι ή κοινωνία τών συνανθρώπων έν τώ συνόλω της. Ή ύγιής κοινωνία
τό εκλεκτόν μέρος τής κοινωνίας είναι μαζί σας.
»Και ο Χρίστος Σάς άγαπα. Μ’ αυτούς, πού περιφρονοΰσαν, έκαμε ό Χρί
στος μας τ/]ν ο γλυκεία συντροφιά. Για Σας σταυρούθηκε ένας Θεός. Γίνετε τί
μια καί ήθικάς Μή παρασύρεσθε, άπό αύτά, πού βλέπετε άπό τούς ολίγους άναγωγους. Κρατατε καλα τον εαυτό Σας, μακρυα απο τό μίσος καί τό μόλυσμα τοϋ
κακού !» Και κατ αυτόν τον τροπον θα προσπαθηση ό δικαστής άνηλίκων νά
κτίση μιαν νεαν προσωπικότητα ηθικώς και ψυχικώς ίσορροπημένην, ή οποία θά
εΧί] Ψ ^ κ η ν αρμονίαν και μιαν ειλικρινή εσωτερικήν ζωήν, άρα καί ικανότητα
νά νικά τάς δυσκολίας τής ζωής.
ο. Δι αυτόν ακριβώς τον λογον, θεωροΰμεν, γενικώς είπεΐν, ώς άπαραίτητον
προϋποθεσιν οιουδηποτε έργου ηθικής αναμορφώσεως τοϋ έγκληματήσαντος ανηλί
κου, την συναίσθησιν ειλικρινούς αγαπης έναντι αύτοΰ έκ μέρους παντός τεταγμέ-
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νου οργάνου δικαστοΰ άνηλίκων ή ετέρου. Άποκρουομεν μετά δυναμεως την συμμε
τοχήν προσώπων, μή έμφορουμένων ύπό πλούτου συναισθημάτων κοινωνικής φιλαλ
ληλίας, άδολου χριστιανικής αγάπης υπέρ των συνάνθρωπων, και ειδικωτερον και
αγνής στοργής προς τά παιδία.
Κατά τον κορυφαίου των άνθρωπιστών Desiderius Erasm us (όρα σχετικώς «Δημ. Γ. Μωραΐτου. "Ιστορία τής Παιδαγωγικής. Ά θήναι. 1953» σ. 79)
(1467 - 1536) «ως τά δώρα συνήθως δεν είναι ποτέ ευπροσδεκτα, παρα όταν προέρχωνται άπό αγαπητά πρόσοοπα, τοιουτοτρόπως και η αγωγή επηρεάζει μονον,
δταν εκείνος ό όποιος την προσφέρει, άγαπάται υπο τοϋ διαπαιδαγωγουμενου».
Ούτως εξηγείται καί ή παιδαγωγική σημασία τής διαπαιδαγωγησεως, την οποίαν
προσφέρει ή καλή μάννα στά παιδιά της καί τίποτε δεν ζητεί δια τον εαυτόν της.
«’Αλλά δυστυχώς ύπάρχουσι καί παιδαγωγοί δυσάρεστοι δια τους τροπους
των, άνθρωποι έχοντες πρόσωπον συνωφρυωμενον. με συναναστροφήν αποκρουστικήν, κακής διαθέσεως, άνίκανοι να εΐπωσι μιαν χαριτολογίαν, θα έλεγε τις ότι αι
Χάριτες άπέστρεψαν κατά τήν γέννησιν των απ αυτών το προσωπον των. Αλλ
όμως εις τοιούτους ανθρώπους παραδίδομεν προς διαπαιδαγωγησιν την νεολαίαν,
νομίζοντες έσφαλμένοίς ότι τό σοβαρόν των προσωπον αποδεικνυει παιδαγωγόν ^ανε
πίληπτου καί ικανόν. Ά λλ’ όμως έχομεν άδικον να εμπιστευωμεθα εις την εξω
τερικήν μορφήν τοϋ σοβαρού ανθρώπου. Διότι οί τοιοϋτοι δυσάρεστοι τύποι είναι
δήμιοι διά τήν μόρφωσιν όμαλοΰ παιδικού χαρακτήρος, έμπνέοντες μονον τρομον
εις τά παιδία. Τό πρώτον, τό όποιον πρέπει να επιτύχουν οί παιδαγωγοί, είναι ή
άγάπη. ’Ολίγον κατ’ ολίγον έρχεται ούχί ό βλαπτικός τρόμος, άλλα τό σέβας, όπερ
μόνον επιτυγχάνει καί ωφελεί».
Έπαναλαμβάνομ,εν : ’Αληθώς τό μεγα μυστικόν τής επιτυχίας των δικαστηρίων άνηλίκων είναι ή άγαπη.
(
r
t
«Διά τής άγάπης, ήτις τά πάντα στέγει, τά πάντα έλπίζει, τα παντα υπο
μένει. Διά τής άγάπης, ήτις ουδέποτε εκπίπτει».
VII. ’Ε π ί λ ο γ ο ς .

Νυν επιθυμώ νά άναφερθώ εις την αναγκην τής συνεργασίας τής^ ηθικώς
ύγιοΰς καί ήθικώς έπιλέκτου κοινωνίας μ.ετα τοϋ δικαστηρίου ανήλικων, οπερ συ
νιστώ έργον π ί σ τ ε ω ς κ α ί ά γ ά π η ς . "Ανθρωποι καλωσύνης, μάνδρες καί γ υ 
ναίκες, γέροντες, ώριμοι καί νέοι, οίονδήποτε επάγγελμα καί άν άσκήτε, οίανδήποτε μόρφωσιν καί εάν κέκτησθε, εις οίανδήποτε κοινωνικήν y.v.1 οικονομικήν τάξιν καί έάν άνήκητε, άνθρωποι καλωσύνης, συναισθανθήτε τον θεσμόν των δικα
στηρίων άνηλίκων ώς ίδικόν Σας. Καί άγαπήσατε αύτόν καί άφοσιωθήτε καί εις
αύτόν. Ό δικαστής άνηλίκων είναι ό φύλαξ άγγελος των τέκνων σας. Περιβάλλατε αύτόν καί τό επιτελείου του, επιτελείου ανθρώπων της καλωσύνης, μ.=. ^.μπισιΟ
σύνην καί μέ τιμήν. Καί υποστηρίξατε τό έργον του πάση δυνάμει καί πάσαις θυσίαις. Συνεργαζόμενοι μετά του δικαστηρίου ανήλικων τίθεσθε εις την υπηρεσίαν
τής ’Αγάπης. Ό παλμός τής καλωσύνης Σας, άς Σας καλέση νά έλθητε^ πλησίον
των έν ήθικώ κινδύνω τελούντων παιδιών καί εφήβων, ΐνα γίνητε αρωγοί^ εις τάς
δυσχερείς στ'ιγμάς τής ζωής των καί βοηθήσητε αυτούς νά άνεύρωσι τήν οδόν τής
άληθοΰς κατ’ άρετήν ζωής. Άποβλέψατε εις τό έργον τής συνεργασίας^ μετά του
δικαστηρίου άνηλίκων ύπό τό φώς τής χριστιανικής άγάπης. Διά τής έμπράκτου
συνδρομής τοϋ έργου αύτοϋ ή ζωή Σας θά άναχθή εις ιερόν λειτούργημά και θά
άποκτήση νόημα, καί δή βαθύτατου καί ωραιότατου. Μέ τήν συνεργασίαν αυτήν
ή καλωσύνη τής ψυχής Σας θά άποκτήση περιεχόμενον, θά εύρη ωραίους καί άνωτέρους, θείας πνοής, προσανατολισμούς. Γίνετε φωτεινοί οδηγοί εις μίαν πολιτι-
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’Ίσω ς θά έπρεπε ό αιώνας στον όποιο ζοϋμε νά όνομασθή αιώνας τοϋ κινημα
τογράφου. Σήμερα σ’ όλο τον κόσμο ό κινηματογράφος άποτελεϊ για την κοινωνία,
αλλα και για τα κ α τ’ ιδίαν άτομα, τό ταχύτερο, τό εύθηνότερο καί τό περισσότερο
καταληπτό μέσον επικοινωνίας καί μεταδόσεως κάθε προόδου ή ιδέας. Στον κινη
ματογράφο δέ πρέπει νά κατατάξωμε καί την τελεόρασι πού 'δεν είναι τίποτε άλλο
παρα ένας ευχρηστοτατος ατομικός ή αν θέλετε οικιακός κινηματογράφος πού κάνει
προβολές όλο τό εικοσιτετράωρο.
Ά λλα όπως κάθε νέα έφεύρεσις, έχει τήν καλή καί την κακή πλευρά ανάλογα
με τον τροπο και τό σκοπό πού χρησιμοποιείται, έτσι καί ό κινηματογράφος κατά
την εκμεταλλευσι πού τοϋ γίνεται μπορεί νά έχη καλά ή κακά άποτελέσματα.
Κατά τά τελευταία χρόνια έγιναν τόσες καί τέτοιες τελειοποιήσεις τοϋ όμιλοΰντος π?^εον κινηματογράφου (τρισδιάστατος, έγχρωμος κλπ .), ώστε τον έφεραν στην
πρώτη σειρά τω ν μέσων επικοινωνίας των ανθρώπων, έκπαιδεύσεως, καλλιέργειας
του θρησκευτικού αίσθήμ,ατος, έκλαϊκεύσεως των έπιστημών καί των τεχνικών
τελειοποιήσεων, πολίτικης καί κοινωνικής προπαγάνδας καί ψυχαγωγίας τέλος των
ανθρώπων.
Δεν υπάρχει τώρα επιστημονικός ή τεχνικός κλάδος πού νά μή χρησιμοποιή
τον κινηματογράφο γιά τήν προβολή των προόδων πού γίνονται.
Δεν υπάρχει έπιχείρησις, ή οποία νά μή διαφημίζη τις εργασίες της μέ τον κι
νηματογράφο.
Δεν υπάρχει κράτος τό όποιο νά μή κάνη προπαγάνδα εθνική, κοινο^νικνή
τουριστική και πολιτική άκόμη μέ τον κινηματογράφο.
Δέν ύπάρχει τέλος τομεύς τής κοινωνικής ζωής στον όποιο νά μή άποτελή
άναγκη η χρησιμοποίησις τοϋ κινηματογράφου.
Α λ λά που βρίσκεται τό μυστικό τής δυνάμεως αύτής των κινηματογραφικών
προβολών;
Βρίσκεται στις άκόλουθες ιδιότητες πού έχει:
Α ) 'Ό τι οί κινηματογραφικές προβολές αποτελούνται από σειρά εικόνων.
Καί τήν εικόνα τήν καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος, οίασδήποτε ηλικίας, είτε είναι
έγγραμματος, είτε είναι άγράμματος. Οί προβαλλόμενες δέ σκηνές γίνονται εξαι
ρετικά υποβλητικές μέ τήν φυσικότητα των χρωμάτων καί τήν ύπόκρουσι τών ήχων
καί τής μουσικής.
Β ) "Οτι ή προβολή γεγονότων ή πράξεων πού έγιναν σέ μακρό χρόνο, δηλαδή
σέ μήνες καί χρόνια άκόμη όπως είναι π.χ. ή Γαλλική Έπανάστασις, οί παγκόσμιοι
πόλεμοι κλπ. κλπ. προβάλλονται μέσα σέ μιά ή δυο ώρες μέ. . . κινηματογραφική
πράγματι ταχύτητα.
στικήν προσπάθειαν άνεκτιμήτου αξίας. Ή ζωή Σας θά γίνη ζωή πνοής Θεοΰ.
Βοηθοΰντες τον δικαστήν άνηλίκων βοηθεΐτε τήν κοινωνικήν συμφιλίο^σιν καί τήν
δημιουργίαν κοινωνίας άγάπης. Σπείρατε τον καλόν σπόρον, ό όποιος δέν θά άργήση νά φέρη τούς ωραίους καρπούς του. Έ ν τή όδω τής τοιαύτης συνεργασίας διανοίγεται πλέον ένώπιον 'Υμών ή θύρα τής εμπράκτου άγάπης καί έστέ βέβαιοι
ότι ή εύτυχία θά οίκήση έν τή ψυχή 'Υμών, ότι «ή Βασιλεία τοϋ Θεοΰ εντός 'Υ 
μών έστί» (Λουκ. κεφ. ζ' 21).
I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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Γ) 'Ότι κάθε προβολή, άνάλογα μέ το περιεχόμενό της, άσκεΐ τεράστια, υπο
βλητική δυναμά. Καί έάν μέν τό θέμα είναι ήθικοπλαστικό, ή έπίδρασις είναι άγαθή,
έάν όμως τό θέμα είναι έγκληματικό, τότε ή έπίδρασις είναι κακή. Στο σημείο αυτό
θ’ ασχοληθούμε ιδιαίτερα για τήν έπίδρασι του κινηματογράφου στους νέους άπό
έγκληματολογικής καί σεξουαλικής άπόψεως.
Είναι άναμφισβήτητο ότι οί κινηματογραφικές προβολές μέ τήν άναπαράστασι των διαφόρων εγκλημάτων καί μέ τήν παρουσίασι ώς ηρώων των κακοποιών,
σπείρουν μέ μεγάλη ευκολία στις διεστραμ,μένες καί επιρρεπείς στο κακό διάνοιες
των νέων καί των νεανίδων τήν ιδέα προς τό έγκλημα, γιατί ό τρόπος τής άντιλήψεως
των γεγονότων, ή άσκησις δηλαδή τής υποβολής είναι ή εικόνα.
Τήν έπίδρασι τήν οποία έχει ό κινηματογράφος στήν έν γένει αυξησι τής έγκληματικότητος, τήν κατενόησαν οί κυβερνήσεις όλων των κρατών, οί όποιες γ ι’ αύτό>
τό λόγο έθέσπισαν διάφορα προληπτικά μέτρα, ώστε νά πετύχουν τήν έξουδετέρωσι
τής πηγής αυτής του έγκλήματος.'Ο έλληνικός συνταγματικός χάρτης του 1927, στο
άρθρο 16, τό όποιο κηρύσσει τήν έλευθερία τοΰ λόγου ορίζει ότι. . . «' Η λογοκρισία
ώς καί παν άλλο προληπτικόν μέτρον άπαγορεύεται, έξαιρετικώς διά τούς κινηματο
γράφους δύνανται νά ληφθοΰν προληπτικώς μέτρα προς προστασίαν τής νεότητος . .
Καί έλήφθησαν τέτοια μέτρα μέ τό νόμο 4767 τής 24/28 Μαιου τοΰ 1930, μέ τον
όποιο άπαγορεύεται ή είσοδος στους κινηματογράφους παιδιών μέχρι μέν τοΰ δέκατου
έτους άπολύτως, άπό δέ τοΰ δεκάτου έως τοΰ δεκάτου τετάρτου, χωρίς τή συνοδεία
των γονέων των.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι καί για έφήβους πολύ μ,εγαλύτερης ήλικίας είναι
άνάγκη νά άπαγορευθή ή παρακολούθησις κινηματογραφικών έργων, μέ τά όποια
παρουσιάζονται συνήθως ώς ήρωες διάφοροι έγκληματίαι, τώ ν οποίων οί πράξεις
άπεικονίζονται κατά τρόπο άριστοτεχνικό, μέ προφανή κίνδυνο νά βροΰμε μιμητάς
άνάμεσα στούς νεαρούς θεατάς πού έχουν φαντασία. Καί έχουμε συγκεκριμένες γ ι’
αύτό περιπτώσεις, άπό τις όποιες θ’ άναφέρουμε μερικές, παίρνοντας αύτές άπό τά
άρχεΐα τής ελληνικής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Οί περιπτώσεις αύτές είναι οί άκόλουθες:
α) Τό Μάιο τοΰ 1923, έγινε στήν Πάτρα άπόπειρα κλοπής με άντικλείδι τοΰ
περιεχομένου ενός χρηματοκιβωτίου, σ’ ένα μεγάλο τότε έμπορικό οίκο. ’Επειδή
όμως δέν κατωρθώθη τό άνοιγμα τοΰ χρηματοκιβωτίου, ό κλέπτης άφήρησε μερικά
χρήματα πού βρήκε στά συρτάρια τών γραφείων, τά όποια έπειδή ήσαν κλει
δωμένα, τά διέρρηξε. ’Επίσης άφήρεσε καί ένα ρολόγι τοΰ τοίχου άξίας 10.000
δραχμών περίπου. Ό τρόπος τής κλοπής ήταν άριστοτεχνικός. Ό κλέπτης είχε
κλεισθή στο κατάστημα όταν τοΰτο ήταν άνοιχτό, καί κατά τό διάστημα τής νύχτας
έκανε τήν κλοπή, άφοΰ δέ άνοιξε κατόπιν τήν πόρτα άπό μέσα, έφυγε.
"Οταν έγινε άπό τούς άστυνομικούς τής ’Ασφαλείας ή έξερεύνησις τοΰ τόπου τοΰ
άδικήματος, βρέθηκαν ένα φυλλάδιο άστυνομικοΰ κινηματογραφικοΰ έργου, πού
περιέγραφε τή δράσι μιας συμμορίας, στο συρτάρι δέ τοΰ γραφείου ενός υπαλλήλου,
ήλικίας 17 έτών, βρέθηκαν πολλά τέτοια φυλλάδια. Τό γεγονός αύτό κίνησε ιδιαίτερα
τήν προσοχή τών άστυνομικών, άλλά έπειδή δέν υπήρχαν άλλες ένδείξεις ενοχής,
γιά τον υπάλληλο αύτό, δέν τοΰ έγινε κατηγορία. Τοΰ έγινε όμως τις επόμενες ημέρες
παρακολούθησις συστηματική καί ή παρακολούθησις αυτή άπεκάλυψε ότι αύτός—
ό όποιος σημειωτέον άνήκε σέ καλή οικογένεια—ήταν δ δράστης τής κλοπής καί
ότι είχε κρύψει τό ρολόγι σέ μιά υπόνομο πού τό στόμιο έξόδου της ήταν στήν άκτή.
Στήν υπόνομο δέ αυτή είχε εισχωρήσει όπως οί κλέπτες τοΰ κινηματογραφικού
έργου «Τά Μυστήρια τών Παρισίων». Ήρευνήθησαν τότε τά αίτια πού έσπρωξαν
τό νεαρό αύτό έφηβο στή διάπραξι τής κλοπής. Καί διεπιστώθη ότι είχε έπηρεασθή
τόσο άπό τις κινηματογραφικές άστυνομικές προβολές, ώστε έγινε σχεδόν ψυχοπαθής.
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β) Στην ’Αθήνα, στις 31-3-1930, συνελήφθη ό Ο.Ι., ετών 18, γιατί μπήκε μέ
προφανή εγκληματικό σκοπό στο έξοχικό ζυθοπωλείο του Κ.,σέ μια ερημική ακτή
του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας μαζί του ένα σιδερένιο λοστό καί μια φιάλη γεμάτη μέ
οινόπνευμα. 'Υπεβλήθη σέ λεπτομερή έξέτασι καί ώμολόγησε ότι είχε σκοπό τή
νύχτα να σκοτωση μέ τό σιδερένιο λοστό τή γρηά διευθύντρια του κέντρου, νά πάρη
όσα χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα θά εΰρισκε στο κατάστημα καί κατόπιν
να σκορπιση τό οινόπνευμα καί νά βάλη φωτιά σ’ αυτό, ώστε νά καή τό κατάστημα
και να παραπλανηθή έτσι ή ’Αστυνομία, νομίζοντας ότι έγινε ένα τυχαίο δυστύχημα.
Η έρευνα πού έγινε για τά αίτια πού έσπρωξαν τό νέο στο νά σχεδιάση τό φρικτό
διπλό έγκλημά του, άπέδειξε ότι αυτός ήταν καθημερινός· θαμώνας των λαϊκών
κινηματογράφων, όπου συνήθως έπαίζοντο άστυνομικά κυρίως έργα, είχε δέ τόσο
έπηρεασθή άπό αύτά, ώ σ τ ε νά λυπάται γιατί δεν κατώρθωσε νά τελείωση τό έγκλημα
που σχεδίαζε, ώστε νά γίνη καί αύτός ήρωας.
γ ) Στις 5-7-1929, είχαν συλληφθή στή συνοικία τ ώ ν ’Αθηνών «Έξάρχεια», οί
Λ .Γ ., έτών 15, μαθητής, Μ.Σ., ετών 15, μαθητής, Μ.Κ.,έτών 15, μαθητής καί Π.Λ.,
ετών 16, ήλεκτρομαθητής, οί όποιοι ανήκαν σέ πολύ καλές οικογένειες, πού έμεναν
στήν οδό Σμ. "Ολοι ήσαν τακτικώτατοι θαμώνες του κινηματογράφου τών «Έξαρχείω ν» καί είχαν συγκροτήσει μιά συμμορία κατά τό πρότυπο τών κινηματογραφικών
αστυνομικών ταινιώ ν μέ σκοπό τή διάπραξι κλοπών. ’Έτσι άφαιροϋσαν γνώμονες
άπο τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τούς οποίους πωλοΰσαν καί τό άντίτιμο τό έχρησιμοποιουν αποκλειστικούς γιά νά πηγαίνουν στους κινηματογράφους. Τό περίεργο
όμως ήταν ότι είχαν εφεύρει διαφόρους τρόπους—κατ’ άπομίμησιν εκείνων πού
εχρησιμοποιοΰντο άπό τούς ηθοποιούς τού κινηματογράφου—ώστε νά μπορούν
άλληλοβοηθούμενοι νά άφαιροΰν καί ηλεκτρικές λάμπες πού ήσαν τοποθετημένες
πολύ ψηλά. Αύτούς, λόγω τής ηλικίας των, ή ’Αστυνομία δέν τούς παρέδωσε στή
Δικαιοσύνη, άλλα στούς γονείς πού άνέλαβαν τό σωφρονισμό τους.
δ) Τό έτος 1930, συνελήφθη άπό την 'Υποδιεύθυνσι Γενικής ’Ασφαλείας’Α
θηνών 6 Π .Γ., έτών 17, άεργος γιά κλοπήν καί ύφαίρεσι καί έξηκριβώθη ότι τό προϊόν
αυτών κατηνάλωσε γιά νά ίδή κινηματογραφικά έργα. "Οταν τον ρώτησαν άν δού
λευε, άπάντησε ότι είναι μηχανικός κινηματογράφου ενώ ήταν άεργος, είχε δέ μο
ναδική έπιθυμία νά δουλέψη σέ κινηματογραφική έταιρεία. Έπεδίδετο στον άθλητισμό, είχε φαβορίτες (παραγναθίδες) καί γνώριζε τά ονόματα πολλών κινηματογραφι
κών άστέρων, ιδίως τώ ν άστυνομικών έργων. 'Όταν τού έγινε σωματική έρευνα,
βρήκαν ένα σημειωματάριο μέ συνθηματικές λέξεις σάν κρυπτογραφικού λεξικού.
Αύτός έσύχναζε στά καφωδεία όπου έκανε διαφόρους παλληκαρισμούς. Δυστυχώς
καί σήμερα εξακολουθούν πολλοί νέοι νά διαπράττουν άδικήματα καί ιδίως κλοπές
κ α τ’ άπομίμησιν τώ ν Ρ ι φ ι φ ί καί άλλων προτύπων τών νεωτέρων κινηματογραφι
κώ ν ταινιών.
Τελευταία μεγάλο κακό κάνουν στή νεολαία καί τά διάφορα τολμηρά φίλμς,
στά όποια προβάλλονται ρεαλιστικές εικόνες σέξ κατά τρόπον ώστε νά διαγείρουν
τις σεξουαλικές αισθήσεις τών νέοον καί νεανίδων. Συνέπεια τούτων είναι ή διάπραξις
σεξουαλικών εγκλημάτων, τά όποια πολλές φορές είναι αποτρόπαια, όπως έκεϊνα
τού δράκου τού Σεϊχ-Σού, στή Θεσσαλονίκη.
’Εναπόκειται λοιπόν σέ όσους έχουν υπεύθυνες θέσεις στή κοινωνία, νά λάβουν
μέτρα προστασίας τώ ν άνηλίκων καί τών νέων γενικά, οχι μόνον μέ άπαγορεύσεις,
άλλά μέ τήν παραγωγή ηθικοπλαστικών, ιστορικών, τουριστικών καί εύθύμων άκόμη
ταινιών, όπως ήσαν οί ταινίες τής μαντάμ Κιουρί, τού Παστέρ, κλπ. οί όποιες άφησαν
εποχή.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΠΩΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 0 ΣΟΦΕΡ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
-'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Si s

Ένώ γινόταν στο νεκροτομείο του νεκροταφείου της Ά ναστάσεως στον Πει
ραιά η νεκροτομή στο πτώμ.α του σωφέρ ’Αποστόλου Παχή, του δολοφονημένου μέσα
στο ταξί του, συνεργείο άπό ανιχνευτές καί φωτογράφους τοϋ τότε έγκληματολογικου
γραφείου Σημάνσεως τής ’Αστυνομίας έκανε μια εμπεριστατωμένη άνίχνευσι του
αυτοκινήτου 10.074 Ντότζ τοϋ θύματος. Βρέθηκαν ένα σωρό δακτυλικά αποτυπώ
ματα, άλλά τά περισσότερα ήταν τοϋ σκοτωμένου σωφέρ. Βρέθηκαν καί άλλα καί
φοτογραφήθηκαν, άλλά αύτά θά χρησίμευαν μόνο γιά νά βρεθή ό δολοφόνος άν
ανήκαν σ’ αυτόν καί άν εκείνος πού σκότωσε τό σωφέρ ήταν σεσημασμένος. ’'Αν
ανήκαν στο δολοφόνο καί άν αυτός δέν είχε άλλη φορά σημανθή, θά χρησίμευαν ώς
αποδεικτικό μέσο γιά την ένοχή του εάν καί όταν τον πιάνανε.
’Άρχισε ή έξέτασις των μαρτύρων. "Ενα μικρό παιδάκι άπό μακριά είχε δή
το αυτοκίνητο μέ τά άναμμένα φανάρια. Δέν είχε ακούσει τη πιστολιά, άλλά είδε
κοντά στο ταξί νά φεύγη κάποια γυναίκα. Περπατούσε πολύ γρήγορα καί έξαφανίσθηκε
προς τις Τζιτζιφιές. Είχε σχέσι μέ τό έγκλημα; Δέν εΐχε; "Αγνωστο.
Μιά ίερόδουλος όνόματι Καίτη πού τριγυρνοϋσε στην έρημική εκείνη περι
φέρεια καί είχε πόστο στά κακόφημα τότε κέντρα των Τ ζιτζιφιώ ν, είπε ότι κοντά
στο ταξί είχε δή μιά άλλη φιλενάδα της ίερόδουλο πού πήγαινε μαζί μέ δυο άν
τρες. Ήταν καί οί τρεις τους άναστατωμένοι. Ή Καίτη τή ρώτησε για τί ήταν τα 
ραγμένη καί αύτή είπε:
— Είδα τό σωφέρ τον ’Απόστολο τον Παχή σκοτωμένο μέσα στο άμάξι του
καί είμαι άναστατωμένη.
— Ποιόν σωφέρ σκότωσαν ένα χοντρό νόστιμο ώς 27 χρόνων; ρώτησε ή Καίτη
τή φιλενάδα της.
— Ναι έχει άριθμό 10.074 τό ταξί του.
— Μά αυτόν τον ξέρω είπε ή Καίτη. Τον κυνηγούσε άπό καιρό μιά φιλενάδα
του γιά νά τον σκοτώση.
— ΓΙοΰ θά βρούμε τή φιλενάδα του εκείνη;
— Στις Τζιτζιφιές, απάντησε ή Καίτη. Μά τον Παχή τον ξέραμε όλες εκεί
γιατί έφερνε πελάτες στά κέντρα μας καί ήταν γνωστός. Είχε κάποτε μιά φιλενάδ
άπό τις Τζιτζιφιές καί εκείνη άπειλοϋσε, όταν τήν παράτησε γιά νά παντρευτ ,
τή γυναίκα του, ότι θά τον σκοτώση γιά νά τον έκδικηθή. Βλέπεις ό μακαρίτης δέν
ήταν άπό τούς συνηθισμένους άγαπητικούς καί άντί νά συντηρήται, συντηρούσε
αυτός τή φιλενάδα του όταν ήταν άνύπαντρος καί μέ τό γάμο του τής έλειψε πιά τό
χαρτζηλίκι.
'Ο υπομοίραρχος έθεσε σέ κράτησι προσωρινή καί τήν Καίτη καί τήν άλλη
ίερόδουλο πού τήν έλεγαν Σταματίνα καί άρχισε νά έξετάζη τήν έκδοχή μήπως ή
παληά φιλενάδα τού Παχή, γιά λόγους άντιζηλίας μέ τή γυναίκα του, είχε κάνει τό
φονικό ή μήπως έβαλε κανένα άλλο άγαπητικό της νά ξεκάνη τήν παληά της
«άγάπη». Ή Σταματίνα επιβεβαίωσε τήν πληροφορία ότι ό Παχής εΐχε φιλενάδα ίε
ρόδουλο, άλλά διέψευσε άπόλυτα όλον τον παραπάνω διάλογό της μέ τήν Καίτη τή
νύχτα τού έγκλήματος. Σχετική άντίφασι στις δύο καταθέσεις.
— Τό κάνει άπό άχτι της, είπε ή Σταματίνα. Θέλει νά μέ άνακατέψη καί νά μέ
κάνη νά έχω μπερδέματα μέ τήν αστυνομία.
Στο άναμεταξύ ή Χωροφυλακή είχε πάει στο σπίτι του θύματος, στήν οδόν
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Ή οΰς 74 καί είχε βρή τή δυστυχισμένη τή γυναίκα του νά κλαίη καί νά οδύρεται
για τί μετά ό?ιθνύχτια ανησυχία γιατί δεν είχε γυρίσει ό άντρας της,έμαθε την άλλη
μέρα, πρωί-πρωί, γιά τό σκοτωμό του. ’Έλεγε στά κλάμματα καί στα άναφιλητα της
ότι είχαν τρία χρόνια παντρεμμένοι από άγάπη καί ότι είχαν δύο παιδάκια. "Ενα
δύο χρόνων άγοράκι, ένα μωρό κοριτσάκι καί πήγαιναν καί γιά τρίτο γιατί ή δυστυχι
σμένη γυναίκα, χήρα πιά, ώμολόγησε ότι ήταν πάλι τριών μηνών έγγυος. Καί έλεγε
μέ παράπονο ότι θά γεννούσε «κοιλάρφανο» μιά πού όταν τό παιδί της θα γεννιώταν, ο
πατέρας του θά είχε έξη μήνες σκοτωμένος.
'Η νέα καί όμορφη χήρα μέσα στη συφορά της δεν εξετάστηκε. Τής πήρε όμως
τόσο ή Χωροφυλακή όσο κι’ εμείς οΐ δημοσιογράφοι, πού τρέξαμε στο σπίτι τού σκο
τωμένου γιά καμμιά φωτογραφία, άρκετά λόγια. Ό ά.ντραξ της δεν είχε εχθρούς.
Μέ άγανάκτησι επίσης διέψευσε ότι ό « ’Αποστολής της» πού τή λάτρευε μπορούσε
νά είχε φΛενάδα. Προ τού γάμου τους μπορεί σάν άνθρωπος νά είχε φιλενάδα, άλλα
μετά τό απέκλειε κατηγορηματικά.
— Των άδυνάτων αδύνατον νά τον σκότωσαν γιά γυναικοδουλειά. Για να τον
ληστέψουν τον σκότωσαν τό δυστυχισμένο τον άντρα μου.
Τής είπαν γιά τά κέρματα πού βρέθηκαν απάνω του, τής είπαν για όλες τις
σημειώσεις καί τά γραμμάτια, άλλά ή χήρα έπέμενε ότι ό άντρας της έπρεπε να
είχε καί πολλά χαρτονομίσματα άπάνου του γιατί έπρεπε νά πλήρωσή εκείνες τις
ήμ-έρες ένα γραμμάτιο γιά τό αύτοκίνητο καί λεφτά δεν είχε άφήσει στο σπίτι του,
άλλά τά έσερνε όλα άπάνω του. Ξανάφερνε δηλαδή μέ τά λιεγόμενά της και πάλι
τήν εκδοχή τής ληστείας γιά νά μπερδέψη ακόμα περισσότερο τά τόσο μπερδεμένα
πράγματα.
’Α ντί γιά τή χήρα, έδωσε ?ιεπτομερή κατάθεσι ό πεθερός τού Παχή, Νίκος
Α ύλωνίτης, ένας ά,εβεντόγερος άπό τό Αιδωρίκι. Ή ταν κ ι’ αύτός πραγματικό ερεί
πιο από τό σκοτωμό τού γαμπρού του πού άφηνε κι’ όλας άπάνω του τη χήρα του και
τά τρία πιά παιδιά του καί είπε οτι ό σκοτωμένος ήταν φιλότιμος καί εργατικός.
Έπρόσθεσε ότι μέ τή δική του βοήθεια έκτισε ένα σπιτάκι μέ δυο δωμάτιά και
ενα κουζινάκι στά Πετράλωνα, στήν οδόν Ήοΰς. Ό πεθερός του πάλι γιά να μη
ξενοδουλεύη σέ ταξί άλλων, έβαλε τή μαγιά καί άγοράσθηκε ή Ντότζ πού δουλευε
τελευταία καί έκανε χρυσές δουλειές. Τό αμάξι τό είχε άγοράσει μέ πρόσθετη ενισχυσι πού τού είχε δώσει ό γνωστός του χρηματιστής Νικολα'ίδης, στον οποίον είχε
υπογράψει γραμμάτια γιά τό χρέος. Τον τελευταίο μήνα όμως δεν μπόρεσε νά δού
λεψη λόγου τής πανδημίας τού δάγγειου πυρετού καί γ ι’ αυτό δεν είχε πληρώσει ένα
δυο γ'ραμμάτια στή λήξι τους, άλλά αύτό δέν τον στενοχούρησε καί τόσο γιατί ο
χρηματιστής πού τον συμπαθούσε τού έδωσε πρόθυμα παράτασι.
’Από τήν κατάθεσι τού πεθερού έβγαινε άκόμα ότι εκείνο τό άπόγευμα τής
Τρίτης 2 ’Οκτωβρίου, ό μακαρίτης ό Παχής ξέγνοιαστος καί γελαστός είχε φύγει
άπό τό σπίτι καί τράβηξε γιά πίσω άπό τήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη, εκεί πού είναι
σήμερα ή άφετηρία τω ν λεωφορείων Φιλοθέης—Ψυχικού καί όπου τότε ήταν πιατσα
τα ξί καί έκ εΐ πάντα στεκόταν ό Παχής μέ τήν Ντότζ του. 'Ο πεθερός του επίσης
ακούσε άπό άλλους σωφέρ ότι κατά τό σούρουπο τής ’ίδιας ημέρας, ό Παχής επήρε
σέ κούρσα άπό τήν πιάτσα του δυο κοπέλες καί έναν άντρα καί ξεκίνησαν. Γιά πού;
’Ά γνω σ το άκόμα. Μετά ό Παχής βρέθηκε σκοτωμένος στά Γλυκά Νερά.
Ή προανάκρισις καί ή διερεύνησις γιά τό έγκλημα πού παρέμενε μυστηριώδες
καί άνεξιχνίαστο, συνεχιζόταν μέ προσοχή καί εντατικά. Βρέθηκαν δυό, μικρά τότε
κορίτσια, ή Σ ταματίνα Λαγού, 15 χρόνων καί ή Αλεξάνδρα Χωράφη,13 χρόνων,
εργάτριες στο εργοστάσιο φαρμάκων τής «Σάνιτας» καί αυτά κατέθεσαν ότι τό ίδιο
εκείνο βράδυ τής Τρίτης καί πριν πάη ό χωροφύλακας καί άνακαλύψη τό πτώμα,
περνούσαν άπό καμμιά εκατοστή μέτρα μακριά καί είδαν τό σταματημένο αυτό-
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κινητό με τα αναμμένα φώτα, άλλά δεν διέκριναν εις τδ κάθισμά του τον σωφέρ.
Είδαν στο σκοτάδι αγκαλιασμένους ενα άνδρα καί μια γυναίκα λίγο ττιδ πέρα. Τά
χαρακτηριστικά τους δεν μπόρεσαν να τά διακρίνουν, άλλά δπως έτόνισαν, ή γυναίκα
φορούσε ανοικτού χρώματος ροϋχα. Τά δύο κορίτσια γύρισαν στά σπιτόπουλά τους
εκεί γύρω και μετά μισή ώρα περίπου ακόυσαν ενα πυροβολισμό. Λίγο υστέρα βρέ
θηκε και ο Παχής σκοτωμένος μέσα στο αύτοκίνητό του. Τά ϊδια μέ μικρές διαφορές
κατεθεσε και ενα παιδάκι, 10 χρόνων τότε, ό Χρηστός Δαγρές.
Ο υπομοίραρχος Σκάγιαννης άνέκρινε καί ξαναανέκρινε τις δυο κακόφη
μες γυναίκες, την Σταματίνα Πανώριου καί την Καίτη Κουσελάκη γιά νά έξακριβωση το ποτέ η Καίτη είχε δη την Σταματίνα ταραγμένη καί αυτή τής είπε δτι
είχε δή σκοτωμένο το σωφέρ καί έγινε συζήτησις γιά την παληά φιλενάδα του σκο
τωμένου που τον κυνηγούσε για νά τον σκοτώση. Έτρόμαξε κυριολεκτικά νά βγάλη με το τσιγγελι και να διαπιστώση δτι ή Ματίνα είχε δή τον σκοτοομένο σωφέρ
μετά και αφού τον είχε βρή πρώτος ό χωροφύλακας Λαδάς. 'Ώστε από δλο εκείνο τό
διάλογο που είπαμε προηγουμένως άνακριτικώς δεν έβγαινε παρά τό δτι 6 Παχής
κάποτε είχε μια φιλενάδά ιερόδουλο καί δτι την συναντούσε σέ ένα από τά γύρω τής
Τζιτζιφιες κέντρα. Και έχρειάσθηκαν καί φοβέρες σ’ αυτές τις δύο ελευθερίων η
θών γυναίκες, την Καιτη καί τή Σταματίνα, γιά νά μαρτυρήσουν δτι τό κέντρο
όπου σύχναζε ο Παχής καί πήγαινε κανένα πελάτη του, πού ήθελε νά γλεντήση μέ
γυναίκες, ήταν το κεντρον Φ.Φ.Φ.Φ.Φ. (Φίλε, φέρε, φίλουε, φάγετε, φύγετε) των
Τζιτζιφιών που το λεγανε μέ μιά λέξι τά 5 Φ καί δτι ή έλευθεριάζουσα πού είχε
σχεσεις ο Παχής ήταν μια κάποια Δήμητρα Βασιλείου. Γιά σχέσεις μ’ αύτή τή Δή
μητρα Βασιλείου είχε μιλήσει στή κατάθεσί του καί ένας φίλος τού θύματος ό Γ.
Παπάς.
Ο Παπάς είχε πή δτι ό Παχής είχε γνωρίσει τή Δήμητρα Βασιλείου, πολύ
πριν απο το γάμο του, στο Μεσολόγγι πού δούλευε καί συζοΰσε μαζί της. Αύτή τού
είχε κολλήσει για καλα. Μετά δμως ό Παχής, πού ήταν τίμιο παιδί, τήν παράτη
σε και παντρεύτηκε την κόρη τού τσοπάνου Νεοχωρίτη. Ή Δήμητρα κατά τον ίδιο
μαρτυρα τον απειλούσε και ο « ’Απόστολος ξέροντας δτι μ,ποροΰσε νά φθάση στά
άκρα προσπαθούσε να απαλλαγή ήρεμα άπ’ αύτή. Μετά τό γάμο του ή Δήμητρα
ολο τού ζητούσε λεφτά καί τον βύζαινε. Τον έβριζε καί τον έξεβίαζε. Αύτή τον
απειλούσε και ο Παχής ξέροντας δτι μπορούσε νά φθάση στά άκρα δανειζόταν λε
φτά^ απο φίλους του για να τής δίνη γιατί φοβότανε γιά τήν οικογενειακή του ευ
τυχία. Λάτρευτε βλέπετε τή γυναίκα του».
Ο ίδιος μάρτυρας είπε καί άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα : "Οτι ό Πα
χής παρα την ενισχυσι τού πεθερού του είχε δανεισθή μέ γραμμάτια από τον γνω 
στό του χρηματιστή Νικολαίδη καί ένα άλλον Παναγιώτη Δενδρινό 50.000 δραχ
μές και είχε υπογράψει γραμμάτια καί μέρος άπ’ αύτά τά λεφτά είχε διοχετευθή
στη Δημητρα Βασιλείου. Κατα τον φίλο αύτό Παπά, ή Δήμητρα καί δχι ό δάγγειος
ήταν η αφορμή που ο Παχής δεν μπόρεσε νά πληρώση ένα γραμμάτιο 14.000 δρα
χμών ^και το είχε ανανεώσει. Πριν άπό 15 ήμ,έρες ή Δήμητρα ζήτησε καί άλλα λε
πτά, αλλα ο Παχής δεν τής έδωσε, γιατί ήθελ,ε νά ξεκόψη μαζί της καί τότε εκείνη
απειλούσε οτι θα τον σκοτωση. Ο Παπάς λοιπόν έπέμενε δτι ή Δήμητρα Βασιλείου
είχε σκοτώσει τον Παχή πού δεν έννοοΰσε νά παρατήση τή γυναίκα του καί τά παι
διά για χατηρι της ή θα είχε βάλει άλλους νά τον σκοτώσουν.
Τρόμαξε να βρή τη διεύθυνσι αυτής τής Δήμητρας Βασιλείου ό υπομοίραρ
χος και να την πιαση. Γιατί αυτή άπλούστατα, δπως αποδείχθηκε αμέσως, είχε
παρατήσει απο καιρό το επάγγελμά τής ίεροδούλου. Είχε παντρευθή καί εκείνη μέ
νόμιμό γάμο έναν αρτεργάτη, τον Δημήτρη Μαμελοΰκο καί συμπλήρωνε τά δσα
κερδιζε ο άντρας της κάνοντας τή χαρτορίχτρα. Ή Δήμητρα ήταν μελαγχροινή καί
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τα μαλλιά της ήταν μαύρο κοράκι. Γιατί ήταν φελάχα άπό την ’Αλεξάνδρεια από
πατέρα φελάχο καί άπό μάννα Έλληνίδα. Μετά πήγε στη Μικρά ’Ασία παντρεύ
τηκε τό Βασιλείου, άλλά στην Μικρασιατική καταστροφή πέθανε ό άντρας της
και μετά έγινε ίερόδουλος. Τελευταία ξαναπαντρεύτηκε τό Μαμελοϋκο καί έκανε
τ7) χαρτορίχτρα. Ξενόπλενε κι’ δλας. Ή ταν αδύνατο ή καφφέ τρίχα να άνήκε σ’
αυτήν. Στην κατάθεσί της ώμολόγησε δτι πραγματικά είχε σχέσεις ερωτικές μέ
τον σωφερ Άποστολο Παχή, άλλά πριν παντρευτή εκείνος. Άφοϋ παντρεύτηκε αύτος ξέκοψαν και παντρεύτηκε κ ι’ εκείνη μέ τό Μαμελοϋκο.
Πρόβαλε ή Δήμητρα αμέσως τό άλλοθι. "Ολη την ημέρα του εγκλήματος
ήταν στην πεθερά της πού έμενε στην οδόν Σαλαμΐνος 4 καί έπλενε ώς τή νύχτα.
Ε κεί είχε ελθει καί ό άντρας της καί τή βρήκε. Καί αυτός εκείνο τό βράδυ έκοιμηθηκε στής μάννας του. ’Εκεί βρισκόντουσαν καί οί δύο σύζυγοι άπό τις 9 εως
τις 10 το βράδυ. Καί ή Δήμητρα κατέληξε :
Ναι ε ί χ α μ ε σχέσεις καί αύτός καί έγώ πριν άπό τό γάμο μας δμως. Παν
τρεύτηκε αυτός, παντρεύτηκα κι’ έγώ καί χωρίσαμε φιλικά. Πολιτισμένα πράγ
ματα κ. αστυνόμε. Ούτε άπειλές, οΰτε φοβέρες, ούτε λεφτά του έπαιρνα οΰτε τί
ποτε απο αυτα. Ό λα δσα σάς είπαν είναι συκοφαντίες καί λόγια παράλογα. Δόςα σοι ο θεός κερδίζω αρκετά μέ τον άντρα μου ώστε νά μή ζητάω άπό τούς παληους αγαπητικούς μου. ’Αλλά διάφοροι πού πήγαιναν στά 5 Φ δπου σύχνα
ζε ο Τολης ο Παχής, λόγω τής δουλειάς του καί μόνο,δταν μέ έβλεπαν νά περνώ,
τον επειραζαν για μένα καί του έλεγαν :
Τόλη... Τό παληό σου άμόρε. Ή παληά σου φιλενάδα. ΤΙ λεγάμενη.
Στο άναμεταξύ ή προανάκρισις μή μπορώντας νά άποδείξη την ένοχή τής
Δήμητρας καί του άντρός της τού Μαμελούκου στο έγκλημα, παράτησε γιά λί
γο αυτή την εκδοχή χωρίς νά την εγκατάλειψη όλοσχερώς καί άρχισε νά έξετάζη
γ ια το που είχε πάρει κούρσες ό Παχής την τελευταία ημέρα τής ζωής του. Στην
ερευνά αυτή, που έπρεπε νά είχε γίνει άπό τήν πρώτη στιγμή πού βρέθηκε σκοτω
μένος ο σωφέρ, έλαβε πια μέρος καί ό τότε υπασπιστής τής ’Ασφαλείας Χωροφυ
λακής τού Πειραιώς, αείμνηστος υπομοίραρχος Γιαλουράκος, πού άντισυνταγματαρχη πια τον έξετέλεσαν κατά τά 1944 οί Έαμοκομμουνισταί στήν Καλαμάτα.
Αρχισαν λοιπόν άπό τον πίσω άπό τήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη σταθμό ταξί, δπου έ
κανε παντα πιατσα ο ’Απόστολος Παχής. Καί άπό τούς άλλους σωφέρ έμαθαν οτι
την Τρίτη 2 ’Οκτωβρίου καί άκριβώς γύρω στις 6.30 τό άπόγευμα, ένώ ό Παχής ήταν απάνω στο ταξί του, ήλθε στο σταθμό άπό τήν όδό Ίπποκράτους μιά
παρέα. Ηταν ένας κύριος «καθώς πρέπει» πού τον είχαν βάλει στή μέση δυο κο
πέλες ή νεαρες κυρίες μέ πολύ καλή έμφάνισι. Ή μία άπο αύτές φορούσε άσπρα
ρούχα. Οί δύο νέες καί ό κύριος έπροχώρησαν καί όταν έφτασαν στήν πιάτσα, ζή
τησαν να παρουν τα ξί καί πρώτα διάλεξαν εκείνο πού ήταν πλάι στή Ντότζ τού
Παχή. ’Εκείνο δμως τό ταξί είχε κάποια βλάβη καί δ σωφέρ του τούς υπέδειξε νά
μπουν στο ταξί τού Παχή. Πράγματι έμπήκαν μέσα στή Ντότζ 10.074 τού Παχή
και έφυγαν. Γιά πού τράβηξαν ; "Ενας δυο σωφέρ πού ήταν στήν πιάτσα είπαν δτι
ακόυσαν τον κύριο νά δίνη έντολή στον οδηγό τού ταξί νά τραβήξη κατά τό Κα
λαμάκι.
Ο Τύπος ήλθε γιά άλλη μιά φορά βοηθός στήν έξερεύνησι ενός έγκλήματος,
γ ια τί όταν στά πολύστηλα, πού δημοσιεύαμε κάθε μέρα γ ι’ αυτό τό έγκλημα, κάνα
με έκκλησι γιά όποιον είχε δή τή Ντότζ μέ τον ένα κύριο καί τις δύο νεαρές γυναί
κες σε κανένα κέντρο τού Καλαμακιοΰ νά προσέλθη γιά νά διευκολύνη τις άστυνομικες ερευνες, παρουσιάσθηκε ένας άλλος οδηγός ταξί ό I. Γερμ.ανάκης πού κατέθε
σε ότι κατα τις 7 τό βράδυ καί ένώ ήταν στο Καλαμάκι καί στο κέντρον «Ζέφυ
ρος», είδε τήν Ντότζ του Παχή νά φθάνη καί νά σταματάη άπ’ έξω. Κατέβηκε ό
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κύριος μέ τήν νέα την άσπροφορεμένη καί μέ τήν άλλη νέα, τυού κανείς δεν μπόρεσε νά καθορίση το χρώμα του φορέματος της καί κάθησαν κάτω στη θάλασσα, σ’
ένα τραπεζάκι. 'Ο Παχής τότε ζήτησε ένα εργαλείο άπό τό Γερμανακη για να σφί
ξη τα μπουλόνια των τροχών μήπως του φύγη κανένας τροχός στο δρομο και αφού
τά βίδωσε, κάθησαν μαζί σ’ ένα τραπεζάκι καί κουβέντιασαν. Οί έπιβατες του αύτοκινήτου του Παχή έκαθόντουσαν πέρα καί φαινόντουσαν τελείω ς άσχετοι με τον
σωφέρ τους. Τό ταξίμετρο τής Ντότζ του Παχή έγραφε στο Καλαμάκι γύρω στις
80 δραχμές.
Ό διευθυντής του «Ζεφύρου» Τάκης Παπαπαναγιώτου επιβεβαίωσε και αυτός
τήν άφιξι τής τριάδας μέ τό αυτοκίνητο τοϋ Παχή καί είπε ότι ό κύριος μέ τις δύο
νέες έκάθησαν εις ένα τραπεζάκι καί παράγγειλαν ένα μπαρμπούνι, γόπες και ήπιαν
εννέα μπύρες. 'Ο σωφέρ είχε μείνει στο αύτοκίνητό του στο ταξί καί υστέρα εκαθησε
απ’ έξω άπό τό κέντρο καί φαινόταν ότι δέν είχε καμ,μιά σχέσι ούτε καν γνωριμία
μέ τήν πελατεία του, ή οποία δέν τον έκέρασε ούτε μια μπύρα. Ό διευθυντής τού
κέντρου εΐπε ότι ή ((παρέα)) τής τριάδας έφθασε γύρω στις 7.30 και μετά μίση
ώρα, δηλαδή γύρω στις 8 μέ 8.15 έφυγε άπό τό «Ζέφυρο» μέ τό ΐδιο ταξί
τοϋ Παχή. Σημειωτέου ότι οί καταθέσεις τοϋ σωφέρ Γερμανάκη καί του Παπαπα
ναγιώτου έπιβεβαιώθηκαν στήν έντέλεια καί άπό μιαν άλλη κατάθεσι ένός πελά
του τοϋ κέντρου «Ζέφυρος», ένός Γ. Ίασωνίδου. Πάντως είχε άποδειχθή ότι γύρω
άπό τις 8 μέ 8.15 τό βράδυ τής 2 ’Οκτωβρίου 1928, ό σωφέρ ’Απόστολος Παχής
είχε φύγει έχοντας μέσα στο ταξί του ένα άντρα «καθώς πρέπει» καί δυο νεες
«καλής τάξεως» άπό τό κέντρο «Ζέφυρος» τοϋ Καλαμακίου καί μετά μια ώρα
πάνω κάτω είχε βρεθή σκοτωμένος άπάνω στο βολάν τοϋ αύτοκινήτου του άπό τό
χωροφύλακα Λαδά, στα Γλυκά Νερά του Μοσχάτου καί σέ άπόστασι εκατό μέτρων
πάνω άπό τό ρεΰμα τοϋ Κηφισού.
Είχαν σχέσι αύτός ό κύριος καί οί δύο νέες γυναίκες μέ τη δολοφονία τοϋ σω
φέρ ή εις τό έγκλημα ήταν ανακατεμένη μέ όργανά της ή Δήμητρα Βασιλείου ή Μαμελούκου ή άλλος κανένας ;
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των κ. κ. συνδρομητών δτι τήν βι
βλιοδεσίαν των « ’Αστυνομικών Χρονικών» έδέχθη νά πραγματοποιή, μέ σχετικήν εκπτωσιν, ήτοι : δερμ.ατόδετον άντί 27 καί
πανόδετον άντί 17 δραχμών, ό επί τής όδοΰ Μεσολογγίου καί
Τζαβέλλα (Έξάρχεια) βιβλιοδέτης κ. Δ. ΙΊιπέρης, τηλ. 625.796.
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ΜΕΡΙΚΑ! ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
---------------------------- ' Υπό του ’Αστυνόμου Α ' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ -------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

6) Κατόπιν άμέσως περιτυλίσσομεν διά του καταλλήλου οργάνου τό έκτεθέν εις τό φως φιλμ καί εις την θέσιν αύτοΰ φέρομεν τό έπόμενον, αν ύπάρχη.
Έ δώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ιδιαιτέρως εις τάς μηχανάς αΐ όποια χρησι
μοποιούν «ρόλ — φιλμ », διότι δυνατόν νά λάβωμεν καί νέαν φωτογραφίαν επί τοϋ
αύτοΰ φίλ^μ. Τό αποτέλεσμα 0ά είναι νά ά π ο λ έ σ ι ο μ ε ν κ α ί τ ά ς δύο. Τό
λάθος αύτό δεν δύναται νά συμβή εις ώρισμένας μηχανάς τύπου ((Λάϊκα».
"Οταν λαμβάνωμεν εικόνα αντικειμένου υπό ήλιακόν φως, ή θέσις τής μηχα
νής πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε τό φως νά μή πίπτη κατ’ εύθεΐαν επι τοϋ φα
κού, άλλά νά πίπτη επί τής μιας έκ των δύο πλευρών τής μηχανής. Τό πλάγιον
φως ελαττώνει τάς μεγάλας α ν τ ι θ έ σ ε ι ς των σκιών καί δίδει καί ά ν α γ λ υφ ο ν μ,ορφήν εις την εικόνα τοϋ αντικειμένου. Πρέπει πάντοτε να εκλεγωμεν μετά
μεγάλης προσοχής τό φ ό ν τ ο τής είκόνος μας τό όποιον πρεπει να είναι ομοιομορφον καί άπλοΰν. "Αν τό φόντο δεν είναι κατάλληλον, άφήνομεν ά ν ο ι κ τ ο ν όλο
τό διάφραγμα τοΰ φακοΰ καί ά π ο μ α κ ρ ύ ν ο μ ε ν έξ αύτοΰ—από τοϋ φοντου —
τό άτομον, οπότε τό φόντο θά έμφανισθή συγκεχυμένου επί τής φωτογραφίας, ε λλ ε ί ψ ε ι ο π τ ι κ ο ύ β ά θ ο υ ς . Καλόν είναι νά χρησιμοποιώμεν πάντοτε ένα
τύπον φίλιμ, ώστε έκ τής παρακολουθήσεως καί μελέτης, νά εί'μεθα εις θεσιν να
καθορίζωμεν τον καλύτερον χρόνον έκθέσεως διά τάς μελλοντικάς λήψεις τών εικόνουν μας. 'Ό ταν λαμβάνωμεν φουτογραφίας μέ αντίθετον φωτισμόν — κόντρα —
πρέπει νά προστατεύωμεν κάπως τον φακόν τής μηχανής, δηλαδή νά τον σκιάζωμεν
διά τής χειρός μας, διά μιας έφημερίδος ή νά χρησιμοποιούμε την σκιάν ένός δέν
δρου, οικίας κλπ., ώστε αί ήλιακαί άκτΐνες νά μή πίπτουν κατ’ εύθεΐαν επι τοΰ
φακού. Τό πλέον κατάλληλον μέσον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι το ει
δικόν όργανον τό όνομαζόμενον «παρασολέϊ», αν βεβαίως διαθέτωμεν. Καλών είναι
εις τάς φουτογραφήσεις «κόντρα λωυμιέρ» νά άνοίγωμεν εν διάφραγμα περισσότε
ρόν τοΰ κανονικού, δηλ^αδή άν τό κανονικόν ήτο «4,5» εις τήν περίπτωσιν τοΰ αν
τιθέτου φωτισμοΰ νά είναι «3,5». Μία άπό τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας τών αρχαρίουν φωτογράφων είναι ή κατανόησις τοΰ προορισμού καί τοΰ τρόπου χρησεως
τοΰ «τηλεμέτρου» καί «βιζέρ» τής μηχανής, δηλαδή τοΰ οργάνου έκείνου τής μηχα
νής τό όποιον θέτομεν προ τοΰ όφθαΰλμοΰ μας καί μέσω αύτοΰ, εις μέν τας απλας
μηχανάς — κουτιά — βλιέπομεν τό όλων άντικείμενον καί τό τυχόν περιβάλλον αύτοΰ
τοΰ οποίου θέλομεν νά λιάβωμεν τή φωτογραφίαν, εις δέ τάς τελειοτέρας μηχανας,
έκτος τής παρατηρήσεως τοΰ αντικειμένου έκ τοΰ ίδιου σημείου καθορίζομεν και
την άπόστασιν αύτοΰ άπό τήν μηχανήν. "Οθεν τό βιζέρ μάς παρέχει τήν δυνατότητα
νά παρατηρώμεν τό άντικείμενον, νά διαπΐστώνωμεν τό μέγεθος τό όποιον θά άποτυπωθή επί τοΰ φιλμ άπό τήν άπόστασιν έκ τής οποίας παρατηροΰμεν τό άντικείμενον.
Ε πο μ ένω ς άπό τό βιζέρ καί μ,όνον άπ’ αύτό, διαπιστώνομεν άν τό άντικείμενον μας
θά άπεικονισθή όλόκλτηρον έπί τοΰ φιλμ ή θά τοΰ λείπουν λν.χ. τά. . . πόδια και ή
κεφαλή ή θά ύπάρχη μέν ή κεφαλή, άλώά θά του λείπουν τά πόδια ή τό χέρι ή το
μέγεθος αύτοΰ θά είναι τόσον πολώ μικρόν, ώστε νά καταλαμβάνη μίαν πολύ μικράν εκτασιν (εν ή δύο εκατοστά μόνον) έπί φιλμ 5 x 5 έκατ. Πολλώ.κις ή. . . αποκεφάλισις τοΰ είδώλωυ όφείλωται εις τήν μεγάάην πίεσιν, ή όποια άσκεΐται επι της
μηχανής κατά τήν στιγμήν τής λνήψεως τής φωτογραφίας μέ αποτέλεσμα να μετακινηθή αυτή προς τά κάτω καί οΰτω νά παραμείνη έκτος τοΰ φιλμ ή κεφαΛη του
φωτογραφουμένου άτόμου, ή άλΛο σημεϊον ετέρου άντικειμένου. Προς αποφυγήν
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των αναφερομενων περιπτώσεων, ρυθμίζομεν τδ μέγεθος τοΰ φωτογραφουμένου
αντικειμένου κατά τοιοϋτον τρόπον, ούτως ώστε νά μην έγγίζη — φθάνη — μέχρις
ακριβώς των άκρων των πλευρών τοΰ βιζέρ, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει καί ή
ελάχιστη μετακίνησις της μηχανής θά έχη ώς άποτέλεσμα νά παραμείνουν έκτος
τοΰ φιλμ τμήματα τής μιας ή τής έτέρας πλευράς αύτοΰ ή άμφότερα. Διά τούτο
το είδωλον τοΰ άντικειμένου πρέπει νά μην έγγίζη μέν τά άκρα τοΰ βιζέρ, άλλά καί
να μην άπέχη καί πολύ έξ αύτών. Διά νά σμικρύνωμεν ή μεγεθύνωμεν τδ μέγεθος
τής εικονος επι τοΰ βιζέρ, μεταφέρομεν την μηχανήν μας εις την πρώτην περίπτωσιν προς τα όπίσω καί πρδς τά έμπρδς εις την δευτέραν. ”Αν τδ μέγεθος τής αρνη
τικής είκόνος τής μηχανής είναι τετράγωνον π.χ. 4 1/2 X 4 1 /2 ή 5 1 /2 X 5 1 /2,
ως είναι εις τάς μηχανάς τύπου «Ρεφλέξ», δέν υπάρχει ανάγκη αντιστροφής τής
μηχανής, άλλ αν είναι ά ν ι σ ο ν όπως εις τάς μηχανάς τύπου «Λ άϊκα» 3 1 / 2 x 2
1/2 ή εις τάς μηχανάς 6 X 9 ή 9 X 12, τότε, εις άς περιπτώσεις λαμβάνομεν φ ω 
τογραφίαν ατόμων 2 έως 4 καί μάλιστα όρθιων, δέον νά παρατηρώμεν τδ άντικείμενον άπδ την πλέον μεγάλην πλευράν τοΰ βιζέρ. Κατ’ αύτδν τον τρόπον τδ εϊδωλον τών ατόμων θά άποτυπωθή έπί τοΰ φιλμ μεγαλύτερον, ενώ άν λάβωμεν την
φωτογραφίαν, θέτοντες εις οριζόντιον θέσιν την μηχανήν διά νά άπεικονισθή ολό
κληρον τδ σώμα των έπί τοΰ φίλμ, θά πρέπη νά μετακινηθώμεν πρδς τά όπίσω,
κατα πολύ καί ώς έκ τούτου τδ μέγεθος τοΰ ειδώλου τών προσώπων έπί τοΰ φ'Αμ
θα είναι κατά πολύ μικρότερον. Τδ γεγονός τοΰτο έχει μεγάλην σημασίαν, διότι
κατα την εκτυπωσιν τής θετικής φωτογραφίας, όσον μικρότερα είναι ή άρνητική
εικιυν, τοσον ασαφής είναι ή φωτογραφία, δηλαδή ή εικών χάνει καί εις ζωηρότητα
τόνων καί εις καθαρότητα λεπτομερειών.
Αΐ φωτογραφίαι, αίτινες λαμβάνονται τάς δ ύ ο π ρ ώ τ α ς καί τάς δ ύ ο
τ ε λ ε υ τ α ί α ς ώ ρ α ς τ ή ς η μ έ ρ α ς , έχουν τάσιν πρδς τήν έ ρ υ θ ρ ά ν
α π ό χ ρ ω σ ι ν . Τοΰτο οφείλεται εις τδ ότι ή ατμόσφαιρα εις τά χαμηλά σημεία
αυτής είναι πυκνοτέρα καί έπομένως απορροφά τήν άκτινοβολάαν τών μικρότε
ρων κυμάτων (χρώμα μπλέ) εύκολώτερον, ένω ή ακτινοβολία τώ ν μικρότερων κ υ
μάτων (έρυθρών) διέρχεται εύκολώτερον.
Αΐ καλύτεραι φωτογραφίαι είναι έκειναι αί όποΐαι λ.αμβάυονται τυχαίως, έκεΐναι
δηλαδή τών όποιων ή λήψις δέν είναι προσχεδιασμ,ένη, άλλά πολλάκις καί ή προσχεδιασμένη φιοτογραφία λαμβάνεται κατά τρόπον, ώστε νά ύπερισχύη τδ στοίχείον τοΰ αύθορμητισμοΰ.
Ή σύνθεσις τής είκόνος παίζει μεγάλον ρόλον, δηλαδή τδ σημεΐον — ή γ ω 
νία — άπδ τδ όποιον θά λάβωμεν τήν εικόνα, τί θά συμπεριλάβωμεν καί τί θά παραλείψωμεν έξ αύτής. Τί θά έξάρωμεν περισσότερον καί τί θά άμβλύνωμεν. Αί φωτο
σκιάσεις θά δώσουν μεγάλον οπτικόν πεδίον εις τήν εικόνα μας ή μικρόν ; Πότε
έπιβάλλεται τδ πρώτον καί πότε είναι επιβλαβές. Ό χρόνος λήψεως τής είκόνος
κινούμενων αντικειμένων μάς ύποχρεοΐ νά χρησιμοποιώμεν ώρισμένον χρόνον, τόν
όποιον δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν άν έπιθυμώμεν ώρισμένην έμφάνισιν τής είκό
νος μας. Αί μεγάλαι χρωματικαί άντιθέσεις ή φωτοσκιάσεις επιβάλλουν χρήσιν
πολύ εύαισθήτου φίλμ, καταλλήλου φίλτρου καί ειδικού τρόπου έμφανίσεως.
Σ υ ν τ ή ρ η σ ι ς φ α κ ώ ν . Μήν έγγίζετε ποτέ τδν φακόν μέ τά δάκτυλα,
διότι συντελείτε εις τήν καταστροφήν αύτοΰ. 'Ο κ ο ν ι ο ρ τ δ ς είναι ό ύπ’ άριθ.
1 έ χ θ ρ δ ς τών φακών. Διά τοΰτο πρέπει νά τούς προφυλάσσετε άπ1 αύτδν μετά
μεγάλης προσοχής. Ή καθαριότης τών φακών πρέπει κανονικώς νά γίνεται μόνον μέ
ειδικά πολύ μαλακά πινελάκια. 'Η καθαριότης μέ τδ ειδικόν ύφασμα ή χάρτην χρειά
ζεται μεγάλην, μά π ο λ ύ μ ε γ ά λ η ν π ρ ο σ ο χ ή ν , διότι δυνατόν νά προκαλνέση
γραμμάς — ξέσματα — λίαν έπιβλαβεΐς εις τδν φακόν κατά τήν τριβήν άπδ τά σκλη
ρά σωματίδια τής σκόνης. ’Ιδιαιτέραν προσοχήν χρειάζονται οί έπίχριστοι (μπλέ) φα
κοί, διότι ή έπίχρισις φθείρεται εύκολώτερον.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ Ε Π ΙΤ ΥΧ ΙΑ !

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ KRAFTER
---------------------------------- Ύ π ίι τοϋ τ. Άνθυτταστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ___________________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Κι’ αύτή^ήταν ή αλήθεια. Καμμ,ιά μήνυσι γιά άπάτη δεν είχαμε στα χέρια
μας. Τα μονά ενοχοποιητικά στοιχεία ήσαν τά έ'ντυπα των φορτωτικών, οί σφρα
γίδες και το καλαθι τω ν άχρηστων. Το καλάθι των άχρήστουν μέ τά τσαλακωμένα
χαρτιά που θα τό περιφρονοΰσε όποιος τό έ'βλεπε, έπαιξε τον σπουδαιότερο ρόλο.
'Ε κεί μέσα βρέθηκε ό ανεκτίμητος θησαυρός γιά την άνάκρισι, ή άπόδειξις τής ένοΖ'ήζ τής συμμορίας τω ν Krafter. 'Όλα έκεΐνα τά τσαλακωμένα χαρτιά ήσαν δεί
γματα διάφορων υπογραφών με τις οποίες εξησκεΐτο ό Λεωνίδας στην άπομίμησι. Στοιχείο σοβαρο και αποκαλυπτικό για τις δυνατότητές του στην πλαστογράφησι και της πιο δύσκολης υπογραφής. Κατόπιν τούς ρωτήσαμε γιά τά επιστολό
χαρτα μέ τις διάφορες φίρμες πού βρήκαμε στο σπίτι τής μητέρας τους καί οΐ δυο
σαν συνεννοημένοι είπαν ψέμματα.
• ' Εμείς στις δουλειές μας, είπεν ό Γιάννης, χρησιμοποιούμε άφθονο χαρ
τί. Γα βρήκαμε εγκαταλελειμμένα σ’ ένα τυπογραφείο καί τά αγοράσαμε.
Χαμογελάσαμε μέ τήν παιδιάστικη δικαιολογία τους, γιατί ξέραμε πώς οί
φίρμες και τά ψευδώνυμα ήσαν δικά τους. Στο μεταξύ ήρθε στην ’Ασφάλεια καί
ό καφεπώλης τοϋ μεγάρου τής όδοΰ Κρατίνου 11, Μενέλαος Άμπατζής, πού τον
είχαμε καλέσει γιά άναγνώρισι.
Ο Α μπατζής μας είπε πως κατα τον Μάρτιο τού 1935, ήρθε στο μέγαρο
ένας μεσοκοπος κύριος και ενοίκιασε στον πρώτο οροφο τό ύπ’ αριθμόν 4 γραφείο.
Σέ λίγες μέρες ήρθε καί εγκαταστάθηκε ό Pierre Lacri καί είδα πώς ό κύριος πού
ενοίκιασε^ τό γραφείο ήταν ό πατέρας του. Μά ξαφνικά τον ’Ιανουάριο τού 1936
χάθηκε. ’ Ηρθε ή ’Αστυνομία καί τον ζητούσε καί μάλιστα πήρε άπό τό γραμμα
τοκιβώτιό του δ,τι υπήρχε μέσα, έπιστολές καί τηλεγραφήματα.
•—
τον γνωρίσης αν τον δής ; τοϋ είπε ό ύπαστυνόμος.
Και βέβαια, απηντησε. Τοσο καιρό μνπαινόβγαινα στο γραφείο μέ καφέδες.
Τότε ό άστυνόμος Τσαγκλής έβαλε ανάμεσα σέ 5-6 αστυφύλακες μέ πο
λιτική περιβολή τούς άδελφούς Ριφάλδη καί κάλεσε τον Άμπατζή.
— Είναι κανένας απ’ αυτούς ό Pierre Lacri ; τον ρώτησε.
—'Ο κύριος, είπ ε άδίστακτα καί έδειξε τον Λεωνίδα.
’Εκείνος προσπάθησε νά τον διαψεύση, λέγοντας.
— Μέ παρομοιάζει μέ τον άνθρωπο πού καταζητείτε.
Κατόπιν δείξαμε στον Ά μπατζή καί διάφορες φωτογραφίες μέ άνάμεσά
τους τη φωτογραφία του πατέρα τους, Χρήστου Ριφάλδη, πού είχα πάρει άπό τη
Σήμανσι. ’Αμέσως τήν ξεχώρισε.
— Αύτός είναι ό ένοικιαστής τοϋ γραφείου 4, είπε.
Μετά τήν άναγνώρισι καί τήν κατάθεσι τού Ά μπατζή, πήραν σειρά δύο ακό
μη ένοικοι τοϋ μεγάρου τούς οποίους είχαμε καλέσει. Ό Στέλιος Κολίτσης καί ό
Δημήτριος Κανδρίτης. Καί_οί δυο άνεγνώρισαν άμέσως τον Λεωνίδα ώς τον Pierre
L acri. Γιά τήν άναγνώρισι του Γιάννη Ριφάλδη έπανελήφθη ή ίδια σκηνή, μέ τή δια
φορά ότι άλλαξαν τά πρόσωπα. 'Ο καφεπώλης τοϋ μεγάρου τής όδοΰ Μιλτιάδου
23, Πέτρος Μητροπουλος, ανεγνωρισε τον Γιάννη ώς τον ’Ιωάννη Πετράκη, όπως
και ο θυρωρός του μεγάρου της οδού Σωκράτους 180 τον άνεγνώρισε ώς Χριστό
φορου.
1 στερα από δέκα πέντε μέρες ή προανάκρισις τελείωσε καί οί κατήγορου-
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μενοι άδελφοί Ριφάλδη καί μέρος άπό τά πειστήρια τής άπάτης, έστάλησαν συ
νοδεία στην εισαγγελία Πειραιώς. 'Ο είσαγγελεύς (μακαρίτης) Σπηλιώτης, ανέ
θεσε την ύπόθεσι στον διακεκριμένο δικαστικό Παγουρόπουλον του Α' Ά να κριτικοΰ Γραφείου Πειραιώς. Ό Παγουρόπουλος για νά μπόρεση νά προχωρήση προσέλαβε στο γραφείο του τον καθηγητήν ξένων γλωσσών Καρύδην για
νά ξεκαθαρίση τον κυκεώνα τής ξενογλώσσου άλληλογραφίας πού είχε κατασχεθή. Οί άλλεπάλληλες μηνύσεις πού άρχισαν νά καταφθάνουν ή μια κατόπιν τής
άλλης από τό ’Εξωτερικό, άπησχόλησαν δυο ακόμη έξαιρέτους δικαστικούς, τούς κ.κ.
Κουρούκλην καί Πρωτονοτάριον, όπως καί τον καθηγητήν Καρύδην, ενα ολό
κληρο χρόνο για νά ξεκαθαρίσουν τήν ύπόθεσι τής συμμορίας K rafter.
'Όταν έτελείωσε ή μετάφρασις τής αλληλογραφίας, φάνηκε ποιοι έπαι
ζαν πρωτεύοντα ρόλο στήν συμμορία των Krafter. Ό πατέρας Χρήστος Ριφάλδης καί τά παιδιά του, καί μέ συνεργάτες τούς Pesi, Xor, K rin καί Ρ.
Rifal, τών όποιων τήν άναζήτησι άνέλαβαν ή Σκώτλαντ Γυά.ρντ καί ή Δικαστική
’Αστυνομία τής Γαλλίας, υστέρα άπό έγγραφο του γραφείου ’Αθηνών.’Έ τσι σέ λ/ιγο διά
στημα ολόκληρη ή συμμορία τών Krafter έπεφτε στά χέρια τής Δικαιοσύνης. Καί ενώ
συνεχιζόταν άκόμη ή άνάκρισις, στο Γ' Άνακριτικό Γραφείο ’Αθηνών καί τό Α'
Πειραιώς, ό Λεωνίδας Ριφάλδης μέσα στή φυλο.κή σκεπτόταν τή δραπέτευσί του.
Δεν μπορούσε νά χωνέψη πώς έπεσε έτσι άδοξα στά χέρια τής έλληνικής ’Α στυ
νομίας, υστέρα άπό τις τόσες άλλες ’Αστυνομίες τού κόσμου, άπό τις όποιες κα
τόρθωνε νά διαφεύγη, νά κυκλοφορή καί νά δρά άνενόχλητος μαζί μέ τούς συνερ
γάτες του. Σάν τό λιοντάρι στο κλουβί, τριγύριζε μερόνυχτα στο κελλί του καί κα
τέστρωνε σχέδια έπί σχεδίων πώς νά δραπετεύση άπό τις φυλακές Πειραιώς όπου
έκρατεΐτο. Έν τέλει κατέληξε νά προσποιηθή τον άρρωστο κ ι’ έπεσε στο κρεβάτι,
"ϊστερα άπό μιά δυο μέρες παρουσιάσθηκε στο διευθυντή τών φυλακών κρατώντας
ένα χαρτί γεμάτο αίματα, δήθεν άπό αίμόπτυσι καί ζήτησε νά είσαχθή σέ νοσο
κομείο. Μά ό ιατροδικαστής Πειραιώς, συνηθισμένος άπό κάτι τέτοια, κατάλαβε
πώς ή αίμόπτυσις ήταν φτιαχτή καί έτσι τό κόλπο του άπέτυχε. 'Ο Ριφάλιδης όμως
δεν τό έβαλε κάτω. ’Έπρεπε νά πετύχη οπωσδήποτε τήν άπόδρασί του καί μετά
άπό λίγες ήμέρες ζήτησε μετάθεσι γιά τις φυλιακές Συγγρού. Αύτό τό επέτυ
χε μέ τήν ελπίδα πώς θά μπορέση νά ξεγελ^άση τούς φρουρούς του καί νά τό σκά
ση, μά οί χωροφύλακες πού τον συνώδευαν ήταν σωστοί κέρβεροι. ’Εκεί άφησε
νά περάσουν λίγες μέρες κ ι’ άρχισε τά ίδια. ’Έκανε τον άρρωστο καί κάθε τόσο
παρουσιαζόταν στο γιατρό τών φυλ^ακών μέ μαντήλια καί χαρτιά ματωμένα. Τε
λικά κατώρθωσε μ’ έκεΐνο τό μειλίχιο ύφος του νά πείση τό γιατρό νά τον στείλη στο Α' στρατιωτικό νοσοκομείο. Κάθησε ά-ρκετό καιρό νοσηλευόμενος μέχρι νά
βρή τήν κατάλληλη εύκαιρία, Καί τό πρωί τής 2 Νοεμβρίου 1936 ό Λεωνίδας Ριφάλδης έγινε άφαντος. Ή άπόδρασίς του έγινε αυθημερόν γνωστή στήν εισαγγε
λία Πειραιώς καί στά τμήματα άσφαλείας γιά τήν καταδίωξί του. ’Αμέσως δ δι
οικητής (μακαρίτης) Νικόλαος Τσαγκλνής, μέ έκάλεσε στο γραφείο καί μου είπε :
— Πάλι άπό τήν άρχή Δουκάκη. ’Εσύ γνωρίζεις τά στέκια του καί νά άσχοληθής γιά τήν σύλΛηψί του.
Είχα μείνει κατάπληκτος μέ τό νεο κατόρθωμα τού Λεωνίδα καί τήν ίδια
μέρα άρχισα άπό τήν ερωμένη του Έ φη Νηπίου. Μέρες όλΑκλ^ηρες τήν παρακο
λούθησα μά μή μπορώντας νά βγάλω τίποτε, στράφηκα πρός τό σπίτι τής μητέρας
του στήν Καλλιθέα, άν καί δεν ήταν νοητό πώς ό πονηρός θά κατέφευγε κοντά της.
Τότε πήρα πληροφορίες άπό τον πλαϊνό μπακάλη, πού ήταν καί σπιτονοικοκύρης
της, πώς τό γυιό της δεν τον είδε καθόλ^ου, μόνον τώρα τελευταία άντελήφθη κά
ποιο άγνωστο νέο νά έρχεται πολύ τακτικά στο σπίτι της καί μου περιέγραψε τα
χαρακτηριστικά του. "Υστερα άπό μιά δυο μέρες παρακολούθησι, είδα πράγματι
τον άγνωστο αύτό νέο νά βγαίνη άπό τό σπίτι τής μητέρας του. Τον πήρα στο κα-
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τόπιν καί εξακρίβωσα πώς ήταν ό Περτικιάν, έμπορος, Πραξιτέλους άριθ. 149,
στήν ’Αθήνα, κάτοικος όδοΰ Νυμφίων 214. Συνεπέρανα δτι αύτδς έπρεπε νά κρύβη
τον Λεωνίδα καί τήν άλλη μέρα τά ξημερώματα μέ τον συνάδελφό μου Χατζίνη
βρισκόμαστε στο σπίτι τής όδοϋ Νυμφίων 214.
’Ατυχία, δεν ήταν κρυμμένος στο σπίτι του Περτικιάν ό Λεωνίδας, άλλα μέ
τήν έρευνα ανακαλύψαμε κάτι άλλο πο7ώ σοβαρό καί αποκαλυπτικό. Μέσα σ’ ένα
συρτάρι μια δέσμη επιστολές προερχόμενες άπό τον πατέρα τοΰ Λεωνίδα, τον αρ
χηγό καί καθοδηγητή τής συμμορίας των Krafter, Χρήστο Ριφάλδη. Πήραμε μα
ζί μας τή δέσμη στήν ’Ασφάλεια πού κατόπιν παραδόθηκε κι’ αύτή στον Λ' ’Α
νακριτήν Πειραιώς Παγουρόπουλο πού είχε άναλάβει τήν ύπόθεσι.
Ή ίδια άποτυχία μας περίμενε καί σέ κάποιον άλλον συγγενή του Ριφάλδη,
τον Γεώργιο Τζακόνη, πού προ δύο μηνών είχε έλθει άπό τήν ’Αλεξάνδρεια. Στο
μεταξύ έκυκλοφόρησε ή πληροφορία ότι ό Λεωνίδας έδραπέτευσε στήν Αίγυπτο
και συγκεκριμένα δτι φιλοξενείται στο σπίτι ενός φίλου τοΰ πατέρα του, τοΰ
Μανώλη Βέριου, στή Rue Cheih - A ly el Lessi No 5 Attarine, στήν ’Αλε
ξάνδρεια. Αύτό δμως ύστερ’ άπό λίγες μέρες άπεδείχθη δτι ήταν ψέμμα, άπό τήν
άπαντησι που έστειλε στο τηλεγράφημά μας ό συνεργάτης μου διοικητής ’Ασφα
λείας ’Αλεξάνδρειάς Florio. ’Ασφαλώς ή διάδοσις προήρχετο άπό τούς δικούς
του, ή άπό τον ίδιο ακόμη για νά παραπλανηθοΰμε καί νά διακόψουμε τήν άναζήτησι, ώστε νά μπορέση νά διαφύγη γιά τό ’Εξωτερικό πιο εύκολα.
Καί στις 8 Δεκεμβρίου άπό μιά πληροφορία άμφίβολη καί χωρίς νά τό περιμέ
νουμε, άνεκάλυψα τον δραπέτη Λεωνίδα Ριφάλδη κρυμμένο στή Βούλα, στο σπίτι
τής Νότας Νικόλη, φίλης τής έρωμένης του Έ φης Νηπίου. ’Έτσι γιά δεύτερη
φορά ό Λεωνίδας έπεσε στά χέρια μου. Αύτός είναι ό Λεωνίδας Ριφάλδης καί άπό
τις πράξεις του μπορείτε νά κρίνετε αν είναι πνευματικώς άνίκανος.
’Αντιθέτους τά περιστατικά πού άνέφερα, μας πείθουν πώς είναι άν
θρωπος καταπληκτικά έξυπνος. "Ένας πνευματικώς καθυστερημένος δεν είναι σέ
θέσι νά έκτελή μέ τόση τελειότητα τό σατανικό σχέδιο των πλαστών φορτωτι
κών. Καί θά άναφέρω έν όλίγοις ένα τρόπον, όπως διαπιστώθηκε άπό τά πειστή
ρια πού βρήκαμε στο γραφείο του : 'Ο Λεωνίδας γιά νά άποκτήση τις υπογραφές
πρακτόρων καί άλλων προσώπων δημοσίας άρχής, έστελλε εμπορεύματα εύτελοΰς
αξίας στο Ε ξω τερικό μέ γνήσιες φορτωτικές, καί έφθαναν στά χέ ρια του οί υ
πογραφές καί δ,τι ά?Λο άπαιτεΐ μιά φορτωτική. Μ’ αύτόν τον τρόπο ή συμμορία
K rafter κατώρθωσε νά άποσπάση γνήσια πρωτότυπα φορτωτικών δλων τών χωρών
τοΰ κόσμου. ’Έ φτιαξαν σφραγίδες καί άλλα χρειώδη, τις δέ υπογραφές άνέλαβε
ό Λεωνίδας σάν ειδικός στή πλαστογράφησι. Καί άναφέρω μιά άπό τις άναρίθμητες άπάτες τους κατά τό 1936 εις βάρος τής άγγλικής έταιρείας σαπωνοποιίας
Carlo Salm ond Co. ltd . the soap works valley road bradford, άπό τήν όποια
είσέπραξε ώς Δανής τό ποσόν τών 1018 λιρών ’Αγγλίας, 12 σελινίων καί 10 σέντς
γιά τήν άποστολή βαρελιών έλαίου μέ πλαστή φορτωτική τής εταιρείας Westcott
& Laurance lin L td. καί τά όποια ουδέποτε παρέλαβε ή εταιρία σαπωνοποιίας.
"Οπως καί γιά τήν κυκλοφορία τους δέν είχαν άνάγκη τις δημόσιες άρχές, έφτια
χναν μόνοι τους δσα διαβατήρια ήθελαν, είχαν όλα τά χρειώδη στή διάθεσί τους.
Μέρος άπό τά πειστήρια τής πρωτοτύπου αύτής απάτης παρεδόθησαν στο έγκληματολογικό μουσείο ’Αθηνών.
’Έ χω τή γνώμη δτι στήν περίπτωσι τής ώργανωμένης αύτής διεθνούς συμ
μορίας τών K rafter μέ αρχηγό τον πατέρα Χρήστο Ριφάλδη, συναντάμε καθα
ρά τήν κληρονομικότητα, τον ά τ α β ι σ μ ό, όπως άναφέρουν οί έγκληματολόγοι
στις θεωρίες».
’Εδώ έτελείωσα τήν κατάθεσί μου πού κράτησε σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο
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καί παρεχώρησα τή θέσι μου στον έπόμενο μάρτυρα κατηγορίας Crowe πού μετά
τον όρκον εξήγησε στους δικαστάς τον ρόλο των φορτωτικών.
— Οί φορτωτικές, είπε, είναι επίσημα έγγραφα των ναυτιλιακών καί σιδη
ροδρομικών έπιχειρήσεων καί χρησιμοποιούνται για έμπορικές συναλλαγές. Πωλοΰνται καί άγοράζονται άπό τά εμπορικά χρηματιστήρια σαν διεθνές χαρτονόμι
σμα. Μέχρι τίνος δεν είχε παραβιασθή ή γνησιότητά τους καί ό έμπορικός κόσμος
άφοβα έκανε τις συναλλαγές του μέ το άναγνωρισμένο αύτό έγγραφο, πού (αντι
προσωπεύει ονομαστική άξια, όπως καί τά τσέκς τών τραπεζών. 'Ό μως άπό τό
1935, ένας πρωτοφανής σάλος ξέσπασε στα διεθνή χρηματιστήρια μέ τις ψεύτικες
φορτωτικές μεγάλων άξιων. Χιλιάδες λίρες έχουν είσπραχθή μ’ αύτή τή μέθοδο
καί πουθενά δέν μπόρεσαν νά άνακαλύψουν εκείνους πού σοφίστηκαν τον πρωτό
τυπο αυτό τρόπο άπάτης. Καί πά>ς νά μή τήν πάθουν οί έμποροι, άφοΰ υπάρ
χουν έπάνω στις φορτωτικές γνήσιες οί υπογραφές μεγαλεμπόρων, πρακτόρων,
τραπεζών, προξενικών άρχών, πλοιάρχων, βεβαιώσεις έπιμελητηρίων, ονόματα κα
ραβιών κι’ όλων τών άπαραιτήτων για μια γνήσια φορτωτική ; Μόνο τό εμπό
ρευμα δέν έφθανε ποτέ στον προορισμό του. Τά πράγματα γιά τή συμ.μορία
Krafter πήγαιναν τόσο καλά πού εντός ολίγου θ’ άνατίναζαν τά έμπορικά χρημα
τιστήρια τού κόσμου στον άέρα, άν δέν τούς άνέκοπτε τό δρόμ,ο, κ ι’ αύτό προς τ ι
μήν της, ή ’Αστυνομία Πόλεων τής /ώρας σας».
Μ’ αύτά τά λόγια έτελείωσε καί ή κατάθεσις τού Crowe καί κατόπιν
έκλήθη ό τελευταίος τών μαρτύρων κατηγορίας, ό δήμαρχος Καλαμών. Ό Κ. Κροντήρης άνεφέρθη στήν πλαστογράφησι τής υπογραφής του καί τήν χρησιμοποίησι
πλαστής σφραγΐδος του Δήμου του άπό τήν σπείρα Ριφάλδη.
Μετά τον λόγον έλαβον οί μάρτυρες ύπερασπίσεως πού μέ διάφορα άσθενή
επιχειρήματα, προσπάθησαν νά ελαφρύνουν τήν θέσι τών κατηγορουμένων. Παρά
τις καταθέσεις τών ιατρών νά παρουσιάσουν τον Λεωνίδα πνευματικώς καθυστερημένον, ύστερα άπό δυο μερόνυχτα διαδικασίας, τό δικαστήριο είχε πεισθή πλήρως
γιά τήν ένοχή του.
Τά ξημερώματα τής 22ας Μαΐου 1937, μετά τήν άγόρευσι του είσαγγελέως,
οί δικασταί καί οί ένορκοι άπεσύρθησαν γιά νά έκδώσουν τήν άποφασί τους.
Στις 5 ή ώρα άκριβώς οί σύνεδροι κατέλαβαν καί πάλι τις θέσεις τους καί
ο πρόεδρός τών ένορκων έκήρυξε ένοχους τούς κατηγορουμένους «δι’ άπάτην, πλα
στογραφίαν μετά χρήσεως καί άντιποίησιν δημοσίων σφραγίδων ώς καί τοιούτων
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» καί ό είσαγγελεύς έπρότεινε τις άκόλουθες
ποινές : Στον πατέρα καί άρχηγό τής συμμορίας τών K rafter, έρήμην δέκα χρόνια
ειρκτή, στούς κατηγορουμένους γυιούς, Λεωνίδα καί ’Ιωάννη, φυλάκισι οκτώ
έτών.
Είχαν περάσει δυο χρόνια άπό τήν καταδίκη τους καί στις 21 Νοεμβρίου
1939, όπως υπέγραφα άνάληψι υπηρεσίας στο βιβλίο κινήσεως τού τμήματος,διά
βασα στον πίνακα άνακοινώσεων μια διαταγή πού κυριολεκτικά μέ ξάφνιασε.
«Κατά τήν μεταγωγήν άπό τάς φυλακάς Συγγροΰ άπέδρασε καθ’ οδόν ό κα 
τάδικος Λεωνίδας Ριφάλδης. Προβεϊτε εις άναζήτησιν καί σύλληψίν του». Αύτό
ξεπερνοΰσε κάθε όριο θρασύτητος. Τόσο λοιπόν πονηρός καί επιτήδειος ήταν ό λε
πτεπίλεπτος Λεωνίδας Ριφάλδης ;
"Οπως κι’ άλλοτε έχω άναφέρει, τού είδους αύτοΰ τά άδικήματα, μέ συνήρπαζαν κι’ έδινα τον εαυτό μου νά άσχοληθώ μέ δυναμικούς άπατεώνες. 'Η άπάτη είναι
τό συνηθέστερο άδίκημα στά ποινικά δικαστήρια τών μεγαλουπόλεων. "Εξυπνο, πολύ
πλοκο καί άριστοτεχνικό πού ή σύλληψις καί ό τρόπος τής διαπράξεώς του έπιτυγχάνεται άνάλογα μέ τις ικανότητες τού δράστου. Τά τεχνάσματα τώ ν άπατεώνων
είναι άπειρα, τό ένα έξυπνότερο τού άλλου καί πολλές φορές ξεπερνούν τά όρια
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της ανθρώπινης φαντασίας σέ σατανικότητα. Είναι γνωστό δτι οί πλέον επικίν
δυνοι είναι οί μορφωμένοι καί οί κοσμοπολίτες απατεώνες, γιατί μέ τήν πνευ
ματική καλλιέργεια τους κατορθώνουν νά συλλαμβάνουν τά πιο πολύπλοκα σατα
νικά σχέδια, πολλές οί μεγάλες φυσιογνωμίες πού άφησαν εποχή στις διεθνείς κα
ταδιωκτικές άρχές. "Οπως ό Σταβίνσκυ, δπως ό φαντομάς των Τραπεζών ο γνω
στός σε μας με τό όνομα Ζαρίφης, ψευδώνυμο άπο τά ΰπερεκατό πού μεταχειρίσθηκε στη ζωή του. ειένες ’Αστυνομίες πού τον άναζητοϋσαν χρόνια, όπως κι’ εμείς,
δεν ξερανε ποιος ήταν στην πραγματικότητα. Δέν άφηνε πουθενά τά ίχνη του, καί
μονο απο ενα σκίτσο του πού άπο μνήμης έ'φτιαξε ένα θύμα του στον Πειραιά
το 1934, προσπαθούσαμε νά άνακαλύψουμε τον ασύλληπτο απατεώνα. Μά ό φαν
τομάς Ζαρίφης ξεσκεπάσθηκε κι’ αυτός σάν πολλούς άλλους άπο τήν ’Αστυνομία
Πόλεων.
1 στερα από είκοσι ολόκληρα χρόνια άναζήτησι έμαθα έπί τέλους τό ποαγματικο του όνομα καί τήν πατρίδα του καί μ’ ένα δελτίο μ.ου συνελήφθη άπο τήν
Παρισινή ’Αστυνομία, καί ύστερα άπο καιρό γέρος πλέον, πέθανε μέσα στή φυ
λακή. Τή ζωή καί τή δράσι του θά εξιστορήσω κάποια άλλη φορά. "Ομως ή συμ
μορία τουν K rafter πρωτοπορούσε άπ’ αυτούς πού άνέφερα σάν παράδειγμα σέ
τακτική, μεθοδικότητα, πολύπλοκο μηχανισμό καί μαθηματική άκρίβεια. ’Ανίκα
νες ακόμη και οι υπηρεσίες πληροφοριών των Τραπεζών νά ανακαλύπτουν τις ψεύ
τικες επιχειρήσεις που κάθε τόσο ρεκλαμάριζαν μέ καινούργιους τίτλους καί ονό
ματα. Μά ύστερα άπο τόση τελειότητα στήν έκτέλεσι τής άπάτης, ή συμμορία των
K rafter ξεσκεπάσθηκε άδοξα. 'Απλώς καί μόνον άπο περιέργεια πού γενικά θεω
ρείται ως ένα ελάττωμα, καί πού. σέ μας τούς άστυνομικούς όμως πρέπει νά χα
ρακτηρίζεται σάν επαγγελματικό προτέρημα.
’Από τις προηγούμενες παρακολουθήσεις ήξερα βήμα προς βήμα όλα τά στέ
κια τού Λεωνίδα Ριφάλδη καί ήμουνα βέβαιος ότι πολύ γρήγορα θά έπεσήμαινα
τά ίχνη του.
Τήν ίδια μέρα άρχισα καί πάλι άπο τή φιλενάδα του Έ φη Νηπίου, στά Νέα
Σφαγεία. "Εμαθα πώ ς ή "Εφη μέρες τώρα έλειπε άπο τό σπίτι της, στο οποίο
πού καί πού ερχόταν καί έφευγε αμέσως. Αυτό γιά μένα είχε μεγάλη σημασία.
Τό θεώρησα πολύ ύποπτο. Αύτό έσήμαινε πώς κάπου έπρεπε νά κρύβη τον εκλε
κτό της και δέν γελάσθηκα. 'Ολημερίς περίμενα στά Νέα Σφαγεία τήν άφιξι τής
Νηπίου. "Ενα πρωινό ήρθε στο σπίτι της καί σέ λίγο βγήκε μ’ ένα δεματάκι στο
χέρι. Τήν πήρα στο κατόπιν, μπήκε στο λεωφορείο καί κατέβηκε στο Μοσχάτο.
Προχώρησε αρκετά τον μεγάλο δρόμο προς τήν παραλία. "Υστερα έστριψε δεξιά,
μπήκε σ’ ένα δυο στενά δρομάκια καί σταμάτησε σ’ ένα ισόγειο σπίτι. Μόλις
κτύπησε τήν πόρτα ένα παράθυρο άνοιξε καί ένα γνωστό χλωμό πρόσωπο νέου έ
σκυψε νά δή. Ή τα ν ό Λεωνίδας. ’Έ τσι συνέλαβα γιά τρίτη φορά τον Λεωνίδα
Ριφάλδη πού ήταν καί ή τελευταία.
Στο μεταξύ τό 1940 ή Κατοχή βρήκε καί τούς άδελφούς Ριφάλδη στις φυ
λακές Συγγροΰ, πού μαζί μέ άλλους ανέκτησαν κι’ αυτοί άπο τούς Γερμανούς τήν
ελευθερία τους, μά σάν γερμανομαθεΐς πού ήταν, ποοσελήφθησαν στις υπηρεσίες τους.
Μετά άπο άρκετό διάστημα έτυχε νά συναντήσου τον Λεωνίδα Ριφάλδη στήν
'Ομόνοια, μά έσπευσα νά άπομακρυνθώ γιατί ήξερα τήν έπιστράτευσί του άπο
τους Γερμανούς και πο?^υ πιθανόν απο εκδικησι νά μού κολλούσε καμμιά κατη
γορία.
Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ Ε Φ -Μ Π ΙΆ ΐ
(Συνέχεια άπό τό
προηγούμενο)

■

-----

—’Εδώ κυρία Γκρήηνλήζ.
-—'Ομιλείτε παρακαλώ.
—’Έχομε τά χρήματα έτοιμα, άλλα πρέπει νά ξέρωμε άν τό παιδί μας ζή
καί αν είναι καλά. Μπορείτε νά μου τό διαπιστώσετε αύτό ; Μπορείτε να μοϋ δώ
σετε μια όποιαδήποτε άπόδειξι ;
—...Δ ίκαιο τό αίτημά σας, άλλα σας τονίζομε ότι είμαστε ειλικρινείς μα
ζί σας. Τό παιδί σας κοντεύει νά μας τρελλάνη. Δεν μπορούμε νά. ριψοκινδυνεύσου
με νά τό φέρωμε στο τηλέφωνο.
— Καλά τό φαντάζομαι αύτό. Μπορείτε δμως νά κάνετε τούτο : Νά τού
κάνετε δύο ερωτήσεις ; Καί νά μοΰ δώσετε την άπάντησι στις δύο αύτές ερωτήσεις ;
—Γιά πέστε μου τί θέλετε...
—Έάν μοΰ δώσετε την άπάντησι στις δύο αύτές ερωτήσεις, τότε θά ξερω
ότι τό παιδί μου ζή.
—Έν τάξει.
— Ρωτήστε το, λοιπόν, πώς λεγόταν ό σωφέρ μας πού είχαμε εφέτος τό καλό
καίρι στην Εύρώπη.
Έν τάξει.
— Καί ή δεύτερη έρώτησις : Τί είχε φτιάξει μέ τά παιγνίδια του την τε
λευταία βραδυά πού βρισκόταν στο σπίτι μας ;. . . ’Εάν έχω τις απαντήσεις αυτές,
θά ξέρω τότε ότι εσείς έχετε τό παιδί καί ότι ζή. Καί αύτό μοΰ είναι άρκετό.
— Τό παιδί τό έχομε εμείς. Ζή. Πιστέψτε με. Μάς έχει τρελλάνει.
— Καλά, τό φαντάζομαι αύτό. Είναι ζωηρό παιδί.
— Μας έχει τρελλάνει σάς λέω.
— Θά. μοΰ δώσετε τις άπαντήσεις αύτές πού ζητώ ;
—Έν τάξει. Θά τις έχετε.
Έν τώ μεταξύ έλαμβάνοντο άλλα σημειώματα τού Χώλλ πού εστελλοντο
μέσω τρίτων προσώπων, πού τά άφηναν κάτω άπό βράχους, αφού προηγουμένως
τούς έσημείωναν μέ μπογιά. Επιστολές έστέλλοντο κολλημένες κάτω άπό ταχυ
δρομικά δέματα. Τό ένα σημείωμα έδιδε οδηγίες, ποΰ θά εύρίσκετο τό άλλο σημείω
μα καί ουτω καθ’ έξής, μεχρις ότου τό ζήτημα περιεπλάκη τόσον, ώστε οί παρα
λήπτες εύρέθησαν σέ πλήρη σύγχυσι. Μια φορά τά λύτρα — τά. 600.000 δολλάρια —
άφέθησαν κοντά σ’ ένα μονοπάτι, άπ’ όπου όμως δέν μπόρεσε νά τά παραλάβη ό
Χώλλ. ’Έτσι, δ στρατιωτικός σάκκος παρελήφθη πάλι άπό τούς άνθρώπους τού
Γκρήηνλήζ, πού μέ άγωνία άνέμεναν πάλι νέα εΐδοποίησι.
’Έτσι φθάνομε στο 140ον τηλεφώνημα τού «Μ», πού έλήφθη την 8.25 ώραν τής
4-10-1953. Τό άκουστικό τό σήκωσε ό Ρόμπερτ Λέντερμαν, ένας πολύ στενός φίλος
τής οικογένειας Γκρήηνλήζ. 'Η συνδιάλεξις πού διημείφθη είχε περίπου ώς έξης
— (ό άγνωστος :) Πώς εισθ
— Πολύ καλά. ’Εσείς πώς είσθε άπόψε ;
— Είμαι λίγο καθυστερημένος.
— Μά είπατε στις οκτώ ή ώρα. Τά έχετε όλα τακτοποιημένα ;
— Είμαστε έτοιμοι. Τό σχέδιό μας είναι τέλειο. Δεν μπορεί ν ά . . .
•—Τί είπατε ; Γιά πέστε μου πάλι. . .
—Τώρα δέν είναι δυνατόν νά γίνη λάθος. Είναι τέλειο τό σχέδιό μας. Θά
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σάς τό άνακοινώσωμε άργότερα. Λυπούμαι, άλλα δεν θέλω νά μεσολαβήση τίποτε
αύτή τή φορά. Θέλω νά είμαι βέβαιος.
—Καλά, άς τό άφήσωμε αυτό. Πέστε μου τώ>ρα κ. «Μ», τό παιδί απάντησε
σέ καμμιά άπό τις ερ ωτήσεις ;
—’Ό χι... δέν μπόρεσε... δεν μάς είπε τίποτε...
—Δέν μπορεί νά σάς πή τίποτε ;
—Δέν θέλει νά μιλήση... Σάς τό έ'χω έπαναλάβει πολλές φορές. Θά τό πα
ραλάβετε στο Πίτσμπουργκ του Κάνσας.
—Μου λέτε τήν αλήθεια ;
—Σάς ορκίζομαι, τήν άλήθεια σάς λέω...
Θά ήταν περίπου μεσάνυχτα, όταν ό Λέντερμαν καί δ Νόρμπερτ Σ. Ο. Νέηλ,
ένας άλλος φίλος τω ν Γκρήηνλήζ, έρριξαν τον στρατιωτικό σάκκο μέ τά λύτρα σέ
μιά γέφυρα, κοντά στή συμβολή των δημοσίων οδών 40 καί 10 Ε, έξω άπό τήν πά
λι του Κάνσας.
Μόλις έπέστρεψαν άπό τήν άποστολή τους, χτύπησε άμέσως τό τηλέφωνο
τω ν Γκρήηνλήζ. Ό «Μ » τούς έγνώρισε παραλαβήν των χρημάτων πού δέν πρόλαβε
όμως νά τά μέτρηση. Ό Λέντερμαν τον διαβεβαίωσε ότι τό ποσό ήταν σωστό, ό
π ω ς του τό είχαν ύποσχεθή.
Ό ά.γνωστος απάντησε : «Καλά, είμαι βέβαιος, γ ι’ αυτό. Μπορείτε νά πήτε
στή μητέρα του ότι θά τό έ'χη μέσα σέ 24 ώρες, όπως τής ύποσχεθήκαμε... Βεβαίως
καί έμεΐς θά εύχαριστηθοΰμε νά τής τό στεί?:ωμε πίσω».
Τό άπάνθρωπο παιγνίδι πού έπαιζαν ό Κάρλ Χώλλ καί ή Μπόνυ Χέντυ εις
βάρος τής οικογένειας Γκρήηνλήζ βρισκόταν τώρα προς τό τέλος του. ’Αμέσως μό
λις οί άπαγω γεΐς παρέλαβαν τά χρήματα, πήγαν σ’ ένα κέντρο διασκεδάσεως στή
Σ αίντ Λούης. Μετά ό Χώλλ άγόρασε δυό μεταλλικές βαλίτσες, μέσα στις όποιες
άδειασε τό περιεχόμενο τοϋ στρατιωτικού σάκκου, πού τον πέταξε μέσα σ’ ένα λάκ
κο απορριμμάτων, στο νότιο τμήμ.α τής Σαίντ Λούης (όπου βρέθηκε άργότερα άπό
τούς ύπαλλή?Λυς του F .B .I.).
Τήν επομένη τής καταβολής των λύτρων, ό Χώλ ώδήγησε τή Μπόνυ σ’ ένα
διαμέρισμα επί τής όδοϋ "Αρσεναλ τής Σαίντ Λούης. Μόλις όμως ή Μπόνυ, μεθυ
σμένη όπως ήταν, έ'πεσε σέ βαθύ ύπνο, ό Χώ>λλ πήρε τά χρήματα καί τόσκασε, άφήνοντας μόνο 2.000 δολ,λάρια μέσα στην τσάντα τής φίλης του.
Ό Χώλλ καί ή Χέντυ δέν χάρηκαν περισσότερο άπό δυό ήμέρες τήν ελευθε
ρία τους μετά τήν καταβο?:ή των λύτρων. "Ενας οδηγός ταξί ύπωπτεύθηκε τον Χώλλ
καί παρουσιάσθηκε στην αστυνομία τής Σαίντ Λούης, στήν οποίαν άνέφερε τις ύποψίες του. Τό άπόγευμα τής 6 ’Οκτωβρίου 1953, ή άστυνομία συνέλαβε τον Χώλλ.
Ά π ό τις 600.000 δολλάρια πού κατεβ?:ήθησαν στούς άπαγωγεΐς, μόνο οί 295.
140 άνευρέθησαν άπό τό FBI. Τελικά, ό Χώλλ ώμολόγησε πλήρως τό έγκλημά του
στήν άστυνομία καί τό FBI. Οί υπάλληλοι τοϋ FBI βρήκαν τό πτώμα του παιδιού
μέσα στο λάκκο, όπου άνεγνωρίσθη άπό τον οδοντίατρο τής οικογένειας. Στο δά
πεδο καί στή σκάλα τής κατοικίας τής Μπόνυ άνευρέθησαν κηλΐδες αΐματος, κα
θώς έπίσης μιά νάϋλον μπλούζα καί ένα λινό κουρέλι γεμάτο αίματα. Κατά τήν
έρευνα βρέθηκαν κάλυκες τών 38, γιά τούς όποιους τό εργαστήριο τοϋ FBI άπεφάνθη ότι είχαν πυροβοληθή μέ τό περίστροφο «Σμίθ Γουέσσον», πού βρέθηκε πάνω
στον Χώλ?: κατά τή στιγμή τής συλλήψεώς του. Άπό τό δάπεδο τοϋ αυτοκι
νήτου μέ τήν ξύλινη καρρότσα, πού άνήκε στή Μπόνυ Χέντυ, καί τό εργαστήριο τοϋ
FBI άπεφάνθη ότι καί τό βλήμα τούτο είχε πυροβοληθή μέ τό περίστροφο τοϋ Χώλλ.
"Οσον άφορά τήν Μπόνυ Χέντυ, αύτή κατά τήν άνάκρισι, παραδέχθηκε στήν
άστυνομία καί τό FBI ότι ήταν συνεργός του Χώλλ στήν έτοιμασία τών εκβιαστι
κών επιστολών καί σημειωμάτων καί ότι αυτή παρέλαβε τό παιδί άπό τό σχολείο.
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Προσπάθησε όμο,ις νά έπιρρίψη όλη την ευθύνη γιά το φόνο του παιδιού στον Χώλλ.
'Ο Κάρλ Χώλλ καί ή παρανόμως συζώσα μαζί του Μπόνυ Χέντυ, παρεπέμφθησαν ενώπιον τού ομοσπονδιακού δικαστηρίου τού Κάνσας με την κατηγορία
διαπράξεως απαγωγής καί άνθρωποκτονίας προς εΐσπραξι λύτρων. Στις 19 Νοεμ
βρίου 1953, οι ένορκοι έξέδωσαν την άπόφασί τους καί τούς έκήρυξαν ενόχους θα
νάτου.
'Ο δικαστής ’Άλμπερτ Ρήηβς έδήλωσε επί τού προκειμένου : «Νομ.ίζο^ δτι
ή ετυμηγορία είναι ή άρμόζουσα διά τούς κατηγορουμένους. Πρόκειται διά την
πλέον κτηνώδη καί έν ψυχρώ διαπραχθεΐσαν άνθρωποκτονίαν την όποιαν έχω έκδικάσει μέχρι σήμερα».
Οί δολοφόνοι τού μικρού Μπόμπυ έξετελέσθησαν μαζί στον θάλαμο αερίων
των ποινικών φυλακών τής Τζέφερσον Σίτυ, στις 18 Δεκεμβρίου 1953. 'Ο θάνα
τος τού Χώλλ άνηγγέλθη την 12.12. π.μ. καί είκοσι δευτερόλεπτα άργότερα τής
Μπόνυ Χέντυ.
Τά χρήματα των λύτρων κατεβλήθησαν σέ 40.000 χαρτονομίσματα, περιτυλιγμένα σέ σαράντα πακέτα. Μέχρι τού τέλους τού 1956 δεν είχε καταστή δυ
νατόν νά άνακαλυφθοΰν καί οί άλλες 301.960 δολλάρια, πού είχαν έξαφανισθή κατά
τό χρονικό διάστημα μεταξύ τής στιγμής τής καταβολής καί τής στιγμής πού οί
δύο μεταλλικές βαλίτσες μ,ετεφέρθησαν στο 11ο αστυνομικό τμήμα τής Σαίντ Λούης,
μετά την σύλληψι τού Χώλλ.
'Η συνταρακτική αύτή άπαγωγή μετά φόνου, είναι απλώς ένα παράδειγμα
τής μεταπολεμικής έγκληματικότητος, τήν οποίαν εΐχε νά άντιμετωπίση τό FBI
καί ή τοπική άστυνομία, μετά τήν λήξι τού Β' παγκοσμίου πολέμου.
Ό Χοΰβερ είχε προβλέψει τό κύμα αύτό τής έγκληματικότητος,·τό όποιο θά
περιελά.μβανε τέτοια εγκλήματα σαν τήν άπαγωγή Γκρήηνλήζ καί τήν άνάφλεξι
ενός αεροσκάφους στο Ντένβερ. Πράγματι τό βαρόμετρο έδειχνε άνοδο τής έγκλη
ματικότητος καί αιτία ήταν ό πόλεμος. Τό 1944 ό Χούβερ είχε δηλώσει :
«Καλόν είναι νά άναλύωνται οί αιτίες πού έκκολάπτουν σήμερα τό έγκλημα,
γιά νά μπορέσωμε νά τό περιορίσωμε. αύριο. Μία από τις σημαντικώτερες αιτίες
τής τρομακτικής αύξήσεως τής έγκληματικότητος μεταξύ των νέων, είναι ή διάλ,υσις τής οικογένειας, πού παίζει μεγάλο ρόλο. 'Ένας μεγάλος αριθμός γονέων πού
κατετάγησαν στις ένοπλες δυνάμεις ή έπήνδρωσαν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις,
δέν μπορούσαν πλέον νά ασκούν τον άρμόζοντα έλεγχο πάνω, στά παιδιά τους. Οί
βιομηχανικές πόλεις, πού ξεφύτρωναν σάν μανιτάρια καί όπου προσεφέροντο άφθο
να τά μέσα ψυχαγωγίας καί ομαδικής συμβιώσεως, έστέρησαν σέ χιλιάδες παιδιά
τήν φυσιολογική, ευεργετική οικογενειακή ζωή».
'Η μετανάστευσις τών έργατών άπό τις μικρές πάλλεις καί τά άγροκτήματα
σέ μεγάλες καί βιομηχανικές πόλεις, έπέφεραν μιά ήθική κατάπτωσι. 'Ο έλεγχος
τών γονέων πάνοο στά παιδιά τους έμ,ειώθηκε. Οί οικογένειες συνωθοΰντο μέσα σέ
παραπήγματα, όπου χιλιάδες άγόρια καί κορίτσια δέν μπορούσαν νά ζήσουν μιά
φυσιολογική ζωή. Τά κορίτσια έγίνοντο έκκεντρικά, ένώ οί νέοι άρχιζαν νά κυνη
γούν τήν περιπέτεια, χωρίς νά ύπάρχη ένα στιβαρό χέρι γιά νά τούς όδηγήση στον
σωστό δρόμο.Τό πρόβλημα όμως αύτό δέν παρουσιάζετο μόνον εκεί όπου οί άνθρω
ποι ζοΰσαν σέ λαϊκές κατοικίες. ’Έκανε τήν έμφάνισί του άκόμη καί σέ αριστοκρα
τικές συνοικίες, ανάμεσα στις πλούσιες οικογένειες, όπου γονείς καί παιδιά διεπίστωναν ότι δέν καταλάβαιναν ό ένας τον άλλ^ον.
"Ενα μεγάλο ποσοστό τής έγκληματικότητος ώφείλετο στήν αυξησι τού
πληθυσμού τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. Αύτό όμως δέν ήταν από
λυτο, γιατί τό ποσοστό αύξήσεως τής έγκληματικότητος κατά τά μεταπολεμικά
χρόνια ήταν μεγαλύτερο άπό τό ποσοστό τής αύξήσεως τού πλσηθυσμού. Ά πό τό
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1945 μέχρι τό 1955 ό πληθυσμός αύξήθη κε κατά 24,3%, ένώ ή έγκληματικότης
αύξήθηκε κατά 44,5% .
Μερικές στατιστικές μάς δίνουν πληρέστερα την εικόνα αύτή. Τά σοβαρά εγ
κλήματα πού διεπράχθησαν σέ 355 πόλεις κατά τά προπολεμικά χρόνια 1937—1939,
ύπελογίζοντο σέ 630.257 έτησίως. Στις ’ίδιες αυτές πόλεις, τά σοβαρά εγκλήματα,
κατά τά μεταπολεμικά χρόνια 1946—1955 άνήλθαν σέ 800.000 έτησίως, δηλαδή
έσημειώθη αύξησις κατά 26,8%, έν συγκρίσει μέ τά. προπολεμικά χρόνια. Σ’ όλες
τις 'Ηνωμένες Πολιτείες τά σοβαρά εγκλήματα άνήλθαν σέ 2.000.000 γιά πρώτη φορά τό έτος 1952. Τρία χρόνια άργότερα, ό αριθμός των εγκλημάτων των κα
τηγοριών αύτών έφθασε τά 2.200.000 καί άν ύπολογισθοΰν καί τά άλλα δευτερευούσης σημασίας έγκλήματα, τότε φθάναμε στον αριθμό 4.000.000. Κατά τό έτος
1955 διεπράττετο ένα σοβαρό έγκλημα, κάθε 13,9 δευτερόλεπτα, κάθε ημέρα.
Τό σοβαρώτερο φαινόμενο τής μεταπολεμικής έγκληματικότητος ήταν ό άριθμ.ός των νέων ατόμων πού ήνείχοντο σέ σοβαρά εγκλήματα. ’Από τά 1.861.764
άτομα πού συνελήφθησαν σέ 1477 πόλεις τό 1955, γιά σοβαρά εγκλήματα, τό 10%
έκ τούτων ήταν ά.τομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Τό δέ 42,3% των ατόμων πού
συνελήφθησαν γιά σοβαρά έγκλήματα ήταν αγόρια καί κορίτσια κάτω των 18 έτών.
Καί τά μισά ά.πό αύτά κάτω των 15 έτών. 'Η στατιστική άναφέρει ότι τό 62,2%
από τούφ συ?Αηφθέντας τό 1955 γιά κλοπές αυτοκινήτων, ώς καί τό 52,7% άπό
τούς συλληφθέντας γιά διαρρήξεις, δέν είχαν συμπληρώσει τό 18ον έτος τής ήλικίας των.
’Από τις στατιστικές καί μ,όνον κατεδεικνύετο ότι οί νέοι δέν είχαν ηθικά έρείσματα καί έρρεπαν προς την άσωτίαν. Σύγχυσις έπικρατοΰσε σ’ όλη τή χωρά,
γ ια τί κάθε πολιτεία είχε τούς δικούς της νόμ.ους καί έφήρμοζε δικά της συστήμα
τα γιά τήν άντιμετώ πισι τής έγκληματικότητος τών νέων.
To FBI έδειξε άπό ένωρίς τό ένδιαφέρον του πάνω στο θέμα αύτό, γιατί έάν
ή νεολαία δέν έτίθετο υπό έλεγχον, θά ήτο δυνατόν νά λυθούν καί τά προβλήματα
τής έγκληματικότητος τών ένηλίκων.
Ά πό του έτους 1946, ό Χοΰβερ έθεώρησε τό πρόβλημα αύτό τόσο σοβαρό,
ώστε είσηγήθη τήν ΐδρυσι αναμορφωτικών σχολείων, τήν καθιέρωσι διαλέξεων
πάνω στά θέματα έγκληματικότητος τών ανηλίκων, άπό έξέχουσες προσωπικότη
τες τής χώρας. Ειδικοί ύπάλληλοι τού FBI άνέλαβαν νά ένημερώσουν τήν τοπική
αστυνομία καί νά τήν κατατοπίσουν σχετικώς μέ τά σύγχρονα μέσα χειρισμ.οΰ τών
θεμάτων αύτών, πώ ς νά οργανώσουν λέσχες νέων κλπ.
Ό Χοΰβερ όμως καί οί συνεργάτες του έγνώριζαν ότι ή βασική λύσις τού
προβλήματος ένέκειτο πρωταρχικώς στούς ίδιους τούς γονείς, καί οχι στά όργανα
έπιβολής τού νόμου. Σέ ένα άρθρο του, πού δημοσιεύθηκε στή «Σύρακουζ Αώου Ρεβιού», ό Χούβερ έξεφράζετο γιά τήν εύθύνη τών γονέων ώς εξής :
«'Η τάσις προς τό έγκλημα είναι μία έξις πού καλλιεργείται. Τό παιδί ή και
ό ένήλιξ εντυπωσιάζονται καί τό πνεύμα τους δημιουργεί κώδικας ηθικής οχι άνοοτέρους άπό εκείνους πού βρίσκονται μ,προστά τους. Τό περιβάΑλον πού έςασφαλίζουν οί ένήλικες στά ύπό άνάπτυξι παιδιά τους, είναι ο σπουδαιότερος συντελε
στής πού ενισχύει τις συνήθειες πού άποκτά ένα φυσιο?ωγικώς αναπτυσσόμενο παιδί».
Παράλλη?.α μέ τήν αΰξησι τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, παρετηρεΐτο επίσης καί σταθερά αύξησις τοον ληστειών τραπεζών. Σπείρες τής παλιάς εποχήσ, προερχόμενες α π ’ όλες τις τάξεις τού υποκόσμου, κατέκλυζαν τήν χωρά. Α
νάμεσα στούς έπαγγελματίες διαρρήκτες τραπεζών, προσετέθη τώρα και ένας
μεγάλος άριθμός ερασιτεχνών, πού ήταν χειρότεροι καί πιο επικίνδυνοι απο τους
έπαγγελματίας, γ ια τί ήταν περισσότερο αδιάκριτοι στή χρήσι τών όπλων.
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Η ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΕΙΔΗ ΣΕΩ Σ
---------------Ύ πό του χ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛ Ο Υ --------------------------------(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Κατά ταΰτα ή συνείδησις δέν είναι, φαντασία, άλλα κάτι τό θείο, πού είναι βαθειά ριζωμένο μέσα μας καί τό όποιον παίζει ρόλο δικαστοΰ. . . Τό γεγονός δέ
ότι πολλές φορές δοκιμάζουμε την μυστικήν άπόφασί της σέ πράξεις μας, τις όποι
ες δέν ξεύρει κανείς άλλος, είναι ικανή άπόδειξις τούτου. Πραγματικά δέν μάς ανα
καλεί κά.ποτε στήν τάξιν, όταν συμ,βαίνη νά παρεκτραπούμε, καί δέν μάς άναγκάζει νά μετανοήσουμε ; Δέν μάς ταπεινώνει πολλές φορές, όταν προσπαθούμε νά
σηκώσουμε τό κεφάλι, μπροστά σέ άλλους πού δέν ξεύρουν τά ιδιαίτερα σφάλματά
μας ; ’Ασφαλώς ναί. . . Καί βέβαια δέν είναι πολλοί εκείνοι, πού δέν αισθάνονται
τό μαστίγωμά της, συχνά πολλές φορές.
’Ακούσατε πώς μαστιγώνει άλύπητα έναν πανίσχυρο βασιληά, γιά νά πεισθήτε : «Άθλια συνείδησις, πώς μέ τυραννεΐς. . . !, λέγει ό Ριχάρδος ό Γ', στο
ομώνυμο δράμα τού Σαίκσπηρ, αμείλικτα δερόμενος γιά τις αιμοσταγείς πράξεις
τ ο υ ... ’Ιδού έγώ ό βασιλεύς, στή χρυσουφαντη κλίνη μου, μέ τούς φύλακές μου
άγρυπνούντες καί έπομένως εκτός κινδύνου. . . ! Καί όμως είναι άδύνατον νά ήσυχασω. . . ! Ά ς δραπετεύσω. . . ! ’Αλλά άπό ποιόν νά φύγω καί πού νά κρυφθώ ;
'Ο κακός μου δαίμων θά μέ άκολουθήση π α ντο ύ ... !».
’Έτσι τιμωρούνται οί κακουργοΰντες, όταν ζητούν νά ησυχάσουν μετά τό
έγκλημά το υς... Πρέπει δέ νά είναι κανείς παχύδερμο, μέ ναρκωμένη συνείδησι
καί νά έχη χάσει τελείως τον ανθρωπισμό του, γιά νά μήν άκούη τή φωνή της καί
νά μήν αισθάνεται άρκετά τήν τύψι της καί τό μαστίγιό της, υστέρα άπό κάθε εγ
κληματική του π ρ ά ξι... Γιατί ή συνείδησις μας δέν είμαστε έμεΐς οί ίδιοι καί
συνεπώς δέν μπορούμε νά τήν κάνουμε νά μάς μιλάη τή γλώσσα πού μάς άοέσει. . .
Γι’ αύτό αυτή φωνάζει, όταν εμείς θέλουμε νά σωπαίνη καί μάς καταπλήσσει
μέ τή σιωπή της, όταν έμεΐς θά έπροτιμούσαμε νά μάς τά λέγη μ ε γ α λ ο φ ώ ν ω ς . .
Ό κόσμος είναι γεμάτος έπιθεωρητές καί ελεγκτές, πού έ'χουν προορισμό
νά έπιβλέπουν καί νά ελέγχουν. . . άλλ’ άν οί άνθρωποι δέν έπιβλέπωνται καί δέν
έλέγχωνται άπό τήν συνείδησι τους, ή εργασία όλων αύτών είναι μάταιη . . . Γιατί
μιά καί μόνη στιγμή άρκεΐ, καί στον πιο άνύποπτο καί άδαή, νά διαπράξη τό κα
κό. . . Πραγματικά ποιος μπορεί νά είναι πανταχοΰ παρών, νά έπιβλέπη τά πάν
τα καί νά έκτείνη παντού τό άγρυπνο βλέμμα του ; Ούτε ό μυθικός ’Άργος δέν θά
μπορούσε νά τό καταφέρη. . . Καί όμως ! Τό θαύμα αύτό τό κατορθώνει άθόρυβα
καί μέ τον άπλούστερον τρόπον ή συνείδησις, ή όποια τά βλέπει όλα, τά πα
ρακολουθεί όλα καί τά ελέγχει όλα. . . Συνεπώς είναι σέ θέσι νά κρίνη τούς πάντας καί τά πάντα, χωρίς καμμιά έπιτήρησι. . . Δέν είναι αύτό ένα θαυμάσιο πράγ
μα ; Δέν άποτελεΐ ένα μεγάλο βοήθημα γιά νά υπερνικούμε τά εμπόδια ; Δέν μοιά
ζει μέ μιά κλίμακα, μέ τήν όποιαν άνεβαίνουμε ψηλά; Δέν μαρτυρεί ένα φύλακα
άγγελον, ό όποιος μάς προφυλάσσει άπό τό κακό ; Δέν δείχνει έναν άγρυπνον ο
δηγόν, ό όποιος μάς δείχνει συνεχώς τον δρόμον, όταν χάνουμε τον προσανατολι
σμό μας ;
Νομίζουμε ότι έπ’ αυτού δέν'δύναται νά ύπάρξη άντίρρησις καί ότι τό πράγμα
δέν μπορεί ν’ άμφισβητηθή άπό κανένα καλής πίστεως καί άξιο τού ονόματος συζη
τητή. Γι’ αύτό δέν θεωρούμε σκόπιμο νά έκταθοΰμε σ’ εύρύτερη άνάλυσι τού θέμα
τος.

Ή προσοχή στη φωνή της συνειδήσεως

359

Ό μέγας Γερμανός στρατάρχης τοΰ παρελθόντος αΐώνος Μόλτκε, εθεωροΰσε
τον π ό λε μο αναγκαίο μεταξύ των άνθρώπων. . , «Γιατί, όπως έλεγε, για μερικούς
έξ αύτών δεν ύπάρχει, σ’ ώρισμένες περιπτώσεις καθ’ όλη τη γή, δικαστής ικανός να
λύη τις διαφορές τους. . . Επομένως πρέπει ν’ αποφασίζουν σχετικώς τα όπλα. . ,».
Καί όμως, ό έπιφανής αύτός Γερμανός στρατιώτης εΐχεν άπατηθή.. ! Γιατί
δικαστής υπάρχει για κάθε άνθρωπον καί για κάθε περίπτωσιν, όπου κι’ άν βρίσκε
τα ι ή στέκεται οϋτος, ακόμα καί στις ανώτατες βαθμίδες τής πολιτικής ή κοινω
νικής ζωής...
Καί ό δικαστής αύτός είναι ή συνείδησις τοΰ ανθρώπου, μπροστά στην οποίαν υπο
κλίνονται όχι μόνον οί κοινοί θνητοί, άλλα καί άνθρωποι πανίσχυροι άπό κάθε άποψι.
Καί οί μεγάλοι του κόσμου, συνεπώς, καί οί άνώτατοι κοινωνικοί, πολιτικοί ή στρα
τιω τικο ί άξιωματοΰχοι, (στρατάρχες, βασιλείς, αύτοκράτορες, πρόεδροι δημοκρα
τιώ ν καί άλλοι. . !). Τοΰτο όμως ύπό έναν όρον: "Οτι δηλαδή μένει αυτή έλεύθερη
κα ί άδούλωτη, καί δεν έφρόντισαν προηγουμένως νά τή ναρκώσουν καί νά τήν υπο
δουλώσουν . . . Γιατί τότε μοιραίως υποτάσσεται καί δεν διαμαρτύρεται!. .
Φροντίζετε λοιπόν γιά τό φωτισμό καί τήν καλλιέργεια τής συνειδήσεως σας,
φίλοι σπουδασταί, καί θέτετε υπό τον έλεγχόν της κάθε σας πράξι. . . Θεσατε
της, συγκεκριμένους, τό εξής έρώτημα, έκάστοτε: «Αύτό πού κάμνω, είναι καλόν ή
κακόν;». ’Ανάλογα δέ μέ τήν άπάντησιν πού λαμβάνετε, ενεργείτε... ’Έχετε εξ
ά.λλου ύπ ’ οψιν, ότι όφεί?,ετε ν’ άρνήσθε άκόμα καί διαταγές άνωτέρων σας, όταν
άντιβαίνουν στή συνείδησί σας, καθόσον: «πειθαρχεΐν δει Θεώ μάλλον ή άνθρωποις.
’Εφοδιάζετε πάντοτε τον εαυτό σας μέ τό έλαφρό μέν, πλήν όμως άποτελεσματικώτατον αύτό όπλο. Χρησιμοποιείτε το δέ πάντοτε, οσάκις χρειάζεται καί βεβαι
ω θείτε γιά τήν ασφαλή του προστασία, την οποίαν ούδέν άλλο μέσον δύναται να σάς
παρέχη κατά τόσον απόλυτον καί άσφαλή τρόπον. . .
Μή λησμονήτε έξ άλλου ποτέ, ότι άπό τά μικρά πράγματα γίνονται τά μεγάλα. "Οτι συνεπώς καί άπό τό φαινομενικά άσήμαντον ανωτέρω έρώτημα, μπορούν
νά προέρχωνται μεγάλα καί εύεργετικώτατα άποτελέσματα, γιατί κατ’ αυτόν τον
τρόπον εξασφαλίζεται ή πνευματικής γαλήνη καί ή ψυχική ύγεία σ’ όλους.
Ή μέθοδος ένεργείας
Τό νά έρωτοΰμε τή συνείδησί μας καί ν’ άκοϋμε τή φωνή της σέ κάθε έργο
καί νά τήν έχωμε οδηγό σέ κάθε πράξι μας, άποτελεΐ, αύτό καθ’ εαυτό, ένα πράγμα
μεγαλειώδες. Είναι δέ μιά ενέργεια υπέροχη, ένα άνεκτίμητον αγαθόν καί μια διακε
κριμένη υπηρεσία στον εαυτό μας καί την άνθρωπότητα. . . ’Αλλά γεννάται το ερώ
τημα: Κατά ποιόν τρόπον πρέπει νά ενεργούμε, γιά νά φθάνουμε τό ύψος αύτό τής
συνειδήσεως καί ν’ άνερχώμαστε σέ τέτοιο βαθμό άνθρωπίνης άνωτερότητος;
'Η άπάντησις είναι, ότι πρέπει νά έφαρμόζουμε τήν τακτική ή καλύτερα τη
μέθοδο έκείνη τής ένεργείας, ή όποια οδηγεί ασφαλώς σ’ αύτό τό άποτέλεσμα. ’Αρχή
κάνουμε παίρνοντας τήν άπόφασι ν ’ άναγνωρίζουμε τά σφάλματά μας καί δείχνοντας
διάθεσι νά τά διορθώσουμε καί νά μή τά επαναλαμβάνουμε. "Ας μή νομ,ισθή δέ ότι
αύτό μάς θίγει. Γ ιατί λάθη καί σφάλματα κάνουν όλοι οί άνθρωποι καί κανένας δεν
είναι άλάνθαστος. Τό άξιοκατάκριτον κατά συνέπειαν δέν είναι ότι κάνουμε λάθη,
άλλά τό ότι δέν είμαστε πρόθυμοι νά τ ’ άναγνωρίζουμε, νά τά διορθώνουμε καί νά μή
τά επαναλαμβάνουμε σέ κάθε περίπτωσι.
Γιά νά έπιτυγχάνουμε τον σκοπόν αυτόν, δέν πρέπει νά επιδιώκουμε νά δικαιο?ωγηθοϋμε μέ διάφορες προφάσεις σέ κάθε παρεκτροπή μας. Ούτε νά συγκαλύπτουμε
τά σφάλματά μας. Α ντίθετα οφείλουμε νά ομολογούμε απροκάλυπτα τά λάθη μας
καί ν’ άναγνωρίζουμε τις πλάνες μας, άποδίδοντες άναλόγως τιμές στον εσωτερικό
μας δικαστή, ήτοι τή φωνή τής συνειδήσεως. . .
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Παρισταται δηλαδη αναγκη ν’ άκοΰμε άφοβα καί μέ απάθεια τή φωνή του δικαστοΰ αυτού, είτε είναι φιλική και ευμενής για δ,τι κάνουμε, είτε αρνητική καί άποδοκιμαστικη και να μην επιδιώκουμε τήν κατάπνιξί της. . . Γιατί ή φωνή τής συνειδησεως είναι ο καλύτερος σύμβουλος καί ό πιστότερος φίλος μας καί αποτελεί τιμή
και συμφέρον μας να βρισκωμαστε σε διαρκή επικοινωνία, ειρήνη καί αγαθές σχέσεις
μαζί του. . .
Αφοΰ αρχίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπον, προχωρούμε κατόπιν στο δεύτερο
βήμα. Είναι δε τούτο να μην επιτρέπουμ,ε νά μάς ταράσσουν οί άνθρωποι τής αταξίας
και των ψευδοθορυβων, που ζοΰν σαν νά μήν έχουν συνείδησι καί επιδιώκουν νά μάς
παρασύρουν με τις θεωρίες και το παράδειγμα τους. Συγκεκριμένους σ’ δσους προσπα
θούν νά μάς πείσουν, δτι «δεν υπάρχει συνείδησις» καί δτι αύτά είναι ψέμματα, κ.ά.,
δεν πρεπει να δίδουμε καμ,μ.ια προσοχή. Γιατί δπως είναι γνωστόν, οί άνθρωποι καί
όταν^ακομη παραμένουν στην κανονική τους κατάσταση δεν βρίσκονται δλοι στο
ιόιο ηθικόν και πνευματικόν επίπεδον. Ούτε εννοούν κατά τον αυτό τρόπο τό δίκαιο
και το άδικο, ή τα ηθικά και πνευματικά ζητήματα. Γιά ποιο λόγο λοιπόν νά παραδέ
χεται κάνεις ανθρώπινες αντιλήψεις καί ν’ άγνοή τις προσταγές του Θείου στοιχείου,
που υπάρχει εντός μας καί μάς βεβαιώνει γιά τό αντίθετο;
5 ^ Οι· οπαδοί μιας καλλιτεχνικής σχολής λ.χ. βρίσκουν ατελή τά προϊόντα των
οπαδών μιάς άλλης. Πρεπει εξ αυτοϋ νά συμπεράνουμε άρα γε, δτι δέν υπάρχει ή
καλλιτεχνική δημιουργία; Η πρεπει νά πιστεύσουμε, δτι δέν υπάρχει γραμματική,
έπειδή μερικοί κάνουν ορθογραφικά λάθη; ’Ασφαλώς δχι. Έ , λοιπόν," κατά τον ίδιον
τροπο, δεν πρεπει να παραδεχωμαστε τις άντιλήψεις εκείνων πού λένε, δτι «δέν υπάρ
χει συνείδησις», επειδή το είπαν ή τό πιστεύουν ώρισμένοι κοινοί άνθρωποι ή καί
φιλόσοφοι. . .
Μερικοί άγριοι λαοί έχουν τη συνήθεια νά φονεύουν καί νά τρώνε τούς γέροντας
γονείς τους, γιά νά τούς . . . άπαλλάσσουν, δπως πιστεύουν, από τις περιπέτειες καί τις
αθλιότητες που φέρουν τα γεράματα. . . Επειδή οί πολιτισμένοι άνθρωποι έχουμε
τελείως διαφορετικήν αντιληψιν καί κάνουμε δ,τι μπορούμε γιά νά παρατείνουμε τή
ζωή τών γονέων μας, πρέπει νά συμπεράνουμε δτι δέν υπάρχει δίκαιον; ’Ό χι βέ
βαια. Γιατί είναι προφανές, ότι καί αύτό καί ή τέχνη υπάρχουν. Μέ μόνη τή διαφορά,
ότι έχουν διαφορετικούς τροπους εκδηλώσεως, έκ τών οποίων οί μέν είναι λεπτοί
και ευγενείς, οί δέ χυδαίοι καί βάρβαροι. . .
\ -^λλ άν οι αντιλήψεις και οι πράξεις τών ανθρώπων δέν μοιάζουν μεταξύ τους,
αυτοί όμως είναι σύμφωνοι μέ τον εαυτό τους καί πιστεύουν δτι ενεργούν καλά,
όταν λαμβάνουν καί εφαρμόζουν μίαν άπόφασιν σύμφωνη μέ τή συνείδησι τους.
Αν επιστευαν τό αντίθετον καί ενεργούσαν, παρά ταΰτα, κατά τον ανωτέρω
ιροπον, τότε ασφαλώς θα ήσαν σε συγκρουσι με τό αίσθημα τού δικαίου. Θ’ άντέφασκαν δηλαδη με τον εαυτό τους και θα ηρχοντο σ’ άντίθεσι μέ τή φωνή τής συνειδήσεώς τους.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Φάκελλος

«Μ. Σ. 3 8 9 . 5 0 6 »
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΠΟ ΧΘΕΣ τό μεσημέρι με κατέλαβε ένας άνείπωτος τρόμος. Ή σκέψη ότι
Α ώρα
μ,έ την ώρα ήταν έπόμενο νά δολοφονηθώ από τον άνδρα μου δεν μ.’ άφηνε νά

ηρεμήσω, νά σκεφτώ λογικά καί ν’ άποφασίσω. ’Εκείνος έδειχνε μιά φοβερή απά
θεια.. Ή τα ν ήρεμος, γαλήνιος καί μου μιλούσε σάν νά μή είχε συμβή τίποτα. !. . .
Πολλές φορές μάλιστα μοΰ παραπονέθηκε έπειδή δέν τον πλησίαζα όπως καί πρώ
τα. Ζητούσε νά μ’ άγκαλιάση,νά μοΰ έκδηλώση άγάπη καί στοργή σάν νά μή υπήρ
χε τίποτα μεταξύ μ.ας . . . Τον κύτταζα μέ φρίκη καί έβαζα όλη μου τή δύναμη νά
φαίνωμαι ήρεμη, λέγοντας ότι οί δου/νειές δέν μοΰ αφήνουν καιρό γιά έρωτα, ότι
είμαι αδιάθετη καί λοιπά.. . .
Γιά τό χορό τω ν Πάπα.ρη δέν μοΰ έφερε κα.μμιά αντίρρηση. .’Άρχισα, νά ντύνωμαι όταν γύρισαν από τό θέατρο ή κόρη μου ή Λίζα κι’ ό Νίκος Πάπα.ρης, γυιός
τοΰ Διοικητοΰ τής «Έλληνοϊρανικής». Μέ τό Νίκο ή Λίζα συνδέεται άπό καιρό
καί έπρόκειτο νά παντρευτούν τό Πάσχα. . . Τούς έβαλα νά καθήσουν στο σαλόνι
καί συνέχισα τό ντύσιμο.
Ή τα ν δέκα καί μισή ή ώρα όταν έφυγα. Είπα, στή Σμάρω νά προσέχη τον
κύριό της καί χαιρέτησα τον κύριο Μπάρδη, οικογενειακό μας φίλο πού βρισκό
ταν εκεί. Πήρα, τό Νίκο καί τή Λίζα καί πήγαμε στο χορό.
Κατά τις μία καί μισή τον πήρα στο τηλέφωνο. Μόλις άνοιξε ή γραμμή ακόυ
σα ένα πνιχτό γυναικείο γέλοιο καί κατόπιν ένα μικροψίθυρο. "Υστερα μοΰ άποκρίθηκε ή φωνή τοΰ άνδρός μου. Τότε τοΰ είπα ότι έχω στήν κατοχή μου δύο γράμ
ματα, δύο γράμ.ματα πού αν τά παραδώσω στήν ’Αστυνομία δέν θά διατρέχω τον
κίνδυνο νά δοάωφονηθώ . . . Κατάλαβε άμέσως τί εννοούσα καί μέ παρεκάλεσε νά
πάω τήν ίδια στιγμή στο σπίτι γιά νά συζητήσουμε. Τοΰ έκλεισα όμως τό τηλέ
φωνο καί έμεινα μέ τήν ιδέα ότι έτσι έπαιρνα κάποια εκδίκηση, έστω καί αργά,
μέ τήν αγω νία πού τοΰ έδημιούργησα. . .
Στις πέντε ακριβώς γύρισα στο σπίτι μου. Κάποιο φρικτό προαίσθημα μέ
βασάνιζε όταν άνοιγα τήν πόρτα. Φοβόμ,ουνα οτι ό άνδρας μου θά είχε φύγει μέ
τή Ν τέπη. . . "Οτι μπαίνοντας μάσα θ’ άντίκρυζα ένα γράμμα πού θά μοΰ γνώριζε
τό τέλος τής εύτυχίας μου. . . ’Ή ότι άντί γιά όλα αύτά θά ευρισκα τό πτώμα του,
μπορεί καί τό πτώ μ α τής Ντέπη μαζί αν είχαν πάρει τήν απόφαση ν’ αύτοκτονήσουν κ ι’ οί δυο άπό τήν απελπισία. . . Καί δέν γελάστηκα. Βρήκα τό πτώμα τοΰ
άνδρός μου νά πλέη σέ μιά λίμνη παγωμένο αίμα!. . . Τά άλλα τά ξέρετε όλα. . .
** η
ΓΙΝΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΣΥΧΙΑ στο μεγάλο γραφείο. Μόνον οί λυγμοί τής
Μάρθας Πρέντα άκούγονταν. 'Ο ’Αστυνόμος Καρένης βημάτιζε νευρικά, κυττάζοντας μέ οίκτο τό άξιοθρήνητο εκείνο πλάσμα, όταν παρατήρησε κάτι στο λαιμό της
κ ι’ έγνεψε μέ τρόπο νά τό προσέξη κ ι’ ό 'Υπαστυνόμος Γραβάνης. Ήταν δύο αμυχές.
— Πολύ καλά κυρία Πρέντα, άκούστηκε ήρεμη ή φωνή τοΰ 'Υπαστυνόμου
Γραβάνη. Θά κάμετε τώρα τον κόπο ν’ απαντήσετε σέ μερικές ερωτήσεις μας;
—'Ορίστε κύριε !, άποκρίθηκε ανήσυχη σκουπίζοντας τά δάκρυά της. Εί
μαι στή διάθεσή σας γιά ό,τι θελήσετε. . .
— Πρώτα - πρώτα, πέστε μας κυρία Πρέντα : Ά πό ποΰ τηλεφωνήσατε στον
ά,νδρα σας ;
—Ά π ό κάποιο κέντρο κοντά στο άρχοντικό τών Πάπαρη ! Άπό ένα γρα
φικό ταβερνάκι πού λέγεται «Κορομηλιές)) !
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— Κ αλώς... Τί ώρα γυρίσατε πάλι στο χορό κυρία Πρέντα ;
— Μά. . . θά ήταν δύο περίπου !
— Δεν χορέψατε κατόπιν ; Δεν διασκεδάσατε ; Μήπως κάποιος. . . .
’Αγρίεψε σαν μια πολύ όμορφη γάτα τής ’Άγκυρας.
— Μου φαίνεται ότι αυτά δεν έχουν καμμιά σχέση κύριε ! ! !, φώναξε δυνα
τά. Τί σάς ενδιαφέρουν ;
— Κυρία Πρέντα, ακουστέ νά σάς πώ μια μικρή αστυνομική ιστορία. Με
τήν άδεια τοΰ κυρίου ’Αστυνόμου θά σάς πώ μιά μικρή άστυνομικη ιστορία, απο
εκείνες πού γράφει ή ζωή όχι πολύ συχνά. . .
Κύτταξε τον ’Αστυνόμο έρωτηματικά, τον είδε νά συγκατανεύη και συνέχισε :
— Σκουπήστε πάλι τά δάκρυα σας κυρία Πρέντα καί ακούστε με μέ προσοχή.
’Ακούστε με καί σείς κύριε Μπάρδη, σάς παρακαλώ. Λοιπόν, μια πολύ όμορ
φη καί νέα σχετικώς κυρία, πού λέτε, μαθαίνει από κάτι γράμματα ότι ο ανδρας
της έχει μιά ερωμένη. . . Μαθαίνει ακόμα ότι ό άνδρας της, μέ κάποια νευροπάθειά
ίσως ύστερα άπό ένα αύτοκινητικό δυστύχημα, σκοπεύει νά τήν δολοφονηση μέ
σα σε δυο ήμέρες, γιά ν’ απαλλαγή άπ’ αυτήν καί νά πάη νά ζήση ήσυχος μέ την
άγαπημένη του. Είναι φυσικό, ύστερα άπο αύτά πού μαθαίνει, να ζή με το φοβο
ότι ώρα μέ τήν ώρα πλησιάζει τό τέλος της. Σκέπτεται νά πάη στήν ’Αστυνομία
καί νά καταθέση τά γράμματα, αύτό όμως το βρίσκει πολύ κοινότοπο και καθό
λου. . . κινηματογραφικό ! Μέσα στον νευρικό παροξυσμό πού ζή λοιπον, αποφα
σίζει νά έκδικηθή τον άνδρα της, μά όχι μέ τόσο πρωτότυπο τρόπο. Σκέπτεται
ωστόσο καί σκηνοθετεί, μέ τήν υπόδειξη του έραστοΰ της περισσότερό, μια πρω
τότυπη σχεδόν «αυτοκτονία» γιά νά παραπλανήση τούς αστυνομικούς. Ά λλα ας
πάρουμε τά γεγονότα μέ τή σειρά τους :
'Ο άνδρας τής κυρίας έχει γίνει έντελώς καλά σχεδόν άπό κάποια άρρώστεια
του. ’Απόγευμα μιας Κυριακής, τής τελευταίας τής άποκριάς, τό ζευγάρι έχει ένα
μεγάλο «καυγά», ένα καυγά πού προκαλεΐ σ’ εκείνον καρδιακή κρίση. Πέφτει στο
κρεβάτι λοιπόν ό ά.νδρας καί ή κυρία προσπαθεί νά τον πείση ότι δεν είναι τίποτα
τό σοβαρό, ένώ στήν πραγματικότητα κινδυνεύει.
ΙΤοιά όμως ήταν τά αίτια τοΰ φοβερού εκείνου συζυγικού καυγά ; Τά λεει
ή ίδια ή κόρη τοΰ ζευγαριού, ή όποια μάλιστα έτρεξε στό τηλέφωνο νά ειδοποιήση γνωστό τους γιατρό, βλέποντας ότι ό πατέρας της κινδυνεύει, καί εμποδίστη
κε καί άπό τούς δυο «γιά νά μή ρεζιλευτούν περισσότερο» ! «'Η μαμά, λέει ή κόρη,
έπέμενε πολύ νά πάνε στό χορό κάποιου σημαντικού παράγοντα τών ’Αθηνών».
Καί διερωτάται στήν άφέλειά της : «Μά γιατί έπέμενε, ένώ ήξερε καλά ότι αύτό
άποκλείεται, άφού ό μπαμπάς μ’ έκεΐνον βρίσκονται «στά μαχαίρια» τον τελευ
ταίο καιρό ; Καί άφού ήξερε ότι οί γιατροί είχαν βρει πολύ άσχημα τήν καρδια
τοΰ μπαμπά, καί μπορούσε μέ μιά μεγάλη συγκίνηση νά πάθη συγκοπή ; Ό μπα
μπάς πάλι έπέμενε πολύ νά πάνε σέ κάποιο κοσμικό κέντρο, έξω άπό τή Βάρκιζα.
Δίκιο :ιχε ο μπαμπας ! ».
Αύτά λέει ή κόρη καί πιστεύει ότι ή μητέρα της προκάλεσε έπίτηδες τόν
καυγά, γνωρίζοντας καλά τήν καρδιοπάθεια καί τόν κίνδυνο πού διετρεχε ο πατέ
ρας της. «’Ήθελε νά τόν σκοτώση μ’ αύτόν τόν τρόπο !. . . », καταθέτει. Ά λλα
διερωτάται: «Γ ιατί;». Ή άπάντηση, βέβαιη άπάντηση, ε ίν α ι: Γ ιατί έμαθε άπό
δύο γράμματα ότι εκείνος σκοπεύει νά τήν δολοφονήση ! Δημιουργεί λόιπον τον
καυγά, μέ σκοπό νά τόν θανατούση έτσι αυτή πρώτη !. . ’Ά ν αύτό άποτύχη, τόε
θά μπή σέ ένέργεια κάποιο σχέδιο, ένα σχέδιο τόσο προσεκτικά καταστρωμένο γιά
τήν ίδια νύχτα. . ,
’Αλλά ό σύζυγος, τό θύμα, έπέμενε άραγε νά πάνε στό κοσμικό κέντρο, έξω
άπό τή Βάρκιζα, μόνο καί μόνο γιατί βρισκόταν «στά μ.αχαίρια» μέ τόν οίκοδε-
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σπότη πού θά έδινε τον μεγάλο χορό ; ’Όχι ! ! Έπέμενε γιατί, όταν κατά τά ξη
μερώματα θά έπέστρεφαν άπό τό κοσμ.ικό κέντρο, κάποιο «σοβαρό αύτοκινητικό
δυστύχημα» θά συνέβαινε σε μιά έπικίνδυνη στροφή ! Το δυστύχημα θά γινόταν
σε μιά «σύγκρουση» τοΰ αύτοκινήτου τους μέ κάποια πράσινη «’Έμ - Τζί», που
θά την ώδηγοΰσε μιά σπάνια καλλονή, άσσος των αύτοκινητικών αγώνων καί πο
λυζήτητη «στριπτηζέζ» στά αθηναϊκά καμπαρέ. Τό αύτοκίνητο του ζεύγους θά
κατρακυ?Λΰσε τότε στο γκρεμό, μέ τή σύζυγο μόνον μέσα, γιατί ό σύζυγος θά «προ
λάβαινε» νά πηδήση καί νά σωθή. . .
’Ίσω ς νά έχουμ,ε ακούσει όλοι γιά τη νεαρή αύτή καλλονή καί καλλιτέχνιδα
του στρήπ - τήζ, πού είναι καί ά.σσος στά διάφορα ευρωπαϊκά καί ελληνικά ράλλυ.
Παρουσιάζεται μέ ψευδώνυμο βέβαια όπως όλες οί καλλίτέχνιδες ολκή ς..., αλ
λά αυτό, όπως καί το πραγματικό της όνομα, δέν έχει σημασία. Σημασία έχει
ότι αύτή είναι ή γυναίκα πού υπογράφει τά δύο γράμματα προς τον άνδρα τής κυ
ρίας ! Είναι ερωμένη του, όπως ερωμένη είναι καί κάποιου άλλου κυρίου—καβα
λιέρου τής κυρίας στο μεγάλο χορό—έν άγνοια φυσικά καί των δύο άνδρών ! Σημασία
έχει έπίσης τό ότι τό «μυστικό» γιά τό προσχεδιαζόμενο έγκλημα δέν θά ξέφευγε
ποτέ άπό τά χείλη τής «στριπτηζέζ» έάν, πάνω σέ τρελλό μεθύσι τής νύχτας τής
Τυρινής προς τήν Καθαρή Δευτέρα, δέν ένοιωθε τήν άνάγκη νά ζητήση βοήθεια
άπό κάποια συνάδελφό της. Καί τί βοήθεια ; ’Ακούστε : Νά όδηγήση εκείνη τό
αύτοκινητό της μέχρι εκατό μέτρα τουλάχιστον πριν απ’ τον γκρεμό, τήν ώρα «X»,
πού έκεΐνος καί εκείνη είχαν ορίσει γιά τό «δυστύχημα))!!...
Φυσικά, τά σχέδια τοΰ άνδρός της καί τής ερωμένης του γιά τό «δυστύχημα»
τά αγνοεί ή κυρία. Ξέρει μόνον ότι κινδυνεύει νά δολοφονηθή άπό τον άνδρα της.
Γ ι’ αύτό, βλέποντας ότι εκείνος άπέφυγε τήν συγκοπή καί άρχισε νά συνέρχεται
κάπως, προχωρεί στο σχέδιο πού μέ τήν υπόδειξη τοΰ έραστοΰ της περισσότερο
είχε καταστρωθή. Προχωρεί δη?,αδή σ’ εκείνα πού θά έφερναν στο φως μιά «τε?^εια αύτοκτονία» του !..
Σταμάτησε γιά λίγο, συμβουλεύθηκε κάτι σημειώσεις του καί συνέχισε :
—Σύμφωνα μέ τό σχέδιο, ό εραστής τής κυρίας έρχεται στο σπίτι της κατα
τις οκτώ περίπου τό βράδυ, όπως συνέβαινε τακτικά. Φαίνεται ότι ούτε αύτή, ού
τε ό άνδρας της τοΰ κάνουν λόγο γιά τήν φιλονικία πού προηγήθηκε. ’Άρα ό ερα
στής πρέπει νά μή γνωρίζη ότι ή γυναίκα των ονείρων του αποπειραθηκε μόνη να
θανατώση τον άνδρα της, προκαλώντας του συγκοπή. Ξέρει μόνο τό σχέδιο που
μαζί καί περισσότερο μέ τήν δική του υπόδειξη έχουν καταστρώσει καί πρέπει να
ακολουθήσουν. . .
'Η κυρία λοιπόν φεύγει άπό τό σπίτι της στις δέκα καί μισή γιά τό χορό, φι
λώντας ίσω ς τον άνδρα της καί προσπαθώντας νά τον πείση ότι πρέπει οπωσδή
ποτε, γιά τό καλό όλων τους, νά πάει. 'Όλα αύτά γιά νά «δείξη» στον επισκέπτη
τους ότι ό συζυγικός τους βίος κυλάει ομαλά καί «νά μή ρεζιλευτούν» ! Αύτό ήθε
λε ό άνδρας της, καταλάβαινε, πού ήταν αρκετά σεμνότυφος γιά τήν κοινωνία. Πριν
φύγει όμως ή κυρία γιά τό χορό, έχει μπή στήν κρεβατοκάμαρά τους καί, μ.αζί με
τά κοσμήματα έχει πάρει καί «κάτι» άπό τό συρτάρι τοΰ άνδρός της. Αύτό τό «κά
τ ι» τό άντικατέστησε μ.έ ένα άλλο, όμοιο άκριβώς, άλλά άχρηστο...
Φεύγει λοιπόν ή κυρία γιά τό χορό μέ συντροφιά ένα νεαρό ζευγάρι, πού περίμενε στο χώλλ. Παίρνει τό αυτοκίνητό της καί φθάνουν στις έντεκα παρά τέταρτο.
Συναντάει εκεί τούς φίλους της κ ι’ άρχίζει νά χορεύη, νά πίνη πολύ λίγο καί νά διασκεδάζη όσο μπορεί’ πιο σεμνά. Κοντά στή μία πηγαίνει στο χορό καί ό εραστής
τής κυρίας, έντεάΌς μόνος αύτός, άλλά στήν πραγματικότητα υπάρχουν έκεί πολ
λές κυρίες πρόθυμες νά σφιχτούν στήν άγκαλιά του...
Στή μιάμιση τό πρωί, ή κυρία φεύγει όσο γίνεται αθέατη. Δέν πηγαίνει για
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να τηλεφωνήση στον άνδρα της, όπως είπε σε κάποιο δικό της π ρ ό σ ω π ο πού την
είδε νά φεύγη καί όπως κατέθεσε άργότερα στους αστυνομικούς. Γιά νά τηλεφωνηση πήγε την ώρα εκείνη μ,όνον ή κόρη τής κυρίας, πού ακούσε ένα πνιχτό γυναι
κείο γελοίο πριν τής άποκριθή ό πατέρας της καί έκλεισε τό τηλέφωνο αηδιασμένη.
Ήταν ή «στριπτηζέζ» πλάϊ του, πού έτρεξε έκεΐ όταν εκείνος τής τηλεφώνησε ότι
τον έπιασε ή καρδιά του, ότι ή γυναίκα του έφυγε καί γενικά όλα όσα έσκόπευαν
νά κάνουν τά χαράματα είχαν ναυαγήσει... Λίγο άργότερα ή καλλονή στριπτηζέζ
μεθούσε πολύ καί «κελαϊδοΰσε» στή συνάδελφό της πράγμ,ατα αδύνατα πλέον άπό
τις περιστάσεις...
Παίρνει ταξί λοιπόν ή κυρία, λίγο πιο κάτω άπό τό αρχοντικό πού δινόταν ό
χορος καί μ’ αυτό πηγαίνει μέχρι την τρίτη πάροδο τής πολυκατοικίας της. Αυτό
τό καταθέτει ό οδηγός' πού τήν μετέφερε, όταν επί τέλους τον βρίσκει ένα άπό τά.
συνεργεία των αστυφυλάκων πού άπ’ τό πρωί «έχτένιζαν» τήν περιοχή γιά πληρο
φορίες. Κατεβαίνει, αμείβει τον οδηγό μ’ ένα γενναίο πουρπουάρ καί, όταν έκεΐνος
χανεται στην πρώτη στροφή, αύτή προχωρεί άπό άπόμεοα σημεία καί ανοίγει σι
γανά τήν πόρτα τού σπιτιού της. 'Υπάρχει στο σημείο αύτό ένας ζαχαροπλάστης
που διανυκτερεύει καί βλέπει τήν γνωστή του κυρία νά κινήται ύποπτα . . . 'Ο άνδρας τής κυρίας βρίσκεται μόνος, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του καί διαβάζει κά
ποιο βιβλίο, τό ((’Άμρι ά μούγκου)) άς ποΰμ.ε. Τό άφήνει μόλος τήν βλέπει καί τήν
καλεΐ να πάει κοντά του, μέ προθέσεις άγνωστες ώς ένα σημείο. Ε κείνη πλησιά
ζει καί κάθεται. Μέσα στην τσάντα της έχει τό περίστροφο τού άνδρός της, ένα
περίστροφο μέ ειδικόν σιγαστήρα, τό «κάτι» πού πήρε άπό τό συρτάρι του πριν
φύγει γιά τό χορό καί τό άντικατέστησε μέ ένα άλλο πανόμοιο, άλλά άχρηστο... 'Η
κυρία φορεΐ σέ λίγο τά άσπρα της γάντια, μά έκεΐνος—πράγμα παράξενο !—τήν άγκαλιάζει καί τήν τραβάει έπάνω του.,. Μεσολαβούν στιγμές αυστηρά άτομικές, στι
γμές τής κρεβατοκάμαρας πού δεν κοινολογοΰνται. Καί έδώ προβάλλουν δύο ερω
τήματα. Τό πρώτο : Δέν έκαμε έρωτα ό άνδρας μέ τήν έρωμένη του «στριπτηζέζ»,
τήν σπάνια καλλονή ; Τό δεύτερο : Δέν πρόσεξε ότι τό περίστροφό του είχε άλλαχθή μέ ένα άλλο, πανόμοιο άλλά άχρηστο; ’Ά ν δηλαδή υποθέσουμε, ότι είχε σκο
πό νά σκοτώση εκείνη τή στιγμή τή γυναίκα του ή έσκόπευε ν ’ αύτοκτονήση, δέν
θάπρεπε νά είχε άνοιξη τό περίστροφό του, οπότε θά έβλεπε τήν αλλαγή καί θά
λάβαινε τουλάχιστον μέτρα προφυλάξεως όταν τήν είδε ; "Αν πάλα έσκόπευε νά τή
σκοτωση μ όποιονδήποτε τρόπο, άς υποθέσουμε καί μέ στραγγαλισμό, πώς μπό
ρεσε νά έχει σεξουαλική ομιλία μαζί της—πού πιστοποιείται άπόλυτα άπό τόσα
ευρήματα—εκείνη τή στιγμή ;
Τέλος πάντων. Γεγονός είναι ότι έκεΐνος κάποτε κατευθύνει τά χέρια του στό
λαιμό της, νά ! έδώ πού φαίνονται αυτές οί δύο μικρές άμυχές σας λόγου χάριν . . .
Μπορεί μέ πρόθεση νά τήν στραγγαλίση ή απλώς νά τήν έξουδετερώση, όταν είδε
τό περίστροφο στα χέρια της ή καί πριν τό ίδή άκόμη. "Οπως καί νάναι, ή κυρία
προφθάνει καί τού φυτεύει μιά σφαίρα στον άριστερό του κρόταφο ! "Υστερα ση
κώνεται, τον κυττάζει καί πείθεται ότι είναι νεκρός. Καθαρίζει τότε καλά τό περί
στροφο μέ τά γάντια της καί τό βάζει στήν άριστερή του παλάμη. Καί αυτά γιατί
σκέφθηκε ότι τό θύμα ήταν γνωστός άριστερόχειρ, άρα καί ή «αυτοκτονία» του
δέν μπορούσε νά γίνη παρά μέ τό άριστερό του χέρι...
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

'Υπό του κ. Ν . A .

* ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ Ρ ιφιφίδες εξακολουθούν νά δρουν θρασύτατα. ’Έτσι οι νεαροί
Φ.Γ.Χ, έτών 19, Κ.Ε.Κ., ετών 20 κα.ί I. Γ.Μ., ετών 21, κάτοικοι Ν. Ελβετίας, διέρρηξαν το έττί τής λεωφόρου Κηφισίας 212 κατάστημα ελαστικών αυτοκινήτων αΦούλντα» τοϋ X. Τσιρίκου. Οί κλέπται είσήλθον εις τό κατάστημα διά παραβιάσεως
τής οπίσθιας θύρας καί άφήρεσαν χρυσάς λίρας, δολλάρια, δραχμάς, ένα περίστροφον καί
αναπτήρας αυτοκινήτων, συνολικής αξίας 25.000 δραχμών. Τά κλοπιμαία,
έκτος ολίγων λιρών, εύρέθησαν εις την οικίαν του X. Κλοπιμαία έξ άλλων κλοπών
εύρέθησαν εις τάς οικίας των λοιπών συλληφθέντων. 'Όλοι κατεδικάσθησαν σέ πολύ
μηνες φυλακίσεις.
* ΚΑΙ Α υ\.ΛΟΙ νεαροί οί Α.Γ., ετών 19, Δ.Σ., ετών 19 καί Ι.Θ.,έτών 19, καί
Α.Κ., έτών 20, είχαν συστήσει συμμορία καί διερρήγνυαν καταστήματα, σταθμεύοντα αυτοκίνητα καί εικονοστάσια. Είχαν διαπράξει 18 κλοπές. Άλλοι ανήλικοι
διέρρηξαν μιά έ'παυλι στην Κηφισιά. "Ολοι συνελήφθησαν καί άπεστάλησαν στον
εισαγγελέα.
* Η ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ Ελέγχου ’Ηθών τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έσημείωσε μία ακόμη επιτυχία στην προσπάθειά της νά καταπολεμήση τή μαστροπεία. ’Ανεκάλυψε καί παρέδωσε στη Δικαιοσύνη ένα δίκτυο πού άπετελεΐτο άπο δύο μοδίστρες,
δύο μαιτρ ν τ ’ ότέλ καί μιά νεαρά. Το δίκτυο άπετελεΐτο άπο τον Σ. Δ. Δουβέρη, έτών
50, μαιτρ εις τά κέντρα «Τριάνα» καί «Ηλιοβασιλέματα», το Ν.Κ. Λαμπράκη, έ
τώ ν 38, μαιτρ ν τ ’ ότέλ, τή μοδίστρα Ζωή ή Τζένη Λαμπίρη ή Γιαννούλη, έτών 50
(ατελιέ μόδας εις τήν οδόν Κυψέλης 42), τή. Μαρία Παπαδημητριού, έτών 45, πού
διετήρει εργαστήρια πλεκτικής εις τήν όδον Πελλήνης 2, καί μιά άνήλικη νέα υπό τό
ψευδώνυμον Εΰα. 'Η τελευταία είχε άριστες έπιδόσεις στή μαστροπεία. Ό ρόλος
της ήτο νά πείθη συνομήλικές της ν’ άρχίζουν νά.κάνουν παρέες μέ «σοβαρούς κυ
ρίους» πού θά τούς έδιναν πολλά χρήμ,ατα ώστε νά άγοράσουν διαμερίσματα καί αύτοκινητά. 'Η 'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών τής Ασφαλείας παρακολουθούσε άπο καιρό
τήν σπείρα αύτήν τω ν σωματέμπορων. Δύο άνήλικες πού είχαν πέσει στά δίκτυα
της κατέθεσαν αποκαλυπτικά στοιχεία. 'Η σπείρα τις είχε στείλει σέ άλλα 'οική
ματα τής περιοχής ’Αττικής. ' Η συνηθισμένη «ταρίφα» γιά κάθε έπίσκεψι ήταν
500 δραχμές. 'Υπήρχαν δμως καί εκλεκτοί πελάτες πού πλήρωναν καί πιο ακριβά.
Τό ρεκόρ τό κατέρριψε μιά νέα, πού τήν έστειλαν μέ αεροπλάνο σέ κάποιον, πού τήν
έζήτησε τηλεφωνικούς, στήν Κέρκυρα. Αύτός πλήρο^σε 7.000 δραχμές. Τά θύματα
τής σπείρας τά «έψώρευαν» κυρίως εις τό άτελιέ τής μοδίστρας καί εις τό πλεκτήριον τής άλλης «κυρίας)) τής σπείρας. Έδημοσίευαν ότι ζητούν κοπέλες δι’ εργα
σίαν καί έκαναν προτάσεις εις όσες εύπαρουσίαστες προσήρχοντο, νά τραπούν προς
τήν όδον τής άπωλείας. Τούς έλεγαν ότι θά συναποκομίσουν—μέ άνευ σημασίας
παραχωρήσεις—κολοσσιαία κέρδη, πού θά τούς επιτρέψουν νά κάνουν ζωή ήγεμονική. Εις τό σπίτι τού μαιτρ ντ’ ότέλ άνευρέθη σημειωματάριο μέ ονόματα. Ήταν
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ένας κατάλογος των πελατών μέ τά τηλέφωνά τους. ’Ακόμη τό «μητρώον» μέ τά
ονόματα 60 περίπου νεαρών κοριτσιών πού έξεμεταλλεύετο ή σπείρα.
* ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ σωματέμπορος, ό Περικλής Παπαλαμπούνης, έτών 23,
συνελήφθη, γιατί έξέδιδε Ιδέτιδα έκ Θηβών, καί έπαιρνε τις εισπράξεις που πρα
γματοποιοΰσε. Παρεδόθη στον εισαγγελέα.
* ΑΝΤΙΘΕΣΙ προς την ευκολία μέ την οποία κινούνται στην πρωτεύουσα οί
έκμεταλευταί τών νεανίδων, άποτελεί το έγκλημα πού έγινε στο χωριό Σιβίτσα τής
Εύρυτανίας. ’Εκεί μια 18χρονη κοπέλα, ή ’Αγγελική Τογοΰ, σκότωσε τό μνηστή
ρα της Παναγιώτη Γιώγιο μέ μια. τσεκουριά πού τού έδωσε στο κεφάλι, μέσα στο
καφενείο τού χωριού, γιατί από 15 χρόνων την έκανε δική του καί ένώ την παρου
σίαζε μνηστή του, τελευταία την έγκατέλειψε για κάποια άλλη. ’Έ τσι πλήρωσε
την απιστία του μέ τή ζωή του καί έστειλε μια. νέα στις φυλακές. 'Ό ταν έζητήθη
ή νέα να άπολογηθή, είπε τά έξής : «Ό καφετζής ό Σκεπετάρης κοίταξε νά μ' έμποδίση νά μπω στο καφενείο όταν μέ είδε μέ τό τσεκούρι στο χέρι. Φοβήθηκε όμως
την τελευταία στιγμή κι’ έκανε πίσω αφήνοντας τήν πόρτα έ?νεύθερη. Μέσα στο
μαγαζί ό Παναγιώτης Γιώγιος καί ό έξάδελφός του ό Κώστας μοΰ ρίχτηκαν με
τις γκλίτσες. Τ’ άδέλφια μου μπήκαν στή μέση κι’ άρχισε ό τσακωμός. Σέ μιά στιγ
μή ό Παναγιώτης Γιώγιος τράβηξε μαχαίρι κι’ άρχισε νά χτυπάη τον άδε?^φό μου
τον Κώστα. Τότε ώρμησα κατά πάνω του καί τού έδωσα πολλές τσεκουριές, ι στερα πήρα τό μαχαίρι καί τον άποτελείωσα...».
* ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως μετετάγησαν στην
κατηγορία τών τυχηρών παιγνίων όλα τά ηλεκτροκίνητα μηχανικά παίγνια, δηλαδή
τά «φλίππερς», οί «γερανοί», οί «θρίαμβοι» καί οί «ιπτάμενοι δίσκοι». Οί προγενέ
στερες σχετικές άποφάσεις μέ τις όποιες τά μηχανικά παιγνίδια είχαν χαρακτηρισθή ώς τεχνικά, άνεκλήθησαν μέ την ΐδια άπόφασι πού ισχύει άπό τής 28ης Μαρ
τίου 1965. ’Έτσι άπό τής ημερομηνίας αύτής, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρθρου
10 τού Α.Ν. 258/1936, απαγορεύεται ή λειτουργία σ' όλη τή χώρα τών παραπάνω
μηχανημάτων. ’Εναντίον τών παραβατών θά έπιβάλλωνται οί ύπό τού νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. ’Επίσης γιά τούς παραβάτες θά άνακύπτουν καί αστικές κυ
ρώσεις, δηλαδή θά κατάσχωνται τά παρανόμως λειτουργοΰντα μηχανικά παιγνί
δια καί θά κλείωνται οί αίθουσες στις όποιες θά λειτουργούν. Κυρώσεις θά έπιβάλλωνται έπίσης καί εις τούς παίκτας, οί όποιοι θά συλλαμβάνωνται καί θά παραπεμπωνται εις τό αύτόφωρον Μονομελές ή Τριμε?ώς Πλημμελειοδικείων. 'Η άπαγορευτική αυτή άπόφασις τού κ. 'Υπουργού έλήφθη κατόπιν σχετικής είσηγήσεως τού
γνωμοδοτικοϋ συμβουλίου λεσχών. Τούτο ήσχολήθη άπό έτους μέ τό θέμα τής λει
τουργίας τών μηχανικών παιγνιδίων, ένήργησε έρευνες καί διεπίστωσε ότι ταύτα ύπέστησαν παραλλαγές μέ τις όποιες μόνον ό διευθυντής ή ό ιδιοκτήτης τού κέν
τρου, όπου είναι εγκατεστημένα, αποκομίζει χρηματικόν όφελος μέ αντίστοιχον ζη
μίαν τών παικτών. Συμφώνως προς τήν είσήγησιν, ή μετάταξις τώ ν μηχανικών
παιγνίων άπό τήν κατηγορίαν τών τεχνικών, όπως είναι τό τάβλι, ή πρέφα κλπ
στην κατηγορίαν τών τυχηρών,"όπως είναι ή ρουλέτα, ό μπακαράς, τό σεμέν ντέ
φέρ, τά ζάρια κλπ.—έκρίθη άπαραίτητος καί γιά λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Συγκεκριμένως ή σημειωθεΐσα κατά τήν τελευταία διετία καί συνεχιζομένη άκόμη
καταπληκτική αΰξησις τών σφαιριστηρίων τών όποιων κύριος «εξοπλισμός» είναι
τά μηχανικά παιγνίδια, έδημιούργησε τεράστιο κοινωνικό θέμα. Γιατί οί θαμώνες
τών σφαιριστηρίων, κατά ποσοστόν 80% τουλάχιστον, είναι νέοι ηλικίας 18—22
έτών, δυνάμενοι νά παρασυρθοΰν, όπως κατ’ έπανάληψιν άλλωστε διεπιστώθη, ύπό
κακοποιών στοιχείων καί νά έξελιχθοΰν καί οί ίδιοι εις κακοποιούς.
Ν. Α.
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ΣΑΡΑΝΤΑ χρόνια, όταν ή ’Αστυνομία Πό?^εων εγκαθίστατο καί εις τάς
Π ΡΙΝ
’Αθήνας, ήκούσθησαν καί έγράψησαν μεταξύ τόσων κολακευτικών εις τάς έφημερί-

δας καί τά εξής: "Οτι οί άστυνομικοί πρέπει νά άποτείάσουν μίαν αύστηρώς άπομονωμένην, άπλησίαστον κοινωνικήν ομάδα, τά μέλη τής οποίας όχι μόνον δεν θά συνά
πτουν σχέσεις μετά τω ν πολιτών καί άλλων παραγόντων, άλλα θά παραμένουν καί
άγνωστα εις το κοινόν ! Πολλοί μάλιστα, άναλύοντες τήν γενικήν αυτήν «άρχήν»
έγραφαν εις τά έ'ντυπα τής εποχής: «Νά μή δίδουν τά όνόματά των οί άστυνομικοί
εις ούδένα!. . ». «Νά μή συχνάζουν οί αστυνομικοί εις τάς οικίας των πολιτών!»...
«Νά μή δέχωνται οί αστυνομικοί επισκέψεις εις τάς οικίας των, ούτε αύτοί νά
συναναστρέφωνται τούς άλλους πολίτας, τούς παράγοντας καί τούς εκπροσώπους
τω ν άλλων άρχών !».
Με άλλους λόγους, οί άξιοσέβαστοι αύτοί ’Αθηναίοι τής προ τεσσαρακονταετίας
εποχής—πολύ ελάχιστοι εύτυχώς—ήθελαν νά επιβάλλουν μίαν κατά το κοινώς λε
γόμενον «καραντίναν» εις τούς πρωτεργάτας τοϋ αστυνομικού μας θεσμού. Βέβαια
άπό αγάπην καί θαυμασμόν προς τον αστυνομικόν θεσμόν, άπό τήν προσδοκίαν τοϋ
νά είναι οί νέοι άστυνομικοί των ’Αθηνών έξ ίσου αυστηροί καί υπηρεσιακοί προς
πάντας. Έ ξεσηκώθησαν όμως οί πραγματικά έχέφρονες... κονδυλοφόροι τού καλού
εκείνου καιρού, έξεσηκώθησαν οί κοινωνικοί παράγοντες ’Αθηνών καί Πειραιώς καί. . .
τό κακόν άπεσοβήθη ή μάλλον κατεπνίγη έν τή γενέσει του. . .
Τά ’ίδια συνέβησαν καί εις τον Πειραιά τό 1923, τά ’ίδια καί εις τάς Πάτρας
καί τήν Κέρκυραν τό 1922 καί τό 1921. ’Αλλά καί εκεί, όπως καί εις τάς ’Αθήνας,
ύπερίσχυσε τό σοφόν τών άρχαίων μας προγόνων «ό άνθρωπος φύσει κοινωνικόν ζώον
έσ τί...» Προκειμένου μά?«στα γιά τούς άστυνομικούς ύπερίσχυσε περισσότερον,
αφού αύτοί, λόγω τού λειτουργήματος πού έπιτελοΰν καθίστανται πιο πολύ κοινω
νικά «οντα», πιο πολύ άναγκαΐοι κοινωνικοί παράγοντες καί λειτουργοί. . .
Δυστυχώς, άπό τήν «άρχή» αύτή έλάχιστα έξέφυγαν μέχρι προ ολίγων ετών
οί ίδιοι οί άστυνομικοί. 'Υπήρξαν μερικές δεκαετίες κατά τις όποιες—νά τό πούμε
χωρίς κίνδυνο παρεξηγήσεως;—ενώ οί πάντες έδιδαν τήν θέσιν πού έπρεπε εις τον
υπό εύρεΐαν έννοιαν όρον «Κοινωνικά!—Δημόσιαι σχέσεις», εμείς παραμέναμε προσκολλημένοι εις κάποια κακώς έννοούμενα ή μάλλον άνύπαρκτα «πάτρια». ’Ενώ δη
λαδή κρατικοί οργανισμοί καί ώργανωμένα Σώματα—εΐτε ύπό πολιτικήν είτε ύπό
στρατιωτικήν μορφήν—έδιξαν δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, διαλέξεις κλ. κλ. «προς πε
ραιτέρω σύσφιγξιν τώ ν σχέσεών των μετά τού εύρέος κοινού», εμείς... έλάμπαμε διά
τής άπουσίας μας άφ ’ ένός καί άφ’ ετέρου διά τής μ,ή άναλήψεως παρομοίων πριυτοβουλιών. Χρειάσθηκε νά παρέλθη καιρός μέχρις ότου κατανοηθή, ότι έντελώς άλλο
πράγμα είναι ή έκτέλεσις τού άστυνομικοΰ καθήκοντος καί έντελώς άλλο ή εύρεία
επικοινωνία, ή άνάπτυξις στενών καί φιλικών σχέσεων τού άστυνομικοΰ μετά τού πο
ζάτου ή μετ’ άλλων άρχών. Χρειάσθηκε καιρός γιά νά γίνη συνείδησις, ότι έπιβάλλετα ι εις τον άστυνομικόν νά συμμετέχη όλων τών κοινωνικών εκδηλώσεων, ότι είναι
όλως άναγκαίον νά δίδη τό «παρών» του ό άστυνομικός εις τήν καλώς έννοουμένην
«κοσμικήν ζ ω ή ν » .'Η άρχή έγινε, άν δεν μέ άπατά ή μνήμη, άπό τήν μεγαλοπρεπή
πράγματι εκείνην δεξίωσιν τού ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γεώργιος» κατά τό έτος
1954, μέ τήν εύκαιρίαν τής «Έβδομάδος Τροχαίας», ότε έκλήθησαν καί παρέστη
σαν μέλη τού Διπλωματικού Σώματος, άνώτατοι κρατικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι
οργανισμών κ.λ. κ.λ.
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Καί κάτι άλλο εγινε κατανοητόν μέ την πάροδον τού χρόνου: "Οτι οί αστυνο
μικοί, πού τόσον σκληρά δοκιμάζονται καθημερινώς κατα την εκτεύ^εσιν του επι
μόχθου έργου των, έχουν ανάγκη νά έξωτερικεύουν καί νά βλέπουν καί κάποιους
άλλους «έαυτούς» των, έκείνους ακριβώς πού εις ώρας υπηρεσίας είναι αδύνατον νά
ϊδοϋν καί νά έξωτερικεύσουν ότι έχουν άνάγκη, κάποτε, νά αποβάλλουν κάποιους
αύστηρούς υπηρεσιακούς τύπους, κάποια άπό τά συναισθήματα εκείνα που η ιεραρ
χική άπόστασις έπιβάλλει ύπό ά.λλες συνθήκες. Γι’ αυτό και οι παρατηρούμενες,
όχι συχνές δυστυχώς, συνεστιάσεις άστυνομικών υπαλλήλων καί τών οικογενειών
των, γι’ αυτό καί οί έκδρομές πού, εκτός τής καθαυτό ίκανοποιήσεως τής περιηγητι
κής ανάγκης παρέχουν καί πρόσφορον έδαφος ψυχαγωγίας, κατα συνέπειαν δε και
έδαφος έξωτερικεύσεως τού άλλου «εαυτού». . .
*
* *
ΕΣΑ εις τά πλαίσια τών σκέψεων αυτών υπάρχουν δύο εντελώς άξιέπαινες
εκδηλώσεις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, ή οποία κατά τά τελευταία
χρόνια έχει πολλά νά έπιδείξη εις τόν τομέα τών κοινωνικών—δημοσίων σχεσεων (εν
θυμούμενα όλοι τις παλαιότερες έκδηλώσεις έπί Διευθυντοϋ Πειραιώς κ. Κοντογιώργου καί τις άλλες έπί κ. Νικητάκη). 'Η πρώτη έκδήλωσις, τής 20ης παρελθόντος
μηνός, έγένετο εις την Λέσχην τού μεγάρου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως και
άφεώρα συνεστίασιν 350 άστυνομικών υπαλλήλων τής γείτονος μετά τών οικογε
νειών των. Μέ συμμετοχήν άστυνομικών όλων τών βαθμών, μεταξύ τώ>ν οποίων ο
’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος μετά τής οικογένειας του, οί
’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Γ. Βλητάκης, Γ. Άγγελόπουλος καί Η. Ίατρόπουλος,
δ 'Υπασπιστής τής Διευθύνσεως Πειραιώς ’Αστυνόμος Β' κ. Κ. Παπαλυμπερης και
πολλοί .άλλοι ’Αστυνόμοι, Ύπαστυνόμοι καί λοιποί άστυνομικοί υπάλληλοι μετά τώ ν
οικείων των, ή συνεστίασις έσημείωσε λαμπράν επιτυχίαν καί παρετάθη μέχρι τών
πρωινών ωρών τής επομένης. Κύριοι συντελεσταί τής έπιτυχίας: Τό πλούσιον καλ
λιτεχνικόν πρόγραμμα, πού μέ τήν συμμετοχήν τής παγκοσμίου φήμης ιταλικής
ορχήστρας Baronetti, τού παγκοσμίου έπίσης φήμης ισπανικού κουαρτέτου Miguel
Sandoval, τής γαλλικής άτραξιόν Dany Rolp, τών ’Ιταλών ακροβατών trio Da
niels, τού γνωστού παγκοσμίως ιταλικού duo Talamo τών «Φολι Μπερζερ» τών
Παρισίων, τών καταπληκτικών ταχυδακτυλουργών Tedy Horn, τής εξαίρετης χο
ρεύτριας Ρέας Μανέλη, ιού γνωστού μίμου Τάσου Γιαννόπουλου, τού συγκροτήματος
λαϊκών τραγουδιών Γ. Μπιθικώτση κ λ . κ λ ., μέ τήν γνωστή «Π ειραϊκή ’Ορχήστρα»
καί τον γνωστότατο Πειραιώτη κομφερασιέ Κίμωνα Ά ρέτα, εκρατησε αδιάπτωτο
τό κέφι καί τό ενδιαφέρον όσων παρευρέθησαν. ’Έ πειτα τό πλούσιο βεβαίως «μενού»
τής βραδυάς, πού μαζί μέ τήν πηγαία διάθεσι καί τήν χαρούμενη συναδελφικη ατμό
σφαιρα μετέδωσαν εκείνον τον ένθουσιασμ.ό πού σπάνια συναντά κάνεις εις τοσο
ομαδικές συνεστιάσεις.
Ή δευτέρα έκδήλωσις έγένετο τό επόμενον Σάββατον, 27 τού μηνος Μαρ
τίου καί άφεώρα χοροεσπερίδα εις τάς αΐθούσας τής Λέσχης προς τιμήν διάφορων
παραγόντων καί λοιπών άρχών της πολεως Πειραιώς. Η Αστυνομική Διευθυνσις
Πειραιώς, μέ τήν επιθυμία όπως συσφίξη περισσότερο τις σχέσεις της μέ τους
διαφόρους παράγοντας καί άλλες άρχές τής γείτονος, προσεκάλεσε^ γιά την χο
ροεσπερίδα αύτή καί παρευρέθησαν μέ τούς οικείους τω ν: 'Ο 'Υπουργός τής
Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδης, ό 'Υπουργός τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Σ. Μπίρης μέ τό έπιτελεΐον του, οί βουλευταί Πειραιώς κ.κ. Γ . Άνδριανοπουλος,
Έμμ. Σκορδίλης καί Ίωάνν. Παπασπύρου, ο Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Γεωργόπουλος, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Γ. Κυριακακος, ο
’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, ό Στρατιωτικός
Διοικητής Λιμένος Πειραιώς Συνταγματάρχης κ. Καράμπελας, ό Ναυτικός Διοι-
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κητης Νοτίου Αιγαίου Πλοίαρχος κ. Δανιήλ, 6 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πειραιώς κ. Π. Μερτίκας, ό Άντιδήμαρχος κ. Άράπης, ό Γενικός Γραμματεύς του
Δήμου καί Διευθυντής τής ήμερησίας ττειραϊκής έφημερίδος «Νέοι Σκοποί» κ.
Πιτσακης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Πειρουνάκης, ό
Πρόεδρός τοϋ ’Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Μπακούρης, ό Πρόεδρος του ’Εργα
τικού Κέντρου Πειραιώς κ. Κασιμάτης, ό Πρόεδρος του ’Επαγγελματικού Έπιμελητηριου Πειραιώς κ. Παπαμαρινόπουλος, ό Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Έπιμελητηριου Πειραιώς κ. Βα?ισαμίδης, ό Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου ’Εμπορευμάτων
κ. Λεβέντης, ό Πρόεδρος τοϋ Πειραϊκοΰ Συνδέσμου κ. Περράκης, ή Πρόεδρος τοΰ

Έ να σ τιγμ ιό τυττο ν άττό τή ν μεγάλην δεξίω σιν τοϋ Πειραιώς. Δεξιά, κατά σειράν : Ό
Υ π ο υ ρ γ ό ς Δ ημοσίας Τ άξεως κ. Π. Πολυχρονίδης, ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος κ. Ε ύ ά γγ . Καραμττέτσος, ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υ πουργείου κ. Π. Γεωργόπ ο υλο ς κ.λ. ’Α ριστερά : Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος, ό βου
λευτή ς Πειραιώς κ. Έμμ. Σκορδίλης κ.λ.

Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ. Α. Δηλαβέρη—μετά τής διοικητικής Συμβούλου κ. Μ. Γερανέα καί τών με?αον κ.κ. Α. Δαρδανοΰ, Α. Ίωάννου καί Σ. Κατσιβαρδάκου—, ό Γενικός
Διευθυντής Τελών. Πειραιώς κ. Μπονάτσος, ό Γενικός Γραμματεύς τής Εταιρίας
Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς κ. Ψιλόπουλος, ό Διευθυντής τοΰ Ταμείου Πλη
ρωμών Πειραιώς κ. Βλάχος, ό Διευθυντής τής Ίωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραι
ώς κ. Κεφάλας, ό έφοπλιστής κ. Νομικός, 6 βιομήχανος κ. Δηλαβέρης, οί έκδόται
τών πείραϊκών έφημερίδων «Φομνή^τοΰ Πειραιώς» κ. Τζουνάκος, «Δημότης Πειραι
ώς» κ. Πανίτσας, «'.Ελληνική "Ωρα» κ. Φραγκούλης, «Πειραϊκά Νέα» κ. Καραγιάννης, οί δημοσιογράφοι ’Αθηνών—Πειραιώς κ.κ. Σ. Παπαδόπουλος, Η. Μαλάτος,
Σ. Σαραντάκος, Γ. Κόμης, Α. Γεωργάκαλος καί Σ. Σταματόπουλος, ή ποιήτρια κ.
Ν. Ά βαταγγέλου καί άλλοι πολλοί παράγοντες τής πειραΐκής κοινωνίας. ’Από αστυ
νομικής πλευράς, πλήν του κ. ’Αρχηγού παρευρέθησαν μετά τών οικείων των καί
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ο ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος, οι ’Αστυνομικοί Διευθυνται
Β' κ.κ. Γ. Βλητάκης, X. Νικολουλέας, Γ. Άγγελόπουλος, Κ. Δημητρόπουλος καί
Π. Μπούρας, ό 'Υπασπιστής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς ’Αστυνόμος
Β' κ. Κ. Παπαλυμπέρης καί μικρός άριθμός άλλων άξιωματικών καί κατωτέρων,
δεδομένου ότι τό πλείστον των άστυνομικών υπαλλήλων Πειραιώς μετέσχεν ως
προανεφέρθη εις τήν συνεστίασιν του προηγουμένου Σαββάτου.
Είναι άλήθεια ότι παρόμοιας έκτάσεως προσέλευσις προσκεκλημένων επ ι
σήμων προσώπων, σημαντικών παραγόντων καί εκπροσώπων λοιπών αρχών μεγαλουπόλεως όπως ή του Πειραιώς, για πρώτη φορά σημειώνεται εις τά χρονικά τής
’Αστυνομίας Πόλεων. Καί είναι αλήθεια οτι παρόμοια επιτυχία χοροεσπεριδος,
όπως αυτή τής Λέσχης ’Αστυνομικής Διευθύνσεο^ς Πειραιώς, για πρώτη φορά
επίσης σημειώνεται εις τις μέχρι σήμερον αστυνομικές εκδηλώσεις.
^ ^
^
"Οσοι παρευρεθήκαμε εις τήν χοροεσπερίδα αύτή του Πειραιώς θά έχωμε γιά
πολύν καιρό τις καλύτερες άναμνήσεις. ’Από της 9.30' εσπερινής ώρας σχεδόν,
οπότε οί αίθουσες τής Λέσχης είχαν πληρωθή από τούς προσκεκλημένους ^καί ή
τετραμελής ορχήστρα τών νεαρών Baronetti έσκόρπιζε άφθονο^τό κέφι μέ τους
μοντέρνους ρυθμούς της, ή έπιτυχια τής κοσμικής βραδυάς είχε προεςοφληθή.
Συνετέλεσαν πολλοί, πάρα πολλοί παράγοντες ώστε νά παραταθή ή όλη έκδήλωσις
μέχρι τής 4ης πρωινής ώρας τής Κυριακής. Πρώτα-πρώτα ή_ παρουσία τόσον επ ι
σήμου καί εκλεκτού κοινού 300 ατόμων περίπου, ενός κοινού που α/<.ο της 10.30
εσπερινής, ότε είχε συμπληρωθή ή άφιξις τών επισήμων μέ τήν προσέλευσιν του
'Υπουργού μας κ. Πολυχρονίδη, διεσκέδασε μέ δλην του τήν ψυχήν μέχρι των πρ ω ι
νών ωρών. ’Έπειτα τά εκλεκτά και πλούσια φαγητα, τα ποτά και μαζί με ολα αυτα
τό έκπληκτικόν εις διάρκεια καί ποιότητα καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Θά ήταν ολίγα
όσα καί νά γράψη κανείς γιά τις δύο ορχήστρες, τήν διεθνούς φήμης ιταλική «B a 
ronetti» καί τήν πασίγνωστη «Πειραϊκη ’Ορχήστρα». Το ίδιο, ολίγα θα ήταν όσα
καί άν έγράφαμε γιά τούς παγκοσμίου φήμης Ούγγρους ταχυδακτυλουργούς Duo
Hollay, γιά τούς Αυστριακούς ταχυδακτυλουργούς επίσης T ed y Horn, για .ον
παγκοσμίως γνωστό ’Ιταλό πιανίστα Biazzo Euzenio πού τόσο έκθειάζει πάντοτε
τήν Ελληνική ’Αστυνομία, καί γιά τά τόσα άλλα ξένα συγκροτήματα πού έτίμησαν μέ
τήν παρουσία τους τήν ολονύχτια χοροεσπερίδα. Οσο για τα ελληνικά συγκροτήματα
καί μεμονωμένους "Ελληνες καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος εις το πρόγραμμα, ό^ως
λ.χ. τό συγκρότημα λαϊκών τραγουδιών τού Πάνου Γαβαλά, το συγκρότημα λαϊκών
επίσης τραγούδιών τού «Μικρού Τσιγγάνου», οί καντσονετίστες «Τωνης Τερης και
Έλφρίντα» (χορεύτρια διεθνούς κλάσεως ή τελευταία), ό νοσταλγικός τραγουδιστής
Φώτης Πολυμέρης, ό τενόρος τής Λυρικής Σκηνής Γ. Γεωργοπουλος, ο αμίμητος...
μίμος Τάσος Γιαννόπουλος, ό τραγουδιστής Γ . Νικολάου, ο ταχυδακτυλουργός
Picolo Satan κ.λ.κ.λ., υπό τήν καλλιτεχνικήν διευθυνσιν του Σ. ^Γατσιου^και με
κομφερασιέ τον γνωστότατο Πειραιώτη καλλιτέχνη Κίμωνα Ά ρ έτα, αρμόδιοι νά
κρίνουν όλοι νομίζω οί άναγνώσται μας άφοΰ πρόκειται περί γνω στώ ν παραγόντων
τής ελληνικής καλλιτεχνικής πραγματικότητος.
ϊ-ί ήί

Ι ΣΤΗΛΕΣ αυτές, μακρυά άπό κάθε προσωπική εύμένεια ή προκατάληψι πάντο
τε, δεν ήμποροΰν νά μή έκφράσουν θερμά συγχαρητήρια καί νά^μή χειροκρο
τήσουν τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκον καί την οίκογένειά
του. Λέγω «καί τήν οίκογένειά του» διότι παράλληλα μέ τον κ. Βασιλάκον, ό όποιος
εύρίσκετο παντού καί πάντοτε κατά τήν χοροεσπερίδα τής 27ης Μαρτίου, φροντί
ζοντας ώς άληθινός «οικοδεσπότης» νά μείνουν οί πάντες ικανοποιημένοι, προς την
αυτήν κατεύθυνσιν καί μέ άριστα άποτελέσματα έκινοΰντο καί ένεργοΰσαν τόσον ή κ.
Βασιλάκου όσον καί ή κόρη των. Θερμά έπίσης συγχαρητήρια άνήκουν εις τον 'Υ 
πασπιστήν τής Διευθύνσεως Πειραιώς κ. Κ. Παπαλυμπέρην, τού όποιου το αεικι-
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ΑΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙ ΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΑΣ
ΜΗΝΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΟΛΕ ΩΝ

1965

Α) Κατά τον μήνα Μάρτιον έ.ε. καί άπό 1—31, εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πά
τρας καί Κέρκυραν:
1. Έ ξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι .
3.027 Μέλη
2. Έ ξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των . . . . . .
2.776
»
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θε
ραπείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια . . . . . . . . .
1.257
»
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις καί Κ ερ κύρ α.....................
17
»
5. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλο
γή ς των
. ......................................
319
»
6. Έ γεννήθησαν εις μαιευτήρια .............
31
νέα»
7. Παθολογι καί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοϋ νοσοκομείου
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραι
ώ ς ...........................................................................................
4.396
»
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας δοαχμών
26.592 εις ................................................................... ' ................ . . .
40
»

’Ή το ι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω . . .
11.863
9.
Έ ξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των
8235 συνταγαί.
Ά πό οικονομικής πλευράς ό μην Φεβρουάριος 1965 έχει
ω ς έξης:
Έ σόδα τ α κ τ ι κ ά
δραχμαί
446.074,40
’Έ σ ο δ α εκ συμμετοχής Δημοσίου
»
937.164 —
Σύνολον ’Εσόδων
Έ ξ οδα
Πλεόνασμα

1.383.238,40
740.049,90
»

643.188,50

Β) 'Ως γνω στόν, άπό 1-9-64 τό σύστημα τής διά των νέων βιβλιαρίων νοση
λείας παροχής υγειονομικής περιθάλψεως εις τούς εις βάρος του Δημοσίου περιθαλ-

νητον καί ή εύγένεια έδημιούργησαν άριστες έντυπώσεις καί προεκάλεσαν πολλά έγκωμιαστικά σχόλια. "Αξιοι συγχαρητηρίων είναι καί ό Άνθυπαστυνόμος κ. Γ. Μπερδούσης καί ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Α. Πετρόπουλος, οί όποιοι καί κατά τις δύο έκδηλώσεις έργάσθησαν ύπέρ τό δέον καί συνέβαλαν άρκετά εις την έπιτυχίαν των.’Αλλά
άξιος θερμών συγχαρητηρίων είναι καί ένας πραγματικά άφανής ήρως των δύο έκδηλώσεων: Ό άστυφύ?^αξ κ. Σ. Άβούρης τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών ’Αθηνών, εις τις
άοκνες καί εύγενεΐς προσπάθειες τού οποίου οφείλονται τά πλουσιώτατα όντως χν.λλιτεχνικά προγράμματα καί των δύο έκδηλώσεων Πειραιώς.
Εΐθε παρόμοιες έκδηλώσεις νά μή μάς άπολείπουν. Ή ’Αστυνομία, μέσω
τώ ν έκδηλώσεων αύτών παρέχει δείγματα καί κάποιας άλλης πλευράς, κάποιου άλ
λου «έαυτοΰ» της: ’Εκείνου πού σχετίζεται μέ την έκπολιτιστική, τήν τόσο αν
θρώπινη ύφη τώ ν οργάνων της· καί πού τόσο άριστα άποτελέσματα έπιφέρει
εις τήν σύσφιξιν τώ ν σχέσεών της μέ τούς διάφορους παράγοντες καί λοιπές αρχές
τών πόλειυν πού άστυνομεύει.
X ΣΤΑΜΛΤΠΣ
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πομένους, έπεξετάθη εις τούς νομούς Ά χαΐας, Μεσσηνίας, ’ Ηλείας, Δωδεκάνη
σου, Λευκάδος, Ροδόπης, Πρεβέζης, Σάμου, Σερρών, Χαλκιδικής, Χίου, 'Έβρου,
Κιλκίς καί Θεσσαλονίκης.
’Ήδη, διά τής ύπ’ άριθ. 17624/Γ.Δ.Π, 5/8-2-65 κοινής άποφάσεως των κ.κ.
'Τπουργών 'Υγιεινής καί Οικονομικών, άπό 1-4-65, το άνωτέρω σύστημα έπεκτείνεται καί εις τούς κάτωθι νομούς : Άργολίδος, ’Άρτης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ζακύν
θου, 'Ηρακλείου, ’Ημαθίας, Ίωαννίνων, Καρδίτσης, Καστορίας, Κερκύρας, Κοριν
θίας, Καβάλας, Λαρίσης, Λασηθίου, Μαγνησίας, Ρεθύμνης, Τρικάλων, Φλωρίνης,
Φωκίδος, Χανίων, Πιερίας, ’Αρκαδίας, Ξάνθης καί Κοζάνης.
Ή διαδικασία διά τήν τυχόν παροχήν υγειονομικής περιθάλψεως εις μέλη οι
κογενειών ήσφαλισμένων εις τον Κλάδον 'Υγείας Α.ΓΊ. καί διαμενόντων εις τάς
άνωτέρω περιφέρειας, έχει άνακοινωθή ύμΐν διά των πεποαγμ.ένων τοΰ μηνος ’Ιου
λίου τοϋ έτους 1964.
Γ) Οί δικαιούμενοι περιθάλψεως άμα τή άσθενεία το:>ν καί μετά τήν ύπο του
θεράποντος ιατρού τής εκλογής των εγγραφήν επί τοΰ βιβλιαρίου άσθενείας τής πρώ
της ιατρικής έπισκέψεως καί τών τυχόν άπαιτουμένων παρακλινικών έξετάσεουν
καί ειδικών θεραπειών, ώς καί τήν έπί τοΰ συνταγολογίου έγγραφήν τών τυχόν
άπαιτουμένων φαρμάκων, ύποχρεοΰνται όπως προσέρχωνται αμελλητί εΐτε οί ’ίδιοι
είτε έν αδυναμία μετακινήσεώς των, οί οικείοι ή συγγενείς αύτουν εις τον Κλάδον
'Υγείας διά τον έλεγχον καί έγκρισιν έν δλω ή έν μέρει τής ύπο τοΰ θεράποντος ια
τρού, καθορισθείσης κατά τά άνωτέρω, νοσηλείας καί τον έφοδιασμόν των διά τών
προς ιατρούς, εργαστήρια κ.λ.π. ειδικών εγκριτικών εντολών, αί όποΐαι θά συντάσσωνται βάσει τών έν τοϊς βιβλιαρίοις νοσηλείας καί εις τάς είδικάς στήλας γενομένων
εγγραφών, ώς αύται ένεκρίθησαν ύπο τούτων. 'Η προσέλευσις εις τον Κλάδον 'Υ 
γείας θά γίνηται τήν πρωίαν τής επομένης άπο τής κλήσεως τοΰ θεράποντος ιατρού
ήμέρας, ή το πολύ εντός καί τής τρίτης ημέρας, έν ούδεμια δέ περιπτώσει θά έγκρίνωνται έκ τών ύστερων πλείονες τής μιας έπισκέψεις, έκτος έάν βαρεία κατάστασις,
κατά τήν κρίσιν τού έλεγκτοΰ ιατρού, δικαιολογή τήν έκ τών ύστέρων έγκρισιν έπισκέψεων πλέον τής μιας. Αί συνταγαί θά προσκομίζωνται εις τά φαρμακεία προς
έκτέλεσιν έντος 48 ωρών άπο τής θεωρήσεώς των ύπο τών υπηρεσιακών ιατρών,
άλλως δεν θά έκτελώνται μετά τήν παρέλευσιν τοΰ 48ώρου.
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν κάτωθι τής ύπογραφής τοΰ θεράποντος ίατροΰ δεν
έχει τεθή ή σφραγίς αύτοΰ, δεν θά χορηγώνται έντολαί καί δεν θά λαμβάνη χώ 
ραν θεώρησις τών συνταγών, δοθέντος δτι ένεφανίσθησαν κρούσματα ήσφαλισμένων νά έγγράφουν έπισκέψεις καί παρακλινικάς έξετάσεις εις το βιβλιάριον καί συμπληροΰν οί ίδιοι τάς συνταγάς τών φαρμάκων, πλαστογραφοΰντες τάς ύπογραφάς
τών ιατρών.
Παρετηρήθη δτι, ιατροί τινες άναγράφουσι πολλάς καί έν πολλούς άσκοπους
παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας καί μετ’ ού πολύ παραγγέλουσι τήν έπανάληψιν τών αύτών έξετάσεων, χωρίς έκ τών προηγηθεισών τοιούτων νά προκύπτη
στοιχεΐον τι έπιβάλλον τήν έπανάληψιν αύτών.
’Έστω γνωστόν δτι, αί μή δικαιολογούμεναι έξετάσεις ή θεραπεΐαι δεν θά
έγκρίνωνται. Έν ούδεμια δμως περιπτώσει θά έγκρίνηται ή έπανάληψις παρακλινικών έξετάσεων, έάν εις τάς οικείας στήλας τοΰ βιβλιαρίου δεν έχη καταχωρισθή
μερίμνη τού ενδιαφερομένου, ύπο τού διευθύνοντος τό έργαστήριον ίατροΰ, τό απο
τέλεσμα τών προηγηθεισών τοιούτων.
Έπαναλαμβάνετα δτι, δπου τίθεται ή ύπογραφή ή ή μονογραφή τοΰ θεράπον
τος ίατροΰ, δέον άπαραιτήτως νά τίθηται καί ή άτομική σφραγίς αύτοΰ.
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Δ) ’Απαγορεύεται ή αναγραφή μεγάΔων ποσοτήτων φαρμάκων, θά άναγραφωνται δέ μόνον τα άναγκαιοΰντα διά χρονικόν διάστημα όσον οίον τε βραχύ,
εξαιρεσει αών περιπτώσεων χρονιών νοσημάτων, δι’ ά είναι δυνατή ή αναγραφή
φάρμακων διά μεγαλύτερα, κατά τήν κρίσιν τοϋ θεράποντος ιατρού, χρονικά διαστή
ματα κ α ί μ έ χ ρ ι ς ε ν ό ς μ η ν ό ς κ α τ ’ ά ν ώ τ α τ ο ν ο ρ ι ο ν .
Τα φάρμακα δέον νά είναι καθαρογεγραμμένα, άπαγορευομένων των διορθώσε
ων τοσον ως προς τά εϊδη όσον καί ώς προς τήν ποσότητα αυτών, εις άς όμως περι
πτώσεις ήθελε λάβει χώραν τοιαύτη διόρθωσις, ήτις δύναται νά γίνη μόνον ύπό τού
θεράποντος ιατρού, θά τίθηται ύποχρεωτικώς παραπλεύρως τής διορθώσεως ή μονογραφη και η σφραγίς του ιατρού, άλλως δεν θά θεωρήται ή συνταγή ύπό τού έλεγκτοΰ ιατρού.
Συνταγαί μή διατετιμημέναι ύπό των φαρμακοποιών, δεν θά θεωρώνται.
Τά μέλη τού Κλάδου 'Υγείας, ύποχρεοΰνται νά ύποδεικνύωσιν εις τούς φαρμα
κοποιούς όπως κατά τήν έκτέλεσιν τής συνταγής, συμπληρώσι τάς οικείας στήλας τού βιβλιάριου νοσηλείας, άναγράφοντες τον αριθμόν τής συνταγής, τήν ημε
ρομηνίαν εκτελεσεως, ήτις ώς προελέχθη δεν δύναται νά άπέχη τής ημερομηνίας
εγκρισεως τού έλεγκτοΰ ιατρού τάς δύο ήμέρας καί θέτωσι τήν ύπογραφήν καί τήν
σφραγίδα αύτών.
Ε) Οί συνταξιούχοι αστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι, μέτοχοι τού
Κλάδου 'Υ γείας, ύποχρεούνται όπως προβώσιν εις τήν θεώρησιν τών βιβλιαρίων
νοσηλείας τω ν δια τό έ'τος 1965, εις τά οικεία δημόσια Ταμεία παρ’ ών λαμβάνουσι
τάς συντάξεις των.
ΣΤ) Δ ιά τήν χορήγησιν όμματοϋαλίων, δέον νά προσκομίζηται βεβαίωσις τού
νοσοκομείου ή κλινικής, ότι ό περιθαλπόμενος ύπεβλήθη εις έγχείρησιν τών οφθαλ
μών. Α ϊτησις δι έγκρισιν όμματοϋαλίων μετ’ έγχείρησιν οφθαλμών, μετά τρίμηνον
άπο τής έγχειρήσεως, απορρίπτεται κατόπιν άποφάσεως τού γνωμοδοτικοΰ συμβου
λίου ύγειονομικής περιθάλψεως.
Ζ) Κατόπιν τού ύπ ’ άριθ. πρωτ. Π.Υ.Σ. 14584/έγκυκλ. 135/25-2-65 εγγρά
φου τού 'Υπουργείου 'Υγιεινής, έφεξής απαγορεύεται ή νοσηλεία εις τήν έν Πειραιεΐ
καί έπί τής οδού Κουντουριώτου άριθ. 195 ιδιωτικήν κλινικήν Π. Σινοπούλου, πάντων τών εις βάρος τού Δημοσίου περιθαλπομένων κατά τάς διατάξεις τού
ύ π ’ άριθ. 665/62 Β. Διατάγματος.
Ό ’Αρχηγός
Ώ ς Π ρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υ γείας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Οί α σ τυνο μ ικ ο ί πού μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν
μεγάλη υπ η ρ εσ ία στήν κ ο ινω νία καί στον έαυτότους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν έκλεκτή
π ν ε υ μ α τικ ή τ ρ ο φ ή .

Θ ΕΜ ΑΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

*, ΤΟ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ άπο τά δυστυχήματα ήταν έκεΐνο πού κατέστρεψε τελείως
τις άναμνήσεις 28 έκδρομέων άπο το Πατρινό Καρναβάλι. Το 86357 πούλμαν έπέστρεφε άπο τήν Πάτρα, δταν φορτηγό μπήκε ανάμεσα στον προορισμό του για
την ’Αθήνα. 'Η σύγκρουσις έγινε τά μεσάνυκτα στην λίμνη Κουμουνδούρου, στο
Σκαραμαγκά.
Το φορτηγό γεμάτο φασόλια, μέ τρεις επιβάτες (τον οδηγό καί δύο άλλους),
κατευθυνόταν προς την ’Αθήνα. Τό πούλμαν έτρεχε ίλιγγιωδώς γιά νά μεταφέρη
τούς έκδρομεϊς γρηγορώτερα σπίτι τους. Κατά πάσαν πιθανότητα, πάνω σέ μιά
στροφή, τό πούλμαν, στην προσπάθεια, του νά προσπεράση τό φορτηγό χωρίς νά
άνακόψη ταχύτητα, τό «έκλεισε» μέ άποτέλεσμα νά τό χτυπήση μέ την δεξιά πλευ
ρά. 'Η σύγκρουσις ήταν τρομακτική καί τό πρόσθιο μέρος τού φορτηγού διελύθη
κυριολεκτικά. Ό δρόμος γέμισε α'ίματα, λάδια καί σπασμένα κομμάτια μηχανής.
’Από τούς έπιβάτες τού πούλμαν έτραυματίσθησαν οί 27, έκ τω ν οποίων οί 23 σοβαρώς. Κρίσιμη είναι επίσης ή κατάστασις των έπιβατών τού φορτηγού. Κρίσι
μη παραμένει ή κατάστασις τού οδηγού τού φορτηγού, των δύο συνεπιβατών του
καί 4 άκόμη υπερηλίκων έπιβατών τού πούλμαν, ένώ ό τραυματισμός τών άλλων
είναι μέν σοβαρός, άλλά δέν έμπνέει ανησυχίες.
* Ό ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Η. Κελλέ έτών 54, οδηγώντας τό αυτοκίνητό του, συνεκρούσθη τήν νύκτα τής 11-3-65, στη διασταύρωσι τών οδών Σμολένσκυ καί Ζερβού
τού Νέου Φαλήρου, μέ λεωφορείο τής γραμμής Μοσχάτου. Έτραυματίσθησαν καί
διεκομίσθησαν εις τό «Μαρκομιχελάκειον» ή σύζυγος τού οδηγού Ι.Χ. Ρένα Κελλέ,
έτών 43 καί αί έπιβαίνουσαι Καλομοίρα Καστορά, έτών 69 καί Ε λένη Κοεμτζογλου, έτών 42. ’Από τούς έπιβάτας τού λεωφορείου έτραυματίσθη ή 'Έλλη Ροσολάτου, έτών 40.
* ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ οδηγός παρέσυρε βράδυ στο Αιγάλεω καί έτραυμάτισε
σοβαρώς τον χωροφύλακα—τροχονόμο Κωνσταντίνον Χατζηχρήστον, 28 έτών. Ό
τροχονόμος είχε δώσει σήμα νά σταματήση τό αυτοκίνητο την 9ην νυκτερινή, στην
διασταύρωσι τής λεωφόρου Άθηνοόν μέ τήν οδό Θηβών, στο Αιγάλεω. Ο οδη
γός είχε άναμμένους τούς μεγάλους προβολείς (άπαγορεύεται σέ κατωκημένη πε
ριοχή) καί προς στιγμήν ή έντολή τού χωροφύλακος είχε έκτελεσθή. Τό ιδιωτικό
έστάθμευσε κανονικά στο δεξιό άκρο τής οδού, ένώ κατηυθύνετο προς τό Δαφνί.
'Ο τροχονόμος έπλησίασε καί έκαμε τις άπαραίτητες συστάσεις καί δταν άπλωνε
τό χέρι του γιά νά πάρη καί νά έλέγξη τήν άδεια, ό οδηγός είχε βάλει ταχύτητα
καί πατούσε γκάζι. Ό χωροφύλακας παρεσύρθη σέ αρκετή άπόστασι καί έπεσε στο
δρόμο, αίμόφυρτος καί αναίσθητος. 'Η κατάστασις του είναι σοβαρά, άλλά δέν εμ
πνέει άνησυχίες. Μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα ό άσυνείδητος οδηγός έξηφανίσθη κατευθυνόμενος προς τό Δαφνί. Οί άστυνομικοί μπόρεσαν νά κρατήσουν τον άριθμό του,
123780 καί τήν μάρκα του «Μερσεντές». ’Από τήν έρευνα πού έγινε, διεπιστώθη
δτι τό άναζητούμενο αυτοκίνητο άνήκει στον Ε.Κ. κάτοικον Νέας Φιλαδέλφειας, ο
όποιος όμως δέν εύρέθη στο σπίτι του. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι ό δράστης
τού αιματηρού έπεισοδίου.
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* Ο ΕΞΑΕΤΗΣ Φώτης Μοσχονάς ξέφυγε άπό τό χέρι τής γιαγιάς του και ώρμησε νά διάσχιση τό δρόμο. ’Εκείνη τή στιγμή όμως ένα φορτηγό περασε και το
άγοράκι—έπέστρεφε άπό την εκκλησία όπου έδέχθη τή θεία Μετάληψι είναι τώ
ρα. νεκρό.
Ό οδηγός του 140271 φορτηγού Παναγιώτης Άλέπης πάτησε αποτομα φρένο.
’Έ κοψε όσο μπορούσε καί τό τιμόνι. Ματαία, όμως, προσπάθεια. ’Άν και το φορτη
γό προχωρούσε κανονικά καί μέ μικρή ταχύτητα, τό άγοράκι πολτοποιήθηκε κά
τω άπό τούς τροχούς του.
* ΠΡΩΙ Κυριακής, είς τον σιδηροδρομικό σταθμό Αίγιου, η υπ’ αριθ. 107 αυ
τοκινητάμαξα, οδηγούμενη ύπό τοΰ Χρ. Γιαννάκη, έκ Πειραιώς, παρεσυρε και
έφόνευσε τον Β. Ρόμπολον, ετών 39, έκ Κερηνείας Αίγιαλείας, ο οποίος επεχειρησε νά περάση άπό σιδηροτροχιές.
* Τό 106638 Ι.Χ ., οδηγούμενο ύπό τοΰ Δ. Γαλανοπούλου, ετών 36, κάτοι
κου Α θηνώ ν, παρέσυρε καί έφόνευσε πλησίον τών Μποζαΐτικων τον I. Θεοδωροπουλον, έτών 42, πατέρα τριών τέκνων, ό όποιος άνέμενε εις τήν στάσι την διελευσι λεωφορείου.
* ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙ τών οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου καί Βύρωνος
του Πειραιώς, άνετράπη άπό κακό χειρισμό στρατιωτικό αύτοκίνητο και ετραυματίσθησαν σοβαρώς οί έπιβαίνοντες Δ. Σάλκέας, έτών 54 καί Αικατερίνη Συμιαδου, έτών 18, οί όποιοι διεκομίσθησαν είς τό Τζάνειο νοσοκομεΐον. Ό οδηγός
στρατιώτης Σ. Μορφούλης συνελήφθη καί παρεδόθη είς τήν ΕΣΑ.
* ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟ Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Κερατσινίου, τό 77.362 Ι.Χ., οδη
γούμενο ύπό τοΰ I. Σεριτάκη, έτών 30, κατοίκου Πειραιώς, παρέσυρε και ετραυματισε θανασίμως τήν ’Ά ννα Πλαικτάρη, έτών 40, ή οποία έξέπνευσε ενώ μετεφερετο είς νοσοκομείο.
* ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΣΙΑ Κιλκίς, ή Μαρία Στεφάνου, έτών 5, κατέπεσε
άπό τρακτέρ είς τό όποιον έπέβαινε μέ άλλα παιδιά καί ύπέστη κάταγμα τοΰ κρα
νίου. 'Η μικρούλα έξέπνευσε ένώ μετεφέρετο είς Θεσσαλονίκην.
* ΕΙΣ ΤΟ 13ον ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ τής όδοΰ Κομοτηνής—Ξάνθης, αυτοκίνητο
Ι.Χ ., οδηγούμενο ύπό τοΰ Ν. Κωνσταντίνου, έτών 21, σμηνίτου, παρεξέκλινε τής
όδοΰ καί έπέπεσε μέ σφοδρότητος σέ δένδρο. Έφονεύθη έπί τόπου ή Φωτεινή
Σλιαρίδου, έτών 18, καί έτραυματίσθη σοβαρώς ό οδηγός. ’Επίσης έτραυματίσθη
έλαφρότερον καί ένα άκόμη ζεΰγος τοΰ όποιου δεν άνεκοινώθη τό όνομα.
* ΚΑΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ έκ Πατρών, έ'ξωθι τής πόλεως τό 106638Ι.Χ. αύ
τοκίνητο οδηγούμενο ύπό τοΰ Δ. Γαλανοπούλου, παρέσυρε καί έφόνευσε τον I. Θεοδωρόπουλον.
ΚΑΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ έξ Αίγιου, είς τον σιδηροδρομικό σταθμό τής
πόλεως ή 508 αυτοκινητάμαξα, όδηγουμένη ύπό τοΰ Χρ. Γιαννάκη, παρέσυρε καί
έφόνευσε τον Βασ. Ρόμπλαν.
* ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ αυτούσια μιά έπιστολή προς τον δημοσιογράφον κ.
’Αθηναίο του «Ό ργανισμοΰ Προλήψεως ’Ατυχημάτων» :
«Στο σημείωμά σας τής 5ης τρέχοντος άπορεΐτε, πώς δέν άνησυχοΰν καί δεν
διαμαρτύρονται πρώτοι ά π ’ όλους οί οδηγοί καί τά πάσης φύσεως σωματεία των
καί γ ια τί δέν έχουν άναλάβει κάποιαν ένεργόν δραστηριότητα ώστε νά συμβάλουν
στή μείωσι τοΰ δυσαναλόγως ύψηλοΰ άριθμοΰ τών τροχαίων ατυχημάτων. Καί αύτό ο/ι ώς έργον άνθρωπισμοΰ, άλλα για τήν διάσωσι τών ιδίων τών μελών τους πού
κινδυνεύουν καθημερινώς λόγω τής κακής όδηγήσεως άπό τούς άλλους. Άτυχώς
ή σωστή διαπίστω σί σας δέν μάς ξενίζει. Έδοκιμάσαμε τήν περίεργη αυτή νοο-
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τροπια και οί ύπηρετοΰντες τον καλόν αύτόν θεσμόν, τής προλήψεως των ατυχη
μάτων, απο τότε πού ίδρύθη ό ’Οργανισμός. Αυτοί πού κυρίως' έπρεπε νά ένδιαφερθοΰν δεν ένδιαφέρονται. "Αν ΐδήτε εκκλήσεις καί άλλα διαφωτιστικά έντυπά
μας, που στελλονται δωρεάν, νά έπιστρέφωνται ώς «άπαράδεκτα» άπό ΚΤΕΛ, από
αυτοκινητιστας, άλλα δέ πού άφοροΰν τα εργατικά ατυχήματα νά. έπιστρέφωνται
απο μεγάλες βιομηχανικές έπιχειρήσεις πού έχουν καί υπηρεσίες—παραδόξους—
«για,,,σχεσεις μετά τού κοινού» (!) καί άλλες πού παράγουν προϊόντα πού «κάνουν
καλό» στούς καταναλωτάς τότε θά μελαγχολήσητε... _
Δείγματα των καιρών ;
Μέ ευχαριστίες γιά την φιλοξενία.
'Ο ργανισμός Προλήχρεως 'Α τ υ χ η μ ά τω ν

Ίσως ό Όργανισμ.ός Προλήψεως ’Ατυχημάτων νά μή έχη ύπ’ όψιν του ότι από
δετιας λειτουργεί μία σχολή έπιμορφώσεως τού προσωπικού λεωφορείων, τού 'Υ 
πουργείου ’Εργασίας, στήν όποιαν έκτος των άλλων διδάσκεται καί το μάθημα προληψεως ατυχημάτων, τό όποιον παρακολουθεϊται μέ ένδιαφέρον άπό τούς φοιτών
τας. Δεν άρκεΐ όμως τούτο, όπως δέν άρκοΰν μόνον τά διαφωτιστικά έντυπα τού
’Οργανισμού Προλήψειος Ατυχημάτων. Χρειάζεται συνεχής προβολή στούς κινημα
τογράφους διαφόρων δυστυχήματος μέ κατάλληλο έπεξήγησι των αιτίων. ’Έ τσι
θά άντιλη<φθουν οι οδηγοί καί οΐ πεζοί γιά τις αιτίες πού προκαλοΰν τά δυστυχήματα καί για τις όποιες άλλοτε, εύθύνεται ό οδηγός καί άλλοτε οί πεζοί. Ε πίσης ή
ύπόμνησις τών κινδύνων πρέπει νά είναι συνεχής μέ τον τύπο καί μέ σχετικές άφίσες στούς στούς δρόμους.
* ΔΙΟ ΝΕΚΡΟΙ Οδηγήθηκαν στο νεκροτομείο. 'Ο ένας ήταν ή Δήμητρα
Σαρρή, έτος 55, τήν όποια παρέσυρε στήν πλατεία Γλυφάδας τό λεωφορείο ύπ ’
άριθμ. 105256. 'Ο άλλος ήταν ό Κ. Σταματάκης, έτών 33, πού ώδηγοΰσε δίκυκλο
και συνεκρούσθη έξω άπό τά Μέγαρα μέ ιδιωτικό αυτοκίνητο.
* ΑΠΟΚΕΦΑϊΥΙΣΜΟΣ κυριολεκτικώς έγινε τού ιδιωτικής χρήσεως ημι
φορτηγού πού τό ώδηγοΰσε ένας μαρμαράς, μέ δίπλα του τον παραγυιό του. Τό δυστύχημα έγινε στοΰ «Θών», στο τέρμα δηλαδή τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας. Έπρός
από τό ημιφορτηγό προχο^ροΰσε ένα πούλμαν. Τό πούλμαν σταμάτησε στήν άρχή τού κυκλικού κόμβου, δπότε τό ημιφορτηγό πού έτρεχε μ„έ υπερβολική ταχύτη
τα συνεκρούσθη μέ τό πούλμαν. ’Αποτέλεσμα νά άποκεφαλισθή δ ιδιοκτήτης καί
ο βοηθός τού μαρμαρά. Αιτία ή ύπερβολική ταχύτης καί ή απροσεξία.
* ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ φοβερές γράφηκαν καί μέ αΐμαέβάφη ή άσφαλτος τής έθνικής
οδού καί τής ’Αθήνας τό Σαββατοκύριακο. ’Απολογισμός : 5 νεκροί καί 18 τραυ
ματίες. Ενα Φιατ 1300 κόπηκε στά δύο κοντά στή Χωματερή τού Μπογιατίου,
ύστερα απο σφοδρότατη σύγκρουσι μέ φορτηγό καί δύο έφηβοι έπλήρωσαν μέ τή
ζωη τους την αγαπη τους γιά τον ίλιγγο τής ταχύτητος. 'Ένα παιδάκι 10 έτών πολ
τοποιήθηκε στον 'Αγιο Ιερόθεο άπό τούς τροχούς τού βυτιοφόρου πού ώδηγοΰσε
ο πατρυιος του. ’Ακολούθησαν δύο γυναίκες νεκρές άπό άλλα δυστυχήματα καί
18 τραυματίες που ράντισαν μέ αίμα τήν άσφαλτο στήν έθνικό όδό.
* ΣΕ Σ1ΓΚΡ01ΣΙ ενός ημιφορτηγού αύτοκινήτου καί ενός ταξί στο 8ο χι
λιόμετρό τής οδού ’Αταλάντης—Αεβαδείας έτραυματίσθησαν σοβαρώς οί δύο οδηγοί
Ν. Ταγκοπουλος, ετών 34 καί Α. Παπαπαναγιώτου ,έτών 33. ’Επίσης έτραυμα
τίσθησαν οί έπιβαίνοντες Τ. Καρατράντος, έτών 24, Μ. Τσαμπαλής, έτών'25 καί
Κυριακή Κουτρουμπά. Οι τραυματισθέντες, πέντε έν συνόλω, διεκομίσθησαν όλοι
εις τό νοσοκομείο ’Αταλάντης.
Ν. Α.

Ύ πο το υ Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο υ Α' κ. ϊ . ΡΑ'ΤΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μ Ε Ρ Ο Σ Π ΡΩ ΤΟ Ν
Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν Β'
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οδών ’Α θ η νώ ν κ α τ ’ α λ φ α β η τικ ή ν σειράν.

Μ έξη Χατζηγιάννη .
Πάροδος της λεο^φόρου Βασιλίσσης Σοφίας 95, όπισθεν του ξενοδοχείου
αΧίλτον».
'Ο ’Ιωάννης Μέξης (1754 - 1844), γνωστός ώς Χα.τζηγιάννης, ανήκει στην
γνωστή οικογένεια τω ν ηρωικών αγωνιστών τής ’Ηπείρου, πού έγκατεστάθησαν
στις Σπέτσες τά μέσα του 18ου αΐώνος. ’Αφού κατ’ άρχάς εύρίσκετο σέ διάστασι
με τα μέλη τής γνω στής οικογένειας των Σπετσών Μπόταση, ύστερα άπό μεσολάβησι του έθνομάρτυρος πατριάρχου Γρηγορίου του Ε', συνεφιλιώθησαν καί ύψωσαν
μαζί την σημαία τής Έπαναστάσεως καί προέτρεψαν σέ έξέγερσι τήν "Τδρα καί
τά Ψαρά. "Οταν τό Σεπτέμβριο του 1822 τουρκική αρμάδα έπετέθη κατά των
Σπετσών, ό Μέξης, μαζί μέ τά παιδιά του Θεόδωρο καί Νικόλαο καί λίγους γεν
ναίους Σ πετσιώτες, άπέκρουσε τήν άπόβασι, σώζοντας έτσι τούς συμπατριώτες
του άπό βεβαία σφαγή. Τήν έποχή του "Οθωνος (’Οκτώβριος 1835), διωρίσθη σύμ
βουλος τής ’Επικράτειας. Τό 1924 κατόπιν νομοθετικού διατάγματος, τό σπίτι του
στις Σπέτσες έχαρακτηρίσθη ώς ιστορικό κειμήλιο.
Μερκούρη Σπόρου .
’Αρχίζει άπό τήν οδόν Εύτυχίδου 23 ("Αλσος Παγκρατίου) καί τελειώνει
στήν /,εωφόρο Β ασιλέως Κωνσταντίνου («Χίλτον»).
Ό Σπύρος Μερκούρης (1856 - 1939), ιατρός τό επάγγελμα, διετέλεσε διευ
θυντής τού δημοτικού νοσοκομείου Άθηνόον καί τό 1899 έξελέγη δήμαρχος (’Α
θηναίων, γεγονός πού έπανελήφθη καί τις δυο επόμενες τετραετίες (1903 καί 1907).
Παρέμεινε δήμαρχος, λόγω άναβολής τών έκλογών μέχρι τό 1914. Κατά τήν έπο
χή τού διχασμού, έξωοίσθη στή Κορσική. ’Επανερχόμενος στήν Ελλάδα καί κατηγορηθείς ώς ύπεύθυνος τών σκηνών τού Νοεμβρίου 1916, κατεδικάσθη σέ θάνατο
καί ένεκλείσθη στις φυλακές του Ίτζεδίν στή Κρήτη, άποφυλακισθείς μετά τις
έκλογές τού Νοεμβρίου 1920.
Στις έκλογές τού 1929 έξελέγη γερουσιαστής Άττικοβοιωτίας, πλήν όμως
παρητήθη, για τί έξελέγη για τέταρτη φορά δήμαρχος ’Αθηναίων. Τέλος, άπό τό
1934 άπεσύρθη οριστικά τής πολιτικής. 'Τπήρξεν ένας άπό τούς δραστηριοοτέρους
καί πλέον έπιτυχόντας δημάρχους τών ’Αθηνών.
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Μέρλιν.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 9, απέναντι στον « ’Εθνικό κήπο».
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν συνωνύμου, άγγλικής καταγωγής, οι
κογένειας, ή οποία έξελληνίσθη καί πολλά μέλη της έπεσαν κατά την Έ πανάστασι
του 1821.
Μέρμηγκα Κ ω νσ τα ντίνο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Άριστοτέλους 135, κοντά στη πλατεία ((Βικτωρίας» ή
«Κυριάκου».
'Ο Κωνσταντίνος Μέρμηγκας, καθηγητής τής χειρουργικής στο Πανεπιστή
μιου ’Αθηνών (1917), γεννήθηκε τό 1874 στον Κάμπο τής Οΐτύλου. ’Εκλεγείς βου
λευτής Λακωνίας τό 1911, ώρίσθη μέλος τής συνταγματικής επιτροπής. j'Yπήρξεν έκ των πολυγραφωτέρων καθηγητών τής ’Ιατρικής Σχολής. 'Υποδειχθείς
ώς γερουσιαστής υπό του έκλογικοΰ συλλόγου έπιστημόνων λογοτεχνών και καλ
λιτεχνών, παρεκάθησε στο Βον νομοθετικό σώμα άπό τον ’Οκτώβριο του 1932
μέχρι τής καταργήσεως τής Γερουσίας (1 ’Απριλίου 1935). Τον ’Απρίλιο του 1941,
διωρίσθη ύπό τών Γερμανών δήμαρχος ’Αθηναίων, μετά τρίμηνον όμως παρητήθη. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1942.
Μέρμπακα.
Πάροδος τής όδοΰ Πόντου 5, άπέναντι στήν άνατολική πλευρά του μαιευτη
ρίου « ’Αλεξάνδρα».
Ό Μέρμπακας (σήμερα «'Αγία Τριάς»), κωμόπολις τής έπαρχίας Ναυπλίας,
είναι έδρα ομωνύμου κοινότητος καί έχει περί τούς 1200 κατοίκους. Στο διάστημά
τής Κατοχής οί ’Ιταλοί έπροξένησαν πολλές ζημίες στά κτίσματά της.
Μερόπης.
Πάροδος τής όδοΰ Μύλων 89, κοντά στον 'Άγιο Τρύφωνα τής ’Ακαδημίας
Πλάτωνος.
'Η Μερόπη, κόρη τοΰ Ιίυψέλου, ύπανδρεύθη τον βασιλέα τής Μεσσηνίας
Κρεσφόντη, τον όποιον, μαζί μέ τον πρωτότοκο γυιό του, έφόνευσεν ό Πολυφρόντης, ό όποιος μετά ύπεχρέωσε τήν Μερόπη νά τον ύπανδρευθή, γιά νά σφετερισθή
τον θρόνο τής Μεσσηνίας. Άπό τον άκούσιον αυτόν δεσμό της, τήν άπελευθέρωσεν
ό νεώτερος άπό τον Κρεσφόντη, γυιός της Αϊπυτος, ό όποιος καί έφόνευσε τον Πολυφρόντη. Τον σχετικό μύθο έπραγματεύθηκε στήν αρχαιότητα ό Ευριπίδης και
άπό τούς νεωτέρους ό Βερναρδάκης, ό Βολταϊρος, ό Μαφφέϊ καί ό Γκόττερ.
Μερσίνης.
Πάροδος τής όδοΰ Έϋνάρδου 35, κοντά στο Ι.Κ.Α. τής όδοΰ Λιοσίων.
'Η Μερσίνα, παράλιος πόλις τής Τουρκίας, στον μυχό τοΰ ομωνύμου όρμου
τοΰ κόλπου τής Άλεξανδρέττας, είναι έπίνειο τής Ταρσοΰ. Πρωτεύουσα ομωνύμου
νομοΰ, έκτίσθη τό 1832 στή θέσι τοΰ άρχαίου Ζεφυρίου καί έλαβε τό όνομά της
άπό τά πολλά μύρτα πού φύονται έκεϊ. Σήμερα έχει περί τις 46 χώιάδες ^κατοίκους.
Προ τής άνταλλαγής τών πληθυσμών (1922) διέμενον εκεί περί τις 3 χιλιάδες
"Ελληνες. Τό λιμάνι τής Μερσίνης είναι τό τρίτο στή σειρά κινήσεως, στήν Τουρ
κία, μετά τήν Κωνσταντινούπολι καί τήν Σμύρνη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σε
προάστια τών ’Αθηνών).
Μ εσογείων.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 114 (Τπποκράτειον νοσοκομεΐον) καί συνεχίζεται στούς συνοικισμούς Έλληνορώσων, Χολαργοΰ κ.λ.).
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή, έπειδή οδηγεί στο ομώνυμο πεδινό τμήμα τών
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’Αθηνών πού εύρίσκεται ανατολικά του 'Υμηττού καί νοτίως του Πεντελικοΰ. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).
Μ ε σ ο λ ο γ γ ίο υ .
Πάροδος της οδού Κωλέττη 6, στα «Έξάρχεια».
’Οφείλει την ονομασία στή γνωστή «'Ιερά πάλι», την πρωτεύουσα τού νομού
Αιτωλοακαρνανίας. Έ κτίσθη επί τριών νησιδίων, τά όποια ήνώθησαν μέ έπιχώσεις
καί έδωσαν στην έκτασι της πόλεως τό σχήμα χερσονήσου.
'Ο δήμος Μεσολογγίου, άπό τούς πρώτους ελληνικούς δήμους, συνεστήθη τό
1835 καί άπό τού 1937 φέρει τον τίτλο : Δήμος τής ίεράς πόλεως Μεσολογγίου.
'Η ιστορία τού Μεσο?ιογγίου καί οί αγώνες των κατοίκων του κατά τό διάστημα
τής Έ παναστάσεως, καταλαμβάνουν σημαντικές σελίδες τής νεωτέρας ιστορίας τής
πατρίδος μας. Σήμερα τό Μεσολόγγιον έ'χει περί τις 12 χιλιάδες κατοίκους. Ή
επωνυμία του προέρχεται, κατά μέν τον Σ. Τρικούπην έκ του μέσον - λόγγος, κατά
δέ την ορθότερη ετυμολογία έκ τού δαλματικοΰ Messo langi (λιμνοχώρι). (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ προάστια καί συνοικισμούς των ’Αθηνών).
Μ ε σ σ α π ίο υ .
Πάροδος τής οδού Βαρνοϋντος, κοντά στή πλατεία «Φιλοπάππου».
Μ εσσάπιον, είναι τό άρχαΐον όνομα τού στήν Β.Α. Μακεδονία ευρισκομένου
όρους Β?^αχίτζα.
Μ ε σ σ η ν ία ς.
Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισίας, έναντι τού άριθμοΰ 191, κοντά στή στάσι «'Α γία ς Τριάς».
’Οφείλει τήν ονομασία στή γνωστή χερσόνησο τής Πελοποννήσου, μιας των
τριών πού σχηματίζονται προς νότον. (Οί άλλες είναι : ή τής Έπιδαύρου Λιμηράς μέ τον Μαλέα καί τής Μάνης μέ τό Ταίναρο).
Ό νομός τής Μεσσηνίας, ένας τών έπτά τής Πελοποννήσου, καταλαμβάνει
τό Ν.Δ. τμήμα αύτής καί έ'χει έ'κτασι μέν 2928 τετρ. χιλ. πληθυσμό δέ περίπου
212 χιλιάδες κατοίκους. Πρωτεύουσα τού νομού είναι ή Καλαμάτα.
Μ ε σ ω γ ίδ ο ς.
Πάροδος τής οδού Ούσακίου 16, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων Νέας
Ε λβετίας.
Ή Μ εσωγίς, όρος τής Μ. ’Ασίας στήν ’Ιωνία, χαρακτηρίζεται γιά τις από
τομες καί δασώδεις κλιτυς του καί τις βαθύτατες χαράδρες. Κατά τήν Μικρασιατι
κήν έκστρατείαν τού 1919 - 1920, ή Μεσωγίς έγινε θέατρο συμπλοκών τού έλληνικοΰ στρατού καί τώ ν άτάκτων Ζεϊμπέκηδων, πού παρηνώχλουν τις έ?Δηνικές εφοδιοπομπες.
Μ ετα γένο υς.
Πάροδος τής όδοΰ Θέωνος 18, πίσω άπό τις δικαστικές φυλακές τής όδοΰ
Βουλιαγμένης.
Ό Μ εταγένης, άρχαϊος Έ λλην άρχιτέκτων, γυιός τού άρχιτέκτονος Χερσίφρονος, κατήγετο άπό τήν Κνωσό τής Κρήτης καί ήκμασε κατά τον 6ον π.Χ. αιώνα.
Ό Μεταγένης υπήρξε συνεργάτης καί διάδοχος τού πατρός του στήν οίκοδόμησι
τού άρχαιοτέρου ’Αρτεμισίου στήν ’Έφεσο.
Μ εταμ ο ρφ ώ σεω ς.
’Αρχίζει άπό τήν ομώνυμη έκκλησία τού ομωνύμου συνοικισμού καί τελειώ
νει κοντά στήν έκκλησία τής Εύαγγελιστρίας.
’Έ λαβε τήν ονομασία αυτή, έπειδή οδηγεί στήν ομώνυμη συνοικία, όπου
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υπάρχει και ομώνυμος ναός τής Μεταμορφώσεως. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο
Καλαμάκι καί στη Καλλιθέα).
Μεταξα Άνδρέου.
Πάροδος τής όδοϋ Θεμιστοκλέους 68, στη πλατεία «Έ ξάρχεια».
'0 Άνδρέας Μεταξάς, γυιός του Πέτρου Μεταξα, τής γνωστής Κεφαλληνιακής οικογένειας, γεννήθηκε στο ’Αργοστόλι τό 1790. Κατά τό διάστημα τής Έ παναστασεως, μαζί μέ τον αδελφό του ’Αναστάσιο καί τον εξάδελφό του Κωνσταν
τίνο, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες. Τον ’Απρίλιο του 1826 διωρίσθη υπουργός
του Πολέμου καί άργότερα πληρεξούσιος τής Έθνοσυνελεύσεως του ’Άργους καί
μέλος του Νομοτελεστικού. Διετέλεσε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα προϊστά
μενος τού Φροντιστηρίου των Στρατιωτικών καί έκτακτος έπίτροπος τής Πελοποννήσου, μέλος τής προσωρινής κυβερνήσεως μ.έχρι τής έλ.εύσεως τού ’Όθωινος,
νομάρχης Λακωνίας, σύμβουλος Επικράτειας (1835 ), υπουργός τω ν Σ τρατιωτι
κών (1841), πρωθυπουργός καί υπουργός των ’Εξωτερικών (1843), υπουργός
των Οικονομικών (1844), γερουσιαστής (1846 - 1847 ), βουλευτής Α ττικ ή ς (1850
- 1859), προήχθη σε ’Αντιστράτηγο (1850), πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Ε τ α ι
ρίας και άλλων φιλανθρωπικών ίδρυμ,άτων. 'Υπήρξε γενναίος, ειλικρινής, φιλόπατρις καί χαρακτήρ ακέραιος. ’Απέθανε στήν ’Αθήνα τον Σεπτέμβριο τού 1860.
Μεταξα Ίω άννου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 172, στή «Δάφνη».
Ο ’Ιωάννης Μεταξάς, 'Έλλην στρατιωτικός καί πολιτικός, γόνος τού Κεφαλληνιακου κλάδου τών ’Αντζουλακάτων τής παλαιάς βυζαντινής οικογένειας τω ν
Μεταξα, γεννήθηκε στήν ’Ιθάκη τό 1871. Κατά τον Βον βαλκανικό πόλεμο διετέλεσε
διευθυντής τού γραφείου επιχειρήσεων καί τό 1915 αρχηγός Γ.Ε.Σ. Τό 1921 ίδρυσε
τό «Κόμμα τών Έλευθεροφρόνων». Στις εκλογές τού 1926 άνέδειξε 54 βουλευτάς
καί άνέλαβε τό ύπουργεΐον Συγκοινωνίας στήν οικουμενική κυβέρνησι (1926—1928).
Τον Μάρτιο τού 1936 μετέσχε τής κυβερνήσεως Δεμερτζή ώς υπουργός Στρατιω
τικών καί τον ’Απρίλιο τού ίδιου χρόνου, μετά τον θάνατο τού Δεμερτζή, άνέλαβε τήν
πρωθυπουργία. Τήν 4ην Αύγούστου, κατόπιν συνεννοήσεώς του μέ τον τότε βασιλέα
Γεώργιον Β', έκήρυξε δικτατορία, μέ τήν οποίαν άνέστειλε τις περί άτομικών δι
καιωμάτων καί ελευθεροτυπίας διατάξεις τού Συντάγματος, προέβη στήν διάλυσι
τής Γ' αναθεωρητικής Βουλής καί επέβαλε τον στρατιωτικό νόμο. Τήν 28ην ’Οκτω
βρίου 1940 άπέρριψε τό ιταλικόν τελεσίγραφον, όπως τά ιταλικά στρατεύματα κατα
λάβουν στρατηγικές θέσεις στήν Ελλάδα. Μέ τήν άπόφασί του αύτή, ή Ε λλάς είσήλθε στο Βον παγκόσμ,ιο πόλεμο, στο πλευρό τών συμμάχων. 'Ο ’Ιωάννης Μεταξάς
άπέθανε στήν ’Αθήνα τήν 29ην ’Ιανουάριου 1941.
Μεταξα Νεοφύτου.
Πάροδος τής οδού Λιοσίων 45, συνέχεια τής οδού ’ Ηπείρου.
'Ο Νεόφυτος Μεταξάς, λόγιος ιεράρχης καί άγωνιστής τού 1821, γεννήθηκε
στήν ’Αθήνα τό 1762. Από τού 1803 διετέλεσε διαδοχικά επίσκοπος ’Αταλάντης,
Θερμοπυλών, Πάρου, Νάξου καί ’Αττικής, τέλος δέ τό 1850 μητροπολίτης ’Αθη
νών καί πρόεδρος τής 'Ιεράς Συνόδου. Κατά τον ’Αγώνα μετέσχε τής Γερουσίας
τής Α. Στερεάς, τών διαφόροον ’Εθνοσυνελεύσεων καί διετέλεσε πρόεδρος τού δι
καστικού σώματος στήν Στερεά Ελλάδα.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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ΑΜΟΙΒΑΙ Α Σ Τ Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
^άποφάσεως του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος καί
εγορηγηθη υλικ/] αμοιβή εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α/ κ. Δη μητριόν
Υφαντήν, ^διότι, ως διοικητής της ^ ποδιευθυνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Άθηνων, κα ι ηυθυνε μετά όραστηριοτητος και επιδεξιοτητος καί καθωδήγησε τούς
υπ αυι,ον υπάλληλους, με αποτέλεσμα να επιτευχθή ή σύλληψις τήν 10-11-1964
σπείρας λαθρέμπορων ναρκωτικών των Γεωργακάκου Παναγιώτου, Δημητρίου
Αθανασίου κλπ., εις χεΐρας των οποίων κατεσχέθη ποσότης 160 χΔιογράμμων ΐνδι^ι/)ς κανναβεως, ανακοπεισης ουτω τής επικινδύνου κατά τής κοινωνίας δράσεως
τω ν έν λόγω κακοποιών. Ή τοιαύτη επιτυχία έσχολιάσθη εύμενέστατα καί διά του
τυπου, συντελέσασα εις τήν έξύψωσιν του γοήτρου τής 'Υπηρεσίας.
—Δι ετερας αποφάσεως του κ. 'Ιπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαι
νος καί έχορηγήθη υλική άμοιβή εις τούς: 1) ’Αστυνομικούς Διευθυντάς'β' κ.κ. Δ.
Κρινταν και Π. Θάνον, 2) ’Αστυνόμον Β κ. Δ. Καραγίαννόπουλον, 3) 'Υπαστυνόμους Α ' κ . κ . Α. Ματσάγκαν, X. Κολοόνιαν καί 'Υπαστυνόμον Β' κ. Α. Παπαϊωάννου καί 4) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Ε. Πούλον, διότι άπαντες καί έκαστος έν
τω κύκλου των καθηκόντων του,^ έργασθέντες επί τή βάσει έπιμελώς κατεστραμ
μένου σχεδίου καί άναπτύξαντες εξαιρετικήν δραστηριότητα, επαινετήν φιλοπονίαν,
μεθοδικότητα ένεργείας καί ύποβληθέντες προθύμως εις κοπώσεις πέραν των κεκανονισμένων ώρων, έπέτυχον τήν σύλληψιν κατά τήν 10-11-1964 τής προαναφερθοΐσ/]ς σπείρας λαθρέμπορων ναρκωτικουν. Ουτω ανεκόπη ή έπικίνδυνος κατά τής
κοινωνίας δράσις τω ν έν λόγω κακοποιών, ή τοιαύτη δέ έπιτυχία έσχολιάσθη ευ
μενέστατα καί διά του τύπου καί συνετέλεσεν εις τήν έξύψοοσιν του γοήτρου τής
‘Υπηρεσίας.
( Δια τής αυτής ως ανω άποφάσεως και δια τούς αυτούς λόγους, έξεφράσθη
παρά του κ. 'Υπουργού ευαρέσκεια καί έχορηγήθη υλική άμοιβή ώς άκολούθως :
1) Ά ρχιφύλακα κ. Ν. Κουντοπύργιαν, 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. Κ. Κυριακάκην,
Α. Ποταμιάν, Δ. Κοπελιάν καί Γ. Γεωργάκον, 3) Ύπαρχιφύλακα κ. X. Σαγώναν
καί 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. Π. Οίκονομάκον, Σ. Άνδριόπουλον, Ν. Πέππαν, I. Βλάχον, Κ. Σικόλαν, Σ. Λούναζην, Ε. Άναστασάκην, Α. Βεργήν καί Δ. ’Αθανασίου.
—-Δι’ άλλης αποφάσεως του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έπηνέθησαν οί
’Αστυνόμος Β' κ. Κ. Γιαννημάρας, 'Υπαστυνόμοι Α' κ.κ. Λ. Καρυώτης, Γ. Λάππας καί Γ . Δρακόπουλος καί Άνθυπαστυνόμος κ. Ν. Παπακωνσταντίνου, διότι ά
παντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν του πρώτου, προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας
Διωξεως^ Διαρρηκτών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί προ
θυμίας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν διαπραχθεισών κλοπών υπό τής έπικινδύνου σπεί
ρας τομν Θ. Μπαρδή, Γ. Σταμίρη καί Α. Τσολομίτη.
‘—'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεομς, έχορηγηθη υλική αμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Β. Καρβελάν, διότι ούτος, οδηγός τυγχανων περιπολικού αύτοκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως, τήν νύκτα τής 28-10-1964
προέβη μετ’ άλλων συναδέλφων του εις δραματικήν καταδίωξιν κλεπτών αυτοκι
νήτων, των οποίων έπετεύχθη ή σύλληψις καί ουτω προεκλήθησαν κολακευτικά
σχόλια διά του τύπου καί τού κοινού ύπέρ του ’Αστυνομικού Σώματος.
—'Ομοίως, δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έ
παινος εις τους : ’Αστυνόμον Β' κ. Κ. Γιαννημάραν, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Λ.
Καρυωτην, Αστυφύλακας κ.κ. Δ. Σγουρον και Β. Δράλαν, διότι οί μέν δύο πρώ
τοι έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος, προσοχής καί έπιμελείας, πολύ πέραν
τ<ών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν άπασών τών υπό των
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κακοποιών I. Καλκάνη, Α. Παπακυριαζή καί Σ. Τσατσαριώνη διαπραχθεισών κλο
πών, οί δέ δύο επόμενοι, υπό την έπιδεξίαν καθοδήγησιν των προϊσταμένων τω ν,
άναπτύξαντες εξαιρετικήν δραστηριότητα, μεθοδικότητα καί πρωτοβουλίαν, έπετυχον την σύλληψιν τών έκ τών άνωτέρω άναφερομένων κακοποιών Παπακυριαζή καί Τσατσαριώνη καί ούτΐϋ συνετέλεσαν εις την έξιχνίασιν τών υπό τούτων δια
πραχθεισών κλοπών διά ρήξεως καταστημάτων.
*.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
—Παρητήθησαν έκ του ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γ. Πλά
κας, Π. Σπυριδάκης, Π. Καλούσης, Ν. Παπαδημητρίου, Ν. Γεωργακόπουλος καί
Α. Νάκας.
—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τών προσθέτων ’Αστυφυλάκων, τή αιτήσει τω ν,
οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γ. Στρωματιάς καί Δ. Δαβέττας.
'
*
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
—Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, διωρίσθησαν
ώς μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες, οί κάτωθι 91 δόκιμοι ’Α στυφύλακες τού 215ου
εκπαιδευτικού τμήματος τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων, κατά σειράν
επιτυχίας, τού διορισμού των λογιζομένου άπό 20-3-1965, καθ’ ήν όρκισθέντες,
άνέλαβον υπηρεσίαν:
1) Γεώργιος Τούμπας, 2) ’Απόστολος Κοκκόρης, 3 ) Γεώργιος Σκόνδρας,
4) Κων/νος Φιλιππάκης, 5) ’Αλέξανδρος Ξανθόπουλος, 6) Παναγιώτης Μαδοΰρος, 7) Κων/νος Μαρλάντης, 8) Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, 9) Χρηστός Ά ν τωνάκης, 10) Νικόλαος Γαλάνης, 11) ’Ιωάννης Δουλαμής, 12) ’Εμμανουήλ Κακουράκης, 13) Σωτήριος Ήλιόπουλος, 14) Νικηφόρος Ράπτης, 15) Κων/νος Πο
λύζος, 16) Χαράλαμπος Πουμπουλίδης, 17) Βασίλειος Σπηλιό—ουλος, 18) Στυλια
νός Άγγελάκης, 19) Γεώργιος Άβράμης, 20) ’Αναστάσιος Καρυπίδης, 21) Χρη
στός Τριαντάφυλλος, 22) Παύλος Μοναστηριώτης, 23) Δημήτριος Παπαϊορδανίδης, 24) Γεώργιος Κουμεντάκος, 25) Άνδρέας Μπισμπίκης, 26) Σπυρίδων Λουκόπουλος, 27) ’Ιωάννης Δημητρόπουλος, 28) Νικόΐ^αος Κωστόπουλος, 29) Κων/
νος Άράχωβας, 30) Λεωνίδας Πνευματικάκης, 31) Γεώργιος Ά ναστασάκης, 32)
’Ιωάννης Άλπέτζος, 33) Θεμιστοκλής Άρνοκοΰρος, 34) Χρηστός Τζέμος, 35)
Σπυρίδων Ρέμπελος, 36) Χαράλαμπος Γαρδέλης, 37) Χρήστος Χαχαλός, 38) Κων/
νος Πιτσογιάννης, 39) Δημήτριος Βαρε?άχς, 40) ’Ελευθέριος Πάνης, 41) Κων/νος
Τσιώρης, 42) ’Αντώνιος Ροΰσσος, 43) ’Απόστολος Καράλης, 44) Κων/νος ’Α ντω 
νίου, 45) Ήλίας Παναγάκος, 46) Νικόλαος Καλογερόπουλος, 47) Γεώργιος Κεμπαπίδης, 48) Δημήτριος Καραγκούνης ή Χαλβατζής, 49) ’Ιωάννης Παπαευθυμίου, 50) Γεράσιμος Άδάμος, 51) Κων/νος Άκριβόπουλος, 52) Σταύρος Τρευλάκης, 53) Νικόλαος Παπαδόπουλος, 54) Παναγιώτης Τσιακουμάκης, 55) Α θ α 
νάσιος Καραχάλιος, 56) ’Αθανάσιος Γκούντης, 57) Άνδρέας Παπανικολάου, 58)
Στέφανος Θεοχαρίδης, 59) Βασίλειος Κώης, 60) Γεώργιος Μητσόπουλος, 61)
Στέφανος Άγγελής, 62) Κων/νος Λιάσσης, 63) Γεώργιος Μπολίκας, 64) Πανα
γιώτης Κουρέας, 65) Άργύριος Ντανάκος, 66) Γεώργιος Μαυροματάκης, 67) Σ ω 
τήριος Κουλούρης, 68) Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, 69) Σταυρογεράσιμος Λαχανάς, 70) Βησσαρίων Κοντούρης, 71) Γεώργιος Μεταλληνός, 72) Σταύρος Χριστοδουλόπουλος, 73) Νικόλαος Παναγούλιας, 74) Δημήτριος Ζηλεμένος, 75) ’Αθα
νάσιος Ναλμπάνης, 76) Νικόλαος Λάϊος, 77) Νικηφόρος Ζανδές, 78) Γεώργιος
’Αμάραντος, 79) Άνδρέας Σταματόπουλος, 80) Σταύρος Διαλεκτάκος, 81) Παύλος
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Βαλερτζάκης, 82) Παναγιώτης Διλμπέρης, 83) Γεώργιος Καμπανάκης, 84) Χρη
στός Μ - οτσαράκος, 85) Δημήτριος Καραγιάννης, 86) Εμμανουήλ Κοτσυφάκης,
87) Γεώργιος Παπαϊωάννου, 88) Δημήτριος Λουτσέτης, 89) Παναγιώτης Κοντράρος, 90) Κων/νος Βαρδάκης καί 91) Έλεήμων Μεριανός.
*
ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τήν 31-3-1965 καί ώραν 10.30', έν τώ χώρω του Βασιλικού ’Ινστιτούτου
(κτήμα Συγγροΰ) εις Άμαρούσιον, έπί τής διαδρομής άνωμάλου δρόμου, διεξήχθη
τό ΙΟον —ρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
Α σφαλείας, έν τώ πλαισίω Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ.
Τήν όργάνωσιν του άγώνος εΐχεν άναλάβει, συνεπεία άποφάσεως τής XI ολο
μέλειας Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ ., τό Σώμα τής Ε.Β. Χωροφυλακής.
Τήν άθλητικήν ταύτην έκδήλωσιν έτίμησε διά τής παρουσίας του ό ’Αρχηγός
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, όστις έκήρυξε καί τήν έναρξιν του άγώνος, παρέστη δ’ επίσης καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Στέφανος Μανέττας.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπέτυχε καί εφέτος περιφανείς νίκας
διά τών εξαίρετων αθλητών του, οίτινες κατέλαβον τάς πρώτας άτομικάς καί όμαδικάς θέσεις.
Τά έπί μέρους αποτελέσματα έ'χουν ώς κατωτέρω:
’Α τ ο μ ι κ ή έ π ί δ ο σ ι ς :
Ίος Ά στυφ ύλαξ Μεσημέρτσης Γεώργιος εις χρόνον 18'15” 8/10 (νέον πανελ. ρεκόρ)
))
18' 52'
2ος
Μάνικάς ’Ιωάννης
19' 15
5ος Δοκ. Ά σ τ . Παύλου Εύάγγελος
» Παπακωνσταντίνου I.
19' 39'
7ος )>
20' 36'
14ος Ά στυφύλαξ Κατσαρής Σπυρίδων
»
20' 52'
Ζέππος Νικόλαος
16ος
»
21' 11'
Χαριλόγης Γεώργιος
18ος
)>
77ος
Πολίτης ’Αριστ.
Έ κ τώ ν ανωτέρω άθλητών, οΐ πέντε πρώτοι κατά σειράν άπετέλουν τήν ομάδα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί οί ετεροι τρεις ήσαν άναπληρωματικοί.
'Ομαδική έπίδοσις:
Βαθμοί
29
Ό
μάς
’Αστυνομίας Πόλεων
1η
»
55
»
Ε λληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής
2α
»
71
»
Ε λληνικής Βασιλικής ’Αεροπορίας
3η
»
80
»
Λιμενικού Σώματος
4η
»
96
»
Βασιλικού Ναυτικού
5η
»
103
)>
Στρατού
6η
'Η όργάνωσις έστέφθη ύπό επιτυχίας, αί έπιτευχθεΐσαι έπιδόσεις ικανοποιητικά!,
6 χρόνος δέ τον όποιον έπέτυχεν άνέτως ό αθλητής τής ’Αστυνομίας Πόλεων Γεώρ
γιος Μεσημέρτσης, αποτελεί καί νέαν έπίδοσιν τών Ελληνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ βελτίωσιν κατά 2'.
Εις τούς νικητάς άπενεμήθη κύπε?Δον μετά διπλώματος καί μεταλλίου χρυσού
εις τον Αον καί διπλώματος μετά μεταλλίων αργυρού καί χαλκού εις τούς Βον καί
Γον άντιστοίχως.
’Επίσης εις τήν Α'ομάδα τ ή ς ’Αστυνομίας Πόλεων, ήτις άνεδείχθη πρωταθλήτρια Ε.Δ. καί Σ.Α. κατά τό 1965, άπενεμήθη κύπελλον μετά διπλώματος καί με
ταλλίου χρυσού.
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Μετά τό πέρας του άγώνος, τούς νικήτας άθλητάς της ’Αστυνομίας έδεξιωθη
έν τώ γραφείω του δ κ. ’Αρχηγός του Σώματος καί οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ.
Δημήτριος 'Υφαντής καί Στέφανος Μανέττας. 'Ο κ. ’Αρχηγός συνέχαρη τά μέλη τής
’Αστυνομικής 'Ομάδος καί ηύχαρίστησεν έκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά
την προσπάθειαν, ήν κατέβαλον καί έπέτυχον νά τιμήσωσι καί προβαλωσι την
’Αστυνομίαν Πόλεων.
Β. Κ Ρ ΥΟ Σ ’Α στυ νό μ ο ς Α'

rmmmm
Π Ε Ν Θ Η

Κωνσταντίνος ’Αλεξίου
Τήν 28-3-1965, άπεβίωσεν ένταΰθα ό ’Αστυνόμος Α' Κωνσταντίνος ’Αλεξίου.
Την κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ ίεροϋ Ναού 'Αγίου Νικολάου
Χαλανδρίου, παρηκολούθησαν επίλεκτα μέλη τής αθηναϊκής κοινωνίας, άντιπροσωπεϊαι άστυνομικών καί πολλοί έν συντάξει άστυνομικοί. Έ κ μέρους τοΰ ’Α στυ
νομικού Σώματος άπεχαιρέτισε τον μεταστάντα δ διοικητής τοΰ ΙΔ' ’Αστυνομικού
Τμήματος, ’Αστυνόμος Α' κ. Παπαπαναγιώτου, ό όποιος
άνεφέρθη εις τήν έν γένει προσωπικότητα τούτου καί ετονισε τάς πολλαπλάς υπηρεσίας, τάς οποίας δ άειμνηστος
Αστυνόμος προσέφερεν εις τήν κοινωνίαν ώςγαστυνομικός
λειτουργός.
Ό Κωνσταντίνος ’Αλεξίου έγεννήθη εις τό χωρίον 'Α 
γία Ά ννα Εύβοιας τό έτος 1908. Τό 1934 κατετάγη εις
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ώς άστυφύλαξ καί έκτοτε προήχθη: τήν 12-3-1943 εις τον βαθμόν τοΰ Έπαστυνόμου
Β', τήν 31-12-1947 εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου
Α', τήν 12-8-1952 εις τον βαθμών τοΰ ’Αστυνόμου Β' καί
τήν 9-1-1964 εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α '. 'Ως
αστυνομικός καί ώς άνθρο^πος διεκρίνετο διά τό θά.ρρος
καί τήν ευψυχίαν του, διά τάς πρωτοβουλίας τάς όποιας
άνέπτυσσε, διά τό έξαίρετον ήθος καί τον χαρακτήρα του,
διά τήν άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί τά εύγενή ίδεοοδη
τοΰ άστυνομικοΰ θεσμοΰ. 'Υπηρέτησεν άλληλοδιαδόχως εις διαφόρους άστυνομ,ικάς
υπηρεσίας των ’Αθηνών καί έσχάτως εις τήν Γ.Δ.Π.Π. Χώρας, πάντοτε δέ ύπερηγαπάτο ύπό των υφισταμένων του καί έξετιμάτο ύπό των άνωτέρων του, τοσον
διά τά ηθικά του προσόντα, όσον καί τήν έν γένει προσωπικότητά του.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», έκφράζοντα τήν άστυνομικήν πραγματικότητα,
πενθούν τον θάνατον τοΰ αειμνήστου Άστυνόμ.ου Α' Κωνσταντίνου ’Αλέξιου και
συμμετέχουν εις τό βαθύτατον πένθος των οικείων του, εις τούς όποιους εύχονται
τήν έξ ύψους παρηγοριάν. "Ας άναπαύση Κύριος ό Θεός τον άπελθόντα έν σκηναΐς
δικαίων καί άς είναι έλαφρόν τό χώμα πού τον έκάλυψε.
Α ίω νία του ή μνήμη.
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